
 االصول الفلسفٌه للتربٌه :                                      

 الفلسفه :

( بمعنى الحكمه  sophy( بمعنى الحب و ) philoمصطلح ٌونانً االصل مكون من كلمتٌن )

 فالفلسفه اذن هً حب الحكمه وبالرغم من جاذبٌه هذا المفهوم للوهله االولى االان الفالسفه

والمفكرٌن قد اختلفوا وتناقضوا فً ماذا تعنً محبه الحكمه ؟ ومازال هذ ا التناقض واالختالف 

الى ٌومنا هذا فالبعض ٌرى بانها علم دراسه السلوك  االنسانً  قائما منذ ان نشا هذا المصطلح 

ت فً عالقته بالكون من حوله وبعضهم ٌرى بانها مفهوم جامع بما فٌه من جماد وحٌوان ونبا

فٌرى بانها معظم االسئله االساسٌه التً ٌمكن ان ٌسالها العقل البشري بشرط اما البعض االخر 

 ان توثر االجابه عن هذه االسئله فً افكارنا.

وبصفه عامه فالفلسفه هً : اسلوب منهجً فً التفكٌر فً كل ما هو موجود ٌسعى الى معرفه 

 ذلك التحلٌل والتركٌب والنقد والتامل. االشٌاء حٌه وغٌر حٌه من حٌث هً كل معتمدا فً

وعلى هذا فالفلسفه طبٌعٌه وضرورٌه معا لالنسان فنحن نبحث دوما عن هٌكل شامل تحضا فٌه 

مكتشفاتنا المتفرقه بمغزى كلً عام ولٌست الفلسفه فرعا من فروع المعرفه فحسب شانها شان 

لفروع فً ابعادها النظرٌه والمعرفٌه والعلم والتارٌخ  بل انها تضم  اٌضا وبالفعل تلك االفن 

 والمنهجٌه وتسعى الى انشاء صالت فٌما بٌنهما.

 

 معنى فلسفه التربٌه. -ا

الى جانب اهتماماتها الخاصه تنظر الفلسفه فً االفتراضات االساسٌه لفروع المعرفه االخرى 

اهتمامها الى العلوم نحصل على فلسفه العلوم وعندما تفحص او تمتحن  فعندما توجه الفلسفه

الفلسفه المفهومات االساسٌه للقانون نحصل على فلسفه القانون وعندما تتناول الفلسفه التربٌه 

سفه التربٌه وعلى نحو ماتحاول الفلسفه ان تفهم الواقع  ككل بتفسٌره باعم اسلوب نحصل على فل

تسعى فلسفه التربٌه الى فهم التربٌه فً كلٌتها االجمالٌه وتفسٌرها بواسطه  واشده منهجٌه كذلك

 مفهومات عامه تولى اختٌارنا للغاٌات والسٌاسات التربوٌه .

ان التربٌه تركز على القظاٌا التً تعالجها والتً تدور حول طبٌعه االنسان والمجتمع والحٌاه 

القضاٌا التً تعالجها الفلسفه مثل طبٌعه االنسان والعالقه بٌنهما والمربون ٌثٌرون كثٌرا من 

الذي نقوم بتربٌته وطبٌعه الحٌاه التً نود ان تقودنا التربٌه الٌها وطبٌعه المجتمع البشري 

نتطلع الٌها لذلك فالتربٌه الٌمكن لها ان تنمو وتكتمل فً مٌدان وطبٌعه  المفاهٌم والقٌم التً 

ٌغذٌها بالجد واالبتكار واالبداع فً عالم ٌسابق العلم التطور مالم ٌستند الى فكر فلسفً 

تعرٌفات عده فمنهم من ٌعرفها بانها ) الجهد المقصود  ومنجزاته للفكر وتطلعاته لفلسفه التربٌه

لتطبٌق الفكر الفلسفً فً مٌدان التربٌه شانها شان الفلسفه العامه من حٌث انها تاملٌه وناقده 

نها ) ذلك المٌدان الذي ٌبحث فً المشكالت الفلسفٌه واالجتماعٌه وتحلٌلٌه ( ومنهم من ٌقول ا

من الزاوٌه التربوٌه وٌبحث المشكالت التربوٌه فلسفٌا واجتماعٌا (وهناك من ٌقول انها ) تطبٌق 

النظره الفلسفٌه والطرٌقه الفلسفٌه فً مٌدان الخبره االنسانٌه الذي نسمٌه التربٌه ( ففلسفه التربٌه 



تصبح  تطبٌق التفكٌر الفلسفً على مٌدان التربٌه فً مجال الخبره االنسانٌه وبذلك اذن تتضمن 

الفلسفه كما ٌقول جون دٌوي ) النظره العامه للتربٌه ( وهكذا تكون فلسفه التربٌه)  النشاط 

الفكري المنظم الذي ٌتخذ الفلسفه وسٌله لتنظٌم العملٌه التربوٌه وتنسٌقها والعمل على انسجامها 

 وضٌح القٌم واالهداف التً تسعى الى تحقٌقها(وت

 

 وظائف فلسفه التربٌه: -ب

 تتضح اهمٌه فلسفه التربٌه فٌما ٌاتً :

 تساعد على فهم العملٌه التربوٌه وتعدٌلها . -1

 تساعد على اقتراح خطوط جدٌده للنمو التربوي . -2

 ان فلسفه التربٌه فلسفه تجرٌبٌه تنظم الفكر التربوي . -3

 العملٌه التربوٌه بطرٌقه افضل واعمق . تساعد على فهم -4

 .تعمل على توضٌح المفاهٌم والفروض التً تقوم علٌها النظرٌات التربوٌه -5

 تساعد على روٌه العلم التربوي فً كلٌته وفً عالقته مع مظاهر الحٌاه االخرى . -6

 تزود االنسان بوسائل للتعرف على الصراعات والتناقضات بٌن النظرٌه وتطبٌقاتها. -7

 تنمً قدرة االنسان على اثاره االسئله مما ٌساعد على تحقٌق الحٌوٌه التربوٌه . -8

 انواع الفلسفه التربٌه . -ج

 . فلسفه التربٌه المثالٌه -1

اول فلسفه تربوٌه الفلسفه  المثالٌه هً اول تٌار فكري  قدم من خالل اعمال افالطون  

ء الواقعٌه  لٌس شٌئا اخر غٌر افكارنا مكتوبه والمثالٌه تعنً المذهب الذي  ٌقول ان االشٌا

المثالٌه فٌما بٌنها على ان هنالك االذواتنا المفكره وقد اتفقت المدارس نحن  وانه لٌس 

 االنسان كائن روحً ٌمارس حرٌه االدارة ومسوؤل عن تصرفاته .

فالتربٌه وٌرى اصحاب هذا الراي ان الغاٌه من التربٌه هً الكمال الروحً وسمو االخالق 

المثالٌه  تهدف الى تنمٌه السمو الروحً اوال وٌكون على هدى من التوجٌه وتوفٌر 

المعلومات الصالحه المنظمه فهً تقدم التربٌه المعنوٌه الروحٌه على على التربٌه العقلٌه 

كثر من اهتمامها ولهذا تهتم باالداب والفٌم والروحٌات التً تتمثل فً العلوم االنسانٌه ا

 لوم التجرٌبٌه العملٌه.بالع

 المبادى الرئٌسٌه لفلسفه التربٌه المثالٌه :

االعالء من شان الروح وعدت العقل مظهرا من مظاهر الروح وهو مصدر االراده  -1

 والتفكٌر.

 االٌمان باجتماعٌه االنسان وتوزٌع االنسان بٌن الخٌر والشر. -2

 والسلوك . تاثر االنسان بكل من الوراثه والبٌئه فً المعرفه -3



الحد من حرٌه االنسان اما النه محكوم بالجسد الذي ٌقوده للشر واما النه محكوم بسلطه  -4

 دولٌه.

ان القٌم العلٌا لها حق السٌاده النها ثابته ازلٌه وخالده والٌمكن الوصول الٌها االعن  -5

 طرٌق العقل .

الى االستعدادات التربٌه فً المثالٌه هً عملٌه تدرٌب اخالقً القامه تربٌه تنتمً  -6

الطبٌعٌه فً االنسان ولتحقٌق الهدف العام البد ان ٌركز المنهج المثالً على الفلسفه 

 والمنطق والرٌاضٌات والدٌن .

 المنهج ٌشتمل كل خبره الجنس البشري التً تساعد الفرد على النمو العقلً والخلقً . -7

 رٌقه التمثٌل.توكد المثالٌه طرٌقه االستنباط وطرٌقه الحفظ والتكرار وط -8

 

 اهداف التربٌه المثالٌه :

 ان التربٌه هً العملٌه للوصول الى ادراك الحقٌقه المطلقه عن طرٌق شحذ العقل . -1

 اعداد المواطن اعداد سلٌما ٌكفل ان ٌتحلى بفضٌله االعتدال والشجاعه. -2

نه انها تهدف الى احاطه الطفل بالمثل العلٌا الصالحه وغرس فكره الخٌر والشر فً ذه -3

 حتى ٌشب على ماٌحب وكراهٌه ماٌجب ان ٌكره .

االعتماد على التربٌه العقلٌه لكً تصل  الى فهم الحقٌقه المطلقه  ..... ولٌس فً شكل  -4

 نماذج تجرٌبٌه وتبعا لذلك ٌكون التعلٌم تحدٌدا وابتكارا.

صلحه تهدف التربٌه الفردٌه والجماعٌه فالحٌاه الخلقٌه التتعارض فٌها مصلحه الفرد وم -5

 الجماعه.

 التطبٌقات التربوٌه للفلسفه المثالٌه .

 المثالٌه والمنهاج : تتبع هذه المدرسه الفلسفٌه منهاج ثابت غٌر قابل للتطور .

المثالٌه وطرق التدرٌس : تقوم على اساس تدرٌب الملكات العقلٌه وتروٌضها مراعاه 

 .لمدرسه الملكات والتعطً اهتماما لنوعٌه البناء المدرسً 

المثالٌه ونوعٌه :المدرس ٌجب ان ٌكون المدرس قادرا على ملى العقول ولٌس ان ٌكون 

 قادرا  وضلٌعا فً موضوع التدرٌس.

المثالٌه والتغٌر : التومن بالتغٌر سواء كان على صعٌد المجتمع ام على صعٌد الحقائق 

 المكتشفه .

ه فً رسم المشاكل التربوٌه وحلها المثالٌه والمشاركه :الجماعٌه: التومن بالمشاركه الجماعٌ

. 

 االنتقادات التً وجهت  الى فلسفه التربٌه المثالٌه :

 اهمال الجوانب المهارٌه واالنشطه . -1

 جامده وثابته وغٌر مرنه . -2

 عدم مراعاه الفروق الفردٌه. -3



 التناقض بٌن الفكر والتطبٌق . -4

 فً مدح  التراث ووصفه بالثابت وااللزامً والتركٌز على الجانب المعرفً . المبالغه -5

 اعلت من شان روح واهملت امر الجسد . -6

اما النقد الموجه الى المنهج المثالً فهو ان هذا المنهج مصمم من اجل صقل العقل  -7

نها وصفاء الروح ونقل التراث الثقافً وتقدم المواد الدراسٌه بصوره منطقٌه مرتبه لك

 التدرس على اساس من الفهم .

تنظر الى المعلم على انه مصدر المعرفه االول ومن الجدٌر بالذكر هنا الفلسفه التربٌه المثالٌه 

واالخٌر وهو المحور الذي تتوقف علٌه العملٌه التربوٌه اما الطالب فهو مجرد متلقً ٌحفظ 

سكوته وصمته وادبه بمعنى ان  وٌستمع ثم ٌسمع ماحفظه وتكون مثالٌه هذا الطالب فً مدى

الطالب  هو الجانب السلبً الذي ٌتلقى فقط والٌبدع اما طرق التدرٌس فً الفلسفه المثالٌه فكلها 

تكاد تنحصر فً عملٌه الحفظ والتسمٌع فالمعلم هو الملقن والطالب ٌسمع ماحفظه دون مناقشه 

 او نقد له .

بشكل عام ٌقول فً مبادئه على الفلسفه المثالٌه  ومما سبق نستنج ان التعلٌم فً الدول العربٌه

الن الطالب ٌحفظ وٌسمع دون فهم او ابداع والمعلم هو المصدر االوحد للمعرفه واالدب 

والمثالٌه تكون عند الطالب المطٌع الذي ٌتبع المعلم والكتابه الوحٌد او تكاد تكون الوحٌده التً 

 ٌقوم بها الطالب.

 : فلسفه التربٌه الواقعٌه -2

تمثل الواقعٌه فلسفه جدٌده ومقابله للمثالٌه فقد جاءت كرد فعل لالراء التً قدمتها الفلسفه فبعد 

ان كانت المثالٌه ترى ان العقل هو مصدر المعرفه وترسم صوره مثالٌه ونموذجٌه لعناصر 

وانما هً  الموسسه  التربوٌه ظهرت الفلسفه الواقعٌه لتبٌن ان العقل الٌعد مخزنا للحقائق بذاته 

موجوده خارج الذهن وعلى االنسان ان ٌحصلها بنفسه كما شددت على ضروره ان ٌكون 

 التعامل فً الموسسه التربوٌه واقعٌا ولٌس مثالٌا .

وخبرات  ٌرى الواقعٌون فً التربٌه ان تكون الدراسه فً المدرسه وماٌكملها من نشاطات 

ذي ٌعٌش فٌه التالمٌذ حتى الٌكون هناك وكسب مهارات شدٌده الصله بالمجتمع الخارجً ال

حٌاتهم  العامه اما التربٌه التقلٌدٌه التً تعمد الى انتقال مفاجى للتالمٌذ من مدرستهم الى مجتمع 

اختزال المعلومات وحفظ المقررات وتجاهل النشاطات والمهارات فهً فً نظرهم  التعد تربٌه 

 بالمعنى الصحٌح .

 التربٌه الواقعٌه :المبادى العامه لفلسفه 

التومن بوجود قوى فطرٌه موروثه قبل الوالده بل توكد على ان االنسان محكوم بتاثٌر  -1

 البٌئه الطبٌعٌه واالجتماعٌه على الوراثه  .

تومن الواقعٌه بان الفرد هو اساس الكٌان االجتماعً فان الحرٌه الفردٌه التتحقق االفً  -2

لحقوق الخاصه وهذا الٌكون اال فً حاله تقلٌص حاله تمتع الفردبجمٌع االمتٌازات وا

 سلطه الحكومه على االفراد .



التربٌه عملٌه تدرٌب لالنسان على العٌش بواسطه معاٌٌر خلقٌه مطلقه على اساس ماهو  -3

 بوجه عام .صحٌح لالنسان 

ان من اهم اهداف التً توكدها هذه الفلسفه التربٌه الجسمٌه وتدرٌب الحواس واالهتمام  -4

لوم الطبٌعٌه والتجرٌب وتشجٌع المدارس العلمٌه والمهنٌه باالنشطه والممارسات بالع

 داخل موسسات واالهمام بالفروق الفردٌه .

توكد الواقعٌه على ضروره ان تكون الماده الدراسٌه هً المحور المركزي فً التربٌه  -5

قافً للعالم الذي وان تسمح للماده الدراسٌه للطالب بالوقوف على البنٌان الفٌزٌائً والث

ٌعٌش فٌه وان ٌكون محتوى المناهج ٌشمل العلوم الطبٌعٌه بفروعها المختلفه من حٌث 

 الماده العلمٌه واسلوبها فً البحث .

ان تكون طرٌقه التدرٌس مالئمه لشخصٌه المتعلم واعداده للحٌاه وتودي الى تكامل  -6

 شخصٌته.

توافقا توافقا حسنا وان ٌكون تسعى الواقعٌه الى جعل الطالب شخصا متسامحا وم -7

 منسجما عقلٌا وجسمٌا مع البٌئه المادٌه والثقافٌه .

ان التربٌه بٌد المعلم بوصفه ناقال للتراث الثقافً والمعلم هو الذي ٌحدد المعرفه فً  -8

 العملٌه التربوٌه فدور المعلم مساعده الطالب للوصول الى الحقائق.

 : اهداف فلسفه التربٌه الواقعٌه

 العمل على تنمٌه العقل وتدرٌبه بماٌكفل له ان ٌكون عقال منطقٌا . -1

 العناٌه بتربٌه الجسم والحرص على الصحه. -2

 : التطبٌقات التربوٌه للفلسفه الواقعٌه

 التلمٌذ:

تهدف التربٌه عند الواقعٌن الى اتاحه الفرصه للتلمٌذ  الن ٌغدو شخصا متوازنا فكرٌا وان 

التوافق مع بٌئته المادٌه واالجتماعٌه وتهدف التربٌه الى تنمٌه ٌكون فً الوقت نفسه جٌد 

 الجوانب العقلٌه والبدنٌه والنفسٌه واالخالقٌه واالجتماعٌه فً ان واحد .

 المنهج الدراسً:

رفض الواقعٌون المنهج الدراسً المعقد الذي ٌمٌل الى المعرفه  المستمده من الكتب 

على وقائع الحٌاه واهمٌه الموضوعات التً تقع  فً نطاق وٌوكدون المنهج الذي ٌركز 

 العلوم الطبٌعٌه .

 المعلم :

ترى الفلسفه الواقعٌه ان مفتاح التربٌه بٌد المعلم باعتباره ناقال للتراث الثقافً وعلٌه ٌجب 

ان ٌكون متعاونا مع التالمٌذ وٌقدم لهم المساعد وٌعلمهم االعتماد على النفس ٌعرض المعلم 

 نهج العلمً بطرٌقه موضوعٌه بعٌدا عن ذاتٌه لكنه مندمجا معه وان تسود الواقعٌه .الم

 طرق التدرٌس :



تعتمد طرق التدرٌس الواقعٌه على النظره الترابطٌه فٌقوم المعلم بتقسٌم موضوع درسه الى 

عناصره االساسٌه وتحدٌد المثٌرات واالستجابات فلكل مثٌر استجابه معٌنه ومن ثم تقدم 

متعلمٌن بطرٌقه تجعلهم ٌستجٌبون االستجابه الصحٌحه للمثٌر المحدد وٌكرر احداث المثٌر لل

الصحٌحه وٌكافا المتعلم كلما قام باالستجابه الصحٌحه مما ٌودي الى لكً تتبعه االستجابه 

تقوٌة الرابطه التً تودي الى التعلم انها تنطلق من تعلم االجزاء حتى ٌتعلم الكل متفقه مع 

 رٌه  التجزئٌه للمدرسه السلوكٌه وتفضل استخدام االت التعلٌم .النظ

 االنتقادات الموجهه الى فلسفه التربٌه الواقعٌه :

لم تهتم التربٌه الواقعٌه بالتلمٌذ ومٌوله ورغباته اعتقادا منها ان الرغبات والمٌول ماهً  -1

ساساٌات االامور او نزعات طارئه وعارضه وهً اشٌاء متغٌره لكن الحقائق واال

 العملٌه التً ٌحتوٌها المنهج هً امور جوهرٌه النها ثابته غٌر متغٌره .

اعتمدت الثنائٌه اذ قسمت العالم على ماده وصوره واكدت على الجانب المادي اكثر من  -2

الجانب الروحً وهدفت الواقعٌه  الى التكٌف مع البٌئه المادٌه  اكثر من البٌئه الروحٌه 

. 

ان هناك من الحقائق ماالٌمكن للعقل ان ٌصل الٌها عن طرٌق ادواته المعروفه وبهذا  -3

 ٌكونالعقل قاصرا فً تفسٌرها .

 

 الفلسفه البراجماتٌه :-3

تعد الفلسفه البراجماتٌه ثوره على الفلسفات التً تعتمد  على الجوانب النظرٌه فقط والتفكٌر 

اذ ترى ان كل شً البد ان ٌخضع للتجرٌب من  العقلً المجرد للوصول الى حقائق االشٌاء

 تقدمٌا جدٌدا فً الفكر الفلسفً .اجل اثبات صحته او عدم صحته ولذا فانها تمثل اتجاها 

فالبراجماتٌون ٌدعون الى االعتماد على التجارب العملٌه التً ٌقوم بها التالمٌذ انفسهم تحت 

التالمٌذ مشكالت تستدعً منهم  اشراف المدرس وتوجٌهه ولهذا ٌحرصون ان توضع امام

 التفكٌر الجاد واالهتمام الحقٌقً وتجعلهم فً مواقف تثٌر  فاعلٌتهم الذاتٌه .

 المبادى العامه لفلسفه التربٌه البراجماتٌه :

ان االنسان كائن  طبٌعً ٌعٌش فً بٌئه اجتماعٌه وبٌولوجٌه وٌستجٌب الى المثٌرات  -1

 البٌولوجٌه واالجتماعٌه .

ان االنسان طبٌعه محاٌده فهو الخٌر والشر بفطرته وانما لدٌه االستعداد ان ٌكون هذا  -2

 وذاك .

المعرفه عملٌه تفاعل بٌن االنسان وبٌئته فاالنسان الٌقتصر على مجرد استقبال المعرفه  -3

 بل انه ٌصنعها .

لنمو اعداد للحٌاه فالتربٌه السلٌمه هً تلك التً تحقق االتربٌه هً الحٌاه ولٌست  -4

 المتكامل .

 استبعاد الطرق المشكلٌه فً التدرٌس واالعتماد على مٌول االطفال . -5



 االهتمام بالطالب من النواحً الجسمٌه والعقلٌه والخلقٌه واالجتماعٌه . -6

 ان المعرف هتاتً للفرد عن طرٌق الخبرة . -7

 : اهداف الفلسفه التربٌه البراجماتٌه

الى توفٌر خٌارات واسعه امام المتعلمٌن من خالل  العمل على تنوٌع التعلٌم والدعوه -1

 توفٌر انساق متنوعه من التعلٌم .

تحرٌر عقول المتعلمٌن والمعلمٌن من ظاهره النسٌج  الذهنً والتصلب فً الراي  -2

 وتجاوز االفكار التقلٌدٌه والمتخلفه وغٌر النافعه .

من خالل تحفٌزهم على المساعده على توجٌه قرارات العاملٌن فً الموسسه التربوٌه  -3

 الربط بٌن الجانب الفكري والعملً .

تشجٌع العاملٌن فً الحقل التربوي على االسهام الجاد فً بحث المشكالت  االجتماعٌه  -4

 وتفسٌرها  من منظور تربوي .

اهمٌه التفاعل والترابط بٌن الخبرات الن الخبره الفاعله تعتمد على سابقتها وتتاثر بها  -5

 ت الالحقه .توثر فً الخبرا

التاكٌد على اخالقٌه مهنه التعلٌم وتتوقع من المعلم ان الٌحجب خبرته عن المتعلمٌن  -6

وان الٌقدمها بطرٌقه واحده وان الٌمنع الطلبه من التعبٌر عن خبراتهم بل ٌتوجب علٌه 

عما ٌجول بخواطرهم وان ٌوفر لهم الظرف المناسبلتادٌه هذه ان ٌشجعهم على التعبٌر 

 المهمه .

تنمٌه الوعً االجتماعً وان تفاعل الفرد مع هذا الوعً الطرٌق الوحٌد للتجدٌد  -7

 والتطوٌر االجتماعً .

 

 االنتقادات الموجهه الى فلسفه التربٌه البراجماتٌه:

المحور االساس فً بناء المنهج وتنفٌذه تركز البراجماتٌه على المتعلم وتعده  -1

العلمٌه وترفض التخطٌط للعملٌه التعلٌمٌه  وترفض البرجماتٌه التحدٌد السابق للماده

 ومراحلها مماٌجعلها تبتعد عن تنظٌم العملٌه التربوٌه مواد وفصول.

 توكد االلخبره الذاتٌه للفرد بوصفها وسٌله لمعرفه العالم الخارجً والتعامل معه. -2

والبولوجٌه وتنظر انهاتوكد النموالذاتً التلقائً للفرد بحكم العوامل الوراثٌه الحتمٌه  -3

الى اهمٌه التراكم الكمً للخبرات الفردٌه فً تكوٌن الشخصٌه وعلى هذا االساس 

تتعامل التربٌه باالنتقاءالجماعً والتوزٌع وفقا لقدرات االفراد الطبٌعٌة والسٌما 

الذكاء وعلٌه الٌمكن بناء الشخصٌه المتكامله بحكم اغفالها للتراث الحضاري 

 ٌه.والعوامل االجتماع

التنتقد البراجماتٌه بمعاٌٌر روحٌه فلٌس فً راٌها وجود سابق للقٌم والمعاٌٌر  -4

الروحٌه فهً بذلك تاكد التنافس وتنمً الفردٌه والنجاح الفردي زالمنفعه والبقاء 

 لالقوى .

تقدم التلمٌذ للمعرفه بدال من ان تقدم المعرفه له وهذا سٌٌودي الى تحطٌم التنظٌم  -5

العلمٌه فضال عن انها التقدم للتالمٌذ االالمعلومات الجزئٌه المنطقً للماده 

 والسطحٌه ذات الهدف النفعً مما ٌودي الى ضعف المستوى العلمً للتالمٌذ.



ٌتمثل دور المعلم البراجماتً فً النصح واالستشاره وتنظٌم ظروف الخبره  -6

طاقات المعلم واالمكانات التً تساعد على تعلم الفرد وهذا ٌعنً اهمال الكثٌر من 

 وامكاناته وابداعاته النه عنصر فاعل فً العملٌة التعلٌمٌه.

 


