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 التعلٌمٌة، المنظومه عناصر من رئٌسا   عنصرا   المنهج ٌعد

 وقد كبٌرا ، اهتماما   بدراسته الباحثون اهتمام بلغ وقد

 و بالبحث تناولته التً الدراسات كثرت فً ذلك تجلى

 الدراسات ان الى التربوي االدب مصادر وتشٌر .التنظٌر

 نظرٌة وضع محاولة اي) للمنهج بالتنظٌر عنٌت التً

 القرن بداٌة فً بسٌطة بصورة بدأت قد ،(للمنهج
 .العشرٌن



أول من نادى الى تحلٌل  Bobbitt 1918بوبٌت    •

                             النشاط كوسٌلة لصنع القرارات فً المنهج                                                                                        

                                                     ( .74ص :1987:بوشامب)

غٌر ان البداٌة الفعلٌة للدراسات فً هذا المجال •

حٌث عقد اول مؤتمر لنظرٌة  1947ترجع الى عام 

المنهج بجامهة شٌكاغو ونشرت البحوث التً نوقشت 

 . 1950فً عام 

 



تال ذلك صدور كتاب نظرٌة المنهج ل 

وقد كان ظهور  1961عام (بوشامب )

هذا الكتاب خطوة خطوة ذات اهمٌة 

.  كبٌره فً مجال بلورة نظرٌة المنهج

وقد أعٌد طبع الكتاب مرات عدة مما 

 .ٌدل على رواج الفكرة
  



 

 مفهوم النظرية 
  



 
منطق اعٌد بناؤه )النظرٌة بانها (( kablanٌعرف كابالن  

لٌبدو كاداة لتفسٌر ونقد وتوجٌه القوانٌن الراسخة وتطوٌعها 

ثم التوجٌه ، لتتناسب مع البٌنات غٌر المتوقعةفً تكوٌنها 

صالح عبدهللا ( )السعً  نحو اكتشاف تعمٌمات جدٌدة 

بحث بعنوان استشراف مستقبل العلوم فً الدراسات ،جاسم 

جامعة عٌن شمس ،كلٌة التربٌة ، البٌنٌة نحو منهج تكاملً
 (232:ص،



تعتبر : مفهوم للنظرٌة بقوله  snow( سنو )وٌلخص  •

النظرٌة فً ابسط صورها بناء رمزٌا صمم لٌحول الحقائق 

 : المعممة او القوانٌن الى ارتباط منظم وهً تتكون من 

 " متغٌرات ، مفاهٌٌم ، حقائق " مجموعة من الوحدات •

نظرٌة ،جورج بوشامب . )نظام من العالقات بٌن الوحدات •

 (26:ص،المنهج

بانها مجموعة من : وٌوجز عوض تعرٌف النظرٌة قائال •

ثم بٌان ، القوانٌن مهمتها فهم مجموعة معٌنة من الظواهر 

 .العالقة بٌنهما وتقدٌم تفسٌر مناسب لها 

 



قبل الحديث عن مفهوم نظرية المنهج ينبغي علينا معرفة النظرية  

 .  العلمية واالجتماعية والتربوية

 مفهوم النظرية العلمية الطبيعية:اوال   
هي فرضية أو مجموعة من الفرضيات تحكمها قوانين الثبات النسبي أو قوانين 

 (13ص :1986:الخياط .        )التحكم أو كالهما في نظام استنباطي 
  



 ثانيا مفهوم النظرية التربوية 
 
 المبادئ من مجموعة بانها التربوية النظرية مكدور يعرف •

 التعليمية الممارسات وتحكم التربوية العملية توجه التي المترابطة

 الطبعة,التربوية المناهج نظريات,مكدور أحمد علي).

   (21:ص,نصر مدينة,الفكر دار ,1997,االولى

 

 المصطلحات من مجموعة التربوية النظرية ان عميرة ويرى•

 والتي , منطقيا المترابطة االخرى العقلية والمنشاة واالفتراضات

 تصف التربوية والنظرية , التربوية الظواهر الى نظامية نظرة تمثل

 سياسة تخدم انها كما , وتشرحها وتتنبا , الظواهر او الظاهرة

 المنهج, عميرة بسيوني ابراهيم) . القرار واتخاذ العمل لتوجيه

 (54:ص,وعناصره
 

 

 

 

 



 ماًُ هظرِة الموٌج
يستتتطيا الباحتتث فتتي مجتتال البجتتث التربتتور ان يجمتتا تعريفتتات عتتدة 

 :لنظرية المنهج لتساعد في تكوين مفهوم واضح لها

نظريتتة المتتنهج ب نهتتا طريقتتة لتنظتتيم ( Hilda Tabaهيلتتدا تابتتا )عرفتتت •

التفكيتتر حتتول قضتتايا تختتص تطتتوير المتتنهج مثتتل مكونتتات المتتنهج أو أهتتم 

, ومصتتتادر القتتترارات المنهجيتتتة , وكيفيتتتة اختيارهتتتا وتنظيمهتتتا , عناصتتتره 
وكيفيتتة ترجمتتة المعلومتتات والمعتتايير متتن هتتذه المصتتادر  جتتل بنتتا  قتترار 

 . منهجي محسوس
, نظريتتة المتتنهج:بحتتث بعنتتوان,صتتالح عبتتدس جاستتم)                                 

 (233:ص 



 ب نها المنهج نظرية عرف فقد (bouchamp) بوشامب أما•

 المدرسة لمنهج معنى تعطي التي المترابطة العبارات من مجموعة

 والتعلم التعليم عناصر بين تربط التي العالقات ابراز طريق عن

 ,المنهج نظرية ,بوشامب جورج ).وتقويمه واستخدامه وتطويره

 (26 :ص

 االفكار دائرة من المنهج بنظرية والجمل اللقائي من كل يخرج•

 والتنفيذ الفعل دائرة الى المنهج واضعي عمل توجه التي والمعتقدات

 عنها تسفر التي القرارات مجموعة ب نها المنهج نظرية يعرفان حيث

 المتعلم ودراسة , بها يلتزم التي وفلسفته وثقافته المجتما دراسة

 ).اليه ينتمي الذر االجتماعي السياق في وتفاعالته وعالقاته وطبيعته

 (263:ص ,التربوية المصطلحات معجم , الجمل علي, اللقاني أحمد



 ثطوّف هظرِات الموٌج•
 الى صنفها من فمنهم , المنهج لنظريات الباحثين تصنيفات تعددت

 الى واضعيها صنف من ومنهم ناضجة واخرى , معقدة نظريات
 يتسمون ومنهجيين بالشدة يتسمون macdonald لكون منهجين
 من , كدونالد ما بتصنيف االخذ الى الباحثين بعض ويميل , باللين
 , المنهج لتنظير الحالي الواقا فهم في تسهم التي التصنيفات افضل
  : هي ثالثة الى المنهج نظريات واضعه صنف وقد

  
 

 
  

 
 



 
 

وهً تزود الحقل المنهجيً وعملٌاتيه بياطر : النظرية المنهجية الظابطة •

 . توجهه لزٌادة كفاٌته وفعالٌته التربوٌة , ضابطة 
وهً تهتم بوضيع تفسيٌرات وتياوٌالت او : النظرية المنهجية التفسيرية •

وابتكار تصورات جدٌدة  تاخذ , تامالت توضح مضاهر المنهج وعملٌاته 

وفهمهييا , والممارسييات المنهجٌيية الجارٌيية , علييى عاتقهييا تحلٌييل الظييواهر 

 .ومن ثم تحدٌد عٌوبها وضعفها 
وهييً اشييمل النظرٌييات المنهجٌيية واكثرهييا : النظريتتة المنهجيتتة الناقتتدة  •

وبيٌن , النهيا تجميع بيٌن النظرٌية والتطبٌيق , اٌجابٌة وعملٌة لحقل المنهج 

 .وظائف اخرى تؤدي الى فهم حقل المنهج وظبطه فً آن واحد 



ًم وظائ ف هظرِة الموٌج
 
 ا

 
-   وصف وتفسٌر وتصنٌف ظواهر المنهج وبناء المفاهٌم 
- وأتخاذ القرارات الهادفة التنبؤ للتخطٌط للمستقبل . 

 إطار مرجعً لصانع المنهج العصري. 

 تحدد الفجوات والثغرات فً المعرفة. 

 تحدد االتجاه األساسً للعلم وأنواع البٌانات التً ٌقوم
 علٌها التعمٌم والتجرٌد 

 توجه وترشد وتصحح مسار المعلم فً مجاالت التعلٌم
 .واإلدارة األنشطة 

 تبنً جسورا بٌن المتغٌرات وبالذات الحوادث والحقائق
. 

 

 
 
- ثجضد الروح المشرلة للػلم والػمل  . 
-المشاغدة فُ ثطٍِر مٌارات الجفكّر الػلمُ لدى الطالب. 
- المشاغدة غلَ خلق مواخ ضفُ ِػزز وِشحع روح الجػلم واالصجكطاء لدى

 .الطالب
-ك ثر

 
 .  ثشحّع المجػلم لّوضج ا

-ثحشّن هٍغّة صلٍك الطالب وكمّجي.   



هماط هظرِة الموٌج
 
 ا



   :ٌمٌز المشتغلون فً مجال التنظٌر للمنهج بٌن نمطٌن لنظرٌة المهنج 

فتقدم انموذجا للواقع ، تهتم بالوصف والتفسٌر " النظرية الوصفية ” •

تنظٌمها ، ٌقوم على فهم الظاهرة كما هً من خالل البحث عن واقعها 

وتصنٌفها وتحدٌد ابعادها ومعرفة االسباب التً تقف وراء الظاهرة ، 

 . التربوٌة المرتبطة بالمنهج من اجل التبؤ بمستقبلها

تهتم بوضع المعاٌٌر والتوصٌات حول كٌفٌة " النظرية التوجيهية "•

من خالل دراسة االسس الفلسفٌة والنفسٌة ، تخطٌط المنهج وتطوٌره 

وبٌقة العوامل الخارجٌة المؤثرة ، واالجتماعٌة والتربوٌة والتكنلوجٌا 

وسائل ،انشطة ،طرائق ،محتوى ، اهداف "على بنٌة المنهج الداخلٌة 

وما ٌحدث من تفاعالت متبادلة بٌن العوامل الداخلٌة " انشطة ،تعلٌمٌة 

   .زتاثٌرها على ذلك المنهج ، والخارجٌة 

 



ربع هظرِات للموٌج رئّشّة للموٌج
 
 ا
 
  

 

 ٌجب للمنهج العامة للنظرٌات أواالتفاق التكامل أوجه عن الكشف أجل من

 وجهات أن منطلق من وذلك نظرٌة لكل العامة المالمح على الوقوف

 تفسٌر فً منها كل تختلف كانت وان االخرى احدها تكمل هذه النظر

 .المنهج مٌدان فً تفسٌرها المراد الظواهر
 ) الموسوعٌة النظرٌة فً ممثلة للمنهج رئٌسٌة نظرٌات أربع تحدٌد وٌمكن
 والنظرٌة , (المعرفة أساسٌات) الجوهرٌة والنظرٌة , (المعرفة دوائر

            البرجماتً والنظرٌة, (المتعددة الفنون) التطبٌقٌة أو البولٌتكنٌكٌة



 
.   

 النظرية الموسوعية:اوال

 (Encyclopaedism Theory) 

 مقدمة
أو المعرفة    Pansophismتمتد جذور هذه النظرٌة الى مقوالت الحكمة 

والتيً أزدهيرت بفضيل ( 1670-1592)الشاملة التً نادى بها كومٌنيوس 

مقترحييات اصييحاب دوائيير المعييارف الفرنسييٌٌن وقييد نييادى اصييحاب هييذه 

وٌيتم تشيكٌله بصيورة ,النظرٌة بأن كل انسان ٌجيب أن ٌيتعلم تعلٌميا كيامال 

ولكين فيً , لٌس فقط فيً أمير منفيرد مين األميور أو بعيض منهيا , صحٌحة

 .  جمٌع األمور التً تسهم فً تحقٌق كمال الطبٌعةاألنسانٌة
المييييينهج المدرسيييييً ,عبيييييدهللا محميييييد ابيييييراهٌم,جيييييودت احميييييد سيييييعاده)

 (406:ص,المعاصر



 ماذا ِػجكد المٍصٍغٍّن؟

 
 

 عقله استخدم ما أذا حٌاته شؤون أصالح على على قادر األنسان بأن الموسوعٌون ٌعتقد

 العقل وتطوٌر ,المعرفة نشر أن ٌرون فأنهم األساس هذا وعلى,صحٌحا أستخداما

   (50:ص 2009,جودة عطٌة) . جمعاء البشرٌة لتقدم ضرورٌان أمران البشري
 من أبرز أحد (1794-1743) كوندرسٌه دي نٌكوالس الفٌلسوف علٌه أكد ما وهذا

 ما اذا أمنا ٌكون أن ٌمكنه األنسان بأن أكد والذي , النظرٌة هذه صٌاغة فً شاركوا

 الشمس فٌه تشرق الذي الوقت سٌأتً أنه قرر كما , والجهل الخرافات أغالل من تحرر

 . " العقل غٌر أخر سٌدا لهم ٌعرفون ال الذٌن" األحرار فوق
 ابراهٌم ,406:ص,المعاصر المدرسً المنهج,ابراهٌم محمد عبدهللا,سعاده احمد جودت )

 (23 :ص 2000والكلزة
 على كبٌرا كبٌرا تركٌزا تركز الموسوعٌة النظرٌة بأن الباحث ٌرى ماتقدم على وبناء

 . الرئٌس الهدف وأنها المعرفة



برز مالمد وخطائص الوظرِة المٍصٍغّة
 
 ا

  

 

 فعل كرد الدٌن على قدمته وقد , األخرى الجوانب دون من للعقل متحٌزة النظرٌة هذه•

 .الزمن من الحقبة تلك فً الكنٌسة لتسلط
 تكتمل لكً الوجوه جمٌع فً متكامال بناء وٌبنى كامال تعلما ٌتعلم ان ٌجب انسان كل أن•

 . األنسانٌة طبٌعة
 و حقوقهم الجمٌع ٌعرف لكً الجهل ظلمات من الخروج على انسان كل التربٌة تساعد أن•

   .واجباتهم
 المعارف طرٌق عن الفهم قوى وتنمٌة واألستنتاج المنطقً والتفكٌر العقلً  التدرٌب ٌتم•

 .والمعلومات
 الخرٌن واحترام , بالنفس والتحكم ,العقل نضج الى تؤدي التً التعلٌمٌة الخبرات انتقاء•

 .األجتماعٌة والعالقات
 (406:ص,المعاصر المدرسً المنهج,ابراهٌم محمد عبدهللا,سعاده احمد جودت) 



 غٍّبٌا
النظرٌة الموسوعٌة تحٌزت للعقل على حساب أي جانب اخر 

 .  حتى الدٌن

المنهج المدرسً ،عبدهللا محمد ابراهٌم،جودت احمد سعاده)

 (406:ص،المعاصر
  



 النظرية الجوهرية: ثانيا

((Essentialism Theory 
باجلً ولٌم بوضوح النظرٌة هذه بتعرٌف قام William Bagley 1938 عام ، 

 أن ٌجب كما علٌها األبقاء ٌجب جوهرٌة أو أساسٌة جوانب هناك أن ٌرى والذي

 أو األساسٌة العناصر أو الجوانب وتلك .متعلمٌن أعتبرناهم ما اذا الناس كل ٌعرفها

 وفقا المنهج ونضمنها ،والمعاصرة التارٌخٌة المعرفة من ننتقٌها أن ٌجب الجوهرٌة

 وجهات مع تتفق ولكنها الفلسفً بالتراث رسمٌا النظرٌة هذه والترتبط .فلسفً لتبرٌر

 المثالٌة الفلسفتٌن من المعتقدات بعض على تشتمل نجدها لذلك.الفلسفٌة النظر

 وفاعل رئٌس عنصر انه على العقل الى النظر فكرة المثالٌة من أخذت فقد ، والواقعٌة

 وذلك الدراسٌة المادة على التركٌز ثم ومن ،النظرٌة لتلك بالنسبة األساسٌات تحدٌد فً

 .محتواها تعلم فً فعال دور له العقل أن أعتبار على
 

   



 الواقع الى النظر فكرة الواقعٌة الفلسفة من النظرٌة تلك أخذت كما•

 الحسٌة الجوانب على التركٌز ٌجب ثم ومن فٌزٌقٌة اشٌاء انه على

 فً ٌدور لما المالحظة طرٌق عن بالتعلم واالهتمام التربٌة فً

 .الطبٌعة

 نقل الى ترمً ألنها محافظة نظرٌة الجوهرٌة النظرٌة تعتبر

 .األحدث فالجٌل الحدٌث والجٌل القدٌم الجٌل من المعتقدات

 ماهو بٌن التمٌٌز الى أهتمامهم ٌوجهون النظرٌة هذه أصحاب•

 .جوهري غٌر هو وما جوهري

 المدرسً المنهج،ابراهٌم محمد عبدهللا،سعاده احمد جودت )

 (406:ص،المعاصر



 مبادئ الوظرِة الحًٍرِة
 

 

 
 

اال أن , بييالرغم ميين أن النظرٌيية الجوهرٌيية تغييذٌها فلسييفات مختلفيية 

 :موقفها النظري ٌتفق حول أربعة مبادئ أساسٌة نوجزها بما ٌلً
ذليييك ألن األهتميييام , ان اليييتعلم ٌتضيييمن فيييً ذاتيييه العميييل الشييياق •

ٌحتييياج اليييى جهيييد مييين أجيييل السيييٌطرة عليييى هيييذا ,بموضيييوع ميييا 

كما تركز هذه النظرٌة على مفهيوم الجهيد بيدال . الموضوع أو اتقانه

 .من التركٌز على أهتمامات المتعلم مباشرة
 .تحرٌر العقل من األوهام والخرافات واألباطٌل•
 .والمحافظة علٌه كما هو , هدف التربٌة نقل التراث •
 ".وراثً "االعتقاد بوجود الفروق الفردٌة البٌولجٌة •

 (406:ص,المنهج المدرسً المعاصر,عبدهللا محمد ابراهٌم,جودت احمد سعاده) 
 



 
وتدرٌبيه عليى , هو تنمٌة العقيل هدف المنهج التربور في هذه النظرية 

, وصوال الى معرفة جواهر االشٌاء , التذكر والفهم واالستنتاج والتامل 
وحاجتييه , مييع االهتمييام المعرفييً بقييوانٌن حركيية المجتمييع , وماهٌتهييا 

وكل ما له اصل باالرث االجتماعً الذي ٌجب المحافظة علٌه , الثقافٌة 

. 
                   

 :عيوبها
 .أن النظرٌة ركزت على بعض المعارف وأهملت المهارات•
 .  أهملت الفروق الفردٌة•
 .دور المتعلم سلبً متلقً للمعرفة•
 



 النظرية البراجماتية

Pragmatism Theory)) 

 أسهاما تعتبر التً البراجماتٌة التربوٌة الفلسفة عن منبثقة النظرٌة هذه تعتبر  

 عن متنوعة بنظرٌات تارٌخٌا ترتبط وهً , الفلسفً الحقل فً فرٌدا أمرٌكا

 .المشكلة حل فً تظهر التً التفكٌر وعملٌات واالنسان الذكاء طبٌعة
-1839 ) بٌرس الى ٌرجع  pragmatism برجماتزم التسمٌة أصل وأن

 أحدى فً نشره مقال فً مرة ألول االصطالح هذا أستعمل الذي (م 1914

 (أفكارنا نوضح كٌف ): عنوان تحت العلمٌة المجالت
 وظروف , الحٌاة مضامٌٌن على مركزة البراجماتً المنهج اهداف جاءت

 البشرٌة للخبرة التلقائً النمو عملٌة تحقٌق خالل من , دوما المتغٌر المجتمع

  . مستمرة بصورة
 أساس كونها , لتحقٌقها المنهج ٌسعى جوهرٌا مفهوما الحرٌة وتعد

 ومؤشرا والمٌول الرغبات وتقدٌر لتحدٌد وقوة التفاعل فً الدٌمقراطٌة

                                          المبدع األنسانً الذكاء وتنمٌة,الفردٌة الفروق مراعاة لمدى



   

  ماذا يعتقد البراجماتيون 

نمت الحركة البراجماتٌة نتٌجة االعتقاد بأن هناك عالقة بٌن الفكر 

وترى أنها نتاج التفاعل بٌن ، وترتكز على وظٌفٌة المعرفة ، والعمل

   .األنسان و بٌئته كما انها لٌست شكال نهائٌا بل عملٌة مستمرة
ترجع فً الحقٌقة الى الفكر التجرٌبً البرٌطانً الذي ٌركز على 

 .المعرفة الحسٌة حٌث ٌذهب الى أننا نعرف مانحسه حواسنا فقط

  Peirceبٌرس : قد قام بتطوٌر هذه النظرٌة ثالثة من المفكرٌن هم 

وأن كانوا ٌختلفون عن بعضهم   Deweyودٌوي   Jamesوجٌمس 

حٌث ارتبطت براجماتٌة بٌرس ، بدرجة ملحوظة فً وجهات نظرهم 

 ببعض الدوافع النقدٌة والعلمٌة

 



 غاللجٌا بالفلشفة

 جدٌدة فلسفٌة نظرة الى وتحولت ,الناقدة دٌوي بجهود صٌاغتها وأعٌدت البراجماتٌة تطورت   

 فً ممثلة , الحدٌث العصر فً ثنائٌة أقوى وتخطت واألخالق المنطق نظرتً بٌن ربطت

 .األخالق عن المعرفة وأنفصال والقٌم العلم بٌن الفصل
 (406:ص,المعاصر المدرسً المنهج,ابراهٌم محمد عبدهللا,سعاده احمد جودت) 

 عيوبها

 المادة على التركٌز من بدال التربٌة فً علٌه والتركٌز المتعلم الى األنتباه وجه قد دٌوي ان•

 .الدراسٌة
 األصل طبق نسخة أنها على إلٌها النظر الصعب ومن مصطنعة، تعلٌمٌة مؤسسة المدرسة•

 الحٌاة من
   طالب على ٌصدق ال قد ولكنه العلٌا، الدراسات طالب على ٌصدق قد مبدأ التعلم حرٌة •

 االساسً التعلٌم

 

 



 (الفنون المتعددة ) النظرية البوليتكنيكية

Polytechnicalisation Theory)) 

 المتعددة الفنون اتجاه الى التربٌة محتوى تحوٌل عملٌة الى النظرٌة هذه تشٌر•

 ضوء فً المدرسة جوانب من جانب كل الى النظر وجوب منطلق من وذلك

 .للمجتمع األنتاجٌة بالحٌاة عالقته
 مفادها اٌدلوجٌة من تنطلق , المنشأ سوفٌتٌة روسٌة ظاهرة النظرٌة هذه تعتبر•

 .وأخالقٌا حٌوٌا اساسا ٌعد العمل نحو األنسان اتجاه أن
 اجتماعٌة مسألة بل , مجردة تربوٌة مسألة لٌس التطبٌقً أو البولٌتكنٌكً التعلٌم•

 الٌدوي العمل بٌن التناقض على بالقضاء وثٌقا ارتباطا ترتبط تارٌخٌة وضرورة

 الوقت فً التعلٌم من النوع ذلك ٌرتبط كما , والقرٌة المدٌنة وبٌن , العقلً والعمل

 .التكنلوجً بالتقدم نفسه



 والعمل األنسان عن الماركسٌة بالمفاهٌم أٌضا النظرٌة تلك ترتبط•

 حٌث ,لألنسان النشط بالنموذج ماركس فقد, والمجتمع والمعرفة

 أو الخارجً العالم فً بالعمل طبٌعته تغٌٌر األنسان ٌستطٌع

 فً فقط الٌعٌش فاألنسان . تغٌٌرها أجل من الخارجٌة الظروف

 األنسان عن فصلها ٌمكن ال الطبٌعة ان كما ,ٌشكلها ولكنه الطبٌعة

 التدخل بدون التكون الطبٌعة وأن عنها فصله ٌمكن ال االنسان وان

 . األنسٌابً
  



   
 :  من اهم اهدافها  
 .  ربط التعلٌم بالبٌئة االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة •
واالنتماء للمجتمع الكبٌر عليى حسيب , تنمٌة الشعور نحو حب العمل الجماعً •

 الشعور الفردي 

والحركيييية العمالٌيييية فييييً نفييييوس الناشييييئة                         , غييييرس عقٌييييدة الصييييراع الثييييوري •

 (بأشراف محمد علً الموسوي :مأخوذ من محاضرة طلبة دكتوراه )
 عيوبها

أن الماركسييٌة كنطيياق اٌييدلوجً للميينهج البييولٌتكنٌكً تكسييب صييفة التطييرف فييً 

 .نظرتها الى قٌمة العمل فً المجتمع وذلك فً ضوء نظرتها الى الدٌن 
 .تركز تلك النظرٌة على المجتمع بصورة اكبر من تركٌزها على الفرد



 التعقيب على النظريات االربعة

 : هً ثالث قضاٌا على تركٌزها فً تفاوتت األربعة النظرٌات تلك أن

 الموسوعٌة النظرٌة ركزت فبٌنما والمجتمع والفرد المعرفة

 البراجماتٌة النظرٌة ان نجد، المعرفة على الجوهرٌة والنظرٌة

 على ركزت التً التطبٌقٌة النظرٌة عكس على، بالمتعلم أهتمت

 .األول المقام فً المجتمع
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