
  �مهـ� 	���ـــــ�
 	�ـــــ����ــــــــــ� 
  �� ����� 	��ــ� 	���ـــــــ����   

  
  

 �� ����� ��� � !"#�$  

 %��	 &'�� (�")�	 ����	 *���  

!���+��	 : (��-�	 .�/ 0�1�  

  (��)�	 2���� !���3	 ��")�	 4	���5	 �)��6 "��� *7�8  

  

 "9���	  

�� (�")�	 ����	 *��� %��	 &'  

:�  B  >٠٠=/ ?ـ <=>١: 	�"�



 ���C�  
  

هدف املنهج العلمي يكاد يكون واحدا يف كل العلوم وهو مجع احلقائق واملعلومات 

بأسلوب منضبط لإلجابة عن سؤال حمدد أو الختبار فرض بعينه لإلسهام يف بناء النظرية 

تالف احلقيقي يكمن يف العلمية أو للتعامل مع مشكالت الواقع، وبناء على ذلك فإن االخ

  . املوضوع الذي تتخذه مناهج البحث حمورا هلا

  

ال تعمل البحوث التربوية مبعزل عن التحوالت املعاصرة يف االقتصاد والسياسة واتمع 

  . والتكنولوجيا واأليديولوجيا

  

  . يظل اإلنسان أيا كان موقعة أو جنسه هو أكثر من يتحول ذه التحوالت

  

العرب التفكري يف أجندة البحوث التربوية لتشمل قضايا ن لكي يعيد الباحثون وافقد آن األ

العالقة بني النظام التعليمي : جديدة رمبا مل تكن مطروحة بنفس الدرجة من القوة منها

وسوق العمل، التعليم عن بعد، والتعليم التعاوين والذايت، والتعليم البيين، والتعليم مدى 

  . كال التعليماحلياة، وغريها من أش
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وملا كان البحث يف العملية التربوية  . يعد البحث التربوي يف جوهره حبثا يف العملية التربوية

يتضمن أوال تقنيات علم النفس والتربية وعلم االجتماع واالعتبارات السيكولوجية 

  . ضيحات تستمد من هذه امليادينواالجتماعية، فإن أكثر األمثلة والتو

  

العملية التربوية تشري إىل سلوك األفراد يف نظام تربوي يف عالقة دف تعليمي قد يكون 

  . أخالقيا كالتعاون أو العمل اجلادمعرفيا مثل تعلم احلساب 



  

وقد يكون البحث نتيجة جهود فرد واحد أو جمموعة من األفراد أو يكون مسؤولية هيئة 

  . ات أو منظمة من املنظماتمن اهليئ

  . ويف كل األحوال يكون هدف البحث دائما توسيع نطاق املعرفة البشرية وتنميتها

  

والبحث التربوي باعتباره جزءا من البحث العلمي واجلامعي يسهم يف نشر املعرفة، ويتمثل 

بحوث اليت ذلك يف توفري مادة التدريس والتدريب، وتنمية املعرفة ويتمثل ذلك يف إنتاج ال

تضيف اجلديد إىل ميدان التربية، مث تطبيق املعرفة ويتمثل ذلك خدمة البحوث التربوية 

للمؤسسات التعليمية ووضع احللول للمشكالت التربوية املطروحة على الساحة التعليمية 

  . والتربوية

  

تعليمية ولعل من أهم ما يسعى البحث التربوي إىل حتقيقه تغيري الذهنية لدى القيادات ال

تعدد الرؤى، واالنفتاح الثقايف والتكنولوجي املتقدمة، والتعليم : لتأخذ مبفاهيم حديثة، مثل

  . للحياة وليس لالمتحانات، وتنمية الفكر قبل التحصيل، وتنوع مصادر التعلم الذايت
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  ألساسي البحث ا: ميكن تقسيم البحث التربوي إىل ثالثة أنواع من البحوث

   Applied Research، والبحث التطبيقي  Basic Researchأو النظري 

  .  Action Researchوالبحث املوقفي 

  

إن البحث األساسي كما أشرنا يعين تطوير النظرية واألسس العلمية واليت ليس هلا غرض 

  : ويندرج حتت هذا البحث نظريات التعليم مثل. عملي يف حد ذاته

الية أو السلوكيةالشرطية أو ا .  
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  يطلق على البحث األساسي عادة أمساء خمتلفة منها البحث النظري أو البحث األوىل 

  . أو البحث البحت

وبصرف النظر عن تعدد مسميات البحث األساسي فإنه يهدف إىل التوصيل إىل احلقائق 

  .  حتكم العملية التربويةأو املبادئ الرئيسية والكشف عن النظريات واألصول اليت

وهو ذا يهدف إىل تنمية األفكار واملفاهيم ويعين باألسس النظرية، وتنمية النظرية التربوية 

وتطويرها، وليس باألمور التطبيقية أي تطبيق النتائج اليت يتوصل إليها على امليدان 

  . التربوي
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حث امليداين وهو يعين بصورة رئيسة بتحديد الب_ أيضا _ يطلق على البحث التطبيقي 

ولذلك فإن من . العالقات بني الظواهر التربوية واكتشافها واختبار النظريات والفروض

أهم أهداف البحث التطبيقي هو تطبيق واستخدام النتائج العلمية على امليدان التربوي، 

البحث التطبيقي يهدف كما أن . وحتسني استخدام املمارسات والوسائل والطرق املتبعة

إىل التوصل إىل نوع من التعميم؛ مبعىن تعميم النتائج اليت استخلصت من عينة أخرى أكرب 

  . وأمشل
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. يتضمن البحث املوقفي تطبيق خطوات الطريقة العلمية على مشكالت التعليم املدرسي

أقل درجة من الضبط أعلى درجة من الواقعية و_ عادة _ ويستخدم البحث املوقفي 

  . والدقة العلمية

وكثري من البحوث املوقفية جترى يف حجرة دراسية واحدة ويقوم بالبحث مدرس واحد 

  . وإن كان من املمكن أن يقوم بالبحث املوقفي أكثر من مدرس ويف أكثر من فصل



  . وهو ذا يهدف أساسا إىل تنمية املعلمني وتدريبهم يف أثناء عملهم

ملوقفي يركز على مشكالت الفصول الدراسية أكثر من تركيزه يف احلصول إن البحث ا

  . على معلومات علمية تعني علم التربية
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ثالثة أنواع من البحوث هي " أصول البحث التربوي"يذكر جلربت ساكس يف كتابه 

   .. البحث التحليلي والوصفي والتجرييب

 فهدفه الوصول إىل حتديد العالقات اليت حتكم ظاهرة ما على أساس يأما البحث التحليل

استقرائي، وهو يستخدم يف ذلك الطرق االستقرائية والرياضية والتارخيية والفلسفية 

  . اللغوية

  

 فهدفه وصف الظاهرة أو األوضاع القائمة بالفعل وهو يستخدم طرقا أما البحث الوصفي

  . ة احلالة واملالحظة املباشرةمتعددة منها طريقة املسح ودراس

  

بية اليت حتكم الظاهرة، وهو يستخدم  البحث يف العالقات السبه فهدفأما البحث التجرييب

  . واألخرى ضابطة موعتني إحدامها جتريبيةطريقة الضبط التجرييب من خالل وجود جم

  

ث  الذي مر بثالمراحل تطور البحث التربويونستطيع من خالل ما سبق أن نبني 

  : مراحل رئيسية هي

تتميز هذه الفترة باكتشاف أدوات القياس اليت حيتاج ): م ١٩٢٠( املرحلة األوىل   ) أ

كما شهدت هذه الفترة تطويرا ألدوات القياس : إليها الباحثون يف ميدان التربية

  . هذه

وفيهما بدأ البحث التربوي ينمو بسرعة ): م١٩٤٤_١٩٢١(  املرحلة الثانية  ) ب

نشاط املطابع وتسويق األدوات البحثية؛  ومما ساعد على ذلك ازدياد الفتة للنظر، 



مما أدى إىل انتشار هذه األدوات انتشارا واسعا، وانتعاش البحث العلمي وتطوره 

 . تطورا سريعا

اتسمت هذه الفترة الزمنية بتطور كبري يف البحوث التربوية؛ ومن مث متيزت )    ج

زادت على املراحل األخرى بالتوجه إىل تقومي مناهج باستمرار تطور البحث التربوي، و

  .البحث ذاا، وتنقيتها من األخطاء، والعمل على تطويرها

  

  : التعليم كنظام قائم بذاته يتطلب البحث يف اجلوانب التالية

وتتضمن األهداف املتوقعة، وطبيعة الطالب فيه، واملناهج، واملعلمني، : مدخالته -

  . امليزانيةواملباين، واملعامل، و

 . العالقات داخل النظام نفسه -

 . خمرجات التعليم اليت تتمثل يف مدى حتقيق األهداف ونوعية املتخرجني -

  

  

  : ميكن إجياز جماالت البحث التربوي فيما يلي

ألسس الفلسفية والنفسية وحتت هذا اال يدرس الباحثون ا: أصول التربية_ ١

، وقضاياها، واالجتماعية للتربية، وعالقة التربية باتمع، والسياسات التربوية

  إىل غري ذلك من جوانب ترتبط ... ومشكالا، والتخطيط التربوي 

  . بأصول التربية

وحتت هذا امليدان تبحث القضايا املرتبطة بتمويل التعليم : اقتصاديات التربية_ ٢

  . نفاق عليه، والعائد االقتصادي للتربية، ومدى إسهام التربية يف التنمية االقتصاديةواإل

وهنا تبحث القضايا واملوضوعات املرتبطة بالنظم : داراالنظم التربوية وإ_ ٣

التربوية الرمسية وغري الرمسية، وكذلك القضايا اخلاصة بالتنسيق بني املؤسسات التربوية 

ا، وتطوير األساليب اإلدارية التربوية والتعليمية ووسائل ذلكعلى اختالف مستويا .  



ويف هذا اال يدرس الباحثون كل ما يرتبط بعملية التربية يف : التربية املقارنة_ ٤

جمتمعات خمتلفة، وخباصة اتمعات املتقدمة؛ دف االستفادة من هذه الدراسات يف 

  . نتمي إليه الباحثتطوير التربية وإثرائها يف البلد الذي ي

وينصب اهتمام الباحثني هنا على : املناهج وأساليب التربية وطرق التدريس_ ٥

األهداف التربوية والتعليمية والتدريسية، ووضع املقررات وتطويرها، وختطيط األنشطة 

الصفية وغري الصفية، وتنفيذها، وتقوميها، وتطوير طرق التدريس وأساليب التعلم 

  . ذلك أساليب التقومي ووسائلهووسائله، وك

ويف هذا امليدان يدرس الباحثون العينات اليت من شأا إجناح : التقنيات التربوية_ ٦

التربية يف حتقيق أهدافها، وحماولة االستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف خدمة التربية، 

  . وحتقيق تعلم أفضل

احل النمو، ومشكالت كل مرحلة، مبروهنا تدرس القضايا املرتبطة : علم النفس_ ٧

وغالبا ما . وكيفية عالجها، وخصائص النمو يف كل مرحلة، وكيفية التعامل معها

تركز هذه الدراسات على التلميذ، فتدرس عالقة امليول واالهتمامات واالجتاهات 

بالعملية التربوية التعليمية، كما تم هذه الدراسات بالتقومي التربوي، والقياس 

ي، وتدريس سلوكيات إلنسان وتعامالته، وتتعمق يف تفسري هذه السلوكيات النفس

  . وكيفية تعديلها

  

ومن اجلدير بالذكر أن اجتاهات البحث العلمي احلديثة تدعو إىل حتقيق التعاون بني 

الباحثني يف هذه ااالت، والقيام ببحوث مشتركة؛ حيث إن تعدد اخلربات وتنوع 

قان ثراء علميا يف ااالت اليت يدرسها الباحثون، ويعطيان التخصصات التربوية حيق

  . نتائج أكثر صدقا؛ مما يعود بالنفع على تلك التخصصات

  

  

  



 K����	 2���	 4�J�)�  

  : البحث التربوي من أمهها_ عادة _ هناك عدة معوقات تواجه 

قوم فاملال عصب أي مشروع، وتوفر املال الالزم م: قلة املخصصات املالية_ ١

  ولكن نظرا لفقد احلماس للبحث التربوي . أساسي لنجاح البحث التربوي

 وعدم االعتراف بأمهيته يف التخطيط ووضع الربامج للوزارات واجلهات –أحيانا _ 

  . املعينة ذات العالقة بالتربية والتعليم؛ تقل املخصصات املالية للبحوث التربوية

ثري من العاملني يف امليدان التربوي فك: نقص التدريب على البحث التربوي_ ٢

بل إن معظم إن مل يكن كل برامج التدريب . تنقصهم اخلربة واملعرفة بالبحث التربوي

سواء أكانت للمعلمني أم غريهم ال اليت تقوم ا السلطات التعليمية يف بالدنا العربية 

وي كأساتذة تتضمن التدريب على البحث التربوي، ومن لديهم اخلربة بالبحث الترب

اجلامعات جند أم منشغلون بأمور أخرى كثرية جتتذم بعيدا عن البحث التربوي وال 

  متكنهم بصورة فعالة من تدريب طالم تدريبا كافيا

  . على البحث

  يضاف إىل ذلك أيضا أن املقررات الدراسية اليت تطرحها اجلامعات عن البحث 

حبيث ى اإلملام الكايف بأصول البحث وقواعده التربوي على قلتها ال تساعد الطالب عل

يستطيع أن يقوم بالتخطيط لبحث يقوم به بنفسه أو حىت حتت إشراف أستاذه، ومن 

هنا كان من الضروري العناية بالبحث التربوي سواء يف املقررات الدراسية اجلامعية أو 

  .يف برامج تدريب املعلمني واملربني

إن أهم مشكالت البحث التربوي يتمثل يف : تطبيقعدم الربط بني النظرية وال_ ٣

وضع النتائج اليت يسفر عنها نوضع التطبيق وكثري من نتائج البحوث التربوية تظل طي 

وهناك أسباب كثرية لذلك من أمهها عدم . الكتب وال تأخذ طريقها إىل التطبيق

ات التربوية جديد ومقاومة املؤسسمعرفة طريقة التطبيق والتخوف من تطبيق أي شيء 

  . والعاملني فيها للتجديد التربوي بصفة عامة

من الصعوبات اليت تواجه : قبول نتائج البحث التربوي بدون تفكري أو نقد_ ٤

  . البحث التربوي قبول نتائج البحث التربوي بدون تفكري أو نقد



 فبعض البحوث قد تقوم على أساس ال ميكن االطمئنان. والتسليم ا تسليما أعمى

فالبحوث اليت عملت مثال على أساس اختبارات الذكاء وأثبتت وجود فروق يف . إليه

الذكاء بني جمموعات بشرية معينة قد أوجدت بلبلة يف الفكر التربوي مازال يعاين منه 

  . حىت اآلن
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ومن أهم هذه املعوقات . ني حتقيق ذلكإن هناك معوقات حتول بني البحوث االجتماعية وب

  : ما يلي

فدراسة أسباب اخضرار النبات مثال أمر : تعقد دراسة الظواهر واملشكالت التربوية_ ١

يف املشكلة األوىل أمامه عدد قليل أيسر بكثري من دراسة مشكلة نفسية؛ ذلك أن الباحث 

سية جيد أمامه كما كبريا من نسبيا من العوامل الفيزيقية، لكن الباحث يف املشكلة النف

األسباب واملتغريات ال على املستوى الفيزيقي فقط، ولكنها قد تكون اجتماعية أو 

  . جسمية، أو صحية، أو خاصة بالنمو، أو خليطا من هذا كله

فكثري من الظواهر : صعوبة تكرار حدوث الظاهرة االجتماعية أو استحالة ذلك _ ٢

إخل؛ ومن مث يسهل جتريدها ...طر، والرياح، والضوءالطبيعية يتكرر حدوثها؛ كامل

وصياغتها يف صورة قوانني كمية دقيقة، أما املشكالت التربوية فتعاجل قضايا حمددة، رمبا ال 

تتكرر أو يصعب تكرارها إذا أريد قياسها، وإن هي تكررت فإا تكون مصطنعة وليست 

  . طبيعية؛ ومن مث يشك يف صدقها

فعالقة : وضوعية يف العلوم التربوية كتحقيقها يف العلوم الطبيعيةصعوبة حتقيق امل_ ٣

الباحث بالظواهر الطبيعية عالقة ختلو من العواطف واملشاعر الذاتية؛ فال جيد الباحث نفسه 

مثال ومشاعره، واهتماماته، وميوله، ونفسيته، كما مضطرا ملراعاة دوافع املاء أو اهلواء 

  . حيدث يف العلوم التربوية

 البشري باختالف اختالف التصرفات اإلنسانية ووجهات النظر يف تقومي السلوك - ٤

يف اتمع املغريب ختتلف عنها يف اتمع _ مثال _ فاحلرية الشخصية : اتمعات

  .أو اتمع الشرقي احملافظ، اإلسالمي



ن التعامل مع ففي العلوم الطبيعية ميك: صعوبة التجريب والقياس يف العلوم التربوية_ ٥

الظاهرة دون تلك القيود املعروفة عند التجريب يف العلوم التربوية، إذ تقتضي األخالقيات 

والقيم محاية البشر من األضرار اجلسمية والعقلية واملعنوية أو أية أضرار أخرى؛ لذا جلأ 

م على التربويون إىل التجريب على احليوان؛ وال خيفى ما لذلك من سلبيات؛ إذ إن ما يعم

احليوان ال يعمم على اإلنسان وخباصة يف الظواهر االجتماعية والتربوية والسلوكية 

    . البشرية

  

  

  

  

  
 


