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قضايا يف البحث الرتبوى :رؤية وإقرتاحات
أ .د /حممد أمني املفتى
أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات ،والعميد األسبق لكلية الرتبية ،جامعة عني شمس ،مرص.
ملخص
يتناول املقال احلايل جمموعة من القضايا األساسية يف البحث الرتبوي ومقرتحات ملعاجلتها،
فيبدأ بتحديد املصطلح وتعريف البحث الرتبوي ،ويعرض القضايا بالتتابع ويقدم مقرتحات
ملواجهتها ،فيبدأ بالقضية األوىل ،قضية التكامل والتنسيق بني البحوث التي جترى يف كليات الرتبية،
ومراكز البحوث الرتبوية عىل املستوى املحىل واإلقليمي والعاملي .ثم القضية الثانية :رضورة إنشاء
خريطة للبحوث الرتبوية عىل املستوى القومي ،واملستوى اإلقليمي ،القضية الثالثة :البحوث الفردية
يف مقابل البحوث اجلامعية .ثم القضية الرابعة :دور نتائج البحوث الرتبوية يف صناعة القرار الرتبوي،
واختاذه .وتتناول القضية اخلامسة :توحيد املصطلحات املستخدمة يف البحوث الرتبوية .وتأيت القضية
السادسة تتناول متويل البحوث الرتبوية ،وخيتتم املقال بالقضية السابعة :أخالقيات البحث العلمي.
الكلامت الداللية :البحث الرتبوي ،مشكالت البحث الرتبوي ،البحوث الفردية ،البحوث اجلامعية،
أخالقيات البحث العلمي.
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Abstract:
Abstract: The present article reviews some basic issues in educational research
and proposals for dealing with them. It begins with defining the term and definition of
educational research. Then it presents the issues in sequence and provides proposals
for addressing them. The first issue is the integration and coordination between
researches conducted in the faculties of education and educational research centers at
the local, regional and global levels. The second issue is the necessity of establishing
an educational research map at the national and regional levels. The third issue is
individual research versus collective and Cooperative research. The fourth issue is the
role of the results of educational research in educational decision making. The fifth
issue is the consistency of the terms used in the educational research. The sixth issue
is financing the educational research. Finally, the article ends with the seventh issue,
the ethics of scientific research.
Keywords: Educational Research, Problems of Educational Research, Individual
Research, Collective Research, Research Ethics.
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مقدمة:
لعله من املنطقي أوال اإلجابة عن السؤال :ماذا نعنى بالبحث الرتبوي؟ قبل طرح القضايا
واملقرتحات املرتبطة هبا .هناك عدد كبري من التعريفات للبحث الرتبوي ،ختتلف من حيث الصياغة،
وتتفق من حيث املفهوم أو املعنى .ويفضل كاتب هذا املقال تعريف البحث الرتبوي من وجهة نظره
عىل أنه "جهد منهجي خمطط يف جمال الرتبية هيدف إىل حل مشكلة حمددة ،أو إضافة جديدة للعلم ،أو
اقرتاح أفعل التطبيقات لنظريات أو أفكار ،أو استرشاف حلدوث مشكلة أو أزمة ووضع حلول
استباقية هلا قبل أن حتدث ،وذلك اعتامدا عىل األسلوب العلمي يف التفكري".
ومع تعدد وتنوع القضايا املرتبطة بالبحث الرتبوي ،هناك قضايا قد تأخذ الصدارة من وجهة
نظر كاتب املقال قد يكون من أمهها القضايا التالية:
القضية األوىل :التكامل والتنسيق بني البحوث التي جترى يف كليات الرتبية ،ومراكز البحوث الرتبوية
عىل املستوى املحىل واإلقليمي والعاملي
أصبح عدد كليات الرتبية ،ومراكز البحوث الرتبوية يف تزايد مستمر عىل املستويني القومي
واإلقليمي .أدى ذلك إىل تقارب يف موضوعات البحوث ،أو بحث نفس املوضوع مع اختالف
العينة ،أو أشكال أخرى من التداخالت بني البحوث قد يضيق املقام لذكرها مما جيعل نطاق النتائج
الصادرة عن هذه البحوث ال تأتى بجديد يذكر .كام أن البحوث التي جترى يف كليات الرتبية تتسم
معظمها يف بعض التخصصات بالتنظري ،بينام معظم البحوث والدراسات التي جترى يف مراكز
البحوث الرتبوية بحوث تطبيقية.
لذا ينبغي أن تتكامل اجلهود بني كليات الرتبية ومراكز البحوث الرتبوية عىل املستويني القومي
واإلقليمي يف صورة بحوث مشرتكة تكامل بني التنظري والتطبيق وبذلك يمكن التغلب عىل
االستغراق يف أحدمها دون اآلخر.
كام أن هناك مشكالت مشرتكة يعاين منها التعليم عىل املستوى القومي ،واإلقليمي ،والعاملي
جيب بحثها ودراستها بفرق بحثية تضم علامء من هذه املستويات الثالثة ،مثل (قلق االمتحانات،
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ضعف التحصيل العام أو يف مقررات معينة ،أو قلة امليل نحو الدراسة بعامة أو نحو مقررات
بعينها )....،وعالقتها ببيئة التعلم ،أو بمستوى أداء املعلم ،أو بالظروف األرسية عىل سبيل املثال
حتى يمكن وضع احللول املناسبة هلا.
املقرتحات:
ينبغي التكامل والتنسيق بني البحوث والدراسات التي جترى يف كليات الرتبية ،ومراكز
البحوث الرتبوية عىل املستويات الثالثة ،وقد تكون اآلليات التالية مناسبة لتحقيق هذا:
 -1عقد لقاءات ،وسمينارات ،وندوات ،ومؤمترات للتفاعل بني األفكاار وموضاوعات البحاوث التاي
هتتم هبا كليات الرتبية ،ومراكز البحوث الرتبوية.
 -2توزيع نرشات دورية متبادلة بني كلياات الرتبياة ومراكاز البحاوث الرتبوياة تتضامن املشاكالت ،أو
املوضوعات التي حتتاج إىل إجراء بحوث مشرتكة.
 -3عقد اتفاقيات ثقافية وتوأمة بني كليات الرتبية يف الدول العربية ونظرياهتا بالدول األجنبية تكفل:

 .1.1زيارات متبادلة بني كليات الرتبية ،ومراكز البحوث الرتبوية عىل املستوى القومي
ونظرياهتا عىل املستويني اإلقليمي والعاملي تشمل أعضاء هيئة التدريس من كليات
الرتبية ،والباحثني من مراكز البحوث الرتبوية.
 .1.2إجراء بحوث مشرتكة بني كليات الرتبية ،ومراكز البحوث الرتبوية عىل املستويات
القومية ،واإلقليمية ،والعاملية.
 .1.3خطة إرشاف مشرتك بني كليات الرتبية يف الدول العربية والدول األجنبية.
القضية الثانية :رضورة إنشاء خريطة للبحوث الرتبوية عىل املستوى القومي ،واملستوى اإلقليمي
ترتبط هذه القضية بالقضية السابقة حيث أن العدد الكبري لكليات الرتبية ،ومراكز البحوث
أدى إىل تكرار البحوث ،أو استنساخها لضعف قدرة الباحثني عىل العثور عىل موضوع بحث جديد
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وقد يكون الغرض من ذلك حصول الباحث عىل درجة علمية يف أقل وقت وجهد ممكن ،مما يؤدى إىل
هدر جهد املرشفني ،وامليزانية املخصصة للبحث الرتبوي يف كليات الرتبية أو مراكز البحوث.
املقرتحات:
 -1إنشاء خريطة بحثية مستقبلية لكل كلية تربية أو مركز بحوث وتباادل هاذه اخلارائط ومراجعتهاا ملناع
التكرار أو التداخل.
 -2عمل أدلة للبحوث التي تم إجازهتا يف كليات الرتبية ومراكز البحوث وتبادهلا ملنع التكرار والتداخل.
 -3إلغاء تسجيل أي رسالة إذا اتضح أن موضوعها سبق دراسته يف رسالة أخرى تم إجازهتا.

القضية الثالثة :البحوث الفردية يف مقابل البحوث اجلامعية.
بالرغم من أن هناك اتفاقا بني الرتبويني عىل أن العقل اجلمعي أكثر فاعلية يف إنتاج األفكار،
وحل املشكالت من العقل الفردي ،إال أن معظم البحوث والدراسات فردية والبعض القليل منها
مجاعي يتمثل يف املرشوعات التي جترهيا املراكز واهليئات الرتبوية .وقد أدى االستغراق يف البحوث
الفردية إىل السطحية والبعد عن االتساع األفقي ،والعمق الرأيس يف تناول البحوث والدراسات.
كام أن كثريا من املتخصصني يف ميدان الرتبية يعتربون ختصصهم أرض هلا حدود حترم عىل
املتخصصني يف جماالت تربوية أخرى الدخول إليها وبالتايل تنقطع الصلة بني التخصصات الرتبوية
املختلفة .هذا يؤدى إىل صعوبة اكتشاف العالقات البينية للتخصصات املختلفة وينتج عنه قلة ظهور
معرفة جديدة أو إضافة علمية يمكن االستفادة منها يف جمال الرتبية والتعليم.
املقرتحات:
-1

طرح مشكالت بحثية متعددة األبعاد يصعب عىل باحث منفرد أن جيرهيا ،وتشجيع البااحثني مادياا
أو أدبيا إلجرائها.

-2

تشجيع الباحثني يف األقسام الرتبوية املختلفة إلجراء بحوث بينية ،وعادم االنغاالق عاىل ختصاص
بعينه.
https://doi.org/10.29009/ijres.1.1.1

54

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Mohamed Amin Elmofti
Volume (1) No. (1) 2018

-3

ختصيص ميزانية أكرب للبحوث اجلامعية ،والبحوث البينية تشجع الباحثني عىل إجراء هذه النوعياة
من البحوث.

القضية الرابعة :دور نتائج البحوث الرتبوية يف صناعة القرار الرتبوي ،واختاذه
تعد نتائج البحوث الرتبوية من أهم مقومات حتسني املامرسات الرتبوية يف امليدان .فمن
املعلوم أن هناك عددا كبريا من كليات الرتبية ،ومراكز البحوث يف الوطن العريب جترى فيها بحوثا قد
يتجاوز عددها اآلالف ،تتناول بالبحث والدراسة عنارص املنظومة التعليمية من اقرتاح سياسات
تعليمية تواكب متغريات العرص ،ومتطلبات التنمية البرشية إىل نظم حديثة للتقويم الشامل األصيل
للمتعلم ،ومرورا باقرتاح برامج ومناهج دراسية تصميام ،وبناء وتقويام وتطويرا ،و اسرتاتيجيات
تدريس مؤسسة عىل نظريات تربوية حديثة تم جتريبها بنجاح عىل عينات متنوعة من مراحل دراسية،
وفئات عمرية خمتلفة أو فئات من ذوى االحتياجات اخلاصة عىل سبيل املثال .هذه النتائج لو استعان
هبا صانع القرار الرتبوي حلدثت طفرة هائلة يف منظومة التعليم بالوطن العريب .لكن الواقع يؤكد عىل
أن معظم -إن مل يكن كل -من يصنع أو يتخذ القرار الرتبوي ال يرجع إىل نتائج البحوث الرتبوية يف
صناعة القرارات أو اختاذها ،وأقىص ما يمكن أن يفعله استشارة بعض األساتذة الرتبويني بدعوى
أهنم أصحاب خربة .هذا جيانبه الصواب؛ إذ أن معظمهم يؤثر عىل آرائهم وجهات نظر شخصية ،أو
رغبتهم يف إرضاء صانع القرار ،أو األيديولوجية ،أو املدارس الفكرية التي يتبنوهنا والتي قد ال
تناسب طبيعة وقيم وإمكانات الدول يف الوطن العريب.
املقرتحات:
-1

إنشاء قاعدة بيانات عربية هبا نتائج البحوث الرتبوية التي تم إجراؤها بجمياع دول الاوطن العاريب
يستعني هبا صانع القرار.

-2

التأكيد عىل البحوث التطبيقية امليدانية حتى تكون النتائج مصدرها الواقع ،وبالتاايل يكاون صادقها
اخلارجي مرتفع ويمكن تعميمها عىل نطاق متسع.
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-3

ربط البحوث الرتبوية بمشكالت واقعية يف النظام التعليمي.

-4

إحلاق مدرسة بكل كلية تربية أو مركز بحوث تربوياة جتارى فيهاا بحاوث ميدانياة ،وجتارب فيهاا
املستجدات حتى تضيق الفجوة بني الباحث الرتبوي واملامرس امليداين ويتحقق التكامل بني التنظاري
والتطبيقية.

القضية اخلامسة :توحيد املصطلحات املستخدمة يف البحوث الرتبوية
يرجع اختالف مسميات املصطلح الواحد إىل تعدد ترمجة هذا املصطلح من اللغة األجنبية إىل
اللغة العربية ،وشيوع االجتهاد اللغوي ،والتعصب لرتمجة معينة لنفس املصطلح بني الدول يف الوطن
العريب -فمثال  Curriculum Developmentترتجم يف املغرب العريب بتحيني املناهج ،ويف بعض
الدول العربية بتطوير املناهج ،والبعض اآلخر بتحسني املناهج -كذلك شغف بعض الباحثني بكتابة
املصطلح األجنبي باللغة العربية مثل تكنيك – اسرتاتيجية – ميكانزيم – كمبيوتر....
هذا يؤدى إىل عدم التحدث بلغة مشرتكة مما جيعل البحوث يف الدول املختلفة يشوهبا بعض
الغموض ويقلل االستفادة منها أو من نتائجها
املقرتحات:
يوجد بعض املعاجم التي تعرف املصطلحات الرتبوية ولكنها جهود فردية يف بعض الدول
العربية ،وبمقارنتها نجد أهنا تستخدم مسميات خمتلفة لنفس املصطلح ،وبالتايل هذه اجلهود الفردية ال
حتقق الغرض من توحيد املصطلحات الرتبوية عىل املستوى اإلقليمي .لذلك ينبغي وضع قائمة شاملة
للمصطلحات املستخدمة يف البحوث الرتبوية عىل املستوى اإلقليمي ،وااللتزام هبا يف كتابة البحوث
الرتبوية ،وذلك بعد اعتامدها من جلنة تضم أساتذة من كافة الدول العربية يف التخصصات الرتبوية
املتنوعة.
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القضية السادسة :متويل البحوث الرتبوية
ال حيظى البحوث يف املجال الرتبوي بتمويل كالذي خيصص للبحوث يف جماالت أخرى،
حيث ترصد ميزانية ضئيلة للغاية للبحوث الرتبوية سواء عىل مستوى اجلامعات أو مراكز البحوث.
وإذا ما قورنت هذه امليزانية بميزانية البحوث الرتبوية يف دول العامل نجد أهنا ضئيلة للغاية ،وهذا يؤثر
عىل جودة هذه البحوث وبالتايل قلة اإلفادة منها.
املقرتحات:
-1

إنشاء صندوق لدعم البحث الرتباوي يسااهم فياه رجاال األعاامل واجلهاات املساتفيدة باالتعليم
اخلاص.

-2

تربعات املواطنني القادرين ،واجلمعيات األهلية غري احلكومية.

-3

تسويق نتائج البحوث للجهات التي تريد اإلفادة منها يف حتسني الوضع القائم هلا.

القضية السابعة :أخالقيات البحث العلمي
انترشت يف اآلونة األخري الرسقات العلمية ،واالقتباس املخالف للمسموح به .فالبحث
العلمي له أخالقيات والباحث ينبغي أن يتسم باملصداقية يف عرض املشكلة ،والبيانات وتفسري
النتائج ومناقشتها ،وباملوضوعية بالتزام الدقة واحليادية يف مجيع مراحل البحث ،والشفافية بمصارحة
املفحوصني باهلدف من البحث وعدم إخفاء النتائج عن املستفيدين بعد أن يسفر البحث عنها،
والتشاركية بتوضيح دوره يف البحث يف حالة البحوث اجلامعية ،واملسئولية جتاه املفحوصني بعدم نرش
أي بيانات قد ترض هبم ،واألمانة العلمية بااللتزام باالقتباس بالطريقة املسموح هبا يف البحث العلمي،
وعدم التالعب بنتائج البحث كي تتوافق مع فروض البحث وااللتزام بمالحظات املحكمني دون
جتاهلها أو حجبها.
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املقرتحات:
وضع ميثاق أخالقي للبحث الرتبوي والباحثني يلتزم به كل باحث ،ومن خيل به يلغى
تسجيله وتبلغ كافة اجلهات التي يمكن أن يسجل هبا.
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