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املقدمة
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على أثر انتشار جائحة فريوس كوروان -كوفيد  ،19تبدلت األحوال يف العامل
كله ،ويف مجيع اجملاالت ،ومل تعد مؤسسات الت عليم كما كانت يف السابق .ويف هذا
السياق ومتشيا مع توفري الدعم ألبنائنا الطلبة الكرام ،قامت أ.د .لطيفة الكندري
مبشاركة أ.د .بدر ملك بتوفري عدد من املراجع األكادميية على شبكة اإلنرتنت ومنها
هذا اإلصدار على أمل حتديثه من حني آلخر بعون هللا تعال وفقا للمعطيات
املستجدة.
يف عصر الصورة الرباقة والتقنية الدقيقة ،ويف زمن التدفق املتزايد للعلم واملعرفة ،تسعى
مؤسسات اعداد املعلم إل بناء شخصية املعلم تدرجييا ،وعلى حنو فعال ،وتدربه منهجيا
على التمكن من فهم مقومات البحث العلمي ،وممارسة مهاراته األساسية .تقوم كليات
الرتبية يف مجيع أقطار العامل بتعويد الطلبة على تطبيق مهارات البحث العلمي الرتبوي،
وتعلمهم أسس كتابة التقارير العلمية ألهنا من مستلزمات املهنة ،وسر رقي اجملتمع ،وجوهر
تكوين الفرد املنتج ،املواكب لتقنية املعلومات ،واالتصاالت املستجدة ،وأمناط التقومي
املتطور .يهدف هذا املوجز إل بيان أساسيات البحث الرتبوي:
( )The Essentials of Educational Researchإذ أصبح مقرر :مناهج البحث يف
الرتبية )Research Methods in Education( :يتبوأ مكانة ابرزة يف برامج اعداد الطلبة
يف الكليات الرتبوية على مستوى العامل .وكذلك األمر نفسه يف الكليات األخرى فكل
طالب حيتاج إل أخذ مقرر بعنوان "مقدمة يف علم مناهج البحث" ،كل حسب جمال
ختصصه العلمي ،وحىت أولئك الذين ال يريدون االلتحاق مبجاالت تركز على إجراء
البحوث فعليهم اجتياز هذا النوع من املقررات اإللزامية نظرا ألمهيتها.
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ومن أهم أهداف هذا املوجز تدريب الطلبة واملعلمني واملهتمني على تطبيق مهارات
البحث والقيام بكتابة أحباثهم على حنو سليم ،إضافة إل املسامهة يف تكوين ثقافة حبثية
جتعلهم يستفيدون عموما من نواتج اجملالت العلمية .اجملالت الرتبوية الصادرة من
اجلامعات وغريها موجهة للمشتغلني ابحلقل الرتبوي من جهة ،ولصناع القرار والباحثني
من جهة أخرى.
وال يتوغل امللخص احلايل يف دقائق البحث العلمي كثريا ،لكنه – كما قلنا  -يقدم
ما يعني الباحث على بناء هيكل عام يساعده على اجناز حبث علمي على حنو سليم.
إننا يف هذا امللخص ننطلق من فلسفة تتطلع إل تفعيل مؤسسات التعليم لتعلم
وتدريب الطلبة وغريهم على ممارسة مهارات البحث العلمي تدرجييا ومنهجيا ،وتسخري
مجيع القنوات املمكنة -النظرية وامليدانية -إلحراز هذا املبتغى النبيل معرفيا وسلوكيا
ووجدانيا .إن الثقافة البحثية يف عاملنا املعاصر هي العملة األساسية املتداولة على نطاق
واسع يف مضمار التنافس احلضاري .وألن الرتبية املعاصرة تتجه حنو بناء املعلم املفكر
الباحث املتعلم تعلما ذاتيا ،عقدان العزم على أتليف هذا امللخص يف سبيل التوجه حنو
جودة اإلنتاج الفكري؛ الكمي والنوعي.
ويف اخلتام ،فإن هذا االصدار حصيلة سياحة فكرية ،ودراسة أكادميية ،وجلسات
أتملية ،ومراجعات يومية ،وجتارب تدريسية ،ومناقشات نقدية.
نسأل املول سبحانه أن يرزقنا علما انفعا ،وعمال صاحلا ،وأن يبارك يف هذا اإلصدار،
ويف كل من يطلع عليه ،ويستفيد منه ،وخيصنا بدعواته الصاحلة ،ونصائحه املخلصة.
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حيتاج الباحث إل تنمية حصيلته اللغوية واالملام ابملصطلحات الشائعة املتعلقة
ابلتخصص الذي ينتسب إليه ،ألن اإلملام بتلك املفردات اليت تواجهه أثناء اجراء األحباث
تسهل عليه استيعاب لغة األحباث ،واخللفيات النظرية والتارخيية املرتبطة هبا.
ي
ي ٍ
ني العُلَ َم ياء ييف يع ْل ٍم َّما".
صطَلَ ُح ييف العُلُومُ :ك ُّل َكل َمة ََلَا َدالَلَةٌ ُم َعيَّـنَةٌُ ،متَّـ َف ٌق َعلَْيـ َها بَْ َ
"الْ ُم ْ
معني" 1.يسعى
فاملصطلح" :ما متَّ االتّفاق عليه ،كلمة أو جمموعة من الكلمات َلا معىن َّ
الباحثون يف بداية كل حبث يكتبونه إل حترير املصطلحات وتوضيح املصطلحات جلالء
املعاين وحتديد املراد ومنع االلتباس والغموض أثناء عرض األفكار وَلذا تصبح قواميس
الرتبية جمدية لتوضيح الكلمات الرئيسة يف البحث .إذا أراد الباحث أن يتحدث الباحث
عن الطفولة مثال فعليه أن حيدد املرحلة السنية كي يصبح البحث دقيقا واحلوار صحيحا.
ويف هذا السياق انتبه العالمة ابن خلدون إل أن العلوم تزخر حبارها كلما زخرت الدقة
يف اصطالحات التعليم وهذا مرتبط ابزدهار العمران وحذر من كثرة املصطلحات
واختالفاهتا.
من مسات كتب البحث العلمي أهنا مرتبطة بشبكة من األلفاظ التخصصية ،والدراية
هبا متكن الباحث من فهم الدراسات ومناهجها .من املهم أن يعرف الباحث تعريف
مصطلح مناهج البحث ( )Research Methodsواملصطلحات املرتبة ابلبحث من مثل
االستبيان ( .)Questionnaireهذا الباب جزء مهم من عملية صالح التكوين الثقايف
للباحث ألن "املصطلحات مفاتيح العلوم" وتعني يف جودة اإلنتاج البحثي والتنظري يف
املسائل ولوالها لفسدت املعاين وتناقضت األفكار .االجادة يف فهم املصطلحات متنع
 1انظر قاموس املعاينalmaany.com :
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إل حد بعيد األوهام وتقلل األخطاء وتشكل الثقافة التخصصية .من مسات الباحث
اجليد أنه يقوم بتحديد املصطلحات الرئيسة يف حبثه بوضوح عرب االستناد إل الدوائر
العلمية املتخصصة .ال ميكن فهم املصطلح بدقة إال عرب استعراض ثالث ركائز؛ املعىن
اللغوي ،واالصطالحي أي عند أهل التخصص ،واستعراض التعريف اإلجرائي أي
دالالت املصطلح يف الواقع.
البحث

ث يف ،يبحث ،حبثًا ،فهو ي
ابحث ،واملفعول
ث /حبَ َ
ورد يف كتب اللغة :حبَ َ
ْ
ث عن  /حبَ َ َ َ
ي
األر ي
ض .وهكذا فإن البحث
ب َشْيئاً ف َيها َحب َ
َمْبحوثَ .حبَ َ
ث األ ْر َ
ث ييف ْ
ضَ :ح َفَرها َوطَلَ َ
يدل على إاثرة الشيء .ويُقال :حبث عن اخلرب،
لغ ًة طلب الشيء يف الرتاب .البحث ّ
أي :طلب يع ْل َمه.
البحث ( )Researchيف االصطالح :نشاط استقصائي منظم يتسم ابلدقة يف إطار
منهجية علمية ،ويهدف إل اكتشاف حقائق أو قواعد وعالقات من خالل عمليات
التفسري ،والضبط ،والتنبؤ .كما يستهدف التوصل إل حل مشكلة حمددة ،وتكون نتائج
البحث احتمالية من حيث قابليتها للتعميم .وختتلف طرق التحقق منها حبسب طبيعة
البحث ،وجماله.
البحث العلمي

البحث العلمي (" )Scientific researchجمموعة خطوات مرحلية جادة تتسم
ابحليادية والوضوح والدقة – قدر اإلمكان  -يف اجناز العمل يف زمن حمدد ،لدراسة
قضية معينة ،وفق قواعد علمية متينة واضحة املعامل .اَلدف من ذلك كله استيعاب
املوضوع وربط األسباب ابملسببات ،وحشد األدلة املقنعة ،والتنبؤ العلمي ،وتقدمي
التوصيات الكفيلة بتحسني األمر أو توضيحه ومبا يسهم يف تطوير الواقع أو ضبط
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1
العلمي نشاط ذي منهج يهدف إل التنقيب عن حقيقة ما ابتغاء
البحث
.
جمرايته"
ّ
إعالنـهـا دون التقيّد بدوافع الباحث الشخصية أو الذاتية إال مبقدار ما يُفيد يف تلوين
البحث بطابعه ويُعطيه من روحه اليت متيّزه عن غريه (الطباع2010 ،م).

البحث الرتبوي

البحث الرتبوي ( )Educational Researchفرع من فروع البحث العلمي عامة ،ينهل
من مناهجه ويستعني أبدواته حسب احلاجة ،ولكنه يتجه حنو تناول قضااي الرتبية والتعليم
ودراسة العوامل املرتبطة هبا واملؤثرة فيها.
تعرف منظمة ) 2 (AERAالبحث الرتبوي على أنه :حقل علمي ()scientific field
يدرس ويفحص عملية الرتبية والتعليم ،واخلصائص والعالقات اإلنسانية ،واملنظمات
واملؤسسات املؤثرة يف املخرجات التعليمية .يسعى العلماء يف هذا احلقل إل وصف وفهم
وشرح كيف حيدث التعلم يف حياة اإلنسان ،وكيف تؤثر السياقات اجملتمعية ،واملؤسسات
التعليمية على أشكال التعلم والتعليم" .إن البحث الرتبوي دراسة علمية منهجية تستهدف
حتليل القضااي واملشكالت التعليمية ،ونقدها ،وتقدمي احللول املناسبة للمشكالت
التعليمية ،واستشراف مستقبل العمل الرتبوي ،وقد يكون وصفيًّا ،أو جتريبيًّا ،أو إمبرييقيًّا،3
أو اترخييًّا".4
 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
2
The American Educational Research Association.
 3هو البحث ابستخدام الفلسفة التجريبية  Empiricismواليت تؤمن أبن معرفة اإلنسان تستند ال احلواس واخلربة
والتجارب العملية .انظر :حبث إمربيقي ( 30مايو  .)2020ويكاموس القاموس احلر .االطالع  27يونيو  . 2020تستمد

هذه الفلسفة جذورها املعاصرة من عمل جون لوك (1704 -1632م) .انظر قاموس دار العلم  -غرينوود
للمصطلحات الرتبوية .ص .215
 4معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
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مناهج البحث

مناهج البحث ( )Research Methodsجمموعة طرائق منظمة يستعني هبا الباحث
للوصول ملقاصده من مثل املنهج التارخيي والتجريب والوصفي .هذا العلم له اترخيه العريق،
وأدبياته ،ورواده ،ولقد تطور وتبلور عرب مرور الزمن وهو األمر الذي سنلقي عليه املزيد
من الضوء يف الصفحات اآلتية.
ف ّن التوثيق للمراجع

تسجيل املعلومات حسب طُُرق يع ْلميّة متّفق عليها .1توثيق املصادر واملراجع عرب
ذكر اسم الكاتب ،وعنوان الكتاب ،وسنة الطبع ،وجهة النشر ،ورقم طبعة الكتاب،
والدولة اليت مت نشر الكتاب فيها.

 1معجم اللغة العربية املعاصرة (.)2398 /3
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املصطلحات التفصيلية
فيما يلي من صفحات نقدم طائفة من املصطلحات البحثية املختارة مقتبسة من كتاب:

معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية من اصدار املركز العريب للبحوث الرتبوية
لدول اخلليج (2016م).

أداة البحث
الوسيلة اليت جتمع هبا املعلومات الالزمة لإلجابة عن أسئلة البحث أو اختبار فروضه،
وحتقيق أهدافه ،وقد يصممها الباحث بنفسه ،أو خيتار أداة معدة مسب ًقا ،وجيري ضبطها
منهجياًّ وإحصائيّــاً حبسب مطالب البحث وحتكيمها ،وقياس صدقها وثباهتا للتقنني
العلمي.
إحصاء استداليل (استنتاجي) Inferential Statistics
ذلك اإلحصاء الذي يهتم بتحليل البياانت واستخراج النتائج مث تفسريها ،واستعماَلا
الختاذ القرارات ،وعمل استنتاجات إحصائية عن اجملتمع اإلحصائي األصلي من العينات
احملسوبة يف ظل عدم التأكد ،أي اختاذ أفضل قرار ممكن عندما تكون املعلومات املتوافرة
غري كافية؛ لذلك يطلق عليها بعض الباحثني "علم القرارات" ،ويبدأ حني ينتهي علم
اإلحصاء الوصفي ،وله دور مهم يف ختطيط التجارب اليت جتمع فيها البياانت.
إحصاء وصفي Descriptive Statistics
عمليات اإلحصاء اليت هتتم بوصف البياانت اليت مت جتميعها يف دراسة ما وتنظيمها،
وتصنيفها ،وجدولتها ،ومتثيلها أبشكال بيانية ،واستخراج بعض معامالهتا؛ من مثل:
املتوسطات ،واالحنراف املعياري.
Research Tool
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اختبار
جمموعة من املثريات احملددة ،أو طريقة منظمة ،ملالحظة خاصية أو عملية عقلية ،أو
أكثر لدى الفرد ووصفها ،ابستخدام التدريج الرقمي أو الكيفي ،أو أي نظام للتصنيف.
االختبار البعدي :Post Test
االختبار الذي يطبق على جمموعات البحث التجريب بعد إجراء التجربة ،بغرض حتديد
مستوى التقدم يف املتغري التابع؛ لقياس األثر الذي أحدثته املعاجلة التجريبية يف املتغري
التابع ،ليقارن من خالله نتائج هذا االختبار ابلنتائج اليت حصل عليها قبل بداية التجربة
يف االختبار البعدي ،كما يستخدم ملقارنة اجملموعة التجريبية ابجملموعة الضابطة يف املتغري
التابع.
أدبيات البحث :Research Literature
األدبيات املنشورة وغري املنشورة اليت تتناول اجلوانب ذات الصلة مبوضوع البحث،
أيضا ،والرسائل اجلامعية املنشورة ،وغري املنشورة،
وتشمل الكتب ،والدورايت املتخصصة ً
والتقارير الصادرة عن املؤسسات العلمية.
االستبانة املغلقة Closed Questionnaire
صحيحا
أداة حمكمة واثبتة علميّاً يطلب فيها من املستجيب اختيار البديل الذي يراه
ً
قياسا
من بني جمموعة من البدائل ً
قياسا نسبيًّا ،أو ً
تبعا للقياس املستخدم ،فقد يكون ً
اختيارا من عبارات متعددة .وتساعد االستبانة الباحث يف احلصول على
متدرجا ،أو
ً
ً
معلومات وبياانت أكثر؛ مما يساعده على معرفة العوامل والدوافع ووجهة النظر ،ويفضل
بعض الباحثني هذا النوع من االستباانت لسهولة االستجابة َلا على الرغم من الصعوبة
يف بنائها.
Test
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االستبانة املغلقة املفتوحة
أداة حمكمة واثبتة علميّاً يرتك للمستجيب حرية استكمال بعض العبارات أو البدائل
اليت تتطلب احلصول على معلومات أتسيسية.
االستبانة املفتوحة Open Questionnaire
أداة حمكمة واثبتة علميّاً يرتك فيها للمستجيب أن يعرب عن رأيه حبرية؛ مبا يساعد
الباحث على تعرف خمتلف اآلراء ووجهات النظر ،وتعرف الدوافع واألسباب اليت تؤثر
يف تقدمي وجهة النظر ،وتتميز االستبانة املفتوحة أبهنا تستخدم يف حماولة التعرف املبدئي
على وجهات النظر بصورة عامة ،مث أييت بعد ذلك حتليلها وتنظيمها وإعادة طرحها على
اخلرباء؛ إلبداء الرأي مرة اثنية يف استبانة مغلقة.
البحث االرتباطي Correlational Research
أحد أنواع البحوث الوصفية؛ يتم فيه فحص اثنني ،أو أكثر من املتغريات كما هي يف
الواقع هبدف التعرف على ما إذا كانت هناك عالقة منتظمة بني املتغريات أم ال ،ودرجة
هذه العالقة.
البحث التجريب Experimental Research
نوع من البحوث الرتبوية يقوم على استخدام معاجلة جتريبية (أو أكثر) ملتغري (أو
أكثر) من املتغريات املستقلة؛ لدراسة أثر هذه املعاجلة على متغري اتبع (أو أكثر)؛ للتحقق
من فرضيات ،أو لإلجابة عن أسئلة تتعلق مبشكلة حبثية حمددة ،ويتم البحث التجريب
من خالل تصميمات جتريبية عدة.
Open Closed Questionnaire
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البحث الكيفي
البحث الذي يتم إجراؤه بغرض تفسري الظواهر عن طريق الوصف الكيفي ،وفحص
اخلصائص النوعية ،والفروق الكيفية ،ومن أساليبه :دراسات احلالة ،واملقابالت
الشخصية ،واملالحظة ،واالستبطان ،وحتليل النصوص.
حبوث الرأي العام Public Opinion Research
البحوث اليت تدرس توجهات مجاعة ما ،وآراءها ،ومشاعرها ،ومعتقداهتا ،واجتاهاهتا
حنو موضوع ما.
البحوث الطولية Longitudinal Research
نوع من البحوث الوصفية جترى على عينة من األفراد؛ ملتابعة منوهم يف متغري ما خالل
فرتة زمنية قد تطول ،أو تقصر حسب االهتمام مبجال البحث.
ثبات االختبار Test Reliability
إعطاء االختبار النتائج نفسها إذا أعيد إجراؤه على عينة من األفراد مت إجراؤه عليهم
من قبل ،وحتت الظروف نفسها ،وميكن أن حيسب أبكثر من طريقة.
دراسة استطالعية Pilot Study
نوع من الدراسات يستخدم يف البحوث الرتبوية لإلشارة إل املراحل األولية يف الدراسة
اليت يرتكز اهتمام الباحث فيها ،وهتدف إل التعرف على امليدان والعمق يف الوصف ،أو
متهيدا لدراسة املشكلة بشكل متعمق يف مرحلة
إجراء فحص الكتشاف املتغريات ،وذلك ً
اتلية.
Qualitative Research
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دراسة احلالة
دراسة متعمقة لفرد أو مجاعة أو مؤسسة ،لتحديد خلفية املشكالت البيئية والنفسية
واالجتماعية موضع الدراسة ،والغرض األساسي من دراسة احلالة؛ هو حتديد العوامل اليت
أدت إل السلوك احلايل ،أو احلالة الراهنة للمفحوص واملتغريات املؤثرة فيه.
الدراسة املقارنة Comparative Study
نوع من البحوث الرتبوية ،يهدف لكشف أوجه الشبه واالختالف بني حالتني خمتلفتني
من النظم التعليمية يف ضوء العوامل الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية املسئولة
عنهما ،بغية اخلروج بتوجهات تفيد يف تطوير احلاالت املشاهبة ،واإلفادة منها يف التجارب
واملشكالت التعليمية اليت تواجهها ،وقد تكون احلاالت عبارة عن منظومة تعليمية
صغرى ،أو منهج دراسي أو مؤسسة تعليمية.
الصدق Validity
الصدق هو مدى قدرة األداة على قياس ما وضعت لقياسه.
صدق احملتوى Content Validity
أحد مقاييس ضبط أدوات البحث الرتبوي ،ويقاس مبدى مشول األداة حملتوى اجملال
املستهدف قياسه ،ويتطلب صدق احملتوى صدق الفقرات ،وصدق املعاينة ،ويتناول
قياسا حملتوى اجملال املقصود ،ويقصد بصدق
صدق الفقرة ما إذا كانت فقرات األداة متثل ً
املعاينة مدى جودة العينة املنتقاة للتطبيق ،ومتثيلها ملضمون اجملال.
العينة Sample
عدد حمدود من احلاالت املختارة ذات اخلصائص احملددة من جمتمع معني لدراستها،
وجترى معظم األحباث الرتبوية واالجتماعية والنفسية والطبية وغريها من خالل عينات،
أكثر مما تقوم بدراسة العدد الكلي ملفردات اجملتمع .وَلذا تستخدم اختبارات اإلحصاء
Case Study
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االستداليل للتعرف على مدى موثوقية تعميمها على اجملتمع األصلي الذي اختريت منه
العينة.
الفرض Hypothesis
عبارة عن احتماالت تستنتج ويتطلب التحقق من صحتها بقبوَلا أو رفضها ابستخدام
اختبارات إحصائية يستدل منها على ذلك ،وهي تعد ختمينات ذكية أو تكهنات مؤقتة
أو توقعات حلل املشكلة أو جزء منها.
الفرض الصفري Null hypothesis
فرض يرى أنه ال توجد أية عالقة بني املتغريات يف مسألة البحث ،ومن أجل االختبار
يطرح الفرض الصفري على شكل فرض إحصائي يعرب عن املتغريات فيه كميًّا ،كي يتسىن
اخضاعها للتدقيق اإلحصائي ،وهكذا يستخدم الباحث الفرض الصفري كي يتحقق من
الفرض التنبؤي عن طريق التدقيق اإلحصائي.
الفروض الفلسفية Philosophical Hypotheses
الفروض اليت تتناول مسألة علمية شديدة العمومية؛ من مثل" :األصل يف األشياء
اإلابحة" ما مل يرد فيها نص حيرمها ...إخل.
املتوسط احلسايب Arithmetic Mean
أحد مقاييس النزعة املركزية ،وهو يف اإلحصاء نوع من املتوسطات يتم احلصول عليه
عن طريق مجع كل القيم وقسمة انتج اجلمع على عدد القيم.
املتوسط احلسايب Arithmetic Mean
أحد مقاييس النزعة املركزية ،وهو يف اإلحصاء نوع من املتوسطات يتم احلصول عليه
عن طريق مجع كل القيم وقسمة انتج اجلمع على عدد القيم.
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جمتمع الدراسة
اجملموعة الكلية اليت تضم مجيع أفراد العينة املستهدفة ابلبحث أو الدراسة ،واملشرتكة
يف صفة أو صفات معينة.
اجملموعة الضابطة :Control Group
تلك اجملموعة اليت ال ختضع للمعاجلة التجريبية يف البحوث التجريبية ،ووظيفتها هي
أن تقارن هبا اجملموعة اليت ختضع للتجريب ،ويتم اختيار أفراد اجملموعة الضابطة ،بشرط
أن تطابق مساهتا ما لدى اجملموعة التجريبية من خصائص.
املسح Survey
منهج علمي لتنظيم املعلومات وحتليلها ،ووصف الوضع الراهن ملوضوع أو ظاهرة أو
مؤسسة تعليمية ،أو آراء مجاعة ما ،هبدف الوصول إل معلومات وافية ودقيقة وحتقيق
يتضمن جمموعة من
األهداف اجملددةَ [ .م ْسح :إجراء ُمنظَّم جلمع املعلومات ،وقد َّ
ي
يتم حبثها ،معجم
األسئلة جياب عنها حتريرًّاي أو شفاه ًة عن عيّنَة ممثّلة للمجموعة اليت ّ
اللغة العربية املعاصرة].
املسح االجتماعي Social Survey
مسح يتناول دراسة الظواهر واألحداث االجتماعية اليت ميكن مجع معلومات وبياانت
عنها؛ وذلك من مثل :الدراسات السكانية ،وتوزيع السكان ،وحركتهم ،واَلجرة الداخلية
واخلارجية ،وعادات السكان وتقاليدهم ،واجتاهاهتم حنو القضااي األسرية واالجتماعية
واالقتصادية والسياسية والدينية ،وفئات اجملتمع وطبقاته ،والفروق بني فئاته بقصد
تشخيصها واختاذ إجراءات معينة بشأهنا.
Population
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املسح املدرسي :Scholastic Survey
نوع من املسح ،وهو من األساليب البحثية
الشائعة ،حيث جيمع الباحث بياانته عن جزء من
الظاهرة اليت يهتم هبا ،حبيث ميكن استخالص
نتائج من هذه البياانت تعمم على اجملتمع كله،
وميكن استخدام املسح املدرسي لفحص كثري من
املشكالت املرتبطة ابمليدان التعليمي أببعاده
املختلفة؛ من مثل :املعلمون والطالب واألهداف
وحمتوى املنهج ،وطرق التدريس واإلدارة التعليمية
وأساليب التقومي.

املنهج العلمي
جمموعة من التقنيات والطرق املصممة لفحص الظواهر واملعارف املكتشفة أو املراقبة
أساسا
حديثًا ،أو لتصحيح معلومات أو نظرايت قدمية وتكميلها .وتستند هذه الطرق ً
على مجع أتكيدات مرصودة وجتريبية قابلة للقياس ختضع ملبادئ االستنتاج.
املنوال Mode
القيمة أو الفئة األكثر تكر ًارا من بني جمموعة من الدرجات.
Scientific Method
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ات اترخيي ٍة ٍ
مر البحث اإلنساين يف أطوار عدة عرب فرت ٍ
خمتلفة ،ويف مجيع اجملتمعات
ّ
اإلنسانية.
أشار املفكر االجتماعي ،والفيلسوف الفرنسي ،أوجست كونت (-1798
1857م) إل "أن الفكر اإلنساين مر يف تطوره ابملراحل الثالثة التالية:
 -1املرحلة احلسية وفيها اعتمد اإلنسان على حواسه دون حماولة إجياد العالقات
بني الظواهر.
 -2مرحلة املعرفة الفلسفية التأملية أو مرحلة البحث عن األسباب والعلل
امليتافيزيقية البعيدة عن الواقع وفيها فكر اإلنسان ابملوت واحلياة واخللود.
 -3مرحلة املعرفة العلمية التجريبية أو مرحلة نضج التفكري البشري وتفسري
الظواهر تفسريا علميا وإدراك ما بينها من روابط".1
ظن أهنا تتحكم يف ارتقاء العقل،
ث أوجست كونت يف القوانني اليت َّ
وهكذاَ حبَ َ
غيب
واعتقد أن الناس تبحث أوالً عن تفسري الهويتّ (ديين) خارق للطبيعة ،مث تفسري ّ
وضعي (جتريب وعلمي)  .والتفسري الوضعي مستمد من
أخريا تفسري
جتريدي (فلسفي) و ً
ّ
الفحص املوضوعي للظواهر .وقد اعتقد كونت أن على الطلبة أن يشغلوا أنفسهم فقط
ابلظواهر اليت َلا وجود موضوعي وضعي.2
يف عصر النهضة األوربية رفض فرانسيس بيكون فلسفة العصور الوسطي واعترب
منهجها كومة من األوهام ،وطالب بتبين املنهج العلمي الذي يعتمد على املالحظة وعلى
 1صفاء سعيد عبداحلميد ( .)2017البحث العلمي والبحث الرتبوي .موقع تعليم جديد:
https://www.new-educ.com/
 2املوسوعة العربية العاملية (1425هـ2004 ،م) .أوجست كونت.
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ومسلّم هبا ،وهو األسلوب الذي أوصل العلوم
التوصل للنتائج من خالل مقدمات ُمسبقة ُ
الطبيعية إل االزدهار احلايل .لقد انعكست آاثر هذه الدعوة على ذهن املفكرين يف
ميدان التعليم والبحث فأخذوا يطالبون بضرورة تبين املنهج االستقرائي يف التفكري إضافة
إل االعتناء ابلتجربة.
نشر بيكون عام  1620كتاب "األدوات احلديثة يف العلم" وأيد فيه األسلوب العلمي
املستند على فحص النظرية من خالل جتربة حمكمــة (فرضيات ،املالحظة أو التجربة،
النتيجة) .أكد على املنطق االستقرائي املبين على مشاهدة الظاهرات الطبيعية ،مبعىن آخر
اعتماد العلم على احلقائق الطبيعية وليس االستدالل املنطقي فقط .اقرتح إنشاء املعاهد
العلمية وحتقق اقرتاحه بعد  34سنة من وفاته بتأسيس اجلمعية امللكية يف لندن .1أول
نقطة لالنطالق يف فكر بيكون التفكري الناقد ،والبحث عن املعرفة ،ورفض وصاية
السابقني وغريهم.
وبدأت طالئع التكنولوجيا من لدن "الثورة الصناعية" ،وازدهرت علوم اجليولوجية
والبيولوجية كميادين جديدة للدراسة والبحث والعمل ،وبدأت دراسة علم اآلاثر وعلم
النفس وعلم دراسة اجلمجمة ،خالل القرن "التاسع عشر" ،كما صنع الغرب اآللة
البخارية ،ومنا علم االقتصاد ،وكان رائدة آدم مسيث (1790-1723م) .ويف هذا
السياق كله ترسخت املنهجية العلمية وأتلقت العقلية البحثية يف مجيع دروب احلياة.
ودخلت التكنولوجيا يف مجيع عناصر احلضارة املعاصرة (دويدري2000 ،م ،ص .)57

 1كالرك ،جون وآخرون (2015م) .املسار الزمين لتقدم العلوم والتكنولوجيا :علوم العصر الكالسيكي وأوائل العصور
الوسطى .ترمجة د .مصطفى معريف ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .ط ،1الكويت.
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كبريا
يف القرن السابع عشر امليالدي اعتمد فالسفة عصر العقل (التنوير)
ً
اعتمادا ً
على املنهج العلمي والتجربة ،فتطورت العلوم وخاصة الرايضيات .وقام الفالسفة بتصنيف
املعرفة يف موسوعات ،وبتأسيس املعاهد العلمية وفكروا إبمكانية تطبيق املنهج العلمي
على دراسة الرتبية ،وهامجوا الطغيان ،والظلم االجتماعي .وقرب هناية القرن الثامن عشر،
غري كبري يف استشراف الناس؛ فقد صاروا يقدرون األحاسيس بدالً من العقل،
حدث ت ُّ
ويُفضلون العاطفة والفردية والعفوية .وقد ميَّز ذلك التغيري بداية احلركة الرومانسية.1
ويف حركة تطور البحث االجتماعي قام علماء االجتماع يف هناية القرن التاسع عشر
بدراسة فكرة العالقات االجتماعية اليت تنظم حركة اجملتمع ،وكان عامل االجتماع الفرنسي
إميل دوركامي من أول املفكرين االجتماعيني الذين اهتموا هبذا النوع من الدراسات .وضع
إميل دوركامي ( )1917 -1858أساسيات البحث يف علم االجتماع الرتبوي .أجرى إميل
دوركامي ( )Emile Durkheimدراسة مفصلة عن االنتحار طبق فيه قواعد املنهج االجتماعي.
فقام جبمع معلومات سكانية من جمتمعات خمتلفة ،ودرس العالقة بني معدالت االنتحار
لديهم .ومن جانب آخر توصل ماكس فيرب ( )1920-1864يف بداية القرن العشرين إل
أن نظرايت علم االجتماع جيب أن تقوم على بياانت صحيحة.2
وجند يف اجملال النفسي دراسات رائدة من مثل حماوالت العامل األمريكي سكنر (-1904
 )1990يف القرن املاضي تناولت عملية التعلم ،وجنح سكنر ( )Skinnerحنو املخترب لريصد
أثر التعزيز اإلجيايب والسلب يف النفس البشرية ،وأثر طرائق التدريس على الطلبة يف فصول
الدراسة .وجد سكنر سلوك اإلنسان ميكن مالحظته عرب مناهج البحث التجريبية ومن هنا
أخذ يف مراقبته ليعرف أفضل طرق التعلم .وتلتقي آراء سكنر مع سابقيه من مثل إيفان
 1املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،عصر العقل.
 2املوسوعة العربية العاملية2004 ،م،
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ابفلوف ،و واطسون حيث اختذوا مجيعا من التجارب منجما ومن املراقبة منهجا للوصول
لنتائج مبنية على الواقع امللموس .دراسة هؤالء انصبت بصورة كبرية على دراسة عامل احليوان
معمليا حيث عرف ابفلوف بتجربته املشهورة على الكلب ،واهتم سكنر بعمل جتاربه على
الطيور وغريها وركزت أعماَلم على اجلانب البيولوجي إال أن هؤالء العلماء استنتجوا من
جتارهبم بياانت ميكن توظيفها يف فهم ودعم جوانب السلوك اإلنساين إل حد كبري.
منذ عصر سقراط وأفالطون وأرسطو مث املفكر الكبري فرانسيس بيكون ومرورا
ابلفيلسوف جون ستيوارت ميل إل زمن املريب الشهري جون ديوي وسكنر وابفلوف
وإميل دوركامي منت األفكار اإلنسانية .مث أخذت املناهج البحثية تتبلور وتنضج إل أن
تشكلت ابلصورة احلديثة لتهيمن فروعها املتزايدة على مجيع احلقول املعرفية ،وبذلك
أمثرت البذور القدمية يف تلقيح الفكر اإلنساين.
وابختصار شديد فإن املناهج البحثية مرت مبراحل وتطورات جذريّة يف احلضارة
اليواننية والرومانية واإلسالمية ويف عصر النهضة وذلك بسبب عدة عوامل منها:
 .1قامت األداين عرب عصور بدور كبري يف تشجيع العقل على االستكشاف ولكن كلما
احنرف الفهم الديين عن مساره الصحيح تصبح التوجيهات الدينية اخلاطئة أداة ختدير
للعقل اإلنساين.
 .2ساهم الفالسفة واملفكرون واملبدعون ورواد األدب كل يف جماله يف البحث عن احلكمة،
وجتلية احلقائق ،وحتسني حياة الناس وجعلوا التجديد هاجسهم لصناعة املستقبل.
 .3قام العلماء من أصحاب املواهب الفذة يف كثري من امليادين ابلبحث عن اجلديد
واكتشاف قوانني الطبيعة وتطويعها لفهم احلياة وربط األسباب ابملسببات.
 .4ساهم علم النفس الرتبوي والعلوم االجتماعية إبحداث قفزات عظيمة يف البحث العلمي
حيث ظهرت مناهج حبثية جديدة.
25
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 .5ساعد علم اإلحصاء يف مجع املعلومات ووصفها وحتليلها ،وترمجتها إل رسوم بيانية
وجداول تساعد الباحث على حتديد ظاهرة وابالعتماد على بعض األساليب اإلحصائية.
 .6تقوم اجلامعات واملراكز البحثية برفع مستوى البحث يف ظل تنافس حضاري غري مسبوق.
وسعت التقنية احلديثة ،والكشوفات العلمية احلديثة من ميادين وأساليب وأهداف البحث
ّ .7
العلمي.
 .8لعبت احلروب واجلوائح دورا حامسا يف عملية العناية ابلبحث العلمي حبثا عن احللول أو
السيطرة والغلبة.
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"كان البحث يف علم النفس يَنبين على التأمل الباطين وحده ،فكان الباحث
وحياول أن ُحيليّلها وأن يربطها أبسباهبا
يالحظ ما يدور بنفسه من احلاالت النفسية ُ
تعرض
أساسا للتفسري والتعليل ،وكانت النتيجة أن َّ
ونتائجها ،ويستخرج منها ما يعتربه ً
علم النفس ألن تكون حقائ ُقه مبني ًة على الفحص "الشخصي" مع ما يُالزم ذلك من
وظل يسري على هذا املنهج حىت بدأ التجريب
اختالف النتائج ابختالف الباحثنيَّ .
أسس "فنت" معمله
رويدا ،حىت ثبتَت قدمه عندما َّ
رويدا ً
أيخذ طريقه إل علم النفس ً
وحج إليه العشرات ممن اشتُهروا
الشهري يف ليبزج [ليبزغ] أبملانيا يف أواخر القرن املاضيَّ ،
أسسوا معامل مماثلة يف أمريكا وأوراب .وقد وجد علم النفس يف هذه األداة
بعد ذلك و َّ
اجلديدة ،وهي التجريب ،ما يزيد حقائقه دقَّ ًة ويرفع من شأنه بني العلوم األخرى؛
وتنوعت وسائله ،وأصبح يعتمد على
ولذلك فقد زادت أمهية التجريب يف علم النفسَّ ،
القياس واإلحصاء".1
وهكذا "ظهرت االكتشافات العلمية يف القرن التاسع عشر يف ميدان الفيزيولوجيا
وعلم األعصاب ،وكان َلذه االكتشافات أثر كبري يف الدراسات النفسية ،وأصبح
للجهاز العصب أثر أساسي يف تفسري العمليات النفسية املختلفة من تفكري وإحساس
وإرادة .فتقدمت بذلك طرائق البحث العلمية وانتشر التجريب ليستخدم يف خمابر
الفيزيولوجيا ،وأنشئ أول خمرب يف علم النفس التجريب على يد الفيلسوف والعامل الفيزايئي
فونت  Wuntيف عام  1879يف مدينة ليبزغ أبملانيا ،فدرس السلوك اإلنساين جتريبياً

 1حممد فؤاد جالل ،2018 ،مبادئ التحليل النفسي .مؤسسة هنداوي.
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عندما أخضعه للمراقبة والضبط ،وأخضع العمليات العقلية كالذاكرة واللغة والتفكري إل
التحليل التجريب ،فأصبح موضوع علم النفس موضوعاً شعورايً".1
واستنادا للمعطيات السابقة فإن الطبيب والفيلسوف األملاين فيلهلم
ماكسيميليان فونت ( )1920-1832يُعرف اليوم كواحد من مؤسسي علم النفس
احلديث .فونت أول شخص يطلق على نفسه عامل نفسي وهو الذي ميز علم النفس
كعلم من الفلسفة والبيولوجيا .يعترب على نطاق واسع "والد علم النفس التجريب".
أسس فونت أول خمترب رمسي للبحوث النفسية .برز علم النفس كحقل مستقل للدراسة.
من خالل إنشاء هذا املخترب ،متكن من إثبات علم النفس كعلم منفصل عن اجملاالت
األخرى .وشكل أول جملة أكادميية للبحوث النفسية والدراسات الفلسفية .تعرض
الكثري من أعمال فونت للسخرية يف منتصف القرن املاضي يف الوالايت املتحدة بسبب
االفتقار إل الرتمجات الكافية والتحريف من قبل طالب حمددين وجدلية السلوكية مع
برانمج فونت.2
"بعد أن أصبح علم النفس علماً قائماً بذاته ختلى عن أسلوب االستبطان (التأمل
الذايت) يف دراسة الظواهر النفسية واعتمد تطبيق املنهج العلمي للوصول إل أهدافه كما
يف العلوم الطبيعية وغريها .ويتمثل هذا املنهج يف اخلطوات اآلتية:
ـ اختيار املشكلة وحتديد صوغها حيث تكون قابلة للقياس.
ـ وضع الفرضيات :وهو التخمني التقديري للحل الذي ميكن أن يصل إليه الباحث،
ويصاغ أيضاً بعبارات قابلة للقياس.

 1أمينة رزق ،علم النفس .املوسوعة العربية ،دمشق.
 2فيلهلم فونت ( 10يونيو  .)2020ويكيبيداي .االطالع  30يونيو . 2020
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ـ مجع املعطيات بطريقة منهجية يتحدد فيها منط املعلومات اليت قد حتل املشكلة،
إضافة إل حتديد مكان مجعها وزمانه.
ـ حتليل البياانت :ابستخدام أدوات إحصائية معينة ،ملعرفة املدى الذي تدعم فيه هذه
البياانت الفرضية أو تفندها.
ـ النتائج والتعميمات :استخالص النتائج وصوغ التعميمات اليت ثبتت صحتها.
ومن األمور املهمة الواجب مراعاهتا يف البحث العلمي االنتباه إل عينة الدراسة
ومتغرياهتا".1
تراثنا االسالمي واملنهج التجريب

يعتقد املؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون 2أن املسلمني طوروا مناهج البحث والعلوم
فالعرب ارتَـ َقوا يف علومهم إل درجة عالية كان جيهلها القدماء تقريبًا وإن أهم ما اتصفت
روحها العلمية الصحيحة يف التدقيق يف احلوادث تدقي ًقا
به مدرسة بغداد يف البُداءة هو ُ
وعدم التسليم مبا ال يَثبُت بغري التجربة —
مؤداي إل استنباط العلل من املعلوالتُ ،
ً
ئ قال هبا أساتذة من العرب ،وكان العرب ،يف القرن التاسع من امليالد ،حائزين
مباد َ
َلذا املنهاج اجملدي الذي استعان به علماء القرون احلديثة بعد زمن طويل للوصول إل
لعرب األمور
أروع االكتشافات .قام
منهاج العرب على التجربة والرتصد ،واخترب ا ُ
ُ
وجَّربوها ،وكانوا أول من أدرك أمهية هذا املنهاج يف العامل ،وظلوا عاملني به وحدهم زمنًا
َ
اجملربني من العرب يـُ َعدُّون ابملئات
ً
طويال ،وأما يف الكيمياء فال جتد ُجمّيرًاب يواننيًّا مع أن َ
 1أمينة رزق ،علم النفس .املوسوعة العربية ،دمشق.
 2انظر :لوبون ،غوستاف (2012م) .حضارة العرب .نقله إل العربية :عادل زعيرت .القاهرة :اَليئة املصرية العامة للكتاب،
ص.618 ،437 -435 ،
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.ومنح اعتماد العرب على التجربة مؤ ي
وإبداعا ال يُنتَظر مثلهما من رجل تَـ َع َّود
لفاهتم دق ًة
ً
درس احلوادث يف الكتب ،ومل يبتعد العرب عن اإلبداع إال يف الفلسفة اليت كان يتعذر
قيامها على التجربة .
ونشأ عن يمنهاج العرب التجريب وصوَُلم إل اكتشافات مهمة ،وأجنزوا يف ثالثة

قرون أو أربعة قرون من االكتشافات ما يزيد على ما َّ
حق َقه علماء اليوانن يف زمن أطول
كثريا ،وكان تراث اليوانن العلمي قد انتقل إل البيزنطيني الذين عادوا ال
من ذلك ً
يستفيدون منه منذ زمن طويل ،وملا آل إل العرب َح َّولوه إل غري ما كان عليه فتَـلَقَّاه
َورثَتهم خملوقًا خل ًقا آخر .

ومل يقتصر شأن العرب على ترقية العلوم مبا اكتشفوه ،فالعرب قد نَشروها ،كذلك،
مبا أقاموا من اجلامعات وما ألَّفوا من الكتب ،فكان َلم األثر البالغ يف أوراب من هذه
الناحية .إن العرب وحدهم كانوا أساتذة األمم النصرانية عدة قرون ،وأننا مل نطلع على
علوم قدماء اليوانن والرومان إال بفضل العرب ،وأن التعليم يف جامعاتنا مل يستغ ين عما
نُقل إل لغاتنا من مؤلفات العرب إال يف األزمنة احلاضرة .إن األمم اليت فاقت العرب
متدان قليلة إل الغاية ،وإننا ال نذكر أم ًة ،كالعرب ،حققت من املبتكرات العظيمة يف
ً
وقت قصري مثل ما حققوا.
استفادت النهضة العلمية األوربية من الرتاث اإلسالمي العلمي .قال حممد قطب
عن املنهج التجريب :إن أهم ما أخذته أورواب عن املسلمني كما يعرتف املنصفون منهم مل
يكن العلوم يف ذاهتا ،وإن كانت هذه تستحق أن يشار إليها ،خاصة يف الكيمياء والفيزايء

والطب والفلك والرايضيات ،إمنا كان املنهج التجريب يف البحث العلمي ،وهذا هو
الذي يرد إليه كل التقدم الذي أحرزته أورواب يف ميدان العلوم فيما بعد؛ ألنه شيء جديد
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مستحيال بدونه ..ويبقى ألورواب فضلها
مل تكن حتسنه من قبل؛ وألن التقدم العلمي كان
ً
يف املثابرة والصرب واملتابعة ،بينما ركن املسلمون إل سبات عميق.
أنواع مناهج البحث الرتبوي
لقد تعددت تصنيفات مناهج البحث وأنواعها ومتيل كثري من األحباث حنو تنويع
مناهجها البحثية املعروفة ب ـ ـ ( )Mixed Methodsوتقوم ابالستعانة أبكثر من منهج يف معاجلة
املشكالت .إن استيعاب فلسفة البحث وسيلة تساعد أهل االختصاص على تطوير
أطروحاهتم وتنويع دراساهتم أبسلوب علمي ( )scientific mannerوقد يستخدم الباحث
مناهج كمية وكيفية لدراسة ظاهرة معينة .وعلى وجه العموم ،فإن البحوث النوعية
( )Qualitative researchتركز على املضامني واألفكار والوصف ،أما الكمية
( )Quantitative researchتركز على األرقام واإلحصاءات.
اقرتنت األرقام والتجارب يف املعامل ابلبحث العلمي والعلوم الطبيعية مث استعارت العلوم
االجتماعية تلك التقنيات رغم وجود مشكالت منهجية ()methodological problems
تواجه املناهج البحثية كلها على حد تعبري فالسفة العلوم.
ويف جمال الرتبية والتعليم جند الدراسات البحثية تدور حول ثالثة مناهج؛
 -1البحث التارخيي ،الذي يصف ما مضى .وتشتمل العملية على حتري وتسجيل،
وحتليل حوادث املاضي ،بغرض اكتشاف تعميمات تساعد يف فهم املاضي ،وفهم
احلاضر ،وإل حد التنبؤ ابملستقبل .1املنهج التارخيي  Historical Methodأحد مناهج
البحث العلمي الرتبوي ،ويتضمن جمموعة من اإلجراءات اليت تشمل مجع البياانت
ومعاجلتها عن األحداث املاضية ،وذلك بصورة عملية ومنظمة هبدف اختبار فروض ،أو
 1بست1988 ،م ،ص .46
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اإلجابة عن أسئلة تتصل أببعاد تلك األحداث وأسباهبا ونتائجها ،مبا يساعد على فهمها
1
على حنو أفضل مع إمكانية التنبؤ ابألحداث املستقبلية".
 -2البحث الوصفي يصف ما هو كائن .ويتضمن وصف الظروف القائمة وتسجيلها
وحتليلها وتفسريها .2البحث الوصفي  Descriptive Researchنوع من البحوث يستند
إل مالحظة ووصف الظواهر كما هي يف الواقع دون تدخل ،أو إجراء معاجلات تغري
3
تعبريا كيفيًّا ،أو كميّاً".
الواقع ،ويهتم بوصفها وص ًفا دقي ًقا ،ويعرب عنها ً
 -3البحث التجريب الذي يصف ما سيكون علما أبن املعاجلة املتأنية املدروسة تشكل دائما
جزءا من الطريقة التجريبية" .4املنهج التجريب  Experimental Methodأحد مناهج
البحث العلمي ،وفيه يقوم الباحث إبحداث التجربة اليت يريد دراستها ،أو أن يتدخل
يف مسارها الطبيعي فَـيُـ َع ّيد َل يف ظروف حدوثها ،أو يغري من عواملها أو مسبباهتا ابلزايدة
أو النقصان حىت ميكنه دراستها وفهمها ومعرفة خمتلف العوامل اليت تؤثر فيها" .5طريقة
يب
جتريبيَّة :هي اليت تشتمل على املالحظة والتَّصنيف والفرض والتَّجريب .واملذهب التَّجر ّ
اس وحدها ،وينكر وجود مبادئ فطريَّة يف
مذهب من يقيم املعرفة على ما تدركه احلو ّ
العقلي.6
النفس وقوانني صادرة عن العقل ،ويقابل املذهب
ّ

 1انظر معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية من إصدار املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج (2016م) ،وأيضا جملة
جسور تربوية  -مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -العدد السادس والثالثون2012 -7-1 ،م.
 2بست1988 ،م ،ص .46
 3انظر معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية من إصدار املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج (2016م).
 4بست1988 ،م ،ص .46

 5معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية من إصدار املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج (2016م).
 6معجم اللغة العربية املعاصرة.
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تاريخي

أنواع
المناهج
منهج
تجريبي

منهج
وصفي
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وفيما يلي نورد اشارة جلملة من املنهجيات البحثية وأنواعها وتفريعاهتا ومعظمها ميكن

ادراجها حتت ابب املنهج التارخيي أو الوصفي أو التجريب:
 .1املنهج التارخيي.
 .2املنهج الوصفي (البحث املسحي ،وحبث العالقة املتبادلة ،والبحث النمائي).
 .3املنهج التجريب.
 .4منهج دراسة احلالة وهي كما تقول رجاء دويدري "حبث متعمق يف حالة من
احلاالت ،وحبث يف العوامل املعقدة اليت أثرت فيها ،والظروف اخلاصة اليت أحاطت هبا،
والنتائج العامة واخلاصة اليت نتجت عن ذلك كله ،ويرجع استخدام منهج دراسة احلالة
خالل نصف القرن املاضي يف نظر البعض إل ظهور نظرية" اجلشطلت" اليت لفتت االنتباه
إل ضرورة االهتمام ابملوقف الكلي ،الذي يتفاعل فيه الكائن احلي ،واعتباره جزءا من
املوقف ال ينفصل عنه إال بقصد التحليل فقط ،وقد سبق إل ذلك قدماء املصريني ومؤرخو
رحالة العرب ،حيث استخدموا دراسة احلالة يف وصف حياة الناس واألمم ،واألمثلة على
ذلك كثرية يف تراثنا ،ويف العصر احلديث اعتمد الباحثون هذا األسلوب يف صياغة بعض
النظرايت مثل سيغموند فرويد".
 .5منهج حتليل احملتوى" .حتليل املضمون /احملتوى  Content Analysisوصف كمي
وكيفي للمحتوى املراد حتليله ،يف صورة فئات ووحدات منظمة ،حيتوي كل منها على مفردات
مشرتكة يف صفات أساسية ،متيزها عن غريها ،وهو أحد أساليب البحث العلمي اليت هتدف
إل الوصف املوضوعي واملنهجي املنظم للمضمون الظاهر للمادة املقروءة ،أو املكتوبة ،أو
املسموعة".1
1

معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
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 .6املنهج الرتجيحي (يستخدم يف الدراسات اإلسالمية ،قلعه جي2001 ،م ،ص
.)19
 .7املنهج التأويلي (تفسري واستنباط الفوائد من النصوص الدينية).
 .8املنهج األديب املتبع يف دراسة األدب وفحص النصوص.
 .9املنهج الفلسفي (الرتكيز املنهجي على السؤال والشك واملنطق واالستقراء
واالستنباط).
 .10البحث املستقبلي القائم على التوقع والتنبؤ ووضع السيناريوهات (املشاهد).
 .11البحث التتبعي (تتبع أوضاع حالة املتسربني من املدارس مثال).
 .12البحث امليداين " .ي
االجتماعي يُطبّق عمليًّا يف
للبحث
منوذج
)
مع
؛
ة
ي
ميدان
اسة
ر
د
َّ
ّ
الواقع امليداينّ الكتشاف احلقائق املرتبطة حباالت عناصر العييّنة الذين يتعامل معهم
االجتماعي" أو غريه( .معجم اللغة العربية املعاصرة).
األخصائي
ّ
ّ
 .13املنهج االجتماعي (فحص الظاهر املتعلقة ابلعالقات اإلنسانية).
 .14املنهج النفسي (حتليل األعماق اإلنسانية وفهم السلوك).
 .15املنهج األنثروبولوجي( .أَنْـثُروبُولوجيا :علم اإلنسان ،علم يبحث يف أصل
البشري واتريخ تطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته وعالقاته وتوزيعه
اجلنس
ّ
السالالت البشريّة وخصائصها وممييّزاهتا.)1
ايف ،ويف ُّ
اجلغر ّ
 .16املنهج املقارن (مثال :مقارنة النظام التعليمي حسب البلدان).
 .17البحث االجرائي (حبث قصري ملعاجلة مشكلة مدرسية؛ شائع عند املعلمني
ومدراء املدارس).
 1انظر :معجم اللغة العربية املعاصرة وأيضا ملزيد من التفصيل :النجار ،فريد (2003م) .املعجم املوسوعي ملصطلحات
الرتبية .ص .85
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يوضح الشكل التايل قائمة ابملنهجيات البحثية األكثر شيوعا نقال عن "أكادمييون
سعوديون".)@SaudiAcademics( :
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ترتبط ميادين الرتبية بعالقات وثيقة بعدد من العلوم النظرية والعملية وهذا صحيح
يف كل العلوم اليوم حيث مت أتسيس جسور التعاون مع العلوم األخرى وقد تتداخل يف
بعض املواضيع .إن ظاهرة ترابط العلوم وتداخلها  Interdisciplinaryتفرض على املريب
أن حييط علماً أبساسيات بعض العلوم الضرورية اليت ختدم اجملال الرتبوي .أدت هذه
احلقيقة إل تعدد أنواع ومستوايت البحث العلمي ) (Levels of scientific researchمما
أكسب املناهج البحثية مرونة وسعة .ومن التخصصات الفرعية اليت أتثرت هبذا التعدد:
البحث الرتبوي ،فلم يعد له ميداانً أو جماالً معيناً مفصوال عن سائر العلوم.
يدرك املتخصصون يف أصول الرتبية أن التعليم فعل مرتبط ابلنظرية املعرفية
( )Teaching is an Epistemological Actوأنه ال قوام للنظرية املعرفية من دون االهتمام
ابلبحث والتأمل .ومن أجل حتقيق ذلك جيب حيازة قدر من الفهم للعلوم التالية :علم
التاريخ ،وعلم الفلسفة ،وعلم االجتماع .وتنوه األحباث على العناية ابلدراسات اإلنسانية
من جهة ،والدراسة املعنية ابألصول االجتماعية الرتبوية من جهة أخرى .الرتبية معنية
ابلدرجة األول بتعليم الناس البحث عن األسباب واملعايري اليت يف ضوئها يقبلون أو
يرتكون أو يطورون معتقداهتم وتوجهاهتم .ويشتمل البحث العلمي على ميادين عديدة ال
ميكن استيعاهبا إال بتعلم املنطق العلمي وهذا من املهام املنوطة مبؤسسات اعداد املعلمني.
إن دراسة األصول االجتماعية للرتبية تعطي كل من يريد االلتحاق مبهنة التعليم
مهارات ومعلومات ضرورية تنري له دربه وترفع مستوى سلوكياته حيث يدرك معلم الغد
طبيعة اجملتمع ،والعوامل املؤثرة فيه.
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وفيما يلي نستعرض ميادين البحث الرتبوي من منظور أحد الباحثني ،1وهي:
اجلوانب الفلسفية للرتبية:
.1
ويتناول البحث الرتبوي يف هذا امليدان موضوعات ،من مثل :األصول الفلسفية،
وفلسفة الرتبية وعالقتها أبهداف اجملتمع ،والسياسات الرتبوية اليت تسرتشد هبا العملية
التعليمية ،والتخطيط الرتبوي ،واسرتاتيجيات التعليم ،ورواد الفكر الرتبوي.
اقتصادايت الرتبية:
.2
من مثل دراسة :العائد االقتصادي للرتبية ،ودراسة متويل الرتبية ،ودراسة الكفاءة
الداخلية واخلارجية للتعليم ،والتخطيط للتعليم على ضوء حاجات سوق العمل ،ودور
األوقاف يف دعم التنمية ،ودور اجلامعات يف دعم االقتصاد.
نظم الرتبية وإدارهتا:
.3
من مثل :دراسة عمليات تنظيم وتنسيق املؤسسات الرتبوية على اختالف أشكاَلا
وأنواعها ،ودراسة أفضل أساليب اإلدارة والتنظيم وأحدثها ،ودراسة نظم الرتبية.
مناهج الرتبية وأساليب التدريب:
.4
من مثل :بعض اجلوانب العملية التعليمية كاملنهج املدرسي من حيث حمتواه ،ومدى
مناسبته للدارسني يف املراحل املدرسية والعمرية املختلفة ،وبناء املناهج املدرسية للناشئة
وكبار السن والفئات اخلاصة ،وأهداف املقررات املدرسية وتصنيفاهتا وكيفية التعامل معها،
وأساليب التدريس ،والعوامل اليت تساعد يف تفعيل عملية التدريس ،واستخدام تقنيات
التعليم.

 1النوح2004 ،م ،ابختصار وتصرف.
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املعلم والتلميذ:
.5
من مثل :برامج إعداد املعلم وتدريبه ،والعوامل املسؤولة عن وجود املعلم اجليد ،وكذا
التلميذ من حيث :خصائصه املختلفة ،وجوانب منوه ،ومشكالته ،والطرق املسؤولة عن
االرتفاع بتحصيله ،واجتاهاته ،ومدى قدرته على التكيف مع بيئته.
نظم التعليم من منظور مقارن:
.6
من مثل :دراسة نظام التعليم يف البلد األم (أي بلد الدارس) ويقارهنا بتنظيماهتا يف
بلدان أخرى؛ وذلك ملعرفة احللول واالقرتاحات املعمول هبا يف تلك البلدان؛ ملواجهة
مشكالت التعليم ودراسة إمكانية تطبيقها أو االستعانة ببعض آلياهتا يف البلد األم (النوح،
2004م ،ابختصار وتصرف).
تلك امليادين مهمة ابلتأكيد وهي أساس خلارطة حبثية تربوية وخاصة ملن أراد أن خيتار
حبثا فعليه أن يعرف أين يندرج موضوعه حبسب امليادين الرتبوية؛ األصول االقتصادية أو
الفلسفية أو الرتبية املقارنة ...ألن الباحث املبتدئ قد جيهل أن املوضوع الذي اختاره
يندرج حتت هذا الباب أو غريه .اجلوانب السابقة تصلح ألن تكون نواة خريطة حبثية
للكليات الرتبوية .مثل تلك اخلرائط تعصم األقسام العلمية من التكرار والتكدس يف
ختصصات حمددة .ال بد من تنويع التخصصات لتغطية احتياج األقسام العلمية ولتوفري
خرباء يف كل ميدان حسب اإلمكاانت املتاحة ومنعا لتكرار األحباث وتشتيت اجلهود.
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خصائص البحث الرتبوي
نظرا التساع نطاق مؤسسات الرتبية والتعليم ،الرمسية وغري الرمسية ،وأمناط التعليم املقصودة وغري
املقصودة فإن البحث الرتبوي متعدد األوجه والبيئات ،متنوع اخلصائص والغاايت .عالوة على ذلك
فإن التعامل مع السلوك البشري ضمن نطاق شبكة التعلم والتعليم يتطلب تنويع املسارات لفهم
السلوكيات واغناء املعارف.
يتسم البحث الرتبوي بعدد من اخلصائص منها:
أ ـ أيخذ البحث الرتبوي طابع السري خبطوات منهجية منضبطة.
ب ـ من املمكن "االعتماد على نتائجه .حبيث لو تكرر إجراء البحث ميكن الوصول إل النتائج
نفسها تقريباً ألن َلا صفة الثبات النسب.
جـ ـ يؤسس البحث الرتبوي على مجع البياانت الشاملة للمحيط العام للمشكلة موضع البحث
حيث حياول الباحث توظيف مجيع العوامل املؤثرة يف املوقف.
د ـ توافر قدر كبري من املوضوعية ،حبيث ال تتأثر ابآلراء الشخصية للباحث كما أنه يتقبل آراء
اآلخرين.
هـ ـ توافر قدر مناسب من اجلدة واالبتكا ير .وهذه اخلاصية على درجة كبرية من األمهية يف
البحوث العلمية والرسائل اجلامعية" (النوح2004 ،م ،ابختصار).
ومن مسات البحث الرتبوي أيضا وضوح أهدافه ،وتنوع ميادينه ،وارتباطه ابلتنمية وحل
مشكالت الواقع ،كما أنه يقوم على مجلة أخالقيات وقيم لضبط االجتهاد .فضال عن ذلك
االرتكاز على منهج للبحث أو أكثر ،واالستفادة من اخلربات والدراسات السابقة ذات الصلة
املباشرة ابلبحث ،وخيترب الباحث الفرضيات ويفاضل ويرجح حسب قوة الرباهني .وعالوة على ما
سبق فمن خصائص البحث العلمي  -ومنه البحث الرتبوي  -أنه يقوم إبجرائه فرد أو أكثر أو
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مؤسسة أو دولة أو عدة دول وأنه ال يتوقف عند حد من احلدود فالدافع لالستكشاف حيركنا حنو
توسيع آفاقنا على الدوام.
ومن مسات البحث العلمي اليوم ارتباطه احملكم ابحلاسوب ومثار املراكز البحثية والسياسات
واملواثيق الدولية واالحتياجات اجملتمعية .وأخريا فإن من خصائص البحث الرتبوي االتصال الوطيد
بنواتج وعطاءات العلوم األخرى ومنها العلوم الطبية وعلم النفس والفلسفة واالجتماع واإلدارة
واالقتصاد واحلاسوب.
اإلنرتنت وسيلة حبثية متطورة

إن غوغل وحمركات البحث وشبكات اإلنرتنت عموما تدعم الباحث املاهر يف
اجملتمع الرقمي .الشبكات االجتماعية األكادميية على شبكة اإلنرتنت ميكن أن تكون
مبثابة مؤشرات ميكن االستعانة هبا مجع املعلومات وفق الضوابط العلمية ،وتقييم أنشطة
البحث يف اجلامعات ،وميكن أن تكون ذات مصداقية للحصول على املصادر العلمية،
وتساعد على النمو األكادميي .لقد عززت منصات شبكات التواصل العالقات بني
الباحثني لنشر وتبادل وختزين مسامهاهتم العلمية 1يف شىت اجملاالت.
ويف سياق الفلسفة املعاصرة ،حيتاج الكاتب إل احلاسب اآليل وخدمات االنرتنت لعدة
أسباب:
 .1رفع معدل اإلنتاجية البحثية كما وكيفا.
 .2تنوع املعلومات املتوفرة على االنرتنت وسهولة الوصول إليها.

 1ايسر ميمون عباس ،االجتاهات احلديثة يف النشر العلمي :أصول الرتبية منوذجا ،اجمللة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية،
 ،2019اجمللد ،العدد  ،3ص .299
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 .3ميكن تفريغ بياانت املقابالت الصـوتية وترميزها عرب برامج متخصـصـة يف البحوث
الكمية والنوعية.
 .4االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة من اإلمكـانيـات املتـاحـة لتطوير املـادة العلميـة (الرتمجـة – النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
واالقتباس – التدقيق اللغوي )...وحتسني جودة البحث من حيث احملتوى والعرض.
 .5وضـع بعض املادة العلمية املكتوبة على صـفحات االنرتنت فمثال صـفحة املراجع
واملواقع يف الكتـاب املقرر إذا كـانـت متوفرة على االنرتنـت فـإن الطالب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقومون بعمـل
مزيـد من البحـث (وقـد قمنـا إبعـداد مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع الوجيز وهو متوفر يف مواقعنـا على شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـة
اإلنرتنت).
 .6عندما تكون األوراق حمفوظة على ش ـ ـريط إلكرتوين ميكن االس ـ ــتفادة منها الحقا
وبطرق كثرية أقلها التنقيح واإلضافة.
 .7ختزين البحث يف نظام الدرب بوكس ( )drop boxوتنقيحه أينما كان الباحث.
 .8متابعة اجلديد يف امليدان عرب الربيد اإللكرتوين واالشـرتاك يف عضــوية بعض املواقع
ذات اخلدمات الدعائية.
 .9تقوم املواقع الكربى من مثل ( )http://www.google.comبتوفري خدمات مهمة
مثل توفري الصور والرسومات واألشكال.
 .10تتمتع برامج احلاس ـ ـ ــب اآليل ومواقع االنرتنت بقدرة فائقة على ربط التعليم ابملرح
واملتعة ( )Edutainmentوال شـك أن الرتفيه املعتدل يطرد السـةمة وامللل من نفوس الباحثني
واملتعلمني واملعلمني.
 .11التسـ ـ ـ ــويق للمنتج الفكري والتعريف ابإلصـ ـ ـ ــدار الثقايف على نطاق واسـ ـ ـ ــع وأبقل
تكلفة مالية.
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 .12التحاور مع اآلخرين حول مضـ ـ ـ ـ ـ ــامني املادة العلمية أو األفكار االبداعية .التويرت
واالنس ـ ــتغرام...وس ـ ــائل تفاعلية ذات قيمة مهمة لبلورة األفكار واس ـ ــتطالع القض ـ ــااي .ورغم
ذلك قد تصــبح قنوات التواصــل ســاحة ملعلومات غري دقيقة وقد تكون –كما قلنا يف عدة
مواطن -وسـ ـ ــائط التويرت واالنسـ ـ ــتغرام من مشـ ـ ــتتات الوقت إذا انسـ ـ ــاق الفرد خلفها وأدمن
على متابعتها من غري ضوابط .اَلدف أن نسيطر على الوسائل التكنولوجية ال العكس.
 .13االشرتاك يف اجملالت واملكتبات العاملية.
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مسات البحث اجليد

وضوح
المعنى
تنوع
األهداف

سالمة
المبنى
من سمات
البحث
الجيد

الحجم
المناسب

األمانة
العلمية
الترابط
والتسلسل
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 .1كتابة البياانت األساسية للبحث على الغالف :عنوان البحث ،واالسم الكامل
للطالب ،اسم أستاذ املادة ،موعد احملاضرة (رقم اجملموعة ،واليوم ،والساعة) مث التاريخ
اَلجري وامليالدي لبيان اتريخ تسليم البحث أو التعليقة أو التقرير.
 .2االستعانة ابملراجع ذات الصلة حسب التخصص والرتكيز على
أن تتفق حمتوايت املراجع مع اسم وهدف املقرر.
 .3يبدأ البحث (أو التقرير أو املشروع أو التعليقة) مبقدمة قصرية
فيها هدف البحث ،وأمهيته ،وأبرز حماوره.
 .4توضح صفحة حمتوايت البحث (الفهرس) بشكل ُمتسلسل ودقيق أهم موضوعات
البحث (املوضوع والصفحة).
 .5جيب أن يقوم البحث على أهداف يريد الباحث أن يتوصل إليه.
 .6من مسات البحث اجليد حتديد املصطلحات الرئيسة يف البحث.
 .7جيب حتديد منهج البحث (اترخيي-وصفي-جتريب) وقد يستعني الباحث أبكثر
من منهج.
 .8جيب حتديد أدوات البحث (مقابلة شخصية-زايرة ميدانية-استباانت.)...
 .9مكوانت وعناصر البحث هي األفكار الرئيسة وهي صلب البحث (أسئلة البحث
أو الفروض).
جيب أن ينتهي البحث بنتائج وتوصيات بناء على أسئلة البحث.
.10
تتضمن اخلامتة اخلالصة وأهم األفكار املستفادة وذلك أبسلوب الطالب.
.11
أي كالم يتم اقتباسه من كالم اآلخرين جيب وضعه بني قوسني "…" مع
.12
الصفحة .مثال" :الرتبية هي تنمية شاملة للفرد" (الكندري،
حتديد اسم املؤلف ،والسنة ،و َّ
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2007م ،ص  .)10وميكن أن نقول قالت لطيفة الكندري (2007م)" :الرتبية هي
تنمية شاملة للفرد" (ص .)7
األفضل أن ال تزيد الفقرة املقتبسة عن مخسة أسطر.
.13
االقتباس غري املباشر (أخذ الفكرة من غري النقل احلريف) جيب أن نوضح
.14
يف آخر الفقرة من أي مرجع أخذان الفكرة الرئيسة .مثال :الرتبية يف جوهرها عملية دائمة
تشمل مجيع جوانب الفرد (الكندري2007 ،م ،ص  .)10أي أننا ال نضع عالمات
التنصيص (عالمات االقتباس) " _____" ولكن نكتفي إبيراد اسم املؤلف والسنة
والصفحة.
إذا مت تغيري بعض كلمات العبارة اليت نقتبسها جيب أن نكتب ابختصار
.15
أو تصرف بعد هناية الفقرة .
كتابة قائمة املراجع بنظام ( 1)APAابلرتتيب اآليت :االسم األخري
.16
للمؤلف ،االسم األول والثاين ،سنة الطبع بني قوسني ،رقم الطبعة ،الدولة ،الناشر .مثال
للتَّوثيق يف قائمة املراجع:
الكندري ،لطيفة حسني ( 1427هـ =  2007م) حنو بناء هوية وطنية للناشئة .ط،1
الكويت :املركز اإلقليمي الطفولة واألمومة.
جيب االحتفاظ بنسخة (صورة) من البحث عند الطالب ملناقشة حيثيات
.17
مع املعلم إذا تطلب األمر.
البحث اجليد يف املقررات اجلامعية وثيق الصلة مبعطيات املقرر مع مناقشة
.18
متوازنة لقضااي املقرر.
American Psychological Association.
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جيب االستفادة من خدمات بيئات التعلم االفرتاضي للنهوض مبستوى
من األمهية مبكان العناية ابلتدقيق اللغوي.
يتم تسليم البحث يف املوعد املتفق عليه.
تعليق األستاذ والزمالء يفيد الطالب لعمل أحباث أفضل يف املستقبل.

بعض أدوات البحث الرتبوي

االستبياانت  ، questionnairesمن أشهر األدوات البحثية ال سيما يف الدراسات
الوصفية .واالستبيان "أداة حمكمة واثبتة علميّاً تشمل جمموعة من األسئلة املتنوعة ،أو
الفقرات اليت ترتبط مبوضوع حمدد؛ مبا حيقق اَلدف الذي تسعى إليه ،وجياب عنها ابختيار
بديل مناسب ،وميكن أن تطبق االستباانت بشكل مباشر ،كما ميكن إرساَلا ابلربيد أو
من خالل شبكة اإلنرتنت؛ كي يتم تعبئتها ابلرأي املناسب وإعادهتا" .1وهكذا فإن
"االستبيان استطالع املعلومات وف ًقا لصيغة معيّنة ،يستعان به يف العلوم االجتماعيّة
االجتاهات وامليول ومعرفة آراء النّاس يف أمر ما ،أو جمموعة من
والرتبويّة وحنوها لدراسة يّ
يتم توجيهها إل األشخاص للحصول على معلومات حول موضوع
األسئلة املطبوعة اليت ُّ
ما .فعلى سبيل املثال كنا يف السابق نقول "أمجعت االستبياانت على رفض التطبيع مع
إسرائيل" .2فهل تغري األمر اليوم؟!

 1انظر معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية من إصدار املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج (2016م) ،وأيضا جملة
جسور تربوية  -مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -العدد السادس والثالثون2012 -7-1 ،م.
 2عمر وآخرون2008 ،م ،معجم اللغة العربية املعاصرة ( ،)1167 /2بتصرف.
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فيما يلي سنشري امجاال ألشهر األدوات البحثية وعلى القارئ الكرمي البحث يف
اإلنرتنت عن تعريفاهتا ومميزاهتا وسلبياهتا .وهي:
املقابلة interview
.1
املالحظة observation
.2
االختبارات tests
.3
الواثئق Documents
.4
أي األساليب البحثية املذكورة آنفا أكثر فاعلية؟
ال ميكن اإلجابة عن هذا السؤال بسهولة فلكل حبث طبيعته وجماله واشرتاطاته واألداة
اليت تناسبه وتصلح له يف مشروعه البحثي .إن تطبيق كل أداة َلا طرائق ال حصر َلا يف
تنفيذها وكلما تقدمت املناهج البحثية زادت األدوات وتنوعت وأصبحت أكثر استثمارا
للتقنيات الرقمية احلديثة .وعليه ،فإن اختيار األداة البحثية يتم اختيارها وفقا لطبيعة
البحث وقدرات الباحث والوقت املتاح واألهداف املرصودة  ...إل آخر العوامل املؤثرة
يف انتقاء األداة وفق معايري موضوعية ،وقواعد رصينة ،خطوات معلومة.
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حتقيق املخطوطات

ويندرج حتت منهج البحث التارخيي منهجية حتقيق املخطوطات .والتحقيق هو فرع
من فروع البحث العلمي امجاال ويقصد به الفحص العلمي للنصوص من حيث النسخ
املتوفرة ،وسالمة نقلها ،وصدق منبعها ،وصحة نصها ،وميزاهتا واترخيها ،ومقابلة بعضها
ببعض من أجل املطابقة واملقارنة بينها .وموضوع هذا العلم الواسع :العناية ابملخطوطات
القدمية حتقيقا وتعليقا ودراسة ومقارنة وطباعة ونقدا .مركز البحوث والدراسات الكويتية
من أكرب املراكز البحثية الكويتية اليت اهتمت مبوضوع املخطوطات وحتقيقها وال سيما
املخطوطات املتعلقة ابملدرسة املباركية "أم املدارس الكويتية".
ومن صفات حمقق املخطوطات:
عني بناءً على
النص
أديب ُم ّ
فن حتقيق النُّصوص هو "إعادة تكوين ّ
إن ّ
األصلي ألثر ّ
ّ
ي
للنص ،كما أنّه عرض َلذه
األدلَّة املختلفة اليت استمدَّها احمل ّقق من املخطوطات األصليّة ّ
األدلّة حبيث يستطيع القارئ أن يتحقَّق من حجيَّتها ووجهة نظر احمل يّقق يف طريقة
عرضها" .1واحملقق حباجة إل التحلي ابلصفات التالية:
األمانة يف أداء النص.
)1
معرفة اللغة العربية معرفة وافية.
)2
أن يكون ذا ثقافة عامة.
)3
أن يكون على علم أبنواع اخلطوط العربية وأطوارها التارخيية.
)4
 )5أن يكون على دراية كافية ابملراجع واملصادر العربية "ببليوغرافيا" وفهارس الكتب.
 1معجم اللغة العربية املعاصرة (.)2222 /3
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أن يكون عارفاً بقواعد حتقيق املخطوطات وأصول نشر الكتب.

)6
 )7أن يكون متخصصاً يف املادة العلمية املراد حتقيقها.
 )8املثابرة يف احلصول على مجيع املعارف الالزمة إلدراك النص بصورة صحيحة.
ومن مناذج التحقيقات يف جمال الرتبية:
 .1اجلوزية ،حممد أيوب (1436ه) حتفة املودود أبحكام املولود .حتقيق :عثمان بن مجعة
ضمريية .التحقيق :وفق املنهج املعتمد من الشيخ بكر بن عبدهللا أبو زيد .ط ،2مكة
املكرمة.
 .2الغنيم ،عبدهللا يوسف2018 ،م ،ص  ،12أرشيف املدرسة اخلريية املباركية يف واثئق
أسرة اخلالد .مركز البحوث والدراسات الكويتية .الكويت.
البحث االجرائي

البحث االجرائي ( )Action Researchمنهج حبثي تطبيقي مرن يهدف إل دراسة
حالة أو مشكلة من أجل التغيري واإلصالح ،وهو منهج يعزز التطوير ويساعد يف رفع
جودة األداء الوظيفي .وهبذا يكون البحث اإلجرائي مبثابة املدخل اإلصالحي اجلزئي
الذي جيمع بني النظرية والتنفيذ .عالوة على ذلك فإن هذه التقنية البحثية منوذج جيد
للتنمية املهنية للمعلمني واملشتغلني يف املدارس لكوهنا تعزز حاسة الضبط والتحقيق
والتعاون والتفكري واحلوار كوسائط منهجية إلدراك الواقع وتقدمي أطروحة تطويرية .يف مثل
هذه البحوث تتم دراسة املشكالت التدريسية ،والفجوة التَّحصيليَّة وبيان أسباب قصور
التّالميذ يف التّحصيل وتعثرهم الدراسي النّاشئ عن طريقة التدريس أو اعتبارات اجتماعيّة
متعلقة خبلفيّة الطلبة االقتصاديّة.
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حبث العمل هو البحث اإلجرائي :وهو "نوع من البحوث اليت يؤديها شخص أو فريق عمل
حلل مشكالت معينة يف جمال العمل ،وتركز حبوث العمل على املشكالت املباشرة اليت تواجه
الباحث أو فريق العمل يف أثناء العمل ،وحماولة إجياد حل َلا ،وغالبا ما يقوم ببحوث العمل
التعليمي معلمو املدرسة ومديرها لبعض املشكالت اليت تواجه املدرسة ،أما البحوث اخلاصة ابجملال
الرتبوي فيقوم هبا متخصصون تربويون" .1ويف اطار البحث االجرائي يتدرب املربون واملعلمون على
مراقبة مسارات تعلم الطلبة ،ملعرفة املزيد عن ممارساهتم التعليمية ومواصلة رصد حتسن تعلمهم (أبو
عواد ونوفل2012 ،م ،ص .)34،44 ،24
وميتد املنهج اإلجرائي ليتضمن جماالت عديدة على سبيل املثال:
 .1طرق التدريس ( )teaching methodsلتحل حمل الطريقة التقليدية من خالل
طريقة التدريس عرب بواابت االكتشاف.
 .2تعلم االسرتاتيجيات ( )learning strategiesواعتماد هنج متكامل للتعلم
وتفضيلها على منط واحد ،واثراء موضوع التعليم والتعلم.
 .3اإلجراءات التقييمية ( )evaluative proceduresلتحسني املرء لطرق تقييم نفسه
أو مدرسته على حنو مستمر.
 .4املواقف والقيم ( )attitudes and valuesلتشجيع مواقف أكثر إجيابية يف العمل،
أو تعديل نظم القيم لدى التالميذ فيما يتعلق ببعض جوانب احلياة.

 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت .انظر أيضا
سليمان بن سيف الغنامي وآخرون ( .)2018مدى تقيّد حبوث املعلمني مبنهجية البحث اإلجرائي ومعايريه  :دراسة حتليلية
نوعية.
اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة .مج ،7 .ع ،1 .كانون الثاين .2018
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 .5التطوير املهين املستمر ( )continuing professional developmentملهارات
التدريس ،واستحداث طرق جديدة للتعلم ،وزايدة الوعي الذايت بغرض حتسني مستوى
املعلمني؛
 .6اإلدارة والضبط ( )management and controlعرب استخدام تقنيات تعديل
السلوك.
 .7التطوير-واإلدارة ( )administration—increasingيف احلياة املدرسية من خالل
زايدة فاعلية اإلدارة ورفع األداء الوظيفي.
وهكذا وكما تشري املعاجم العاملية املتخصصة إل أن البحث االجرائي يستخدم يف
احلقل الرتبوي ،ويقوم على فكرة مؤداها فهم املشكلة وانتقاء عدة طرائق حبثية حللها،
وميكن استخدامها يف العديد من امليادين.
وتشري األدبيات الرتبوية أيضا إل أن من مسات البحث اإلجرائي أنه شكل من
أشكال البحث النقدي ( )form of critical enquiryالذي يتعدى الوصف ليصل غرضه
إل تغيري الواقع االجتماعي .هذا األسلوب ميكن األفراد ليطوروا وعيا نقداي أكرب
ألوضاعهم ليحققوا قدرا أكرب من السيطرة على حياهتم .هذا االجراء جيب أن يبدأ من
خالل عرض اخلربات الذاتية واحلوار (  ،) dialogueوالتدبر ( )reflectionيف حميط
املشاركني يف املوضوع حمل الدراسة.
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خالصات لبعض الدراسات
الدراسة األول

الكندري ،لطيفة حسني (2010م) .ظاهرة الغش يف االختبارات أسباهبا وأشكاَلا
من منظور طلبة كلية الرتبية األساسية يف دولة الكويت .القاهرة :جملة عامل الرتبية ،العدد
 ،31السنة .11
ملخص الدراسة:
هتدف الدراسة إل تعرف أسباب وأشكال ظاهرة الغش يف االختبارات عند طلبة
كلية الرتبية األساسية يف دولة الكويت .منهج البحث  :املنهج الوصفي التحليلي .ومن
نتائج الدراسة:
 .1طغيان ظاهرة الغش يف االمتحان إذ يوافق  %92.3من عينة الدراسة على أن ظاهرة
الغش يف االمتحاانت منتشرة يف مجيع املراحل التعليمية.
 .2يرى ما يقارب من نصف العينة أن املرحلة الثانوية تشيع فيها ظاهرة الغش وهذا مؤشر
مهم ألن أثره ميتد إل املرحلة التالية أال وهي املرحلة اجلامعية.
 .3تعود الطالب على سلوك الغش يف االمتحاانت مبراحل التعليم السابقة من أبرز أسباب
الوقوع يف الغش يف املرحلة اجلامعية.
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ومن توصيات الدراسة:
 .1توفري التعليم اجليـد واالبتعـاد عن التلقني احلريف ،والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي لفتح آفـاق التفكري واالبتكـار
ومشـ ــاركة املتعلم وتنويع األنشـ ــطة والتمارين يف كل فصـ ــل دراسـ ــي كي ال ينسـ ــخ الطالب
التمارين من زمالئه ممن أخذوا املقرر يف السابق.
 .2اجلدية يف س ـ ـ ـ ـ ــاعات الدراس ـ ـ ـ ـ ــة وااللتزام هبا ال س ـ ـ ـ ـ ــيما قبل وبعد العطل الرمسية ،وااللتزام
الفعلي يف التدريس بداية الفصل الدراسي (أثناء فرتة السحب واإلضافة).
 .3احلزم يف تطبيق القوانني.
الدراسة الثانية

ملك ،بدر حممـد  ،وآخرون (2009م) .مفهوم الرتبية الوطنية ومقوماهتا ومعوقاهتا
لدى طلبة كلية الرتبية األساسية بدولة الكويت -جملة العلوم الرتبوية :معهد الدراسات
الرتبوية جامعة القاهرة اجمللد السابع عشر العدد الثاين (اجلزء الثاين) أبريل 2009م.
ملخص الدراسة
التعرف إل مفهوم الرتبية الوطنية ومقوماهتا ومعوقاهتا لدى
هتدف هذه الدراسة إل ّ
طلبة كلية الرتبية األساسية يف دولة الكويت وسبل ترسيخ وتطوير العناية هبذا احلقل
الرتبوي اَلام واملتجدد.
قام الباحثون يف الدراسة الراهنة بعمل استبانة لقياس مقومات ومعوقات الرتبية الوطنية
لدى طلبة كلية الرتبية األساسية الستجالء الرؤية وتقدمي توصيات تعمل على تعزيز
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مقومات الرتبية الوطنية وتقليص حتدايهتا مما حيقق الوعي السياسي السليم الذي يدفع
بعملية التنمية اجملتمعية إل األمام.
وتوصلت الدراسة إل عدة نتائج منها ما يلي:
املراد مبفهوم تربية املواطنة هو إعداد الفرد وتشكيل هويته ليكون عضوا
.1
عامال يف وطنه الذي ينتمي إليه ،ويدافع عنه ،وحيافظ عليه .ميزج مفهوم املواطنة بني
احلقوق والواجبات.
تركزت أعلى نسب مقومات املواطنة الصاحلة من منظور طلبة كلية الرتبية
.2
األساسية حول مفهوم (الدفاع عن الوطن وسالمته) .يف حني أن بند (اإلميان بقدرة املرأة
على تويل املناصب القيادية) حصل على أدىن النسب مما يعكس عدم وضوح إشكالية
املرأة وعدم إدراك ضرورة متكينها جمتمعيا.
وأوصت الدراسة أبن حترص الكليات الرتبوية يف مقرراهتا وأنشطتها على إبراز دور
الشخصيات التارخيية اليت لعبت دورا وطنيا هاما يف مسرية التعليم يف دولة الكويت.
الدراسة الثالثة

ملك ،بدر حممـد  ،والكندري ،لطيفة (2009م) .اآلراء الرتبوية عند عبدهللا النوري،
(جملة كلية الرتبية جامعة األزهر ،العدد )36( .)143
ملخص الدراسة

هتدف الدراسة الراهنة إل تسليط الضوء على اآلراء الرتبوية عند الشيخ عبدهللا النوري
(1401 -1323هـ = 1981 -1905م) وفحص جهوده يف حركة النهضة الفكرية
حمليا وعربيا وصوال إل حتديد أهم األفكار الرتبوية اليت آمن هبا وعمل من أجلها .وعليه
فإن هذه الدراسة تسعى إل رصد ومناقشة أهم القضااي الرتبوية اليت تناوَلا الشيخ النوري
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وشغلت فكره ،واستحوذت على اهتماماته وذلك من أجل االستفادة من إرثه الثقايف يف
تنمية اجملتمع الكوييت.
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على حتليل كتاابت
النوري ومسريته العلمية والعملية وبيان مدى أمهيتها يف إثراء احلقل الرتبوي املعاصر.
الدراسة الرابعة
حسني ،عبري سليمان (2014م) .تقومي كتاب الرايضيات للصف األول الثانوي من
وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف املدارس الثانوية مبنطقة املدينة املنورة .اجمللة الرتبوية،
جامعة الكويت ،مج ( )110( )28مارس .2014
هدفت هذه الدراسة إل تقومي كتاب الرايضيات للصف األول الثانوي يف اململكة
العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات الذين قاموا بتدريس الكتاب وذلك
ملتغريات :اجلنس ،املؤهل العلمي ،اخلربة التدريسية .لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على
عينة مكونة من ( )22معلما و( )29معلمة .استخدمت الباحثة استبانة مكونة من
اجملاالت التالية ( :املظهر العام للكتاب ،مقدمة الكتاب ،حمتوى الكتاب ،الوسائل
واألنشطة املوجودة يف الكتاب ،تنمية اجتاهات الطلبة حنو العلم والعلماء ،وسائل التقومي
املتضمنة يف الكتاب ،مالئمة عدد احلصص للمحتوى ،توفر املواد الالزمة لتنفيذ األنشطة،
مناسبة لغة الكتاب) .أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لتقومي املعلمني لكتاب
الرايضيات الذي يدرس للصف األول الثانوي كانت مرتفعة حيث كانت النسبة املئوية
( .)%72.08كذلك أظهرت النتائج أن مستوى تقدير املعلمني جملاالت الكتاب املختلفة
كانت  :املظهر العـ ـ ـ ـ ـ ــام للكتـ ــاب ( ،)% 75.15مقدمة الكتاب ( ،)% 70.195حمتوى
الكتاب ( ،)%74الوسائل واألنشطة املوجودة يف الكتاب ( ،)% 68.24تنمية اجتاهات
56

أ.د .لطيفة الكندري

الوجيز في مناهج البحث

أ.د .بدر ملك

الطلبة حنو العلم والعلماء ( ،)% 72.25وسائل التقومي املتضمنة يف الكتاب (72.85
 ،)%مالئمة ع ـ ـ ـ ـ ــدد احلصص للمحتـ ــوى ( ،)%64.61توافر املواد الالزمة لتنفيذ األنشطة
( ،)%60مناسبة لغة الكتاب ( .)% 73.05كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـ ـ ـ ــة ( = )0.05تبعا ملتغريات اجلنس ،املؤهل
العلمي ،سنوات اخلربة على مستوى تقدير املعلمني لكتاب الرايضيات الذي قاموا
بتدريسه.
الدراسة اخلامسة

الكندري ،لطيفة حسني ،تصورات املعلمني واملعلمات وتصرفاهتم جتاه العقاب البدين
يف املدارس املتوسطة يف دولة الكويت (2009م) جملة كلية الرتبية جامعة األزهر  ،يونيو،
2009م .العدد  141اجلزء األول.
ملخص الدراسة
هتدف هذه الدراسة إل معرفة ومناقشة موقف املعلمني واملعلمات يف دولة الكويت
من موضوع العقاب البدين وأسبابه وآاثره يف احلياة املدرسية استنادا لسنوات اخلربة يف
املهنة ،وجنسهم ،وجنسيتهم ،ومناطقهم السكنية .واملنهج املتبع يف هذه الدراسة هو
املنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحثون ببناء إطار مفاهيمي عام للموضوع مث القيام
بتصميم استبيان لدراسة قضية العقاب البدين من منظور املعلمني واملعلمات يف املرحلة
املتوسطة يف دولة الكويت .تنبع أمهية هذه الدراسة من كوهنا ترصد الواقع وحتلله وصوال
إل فهمه وترشيد مستوى التعليم وتقدمي معلومات كافية للمربني وصانعي القرار مبا
يتواكب مع التوجهات الرتبوية املعاصرة.
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وتوصلت الدراسة إل جمموعة نتائج منها أن العينة أكدت على ضرورة التدرج يف
العقاب وأنه أمر مطلوب ،وأن أهم سبب الستخدام العقاب البدين هو السلوك غري
األخالقي للطالب ،وعدم احرتام الطالب ملعلمه ،وأن من أهم آاثر العقاب البدين كراهية
الطالب البيئة املدرسية .أوصت الدراسة ببضعة توصيات منها أمهية االمتناع التام عن
ضرب األطفال والعمل على تنفيذ القوانني املدرسية يف هذا الشأن وفهم مقاصدها.
الدراسة السادسة
نصار ،علي عبد الرؤوف حممد ،واحملسن ،حمسن عبد الرمحن (1435هـ2013-م).
تصور مقرتح لتفعيل قيم املواطنة لدى الطالب املعلمني بكليات الرتبية يف جامعة القصيم
على ضوء التحدايت املعاصرة .جملة العلوم الرتبوية والنفسية  -كلية الرتبية جامعة القصيم
– العدد األول –اجمللد السابع .اململكة العربية السعودية.
ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إل تقدمي تصور مقرتح لتفعيل دور كليات الرتبية جبامعة القصيم يف
تنمية قيم املواطنة لدي الطالب املعلمني ولتحقيق هذا اَلدف استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي مستعينة أبداة االستبانة اليت طبقت على أعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية
جامعة القصيم وتوصلت الدراسة إل العديد من النتائج منها :ميكن أن تقوم كليات
الرتبية بتحمل مسؤولياهتا يف تنمية قيم املواطنة لدى معلمي املستقبل من خالل تفعيل
العناصر املكونة ملنظومة االعداد مثل مقررات دراسية واألنشطة الطالبية وتفعيل قيم احلوار
واملشاركة السياسية على ضوء النتائج قدمت الدراسة تصورا مقرتحا يسعى إل معاجلة
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الفجوة اليت أسفرت عنها نتائج الدراسة .وأوصت الدراسة بضرورة توفري املتطلبات الالزمة
لتنفيذ التصور املقرتح.
الدراسة السابعة
الشبو ،سعاد مسلم ( .)2013واقع التعلم األسري وتطلعات أولياء األمور يف دولة
الكويت .اجمللة الرتبوية :جامعة الكويت .مج 108( 27ج )2سبتمرب. 2013
هتدف هذه الدراسة إل التعرف إل مفهوم التعلم األسري Family Learning
كمفهوم حديث على الساحة الرتبوية ،كما تسعى إل الكشف عن واقع التعلم
األسري ،و ممارسته يف اجملتمع الكوييت ،ومدى إدراك أولياء األمور ألمهيته وانعكاساته
على أنفسهم و على أطفاَلم .كما هتدف الدراسة إل رصد اجتاهات أولياء األمور،
وتصوراهتم حنو طرح برامج التعلم األسري .ولتحقيق ذلك مجعت املعلومات ابستخدام
أداة االستبانة من عينة من أولياء أمور طلبة املرحلة االبتدائية ،اختريت عشوائياً من مجيع
احملافظات السكنية .وأتت النتائج إجيابية إل حد ما ،حيث كشفت عن ممارسة أولياء
األمور ألساليب التعلم األسري بدرجة متوسطة ،وموافقتهم على حتقق العديد من العوائد،
على أنفسهم وأبنائهم وأسرهم ،نتيجة ملمارستهم هذه األساليب .وأظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية ،يف استجاابت عينة الدراسة ،تعزى ملتغريي اجلنس وحمافظة
السكن .كما أسفرت النتائج عن تردد أولياء األمور يف االشرتاك يف برامج التعلم األسري
يف حال طرحها ،وكان من أهم الدوافع اليت تدفعهم للمشاركة ،رغبتهم يف مساعدة أبنائهم
يف دراستهم وتنمية مهاراهتم الشخصية ،ومن أهم املعوقات اليت قد تعيق مشاركتهم ،عدم
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توفر الوقت الكايف ،وانشغاَلم برعاية األبناء اآلخرين .وقدمت الدراسة جمموعة من
التوصيات العملية ،اليت تسهم يف تبين مفهوم التعلم األسري ونشره يف اجملتمع الكوييت.
الدراسة الثامنة
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلي ،حمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن محود  ،والكنــدري ،لطيفــة حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ،وملــك ،بــدر حممــد
(2009م) .الدروس اخلصـوصـية ابملرحلة الثانوية بدولة الكويت :الواقع واألسـاليب
والعالج .يف املؤمتر العلمي التاسـ ـ ـ ـ ـ ــع :حتدايت التعليم يف العامل العريب يف الفرتة من:
 11 – 10نوفمرب 2009م .جامعة املنيا :كلية الرتبية.
املنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي ،هبدف وصف وحتديد واقع
ظاهرة الدروس اخلصوصية وأسباهبا ،وحتليلها ،وتفسريها بناءا على ما مت مجعه من
بياانت ،ومعاجلتها إحصائيا ،ويعد هذه املنهج من أكثر املناهج مناسبة َلذا النوع من
الدراسات .مت استخدام االستبانة كأداة رئيسة للدراسة حيث قام الباحثون بتصميم
وبناء ثالث استبياانت كما يلي :
االستبانة األول  :قدمت لطالب املدارس الثانوي يف التعليم العام .
االستبانة الثانية  :قدمت ألولياء األمور الذين َلم أبناء ابملرحلة الثانوية .
االستبانة الثالثة  :للقائمني ابلتدريس يف املرحلة الثانوية .
واشتملت كل استبانة على  15سؤال ابإلضافة للبياانت األولية للمبحوث .قام
الباحثون ابالطالع على كثري من الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت ظاهرة الدروس
اخلصوصية ومن خالَلا مت صياغة االستبياانت ومت اختيار "مقياس ليكرت" Likert
 scaleاخلماسي (موافق بشده -موافق -حمايد -غري موافق -غري موافق بشده).

60

أ.د .لطيفة الكندري

الوجيز في مناهج البحث

أ.د .بدر ملك

وتوضـ ــح النتائج أن أولياء األمور الذين يؤيدون إعطاء األبناء دروسـ ـا خصـ ــوصـ ــية
بلغــت نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة كبرية حيــث بلغــت نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة أوليــاء األمور الــذين يعطون أبنــائهم دروس
خص ــوص ــية  %85,91من عينة الدراس ــة ،وقد ترجع هذه النتيجة إل رغبة اآلابء يف أن
حيقق األبناء النجاح واحلص ــول على أعلى املعدالت وهم يف س ــبيل ذلك يس ــلكون كل
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــل ويتيحون ك ــل الفرص ويوفرون ك ـل اإلمك ــاانت لتحقيق ه ــذا اَل ــدف .ومن
توصـ ـ ـ ــيات الدراسـ ـ ـ ــة وضـ ـ ـ ــع آلية جديدة لاللتحاق ابجلامعات غري املعدل الرتاكمي أو
الـدرجـات األعلى ،ومبـا ال جيعـل الطـالـب وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتـه يلهثون وراء احلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على أعلى
الدرجات أمال يف ولوج اجلامعات.
الدراسة التاسعة

الرميضي ،أمساء خالد (2019م) .اجتاهات البحث الرتبوي يف رسائل املاجستري يف
ختصصي أصول الرتبية واإلدارة الرتبوية بكلية الرتبية جبامعة الكويت :حتليل حمتوى.
جامعة الكويت.
هدفت الدراسة احلالية الكشف عن اجتاهات البحث الرتبوي يف رسائل املاجستري يف
ختصصي أصول الرتبية واإلدارة الرتبوية بكلية الرتبية جبامعة الكويت ،وذلك من خالل
فحص جمموعة من احملاور :البياانت العامة للباحث ،اجملال األكادميي ،املنهجية البحثية،
العينة ،األداة املستخدمة ،املراجع .وتكمن أمهية الدراسة بتسليطها الضوء على اجتاهات
البحوث اليت مت تناوَلا من قبل الرسائل اجلامعية وتكوين صورة مستقبلية َلا .وقد اتبعت
الدراسة املنهج الوصفي واعتمدت على الطريقة النوعية يف مجع وحتليل البياانت
ابستخدام أسلوب حتليل احملتوى ،وذلك من خالل إجراء عملية الرتميز األويل
) (Codingوالتشفري للمصادر عن طريق استخدام بطاقات لتسهيل عملية
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التصنيف ،حيث بلغ جممل هذه البطاقات ( 153بطاقة) متثل كل بطاقة رسالة ماجستري
من العينة البالغ عددها  153رسالة ،متت مناقشتها وإجازهتا خالل الفرتة من 2007
إل  ،2017ومت عنونة البطاقات وترقيمها وفهرستها يدواي ،لتسهل عملية التصنيف،
مث إدخال البياانت يف جداول مع حساب التكرارات و النسب لكل الفئات.
وأسفرت نتائج الدراسة ابلنسبة جلنس الباحث عن وجود سيطرة شبه اتمة
للعنصر النسوي بنسبة  ،%94.8وتزايد كبري يف عدد رسائل املاجستري يف السنوات
األخرية ،كما بينت النتائج أن جمايل :النظام الرتبوي واإلدارة املدرسية حصال على أعلى
اجملاالت حبثا ،وأن االجتاه الكمي كان هو االجتاه السائد ،كما اتبعت معظم الرسائل
املنهج الوصفي ،وابلنسبة للعينات فقد ركزت غالبية الرسائل على عينات من القيادات
املدرسية ،واتبعت الطريقة العشوائية يف أخذ العينة ،وتراوحت عيناهتا ما بني -101
 300شخص ،كما كانت االستبانة أكثر االدوات استخداما يف غالبية الرسائل ،أما
املراجع فقد تراوح عددها الكلي يف الغالب ما بني  ،60-31وعدد املراجع العربية 41
فأكثر ،واملراجع األجنبية ما بني .15-6
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األسلوب العلمي يف توثيق املراجع
جامعة أم القرى

https://uqu.edu.sa/page/ar/185356

تعرض هذه الورقات  -ابألمثلة العربية واألجنبية  -لقواعد توثيق املراجع العلمية
طبقاً ألحدث إصدار نشرته ( )APAمجعية علم النفس األمريكية American
 .Psychological Associationويعد التوثيق هبذا األسلوب من أكثر األساليب ذيوعاً
واستخداماً .وفيما يلي عرض تفصيلي لطريقة توثيق املراجع وفقاً ملا ورد يف هذا اإلصدار:
أوالً :الكـ ـتـ ـ ــب : Books
 -1كتاب ملؤلف واحد:
اسم العائلة ،االسم األول (سنة النشر) .عنوان الكتاب خبط مائل( .مث رقم الطبعة
إن وجد) .مكان النشر :الناشر.
 عطية ،حممد عبد الرءوف ( .)2009التعليم وأزمة اَلوية الثقافية .القاهرة :مؤسسة طيبةللطبع والنشر.

63

أ.د .لطيفة الكندري

الوجيز في مناهج البحث

أ.د .بدر ملك

 -2كتاب ملؤلفـَـني اثنني وحىت ستة مؤلفني:
 الشاجيي ،عبد الرزاق ،والكمايل ،عبد الرءوف ( .)2000أحاديث االحتكار حجيتهاوأثرها يف الفقه اإلسالمي .بريوت :دار ابن حزم.
-3كتاب له أكثر من ستة مؤلفني:
نكتب [اسم املؤلف األول] مث نضيف عبارة وآخرون.
-4كتاب مرتجم:
اسم عائلة املؤلف ،احلرف األول من االسم األول (سنة النشر) .عنوان الكتاب خبط
مائل( .اسم املرتجم غري معكوس ،مرتجم) .مكان النشر :الناشر.
رجييو ،ر .)1999( .املدخل إل علم النفس الصناعي والتنظيمي( .فراس حلمي،مرتجم) .بريوت :دار الشروق.
 -5فصل من كتاب له حمرر:
اسم عائلة مؤلف الفصل أو املقالة ،االسم األول (سنة النشر) .عنوان املقالة .يف
اسم احملرر غري معكوس (حمرر) ،عنوان الكتاب خبط مائل (ط رقم الطبعة ،ص ص.
مدى الصفحات) .مكان النشر :الناشر.
سويف ،مصطفى ( .)1965الفارايب وابن خلدون .يف لويس مليكة (حمرر)،قراءات علم النفس االجتماعي (ط  ، 3ص ص .)73-3 .القاهرة :الدار القومية للنشر.
 -6فصل من كتاب ليس له حمرر:
اسم عائلة مؤلف الفصل أو املقالة ،االسم األول (سنة النشر) .عنوان املقالة .يف
عنوان الكتاب خبط مائل (ط رقم الطبعة ،ص ص .مدى الصفحات) .مكان النشر:
الناشر.

64

أ.د .لطيفة الكندري

الوجيز في مناهج البحث

أ.د .بدر ملك

عطية ،حممد عبد الرءوف ( .)2009األدوار اجلديدة واملتجددة للمعلم .يفاألصول االجتماعية والثقافية للرتبية ( ص ص .)200 -177 .القاهرة :املكتب الفين
للطباعة.
-7وإذا كان الكتاب حمرراً وال يعرف أمساء مؤلفي فصوله ،نبدأ ابحملررين:

- Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York: Russell Sage Foundation.

 -8وإذا كان الكتاب يصدر يف شكل سلسلة أو أعداد ،فتذكر أرقام هذه األعداد:

- Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4).
New York: Scribner's.

اثنياً :املوسوع ــات
-1مقالة من موسوعة:
اسم عائلة مؤلف املقالة ،االسم األول (سنة النشر) .عنوان املقالة .يف اسم املوسوعة
خبط مائل (ج رقم اجلزء ،ص ص .مدى الصفحات) .مكان النشر :الناشر.
العلى ،أمحد ( .)1999املكتبات املدرسية يف الكويت .يف دائرة املعارف الربيطانية(ج  ،3ص ص .)503 -501 .شيكاغو :دائرة املعارف الربيطانية.
-Sturgeon, T. (1995). Science fiction. In The encyclopedia
Americana( Vol. 24, pp. 390-392). Danbury, CT :Grolier.
 - 2مقالة من موسوعة دون معرفة املؤلف:
يتبع نفس ما سبق ولكن البداية تكون بعنوان املقالة.
التلوث البيئي .)1996( .يف املوسوعة العربية العاملية (ج  ،7ص ص-128 . .)130الرايض :مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع.
اثلثاً :الواثئق احلكومية document Government
Encyclopedias
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وزارة التخطيط( .د .ت .).التجربة التخطيطية يف دولة الكويت – 1952 .1984الكويت :وزارة التخطيط.
ومثلها يف ذلك تقارير املنظمات أو اَليئات اخلاصة ،مثل:

-American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment of patients with eating disorders (2nd ed.). Washington, D.C.: Author.

رابعاً :الدورايت واجملالت والصحف
 -1مقالة من دورية:
اسم العائلة ،االسم األول (سنة النشر) .عنوان املقالة .اسم الدورية خبط مائل ،رقم
اجمللد (رقم العدد) ،مدى الصفحات.
اخلضر ،عثمان ( .)1999إعداد نسخة عربية الختبار القدرة امليكانيكية بواسطةالكمبيوتر .اجمللة الرتبوية.40-26 ،)52(13 ،
-2مقالة من جملة أسبوعية أو شهرية:
اسم العائلة ،االسم األول (سنة النشر ،الشهر مث اليوم إن وجد) .عنوان املقالة .اسم
اجمللة خبط مائل ،رقم العدد ،مدى الصفحات.
بركات ،مهام ( ،1995فرباير) .دور اآلابء اجتاه االحنرافات السلوكية لدى أطفاَلم.
املعلم.35 -34 ،1083 ،

- Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools.
Time, 135, 28–31.

-3مقالة من صحيفة يومية:
اسم العائلة ،االسم األول (سنة النشر ،الشهر اليوم) .عنوان املقالة .اسم اجمللة خبط
مائل ،رقم العدد ،مدى الصفحات.
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 الفضلى ،حسني ( ،2003فرباير  .)20اإلعالم العريب .القبس ،1044 ،ص..14
- Wrong, M. (2005, August 17). "Never Gonna Give You Up" says
Mayor. Toronto Sol, p. 4.

خامساً :وقائع املؤمترات والندوات
اسم عائلة املؤلف ،االسم األول (اتريخ االنعقاد) .عنوان البحث أو املقالة خبط
مائل .قـ ـُ ّدم إل اسم الندوة أو املؤمتر ،مكان االنعقاد.
عشيبة ،فتحي درويش حممد ( ،1999مايو) .اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقهايف التعليم اجلامعي املصري  -دراسة حتليلية .املؤمتر العلمي السنوي السابع لكلية الرتبية
جبامعة حلوان :تطوير نظم إعداد املعلم العريب وتدريبه مع مطلع األلفية الثالثة .القاهرة:
جامعة الدولة العربية ،ص ص.35 – 1.
سادساً :رسائل املاجستري والدكتوراه
اسم عائلة املؤلف ،االسم األول (سنة النشر) .عنوان الرسالة خبط مائل .نوعها ،اسم
اجلامعة ،مكان النشر.
السنايف ،مبارك ( .)2003القرض العام وسيلة لتمويل اإلنفاق العام  :دراسةتطبيقية على دولة الكويت .رسالة ماجستري ،جامعة الكويت.

- Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation. Doctoral dissertation,
Boston College.

وإذا كانت الرسالة مأخوذة من ملخصات الرسائل املنشورة دولياً ،فيكون توثيقها
كاآليت:
-Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation (Doctoral dissertation,
Boston College, 2001). Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.

سابعاً :املواد االلكرتونية:
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Article: Online and Hardcopy Journal

 مقالة يف جملة الكرتونية ومنسوخة-1

-Devine, P. G., & Sherman, S. J. (1992). Intuitive versus rational
judgment and the role of stereotyping in the human condition: Kirk or Spock?
Psychological Inquiry, 3(2), 153-159. doi:10.1207/s15327965pli0302_13
Journal Article: from a database

 مقالة مأخوذة من قاعدة البياانت-2

-Hodges, F. M. (2003). The promised planet: Alliances and struggles of
the gerontocracy in American television science fiction of the 1960s. The
Aging Male, 6(3), 175-182. Retrieved from Academic Search Premier
database.
ERIC Document

-3

-Fuss-Reineck, M. (1993). Sibling communication in Star trek: The
next generation: Conflicts between brothers. Annual Meeting of the Speech
Communication Association. (ERIC Document Reproduction Service No.
ED 364932). Retrieved from http://www.eric.ed.gov/

 مواقع وصفحات اإلنرتنت:ًاثمنا
 عنوان الصفحة.) الشهر اليوم، االسم األول (سنة نشر الصفحة،اسم عائلة املؤلف
 السنة من عنوان املوقع، الشهر، مت اسرتجاعها بتاريخ اليوم.خبط مائل
، فرباير15  مت اسرتجاعها بتاريخ. سيكولوجية العدوان.)ت. عزت (د،الطويلhttp://www.elazeyem.com/agression.htm  من2003
: هامــة
ّ ملحوظ ــات
.مع أي اسم خمتصر يتبعه نقطة.) وهي تعين دون انشرn.p.( . ن. يف حال عدم معرفة الناشر نكتب د.) وهي تعين دون اتريخn.d.( . ت. يف حال عدم معرفة اتريخ النشر نكتب د. بكلمات غري مائلة ولكن يوضع خط حتتهاItalic  ميكن استبدال الكلمات املائلة68
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 لعلك الحظت فيما سبق احلاالت اليت تستخدم فيها احلروف الكبريةابملراجع األجنبية.
لعلك الحظت أيضاً أن املرجع يبدأ ابالسم األخري للمؤلف ،مث األمساء األول له،ويف حالة املراجع اليت ليس َلا مؤلف نبدأ ابلعنوان متبوعاً ابلتاريخ ،وميكن أيضاً البدء
ابسم املنظمة أو اَليئة التابع َلا هذا املنشور.
هذا األسلوب يف التوثيق خاص ابملراجع اليت تذكر آخر الدراسة ،أما يف منتالدراسة فيكون التوثيق على النحو التايل:
إن كان املرجع ملؤلف واحد أو اثنني أو بدون مؤلفني:
 اسم املؤلف األخري كما هو مبني يف قائمة املراجع ،السنة ،الصفحات.Capital

)Hodges, 2000, p . 179).

إن كان املرجع لثالثة مؤلفني أو أربعة أو مخسة:
االسم األخري جلميع املؤلفني كما هو مبني يف قائمة املراجع ،السنة ،الصفحات.
ويكون ذلك يف أول مرة فقط ،أما بعد ذلك فيذكر االسم األخري من املؤلف األول فقط
متبوعاً بكلمة وآخرون.
(-)Kirk, Spock, McCoy & ,Scott, 1966, p. 1701
(- )Kirk et al., 1966, p. 1701

إن كان املرجع لستة مؤلفني فأكثر:
االسم األخري من املؤلف األول فقط متبوعاً بكلمة وآخرون ،السنة ،الصفحات.

(- )Picard et al., 1987, p. 1701d
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

أنشئت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  -مؤسسة خاصة ذات نفع عام  -مبوجب
مرسوم أمريي صدر يف  12ديسمرب 1976م .وتتلقى املؤسسة الدعم من الشركات املسامهة
الكويتيـة مبقدار  % 1من صايف األرابح السنوية َلذه الشركات.
وللمؤسسة العديد من املؤلفات املتعلقة ابلرتبية ومبناهج ومبصطلحات البحث العلمي من مثل:
• بست ،جون (1988م) .منهج البحث الرتبوي .ترمجة :عبدالعزيز غامن الغامن .ط ،1
الكويت :مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
• الرشيدي ،بشري صاحل وآخرون ( 2004م) .املوسوعة العلمية للرتبية (قاموس عريب -
إجنليزي) .ط ،1الكويت :مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
• الرشيدي ،بشري صاحل وآخرون ( 2004م) .املوسوعة العلمية للرتبية .ط ،1الكويت:
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
• اتريخ التعليم يف دولة الكويت :دراسة توثيقية (وزارة الرتبية ومؤسسة الكويت للتقدم
العلمي (2002م) .الكويت.
لقد مت أتسيس مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتنمية مستوايت التقدم العلمي والتكنولوجي
والفكري يف دولة الكويت ويف املنطقة .وتتمثل األهداف الرئيسية ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يف :دعم تقدم العلوم من أجل التنمية احلضارية ومتكني األفراد يف اجملتمع من التعامل مع املستجدات
التكنولوجية .ووفقاً لألهداف العريضة ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليت تتمثل يف تعزيز التقدم
العلمي وحتسني البنية التحتية العلمية داخل البلد ،مت حتديد أهداف إدارة البحوث يف النواحي
التالية:
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▪ تنمية وإرشاد وتوجيه البحث العلمي وتنسيق جهود العلماء من القطاعني اخلاص والعام
للمبادرة يف إطالق الربامج العلمية والتعامل مع القضااي واملشكالت الوطنية.
دعم وتشجيع األحباث العلمية لتوجيهها للتحدايت العلمية املختلفة.
▪
تنمية التعاون الدويل من أجل التطوير العلمي.
▪
▪ أتسيس قاعدة بياانت علمية عن مواضيع األحباث املختلفة وعن العلماء وتطوير آلية
فعالة السرتجاعها واالستفادة منها.
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

أنشئت اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية عام 1980م ابعتبارها مجعية من مجعيات النفع
العام هتدف إل تقدم املعارف اخلاصة بتطوير الطفولة املبكرة والرتبية يف العامل العريب ،واملساعدة
على تطوير أحباث علمية جديدة مناسبة عن هذه املرحلة .ومن إصدارات اجلمعية جملة الطفولة
العربية جملة علمية حبثية فصلية حمكمة تقدم للقارئ املهتم مبجال الطفولة العربية غرفاً معرفيا لكل
ما خيص الطفولة من خالل دراسات وحبوث علمية رصينة وقراءات عامة يستفيد منها املختصون
واملهتمون  .وتربز اجمللة نشاطات اجلمعية ومشاريعها العلمية والرتبوية ،واجلديد من البحوث العلمية
والدراسات الرتبوية داخل وخارج الوطن العريب ،واجمللة تصدر بدعم مايل من مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي.
ومن أهداف اجمللة:
 1ـ نشر األحباث والدراسات ذات القيمة املتخصصة املعنية ابلطفولة العربية.
 2ـ أثر البحوث والدراسات واأللعاب الرتبوية يف عامل الطفولة.
 3ـ نشر كل ما يتعلق ابخلدمات والرعاية االجتماعية والطبية لألطفال.
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 4ـ نشر الكتب اجلديدة يف أدبيات األطفال .
 5ـ التعرف على أخبار الطفولة يف العامل العريب.
 6ـ نشر كل ما يتعلق أبطفال العامل وما يستجد يف حقل الطفولة.
 7ـ كل ما يتعلق من وسائل إعالمية خمصصة لألطفال مثل املسرحيات والربامج التلفزيونية
وجمالت األطفال  ...اخل .
 8ـ نشر كل ما يتعلق أبنشطة اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية.
وقد صدر العدد الصفري من اجمللة يف ابريل .1999
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توجيه البحث حنو أغراض إنسانية تنموية.
-1
التمسك ابلنزاهة األكادميية؛ التثبت وحتري الصدق والشفافية واألمانة
-1
واتباع الدليل الصحيح.
األمانة العلمية عرب التوثيق الدقيق للمراجع واملصادر.
-2
التحلي ابحليادية واملوضوعية قدر املستطاع.
-3
االجتهاد واالميان ابحلرية املسئولة.
-4
االلتزام آبداب الشرع واالنتفاع من هدي العلماء.
-5
االبتعاد متاما عن تشويه مسعة اآلخرين وإاثرة الفنت.
-6
كتمان املعلومات الشخصية للمفحوصني وضمان سرية األمساء يف
-7
االستباانت واملقابالت.
صيانة العلم من السفاسف ،وعدم التزلف ألصحاب السلطة طمعا ابلرشوة
-8
أو املصلحة الشخصية الضيقة...
اإلميان حبرية البحث األكادميي.
-9
 -10االستناد إل املراجع املوثوقة.

74

أ.د .لطيفة الكندري

الوجيز في مناهج البحث

أ.د .بدر ملك

طلبتنا والنزاهة يف كتابة األحباث والتقارير

النزاهة األكادميية (Academic integrity) 1قيمة كربى يف حياة األفراد واألمم ،ومن
مؤشرات جودة املخرجات التعليمية وفقا للمعايري الدولية يف مؤسسات التعليم العام
والعايل .من الضرورة مبكان منع مجيع الطرق اليت تؤدي إل التحايل والغش يف تقدمي
أوراق مزورة من مثل عمل األحباث العلمية والواجبات الدراسية وهذا الفعل اخلاطئ يقع
فيه فئات من الطلبة بل وحىت أعضاء اَليئة التدريسية .كان هذا العمل املنحرف حيدث
بصورة فريدة يف السابق أما اليوم ومع انتشار التعليم عن بعد وكثرة البيئات االفرتاضية
فهناك جهات تنتفع من نشر أدوات الغش وتزدهر أسواقها رغم أهنا تضر اجملتمع وقيمه
ومعظم مؤسسات الدولة يف غفلة عن التصدي الصارم َلذه الظاهرة.
 1بدر ملك ،جملة آفاق (تربوية نفسية) ربيع األول 1437هـ  -يناير (2016م) .عدد  .49اجلمعية السعودية للعلوم النفسية
والرتبوية -كلية الرتبية :جامعة امللك سعود.
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ومن هنا تزداد احلاجة لورش عمل يف بداية كل فصل دراسي بغرض التوعية بقوانني
املؤسسة وتوجيه املتعلمني اجتاه مسالك حتري النزاهة األكادميية وممارسة البحث العلمي
وفق الضوابط املوضوعية .الدارسون يف بداايهتم على وجه اخلصوص حيتاجون لتوجيهات
رشيدة تبعدهم عن مجيع صور الغش والتزوير والسرقة والتدليس كما تبعدهم عن املكاتب
التجارية اليت تروج السرقات العلمية ...ولألسف جذبت املعلمني فضال عن الطلبة.
ومن صور االستخدام السلب لقنوات التواصل االجتماعي نشوء وانتشار مكاتب
جتارية إلعداد البحوث والتقارير حتت مسمى "خدمة الطالب" .وتقوم هذه املكاتب
بعمل واجبات الطلبة وتلخيص الكتب واملقاالت ولديها خدمة توصيل جلميع املناطق
 ...ووصل األمر لعمل رسائل ماجستري ودكتوراه وحبوث للرتقية ...وَلذا فمن مستلزمات
محاية مؤسساتنا التعليمية وضع آليات ملتابعة ضمان اتباع قواعد حقوق النشر املعروفة
عامليا حبيث تكون عملية تصوير املذكرات والكتب يف مؤسساتنا وفق قوانني وأنظمة
تكفل حق املؤلف والناشر وتراعي تطبيق القوانني السارية حمليا وعامليا .إن مل ختضع مجيع
األنشطة التعليمية ملفهوم األمانة ممارسة وتطبيقا فإن الغش سيتمدد ليدخل كل بيت!
الغش من املخالفات اجلسيمة يف حق أنفسنا أوال ومؤسساتنا اثنيا .إن السكوت
عن االحنرافات من أسباب تنامي ظاهرة املكاتب التجارية اليت تفسد طلبتنا وتشوه
مستقبلنا .ال بد من اصدار تشريعات صارمة جترم تلك املكاتب اخلطرية اليت جعلت من
البحوث كارثة تقوض قيم الصدق واألمانة .املعلم قدوة حسنة فعليه ترغيب الطلبة يف
االحسان يف أداء مهامهم فاألحباث والتقارير ذات أمهية كربى يف تكوين شخصياهتم .إن
تدوين اسم املرجع الذي يقتبس منه الطالب خلق كرمي جيب أن نرسخه يف أطفالنا منذ
بداايهتم التعليمية ونتابع تدريب الطلبة على ذلك يف كل مراحل التعليم ويف مجيع
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التخصصات .هذا االجتاه سيؤدي إل شيوع ثقافة األمانة اليت ستجعل مؤسساتنا
التعليمية منتجة للعلوم والفنون واآلداب والسلوكيات الكرمية اليت تقر هبا األعني.
يصف املفكر الفرنسي  -اجلزائري الراحل :حممد أركون حالة املؤسسات التعليمية يف
وطننا العريب أبهنا مصابة بداء "اجلهل املؤسس" مبعىن أهنا عاجزة عن انتاج الفكر ومعزولة
عن احلركة العلمية عامليا .ووفق رؤية أركون فإن اجلهل املؤسس جعل بُنية املؤسسة اجلامعية
غري صاحلة للبحث العلمي وتوسيع دائرة التساؤل والتحري واالستكشاف واالبداع .إن
املخرجات التعليمية امللوثة بشراء األحباث أسوأ بكثري من نظام التلقني وختريج احلفظة
ممن تنقصهم املهارات الفكرية الرفيعة .إن هتوين الغش ال سيما يف جمال الدراسة والتعليم
من أعظم املخاطر ،فإذا اعتاد اجليل سرقة التقارير زادت خماطر املستقبل وأصبحت الرتبية
تربية مزيفة منزوعة الربكة.
وعلى املستوى امليداين ،جيب حتليل النسق الثقايف يف مدارسنا وكلياتنا ملعرفة سالمة
التعلم املكتسب .ومن هنا ال بد من حتليل مشكالت الواقع ومواجهة حتدايتنا بصراحة
عرب فحص دقيق ملشكالت الطلبة النفسية واالجتماعية واألكادميية املتعلقة بعدم تطبيق
قيم النزاهة األكادميية .إن ذلك الفحص سيقدم لنا صورة أدق وأعمق لفهم مشاكلنا مما
يسهل عملية وضع سبل الوقاية والعالج ،واخلروج بتوصيات إصالحية ذات جدوى.
من وظائف مؤسسات العلم اليوم تنفري الناشئة من مجيع صور الغش وحض املتعلم
على االبداع واالبتكار وحل املشكالت يف اطار مكارم األخالق .وهذا يقودان إل سؤال
مهم وهو :ما اآلليات اليت وضعتها كل مؤسسة تعليمية (كل مدرسة كل كلية) حلماية
طلبتها من السقوط يف مستنقع الغش والتحايل على القوانني؟ سؤال مهم جيب أن نطرحه
بوضوح وصراحة وصرامة ونبين عليه خططنا املدرسية واجلامعية .ال ريب أن األمانة
الضابط األساسي جلميع براجمنا التعليمية وتدريب املتعلم على ممارسة األمانة يف كتابة
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األحباث جيعل املتعلم عنصرا منتجا للمعرفة ،قادرا على تعمري األرض ،واملشاركة اإلنسانية
الفاعلة.
معضلة األحباث امللوثة

كتبت الدكتورة لطيفة الكندري :نشرت جريدة القبس الغراء مقايل بعنوان
"األحباث امللوثة" يف األسبوع املاضي وحينها تلقيت تعقيبات متنوعة أحب أن أشارك
القراء الكرام بنماذج منها مث أعلق عليها إبجياز ،وأربطها ابألحداث اجلارية .كان أول من
تفاعل مع املقال يف التويرت أستاذان الرائع ،املفكر املتواضع أ.د .عبدهللا الغذامي حفظه
هللا ورعاه .ولقد جاءتين تعليقات ثرية حول هذا املوضوع .كتب د .بشار العثمان أستاذ
ي
صدقت اي دكتورة فاألحباث امللوثة تلوث التعليم يف
إدارة األعمال والتمويل ما يلي" :
الكويت" .وعلق األديب الصحفي فوزي خلف على املقال فكتب" :مشكلة شراء
البحوث تعين أن التعليم مل حيقق هدفه" ،وأوصى "مبنع بيع البحوث والتوعية ملخاطر
بيعها" .وعلق :أن التهاون من املعلم ،والتكاسل من الطالب ،وصعوبة شرح البحث
وفهمه من أسباب شراء األحباث وانتشار بيعها .ويف هذا السياق أضاف صاحل الصبحي
أنه "لو مت قراءة ومتحيص ما يقدمه الطالب ومناقشته فيه ملا وصلنا َلذه احلالة".
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وكانت مداخلة األكادميي السعودي د .سعود الشمري أنه " لألسف هذه احلقيقة
املرة .ورمبا جتاوزت للرسائل العلمية" .ومن جانب آخر كتب أحدهم أن البحث ال يقرأه
الدكتور أو املدرس لكن يُطلب مث ال يطلع عليه أحد .ويف تعليقه على مقايل املذكور
كتب موافق الرويلي" :علينا االستعانة ابألمم املتحدة حملاربة التلوث املعريف" مث عقب
بقوله "مقالكم يف الصميم شكرا لكم" .وقال آخر "لألسف ما عاد مييز بني اجملتهد
والسارق من كثرة ابئعي البحوث" .وكتبت د .منال الفهد أن هذا الداء العضال املتعلق
بشراء البحوث منتشر يف كليات جامعية عديدة.
يتضح مما سبق أن البحوث امللوثة قضية جوهرية ومن اَلموم اجملتمعية اليت جيب
التصدي َلا حمليا وعامليا ،ويتعني كشف املخاطر واملعضالت املرتبطة ابنتشارها يف مجيع
مراحل التعليم ،وعلى كافة األصعدة .ولقد انل اعجايب حتقيق صحفي قبل أايم قليلة ورد
يف جريدة القبس الغراء بعنوان "البحث العلمي  ...آخر مهوم املرشحني" وهذا أمر ابلغ
اخلطورة .واليوم يستعد اجملتمع الكوييت أبكمله لتقييم أطروحات أعضاء جملس األمة
اجلديد وأقول َلم أن الكثري من الشباب يستبشر بكم خريا كثريا ،وأمل اجلميع أن يكون
اجمللس القادم نصريا للحركة العلمية املنضبطة ،وال يتحقق ذلك إال ابلتنسيق مع السلطات
التنفيذية.
تشكل السرقات العلمية هاجسا لكل املبدعني يف عامل الفكر والصحافة واملسرح،
والتصوير ومجيع امليادين احلافلة ابإلنتاج املعريف جبميع صنوفه ،وال شك أن السكوت عن
انتشار هذه الظاهرة ،وعدم التصدي َلا هو إقرار خفي بقبوَلا ،أو ينم عن جهل فاضح
هبذه املعضلة ،أو يدل على عجز حقيقي عن مواجهتها .وَلذا فإن احلزم يف التعامل مع
قضية الشهادات املضروبة ضرورة وطنية .إنين أعتز مبؤسسات البحث والنشر والتأليف
يف دولتنا احلبيبة وأحرص احلرص كله على توجيه الناشئة لزايرة هذه الصروح العلمية من
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حني آلخر ،واالستفادة منها ،والتعريف هبا ،واإلضافة إل نواتج املعرفة فعصران عصر
املنجزات املذهلة ،واالبتكارات النافعة.
كيف نختار موضوعا للدراسات العليا واالنتاج العلمي؟
يهدف البحث الرتبوي إل حتقيق فهم أعمق للظواهر اليت هتم اجملتمع ومن شأهنا أن
حتل مشكالته ،وذلك وفق منهجية حمددة وأبسلوب منظم يستخدمه الباحث لعرض
مسامهاته .ولكن ما أفضل املوضوعات املقرتحة للدراسات العليا واالنتاج العلمي
عموما؟ هذا سؤال يتكرر وتصلنا رسائل عديدة يف هذا الشأن  ....ويف ضوء خربتنا
حبمد هللا يف ميدان البحوث الرتبوية منذ منتصف الثمانينات من القرن املاضي فإننا
نعتقد أن هناك مجلة حمددات قد تنري الطريق سنذكر بعضا منها.
ينبغي ابلدرجة األول النظر يف اهتمامات وقدرات الباحثة أو الباحث ،واملقررات
اليت أخذها يف الدراسات اجلامعية والعليا ،أو اجملاالت اليت ميلك األهلية يف خوضها
وسبق له التدرب على أساسياهتا .وإل جانب ذلك ينبغي مراعاة حاجة اجملتمع وتطلعاته
يف ضوء رهاانت املستقبل واملستجدات املتالحقة .ما سبق بيانه يشكل أرضية أولية
خصبة النطالقة البحث املطلوب كما أن الباحث عليه االتصال الدائم بكتب ومقررات
مناهج البحث عموما ومناهج البحث الرتبوي على وجه اخلصوص ،فهي تفتح
للمواظب على تفحصها مسارات رحبة وأيضا تزوده ابلروح االكادميية الباعثة على
البحث ختطيطا وتنفيذا.
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مقرتحات عملية

نقرتح انتقاء موضوع البحث على ضوء االعتبارات السابقة مع التأكيد على اآليت:
وتكون عاطفة
 .1انظر يف الكتب والدورات واملؤمترات اليت تؤسس عقلية ابحثة ّ
متدفقة تؤمن أبمهية البحث يف التنمية.

.2

حاور الزمالء واألقرابء فرب كلمة تقدح زاند الفكر وأبواب العمل ،وتلهم البصرية

االصالحية الدقيقة.
.3

احبث يف اجملالت العلمية احملكمة اليت تصدرها اجلامعات واملؤسسات املتخصصة

فإن معظم الدراسات تنتهي مبجموعة توصيات وميكن أن تشكل بداية معقولة.
.4

تصفح مواقع االنرتنت للمتخصصني والباحثني والنظر يف رسائلهم وتوجيهاهتم

(موقع بدر ملك ،لطيفة الكندري ،علي أسعد وطفة).
.5

اطلع على التقارير واخلطط التنموية يف البلد مع متابعة يقظة لالجتاهات العاملية

والنظرايت احلديثة.
.6

االفادة من املراكز البحثة احمللية والعربية والعاملية وزايرهتا وأخذ املشورة منها.

.7

احصل على قائمة تتضمن اجملاالت اليت فعال تستدعي البحث وهي مبثوثة يف

كتب أهل الدرارية واخلربة .قدم أ.د .عبدالرمحن النقيب جمموعة كبرية من املوضوعات
املهمة يف عاملنا الرتبوي يف أصول الرتبية واملناهج وطرق التدريس وعلم النفس والطفولة
(ما يقارب من  200موضوع) .انظر كتاب :املنهجية اإلسالمية يف البحث الرتبوي
منوذجا .القاهرة :دار الكتاب العريب ،ط2004 1م .املقرتحات يف الكتاب املذكور
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انبعة من جتربة واسعة للدكتور النقيب يف مضمار البحث يف العامل العريب .ويف هذا
السياق ميكن االطالع أيضا على الرميضي ،أمساء خالد (2019م) .اجتاهات البحث
الرتبوي يف رسائل املاجستري يف ختصصي أصول الرتبية واإلدارة الرتبوية بكلية الرتبية
جبامعة الكويت :حتليل حمتوى .جامعة الكويت.
.8

راسل أهل االختصاص يف املؤسسة اليت يدرس أو يعمل فيها الباحث ألخذ

بعض املقرتحات املمكنة منهم.
.9

تفحص التقارير القدمية اليت سبق لك أن كتبتها وانقشتها وقم بتطويرها لتالئم

احتياجات البحث األكادميي املطلوب.
 .10اتبع الصحف اليومية وقم ابنتقاء قضااي تشغل الساحة اجملتمعية وتطرق َلا
أبسلوب منهجي بعيدا عن الطرح اإلعالمي الفاقد للمهنية األكادميية.
 .11انظر إل احتياجات وتطلعات اجملتمع واملؤسسات التعليمية واعمل دراسة
جدوى ذات انعكاسات عملية على امليدان.
 .12من املواضيع اجملدية العناية بقضااي الطفولة والشباب واستعراض املستجدات
العصرية وبيان أثرها يف التنشئة االجتماعية يف ظل اجملتمع الرقمي وتنامي بيئات التعلم
االفرتاضي.
 .13قم بعمل استطالع أويل ملعرفة أبرز املوضوعات اليت تشغل ابل املعلم وحباجة
للبحث.
 .14اكتب خواطرك البحثية وراجعها من حني آلخر.
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 .15راجع الرسائل والكتب النقدية والفكرية والفلسفية ألهنا أساس انطالق النظرايت
العلمية والعملية.
 .16قم بزايرة ابحث له ابع طويل يف الرتبية أو طالب يف قسمك ومقر عملك بعقد
مسنار حول القضااي اليت ال زالت تشكل ثغرات حباجة ملعاجلتها.
 .17استعن ابملهتمني ابلسياسات الرتبوية وتبين بعض مقرتحاهتم يف هذا األمر.
 .18كن متميزا ابختياراتك .ال تعمل يف حبث جتامل فيه رأي األكثرية أو تقوم به
دون قناعة أو تؤديه يف عجالة أو تريد ارضاء فئة ...
 .19اطلب االستشارة وفكر وقرر بعد التثبت واالستخارة .ال جتعل اآلخر يفكر لك
بل استأنس برأي اآلخرين وال تتبع خطاهم حرفيا فلكل وجهته واجتهاداته .استأنس
أبفكار غريك وال تؤسس عليها كل أحباثك.
 .20اطلع على مقدمة الكتب الرتاثية واملعاصرة وأتمل يف سبب أتليفها ومناهجها
ومثارها.
 .21ارجع لكتاابت رواد الرتبية فلديهم لفتات قد تكون بداايت ملشاريع حبثية وهذا
ما حصل معنا يف دراستنا للشافعي والغزايل ويوسف القناعي والنوري وبنت الشاطئ.
 .22تلمس مشكالت اجملتمع ولقد حبثنا يف الدروس اخلصوصية فإذا هي قضية شائكة
تتطلب جمموعة من الدراسات.
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 .23حتلى ابألمانة العلمية وال أبس ابستكمال األعمال واألفكار اليت حتتاج إل بلورة
أكثر...انسب القول لقائله بوضوح ودقة فاألمانة غاية الغاايت ،وسر الربكات ،وجوهر
احلركة العلمية والعملية.
 .24اجعل أسباب اختيار البحث وأمهيته ومنهجه أساسيات بناء حبث جدير ابإلثراء
يفيض ابلعطاء.
 .25اربط أحباثك خبطط التنمية املستدامة يف الدولة.
 .26تفاءل ،فإن البداايت دائما صعبة ومبجرد أن تتضح الرؤية وتتبلور يكون االجناز
مذهال ومتميزا إن شاء هللا وقدميا قالوا "تَـ َفاءلُوا يابخلَْيري َيجت ُدوهُ".
عقبات حبثية

هناك فئة تلجأ إل الرشوة العلمية وتبيع ضمريها من أجل احلصول على الشهادات
والدرجات أو طمعا يف الرتقيات وصرف وجوه الناس إليها .مثل هذه األحباث الكاذبة
مضيعة لألوقات ال يكاد ينتفع منها إنسان ألهنا عصية على األذهان وعدمية اجلدوى
مثلها كمثل هيشات األسواق .إن بعض الدراسات تعج ابلثرثرة وال ترى َلا مثرة ،وكما
قيل "أمسع جعجع ًة وال أرى يط ْحنًا" .وهذه أعظم خسارة أن تصبح األحباث مادة
للتدليس ال التدريس وأن تتحول الدراسات إل طالسم ال تعني صاحبها فضال عن
اجملتمع .وهناك فئة أخرى تطلب طلبات معقدة إلجناز األحباث وتكاد تطلب املستحيل،
ومثة مكاتب جتارية كثرية متطفلة على التخصص تربر السرقة العلمية وهتون من شأن
العلم ،وهناك فئة ال تقدر البحث هؤالء مجيعا من معوقات التنمية يف بالدان.
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ومن الغرائب أننا شاهدان رسائل علمية تتضمن عددا كبريا من الصفحات وصاحبها ال
ميلك لغة اثنية بل ال يعرف كيفية البحث يف شبكات االنرتنت أو املوسوعات العصرية.
ولو أن هذا الباحث أفىن عمره يف اكتساب مهارات حبثية لكانت أنفع له من صرف
أوقات عمره يف تكديس املعلومات دون أن تكون له قدرة على توليد أفكار جديدة يف
اطار ممارسات مفيدة.
مسعنا وقرأان ورأينا الكثري من معوقات البحث بعضها ترجع للباحث وقدراته وامكاانته
وأخرى للبيئة احمليطة احملبطة .ومن الرسائل اليت جاءتنا حتكي عن طرف من أزمة الباحث
حبثت يف االرشاد األكادميي ويف الرتبية امليدانية
يف عاملنا العريب ...يقول أحد الطلبةُ " :
و دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع احمللي ويف املواطنة ويف النشاط الطاليب ويف العمل
التطوعي ويف احلوار ويف التعليم اإللكرتوين ويف اجلودة ويف أدوار املعلم يف القرن الواحد
والعشرين ويف الوعي البيئي والغذائي والصحي ويف الشراكة اجملتمعية ويف أخالقيات
العمل ويف العالقات االنسانية وكلها ترفض ويعلم هللا اي دكتور إن مشريف لألسف
متعاون معي هنائيا وإنين حاولت تغيريه كذا مره ولكن كل حماواليت تبوء ابلفشل" .من
حق طلبتنا التعبري عن ذواهتم ومن واجبنا االستماع َلم وتذليل العقبات دون التنازل عن
املعايري العلمية العامة.
وال شك أن مؤسساتنا التعليمية عليها أن تعتين بتكوين الباحث األمني املفكر الناقد
وعليها التخلي عن منهجيات حشد املعلومات من أجل تكديسها يف ذاكرة الطالب
الجتياز االختبارات .ينتقد املفكر السعودي إبراهيم البليهي الواقع التعليمي قائال "حنن
العرب ندرس العلوم كمسائل مما جعل العلم غري مؤثر يف حياتنا وال يف أوضاعنا فالعلم
يف مفهومه الصحيح هو طريقة تفكري ومنهج حبث وأسلوب حياة وهذا لن يتحقق إال
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بنهضة فكرية عامة وقوية تسبق التعليم وتصاحبه وتدخل يف مجيع مواده وتتخلل كل
املفاصل فيه فالتعليم الذي يستبعد العقل الناقد ليس تعليماً ألن احلصول على املعلومات
وتضييع ثلث
ال حيتاج كل هذا الضجيج وهذا العدد اَلائل من املدارس واجلامعات
ُ
جهل فظيع وتعالُ ٌـم فج… " (جملة
أعمار الشباب يف املقاعد الدراسية مث أتيت النتيجة ٌ
اجمللة ،لندن ،األربعاء 30 ،يونيو2010 ،م).
ويف هذا املسار يعاين البحث العلمي يف بالدان يف الغالب األعم من هشاشة اإلطار
النظري يف األحباث ،وضحالة العمق الفلسفي ،واللعب بلغة األرقام ليبدو البحث علميا
ممتلئا ابألرقام ومتخما ابإلحصاءات .إن هجر الفلسفة األصيلة جعل دراساتنا جمرد نقل
خمل ،ونسخ ممل تنقصها عناصر التجديد ،وتفتقر العمق الفكري ،وتفتقد سالمة
القصد ،وتفتقر إل دقة االجتهاد.
البحث رحلة شكية وليس شهادة شكلية .البحث رحلة وشك وتنقيب وجترد ويظن
الكثري من الناس أن الشهادة غاية األمر وهناية املشوار فهي ورقة نقدمها للمؤسسات
احلكومية .على ضوء جتاربنا املتواضعة يف الكتابة والتأليف وعمل األحباث النظرية
وامليدانية وجدان أن البحث العلمي قد يكتنفه الغموض يف البداية ،وقد يتخلله ملل يف
النهاية ولكن يف حقيقة األمر البحث رحلة نفسية نفيسة رائعة فيها بسط وقبض،
وتفكيك وبناء .البحث مسرية ثرية رغم صعوبتها  ...رحالتنا البحثية حمفوفة ابملشاق
ولكنها جديرة بتقدمي التضحيات ورغم مفارقاهتا الكثرية هي رائعة يف مثارها خاصة
عندما نتقدم يف السن وحنن نسعى يف تنمية اجملتمع دون أيس وحينئذ تتسع آفاقنا،
ونضع بصمتنا بصمت وتواضع على الثقافة املعاصرة .مجيع األحباث بدأت متواضعة مث
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أشرقت يف مساء الفكر ابلعمل املنظم ،واإلرادة القوية ،واإلدارة السليمة ،والتفكري
االبداعي.
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منوذج لعمل االستبيان

استبانة عن دور األسرة يف تشجيع القراءة
لدى أطفال املرحلة االبتدائية (الواقع والطموح) من منظور أولياء األمور

عزيزي املشارك  /عزيزيت املشاركة

تقوم الباحثة إبجراء دراسة ميدانية عن دور األسرة يف تشجيع القراءة لدى
أطفال املرحلة االبتدائية (الواقع والطموح) من منظور أولياء األمور ،يهدف البحث
احلايل إل التعرف إل أي مدى يُقبل أطفالنا يف املرحلة االبتدائية على القراءة ،وأبرز
التحدايت اليت تواجه األسرة يف هذا اجملال مع بيان طرق تشجيع الصغار على القراءة
يف حميط األسرة ،لذا مت إعداد هذه االستبانة.
ونظرا ألمهية رأيكم يف حتقيق أهداف هذه الدراسة يرجى التكرم ابإلجابة على
بنود االستبانة بصراحة ووضوح وذلك بوضع عالمة (√) يف املربع املالئم لرأيك أمام
كل عبارة من عبارات االستبانة ،علما أبن بياانت االستبانة ستعامل بسرية وألغراض
البحث العلمي ،شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.
الباحثة :أ.د .لطيفة الكندري – كلية الرتبية األساسية
-
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البياانت األولية:

 -اجلنس:

 -اجلنسية:

□ ذكر

□ أنثى

□ كوييت

□ غري كوييت

 -املستوى التعليمي □ :أقل من الثانوية العامة

□ اثنوية عامة □ جامعي

□ دراسات عليا

 منطقة السكن  □ :العاصمة □ حويل □ اجلهراء □ األمحدي □ مباركالكبري □ الفروانية

م

العبارات

موافق

احملور األول :احملور األول واقع القراءة لدى طلبة املرحلة االبتدائية
1

ميارس أطفالنا القراءة احلرة يوميا يف املرحلة االبتدائية.

2

أقرأ ألطفايل بصورة منتظمة.

3

أعتقد أن وسائل اإلعالم تشجع األطفال على القراءة.

4

أذهب مع أبنائي إل املكتبة العامة يف املنطقة كل أسبوعني
على األقل.

5

تتضمن املكتبة العامة يف منطقتنا كتبا واصدارات جذابة.

6

تتضمن مكتبتنا املنزلية كتبا منوعة لألطفال.

7

أستخدم احلاسوب والتكنولوجيا يف قراءة القصص ألطفايل.

8

يستعري أطفايل من مكتبة املدرسة بعض القصص كل أسبوع.

9

يشاهدين أبنائي وأان أقرأ كتااب ثقافيا يف كل أسبوع مرة على
األقل.
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10

يطلع ابين أو ابنيت يف املنزل على كتب غري مدرسية يف كل
أسبوع.

11

يطلع ابين أو ابنيت على الكتب يف العطل واالجازات.

احملور الثاين أبرز التحدايت اليت تواجه األسرة وهي تؤدي دورها

يف تشجيع القراءة
1

أعتقد أن التكنولوجيا احلديثة (األلعاب االلكرتونية) تقوم
إببعاد الطفل عن القراءة.

2

أرى أن املدرسة متارس دورها يف تشجيع الطلبة على القراءة.

3

يقوم أفراد أسريت ابلقراءة احلرة أمام الطفل بصفة منتظمة.

4

أعتقد أن الربامج التلفزيونية تقوم إببعاد الناشئة عن القراءة.

5

أرى أن املكتبة العربية تعاين من قلة الكتب املتميزة لألطفال.

6

يفتقر جمتمعنا إل مكتبات خاصة ابلطفل.

7

حتتوي مكتبة املسجد على كتب ثقافية جاذبة لألطفال.

8

لدينا اشرتاك شهري يف جملة موجهة ابلطفل.

9

أشعر بغالء معظم الكتب والربامج املقدمة لألطفال.

10

أركز على التحصيل الدراسي ونيل الدرجات أكثر من العناية
ابلقراءة احلرة للطفل.

11

أشعر بوجود ضعف يف الثقافة اجملتمعية املتعلقة ابلقراءة.

12

أعتقد أن أغلب كتب األطفال يف األسواق جتارية غري تربوية.
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احملور الثالث :الرجاء كتابة مقرتحاتك عن كيفية تشجيع الصغار يف املرحلة

االبتدائية على القراءة يف البيت.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

______________________________.
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أوراق العمل

أ.د .بدر ملك

التمرين األول :اكتب بعض املراجع األساسية للباحث
مواقع انرتنت وبرامج احلاسوب

كتب وجمالت وموسوعات
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التمرين الثاين :توثيق كتاب

كتابة املراجع بنظام ( 1)APAابلرتتيب اآليت :االسم األخري للمؤلف ،االسم األول
والثاين ،سنة الطبع بني قوسني ،اسم الكتاب (خبط مائل) .رقم الطبعة ،الدولة ،الناشر.
مثال للتَّوثيق يف قائمة املراجع:
الكندري ،لطيفة حسني ( 1438هـ =  2017م) .معرض البحث الرتبوي .ط،1
الكويت :كلية الرتبية األساسية.
• وثق أي كتاب لديك وفقا لنظام )APA( :يف قائمة املراجع:

•

كيف نوثق داخل الكتاب (يف منت البحث)؟

•

كيف نوثق من جملة علمية حمكمة؟

•

كيف نوثق من موقع يف االنرتنت؟

American Psychological Association.
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التمرين الثالث :نواة الدراسات السابقة
اخرت أي حبث يف ختصصك واكتب :العنوان –املؤلف -املنهج –النتائج
والتوصيات -التوثيق
عنوان البحث _____________________________
اسم املؤلف _______________________________
منهج البحث املستخدم

توثيق املرجع:
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التمرين الرابع :مقابلة مع ابحث من الباحثي خيربان عن أساسيات البحث.

 -1التعريف ابلباحث.

 -2أبرز أساسيات كتابة البحث الرتبوي من وجهة نظره:

 -3ماذا استفدت من املقابلة؟
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التمرين اخلامس :انقش أهم التحدايت اليت تواجه طلبة الكليات الرتبوية أثناء

عمل البحوث وكيف ميكن التغلب عليها؟

املقرتحات

التحدايت
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التمرين السادس :عناصر البحث

.1

اكتب إبجياز عن املقصود ابملصطلحات اآلتية:
عنوان البحث:

.2

ملخص البحث:

.3

املقدمة:

.4

مشكلة البحث:

.5

أمهية البحث وأهدافه:

.6

مصطلحات البحث:

.7

منهج البحث:

.8

حدود البحث:
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.9

الدراسات السابقة:

.10

أسئلة البحث (الفرضيات):

.11

االطار النظري:

.12

حماور البحث (مناقشة أسئلة البحث أو فرضياته):

.13

أبرز النتائج:

.14

التوصيات:

.15

قائمة املصادر واملراجع:

.16

املالحق:
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التمرين السابع :اكتب ملخصا عن حبث تربوي أكادميي يف ختصصك مث انقش

نتائجه ال تنس توثيق الدراسة بطريقة ( .)APAميكنك االستعانة أبي جملة تربوية حمكمة
أو بشبكة االنرتنت  :اجمللة الرتبوية - 1جامعة الكويت:

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/joe/homear.aspx?id=1&Root=yes
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التمرين الثامن  :اكتب تسع فوائد موجزة عن مناهج البحث الرتبوي؟
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التمرين التاسع :ناقش شكل من األشكال التالية
ابالتفاق مع أستاذ املقرر يقوم طالب (أو أكثر) ابختيار شكل من األشكال التالية
ويناقش أمهيتها يف ورقة خارجية؟
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الباحث الرتبوي يف مواجهة تداعيات جائحة كوروان

أ.د .بدر ملك

على أثر تفشي جائحة كوروان يف العامل كله ،توقف التدريس احلضوري يف معظم
الدول حيث مت استبداله ابلتعليم عن بعد .قام مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف
الدول العربية – بريوت وجهات أخرى بعمل دراسات استقصائية عديدة يف هذا
االجتاه.
املطلوب :عمل استبيان إلكرتوين قصري عن تداعيات جائحة فريوس كوروان كوفيد
 ،19وأثرها على األسرة الكويتية والعربية ،أو شرحية الشباب ،أو عن طلبة املرحلة
االبتدائية يف الكويت مث طبق االستبيان على عينة صغري واكتب تقريرا عن أبرز النتائج
مع مناقشتها مث ضع التوصيات.
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اخلامتة

أ.د .بدر ملك

الناظر يف اإلصدار الراهن سيظفر ابلعديد من املصطلحات الرتبوية املهمة مع
استعراض لتعريفاهتا العلمية ،وسريمق املناهج البحثية األساسية مع مناذجها التطبيقية
املوثقة ،وسيجد التمرينات املستفيضة مع ارشاداهتا العملية ،وسيعثر على قراءات
ودراسات ونظرات ونظرايت و يّاجتاهات ومقارابت تربوية رصينة يف ابهبا .ويتبع ذلك كله،
حقائق اترخيية متنوعة متد هذا اإلصدار بروح األصالة موصولة بعبري املعاصرة وأريج
مناهجها البحثية املتجددة.
مناهج البحث الرتبوي َلا تعريفاهتا ،وخصائصها ،وضوابطها ،ومراكزها ،وجماالهتا
وأنواعها؛ التارخيية ،والوصفية ،والتجريبية .ويف هذا الكتاب تركيز على أمهية البحث
االجرائي ابعتباره ركيزة لنمو املعلم ،وحل املشكالت السلوكية .وضم هذا الوجيز يف
مطاويه مناذج حبثية موجزة متنوعة املناهج؛ املنهج التارخيي ،واملنهج الوصفي الكمي
والكيفي ،واملنهج التجريب.
إن البحث الرصني أساس النضال ضد اجلهل جبميع صنوفه ،واجلهالة واخلرافة
والعشوائية والسياسات العبثية .مع البحث العلمي ال مكان للخرافة يف جمتمع املعرفة
الذي يستمد قوته من البحث والتفكري املنظم املوضوعي .يقتات جمتمع املعرفة بشكل
ئيسي على العلوم واملعارف والفنون والفوائد اجملتناة من منابع االجتهاد .ومن مثار املنهج
ر ّ
العلمي اكتساب العلم ،والعيْلم يف بعض جتلياته حترك العقل بصورة موضوعية حنو إدراك
الشيء كما هو يف الواقع .والبحث العلمي فوق ذلك كله هو مصباح من مصابيح
اكتشاف العلوم ،وإمناء الذات ،وبناء اجملتمعات .ويف ثنااي هذا اإلصدار وجدان أن علم
املناهج ( )Methodologyاليوم من أعظم العلوم نفعا ،وأكثرها استخداما ،وأغزرها تنوعا.
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والبحث الرتبوي فرع من فروع البحث العلمي عامة ،ينهل من مناهجه ويستعني
أبدواته حسب احلاجة ،ولكنه ينحصر  -يف أهدافه الكربى – يف تناول قضااي الرتبية
والتعليم ودراسة العوامل املرتبطة هبا ،واملؤثرة فيها .البحث الرتبوي نشاط اجتهادي متنامي
يتوخى املوضوعية يف التوثيق والعرض واملصداقية يف األداء ،وهو حقل يثري الواقع
واملستقبل ،وله اترخيه ورواده ،واجنازاته ،ومراكزه ،وحتدايته وخرباته ،وأدواته ،وتطلعاته.
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قراءات يف شبكة اإلنرتنت
•

موقع الدكتورة لطيفة الكندري

https://latefah.net/

•

موقع الدكتور بدر ملك

http://www.badermalek.com/

•

موقع الموسوعة العربية

http://arab-ency.com.sy/
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للتواصل

هذه املذكرة املوجزة من إعداد كل من:

115

أ.د .بدر ملك

أ.د .لطيفة الكندري

الوجيز في مناهج البحث

116

أ.د .بدر ملك

