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العائد من البحث التربوى العربى
ھل يمكن حساب العائد من البحث التربوى
العربى ؟ وكيف ؟
واقع البحث التربوى العربى
انتاج المعرفة
استھالك المعرفة
اقتصاديات المعرفة

صورة الوضع الراھن
للبحث التربوى
من خالل اطالع الباحث على  332بحوث فى 64
مجلة عربية لنشر البحوث التربوية  ،وكذلك بحوث
مؤتمرات وعددھا ) 28مؤتمر(عقدت فى عدة دول
عربية  ،عالوة على مواقع بعض الجامعات العربية
 ،ومواقع االنترنت بشكل عام ،وكذلك من خالل
تحكيم البحوث ألكثر من عشرين مجلة علمية
عربية

تابع الوضع الراھن
•
باإلضافة الى تحكيم انتاجات علمية للترقي
لدرجتي أستاذ وأستاذ مشارك  ،ومناقشة العديد
من أطروحات الماجستير والدكتوراه فى مصر
ومعظم دول الخليج العربي  ،من خالل كل ذلك
تبدو اإلشكالية ) فى توجھات البحث التربوي
العربي إجماال ( والتي تتضح بعض معالمھا فيما
يلى :

تابع الوضع الراھن
 أن البحوث التي يتضمنھا اإلنتاج العلمي التربويالعربي)وعددھا  332بحوث( تتوزع على  25مجاالت
 أن ھذه المجاالت متنوعة وتعالج قضايا ھامة ومتنوعة أن ھذه المجاالت تعالج بعض مشكالت التعليم العربي أن ھناك تباينا كميا بين توجھات ھذه البحوث أن مجال ضمان الجودة واالعتماد حاز األھمية األكبر بينمجاالت البحوث ) 61بحث( بنسبة مئوية حوالي 4و%18
من العدد الكلى للبحوث المنشورة

تابع الوضع الراھن
 أن خمسة مجاالت فقط من بين  25مجال حظيت بنسبة حوالي %55من أجمالي البحوث حيث أن مجموع بحوث ھذه المجاالت الخمسة
بلغ  184بحوث  ،وھذه المجاالت الخمسة ھى على الترتيب :
 -1ضمان الجودة واالعتماد ) 61بحث بنسبة 4و(%18
 -2اإلدارة المدرسية واألشراف التربوي ) 36بحث بنسبة (%11
 -3التطوير واإلصالح المدرسي ) 34بحث بنسبة 2و(%10
 -4تخطيط التعليم واقتصادياته ) 33بحث بنسبة (%10
 -5الفكر التربوي اإلسالمي ) 20بحث بنسبة (%6

تابع الوضع الراھن
وعلى الرغم من التنوع في اإلنتاج التربوي العربي
إال أن معظم البحوث تمت في مجاالت محدودة ،
ومعظم المجاالت األخرى مھملة , ،وإن كان مجال
ضمان الجودة واالعتماد حاز المركز األول ،فھذا
يتمشى مع االتجاھات العالمية فى اآلونة األخيرة ،
والمنطقي أن تتحسن جودة التعليم العربي ،
ھل ياترى أن العكس ھو الصحيح ??????

تابع الوضع الراھن
وربما يفسر ذلك بأن ھناك شبه انفصال بين البحث
التربوي والممارسة في الميدان التعليمي بحد ذاته.
فالبحوث ونتائجھا في واد والممارسة التعليمية في
واد آخر ال يلتقيان ،ويترتب على ھذا بالضرورة
إھدار في رأس المال المادي والبشرى معا ،وھذا بال
شك يقلل من القيمة المضافة لإلنتاج التربوي العربي
التربوية ( في بيئته ) فجوة بين انتاج المعرفة
واستھالكھا

تابع الوضع الراھن
وضابط البحث التربوي العربي المدقق سوف
يكتشف أن البحوث مجرد تمارين بحثية مبذول
بھا جھد كبير لكنھا  -فى غالب األحيان – بعيدة
عن المشكالت الحقيقية وقضايا التنمية الملحة
فى المنطقة  ،وأن ھذه البحوث التسير وفق
خطة مستقبلية أو خريطة بحثية تخدم التنمية
وتدعم قضاياھا .

التعليم العالى العربى نظرة خاطفة
من باب األنصاف القول أن الدول العربية
قطعت شوطا البأس به فى مجال التوسع فى
التعليم بشكل عام  ،وبذلت بعض الدول جھودا
حثيثة فى تطوير التعليم  ،لكن يبدو أن التوسع
الكمي ھو الصفة الغالبة على أشكال التطوير فى
معظم الدول العربية مع وجود استثناءات قليلة
ھنا أو ھناك ،وتظل مشكلة نقص العدالة وعدم
المساواة والحرمان من التعليم قائمة .

قضية للمناقشة

تعليم المحرومين
و
حرمان المتعلمين

بيان عدد الجامعات والكليات بدول الخليج العربية
عدد الكليات
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*يوجد بالسعودية  300معھد حكومي 300+معھد أھلي
** ھذا العدد  38فى مجلس الشورى مذاع على الھواء فى القناة السعودية األولى فى مارس 2015

توجھات حالية للبحث التربوي فى دول الخليج
العربي

التوجھات البحثية التى يعكسھا اإلنتاج
التربوي الخليجي ) عينة البحوث ( على النحو
التالي :
أن 12مجال تضمنتھا ) (53بحوث نشرھا •
باحثو جامعات دول الخليج العربية  ،كما أن
)29بحث( بنسبة  %55من ھذه البحوث
تركزت في ثالثة مجاالت فقط ھى :

تابع التوجھات الحالية
 -1اإلدارة واألشراف التربوي )13بحث بنسبة (%25
 -2ضمان الجودة واالعتماد ) 10بحث بنسبة (%20
 -3اإلصالح التعليمي المدرسي ) 6بحوث بنسبة (%11
وھذا يعنى أن ثالثة مجاالت فقط من بين  12مجال
حظيت بأكثر من نصف البحوث التي نشرھا باحثو دول
الخليج العربية ضمن اإلنتاج التربوي

نقد عام
والخالصة يمكن القول بأوجه نقد عامة تتلخص فيما يلى :
)أ( من االيجابيات :
 ال يخلو اإلنتاج العلمي التربوي فى جامعات دول الخليجالعربية من مميزات
 تنوع المجاالت التي يتناولھا اإلنتاج العلمي التربوي فى ھذهالجامعات
 -تنوع أوعية النشر بين مجالت ومؤتمرات وندوات

تابع النقد
)ب( من السلبيات :
 التركيز على مجاالت محدودة في البحوث زيادة كم البحوث مقابل الكيف )الجودة( وإن كانت ھذهالمالحظة تحتاج بحث مستقل
 التكرار في موضوعات البحوث التكميم  ،المبالغة في استخدام اإلحصاءات دون داع قدم المصادر العربية واألجنبية المستخدمة في كثير منالبحوث

تابع النقد
استخدام مواقع االنترنت بشكل مبالغ فيه وبقدر كبير بعد بعض البحوث عن المشكالت الواقعية للمجتمعالعربي ) المجتمع الخليجي (
 بحوث بعض المؤتمرات قد ال يتم تحكيمھا بشكل علمي غياب بعض مقدمي البحوث عن المشاركة وإلقاء البحوثبأنفسھم في المؤتمرات والندوات
المعرفة المنتجة غالبا قد ال تستھلك وال تستخدم فيالتطوير واإلصالح )انفصال بين الممارسة والتطبيق(
 -العزوف عن الترجمة في الميدان التربوي إال فيما ندر

مفھوم بحوث الفعل
ھناك مسميات متعددة لبحوث الفعل منھا:
البحوث االجرائية ،بحوث العمل ،بحوث األداء،
وبحوث الفعل ،وھو ما يشير اليه البحث الحالى،
فمصطلح "بحوث الفعل" مناسب لبيئة العمل
التربوى المھنى ،كما أنه يوحي بأنھا تلك البحوث
التي تجري في ميدان العمل ،وھي بحوث مختلفة
باختالف بيئات العمل ونوعية المواقف التي
تعالجھا.

تابع  :المفھوم
بحث الفعل ھو أحد مناھج البحث العلمي الذي يھتم بالبحث
في مشكلة واقعية مباشرة في زمان ومكان معين يشارك في
تطبيقه المعلمون وغيرھم من ممارسى العملية التربوية
،ويھدف إلي حل المشكلة وتحسين ممارساتھم التربوية
وتحسين الموقف التعليمي والعالقات التعليمية المتضمنة في
الموقف وتحسين العملية التربوية ككل ،وھو منھج منظم
يعتمد علي اإلجراءات العلمية وللمشاركين فيه حق التقويم
الذاتي لممارساتھم التعليمية

تابع  :المفھوم
يتأسس بحث الفعل علي التفكير الذاتي الذي يقوم به
المشاركون )المعلمون ،الطالب ،مدراء المدارس
مثال( في المواقف التربوية من أجل تحقيق قدر
مناسب من المعقولية والعدالة في ممارساتھم
االجتماعية والتربوية ،وتحسين فھمھم لھذه
الممارسات ،والسياق التي تحدث فيھا تلك
الممارسات

خصائص بحوث الفعل
اليوجد اتفاق علي تعريف واحد لبحث الفعل ،والتعريف حسب طبيعة
استخدامه  ،ومعظم التعريفات تشترك في أن بحث الفعل:
 يقوم بإجرائه الممارسون المعنيون بالعملية التعليمية من المعلمينوالمدراء ،واألخصائيين وغيرھم.
 يھدف إلي حل مشكالت تعليمية واقعية تؤرق الممارس ويسعي إليحلھا
‐نوع من االستقصاء قائم علي التأمل والنقد الذاتي المستمر بغرض
التحسين والتطوير
‐يقوم بإجرائه الممارس بنفسه أو بالتعاون مع زمالئه
‐يھتم بمراجعة الممارسات التربوية بغية تحسينھا وتطويرھا

أھمية بحوث الفعل
تشير األدبيات التربوية فى مجال بحوث الفعل الى
أھمية قصوى لھذه البحوث فى الواقع المدرسٮى
ويمكن تلخيص ھذه األھمية فيما يلى:
 تتيح الفرص للمعلم للبحث والفحص والتقييمواألستقصاء
 توفر حلول سريعة للمشكالت التى يصعب تأجيلھا تساعد على تبادل الخبرات والمعلومات والمھاراتبين المعلمين

تابع:أھمية بحوث الفعل
 تسھم فى تنمية المعلم مھنيا حيث تتكامل الجوانب األكاديميةلديه مع الجوانب المھنية
 تحسن األداء بالمدرسة من خالل تشجيع مدير المدرسةوالعاملين معه ألن يكونوا علي وعي بممارساتھم وقادرين علي
نقدھا وعلي استعداد لتغييرھا إن لزم األمر ذلك
 تغيير بعض المعتقدات لدي المعلمين حول كيفية تعلم الطالبوتحسين نوعية التعلم
 تزيد التواصل بين أطراف العملية التربوية لتحسين المدرسة تمكين المعلم كصانع قرار مساعدة المعلم على الوقوف على ماھو جديد من اتجاھاتوتجارب تربوية محلية وعالمية

أھداف بحوث الفعل
 التطوير المھنى المستمر للمعلم والمشاركين معه فى فرق العمل تمكين المعلم من تحسين ممارساته التعليمية تحسين التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلى مما يزيدفعالية المشاركة المجتمعية
 تضييق الفجوة بين النظرية والتطبيق العملى عالج كثير من المشكالت الواقعية التي تعيق العملية التعليميةداخل المدرسة والفصل الدراسي وتحسين بعض الظروف
 تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة علي كيفية استخدام مھاراتوطرق جديدة في البحث والتدريس ،وھي بذلك تسلح المعلم
بمھارات وطرق جديدة وشحذ قواه التحليلية وتزيد من وعيه
بذاته.

تابع:أھداف بحوث الفعل
 تحسين االتصال بين المعلم الممارس والباحث التربوياألكاديمي ومعالجة فشل البحوث التقليدية إلعطاء وصفات
واضحة ومن ثم تحقيق أھداف النظام التعليمي.
 توفير بديل أفضل للمداخل التي تعتمد علي االنطباعاتالشخصية في حل المشكالت داخل الفصل
 تحسين الممارسة ،وفھم الموقف التربوي الذي تحدث فيهالممارسة ،وبذلك يكون بحث الفعل منھجية وتوجيه إلجراء
البحث ،أكثر من كونه مجموعة محددة من األساليب الكمية
والنوعية

تابع:أھداف بحوث الفعل
 بناء عقلية منظومية تسھم في تحسين المدرسة ،وروح مھنيةلحل المشاكل
 تعزيز عملية اتخاذ القرار ،بخلقه شعور بالكفاءة في حلالمشكالت واتخاذ القرارات التي تتصل بالعملية التعليمية
 توفير مناخ دراسي أكثر ايجابية والذي تحظي فيه ھمومالتدريس والتعلم بأولوية المعالجة
 تمكين المشاركين في عملية البحث ،حيث ال يتم تقبل النظرياتدون إخضاعھا للنقد والتمحيص والتحقق من مدي مالئمة ھذه
النظريات وصالحية تلك البرامج

بحوث الفعل والممارسات التربوية
بحث الفعل يعلي من قيمة معارف المعلم ،وصوته،
في اإلضافة إلي بنية المعرفة المھنية لمھنة
التدريس ،فإجراء المعلمين البحوث بأنفسھم،
والوصول إلي نتائج التحسين ،من شأنه أن يسھم
في تحسين معتقداتھم نحو االستفادة من نتائج
عملية البحث في تحسين ممارساتھم التدريسية،

تابع  :بحوث الفعل والممارسة التربوية
وغالبا ما يشعر المعلمون بأن الباحثين األكاديميين يعيشون
في برج عاجي يفرضون نتائج بحوثھم علي المعلمين دون
أدني عناية بآرائھم ،وھو ما يجعلھم يعزفون عنه ،وھو بذلك
يعلي من شأن المعلم ،ويعطى له صوتا في مجال البحوث
التربوية التي تسھم في تطوير مھنة التدريس ،ويحول دوره
من كونه مفعوال به إلي فاعل وبالتالى تسھم بحوث الفعل فى
التنمية المھنية المستدامة للمعلم

نماذج لبحوث الفعل لتعظيم العائد من
البحث التربوى والنفسى
ويمكن تعظيم العائد من البحوث التربوية
والنفسية من خالل بحوث الفعل باستخدام بعض
النماذج التالية )على سبيل األمثلة وليس
الحصر(  :الفردى ،التشاركى ،والمدرسى ،
واألدارى

نموذج بحوث الفعل الفردية
Individual Action Research
حيث أن ھذا النموذج من البحوث يركز على مشكلة أو قضية
واحده ،يقوم المعلم منفردا بتحديد مشكلة أو قضية تشغله أو
أنھا فى بؤرة اھتمامه فى ادارة الفصل ويبحث لھا عن حلول
.مثل مشكلة التأخر الدراسى لدى بعض المتعلمين أو مشكلة
التقصير فى أداء الواجب المدرسى أو العنف بين التالميذ
أو...,غيرھا
وقد يجد المعلم دعما من أحد الزمالء أو مدير المدرسة ويقوم
بجمع المعلومات بمساعدة التالميذ وتحليلھا وتفسيرھا
والتوصل الى نتائج لحل المشكلة

نموذج بحوث الفعل التعاونية أو التشاركية
Collaborative Action Research
عنما يتشارك عدد من المعلمين ويحسون معا بمشكلة
موضع اھتمامھم فى صف دراسى معين أو عدة صفوف
وتكون لديھم اھتمامات مشتركة حول قضية معينة ،فھم
يعملون معا ويجرون بحثا أو بحوثا حول ھذه القضية ،وقد
يجدون دعما من المدرسة أو من مؤسسات خارج المدرسة
)الجامعة مثال أو مراكز بحوث( سواء دعم مادى أو تعليمى
أوغيره

نموذج بحوث الفعل المدرسية :
School – Wide Action Research
تقوم بحوث ھذا النموذج على أساس مشاركة
العاملين بالمدرسة فى بحوث تعالج قضية معينة
تھم المدرسة ككل ،فمثال قد تھتم المدرسة بقضية
التحصيل الدراسى للتالميذ ،بھدف تقويم األداء
المدرسى ،ورسم خطة لتحسين ھذا األداء سواء
بالنسبة للتالميذ أو المعلمين أو لكليھما معا

نموذج بحوث الفعل على مستوى
األدارة)المديرية(
District‐ Wide Action Research
تعتمد بحوث ھذا النموذج على مشاركة واسعة ومتشابكة
من مجموعة مدارس لتعالج مشكلة مشتركة بين عدد من
المدارس او مشكلة مرتبطة بالتنظيم األدارى على مستوى
المديرية أو األدارة التعليمية .ومن المشكالت التى تتم
معالجتھا فى اطارھذا النموذج القرارت األدارية واألداء
التعليمى والمشاركة المجتمعية  ...الخ
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