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:المقدمه  

فهناك البحوث األساسية يف , هناك عدة تقسيمات ألنواع البحوث تأخذ مسميات خمتلفة 
مقابل البحوث التطبيقية والبحوث النظرية يف مقابل العملية والبحوث الوسيلية يف مقابل 

.البحوث الفردية والبحوث اجلماعيةوهناك أيضاً .. الغائية وكلها مرتادفات ملسميات واحدة   

ها سيم بني هذه البحوث هو تقسيم مصطنع ألن البحوث العلمية هلا قيمتأن التقويف الواقع 
. وأمهيتها بصرف النظر عن نوعها  

 س معينة حيث تشرتك الظاهراتالتصنيف يعين تقسيم الظاهرة إيل عدة فئات حسب أسف
. يف أساس التصنيف يف فئة واحدة  

من التصنيفات كما ينتج عن  مبا أن أسس التصنيف تتنوع فسوف ينتج عن ذلك الكثريو 
. ذلك عدم اتفاق بني املصنفني  

مثله مثل تصنيف الظاهرات األخرى يتعدد بتعدد أسس التصنيف البحث العلمي تصنيف و 
ولذا هنالك تصنيفات عدة كما هنالك عدم اتفاق بني املهتمني يف هذا اجملال على أسس 

. ثابتة  

كشكاليات البحث إلكذلك سنتطرق لرتبوي و لذا سنتكلم يف حبثنا هذا عن أنواع البحث ا
.واجه الباحث يف كل زمان ومكانالرتبوي اليت ت  
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:أنواع البحث التربوي   

خيتلف الباحثون يف حتديد طرق البحث املناسبة للمشكالت البحثية وخصوصاً يف جمال 
اختالف ورغم , العلوم الرتبوية بشكل خاص والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية بشكل عام 

الطرق واألساليب اليت يتبعها الباحثون إال أهنا مجيعاً تتبع طرقاً تتصف بالعلمية واملوضوعية 
وتفرض طبيعة البحث الرتبوي أحياناً أنواع معينة من البحوث دون , بدرجات متفاوتة 

 فالظواهر التارخيية واحلاضره مثالً ال ميكن دراستها, األخرى نظراً لطبيعة موضوع البحث 
وكذلك هنالك تغريات وظواهر ال ميكن ضبطها بالطريقة التجريبية , بالطرق التجريبية 

 .يةاحلقيق

فقد اقرتح العلماء العديد من أنواع البحوث الرتبوية كما مت تصنيف هذه األنواع وفق معايري 
وبسبب اختالف املشتغلني يف جمال مناهج البحث بالطرق املناسبة لتصنيف مناهج , عديدة 

فقد يشرتك منهج معني مع عدة , جتماعية واإلنسانية ث العلمي يف العلوم الرتبوية واإللبحا
   . صنيفات خمتلفة ت

والواقع أن التقسيم بني هذه البحوث هو تقسيم مصطنع ألن البحوث العلمية هلا قيمتها 
فالبحوث األكادميية أساس البحوث التطبيقية وال بد  ,وأمهيتها بصرف النظر عن نوعها 
وعلى كل حال . وأي جمال تطبيقي يبدأ يف صورة فكرية . للتطبيق من أساس نظري يسنده 

ومن األفضل أن ترتكز . تتطلب ظروف الدول النامية ومنها العربية وضع أولويات للبحوث 
 االقتصاديةطالب التنمية البحوث على املشكالت العاجلة وامللحة اليت تفرضها م

وجيب أن يستهدف البحث , ويصدق هذا بالطبع على البحوث الرتبوية ,  واالجتماعية
, املربني وال توجد هلا إجابة علمية  تواجهالرتبوي بصفة خاصة اإلجابة على األسئلة اليت 

وهذا . كما جيب أن يستكشف اجلوانب الغامضة يف العملية الرتبوية ويلقي الضوء عليها 
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يعين بعبارة أخرى أن حياول الباحث يف الرتبية تفسري كشيء غامض أو تقدمي حل ملشكلة أو 
 .املختلفة  بأبعادهاستكشاف معرفة جديدة تعمق من فهمنا مليدان الرتبية 

البحث األساسي أو النظري : وميكن تصنيف البحث الرتبوي إىل ثالثة أنواع من البحوث 
 .ملوقفي والبحث التطبيقي والبحث ا

والفرق الرئيسي بني هذه البحوث يكمن يف طبيعة كل نوع من البحوث ومنهجه ومدى 
ذلك أن , الدقة والضبط املستخدم يف مواجهة احلقيقة العلمية وحماولة الكشف عنها 

 .دائما املشكالت اليت تفرضها طبيعة امليدان اللذي يعمل به  الرتبوي يواجهالباحث 

توصل إىل دقة يف الضبط التجرييب من أجل احلصول على معلومات فإذا حاول مثالَ أن ي
عن الواقع  تبعدهما يدل تعديالت على املوقف التجرييب لدرجة  علمية دقيقة فأنه عادة

وهكذا يبتعد الباحث .  الرتبوي احلقيقي كما هو حادث يف املدارس أو الفصول الدراسية 
حىت جتد النتائج الليت  حبثهأن يكون واقعياً يف  وهو من ناحية أخرى إذا حاول, عن الواقعية 

 . توصل إليها طريقها إىل التطبيق فعلية أن يضحي بكثري من الضبط العلمي 

 مقارنتهوجيب أن نشري هنا أن البحث الرتبوي حىت يف أدق صوره ومستوياته ال ميكن 
, طبيعة امليدانني من ناحية  الختالفلك علمي يف معامل العلوم الطبيعية وذبالبحث ال

 .من ناحية أخرى  وتشابكهوتعقد موضوع احلث الرتبوي 

, ت فرعية أخرى غري تلك الثالثة اليت أكشرنا إليها ن تقسيم البحث الرتبوي إىل تقسيماوميك
فإذا كان األسلوب املستخدم وصفاً . وذلك على أساس األسلوب املستخدم يف البحث 

وإذا كان األسلوب املستخدم هو أسلوب املقارنة مسي , ( فياً حبثاً وص) مسي البحث  
 ..وهكذا ( حبثاً جتريبياً ) وإذا كان األسلوب جتريبياً مسي البحث ( حبثاً مقارناً ) البحث 
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يف أنواع معينة من البحوث فإن  استخدامهاومع أن بعض هذه األساليب من البحث يغلب 
ففي البحث التطبيقي . مع كل أنواع البحوث  استخدامهاهذه األساليب مجيعاً ميكن 

 استخداماألسلوب التجرييب يف حني يغلب  استخداموالبحث املوقفي يكثر فيها عادة 
 .الوصفي والتحليلي يف غريمها من البحوث 

وجيب أن نشري أنه ال توجد خطوط فاصلة قاطعة متيز كل هذه األنواع الثالثة من البحث 
 .من أجل التناول العلمي  وإمنا هي تصنيفات عريضة

ختيار مبا يتناسب مع وهي تتيح للباحثني اإل, ويعترب تعدد هذه التصنيفات ظاهرة طبيعية 
حيث يشري الباحثون إىل أنه مع اختالف املهتمني , طبيعة حبوثهم واملشكالت اليت يعاجلوهنا 

حبد ذاته ليس مهماً  إال أن التصنيف, بطرق تصنيف البحوث الرتبوية لتعدد معايري التصنيف 
نيفات املستخدمة وفيما يلي بعض التص, إال بقدر ما خيدم حتليل عمليات البحث وخطواته 

 (080ص,0202,املنيزل والعتوم ): يف جمال البحوث 

 

 : إىل ثالثة انواع  حسب وظائفها والغرض من إجرائهايصنف العلماء البحوث 

 

 :لبحوث األساسية ا -3
 

البحث األساسي هو البحث املوجه حنو زيادة املعرفة العلمية أو أكتشاف حقول 
وهي حبوث طبيعية نظرية لكنها , علمية جديدة دون السعي إىل اجلانب التطبيقي 

فاهلدف من إجراء البحوث األساسية , جتري مبوجب معايري منهج البحث العلمي 
العملية اليت جيري البحث يف ليت حتكم هو التوصل إىل احلقائق والقوانني والنظريات ا

فهي حبوث معنية باألسس النظرية ال باألمور التطبيقية أي ال هتتم بتطبيق , إطارها 
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وتعتمد هذه البحوث على عملية حتليل , النتائج اليت يتم التوصل إليها يف امليدان 
رتبطة  عناصرها واألسباب املالظواهر بشكل منظم ودقيق لغرض كشف العالقات بني

 (20ص,0202,عطية). هبا
 

ومن ضمن األمثلة على البحوث األساسية يف الرتبية تلك البحوث اليت هتدف إىل 
مثل نظريات بافلوف وسكنر , اكتشاف عالقات ومبادئ عامة يف التعليم والتعلم 

وثورنديك وبياجيه وبرونر وغريهم من العلماء الذين أسهموا بنظرياهتم يف خلق 
ملبادئ جديدة وتعديل يف املعرفة السابقة من خالل دحض بعض ا وإضافة معرفة

وتعتمد نظريات التعلم إىل حد كبري على نتائج البحوث . واألفكار اليت كانت سائدة
عباس ونوفل ). ئ والقوانني حول السلوك اإلنسايناليت جتري على احليوانات لصياغة املباد

  (29ص ,0229,وآخرون
 

ومثل هذا البحث األساسي أيضاَ ما حيدث يف جمال التنظري الفلسفي للرتبية كما 
 جتاربهوعادة ما تكون . حيدث عادة يف املعامل كما هو يف علم النفس الرتبوي مثالً 

وجتدر اإلكشارة هنا . على احليوان ألن التجريب على احليوان أسهل منه على اإلنسان 
وفر للباحث درجة من الضبط التجرييب أعلى من حالة إىل أن التجريب على احليوان ي

لكن النتائج اليت يتوصل إليها يصعب تطبيقها مباكشرة على . التجريب على اإلنسان 
كثري من البحوث األساسية اليت كان هلا تطبيقات تربوية قام هبا , املواقف اإلنسانية 

 (02ص,0981,مرسي).  االجتماعباحثون العلوم السلوكية مثل علم النفس وعلم 
 اكتشافوبصفة عامة يهدف هذا النوع من البحوث إىل حل مشكلة معينة أو 

 . املختلفة بأبعادهمعرفة جديدة تعمق فهمنا ملفهوم الرتبية 
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ويطلق على البحث األساسي عادة أمساء خمتلفة منها البحث النظري أو البحث 
ويصرف النظر عن تعدد مسميات البحث األساس فإنه ,  األويل أو البحث البحت

يهدف إىل التوصل إىل احلقائق واملبادئ الرئيسية والكشف عن النظريات واألصول 
وهو هبذا يهدف إىل تنمية األفكار واملفاهيم ويعىن , اليت حتكم العملية الرتبوية 

التطبيقية أي تطبيق  باألسس النظرية وتنمية وتطوير النظرية الرتبوية وليس باألمور
 (02ص,0981,مرسي) .النتائج اليت يتوصل إليها على امليدان الرتبوي 

 
 

 :البحوث التطبيقية  -2
 

يف حتسني النظام  ياً لتوصل إىل نتائج ميكن تطبيقها عملهي البحوث اليت هتدف إىل ا
ولذا فهي هتتم بالتغريات ذات األمهية الرتبوية , الرتبوي أو العملية التعليمية 

أو , يقوم الباحث بدراسة أسباب الرسوب وكيفية معاجلتها  فمثالً , واإلجتماعية 
وما إىل ذلك , يف هذه الظاهره  ة واألساليب الواجب اتباعها مثالً أسباب ترك الدراس

. رتبوي كفاءة النظام المن املتغريات اليت بدراستها يتم تطوير العملية الرتبوية وحتسني
 (29ص,0228,العزاوي)

واختبار  إكتشافها وهو يعين بصورة رئيسية بتحديد العالقات بني الظواهر الرتبوية و
ولذلك فإن من أهم أهداف البحث التطبيقي هو تطبيق . النظريات والفروض 

واستخدام النتائج العلمية على امليدان الرتبوي وحتسني استخدام املمارسات والوسائل 
كما أن البحث التطبيقي يهدف إىل التوصل إىل نوع من التعميم . والطرق املتبعة 

خلصت من عينة على جمموعة أخرى أكرب وأمشل وهلذا مبعىن تعميم النتائج اليت است
أن البحث كما . العينة يف البحوث التطبيقية باهتمام كبري  اختيارحتظى طريقة 
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. التطبيقي يهدف إىل التطبيق والتطوير وحل املشكالت العلمية يف امليدان 
 ( 02ص,0981,مرسي)

ألن األخري , التطبيقي  ومن هنا فإن نتائج البحوث األساسية مهمه إلجراء البحث
جيب أن يعتمد على نظرية مت التوصل إليها من خالل البحوث األساسية ملساعدة 

قد يقوم باحث , فعلى سبيل املثال . الباحث على صياغة مشكلته وفرضياتة 
- كشرتاط اإلجرائي باختبار أثار جداول التعزيز اليت توصل إليها أصحاب نظرية اإل

البحوث -تعلم أو تذكر مادة علمية معينة عملية ال على -البحوث األساسية
. بحوث األساسية والبحوث التطبيقيةالفروق بني ال( 0)هذا ويبني جدول  -التطبيقية

 (080ص, 0202,املنيزل والعتوم)
 (02ص,0981,مرسي). لبحث التطبيقي البحث امليداينوقد يطلق على ا

 
 
 
 

 

 

 :البحوث الموقفية  -1
 

أربعينيات هذا  أواخربدأت حركة البحث املوقفي يف الواليات املتحدة األمريكية يف 
القرن ووصلت إىل قمتها يف بداية الستينات وكان من األسباب اليت أدت إىل ظهور 

 التقليدية وعدم وجود أجهزة مسؤولهالبحث املوقفي هو عدم تطبيق نتائج البحوث 
 (02ص,0981,مرسي). عن هذا التطبيق 
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هبدف , وهو البحث الذي يرتكز على تقدير أمهية وقيمة ممارسه معينه يف موقف ما 
فمثالً عند كشعور مدير املدرسة يف موقف ما . حتديد مدى حتقيق املمارسة ألهدافها 

إىل ممارسة معينة أو عدة  أفإنه سيلج, املدرسة يف ازدياد  أن نسبة الرتسب من
لذا فإنه قد يفكر يف , املدرسي ممارسات للحد من تلك الظاهرة وهي الرتسب 

وبعد تطبيق تلك املمارسة يستطيع , أسلوب تفعيل متابعة الدوام اليومي للطلبة 
أال , املدير احلكم على مدى حتقيق تلك املمارسة للهدف الذي وضعت من أجله 

 (12ص,0229,عباس ونوفل وآخرون). لتسرب املدرسيهو احلد من ظاهرة او 

 
وهناك تسميات أخرى للبحث املوقفي إال أهنا غري دقيقة وختتلط مبسميات ألنواع 

 وقد آثرنا استخدام مصطلح البحث املوقفي ألنه يتضمن موقفاً , من البحوث  ىأخر 
 (02ص,0981,مرسي). أو مشكلة تتطلب إختاذ قرار سريع

 
 (26-23ص,0202,عطية) :الموقفيه عن البحوث التطبيقية فيوتختلف البحوث 

 
  العلمي وكشروطه بشكل دقيق وتفصيليعدم التزامها خبطوات املنهج. 

 
  وال هتتم بتعميم نتائجها على , هتتم مبوضوع معني أو إجياد حل ملشكلة

مواقف أخرى كما هو احلال يف تعميم نتائج البحث التطبيقي ألهنا جتري يف 
وبذلك فإن , موقف وظيفي حمدد ولغرض يتصل باملوضوع املعين فقط 

فهي نتائج حمدودة التطبيق وهدفها , نتائجها متعلقة باملوقف الذي جتري فيه 
. إىل حقول املعرفة  تضيف رصيداً علمياً ج لذلك فهي ال ليس تعميم النتائ

 . حث املوقفي بوصفة أسلوباً علمياً غري أن هذا ال يقلل من فائدة الب
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  راسية واحده ويقوم به مدرس املوقفي يف حجرة دأفراد العينة يف البحث
يف حني أنه يف الغالب ال جتري البحوث التطبيقية يف حجرة دراسية  ,واحد

من جمموعة وكثرياً ما تقضي أغراض الضبط منع  واحدة الستخدامها أكثر
 . اجملاميع لكي ال تؤثر يف النتائجاالختالط بني 

 
الرئيسية للبحوث املوقفية أهنا تزود املعلمني واملربني باألساليب املوضوعية  امليزةوإن 

العملية حلل املشكالت واليت تفوق كثرياً اإلعتماد على اخلربة الشخصية أو التعويل 
 .سات اليت توجه القرارات الرتبويةاهليئات األخرى أو غريها من املمار  على

 ( 01ص,0981,مرسي)
 
حسب وظائفها والغرض من إجرائها  ةث الرتبويو أنواع البح( 0)يوضح الشكل رقم و 

 .اليت سبق ذكرها 
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ويقول الدكتور فؤاد البهي السيد في مجله محكمة عنوانها البحث التربوي 
 :أنواعه ما يلي ,  أهدافه, مشكالته:

 للعلمتبدأ البحوث األساسية باإلجابة على سؤال تتصل اجابته اتصاال مباكشراً بالبناء الفكري 
وينتهي بالنظريات اليت تلخص ذلك البناء الفكري يف تعميم يضم طائفة من الظواهر اليت 

 .يتصدى العلم لدراستها 

أنه ال خيلو من  إال, ي للبناء النظري للعلم وهكذا نرى أنه بالرغم من تصدي البحث األساس
اىل أنواع األحباث اليت جيب أن يلم هبا  نضمهلذلك كان علينا ان , التطبيقات املباكشرة 

 .املشتغلون بالبحوث الرتبوية التطبيقية 

 

ولذلك يشتق الباحث التطبيقي فروضة , وبالنسبة للبحوث التطبيقية فتبدأ حبل مشكلة قائمة 
وليس معىن هذا ان نقطة البدء , العلمية اليت تقتضيها طبيعة حل املشكلة  ماالتاالحتمن 

حتدد دائماً نوع النتائج اليت ينتهي , اليت يتطور منها البحث مشكله كانت ام مسألة علمية 
 ولذلك فقد يهتدي العلم يف نشاطهفقد تؤدي احلقيقة اىل عالج مشكلة قائمة , اليها 

وهو يف , اىل حل مشكلة علمية ئق والقوانني وصياغة النظريات الدائب الكتشاف احلقا
الفكر لصياغة  هتيئحلل املشكالت العلمية اليومية قد يصل اىل بعض احلقائق اليت  سعيه

اىل أساسية وتطبيقية  ألهدافهاولذلك بالرغم من اننا نقسم األحباث بالنسبة , نظرية جديدة 
 . ومرتبطةأهنا متداخلة  إال

 

, وطرق التدريس احلديثة, ومن أمثلة األحباث الرتبوية التطبيقية جتربة املناهج والكتب اجلديدة 
 ..وهكذا 
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 :إشكاليات البحث التربوي 

إىل املعرفة يهدف البحث العلمي بشكل عام والبحث الرتبوي بشكل خاص إىل التوصل 
 . ي املتاحة للباحثنيج البحث العلمالعلمية بطرق تتميز باملوضوعية والدقة وفق مناه

 

ومع ذلك فكلنا يعرف أن املعرفة العلمية ليست حقائق مطلقة ألن الباحثني رغم تطبيقهم 
راءات البحث وضبط وقياس ملناهج البحث العلمي قد يرتكبون بعض األخطاء احملددة يف إج

 .متغرياته

 

واألخطاء اليت تنتج عنهم ليست بسبب املنهج العلمي املتبع وإمنا بسبب ممارسة الباحث  
فقد يرتكب الباحث بعض األخطاء يف أسلوب , اخلاطئه أو فهمه اخلاطئ للطريقة العلمية 

أو لفشل , أو إمهاله غري املعتمد لبعض السلوكيات خالل املالحظه , توجية أسئلة املقابلة 
املنيزل ). حظة التغري الذي حدث للظاهرة خالل فرتة مجع البيانات واملعلومات الباحث يف مال

 (09-08ص,0202,والعتوم

 

اإلنسان وهو  -على األغلب-واملشكلة األساسية يف البحث الرتبوي أن مادة البحث هي 
كذلك . مادة معقدة فقد يكون السلوك املالحظ غري ناتج عن املثري احملدد من قبل الباحث 

ومن الصعب ضبطها فهو يعمل بشكل عام يف , ن الباحث يتعامل مع متغريات كثرية فإ
فضالً عن خضوعة ملعايري , ظروف أقل دقة إذا ما قورنت بعمل الباحث يف العلوم الطبيعية 

 ( 30ص,0228,العزاوي) .قانونية وأخالقية تشكل حمددات للبحث الرتبوي 
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وقد تناول العديد من الباحثين والمهتمين الكثير من المحددات والمشكالت العامه 
 : التي قد يعاني منها البحث التربوي نذكر منها 

تتناول العلوم الرتبوية والنفسية السلوك اإلنساين بالدراسة  :تعقد موضوعات البحث  -0
تعامل معه أو إذ أن السلوك مركب معقد ومتغري وليس من السهل ال, والتحليل 

مقارنة مع مهمة الباحث يف العلوم األساسية والتطبيقية عندما يتم التعامل , ضبطه 
 (  09ص ,0202,والعتوم املنيزل). لكرتونية املواد واألجهزه الكهربائية واإل مع
اذ يتدخل يف هذا السلوك  كةهو معقد يف سلو و مادة البحث الرتبوي هي اإلنسان و 

العديد من املتغريات اليت يصعب ضبطها وهي تشكل مشكلة كبرية للباحثني 
 (02ص,0999,منسي). الرتبويني على عكس الباحثني يف العلوم الطبيعية 

وهو عضو يف , واإلنسان كائن قابل للنمو عرب مراحل عمرية خمتلفة اخلصائص 
 كما أن األنسان اليتأثر فقط بالبيئة.ثري املتبادلقابلة للتأثر والتأ مجاعات وجمتمعات

بل يتأثر , واقتصادية وسياسية وثقافية  يةاخلارجية من نظم دينية واجتماع
ابلة للضبط أو املالحظه باستعدادات وقوى بيلوجية ووراثية يف غالبها تكون غري ق

  (09ص ,0202,املنيزل والعتوم). املباكشره
االجتماعية واخلصائص اإلنسانية تغرياً سريعاً بفعل عدة عوامل تغري بعض الظروف وت

, حتكاك بني اجملتمعات بسهولة اإلو , اإلجتماعية و , الظروف اإلقتصادية  :منها 
 (02ص,0999,منسي ). تصاالت واملواصالت اإلو 
 

النفسية تتميز املتغريات الرتبوية و  :التجريد في المتغيرات التربوية وعدم استقرارها  -0
حيث أن الكثري منها غري قابل للقياس املباكشر أو ,  بدرجات عالية من التجريد

ومن , كالسمات الكامنة والقدرات العامة والسمات الشخصية , املالحظه الصرحية 
 (32ص,0202,املنيزل والعتوم). ريف اإلجرائي ملثل هذه املتغرياتهنا تربز صعوبة القياس والتع
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نفسي قياس املتغريات الرئيسية أو التابعة مما يشكل عقبة يتطلب البحث الرتبوي والو 
ألن قياس السلوك اإلنساين ليس سهالً كما هو احلال عند , كبرية أمام الباحث 

إذاً يواجه الباحث هنا . قياس املتغريات املادية يف العلوم األساسية والطبيعية 
 (30ص,0202,املنيزل والعتوم). مشكالت متعلقة بالقياس 

 
تتأثر  :والضبط وتكرار البحوث وثبات مجتمعات الدراسة صعوبات المالحظه  -3

املالحظة يف العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بشكل خاص بدرجة من التأثر مبوضوعية 
 (32ص,0202,املنيزل والعتوم). الباحث على خالف البحوث يف العلوم األساسية والطبيعية 

األساسية والطبيعية يف ضبط املتغريات تعد يف غاية إن مهمة الباحث يف العلوم حيث 
السهولة مقارنة مع العلوم اإلنسانية واإلجتماعية حيث أن ضبط املتغريات مهمة يف 

 (30ص,0202,املنيزل والعتوم). ة بالبشر وليس باألدوات واألجهزةغاية الصعوبة نظراً ألهنا مرتبط
و من قبل باحث آخر يف أي الفيزيائي يف خمتربه أمن السهل جداً إعادة جتربة جيريها و 

الباحث يف ميدان العلوم اإلنسانية  هصعوبات تواج ولكن هناك, العامل مكان من 
باحث آخر يف مكان  واإلجتماعية إذا أراد تكرار نفس التجربة من خالله أو من قبل

 (32ص,0202,املنيزل والعتوم). آخر من العامل
 

ألن البحث الرتبوي والنفسي جيري على اإلنسان فإن ذلك  : اإلعتبارات األخالقية -6
يتطلب االنتباه إىل حقوق املفحوصني إذ ال يتجاوز تعريضهم لألذى اجلسمي أو 

سواء كان ذلك بطريقة مباكشرة أو , اجلسدي أثناء مشاركتهم يف البحوث والتجارب 
 (30ص,0202,املنيزل والعتوم) .غري مباكشرة 

من غري املمكن مثالً أن يقوم الباحث بعزل األبناء عن آبائهم ملعرفة أثر عزل األبناء 
 (02ص,0999,منسي). عن آبائهم يف جنوح هوالء األبناء 
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تتبلور عدم موضوعية الباحث أحياناً من خالل تأثر  :عدم موضوعية الباحث  -2
كما يشكل التعصب من .باجتاهاته وقيمه ورغباته اخلاصة قراراته وإجراءاته البحثية

قبل الباحث لوجهات نظر أو نظريات حمددة يف العلوم الرتبوية والنفسية مصدراً آخر 
يؤثر على نتائج حبوثة كتعصب الباحث النفسي إىل وجهة النظر السلوكية مقابل 

 (30ص,0202,املنيزل والعتوم) . معينةوجهة النظر املعرفية يف فهم ظاهرة نفسية 
 

فمن : الطبيعة المجردة لبعض السمات التي تخضع للدارسة والبحث التربوي  -2
الصعب اإلتفاق على مفهوم الذات واالبداع والذكاء والتفكري الناقد والتفكري العلمي 

 (02ص,0999,منسي). حيث أنه ال يوجد مقياس هلا ولكن توجد مؤكشرات , 

 
مقوم وفر املال الالزم فاملال عصب أي مشروع وت :قلة المتخصصات المالية  -1

س للبحث الرتبوي أحياناً ولكن نظراً لفقد احلما ,أساسي لنجاح البحث الرتبوي 
أثر ذلك على ما عرتاف بقيمتة وأمهيتة أحياناً أخرى كثرياً ما ينعكس وعدم اإل

 ( 19ص,0981,مرسي). خيصص له من أموال
التقديرية للباحثني واليت بدورها ميكن أن وال خيفى أمهية توفري احلوافز املادية واجلوائز 

 (62ص,0229,عباس ونوفل وآخرون). ب الكفاءات والتفرغ للبحث العلميتساعد على استقطا

 
فكثري من العاملني يف امليدان الرتبوي  :نقص التدريب على البحث التربوي  -8

فره يف بالدنا ألن معظم برامج التدريب املتو , تنقصهم اخلربة واملعرفة بالبحث الرتبوي 
يضاف إىل ذلك أن املقررات الدراسية , ال تتضمن التدريب على البحث الرتبوي 

ملام اليت تطرحها اجلامعات عن البحث الرتبوي على قلتها ال تساعد الطالب على اإل
 ( 82ص,0981,مرسي)  .الكايف بأصول البحث وقواعده
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وإن توافر مراكز حبثية ذات توجهات علمية وخطط مرنة ميكن أن يساهم يف تدريب 
وبالتايل يعمل على توفري , أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات واملراكز البحثية 

 (62ص,0229,عباس ونوفل وآخرون). الكوادر البشرية املدربة على القيام بالبحوث الرتبوية 
 

إن من اهم مشكالت البحث الرتبوي يتمثل يف وضع  : الربط بين النظرية والتطبيق -9
وكثري من نتائج البحوث تظل طي الكتب  , ائج اليت يسفر عنها موضع التطبيقالنت

وهناك أسباب كثرية لذلك من أمهها عدم معرفة  ,وال تأخذ طريقها إىل التطبيق 
طريقة التطبيق والتخوف من تطبيق أي كشيء جديد ومقاومة املؤسسات الرتبوية 

 (82ص,0981,مرسي) . والعاملني فيها للتجديد الرتبوي عامة
 

تتمثل هذه بإخنفاض الثقة اليت يضعها صانعوا القرارات بنتائج  :الموثوقية  -02
إذ يتخذ هؤالء قراراهتم دون االستناد إىل نتائج يف البحث الرتبوي , البحث الرتبوي 

 (03ص,0999,منسي) .إال ما ندر 
 :ومن أسباب انخفاض الموثوقية للبحث التربوي 

  املستخدمة يف البحث مشكالت تتعلق بالصدق والثبات ومالئمة األدوات
 .الرتبوي 

  مشكالت تتعلق بالباحث. 
  مشكالت تتعلق مبساعدي الباحث. 
  مشكالت تتعلق بعينة الدراسة وتعاون أفراد العينة مع الباحث. 

 (06ص,0999,منسي)
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ويف هذا اجملال جند أن التعاون بني  :ضعف التنسيق بين مراكز البحوث  -00
املراكز املتعلقة بالبحوث الرتبوية ضعيف ويعتمد بشكل قليل على توجهات مدير 

 (02ص,0999,منسي) .وجه رمسي مرسوم علية أن ينتهي بهاملركز الشخصية وليس على ت
كذلك عدم وجود تنسيق بني مؤسسات البحث الرتبوي يف البلد الواحد وبني 

فالصالت بني الباحثني العرب تكاد تكون معدومة مما يؤدي إىل , العربية البلدان 
 (60ص,0229,عباس ونوفل وآخرون). بحوث يف ميادين املعرفة املختلفةعدم االستفادة من ال

 
 

هناك العديد من الدراسات  :عدم وجود سياسة واضحة للبحث التربوي  -00
كشد هبا املؤسسات الرتبوية أو  اليت أكشارت إىل عدم وجود سياسة حبثية واضحة تسرت 

كما ال  ,أو يف أختيار وتنفيذ البحوث ,  كليات الدراسات العليا يف اجلامعات
عباس ).  احتياجات اجملتمع وخطط التنميةتتوافر خطط وأولويات للبحوث تستند إىل

 ( 62-32ص,0229,ونوفل وآخرون
وإطار ينسق جهودهم يف تبعثر جهود الباحثني يف غياب منظومه نظرية وبالتايل 

بالرغم من وجود بعض احملاوالت لوضع نظرية يف الرتبية إال أن مثل  مسرية واحدة
ها النظريات يف العلوم هذه النظرية ينقصها الكثري من املرتكزات اليت تقوم علي

 (02ص,0999,منسي). الطبيعية
 
يعاين الباحثون من قلة توافر الدوريات  :محدودية الخدمات المكتبية  -03

وعدم قدرة املكتبات على , العلمية احملكمة املتخصصة الالزمة لفروع العلوم املختلفة 
مواكبة ما يستجد من إصدارات جديدة هلذه الدوريات بسبب ارتفاع تكاليف 

 (60ص,0229,عباس ونوفل وآخرون). االكشرتاكات السنوية هلا 
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وث بححيث يالحظ أن نسبة كبرية من ال: في البحث التربوي غياب روح الفريق   -06
  (33ص,0202,املنيزل والعتوم). هي حبوث فردية وليست مجاعية

 

 

 

 (من إطالع الباحثة ) :ويمكن تصنيف إشكاليات البحث التربوي إلى ثالثة عناصر رئيسية 

 

 :إشكاليات تتعلق بالبحث  -3
التطبيق والتواصل مع , الرتمجة , الدراسات السابقة , املراجع , املقاييس  :مثل 

 ....مراكز البحث 
 

 :إشكاليات تتعلق بالباحث  -2
نقصان الدافعية وعدم وجود الرغبة , ضعف مهارات البحث العلمي : مثل 

 .....البحثية وكثرة األعباء واإلنشغال بأكثر من مسؤولية 
 

 ( :العملبيئة )إشكاليات إدارية  -1
عدم وجود غرف , عدم وجود مساعدين , عدم وجود جهة مساعدة الباحث 

 ....خاصة للباحثني وعدم وجود احلوافز 
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حلول مقترحة ويقدم الباحثان عماد أحمد البرغوثي ومحمود أحمد أبو سمرة 
لمشكالت البحث العلمي في العالم العربي في بحث محكم تم نشره في 
 : مجلة الجامعة اإلسالمية بعنوان مشكالت البحث العلمي في العالم العربي 

بأنة ال ينقصها املال لتكون عالة على اآلخرين , ال خيتلف عاقالن حول واقع األمة العربية 
وال العقول , وال املساحة اجلغرافية , وال تنقصها املوارد الطبيعية  ,يف جمال العلم والتكنولوجيا 

البحث  يعيشهاملفكرة الناهضة اليت ابدعت حني مسح هلا أن تبدع يف ظل الواقع اللذي 
ومكانتها بني األمم وبناءاً , ينعكس سلباً على حياة الشعوب العربية  والذي, العلمي العريب 

وكما نراها نطرح , على واقع املشكالت اليت يعاين منها البحث العلمي يف العامل العريب 
حلول مقرتحة حلل املشكالت اليت تواجه البحث الرتبوي للنهوض بالبحث العلمي يف العامل 

 :العريب وفق رؤية اسالمية 

 

  كما كانوا سادة يف , يف نفوس باحثينا بأهنم كانوا قادة يف جمال العلم  الثقةإعادة
بل هي حقيقة ساطعة ال ينكرها من , وان هذا ليس ومهاً وال أفيوناً , جمال السياسة 

 .أبناء هذه األمة اال عاق أو مضلل 
 

  رق بني البحث ال ف جماالتهأن يعلم باحثونا بأهنم مطالبني بالبحث العلمي يف مجيع
وأن , والبحث يف جمال العلوم الطبيعية  والفقهالرتبوي والبحث التارخيي والتفسري 

, علمانية العلوم اليت أخذ هبا غالبية الباحثني والعلماء أضرت بالبحث العلمي العريب 
 .وباألمتني العربية واإلسالمية 
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  كما هي اآلن لدى و , كما كانت لدى أسالفهم , حتريك دافعية البحث العلمي
بل إن مقومات البحث العلمي , كشعوب وأمم ليسوا بأفضل من أبناء األمة بشيء 

وأن يفهم علماؤنا وباحثونا أن , لدينا هي أعظم مما لدى غرينا  وأهدافه وغاياته
البحث العلمي يف حقهم فريضة ال تقل أمهيتها عن فرائض أخرى حيرصون عليها 

 وأهنم, وحثه هلم بأن يكونوا خري أمة ,  ونواهيهوامر اهلل وأن يتمثلوا أ, صباح ومساء 
 .سيحاسبون إن هم قصروا يف ذلك 

 
  يقوم على تبين القناعة األكيدة بأن , أن يولد يف اجلامعات العربية قرار سياسي ركشيد

, وهو جزء من أمن الشعوب وسيادهتا , البحث العلمي هو جزء من حياهتا وكياهنا 
 .ى دوالً نامية وأهنا بدونه ستبق

 

  وأن ال, أن ترتبط مشاريع األحباث العلمية بأهداف اجملتمع وقضاياه ومشكالته 
 .متناثرة ال يربطها رابط وال جيمعها جامع  تكون أحباثاً ترقيعيه فسيفسائيه

 
 

  التعريب يف كل كشيء , أن تعمل األمة جاهدة لتتبىن سياسة التعريب والرتمجة ,
كما محلت دين   قادرة على محل العلم ومصطلحاته,  القرآن الكرميفاللغة العربية لغة 

واألمة , فاللغة هي جزء من كيان األمة وسيادهتا , اهلل وانتشرت معه يف كل مكان 
فأبناء األمة العربية بإمكاهنم أن , اليت تتنازل عن لغتها تتنازل عن جزء من كيانيها 

وليس بلغة أخرى مهما عال , غتهم اخلاصة فيه بل امع ويبدعو  ايفهموا العلم ويتعاملو 
 .كشأهنا بني األمم وانتشرت فيها 
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  ألن يف ذلك تشجيعاً على , دومنا قيد  الالزمةأن يرصد البحث العلمي األموال
وإعمال للعقول املستنرية الراغبة يف خدمة أمتها , عودة العقول املهاجرة إىل أوطاهنا 

 . ودينها 
 

 تواجهالصعوبات التي )منتهى عبد الزهره محسن في بحثها  الدكتورةوتقول 
أنه من وسائل  (البحث العلمي في جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسيين 

 :ه ما يلي النهوض بواقع البحث العلمي وتطوير 

زيادة امليزانيات املخصصة للبحوث العلمية خاصة املتعلقة باجلانب األكادميي  -0
والتقين وتسهيل إجراءات الصرف مبا يوجد املرونة الكافية لتمويل البحوث 

وذلك بإجياد لوائح خاصة مبراكز  واألجهزةوصيانة األجهزة وتأمني املعدات 
 .البحوث اجلامعية 

 
ت واملختربات واألجهزة العلمية وغريها من توفري وتطوير ورش عمل واملعدا -0

اإلمكانيات والطاقات العلمية والتكنولوجية يف مؤسسات التعليم العايل مبا خيدم 
 .البحث العلمي 

 

األقسام  وضع تصور عام اخلطط للبحث العلمي باجلامعات على مستوى -3
 ديةاالقتصاواملتطلبات الت تتطلبها املؤسسات  لالحتياجاتوالكليات وفقاً 

للتعاون بني اجلامعات وكلياهتا  تصور عامووضع , والرتبوية  واالجتماعية
 . واالجتماعية االقتصاديةومؤسسات التنمية 
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 .لتيسري إدارة مؤسسات البحث العلمي وكفء تدريب قيادات فاعلة  -6
 

 .خلق اجواء مناخية علمية موائمة وإجيابية لتنمية القابليات االبتكارية واإلبداعية  -2

 

 .  مستمرةاجعة وتقييم اسرتاتيجية البحث العلمي بصورة دورية مر  -2

 

 .بني املهمات واألعمال التدريسية واملهام البحثية  املوازنة حتقيق -1

 

ووضع آليات  التدريسينياعتماد موضوع التفرغ العلمي سواء يف داخل ام خارج  -8
 . برامج للتنفيذ 

 

كز التفوق العاملي يف مجيع أحناء زيادة الروابط بني مؤسسات التعليم العايل ومرا  -9
 .العامل 

 

تطوير العديد من الكفاءات من خالل البحوث املشرتكة الفاعلة حيث جتد بأن  -02
معظم البحوث يف الدول املتقدمة الصناعية تستند على العمل اجلماعي كفريق 

 .متصل 
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خلق جيل من الباحثني اجلدد وذلك من خالل اكشراكهم مع من سبقوهم يف  -00
حبوث جمال البحث العلمي ليتم بعد ذلك تشكيل فرق حبثية متمكنة على إنتاج 

 .علمية رصينة و متميزة 
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 :الخاتمه 

العلم , دعا إىل كشرف العلم , وأحاديث نبوية كشريفة , اإلسالم من خالل آيات قرآنية كرمية 
العلم الذي نتوصل به إىل سنن الكون و ونتعرف به على , اللي خيدم اإلنسانية وال يدمرها 

وجعلهم يوم القيامة , م إىل مكانة عالية هكما كشرف اإلسالم العلماء ورفع, بديع صنع اهلل 
فجاء عملهم هذا , العمل  وأحسنواإن هم أخصوا النية هلل , قربني يف جنات النعيم مع امل
قل هل يستوي الذين يعملون والذين ال يعملون إمنا )قال تعاىل ..  ونواهيهاهلل  أوامروفق 

يرفع اهلل اللذين آمنوا منكم والذين أوتوا )وقال تعاىل ..  9الزمر آية  (يتذكر أولوا األلباب
فاطر آية ( إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء ) وقال تعاىل ..  00اجملادلة آية ( العلم درجات

وبيد أحدكم فسيلة فان استطاع  الساعةإن قامت : )) وقال علية الصالة والسالم ...  08
طلب العلم فريضة : )) وقال علية الصالة والسالم (( ... ها فليفعل أن ال يقوم حىت يغرس

 (( .على كل مسلم 

 

 قناعتهومدى , له  ودافعيةيف البحث العلمي  ورغبته نفسهفاملشكلة هنا تكمن يف الباحث 
لواجب امللقى على وعدم قيامة با,  وأمتهبأن ما يقوم به من حبث علمي هو خدمة لشعبة 

 فعلمه, وسوف يسأل عنة يوم القيامة , ودينة  أمتها اجملال هو تقصري حبق على عاتقة يف هذ
 .أو يبيعهما للدنيا وينسى اآلخرة ال جيوز أن يضيعهما أو يفرط فيهما, وعمرة أمانة يف عنقه 
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