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 املنهج التاريخي أو االستردادي في دراسة التربية املقارنة

 بقلم                                           
 (1) جرجس نبيل سعد خليل د/ أ.                                              

 مقدمة:

المننج   الننسه دمننت باح ال ننيين   الننس   " :أو االسننتاداده  نن  التننيخي  المننج   
 تعلقنننن   رت نننننيخ  الميدنننن و حقينننننب دخاسننننل و تلجننننن  حعنننن  الم ننننن    التنننن   ا ننننن  

نننح ديننع  إ :. ولسلك دق ل ال ننيين   "ف  أط اخ ا تلفل اإلنمينجلالت ابل  إلىح سوخ ي 
يلتجننيا التيدنناا  نن  ااتننباد ط جعنن  ف ؛الميدنن  إلننىالا نن    دو  علججنني ف ننح التيدننا 

 .الميدجلللتجيا 

اجظمنننل اننن  عملجننني   مننن  ال جينننني  و قنننبدم ي  عملجنننل :والمنننج   التنننيخي    ننن 
 ننننسب ال جيننننني  عننننيدا حأيننننبام الميدنننن و ويننننتح  مع نننني   ا دنننن ع و و تينننن حأسننننل   
 وانن  أ نن  ارت ننيخ فننتل الفنناوا ال يفننل حيلظنني اا التنن   تجيول نني البخاسننل ؛و تلجل نني

 ووفننا الميدنن  علننىدمننيعب  كمنني وا  ي ي  نني. .و أثجاا  نني وأو أسنن ي   لننك اثيننبام
وعمنن    قعنني  عنن  اثيننبام  و فمننجا اثيننبام التيلجننل إلننى و حيإلدننيفلواقعننح و تب ننب

التقلجننن  اننن  أ مجنننل ال تنننن   إلنننىالممنننتق لجل. والعب نننب اننن  ال نننيينج  الم تنننب ج  دمجلنننن   
ولكننن   ؛المزادننني التقجقجنننل لل تننن  العلمننن  الافنننج  إلنننىالتنننيخي  و ويعتقنننبو  أننننح دفتقنننا 

انن   و إال إذا كنني  ال تنن  التننيخي   دعننين  أفننً  حيلتأكجب  سا االعتقيد لجس لح اي   اخب 
وفنن  ال اقنن  فننا  إ ننااطا  ال نن م التنن   منن ح فنن  ييلننل  .دننعا فنن   يننمجمح و جفجننسب 

المننج   التننيخي   ال  قنن  فنن  ن عجت نني عنن  اإل ننااطا  الممننت بال فنن  اجنني   ال تنن  
ظمنننل اثرننناف. فنننيلمج   التنننيخي    ت نننم  القجننني  ح مننن  ال جينننني  الم ل بنننل ح ايقنننل اج

اواو أو عننب  فننتت ي وذلننك انن  رنن ل إث نني  فننتل الفنن  علننىوا دنن عجلو ويعمنن  
   ي  اثسيلج  العلمجل الافججل.ا

  المج   التننيخي    نن  اننج   اسننتاداده أو : إدم   الق ل ووف  د ط اي س ق
ثننننح دتنننيول أ  دمنننتاد أو دمنننتا   اننني  نننا  علجنننح أينننبام التنننيخي  فننن   ؛اسنننتا يع 
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المنننج   التنننيخي    ننن  نننن   اننن  ال تننن  واالستقينننيط ثينننبام  اننني . أه أ الز   ف ا نننا 
 الميد و ويتيول استاداد أو استا ي  اي يبم ف  الميد .

  البخاسننني  التاب يننننل دعت نننا المننننج   التنننيخي   انننن  المجننني   اثسيسنننجل فنننن  ولنننسا
ثننننح اننن  مجننا المق ننن ل أ   نننبخر ال ييننن  الظنني اا التاب ينننل التننن   ت نننمج ي  ؛المقيخنننل

دعنننب  يجننن ال نننسوخ أو اثفننن ل التيخي جنننل ل نننيو  علنننىأ  دتنننيول ال قننن    دخاسنننتح دو  
 ل ي. اال د  الاا   ل سب الظي اا    خً 

اتيولننل  علننىوقننب  اكننز  ا تميانني  ال ننيينج  فنن  البخاسنني  التاب يننل المقيخنننل 
و فمنننجا و تلجننن  أسننن ي  و  د ننني فننن  ال دننن  الننناا    وف نننح النننجظح التعلجمجنننل الم تلفنننل

علج نننيو ولمننننيذا  تمنننن  حعنننن  النننجظح التعلجمجننننل الم تلفننننل اظنننني ا  حيليننن خا التنننن   نننن 
 ف القنن   علجمجننل ات ننير لو ولمننيذا  تمنن  فنن  نفننس ال قننة اظنني ا  علجمجننل ا تلفننلو وانني 

ال نننيين   فننن   ف ا وخاط كننن  ذلنننك. اننن  أ ننن  كننن   نننسا  نننا والع ااننن  النقيفجنننل التننن   قننن 
قع ننني الننناا   دو  دخاسنننل البخاسننني  التاب ينننل المقيخننننل أ  دخاسنننل النننجظح التعلجمجنننل فننن  وا

ال دم نن  أ  نف ننح الننجظح التعلجمجننل  حثننن  ؛وايدننج ي  دعننب دخاسننل نيقيننل واعج ننل يخي  نني 
التيلجل إال ف  الظنناو  التنن  أو ننب  يو و ننسب الظنناو  حع نن ي ا  نن د فنن   ننيخي   ننسب 
 يالننجظح وايدننج ي. وانن  أ نن  ذلننك كلننح فننا  البخاسنني  التاب يننل المقيخنننل  ننا  م اخ  يطننً 

لف ننح الننجظح  ا يشننا   طايننق   ياعت ننيخ أن منني اعننً  ىعلنن  ؛رتننيخي  التابجننل و ننيخي  التعلننجح  يوثجقننً 
والع ااننن   ف ي  أو الت نننير ي  فج نننيو وك نننا القننن  و فمنننجا أسننن ي  االرت فننن  والتعلجمجنننل

ف ننح الم نن     ى ي وأشنن يل اسسمنني  يو حيإلدننيفل إلنن الم تلفننل التنن  أثننا  فنن  سجيسنني 
اننن  امنننلمل  يو وإد نننيد يلننن ل ل نننيو كننن   نننسا ان  قنننً التعلجمجنننل التننن    ا نننح  نننسب النننجظح 

فننيدقل و نن  أ  الننجظح التعلجمجننل اتيننلل لتننيخي  ط ينن  عينتننح التابجننل فنن  كنن  ا تمنن  
قجمننح و ااثننحو أو  ىلمتيفظننل علنن ا  ا نن   حو و ينن لتتقجننق أ بافننح و  ؛ ل   نن خب ونمنن ب رنن 

 لمي  فادح ظاو  التغججا وات ل ي ح. يلت  يا ذا ح وفقً 

با  المننج   التننيخي   لبخاسننل التابجننل قننيدا التابجننل المقيخنننل رنن ل وقب  س  است 
 ف دخاسنننل القننن   إلنننى نننسا اال تمننني  حيلتنننيخي   دالع ننناي و وقنننيالجينننا اثول اننن  القنننا  
 فننن ن نننننن  والتاب ينننل وواال تميعجنننل وواالقتينننيددل والمجيسنننجل :والع ااننن  النقيفجنننل الم تلفنننل

ن التنننيخي  سنننجيق ي   تمننن  اننني دم ننن   منننمجتح التقيلجنننب الق اجنننل أينننبثة فننن  كننن  ا التننن  نننننن
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National Traditions  أو ال ننننيح  القنننن ا   ال  يننننجل الق اجننننلNational 

Character ن   المجيسي  والجظح التعلجمجل. وب سا فننا  المننج    ىوأثا  حيلتيل  عل(و
أ  سجيسي  ونظننح التعلننجح ال دم نن  ف م نني أو دخاسننت ي حمعننزل عنن   علىالتيخي    سكب 

جئنننننل اال تميعجنننننل والنقيفجنننننل التننننن     نننننب فج ننننني أو حمعنننننزل عننننن  اث نننننبا  المجيسنننننجل ال 
 والظاو  االقتييددل الت  اا  ر ي.

أول وأشننن ا انن  اسنننت با  المننج   التنننيخي   فنن  دخاسنننل  Kandelويدعننب كينننبل 
ي يالتابجنننل المقيخننننلو وكتيحنننح عننن  التابجنننل المقيخننننل ددعنننب اا عنننً   نننسا  علنننىللتعنننا   ا منننً

  نني  اننج   ادنناوخا  علننى Kandelخاسل التابجل المقيخنل. وقب أكب كينبل المج   ف  د
 إلننىالا نن    علننىال ت  التيخي   ف  دخاسل التابجل المقيخنلو و   المج   السه دعتمننب 

ال ثنني ق والميننيدخ ذا  اليننلل حم دنن   البخاسننلو و ت نن   ننسب ال ثنني ق والميننيدخ لفتنناا 
 قننني   التننن   قنننبا ي  نننسب ال ثننني ق والمينننيدخ زاججنننل اعججنننلو ثنننح الجظنننا فننن  التقننني ق وال

ن نن ط الظنني اا التاب يننل  إلننىوالع اانن  التقجقجننل التنن  أد   ف القنن   علننىواالسننتبالل اج نني 
 ت لنن  التابجننل ": Kandelو   خ نني و تاك نني. وفنن  سننجيم  ننسا المعجنن  دقنن ل كينننبل 

ظنني  قننا رلننا الجوالبواف  الاويجننل ال فجننل التنن    وللع اا  النقيفجل ا قب اً  ش طق   ك  
ال يخ ل ع  ن يم المبخسننل التنن   نن  أ ننح انن  الع اانن   ف التعلجم و  لك الع اا  والق  

 ."الم   دا دارل ي فعً  

أ  نظنننني  التعلننننجح  Freidrick Schneiderفايننننبخيك شننننجي بخ  ف  ننننا  يوأد ننننً 
 ووالم قنن  ال غاافنن  وال ننيح  القنن ا  و اننن :وفلمننفتح وأ بافننح نتننيي العب ننب انن  المننسثاا 

أه أ  الع ااننننن   ؛والتيخي جنننننل والب ججنننننل :والمنننننسثاا  والجننننن اي  االقتينننننيددل والمجيسنننننجلو 
ال دم ننن  لنننباخر التابجنننل المقيخننننل   ي لنننح وإ ميلنننح فننن  دخاسنننتح لنننجظح  التيخي جنننل أسنننير  

 التعلجح أو ا    ح أو مجا ي.

 ما يلي: إلىوترجع أهمية البحث التاريخي في المجال التربوي 
علمنننن  لتننننيخي  التابجننننل المعافنننن  ال ف متتنننن  ال تنننن م التيخي جننننل البخاسنننني  وال نننن فا  -

 ف م تلفننلو ويم نن  اعت ننيخ  ننسا المتتنن  اعججننل أو فنن  دول العننيلح ال لوالتعلجح ف  دول
 عجح للم تغلج  ف  اثا خ التاب يل والتعلجمجل. ىال مج يعلمج   يالمعاف   ااثً 
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التنن    نن خ  وانت ننا    زودننني حيل ننسوخ التيخي جننل للجظاينني  والمميخسنني  التاب يننل -
 ل ي. او قب  لجي  فمجاً 

إلدخاك اليننننلل ال ثجقننننل رننننج  التابجننننل وبجئي  نننني    ؛ لل ننننيينج  المننننيدا العلمجننننل ال زاننننل  نننن فا   -
 والع اا  الم تلفل المسثاا والمتأثاا ر ي.  و التاب يل واال تميعجل ح   ا  ني  ي 

للم نننن      عمجننننق ف مجنننني علننننى مننننيعبني نتنننني   ال تنننن م التيخي جننننل فنننن  التابجننننل  -
و تب نننب اإل نننااطا  والعملجننني  ال زانننل لتتمنننج  التعلنننجح و  ننن ياب فننن   والتعلجمجنننل

 التيدا وف  الممتق  .
 قننب  ال ننبا   والتلنن ل لم ا  ننل الم نن    التعلجمجننل انن  رنن ل انني  زودننني حننح انن   -

 والبخور الممتفيدا اج ي. واثراف   يخ  البول 
و   لسلك  تاص  ة دراسة علمية،والدراسة التاريخية في التربية المقارن

 أ   ت   ال   ا  اثسيسجل للمج   العلم و والت   تمن  فجمي  ل : على
 اختيار مشكلة البحث وتحديدها: ـــ الخطوة األولي •

ف  ارتجيخ ا د   ال ت  التيخي   اث مجل العلمجننل للم نن للو  ىد   أ   ااع
 إلننىم  للو و بدل الم دنن  و والتي ننل و  افا الماا   والمييدخ وال ثي ق المتعلقل حيل
 ى ننن فجاب لل تننن و و نننبخي  ال ييننن  علننن  ال تننن  فننن   نننسا المجنننبا و والنننزا  النننسه دم ننن 

 ىلنن و لننسا د نن  ع ننيؤ إ ااالتننيخي   فنن  البخاسننل المننااد اثسننس العلمجننل لت  جننق المننج   
  د نن   قننب حعننب أ يأو ا دنن عج   يأو ا ينج   يجج  زا اال يي  أ  دق   رتتب ب ا  لتح  تب بً 

حمننني دمنننمص لنننح حينننجيمت ي فنننجيمل علمجنننل فننن  ع نننيخا  وإ  كيننننة  ؛قننناأ عج ننني وي ل ننني
 حمج ل فان ي وادتل وات مل.

 وضع فروض البحث: ـــ الخطوة الثانية •

أ  فننجيمل الفنناوا فنن  ال تنن  التننيخي   ال   تلننا  إلننىربادننل ننن د أ  ن ننجا 
و ولكننن  اثرننناف فننن  اثفننن  عننن  فنننجيمل الفننناوا فننن  أه نننن   اننن  أنننن ا  ال تننن م 

وكجفجت ننيو  وفنن  ن عجننل الفنناوا يارت فننً  يارت   ط جعل ال ت  التيخي    قت   يتمً 
الننن ع  أننننح فننن  البخاسننني  التيخي جنننل  ف لننن  ا نننيخا اننن  نننن   رنننيص. وإ  كننني   نننا و ت 

 وال ففجل دم   فجيمل ا  لل ال ت  ف  ف خ  ميؤال .
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مجير ننني وك ن ننني  :اج نننيالتيخي جنننل  تمجنننز حعنننبا أاننن خ  و نننب ا حيلنننسكا أ  التيدثنننل
إ   :وقعة ف  الميدنن  ال عجننب أو القاينن و وأن نني فايننبا فنن  ن ع نني ال  تكنناخ ا منني قجنن 

دعجننب نفمننحو واج نني أ  التيدثننل التيخي جننل اتعننبدا الع اانن  وات ننيح ل اثسنن ي و  التننيخي 
 أو قلننجً   اأ   ننسب التيدثننل قننب وقعننة فنن  زانني  وا نني  قننب د تلفنني  كنجنناً  إلننىحيإلدننيفل 

الزاي  والم ي  التيدنناي و وانني دمنن د ي انن  افنني جح وعننيدا  و قيلجننب ومجننا ذلننك. ع  
اعل انني   ىويي ننل ال يينن  إلنن  ووانن   جنني كينننة فننع بل افتننااا الفنناوا التيخي جننل

وبجيننني  ووثنني ق مزيننااو ورجننيل واسنن  رينن و واغننيااا علمجننل ابخوسننلو وانن   جننيك 
 جننل أقنن  ح نجننا انن  دخ ننل الجقننج  كينننة دخ ننل الجقننج  التنن   جت نن  إلج نني الفنناوا التيخي

 الت   ت ف  إلج ي عيلح ال  جعل ا  فادجي ح.

وي  نننننع ي للجقنننننب  وويمتقيننننن  المينننننيدخ ووبعنننننب أ  د مننننن  ال ييننننن  التقننننني ق
انن  الننابم رجج منني حفادننجل  علنن  الظنني اا التنن   تجيول نني  لننحرننب  ال ؛الننبارل  وال ننيخ  

  ال   دنن  إال حعننب قننااطا  ينن ل البخاسلو و  ج  أس ير ي و تبد نتي   ي. فيلفاوا إذ
 .ود  لفاوا وفجيمت ي ىفيخ جيد الم د   ر  ا سيحقل عل ؛ا د   ال ت 

 وتساعد الفروض العلمية في:
  قب ا الميدا العلمجل المجيس ل للبخاسل. -
 .يسلجمً  ي جظجح الميدا العلمجل  جظجمً  -
 .ف ين  ا  ال  ان  وإ ميل   ان  أرا عب  التتجز نت    -

 جمع المادة العلمية: ـــ لثةالخطوة الثا •
فل إ   م  الميدا التيخي جل وكسلك دخاست ي و تلجل ي  نجا فع بي  ري

أنح ال دعجش الزا  أو العيا السه  بخسحو ف    ىحيلجم ل لل يي و ويا   ذلك إل
حعجب ع  اثيبام الت    تن يو وييع  علجح  كااخ ي ف  ف خ  ي التجل الفعلجلو أو 

ع  ل الم يشااو وا   جي كي  علجح أ  د م  ايد ح التيخي جل إر يع ي للم يظ
ر اا   ىآثيخ وا لفي  الميد و وإل ى  م  الا    إل ف طايق اييدخ أرا 

وا يظي  وخوادي  أش يص آراي و  تفيو  ا  يج  ك ن ي اييدخ أولجل أو 
قل  االستبالل الع ىيب ك جا عل ى   ج غ  أ  دعتمب إلثين يلو وف  ك   سب التيال

 والتتلج  المج ق  للميدا التيخي جل.
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 نوعين رئيسيين، هما: إلىويقسم المؤرخون المصادر التاريخية 
 لمصادر األولية:ا -1

 ؛ دعب المييدخ اثولجل الماا نن  اثسيسننجل فنن  كنن  دخاسننل  ت نن  المننج   التننيخي  
  و لج ننيا التننيخيلأو الظي اا أو ال  ننااو و نن     ايننل وا مننمل  للتيدثلف   اثف  

 ؛وبمنني أ  ال يينن  ال دم نن  أ  د نن ب رجفمننح ينن ادم الميدنن و لننسلك دقنن   ر ننسل ال  ننب
أف   ال  ا ب وأف   ايدا  يخي جل ا  ايننيدخ ي اثولجننل. فجتننيول  علىلك  دتي  
لتكننن   يلقنننل ال فننن  رججنننح وبنننج   نننسب  ؛ نننسب ال ننن ا ب أو اثدلنننل اثفنننلجل إلنننىاالسنننتجيد 
 ي  ل :وا  أانلل  سب ال  ا ب ا والت ادم

اعنناوفج  حيلكتيحننل الم دنن عجل و  ول نن  د ا ثنن م ر ننح  الشهادة العينية أو السمعية -
والمتي ننباو وفنن  الاوادننل والتننيخي  امنن  عيشنن ا الميدنن  حت ادثننح أو عيفنناو ي أو 

 كين ا ا  دمج ي أو قاي ج  اج ي.
التنن  اسننت باة فنن  الميدنن و ف قجننة اجننحو يجنن   اآلثار المادية واألشياء العينية -

 لمم   فتي ي ح ايق ا يشاو وف ح الميد  ا  ر ل ي.ا  ا
 نوعين، هما: إلىوتنقسم المصادر األولية 

 اآلثار: ـــ النوع األول

وي  نننب أنننن ا  اتعنننبدا اننن  ااثنننيخ والم لفننني  التننن   تيننن  ح ميعنننل اعججنننلو أو 
حعيا ا  العي خ التيخي جلو دمت ج  أ  دمتفجب اج نني ال يينن  فنن  دخاسننتح لتننبم أو 

 يخي   اعج و فبخاسل آثيخ اب جل اجبثاا  ك ا لجنني انن  ال جيننني  والمعل انني  ا د   
 .و قيلجننننب ح وطننننام اعج ننننت ح  وعنننن  أسننننل   يجننننيا  ننننسالط الجننننيرو واعتقننننبا  ح الب ججننننل

إال أن نننني وينننب ي مجننننا كيفجنننل ل جنننني   ؛وبنننيلامح امنننني  ننن فاب  ننننسب البخاسنننل انننن  اعل اننني 
 الي خا.

 الوثائق: ـــ النوع الثاني

   الت   مت ب  ف   م ج  و ن جة ال اق  واثيننبامو و نن  ع ننس و   الم 
ااثننيخ و ننب  لتجقنن  إلججنني المعل انني  عنن  ال اقنن  واثيننبام الميدننجلو و نن   كتنن  انن  

فنن  ال اقعننل أو أن ننح شنن بو يو وأ  اننن   ننسب الميننيدخ  عننب  ق   أش يص اشتاك ا فعننً  
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كميننيدخ أولجننلو و ننأ    عنن  قيننب لجقنن  رجيننني  واعل انني  السننت باا ي فنن  الممننتق  
 ال ثي ق حأش يل اتعبدا اج ي:

حأل واثانننيلو واثسننيطجاو والقينناو وال اافنني   السجالت الشـفهية: - و تمننن  حننيلْت و
 ال ي علو والت يدي  ال ع جلو واثمين  الف لكل خيل... إل .

ــة: - اج ننننني: المننننن    ال  ينننننجلو  وم    انننننن  عب نننننبا و  ننننن  الســـــجالت المكتوبـــ
المج ينج جننننننلو والمنننننن اد  والمنننننن    المينننننن خاو والمنننننن    والمنننننن    الاسننننننمجلو

 إل . وواثعميل اثدرجل ووالمقيال  البوخيل ووالكتيحي  واليتاو ان : المج  خا 

قجننني  ال ييننن   وبت  جنننق  نننسا فننن  ا نننيل البخاسننني  التاب ينننل المقيخننننلو ن نننب اننننً  
الجم ذ جننل ال يينن  دخاسننل المننباخر  ف   التعلننجح اثسيسنن  فنن  اينناو قننب  ننا ربخاسننل عنن 

اثسنني سا الننس    إلننىالت  أسم ي اثستيذ الق ين و وفنن  اننن   ننسب البخاسننل دم نن  الا نن   
 قجب التجيا. على سب المباخر ام   ح ف  يلعم  حشيخك ا 

تتمثل في الوثـائق الرسـمية التـي تـدرت فـي الحقبـة  اوالمصادر األولية أيض
وا ازننني   و   علجمجننل جيوإيينني ووقننااخا  وزاخيننل وقنن انج  :التاريخية التي ندرسها من

 ووالم ننننننيلس وواتيدنننننا و لمننننني  الل نننننني  واال تميعننننني  وواجننننني   دخاسننننننجل وايلجنننننل
والتقننيخياو و تمننن  فنن  الم   عنني  التنن  أفننبخ  ي  جئنني  أو أفننااد فنن  شنن   اتيدننا 

 أو اسكاا  ومجا ي.

والم ننننين   والم   طنننني  :أانننني فجمنننني  تعلننننق حياثننننيخ ف نننن  كنننن  انننني  تمننننن  فنننن 
 والت  جزا  واثدوا  التعلجمجل. ولالمبخسج

 المصادر الثانوية: -2

عنن  شنن ا   سب المييدخ انني  اويننح شنن ا اعننج  انن  اعل انني  نقننً   و  م  
ح فيدننل  ياعججننل فنن  الميدنن  أو شننيخك فج ننيو وي نن ب لننح أد ننً  واقعننلً  آرننا شنني ب فعننً  

أو خوا تننحو ووادننص أ  الميننبخ النننين ه  نناوه عنن  ايننبخ أولنن و وأ  الننااوه النننين ه 
وإنمنني  نناوه أو د تنن   ؛ال اقعننل علننى اأو شنني بً  اكي   الميننبخ النننين ه لننح د نن  ا  نن دً 
  سب ال اقعل. اي قيلح أو كت ح ش ا ي ا فعً  
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 علنننىفجمننني إذا كننني  لل ييننن  القنننبخا  يوالمينننيدخ النين ينننل قنننب  كننن   أكننننا إ قيننننً 
فجمنني رجج ننيو انن   الت يااو وي    أكنا فلل ف  التقجقل عجباي دقيخ  المييدخ النين يل

ال ييننن  أ   ىكلمننني اقت ننن  اثانننا. ولنننسا  ج غننن  علننن المينننيدخ اثولجنننل  علنننىاالعتمنننيد 
البقننل العلمجننل والم دنن عجل ريفننل عجننب قجياننح حفتننا ايننيدخب حعجيدننلو ويتأكننب  ى تنن ر

 ا  فتت ي وأاينت ي ف  نق  التقجقل ا  ر ل إر ي   لك المعل اي  للجقب.

فننن   ين نننب أ  المينننيدخ النين ينننل  عنننيل  أينننباثً وفننن  ا نننيل البخاسننني  التاب ينننل 
الميننيدخ اثولجننلو أو  إلننى ننة حعننب الا نن   تْ  ننيخي  التعلننجح أو فنن   ننيخي  التابجننلو وقننب كد 

 اييدخ أولجل. إلىاييدخ ثين يل خ عة ربوخ ي 

واننن  ذلنننك فنننا   نننسب المينننيدخ د ننن  أال  كننن   الما ننن  اثسيسننن  ال يجنننب فننن  
أو عننننن  خوادننننني   وخ اجق لنننننل عنننن  اينننننيدخ أولجنننننلثن ننننني اينننننيد ؛البخاسنننني  التيخي جنننننل

 نننسب اثينننبامو امننني د ننننا اننن   عننن  أشننن يص آرننناي  ي ننناوا فعنننً   أشننن يص نقنننً  
يننيل فننا   ننسب الميننيدخ ل نني  أه وعلننىايتميال  ال  ننأ المقينن د أو مجننا المقينن دو 

ص ال نني  أانني  ال يينن  لبخاسنني  انن  اثد  التابنن هو دفننت يأ مجت نني فنن  ك ن نني  مننن  ن عننً 
  سل ف  دخاسل ق جل  اب يل اي ا  ا   د.و وي ج  اي  د ف أرا 

ودنن  فنناوا دخاسننتح.  ىال يي  علنن   ميعبننننن  اثولجلالمييدخ  ا ننننن  أن يكمي 
ننن  المينننيدخ إلنننىلكننن   ننن  دقننن   ال ييننن  حيالسنننتجيد  ننن  والنين ينننل اثولجنننلننننن عج ننني  والجقننن ننننن
 علج ي؟ و تلجل ي و فمجا ي حم اد عن خب 

 نقد المادة التاريخية: ـــ بعةالخطوة الرا •

ا  العملجي  اثسيسجل ف  المننج   التننيخي   نقننب المننيدا التيخي جننل التنن  د مع نني 
ال يي  س اط است ب  ف  التي ل علج نني ايننيدخ أولجننل أو ايننيدخ ثين يننلو والغنناا 

وفتل الميدا الت   ت مج ي أو  جقل نني. وانن   وا   سا الجقب التأكب ا  فبم الميبخ
  المعاوفنننل عننن  البخاسننني  التيخي جنننل أ  يال نننك  ننن  ربادنننل الت منننل فننن   نننسب الع نننيخا

 البخاسي «.
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 نوعين رئيسيين، هما: إلىوينقسم النقد التاريخي 
 النقد الخارجي: -أ

الفقاا  التنن   تت ي ننيو كمنني   ننتح  على  تح الجقب ال يخ   حيل ثجقل نفم ي ولجس 
وذلننننك فنننن  دنننن ط ع قت نننني  وو اعجي ننننيحيثشننن يل التتلجلجننننل لل جيننننني  ولننننجس رتفمننننجا ي أ

 حيلبخاسل.

 إلنننىفنننتل ال ثننني ق اننن  يجننن  انتمنننير ي  :التتقنننق اننن  إلنننىوي نننب   نننسا الجقنننب 
وكنننسلك دخاسنننل  نننسا العينننا اننن  يجننن   والعينننا النننسه  جمننن  إلجنننح وإلنننى وأفنننتير ي

 علننىريي ا وا اننص اعججننل  ع نن  لل يينن  اسشنناا  دم نن  فنن  دنن   ي أ  دمننتبل 
 فتل ال ثجقل. فاب

 قسمين هما: إلىالنقد الخارجي للوثائق عادة  وينقسم
 نقد التصحيح:
 والتتقق ا  فتل ال ثجقل ف  ساد ي ل اقعل اعججل أو أكنا إلىوي ب  

   سب الجق ل أسيسجل ل اوخا التأكب ا  س ال ال ثي ق ا  أفيي  يو و  إلىونم ت ي 
 التزويا والتزيجا ف  التقي ق.

 الحاالت اآلتية:في  د الوثائق يتمثلومن الضروري معرفة الباحث بأن وجو 
: و كننن   ا ت بننل ح نننم المسلنننا نفمننحو و جننني  نننبخر نفنننس الحالــة األولــي للوثيقــة -

 ال ثجقل أو نم  اي خا اج ي.
ــة - ــة للوثيقـ ــة الثانيـ : ال  كننن   ا ت بنننل ح نننم المسلنننا اثفنننل و وإنمننني ح نننم الحالـ

 نم ل وايبا فجبخر  سب ال ثجقل نفم ي. ف وال    ب س  ش ا آراو 
ــة:ا - ــة للوثيقـ ــة الثالثـ و ننن د أكننننا اننن  نمننن ل أو ا   طنننل فتنننبخر  مجع ننني  لحالـ

 ىوا ادننع يو وال دم نن  االعتمننيد علنن  اثفنن  انن  رنن ل اثر ننيط إلننىلل فنن ل 
 قب  الم   ا كمعجيخ ويجب ليتل ال ثجقل.
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 نقد المصدر:

اننن  مجنننا المعقننن ل أ  نمنننت ب  اعل اننني  عننن  واقعنننل اننني فننن  أوخام وثجقنننل لنننح 
و ول نننسا  ج غننن  يولنننح د ننن  فننن  وسننن  ال ييننن  أ  دعنننا  عج ننني شنننجئً  ويجئً دعنننا  عج ننني شننن 

: انن  اننن ننننننن  أاياجنني كنن   ال ثجقننل  عجننبايننننننن  اثسننئللاإل يحل عنن  حعنن   علىالتي ل 
عننن  اسلف ننني  شننن طأ ننن  أ نننة؟ واننن  اسلف ننني؟ واننني  يخي  ننني؟ فيل ثجقنننل التننن  ال دعنننا  

 .يجقل ال  فجب شجئً ايبخ يو    وث يوا ي  كتيرت يو وأدً   ويج   يخي 

اعافننننل  :قننننل كمننني كت  نننني فنننيي  ي  ت لنننن  اثاننناوبعنننب التأكنننب انننن  فنننتل ال ثج
وزا  كتيرت يو و عب  سب العملجننل انن  اليننع بل حتجنن    عنن   وواسلف ي وايبخ ال ثجقل

أ   ن ننة  إلننىأ  كنن  ال ثنني ق ازيفننل واتافننل  يال يينن  فنن  البخاسنني  التيخي جننل افتادننً 
 .فتت ي

 لمصدر يقوم الباحث بالخطوات التالية:وللتحقق من تحة ا
 دخاسل ال م السه كت ة حح ال ثجقل الرت   ال م حيرت   العي خ. -
خنت ننننني حيلزاننننني  ال قننننني   واقي ف ا ال قننننني   وذلنننننك اننننن  رننننن ل فتنننننا اتتننننن  فتننننن  -

 فتل وق ع ي ف   سا الزاي . فواب والمجم   إلج ي
 ف  خوا ت ي لل اقعل. ا فيم ال ثي ق فخ الت  استجب  علج ي ال ثجقل وابالمييد -
أ  د  نننن ا اعيفننناي   علنننىاستقينننيط آخاط اارننناي  النننس   اقت مننن ا اننن  المينننبخ  -

 وذكاوا ا ادع ي واقت يس ي.

وزانن   وش يجل الكي نن  :فا  الجقب التيخي   لل ثجقل   تح حيلتتقق ا  ويوعم ا
 ش ل ي اثفل . ىوإعيد  ي إل ووا ينت ي وال ثجقل

 النقد الداخلي:

لننبارل  الننسه يط ا  الجقب ال يخ   للميدا التيخي جلو دننأ   دوخ الجقننب احعب االنت 
ل ثجقننلو ويجقمننح الجقننب الننبارل  وفننبم المننيدا الم  نن دا فنن  ا ى  ننتح حننيلتتقق انن  اعجنن 

 :ىإل
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 النقد الداخلي اإليجابي: ▪

التقجقنن  لننجا ال ثجقننل كمنني دقيننبب المسلنناو أه  ىوي ننتح  ننسا الجقننب حف ننح المعجنن 
النننسه  ااننن  إلجنننح ألفننني  وع نننيخا   ىل اقننن   ننن  عملجنننل  فمنننجا للمعجننن فننن  ا أ  العملجنننل

و فكنجننا انن  الكلمنني  ااعقب   ع يخا أو كلمل عمً   ىل ثجقلو ويم   أ  د     تب ب اعجا
ف  ال ثي ق القبدمل ال  عجنن  الجنن   نفننس ال ننا الننسه كينننة  عججننح حننيثاس. فمنني دقيننبب 

وانننبل ل آرنننا عجنننب  ىح اعجننن لننن يالجنننير حميننن لتي  اعججنننل فننن  زاننن  اعنننج  قنننب د ننن   
اعت ننننيخ أ  اللغننننل  ت نننن خ وبعنننن   علننننىاسننننت با  الجننننير لننننح فنننن  الننننزا  المعيفنننناو 
 وا  كي   إل  آرا. وعيا إلىالمفادا   كتم  اعين   ب با ا  عيا 

دخادننل واعافننل رلغننل العيننا الننسه كت ننة  علننىال يي  أ  د     ىد   عل ولسا
دمننننت ج  أ  دف ننننح المعننننين   يتننننى ؛افجننننح ال ثجقننننلو وأ  دعننننا  اللغننننل ال يفننننل حننننيلمسل

ال  نننح اثكمننن و وقنننب  ت لننن  ذلنننك المعافنننل البقجقنننل حيلتنننيخي   علنننىالم  ننن دا حيل ثجقنننل 
 .والعيدا  واللغي  حأسيلج  ي القبدمل والتب نل

 النقد الداخلي السلبي: ▪

كتيحنننل  إلننىرججمنني دفجننب الجقنننب الننبارل  اإلد نننير  فنن  اعافنننل العملجنني  التننن  أد  
خاط أو التينن خا  لمنني ا يحقننل اا فحعننب ذلننك اعافننل اننب ىكي   يو فانح   قنن  ثجقل وآخاطال  

ذلننك أ   ننسب ااخاط والتينن خا  إنمنني  ع ننا فنن  ال اقنن  عنن  و  ننل نظننا  ؛يننبم حيلفعنن 
عنن  خأدننح التقجقنن و لكجننح قننب  افننيي  ال ثجقننلو وانن  المتتمنن  أ  د نن   انني كت ننح اع نناً 

انن  ال نناوخه أ  د نن   انني فاا فننبقح وإر فننحو فلننجس  وعلىد    مجا فيدمو 
 إذ ا  المتتم  أ  د    قب رب . ياعتقبب فيدقً 

اليننبم أو  فالمننل   دم نن  ال يينن  انن  اعافننل اننب فننا  الجقننب الننبارل  وولننسلك
ال  أ أو التتايننف فجمنني كت ننح اسلننا ال ثجقننل. و نن  كتنن  ال قنني   عنن  ا يظننل ا يشنناا 

 نننسب المعل اننني و و ننن    ننن  ال سننني   التننن  اسنننت با ي ل مننن  امنننم علو وانننيأ  خوادنننل 
كت  نني فنن  ظنن  ظنناو  ا تميعجننل واقتيننيددل وسجيسننجل اعججننل  علتننح ال  ننسكا التقنني ق 

 كيالل أو د    ي.
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ال يي  عجب قجياح حيلجقننب الننبارل  المننل   أ   ت نن ك  ىد   عل ووبيفل عيال
فنن  فننتل ال ثنني ق التيخي جننلو وأ  دمننت ب  كنن  وسننجلل ام جننل للتأكننب انن  اقننباخ  يدا مننً 
المسلا والنقل فجمي كت حو لسا دقنن   ال يينن  حمتيولننل اإل يحننل عنن  أسننئلل اتعننبداو فبم 

 ا  أ م ي اي  ل :
    المسلا شي ب قب ا دعتمب علجح وي ثق فجح؟  -
 الكتيحل المت ييل؟  على    ت افا لبدح القبخا  -
 اي كت ح؟  على    جيك ع اا  اعججل  الم و اليتلو ال غ ا( أثا   -
 اثيبام أ  حعب ي حفتاا؟     كت  ال ثجقل إحي  -
     جيك اييدخ خ   إلج ي أ  كت  ي ا  الساكاا؟  -
    للمسلا  عي ي  اعججل؟  -
    قي  أيب رتم ي  المسلا حتج  قب د    ا  ع اا  انتاافح ف  الكتيحل؟  -
    ش ب المسلا التقجقل؟  -
 ؟ ف  تفق أق ال المسلا ا  خوادي  أرا     -

وثجقل انني د نن  أ  دقاأ نني حمجظننيخ العيننا  وال يي  ف   يخي  التابجل عجباي دقاأ
 السه فبخ  فجح.

ويل  ذلننك  يننججا التقنني ق واتيولننل الننابم رجج نني ودخاسننل الع قننل رننج  الظنني اا 
ا دنن   البخاسننل وانني  تينن  ر نني انن  ظنن ا او و جنني ن ننب التيننججا والتتلجنن  والتفمننجا 

 والتعلج  واجيق ل الع قي .

 وعمنننق ف مجننني لق نننيدي التابجنننل والتعلنننجح وال تننن  التنننيخي   فننن  ا نننيال  التابجنننل د
إد نننيد  علنننىويقنننب  لجننني ال نننسوخ التيخي جنننل للت  جقننني  التعلجمجنننل و   خ نننيو كمننني دمنننيعب 

  فمجاا  ل ي.

 حاضرنا التعليمي وما فيه من مشكالت، من أهمها ما يلي: ىإن الناظر إل
 التابجل والتعلجح. إلىالجظاا ال ز جل  -
 و علننجح فجنن و أدرنن و  علننجح اننبن و  علننجح أكننيددم  واالزدواي التعلجمنن :  علننجح د جنن  -

 علم .... إل .
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 ىي فنن   علجمجنني. نقنن ل إ  الجننيظا إلنن المغننيالا فنن  قجمننل البخاسنني  الجظايننل وا ينت نن  -
 يخي جنني وايدننججي اال تمننيع   إلننىييدا التعلننجح المينناه وا نن   ح إذ انني خ نن  

 والتاب ه التعلجم   م   ا   فمجا  سب الم  لل ومجا ي.

ا   مننن  لنن  المننج   التننيخي  و ف  د ط اي سنن قو  ت ننص لجنني أ   ننسب ال  نن  و 
ال يينن  فنن  ا ننيل البخاسنني  التاب يننل المقيخنننل أ   ت نن   ننسب ال  نن ا و رنن  وأ   ىوعلنن 

. إال أ  ال يينن  فنن  البخاسنني  التاب يننل يوا دنن عج   ي لتننز  ر نني إذا أخاد أ  د نن   علمجنن  
 وثننن م ي  والتزاانننح حنننح علجنننح أ    يننن  نقيطنننً   يعنننح  نننسا المنننج ا علنننىالمقيخننننل عننن وا 

 لعملح ع  عم  المسخخ اليا و و سب الجقيا   : ا مججز 

إ  اال تمنننني  الا جمنننن  حيلجمنننن ل لل يينننن  فنننن  البخاسنننني  التاب يننننل المقيخنننننل لننننجس 
حيلتننبمو ف نن  ال ديننا  كننن  ال  ننب فنن  اكت نني  التنننبم أو خفننبب أو  منن  المنننيدا 

  ننسل كننن  ال  ننب فنن  نقننب المنننيدا العلمجننل للتأكننب اننن   العلمجننل ال يفننل حننحو كمننني أنننح ال
لتاب يل المقيخنننل  نن  فبق ي أو ا  عباحو وإنمي اال تمي  اثول لل يي  ف  البخاسي  ا

يننبوم التننبم والتنن  شنن لتح حيلينن خا  إلننىوالع اا  النقيفجل الت  أد   ف دخاسل الق  ف  
اب ينننل المقيخننننل فجمننني ر ننني. واعجننن  ذلنننك أ  عمننن  ال ييننن  فننن  البخاسننني  الت فالتننن  رنننب

التفمننجاو وأ  د نن    ننسا  علننىد ننتا حيثيننبام التاب يننل الميدننجل د نن  أ   جينن  
والع اا  النقيفجننل المننسثاا  ف ا تلا الق   ىو  ا   فجح ال يي  إليي يخي   االتفمجا  فمجاً 

وأ  دتننيول الننابم  التنن  دم نن  أ   كنن   قننب أثننا  فنن  ن ننأا التننبم و  نن خب و  نن جلحو
   والع اا  الم تلفل ف  سجيم ي يخه وايب.  رج  المسثاا

فننن  الج يدنننل وخاط  ىي  التاب ينننل المقيخننننل د ننن  أ  دمنننع  ال ييننن  فننن  البخاسننن إ
المقيخنل. وقب ال دق   ف  دخاسل أو حت  أو حا ااط المقيخنننل أو المقيرلننلو إال أ  ق ننجل 

ل المقيخنننل ال البخاسنني  التاب ينن  و سخقننح. ولننسلك فننا  ال يينن  فنن  يالمقيخنننل   ننغلح دا منن 
أ  د تيخ دخاسل نظي   علجم  فايب ف  الميد . أو ا  لل  اب يننل ايدننجل  ي  مح دا مً 

ال ا ننننيل إليننننبام اقيخننننني  ريفننننل ر نننني. فبخاسننننل عنننن   ننننيخي  التعلننننجح فنننن  العيننننا 
المملننن ك  فننن  ايننناو أو دخاسنننل إداخا التعلنننجح عجنننب الننن ك ال  ا نننا فننن  اثننننبلسو أو 

 ننح المننسخخ التابنن هو ولكج نني ال دخاسنني  قننب  و اإلسنن  و  دخاسل التعلننجح الننب ج  فنن  فننبخ
ر نني فنن  حعنن  دخاسنني ح. ال يي  فنن  البخاسنني  التاب يننل المقيخنننلو وإ  اسننتفيد  ا  ح كنجاً 
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ن ال يينن  أ  د تننيخ ىإنمنني د نن  علنن  نن  انن  اجظنن خ المننج   التننيخي   ننننن ا نن لل  اب يننل ننننن
 ننسب الم نن لل حتيل نني فنن  نفننس  ويقننيخ  رننج  يننيل واعججننل فنن  يق ننل  يخي جننل فنن  رلننب انني
 يدا مننً  اتننيوالً  ف ييل نني فنن  نفننس ال لننب فنن  يق ننل أرننا  التق ل ف  رلب آرنناو أو دقننيخ  انن 

إد يد التفمجاا  والتعلج   الت   علة  سب الم نن لل فنن   ننسا ال لننب أو ذاكو وفنن   ننسب 
التق ننننل أو  لننننك الينننن خا التنننن  كينننننة علج نننني. وأ   كنننن    ننننسب التفمننننجاا  والتعلننننج   

وفننن   فمنننجاا  ي نننيخيل أو ثقيفجنننل   ننن  الم ننن لل فننن  إطيخ ننني الت نننيخه أو النقنننيف  
 وع اا  اسثاا.   ف ع قت ي حمي دتجم ر ي ا  ق  

التننيخي  أو مننيص  إلننىأ  ال يينن  فنن  البخاسنني  التاب يننل المقيخنننل ا منني خ نن  
مننة ف مح. فبخاسل  يخي  التابجل حيلجم ل لننح لج إلى يسيعجً  ؛التيدا علىفجح فا  عججح 

اثفنن ل  إلننىف ننح التيدننا. والا نن    علننىوإنمي    أداا لح  عججح  ي؛ف  يب ذا   ي بفً 
التيخي جل للم  لل التاب يننل أو الجظنني  التعلجمنن  فنن  رلننب اعننج  أو فنن  أكنننا انن  رلننب  نن  

سنن اط للم نن لل التاب يننل أو الجظنني  التعلجمنن .  وحيلجم ل لح  م جب لبخاسل التيدننا وف مننح
ف ننح  إلننىم مننل لل يينن  فنن  البخاسنني  التاب يننل المقيخنننلو  نن  ال فنن ل الجق ننل النيلنننل ال

 يسنننلجح للتيدننناو و نننسا الف نننح ال  تنننأ   لنننح إال رتت ننن  ن نننأا الم ننن لل أو الجظننني   يخي جننن  
اثودنني  التيدنناا للم نن لل أو الجظنني  التعلجمنن . والتت نن   جنني ال  إلننىلل فنن ل  ا م جننبً 

كنني  أو ا نن للو  يو التننبم التابنن ه نظياننً دعجنن   ت نن   غجننا ال نن   الظنني اه التابنن ه أ
وإنمي اي  ا  م ر سب الظي اا أو التبم انن  اننسثاا  واتغجنناا . ولعنن  كنن  دخاسننل ييلننل 

Case Study  ْقنننل  و جأل أو دخاسنننل اArea Study   فننن  التابجنننل المقيخننننل  ت لننن  اننن
أا ال يي  أ  دقب  ل ت  ييلتحو أو المج قل الت   بخسنن ي حفينن   ننيخي    تت نن  فجننح ن نن 

ن و  نن خ الم نن لل أو الجظنني   ن ا دنن   البخاسننل نننننن والع اانن  التنن   ف القنن   يا ججننً  ي يخي جنن   نننننن
فنن خ  ي التنن  وفننلة إلج نني  علننىالم نن لل أو الجظنني  والتنن   علت نني   ننبو  علننىأثننا  
 مننننل رننننج  والع قنننني  القي ولعنننناا الم نننن لل فنننن  ييدننننا ي ويننننبود ي وأحعيد نننني ا م جننننبً 

 والع اا  النقيفجل المسثاا علج ي. ف الم  لل ف  ييدا ي والق  
 ومن الدراسات التاريخية في مجال التربية المقارنة:

 A Culturalحعجنن ا : يالتننيخي  النقننيف  للتابجننل الغابجننل«  Buttsدخاسننل حننيطس  -

History of Western Education والتعلننجح فنن  و ويتجننيول فج نني   نن خ التابجننل
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اجتيننا  ويتننىلنقيفجننل انن  العيننا ال جلججنن  اال تميعجننل وا ف الننبول الغابجننل والقنن  
 ننيخي  التابجننل  إلننىالبخاسنني  المقيخنننل اجننح  إلننىالقننا  الع نناي و و نن  كتنني  أقننا  

 والتعلجح.
ثنننا التقننب  العلمنن  والتكج لننن    دخاسننل أ.دم اتمننب سننجا النننب   ف منن  حعجنن ا : يأ -

رمننس بي الغابجل«و وارتيخ فنن   ننسب البخاسننل و نظح التعلجح ف  حع  دول أوخ  ىعل
و  لجباو وقي  ال يينن  فنن  عادننح  ووبل ج ي ووألمينجي ووفانمي وإن لتاا :  و  ودول

 إلننىالزاجنن  للبخاسننل  المننبفالتيخي   لت  خ نظي  التعلجح ف  دول المقيخنننل رتقمننجح 
 المااي  التيلجل:

  .1870اايلل اي ق   سجل  -
  .1918 إلى  1870المايلل ا   -
  .1994 إلى  1918المايلل ا   -
  .1960 إلى  1994يلل ا  الما  -

دخاسننل أ.دم ع ننب الغجنن  سننجب أيمننب ع نن د حعجنن ا : يدخاسننل اقيخنننل لتننيخي  التابجننل«و  -
العينن خ التب نننل فنن   يتننىو جيولننة اث ننب  ل  جي والتابجننل عجننب اإلمايننق والاوانني  

 ال ام والغا .
  دخاسننل أ.دو ن جنن  سننعب رلجنن  حعجنن ا : يدخاسننل اقيخنننل للتعلننجح ال زا نناه فنن  فتا نن  -

والع اانننن   ف لقنننن  االيننننت ل الفانمنننن  لل زا ننننا والت ننننح النننن طج «و اسننننتعاا فج نننني ا
االينننت ل الفانمننن و   ننن التعلنننجح ال زا ننناه فننن  فتا نظننني   علنننىل وانع يسننن ي جننن النقيف
قننني  حعننناا  تلجننن  اقنننيخ  للتعلنننجح ال زا ننناه فننن  فتا ننن   اً الت نننح الننن طج و وأرجنننا و 

 االيت ل الفانم  والت ح ال طج .
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