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 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

 تجديد المعالجة المنهجية في البحوث التربوية المقارنة
 إعداد                                         

 (1) أحمدفتحي د/ شاكر محمد  أ.                                            

   المقارنة.التربية  م وث التربوية المقارنة هي بحوث علالبح

عكثنننر اننني علنننم مربنننول ولكننني عل علنننم مربنننول اقنننار؟ هنننو المق نننو   وهننن  ه نننا  
   اقار؟  

   مطورية لعلم التربية المقارنة   ه ا  اراح ه   عو باألحرى 

 تطور علم التربية المقارنة: ـــ أولً 

 Comparative تنن  نني اقال Antonio Novoa ايشننير عنتونيننو نو ننو 
Research in Education   إلننأ ع؟ علنننم التربيننة المقارننننة اننر بننن رب  اراحننن

 مطورية، متمث   يما يلي:
 ي نهايات القر؟ التاس  عشر  :Knowing The Otherمعرفة اآلخر  -1

صاحب  حاجة ك  و ،Mass Schoolingبرز امجاه التوس   ي التعليم 
 ولة للتعرف علأ ال ظم التعليمية  ي الدول األخرى؛ األار الذل مرمب 

 اساعدة الم لحييعلي  ظهور علم التربية المقارنة المتمحور حول 
 اي عج  ب اء نظمهم القواية للتعليم. االجتماعييي

مية رسخت الحرب العال: Understanding The Otherفهم اآلخر  -2
سواء كا؟ هذا اآلخر قوة بغية  هم اآلخر،  ؛الدولياألولأ ضرورة التعاو؟ 

 ،New Worldوذلك اي عج  ب اء عالم جديد  عخرى؛ ا ا سة عو  والً 
ك  ا هما مجديد عو محديث ، والذل يتطلب ب اء New Manوإنسا؟ جديد 

 التعليم، واي ثم ركز علم التربية المقارنة علأ اقارنة السياسات التعليمية.

 

 ـ جامعة عين شمس.ـ أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية، كلية التربية )1(



 جتديد املعاجلة املنهجية                   أ.د/ شاكر حممد فتحي أمحد                

 

12 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

شهد ال  ف الثاني اي : Constructing The Otherبناء اآلخر  -3
ا  ي المعالجات الم هجية  ي التربية المقارنة، القر؟ العشريي مجديدً 

واستحداث اداخ  ا هجية ات ثرة بالمداخ  البحثية  ي العلوم األخرى. ونظر 
تقدم ا لتحقيق الي  ا رئيسعلم التربية المقارنة إلأ التعليم باعتباره ا درً 

 ،وب اء ال ظم التربوية ،واي ثم  ب اء اآلخر ؛عياالجتماو االقت ا ل 
ومطوير سياسامها هو السبي  إلأ هذا التقدم. وعضحأ البحث التربول 

الدول ا التوص  إلأ حلول للمشكالت التربوية علأ استوى  ً المقار؟ استهد  
 واستوى التكتالت اإلقليمية.

ا  بداية األلفية الثالثة وبزوغ : Measuring The Otherقياس اآلخر  -4
ال ظم التعليمية علأ مك ولوجيا المعلواات واالم االت ضرورة م سيس 

عصبح الشغ  الشاغ  لباحثي التربية المقارنة اي خالل علم التربية  ؛الفائقة
المقارنة الجديد البحث عي اؤشر لقياس ادى جو ة ال ظم التربوية 

 و اعليتها.

 متغيرات العالمية والتربية المقارنة في األلفية الثالثة:ال ا ـــثانيً 

إ؟ التربينننة المقارننننة  ننني األلفينننة الثالثنننة م عنننت  :انننا سنننبق إلنننأ القنننول يقو ننننا
 A Radical, Neo- Comparativeبالتربيننننة المقارنننننة والرا يكاليننننة 

Education  عو مربينننننننات اقارننننننننة واتعننننننند ةMulti Comparative 

Education الجدينندة )التربيننة المقارنننة  نني األلفيننة ع؟ التربيننة المقارنننة و ، والواضح
خ ننننائن، انننني عبرزهننننا: القننننراءة ال قديننننة للسننننيا  العننننالمي الثالثننننة( متميننننز بعنننندة 

والسياقات الثقا ية المتعد ة، والفهم العلمي ال ننحيح للتحننوالت والتغيننرات العالميننة، 
التحننوالت والتغيننرات )اآلنيننة والمسننتقبلية( علننأ ال ننحيح النعكاسننات هننذه را  واإل 

   واآلخر، وكذلك  هم  اللة م ااي االهتمام بال ظم التعليمية القواية. التعليم والتعلم 
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نتجننت عنني عنندة اتغيننرات عالميننة ذات ع؟ التربيننة المقارنننة الجدينندة  وال شك
مقارنننة  نني مننداعيات، وقنند شننكلت هننذه المتغيننرات والتننداعيات نظننرة جدينندة للتربيننة ال

 األلفية الثالثة.
 :المتغيرات العالمية -1

ال جدال  ي ع؟ بدايات األلفية الثالثننة شننهدت عنندة اتغيننرات اتسننارعة ذات 
منن ثير عننالمي. األاننر الننذل انعكننس بالتبعيننة علننأ النن ظم المجتمعيننة العااننة والنن ظم 

والثقا يننة عنني الخ وصننية البي يننة التعليمية خاصة  ي العالم عجم ، بغننا ال ظننر 
 للمجتم  عو التعليم.

 يمكي إيجاز عبرز هذه المتغيرات العالمية  يما يلي:وب فة عااة 
واي ثم التعاا  ا  افهواي الزاا؟  ؛التسارع المعلوماتي والتكنولوجي -ع

والمكا؟ ب ورة غير مقليدية. األار الذل ع ضأ إلأ مجاوز الحدو  بيي 
 الدول.

واا يترمب علي  اي زيا ة عد   ؛سيتهتنافعولمة القتصاد وزيادة درجة  -ب
؟ الكيانات االقت ا ية عبر القواية، وعبر القارية، واي ثم ر ا  كرة ع

 المجتمعات بمثابة مشكيالت اجتمعية ا عزلة.
، والها  ة إلأ موظيف افهواي ابلورة اتجاه المجتمعات الموجهة معرفي   -ج

 .عنشطتهاالت ا سية واإلنتاجية  ي جمي  
الها  ة إلأ محقيق جو ة اإلنجاز  تعزيز التغيير التنظيمي للمؤسسات - 

 وسرعت  ومميزه.
 ي اقاب  مضاؤل الدولة  بين المجتمعاتتعاظم العتماد المتبادل  -ه

ال ظام االقت ا ل العالمي ا الندااج الدولة القواية  ي نظرً  القواية؛
 بدرجات اتفاومة.
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 ي امخاذ  Nation-State للدولة القومية يبلورة الدور الرئيس -و
ا، ومتيح حرية ا وعالمي  ا وإقليمي  احلي   :مزيد اي قدرمها الت ا سيةسياسات 

 اإلبداع لموار ها البشرية.
 ،ال امجة عي مزايد عولمة المجتمعات إيالء الهتمام لمعالجة المشكالت -ز

 .ومدوي  العلوم االجتماعية
 اليونسكو، واجلس التعاو؟ والت مية ، مثل:تعاظم دور المنظمات الدولية -ح

 ي الت ثير علأ ، وا ظمة التجارة العالمية(  ي المجال االقت ا ل
ا لت كيدها علأ افاهيم اي ش نها التكيف ا  البي ة نظرً  التعليم وسياسام ؛

، Trainabilityالعالمية، اث : الت ا سية، واإلنتاجية، والقابلية للتدريب 
 .Accessibilityواإلماحة 

 تداعيات المتغيرات العالمية: -2

لقد ع ت المتغيرات العالمية سالفة الذكر إلأ عنندة مننداعيات، انني عبرزهننا اننا 
 يلي:
، Learning Society مجتمع األلفية الثالثة إلى مجتمع تعلمتحول  -ع

 Lifeواعتما  نظم التعليم  ي  علأ افهوم التعلم ادى الحياة للجمي  

Long Learning for All. 
اي عج  التوا ق ا   ؛إحداث تغييرات جذرية في النظم التعليمية -ب

االحتياجات اآلنية والمستقبلية إلنسا؟ األلفية الثالثة، وكذلك االستجابة 
 لمتطلبات الت ا سية العالمية.

اعتبار المقارنة الدولية لنظم التعليم بمثابة القياس المقارن لصنع  -ج
؛ حيث يفيد ذلك  ي بزوغ على مستوى الدولة القوميةالقرارات التعليمية 

الدولة بزوغ اقواات و إلصالحية اي  اخ  نظم التعليم القواية، القدرة ا
 الفعالة.

انتقال اركز الثق  واالهتمام اي نظم التعليم القواية إلأ نظم التعليم  - 
 العالمية، وعلو ش ؟ ال ظم العالمية.
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ا علأ الجم  بيي االنتماء القواي اعتبار مطوير سياسات التعليم قائمً  -ه
جات التعليم، كاستجابة طبيعية لمتغيرات األلفية واالنفتاح العالمي لمخر 

 الثالثة، سواء المعر ية عو التك ولوجية عو االقت ا ية.
 العالمي.م سيس مربية المواط ة علأ الجم  بيي البعد القواي، والبعد  -و
إ؟ اا ع رزم  بدايات األلفية الثالثة اي اتغيرات عالمية ومداعيامها علأ  -ز

التعليمية يلفت االنتباه إلأ استوى ال ظم المجتمعية، وكذلك ال ظم 
ضرورة إعا ة ال ظر  ي اوروثات التربية المقارنة )البازغة  ي القر؟ 
التاس  عشر والقر؟ العشريي( وكذلك محرل و حن ابررات التجديد 

 م هجي  ي البحوث التربوية المقارنة الرا يكالية.ال

 مبررات التجديد المنهجي في البحوث التربوية المقارنة: ـــ الثً ثا

 واا التجدينند الم هجنني مستوجب و حقيقة األار ع؟ ه ا  ابررات استوجبت 
  ي البحوث التربوية المقارنة، وا ها اا يلي:

 Patricia ا لرعل بامريشيا برو  وتالرا يكالية و قً إ؟ التربية المقارنة  -1

Broadfoot  مسهم  يها علوم عخرى  ،التخ  ات ة متطلب اداخ  اتعد ،
 .واألنثروبولوجياالجتماع، والسياسة، واالقت ا ، والجغرا يا، والتاريخ، اث : 

؟ الطبيعة المغايرة ل ظم التعليم لما بعد الحداثة، ومجاوز افهوم الدولة إ -2
 ننننن  نتيجة لت ثيرات العولمة والت ا سية االقت ا يةننننن القواية وع وارها التقليدية 

والكيانات اإلقليمية، ع ت إلأ االهتمام بمستويات إلأ الت كيد علأ التكتالت 
  ي  هم واعالجة نظم التعليم ا و عاليةً ر محديً للتحلي   ي التربية المقارنة عكث

 بعد الحداثة.
يؤسس ا ا اجتمعي  ا قواي  الحا ل والعشريي اشروعً اعتبار التعليم  ي القر؟  -3

علأ ا ظور  ولي عالمي، والبحوث التربوية المقارنة هي المس ولة عي 
م صي  هذا الم ظور ومدعيم  اي خالل اا ي   إلي  اي معميمات 

Generalized Concepts واؤشرات ،Indicators. 
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الم ظواة اعتبار الجو ة والفاعلية والمحاسبية اعايير حاكمة ل جاح  -4
 التعليمية.

  ي اي البحث عي ع ض  الممارسات استوجبتمية، واا العالالت ا سية  -5
وض  اؤشرات لتقييم األ اء علأ األ اء العالمي واالسترشا  بها اي عج  

 المستوى القواي.
ا، بهدف ا وزاانً ضرورة ال ظر إلأ  ي ااية الظاهرة التربوية المقارنة اكانً  -6

 استشراف استقبلها والت بؤ بما يواجهها.
استقراء ومحلي  اا سبق يقننو  إلننأ اقولننة افا هننا: إ؟ التجدينند الم هجنني  نني 

 التربوية المقارنة حتمية علميةالبحوث 
 كيفية التجديد المنهجي: ـــ ارابعً 

عو التربينننة المقارننننة الجديننندة  ننني األلفينننة معتبنننر التربينننة المقارننننة الرا يكالينننة 
 ،ا لت نننوع عهننندا هانظنننرً  ؛Trans – Disciplinyا عبنننر مخ  ننني الثالثنننة علمنننً 

التركيننز علننأ اقارنننة المسننتقبليات . Cown ا لننرعل كنناو؟ و قننً و  ا،اهتمااهنن  واجاالت
Comparing Futures  بجانب اقارنة الماضيComparing Posts. 

األاننننر الننننذل يفننننرا عو يسننننتوجب اإل ننننا ة انننني الت ننننوع الثننننرل للم هجيننننات 
التربينننننة اوضنننننوعات المتاحننننة لمنننننا بعننننند الحداثننننة )كمينننننة عو نوعينننننة(  نننني اعالجنننننة 

وإجراء البحوث التربوية المقارنة، شريطة ع؟ معتمنند المعالجننات الم هجيننة  ،المقارنة
االستشننرا ية خ  ذات القيمننة للبحوث التربوية المقارنة  ي األلفية الثالثننة علننأ المنندا

 عو الت بؤية.
إحننداث التجدينند الم هجنني  نني البحننوث التربويننة المقارنننة يتنن مأ وعلينن   نن ؟ 

 :، وهياي خالل عربعة بدائ 
 :، مثل(األلفية الثالثةالمداخل أو المنهجية المعاصرة )منهجيات  -1

 .Transitolgies Approachادخ  التحوالت  -
 .World-System Approachادخ  ال ظام العالمي  -

 .Learnologies Approachادخ  التعليمية  -
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 .Morphological Method المورفولجياألسلوب  -
 .Action-Research Methodعساليب بحوث األ اء  -

نهجية للظواهر توظيف أساليب الدراسات المستقبلية في المعالجة الم -2
 :، مثلالمقارنةالتربوية 

 .عسلوب محلي  ال ظم -
 .عسلوب السي اريو -

في النصف الثاني من القرن اإلفادة من بعض المداخل المنهجية السائدة  -3
 :، مثلالعشرين

 .ادخ  جورج بريدال -
 .ادخ  برايي هولمز -
 .كستاييإادخ  نواه و  -
  .اللتباخالوظيفي المدخ   -

 المنهجي:النحت  -4
علنننأ  م بؤينننة،بمع نننأ ابتكنننار عو اسنننتحداث اننندخ  لننن  قيمنننة استشنننرا ية عو 

قنند ي فننر  بوضنن  هننذا المنندخ  و غرار المداخ  الم هجية المذكورة  ي البدي  األول. 
 .عو البرا يم عستاذ اتخ ن عو  ريق اتخ ن

  قاعدة ذهبية مؤداها:
وكذلك  ،لألسس ال ظرية ألل بدي  اي البدائ  األربعة  ال حيحإ؟ الفهم العلمي  

عاننر سننابق لتب نني البنندي ، ثننم ينن مي االجتهننا  الم هجنني  نني  ؛  يننات التطبيننق الخاصننة بنن 
 المقارنة.المعالجة بما يحقق االستشراف المستقبلي للظاهرة التربوية 

*** 
إحنداث ثنورة ا كا؟ البدي  المستهدف إلحداث التجديد الم هجي عو وعي  

 هو:و  ه ا  سؤال يطرح نفس ،  المقارنة؛ا هجية  ي البحوث التربوية 
 و إحداثه؟ أفراد أم هيئات؟ ولماذا؟أيناط به البدء بالتجديد المنهجي من الذي 


