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 تصور مقترح لتطوير أبحاث التربية المقارنة من وجهة نظر الخبراء
 د. تغريد أحمد عبدهللا عسيري                                                          

 ية المملكة العربية السعود                                                         
 :المستخلص

متطلَّبات تطوير أبحاث التربية المقارنة في الجامعات لتعرف على اإلى هدفت الدراسة 
تصور مقترح لتطوير أبحاث مجموعة من خبراء التربية، ووضع السعودية من وجهة نظر 

ى واعتمدت علالدراسة المنهج الوصفي ، واستخدمت التربية المقارنة في الجامعات السعودية
ربية خبراء التمجموعة من صرت عي ِّنُة الدراسة على اقتو  أسلوب دلفاي للدراسات المستقبلية،

صلت وتو  ،( خبيًرا28بلغ عدُد المستجيبين )المقارنة في الجامعات السعودية والعربية، وقد 
ا ضمن ص التربية المقارنة للدراسات العليافتتاح مسارات في تخص  نتائج الدراسة إلى ضرورة 

ا ودولي   اربي  ين في التربية المقارنة عالخبراء المختص ِّ استقطاب الكفاءات من ، و األقسام التربوية
لى عتشجيع القائمين على برامج االبتعاث الخارجي  ، وأيضاً للتدريس في الجامعات السعودية

 ، كما وضعت الدراسة تصور مقترحمن فرص االبتعاث لدراسة التربية المقارنة تخصيص جزء  
 .معات السعوديةلتطوير أبحاث التربية المقارنة في الجا

 دلفايأسلوب   –تصور مقترح –الكلمات المفتاحية: أبحاث التربية المقارنة 
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Abstract: 
The study aimed to identify the requirements for the development of 

comparative education research in Saudi universities from the point of 

view of a group of education experts, and to develop a proposed 

scenario for the development of comparative education research in 

Saudi universities. The study used the descriptive approach and relied 

on Delphi method for future studies. The study sample was confined to 

a group of experts of comparative education in Saudi and Arab 

universities. The number of respondents was (28) experts. The study 

results concluded that there is a necessity for opening pathways in the 

comparative education specialization for postgraduate studies within 

the educational departments, and attracting competencies from experts 

specialized in comparative education in the Arab world or from all over 

the world; to teach in Saudi universities, as well as encouraging those 

in charge of external scholarship programs to allocate a portion of 

scholarship opportunities for studying the comparative education. 

Moreover, the study also developed a scenario for developing 

comparative education research in Saudi universities. 

 

Keywords: Comparative Education Research,  Proposed Scenario – 

Delphi Method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
64 

 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية

  

 كتوبرأعدد 

 2020ول ألاالجزء 

 مقدمة
التي  البحُث التربوي أداُة التربية في التطوير والوصول إلى حلول  للمشكالت والقضايايعد 

ات تواجه التعليَم، ولن يكون هناك إصالٌح أو تطوير تربوي ما لم يستند إلى بحوث  ودراس
(. والن ظُم 28م، ص 1991لة فكر  تربوي علمي )إسماعيل، مستنِّدة هي أيًضا إلى حصي

؛ ده لبحثهإعدا التعليمية وقضاياها تمث ِّل البدايَة والنهاية للبحوث التربوية، وهدَف كل ِّ باحث من
 ها، كماضوعاتِّ فالقضايا التربويُة تمث ِّل المنبَع الذي تستقي منه البحوُث التربوية مشكالتِّها ومو 

رها الذي يستثمر نتائَج تلك الدراسات في تحديث النظم التعليمية وتطوي أنه يمثل المصبَّ 
 (.2م، ص2001)عمر، 

، اامً ه تممُ ـلضح معالم تتَّ  ،النشأة حديثَ  اعلمً  -وهي أحُد روافد التربية  - المقارنة التربيةُ  عد  تُ و 
 منذ الحربفرض نفسه على جملة العلوم التربوية في جامعات العالم قد أنه  من رغمعلى ال

 من زَ رَ خيرة بَ ا في السنوات األا كبيرً التربية المقارنة اهتمامً  شهد ميدانُ فقد  ؛العالمية الثانية
 رِّ ي تطويهذا العلم ف التي أظهرت أهميةَ و  ،دة لرجال التربية المقارنةخالل الكتابات المتعد ِّ 

 راسميالمسؤولين و  عدةِّ منا التعليمية، ومساظُ إدراكنا لمشكالت نُ  همنا للتربية، وتعميقِّ فَ 
ة كفاء ط والبرامج في توجيه اإلصالحات المنشودة، وزيادةِّ طُ سياسات التعليم وواضعي الخُ 

 لحقلَ اثري العربية للدراسات واألبحاث التي تُ  المكتبةُ تفتقر ذلك من غم رَّ على الالنظام، و 
 .(11م، ص2009، األصول المنهجية في التربية المقارنة )خليل في مجالالتربوي المقارن 

إعادة الداعية إلى من األسباب الكثير ( أن هناك Watson, 1999) ت كيث واتسون كما ذكر 
ت فعلى الرغم من تنامي األوراق واألبحاث في المجالَّ  ؛النظر في دراسات التربية المقارنة

النقاش حول لناحية النظرية و ل املحوظً  اهناك غيابً  ، فإنالعلمية حول دراسات التربية المقارنة
ًما  -، إضافًة إلى ذلك ليس هناك بلٌد المنهجية المستخدمة في التربية المقارنة َمْهما كان متقد ِّ

ال يحتاج إلى تطوير في نظامه التعليمي؛ فجميُع ُبلدان العالم َتشُعر بالقلق إزاء  -في التعليم 
ن أي ِّ نظام ُتظهر فيه تجرِّبٌة اإلصالحات التربوية، وهذا يتطلَّب منها القناعَة بأن يتعلَّموا م

متمي ِّزة؛ فنحن اآلن نعيش فترًة جميُع ُنظم العالم فيها مقترِّضة، كما أنها جميًعا جهاُت مانحة، 
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ة في أي ِّ نظام تعليمي إلى االهتمام بالدراسات المقارنة؛ وذلك  ر الحاجة الملحَّ وهو ما ُيظهِّ
 .(pp. 7-9)لمواجهة التحديات واالستعداد للمستقبل 

 مشكلة الدراسة
سية لتنافاللبحث التربوي المقارن َدوٌر بارز في تطوير التعليم الذي يشك ِّل األساَس في تحقيق 

لت ا توصَّ مالعالمية؛ ألنه يمك ِّننا من التعر ف على موقعنا في التعليم العالمي، والوقوف على 
 إليه ُنظُم التعليم العالمية.

كذلك في جمهورية مصر العربية يجد األقساَم والباحُث في بعض جامعات العالم، و 
صة، واألبحاَث العديدة في هذا النوع من األبحاث، كما الجمعيات المتخصصة  المتخص ِّ

ي والمراكز البحثية التي تعنى بهذا المجال من البحث التربوي، وبالنظر إلى الجامعات ف
ٌص مستق مسار )َوى لٌّ للتربية المقارنة سِّ المملكة العربية السعودية نرى أنه ال يوجد بها تخص 

ة، ويمنح درج ة التربية الدولية المقارنة( ضمن قسم إدارة وأصول التربية في جامعة جدَّ
ُص التربية المقارنة، إ م فنما يُ الماجستير فقط، أمَّا باقي كليَّات التربية فليس فيها تخص  قط قدَّ

رات  دراسية وأبحاث، كما أن أبحاث ا يوجد  ما اللتربية المقارنة قليلٌة وحديثة، كفي صورة مقرَّ
صة في علم التربية المقارنة ُتعنى   شرها.نسهم في بتطوير أبحاثه ودعمها وتُ مراكُز أو جمعياٌت متخص ِّ

بحاث أم( ضرورُة التفكير الجاد ِّ في طبيعة 2016وقد جاء في نتائج دراسة والء عبد الرحمن )
ل بِّ  الدراسات التربوية المقارنة، ودفعِّ  لم هذا الع نيةَ الميدان لطرائَق جديدة، وإجراء دراسات تشكِّ 

سيق م( غياَب التن2007الحديث وتحق ِّق الهدَف منه، كما بيَّنت نتائُج دراسة عبد القوي )
م( 2001والتكامل بين الجامعات فيما يتعلَّق بأبحاث التربية المقارنة، وخلصت دراسُة عمر )

اجات ها لحضايا المهمَّة في تناول الدراسة المقارنة، ومدى استجابتإلى ضرورة التركيزِّ على الق
باع رة ات ِّ المجتمع والنظام التعليمي، والتركيزِّ على األبحاث التي يحتاج إليها الميداُن، وضرو 
  ُخطوات البحث العلمي المقارن والمداخل المستخدمة؛ وذلك إلثراء حركة الفكر التربوي.

أن هناك الكثيَر من األسباب (Keith Watson, 1999,pp.233,236)تؤك ِّد دراسُة واتسون و 
وراء الحاجة إلى إعادة النظر في حقل أبحاث التربية المقارنة في هذا الوقت، ومنها: تحد ِّي 
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ص التربية المقارنة على أنه ال يمث ِّل أيَّ أهمية، وربط  نظرُة واضعي السياسات إلى تخص 
 حليل ظواهره في ضوئها، واالستعداد للمستقبل والتنبؤ بعمليات اإلصالح.وتالتعليم بالسياقات المختلفة 

ن موألن البحث في التربية المقارنة حديٌث في الجامعات السعودية، وألنَّ البحث العلمي 
 ن بذلُ أالوظائف األساسية للجامعات ويمثَّل أحَد مهام ِّها األساسية، يتعيَّن على الجامعات 

مَّة حاث التربوية، ووضُع التجديد واالبتكار في البحث العلمي على قالُجهد في تطوير األب
ندتها، لذا جاءت هذه الدراسُة لتتناول موضوَع تطوير   لخبراء.اهة نظر أبحاث التربية المقارنة من وجَأجِّ

 أسئلة الدراسة:
 الدراسة الحالية إلى االجابة على التساؤل الرئيس التالي:تسعى 
 ؟التربية المقارنة من وجهة نظر بعض الخبراءر مقترح لتطوير أبحاث مكن وضع تصو يف س: كي

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 ما األسس النظرية للتربية المقارنة؟ .1
 خبراء؟من وجهة نظر ال الجامعات السعوديةة المقارنة في ما متطلَّبات تطوير أبحاث التربي .2
ر المقترح لتطوير أبحاث الترب .3  ية المقارنة؟ما التصو 

 تهدف الدراسة الحالية إلى أهداف الدراسة:
على متطلَّبات تطوير أبحاث التربية المقارنة في الجامعات السعودية من  التعرف .1

 وجهة نظر خبراء التربية.
 لخبراء.االمقارنة في الجامعات السعودية في ضوء رأي بناء تصور مقترح لتطوير أبحاث التربية  .2

 أهمية الدراسة:
 ع اهمية الدراسة مما يلي:تنب

 لك مناإلضافة العلمية لألدبيات التربوية فيما يتعلَّق بأبحاث التربية المقارنة: وذ .1
ًرا مقترًحا لمهارات البحث في التربية   نة.لمقار اخالل تقديم تصو ر مقترح يتضمَّن مقرَّ

 د ِّمة.م المتقة في دول العالالتربوي من خالل مسايرة أبحاث التربية المقارناالرتقاء بالبحث العلمي  .2
ين توحيد أساليب البحث ومناهجه في التربية المقارنة في الجامعات السعودية للباحث .3

ر  مشتَرك تحت ضوابَط علمية .  واألكاديميين؛ وذلك من خالل تدريس مقرَّ
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من اختيار مشكلة البحث، ومعرفة معايير اختيار دول  موتمكينه ينمساعدة الباحث .4
 اختيار المنهج األنسب للدراسة. المقارنة، و 

 حدود الدراسة:
ظر تطوير أبحاث التربية المقارنة في الجامعات السعودية من وجهة ن الحدود الموضوعية:

 الخبراء في مجال التربية المقارنة؛ من خالل محاولة حصر متطلبات التطوير.
 سعودية.كليَّات التربية في جامعات المملكة العربية ال الحدود المكانية:
ربية خبراء الدراسات المقارنة في كليات التربية في جامعات المملكة الع الحدود البشرية:

 .وإشراًفا( تأليًفاالخبرة واالهتمام بأبحاث التربية المقارنة بحثًا و السعودية؛ وهم: )جميع المختصين من ذوي 
 منهج البحث

م(: "ذلك 2016يعرفه )العساف،  تستخدم الدراسة المنهج الوصفي بصورته المسحية؛ والذي
نهم، النوع من البحوث الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة م

(، وذلك 211بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط" )ص
راد بجوالته الثالث، في ثالث استبانات تطبق على أف Delphiمن خالل أسلوب دلفاي 

مقارنة ية الالدراسة الميدانية )خبراء التربية المقارنة( للتعرف على متطلبات تطوير أبحاث الترب
 في الجامعات السعودية.

 المحور األول : االسس النظرية للتربية المقارنة
ها لإلجابة عن السؤال األول للدراسة قامت الباحثة بعرض مفهوم التربية المقارنة وأهميت

كن ضافة الي عرض أهم مداخل دراسة التربية المقارنة، ويممحاور تطورها، باإلوأهدافها، و 
 توضيح ذلك كما يلي:

 مفهوم التربية المقارنة
ة تعريفات،   يلي: فيما ويمكن عرض أهم هذه التعريفاتعرَّفها علماُء التربية المقارنة بعدَّ

تلفة ية في البالد المخ: هي الدراسُة التحليلية للتربM. Jullienتعريف مارك جوليان  -
وَف ُبغيَة الوصول إلى تطوير الن ُظم القومية للتعليم وتعديلها بما يتماشى والظر 

 (.11م، ص1991المحلية )سمعان ومرسي، 



  

 

 
68 

 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية

  

 كتوبرأعدد 

 2020ول ألاالجزء 

نه : هي المسح التحليلي للن ُظم األجنبية، ويرى أG. Beredayتعريف جورج بيريداي  -
ب إذا كان على التربية المقارنة أن َتنُشد شيًئا ختالف ه واالذا قيمة من دراسة أوُجه الشَّ

دارُس دة؛ ففي الن ظم التعليمية، فإنه لن يتحقَّق ذلك إال باالعتماد على مياديَن متعد ِّ 
 ربويةالتربية المقارنة يحتاج إلى الكثير من المهارات والمعلومات والبيانات غير الت

 (.19م، ص2013)الزكي والخزاعلة، 
: هي وضُع تصو ر إلصالح التعليم على أفضل ما N. Hans تعريف نيكوالس هانز -

ى يكون قياًسا إلى الظروف االجتماعية واالقتصادية.. والتربيُة المقارنة تنظر إل
 (.21م، ص1995المستقبل بقصد اإلصالح بهدف  نفعي إصالحي )فهمي، 

وبريكمان، وقد عرفها عدة علماء بتعريفات متعددة؛ منهم شنيدر، وكاندل، ومالينسون، 
 والورايز،  وأدموند كينج، وهولمز... كل تناولها من زاوية اختصاصه.

 أهمية التربية المقارنة:
 األهداف ا إلىتؤد ِّي الدراساُت المقارنة َدوًرا مهم ا في الدراسات األكاديمية؛ وتعود أهميَُّته

دة التي تحق ِّقها في مجال التربية أو المجاالت األخرى، والت زاعلة، والخ ي ذكرها )الزكيالمتعد ِّ
 ( على النحو التالي:23م، ص2013
 أهمية الدراسات المقارنة في التربية: .1

وتقديمِّ  تتمثَّل في حل ِّ المشكالت التعليمية، والوقوفِّ على األسباب التي أدَّت إليها،
الع على تجارِّ  طين وصانعي السياسات التعليمية، واالط ِّ ب الحلول المناسبة للمخط ِّ

 المختلفة وممارساتها في ضوء عواملها الثقافية المؤث ِّرة. النظم
 أهمية الدراسات المقارنة على المستوى الشخصي: .2

َصبُغ الباحث بالموضوعية وَسعة األفق وُبعد النظر، وعدم االنخداع بالشكليات، 
اته وتوعيته بكيفية الوصول إلى األهداف المرغوبة، والقدرة على الموازنة بين إمكان

 افه، والتخطيط العلمي السليم للوصول إلى تلك األهداف.وأهد
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 أهمية الدراسات المقارنة من الناحية القومية: .3
م في التربية والمجتمع كل ِّه، قدرتها على وضع األساس السليم للتق وارتباطها د 

 ر ِّدةباأليدولوجيا السائدة في المجتمع؛ بحيث تساعد في تنمية الشخصية القومية المتف
 إطار متمي ِّز.في 

 أهمية الدراسات المقارنة من الناحية السياسية: .4
م الناجم عن تحقيق األ  هدافارتفاع الحس ِّ الوطني أمام الشعوب األخرى نتيجًة للتقد 

الوطنية، كما تساعد التربيُة المقارنة في االحتكاك بالشعوب األخرى من خالل 
 لسالماتلِّف البلدان، وتسهم في تحقيق المعل ِّمين والسياسي ِّين والدبلوماسي ِّين في مخ

 تقريبالعالمي وإحداث التفاهم بين الدول، والتعاون في حل ِّ المشكالت التعليمية، وال
 بين أهداف التربية في مختلف المجتمعات.

 أهداف التربية المقارنة:
دة، لكل   منها رأُيه في تحديد التعريف  ن، لميداواحظيت التربيُة المقارنة بوجهات نظر متعد ِّ

ُد يرجع إلى االختالف في الهدف من الدراسة في التربية المقارنة من دار  ى س  إلوهذا التعد 
 آخر، ومن تلك األهداف ما يأتي:

، وضوعيتنم ِّي التربيُة المقارنة في الباحث االتجاَه الم الهدف العلمي األكاديمي: (1
م َفهَمه للمشكالت التربوية على ُأُسس عميقة، و  العمُل بة، و اقتراَحه للحلول المناسوُتقو ِّ

ر العقلي محبٌَّب إلى نفس كل ِّ باحث وطالب علم، وكذلك مداومُة التأم ل والتفكي
الع. والكثيُر من دارسي الن ظم األجنبية يريد الَغوَص في تلك  م، لن ظاوالبحث واالط ِّ

على  عتمدقارنة علٌم يومعرفة خلفياتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ فالتربيُة الم
ياته ى نظر الواقع، وعلى تحليل ذلك الواقع وفهمه وتفسيره، وَفهمِّ ما وراءه، واالرتقاء إل

 (.31م، ص2009)خليل، 
تتيُح التربيُة المقارنة فرصَة التعر ف على حضارات الشعوب  الهدف الحضاري: (2

الشعوب وطبائعها وثقافاتها بأبعادها المختلفة، والتعر ف على الكثير من عادات 
وُنظمها االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ومن َثمَّ فهي تساعد على التقارب بين 
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الشعوب وتفاهمها بما ُتتيحه من التعر ف على ثقافات الشعوب وأنظمتها التعليمية 
المختلفة، وللقاءات بين مختلف القيادات التربوية للشعوب؛ سواٌء في المحافل الدولية 

دة أو الم ؤتمرات والندوات العلمية، وهو ما يسهم في َخلق ُلغة  مشتركة وأرضية موحَّ
الُع على تجارب اآلخرين يدعو إلى  وتحقيق مزيد  من التفاهم والتقارب بينهم، واالط ِّ

لقومي، واستثارة الحماسة التساؤل والتفكير، والُبعد عن الُعزلة الفكرية داخل النظام ا
 (. 15م، ص2005)مرسي،موضوعي،وتحقيق الفائدة المشتركةالوتنمية االتجاه للتطوير 

 لمتعةتساعد التربيُة المقارنة الدارَس على تحصيل نوع  من ا هدف المتعة العقلية: (3
 عواملالعقلية؛ ويكون ذلك من خالل المالحظة والمقارنة والتفسير، ودراسُة الُقوى وال

ات التي معلومها، وكذلك التأك د من أن الالمؤث ِّرة للن ظم تحق ِّق المتعَة العقلية لدارسي
يحُصل عليها ليست مجرَّد دعاية؛ وذلك من خالل اإلحصاءات واللوائح، فتعل ُِّمه 

 (.12م، ص2008التوث َق ممَّا يقرأ والوصول إلى الحقيقة بنفسه )ضحاوي، 
تائج نمن ة الدراسة المقارنة تؤد ِّي خدمًة ونفًعا يتمثَّل في االستفاد الهدف اإلصالحي: (4

ض النهو دراسة الن ظم األجنبية والمشكالت التربوية؛ والهدُف من ذلك إصالُح التعليم و 
َل به في ضوء االتجاهات األجنبية وتجارِّب اآلَخرين، مع األخذ في الُحسبان العوام

ن وجد ميالمختلفة التي تقف وراء الن ظم، وتفاُعلها مع الن ظم األخرى، والكشف عمَّا 
تربوي كر الات، وإثراء الفكر التربوي والنظرية التربوية، واالستفادة من دراسة الفات ِّجاه

دة، والتطبيق العملي في هذه المجتمعات )حجي،  وتطبيقاته في مجتمعات متعد ِّ
(. ويذكر براين هولمز في كتابه "مشكالت في التعليم" الصادر عام 31م، ص2000
لى رأس أهداف التربية المقارنة؛ م أن الهدف النفعي اإلصالحي يأتي ع1965

طين اَع وصنَّ  فالبحُث المقارن وسيلٌة لإلثراء الثقافي واإلصالح التربوي، ويساعد المخط ِّ
 (.11م، ص2008القرار على التخطيط الفعَّال )ضحاوي، 

 
 
 



 

   71 

 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية

  

 كتوبرأعدد 

 2020ول ألاالجزء 

ر التربية المقارنة:  مراحل تطوُّ
 مرحلة الوصف: (1

 شكلةً موضوُعها نظاًما تعليمي ا، أو فيها ُتوصف الظاهرُة موضوُع البحث؛ سواٌء كان م
ل، وأن لتفصيتعليميًة، أو دراسًة مجاليًة أو عالميًة.. ويجب أن يتَّسم الوصُف بالدقَّة وا

ُة الموثوق بها. وتمتد  هذه الم منذ  رحلةُ تتوفَّر للباحث اإلمكاناُت الضرورية والمادَّ
ل، وهي بمثابة الدراسات األالعصور القديمة وحتى نهاية القرن الثامن عشر تقريًبا ية وَّ

 من في مجال التربية المقارنة الناتجة عن زيارة البلدان المختلفة؛ إذ يعود الكثيرُ 
الة إلى بالدهم بانطباعات  ومعلومات عن ثقافات الشعوب المختلفة، وقد كا ن الرحَّ

ثل هذه الكتابات، ومن هؤالء ابُن خلدو  الة العرب كبيُر الفضل في مِّ ير ُجبَ  ن وابنللرحَّ
 ستقال  وابن بط وطة، وإليهم ُيعزى وضُع ُأسس الدراسات المقارنة قبل أن تصبح علًما م

 (.38م، ص1998)أحمد، 
 مرحلة النقل واالستعارة: (2

وكانت هذه المرحلة في القرن التاسع عشر الميالدي، وتميَّزت بمحاوالت  متفر ِّقة 
المختلفة، وفي الصدارة منها ُنظُم تعليم  للتعر ف على ُنُظم حياة الشعوب وثقافاتها

ة التي  أبنائها؛ ويكون ذلك من خالل استخدام منهجية  وصفية تقوم على جمع المادَّ
د، إلى  شة ال يحُكمها طاَبٌع محدَّ ٌة علمية ُمشوَّ َيغلِّب عليها الطابُع الموسوعي، وهي مادَّ

بعنوان "ُخطٌَّة وأفكاٌر  بكتاب   (Marc Julian, 1817)أن ظهر مارك أنطوان جوليان 
لية للعمل في التربية المقارنة"، وجاء في ترجمة جونز لهذه الُخطَّة ما يؤك ِّد على  أوَّ
اهتمام جوليان بالتصنيف، والتأك د من وجود مدخل  نظامي صارم  شديدِّ الدقَّة، وبسبب 
تأثير االضطرابات السياسية في تلك الفترة حرص جوليان على تحسين الوضع 
االجتماعي والتنمية األخالقية، وليحق ِّق جولياُن هدَفه من جعل التربية المقارنة علما 
ابتدع طريقًة تُقوم على تشكيل لجنة  أو لجان تعليمية مسؤولة عن جمع المعلومات 
ة العلمية في خرائَط تحليلية   التربوية باستخدام استبيانات وتصنيفها، ثم ترتيب المادَّ

الوصول للقواعد العامَّة التي تحُكم مساَر الن ظم التعليمية. وكان تسمح بالمقارنة و 
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الهدُف من التربية المقارنة في تلك الفترة نقل أفضل الممارسات واألفكار من الدول 
األخرى واستعارتها، وهناك الكثيُر من التربويين الذين يمكن تصنيُفهم مع جوليان 

بينهم ماثيو أرنولد، وهوراس مان، وفيكتور  الستعارة أفضل الممارسات التعليمية، من
 (.43-41م، ص ص2005 ،وآخرون )عبد النبي ولِّْستوي، وهنري بارنارد وغيرهمكوزان، وتُ 

 مرحلة الُقوى والعوامل الثقافية: (3
ُس هذه الم ل من القرن العشرين، ومؤس ِّ رحلة هي المرحلُة التي احتلَّت النصَف األوَّ

ُة ، وكان يرى أن الن ُظم التعليمية وليدMachael Sadlerورائدها هو مايكل سادلر 
 الظروف االجتماعية التي نشأت فيها، لذا يقول: "ينبغي عند دراسة ُنُظم التعليم

 من األجنبية أالَّ ننسى أن األشياء الموجودة خارج المدرسة قد تكون أشدَّ أهميَّةً 
م فيها  رها، وإننا ال نساألشياء الموجودة داخل المدرسة، بل إنها تتحكَّ ن تطيع أوتفس ِّ

ف ز  ل بين الن ظم التعليمية في العالم كالطفل الذي يلهو في حديقة ويقطِّ ن مهرًة نتجوَّ
 نحُصل أن -إذا غرْسنا ما جمْعناه في ُتربة بالدنا  -هنا وورقًة من هناك، ثم نتوقَّع 

؛ فالنظاُم التعليمي القومي شيٌء حيٌّ ونِّتاُج الن ِّ  مره ضال الذي غعلى نبات  حي  
نز النسياُن". ومن أتباع سادلر فريدريك شنيدر في ألمانيا، وكاندل في أمريكا، وها

وامل والع ولورايز في إنجلترا، وروسيللو في سويسرا، وكل هم اهتم وا باأُلُسس التربوية
ؤ" االجتماعية التي تستند إليها التربية، وقد ُسم ِّيت هذه المرحلةُ "مرحلة التنب  

(. وبذلك انتقلت التربيُة المقارنة من مجرَّد جمع 18م، ص2008)ضحاوي، 
ليم؛ إذ التع المعلومات الوصفية إلى مرحلة التنب ؤ بالعوامل المختلفة المؤث ِّرة على ُنُظم

َد النقل واالستعارة، بل تعدَّى ذلك إلى التنب ؤِّ بنجا م م التعليح نظالم َيُعد الهدُف مجرَّ
 ضوء التجارب والظروف المماثلة، والحكمِّ على مدى نجاح النظام أوفي بلد  ما في 

 التجربةِّ المرادِّ نقُلها.
 مرحلة المنهجية العلمية: (4

تبدأ هذه المرحلُة من منتصف القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر، فمنذ نهاية الحرب 
ماعية، م( ازدهرت البحوُث التربوية في مجال العلوم االجت1950العالمية الثانية )
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م التكنولوجي في وسائل جمع  وَيرجع ذلك إلى تواُفر المعلومات للباحثين، والتقد 
المعلومات وخزنها ومعالجتها واسترجاعها، فاتَّجهت التربيُة المقارنة نحو األخذ 
بأسلوب المنهج العلمي. وُيعد  المفك ُِّر آرثر موهلمان رائَد هذه المرحلة، إال أن الريادة 

نظًرا  -وهو أحُد المرب ِّين المعاصرين  -تقلْت إلى المفك ِّر جورج بيريداي الفعلية ان
ألسلوبه المنهجي المتمي ِّز والشائع االستخدام في الدراسات المقارنة؛ فهو يرى أن 
هناك أربَع ُخطوات في العملية الُكليَّة للمقارنة؛ وهي )وصف المعلومات، ثم التفسير 

(. وسوف 48م، ص1998قابلة، ثم المقارنة( )أحمد، في ضوء الُقوى والعوامل، فالم
 نتعرَّض لمنهجية بيريداي العلمية في موضع  آَخر من الدراسة.

ر الدراسات سًرا بين مرحلتين من مراحل تطو   ولقد جاءت هذه المرحلُة لتمث ِّل جِّ
قيقِّ ح، وتالمقارنة، على أساس  ينتقل بها إلى العلميةِّ في البحث ومعالجةِّ ُنُظم التعليم

 االستفادة الكاملة من الن ُظم األخرى، اعتماًدا على خُطوات صحيحة.
 أبرز مداخل البحث في التربية المقارنة:

ُة نماذَج أو م  داخلَ مع ظهور مرحلة المنهجية العلمية في الدراسات المقارنة ظهرت لنا عدَّ
 ل ما يأتي:علمية  وضعها علماُء التربية المقارنة وأساتذتها، ومن هذه المداخ

 م(:2009، كما جاء في كتاب خليل )Kandelمدخل إسحاق كاندل  (1
 قامت دراساُت كاندل على دراسة العالقة بين طبيعة الن ظم السياسية وبعض جوانب

ُنظم التعليم، واستخدم المدخَل التاريخيَّ من خالل تأكيده على أهمية التحليل 
عليمي م التثقافية الماضية وتأثيرها على النظاالتاريخي؛ ُبغيَة تحليل الُقوى والعوامل ال

 الحالي؛ وذلك من خالل الخطوات المنهجية اآلتية:
ل ِّ وهي اإلجابات المختلفة النظرية والعملية عن مشكلة  مشتَركٌة بين ك الوصف: -

 .(184ة )صمشكلة، ونقطةُ البداية هي المشكالُت التي تواجه كلَّ دولأو أكثَر من  المقارنةدول 
وهو تحليل األسباب المسؤولة عن إحداث الظاهرة؛ من خالل  رح والتفسير:الش -

ل االستناد إلى طرائق علماء التاريخ في تفسير أسباب ظهور المشكلة في كل ِّ دو 
 المقارنة.
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، ختلفةوهي مقارنة أوُجه االختالف بين الن ُظم التعليمية الم التحليل المقارن: -
لك لول التي تتَّبعها لمعالجتها؛ والهدف من ذواألسباب التي تستند إليها، والح

 (.186اكتشاُف المبادئ التي تتحكَّم في الن ظم القومية للتعليم )ص
لتي وهي الُخطوة األخيرة والمنطقية ا الوصول إلى مبادَئ وتحليالٍت مشتركة: -

سات تؤد ِّي إليها الخطواُت السابقة، وصواًل إلى نظرية  تربوية على أساس الممار 
 (.187ربوية في الدول المختلفة )صالت

 م(:1998، كما جاء لدى صبيح )Beredayمدخل جورج بيريداي  (2
ة  ل محاولة علمية جادَّ ن علبحث لُيعد  جورج بريداي رائَد المرحلة العلمية وصاحَب أوَّ
ها  بين  يوعاشُ ُهويَّة للتربية المقارنة؛ فله ُينسب أهم  مداخل التربية المقارنة وأشد ِّ

ات سيها؛ إذ استنبط طريقًة علميًة تعتمد على التجميع الدقيق والمنظ م للمعلومدار 
 ي:يما يأتتحت الدراسة، وحدَّد ُخطواتِّ مدخله فوالمعطيات التربوية المتشابهة في كل ِّ دولة 

وهي ُخطوة جمع البيانات والمعطيات التربوية الوصفية اإلحصائية من  الوصف: -
َدة )ص مصادرها؛ للحصول على بيان    (.63كامل للظاهرة في كل ِّ بلد على حِّ

في  وهي تفسير الظاهرة محل ِّ الدراسة من خالل تحليل النظام التعليمي التفسير: -
 (.64كل ِّ بلد، في ضوء الُقوى والعوامل المؤث ِّرة فيه )ص

 ًة أو منتجاور وهي مقابلُة البيانات والمعلومات م المقابلة أو الموازنة أو المناظرة: -
رات  ومؤش ِّ  جداوَل؛ ُبغيَة تحديد أوُجه التشابه واالختالف؛ استناًدا إلى معاييرَ  خالل

 (.66معيَّنة للمقارنة )ص
اَر اختي وهي الخطوة التي ُيجري فيها الدراُس عمليات المقارنة، وتتطلَّب المقارنة: -

ة باإلصالح،المشكالت، ثم دراسة الَفَرضيَّات   (.67ص)ثم التنب ؤ بنتائجها الخاصَّ
 م(:2008، كما جاء في كتاب ضحاوي )Holmesمدخل براين هولمز  (3

ح هولمز مدخ أسلوب للدراسة المقارنة" -َله في كتابه "مشكالت في التعليميوض ِّ
ح أسلوَبه الجديد في 1965الصادر عاَم  ، ويوض ِّ م، والذي يعكس بحق   فكَره التربويَّ

شكالت الذي يعتمد فيه على األفكار اقتحام المشكالت التربوية؛ وهو أسلوُب حل ِّ الم
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الفلسفية لكل   من جون ديوي )حل ِّ المشكلة( وكارل بوبر )الثنائية الحرجة(، وتتَّضح 
 ُخطواُت هذا المدخل فيما يأتي:

ظم في الن   رارهاوال ُبدَّ أن َينُبع اختياُرها من عموميتها وَتك اختيار المشكلة وتحليلها: -
ة دول، أو التي تعتمد على االنفجارات المختلفة؛ التعليمية المتََّبعة في ع جار االنفكدَّ

اني أو غيره )ص  (.55المعرفي أو السكَّ
طبَّق لتي تاوهنا يؤك ِّد على أن الحلول  الصياغة المقتَرحة لرسم السياسات التعليمية: -

سة في بلد  ما قد ال تفيد في بلد آَخر، وأن أيَّ مقترحات ُتبنى على أساسها السيا
ميُة هر أهعليمية في الدول الغربية قد تؤد ِّي إلى كارثة في الن ظم القومية، وهنا تظالت

 .(56المناسبة لَرسم السياسات التعليمية )صَدور باحث المقارنة في تحديد االقتراحات 
هًة ن موجَّ ُبدَّ أن تكو  يرى هولمز أن السياسة ال تحديد العوامل القريبة من المشكلة: -

ة، واياها المختلفصول إلى قرار  حكيم ودقيق، وتوضيحِّ المشكلة من ز نحو الهدف؛ للو 
 -عن المتغي ِّرات واالحتماالت، وتصنيفِّ المتغي ِّرات إلى عوامَل والكشفِّ 

 وهذا تصنيٌف مهم   -كاأليديولوجية، والتأسيسية، والطبيعية الخارجة عن السيطرة 
 (.56يجب عدُم إغفاله )ص

فكير ت التوهو المرحلة األخيرة في خطوا تخطيط المستقبلي:التنبُّؤ محتًوى للعلم وال -
َع النقدي عند هولمز؛ وهو التنب ُؤ بمدى نجاح الحلول المستخدمة إذا ما ُوضعت مو  ضِّ

 (.57التنفيذ العملي، وهو عمليٌة مهمَّة ال يمكن تجاهُلها )ص
ية عيار قوانين الموقد استعار هولمز من كارل بوبر ُثنائيََّته الحرجة المتمث ِّلة في ال

واالجتماعية، وأطلق عليها اسم النماذج المعيارية؛ وهي: )النموذج المعياري، 
سي، ونموذج البيئة الطبيعية، ونموذج أنماط التفكير البشري(  والنموذج المؤسَّ

، كما جاء في كتاب Noah & Ecksteinمدخل هارولد نواه وماكس إكستاين  (4
 م(:2000حجي )

م هارولد نوا  ه وماكس إكستاين في كتابهما "نحو علم التربية المقارنة" الصادر عام يقد ِّ
م، مدخاًل بحثي ا جديًدا لدراسة التربية وُنُظم التعليم دراسًة مقارنًة تقوم على 1969
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ة  المنهج العلمي األمبريقي المعروف باألساليب الكمية للوقوف على مدى صحَّ
 د ِّدان لذلك الطريقةَ العلمية المقترحة على النحو اآلتي:ويح، التفسير العلميالفروض والوصول إلى 

ويكون ذلك من خالل خبرة الباحث الشخصية، وقراءاته حول  تحديد المشكلة: -
ف ذلك الموضوع التعليمي، واستبصاره بنظام بلده، وما يقوم به من زيارات للوقو 

 (.63على المشكلة التعليمية وأصولها االجتماعية )ص
مع هتم  المنهُج العلمي بالفروض، وبجميع الجهود المبذولة في جي وضع الفروض: -

ه نحو اختبار صدق الفروض بعد ِّ  ة العلمية وتفسيرها وشرحها، والتوج  ها المادَّ
فتاَح اإلجراءات والمنهج العليمي، والفرُض عندهما جملٌة تزُعم وجوَد عال قة  مِّ

صاء لفرض تحديُد ميدان االستقظنية أو تخمينية بين الظواهر، ويترتَّب على هذا ا
 (.64لدى الباحث وجعله أشدَّ تركيًزا )ص

القة يرى نواه وإكستاين أنه ما دام الفرض وجوَد ع تحديد المفاهيم والمؤشرات: -
د إجرائ د في صورة مفاهيَم تتحدَّ  (.65ص)ي ا بين متغي َِّرين فإنَّ كلَّ متغي ِّر يتحدَّ

ن قة بياالت  واقعيًة لدراسته، تشير إلى عالهنا يختار الباحث ح اختيار الحاالت: -
ه ان أنمتغي ِّرين أو أكثر، والسؤاُل هنا عن عدد الحاالت الكافية للدراسة، فيؤك ِّد

 (.66كان ذلك أفضل الختبار صحة الفروض )ص-البلدان-كلَّما زادت الحاالت 
ة وهي أساس صياغة الفروض وتتيح اختبارها، ويؤك ِّدان على ضرور  جمع المادة: -

َلة بين البيانات والمعلومات، وكونِّها ذات معنى في اختبار الفروض  وجود صِّ
رات؛  .(67تمث ِّل أعظم الصعوبات في الدراسة )صكثرُة المعلومات وارتباطها بالمؤش ِّ

ا ويكون بتوضيح العالقة بين البيانات، وتنظيمه تناُول المادة واستخدامها: -
ل الوقوَف على صدق الفروض  (.68)ص تنظيًما يسه ِّ

لت إليه الدر  تضمينات النتائج: - نتائج باسُة ينبغي للباحث أن َيربِّط نتائَجه وما توصَّ
فها؛ فقد تقتر  يها أو ُتضعِّ ئُج ح نتاالدراسات األخرى، وبالنظريات والفروض التي تقو ِّ

ل إلى سياسات   بحث  ما مجموعًة من التضمينات الجديدة التي يمكن أن تتحوَّ
 (.69موقف )صتساعد في تحسين ال
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م نواه وإكستاين بعُض المعايير  اختيار الحالة )وحدات المقارنة(: - ر ختيااليقد ِّ
على  وتتوقَّف–الحالة، من أهم ِّها: مطابقُة الحالة للفروض واالقتصاد في الدراسة 

ح أنهما ي -عدد الحاالت ن مث ِّالوعند اختيار الفرض يمكن مثاًل اختياُر بَلدين نرج ِّ
ح َطَرفي النقيض  أنها للنظام المفتوح والمغلق، كما نختار بعَض البالد التي نرج ِّ

بها  تقع بينهما، وهناك أربعة أنواع من العي ِّنات؛ وهي العالميُة مثل التي تقوم
ُة ُدول تجمعها و  حدٌة اليونسكو ووكاالتها، واإلقليميُة مثُل التي تجري على عدَّ

ة لواحداثل المقاَرنة بين جامعات الدولة إقليمية كأمريكا أو شرق آسيا، والقوميُة م
ن يَّتيأو ُنُظمها، وَعبر الزمنية كدراسة موضوع  في نظام  معيَّن عبر فترَتين زمن

 (.125م، ص2003مختلفَتين )فتحي وزيدان، 
 (الدراسة الميدانية) متطلَّبات تطوير أبحاث التربية المقارنة المحور الثاني:

وير أساليب حصر متطلَّبات تط أحدُ وهو  Delphi Techniqueاي دلف أسلوبَ  قت الدراسةُ بَّ طَ 
ارنة، ية المقالسؤال الثالث من وجهة نظر خبراء التربعن اإلجابة  غيةَ أبحاث التربية المقارنة؛ بُ 

ة لى درجل إالتوص   بهدفِّ  ؛مسحية لعقد مناقشات بين الخبراء بأنه: "أداةٌ أسلوب دلفاي عرف ويُ 
 حدوثها، زمنِّ و حدوثها،  نة، واحتماليةِّ معيَّ  اتجاهات   ق بتحديدِّ م فيما يتعلَّ بينه االتفاق العام ِّ 

 .(68م، ص2003ع" )فليه والزكي، ها المتوقَّ وتأثيرِّ 
 Delphi Technique:خطوات أسلوب دلفاي 

حصُر مجموعة خبراء التربية المقارنة من أعضاء هيئة تدريس كليات التربية في  -1
 أليًفا(.شراًفا، وتًسا، وإالمقارنة )بحثًا، وتدريلون في المهتم ِّين بالتربية الجامعات السعودية، ويتمثَّ 

نت تصميم ثالث جوالت من االستبانات المرسلة إلى الخبراء على فترات  متالحقة، وكا -2
 على النحو التالي:

ه إلى الخبراء حول متطلَّبات -أ ر تطوي استبانة الجولة األولى: وهي سؤاٌل مفتوح موجَّ
 تربية المقارنة.أبحاث ال

ة استبانة الجولة الثانية: وكانت تحتوي على المتطلَّبات التي ُحصرت من الجول -ب
ر وإعادة صياغة العبارات.  األولى، بعد حذف المتكر ِّ
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عُض استبانة الجولة الثالثة: وتتضمَّن جدواًل من العبارات التي اتَّفق عليها ب -ج
 إلى أقلَّ من %80فاق فيها من الخبراء في الجولة الثانية، وكانت نسبُة االت

 ، وقد أعادتها الباحثُة إلى الخبراء إلعادة النظر في َقُبولها.90%
 المجتمع:

ن مجتمُع المرحلة الثالثة من خبراء التربية المقارنة في الجامعات السعودية وا  ة.لعربيتكوَّ
ين ميين الذكاديتدريس من األبأنهم: "األساتذُة أعضاُء هيئة ال الخبراء إجرائيًّاوتعرِّ ف الدراسُة 

دت(، وقلهم خبرٌة واهتماٌم بأبحاث التربية المقارنة )بحًثا، وإشراًفا، وتدريًسا، وتأليًفا هم د حدَّ
 أستاذ مساعد(. -أستاذ مشارك  -الدراسُة بمن ُهم في مرتبة )أستاذ 

 العي ِّنة:
بلغ  ، وقدالسعودية والعربية اقتصرت عي ِّنُة الدراسة على خبراء التربية المقارنة في الجامعات

دة.28عدُد المستجيبين )  ( خبيًرا حَسب المواصفات المحدَّ
 ( توزيع خبراء التربية المقارنة حسب مراتبهم العلمية1جدول )

 النسبة المئوية العدد الرتبة العلمية م
 %65 18 أستاذ 1
 %32 9 أستاذ مشارك 2
 %3 1 أستاذ مساعد 3

 %100 28 المجموع

 ليب المعالجة اإلحصائيةأسا
 لتحقيق أهداف الدراسة، وتحليل البيانات استخدمت الدراسة بعضا من األساليب اإلحصائية

 Statistical Package forم اإلحصائية للعلوم االجتماعية زَ الحِّ  من خاللالمناسبة 
Social Sciences،  ُوالتي ي( رمز لها اختصاًرا بالرمزSPSS ،) رات كراالتَّ وتمثلت في

ف على خصائص أفراد عي ِّنة للتعر   :"Frequencies and percentagesوالنسب المئوية "
 عبارات االستبانة.لاستجابتهم  الدراسة، وتحديدِّ 
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 تحليل النتائج وتفسيرها
، Delphi Techniqueصمَّمت الباحثُة استبانًة مفتوحًة للجولة األولى باستخدام أسلوب دلفاي

مت   خبيًرا في الجامعات السعودية والعربية.(28تربية المقارنة وعددهم)لخبراء ال ُقد ِّ
نت االستبانُة من متطلَّبات تطوير أبحاث التربية المقارنة على ثالث جوالت، و  ل ِّلت قد حُ وتكوَّ

 وجاءت نتائج التحليل على النحو التالي:
 تحليل نتائج الجولة اأُلولى: -أ

مت هذه االستبانُة في جولتها  ين ابة بتدو  اإلجاألولى لخبراء التربية المقارنة، وُترك لهم حريةُ ُقد ِّ
األولى  لجولةما َيَرونه من متطلَّبات تطوير أبحاث التربية المقارنة، وبعد تطبيق االستبانة في ا

ها وُحذف ( عبارًة، ثم أُعيدت صياغُتها وترتيب157ُجمعت وُصن ِّفت عباراتها، وقد بلغ عدُدها )
ر مضم  ( عبارًة تمث ِّل نتائَج الجولة األولى.38وُنه، لتبُلغ )ما تكرَّ

 حَسب الجولة األولى: متطلَّبات تطوير أبحاث التربية المقارنة
 ة.ويص التربية المقارنة للدراسات العليا ضمن األقسام التربافتتاح مسارات في تخص   .1
دريس للت اا ودولي  ين في التربية المقارنة عربي  استقطاب الكفاءات من الخبراء المختص ِّ  .2

 في الجامعات السعودية.
 ه.ساليباالنتقال من دراسة علم التربية المقارنة إلى تدريس منهجياته البحثية وطرقه وأ .3
ص طر المرجعية في الجامعات العالمية العريقة في تطوير تخص  االستفادة من األُ  .4

 .التربية المقارنة
ي على تخصيص جزء من فرص تشجيع القائمين على برامج االبتعاث الخارج .5

 .االبتعاث لدراسة التربية المقارنة
 .مقارنةعلى إجراء أبحاث في التربية التركيز مراكز البحث التربوي وعمادات البحث العلمي  .6
 ها.ودعم ي أبحاث التربية المقارنةتفعيل الشراكة المجتمعية لتبن ِّ  .7
 .ربوي توثيق العالقة بين أبحاث التربية المقارنة والقرار الت .8
 .التركيز على الدراسات المستقبلية في أبحاث التربية المقارنة .9
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اسة الدر  رة في النظام التعليمي محل ِّ وى والعوامل المؤث ِّ ي القُ ة في تحر ِّ الدقَّ مراعاة  .10
 .والظروف المحيطة به

 .وسةة في تعميم النتائج الختالف الممارسات التعليمية في النظم المدر مراعاة الدقَّ  .11
 .من وصف وتفسير ومقارنة التفسيرية ؛ز في خطوات البحثي الموضوعية وعدم التحي  تحر ِّ  .12
 .مراعاة االستفادة من نتائج األبحاث المقارنة في مجاالت التنمية الشاملة .13
 .والترجمة المقارنة والدولية للدراسات مركز   حدى الجامعات السعودية العريقة إنشاءَ إي تبن ِّ  .14
ألقسام العلمية األخرى لعمل مشروعات بحثية مشتركة في رص التعاون مع اتوفير فُ  .15

 .التربية المقارنة
 .تخصيص جزء من تمويل األبحاث لدعم أبحاث التربية المقارنة .16
 .اولي  ا ودة بأبحاث التربية المقارنة محلي  ش الخاصَّ رَ عقد المؤتمرات والندوات والوِّ  .17
 .ربية المقارنةت العلمية للنشر العلمي في مجال التإعداد المجالَّ  .18
 .إنشاء جمعية علمية سعودية في مجال التربية المقارنة .19
 .الع على الخبرات األجنبيةتسهيل سفر الباحثين لزيارة دول المقارنة واالط ِّ  .20
 .غة اإلنجليزية لدى باحث التربية المقارنةتطوير مهارات الل   .21
 ةالتربية المقارنفي  -على األقل ِّ  - مطالبة أعضاء هيئة في كليات التربية ببحث   .22

 .ضمن أبحاث الترقية
 .المقارنة على مستوى الجامعات السعوديةتصميم خريطة بحثية متكاملة ألبحاث التربية  .23
 .صات لدراسات مقارنة واسعة النطاقة بين األقسام والتخص  إجراء دراسات بينيَّ  .24
 .إنشاء قاعدة بيانات ألبحاث التربية المقارنة للجامعات السعودية .25
 .يلتعليماعن النظام  دةَ المعتمَ  واإلحصاءاتِّ  ر البياناتِّ مركز للمقارنات الدولية يوف ِّ  إنشاء .26
حث ى باي والنوعي لدر القدرة والمهارة على استخدام أدوات القياس والتحليل الكم ِّ توف   .27

 .التربية المقارنة
 .طوات البحث في التربية المقارنة على مداخلها العلمية الصحيحةالوعي بخُ  .28
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ظم من خالل العناصر المكونة لها من األهداف والمدخالت مع تقدير سة الن  درا .29
 .المتغيرات وقياسها والعالقة بين هذه المتغيرات

 .رات البحث العلمي في مجال التربية المقارنةمواكبة أحدث تطو   .30
 .دقيقة في اختيار الدول المقارنة علمية   اعتماد معاييرَ  .31
 .حث لدول المقارنة في موضوع الدراسةالعلمي الختيار البا تسويغال .32
 .نةلمقار اؤ بالنتائج في التخطيط المستقبلي في أبحاث التربية التأكيد على مرحلة التنب   .33
 .ع في منهجية البحث النوعي في أبحاث التربية المقارنةالتوس   .34
 .ية والكيفيةظم الكم ِّ إلمام باحث التربية المقارنة بنظريات تحليل الن   .35
ف الجهات الحكومية على التعاون مع الباحثين في تقديم البيانات لِّ تشجيع مخت .36

 .واإلحصاءات المطلوبة
 .تفعيل اإلشراف العلمي المشترك على أبحاث التربية المقارنة .37
 .علمية لتطوير أبحاث التربية المقارنة تخصيص كراسيَّ  .38

لت إليها ال انة دراسُة من استبومن خالل ما سبق نستنتج أن مجموع المتطلَّبات التي توصَّ
ر، وتعديل صياغة ب157خبراء الجولة األولى قد بلغت ) عض ( متطَّلًبا، وبعد حذف المتكر ِّ

اء في معظم ( متطلًَّبا، وهو ما يؤك ِّد لنا قوََّة االتفاق بين الخبر 38العبارات، بلغ عدُدها )
 متطلَّبات تطوير أبحاث التربية المقارنة من الجولة األولى.

 نتائج الجولة الثانية:تحليل  -ب
ة بالجولة الثانية على الخبراء المشاركين في الدراسة و  غ البالبعد تطبيق االستبانة الخاصَّ

نت دُ ( خبيًرا، وطلب إبداء ما يوافقون عليه وما يرفضونه من المتطلَّبات التي 28عدُدهم ) ن مو ِّ
ء تحليُل التربية المقارنة، جا ( متطلًَّبا لتطوير أبحاث38الجولة األولى، والبالغِّ عدُدها )

 العبارات على النحو التالي:
ال و ( عبارًة، وقد ُقبِّلت 33( فأكثر، وعدُدها )%90عباراٌت نسبُة الموافقة عليها ) .1

 تحتاج إلى تقويم مرًَّة أخرى.
 بعِّدت.(، وهي عبارٌة واحدة فقط، وقد استُ %80عباراٌت نسبُة االتفاق عليها أقل  من ) .2
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( 4(، وعدُدها )%90( إلى أقل  من )%80ُة الموافقة عليها من )عباراٌت نسب .3
 عبارات، وتحتاج إلى تقويم الخبراء.

 ( نتيجة تحليل استبانة الجولة الثانية من دلفاي2جدول )
 % النسبة عددها العبارات م
 %87 33 (.%90العبارات المقبولة: حصلت على أكثر من ) 1
 %10 4 (.%90أقلَّ من  - %80التقويم من جديد: حصلت ما بين ) العبارات التي تحتاج إلى إعادة 2
 %3 1 (.%80العبارات المستبعدة: حصلت على أقلَّ من ) 3

لبا ( متط33ونالحظ من الجدول السابق أن عدد المتطلبات المتفق عليها بين الخبراء بلغت )
ات فق وما جاء في أدبي( من مجموع المتطلبات الكلي، وهي نسبة اتفاق عالية تت%87بنسبة )

 التربية المقارنة.
 وفيما يأتي تفصيٌل للعبارات، ونسبُة الَقُبول:

 ياُنها:ب( في الجولة الثانية، وهذا %90العبارات المقبولة، والتي حصلت على أكثر من ) -أواًل 
لت تي حصوال ،( متطلَّبات تطوير أبحاث التربية المقارنة في الجامعات السعودية3جدول )

 حازت على الَقُبول( و %90من ) أعلىول بُ نسبة قَ  على
 المتطلَّبات م

نسبة  درجة الموافق
 غير موافق موافق الموافقة

1 
ام ص التربية المقارنة للدراسات العليا ضمن األقسافتتاح مسارات في تخص  

 .التربوية
28 0 100% 

2 
ا دولي  و ا ارنة عربي  ين في التربية المقاستقطاب الكفاءات من الخبراء المختص ِّ 

 للتدريس في الجامعات السعودية.
27 1 96,4% 

3 
ر ر المرجعية في الجامعات العالمية العريقة في تطويطُ االستفادة من األُ 

 .ص التربية المقارنةتخص  
28 0 100% 

4 
من  تشجيع القائمين على برامج االبتعاث الخارجي على تخصيص جزء  

 .بية المقارنةفرص االبتعاث لدراسة التر 
28 0 100% 

5 
تركيز مراكز البحث التربوي وعمادات البحث العلمي على إجراء أبحاث في 

 .التربية المقارنة
28 0 100% 

 %96,4 1 27 هاودعم ي أبحاث التربية المقارنةتفعيل الشراكة المجتمعية لتبن ِّ  6
 %92,9 2 26 .توثيق العالقة بين أبحاث التربية المقارنة والقرار التربوي  7
 %96,4 1 27 .التركيز على الدراسات المستقبلية في أبحاث التربية المقارنة 8
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9 
دراسة ال رة في النظام التعليمي محل ِّ وى والعوامل المؤث ِّ ي القُ ة في تحر ِّ الدقَّ 

 .والظروف المحيطة به
26 2 92,9% 

 %100 0 28 ةتنمية الشاملمراعاة االستفادة من نتائج األبحاث المقارنة في مجاالت ال 10

11 
ة مركز للدراسات المقارن حدى الجامعات السعودية العريقة إنشاءَ إي تبن ِّ 

 .والدولية والترجمة
26 2 92,9% 

12 
توفير فرص التعاون مع األقسام العلمية األخرى لعمل مشروعات بحثية 

 .مشتركة في التربية المقارنة
28 0 100% 

 %100 0 28 ألبحاث لدعم أبحاث التربية المقارنةمن تمويل ا تخصيص جزء   13

14 
ا ي  ة بأبحاث التربية المقارنة محلعقد المؤتمرات والندوات والورش الخاصَّ 

 .اودولي  
28 0 100% 

 %100 0 28 ت العلمية للنشر العلمي في مجال التربية المقارنةإعداد المجالَّ  15
 %96,4 1 27 .ربية المقارنةإنشاء جمعية علمية سعودية في مجال الت 16
 %100 0 28 .نبيةالع على الخبرات األجتسهيل سفر الباحثين لزيارة دول المقارنة واالط ِّ  17
 %96,4 1 27 .غة اإلنجليزية لدى باحث التربية المقارنةتطوير مهارات الل   18

19 
تصميم خريطة بحثية متكاملة ألبحاث التربية المقارنة على مستوى 

 .ات السعوديةالجامع
28 0 100% 

20 
صات لدراسات مقارنة واسعة ة بين األقسام والتخص  إجراء دراسات بينيَّ 

 .النطاق
27 1 96,4% 

 %100 0 28 .إنشاء قاعدة بيانات ألبحاث التربية المقارنة للجامعات السعودية 21

22 
ن ة عدر البيانات واإلحصاءات المعتمَ إنشاء مركز للمقارنات الدولية يوف ِّ 

 .النظام التعليمي
27 1 96,4% 

23 
نوعي ر القدرة والمهارة على استخدام أدوات القياس والتحليل الكمي والتوف  

 .لدى باحث التربية المقارنة
27 1 96,4% 

 %92,9 2 26 .الوعي بخطوات البحث في التربية المقارنة على مداخلها العلمية الصحيحة 24

25 
مع  ،نة لها من األهداف والمدخالتناصر المكو ِّ دراسة النظم من خالل الع

 .راتوالعالقة بين هذه المتغي ِّ  ،رات وقياسهاتقدير المتغي ِّ 
26 2 92,9% 

 %100 0 28 .رات البحث العلمي في مجال التربية المقارنةمواكبة أحدث تطو   26
 %96,4 1 27 .في اختيار الدول المقارنة دقيقة   علمية   اعتماد معاييرَ  27
 %92,9 2 26 .العلمي الختيار الباحث لدول المقارنة في موضوع الدراسة تسويغال 28
 %96,4 1 27 ع في منهجية البحث النوعي في أبحاث التربية المقارنةالتوس   29
 %100 0 28 ت تحليل النظم الكم ِّية والكيفيةإلمام باحث التربية المقارنة بنظريا 30
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 المتطلَّبات م
نسبة  درجة الموافق

 غير موافق موافق الموافقة

31 
حكومية على التعاون مع الباحثين في تقديم تشجيع مختلِّف الجهات ال

 البيانات واإلحصاءات المطلوبة.
27 1 96,4% 

 %92,9 2 26 تفعيل اإلشراف العلمي المشترك على أبحاث التربية المقارنة. 32
 %96,4 1 27 تخصيص كراسيَّ علمية لتطوير أبحاث التربية المقارنة. 33

 ( فأكثر،%90( عبارًة حصلت على نسبة موافقة )33ُيسَتنَتج من الجدول السابق أن هناك )
لبالغ ا( من مجموع عبارات الجولة اأُلولى %87وقد ُقبلت في الجولة الثانية، أي ما نسبُته )

 ( عبارًة.38عدُدها )
( 14) ( من خبراء التربية المقارنة%100بلغ عدد المتطلَّبات التي حصلت على نسبة ات ِّفاق )

لت أ  لخبراءاارتفاع درجة االتفاق بين (، وهذا يؤك ِّد 92,9دنى نسبة اتفاق )متطلًَّبا، وسجَّ
 (4(، وعددها )%90إلى أقلَّ من  %80العبارات التي حصلت على نسبة قبول بين ) -ثانًيا

 عبارات، جاءت كما في الجدول اآلتي:
 ولةلجفي ا ( متطلَّبات تطوير أبحاث التربية المقارنة في الجامعات السعودية4جدول )

 .يمهاُأعيد تقو ( و %90)( إلى أقلَّ من %80من ) ولبُ والتي حصلت على نسبة قَ  الثانية،
 العبارات م

نسبة  درجة الموافقة
 غير موافق موافق الموافقة

1 
ه ُطرقاالنتقال من دراسة علم التربية المقارنة إلى تدريس منهجياته البحثية و 

 وأساليبه
23 5 82,1% 

2 
ظم في تعميم النتائج؛ الختالف الممارسات التعليمية في الن مراعاة الدقَّة

 المدروسة
23 5 82,1% 

3 
تحر ِّي الموضوعية وعدم التحي ز في خطوات البحث؛ من وصف وتفسير 

 ومقارنة تفسيرية
25 3 89,3% 

4 
ية لتربالتأكيد على مرحلة التنب ؤ بالنتائج في التخطيط المستقبلي في أبحاث ا

 المقارنة
24 4 85,7% 

إلى أقلَّ  %80( عبارات على نسبة موافقة تقع بين )4ُيالحظ من الجدول السابق حصوَل )
( من %10(، وهي عباراٌت تحتاج إلى إعادة تقويم في الجولة الثالثة، ونسبُتها )%90من 
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ِّ بمتطلَّبات تطوير أبحاث التربية المقارنة في الجامعات  مجموع العبارات الكل ِّي الخاص 
 ودية.السع

، وهي عبارٌة واحدة فقط(واسُتبعدت،%80)ت حصلت على نسبة َقُبول أقلَّ منثالًثا: عبارا
 وهي:

( متطلَّبات تطوير أبحاث التربية المقارنة في الجامعات السعودية في الجولة 5جدول )
 ( واسُتبعدت%80الثانية، والتي حصلت على نسبة َقُبول أقلَّ من )

 المتطلَّبات م
نسبة  فقةدرجة الموا

 غير موافق موافق الموافقة
 %57,1 12 16 مطالبة أعضاء هيئة التدريس ببحث على األقل ِّ ضمن أبحاث الترقية 1

(، وهي %80ُيالحظ من الجدول السابق العبارة التي حصلت على نسبة موافقة أقلَّ من )
 لثالثة.بعدت من الجولة ا( من مجموع المتطلَّبات، وقد استُ %3عبارٌة واحدة فقط؛ ما نسبُته )

  ةلسعودياأبحاث التربية المقارنة في الجامعات تطوير : التصور المقترح لالمحور الثالث
 لجامعاتامقترح لتطوير أبحاث التربية المقارنة في  ر  بناء تصو  إلى  الحاليةُ  هدفت الدراسةُ 

 إلطارِّ في ا ومعلومات   ات  به من بيان خرجْت انطالًقا ممَّا ، ءرأي الخبرا في ضوءِّ  ،السعودية
لتربية ال إلى متطلَّبات تطوير أبحاث إلى التوص   ضافةً باإلالدراسات السابقة، من و  ،النظري 

ي أسلوب دلفا من خالل تطبيقِّ  هذه المرحلةُ ُأنجزت المقارنة في الجامعات السعودية؛ وقد 
Delphi Technique  ِّته دية والعربية بجوالالتربية المقارنة في الجامعات السعو  على خبراء

 استبانات. في مجموعها ثالثَ  جولة بلغْت  ة بكل ِّ خاصَّ  وباستبانة   ،الثالث
 :التصور المقترح أهداف -1

ر المقترح فيما يأتي: د أهداُف التصو   تتحدَّ
 مية.العل لتحقيق نجاعةِّ اإلنتاجية -علمي ا ومنهجي ا-تجويد أبحاث التربية المقارنة .1
ت عليها تحديد اأُلُطر ال .2  قارنة.بية الماألدبيَّاُت في منهجية التر علمية الصحيحة التي نصَّ
 .العالمية غي راتالعالمية المعاصرة في تطوير أبحاث التربية المقارنة؛ لمواكبة التمواكبة االتجاهات  .3
د في كتابة أبحاث التربية المقارنة، و  .4  َوْضعُ توحيد الجهود لَخلق نظام  علمي موحَّ

 حة للطالب والباحثين.مرجعية واض
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سب تتنا التكامل بين األقسام العلمية في تقديم دراسات بينيَّة في التربية المقارنة .5
ص.  مع طبيعة التخص 

 رفع مستوى الوعي بأهمية أبحاث التربية المقارنة في اإلسهام في ُصنع القرار .6
 التربوي، وفي حل ِّ مشكالت ُنظم التعليم المختلفة.

بوي، وير أبحاث التربية المقارنة بمتطلَّبات تطوير البحث التر ربُط متطلَّبات تط .7
 والعمُل على رفع درجة تحقيقها فعلي ا، ووضُع اآلليَّات الالزمة لتحقيقها.

ر المقترح لتطوير أبحاث التربية المقارنة، وت .8  قديمُ توضيُح إجراءات تنفيذ التصو 
ر قات تنفيذ التصو   المقترح. حلول علمية ناجعة لمواجهة معو ِّ

 يسهم تحقيق التوازن بين المنهج الكم ِّي والكيفي في أبحاث التربية المقارنة؛ بما .9
 في حل ِّ مشكلة الدراسة علمي ا.

ي ، والتي جاء فيها البحث العلم2030تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  .10
 .من أهم ِّ العناصر التي تعو ِّل عليها الرؤيُة في إحداث نقلة  في إنتاجها

ر المقترح ومرتكزاته -2  :منطلقات التصوُّ
ر المقترح لتطوير أبحاث التربية المقارنة في الجام عات استندت الدراسُة في بناء التصو 

ة منطلقات، هذا بياُنها:  السعودية، في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة، على عدَّ
لدراسة حول دراسات ُخالصة األدبيات العلمية التي جاءت في الفصل الثاني من ا .1

 (.ة )مفهومها، وأهدافها، وأهميتها، وأبرز مداخلها، ومصادرهاالتربية المقارن
الع على توصيَّات المؤتمرات والندوات  .2  نة.المقار  العربية والعالمية حول أبحاث التربيةاالط ِّ
ر ويتط نتائج تحليل أسلوب دلفاي آلراء خبراء التربية المقارنة؛ للوصول إلى متطلَّبات .3

 أبحاث التربية المقارنة في الجامعات السعودية في جوالته الثالث.
ر المقترح -3  عناصر التصوُّ

 الفئة المستهدفة: -أ
 .طالُب الدراسات العليا في الجامعات السعودية 
 .أعضاُء هيئة التدريس في كليات التربية في الجامعات السعودية 
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 .أبحاُث التربية المقارنة 
 

 الفئة المنف ِّذة: -ب
 لجامعات.ا 
 .أعضاُء هيئة التدريس في كليات التربية، وطالُب الدراسات العليا 
 .طون وُصنَّاع القرار في وزارة التعليم  المخط ِّ

ر المقترح: -4  آليات تنفيذ التصوُّ
ر المقترح، كلٌّ في مجاله ونطا ُة جهات مسؤولة عن تنفيذ متطلَّبات التصو  ق هناك عدَّ

ُل الباحثةُ    تلك اآلليَّات فيما يأتي:اختصاصه، وتُـجمِّ
ة بعمادات كليات التربية،  -أ  لسعودية:اجامعات وعمادة البحث العلمي في الآليات التنفيذ الخاصَّ

ص التربية  .1  ربوية.ام التالمقارنة للدراسات العليا ضمن األقسالتوصية بافتتاح مسارات في تخص 
ين عربي ا ودو  .2 ز لمميَّ لي ا من أصحاب اإلنتاج ااستقطاب الكفاءات من الخبراء المختص ِّ

 في المجال؛ وذلك للتدريس في تلك األقسام.
 إسهام عمادات البحث العلمي في إجراء دراسات وأبحاث في التربية المقارنة. .3
 تفعيل الشراكة المجتمعية لتبن ِّي أبحاث التربية المقارنة ودعمها. .4
رص االبتعاث لدراسة توصيُة القائمين على برامج االبتعاث بتخصيص جزء  من فُ  .5

 التربية المقارنة.
عدم التوصية بالتركيز على األبحاث المستقبلية في دراسات التربية المقارنة؛ وذلك ل .6

لى عاالكتفاء بمقارنة البيانات وتفسيرها، وتجاُوز ذلك لرسم ُرؤى مستقبلية مرتكزة 
 معطيات البحث وتخدم المشهد التربوي.

ة ام العلمية؛ لعمل مشروعات مشتركة في أبحاث التربيتوفير فرص التعاون بين األقس .7
المقارنة، كلٌّ في مجال اختصاصه؛ وذلك من خالل التنسيق بين األقسام، ودعم 

 المشاركين وتحفيزهم، ومتابعة تنفيذ األبحاث، ومن ثم نشرها.
 تخصيص جزء  من تمويل األبحاث في التربية المقارنة. .8
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ت العلمية وتنويع .9 ت  مقاال)أوعية النشر في التربية المقارنة التي تحتوي  إعداد المجالَّ
 علميًة، وأبحاًثا، وأوراق عمل...( وإتاحتها للطالب والباحثين.

الب نة وطاشتراط الحد ِّ األدنى من مهارات الل غة اإلنجليزية لدى باحث التربية المقار   .10
مة العالمية، وترج الدراسات العليا في المجال؛ للحاجة إليه في الوقوف على التجارب

 المؤلَّفات والمواقع الرسمية للن ظم المختلفة.
تصميم خارطة  بحثية متكاملة ألبحاث التربية المقارنة تسهم في تصميمها جميُع   .11

 كليات التربية في الجامعات السعودية.
ث التوصية بتفعيل الدراسات البينية واسعةِّ النطاق بين األقسام العلمية في أبحا  .12

صاتالتربي دِّ التخص  تقاًء ، وار ة المقارنة؛ تماشًيا مع طبيعة علم التربية المقارنة متعد ِّ
 بالبحث العلمي التربوي.

إنشاء قاعدة بيانات ألبحاث التربية المقارنة في الجامعات السعودية؛ لحصرها   .13
 وإتاحتها للطالب والباحثين.

 دراسةرنة؛ الرتكاز مجالِّ التفعيل اإلشراف العلمي المشترك على أبحاث التربية المقا  .14
صات.  فيها في الغالب على عدة تخص 

 تخصيص َكراسيَّ علمية  لتطوير أبحاث التربية المقارنة.  .15
ة بأعضاء هيئة التدريس وطالب  -ب  :التربية ليَّاتالدراسات العليا في كآليَّات التنفيذ الخاصَّ

ه نهجياتواالنتقاُل إلى دراسة معدُم االكتفاء بتدريس علم التربية المقارنة ونظرياته،  .1
 وطرقه وأساليبه وتطبيقها؛ من خالل التكاليف واألبحاث، وحلقات البحث.

ص؛ وذلك من خ .2 الل االستفادة من اأُلطر المرجعية العالمية العريقة في تطوير التخص 
 تقديم أبحاث  وأوراق علمية والمشاركة في المؤتمرات.

ب الدراسات العليا بك .3  يها.راُف علمجال التربية المقارنة، واإلشتابة أبحاث في توصيُة طالَّ
لى من المث الدقَّة في تحر ِّي الُقوى والعوامل المؤث ِّرة في الظاهرة المدروسة؛ لالستفادة .4

 ر.مي آخالمقارنة؛ فما يصُلح من خبرات  في نظام  تعليمي   ما قد ال يصُلح لنظام  تعلي
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لك ام  تعليمي ما في جميع خطوات الدراسة؛ وذتحر ِّي الموضوعية وعدُم التحي ز لنظ .5
 للخروج بنتائَج صادقة تخدم البحث العلمي والنظام التعليمي.

ل لتحليتدريب الطالب إلكسابهم المهارَة والقدرَة على استخدام أدوات البحث والقياس وا .6
رات  فاعلة.  الكم ِّي والكيفي من خالل دروس  ومقرَّ

 زهاة المقارنة في مداخلها العلمية الصحيحة التي تمي ِّ الوعي بخطوات البحث في التربي .7
 عن غيرها من مناهج البحث العلمي ومداخله المختلفة.

نة لها؛ كاألهداف والمدخالت والمخرجات، .8  دراسة الن ظم من خالل عناصرها المكو ِّ
 والعمليات، والتغذية الراجعة، مع تقدير المتغي ِّرات وقياسها والعالقة بينها.

ال مواكبة .9 ع أحدث التطو رات والخبرات الحديثة في البحث العلمي؛ بالقراءة واالط ِّ
 وحضور المؤتمرات والندوات العلمية في مجال التربية المقارنة.

ا التركيز على التسويغ العلمي المقنِّع الختيار دول المقارنة في موضوع البحث؛ إم .10
 مة  فيلحصولها على مراكَز متقد ِّ لموقِّعها، أو مكانتها بين نظم التعليم المختلفة، أو 

 المجال المدروس؛ على أن يكون ذلك من خالل مؤشرات  علمية  متَّفق عليها.
التركيز على مرحلة التنب ؤ، بوصفها ُخطوًة أخيرة لخطوات بريداي في التخطيط  .11

رتالمستقبلي، وفي عدم الوقوف عند خطوة المقارنة التفسيرية، بل إنه ينبغي تقديُم   صو 
مقترح أو رًؤى مستقبلية  في صورة سيناريوهات، أو رؤية مقترحة لتطوير الظاهرة، 

 وتقديم معرفة جديدة تناسب الغرَض من المقارنة؛ وهو التطوير.
ية في جمع المعلو  .12 ُع في منهج البحث النوعي، وعدُم سيادة األبحاث الكم ِّ مات التوس 

ًة في تلك الظواهر التي تحتاج م ها ن الباحث الوقوَف عليها في موقعوتحليلها، خاصَّ
اج وتحت الطبيعي، والوصوَل لمعلومات  ذات معنى عميق؛ فأكثُر الظواهر التربوية معقَّدةٌ 

اءت جإلى الوصول للظاهرة الخفيَّة التي تقف خلفها، كما أن أكثر االتجاهات العالمية 
 لتنادي بتفعيل المنهج النوعي في دراسات التربية المقارنة.

ية والنوعية، خاصًة وأن أغلب أبحاث التاإلل .13 ربية مام بنظريات تحليل الن ُظم الكم ِّ
 المقارنة تدُرس الن ظَم التعليمية أو إحدى خبراتها وعناصرها.
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طين وصنَّاع القرار في وزارة التعليم: -ج ة بالمخط ِّ  آليات التنفيذ الخاصَّ
ص التربية ا .1  لمقارنة.تخصيص جزء  من فرص االبتعاث لدراسة تخص 
ة من توثيق العالقة بين أبحاث التربية المقارنة والقرار التربوي؛ من خالل االستفاد .2

 نتائج أبحاثها في التطوير، وحل ِّ المشكالت التعليمية.
ل االستفادة من نتائج أبحاث التربية المقارنة في مجاالت التنمية الشاملة؛ من خال .3

 ل ِّي.ومدى فاعليتها في خدمة النظام المحا، الوقوف على تجارب الدول المختلفة وطرائقه
ة بالتربية المقارنة تحت إشراف وزارة التعليم .4  .إنشاء جمعية علمية سعودية مختصَّ
ال .5 ى عِّ علتسهيل سفر الباحثين لزيارةِّ الدول المقارنة، والوقوفِّ على تجاربها، واالط ِّ

 خبراتها ومعايشتها.
 دَة عنيوف ِّر البياناتِّ واإلحصاءاتِّ المعتمَ التوصية بإنشاء مركز للمقارنات الدولية  .6

النظام التعليمي؛ لضمان حصولِّ الباحثين على البيانات الصحيحة والوصولِّ إلى 
 نتائَج صادقة .

 تشجيع مختلف الجهات الحكومية على التعاون مع الباحثين بتقديم ما يحتاجون إليه .7
ات أو خطابات تسهيل من بيانات وإحصاءات تخدم الدراسة؛ وذلك في صورة توصيَّ 

 َمهمَّة أو ما شابه ذلك.
ة  بالدراسات المقارنة، تنُشر أبحاَثها، وتهتم  بدعمها وت .8 ا، مويلهإنشاء مراكَز خاصَّ

 .لمقارنةلتحقيق الفائدة القصوى من اوترجمة الدراسات والمقاالت العلمية التي تخُدمها؛ 
ر المقترح -5  متطلَّبات تطبيق التصوُّ

ر المقترح لتطوير أبحاث التربية المقارنة في الجامعات السعودية لتحقيق نجاح ض ، تعر التصو 
ر المقترح، وهي:  الباحثُة المتطلَّباتِّ األساسيَة لتطبيق التصو 

من  التعاون والتكامل بين األقسام العلمية في كليات التربية في الجامعات السعودية -أ
ر المقترح جهة، وتوحيد جهود الجامعات السعودية من جهة    أخرى لتبن ِّي التصو 

 لتطوير أبحاث التربية المقارنة.
ر المقترح.  -ب  دعوة عمادة البحث العلمي ومراكز البحوث؛ لإلسهام في تنفيذ التصو 
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حتوى تكوين لِّجان العمل وفِّرقه، وعقد الندوات وورش العمل؛ لتفعيل آليَّات تنفيذ م  -ت
ر المقترح.  التصو 

ات أبحاث التربية المقارنة.عقد ملتقيات دورية مخصَّ  -ث دَّ  صة لمناقشة مستجِّ
م  -ج ًؤى ر التعاون مع مراكز الدراسات المستقبلية في تقديم أبحاثِّ تربية  مقارنة تقد ِّ

قًة.   مستقبليًة خالَّ
ر المقترح وُسبل مواجهتها: -6  معو ِّقات التصوُّ

ر المقترح،  قاتِّ تطبيق التصو   ل اآلتي:ها وعالجها في الجدو مواجهتوُسبَل تستعرض الدراسُة معو ِّ
ر المقترح وُسبل عالجها8جدول )  ( معو ِّقات تطبيق التصوُّ

قات م  ُسبل مواجهتها المعو ِّ

1 
ضعف مهارات الباحثين الفنية في كتابة 

 .أبحاث التربية المقارنة

اخل تدريب الباحثين على المناهج المستخدمة في أبحاث التربية المقارنة، والمد
ا، رتيب الفصول؛ من خالل عرض مجموعٍة من األبحاث ونقدها وتحليلهالصحيحة، وت

 نظريًّا وتطبيقيًّا.

2 
ضعف الوعي بخطوات تطبيق دراسات 

 .التربية المقارنة

من  توضيح خطوات َسير البحث في أبحاث التربية المقارنة في كل ِّ مدخل -3
 مداخله؛ فخطوات جورج بريداي مثاًل تختلُف عن خطوات مدخل براين

 هولمز.
الع على أبحاث التربية المقارنة لمتابعة َسير خطواتها واق -4 فة ا، ومعر عيًّ االط ِّ

 تقسيم فصول الدراسة حَسب تلك الخطوات وترتيبها.

3 
ضعف التدقيق في المعايير العلمية أثناء 

 اختيار دول المقارنة

 ي:ما يأت ثالالم االت ِّفاق على معاييَر علميٍة في اختيار دول المقارنة، منها على سبيل
رات العالمية المتَّ  -5 ليها؛ عفق تميز الدولة في الخبرة المدروسة حَسب المؤش ِّ

قت نتائَج متمي ِّزًة في  ها.كأن يكون لها السبُق في التجربة، أو حقَّ
مٍة في نظامها التعليمي بين دول ا -6  م.لعالحصول الدولة على مراكَز متقد ِّ
 ى في المجال.تجنُّب اختيار دولة وقد سبقْتها أخر  -7
م، سهولة الحصول على بياناتها، وإتاحتها على المواقع الرسمية للنظا -8

 وسهولة ُلغتها.
لعوامل ى واالتشابه بينها وبين النظام المحل ِّي المراد تطويُره في كثير من الُقو  -5

 المؤث ِّرة.

4 
العلمي الختيار الباحث لدول  المسوغضعف 

 الخبرة المستعارة

ره الختيا نًعاث التربية المقارنة أن يضيف مسو ًِّغا علميًّا واضًحا ومقال بدَّ لباح -1
ر ال ي فنفسها  دولُ لدول المقارنة؛ حتى ال يكون اختياُر الدول عشوائيًّا، وحتى ال تتكر 

 الكثير من الدراسات دون سبب علمي. 
 توحيد موضع التسويغ من البحث؛ بحيث يكون عقب توضيح الدول المختارة في -2
 دود الدراسة؛ حتى نجد سبَب االختيار عقب معرفة دول المقارنة مباشرًة.ح

ضعف تفسير الظاهرة المدروسة في ضوء  5
 .القوى والعوامل المؤثرة عليها

تشك ِّل مرحلة القوى والعوامل المؤث ِّرة على الظاهرة المدروسة مرحلَة التفسير في 
القوى والعوامل، وغياُب هذه  خطوات البحث؛ أي تفسيرِّ الظاهرة المعنية في ضوء
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قات م  ُسبل مواجهتها المعو ِّ
الخطوة يضعف البحَث؛ ألن وصف الظاهرة في دولٍة ما يحتاج من الباحث تفسيَر 
وجودها، ونجاحها أو إخفاقها، في ضوء القوى والعوامل، فما يصُلح في بلد قد ال 

ُة ُطرق، ومنها:  يصُلح في آخر، وهناك عدَّ
 َدة.لى حِّ عمل المؤث ِّرة في كل ِّ دولة تعقيب الوصف بالتفسير في ضوء القوى والعوا -1
ٍ بحيث ُتدمج جميُع دول المقارنة تحت العام -2 واحد، ل الإفراد التفسير بمبحٍث خاص 

د القوى والعوامل تلقائيًّا.  وبذلك ُتوحَّ

ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى  6
 الباحثين

 نجليزية.اشتراط اجتياز الباحث الحدَّ األدنى من مهارات اللغة اإل  -1
رق طُ تقديم دورات أساسية في مصطلحات اللغة اإلنجليزية التربوية، مع مبادئ  -2

 الترجمة الحديثة، وطريقة البحث في المواقع األجنبية.

7 
االعتماد على المراجع الورقية دون السفر 
واالطالع على الخبرات األجنبية على أرض 

 الواقع

نا؛ لالتربية المقارنة ماديًّا وإجرائيًّ  تسهيل الجامعات سفَر الباحثين في -1 من  لتمكُّ
 الوقوف على التجربة، واالستفادة القصوى من نتائجها.

حيث تخصيص وزارة التعليم جزًءا من فرص "خبرات" لباحث التربية المقارنة؛ ب -2
 يقف على التجربة ويخرج ببحٍث علمي له نتائُج تفيد في تطوير التعليم.

يات ضاء هيئة تدريس كل ِّ قلة استقطاب أع 8
 التربية مختصين في التربية المقارنة

ين من خبراء التربية المقارنة عربيًّا وعالميًّا للتدري ات الجامع س فياستقطاب المختص ِّ
 نتاجالسعودية، ولإلشراف على أبحاث طالبها، على أن يكون الخبيُر من أصحاب اإل 

 المميَّز في المجال.

ير ن كبمتخصيص جزٍء من تمويل األبحاث العلمية ألبحاث التربية المقارنة؛ لما لها  ث التربية المقارنةمحدودية تمويل أبحا 9
 األثر في ُصنع القرار التربوي وحل ِّ المشكالت التي تواجه النظام.

10 
لفة أبحاث التربية المقارنة بسبب ارتفاع كُ 

لمقارنة لالحاجة للسفر وزيارة الدول 
 والترجمة

بر ى أكوسائل البحث التقنية الحديثة للباحث بحيث يتمكَّن من الحصول عل توفير -1
 معة.قدٍر ممكٍن من البيانات والمعلومات من خالل الشبكة العنكبوتية داخل الجا

 تخصيص مكافآٍت مالية كافية لتغطية تكاليف البحث. -2
 توفير تكاليف السفر في حالة احتياج البحث له. -3
 جانيٍة لترجمة المقاالت والبيانات للباحثين.إنشاء مراكَز م -4

11 
ضعف إسهام أبحاث التربية المقارنة في 

 المشكالت التربوية المعاصرة حل ِّ 

ٍر أو رؤية مقترحة لتكون هي -1 رحلة الم إلزام باحث التربية المقارنة بتقديم تصوُّ
 .لمقارنةاألخيرة )التنبُّؤ( من البحث، ويجمل فيها وجَه االستفادة من تلك ا

 ربط نتائج أبحاث التربية المقارنة بجهة مسؤولة في وزارة التعليم. -2
م فيها أوراٌق ع -3  لميةإقامة مؤتمرات وندوات في مجال التربية المقارنة يقدَّ

 وملخَّصات لنتائج أبحاث التربية المقارنة.

ضعف تطبيق الباحثين لمهارات البحث  12
 ارنةالنوعي في دراسات التربية المق

 صًفاتدريب الباحثين على مهارات البحث النوعي في خطوات التربية المقارنة و  -1
 وتفسيًرا.

الع على أبحاث التربية المقارنة النوعية األجنبية والعربية وال -2 على  وقوفاالط ِّ
 طريقة َسيرها.

صعوبة تحليل البيانات في األبحاث النوعية  13
 في التربية المقارنة

دام طالب والباحثين على ُطرق تحليل البيانات النوعية، وُطرق استختدريب ال -1
 وغيرها. (NVivo)و  (MAXQDA)برامجها 

ر اإلحصاء التربوي. -2  إتاحة برامج التحليل النوعية ضمن مقرَّ
م خدمات اإلحصاء الكم ِّي والكيف -3 الب ي لطإنشاء مركٍز إحصائي في الجامعات يقد ِّ

 سوم رمزية.الدراسات العليا مقابل ر 
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قات م  ُسبل مواجهتها المعو ِّ

14 
ؤ بالنتائج للتخطيط ضعف مرحلة التنبُّ 

 المستقبلي في أبحاث التربية المقارنة

مستقبل َؤ بجاءت مرحلُة "التنبؤ" خطوًة أخيرًة من خطوات جورج بريداي؛ وتعني التنبُّ 
 ُبدَّ  الظاهرة المدروسة بتقديم معرفٍة جديدة.. لذا ال

ًرا م تصٍة للمعرفة في آخر بحثه؛ كأن يقد ِّ لباحث التربية المقارنة من تقديم إضاف و أوُّ
وقف  رب التيلتجاارؤيًة مقترحًة، أو برنامًجا تدريبيًّا مقترًحا، أو أوُجَه االستفادة من 

به واالخ  فقط. تالفعليها في دول المقارنة؛ حتى ال يقف البحُث عند بيان أوُجه الشَّ

15 
افتقار أبحاث التربية المقارنة إلى خارطة 

 بحثية لمستقبل التعليم السعودي

، تصميم خارطٍة بحثية مستقبلية يشترك فيها عدٌد من خبراء التربية المقارنة
حثي، الب واالستفادُة من خبراتهم في الَحدس واالستبصار والتخيُّل اإلبداعي للمجال

ات عمليها لاعتماًدا على المعطيات والبيانات الدقيقة للواقع، ومن ثم تقويمها وإخضاع
تي بلية المستقالتنبُّؤ بالمستقبل؛ ودراسة مجاالت تطوير التعليم السعودي وتطلُّعاته ال

ه باحثي التربية المقارنة للخبرات المراد البحُث فيها، واختيار الخ ية العالم براتتوج ِّ
 المناسبة للبحث واالستعارة والدراسة.

16 
ضعف مهارات الباحثين في تطبيق أساليب 

 مستقبلية في التربية المقارنةالدراسات ال

رغوبة الم تدريب الباحثين على مهارات الدراسات المستقبلية، وكتابة السيناريوهات -1
 والممكنة والمحتملة.

التدريب على أساليب الدراسات المستقبلية: )دلفاي، والبحث المستقبلي  -2
 اإلثنوجرافي، والسيناريوهات...(

 لمستقبل في تطوير التعليم.نشر الوعي بأهمية استشراف ا -3

ة في أبحاث ضعف تفعيل الدراسات البينيَّ  17
 التربية المقارنة

ض ة في بعدقَّ األسئلة المع نة على البحث عن الحلول واإلجابة عالبينيَّ  تقوم الدراساتُ 
كون ديد تج نتاج الفكر والمعرفة، وتأسيس علمٍ وإل  ،هدا للطاقة والجُ توفيرً ؛ الظواهر

ات صلتخصُّ ات بين إدراك االختالفا، و صاتلتخصُّ العابرة لدة المشاكل المعقَّ  حلَّ ه تُ همَّ مَ 
ؤية لى ر وعدم االقتصار ع ،للوصول إلى وحدة المعرفة المتكاملة تهاالمختلفة ومواجه

جهود ف الُبدَّ من تكثي .. لذا الواحد للوصول إلى وحدة المعرفة المتكاملة صٍ تخصُّ 
ن مكثر ي مجال التربية المقارنة، وتناُول الخبرة من ألتفعيل الدراسات البينية ف

ص؛ للوصول إلى رًؤى مستقبلية وحلول متمي ِّزة.  تخصُّ
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