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 الملخص: 

ر ع��
ّ
ة تر�وّ�ة رائعة، ومن بي��ا نصوص بحثيّ  ة عديدة،معرفيّ ة رصينة �� حقول  نصوص بحثيّ   ِبتنا نتوف

�خيص النّ إيجا�ّي   أمروهذا  
ّ
 ا قر قيق ُيف�ىي بنا إ�� اإلقدي الّد . بيد أن الت

ّ
نا ما زلنا �عا�ي �� حقيقة األمر  ر بأن

�جة  س�� البتة إ�� معا� ال   الورقة هذهة ألسباب متعددة.  ة �� العلوم اإل�سانيّ من ضعف �� املمارسة البحثيّ 

تو�� فقط اإلشارة إ��  تعر�ف بتمظهراتھ أو نتائجھ، و�نما  روم االشتباك مع أسبابھ أو التّ تهذا الضعف، وال  

�بوّي لعدة أسباب.جانب واحد من الضعف البح�يّ 
ّ
   ، وقد جرى اختيار البحث ال�

 
ُ
امل البح�ي  الضعف   يتج�� 

َ
��  عا� �بوّي 

ّ
ال� البحث   �� الورقة فيما شاع  �� هذه  يمكن  ج  بما  الف��ة األخ��ة 

�بوّ�ة ال�ج��، بدعة التصّور املق��ح�سميتھ بـ "
ّ
"، لدرجة أصبحنا معها نتوفر ع�� املئات من املق��حات ال�

إ�� ��خيص هذه املمارسة، حيث توصلْت إ�� وجود  الورقة  اك�ي. عمدْت  مع ضعف أو ا�عدام ا�جانب ال��ّ 

 ة عامّ د الطر�ق �� الورقة إ�� تقديم معا�جة أوليّ ة ترتبت عل��ا. ما سبق، مهَّ عدة آثار سلبيّ 
ّ
اهرة  ة لهذه الظ

�بوّ�ة
ّ
�بوّ�ة والقرارات ال�

ّ
  .اندرجت �� مسار�ن: املوضوعات ال�

�بوّ�ة، طالب الّد �لمات مفتاحية
ّ
�بوّي، املق��حات ال�

ّ
ي، املن�ج جر��ّ راسات العليا، املن�ج التّ : البحث ال�

 .النو��ّ 
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ٔ
ول لبرنامج ماجستير ا

ٔ
هذه الورقة ُقدمت في المؤتمر اال

 ، وقد انفردت مجلة نقد وتنوير بنشر الورقة كاملة. 2022-5-9مستقبلية، بتاريخ 

 يد. عبدالله البرید أ.
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Abstract 

There is solid research in many fields of knowledge, and among them is good educational 

research, and this is a positive. However, a careful critical diagnosis leads us to report that in 

fact we still suffer from a weakness in research practice in the humanities for various reasons. 

This paper does not seek at all to address such a weakness, nor does it seek to engage with 

its causes or define its manifestations or results, but rather seeks only to point out one aspect 

of research weakness, and educational research was chosen for several reasons. 

The research weakness addressed in this paper is manifested in what has spread in 

educational research in the recent period, with what can be called “the fashion of the proposed 

proposal”, to the extent that we have hundreds of hasty educational proposals, with little or no 

cumulativeness. The paper proceeded to diagnose such a practice, as it concluded that there 

were several negative effects that resulted from it. The foregoing enabled the paper to present 

a general preliminary treatment of this phenomenon that fell into two tracks: educational 

research topics and educational decisions. 

Keywords: Educational Research, Educational Proposals, Graduate Students, 

Experimental Approach, Qualitative Approach . 
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 : مدخل  -1

البحثيّ  مؤسساتنا  من  عدد  استطاع  املاضية،  العقود  صدر  �� 
ُ
وت نتج 

ُ
ت أن  مة 

َّ
ا�حك ومجالتنا  العر�ّية  ة 

 بحثية رصينة �� حقول معرفيّ 
ً
ومن بي��ا حقل   ة،العلوم اإل�سانيّ مختلف تخّصصات  ة عديدة ضمن  نصوصا

�بية، وهذا أمر إيجا�ي يتع�ن �غذيتھ �� قوالب مؤسسيّ 
ّ
ة  ة مستدامة. وتقر�ر ما سبق ال �ع�ي البتّ ريعيّ ة �شال�

ة ألسباب  من سلبيات كبار، إذ ما زلنا �عا�ي �� حقيقة األمر من ضعف �� املمارسة البحثيّ   خلو نتاجنا البح�يّ 

ة  ة املتخصصة وضعف قدرا��ا وجهودها �� ترسيخ تقاليد بحثيّ متعددة، �عضها يرجع إ�� ا�جماعات العلميّ 

ي جيّ  و�عضها  املؤّس دة،  العلميّ خص  لدعم  سات  �افية  وم��انيات  ناجحة  عمل  نماذج  تب�ي  عن  و�جزها  ة 

،    اة ناجعة، و�قي��ا يتعلق بالباحث�ن أنفسهم، ضعًف ممارسات بحثيّ 
ً
 وت�اسال

ْ
ا �افية وال  ال يبذلون جهودً   إذ

�ي �ستغرق وقتً �ستخدمون املنا�ج البحثيّ 
ّ
وراء    ا، جر�ً ن�ج التجر��يّ وامل  ملن�ج النو��ّ مثل اا كب��ين  وجهًد   اة ال

ة ونحو ذلك  ة أو م�افآت ماليّ ة سريعة، �ال��قيات وا�حصول ع�� وظائف أو شهادات علميّ م�اسب بحثيّ 

 ة".  من "الغنائم ال�خصيّ 

النّص  البح�يّ   هذا  النتاج   �� الضعف  إ�� معا�جة   العر�ّي   ال �س�� 
ً
لھ إطالق طاقة  مع    ا، وال  باالشتباك 

ة  عر�ف بتمظهراتھ، وال برصد آثاره وا�ع�اساتھ ع�� املستو�ات الوطنيّ املباشرة وغ�� املباشرة، وال بالتّ أسبابھ  

البح�يّ والقوميّ  الضعف  هذا  من  واحد  جانب  إ��  اإلشارة  فقط  يتو��  و�نما   ة، 
ّ
ال� مع  من  ،  شق  ع��  �ك�� 

�بوّي، أي أن النّص 
ّ
 ال يمارس �عميمً  البحث ال�

ّ
�بوّي  ا ع�� عموم البحث ال�

ّ
�بوّي. وقد جرى اختيار البحث ال�

لونً  �عيش  �بوّي 
ّ
ال� البحث  أن  ذلك   �� و�دخل  املوا��،  ا�جزء   �� ستت�ح  األسباب  "الّد �جملة من  وار  ا من 

املاهو�ّ املاهوّي  و"امليوعة  فرعيّ "  تخصصات  إ��  التشقق  إ��  �بوّي 
ّ
ال� ا�حقل  قادت  �ي 

ّ
ال مع  ة"،  مت�اثرة،  ة 

�بية وعدد من ا�حقول املعرفيّ ضعف ا�حدود أو املعالم  
ّ
ة �� العلوم اإل�سانية، بجانب  املائزة ب�ن حقل ال�

   ).2021ة (ال��يدي، سمات أخرى سلبيّ 
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�بوّي �� الف��ة األخ��ة ما يمكن �سميتھ بـ " 
ّ
ة  "، من قبيل: "سياسبدعة التصّور املق��ح شاع �� البحث ال�

مق��ح" أو نحو ذلك، لدرجة    "آلية تر�وّ�ة مق��حة" أو "إطار تر�وّي ،  تر�وّ�ة مق��حة"، "تصّور تر�وي مق��ح"

�بوّ��ن 
ّ
ال� الباحث�ن  أحد  أن  ال�جيب  ومن  �بوّ�ة. 

ّ
ال� املق��حات  آالف  ور�ما  مئات  ع��  نتوفر  معها  أصبحنا 

قّد  املق��حالعرب  �بوّي 
ّ
ال� التصّور  بناء  فن  عن  محاضرة  الّد   م  طلبة  مجاهد، ع��  (محمد  العليا  راسات 

(=النّ 2013 "البارادايم"  من   
ً
نوعا ذلك  ا  عادَّ اإلرشادّي )،  املفهوم    موذج  ح هذا  ِ

ّ
ُ�سط سياق   �� اِملرشاد)،  أو 

 �� تطوّ   االرت�ازّي 
ّ
ورات  ر العلم وتار�خھ؛ وفق ما طرحھ �عمق وشمول توماس �ون �� كتابھ الشه�� ِبنية الث

 ا أو مرشادً ة، إذ كيف ي�ون تصّور مق��ح يقدمھ طالب أو باحث مبتدئ بارادايمً العلميّ 
ّ
نا إزاء  ا؟! إذن، يبدو أن

البحثيّ  البدعة  هذه  اق��اف  شرعنة  مجرد  يتجاوز  السطحيّ ما  الطروحات  هذه  مثل  تجعلنا  إذ  بالة  ة، 
ُ
ق ة 

 
ّ
   �ن.ة وحزم نقديّ راسات العليا، وهو ما يجب أن نتعامل معھ �شفافيل لطالب الّد �سو�ق مضل



هنّي:بحث تربوي من قبيل العصف  
ّ

.    ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الّتشخيص والعالج  الذ
ٔ
 يعبدهللا البريد   د.ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)198( 

ا  كيف يمكن لطالب محدود املعارف واملهارات وا�خ��ات أن يقدم مق��ًح دعونا نفكر �� هذا السؤال:  

 ة مضغوطة؟  ا �� مدة زمنيّ ا نا�ًج تر�و�ً 
ّ
�بوّي �� �جلة من أمره، وأض�� �� مشهد بح�يّ لقد بات الط

ّ
 الب ال�

 مرتبك إ�� حد كب��، وقد وقفُت ع�� تجارب عشرات ال
ّ
�بوّ��ن �� املاجست�� والدكتوراه، إما �غرض  ط

ّ
الب ال�

أو ما    ة أو حل مش�ل م����ّ ة من قبيل بلورة مش�لة بحثيّ تحكيم أداة البحث، أو التماس الستشارة بحثيّ 

 فشابھ ذلك.  
ّ
�ي وقفُت عل��ا، أجد أن الطالب ُيطالب بجمع بيانات كيفما ات

ّ
فق، ثم تحليلها  في أك�� ا�حاالت ال

 ع�� �ج
ّ
يتفرغ ل�ي  البحثيّ   ل،  ا�خطة  الك��ى وفق  �بوّي  ة، و��:  للمهمة 

ّ
ال� (=ال��ادايم وفق  تقديم املق��ح 

  ابق!)، مما يجعلھ يخسر معركة املن�ج، صو�ر الّس التّ 
ْ
بالعمق   كث�� من أسرار املن�ج ومتطلباتھالال يتفهم إذ

جمع البيانات وتحليلها كما ينب��، وقد   ة، وال ُيفيد من ، وال �سعھ بتؤدة تطبيق األساليب البحثيّ املطلوب

�بوّي نفسھ �� نقاشات موّس �ن ذوي نزعة نقديّ شاطر�ي �� ذلك جملة من خ��اء تر�و�ّ 
ّ
عة  ة داخل ا�حقل ال�

 راسات العليا �� هذا ا�حقل. ة لطالب الّد عف �� املمارسة البحثيّ حول جوانب الضّ 

ة، إذ ��  ة ا�حقول اإل�سانيّ ئة �� بقيّ ة السيّ هذه البدعة البحثيّ ة انتفاء وجود  ابق ال �ع�ي البتّ حدي�ي الّس 

   ا�ا قليلة جًد موجودة، ولك�ّ 
ّ

 ك �� �حة هذا التّ وفق رصدي لها، ومن �شك
ّ
تھ، فما عليھ، إال  وصيف أو دق

ا �لمات مفتاحية تتضمن �لمة "مق��ح" أو "مق��حة" أو ما �شا��ها، ليجد  البحث �� قواعد البيانات واضعً 

�بوّ�ة، وعدد قليل من األبحاث �� ا�حقول األخرى. وهذا ال �عفي هذه ا�حقول من قدر من  مئا 
ّ
ت األبحاث ال�

 طھ �� بدعة التصّور املق��ح. قد، ف�ل بحسب تورّ النّ 

�بوّ�ة النّ 
ّ
�انت �� صورة سياسات أو اس��اتيجيات أو    سواء أ -ا�جة املفيدة  من املعلوم أن املق��حات ال�

 
ُ
ون  خ��اء تر�و�ّ   ينجزه،  تراك�يّ   جما��ّ   يّ تت�ئ ع�� عمل بح�  -ر أو آليات أو برامج أو نحو ذلكط تصّورات أو أ

 
ّ
التّ يتوف ا�جوانب   �� واسعة  وتطبيقات  فائقة  ومهارات  معمقة  معارف  ع��  والعمليّ رون  أن  نظ��ية  ع��  ة؛ 

�بوّ�ة وفق إطار م����ّ 
ّ
ة محددة.  وسياسات وطنيّ دة  محكم، وأهداف تر�وّ�ة محّد   يجري وضع املق��حات ال�

�ي ينجزها طالب الّد التوصيف الّس ف
ّ
�بوّ�ة ال

ّ
راسات العليا أو أساتذة مبتدئون �� املسار  ابق للمق��حات ال�

ه�ّي"، مما يضعف من الّد ، يجعلنا نقرّ البح�يّ 
ّ

قة  ر بأن األبحاث املنجزة �� أقرب ما ت�ون إ�� "العصف الذ

"املسلوقةوالنّ  املق��حات  لهذه   جاعة 
ّ
ال� ا�جانب  غياب  ذلك  إ��  و�نضاف  التصّورات  ".  هذه   �� �اك�ي 

والّس  واآلليات  أّن واالس��اتيجيات  إذ نجد  املق��حة،  تلو    ياسات  الواحد  �بوّ�ة ترص مق��حا��ا 
ّ
ال� ا�جماعة 

اإلنتاج و�خونة العمل  لك��ة    ا ن ُيذكر، وقد ت�جأ إ�� إحالة الكث�� م��ا إ�� ا�خازن النائية، نظرً اآلخر دون تمعّ 

�بية "املتناسلة".
ّ
 �� خطوط اإلنتاج �� برامج ال�

�ي تورّ إيراد عيّ   من املهّم   نا للموضوع، فإّن نا و��خيصُ ول�ي ين�ج فهمُ 
ّ
�بوّ�ة ال

ّ
طْت ��ذا  نة من األبحاث ال�

 النّ 
ّ

عة  �وّ�ة متنوّ صات وموضوعات تر ة لتخصّ ة املمارسات البحثيّ فت شموليّ وع من األبحاث، ع�� أن من الال

   جدرنة، تكما سيظهر لنا من عينة العناو�ن. وقبل استعراض العيّ 
ّ
�ي أزلُت أسماء ا�جامعات  اإلشارة إ�� أن

ا بأن أك�� هذه األبحاث ��  اللة ال بخصوص البيئة املبحوثة، علمً ول من العنوان، إذ الع��ة �� عموم الّد والّد 

  رسائل ماجست�� أو دكتوراه:
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 ة. ة املستدامة �� ا�جامعات ا�ح�وميّ نافسيّ لتحقيق امل��ة التّ  ة مق��حةسياسات تر�و�ّ  .1

 لتدو�ل ا�جامعات.  سياسات تر�وّ�ة مق��حة  .2

 ة أخرى). لتدو�ل ا�جامعات (هذا بحث آخر �� دولة عر�يّ  سياسات تر�وّ�ة مق��حة .3

 املدر�ىّي. لتفعيل الّتعليم امل�يّ  سياسات تر�وّ�ة مق��حة .4

 ة العامة. حف�� اإلداري �� املدارس الثانو�ّ لتفعيل التّ  ةآليات تر�وّ�ة مق��ح .5

�بية العمليّ  .6
ّ
�بية.ة �� برنامج الّد تصّور مق��ح لتطو�ر ال�

ّ
 بلوم العام �� ال�

7.  
ّ
 جاهات ا�حديثة. تصّور مق��ح لتطو�ر تر�ية و�عليم ذوي االحتياجات ا�خاصة �� ضوء االت

8.  
ّ
 ة املعاصرة. �ات ا�جتمعيّ �� ضوء �عض املتغ�ّ  بالّتعليم ا�جام��ّ ة �بية الوالديّ تصّور مق��ح لل�

�بية االعالمية �� مراحل الّتعليم العام. .9
ّ
 تصّور مق��ح لتضم�ن ال�

 تصّور مق��ح لتطو�ر أداء رؤساء األقسام. .10

�بية  داء مشر��ألتطو�ر  تصّور مق��ح  .11
ّ
�بية. ة ب�ليات العمليّ  ال�

ّ
 ال�

�بية اإلسالميّ  لعل�يّ تصّور مق��ح لتطو�ر البحث ا .12
ّ
 ة. �� ال�

�بوّي بمدارس التّ  .13
ّ
 .عميم ما �عد األسا�ىيّ تصّور مق��ح لتفعيل اإلشراف ال�

14.  
ّ
�بوّ�ة �� ضوء متطل

ّ
 .خطيط االس��اتي��ّ بات التّ إطار مق��ح لتطو�ر أداء القيادات ال�

 إطار مق��ح ملنظومة مقرّ  .15
ّ
  �بوّي رات اإلعداد ال�

ّ
 للمعل

ّ
�بية.م ب�ل

ّ
 يات ال�

  ار مفاهي�ي مق��ح للتطو�ر امل�يّ إط  .16
ّ
غة العر�ّية �� مدارس الّتعليم العام.ملعل

ّ
 �ي الل

 .عليم اإللك��و�ّي للتّ  مق��ح  تر�وّي  ّي إطار فكر  .17

�بية العمليّ اس��اتيجيّ  .18
ّ
 ة.ة مق��حة لتطو�ر برنامج ال�

 ة مق��حة لتطو�ر نظام املتا�عة �� الوزارة. اس��اتيجيّ  .19

 املوهو��ن ورعاي��م. تر�ية لتطو�ر مق��حةة اس��اتيجيّ  .20

  لتنمية رأس املال الفكرّي  ة مق��حة اس��اتيجيّ   .21
ّ
�بية.   ياتب�ل

ّ
 ال�

 تطو�ر الّس  .22
ّ
�بوّ�ة �� ضوء متطل

ّ
 ة مق��حة".نافسية "اس��اتيجيّ بات القدرة التّ ياسات ال�

 سات ر�اض األطفال. ملؤّس  نظي�يّ ة مق��حة لتطو�ر األداء التّ اس��اتيجيّ  .23

  ة مق��حة��اتيجيّ اس .24
ّ
 .م�� املؤس�ىيّ بات التّ لتوف�� متطل

   داء امل�يّ ة مق��حة لتطو�ر األ اس��اتيجيّ  .25
ّ
�بية الرّ ملعل

ّ
 ة. �اضيّ مات ال�

 اس��اتيجيّ   .26
ّ
لل� مق��حة   الوقائيّ  �بية ة 

ّ
لطال  ة 

ّ
الث الّتعليم  سلبيّ   انوّي ب  �عض   ملواجهة 

ّ
الث الواقع    قا��ّ ات 

 املعاصر.  واإلعالمّي 

 املستدامة. لتطبيق القيادة  ة مق��حةاس��اتيجيّ  .27



هنّي:بحث تربوي من قبيل العصف  
ّ
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ٔ
 يعبدهللا البريد   د.ا
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 ا�خامس. قائمة ع�� التمثيل املعر�� لتحصيل طالبات الصف  ة مق��حةاس��اتيجيّ  فاعلية .28

 م�� لتطو�ر املدارس. نموذج مق��ح إلدارة التّ  .29

 . نموذج مق��ح لالرتقاء باألداء اإلدارّي  .30

 : ة لبّیشيء من اآلثار السّ  -3

�بوّي ُمطالب بمراجعة نقديّ   ر ما سبق، أحسب أّن إذا تقرّ 
ّ
ال� ة ة من قبل ا�جماعة العلميّ ة جادّ البحث 

�بوّ�ة للوقوف ع�� أسباب  
ّ
ة عديدة، مع ضرورة  عها �� جامعات عر�يّ ديئة وتوّس هذه املمارسة الرّ   استشراءال�

ه�ّي (=التّ فقد �سّببْت  .  مؤس�ىيّ   �� ا�حثيث ملعا�ج��ا �ش�ل �شري��ّ الّس 
ّ

�بوّ�ة  صوّ أبحاث العصف الذ
ّ
رات ال�

 لبية، وم��ا: املق��حة) �� عدد من اآلثار الّس 

   صابتأ -1
ّ
 البحث �� ال�

َ
ه�ّي حركة

ّ
 العصف الذ

ُ
، �� محاولة الستلهام  بالّضمور   ياإلسالمّ   �اث العر�ّي أبحاث

 
ّ

 .  ��ضوّي  عر�ي إسالمّي   ة لبناء حقل تر�وّي ذرات التأسيسيّ �عض املفاهيم واألف�ار والش

�بوّي   إ�� إصابةهذه األبحاث  أّدت   -2
ّ
 من جهة املن�ج،  بالّضمور    البحث ال�

ْ
�بوّي ع��    إذ

ّ
يفتقر البحث ال�

غم من وجود مئات  ة، ع�� الرّ �� قالبھ املالئم للعلوم اإل�سانيّ   جر��يّ سبيل املثال إ�� تفعيل املن�ج التّ 

) الناجع  املن�ج  هذا  باستخدام  استكشافها  إ��  نحتاج  �ي 
ّ
ال   املوضوعات 

ً
مثاال ذلك  ع��  سنضرب 

 ا).  تطبيقيً 

، �ِن املعمق والبحث النقدّي  ا ع�� حساب ممارسة البحث النو��ّ ابقة جاءت أيضً ة الّس املمارسة البحثيّ  -3

 
ّ
الظ مئات  وجود  النّ مع  هذا  سوى  يناس��ا  ال  �ي 

ّ
ال �بوّ�ة 

ّ
ال� البحث  واهر  من  قالب   �� البحث،  من  وع 

   يا��ّ الّس 
ّ
ذي يمكن أن يال�

ّ
�ي تنبع �ون حينذاك منصّ �اك�ي، وال

ّ
�بوّ�ة ا�جديدة، ال

ّ
ة لتوليد املفاهيم ال�

من احتياجاتنا نحن، و�ستجيب لتحدياتنا نحن، وتتالءم مع أحالمنا وتفي بتطلعاتنا نحن، �� مس��ة  

 
ّ

 ة.  ات تر�وّ�ة ونماذج تفس��يّ ��ا لبناء نظر�ّ �غذ

وارّ�  -4 املعا�جات   �� التكرار  �سق  ه�ّي 
ّ

الذ العصف  أبحاث  ممارسات  خت  إ��  تصل  قد  �ي 
ّ
ال ألساليب، 

قالًبا  القص واللصق �� أجزاء عديدة من البحث أو الرسالة العلمية، و�أن املمارسة البحثية أ�حت  

 توارثھ وتنا�خھ.  يجري  Templetجاهًزا

تصّد  -5 ه�ّي 
ّ

الذ العصف  والّد   أبحاث  التّ الباحث�ن  عن  التّ ارس�ن   �� الّد نقيب  �بوّ�ة 
ّ
ال� (مثل  قار�ر  ولية 

�يادرة من هيئات تقو�م الّتعليم وما �شا��ها،  ة الصّ قار�ر الوطنيّ تقار�ر: تم��، تالس، ب��ا) والتّ 
ّ
من    وال

.  ق�ي �� عاملنا العر�ّي ام والّتعليم العا�� والّتعليم التّ عف �� نتائج الّتعليم العّ ة والضّ شأ��ا بيان أوجھ القوّ 

و�ْن ف التقار�ر  ا�جان  غلب  هذه  الك�يّ عل��ا   ب 
ّ

إال تتأّس ،  أ��ا    
ّ
أدل ع��  علميّ س   ة 

ّ
ات مع  صلبة،  صافها  ة 

قة من قبل  ول، مع �عليقات وتوصيفات وتوصيات معمّ قة واملقارنة فيما ب�ن الّد بدرجات عالية من الّد 

تر�و��ّ  تحليليّ خ��اء  بذخائر  تحفل  يجعلها  مما  كبار،  و��خيصيّ ن  الظواهر  ة  من  لعدد  وتفس��ية  ة 

�بوّ�ة.خالت والعمليّ والقضايا واملد
ّ
   ات وا�خرجات ال�
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   ة، يمكن القول بأّن �� جانب معمق من املمارسة البحثيّ  -6
ُ
ه�ّي ت

ّ
�بوّي  أبحاث العصف الذ

ّ
د الباحث ال� زّهِ

 تداخل أو عابر التخصصات،  امل ممارسة البحث  ��  
ْ
صّور املق��ح، و�خاصة  �عتاد ع�� لعبة تركيب التّ   إذ

 مع �ساهل تحكيم مثل هذه النّ 
ّ

راسات العليا،  ت "ا�حكمة" أو تقييم رسائل الّد صوص من قبل ا�جال

 
ّ
 سائل.  ا ضعيفة �� مثل هذه ا�جالت أو الرّ نصوصً  سفيا لأل نا نقرأ بدليل أن

   : نحو المعالجة  -4

�بوّ�ة املق��حة) بوضعها الرّ إّن  
ّ
ه�ّي (=التصّورات ال�

ّ
 أبحاث العصف الذ

ّ
كب��  رد �� عدد  اهن وتنام��ا املط

 
ّ
�ل العر�ّي من  �� عاملنا  �بية 

ّ
ال� الّس يات  واملسؤول�ن عن  �بوّ��ن 

ّ
ال� املفكر�ن  أطالب  �بوّ�ة  ، تجعل�ي 

ّ
ال� ياسات 

 
ّ
 وعمداء ال�ل

ّ
اء  �سرعة معا�جة هذا الّد   صة �� عاملنا العر�ّي ة املتخصّ جان العلميّ يات ورؤساء األقسام وال�

(ال��يدي،    خصص"ة جيدة تتعا�� عن "غنائم التّ سة بحثيّ قة، وسياة معمّ ا�خط�� ضمن مقار�ة إ�ستمولوجيّ 

العلميّ 2021 ا�جماعة  أو م�اسب  يوّ� )،  ما  (دو�وا،  ة وفق  م��تون وغ��ه  رو�رت  أضع  2008حها  ولعل�ي   .(

�ي يمكن وضعها �� مسار�ن كب��ين، ع�� أن يتو��  خطاطة أوليّ 
ّ
ة عامة لبعض مسارات العالج املتو��، وال

 ا و�كمالها.  صون إنضاجهاملتخصّ 

 : مسار الموضوعات التّربویّة -4-1
ه�ّي عدم وجود موضوعات تر�وّ�ة  افعة إ�� التّ يبدو أن من األسباب الكب��ة الّد 

ّ
وسل بأبحاث العصف الذ

 معمّ 
ّ

ذين لم يطوّ ب الّد قة لطال
ّ
�بوّ��ن املبتدئ�ن (يدخل �� املبتدئ�ن الباحثون ال

ّ
روا  راسات العليا وللباحث�ن ال�

 طالْت ��م السنون). إذا قّد   �ْن و   ���ّ تفك��هم امل�
ّ
أن  ر 

ّ
ة اق��اح  س أهميّ ذلك يكرّ   بب، فإّن منا ��ذا الّس نا سل

�ي يمكن أن ي�ون من  ة تضعها ا�جماعة العلميّ باقة من املوضوعات وفق عدة معاي�� من�جيّ 
ّ
�بوّ�ة، وال

ّ
ة ال�

 بي��ا ما ي��: 

1-  
ّ
 إ�� اكتساب فهم معمّ ، بحيث يدفع  نظ��يةعمق املوضوع من الناحية الت

َ
ظر�ة  ق للنّ املوضوُع الباحث

 
ُ
�بوّ�ة وأ

ّ
 ا��ا ومقار�ا��ا. طرها املفاهيمية وأدبيّ ال�

2-  
ّ
الن املوضوع من  املن�جيّ أش�لة  إش�اليّ ةاحية  تر�وّ�ة  إ�� موضوعات  ُيصار  بحيث  نتوفر ع��  ،  ة، ال 

 ة بخصوصها.  إجابات لها قبل البدء باملمارسة البحثيّ 

�بوّي حاجة امليدان ال -3
ّ
و�� تقديم توصيات   ،، بحيث يفيد البحث �� ��خيص مشا�ل تر�وّ�ة واقعة�

، ال مجرد عصف ذه�ي متسر�ل �ـسياسة أو آلية أو  بناءة بناء ع�� نتائج متماسكة ذات طا�ع تراك�يّ 

 ة مق��حة.  اس��اتيجيّ 

د، بحيث  ابقة �ش�ل جيّ لّس ق املعاي�� اي أرى أنھ يحّق طرح مثال واحد ع�� موضوع تر�وّ   اولعلھ ي�ون مفيًد 

ا �حداثة هذا املوضوع  . ونظرً عة �� عاملنا العر�ّي يمكن تفعيلھ �� عدد كب�� من البحوث �� مجاالت تر�وّ�ة متنوّ 

�بوّي، فإن�ي سأقدم إطارً 
ّ
ال� عر�ف بھ واإلغراء باالشتغال بھ، وذلك  ا �غية التّ ا مختصرً ا مفاهيميً �� ا�جال 

 متسلسلة. وفق فقرات  



هنّي:بحث تربوي من قبيل العصف  
ّ
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 يعبدهللا البريد   د.ا
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 : Nudgeالتّلویح مفھوم  -4-1-1
 
ّ
عيننا ع�� فهم اإل�سان من جهة طرائق تفك��ه،  رون �� العلوم اإل�سانيّ يطرح املنظ

ُ
ة مفاهيم عديدة، �

 
ّ
والظ األداء،  تحس�ن  من:  ننا 

ّ
يمك بما  وسلوكياتھ؛  قراراتھ  وأنماط  واتجاهاتھ،  أنجع    ت بقرارافر  و�واعثھ 

ة. ومن ب�ن تلك املفاهيم، ما  يق الغايات واألهداف االس��اتيجيّ ومخرجات أفضل؛ ع�� نحو ُ�سهم �� تحق 

 2017ا�حائز ع�� جائزة نو�ل �� االقتصاد لعام    ر�شارد ثالر طرحھ  
ّ
  أو  Nudgeلو�ح  ھ طرح مفهوم التّ ، إذ إن

ا  لوك أو القرار باتجاه مس��دف أو منبيھ املضمر أو ال�امن أي اإل�عاز غ�� املباشر من أجل توجيھ الّس التّ 

"ِمعمار االختيار"   بأنھ  �لمة "التّ   .Choice Architectureيمكن أن يوصف  لو�ح" لت�ون  و�خصوص اق��اح 

أش�� إ�� أن ذلك جاء �عد تفك�� �� عدد من البدائل، ومن بي��ا: التنبيھ واإل�عاز والوكزة    ،Nudgeلـ  ترجمة  

  ونحوها، وقد انحزُت 
ّ
  ة �� نقل املع�ى ا�جوهرّي إ�� هذا البديل ل�ونھ األك�� دق

ّ
ھ ورد  �� هذا املفهوم، وذلك أن

ح لوَّ العر�ي:  امل�جم  جوهر مع�ى هذا   ��  هو  بھ، وهذا  ة، عرَّض  خفيَّ إشارات  أشار  ح؛ 
َّ
� �� كالمھ:  يء 

َّ
بال�ى

 املفهوم،  
ْ
لتحقيق غاية مقصودة؛ ضمن    غ�� ملموس،  دخل بطر�قة غ�� مباشرة، و�قالب خفّي يحصل التّ   إذ

 مقبول.  وقانو�ّي  إطار أخال��ّ 

اس  جانب من جوانب تصميم ا�خيارات من شأنھ �غي�� سلوك النّ   لو�ح بأنھ أّي يصف ثالر وسنشتاين التّ 

 بطر�قة موّج 
ّ
ي�ون من    دخل مجرد تنبيھ، يجب أْن عد التّ عة دون ممارسة املنع �� االختيار، "ول�ي �ُ هة متوق

 امل�لف تجنّ   هل وغ�� الّس 
ّ
نب��ات ليست  لو�ح، فالتّ خرج عن إطار التّ   بھ، ح�ى ال يصل إ�� درجة اإللزام، و�ال

 
ّ
و�ن عامّ إمالءات،  توج��ات  تنب��ً ما  �عد  العين�ن  مستوى  ع��  فاكهة  فوضع  مباشرة.  غ��  حظر  ة  لكن  ا، 

الغذائيّ  القيمة  ا�خالية من  (ثالر وسنشتاين،  األطعمة  �عت�� كذلك"   41:  2016ة ال 
ّ

تدخ إذن هو  ل غ��  ). 

ھ ال ملنع النّ   اس من التمتّ مباشر مصمم بقالب موجَّ
ّ
ما لدفعهم إ�� اختيار األفضل، بما يحقق  ع با�خيارات و�ن

 
ً
 أهداف

ّ
متوخ آخر.  ا  أو  جانب   �� أهميّ و اة  التّ تكمن  مفهوم  البعضة  �عضهما  ل  يكّمِ جانب�ن   �� اآلخر،    لو�ح 

 
ّ
 ختيار، و�تجّس �ة �� اال ل �� ضمان ا�حرّ ل األوّ و�تمث

ّ
ا�ي �� معاونة اإل�سان ع�� حسن االختيار، لتحقيق  د الث

 
ّ

متوخ �عليميّ مص�حة  إدار�ّ اة:  ماليّ ة،  اقتصاديّ ة،  تنمو�ّ ة،  �حيّ ة،  بيئيّ ة،  جماليّ ة،  ثالر  ة،  يقول  وكما  ة، 

 
ّ
�ي تبذلها املؤّس نا ندعم املسا�� املتعمّ وسنشتاين "إن

ّ
ا  وا�ح�ومة أيضً   ا�خاّص سات �� القطاع  دة والواعية ال

ن حيا��م"، مش��ين إ�� أّن لتوجيھ خيارات النّ  ما الكث�� م��م يتخذون  اس ور�ّ �عض النّ   اس �� اتجاهات تحّسِ

: 2016(ثالر وسنشتاين،    وجيھ الغائّي دة، �� حال عدموا املعلومات ال�افية أو مثل هذا التّ قرارات غ�� جيّ 

ة، ة أم سلبيّ �انت إيجابيّ  اس، سواء أنب��ات �� حياة النّ ة وجود التّ يّ )، مع تأكيد ثالر وسنشتاين ع�� حتم13

 اس.  للنّ  وا�خاّص  ا�ح العامّ �� تحقيق الصّ  نب��ات وجعلها تصّب مع �شديدهما ع�� ضرورة تجو�د تلك التّ 

 :لویح ة للتّ األبنیة المفاھیمّی  -4-1-2
 ،  Heuristic  يّ أو ا�حدس امل�  ا�ّي لو�ح �� جانب رئيس منھ ع�� مفهوم االستدالل ا�خ�� يت�ئ مفهوم التّ 

ْ
  إذ

ابقة بطر�قة غ�� مالئمة و�ش�ل ُمبالغ فيھ. جِهد ثالر وسنشتاين  اس عادة إ�� تفعيل خ��ا��م الّس يميل النّ 

�ي من شأ��ا: �عميق  طرحا جملة من املفاهيم الفرعيّ فقد  لو�ح،  ة ملفهوم التّ إ�� إح�ام األبنية املفاهيميّ 
ّ
ة ال
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ا من جهة ثالثة.  طبيق إجرائي� ئيس من جهة، وتجو�د تطبيقھ من جهة ثانية، وجعل هذا التّ الفهم للمفهوم الرّ 

 ):2016ة �ش�� إ�� اآل�ي (ثالر وسنشتاين، ومن ب�ن هذه املفاهيم الفرعيّ 

-  
ّ
لقائي،  (=التّ   حد�ىيّ   فك��، أحدهما تلقائّي ، هنالك نظامان للتّ System  2  نظام  ،1فك��: نظام  نظاما الت

 )، ول�ل نظام م��ما سمات تخصّ 2أم��، نظام  (=التّ   عقال�ّي   )، واآلخر تأم��ّ 1نظام  
ّ
سام  ھ، ومن بي��ا ا�

 بالّس   لقائّي التّ 
ّ
م فيھ وغ�� شعورّي �ابطيّ رعة وال�

َّ
  أم��ّ صف التّ ، �� ح�ن يتّ ة و�ونھ غ�� واع وغ�� ُمتحك

مً  ا ة و�ونھ واعيً بالبطء واالستدالليّ 
َّ

 دة.  ا وفق قواعد محّد ا فيھ وجار�ً وُمتحك

   الّسفينة ح�ن، وهو مأخوذ من إرساء  Anchoring  مفهوم اإلرساء  -
ّ
 ف �� املر�ىى، فتُ تتوق

َ
ق با�حبال  وث

 
ّ
 لتأم�ن وقوفها. ومفهوم اإلرساء هنا ُيحيل إ�� مع�ى إت

ّ
هن ع�� معلومة َيف��ض اإل�ساُن �حَ��ا  �اء الذ

ة مفيدة �� ة ما. وهذه معا�جة ذهنيّ فك�� أو االستنتاج حيال قضيّ ا �� التّ ن ت�ون منطلًق أو�و��ا صا�حة  

أّن  �� �عض ا�حاالت، إذ قد ت�ون املعلومة غ��  ال ي�ون كذلك    األمر قد  حاالت كث��ة كما �علم، بيد 

الّس   �� مناسبة  أو غ��  يؤثر سلبً �حيحة  ستخدم فيھ، مما 
ُ
� ذي 

ّ
ال أو دقة  ا  ياق  التفك��  ع�� نجاعة 

 االستنتاج. 

اإلتاحة   - أّن Availabilityمفهوم  وجد  حيث   ،   
ّ

الذ إ��  تتبادر  �ي 
ّ
ال املعلومات  أو  �سهولة  األحداث  هن 

 
ّ

��ا �سرعة، ت�ون �� العادة أك�� تأث�ً�ا ع�� سلوكنا وقرارتنا، ح�ى لو �انت أقل  اكرة أن �ستدعو�مكن للذ

 ا. أهمية أو عمًق 

أط��مفهوم   -
ّ
�ي �ستقبل ع��ها املعلومات أو اإلحصائيّ   ، ويش��Framing  الت

ّ
ات وكيف تؤثر  إ�� الكيفية ال

 عمليً 
ً
ذين أجروا  90بھ:  ا قال لھ طبيا مختصره، أن مر�ضً علينا، وطرح ثالر وسنشتاين مثاال

ّ
% من ال

 ف زالوا ع�� قيد ا�حياة �عد م�ىي خمس سنوات.   ما  -املطلو�ة لك-ة  ة ا�جراحيّ العمليّ 
َ

 ش
ْ
فاعل مع  ل التّ �

أجروا   ممن  مئة  أصل  من  عشرة  الطبيب:  لھ  قال  لو  فيما  سيختلف  املر�ض  ِقبل  من  الكيفية  هذه 

 ة ماتوا �� غضون خمس سنوات.  العملية ا�جراحيّ 

الغافل  - االختيار  الّس   ،Mindless Choosing  مفهوم  إ��  اإل�سان  انجذاب  َداللة  إ��  ُيحيل  لوك  وهو 

ثالر    ياقات، وقد أشار � الظروف أو الّس بطر�قة مشا��ة ملا اعتاد عليھ �� املا�ىي، دون االنتباه إ�� �غ�ّ 

اس أن يتناولوا الشور�ة  ص�ن، حيث طلب من مجموعة من النّ وسنشتاين إ�� تجر�ة قام ��ا أحد املتخصّ 

 
ّ
 وأن ي��ودوا م��ا بقدر ما ير�دون، مع أن

ّ
، حيث  ور�ة �ش�ل تلقائّي ھ قد وضع آلية تضمن تزو�د اإلناء بالش

�ي يجلسون إل��ا، وقد ان��ت التّ ُر�ط اإلناء بمزوّ 
ّ
اس استمر  جر�ة إ�� أن �عض النّ د �� قاعدة الطاولة ال

من تلقاء نفسھ،    ا ة امتالء اإلناء مجددً اول الشور�ة، ال ل�ىيء إال أنھ قد ت��مج ع�� عدم وجود فرضيّ �� تن

جر�ة إ�� أن يوقفها رأفة ��م. و�� هذا االتجاه،  بب كميات كب��ة، مما حدا بصاحب التّ فتناولوا لهذا الّس 

 من
ً
"مز�دا �ع�ي  املطاعم   �� الكب��ة  ال�حون  بأن  وسنشتاين  ثالر  إ�ّ   يقرر  أش�ال  األ�ل.  ش�ل من  �ا 

 ). 57: 2016تصميم ا�خيارات، و�عمل بمثابة تنب��ات ك��ى" (ثالر وسنشتاين، 



هنّي:بحث تربوي من قبيل العصف  
ّ

.    ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الّتشخيص والعالج  الذ
ٔ
 يعبدهللا البريد   د.ا
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، وهو �ش�� إ�� ميل اإل�سان إ�� تقليد أو محا�اة اآلخر�ن  The Herd Following  القطيعمفهوم اتباع   -

التّ  طرائق  الّس ��  و��  البفك��  لبعضهم  األساتذة  تقليد  ذلك  ومن  التّ لوكيات،  طرائق   �� دريس  عض 

ه�ّي، أليس كذلك؟ ا تقليد طلبة الّد أيضً قو�م ونحو ذلك، ومنھ  والتّ 
ّ

 راسات العليا �� أبحاث العصف الذ

 : لویح "التّربوّي"التّ  -4-1-3
 مفهوم التّ 

َ
�بية مقارنة بما حفل بھ �� مجاالت الّس لم يحظ

ّ
ياسات العامة  لو�ح بتطبيقات واسعة �� ال�

لو�ح  التّ   ر بأّن ة من يقرّ ). وثمّ  l. , 2018; Hummel and Maedche, 2019ASzaszi etحة (واالقتصاد والّ� 

 سلوكيً 
ً
 �حر�ً �عد تدخال

ً
   ا ا �� الّتعليم، وهو ال يمثل حال

ّ
�بوّ�ة، إال

ّ
 ل�ل املشا�ل ال�

ّ
ھ �عد األسهل واألسرع   أن

الّتعلي�يّ  الفضاء   �� �لفة  أهميّ واألقل  يؤكد  مما  التّ ،  مسارات  ة   �� �بوّي  فك�� 
ّ
ال� ا�جال   �� منھ  اإلفادة 

)Sulphey and Alkahtani, 2018.(  

�بوّي مجاال  ا�جال    �عّد 
ّ
التّ   اجًد   اخصبً ال� �ي يمكن إحداث 

ّ
ال دخل لتطبيق هذا املفهوم لك��ة املسارات 

 ة التّ ع�� اس��اتيجيّ   ف��ا  املس��دف
ّ
دة �� عدة  جاه، تفيد دراسات تر�وّ�ة تحقيق نجاحات جيلو�ح. و�� هذا االت

رجات ع�� إرسال رسائل  ة وتحس�ن األداء وز�ادة الّد فاعل �� حل الواجبات املن�ليّ مسارات ومن بي��ا ز�ادة التّ 

 
ّ
�ي يبذلها العلماء الكبار �� سبيل  ألولياء األمور بطر�قة معينة وا�حديث أمام الط

ّ
الب عن ا�جهود املضنية ال

 
ّ
البعض  ال� وعمد  واملعرفة،  بالعلم   �ود 

ّ
الط أحد  درجة  ز�ادة  إلظهار  إ��  لدفعھ  أقرانھ  أمام  ا�خفق�ن  الب 

ب بوجود ضغوطات ع�� الطالب أو ح�ى دفعھ علم لديھ، ع�� أن ذلك قد يتسبّ ة التّ درجاتھ وتحس�ن عمليّ 

�بوّي ليس خاليً   من أجل مواكبة أقرانھ، و�� هذا إشارة إ�� أّن   للغّش 
ّ
  ة،طبيقيّ يات التّ ا من التحّد ا�جال ال�

النّ  بالقدرة ع�� إحداث �غي�� دائم أو طو�ل األجل مع مراعاة االعتبارات  أبرزها ما يتعلق  ة  فسيّ ولعل من 

�بوّ�ة للتّ 
ّ
عا�جة  ا مللو�ح أيضً ). واستخدم التّ Weijers et al., 2021واملراهق�ن والبالغ�ن (  عامل مع األطفالوال�

�بية  أن تطبيقات التّ   ). ولعلھ من ا�ج��ّ 1Hargreaves, 201نمر ونحوها (مشا�ل تر�وّ�ة مثل التّ 
ّ
لو�ح �� ال�

 جيًد 
ً
�بوّي التّ �ستلزم تفعيال

ّ
�بية �� ��جيع طواقهما  جر��يّ ا ملن�ج البحث ال�

ّ
، مما يؤكد أهمية دور �ليات ال�

 .جر��يّ ودارس��ا ع�� استخدام املن�ج التّ 

 :مسار القرارات التّربویّة -4-2
�بية ورؤساء األقسام العلميّ �ستد�� من عمداء �ليّ   ابق للمش�لة املطروحةتوصيفنا الّس 

ّ
ة �� عاملنا  ات ال�

ه�ّي ع��  التّ  العر�ّي 
ّ

وجيھ العاجل باتخاذ باقة من القرارات ملعا�جة سريعة حاسمة لداء أبحاث العصف الذ

�ي تم
ّ
س  أن �عامل هذه القرارات بوصفها لبنة إليجاد سياسات عامة ��ذا ا�خصوص. ولعل من القرارات ال

 ا�حاجة إ�� اتخاذها ما ي��:

الّد  -1  �� بحثية  خطة  أي  قبول  تتضّم عدم  العليا  "التّ راسات  أش�ال  من  ش�ل  أي  �بوّ�ة  ن 
ّ
ال� صّورات 

تقرّ  عامة  سياسة  ضمن  ذلك  وجعل  العلميّ املق��حة"،  واألقسام  �بوّ�ة 
ّ
ال� ال�ليات  األمور  و ة.  ها  من 

 
ّ
�ي يمكن �� حال توفرها أن �سمح  مة أن ل�ل قاعدة استثناء، ولذا يمكن وضع املسل

ّ
باقة من املعاي�� ال

صّور املق��ح، ومن بي��ا: (أ) وجود طلب من وزارة الّتعليم  لطالب الدكتوراه (دون املاجست��) تقديم التّ 



 2202)  يونيو  -حزيران (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)205( 

(ب) ت�ليف مشرف قدير،   .دة ذات االختصاص بوضع تصّور متو�� �� مجال محّد أو ا�جهة ا�ح�وميّ 

  .ة وتر�وّ�ة متينةة وثقافيّ ة واجتماعيّ ة ومنطقيّ صّور وفق أسس من�جيّ بناء التّ   دة بمن�ج يمتلك دراية جيّ 

تم�ّ  املن�جيّ (ج)  الناحية  من  الدكتوراه  طالب  والعلميّ �  ال�افية.  ة  با�جدية  ا�سامھ  مع  ع��تع�ّ و ة  ّ�  ن 

ال  التأكيد السياسات  ع��  املمارسة  هذه  منع  األصل  إذ  االستثناء،  حدود   �� ذلك  ي�ون  أن  عامة  ع�� 

 ة.  املقرّ 

علميّ  -2 �جنة  البحثيّ �شكيل  املوضوعات  من  باقة  تحديد  أجل  من  من�جية،  ة  معاي��  وفق  �بوّ�ة 
ّ
ال� ة 

 بطر�قة تفيد مما طرحناه �� ا�جزء الّس 
ّ

ذي يقود مجموعة من الطال
ّ
ضعف السبب ال

ُ
ب  ابق، بحيث ن

 ة ونحوها.  صّورات املق��حة أو غ�� مالئمة من قبيل التّ إ�� اختيار موضوعات سطحيّ 

3-  
ّ
الط معاونة  إ��  املشرف�ن  األساتذة  والّس توجيھ  جيدة،  تر�وّ�ة  موضوعات  اختيار  حسن  ع��  ��  الب 

 مالئم. وتنظي�يّ  ة �ع�ن ع�� تحقيق ذلك �ش�ل م����ّ لتطو�ر آليات مؤسسيّ 

الّد  -4 برامج   �� معمق  بقالب  اإل�ستمولوجيا  أو  العلم  فلسفة  املاجست��  إدماج  مرحل�ي   �� راسية 

ع�ن فلسفة العلم ع��  وتطبيقيً  اا تنظ��يً كتوراه، ع�� أن يتضمن ذلك إطارً والد
ُ
ا، حيث من املتوقع أن �

املن�جيّ  األطر  الّد �عميق  طلبة  لدى  بحثيّ ة  إش�اليات  بلورة  ثمَّ  ومن  العليا،  واختيار  راسات  جيدة،  ة 

 اجع.  صميم امل���� النّ التّ 

تدر�بيّ  -5 برامج  وت�و�نيّ إعداد  من  ة  التّ ة  املنا�ج  تفعيل  والنّ جر�بيّ شأ��ا  والنّ وعيّ ة  والتّ قديّ ة  ��  نقيبيّ ة  ة 

�بوّي، وجعل ذلك ضمن السياسة البحثيّ 
ّ
�بية واألقسام العلميّ البحث ال�

ّ
ة، بما يقلل من  ة �� �ليات ال�

الك�يّ  البحث  البحثيّ   غلبة  للممارسة  ح  ِ
ّ
مَ املسط إ��  الطالب  �جوء  شيوع  مع  خاصة  لهم ي  ْن ة،    نجز 

 ، ور�ما ما هو أك�� من ذلك. حليل اإلحصائّي التّ ب

 : خاتمة   -  -5

 
ّ
واملتمث �بوّي، 

ّ
ال� البحث  ضعف  جوانب  من  جانب  ��خيص  إ��  ا�ختصرة   

ُ
الورقة هذه  ��  خلصْت  ل 

�ي أ�حْت أقرب ما  املمارسات البحثيّ 
ّ
؛ يقوم بھ باحث مبتدئ (طالب دراسات عليا  عصف ذه�يّ ون إ��  ت�ة ال

حليل  مرتبك مت�جل، ُ�عيد قيام هذا الباحث أو ذاك ��ىيء من ا�جمع والتّ  مبتدئ) بقالب م����ّ أو أ�ادي�ي 

�بوّي املق��ح"، مع شيوع ظاهرة  ة، ليسرع �� بلورة "التّ ة أو النوعيّ لقدر محدود من البيانات الكميّ 
ّ
صّور ال�

�� إنضاج سياسة وال �� تحس�ن   ا لبً واللصق، لينتج لدينا تصّور ال يؤثر غا  وممارسات القّص   املكررة القوالب  

 قرار وال �� تجو�د ممارسة تر�وّ�ة.

�بوّ��ن من مثل هذا النّ 
ّ
، أعرف قدر حساسية �عض الزمالء ال�

ً
ر�ح املباشر، وقد �شّرِقون  قد الصّ أخ��ا

�خي�ىيّ   أو �غّرِ�ون �� مرامي هذا النّص 
ّ
 الت

ّ
أن أمام    ار�خ، أضعها �ي أقول بأن هذه شهادة صادقة للتّ ، بيد 

�بوّ�ة ورؤساء األقسام العلميّ ا�جماعة العلميّ 
ّ
�بية وعمداء ال�ليات ال�

ّ
�بوّ�ة من جهة، وأمام وزراء ال�

ّ
ة  ة ال�

�بوّ�ة والتنمو�ّ من جهة ثانية، وأمام راس�ي الّس 
ّ
ة  لت�ون بمثابة خطاطة �شيخصيّ   ة من جهة ثالثة،ياسات ال�

ه�ّي وما �شاأوليّ 
ّ

ت من مدى وجود هذه  ة، ويسعهم التثبّ ��ها من ممارسات بحثيّ ة لظاهرة أبحاث العصف الذ



هنّي:بحث تربوي من قبيل العصف  
ّ

.    ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الّتشخيص والعالج  الذ
ٔ
 يعبدهللا البريد   د.ا
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ّ
�� لتطو�ر �ل  للمعا�جة، والّس   اهرة ودرجة ��خيصها، كما يمك��م تقليب النظر �� اإلطار العام األو��ّ الظ

 ة، فما أحوجنا إ�� إحداث ال��ّ ذلك �� قوالب تراكميّ 
ً
 �يّ ا �� البناء العلأساسيً  ااكمية فيما بيننا، إذ �عد شرط

 
ً
ذي �عد بدوره شرط

ّ
  اإلسالمّي  العر�ّي  ا �� البناء ا�حضارّي ا محور�ً ا�حكم، ال

ّ
 ق ل�ل رشاد. املنشود. وهللا املوف
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