د /حنان محمود محمد عبد الرحيم

د /نيفين حلمى عبد الحميد الخيال

الدراسات المقارنة فى المناهج :دراسة تحليلية مقارنة ،وإطار مقترح
د /حنان محمود محمد عبد الرحيم

د /نيفين حلمى عبد الحميد الخيال
(مدرس المناهج ،وتعليم العلوم)

(مدرس التربية المقارنة)

كلية التربية  -جامعة اإلسكندرية

كلية التربية  -جامعة اإلسكندرية

الملخص
صارت القضايا المتعلقة بالمناهج وطرق التدريس  -خالل العقود القليلة المنصرمة

 -من القضايا البازغة التى يعنى بها ميدان التربية المقارنة؛ السيما فى أعقاب تولد ُجملة

من المنظورات واألدوات المنهجية داخل ميدان التربية المقارنة فى مطلع القرن الحادى

والعشرين التى قد تفيد الباحثين فى ميدان المناهج وطرق التدريس؛ بما يسهم فى توثيق

الصالت ،والتحالف بين الميدانين ،وأكدت ذلك المناقشات التى تطرحها الدوريات العلمية
الرصينة للميدانين ومجتمعاتهما العلمية .إال أن الواقع يشير إلى قلة الدراسات المقارنة فى

المناهج ،و ِم ْن ثً ًّم كانت الدراسة الراهنة؛ لفحص معمق ،ومفصل لطبيعة الدراسات المقارنة
فى المناهج؛ وذلك فى ضوء أدبيات منهجيات البحث ومقارباته فى التربية المقارنة،
وتطبيقاتها فى مجال الدراسات المقارنة فى المناهج المعاصرة على المستويين :العربى،

والعالمى .تنتهى الدراسة بتصميم إطار مقترح يفيد الباحثين فى تعرف طبيعة تلك
الدراسات ،واستقصائها ،مع عرض عدد من التوصيات ،والمقترحات ذات الصلة.
الكلمات المفتاحية:

الدراسات المقارنة فى المناهج  -التربية المقارنة  -المناهج وطرق التدريس -مقاربة
"مقارنة المناهج" -مقاربات البحث فى التربية المقارنة.
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 وإطار مقترح، دراسة تحليلية مقارنة:الدراسات المقارنة فى المناهج

Comparative Studies in Curricula: An
Analytical Comparative Study and a Proposed
Framework
Abstract
Over the past few decades, issues relating to curricula and
methods of teaching have become emerging issues of concern in
comparative education, particularly with emerging of a set of
methodological perspectives and tools within the field of
comparative education at the beginning of the 21st century that may
benefit researchers in the field of curricula and methods of teaching;
This contributes to closer links and alliance between the two fields,
and this was confirmed by the discussions presented by the
scientific journals into two fields and their scientific communities.
Actually, the reality refers to the lack of comparative studies in the
curricula, and therefore the current study was to examine in depth,
and detailed the nature of comparative studies in curricula, in the
light of research methodologies and approaches in comparative
education, and their applications in contemporary comparative
studies in curricula at the Arabic and global level. The study
concludes by designing a proposed framework that benefits
researchers in identifying and investigating the nature of these
studies, with a number of relevant recommendations and
suggestions.
Keywords:
Comparative Studies in Curricula - Comparative Education Curricula and methods of teaching - Comparing Curricula Approach
- Approaches in Comparative Education.

2019 )العدد الثالث واالربعون (اجلزء الرابع

))

1052 جامعة عني مشس-جملة كلية الرتبية

د /حنان محمود محمد عبد الرحيم

د /نيفين حلمى عبد الحميد الخيال

الدراسات المقارنة فى المناهج :دراسة تحليلية مقارنة ،وإطار مقترح
د /حنان محمود محمد عبد الرحيم

د /نيفين حلمى عبد الحميد الخيال

(مدرس التربية المقارنة)

(مدرس المناهج ،وتعليم العلوم)

كليةةةة التربيةةةة  -جامعةةةة اإلسةةةكندرية

كليةةةة التربيةةةة  -جامعةةةة اإلسةةةكندرية

مقدمة:

احتلت القضايا المتعلقة بالمناهج وطرق التدريس -خالل العقود القليلة المنصرمة-

منزلة مهمة يعني بها ميدان التربية المقارنة؛ خاصة فى أعقاب تولد ُجملة من المنظورات
واألدوات المنهجية داخل ميدان التربية المقارنة ببزوغ القرن الحادى والعشرين ،والتى
أسهمت فى توثيق الصالت ،والتحالف بين الميادين التربوية ،وال سيما ميدان المناهج،

وطرق التدريس.

وقد أشارت دراسة  Wiseman and Popov (2015, p.47)1إلى أن انتشار
أمر "ضرورًيا" ،وأعربت
المنهجيات المقارنة فى جميع تخصصات العلوم االجتماعية يعد ًا
مقنعا؛ ألنها
عن جملة من األسباب فى هذا الصدد؛ من أهمها :أن المقارنة تعد ًا
أمر ً

تذكرنا بأن الظواهر االجتماعية ليست ثابتة كما هو الحال فى الظواهر الطبيعية ،كما أنها

ممكنا من ذى قبل.
أساسا لفهم الظواهر -إلى حد ما  -لم يكن
ً
توفر ً

وقد أجرى كل من ( Bray and Thomas )1995فى ورقتهما البحثية المشتركة

المعنونة :مستويات المقارنة فى الدراسات التربوية :رؤى مختلفة من أدبيات مختلفة وقيمة
التحليالت متعددة المستويات Levels of Comparison in Educational Studies:
Different Insights from Different Literatures and the Value of

مكعبا ُيمكن
' Multilevel Analysesمحاولة لتصنيف الدراسات التربوية ،واقترحا
ً
1

اتبعت الباحثتان توثيق جمعية علم النفس األمريكية  ،APAاإلصدار السادس.
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الباحثين من تناول أبعاد ومستويات عدة عند دراستهم الظواهر التربوية المقارنة؛ األمر

طِبقة لهذا التناول،
الم ً
الذى خّلفه ُجملة من الدراسات ذات المنظورات والتطبيقات المختلفة ُ
اهتمام باالبتعاد عن المستوى األحادى /المنفرد فى التحليل المقارن،
وصاحب ذلك
ٌ
واالتجاه إلى التحليل متعدد المستويات.

وقد ترتب على ما سبق بزوغ ُجملة من وحدات التحليل المقارن التى أكدت
االهتمام بجوانب عدة داخل الظواهر قيد البحث والدراسة؛ األمر الذى أفسح المجال

آنفا.
النزواء سيطرة "الدولة القومية" ،والذى شاع اعتباره الوحدة الرئيسة للتحليل المقارن ً

وقد ظهرت القضايا المرتبطة بمجال المناهج وطرق التدريس؛ كأحد االهتمامات

الجديدة لميدان التربية المقارنة ،وتأكد ذلك من خالل الدراسات التى حللت القضايا
والمنا قشات التى تطرحها الدوريات العلمية الرصينة للميدان ،ومجتمعاته العلمية المعبرة
عنه.
ففى هذا السياق– على سبيل المثال  -عند تحليل الموضوعات الرئيسة فى
دراسات التربية المقارنة والدولية (Comparative and international ( CIE

 educationفى الصين؛ لوحظ وجود سبعة موضوعات رئيسة فى هذا الصدد؛ احتلت

المناهج وطرق التدريس المرتبة الثالثة فيها بنسبة

()11.4%

Yingjie, 2013,

) ،)p.68وكذلك دراسة النحاس ( ،2016ص ص  )94-91التى أكدت ظهور الدراسات
المقارنة فى المناهج كمجال جديد داخل الخرائط البحثية ألهم الجامعات العالمية ،ويقترب

منه فى هذا الصدد المجال البحثى تدويل المناهج Internationalization of
 ، curriculaوالذى يعد أحد الموضوعات المهمة فى إطار التحالف بين ميدانى :المناهج،
والتربية المقارنة ،ويليه فى ذلك "التعليم متعدد الثقافات".

أشكاال مختلفة
وعلى الجانب اآلخر تزايدت الدراسات المقارنة فى المناهج ،وأخذت
ً

بعد أن ركزت  -فى البداية  -على مقارنة الكتب الدراسية بين البلدان  -وهو اتجاه
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طبيعى في السير نحو تعظيم االهتمام بالدولة القومية  Nation-stateفى الدراسات
المقارنة  -ثم ظهرت دراسات مقارنة تتعلق بالتحصيل العلمى للطالب بين الدول ،ولم

أيضا ،وتصنيفها من حيث االهتمام
يكن الهدف هنا سوى خدمة المقارنات بين الدول ً
بمجالى تعليم الرياضيات ،والعلوم في أعقاب بزوغ اختبارات التحصيل الدولية ؛ مثل:
التوجهات الدولية فى العلوم ،والرياضيات Trends in International Mathematics
) ،and Science Study (TIMSSوالبرنامج الدولى لتقييم الطالب Program for
).International Student Assessment (PISA

وفى إطار سعى علماء التربية المقارنة للتجديد فى البحث عن طرق ومقاربات

بحثية رصينة تعين الباحثين على تلمس الطريق في مجال الدراسات المقارنة؛ كانت هناك
جملة من المحاوالت لتصميم مقاربات منهجية مقارنةComparative Education 2

 Approachesتُعين الباحثين في إجراء دراساتهم المقارنة فى مجال المناهج؛ غير أن
بزوغا ما ُن ِشر فى كتاب Comparative Education
أهم هذه المحاوالت وأكثرها
ً
 "Research :Approaches and Methodsفى عام  ،2007والذى أعيد إصداره

فى نسخة منقحة فى عام 2014؛ والمتعلق بطرق ومقاربات البحث في ميدان التربية
المقارنة؛ وعنى بفحص عدد من وحدات التحليل المقارن ،وخ ِ
كامال لمقارنة
فصال
صص
ً
ً
ُ
المناهج Comparing Curricula؛ كوحدة من وحدات التحليل المقارن ،ورسم فى هذا

2توجد عدد من الطرق المنهجية الراسخة في ميدددان التربيددة المقارنددة  ،Comparative Education Methodsذات
دودا لكثيددر مددن علمدداء التربيددة المقارنددة كمددا هددو الحددال فددي طريقددة بيددردا ،
الخطوات الرصددينة والمحددددة ،والتددي تمثددل جهد ً
وهولمز ،ونواه واكستاين ،ومعظمها تأسست فددي المددرحلتين الثالثددة ،والرابعددة مددن تطددور التربيددة المقاربددة .كمددا أن هندداك –
عددا من المقاربات /الددنهج /المددداخل البحثيددة  Comparative Education Approachesوالناجمددة عددن
أيضا ً -
ً
تطددور الميدددان ،والددذ اعتددرف بدداحثوه بأندده ال توجددد طريقددة بحثيددة  Methodوحيدددة فددي التربيددة المقارنددة ،وأن الميدددان

أصبح يحوى جملة من المقاربات الجديدة مثل :مدخل تحليل النظم ،المدخل الوظيفي..،وغيرها

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه سيتم استخدام مصلح "مقاربات بحثية" تماشدًديا مددع مددا تحملدده الد ارسددة مددن فحددص لمقاربددة
"مقارنة المناهج".Comparing Curricula
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الفصل المالمح اإلرشادية للسير فى هذا االتجاه ،وأوصى بأن تستكمل الدراسات فى هذا

الصدد ).(Bray, Adamson & Mason, 2014

وبرغم التطورات الحادثة فى الطرق المنهجية  ،Methodsوالمقاربات البحثية

 Approachesبميدان التربية المقارنة ،وبزوغ عدد كبير منها فى أعقاب تزايد وحدات
التحليل وتنوع مستويات المقارنة ،ووجود مقاربات تتعلق بمقارنة المناهج ،فإنه يمكن القول
بأن الدراسات المقارنة فى مجال المناهج التزال محدودة ،وال سيما فى الدراسات العربية

وفق ما أشارت إليه عديد من الدراسات.
فقد أشارت دراسة النحاس ( )2016فى هذا الصدد بوضوح إلى قلة الدراسات

المقارنة فى المناهج؛ حيث حددت الباحثة قائمة بالتوجهات البحثية المعاصرة ،وما
يدعمها من خرائط بحثية ،وأشارت إلى أنه فى الوقت الذى ظهرت فيه الدراسات المقارنة

فى المناهج ضمن الخرائط البحثية بالجامعات العالمية؛ مثل( :جامعة ويسكنسن ماديسون

– جامعة بيردو -جامعة كارولينا الشمالية) بالواليات المتحدة ،وجامعة تشارلز دارون
أيضا داخل الخرائط البحثية بالجامعات العالمية
بأستراليا ،وتواجد مجال تدويل المناهج ً
التى تدعمها جامعات مثل :جامعة هونج كونج ،جامعة ويسكنسن ماديسون ،وجامعة
بيردو ،وجامعة كارولينا الشمالية ،وجامعة بنسلفانيا؛ إال أنه بتحليل أغلب رسائل

الماجستير ،والدكتوراه بالتخصصات السبعة بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية-
جامعة االسكندرية  -كعينة ممثلة داخل الدراسة  -فى الفترة مابين  2015-2000نجد
بحثيا فى الجامعات
مجاال
تمركزها حول  10مجاالت بحثية من جملة ثمانية عشر
ً
ً
األجنبية ،وكانت من نتائج التحليل أن :مجال الدراسات المقارنة فى المناهج ُمِثّل فى
رسائل الماجستير بنسبة  2.5%فى تخصص واحد فحسب وهو الرياضيات ،بينما لم
ُيمّثل على االطالق فى رسائل الدكتوراه بالتخصصات السبعة بالقسم ،كما لم يتم ُيمثل

مجال تدويل المناهج ،األمر الذى يؤكد ضعف االهتمام بالدراسات المقارنة ،والتى جاءت
جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1056
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في المرتبة الثامنة من حيث الترتيب بنسبة  1.4%لمجال الدراسات المقارنة ،وبنسبة
 %0لمجال تدويل المناهج.

كما أكدت دراسة عبد اللطيف ( -)2009ضمن نتائجها -شيوع المناهج:

التجريبي ،واالرتباطى ،والسببى ،والمسحى ،وانخفاض االهتمام بالدراسات المقارنة فى
دراسات المناهج المصرية ،وذلك مقارنة بالدراسات العالمية المنشورة فى ثالث دوريات

عالمية اختارتها الدراسة ،وفى السياق نفسه كانت نتيجة دراسة كل من :العمرى ونوافله

()2011؛ واألسطل ()2015؛ وآل الحارث والشهرى ()2019؛ ومن ثم يبرز نقص
االهتمام بهذه الدراسات؛ األمر الذى يعضد إجراء الدراسة الراهنة فى محاولة لرصد طبيعة

الدراسات المقارنة فى المناهج ،وواقعها الراهن.
كما دعا الناقة ( ،2019ص ص  )376 – 374فى نقده للبحوث التربوية على

وجه العموم ،وفى ميدان المناهج على وجه الخصوص فى تساؤله عن التوجهات

رؤى ،ومنظورات
المستقبلية لمناهج التعليم إلى التفكير فى البحوث التى يمكن أن تقدم ً
مستحدثة ،وضرورة امتداد البحث التربوى ،واتساع دائرة اهتمامه ليبحث فى عالقة النظام

التعليمى بغيره من النظم االجتماعية والتربوية األخرى؛ األمر الذى يشير إلى ضرورة
العناية بالدراسات المقارنة فى المناهج.

مشكلة الدراسة:
تزايد االهتمام بالدراسات المقارنة فى المناهج فى اآلونة االخيرة؛ نتيجة لجملة من

التغيرات الحادثة بتغير فى االهتمامات على الساحة التربوية وتدويل التعليم ،وبرغم تزايد
عالميا؛ فإنه لوحظ قلة أعدادها على الساحة العربية
هذه الدراسات وتنامى الطلب عليها
ً
مقارنة بالدراسات العالمية.
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وقد أجرت الباحثتان دراسة استطالعية على عينة من الدراسات العربية ،واألجنبية

فى عدد من الدوريات العربية 3والعالمية ،4وتبين من هذا الفحص أنه رغم وجود عدد من
المقاربات المنهجية فى ميدان التربية المقارنة ،والتى قد تعين الباحثين فى مجال المناهج

وطرق التدريس على إجراء مثل هذه الدراسات فإنه لوحظ أن الدراسات التى تنتمى بالفعل

جهودا
لمجال الدراسات المقارنة فى المناهج تشمل جملة من الممارسات المحدودة ،وتمثل
ً

تحتاج إلى الوضوح المنهجى ،واإلفادة من المقاربات المنهجية المالئمة ،كما الحظتا تنوع
موضوعات أو مجاالت الدراسة بالدراسات على المستوى العالمى ،مقارنة بالدراسات على

المستوى العربى ،والتى اليزال عديد منها فى النمط التقليدى المرتكز فى المقام األول على
تحليل المناهج بالدول المختلفة ،أوتقييمها؛ وفًقا لمعايير دولية.

وتفصيال– طبيعة الدراسات
ومن ثم كانت الدراسة الراهنة لفحص– أكثر تعمًقا،
ً
المقارنة فى المناهج؛ فى ضوء أدبيات منهجيات ومقاربات البحث في التربية المقارنة،
وتطبيقاتها في مجال الدراسات المقارنة في المناهج؛ فى محاولة لوضع إطار مقترح يفيد
الباحثين في رسم مالمح تلك الدراسات ،واإلجراء الصواب لها ،وقد تمثلت مشكلة الدراسة
فى السؤال الرئيس التالى:

كيف يمكن االفادة من المقاربات المنهجية المعاصرة في ميدان التربية المقارنة في
تحسين الدراسات المقارنة في المناهج؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس عدد من األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما طبيعة بحوث الدراسات المقارنة فى المناهج ،والمنشورة على المستويين :العربى،
والعالمى؟

3المقصود بالدراسات العربية فى هذه الدراسة :الدراسات المنشورة على المستوى المحلى "مصر" ،والدراسات المنشورة
على المستوى اإلقليمى "الدول العربية".

 4المقصود بالدراسات العالمية فى هذه الدراسة :الدراسات المنشورة فى دول أجنبية غير محلية وال إقليمية.
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 .2ما أوجه التشابه ،واالختالف بين الدراسات المقارنة فى المناهج ،والمنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى؟

 .3ما اإلطار المقترح إلجراء الدراسات المقارنة فى المناهج فى ضوء دراسة المقاربات
المنهجية فى ميدان التربية المقارنة ،وتوجهات الدراسات المعاصرة المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى؟

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
▪ تسليط الضوء على طبيعة الدراسات المقارنة فى المناهج ،وبعض االتجاهات النظرية
الستخدام مقاربة "مقارنة المناهج".

▪ فحص مقاربة "مقارنة المناهج" ،Comparing Curriculaوالدور الذى يمكن أن
تقوم به فى تحسين إجراء الدراسات المقارنة فى المناهج.
▪ رصد عدد من الدوريات العربية ،والعالمية وتحليل؛ لتعرف الوضع الراهن لطبيعة
الدراسات المقارنة فى المناهج.
▪ تصميم إطار مقترح للدراسات المقارنة فى المناهج.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من كونها:
▪
▪

تطبيًقا للمداخل البحثية الجديدة فى البحوث التربوية المقارنة.

إحدى المبادرات التى توجه الباحثين فى ميدانى :التربية المقارنة ،والمناهج نحو

كيفية إجراء الدراسات المقارنة فى المناهج.
▪

تناولها – مع قلة الدراسات؛ والسيما العربية – المقاربات المنهجية المتعلقة

بالدراسات المقارنة فى المناهج.
▪

وتحليا للكيفية الراهنة التى تُجرى بها الدراسات المقارنة فى المناهج.
مسحا،
ً
ً
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▪

نقطة انطالق نحو دراسات مستقبلية أخرى فى مجال الدراسات المقارنة فى

▪

محاولة؛ لتعرف طبيعة الدراسات المقارنة فى المناهج المعاصرة على المستويين:

المناهج.

العربى ،والعالمى؛ لقصور الدراسات فى هذا الموضوع البحثى.

مقترحا للدراسات المقارنة فى المناهج ،قد يفيد الباحثين فى هذا المجال،
إطار
▪ تقدم ًا
ً
وكذلك مراكز البحث العلمى ذات العالقة بمجال المناهج ،وطرق التدريس.

منهجية الدراسة ،وأدواتها ،وأساليبها اإلحصائية:

▪ تقع الدراسة الراهنة في إطار المنهج المقارن Comparative Method؛ فى محاولة
وسعيا للوصول لفهم متكامل للظواهر
لتطبيق المقاربات المنهجية الحديثة فى الميدان،
ً
التربوية قيد الدراسة.
▪ تستند

الدراسة

الراهنة

إلى

تطبيق

استخدام

مقاربة

"مقارنة

المناهج"

Comparingcurricula Approch؛ حيث تفحص قصور استخدامها ،وإمكان
تطبيقها داخل الدراسات المقارنة فى المناهج.
▪ تركز الدراسة على وحدة التحليل "المناهج" curriculum؛ كإحدى الوحدات المهمة
فى مكعب . Bray and Thomass

▪ اتبعت الدراسة التحليل متعدد المستويات ؛ باالستعانة باألبعاد والمستويات المقترحة
من ِقبل مكعب Bray and Thomas؛ ففى الجانب األمامى للمكعب ،والمتعلق
بالناحية الجغرافية ُحِلل ْت الدراسات  -عينة الدراسة -على مستويين جغرافيين :العربى،
والعالمى .وفى الجانب الرأسى ،والمتعلق بجوانب التربية والمجتمع ركز البحث الراهن
 بشكل رئيس  -على المناهج.عددا من البحوث المنشورة فى بعض الدوريات العربية
▪ فحصت الدراسة الراهنة ً
والعالمية على المستويين :العربى ،والعالمى فى الفترة ما بين ،2018 - 2013
تحليال مقارًنا؛ لدراسة طبيعتها ،وإلجراء ذلك ارتُ ِكز على ما يلى:
وحللتها
ً
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صممت قائمة – من إعداد الباحثتين؛ لتكون بمثابة إطار؛
▪ األدوات المستخدمةُ :
لتحليل الدراسات المقارنة فى المناهج ،واشتملت على محاور لتحليل الدراسات
سلفا.
المقارنة فى المناهج وفًقا لعينة الدراسة المحددة ً

▪ األساليب اإلحصائية المستخدمة :التك اررات والنسب المئوية ألعداد الدراسات بالنسبة
لكل محور من محاور القائمة.
▪ تصميم إطار مقترح لتحليل الدراسات المقارنة في المناهج :تنتهى الدراسة بتقديم
ٍ
إطار مقترِح قد يعين الباحثين فى إجراء دراسات مقارنة فى المناهج ،منطلًقا من
فحص المقاربات المنهجية المتخصصة فى ميدان التربية المقارنة ،والمنظورات
البحثية الجديدة فى القرن الحاد

والعشرين ،وما تجريه البحوث الراهنة بعد مسحها،

وكيفية تالفى نواحى القصور فى هذا الشأن.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من الدراسات المنشورة فى عدد من الدوريات

على المستويين :العربى ،والعالمى باالستناد على جملة من المبررات على النحو التالى:
 .1الدوريات العالمية:

ٍ
عال ،وتصنف ضمن قائمة
اُختيرت أربع دوريات ذات معامالت تأثير IF

المجالت المصنفة  Q1على مستوى العالم؛ وفًقا لتقرير ) ،(Scoups, 2018وتتوافر لها
المقاالت الكاملة على قواعد البيانات العالمية ،وهى كما يلى:
▪ دورية  :Journal of Curriculum Studiesوهى مجلة علمية دولية متخصصة

فى مجال المناهج والتدريس ،وتنشر مساهمات ُمح ّكمة في جميع جوانب دراسات
المناهج (بما فى ذلك تلك المستمدة من االستقصاءات التاريخية ،والفلسفية ،والمقارنة،
والسياسية) ،ونظريات التعليم ،وإعداد المعلمين وتنميتهم ،والتقييم والتقويم ،والوضع

الحالي للتعليم المدرسى.
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▪ دورية  :American Educational Research Journalوالتى تُعد دورية دولية
تهدف إلى إجراء دراسات وتحليالت تجريبية ونظرية أصيلة في مجال التربية؛ لإلسهام
بإنجازات فى فهم و  /أو تحسين العمليات ،والنتائج التعليمية ،والقضايا السياسية،

والثقافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية والتنظيمية المهمة فى مجال التعليم.
▪ دورية  :Educational Researcherوهى دورية دولية تنشر مقاالت علمية مهمة
لمجتمع البحث التربوى ،والتى تغطي مجموعة واسعة من مجاالت البحوث التربوية،
والتخصصات ذات الصلة ،ال سيما ما يتعلق بمجال المناهج والتعليم والتعلم.

▪ دورية  :Journal of Teacher Educationوهى دورية دولية معنية بإعداد معلمى
المستقبل بشكل أفضل لمواجهة التحديات ،والمطالب المجتمعية المتغيرة ،وتغطى
موضوعات؛ مثل :الخبرات الميدانية ،وتعليم المعلمين؛ العلوم المعرفية والتفكير النقدى،
معتقدات المعلمين واألخالقيات المهنية فى تعليمهم وإعادة هيكلته...إلخ.
 .2الدوريات العربية:

اختيرت أربع دوريات ذات معامالت تأثير IFعالية؛ وفًقا لموقع معامل التأثير العربى
(اتحاد الجامعات العربية ،)2018 ،مع توافر المقاالت الكاملة للدراسات على قواعد

البيانات ،وهى كما يلى:

▪ دورية :دراسات فى المناهج والتدريس؛ كونها الدورية العلمية المحكمة الرئيسة
المتخصصة فى مجال المناهج والتدريس ،وتعنى بقضايا ميدان المناهج ،وطرق
التدريس ،ومشكالته واتجاهاته وتجديده فى مصر ،والعالم العربى.
▪ دورية :المجلة الدولية لألبحاث التربوية :وهى دورية ربع سنوية محكمة تعني بنشر
الدراسات والبحوث األمبريقية التي تتعلق بالقضايا التربوية المعاصرة ،واألبحاث البينية

في مجاالت التربية .
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▪ دورية :دراسات عربية فى التربية وعلم النفس :وهى دورية عربية تعنى بنشر كل ما
هو جديد ،وأصيل من الدراسات العربية فى مجاالت التربية وعلم النفس؛ بشتى

فروعها ،وتخصصاتها فى دول الوطن العربى جميعها.

▪ دورية :رسالة الخليج العربى :والتى تركز على نشر الدراسات التربوية عالية الجودة،
مهنيا.
وتعميم نتائجها فى البيئات التعليمية؛ لتنمية الكوادر البشرية المدرسية؛ ً
ويوضح جدول ( ) 1توصيف تلك الدوريات؛ من حيث :مصدر مقاالتها ،ومعامل التأثير،

والدولة.

جدول ( :)1توصيف الدوريات؛ من حيث :مصدر مقاالتها ،ومعامل التأثير ،والدولة
معامل التأثير

اسم الدورية

مصدر المقاالت الكاملة

Journal of

https://www.tandfonline.com/loi/tcus20

/الدولة
Curriculum

https://www.researchgate.net/

Studies

1.129
المملكة

المتحدة

American

http://07113gl53.1105.y.http.journals.

3.176

Educational

sagepub.com.mplbci.ekb.eg/home/aer

أمريكا

a

Research Journal
educational

http://07113gl6r.1105.y.http.journals.s

3.621

Journal of

Sage Premier Online Journals

3.009

researcher

agepub.com.mplbci.ekb.eg/home/edra

Teacher
Education

أمريكا

أمريكا
http://07113gl6r.1105.y.http.journals.s
agepub.com.mplbci.ekb.eg/home/jtea

المجلة الدولية لألبحاث
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اسم الدورية

مصدر المقاالت الكاملة

التربوية
دراسات عربية فى
التربية وعلم النفس

معامل التأثير
/الدولة

اإلمارات
)6102( 1.79 https://tinyurl.com/y6fztg89
مصر

دراسات فى المناهج
وطرق التدريس

رسالة الخليج العربى

https://tinyurl.com/y3duemkv

https://tinyurl.com/y3clta9h

مصر
2.295

السعودية

 .3اُختيرت الفترة الزمنية من ()2018 – 2013؛ لتكون فترة التحليل بالد ارسة.

المدرجة فى قائمة التحليل ،والتى
 .4اقتصر إطار التحليل على جملة من المحاور ُ
شملت :المشاركين فى الدراسة ،هدفها ،ومجاالتها ،ومنهج ،وأدوات جمع بياناتها،
وعينتها.

مصطلحات الدراسة:
الدراسات المقارنة فى المناهج :هى الدراسات التربوية التى تتضمن كل ما يتعلق

بد"المناهج" ،ومقارنتها على مستوى الدول أو مقارنة مكوناتها؛ للوقوف على أوجه التشابه
واالختالف ،والتعرف على اإليجابيات ،ونواحى القصور؛ بما يفيد المناهج ،ويعمل على

استنادا على المقاربات المنهجية المختصة بمقارنة المناهج ،والتحليل المقارن
تطويرها؛
ً
للوحدات المختلفة الممكنة فى هذا الصدد.

قائمة تحليل الدراسات المقارنة فى المناهج :وهى بعض المحاور التى استُند عليها فى
وعالميا فى الفترة ما بين 2018 - 2013م،
التحليل المقارن للدراسات المنشورة؛ عر ًبيا،
ً
وتتضمن الوقوف على ستة محاور فى الدراسة:
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▪ المشاركين فيها.
▪ هدفها.

▪ مجاالتها.
▪ منهجها.
▪ أدوات جمع بياناتها.
▪ عينتها.
اإلطار المقترح للدراسات المقارنة في المناهج :يقصد به في الدراسة الحالية تصميم
مقترح حول االستقصاء فى الدراسات المقارنة في المناهج من تصميم الباحثتين؛فى ضوء
دراسة المقاربات المنهجية؛ لمقارنة المناهج المصممة من ِقبل ميدان التربية المقارنة،
فعليا.
وتحليل طبيعة البحوث في هذا المجال من خالل فحص الدوريات المنشورة فيه ً

إجراءات الدراسة:

تسير الدراسة  -تحقيًقا ألهدافها -وفًقا للخطوات التالية :أوًال :اإلطار التنظيرى،
أخير اإلطار المقترح.
ثانيا :اإلطار التحليلى ،ثالثًا :تفسير النتائج ،ومناقشتها ،و ًا
ً

أواال :اإلطار التنظيرى

خالل العقود القليلة الماضية ،صارت المناهج وطرق التدريس إحدى القضايا

البازغة التى يعنى بها ميدان التربية المقارنة؛ خاصة فى أعقاب حلول القرن الحادى،

والعشرين ،والذى تسبب فى ظهور منظورات ،وأدوات جديدة تعضد التحالف بين الميادين
التربوية الحليفة ،وتخلق جملة من القضايا ،واالهتمامات المشتركة التى تحتم تضافرها،
ويمكن توضيح ذلك من خالل المحاور التالية:

المحور األول :تطورات البحث فى التربية المقارنة
جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1065
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تعد التربية المقارنة قديمة قدم الزمان غير أنها كميدان بحثى حديث العهد ،وربما

يعود ذلك إلى القرن التاسع عشر؛ غير أنه حتى بعد نشأتها كميدان معرفى جديد لم
تتضح مالمحها بشكل كامل إال فى القرن العشرين؛ مع اتباع طرق البحث العلمى فى
التعامل مع قضاياه .وينقسم هذا المحور إلى جملة من المحاور الفرعية على النحو

التالى:
مرت التربية المقارنة بج ملة من المراحل التاريخية المتصلة ببعضها البعض،والتى
أسهمت فى تشكلها ،وتطورها كميدان معرفى،وقد اتفقت معظم األدبيات على أربع مراحل
تاريخية وثيقة/لصيقة الصلة ببعضها ،تُدعى المرحلة األخيرة منها "المرحلة العلمية" ،والتى

تميزت باستخدام مفاهيم ،وطرق البحث فى العلوم االجتماعية فى تفسير النظم التعليمية
وتحليلها.

ويمكن القول إنه مع بداية المرحلة الرابعة ،واستخدام مفاهيم العلوم االجتماعية

وطرق معالجتها فى دراسة التربية فى النصف الثانى من القرن العشرين ،قد أثر وعاد

بالنفع على الميدان باإليجاب؛ حيث تحول االهتمام فى الدراسات التربوية المقارنة من
وصف نظم التعليم وتحليل مسبباتها السابقة ،والعوامل التى أسهمت فى تشكيلها فحسب؛

إلى االهتمام بفهم ديناميات النظام التعليمى ،وعالقاته المتشابكة مع النظم الفرعية

للمجتمع الموجودة فيه ،وبعبارة أخرى يمكن القول أن الدراسات التربوية المقارنة بدأت
التحول فيما يعرف بد"استشراف المستقبل (أحمد وزيدان ،2003 ،ص .)32
وحملت تلك الفترة جملة من اإلصدارات لرواد أسهموا  -عبر مؤلفاتهم الرصينة –
منهجيا؛ خاصة وقد رسخ بعضهم
فى تشكيل معالم الميدان ،وبيان كيفية التعامل معه
ً
مناهج للبحث فى التربية المقارنة  ،methodsوجملة القضايا ذات االهتمام؛ منها -على
سبيل المثال :كتاب ) Bereday (1964عن "الطريقة المقارنة فى التربية"
Comparative method in education؛ و(" Holmes )1965مشكالت التربية:
دراسة مقارنة Problems of education: comparative education؛ وكتاب
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( Noah and Eckstein)1959بعنوان "نحو علم التربية المقارنة "Toward a Science
of Comparative Education؛ وكتابهما األخير من تحريرهما بعنوان "استقصاءات
علمية فى التربية المقارنة Scientific Investigations in Comparative

"Education؛ وكتاب ( King )1968بعنوان" :التربية المقارنة والقرار التربوى
( Comparative studies and educational decisionمرسى ،2013 ،ص,)17
ولكل منهم منهج مميز يحمل خطوات محددة.

ويمكن القول إنه منذ ذلك الوقت ،وحتى الوقت الراهن مرت التربية المقارنة بجملة
اضحا فى
من العالمات الفارقة التى أسهمت فى تشكيل معالم الميدان؛ األمر الذى بدا و ً
جملة القضايا التي يعنى بها ،واألساليب المنهجية التى يتبعها ألجل هذا األمر الذى يمكن
من خالله استنباط كيف تشكلت عالقاته بالميادين الحليفة؛ ومنها :المناهج وطرق

التدريس ،ويعرض الجزء التالى أبرز هذه المالمح.

سعى كل من  Noah and Ecksteinلتطبيق طرق منهجية أكثر علمية،

ووضعاها فى مؤلفين مهمين ،األول كتابهما المؤلف ":نحو علم التربية المقارنة
" "Toward a Science of Comparative Educationكما سبقت اإلشارة ،إضافة

إلى كتابهما" :االستقصاءات العلمية فى التعليم المقارن Scientific Investigations in

 ،Comparative Educationوكالهما يعكس محاوالت جادة لترتيب ميدان التربية
المقارنة باستخدام طرق منهجية أكثرعلمية ،واالبتعاد عن التقليد التاريخى .وبعد جهود

 Noah and Ecksteinيمكننا تحديد عديد من التصريحات التى ميزت تطور مجال

التعليم المقارن ،وفتحت طريًقا لتطور طرق التربية المقارنة  ،methodsمما فتح الطريق
لمزيد من الواجهات بينية الحقول فى الواقع ،فى الوقت الذى انخفضت حدود التعليم
بدال من ذلك ،تم فتح الحدود ،وخاصة لجميع العلوم
المقارن خالل الستينياتً ،

االجتماعية .(Klees, 2008, P.301-302; Phillips & Schweisfurth, 2014,
).p.103
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وتأثير فى ميدان
ًا
ويمكن اعتبار عقد السبعينيات من القرن الماضى األكثر نفوًذا،
التربية المقارنة ،والذى مهد لمالمح جديدة وواسعة للميدان؛ فمنذ منتصف الخمسينيات من
القرن الماضى -عندما أ ُِسس للتربية المقارنة كحقل للدراسة -كان من الممكن التعرف
على الميدان من خالل إسهامات العلماء البارزين فيه وجهودهم؛ خاصة في تصميم طرق
ممكنا منذ السبعينيات
منهجية للبحث في التربية المقارنة ،غير أن هذا لم يعد
ً
) ،(Kazamias & Schwartz,1977, P.151وأكد كل من  Altbach and Kellyأنه:
ال توجد طريقة منهجية  methodواحدة للدراسة فى الميدان؛ ولم تعد هناك محاوالت
لتحديد طريقة منهجية واحدة للتربية المقارنة (Bray, Adamson & .Mason, 2014,
)P.4
لقد جلب القرن الحادى والعشرين منظورات جديدة أكدت تناول ميدان التعليم المقارن

للظواهر التعليمية بشكل مغاير ،واستخدام طرق ومقاربات منهجية جديدة ومختلفة ،ولعل
هذا ما أشارت إليه الورقة البحثية المعنونة" :تربية مقارنة للقرن الحادى

والعشرين" ’، ‘Comparative Education for the Twenty-First Centuryوالتي
تعترف بإنجازات الميدان Broadfoot, 2000; Crossley & Jarvis, 2000, pp.

) ،261, 263وكان التحول األكثر أهمية فى مجال التعليم المقارن هو االنتقال إلى
التحليل متعدد المستويات؛ مما فتح الطريق أمام رؤية مختلفة لمجال التعليم المقارن،

وتفاعالته مع الميادين األخرى ،وإمكانية استخدام الطرق  ،methodsوالمقاربات المقارنة
approaches؛ لتحليل الظواهر التعليمية.
التحليل متعدد المستوى ،وظهور وحدات التحليل:
تضمنت التوجهات الجديدة فى ميدان التربية المقارنة قضايا موضوعية جديدة،
ووحدات تحليل متنوعة أفضت إلى القيام بتحليل أكثر عمًقا متعدد المستويات (Crossley
).& Jarvis, 2000, pp. 261, 263
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وقد أشار ) Thomas and Bray (1995إلى أهمية التحليل متعدد المستويات،
تصنيفا يطرح مجموعة من أبعاد المقارنة ومستوياتها؛ حيث
وجذبا االنتباه نحوه " ،وعرضا
ً
مكعبا ثالثى األبعاد للتفكير فى موقع أو موقف أى دراسة تعليمية مقارنة ،ويضم
اقترحا
ً
الجانب األمامي للمكعب سبعة مستويات جغرافية للمقارنة هى :مناطق /قارات العالم،

الدول ،الواليات/المقاطعات ،المناطق ،المدارس ،الفصول الدراسية ،واألفراد ،ويشمل البعد
الثانى :المجموعات السكانية ،والديموغرافية المحتملة؛ مثل:العرق ،والعمر ،والدين،

والجنس؛ أما البعد الثالث :فيضم جوانب التعليم ،والمجتمع؛ مثل :المناهج ،طرق

التدريس ،التمويل ،الهياكل اإلدارية ،التغير السياسى ،سوق العمل ،ويوضح الشكل ()1

المكعب المقدم ،وتمثل الخلية المظللة  -على سبيل المثال  -فى الشكل دراسة مقارنة
للمناهج الدراسية لجميع السكان فى مقاطعتين أو أكثر.

شكل (:)1مكعب Thomas and Bray
))Bray, 2014, p.9
وقد ركزت كثير من الدراسات  -بدرجة كبيرة -على

التحليل أحادى

المستوى single-level analysis؛ على أنه – كما أسلفنا  -فى أعقاب التطورات

األخيرة ،تزايدت الدراسات المرتكزة على التحليل متعدد المستويات؛ للوصول إلى فهم أكثر

تكامال ،وأكثر اتزًانا للظواهر قيد الدراسة ) ،(Bray and Thomas, 1995وتتضح فكرة
ً
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هذا المكعب فى لفت االنتباه إلى أهمية ذلك؛ ففى الوقت الذى يجرى الباحثين  -فى كثير

من األحيان  -دراسات على مستوى واحد فحسب بسبب بعض القيود التى تُمليها
الغرض ،وتوافر الموارد؛ يقترح براى وتوماس أنه يجب على الباحثون  -على األقل-
التعرف على حدود بؤرهم ،والتأثيرات المتبادلة للمستويات األخرى على الظواهر التعليمية
المثيرة لالهتمام ).)Bray, 2014, p.335
وقد أشار ) Aguilar (2017, pp.108-110إلى أن هذا المكعب ُيعد أحد
"النماذج"  -كما أطلق عليه -المهمة للتحليل المقارن؛ حيث ارتكز على التحليل المقارن

ل مستويات متعددة من خالل مزيج من المستويات الجغرافية ،والسكانية ،وجوانب التعليم
والمجتمع ،كما أكد أن هذا "النموذج" يكشف عن ُجملة من المزايا والقيود النسبية،
واالنتقال من المستوى الكلى إلى المستوى الجزئى ،وأن هذا "النموذج" ذو أهمية خاصة

عند التحليل المقارن؛ على سبيل المثال :فتختلف النسبة المئوية لمناهج التعليم العام
األساسية المخصصة لتدريس العلوم والرياضيات؛ وفًقا للمنطقة ،والفترة الزمنية؛ حيث

يتضمن ذلك تحليل الوقت الرسمى فى المنهج كمتغير يمكن التحقق منه فى كل منطقة
وبلد ،وكذلك القدرة على مراقبة المعلومات ،واستخالصها من مجموعة من المعايير.
نموذجا آخر للتحليل
كما يعد نموذج ""Bonilla Molina Perspective Model
ً
المقارن ،وهو يشبه سابقه فى استخدام التحليل متعدد المستويات ،وسوف نشير هنا إلى
العناصر التى تفيد دراستنا الراهنة فحسب؛ حيث قدم نموذج  Bonilla Molinaمجموعة

متنوعة من العناصر التى تثرى التحليل المقارن؛ ومنها (Aguilar, 2018, pp.111-
):112

▪ مستوى الفصل؛ حيث يؤكدعلى العمليات الدينامية داخل الفصول.
▪ الفصول الدراسية ،وعالقتها بالمجتمع.
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▪ مستوى الفصول الدراسية فى عالقتها بالجغرافيا السياسية ،ويؤكد هذا بناء
المواطنة العالمية فى إطار التوترات ،ومقاومة العولمة،وعالقة هذه العمليات

بالواقعين :اإلقليمى ،والوطنى.

وفى سياق االهتمام نفسه ببزوغ وحدات تحليل يمكن االعتماد عليها فى التحليل

المقارن؛ جاءت فكرة "وحدة األفكار  “Unit Ideasوالتى تضمنت :المكان ،space

والزمان  ،timeوالدولة  ،stateوالنظام التعليمى  ،educational systemوالسياق
االجتماعى  ،social contextوالنقل  ،transferوالتطبيق العملى  ،praxisواستخدامها

كوحدات للتحليل المقارن ،وتجدر اإلشارة إلى إمكان تغير كل مفهوم منها مع مرور
الوقت ،لذا يجب على التربية المقارنة مراعاة ذلك ،وق ارءة ما هو عالمى ،وفهم معنى

التربية فى عوالم أخرى ).)Cowen, 2009, p.1285; Heggi, 2015, p.93

ومن ثم ف وحدات التحليل لم تعد بالنفع فى تقديمها لجملة من العوامل التى ينبغى

النظر إليها عند إجراء المقارنات فحسب؛ بل أنها أهم من ذلك بكثير؛ مما وسع دائرة
النظر واالهتمامات بعد انحصارها على الدولة القومية.

ومن ثم يشمل نطاق  /مجال الدراسات المقارنة فى جميع تخصصات العلوم

االجتماعية مقارنات على جميع مستويات التحليل من المستوى المصغر– micro

(كمستوى األفراد) ،إلى المتوسط ( ،mesoكالمقاطعات) ،إلى المكبر macro
بدال من االعتماد على إلى الدولة القومية باعتبارها الوحدة المجتمعية
(كالدول،والقارات)ً ،

الطبيعية للتحليل ).(Wiseman & Popov, 2015, p.7

المحور الثانى :ميدان المناهج
تجددا على
ألقت المتغيرات المعاصرة بظاللها على المناهج الدراسية ،وأحدثت فيه
ً

فضال عن
صعيد البنية المعرفية ،وتركيباتها ،وعلى مستوى آليات التفكير ومداخله،
ً
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منهجيات البحث العلمى وتفسيراته ،فى منحى منظومى وبعمليات متصلة ،بفعل ديمومة

التطور والنمو المستمرين.

 .1تطور مفهوم المنهج:
بدأت تتضح مالمح ظهور المنهج؛ كعلم مستقل له علماؤه ومنظريه فى القرن
العشرين ،وخلق االهتمام المتزايد والتطور المستمر الذ شهدته المناهج فى الحقل التربو
أرضية خصبة تتعدد وتتباين فيها وجهات النظر ،وقد تغير اتجاه المفهوم العلمي الدقيق
لماهية المنهج ،ما بين المنظور التقليدى المتأثر بالحركة الوضعية؛ والتي برزت كإطار

مهيمن فى النظرية المرتبطة بمناهج أمريكا الشمالية؛ والذى يتصور المنهج كشيئ محايد

ومجموعة من المحتويات المنظمة بشكل صارم  -والذى ظهرت له عديد من االنتقادات

 -إلى مفهوم يرى أنه عملية منفتحة على خصائص السياق ،واألشخاص المعنيين؛ فقد

رسميا ُيحدد المادة األساسية فى التعليم ،ومناهج
منهجا
حدد ( Doyle )1992أن هناك
ً
ً
ذات خبرة تدرس ،وتُعلم فى الفصول الدراسية.
وثمة إجماع على ضرورة االنتقال من تلك النظرة القديمة التي كانت تحصره فى
المقرر أو الكتاب المدرسى  ،والدفع به إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية تشمل :الطالب
والمعلم ،وأولياء األمور ،واإلدارة ،والمبنى المدرسى ،والوسائل التعليمية … إلى غير ذلك.

مجاال لضرورة مواءمة محتويات المناهج الدراسية مع السياق
وتفتح وجهة النظر هذه
ً

المحيط ،وتعليم المحتوى بشكل غير منفصل عن عملياته

(Fernandes, Leite,

) ،Mouraz, & Figueiredo, 2013والتأكيد على التوجه إلى االهتمام بالسياقات

االجتماعية ،والسياسية الحالية ،والتأثيرات الدولية

(Christou & DeLuca, 2019,

).pp.16-18
 .2البحث فى ميدان المناهج :الواقع الراهن ،ومالمح المستقبل
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حاليا،
يعالج البحث فى ميدان ﺍلمناهج بشﻜل جﺩى ،ﻭجﻭﻫﺭى قضايا المجتمع؛ ً

ومستقبال ،ويسهم فى تﻘﺩيﻡ نتائج بحثية قابلة للتﻁبيﻕ ،ومن المفترض أن تﺅﺩى فى
ً

حتما ﺇلدى تطوير ﺍلمناهج؛ فى ضوء القضايا ،والتوجهات المعاصرة والمستقبلية؛
النهاية ً
لتشﻜيل ﺍلمتعلﻡ ﺍلقاﺩﺭ على اإلسهام ﺍلفاﻋل فى تﻘﺩﻡ مجتمعه ،وإن لم تتناﻭل ﺍلبحﻭﺙ
ﺍلتﺭبﻭية فى مجال ﺍلمناهج تلك التوجهات ،والقضايا تصبح قليلة ﺍلفائﺩﺓ ،ليست ذات
عائﺩ تﺭبﻭى فعال فى شخصية ﺍلمتعلﻡ ،وفى بنية مناهج ﺇﻋﺩﺍﺩه على المستويات الدراسية
كافة.
وقد أشار ( Schwab )1970إلى أن أساليب االستقصاء فى المناهج الدراسية

دور ٍ
ليست كافية للتطوير ،وبعد ما يقرب من عقد من الزمان ،ولما للنظرية من ٍ
كبير فى
تطور أى علم؛ أعلن ( pinar )1978أن النظريات فى ميدان المناهج قد ُجِّدد ْت بجهود
أيضا  -تجديد أساليب البحث خاصتهم ،ومنذ
علماء الميدان ،والذين كانت مسؤولياتهمً -

عام  ،1978عمل المنظرون على توضيح المنهجيات ،واألطر المعرفية التى تمكن من

استدامة ،وفائدة ،وقيمة دراسات المناهج ،ومن بين األعمال المهمة للرواد فى هذا الصدد:
المعرفة والمناهج

Cognition and Curriculu

)(Eisner, 1982؛ و"المناهج

الدراسية" (Schubert 1996) Curriculum؛ والمرجع الدولى لبحوث المناهج"
(Pinar, 2003( International Handbook of Curriculum Research؛
و"فهم المناهج" Pinar, Reynolds, Slattery & Understanding Curriculum
)Taubman, 2006؛ والمرجع فى المناهج والتدريس The Sage Handbook of
(Connelly, Fang & Phillion, 2008) Curriculum and Instruction؛ و"نظرية
المناهج .(Schiro, 2013) Curriculum Theory
تصور
وفى إطار التفكير فى مستقبل ميدان المناهج ،والتركيز حول وضع
ُّ

لدراسات المناهج الدراسية واستدامتها ،وفائدتها ،وكيفية استقصائها ،يمكن اعتبار ثالثة
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قدر أكبر من الشمول واالتساق فى هذا الميدان & Christou
متطلبات مهمة تثير ًا
):)DeLuca, 2019, pp.19-27
 -المتطلب األول :الحاجة

إلى ما أطلق عليه المعاصرة Contemporaneity؛

نداء لعلماء المناهج أن يتم التفكير فى تاريخ المنهج من أجل الحاضر
ً
متضمنا ً
أساسيا فى بحثنا عن
دور
والمستقبل كعملية متصلة ومستمرة؛ حيث يلعب التاريخ ًا
ً

المعنى فى الوقت الحاضر ،كما تعتمد آمالنا وخططنا للمستقبل على توضيح ماضينا
لعرضه ،وعلى فهمنا لما يعنيه أن نكون ضمن مشهد التفكير التربوى ،والتنظير .فال
نتاجا للقرن الحادى والعشرين حال سعى
يمكن تصور المنهج الدراسى كونه
ً
المجتمعات إلى السؤال عما يجب تدريسه ،وكيف يمكن تدريسه ،فإن المناهج الدراسية
 -رغم تصميمها -تخضع لالستفسار ،والرؤية ،والمراجعة.

 المتطلب الثانى :ويتطلب السعى نحو توضيح ،وتحديد حدود لدراسات المناهج؛ رغمتنوعها ،وعلى الباحثين فى المناهج السعى للمشاركة بشكل جماعى في محادثة يمكن
أن تعمل على تعزيز بعض اللغات ،أو التعريفات ،أو نظرية المعرفة ،وحدودها التى
يسهل تناولها فى مجال المناهج الدراسية؛ أى أن تكون لغة الخطاب المستخدمة فى

المجتمعات العلمية لهذه الدراسات واضحة المصطلحات ،ومتسقة اللغة؛ فيما مؤداه

تجاوز الميدان المجادالت ،ومناصرة التوجهات الشخصية؛ األمر الذى يسهم فى

اتساعا.
نهاية المطاف إلى اإلسهام الحقيقى فى جسم العلم على مفهومه األكثر
ً

 المتطلب الثالث :وهو الحاجة إلى الوضوح المنهجى ،methodological clarityويشمل ذلك :االلتزام بالمنهجيات المتنوعة والمفصلة بدقة ،مع ربطها باألطر النظرية
والمنهجيات األخرى؛ لضمان التناسق عبر دراسات المناهج الدراسية ،وإثبات تماسكها
ككل .وفًقا لذلك؛ قد يعمل علماء المناهج الدراسية بشكل جماعى؛ لتوضيح أساليب
البحث الخاصة بهم وشرحها ،كإسهامهم في بعض المحادثات ذات النطاق الواسع،
كذلك استكشاف الجوانب التمكينية والحدود والقيود الخاصة؛ الستعارة منهجيات أخرى

جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1074

))

العدد الثالث واالربعون (اجلزء الرابع) 2019

د /حنان محمود محمد عبد الرحيم

د /نيفين حلمى عبد الحميد الخيال

لإلفادة منها فى ميدان المناهج الدراسية؛ أى يحتاج علماء المناهج الدراسية اآلن إلى
التفكير كمنهجيين  ،Methodologistsوتوضيح الهياكل التى تثبت صدق
ممارساتهم ،ويتضمن ذلك ربط منهجيات البحث فى إطار عمل شامل ومترابط ،وربط
المنهجيات البحثية بالنظريات المفاهيمية التى تشكل محادثات المناهج الدراسية.
ومن أمثلة القضايا المحتملة فى دراسات المناهج الدراسية ،والتى احتلت مفاهيم
بارز بها؛ المقارنة بين المناهج فى كال التعليمين :العام،
ًا
دور
المنهج ،ونظرياته ًا
والجامعى ،ففى الوقت الذى يتم التركيز فيه على المناهج الدراسية فى سياق المدارس،
تُهمل المناهج في التعليم الجامعي على السياق المقابل ،وقد أثارت ذلك دراسة Lindén,

بروز
) Annala and Coate (2017, P. 137-138مشيرة إلى أن أحد االختالفات األكثر ًا
عيا
هو المدى الذى أصبح فيه بحث المناهج الدراسية على مستوى التعليم العام ً
حقال فر ً
أن

قائما بذاته وله منظرينه ،ومجالته المتخصصة المكرسة لهذا الموضوع .وبرغم
ً
استقصاء المناهج يتم بشكل شائع في أبحاث التعليم الجامعى ،إال أن هذا الحقل الفرعى

يفتقر المقاربة النظرية المتماسكة لشرح معنى المناهج وأهميتها؛ ال سيما كجزء من الدور

الخاص الذى يلعبه التعليم الجامعي فى المجتمع ،ومن ثم ينبغى إيالء مزيد من االهتمام
فى دراسة وفهم أدوار المناهج الدراسية ،ونظرياتها ،معانيها فى سياق التعليم الجامعى؛

األمر الذى يشير إلى أهمية استقصاء المناهج فى سياق التعليم العالى .5ومن ثم قد تسهم

الدراسات المقارنة فى المناهج فى مناقشة تلك القضايا والمتطلبات.

المحور الثالث :الدراسات المقارنة فى المناهج

 5وضعت الباحثتان "إعداد المعلم ،وتنميته" كأحد مجاالت االهتمام فى المنداهج فدى بطاقدة تحليدل

الد ارسات المقارنة فى المناهج.
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ﺩﻭﺭا ﺭئي ًدسا فى تﻁﻭيﺭهدا،
يؤدى ﺍلبحﺙ التربوى فى مجال ﺍلمناهج ﺍلﺩﺭﺍسية ً
ﻭتﻘﻭيمها ،ﻭﺇعاﺩﺓ تخﻁيﻁها بالﻁﺭيقة التى تجعلها مﻭﺍﻜبة لما يحﺩﺙ فىﺍلمجتمدع مدﻥ
تﻐيﺭﺍﺕ ﺇقليمية ﻭﺩﻭلية ،ﻭما ستحﺩﺙ ﻓيه مﻥ قضايا علمية ،ﻭﺍجتماﻋية ،ﻭثقاﻓية،

ﻭسياسية .ومع مواجهة تغيرات عدة على مستوى العالم كالعولمة ،والثورات العلمية
معا ،وظهور
والتكنولوجية المتعاقبة تظهر الحاجة إلى تضافر فروع التربية المختلفة ً
جليا فى الحاجة إلى ما نطلق عليه الدراسات
اهتمامات مشتركة بينها ،ويظهر ذلك ً
المقارنة فى المناهج كأحد األمثلة لالهتمامات ،والقضايا المشتركة بين ميدانى :المناهج،

والتربية المقارنة.
 .1الحاجة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج:
انعكاسا للمتطلبات االجتماعية والسياسية؛ لما له من دور مركزى
دوما
ً
كان المنهج ً
فى التعليم المدرسى ،ولعل التغيرات الحادثة فى التعليم على مدار القرن العشرين تؤكد
ذلك ،غير أنه فى اآلونة االخيرة عهدت الدول إلى االهتمام بتطبيق نظم الجودة الشاملة
وااللتزام بتطبيق معاييرها المختلفة فى نواحى العملية التعليمية كافة ،وعلى رأسها المناهج
الدراسية ،وما تحويه؛ فعلى سبيل المثال :أكدت دراسة Figueiredo, Leite and
) Fernandes (2016, pp.282-283استجابة هيئة الجودة األوروبية الي التوصية
بتنفيذ أنظمة الجودة ودعت لتأسيس عمليات التقييم الخارجي للمدارس )school (SEE
 external evaluationالتابعة لبلدانها ،فى محاولة منها لتحسين التعليم المدرسى،

والمناهج الدراسية ،وقد أدى هذا إلى تزايد الدراسات التى تقارن بين الدول في تطبيق هذا
المسعى والتركيز على دور المناهج فى تحقيق جودة التعليم ،وكيفية تفعيله ،واإلفادة منه
فى بيئات التعليم المدرسى.وحاولت الدراسة تحليل أطر ) (SEEفى دولتى :البرتغال
وإنجلت ار بالتركيز على جملة من المحاور؛ منها :طبيعة المناهج الدراسية فى كلتا البلدين،
والتركيز على دور المعلمين كمطورين للمناهج؛ وتقييم الواقع الفعلى في بيئة الفصول

الدراسية ،ووظائفها.
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من ناحية أخرى ،صارت الدراسات المقارنة مهمة لفهم األطر السياسية فى مناطق
العالم وتحالفاتها ،والمقارنة بينها وبين ما هو خارجها؛ فهناك عدد من القواسم المشتركة

للمناهج في دول االتحاد األوروبى ،أو دول حوض البحر األبيض المتوسط أو غيرها،
انعاكسا للسياسات التى تضعها تلك الدول أو تتشابه مع قواسمها الجغرافية (كما
والتى تعد
ً
هو الحال في دول التعاون الخليجى) ،وفى هذا الصدد تسهم المقارنات في تزويدها
ببعض االستخالصات المهمة.
فقد كان العدد الخاص – على سبيل المثال -من دورية European
) Educational Research Journal (EEGJيناقش تحليل المناهج في شمال أوروبا
باإلضافة الي مقارنته ا ببعض األمثلة من خارج أوروبا ،وتلفت الدراسة االنتباه إلى بعض
القواسم المشتركة في القطاع األوروبى الذى تتناوله التحليالت ،وال سيما التساؤالت حول

الحكم وعمليات السياسة العامة ،وهياكل المواطنة؛ خاصة بعد تشكيل االتحاد األوروبى،

وتأثير أنشطة منظمة التعاون االقتصادى والتنمية على ذلك (Yates, 2016,P.366-
).367
غير أن هذا كله من تأثيرات العولمة وما أقرته على النظم التعليمية؛ فلعلنا ال نبالغ

القول بأن قوى العولمة هددت بالقضاء على المالمح المميزة لكل نظام تعليمى ،وحاولت
جميعا تواجه التحديات
صبغها بصبغة جديدة تتشابه فى جميع الدول؛ األمر الذى يجعلها
ً
نفس فى مجال التعليم؛ مما يعكس ضرورة الحاجة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج؛

قديما ،وما آلت اليه.
لحصر تلك التأثيرات والتغيرات ،والفروق بين وضعها ً

ولعل من أبرز تأثيرات قوى العولمة على نظم التعليم ،والتشابهات بين الدول فى

ذلك أوجه التشابهات المذهلة فى المسارات الفريدة التي اتخذتها مختلف البلدان في
نضالها؛ لتوفير التعليم العادل ،والحفاظ على أنظمة الديمقراطية ،وهذا بالطبع مفيد
للمعلمين وللقائمين على العملية التعليمية فى إطار معرفة ردود مختلف البلدان على
جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1077
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التحديات التي تواجه إصالحات التعليم والتنمية ،وأهمها الحاجة إلى كشف العالقة
الحميمة التي تواجه التحديات العميقة بين التعليم والمجتمع فى عالم معولم .وهذا يتطلب

دراسة ضرورات الحداثة المتصاعدة وعواقبها ،وعدم المساواة والتهديدات المتعلقة بتسييس

الهويات واالستجابة السياسية والتعليمية باستخدام األساليب البحثية للتعليم المقارن
).)Batra,2018, pp.76-78
مثاال للدراسات المقارنة فى المناهج فى إحدى
وقد قدم )ً Pinar (2010, pp. 6-7

مثاال للدراسات المقارنة فى المناهج فى هذا الصدد؛ ففى الوقت الذى تختلف فيه
دراساته
ً

البلدان فى استجابتها لقوى العولمة ،والتحديات الناجمة عن عدم المساواة التعليمية ،تأتى
دراسات المناهج لتبرز هذا الصدد؛ حيث كشفت دراسات المناهج الدراسية في عديد من

بلدان الجنوب عن التوترات الرئيسة الناجمة عن اإلصالح من خالل "استعارة السياسات

 "policy borrowingمن البلدان المتقدمة ،ففى تحليل  - Pinarعلى سبيل المثال -
لواقع التعليم فى جنوب إفريقيا فى فترة ما بعد الفصل العنصرى ،الحظ أن "التعليم ال يزال

اقعا أبيض  -على حد قوله" ،ومن ثم فإن إصالح المناهج الدراسية
طموحا أسود وو ً
ً
يصبح بمنزلة حل للتكامل العنصرى.

 .2مفهوم الدراسات المقارنة فى المناهج:

تعرف دراسة النحاس ( )2016الدراسات المقارنة فى المناهج Comparative

مجال بحثى يعتمد على المقارنة فى دراسة المنهج فى
 studies in curriculaبأنها:
ٌ
ٌ
بالد مختلفة ،حيث يبرز أوجه االختالف ،والتشابه ،والتعرف على اإليجابيات والسلبيات
فيما بين عناصر المنهج ،وأسس بنائه؛ للتوصل إلى الهدف من الدراسة المقارنة ،والتى

تتمثل فى تطوير مناهج التعليم وتعديلها بما يتماشى مع الظروف المحلية" ،بينما عرفته

دراسة (النحاس ،والعدوى ،2017،ص  )34بأنها :مجال بحثى يعني بدراسة المناهج
جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1078

))

العدد الثالث واالربعون (اجلزء الرابع) 2019

د /حنان محمود محمد عبد الرحيم

د /نيفين حلمى عبد الحميد الخيال

العالمية فى الدول المختلفة ذات التجارب الرائدة فى بناء مناهجها وتطويرها ،وإدارتها عن
طريق :تحديد طبيعة هذه المناهج وأوجه التشابه ،واالختالف بينها ،وااليجابيات والسلبيات

فيها؛ فى ضوء محكات للمقارنة ،أو أطر التحليل المقارن؛ بهدف تحديد أوجه االستفادة
من هذه النماذج الدولية فى تطوير المناهج التعليمية القومية.
 .3ا ألنماط التقليدية للدراسات المقارنة فى المناهج:

ظل ميدان المقارنة لفترة طويلة ُيعبر عنه بالمقارنة بين نظم التعليم فى الدول
المختلفة أو بلغة مدققة االعتماد على الدولة القومية كوحدة للتحليل ،فال عجب أن تظهر
الدراسات المقارنة في المناهج في أبسط صورها مقارنة بين المناهج عبر الوطنية؛ وفًقا

ألهداف محددة ،غير أن المشكلة فى هذا الصدد أنه برغم بروز جملة من االهتمامات،
والقضايا األخرى يستدعى النظر إلى وحدات أخرى للتحليل ،فإنه ال يزال هناك تركيز

كبير على مقارنة مناهج الدول  -كشكل أساسى للدراسات المقارنة فى المناهج إلى الحد
معبر عنها فى كثير من الدراسات  -وخاصة العربية ،ويمكن تفسير
الذى يمكن وصفه ًا
ذلك بالنظر إلى كيفية تطور استخدام المقارنة  Comparisonفى التربية بوجه عام.
إن ا ِلفكر البيداغوجى  /التربوى المبكر أسسه مؤلفون؛ مثل":كومينيوس" فى القرن
ِ
ُسس لها في
السابع عشر ،و"روسو "في القرن الثامن عشر؛ إال أن التربية  -كعلم -أ ّ
القرن التاسع عشر في أعمال كل من "هربرت" " ،بستلوز " " ،فرو بيل" ...
وغيرهم (Ermenc, Spasenović, Vujisić-Živković, Vrcelj & Popov,
).2013
وفى وقت الحق استُخدمت البيداغوجيا القائمة على االستنباط المقارنة
 Comparisonكإحدى أدواتها المعرفية األساسية ،والتى تتيح المقارنة بين المثل والفكر
التربوى بين التقاليد المختلفة والتدفقات النظرية ،إال أنه مع إدخال المقاربات المنهجية
االستقرائية  the inductive methodological approachesفى البحوث التربوية،
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غالبا ما تستخدم
ُفهمت المقارنة على أنها طريقة بحثية محددة .ومن ثم ربما نجد أنه ً
المقارنة كأحد األساليب في أجزاء أوسع من البحوث التعليمية األساسية والتطبيقية؛
باعتبار أنه يمكن مقارنة كل فكرة أو ظاهرة تربوية ).)Ermenc, 2015, P.45
وربما يكون هذا هو السبب في استخدام المقارنة في دراسات المناهج بالشكل

التقليدى – مقارنة مناهج دراسية وكتب فحسب – ؛ دون الوعى بالتطورات المنهجية
الحديثة في التربية المقارنة ،والتى أمكنت الباحثين من فحص المناهج ،وما يتعلق بها
كأحد االهتمامات الجديدة للبحث والدراسة في الميدان ،وهذا ما توضحه األمثلة التالية.

فدراسة النصار والعبد الكريم ( )2010اعتمدت على تحليل كتب التربية الوطنية
نوعيا ،ومقارنتها بالتوجه الذى سلكته كتب
للمرحلة المتوسطة فى المملكة العربية السعودية ً
التربية الوطنية في بريطانيا؛ بوصفها نموذجا للتوجهات العالمية الحديثة ،وتسير في
االتجاه نفسه دراسة الربيعى ( )2009والتى تقارن بين كتاب الرياضيات المدرسى للصف

السادس اإلعدادى "العلمى" فى العراق بكتاب الرياضيات المدرسى للصف الثالث
الثانوى"القسم العلمى" فى الجمهورية اليمنية.

وفي ضوء االهتمام بنشر ثقافة الجودة الشاملة وتطبيقها في العملية التعليمية ،والتى
كان من بين قواعدها  /إجراءاتها وضع جملة من المعايير التي يمكن التأكد  -في
ضوئها  -من تطبيق الجودة الشاملة في مالمح العملية التعليمية كافة.
ظهرت بعض الدراسات المقارنة فى المناهج التى تعنى بمقارنة محتوى مناهج
الكتب المدرسية فى ضوء المعايير العالمية؛ ولذا كانت وحدة التحليل المتعلقة بالدولة

التزال طاغية ،الفرق الوحيد هنا هو االهتمام بتحليل محتوى المناهج؛ للتأكد من مالءمته

سلفا.
المعايير الموضوعة ً

جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1080

))

العدد الثالث واالربعون (اجلزء الرابع) 2019

د /حنان محمود محمد عبد الرحيم

د /نيفين حلمى عبد الحميد الخيال

فقد هدفت دراسة فقيهى ( - )2010على سبيل المثال -تقويم محتوى كتب االحياء

فى مرحلة التعليم الثانوى ،ومقارنته بمحتوى منهج االحياء في التعليم الثانو ؛ عبر تطبيق
جملة من المعايير الموحدة ،بينما استهدفت دراسة السيد ( )2015تصميم قائمة لمعايير

التنور الحاسوبى والمعلوماتى واستخدامها فى تحليل مستوى تلبية كتب الحاسوب
وتكنولوجيا المعلومات بمراحل التعليم قبل الجامعى فى كل من :مصر ،والسعودية،

والبحرين ،والكويت لهذه المعايير ،وقدمت دراسة مقاط ( )2016مقارنة محتوى كتابى
الرياضيات الفلسطيني واإلسرائيلى للصف السابع؛ فى ضوء معايير المجلس الوطنى
لمعلمى الرياضيات

National Council of Teachers of Mathematics

) ،(NCTMوأبرزت فى هذا الصدد أوجه التشابه واالختالف بين الموضوعات
الرياضياتية المطروحة في محتوى كتاب الرياضيات ،وقد وظف الباحث  -على حد تعبيره
 -أسلوبى الدراسة المقارنة ،والمنهج الوصفى فى الدراسة.

عالميا من أبرز أسباب انتشار
ويعد االهتمام بالتحصيل العلمى للطالب ،ومقارنته
ً
دوليا على تصنيف الدول فى
الدراسات المقارنة فى المناهج؛ حيث عملت هذه المقارنات ً

مجال تعليم الرياضيات والعلوم ،وأظهرت نتيجة المقارنات الدولية تخلف بعض الدول عن
عهودها السابقة فى التحصيل العلمى لطالبها كما حدث فى حالة الواليات المتحدة

األمريكية وتقدم دول أخرى كسنغافورة وماليزيا ،األمر الذى دفع الدول المتخلفة فى
الترتيب إلعادة النظر في مناهجها التعليمية ،وطرقها التدريسية؛ فى ضوء مناهج الدول
الناجحة ،وطرقها.
وعلى ما سبق ،كان من الطبيعي أن تصدر عدد كبير من الدراسات المقارنة فى

المناهج تعني برصد تحليل محتوى كتب وطرق التدريس بين عدد من الدول؛ لكنها ترتكز

على تدريس العلوم والرياضيات فى نطاق المقارنات المنعقدة في اختبارات التحصيل

الدولية؛ مثل TIMSS :وبرنامج تقييم الطالب الدولى .PISA
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ئيسا في
وقد كانت طبيعة التدريس فى مدارس البلدان الشرقية والغربية
ً
موضوعا ر ً
الدراسات المقارنة عبر البالد فى مجال التعليم خالل العقود الثالثة الماضية ،وقد ظهر
االهتمام بمثل هذه الدراسات المقارنة فى السبعينيات بعد أن أطلقت الرابطة الدولية لتقييم
التحصيل العلمى the International Association for the Evaluation of
) Educational Achievement (IEAأول دراسة دولية للرياضيات فى عام 1964

أظهرت هذه الدراسة أن طالب الواليات المتحدة سجلوا معدالت تحصيلية أقل بكثير من
أقرانهم فى كل من :الصين (هونج كونج) ،واليابان ،وكوريا.

كما كشفت القياسات الكمية الواسعة التالية إلنجاز الطالب فى عام  ،1980ثم
دراسة  ،TIMSSفى منتصف عام 1990عن فجوة األداء نفسها بين الواليات المتحدة،

وغيرها من الدول الغربية؛ مثل :ألمانيا ،وبريطانيا ،ونظرائهم فى دول شرق آسيا فحسب،
ويالحظ أنه فى معظم الدراسات المقارنة بين الثقافات فى تعليم الرياضيات والعلوم كانت

محور للتركيز؛ ليس ألنها مجاالت مواضيع قابلة للقياس عبر أنظمة تعليمية مختلفة مع
ًا
ار أكثر أهمية
أيضا ألنهم يعتقدون أنهم يلعبون أدو ًا
لغات تعليمية مختلفة فحسب؛ ولكن ً

فى تحديد جودة القوى العاملة المستقبلية للتنمية االقتصادية الوطنية للقرن الحادى
والعشرين ).)Fang & Gopinathan, 2009, p.557

وفى الصدد نفسه أشارت دراسة (Andrews and Sayers )2013, p.134

عديدا من الدراسات التي أجريت في التسعينيات  -وخاصة دراسات اتجاهات
إلى أن
ً
الفيديو في دراسة الرياضيات والعلوم الدولية-أظهرت أن ُمعلمي الرياضيات يلتزمون-
ثقافيا ،وتعلقت بفحص أسباب استمرار
بوعى ،أو من غير وعى  -بنصوص محددة
ً
األداء المرتفع لطالب شرق آسيا ،عند مقارنتهم مع نظرائهم الغربيين ،فى اختبارات
التحصيل الدولية المختلفة وتك ارراتهم ،وفى هذا الصدد تشير الدراسة الختالف تدريس

الرياضيات فى البلدان الموصوفة بالشرق الثقافى أو الكونفوشيوسية عن الغرب الثقافى أو
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السقراطى فى الواقع ،فقد تميز كل متغير تم اختباره فى تدريس الرياضيات فى الدول
الشرقية التى تأثرت بشدة بثقافة التراث الكونفوشيوسية ،مثل :الصين ،واليابان ،وكوريا،

وهونج كونج ،وسنغافورة ،عن الدول الغربية؛ مثل :الواليات المتحدة ،وألمانيا ،وبريطانيا،
وفرنسا.

وفى السياق العربي يمكن اعتبار دراستى :موسى ( ،)2012وعبد هللا ،والدفراوى

( ،)2015كمثالين للدراسات المقارنة في المناهج التي تركزعلى مقارنة المحتوى في ضوء
المعايير التي تستند عليها اختبارات ((TIMSS؛ للحكم على تقدم أو تخلف دولها فى هذا

الصدد؛ فهدفت الدراسة األولى إلى تقويم محتوى كتب العلوم الفلسطينية واإلسرائيلية
للصف الرابع األساسى فى ضوء ) ،(TIMSSأما الدراسة الثانية الحظت الباحثتان من

خالل متابعتهما نتائج اختبارات ( (TIMSSمنذ بداية تطبيقها في مصر أن متوسط
التحصيل أقل من المنخفض بالنسبة لمقياس األداء فى اختبارات ) (TIMSSمقارنة

بالدول المشاركة خاصة العربية ،ومنها :دولة البحرين؛ حيث حصلت مملكة البحرين من

خالل مشاركتها في اختبارات )TIMSS (2011على المركز األول عر ًبيا ،والمركز ()39
عالميا بالنسبة ألداء طالب الصف الرابع فى مادة العلوم ،وجاء ترتيبها بالنسبة لطالب
ً

عالميا فى مادة العلوم؛ مما دفع
الصف الثامن فى المركز الخامس عربياً والمركز ()26
ً
الباحثتان – فى هذه الدراسة  -إلى تحليل محتو مناهج العلوم للصفين :الرابع ،والثامن
من التعليم األساسى؛ فى ضوء معايير ) (TIMSSلكل من دولتى :مصر ،والبحرين،

معا؛ للوقوف على نقاط الضعف والقوة فى كليهما.
ومقارنة نتائج هذين التحليلين ً
 .4األنماط الحديثة للدراسات المقارنة فى المناهج

اتخذت الدراسات المقارنة فى المناهج  -فى اآلونة األخيرة  -موضوعات،

واهتمامات مغايرة وظهرت بأشكال أخرى؛ غير تلك المقصورة على مقارنة المناهج

الدراسية فى الدول المختلفة أو مقارنة مدى توافق محتواها مع المعايير المختلفة؛ وقد
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ظهر هذا التغير بصورة جلية فى الدراسات على المستوى العالمى عن نظيره فى الدراسات

على المستوى العربي؛ ففى الدراسات العالمية تزايدت عدد البحوث والدراسات المقارنة فى
المناهج ،وتنوعت موضوعاتها؛ عالوة على أن البحث هنا مستمر وذو اهتمام متنامٍ،
غيرأنه فى الدراسات العربية ال يزال األمر موقوًفا  -إلى حد كبير  -على الشكل

التقليدى؛ إال فى بعض الحاالت القليلة أو النادرة التى حاولت تناول فئات مقارنة مختلفة.

فقد عنت دراسة (- Kulm and Li (2009على سبيل المثال  -بتحليل محتوى

المناهج الدراسية؛ وقد هدف التحليل هنا لتسليط الضوء على إحدى القضايا التدريسية
لمادة الرياضيات؛ حيث أشارت الدراسة إلى مثال يبرز االهتمام بالمقارنات عبر الوطنية
فى تحليل قضايا المناهج المتعلقة بالصين ،والواليات المتحدة األمريكية ،ومناقشتها؛

ونٌوقشت التعقيدات التى يواجهها الطالب فى فهم الكتب المدرسية من منظور متعدد
الثقافات ،وقورنت الكتب المدرسية المختارة من الصين ،واليابان ،والواليات المتحدة

األمريكية ،فى عرضها إلحدى الموضوعات الرياضياتية "الكسور الرياضية" ،وكما أوضح
المؤلفون؛ فإن التحليل لم يكشف عن االختالفات المحتملة في الكتب المدرسية التى

أيضا أوضح التعقيدات فى فهم تأثير الكتب
تسببها المشكالت اللغوية فحسب؛بل ً
المدرسية على تعلم طالب الرياضيات عبر الثقافات.
ويالحظ هنا أن التحليل كان على مستوى أعمق من المعروف فى الشكل القديم،
حيث تعددت وحدات التحليل فاقترن المحتوى بالثقافة السائدة فى المجتمع ،ور ِ
صدت
ُ
معا على التعليم. .
تأثيراتهما ً

وفى السياق السابق نفسه ،وفى صدد االهتمام بعالقة المنهج بالسياق الثقافى،

والتأثيرات المختلفة للثقافة عليه جاءت دراسة )Yang and Leung (2013, p.121
والتى تختص بتحليل "كيفية تصور مدرس الرياضيات الخبير " expert mathematics
 "teacherمن ِقبل ُمعلمى الرياضيات فى مدينتان فى الصين تشتركان فى خلفيات ثقافية
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واجتماعية متشابهة ،ولكن هناك اختالفات تميز كلتيهما ،وأجريت مقابالت مع ُمعلمي

الرياضيات ،ومديرى المدارس ،والخبراء ،وناقشت الدراسة أوجه التشابه واالختالف بين
المدينتين ،وفسرتها؛ فى ضوء فحص العوامل االجتماعية والثقافية ذات الصلة فى

السياقين.
وتأتى دراسة ( ،Yates (2016, pp. 398 - 369لتؤكد ذلك؛ حيث أشارت إلى
عدسة الحركات "العالمية" ،ودور النشاط السياسي الوطنى فى التأثير على المناهج

الدراسية؛ فالحكومات التى ترشح نفسها -على سبيل المثال -لتتولى زمام الحكم وتكون
عمدا
ذات صبغة سياسية مختلفة عن سابقتها؛ فإنها تميل إلى الحاجة إلى تعريف نفسها ً

اهتماما بالمواد
مبرزة تلك التناقضات ،وينعكس هذا االختالف على المناهج؛ فقد نجد
ً
الدراسية المنفصلة مقابل الدراسات المتكاملة ،والمناهج المتمايزة مقابل المناهج الدراسية
المشتركة ،والمركزية وما الذى يندرج فى أطر المناهج والحوكمة ،كلها أدوات محتملة
ثم يمكن القول إن أهم أحد
الستخدامها في هذا النوع من التمايز السياسى لألحزاب .ومن َّ

التحديات التى تواجه تحليل المناهج الدراسية ،وخاصة التحليالت المقارنة ،ليس البلد أو
البلدان التى تشكل وحدة التحليل فحسب؛ بل ما يتم فحصه داخل اإلطار؛ فقد أولت فنلندا

كثير من االهتمام فى السابق بأسباب إنجازاتها ،وكانت قد ُنَّفذ ْت
 على سبيل المثال ً -انتيجة االعتماد بشكل أقل على سياسات "المناهج الدراسية" ،والتركيز بشكل أكبر على
تعليم وأضاع المعلمين أم لغير ذلك من النتائج والمسببات.
 .5التضافر بين ميدانى التربية المقارنة ،والمناهج:
ظهرت فى اآلونة االخيرة المناهج – كأحد الموضوعات والقضايا المهمة التى تدخل

ضمن إطار اهتمام الدراسات المقارنة؛ وذلك فى أعقاب تأثيرات العولمة ،واتساع أدوات
الميدان ،ومنظوراته ،واهتماماته ،أو اتساع ما يمكن تسميته بد "العدسة المقارنة"
.Comparative lens
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ضمنيا فى كثير من السياقات التربوية؛ فعلى
وتُجرى مقارنة المناهج فى الوقت الراهن
ً
سبيل المثالُ :يجرى عديد من المستفيدين ،وأصحاب المصلحة فى ميدان التعليم مقارنات
بين المناهج الدراسية،كما تقوم الحكومات بالمقارنة؛ لتعزيز القدرة التنافسية الدولية .وعلى

المستوى المصغر ،يقارن اآلباء عروض المدارس ،ومزاياها؛ الختيار أفضل المؤسسات
التعليمية ألبنائهم ).)Admson & Morris, 2014, p.309
ومنذ بداية األلفية الثالثة لفت ) Bray (2005, p.243النظر إلى أنه حتى فى
إطار هيمنة المقارنات المكانية ،صار هناك مزيد من االهتمام بالمقارنة داخل االنظمة،

والتى تشمل مقارنة الفصول والمدارس .وفى السياق نفسه جاءت دراسة Ghiaţău
) (2016, p.93لتفحص االتجاهات الراهنة فى التعليم المقارن والدولى ،وجدوى عدد من

الموضوعات المهمة التى تتناولها العدسة المقارنة وقد كانت المناهج التعليمية من أبرزها،
وأكد مؤلفها أن المناهج التربوية صارت قضية أساسية يتم تصويرها من خالل العدسة
المقارنة بما تشمله من :محتويات تعليمية ،أهداف التعليم ،أساليب،عالقات تعليمية،

أشكال التعليم ،أساليب التدريس.. ،غيرها.

ومتفق مع ما سبق التحليل الذى قدمته دراسة ( Yingjie (2013, p.68-70عبر
مسح تحليلى لدراسات التربية المقارنة والدولية فى الصين لتكشف أن موضوع المناهج

والتدريس يحتل المرتبة الثالثة ضمن سبعة موضوعات رئيسة فى مجال اهتمام المجلة،

وبنسبة  ،11.4%وأكدت أن هذا يتمشى مع خطة الدولة متوسطة المدى لإلصالح
والتطوير التربويين ( ،)2020-2010والتى تحرص على إجراء دراسات حول اإلصالحات
أيضا التحليل الذى قامت به مجلة  - compareإحدى
والسياسات التعليمية .وأقر ذلك ً
الدوريات الرائدة فى ميدان التربية المقارنة ،وتدرس جملة القضايا التى ُيعنى بها فى هذا

الصدد ،وأقرت المجلة أنه خالل المسح الذى أجرته في غضون خمس سنوات ،واستجابة
للعولمة والتغيرات واسعة النطاق التى حدثت معها؛ انعكس هذا كله فى بزوغ جملة من
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االهتمامات والقضايا الجديدة ،والتى ظهرت من بينها بوضوح مقارنة المناهج والكتب
المدرسية ).)Rao, 2016, p.47
ولعله فى هذا الصدد ال ُيمكن إغفال دراسة النحاس ( ،2016ص ص )94-91
كأحد االمثلة المهمة فى النطاق المصرى ،والتى أكدت ظهور الدراسات المقارنة فى
المناهج كمجال جديد ضمن الخرائط البحثية ألهم الجامعات العالمية؛ وأشارت إلي وجود
المجال البحثى "الدراسات المقارنة فى المناهج" ضمن الموضوعات التى تقع

داخل

الخرائط البحثية لبعض الجامعات العالمية ،مثل :جامعة (ويسكنسن ماديسون – جامعة

بيردو -جامعة كارولينا الشمالية ) بالواليات المتحدة – تشارلز دارون بأستراليا ،ويقترب

منه فى هذا المجال البحثى "تدويل المناهج" داخل الخرائط البحثية بالجامعات العالمية

التى تدعمها جامعات؛ مثل:هونج كونج  ،ويسكنسن ماديسون ،وبيردو،وكارولينا الشمالية،

وبنسلفانيا ،والذى يقع كأحد الموضوعات المهمة فى إطار التحالف بين الميدانين ،ويليه
فى ذلك التعليم متعدد الثقافات.
 .1-5المقاربات المنهجية لمقارنة المناهج :Comparing Curricula
أكدت عديد من الد ارسات إمكانية إجراء المقارنات على النظم الفرعية التربوية ،وال

يشترط إجراؤها على المستوى المكبر (على مستوى النظام التعليمي بأكمله) ،وقد

أشار  Savić evićإلى أن الدراسات ليست بحاجة إلى التركيز على استقصاء النظام
التعليمى ككل ،ولكن أيضا ٌيجرى االستقصاء فى "المشكالت الصغيرة" بين عدة أنظمة؛
األمر الذى نظر في ضوئه ´ Savicللبحث المقارن كمفتاح يٌم ّكن الباحثين من دراسة

التأثيرات المختلفة وتيارات الفكر التربوية بكفاءة أكبر ،وفهم الظواهر التربوية وعالقتها

بالظواهر األخرى ).)Ermenc, 2015, pp. 46-47

أفاد ميدان التربية المقارنة فى توفير جملة من األدوات النظرية ،والمنهجية المعينة

للمقارنة بين المناهج؛ حيث ظهرت جملة من الجهود المتعلقة بالمقاربات
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 approachesالتى تُمكن من مقارنة المناهج ،غير أنها التزال محدودة ،واليزال المجال
مفتوحا للعلماء لإلسهام فى هذا الحيز ،ولذا كانت الدراسة الراهنة -والتى من أبرز أهدافها
ً
وضع إطار مقترح يفيد فى مقارنة المناهج ،إحدى اللبنات فى هذا الصدد.
ولعلنا ال نبالغ القول أنه إذا ما أشرنا إلى أن جميع بحوث المناهج الدراسية تنطوى

ضمنيا إلى "اآلخر" عند تحليل الظاهرة؛ فلكل
على قدر من المقارنة؛ فعلى األقل نشير
ً
سؤال "ماذا يكون؟" هناك سؤال ضمنى آخر "ما الذى ال يكونه؟" & Adamson
).)Morris, 2014, p.309
غير أنه من األهمية هنا أن هذه الممارسات -والتي تمثل جهودا بحاجة الي مزيد من

الضبط المنهجى -ال يمكن ان تُدرس ويهتم بها كنطاق لدراسات المقارنة فى المناهج دون
تطبيق الخطوات المنهجية اإلرشادية ،ويناقش الجزء التالى إطار عمل مقاربة "مقارنة
المناهج"  ،comparing curriculaوتجدر اإلشارة إلى أن اإلطار المزمع مناقشته يمكن

تطبيقه بسهولة على الدراسات التى تنطوى على تحليالت متعددة المستويات ،أوتحليالت
مركزة ،وسيدعم عرض هذا اإلطار بعض الدراسات لتوضيحه.

إطار لالستقصاء
فقد قدم كل منً Adamson and Morris (2014, p.316) :ا
المقارن فى مجال المناهج ،ويتألف من ثالثة أبعاد ،هم :الغرض ،والمنظور & purpose
 ،perspectiveوتركيز المناهج الدراسية  ،curriculum focusومظاهر المناهج
الدراسية manifestations؛ بحيث تترابط هذه األبعاد الثالثة مع ًًا كما هو موضح
بالشكل (.)2
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شكل ( :)2إطار عمل مقارنة المناهج
يستند هذا اإلطار إلى فرضية أن المستقصى لديه غرض ما ،وهذا الغرض يتضمن

بالضرورة تبنى ،واعتماد منظور معين ،ويمكن أن يكون الغرض هو االجابة عن السؤال
 /األسئلة الذى يرغب الباحث في اإلجابة عنه/عنها ،والتى بدورها يمكن أن تشير إلى

نقطة محورية  -جانب أو مكون للمنهج -لالستقصاء ،وتجمع البيانات من مظاهر
المناهج الدراسية ذات الصلة ،والتى تشمل الوثائق أو السلوكيات ،ويعرض الجزء التالى
مناقشة لألبعاد الثالثة.
 .1الغرض أو المنظور :Purpose and perspective

يمكن أن يجرى المستفيدون وأصحاب المصلحة الدراسات المقارنة فى المناهج لعدة
شكال من أشكال البحث/االستقصاء فى المناهج الدراسية ،والتى
وح ِدد 17
ً
أسبابُ ،
جميعها ذات تطبيقات مقارنة ،منها -على سبيل المثال : -التحليلى – االثنوجرافى-
التاريخى -التنظيرى -النقدى – التكاملى ،على أنه يمكن تصنيف هذه األشكال فى
منظورات ثالث عادة مقارنات المناهج

فى األدبيات ،وهى :التقييمية ،والتفسيرية،

والنقدية ،ويمكن توضيحها كالتالى:
جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1089

))

العدد الثالث واالربعون (اجلزء الرابع) 2019

الدراسات المقارنة فى المناهج :دراسة تحليلية مقارنة ،وإطار مقترح

 المنظور التقييمى :Evaluative perspectiveيتم تبنى المنظور التقييمي إذاأردنا اتخاذ ق اررات بشأن المناهج الدراسية ،وهذا التنوع

من المنظورات يمكن أن يقوم به اآلباء والمدرسون واألكاديميون وكذا الحكومات؛ مع
اختالف أسباب كل منهم،ويساعد التقييم هنا فى الوصول إلى ق اررات حاسمة ،ويمكن

القول بأن الدراسات المتعلقة بتقييم أداء الطالب ،والتى أجريت خالل التقييم الدولى

للطالب  PISAتقييمية؛ حيث تستخدم بياناتها فى التأثير على ق اررات السياسة المتعلقة
أيضا.
بجوانب المناهج الدراسية ،وتعد دراسة النحاس والعدوى (ً )2017
مثاال لهذا الصدد ً
 المنظور التفسيرى Interpretative perspectiveيسعى

المنظور التفسيرى ،والمعروف أيضا باسم المنظور التأويلى إلى تحليل

الظواهر ،وشرحها ،وهذا يشمل مقارنات لجوانب عدة للمنهج ،ربما من بينها :البحث في
نهجا تفسيرًيا
تاريخ المنهج؛ ولعل من أبرز التحديات التى تواجه الباحثين الذين يتبنون ً
الطبيعة الذاتية للتفسير ،وتُعد الدراسات التالية أمثلة لدراسات تفسيرية ؛ فدراسة

مثال لدراسة تقييمية تفسيرية ،بينما دراسة كل من Parker et
(ٌ Akyeampong (2017
) ،al. (2013وكذلك دراسة Smith, Cobb, Farran, Cordray and Munter
) (2013أمثلة لدراسات تطويرية تفسيرية.

 المنظور النقدى :Critical perspectiveينطوى هذا المنظور على التعامل مع المناهج القائمة على أطر نظرية مثل منظورات
مالئما للباحثين
ما بعد االستعمار ،أو النسوية ،أو العدالة االجتماعية ،ويعد هذا المنظور
ً
المعنيين بقضايا اإلنصاف أو العدالة ،وغيرها من القضايا االجتماعية.
وعلى سبيل المثال؛ قد تكشف الكتب المدرسية نتائج األنشطة السياسية ،واالقتصادية

والثقافية وغيرها ،فقد حلل كل من ( Sleeter and Grant )1991صور العرق،
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كتابا دراس ًيا للدراسات االجتماعية ،والقراءة  ،وفنون
الطبقة ،الجنس ،واإلعاقة فى ً 47
اللغة ،والعلوم ،والرياضيات فى الواليات المتحدة االمريكية ،وقد الحظ الباحثون وجود تنوع
طفيف فى الكتب المدرسية؛ مثل :بعض االنحياز المشترك تجاه البيض ،والذكور ،وضد

نظر إلى كون الكتب
األمريكيين الملونين ،واإلناث ،والفقراء والمعاقين ،وقد أشاروا إلى أنه ًا
المدرسية أدو ٍ
ات للرقابة االجتماعية؛ فينبغي لها أن تعكس التنوع ،وأن تعنى بانجازات كل
هذه المجموعات ،واهتماماتهم.
 .2تركيز

المناهج

الدراسية،

ومظاهرها

&

focus

Curriculum

:manifestations
يمكن تحديد عناصر أو جوانب متميزة للمقارنة ،بحيث تتضمن:

▪ األيدلوجيات ،والثقافات المجتمعية التى تؤثر في المناهج الدراسية.
▪ تطوير النهج ،ونظم التخطيط ،وعمليات تطوير المناهج الدراسية.
▪ تنفيذ المناهج الدراسية ،طرق تقديم خبرات التعلم والتعليم.

▪ الخبرة ،األحداث المخططة وغير المخططة ،القيم ،الرسائل التى يواجهها المتعلم.
أما
وكل عنصر من هذه العناصر للمنهج له مظاهر ملموسة ،وغير ملموسةّ ،

المظاهر الملموسة فيسهل على الباحثين الوصول إليها؛ فيمكن -على سبيل المثال-
الحصول على وثائق السياسة من مصادر مختلفة؛ مثل :المكاتب الحكومية ،والمؤسسات

التعليمية ،والمؤلفين ،واإلنترنت .وبالمثل ،عادة ما يكون من السهل الحصول على المواد

التعليمية المستخدمة فى سياقات معينة .فى حين ال يمكن الوصول بسهولة إلى خبرات
التدريس والتعلم لتحليلها ،وقد تكون مظاهر المنهج في صورة كتب ،وثائق السياسات

والمناهج الدراسية ،خطط الدروس ،مواد التقييم ،محاضر االجتماعات..،وغيرها.

ومن الدراسات المهمة فى هذا الصدد دراسة ) ،Dimmock (2007والتى أطلقها
ثقافيا وعبر ثقافى ،والتى اعتمدت فيها بشكل رئيس على
لمقارنة المنظمات التعليمية
ً
تحليليا
إطار
وحدات التحليل المنظمات التعليمية والثقافة ،غير أنها وبدون قصد عرضت ًا
ً
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مقترحا؛ لمقارنة المدارس  -كمنظمة تربوية ،-وبفحص اإلطار يمكن أن نجد بعض
ً
العناصر المرتبطة بالمناهج الدراسية.
وإلجراء التحليل الثقافى للمؤسسات التعليمية يمكن التأكيد على بعض النقاط المهمة

فى هذا الصدد ،وقد يركز الباحثون المقارنون على مجملها أو على واحد أو جملة من

هذه العناصر مع ًًا ،وقد اتخذت المدرسة كوحدة للتحليل المقارن في اإلطار المقترح،
ويفترض أنها تضم أربعة عناصر ،وهى :الهياكل التنظيمية Organizational
ُ
 ،Structuresالمناهج الدراسية Curriculum؛ إدارة القيادة وعمليات صنع
القرار Leadership, Management and Decision-Making Processes؛
والتدريس والتعلم  ،Teaching and Learningوهو مجموعة فرعية من العمليات
المدرسية ،ويمكن اإلفادة من اإلطار السابق فى بعض العناصر التى ترتبط بالمناهج،
خاصة عنصرى :الهياكل التنظيمية ،وأثرها في المناهج ،والمناهج وما تحويه ،كما يلى

):)Dimmock, 2007, pp. 286-288
▪ تشمل الهياكل التنظيمية التكوينات الدائمة إلى حد ما ،والتى يتم من خاللها إنشاء
ونشر الموارد البشرية والمادية والمالية ،وتمثل هذه الهياكل نسيج أو إطار عمل

المنظمة،كما أنها ترتبط بالسياقات السياسة،وتأثيرها على السلطات الممنوحة
للمدارس؛ فعلى سبيل المثال:المدارس والكليات فى األنظمة المركزية القوية تعانى

"هياكل" أكثر صرامة وقوة للسياسات؛ وفى المقابل نجد األنظمة الالمركزية لديها
مزيد من هياكل صنع القرار فى المدارس.

▪ المناهج :يعد المنهج ضمن العناصر الهيكلية الفرعية للمنظمات؛ ألنه الشكل الذى
يتم به تكوين المعرفة ،والمهارات ،والمواقف لتشكيلها لدى الطالب ،وتوفر أطر

هيكال تعمل من خالله المدارس. ،يتم التعبير عن
المنهج على مستوى النظام
ً
األبعاد الهيكلية؛ من حيث :األهداف والغايات ،واتساع نطاق الموضوع،وعمقه،
وتكامله ،وصلته باألوضاع االقتصادية واالجتماعية.
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وعليه؛ ينبغى تحليل كل هذه العناصر عند التحليل المقارن للمدارس كمنظمات
تعليمية.
وللتأ كيد على العنصر األول فى الشكل السابق وعالقة عمليات اإلدارة واتخاذ القرار
بالمناهج الدراسية؛ تأتى دراسة ( Sturman )1994والتى تناولت السمات البارزة لإلدارة
التعليمية في أستراليا على مدى العقود الثالثة الماضية (من الستينيات وحتى منتصف

التسعينيات من القرن الماضى) ،تلك اإلدارة التى عنيت بإدخال سياسات إلضفاء الطابع

الالمركزى على عملية صنع القرار ،وإشراك مجموعة أوسع من المشاركين فيه ،وال سيما
معلمي الصفوف ،وكان أحد آثار هذه السياسات هو زيادة تأثير المدارس على اإلدارة

التعليمية ،األمر الذى انعكس بالضرورة على المناهج الدراسية؛ ففى حين أن بعض

الواليات زادت من تأثير السلطات القانونية على المناهج الدراسية ،فإن أحد المبادئ

التوجيهية لحركة نقل السلطة منذ الستينيات كان تمكين المدارس من أن يكون لها تأثير

أكبر على المناهج الدراسية ،وليس على المسائل اإلدارية فحسب ومع ذلك ،فإن نقل

السلطة على مستوى النظام ال يعنى بالضرورة انتقال السلطة يحدث داخل المدارس ،ولقد

وتحديدا دراسة تأثيرهذا على المنهج خاصة مع األنواع
تناولت تلك الدراسة هذه المشكلة،
ً
المختلفة لإلدارة التعليمية داخل المدارس األسترالية.

ثانيا :اإلطار التحليلى للدراسة
ا

استكماال إلجراءات الدراسة سار
لتحليل الدراسات المدرجة فى عينة الدراسة ،و
ً

اإلطار التحليلى على النحو التالى:

 -1إعداد أدوات الدراسة :تمثلت أداة الدراسة الرئيسة فى إعداد قائمة تحليل الدراسات
المقارنة فى المناهج ،وقد جاءت إجراءات إعداداها كما يلى:
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▪ تحديد الهدف من األداة :تهدف القائمة إلى تعرف طبيعة الدراسات المقارنة فى
المناهج المنشورة على المستويين :العربى ،والعالمى  -موضوع الدراسة الحالية

 -وتعرف أوجه التشابه ،واالختالف بينها.

▪ تحديد محاور القائمة :هدفت هذه الخطوة فى إعداد القائمة إلى صوغ محاور
لتحليل الدراسات المقارنة فى المناهج؛ حيث ُحددت مجموعة من المصادر
واألدبيات وثيقة الصلة بمجالى:التربية المقارنة ،والمناهج بصفة عامة ،والدراسات
وحللت تلك المصادر بهدف التوصل إلى
المقارنة فى المناهج بصفة خاصةُ ،
محاور القائمة.
▪ إعداد الصورة األولية لقائمة تحليل الدراسات المقارنة فى المناهج :فى ضوء
الخطوة السابقة توصلت الباحثتان إلى صورة أولية لقائمة تحليل الدراسات

المقارنة فى المناهج؛ حيث جاءت القائمة فى عدد ( )6محاور رئيسة يندرج
محورا.
إجماال ()29
تحت كل محور عدد من المحاور الفرعية ،بلغ عددها
ً
ً

▪ ضبط القائمة:

 صدق القائمة :عرضت الصورة األولية لقائمة تحليل الدراسات المقارنة فىالم ّحكمين فى ميدانى :التربية المقارنة ،والمناهج وطرق
المناهج على مجموعة من ُ
التدريس؛ للتحقق من صوابها العلمى ،وصالحيتها لتحليل الدراسات المقارنة فى

المناهج ،وقد طلب منهم إبداء الرأى فيما يتعلق بالجوانب التالية:
• شمول القائمة لمحاور تحليل الدراسات المقارنة فى المناهج.
• صدق تمثيل كل محور فرعى لمحاور القائمة الرئيسة.

• وضوح المصطلحات المستخدمة فى صوغ القائمة،وسالمتها اللغوية.
طلِب من المحكمين إبداء أية آراء أخرى يرونها مناسبة؛ لضبط القائمة،
فضال عن ذلكُ ،
ً
وقد أجرت الباحثتان التعديالت التى أشار إليها السادة المحكمون ،وقد أوضح مجمل آراء
السادة المحكمين مناسبة القائمة للهدف الذى أُعدت من أجله.
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 ثبات القائمةُ :حسب ثبات قائمةالتحليل بطريقة إعادة التحليل بفاصل زمني شهرين؛بتحليل عينة من الدراسات بلغت ( )10دراسات ،وحسب معامل الثبات (نسبة االتفاق)
باستخدام معادلة ( Cooperطعيمة ،1987 ،ص )179؛ وقد بلغ متوسط نسبة االتفاق
لمجمل محاور البطاقة ()83%؛ وهو ما يشير إلى ارتفاع ثبات التحليل.
 -إعداد الصور النهائية لقائمة تحليل الدراسات المقارنة فى المناهج:

بعد التحقق من صدق القائمة أعدت الباحثتان القائمة فى صورتها النهائية ،وقد

جاءت فى عدد ( )6محاور رئيسة؛ هى :المشاركون فى الدراسة ،هدف الدراسة ،مجاالت

الدراسة ،منهج الدراسة ،أدوات جمع البيانات ،عينة الدراسة ،ويندرج تحت كل محور من
محورا.
هذه المحاور السابقة عدد من المحاور الفرعية بلغ عددها إجماالً ()29
ً

 -2إجراءات الدراسة التحليلية المقارنة:

هدف هذا اإلجراء إلى تحليل الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستويين:
العربى ،والعالمى– موضوع الدراسة الحالية – ؛لتعرف طبيعتها ،ومدى التشابه أو
االختالف بينها ،وقد جاء ذلك فى اإلجراءات الفرعية التالية:
▪

حصرأعداد دراسات "مقارنة المناهج" فى كل دورية من الدوريات الثمانية،

وتشمل :دورية ،Journal of Curriculum Studies
،Educational Research Journal

American

،Educational Researcher

 ،Journal of Teacher Educationمجلة دراسات فى المناهج وطرق

التدريس ،المجلة الدولية لألبحاث التربوية ،دراسات عربية فى التربية وعلم
النفس ،رسالة الخليج العربى ،.وذلك فى الفترة الزمنية من 2018 - 2013م،
من خالل:
▪

مسح عدد ( )2849دراسة هى العدد الكلى للدراسات المنشورة فى الدوريات–
وحِّدد عدد ( )1952دراسة تتعلق بدراسات المناهج
العربية والعالمية – الثمانيةُ ،
بوجه عام.

جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1095

))

العدد الثالث واالربعون (اجلزء الرابع) 2019

الدراسات المقارنة فى المناهج :دراسة تحليلية مقارنة ،وإطار مقترح

▪

فحص عدد ( )1952دراسة متعلقة بمجال المناهج ،وتحديد الدراسات المتعلقة
بالدراسات المقارنة فى المناهج  -موضوع الدراسة الحالية – وكان مجموعها
( )125دراسة ،منها ( )9دراسات عربية ،و( )116دراسة عالمية؛ األمر الذى
يشير إلى الفارق الكبير فى عدد الدراسات المقارنة فى المناهج بين الدراسات
على المستويين :العربى ،والعالمى .ويوضح الجدول ( )2أعداد الدراسات المقارنة
فى المناهج موضوع الدراسة الحالية فى كل دورية على المستويين :العربى،
والعالمى.

جدول ( :)2أعداد الدراسات المقارنة فى المناهج موضوع الدراسة الحالية فى كل دورية على
المستويين :العربى ،والعالمى.
العدد الكلى

عدد دراسات

عدد الدراسات

253

253

37

280

155

34

288

148

21

206

206

24

259

259

1

141

95

1

1293

766

7
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129

70

صفر

المجموع الكلى

2849

1952

125

اسم الدورية
Journal of Curriculum .1
Studies
American Educational .2
Research Journal
Educational researcher .3
Teacher .4
Education

of

Journal

 .5دراسات فى المناهج وطرق
التدريس

 .6المجلة الدولية لألبحاث التربوية
 .7دراسات عربية فى التربية وعلم
النفس
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▪ تحليل الدراسات المقارنة فى المناهج :لتعرف طبيعة الدراسات المقارنة فى
المناهج؛ حيث تمثلت محاور التحليل فى :المشاركين فى الدراسة؛ هدفها؛
وحللت المقاالت الكاملة
مجاالتها؛ منهجها؛ أدوات جمع البيانات؛ عينتهاُ ،
للدراسات عدا عدد ( )18دراسة اعتُمد على ملخصاتها؛ لعدم توافر المقاالت

الكاملة ،مع مراعاة كفاية الملخصات فى الحصول على البيانات المطلوبة ،وتم
تسجيل ،وعرض البيانات ذات الصلة بالدراسة التحليلية فى جداول خاصة.
▪ التوصل إلى نتائج تحليل الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى ،وتعرف مدى التشابه ،واالختالف بينها.
إطار
▪ تقديم إطار مقترح إلجراء الدراسات المقارنة فى المناهج :اقترحت الباحثتان ًا
إلجراء الدراسات المقارنة فى المناهج ،وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج كال
الدراستين :التنظيرية ،والتحليلية.

ثال اثا :نتائج الدراسة ،ومناقشتها

 .1نتائج الدراسة التحليلية المقارنة:

تحقيق د داً أله د ددداف الد ارس د ددة الحالي د ددة ،ولإلجاب د ددة ع د ددن س د دؤالى الد ارس د ددة الف د ددرعيين :األول،

والثانى؛ُ ،حسبت تك اررات أعداد الدراسات المقارنة فددى المندداهج  -موضددوع الد ارسددة الحاليددة؛
بالنس ددبة لك ددل مح ددور رئ دديس م ددن مح دداور قائم ددة التحلي ددل ،ومحاوره ددا الفرعي ددة ،وك ددذا ُحس ددبت

النسبة المئوية لهذه التكرارت ،وفيما يلى عرض لهذه النتائج.
 .1محور المشاركين فى الدراسة:

ُحسبت تك اررات أعداد المشاركين فى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى ،والنسب المئوية لهذه التكرارت ،ويوضح جدول ( )3تلك
النتائج.
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جدول ( :)3التكرارت والنسب المئوية ألعداد المشاركين فى الدراسات المقارنة فى المناهج
المنشورة على المستويين:العربى ،والعالمى.
أعداد المشاركون

الدراسات العربية

الدراسات العالمية

المجموع الكلى

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

فردى

5

56%

22

19%

27

22%

ثنائى

4

44%

29

25%

33

26%

جماعى (أكثر من باحثين)

0

0%

65

56%

65

52%

يالحظ من الجدول ( )3أنه:
▪ بالنسبة إلى إجمالى الدراسات المقارنة فى المناهج؛ فإن مجموع أعداد الدراسات
الفردية الكلية بلغ ( )27دراسة بنسبة ( ،)22%فى حين بلغ عدد الدراسات التى
شاركها باحثان اثنين ( )33دراسة بنسبة ( ،)26%كما بلغ عدد الدراسات التى شاركها
أكثر من باحثين ( )65دراسة بنسبة ( )52%من إجمالى عدد الدراسات موضوع
الدراسة الحالية البالغ عددها ( )125دراسة.
عربيا؛ فإن أعداد الدراسات
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ا
الفردية المنشورة عر ًبيا بلغت ( )5دراسات بنسبة ( ،)56%فى حين بلغ عدد الدراسات
التى شاركها باحثان اثنان ( )4دراسات بنسبة ( )44%من إجمالى عدد الدراسات
العربية موضوع الدراسة الحالية البالغة ( )9دراسات ،وقد الحظت الباحثتان أن
الدراسات الجماعية ال يتجاوز عدد المشاركين فيها باحثين من التخصص ذاته أو من

تخصصات ذات الصلة.

عالميا؛ فإن أعداد الدراسات
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ا
عالميا كانت ( )22دراسة بنسبة ( )19%دراسة ،فى حين بلغ عدد
الفردية المنشورة
ً
الدراسات التى شاركها باحثان اثنان ( )29دراسة بنسبة ( ،)25%بينما بلغ عدد
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الدراسات الجماعية التى شاركها أكثر من باحثين ( )65دراسة بنسبة ( )56%من
إجمالى عدد الدراسات العالمية موضوع الدراسة الحالية البالغة ( )116دراسة.
وقد لوحظ أن الدراسات الجماعية يتراوح عدد القائمين عليها ما بين عدد ( )3باحثين

إلى عدد ( )9باحثين من التخصص ذاته أو من تخصصات أخرى ذات صلة ،وهو ما
يشير إلى تبنى االتجاه البينى  /متعدد التخصصات فى إعداد هذه الدراسات.

ويوضح شكل ( ) 3النسبة المئوية ألعداد الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على

المستويين :العربى ،والعالمى – موضوع الدراسة الحالية– بالنسبة ألعداد المشاركين فى
الدراسة.

شكل ( :)3النسبة المئوية ألعداد الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى بالنسبة ألعداد المشاركين فى الدراسة.

بالمقارنة بين توجه الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستويين:العربى،
والعالمى – موضوع الدراسة الحالية – من حيث المشاركين فى الدراسة؛ نالحظ أن:

▪ جاءت الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستوى العربى بالنسبة لمحور
القائمين على الدراسة – فى معظمها – كدراسات فردية؛ مقارنة بالدراسات الجماعية،

في حين جاءت الدراسات المنشورة على المستوى العالمى – فى معظمها – كبحوث
جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1099

))

العدد الثالث واالربعون (اجلزء الرابع) 2019

الدراسات المقارنة فى المناهج :دراسة تحليلية مقارنة ،وإطار مقترح

جماعية؛ مقارنة بالدراسات الفردية ،وقد يعزى توجه دراسات مقارنة المناهج المنشورة

على المستوى العربى فى إعداد الدراسات الفردية إلى غياب ثقافة العمل التشاركى

أيضا إلى بعض المتطلبات فى
بين الباحثين في المجتمع العربى ،وربما يرجع ذلك – ً
غالبا ما تعطى نقاطا أعلى للدراسات الفردية مقارنة بالدراسات
لجان الترقيات،والتى ً
الجماعية؛مما يرسخ ثقافة العمل الفردى ،وتجنب العمل التشاركى.

▪ كما قد يعزى توجه الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستوى العالمى نحو
الدراسات الجماعية إلى أن هذه الدراسات تُجرى عادة فى إطار مشروعات تنظمها،
وتمولها هيئات ومؤسسات تعليمية وبحثية كبرى،ومن ثم يتعاون على إجرائها فريق
من الباحثين من التخصص ذاته أو تخصصات أخرى ذات صلة؛كي تكون ذات قيمة
تطبيقية أو ذات عائد يتناسب مع العمل المبذول فيها.

وهذا التوجه العربي للدراسات إلى الفردية وضعف التوجه إلى الدراسات الجماعية،

أو ما ُيعرف بالتأليف المشترك ) (co-authorshipالذى يتعاون فيها أكثر من باحث
إلعداد بحث علمى ضمن خطة عمل تنطوى على إسهام من كل باحث  ،ال يتناسب مع

طبيعة المشكالت التربوية بوجه ع ام ،وال دراسات المناهج بوجه خاص؛ فمعظم هذه

المشكالت تتطلب ضرورة التكامل والتعاون والتنسيق بين التخصصات التربوية المختلفة
من أجل التصد لها ،وبذلك يمكن أن يكون للبحوث تأثيرها وأهميتها فى الواقع العملى،

األمر الذى يجعلها تعمل على تضييق الفجوة بينها وبين هذا الواقع .وتتفق تلك النتائج -
بوجه عام -مع ما توصلت له دراسة (فضل هللا )2014 ،فى أنه فى البيئة العربية تجرى

معظم الدراسات فى المناهج بواسطة أفراد (دراسات فردية) ،ويندر وجود دراسات تقوم بها

فرق بحثية ألقسام ،أو كليات ،أو مراكز بحثية (دراسات جماعية)،كما يوجد ندرة فى

الدراسات البينية على مستوى بحوث الماجستير والدكتوراه ،أو المشروعات البحثية التى
تقوم مراكز البحوث والمؤسسات البحثية األخرى ،وهذا بعكس توجه دراسات المناهج على
أيضا دارسة (الجزار.)2018 ،
المستوى العالمى ،وهى النتيجة التى توصلت لها ً
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 .2محور هدف الدراسة:
ُحسبت تك اررات أهداف الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستويين:
العربى ،والعالمى ،والنسب المئوية لهذه التكرارت ،ويوضح الجدول ( )4تلك النتائج.
جدول ( :)4التكرارات والنسبة المئوية ألهداف الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى.
أهداف الدراسة

الدراسات العالمية

الدراسات العربية

المجموع الكلى

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

تقويمى

6

67%

44

38%

50

40%

تفسيرى

--

0%

52

45%

52

42%

تطويرى

3

33%

8

7%

11

9%

نقدى

--

0%

12

10%

12

9%

المجموع

9

100%

116

100%

125

100%

ُيالحظ من جدول ( )4أنه:
▪ بالنسبة إلى إجمالى الدراسات المقارنة فى المناهج؛ فإن مجموع الدراسات التقويمية
الكلية بلغ ( )50دراسة بنسبة ( )40%من إجمالى عدد الدراسات المقارنة فى المناهج
موضوع الدراسة الحالية ،البالغة ( )125دراسة ،بينما بلغ عدد الدراسات التفسيرية
( )52دراسة بنسبة ( ،)42%وعدد الدراسات التطويرية ( )11دراسة بنسبة (،)9%
وعدد الدراسات النقدية ( )12دراسة بنسبة ( )9%من إجمالى عدد الدراسات موضوع
الدراسة الحالية.
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عربيا؛ فإن عدد الدراسات
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ا
التقويمية المنشورة عر ًبيا بلغت ( )6دراسات بنسبة ( )67%من إجمالى عدد الدراسات
موضوع الدراسة الحالية البالغة ( )9دراسات ،بينما بلغ عدد الدراسات التطويرية ()3

دراسات بنسبة (.)33%
عالميا؛ فإن مجموع الدراسات
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ا
التقويمية العالمية بلغ ( )44دراسة بنسبة ( )38%من إجمالى عدد الدراسات موضوع
الدراسة الحالية ،البالغة ( )116دراسة ،بينما بلغ عدد الدراسات التفسيرية ( )52دراسة
بنسبة ( ،)45%وعدد الدراسات التطويرية ( )8دراسات بنسبة ( ،)7%وعدد الدراسات
النقدية ( )12دراسة بنسبة ( )10%من إجمالى عدد الدراسات.
ويوضح شكل رقم ( ) 4النسب المئوية ألعداد الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة

على المستويين :العربى ،والعالمى – موضوع الدراسة الحالية – بالنسبة ألهداف الدراسة.

شكل ( )4النسبة المئوية ألعداد الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستويين:
العربى ،والعالمى بالنسبة ألهداف الدراسة.

بالمقارنة بين توجه الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستويين :العربى،
والعالمى – موضوع الدراسة الحالية – من حيث أهداف الدراسة؛ نالحظ:
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▪ فيما يتعلق بأهداف الدراسة جاءت الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستوى العربى إما دراسات تقويمية أو تطويرية ،وقد حصلت الدراسات التقويمية

على نسبة أعلى من الدراسات التطويرية؛ ومن أمثلة الدراسات العربية التقويمية:

دراسة آل الشيخ ( )2017والتى استهدفت إجراء مقارنة بين طالبات العلوم

الملتحقات ببرنامج الدبلوم التربوى فى جامعتى جدة بالمملكة العربية السعودية و
أيوا فى الواليات المتحدة األمريكية فى مهارات تنفيذ الدروس ،ومن أمثلة
الدراسات العربية التطويرية دراسة محمد ( )2015والتى استهدفت مقارنة
لتوجهات تطوير مناهج النحو والصرف بالمرحلة الثانوية األزهرية لدى خبراء

اللغة العربية وخبراء تدريسها بجامعة األزهر؛ بينما لم تمثل الدراسات التفسيرية
والنقدية فى مجال أهداف الدراسات المقارنة فى المناهج العربية.

▪ شملت الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستوى العالمى دراسات
تفسيرية مثلت النسبة العليا ،تليها الدراسات التقويمية ثم النقدية ،ثم التطويرية؛
مما يعنى تنوع أهدافها ،والتى كانت تنحو في األساس نحو التفسير مثل :دراسة

) Thompson, Windschitl and Braaten (2013والتى استهدفت دراسة

وتفسير كيف طور معلمون مبتدئون تدريسهم من خالل مقارنة سياقين للمدارس؛

أحدهما سياق يدعم الممارسات النشط ة ،واآلخر سياق يدعم الممارسات التقليدية،
وكذلك دراسة ( Cooper (2014التى استهدفت تعميق الفهم للعوامل التى تؤدى
لزيادة مشاركة الطالب ،وعالقتها بممارسات التدريس لد  581مدرسة صنفوا الى
 5دراسات حالة حسب ممارسات التدريس ،وأُجريت المقارنة بينها.
ومن الدراسات العالمية التقويمية :دراسة ) Hopkins and Spillane (2014والتى

استهدفت مقارنة فرص التعلم عن التدريس المتاحة للمعلمين المبتدئين داخل المدارس فى
مدارس مقاطعتين مختلفتين للدولة نفسها .أما الدراسات التطويرية ؛فمن أمثلتها دراسة:
)Lavrenteva and Orland-Barak (2015التى استهدفت مقارنة للمناهج الدراسية فى
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 14دولة؛ لتحديد كيفية التعامل مع المكون االجتماعى والثقافى فى مناهج اللغة
اإلنجليزية.
أما الدراسات العالمية النقدية فمنها دراسة ( Biesta )2013وهى دراسة تاريخية
مقارنة لتطبيق ِفكرشواب  Schwabفى المنهج فى الماضى ،والحاضر ،والمستقبل،

وكذلك دراسة ) ،Matsko and Hammerness (2014والتى استهدفت مقارنة محتوى
برامج إعداد المعلم فى  3جامعات بشيكاغو؛ من حيث قدرتها على إعداد المعلم
للتدريس؛بما يناسب ثقافة الطالب ،والسياق الثقافى للبلد.

فى ضوء النتائج السابقة نالحظ أنه لم تمثل الدراسات التفسيرية ،والنقدية فى مجال

أهداف الدراسات المقارنة فى المناهج على المستوى العربى على عكس الدراسات العالمية

 -فى ضوء عينة الدراسة  -وقد يرجع ذلك إلى االعتقاد بأن تلك الدراسات تمثل دراسات

نظر لصعوبتها،
ن ظرية ،وهو توجه ال يعني به عديد من الباحثين فى البيئة العربية؛ ربما ًا
والحاجة إلى مهارات بحثية معينة إلجرائها ،ويتفق هذا ما توصلت إليه دراسة الدهشان
كثير من البحوث التربوية تكاد تخلو
( )2014فى نقده للبحوث التربوية بشكل عام فى أن ًا
من دراسة ،وف هم مشكالتنا التربوية الحقيقة والواقعية ،وتفسيرها؛ بل تستمد مجاالتها من
اتجاهات البحوث التربوية في المجتمعات الغربية – إضافة إلى االستغراق فى المسائل

األكاديمية والبعد عن المشكالت الواقعية ،ومن ثم فهى تبدو مغتربة عن واقعنا التربوى،

وال تزال حبيسة التنظير الغربى ،تنهل من مصادره ،وتلتزم مناهجه؛ وربما لذلك قد ال
تنجح فى فهم الواقع التربوى ،وتفسيره.

كما أن الدراسات النقدية تحتاج إلى نظرية واضحة فى المجال يستند إليها الباحثون،

وهو ما قد تفتقده البيئة العربية ،والتى تعتمد باألساس على نظريات غربية قد ال تناسب
أيضا دراسة الدهشان ( ،)2014والتى أشارت إلى غياب الرؤية
سياقها ،وهو ما أظهرته ً
النقدية فى البحوث التربوية العربية ،والتى يمكن أن تتم من خالل معايشة الباحث
لموضوع بحثه ،واندماجه فى الموقف الذى يدرسه بدرجة تُم ِّكنه من معرفة آلياته،
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ودينامياته ،ومعرفة القوى االجتماعية المرتبطة به ،وبدون هذه الرؤية يفقد العمل قيمته
وأهميته.
 .3محور مجاالت الدراسة:

ُحسبت تكررات مجاالت الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستويين:
العربى ،والعالمى ،والنسب المئوية لهذه التكررات ،ويوضح جدول ( )5تلك النتائج.
جدول ( )5التكررات ،والنسب المئوية لمجاالت الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى.

مجاالت الدراسة

الدراسات العربية
التكرار

تقويم محتوى المنهج

الدراسات العالمية

النسبة%

التكرار

النسبة%

المجموع الكلى
التكرار

النسبة%

5

26%

26

17%

31

18%

3

16%

20

13%

23

14%

التقييم ،والتقويم.

3

16%

9

6%

12

7%

التعلم.

3

16%

12

8%

15

9%

تكنولوجيا التعليم.

--

0%

5

3%

5

3%

1

5%

13

9%

14

8%

3

16%

29

%19

32

19%

1

5%

37

25%

38

22%

19

100%

151

100%

170

100%

وتطويره.

تنفيذ المنهج.

األيديولوجيات ،والسياقات
الثقافية واالجتماعية

إدارة النظام التعليمى

وصناعة المنهج ،وإدارته.
إعداد المعلم ،وتنميته.
المجموع

6

 6ملحوظة :فى بعض الدراسات ،كانت الدراسة الواحدة تدرس مجال واحد أو أكثر من المجاالت؛ لذا تم احتساب ذلك
فى حساب تك اررات الدراسات بالنسبة لكل مجال لذا جاء اإلجمالى مختلف عن العدد الكلى للدراسات.
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يالحظ من جدول ( )5أنه:
▪ بالنسبة إلى إجمالى الدراسات المقارنة فى المناهج؛ فإن مجموع الدراسات الكلية
التى ُعنيت بدراسة مجال :المنهج "تقويم المحتوى ،وتطويره"بلغ ( )31دراسة بنسبة
( ،) 18%فى حين كان عدد الدراسات التى عنيت بدراسة مجال "تنفيذ المنهج
"التدريس" ( )23دراسة بنسبة ( ،)14%وشكل عدد الدراسات التى ُعنيت بدراسة
مجال "التقييم ،والتقويم" ( )12دراسات بنسبة ( ،)7%وتضمن عدد الدراسات التى
استهدفت مجال "التعلم" ( )15دراسة بنسبة( ،)9%وعدد الدراسات التى ُعنيت بدراسة
مجال "األيديولوجيات ،والسياقات الثقافية واالجتماعية" ( )14دراسة بنسبة (،)8%
والدراسات التى عنيت بمجال "إدارة النظام التعليمى وصناعة المنهج ،وإدارته" ()32
دراسة بنسبة ( ، ) 19%بينما بلغ عدد الدراسات التى عنيت بدراسة مجال "تنمية
المعلم" ( )38دراسة بنسبة ( )22%من إجمالى عدد الدراسات موضوع الدراسة
الحالية.
عربيا؛ فإن مجموع الدراسات
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ا
العربية التى ُعنيت بدراسة مجال :المنهج "تقويم ،وتطوير" بلغ ( )5دراسات بنسبة
( ،)26%بينما وصل عدد الدراسات التى عنيت بدراسة كل من :مجال "تنفيذ المنهج
"التدريس" ،ومجال "التقييم ،والتقويم" ،ومجال "التعلم" ( )3دراسات لكل مجال بنسبة
( ،)16%فى حين كان عدد الدراسات التى ُعنيت بدراسة مجالى" :األيديولوجيات،
والسياقات الثقافية واالجتماعية" ،وتنمية المعلم ( )1د ارسة بنسبة ( ،)5%ثم جاء عدد
الدراسات التى عنيت بمجال "إدارة النظام التعليمى وصناعة وإدارة المنهج" فى ()3
دراسات بنسبة ( )16%من إجمالى عدد الدراسات.
ومما هو جدير بالذكر؛ فإن الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة عر ًبيا –
نصبا على مجال أو أكثر من مجاالت الدراسة
موضوع الدراسة الحالية – جاء اهتمامها م ً
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فى الدراسات المقارنة فى المناهج؛ فعلى سبيل المثال :دراسة النحاس و العدوى ()2016

التى استهدفت مقارنة مناهج التعليم الجغرافى فى مصر ونماذج دولية؛ لذا جاء التوجه
بالنسبة إلى مجاالت الدراسة فى :المنهج "تقويم المحتوى ،وتطويره" ،تنفيذ المنهج
"التدريس" ،والتقييم والتقويم ،وتنمية المعلم ،إدارة النظام التعليمى وصناعة المنهج ،وإدارته

،وإدارة المنهج ،كذلك فى دراسة محمد ( ،)2015والتى هدفت إلى إجراء دراسة مقارنة
لتوجهات تطوير مناهج النحو والصرف بالمرحلة الثانوية األزهرية لدى خب ارء اللغة
العربية ،وخبراء تدريسها بجامعة األزهر؛ لذا جاء التوجه بالنسبة إلى مجاالت الدراسة فى:

المنهج "تقويم المحتوى ،وتطويره" ،تنفيذ المنهج "التدريس" ،والتقييم والتقويم.

عالميا؛ فإن عدد الدراسات
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ا
العالمية التى ُعنيت بدراسة مجال "المنهج "تقويم ،وتطوير" بلغ ( )26دراسة بنسبة
( ،) 17%فى حين بلغ عدد الدراسات التى استهدفت دراسة مجال "إعداد المعلم،
وتنميته" ( )37دراسة بنسبة ( ،)25%بينما بلغ عدد الدراسات التى عنيت بدراسة
مجال "تنفيذ المنهج "التدريس" ( )20دراسة بنسبة ( ،)13%وجاء عدد الدراسات التى
اهتمت بمجال "التعلم" فى ( )12دراسة بنسبة ( ،)8%وكذا بلغ عدد الدراسات التى
اهتمت بمجال "تكنولوجيا التعليم" فى ( )5دراسة بنسبة ( ،)3%وبلغ عدد الدراسات
التى ُعنيت بدراسة مجال "األيديولوجيات ،والسياقات الثقافية واالجتماعية" ()13
دراسات بنسبة ( ،)9%ثم جاء عدد الدراسات التى اهتمت بمجال "إدارة النظام
التعليمى وصناعة المنهج ،وإدارته" فى ( )29دراسة بنسبة ( )19%من إجمالى عدد
الدراسات.
عالميا – موضوع
ومما هو جدير بالذكر أن الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ً
منصبا على مجال أو أكثر من مجاالت الدراسة،على
الدراسة الحالية – جاء اهتمامها
ً

سبيل المثال :دراسة ) Spear et al. (2018هدفت إلى دراسة مقارنة بين معرفة معلمى
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الطفولة المتخصصين وغير المتخصصين ،ومعتقداتهم ،وممارساتهم التدريسية؛ لذا جاء

التوجه بالنسبة لمجاالت الدراسة فى :تنمية المعلم ،وتنفيذ المنهج "التدريس"،
واأليديولوجيات والسياقات الثقافية واالجتماعية.

ويوضح شكل ( :)6النسب المئوية ألعداد الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة

على المستويين :العربى ،والعالمى – موضوع الدراسة الحالية – بالنسبة لمجاالت الدراسة.

شكل ( )6النسبة المئوية ألعداد الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى بالنسبة لمجاالت الدراسة.

بالمقارنة بين توجه الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستويين :العربى،
والعالمى – موضوع الدراسة الحالية – من حيث مجال الدراسة؛ نالحظ:

▪ عناية الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستوى العربى ببعض مجاالت

مقارنة المناهج بشكل أو بآخر ،وبنسب مختلفة؛ إال أن مجال "المنهج :تقويم ،وتطوير

المحتوى" كان يمثل التوجه األكبر لهذه الدراسات ،ويليه مجاالت :تنفيذ المنهج،
والتقييم والتقويم ،والتعلم ،طبيعة النظام التعليمى ،وإدارة النظام التعليمى وصناعة

المنهج ،وإدارته ،بينما حظى مجاال :األيديولوجيات ،والسياقات الثقافية واالجتماعية،
وتنمية المعلم على النسبة األقل ،ولم يمثل مجال تكنولوجيا التعليم فى تلك الدراسات.
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▪ شمول الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستوى العالمى بشكل أو بآخر،
وبنسب مختلفة؛ إال أن مجال "تنمية المعلم" مثل التوجه األكبر لهذه الدراسات وقد

يعزى ذلك إلى وجود إحدى المجالت المتخصصة "فى مجال إعداد المعلم وتنميته

 Journal of Teacher Educationضمن عينة الدراسات التى ُحللت ،ومن أمثلة
تلك الدراسات دراسة Jenset, Klette and Hammerness (2018) :والتى

استهدفت دراسة مقارنة بين عدة دول الستكشاف إلى أى مدى يوفر محتوى برامج
فرصا للتعلم تستند إلى الممارسة العملية فى الفصول الدراسية ،وفى
إعداد المعلم بها ً
الصدد نفسه دراسة )Canrinus, Bergem, Klette and Hammerness (2017
دراسة مقارنة لدرجة تماسك  /اتساق محتوى برامج إعداد المعلم "النظرى مع التربية

العملية" فى  5برامج لد  5دول مختلفة من وجهة نظر الطالب المعلمين ،وقد جاء
مجال "إدارة النظام التعليمى وصناعة المنهج ،وإدارته" فى المرتبة الثانية ومن أمثلة
الدراسات :دراسة ) Woulfin and Trujillo (2014والتى درست توجهات النظم

السياسية ،وما تتبناه من إصالحات فى التعليم :مثل برامج التنمية المهنية ،وربط
المناهج والتدريس بالمعايير ،وتطوير منظومة تقييم الطالب" ،وكيف يؤثر ذلك في
ممارسات التدريس داخل الفصول بمقارنة  6مدارس فى  3مقاطعات مختلفى
التوجهات ومركزية التعليم ،ودراسة ) Yang and Li (2018والتى درست آليات
تطوير المناهج المدرسية ونتائجه في رياض األطفال بين مدينتين متجاورتين بالصين
تحت مظلة "دولة واحدة ونظامين مختلفين :رأسمالى واشتراكى" ،وكيف يمكن

للسياقات االجتماعية والثقافية أن تؤثر في ابتكارات مناهج الطفولة المبكرة ،ثم يأتي
مجال" :المنهج تقويم ،وتطوير المحتوى" فى المرتبة الثالثة ،ومن أمثلة دراساته:

دراسة ) Polikoff (2015وهى دراسة تحليلية مقارنة بين محتوى كتب الرياضيات
التى تتفق مع المعايير ،وبين محتوى كتب الرياضيات التي ال تتفق مع المعايير،

كذلك دراسة  Engel, Claessens, Watts and Farkas (2016).وهى دراسة
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مقارنة لمحتوى المنهج فى مرحلة رياض بين عامين دراسيين  1999 -1998و
 ،2011-2010وما إذا كان حدث تغير فى تعلم الطالب ،ثم مجال "تنفيذ المنهج"،
وكانت دراسة ) Cooper (2014تعمق الفهم للعوامل التى تؤدى لزيادة مشاركة
الطالب ،وعالقتها بممارسات التدريس لد  581مدرسة صنفوا الى  5دراسات حالة
حسب ممارسات التدريس وتمت المقارنة بينهم ،ودراسة Roth and Friesen

) (2014التى قارنت تدريس محاضرات البيولوجى فى القرن السابع عشر ،وفي

الفصول الحالية  ،ثم يأتى مجال "األيديولوجيات ،والسياقات الثقافية واالجتماعية"،
ومن أمثلته دراسة Maxwell et al. (2016) :والتى قارنت وجهات نظر معلم المعلم

حول مدى محتوى تعليم األخالقيات في إعداد معلمى المستقبل ،ومدى توافق البرامج
الحالية مع تطلعاتهم فى  5دول ،وكذلك دراسة Lavrenteva and Orland -

) Barak (2015وهى دراسة مقارنة للمناهج الدراسية فى  14دولة من أجل تحديد

كيفية التعامل مع المكون االجتماعي والثقافي في مناهج اللغة اإلنجليزية ،ثم يأتى
مجال "التعلم" ومن أمثلة دراساته دراسة ( Hjelmér and Rosvall )2017والتى

بستكشف فيها الباحثان ما يريده طالب يدرسون في أربعة برامج ثانوية سويدية ذات
مالمح اجتماعية مختلفة

فيما يتعلق بممارسات التدريس ،ودراسة & Bassok

) Latham (2017وهى دراسة مقارنة بين األطفال الملتحقين برياض األطفال فى
عامين مختلفين فى مهارات الرياضيات والثقافة والمهارات السلوكية ،ثم جاء مجال
"التقييم والتقويم" ،ومن أمثلته :دراسة ) Santagata and Sandholtz (2018والتى
قارنت نتائج أداتين لقياس كفايات الطالب المعلم ،ثم مثل مجال "تكنولوجيا التعليم"
أقل نسبة فى دراسات مقارنة المناهج موضوع الدراسة الحالية ،ومن أمثلة دراساته:

دراسة ) Kelly, Olney, Donnelly, Nystrand and D’Mello (2018وهى
دراسة مقارنة بين تحليل أسئلة المعلم التى يطرحها داخل الصف الدراسى باستخدام
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التكنولوجيا "الذكاء الصناعى" أو الطريقة التقليدية "المالحظات البشرية؛ لتحديد مدى
جودتها.
 .4محور منهج الدراسة:
ُحسبت تك اررات المنهج المستخدم فى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى ،والنسب المئوية لهذه التكرارت ،ويوضح جدول ( )6تلك
النتائج.

جدول ( :)6التكرارات والنسبة المئوية لمنهج الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى.

منهج الدراسة

الدراسات العالمية

الدراسات العربية

المجموع الكلى

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

كمى

3

33%

41

35%

44

35%

كيفى

--

0%

41

35%

41

33%

مختلط "كمى/كيفى"

6

67%

34

30%

40

32%

المجموع

9

100%

116

100%

125

100%

يالحظ من جدول ( )6أنه:
▪ بالنسبة إلى إجمالى الدراسات المقارنة فى المناهج؛ فإن عدد الدراسات الكلية التى
استخدمت المنهج الكمي بلغ ( )44دراسة بنسبة ( ،)35%بينما عدد الدراسات التى
استخدمت المنهج الكيفى ( )41دراسة بنسبة ( ،)33%ووصل عدد الدراسات التى
تناولت المنهج المختلط "الكمى والكيفى" ( )40دراسة بنسبة ( )32%من إجمالى عدد

الدراسات موضوع الدراسة الحالية.

عربيا؛فإن جاء عدد الدراسات
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة ا
المنشورة عر ًبيا التى استخدمت المنهج الكمى ( )3دراسات بنسبة ( ،)33%بينما بلغت
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عدد الدراسات التى استخدمت المنهج المختلط ( )6دراسات بنسبة ( )67%من
إجمالى عدد الدراسات العربية موضوع الدراسة الحالية؛ فى حين لم ُيمثل المنهج
الكيفى فى أى من الدراسات العربية موضوع الدراسة الحالية.
عالميا؛فإنه جاء عدد الدراسات
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ا
عالميا التى استخدمت المنهج الكمى ( )41دراسة بنسبة ( ،)35%وكلك
المنشورة
ً
بلغت عدد الدراسات التى استخدمت المنهج الكيفى ( )41بنسبة ()35%؛ فى حين

كان عدد الدراسات التى استخدمت المنهج المختلط ( )34دراسة بنسبة ( )30%من
إجمالى عدد الدراسات العالمية موضوع الدراسة الحالية.
ويوضح شكل ( )7النسب المئوية ألعداد الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
على المستويين :العربى ،والعالمى – موضوع الدراسة الحالية – بالنسبة لمنهج الدراسة.

شكل (: )7النسب المئوية ألعداد الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى بالنسبة لمجاالت الدراسة.

بالمقارنة بين توجه الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستويين :العربى،

والعالمى – موضوع الدراسة الحالية ؛ من حيث منهج الدراسة؛ نالحظ:

▪ جاءت الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستوى العربى بالنسبة لمنهج
الدراسة إما دراسات استخدمت المنهج الكمى؛ مثل :دراسة ﺻالح و ﻣحمﺪ ()2017

والتى استهدفت ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﺮﻧاﻣج ﻣاﺟستيﺮ ﺍلمناهج ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍلتﺪﺭﻳﺲ ﺑمساﺭﻯ ﺍللغة
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ﺍلﻌﺮﺑية ﻭﺍلعلﻮﻡ ﺑجاﻣعة ﺍلﻘصيﻢ فى ﺿﻮﺀ ﻧﻮﺍﺗج ﺍلتعلﻢ ﺍلالﺯﻡ ﺍﻛتساﺑها ﻣﻦ ﻭﺟهة
ﻧﻈﺮ ﺃﻋضاﺀ ﻫيئة ﺍلتﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍلﻄالب؛ ودراسة السليمان ( )2015والتى استهدفت
تعرف المفردات اللفظية األساسية لطالب ذوى صعوبات التعلم الموهوبين وغير

الموهوبين فى برامج صعوبات التعلم والطالب العاديين بالمرحلة االبتدائية بمدينة

الرياض أو دراسات استخدمت المنهج المختلط مثل :دراسة السيد ( ،)2015التى
استهدفت تقويم محتوى كتب الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات لطلبة مراحل التعليم

العام قبل الجامعى بكل من :مصر ،والسعودية ،والبحرين ،والكويت؛ فى ضوء

المعايير العالمية للتنور الحاسوبى والمعلوماتى ،واقتراح وحدة إثرائية فى ضوء نتائجه.

▪ الدراسات العربية التى استخدمت المنهج المختلط اعتمدت على أسلوب تحليل
المحتوى في األساس دون غيره ،وربما ُيعزى ذلك إلى تركيز تلك الدراسات على
تحليل محتوى المنهج ،أو الكتب الدراسية أو البرامج التعليمية كموضوع للمقارنة
والدمج بين التحليل الكيفى للمحتوى واستخدام بعض النسب والتك اررات فى التحليل

كتوجه كمى ،وهو التوجه العام فى الدراسات المقارنة فى المناهج بوجه عام على

المستوى العربى فى ضوء عينة الدراسة.

▪ لم تمثل الدراسات الكيفية في المنهجيات البحثية فى الدراسات المقارنة فى المناهج
على المستوى العربى.

▪ شملت الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستوى العالمى المناهج الثالثة:
الكمى ،والكيفى ،والمختلط مع توجيه عناية خاصة للمنهج الكيفى بأساليبه المتنوعة.
ومن أمثلة الدراسات التى استخدمت المنهج الكمى فى الدراسات العالمية:
دراسة ) Jennings and Bearak (2014التى استهدفت تحليل اختبارات الطالب على
مدى ( )7سنوات ،فى  3مقاطعات أمريكية لمعرفة مدى اتساقها مع المعايير،وأداء
الطالب ،ومن أمثلة الدراسات التى استخدمت المنهج الكيفى دراسة (Jenkins )2013

التى استهدفت استكشاف الطرق التى تُفسر بها "طبيعة العلم )" (NoSواستيعابها وتبريرها
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ضمن المناهج الدراسية منذ أن تم تدريس العلوم ألول مرة في منتصف القرن التاسع عشر
فى مناهج انجلت ار وأمريكا؛ودراسة ) Bocala (2015والتى استهدفت مقارنة التعلم الذى

يكتسبه المعلمون ذوو الخبرة فى استخدام استراتيجية بحث الدرس ،وأولئك المبتدئون فى

تطبيقه .ومن أمثلة دراسات المنهج المختلط :دراسة ) Willemse et al. (2017التى

استهدفت مقارنة فهم الطالب المعلمين ،واتجاهاتهم وخبراتهم عن الشراكة بين المدرسة
وأولياء األمور ،وتحسين المنهج؛ لتطوير هذه الشراكة فى  3جامعات من دول مختلفة؛
ودراسة ) Martin and Dismuke (2018والتى استهدفت استكشاف العالقة بين
ممارسات المعلم ،والتنمية المهنية في أثناء مرحلة اإلعداد بالجامعة من خالل مقارنة

مجموعتين من المعلمين مروا ببرامج إعداد مختلفة.

فى ضوء النتائج السابقة؛ نخلص إلى أﻧه ﻣع تزايد االﺗجاه ﻧحﻮ استخدام المنهج
الكيفى فى البحﻮث العالمية فإﻧنا النزال فى العالﻢ العربى – وفى ﺣﺪود ﻣا أسفرت عنه
نتائج الﺪ ارﺳة التحليلية – نتجه أكثر ﻧحﻮ اﺳتخﺪام المدخل الكمى ،وربما يرجع ذلك إلى:
▪ البحﻮث الﻜمية ﺑﻄبيﻌتها أسهل فى إجرائها ﻣﻦ البحﻮث الﻜيﻔية؛ ﺣيث ﺗتﻮفﺮ أدبيات
سابقة ،ونظريات وعادة ﻣا يستخدم الباحث الطريقة القياسية  /االستنباطية فى

الدراسة؛ ليتوصل إلى نتائج يمكن تفسيرها ﺑاالﺳتناد إلى النظرية أو األدبيات السابقة،
وذلك على نقيض البحﻮث الﻜيﻔية؛ ﺣيث ﻳتﻄلب ﻣﻦ الباﺣث االﺳتقﺮاء ،وهو أكثر

صعوبة ،كما أن الدراسات الﻜيﻔية ﺗهﺪف– فى نهاية المطاف – إلى بناء النظريات،
وﺗﻄﻮﻳرها ،وهو أمر يصعب على كثير من الباحثين الﻘيام به.
▪ معظم البحﻮث التى ُفحصت ُنشرت فى دوريات عادة تقدم بغرض الترقية إلى درجة
أعلى ،وقد يميل الباحثون إلى اﺳتخﺪام المدخل الكمى؛ لسهﻮلته ،ووضوح تصميمه
ﻣقارﻧة بالكيفى ،ومن ثم نجد أن معظم البحوث التى تقدم إلى اللجان العلمية للترقيات
بحوث مشبعة بالناحية الكمية ،وتحليلها بأساليب إحصائية مختلفة ،وتكاد تخلو من

الجانب الكيفى فى تفسير النتائج ومناقشتها؛ مما اليساعد يساعد فى اتخاذ الق اررات
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العالجية والتصحيحية والتطويرية المناسبة لكل مشكلة أو موضوع بالحذف أو
اإلضافة أو التعديل أو التطوير في كل عنصر من عناصر منظومة المنهج.
وم ددن ث ددم؛ ف ددإن اس ددتخدام البح ددوث الكمي ددة أﻣﺮ مقب ددول بوج دده ع ددام ،إال أن البحﻮث

ددال
الكيفية مهمة؛ ألنها تفيد بطبيعتها فى تطددوير معرفتنددا بمجدداالت المددنهج المختلفددة؛ بد ً
مددن االعتمدداد علددى اسددتيراد هددذه المعرفددة مددن سددياقات غربيددة ،واﺧتبارهددا فددى ﺑحﻮﺛناكمددا

ه ددو ش ددائع ف ددى كثي ددر م ددن األحي ددان؛ فالم دددخل الكم ددى وح ددده غي ددر ص ددالح لد ارس ددة جمي ددع

القضايا البحثية فى مجتمع يحظددى بحدراك اجتمدداعى كبيددر ،ويواجدده عديد ًددا مددن القضددايا
المختلددف عليهددا العولمد ة ،الجددودة  ،المواطنددة ،التسددرب ،العنددف ...وغيرهددا ،كمددا يعجددز
كثيددر مددن القددائمين علددى األسددلوب الكمد ى عددن تفسددير النتددائج ،وإسددتخالص المؤش درات

المهمة منها؛ ولذلك تظل أهميتها مقصورة؛ فالبحث النوعى ال يكتفد ى بوصددف الظدواهر

كمددا هددى بددل يسددعى للحصددول علددى فهددم أعمددق للصددورة الكبددرى التددى تكددون فيهددا تلددك
الظواهر ،ويسعى إلى معرفة كيف وصلت األمور إلى ما هى آلت إليه.
وتتفق النتائج السابقة  -بوجه عام -مع دراسة كل من( :فضل هللا،)2014 ،

الدهشان ()2014؛ والجزار (.)2018
 .5محور أدوات جمع البيانات:
ُحسبت تك اررات أدوات جمع البيانات فى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى  ،والنسب المئوية لهذه التكرارت ،ويوضح الجدول ( )7تلك
النتائج.
جدول ( ) 7التكرارات والنسبة المئوية ألدوات جمع البيانات فى الدراسات المقارنة فى المناهج
المنشورة على المستويين :العربى ،والعالمى.
أدوات جمع البيانات

العالمية

العربية

المجموع

التكرار النسبة %التكرار النسبة %التكرار النسبة%
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االختبار

1

11%

25

17%

26

17%

االستبيان

3

33%

21

15%

24

16%

المالحظة

1

11%

25

17%

26

17%

المقابلة

--

0%

31

22%

31

20%

السجالت

--

0%

6

4%

6

4%

قائمة التحليل

4

45%

35

25%

39

26%

9

100%

143

100%

152

100%

المجموع

7

7ملحوظة :قد يستخدم فى الدراسة الواحدة أداة واحدة أو أكثر لذا تم احتساب ذلك في حساب تك اررات الدراسات
بالنسبة لكل أداة لذا جاء اإلجمالى مختلف عن العدد الكلى للدراسات.
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يتضح من جدول ( )7أنه:
▪ بالنسبة إلى إجمالى الدراسات المقارنة فى المناهج؛ فإنه جاءت قائمة التحليل كأداة
استخداما فى الدراسات المنشورة،وبلغ عددها ( )39دراسة بنسبة
للدراسة األعلى
ً
( ،)%26تليها المقابلة فى عدد ( )31دراسة بنسبة ( ،)20%ثم االختبار ،والمالحظة
فى المرتبة الثالثة بعدد ( )26دراسة بنسبة ( ،)17%ثم االستبيان فى ( )24دراسة
بنسبة ( ،)16%وتأتى السجالت فى المرتبة األخيرة بعدد ( )6دراسات بنسبة ()4%
من إجمالى عدد دراسات مقارنة المناهج موضوع الدراسة الحالية.

عربيا؛ فإنه جاءت قائمة
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ا
استخداما فى الدراسات العربية المنشورة ،وبلغ عددها
التحليل كأداة للدراسة األعلى
ً

( )4دراسات بنسبة ( ،)45%يليها االستبيان فى عدد ( )3دراسات بنسبة ( ،)33%ثم
االختبار ،والمالحظة فى المرتبة الثالثة بعدد ( )1دراسة بنسبة ( )11%لكل منهما،
ولم يكن هناك من الدراسات العربية المنشورة – موضوع الدراسة الحالية –ما استخدم

أداة المقابلة ،أو السجالت.

عالميا؛ فإنه جاءت قائمة
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ا
استخداما فى الدراسات العالمية المنشورة ،وبلغ عددها
التحليل كأداة للدراسة األعلى
ً

( )35دراسة بنسبة ( ،)25%تليها المقابلة فى عدد ( )31دراسة بنسبة ( ،)22%ثم
االختبار ،والمالحظة فى المرتبة الثالثة بعدد ( )25دراسة بنسبة ( )17%لكل منهما،
ثم االستبيان فى ( )21دراسة بنسبة ( ،)15%وتأتى السجالت فى المرتبة األخيرة
بعدد ( )6دراسات بنسبة ( )4%من إجمالى عدد الدراسات العالمية موضوع الدراسة
الحالية.
ويوضح شكل ( :) 8النسب المئوية ألعداد دراسات "مقارنة المناهج" المنشورة على

المستويين :العربى ،والعالمى – موضوع الدراسة الحالية – ؛بالنسبة ألدوات الدراسة.
جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1117
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شكل ( )8النسب المئوية ألعداد الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستويين:
العربى ،والعالمى بالنسبة ألدوات الدراسة.

بالمقارنة بين توجه الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستويين :العربى،

والعالمى – موضوع الدراسة الحالية؛ – من حيث أدوات الدراسة؛ نالحظ:

استخداما فى كل من الدراسات :العربية ،والعالمية.
▪ كانت أداة "قائمة التحليل" األعلى
ً
▪ ارتكزت الدراسات العربية على استخدام أدوات؛ مثل :االختبار ،واالستبيان،
والمالحظة ،كما فى دراسة :السليمان ( )2015التى استخدمت االختبار؛ ودراسة

ﺻالح وﻣحمﺪ ( )2017التى استخدمت االستبيان؛ دون استخدام أدوات؛ مثل:
المقابلة ،والسجالت.

▪ جاءت الدراسات العالمية متنوعة فى أدوات الدراسة ما بين أدوات تخدم التوجه
الكمى؛ مثل :دراسة ) Jennings and Bearak (2014التى استخدمت االختبارات
كأداة للدراسة ،ودراسات نخدم التوجه المختلط مثل :دراسة Martin and Dismuke
المقابالت الشخصية ،والمالحظة كأداتين

كال من:
) (2018والتى استخدمت ً

للدراسة ،ودراسات أخرى تخدم التوجه الكيفى ،من أمثلتها دراسة )Bocala (2015
والتى اعتمدت على المقابالت الشخصية االثنوجرافية؛ ودراسة
جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1118
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كال من:المقابالت
) Koopman, Beijaard and Ketelaar (2015التى استخدمت ً

الشخصية،وسجالت التعلم الرقمية.

ار
فى ضوء النتائج السابقة؛نالحظ أنه احتلت قائمة التحليل كأداة للدراسة األعلى تكرًا
فى الدراسات المقارنة فى المناهج ،وهى نتيجة منطقية ،وتتفق مع نسبة مجال "تقويم
وتطوير المنهج" كان من المجاالت األعلى تكرًارا ،وهى من األدوات المهمة فى هذا
المجال.
كما غلبت على الدراسات المقارنة على المستوى العربى أدوات مثل :االختبار،

واالستبيان ،والمالحظة ،مع قلة أو ندرة أدوات مثل :المقابالت الشخصية أو السجالت
 ...الخ ،فى حين أنها تنوعت فى الدراسات العالمية ،ويمكن تفسير ذلك أن األدوات مثل:
االختبار واالستبيان ،وبطاقة المالحظة هى أدوات أساسية فى التوجه الكمى ،وهو مجال

االهتمام للدراسات العربية بوجه عام ،والدراسات المقارنة فى المناهج بوجه خاص ،بينما
أدوات مثل :المقابالت الشخصية أو السجالت هى أدوات أساسية فى التوجه الكيفى الذى
يقل اهتمام الدراسات العربية به – كما سبق وأشرنا لذلك -فى حين أن الدراسات العالمية
كانت تتنوع الدراسات المقارنة فى المناهج؛كمية ،وكيفية،ومن ثم تنوعت أدواتها لتخدم تلك

التوجهات.

وتتفق هذه النتيجة بوجه عام مع دراسة المعثم ( ،)2008والتى هدفت تعرف
توجيهات أبحاث تعليم الرياضيات فى الدراسات العليا بجامعات المملكة العربية السعودية
والتى بلغت ( )210رسالة علمية ،نتج عن تحليلها استخدام معظم الرسائل لالختبارات
كأداة لجمع البيانات بنسبة  ،48%وتليها واالستبانات بنسبة  ،20%وأقلها المقابلة بنسبة
1%؛ وكذلك دراسة األسطل ( ،)2013والتى أظهرت نتائجها أن  42%من الدراسات
استخدمت االختبار كأداة لجمع البيانات ،فى حين أن االستبيان استخدم فى الدراسات

أخير كانت بطاقة المالحظة ،والمقابلة بنسبة  8%و  1%على الترتيب.
بنسبة  ،24%و ًا
جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1119
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 .6محور عينة الدراسة:
ُحسبت تك اررات عينة الد راسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى ،والنسب المئوية لهذه التكرارت ،ويوضح جدول ()8تلك

النتائج.

جدول ( )8التكرارات والنسبة المئوية لعينة الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على
المستويين :العربى ،والعالمى.
عينة الدراسة

الدراسات العالمية

الدراسات العربية

المجموع الكلى

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

الطالب.

4

33.3%

37

المعلمون.

39%

41

29%

0

0%

56

44%

56

40%

معلم المعلم.

3

25%

4

3%

7

5%

الخبراء.

1

8.4%

6

5%

7

5%

الوثائق.

4

33.3%

25

19%

29

21%

12

100%

128

100%

140

100%

المجموع

8

يتضح من جدول ( )8أنه :
▪ بالنسبة إلى إجمالى الدراسات المقارنة فى المناهج؛ فإن عدد الدراسات الكلية التى
أجريت على المعلمين بلغ ( )56دراسة بنسبة ( )40%من إجمالى عدد الدراسات

عددا ،تليها الدراسات التى أجريت على
موضوع الدراسة الحالية،وهى األعلى
ً
الطالب ،وعددها ( )41دراسة بنسبة ( ،)29%بينما الدراسات التى أجريت على
المنهج ( )29دراسة بنسبة ( ،)21%وتأتى الدراسات التى أُجريت على الخبراء
 8ملحوظة :قد تدرس الدراسة الواحدة عينة واحدة أو أكثر لذا تم احتساب ذلك في حساب تك اررات الدراسات بالنسبة
لكل عينة لذا جاء اإلجمال ى مختلف عن العدد الكلى للدراسات.

جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1120

))

العدد الثالث واالربعون (اجلزء الرابع) 2019

د /حنان محمود محمد عبد الرحيم

د /نيفين حلمى عبد الحميد الخيال

وغيرهم من الهيئة اإلدارية ،ومعلم المعلم فى المرتبة الرابعة بعدد ()7دراسات بنسبة
( )5%لكل منهما.
عربيا؛ فإنه قد جاء عدد
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ا
الدراسات العربية التى أجريت على الطالب ،ووثائق المنهج فى المرتبة األولى بعدد
( )4دراسات بنسبة ( )33.33%لكل منها ،يليها الدراسات التى أجريت على معلم
المعلم ،وعددها ( )3دراسات بنسبة ( ،)25%تليها الدراسات التى أجريت على
الخبراء ،وكانت عددها ( )1دراسة بنسبة ( ،)8.4%ولم يكن هناك من الدراسات
العربية المنشورة – موضوع الدراسة الحالية – ما استهدف المعلمين كعينة للدراسة.
عالميا؛ فإنه :بلغ عدد
▪ بالنسبة إلى الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة
ا
الدراسات العالمية التى أجريت على المعلمين ( )56دراسة بنسبة ( ،)44%وهى
عددا ،يليها الدراسات التى أجريت على الطالب ،وعددها ( )37دراسة بنسبة
األعلى ً
( ،)29%بينما الدراسات التى أجريت على المنهج ( )25دراسة بنسبة (،)19%
ويأتى عدد الدراسات التى أجريت على الخبراء وغيرهم من الهيئة اإلدارية ()6
دراسات بنسبة ( ،) 5%وتليها الدراسات التى أجريت على معلم المعلم بعدد ()4
دراسات بنسبة (.)3%
ويوضح شكل ( ) 9النسب المئوية ألعداد دراسات "مقارنة المناهج" المنشورة على

المستويين :العربى ،والعالمى – موضوع الدراسة الحالية؛ – بالنسبة لعينة الدراسة.
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شكل ( )9النسب المئوية الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة على المستويين:
العربى،والعالمى؛ بالنسبة لعينة الدراسة.

وعالميا – موضوع
بالمقارنة بين توجه الدراسات المقارنة فى المناهج المنشورة عر ًبيا،
ً
الدراسة الحالية – ؛من حيث عينة الدراسة؛ نالحظ أنه:
▪ حظيت عينتا" :الطالب" ،ووثائق المنهج" باالهتمام األكبر فى بحوث مقارنة المناهج
على المستوى العربى،فى حين اقتصرت عينة الطالب على المرحلة االبتدائية،
والطالب فى مرحلة الجامعة.

▪ حظيت فئة "المعلمين على النسبة األعلى فى دراسات مقارنة المناهج المنشورة على
المستوى العالمى ،وقد تنوعت لتشمل معلمين حديثى التخرج ،ومعلمين ذوى خبرة فى
التدريس.
▪ تنوعت عينة الطالب فى الدراسات العالمية بين طالب فى مرحلة رياض األطفال،
والمرحلة االبتدائية ،والمرحلتين :اإلعدادية والثانوية ،والطالب المعلمين.
▪ وجود عديد من الدراسات التى عنيت بتحليل ،ومقارنة وثائق المنهج فى فترات
تاريخية مختلفة سواء على مستوى البلد نفسها أو بالد متنوعة؛ مثل :دراسة

) Stevens, Lu, Baker, Ray, Eckert and Gamson (2015والتى تضمنت
يخيا مقارًنا للمتطلبات المعرفية لمناهج القراءة من عام  1910إلى عام
ً
تحليال تار ً
جملة كلية الرتبية -جامعة عني مشس1122
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2000؛ ودراسة ) Schoenfeld (2016للمنهج المدرسى من عام  1916بمقارنة
فترات زمنية مختلفة لتعرف طرق هيكلة المنهج ،وتنفيذه وتقييمه مع التركيز على

األطر المعرفية والمنهجية.
 .2تقديم إطار مقترح إلجراء الدراسات المقارنة فى المناهج:
وفي ضوء ما أسفرت عنه كل من نتائج الدراستين :التنظيرية ،والتحليلية؛ تقدم الباحثتان
مقترحا إلجراء الدراسات المقارنة فى المناهج ،وقد اعتمد على جملة من
طار
فيما يلى إ ًا
ً
المحاور؛ شملت:
▪ غةةةرض أو منظةةةور الدراسةةةة؛ ويتض ددمن أش ددكال البحث/االستقص دداء ف ددى المن دداهج
الد ارس ددية ،والت ددي تغط ددى جمي ددع األه ددداف ،وتش ددمل د ارس ددات( :تقويمي ددة ،وتفس دديرية،

ونقديد د ة ،وتطويري د ددة) ،بم د ددا يتناس د ددب م د ددع المتغي د درات البحثي د ددة ،والمش د ددكلة موض د ددوع
الدراسة.
▪ تركيز المناهج الدراسةية؛ ويشددمل جملددة مددن عناصددر المددنهج التددى يمكددن االعتمدداد

عليه ددا ف ددي إجد دراء الد ارس ددات المقارن ددة ف ددي المن دداهج ،وه ددى :تق ددويم محت ددوى الم ددنهج،
وتطد ددويره ،وتنفيد ددذ المد ددنهج ،وأنشد ددطة الد ددتعلم ،واأليد ددديولوجيات ،والسد ددياقات الثقافيد ددة

واالجتماعية ،وصناعة المنهج ،وإدارته ،وإعداد المعلم ،وتنميته.
▪ إدارة النظام التعليمى؛ وتتضمن نظم اإلدارة المركزية ،والالمركزيددة ،والتددى تددنعكس
على إدارة المنهج فى الصورتين :المركزية ،والالمركزية.

▪ مستوى التحليةل؛ وتشددمل نطدداق  /مجددال الد ارسددات المقارنددة فددى المندداهج مقارنددات

على جميع مستويات التحليل من المسددتوى المصددغر– ( microكمسددتوى األفدراد)،

إلددى المتوسددط ( ،mesoكالمقاطعددات) ،إلددى المكبددر( macroكالدددول ،والقددارات)،

ددال مد ددن االعتمد دداد علد ددى إلد ددى الدولد ددة القوميد ددة ،مد ددع االتجد دداه إلد ددى التحليد ددل متعد دددد
بد د ً

المستويات ،فى تناول أبعاد ومستويات الظاهرة قيد الدراسة .
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▪ المنهج البحثى؛ ويشمل المنهج البحثى المستخدم ،والددذى قددد يكددون كم ًيدا ،أوكيف ًيدا،
طا.
أو مختل ً

▪ أدوات الدراسة؛ وتتضمن أدوات البحث المتنوعة الممكن استخدامها فى بحوث
الدراسات المقارنة فى المناهج ،ومنها :قائمة التحليل -االستبيان بأنواعه

المختلفة -السجالت  -االختبار)؛ وذلك بما يتناسب مع طبيعة البيانات
المطلوب تجميعها حول المشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة.
▪ عينة الدراسة؛ تشمل عينات الدراسة كافة ،مثل :المعلم ،الطالب ،الوثائق ،معلم
المعلم ،الهيئات اإلدارية....إلى غير ذلك ،ويمكن استخدام كل فئة على حده ،أو
معا ،أوالجمع بين ثالث فئات بما يتناسب مع الظاهرة أو المشكلة موضوع
فئتين ً
الدراسة ،كما يمكن أن تشمل البحوث فئات بمراحل تعليمية مختلفة (ابتدائية –
إعدادية – ثانوية – جامعية وما بعد) ،ومن الجنسين (ذكور – إناث) ،وكذا
مؤسسات وهيئات تعليمية مختلفة على المستويين العربى ،والعالمى.

▪ القائمون على البحث :وتتضمن المؤلفون المشاركون فى البحث ،الذى قد يجرى
جماعيا ،ويتضمن األخير بحوثًا من نفس التخصص أو تخصصات
فرديا أو
ً
ً
أخرى ذات صلة.

▪ مظةةةاهر المةةةنهج؛ والت ددى يمك ددن أن تتض ددح ف ددى ع دددة ص ددور منه ددا :كت ددب ،وث ددائق
السياسد د د د ات والمند د د دداهج الد ارسد د د ددية ،خطد د د ددط الد د د دددروس ،م د د د دواد التقيد د د دديم ،محاضد د د ددر
االجتماعات ...،وغيرها.

ويوضح شكل ( )10اإلطار المقترح إلجراء الدراسات المقارنة فى المناهج.
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شكل ( )10اإلطار المقترح إلجراء الدراسات المقارنة فى المناهج (المصدر :تصميم الباحثتان).
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توصيات الدراسة:

فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ،وما قدمته من إطار مقترح إلجراء

الدراسات المقارنة فى المناهج؛ توصى الدراسة بما يلى:
▪ العناية بالدراسات التفسيرية فى مجال الدراسات المقارنة في المناهج التى تستهدف
تعرف األسباب الكامنة وراء المشكالت ،واتخاذ القرار لتطوير الواقع وتحسينه،

وبالدراسات النقدية ،واإلفادة منها فى تأسيس نظرية تربوية تالئم السياقات المختلفة؛
وال سيما السياق العربى.

▪ العناية بعالقة المنهج بالسياق الثقافى ،والتأثيرات المختلفة للثقافة على المنهج
بمجاالته المختلفة فى الدراسات المقارنة فى المناهج ،مع إيالء مزيد من االهتمام فى
دراسة وفهم أدوار المناهج الدراسية ،ونظرياتها ،ومعانيها فى سياق التعليم العالي؛ أى
استقصاء المناهج فى سياق التعليم العالى.
▪ التنوع فى استخدام المناهج البحثية (الكمية ،والكيفيددة ،والمختلطددة) فددى مجددال الد ارسددات
المقارنددة فددى المندداهج؛ وفًق دا لطبيعددة مشددكلة الد ارسددة ،واسددتخدام أكثددر مددن مددنهج بحثددى؛
دوحا ،وتفسددي اًر للظدداهرة موضددوع
تحقيًق دا للموضددوعية ،ولتكددوين صددورة شدداملة ،وأكثددر وضد ً
الدراسة ،والفهم المعمق لها.

▪ العناية بالدراسات الكيفية بأساليبها المتنوعة؛ السيما الدراسات اإلثنوجرافية التى تعنى

بتجميع البيانات بشكل مكثف عن عديد من المتغيرات ذات الصلة بمجال الدراسات
المقارنة فى المناهج على فترة ممتدة من الزمن ،وفى السياق الطبيعى ،وفى أثناء
حدوثها؛ بما يتطلب من الباحث معايشة فعلية للميدان موضوع الدراسة؛ لتكوين صورة
أكثر مصداقية وواقعية للظاهرة موضوع البحث الدراسة.

▪ استخدام أدوات حديثة لجمع البيانات في الدراسات المقارنة في المناهج ،وإمكانية
الجمع بين استخدام أكثر من أداة بحثية.
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▪ التوجه نحو إجراء الدراسات الجماعية بشكل أكبر واعتبار األولوية لها؛ ألهمية العمل
التعاونى الجماعى فى إثراء الدراسات المقارنة فى المناهج،وتشجيع المشروعات

ا لبحثية فى الدراسات المقارنة فى المناهج من قبل التربويين المختصين ،وتحت رعاية
الهيئات والمؤسسات التعليمية ذات الصلة؛ لإلفادة منها فى تطوير كل ما يتعلق
بمجال المناهج والتدريس.
▪ التوسع في إجراء البحوث والدراسات البينية  Interdisciplinaryالتي تقوم علي أكثر
من تخصص (اتسا ًقا مع دعوات العصر ،وحدة المعرفة -مجتمع المعرفة -االعتماد
المتبادل) والتخفيف من حدة الفصل المتعمد بين التخصصات المختلفة؛ ال سيما أن
كثي اًر من القضايا التربوية متشابكة األبعاد ،وتزخر بكثير من المتغيرات التي من

الصعب حصرها في مجال تخصص واحد ،وتوجيه البحوث والدراسات التربوية إلي
االحتياجات المستقبلية (البحوث المستقبلية) وأنماط التغير المتوقعة والمستهدفة في
المجتمع ،فلقد صارت البحوث وسيلة الستجالء الحاضر والتخطيط الستشراف

المستقبل.

▪ وضع مجموعة من البرامج لتطوير مهارات البحث النوعى لدى أعضاء هيئة
التدريس ،والباحثين ،كذلك أن تتضمن برامج كليات التربية مقررات تتعلق بتدريب
الباحثين وطالب الدراسات العليا على اكتساب عديد من المهارات البحثية النوعية؛

مثل :مهارات إجراء المقابلة ،والمالحظة ،ودراسة الحالة ،وكيفية جمع البيانات،
فضال عن مهارات البحث الكمى.
وتحليلها ،وتفسيرها،
ً

▪ األخذ فى الحسبان أبعاد الرؤية المقترحة للدراسات المقارنة فى المناهج فى دراسات
المناهج والتدريس.

▪ إنشاء مجلة متخصصة للدراسات المقارنة فى المناهج تحت إشراف هيئات،
ومؤسسات متخصصة فى مجال المناهج والتدريس.

▪ عقد مؤتمرات تخاطب قضايا ومشكالت تتعلق بالد ارسات المقارنة فى المناهج.
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▪ نشر الوعى بأهمية الدراسات المقارنة فى المناهج ،وضرورته فى إثراء مجاالت
المناهج المختلفة.

مقترحات الدراسة:
تقترح الدراسة الحالية إجراء الدراسات التالية:
▪ طبيعة الدراسات المقارنة فى المناهج فى بحوث الماجستير والدكتوراه المطروحة
بأقسام المناهج وطرق التدريس فى الجامعات المختلفة على المستويين :العالمى،
والعربى.

▪ تعرف توجهات البحث فى الدراسات المقارنة فى المناهج بصفة عامة المنشورة؛
عالميا ،وعر ًبيا.
ً
▪ تقديم رؤية مقترحة ألولويات البحث فى الدراسات المقارنة فى المناهج

▪ تحليل الخرائط والرؤى المستقبلية للدراسات فى المناهج وطرق التدريس المطروحة فى
كليات التربية المختلفة.

▪ تحليل تاريخى مقارن للمتطلبات المعرفية لمناهج متنوعة فى فترات زمنية مختلفة.
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مراجع الدراسة
أواال :المراجع العربية:

 .1اتحاد الجامعات العربية .)2018( .معامل التأثير العربى .تم االسترجاع من:
http://www.arabimpactfactor.com/pages/report.php?date=2018

 .2أحمد ،شاكر وزيدان ،همام .)2003( .التربية
التطبيقات .القاهرة :مجموعة النيل العربية.

المقارنة  :المنهج،

األساليب،

 .3آل الحارث ،مزنة و الشهرى ،ظافر ( .)2019التوجهات المنهجية ألبحاث المناهج

وطرق التدريس العامة فى رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة الملك خالد .المجلة
الدولية للبحوث فى العلوم التربوية.429-385 .)4(2 .

 .4آل الشيخ ،خلود .)2017( .دراسة مقارنة بين طالبات العلوم الملتحقات ببرنامج
الدبلوم التربوى فى جامعتى جدة بالمملكة العربية السعودية وأيوا فى الواليات المتحدة

األمريكية فى مهارات تنفيذ الدروس .دراسات عربية فى التربية وعلم النفس-51 .81 .

.75

 .5األسطل ،إبراهيم ( .)2015توجهات أبحاث المناهج وطرق التدريس في الدراسات

العليا فى الجامعات الفلسطينية (تحليل ببليوميترى لرسائل الماجستير) .مجلة جامعة
الخليل للبحوث.104 -75 .)1(10 .

 .6الجزار ،فاطمة.)2018( .رؤية مقترحة ألوليات البحث فى مجال إعداد معلم
وعالميا
محليا،
الرياضيات فى ضوء المقارنة بين توجهات البحوث المعاصرة المنشورة
ً
ً
ﺿﻮ ﺍلمقاﺭﻧة بين توجهات البحوث المعاصرة
فى مجال إعداد معلم الرياضيات فى ﺀ
ﺩﺭاسة تحليلية – مقارنة – تطويرية .مجلة تربويات

وعالميا:
محليا
المنشورة
ً
ً
الرياضيات.307-213 .)11( 21 .

 .7الدهشان ،جمال. )2014( .مالمح رؤية مقترحة لالرتقاء بالبحث التربو العربي.

المؤتمر العلمي العربي الثامن (الدولى الرابع) "اإلنتاج العلمي التربو في البيئة
العربية..القيمة واألثر .جمعية الثقافة من أجل التنمية بسوهاج ،بالتعاون مع جامعة

سوهاج 27-26 .أبريل.
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 .8الربيعى ,حسين .)2009( .دراسة مقارنة بين كتاب الرياضيات للصف السادس

اإلعدادى (العلمى) فى العراق بكتاب الرياضيات المدرسي للصف الثالث الثانوى
(القسم العلمى) فى اليمن .مجلة دراسات تربوية.160-139 ،)7(2 .

 .9السليمان ،نورة .)2015( .المفردات اللفظية األساسية لدى طالب ذوى صعوبات

التعلم الموهوبين وغير الموهوبين ببرامج صعوبات التعلم والطالب العاديين بالمرحلة

اإلبتدائية بمدينة الرياض .المجلة الدولية لألبحاث التربوية.67-36 ،38 .

 .10السيد ،يسرى .)2015( .تقويم محتوى كتب الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات لطلبة
مراحل التعليم العام قبل الجامعي بمصر و السعودية و البحرين والكويت فى ضوء

المعايير العالمية للتنور الحاسوبي والمعلوماتى ووحدة اثرائية مقترحة في ضوء نتائجه.
دراسات عربية في التربية وعلم النفس.82-17 ،66 .

 .11العمرى ،على ونوافله ،وليد .)2011( .واقع البحث في التربية العلمية في األردن

فى الفترة ما بين  .2009 – 2000المجلة األردنية فى العلوم التربوية-195 ،)2(7 .

.208

 .12المعثم ،خالد .)2008( .توجيهات أبحاث تعليم الرياضيات في الدراسات العليا
بجامعات المملكة العربية السعودية  :دراسة تحليلية لرسائل الماجستير والدكتوراه.

رسالة ماجستير .كلية التربية ،جامعة أم القرى.

 .13الناقة ،محمود .)2019) .أزمة البحث التربوى فى مجتمع المعرفة والتوجهات
المستقبلية للمناهج والتدريس (إطار ورؤية ) .المؤتمر العلمى الدولى السادس ،السابع

والعشرون للجمعية المصرية للمناهج والتدريس (توجهات مستقبلية فى المناهج و
التدريس)  25-24.يوليو .جامعة عين شمس .381-370 ،2 .
 .14النحاس ،نجالء .)2016( .استخدام البحوث الجامعية )Research )UR
 Undergraduateفى تصميم خريطة بحثية مستقبلية لقسم المناهج وطرق التدريس

بكلية التربية جامعة اإلسكندرية فى ضوء التوجهات البحثية العالمية المعاصرة .مجلة

كلية التربية .جامعة اإلسكندرية.150-21 ،)6(26 .

 .15النحاس ،نجالء و العدوى ،مروه .)2017( .مقارنة مناهج التعليم الجغرافى فى
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مصر ونماذج دولية .دراسات عربية فى التربية وعلم النفس.487-444 .90 .
 .16النصار ،صالح و العبد الكريم ،راشد .)2010( .التربية الوطنية في مدارس المملكة

العربية السعودية :دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التوجهات التربوية الحديثة .مجلة

القراءة والمعرفة.169 – 114 ،)1( 99 .

 .17ﺻالح ،ﻫﺪﻯ و ﻣحمﺪ ،ﺣناﻥ .)2017( .ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﺮﻧاﻣج ﻣاﺟستيﺮ ﺍلمناهج ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ
ﺿﻮ ﻧﻮﺍﺗج ﺍلتعلﻢ ﺍلالﺯﻡ
ﺍلتﺪﺭﻳﺲ ﺑمساﺭﻯ ﺍللغة ﺍلﻌﺮﺑية ﻭﺍلعلﻮﻡ ﺑجاﻣعة ﺍلﻘصيﻢ فى ﺀ

ﺍﻛتساﺑها ﻣﻦ ﻭﺟهة ﻧﻈﺮ ﺃﻋضاﺀ ﻫيئة ﺍلتﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍلﻄالب .دراسات فى المناهج وطرق

التدريس.64 -16 ،225 .
 .18طعيمة ،رشﺪي.)1987( .ﺗحليل المحتﻮى في العلﻮم اإلﻧساﻧية .القاهﺮة :دار الفكﺮ
العﺮﺑي.
 .19عبد هللا ،عزة والدفراوى ،نرمين .)2015( .مقارنة محتوى كتب العلوم للصفين الرابع
والثامن من التعليم األساسى فى مصر والبحرين فى ضوء معايير " مشروع :
TIMSS:دراسة تحليلية مقارنة .المجلة المصرية للتربية العلمية269 – ،)4(19 .
.351

 .20عبد اللطيف ،محمد .)2009(.دراسات مناهج وطرق تدريس اللغة بمصر ما بين

التجريب وتحليل محتوى المقررات الدراسية :دراسة وصفية مقارنة .المؤتمر الدولى
السابع (التعليم في مطلع األلفية الثالثة :الجودة  -اإلتاحة – التعلم مدى الحياة.

جمهورية مصر العربية .مج  .1يوليو.188-168 .

 .21فضل هللا ،محمد .)2014( .تشخيص واقع البحث التربوى فى المناهج وطرق التدريس،
ومقترحات لتطويره .المؤتمر العلمي العربى الثامن :اإلنتاج العلمى التربوى في البيئة العربية -

القيمة واألثر .جامعة سوهاج ،جمعية الثقافة من اجل التنمية (27-26) .أبريل.

 .22فقيهي ،يحيى.)2010( .دراسة تحليلية مقارنة لمحتوى كتب االحياء بالمرحلة الثانوية

في المملكة العربية السعودية في ضوء معايير التربية العملية .دراسات عربية فى

التربية وعلم النفس.200-167 ،)3(4 .

 .23مرسي ،محمد .)2013( .المرجع فى التربية المقارنة .القاهرة :عالم الكتب.
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 وإطار مقترح، دراسة تحليلية مقارنة:الدراسات المقارنة فى المناهج
 الرياضيات الفلسطينية واإلسرائيلية للصف السابع األساسى.)2016(. محمد، مقاط.24

 مجلة تربويات. دراسة مقارنة:NCTM,2000

فى ضوء معايير عمليات

.286-253 ،)3(19 .الرياضيات

 دراسة مقارنة لتوجهات تطوير مناهج النحو والصرف.)2015( . الوصيفى، محمد.25
.بالمرحلة الثانوية األزهرية لدى خبراء اللغة العربية وخبراء تدريسها بجامعة األزهر

.310-295 ،63 .دراسات عربية فى التربية وعلم النفس

 تقويم محتوى كتب العلوم الفلسطينية واإلسرائيلية للصف.)2012( . صالح، موسى.26
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