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 تقدمي
 

عناية خاصة بالبحث  ،خالل السنوات األخيرة المهني، والتكوين الوطنية التربية وزارة أولت

تمت طار في هذا اإلو. نظام التربوي واالرتقاء بجوانبه المختلفةالالتربوي باعتباره ركيزة أساسية لتطوير 

وقد . بني استراتيجية وطنية لتنميته والعناية بهتو والجهويةالبحث التربوي وإرساء هياكله الوطنية  مأسسة

 والنيابات،من تشكيل العديد من فرق البحث التربوي على مستوى األكاديميات  المبذولة المجهوداتمكنت 

 بهاالمتعامل العلمية لشروط والمعايير تحترم ا ، من إنجاز بحوث تربويةالجهود تظافراستطاعت بفضل 

 .مختلف مجاالت االشتغال داخل المنظومة التربوية تغطيو في مجال البحث العلمي

تشجيع للعاملين بمجال التربية والتكوين و تطوير األداء المهنيونظرا ألهمية البحث التدخلي في 

لمتدربي األداء العلمي والمهارات البحثية  تطويرو االبتكار واإلبداع في مجال المناهج واإلشراف التربوي

 ثمرة الدليلمراكز تكوين األطر التربوية وخصوصا المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يعد هذا 

توفير اآلليات والوسائل الضرورية لجل أل لبحث التربويالوحدة المركزية لبذلتها المجهودات التي 

وقد . ث التربوي وضبط أدوات اشتغاله وتحسين ممارسته العمليةالستيعاب منهجية هذا النمط من البح

حرص الفريق الذي أنجز هذا العمل على احترام الصرامة المنهجية على مستوى بناء محتويات الدليل 

. ومراعاة الوضوح واالنسجام من خالل تقديم أمثلة مبسطة تيسر االنتقال السلس من التنظير إلى التطبيق

من ) لك، اعتمد في إنجاز هذا الدليل على مجموعة من المرالجع الوطنية والدولية باإلضافة إلى ذو

، حيث زاوج في إعداده بين ما هو ...(.وغيرها بلجيكاوفرنسا، وكندا، والواليات المتحدة األمريكية، 

 . تأصيلي وما هو حديث

حدة المركزية للبحث مدير المناهج المكلف بالو فؤاد شفيقيأنجز هذا الدليل، تحت إشراف السيد 

نهال  -محمد دروي: السيدات والسادة ،هاشترك في إنجازو محمد الحامديالسيد بتأطير من و التربوي،

، أطر الوحدة المركزية للبحث أمين ركلمة -عبد الوهاب بن علي أمجوض - سهام يكرب - -أبطيو

من المركز الوطني للتجديد  يوخالد المعزوز هجامديرية المنمن  فاطمة الزهراء الجعايديو التربوي

 .التربوي والتجريب
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“It is teachers who, in the end, will change the world of the school by understanding it.” 

(Lawrence Stenhouse, 1979) 

 [ 1] ."هيغيرون عالم المدرسة من خالل فهممن س في نهاية المطاف، المدرسون هم"

 

 

 مقدمة
 

 على األكاديمي البحث نتائج استغالل ضعف لجهة من التربية، مجال في الدراسات من العديد أثبتت

 الحلول اعتماد في الممارسون يبديها ويةق مقاومة ولجود أخرى لجهة ومن ،[ 1 ،2] الدولي الصعيد

 من نوباحث عادةينجزها  البحوث هذه أغلب بكون ذلك تفسير ويمكن[. 4] الباحثين طرف من المقترحة

 وضعية استكشافيعمل هؤالء في الغالب على  حيث ،الجامعي الوسط في غالبا يشتغلون المدرسة خارج

 إيجاد البحوث من النوع هذاالمتوقع من و. هاأسباب دراسة فبهد لهم قدموها أو المدرسون صادفها إشكالية

 الخاصة للحالجيات تستجيبلم تكن  المقترحة النتائج أنإال  .المماثلة الحاالت في للتطبيق قابلة تفسيرات

 سبق التي البحوث نتائج يأخذون ال المربين معظم فإن وبالتالي، .فيه يعملون الذي وللسياق للممارسين

 .قراءتها عناء نفسهمأ يكلفون ال إنهم بل االعتبار، بعيننشرها 

 أسباب تفسير نحو مولجهة الباحثين أهداف تعد لم النوعي، البحث ظهور مع ذلك، إلى وباإلضافة

 فهم تحسين بغية وذلك خاص، واقع أو مركبة ثقافة دراسة إلى مولجهة أصبحت بل المالحظة، الظواهر

 نحو على وفهمهم الممارسين من الباحثين تقرب من وبالرغم. المعارفبعض  وتطوير المدروس النظام

 مشاكلهم حل على تساعدهم أن يمكن إليهم واقعية ألجوبة تقديم على قادرين غير مازالوا فإنهم أفضل،

 التي لوضعياتا بتغيير للقيامحقيقية  نية لهم تكن لم نوالباحث هؤالءف ،(هدفهم هو ذلك يكن لم)  اليومية

 أنهكانوا يرون  .معهم المتعامل األشخاص على األحيان بعض في تأثيرهم من بالرغم دراستها، تمت

 التربويين الفاعلينفي  يؤثر أن يمكنه بحيث الدورة نهاية يمثل النتائج نشر فإن البحث، من االنتهاء بمجرد

، والممارسين ثينالباح بين الهوة يردم أن يمكن التدخلي البحث أن نرى ،بهذا المعنى .القرار صانعيفي و

 البحث عن تاريخية نبذة عرض وبعد. والباحثين الفاعلين بين يقرب كنهج التدخلي البحث الوثيقة هذه تقدمو

 التي والعمليات المراحل مختلف نقدم ثم. الرئيسية خصائصه وتعريف مفهومه تحديد سنحاول التدخلي،

 .دقته مدىلتقويم  المعاييربعض  وأخيراً نقترح التدخلي البحث إنجاز يشملها

  وأصله التدخلي البحث عن تاريخية نبذة
“Education is a social process, education is growth. Education is not a preparation for life; 

education is life itself.” (John Dewey, 1910) 
  "الحياة نفسهابل هي  للحياة، اعداداست تليس التربية. النمو يالجتماعية، التربية هصيرورة التربية " 

 ( 0901ديوي،  لجون) 

 المدرسون يشارك التربية،خاص ب علم إنشاء إلى[ 5] ديوي لجون تطلع العشرين، القرن أوائل في

 في متجذر   االستثمار من شكل و ةمفيد اتنظري عن البحث بين يجمع لبحث لجديدة يرورةص فيعملياً 
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 لمعرفةل اً أساسالمنهج العملي  يعتبر للتربية تصور على المقاربة ذهه وترتكز. التطبيقية الممارسات

 نموذلجه تطبيق في األول الجيل هذا فشلولعل  .والمتعلمين المربين عند عادة العلمي التفكير يصبحو

 .[6] نظري هو ما على تطبيقي هو مابها  يهيمن السرعة التي إلىيعود  المثالي الديمقراطي

 المعتمد  وهو البحث لوين لكورت األربعينيات، خالل التدخلي البحث من ثانيال الجيل ب  س  ن  ي   

من ينطلق  أن يجب التدخل:" ديوياقترحها  فكرة لوين استعمل وقد. االلجتماعي-النفسي التدخل على

تأسيس  خالل من وذلك االلجتماعي، التغيير تدبير إلى يدعو لوين وكان". التدخل من والبحث البحث،

ة العمليثم  العام، الهدف لتحقيق خطةمع  ،المعطيات جمعف عام، هدفو عامة، فكرة:  تخطيطالصيرورة 

 يقود بحيث ، شكلاللولبي  بأنه الدورات نموذج لوين وصفقد و. العملياتتقويم  وأخيراً  ،الالزم القيام بها 

 الحلول، من جموعةم لتنفيذ تدخل برنامج تخطيط ثم ، للبحث تصور ووضع الوقائع، تشخيص إلى التحليل

 الحرب وخالل[. 8،9،01،00] الجديدة األسئلة أو المشاكل من مجموعة تظهر ثرهأ علىو يموبالتق وينتهي

 بعض في الحاصل النقص لموالجهة للسكان، الغذائية العادات تغيير يروم بحثا لوين قاد الثانية، العالمية

 أوالساكنة األفراد سلوك لتغيير التدخلي البحث فيها تمديع التي األولى المرة تلك كانت وقد. الغذائية المواد

 عند النجاعةقدر أكبر من  وتحقيق بيئتهم في لألفراد أفضل اندماج ولضمان ومواقفهم، وعاداتهم

 .أهدافها متابعة في لمؤسساتا

 تالواليا في كولومبيا لجامعة من[ 02]كوري العالم باسم التدخلي البحث رنتيق التربية، عالم في و

 كوسيلة المقاربة هذه اعتماد األساتذة على كوري ستيفن اقترح الصدد، هذا وفي. األمريكية المتحدة

المتعلقة بما ينبغي أن يكون وما ينبغي أال يكون فيما يخص  الدراسات إن"  :يقول :تعليمهم لتحسين

ومثله من المجموعات،  ف،ي عد باآلال يتعين إنجازها داخل عدد كبير لجداً من الفصول الدراسية ،المدرسة

ه د  إليهم بتغيير أولئك  اوأن يتواله  "بناًء على هذه الدراسات، وهم المدرسون في العمل  طرقهمالذين ي ع 

لدراسة  :"البحثب واميقو أن يجب الذين هم أنفسهم الممارسون كوري، الى بالنسبةف[. 02،01] 

 فالبحث [ .04" ] يمهاووتق وتصحيحها خالتهموتد قراراتهمحتى يتسنى تولجيه  علمية دراسة مشاكلهم

 المشاكل لحل ممارستهم دراسةمن  نولفاعلا خاللها من مكنتي يرورةص الباحث هذا إلى بالنسبة التدخلي

  .العمل أثناء تعترضهم التي

 علىيشددان  معافهما  لوين، مع مقارنة االنتقادات من أقلعدداً  كوري وصف من وبالرغم

 بين التفاعالت قوة إلى هذا ويرلجع. التدخلي البحث يرورةص فيلة العمل بالفريق مسأ إدراج ضرورة

 يعتبر لذلك، وتبعا. والسلوكات المواقف في والتغيير االلتزام خلق إلى تؤدي التي الفريق أعضاء

 بدأ وهكذا،. المدرسة خارج من قيادتها تكون تجارب تقع عليهم أفرادمجرد  وليس باحثين المدرسون

 بدأ ما فسرعان .المدرسون يطرحها التي اإلشكاليات عن لإللجابة فعالة إستراتيجية يعتبر التدخلي ثالبح

 أو الوضعي البحث في المستخدمة المنهجيات عن يبتعدبالتدخل  الوطيد ارتباطه بسبب التدخلي البحث

 داموا ما الموضوعية، دعاءا استطاعتهم في يعد ولم ، فاعلين وايظل أنكان لزاماً على الباحثين فقد  .الكمي

 التغيرات مع التكيف ألجل من مرنة مقاربة باعتماد مطالبون فهم لذلك،. فريق داخل العمل اختاروا قد

لصيقة و ،وغامضةمعقدة  تبقى يستكشفونها التي اإلشكالياتف .التربوية ممارستهم تعرفها التي المستمرة
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هم باختالف تصوراتتختلف  ينمختلف فاعلين بين بالتفاعالتأيضاً  ومتأثرة ملموسة وضعياتب كذلك

  .الممكنة والحلول ألولجه المشكل المتعددةإدراكهم 

 بسبب التدخلي البحث أهمية في ترالجعنوعاً من ال 0957و 0951 بين ما الفترة عرفتوقد 

 و....( ك؟المستهل الوقتو التتبع عدم) ضعفه بسبب التدخلي البحث الباحثين من العديد انتقد وقد. هشاشته

قد ذهب و .للتعميم البحوث هذه نتائج قابلية عدم إلى بالنظر وذلك الفكرية، وسطحيته العلمية غير منهجيته

 يمكن البحث في المستثمر الوقت أن ، وإلىبالبحوث للقيام الكافي الوقت المدرسين امتالك عدمآخرون إلى 

 .التدريس في همعمل يعرقل أن

 دور توثمن كورايمن  [0] ستانهاوس لورانس استلهمت ،[05] وكليمنت دولبيك حسبو

 حول هاأبحاث وفي. المتواصل اليومي البحث منضرب  التدريس مفادها أن فكرةً  ةمعزز الباحث، المدرس

 الباحث دور لعب الى المدرسين تدع الماضي، القرن سبعينيات في انكلترا في الدراسية المناهج إصالح

. التربوية تدخالته تحليل في ومنهجية نقدية نظرة له تكون أن على القادر ارسالمم ذلك باعتباره المتأمل

بتفسير المعطيات لجماعياً، تلك المعطيات التي  والقيام فرق ضمن العمل عليهم حتاقتر لوين، غرار وعلى

 اوسستنه أبحاث على اعتمد فقد ،أيضاً  بريطاني وهو ،[07] اليوت لجون إلى بالنسبةو .تم حصادها فردياً 

 تطوير في ومنخرطين واعين مشاركين يصبحوا أن يجب الممارسين بأن القائلة النظر ولجهة مؤيدا

 .اهتماماتهم صلب من المنبثقة النظريات

 في شعبيته في انتعاشا التربية مجال في التدخلي البحث شهد الماضي، القرن من الثمانينيات منذو

 والتفاعلية التشاركية األبعاد على أساسا التركيز وتم ،اوكند واستراليا وبريطانيا المتحدة الواليات

 التدخلي البحث يتبنى: " واالستقصاء التساؤل على اعتمادا الدراسية الفصول داخل المدرسين لممارسات

[ 08" ] التربويةلمدرسين ا ممارسات وتحسين )...( نقدي تفكير تطوير إلى سعيا لجدلية مقاربة إذن

 الذي التربوي بالبحث للقيام عملية وسيلة باعتباره واسع، بقبول يحظى التدخلي البحث أن من وبالرغم

  .المضاد ما يزال مستمراً  الجدل أن إال المدرسة، في تغيرات وإحداث الممارسات تحسين في يساهم

 أعطت بريطانيا في ألجريت التي البحوث كون إلى [09] ولونكفيست كينغ من كل أشارتوقد 

 و.الميدان في الممارسين حالجيات بتحليل التدخلي البحث يقوم بحيث التربية، مجال في ثللبح لجديدا دورا

 إنتاج من يمكن التدخلي البحث أن تبين[ 08] شون دونالد بها قام التي فاألبحاث ، الكاتبتين لهاتين وفقا

 و الجامعي الوسط من البحث انتقال بداية وهي. الباحثين قبل من االعترافب تحظ سابقاً  لم تجريبية معرفة

 .المربين طرف من تملكه
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 ما معنى البحث التدخلي ؟ 

 يتواله الذي "الذاتي تأملال "يقوم على  من أشكال االستطالع البحث التدخلي شكل بسيط"

فهمهم لهذه و، لتهاوعدالجل تحسين عقالنية ممارساتهم الخاصة ألالمشاركون في مواقف الجتماعية 

 [21] ."ي تتم في إطارها هذه الممارساتلتا ضعياتولالممارسات وا

 [ 20] " .الواقعلتغيير امتعمد تتضمن تدخاليمكن تعريف البحث التدخلي بأنه طريقة للبحث  "

 

بينما  ،[ 22] كمقاربة التدخلي البحث الكتاب بعض فعر   الماضي، القرن ثمانينات ابتداءاً من

ل  ،[21] الممارسة طريق عن للتعلم يرورةص عن البعض تحدث [.20] النهج مصطلح آخرون فض 

 وأخيرا [.25 ،24 ،21] الوسط طبيعة حسب البحث مجال في التشارك مفهومإليه  أضاف اآلخر والبعض

 األوساط من أشخاص مع المشكالت حل وضعية في والتفسير للفهم الجتماعي نشاط عن آخرون تحدث

 هذه بين فعالية أكثر بشكل[ 01] لورين و اركيزم و الفوا من كل يجمعو[. 01 ،6] والعلمية المدرسية

 صبغة ذات للبحث مقاربة العلمية الدراسة من الشكل هذا أن تعريفهم يعتبر بحيث المختلفة، المكونات

 بأن االقتناع على التعريف هذا ويتأسس. ديناميكي سياق في تتطور للتدخل بإستراتيجية مرتبطة الجتماعية

كما  أهداف له تكون أن ، اهتمامهبؤرة  حسب التدخلي، للبحث يمكن و. معايجت أن يمكن والتدخل البحث

 إلى بالنسبةف. ما وضعية تحسين أو المعرفة إنتاج ، المشكالت ،حل يموالتق ، الممارسات فهم التغير،: يلي 

 طبيعي معيش وسط في يجرىوأن  ، حقيقية الجتماعية احتيالجات من نابعا يكون أن يجب التدخلي، البحث

يمكن تكييف أبعاده بحيث )  مرنا يكونوأن  المستويات، لجميع على المشاركين لجميع فيه يساهموأن  ،

 مختلفأن يقوم بتقويم ذاتي عبر و المشاركين بين منتظما تواصال يقيم وأن،( وتطويرها حسب الوقائع

 تدبيرو  د  د  ج  م   صميمت له ،المعيش بالواقع ديناميكي بشكل يرتبط تجريبي طابع التدخلي للبحثو. مراحله

 مع التكيف إلىفيما يهدف  التدخلي البحث يهدفو. الوقت نفس في الفاعل هو الباحث فيه يكون لجماعي

 .[26] تحسينها ألجل من الخاصة ممارساتهم في الذاتي التأمل تنمية على لمساعدتهم المشاركين بيئة

 خاصة قيم نقل على تقوم ممارسة في ميت لكونه التربية مجال فيباألفضلية  التدخلي البحثيحظى 

 القيم تلك مع منسجما يكون أن إلى الباحثسعى ي[ . 27] عالية تربية ذوي أشخاص تكوين لجلأل ومعارف

 . فيها يتدخل التي التربوية يرورةصال من يتجزأ ال لجزء تدخالته ألن نفسها

الفئة  بمشاركة ، وذلكما ويةترب وضعية فيبقدر ما  لجذريتغيير  إحداث إلى التدخلي البحثويرمي 

 البحث في المراد يريالتغ مستوى عن التساؤل إلى يحيلنا ما هذا و. المعنيين المتدخلين كذاو المستهدفة

 في أو الباحث وعي في يريتغ إحداثأن يسعى البحث إلى  يمكن ،[ 05] وكليمنت دولبيك حسبف. التدخلي

 فعالية بتحسين المهتمين المتعلميننشاء لجماعة من إ إلى يسعى أن أو/  و اآلخرين المشاركين وعي

 أفق في باآلخرين أو بالباحث الخاصة الممارسة تطوير إلى التدخلي البحث يهدف أن يمكن كما. تدخالتهم

 وقد. أعضائها ممارسات في و (كمثال التدخل يتم حيث المدرسة) المؤسسة في تحول أو تغيير إحداث
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 يمكن التي المعرفة أنواع عن التساؤل لنا يحق وهنا ،االلجتماعي لمستوىا على تغيير إحداث أيضا يهدف

 أو للتحويل قابلة و صريحة بمعرفة األمر يتعلق الكتاب، فحسب بعض. التدخلي البحث عن تتولد أن

 أيضا المعارف لهذه تكون أن يمكن و. ما سياق في مندرلجة و شخصية أيضاً و وضمنية تجريبية بمعرفة

 طبيعة وكذا يريالتغ أبعادتختلف  أن ويمكن. بها الباحثون تأثر التي المسلمات حسب ةمختلف تمظهرات

 وأحيانا ،واحد بعينه هدف سوى أحيانا البحث يروم ال بحيث ،الباحثينباختالف إدراك  جةنت  مال المعرفة

 هي التي يالتدخل البحث منظومة غاياتفإن  ، [28] وكليمنت دولبيك حسبو. متعددة أهدافا يروم أخرى،

[ 29] زاك سافوا سماها كما أو الفرعية، يروراتصال تكون أن يجبلذا . ه واستراتيجياتير يالتغ نهجتحدد 

  .مواز بشكل ومدبرة متزامن حراك في التكوين، و والفعل البحث: التدخلي للبحث الثالثية الغاية

 صارمة منهجية يرورةص استخدام يمثل " :البحث" قطب

  .أثره يموتقثم  حدوثه طوال وتوضيحه التدخل لتولجيه

ة وضعي في الموضوعة األفعال يمثل " :التدخل " قطب

 إلحداثو التدخلي البحث منظومة من الهدفلبلوغ  ملموسة

  .يريالتغ

 فهم يريد من حققها التي التعلمات يمثل " :التكوين" قطب

 البحث يرورةص ومساهمة التدخل ومضمون وسياقها الوضعية

أيضاً  يمثلو. التغيير إلحداث استراتيجية صفتهب التدخلي

   .الفاعلون فيه ينخرط الذي المستمر التكوين منهجية
 

 [82] النهاية الثالثية للبحث التدخلي: 1الشكل 

 

  ؟ التدخلي البحث خصائص هي ما
 :يتميز البحث التدخلي بمجموعة من الخصائص أهمها 

 اليومية  تهممارسداخل قوم به المدرس ي مندمج . 0

  .فيه النقدي أملوالتما  تنفيذ مخططتم بالتناوب بين تيرورة ص تأملي . 2

وتفسيرها انطالقا من المعارف المعطيات  والمنهجيات  لتعديالت في ما يخصل يتيح المجال مرن. 1

مستجيبا للمتغيرات الطارئة أثناء بذلك  تدخليالبحث، يكون البحث ال يرورةصالمكتسبة أثناء 

 .االعتبار بعينالبحث ويأخذها 

 (.صغيرة نسبيا)يرات عبر مراحل يإحداث تغتمت صياغتها بحيث تؤدي إلى  يرورةص  نشيط. 4

 .أو تالميذهم/ حالجيات األساتذة ويلبي   مالئم. 5

مما يؤدي إلى فهم  المطروح السؤالتوضيح ب تسمح يتم البحث على شكل دورات، كل دورة دوري. 6

 .تائج أكثر داللةأعمق والى ن

 .المدرسة أداء تطوير فييركز على قضية واحدة  هادف .7

 .ومختلف الفاعلين التربويين معا كشركاء لتحسين نتائج التالميذمدرسون يعمل ال تعاوني 8

 .المطروح لسؤالا إللجابة عنظمة لتمن قاربةيعتمد م مخطط. 9

  ممارساتهمتخص ء معارف لجديدة بناهم يمارسون عملهم بو للمدرسين يسمح تعلمي. 01
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 وبحث تدخلي  أكاديمي بحث بين مقارنة
 :يختلف البحث التدخلي عن البحث األكاديمي في مجموعة من العناصر نلخصها في الجدول التالي

 ؟ التدخلي البحث ايجابيات هي ما
 لبحوث التربوية ؟اعلى البحث التدخلي النجاز التركيز ذا لما: الذي يمكن طرحه هوالكبير السؤال

 .ندرج في هذه الفقرة بعض عناصر اإللجابة التي تم تجميعها

 :للبحوث العملية لألسباب التالية وفعاال اقوي االبحث التدخلي نموذلج يشكل

 معينة؛ وضعيةالبحث في سياق خاص أو  ينجز يمكن أن 

 ؛ هعن وضعية البحث و سياق ينبعيد ينمنفصل واأال يكون يجبف - ينشاركم ونقد يكون الباحث 

  ؛امستمر ايموتقإدخال تعديالت والتدخلي  البحثيستلزم 

 تمت دائما نظرية  عتمدبدل دراسة ت ،نظرية من البحث فرص النبثاقفي البحث التدخلي  تتاح

 مسبقا؛ تهااغيص

  البحث األكاديمي البحث التدخلي

 حالجيات التكوين .0 متزايدة  قليلة

 األهداف .2 معرفة نظرية قابلة للتعميم  .نتائج لتحسين الممارسة في سياق معين 

الممارس  يوالجهها التي القضايا تنطلق من

أو من التحسينات الضرورية عمله  في

لمجموعة من األقسام أو لمدرسة من 

 المدارس

تعتمد تحليل نتائج البحوث السابقة 

  وامتداداتها

طريقة تحديد . 1

 تالشكمال

 ،االعتماد على بعض المصادر األولية

يمكن أيضا استعمال المصادر الثانوية و

 وأعمال ممارسين في مؤسسات أخرى

في األبحاث السابقة حول  معمقتحقيق 

  الموضوع باستخدام المصادر األولية

 بيبلوغرافيا. 4

ن ينتمون الى وأو أعضاء آخر/ تالميذ و 

 المدرسة

ويستحسن  ةيليمثذات ت عينة عشوائية أو

 . مشاركينأن تحتوي على عدد كبيرمن ال

  عيناتال تحديد. 5 

فترة زمنية قصيرة، والتحكم على مرن، 

 من خالل عملية التثليث 

يتطلب ضوابط صارمة على مدى 

  فترات طويلة

 البحث تصور .6

المالحظات  -االستدالل االستقرائي 

 والنماذج والتفسيرات والتوصيات

من النظرية إلى  -االستنباطي االستدالل 

  م التأكيدثالبيانات  إلى -الفرضية 

 البحث مقاربة. 7

األولية  المعطيات تجميع في الغالب

 باستعمال اإلحصاء الوصفي 

 المعطيات تحليل. 8  محاوالت تؤدي الى داللة إحصائية

 تطبيق النتائج .9 نظرية داللة عملية داللة
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 قد تؤدي الدراسة الى نتائج مفتوحة؛ 

 متصل بالصالح أو مجال  على مشكلةأي المدرسة،  مسألةعلى  تركيزبالالبحث التدخلي  سمحي

 ؛العام 

 ؛ مدرسينالمهني لل األداء تطوير من أشكال شكل البحث التدخلي 

 الزمالء؛بين  يوفر المزيد من التفاعل 

 للبحث التدخلي امكانات كبيرة للتأثير على التغييرات في المدرسة؛ 

 ساتهم الخاصة؛فرصة للتأمل في ممار مدرسينلل يوفر 

 تهافرصة لتحسين أشكال التواصل بين الممارسين و مضاعفالتدخلي البحث  تيحي. 

 البحث التدخلي؟ يرورة صو ماهي مراحل

نموذلجاً  يستعمل أن البحث التدخليليس المفروض في  [01]و لورين  الفوا وماركيز ذلك كما ذكر

 " .الوسائل التي يمكن أن تستجيب لحالجيات البحثيجب تطوير األدوات و ا، بلوحيدًا، تامًا وربما أحادي

 واستثمرها الحقاً  لقيت اقباال واسعاو 1946في  كورت لوينهي تلك التي استوحت فكر  ولعل أشهر دورة

والتفكير  (أو التدخل) الفعل يتناوب فيها  بصيرورة لولبية"فبالنسبة إليه يتعلق األمر  :العديد من الباحثين

،  (التدخل)الفعل أثناء المالحظة ف ،(أو التدخل)ثم الفعل  المر بالتخطيط للفعل أوال ،يتعلق ا " .النقدي

 :بالشكل التالي  الدورةويمكن توضيح  .(التدخل) وأخيرا التفكير في الفعل

 

 

 

البحث التدخلي في حركة ذهاب وإياب مستمرة بين نمط صيرورة تجلى ي، [28]حسب دولبيك وكليمنت 

االنتقال بين العالم  مثل هذان الباحثان قد، و هذا التسلسل 2يوضح الشكل رقم و. فيه رالفعل و التفكي

متصل بين األنشطة الفعلية  خط غيرفيها بواسطة صورة يفصل ( التصوري)الواقعي والعالم المفاهيمي 

حث هو البا عندما يكون .الباحثين لذاك الواقع حدث في تصورتو األنشطة الذهنية التي  (في الواقع)

خطوة إلى الوراء لوضع تصور  خطوعندما يفكر ويو. ويؤثر( يتدخل) ويفعل الممارس، فانه يالحظ، 
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في تحسين أو  هاستثمارا إلعادة الصيرورةثم يستأنف  موضوع بحثه، فانه يتموقع في العالم التصوري

 .ي لموضوع بحثهعقواتغييرممارسة في العالم ال

 

 [82] ث التدخلييرورة نموذجية للبحص :8الشكل 

  

وضعية نشاهد . البحث التدخلي حركة مستمرة من الفعل والتفكيريرورة صتتضمن مختلف مراحل  

تمثالت عنها ، نرلجع إلى العالم  نكونو  هانحلل ،، نأخذ مسافة منها هاونتساءل بخصوص هاونسميملموسة 

 ج  ذ  م  ن  ن  و  متابعة التساؤل ل نعود إلى العالم التصوري .نالحظ ثم، نتدخل مغايرةإليها بطريقة  ننظرالواقعي ، 

انتظامنا أيضاً بالحجج وبتجميع وذلك عبر التصرف بطريقة مختلفة،  التدخلومتابعة  الفهم تعميقبغية 

مختلفة أو أن نكتب بهدف تقاسم تجربة بحثنا مع  بتسمية األشياءيمكن أن نسمي و ،نتعلم هكذا .ذاتيا

مختلف مراحل  فيما يليونقدم . عا ألبحاث تدخلية أخرى في المجال التربوينصير مرلجف ،اآلخرين

يرورة ص من الصرامة إلى قدر التي تقوم على استعمال تقنيات مخصوصة تمكن من إضفاءيرورات صال

 . [28] المشاكل حل

غيرها من البحث التدخلي، كما هو الشأن في  مجالفي  :تحديد المشكلة وتوضيح الوضعية

 .شكاليةاإل الوضعية أو التي يشعر بولجودهاالصعوبة  بتحديد البحث، تبدأ المرحلة األولى تيروراص

 ويقوم .بمفردهم أو مع متعاونين، أنفسهم  الفاعلون العملي في الوسط استكشاف هذه الصعوبة ولىويت

 ةإعادولجهة نظر أخرى من ألجل تحديدها أو  من و فحص الوضعيةأخذ مسافة على  توضيح الوضعية

يمكن استعمالها  بعض التقنيات هناك .المشكل بمسببات هنا بفهم اإلشكالية واإلحاطةاألمر يتعلق  .تأطيرها

الزوبعة وتقنية المناقشات في إطار مجموعات صغيرة أو كبيرة، : اإلشكاليةإدراكات من ألجل توضيح 

  ...على حدة  حالةالدراسة وة، القصو السردو، الحكاياتاستعمال والتساؤل، واألدوار،  وتمثيل الذهنية ،

ومن ثمة، يتم . عنها تجربة الفاعلين أسفرت تعيين الحلول التي أواليتم  :التدخل/ تخطيط الفعل

 بهدف إتاحةإلى حد ما خطة عمل مفصلة وصياغة  ،قابلية للتطبيق ولحلاللجل اختيار أكثر أل يموتق إنجاز

  .الفاعل -للباحث التجريب فرصة
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أثر  مالحظة من ألجل المالحظاتع يجمتالحل أو الحلول، يتم  توطينخالل  :التدخل/ الفعل

األشخاص الذين إشكالية، وتدوين المقاومات الصادرة عن  اعتبرت التدخالت على الوضعية التي

 .يوالجهون التغيير والتحقق من فعالية ذلك الحل أو تلك الحلول 

 و في مالحظة نتائج التنزيليرورة صنظر في تتلخص هذه المرحلة في إعادة ال :ميوالتقو التفكير

يمكن  بحيثهذا األخير إلى النتائج المنتظرة، سيتم رصده في دليل المتدخل  إذا أدىف .تطبيق الحل المعتمد

يتم رفضه بعد ذلك، حيث تتم فسإلى النتيجة المنتظرة،  يؤد لموإذا . تطبيقه من لجديد في وضعية مماثلة

 .من لجديديرورة صال ةعادإل إعادة صياغة المشكل

قبل الباحث على العموم لجعلها قابلة المكتسبة من  المعارف يتم عرض :تقاسم المعرفة المتولدة

 كانت الإن  طرحها لجانباً  إدرالجها في ممارساتهم الخاصة أو همآخرين يمكن متدخلين لالستعمال من قبل

إنما ندوة أو تقرير حول يوم دراسي،  استعمال أطروحة أو تقرير بحث أو ملخصف .سياقهم الخاصتناسب 

 . لنقد الزمالء تخضعالبحث التدخلي المنجز في  ومساهمة هو شهادة في الموضوع عن تجربة خاصة

 يشترط نتبناه لكونه الذي [8]التدخلي لبحث لماك تاغارت و كميس وسنقدم فيما سيأتي، نموذج 

من قبل كل  ه  ك  ل  م  ت  تجعل إقامة بنية مرئية ه الغاية لهذقترح لكونه ياالشتغال مع المشاركين في الميدان، و

ويتوقع  ،ويتولجه هذا النموذج من البحث التدخلي خصيصا إلى مجال التربية. أمراً متيسراً  مدرس مشارك

الدورية من ألجل أن يعرف لجميع المتدخلين محتوى البحث وأن يرورة صالإنجاز مرحلة سابقة قبل بداية 

م  ل ه م  ما  لباعلى شكل لويرورة صال وتقدم البنية البصرية هذه. همتدخل بخصوصمن التدقيق يكفي  ي ق د 

بأن تطفو على  يسمح كل مرحلة على المرحلة السابقة في إطار تفكير مشتركبها  الطريقة التي ترتكزبين ت

المرحلة  الحدود التي تساعد في توضيحأيضاً و مرالجعةً إيجابيةلمساهمات اإليجابية ا مرالجعةالسطح 

 . المقبلة

 -قبل اتخاذ أي قرار  –الذي يشير إلى أنه على المستوى التطبيقي  1تظهر هذه البنية في الشكل رقم 

يستكشفون أثر تجريبهم للنموذج نهم إ إذ. اسةيناقش المشاركون نتائج التدخالت االستراتيجية لمكون الدر

، فالتدخالت ال يتم تعويضها فقط، [ 11]كميس  هكما يشير إليوبهذه الطريقة، (. 0المرحلة)ويناقشونه 

إلى تحديد  المدرسونيدعى وتحقيقا لهذه الغاية، . وإنما يتم إعادة النظر فيها من قبل أفراد الوسط العملي

تخطيطا فرديا  يصوغونثم يحللون النتائج و (. المرحلة الثانية) اإلعالن عنهاوالوضعيات اإلشكالية 

يم وبتق يقومون وبعد ذلك، وفي لجلسة عامة،(. المرحلة الثالثة) كاز على تجاربهم للحلول الممكنة باالرت

المدرسون وقتا للتفكير يأخذ  ومن ثمة،(. 4المرحلة ) ضمان مرالجعة فعالة للنموذج  شأنها من التي لنتائجا

المرحلة )  النموذج الفردي قبل أخذ قرار لجماعي مرتبط باإلضافات أو التغييرات التي يجب إدخالها على

 (.7المرحلة)  ، كل واحد منهم في حجرته، ثم يجربون هذه الحلول في أقسامهم(6و 5

، وذلك بغية [10] المطلوبة في نفس اآلن ويبين هذا النموذج اللولبي والتكراري الصرامة والمرونة

ون ظهور المعنى للمناقشة مع المدرسين الذين يضمن حقاً  تشاركي تدبير مع ضمان في التفكير توليد تفكير

 [.15، 14، 29]والتغيير[ 12،11]
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 [2]التدخلي يرورة البحثصالمنهجية ل البنية. 3 الشكل

 

 أمثلة للبحث التدخلي

  1مثال

مديرة مساعدة في مدرسة وهي ، [ 16]نذكر على سبيل المثال البحث التدخلي الذي قامت به ديان باكيت 

أن يتمكن لجميع التالميذ من القراءة والكتابة  سة هومدرك همهاأكبر  كان (.اكند)فرنكوفونية في كالغاري 

نفسها وكمديرة مساعدة كانت قلقة بخصوص األساتذة الذين يوالجهون التساؤالت ، في نهاية السنة الثالثة

 .كيفية مساعدة التالميذ الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة واإلحباطات ذاتها فيما يخص

سنوات في  1سنوات في المدرسة الثانوية، و أكثر من  8) تساؤالتي وتجربتي  كانتفي البداية ،"
قررت أن أختار البحث في هذا ف ... التي ولجهت هذا البحث و مالحظاتي هي العناصر( مدرسة ابتدائية

ل في أنشطتهم بمصاحبة تالميذي على الولجه األفض تسمح لي ربما تاالتجاه على أمل إيجاد استراتيجيا
  أن البحث التدخلي إذن يبدو ...، وإذا أمكن ، تولجيه زمالئي في تدريسهم  القرائية المشوبة بالصعوبات

تعميق معرفتي وتحسين نهجي  و فهم الممارسات: ثالثة أهداف  سعى الى تحقيقأ يننأل يناسبني تماماً 
 " ...البيداغولجي
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عند فمن لجهة، : الباحثةرئيسين منبثقين من تجربة  ميناهتماالبحث تثوي خلف  سئلة التيتعكس األ 

ذا كان عما إالى التساؤل ذلك دفعها ف ، دقيقةً سياق األقلية ب امعرفتهلم تكن "كالغاري"وصولها الى 

 المشكل في هذه الحالة الخاصة ، وكيفموالجهة  في شعروا بالذعر الذي شعرت به ن قدوخراآل ونسمدرال

من مستوى لرفع احتى يتسنى  ، ومن لجهة أخرى،التحدي موالجهة هذالجل أل نظرتهم إلى دورهمتطورت 

الطرق كذا زمالئها تصوراتهم و تشاطر أرادت أن ،التدخل لدعم التالميذ في تعلم القراءة والكتابة

 .ات تعلمنحو تحصيل ال في مسيرهم مساعدة إيجابية وفعالةواالستراتيجيات المستعملة لمساعدة التالميذ 

األقليات ؟ ما هو  عملهم في وسطإلى ون سمدرال ينظر كيف: األسئلة التالية إلىستند مشروع بحثها ولهذا ا

تعليم القراءة والكتابة في وسط األقليات الفرنكوفونية ؟  يتم في تعلم القراءة والكتابة ؟ كيف ينسمدردور ال

مكن لهذه الممارسات و لهذه األقليات ؟ كيف ي أوساطما هي االستراتيجيات والممارسات الحالية في 

 الخطابات أن تساعدنا في بناء برنامج فعال لتعلم القراءة والكتابة ؟

 و فهم ممارسات: األهداف التالية  بحسب تمت صياغة األسئلة الكامنة وراء هذا المشروع البحثي وتحليلها

 .                      إنتاج المعرفة والرفع من مستوى التدريس

 اناتجمع البي

 موضوع البحث المدارس  سياق( أ

مهام هذه بوصف الباحثة  بدأتحيث  ،بمدينة ادمونتون( Prairies) بريري أنجزت التجربة مع مدارس

، ..(ة عائالت عسكرية، عائالت مهالجر) وأوساطهم األصلية  التالميذ ، عددوعها ، موقو المدارس ،

 ... الخ في القسم شتغالكيفية االو

 اإلجراء( ب

 : في ثالث مدارس ابتدائية المعطيات ستعملت الباحثة أداتين لجمعا

 بريري مدرسة)  : المالحظة (Prairies) مدرسة كونتروفور  ، نظامية مدرسة( (Contreforts 

اختارت الباحثة هذه المدارس  .( نظاميةغير  مونتان  (Montagnes) مدرسة ، مدرسة نظامية

دت اهتماما خاصا بالفصول الدراسية ، أة عند مالحظو. امالئهلقربها من مقر إقامتها وعملها وز

ضافة الى مرافق باإل ،التعلم بالتعليم و وبالمعدات و ،الفضاء المستعمل داخل القسمتوزيع ب

رسمية بين الالمناقشات غير والمدرسة، ب األنشطة المنظمة خارج الفصول الدراسية ،) المدرسة 

 ؛(دا آخر للمعطيات التي تم تجميعهاالمدرسين التي يمكن أن تجلب بع

 تجاه هم ودور العمليةتهم تجرب و همتكوين )مديري المدارس مع المقابالت مع المدرسين و

بالفرنسية الذين يعانون من ين وتكييفها مع تالميذ األقليات الناطق لتدريسل همومقاربات المتعلمين،

 ( صعوبات تعلم القراءة و الكتابة

 هافسيرتحليل البيانات وت

على  المقابالتكل دونت الباحثة فقد  .تم تحليل المعطيات النوعية حسب الموضوع ، يلتولجيه الدراسة

 بتفييئها قامت ، ثم .للحفاظ على الجوهر هاكلمة كلمة ، دون تغيير بناء الجملة أو هيكل ، لجهاز الكمبيوتر

لم  موضوعات يشمل خالل تحليل موسع بعد ذلك ، قامت بتفسير النتائج منو . المهمة الستخراج العناصر

 تهامناقش و فهم النتائجمحاولة ، وذلك باستخدام خبرتها الشخصية كمدرسة ل تكن متوقعة في التساؤل األول

بعض التفسيرات التي ، مع ترك  الموضوع في كتابات و نظريات باالعتماد علىوذلك مع زمالئها ، 

    ...مشروعهاب ليست لها صلة
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 عن أوساطالمكتسبة من قراءاتها ارف خالل هذا البحث المع تجميعهاالتي تم  المعطياتباستخدام و

بالقراءة المتصلة والمقاربات و الممارسات التعليمية  البيداغولجية المعاصرةكذا المذاهب و ؛األقليات

لباحثة ، إلى ابالنسبة ف .اص باألقلياتفي سياق خ برنامجا لتدريس القراءة والكتابةلنفسها  أعد توالكتابة ، 

الرغم بعند نهاية السنة الثالثة  ي ن  فك التشفير و الفهم المطلوب   مستوىالتالميذ  أن يبلغ هذا البرنامجمن شأن 

واقع  بعين االعتبارالبرنامج أيضا أن يأخذ  ويتعين .( وخاصة في القراءة)من التأخر المتراكم عند البعض 

 .و التربية المرتبطة بهاألقليات  أوساط

 .هذا البحثإلى كتابة تقرير بحثي على شكل أطروحة الماستر الخطوة األخيرة بالنسبة وقد كانت  

 . 8المثال 

 :نقترح المثال التالي ،في هذا الجزء

الواليات )و عشرين سنة من الخبرة في مدرسة ثانوية في شمال فلوريدا  اً أربع راكم مدرس: الباحث 

 ( المتحدة

  :تحديد المشكل

 بتعلم العلوم، إذ يغادرون المدرسة دون اكتساب الكفايات ن واألمريكيألطفال ا ال يهتم :معاينةال

 .األساسية

  المتعلمين على تعلم العلوم حفز :الهدف. 

  كيف إلدماج التكنولولجيا(برنام متعدد الوسائط الاستعم :HyperStudio ) في مقرر العلوم أن

س  التالميذت  يكون له أثر على  م   .تعلم العلوم داخل الفصل وخارلجهل ح 

 س  ح  التكنولولجيا على ت   أثرهو  ما  ؟تعلم العلومل التالميذ م 

 جمع المعطيات

 هذا على ختيار اال وقع .(المعادل للسنة الثانية إعدادي)تلميذ من قسم السنة الثامنة  10: العينة

 .لولجستيكية ألسبابالقسم 

 ابيعستة أس: مدة الدراسة. 

 استمارات مولجهة للتالميذ واستمارات مولجهة لآلباء : من ثالثة مصادر  ع المعطياتيجمتم ت

 .ومالحظات األستاذ
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 هاتحليل المعطيات وتفسير

وفي  هوأثناء يالدراسالفصل  المعطيات من خالل مقارنة مواقف التالميذ تجاه تعلم العلوم في بدايةإنتاج  تم

 .األستاذ مالحظات أيضاً و همأفعال وردودالتالميذ وآبائهم اقف مو توثيق كما تم . تهنهاي

 96%إلى  75%نتائج االستقصاءات أن نسبة التالميذ المتحمسين لتعلم العلوم انتقلت من  أظهرت . 

  هاخالل الدراسة وبعد هملتعلم العلوم في تعليقات تحمس التالميذانعكس. 

  ن أووحفزتأبناءهم م أن يرون منهم %61أظهرت نتائج االستقصاءات الخاصة باآلباء أن 

 .هاوذلك قبل الدراسة وبعد ،لموضوع تعلم العلوم متحفزون لجداً 

 

  أمثلة أخرى للبحث التدخلي. 3

 :معينة موضوع بحث تدخلي في أوساط كانت سبق أن اإلشكاليات التالية 

 إنجاز مشاريع تربوية. 

 الم والتواصل في التربية، إدماج المقاربة إدماج تقنيات اإلع: إعداد مشاريع بيداغولجية معينة

 ...ستراتيجية في التعلم، إرساء التعلم التعاونياال

 تدبير التعاونيات والفرق المسيرة ذاتيا: تنمية المنظمات. 

  ،النقص الحاصل في من  على بينة ألنيو ،بتنمية األطفال تنمية شاملة كشخص ملتزم بالنسبة إلي

. دعم األطفال الموهوبين خدمةبمعية اآلباء  وأحدث د  ع  ، سأ  سين سةمدرالالدعم المقدم ألطفال 

وذلك بهدف  الموارد المتاحة في المدرسة،على اعتمادا على اآلباء و ه الخدمةهذوسيتم توفير 

 .تعزيز التعلم والنمو لدى هؤالء األطفال

 بضرورة احترام  بالدار البيضاء ومهتم سين كطالب بالماستر في التربية وكأستاذ في ثانوية

فريقا من األساتذة المهتمين باإلشكالية بدعم من إدارة  الفروق الفردية، سأحدد وسطا للبحث وأكون

ف ز  من ألجل الحفاظ على  بشكل لجماعي، المؤسسة، وذلك بهدف تنظيم أنشطة خاصة تالميذ  ت ح 

حترام احتيالجاتهم وبذلك سيمكن ا. غالبا ما يهملهم النظام المدرسيو يتمتعون بسرعة التعلم

   .واختالفاتهم
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 على صرامة البحث التدخلي؟لحكم ا معايير ما
 :، يمكن تجميع معايير الحكم على صرامة البحث التدخلي في الجدول التالي[05]حسب دولبك وكليمنت 

 التساؤالت المعيار 

تم تقديم سياق  البحث؟ هل هو مالئم لألهداف المرلجوة؟ هليرورة ص وصف هل تم التماسك المنهجي

 البحث؟ يرورة ص البحث؟ هل تم وصف العوامل التي أثرت على

من  تفحصهل هذا البحث مثال ألحكام مسبقة، وهل معطياته وطرق تحليلها يمكن أن  التأكيد 

  ؟قبل اآلخرين

هل الحل الذي تم التوصل إليه يستجيب إلى الحالجة الحقيقية المعبر عنها من قبل  الجدوى 

اللجتماعية والسياسية الوسط اكراهات إالبحث بعين االعتبار  ذن؟ هل أخالفاعلي

 واالقتصادية والثقافية ؟ 

هل نعرف مصادر المعطيات المحصل عليها؟ هل هي موثوقة؟ هل تم لجمعها بطرق  الموثوقية والتملك

 البحث؟ ذصارمة؟ هل هي منسجمة مع تنفي

 عينة؟هل البحث يستجيب لحالجيات مجموعة م مة ءالمال

احترام القيم 

والمبادئ 

 الديمقراطية 

 لجوبالبحث؟ هل تم إشراك الفاعلين؟ هل كان  ينهل تم احترام حقوق األفراد المعني

مختلف المتدخلين؟ هل تم إشراك كل الفاعلين في اتخاذ  بينالعمل يسمح بالتقاسم 

 القرارات؟ 

ذلك ب للقيامما يكفي من المعلومات لحكم على البحث يتوفرون على ا لهميعهد هل من  المصداقية

 بطريقة معقولة 

تقاسم تجربته مع ممارسين آخرين؟ هل النتائج المحصل بلباحث لالبحث  يسمحهل  االنتقالية 

من يولجدون في سياقات إلى عليها في سياق معين يمكن أن تكون لها دالالت بالنسبة 

 ؟أخرى 
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