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اإحدى  اأْم�ضى  قد  اأنه  يبدو  اأْمٍر  تاأكيد  القول  ناِفلة  من  لعّله 
ُم�ضّلمات البْحث يف �ضتى ُحقول املَعرفة، وهو اأهّمية املَنهج 
يف الدرا�ضات الأَدبية والفّنية وغريها. فهو الذي ُينري ُدروب 
عنها،  املَبحوث  »احلقيقة«  بلوغ  اأ�ضباب  ويوّفر  الباحث، 
يقّدمه  ما  ل  بف�ضْ وذلك   ... لالعتماد  البحث  نتائج  وُير�ّضح 
للُم�ضتغلني مبجالت البحث العلمي عاّمًة من مفاهيَم وتقنياٍت 
والن�ضو�س  الظواهر  قراءة  على  ُتعيُنهم  َعَملّية  واإجراءات 
مالحظًة وتفكيكًا وحتلياًل وتاأوياًل وتقوميًا. وبقْدر ما تكون 
يكون  بدقة،  دة  حمدَّ ا�ضتغاله  واآليات  وا�ضحًة،  املنهج  َوى  �ضُ
اأداُء الآِخِذ به ناجعًا، وَحفُره يف اأدمي املَدرو�س وَغْوره فّعاًل، 
وم�ضاُره م�ضبوطًا َجِلّيًا؛ ما يجعل مردوَده يف املقاَربة واملعاجلة 
للباحث  ي�ضتقيم  لن  ذلك  وبدون  مْوفوَرها.  الثمار  م�ضموَن 

�ضرْيٌ يف م�ْضعاه نحو ك�ْضف احلقيقة اأو الرْبَهنة عليها.

اهتمام  من  َحّظًا وافراً  نالْت  قد  امِلنهاجية  امل�ضاألة  واإذا كانت 
والإن�ضانيات،  والفنون  الآداب  يف  ريه  وُمَنظِّ الغْرب  داِر�ضي 
مِبثل  باٍد–  هو  –كما  َظ  حَتْ مل  عربيًا،  اأنها،  اإّل  بعيد،  اأمٍد  منذ 
تلك العناية ول بقريٍب منها، على الرغم من اأن ُنقوَدنا احلديثة 
اأغلب الأحايني، عالًة على النقد الغربي  واملعا�رشة تظّل، يف 

قضية املنهـج يف جمال 
البحـث الرتبوي

فريد اأمع�س�سـو

َيخفى،  ول  الدرا�ضة.  يف  ومناهجه  ومفهوماته  ونظرياته 
م�ضهدنا  يف  املنهج  ُم  َي�ضِ الذي  ال�ضطراب  حْجم  كذلك، 
�ضاأنًا  اأقّلها  لي�س  خمتلفة  جوانب  من  ال�ضتينيات،  منذ  الأدبي 
ْبط  ن من �ضَ م�ضائل املُ�ضطلح ومدى ا�ضتيعاب َجْوهره والتمكُّ
يدعو،  الذي  الأْمُر  الإْجرائية،  ِكيانه  مات  ُمقوِّ وِفقه  اأدواته 
الأدبية  الدرا�ضات  يف  املنهاجية  الق�ضية  اإيالء  اإىل  باإحلاح، 
الُوقوف  مَن  َبْدءاً  الهتمام؛  من  َمزيداً  عمومًا،  والإن�ضانية، 
على َمرجعيات مناهج النقد الغربّي الوافدة و�ضياقاتها، وانتهاًء 
ب�ضْبط ميكانيزمات ا�ضتغالها متهيداً لتوظيفها الواعي يف فّك 
ُم�ْضتْغَلقات الن�س العربي، وجْتلية قَيمه الفكرية واجلمالية، بعد 
الجتهاد يف تْبِيئتها وخْلق ُج�ضوِر توا�ضٍل بينها وبني اأدبنا مبا 

له من َخوا�ّس مُتيِّزه.

يف  متماثاًل  واحداً،  طْرحًا  لدينا  املنهج  م�ضاألة  ُتْطَرح  ول 
حقل  من  يتباَين  ذلك  اإن  بل  اإ�ضكالته،  وحجم  ِحّدته 
امل�ضاألة  تلك  اإىل  التفتت  ُحقوًل  ُنْلفي  لأّنا  اآَخر؛  اإىل  معريف 
فكان  الأمام؛  اإىل  اأ�ضواطًا  بها  املُ�ضّي  وحاولت  عقود،  منذ 
كتابات  فيها  اأْن ظهرت  معًا،  ونتائجه،  ذلك  متَطلَّبات  من 
وا�ْضتجالء  فيها،  البحث  طريق  ر�ْضم  اإىل  راميٌة  واجتهادات 
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اأخرى  املُقابل، نرى حقوًل  معاملها واآلياتها وتقنياتها. ويف 
ال�ضاأن  بتاآليَف تخ�سُّ  َرْفدها  اإىل  َم�ضي�س احلاجة  ل تزال يف 
البحث  جمالت  اإىل  بالن�ضبة  احلال  هو  كما  فيها؛  املنهجي 

الرتبوي العربي.

منظومة  �ضمَن  الرتبوي،  البحث  واقع  اإىل  َعْجلى  ملْحًة  اإن 
البحث العلمي العربي بعامٍة، َتِنّم عن وجود خ�ضا�س ونق�س 
يف عدٍد من جوانبه، بخالف ما هو ملحوظ، مثاًل، يف جمال 
كاوى  ال�ضَّ خالل  من  النق�س  ذلك  ويتاأكد  الأدبي.  البحث 
الرتبية  علوم  يف  الباحثني  من  ِمراراً،  ُت�ْضَمع،  التي  رة  املتكرِّ
بني يف مراكز التكوين. لذا، جتُد كثريين  هم، ومن املتدرِّ اأنُف�ضِ
والديدكتيكية  الرتبوية  اأبحاثهم  اإجناز  على  ُيْقِدمون  منهم 
ني –اأو  لني مبناهِج النقد الأدبي ونظرياته ومفاهيمه، نا�ضِ متو�ضِّ
ُمتنا�ضني– ما بني املجالنْي الَبْحِثينْي من فروق مائزة! �ضحيٌح 
مات املنهج يف الدر�س النقدي والأكادميي  اأن جملًة من مقوِّ
–يف  تن�ضحُب على البحوث الرتبوية والبيداغوجية، ولكنها 

ه– ت�ضتلزم اإْعماَل تقنيات واإجراءات منهجية اأخرى  الآن نف�ضِ
ٍة تالئم طبيعَتها. خا�ضّ

علمي  مناٍخ  ظّل  يف  الرتبوي،  بالبحث  الهتمام  توايل  ومع 
مكتبة  تكوين  اإىل  حاجتنا  تزداد  جتلياته،  بع�س  اإىل  اأْوماأنا 
ما  وعلومها  الرتبية  يف  للباحثني  توفِّر  غنّية  متخ�ض�ضة 
ومرْتَجمة  موؤلَّفة  وتطبيقية،  نظرية  درا�ضات  من  يحتاجوَنه 
ُتعيُنهم  َر�ضينة  اأجنبية كذلك، ومن دلئل وكتابات  وبلغات 
ُخْطواته  يف  والتحكم  الرتبوي،  البحث  اآليات  امتالك  على 
ْبطًا ُيَي�رشِّ عليهم  ومهاراته، و�ضْبط مناهجه، على اختالفها، �ضَ
بُخلّو املكتبة  القول  اإن  املَْرُجوة.  النتائج  البحث وبلوغ  �ُضبل 
لل�ضواب  جُمانٌب  القبيل  هذا  من  تاآليف  من  العربية  العلمية 
الكتب  من  عدداً  ثناياها  بني  ت�ضّم  لأنها  امللمو�س؛  وللواقع 
والدرا�ضات يف ميدان البحث الرتبوي وتقنياته وُطُرقه ونْحو 
الحتفال  ي�ضتوجب  ما  كاٍف؛  غرَي  يظل  ذلك  ولكّن  ذلك، 

اأكرث بهذا املجال تاأليفًا وترجمًة.

ب�حث من املغرب

جانب من مهرجان ال�ضينما يف التعليم يف مركز املعلمني يف نعلني.




