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 الممخص
ىدفت الدراسة تعرؼ التحميؿ التموي )البعدي( لمدراسات المستقبمية التربوية في الجامعات 

ـ(، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الدراسات 0202-0202خالؿ الفترة ) األردنية
المتخصصة في مجاالت أصوؿ التربية )فمسفة، فكر( في الجامعات األردنية لمفترة ما بيف 

( أطروحة ورسالة ماجستير، وتـ استخداـ المنيج التموي 02(، وبمغت العينة )0202-0202)
الزيادة الكبيرة في عدد األطاريح التي تبحث في نتائج الدراسة )البعدي( ليذه الدراسة، أظيرت 

فمسفة التربية والتنشئة االجتماعية والفكر التربوي المعاصر والفكر اإلسالمي وقمة مف األطاريح 
التي تبحث في اقتصاديات التعميـ والبحث التربوي، وأظيرت النتائج أنو تـ استخداـ مجتمع 

جامعات وطمبة المدارس وأعضاء ىيئة التدريس بشكؿ كبير وقمة مف وعينة الدراسة مف طمبة ال
الباحثيف تستخدـ أرباب العمؿ أو أولياء األمور في أطاريحيـ، كما أظيرت النتائج أنو تـ 
استخداـ اإلستبانة كأداة لمدراسة في جميع األطاريح ورسائؿ الماجستير ويعود ذلؾ لممنيج 

المسحي الوصفي.  وفي ضوء نتائج الدراسة تـ تقديـ العديد المستخدـ الذي غالبا كاف المنيج 
مف التوصيات ومنيا وضع رؤية مستقبمية لمدراسات المستقبمية التربوية تتبناىا وزارة التعميـ 
العالي لمنيوض بالبحث التربوي وتنميتو في الجامعات األردنية، وأف يتـ ادراج مساقات في 

بحيث تركز عمى الجانب التطبيقي والعممي لالستفادة مف ىذه  اقتصاديات التعميـ والبحث التربوي
 المساقات.

 الدراسات المستقبمية التربوية، التحميؿ التموي )البعدي(. الكممات المفتاحية:
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Summary 
The study aimed to identify the meta-analysis of future 

educational studies in Jordanian universities during the period             
(2010-2020 AD), and the study population may consist of all studies 
specialized in the fields of educational origins (philosophy, thought) in 
Jordanian universities for the period between (2010- 2020), the sample 
amounted to (30) theses and a master’s thesis, and the meta-method 
was used for this study. In the economics of education and educational 
research, the results showed that the study population and sample of 
university students, school students and faculty members were largely 
used, and few researchers used employers or parents in their thesis, 
and the results showed that the questionnaire was used as a study tool 
in all Theses and master's theses are due to the method used, which 
was often the descriptive survey method. In light of the results of the 
study, many recommendations were presented, including the 
development of a future vision for future educational studies adopted by 
the Ministry of Higher Education to advance and develop educational 
research in Jordanian universities, and to include courses in the 
economics of education and educational research so that it focuses on 
the practical and practical side to benefit from these courses . 
Keywords: educational future studies, meta-analysis 
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   المقدمة:
عة مف التغيرات المتسارعة والتي تؤثر عمى كافة القطاعات في يشيد العالـ مجمو 

الدولة، ومف أبرز ىذه التغيرات ما أضافتو التطورات التقنية والتكنولوجية، مما أوجد حاجة لوجود 
مجموعة مف الدراسات المرتبطة بالمستقبؿ المرتكزة عمى منيجية عممية ونظرية تحميمية، قائمة 

 طالؽ بو نحو المستقبؿ.عمى تحميؿ الواقع واالن
والعمـ بالمستقبؿ عمـ قديـ وليس مستحدث، إذ أف المتتبع لتاريخ الحضارات يجد أف 
اإلنساف كاف دائما في محاولة لمعرفة ذاتو ومكانو في الحياة وماىية مصيره، لذلؾ ابتدع فكره 

لفرضيات العممية أعدادًا مف الخرافات واألساطير والعقائد والمذاىب واليوتوبيات الخيالية وا
كمعرفة المستقبؿ، فقد الحظ اإلنساف النجـو وحركتيا وراقب الفيضانات الموسمية في األنيار، 
وتأثر كثير بالكينة والعرافوف والمنجموف الذيف ليـ سمطة وقوة اقتصادية ضخمة ويتنبأوف 

ي ومجاؿ لتجمي بأحداث المستقبؿ والعامة مف الناس يطيعونيـ بدوف تفكير، فالمستقبؿ أفؽ زمان
ذا لـ يتطور اإلنساف عندىا تنعدـ قيمة الزماف، وتغدو فكرة المستقبؿ عديمة  تطور االنساف، وا 

 (.0202الجدوى )ىاني، 
         ويشير مفيـو زمف المستقبؿ بأنو االنطالؽ مف الحاضر لمنظر إلى الماضي

                  جة ما، فيو إذفواالستفادة مف التجارب السابقة وربما توقع المستقبؿ البعيد بدر 
               الدرجة التي يتـ فييا توقع المستقبؿ، ودمجو مع الحالة النفسية الحالية لمفرد

(Henry & Zacher & Desmettem, 2017.) 
                    وىناؾ إجماع بيف مؤرخي المستقبميات عمى اف ىربرت جورج ويمز

(Herbert George Wells و ) ىو مف أشير كتَاب روايات الخياؿ العممي، أنو أوؿ مف
استخدـ مصطمح "عمـ المستقبؿ" ، إذ قدـ إضافات عميقة في تأصيؿ االىتماـ العممي بالدراسات 

، أماـ المعيد الممكي البريطاني دعا إلى 0020المستقبمية، وفي محاضرة ألقاىا في يناير 
           دعا عالـ السياسية األلماني أوسيب 0090االىتماـ بعمـ المستقبؿ.  ثـ في عاـ 

           ( لتدريس المستقبميات، حيث كاف ُيعنى بإسقاط التاريخ Ossip Felecchtheimفمختايـ )
( Futurologyعمى بعد زمني الحؽ، وبعض المؤرخوف يطمقوف عميو مؤسس عمـ المستقبؿ )

 (.  0200)منصور، 
يائؿ الحاصؿ في كافة المياديف، وتدفؽ المعارؼ ومف الجدير بالذكر أف التطور ال

بشكؿ كبير أدى إلى تطور عمـ قائـ بذاتو يسمى عمـ المستقبميات، وىو عمـ يبحث في المستقبؿ 
واستشرافو والتنبوء بو، ولو عدة مناىج عممية يعمد فييا الباحث إلى دراسة الظاىرة االجتماعية أو 

قيا الزمني كيؼ كانت في الماضي، وكيؼ أصبحت في السياسية أو االقتصادية ويقؼ عمى سيا
الحاضروكيؼ ستكوف في المستقبؿ، وليذا عمد العمماء والباحثيف في الدوؿ المتقدمة إلى إنشاء 
كميات ومراكز دراسات وبحوث لتوفير الحموؿ الممكنة الية مشاكؿ قد تبرز في اآلجاؿ القريبة 

 (.0202والمتوسطة والبعيدة )جندلي، 
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بؽ يمكف القوؿ أف مصطمح الدراسات المستقبمية القى اىتماما مف مختمؼ ومما س
الدوؿ لما فيو مف استشراؼ وتحضير لمستقبؿ مأموؿ وممكف، فيو  يسير وفؽ منيجيات عممية، 
في العمـو االجتماعية واالقتصادية والسياسية وأخذت الدوؿ تعوؿ عمى ىذه الدراسات وتأخذ 

لقادمة، فعمـ المستقبؿ واستشرافو قائـ عمى خزانات فكر ومعرفة، بنتائجيا لمستقبؿ اآلجياؿ ا
 تخزف المعمومات ويتـ اإلضافة عمييا واسترجاعيا لفائدة الدولة بكافة قطاعاتيا.

كما أف العالـ اتجو منذ بداية القرف الماضي نحو نشر الدراسات المستقبمية والتي  
ية والتعميمية واالجتماعية واالقتصادية. انطوت عمى فائدة عظيمة مف كافة النواحي التربو 

وأصبحت  الدراسات المستقبمية مف البديييات في الدوؿ المتقدمة وبذلؾ وجود ظاىرة "مصانع 
الفكر" التي ىي قاعدة مف مراكز البحوث والدراسات اإلستراتيجية التي تقـو برصد وتحميؿ 

والخارجي، ليس في أوقات األزمات وتعزيز المعمومات والمعوؿ عمييا صناعة القرار الداخمي 
نما مع استمرارية ظاىرة الدولة ودورىا في توفير الخدمات األساسية وضماف المصالح  فحسب، وا 
الحيوية في المجاالت كافة، وأفرزت العديد مف التجارب العالمية في إنشاء مراكز لمدراسات 

المتحدة األمريكية وىي ( في الواليات Rand Corporationالمستقبمية مثؿ مؤسسة رند )
 (.0200( )ىاشـ وطعمة، Think Tanksمؤسسة رائدة في إنتاج خزانات التفكير )

وىذا األمر الذي جعؿ الباحثة تمجأ إلى استخداـ التحميؿ التموي لمدراسات المستقبمية في 
ؿ أصوؿ التربية والذي يقـو عمى جمع وتحميؿ الدراسات المتعمقة بالمواضيع ذات الصمة بأصو 

 التربية في البعد المستقبمي.
( التحميؿ التموي بأنو: تحميؿ Armstrong, 2016( الذي ورد في )Glassويعرؼ )

إحصائي لمجموعة كبيرة مف نتائج الدراسات بيدؼ تكامؿ االستخالصات أو المعمومات وييدؼ 
سريع لمدراسات إلى خمؽ تكامؿ في نتائج الدراسات ذات الموضوع الواحد وطريقة لفيـ التزايد ال

السابقة، وقد تعددت المصطمحات التي أطمقت عمى التحميؿ التموي ومنيا: التحميؿ الما ورائي، 
 .التحميؿ الفوقي، التحميؿ البعدي

ويعد التحميؿ التموي أحد المناىج المتقدمة لمتمخيص األمبريقي لمدراسات والبحوث، إذ 
ئؿ مف األدبيات الذي يتجاوز الشأف األكاديمي، أنو يساىـ بقدر كبير في مسألة تفسير الكـ اليا

كما أف التحميؿ التموي منيج وصفي تحميمي ييدؼ إلى استخالص النتائج الكامنة وراء عدة نتائج 
مستمدة مف دراسات فردية ذات خصائص محددة، وىو ليس مجرد تطبيؽ لمجموعة مف 

لمدراسات المعنية بالظاىرة اإلجراءات اإلحصائية بؿ يتخطى ذلؾ بكثير حيث يتـ عمؿ مسح 
جراءات  محؿ الدراسة، وتفحص اإلطار النظري لتمؾ الدراسات، وايضا مشكمة البحث والفروض وا 
الدراسة والنتائج ثـ وضع المعايير الستخالص الدراسات التي تخضع نتائجيا إلعادة التحميؿ 

 (.0202واتخاذ القرارات المناسبة )الكمية، 
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 تعزيز في ىا المعمؿ األوؿ والمحرؾ الرئيس الذي يساىـباعتبار  وتعمؿ الجامعات
 تكويف في الفاعؿ دورىا خالؿ مف لمدوؿ واألمنية واالجتماعية السياسية واالقتصادية التوجيات

تقـو الجامعات بدور بناء المجتمع وتطوره المجتمعات،  إذ  داخؿ التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد
ف الكفاءات األكاديمية العممية واألدبية والفنية، إذ تعمؿ ىذه وتنميتو بما لدى الجامعات م

الكفاءات عمى تنمية الفكر وتطويره وتوجيو النشء إلى المستقبؿ القريب، وتعَزز دافعية الشباب 
نحو بناء المجتمع وتوجو الطمبة نحو التدريب العممي والتثقيؼ األدبي ، كما وتساعد الجامعات 

دؿ العممي والثقافي ليعود طالبيا بأفضؿ االفكار لمتطوير باالطالع عمى في بعثات خارجية لمتبا
 أفضؿ النماذج العممية والفكرية. 

ومف الجدير بالذكر أف جودة مؤسسات التعميـ العالي تعتمد عمى تمَيز أعضاء ىيئة  
نتاجية، التدريس فييا، فالمتميز يسعى إلى بحوث رائدة تسيـ في إثراء المعرفة وتطوير الفنوف اإل

فالبحث العممي ىي مف أولوليات عضو ىيئة التدريس، والتي تتطمب منو مجيودًا فكرياً منظمًا 
ىادفًا إلى تنمية المعرفة اإلنسانية باإلضافة إلى ميمة التدريس التي يقـو بيا بإنتظاـ.  وتمثؿ 

               سبةنشاطات البحث العممي التي يقـو بيا أعضاء ىيئة لتدريس في الدوؿ العربية بن
           %( مف أعبائيـ الوظيفية عمى عكس الدوؿ المتقدمة التي تمارس ىذه النشاطات2)

%( مف اعبائيـ الوظيفية، كما أف سمعة الجامعات ترتبط باألبحاث التي تنشرىا 00بنسبة )
 (.0202)وصوص، الجوارنو والعطيات، 

طارئة بسبب التقدـ العممي والتقني وينبثؽ مف أىمية وجود الكثير مف التغيرات ال
الحاجة دراسات مستقبمية متخصصة تنطمؽ مف الجامعات، ألف ىذه الدراسات تعد وسيمة في 
إرساء قواعد وأفكار تبنى عمى أساس عممي تساعد الدولة لمواجية أي طارئ، وتمكنيـ مف 

مف الخبراء والمختصيف  التعامؿ معو.  باإلضافة إلى أف الجامعات األردنية تمتمؾ عددًا كبيراً 
دارة استشراؼ المستقبؿ، لذا يجب استغالؿ ىذه الكفاءات           ذوي الكفاءة في مجاؿ التخطيط وا 
في إرساء قواعد تنطمؽ نحو رؤية مستقبمية مأمولة مرتكزة عمى  دراسات مستقبمية تعدىا 

 الجامعات األردنية. 
 مشكمة الدراسة

نة في الدراسات المستقبمية إلى تطور البحوث العممية تؤدي المعرفة المتوفرة والمخز 
واألكاديمية، إذ أف الدوؿ المتقدمة تقـو بتفعيؿ آليات ووسائؿ االستفادة مف ىذه الدراسات وتدعـ 
تطويرىا لمصمحة تحقيؽ الفاعمية األكبر لمؤسسات صنع القرار حتى توفر فيـ أعمؽ وأدؽ 

دوؿ وبالتالي مواجية اية صعوبات قد تحدث.  وحيث أف لمتطورات والتحديات التي تجابو تمؾ ال
المعرفة قوة وتبرز ىذه القوة بشكؿ سمطة فعمية توظؼ لتحقيؽ األىداؼ المستقبمية المرجوة ، 
فالبحوث العممية التي تنشر في الجامعات يؤخذ بيا لرؤية مستقبؿ ممكف ومحتمؿ، وتتطمع إلى 

 (.0202ية، تحدي المخاطر المتوقعة بطريقة مبدعة )زك
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كما أف دور وتأثير  الدراسات المستقبمية ليس آنيا بؿ ىو مستمر بأستمرار تواجدىا في 
الجامعات  التي تركز بشكؿ كبير عمى أىـ المستجدات في المجاالت العممية والثقافية 
واالقتصادية والسياسية، وتضع بيف أيدي المفكريف والعمماء نتائج دراسات استمرت سنوات، 

ذ أف الجامعات اإلردنية والتعميـ العالي فييا ُموًلد وتوصي ات لما ىو متوقع في المستقبؿ، وا 
لمبحوث والدراسات التي يقـو بيا أعضاء ىيئة التدريس مف ذوي اإلختصاص، وحرصًا مف 
الجامعات عمى توفير محركات البحث وأميات الكتب ومرافؽ وتجييزات تقنية لمقياـ بالبحوث 

يظير ذلؾ مف خالؿ البحوث أف المجتمع اإلردني متطور عمميًا ومتفاعؿ مع بإتقاٍف عاٍؿ، و 
 التطورات العممية الحاصمة في العالـ أجمع.

استشعرت الباحثة ضرورة أف تُفعؿ الجامعات االبحاث العممية التي تدعو إلى وقد 
ز الفكر واليوية تدعيـ التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد الذي ييسر عممية اتخاذ القرار، وتعزي

العربية في ظؿ التحديات التي تواجو الطمبة في الجامعات عمى صعيد البحث العممي في القرف 
في التربوية   الحادي والعشريف، وبذلؾ تتحدد مشكمة الدراسة في واقع الدراسات المستقبمية

 الجامعات األردنية ورؤية مستقبمية لتطويرىا.
 اآلتية: وينبثق من ىذه المشكمة األسئمة

الجامعات األردنية كما تعكسيا نتائج التحميؿ  في   الدراسات المستقبمية التربويةما واقع  .0
 التموي؟

بناًء  0202-0202ما المشكالت التي تواجييا الدراسات المستقبمية التربوية  لمفترة ما بيف  .0
 عمى نتائج التحميؿ التموي؟

 ىدف الدراسة:
المستقبمية التربوية في أصوؿ التربية في راسات الدتيدؼ الدراسة إلى تعرؼ واقع 

الجامعات األردنية كما تعكسيا نتائج التحميؿ التموي، وتعّرؼ المشكالت التي تواجييا الدراسات 
بناًء عمى نتائج التحميؿ   0202-0202المستقبمية التربوية في أصوؿ التربية لمفترة ما بيف 

 التموي
 أىمية الدراسة:

المستقبمية التربوية في الدراسات راسة في أنيا تتناوؿ تعرؼ واقع تتمثؿ أىمية الد
أصوؿ التربية في الجامعات األردنية كما تعكسيا نتائج التحميؿ التموي )البعدي(، وتعّرؼ 

-0202المشكالت التي تواجييا الدراسات المستقبمية التربوية في أصوؿ التربية لمفترة ما بيف 
أىمية الدراسة مف كونيا تشكؿ األساس الذي تبنى . وتنبع ميؿ التمويبناًء عمى نتائج التح 0202
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عميو خطط تطوير وتفعيؿ دور  الجامعات األردنية في تطوير الدراسات المستقبمية التربوية في 
أصوؿ التربية، وذلؾ ألف أي خطط تطويرية تستند عمى وصؼ الواقع القائـ مف جميع جوانبو. 

 الالزمة والمعارؼ الميارات تنَمي فالجامعات المستقبمي، التعمـ ؿمدخ الدراسة تدعـ  كما أف 
وكذلؾ تأتي أىمية الدراسة أف ىناؾ ندرة في األبحاث والدراسات  .لتحقيؽ أساليب البحث العممي

 المنشورة في ىذا المجاؿ عمى الرغـ مف أىميتو ومكانتو في االتجاىات التربوية المعاصرة.
لدراسة أصحاب القرار في الجامعات األردنية مف خالؿ ويؤمؿ أف يستفيد مف ىذه ا

توجيو نظر القائميف في وزارة التعميـ العالي بضرورة الدراسات المستقبمية وسبؿ االستفادة منيا 
في اإلطار الجامعي وفي إطار خدمة التعميـ والوطف. وكذلؾ واضعو الخطط المستقبمية 

دعميـ لمجامعات ومدىـ بالميارات والخبرات التي  السياسية في وزارة التعميـ العالي مف خالؿ
         يحتاجونيا لتطوير الدراسات المستقبمية، وتييئة الطمبة لممشاركة كصانعي قرار ومشاركيف
       في محافؿ عممية، وتنمية الوعي لدييـ بأىمية الدراسات المستقبمية وتأثيرىا عمى رسـ

 مستقبؿ األجياؿ.
 مصطمحات الدراسة:

 بنى الدراسة المصطمحات اآلتية:تت
: "ىي بحوث عممية تسيـ مف خالؿ مناىجيا في الدراسات المستقبمية التربوية اصطالحا

عممية التخطيط التربوي، وأيًضا تعمؿ عمى توفير قاعدة معمومات مستقبمية تربوية، وتوفر البدائؿ 
 (.09، ص:0200التي تسيـ في عممية اتخاذ القرارات لصناع القرار" )منصور، 

بأنو أسموب كمي إحصائي منظـ لتنظيـ وتمخيص ويعرف التحميل التموي إجرائيا: 
واستخراج المعمومات مف كـ ىائؿ مف البيانات التي توصمت إلييا مجموعة البحوث والدراسات 
التي تناولت الدراسات المستقبمية في أصوؿ التربية بطريقة موضوعية، بيدؼ التوصؿ إلى 

بشأف فعالية ىذه الدراسات؛ ومف ثـ إمكانية التوصؿ إلى اتخاذ قرار معيف مف تبني استنتاج عاـ 
 نتائج ىذه البحوث.

 حدود الدراسة: تتحد الدراسة بالحدود اآلتية:
تبحث الدراسة في واقع الدراسات التموية )البعدية(  لمدراسات المستقبمية  الحدود الموضوعية:

 (.0202-0202فترة ما بيف )التربوية في الجامعات األردنية لم
 .0202/0200تـ تطبيؽ الدراسة في العاـ الدراسي  الحدود الزمنية:
 تـ تطبيؽ الدراسة في مركز إيداع الرسائؿ الجامعية في الجامعة األردنية الحدود المكانية:
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 الدراسات السابقة:
يؿ التموي مف خالؿ إطالع الباحثاف لـ يجدا العديد مف الدراسات التي تناولت التحم

نما انفردت الدراسات بتناوؿ التحميؿ  )البعدي( لمدراسات المستقبمية التربوية بشكؿ مباشر، وا 
التموي )البعدي( لبرامج مناىج التدريس في المدارس، وفيما يمي عرض لبعض الدراسات السابقة 

 كاآلتي:ذات الصمة والتي تـ تصنيفيا حسب تسمسميا الزمني مف األقدـ إلى األحدث وعرضيا 
( دراسة ىدفت تعرؼ التحميؿ التموي لتأثير تدخؿ التعميـ Kadir, 2017اجرى قدير )

 شريؼ  نحو التفكير الرياضي عمى الدراسات وأبحاث لمطالب، تـ اجراء الدراسة في جامعة
ىداية اهلل اإلسالمية الحكومية في جاكرتا، اندونسيا، واستخدمت الدراسة المنيج المسحي 

            ف مجتمع الدراسة مف جميع اطاريح طالب عمـو الرياضيات مف عاـتكو الوصفي، 
اطروحة، وجاءت نتائج الدراسة أف البحث الذي  022، وبمغت عينة الدراسة 0222-0200

أجراه الطالب مف خالؿ توفير تدخؿ تعميمي كاف قادًرا عمى تحسيف قدرة الطالب عمى التفكير 
االتصاؿ والتواصؿ والتمثيؿ وحؿ المشكالت والتفكير المنطقي  المتضمف القدرة عمى  الرياضي

 والنقدي واإلبداعي والتحميمي والتعميـ الكمي والتكيفي.
             ( دراسة ىدؼ تعرؼ مكاتب تطوير Ross, 2017وأجرت روس )

              البحوث الجامعية: تصورات وتجارب مسؤولي الجامعة البحثية، تـ إجراء الدراسة
          في جامعة نوفا في والية فموريا في الواليات المتحدة األمريكية، استخدمت الدراسة 
               المنيج النوعي والكمي مف خالؿ استبياف إلكتروني ومقابالت فردية، وتكونت

                  المنظمة الوطنية لمتخصصي تطوير البحث العينة مف جميع اعضاء
(National Organization of Research Development Professionals)  وجاءت

                نتائج الدراسة بأف اتجاه االستثمار في تطوير البحث يكوف مف خالؿ األعداد 
المتزايدة مف مكاتب تطوير األبحاث التي يتـ إنشاؤىا في الحـر الجامعي حيث أف ىذا االستثمار 

 أىدافيا البحثية. طوير البحث لمساعدة الجامعة عمى تحقيؽىو دليؿ عمى إدراؾ قيمة ت
( دراسة ىدفت تعرؼ المراجعات المنيجية والتحميالت Tight, 2018أجرى تايت )
لمبحوث التربوية في جامعة النكستر في بريطانيا، تكوف مجتمع الدراسة  التموية في التعميـ العالي

و موقع جوجؿ  Scobusة في قاعدة سكوباس مف جميع البحوث والدراسات التربوية الموجود
دراسة، تـ استخداـ المنيج  )022(، وتألفت عينة الدراسة مف )Google Scholarسكولر )

وجاءت نتائج الدراسة أف حجـ األبحاث ذات الصمة بالتعميـ العالي كبيرة   التموي ليذه الدراسة،
ت الوصفية يشير إلى نقص نسبي في جدا وأف الغياب النسبي لممراجعات المنيجية أو التحميال

البحث حوؿ موضوع أو قضية معينة ويعود ذلؾ لعدـ شعور الباحثيف بالحاجة الى إجراء 
 دراسات توليفية.



 نداء حنا حبيب/طالبة /  أ   دراسة تموية لمدراسات المستقبمية التربوية
 محمد سميم الزبون/  أ.د     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  أغسطس – الثاهي العدد  – 73الوجلد  977

 م0200

 رررر

( دراسة ىدفت تعرؼ عممية تصميـ المستقبؿ Ollenburg , 2019وأجرى أولنبرج )
ميـ البرنامج باستخداـ التحميؿ وأنموذجًا لممشاركة المستقبمية، في جامعة فيري في ألمانيا، تـ تص

والتركيب والتنبؤ واالتصاؿ، كأساس  لمبحوث المستقبمية التي مف شأنيا أف تدمج نيج 
االستبصار التشاركي مراعيا متطمبات الشفافية والفيـ لمدراسات العممية، ىدفيا ىو دمج ىذه 

ة، واستخدمت الدراسة المتطمبات مع إمكانيات تحويؿ التطورات المستقبمية إلى تجارب ممموس
"البحث مف خالؿ التصميـ"، كما استخدمت أسموب دلفاي وعجمة المستقبؿ، وخمصت الدراسة 
إلى ميمة الباحثيف في دراسات المستقبؿ ىي المراقبة والتوثيؽ والنشر، وأيًضا يعمموف في تشكيؿ 

 وتصميـ المستقبؿ المفضؿ عبر ىيكؿ تصميـ بحثي مميز.
دراسة ىدفت تعرؼ واقع البحث العممي في الجامعة  )0200) وأجرت ختاـ أبو حسيف

األردنية بيف الواقع والمأموؿ ومقترحات لمتحسيف، وقد استخدمت الدراسة المنيج النوعي، وتكونت 
( 00أداة الدراسة مف مقابمة شبو مفتوحة مكونة مف أربعة اسئمة، وتألفت عينة الدراسة مف )

لجامعة األردنية، وخمصت نتائج الدراسة أف واقع البحث عضو مف أعضاء ىيئة التدريس في ا
العممي في الجامعة األردنية يتسـ باإليجابيات والسمبيات، وأف ىناؾ معيقات متعددة تعيؽ البحث 

 العممي في الجامعة األردنية.
( دراسة ىدفت تعرؼ درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس 0202وأجرى عساؼ )
وقات توظيؼ أساليب دراسة المستقبؿ في البحوث التربوية، واتبعت بالجامعات الفمسطينية لمع

( 22الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة، وتكونت العينة مف )
عضوا مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية ) اإلسالمية، األزىر، 

ى(، وأظيرت النتائج أف درجة التقدير الكمية لمعوقات توظيؼ أساليب القدس المفتوحة، األقص
 %(.20.20دراسة المستقبؿ في البحوث التربوية جاءت بنسب كبيرة عند وزف نسبي )
 التعقيب عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا:

الدراسات لدراسة وىي تناولت الدراسات السابقة مواضيع تتعمؽ بالمفاىيـ الرئيسة في ىذه ا
تباينت مجتمعات ، (Ollenburg, 2019، ودراسة )(0202كدراسة عساؼ ) المستقبمية

الدراسات السابقة وعدد أفراد عيناتيا ومواقعيـ وأدوارىـ الوظيفية والفئة التي تـ استيدافيا وطبيعة 
ث ووسائؿ المؤسسة التي تمت فييا الدراسة، تنوعت في الدراسات السابقة منيجيات البح

الحصوؿ عمى المعمومات الختالؼ مجتمعاتيا وعدد أفراد عيناتيا ومنيجية اختيارىا، اختالؼ 
الدراسات السابقة في نتائجيا باختالؼ أىدافيا ومتغيراتيا وبالتالي اختالؼ منيجيات البحث فييا 

ت السابقة فإف وفي منيجية تحميؿ بياناتيا واستخراج دالالتيا، أما أوجو االستفادة مف الدراسا
الباحثاف يروا يرى أف ىذه الدراسات قد شكمت المصدر األساسي لكثير مف المعمومات الميمة، 
التي وجيتيـ في دراستيـ الحالية مف حيث اختيارىا وتحديد مشكمتيا ومنيجيتيا واإلجراءات 
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العديد مف  المالئمة لتحقيؽ أىدافيا، ىذا باإلضافة إلى أف تمؾ الدراسات وجيت الباحثاف نحو
البحوث والدراسات والمراجع المناسبة ومكنتيما مف تكويف تصور شامؿ عف األطر النظرية التي 
ينبغي أف تشمميا الدراسة الحالية، وتتميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقة في عدد 

ربوية في أصوؿ تبحث في واقع الدراسات المستقبمية الت مف األمور أىميا في كوف ىذه الدراسة،
أي دراسة تناولت واقع -عمى حد عمـ الباحثيف –التربية والمشكالت التي تواجييا، إذ لـ تجر 

 الدراسات المستقبمية التربوية في أصوؿ التربية والمشكالت التي تواجييا.
 منيجية الدراسة واجراءاتيا

 منيجية الدراسة 
لتموي )البعدي( ألنو األنسب لمثؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج ا

 ىذا النوع مف الدراسات.
 مجتمع وعينة الدراسة

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الدراسات المتخصصة في مجاالت أصوؿ التربية 
. تـ اختيار عينة متوفرة 0202-0202)فمسفة، فكر( في الجامعات االردنية لمفترة ما بيف 

وجودة في مراكز إيداع رسائؿ الماجستير واطاريح الدكتوراه في لمدراسة باستخداـ قواعد البحث الم
( أطروحة ورسالة ماجستير، وفيما يمي وصؼ لخصائص 02الجامعات األردنية بمغ عددىا )
 عينة الدراسة حسب متغيراتيا:

 أصول التربية الذي استيدفتو وصف تخصص(: توزيع عينة الدراسة من حيث 1جدول )

 العدد الوصؼ
 0 تربية فمسفة ال

الفكر تربوي المعاصر، الفكر التربوي اإلسالمي القضايا واالتجاىات 
 المعاصرة

0 

 0 التربية األخالقية
 0 التنشئة االجتماعية

 0 التربية الدولية والعولمة
 0 تربية وثقافة

 0 التربية المستقبمية
 0 التربية والتغير

 2 البحث في أصوؿ التربية
 2 إقتصاديات التعميـ

 02 المجموع
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 أداة الدراسة
تـ التحقؽ مف صدؽ األداة عف طريؽ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي 
االختصاص والخبرة في مجاؿ العمـو التربوية في الجامعات األردنية، وطمب منيـ إبداء الرأي 

لنقاط ( نماذج تحميؿ  )نموذج تنزيؿ المعمومات / ا2حوؿ أداة الدراسة التي تحتوي عمى )
الرئيسية لمبحث، نموذج البحث في تجانس الدراسات في التقديـ النظري، نموذج البحث في 
تجانس الدراسات في تحري المشكمة، نموذج البحث في تجانس الدراسات في تعريؼ مصطمح 

نموذج البحث في تجانس الدراسات في األىمية واليدؼ، نموذج التربوية، الدراسات المستقبمية 
تجانس الدراسات في النتائج، نموذج البحث في مواطف االتفاؽ ومواطف التبايف بيف  البحث في

الدراسات في التوصيات والمقترحات(، وبناًء عمى مالحظات المحكميف تـ تعديؿ فقرات في كؿ 
 نموذج، وبناًء عمى ذلؾ فإف األداة تتمتع بصدؽ المحتوى.

 ثبات أداة الدراسة
راسة )التحميؿ التموي( بإجراء اختبار بعدي باستخداـ طريقة تـ التحقؽ مف ثبات أداة الد

  Reliability =     2Mىولستي وىي : الثبات 
 N1+N2                             

المجموع الكمي  N1+N2 عدد قرارات الترميز التي يتفؽ عمييا المرمزوف، و Mحيث 
ؽ المعادلة لموصوؿ لمثبات، وتـ تدريب لقرارات الترميز مف قبؿ المرمزوف، وبعد ذلؾ يتـ تطبي

% مف مضاميف دراسات أصوؿ التربية 02محمميف قاما بشكؿ منفرد بتحميؿ مضموف ما نسبة 
 عشوائيا مف عينة الدراسة وتـ تزويدىما بالصورة النيائية مف استمارة التحميؿ.

 عرض النتائج ومناقشتيا
التربوية في الجامعات األردنية  تيدؼ ىذه الدراسة تعرؼ واقع الدراسات المستقبمية

تحميؿ ( نماذج 2باستخداـ المنيج التموي )البعدي(، ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحثاف )
)نموذج تنزيؿ المعمومات / النقاط الرئيسية لمبحث، نموذج البحث في تجانس الدراسات في 

، نموذج البحث في التقديـ النظري، نموذج البحث في تجانس الدراسات في تحري المشكمة
نموذج البحث في تجانس التربوية، تجانس الدراسات في تعريؼ مصطمح الدراسات المستقبمية 

الدراسات في األىمية واليدؼ، نموذج البحث في تجانس الدراسات في النتائج، نموذج البحث في 
ر نتائج الدراسة مواطف االتفاؽ ومواطف التبايف بيف الدراسات في التوصيات والمقترحات(، ولتفسي

تـ تطبيؽ التحميؿ التموي )البعدي( عمى الدراسات المستقبمية التربوية في الجامعات األردنية لمفترة 
(، والتي تـ التوصؿ إلييا بعد القياـ بعممية التحميؿ وفقا السئمة الدراسة 0202-0202ما بيف )

 وفيما يمي عرض ليذه النتائج.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أغسطس   – الثاهي العدد  – 73الوجلد  922

 م0200

 

 في الدراسات المستقبمية التربويةاألول :ما واقع  أواًل النتائج المتعمقة بالسؤال
 الجامعات األردنية كما تعكسيا نتائج التحميل التموي؟ أصول التربية في 

 ( األطاريح ورسائل الماجستير التي تم تطبيق التحميل التموي عمييا2جدول )

 الترميز العنواف االطروحة العاـ

2011 
ة التربية في سمطنة ُعماف واقتراح برنامج درجة وعي المعمميف والتزاميـ بفمسف

 تدريبي لمتطوير

 فمسفة

 0أ/

2011 
المبادئ التربوية لتربية الطفؿ في ضوء التربية اإلسالمية: دراسة مقارنة بالفمسفة 

 0أ/ البرجماتية

2014 
الممارسات التربوية لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة اليرموؾ مف وجية نظر 

 0أ/ ـ وأعضاء ىيئة التدريس وسبؿ تطويرىاالطمبة أنفسي

2019 
المسؤولية التربوية لمجامعات الحكومية األردنية في مواجية ظاىرة التطرؼ 

 الفكري في المجتمع
تطرؼ 
 فكري

 0ب/

2020 
دور مقترح لمنظاـ التربوي األردني لتوعية طمبة المرحمة الثانوية بظاىرة التطرؼ 

 0ب/ ـ المجتمعي.الفكري وانعكاساتيا عمى السم

2020 
دور تربوي مقترح لمعممي المرحمة الثانوية في األردف لتنمية ثقافة الطمبة لمواجية 

 0ب/ التطرؼ الفكري

2017 
تصور تربوي مقترح لتوظيؼ مواقع التواصؿ االجتماعي في العممية التعممية 

 التعميمية في الجامعات األردنية الرسمية
التواصؿ 
 االجتماعي

 9ب/

2020 
تصور تربوي مقترح لمجامعا األردنية لتفعيؿ استخداـ التقنيات الحديثة في تنمية 

 2ب/ القيـ لدى طمبتيا

2020 
دور تربوي مقترح لألسرة األردنية لمعالجة السموكات غير األخالقية الناجمة عف 

 2ب/ وسائؿ التواصؿ االجتماعي
 الدور التربوي المقترح لممارسة قيـ الحج في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي 2011

فكر تربوي 
 إسالمي

 2ب/

2020 
دور تربوي مقترح لكميات الشريعة في الجامعات األردنية الرسمية في نشر الفكر 

 2ب/ الوسطي لدى طمبة الجامعات األردنية
 0ب/ تربوية عمى األمف الفكريبناء الحجة في القرآف الكريـ وانعكاساتيا ال 2020

2016 
دور رياض األطفاؿ في غرس قيـ التربية األخالقية لدى أطفاليا مف وجية نظر 

 المعممات والمديرات في محافظة عماف العاصمة.
التربية 
 األخالقية

 0ج/

2019 
مستوى فاعمية التربية األخالقية وعالقتو بجودة البيئة التربوية في المدارس 

 0ج/ ألردنيةالخاصة ا

2019 
دور الجامعات األردنية الحكومية في التربية األخالقية لمطمبة ومتطمبات 

 0ج/ النيوض بيا مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية والطمبة

2011 
القيـ التربوية في قصص مشروع مكتبتي العربية وانعكاساتيا التربوية عمى سموؾ 

 9ج/ القيـ االطفاؿ
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 الترميز العنواف االطروحة العاـ
 2ج/ وي مقترح لمجامعات األردنية لتنمية القيـ لدى طمبتيا دور ترب 2015

2019 
دور الحوار في تنمية المنظومة القيمية لدى طمبة المرحمة الثانوية وتقديـ 

 2ج/ متطمبات تربوية لمنيوض بيا

2015 
دور التنشئة االجتماعية في تمكيف الشباب الجامعي لمتكيؼ النفسي واالجتماعي 

 جتمع المعاصرمع متطمبات الم
التنشئة 
 االجتماعية

 9د/

2018 
أسس تربوية مقترحة لتعزيز دور المدارس الثانوية الحكومية األردنية في تنمية 

 2د/ مسؤوليتيا المجتمعية

2020 
درجة ممارسة أساليب التربية الوالدية في البيئة األسرية وعالقتيا بمستوى الثقة 

 2د/ بالنفس لدى طمبة جامعة اليرموؾ

2010 
استراتيجية تربوية مقترحة لمجامعات األردنية لتعزيز تربية المواطنة لدى الطمبة 

 مف منظور حقوؽ اإلنساف
التربية 
 الدولية

 0ىػ/

2011 
استراتيجية تربوية مقترحة لدعـ اإلنتماء الوطني لدى طمبة المدارس الثانوية في 

 0ىػ/ دولة الكويت

2019 
األردنية الحكومية لتنمية مبادئ التربية الدولية لدى دور تربوي مقترح لمجامعات 

 0ىػ/ طمبتيا استنادا إلى أفكار روجيو جارودي

2018 
دور مقترح لمنظاـ التربوي األردني لمواجية إنعكاسات العولمة الثقافية عمى 

 اليوية الثقافية األردنية
التربية 
 والثقافة

 0و/

2019 
تحقيؽ التنمية الثقافية لمطمبة والصعوبات التي  دور المدرسة الثانوية األردنية في

 0و/ تواجييا مف وجية نظر مديرييا وسبؿ التغمب عمييا

2020 
واقع الثقافة التكنولوجية لدى الطمبة في الجامعات األردنية الحكومية ومتطمبات 

 0و/ تطويرىا مف وجية نظرىـ

2011 
مة التربوية في األردف خالؿ أسس فمسفة تربوية مقترحة لمتعامؿ مع بوادر األز 

التربية  القرف الحادي والعشريف
 المستقبمية

 0ز/
 0ز/ مدرسة المستقبؿ في ضوء فمسفة التربية والتعميـ في األردف 2012

2018 
أسس تربوية مقترحة لمتعميـ الثانوي في األردف لالنتقاؿ بالطالب مف تّعمـ لتعرؼ 

 0ز/ إلى تّعمـ لتشارؾ
 ية تربوية مقترحة بناًء عمى التغير الثقافي في المجتمع األردنياستراتيج 2010

التربية 
 والتغير

 0ح/

2013 
استراتيجية تربوية مقترحة لمجامعات السعودية لمواجية التغير التربوي في ظؿ 

 0ح/ مجتمع المعرفة

2015 
أسس تربوية مقترحة لتفعيؿ الدور التربوي لممسجد في ضوء التغير االجتماعي 

 0ح/ المممكة العربية السعودية. في
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لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تطبيؽ التحميؿ عمى الدراسات، ويوضح واقع الدراسات 
المستقبمية التربوية في أصوؿ التربية في الجامعات األردنية، حيث تـ وصؼ تخصص أصوؿ 

ث في فمسفة ( دراسات بالبح0(، حيث قامت )0التربية الذي استيدفتو الدراسات في   جدوؿ )
التربية لمعرفة مدى تطبيؽ فمسفة التربية في المدارس والجامعات ومدى ارتباطيا بالتربية 

( استخدـ الباحثاف المنيج التحميمي الوصفي 0أ/ - 0اإلسالمية، وفي دراستيف رمزىميا )أ/
الجامعات والمنيج النوعي لموصوؿ إلى نتائج ابحاثيـ إذ كانت العينة المعمميف والمعممات وطمبة 

( مستخدما التحميؿ 0وأعضاء ىيئة التدريس.  واختمؼ المنيج في الدراسة الثالثة رمزىا )أ/
االستنباطي إذ كانت العينة اآليات القرانية واألحاديث النبوية مقارنة بنصوص الفالسفة 
البرجماتيف واختصت في اآليات التي ترتكز عمى تنشئة الطفؿ وفعالية التربية األسالمية 

 صالحيتيا لكؿ زماف ومكاف.و 
( دراسات بالبحث في  الفكر التربوي اإلسالمي والمعاصروالقضايا واالتجاىات 0قامت )

( دراسات قضية التطرؼ 0( دراسات مف أصؿ )0(، فقد استيدفت )2.00المعاصرة بنسبة )
ؿ ( بالكشؼ عف سمات المتطرؼ فكريًا في المجتمعات بشك0الفكري، حيث قامت الدراسة )ب/

عاـ والمجتمع األردني بشكؿ خاص ومدى تجذرىذه الظاىرة في مؤسسات التعميـ العالي 
والمدارس وتعرؼ المسؤولية التربوية لمجامعات نحو ظاىرة التطرؼ الفكري، وتشابيت الدراستيف 

( بتعرؼ واقع وجود ظاىرة التطرؼ الفكري لدى طمبة المدارس الثانوية لنفس 0ب/ - 0)ب/
واقتراح دور تربوي لمنظاـ التربوي األردني لتوعية طمبة المرحمة الثانوية بظاىرة ( 0202العاـ )

التطرؼ الفكري وانعكاسيا عمى السمـ المجتمعي، باإلضافة إلى توفير خمفية نظرية وعممية 
لمقائميف عمى رسـ السياسات التربوية في تنمية القدرة عمى مواجية التطرؼ الفكري، وتشابيت 

 ( بإستخداـ نفس المنيج الوصفي المسحي التطويري.0ب/ – 0ب/ – 0الث )ب/الدراسات الث
( دراسات مف الفكر التربوي المعاصر بالبحث في االتجاىات التربوية 0واستيدفت )

( بالبحث في 2ب/ -  9المعاصرة حوؿ ظاىرة التواصؿ االجتماعي، حيث قامت الدراستاف )ب/
تواصؿ االجتماعي في العممية التعممية التعميمية في وضع تصور تربوي مقترح لتوظيؼ مواقع ال

الجامعات األردنية الرسمية باإلضافة الى تفعيؿ استخداـ ىذه التقنيات الحديثة لتنمية القيـ لدى 
الطمبة وتشابيت العينة لمدراستيف، إذ استخدـ الباحثيف طمبة الجامعات وأعضاء ىيئة التدريس. 

بالبحث في موضوع االطروحة وىو ظاىرة التواصؿ ( 2ب – 2وتشابيت الدراستاف )ب/
( طمبة 2( بينما اختمفت في العينة إذ استخدمت الدراسة )ب/0202االجتماعي لنفس العاـ )

( طمبة الصؼ التاسع والعاشر وأولياء 2الجامعات كعينة ليا، بينما استخدمت الدراسة )ب/
( مف المنيج المتمازج إلى 2ب/ – 2ب/ - 9أمورىـ. واختمؼ المنيج في الدراسات الثالث )ب/

 المسحي التطويري إلى المنيج الكمي والنوعي.
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( 2( دراسات بدراسة الفكر التربوي اإلسالمي، حيث قامت الدراسة )ب/0وقامت )
تعرؼ الدور التربوي المقترح لممارسة قيـ الحج في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي، إذ تكونت 

لشركات المسيرة لقوافؿ الحج وبعض موظفي األوقاؼ والمنافذ العينة مف حجاج سابقيف وبعض ا
الحدودية وبعض موظفي السفارة السعودية في األردف مستخدما المنيج النوعي والمقابمة الحرة 

( بتعرؼ الدور التربوي المقترح لكميات 2والمفتوحة كأداة لمدراسة، بينما قامت الدراسة )ب/
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التطويري واالستبانة كأداة الشريعة في الجامعات األردنية، و 

( ببناء الحجة في القرآف الكريـ وانعكاساتيا التربوية عمى األمف 0لمدارسة، وقامت الدراسة )ب/
الفكري، حيث استخدمت الدراسة المنيج االستقرائي والتحميمي واالستنباطي )منيج تولميف( 

 2القرآف الكريـ المتعمقة باألمف الفكري.  تشابيت الدراستاف )ب/لتحميؿ عينة الدراسة وىي آيات 
(. بينما 0202( باستخداـ موضوع االطروحة وىو الفكر التربوي اإلسالمي لنفس العاـ )0وب/

 ( في العينة والمنيج.0ب/ – 2ب/ – 2اختمفت الدراسات الثالث )ب/
، حيث قامت (2.00)بنسبة   ( دراسات البحث في التربية األخالقية0استيدفت )

        ( بتعرؼ دور رياض األطفاؿ في غرس قيـ التربية األخالقية لدى اطفاليا 0الدراسة )ج/
          (0وكانت عينة الدراسة معممات ومديرات دور رياض األطفاؿ، بينما قامت الدراسة )ج/

في المدارس الخاصة  بتعرؼ مستوى فاعمية التربية األخالقية وعالقتيا بجودة البيئة التربوية
األردنية وكانت عينة الدراسة معممي ومعممات المدارس الخاصة وطمبتيا، واستيدفت الدراسة 

  ( البحث في دور الجامعات األردنية الحكومية في التربية األخالقية ومتطمبات النيوض0)ج/
راسات الثالث بيا مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة.  فقد اختمفت العينات في الد

( ، وتشابيت الدراسات الثالث في استخداـ المنيج الوصفي المسحي، 0ج/ – 0ج/ – 0)ج/
 .0200( لنفس العاـ 0ج/– 0وتشابيت في موضوع األطروحة كؿ مف الدراستيف )ج/

(، حيث قامت الدراسة 2.00( دراسات البحث في التنشئة االجتماعية بنسبة )0قامت )
ئة االجتماعية في تمكيف الشباب الجامعي لمتكيؼ النفسي واالجتماعي ( بتعرؼ دور التنش0)د/

مع متطمبات المجتمع المعاصر وتكونت عينتيا مف طمبة جامعة اليرموؾ، وتشابيت العينة مع 
( التي بحثت في تعرؼ درجة ممارسة أساليب التربية الوالدية في البيئة األسرية 0الدراسة )د/

( 0نفس لدى طمبة جامعة اليرموؾ، واختمفت الدراستاف مع الدراسة )د/وعالقتيا بمستوى الثقة بال
في العينة حيث كانت عينتيا مف معممي ومعممات المدارس الثانوية، وتشابيت الدراسات الثالث 

( 0في استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة، واختمفت في المنيج حيث كاف المنيج في الدراسة )د/
               ( المنيج 0( المنيج وصفي تطويري، والدراسة )د/0)د/وصفي تحميمي، والدراسة 

 وصفي ارتباطي.
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(، حيث قامت الدراسة 2.00( دراسات البحث في التربية الدولية بنسبة )0استيدفت )
( بوضع استراتيجية تربوية مقترحة لمجامعات األردنية لتعزيزي تربية المواطنة لدى الطمبة 0)ىػ/

إلنساف وكانت عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس وطمبة البكالوريس ، مف منظور حقوؽ ا
( قاـ الباحث بوضع استراتيجية تربوية مقترحة لدعـ االنتماء الوطني لدى 0في حيف الدراسة )ىػ/

طمبة المدارس الثانوية في دولة الكويت، وكانت عينة الدراسة طمبة المدارس الثانوية والمعمميف 
( لتبحث في دور تربوي مقترح لمجامعات األردنية الحكومية 0جاءت الدارسة )ىػ/والمعممات، و 

لتنمية مبادئ التربية الدولية لدى طمبتيا استنادا إلى أفكار روجيو جارودي، وتشابيت الدراسات 
( في استخداـ االستبانة كأداة لمدراسات، بينما اختمفت في المنيج 0ىػ/ – 0ىػ/ – 0الثالث  )ىػ/

( المنيج 0( الوصفي التحميمي التطويري، والدراسة )ىػ/0ف المنيج في الدراسة )ىػ/حيث كا
 ( المنيج المسحي التطويري.0النوعي والمسحي، والدراسة )ىػ/

(، حيث قامت الدراسة 2.00( دراسات البحث في التربية والثقافة بنسبة )0قامت )
ة انعكاسات العولمة الثقافية عمى اليوية ( بتعرؼ دور مقترح لمنظاـ التربوي األردني لمواجي0)و/

( 0الثقافية األردنية، وكانت عينة الدراسة مف معممي ومعممات المدارس، وقامت الدراسة )و/
بالبحث في دور المدرسة في تحقيؽ التنمية الثقافية وكانت عينة الدراسة مديري ومديرات 

وجية لدى طمبة الجامعات، تشابيت ( استيدفت واقع الثقافة التكنول0المدارس، والدراسة )و/
( باستخداـ االستبانة كاداة ليا، كما تشابيت في المنيج  0و/ -0و/ -0الدراسات الثالث )و/

( باستخداـ 0(، واختمؼ منيج الدراسة )و/0و/ – 0الوصفي التطويري كؿ مف الدراسة )و/
 المنيج المسحي التطويري.

( 0(، حيث بحثت الدراسة )ز/2.00نسبة )( دراسات التربية المستقبمية ب0استيدفت )
في األسس الفمسفية لمتعامؿ مع بوادر األزمة التربوية في األردف خالؿ القرف الحادي والعشريف، 
وكانت عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية، بينما قامت الدراسة 

ربية والتعميـ في األردف، وكانت عينة ( بالتعرؼ عمى مدرسة المستقبؿ في ضوء فمسفة الت0)ز/
( بالبحث في األسس 0الدراسة مف صانعو القرار والمشرفيف والمعمميف، وقامت الدراسة )ز/

التربوية المقترحة لمتعميـ الثانوي في األردف لالنتقاؿ بالطالب مف تعمـ لتعرؼ إلى تعمـ لتشارؾ، 
األردف.  أختمؼ المنيج المستخدـ في  وكانت عينة الدراسة مف معممي ومعممات الثانوية في

( المنيج الوصفي التحميمي البنائي، بينما لـ 0الدراسات الثالث، حيث استخدمت الدارسة )ز/
( المنيج الوصفي التطويري.  0( المنيج المستخدـ، واستخدمت الدراسة )ز/0تذكر الدراسة )ز/

 تبانة كأداة ليا.( باستخداـ االس0ز/ -0ز/ -0وتشابيت الدراسات الثالث )ز/
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( باقتراح 0(، حيث بحثت الدراسة )ح/2.00( دراسات بالتربية والتغير بنسبة )0)وقامت
استراتيجية تربوية بناًء عمى التغير الثقافي في المجتمع األردني، وتشابيت في موضوع البحث 

عودية في ظؿ ( باقتراح استراتيجية تربوية لمواجية التغير التربوي لمجامعات الس0الدراسة )ح/
( حيث اقترحت الدراسة أسس 0مجتمع المعرفة، بينما اختمؼ موضوع البحث في الدارسة )ح/

السعودية،  تربوية لتفعيؿ الدور التربوي لممسجد في ضوء التغير االجتماعي في المممكة العربية
بية ( كوف الدراسات أجريت في المممكة العر 0( مع الدراسة )ح/0)ح/وتشابيت بيئة الدراسة

( حيث كانت أعضاء ىيئة التدريس في 0( مع )ح/0)ح/سعودية، كما تشابيت عينة الدراسةال
( حيث تـ  استخداـ المنيج 0ح/– 0الجامعات، وتشابو المنيج المستخدـ في الدراسة )ح/

 ( حيث استخدمت الدراسة المنيج النوعي والمسحي.0)ح/سحي التطويري،واختمؼ مع الدراسةالم
يح في مساؽ البحث التربوي واقتصاديات التعميـ حسب البحث في مركز ولـ تجرى اطار 

 إيداع الرسائؿ واالطاريح في الجامعة األردنية.
ما المشكالت التي تواجييا الدراسات  ثانيا النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :

بناًء  2020-2010المستقبمية التربوية في أصول التربية لمفترة ما بين 
 التحميل التموي؟ عمى نتائج

 ( مشكالت الدراسات المستقبمية التربوية في أصول التربية من حيث اإلطار النظري3جدول )

 نسبة التكرار عدد الدراسات المشكمة
 %22 02 وال يوجد تناسؽ بيف الفقرات ال يتدرج اإلطار النظري مف العاـ الى الخاص
 %22 02 لمغة العمميةاالعتماد عمى المغة االنشائية بدال مف اعتماد ا

 %90 00 عدـ تناوؿ جميع المتغيرات الواردة في عنواف الدراسة
 %22 09 الفكر اآلخر مغيب 

 %22 02 ال يوجد تعقيب مف الباحثيف بوجية نظرىـ
العديد مف الدراسات السابقة ليست ذات صمة بموضوع الدراسة، كما أنيا تفتقد 

 %20 00 الى بعض عناصر الدراسة الحالية

 %22 09 موضع الدراسة تـ تناولو في أكثر مف دراسة وتـ اشباع الموضوع
 %022 02 لـ يتـ ذكر المستجدات التربوية في الدراسات
 %22 09 لـ يتـ ذكر النظريات التربوية في الدراسات

 %92 09 تعريفات الدراسة التي تـ تعريفيا ال يمكف قياسيا

التي تواجييا الدراسات المستقبمية التربوية في  ( السابؽ المشكالت0الجدوؿ ) يبيف
 مف حيث اإلطار النظري.أصوؿ التربية بناًء عمى نتائج التحميؿ التموي 
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مف %( 022( دراسة لـ تذكر المستجدات التربوية في الدراسات"  وىي أعمى نسبة )02) أوال:
ع الدراسة تـ تناولو في ( دراسة الفكر اآلخر مغيب، وموضو 09)مشكالت اإلطار النظري. وتمتيا

 %(.22أكثر مف دراسة وتـ اشباع الموضوع، ولـ تذكر النظريات التربوية في الدراسات بنسبة )
( دراسة لـ تكف الدراسات السابقة ذات صمة بموضوع الدراسة وتفتقر إلى بعض 00) ثانيا:

 %(.20عناصر الدراسة الحالية بنسبة )
 %(.22ف بوجية نظرىـ بنسبة )( دراسة لـ يعقب الباحثي02) ثالثا:

 ( مشكالت الدراسات المستقبمية التربوية في أصول التربية من حيث مشكمة الدراسة4جدول )

 نسبة التكرار عدد الدراسات المشكمة
 %22 02 مقدمة المشكمة المذكورة ال تشعر القارئ بالمشكمة

 %90 00 مشكمة الدراسة غير واضحة
 %00 02 لدراسةال يوجد سند عممي لمشكمة ا

 %92 00 صياغة األسئمة ال تتـ بطريقة عممية 
 %22 02 ال يوجد تبرير منطقي لعرض مشكمة الدراسة

 %00 2 مشكمة الدراسة تبنى استنادا عمى دراسات ليست ذات صمة بالواقع المحمي

( السابؽ المشكالت التي تواجييا الدراسات المستقبمية التربوية في 9الجدوؿ ) يبيف
( دراسة كانت 02مف حيث مشكمة الدراسة، ااف )صوؿ التربية بناًء عمى نتائج التحميؿ التموي أ

%( وىي أعمى نسبة في المشكالت 22مقدمة المشكمة المذكورة ال تشعر القارئ بالمشكمة بنسبة )
( دراسة كانت أنو ال يوجد تبرير منطقي لعرض مشكمة 02مف حيث مشكمة الدراسة، واف )

%( وىي ثاني أعمى نسبة في المشكالت مف حيث مشكمة الدراسة، واف 22نسبة )الدراسة ب
( دراسة 00%( ومف ثـ تمتيا )90( دراسة كانت مشكمة الدراسة غير واضحة بنسبة )00)

 %(.92لصياغة األسئمة ال تتـ بطريقة عممية بنسبة )
 حيث( مشكالت الدراسات المستقبمية التربوية في أصول التربية من 5جدول )

 ىدف وأىمية الدراسة
 نسبة التكرار عدد الدراسات المشكمة

 %02 0 ىدؼ الدراسة غير واقعي ومنطقي
 %90 00 ىدؼ الدراسة غير قابؿ لمتطبيؽ 

 %00 2 لـ تحدد الدراسة الجيات التي تستفيد منيا الدراسة
 %02 0 اىداؼ الدراسة غير مرتبطة باالسئمة

 %022 02 ية فقطاعتمدت الدراسة األىمية النظر 
 %02 0 لـ تعتمد الدراسة األىمية العممية 

 %92 09 تعريفات الدراسة التي تـ تعريفيا ال يمكف قياسيا
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( السابؽ المشكالت التي تواجييا الدراسات المستقبمية التربوية في 2الجدوؿ ) يبيف
( دراسة 02)سة، اف مف حيث ىدؼ وأىمية الدراأصوؿ التربية بناًء عمى نتائج التحميؿ التموي 

%( وىي أعمى نسبة في مشكالت األىمية، واف 022اعتمدت األىمية النظرية فقط بنسبة )
%( وىي ثاني 92( دراسة كانت تعريفات الدراسة التي تـ تعريفيا ال يمكف قياسيا بنسبة )09)

 أعمى نسبة في مشكالت 
 ربية من حيث منيج الدراسة( مشكالت الدراسات المستقبمية التربوية في أصول الت6جدول )

 نسبة التكرار عدد الدراسات المشكمة

 %00 9 الدراسة لـ تذكر المنيج المستخدـ في الفصؿ الثالث
 %92 00 الباحث لـ يستخدـ المنيج المذكور في الدراسة بالطريقة الصحيحة

 %02 2 مجتمع الدراسة غير ممثؿ لمدراسة
 %02 2 العينة غير دقيقة وممثمة لمدراسة

 %20 02 لـ يتـ تطوير األداة بطريقة منيجية وبناًء عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة
 %22 00 يذكر الباحث انو تـ بناء األداة ولكنو لـ يقـ بعمؿ صدؽ عاممي لالداة

 %022 02 اعتماد صدؽ المحتوى في الدراسة
عتماد عمى طريقة ثبات أداة الدراسة باالعتماد عمى كرونباخ ألفا والبعض اال

عادة االختبار  االختبار وا 
02 022% 

 %22 02 لـ تذكر الدراسة المتغيرات ومستوياتيا وفئاتيا
 %22 00 لـ تحدد المعالجة اإلحصائية الالزمة لكؿ سؤاؿ

( السابؽ المشكالت التي تواجييا الدراسات المستقبمية التربوية في 2الجدوؿ ) يبيف
( دراسة اعتمدت 02مف حيث منيج الدراسة، اف )نتائج التحميؿ التموي أصوؿ التربية بناًء عمى 

( دراسة استخدمت ثبات أداة الدراسة 02%(، كما أف )022صدؽ المحتوى في الدراسة بنسبة )
عادة االختبار بنسبة ) %( وىي 022باالعتماد عمى طريقة كرونباخ ألفا وعمى طريقة االختبار وا 

( دراسة ذكر الباحث فييا أنو تـ بناء 00نيج الدراسة، واف )أعمى درجة في جدوؿ مشكالت م
( دراسة لـ تحدد 00%(، كما اف )22األداة ولكنة لـ يقـ بعمؿ صدؽ عاممي لألداة بنسبة )

( دراسة لـ يستخدـ الباحث 00%(، واف )22المعالجة اإلحصائية الالزمة لكؿ سؤاؿ بنسبة )
 %(.92حيحة بنسبة )المنيج المذكور في الدراسة بالطريقة الص
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 ( مشكالت الدراسات المستقبمية التربوية في أصول التربية من حيث نتائج الدراسات7جدول )

 نسبة التكرار عدد الدراسات المشكمة
 %92 09 بعض الدراسات لـ تعقب عمى الجداوؿ بالطريقة العممية

 %22 02 مناقشة نتائج الدراسة جاءت سطحية
 %22 02 الباحث وليست بمغة عينة الدراسةعرض النتائج جاءت بمغة 

 %22 09 لـ تتـ مناقشة جميع األفكار الواردة في األداة
 %02 0 لـ يتـ ربط النتائج مع الدراسات ذات الصمة

( السابؽ المشكالت التي تواجييا الدراسات المستقبمية التربوية في 2الجدوؿ ) يبيف
( دراسة لـ تتـ مناقشة 09مف حيث نتائج الدراسة )تموي أصوؿ التربية بناًء عمى نتائج التحميؿ ال

%( وىي أعمى نسبة في جدوؿ مشكالت نتائج 22جميع األفكار الواردة في األداة بنسبة )
%(، كما أف 22( دراسة كانت مناقشة نتائج الدراسة بطريقة سطحية بنسبة )02الدراسات، )

%(، واف 22ة عينة الدراسة بنسبة )( دراسة كاف عرض النتائج بمغة الباحث وليس بمغ02)
 %(.92( دراسة كانت بعض الدراسات لـ تعقب عمى الجداوؿ بالطريقة العممية بنسبة )09)

( مشكالت الدراسات المستقبمية التربوية في أصول التربية من حيث توصيات 8جدول )
 الدراسة

 نسبة التكرار عدد الدراسات المشكمة
 %90 00 قياستوصيات الدراسة غير قابمو لم

 %22 02 توصيات الدراسة غير قابمو لمتحقؽ والتطبيؽ

( السابؽ المشكالت التي تواجييا الدراسات المستقبمية التربوية في 2الجدوؿ ) يبيف
( دراسة كانت 02مف حيث توصيات الدراسة، واف )أصوؿ التربية بناًء عمى نتائج التحميؿ التموي 

( دراسة 00%( وىي أعمى نسبة، واف )22ؽ والتطبيؽ بنسبة )توصيات الدراسة غير قابمو لمتحق
 %(.90كانت توصيات الدراسة غير قابمو لمقياس بنسبة )

 ( مشكالت الدراسات المستقبمية التربوية في أصول التربية من حيث مراجع الدراسة.9جدول )

 نسبة التكرار عدد الدراسات المشكمة
 APA 0 02%المراجع لـ تتبع نظاـ التوثيؽ 

 %00 02 لـ تقـ الدراسة بترتيب المراجع أبجديا
بعض المراجع تفتقر إلى المعمومات األساسية )المجمد، العدد، الصفحات، دار 

 النشر(
00 90% 
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( السابؽ المشكالت التي تواجييا الدراسات المستقبمية التربوية في 0الجدوؿ ) يبيف
( دراسة المراجع 00مف حيث مراجع الدراسة، اف )أصوؿ التربية بناًء عمى نتائج التحميؿ التموي 

في الدراسات تفتقر إلى المعمومات األساسية )المجمد، العدد، الصفحات، دار النشر( بنسبة 
( دراسات لـ تقـ 02%( وىي أعمى نسبة في جدوؿ مشكالت مراجع الدراسات، واف )90)

 APAات لـ تتبع نظاـ التوثيؽ ( دراس0%(، واف )00الدراسة بترتيب المراجع أبجديا بنسبة )
 %(.02بنسبة )

 مناقشة النتائج والتوصيات:
الزيادة الكبيرة في عدد األطاريح التي تبحث في فمسفة التربية والتنشئة االجتماعية والفكر  .0

التربوي المعاصر والفكر اإلسالمي، ويعود ذلؾ لتوفر المراجع حوؿ ىذه المواضيع.  وقمة 
في اقتصاديات التعميـ والبحث التربوي، ويعود ذلؾ إلى تخوؼ مف األطاريح التي تبحث 

الباحثيف مف موضوع اقتصاديات التعميـ وعدـ تمكنيـ مف البحث التربوي وافتقارىـ إلى 
 الجانب العممي وتطبيؽ األساليب اإلحصائية في البحث التربوي.

أعضاء ىيئة التدريس تـ استخداـ مجتمع وعينة الدراسة مف طمبة الجامعات وطمبة المدارس و  .0
بشكؿ كبير ويعود ذلؾ لتوفر عينة الدراسة لمباحث كونو يعمؿ معممًا أو مديرًا في المدارس 
أو كوف الطالب باحث متفرغ في الجامعات األردنية. وقمة مف الباحثيف تستخدـ أرباب العمؿ 

ب العمؿ أو أو أولياء األمور في أطاريحيـ، ويعود ذلؾ لتجنب عناء تعب الوصوؿ إلى أربا
 أولياء األمور.

تـ استخداـ اإلستبانة كأداة لمدراسة في جميع األطاريح ورسائؿ الماجستير ويعود ذلؾ لممنيج  .0
المستخدـ الذي غالبا كاف المنيج المسحي الوصفي، كما أف سيولة توزيع اإلستبانة عمى 

 مواقع التواصؿ االجتماعي وتمقييا بدوء عناء توزيعيا يدوياً 
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 ت:التوصيا
 من خالل النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يوصي الباحثان بما يمي:

بوضع رؤية مستقبمية لمدراسات المستقبمية التربوية تتبناىا وزارة التعميـ العالي لمنيوض   -
 بالبحث التربوي وتنميتو في الجامعات األردنية.

ث تركز عمى الجانب أف يتـ ادراج مساقات في اقتصاديات التعميـ والبحث التربوي بحي -
 التطبيقي والعممي لالستفادة مف ىذه المساقات.

العمؿ عمى حث الباحثيف مف طمبة الدكتوراه والماجستير القياـ بمجموعة مف األبحاث في  -
 مجاؿ الدراسات المستقبمية التربوية والوقوؼ عمى المستجدات التربوية في العالـ.

 
 
 



 نداء حنا حبيب/طالبة /  أ   دراسة تموية لمدراسات المستقبمية التربوية
 محمد سميم الزبون/  أ.د     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  أغسطس – الثاهي العدد  – 73الوجلد  922

 م0200

 رررر

 المصادر والمراجع
 المراجع العربية:
مجمة (.  واقع البحث العممي بيف الواقع والمأموؿ ومقترحات لمتحسيف، 0200أبو حسيف، ختاـ )

 .022-020(، 0)02، الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية
مجمة العموم (.  الدراسات المستقبمية: تأصيؿ تاريخي ومفاىيمي ومنيجي، 0202جندلي، رابح )

 .92-00، 0الديمقراطي العربي، برليف،  ، المركزالسياسية والقانون
(.  دراسات المستقبؿ: أسسيا الفمسفية واستخداماتيا في البحوث التربوية 0202الذبياني، محمد)

 .029-022(، 0)99، مجمة العموم التربويةفي البمداف العربية، 
وقات (.  درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية لمع0202عساؼ، محمود)

المجمة العربية توظيؼ أساليب دراسة المستقبؿ في البحوث التربوية، 
 020-22(، 90)00، لضمان جودة التعميم

(. التحميؿ البعدي لنتائج اإلنتاج العممي في مجاؿ التخصص والتكامؿ 0202الكمية، نجالء )
الوظيفي لنصفي المخ في البحث النفسي المصري والعربي خالؿ الفترة 

(، 029)02ـ(، مجمة كمية التربية، جامعة بنيا، 0202-0020مف )
002-029. 

مجمة (.  الدراسات المستقبمية: ماىيتيا واىمية توطينيا عربيا، 0200منصور، محمد )
 .20-09(، 902)02 المستقبل العربي،

 –(.  تفعيؿ مقومات البحث التربوي عمى ضوء متطمبات مجتمع المعرفة 0202نصار، عمي )
(، 02)2، المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعيمية، رؤية مستقب

00-002. 
اقميـ  -(.  مراكز الدراسات المستقبمية ودورىا في صنع القرار0200ىاشـ، نوار وطعمة، أمجد )

، جامعة المؤتمر الرابع لمشؤون القانونيةكردستاف انموذجا، 
 المستنصرية، العراؽ.

ستقبمي: محاولة في تفكيؾ المستقبميات "عمى ىامش ذكرى (.  الفجور الم0202ىاني، أدريس )
، جامعة السوداف مجمة الدراسات المستقبميةوفاة السيد ميدي المنجرة، 

 .000-002(، 0)02لمعمـو والتكنولوجيا، 
(.  درجة ممارسة األدوار 0202وصوص، ديمة والجوارنة، المعتصـ باهلل والعطيات، خالد )

ئة التدريس في جامعة الحسيف بف طالؿ، االكاديمية لدى أعضاء ىي
 .0290-0200(، 0)90مجمة العمـو التربوية، 

(.  درجة ممارسة األدوار 0202وصوص، ديمة والجوارنة، المعتصـ باهلل والعطيات، خالد )
االكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الحسيف بف طالؿ، 

 .0290-0200(، 0)90مجمة العمـو التربوية، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أغسطس   – الثاهي العدد  – 73الوجلد  929

 م0200

 

 لمراجع األجنبيةا
Armstrong, S. (2016). A Meta–Analysis of The Effect of the Physical 

Education Learning Environment on Student 
Achievement, A Dissertation submitted to Physical 
Education, Sport and Exercise Sciences, the 
University of New Mexico, Unpublished dissertation. 

Henry, H., Zacher, H., & Desmettem, D. (2017). Future time 
perspective in the work context: A systematic review of 
quantitative studies. Front Psychology, 8,1-22. 

Kadir, D.(2017). Meta-Analysis of The Effect of Learning Intervention 
Toward Mathematical Thinking on Research and 
Publication of Students, Journal of Education in 
Muslim society, 4(2), 162-175 

Ollenburg, S.(2019) A Future-Design-Process Model for Participatory 
Futures, Journal of Futures Studies, 23(4):51-62 

Ross, R.(2017).  University Research Development Offices: Perceptions 
and Experiences of Research University 
Administrators, A Dissertation Submitted to the 
Abraham S. Fischler College of Education, 
Unpublished dissertation. 

Tight, M. (2019).  Systematic Reviews and Meta-Analyses of Higher 
Education Research, European Journal of Higher 
Education, 9(2), 133-152. 

  
 


