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   یة المستدامةالبحث التربوي وعالقته بالتنم
  دراسة حالة على جامعة القاهرة

  * د/ فاروق جعفر عبدالحكیم مرزوق
یشهد عالمنا المعاصر مجموعة من التغییرات في مختلف المیادین السیاسیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة والعلمیة والتكنولوجیة والثقافیة والبیئیة والمعلوماتیة 

فیما بینها تداخًال یجعل العالم شبیًها  وغیرها من المیادین التي باتت تتداخل
بمجتمع واحد تنتقل فیه المعلومة من أقصاه إلى أقصاه بسرعة فائقة، وتتأثر أجزاؤه 

  وأقالیمه ودوله وشعوبه بكل ما یجري في أي بقعة من بقاعه.
وفي ظل التغییرات المتسارعة بعالم الیوم في مختلف جوانب الحیاة بفضل ما 

العلمیة والتكنولوجیة والمعلوماتیة المتالحقة والمضطردة، لم تمخض عن الثورات 
یعد بمقدور الجامعة التي تتصدى لتحدیات واقعها ومحیطها العزلة عن سواها من 
أركان النظام االجتماعي واالقتصادي والسیاسي والثقافي، فهي مركز إشعاع فكري 

جمیع األصعدة، حیث ومنارة علمیة وثقافیة تشیع الوعي التنموي المستدام على 
تستنفر نفسها وطالبها والمجتمع كله للمشاركة الفاعلة في مجاالت التنمیة 

  المستدامة وتحقیق حیاة إنسانیة كریمة.
 تقدم في أساسیة قوة والباحثون العلماء به یقوم الذي العلمي النشاط یشكلو 

 المعتقداتو  واالجتماعیة االقتصادیة األنظمة اإلنسانیة، فمهما كانت الحضارة
 عنصًرا الدوام على تشكل العلم والتكنولوجیا منظومة فإن المجتمع، في السائدة
  .أنواعها بشتى التنمیة تحقیق في أساسًیا

 الجامعة تقدمها التي المخرجات أحد التربوي العلمي للبحث اإلنتاج ویعد
 فیه، القائم الوضع وتطویر تواجهه التي المشكالت حل في للمجتمع لإلسهام

 تم التي األبحاث بعدد العلمي اإلنتاج دور وال یقاس األصعدة، كافة في وتنمیته
 خالل من المجتمع داخل الواقع تغییر في إحداث في إسهامها بقدر وٕانما إنجازها،
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 الذي المجال في تطویر یسهم بما نتائجها وتوظیف ساتاوالدر  البحوث من اإلفادة
  .متكاملة منظومة ضمن إلیه تنتمي
د ظهر اتجاه قوي داخل المجال االقتصادي یفسر عوامل التنمیة في ضوء لق

العناصر الثقافیة، وذلك بفضل عاملین أساسیین، األول یرجع لجهود علماء 
االقتصاد أنفسهم نحو تأسیس ما یعرف باالقتصاد التنظیمي. حیث أدرك 

ورها في تسهیل التنظیمیون الجدد أهمیة القیم والمعاییر في الحیاة االقتصادیة ود
أما العامل الثاني فیرجع إلى تجارب التحول االقتصادي التي  .العملیة االقتصادیة

شهدتها بعض الدول اآلسیویة حین استطاعت أن تصل إلى تنمیة اقتصادیة 
واجتماعیة بسهولة في الوقت الذي فشلت فیه دول أخرى قد تكون متشابهة معها 

ت تلك التجارب النقاب عن العوامل الثقافیة في ذات المعطیات االقتصادیة. وكشف
   .)٩، ٢٠١٠ودورها في تعزیز التنمیة أو عرقلتها (أحمد زاید وآخرون، 

 تحدید بشرط التنمیة، مستوى تحسین في أن تسهم الجامعات حیث تستطیع
 للتعلیم سیاسة ووضع الجامعي، طریق التعلیم عن تحقیقها ینبغي التي األهداف
 نتیجة هي الغنیة الدول تمتلكها الثروة التي التالیة: إن المقولة على تقوم الجامعي
 استخدمت المعرفة أن أي والتكنولوجیا، العلم لتطبیق

 التنمیة مبدأ تحقیق أجل من وذلك ونوًعا كًما وتطویره اإلنتاج لتحسین أساًسا
 بالتنمیة العالقة ذات الجامعیة البحوث:طریق عن ذلك ویكون .الشاملة
 التي للمشاكل الحلول وٕایجاد للمناقشة، وطرحها اقتصادیة برامج تقدیم دیة،االقتصا

   .)٢٤٤، ٢٠١٠تنفیذها (فوزي سعید،  تعیق
 بین توازن إیجاد إلى تسعى تربویة رؤیة هي المستدامة للتنمیة إن التربیة

 ةوالبیئی الطبیعیة الموارد واستدامة الثقافیة والتقالید اإلنساني واالقتصادي الرخاء
 وتطبیق القادمة أیًضا. ولألجیال الحاضر في للفرد والمجتمع أفضل حیاة أجل من

 تربویة ومقاربات منهجیات على االعتماد المستدامة یتطلب للتنمیة التربیة مبادئ
 فئات لجمیع الحیاة مدى أخالقي تعلم لتأمین؛  واألسالیب األغراض متعددة

 مع تتوافق اإلنسانیة التي اجاتاالحتی احترام وتشجیع والمناطق، المجتمع
 من أجل البشریة علیها والمحافظة الطبیعیة للموارد والمتوازن المستدام االستخدام

 الوطنیة المستویات على بالتضامن الحس وتغذي ومستقبلها، حاضرها في
  .) ٧، ٢٠٠٨واإلقلیمیة والدولیة (منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، 
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 -٢٠٠٥المستدامة( التنمیة أجل من للتربیة المتحدة األمم عقد ویستهدف
 وضع ویتطلب المستدامة، التنمیة تحقیق في التربویة العملیة استخدام) ٢٠١٥

 اإلنسان رفاهیة تحقیق أجل من وثقافیة وعلمیة تربویة وبرامج وخطط سیاسات
 ٨( لفیةلأل اإلنمائیة األهداف تحقیق خاص وبشكل البیئي، التوازن وتحقیق
 في المستدامة والتنمیة الجنسین، والتوازن بین الفقر، من الحد ومنها )أهداف

 العمل ویهدف إطار .البیولوجي والتنوع والبیئة والمیاه الزراعیة المجاالت
 تحقیق إلى العربیة المنطقة في المستدامة التنمیة أجل من للتربیة االسترشادي

التنمیة  أجل من للتربیة المتحدة األمم عقد بفعالیات مرتبطة األهداف من مجموعة
  :)UNESCO, 2008,9-10( هي )٢٠١٥ -٢٠٠٥( المستدامة

 السعي في والتعلم والتعلیم التربیة برامج تؤدیه الذي الرئیس الدور إبراز -
 المستدامة. التنمیة المشترك لتحقیق

 المعنیة افاألطر  بین والتفاعل والتبادل الشبكات، وٕانشاء الروابط إقامة تیسیر -
 المستدامة. التنمیة أجل من والتعلیم التربیة في مجال

 إلیها والتحول المستدامة التنمیة رؤیة وتعزیز لصقل والفرصة المجال توفیر -
 المجتمع أفراد وتوعیة والتعلم، التعلیم في ومتعددة جدیدة أنماط بواسطة

 بأهمیتها.
 التنمیة أجل من التربیة مجال في والتعلم التدریس نوعیة تحسین على العمل -

  المستدامة.
تعزیز  أجل من واإلقلیمیة، الوطنیة المستویات جمیع على استراتیجیات إعداد -

  .المستدامة التنمیة أجل من التربیة مجال في القدرات
) حول التعلیم العالي في الدول ١٥لذا یعظم إعالن بیروت في بنده الـ (
ة مواءمة التعلیم العالي الحتیاجات العربیة للقرن الحادي والعشرین من قیم

المجتمع من خالل المطابقة بین ما تقدمه مؤسسات التعلیم العالي وما یتوقعه 
المجتمع منها، ویفرض هذا المبدأ تعزیز مساهمة التعلیم العالي في تنمیة المجتمع 
 ككل بما في ذلك تنمیة النظام التربوي، كما تفرض المواءمة انسجاًما متبادًال مع
متطلبات التنمیة الشاملة المستدامة، وتفرض المواءمة أیًضا أن یسهم التعلیم 
العالي في المحافظة على المعرفة وتوسیع نطاقها وتعمیقها ونشرها بشكل یتیح 

 Arab Regional Conference on Higher( لإلنسان حل مشكالته
Education ,1998,7( .  
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تي توظفها مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي أحد الركائز الرئیسة ال
لتحقیق تلك المواءمة، فهو أساس عملیة التنمیة البشریة في أي مجتمع. فغني عن 
القول إن من أفضل ما یقدمه التعلیم العالي للصالح العام هو أساس متین ونظام 

  . )١٣٢، ٢٠٠١(صالح بدیر،  متكامل من البحث العلمي وابتكار المعرفة
العلمي مع التدریس وخدمة المجتمع الوظائف الثالثة  حیث یمثل البحث

الرئیسة للتعلیم الجامعي، والذي یستهدف في مجال التنمیة االقتصادیة 
واالجتماعیة إعداد القوي البشریة ذات المهارات الفنیة واإلداریة من المستوي 
العالي، والقیام بدور أساسي في البحث العلمي في مختلف مجاالت المعرفة 

نسانیة وتطبیقاتها العلمیة والتكنولوجیة، ومن هنا تزاید التأكید على البحوث اإل
  التطبیقیة التي یكون لها دور واضح في تنمیة المجتمع.

وتعد التربیة میداًنا للبحث تختبر فیه النظریات العلمیة، وتحدد فیه العالقات 
لك فهي میدان ممارسة عملًیا وتحلیلًیا، وُتقوم فیه قیمة الممارسات التربویة. وكذ

یتركز حول التدریس والتعلم، ویتضمن أسالیب وممارسات تؤثر في التدریس مثل 
تطویر المناهج والكتب، أو إدخال تعدیالت على اإلدارة واإلشراف. والمعرفة 
التربویة القائمة على البحث تعكس ثنائیة التربیة كمیدان للبحث ومیدان 

   .)٣٣، ٢٠٠١للممارسة(رجاء محمود، 
والبحث التربوي كجزء ال یتجزأ من البحث العلمي یحظى باهتمام متزاید 
باعتباره یهتم بإنتاج المعرفة التربویة الموجهة لخدمة قضایا ومشكالت التربیة 
والتعلیم في الواقع التربوي سواء أكان ذلك على المستوى التنظیري أم التطبیقي. 

ه على تنمیة القدرات والمعارف لدى وللتدلیل على أهمیة البحث العلمي ومردود
هاربسون على أن الدولة التي ال تستطیع أن تنمي  .األفراد، یؤكد االقتصادي ف

القدرات والمعارف لدى شعبها، وال تستخدم هذه القدرات والمعارف بشكل فعال 
عبداهللا (لخدمة االقتصاد القومي هذه الدولة لن تستطیع أن تطور أي شكل آخر

   .)٣٩١، ٢٠٠٧الصعیدي، 
وبناء على كل ما سبق فقد أصبح البحث العلمي ضرورة ال یمكن تجاوزها؛ 
ألنه السبیل الوحید لردم الفجوة التي تفصل البلدان التي هي في طور النمو عن 
العالم المتقدم هذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة ال یمكن المحافظة على إنجازاتنا 
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(عبداهللا هویتنا وكیاننا إال بالبحث العلمي الوطنیة وتعزیزها والمحافظة على 
   .)٢٣، ٢٠١٠ المجیدل وسالم شماس،

ویواجه البحث العلمي عموًما، والتربوي خاصة عدة معوقات تقلل من فعالیته 
في مواجهة مشكالت الواقع، ومقابلة احتیاجات المجتمع ومتطلباته من قبیل (عال 

 :)٩، ٢٠٠٨الخواجة، 
بالعلوم األساسیة والتطبیقیة لدى الكثیرین كوسیلة لحل  غیاب االقتناع الحقیقي -

  .)٧٧، ٢٠٠٠(علي أحمد، المشكالت االجتماعیة 
قلة المخصصات المالیة الموجهة للبحث العلمي، فإجمالي ما تنفقه الدول  -

% ٨٩% من الناتج القومي، وتأتي ٠.٢العربیة على البحث العلمي ال یتجاوز
% من القطاعات اإلنتاجیة ٣كومي، ومن تلك النسبة من اإلنفاق الح

والخدمیة، وهو ما یفسر إلى حد ما محدودیة النشاط االبتكاري، ویشیر لغیاب 
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الوعي المجتمعي بقیمة العلم والبحث العلمي 

٧٣، ٢٠٠٣ .( 
 العربي الوطن في العلمي البحث لمنظومة السلیمة التحیة البنیة ضعف -

 التخطیط ومسؤولیات یمتلك صالحیات الذي المؤسسي اإلطار وغیاب
 في الجامعات العلمي البحث مراكز مختلف بین والتنسیق والتمویل واإلشراف

 .للوزارات التابعة تلك أو
 والتي العربي الوطن في العلمي البحث لمنظومة السلیمة اإلستراتیجیة غیاب -

 الدقیق الموضوعي تقییمال تعتمد محددة واضحة وسیاسات رؤیة على تقوم
، ٢٠١٢(محمد عبدحسین، البحث  جودة لضمان معلنة وأهداف والصارم

١٤٧.(  
 .ندرة وجود استراتیجیة قومیة واضحة ومحددة للبحث التربوي -
ضعف التنسیق والتكامل بین كلیات التربیة بالجامعات وبینها وبین المراكز  -

 .البحثیة في مجال التربیة داخل الوطن الواحد
ل الباحثین إلجراء بحوث نظریة فردیة، والبعد عن البحوث التطبیقیة می -

  .وبحوث الفریق، مما أدي لالنفصال بین البحوث ومشكالت المجتمع
(عبداهللا سلیمان نتائج البحوث التربویة ال یتم ترجمتها إلى برامج قابلة للتطبیق  -

 ). ١٧٠، ٢٠٠٩وعلي الصبیحي، 
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مشكالت اإلشراف، واختیار النقاط البحثیة، قصور برامج الدراسات العلیا، و  -
 وشكلیة البحوث وبعدها عن حل المشكالت الحقیقیة للمجتمع. 

سیادة النمط البیروقراطي غیر الرشید في اإلدارة الجامعیة، وندرة مصادر  -
المعرفة، وقلة االهتمام بالمكتبات، وكذلك عدم االهتمام الكافي بنشر نتائج 

   .)٤، ٢٠٠٨السید،  (إیهاب البحوث وتمویلها
(فتحیة معتوق،  كما انتهت كتابات عدیدة إلى أن البحث التربوي یمر بأزمة

، ٢٠٠٩(إمیل فهمي، ، وأنه دون المستوى المتوقع في خدمة المجتمع )١٧، ٢٠١١
یضاف إلى ذلك قلة عدد الكفاءات القادرة على البحث، وقلة توافر  .)١٨٨ -١٨٧

اإلیجابي بین البحث ومؤسسات اإلنتاج، ونقص  قاعدة للبیانات، وضعف التفاعل
   .)٨٦، ٢٠٠٩(علي أحمد، التدریب على البحث العلمي ومناهجه 

  مشكلة الدراسة: 
یعد البحث العلمي أحد السمات البارزة للعصر الحالي؛ لما له من دور فعال 
في عملیات التنمیة بأشكالها ومجاالتها كافة، فهو نشاط منظم وموجه لحل مشكلة 
قائمة أو الستقصاء موضوع معین من أجل إضافة معارف إنسانیة جدیدة، أو 
إلعطاء نقد بناء بهدف كشف الحقیقة. ونجاح عناصر منظومة التعلیم الجامعي 
في تحقیق المواءمة مع احتیاجات المجتمع وتطلعاته تعد أحد المتطلبات األساسیة 

لل أو قصور في هذه لنجاحه في تحقیق رسالته وغایاته، كما یستدعي أي خ
  المواءمة اتخاذ الخطوات الالزمة لتصحیحها.

لقد أثبتت التجارب الناجحة لكثیر من الدول التي انتقلت من صفوف الدول 
النامیة إلى صفوف الدول المتقدمة أن البحث العلمي هو نقطة البناء األساسیة 

قاعدة علمیة  لكل نهضة منشودة أو تقدم مأمول، وأن االنطالق نحو التنمیة من
یؤدي حتًما إلى معدالت نمو مرتفعة وزیادة في دخل الفرد. ومن هنا لم یعد خافًیا 
على أحد توجه الدولة المباشر نحو تفعیل دور البحث العلمي وتنشیط آلیات العمل 
به، وتعظیم االستفادة منه في خدمة العدید من قضایا ومشكالت المجتمع، وتوفیر 

زمة؛ لتؤدي مراكز ومؤسسات اإلنتاج والخدمات في المجتمع القاعدة العلمیة الال
    .)٩٦، ٢٠٠٥مجدي عزیز، ( دورها على أسس علمیة سلیمة

فعلى الرغم من تعاظم اإلنفاق عالمًیا على أهمیة المشاكل المتعلقة بالسكان 
والتحول نحو الحضر ومواجهة مشاكل البطالة والصحة العامة والبیئة والتوجه 
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صدي لها، وبرغم التنامي غیر المسبوق في العلم والتكنولوجیا خالل الجماعي للت
العشرین سنة األخیرة، فإن استمرار معاناة سكان العالم من تلك المشاكل یعود 
باألساس إلى غیاب االهتمام الكافي ببناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجیا، 

انب االقتصادیة واالجتماعیة بوصفها المحرك الذي یمكن أن یقود التطویر في الجو 
(أ)،  (جامعة القاهرةالتي تخفف من وطأة الضغوط التي تعد مصدر إزعاج للعالم 

٢٠، ٢٠٠٦.(   
وتعتبر الجامعات من أهم مراكز قوي تحدیث المجتمع، وتعزیز قیم العلم، 
ونشر ثقافة البحث العلمي. وتتمثل مساهمة الجامعات في دعم البحوث العلمیة 

  التكنولوجیة في ثالث مهام رئیسة، هي:والتنمیة 
تنمیة الكوادر البشریة الوطنیة، وتعزیز قدراتها البحثیة والتكنولوجیة للتفاعل  -

مع معطیات عصر العلم والمعرفة من خالل تعلیم وتدریب األجیال الجدیدة 
في مجال العلوم الحدیثة، وغرس قیم وثقافة البحث والتطویر في عقول 

 الشباب.
بحوث العلمیة في مجال العلوم األساسیة والتطبیقیة واستخدامها في تطویر ال -

دعم جهود التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وحل المشكالت القومیة من 
خالل المشروعات البحثیة والرسائل العلمیة التي تتم في إطار األنشطة 

 الجامعیة.
نولوجیة توفیر مصدر مستقل للمعلومات حول الموضوعات العلمیة والتك -

والقضایا ذات الطابع القومي مثل: الصحة والبیئة والتنمیة الزراعیة 
والصناعیة، وباقي الموضوعات المرتبطة بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، 

 (جامعة القاهرة مما یثري العملیة البحثیة، ویسهم في االرتقاء بالقدرات العلمیة
 ). ١٠، ٢٠٠٦(ب)، 

ال واضًحا وحاًدا بین قطاع البحث العلمي في وفي مصر ال یزال االنفص
المراكز واألكادیمیات البحثیة وبین قطاعات اإلنتاج والخدمات التي تحتاج إلى 
خدمات ومنجزات البحث العلمي. وال یزال اعتماد قطاعات اإلنتاج في مصر على 
 استیراد التكنولوجیات من الخارج دون خلق قدرة وطنیة متكافئة على تطویع تلك
التكنولوجیات وتطویرها. إن انحصار أنشطة البحث العلمي في مجاالت ال تخدم 
قطاعات اإلنتاج وال تسهم في تطویره ورفع إنتاجیته هي السمة البارزة للبحث 

   .)٢٠٢، ٢٠٠٣(حسین كامل،  العلمي في مصر
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لقد زاد عدد كلیات التربیة ومعاهدها في مصر زیادة كبیرة، وتضاعف عدد 
بها، مع التوسع في برامج الدراسات العلیا، وأصبح أغلبها یمنح درجتي  الملتحقین

وهذا التطور الكمي، لم یقابله حدوث تطور كیفي في  .الماجستیر والدكتوراه
المیدان التربوي، فالتربیة والتعلیم في مصر متأخرة مقارنة بالعدید من الدول 

مشكالت ال حصر لها. ومن َثم المتقدمة والنامیة، والجسد التعلیمي مثقل بأعباء و 
فالبحث التربوي لم یقم بدوره المأمول في التطویر والتجدید، حیث یشیر واقعه كما 

  تعكسه الرسائل الجامعیة إلى المالحظات التالیة:
تستقي معظم الرسائل الجامعیة التربویة معارفها من مصادر غیر أصیلة،  -

رتبط بمشكلة البحث بصورة كما أنها ال تعني بمناقشة اإلطار النظري الم
 كاملة، بل یجتزئ كل باحث ما یناسبه ویهمل ما یتعارض مع وجهة نظره.

تحولت كتابة البحوث التربویة إلى طقوس تمارس دون وعي تام بها، وشاع  -
 التقلید، وتفشت ظاهرة العنایة بالشكل على حساب المضمون. 

خطوات البحث تحرص الرسائل الجامعیة على إظهار أن الباحث التزم  -
العلمي، وبخاصة ما یتعلق بالصدق والثبات، فنجد من ُیضمن رسالته عناوین 
غیر محددة، ویخلط بین حدود البحث ومحدداته، ویصوغ األهداف ثم یكررها 
تحت عنوان أسئلة الدراسة، ویدخل في الدراسات السابقة ما لیس منها، 

 وُیَعرف مصطلحات ال داعي لتعریفها.
ل توصیات عامة غیر موصولة بالنتائج، مما یحیلها إلى مجرد تتضمن الرسائ -

 شعارات تربویة.
مناقشة الرسائل الجامعیة ال تنمي التفكیر واالبتكار، بل تسهم في قولبة  -

   الطالب لیكون على النسق الذي تحدده الكلیة.
تنتجه البحوث  ویالحظ من استقراء الوضع الراهن للبحوث التربویة أن ما

ات أو تصدره من توصیات ال یصل إلى متخذي القرار والمخططین من معلوم
وواضعي السیاسة التعلیمیة، ومن ناحیة أخرى فإن نتائج هذه البحوث ال یأبه لها 
متخذو القرار؛ ألنهم یقیمون وزًنا لالعتبارات العملیة أكثر من أي شيء آخر، 

ب المحفوظات لذلك فإن كثیر من البحوث غالبا ما ینتهي مصیرها في دوالی
    .)٣٣٧، ٢٠١٠(أسماء عبدالسالم، 
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 ومن جودته، ضمان من تحد المشاكل من مجموعة تواجهه العلمي أن البحث كما
  أهمها:

 بالباحث، االهتمام وقلة الجامعة، ألستاذ التدریسي والعبء اإلنفاق، مسألة
 ویاتواألول األهداف تحدید حیث من العلمي واضحة للبحث واالفتقار إلى سیاسات

 األكادیمیة الضروریة، والحریة المادیة اإلمكانات وتوفیر الالزمة، البحثیة والمراكز
 مراكز بین العالقة وغیاب االبتكار، على الباحثین من كبیرة نسبة وضعف له،

 البحث عملیة فى الخاص القطاع دور وغیاب اإلنتاجیة، العلمي والوحدات البحث
  .)١٠١، ٢٠١٣عظیم، (مصطفي عبدالوالتمویل  والتطویر

وفي ضوء ما تقدم یمكن بلورة مشكلة الدراسة الحالیة في وجود كم هائل من 
الدراسات التربویة ُیقدر باآلالف، وهذا الكم الكبیر من البحث العلمي التربوي لم 
یسایره أي تطور في المنظومة التعلیمیة التربویة، وقد یرجع ذلك إلى ضعف 

في التطویر على النحو المطلوب، كما أن عدًدا  توظیف نتائج البحث التربوي
كبیًرا من تلك البحوث ال تتصل بالبیئة التي أجریت فیها، فالباحث لم یكن همه 
حل مشكلة تربویة قائمة، بل كان همه إنجاز رسالة كي یحصل على درجة 
الماجستیر أو الدكتوراه. ومن َثم فهناك فجوة كبیرة ال یمكن التغاضي عنها بین 

رجات البحث التربوي، وما یحتاجه المجتمع الحاضن لعملیة البحث من حلول. مخ
  ویمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي: 

كیف یمكن تفعیل دور البحوث التربویة في جامعة القاهرة لخدمة أهداف التنمیة 
  المستدامة في مصر؟

  أسئلة الدراسة: 
ق مجموعة من التساؤالت الفرعیة على یتفرع من التساؤل الرئیس الساب

  النحو التالي:
 ما غایات التنمیة المستدامة وأهم التحدیات التي تواجهها؟ -
  ؟ بخطط التنمیة المستدامة ما الدور البحثي للجامعات وعالقته -
ما واقع تضمین قضایا التنمیة المستدامة في مخرجات البحث العلمي التربوي  -

  هرة؟ لكلیات التربیة بجامعة القا
التنمیة  متطلبات لتلبیة التربوي ما مقومات التصور المقترح لتفعیل دورالبحث -

  ؟المستدامة
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  أهداف الدراسة:
  تهدف الدراسة الراهنة إلى:

تعرف غایات التنمیة المستدامة وأهم التحدیات التي تواجه التنمیة المستدامة  -
 في سبیل تحقیق غایات المنشودة.

ي للجامعات وعالقة البحث العلمي بالجامعات تحدید مالمح الدور البحث -
  بخطط التنمیة المستدامة.

تعرف واقع تضمین قضایا التنمیة المستدامة في مخرجات البحث العلمي  -
  التربوي بعینة الدراسة التحلیلیة لكلیات التربیة في جامعة القاهرة. 

 تلبیةل التربوي تحدید مقومات التصور المقترح الالزمة لتفعیل دور البحث -
  .التنمیة المستدامة متطلبات

  أهمیة الدراسة: 
  تستمد الدراسة الراهنة أهمیتها من:

أهمیة القضیة التي تتصدي لها، أال وهي الرسالة البحثیة للجامعات وعالقتها  -
بقضایا التنمیة المستدامة، وخاصة في ظل ما یعصف بالمجتمع المصري من 

بصورة تدفع الجمیع للتكاتف والتآزر أزمات على كافة المستویات واألصعدة، 
من أجل تجاوزها، وهو األمر الذي یحتاج لنجاحه أن یبني على أسس بحثیة 
علمیة في شتي مجاالت الحیاة التنمویة: التعلیمیة واالقتصادیة والسیاسیة 

  واالجتماعیة والصحیة والبیئیة وغیرها.
العالي للعمل على  التعلیم الدراسة المسئولین والمعنیین بوزارة نتائج تفید قد -

المقررات الجامعیة لتضمینها مختلف  على الالزمة التعدیالت بعض ءاإجر 
  قضایا التنمیة المستدامة تبعا لطبیعة كل كلیة وقسم علمي. 

الدراسة المسئولین والمعنیین بوزارة التربیة والتعلیم للعمل على  تفید نتائج قد -
جمیع المناهج الدراسیة لتضمینها مختلف  على الالزمة التعدیالت بعض إجراء

قضایا التنمیة المستدامة تبعا لطبیعة كل مرحلة دراسیة؛ الستدامة الفكر 
  والممارسة التنمویة في نفوس النشء منذ الصغر. 

في  بقطاعات التخطیط وصنع القرار التنموي نتائج الدراسة الباحثین تفید قد -
الصلة بقضایا التنمیة المستدامة  ذات والمجتمعیة التربویة الظواهر دراسة

وتوظیف نتائج البحث التربوي وخاصة أن یعمل على اإلنسان عصب التنمیة 
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ومحركها الرئیس، فبدون إنسان واع مفكر ناقد لن تتحقق أي تنمیة مستدامة 
  ناجحة. 

  منهج الدراسة وأداتها: 
المنهج الوصفي؛ نظًرا لطبیعة الدراسة الحالیة وتحقیًقا ألهدافها تم توظیف 

ألهمیته في دراسة قضایا البحث التربوي، وتحدید طبیعة العالقة القائمة بینها وبین 
ما تستهدفه خطط التنمیة المستدامة. وذلك من خالل االعتماد على تحلیل 
مضمون ما تقدمه كلیات التربیة بجامعة القاهرة من رسائل علمیة خالل الفترة 

. ٢٠١٢/٢٠١٣ وحتى العام الجامعي ٢٠٠٨/٢٠٠٩الممتدة من العام الجامعي 
استخدمت الدراسة أسلوب تحلیل المحتوى كأداة یستخدمها الباحث ضمن كما 

أسالیب وأدوات أخرى فى إطار منهج متكامل لتحلیل مضمون عناوین رسائل 
الماجستیر والدكتوراه بكلیات التربیة في جامعة القاهرة؛ بهدف تعرف ما تتضمنه 

  من قضایا التنمیة المستدامة وأبعادها.  هذه العناوین
  حدود الدراسة: 

تقتصر الدراسة الحالیة على المؤسسات التربویة بجامعة القاهرة،  :حدود مكانیة -
  وهي كلیات: الدراسات العلیا للتربیة، وریاض األطفال والتربیة النوعیة. 

قضایا  تقتصر الدراسة الحالیة في حدها الموضوعي على :حدود موضوعیة -
  التنمیة المستدامة.

  مصطلحات الدراسة:
  في ضوء مشكلة الدراسة الراهنة فإنها تتبنى المصطلحات اآلتیة:

 غایتها معتبرة، مناهج وفق لموضوع، بالدقة تتسم دراسة :البحث العلمي -
 .)٨٥، ٢٠١٠(حسین مطاوع،  الباحث حددها تحقیق أهداف

نات الالزمة لإلجابة عن أسئلة هو توفیر المعلومات والبیا: البحث التربوي -
بحثیة، أو حل مشكالت، أو تطویر العملیة التربویة وعناصرها من أهداف 
ومحتوى وأنشطة وطرائق وأسالیب واستراتیجیات وتقویم؛ بما ینعكس إیجابًیا 

 .)١١، ٢٠٠١(إحسان األغا وفاروق الفرا، على عملیة التعلیم والتعلم 
 ودائمة تراكمیة سریعة تحقیق زیادة لعمل علىا بأنها التنمیة تعرف: التنمیة -

 حالة من المجتمع یخرج لكي قویة دفعة إلى وأنها تحتاج الزمن، من فترة عبر
 وعلى النمو المفهوم یشتمل على وهذا النمو، حالة إلى والتخلف الركود

وكمي.  كیفي وهو اقتصادي هو كما وثقافي اجتماعي بدوره والتغییر التغییر،
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 بتلك القطاعات خاصة الكل، أجل صالح الكل من وظیف جهودكذلك ت وهو
 وفي والتقدم، النمو فرص من السابق في التي حرمت االجتماعیة والفئات

 كالجانب واحد فقط بجانب تهتم ال التنمیة القول بأن ذلك یمكن إطار
 وعلى الحیاة كل جوانب تشمل وٕانما السیاسي، أو االجتماعي أو االقتصادى

وشاملة  عمیقة وكمیة كیفیة تغیرات فیها فتحدث وأشكالها رهااختالف صو 
   .)٩، ٢٠١٢(امجد ناهض، 

 بدون الحالیین مالعال سكان تاجاح تلبیة على القدرة فهي: ةاالستدامأما    -
  .احتیاجاتها تلبیة على المستقبلیة األجیال بقدرة الضررق إلحا

 مختلف تقویة لىع یعتمد شامل تنموي هي تصور: المستدامة التنمیة  -
 من أجل الموارد لكل استثمار فهي والبیئیة، االقتصادیة المجاالت المجتمعیة،

  . )٤، ٢٠١٥(فوزیة المرساوي، اإلنسان 
المستقبل  بقدرة المساس دون الحاضر جاتااحتی تلبي التي نمیةتأو ال

ه إطار  في المستدامة التنمیة مفهوم ویعتبر احتیاجاتهم، تلبیة على القادمةال واألجی
 محاور رئیسة ثالثة تنموي شامل یراعي مفهوم تحول إلىم ث بیئًیا مفهوًما العام

البیئي ( أمجد  المحور االقتصادي، المحور اني)،اإلنس( االجتماعي هي: المحور
  ). ١٥ناهض، مرجع سابق، 
  الدراسات السابقة: 

مي توجد بعض الدراسات التي اهتمت بقضیة التنمیة وموقف البحث العل
عامة والبحث التربوي تحدیدا منها، وما یرتبط بها من مفاهیم ذات صلة وذلك 
بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة، وفیما یلي أهم تلك الدراسات وثیقة الصلة 
بمجال الدراسیة الحالیة من خالل البدء بالدراسات العربیة ثم األجنبیة، مع ترتیبها 

  من األقدم لألحدث: 
  ):٢٠٠٠وآخرون،  الضحیان (سعود دراسة
 خطط متطلبات مع التربویة البحوث توافق مدى على الوقوف الدراسة إلى هدفت
 التنمیة بین متطلبات المقارنة خالل من المجلس، دول في تیجیاتهااواستر  التنمیة
نتائج  أظهرت واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. وقد .التربویة البحوث وبین
 %)، ونسبة٧٦.٥التنمیة( خطط المتوافقة مع التربویة حوثالب نسبة أن سةاالدر 

 التنمیة %)، وبالنسبة لمتطلبات٢٣.٥التنمیة( خطط مع المتوافقة البحوث غیر
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الدراسة  أوصت وقد %)،٣١.٣نسبتها( بلغت فقد تربویة ببحوث تخدم لم التي
 إلى للوصول والتخطیط والتنمیة العالي والتعلیم التربیة وزارات بین التنسیق بضرورة

  مستقبًال.  التنمیة متطلبات كامل تغطیة مشتركة تكفل آلیة
  :) ٢٠٠نشوان،  وجمیل العاجز (فؤاد دراسة 

 اإلقبال مواجهة في الفلسطینیة الجامعات دور تعرف الدراسة إلى هدفت
 االقتصادیة التنمیة مواجهة في العلمي البحث ودور العالي التعلیم على

 وكیفیة العلیا ساتاالدر  مجابر  تواجه التي المشكالت وتوضیح واالجتماعیة
 إلى توضیح سةاالدر  خلصت واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. وقد مواجهتها.
  :ومنها العلیا الدراسات برامج مشكالت

 البحثیة الخدمات في الشدید النقص ومنها: التدریس هیئة أعضاء مشكالت -
 ومراكز الجامعات بین االتصاالت وضعف ومراجع ودوریات، كتب من

 .المختلفة األبحاث
 عدم إلى أدى مما الطلبة أعداد زیادة ومنها: الطلبة بأداء تتعلق مشكالت -

 وعدم البحثیة الطالب قدرات وضعف متطلباتهم، على توفیر الجامعات قدرة
 .مناسب بشكل البحث خطة بلورة

 .للجامعات الخارجي المالي الدعم توقف ومنها: بالتمویل تتعلق مشكالت -
 وضعف العلمي، البحث مهارة نقص :ومنها العلمي بالبحث تتعلق مشكالت -

 بأهمیة المجتمع وعي وعدم العلمي، البحث عمادات التحكیم من ءاتاإجر 
 .التنمیة في العلمي البحث

  :)٢٠١٠ عبدالرحمن، فرید سة(ادر 
 تربویةال األكادیمیة اإلنتاجیة لتطویر مقترح تصور هدفت الدراسة إلى تقدیم

 التنمیة. خطط ضوء في بغزة الفلسطینیة الجامعات في العلیا ساتاالدر  لبرامج
  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. 

 الفلسطینیة الجامعات بین تنسیقي مجلس تأسیس :ومن مقترحاتها
 التربیة ووزارة الدولي، والتعاون التخطیط رةاالتنمیة كوز  بخطط المعنیة والمؤسسات

 خاصة العالي التعلیم الحكومي لمؤسسات المالي الدعم ومواصلة لعالي،ا والتعلیم
 التي المؤتمرات العلمیة وتفعیل التنمیة، خطط تخدم التي العلیا ساتاالدر  مجابر 

 وجود وضرورة التطبیقیة، الصفة ذات التربویة األكادیمیة اإلنتاجیة على تركز
  المجتمع. بحاجات مرتبطة العلیا الدراسات مجالبر  تیجیةاستر ا خطة
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  ): ٢٠١١كمال علي، ( دراسة
 في التربوي والبحث التعلیم به یقوم الذي الدور تحدید الدراسة إلى هدفت

 ویستند المعرفة على یقوم الذي المجتمع في ظل المتعددة بمداخلها التنمیة تحقیق
 ارةوٕاد وتنظیم لواقع المنهج الوصفي الباحث استخدم وقد .التعلیم اقتصادیات إلى

 بعض أجزائها في المقارن المدخل سوریا، وكذلك في التربوي البحث مؤسسات
 وقد.المعاصرة العالمیة االتجاهات بعض في البحثیة المؤسسات وٕادارة لتنظیم
 بواجبها تقوم ال التعلیم إدارة في البحوث مدیریة أن سةاالدر  نتائج أهم من كانت

 تنظیم إلدارة تصور بوضع الباحث قام الدول، وقد من مقارنة بغیرها الكامل
 مركز أهداف اقتراح على التصور ویشمل ،التجدید التربوي لتحقیق التربوي البحث

 للنهوض الالزمة والبشریة للموارد المادیة وتحدید وٕاداري، تنظیمي وهیكل البحوث
  .التنمیة متطلبات ضوء في بعمله
  ):٢٠١٢(نیرمین نایل،  دراسة

قاء الضوء على أدوار قطاع خدمة المجتمع تجاه تحقیق هدفت الدراسة إلى إل
متطلبات التنمیة المستدامة، مع التوصل الستراتیجیة مقترحة لتطویر القطاع في 

  ضوء مبادئ التنمیة المستدامة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. 
وخلصت نتائج الدراسة إلى مایلي: االفتقار إلى سیاسة تكاملیة یراعي فیها 

خطیط والتنسیق بین قطاعات خدمة المجتمع بالجامعات، غیاب السیاسات الت
المنظمة والرؤیة االستراتیجیة لقصایا التنمیة المستدامة للمجتمع، جمود المناهج 
ومشاریع التخرج وعدم ارتباطها بقضایا المجتمع والبیئة، انخفاض الموازنات 

  ع وتنمیة البیئة. المخصصة للبحث العلمي على مستوى قطاع خدمة المجتم
 :)٢٠١٣(فتحي الزیات،  دراسة

هدفت الدراسة إلى إبراز دور كفاءة التعلیم في تكوین رأس المال المعرفي 
وتدارك فجوات المعرفة بالوطن العربي باعتبارها أكبر التحدیات التي تواجهنا 
وتقف دون تطورنا وتقدم مجتمعاتنا من خالل طرح عشرة أسئلة تتناول تأثیر 

نفاق على التعلیم على: نسب االلتحاق بالتعلیم الثانوي، نسب االلتحاق بالتعلیم اإل
العالي، مؤشر المعرفة، عدد العلماء والمهندسین، عدد براءات االختراع ،عدد 
الكتب المنشورة لكل ملیون نسمة، كفاءة التعلیم والموارد البشریة، كفاءة نظم 

 وجیا، في عالقاتها بالتنمیة المستدامة.اإلبداع، كفاءة نظم المعلومات والتكنول
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واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. ومن خالل تحلیالت مقارنة للمؤشرات الدولیة 
دولة. قسمت إلى أربعة مستویات لإلنفاق على التعلیم، جاءت النتائج  ١٤٢لعدد 

جمیعها مدعمة الرتباط ارتفاع متوسطات كافة المتغیرات بارتفاع نسب اإلنفاق 
ى التعلیم، كما جاء واقع العالم العربي على المؤشرات الدولیة بالغ التأثیر بتدني عل

  نسب اإلنفاق على التعلیم. 
  ):٢٠١٣(معجب أحمد،  دراسة

هدفت الدراسة إلى بیان مفهوم التنمیة المستدامة، وتسلیط الضوء على 
ها المختلفة، غایاتها، وطبیعة التحدیات التي تواجه التنمیة المستدامة في مجاالت

وكیفیة اسهام الجامعة في معالجة تحدیات التنمیة المستدامة في مجاالتها 
  المتعددة. وظفت الدراسة المنهج الوصفي. 

وخلصت الدراسة لعدة نتائج منها: ظهر مفهوم التنمیة المستدامة كرد على 
ة الخوف الناجم عن تدهور البیئة الناتج عن أسلوب التنمیة التقلیدي، التنمی

المستدامة عملیة مخططة وهادفة، تستحضر واقع ومستقبل األجیال عند تعاملها 
مع الموارد البشریة والطبیعیة والثروات الوطنیة، كما تتعامل مع مشكالت األفراد 
والمنظمات معنوی-ا وروحی-ا من أجل تحسین نوعیة الحیاة، ترتكز التنمیة المستدامة 

عدد من المحفزات كالنهج السیاسي واإلداري  في تلبیة احتیاجات اإلنسان على
التقدم التربوي والتعلیمي واالجتماعي واالقتصادي والتقني  للدول، كما تعتمد على

والثقافي واالستهالك الرشید لموارد البیئة والتنمیة، تتطلب التنمیة المستدامة تحقیق 
المجتمع المدني الشراكة الفاعلة والعمل الدؤوب بین الدولة واألفراد ومنظمات 

بمجاالتها واستئصال تحدیاتها،  وتشجیع مشاركتهم لما لذلك من دور في النهوض
هناك عالقة تفاعلیة تبادلیة بین البیئة والتنمیة المستدامة من جهة، وبینهما وبین 
التعلیم من جهة أخرى، حیث ال تنمیة مستدامة دون بیئة، وال تنمیة مستدامة دون 

  تعلیم.
  ):٢٠١٤الصدیق، و  (فیصل دراسة

 التربیة كلیات في التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة لمعرفة الدراسة هدفت
 التربیة بكلیات التربوي العلمي البحث وظیفة مقترح لتطویر تقدیم في السودانیة

 التربیة كلیات جودة ضمان معاییر من خمسة ضوء في السودانیة، بالجامعات
العلمیة  الجمعیة عدتهاأ التربوي، لعلميا البحث مجال في العربیة بالجامعات
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المنهج  الباحثان استخدم وقد. العربیة الجامعات التحاد التابعة التربیة لكلیات
   التحلیلي. الوصفي

 ضمان رمعایی لتطبیق العینة تقبل :أهمها النتائج من بالعدید الدراسة وخرجت
 بكلیات التربوي بحثال تطویر في العربیة للجامعات التربوي العلمي جودة البحث

 لجنة تكوین :أبرزها ،اتتوصی بعدة الدراسة السودانیة. وختمت بالجامعات التربیة
 التربوي العلمي ثبحال بجودة ةختصالسوداني م العالي التعلیم وزارةل تتبع علیا

  .سودانیةلا بالجامعات التربیة لكلیات وتقویمه
  ):٢٠١٥(عبدالتواب عیسي،  دراسة

لى وضع رؤیة مقترحة لتطویر البحث العلمي التربوي في هدفت الدراسة إ
ینایر  ٢٥ینایر. وذلك من خالل: تعرف أهداف ثورة  ٢٥مصر في ضوء ثورة 

وأهم تداعیاتها على البحوث العلمیة التربویة، وتعرف واقع البحث العلمي التربوي 
حث في مصر في ضوء مدخالته وعملیاته ومخرجاته، وتقدیم رؤیة مستقبلیة للب

  ینایر.٢٥العلمي التربوي في التعلیم العالي في ضوء ثورة 
وظفت الدراسة المنهج الوصفي. ومن أهم النتائج التى توصلت إلیها الدراسة: 
إجماع عینة الدراسة على أن تطویر البحث التربوي، ضرورة ملحة وتتطلب تطویر 

 ٢٥ثورة  وتحدیث كافة عناصر منظومة البحث العلمي التربوي في ضوء أهداف
ینایر في مصر، وضرورة مسایرة خطط البحث التربوي اإلتجاهات العالمیة 
الحدیثة، وتأكید البحث التربوي على الهویة الحضاریة بالشكل الذى یؤدى إلى 
تناغم أهداف البحث التربوي مع واقع المجتمع وتطلعاته بعد الثورة، وضرورة 

المجتمع المصري بعد الثورة. كما مشاركة الجامعة ببحوثها وخبراتها في تنمیة 
أوصت الدراسة بضرورة وجود فلسفة ورؤیة واضحة للتعلیم العالي بصفة عامة، 
والبحث العلمي التربوي بصفة خاصة، تنبع من فلسفة المجتمع المصرى وحاجاته 
ومتطلباته وتطلعاته من ناحیة، وتراعي طبیعة العصر الذي نعیش فیه ومتطلباته 

  حیة أخري.وتحدیاته من نا
  ):٢٠١٥علي عبدالرؤوف، ( دراسة

 لتلبیة التربوي البحث مقومات لتفعیل مستقبلیة رؤیة تقدیم إلى الدراسة هدفت
  الوصفي. المنهج الدراسة المعرفة. ووظفت متطلبات مجتمع



٢٠١٧/ یولیو ٣جـ–العلوم التربویة/ العدد الثالث   
 

  

  

٦٥

منها:  والمیداني، االنظري جانبیه فى النتائج، من العدید إلى الدراسة وتوصلت
 له توافرت إذا المعرفة مجتمع بناء فى االسهام طیعالتربوي یست البحث أن

 خالل من التربویة باستیعاب المعرفة تتعلق المقومات هذه الالزمة، المقومات
 ومقومات تتعلق التربیة، بكلیات التدریس هیئة وأعضاء للباحثین العلمي التكوین
 تتعلق مقوماتو  للمعرفة، حقیقیة مجتمعات بناء یكفل بما التربویة المعرفة بإنتاج

 نتائج من التربوي البحث إلیه توصل ما توظیف خالل من المعرفة التربویة بتطبیق
 رؤیة الدراسة قدمت النتائج ضوء وعلى .التربویة الممارسات واقع تطویر في

 المعرفة، مجتمع لتلبیة متطلبات التربوي البحث مقومات لتفعیل مقترحة مستقبلیة
 أهداف من عدة تحقیق إلى وتسعى المنطلقات،و  األسس من مجموعة على تقوم

 التوصیات من مجموعة الدراسة قدمت كما واآللیات، اإلجراءات من عدد خالل
  .الرؤیة المقترحة بشأن تطبیق

  ):٢٠٠٠، Hansهانس ( دراسة
هدفت الدراسة إلى تعرف استراتیجیة بناء الجامعة نحو االستدامة. ووظفت 

هم ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج أن جامعة الدراسة المنهج الوصفي. ومن أ
امستردام تركز على تكامل أنشطتها كمدخل للتنمیة المستدامة، وصیاغة 
استراتیجیات جدیدة إلدارة الجامعة، إعادة هیكلة الجامعة وتصمیم عملیاتها في 
ضوء شبكة المعرفة العالمیة، تغیر أدوار ووظائف الجامعة في ضوء متطلبات 

المستدامة، تحفیز أعضاء هیئة التدریس في مجال البحوث متعددة التنمیة 
التخصصات، غرس قیم التنمیة المستدامة بالحرم الجامعي وزیادة وعي الطالب 

  والخریجیین والموظفین، المواءمة بین العدالة االجتماعیة والسالمة البیئیة. 
  ):٢٠٠٢، Michaelمیشیل ( دراسة

لقیاس التقدم المحرز تجاه مفهوم الحرم  هدفت الدراسة إلى تحدید أداة
المستدام من خالل تحدید خصائص الحرم المستدام والكفاءة البیئیة وتقییم 
العملیات من خالل هیكلها ومحتواها نحو تحقیق االستدامة في التعلیم العالي. 

  .ووظفت الدراسة المنهج الوصفي
مة: األول من خالل وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود شقین لتقییم االستدا

قیاس الكفاءة البیئیة وهي تعكس جهود الجامعة نحو خفض استخدام الطاقة 
والمیاه، وغیرها من المواد والخامات. والثاني التغیرات النظامیة، والتي تشمل 

ومن أهم أدوات المراجعة لتحقیق  .حوافز ومكافأة الهیاكل واألهداف واإلجراءات
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) من خالل وضع إطار لالستدامة في ١٤٠٠١(ایزو  االستدامة بالتعلیم العالي
ضوء المعاییر وعملیات مراجعة الحسابات الداخلیة والخارجیة، وقیاس النجاح في 

  مدي تنفیذ الحرم الجامعي لالستدامة وتقییم المقررات البیئیة.
  ): ٢٠٠٥، Clarel &Dennisكاریل و دینیس ( دراسة

بیق مبادئ االستدامة بالتعلیم هدفت الدراسة إلى تعرف استراتیجیة تط
  الجامعي. ووظفت الدراسة المنهج الوصفي. وانتهت الدراسة للتوصیة بما یلي: 

 التأكید على االلتزام التنظیمي بمبادئ االستمرایة. -
 صیاغة معاییر قیاسیة للكفاءة المؤسسیة. -
 التأكید على التحسین المستمر للعملیات التنظیمیة. -
 ة المهارات وتوفیر التمویل الالزم.التدریب المستمر وتنمی -
  حسن اختیار القیادات الفعالة المسؤولة عن مبادرات التغییر. -

  تعقیب على الدراسات السابقة:
باستعراض الدراسـات السـابقة العربیـة واألجنبیـة یتضـح االهتمـام واسـع النطـاق 

ــا بقضــیة التنمیــة المســتدامة، وانعكاســاتها المت عــددة علــى الفــرد محلًیــا وٕاقلیمًیــا وعالمًی
والمجتمــع كافــة. واعتمــدت أغلــب الدراســات الســابقة علــى توظیــف المــنهج الوصــفي 
لتحقیق أهدافها. كما خلصت جمیعها إلى ضرورة القیام بحركـة تغیـرات جذریـة فـي 
المنظومـة التربویـة بصـفة عامــة حتـى تـتمكن مـن اســتدماج ثقافـة التنمیـة المســتدامة 

اسـتفادت الدراسـة الحالیـة مـن الدراسـات السـابقة فـي داخل المؤسسات التربویة. وقد 
لمقومـات تفعیـل دور المقترح  إطارها النظري، واستخالص الرؤى الفلسفیة لتصورها

  معالجة قضایا التنمیة المستدامة. البحث العلمي التربوي في
  إجراءات الدراسة: 

  تالیة:لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وتحقیق أهدافها تم إتباع الخطوات ال
االطالع على األدبیات والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالیة، بهدف  -

  تقدیم إطار نظرى یتناول متغیري التنمیة المستدامة والبحث العلمي التربوي.
 إعداد قائمة بقضایا التنمیة المستدامة. -
 تحكیم القائمة من خالل عرضها على المتخصصین فى مختلف المجاالت.. -
 .صدقها وثباتها عداد استمارة تحلیل المضمون والتأكد منإ -
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تحدید عناوین رسائل الماجستیر والدكتوراه بكلیات التربیة في جامعة القاهرة  -
 موضوع التحلیل. 

 ٢٠٠٨إجراء التحلیل الكمى والكیفى لعینة التحلیل المحددة خالل الفترة من ( -
 ).٢٠١٣إلى 

 .الكیفىتفسیر نتائج التحلیل الكمى و  -
تقدیم تصور مقترح ألهم مقومات تفعیل دور البحث التربوي في تناول ومعالجة  -

  .قضایا التنمیة المستدامة
  :اإلطــــار النظــــري للدراسة

فیما یلي تتناول الدراسة الحالیة أهم محاور إطارها النظري، والمتمثل في 
أهداف التنمیة ، امةغایات التنمیة المستد، مفهوم التنمیة المستدامة: تعرف

المستدامة، مبادئ التنمیة المستدامة، تحدیات التنمیة المستدامة، قضایا التنمیة 
المستدامة، مفهوم البحث التربوي، أهداف البحث التربوي، أهمیة البحث التربوي، 
معوقات البحث التربوي، تطویر البحث التربوي، دواعي البحث التربوي، متطلبات 

الدور البحثي للجامعات، العالقة بین البحث العلمي والتنمیة البحث التربوي، 
  وغیرها من القضایا المتداخلة وثیقة الصلة بموضوع الدراسة الحالیة.  المستدامة.

  مفهوم التنمیة المستدامة:
یعد مفهوم التنمیة المستدامة من المفاهیم الجدیدة، فهي كمصطلح لیس من 

إن مفهوم التنمیة قد ظهر في نهایة الحرب الكلمات الشائعة المألوفة؛ حیث 
العالمیة الثانیة كامتداد وصدى إلعادة إعمار أوروبا جراء ما لحقها من 

). فالبعض یتعامل مع التنمیة المستدامة ١٨٨، ٢٠١١دمار(نورالدین رواینیة، 
كرؤیة أخالقیة تناسب اهتمامات وأولویات النظام العالمي الجدید، ویرى البعض 

یة المستدامة نموذج تنموي بدیل عن النموذج الصناعي الرأسمالي، أو هو أن التنم
أسلوب إلصالح أخطاء وعثرات هذا النموذج في عالقته بالبیئة، وهناك من 
یتعامل مع التنمیة المستدامة كقضیة إداریة وفنیة بحتة؛ للتدلیل على حاجات 

واعیة وتخطیط جدید  المجتمعات اإلنسانیة المتقدمة والنامیة إلى إدارة بیئیة
  الستغالل الموارد. 

وسوف یتم فیما یلي إلقاء الضوء على مفهوم التنمیة المستدامة، وذلك على 
   النحو التالي:
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من داَم یدوُم من باب نصر، وَدْیُمومًة ثبت وامتدَّ. ودام الشيء سكن  لغة:
مت السماء تدویمًا ودیمت تدیمًا مطرت الدیمة. ودّوم ت أمعنت في واستمر. وَدوَّ

مًا انتظر. واستدامُه استدامًة تأنى فیه، أو  السیر، واألمر داومُه. وتدّوم الرجل تدوُّ
طلب دوامه. والدائمة مؤنث الدائم، وهي المطلقة والذاتیة. واستدمُت األمر تأنیت 
فیه، أو طلب دوامهُ. وداوم على األمر واظب علیه، وأدام الشيء إدامًة جعله 

لقول فإن االستدامة في اللغة تعني االستمراریة والتواصلیة والدعم دائًما. ومجمل ا
الطویل األجل، أو المستدیم. وفي معجم علوم البیئة: التنمیة المستدامة 

Sustainable Development  یرجع المصطلح األول من الفرنسیةSustenir  
لق على بمعنى یدعم، أو یتحمل، أو یدیم. وتط Sustinere  أو من الالتینیة

التنمیة التي تلبي احتیاجات الحاضر دون التأثیر على قدرة أجیال المستقبل 
  ).٥١١، ٢٠٠٨باإلیفاء باحتیاجاتهم (حمید مجید، 

وعلى الصعید التربوي هي: قدرة األنظمة التربویة على توفیر فرص التعلیم 
لمتعددة والتدریب للجمیع بشكل مستدام، وبالنوعیة التي تتالءم مع االحتیاجات ا

  ).٨٦ه، ١٤٢٧والمتغیرة لألجیال "(عبداهللا أبوبطانة،
وباستقراء وتحلیل ما سبق یتضح أن التنمیة المستدامة مفهوم حدیث بدأ 
یستخدم في األدب التنموي المعاصر، وقد شهد تطوًرا كبیًرا على الصعید العالمي 

وأصبحت  خالل العقدین األخیرین من القرن الماضي ومطلع األلفیة الجدیدة،
التنمیة المستدامة مدرسة فكریة عالمیة تنتشر في معظم دول العالم الصناعي 
والنامي على حد سواء، فعقدت من أجلها القمم والمؤتمرات والندوات، بل إن 
التنمیة المستدامة هي قضیة أخالقیة وٕانسانیة بقدر ما هي قضیة تنمویة وبیئیة، 

ي قضیة تتطلب اهتمام الحاضر أفراًدًا وهي قضیة مصیریة ومستقبلیة بقدر ما ه
  ومؤسسات وحكومات. 

فالتنمیة المستدامة تركز في ضوء ما سبق على اتجاهات ثالثة رئیسة، 
هي: االهتمام برأس المال البشري بكل فئاته ومكوناته لتوفر للجمیع المهارات 

بیئة والموارد والقدرات والتعلیم والصحة للمشاركة في البناء واإلنتاج. الحفاظ على ال
الطبیعیة في البیئة. تطویر اإلطار التنظیمي للعالقات المجتمعیة على أساس 

  مبادئ حسن اإلدارة واإلنصاف والمشاركة في اتخاذ القرارات.
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  : غایات التنمیة المستدامة
مما ال شك فیه أن التطور التاریخي لمفهوم التنمیة المستدامة، وتنامي الوعي 

حل أنظار العالم، مما زاد في تعقد وتعدد غایاتها في ظل بأهمیتها جعلها م
الترحیب بها؛ كونها تسعى لحیاة أفضل لألجیال؛ وألنها مرغوبة من الناحیة 
االجتماعیة، ممكنة من الناحیة االقتصادیة، ومطردة من الناحیة البیئیة. ولعل 

حمد (م أبرز ما تسعى إلیه التنمیة المستدامة من غایات یتضح فیما یلي
  ): ٤٠، ٢٠٠٩عبدالفتاح، 

تحقیق نوعیة حیاة أفضل للسكان: حیث تحاول التنمیة المستدامة من خالل  -
عملیات التخطیط وتنفیذ السیاسات التنمویة تحسین نوعیة حیاة السكان 
بالمجتمع في كافة مجاالت الحیاة، وذلك بالتركیز على الجوانب النوعیة للنمو، 

تحقیق العدالة والدیمقراطیة بین األفراد على  ولیس على الجوانب الكمیة مع
 مستوى الشعوب.

االستخدام العقالني للموارد: تنظر التنمیة المستدامة للموارد الطبیعیة على أنها  -
موارد محدودة، وبعضها غیر قابل للتجدد التلقائي، لذلك تدعو إلى عدم 

كل عقالني ومتوازن استنزافها أو تدمیرها، باإلضافة إلى استغاللها وتوظیفها بش
 .یحقق لألجیال القادمة ُسبل الحیاة الكریمة

احترام البیئة الطبیعیة: وهذا یظهر جلی-ا في تركیز التنمیة المستدامة على  -
العالقة بین النشاط السكاني والبیئة وسد الهوة التي تتسع بینهما، كما تتعامل 

سان، وأنها ببساطة مع النظم الطبیعیة ومحتواها على أنها أساس حیاة اإلن
تنمیة تستوعب العالقة بین البیئة الطبیعیة والبیئة المشیدة، باإلضافة إلى العمل 

 على تطویر هذه العالقة، لتصبح عالقة توازن وتكامل وانسجام. 
تعزیز الوعي الثقافي لدى السكان: تعد الثقافة هي المدخل لإلسهام اإلیجابي  -

ة المستدامة وقیمها، وذلك بتنمیة إحساسهم في المجتمع في تقبل مفاهیم التنمی
بالمسؤولیة تجاهها، وتحفیزهم على المشاركة الفعالة في إیجاد حلول مناسبة 
لها، وٕادراك أخطار المخلفات والتلوث البیئي واإلفراط في استنزاف الموارد، وما 

 یترتب علیها من أمور تؤثر على حیاة الناس والمخلوقات من حولهم. 
یه التكنولوجیا الحدیثة لتحقیق أهداف المجتمع: من خالل تثقیفهم إعادة توج -

بأهمیة التقنیات المختلفة في المجال التنموي وكیفیة استخدام المتاح والجدید 
منها في تحسین نوعیة حیاة المجتمع وتحقیق أهدافه وتطلعاته، مما یحتم 
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نولوجي إلى حد كبیر توجیه التنمیة التكنولوجیة وتعزیز القدرة على اإلبداع التك
في البلدان النامیة؛ لتستطیع هذه البلدان االستجابة بصورة أكثر فاعلیة 

 لتحدیات التنمیة المستدامة. 
تعزیز إمكانیة الحاضر والتفكیر في المستقبل ومصیر األجیال القادمة: لتلبیة  -

یر، الحاجات والمطامح اإلنسانیة؛ ألن التنمیة المستدامة في جوهرها عملیة تغی
یكون فیها استغالل الموارد واتجاه االستثمارات ووجهة التطور التكنولوجي 
والتغیر المؤسساتي أیًضا في حالة انسجام وتوافق. كما أن عامل الوقت 
والمستقبل هما أهم ما یمیز التنمیة المستدامة بعكس المفاهیم التنمویة السابقة 

یاجات األجیال القادمة، وذلك التي تتجاهل البعد المستقبلي، وتتغاضى عن احت
من منطلق أن األجیال القادمة سوف تتولى تدبیر أمورها، كما یقوم الجیل 

   .)٢٣٩، ٢٠٠٧الحالي بتصریف شؤونه(مدحت القریشي، 
المشاركة في إدارة التنمیة: وذلك من منطلق التعاون والتكافل لما فیه خیر  -

البد أن تتم  -تكون مستدامةحتى -المجتمع ورقیه وتقدمه. لذا فإن التنمیة 
على الصعید المحلي؛ انطالًقا من خصوصیات كل مجتمع وبمشاركة فعالة من 
األفراد ؛ لتحدید مصیرهم ومستقبلهم التنموي بأقل قدر من التدخل من قبل 
المؤسسات السیاسیة واالقتصادیة والوطنیة والعالمیة البعیدة عن فهم الهموم 

كما تسهم تلك المشاركة في إقامة عالقات تفاعل  المحلیة واآلنیة وٕادراكها.
بناءًة بین أفراد المجتمع وبین المجتمع والبیئة، وبین الحاكم والمحكوم، وبین 
المجتمع المؤسسي والمدني، وبین رأس المال والقدرات البشریة واألرض ( 

  .)٢٣٤، ٢٠٠٠عدنان یاسین، 
لوغ الحد األقصى من األهداف، التوافق والتكامل بین التنمیة والبیئة: وذلك لب -

فمن جهة النظام البیئي، أو البیولوجي تسعى التنمیة المستدامة إلى التنوع 
الجیني والمرونة وزیادة القدرة على االنتعاش وتحسین اإلنتاجیة البیولوجیة. 
وفي الجانب االقتصادي تسعى لتلبیة االحتیاجات األساسیة لإلنسان، وتعزیز 

سلع والخدمات وتحسین مستوى المعیشة، أما في الجانب العدالة وزیادة ال
االجتماعي فتسعى التنمیة المستدامة إلى التنوع الثقافي والتواصل المؤسسي 

  ).٨٩، ٢٠٠٧ والعدالة االجتماعیة والمشاركة(أحمد الرسول،
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حمایة األنواع النباتیة والحیوانیة من االستغالل غیر المخطط للموارد: وذلك  -
لألجیال الحالیة والقادمة. كما تهتم التنمیة المستدامة بهذا األمر لما  الستدامتها

لتغییر األنظمة البنیویة للبیئة من أثر ینعكس على أنظمة الماء والهواء والتربة، 
وبالتالي تدهور األرض وكائناتها الحیة النباتیة والحیوانیة، مما یتسبب في 

 لتجدد.فقدان بعض هذه األنواع كونها غیر قابلة ل
الوفاء باالحتیاجات اإلنسانیة والمطالب األخالقیة: وهذا مطلب نبیل لكل من  -

فقراء العالم واألجیال القادمة، وذلك عن طریق وضع احتیاجات الفقراء في 
األولویة. هذا من جهة الجیل الحالي، مع األخذ في االعتبار ما علینا من 

سوف تأتي بعدنا، وهذا یحتم عدم تعهدات إنسانیة وأخالقیة لتلك األجیال التي 
العمل بطرق تعّرض فرص أجیال المستقبل للخطر وٕاعطائهم فرصًا متساویة 

بین  للفرص التي یتمتع بها الجیل الحالي، األمر الذي یحقق العدل والمساواة
   ).٣٥٢، ٢٠١٠األجیال ( محمد صالح، 

تغییر  دمج البیئة واالقتصاد في صناعة القرار: وهذا الدمج یستوجب -
االتجاهات واألهداف واإلجراءات المؤسساتیة على كل المستویات، وتغییرات 
في األطر القانونیة للتأكید على المصلحة العامة، ویستوجب األمر تغییرات في 
اتجاهات وٕاجراءات كل من مؤسسات القطاعین العام والخاص. وعلى الصعید 

عوامل االقتصادیة والبیئیة في العالمي یلزم القیام بما یماثل عملیة تضمین ال
قوانین وأجهزة صناعة القرار داخل كل دولة؛ لتجنب المشاكل التي تنجم من 

 االنفصال بین البیئة والتنمیة. 
صون اإلنسان وحفظ صحته وسالمته: إیماًنا بقیمة اإلنسان وصون كرامته.  -

اء األمر الذي یجعل من الضرورة بمكان أن تكون البیئة مناسبة لحسن أد
وظائفه الحیویة، لیكون في عافیة ال تهدده األمراض واألوبئة البیئیة، وال تضر 
بظروف عیشه، وال تهدد قدرته على العمل والنشاط االقتصادي. وفي المقابل 
ال تضر بما یزرعه من المحاصیل، وما یربیه من حیوان، وما یبنیه من 

والمحافظة علیها من  مساكن، وما یقتنیه من تراث، وهذا یقتضي صون البیئة
   التلوث.

تغییر نوعیة النمو: تنادي التنمیة المستدامة على ما هو أكثر من النمو، حیث  -
تتطلب تغییًرا في مضمون النمو، األمر الذي یجعله أقل كثافة في استخدام 
الموارد والطاقة، مما یجعل آثاره أكثر إنصاًفا. وهذه التغییرات مطلوبة في 
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من جملة إجراءات إلدامة مخزون رأس المال البیئي،  جمیع الدول كجزء
  ولتحسین توزیع الدخل، وللتقلیل من درجة التعرض لألزمات االقتصادیة.

تغییر األنماط االستهالكیة الحالیة: سواء في دول الشمال، أو الجنوب.  -
واالستعاضة عنها بأنماط استهالكیة وٕانتاجیة مستدامة، لما لهذه التطورات من 

، ٢٠٠٣في تحقیق تطبیق حقیقي لمفاهیم التنمیة المستدامة (باتر محمد، دور 
١٨٧(. 

  أهداف التنمیة المستدامة:
تسعى التنمیة المستدامة لتحقیق جملة من األهداف یمكن صیاغتها على النحو 

  ):RosWade, 2005,83-84التالي (
اذج حیاتیة تعمیق التدریس والبحوث فیما یتعلق بالعملیات المجتمعیة لتبنى نم -

 أكثر استدامة.
تحسین مستوى الجودة والكفاءة في مجال التدریس والبحوث، وسد الفجوة بین  -

 العلم والتعلیم وبین المعارف التقلیدیة والتعلیم المستمر.
تقویة أشكال التفاعل مع األطراف غیر التعلیمیة والسیما من المجتمعات  -

رة الالمركزیة والمرونة، وٕاتاحة المحلیة وأوساط عملها، وٕادخال مفاهیم اإلدا
 االنتفاع بالمعارف العلمیة الجیدة.

تمكین الطالب من الحصول على المهارات الالزمة للعمل المشترك فى إطار  -
فرق متعددة التخصصات ومتعدد الثقافات، وٕادخال البعد العالمى فى أوساط 

 التعلم.
بالمجاالت األكادیمیة  تبنى ثقافة عادلة تحترم اإلختالف وتكامل التكنولوجیا -

والشعور بالمجتمع والقیم التي تسهم لبناء ثقافة داعمة والتعلیم مدى الحیاة 
 وارتباطه بالبیئة.

التشخیص البیئي والتعلم المؤسساتي في كافة أنحاء المجتمع الجامعي،  -
وتأسیس مؤشرات لالستمراریة للتمكن من مراقبة التحسین المستمر، وتطویر 

  ولالستدامة وتحسین البیئة الطبیعیة واالجتماعیة واالقتصادیة. ادوات التخطیط
  مبادئ التنمیة المستدامة:

التي تساعد على تحقیقها یمكن استقرائها على  للتنمیة المستدامة عدد من المبادئ
   ):٢١- ١٩، ٢٠١٢النحو التالي (سعد طه وفرید أحمد، 
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سمي وغیر الرسمي تتم معظم أنشطة التعلیم الر  التعلیم من أجل االستدامة: -
بالمؤسسات التعلیمیة، داخل الفصول الدراسیة والمعامل والمختبرات وفق التعلیم 
المستمر واستخدامات التكنولوجیا واإلنترنت والبرید اإللكترونى والمراسالت من 

  خالل التعلیم النظامي وغیر النظامي من أجل تحقیق االستدامة.
من بالتعلیم من خالل مستویات ثالثة: االستدامة یجب أن تضاالستدامة:  -

الشهادات والبرامج التى تقدم بمراحل البكالوریوس والدراسات العلیا، والمعرفة 
والتى یتمیز بها التعلیم غیر النظامى من زیادة للمعرفة بین أعضاء هیئة 
التدریس بالجامعات من خالل حلقات التعلیم والمناقشات واللقاءات والمشاریع 

لتوعیة جمیع األفراد بضرورة االستدامة وقضایاها عن التربیة البیئیة الرائدة 
والتعلیم غیر الرسمى واالحتفاالت التى تقام دوریًا لتحفیز ذلك، وعدم الحاق 

  الضرر باألجیال القادمة.
تتم التنمیة المستدامة وفق توجیهات البحوث البحث والمعرفة لالستدامة:  -

اد التنمیة بزیادة البحوث الموجهة لها، ویعد خلق العلمیة والمعرفیة لذلك، وتزد
فرص اجتماعیة وتعلیمیة أفضل أحد أهم المبادئ األساسیة التي تسعى التنمیة 
للحصول علیها ونشرها بالمجتمعات، ویعد التعلیم هو الضمان االجتماعى 

  األساسى للتنمیة ومؤشراتها المستدامة.
تحقق التنمیة المستدامة مع تزاید تاالستدامة وحوكمة الشراكة المجتمعیة:  -

الشراكة االجتماعیة نحو تحقیق التنمیة المستدامة، وتقل كلما انصرف أفراد 
  المجتمع الواحد بعیًدا عن أهداف تنمیة البیئة المستدامة التى یحتاجون إلیها.

تقوم التنمیة المستدامة على تحقیق التوازن بین االستدامة وٕادارة الموارد:  -
لطبیعیة والبیئة المتاحة واالستهالك االجتماعى واالقتصادى لهذه الموارد ا

الموارد، وتتحقق االستدامة لهذه الموارد عند اإلدارة المتوازنة التي تحقق التكافؤ 
والتساوي في الفرص المتاحة أمام كل أفراد المجتمع في استغالل هذه الموارد 

لعرق أو مستوى الدخل دون أى عوائق أو تمییز بغض النظر عن الجنس أو ا
  أو األصل أو غیره.

  تحدیات التنمیة المستدامة:
في سیاق ما تقدم تعتبر التنمیة المستدامة ضرورة لها أهداف یتطلب 
تحقیقها تظافر الجهود المؤسساتیة واالجتماعیة كافة داخل الدولة أو فى إطار من 

وجد ثمة تحدیات تمثل العالمیة، لتحقیق العیش اآلمن لألجیال القادمة، إال أنه ت
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عوائق فى طریق تحقیق التنمیة المستدامة یمكن تناولها فیما یلى(معجب أحمد، 
  ):٢٥٦ -٢٣٧مرجع سابق، 

  التحدیات االقتصادیة: -١
لقد أدت المشاكل االقتصادیة المتتالیة التي یمر بها النظام العالمي 

والبیئیة في العدید  المعاصر إلى تفاقم وتدهور األحوال االقتصادیة واالجتماعیة
من دول العالم النامي، باإلضافة إلى مشاكل عدم تحقیق االستدامة، والتخلف 
وانخفاض مستوى معیشة السكان، وما أثمرت عنه تجارب النمو غیر المستدام 
سواء في الدول الرأسمالیة، أم االشتراكیة والنامیة من أزمات، زادت من حالة 

ل المفرط للموارد الطبیعیة للطاقة وغیرها. ومن البؤس البشري، وكذلك االستغال
  أهم التحدیات االقتصادیة للتنمیة المستدامة: 

االستخدام الجائر للموارد الطبیعیة: إن كل ما تحتویه األرض من موارد  -
طبیعیة على سطحها، أو في باطنها إنما هي مسخرة من اهللا تعالى لإلنسان؛ 

لیه. والعالم الیوم یؤمن بأن التنمیة لیستفید منها في تأمین ما یحتاج إ
المستدامة مدخل یسمح بالتحسینات المستمرة في نوعیة الحیاة الحالیة طالما 
تم استعمال الموارد الطبیعیة عند أقل مستوى أو أقل كثافة، مما یسهم في 
ترك تخزین الموارد الطبیعیة غیر المتناقصة، وكذلك بقیة األصول على قدر 

عوب. فالبلدان العربیة مثًال تواجه أزمة حادة في مجال التنمیة من الكفایة للش
المستدامة تختلف حدتها من بلد إلى آخر، على الرغم مما حباها اهللا به من 
احتیاطات ضخمة من النفط والغاز الطبیعي وغیرها، إال أنها جمیعها تعاني 

ل ارتفاع وبدرجات متفاوتة من نقص حاد في الموارد الطبیعیة األخرى، في ظ
معدالت نمو السكان والتركیز على برامج التصنیع السریع(برنامج األمم 

  ). ٢٠٥، ٢٠١٣المتحدة اإلنمائي، 
زیادة استهالك الطاقة: تعتبر الطاقة حاجة إنسانیة وضرورة للحیاة الیومیة،  -

غیر أن تزاید الطلب علیها یعد استجابة للتصنیع، والتمدن، والثراء 
توزیع عالمي الستهالك الطاقة األولیة توزیًعا شدید  المجتمعي، نجم عنه

التفاوت. لذا فإن مستقبل استهالك الطاقة المرتفع والمخاطر البیئیة تثیر 
القلق، وتنذر بعدة مهددات أهمها: التغیر المناخي، تلوث هواء المدن 

وتلك المهددات تتطلب الصناعیة، تحمیض البیئة، استخدام الطاقة النوویة. 
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ت وحلوًال جذریة تنمویة وسیاسیة ومؤسساتیة إلعادة بناء القدرة تحوال
االستثماریة مع االعتماد على الطاقة المتجددة كطاقة الریاح والشمس وغیرها؛ 
ألنها إمكانات هائلة غیر مستثمرة، تمنح العالم مصادر طاقة أولیة ضخمة 

  .كامنة ومستدیمة
مو االقتصادي إلى كثیر من النمو االقتصادي غیر المستدام: لقد أدى الن -

األضرار على اإلنسان والحیوان والنبات والبیئة، مما جعل البعض ینادي 
بالتنمیة المستدامة كتوجه جدید یتطلب نموًا مستدامًا طویل المدى. ومع ذلك، 
فإن التنمیة المستدامة تسعى إلى ما هو أكثر من النمو، فهي تتطلب تغییًرا 

ح أقل كثافة في استخدام الموارد والطاقة، بل في مضمون النمو؛ لكي یصب
وتجعل آثاره أكثر إنصاًفا. ومثل هذه األمور مطلوبة في جمیع الدول؛ 

  لتحسین توزیع الدخل والتقلیل من درجة التعرض لألزمات االقتصادیة.
لهذا فإن النمو االقتصادي المستدام یعد شرًطا ضروری-ا لخلق الظروف 

تدامة، على أن یكون نوعی-ا تتوفر فیه المتطلبات النوعیة المالئمة للتنمیة المس
للنمو االقتصادي، وهي: توسیع قاعدة الدخول، حصول تنمیة اجتماعیة رصینة 

  ). ٦٢، ٢٠٠٩تتضمن عدالة التوزیع، حمایة البیئة وتجدیدها(باسل البستاني، 
كز على إن التنمیة المستدامة تتعامل مع إجراءات المحافظة على البیئة، وتر 

ال تتجاهل األبعاد والخصائص الكمیة لها  -أیًضا–الجانب النوعي للحیاة، ولكنها 
بالرغم من أنها تسعى إلى خلق مجتمع أقل میًال للنزعة المادیة، مما یجعل التنمیة 
المستدامة أكثر عقالنیة أو أكثر إنسانیة في الحاضر والمستقبل (محمد عثمان 

مكن التأكید على أن النمو االقتصادي المستدام ). وی٨١، ٢٠٠٧وماجدة أحمد، 
یجب أن یكون نوعی-ا، ولیس كمِّی-ا فقط؛ ألنه یسهم في القضاء على الفقر وتولید 
الموارد الالزمة للتنمیة، ویمنع من التدهور في البیئة، ویحقق التوازن والمحافظة 

  .في شتى المجاالت
في السنوات األخیرة باهتمام : حظي موضوع عولمة االقتصاد عولمة االقتصاد-

المفكرین في جمیع أنحاء العالم بعد التطورات االقتصادیة السریعة المتالحقة 
التي یشهدها عالم الیوم، مما أدى إلى نظام اقتصادي عالمي جدید أكثر تعقیدًا 
اسهمت منظمة التجارة العالمیة في زیادة تعقیده، مما جعله یتعرض إلى الكثیر 

 .من النقد
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ٕاذا كانت العولمة تتیح فرًصا للتنمیة المستدامة في مجاالت التجارة، و 
واالستثمار، وتدفقات رأس المال، والتقدم التكنولوجي، فإن العولمة االقتصادیة 
خطر محدق على التنمیة المستدامة في العالم، وتتحدد مظاهر هذه العولمة بأنها 

ین الدول، وفیما بین طبقات تتسبب في زیادة مستویات الفقر وعدم المساواة ب
الدولة الواحدة نفسها، كما أنها تتمیز بتركیز الموارد والقوة في أیدي مجموعة قلیلة، 
وتتسبب في التهمیش واإلقصاء االجتماعي واالقتصادي والثقافي وغیرها، 
باإلضافة إلى مساهمتها في زیادة استنزاف الموارد الطبیعیة، وتدهور البیئة، كما 

إضعاف االتفاقیات الدولیة التي ُتعنى بحمایة البیئة ودعم التنمیة  تعمل على
  .)١٨٧باتر محمد، مرجع سابق، (وحقوق اإلنسان 

وفي جانب آخر تشیر التقدیرات إلى أن قیمة االستهالك السنوي في 
، ٢٠٢٥تریلیون دوالر بحلول عام  ٣٠األسواق الناشئة ستصل بفعل العولمة إلى 

غ حصة دول الجنوب ثالثة أخماس من ملیار أسرة تتقاضى وفي ذلك الحین ستبل
أكثر من عشرین ألف دوالر في السنة وهذه عقبة أمام تعمیم فوائد النمو وتزید من 

(برنامج األمم الفوارق الطبقیة وتتسبب في االضطراب السیاسي واالجتماعي 
  . )٤المتحدة اإلنمائي، مرجع سابق، 

مسار العولمة االقتصادیة لتصبح أكثر رفًقا تلك األمور وغیرها تحتم تغییر 
بالبیئة والتركیبة االجتماعیة للدول نظًرا لما تتسبب فیه من تبعیة الدول النامیة 
للدول المتقدمة والتي تأخذ واحًدا، أو أكثر من األشكال التالیة: التبعیة التجاریة، 

  وتبعیة االستثمار، والتبعیة المالیة. 
   التحدیات االجتماعیة:- ٢

إن التنمیة االجتماعیة عملیة مقصودة وموجهة نحو إشباع حاجات اإلنسان، 
وتعتمد على توجیه التغییر االجتماعي لكل عناصر المجتمع الفكریة والعلمیة 
والعاطفیة ونظم المجتمع وبنیته المادیة نحو تلبیة الحاجات األساسیة للجمیع 

أهم تحدیات أفضل، لذا فإن  وتوسیع الفرصة أمامهم الرضاء طموحاتهم إلى حیاة
  التنمیة المستدامة في جانبها االجتماعي ما یلي: 

بلدان نامیة، أي  ١٠٤الفقر: تشیر التقدیرات إلى أن حوالي ثلث السكان في -
ملیار شخص یعانون من الفقر المتعدد األبعاد، أي أكثر من  ١.٥٧أكثر من

تجاوز تقدیرات عدد وهذا ی .)١٦% من سكان تلك الدول(المرجع السابق، ٣٠
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دوالر في الیوم، ومجموعهم  ١.٢٥ األشخاص الذین یعیشون على أقل من
ملیار في البلدان نفسها، ولكنه أقل من تقدیرات الذین یعیشون على أقل ١.١٤

 ). ٣١من دوالرین في الیوم (المرجع السابق، 
الفقر: ومن الخطوات العملیة التي تنادي بها التنمیة المستدامة للقضاء على 

إعادة توزیع الدخل، وتحسین فرص كسب الرزق في األریاف عن طریق الزراعة 
المستدامة، وبرامج التنمیة الریفیة القائمة على المساعدة الذاتیة وفي المناطق 
الحضریة عن طریق الفرص االقتصادیة والبرامج االجتماعیة، ومواجهة التحدیات 

ي المناطق الحضریة، وٕادارة النفایات والنقل البیئیة الحضریة، مثل: نوعیة الهواء ف
  وغیرها.

: وتتجلى من وجهة نظر التنمیة المستدامة في تساوي البشر العدالة االجتماعیة -
في الحصول على نفس الفرص، ولتحقیقها البد من رفع الحواجز التي تحول 
دون اعتبار اشتراك جمیع مكونات المجتمع في مختلف الفرص المؤدیة إلى 

إن غیاب  تنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بحیث تكون متاحة للجمیع.ال
العدالة في توزیع عوائد النمو والتنمیة بین الدول على مستوى الكرة األرضیة 
واألقالیم داخل الدولة الواحدة تشكل المعضلة البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

  معالجتها وٕایجاد آلیات للتغلب علیها.األساسیة التي تسعى التنمیة المستدامة ل
تعد مشكلة البطالة في مقدمة المشكالت التي تواجه المجتمعات  البطالة: -

المتقدمة والنامیة وهي من أكبر التحدیات للتنمیة المستدامة، حیث اتسعت 
% ١٢نسبة البطالة بین الشباب فبلغ المعدل اإلجمالي لها في البلدان العربیة 

املة، وهو أقل بقلیل من معدل البطالة الذي سجل في التسعینیات من القوى الع
 ولكنه یعادل مرتین تقریبًا متوسط معدل البطالة في العالم في كال الفترتین.

وفي المقابل تتوقع منظمة العمل  )٦١، ٢٠١١ألمم المتحدة اإلنمائي، (برنامج ا
مة المالیة في ملیون شخص خسروا وظائفهم خالل األز  ٤٣الدولیة أن یتعرض 

  .)٧٩، ٢٠١٠ائي، (برنامج األمم المتحدة اإلنم م لبطالة طویلة األمد٢٠٠٩عام 
وفي ضوء ذلك ومهما كانت جهود الدول كبیرة ومتنوعة، وفي ظل االستخدام 
العالي للتكنولوجیا الرقمیة فإن هذا یعني أن هناك استیعاًبا أقل لألیدي العاملة، 

بطالة كعائق للتنمیة المستدامة مما یحتم ضرورة وقفة مما یوحي باستمرار مشكلة ال
عاجلة ومعالجة استثنائیة كونها قضیة وطنیة وهم مجتمعي كبیر یتطلب وضع 
الخطط االستراتیجیة الالزمة لتنمیة مستدامة على كافة األصعدة مع االستعانة 
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القضاء  بالجامعات وأبحاثها وتجوید مخرجاتها والتوازن بین الكم والكیف حتى یتم
  علیها.

وهي مشكلة معقدة وخطیرة، ترتبط بكثیر من المشكالت االقتصادیة  األمیة: -
والسكانیة والصحیة، وأیة جهود تبذل من أجلها إنما تبذل للتغلب على 
المشكالت األخرى، فهي موزعة بین الذكور واإلناث، وبین سكان المدن 

الرغم من اختفاء األمیة في  والریف، وبین الفئات العمریة لكال الجنسین. وعلى
أقالیم عدة من العالم، أو أنها أصبحت ذات معدالت منخفضة جد-ا، إال أن 
واقع األمیة في الوطن العربي الزال مرتفًعا، حیث تشیر اإلحصائیات بوجود 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ( %٢١األمیة بین الشباب بما نسبته 
٢٠١١،٢٣(.  

 -حول واقع األمیة في الدول العربیة أیضًا -اإلحصائیة كما تشیر البیانات 
 ٩٩.٥عاًما بلغ قرابة  ١٥إلى أن عدد األمیین لدى الفئات العمریة التي تزید على 

، ٢٠٠٣%. (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ٢٧.٩ملیون نسمة، أي ما نسبته 
لبالغین في أفریقیا ). كما یشیر تقریر المعرفة إلى أن معدل القراءة والكتابة ل٢٠٠
%، وفي ٦٠%، وفي جنوب آسیا ٨٧%، بینما في أمریكا الالتینیة ٥٩بلغ 

  .)٢٣٦، ٢٠٠٩(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، % ٩٩أوروبا الغربیة 
وبالتالي فإن محو األمیة یعد من العناصر األساسیة والضروریة إلحداث 

العالقات البشریة، فبدون تربیة تنمیة مستدامة وتغیرات جذریة في ُبنى المجتمع و 
الصغار ومحو أمیة الكبار تبقى الموارد الطبیعیة في المجتمعات المختلفة خامات 
جامدة، وتبقى الثروة البشریة، كما تبقى الموارد الطبیعیة خامات معطلة وقوى 

  كامنة من غیر توظیف أو استثمار. 
اعي، أثرها رجعي على أي أن تحدیات التنمیة المستدامة في جانبها االجتم

التنمیة والبیئة على حد سواء، لذلك یجب تضافر جهود الحكومات والجامعات 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني فیما بینها وكذلك التعاون مع المنظمات الدولیة 
ذات الصلة لتعزیز مبادرات لیس محو األمیة األبجدیة فحسب، وٕانما األمیة 

فة إلى القضاء على الفقر والبطالة وتحقیق العدالة الرقمیة والوظیفیة، باإلضا
االجتماعیة وذلك عبر االستعانة بوسائط تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ 
لتمكین األفراد وتسلیحهم بمجموعة متكاملة من المهارات والخبرات للنجاح في 
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ئة األعمال االقتصادیة والنواحي االجتماعیة والوعي بكیفیة التعامل مع البی
  .ومواردها

  التحدیات البیئیة: - ٣
أصبحت العالقة بین البیئة والتنمیة هي محور اهتمام كل دول العالم؛ ألن  

اإلنسان في سعیه نحو البقاء والتنمیة أحدث تغییرًا بیئیًا كبیرًا لتأثیر األنشطة التي 
مارسها، والتي أدت إلى تدهور بیئي كبیر انعكس على تدهور الحیاة وتهدید 

قبل اإلنسانیة، األمر الذي یحتم مواجهة التحدیات بتنمیة مستدامة قابلة مست
لالستمرار لتلبیة حاجات الحاضر دون التضحیة بقدرة األجیال القادمة على العیش 

التنمیة المستدامة في المجال البیئي تتمثل في الكریم، لذا فإن مجمل تحدیات 
  اآلتي: 

رى تواجه التنمیة المستدامة في جمیع دول : تعد مشكلة التلوث مشكلة كبالتلوث -
العالم، حیث عمل البشر على تلوث الهواء منذ أن تعلموا استخدام النار، إّال 
أن تلوث الهواء قد ازداد بسرعة منذ بدایة النهضة الصناعیة، وتزاید النشاطات 

  اإلنسانیة الحدیثة والمتعددة. 
ل التطلع إلى تنمیة صناعیة وتزداد مخاطر التلوث في الدول النامیة في ظ

أكثر جدوى، مما یثیر القلق واالنشغال على حالة حجمه في ظل التوقعات بأن 
، وسترتفع معها ٢٠٥٠حاجة اإلنسان ستتضاعف ثالث مرات مع حلول عام 

نسبة التلوث والغازات المسؤولة عن ارتفاع حرارة الجو وتغیر المناخ، ناهیك عن 
مسافات طویلة یجعل ظاهرة التلوث أكثر توسًعا  أن نقل المواد الملوثة عبر

وانتشاًرا، وهذا یزید من تخبط الدول النامیة في المشاكل البیئیة وانعدام البنیة 
التحتیة في ظل النقص الحالي في مجال التشریع القانوني الرادع وتراجع مستوى 

تحمل العبء التربیة والتعلیم. مع األخذ في االعتبار أن أكثر الفئات حرماًنا ت
لذا فإن الحد من مخاطر التلوث  .األكبر من التدهور البیئي ولم یكن لها سبب فیه

من وجهة نظر التنمیة المستدامة توجب تبني استراتیجیات مناسبة إلدارة البیئة 
والتي یجب أن تتضمن استراتیجیات إدارة جودة الهواء وتخطیط استخدام األرض 

دارة الطاقة وتفعیل التكنولوجیا النظیفة(جون وارین، وتخطیط النقل واستراتیجیات إ
٥٠، ٢٠٠٠.(  

كثیًرا ما ینشأ تدهور البیئة نتیجة  (اختالل التوازن البیئي): اإلجهاد البیئي -
الزیادة السكانیة وزیادة أنشطتهم، مما یزید الطلب على الموارد وخدمات الرعایة 
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بالتالي إلى ضغط على  الصحیة األولیة والتعلیم والسكن والغذاء، فیؤدي
االقتصاد واألرض، األمر الذي یحد من أسالیب االستدامة، ویحد من خیارات 

  الدول، وخاصة النامیة منها.
وهذا یؤدي إلى اللجوء إلى ممارسات غیر قابلة لالستدامة تجهد البیئة، 
كحرق الغابات وقطع األشجار والرعي الجائر، كما أن التوسع في إنشاء الطرق 

بنایات والمصانع ومشاریع البني التحتیة األخرى تسهم في إجهاد البیئة، وال
باإلضافة إلى توسع الزراعة على سفوح المنحدرات، مما یزید تعریة التربة في 
أقسام كثیرة من أراضي التالل لدى الشعوب النامیة والمتقدمة على حد سواء، 

والتصحر الذي تتحول به  باإلضافة إلى زیادة استهالك الموارد وتزاید التلوث
  األراضي المنتجة الجافة وشبه الجافة إلى أراض غیر منتجة اقتصادی-ا.

ولالستدامة أیضًا یجب المحافظة على األصناف النباتیة والحیوانیة من 
االنقراض لحفظ التوازن البیئي، والذي تشیر اإلحصاءات إلى ارتفاعه، حیث بلغت 

ض من تلك الكائنات في مناطق العالم بالنسبة نسبة األنواع المهددة باالنقرا
% وفي أوروبا ١٢.٥% بینما بلغت في شرق آسیا ٩.٤المئویة من كل األنواع 

% بینما بلغت جنوب الصحراء ١٢.٥% وفي جنوب آسیا ٩.٦وآسیا الوسطى 
   .)٢٠٥، ٢٠١٣(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  %٧.٥األفریقیة الكبرى 

ة المستدامة ال تمنع استغالل الموارد االقتصادیة، مثل: والحقیقة أن التنمی
المیاه، والنفط، والغابات، وغیرها، ولكنها تمنع االستغالل الجائر لهذه الموارد 
بالدرجة التي تؤثر على نصیب األجیال القادمة من هذه الموارد، وخاصة إذا كانت 

منع تحمیل األجیال قابلة للنضوب أو غیر متجددة، بل إن التنمیة المستدامة ت
  .القادمة أعباء إصالح البیئة التي تلوثها األجیال الحالیة

كما تنادي التنمیة المستدامة بمراعاة ضوابط النظام البیئي، وصونه لكي 
یصبح قادًرا على اإلنتاج والعطاء بالعمل على تخطیط استخدام األرض ومعدالت 

دي أیضًا بتقییم اآلثار البیئیة استهالك الموارد الطبیعیة برشد وعقالنیة، وتنا
لعملیات الصناعة والزراعة والتقنیة وغیرها للمحافظة على التوازن بین اإلنسان 
وبین طاقة النظم البیئیة وقدرتها على التحمل ولالستنفاع بها لما یحقق عمارة 

  .األرض وتحقیق الخالفة فیها
لنبات والحیوان یرتبط الماء هو أصل الحیاة ومنشأها، فاإلنسان وا شح المیاه:-
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وجودهم بالماء، ولذا تعد التنمیة المستدامة مستحیلة بدونه، بید أنه یالحظ 
زیادة الضغط على مصادر المیاه، وقد أضحت مشكلة شح المیاه وتلوثها 
الخطر األكبر الذي یهدد الكثیر من دول العالم، وهي بمثابة قنبلة تنمویة 

المیاه، وتلك التي تعاني من التلوث موقوتة، وخاصة في الدول الشحیحة ب
  .المائي، مما یجعله الهاجس األكثر إشكالیة في القرن الحادي والعشرین

والجدیر بالمالحظة أن ارتفاع استهالك المیاه بمعدالت تفوق معدالت الموارد 
المائیة القابلة للتجدید من شأنه تعریض برامج التنمیة المستدامة في البلدان العربیة 

طر، حیث تشیر التقدیرات إلى أن العجز المائي أمر وارد في العالم العربي للخ
حیث من المتوقع أن یصل عدد الدول العربیة التي تعاني من الفقر المائي بحلول 

م إلى تسع عشرة دولة، وذلك نتیجة زیادة عدد السكان وتضاؤل ٢٠٢٥عام 
ا، وهو المعدل الذي متر مكعب سنوی- ١٠٠٠نصیب الفرد من المیاه إلى أقل من 

، ٢٠١٠(عنود القبندي، وضعته األمم المتحدة لقیاس مستوى الفقر المائي للدول 
١٦(.   

من أجل ذلك فإن تحقیق التنمیة المستدامة للموارد المائیة یحتم الوصول 
العادل للموارد المائیة وتوزیعها بشكل یضمن اإلنصاف واالستدامة وال یؤدي إلى 

ائیة وال إلى تلوث الموارد، وهذا ما یؤرق الدول النامیة، ویحتاج تدهور القاعدة الم
األمر إلى الكثیر من اإلبداعات التقنیة والحلول االقتصادیة والسلوكیة لتحقیق 

  استخدام مستدام للموارد المائیة.
  التحدیات السیاسیة:  - ٤

أن  من المعلوم أن للسیاسة دورًا مهمًا في تحقیق التنمیة المستدامة، كما  
األوضاع والعالقات والتغیرات السیاسیة العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة لها دور ال 
یمكن تجاهله، سواء من خالل االهتمام والتخطیط االستراتیجي للتنمیة والبیئة 
ونشر الوعي بهما، أم باالستخدام الرشید للموارد والثروات لما یعود على الشعوب 

ولعل من أبرز التحدیات للتنمیة المستدامة في الجانب  بالرفاهیة المادیة والمعنویة.
   السیاسي ما یلي:

بكل ما ینطوي  -إن واقع القرن الحادي والعشرین مشاركة المجتمع المدني: -
تجعل الحاجة قائمة وماسة لتبلور المجتمع  -علیه من مدركات ومعطیات

متزایدة من المدني وبروزه أكثر من أي وقت مضى، والسیما في ظل الحاجة ال
التحدیات التي تواجه البشریة على كافة األصعدة، ومنها الصعید التنموي الذي 
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یحتاج إلى االستمراریة، ولحاجة التنمیة المستدامة إلى قوى الدفع الذاتي والتي 
  تضمن استمراریتها.

وقد تعددت النظرة للمجتمع المدني من حیث مفهومه، فهو یعني مجموعة 
ة الحرة التي تمأل المجال العام بین األسرة والدولة لتحقیق التنظیمات التطوعی

مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقیم ومعاییر االحترام والتراضي والتسامح واإلدارة 
السلمیة للتنوع والخالف. لهذا فالمشاركة االجتماعیة هي خطوة مهمة لألفراد 

إتاحة الفرصة  والجماعات والمجتمع والهیئات والمؤسسات تقوم على أساس
للمواطنین وتشجیعهم للمساهمة في خدمة مجتمعهم، في كل ما یتصل ویؤثر في 
الحیاة االجتماعیة بهدف إحداث تنمیة المجتمع سیاسیًا واجتماعیًا واقتصادیًا وبیئیًا 
وفكریًا، لهذا قیل: إن المشاركة التي تحتاجها استراتیجیة التنمیة المستدامة ال تعني 

كما أنها لیست محو أي إرادة علیا، ولكنها تتضمن بناءات  تدخل كل شخص،
تنظیمیة یشارك فیها األفراد ویشعرون من خاللها بقیمتهم كأشخاص قادرین على 

  ).٢٠٥، ٢٠٠١مریم أحمد وٕاحسان حفظي، تحدید مصائرهم(
إن جهود المجتمع المدني فیما یخص قضایا التنمیة المستدامة تصب في 

كة المجتمعیة الشعبیة، واعتماد أسلوب التنمیة من أسفل إلى قیمة وأهمیة المشار 
أعلى، ابتداء من األفراد والجماعات، مرورًا بالمستوى المحلي واإلقلیمي في 
تحسین نوعیة حیاة السكان، والمحافظة على البیئة، وترشید االستهالك والمحافظة 

یة التوزیع السكاني في على الموارد وتوعیة الشعب، والمساواة بین المواطنین، وكیف
كافة المناطق بما یتناسب وخدمة الوطن في المجال التنموي واستخدام التقنیة، 
وتشجیع البحث العلمي والتطویر وٕادارة ومعالجة النفایات البیئیة والتجاریة 
والصناعیة لخلق بیئة نظیفة، وصوًال إلى تحسین الخدمات والمرافق الصحیة 

مواصالت للحد من التلوث واالعتماد على الموارد المتجددة والتعلیمیة واإلسكان وال
  وتطویرها وتحسینها باستمرار وعدم االعتماد على غیر المتجددة.

تعد المشكلة السكانیة من أهم التحدیات التي تواجه دول العالم  النمو السكاني: -
الثالث، وذلك في ظل التزاید السكاني، وخصوًصا في الوطن العربي الذي 

 ٢٩٦.٦ملیوًنا بعد أن كان  ٥٤٨.٣٣إلى  ٢٠٣٥قع أن یصل في سنة یتو 
  .٢٠٠٢ملیوًنا عام 
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تحد مستقبلي هام، لیس فقط للتزاید  -وهذا من وجهة نظر التنمیة المستدامة
العددي، بل ما یترتب على ذلك في حركتهم وتوزیعهم ومهنهم والجوانب السیاسیة 

یئیة التي تؤثر في حیاتهم، مما یحتم واالقتصادیة والتعلیمیة واالجتماعیة والب
احتواء هذه الزیادة في خطط التنمیة، األمر الذي یتطلب إعدادها تعلیمیًا وتربویًا 
وصحیًا لتسهم في عملیة التنمیة، وٕاال فإن الزیادة السكانیة ستكون عبئًا على 

ها تسعى التنمیة وفائدتها محدودة. وبما أن التنمیة المستدامة جوهرها اإلنسان، فإن
للمواءمة بین التوازنات البیئیة والسكانیة والطبیعیة لضمان عیش األجیال الحالیة 
دون إلحاق الضرر باألجیال المستقبلیة، مما یستوجب التعاون الدولي وفهم أفضل 

  .)٥٧، ٢٠٠٦زید محمد، (ان والبیئة في السنوات القادمة للعالقة بین السك
ه ركیزة مهمة للتنمیة المستدامة، لما یترتب : یشكل األمن بجمیع أنواعاألمن -

على فقدانه من جراء نشوب الحروب من آثار مدمرة، فالصراعات السیاسیة 
التي تقوم بین الدول بهدف السیطرة على الموارد األولیة، وٕامدادات الطاقة، 
واألرض وأحواض األنهار، والممرات البحریة، وغیرها من الموارد البیئیة 

یث تتفاقم هذه النزاعات مع ازدیاد شح الموارد واشتداد التنافس األساسیة، ح
علیها، فكل ذلك له آثار على المجتمعات اإلنسانیة وعلى البیئة والتنمیة على 
حد سواء، مما یعیق حركة التنمیة المستدامة. لذا فإن مواجهة تلك التحدیات 

زالة مصادر النزاع یعد ضرورة ملحة لدفع عجلة التنمیة المستدامة مع البدء بإ
البیئیة المتزایدة. من أجل ذلك كله تعد األواصر بین البیئة والتنمیة واألمن 
أواصر معقدة تؤثر على التنمیة المستدامة، فاإلجهاد البیئي لیس السبب الوحید 
للنزاعات والحروب داخل الدولة وخارجها، لكنه جزء مهم من جملة األسباب 

ون عامًال مساعدًا فیها، كما یتفاعل الفقر والظلم المرتبطة بأي نزاع، وقد یك
وتدهور البیئة والنزاع بطرق معقدة وفعالة، ولعل تردي قاعدة الموارد الطبیعیة 
وقدرتها على إعالة السكان من األسباب التي تؤدي إلى فقدان األمن وحدوث 

  النزاع المسلح.
مة، فكم نحن بحاجة وهي ضرورة حیاتیة ومطلب مهم للتنمیة المستدا الحریة: -

للحریة والشورى التي تزید من الود والتفاهم والمشاركة والتوازن في تحمل 
التبعات القائمة على حریة الرأي والتعبیر، التي تتیح أكبر مجموعة ممكنة من 
الخیارات أمام الفرد؛ لیستطیع المشاركة في تنمیة مجتمعه، ویعبر عن رأیه 

یته، بعیدًا عن التكتالت واالستئثار بالرأي واختیار ما یناسبه ویحقق رفاه
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واالستبداد والصراع من أجل السیطرة وفرض المنطق أو الفكر المتصلب. 
إلى حریة االنتخاب  -أیًضا–وألجل التنمیة المستدامة، فإن الحریة تشمل 

والترشیح، وحریة الصحافة واإلعالم، وحریة النقد الهادف، وحریة البحث 
االختراع واالبتكار، وغیرها من األمور التي تتعلق بالمشاركة العلمي واإلبداع و 

  السیاسیة والتخطیط للتنمیة المستدامة في جمیع مجاالتها.
ومن جانب آخر، فإننا نحتاج ألن تصبح الحریة أسلوبًا للممارسة في الحیاة 
العامة، یرتكز على التسامح وأسلوب التعامل المرن الذي یقدر المواقف، ویعترف 

؛ لننتج جیًال شاد والتوجیه دون إفراط أو تفریطاإلمكانیات، ویقدم النصح واإلر ب
متسلًحا بالقیم التنمویة، یحب الخیر، ویؤمن بالتعایش السلمي، ویناهض التسلط 

  والتشدد واإلرهاب والعدوانیة.
مقرونة بعدم التعدي على  مستشعرین أن ضوابط وقیود الحریة في اإلسالم

وأنها محدودة بحقوق غیره من األفراد والعقائد وحقوق المجتمع، حریات اآلخرین، 
فهي تحمي حریات وحرمات اآلخرین، وتحمي األمن الداخلي والخارجي والمقومات 

  .)٤٨، ٢٠٠٤(سالم البهنساوي،  األساسیة للمجتمع
وهكذا نخلص إلى أن األمن واألمان، فضًال عن الحریة واالستقرار والعدالة  

تطلبات أساسیة للسیر بخطى واثقة نحو التنمیة المستدامة في هذا االجتماعیة م
  المجال وغیره من مجاالت التنمیة المستدامة.

  التحدیات التقنیة: - ٥
قفز العلم والتقنیة خطوات متقدمة في العقود األخیرة، فالثورة التقنیة 
والمعلوماتیة تحمل العدید من الفرص والتحدیات، وخاصة في الدول النامیة 
الساعیة إلى صیاغة استراتیجیات تنمویة مستدامة تنهض بواقعها حیث الالتكافؤ 
في القدرات التقنیة وقوى اإلنتاج والتفاوت في امتالك المعرفة وأدواتها، لهذا فإن 

  المستدامة في المجال التقني ما یلي: من تحدیات التنمیة 
أنه یعبر عن رغم حداثة مصطلح الفجوة الرقمیة، إال  الفجوة الرقمیة: -

الفوارق المعلوماتیة بین العالم المتقدم والعالم النامي. ویعتبره البعض 
مصطلًحا لدورة اكتساب المعرفة بمهامها األربع: النفاذ إلى مصادر 
 المعرفة، واستیعاب المعرفة، توظیف المعرفة القائمة، وتولید المعرفة الجدیدة

  .)٢٦، ٢٠٠٥(نبیل علي ونادیة حجازي، 
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من أبرز المؤشرات المرتبطة بالفجوة الرقمیة، والتي یمكن أن تسهم في ولعل 
التنمیة المستدامة، على سبیل المثال اإلنفاق العام على البحث العلمي كنسبة من 
الناتج المحلي اإلجمالي. والذى یشیر إلى الفرق الكبیر في حجم اإلنفاق العام 

لمحلي اإلجمالي بین الدول على البحث العلمي والتطویر كنسبة من الناتج ا
المتقدمة، حیث تنفرد السوید بصدارة العالم، ثم الیابان وكوریا وبقیة الدول، كما 
یبین حجم اإلنفاق القلیل جدًا على البحث العلمي لدى الدول العربیة واإلسالمیة 
واألمر الذي ینعكس سلبًا على كفاءة االستثمار في رأس المال البشري، وعلى 

ي تحقیق األهداف اإلنمائیة المنشودة للتنمیة المستدامة( برنامج األمم فاعلیته ف
  .)١٩٨، ٢٠١٣المتحدة اإلنمائي، 

لقد حظي نقل التكنولوجیا في العقود األخیرة باهتمام كثیر من  نقل التكنولوجیا: -
الــدول للحــاق بركــب الحضــارة المعاصــرة، ویجمــع المهتمــون بالتنمیــة التكنولوجیــة 

نقــل التكنولوجیــا للــدول النامیــة، أو التــي تفتقــر إلــى التكنولوجیــا ال  علــى أن عملیــة
تكون ناجحة إال بقدر ما یتحول النقل األفقي فیها للتكنولوجیا إلـى نقـل رأسـي، أو 
بقدر ما تتحول هذه العملیة إلى عملیة دمج وتوطین وتطویر وتطویـع وٕابـداع فـي 

  البیئة المحلیة.
المشروعات االستثماریة  ولوجیا، أهمها:وهناك قنوات عدیدة لنقل التكن

األجنبیة المباشرة في الدول النامیة، وعن طریق العقول واألفراد األجانب، 
كالباحثین والخبراء، والمعارض العالمیة للسلع الرأسمالیة واالستهالكیة، والدوریات 
 العلمیة المتخصصة، والتقاریر، والمطبوعات، باإلضافة إلى االبتعاث من خالل

  الدراسة والتدریب وغیرها من الوسائل.
إذا كانت الفجوة الرقمیة ونقل التكنولوجیا تعد عوائق في : التكنولوجیا النظیفة -

سبیل التنمیة المستدامة، فإنه یجب أن نأخذ في االعتبار أن هناك مشكالت 
تنجم عن تزاید كمیة النفایات ودرجة سمیتها، حیث فاقت قدرتنا على إدارة 

البیئي باستخدام تكنولوجیا معالجة النفایات والتخلص منها، مما یحتم  التلوث
التوقف عن اإلضرار بالبیئة لمحاولة إصالح األوضاع التنمویة والبیئیة حتى ال 
تستمر أوضاعنا االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة في تدهور مضطرد. والحقیقة 

 میة المستدامة یتطلب: أن الوصول للتكنولوجیا النظیفة لخدمة أغراض التن
تنمیة القاعدة اإلنتاجیة للمجتمع على أسس متوازنة عن طریق التطبیق  §

  االقتصادي للمعرفة التكنولوجیة المتنامیة.
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البحث العلمي الذي سیزودنا بمعارف یمكن تحویلها إلى أسالیب إنتاج  §
  .مروًرا بمجموعة واسعة من النشاطات التكنولوجیة والتنظیمیة واإلنتاجیة

  التعلیم والتدریب وتكوین المهارات واالستخدام المثمر للقدرات. §
ویفضل تبني التكنولوجیا النظیفة والتي لها أثرها الفاعل على التنمیة 
المستدامة لتأثیرها الكبیر على البیئة، حیث من شأنها أن تتمخض عن بدائل 

تي تسبب أنظف من العدید من العملیات التي تنطوي على الهدر للمنتجات ال
التلوث، بل یمكن للتقنیات الجدیدة معالجة النفایات الصلبة والسائلة والمساعدة 
على حل المعضلة الملحة للمخاطر التي تصاحب التخلص من النفایات. ولكل 
دولة دور قوي في نجاح تلك األمور كونها المسؤولة عن تخطیط التنمیة 

  .ةاالقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة والتكنولوجی
  التحدیات الثقافیة: - ٦

تعد الثقافة محوًرا أساسًیا في المسار التنموي، حیث من الصعوبة بمكان أن 
نتصور مسارًا تنمویًا ناجحًا دون مضمون ثقافي ممیز، بل إنها من أنجح الوسائل 
التي تعمل وباستمرار على بناء جوانب مهمة في تنمیة األجیال تنمیة مستدامة 

ونوا أعضاء فاعلین ومشاركین في بناء مستقبل أمتهم، ولعل لكل ما یؤهلهم لیك
  أبرز تحدیات التنمیة المستدامة في الجانب الثقافي ما یأتي: 

غزو العولمة الثقافیة: موضوع الغزو الثقافي موضوع قدیم، لكنه یتجدد حیث  -
اتساع األخطار وتفاقمها، خاصة مع دخول العالم عصر ثورة االتصاالت، 

متقدمة التي تملك زمام أدوات الهیمنة الثقافیة، وعلى مفاتیح عالم من الدول ال
  .الغد من العقول اإللكترونیة التي أخذت تدخل مباشرة في شتى المیادین

لذا فإن ثقافة العولمة جعلت األبواب مشرعة لكل ثقافات األرض بقاراتها 
عیة والذاتیة، ومجتمعاتها وعاداتها وتقالیدها، واخترقت كل الخصوصیات االجتما

بل غیرت الكثیر من المعارف والقیم التي كانت من المسلمات، وهذا یبرهن على 
أن العولمة المعاصرة مرتكزة على علم خاٍل من األهداف المضمونة بالقیم الفكریة 
واألخالق العملیة، فنجد علًما صناعی-ا غیر مباٍل بالبیئة العالمیة، وعلًما عسكری-ا 

ان في آخر اهتماماته، وعلمًا رقمیًا تكنولوجیًا أفقد البشریة یضع قیمة اإلنس
االجتماعیة خصوصیتها وذاتیتها، مما یجعل تلك العلوم تتراكم في بوتقة مادیة 

  تحیل اإلنسان إلى آلة مجردة خاوًیا من القیم المعنویة.
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تلك األمور وغیرها تضع أمام الجامعات والمفكرین والمعنیین في العالم 
ي واإلسالمي تحدیات نوعیة جدیدة، باإلضافة إلى المعوقات التقلیدیة العرب

والطبیعیة القائمة في وجه مساعي وخطط التنمیة المستدامة والمأمول منهم أن 
یقوموا بدور فاعل للمحافظة على التوازن المطلوب بین ثقافة وأخالقیات المستقبل 

وهذه عملیة لیست بالیسیرة  المعولمة والخصوصیة الدینیة لشعوبهم ومجتمعاتهم،
  وتحتاج إلى وقت وانتقاء وتوفیق في االختیار.

آخذین في االعتبار أن التنمیة الثقافیة تهدف قبل كل شيء إلى بناء 
اإلنسان معنویًا، ومن هذا الهدف تتبلور األهداف الثانویة، باإلضافة إلى أن 

یم الروحیة والتقالید األصلیة التنمیة الثقافیة تهدف إلى إثراء الوجدان العربي بالق
ومحو األمیة الثقافیة وبناء المواطن المستنیر الذي یبدع ویبتكر ویسهم في بناء 

 الدولة العصریة.
لقد أدت الثورة المعرفیة والتكنولوجیة إلى ظهور  التحدي المعرفي المعلوماتي: -

نمیة یمكن ما یسمى بمجتمع المعلومات. لهذا فإن جانبًا مهمًا من إشكالیة الت
النظر إلیه من منظور معرفي معلوماتي؛ ألن من معطیات هذا المنظور 
متابعة المستجدات في كل حقول العلم والمعرفة. ویمكن القول إن كل اختراع 
تكنولوجي له دور في الثقافة المجتمعیة أي أنه یحدث أثًرا في تفكیر وقیم 

  وسلوك من یتعامل معه، أو یستخدمه.
، فإنه البد من أن نستخدم قدرًا معینًا من الموارد الطبیعیة وفي جانب آخر

المعروفة في عصرنا الحاضر لخلق المزید من الثروة والمعرفة، خاصة وأن 
المعرفة أصبحت جزًءا ال یتجزأ من المهارات والقدرات التي یتمتع بها كثیر من 

ورًدا ال ینفذ الناس في أرجاء العالم، وتنتقل إلى األجیال القادمة، بل تعد م
(جون وارین، مرجع سابق، باالستخدام المكثف لصالح البشر في العصر الحالي

١٦٦.(  
فاألساس في التنمیة البشریة المستدامة لیس الرفاهیة المادیة فحسب، بل 
االرتفاع بالمستوى الثقافي للناس بما یسمح لهم أن یعیشوا حیاة أكثر أمانًا، وأن 

  ا بقدراتهم وتحقیق ثقافة االستدامة.یمارسوا مواهبهم، ویرتقو 
إن المدخل الثقافي لالستدامة یبحث في استقرار األنظمة االجتماعیة 
والثقافیة ومن ضمنها تقلیل الصراعات المدمرة، كالفقر، وعدم المساواة بین 
األجیال الحالیة والمستقبلیة. لهذا فإن المحافظة على التنوع الثقافي عبر الكون 
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األفضل للمعرفة المتعلقة بتطبیقات مستدامة یجب أن تتحقق في واالستعمال 
  .)٣٦٠(محمد صالح تركي، مرجع سابق،أرض الواقع 

لذا فالتنمیة المستدامة تستدعي رفع التناقض بین اقتصاد المعرفة ومجتمع 
المعرفة، فاقتصاد المعرفة هو اقتصاد رأسمالي یخدم المصلحة الخاصة، أما 

عملیة اجتماعیة شاملة تستهدف المصلحة العامة. وهذا  مجتمع المعرفة فإنه
یوجب توجیه النظم والمؤسسات االجتماعیة بما فیها النظم التربویة لخدمة الهدفین 

   .)١٩، ٢٠١١(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  معًا في سیاسات متكاملة
  التحدیات التربویة والتعلیمیة:-٧ 

ویات التي یحتاجها اإلنسان، وهما القاعدة تعد التربیة والتعلیم من األول 
المهمة لبناء التنمیة اإلنسانیة في الدول. السیما في هذا العصر الذي یتمیز 
بالثورة المعرفیة والمعلوماتیة، فالعالقة بین التعلیم والتنمیة المستدامة هي عالقة 

للنهوض تالزمیة ما دام التعلیم یعد الكوادر البشریة، أو رأس المال البشري 
بالتنمیة، ولعلنا نستعرض في هذا السیاق تحدیات التنمیة المستدامة في مجال 

  التربیة والتعلیم ومنها: 
اإلنفاق على التعلیم: یعتبر اإلنفاق على التعلیم استثماًرا في اإلنسان، لیكون  -

رأس المال البشري، وذلك لما للبشر من دور في معادلة التنمیة، وقد استندت 
إلى التعلیم عامة والتعلیم الجامعي خاصة بزیادة اإلنفاق علیه لتحقیقه النظرة 

  عدد من المزایا، من أهمها: 
 یزید من القدرة اإلنتاجیة للفرد، ومن ثم مقدرته على تولید الدخل. •
یزید من إنتاجیة المجتمع، فیرتفع الدخل القومي، وتتحقق الرفاهیة  •

 االجتماعیة واالقتصادیة.
لكوادر المؤهلة المدربة لقیادة مسیرة التنمیة، ویتعهدها بالرعایة یعد التعلیم ا •

 والتوجیه.
ینمي قدرة الفرد على البحث العلمي لحل مشكالت المجتمع وتحقیق النمو  •

 االقتصادي.
تهیئة المواطن األكثر وعًیا بحقوقه وواجباته والمتكیف مع التغیر والحراك  •

 االجتماعي.



٢٠١٧/ یولیو ٣جـ–العلوم التربویة/ العدد الثالث   
 

  

  

٨٩

 لدى الفرد نحو القضایا التنمویة الرئیسة، مثل:تطویر االتجاهات اإلیجابیة  •
   .)١٤٧، ٢٠٠٥(فاروق عبده، (التربیة األسریة، البیئیة، السكانیة) 

: یمیل اإلنسان بطبعه إلى االستقرار في األرض التي نشأ وترعرع هجرة العقول -
فیها، طالما كانت الحیاة فیها مالئمة، بید أنه قد یهاجر لیجد الحیاة األفضل 

  .ینعم بالحریة الشخصیة والحریة الفكریة ضمن مجتمع یتكیف فیه ومعه لكي
وتشیر البیانات إلى أن هجرة العقول والمهارات العربیة هي أعلى المعدالت 

% من الطالب العرب الذین یدرسون في الخارج ال یعودون ٤٥العالمیة، حیث إن 
ر اإلحصائیات إلى إلى أوطانهم بعد حصولهم على الشهادات الجامعیة، كما تشی

% من األطباء األكفاء في بریطانیا من العرب، وأن الوطن العربي یسهم ٣٤أن 
%  ٥٠ب بما في ذلك % من هجرة كفاءات الدول النامیة إلى الغر ٣١بما نسبته 

% من العلمیین، ولعل من أهم أسباب ١٥% من المهندسین، و٢٣من األطباء، و
 كریة العربیة المالئمة لإلبداع واحتواء المبدعینهذا النزیف هو عدم وجود البیئة الف

  .)١٨٨، ٢٠٠٣(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
وبما أن العقول المفكرة المهاجرة تعد كفاءة علمیة نادرة، فإن دورها یتضح 

 في التنمیة عموًما، والتنمیة المستدامة من خالل األمور التالیة: 
  التطبیقیة العفویة منها، أو الموجهة.. إجراء البحوث العلمیة النظریة و 

. مساعدة المخططین التنمویین على تنفیذ الخطة الموضوعة وتقدیم الحلول 
  العلمیة لتفاصیلها.

. المساهمة في التقییم المستمر لتنفیذ الخطة التنمویة وتصحیح مسارها عند 
  الحاجة.

عًیا وزراعًیا . المساهمة في إحداث التطویر المرغوب على كافة األصعدة صنا
  وبیئًیا وتكنولوجًیا. 

وهنا تقع المسؤولیة على مؤسسات التربیة والتعلیم عامة والجامعات على 
وجه الخصوص في احتواء ورعایة وتشجیع تلك العقول، كما تأتي مهمة األسرة 
والمجتمع والدولة بمؤسساتها لتهیئة المناخ المناسب الطالق قدراتهم ومواهبهم مع 

بل الراحة المادیة والمعنویة لهم لمنع هجرة العقول واالستفادة منها في توفیر كل س
  التنمیة المستدامة.

تراجع المستوى التعلیمي: یعتبر المستوى التعلیمي ألي نظام تربوي قضیة  -
محوریة تشغل بال الدول والمخططین والعاملین في الحقل التعلیمي، خاصة إذا 
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ذا المستوى في ظل الرغبة الجامحة من القائمین لوحظ أن هناك تدنًیا كبیًرا في ه
  على التعلیم ومن هم خارجه على الجودة والتعلیم المناسب.

ولعل من أهم مظاهر تراجع مستوى التعلیم ومنه الجامعي في الوطن 
  العربي ما یلي: 

  . قصور التعلیم عن أداء دوره التنموي في المجاالت المختلفة.
العمالة والتنمیة، بحیث تجري العملیة التعلیمیة بمعزل عن . االنفصام بین التعلیم و 

  احتیاجات سوق العمل.
. إخفاق العملیة التعلیمة في تربیة النشء على االلتزام بالمصلحة العامة والتفكیر 

  العلمي وتحقیق التوازن اإلیجابي بین العمل الجماعي والتمیز الشخصي. 
على الرغم من أن الدول العربیة قد م أنه ٢٠٠٩ویشیر تقریر المعرفة العربي 

% من میزانیات حكوماتها على ٢٠% من ناتجها المحلي اإلجمالي، و٥أنفقت 
التعلیم خالل األربعین عاًما األخیرة، إال أن العدید من نواحي العجز ظلت قائمة. 
ففي الجانب الكمي مازال ثلث السكان الكبار فیها عاجزین عن القراءة والكتابة، 

ما یقارب تسعة مالیین طفل في عمر المدرسة االبتدائیة خارج المدرسة، ویوجد 
ولعل ذلك یعود إلى عدة أسباب؛ أهمها: أن التعلیم والتأهیل لم یتماشیا من حیث 
النوع والكم مع االحتیاجات التنمویة الملحة، كما أن الثروة البشریة الناتجة عن 

  .)١٩(المرجع السابق، المجتمع التعلیم لم تستثمر بالشكل المطلوب في خدمة 
وهذا یعیق حركة التنمیة المستدامة في جوانبها المتعددة؛ ألنها تنادي بالنمو 
المستدام المتوازن في الجوانب الكمیة والنوعیة. بید أن الزیادة الكبیرة في معدالت 
االلتحاق بالمدارس في األعوام األخیرة ستعمل على تخفیض نسبة الذین هم فوق 

% ٣م إلى ٢٠١٠في عام  %١٢سنة ولم یحصلوا على تعلیم نظامي من ١٥سن 
. وسترتفع نسبة الحاصلین على التعلیم ٢٠٥٠من مجموع سكان العالم في عام 

% في عام ٤٤، بعد أن كانت ٢٠٥٠% في عام ٦٤الثانوي والتعلیم العالي إلى 
   .)١٧، ٢٠١٣(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  ٢٠١٠

فإن االستدامة في المجال التربوي والتعلیمي تتضح في  وخالصة القول
  أمرین: 

: قدرة المنظومة التربویة في أي بلد على أن تتضمن مخرجات قادرة األول
على االستمرار في التعلیم والتأهیل ذاتی-ا في إطار مؤسسات تعلیمیة لتنمیة 
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المعرفة  كفایاتها بما یتناسب مع متطلبات سوق العمل ومستوعبة لما تطرحه
: قدرة المنظومة التربویة في أي بلد أن تتضمن الثانياإلنسانیة من جدید. 

مخرجات ممزوجة بروح المبادرة؛ لتبحث من ذاتها في سوق المناهج واألفكار 
  واألدوات واآللیات عما یمكن أن یساعدها على االستمرار في إبداعها.

  :سبل مواجهة التحدیات
فرزتها التغییرات والتحوالت االقتصادیة العالمیة إن مواجهة التحدیات التي أ

تستدعي تبني برنامج عمل، یتضمن القیام ببعض اإلجراءات الفعلیة، وفي محاور 
 عدیدة، من شأنها أن تخلق المناخ المناسب الذي یفتح اآلفاق الرحیبة أمام التنمیة

زاد نو ( في الوطن العربي عامة ومصر خاصة، وتتمثل هذه المحاور باآلتي
  :)٢٣- ٢، ٢٠٠٦عبدالرحمن، 

 تعزیز القدرة التنافسیة العربیة: - ١
ــــة التنمیــــة  ــــدول العربیــــة أن تمــــارس دورًا محسوســــًا ومهمــــًا فــــي عملی یمكــــن لل
االقتصــادیة واالجتماعیـــة وذلـــك مـــن خـــالل قیامهـــا بمجموعـــة مـــن اإلجـــراءات التـــي 

قتصـادیة العالمیـة تعزز مـن القـدرة التنافسـیة العربیـة األساسـیة فـي ظـل التغیـرات اال
  :صرة، وتتمثل هذه اإلجراءات باآلتالمعا
تغیــر طریقــة االســتثمار فـــي المســتقبل: التركیــز المكثـــف علــى االســتثمار فـــي  -

  .المعرفي بالمعنى الشمولي لهذا المصطلح رأس المال االجتماعي
تغیــر طریقــة تعامـــل القطــاع العـــام مــع القطـــاع الخــاص: التشـــدید علــى تنمیـــة  -

ســـــــتراتیجیة، ومجموعـــــــة الشـــــــركات االســـــــتراتیجیة والمبـــــــادرات القطاعـــــــات اال
الجماعیة والتعاون اإلقلیمي، والمـهم من هذا كله هو إزالة العقبات التي تحول 

  .دون المشاركة الشعبیة في مجاالت التنمیة المختلفة
تغییر إدارة االقتصاد: التشدید على بناء أنظمة قویة ومرنة لخلق اقتصاد قابل  -

  .ادر على تحدید الرابحینللتكیف وق
تغییر بنیة البیروقراطیة: التشدید على الفعالیـة واالسـتحقاق والخبـرة والمسـئولیة  -

  والشفافیة. 
تغییـر میــزان القــوى بــین القطــاع العــام والمجتمــع المــدني: التشــدید علــى موازنــة  -

وتعزیــز المؤسســات التــي تلعــب دور الوســیط بــین الدولــة والمــواطنین، وتقویــة 
ســــات الدیمقراطیــــة التــــي تســــمح للبلــــدان الصــــناعیة بتحقیــــق اســــتفادتها الممار 

  .وتقدمها
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  بناء البنیة التحتیة الضروریة بكافة أشكالها.  -
  :تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تنمیة أسواق- ٢

یعد نضج تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مرادف لقـدرة الدولـة علـى تطـویر 
تصاالت واإلفـادة مـن المنـافع االقتصـادیة. وبهـدف أسواق تكنولوجیا المعلومات واال

مواجهـة التحـدیات التـي تواجـه إنمــاء أسـواق تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت فــي 
  :الوطن العربي البد من تبني مجموعة من السیاسات من أهمها ما یلي

وضـــع خطـــة واضـــحة وشـــاملة لتطـــویر تكنولوجیـــا المعلومـــات مدعومـــة مـــن  -
  لعلیا.القیادة السیاسیة ا

ســـن أنظمـــة وقـــوانین فـــي میـــدان االتصـــاالت لتشـــجیع المنافســـة عـــن طریـــق  -
  .تنظیم قطاع االتصاالت وتحریره وخصخصته

السعي من أجل توافر األجهزة لدى األفراد والشركات والقطاع العـام، ووضـع  -
بــرامج تأهیــل وتــدریب الكــوادر البشــریة لتحســین قابلیــة الالعبــین فــي الســوق 

  .فع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتلالستفادة من منا
ــــــة  - اقتــــــراح االســــــتراتجیات المالئمــــــة للحكومــــــات لتــــــوفیر الخــــــدمات الحكومی

  .اإللكترونیة
غلق الفجوة الرقمیة عـن طریـق اتخـاذ مبـادرات إیجابیـة وسـط فئـات المجتمـع  -

  .األقل إقباًال على خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
  .ة في مجتمع المعلوماتتعزیز التوعیة اإللكترونی -
حفـــز الخـــدمات عبـــر اإلنترنـــت مـــن خـــالل تطبیـــق الحكومـــات اســـتراتیجیات  -

وسیاسات ترمي إلى زیادة معدالت استخدام اإلنترنت لدى األفـراد والشـركات 
  .والحكومات

تشجیع اإللمام بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من خالل التدریب وبرامج  -
  قة.التوعیة والتثقیف وبناء الث

تضــمین منــاهج التعلــیم المعرفــة والمهــارات المرتبطــة بتكنولوجیــا المعلومــات  -
  واالتصاالت.

 :بناء رأس المال البشري المؤهل -٣
تعد الحاجة إلى تكوین كوادر بشریة منتجة ومؤسسات عمل تمكنها من دعم 
دورهــا فــي التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة واحــدة مــن أبــرز التحــدیات التــي تواجــه 



٢٠١٧/ یولیو ٣جـ–العلوم التربویة/ العدد الثالث   
 

  

  

٩٣

وطن العربــي فــي ســعیه إلــى التقلیــل مــن الفجــوة التنمویــة التــي تفصــله عــن العــالم الــ
  :المتقدم. إن بناء رأس مال بشري ذي نوعیة جیدة یستدعي القیام بما یلي

النشر الكامل للتعلـیم األساسـي، مـع إطالـة مدتـه اإللزامیـة إلـى عشـر سـنوات  -
   على األقل، وتوسعة نطاق التعلیم بعد األساسي باطراد.

اســتحداث نســق مؤسســي لتعلــیم الكبــار مســتمر مــدى الحیــاة، فــائق المرونــة  -
ودائب التطور بهدف المكافحة الفعالة لألمیـة األبجدیـة والثقافیـة مـن جانـب، 

  .وتحقیقًا لمبدأ التعلم مدى الحیاة لخریجي النظام التعلیمي من جانب آخر
التعلـیم، بمـا یـؤدي  إیجاد وسائل داخل مراحل التعلیم كافة تكفل ترقیة نوعیـة -

إلى تبلور مسار الحداثة والتمیز واإلبداع كمـدخل لإلمسـاك بناصـیة المعرفـة 
  .والتكنولوجیا األحدث في األقطار العربیة

ضـــــرورة تعظـــــیم التعلـــــیم العـــــام بالمهـــــارات العملیـــــة والنشـــــاطات التصـــــنیعیة  -
مل لدى واإلنتاجیة للمساهمة في تنمیة االتجاهات اإلیجابیة السلیمة نحو الع

األفراد، واعتبار العنصر المهني في التعلیم العـام أحـد االحتیاجـات التدریبیـة 
  .للمواطن

رفـــع مســـتویات المهــــارات(التعلم مـــن خــــالل التنفیـــذ، التخلــــي عـــن المشــــاریع  -
المنعزلة وتطبیق برامج تدریب جماهیریة وقابلة جدا لالستیعاب ) كمـا یجـب 

اإلنتاجیــة الداخلیـــة التـــي یمكنهـــا أن  أن یــتم التشـــدید هنـــا علــى بنـــاء القـــدرات
تســـتوعب المهـــارات العربیـــة وتـــدربها فـــي أمـــاكن العمـــل والمـــدارس وفـــي كـــل 

  .مكان
  :تقویة وتفعیل منظومة البحث والتطویر- ٤

كانت العناصر الملموسة مثل رأس المال، العمل، الموارد الطبیعیة هي القوة 
رین، ولكن في القرن الحادي الدافعة خلف التنمیة االقتصادیة خالل القرن العش

والعشرین تمنح العناصر غیر الملموسة أو ما یطلق علیه االقتصادیون بمعامل 
  .تقدم المعرفة والمتمثل بالمعلومات واإلبداع حدًا تنافسیاً 

وأثبتت التجارب التنمویة الخالقة في الیابان وكوریا الجنوبیة أن الدول التي  
ة البحث والتطویر هي التي تستطیع أن تخلق تولي اهتمامًا متصاعدًا بمنظوم

المعجزات االقتصادیة وبفترات زمنیة قیاسیة، لذا فإن السبیل األمثل لبلوغ التنمیة 
العربیة غایتها یتجسد بتقویة منظومة البحث والتطویر العربیة التي ال زالت ضعیفة 
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حثیة وقطاع وغیر قادرة على تحقیق التفاعل الخالق بین المؤسسات والمراكز الب
   .االقتصاد المختلفة

وبهدف تقویة منظومة البحث والتطویر في األقطار العربیة كي تأخذ دورها 
    الفعال في عملیة التنمیة االقتصادیة البد من تبني اإلجراءات التالیة:

توفیر البیئة المالئمة لالبتكار واإلبداع من خالل التفاعل المباشر بین الدولة  -
  .جي والمراكز البحثیةوالقطاع اإلنتا

إعادة هیكلة نظام التطویر التكنولوجي الوطني بحیث یأخذ بعین االعتبار  -
  .العناصر األساسیة للتطویر كافة

رفع مستوى التمویل المخصص للبحث والتطویر من الناتج المحلي  -
  اإلجمالي.

تشجیع القطاع الخاص على اإلنفاق على البحث والتطویر بتقدیم الحوافز  -
فاءات الضریبة أو استخدام ضرائب المبیعات المجیرة للبحث العملي كاإلع

  .والتطویر التكنولوجي
تشجیع أسلوب التعاقد بین مؤسسات البحوث العلمیة والتكنولوجیة، والجهات  -

المستفیدة بوصفها إحدى الوسائل الناجحة في تنشط حركة البحث العلمي 
  .والتطویر العربیة ودعمها

مجال البحث والتطویر للمشكالت الحادة التي تواجه  إعطاء األسبقیة في -
الوطن العربي، وتستدعي المواجهة السریعة لها، كمشكالت نقص المیاه 

  .وتدهور الموارد األرضیة والغابات، وانخفاض األداء االقتصادي والفقر
  :خلق المناخ االستثماري الجاذب -٥

ن أغنى بقاع المعمورة بالرغم من أن الوطن العربي یمتلك ثروات تجعله م
سواء من حیث الموارد البشریة أم الموارد الطبیعیة، مما یجعل منه بؤرة استقطاب 
للفرص االستثماریة ،غیر أن أداء االقتصادیات العربیة لم یكن متناسبًا مع هذه 
الطاقات، كما أن حصة الوطن العربي من االستثمارات األجنبیة المباشرة على 

ویمكن تفسیر هذا الواقع بعدم مالئمة المناخ  .%١م یتخطى الصعید العالمي ل
لذا فإن جعل البیئة .االستثماري العربي، وغیاب الفرصة االستثماریة الجاذبة

العربیة جاذبة لالستثمارات األجنبیة والعربیة یستدعي من األقطار العربیة أن تقوم 



٢٠١٧/ یولیو ٣جـ–العلوم التربویة/ العدد الثالث   
 

  

  

٩٥

حقق من خالل اتخاذ بإجراءات حاسمة لتحسین المناخ االستثماري فیها، وهذا یت
  اإلجراءات التالیة: 

  .خلق وكاالت تصنیف إقلیمیة -
وضع المعاییر القیاسیة اإلقلیمیة، وتحدید الحد األدنى من متطلبات الملكیة  -

  .الفكریة
تسهیل حركة تدفقات رؤوس األموال، إلى جانب إحداث اإلصالح االقتصادي  -

  .في األقطار العربیة
شریعات القانونیة والتنظیمیة المالئمة الستقبال توفیر البنیة األساسیة، والت -

  .االستثمارات األجنبیة والعربیة
  .االهتمام بتقدیم األسالیب المبتكرة ونقل المعرفة التكنولوجیة -
منح فرص متكافئة للمستثمرین المحلیین والعالمیین (حیث إن صغر المساحة  -

 الممنوحة للمنافسة تقتل فرص اإلبداع واالبتكار.
  :ف التعاون االقتصادي بین األقطار العربیةتكثی-٦

إن تكثیف التعاون االقتصادي العربي بشكل یوصل إلى درجة عالیة من 
االندماج االقتصادي یستدعي تبني برنامج عملي یقوم على تبني اإلجراءات 

   :التالیة
تعزیز االتجاه صوب تقارب النظم االقتصادیة نحو هدف مشترك یتمثل في  -

ق الداخلیة وتشجیع القطاع الخاص، وتعزیز المسئولیات تحریر األسوا
   االجتماعیة والتنظیمیة للدولة.

تعزیز السیاسات التنمویة المرتكزة على االنفتاح نحو أسواق التصدیر  -
شریطة برمجة هذا االنفتاح من خال أسبقیة االلتزام باتفاقیة منطقة التجارة 

بهدف إنشاء السوق المشتركة الحرة العربیة بالنسبة لألقطار العربیة، و 
  .واالتحاد الجمركي الكامل بین جمیع األقطار العربیة

إنشاء صندوق مالي للتعویض والمساعدات الفنیة لمساعدة المنشآت  -
اإلنتاجیة المتأثرة بتحریر األسواق تنفیذا لاللتزامات الناتجة عن اتفاقیة 

  .منطقة التجارة الحرة العربیة
ودة بالكفاءات الفنیة وذات صالحیات رفیعة إنشاء إدارة متخصصة مز  -

وواسعة في شؤون منطقة التجارة الحرة في كل بلد عربي، وجعل هذه اإلدارة 
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هي المسئولة عن السیاسات االقتصادیة المرتبطة بالتجارة الخارجیة أو أي 
  .اتفاقات متعلقة بها

قیام مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الشأن االقتصادي مثل  -
تحاد المستثمرین، ومنتدى سیدات األعمال بممارسة دورها في التوعیة ا

   والتثقیف بأهمیة التعاون االقتصادي العربي.
النظر في جمیع القوانین واألنظمة التجاریة واالقتصادیة والمالیة ذات  -

العالقة بحركات المنتجات والخدمات والعالقات المشتركة بین مواطني 
  .التقریب وتحقیق التجانس بین تلك القوانین واألنظمةاألقطار العربیة بقصد 

السعي لتوحید أسواق المال العربیة بما یسهل استیعابها للمدخرات المتعددة  -
المنشأ في األقطار العربیة، وتوظیف هذه المدخرات في الشركات العربیة أو 

، ٢٠٠١طاهر حمدي، (لصادرة على أساس عربي غیر قطري في السندات ا
١٥-١٣(.   

وختاما یمكن القول إن مواجهة التغییرات االقتصادیة العالمیة وانعكاساتها 
على التنمیة العربیة، هي مسألة ممكنة إذا ما أبدت الدول الغربیة استعدادًا للتعاون 
مع القیادات السیاسیة واالقتصادیة في األقطار العربیة، ودعم مبادرات التغییر 

  .والتطویر فیها
  لمستدامة:قضایا التنمیة ا

في ضوء ما تم تناوله من أدبیات نظریة تتعلق بمتغیرات الدراسة الراهنة، 
) و(ولید ٢٠١٠(أحمد زاید وآخرون، وما تضمنته نتائج الدراسات السابقة، مثل 

. وقد اسفرت عملیة المراجعة والتحلیل عن التوصل للقضایا اآلتیة )٢٠٠٨محمود، 
  تالي:وتقسیمها وفقا لألبعاد على النحو ال

  االجتماعى الثقافي: -البعد األول •
  .(تكافؤ الفرص) العدالة أو اإلنصاف والمساواة –  صنع القرارات التنمویة. –
  تحسین الفرص الصحیة. –  تحسین الفرص التعلیمیة –
  التنوع الثقافى.–  التنوع الثقافى.–
  التعلم الذاتى. –  تطویر الذات.–
  .الحل المشكالت –  ضبط األخالقى والقیمى.–
  المسئولیة والفردیة.–  الهویة الثقافیة.–



٢٠١٧/ یولیو ٣جـ–العلوم التربویة/ العدد الثالث   
 

  

  

٩٧

 تعزیز الدافعیة نحو التعلم الفعال.  –
تعزیز بناء القدرات، وتشمل:(تنمیة القدرات التطویریة و الخبرات الذاتیة/  –

الدقة والنظام)/ العمل  - التسامح-االلتزام –التواصل االجتماعى المهنى(الجدیة 
 الحداثة ). –التنوع الفریقى / الرضا الوظیفى/ نوعیة األداء(

(تنوع مصادر المعرفة والثقافة فى مجال التخصص، :ویشمل:التمكین األكادیمى –
  الدراسات التكمیلیة فى مجال التخصص/ التدریب /االبتعاث للخارج). 

 التكنولوجي:  - البعد الثانى  •
 استخدام البرمجیات.  -             التعلم اإللكترونى.  –
 ناسبة. الوسائط المتعددة الم  –
 PowerPointالمواد التعلیمیة المحوسبة كالشفافیات الحاسوبیة وشرائح الـ   –

 وٕانتاج مواد وبرمجیات متصلة بالموضوعات.
 اإلدارى: - البعد الثالث  •

  اإلشراف التربوى.–  التمكین اإلدارى. –
  المشاركة.–  القیادة. –
  الدافعیة نحو التدریب والتطویر.  –

 السیاسى: - البعد الرابع  •
  السالم واألمن البشرى.  –  المواطنة واالنتماء والوالء. –
 احترام االختالفات وأوجه التنوع. –
  المشكالت المجتمعیة والسیاسیة السائدة. –

 التواصل مع المجتمع المحلى.  –
  المعرفة السیاسیة.  –

  مهارات الحوار والنقد البناء.  –  المشاركة السیاسیة. –
  .اتخاذ القرارات  –  التسامح وقبول اآلخر. –
  الصحي:  -البعد الخامس  •
 مهارات التربیة الصحیة والتعزیز الصحى.   –
  الصحة والغذاء. –

 التلوث الغذائى  –
  األمراض المتوطنة والمعدیة.  –

 العقاقیر والمخدرات وأضرارها. –
  اإلسعافات األولیة. –

 التربیة الجنسیة.  –
  المخلفات والنفایات.  –

 البیئى: -البعد السادس •
 التلوث البیئى.  -                                  .المواطنة البیئیة –
  استهالك الطاقة والموارد الطبیعیة. –  االستخدام الرشید للموارد الناضبة –
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    مخاطر الظواهر الطبیعیة.  –
 حمایة المجتمع من الكوارث الطبیعیة وغیر الطبیعیة.  –

 االقصادي: -البعد السابع  •
  القتصادیة بالمجتمع والقابلیة للتطبیق.استمرار األنشطة ا–  صنع القرارات.  –
  والمهمشین. زیادة األمن االقتصادي وفرص الدخل للفقراء–  تحسین الفرص.  –
  التطویر المؤسسى. –  تعلیم وتمكین المرأة. –
   زیادة الكفاءة االقتصادیة والنمو وفرص العمل. –

  مفهوم البحث التربوي:
وم بها الباحثون العاملون في یعرف البحث التربوي بأنه: دراسة تطبیقیة یق   

مجال العمل المدرسي؛ للتحقق من اكتسابهم لواحدة من الكفایات األساسیة 
  .)٧، ٢٠٠٠(سامي ملحم،  الضروریة؛ إلجادة تأدیِة عملهم

أو نشاط یستخدم المنهج العلمي في دراسة الظواهر التربویة في إطارها  
ر الواقع التربوي نحو األفضل المجتمعي؛ بقصد حل المشكالت التعلیمیة، وتطوی

بما یزید من إسهام التعلیم في تلبیة متطلبات التنمیة البشریة وصوًال إلى تحقیق 
  .)٦٩، ٢٠١١محمود عبدالمجید وصهیب كمال، ( التنمیة الشاملة للمجتمع

فهو استقصاء دقیق یهدف إلى وصف مشكلة موجودة بالمیدان التربوي   
مع المعلومات والبیانات المرتبطة بها، وتحلیلها؛ التعلیمي؛ بهدف تحدیدها، وج

الستخالص نتائج البحث، ومناقشتها، وتفسیرها، والخروج بقواعد وقوانین یمكن 
  استخدامها في عالج هذه المشكلة أو المشكالت المشابهة عند حدوثها. 

إن البحث العلمي هو وسیلة التربیة لتحسین أسالیبها والنهوض بمستقبلها 
  .)٢١، ٢٠٠٩رحیم یونس، ( المطالب المتعددة الملقاة علیه ومواجهة

  أهداف البحث التربوي:
اء عبدالجبار وآخرون، (ثنالعلمي تحقیق األغراض اآلتیة  البحث یستهدف

٨٣، ٢٠١٣(:  
 .المنهجي العلمي النشاط من األولى المرحلة ویعتبر الوصف -
 الباحث تشغل التي ةالظاهر  فهم منه القصد الثانیة، بالمرحلة یأتي التفسیر -

 .والنتائج المؤثرة بین العوامل العالقة لمعرفة بدراستها
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 في واستخدامها القانون أو القاعدة ارتباط تصور محاولة وهي التوقع أو التنبؤ -
 تترتب أن یمكن التي للنتائج الباحث تصور آخر بمعنى أي أخرى، مواقف
 .ف جدیدةمواق على إلیها توصل التي المعلومات استخدام على

 ضبط منها ویقصد العلم أهداف من األخیرة المرحلة وهي والتحكم الضبط -
 یعود بما البیئة مع التعامل في اإلنسان قدرة بهدف زیادة الظواهر في التحكم
  .والنفع بالخیر علیه

ومن جملة تلك األغراض یسعى البحث التربوي من دراسة أي موضوع  
  :)٢٧، ٢٠٠٤(مساعد عبداهللا،  اتربوي تحقیق عدد من األهداف، ومنه

الكشف عن المعرفة الجدیدة، ومن خالل ذلك یمكن تقدیم الحلول والبدائل  -
  التي تساعد في تعمیق الفهم لألبعاد المختلفة للعملیة التعلیمیة.

دراسة واقع النظم التربویة؛ لمعرفة خصائصها، ومشكالتها البارزة، والعمل  -
  د زیادة كفاءتها الداخلیة والخارجیة.على تقدیم الحلول المناسبة؛ بقص

المساعدة في تحدید فاعلیة الطرق واألسالیب المستخدمة في حجرة الدراسة،  -
  والعمل على تطویرها.

التدریب على أخالقیات البحث التربوي في أثناء إعداد األعمال الكتابیة، من  -
  مثل البحوث، أوراق العمل ونحوها.

طبیعة اإلنسانیة، األمر الذي یسهل التعامل مساعدة التربویین على معرفة ال -
  االجتماعي معها بصورة أفضل.

  أهمیة البحث التربوي:
للبحث التربوي أهمیة كبرى وذلك في البالد النامیة والمتقدمة على حد سواء؛ 

  وذلك ألنه:
األداة األكثر فاعلیة في تعرف الواقع من حیث مشكالته، ومدى الحاجة  -

أنه أفضل السبل لمعرفة مدى نجاح التجدید المقترح  لإلصالح والتطویر، كما
  . )٣٦، ٢٠٠٦مال الدین، (نادیة جفي رفع وتقدم العملیة التعلیمیة

یحسم الخالف في كثیر من المشكالت التربویة، وبخاصة المشكالت الجدلیة  -
التي یصعب فیها إقناع أطراف الخالف بالجهود المطروحة، وهكذا یوفر الوقت 

أن المشكالت التربویة تكون في كثیر من األحیان متجددة، ومن والجهد، كما 
ثم الیكون حلها جاهزا، وتتطلب بعض األفكار الجدیدة التي تساعد على الحل، 
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ومثل هذه األفكار الجدیدة تأتي عن طریق البحث التربوي(أمطانیوس میخائیل، 
٨٩، ٢٠٠٦.(  

لكشف عن أهم یقوم بدور تشخیصي، ووقائي لبعض المشكالت من خالل ا -
المشكالت التي ستواجه حقل التعلیم في المستقبل، ووضع البدائل الالزمة 

  ).١٠٠، ٢٠٠٢للتغلب علیها(عبداهللا بیومي، 
یتصدى لمسألة البحث عن البیئة التعلیمیة المناسبة لتفجیر طاقات اإلنسان  -

 وتنمیة ذكاءه وزیادة قدرته على اكتساب المعارف والعلوم المعاصرة إلعداد
جیل المستقبل، والوصول بالمتعلم إلى أقصى ما تسمح به قدراته، وٕامكاناته، 

  والتطویر المستمر والمتكامل لشخصیته.
وسیلة التعلیم لتحسین أسالیبه، والنهوض بمستواه، ومعالجة مشكالته، ومواجهة  -

متطلباته، وهنا یؤكد البعض أن غیاب العالقة والتفاعل بین عملیة التعلیم 
وبین البحث التربوي، والتطور التقني سبب أساسي في فشل الدول والتعلم 

النامیة في تحقیق تقدمها، ویدعو لتجاوز هذا الفشل إلى تبني منظور 
استراتیجي للتعلیم یعتمد على البحث التربوي كمرجهیة للتطویر(فرحان فرجاني، 

٢٩، ٢٠٠٤ .(  
سة التعلیمیة من خالل ما یعتبر القوة المحركة وراء القرار التربوي، ورسم السیا -

یقدمه من معلومات، وبدائل، وحلول للمشكالت المدروسة(سالمة صابر، 
٣٦، ٢٠٠٥.(  

یسهم في إنتاج المعرفة التربویة وتنمیتها لخدمة قضایا التربیة والتعلیم  -
ومشكالتها في الواقع التربوي سواء على المستوى الفكري التنظیري، أم التنفیذي 

لذي یوضح أهمیة البحث التربوي وتعاظم دوره في تحقیق الممارس، األمر ا
التنمیة التربویة والبشریة في المجتمع، ویفرض ضرورة االهتمام بالبحوث 
التربویة وٕاعطائها األولویة التي تستحقها وتوفیر ما تحتاجه من اإلمكانات 

دة المادیة والتكنولوجیة الالزمة لتحقیق أهدافها البحثیة بما یساعد على زیا
فعالیة البحث التربوي في تطویر الممارسات التربویة في واقع المؤسسات 

  التربویة والتعلیمیة.
یؤدي إلى تطویر المفاهیم التربویة، وتعمیق الفهم لكثیر من األمور التربویة،  -

كما استطاع تطویر طرق فعالة وبخاصة في البحوث التي تتعلق بدراسة الذكاء 
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هناك مناهج بحث أخرى قد استفاد منها البحث  والتحصیل الدراسي، كما أن
التربوي، وترتب علیها الحصول على معلومات متجددة وكثیرة( مروان أبو 

  .)٢٢، ٢٠٠٢حویج، 
یوسع نطاق المعرفة البشریة وتنمیتها وذلك باعتبار أن البحث التربوي جزءًا من  -

وتضع  وٕان هذه البحوث تضیف الجدید إلى میدان التربیة .البحث العلمي
 الحلول للمشكالت التربویة المطروحة على الساحة التعلیمیة والتربویة. 

یوضح المفاهیم الحدیثة لدى القیادات التربویة مثل: تعدد الرؤى، واالنفتاح  -
الثقافي والتكنولوجي المتقدمة، والتعلم للحیاة ولیس لالمتحانات، وتنمیة الفكر 

  ي.قبل التحصیل، وتنوع مصادر التعلم الذات
یقدم تحلیًال شامًال ألوضاع النظام التعلیمي لمعرفة مواطن الضعف ومواطن  -

القوة، والقیود اإلنسانیة والسیاسیة والمالیة التي تعوق تطوره والمتغیرات التي 
یمكن التحكم فیها من حوله. كما أن البحث التربوي یساعد في توفیر 

حركة التعلیم في مواقف المعلومات الالزمة لوضع أنماط أو نماذج تعبر عن 
وظروف معینة ویسهل بها تقدیر النتائج في حالة تغیر هذه المواقف وتلك 

 الظروف. 
یساعد في الكشف عن اتجاهات التعلیم وتحدیدها والعمل على التأكد من  -

 - ٧٦، ٢٠٠١(حسن شحاتة، فاعلیتها واالختیار من بینها قبل البدء في تنفیذها
٧٧.(  

  :معوقات البحث التربوي
على الرغم من أهمیة البحث العلمي بصفة عامة والبحث التربوي منه 
خاصة، وعلى الرغم من الحاجة الماسة والضروریة إلجراء البحوث؛ إال أن هناك 
مجموعة من المعوقات التي قد تعرقل إجرائها، واالستفادة من نتائجها؛ ومنها 

  ):٨١، ٢٠١٠(محمد إبراهیم وعبدالباقي أبوزید، 
البطئ ألدوات القیاس في التربیة بسبب تعقد الظواهر والمشكالت التقدم  -

 السلوكیة التربویة.
نقص التدریب على البحث التربوي، وأن المقررات التي تطرحها الجامعات ال  -

ماجد محمد، ( تساعد الباحث على اإللمام الكافي بأصول البحث وقواعده
٥٣٨، ٢٠١١(. 
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یة معقدة كالذكاء، والتفكیر، وحل یتعامل البحث التربوي مع سمات إنسان -
المشكلة، وأسالیب القیادة، وغیرها، فیجد الباحث صعوبة في تحقیق الصدق 

 .)٣٤، ٢٠٠٤كمال عبدالحمید، ( بات المرجوین في ظل هذا التعقیدوالث
 عدم وضع نتائج البحوث القائمة على أصول علمیة موضع التطبیق. -
وث سواء من حیث اإلمكانات، أم عدم وجود البیئة المناسبة إلجراء البح -

  التقبل، أو الوعي بأهمیته.
أن نتائج البحث التربوي ال یمكن أن تتقدم ما لم تتطابق المشكالت التي  -

تتناولها مع الواقع المجتمعي، وأن تكون مالمسة لمشكالت المجتمع المختلفة، 
ض وأن تدخل إلى مواقع متعددة في المجتمع، وتخترق الموانع التي تعتر 

 تطبیق نتائجها. 
قلة المخصصات المالیة: فالمال عصب أى مشروع، وتوفیرالمال الالزم مقوم  -

أساسى إلنجاح البحث التربوى، ولكن نظرًا لضعف الحماس للبحث التربوى 
أحیانًا وقلة اإلعتراف بقیمته وأهمیته أحیانًا أخرى لذا یلحظ إنعكاس ذلك على 

  ما یخصص له من أموال. 
فكثیر من العاملین فى المیدان التربوى  ب على البحث التربوى:نقص التدری -

تنقصهم الخبرة والمعرفة بالبحث التربوى، بل أن معظم برامج التدریب التى 
فى بالدنا العربیة سواء كانت للمعلمین أم غیرهم،  تقوم بها السلطات التعلیمیة

 الیتضمن التدریب على البحث التربوى.
لتطبیق: إن أهم مشكالت البحث التربوى یتمثل فى الربط بین النظریة وا -

الوضع الراهن لغالبیة النتائج التى یسفرعنها موضع التطبیق،  ضعف
وكثیرمن نتائج البحوث التربویة تظل طى الكتب وال تأخذ طریقها إلى 
التطبیق، وهناك اسباب كثیرة لذلك من أهمها عدم معرفة طریقة التطبیق، 

یئ جدید، ومقاومة المؤسسات التربویة والعاملین والتخوف من تطبیق أى ش
 فیها للتجدید التربوى عامه. 

 معوقات تتعلق بالبحث اإلجتماعى والتربوى والباحثین فى الجامعات ومراكز -
البحث: ومن هذه المعوقات النقص فى اإلعداد والخبرة للباحثین إذ ال یتحقق 

یئة من الباحثین التربویین النجاح ألجهزة البحث التربوى ما لم تتوافرلها ه
المدربین على مهارات البحث التربوى، ولهذا فإن قلة دعم مراكز البحث 
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التربوى بالباحثین األكفاء ومساعدیهم یمكن أن یؤدى إلى قیام هذه المراكز 
 .)١٢٣ -١٢٢(عبدالتواب سید، مرجع سابق، بعملها البحثى 

تصور للتنمیة یضع األمور  باإلضافة إلى غیاب رؤیة واضحة للتنمیة، فوجود -
في نصابها في مختلف المیادین ومنها میدان التعلیم والبحث العلمي وغیاب 
هذا التصور سوف یجعل األمور مبعثرة والجهود مشتتة دون رابط بینها، 
فالتصور هو الرابط الذي یجمع األمور ویوحد جهود مختلف الهیئات ومنها 

تنمیة، وهكذا فالبحث العلمي یشتق هیئات البحث العلمي باتجاه خدمة ال
لعلي بوكمیش، (یجیاتهاأهدافه ورسالته واستراتیجیاته من أهداف التنمیة واسترات

٤، ٢٠١٤(.  
ضعف ربط بحوث التنمیة المتواضعة في الكم والنوع بخطط التنمیة الشاملة  -

مما ولد شعوًرا بعدم جدوى مثل هذه البحوث، وعدم وجود عالقة صحیحة 
 .)١٦ -١٥، ٢٠٠٨(موفق دندن، نتاجیة البحث العلمي والوحدات اإل بین مراكز

  تطویر البحث التربوي:
(هشام یمكن اقتراح تطویر البحث التربوي في إطار مجموعة من المحاور

  ):٢٩٦، ٢٠١١الحسیني، 
 مراجعة أسس تقییم األبحاث في اللجان العلمیة الدائمة. -
فة لموضوعات الماجستیر، وضع خطة لألبحاث في أقسام الكلیات المختل -

 والدكتوراه.
 وضع إطار للمشروعات البحثیة الجماعیة. -
 تطویر قواعد البیانات بشكل مدروس وعلمي بما یخدم األبحاث العلمیة. -
 وضع آلیة لتقییم أبحاث الهیئة البحثیة في ضوء أهداف ووظائف المراكز. -
قبل التعلیم وضع خطة استراتیجیة لألبحاث في المراكز في ضوء رؤیة لمست -

 .٢٠٥٠في مصر 
 اقتراح حلول غیر تقلیدیة لتمویل األبحاث، وتوفیر الموارد المالیة والمادیة. -
 ترشیح اللجان ومشروعات التطویر وفقا لقواعد تتصف بالشفافیة. -
 تفعیل التنمیة المهنیة المستدامة ألعضاء هیئة التدریس. -
ري المعاصر في تفعیل مشروع الترجمة بما یدعم، ویعمق التراث النظ -

 التخصصات المختلفة. 
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 دوریات في البحوث المنشورة تتضمن والتعلیم التربیة بوزارة بحثیة قاعدة بناء -
 والدكتوراه الماجستیر رسائل مؤلفة منشورة، كتب علمیة، مؤتمرات محكمة،
الدولة  مستوى على البحثیة الجهود كافة المسحیة، وحصر االختراع وبراءات

 .منها االستفادة أوجه دوتصنیفها وتحدی
 وتحدید المشكالت الواقعیة على أجریت التي التربویة البحوث نتائج حصر -

 .منها االستفادة وٕامكانیة اإلجرائیة توصیاتها
 شبكات من العالي واالستفادة التعلیم مؤسسات مستوى على بحثیة قاعدة بناء -

 .بها العلمیة والتجهیزات المعلومات
 للبحوث المالي الكافي الدعم وتقدیم البحوث لوحدات المالیة االستقاللیة -

 كسماسرة والعمل التربویة لصناعي السیاسات اإلجرائیة نتائجها وتقدیم ونشرها
 .للمعرفة

 اقتصارها التربویة وعدم البحوث تمویل في الخاص المال رأس مشاركة دعم -
 .الحكومي التمویل على

 في لتوظیف المعرفة متمیزةال لألبحاث سنویة مالیة وجوائز حوافز تبنى -
 .التربوي التطور مجاالت

 حیث من المادي للباحثین العائد یحقق بما التربویة البحوث واستثمار تسویق -
 ١٦٩، ٢٠١٤یاسر فتحي وآخرون، الراجعة( التغذیة وتوفیر والتوزیع الترویج

-١٧٠ .( 
  دواعي البحث التربوي:

 ثنین على النحو اآلتيیمكن حصر دواعي البحث التربوي في مستویین ا
  :)٤٩- ٤٨، ٢٠١٠(یوسف العنزي وآخرون، 

 فمن أهم دواعي البحث التربوي بوجه عام ما یلي: :على المستوى العامأ. 
الحاجة الشدیدة إلى رصد الواقع التربوي، واستخدام األسالیب العلمیة في  -

 معالجة مشكالت التربیة، واتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها.
ادة المشكالت التربویة التي تحتاج إلى حلول، وذلك نتیجة تعقد األنظمة زی -

 التربویة، مما أوجب القیام بالبحوث التربویة لمواجهة تلك المشكالت.
نمو الوعي االجتماعي بأهمیة البحث التربوي ودوره في تحسین العملیة  -

 التعلیمیة، وترقیة األفراد.
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 ق التنمیة والتقدم للمجتمعات واألمم.إسهام البحوث التربویة في تحقی -
 ضرورة الكشف عن الجدید في المیدان التربوي التعلیمي وتطبیقه. -
الحاجة الملحة إلى تطویر المنهج بكل عنصره تطویرا مستمرا، یواجه  -

 متطلبات العصر، ویستعد لمواجهة التحدیات المستقبلیة.
عي البحث التربوي على هذا فمن أهم دوا: . على مستوى طالب كلیات التربیةب

 المستوى ما یلي:
 توسیع ثقافة الدارسین التربویة، وتعمیق المفاهیم التربویة الصحیحة لدیهم. -
إعانتهم على الممارات التربویة العملیة السلیمة بوضوح، وتجنب األخطاء  -

 التي قد یقعون فیها عند الممارسة والخروج إلى المیدان.
التعامل مع المشكالت التربویة تعامال یقوم على مساعدة الطالب على  -

 أسس علمیة.
مساعدة الطالب على تطبیق ما تعلموه في شتى العلوم التربویة، وتزویدهم  -

 بالمهارات والخبرات التي تعینهم على ذلك.
تدریب الطالب على إعداد خطة للبحث في میدان تخصصهم، ومن ثم  -

 إجراء البحوث العلمیة.
فعیة الطالب نحو البحث العلمي التربوي، وتنمیة میولهم وقدراتهم زیادة دا -

   التي تؤهلهم إلنجازه.
  متطلبات البحث التربوي:

 من العدید توفر یقتضي التكنولوجي التربوي والتطویر العلمي البحث إن
(إبراهیم خالل من وفعالة واسعة بصورة تحققه تتیح التي والمتطلبات المقومات
  :)١٢٣-١٢٢ ،٢٠١٣الدسوقي، 

 األساسي العلمي للبحث مسبًقا ومحددة ومدروسة واضحة استراتیجیة وجود -
 أولویات فیها یراعى الذي وبالشكل وأهدافه، مجاالته، وتحدد والتطبیقي، منه

 نشاطات یجعل الذي بالشكل واحتیاجاته، وٕامكاناته، وظروفه، المجتمع،
 ككل، واالقتصاد والدولة، روعوالمش للفرد، ومردوًدا نفًعا أكثر العلمي البحث

 یتصل فیما وخاصة، نموه ممكن إسهام أقصى یحقق أن یمكن الذي وبالشكل
  .كافة المجاالت في المعرفة اقتصاد یتضمنها التي المقدمة بالتكنولوجیات

 والتطویر العلمي البحث مهمة تتولى التي الفاعلة المؤسسات وجود -
 التي اإلمكانات لها تتوفر وبحیث والتطبیقي، منه األساسي التكنولوجي،
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 وأجهزة ومستلزمات ومختبرات وفنیین وباحثین ومهندسین علماء من تتطلبها
 العلمي البحث بمهام القیام على قادرة یجعلها الذي وبالشكل ومعدات،
  .وبكفاءة وبفاعلیة واسع بشكل والتطبیقي منه األساسي التكنولوجي، والتطویر

 وبالشكل التكنولوجي والتطویر العلمي البحث اطاتنش تنظم التي األطر توفر -
 أو عوائق بدون به للقیام والحریة االستقاللیة وتوفر وتشجیعه دعمه یتیح الذي
 في له أولویات من یتحدد ما ضوء وفي فاعلیته، من أو مداه، من تحد قیود

 .وتوجهه تنظمه التي االستراتیجیة
 العلمیة البحوث بأهمیة المجتمعي الوعي تضمن والتي المالئمة البیئة توفر -

 التقنیة، بالمعرفة المرتبطة أهمیتها وخاصة والتطبیقیة، منها األساسیة
 والحًقا، حالًیا، المعرفة اقتصاد یتضمنها والتي منها، المتقدمة وخصوصا

 البحث نشاطات تطور والمحفزة المناسبة البیئة هذه خالل من یتاح وبحیث
 االقتصاد تطور في اإلسهام یضمن وبما جي،التكنولو  والتطویر العلمي
 لدعم التوجهات المجتمع في تتأصل بحیث ممكن، قدر وبأقصى ونموه،
 .متطلباته وتوفیر التكنولوجي والتطویر العلمي البحث

  :الدور البحثي للجامعات
تعتبر الجامعات من أهم مراكز قوي تحدیث المجتمع وتعزیز قیم العلم 

مي.وتتمثل مساهمة الجامعات في دعم البحوث العلمیة ونشر ثقافة البحث العل
  :هام رئیسة، هيوالتنمیة التكنولوجیة في ثالث م

تنمیة الكوادر البشریة الوطنیة وتعزیز قدراتها البحثیة والتكنولوجیة للتفاعل مع  -
معطیات عصر العلم والمعرفة من خالل تعلیم وتدریب األجیال الجدیدة في 

  وغرس قیم وثقافة البحث والتطویر في عقول الشباب.مجال العلوم الحدیثة 
تطویر البحوث العلمیة في مجال العلوم األساسیة والتطبیقیة واستخدامها في  -

دعم جهود التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وحل المشكالت القومیة من خالل 
 المشروعات البحثیة والرسائل العلمیة التي تتم في إطار األنشطة الجامعیة.

توفیر مصدر مستقل للمعلومات حول الموضوعات العلمیة والتكنولوجیة  -
والقضایا ذات الطابع القومي مثل الصحة والبیئة والتنمیة الزراعیة والصناعیة 
وباقي الموضوعات المرتبطة بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، مما یثري 

 العملیة البحثیة ویسهم في االرتقاء بالقدرات العلمیة. 
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وتأسیسا على ما سبق فقد تعاظمت أهمیة البحث العلمي والتنمیة التكنولوجیة في 
عصر المعرفة وتنامي دورهما في تحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة 
المستدامة، مما یتطلب تعزیز قدرات العلم والتكنولوجیا بالجامعات ومؤسسات 

المدنیة والبحث عن  البحث العلمي وتوظیفها في خدمة متطلبات المجتمعات
  ). ٢٠٠٦،١٠مستقبل أفضل لإلنسان(جامعة القاهرة(ب)،

إن مواجهة التغیرات المعقدة للوضع الراهن والمستقبلي للمجتمع، توجب أن 
تقوم الجامعات بمسؤولیاتها االجتماعیة من أجل تقدم فهمنا للقضایا متعددة 

ة وثقافیة وقدرتنا على األوجه، التي تتضمن أبعاًدا اجتماعیة واقتصادیة وعلمی
االستجابة لها كلها، ومن هنا یجب أن تقود الجامعات المجتمع في تولید المعرفة 
لمواجهة التحدیات ذات الطابع العالمي، وتحقیق األمن الغذائي، والتغیرات 
المناخیة، وٕادارة المیاه، والحوار بین الثقافات، وتجدید الطاقة، وقضایا الصحة 

    ).١٠، ٢٠١٢(أحمد إسماعیل وحسام حمدي، ا صلب التقدم والتنمیةالعامة، وهي جمیعً 
  العالقة بین البحث العلمي والتنمیة المستدامة:

من  التنمیة، ویعد عملیات في متمیزاً  دوراً  والعالي الجامعي یؤدي التعلیم 
 والتنمیة التنمیة، تحققها التي األساسیة الحاجات أحد التنمیة، وهو مؤشرات
 ویحققان جوانبه بجمیع اإلنسان دراسة في یشتركان والتعلیم الجامعي الشاملة
 تتیح أن وتسعى جوانبه، جمیع ومن كله تتناول المجتمع التنمیة بینما له، التكامل

 الذي العالي، التعلیم بدون فعالیة ذات ال تكون الشاملة والتنمیة والتطور، التقدم له
 أن وكما .الشاملة التنمیة للقیام بمتطلبات البشریة للثروة الكامل باإلعداد یقوم

 نظام التعلیم في تؤثر التنمیة خطط فان التنمیة، متطلبات یحقق الجامعي التعلیم
 من والتنمیة والجامعي العالي التعلیم بین الوثیق االرتباط یؤكد وهذا الجامعي،

 أهداف یقتحق على والقادرة المدربة البشریة القوى إلى التنمیة خطط جهة، وحاجة
  .جهة أخرى من التنمیة

فالبحــث العلمــى یعتبــر مــن أكثــر الوظــائف ارتباطــًا بالجامعــة، ألنهــا المؤسســة 
التــى یتــوفر فیهــا الكــوادر البشــریة المتخصصــة القــادرة علــى القیــام بــه، فمتطلبـــات 

ـــة (إبـــراهیم أحمـــد، تطـــویر المجتمـــع تحـــتم وجـــود عالقـــة بـــین البحـــث العلمـــى والتنمی
١٥٠، ٢٠٠٥(.  
 من البشریة الموارد تنمیة في الفاعل بالدور تقوم بالتنمیة عالقتها في لتربیةوا

 التعلیم ویعد التنمیة، خطط لتنفیذ العاملة القوى وٕاعداد والتدریب أوالً  خالل التأهیل
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 العمل سوق إمداد في المباشر األثر ذات التربیة أهم مؤسسات من العالي
 الجامعات به تقوم ما فإن لذا االت،المج وفي مختلف المتخصصین بالخریجین

 التربیة دور یجسد للطالب، التخصصات المختلفة توفیر ومن القبول إجراءات من
 في القبول إجراءات مقننة في ضوابط وجود من فالبد وبالتالي التنمیة، عملیة في

 حتى التنمیة متطلبات واحتیاجات على مبنیة العلیا الدراسات برامج وفي الجامعات
فؤاد العاجز وجمیل نشوان، العالي( للتعلیم التعلیمیة المخرجات في سلبیات یحدث ال

١٤٦ -١٤٥، ٢٠٠٥(.  
 لخدمة موجه بشكل العلمي البحث عملیة لتوجیه الجامعات تحتاج وبالتالي
 توجیه تحدد مدروسة إستراتیجیة خطط وضع خالل من الشاملة، عملیة التنمیة

 وتطوره، وبالتالي المجتمع خدمة یا، نحوالعل برامج الدراسات في األبحاث
  .الشاملة التنمیة عملیة في المساهمة

إیاد (أهمها المهام، من العدید إنجاز العلمي البحث بواسطة یمكن حیث إنه
  ):٥٢ -٥١، ٢٠٠٥زكي، 

علیها، وتحسین  الحصول عملیات وتطویر للطاقة، جدیدة مصادر عن الكشف -
  .مثالً  الطاقة زیادة اجةالح تقتضي عندما تمویلها، وذلك

 وتطور فاعلیة أكثر عملیات وٕایجاد التحریك سهلة جدیدة مواد واكتشاف صنع -
  .اإلنتاج في نظام

 والصیدلة والفیزیاء والكیمیاء والبیولوجیا الطب في العلمي البحث خالل من -
 والنقل والسكن العمل ظروف اإلنسان، وتحسین صحة یمكن تحسین

  .البیئة تلوث ومكافحة والمواصالت والصحة
  .العلمیة المعرفة وتطویر بزیادة المحكومة المادیة الظروف على السیطرة زیادة -
 واحداً  یجعله الذي األمر التنمیة، مطالب لتحقیق الضروریة المتطلبات توفیر -

 واالجتماعي، وفاعالً  االقتصادي التطویر عملیة في األساسیة الدافعة من القوى
 أساس أنه باعتبار وجودها، شروط لإلنسانیة تضمن التي وفالظر  في صیاغة

 الطبیعة على للسیطرة الفرص یهیئ الذي فهو والمعنویة، الحضارة المادیة
 الخلق غایة نحو ویوجهه المجتمع نشاط یضبط نسق في ضوء وتوجیهها

  .تعالى هللا المطلقة العبودیة تحقیق والوجود، وهي
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عن أسئلة  لإلجابة الالزمة والبیانات تالمعلوما توفیر البحث التربوي:
 ومحتوى أهداف من وعناصرها التربویة العملیة تطویر أو مشكالت حل أو بحثیة،
 عملیة على إیجابیا ینعكس بما وتقویم واستراتیجیات وطرائق وأسالیب وأنشطة
  ).١١إحسان األغا، وفاروق الفرا، مرجع سابق، ( والتعلم التعلیم

 القرار وراء المحركة القوة یعتبر المتقدمة الدول يف التربوي البحث إن
 التعلیمیة السیاسة ورسم التربوي القرار اتخاذ في أهمیته وبالتالي تظهر التربوي،

 التعلم معاییر في البحث خالل ومن معلومات وبدائل، من یقدمه ما خالل من
 والتي المعاییر لهذه التربویون، وتحدیده المسئولون إلیه یهدف الذي والفعال الجید
 ,Brownell, 2002( التربوي النظام وكفاءة وجودة نتائج تقویم ضوئها في سیتم
404(.  

  :الدراسة التحلیلیة ونتائجها
استخدمت الدراسة الحالیة أسلوب تحلیل المحتوى، بهدف تعرف قضایا 
التنمیة المستدامة المتضمنة في اسهامات البحث العلمي التربوي بجامعة القاهرة 
والمتمثلة في رسائل الماجستیر والدكتوراه الممنوحة من كلیات: الدراسات العلیا 
للتربیة، والتربیة للطفولة المبكرة، التربیة النوعیة، حیث یعد تحلیل المحتوى أداة 
من أدوات المنهج الوصفي المستخدم لتحقیق أهداف الدراسة الراهنة. حیث تهتم 

ل المحتوى باعتباره أسلوًبا بحثًیا؛ ألن التحلیل الدراسات التربویة الحدیثة بتحلی
بوجه عام یهدف إلى تصنیف وجدولة معلومات نوعیة محددة. كذلك تستهدف 
عملیة التحلیل عزل سمات وخصائص المحتوى عن بعضها البعض حتى یمكن 

  وصفها بوضوح واكتشاف العالقة بینها.
راسة المحتوى ویعرف تحلیل المحتوى بأنه: أسلوب منظم من أسالیب د

ووصفه في عبارات موجزة، بناء على معاییر محددة، مما یسمح باستخالص نتائج 
  ).٧٠، ٢٠٠٦معینة تتعلق بذلك المحتوى( عبدالرحمن صالح، 

ویقصد بتحلیل المحتوى في الدراسة الراهنة بـأنه: أسلوب بحثى یهدف إلى  
ستیر والدكتوراه تعرف قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في رسائل الماج

  .الممنوحة من كلیات التربیة بجامعة القاهرة
 :المحتوى تتضمن مستویین وعلى هذا فعملیة تحلیل

ویشمل الوصف الظاهر للمضمون الصریح للمادة المراد تحلیلها  األول (وصفى):
 .وفًقا لوحدات التحلیل وفئاته - رسائل الماجستیر والدكتوراه  –
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ن خالل استخدام المعلومات التحلیلیة الوصفیة والكمیة، وذلك م الثاني (تحلیلى):
أى استخدام نتائج التحلیل بعد ربطها بالبیانات والمعلومات البحثیة األخرى في 

  .كشف المضمون الخفى للمادة المراد تحلیلها
وبما أن تحلیل المحتوى یسعى إلى وصف عناصر المضمون الخاص 

وحة من كلیات: الدراسات العلیا للتربیة، والتربیة برسائل الماجستیر والدكتوراه الممن
(عینة الدراسة) فمن الضرورى أن یتم تقسیم هذا  للطفولة المبكرة، والتربیة النوعیة

  المضمون إلى: 
عبارة عن الوحدات التى یتم على أساسها العد والقیاس : وحدات التحلیل

-١٢٤، ٢٠٠٠ر، (محمد عبدالظاهمباشرة، ولتحلیل المحتوى خمس وحدات هي 
١٢٥:(  

  . Character الشخصیة -                        .Word  الكلمة -
   .Item المفردة -           .Theme الموضوع أو الفكرة -
   .Space &timeالمساحة والزمن  -

  واستخدمت الدراسة الحالیة من هذه الوحدات ما یلى: 
تحلیل المحتوى،  والتي تعد أصغر وحدة من وحدات وحدة الكلمة:

  .حیث تكون معبرة عن معنى أو مفهوم معین أو قیمة
من أهم وحدات التحلیل وأكثرها شیوًعا،  وحدة الموضوع أو الفكرة:

وألن الموضوعات في معظم النصوص یمكن أن تكون الجمل المركبة أو 
الفقرات یصبح من الضرورى تحدید أى من هذه األشیاء سیتم بحثه عند 

ة التسجیل. وهي هنا عبارة عن أى فكرة تدور حول قضایا استخدام وحد
التنمیة المستدامة المتضمنة في البحث العلمي التربوي برسائل الماجستیر 

  والدكتوراه بالكلیات التربویة في جامعة القاهرة.
تسمى أحیاًنا بالوحدة الطبیعیة، وتختلف باختالف وحدة المفردة: 

لدراسة الحالیة حیث یتم تحلیل محتوى ففى ا الدراسة الخاضعة للتحلیل،
رسائل الماجستیر والدكتوراه بكلیات: الدراسات العلیا للتربیة، التربیة للطفولة 
المبكرة، التربیة النوعیة، یعد العنوان وحدة التحلیل حیث یتم حساب معدل 

  .تكرار الظاهرة بعدد العناوین التى وردت فیها
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نیفات أو الفصائل التي یقوم الباحث وهي مجموعة من التص :فئات التحلیل
بإعدادها طبًقا لنوعیة المفهوم ومحتواه، وفي مجال تحلیل المحتوى ال توجد فئات 
جاهزة، وٕانما توجد خطوات عامة یمكن إعداد الفئات على ضوئها فهي تخضع 
لطبیعة الدراسة وأهدافها ونوعیة التحلیل، األمر الذي یؤثر بصفة أساسیة على نوع 

 .)٢٤٦، ٢٠٠١(سامي طایع، ت وعددهاالفئا
مجموعة من الكلمات ذات معنى متشابه أو تضمینات  ویقصد بالفئة:

  مشتركة فهي بمثابة العناصر الرئیسة التى یتم وضع وحدات التحلیل فیها. 
  وتنقسم فئات التحلیل إلى: 

(ماذا قیل ؟): وتهتم بالكشف عن موضوع   Subject matter فئة الموضوع -
 .ى المادة المراد إخضاعها للتحلیلومحتو 

(كیف قیل؟): وهي ترتبط بالشكل الذي یقدم فیه   Form matter فئة الشكل -
الدراسة الحالیة على فئة محتوى المادة المراد تحلیلها، وتم االقتصار في 

؛ ألنها تهدف لتعرف قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في رسائل الموضوع
اه بالكلیات التربویة في جامعة القاهرة، ولیس على الشكل الماجستیر والدكتور 
  الذى تم به تقدیمها.

وفي هذه الدراسة هدفت فئة الموضوع لتعرف قضایا التنمیة المستدامة 
المتضمنة في رسائل الماجستیر والدكتوراه بالكلیات التربویة في جامعة القاهرة، 

ع قضایا التنمیة المستدامة، وتنقسم هذه الفئة إلى عدة فئات فرعیة حسب موضو 
وتم التوصل لهذه الفئات(قضایا التنمیة المستدامة) من خالل اإلطار النظرى، 

  حیث تم تقسیم فئات الدراسة الحالیة إلى فئات: 
  البعد التكنولوجي: -٢  البعد االجتماعى الثقافي: -١
  البعد السیاسى:-٤  البعد اإلدارى:-٣
  البعد البیئى:-٦  البعد الصحي: -٥
 ).إلطار النظرى من الدراسة الحالیةكما سبق استخالصها فى ا(:القصادىالبعد ا- ٧

   :خطوات بناء استمارة التحكیم
أداة التحلیل)، والتي تضم قضایا التنمیة ( تم تصمیم استمارة التحكیم وهي

المستدامة التي یمكن تضمینها في رسائل الماجستیر والدكتوراه الصادرة عن 
اهرة، والتي تم التوصل إلیها من عدة مصادر، جاء في كلیات التربیة بجامعة الق

  مقدمتها الدراسات والبحوث السابقة وثیقة الصلة بمتغیرات الدراسة الراهنة.
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البعد وتضمنت استمارة التحلیل على مجاالت وأبعاد القضایا اآلتیة: 
 االجتماعى الثقافي، الُبعد التكنولوجي، البعد اإلدارى، البعد السیاسي، البعد

)، وتم تعریف كل بعد من هذه األبعاد الصحي، البعد البیئي، البعد االقتصادي
على حدة، وتم عرض هذه األبعاد على مجموعة من الخبراء المتخصصین من 
أجل تحكیم هذه األبعاد من حیث مدى وضوح التعریف ومدى مناسبتها لطبیعة 

أبعاد قضایا التنمیة  الدراسة، مع إضافة ما یرونه من تعدیالت مقترحة سواء على
  .المستدامة ذاتها أو على التعریفات الخاصة بكل بعد

   :صدق محتوى أداة التحلیل
یشیر مفهوم الصدق إلى االستدالالت الخاصة التى یمكن الخروج بها من 
درجات القیاس من حیث مناسبتها وفائدتها، لذا یشیر صدق محتوى أداة التحلیل 

م بتفسیرات معینة وأنها تقیس ما وضعت لقیاسه(رجاء إلى صالحیة األداة فى القیا
). أى قدرتها على تمثیل المحتوى المراد تحلیله، وتندرج ٤٣٩، ٢٠٠١محمود، 

أنواع الصدق تحت ثالثة أنواع رئیسة هي: الصدق المرتبط بالمحك، صدق 
المحتوى، الصدق التكوینى. وفي هذه الدراسة الصدق الظاهرى هو نوع من أنواع 

ق الظاهرى للمحكمین، لذا عرضت أداة التحلیل على مجموعة من الخبراء الصد
المتخصصین، ومن خالل آراء وتعدیالت الخبراء تم صیاغة االستمارة فى 

 .صورتها النهائیة
   :ثبات التحلیل

الثبات في أبسط معانیه یعنى الوصول إلى نفس النتائج عند اتباع نفس 
، ولقیاس الثبات طرق مختلفة من أكثرها اإلجراءات المطبقة على مادة معینة

طریقة التقسیم النصفى.  –الصور المتكافئة  –شیوعا طریقة: إعادة االختبار 
ولحساب ثبات أداة التحلیل اتبع الباحث طریقة إعادة التحلیل حیث قام اثنان من 
المحللین المتخصصین في المجال بمعاونة الباحث فى إجراء ثبات التحلیل، وذلك 

شرح إجراءات التحلیل لهما وتزویدهما باستمارة التحلیل، وفئات التحلیل  بعد
  .ووحداته

والخاصة بمعامل  holsti ولحساب الثبات استخدم الباحث معادلة هولستى
  .)٦٤، ٢٠٠٢(عاطف العبد،  الثبات
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 ت٢        وهي معامل الثبات =
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 ٢+ ن ١ن                         
  .حیث: ت = عدد الحاالت التى یتفق فیها المحللون

 ).١= عدد الحاالت التى رمزها المحلل (١ن       
  ).٢= عدد الحاالت التى رمزها المحلل(٢ن       

 :حللین بالرموزویرمز للم
 .(أ) الباحث نفسه    .(ب) المحلل األول    .(ج) المحلل الثانى

)، وهو ٠.٩٧وبتطبیق المعادالت المختلفة تم الحصول على معامل ثبات مقداره ( 
   .معامل مرتفع، مما یشیر إلى وضوح وثبات أداة التحلیل وصالحیتها للتطبیق

   :خطوات التحلیل
  ة التحلیل اإلجراءات التالیة: اتبعت الدراسة في عملی

إذا تضمن العنوان أكثر من بعد، یعد كل بعد من هذه األبعاد وحدة قائمة  -
  بذاتها.

 .إذا تكرر البعد في عنوان تالى یتم حساب هذا التكرار -
تم حساب األبعاد الضمنیة التى یمكن فهمها من السیاق دون التصریح بها  -

 .اوینمع األبعاد الصریحة المعلنة فى العن
 .تم تقریب بعض النسب إذا اقتضت الضرورة لذلك -
 .تم ترتیب األبعاد حسب ورودها باستمارة التحكیم -

  مجتمع وعینة التحلیل: 
یتكون مجتمع الدراسة رسائل الماجستیر والدكتوراه التي تمنحها كلیات: 

 ة القاهرة. الدراسات العلیا للتربیة، والتربیة للطفولة المبكرة، والتربیة النوعیة بجامع
وقد تم االقتصار على عینة ممثلة لتلك الرسائل خالل الخمس سنوات من  
) لتسایر ٢٠١٣/ ٢٠١٢ - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨(األعوام الجامعیة  ٢٠١٢إلى  ٢٠٠٨

لعینة  ٢٠١٤/ ٢٠١٣خطط التنمیة الخمسیة، وتمت إضافة العام الجامعي 
اسات العلیا للتربیة التحلیل كعام سادس قبل حدوث تعدیالت في الئحة كلیة الدر 

والتي ترتب علیها إلغاء ودمج بعض األقسام. حیث تم عمل مخاطبات رسمیة 
تجدر  –) ١إلدارة كلیات التربیة بالجامعة لتسهیل مهمة الفریق المیداني (ملحق 

اإلشارة بأن الفریق البحثي وجد صعوبة كبیرة في عملیة تجمیع عناوین الرسائل 
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ددة وهو األمر الذي ترتب علیه طول فترة التجمیع خالل الفترة الزمنیة المح
  .) عینة من عناوین تلك الرسائل٥ویوضح ملحق ( –وبالتبعیة طول فترة التحلیل 

وتوضح الجداول اآلتیة عینة الدراسة التحلیلیة موزعة وفقا لمتغیري: القسم العلمي 
/ ٢٠٠٨(بكل كلیة، والدرجة العلمیة(ماجستیر ودكتوراه)، وذلك خالل الفترة

٢٠١٤/ ٢٠١٣ -٢٠٠٩ .(  
  ) ١جدول (

  -إحصاء برسائل الماجستیر الممنوحة من كلیة الدراسات العلیا للتربیة
  )٢٠١٤/ ٢٠١٣ - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨( جامعة القاهرة 

  القسم العلمي
/العام 
  الجامعي

أصول 
  التربیة

علم 
  النفس
  التربوي

المناهج 
وطرق 
  التدریس

تكنولوجیا 
  التعلیم

اإلرشاد 
  النفسي

لتعلیم ا
العالي 
  والمستمر

دراسات 
  الطفولة

التعلیم 
  الفني

  
  اإلجمالي

١٥  ٠  ٣  ٠  ٦  ٤  ٠  ٠  ٢  ٢٠٠٨  
٤١  ٠  ٣  ٠  ٩  ٣  ١٤  ٦  ٦  ٢٠٠٩  
٦٩  ١  ٣  ٢  ٩  ١٣  ٢١  ١٣  ٧  ٢٠١٠  
٨٦  ١  ٤  ٢  ١٤  ١٩  ٢٥  ١٣  ٨  ٢٠١١  
٨٢  ٠  ٣  ٣  ٣١  ٧  ١٣  ١٥  ١٠  ٢٠١٢  
٨٦  ١  ٥  ١  ١٣  ١١  ٢٠  ٢١  ١٤  ٢٠١٣  
  ٣٧٩  ٣  ٢١  ٨  ٨٢  ٥٧  ٩٣  ٦٨  ٤٧  اإلجمالي

من الجدول السابق یتضح وجود تفاوت فیما بین األقسام العلمیة والسنوات 
الجامعیة في عدد الرسائل الممنوحة خالل السنوات المحددة كإطار تحلیلي 

)، وكان العام ٣٧٩للدراسة، حیث بلغ إجمالي رسائل الماجستیر الممنوحة (
) رسالة ٨٦التي وصلت (أكثر األعوام منحا للرسائل و  ٢٠١٣، والعام ٢٠١١

 ٢٠٠٨) رسالة ماجستیر، وكان العام ٨٢( ٢٠١٢ماجستیر لكل عام، یلیه العام 
؛ وهو ترتیب یبدو من وجهة نظر الدراسة منطقیا ) رسالة١٥( أقل األعوام منحا

ومسایرا لطبیعة الظروف المجتمعیة والتي یتزاید فیها تدریجیا اإلقبال على البحث 
  .الدراسات العلیا العلمي ومواصلة رحلة

وبالنسبة لألقسام العلمیة جاء قسم المناهج وطرق التدریس أكثرها منحا خالل 
) رسالة ماجستیر تاله قسم علم النفس ٩٣ذات المدة، حیث تم منح (

) رسالة، وجاء قسم التعلیم ٦٨) رسالة، ثم قسم تكنولوجیا التعلیم (٨٢اإلرشادي(
) ٣لألقسام العلمیة المانحة لدرجة الماجستیر (الفني في المرتبة األخیرة بالنسبة 

رسائل خالل مدة التحلیل والدراسة؛ وهي نتیجة تبدو منطقیة حیث یتزاید اإلقبال 
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دائما على األقسام التربویة الرئیسة، كما أن قسم المناهج وطررق التدریس بداخله 
ي بالنسبة العدید من التخصصات الفرعیة مما یتیح له المجيء في المرتبة األول

   .لألقسام العلمیة األكثر منحا في كلیات التربیة
وفیما یتعلق برسائل الدكتوراه الممنوحة من كلیة الدراسات العلیا للتربیة 

   .خالل ذات المدة الجدول اآلتي یوضح ذلك
  )٢جدول (

  -إحصاء برسائل الدكتوراه الممنوحة من كلیة الدراسات العلیا للتربیة
 ) ٢٠١٤/ ٢٠١٣ -٢٠٠٩/ ٢٠٠٨جامعة القاهرة (

  القسم العلمي
/العام 
  الجامعي

أصول 
  التربیة

علم 
  النفس
  التربوي

المناهج 
وطرق 
  التدریس

تكنولوجیا 
  التعلیم

اإلرشاد 
  النفسي

التعلیم 
العالي 
  والمستمر

دراسات 
  الطفولة

التعلیم 
  الفني

  
  اإلجمالي

١٢  ٠  ١  ٢  ٧  ٠  ٠  ٠  ٢  ٢٠٠٨  
٣٦  ٠  ٣  ١  ٦  ٣  ٩  ٨  ٦  ٢٠٠٩  
٦٣  ٠  ٥  ١  ٩  ١٦  ١٢  ١٠  ١٠  ٢٠١٠  
٧٥  ٠  ٢  ٠  ١٤  ٤  ٢٢  ٢١  ١٢  ٢٠١١  
٨٩  ٠  ٣  ٠  ١٨  ١٠  ٢٣  ١٨  ١٧  ٢٠١٢  
٩٨  ٢  ١  ١  ١٠  ١٤  ٣٢  ٢١  ١٧  ٢٠١٣  
  ٣٧٣  ٢  ١٥  ٥  ٦٤  ٤٧  ٩٨  ٧٨  ٦٤  اإلجمالي

الجامعیة  من الجدول السابق یتضح وجود تفاوت فیما بین األقسام العلمیة والسنوات
سنوات المحددة كإطار تحلیلي للدراسة، حیث بلغ في عدد الرسائل الممنوحة خالل ال

أكثر األعوام منحا  ٢٠١٣)، وكان العام ٣٧٣إجمالي رسائل الدكتوراه الممنوحة (
) رسالة، وكان العام ٨٩( ٢٠١٢) رسالة، یلیه العام ٩٨للرسائل والتي وصلت (

) رسالة دكتوراه؛ وهو ترتیب یبدو من وجهة نظر ١٢أقل األعوام منحا( ٢٠٠٨
لدراسة منطقیا ومسایرا لطبیعة الظروف المجتمعیة والتي یتزاید فیها تدریجیا اإلقبال ا

على البحث العلمي ومواصلة رحلة الدراسات العلیا، ویتطابق مع نتائج الجدول 
  .السابق والمتعلق بإحصاء رسائل الماجستیر الممنوحة خالل ذات الفترة

وطرق التدریس أكثرها منحا خالل  وبالنسبة لألقسام العلمیة جاء قسم المناهج
) ٧٨) رسالة ماجستیر تاله قسم علم النفس التربوي(٩٨ذات المدة، حیث تم منح (

) رسالة من كل قسم، ٦٤رسالة، ثم قسمي أصول التربیة وعلم النفس اإلرشادي(
وجاء قسم التعلیم الفني في المرتبة األخیرة بالنسبة لألقسام العلمیة المانحة لدرجة 

) رسالة خالل مدة التحلیل والدراسة؛ وهي نتیجة تبدو منطقیة حیث ٢توراه (الدك
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یتزاید اإلقبال دائما على األقسام التربویة الرئیسة، كما أن قسم المناهج وطررق 
التدریس بداخله العدید من التخصصات الفرعیة مما یتیح له المجيء في المرتبة 

نحا في كلیات التربیة، وهي نتیجة دعمتها األولي بالنسبة لألقسام العلمیة األكثر م
   .نتائج إحصاء الماجستیر

وفیما یتعلق برسائل الماجستیر الممنوحة من كلیة ریاض األطفال خالل ذات 
   .المدة الجدول اآلتي یوضح ذلك

   -إحصاء رسائل الماجستیر الممنوحة من كلیة ریاض األطفال )٣جدول (
  )٢٠١٤ /٢٠١٣ -٢٠٠٩/ ٢٠٠٨جامعة القاهرة (

  القسم العلمي
 /العام الجامعي

العلوم 
العلوم   العلوم األساسیة  النفسیة

  اإلجمالي  التربویة
١٨  ٢  ٨  ٨  ٢٠٠٨  
١٨  ٣  ٦  ٩  ٢٠٠٩  
٢٠  ٧  ٤  ٩  ٢٠١٠  
١٦  ٢  ٤  ١٠  ٢٠١١  
٢١  ٣  ١٠  ٨  ٢٠١٢  
٢٢  ٤  ٧  ١١  ٢٠١٣  
  ١١٥  ٢١  ٣٩  ٥٥  اإلجمالي

ت الجامعیة في من الجدول السابق یتضح وجود تقارب في متغیر السنوا
عدد الرسائل الممنوحة خالل السنوات المحددة كإطار تحلیلي للدراسة، حیث بلغ 

أكثر األعوام  ٢٠١٣)، وكان العام ١١٥إجمالي رسائل الماجستیر الممنوحة (
) رسالة، وكان ٢١( ٢٠١٢) رسالة، یلیه العام ٢٢منحا للرسائل والتي وصلت (

رسالة ماجستیر؛ وهو ترتیب یظهر حجم ) ١٨( أقل األعوام منحا ٢٠٠٨العام 
التقارب بین السنوات في عدد الرسائل هو ما یمكن تفسیره بالثبات النسبي لعدد 

  المقیدین بدرجة الماجستیر لكل عام.
وبالنسبة لألقسام العلمیة فیالحظ وجود تفاوت بین األقسام العلمیة، حیث 

حا خالل ذات المدة، حیث تم من جاء قسم العلوم النفسیة في مقدمة أكثر األقسام
) رسالة، ثم قسم العلوم ٣٩) رسالة ماجستیر، تاله قسم العلوم األساسیة(٥٥منح (

) رسالة خالل مدة التحلیل والدراسة؛ وهي نتیجة تبدو منطقیة طبقا ٢١التربویة(
  لطبیعة كل قسم بالكلیة حیث یتزاید التسجیل بتخصص علم النفس.
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راه الممنوحة من كلیة ریاض األطفال خالل ذات وفیما یتعلق برسائل الدكتو 
   .المدة الجدول اآلتي یوضح ذلك

 )٤جدول (
  جامعة القاهرة - رسائل الدكتوراه الممنوحة من كلیة ریاض األطفال

 )٢٠١٤/ ٢٠١٣ -٢٠٠٩/ ٢٠٠٨(  
  القسم العلمي
العلوم   العلوم النفسیة  /العام الجامعي

  اإلجمالي  العلوم التربویة  األساسیة

١٠  ٤  ٥  ١  ٢٠٠٨  
١١  ٤  ١  ٦  ٢٠٠٩  
٧  ٢  ٣  ٢  ٢٠١٠  
١٧  ٢  ٦  ٩  ٢٠١١  
٢٧  ٥  ١٤  ٨  ٢٠١٢  
١٣  ٣  ٥  ٥  ٢٠١٣  
  ٨٦  ٢٠  ٣٤  ٣١  اإلجمالي

من الجدول السابق یتضح وجود تفاوت في متغیر السنوات الجامعیة في 
عدد الرسائل الممنوحة خالل السنوات المحددة كإطار تحلیلي للدراسة، حیث بلغ 

أكثر األعوام منحا  ٢٠١٢)، وكان العام ٨٦الدكتوراه الممنوحة ( إجمالي رسائل
) رسالة، وكان العام ١٧( ٢٠١١) رسالة، یلیه العام ٢٧للرسائل والتي وصلت (

  ) رسالة دكتوراه.٧( أقل األعوام منحا ٢٠١٠
وبالنسبة لألقسام العلمیة فیالحظ وجود تقارب بین األقسام العلمیة، حیث 

منحا خالل ذات المدة، حیث تم  ساسیة في مقدمة أكثر األقسامجاء قسم العلوم األ
) رسالة، ثم قسم العلوم ٣١( وتاله قسم العلوم النفسیة ) رسالة دكتوراه،٣٤منح (

  ) رسالة خالل مدة التحلیل والدراسة.٢٠( التربویة
وفیما یتعلق برسائل الماجستیر الممنوحة من كلیة التربیة النوعیة خالل ذات المدة 

   .الجدول اآلتي یوضح ذلك
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  )٥جدول (
  جامعة القاهرة  -رسائل الماجستیر الممنوحة من كلیة التربیة النوعیة

)٢٠١٤/ ٢٠١٣ -٢٠٠٩/ ٢٠٠٨(  
  القسم العلمي
 /العام الجامعي

التربیة 
  الفنیة

التربیة 
  اإلجمالي  اإلعالم التربوي  الموسیقیة

٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠٠٨  
٧  ٠  ٤  ٣  ٢٠٠٩  
١٩  ٠  ٨  ١١  ٢٠١٠  
٦  ٠  ٣  ٣  ٢٠١١  
٨  ٠  ٤  ٤  ٢٠١٢  
٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠١٣  
  ٤٠  ٠  ١٩  ٢١  اإلجمالي

من الجدول السابق یتضح وجود تفاوت في متغیر السنوات الجامعیة في عدد 
الرسائل الممنوحة خالل السنوات المحددة كإطار تحلیلي للدراسة، حیث بلغ 

ألعوام منحا أكثر ا ٢٠١٠)، وكان العام ٤٠إجمالي رسائل الماجستیر الممنوحة (
) رسالة، وكان العام ٨( ٢٠١٢) رسالة، یلیه العام ١٩للرسائل والتي وصلت (

) رسالة ماجستیر، في حین لم یتم منح أي رسائل ٦أقل األعوام منحا( ٢٠١١
  .٢٠١٣، ٢٠٠٨خالل العامین 

وبالنسبة لألقسام العلمیة فیالحظ وجود تقارب بین األقسام العلمیة، حیث جاء 
منحا خالل ذات المدة، حیث تم منح  الفنیة في مقدمة أكثر األقسام قسم التربیة

) رسالة، في حین لم یتم منح أي ١٩) رسالة، وتاله قسم التربیة الموسیقیة(٢١(
رسالة من قسم اإلعالم التربوي خالل مدة التحلیل والدراسة، وهو ما قد یرجع إلى 

  تسجیل رسائل اإلعالم التربوي في كلیات التربیة.
فیما یتعلق برسائل الدكتوراه الممنوحة من كلیة التربیة النوعیة خالل ذات و 

   .المدة الجدول اآلتي یوضح ذلك
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  )٦جدول (
  جامعة القاهرة -رسائل الدكتوراه الممنوحة من كلیة التربیة النوعیة

)٢٠١٤/ ٢٠١٣ -٢٠٠٩/ ٢٠٠٨(  
  القسم العلمي
التربیة   التربیة الفنیة /العام الجامعي

  اإلجمالي  اإلعالم التربوي  قیةالموسی
٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠٠٨  
١٥  ٠  ٧  ٨  ٢٠٠٩  
٦  ٠  ٤  ٢  ٢٠١٠  
٤  ٠  ٠  ٤  ٢٠١١  
٧  ٠  ٣  ٤  ٢٠١٢  
٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠١٣  
  ٣٢  ٠  ١٤  ١٨  اإلجمالي

من الجدول السابق یتضح وجود تفاوت في متغیر السنوات الجامعیة في عدد 
راسة، حیث بلغ الرسائل الممنوحة خالل السنوات المحددة كإطار تحلیلي للد

أكثر األعوام منحا  ٢٠٠٩)، وكان العام ٣٢إجمالي رسائل الدكتوراه الممنوحة (
) رسائل، وكان العام ٧( ٢٠١٢) رسالة، یلیه العام ١٥للرسائل والتي وصلت (

) رسائل ماجستیر، في حین لم یتم منح أي رسائل ٤أقل األعوام منحا( ٢٠١١
  ا جاء بإحصاء رسائل الماجستیر.، وهو نفس م٢٠١٣، ٢٠٠٨خالل العامین 

وبالنسبة لألقسام العلمیة فیالحظ وجود تقارب بین األقسام العلمیة، حیث جاء 
منحا خالل ذات المدة، حیث تم منح  قسم التربیة الفنیة في مقدمة أكثر األقسام

) رسالة، في حین لم یتم منح أي ١٤) رسالة، وتاله قسم التربیة الموسیقیة(١٨(
قسم اإلعالم التربوي خالل مدة التحلیل والدراسة، وهو نفس ما جاء رسالة من 

  بنتائج الماجستیر.
  :نتائج الدراسة التحلیلیة وتفسیرها

یتناول هذا الجزء بالشرح والتحلیل نتائج الدراسة التحلیلیة وتفسیرها، وذلك من 
ي خالل: ترتیب قضایا التنمیة المستدامة في كل قسم علمي بكلیات التربیة ف

جامعة القاهرة: الدراسات العلیا للتربیة، ریاض األطفال، التربیة النوعیة على 
الترتیب، ثم ترتیب أبعاد قضایا التنمیة المستدامة بكل كلیة من كلیات عینة 

  الدراسة التحلیلة. 
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  )٧( جدول
  قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة بعینة التحلیل على مستوى 

  )٢٠١٣ – ٢٠٠٨یات والجامعة خالل الفترة من (األقسام العلمیة والكل
عدد قضایا   القسم العلمي  الكلیة

التنمیة المستدامة 
  المتضمنة

النسبة على 
  مستوى الكلیة

النسبة على 
مستوى 
  الجامعة

الدراسات العلیا 
  للتربیة

  ٢٠.٩  ٢٧.٧  ٢٠٥  المناهج وطرق التدریس
  ١٠.٣  ١٣.٧  ١٠١  علم النفس التربوي

  ١٤.١  ١٨.٧  ١٣٨  رشاديعلم النفس اإل
  ١٤.٢  ١٨.٨  ١٣٩  أصول التربیة

  ١.٤  ١.٩  ١٤  تعلیم الكبار والجامعي
  ١٠.٨  ١٤.٣  ١٠٦  تكنولوجیا التعلیم
  ٣.٧  ٤.٩  ٣٦  دراسات الطفولة

  %٧٥.٤  % ١٠٠  ٧٣٩  إجمالي كلیة الدراسات العلیا للتربیة
  ٨.٣  ٤٣.٦  ٨١  العلوم النفسیة  ریاض األطفال

  ٧.٤  ٣٨.٧  ٧٢  یةالعلوم األساس
  ٣.٤  ١٧.٧  ٣٣  العلوم التربویة

  %٢٠  %١٠٠  ١٨٦  إجمالي كلیة ریاض األطفال
  ٣.٦  ٦٣.٦  ٣٥  التربیة الفنیة  التربیة النوعیة

  ٢  ٣٦.٤  ٢٠  التربیة الموسیقیة  
  %٥.٦  %١٠٠  ٥٥  إجمالي كلیة التربیة النوعیة

  %١٠٠  %١٠٠  ٩٨٠  اإلجمالي العام لكلیات جامعة القاهرة
لجدول السابق یتضح أن عدد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في من ا

رسائل الماجستیر والدكتوراه بكلیات التربیة في جامعة القاهرة خالل الفترة من 
) قضیة، واحتلت كلیة الدراسات العلیا للتربیة ٩٨٠) قد بلغ (٢٠١٣ -٢٠٠٨(

منا لقضایا التنمیة المرتبة األولي بالنسبة لترتیب كلیات التربیة األكثر تض
%)، وفي ٧٥.٤) قضیة، بنسبة بلغت (٧٣٩المستدامة في جامعة القاهرة بعدد(

) قضیة، ١٨٦%)، بعدد (٢٠المرتبة الثانیة جاءت كلیة ریاض األطفال بنسبة(
) قضیة، ٥٥وفي المرتبة الثالثة واألخیرة جاءت كلیة التربیة النوعیة بعدد (

  %).٥.٦بنسبة(
قیة وتتوافق مع طبیعة بنیة كل كلیة وعدد األقسام وهي نتیجة تبدو منط

العلمیة الموجودة بها، فكلما زاد عدد االقسام زادت مساحة التناول لقضایا التنمیة 
المستدامة وهو األمر المتحقق في حالة كلیة الدراسات العلیا للتربیة التي تضم 

  لتربیة النوعیة.عدد أكبر من األقسام العلمیة مقارنة بكلیتي ریاض االطفال وا
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وفیما یتعلق بطبیعة كل كلیة وما تضمنته من قضایا التنمیة المستدامة یتضح 
من الجدول السابق أن قسم المناهج وطرق التدریس قد جاء في المرتبة األولي 
بالنسبة لترتیب األقسام العلمیة المانحة لرسائل الماجستیر والدكتوراه في البحث 

%) على ٢٧.٧) قضیة، وبنسبة (٢٠٥لعلیا للتربیة بعدد (التربوي بكلیة الدراسات ا
%) على مستوى إجمالي الجامعة، یلیه قسم أصول ٢٠.٩( مستوى الكلیة، ونسبة

%) على مستوى كلیة الدراسات العلیا ١٨.٨)، وبنسبة (١٣٩( التربیة بعدد قضایا
لكبار %) على مستوى إجمالي الجامعة، وجاء قسم تعلیم ا١٤.٢للتربیة، وبنسبة (

والتعلیم الجامعي في المرتبة األخیرة بالنسبة لترتیب األقسام العلمیة وما تضمنته 
) قضیة، ١٤من قضایا التنمیة المستدامة بكلیة الدراسات العلیا للتربیة بعدد (

%) على المستوى اإلجمالي ١.٤%) على مستوى الكلیة، ونسبة (١.٩وبنسبة (
  للجامعة. 

جهة نظر الدراسة الراهنة بأن قسم المناهج وطرق ویمكن تفسیر ما سبق من و 
التدریس یضم العدید من التخصصات الفرعیة بداخل التخصص العام بما یسمح 
بتناول قضایا التنمیة المستدامة من زوایا مختلفة ویرفع من عدد الرسائل الممنوحة 

  .مقارنة بأي قسم آخر
لوم النفسیة في المرتبة وفیما یتعلق بكلیة ریاض األطفال فقد جاء قسم الع 

) قضیة، بنسبة ٨١األولي بالنسبة لترتیب األقسام على مستوى الكلیة بعدد (
%) على مستوى الجامعة، یلیه قسم العلوم األساسیة ٨.٣%)، ونسبة (٤٣.٦(

%) على المستوى اإلجمالي، ٧.٤%)، ونسبة (٣٨.٧) قضیة، بنسبة(٧٢بعدد(
%) ٣.٤%)، وبنسبة (١٧.٧) قضیة، بنسبة(٣٣وأخیًرا قسم العلوم التربویة بعدد(

على المستوى اإلجمالي العام. وهو ترتیب منطقي لكون قسم العلوم النفسیة من 
األقسام المتشعبة التي تتناول اإلنسان من زوایا متعددة، كما أن دراسة الشخصیة 
من المجاالت المحببة لدى طلبة الدراسات العلیا في القطاع التربوي مقارنة 

  تخصصات التربویة األخري.بال
وبالنسبة لترتیب األقسام العلمیة على مستوى كلیة التربیة النوعیة فقد جاء 

%)، ٦٣.٦) قضیة، بنسبة (٣٥قسم التربیة الفنیة في المرتبة األولي بعدد (
%) على المستوى العام، یلیة في المرتبة الثانیة واألخیرة قسم التربیة ٣.٦وبنسبة(

%) على المستوى ٢%)، وبنسبة(٣٦.٤) قضیة، بنسبة(٢٠( الموسیقیة بعدد
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اإلجمالي للجامعة. وهو أیضا ترتیب یبدو منطقي لكون تخصص التربیة الفنیة 
  أكثر طلبا بالنسبة الحتیاجات سوق العمل بالنسبة لطلبة الدراسات العلیا.

ماجستیر وفیما یتعلق بترتیب أبعاد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في رسائل ال
التوزیع التفصیلي  -والدكتوراه الممنوحة بكل كلیة من كلیات التربیة بجامعة القاهرة

لقضایا التنمیة المستدامة في األبعاد الرئیسة والفرعیة بكلیات عینة الدراسة ملحق 
  .، فیوضحه الجدول اآلتي-)٣(

  )٨جدول(
  والدكتوراه أبعاد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة برسائل الماجستیر 

  )٢٠١٣ – ٢٠٠٨في كلیات التربیة بجامعة القاهرة خالل الفترة من (
أبعاد 
قضایا 
التنمیة 
المستدامة
  /الكلیة

االجتماعي 
  الثقافي

  اإلجمالي  االقتصادي  البیئي  الصحي  السیاسي  اإلداري  التكنولوجي

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

الدراسات 
العلیا 
  للتربیة 

٧٣٩  ٥.٦  ٥٥  .٣  ٣  .٢  ٢  ٨.٧  ٨٥  ٦.٤  ٦٣  ١٠.٩  ١٠٧  ٤٣.٣  ٤٢٤  

ریاض 
  األطفال

١٨٥  .٩  ٩  .٢  ٢  ١.٧  ١٧  ٢.٦  ٢٦  ١.٣  ١٣  .٩  ٩  ١١.١  ١٠٩  

التربیة 
  النوعیة

٥٥  .١  ١  ٠  ٠  .٤  ٤  .١  ١  .٢  ٢  .٩  ٩  ٣.٩  ٣٨  

  ٩٨٠  ٦.٦  ٦٥  .٥  ٥  ٢.٣  ٢٣  ١١.٥  ١١٣  ٨  ٧٨  ١٢.٨  ١٢٥  ٥٨.٣  ٥٧١  اإلجمالي
من الجدول السابق یتضح أن إجمالي تكرار القضایا الفرعیة ألبعاد التنمیة 

) تكراًرا متضمنة في رسائل الماجستیر والدكتوراه ٩٧٩المستدامة الكلیة بلغ (
 – ٢٠٠٨(الممنوحة بكلیات التربیة في جامعة القاهرة خالل فترة التحلیل من 

٢٠١٣(.  
وبالنسبة لترتیب أبعاد قضایا التنمیة المستدامة جاء البعد االجتماعي الثقافي 

%)، وهي نتیجة منطقیة تدلل ٥٨.٣)، وبنسبة (٥٧١في المرتبة األولي بتكرارات (
على االستجابة القویة من جانب مؤسسات البحث التربوي بكلیات التربیة في 

یا المجتمع المصري ذات الصبغة جامعة القاهرة لمعالجة مشكالت وقضا
االجتماعیة والثقافیة، وهو األمر الذي یفترض أن یكون له انعكاسه اإلیجابي على 
تحسین وتجوید الحیاة داخل المجتمع لو تم تمكین الباحثین التربویین من تنفیذ 
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وتفعیل مقترحاتهم وتوصیاتهم ووجهات نظرهم في حل مشكالت المجتمع 
  المصري.

)، وبنسبة ١٢٥ة الثانیة جاء البعد التكنولوجي بتكرارات (وفي المرتب
%)، وهي نتیجة یمكن تبریرها من خالل انعكاس طبیعة العصر الحالي ١٢.٨(

على المؤسسات التربویة، فنتیجة للتقدم التكنولوجي الذي تعیشه الدول اآلن 
ن اآلن، أضحت السمة التقنیة والرقمیة هي الصبغة الممیزة والمونة لحیاة اإلنسا

وهو ما انعكست تبعاته على المؤسسات التربویة التي حاولت قدر اإلمكان توظیف 
  تلك التكنولوجیا في تقدیم خدمات تعلیمیة وتعلمیة جیدة ومناسبة للجمیع.

.%)، وهي ٥)، وبنسبة (٥وفي المرتبة األخیرة جاء البعد البیئي بتكرارات (
ا لخطورة دالالتها على عملیة التنمیة نتیجة تستدعى التوقف عندها ومعرفة أسبابه

المستدامة وتحقیقها، وخاصة في المؤسسات التربویة والتي یقع على عاتقها 
مسؤولیة تربیة النشء على أسس ومبادئ حمایة البیئة والمحافظة علیها 

  .واستدامتها
وفیما یتعلق بترتیب أبعاد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في رسائل 

والدكتوراه الممنوحة من األقسام العلمیة بكل كلیة من كلیات التربیة  الماجستیر
  .بجامعة القاهرة، فتوضحه الجداول اآلتیة

  )٩جدول(
أبعاد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة برسائل الماجستیر والدكتوراه لألقسام 

  )٢٠١٣ – ٢٠٠٨( العلمیة في كلیة الدراسات العلیا للتربیة خالل الفترة من
أبعاد قضایا التنمیة 

  المستدامة/
  القسم العلمي

االجتماعي 
  الثقافي

  اإلجمالي  االقتصادي  البیئي  الصحي  السیاسي  اإلداري  التكنولوجي

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
المناهج وطرق 

  التدریس
٢٠٥  ١.٥  ٣  ١  ٢  ٠  ٠  ١٠.٧  ٢٢  ٦.٣  ١٣  ١٤.٢  ٢٩  ٦٦.٣  ١٣٦  

  ١٠١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ٣  ٢٢.٧  ٢٣  ١  ١  ٧٣.٣  ٧٤  علم النفس التربوي
علم النفس 
  اإلرشادي

١٣٨  ٦.٥  ٩  ٠  ٠  .٧  ١  ١٠.٩  ١٥  ٢.٩  ٤  ٢.٢  ٣  ٧٦.٨  ١٠٦  

  ١٣٩  ٢٣.١  ٣٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٧.٣  ٣٨  ٧.٩  ١١  ١٠.١  ١٤  ٣١.٦  ٤٤  أصول التربیة
تعلیم الكبار 

  امعيوالج
١٤  ٥٠  ٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧.٢  ١  ٠  ٠  ٤٢.٨  ٦  

  ١٠٦  ٣.٨  ٤  ٠  ٠  ٠  ٠  ١.٩  ٢  ٥.٦  ٦  ٥٦.٦  ٦٠  ٣٢.١  ٣٤  تكنولوجیا التعلیم
  ٣٦  ٠  ٠  ٢.٧  ١  ٢.٧  ١  ١٣.٩  ٥  ١٣.٩  ٥  ٠  ٠  ٦٦.٨  ٢٤  دراسات الطفولة

  ٧٣٩  ٧.٤  ٥٥  .٤  ٣  .٣  ٢  ١١.٥  ٨٥  ٨.٥  ٦٣  ١٤.٥  ١٠٧  ٥٧.٤  ٤٢٤  اإلجمالي
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١٢٤

أن قضایا البعد االجتماعي الثقافي قد احتلت من الجدول السابق یتضح 
المرتبة األولي بالنسبة لترتیب أبعاد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في رسائل 

 - ٢٠٠٨الماجستیر والدكتوراه بكلیة الدراسات العلیا للتربیة خالل الفترة من(
%) من إجمالي قضایا أبعاد ٥٧.٤)، بنسبة (٤٢٤) بتكرارات بلغت (٢٠١٣

لتنمیة المستدامة. وهو األمر الذي یمكن تبریره بكون قضایا هذا البعد على درجة ا
 .كبیرة من األهمیة والتشعب ومن ثم فدراستها تعد مطلًبا حیوًیا بالنسبة للباحثین

كما أن البعد االجتماعي الثقافي یعد أكثر أبعاد التنمیة المستدامة تضمًنا لألبعاد 
ًدا لمعالجة قضایا حیویة مثل: صنع القرارات ) بع١٤الفرعیة والتي وصلت(

التنمویة، العدالة أو اإلنصاف والمساواة ( تكافؤ الفرص)، تحسین الفرص 
التعلم الذاتى، الضبط األخالقى والقیمي،  التعلیمیة، التنوع الثقافي، تطویر الذات،

التعلم  حل المشكالت، الهویة الثقافیة، المسئولیة والفردیة، تعزیز الدافعیة نحو
  الفعال، تعزیز بناء القدرات.

)، ١٠٧وجاءت في المرتبة الثانیة قضایا البعد التكنولوجي بتكرارات بلغت (
%) وهو ما یشیر إلى استجابة البحث العلمي التربوي النعكاسات ١٤.٥بنسبة (

العصر الراهن والذي یتصف بكونه عصًرا رقمًیا، یعتمد على التكنولوجیا 
  شيء.  وتطبیقاتها في كل

في حین جاءت قضایا البعد الصحي والبعد البیئي في المرتبة األخیرة 
.%) على الترتیب، وهي نتیجة ٤.%) (٣)، ونسبة (٣) و(٢وماقبلها بتكرارات (

تحتاج إلعادة نظر وتوقف من قبل الباحثین التربویین من جهة، والقائمین على 
للدور الحیوي الذي یلعبه إدارة مؤسسات البحث التربوي من جهة أخرى؛ نظًرا 

  .المجال الصحي والبیئي في استدامة عملیة التنمیة
وفیما یتعلق أبعاد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة برسائل الماجستیر 
والدكتوراه لألقسام العلمیة بكلیة ریاض األطفال خالل فترة التحلیل فیوضحها 

  الجدول التالي.
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١٢٥

  )١٠جدول (
المستدامة المتضمنة برسائل الماجستیر والدكتوراه لألقسام  أبعاد قضایا التنمیة

  )٢٠١٣ – ٢٠٠٨العلمیة في كلیة ریاض األطفال خالل الفترة من( 
أبعاد قضایا 

التنمیة 
  المستدامة/

  القسم العلمي

االجتماعي 
  الثقافي

اإلجمالي  االقتصادي  البیئي  الصحي  السیاسي  اإلداري  التكنولوجي

النسبة  التكرارالنسبة  التكرارالنسبة  التكرارالنسبة  التكرارالنسبة  التكرارالنسبة  رارالتكالنسبة  التكرار

  ٨١  ٢.٥  ٢  ٠  ٠  ٧.٤  ٦  ١٧.٣  ١٤  ١.٢  ١  ٢.٥  ٢  ٦٩.١  ٥٦  العلوم النفسیة
العلوم 

  األساسیة
٧١  ٨.٤  ٦  ١.٤  ١  ١٥.٥  ١١  ٩.٩  ٧  ٥.٦  ٤  ٤.٢  ٣  ٥٥  ٣٩  

  ٣٣  ٣  ١  ٣  ١  ٠  ٠  ١٥.٢  ٥  ٢٤.٣  ٨  ١٢.١  ٤  ٤٢.٤  ١٤  العلوم التربویة
  ١٨٥  ٤.٩  ٩  ١.١  ٢  ٩.٢  ١٧  ١٤.١  ٢٦  ٦.٩  ١٣  ٤.٩  ٩  ٥٨.٩  ١٠٩  اإلجمالي

من الجدول السابق یتضح أن قضایا البعد االجتماعي الثقافي قد احتلت 
المرتبة األولي بالنسبة لترتیب أبعاد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في رسائل 

) ٢٠١٣ -٢٠٠٨األطفال خالل الفترة من( الماجستیر والدكتوراه بكلیة ریاض
%) من إجمالي قضایا أبعاد التنمیة ٥٨.٩)، بنسبة (١٠٩بتكرارات بلغت (

المستدامة. وهي نتیجة تدعم النتیجة السابقة الخاصة باحتالل البعد االجتماعي 
والثقافي للمرتبة األولي في ترتیب أبعاد قضایا التنمیة المستدامة بكلیة الدراسات 

یا للتربیة، بما یشیر للتفاعل الجاد من مؤسسات البحث التربوي في مصر مع العل
ما یحدث في المجتمع من مشكالت وما یقابله من تحدیات اجتماعیة وثقافیة. 

)، بنسبة ٢٦وجاءت في المرتبة الثانیة قضایا البعد السیاسي بتكرارات بلغت (
ربوي لتناول المتغیرات %) وهو ما یشیر إلى استجابة البحث العلمي الت١٤.١(

والقضایا ذات البعد السیاسي؛ نظًرا للدور المهم للسیاسة العامة للدولة وانعكاسها 
على السیاسة الخاصة بالتعلیم، وأهمیة أن تؤدي المؤسسات التربویة دورها الفعال 

  في التربیة والتنشئة السیاسیة لألفراد لیكونوا مواطنین صالحین بالمجتمع. 
)، ٢ت قضایا البعد البیئي في المرتبة األخیرة بتكرارات (في حین جاء

%)، وهي نتیجة تتشابه أیًضا مع نفس مرتبة البعد بكلیة الدراسات ١.١ونسبة (
العلیا، بما یستوجب التأكید على ضرورة تضمین الخطط البحثیة لألقسام العلمیة 

  .للموضوعات ذات البعد واالهتمام البیئي
ایا التنمیة المستدامة المتضمنة برسائل الماجستیر وفیما یتعلق أبعاد قض

والدكتوراه لألقسام العلمیة بكلیة التربیة النوعیة خالل فترة التحلیل فیوضحها 
  الجدول التالي.



  دراسة حالة على جامعة القاهرة البحث التربوي وعالقته بالتنمیة المستدامة 

  

١٢٦

  )١١جدول (
أبعاد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة برسائل الماجستیر والدكتوراه لألقسام 

  )٢٠١٣ – ٢٠٠٨الل الفترة من (العلمیة في كلیة التربیة النوعیة خ
أبعاد قضایا 

التنمیة 
  المستدامة/
  القسم العلمي

االجتماعي 
  الثقافي

  اإلجمالي  االقتصادي  البیئي  الصحي  السیاسي  اإلداري  التكنولوجي

  التكرار
  

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

التربیة 
  الفنیة

٣٥  ٢.٩  ١  ٠  ٠  ١١.٤  ٤  ٠  ٠  ٥.٧  ٢  ١٧.٢  ٦  ٦٢.٨  ٢٢  

 التربیة
  الموسیقیة

٢٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥  ١  ٠  ٠  ١٥  ٣  ٨٠  ١٦  

  ٥٥  ١.٨  ١  ٠  ٠  ٧.٣  ٤  ١.٨  ١  ٣.٦  ٢  ١٦.٤  ٩  ٦٩.١  ٣٨  اإلجمالي

من الجدول السابق یتضح أن قضایا البعد االجتماعي الثقافي قد احتلت 
سبة لترتیب أبعاد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في رسائل المرتبة األولي بالن

) ٢٠١٣ -٢٠٠٨( الماجستیر والدكتوراه بكلیة التربیة النوعیة خالل الفترة من
%) من إجمالي قضایا أبعاد التنمیة ٦٩.١)، بنسبة (٣٨بتكرارات بلغت (

لیا للتربیة المستدامة. وهي نتیجة تسایر النتائج السابقة بكلیتي الدراسات الع
وریاض األطفال وتتوافق معها. وٕان كان الواقع المعاش یشیر لخالف داللة هذ 
الترتیب من تدني الواقع االجتماي الثقافي وتراجعه وضعف الدور الذي تؤدیه 
المؤسسات التربویة سواء تعلق األمر بالتربیة والتعلیم أم البحث العلمي، وهو 

المؤسسات البحثیة التربویة التي تؤدي ما علیها  األمر الذي یرد علیه بتبرئة ساحة
وتقدم األطروحات العلمیة المعالجة لقضایا المجتمع، ویبقي الدور على صناع 
ومتخذي القرار بوجوب التعاملمع تلك األطروحات واالستفادة مما تضمنته من 

   .نتائج وتوصیات وٕارشادات ومعالجات
)، بنسبة ٩لتكنلوجي بتكرارات بلغت (وجاء في المرتبة الثانیة قضایا البعد ا

%) وهو ما یمكن تبریره بحكم طبیعة الدراسة باألقسام العلمیة في كلیة ١٦.٤(
الترربیة النوعیة، فتخصصات التربیة الفنیة والتربیة الموسیقیة من أكثر 
التخصصات استجابة للجانب التكنولوجي والتقني سواء فیما یتعلق بالخامات 

   .دمة، أو أسالیب المعالجةواألدوات المستخ
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١٢٧

في حین جاءت قضایا البعد البیئي في المرتبة األخیرة بدون أي تكرارات، 
وهي نتیجة متوافقة مع تدني رتبة البعد البیئي وقضایاه في التناول البحثي 

   .بمؤسسات التربیة
  أهم نتائج الدراسة التحلیلیة:

من الدراسة الراهنة من جملة األدب النظري وما تضمنه الجزء التحلیلي 
  :یمكن استخالص ما یلي من نتائج

فیما یتعلق بتوزیع رسائل الماجستیر بكلیة الدراسات العلیا للتربیة فقد تفاوتت   -
األقسام العلمیة والسنوات الجامعیة في عدد الرسائل الممنوحة خالل السنوات 

الممنوحة  المحددة كإطار تحلیلي للدراسة، حیث بلغ إجمالي رسائل الماجستیر
أكثر األعوام منحا للرسائل والتي  ٢٠١٣، والعام ٢٠١١)، وكان العام ٣٧٩(

) رسالة ٨٢( ٢٠١٢) رسالة ماجستیر لكل عام، یلیه العام ٨٦وصلت (
) رسالة. وبالنسبة لألقسام ١٥أقل األعوام منحا( ٢٠٠٨ماجستیر، وكان العام 

خالل ذات المدة، حیث  العلمیة جاء قسم المناهج وطرق التدریس أكثرها منحا
) رسالة، ثم ٨٢) رسالة ماجستیر تاله قسم علم النفس اإلرشادي(٩٣تم منح (

) رسالة، وجاء قسم التعلیم الفني في المرتبة األخیرة ٦٨قسم تكنولوجیا التعلیم (
) رسائل خالل مدة ٣بالنسبة لألقسام العلمیة المانحة لدرجة الماجستیر (

 التحلیل والدراسة. 
یتعلق بتوزیع رسائل الدكتوراه بكلیة الدراسات العلیا للتربیة فقد تفاوتت فیما  -

األقسام العلمیة والسنوات الجامعیة في عدد الرسائل الممنوحة خالل السنوات 
المحددة كإطار تحلیلي للدراسة، حیث بلغ إجمالي رسائل الدكتوراه الممنوحة 

) ٩٨ائل والتي وصلت (أكثر األعوام منحا للرس ٢٠١٣)، وكان العام ٣٧٣(
أقل األعوام  ٢٠٠٨) رسالة، وكان العام ٨٩( ٢٠١٢رسالة، یلیه العام 

) رسالة دكتوراه. وبالنسبة لألقسام العلمیة جاء قسم المناهج وطرق ١٢منحا(
) رسالة ماجستیر ٩٨التدریس أكثرها منحا خالل ذات المدة، حیث تم منح (

ثم قسمي أصول التربیة وعلم النفس  ) رسالة،٧٨تاله قسم علم النفس التربوي(
) رسالة من كل قسم، وجاء قسم التعلیم الفني في المرتبة األخیرة ٦٤اإلرشادي(

) رسالة خالل مدة التحلیل ٢بالنسبة لألقسام العلمیة المانحة لدرجة الدكتوراه (
 والدراسة. 
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١٢٨

لسنوات فیما یتعلق بتوزیع رسائل الماجستیر بكلیة ریاض األطفال فقد تقاربت ا -
الجامعیة في عدد الرسائل الممنوحة خالل السنوات المحددة كإطار تحلیلي 

)، وكان العام ١١٥للدراسة، حیث بلغ إجمالي رسائل الماجستیر الممنوحة (
) رسالة، یلیه العام ٢٢أكثر األعوام منحا للرسائل والتي وصلت ( ٢٠١٣
) رسالة ١٨أقل األعوام منحا( ٢٠٠٨) رسالة، وكان العام ٢١( ٢٠١٢

ماجستیر. وبالنسبة لألقسام العلمیة فقد تفاوتت األقسام العلمیة، حیث جاء قسم 
منحا خالل ذات المدة، حیث تم منح  العلوم النفسیة في مقدمة أكثر األقسام

) رسالة، ثم قسم العلوم ٣٩) رسالة ماجستیر، تاله قسم العلوم األساسیة(٥٥(
 یل والدراسة. ) رسالة خالل مدة التحل٢١التربویة(

فیما یتعلق بتوزیع رسائل الدكتوراه بكلیة ریاض األطفال فقد تفاوتت السنوات  -
الجامعیة في عدد الرسائل الممنوحة خالل السنوات المحددة كإطار تحلیلي 

 ٢٠١٢)، وكان العام ٨٦للدراسة حیث بلغ إجمالي رسائل الدكتوراه الممنوحة (
 ٢٠١١) رسالة، یلیه العام ٢٧صلت (أكثر األعوام منحا للرسائل والتي و 

) رسالة دكتوراه. ٧أقل األعوام منحا( ٢٠١٠) رسالة، وكان العام ١٧(
وبالنسبة لألقسام العلمیة فقد تقاربت األقسام العلمیة، حیث جاء قسم العلوم 

) ٣٤منحا خالل ذات المدة، حیث تم منح ( األساسیة في مقدمة أكثر األقسام
) رسالة، ثم قسم العلوم ٣١قسم العلوم النفسیة(وتاله  رسالة دكتوراه،

 ) رسالة خالل مدة التحلیل والدراسة.٢٠التربویة(
فیما یتعلق بتوزیع رسائل الماجستیر بكلیة التربیة النوعیة فقد تفاوتت السنوات  -

الجامعیة في عدد الرسائل الممنوحة خالل السنوات المحددة كإطار تحلیلي 
)، وكان العام ٤٠رسائل الماجستیر الممنوحة (للدراسة، حیث بلغ إجمالي 

) رسالة، یلیه العام ١٩أكثر األعوام منحا للرسائل والتي وصلت ( ٢٠١٠
) رسالة ماجستیر، ٦أقل األعوام منحا( ٢٠١١) رسالة، وكان العام ٨( ٢٠١٢

. وبالنسبة ٢٠١٣، ٢٠٠٨في حین لم یتم منح أي رسائل خالل العامین 
قاربت األقسام العلمیة، حیث جاء قسم التربیة الفنیة في لألقسام العلمیة فقد ت
) رسالة، وتاله ٢١منحا خالل ذات المدة، حیث تم منح ( مقدمة أكثر األقسام

) رسالة، في حین لم یتم منح أي رسالة من قسم ١٩قسم التربیة الموسیقیة(
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 اإلعالم التربوي خالل مدة التحلیل والدراسة، وهو ما قد یرجع إلى تسجیل
 رسائل اإلعالم التربوي في كلیات التربیة.

فیما یتعلق بتوزیع رسائل الدكتوراه بكلیة التربیة النوعیة فقد تفاوتت السنوات  -
الجامعیة في عدد الرسائل الممنوحة خالل السنوات المحددة كإطار تحلیلي 

)، وكان العام ٣٢للدراسة، حیث بلغ إجمالي رسائل الدكتوراه الممنوحة (
) رسالة، یلیه العام ١٥ثر األعوام منحا للرسائل والتي وصلت (أك ٢٠٠٩
) رسائل ٤أقل األعوام منحا( ٢٠١١) رسائل، وكان العام ٧( ٢٠١٢

. ٢٠١٣، ٢٠٠٨ماجستیر، في حین لم یتم منح أي رسائل خالل العامین 
وبالنسبة لألقسام العلمیة فقد تقاربت األقسام العلمیة، حیث جاء قسم التربیة 

) ١٨منحا خالل ذات المدة، حیث تم منح ( في مقدمة أكثر األقسام الفنیة
) رسالة، في حین لم یتم منح أي رسالة ١٤رسالة، وتاله قسم التربیة الموسیقیة(

 من قسم اإلعالم التربوي خالل مدة التحلیل والدراسة.
عدد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في رسائل الماجستیر والدكتوراه بلغ  -

) ٩٨٠( )٢٠١٣ -٢٠٠٨لیات التربیة في جامعة القاهرة خالل الفترة من (بك
قضیة، واحتلت كلیة الدراسات العلیا للتربیة المرتبة األولي بالنسبة لترتیب 
كلیات التربیة األكثر تضمنا لقضایا التنمیة المستدامة في جامعة القاهرة 

انیة جاءت كلیة %)، وفي المرتبة الث٧٥.٤) قضیة، بنسبة بلغت (٧٣٩بعدد(
) قضیة، وفي المرتبة الثالثة ١٨٦%)، بعدد (٢٠ریاض األطفال بنسبة(

 %).٥.٦) قضیة، بنسبة(٥٥واألخیرة جاءت كلیة التربیة النوعیة بعدد (
بالنسبة لترتیب األقسام العلمیة المانحة لرسائل الماجستیر والدكتوراه في البحث  -

قد جاء قسم المناهج وطرق التدریس في التربوي بكلیة الدراسات العلیا للتربیة ف
%) على مستوى الكلیة، ٢٧.٧) قضیة، وبنسبة (٢٠٥المرتبة األولي بعدد (

%) على مستوى إجمالي الجامعة، یلیه قسم أصول التربیة بعدد ٢٠.٩ونسبة(
%) على مستوى كلیة الدراسات العلیا للتربیة، ١٨.٨)، وبنسبة (١٣٩قضایا(

ى إجمالي الجامعة، وجاء قسم تعلیم الكبار %) على مستو ١٤.٢وبنسبة (
والتعلیم الجامعي في المرتبة األخیرة بالنسبة لترتیب األقسام العلمیة وما 

) ١٤تضمنته من قضایا التنمیة المستدامة بكلیة الدراسات العلیا للتربیة بعدد (
%) على المستوى ١.٤%) على مستوى الكلیة، ونسبة (١.٩قضیة، وبنسبة (

 للجامعة.  اإلجمالي
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بالنسبة لترتیب األقسام العلمیة المانحة لرسائل الماجستیر والدكتوراه في البحث  -
التربوي بكلیة ریاض األطفال فقد جاء قسم العلوم النفسیة في المرتبة األولي 

%) على مستوى الجامعة، ٨.٣%)، ونسبة (٤٣.٦) قضیة، بنسبة (٨١بعدد (
%)، ونسبة ٣٨.٧قضیة، بنسبة() ٧٢یلیه قسم العلوم األساسیة بعدد(

) ٣٣%) على المستوى اإلجمالي، وأخیًرا قسم العلوم التربویة بعدد(٧.٤(
 %) على المستوى اإلجمالي العام. ٣.٤%)، وبنسبة (١٧.٧قضیة، بنسبة(

وبالنسبة لترتیب األقسام العلمیة على مستوى كلیة التربیة النوعیة فقد جاء قسم  -
%)، ٦٣.٦) قضیة، بنسبة (٣٥األولي بعدد (التربیة الفنیة في المرتبة 

%) على المستوى العام، یلیة في المرتبة الثانیة واألخیرة قسم ٣.٦وبنسبة(
%) على ٢%)، وبنسبة(٣٦.٤) قضیة، بنسبة(٢٠التربیة الموسیقیة بعدد (

 المستوى اإلجمالي للجامعة. 
) ٩٨٠كلیة بلغ (أن إجمالي تكرار القضایا الفرعیة ألبعاد التنمیة المستدامة ال -

تكراًرا متضمنة في رسائل الماجستیر والدكتوراه الممنوحة بكلیات التربیة في 
 .)٢٠١٣ – ٢٠٠٨جامعة القاهرة خالل فترة التحلیل من (

وبالنسبة لترتیب أبعاد قضایا التنمیة المستدامة جاء البعد االجتماعي الثقافي  -
%). وفي المرتبة الثانیة ٥٨.٣)، وبنسبة (٥٧١في المرتبة األولي بتكرارات (

%)، وفي المرتبة ١٢.٨)، وبنسبة (١٢٥جاء البعد التكنولوجي بتكرارات (
 .%).٥)، وبنسبة (٥األخیرة جاء البعد البیئي بتكرارات (

جاءت قضایا البعد االجتماعي الثقافي في المرتبة األولي بالنسبة لترتیب أبعاد  -
ئل الماجستیر والدكتوراه بكلیة قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في رسا

) بتكرارات بلغت ٢٠١٣ -٢٠٠٨الدراسات العلیا للتربیة خالل الفترة من(
%) من إجمالي قضایا أبعاد التنمیة المستدامة. وجاءت ٥٧.٤)، بنسبة (٤٢٤(

)، بنسبة ١٠٧في المرتبة الثانیة قضایا البعد التكنولوجي بتكرارات بلغت (
یا البعد الصحي والبعد البیئي في المرتبة %)، في حین جاءت قضا١٤.٥(

 .%) على الترتیب.٤.%) (٣)، ونسبة (٣) و(٢األخیرة وماقبلها بتكرارات (
جاءت قضایا البعد االجتماعي الثقافي في المرتبة األولي بالنسبة لترتیب أبعاد  -

قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في رسائل الماجستیر والدكتوراه بكلیة 
)، ١٠٩) بتكرارات بلغت (٢٠١٣ -٢٠٠٨ألطفال خالل الفترة من(ریاض ا
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%) من إجمالي قضایا أبعاد التنمیة المستدامة. وجاء في المرتبة ٥٨.٩بنسبة (
%). في ١٤.١)، بنسبة (٢٦الثانیة قضایا البعد السیاسي بتكرارات بلغت (

بة )، ونس٢حین جاءت قضایا البعد البیئي في المرتبة األخیرة بتكرارات (
)١.١.(% 

أن قضایا البعد االجتماعي الثقافي قد احتلت المرتبة األولي بالنسبة لترتیب  -
أبعاد قضایا التنمیة المستدامة المتضمنة في رسائل الماجستیر والدكتوراه بكلیة 

)، ٣٨) بتكرارات بلغت (٢٠١٣ -٢٠٠٨( التربیة النوعیة خالل الفترة من
د التنمیة المستدامة. وجاء في المرتبة %) من إجمالي قضایا أبعا٦٩.١بنسبة (

في  .%)١٦.٤)، بنسبة (٩الثانیة قضایا البعد التكنلوجي بتكرارات بلغت (
 حین جاءت قضایا البعد البیئي في المرتبة األخیرة بدون أي تكرارات. 

التنمیة  متطلبات لتلبیة التربوي البحث مقومات المقترح لتفعیل التصور
  :المستدامة
 نتائج من صه استخال تم وما النظري، جانبها في سة الدرا ائجنت ضوء على

الدراسة التحلیلیة لقضایا التنمیة المستدامة المتضمنة بالبحث التربوي بجامعة 
القاهرة، تقدم الدراسة الحالیة تصورها المقترح لجملة المقومات الالزمة لتفعیل 

  البحث التربوي حتى یستجیب لقضایا التنمیة المستدامة.
 المقترح: فسلفة التصور

 البحث مجال في التجدید فإن لذا التنمیة المستدامة، عماد المعرفة تعد
 التربوي البحث ویسم المجتمع، جوهر ذلك یمثل للمعرفة التربوي المنتج العلمي
 ما من خالل تحقیق التنمیة المستدامة، في العلمي البحث مجاالت أحد بوصفه
 سة والممار التعلیمي النظام وتحدیث التربویة المعرفة من إنتاج به یضطلع
وتوظیفها في استدامة  إنتاجها و المعرفة اكتساب یكفل وتطویرهما، بما التربویة

تحقیق التنمیة المستدامة،  في مهماً  دوراً  التربوي البحث یؤدي لذا عملیة التنمیة،
البحث  جازإلن الالزمة األساسیة المقومات توافر خالل من إال ذلك یتحقق ولن

 للوفاء التربوي البحث یستن إلیها التي المعاییر أو األسس تمثل التي التربوي،
 الحالیة الدراسة تتبناه التصور المقترح الذي فإن لذا التنمیة المستدامة، بمتطلبات

  :هي المسلمات من مجموعة على یقوم
 األفراد یعالحیاة الكریمة لجم فرص إتاحة إلى عملیة التنمیة المستدامة تهدف -

الرفاه االجتماعي واالقتصادي وغیره من مجاالت الحیاة  إلى للوصول
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العمل على تحقیق  سوى أي مجتمع أمام خیارات یوجد ال ثم المختلفة، ومن
   .التنمیة واستدامتها

تشكیل منظومة التنمیة  في جوهري دور العلمى والبحث التعلیم لمنظومة -
 المال رأس إعداد وعن المعرفة، عةصنا عن المسؤولة ألنها المستدامة،

 .ومطبقها المعرفةالتنمویة صانع البشري
 والوظائف األسس منه یأخذ العلمي، البحث من یتجزأ ال جزء التربوي البحث -

 قضایا یخدم بما البحثیة، ومداخله وأدواته طرقه بها العلمیة لیطور والقواعد
 .المصري الواقع في المستدامة ومشكالتها التنمیة

 المجتمع، في التنمویة السیاسة علیه تبنى الذي األساس التربوي البحث مثلی -
 وواقع التربوي البحث نتائج بین والتكامل الترابط خالل ذلك إال من یتحقق وال

 .المجتمع داخل التنمویة الممارسات
 فهو التربویة التنمویة، المعرفة إنتاج في أساسًیا دوًرا التربویة البحوث تلعب -

 ما ومعرفة اكتشاف على تساعد التي وتحلیل المعلومات للمعرفة ئیسر  مصدر
 .المتعددة التنمیة مجاالت في یحدث

 إضافة تقدم حتى التربویة، البحوث طبیعة في التنمیة المستدامة تغییًرا تتطلب -
 .وٕاثرائه المصري مجتمع تنمیة یكفل بما معرفة، موجود من هو لما جدیدة

 دون یحول معوًقا التربوي للبحث األساسیة تالمقوما غیاب أو ضعف یعد -
 التنمیة المستدامة، ممارسات تطویر في به المنوط والقیام بدوره أهدافه تحقیق
  .المعرفة مجتمع بناء في المساهمة في إخفاقه ثم ومن

التنمیة  متطلبات لتلبیة التربوي للبحث توافرها الواجب المقترحة المقومات
  المستدامة وقضایاها:

 منظومة تشكیل في األساسیة األداة بوصفه التربوي البحث إلى رینظ
 المعرفة منظومة تتشكل حیث المصري، في مجتمع وتطویرها التنمویة المعرفة

 رأس معرفي، وتوظیف مال رأس إلى المعرفیة الثروة خالل تحویل التنمویة من
 القیام بويالتر  البحث ویستطیع تنمویة جدیدة، معارف إنتاج في المعرفي المال
 فیما المقومات هذه توضیح ویمكن الالزمة، المقومات له إذا توافرت المهمة بهذه
  :یلي
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  التنمویة بالبحث التربوي: المعرفة باستیعاب تتعلق مقومات
 العلمي التكوین التربوي البحث مجال التنمویة في المعرفة باستیعاب یقصد

 الباحث نوعیة إعداد تعد حیث بیة،التر  في كلیات التدریس هیئة وأعضاء للباحثین
 في التربوي مقومات البحث أهم من التنمویة التربویة المعرفة استیعاب على القادر

لباقي  الفاعلیة یعطي الذي هو ألنه االطالق؛ على أهمها یكن لم إن الوقت الراهن
 مل إذ الفائدة قلیلة تكون قد أنها إال البحث مقومات باقي تتوفر فقد المقومات،

 أهمیة تبرز لذا البحث، إنجاز في منها واإلفادة على تفعیلها القادر الباحث یتوفر
المحقق لمتطلبات  التربوي البحوث، فالبحث إلجراء علمیا المؤهلین الباحثین إعداد

 اإلعداد خالل من العلمي، البحث من متمكن باحث إلى التنمیة المستدامة یحتاج
  :اآلتیة المقومات التربوي باحثال بحیث یمتلك الجید، والتكوین

 والنظم الُبنى مجال في والمتالحقة السریعة التطورات استیعاب على القدرة -
تلك  استیعاب من یمكنه للباحث الفعال فاإلعداد مجتمع المعرفة، في التنمویة

 التطورات.
في ظل تغیرات مجتمع المعرفة،  المستحدثة التنمویة المفاهیم معنى فهم -

االت التنمیة البیئیة والصحیة والثقافیة والسیاسیة؛ لضعف وخاصة في مج
 تناولها في األدب التربوي.

التربوي في قضایا  البحث مجال في الدولي البعد ذات بالمفاهیم اإللمام -
 التنمیة المستدامة. 

 إقامة على والقدرة الدولي، المستوى على العلمى التواصل مهارات اكتساب -
 البحث مؤسسات من وغیرها المتقدمة األبحاثمراكز  مع علمیة عالقات
 .الدولیة

 في السائدة اللغة بوصفها اإلنجلیزیة خاصة األجنبیة اللغات إحدى إتقان -
 .مجاالت التنمیة المختلفة

 في المعلومات لتكنولوجیا المختلفة التطبیقات مع التعامل مهارات اكتساب -
 .التنموي البحث مجال

 أحدث الستیعاب الحدیثة؛ البحثیة یاتالمنهج استخدام مهارات إتقان -
 والمنهجیة، المنهج مستوى على التربوي مجال البحث في العلمیة المستجدات

 .التخصص التربوي مجال في الحدیثة باالتجاهات واإللمام
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 المكتبات في المتضمنة المختلفة المعرفة مصادر مع التعامل في المهارة -
 .واإللكترونیة الورقیة

 المعرفة مجتمع في المعرفة بوصف بحثي فریق في العمل مهارات إتقان -
 .وتشاركیة تعاونیة

والقدرة على توظیف البیانات  التربوي، اإلحصاء مهارات من التمكن -
 والمعلومات وتحویلها لمعرفة تنمویة.

 المنتدیات خالل من التربویة المعرفة تقاسم أنشطة في المشاركة على القدرة -
 .الفكریة والملتقیات

 مع اإلیجابي والتفاعل التكیف لسرعة المستمرة العلمیة التنمیة على رصالح -
  .استدامة التنمیة متغیرات

 :التربویة التنمویة المعرفة بإنتاج تتعلق مقومات
 نقلها أو التربویة المتعلقة بمجاالت التنمیة المختلفة ولیس المعرفة إنتاج إن
من  البحث التربوي ویعد ام،مجتمع تنموي مستد بناء یكفل الذي هو استیرادها

القوانین  إلى والتوصل التنمویة، المعرفة من الجدید اكتشاف إلى المؤدیة السبل
 تشكیل عملیة في قویة أسس تمثل التي لها، الحاكمة العلمیة والنظریات والمفاهیم
وخاصة وأن البحث التربوي یتعلق  التنویة وتطویرها، المعرفة التربویة منظومة

 أساسیة عملیة صیة اإلنسان عصب التنمیة ومحركها األول، وهيبدراسة شخ
 تطویر یكفل بما جدیدة، تربویة معارف إلنتاج التربوي البحث بها یضطلع

 إنتاج في یتوافر أن لذا ینبغي لتحقیق التنمیة المستدامة، المجتمعیة المنظومة
  :اآلتیة المقومات التربویة المعرفة

تحقیق عملیة  في تسهم التي التنمویة والموضوعات القضایا بمعالجة االهتمام -
 .تنمیة مستدامة

 المعرفة إنتاج لدعم مقوماً  بوصفه الدولي المستوى على العلمي النشر تشجیع -
 .التربویة التنمویة

 التنمویة المعرفة نشر تسهیل في المعلومات تكنولوجیا تطبیقات من اإلفادة -
 .علیها والحصول

 معارف التربوي إلنتاج البحث في التجدید إلى الباحثین هتوج معاییر إقرار -
  .استدامة عملیة التنمیة تكفل تنمویة
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 التنمویة وتحویلها البحثیة األفكار الستقبال التربویة للمعرفة حاضنات تأسیس -
  .مشروعات تنمویة إلى

 المعرفة إنتاج في المشاركة تشجع التي التعاونیة البحثیة المختبرات تكوین -
البینیة من خالل فتح أبواب البحث التربوي أمام كافة التخصصات  لتربویةا

 .والدولیة واإلقلیمیة المحلیة جمیع المستویات األكادیمیة األخرى على
 في والتجدید اإلبداع على قدرة لبناء والتطبیقیة األساسیة البحوث بین الربط -

 .المختلفةالتربویة المتعلقة بمجاالت التنمیة  المعرفة منظومة
 .التنمویة الحدیثة في التربیة لالتجاهات البحثیة والقضایا الموضوعات مواكبة -
 إنتاج في التكامل لتحقق التربویة التخصصات بین البینیة البحوث تشجیع -

التربویة التنمویة، واالستفادة القصوى من كافة التخصصات وزوایا  المعرفة
  .المعالجة المتعددة

 التربویة في قطاعات التنمیة المختلفة: المعرفة طبیقبت تتعلق مقومات
 إلیه توصل ما تطبیق یمكن حتى توافرها التي یتعین بها المقومات ویقصد

 أساسیات فمن التنمویة، واقع الممارسات تطویر في نتائج من التربوي البحث
 دتع حیث بقطاعات التنمیة، وربطه نتائجه تطبیق التربوي للبحث الفعال التخطیط
التنمویة  السیاسة تحدید مدخالت من أساسیاً  مدخالً  التربوي البحث مخرجات

 ووضع بها، المتعلقة القررات واتخاذ علمیة، ومعاییر قواعد على وصیاغتها القائمة
 مواجهة في التربوي البحث نتائج من واإلفادة لها، المحققة الخطط التنمویة

 أن یمكن وأبعادها وصورها، إذمستویاتها  المصري بمختلف المجتمع مشكالت
 للقضایا شاملة برؤیة ویزودهم التنمویة السیاسیة صانعي التربوي البحث یساعد

 تكوین في مساعدتهم إلى باإلضافة المطروحة، والتحدیات والمشكالت واألولویات
 یكون فالبحث التربوي وضع خطط التنمیة، الحسبان عند في تؤخذ مستقبلیة نظرة
 حلول وٕایجاد التنمویة، المعرفة تطویر في نتائجه من اإلفادة یتم لم ذإ القیمة قلیل

 المقومات توافر ینبغي الهدف هذا ولتحقیق المجتمعي، الواقع علمیة لمشكالت
  :اآلتیة

 الممارسات واقع تطویر في التربوي البحث إلیها توصل التي المعرفة توظیف -
 .خطط واضحة وفق التنمویة

 البحث نتائج بین االرتباط لتحقیق الباحث بها تزمیل علمیة معاییر وجود -
 .الممارسات التربویة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة وواقع التربوي
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 بحوث خالل من التنوي المصري الواقع قضایا معالجة في التكامل تحقیق -
 .المتداخلة التربویة التخصصات

صناع  یطلبها نمویةت قضایا تعالج التي الموجهة التربویة البحوث تشجیع -
 السیاسة التنمویة.

 البحوث خالل من إلیها التوصل یتم التي النظریة التربویة المعرفة تحویل -
 التنمویة. الممارسات تطویر في تفید تطبیقات عملیة إلى األساسیة

 كافة بین التربوي البحث إلیها توصل التي التنمویة المعرفة ثقافة نشر  -
 .قطاعات الحیاة

 المجتمعي الواقع إصالح تستهدف التي التطبیقیة التربویة بالبحوث االهتمام -
  .وتجدیده

عملیة تخطیط  على والقائمین التربیة مجال في الباحثین بین والتعاون التنسیق -
 .الساسیات التنمویة

 .التنمویة بالسیاسات المتعلقة القرارات في صنع التربویة البحوث نتائج توظیف -
 مخرجات الخطط التنمویة نحو على القائمین لدى اتجاهات إیجابیة تكوین -

 .التربوي البحث
 جانب من الفهم سهلة تكون التربویة البحوث لنتائج مبسطة مستخلصات عمل -

 .القائمین على عملیة التخطیط التنموي
 الواقع احتیاجات ضوء على التربویة للبحوث المستمر والتقویم المراجعة -

  .المصري وخططه التنمویة
التربوي في القطاع  البحث مقومات لتفعیل الالزمة واآللیات اتاإلجراء
 :التنموي

 من مجموعة تحقیق التنمیة في التربوي البحث مقومات تفعیل یتطلب
عملیة  بوصف للبحث التربوي، الداعمة البیئة تكفل توفیر التي واآللیات اإلجراءات

 هي للبحث لبیئة الداعمةوا بالمعرفة والبحث، تؤمن بیئة داخل إال التنمو التنمیة
بحثه،  إنجاز الباحث یستطیع حتى البحث، بیئة في توافره ینبغي عام تربوي مناخ

 مخرجات على إیجاباً  ینعكس مما ویسر، سهولة في منه المرجوة النتائج ویحقق
التنمویة  األبحاث من بمزید القیام نحو ویدفعهم ویحفز الباحثین التربوي، البحث

 الباحثین عن بعض الداعمة امتناع البیئة هذه غیاب على رتبیت وقد الهادفة،
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 تطلعات إلى مستوى ترقى ال أبحاث بإنجاز منهم البعض قیام أو بالبحث، القیام
وآلیاته  التربوى البحث مقومات تفعیل إجراءات توضیح ویمكن التنمیة المستدامة،

  :یلي فیما متطلبات التنمیة المستدامة لتلبیة
تربیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، فالتنمیة تغییر هادف تعزیز هدف ال -

لالنتقال باإلنسان والمجتمع من وضع غیر مرغوب فیه  ومقصود ومخطط
إلى وضع یصبو للوصول إلیه، وفق خطط ومنهاج شامل قائم على دراسة 

 موضوعیه للواقع اإلنساني المعاش بكل جوانبه.
التقني واالجتماعي والسیاسي واألمني زیادة الوعي االقتصادي والتعلیمي و  -

واألخالقي والبیئي لدى الباحثین التربویین وتربیتهم على تحمل المسؤولیة 
 والتعاون وصدق المواطنة واالنتماء لحمل أعباء التنمیة المستدامة.

إعادة تقییم الجامعة تقییًما واقعّیا للتحقق من وجود تكامل تربوي بین  -
حیتها وتنفیذها لما هو مأمول منها نحو التنمیة مقوماتها، للتأكد من صال

  .المستدامة، وتعرف االنحرافات المحتملة الحدوث ومعالجتها
تنظیم دورات تدریبیة داخل الجامعة وخارجها تتناول أسس التنمیة المستدامة  -

وأسالیب تحقیقها ومؤشرات نجاحها، واالستعانة بالخبراء والمختصین 
  خرین في هذا الشأن.واالستفادة من تجارب اآل

تضمین أهداف المناهج التربویة، واعتماد مناهج ومحتویات تعلیمیة تتضمن  -
 .مبادئ التنمیة المستدامة ومجاالتها ودور اإلنسان فیها

التنوع والتمایز في البرامج والمقررات الدراسیة والمناهج الجامعیة؛ لتلبیة  -
ت سوق العمل وقطاع االحتیاجات المختلفة للطالب، والتوافق مع تطورا

اإلنتاج والخدمات واالهتمام بقیام طالب الجامعة برحالت لمراكز البحوث؛ 
  لكى یطلعوا على أحدث ما یجرى من أبحاث في هذه المراكز العلمیة.

تفعیل دور المركز والوحدات ذات الطابع الخاص بكلیات التربیة؛ لتقدیم  -
  الخدمات البحثیة واالستشاریة للمجتمع.

 .العناصر أفضل النتقاء التربیة بكلیات الباحثین اختیار قواعد تطویر -
 للبحث األساسیة المهارات اكتساب یكفل بما العلیا الدراسات برامج تطویر -

 .التربوي الجید والفعال
  .وفاعلیة كفاءة أكثر العلیا الدراسات طالب لقبول معاییر وضع -
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للمعایشة عن قرب  قدمةالمت الدول جامعات إلى الخارجي االبتعاث في التوسع -
لطبیعة الدور الذي تقوم به كلیات التربیة في خدمة المجتمع وقضایاه 

  التنمویة.
  للباحثین. المستمرة العلمیة التنمیة لتحقیق العمل وورش التدریب دورات تنظیم -
 .الوطني المستوى على التربوي للبحث ومحددة واضحة سیاسة وجود -
 .الجامعات مستوى على لنةمع بحثیة وخطط استراتیجیات وجود -
 .العلمیة األقسام مستوى على البحثیة األولویات تحدد بحثیة خریطة تصمیم -
 المعرفة لتطبیق وكافة الوزارات التربیة كلیات بین الفعالة للشراكة آلیات وجود -

 .التربویة
 .المتعددة التربویة المجاالت في المدعومة البحثیة المشروعات تشجیع -
 بالبحث یرقى بما التدریس هیئة ألعضاء العلمیة ترقیاتال معاییر تطویر -

  .التربوي
 .حلها نحو التربویة البحوث وتوجیه التربویة الممارسات بمشكالت أدلة إعداد -
 .منها للمستفیدین التربویة البحوث نتائج لتسویق آلیة إیجاد -
 تخصص كل مستوى على المنجزة العلمیة لألبحاث بیانات قاعدة توفیر -

 .تربوي
 قواعد في االشتراك یكفل بما بها، الرقمیة والنظم الجامعیة المكتبات تطویر -

الدولیة، ویما ییسر فرص االطالع على تلك األبحاث والرسائل  المعلومات
 .سواء أكانت كاملة أم مستخلصاتها

مقترحات بخریطة بحثیة تربویة لتحقیق متطلبات التنمیة المستدامة بالمجتمع 
  المصري:

 -٧أشارت إلیه نتائج الدراسة التحلیلیة وجاء بالجداول من ( في ضوء ما
) تقدم الدراسة الراهنة بعض المقترحات بقضایا تربویة مهمة تحتاج للدراسة ١١

  والبحث للمساهمة في تحقیق التنمیة المستدامة بالمجتمع المصري. 
 :المصرى والنفسیة للمجتمع االجتماعیة المشكالت •
  .عنفال-  .األمیة-  .المخدارت-
  .أطفال الشوارع)- األطفال المحرومین (بال مأوى-  .البطالة-
  .أسالیب التنشئة االجتماعیة-  .العالقات األسریة-  .العشوائیات-
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  المشاركة السیاسیة -
  :التعلیم والتعلم •

  .أسالیب التربیة -   .إعداد المعلم -
  .تنمیة االبتكار واألبداع -  .تنمیة المهارات الفنیة -
  .تنمیة المفاهیم االجتماعیة واألخالقیة -  .ت الخاصةتعلم ذوى االحتیاجا -
  .تأثیرات االلتحاق بالدراسة -  .معاییر نمو الطفل المصرى -
  .اإلعالم التربوي -  .المعوقات االجتماعیة للتعلم -
   :تعلیم الكبار •

  .تكنولوجیا تعلیم الكبار -  .األمیة -
  .مهارات الحیاة -  .البرامج التدریبیة -
  .رعایة المسنین -  .تأثیرات التقدم في العمر -
  :مشكالت التعلیم الجامعى وقبل الجامعى •

 .مخرجات التعلیم قبل الجامعى وأثرها فى كفاءة التعلیم الجامعى -
  .إدارة مؤسسات التعلیم العالي -  .الجودة وضوابطها في التعلیم -
  .الجامعة االفتراضیة والتعلیم والتعلم اإللكترونى -
  :التكنولوجیا والمجتمع •

  .أثر التغیرات التكنولوجیة فى المجتمع -  .حو التكنولوجیااالتجاهات ن -
  .المدرسة الذكیة    -  .الثقافة التكنولوجیة    -
  .تكنولوجیا االتصال والتغیر االجتماعي  -
 :الصحة النفسیة •
  .العوامل االجتماعیة في انتشار المرض -  .انتشار المرض النفسى -
  .نفسیة والصحة البدنیةالعالقة بین الصحة ال -  .تعزیز الصحة النفسیة -
  .رعایة الطفل -  .اإلرشاد النفسى -
  .الصحة النفسیة واإلبداع والتفوق -  .الصحة النفسیة في المدرسة -
  .الصحة النفسیة والسلوك االجتماعى -  .الفن والصحة النفسیة -
 :الثقافة والسلوك اإلنساني•
  .اكتساب القیم -  .التربیة البیئیة -  .مهارات التفكیر -
  .الوعى السیاحي -  .تعزیز الثقافة العلمیة -  .ةالعولمة والثقاف -
  .الثقافة الشعبیة -  .العالقة بین المكان والسلوك -   .تأثیر الثقافات الوافده -
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  المراجـــــــــع
  المراجع العربیة: - أوالً 

إبراهیم أحمد السید: تطویر دور جامعة األزهر فى التنمیة البشریة فى ضوء 
دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، التحدیات العالمیة المعاصرة،رسالة 

 .٢٠٠٥جامعة األزهر، 
تطویر البحث العلمي في الجامعات المصریة في : إبراهیم الدسوقي عوض اهللا

ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة رؤیة مستقبلیة، رسالة دكتوراه غیر 
 .٢٠١٣منشورة، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة، 

 آفاق، مكتبة فلسطین، في التربوي البحث فرا: أولویاتوفاروق ال إحسان األغا
  .٢٠٠١غزة، 

إحسان األغا، وفاروق الفرا: أولویات البحث التربوي في فلسطین، غزة، مكتبة 
 .٢٠٠١آفاق، 

أحمد إسماعیل حجي وحسام حمدي عبدالحمید: الجامعة والتنمیة البشریة أصول 
 .٢٠١٢تب، القاهرة، نظریة وخبرات عربیة وأجنبیة مقارنة، عالم الك

التنمیة المتواصلة، مكتبة بستان المعرفة، اإلسكندریة، : أحمد الرسول أبو الیزید
٢٠٠٧. 

أحمد زاید وآخرون: قیم التنمیة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس  
 . ٢٠١٠الوزراء، دیسمبر 

التعلیمیة،  أسماء عبد السالم عبد القادر: دور البحث التربوي في صنع السیاسة
، رابطة التربیة الحدیثة، القاهرة، مایو ٣١، ع ١١عالم التربیة، س 

٢٠١٠. 
أمجد ناهض سكیك: دور المشاركة المجتمعیة في التنمیة الحضریة المستدامة في 
مدینة غزة حالة دراسیة تجربة لجان أحیاء بلدیة غزة، رسالة ماجستیر 

 .٢٠١٢عة اإلسالمیة بغزة، غیر منشورة، عمادة الدراسات العلیا، الجام
أمطانیوس میخائیل: مشكالت البحث التربوي كما یراها أعضاء هیئة التدریس في 
الكلیات التربویة في سوریة، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم 

 .٢٠٠٦، ١، ع٤النفس، مج 
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إمیل فهمي شنودة: معالم إنشاء جامعة مصریة بحثیة خاصة دراسة عینیة، 
تمر العلمي التاسع" تحدیات التعلیم في العالم العربي"، كلیة التربیة، المؤ 

 .٢٠٠٩نوفمبر  ١١ - ١٠جامعة المنیا، 
في  العلیا الدراسات طلبة تواجه التي الدراسیة إیاد زكي عبدالهادي: المشكالت

علیها، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  التغلب وسبل اإلسالمیة الجامعة
 .٢٠٠٥، عة اإلسالمیة بغزةكلیة التربیة، الجام

إیهاب السید إمام: التنمیة المهنیة ألعضاء هیئة التدریس بالجامعات المصریة في 
، ٣، ع ٢٣ضوء وظائف الجامعة، مجلة البحوث النفسیة والتربویة، س 

 .٢٠٠٨كلیة التربیة، جامعة المنوفیة، 
  .٢٠٠٣باتر محمد علي وردم: العالم لیس للبیع، األهلیة، عمان، 

باسل البستاني: جدلیة نهج التنمیة البشریة المستدامة، مركز دراسات الوحدة 
 .٢٠٠٩العربیة، بیروت، 

" نحو ٢٠٠٣تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 .٢٠٠٣إقامة مجتمع المعرفة"، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، عمان، 

اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد بن مكتوم: تقریر المعرفة  برنامج األمم المتحدة
 .٢٠٠٩العربي، دار الغریر، دبي، 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: تقریر التنمیة البشریة اإلنسانیة، ترجمة: لجنة األمم 
 .٢٠١٠المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا ( االسكوا)، 

، مؤسسة محمد ٢٠١١: تقریر المعرفة العربي للعامبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 .٢٠١١بن راشد بن مكتوم، طبع شركة دار الغریر، دبي، 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم متنوع، تقریر 
 .٢٠١٣التنمیة البشریة، 

الفتراضیة ثناء عبدالجبار وآخرون: ضمان جودة البحث العلمي باستخدام المكتبة ا
، ١٢، ع ٦العلمیة، المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، مج 

 .٢٠١٣مركز تطویر التفوق، جامعة العلوم والتكنولوجیا، صنعاء، 
، قطاع العلوم ٢٠١١ -٢٠٠٦جامعة القاهرة: خطة جامعة القاهرة للبحث العلمي 

ة القاهرة، مارس اإلنسانیة، قطاع الدراسات العلیا والبحوث العلمیة، جامع
٢٠٠٦. 
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١٤٢

، اإلطار ٢٠١٢ -٢٠٠٦: خطة جامعة القاهرة للبحث العلمي (أ)جامعة القاهرة
العام، قطاع الدراسات العلیا والبحوث العلمیة، جامعة القاهرة، مارس 

٢٠٠٦. 
، قطاع ٢٠١٢ -٢٠٠٦: خطة جامعة القاهرة للبحث العلمي (ب) جامعة القاهرة

سات العلیا والبحوث العلمیة، جامعة القاهرة، العلوم اإلنسانیة، قطاع الدرا
 .٢٠٠٦مارس 

جون وارین: كیف نعرف ما یصون البیئة؟ نظرة إلى الماضي والمستقبل، مبادئ 
التنمیة المستدامة، تحریر: دوجالس موسشیت، ترجمة: بهاد الدین 

 .٢٠٠٠شاهین، الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة، القاهرة، 
ث العلمیة والتربویة بین النظریة والتطبیق، مكتبة الدار العربیة حسن شحاتة: البحو 

 .٢٠٠١للكتاب، القاهرة، 
حسین كامل بهاء الدین: مفترق الطرق، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

٢٠٠٣. 
حسین مطاوع الترتوري: البحث العلمي خطته وأصالته ونتائجه، مجلة جامعة 

 .٢٠١٠الدراسات، العدد العشرون، القدس المفتوحة لألبحاث و 
حمید مجید البیاتي: المعجم الجامع لعلوم البیئیة والموارد الطبیعیة، الوراق، عمان، 

٢٠٠٨. 
، دار ٣مناهج البحث فى العلوم النفسیة والتربویة، ط: رجاء محمود أبو عالم
 .٢٠٠١القاهرة، ، النشر للجامعات

علوم النفسیة والتربویة، دار النشر رجاء محمود أبو عالم: مناهج البحث في ال
 .٢٠٠١الجامعات، القاهرة، 

رحیم یونس كروالعزاوي: مقدمة في منهج البحث العلمي، سلسلة المنهل في العلوم 
 .٢٠٠٩ التربویة،

 .٢٠٠٦زید محمد الرماني: اقتصاد وتنمیة، مكتبة الرشد، الریاض، 
 .٢٠٠٤الوفاء، المنصورة، دار ، حریة الرأي الواقع والضوابط: سالم البهنساوي

 .٢٠٠١، القاهرة، دار النهضة العربیة، بحوث اإلعالم: سامى طایع
سامي ملحم: مناهج البحث في التربیة وعلم النفس، عمان، دار المسیرة للنشر 

 .٢٠٠٠والتوزیع والطباعة، 
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١٤٣

سعد طه عالم وفرید أحمد عبد العال: اقتصادیات التنمیة البشریة، األنجلو 
  .٢٠١٢القاهرة،  المصریة،

 دول في التنمیة خطط مع توافقها ومدى التربویة البحوث :وآخرون الضحیان سعود
 العلمي البحث ندوة إلى مقدمة ورقة العربیة، الخلیج لدول مجلس التعاون

والتطلعات،  والمعوقات الواقع :العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس بدول
 .٢٠٠٠نوفمبر  ١٤ - ١٢ الریاض،

صابر العطار: البحث التربوي وعملیة صنع القرار ورسم السیاسة التعلیمیة سالمة 
في جمهوریة مصر العربیة، دراسة تحلیلیة نقدیة، مؤتمر السیاسات 

 .٢٠٠٥التعلیمیة في الوطن العربي، القاهرة، 
 .٢٠٠١جامعة القاهرة، ، الجامعات الثوابت والمتغیرات: صالح بدیر

مجلة المستقبل ، رؤیة عملیة –االقتصادي العربي التعاون ، طاهر حمدي كنعان
 .٢٠٠١، ، یونیو٢٦٨العدد ، العربي

األسس  –تصمیم وتنفیذ استطالعات وبحوث الرأى العام واإلعالم : عاطف العبد
 .٢٠٠٢، القاهرة، دار الفكر العربى، النظریة والنماذج التطبیقیة

علمي التربوي في التعلیم عبد التواب سید عیسي یوسف: رؤیة مستقبلیة للبحث ال
ینایر في مصر، قسم التعلیم العالي  ٢٥ في ضوء ثورة    العالي

 . ٢٠١٥والجامعي، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة، 
عبد الرحمن صالح عبداهللا: البحث التربوي وكتابة الرسائل الجامعیة، مكتبة الفالح 

 .٢٠٠٦للنشر والتوزیع، الكویت، 
بعض المؤشرات المتعلقة بالكلفة والعائد،  صعیدي: التعلیم والتنمیةعبد اهللا ال

المؤتمر السنوي الثاني " التخطیط االستراتیجي لنظم التعلیم المفتوح 
مركز التعلیم المفتوح، جامعة عین  ،١واإللكتروني إطار للتمیز"،ج 

 .٢٠٠٧مایو  ٢٨ - ٢٧شمس، 
العلمي في كلیات التربیة من عبد اهللا المجیدل و سالم شماس: معوقات البحث 

وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة دراسة میدانیة كلیة التربیة بصاللة 
، ٢و١، ع ٢٦مج ، أنموذجا، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربویة والنفسیة

 . ٢٠١٠جامعة دمشق، سوریا، 
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١٤٤

عبد اهللا بیومي: تطویر إجراء البحوث التربویة في مجال تعلیم الكبار تصور 
، المركز القومي للبحوث ١،ج ٢، ع ١ترح، مجلة البحث التربوي، مجمق

 .٢٠٠٢التربویة والتنمیة، القاهرة، 
عبد اهللا سلیمان و علي الصبیحي: دلیل تحكیم الرسائل والبحوث العلمیة في 

، كلیة ٢، ج ٦٣المجال التربوي والنفسي، مجلة كلیة التربیة بالزقازیق، ع 
 .٢٠٠٩أبریل  جامعة الزقازیق،، التربیة

عبداهللا أبو بطانة: مفهوم التربیة المستدامة، الملتقى العربي الثالث للتربیة والتعلیم، 
  .هـ١٤٢٧بیروت، 

عدنان یاسین مصطفي: التنمیة المستدامة بین آیدولوجیا الشمال ومأزق الجنوب، 
دراسات في التنمیة المستدامة في الوطن العربي، بحوث الندوة الفكریة 

 .٢٠٠٠مها قسم الدراسات االقتصادیة، بغداد، التي نظ
عال الخواجة: قضیة التعلیم في مصر العائد االقتصادي واالجتماعي، شركاء 

 .٢٠٠٨التنمیة للبحوث واالستشارات والتدریب، القاهرة، 
علي أحمد مدكور: االستثمار في التعلیم بین خبرات الماضي ومشكالت الحاضر 

 .٢٠٠٩كر العربي، القاهرة، وتصورات المستقبل، دار الف
علي أحمد مدكور: التعلیم العالي في الوطن العربي الطریق إلى المستقبل، دار 

 .٢٠٠٠الفكر العربي، القاهرة، 
 مجتمع متطلبات ضوء على التربوي البحث مقومات علي عبدالؤوف محمد: تفعیل

معي، مستقبلیة، المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجا رؤیة المعرفة
المجلد الثامن، العدد الثاني، مركز تطویر التفوق، جامعة العلوم 

  . ٢٠١٥والتكنولوجیا، صنعاء، 
عنود القبندي: تلوث المیاه في الوطن العربي مشكلة خطیرة، مجلة بیئتنا الخلیجیة، 

، نشرة فصلیة تصدر عن لجنة التوعیة واإلعالم البیئي بدول ١٠ع 
 .٢٠١٠، دیسمبر ١٠لعربیة، عمجلس التعاون لدول الخلیج ا

 .٢٠٠٥فاروق عبده فلیه: اقتصادیات التعلیم، دار المسیرة، عمان، 
فتحي مصطفي الزیات: أثر اإلنفاق على التعلیم على المحددات المعرفیة للتنمیة 
المستدامة دراسة تحلیلیة مقارنة لواقع العالم العربي على المؤشرات 
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١٤٥

، كلیة التربیة، ٤، العدد١٤لنفسیة، المجلد الدولیة، مجلة العلوم التربویة وا
  .٢٠١٣جامعة السلطان قابوس، دیسمبر 

فتحیة معتوق عساس: مدى استخدام مهارات ما وراء المعرفة في البحث التربوي 
من خالل دراسة المقررات لدى طالبات الدراسات العلیا في كلیات التربیة 

، ، كلیة التربیة٢، ع ١٢للبنات، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، مج 
 .٢٠١١جامعة البحرین، یونیو 

فرحان فرجاني: البحث العلمي واألمن القومي وبحوث الدول النامیة، مجلة قضایا 
 .٢٠٠٤، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة،٢٨التنمیة، ع 

 بویةالتر  األكادیمیة اإلنتاجیة لتطویر مقترح النیرب: تصور الرحمن عبد فرید
 خطط ضوء في بغزة الفلسطینیة الجامعات في الدراسات العلیا لبرامج

 العربیة، والدراسات معهد البحوث منشورة، غیر دكتوراه رسالة التنمیة،
 .٢٠١٠ القاهرة، العربیة، الدول جامعة

 الجامعات العلیا في الدراسات تواجه التي نشوان: المشكالت فؤاد العاجز وجمیل
 في بالجامعات الفلسطینیة العلیا الدراسات" بعنوان دراسي میو  الفلسطینیة،

 .٢٠٠٥اإلسالمیة، غزة، ، الجامعة"المعاصرة التحدیات ضوء
 في العلیا الدراسات برامج تواجه التي المشكالت :نشوان وجمیل العاجز فؤاد

 بالجامعات العلیا الدراسات "األول الدراسي الیوم الجامعات الفلسطینیة،
 ووحدة العلیا الدراسات عمادة ،"التحدیات المعاصرة ضوء في ةالفلسطینی
 .٢٠٠٥مایو  ١٧ غزة، اإلسالمیة، الجامعة الجودة،

، مجلة ٢٠٠٩فوزي سعید الجدبة: دور الجامعات العربیة في التنمیة االقتصادیة 
، جامعة ١، ع ١٢جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، مج 

 .٢٠١٠األزهر بغزة، 
وزیة المرساوي: المعالجة التربویة لموضوع التنمیة المستدامة من خالل المناهج ف

التعلیمیة والكتب المدرسیة نموذج السنة األولي من سلك البكالوریا علوم 
، كلیة ١، ع ٤لمادة الجغرافیا، المجلة التربویة الدولیة المتخصصة، مج 

 .٢٠١٥التربیة، جامعة اإلمارات، 
 بكلیات التربوي البحث هاب والصدیق اسماعیل محمد: تطویرفیصل محمد عبدالو 

 بالجامعات كلیات التربیة جودة ضمان معاییر ضوء في السودانیة التربیة
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١٤٦

، ١٨، ع ٧العربیة، المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، مج 
 . ٢٠١٤مركز تطویر التفوق، جامعة العلوم والتكنولوجیا، صنعاء، 

ید زیتون: منهجیة البحث التربوي والنفسي من المنظور الكمي كمال عبد الحم
 .٢٠٠٤والكیفي، القاهرة، عالم الكتب، 

 الجمهوریة في التنمیة متطلبات ضوء في وٕادراته التربوي البحث كمال علي: تنظیم
 التربویة، الدراسات معهد منشورة، غیر دكتوراه رسالة العربیة السوریة،

 .٢٠١١القاهرة،  جامعة
لعلي بوكمیش: معوقات توظیف البحث العلمي في التنمیة بالعالم العربي،  

 .٢٠١٤، ١٢األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، ع 
ماجد محمد الزیان: معوقات البحث التربوي بجامعات غزة كما یراها أعضاء هیئة 

 -أخالقیاته -التدریس وسبل تطویره، مؤتمر " البحث العلمي مفاهیمه
 ١١ -١٠وظیفه"، عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمیة بغزة، ت

 .٢٠١١مایو
مجدي عزیز إبراهیم: جهود الباحثین التربویین لتطویر التعلیم أهي صرخة مبحوحة 
تئن في الظالم، المؤتمر القومي السنوي الثاني عشر العربي الرابع " 

الشاملة ونظم تطویر أداء الجامعات العربیة في ضوء معاییر الجودة 
، مركز تطویر التعلیم الجامعي، جامعة عین شمس، ١االعتماد"، ج 

 .٢٠٠٥دیسمبر  ١٩- ١٨
، األردن، دار ٢محمد إبراهیم وعبد الباقي أبو زید: مهارات البحث التربوي،ط

 .٢٠١٠الفكر، 
محمد صالح تركي القریشي: علم اقتصاد التنمیة، دار إثراء للنشر، عمان، 

٢٠١٠. 
، مناهج البحث فى العلوم التربویة والنفسیة: الظاهر الطیب وآخرون محمد عبد

 .٢٠٠٠، القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة
حمد عبدالفتاح القصاص: التنمیة المستدیمة، المكتبة األكادیمیة، القاهرة، م

٢٠٠٩. 
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محمد عبدحسین الطائي: نحو استراتیجیة فاعلة لضمان الجودة في البحث العلمي 
، ١٠العربي، المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، ع بالوطن 

 .٢٠١٢مركز تطویر التفوق، جامعة العلوم والنكنولوجیا، 
محمد عثمان غنیم وماجدة أحمد أبو زنط: التنمیة المستدامة فلسفتها وأسالیبها، 

 .٢٠٠٧دار صفاء، عمان، 
ة للتجسیر بین محمود عبد المجید عساف، وصهیب كمال األغا: رؤیة مقترح

البحث التربوي وصناعة السیاسة التعلیمیة الفلسطیني دعوة للخروج عن 
 ١١ -١٠المألوف، مؤتمر" البحث العلمي مفاهیمه أخالقیاته توظیفه"، 

 .٢٠١١مایو 
 .٢٠٠٧مدحت القریشي: التنمیة االقتصادیة، دار وائل، األردن، 
ار الیازوري العملیة للنشر مروان أبو حویج: البحث التربوي المعاصر، عمان، د

 .٢٠٠٢والتوزیع، 
مریم أحمد مصطفي وٕاحسان حفظي: قضایا التنمیة في الدول النامیة، دار 

 .٢٠٠١المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 
 .٢٠٠٤مساعد بن عبد اهللا النوح: مبادئ البحث التربوي، الریاض، 

طن العربي مصطفي عبدالعظیم الطبیب: ضمان جودة البحث العلمي في الو 
دراسة تحلیلیة میدانیة، المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، 

 .٢٠١٣ ، مركز تطویر التفوق، جامعة العلوم والتكنولوجیا،١٣ع ، ٦مج
معجب أحمد معجب العدواني: إسهام الجامعة في معالجة تحدیات التنمیة 
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