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درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية لمعوقات 
توظيف أساليب دراسة المستقبل في البحوث التربوية

الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة التع��رف اإىل درجة تقدير عينة م��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س باجلامع��ات الفل�سطينية 
ملعوق��ات توظي��ف اأ�ساليب درا�سة امل�ستقب��ل يف البحوث الرتبوية. ولتحقيق ذلك اتب��ع الباحث املنهج الو�سفي 
التحليل��ي، بتطبي��ق ا�ستبان��ة تكونت من ثالث��ة جماالت ه��ي: )معوقات مرتبط��ة باملنهج، معوق��ات مرتبطة 
باملعرف��ة، معوق��ات مرتبط��ة بالرغب��ة والقناعات( عل��ى عينة م��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بكلي��ات الرتبية 
باجلامع��ات الفل�سطيني��ة )االإ�سالمي��ة – االأزه��ر – القد���س املفتوح��ة – االأق�س��ى( مكونة م��ن )65( ع�سوًا. 
واأظه��رت النتائ��ج اأن درج��ة التقدير الكلية ملعوق��ات توظيف اأ�سالي��ب درا�سة امل�ستقب��ل يف البحوث الرتبوية 
%(، وجاء جمال )الرغب��ة والقناعات( يف املركز االأول بوزن ن�سبي  ج��اءت كب��رة عند وزن ن�سبي )72.81 
%(، واأخرًا جاء جمال )املعرفة(  %(، يليه جمال )املنهج( يف املركز الثاين بوزن ن�سبي )73.81   78.97(
 يف املرتب��ة الثالث��ة ب��وزن ن�سب��ي )73.56 %(، واأن��ه ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى
 )α ≤ 0.05( ب��ن متو�سط��ات درج��ات تقدي��ر اأفراد العين��ة لهذه املعوق��ات تعزى اإىل متغ��ر )طبيعة العمل، 
والعم��ر(، يف ح��ن توجد فروق تعزى لعام��ل التخ�س�س وذلك ل�سال��ح تخ�س�س )املناهج وطرائ��ق التدري�س(، 
وا�ستنتج��ت الدرا�س��ة اأن جه��ود الباحث��ن يف جم��ال الدرا�س��ات امل�ستقبلية، ال تتع��دى االجن��از البحثي، دون 
االإمي��ان بج��دوى نتائجه، واأو�ست الدرا�سة بتعزيز توجهات طلبة الدرا�س��ات العليا نحو الدرا�سات امل�ستقبلية 

يف كليات الرتبية.

الكلمات املفتاحية: معوقات، اأ�ساليب، درا�سة امل�ستقبل، البحوث الرتبوية.
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Palestinian Universities Faculty Members' Assessment of 
Obstacles Hindering the Use of Future Study Methods in 

Educational Research

Abstract:

The study aimed to assess the opinions of a sample of faculty members 
in Palestinian universities regarding the obstacles that hinder the use of 
future study methods in educational research. To achieve this, the researcher 
followed the descriptive analytical method by administering a questionnaire 
consisting of obstacles distributed over three  dimensions: (methodology, 
knowledge and desire and convictions) to 65 participants from Colleges of 
Education in Palestinian universities (Islamia – Al-Azhar – Al-Quds – Al-Aqsa). 
The results showed that the overall degree of the faculty members' assessment 
of the obstacles facing future study methods in educational research was 
(72.81%). The dimension (desire and convections) ranked first with a relative 
weight of (78.97%), followed by the (methodology) dimension with a relative 
weight of (73.81). The dimension (knowledge) came in third place with a 
relative weight of (73.56%). There were no statistically significant differences 
at the level (α≤0.05) between the mean scores of the participants' evaluation 
of these obstacles due to two variables (nature of work and age); while there 
were differences attributed to the factor of specialization in favor of curricula 
and teaching methods. The study concluded that the efforts of researchers in 
the field of future studies do not exceed the research achievement, without 
believing in the feasibility of its results. The study recommended enhancing 
the attitudes of graduate students towards future studies in the colleges of 
education.

Keywords: obstacles, methods, future study, educational research. 
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المقدمة:
اإن اأه��م ممي��زات هذه املرحل��ة من تطور الب�سرية، ه��و املعرفة العلمية املتولدة عن البح��ث العلمي، التي 
اأ�سبح��ت ال�سبيل لتحقي��ق التجديد واالإبداع وبلوغ الغايات االإن�سانية ال�سامية، مثل احلرية والعدالة واالأمن 
االإن�ساين، حيث تعد وب�سورة وا�سحة حمركًا قويًا للتحوالت االقت�سادية واالجتماعية، فثمة رابط قوي بن 

م�ستوى املعرفة والقدرة االإنتاجية للمجتمع.
ومل��ا كان النم��و االقت�سادي القائم على اأن�سطة البحث والتطوير ق��ادرًا على دفع عملية التنمية ب�سكل مطرد، 
ف��اإن النم��و وفق املفاهي��م احلديثة ال يحدث نتيجة لرتاكم املوارد فقط، بل نتيج��ة حت�سن االإنتاجية وزيادة 
القيم��ة امل�ساف��ة يف العملي��ات االإنتاجية، وبالت��ايل بات ينظ��ر اإىل االقت�ساد احلايل على اأن��ه اقت�ساد تعليم 

ومعرفة )برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 2003(.
وعلي��ه ف��اإن التجديد الرتبوي املطلوب البد اأن ينطلق من بحث ترب��وي/ ا�ست�سرايف ر�سن، الأنه االأداة االأكرث 
فاعلي��ة يف التع��رف اإىل الواق��ع من حيث م�سكالته، وم��دى احلاجة لالإ�سالح والتطوير، كما اأن��ه اأف�سل ال�سبل 

ملعرفة مدى جناح التجديد املقرتح يف رفع م�ستوى العملية التعليمية )جمال الدين، 2006(. 
ويف ظ��ل التق��دم العلم��ي والتكنولوج��ي ال ينبغي اأن تك��ون درا�سة امل�ستقب��ل اأو البح��وث اال�ست�سرافية جمرد 
ريا�س��ة عقلي��ة، بل عم��ل علمي يه��دف اإىل تي�سر عملي��ة �سناع��ة امل�ستقبل، وجت�سي��د االآم��ال والطموحات، 
وجتن��ب امل�س��كالت واملخاطر التي تهدد املجتمعات، وتهدف من جانب اآخر اإىل حتديد غايات تكافح املجتمعات 

من اأجل بلوغها، وجمااًل اإن�سانيًا تتكامل فيه املعارف )فليه والزكي، 2003(.
لك��ن رغ��م كل ما �سب��ق، فاإن املراقب لعملي��ة البحث الرتبوي يف اجلامع��ات الفل�سطينية، واملتتب��ع لنتائج بع�س 
الدرا�سات مثل درا�سة مرجتى )2011(، واالأ�ستاذ )2008(، واالأ�سطل )2015(، والفليت )2015(، والدجني، 
اأب��و �سلط��ان، والداهوك )2018( يكاد يجزم مبجموعة م��ن املالحظات، تنم عن منطية هذه البحوث، وبعدها 

عن اال�ست�سراف، وهذه بع�س املالحظات من وجهة نظر الباحث:
1 - غل��ب عليه��ا الطاب��ع االأكادميي الذي جعل نتائجها حتظ��ى باحلفظ فوق االأرفف اأكرث م��ن اأن تتجه اإىل 

التطبيق.
2 - غلب عليها النظرة املتخ�س�سة يف هذا العلم اأو ذاك من العلوم الرتبوية، بداًل من اأن تنزع نزعة متعددة 

االجتاهات.
3 - م تهت��م بالدرج��ة الكافي��ة وبامل�ست��وى الالئق بال�سي��اق االجتماع��ي والبنية االقت�سادي��ة املتحكمة يف 

التعليم.
4 - غلب عليها التكرار يف اأكرث من جامعة )منطية املنهجيات(.

5 - غلب عليها درا�سة واقع الظاهر، اأو العالقة بن املتغرات )التحليل والربط(.
لق��د اأجمع��ت معظم الدرا�سات العربي��ة ذات ال�سلة على ق�سور اجلهود البحثي��ة الرتبوية يف جمال الدرا�سات 
امل�ستقبلية رغم اهتمام املنظمات الدولية فيها، واإقامة املنتديات واللقاءات واملوؤمترات الفكرية الداعمة لها، 
وم��ن ه��ذه الدرا�سات – على �سبيل املث��ال ال احل�سر – درا�سة الرمي�س��ي )2018(، واجلهني )2009(، واحلوت 
وتوفيق )2015(، واجل�سعمي )2017(، والغريب )2014(، ودرا�سة املالكي )2014( فقد ا�ستندت يف غالبيتها 
اإىل حتليل ر�سائل املاج�ستر والدكتوراه والبحوث املن�سورة، والتقارير الدولية ملنظمة اليوني�سكو، التي اأ�سارت 
اإىل اأن املنه��ج ال�سائ��د يف االإتباع هو املنهج الو�سفي التحليلي املتعلق بدرا�سة الواقع والدرا�سات العالئقية، واأن 

اال�ستبانات هي اأكرث االأدوات ا�ستخدامًا، يف حن خلت تلك الدرا�سات من اأي توجه م�ستقبلي يذكر.
لي���س ه��ذا على امل�ستوى العربي فقط، بل واالأجنب��ي يف الغالب، فقد اأثبتت درا�س��ة Yavuz ا)2016(، ودرا�سة 
Cavas ا )2015( الت��ي هدف��ت اإىل حتليل حمتوى ر�سائل حمتوى املاج�ست��ر والدكتوراه يف الرتبية والبحوث 
الرتبوي��ة، املن�س��ورة يف جمل��ة العلوم الرتبوية SEI، ال�س��ادرة عن املجل�س الدويل يف اململك��ة املتحدة اأن اأغلب 
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الدرا�س��ات الت��ي ركزت على مفه��وم التعليم والطرائ��ق التدري�سية، اتبع��ت املنهج الو�سفي التحليل��ي، مع ندرة 
الدرا�سات التي اتبعت االأ�ساليب امل�ستقبلية.

وعلي��ه تع��ددت االأ�سماء التي يطلقها امل�ستقبليون )املهتمون بدرا�س��ة امل�ستقبل( يف جمالهم البحثي، حتى اأنهم 
مل يتفقوا – بعد – على ماهيته، ومن االأ�سماء التي اأطلقت على هذا املجال: )امل�ستقبليات(، درا�سات امل�ستقبل، 
عل��م درا�س��ة امل�ستقب��ل، التكهنات، بح��وث ال�سيا�سات، حتلي��الت امل�ستقب��الت، جمال امل�ستقب��الت، االحتماالت، 
الدرا�س��ات املتقدمة، تخطيط امل�ستقب��ل، البحث االإ�سقاطى، االإ�سقاطات، التخطيط��ات ق�سرة وطويلة املدى، 
ار، عبد  الدرا�س��ات التنبوؤي��ة، كم��ا اختلفت التعريف��ات حول هذا النوع م��ن الدرا�سات، فعرفها �سعد الدي��ن ن�سّ
اهلل، وعبدالف�سي��ل )1995، 178( باأنه��ا: "حماول��ة لت�س��ور �سم��ات بدائ��ل امل�ستقبل املرتتبة عل��ى اخليارات 
البديل��ة وامل�س��ارات املختلفة، التي يحتم��ل اأن تتخذها االأح��داث اأو يحددها �سانعو الق��رار". وبذلك تتحدد 
ال�سم��ات امل�ستقبلي��ة كنتيج��ة للتفاع��ل املتب��ادل ب��ن جمموع��ة اخلي��ارات وامل�س��ارات املتخذة وب��ن خمتلف 
 Vallance جوان��ب النظ��ام االجتماع��ي – االقت�س��ادي – احل�س��اري ال��ذي يتك��ون من��ه املجتم��ع. ويعّرفه��ا 
وWright ا )2010، 313(  باأنه��ا: "الق��درة عل��ى التحك��م يف امل�ستقب��ل م��ن خ��الل اال�ستع��داد مبجموع��ة م��ن 
املب��ادرات واخلط��ط ملواجهة االحتماالت املختلف��ة، اأي اأن العمل امل�ستقبلي ي�سته��دف اإحداث نقلة نوعية بن 

احلا�سر وامل�ستقبل".
وعليه ميكن القول اإن املعاجلات املنهجية تختلف من درا�سة م�ستقبلية الأخرى، كذلك ما زالت اأدواتها البحثية 
حم��ل ج��دل وخالف بن �ست��ى املدار�س والتي��ارات العلمي��ة خا�سة يف جمال العل��وم الرتبوي��ة، وب�سفة عامة 

يتحكم يف هذا االختالف جمموعة من املحددات: 
1 - جم��ال الدرا�س��ة امل�ستقبلي��ة: فكل ظاهرة مدرو�س��ة تختلف عن االأخرى يف مدخالته��ا )عنا�سرها( كما 
تختلف يف العالقات والعمليات بينها، وبالتايل فمن املتوقع اختالف منهج البحث املالئم للدرا�سة، وحيث 
اإن الباحث��ن الذي��ن يقوم��ون بالدرا�سة يختلف��ون فيما بينهم من حي��ث النظرة لق�ساي��ا الدرا�سة ومدى 
الق��درة عل��ى ت�سور البدائل امل�ستقبلية للظاهرة، لذلك من املتوق��ع يف النهاية اختالف املعاجلة املنهجية 

من درا�سة م�ستقبلية الأخرى.
2 -اله��دف م��ن الدرا�س��ة امل�ستقبلية: تختلف املعاجلة املنهجي��ة للدرا�سة امل�ستقبلية باخت��الف الهدف منها، 
فمث��ال "اإذا كان ه��دف الدرا�سة ا�ستطالعي��ا )ا�ستك�سافيا(، اأي معرفة �سورة امل�ستقب��ل املتوقع اأو املحتمل 
اأو املمك��ن حتقيق��ه، فقد يكون من املنا�سب بدء اخلطوات املنهجية بعم��ل تقديرات ا�ستقرائية واإ�سقاطها 
عل��ى امل�ستقبل، مع اال�ستعانة باأ�ساليب التحليل الريا�سي��ة واأ�ساليب التخريط و االأ�ساليب املورفولوجية 
… وغرها، اأما اإذا كان هدف الدرا�سة )معياريا( مبعنى ر�سم �سورة امل�ستقبل املرغوب يف حتقيقه، فقد 
يكون من املنا�سب بدء اخلطوات املنهجية بعمل تنبوؤات حد�سية م�ستمدة من اخلربة واخليال والب�سرة، 

.)Ritchey, 2011, 215( "مع اال�ستعانة باأ�ساليب الع�سف الذهني ودلفاى و�سجرة العالقات وغرها
3 -النط��اق اجلغ��رايف للدرا�سة: ميك��ن اأن تختلف املعاجلة املنهجية للدرا�س��ة امل�ستقبلية باختالف امل�ساحة 
اجلغرافي��ة الت��ي ت�سمله��ا وتتناوله��ا الدرا�س��ة، حي��ث كلم��ا زادت امل�ساح��ة )اأو زادت التق�سيم��ات داخل 
امل�ساح��ة الواحدة( زاد التعقد املنهجي م��ن حيث عدد اخلطوات ونوع وعدد املناهج واالأ�ساليب البحثية، 
وذلك لتزايد عدد ونوع املتغرات التي نتناولها بالدرا�سة، كذلك تظهر هنا احلاجة ملزيد من املتخ�س�سن 
وقاع��دة متزاي��دة م��ن املعلوم��ات، اإ�سافة اإىل القائم��ن على معاجلة تل��ك املعلومات )الفني��ون( )ال�سيد 

وهيبة، 2018(.
4 - الرتاك��م املع��ريف ع��ن الظاهرة املدرو�س��ة: فاملالح��ظ اأن ر�سيد املعرف��ة العلمية املتوافرة ع��ن القوانن 
املتحكمة يف الظواهر املختلفة، وكيفية عملها واإمكانية توظيفها خلدمة االإن�سان عر�سة للتغر والتطور 
الدائمن �سواء مت ذلك ب�سورة تدريجية اأو ب�سورة جذرية، حيث ينق�سم الرتاكم املعريف من حيث اجتاه 
الرتاك��م اإىل: تراكم راأ�سي ويعني زي��ادة املعرفة عن الظاهرة حمل الدرا�سة، وتراكم اأفقي ويعني زيادة 
املعرف��ة ع��ن ظواه��ر جديدة مرتبط��ة بالظاهرة حم��ل الدرا�س��ة" )اجلهن��ي، 2009، 12(. وعليه، فاإنه 
با�ستم��رار عملية الرتاكم، ت��زداد احلاجة اإىل مناهج للبحث والأ�ساليب تنظ��م وتعالج ذلك الكم املعريف، 
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م��ع مالحظ��ة اخت��الف الظواهر عن بع�سه��ا يف مدى ذلك الرتاك��م، مما يوؤثر يف حتديد اجت��اه الدرا�سات 
امل�ستقبلية وحدودها، عالوة على مناهجها واأ�ساليبها البحثية.

5 -البع��د الزمني للدرا�سة امل�ستقبلية: حيث اإن امل�ستغلن بالدرا�سات امل�ستقبلية يدركون االأهمية احلا�سمة 
للزمن، على اأ�سا�س اأن الظواهر التي يدر�سونها مل تت�سكل فجاأة، لكنها ظلت تتجمع وترتاكم طيلة �سنوات 
كث��رة، مم��ا يظهر احلاجة اإىل متييز التغي��رات التدريجية احلادثة للظواه��ر يف معظم املجاالت، حتى 

ميكن ر�سدها واتخاذ ما يلزم من اإجراءات )خالف، 1986(.
6 -االنتماء القومي واالأيديولوجي: تتعدد وتتنوع الفروع العلمية التي تخدم الدرا�سات امل�ستقبلية، اإ�سافة 
اإىل وج��ود تن��وع م�سابه يف تخ�س�س��ات الباحثن، كذلك تختل��ف اجتاهاتهم وانتماءاته��م القومية، مما 
ينعك�س على الدرا�سة امل�ستقبلية، حيث يت�سح ذلك بداية يف اختيار الباحث ملدخل الدرا�سة امل�ستقبلية، 
وحت��ى قب��ل ذلك يف اختيار جمال الدرا�سة ومو�سوعها، وخالل مراحل الدرا�سة يتدخل الباحث اأي�سا يف 

اختيار املناهج واالأ�ساليب البحثية )زاهر، 1995(.
وعلي��ه ف��اإن االنتماء والتوج��ه االأيديولوجي للباحث يوؤثران على جممل اخلط��وات املنهجية للدرا�سة، ف�سال 
ع��ن تاأثرهما يف حتدي��د االأولويات البحثي��ة طبقا لالأهداف املتوقع��ة اأو املرغوبة من الدرا�س��ات امل�ستقبلية 

ذاتها. 
وميكن اأن ي�ستفيد من نتائج البحوث امل�ستقبلية كل من:

املعل��م: فق��د ي�سهم البحث امل�ستقبلي يف اإك�ساب املعلمن القدرة على االختيار من بن نظريات الرتبية املختلفة 
م��ا ينا�س��ب ميول وقدرات كل من املعلم والطالب، كما ميكن اأن ير�سد املعلمن اإىل  كيفية اتخاذ اأن�سب القرارات 
املتعلقة باختيار اأف�سل طرائق التعامل، ويحفز املعلمن على امل�ساركة يف جتديد الربامج التي تقدم، كما ي�سهم 
يف رف��ع درج��ة ا�ستعداد املعلم للتكيف والعي�س يف جمتمع متغر، وميكن املعل��م من االإ�سهام يف التنمية الب�سرية 
واالجتماعي��ة ملجتم��ع امل�ستقب��ل، واأخرا يوؤدى البحث امل�ستقبل��ي يف تربية الطفل قب��ل املدر�سة اإىل توظيف 

املعلم للمعرفة امل�ستقبلية الرتبوية )ن�سار، 1998(.
املدير: قد ي�ساعد مديري املوؤ�س�سات الرتبوية يف االإ�سهام يف عملية التنمية امل�ستقبلية يف املجتمع، ويقدم دورًا 
يف حت�س��ن اأداء مدي��ري املوؤ�س�سات داخل موؤ�س�ساتهم، م��ن حيث �سرعة تلقى االأوامر العلي��ا اأو اإر�سال التقارير 
واال�ستف�س��ارات، ويهي��ئ املديري��ن للم�سارك��ة يف �سنع القرارات، وين��ر لهم طريقة توظي��ف املعرفة الرتبوية 

امل�ستقبلية )كورني�س، 1994(.
الباح��ث: ت�ساع��د يف زيادة اإملامه باملجاالت املعرفية واالأ�ساليب املنهجي��ة املختلفة، حيث يوؤكد الكثرون على 
ارتب��اط تل��ك النوعية من البح��وث بالعديد من العلوم املختلف��ة، مثل العلوم االجتماعي��ة، ت�ساعد يف عملية 
اتخ��اذ ق��رارات ب�س��اأن بح��ث مو�سوع��ات جديدة، من حي��ث اختي��ار م�سكلة البح��ث، وحتديد اأن�س��ب الو�سائل 
البحثي��ة الإجرائه��ا، كما اأنها تر�سد اإىل كيفية اختيار ظواه��ر لها اأولوية بحثية، وذلك الأن الباحث يكون قد 
اكت�س��ب ق��درة التفكر امل�ستقبلي الذي ي�ساع��ده يف اإدراك االأ�س�س واملبادئ اجلدي��دة للمجتمع الزاحف الذي 

يجب التعامل معه )عنايت، 1996(.
متخ��ذو الق��رار: يرفع م��ن كفاءة متخذ الق��رار يف عملي��ة االختيار من ب��ن البدائل املختلفة، حي��ث اإن ذلك 
البح��ث يوف��ر االحت��كاك بع��دد كبر من االحتم��االت وامل�س��ارات واملخاطر املرتتب��ة على كل م�س��ار، كما يتيح 
ملتخ��ذ الق��رار روؤي��ة اأف�سل حلا�سر الرتبي��ة وللعوامل املوؤث��رة فيها، كما مي��د متخذ الق��رار مبجموعة منوعة 
م��ن الطرائ��ق املمكنة لتحقيق ال�س��ور املرغوبة مل�ستقبل الرتبي��ة، كما يك�سب متخذ الق��رار القدرة على متييز 

االأخطار املحتملة اأو الفر�س املمكنة من وراء اتخاذ قرار معن )ن�سار، 1998(.
وم��ن حيث اأ�ساليب الدرا�سات امل�ستقبلية، فهي تتعدد طبقا ل���: اخل�سائ�س املنهجية لدرا�سة امل�ستقبل، مداخل 
واأمن��اط ومناه��ج الدرا�س��ة العلمية للم�ستقبل، ومع ذل��ك فاإن البحث احلايل يرى عر�س بع���س تلك االأ�ساليب 
برتتيب يعتمد على درجة انت�سار ا�ستخدام تلك االأ�ساليب يف البحوث الرتبوية عامة وبحوث الدرا�سات العليا 
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خا�س��ة. ومن ه��ذه االأ�ساليب: )اأ�سلوب دلف��اى، اأ�سلوب ال�سيناري��و، اأ�ساليب النمذجة، اأ�سل��وب مد االجتاهات، 
اأ�سل��وب حتليل املحتوى، اأ�ساليب ر�سم خرائط امل�ستقب��ل(، وهنا �سيتم تو�سيح اأول اأ�سلوبن الأهميتهما يف جمال 

البحوث الرتبوية:
 :)Delphi Technique( اأوال: اأ�سلوب دلفاى

وه��و اأ�سل��وب معياري يف بحث م�ستقب��ل الق�سايا وامل�سكالت – خا�سة التي تتميز بن��درة املعلومات املتاحة عنها 
– حيث يتم جتميع عدة ت�سورات م�ستقبلية ملجموعة من خرباء تلك الق�سايا وامل�سكالت، حتى يتحقق اأق�سى 
اتف��اق ممك��ن بينه��م، دون اأن يتاأث��ر اأحدهم ب��اآراء االآخرين، حي��ث يعتمد التنب��وؤ يف هذا االأ�سل��وب على اأخذ 
ت�س��ورات عدد من اخلرباء يف جم��ال التخ�س�س اأو التخ�س�سات القريبة بخ�سو���س التغرات املنتظر حدوثها 
بامل�ستقب��ل م��ن واق��ع خرباته��م وروؤاه��م اأو ا�ست�سفافهم حلرك��ة املجتم��ع يف امل�ستقبل، وجتمع ه��ذه الت�سورات 
وت�سنف ويتم حتديد مواقع االتفاق اأو االختالف يف اآراء اخلرباء، ثم تر�سل لهم النتائج مرة ثانية لتحديد 
راأى كل خبر جتاه اآراء االآخرين، ثم يطلب من كل خبر اإبداء الراأي مرة اأخرى يف �سوء ما اأحيط به من علم 
ب��اآراء الزمالء، ومتتد هذه العملية لعدد من اجل��والت حتى يتم الو�سول ملجموعة الت�سورات التي يتفق عليها 
جمي��ع اأو اأغل��ب اخلرباء، وبالتايل يكون الراأي االأخ��ر الذي حقق االإجماع اأو �سب��ه االإجماع هو اأقرب �سورة 

للحقيقة التي ميكن اأن حتدث يف امل�ستقبل )ر�ساد، 2000(. 
ويقوم هذا االأ�سلوب على جملة من املبادئ، اأهمها: 

اأن االأحكام االإن�سانية اأحكام �سرعية واإمدادات مفيدة لتوليد التنبوؤات، واأن حكم عدد من االأ�سخا�س املثقفن 
املطلع��ن خ��ر من حك��م فرد واحد، حيث ق��د يكون م�سل��ال اأو منح��ازا، واأن احلكم اجلماعي يح��دث تفاعالت 
منطقي��ة – نف�سي��ة – اجتماعية كثرة جدا، مم��ا يح�سن من تطور التنبوؤ اجلدي��د اأو القرار ال�سائب )احلوت 

وتوفيق، 2015(. 
وتتمث��ل االأهمية الت��ي تكمن يف ا�ستخدام اأ�سلوب دلفاى، يف توفر تفاع��الت منطقية حت�سن من نوعية التنبوؤ 
)بتك��رار دورات��ه على اخل��رباء(، والتخل�س م��ن افرتا�س ا�ستمراري��ة االجتاهات احلالية ال�ستخ��دام اأ�سلوب 
اخل��رباء، مبعن��ى عزل عامل التحي��زات اأو املجامالت يف اإبداء ال��راأي التي يفر�سها مواجه��ة اخلرباء بع�سهم 
لبع���س، وبلورة عملية املحاكاة وال�سماح بتبني موق��ف اأو عدة مواقف حول مو�سوع معن، اأو ت�سليط االأ�سواء 

على جوانبه املختلفة، حتى اإن مل يتم االتفاق العام حوله )كورني�س، 1994(.
 :)Scenario Technique( ثانيا: اأ�سلوب ال�سيناريو

هن��اك مفهوم��ان لل�سيناريو، اأحدهما يتناول ال�سيناري��و على اأنه اأحد اأ�ساليب درا�س��ة امل�ستقبل، والذي يندرج 
اأ�سفل االأ�ساليب الكيفية والكلية للدرا�سات امل�ستقبلية، واالآخر يعترب ال�سيناريو هو املنتج النهائي لكل اأ�ساليب 
البح��ث امل�ستقبل��ي، مبعنى اأن اأية درا�سة م�ستقبلي��ة البد واأن تنتهي ب�سيناريوهات اأي��ا كانت االأ�ساليب الفنية 

التي اتبعت يف اإجنازها )ال�سيد وهيبة، 2018(.
وي��رى البع���س اأن ال�سيناريو عب��ارة عن �سل�سلة من االأح��داث التي نت�سورها جت��رى يف امل�ستقبل، كذلك يعرفه 
البع���س عل��ى اأن��ه و�سيل��ة ال�ستك�س��اف التفاع��الت املمكن��ة لكاف��ة االأح��داث، كذل��ك ه��و و�سيل��ة ن�ستطيع بها 
�سياغ��ة وت�سكي��ل امل�ستقبل، وهناك من يرى اأن��ه تنبوؤ م�سروط يركز على حركة املتغ��رات الرئي�سية ودورها 
 يف ت�سكي��ل �س��ورة امل�ستقب��ل، حي��ث يبداأ التنب��وؤ مبجموع��ة من االفرتا�س��ات املح��ددة م�سبقا ح��ول امل�ستقبل 

)العي�سوي، 1998(. 
ويحدد �سعداوي )2016( اأهداف اأ�سلوب ال�سيناريو كاأحد اأ�ساليب الدرا�سة العلمية للم�ستقبل يف: 

عر�س االحتماالت واالإمكانات و اخليارات البديلة التي تنطوي عليها التطورات امل�ستقبلية، كما تك�سف   .1
عنها ال�سيناريوهات املختلفة.

عر�س النتائج املرتتبة على اخليارات اأو البدائل املختلفة.  .2
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تركي��ز انتب��اه النا���س عل��ى الفاعل��ن الرئي�سي��ن وا�سرتاتيجياته��م، والعملي��ات اأو العالق��ات ال�سببية،   .3
والنقاط احلرجة التخاذ القرارات، والق�سايا التي يجب اأن حتظى باالأولوية يف اهتماماتهم. 

ا�ستث��ارة الفك��ر والتاأم��ل ح��ول ق�سايا وهم��وم امل�ستقبل من خ��الل امل�س��ارات االحتمالية، مما ي��وؤدى اإىل   .4
تن�سيط خيال النا�س، وبالتايل م�ساعدتهم يف اتخاذ قرارات اأف�سل ب�ساأن م�ستقبلهم من االآن، وطبقا الآراء 
ه��ذا الفريق ف��اإن تاأثر الدرا�سات امل�ستقبلية يف فكر النا�س وتوجهاتهم نح��و امل�ستقبل ميثل تاأثرا عاما، 
يتمث��ل يف تنمية البع��د امل�ستقبلي من تفكر النا�س، م��ن خالل تقدمي ت�سورات بديل��ة مل�سارات امل�ستقبل، 

والنا�س لهم احلق يف اختيار اأو رف�س اأي من تلك الت�سورات.  
وبالتطبي��ق على جمال الرتبية، فاإن الدرا�س��ات امل�ستقبلية يف هذا املجال – طبقا الآراء هذا الفريق – ت�ساعد 
النا���س وتب�سره��م بالبدائ��ل واالحتم��االت امل�ستقبلي��ة، التي ميك��ن اأن تتاح اأمامه��م ب�ساأن م�ستقب��ل الرتبية، 
وعليهم من االآن اتخاذ قرارات بناء على اختياراتهم من بن تلك البدائل اأو ابتكارهم لبدائل اأخرى )نتيجة 

الإعمال خيالهم( )فهمي، 1999(.  
ورغ��م كل م��ا �سبق، يوؤكد البع�س على اأن اإجراء اأية درا�سة م�ستقبلية يواجه العديد من ال�سعوبات واملعوقات، 

اأهمها ما ذكر �سعداوي )2016(، Ritchey ا )2011(، ون�سار )1998( على �سبيل املثال يف:
اإهمال التحليل الكيفي يف الدرا�سة امل�ستقبلية، واالهتمام بالكم على ح�ساب الكيف.  -

التن��اول اجلزئ��ي للبيان��ات، واالعتم��اد عل��ى بع�س املتغ��رات املوؤث��رة يف الظاه��رة دون باق��ي املتغرات   -
املجتمعية.

قل��ة البيان��ات التي يجمعه��ا الباحث عن الظاهرة، مم��ا يوؤثر �سلبا على م�سكلة البح��ث، كذلك قد يحدث   -
ق�س��ور يف فه��م الباح��ث لطبيعة الظاهرة، االأم��ر الذي يبعده عن منه��ج التفكر التكامل��ي الذي هو اأحد 

متطلبات التفكر امل�ستقبلي.
غياب التكامل البحثي بن الباحثن، وعدم توافر الروؤية ال�ساملة للظاهرة واحتماالت م�ستقبلها.  -

غي��اب املعلومات والقيود املفرو�سة على تدفقه��ا وتداولها، وحرية الو�سول اإليها، وغياب اأنظمة قانونية   -
وت�سريعية ناظمة حلمايتها.

نق�س اخلرباء والباحثن الذين يجيدون ا�ستخدام اأ�ساليب وتقنيات الدرا�سات امل�ستقبلية، �سواء خرباء   -
م�ستقبليات على امل�ستوى االأكادميي اأو التطبيقي. 

ويهدف عر�س الدرا�سات ال�سابقة التعرف – قدر االإمكان – اإىل اجلهود ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة، 
وذل��ك لتحديد موقع الدرا�سة احلالية منها متهيدا لالإف��ادة يف تف�سر النتائج وتاأ�سيل الدرا�سة احلالية، ومن 

الدرا�سات التي بحثت يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية واأ�ساليبها ومعوقات ا�ستخدامها:
درا�س��ة ال�سي��د وهيبة )2018( هدفت التع��رف اإىل طرائق ومنهجية بن��اء ال�سيناريوهات ومعاير جودتها يف 
الدرا�س��ات امل�ستقبلي��ة يف جمال الرتبية، وت�سني��ف ال�سيناريوهات من حيث الهدف منه��ا اأو القابلية والرف�س 
واأهدافها، ولتحقيق ذلك اتبع الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي، وخل�ست النتائج اإىل اأن ال�سيناريوهات عمل 
تنوي��ري يتي��ح للمجتمع��ات التعمق يف فه��م الظواهر، كما اأنه��ا تعطي للدرا�س��ات امل�ستقبلية نوع��ًا من الوحدة 
املنهجي��ة، وتعزي��ز الق��درة على االع��رتاف بال�سلبي��ات والتكيف م��ع التغير، واأن م��ن اأهم معوق��ات االعتماد 
عليه��ا يف البحوث الرتبوية �سع��ف االأ�سا�س النظري، واالفرتا�سات االأولية املتعلق��ة بغياب املعلومات والقيود 

املفرو�سة على تدفقها وتداولها.
درا�س��ة احلوت وتوفيق )2015( هدفت التعرف اإىل مفه��وم الدرا�سات امل�ستقبلية واأغرا�سها وحتديد فعاليتها 
يف التخطيط الرتبوي، ولتحقيق ذلك اتبع الباحثان املنهج الو�سفي، واأظهرت النتائج اأن الدرا�سات امل�ستقبلية 
متث��ل االأ�سا���س املعلوماتي الذي تق��وم عليه عملية التخطي��ط الرتبوي، واأن االأ�ساليب الت��ي ميكن ا�ستخدامها 
يف ا�ست�س��راف امل�ستقبل تتحدد يف اأ�ساليب كمي��ة )ا�ستك�سافية-معيارية( واأ�ساليب كيفية، اأن اختيار االأ�سلوب 

يتوقف على طبيعة الظاهرة.
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درا�سة املديفر )2009( هدفت الك�سف عن مالمح املنهج االإ�سالمي يف ا�ست�سراف امل�ستقبل، والقواعد امل�ستقبلية 
يف الق��راآن الكرمي، وال�سن��ة النبوية، ويف القواعد االأ�سولية والفقهية، وق��د ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي 
التحليل��ي وخل�س��ت النتائ��ج اإىل اأن للدرا�س��ات امل�ستقبلي��ة واأ�ساليبها فوائد كث��رة للموؤ�س�س��ة االإ�سالمية، واأن 
ا، واأن للمنهج االإ�سالمي – يف ا�ست�س��راف امل�ستقبل والعمل له – مالمح متميزة، ر�سينة،  لالأنبي��اء فقًه��ا م�ستقبل�يًّ

َتعرف لكل ذي حق حقه، وال تتجاوز احلدود ال�سرعية.
درا�س��ة اأحم��د )2009( هدف��ت حتدي��د مدى احلاج��ة اإىل الدرا�س��ات امل�ستقبلي��ة يف الوطن العرب��ي، وكذلك 
حتدي��د ال�سعوب��ات التي تواجه تطوير الدرا�سات امل�ستقبلية يف الوط��ن العربي، حيث ا�ستخدم الباحث املنهج 
الو�سفي التحليلي، ومن ثم و�سع جدول اأعمال للدرا�سات امل�ستقبلية العربية. واأظهرت النتائج اأن اأهم االأبعاد 
املنهجي��ة للدرا�س��ات امل�ستقبلية يرتب��ط باجلدل حول ا�ستخدام املنهج الكمي والكيف��ي يف هذه الدرا�سات، واأن 
اأه��م ال�سعوب��ات التي تواج��ه الدرا�سات امل�ستقبلية، عدم توف��ر قاعدة املعلومات املطلوب��ة لتحقيق اأي اإجناز 
يعتم��ده عل��ى �سعيد الدرا�س��ات امل�ستقبلية، واأنه ال توجد ف��روق ذات داللة اإح�سائية ب��ن متو�سطات درجات 

تقدير اجلامعات يف حتديد درجة احلاجة اإىل الدرا�سات امل�ستقبلية تعزى اإىل عامل )العمر، التخ�س�س(.
درا�س��ة Johansen وSamuel ا)2007( هدف��ت اإىل و�سف مالمح منهج الدرا�سات امل�ستقبلية يف الرتبية، من 
خ��الل املنهج الو�سف��ي التحليلي، وقد اأظهرت النتائج اأنه توجد خم�سة عنا�س��ر رئي�سية لعلم درا�سة امل�ستقبل 
يف مي��دان الرتبي��ة وهى: حتديد االأهداف، حتليل امل�ستقبالت البديل��ة، التخطيط  اال�سرتاتيجي، التخطيط 
التكتيك��ي، التقيي��م. حيث ميثل عن�سر التخطيط التكتيكي الدور اال�ستك�سايف يف عمليات التخطيط الرتبوي، 
ويت�سم��ن م�ساعف��ة االعتماد على نتائج البحوث )اال�سرتاتيجية( وي�ستفي��د منها ب�سكل عملي، مبعنى تطوير 
اأ�سالي��ب العمل يف ر�سم �س��ورة امل�ستقبل باالعتماد على ربط نتائج البح��وث الرتبوية بالعمليات االجتماعية، 

.PERT، )PPBS( كذلك يت�سمن التخطيط التكتيكي ا�ستخدام بع�س اأ�ساليب التنبوؤ مثل
درا�س��ة Sockett ا)2004( هدفت اإىل حتديد مدى اإمكانية الدرا�سة الدقيقة مل�ستقبل الرتبية، وقد ا�ستخدم 
الباح��ث املنه��ج النقدي واأظهرت النتائج، اأن هناك نوعن من الدرا�سة العلمية مل�ستقبل الرتبية: االأوىل، بناء 
من��اذج لع��ب كذلك بناء ت�س��ورات م�ستقبلي��ة، اأما الثاني��ة، درا�سة الظواه��ر اخلطرة يف العل��وم االجتماعية 
والتط��ور التاريخ��ي لتلك الظواهر لتحديد �سلوكها امل�ستقبلي، واأنه  اأ�سبح ينظر اإىل البحث امل�ستقبلي على اأنه 
ا�ستف�س��ار ي�سع��ى اإىل حتقيق االن�سجام بن ما يتم التنبوؤ به وما يحدث بالفعل، وت�سكيل اخلطط البديلة التي 

تتعامل مع م�سكالتنا العميقة. 
م��ن خالل العر�س ال�ساب��ق لبع�س الدرا�سات التي بحثت يف جمال الدرا�س��ات امل�ستقبلية واأ�ساليبها جند اأنه مل 
توج��د درا�س��ة – يف ح��دود علم الباح��ث – تعلقت باملعوق��ات، اإال بدرجة ب�سيطة يف درا�س��ة اأحمد )2009(، 

ودرا�سة ال�سيد وهيبة )2018(. 
لق��د بحثت درا�س��ة Johansen وSamuel ا)2007( واحلوت وتوفي��ق )2015( يف اآليات درا�سة امل�ستقبل يف 

الرتبية، ودرا�سة ال�سيد وهيبة )2018( يف اأ�ساليب درا�سة امل�ستقبل )ال�سيناريوهات(.
ولق��د اتفقت الدرا�سة احلالية يف ا�ستخدام املنهج مع درا�س��ة Johansen وSamuel ا)2007(، واختلفت مع 
باق��ي الدرا�س��ات التي اتبعت يف اأغلبها املنه��ج النقدي التاأ�سيلي، كما اختلفت معه��م يف اختيار العينة واالأداة، 

وت�سابهت جزئيا مع درا�سة اأحمد )2009(.  
ولع��ل ما ميي��ز الدرا�سة احلالية عن ال�سابقة هو اأنها تبحث يف اأهم املعوق��ات التي حتول دون ارتياد الباحثن 
الفل�سطيني��ن يف جمال الرتبي��ة للدرا�سات امل�ستقبلية، وقد ا�ستفاد الباحث م��ن الدرا�سات ال�سابقة يف تاأ�سيل 

فكرة البحث وت�سميم االأداة وتف�سر النتائج وحتليلها.
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
يف ظ��ل ث��ورة املعلومات والث��ورة التكنولوجية احلادثت��ن واملحتم��ل ا�ستمرارهما م�ستقب��ال، فمن املتوقع   -
اكت�س��اف املزيد م��ن اأ�ساليب درا�س��ة امل�ستقبل من ناحية، وزي��ادة ا�ستخدام وتطبي��ق االأ�ساليب املوجودة 
م��ن ناحي��ة اأخرى، لذا ي�سعب عل��ى الباحث العلمي يف ظل تل��ك الثورات وما �ساحبها م��ن تطور �سريع اأن 
يتغا�س��ى ع��ن ال��دور الذي تقوم ب��ه االأ�ساليب البحثي��ة للدرا�س��ات امل�ستقبلي��ة- كاأدوات جتريبية مرنة 
–  يف جمال الرتبية والتعليم، ملا لها من دور مهم يف منطقة اتخاذ القرار، واكت�ساف املوارد، ورغم ذلك 
وبع��د درا�سة ا�ستطالعية مللخ�سات جمموعة االأبح��اث ور�سائل املاج�ستر التي اأجيزت يف كليات الرتبية 
باجلامع��ات الفل�سطيني��ة واملتاحة عل��ى مكتباتها االإلكرتوني��ة ات�سحت بع�س اأبعاد الفج��وة بن الواقع 
واملاأم��ول يف ا�ستخ��دام اأ�سالي��ب درا�س��ة امل�ستقب��ل، فق��د تكاد تخل��و تلك الر�سائ��ل من ا�ستخ��دام اأ�ساليب 
الدرا�س��ات امل�ستقبلي��ة، وكانت يف اأغلبها درا�سات متعلق��ة ب� )الواقع، التقييم، العالق��ة،...(، فقد اأثبتت 
درا�سة االأ�ستاذ )2008( اأنه ال توجد توجهات م�ستقبلية للخطاب الرتبوي االأكادميي، واأنه غر نابع من 

خطة ا�سرتاتيجية اأو خريطة بحثية ر�سينة.
باالإ�ساف��ة اإىل م��ا اأظهرت م��ن ق�سور واأخطاء، وه��و ما اأثبتته درا�س��ة عفان��ة )2011(، ودرا�سة قنديل   -
)2011(، واالأ�سط��ل )2015( الت��ي اأظه��رت خل��و اجتاه��ات البح��ث الرتب��وي االأكادمي��ي م��ن الدرا�سات 

امل�ستقبلية، وعليه تتحدد م�سكلة الدرا�سة احلالية، يف االإجابة عن الت�ساوؤالت التالية:
م��ا درج��ة تقدير عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامع��ات الفل�سطينية ملعوقات توظيف اأ�ساليب   .1

درا�سة امل�ستقبل يف البحوث الرتبوية؟
ه��ل توج��د فروق ذات دالل��ة اإح�سائية بن متو�سطات درج��ات تقدير اأفراد العين��ة ملعوقات توظيف   .2
اأ�سالي��ب درا�س��ة امل�ستقب��ل يف البح��وث الرتبوي��ة تع��زى اإىل املتغ��رات: )طبيع��ة العم��ل، التخ�س�س، 

العمر(؟
م��ا �سب��ل احلد م��ن معوق��ات توظي��ف اأ�سالي��ب درا�س��ة امل�ستقب��ل يف البح��وث الرتبوي��ة باجلامعات يف   .3

املحافظات اجلنوبية لفل�سطن؟
أهداف الدارسة:

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل:
التع��رف اإىل درج��ة تقدير عينة م��ن اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامع��ات الفل�سطينية ملعوقات توظيف   .1

اأ�ساليب درا�سة امل�ستقبل يف البحوث الرتبوية.
الك�سف عما اإذا كان هناك فروق ذات داللة اإح�سائية بن متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة ملعوقات   .2
توظي��ف اأ�ساليب درا�سة امل�ستقب��ل يف البحوث الرتبوية تعزى اإىل املتغ��رات )طبيعة العمل، التخ�س�س، 

العمر(. 
و�س��ع روؤي��ة مقرتحة للحد من معوقات توظيف اأ�ساليب درا�سة امل�ستقبل يف البحوث الرتبوية باجلامعات   .3

الفل�سطينية يف حمافظات فل�سطن اجلنوبية.
أهمية الدراسة:

ميكن اإيجاز اأهمية الدرا�سة احلالية يف العنا�سر التالية:
االأهمي��ة املو�سوعي��ة: اأهمية الدرا�س��ات امل�ستقبلية كمنهج ال�ست�س��راف امل�ستقبل، ميكن م��ن خالله ا�ستك�ساف 
االجتاه��ات املوؤث��رة وحتدي��د البدائ��ل املمكن��ة لل�سيناريوهات املحتمل��ة، باعتب��اره ا�سهامًا جدي��دًا يف التنوع 
البحث��ي، واأ�سا�س��ًا علميًا ملو�س��وع التخطيط الرتبوي، كما تاأتي ه��ذه الدرا�سة كمحاولة الإزال��ة الغمو�س اأمام 
الباحث��ن اجلدد جتاه اأ�ساليب الدرا�سات امل�ستقبلية ومعوقات ا�ستخدامها، كما تاأتي ا�ستجابة للتوجه العاملي 
واملحل��ي نحو امل�ستقبل يف ظل تزاحم التط��ورات العلمية وال�سيا�سية وانعكا�ساتها على اختيار البدائل واتخاذ 

القرارات.
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االأهمية التطبيقية: ندرة البحوث الرتبوية التي ا�ستخدمت اأ�ساليب درا�سة امل�ستقبل - يف حدود علم الباحث 
- رغ��م االأهمي��ة الكبرة لتلك البحوث التي ات�سحت من نتائج وتو�سيات بع���س الدرا�سات ال�سابقة واالأدبيات 

املختلفة، وميكن اأن ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة كل من:
الباحث��ون الرتبوي��ون عامة واملتخ�س�س��ون خا�سة من حيث ت�سجي��ع اإجراء الدرا�س��ات امل�ستقبلية طبقا   .1

ملعاير حمكمة، والتعرف اإىل كيفية ا�ستخدام اأ�ساليب درا�سة امل�ستقبل يف بحوثهم.
كلي��ات الرتبي��ة والدرا�سات العليا يف اجلامع��ات الفل�سطينية )من حيث التحري للم�س��كالت امل�ستقبلية -   .2

التخطيط العلمي مل�ستقبلها(.
�سانعو ال�سيا�سة الرتبوية ومتخذو القرار الرتبوي، من حيث اتخاذ اأف�سل القرارات يف الوقت املنا�سب.  .3

حدود الدراسة:
ح��د املو�س��وع: التعرف اإىل معوق��ات توظيف اأ�سالي��ب درا�سة امل�ستقب��ل يف البحوث الرتبوي��ة املتمثلة ب�   -

)معوقات مرتبطة باملنهج، معوقات مرتبطة باملعرفة، معوقات مرتبطة بالرغبة والقناعات(.
احلد الب�سري: عينة من اأ�ساتذة اجلامعات الفل�سطينية.   -

احل��د املوؤ�س�س��ي: كلي��ات الرتبي��ة يف اجلامع��ات الفل�سطيني��ة: )االإ�سالمي��ة، االأزهر، القد���س املفتوحة،   -
االأق�سى(.

احلد املكاين: حمافظات غزة ) اجلنوبية لفل�سطن(.  -
احل��د الزمن��ي: مت تطبي��ق ال�سق امليداين م��ن هذه الدرا�س��ة يف نهاية الف�س��ل الدرا�سي الث��اين من العام   -

الدرا�سي 2018 /2019. 
مصطلحات الدراسة:

1.الدرا�سات امل�ستقبلية:

يعّرفها فليه والزكي )2003، 67( باأنها: "جمموعة من البحوث تهدف اإىل الك�سف عن امل�سكالت ذات الطبيعة 
امل�ستقبلي��ة، والعم��ل عل��ى اإيجاد حل��ول عملية لها، وحتدي��د اجتاهات االأح��داث، وحتليل املتغ��رات املتعددة 

للموقف امل�ستقبلي، التي ميكن اأن يكون لها تاأثر على م�سار االأحداث الحقًا".
م، َي�سعى اإىل حتديِد احتماالٍت وخياراٍت خمتلفٍة م�سروطٍة  ويعرفه��ا الباح��ث اإجرائيا باأنها: جهٌد علمٌي ُمن�ظَّ
مل�ستقبِل ق�سيٍة، اأو عدٍد من الق�سايا، خالَل مدٍة م�ستقبلٍة حمددة، باأ�ساليَب متنوعة، اعتماًدا على درا�ساٍت عن 

احلا�سِر واملا�سي، وابتكاِر اأفكاٍر جديدٍة منقطعِة ال�سلِة عنهما.
2.البحوث الرتبوية:

يعّرفه��ا اإبراهي��م واأب��و زي��د )2010، 71( باأنه��ا: "عملي��ة تق�س��ي منهجية يقوم به��ا ترب��وي اأو جمموعة من 
الرتبوي��ن لدرا�س��ة م�سكلة تربوي��ة معينة تتعلق بعملت��ي التعليم والتعل��م، وذلك بهدف فهمه��ا والتعرف اإىل 

العوامل امل�سببة حلدوثها وتطبيق ا�سرتاتيجيات منا�سبة لعالجها".
يعرفه��ا االأغ��ا والف��را )2001، 11( باأن��ه: "توفر املعلوم��ات والبيانات الالزم��ة لالإجابة ع��ن اأ�سئلة بحثية، 
اأو ح��ل م�س��كالت اأو تطوي��ر العملية الرتبوي��ة وعنا�سرها، م��ن اأهداف وحمت��وى واأن�سطة وطرائ��ق واأ�ساليب 

وا�سرتاتيجيات وتقومي، مبا ينعك�س اإيجابيا على عملية التعليم والتعلم". 
ويعرفه��ا الباح��ث اإجرائي��ا باأنه��ا: ن�س��اط ي�ستخ��دم املنه��ج العلم��ي يف درا�سة الظواه��ر الرتبوي��ة يف اإطارها 
املجتمعي، بق�سد حل امل�سكالت التعليمية وتطوير الواقع الرتبوي يف فل�سطن نحو االأف�سل، مبا يزيد من اإ�سهام 

التعليم يف تلبية متطلبات التنمية الب�سرية و�سوال اإىل حتقيق التنمية ال�ساملة للمجتمع. 
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 

اتب��ع الباح��ث املنهج الو�سف��ي التحليلي، الذي يبحث ع��ن احلا�سر، ويهدف اإىل جتهيز بيان��ات الإثبات فرو�س 
معين��ة متهي��دًا لالإجابة عن ت�ساوؤالت حمددة بدقة تتعلق بالظواه��ر احلالية، واالأحداث الراهنة التي ميكن 

جمع املعلومات عنها يف زمان اإجراء البحث، وذلك با�ستخدام اأدوات منا�سبة )االأغا، 2002(.
جمتمع الدرا�سة وعينتها:

يتمث��ل املجتم��ع االأ�سلي لهذه الدرا�س��ة يف اأع�ساء هيئة التدري���س بكليات الرتبية يف اجلامع��ات الفل�سطينية 
مبحافظة غزة، وعدهم )218( ع�سوا، موزعن ح�سب اجلدول )1(.
جدول )1(: توزيع اأفراد املجتمع

املجموعاالأق�سىالقد�س املفتوحةاالأزهراالإ�سالمية    اجلامعة  
29165775177ذكور
4262941اإناث

331863104218املجموع
امل�شدر: )ال�شوؤون الأكادميية يف اجلامعات حمل الدرا�شة، 2018(.

%، واجل��دول )2( يو�س��ح توزيعه��ا ح�سب  مت اختي��ار عين��ة ع�سوائي��ة مكون��ة م��ن )65( ع�س��وًا بن�سب��ة 30 
املتغرات.

جدول )2(: خ�شائ�ص اأفراد عينة الدرا�شة
%العدداملتغرات

طبيعة العمل
%49اأكادميي  75.4

%16اأكادميي / اإداري  24.6

التخ�ش�ص
%18اأ�شول الرتبية  27.7

%20مناهج وطرائق التدري�ص  30.7
%27علم النف�ص  41.6

العمر
%9اأقل من 45 �شنة  31.8
- 55( �شنة  45(31%  47.7
%25اأكرث من  55�شنة  38.5

العينة اال�ستطالعية:
مت اختيار عينة ع�سوائية ا�ستطالعية قوامها )30( ع�سوًا من كال اجلن�سن من جمتمع الدرا�سة، ومت تطبيق 
اال�ستبان��ة عليه��م بهدف  التحقق من �سالحيته��ا للتطبيق على اأفراد العينة الفعلي��ة، وذلك من خالل ح�ساب 

�سدقها وثباتها بالطرق االإح�سائية املالئمة.
اأداة الدرا�سة:

بعد االإطالع على االأطر النظرية والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مثل: درا�سة اجل�سعمي )2017(، واحلوت 
وتوفي��ق )2015(، ق��ام الباحث باإع��داد اال�ستبانة بحيث تكون��ت يف �سورتها االأولية م��ن  )42(فقرة موزعة 
عل��ى ثالث��ة جم��االت: )معوقات مرتبط��ة باملنه��ج، معوقات مرتبط��ة باملعرف��ة، معوقات مرتبط��ة بالرغبة 

والقناعات(.
وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة مقيا�س ليكرت اخلما�سي )Likert Scale( املكون من خم�س رتب ترتاوح بن كبرة 
ج��دًا اإىل �سعيف��ة ج��دًا لتحديد درج��ة االحتياج، بحي��ث اأعطيت درجة معين��ة لكل ا�ستجاب��ة كما يظهر يف 

اجلدول )3(.
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جدول )3(: اأوزان اخليارات يف مقيا�ص ليكرت اخلما�شي

�شعيفة  جدا�شعيفةمتو�شطةكبريةكبرية جداًالتقدير

54321الدرجة

وبالتايل ترتاوح الدرجة على املقيا�س لال�ستبانة بن )39– 195درجة(، ويف هذه الدرا�سة مت اعتماد الو�سط 
احل�ساب��ي للمقيا���س، بحيث ت�سر الدرجة املنخف�سة اإىل ت��دين املوافقة على ما جاء يف الفقرة من وجهة نظر 
اأفراد العينة، بينما تدل الدرجات املرتفعة على ارتفاع درجة املوافقة، وحتدد درجة التقدير من خالل مدى 

.)4( اجلدول  يف  كما   ،)% - 1=4( وطول الفرتة )0.8( بوزن ن�سبي )16  تدريج ليكرت اخلما�سي هو) 5 
جدول )4(: درجات التقدير لفقرات جمالت اأداة الدرا�شة

درجة الحتياجالوزن الن�شبيطول اخللية
�شعيفة جداًمن 20 اإىل 1.836

2.6 - �شعيفةاأكرب من 36.0 اإىل 52اأكرب من 1.8 
3.4 - متو�شطةاأكرب من 52.0 اإىل 68اأكرب من 2.6 
4.2 - كبريةاأكرب من 68 اإىل 84اأكرب من 3.4 
 5 - كبرية جداًاأكرب من 84 اإىل 100اأكرب من 4.2 

�سدق اال�ستبانة: 
�س��دق املحكمن: الختبار مدى �سالحي��ة اال�ستبانة، عر�س الباحث اال�ستبان��ة ب�سكلها االأويل على )7(   اأ. 
م��ن املحكم��ن، بهدف احلكم على �سالحيته��ا جلهة قيا�س ما �سيغ��ت من اأجل قيا�س��ه، وان�سجام اجتاهات 
اأ�سئلته��ا وترتيبه��ا، ومالئمة طول فقراته��ا، والتاأكد من و�سوح و�سالمة �سياغته��ا وكفاية خياراتها، وقد 
ا�ستج��اب الباحث للتعديالت الت��ي اتفق عليها غالبية املحكمن، وا�سرت�س��د ببقية التعليقات، ومت حذف 

ثالث فقرات مكررة �سمنيا، اإىل اأن اأ�سبحت مكونة من )39( فقرة جاهزة للتطبيق.
�س��دق االت�س��اق الداخلي: مت التحقق من �س��دق االت�ساق الداخلي من ا�ستجاب��ات العينة اال�ستطالعية،   ب. 
وح�س��اب معامل ارتب��اط بر�س��ون )Pearson’s Correlation Coefficient( ل��كل فقرة من فقرات 

اال�ستبانة، واجلدول )5( يبن معامالت االرتباط بن كل فقرة والدرجة الكلية للمجال يف اال�ستبانة.
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جدول )5(: معامالت ارتباط درجة كل فقرة من ال�شتبانة مع درجة املجال الذي تنتمي اإليه

معامل االرتباطم�ستوى الداللةممعامل االرتباطم�ستوى الداللةممعامل االرتباطم�ستوى الداللةم
املجال االأول: معوقات مرتبطة باملنهج

0.933عند 0.88770.01عند 0.89640.01عند 10.01
0.904عند 0.84980.01عند 0.86550.01عند 20.01
0.903عند 0.85690.01عند 0.90060.01عند 30.01

0.841عند 0.775120.01عند 0.943110.01عند 100.01
0.778عند 130.01

املجال الثاين: معوقات مرتبطة باملعرفة
0.720عند 0.79170.01عند 0.82840.01عند 10.01

0.700عند 0.72580.01عند 0.86450.01عند 20.01

0.798عند 0.84790.01عند 0.90860.01عند 30.01
0.761عند 0.878120.01عند 0.879110.01عند 100.01

0.621عند 0.767150.01عند 0.806140.01عند 130.01

0.830عند 0.825170.01عند 160.01

املجال الثالث: معوقات مرتبطة بالرغبة والقناعات
0.867عند 0.81170.01عند 0.85140.01عند 10.01
0.914عند 0.90180.01عند 0.87050.01عند 20.01
0.907عند 0.74890.01عند 0.91060.01عند 30.01

يت�س��ح م��ن اجل��دول )5( اأن هناك ارتباط��ًا دااًل اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )0.01( ب��ن كل فقرة والدرجة 
الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه، مما يدلل على �سدق االت�ساق الداخلي لفقرات االأداة.

 ج.�سدق االت�ساق البنائي: 
يو�س��ح اجلدول )6( معامالت االرتباط بن درجة كل حم��ور من حماور اال�ستبانة مع الدرجة الكلية لفقرات 
اال�ستبانة، الذي يبن اأن جميع املحاور ترتبط يبع�سها البع�س وبالدرجة الكلية لال�ستبانة ارتباطًا ذو داللة 

اإح�سائية عند م�ستوى داللة )0.01(، وهذا يوؤكد اأن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من ال�سدق.
جدول )6(: ارتباط درجات جمالت ال�شتبانة مع الدرجة الكلية

م�ستوى الداللة معامل االرتباط املجاالت م
دالة عند  0.01 0.848 معوقات مرتبطة باملنهج 1
دالة عند  0.01 0.901 معوقات مرتبطة باملعرفة 2
دالة عند  0.01 0.937 معوقات مرتبطة بالرغبة والقناعات 3

قيمة r ر اجلدولية عند درجة حرية )28( وعند م�شتوى دللة )0.05( = 0.361 
قيمة r اجلدولية عند درجة حرية )28( وعند م�شتوى دللة )0.01( = 0.463

:)Reliability( ثبات فقرات اال�ستبانة
1 - طريق��ة التجزئة الن�سفي��ة )Split-Half Coefficient(: مت اإيجاد معامل ارتباط بر�سون بن درجة 
الفق��رات فردي��ة الرتب��ة ودرج��ة الفقرات زوجي��ة  الرتبة ل��كل بعد، وق��د  مت ت�سحيح معام��الت االرتباط  
با�ستخ��دام معام��ل ارتب��اط �سبرم��ان ب��راون للت�سحي��ح )Spearman-Brown Coefficient( ح�س��ب 

املعادلة: معامل الثبات =  2ر/)1 +  ر( حيث ر معامل االرتباط.
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جدول )7(: قيم الثبات با�شتخدام التجزئة الن�شفية لال�شتبانة 

م�ستوى الداللة معامل الثبات معامل االرتباط عدد الفقرات جماالت اال�ستبانة م
دالة عند  0.01 0.943 0.892 13 معوقات مرتبطة باملنهج 1
دالة عند  0.01 0.952 0.908 17 معوقات مرتبطة باملعرفة 2
دالة عند  0.01 0.885 0.794 9 معوقات مرتبطة بالرغبة والقناعات 3
دالة عند  0.01 0.901 0.820 39 الدرجة الكلية

قيمة r ر اجلدولية عند درجة حرية )28( وعند م�شتوى دللة )0.05( = 0.361 
قيمة r اجلدولية عند درجة حرية )28( وعند م�شتوى دللة )0.01( = 0.463

يتب��ن م��ن اجل��دول )7( اأن معامالت الثبات تراوحت ب��ن )0.885 – 0.952(، وهي دال��ة عند م�ستوى داللة 
)0.01(، مما ي�سر اإىل اأن اال�ستبانة تت�سم بدرجة عالية من الثبات.

2 - طريق��ة كرونب��اخ األف��ا )Cronbach's Alpha(: ا�ستخ��دم الباحث معامل كرونباخ األف��ا لقيا�س ثبات 
اال�ستبانة  كطريقة ثانية لقيا�س الثبات، وقد يبن اجلدول )8( اأن معامالت الثبات مرتفعة.

جدول )8(: معامالت الثبات ملجالت ال�شتبانة با�شتخدام معامل األفا

قيمة األفا عدد الفقرات جماالت اال�ستبانة م
0.869 13 معوقات مرتبطة باملنهج 1
0.912 17 معوقات مرتبطة باملعرفة 2
0.965 9 معوقات مرتبطة بالرغبة والقناعات 3
0.906 39 الدرجة الكلية

يت�س��ح م��ن اجلدول )8( اأن قي��م األفا تقع بن )0.869 – 0.965( وهي قيم مرتفع��ة، تدلل على اأن اال�ستبانة 
تت�سم بدرجة عالية من الثبات تفي مبتطلبات تطبيق اال�ستبانة على اأفراد العينة.

نتائج الدراسة وتفسيراتها:
اإجاب��ة ال�س��وؤال االأول، و ين���س عل��ى: ما درجة تقدي��ر عينة من اأ�سات��ذة اجلامعات يف املحافظ��ات اجلنوبية 

لفل�سطن ملعوقات توظيف اأ�ساليب درا�سة امل�ستقبل يف البحوث الرتبوية؟
ولالإجاب��ة ع��ن هذا ال�سوؤال ق��ام الباحث با�ستخ��دام املتو�سط احل�ساب��ي واالنحراف املعياري وال��وزن الن�سبي 

ال�ستجابات اأفراد العينة على اال�ستبانة كما يو�سحها اجلدول )9(. 
جدول )9(: قيمة املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري والوزن الن�شبي والرتتيب ملجالت ال�شتبانة

الدرجةالرتتيبالوزن الن�سبياالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالم
كبرية3.694.5573.812معوقات مرتبطة باملنهج1
كبرية3.674.9673.563معوقات مرتبطة باملعرفة2
كبرية3.943.8178.971معوقات مرتبطة بالرغبة والقناعات3

كبرية3.644.3672.81الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول )9( اأن درجة التقدير الكلية ملعوقات توظيف اأ�ساليب درا�سة امل�ستقبل يف البحوث الرتبوية 
ج��اءت كب��رة عن��د وزن ن�سبي )72.81 %(، االأمر الذي يدل – �سمني��ًا – على تراجع االهتمام بهذا النوع 
م��ن الدرا�س��ات، وعزوف الباحث��ن عن هذا التوجه، وتعظي��م ال�سعوبات التي يواجهه��ا الباحثون عند اإجراء 
البح��وث امل�ستقبلي��ة، وهو ما يتفق مع ما اأكدته درا�سة الرمي�سي )2018(، ودرا�سة Yavuz ا )2016(، واملالكي 

)2014(، وCavas ا )2015(.
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%(، يليه يف املركز  وجاء املجال الثالث املرتبط ب� )الرغبة والقناعات( يف املركز االأول بوزن ن�سبي )78.97 
الث��اين املج��ال االأول املرتب��ط ب��� )املنه��ج( ب��وزن ن�سب��ي )73.81 %(، واأخ��رًا ج��اء املجال الث��اين املرتبط 

 .)% باملعرفة يف املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي )73.56 
وق��د يع��زى ال�سبب يف اأن جاء جمال ) الرغبة والقناعات( يف املرتب��ة االأوىل اإىل اأن اأغلب دوافع البحث لدى 
اأف��راد العين��ة قد تكون �سخ�سية، متعلقة بامل�ساركة يف املوؤمترات العلمية اأو الن�سر يف املجالت املحكمة بغر�س 
الرتقية، االأمر الذي ال ي�سفي ميزة خا�سة للبحوث امل�ستقبلية التي حتتاج اإىل جهود كبرة مقارنة بالبحوث 

العادية، وهو ما اأكدته درا�سة قنديل )2011(، واالأ�سطل )2015(.
وق��د يع��زى ال�سب��ب يف اأن ج��اء جمال ) املعرف��ة( يف املرتب��ة االأخرة اإىل وج��ود ق�سور معريف ح��ول مفاهيم 
الدرا�س��ات امل�ستقبلي��ة، وقلة املتخ�س�سن يف هذا املجال، يف الوقت الذي ال تنعدم فيه املعرفة ب�سكل عام، واأنه 
ميك��ن اأن تزداد بالتدريب وتفعيل جانب الدرا�س��ات العليا وتوجيهها. وهذا يتفق مع درا�سة اخلليلي )2010(، 
ويختل��ف مع درا�سة اأحمد )2009(، الت��ي راأت اأن املعوقات االأ�سا�سية ترجع اإىل املعرفة من خالل عدم توافر 
البيان��ات واملعلوم��ات، وكذلك مع درا�س��ة ال�سيد وهيبة )2018(، ودرا�سة احل��وت وتوفيق )2015( التي كانت 

املعوقات فيها مرتبطة بالنق�س يف التدريب )جانب معريف(.
وبدرا�س��ة اأي الفق��رات اأكرث تاأثرًا مبجاالتها ثم تناول كل جمال على حدَه م��ع بيان قيمة املتو�سط احل�سابي 

واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لكل فقرة من الفقرات بكل جمال على حدة كما يلي:
اأواًل: املعوقات املرتبطة باملنهج:

جدول )10( :قيمة الو�شط احل�شابي والنحراف املعياري والوزن الن�شبي والرتتيب للمجال الأول

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
الرتتيبالن�سبي

2.840.7656.9213حداثة منهج واأ�شاليب درا�شة امل�شتقبل كتطبيق.1

ت�شارب املدار�ص الفكرية املختلفة حول جدوى درا�شة امل�شتقبل ب�شكل 2
3.920.6778.462منهجي.

3.790.7675.906القتناع باأولوية ا�شتخدام مناهج البحث التقليدية التي �شبق التدرب عليها.3

الهتمام باإيجاد احللول للم�شكالت التي يعاين منها الواقع اأكرث من 4
4.000.7580.001امل�شتقبل.

3.900.6977.953نق�ص املعرفة مبناهج واأ�شاليب البحث يف علوم امل�شتقبل.5
3.870.6977.444قلة الوعي باأهمية درا�شة مو�شوع م�شتقبلي.)مل يظهر بعد(6
3.8460.6876.925افتقار الدرا�شات امل�شتقبلية اإىل املو�شوعية )حتتاج للحد�ص واخليال(.7

اإجراء الدرا�شات امل�شتقبلية يف الرتبية عمل ينا�شب الفرق البحثية اأكرث 8
3.7950.7275.907مقارنة بالعمل الفردي.

3.740.5974.878معظم الدرا�شات يف جمال الرتبية ت�شتخدم مناهج البحث التقليدية.9
8م3.740.7374.87�شعف م�شتوى تدريب الباحثني الرتبويني لإجراء درا�شات م�شتقبلية.10
3.660.6473.3310قلة الدرا�شات املت�شمنة لكيفية اإجراء البحث امل�شتقبلي يف جمال الرتبية.11
3.430.7368.7211الفتقار اإىل معايري اإجراء البحث امل�شتقبلي.12
3.410.8268.2112كرثة التعقيدات البريوقراطية يف احل�شول على م�شادر املعلومات.13

3.694.5573.81الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول )10( اأن درجات تقدير اأفراد العينة حول جمال )املعوقات املرتبطة باملنهج( تراوحت بن 
اأعلى الفقرات، الفقرة )4( "االهتمام  %(. حيث كانت  متو�سط��ة وكبرة وباأوزان ن�سبي��ة )80.00 - 56.92 
%(. وقد يعزى  باإيجاد احللول للم�سكالت التي يعاين منها الواقع اأكرث من امل�ستقبل"، بوزن ن�سبي بلغ )80.00 



101 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. حممود عبد املجيد ع�ساف
املجلد الثالث ع�شر العدد )43( 2020م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.13.43.4

ال�سب��ب يف ذل��ك اإىل ع�سوائية البحث الرتب��وي، رغم حماوالت و�سع اخلرائط البحثي��ة يف مرحلة الدرا�سات 
العلي��ا عل��ى االأق��ل، اإ�ساف��ة اإىل اأن الواق��ع الرتب��وي الفل�سطيني مي��وج بامل�س��كالت االآنية الناجم��ة عن عدم 
اال�ستق��رار واالنق�س��ام ال�سيا�سي، وتبع��ات احل�سار، وهذا يتفق مع درا�سة عفان��ة )2011( واالأ�ستاذ )2008(، 

والدجني واآخرون )2018(.
بينما ح�سلت الفقرة )1( "حداثة العهد يف تطبيق اأ�ساليب درا�سة امل�ستقبل" على الرتتيب االأخر بوزن ن�سبي 
%(، وق��د يع��زى ال�سب��ب يف ذل��ك اإىل اأن جمي��ع الباحث��ن االأكادميين قد در�س��وا مناهج البحث   56.92(
العلمي ح�سب تخ�س�سهم خالل فرتة درا�ستهم العليا، وقد اطلعوا من قريب اأو بعيد على هذه االأ�ساليب نتيجة 
الإجرائهم بع�س البحوث ذات العالقة، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة املديفر )2009(، ودرا�سة اأحمد 

)2009(، ويختلف مع درا�سة ال�سيد وهيبة )2018(.
ثانيًا: معوقات مرتبطة باملعرفة:

جدول )11( :قيمة الو�شط احل�شابي والنحراف املعياري والوزن الن�شبي والرتتيب للمجال الثاين

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
الرتتيبالن�سبي

الفتقار اإىل التدريب خالل فرتة الدرا�شات العليا على اأ�شاليب درا�شة 1
3.900.6477.956امل�شتقبل.

نق�ص عدد الدرا�شات الرتبوية)ب�شفة عامة( التي ت�شري اإىل اأمناط اأو 2
3.510.7170.2613اأ�شاليب درا�شة امل�شتقبل.

4.070.6181.544ندرة الندوات املتخ�ش�شة يف جمال درا�شة امل�شتقبل.3
3.380.6867.6914قلة املوؤمترات الرتبوية  املهتمة مبجال درا�شة امل�شتقبل.4
3.130.7462.6917اقت�شار الإ�شراف على ر�شائل املاج�شتري على الأ�شاليب البحثية التقليدية.5
3.560.7071.2812قلة وجود متخ�ش�شني )معروفني( يف جمال درا�شة امل�شتقبل.6

قلة اخلربة يف ا�شتخدام م�شادر التعلم اللكرتونية للح�شول على املعلومات 7
3.720.6874.3610املرتبطة بدرا�شات امل�شتقبل.

3.850.7376.927احتدام اجلدل بني املتخ�ش�شني حول الأولويات البحثية.8

�شعف الوعي مبداخل واأمناط الدرا�شات العلمية للم�شتقبل يف جمال 9
4.000.6880.035الرتبية.

3.230.6664.6215الق�شور املعريف باللغة الإجنليزية وترجماتها.10

عدم التفاق على مفهوم امل�شطلحات امل�شتخدمة يف جمال علم درا�شة 11
3.660.5673.3311امل�شتقبل.

3.180.7263.5916التعر�ص لل�شغوط املوؤ�ش�شية يف اختيار املو�شوع البحثي.12
4.100.7582.053قلة مناق�شة مو�شوعات م�شتقبلية يف حلقات البحث )ال�شيمنارات(.13

�شعف قنوات الت�شال مع مراكز بحثية خارجية مهتمة مبجال الدرا�شات 14
4.200.6284.102امل�شتقبلية.

3.790.8075.908�شعف املهارات البحثية املرتبطة ببناء الت�شورات امل�شتقبلية.15
4.300.5386.151�شبابية العالقة بني الدرا�شات امل�شتقبلية والتوجهات البحثية.16
3.770.6275.389قلة تقدير اجلامعة للجهود البحثية يف جمال درا�شة امل�شتقبل.17

3.674.9673.56الدرجة الكلية

يت�س��ح من اجلدول )11( اأن درج��ات تقدير اأفراد العينة حول جمال )معوق��ات مرتبطة باملعرفة( تراوحت 
.)% بن متو�سطة وكبرة جدا وباأوزان ن�سبية )86.15 - 62.69 
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ج��اءت اأعل��ى الفقرات، الفق��رة )16( "�سبابية العالقة ب��ن الدرا�سات امل�ستقبلية والتوجه��ات البحثية"  يف 
الرتتيب االأول بوزن ن�سبي )86.15 %(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل غياب فل�سفة وا�سحة للبحث الرتبوي، 
وغياب التن�سيق بن اجلامعات واملراكز البحثية، كما اأن بع�س الباحثن يعطون االأولوية يف جهودهم البحثية 
للح�سول على الدرجات العلمية على ح�ساب اختيار مو�سوعات م�ستقبلية وظيفية، اإ�سافة اإىل تردي االأو�ساع 
اجلامعي��ة نتيج��ة لالأزمات املالي��ة املرتتبة على االنق�س��ام ال�سيا�س��ي، والرتاجع الثقايف ح��ول جدوى وجودة 
البح��ث العلم��ي برمته، االأمر الذي دفع العديد من الباحث��ن اإىل املطالبة بو�سع خريطة بحثية، مثل درا�سة 

الدجني واآخرين )2018(، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة اخلليلي )2010(، ودرا�سة كداي )2013(.
بينم��ا ح�سلت الفقرة )5(: "اقت�سار االإ�سراف على ر�سائل املاج�ستر على االأ�ساليب البحثية التقليدية" على 
الرتتيب االأخر بوزن ن�سبي )62.69 %(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل حمدودية برامج الدرا�سات العليا يف 
اجلامع��ات الفل�سطينية مقارنة باجلامعات العربية، اإ�ساف��ة اإىل �سبابية �سيا�سة االإ�سراف واملناق�سة لر�سائل 
املاج�ست��ر وانح�ساره��ا يف ي��د جمموعة ت��كاد تكون معروفة وال تتمت��ع مبعرفة جديدة ح��ول اأ�ساليب درا�سة 
امل�ستقب��ل، وهذا ما اأثبتته درا�سة الغريب )2014(، واأحمد )2009(، واحلوت وتوفيق )2015(، التي ترى اأن 

اأهم املعوقات يف هذا املجال هو اجلدل حول مفاهيم ا�ستخدام املنهج الكمي والكيفي يف هذه الدرا�سات.
ثالثًا: معوقات مرتبطة بالرغبة والقناعة:

جدول )12( :قيمة الو�شط احل�شابي والنحراف املعياري والوزن الن�شبي والرتتيب للمجال الثالث

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
الرتتيبالن�سبي

القتناع باأهمية اإجراء درا�شات امل�شتقبل لأغرا�ص بعيدة عن غايات البحث 1
3.610.7672.318العلمي.

4.050.7781.033كرثة ال�شعوبات التي تواجه الباحثني عند اإجراء الدرا�شة امل�شتقبلية.2
م4.050.7581.03عدم وجود ميزة خا�شة بالدرا�شات امل�شتقبلية.3  3
3.460.7869.239القتناع بقلة جدوى النتائج املرتتبة عن الدرا�شات امل�شتقبلية.4
4.000.7080.005�شعف الطلب البحثي والجتماعي على الدرا�شات امل�شتقبلية.5

�شرورة اإجراء مثل هذه الدرا�شات ملرحلة بحثية اأعلى لكت�شاب خربات 6
3.950.6379.156جديدة.

ندرة اخلطط البحثية املنظمة من قبل املوؤ�ش�شة لإجراء الدرا�شات 7
4.230.6684.622امل�شتقبلية.

4.300.5886.151ندرة وجود فهار�ص اأو ببلوجرافيا بالن�شبة للدرا�شات الرتبوية امل�شتقبلية.8
3.820.7276.417ق�شور اأ�شكال الت�شجيع على ارتياد جمال البحث امل�شتقبلي.9

3.943.8178.97الدرجة الكلية

يت�س��ح من اجلدول )12( اأن درجات تقدير اأف��راد العينة حول جمال )معوقات مرتبطة بالرغبة والقناعة( 
تراوحت بن كبرة وكبرة جدا وباأوزان ن�سبية )86.15 – 69.23%(.

جاءت اأعلى الفقرات، الفقرة )8( "ندرة وجود فهار�س اأو ببلوجرافيا بالن�سبة للدرا�سات الرتبوية امل�ستقبلية" 
اأولويات  اأن خ�سوع  %(. وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل  فقد ح�سلت على املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي )86.15 
اختي��ار البحوث لالإمكاني��ات املادية، والتعقيدات االإداري��ة، و�سعف البنية املعرفية يف اأغل��ب االأحيان، وهذا 

ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة اأحمد، )2009( ودرا�سة ال�سيد وهيبة )2018(.
بينم��ا ح�سل��ت الفق��رة )1( "االقتن��اع باأهمية اإج��راء درا�سات امل�ستقب��ل الأغرا�س بعيدة ع��ن غايات البحث 
العلمي" على املرتبة االأخرة بوزن ن�سبي )69.23 %(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اأغلب دوافع البحث 
العلمي لدى اأفراد العينة �سخ�سية، االأمر الذي يدفعهم نحو الرتكيز على االأ�ساليب التقليدية التي ال تتطلب 
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اجلهد والوقت مقارنة بالدرا�سات امل�ستقبلية، حيث اإن الدرا�سات امل�ستقبلية غالبًا ما تعتمد على �سيناريوهات 
وتوقع��ات م�ستن��دة اإىل اأح��داث املا�سي واحلا�سر وت�ستل��زم التفكر االإبداعي، وهذا ما يتف��ق مع ما جاءت به 

درا�سة Johansen وSamuel ا )2007(، ودرا�سة Sockett ا )2004(، واحلوت وتوفيق )2015(.
اإجابة ال�سوؤال الثاين:

وين�س على: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بن متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة ملعوقات توظيف 
اأ�ساليب درا�سة امل�ستقبل يف البحوث الرتبوية تعزى اإىل املتغرات: )طبيعة العمل، التخ�س�س، العمر(؟ 

ولالإجابة عن هذا الت�ساوؤل مت التحقق من الفر�سيات التالية:
االأوىل: ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة اإح�سائية بن متو�سطات درج��ات تقدير اأفراد العين��ة ملعوقات توظيف 

اأ�ساليب درا�سة امل�ستقبل يف البحوث الرتبوية تعزى اإىل متغر طبيعة العمل )اأكادميي، اأكادميي/ اإداري(.
وللتحق��ق من �سحة هذه الفر�سية ثم ا�ستخدام اختبار)T( للك�سف عن داللة الفروق، واجلدول )13( يو�سح 

ذلك.
جدول )13(: نتائج اختبار )ت( للك�شف عن الفروق تبعاً ملتغري طبيعة العمل

 املتو�سطالعددالنوعالبيان
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

قيمة
م�ستوى الداللة)ت(

املجال الأول
4928.714.47اأكادميي

 غري دالة عند0.216
0.05 1629.004.95اأكادميي/ اإداري

املجال الثاين
4939.414.89اأكادميي

 غري دالة عند0.894
0.05 1640.695.22اأكادميي/ اإداري

املجال الثالث
 غري دالة عند4921.493.97اأكادميي

0.05 1620.813.310.615اأكادميي/ اإداري

الدرجة الكلية
 غري دالة عند4987.1410.480.298اأكادميي

0.05 1688.0611.47اأكادميي/ اإداري

يت�سح من اجلدول )13( اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ا�ستجابات العينة ملعوقات توظيف اأ�ساليب 
درا�س��ة امل�ستقب��ل يف البحوث الرتبوي��ة  تعزى ملتغر طبيعة العم��ل، وقد يعزى ال�سبب يف ذل��ك اإىل اأن اجلهود 
البحثي��ة مهما كان نوعها ال تتاأثر بطبيعة العمل فكالهم��ا )االأكادميي – االأكادميي/ االإداري( ميار�س العمل 
البحث��ي الأغرا���س امل�سارك��ة اأو الرتقية، وكالهما اأي�س��ا يعمالن يف بيئة جامعية واح��دة تتبنى ا�سرتاتيجية 
حمددة نحو العمل البحثي، وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة الدجني واآخرين )2018(، واالأ�سطل )2015(، 

والغريب )2014(.
الثاني��ة: ال توج��د ف��روق ذات داللة اإح�سائية بن متو�سط��ات درجات تقدير اأفراد العين��ة ملعوقات توظيف 
اأ�سالي��ب درا�س��ة امل�ستقبل يف البحوث الرتبوية تعزى اإىل متغر التخ�س���س )اأ�سول الرتبية – مناهج وطرائق 
تدري�س – علم نف�س(. وللتحقق من �سحة هذه الفر�سية مت ا�ستخدام حتليل التباين االأحادي، كما هو مو�سح 

يف اجلدول )14(.
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جدول )14(: م�شدر التباين وجمموع املربعات ودرجات احلرية ومتو�شط املربعات وقيمة ف، ملتغري التخ�ش�ص

 درجاتجمموع املربعاتم�سدر التباينالبيان
احلرية

 متو�سط
املربعات

 قيمة
F

 م�ستوى
الداللة

املجال الأول
130.79265.4بني املجموعات

دالة عند 3.39
0.05 1196.196219.29داخل املجموعات

1326.9864املجموع

املجال الثاين
4.2022.10بني املجموعات

غري دالة 0.8
عند 0.05 1572.826225.37داخل املجموعات

1577.0264املجموع

املجال الثالث
46.82223.41بني املجموعات

غري دالة 1.65
عند 0.05 881.396214.22داخل املجموعات

928.2264املجموع

الدرجة الكلية
409.512204.75بني املجموعات

غري دالة 1.85
عند 0.05 6847.6362110.45داخل املجموعات

7257.1464املجموع

يت�س��ح م��ن اجل��دول )14( اأن��ه ال توجد ف��روق ذات دالل��ة اإح�سائية يف ا�ستجاب��ات العينة ملعوق��ات توظيف 
اأ�سالي��ب درا�س��ة امل�ستقب��ل يف البحوث الرتبوية تع��زى اإىل متغر التخ�س�س يف املجالن الث��اين والثالث، بينما 
وجدت فروق يف املجال االأول املتعلقة )باملنهج(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل االختالف يف املنهجية البحثية 
للعدي��د م��ن الظواه��ر والدرا�سات يف التخ�س�س��ات الثالثة،  وللك�سف ع��ن م�سدر الف��روق مت ا�ستخدام اختبار 

�سيفيه للتعرف على اجتاهات الفروق ودالالتها كما هو مو�سح يف اجلدول )15(.
جدول )15(: نتائج اختبار �شيفيه للتعرف اإىل اجتاه الفروق ودللتها يف املجال الأول

علم نف�سمناهج وطرائق التدري�ساأ�سول الرتبية
م3= 28.44م2= 30.75م1= 27.11

---اأ�شول الرتبية
--3.639*مناهج وطرائق التدري�ص

-1.3332.306علم نف�ص

يت�س��ح من اجل��دول )15( وجود فروق بن تخ�س���س )مناهج وطرائق التدري�س(، وتخ�س���س )اأ�سول تربية( 
وتخ�س���س )عل��م النف�س( وذلك ل�سالح تخ�س���س )املناهج وطرائق التدري�س(، وه��ذا يختلف مع ما جاءت به 

درا�سة كل من االأ�ستاذ )2008(، واأحمد )2009( التي مل جتد فروقا تعزى لعامل التخ�س�س الرتبوي.
الثالث��ة: ال توج��د ف��روق ذات داللة اإح�سائية بن متو�سط��ات درجات تقدير اأفراد العين��ة ملعوقات توظيف 
اأ�سالي��ب درا�س��ة امل�ستقب��ل يف البحوث الرتبوية تعزى اإىل متغر العمر )اأقل م��ن 45 �سنة، 45 - 55 �سنة، اأكرث 
م��ن 55 �سن��ة( وللتحقق من �سحة الفر�سي��ة مت ا�ستخدام حتليل التباين االأح��ادي، كما هو مو�سح يف اجلدول 

)16(:
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جدول )16(: م�شدر التباين وجمموع املربعات ودرجات احلرية ومتو�شط املربعات وقيمة ف، تبعاً ملتغري العمر

 جمموعم�سدر التباينالبيان
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�سط
املربعات

قيمة
 F

 م�ستوى
الداللة

املجال الأول
88.61244.31بني املجموعات

غري دالة 0.22
عند 0.05 1238.376219.97داخل املجموعات

1326.9864املجموع

املجال الثاين
11.2325.62بني املجموعات

غري دالة 0.22
عند 0.05 1565.786225.25داخل املجموعات

1577.0264املجموع

املجال الثالث
29.92214.96بني املجموعات

غري دالة 1.03
عند 0.05 898.296214.49داخل املجموعات

928.2264املجموع

الدرجة الكلية
323.082161.54بني املجموعات

غري دالة 1.44
عند 0.05 6934.0662111.84داخل املجموعات

7257.1464املجموع

يت�س��ح م��ن اجلدول اأن��ه ال توجد فروق ذات دالل��ة اإح�سائية يف ا�ستجاب��ات العينة ملعوق��ات توظيف اأ�ساليب 
درا�س��ة امل�ستقبل يف البح��وث الرتبوية تعزى اإىل متغر العمر، وهذا يعني اأن الباحث الرتبوي مهما كان عمره 
الزمني يواجه نف�س درجة املعوقات، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل �سعف التعاون البحثي على م�ستوى االأفراد 
واملوؤ�س�سات، وتراجع دور اجلامعات يف دعم البحث العلمي الفرقي، نتيجة لالأزمة املالية اخلانقة التي متر بها 
اجلامعات الفل�سطينية، اإ�سافة اإىل اأنه قد يوجد باحثون يجيدون توظيف اأ�ساليب الدرا�سات امل�ستقبلية، لكن 
مل يحالفهم احلظ  للعمل يف اجلامعات نتيجة لتوقف التوظيف االأكادميي يف كليات الرتبية منذ ع�سر �سنوات، 

وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به درا�سة اأحمد )2009(. 
اإجابة ال�سوؤال الثالث:

وين���س عل��ى: ما �سبل احلد من معوقات توظي��ف اأ�ساليب درا�سة امل�ستقبل يف البح��وث الرتبوية باجلامعات يف 
املحافظات اجلنوبية لفل�سطن؟

اإن درا�س��ة م�ستقب��ل الرتبية عملية علمية منهجي��ة م�سبوطة ت�ستند اإىل مناهج واأ�سالي��ب واأدوات بحثية لها 
خ�سو�سيتها، وهذه العملية تتطلب اأخذ جمموعة من املبادئ يف االعتبار، من اأهمها:

اإع��ادة ط��رح املفاهي��م اخلاطئ��ة ح��ول امل�ستقبل ودرا�ست��ه ل��دى الباحثن، والت��ي تعوق م�س��ار التجديد   .1
والتطوير يف البحوث التي يجرونها. 

فهم متطلبات الدرا�سة العلمية، خا�سة املتطلبات املرتبطة مبنهجية اإجراء تلك الدرا�سات.  .2
ن�سر الوعي بالفكر التكاملي االبتكاري - الذي يعتمد عليه التفكر امل�ستقبلي- لدى جمتمع الباحثن.  .3

دف��ع منظومة البحث امل�ستقبلي الأن حتتل بوؤرة اهتم��ام املوؤ�س�سات البحثية املختلفة يف كليات )الرتبية-   .4
الدرا�سات العليا(.

اإج��راء البحث يف م�ستقبل الرتبية يجب اأن يتم م��ن خالل خرائط بحثية تت�سمن العالقة املتبادلة بن   .5
جم��االت البح��ث يف امل�ستقبل من ناحي��ة، واأهم االأ�ساليب البحثية امل�ستقبلية الت��ي تنا�سب تلك املجاالت 

البحثية من ناحية اأخرى.
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وهذا ي�ستلزم جمموعة من املتطلبات، اأهمها: 
تواف��ر املراجع واملو�سوعات والدرا�س��ات املتخ�س�سة التي ت�سرح املفاهيم املختلف��ة لعلم درا�سة امل�ستقبل،   .1
وكيفية تطبيقها يف املجال الرتبوي، وتوافر اخلرائط البحثية التي تر�سد الباحثن يف الدرا�سات العليا 

قي جمال الرتبية.
ا�ستقطاب املتخ�س�سن يف جمال درا�سات امل�ستقبل لتدريب الباحثن على اإجراء البحوث امل�ستقبلية.  .2

تواف��ر الك��وادر املوؤهلة يف املكتبات )خا�س��ة يف اجلامعات املختلفة( التي ت�ستطي��ع م�ساعدة الباحثن يف   .3
احل�س��ول عل��ى امل�سادر الالزم��ة لبحوثهم، وت�سكيل فرق بحث يغطى فيه��ا كل باحث اأحد جوانب امل�سكلة 

البحثية.
اخلطوات االإجرائية:

اخلط��وة االأوىل: حتديد درجة اهتم��ام الباحثن مبجال الدرا�سة العلمية للم�ستقبل، وميكن حتقيق ذلك عن 
طريق تطبيق درا�سة ميدانية على الباحثن الرتبوين 

اخلط��وة الثاني��ة: العمل على احلد من معوق��ات ارتياد الباحثن ملجال الدرا�س��ة العلمية للم�ستقبل وحماولة 
اإيجاد احللول املمكنة، من خالل:

تطبيق درا�سة ميدانية  على خرباء الرتبية القرتاح احللول املمكنة.  .1
و�سع النتائج بن اأيدي متخذي القرار يف موؤ�س�سات التعليم العايل لتنفيذ احللول املمكنة.  .2

اخلط��وة الثالث��ة: ت�سمي��م جمموعة من املعاي��ر )املحكمة( الإجراء البح��ث امل�ستقبلي يف جم��ال الرتبية مع 
�سرورة توافر قدر من املرونة ميكن من التعديل امل�ستمر مع اأية تغرات م�ستقبلية يف هذا املجال.

اخلط��وة الرابع��ة: ر�س��م خريطة بحثي��ة تت�سمن العالق��ة املتبادلة بن جم��االت البح��ث يف م�ستقبل تربية 
الطفل قبل املدر�سة، واأن�سب االأ�ساليب البحثية امل�ستقبلية لدرا�سة كل جمال، من خالل:

تبنى اإحدى اجلامعات م�سروع فكرة ت�سميم تلك اخلريطة البحثية.  .1
تكوين فريق بحث يجمع بن خرباء الرتبية وخرباء الدرا�سة العلمية للم�ستقبل لت�سميم هذه اخلريطة   .2

البحثية )مع توافر اإمكانية اإ�سافة جماالت واأ�ساليب بحثية جديدة(.
اخلط��وة اخلام�سة: بيان كيفي��ة تطبيق اأ�ساليب الدرا�سة العلمية للم�ستقب��ل يف جماالت البحث الرتبوي، من 

خالل: 
و�س��ع مق��رر يف منهجي��ة الدرا�س��ة العلمي��ة للم�ستقبل �سمن مق��ررات مناه��ج البحث يف مرحل��ة الدبلوم   .1

اخلا�س.
تدري��ب الباحث��ن املبتدئن عل��ى ا�ستخدام بع���س اأ�ساليب الدرا�س��ة العلمية للم�ستقبل م��ن خالل مناذج   .2

بحثية يف مرحلة الدبلوم اخلا�س.
تخ�سي�س بع�س ال�سيمنارات لعر�س ومناق�سة كيفية تطبيق اأ�ساليب الدرا�سة العلمية للم�ستقبل.  .3

عق��د بع���س الن��دوات املتخ�س�سة يف م�ستقب��ل الرتبية يحا�س��ر فيها خ��رباء يف جمال الدرا�س��ة العلمية   .4
للم�ستقبل.

االستنتاجات:
من خالل النتائج، ميكن ا�ستنتاج ما يلي:

ق�س��ور اجله��ود البحثي��ة الرتبوية يف جم��ال الدرا�س��ات امل�ستقبلية رغم اهتم��ام املنظم��ات الدولية به،   -
ويعود هذا الق�سور لغياب ال�سيا�سات املوجهة، وغياب البيئة امل�سجعة على البحث، وات�ساع الفجوة ما بن 

الباحثن وامل�ستفيدين.
-  امل�ساعي البحثية امل�ستقبلية يف العلوم الرتبوية، واالجتماعية ال تزال حديثة ن�سبيًا وع�سوائية مقارنة 
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مبجاالت االقت�ساد، وال�سيا�سة، والتجارة، والعلوم الع�سكرية، وذلك ب�سبب عدم و�سع اخلرائط البحثية 
يف مرحلة الدرا�سات العليا على االأقل.

-  اأغل��ب الباحث��ن يعط��ون االأولوي��ة يف جهودهم البحثي��ة للح�سول عل��ى الدرجات العلمي��ة على ح�ساب 
اختي��ار مو�سوع��ات وظيفية، اإ�سافة اإىل ت��ردي االأو�ساع اجلامعية نتيجة لالأزم��ات املالية املرتتبة على 

االنق�سام ال�سيا�سي، والرتاجع الثقايف حول جدوى وجودة البحث العلمي.
التوصيات:

من خالل ما �سبق يو�سى الباحث، مبا يلي:
زي��ادة الوع��ي باأهمي��ة مفهوم بحوث الفري��ق )Work-teams(، حي��ث اإنه اأحد متطلب��ات الدرا�سات   –

امل�ستقبلية ب�سفة عامة، بحيث انه ميكن منح درجة املاج�ستر لباحثن ا�سرتكا يف بحث م�ستقبلي.
دفع منظومة البحث امل�ستقبلي الأن حتتل بوؤرة اهتمام املوؤ�س�سات البحثية املختلفة يف كليات )الرتبية-   –

الدرا�سات العليا( من خالل طرح م�ساريع تناف�سية، وو�سع خريطة بحثية كل  خم�س �سنوات.
تعزي��ز توجه��ات طلب��ة الدرا�س��ات العليا نحو الدرا�س��ات امل�ستقبلية يف كليات الرتبي��ة، وت�سجيعها من   –

خالل الدعم املادي واملعنوي.
المراجع:

اإبراهيم ،حممد، واأبو زيد، عبد الباقي)2010(. مهارات البحث الرتبوي، االأردن: دار الفكر.
اأحم��د، اأحمد )2009(. الدرا�س��ات امل�ستقبلية ودور مراكز ومعاهد البحوث، �سل�سلة التحاليل واال�ست�سراف، 

عدد)2(، مركز الدرا�سات والبحوث االجتماعية، تون�س: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
االأ�ست��اذ، حمم��ود )2008(. حتلي��ل اخلط��اب الرتب��وي االأكادمي��ي يف اجلامع��ات الفل�سطيني��ة م��ن منظ��ور 

.124 - ا�سرتاتيجي، جملة جامعة االأق�سى، 12 )1(، 91 
االأ�سط��ل، اإبراهي��م )2015(. توجه��ات اأبح��اث املناهج وطرائق التدري���س يف الدرا�سات العلي��ا يف اجلامعات 

.104 - الفل�سطينية – حتليل ببلوميرتي لر�سائل املاج�ستر، جملة جامعة اخلليل، 10)1(،  75 
االأغا، اإح�سان )2002(. البحث الرتبوي وعنا�سره، مناهجه واأدواته، غزة: اجلامعة االإ�سالمية.

االأغا، اإح�سان� والفرا، فاروق )2001(. اأولويات البحث الرتبوي يف فل�سطن، فل�سطن: مكتبة اآفاق.
برنام��ج االأمم املتح��دة االإمنائ��ي )UNDP( )2003(. تقري��ر التنمي��ة االإن�ساني��ة العربي��ة )2003( – 
http://www.arab-hdr.org/ نح��و اإقام��ة جمتم��ع املعرف��ة يف البل��دان العربي��ة، ا�سرتج��ع م��ن

 reports/2003/arabic/ahdr2003a.pdf?download
اجل�سعمي، نواف )2017(. درا�سات ا�ست�سراف امل�ستقبل ودورها يف دعم اتخاذ القرار، ال�سارقة: اإدارة مركز 

بحوث ال�سرطة.
جمال الدين، نادية )2006(. اجتهادات يف البحث الرتبوي، القاهرة: م�سر العربية للن�سر والتوزيع.

اجلهن��ي، حممد )2009(. الدرا�سات امل�ستقبلية – اأزمة هوية واإ�سكاليات منهجية، جملة املعرفة، 175)1(، 
.20 -  8

احل��وت، حممد، وتوفيق، �سالح الدين )2015(. فعالية الدرا�س��ات امل�ستقبلية يف التخطيط الرتبوي، جملة 
.229 - كلية الرتبية بجامعة بنها، 104)26(، 195 

خالف، هاين )1986( . امل�ستقبلية واملجتمع امل�سري، القاهرة: االأمانة العامة للمجال�س القومية املتخ�س�سة 
)وحدة الدرا�سات امل�ستقبلية(.

اخلليل��ي، خليل )2010(. التحدي��ات التي تواجه البحث الرتبوي يف الوطن العرب��ي، املوؤمتر العلمي العا�سر 
ح��ول البح��ث الرتبوي يف الوطن العربي – روؤى م�ستقبلية، 20 - 21 اأبريل، كلية الرتبية جامعة الفيوم، 

م�سر.
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الدجني، اإياد، اأبو �سلطان، نوال، والداهوك، هبة )2018(. خارطة بحثية مقرتحة لطلبة الدرا�سات العليا 
يف تخ�س���س االإدارة الرتبوي��ة بجامعات حمافظات غزة، جملة اجلامع��ة االإ�سالمية للدرا�سات الرتبوية 

 .29 - والنف�سية، 26)5(، 1 
ر�س��اد، ال�سعي��د حمم��د )2000(. اأمناط الدرا�س��ات امل�ستقبلية واأ�سالي��ب منهجها ودوره��ا يف توجيه البحث 
 العلم��ي الرتب��وي نح��و امل�ستقبل، املوؤمت��ر العلمي اخلام�س ح��ول التعليم م��ن اأجل م�ستقبل عرب��ي اأف�سل،

- 30 اأبريل، كلية الرتبية، جامعة حلوان.  29 
الرمي�س��ي، اأ�سماء )2018(. اجتاهات البحث الرتب��وي يف ر�سائل املاج�ستر )اأ�سول الرتبية( بكلية الرتبية 

بجامعة الكويت )ر�سالة ماج�ستر(، جامعة الكويت، الكويت.
زاه��ر، �سياء الدي��ن )1995(. الدرا�سات العليا العربية- الواقع و�سيناريوه��ات للم�ستقبل، م�ستقبل الرتبية 

.42 - العربية، 1)1(، 11 
ار، علي، عبد اهلل، اإ�سماعيل �سربي، وعبدالف�سيل، حممود )1995(. �سور امل�ستقبل  �سعد الدين، اإبراهيم، ن�سّ

العربي، بروت: مركز درا�سات الوحدة العربية. 
�سع��داوي، حممد جمال )2016(. بناء ال�سيناري��و يف �سوء الدرا�سات امل�ستقبلية )ر�سالة ماج�ستر(، جامعة 

حلوان، م�سر.
ال�سي��د، حممود وهيب��ة، زكري��ا )2018(. الدرا�سات امل�ستقبلي��ة يف التعليم- ال�سيناريوه��ات منوذجًا، جملة 

.25 - العلوم الرتبوية، 2)2(، 1 
عفان��ة، عزو )2011(. اأخطاء �سائعة يف ت�سميم البحوث الرتبوية لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات 
الفل�سطينية، موؤمتر البحث العلمي حول مفاهيمه، اأخالقه، توظيفه، 10 - 11 مايو، اجلامعة االإ�سالمية، 

غزة.
عناي���ت، راج��ى )1996(. درا�سات امل�ستقبل – املاأزق واحلل، دورة اإعداد قي��ادات التعليم مبحافظة اأ�سيوط 

)التعليم يف القرن احلادي والع�سرون(، مركز درا�سات امل�ستقبل، جامعة اأ�سيوط.
العي�س��وي، اإبراهيم )1998(. مفهوم ال�سيناريوهات وطرائ��ق بنائها يف م�سروع م�سر 2020، القاهرة: مكتب 

ال�سرق االأو�سط.
الغري��ب، �سب��ل )2014(. توجه��ات البح��ث يف اأطروح��ات املاج�ست��ر والدكت��وراه يف جم��ال اأ�س��ول الرتبية 

.67 - بجامعة االإ�سكندرية )2014-1965(، جملة كلية الرتبية باالإ�سكندرية، 24)3(، 23 
الفلي��ت، جم��ال )2015(. دور البح��وث الرتبوي��ة لربامج الدرا�سات العلي��ا يف تطوير العملي��ة التعليمية يف 

.347 - حمافظات غزة، جملة جامعة القد�س املفتوحة لالأبحاث والدرا�سات الرتبوية، 10)3(، 317 
فليه، فاروق، والزكي، اأحمد )2003(. الدرا�سات امل�ستقبلية من منظور تربوي، عمان: دار امل�سرة.
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