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   رؤیـة مستقبلیـة لتطـویــر مجـال أصــول التـربیـة
  وء االتجـاهــات الحـدیثـةفي ضــ

 جمـال رجـب محـمد عبد الحسیب

، مصر أصول التربیة، كلیة التربیة للبنین بأسیوط، جامعة األزهرقسم  

 Gamalabdalhsieb.el20@azhar.edu.eg: البرید االلكتروني

 :ملخص الدراسة

تـي یقـوم علیهـا أي عد أصول التربیة من المجاالت التربویة المهمة؛ حیث إنها تمثل األسس الت
ِّنظام تربوي، ویشتق منها مبادئه، وتوجه ممارساته، وتعكس فلـسفة المجتمـع وغایاتـه، وتـشارك 
في رسم السیاسات التعلیمیة، ومعالجة القضایا التربویة، وتشیر أدبیات البحـث التربـوي إلـى أن 

فت هـذه الدراسـة إلـى هذا المجال یشوبه قصور في جوانبه التدریسیة والبحثیة والخدمیة؛ لذا هد
تطویر مجال أصول التربیة فـي هـذه الجوانـب الثالثـة فـي ضـوء االتجاهـات الحدیثـة، واسـتخدم 

. الباحــث المــنهج الوصــفي، واألســلوب اإلشــرافي ومجموعــات التركیــز لتحقیــق أهــداف الدراســة
 المجـال وتناولت الدراسة في إطارها النظري مجال أصول التربیة، واالتجاهات الحدیثة في هـذا

في التدریس والبحـث العلمـي وخدمـة المجتمـع، ثـم طـرح الباحـث رؤیـة مـستقبلیة لتطـویر مجـال 
  . أصول التربیة في الجوانب التدریسیة والبحثیة والخدمیة

  .الحدیثة االتجاھات التربیة، أصول مجاالت، تطویر، مستقبلیة، رؤیة :الكلمات المفتاحیة
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Future Vision for Developing the Field of Foundations of 
Education in the Light of the Contemporary Trends  

Gamal Ragab Mohammad Abdul-Haseeb 

 Foundations of Education Department, Faculty of Education 
Department (Assuit), Al-Azhar University, Egypt. 

Email: Gamalabdalhsieb.el20@azhar.edu.eg 

ABSTRACT: 
The foundations of education is an important educational field as it 
represents the foundations on which any educational system is based. 
Its principles are derived from the philosophy of society and its goals 
are reflected, and it participates in drawing educational policies as well 
as addressing educational issues. Reviewing the literature of 
educational research indicated that this field has deficiencies in 
teaching, research, and service aspects. Therefore, this study aimed to 
develop the field of foundations in these three aspects in the light of 
recent trends. The researcher used the descriptive method, supervisory 
approach, and focus groups to achieve the goals of the study. The 
study, in its theoretical framework, dealt with the field of the 
foundations of education and the recent trends in this field in teaching, 
scientific research and community service, then the researcher 
presented a future vision for developing the field of the foundations of 
education in the teaching, research, and service aspects. 
Keywords: Future vision, development, fields, foundations of 
education, Modern Trends. 
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  :مقدمة الدراسة
قوم علیها عد أصول التربیة من المجاالت التربویة المهمة؛ حیث إنها تمثل األسس التي تت   

ِّ، وتوجه عملیاتها وممارساتها، وتعكس فلسفة وأهدافها العملیة التربویة، وتشتق منها مبادئها
المجتمع وغایاته، وتشارك في رسم السیاسات التعلیمیة، ومعالجة القضایا التربویة، وتعمل 
على حل المشكالت المیدانیة، وتساهم في تحقیق التنمیة المجتمعیة، وذلك من خالل 

  . مجموعة من األسس الفلسفیة والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة وغیرها
   ویكتسب مجال أصول التربیة أهمیة نوعیة؛ ألنه المجال المعني بالبحث في األطر 
المرجعیة والمنطلقات الفكریة األساسیة التي تحدد السیاق الحضاري للمجتمع، ومالمح النظم 

م هذا السیاق؛ وعلیه یعد مجال أصول التربیة بتخصصاته الدقیقة ومجاالته التربویة التي تالئ
، 2018أحمد، عبداهللا، الحنفي،(الفرعیة مرآة عاكسة ألحوال المعرفة وعالقتها بالمجتمع

ویجب أن تستند العملیة التربویة إلى فلسفة توضح معالمها، وترسم غایاتها، وتصوغ ). 179
ّ خالل تصورات فكریة تضع األنظمة وتخط السیاسات أهدافها وتوجهاتها، وذلك من

ویسعى هذا المجال إلى تطویر النظم التربویة، والكشف عن ). 61، 2017السمیت،(التربویة
ٕالحقائق والمعرفة الجدیدة، واعطاء المشورة التربویة، وتقدیم اإلطار الفكري التربوي العام الذي 

ى حلول للمشكالت التعلیمیة والقضایا یعكس مطالب المجتمع وتوقعاته، والتوصل إل
ویتسع مجال أصول التربیة لیشمل مجموعة متنوعة ). 607، 606، 2017علي، (التربویة

من األصول الفرعیة المرتبطة بدورها بعدد من العلوم المختلفة، والتي تمثل الجذور والمنابع 
ل في األصول الفلسفیة، التي تنبثق منها األفكار التربویة والممارسات المیدانیة، وتتمث

واالجتماعیة، والثقافیة، والتاریخیة، والسیاسیة، والدینیة، واالقتصادیة، والنفسیة، واإلداریة، 
  .   والجغرافیة للتربیة

ٌ   وتشیر أدبیات البحث التربوي وكذا الواقع إلى أن مجال أصول التربیة یشوبه قصور في 
وعدم شمولیتها بالمرحلة الجامعیة، وقلة برامجه جانبه التدریسي؛ نظرا لمحدودیة مقرراته 

ومساراته وعدم تنوعها بالدراسات العلیا، وفي البحث العلمي؛ حیث التكرار في موضوعاته، 
ُوقلة ارتباطها بمشكالت المجتمع، وقلة تفعیل الخرائط البحثیة في المجال إن وجدت، وضعف 

 مؤسسات البحث التربوي والمؤسسات التكامل بین مؤسساته المختلفة، وقلة التواصل بین
المستفیدة منه، وضعف الشراكة البحثیة بین أقسام أصول التربیة ومراكز البحث التربوي 
المحلیة والدولیة، ونقص تدریب الطالب في المرحلة الجامعیة على إجراء البحوث في 

المجال التخصص، وكذلك في خدمة المجتمع؛ حیث قصور الشراكة المجتمعیة بین باحثي 
والمؤسسات التربویة والتعلیمیة، وضعف قابلیة نتائج بحوثه للتطبیق، وقلة مساهمتها في 

وقد أكدت أدبیات البحث التربوي على ضرورة تطویر أصول . خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
التربیة وفق االتجاهات الحدیثة؛ ومن ثم ینبغي تفادي جوانب القصور هذه وغیرها، واالهتمام 

 في جوانبه  development of foundation of educationیر مجال أصول التربیةبتطو
التدریسیة والبحثیة والخدمیة؛ انطالقا من وظائف الجامعة الثالث، وذلك في ضوء االتجاهات 

  .، وهو ما سوف یتناوله الباحث في هذه الدراسةModern Trendsالحدیثة 
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  :مشكلة الدراسة
  :لة الدراسة في األسئلة التالیةتتمثل مشك             

   ما االتجاهات الحدیثة في تطویر مجال أصول التربیة في جوانبه الثالثة؟- 1
   ما جوانب تطویر مجال أصول التربیة في التدریس؟- 2
   ما جوانب تطویر مجال أصول التربیة في البحث العلمي؟- 3
   ما جوانب تطویر مجال أصول التربیة في خدمة المجتمع؟- 4
  :هداف الدراسةأ

  :تسعى الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة             
  . إظهار االتجاهات الحدیثة لتطویر مجال أصول التربیة في جوانبه الثالثة- 1
  . توضیح جوانب تطویر مجال أصول التربیة في التدریس- 2
  . إبراز جوانب تطویر مجال أصول التربیة في البحث العلمي- 3
  .انب تطویر مجال أصول التربیة في خدمة المجتمع تحدید جو- 4

  :أهمیة الدراسة
  :تتركز أهمیة الدراسة في النقاط التالیة             

َتبنـــى التــي والمبــادئ األســس یمثـــل ألنــه الدراســة؛ موضــوع التربیـــة أصــول مجــال أهمیــة -1 ُ 
 .وتطبیقا ممارسة عملیاتها توجه والتي فكرا، التربویة العملیة علیها

 نقــــص إلــــى الــــسابقة الدراســـات تــــشیر حیــــث الدراســــة؛ هـــذه إلــــى العربیــــة المكتبــــة ةحاجـــ -2
 .الدراسة موضوع في ُأجریت التي خاصة والمصریة عامة العربیة الدراسات

ًجــاءت الدراســة اســتجابة للعدیــد مــن الدراســات الــسابقة التــي توصــي بــضرورة البحــث فــي  -3
  .  الحدیثةكیفیة تطویر مجال أصول التربیة في ضوء االتجاهات

  : الدراسةمنهج
من خالل Descriptive method    استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي

المسح المكتبي لألدبیات والدراسات السابقة العربیة واألجنبیة، واالتجاهات الحدیثة في مجال 
  من خاللProspective methodأصول التربیة، باإلضافة إلى األسلوب االستشرافي 

المتخصصة في المجال عبر المقابالت المفتوحة  focus groupsمجموعات التركیز
واالتصاالت التي أجراها الباحث مع مجموعة من أساتذة أصول التربیة بعدد من الجامعات 
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، وسؤالهم حول جوانب الرؤیة المستقبلیة لتطویر مجال أصول )ملحق الرؤیة(المصریة
     .  ناولها في كل جانب منهاالتربیة، والنواحي التي ینبغي ت

  :مصطلحات الدراسة
َ   یقصد بالرؤیة المستقبلیة لتطویر مجال أصول التربیة في ُّتمیز مجال أصول :  هذه الدراسةٌ

التربیة بالجامعات المصریة، وریادته في الجوانب التدریسیة والبحثیة والخدمیة، ومواكبته 
ة، وقدرته على تحقیق التنافس التعلیمي والبحثي لالتجاهات الحدیثة في هذه الجوانب الثالث

  .والخدمي إقلیمیا ودولیا
:محاور الدراسة  

  . مجال أصول التربیة-1
 . االتجاهات الحدیثة في مجال أصول التربیة-2
 .  الرؤیة المستقبلیة لتطویر مجال أصول التربیة-3

 : مجال أصول التربیة: أوال
عد والمبادئ واألسس والحقائق والمسلمات التي یقوم علیها  تهتم أصول التربیة بدراسة القوا  

ِّالنظام التربوي فكریا، وتوجه تطبیقاته وعملیاته میدانیا، فهي الجذور والمنابع التي تنبثق منها 
وتمثل أصول التربیة ضرورة ملحة لدراسة . األفكار والنظریات التربویة والممارسات المیدانیة

ّف علیها فهم فلسفة هذه النظم نظریا وتطبیقاتها عملیا، وهي تمد النظم التربویة؛ إذ یتوق
الطالب بأسس التربیة ونظریاتها، وكیفیة تطبیقها في المواقف المختلفة لتحسین العملیة 

وألصول التربیة وظیفة نقدیة تتمثل في دراسة الواقع وانعكاساته التربویة . التربویة وتطویرها
ُقوة والضعف، وتساهم دراسة األصول العامة واألسس المجمع وفق نظرة تحلیلیة لجوانب ال

علیها من قبل أهل االختصاص في بناء التصنیفات العلمیة في المیدان التربوي والمناهج 
التعلیمیة وصیاغتها، وتحدید كیفیة توصیلها، وترشد هذه األصول المربي، وتوجه المعلم إلى 

 یتوصل من دراستها إلى الحصول على القواعد الطرق المناسبة في التوجیه والتعلیم، ثم
-27، 2008الكندري، ملك،(العامة التي من خاللها یصبح العمل التربوي منظما ومتمیزا

29.(  
   وتهدف أصول التربیة إلى تمكین الطالب من معرفة األسس والمبادئ التي توجه نشاط 

ة ووسائلها، وبین غایات المجتمع ٕالمدرسة الیومي، وابراز العالقة العضویة بین أهداف التربی
في تكوین المواطن، وتحقیق التقدم في عالم متغیر، ووضع إطار عام لفهم وظائف التربیة 

باإلضافة إلى التعرف على المؤسسات التربویة، ). 71، 2007إبراهیم،(ومعالجة مشكالتها
توته من أفكار وأنماط التربیة التي تكونت خالل العصور التاریخیة، والوقوف على ما اح

ونظریات، وما ترتب علیها من أسالیب الممارسة العملیة، وتشخیص عناصر نظام التعلیم 
الحالي، وتحدید العوامل التي أثرت فیه، وفهم مسارات التربیة ومضامینها، والتعرف على 
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التطور في أهدافها ومناهجها وأسالیبها، والبحث عن مشكالت التعلیم وقضایا المجتمع، 
  ).29، 28، 2001محمد،(ابها وآثارها والحلول العملیة لهاوأسب

األصول الفلسفیة، وهي التي تبحث في     وتتعدد المجاالت الفرعیة ألصول التربیة لتشمل
المسلمات والنظریات التي یعتمد علیها الفالسفة في تفسیرهم للكون والحیاة والمعرفة والطبیعة 

ربویة، وتهتم بالفلسفة السائدة في المجتمع التي توجه العمل اإلنسانیة، وعالقة ذلك بالعملیة الت
وتبحث . التربوي، وتحدد أهدافه ومناهجه، واألسالیب واإلجراءات التي تحقق هذه األهداف

َاألصول االجتماعیة في العالقة بین الفرد والمجتمع بنطمه ومؤسساته، وتعنى هذه األصول  ُ
تساعد األفراد على التكیف مع مجتمعهم فكرا وممارسة، بالوظیفة االجتماعیة للتربیة، والتي 

وتهتم . والتوفیق بین خصائص هؤالء األفرد وقدراتهم وبین احتیاجات المجتمع ومتطلباته
األصول الثقافیة بدراسة الثقافات المختلفة بجوانبها المتعددة، وهي تلك التي تتعلق بالقیم 

قالید والطبائع والخصائص التي تختلف من مجتمع والفنون والمعاییر واألخالق والعادات والت
  .آلخر ومن بیئة ألخرى، والتي تؤثر بطبیعتها في األفكار التربویة والممارسات المیدانیة

   وتركز األصول التاریخیة على الجذور التاریخیة لجوانب العملیة التعلیمیة المتنوعة عبر 
ت وتطورات، والكشف عن النظریات العصور المختلفة، وما حدث لها من تغیرات وتحوال

واألفكار التربویة والممارسات الواقعیة التي لم تعد مالئمة للعصر الحالي، وذلك سعیا 
وتهتم األصول السیاسیة بالتفاعل بین التربیة  .الستبدالها بأفكار جدیدة وممارسات حدیثة

عا معینا له أهداف والسیاسة؛ فالتربیة یجب أن تعمل وفق إطار سیاسي محدد، یخدم مجتم
ٕخاصة، وتتأثر التربیة في أهدافها وبرامجها واجراءاتها بالنظام السیاسي للمجتمع، والذي یرید 

َوتأتي األصول الدینیة للتربیة التي تعنى باألسس والقواعد . المجتمع تعمیمه من خالل التربیة ُ
لماء المسلمین وآرائهم في والمبادئ المستمدة من القرآن الكریم والسنة النبویة واجتهادات ع

النواحي المختلفة للعملیة للتربویة، والتعرف على التطبیقات التربویة والممارسات المیدانیة 
  .لهذه المبادئ عبر العصور المختلفة، وكیفیة االستفادة منها في عصرنا الحاضر

 واالهتمام    وتبحث األصول االقتصادیة في النظرة إلى التربیة من الناحیة االقتصادیة،
بالنظریات االقتصادیة وتطبیقاتها في العملیة التربویة، والنظر إلى النواحي التربویة المختلفة 

وتهتم . من تلك الزاویة، كاقتصادیات التربیة، ورأس المال البشري، وكلفة التعلیم والعائد منه
النفسیة في جوانب األسس النفسیة للتربیة بكیفیة االستفادة من النظریات والمبادئ واألسس 

العملیة التربویة المختلفة، وتصحیح مسار هذه العملیة وفق قواعد علم النفس، واالستفادة 
التربویة والممارسة العملیة فیما یتعلق بمیول الطالب واتجاهاتهم وقدراتهم وخصائصهم 

بین علمي أما األصول اإلداریة للتربیة فهي عبارة عن نتاج وتفاعل . والفروق الفردیة بینهم
التربیة واإلدارة، واالستفادة من المبادئ والنظریات اإلداریة قدیما وحدیثا في توجیه مسار 

وتستمد األصول الجغرافیة للتربیة من علم الجغرافیا، والتي . العملیة التربویة فكرا وممارسة
الطبیعیة، وذلك تتعلق بطبیعة المكان، واختالف البیئة، والتوزیع السكاني، والثرورات البشریة و
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كله من حیث مدى تأثیرها على العملیة التعلیمیة من حیث أهدافها وبرامجها وآلیاتها 
  .     ٕواجراءاتها

 :االتجاهات الحدیثة في مجال أصول التربیة: ثانیا
   تمثل معرفة االتجاهات الحدیثة أهمیة كبیرة لتطویر أي مجال؛ حیث إنها تعبر عن 

ء والمتخصصین في المجال، والممارسات المتمیزة لدى الجامعات األفكار الرائدة للخبرا
ُّالمتقدمة، والسیاسة العالمیة السائدة في هذه الجامعات، والتي ینبغي على جامعاتنا التوجه 
إلیها في خططها وبرامجها، واألخذ بها في واقعها وممارساتها؛ ومن ثم كان التعرف على 

لتربیة ضرورة حیویة لتطویره من ناحیة، ومسایرة هذه االتجاهات الحدیثة في مجال أصول ا
وسیتناول الباحث االتجاهات الحدیثة لمجال أصول التربیة من . االتجاهات من ناحیة أخرى

  : جوانبه التدریسیة والبحثیة والخدمیة وفقا لوظائف الجامعة الثالث، وذلك كما یلي
  :تربیة في الجانب التدریسي فیما یليتتمثل أهم االتجاهات الحدیثة ألصول ال : التدریس- أ
 االتجاهات الحدیثة على أن تدریب المتعلم على تؤكد:  تطویر إعداد طالب كلیات التربیة-1

 & O’mahonyالبحث عن المعرفة أكثر نفعا وأكبر جدوى من تقدیمها له
Jeske,2019,64) .(سابه فقد تغیرت النظرة التقلیدیة إلعداد الطالب الجامعي من مجرد إك

المعارف والمهارات إلى جعله قادرا على اكتساب المعرفة بنفسه، واإلسهام في إنتاجها 
مستقبال؛ نظرا ألهمیة ذلك في تطویر المجتمعات اإلنسانیة المعاصرة؛ لذا ینبغي تغییر إعداد 
 وتأهیل الطالب المعلمین لمواكبة هذا العالم المتغیر، ومالحقة هذا التطور المتسارع؛ ومن ثم

فإن كلیات التربیة مدعوة إلعادة النظر في برامجها ومناهجها؛ حتى تستجیب للتطورات 
  ).  412، 2018محمود،(العالمیة والتغیرات المجتمعیة

 ینبغي التحدیث في محتوى المقررات الدراسیة لمواكبة : تحدیث المقررات الدراسیة-2
ت جدیدة في المجال لطالب المرحلة ٕالمستجدات العالمیة والمتغیرات المحلیة، واضافة مقررا

بحیث تكون مواكبة لهذه المستجدات، وومسایرة لتلك المتغیرات، . الجامعیة والدراسات العلیا
وذلك ألن  ؛)(Rizk, 2019,77ووثیقة الصلة بمتطلبات المجتمع، واحتیاجات سوق العمل

وال موضوعاتها؛ لذا مجاالت أصول التربیة كثیرة، وال یمكن أن تغطیها المقررات الحالیة 
ینبغي إعادة النظر في محتوى هذه المقررات بصفة دوریة، وتغذیتها بالموضوعات الحدیثة 

  . ٕفي المجال، بل واضافة مقررات جدیدة كذلك
 توسعت الدول المتقدمة في استحداث مسارات جدیدة : تطویر الدراسات العلیا التربویة-3

 & Zweekhorst(فرعیة للتخصصات المختلفةلطالب الدراسات العلیا في المجاالت ال
Essink,2019,236 .( وذلك ألن الدراسات العلیا التربویة هي إحدى الموجهات األساسیة

للسیاسة التعلیمیة في المجتمع، وركیزة أصیلة للتنمیة البشریة، وضرورة حتمیة لتطویر التعلیم 
تربویة الجدیدة في زمن ثورة وتحدیثه وحل مشكالته، وهي الوسیلة لفتح آفاق المعرفة ال

؛ لذا ینبغي توفیر دراسات علیا متمیزة تستجیب )218، 2004عبدالرحیم،(المعلومات
الحتیاجات المجتمع، وتحقق معاییر االعتماد األكادیمي، وتساهم في تطویر البحث العلمي، 
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ع والتمیز ٕوایجاد شراكة حقیقیة مع المجتمع، وبناء بیئة أكادیمیة متكاملة یسودها اإلبدا
  ).     99، 2018بیومي، عبدالوهاب،(والتفاعل اإلیجابي

 أكدت االتجاهات الحدیثة على أهمیة التعلیم اإللكتروني، :التوسع في التعلیم اإللكتروني - 4
وضرورة تسخیر التكنولوجیا الحدیثة، واالستفادة منها في العملیة التعلیمیة، واستخدامها في 

ث إنها تتفوق كثیرا، وتمتاز بخصائص أكثر فعالیة من التعلیم تدریس مقررات المجال؛ حی
وذلك ألن التعلیم اإللكتروني بأشكاله . (Sarker, and Others, 2019,211)التقلیدي

العدیدة وصورة المتنوعة یساهم في تدریب الطالب على التعامل الجید واإلیجابي مع 
حصیلها، والقدرة على تخزینها بأوعیة ٕالتكنولوجیا، واكسابه مهارة البحث عن المعلومة وت

التخزین المختلفة، ومشاركتها مع زمالئه، واالطالع الدائم على الجدید من المعارف 
  .    والمعلومات، والحدیث في مجاالت العلوم المختلفة

یعد تدویل التعلیم ذا أهمیة كبیرة؛ حیث إنه یعمل على :  تدویل التعلیم والتبادل العلمي-5
 العلمي، واالستفادة من خبرات الجامعات المتقدمة، ودعم المسیرة التعلیمیة للجامعات التبادل

المحلیة، وتشجیع اإلنتاج البحثي المتقدم بها، ودخولها في تنافس معرفي عالمي، وربطها 
ٌوقد توسعت كل من الوالیات ). 92، 2016عبدالقادر،(بالمؤسسات التعلیمیة العالمیة 

ُّوالیابان في تدویل التعلیم العالي، والتوجه نحو الدراسات العلیا الدولیة؛ مما المتحدة وبریطانیا 
 & Stern, 2019,2, Saito) كان له أثره في تحقیق الریادة والتمیز والعالمیة

Kim,2019,48) . ،باإلضافة إلى ضمان التواصل المستمر مع هذه المؤسسات العالمیة
لتعلیمیة الفاعلة، وعقد اتفاقیات توأمة وتحالفات أكادیمیة، والتعاون العلمي المثمر، والشراكة ا

 .  تؤدي بدورها إلى دخول الجامعات المحلیة إلى المنافسة عالمیا
تتمثل أهم االتجاهات الحدیثة لمجال أصول التربیة في البحث :  البحث العلمي-ب

  :العلمي فیما یلي
  :Research Partnership الشراكة البحثیة - 1

عد الشراكة البحثیة خیارا مطروحا، بل أصبحت ضرورة تفرضها التحوالت العالمیة    لم ت
المتالحقة، ومتغیرات العصر المتسارعة؛ ألنها أساس كل عملیة تطویر وتنمیة من خالل 

وهي تعني العالقات التعاونیة المنظمة في مجال . توظیف نتائج البحوث في الواقع العملي
ت وبعضها، وبینها وبین مؤسسات المجتمع وفق إطار تعاقدي البحث العلمي بین الجامعا

وجاءت الشراكة البحثیة بین الجامعات ). 251، 2017محمد،(لتحقیق منافع وأهدف مشتركة
والمدارس األمریكیة مثال من خالل باحثین من الجامعات والمناطق التعلیمیة؛ بهدف إكساب 

وقامت شراكات . (Johnson, 2016, 169) المعلمین الخبرة العملیة إلجراء بحوث تطویریة
بین الجامعات األفریقیة في مجال برامج الدراسات العلیا؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات، ومنعا 
لتكرار البحوث، والتركیز على البحوث المیدانیة النابعة من المجتمع، وتصمیم البرامج 
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اونیة بین الباحثین النظریین الموجهة لحل المشكالت التي تواجه المدارس، وبناء شراكة تع
 ,Mundiaوالتطبیقیین، وتقدیم المشورة البحثیة التربویة للمدارس والمؤسسات المجتمعیة

2017,172) .( 
ٍ   وتعود الشراكة البحثیة بالفائدة على كل من الجامعة والمدارس كما في برنامج تأهیل 

مع المدارس االبتدائیة األمریكیة بالتعاون )Michigan(المعلم في جامعة میتشیجان
وأقامت وزارة الصحة في مدینة نیویورك شراكة بحثیة مع شركة كبیرة بالتعاون . والمتوسطة

مع جامعة نیویورك، لتقدیم المساعدة التقنیة، ودعم تطویر وتنفیذ بیئة خالیة من التبغ، وهي 
جاح في توفیر هذه مبادرة لدعم تعزیز الصحة والوقایة من األمراض، وأسفرت الشراكة عن الن

 (Reischl, hasnabis & karr,2017,48)البیئة
  :Centres of Research Excellence  مراكز التمیز البحثي- 2

   تعد مراكز التمیز البحثي من أبرز االتجاهات الحدیثة؛ لذا فقد اهتمت بها الدول المتقدمة، 
وكان من أهم . لحركة البحثیةواتجهت إلیها بعض الدول العربیة، وهي داعم أساسي لتطویر ا

أسباب تطور البحث التربوي في الیابان مثال هو اعتماده على مراكز التمیز البحثي التي تهتم 
أحمد، عبداهللا، (بتطبیق التقنیة الحدیثة، وتبني معاییر جودة البحث العلمي وتحسین مخرجاته

ات الطابع الخاص، وهذه المراكز عبارة عن وحدة من الوحدات ذ). 202، 2018الحنفي،
تقوم على أساس تحقیق التمیز في مخرجات البحث العلمي، وتساهم في تحقیق التنمیة 
المجتمعیة الشاملة، وتعزیز القدرات البحثیة، وبناء قواعد البیانات العلمیة والبحثیة المتمیزة، 

  . وتوفیر االستشارات والدعم الفني والتقني
ربوي إلى تقدیم الدعم للمؤسسات التعلیمیة، وتحقیق الریادة    وتهدف مراكز التمیز البحثي الت

ٕفي التخصص، وانشاء شبكة معلومات عالمیة لتقدیم الدعم المعرفي والتقني في المجال 
التربوي، وتهیئة البیئة البحثیة المالئمة لتمكین الباحثین من إجراء البحوث المبتكرة، وتعزیز 

 الجامعات والمراكز البحثیة العالمیة التعاون في مجال البحوث النوعیة بین
ویتحقق التمیز البحثي من خالل توفر كفاءات بحثیة على ). 143، 2014الدوسري،(المتمیزة

ٕدرجة عالیة من التمیز والتخصص، وایجاد شراكات مجتمعیة مع مؤسسات المجتمع 
 بحثیة متقدمة وقطاعاته المختلفة، ومواجهة المشكالت التنمویة في المجتمع، واتباع أسالیب

  . لتنفیذ مشروعات البحوث
 :Research Maps الخرائط البحثیة - 3

   تشیر العدید من الدراسات السابقة إلى ضعف السیاسة البحثیة للبحث التربوي عامة وفي 
أصول التربیة خاصة؛ مما أدى إلى تشتیت الجهود البحثیة، وضعف تركیزها على احتیاجات 

وتعني الخریطة ). 300، 2016عبدالعال، (لالتجاهات الحدیثةالمجتمع، وقلة مواكبتها 
قائمة من المجاالت واألولویات البحثیة ذات األهمیة لتناولها في تخصص علمي : البحثیة
عبارة عن طرح مجموعة من البحوث الفرعیة في  : وهي). ALsumih,2016,1630(معین

  .المجاالت األساسیة ألصول التربیة
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البحثیة في المجال التربوي إلى رصد حاجات المجتمع الفعلیة، وتوجیه    وتهدف الخرائط 
البحث نحوها، وتفعیل دور البحث التربوي في مواجهة المتغیرات المعاصرة، والتغلب على 
ُّمشكلة الهدر، وتوجیه البحوث نحو التمیز، والتوجه نحو القضایا ذات األولویة المجتمعیة، 

). Eyal,2015, 574، 225، 2015النوح،(ممارسة التطبیقیة وتقلیل الفجوة بین البحث وال
ویجب أن تكون هذه الخرائط البحثیة مصاغة بطریقة محكمة، وأن تكون ذات أهداف محددة، 
وتراعي متغیرات العصر ومتطلبات المجتمع واحتیاجات سوق العمل، واألولویات البحثیة 

تطویریة، وتكون شاملة للمجاالت الفرعیة الحالیة والمستقبلیة، ویجب أن تركز على البحوث ال
والتخصصات الدقیقة في مجال أصول التربیة، وتكون بالتنسیق مع الجامعات ومراكز البحث 

  . المحلیة، والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العالمیة
  :Interdisciplinary Studies الدراسات البینیة - 4

بحثیة تقوم على التداخل والتكامل عبر تخصصات    تعتمد جودة البحث العلمي على برامج 
ُّلذا یجب التوجه . معرفیة متعددة، وباحثین ذوي خلفیات مختلفة، ومجموعات بحثیة متنوعة

وتعتبر ). 382، 2016إسكاروس،(نحو إجراء دراسات بینیة مشتركة في موضوعات متداخلة
علوم االجتماعیة؛ حیث أضحت الدراسات البینیة من أهم االتجاهات البحثیة الحدیثة في ال

). 125، 2016بیومي،(مطلبا مهما؛ نظرا ألهمیتها في معالجة قضایا البحث االجتماعي
وتشیر الدراسات الحدیثة إلى تبني الدراسات البینیة على نطاق واسع بین الجامعات البحثیة 
على مدار السنوات العشر الماضیة في جامعات األبحاث ومراكز البحوث 

وهذه الدراسات هي عبارة عن دراسات مشتركة متداخلة ). Hoidn,2018,291(یةاألمریك
 . بین أكثر من تخصص أو تكون بین علوم إنسانیة واجتماعیة وطبیعیة

    وقد أصدرت اللجنة االستشاریة لدول االتحاد األوربي لسیاسات البحوث في 
ینیة في دول االتحاد، والعمل دعم الدراسات الب: تقریرا كان من أبرز توصیاته) م2004(عام

واهتمت الهند مثال بإجراء الدراسات ). 159، 2016عبده،(على إنشاء مراكز بحثیة تهتم بها
 ,Pramanik)متعددة التخصصات؛ حیث أعطت نتائج أكثر قیمة من التخصصات المنفردة

وسیلة  ومن ثم فإن هناك اتجاها متزایدا نحو تعزیز هذه الدراسات؛ لكونها .(2014,592
لدعم الجهود البحثیة لمواجهة المشكالت المجتمعیة المتشعبة، وصناعة مجاالت بحثیة جدیدة 

لذا فإن إجراء الدراسات البینیة یساهم في . (Beldag, 2016,101)تعتمد على تكامل المعرفة
تطویر مجال أصول التربیة، ویؤدي إلى تنوع المناهج البحثیة، وتعدد األدوات المستخدمة في 
الدراسة الواحدة؛ مما جعل الحاجة ملحة إلى هذه الدراسات؛ وذلك بعد أن ظهرت قضایا 

  . ٕومشكالت مجتمعیة وانسانیة أكثر تعقیدا ال یمكن التعامل معها من خالل تخصص واحد
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  :Internationalization of Scientific Research تدویل البحث العلمي - 5
االتجاهات الحدیثة المهمة في تطویر البحث التربوي،    یعتبر تدویل البحث العلمي من 

وذلك من خالل تشجیع التعاون الدولي في مجال البحث بین الجامعات المحلیة والدولیة، 
ٕواقامة قنوات للتبادل العلمي، وعقد اتفاقیات التحالف العلمي مع مراكز البحث العلمي التربوي 

 في جمیع التخصصات التربویة، ووضع معاییر في الدول المتقدمة، ودعم الجمعیات العلمیة
). 629، 2018مرسي،(عالمیة لالنضمام إلیها، وتشجیعها على القیام بأبحاث تربویة متمیزة

ویعني التدویل الجامعي إدخال البعد الدولي أو متعدد الثقافات على وظائف الجامعة الثالث، 
اییر العالمیة في البحوث العلمیة؛ بهدف ویتبعه تدویل البحث العلمي الذي یعني االلتزام بالمع

ویسعى هذا التدویل إلى . االرتقاء بالقدرات العلمیة والمهارات البحثیة للباحثین المحلیین
ٕتطویر البحث العلمي من خالل االلتزام بالمعاییر العالمیة في البحث، واجراء البحوث 

 ومؤتمرات عالمیة، وتبادل المشتركة بین باحثین محلیین ودولیین، واالشتراك في ندوات
 . الزیارات العلمیة والخبرات العملیة، والشراكة في معالجة القضایا المشتركة

  :Academic Professionalism االحتراف األكادیمي - 6
   لقد أصبح بقاء ونمو أي مؤسسة مرهون بقدرتها على التمیز؛ باعتباره مستوى األداء 

المعرفة والتنافسیة، وال بقاء إال للجامعات الرائدة، وأعضاء العولمة و الوحید المقبول في عصر
بیومي، (هیئة التدریس المتمیزین؛ وذلك رغبة في الوصول إلى تحقیق المیزة التنافسیة

َویعرف االحتراف األكادیمي بأنه عملیة منظمة وهادفة یؤدي ). 40، 2018عبدالوهاب، ُ
والمهنیة على نحو فعال، ویعتمد على عضو هیئة التدریس من خاللها واجباته العلمیة 

ویرتكز على . الكفاءة والتمیز العلمي، ویسعي لتطویر قدراته ومهاراته، ورفع إنتاجیته البحثیة
توفیر المناخ العلمي المالئم، والتحفیز المادي والدعم الفني، واالهتمام ببرامج التطویر الذاتي، 

  ). 16، 2007المحسن،(یةونشر ثقافة التمیز األكادیمي بالبیئة الجامع
   وأكدت العدید من الدراسات على أهمیة هذا االحتراف كمدخل لتطویر البحث العلمي 
بالجامعات؛ ألنها المؤسسات المنوط بها إنتاج المعرفة وتطبیقها، ویتطلب ذلك القیام ببحوث 

دیر العلمي تطویریة، تهتم بمعالجة مشكالت واقعیة، وتلبیة احتیاجات المجتمع، ویأتي التق
تبعا لالحتراف األكادیمي، وهو شعور أعضاء هیئة التدریس بأن أبحاثهم محل تقدیر من 
مؤسسات المجتمع، ویمكن االعتماد علیها بدال من الخبرات األجنبیة في حل المشكالت 
المجتمعیة؛ لذا لزم التوجه نحو االحتراف األكادیمي الذي یعمل على تمیز البحوث ومنافستها 

  . اعالمی
  :Qualitative Research البحوث الكیفیة - 7

   تعـــد البحوث الكیفیة أكثر مرونة ودقة، وأكبر أثرا في تطویر البحث العلمي؛ وذلك من 
خالل الدراسة الطبیعیة للظاهرة المدروسة في واقعها الفعلي، وتفسیر البیانات، والوصول إلى 

وهي تلك البحوث التي تعمل على . واهر اإلنسانیةِّفهم دقیق لها، ومعرفة الدوافع المسببة للظ
االستقصاء الفعلي من جانب الباحث للظواهر االجتماعیة واإلنسانیة، ومشاركته في دراسة 
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هذه الظواهر في سیاقاتها الطبیعیة، والتعرف على أسبابها وتأثیراتها، وتسمى بالبحوث 
البحوث، والتوسع فیها عند دراسة النوعیة أو التفسیریة، ویجب التوجه نحو استخدام هذه 

  .  القضایا التربویة، وذلك في مقابل االستخدام المفرط للبحوث الكمیة
   وتتمیز البحوث الكیفیة باعتبار الباحث أداة أساسیة في جمع البیانات، واعتمادها على 
 المالحظة المباشرة في المیدان الطبیعي للحیاة االجتماعیة، وتركیزها على المعاني

والمضامین لدى المشاركین، واتسامها بالمرونة في إجراءاتها وخطواتها، واعتماد الباحث على 
وتتمثل أدوات هذه ). 358، 2017الفقیه،(التحلیل االستقرائي الطبیعي في تفسیر البیانات

السجالت والوثائق، والمقابالت التحلیلیة، والمذكرات المیدانیة، والمدونات، : البحوث في
وتهدف . یالت السمعیة والبصریة، والیومیات، والتعلیقات الشخصیة، والمحادثاتوالتسج

البحوث الكیفیة إلى دراسة السلوك الطبیعي لألفراد، ومعرفة مفصلة لألسباب والدوافع 
الخاصة بالمشكلة البحثیة في ظروفها الطبیعیة، وتكوین صورة كلیة عنها، والوصول إلى فهم 

  . یل االستقرائيأعمق لها من خالل التحل
تتمثل أهم االتجاهات الحدیثة ألصول التربیة في جانب خدمة :  خدمة المجتمع- ج

  :المجتمع فیما یلي
 :productive university الجامعة المنتجة - 1

ٕلم تعد الجامعات مؤسسات تعلیمیة فقط، وانما أصبحت مختبراتها وثرواتها البـشریة عنـصرا    
جتمــع وتنمیــة البیئــة، إضــافة إلــى أنهــا تمتلــك وحــدات إنتاجیــة أساســیا مــن عناصــر خدمــة الم

تبنـت كثیـر مـن  لـذا فقـد ).590، 2017علـي،(اجتماعیة واقتصادیة ذات قدرات تنافـسیة عالیـة
جامعات الدول المتقدمة نموذج الجامعة المنتجة؛ كمحاولة منها إلیجـاد مـصادر دخـل إضـافیة 

، ویكمــن نجــاح هــذه الجامعــات فــي تبنــي هــذا للجامعــات، تــنعكس علیهــا وعلــى العــاملین بهــا
 وتهـــتم الجامعـــة المنتجــــة .النمـــوذج مـــن خـــالل فـــتح أبوابهـــا لمؤســـسات المجتمـــع مـــن حولهـــا

بـــالبحوث التطبیقیــــة التـــي تكــــون نابعـــة مــــن المــــشكالت التـــي تواجــــه العدیـــد مــــن المؤســــسات 
متخصـــصة، ًالمجتمعیـــة، حیـــث تقـــدم لهـــا حلـــوال علمیـــة واقعیـــة عـــن طریـــق فـــرق عمـــل بحثیـــة 

وتـسعى إلـى الخـروج بالجامعـة مـن عزلتهـا عـن مجتمعهـا إلـى الـشراكة الحقیقیـة معـه، والتعــاون 
الوثیق بین الجامعة ومؤسسات المجتمع، وتكوین فرق بحثیة مشتركة متعددة التخصصات من 

جعـــل الجامعـــة بمثابـــة بیـــت الخبـــرة للمجتمـــع، والقیـــام والجامعـــة ومراكـــز البحـــوث المجتمعیـــة، 
ٕ أنــواع البحـــوث فــي شـــتى القطاعــات للوفـــاء باحتیاجــات المجتمـــع ومتطلباتــه، وایجـــاد بمختلــف

  ).132، 2006عبدالحسیب،(ًالبدیل المحلي بدال من االعتماد على الخبرة األجنبیة 
   ویمكـــن للجامعـــة المنتجـــة أن تقـــوم بأنـــشطة مختلفـــة وأدوار متنوعـــة باإلضـــافة إلـــى تطـــویر 

ي البحثیة، وحاضنات األعمال البحثیة، ومراكـز التمیـز البحثـي، وظائفها األساسیة، مثل الكراس
والبحـــوث التعاقدیـــة، واألنـــشطة اإلنتاجیـــة، واالستـــشارات العلمیـــة والفنیـــة، والتعلـــیم المـــستمر، 
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وكـــان . والبـــرامج التأهیلیـــة، واســـتثمار مرافـــق الجامعـــة، وتـــسویق الخـــدمات والبحـــوث الجامعیـــة
 المنتجة بهذه األدوار عن طریق شراكة حقیقیـة مثمـرة وفعالـة العامل األساسي في قیام الجامعة

مــع مؤســسات المجتمــع وقطاعاتــه المختلفــة، والتــي یحــصل الطرفــان مــن خاللهــا علــى منفعــة 
متبادلة؛ حیـث تعمـل علـى إضـافة مـوارد مالیـة للجامعـة، وتـساهم فـي إحـداث التنمیـة المنـشودة 

  .لهذه المؤسسات
  :construction university الجامعة المقاوالتیة -2

تعد الجامعة المقاوالتیة اتجاها عالمیا في تطویر البحث العلمي، وصیغة جدیدة من صیغ    
وتهدف . التعلیم الجامعي، والتي أخذت بها كثیر من الجامعات األجنبیة في الدول المتقدمة

بناء المشروعات الجامعة المقاوالتیة إلى توفیر المعارف المتعلقة بالمیدان المقاوالتي، و
ٕواداراتها، واثارة دوافع الطالب وتنمیتها، واكسابهم الخبرات والمهارات المقاوالتیة، والعمل على  ٕ ٕ

عرابة، (تغییر اتجاهات فئات المجتمع، وغرس ثقافة العمل الحر لدیهم في مختلف المجاالت
  ). 20، 2018شیخ،

عبارة عن برامج تقوم على إعداد وتأهیل    وتهتم هذه الجامعة بإتاحة التعلیم المقاوالتي، وهو 
األفراد الراغبین بالمشاركة في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة من خالل تعزیز الوعي 

ویعمل هذا النوع من التعلیم . المقاوالتي لدیهم، ومساعدتهم في تأسیس مشاریع خاصة بهم
ریق إقامة مشاریع ریادیة على تنمیة قدرة الطالب على توفیر فرص عمل للنفس والغیر عن ط

جدیدة، وبناء نظام اقتصادي یتسم باإلبداع واالبتكار تحت مظلة الجامعات، وغرس روح 
المبادرة، وزیادة فرص نجاح األعمال، وصناعة قادة المستقبل، والمساهمة في بناء مجتمع 

، 408 ،2018مراد،(المعرفة، وبناء االقتصاد المعرفي من خالل تقدیم األفكار المتجددة
إذن فالجامعة المقاوالتیة تسعى إلى إعداد وتدریب طالبها على العمل المقاوالتي، ). 409

وتأهیل خریجیها إلقامة مشاریعهم الخاصة، وتلبیة متطلبات المجتمع، واحتیاجات سوق 
  . العمل؛ وذلك حتى یستطیعوا تطویر ذواتهم ومواكبة التغیرات المجتمعیة

  :Community Partnership الشراكة المجتمعیة -3
ُ   تعد الشراكة المجتمعیة من االتجاهات الحدیثة التي طرحت بقوة في جامعات الدول 
المتقدمة كإحدى الصیغ التي تعمل على تقویة العالقة بین الجامعة والمجتمع، وتطویر 

وهي تعني المبادرات بین الجامعة والمجتمع في مجاالت التدریس . البحث العلمي الجامعي
والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والتي یستفاد بها من خبرة الجامعة في معالجة القضایا 

 ,Coetzeeالمجتمعیة، وخلق رؤیة مشتركة بین الجامعة والمجتمع لتحقیق أهداف مشتركة
وقد أدت التغیرات العالمیة والمحلیة إلى تعزیز الشراكة بین الجامعات ). (2012,504

، 2017محمد،(ر أوضاعها االقتصادیة، وزیادة قدرتها التنافسیة ومؤسسات المجتمع لتطوی
وتصاعدت الشراكة كممارسة مهمة خالل العقد األخیر من القرن العشرین، واكتسبت ). 242

 ,Cherrstrom(أهمیة خاصة في إطار الخطاب التنموي على المستویین اإلقلیمي والعالمي
 االتجاهات الحدیثة على إنشاء شراكات وهي مصدر غني للبحث العلمي، وتؤكد). 2017,4
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بین الجامعات والمجتمعات، وجعل الهدف األكبر من إجراء البحوث هو التغییر 
  . (Shechter & Strier, 2015,343)االجتماعي

   وتكون الشراكة المجتمعیة بین الجامعات والمدارس مثال من خالل اإلشراف المشترك على 
جامعات والمعلمین، وتقدیم الدعم الفني والبحثي للمؤسسات مشاریع الطالب بین أساتذة ال

وقامت شراكة مجتمعیة بین الجامعات والمدارس في . (Steele, 2017,582) التعلیمیة
بعض الدول األفریقیة لتقدیم المساعدة العلمیة والفنیة لهذه المدارس، واستحداث برامج تعلیمیة 

وعقدت ). (Mundia, 2017,172 التعلیمیةجدیدة، وتحسین المناهج، وتغییر السیاسات
م شراكات في مجال الصحة والبحوث الطبیة 2013الشبكة اإلقلیمیة لمدیري العقود في عام

؛ وذلك بهدف زیادة التعاون بین الحیویة مع خمس جامعات في والیة كالیفورنیا األمریكیة
الجامعات والمؤسسات الصحیة بالمجتمع، وتنفیذ أفضل الممارسات للحفاظ على میزة تنافسیة 
في مجال البحوث الطبیة الحیویة، وتعد هذه االتفاقیات استراتیجیة فعالة وناجحة، وتختصر 

 . (Tran and Others,2017,12)كثیرا من الوقت والجهد
  :Research Chairsلبحثیة  الكراسي ا-4

   تمثل الكراسي البحثیة داعما رئیسا ورافدا قویا لتطویر الحركة البحثیة التربویة وتقدمها، 
ومعالجة قضایا تربویة میدانیة، والتعاون مع المؤسسات التعلیمیة لخدمة 

وهي اتجاه حدیث لتطویر البحث وتحقیق ). ALshumaimiri,2016,590(المجتمع
أحمد، عبداهللا، ( ن خالل مجموعة من البرامج في مجال محدد مثل أصول التربیةالشراكة، م

وهي عبارة عن منحة مالیة لتمویل برنامج أكادیمي أو بحثي ). 204، 2018 الحنفي،
بالجامعة، وقد تكون مؤقتة أو دائمة، وتنتشر الكراسي البحثیة التربویة في جامعات الدول 

ٕحث التربوي، وتعزیز التمیز البحثي، وانتاج البحوث النوعیة، ًالمتقدمة، هادفة إلى تطویر الب
وتقدیم حلول عملیة للمشكالت التعلیمیة، وتشجیع الباحثین على توظیف نتائج البحث 
التربوي؛ لذا فهي أحد الحلول المهمة لدعم التمیز البحثي، وتحقیق التكامل بین التخصصات 

  . التربویة المختلفة
 دورا مهما في تطویر منظومة البحث العلمي في الجامعات؛ من    وتؤدي هذه الكراسي

حیث تبنیها القضایا الحیویة في مختلف المجاالت، واختیارها لدراسات تلبي احتیاجات 
المجتمع في إطار الشراكة المجتمعیة بین الجامعات ومؤسسات المجتمع، وذلك من خالل 

وتسعى . الداعمة للمشروعات البحثیةالدعم المقدم من األفراد الممولین أو المؤسسات 
الكراسي البحثیة إلى دعم المعرفة التربویة المتخصصة في المجاالت التعلیمیة المتنوعة، 
وتعزیز الروابط بین مؤسسات البحث التربوي المحلیة والدولیة، وتحقیق التكامل بین كلیات 

ات العالمیة، والتركیز على التربیة والمؤسسات البحثیة، ودعم البحث المؤسسي أسوة بالجامع
  . القضایا التربویة التي یحتاجها المجتمع
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  :Research Incubators حاضنات األعمال -5
ظهرت حاضنات األعمال في أمریكا في نهایة الخمسینیات، ثم انتشرت في أنحاء أوربا    

ِّان الذي یحفز بدءا من السبعینیات ثم انتقلت إلى الصین والدول العربیة وأفریقیا، وهي المك
األبحاث الجدیدة والمبتكرة، ویوفر خدمات التدریب العملي، ویقدم المشورة والدعم الفني 

وتعتبر مصر أول دولة عربیة تقیم حاضنة أعمال ). 312، 2015أبوالمجد، (والمادي
م؛ حیث بدأت العنایة بحاضنات األعمال في منتصف 1998 تكنولوجیة عام

وهذه الحاضنات عبارة عن مؤسسات حقیقیة أو افتراضیة، ). 597، 2017علي،(التسعینیات
تقوم بتقدیم مجموعة من الخدمات التأهیلیة والفنیة للباحثین والمؤسسات المجتمعیة؛ لتحویل 

  . أفكارهم إلى نتائج واقعیة ملموسة، وتدعیم المشاریع الریادیة
بطه باحتیاجات المجتمع    وتسعى حاضنات األعمال لتطویر البحث العلمي ورفع جودته، ور

ومتطلباته، وتوفیر الكوادر البشریة والكفاءات العلمیة، والبنیة التحتیة الالزمة من المعامل 
والمكتبات الرقمیة، كما تسعى إلى إنتاج األفكار الجدیدة، وتأكید إسهام البحث التربوي في 

لیة، وتسویق نتائج البحث التنمیة، وتوفیر بیئة بحثیة مبدعة، وتبادل الخبرات مع حاضنات دو
التربوي، وتبني المبدعین من الباحثین، والمساهمة في صنع مجتمع المعرفة، ومواجهة هجرة 
العقول العلمیة، والعمل على تطبیق نتائج البحث العلمي، واالستفادة من القدرات البشریة لدى 

منظمات وتعمل هذه الحاضنات أیضا على دعم ال). 465، 2018إبراهیم،(الجامعات
الصغیرة المبتدئة، وتحقیق الشراكة بین الجامعات ومؤسسات المجتمع، وتبني األفكار الرائدة، 
وتحویلها إلى واقع عملي، واالستفادة من خبرات أعضاء هیئة التدریس وبحوثهم إلحداث 

  .  التنمیة المجتمعیة الشاملة
 : الرؤیة المستقبلیة لتطویر مجال أصول التربیة: ثالثا
  :من خالل العناصر التالیة  سیتم تناول الرؤیة المقترحة    

  : تهدف الرؤیة إلى تحقیق ما یلي :أهداف الرؤیة
  . إثراء مجال أصول التربیة بالمسارات والبرامج الجدیدة لمسایرة التطورات المحلیة والعالمیة-
 .ةٕ جودة البحث العلمي في مجال أصول التربیة وابراز دوره في الحیاة العملی-
. مساهمة مجال أصول التربیة في تحقیق التنمیة المستدامة من خالل خدمة المجتمع-  
 تطویر مجال أصول التربیة في جوانبه التدریسیة والبحثیة والخدمیة وفق االتجاهات -

.الحدیثة  
:   تنطلق هذه الرؤیة ما یلي: منطلقات الرؤیة  

 .   ددة للممارسات التربویة المختلفة أهمیة تخصص أصول التربیة وثراؤه باألصول المتع-
  . ضرورة مسایرة البحث العلمي في تخصص أصول التربیة لالتجاهات البحثیة الحدیثة-
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  .  دور البحث التربوي في عملیة التنمیة من خالل إنتاج المعرفة التربویة ونشرها وتوظیفها-
  .ة ضرورة مساهمة مجال أصول التربیة في تحقیق التنمیة المجتمعی-

َیتطلب لتحقیق هذه الرؤیة ما یلي :متطلبات الرؤیة ُ:  
  .  استحداث مسارات وبرامج جدیدة في أصول التربیة في مرحلة الدراسات العلیا-
 قناعة أعضاء هیئة التدریس في التخصص بضرورة مواكبة االتجاهات الحدیثة في البحث -

  .العلمي
ربیة وتعاونها مع الجامعات اإلقلیمیة  إنشاء مراكز للتمیز البحثي في مجال أصول الت-

 .والعالمیة
  . وضع خرائط بحثیة مشتركة یتم فیها تحدید األولویات البحثیة في مجال أصول التربیة-
 تفعیل أسلوبي الشراكة البحثیة والمجتمعیة، ودعم تقدیم االستشارات للمؤسسات التربویة -

  . والتعلیمیة
ارات العلمیة بین أقسام أصول التربیة بمصر والجامعات  دعم التبادل المعرفي وتیسیر الزی-

  .ٕالرائدة عالمیا، واتاحة الفرص للتواصل العلمي مع باحثین تربویین في جامعات أجنبیة
ُتعتمد هذه المحاور على ما طرح في اإلطار النظري من اتجاهات  :محاور تنفیذ الرؤیة

لتطویر مجال أصول التربیة من الجوانب حدیثة؛ لذا فسیتم تناول محاور الرؤیة المستقبلیة 
 :التالیة

  : بهذا الجانب في اإلجراءات التالیةتطویر أصول التربیةیتمثل  : التدریس- أ
 ربط إعداد طالب كلیات التربیة بالتطورات العالمیة والمتغیرات اإلقلیمیة، ومتطلبات -

 .المجتمع وتطلعاته، واحتیاجات سوق العمل المتجددة
وى مقررات أصول التربیة الحالیة بصفة دوریة، والتحدیث المستمر في  تجدید محت-

 .موضوعاتها؛ وذلك حتى تواكب المستجدات المتالحقة والتغیرات المتسارعة
 فتح دبلومات مهنیة على مستوى الدراسات العلیا في فروع أصول التربیة بجمیع كلیات -

، تعلیم الكبار، اإلعالم التربوي، التنمیة اجتماعیات التربیة، فلسفة التربیة: التربیة لتشمل
المهنیة والتعلیم المستمر، الجودة واالعتماد األكادیمي، التربیة البیئیة، التجدید التربوي، 

 .اإلصالح التعلیمي
 تطبیق التعلیم اإللكتروني في مقررات التخصص؛ وذلك لتدریب الطالب على استخدام -

 . ها، وجعلهم باحثین عن المعلومات بدال من تلقیهاالتكنولوجیا الحدیثة واالستفادة من
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 إعادة النظر في المقررات الحالیة التابعة لتخصص أصول التربیة في المرحلة الجامعیة -
والدراسات العلیا، وذلك بالتبدیل بینها، أو استبدال بعضها بمقررات جدیدة، فیقترح الباحث 

 العصر، مهارات البحث التربوي، اإلعالم التربیة وقضایا: في المرحلة الجامعیة مقررات
أصول تعلیم الكبار، تطور الفكر  :وفي الدبلوم الخاص. التربوي، التربیة وحقوق اإلنسان

التربوي، األصول االقتصادیة للتربیة، اتجاهات وتجارب عالمیة في التعلیم، التربیة البیئیة، 
نظریات تعلیم : مرحلة الماجستیروفي . األصول النفسیة للتربیة، أصول التنمیة المهنیة

. الكبار، صیغ جدیدة في التعلیم، الدراسات المستقبلیة للتربیة، تحلیل السیاسات التعلیمیة
تعلیم الكبار والتربیة المستمرة، فلسفات معاصرة في التربیة، جودة : وفي مرحلة الدكتوراه

 .   التربیة واقتصادیاتها، فلسفة تحلیل النظم التعلیمیة
 في البحث العلمي إلى الجوانب تطویر مجال أصول التربیةیتعدد  :البحث العلمي -ب

  :التالیة
 یتركز تطویر البحث العلمي في أصول التربیة بالمرحلة الجامعیة : المرحلة الجامعیة

 :فیما یلي
 تدریب الطالب على اكتساب مهارات البحث العلمي في التخصص من خالل مقرر 

، والذي یقترح الباحث أن یكون مقررا لطالب الفرقة الثانیة )مهارات البحث التربوي(
، والرابعة )للمناهج( ، والثالثة)التربیة اإلسالمیة واألصول واإلدارة( في تخصصات

 ).علم النفس والصحة النفسیة( لتخصصي
 بدایة كل فصل ) حلقات بحث(قیام أعضاء هیئة التدریس بأقسام أصول التربیة بعمل

ها الموضوعات الجدیدة والجدیرة بالبحث في المقرر الذي یدرسه دراسي، یتناولون فی
 . ٌكل منهم

  تكلیف الطالب بعمل أبحاث جادة في مجاالت أصول التربیة المختلفة تبعا للمقرر
ُالذي یدرس، على أن یتم تقییمها فعلیا من قبل أعضاء هیئة التدریس، ویخصص لها َ ُِ َّ 

 .درجات) 10(
 ي بعض بحوث أعضاء هیئة التدریس والباحثین في إشراك الطالب المتمیزین ف

التخصص من خالل جمع المعلومات وتصنیفها؛ وذلك بهدف إكسابهم مهارات البحث 
 .العلمي عملیا

 الموجود في السنة النهائیة بالكلیات العملیة؛ وذلك في ) بحث التخرج(األخذ بأسلوب
َ، على أن یخصص لهذا ال)األصول الفلسفیة للتربیة( مقرر  .درجة كاملة) 30( بحثُ

  تكلیف الطالب بحضور بعض حلقات البحث والمناقشات العلمیة في مجال أصول
َالتربیة، على أن یمنح الطالب الحاضرون  عن كل حضور من درجات ) درجتین(ُ

  . األعمال الفصلیة
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 یتمثل تطویر البحث العلمي في مجال أصول التربیة بالدراسات : الدراسات العلیا
 :ا یليالعلیا فیم

 استحداث مركز للتمیز البحثي في مجال أصول التربیة بكل جامعة، یتبنى البحوث الرائدة -
 .َمنذ كونها فكرة إلى أن تصبح دراسات متمیزة مطبقة على أرض الواقع

 دراسة االحتیاجات الفعلیة للمیدان التربوي من البحوث في مجال أصول التربیة، وما یوجد -
 .، وتوجیه الباحثین في المجال لدراستها والمساهمة في عالجهابه من قضایا ومشكالت

 تقسیم الدبلوم الخاص في السنة الثانیة بكل الجامعات المصریة إلى مسارات متخصصة -
في أصول التربیة كاجتماعیات التربیة، فلسفة التربیة، تعلیم الكبار، اإلعالم التربوي، 

  . التجدید التربوي
ل كل عام مشتركة بین أقسام أصول التربیة المحلیة، والتعاون مع  عمل خرائط بحثیة أو-

 .ٕاألقسام اإلقلیمیة والدولیة باألولویات البحثیة في المجال واتاحتها لطالب الدراسات العلیا
ِّ تحقیق التوازن بین فروع أصول التربیة عند وضع الخرائط البحثیة؛ لتركز على-  مجاالت ُ

 . لتربوي، األصول النفسیة، األصول البیئیة، األصول الجغرافیةََّقلت دراستها كاإلعالم ا
 توجیه طالب الدراسات العلیا في مجال أصول التربیة من العاملین في المدارس إلى القیام -

ٍبالبحوث اإلجرائیة؛ بهدف حل ما یواجههم من مشكالت وقضایا داخل مدارسهم ِّ. 
ّالتي تهتم باستشراف المستقبل في تخصص  توجیه الباحثین نحو الدراسات المستقبلیة -

أصول التربیة، وخاصة في مجاالت السیاسات التعلیمیة، والدراسات الفلسفیة، وتعلیم 
 .الكبار

بین متخصصي أصول التربیة والتخصصات التربویة ) اإلشراف المشترك( األخذ بنظام-
 .ول الدراسات البینیةاألخرى أو العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والطبیعیة في حالة تنا

للباحث في مرحلتي الماجستیر والدكتوراه بأن یكون في ) التخصص الواحد( األخذ بنظام-
ًمجال معین من مجاالت أصول التربیة؛ لیكون نواة لتكوین المدارس العلمیة المتخصصة ٍ. 

ول  إلزام طالب الدراسات العلیا بحضور حلقات البحث والمناقشات العلمیة في مجال أص-
 .التربیة بالجامعات المحلیة؛ نظرا لمساهمتها في تطویر مهاراتهم العلمیة والبحثیة

ِطبع الرسالة وتبادلها مع مراكز البحوث المحلیة والعالمیة( تفعیل توصیة- ؛ بهدف المساهمة )َْ
  .في نشر الدراسات الرائدة في المجال لالستفادة منها
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  البحث العلمي في مجال أصول یتركز تطویر :بحوث أعضاء هیئة التدریس 
  :التربیة في بحوث أعضاء هیئة التدریس من خالل اتباع اإلجراءات التالیة

  عقد اتفاقیات توأمة وشراكة بحثیة بین أقسام أصول التربیة المحلیة ونظیراتها بالكلیات
 .بحثیةوالمراكز البحثیة اإلقلیمیة والعالمیة إلجراء الدراسات المشتركة وتبادل الخبرات ال

 ٍاستمرار بحوث أعضاء هیئة التدریس في مجال واحد ، كاألصول )المدارس العلمیة(ٍ
الفلسفیة أو اجتماعیات التربیة أو تعلیم الكبار؛ بهدف تطویر هذا المجال الفرعي 

 .والنهوض به
  االهتمام بالبحوث الجماعیة المشتركة بین أعضاء هیئة التدریس في المجال، وهي التي

 . یع بحثیة كبرى، واشتراط أن تكون نصف البحوث المطلوبة للترقیة جماعیةتتبنى مشار
  التوسع في البحوث اإلجرائیة أو بحوث الفعلresearch  action في مجال أصول

 .التربیة؛ لمعالجة المشكالت الدراسیة والسلوكیات الصفیة والقضایا المدرسیة المختلفة
  التربیة والتخصصات التربویة األخرى، وبینها تفعیل الدراسات البینیة بین مجال أصول

 .وبین العلوم االجتماعیة واإلنسانیة والطبیعیة؛ لمعالجة الظاهرة التربویة من كافة أبعادها
  التنسیق والتكاملintegration بین البحوث التي تجرى في مرحلة الدراسات العلیا َ ُ

 . لبحوث التربویة اإلقلیمیة والدولیةبأقسام أصول التربیة المحلیة، ثم بینها وبین مراكز ا
  مراعاة أعضاء هیئة التدریس والباحثین في المجال للتوازن بین إجراء البحوث األساسیة

 .والتطبیقیة، والبحوث التقویمیة والمستقبلیة، وكذلك في المجاالت الفرعیة ألصول التربیة
 ض مجاالت أصول األخذ بأسلوب الكراسي البحثیة لدراسة موضوعات متخصصة في بع

 . التربیة، مثل كرس بحثي في الفلسفات التربویة الحدیثة، والسیاسات التعلیمیة الجدیدة
  التوسع في استخدام مناهج وأسالیب بحثیة متعددة في أصول التربیة، كمنهج التحلیل

 . الفلسفي، والمنهج اإلثنوجرافي، واألسلوب االستشرافي، ودراسات الحالة، والسیناریوهات
 ُصدار دوریة علمیة ربع سنویة في مجال أصول التربیة، تصدر من خالل مركز التمیز إ َ

 .  البحثي في كل جامعة؛ وذلك إلذكاء روح التنافس وتحقیق ریادة البحوث في المجال
  التوسع في النشر الدوليinternational publishing واشتراط أن تكون نصف ،

 .ٍیة منشورة في مجاالت دولیة ذات تصنیف عالالبحوث المقدمة للجنة العلمیة للترق
  عقد دورات تدریبیة متقدمة في مجال مهارات البحث العلمي ومناهجه وتطبیقاته

ألعضاء هیئة التدریس والباحثین في مجال أصول التربیة للوصول بهم إلى االحتراف 
 .األكادیمي

 یس المتمیزین في إطالع َِتفعیل دور حلقات البحث األسبوعیة من قبل أعضاء هیئة التدر
 .زمالئهم على الجدید من األفكار والقضایا والموضوعات في مجال أصول التربیة
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 مجاالت أصول التربیة : 
   یصعب تناول تطویر كل مجاالت أصول التربیة؛ لذا فسوف یقتصر الباحث على 

  :بعضها، والتي ینبغي توجیه المزید من البحث إلیها، وهذه المجاالت هي
 یتعین إجراء المزید من الدراسات في هذا المجال حول: ألصول الفلسفیة للتربیةا:  
 قیم حقوق اإلنسان والحریة األكادیمیة في ظل التغیرات المحلیة والتطورات العالمیة . 
  فلسفة التعلیم لمجتمع ما بعد الحداثة وتطبیقاتها على المجتمع المصري. 
 اساته على الممارسات التعلیمیة المیدانیة التجدید في األهداف التربویة وانعك. 
 االتجاهات المستقبلیة للفكر التربوي في مصر وتطبیقاتها التربویة . 
 األیدلوجیات االجتماعیة المعاصرة والسیاسات التعلیمیة المصریة  . 
 فلسفة الجودة الشاملة واالعتماد للنظم التعلیمیة . 
 حث في هذا المجال إلى القضایا التالیةینبغي توجیه المزید من الب :تعلیم الكبار:  
 محو األمیة التربویة، الثقافیة، االجتماعیة، االقتصادیة، الصحیة، البیئیة . 
 األمیة التقنیة ومجتمع المعرفة الرقمي . 
 اتجاهات رائدة ونماذج عالمیة وخبرات دولیة في محو األمیة وتعلیم الكبار . 
  المدني وتعلیم الكبار الشراكة المجتمعیة ومؤسسات المجتمع. 
 الجدید في إعداد وتأهیل وتدریب معلم الكبار ومدربي التنمیة المهنیة . 
 تطویر مشروعات التأهیل التحویلي وبرامج التدریب والتنمیة المهنیة . 
 برامج التنمیة المهنیة واحتیاجات المتدربین ومتطلبات التنمیة المستدامة . 
 دریب والتأهیل اإللكتروني إعداد القادة عبر الثقافات والت. 
 یجب إجراء المزید من الدراسات في هذا المجال حول القضایا :اإلعالم التربوي 

  :التالیة
 فلسفة التربیة اإلعالمیة وتطبیقاتها التربویة . 
 نظریات واستراتیجیات اإلعالم التربوي . 
 األنشطة اإلعالمیة المدرسیة ودورها في العملیة التعلیمیة . 
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 المدرسیة ودورها في تفعیل مجتمع المعرفة الصحافة . 
 اإلعالم المدرسي وقضایا المجتمع المعاصر . 
 اإلعالم التربوي والبرامج التعلیمیة في القنوات الفضائیة . 
 وسائل اإلعالم المختلفة وبعض القضایا التعلیمیة والتربویة . 
 ال إلى القضایا ینبغي توجیه المزید من البحث في هذا المج :السیاسات التعلیمیة

  :التالیة
 التشریعات التربویة ومتطلبات صناعة القرار التربوي . 
 فلسفة السیاسات التعلیمیة وتطبیقاتها المیدانیة . 
  تحلیل السیاسات التعلیمیة والتشریعات التربویة. 
  السیاسات التعلیمیة المصریة والتوجهات التربویة الحدیثة واالتجاهات العالمیة 

 .المعاصرة
  التشریعات التعلیمیة والمتغیرات المجتمعیة والتطورات العالمیة. 
  اتجاهات ونماذج عالمیة في اإلصالح التربوي والتجدید التعلیمي. 
 یجب إجراء المزید من الدراسات في هذا المجال  :األصول االقتصادیة للتربیة

  :حول
  العوامل االقتصادیة والسیاسات التعلیمیة. 
   بین أقسام أصول التربیة والمؤسسات التعلیمیة والتربویةالشراكات البحثیة. 
  الشراكة المجتمعیة ومؤسسات المجتمع المدني وتمویل البحث العلمي. 
 نماذج الشراكات المجتمعیة العالمیة وتطبیقاتها في المؤسسات التعلیمیة والتربویة . 
 الجامعي المصري األخذ بنظام الجامعة المنتجة والجامعة المقاوالتیة في التعلیم  . 
 الكلفة االقتصادیة والعائد من برامج التأهیل التربوي ودورات التنمیة المهنیة َ ُْ.  
 التحول إلى جامعات الشراكات والتمویل بالجامعات المصریة . 
 یتعین إجراء المزید من الدراسات في هذا المجال حول :األصول البیئیة للتربیة:  
 یقاتها التربویة األصول الفلسفیة البیئیة وتطب. 
  أصول تربیة البیئة الرقمیة وفلسفة مجتمع المعرفة الرقمي. 
  االتجاهات التربویة الحدیثة في التربیة البیئیة. 
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 الوعي البیئي للطالب وجودة البیئة المدرسیة . 
  التنویر البیئي والبیئة االفتراضیة. 
 التربیة البیئیة والتنمیة المجتمعیة المستدامة . 
 ینبغي إجراء المزید من الدراسات في هذا المجال حول ما  :لنفسیة للتربیةاألصول ا

  :یلي
  فلسفة البرمجة العصبیة اللغویة وتطبیقاتها التربویة. 
 التطبیقات التربویة للطمأنینة االنفعالیة لدى المعلمین . 
 التأصیل الفلسفي التربوي للرضا النفسي واألمن العاطفي . 
 طالب وتطبیقاتها التعلیمیة والتربویة الفروق الفردیة بین ال. 
 العالقة بین الذكاء الوجداني والممارسات التربویة للمعلمین . 
 فلسفة التنمر اإللكتروني وعالقته بأنماط الشخصیة المتنمرة ِّ . 
 في جانب خدمة المجتمع في اإلجراءات تطویر أصول التربیةیتمثل  : خدمة المجتمع- ج

  :التالیة
  المرحلة الجامعیة والدراسات العلیا وأعضاء هیئة التدریس في مجال ربط بحوث طالب

 .أصول التربیة بمشكالت المیدان التربوي والمؤسسات التعلیمیة وقضایا المجتمع المحلي
  التواصل المستمر بین القائمین بالبحوث في المجال وصناع القرار التربوي؛ بهدف

ند صیاغة القرار التربوي وصنع السیاسة تطبیق نتائج بحوثهم، وأخذها في االعتبار ع
 .التعلیمیة

 بین أقسام أصول التربیة وبین المؤسسات التعلیمیة والتربویة؛ تفعیل الشراكة المجتمعیة 
 .وذلك بهدف تطویر المجال وتفعیل دوره في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

 مالن على تبادل الخبرة األخذ بنظام الجامعة المنتجة والجامعة المقاوالتیة، واللتین تع
 .والمنفعة بین الجامعة والمؤسسات المجتمعیة

  الكراسي البحثیة التي تركز على معالجة بعض القضایا التربویة المیدانیة تطبیق صیغ
 .ٕوالتعلیمیة الواقعیة، واجراء البحوث النوعیة التي تساهم في خدمة المجتمع

 جال لفترة زمنیة كباحثین في المراكز عمل بعض أعضاء هیئة التدریس والباحثین في الم
 . التربویة ومستشارین في المؤسسات التعلیمیة، وذلك في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة
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  إنشاء قاعدة بیانات إلكترونیة تتضمن مؤهالت أعضاء هیئة التدریس العلمیة وخبراتهم
المواقع ٕالعملیة واهتماماتهم البحثیة في مجاالت أصول التربیة، واتاحتها على 

 .اإللكترونیة
  استحداث مكاتب استشاریة ملحقة بأقسام أصول التربیة بالجامعات المصریة؛ بهدف

 .تقدیم االستشارات التربویة والتعلیمیة للراغبین من أفراد المجتمع ومؤسساته
  إنشاء مكاتب تسویقیة ملحقة بأقسام أصول التربیة؛ بهدف تسویق البحوث الرائدة

 .زة في المجال بأسالیب ووسائل التسویق اإللكترونیة الحدیثةوالدراسات المتمی
تنقسم المعوقات المتوقعة لمواجهة تطبیق الرؤیة المقترحة إلى ما : معوقات تطبیق الرؤیة

  :یلي
وتتمثل في جمود بعض اللوائح والقوانین المنظمة لعمل األقسام :  معوقات إداریة-

استحداث برامج تعلیمیة ومسارات أكادیمیة فرعیة األكادیمیة بالجامعات المصریة، وصعوبة 
في التخصص، وعدم إعطاء الحریة الكاملة ألعضاء هیئة التدریس في عمل شراكات مع 

  . المؤسسات المجتمعیة
وتتركز في ضعف قناعة بعض مسئولي الجامعات وأعضاء هیئة  : معوقات بشریة-

دوار التي یمكن أن یؤدیها في جوانبه بضرورة تطویره، واأل التدریس في مجال أصول التربیة
الثالثة، بإإلضافة إلى قلة الدورات التخصصیة وورش العمل التحفیزیة المؤهلة لتطبیق الرؤیة 

  .  واقعیا
وتتحدد هذه المعوقات في ضعف البنیة التحتیة واإلمكانات المادیة  : معوقات مادیة-

مراكز البحثیة المتخصصة، وقواعد المطلوبة لتنفیذ هذه الرؤیة، من حیث الحاجة إلى ال
بیانات دقیقة، وشبكات معلومات متكاملة، ومكتبات رقمیة متطورة، واتفاقیات وتوأمة إقلیمیة 

  . وعالمیة
وتتمثل في ضعف قناعة كثیر من قیادات المؤسسات المجتمعیة  : معوقات مجتمعیة-

الباحثون في مجال أصول باألدوار واألنشطة والخدمات التي یمكن أن یؤدیها المتخصصون و
  .التربیة؛ من حیث المساهمة في سد احتیاجاتها، وحل مشكالتها، ومعالجة قضایاها

یمكن مواجهة هذه المعوقات من خالل توفیر : حلول لمواجهة المعوقات المتوقعة
التشریعات الجامعیة والمجتمعیة الالزمة من حیث مرونة اللوائح والقوانین التي تساهم في 

ٕمحاور الرؤیة، وامكانیة استحداث برامج تعلیمیة ومسارات فرعیة في المجال تطبیق 
بالدراسات العلیا، وتوفیر التنمیة المهنیة المستمرة ألعضاء هیئة التدریس في مجال أصول 
التربیة من خالل الدورات التخصصیة وورش العمل لتدریبهم على كیفیة تطبیق الرؤیة في 

ة والخدمیة، وتوافر البنیة التحتیة واإلمكانات المادیة الالزمة، ونشر جوانبها التدریسیة والبحثی
  . ثقافة الشراكة المجتمعیة في البیئة الجامعیة واألوساط المجتمعیة
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 )الترتیب أبجدي(ملحق بأسماء السادة أساتذة أصول التربیة الذین تواصل الباحث معهم
طریقة  الدرجة العلمیة وجهة العمل االسم م

 التواصل
إبراهیم عبدالرافع السمدوني/ د.أ 1 أستاذ أصول التربیة، كلیة التربیة  

 بالقاهرة بنین، جامعة األزهر
 مـقـابلـة

غیرأحمد حسین الص/ د.أ 2 أستاذ ورئیس قسم أصول التربیة،  
  كلیة التربیة، جامعة سوهاج

 مـقـابلـة

أحمد حسین عبدالمعطي/ د.أ 3 أستاذ ورئیس قسم أصول التربیة،  
 كلیة التربیة، جامعة أسیوط

 مـقـابلـة

جمعة سعید تهامي/ د.أ 4 أستاذ أصول التربیة، كلیة  
 التربیة، جامعة بني سویف

اتصال 
 هاتفي

رزق بدیوي/ د.أ 5 أستاذ أصول التربیة المتفرغ،  
 كلیة التربیة، جامعة العریش

اتصال 
 هاتفي

سامي نصار/ د.أ 6 أستاذ أصول التربیة المتفرغ،  
كلیة الدراسات العلیا للتربیة، 

 جامعة القاهرة

 مـقـابلـة

سمیر عبدالوهاب الخویت/ د.أ 7 أستاذ أصول التربیة المتفرغ،  
  طنطاكلیة التربیة، جامعة

اتصال 
 هاتفي

عبدالتواب عبدااله عبدالتواب/ د.أ 8 أستاذ أصول التربیة المتفرغ،  
 كلیة التربیة، جامعة أسیوط

اتصال 
 هاتفي

عبدالناصر سعید عطایا/ د.أ 9 أستاذ أصول التربیة، كلیة التربیة  
 بالقاهرة بنین، جامعة األزهر

اتصال 
 هاتفي

فیصل الراوي رفاعي/ د.أ 10 صول التربیة المتفرغ، أستاذ أ 
 كلیة التربیة، جامعة سوهاج

 مـقـابلـة

لمیاء محمد أحمد/ د.أ 11 أستاذ ورئیس قسم أصول التربیة،  
 كلیة التربیة، جامعة  عین شمس

 مـقـابلـة

محمد مدبولي/ د.أ 12 أستاذ أصول التربیة، كلیة  
 التربیة، جامعة حلوان

اتصال 
 هاتفي
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محمد المنوفي/ د.أ 13 ذ أصول التربیة المتفرغ، أستا 
 كلیة التربیة، جامعة كفر الشیخ

اتصال 
 هاتفي

نادیة یوسف جمال الدین/ د.أ 14 أستاذ أصول التربیة المتفرغ،  
كلیة الدراسات العلیا للتربیة، 

 جامعة القاهرة

 مـقـابلـة

نجوى یوسف جمال الدین/ د.أ 15 أستاذ أصول التربیة،  كلیة  
ة القاهرةالدراسات العلیا، جامع  

 مـقـابلـة

 
  

 
 

  
 


