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 الملخص
  

التعرف على متطلبات تفعيل إىل هدفت الدراسة 

الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن 

وجهة نظر اخلرباء، واستخدم الباحثان املنهج  من

الوصفي املسحي مع استخدام أحد أساليب الدراسات 

املستقبلية وهو أسلوب دلفي املعدل، وتوصلت الدراسة 

 إىل النتائج اآلتية: 
 املتطلبات البشرية ريت الدراسة على أهمية توفكدأ   

واملنهجية واإلجرائية الالزمة لتفعيل الدراسات 

ستقبلية الرتبوية، فقد جاء متوسط احملاور الثالثة امل

، وهو ميثل درجة موافقة عالية، وبذلك (2.74)

أكدت مجيع عبارات املقياس درجة املوافقة العالية 

جدًا، فجاءت املتطلبات اإلجرائية يف املرتبة األوىل 

، وبعدها جاءت (2.80)مبتوسط حسابي بلغ 

، ويف (2.71)املتطلبات البشرية مبتوسط حسابي

املرتبة الثالثة جاءت املتطلبات املنهجية مبتوسط 

، وبناًء على نتائج الدراسة يوصي (2.66)حسابي 

الباحثان نيابة الدراسات العليا جبامعة عدن 

االهتمام بالدراسات املستقبلية الرتبوية من خالل ب

 ةقامإنشر ثقافتها، وعمل دورات تدريبية، وورش عمل، و

عداد كوادر بشرية مؤهلة ها، إلمؤمترات تتعلق ب

ومتدربة متتلك املهارات الالزمة لتطبيق وتفعيل 

 الدراسات املستقبلية الرتبوية.
الكلمات املفتاحية/ البحث الرتبوي، الدراسات 

 املستقبلية، جامعة عدن، اخلرباء.
 

Abstract 
     The study aimed to identify the 

requirements for activating future 

studies in educational research at the 

University of Aden from the point of 

view of experts. 

   The study proved the importance of 

the availability of human, 

methodological and procedural 

requirements necessary to activate 

future educational studies. The average 

of the three axes was (2.74), which 

represents a high degree, and thus all the 

expressions of the scale confirmed the 

very high degree of approval. The 

procedural requirements came in the 

first place with an arithmetic average 

of(2.80), then the human requirements 

came with an arithmetic average (2.71), 

and in the third place came the 

methodology with an arithmetic average 

(2.66) and based on the results of the 

study, the researchers recommend that 
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the Prosecution of Postgraduate Studies 

at the University of Aden pay attention 

to future educational studies by 

spreading its culture, conducting 

training courses and workshops, and 

holding conferences related to It is 

intended to prepare qualified and trained 

human cadres who possess the necessary 

skills to implement and activate future 

educational studies. 

Keywords/ Educational Research, 

Future Studies, University of Aden, 

Experts.

 
 

 املقدمة:

إن التطور املذهل واملتسارع يف مفهوم املستقبل، جعل النظرة املستقبلية وقوًدا هائًلا ُيغّذي اخليال     

فالتنبؤ باألوضاع املستقبلية بات ُيغذي اخليال ويصقله، ويطلقه إىل احلد األقصى من التفكري، حنوها، 

هلذا ال ميكن اقتصاره على أشياء حمددة فقط، بل مشل ذلك خمتلف األشياء، من هنا جند أن النظرة 

يتناسب  املستقبلية للخيال حنو املستقبل قد تطورت بشكل كبري، وأّدت إىل تطور ذلك الفكر مبا

ً  ضيقة بسيطة رمسته وخططت لـه بقدرات عقلية اواحلياة املستقبلية، ف نتقل ذلك الفكر من نظرة

بسيطة، ال ميكن تـجـاوز ختطيطها إىل ما حيدث يف املستقبل بالشكل الكايف، إىل قدرات وتنبؤات 

مـن مبدأ بسيط  مستقبلية مرسومة بالشكل العميق واملدروس، وفوق ذلك ما هي إّلا نـظـرة انطلقت

(ـ )ال نستطيع التكهن Prigogineومتواضع بـأي حـال مـن األحوال، وهو كما قـال بريغوجني  )

  .(2013)منصور،  باملستقبل، لكننا نستطيع صناعته( وفق ما هو موجود يف حياتنا العملية
اإلسالمي، أّنها وكما هو معروف على مستوى املنظمات واملؤسسات التعليمية يف عاملنا العربي و   

تسعى بكل طاقتها وكوادرها الوظيفية إىل استشراف مستقبل جديد يف عامل التجديد يف نوعية التعليم 

عن طريق البحوث الرتبوية النوعية والفريدة يف عامل الرتبية، كما تسعى إىل إبراز التحديات والعقبات 

أبرز احللول املستقبلية هلا، واليت  العائقة  اليت تواجهها بصورة واضحة ومفصلة؛ من أجل صياغة

تساعدها على حتقيق األهداف املرسومة لتلك املؤسسات، ومن أجل العمل على وضع اخلطط املستقبلية 

املأمولة واليت من شأنها أن تساعد على االرتقاء باملستوى العلمي والبحثي لطلبة اجلامعات، واألساتذة 

 كادمييني العاملني بها.األ
الرتبوي يعّد من أهم املرتكزات الكربى اليت تبين عليه الدولة العصرية احلديثة أهم والبحث    

( حيث تكمن أهميته يف مستقبل الشعوب واألمم 2016أسسها، وهذا ما أكدته دراسة أبو اجملد )

قدار منو التنمية االقتصادية واالجتماعية، واليت بدورها متثل ركيزة أساسية من ركائز البحث مب

مي الرتبوي، ونظرا لألهمية الكربى اليت ميثلها البحث العلمي الرتبوي يف تقدم الشعوب، وما العل

حيتاجه من مقومات أساسية سواء كانت مادية أو مهارية، فال بّد من العمل على التخطيط املسبق 

واخلدمات  واملركّز واملمنهج، وربطه مع اخلطط الوطنية االسرتاتيجية يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية،

 (.2021األساسية اليت من شأنها متثل عمود الدولة العصرية )العنزي، 
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وعليه فإن التجديد الرتبوي املطلوب ال بّد أن يكون منطلقًا من منبع معروف لبحث تربوي     

 )استشرايف ممنهج رصني(؛ ألنه يعترب األداة األكثر فاعلية من حيث القدرة على التعرف إىل أهمية الواقع

امليداني املربمج من حيث مشكالته، ومدى احلاجة املاسة له لإلصالح والتطوير املستمر، وهذا ما 

( يف رؤية اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير البحث العلمي يف اجلامعات 2019أكدته دراسة السيد غبور)

رفة حتقيق املصرية؛ لتعزيز قدرتها التنافسية كما أّنه ميثل أحد أفضل الطرق اليت تساعد على مع

(؛ لذلك ينبغي أن 2020لوجي)عساف،والنجاح املطلوب يف ظل ما يشهده العامل من تقدم علمي وتكن

يكون التوجه حنو دراسة املستقبل أو عمل البحوث االستشرافية جمرد رياضة تنشط العقل اخلفي، بل 

د اآلمال املنشودة ذلك عمل علمي مدروس يهدف من خالله التيسري يف عملية صناعة املستقبل، وجتسي

والطموحات املصاغة، وجتنب املشكالت واملخاطر اليت تودي إىل تهديد اجملتمعات اإلنسانية، وكما 

تهدف من جانب آخر إىل حتديد غايات منسقة يتم من خالهلا عمل اجملتمعات منً  أجل بلوغها )فليه 

 (.2003والزكي، 
ولة علمية للكشف عن متطلبات تفعيل الدراسات يف ضوء ما تقدم؛ تأتي الدراسة احلالية كمحا    

املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن من وجهة نظر اخلرباء من أجل اخلروج بصورة واضحة حول 

تصحيح املسارات حول متطلبات البحوث الرتبوية املستقبلية، وما تتعرض له من عقبات حتول بينها وبني 

 ولة.تطبيقه بصورة صحيحة ممنهجة ومأم
 

 مشكلة الدراسة:

إن البحث الرتبوي ذو أهمية وقيمة كبرية ليس فقط للباحثني الذين يعملون حبوثهم، بل أيضا 

لإلنسانية مجعا، فالفرد ال ميكن أن يعيش ويتأقلم مع احلياة بدون أن يلجأ إىل استخدام البحوث 

ساعد على كشف احلقائق، فهو من الرتبوية يف تفسري العديد من الظواهر؛ ألنه املنهج العلمي الذي ي

خالله يليب حاجة الفرد واجملتمع عن طريق تفسري األشياء واحلوادث، كما أنه يساعد على دفع عجلة 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمعات اإلنسانية حنو األفضل.
ة ، وقد أكدت الكثري من  ويكمن دور البحث الرتبوي يف استشراف املستقبل بصورة كبري

املؤمترات العلمية على عجلة العمل واالهتمام بضرورة تطوير الدراسات املستقبلية، ونشر ثقافة 

استشراف املستقبل ومن بني توصيات املؤمترات يف ذلك املؤمتر العربي لتطوير البحث العلمي، الذي 

يضا مؤمتر استشراف مستقبل التعليم ، وأ2015أكتوبر  27-25عقد يف مملكة األردن يف الفرتة من 

. كما أن ندوة الدراسات املستقبلية يف م2017أبريل  4-3يف الوطن العربي املنعقد يف اخلرطوم من 

، م2014سبتمرب  24-22الوطن العربي أوصت بالعديد من األمور أهمها : احلال واملآل، املقامة يف تونس 

 ( 2019 ة باجتاه أمناط البحث والتفكري املستقبلي)اخلويطر،بأهمية إعادة تأهيل القوة البحثية العربي
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وعلى الرغم من أهمية الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية إال أنّها توصلت بعض الدراسات     

العلمية إىل وجود ضعف وعدم اهتمام بالدراسات املستقبلية يف اجملال الرتبوي، وهذا ما أكدته بعض 

من جمموع إمجالي الدراسات  % 1املقارنة يف أن الدراسات املستقبلية ال تشكل سوى  الدراسات الرتبوية

)أبو  2007عامحتى النصف األول من  م1991يف الرتبية اإلسالمية باجلامعات املصرية ما بني عام 

(، كما أظهرت دراسة أخرى يف جمال الدراسات املستقبلية يف العلوم الرتبوية توحي 2009الفضل، 

( حبثًا تربويًا خالل الثالثني السنة الفائتة 45نتج )ُأد ضعف عام يف اإلنتاجية العربية، حيث بوجو

(، وبناءً على ما سبق وألهمية دراسة متطلبات تفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث 2017)الذبياني، 

 السؤال الرئيس اآلتي: الرتبوية يف اجلامعات العربية ويف جامعة عدن بالذات جاءت الدراسة لإلجابة عن
 ما متطلبات تفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن من وجهة نظر اخلرباء؟ 

 سئلة اآلتية:ويتفرع منه األ
 ما اإلطار الفكري ملفهوم الدراسات املستقبلية للبحوث الرتبوية؟  .1
ث الرتبوية جبامعة عدن من وجهة نظر ما املتطلبات البشرية لتفعيل الدراسات املستقبلية يف البحو .2

 اخلرباء؟
ما املتطلبات املنهجية لتفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن من وجهة نظر  .3

 اخلرباء؟
جرائية لتفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن من وجهة نظر ما املتطلبات اإل .4

 اخلرباء؟
 

 سة:أهمية الدرا

وتشمل األطر الفكرية واملفاهيمية للدراسات والبحوث الرتبوية املستقبلية من حيث  األهمية النظرية:

األهمية واألهداف واخلطط، وذلك كمحاولة علمية وعملية، لتقديم دراسة حديثة مميزة تثري املكتبة 

 العربية بالكثري من املعلومات ذات التنوع العلمي.
تمثل يف حصيلة النتائج العلمية والتوصيات املستخلصة واملتوقعة للدراسة، ومن وت األهمية التطبيقية:

خالل االستفادة منها يف التعمق والتعرف على املتطلبات البشرية واملنهجية واإلجرائية لتفعيل الدراسات 

أن توفري املستقبلية يف البحوث الرتبوية؛ كونها تساعد وتلهم متخذي القرار على اختاذ خطوات عملية بش

املتطلبات الالزمة لتفعيل البحوث الرتبوية يف استشراف املستقبل بالطريقة السلسة وامليسرة ومن خالل 

 تزويدهم باخلطوات العملية الالزم اختاذها يف هذا الشأن.
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 :أهداف الدراسة

 التعرف على اإلطار الفكري ملفهوم الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية.  -
 على املتطلبات البشرية لتفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن. التعرف -
 التعرف على املتطلبات املنهجية لتفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن. -
 .جرائية لتفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدنالتعرف على املتطلبات اإل -

 

 حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة احلالية على التعرف على اإلطار الفكري ملفهوم الدراسات  احلدود املوضوعية:

جرائية( لتفعيل الدراسات املستقبلية يف املستقبلية، والتعرف على املتطلبات )البشرية واملنهجية واإل

 البحوث الرتبوية جبامعة عدن. 
 ة على خرباء األصول واإلدارة الرتبوية جبامعة عدن.اقتصرت الدراس احلدود البشرية:
 اقتصرت الدراسة احلالية على جامعة عدن. احلدود املكانية:
  م2022-2021مت التطبيق امليداني للدراسة يف العام اجلامعي  احلدود الزمنية:

    مصطلحات الدراسة: 
 . البحث الرتبوي:1

يتم من خالهلا استقصاء دقيق اهلدف منه وصف املشكلة ( بأّنه عملية 2009عّرفة يونس، والعزاوي )

احلقيقية املوجودة بامليدان الرتبوي التعليمي، من أجل حتديدها، والعمل على مجع املعلومات والبيانات 

اليت ترتبط بها؛ الستخالص نتائج البحث ومناقشتها، واخلروج بقواعد وقوانني ميكن العمل بها يف 

أو املشكالت املشابهة، وهو وسيلة الرتبية لتحسني أساليبها والنهوض عالج املشكلة املعروضة 

 مبستقبلها ومواجهة املطالب املتعددة امللقاة علية.
ويعرف أيضا بأنه توفري املعلومات والبيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة حبثية، أو حل مشكالت، أو 

نشطة وطرائق، وأساليب، واسرتاتيجيات، تطوير العملية الرتبوية وعناصرها، من أهداف وحمتوى، وأ

 (.11ص، 2001وتقويم؛ مبا ينعكس إجيابيا على عملية التعليم والتعلم )األغا والفرا، 
ويعّرف الباحثان البحث الرتبوي إجرائيًا: بأّنه أحد ميادين البحث العلمي، الذي خيتص بامليدان    

ة، علمية، منظمة؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة الرتبوي وحل مشاكله وقضاياه الرتبوية بطرائق منهجي

 املستدامة.
 

 . الدراسات املستقبلية:2

ىل الكشف عن املشكالت ذات الطبيعة املستقبلية والعمل إيقصد بها جمموعة من البحوث تهدف 

قف على إجياد حلول عملية هلا، كما تهدف إىل حتديد اجتاهات األحداث وحتليل املتغريات املتعددة للمو

 (.20ص، 2015املستقبلي واليت ميكن أن يكون هلا تأثري على مسار األحداث يف املستقبل )الثبييت، 
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حباث تستشرف املستقبل وتتنبأ به وحتاول أن ترمسه وختطط له أوتعرف أيضا بأنها دراسات و

إىل مستقبل بطريقة علمية دقيقة بناء على قراءة املاضي واحلاضر لتجنب املشكالت املتوقعة وللوصول 

 (.10، ص 2019أفضل )احلصيف، 
ويعرف الباحثان الدراسات املستقبلية الرتبوية إجرائيًا: بأنها الدراسات اليت تعمل على استكتشاف  

 جياد احللول الناجعة هلا.إاملشكالت الرتبوية املتوقع حدوثها يف املستقبل يف جامعة عدن و
 :.املتطلبات3

ــتقبلية ب ويعرف الباحثان متطلبات تفعي ــات املســــــ ــرية واملنهجية أل الدراســــــ نها االحتياجات البشــــــ

 جرائية لتنشيط الدراسات املستقبلية يف جامعة عدن.واإل
 

 اإلطار النظري:

 أواًل: نشأة الدراسات املستقبلية:

على الرغم من حداثة الدراسات املستقبلية، إّلا أنها شقت طريقها بسرعة يف خمتلف العلوم، ويف 

ت احلياة املعاصرة، وترجع نشأة الدراسات املستقبلية إىل منتصف القرن العشرين، وإن خمتلف جماال

كانت لصيقة حبياة اإلنسان منذ ظهوره على هذه البسيطة حيث مارسها اإلنسان بأشكال وأوزان 

خمتلفة، لدرجة يصعب حتديد زمن معني هلا، بيد أن نشأتها العلمية ترجع إىل منتصف القرن املاضي 

أن تطورت الدراسات املستقبلية والتفكري املستقبلي من املستوى اليوتوبي أو اخلرايف الذي هدف  بعد

إىل حتقيق اجملتمع املثالي، إىل مستوى احلدس والفراسة الذي هدف إىل االقرتاب من أبعاد العلم اجملهول 

ل مستقبلية حلل واالستئناس به، ثم إىل مستوى االستشراف العلمي الذي هدف إىل البحث عن حلو

املشكالت املعاصرة، وذلك عن طريق االحتماالت اخلاصة بتواتر وقوع حادثة ما، فمستوى االستشراف 

االسرتاتيجي الذي يهدف إىل رسم صور املستقبل احملتملة واملمكنة يف ضوء املتغريات احلالية واملتوقعة، 

 (.9، ص2012واختيار أفضلها ) احلاج،
 ( أن نشأة وتطور الدراسات املستقبلية مرت بعدة مستويات هي:23ص، 2003وذكر )فليه والزكي،

 املستوى اليوتيوبي: وكان يسعى للبحث عن وسائل حتقيق اجملتمع املثالي. ●
 مستوى احلداسة والفرسة: يهدف لالقرتاب من أبعاد العلم اجملهول واالستئناس به. ●
مستقبلية حلل املشكالت املعاصرة  مستوى التنبؤ العلمي: وكانت الغاية منه البحث عن حلول ●

 وخاصة املشكالت االقتصادية.
مستوى االستشراف املنهجي: وهو أرقى املستويات اخلاصة باستشراف املستقبل حيث يتم عن طريق  ●

 تشخيص حادثة ما من السياق الذي وردت منه والتوصل إىل نتائج حمددة بصددها.
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ية، مر بعدة مراحل بدأت مبرحلة اخلرافة، ثم ومما سبق نستنتج أن نشأة الدراسات املستقبل

مبرحلة احلداسة والفراسة، ثم يف األخري مرحلة الدراسات املنظمة، واليت تتبع مناهج علمية واضحة 

 باستخدام أساليب وأدوات معينة.
 

 ثانيًا: مفهوم الدراسات املستقبلية:

، حيث ُيطلق عليها  Futures Studiesيوجد أكثر من مسمى أو مصطلح لـ "الدراسات املستقبلية"

،  Futures Research، و"حبوث املستقبل futuribles، واملستقبليات Futurology"علم املستقبل" 

 Futures، و"التحركات املستقبلية" Studies Foresightو"استشراف املستقبل"، و"دراسات البصرية" 
Movemen2012لدراسات املستقبلية" ) احلاج، ، وغريها من املرادفات، بيد أن أشهرها مصطلح "ا ،

 (.11ص
وتوضح املوسوعة الفلسفية العربية أن كلمة )مستقبل( تعنى أسم يدل على الزمان اآلتي، ويطلق 

على ما ميكن أن يقع من حوادث، أما على استمرار الوجود يف املستقبل فيطلق )أبدًا( ويقع املستقبل 

 (.722ص، 1986يف مقابل املاضي )زيادة، 
بادي، أواملستقبل كما جاء يف القاموس احمليط: هو الزمن الذي يأتي بعد احلاضر )الفريوز 

(، والدراسات املستقبلية علم خيتص باحملتمل واملمكن واملفضل من املستقبل، جبانب 153، ص1979

تى األشياء ذات االحتماليات القليلة لكن ذات التأثريات الكبرية اليت ميكن أن تصاحب حدوثها، ح

 مع األحداث املتوقعة ذات االحتماليات العالية)موقع إنرتنت، متاح على

 https://ar.wikipedia.org/wiki)  وهي عبارة عن جمموعة من البحوث والدراسات اليت تهدف إىل

اد حلول عملية هلا، كما تهدف إىل الكشف عن املشكالت ذات الطبيعة املستقبلية والعمل على إجي

ن تكون هلا تأثري أحداث وحتليل املتغريات املتعددة للموقف املستقبلي واليت ميكن حتديد اجتاهات األ

 حداث يف املستقبل )موقع إنرتنت، متاح على على مسار األ
https://www.youtube.com/watch?v=1n_Ji9lvfis ) 

املستقبلية الدراسات املستقبلية على أساس طبيعتها يف أربعة وتعرف اجلمعية الدولية للدراسات 

 (:22ص، 2016عناصر هي: )منصور، 
 هي الدراسات اليت تركز على استخدام الطرق العلمية يف دراسة الظواهر اخلفية. -
ىل اجلهود إأن حدودها أوسع من حدود العلم ذلك ألنها تتضمن اجلهود الفلسفية والفنية باإلضافة  -

 .العلمية
ا تتعامل مع عدة بدائل وخيارات إمنسقاط مفردة حمددة على املستقبل، وإنها ال تقتصر على أ -

 ممكنة.
 نها تتناول املستقبل يف حقبة زمنية معينة ترتاوح بني اخلمس سنوات إىل مخسني سنة.أ -

https://ar.wikipedia.org/wiki
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يضًا جمموعة من الدراسات والبحوث اليت تهدف إىل حتديد اجتاهات األحداث وحتليل أوهي 

ف املتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف إجياد هذه االجتاهات أو حركة مسارها و جمموعة الدراسات خمتل

والبحوث اليت تكشف عن املشكالت اليت بات من احملتمل أن تظهر يف املستقبل وتتنبأ باألولويات اليت 

 (.179ص، 2003ميكن أن حتددها كحلول ملواجهة هذه املشكالت ) فلية والزكي، 
نها جمموعة من األحباث حول التطور املستقبلي لإلنسانية أ) املنجره كما عند فرجاني ( بوعرفها 

متكن من استخالص عناصر التوقع فاملستقبلية منهج يسمح بدراسة التطورات املختلفة واحملتملة لوضع 

ًا سبياًل معني يف وقت حمدد وتطويق نتائج هذا القرار على هذه التطورات، ودراسة املستقبل تسلك دوم

 (.246ص، 1980مفتوحًا يعتمد على التفكري فيه على دراسات خيارات وبدائل ) فرجاني، 
وتعرف بأنها )التاريخ التطبيقي( فهي تنشط وتتقوى حيث يتوقف التاريخ واملستقبليون ال يقنعون 

وأن قيمة مبجرد فهم ما حدث يف املاضي، فهم يريدون أن يستخدموا معرفتهم لتنمية فهم املستقبل، 

 (. 8، ص2009املاضي هي إمكان استخدامه إلنارة املستقبل )حاجي، 
 

 مما سيق نستنتج أن الدراسات املستقبلية:

 جياد عدة حلول هلا.إتكشف عن املشكالت املستقبلية وحتاول  -
 ختطط للمستقبل بطريقة علمية منهجية وتضع سيناريوهات له. -
 سنة. 50سنوات إىل  5ا بني تتناول املستقبل يف فرتة زمنية ترتاوح م -

 

 ثالثًا: أهمية الدراسات املستقبلية:

 ذكر النشوان أن أهمية الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية يف اآلتي:
مكانات والطرق والوسائل اليت متكن أي جمتمع من اجملتمعات اكتشاف أفضل الظروف واإل .1

 من الوصول إىل أهدافه يف اجملال الرتبوي.
 األهداف الرتبوية ونظمها وبرامج سياساتها.جتديد  .2
 أهم دعائم الفعل احلضاري لدى األمم املتقدمة. .3
 (.2021حتديد املسار الصحيح لألمم يف اجملال لرتبوي )النشوان، .4

 

 (: 91، ص2002وميكن بلورة أهمية الدراسات املستقبلية يف اآلتي: )نبيه، 

ستقبل، ورسم خطوات السري حنو غايات معينة، تعني الدراسات املستقبلية على حتديد معامل امل -

واكتشاف مسارات جديدة ميكن أن توفر بيئة مناسبة للتحرك حنو املستقبل خبطوات سريعة 

 ومتواصلة.
تعطي صورة للنظام أو للمؤسسة عن توجهها املستقبلي، ومعرفة احتياجاتها يف اآلماد القصرية  -

 واملتوسطة والطويلة األجل.
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املستقبلية على صنع مستقبل أفضل، وذلك بفضل ما تؤمنه من منافع متعددة،  تساعد الدراسات -

 واملشاركة يف صنعه. 
متكن من ترشيد عملية املفاضلة بني االختيارات املمكنة واملتاحة، ورصد إجيابيات وسلبيات كل  -

 خيار، وتداعياته، وما ميكن أن يسفر عنه من نتائج.
 ت االسرتاتيجية، وتوقع آثارها مستقباًل.تساهم بقدر كبري يف اختاذ القرارا -
تساعد على تشخيص قضايا احلاضر ومشكالته، وتدبر سبل التغلب عليها يف املستقبل،  -

 والتوظيف األمثل للطاقات واإلمكانات املتاحة.
متكن من اكتشاف القدرات واملوارد احلالية واملتوقعة، وخاصة ما هو كامن منها، وكيف  -

 ية وفاعلية عالية؛ لتحقيق طموح مستقبلي. ميكن استغالهلا بكفا
 تعمل على استنهاض اهلمم، وتعبئة الطاقات واملوارد؛ ملواجهة حتديات املستقبل. -

 

 رابعًا: أهداف الدراسات املستقبلية:

 (:2011)اجلميل،  ميكن عرض أبرز أهداف الدراسات املستقبلية كما يأتي
بتقديم أساس فلسفي للمعرفة اليت تنتجها الدراسات  دراسة األسس املعرفية للدراسات املستقبلية، -

 املستقبلية، واالجتهاد يف تطوير مناهج وأدوات البحث يف املستقبل.
إضفاء الطابع املستقبلي طويل املدى على التفكري، وإعمال الفكر واخليال يف دراسة صور  -

 التخطيط الواعي للمستقبل.املستقبل املمكنة واحملتملة، وإنضاج العقل يف اختاذ القرارات، ويف 
دراسة األسس املعرفية واألخالقية للدراسات املستقبلية، باستطالع املستقبل أو املستقبالت املرغوب  -

فيه، ذلك أن حتديد ما هو مرغوب يغري أفكار الناس واملفاهيم األخالقية والقيم اإلنسانية، وعلى 

 والقيم.الدراسة املستقبلية أن تزاوج بني املعرفة العلمية 
دراسة صور املستقبل، بالبحث يف طبيعة األوضاع املستقبلية املتخيلة، وحتليل حمتواها، ودراسة  -

أسبابها وتقويم نتائجها، على أساس أن تصورات الناس حول املستقبل تؤثر فيما يتخذونه من 

حتويل  قرارات يف الوقت احلاضر، سواء من أجل التكيف مع تلك الثغرات عندما تقع، أومن أجل

 هذه التصورات إىل واقع.
بلورة االختيارات املستقبلية املمكنة واملتاحة، بالرتكيز على فحص وتقويم املستقبالت األكرب  -

احتمااًل للحدوث خالل أفق زمين معلوم، وفق شروط حمددة، وبرتشيد عملية املفاضلة بينها؛ وذلك 

ما ميكن أن يؤدي إليه من تداعيات بإخضاع كل اختيار منها للفحص والنقاش، بقصد استطالع 

كل منها عرب الزمن، ونتائج كل منها عند نقطة زمنية حمددة يف املستقبل، وما ينطوي عليه كل 

 اختيار من مزايا أو منافع، ومن أعباء أو تضحيات. 
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توفر قاعدة معرفية متكن الناس من حتديد اختياراتهم واالقتصادية والسياسية واالجتماعية  -

ية يف ضوئها، بداًل من احملاولة واخلطأ، أو اجلدل العقيم واملنازعات السياسية اليت ختتلط والرتبو

 فيها األسباب بالنتائج، ويصعب فيها التمييز بني ما هو موضوعي مما هو ذاتي.
اكتشاف الذات واملوارد والطاقات، وخباصة ما هو كامن منها، وإعادة توظيفها الرشيد من خالل  -

 ، واستعادة الثقة ملواجهة حتديات املستقبل.مسارات جديدة
 توفر إطاًرا زمنًيا طويل املدى الختاذ قرارات اليوم وتوقع نتائجها غًدا. -
على  –اكتشاف املشكالت واملخاطر قبل وقوعها، وتعبئة الطاقات واملوارد؛ للفضاء عليها، أو  -

نها تؤدي وظائف اإلنذار املبكر، احلد منها، واحليلولة دون وقوعها أو تكرارها؛ مبعنى إ –األقل 

 واالستعداد املبكر للمستقبل، واالستعداد للتحكم فيه. 
زيادة املشاركة الدميقراطية يف تصور املستقبل وتبين صورة مستقبلية مفضلة يف ضوء اإلمكانات  -

 والقدرات املتاحة.
 

 خامسًا: أساليب الدراسات املستقبلية:

 :(86-78ص، 2014سات املستقبلية اآلتي )عامر، ذكر عامر أن من أهم أساليب الدرا
أسلوب التنبؤ عن طرق التخمني الذكي )يعتمد على الطريقة احلدسية اليت يستخدمها الفرد يف  -

 تقدير بعض جوانب املستقبل(.
التنبؤ بأسلوب دلفي )يقوم على التنبؤ بعدد من املتغريات املستقبلية احملتملة، بواسطة عدد من  -

الوصول إىل أتفاق اخلرباء عن طريق تالقي أفكارهم ومراجعة آرائهم يف ضوء آراء  اخلرباء؛ بهدف

 باقي اخلرباء دون أن حيدث لقاء مباشر بينهم(.
أسلوب استقراء االجتاهات )يعتمد على أن االجتاهات اليت ثبتت يف التاريخ القريب سوف تستمر  -

 يف املستقبل(.
جتاهات املاضية؛ من خالل عدد من العالقات، أهمها أسلوب االسقاطات )يعتمد على استقراء اال -

 تعريفي وفين وسلوكي(.
 أسلوب احملاكاة أو املماثلة )وهو امتداد ألسلوب اإلسقاط املبين على توافر منوذج(.  -
أسلوب احلوارات احملسوبة أو السيناريوهات )اكتشاف النتائج أو التنبؤات املتوقعة حتت فروض  -

 سيناريو معينًا(.جمتمع تكون حوارًا أو 
 أسلوب التعرف على املستحدثات. -
 أسلوب حتديد جماالت االنتشار. -
 أسلوب التسلسل الصفي )السيناريوهات(. -
 التنبؤ بأسلوب التجزئة إىل املكونات اجلزئية. -
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 التنبؤ بأسلوب اخلريطة الزمنية أو املتشابكة. -
 التنبؤ بأسلوب احتذاء منوذج ما. -
 يف التنبؤ.أسلوب مونت كارلو التحليلي  -
 التنبؤ بأسلوب التشخيص. -
 التنبؤ بتصميم صور مستقبلية كمتغريات متوقعة. -
 التنبؤ باألسلوب اإلحصائي. -
 التنبؤ بأسلوب حتليل القوى. -
 التنبؤ بأسلوب االحتماالت الرياضي عند ماركوف. -
 التنبؤ بأسلوب الفروض. -

 (.53-45ص، 2003والزكي، وصّنف البعض أساليب الدراسات املستقبلية حبيث تتضمن: )فلية، 
 طرق السالسل الزمنية. -
 سقاطات السكانية.طرق اإل -
 النماذج السببية. -
 األلعاب أو املباريات. -
 حتليل اآلثار املقطعية. -
 الطريقة التشاركية. -
 طريقة التنبؤ من خالل التناظر واإلسقاطات بالقرينة. -
 طرق تتبع الظواهر وحتليل املضمون. -
 خلربة.حتليل آلراء ذوي الشأن وا -
 السيناريوهات. -
 أسلوب شجرة العالقات. -
 أسلوب التنبؤ املوروفوجيا. -
 أسلوب بريت. -

إىل  -واملالحظ أّن معظم هذه األساليب ال ُتستخدم وال يتم التطرق هلا، وأكثر األساليب املعروفة

دته يف جمال الدراسات املستقبلية هما أسلوب السيناريوهات، وأسلوب دلفي،  وهذا ما أك  -حد ما 

( اليت أظهرت أّن أكثر أساليب دراسات املستقبل شيوعًا يف البحوث م2017نتائج دراسة) الذيابي، 

الرتبوية هو أسلوب السيناريوهات، ثم يأتي بعدة أسلوب دلفي، ومع أّنهما معروفان إّلا أّنه من النادر 

يف جامعة عدن الحظا قلة استخدامهما حيث إّنه عندما أّطلع الباحثان على حبوث اإلدارة الرتبوية 

ساليب املستقبلية ومعظمها استخدمت أسلوب دلفي املعدل، أّما أسلوب الدراسات اليت استخدمت األ

 السيناريوهات مل ُيستخدم يف أي دراسة. 
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 :اآلتيةويرى الباحثان أّن ندرة استخدام هذه األساليب يف جامعة عدن يرجع لألسباب 
العليا بهذه األساليب نظريًا وحتى إن عرفها بعض الطلبة فأنها عدم معرفة معظم طلبة الدراسات  .1

 تكون معرفة نظرية فقط.
 عدم التدريب على تطبيق هذه األساليب بطريقة عملية. .2
تعتمد بعض هذه األساليب على اإلحصاء، ومعظم طلبة الدراسات العليا ال ميتلكون املعرفة املناسبة  .3

 دام هذه األساليب.به، مما جيعل معظم الطلبة تتجنب استخ
 ضعف إملام كثري من أعضاء هيئة التدريس بهذه األساليب. .4

 

 الدراسات السابقة:

( بعنوان: درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس باجلامعات الفلسطينية ملعوقات 2020دراسة عّساف ) -1

جة تقدير عينة هدفت الدراسة إىل التعرف إىل درتوظيف أساليب دراسة املستقبل يف البحوث الرتبوية، 

من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات الفلسطينية ملعوقات توظيف أساليب دراسة املستقبل يف البحوث 

الرتبوية، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة كأداة للدراسة حيث طبقت على 

( عضوًا. وكان 65مكونه من )عينة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية باجلامعات الفلسطينية 

 من أبرز نتائج الدراسة:
أن درجة التقدير الكلية ملعوقات توظف أساليب دراسة املستقبل يف البحوث الرتبوية جاءت كبرية،  .1

وجاء جمال )الرغبة والقناعات( يف املركز األول، ويليه جمال )املنهج( يف املركز الثاني، وأخريًا 

 خرة.الثالثة واآلجمال )املعرفة( يف املرتبة 
متثلت أهم العوامل األكادميية يف استخدام معظم الدراسات يف اجملال الرتبوي ملناهج البحث  .2

 التقليدية.
متثلت أهم العوامل التنظيمية يف قلة املؤسسات البحثية املتخصصة وقلة املراكز التابعة للجامعات  .3

 اليت تدعم الباحثني يف الدراسات املستقبلية.
نشاء مراكز إلدعم توجهات طالبات الدراسات العليا الرتبوية حنو الدراسات املستقبلية،  أهم السبل .4

للدراسات املستقبلية تابعة للجامعة لدعم الباحثني، وتدريب طالب الدراسات العليا على أجراء 

 الدراسات املستقبلية.
ية يف البحوث الرتبوية ( بعنوان: تصور مقرتح لتفعيل الدراسات املستقبل2019دراسة احلصيف ) -2

هدفت الدراسة إىل إعداد تصور مقرتح لتفعيل الدراسات  باجلامعات السعودية يف ضوء اخلربات العاملية،

املستقبلية يف البحوث الرتبوية باجلامعات السعودية يف ضوء اخلربات العاملية، وذلك من خالل حصر 

قع معوقات تفعيل الدراسات املستقبلية يف ضوء متطلبات تفعيل الدراسات املستقبلية، والوقوف على وا

اخلربات والتجارب العاملية البارزة  مناملتطلبات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، واستجالء األمثل 
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يف جمال الدراسات املستقبلية لالستفادة يف بناء التصور املقرتح. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

استخدام أسلوب دلفي. وتكون جمتمع الدراسة من خرباء الرتبية املهتمني  بشقيه املسحي والوثائقي مع

(. 4301عضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية باجلامعات السعودية وعددهم )أبالدراسات املستقبلية، و

( عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، واستخدمت الدراسة االستبانة 344( خبريًا، و )37وعينة قوامها )

رز نتائج الدراسة التوصل إىل جمموعة من املتطلبات لتفعيل الدراسات املستقبلية با، وكان من أكأداة هل

يف البحوث الرتبوية باجلامعات السعودية،  وان واقع تفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية 

جة متوسطة، باجلامعات السعودي يف ضوء املتطلبات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت بدر

وان درجة معوقات تفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية باجلامعات السعودية يف ضوء املتطلبات 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت بدرجة كبرية.
(: بعنوان" معوقات الدراسات املستقبلية يف جما الرتبية من وجهة نظر طالب 2019دراسة الرحيلي ) -3

هدفت الدراسة إىل التعرف على املعوقات اليت تواجه الدراسات ، ت العليا وحلول مقرتحة هلاالدراسا

املستقبلية يف جمال الرتبية من وجهة نظر طالب الدراسات العليا بقسم الرتبية بكلية الدعوة وأصول 

ي املرحلة ) الدين باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ومدى اختالف تلك املعوقات واختالف متغري

املاجستري، الدكتوراه (، والتخصص ) تربية إسالمية، إدارة، مناهج( واقرتاح حلواًل لتلك املعوقات. 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، واستخدام االستبانة كأداة للدراسة وطبقت على عينة 

نتائجها إىل وجود معوقات ( طالبًا من طالب الدراسات العليا، وتوصلت الدراسة يف 117قوامها )

للدراسات املستقبلية من وجهة نظر طالب الدراسات العليا بقسم الرتبة بدرجة كبرية، وجاءت املعوقات 

خريًا املعوقات أاملرتبة بالبحث يف مقدمة املعوقات، يليها املعوقات املرتبطة بأعضاء هيئة التدريس، و

 املرتبطة بطالب الدراسات العليا.
(. بعنوان" العوامل ذات العالقة يف توجهات طالبات الدراسات العليا الرتبوية 2017دوسري )دراسة ال -4

هدفت ، سالمية وجامعة امللك سعودمام حممد بن سعود اإلحنو الدراسات املستقبلية يف جامعة اإل

البات الدراسة التعرف إىل أهم العوامل الشخصية واألكادميية والتنظيمية ذات العالقة يف توجهات ط

الدراسات العليا الرتبوية حنو الدراسات املستقبلية يف جامعة األمام حممد بن سعود وجامعة امللك سعود، 

وأهم السبل لدعم التوجه حنو هذه الدراسات. واستخدمت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي 

 راسة كاآلتي:وكانت أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدواالستبانة أداة جلمع البيانات، 
متثلت أهم العوامل الشخصية ذات العالقة يف توجهات البات الدراسات العليا الرتبوية حنو الدراسات  -1

املستقبلية: الرغبة واالهتمامات العلمية، االفتقار إىل التدريب الالزم خالل فرتة الدراسة عل أجراء 

 الدراسات املستقبلية.
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دراسات املستقبل أسسها الفلسفية واستخداماتها يف البحوث  ( بعنوان:2017دراسة الذيابي ) -5

والتعرف  الرتبوية يف البلدات العربية، هدفت الدراسة إىل معرفة األسس الفلسفية للدراسات املستقبلية،

على أبرز أساليب دراسات املستقبل يف البحوث الرتبوية بشكل عام وحبوث أصول الرتبية بشكل خاص 

من أبرز ة وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي القائم على حتليل احملتوى وكان يف البلدان العربي

نتاج دراسات املستقبل يف البحوث الرتبوية يف البلدان العربية يف البلدان إ: ضعف النتائج اليت توصلت هلا

حوث العربية بشكل عام، ويعد أسلوب السيناريو هو أكثر أساليب دراسات املستقبل شيوعًا يف الب

 الرتبوية يف البلدان العربية، ويأتي بعدها تقنية دلفي بينما يعد أسلوب التنبؤ شبه منعدم.
( بعنوان: فهم تصورات أعضاء هيئة التدريس ملستقبل التعليم 2011) Malenfatدراسة مالينفانت  -6

تبات حبث إجرائي ألمناء املكتبات األكادميية، هدفت الدراسة مساعدة أمناء املكالعالي: 

األكادمييني يف دراسة تصوراتهم ملستقبل التعليم العالي، وإشراك أعضاء هيئة التدريس لفهم آرائهم، 

ء هيئة التدريس على التفكري وحتديد اإلجراءات اليت جيب اختاذها لرسم املستقبل، ومساعدة أعضا

يف رغباتهم يف املستقبل ودفعهم إىل النظر يف األدوار احملتملة للمكتبة، واستخدمت الدراسة املنهج 

 أبرز نتائج الدراسة:الوصفي مع أحد أساليب الدراسات املستقبلية وهو أسلوب السيناريوهات، وكانت 
 لقرارات.تطوير طرق جديدة لصياغة االسرتاتيجيات واختاذ ا -
بداعًا حول كيفية التعامل مع الطبيعة املتغرية إوضع توجهات اسرتاتيجية للتفكري بشكل أكثر  -

 للتعليم العالي.
 تعزيز مكانة املكتبة يف احلرم اجلامعي لدورها الريادي يف تبين التعليم العالي. -

 التعليق على الدراسات السابقة:

انت مبثابة االنطالقة الفكرية واملنهجية للدراسة ( دراسات سابقة، ك6استعرض الباحثان )    

احلالية، مما يعين جوانب اتفاق قائمة بني الدراسة احلالية وتلك الدراسات السابقة، كما أن اختالف 

مكان وبيئة الدراسات ومنهجياتها يؤكد وجود جوانب اختالف قائمة بني تلك الدراسات والدراسة 

 الل بيان أوجه االتفاق واالختالف وفقًا للمحاور اآلتية:احلالية، وميكن مناقشة ذلك من خ
 من حيث األهداف:. 1

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على اإلطار الفكري ملفهوم الدراسات املستقبلية، والتعرف على    

متطلبات تفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن، وبذلك اختلفت مع دراسة 

Malefant (2011( ودراسة الدوسري ،)2019(، ودراسة الرحيلي )2017(، ودراسة الذيابي )2017 ،)

 (.2019(، بينما اتفقت جزئيًا مع دراسة احلصيف )2020ودراسة عّساف )
 من حيث املنهج:. 2

ة اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي املسحي مع استخدام احد أساليب الدراسات املستقبلي   

(، 2019(، ودراسة الرحيلي )2017وهو أسلوب دلفي املعدل، وبذلك اتفقت مع دراسة الدوسري )
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(، بينما اختلفت جزئيًا مع دراسة 2019(، واتفقت جزئيًا مع دراسة احلصيف )2020ودراسة عّساف )

Malefant (2011( وكذا اختلفت مع دراسة مع دراسة الذيابي ،)2017.) 
 سة:. من حيث عينة الدرا3

صول الرتبوية، وبذلك اتفقت جزئيًا األواعتمدت الدراسة احلالية على عينة قصدية من خرباء اإلدارة   

(، 2017(، ودراسة الذيابي )2017(، بينما اختلفت مع دراسة الدوسري )2019مع دراسة احلصيف )

 Malefant (2011.)(، ودراسة 2020(، ودراسة عّساف )2019ودراسة الرحيلي )
 حيث أداة الدراسة: من .4

استخدمت الدراسة احلالية أداة االستبيان جلمع املعلومات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة، وبذلك   

(، ودراسة 2019(، ودراسة احلصيف )2019(، ودراسة الرحيلي )2017اتفقت مع دراسة الدوسري )

 Malefant (2011.)(، ودراسة 2017(، بينما اختلفت مع دراسة الذيابي )2020عّساف )
 من حيث بيئة الدراسة. 5

طّبقت الدراسة احلالية يف جامعة عدن باجلمهورية اليمنية، وبذلك ختتلف مع كل الدراسات السابقة 

 اليت طّبقت يف بيئات خمتلفة.
 مدى استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:

 يف: تكمن أهمية الدراسات السابقة بالنسبة للدراسات احلالية -
 اختيار عنوان الدراسة وتدقيقه وضبطه. -
 بلورة مشكلة الدراسة وصياغة أسئلتها وأهدافها. -
 إثراء اجلانب النظري للدراسة.  -
 التعرف إىل املصادر واملراجع اليت مت الرجوع إليها. -
 اختيار منهج الدراسة، وجمتمع الدراسة وعينتها. -
 تصميم أداة الدراسة وحتديد حماورها. -
 حصائية املناسبة.اليب اإلحتديد األس -

 منهجية الدراسة وأدواتها:

سلوب أاّتبع الباحثان املنهج الوصفي املسحي مع استخدام أحد أساليب الدراسات املستقبلية وهو 

دلفي املعدل، الذي يتشابه مع أسلوب دلفي التقليدي يف األهداف واملمارسات واإلجراءات غري أّنه خيتلف 

الستبانة، أذ يتطلب أسلوب دلفي التقليدي جمموعة من األسئلة املفتوحة اليت يف آلية تصميم وتنفيذ ا

 تقدم للخرباء، بينما يتطلب أسلوب دلفي املعدل البدء بأسئلة مغلقة تقدم للخرباء من أول وهلة.   
تكون جمتمع الدراسة احلالية، من خرباء األصول واإلدارة الرتبوية يف جامعة عدن،  :جمتمع الدراسة

  ن ميتلكون املعارف واملعلومات واخلربات اليت تفيد يف حتقيق أهداف الدراسة احلالية.مم
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مبا أنّ جمتمع الدراسة احلالية معروف ولكنه غري حمدد برقم معني كونه يتمثل باخلرباء  عينة الدراسة:

يما يف جماالت الذين ميتلكون املعارف واملعلومات واخلربات اليت تفيد يف حتقيق أهداف الدراسة، والس

متطلبات تفعيل الدراسات املستقبلية الرتبوية يف جامعة عدن ) املتطلبات البشرية، املتطلبات املنهجية، 

جرائية(، لذا فقد ُاختريت عينة بطريقة غري عشوائية ) قصدّية(، حيث عمد الباحثان إىل املتطلبات اإل

واخلربات الكافية لتحقيق أهداف الدراسة، حيث  اختيار اخلرباء الذين تتوفر لديهم املعلومات واملعارف

) االستبانة ( ن جامعة عدن، وطبقت أداة الدراسة( خبريًا يف جمال األصول واإلدارة الرتبوية م15ُاختري )

عليهم يف جولتني وفقًا ألسلوب دلفي املعدل، حيث انه بالرغم من أن اجلولة األوىل كانت نسبة االتفاق 

حت نسبة االتفاق للفقرات يف مجيع جماالت متطلبات تفعيل الدراسات املستقبلية تفي بالغرض حيث تراو

 ، قام الباحثان بأجراء جولة ثانية للتأكد من رأي اخلرباء واستقراره.%(98 -%80) ما بني 
 

 وصف خصائص عينة اخلرباء: ●

 اخلرباء املستجيبون وفقًا ملتغري: .1

 (4)نثى أ، و%(73)( بنسبة مئوية بلغت 11تغري اجلنس، ذكر )بلغ عدد اخلرباء املستجيبني وفقًا مل   

 (:1، وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم )%(27)بنسبة مئوية بلغت 
 ( يوضح عدد اخلرباء املستجيبني وفقًا ملتغري النوع االجتماعي:1جدول رقم )

 اجملموع انثى ذكر الوصف

 15 4 11 العدد

 %100 %27 %73 النسبة املئوية

 :اخلرباء املستجيبون بالنسبة ملتغري الدرجة العلمية .2

، %(40)( بنسبة مئوية بلغت 6بلغ عدد اخلرباء املستجيبني وفقًا للدرجة العلمية أستاذ مساعد )

، وبلغ %(33)( بنسبة مئوية بلغت 5وبلغ عدد اخلرباء املستجيبني وفقًا للدرجة العلمية أستاذ مشارك )

 %(.27)( بنسبة مئوية بلغت 4وفقًا للدرجة العلمية أستاذ )عدد اخلرباء املستجيبني 
 

 ( يوضح عدد اخلرباء املستجيبني وفقًا ملتغري الدرجة العلمية:2جدول رقم )

 اجملموع أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ الوصف

 15 6 5 4 العدد

 %100 %40 %33 %27 النسبة املئوية

 

 

 



235 

 

 

 235 

. متطلبات تفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث التربوية بجامعة عدن  

 د. أوسيم محمد عباد عطاء ،  د. أحمد بن سعيد بن ناصر الحضرمي

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021ديسمبر -أكتوبر( 8)( المجلد49العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

 غري سنوات اخلربة:اخلرباء املستجيبون بالنسبة ملت 3.

( 9سنوات( ) 20 -11بلغ عدد اخلرباء املستجيبني وفقًا ملتغري سنوات اخلربة الذين لديهم خربة من)

( خرباء 6سنه فأكثر( ) 20، كما بلغ عدد اخلرباء الذين لديهم خربة ) %(60)خرباء بنسبة مئوية بلغت 

 .%(40)بنسبة مئوية بلغت 
 املستجيبني وفقًا ملتغري سنوات اخلربة:( يوضح عدد اخلرباء 3جدول رقم )

 النسبة املئوية عدد اخلرباء سنوات اخلربة

 %60 9 سنه 20إىل سنه 11 من

 %40 6 سنه فأكثر 21

 

 أداة الدراسة:

وفقًا ألهداف الدراسة، قام الباحثان ببناء أداة الدراسة )االستبانة(، مكونة من ثالثة جماالت 

جرائية( وذلك من خالل االّطالع على بعض تطلبات املنهجية، املتطلبات اإلوهي )املتطلبات البشرية، امل

دبيات والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة. ويف ضوء ذلك قام الباحثان ببناء االستبانة األ

ياغة وفق اآلتي: حتديد اجملاالت الرئيسية اليت مشلتها االستبانة، ومجع فقرات االستبانة وحتديدها، وص

الفقرات اليت تقع يف كل جمال، وتضمن جماالت الدراسة على النحو التالي:)جمال املتطلبات البشرية 

جرائية فقرات، وجمال املتطلبات اإل (7)( فقرات. وجمال املتطلبات املنهجية وتكون من 10وتكون من )

 ( فقرات. 10وتكون من )
 

 صدق أداة الدراسة وثباتها:

لدراسة تقيس ما أعدت لقياسه، أعتمد الباحثان أسلوب الصدق الظاهري؛ للتأكد من أن أداة ا

وحذف بعض الفقرات،  ةوذلك بعرض األداة على جلنة التسيري حيث عملت اللجنة على مراجعة وصياغ

( حمكمًا من أعضاء هيئة 12ثم عرضا األداة على جمموعة من األساتذة احملكمني البالغ عددهم )

جراءات املنهجية يف تصميم األداة، واحلكم على مدى صالحية من سالمة اإل التدريس، وذلك للتأكد

، كمعيار لقبول %(80)الفقرات وانتمائها للمجال، ووضع املالحظات، وقد مت اعتماد نسبة اتفاق بلغت 

 %(100 -80)الفقرات من قبل احملكمني، وقد حصلت مجع الفقرات على نسبة اتفاق ترتاوح ما بني 

 ياغة بعض الفقرات.مع تعديل ص
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 ثبات األداة:

 وحلساب ثبات أداة الدراسة استخدم الباحثان طريقة معامل الفاكرونباخ على النحو اآلتي:
 . ( يوضح قيم معامالت الثبات جملاالت األداة باستخدام الفا كرونباخ4جدول رقم )

 معامل الثبات جماالت األداة م

 0.89 املتطلبات البشرية 1

 0.95 لبات املنهجيةاملتط 2

 0.96 املتطلبات االجرائية 3

 0.96 على مستوى األداة ككل

   

، وجمال (0.89)( اآلتي: بلغت قيم معامل الثبات جملال املتطلبات البشرية 4يتضح من اجلدول رقم )

فقد (، وأّما على مستوى األداة ككل 0.96جرائية )(، وجمال املتطلبات اإل0.95املتطلبات املنهجية )

(، وهي قيم عالية تؤكد صالحية األداة ألغراض الدراسة 0.96بلغت قيمة معامل الثبات الفاكرونباخ )

 احلالية.
 

 املعاجلة اإلحصائية:

(، حيث spssقام الباحثان مبعاجلة بيانات الدراسة باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية )

 استخدمت األساليب اإلحصائية االتية:
 نسب املئوية لدراسة خصائص عينة الدراسة.التكرارات وال -1
 معامل ارتباط الفا كرو نباخ لتأكيد ثبات األداة. -2
 املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لفقرات وجماالت )االستبانة(. -3

ونظرًا ألّن الدراسة احلالية تعتمد على أحد أساليب الدراسات املستقبلية، وهو أسلوب دلفي املعدل،     

موافق إىل حد ما  –قد أستخدم الباحث التكرارات والنسب املئوية؛ لكل استجابة على حدة )موافق ف

غري موافق( باعتبار النسب املئوية أكثر تعبريًا من األرقام اخلام، كما ُأعطى كل بديل من بدائل  _

 ( اآلتي:5سلم االستجابة عن االستبانة قيمة رقمية كما يوضح اجلدول رقم )
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( يوضح القيم الرقمية لبدائل االستجابة عن فقرات االستبانة وحمك احلكم ومستوى 5دول رقم )ج

 درجة املوافقة

 البدائل املهمة بدرجة م
مستوى درجة 

 املوافقة
 النسب املئوية % حدود املتوسط له

 فأعلى% 68 >231- 3 عالية موافق 1

 %67 - %34 >166 -231 متوسطة موافق إىل حد ما 2

 فأقل% 33 1 – 1.66 منعدمة غري موافق 3

فما فوق كنسبة العتماد الفقرات اليت %( 80)ولقد أعتمد الباحث معيار قبول أسلوب دلفي 

حصلت على إمجاع من اخلرباء لفقرات االستبانة، مستخدمًا التكرارات لتحديد مدى االتفاق بني 

متوسط استجابات عينة الدراسة، والنسبة اخلرباء لكل استجابة على حده، واملتوسط احلسابي ملعرفة 

املئوية ملتوسط استجابة كل فقرة على حدة، وحلساب النسبة املئوية الذي ميثل )نسبة االتفاق( 

 ُاستخدمت املعادلة اآلتية:

 النسبة املئوية للمتوسط =
حلسابيا   املتوسط 

الدرجة القصوى
 × 100  

 عرض النتائج ومناقشتها:

باإلجابة على السؤال األول: ما متطلبات تفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث النتائج املتعلقة 

 الرتبوية جبامعة عدن من وجهة نظر اخلرباء؟
وملعرفة متطلبات تفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن، قام الباحثان 

من جماالت املتطلبات، وجممل األداة  حبساب املتوسط احلسابي العام واالحنراف املعياري لكل جمال

 ( اآلتي:6ككل كما هو موضح يف اجلدول رقم )
املتوسط  اجملال م

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مستوى  الرتتيب

 املوافقة

 عالية 2 0.173 2.71 املتطلبات البشرية 1
 عالية 3 0.156 2.66 املتطلبات املنهجية 2
 عالية 1 0.100 2.80 جرائيةاملتطلبات اإل 3

 عالية - 0.953 2.74 األداة كليًا
 

جرائية جاءت يف الرتتيب األول مبتوسط حسابي بلغ (: أن املتطلبات اإل6يتضح من اجلدول رقم )

، وجاءت املتطلبات البشرية يف الرتتيب الثاني مبتوسط حسابي (0.100)، واحنراف معياري بلغ (2.80)

، بينما جاءت املتطلبات املنهجية يف الرتتيب الثالث واألخري (0.173)، واحنراف معياري بلغ (2.71)بلغ 
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(، كما جاءت النتائج اإلمجالية لألداة 0.953، واحنراف معياري بلغ )(2.66)مبتوسط حسابي بلغ 

(، ويعزو الباحثان املوافقة العالية من 0.953(، واحنراف معياري بلغ )2.74كليًا مبتوسط حسابي بلغ )

جرائية(، الن اخلرباء يرون احلاجة املاسة والشديدة هلذه بات ) البشرية واملنهجية واإلاخلرباء للمتطل

املتطلبات لتفعيل الدراسات املستقبلية وتنشيطها، ويدركون أهمية توافرها لكي حترك اجلمود 

 احلاصل للدراسات املستقبلية يف جامعة عدن.
 وسنتطرق لألسئلة الفرعية على النحو اآلتي:

ملتطلبات البشرية لتفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن من وجهة نظر ما ا -أ

 اخلرباء؟
قام الباحثان حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من الفقرات، كما هو     

 موضح يف اجلدول:
يارية لفقرات جمال املتطلبات البشرية ( يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املع7جدول رقم )

 كما يلي:

  م

 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــرات

درجة  استجابة اخلــــرباء

متوسط  الرتتيب املوافقة

 االستجابة

االحنراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية

حث أعضاء هيئة التدريس على  1

توجيه إنتاجهم العلمي حنو 

 ة.الدراسات املستقبلي
 7 عالية 84% 0.640 2.53

إنشاء فرق حبثية مشرتكة  2

ساتذة للدراسات املستقبلية بني األ

 والطلبة.
 6 عالية 89% 0.617 2.67

ختصيص أوقاف لدعم األحباث  3

واألنشطة العلمية يف الدراسات 

 املستقبلية.
 5 عالية 91% 0.704 2.73

تطوير مهارات أعضاء هيئة  4

تطبيق  التدريس والباحثني يف

الدراسات املستقبلية يف جمال 

 البحث الرتبوي.

 9 عالية 80% 0.828 2.40
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تنمية اهتمام املعيدين واملدرسني  5

وطلبة الدراسات العليا للتخصص 

 يف جمال الدراسات املستقبلية.
 4 عالية 91% 0.594 2.73

استقطاب اخلربات العاملية  6

واإلقليمية من املهتمني يف جمال 

 املستقبلية.  الدراسات
 8 عالية 84% 0.743 2.53

توفري قائمة بيلوجرافية  7

باملستشرفني واخلرباء يف البحوث 

 الرتبوية املستقبلية.
 2 عالية 96% 0.352 2.87

دعوة اخلرباء يف الدراسات  8

املستقبلية حول العامل للمشاركة 

يف الندوات واملؤمترات املعنية 

 بالدراسات املستقبلية.

 2 عالية 96% 0.352 2.87

تعريف الباحثني باملفاهيم ذات  9

العالقة املستخدمة بالدراسات 

 املستقبلية.
 3 عالية 93% 0.414 2.80

نشر ثقافة الدراسات املستقبلية  10

الرتبوية بني أعضاء هيئة التدريس 

 والباحثني.
 1 عالية 98% 0.258 2.93

 ( اآلتي:7يتضح من اجلدول رقم )
اجملال حصلت على درجة موافقة عالية من اخلرباء، حيث تراوحت متوسطاتها  أّن مجيع فقرات -

( ويعزو الباحثان تلك املوافقة %80-%98)(، بنسبة موافقة تراوحت بني 2.40 - 2.93احلسابية بني )

العالية من اخلرباء للمتطلبات البشرية إىل أهمية إعداد وتأهيل الكوادر البشرية لتفعيل الدراسات 

 بلية وتوفري متطلباتهم وتنمية مهاراتهم.املستق
جاءت الفقرة العاشرة املتعلقة ب " نشر ثقافة الدراسات املستقبلية الرتبوية بني أعضاء هيئة التدريس  -

(، واحنراف معياري بلغ 2.93والباحثني" يف الرتتيب األول، حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ )

( ويعزو الباحثان ذلك إىل أن اخلرباء يرون أن %98)ء بلغت ، ونسبة موافقة عالية من اخلربا(0.258)
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عضاء هيئة التدريس والباحثني من حيث أأول متطلب هو نشر ثقافة الدراسات املستقبلية الرتبوية بني 

مفهومها، وأهميتها، وأهدافها، وأدواتها، وأساليبها. وختتلف هذه النتيجة مع دراسة احلصيف 

(2019.) 
ة الرابعة املتعلقة ب" تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثني يف تطبيق بينما جاءت الفقر -

الدراسات املستقبلية يف جمال البحث الرتبوي."  يف الرتتيب التاسع واألخري، مبتوسط حسابي بلغ 

وبالرغم من حصول هذه الفقرة %(، 80)( ونسبة موافقة بلغت 0.828(، واحنراف معياري بلغ )2.40)

تيب األخري بني الفقرات إّلا أّنها حصلت على موافقة عالية من اخلرباء، ويفسر الباحثان هذه على الرت

النتيجة بأّن اخلرباء يدركون أهمية تطوير مهارات تطبيق الدراسات املستقبلية ألعضاء هيئة 

وتنمينها.  التدريس والباحثني، حيث أنه ال ميكن أن تفّعل الدراسات املستقبلية اال بتطوير املهارات

 (.2019وختتلف هذه النتيجة مع دراسة احلصيف )
ما املتطلبات املنهجية لتفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن من وجهة نظر  -ب

 اخلرباء؟
قام الباحثان حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من الفقرات ومن ثم  

 احلسابي واالحنراف املعياري العام للمجال، كما هو موضح يف اجلدول:املتوسط 

( يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال املتطلبات املنهجية 8جدول رقم )

 كما يلي:

 م
 

 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 استجابة اخلــــرباء
درجة 

 املوافقة
 متوسط الرتتيب

 االستجابة

االحنراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية

تبين شراكات بني قطاع التعليم  11

العام والعالي لوضع أسس 

 للدراسات املستقبلية ومؤشراتها.
 4 عالية 84% 0.743 2.53

تشجيع اإلنتاج العلمي للدراسات  12

املستقبلية يف جمال البحوث 

 الرتبوية.
 3 عالية 87% 0.632 2.60

ية قيم اإلبداع واخليال العلمي تنم 13

والتفكري الناقد وتأصيلها لدى 

 الباحثني يف الدراسات املستقبلية.
 4 عالية 84% 0.743 2.53
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اإلفادة من جتارب الدول املتقدمة يف  14

جمال الدراسات املستقبلية بالبحوث 

 الرتبوية.
 2 عالية 93% 0.561 2.80

تبين اسرتاتيجيات تدريس تطبيق  15

راسات املستقبلية كبناء الد

السيناريوهات وأسلوب دلفي وحتليل 

 االجتاهات...إخل

 1 عالية 98% 0.258 2.93

جنبية ذات ترمجة املؤلفات األ 16

 العالقة بالدراسات املستقبلية.
 2 عالية 89% 0.724 2.67

تضمني الربامج الرتبوية وحدات يف  17

 موضوع الدراسات املستقبلية.
 5 عالية 84% 0.834 2.53

 ( اآلتي:8يتضح من اجلدول رقم )
ها تأّن مجيع فقرات اجملال حصلت على درجة موافقة عالية من اخلرباء، حيث تراوحت متوسطا -

ويعزو الباحثان تلك املوافقة  %(84-%98)(، بنسبة موافقة تراوحت بني 2.53 -2.9احلسابية بني)

ة امللحة لتوافر هذه املتطلبات من حيث تشجيع العالية من اخلرباء للمتطلبات املنهجية إىل احلاج

نشاء شراكات بني قطاعات التعليم، والعمل تدريس مقررات للدراسات املستقبلية إنتاج العلمي واإل

 بداع واخليال وباالستفادة من جتارب الدول املتقدمة ومن خربائها.حبيث تنمي قيم اإل
اتيجيات تدريس تطبيق الدراسات املستقبلية جاءت الفقرة اخلامسة عشر املتعلقة ب " تبين اسرت -

كبناء السيناريوهات وأسلوب دلفي وحتليل االجتاهات...إخل" يف الرتتيب األول، حيث حصلت على 

(، ونسبة موافقة عالية من اخلرباء بلغت 0.258(، واحنراف معياري بلغ )2.93متوسط حسابي بلغ )

ون أن أهم متطلب منهجي لتفعيل الدراسات املستقبلية ويعزو الباحثان ذلك إىل أن اخلرباء ير %(98)

هو التطبيق العملي من خالل وضع خطط لتدريس أساليب الدراسات املستقبلية الرتبوية والعمل على 

تنفيذها يف الواقع، حيث الحظ الباحثان أن كثريًا من أعضاء هيئة التدريس والباحثني جبامعة عدن  

الدراسات املستقبلية وأدواتها. وختتلف هذه النتيجة مع دراسة ال جييدون التعامل مع أساليب 

 (.2019احلصيف )
بينما جاءت الفقرة السابعة عشر املتعلقة ب" تضمني الربامج الرتبوية وحدات يف موضوع الدراسات  -

(، واحنراف معياري بلغ 2.53املستقبلية." يف الرتتيب اخلامس واألخري، مبتوسط حسابي بلغ )

، وبالرغم من حصول هذه الفقرة على الرتتيب األخري بني %(84)سبة موافقة بلغت ون (0.834)
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الفقرات إّلا أّنها حصلت على موافقة عالية من اخلرباء، ويفسر الباحثان هذه النتيجة بأّن اخلرباء 

 يدركون أهمية وضع وحدات تدريسية يف برامج تربوية معينة للدراسات املستقبلية ملا لذلك من أهمية

 .(2019وختتلف هذه النتيجة مع دراسة احلصيف ) لتفعيل هذه الدراسات.
جرائية لتفعيل الدراسات املستقبلية يف البحوث الرتبوية جبامعة عدن من وجهة نظر ما املتطلبات اإل -ج

 اخلرباء؟
ا قام الباحثان حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من الفقرات، كم

 هو موضح يف اجلدول:
جرائية ( يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال املتطلبات اإل9جدول رقم )

 كما يلي:

  م

 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 استجابة اخلــــرباء
درجة 

 املوافقة
متوسط  الرتتيب

 االستجابة

االحنراف 

 املعياري

النسبة 

 ةاملئوي

إيالء نيابة الدراسات العليا جبامعة  18

عدن اهتمامًا خاصًا بالدراسات 

 ذات الطابع املستقبلي
 3 عالية 96% 0.516 2.87

مؤمترات خاصة بالدراسات  ةقامإ 19

 املستقبلية الرتبوية.
 1 عالية 98% 0.258 2.93

إنشاء جمالت علمية حمكمة  20

 متخصصة بالدراسات املستقبلية.
 4 عالية 93% 0.561 2.80

 زأقامه دورات تدريبية تسهم يف تعزي 21

 ثقافة الدراسات املستقبلية الرتبوية.
 7 عالية 87% 0.737 2.60

تنسيق زيارات علمية ملراكز عاملية  22

تربوية متخصصة بالدراسات 

املستقبلية يف اجلامعات العربية  

 والعاملية.

 3 عالية 96% 0.516 2.87

للدراسات املستقبلية إنشاء مركز  23

 الرتبوية يف جامعة عدن.
 5 عالية 91% 0.594 2.73
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تنظيم شراكات علمية وحبثية بني  24

جامعة عدن ومراكز حبوث 

الدراسات املستقبلية يف اجلامعات 

 العربية والعاملية.

 2 عالية 96% 0.352 2.87

تكوين حلقات نقاش شهرية  25

ودورات وورش عمل عن كيفية 

اهج البحث يف الدراسات تطبيق من

 املستقبلية الرتبوية.

 6 عالية 91% 0.704 2.73

حتديد أولويات البحث يف جمال  26

الدراسات املستقبلية  لكل 

 ختصص تربوي.
 6 عالية 91% 0.704 2.73

تدريب املشرفني غري املتخصصني  27

يف دراسات املستقبل يف اإلشراف 

 على الدراسات املستقبلية الرتبوية.
 2 عالية 96% 0.352 2.87

 ( اآلتي:9يتضح من اجلدول رقم )
أّن مجيع فقرات اجملال حصلت على درجة موافقة عالية من اخلرباء، حيث تراوحت متوسطاتها  -

ويعزو الباحثان تلك املوافقة  %(87-%98)(، بنسبة موافقة تراوحت بني 2.60 - 2.93احلسابية بني )

همية الكبرية هلذه املتطلبات جرائية إىل أن اخلرباء يدركون األالعالية من اخلرباء للمتطلبات اإل

وان هناك ندرة يف توافرها من حيث غياب االهتمام بالدراسات املستقبلية املتمثل يف غياب  ةخاص

املؤمترات، والدورات التدريبية، والورش، والزيارات املتبادلة والشراكات بني جامعة عدن 

 ية املتميزة يف دراسات املستقبل.واجلامعات العربية والعامل
جاءت الفقرة التاسعة عشر املتعلقة ب " أقامه مؤمترات خاصة بالدراسات املستقبلية الرتبوية. " يف    -

، ونسبة موافقة عالية (0.258)، واحنراف معياري بلغ (2.93)الرتتيب األول، مبتوسط حسابي بلغ 

ىل أن اخلرباء يرون من خالل عملهم يف جامعة عدن ويعزو الباحثان ذلك إ %(98)من اخلرباء بلغت 

قامة مؤمترات يف مجع اجملاالت الرتبوية وليس فقط يف جمال الدراسات املستقبلية فهم إندرة 

يدركون أهمية قيام جامعة عدن بتبين مؤمتر للدراسات املستقبلية ملا ألهمية املؤمترات من تنشيط 

ن قيام مؤمتر واحد كفيل بتحريك املاء الراكد أ، حيث الباحثني وتبادل اخلربات بني الباحثني

 (.2019لتفعيل الدراسات املستقبلية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة احلصيف )
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ثقافة  زبينما جاءت الفقرة املتعلقة الواحد والعشرون املتعلقة ب" أقامه دورات تدريبية تسهم يف تعزي -

(، واحنراف 2.60ب السابع واألخري، مبتوسط حسابي بلغ )الدراسات املستقبلية الرتبوية." يف الرتتي

(، وبالرغم من حصول هذه الفقرة على الرتتيب %87( ونسبة موافقة بلغت )0.737معياري بلغ )

األخري بني الفقرات إّلا أّنها حصلت على موافقة عالية من اخلرباء، ويفسر الباحثان هذه النتيجة بأّن 

ضافة معارف إدورات تدريبية ملا حتدثه هذه الدورات من تنمية مهنية من اخلرباء يدركون أهمية قيام 

ومفاهيم ومعلومات وتطوير مهارات وخاصة يف الدراسات املستقبلية الرتبوية. وختتلف هذه النتيجة 

 (. 2019مع دراسة احلصيف )
 

 ملخص النتائج:  
لدراسات املستقبلية الرتبوية جبامعة جرائية الالزمة لتفعيل اأهم املتطلبات البشرية واملنهجية واإل 

عدن اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية من وجهة نظر خرباء اإلدارة واألصول الرتبوية، وهي مرتبة 

 ترتيبًا تنازليًا وفقًا آلراء اخلرباء، وهي كالتالي:
  أواًل: املتطلبات البشرية:

 يئة التدريس والباحثني.نشر ثقافة الدراسات املستقبلية الرتبوية بني أعضاء ه -
دعوة اخلرباء يف الدراسات املستقبلية حول العامل للمشاركة يف الندوات واملؤمترات املعنية  -

 بالدراسات املستقبلية.
 توفري قائمة بيلوجرافية باملستشرفني واخلرباء يف البحوث الرتبوية املستقبلية. -
شاركة يف الندوات واملؤمترات املعنية دعوة اخلرباء يف الدراسات املستقبلية حول العامل للم -

  بالدراسات املستقبلية
 تعريف الباحثني باملفاهيم ذات العالقة املستخدمة بالدراسات املستقبلية. -
 تنمية اهتمام املعيدين واملدرسني وطلبة الدراسات العليا للتخصص يف جمال الدراسات املستقبلية. -
 ية يف الدراسات املستقبلية.ختصيص أوقاف لدعم األحباث واألنشطة العلم -
 ساتذة والطلبة.إنشاء فرق حبثية مشرتكة للدراسات املستقبلية بني األ -
 حث أعضاء هيئة التدريس على توجيه إنتاجهم العلمي حنو الدراسات املستقبلية. -
 استقطاب اخلربات العاملية واإلقليمية من املهتمني يف جمال الدراسات املستقبلية. -
ضاء هيئة التدريس والباحثني يف تطبيق الدراسات املستقبلية يف جمال البحث تطوير مهارات أع -

 الرتبوي.
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 ثانيًا: املتطلبات املنهجية:

تبين اسرتاتيجيات تدريس تطبيق الدراسات املستقبلية كبناء السيناريوهات وأسلوب دلفي وحتليل  -

 االجتاهات...إخل.
 ت املستقبلية.جنبية ذات العالقة بالدراساترمجة املؤلفات األ -
  تشجيع اإلنتاج العلمي للدراسات املستقبلية يف جمال البحوث الرتبوية. -
  اإلفادة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال الدراسات املستقبلية بالبحوث الرتبوية. -
 تنمية قيم اإلبداع واخليال العلمي والتفكري الناقد وتأصيلها لدى الباحثني يف الدراسات املستقبلية. -
 بين شراكات بني قطاع التعليم العام والعالي لوضع أسس للدراسات املستقبلية ومؤشراتها.ت -
  الدراسات املستقبلية. تضمني الربامج الرتبوية وحدات يف موضوع -

 

 جرائية:ثالثًا: املتطلبات اإل

 مؤمترات خاصة بالدراسات املستقبلية الرتبوية. ةقامإ -
عدن ومراكز حبوث الدراسات املستقبلية يف اجلامعات  تنظيم شراكات علمية وحبثية بني جامعة -

 العربية والعاملية.
تدريب املشرفني غري املتخصصني يف دراسات املستقبل يف اإلشراف على الدراسات املستقبلية  -

 الرتبوية.
 إيالء نيابة الدراسات العليا جبامعة عدن اهتمامًا خاصًا بالدراسات ذات الطابع املستقبلي. -
رات علمية ملراكز عاملية تربوية متخصصة بالدراسات املستقبلية يف اجلامعات العربية تنسيق زيا -

 والعاملية.
 إنشاء جمالت علمية حمكمة متخصصة بالدراسات املستقبلية. -
 إنشاء مركز للدراسات املستقبلية الرتبوية يف جامعة عدن. -
البحث يف الدراسات  تكوين حلقات نقاش شهرية ودورات وورش عمل عن كيفية تطبيق مناهج -

 املستقبلية الرتبوية.
 حتديد أولويات البحث يف جمال الدراسات املستقبلية لكل ختصص تربوي. -
 ثقافة الدراسات املستقبلية الرتبوية. زأقامه دورات تدريبية تسهم يف تعزي -
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 التوصيات:

اخلرباء لعمل دورات  اهتمام جامعة عدن بالدراسات املستقبلية الرتبوية من خالل نشر ثقافتها ودعوة -

تدريبية وورش عمل وأقامه مؤمترات تتعلق بها ألعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتدربة متتلك املهارات 

 الالزمة لتطبيق وتفعيل الدراسات املستقبلية الرتبوية.
وضع وحدات تدريسية يف بعض الربامج الرتبوية تتضمن الدراسات املستقبلية الرتبوية من حيث  -

هميتها وكيفية تطبيقها، من خالل تبين اسرتاتيجيات تدريس تطبيق الدراسات مفهومها، أ

 .املستقبلية كبناء السيناريوهات وأسلوب دلفي وحتليل االجتاهات...إخل
 .نشاء مركز للدراسات املستقبلية الرتبوية يف جامعة عدنإ -

 

  املقرتحات:
 خرى.دراسة مماثلة هلذه الدراسة نطبق على اجلامعات اليمنية األ -
 .دراسة مماثلة هلذه الدراسة تطبق على مراكز البحوث والتطوير الرتبوي يف اليمن -
 دراسة تتعلق بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس يف تطبيق الدراسات املستقبلية الرتبوية. -
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، حبث مقدم التوجهات املستقبلية لألحباث العلمية يف اإلدارة الرتبوية(. 2015الثبييت، خالد عواض )

مارس، كلية  18- 16للمؤمتر الدولي حول الرتبية وقضايا التنمية يف اجملتمع اخلليجي 

 الرتبية، جامعة الكويت، الكويت.
وراق تصدر عن وحدة الدراسات املستقبلية أسلة هي الدراسات املستقبلية، سل ما(. 2011مينة )أاجلميل، 

 مصر: الشركة املتحدة للطباعة والنشر والتوزيع. سكندرية،مبكتبة اإل
 . عّمان: دار املسرية للنشر.التخطيط الرتبوي االسرتاتيجي: الفكر والتطبيق(. 2011احلاج، أمحد علي )

، مصر، املعهد العربي اجمللة السياسية (. استشراف املستقبل )تصورات مستقبلية(.2009حاجي، نبيل )

 (.25للبحوث والدراسات االسرتاتيجية )
. )رسالة ماجستري غري توجهات حبوث الرتبية اإلسالمية باجلامعات املصرية(. 2009حازم أبو الفضل. )

 منشورة(، جامعة األزهر: القاهرة، مصر.
سات املستقبلية يف البحوث الرتبوية تصور مقرتح لتفعيل الدرا(. 2019احلصيف، جنالء بنت حممد )

)رسالة دكتوراه غري منشورة(. كلية الرتبية،  باجلامعات السعودية يف ضوء اخلربات العاملية

سالمية، الرياض، اململكة العربية مام حممد بن سعود اإلقسم أصول الرتبية، جامعة اإل

 السعودية.
 املشهد البحثي الرتبوي، موقع إنرتنت ( الدراسات املستقبلية قراءة يف2019اخلويطر، مشس، )

https://www.al-jazirah.com/2019/20190306/rj1.htm  تاريخ االسرتداد
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العوامل ذات العالقة يف توجهات طالبات الدراسات العليا الرتبوية حنو (. 2017الدوسري، هدى )
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مام حممد بن سعود، الرياض، اململكة العربية )رسالة ماجستري غري منشورة(، جامعة اإل

 السعودية.
سسها الفلسفية واستخداماتها بالبحوث الرتبوية يف أ(. دراسات املستقبل: 2017الذيباني، حممد )

 44ردنية، عمادة البحث العلمي، عة األ. اجلام. جملة دراسات العلوم الرتبويةالبلدان العربية

(4.) 
(. معوقات الدراسات املستقبلية يف جمال الرتبية من وجهة نظر طالب 2019الرحيلي، حممد بن سليم )

، 181(، ع 8زهر، مج )، جامعة األجملة كلية الرتبيةالدراسات العليا وحلول مقرتحة هلا. 

 .625-573ص
 مناء العربي.، معهد اإل2. جفية العربيةاملوسوعة الفلس(. 1986زيادة، معن )

 . www.Islamtoday.netسالمي متاح على موقع طومان، امحد. الدراسات االستشرافية يف العامل اإل
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، القاهرة: 3. طأهدافها –أساليبها -الدراسات املستقبلية: مفهومها(. 2014عامر، طارق عبد الرؤوف )

 دار السحاب للنشر والتوزيع.
(. درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس باجلامعات الفلسطينية ملعوقات 2020د عبد اجمليد )عّساف، حممو

اجمللة العربية لضمان جودة التعليم توظيف أساليب دراسة املستقبل يف البحوث الرتبوية. 

 .109 -85ص(، 43(، ع )13، مج )اجلامعي
س مال بشري إبداعي، أ: ر2035ت ( توجهات البحث الرتبوي لتحقيق رؤية الكوي2021العنزي تهاني )

 .1، العدد 1، اجمللد جملة الدراسات والبحوث الرتبوية
(. حول استشراف املستقبل العربي للوطن العربي، رؤية نقدية للجهود احمللية 1980فرجاني، نادر )

 (15) 3 ،املستقبل العربيواخلارجية. جملة 
 ، عّمان: دار املسرية للنشر.قبلية منظور تربويالدراسات املست(. 2003فليه، فاروق والزكي، أمحد )

األردن: دار  -، عمانالدراسات املستقبلية من منظور تربوي( 2003فليه، فاروق، والزكي، أمحد )

 مسيلة.
 لبنان، بريوت: دار العلم للماليني. القاموس احمليط.(. 1979فريوز، آبادي )

وأهمية توطينها عربي ورشـة العمل حـول الـدراسـات  حممد إبراهيم منصور الدراسات املستقبلية ماهيتها

 18 ـ16املستقبلية ضمن فعاليات منتدى اجلزيرة( )يف األصل ورقـة ق السابع، الدوحة، قطر، 

 . 2013آذار/مارس 
(. دراسات املستقبل: أسسها الفلسفية واستخداماتها بالبحوث الرتبوية يف 2017حممد الذبياني. ) 

 عمادة البحث العلمي. -جملة دراسات العلوم الرتبوية: اجلامعة األردنية البلدان العربية. 
: األهمية والصعوبات توطني الدراسات املستقبلية يف الثقافة العربية(. 2016براهيم )إمنصور، حممد 

 والشروط، مصر: مكتبة اإلسكندرية، وحدة الدراسات املستقبلية.
 ، بريوت: دار الكتاب اللبناني.لتعليماملستقبليات وا(. 2002نبيه، حممد صاحل )

 سلسلة املنهل يف العلوم الرتبوية. مقدمة يف منهج البحث العلمي.(. 2009والعزاوي، كرو ) ،يونس، رحيم
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