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 ادلهخص

يستيدف ىذا البحث معرفة أسباب عزوف أعضاء ىيئة التدريس عن حضور المؤتمرات  
براز أىم  التربوية من خالل تحديد واضح لما يفرضو فكر المؤتمرات العممية من أطروحات فكرية، وا 
األسس المستخدمة فى تنظيم المؤتمرات، وتحديد بعض معوقات حضور أعضاء ىيئة التدريس 

سعيا لوضع مجموعة من المتطمبات من شأنيا تفعيل حضور أعضاء ىيئة التدريس  المؤتمرات التربوية
المؤتمرات التربوية، وقد استخدم البحث الحالى المنيج الوصفى وذلك الستعراض وتحميل الصمة 
بالمؤتمرات التربوية، وذلك من خالل مناقشة وتحميل المفيوم والوقوف عمى بعض أىدافو، ومعرفة 

بعض األسباب التى تجعل بعض الييئة التدريسية فى عزوف عن حضور المؤتمرات  أىميتو، وتحديد
التربوية و االطالع عمى واقع حضور بعض التربويين من أعضاء ىيئة التدريس لممؤتمرات التربوية فى 
إطار ميدانى وصوال إلى وضع آليات مقترحة تكون من شأنيا تدعيم حضور الييئة التدريسية 

بوية. وتوصل البحث الحالى إلى مجموعة من النتائج منيا ضرورة، وتوفير ميزانية لممؤتمرات التر 
مناسبة لممؤتمرات التربوية، و إعطاء المؤتمرات وزنا أكبر فى معامل نشر االنتاج البحثى، و اختيار 

ائمين األماكن السياحية ذات الجانب الترفييى، باإلضافة إلى  إرادة التطوير والتغيير الفعمى لدى الق
عمى أمر المؤتمرات التربوية بكل ما تحممو من قضايا داخل المجتمع، ألنو إن كانت ىناك نية حقيقة 
إلصالح ما يوجد فييا من خمل وبعض مشكالت تؤدى إلى عزوف مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس 

يا روح عن عزوف حضورىا، فإنو يجب أن يتوفر لدى جميع التربويين داخل كميات التربية وخارج
 .المكاشفة عن أداء بعض المؤتمرات التربوية فى الوقت الراىن

 انكهًبد ادلفتبحيخ
 أسس انعقاد المؤتمرات -كميات التربية–المؤتمرات التربوية 
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This research aims to know the reasons for the faculty 

members ’reluctance to attend educational conferences through a clear 

definition of the theses of scientific conferences imposed by intellectual 

theses, highlighting the most important foundations used in organizing 

conferences, and identifying some obstacles to the attendance of faculty 

members in educational conferences in order to set a set of requirements 

that Activating the attendance of faculty members in educational 

conferences, and the current research used the descriptive approach in 

order to review and analyze the relevance of educational conferences, by 

discussing and analyzing the concept and examining some of its goals، 
And identify some of the reasons that some of the teaching staff are 

reluctant to attend educational conferences and see the reality of the 

presence of some educators from the teaching staff members of educational 

conferences in a field framework, leading to the development of proposed 

mechanisms that would support the attendance of the teaching staff for 

educational conferences. The current research reached a set of results, 

including necessity, providing an appropriate budget for educational 

conferences, giving conferences greater weight in laboratories for 

publishing research production, and choosing tourist places with an 

entertainment aspect. 
In addition to the will for actual development and change among those 

in charge of educational conferences with all the issues that it holds within 

society, because if there is a real intention to fix what is in it and some 

problems that lead to the reluctance of a group of faculty members to 

refrain from attending it. 

Educational conferences - Faculties of Education - Basis for holding 

conferences 
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 يقذيخ 
ركيزة أساسية لمتنمية البشرية فى المجتمعات المعاصرة، وضرورة لتطوير التربوى نتاج يعد اإل 

ر المعمومات الالزمة لمتخذى القرار وصناع السياسة التعميمية؛ وحل مشكالتو، وتوفي والتعميم وتحديث
ألنو بقدر ما ينال من تخطيط ورعاية بقدر ما يعود عمى الجامعات من فائدة ونفع فى ظل عصر 

البحثية ألعضاء ىيئة التدريس، والذى اإلنجازات العممية و الذى يفرض مزيدا من التطورات فى  ؛الرقمية
( أن دستور تقدم الجامعات لن يكون إال لمن 95، 4102يرى قاسم وشحاتو )يؤكد أحد سماتو كما 

بالبحث العممى وعوائده عمى التى توجب االىتمام  اومتغيراتيوالتقنى  يمتمك العمم والتطور البحثى
فى بعض اليوم  يتجزأ من تطور العممية التعممية، حيث تيتم الجامعات ال ءاباعتبارىا جز المجتمع، و 
؛ لخدمة قضايا المجتمع سواء عمى وتنميتيالبحثية وا المعارف العممية بإنتاج المعارفوظائفيا 

داخل  أعضاء ىيئة التدريس إظيار فكر المستوى الفكرى التنظيرى أو التنفيذى الممارس الذى يتطمب 
 . جامعاتيم بصفة مستمرة

فى إطار الحفاظ  والعممية يةالبحث معارفياتسعى اليوم إلى تطوير  ىذا االستمرار جعل  الجامعات
بسبب عالم المعرفة الدائم التطور فى منيجياتو وفى  المتجددةعمى ىوية المجتمع، ولمواكبة التطورات 

التكنولوجية، ومن قدرتو عمى تشخيص جوانب القوة والضعف داخل المجتمعات؛ من أجل  وأساليب
كافة الميادين داخمو، فقد أشار طمبو الوصول بيا إلى المستوى المطموب من الرقى والتقدم لتطوير 

لإلنتاج المعرفى لألساتذة داخل الجامعات والذى يظير فيما يتم نشره أن المتتابع إلى ( 339، 4102)
بما يفرض عرض ىذا  األفكار والرؤى،يجد رواجا فى مختمف  ،الجامعاتأو المتدوال داخل أروقة 

معالجة ما يعانيو الواقع  المجتمعى من قصور أو نتاج بما يحممو ويثيره من أفكار لمتصدى فى اإل 
يمكن عرضيا فى الندوات التى  تمك،نشره فى المجالت والدوريات أو  االىتمام بما يتمو  ،مشكالت

 والمؤتمرات والممتقيات الفكرية.
ما ل؛ فكر أعضاء ىيئة التدريس والباحثينلذا أصبحت المؤتمرات العممية أداة ميمة فى تقديم 

االنفتاح عمى المجتمع الخارجى، ودفع عجمة التقدم العممى إلى لقدرتيا المعارف المختمفة و  تحممو من 
اإلمام، وتمكينيا من تحقيق أغراضو، وفى قدرتيا عمى إيجاد بعض الحمول لممشكالت المجتمعية، 

ن بناء (  فى "تمكين األفراد م29، 4103لممؤتمرات العممية تكمن كما يشير توفيق ) المضافةفالقيمة 
قاعدة معرفية  وبحثية رصينة لمتخصصات المختمفة، بما يشكل القاعدة المعرفية التى تضمن تقدم 

بالشكل الذى يجعل ىناك ضرورة لتواجد أعضاء ىيئة و ونضوج الميدان الذى تعمل فيو المؤتمرات، 
اسات التقدم الذى يمد الجامعات والمجتمعات بأسي العممى نكونيم منبع الشريال ؛التدريس داخميا

 ."تحديث أفكارىم  واستمرار
ولما كان ىذا االستمرار مرتبطا بطبيعة المد االنفتاحى عمى مشكالت المجتمع ميما كان شكميا، 
فإن الذى يجب التأكيد عميو ىو أن المؤتمرات التربوية تعد من األىمية بمكان فى المحيط الجامعى؛ 
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 ينن القائمكً مبتوجيو الجديد الذى ي  و شكالت المجتمع،  كونيا مطالبة بتقديم مجموعة من الحمول لمل
عمييا من أن يضعوا فى االعتبار األثر االجتماعى لدعاوى المعرفة التربوية المتجددة فى تفاعميا مع 

نو لتحقيق ،الدينية واالقتصادية والسياسية واألخالقية ألوضاع ا وذلك حتى تؤتى الثمرة المرجوة منيا، وا 
( "مناقشة 4102،04فإنيا تتطمب كما يؤكد عودة ) ،مع كافة المتغيرات داخل المجتمعتفاعل التربية 

المستحدث منيا فى كافة مجاالت العموم المجتمعية أيا كان موطنيا، وأن يعتمد نجاحيا عمى إثارة 
اد القضايا المجتمعية التى يمكن طرحيا اآلن فى ظل الزخم المعموماتى، وتفعيل أىميتيا لممجتمع وألفر 

عممى ، والتركيز عمى األفراد الذين بإمكانيم التأكيد عمى قيمة الطرح البصفة خاصة المجتمع التربوى
داخل المؤتمرات ووصوال إلى اآلليات التى يمكن بيا التأكد من قيمتيا فى نشر  ةالمتميز والمناقشات 

 ."ومناقشتيا القضايا المتجددة
ية، وفى االستفادة من تواجد الكفاءات الفكر  القضاياشر إن االعتماد عمى المؤتمرات التربوية فى ن

نما يعد ضرورة تفرضيا كما يؤكد الميدى ) ،ليس ترفا عمميا العممية داخميا، ( أن ما 77، ب 4105وا 
وثقافتو التربوية ال ينبغى أن تظل حبيسة  وقضاياه يساق من آراء وأفكار تتصل بمشكالت المجتمع

نما ينبغى أن يطمع عمييا أكبر عدد ممكن من األفراد، باإلضافة إلى أن  األدراج أو حبيسة المكتبات، وا 
رجال التربية أنفسيم يصعب عمييم أن يتقوقعوا داخل قاعات البحث والمحاضرات فقط إنما أصبحوا 

يأخذون منيم المشكالت واالنطباعات، ويعطونيم األفكار ، أدوارىم أمام الناس تظيرأن بمطالبين 
 لو آلياتو داخل المجتمع  معتمدة عمى الواقع . ،مول من خالل نشر أفكارىم فى سياق عامواآلراء والح

ذلك أن  ،البد أن تنطمق من أرض الواقع التربوىف ،وحتى تحقق المؤتمرات التربوية أىدافيا
فعاليتيا العممية تتطمب تضافر الجيود وتوسيع قاعدة المشاركة بين مختمف مؤسسات وىيئات السياق 

توفير حرية التفكير الالزم لمتعبيرعن المشكالت داخميا بواقعية، وتوافر السماح ليا بى تتم فيو، و الذ
بصفة خاصة بما يشبع  ى الظيور فييااإلمكانيات المادية والبشرية، ومشاركة غالبية أطياف المجتمع ف

قدرة عمى صياغة لدييا ال ،يحمل أفكارا عممىالفضول المعرفى لمباحثين، و بما تثيره من إنتاج 
داخل المجتمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل االستعانة وتشكمييا السياسية التعميمية 

المثارة لتمقى بالقبول والتأييد أو الرفض وفقا  راءبنتائج المؤتمرات فى التدليل أو التصديق عمى اآل
 لتوصياتيا ومدى قابميتيا لمتطبيق عمى أرض الواقع المجتمعى. 

ىذا الواقع الذى ينبغى أن تقوم عميو حركة المؤتمرات التربوية ليس عمى أنيا نوع من المؤثرات و 
، بل أفكار الباحثين، وتطوير النظم التعميمية والكشف عن المشكالت االجتماعية فقط التى تؤثر عمى 

يا حيا يتطور يعكس تواصال فكر  يلمتعبير عن الرصيد المجتمعى الشامل الذى ىو نتاج ثقافى وتربو 
بتطور متغيرات العصر فى دينامياتو التى تتطمب التنظير المعرفى، وما يتطمبو من آليات يمكن تطبيقيا 
داخل المجتمع، حيث يشير الواقع تنامى ظاىرة المؤتمرات التى تدعو إلييا كميات التربية غالبية أطياف 

لتقاء لفكر التربوى لتكون؛ مكانا وزمانا ال المجتمع لتعبر عن كيفية إدارة التواصل بين مختمف أبناء ا
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فيما بينيم، وبما يضمن تطوير أدائيم البحثى  يالصفوة منيم بما يحقق سالمة توجيات الفكر التربو 
 وفقا لمتطمبات العالمية.والمجتمعى والوظيفى  

يا وتعد مشاركة أعضاء ىيئة التدريس  فى المؤتمرات العممية ضرورة فى الشأن العالمى؛ ألن 
( عمى "تنمية الميارات البحثية واألكاديمية والوظيفية Evans,2018,22تعمل كما أكد  إيفانز)

لغالبيتيم، واكتسابيا مالمح الصفة العالمية كونيا تتميز بالتقاء الباحثين فى التخصصات المختمفة 
ظيار قدرتو التقارب نتاج البحثى المشترك، وفى ميل االنتاج البحثى لمتطوير وا  بالصورة التى تشجع اإل 

واالبتعاد بالصورة التى تؤكد االنفتاح بين التخصصات  ةبين العمماء والباحثين والخبراء بدال من العزل
فى  اإلسيامعصر المجامع العممية"، إضافة إلى قدرتيا عمى ذاتو المختمفو، وتعكس فى الوقت 

 جيا عمى كل األصعدة المحمية والعالمية.وتوظيف الجيد منو ومن ثم زيادة نشر نتائ العممى اإلنتاجثراء
كما يشير كل من مايكل أيضا، حضور أعضاء ىيئة التدريس كما يعد  
( حول دراستيما الخاصة "بالنيج الشامل لإلنتاجية Micheal&Raquel,2011,225وراكيل)

فى كافة  اآلليات التى يعتد بيا عند الترقى الوظيفىأىم حضور المؤتمرات أحد إلى أن ثية"، حالب
، خاصة إذا كانت مساىمتيم فى المشروعات التى تشكل المستقبل جامعات الواليات المتحدة األمريكية

وتقدم الحمول لممشكالت الصناعية واليندسية والتعميمية، أو المشاركة فى المؤتمرات التى تعقد بناء 
ريطانيا بعقد المؤتمرات التى الجامعات فى ب وأكدا أيضا اىتمام بعضعمى طمب المجتمعات التربوية ،  

تعمل عمى خدمة قطاع الصناعة معتمدة عمى االشتراك بين أساتذة الجامعات ورجال الصناعة شرط 
الخروج بمجموعة من التوصيات التطبيقية التى تسيم فى االرتقاء بخدمة الصناعات من خالل االعتماد 

 عمى أبحاث مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس.
تنطمق المؤتمرات التى تعقدىا الجامعات من خالل إجراء البحوث التى تسيم فى تنمية ألمانيا وفى 

أكدت دراسة كورسى حيث يعتمد نمو الجامعات ىناك كما  ،فى المجاالت المختمفة ،المجتمع وتقدمة
(Courcy,2015,12 ) عقبات تحقيق التميز فى التعميم العالى فى القرن الحادى "بعنوانوالتى آتت

عمى أىمية المؤتمرات وعمى ما يقدم فييا من أوراق بحثية تقود المجتمع بأسره نحو  ،رين "والعش
أن رابطة الجامعات األوروبية وعموم أوربا تعتمد عمى النتائج الكمية  الدراسةيث أكدت ح، التميز العممى

معة حضورىم دعم الجا ،األكاديمى ألعضاء ىيئة التدريس منياوالتميز عند قياس مؤشرات اإلنجاز 
وىو عندىم إحدى دالالت تنوع مخرجات البحوث وغيرىا من األنشطة  ،المؤتمرات العممية والتدريبية

مبادرة  الجامعات األلمانيةاألكاديمية ذات الصمة بتطور األبحاث العممية وتقدميا، وتطمق غالبية 
 يد المنتج التعميمى. ضرورة تحسين جودة المؤتمرات سعيا لمتوصل إلى مخرجات عالية الجودة تف

الجامعات عمى ربط البحث العممى التربوى باحتياجات المؤسسات األمر الذى يؤكد ضرورة حرص 
عن طريق  تشجيع بعض البحوث التى تسيم فى حل مشكالت المجتمع وتطويره،  المجتمع،التربوية و 

جراء المؤتمرات بناء عمى طمب قطاعات ومؤسسات المجتمع،  ل التى تساعد عمى نجاح تعد من العواموا 
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، فة من جرائياالقيمة المضا تزيد من ، و التى تعقدىا الجامعات فى مختمف القطاعات المؤتمرات إجراء 
 .(Aydin,2017,96) فى ىذا األمر عمى التفوق ةالقدر  الديي ةمرن ةمتميز  إدارةاألمر الذى يحتاج 

المؤتمرات التربوية فى معظم ( تشير إلى وضع  20، 4114اسة  السيمرى )در   جعلوىو ما 
تطوره  ةأنيا تعانى الكثير من العقبات والصعوبات التى تعترض طريقحيث أكدت الدراسة  ،الجامعات

وبالتالى تحد من أدائو لدوره المتوقع منو؛ مما يؤدى إلى عزوف بعض أعضاء ىيئة التدريس عن 
 حول دون تحقيق المطموب منيا، حضورىا؛ نظرا لما ينتاب طريقة تنظيميا من عقبات ومشكالت ت

أعضاء ىيئة التدريس عن حضور بعض عزوف معرفة والبحث الحالى إنما يسعى لمكشف عن 
فى سبيل ذلك من تمويل مادى، واجتذاب األوراق  ةالمؤتمرات التربوية، والبحث عن  السياسات المتخذ
يال تطبيقيا يسيم فى إعطاء صورة ، بما يقدم دلياالبحثية ذات المرود المجتمعى، واألثر المتوقع من

 .واضحة عن مدى قدرة المؤتمرات التربوية عمى حل غالبية المشكالت المجتمعية والتعميمية
 بو حضورىملما يتمتع  ولما كانت المؤتمرات التربوية تحفز أعضاء ىيئة التدريس عمى حضورىا؛ 

اسات التعميمية بصفة خاصة، وأحد ثر فعال عمى أصحاب الميتمين بو من صناع السيأمن تأثير قوى و 
وبما يساعد الجامعات أن تحتل ، العوامل التى تبرز الموىبين والمبدعين فكرا وأداء من الييئة التدريسية

فى التصنيفات العالمية التى تركز بطبيعتيا عمى نوعية األبحاث وطرق تقديميا لمداللة  ةمواقع متقدم
عن  مدى قدرة المؤتمرات  ،(350، 4105وآخرون ) هاءل عودعمى السمات البحثية لمجامعات، فقد تس

زين ؟ وىل تتمتع كميات يالتربوية عمى تطوير المجتمع؟ وىل تجتذب أعضاء ىيئة التدريس المتم
التربية بقدرتيا عمى توفير التمويل الالزم إلقامة المؤتمرات؟ وىل تستطيع كميات التربية أن تقوم بتفيذ 

عتمد عمى الكم بالنسبة ت تأصبح المؤتمرات التربويةتنتيى إلييا المؤتمرات؟ ىل غالبية التوصيات التى 
دارتيا؟  لمكميات وا 
 يشكهخ انجحث

تحتاج سياسة المؤتمرات العممية فى مؤسسات التعميم العالى إلى استراتيجية واضحة المعالم، 
يساعد عمى تطبيق نتائج لمتطوير استشرافا لمعالم مستقبل البحث العممى الذى بإمكانو أن  ةوقابم

تقديم فى الييئة التدريسية تؤمن بأىمية  ةمن قبل إدارة سياسيو داعم  ومخرجات المؤتمرات العممية
يحتاج  إلى جامعات ذات بنية مؤىمة أكاديميا و قياديا،  ، وىو ماتطور وتقدم األوطان فكر يعمل عمى 

وضاع أوطانيم وحاجاتيم، قادرون عمى ويقوم عمى أمرىا عمماء مبدعون فى ميادينيم، مدركون أ
 تقديم األفضل فى سياق تشاركى تعاونى. 

عن حضور أسباب عزوف بعض أعضاء ىيئة التدريس معرفة  لذا تتضمن المشكمة الحالية
، وىى قضية ال تقتصر فقط عمى معالجة قضايا شكل المؤتمرات وطريقة إعدادىا، بل المؤتمرات التربوية

، العممىرة لالنتباه لدى بعض أعضاء ىيئة التدريس ألىميتيا فى عصر التميز أصبحت قضية أكثر إثا
 ،إظيار رؤي أعضاء ىيئة التدريس فى قضايا مجتمعاتيمولئن كان ىذا األمر يصعب فصمو عن 
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المشكمة بصورتيا الحالية ليست رؤية ذاتية فقط، بل دعمتيا نتائج بعض الرؤى الفكرية، ونتائج و 
فى  (cheng,2017,55) تشينغبالرؤية الفكرية فقد أشار  فيما يتعمقأما ، توالمؤتمراالدراسات العممية 

إلى أن أسباب ضعف مشاركة  ،دراستو حول "العوامل المؤثرة فى إنتاجية أبحاث أساتذة الجامعات"
يرجع إلى اإلطار التنظيمى الذى ينقصو االعتماد عمى رؤية  ،األستاذ الجامعى فى المؤتمرات العممية

نتاج البحثى، باإلضافة إلى نقص فى توافر  القيادات الجادة  التى استراتيجية تدعو إلى التميز فى اإل 
ن بعض المؤتمرات العممية توجياتيا ليست ذات إ حيثتمتمك من اآلليات ما يساعد عمى ىذا األمر، 

 تأثير جماىيرى بما يعرقل فى تعزيز مسيرة بعض المؤتمرات العممية. 
لمندوة التى عقدتيا جامعة اإلمام لمتقرير النيائى  ةق بتوصيات المؤتمرات، فإنو استجابوفيما يتعم

مشاركة أعضاء ىيئة التدريس فى الفعاليات العممية داخل "محمد بن سعود، التى جاءت تحت عنوان 
تأكيد عمى  أن المؤتمرات   (4109-أبريل 44-40)  المممكة وخارجيا، رصد، وتقويم وتطوير"

أليام وتنيى تفاصيميا بمجرد كتابة ورقة اية ينبغى أالتصبح ترفا تعقد عمى أنيا يوميا أو عدد من العمم
نتاج البحثى الذى قدم التوصيات، تبتعد عن توافر منظومة فكرية رصينة تتابع آليات توجيات اإل 

امة بما نتاج عمى الجامعة والمجتمع بصفة عثر ىذا اإل أبحيث ينقصيا فريق عمل يتابع  ،داخميا
و تبتعد عن  تعزيز قدرات البحث العممى  ،يجعميا تبتعد عن بؤرة اىتمام معظم أعضاء ىيئة التدريس

 والتكنولوجيا فى المجتمعات الحديثة. 
( الذى أقيم 4100تطوير التعميم العالى الذى انعقد فى مدينة أبوظبى ) وفى توصيات مؤتمر"

  ،ان العربية جممية العموم التربوية والنفسية بجامعة عكبالذى انعقد و  ديسمبر(،  0-7الفترة من )
تأكيد عمى ضرورة إيجاد نسق تعاونى بين الجامعات تضمن جودة اإلنتاج البحثى المقدم داخميا 

وتأىيل أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة فى ىذه المجتمعات؛ إلثراء المؤتمرات والممتقيات  ،وتميزه
ين من ذلك من ثورة االتصاالت والمعمومات؛ حتى يمكنيم التوصل إلى الفكرية  بنتاجيم الفكرى مستفد

 مجموعة من التوصيات القابمة لمتطبيق.
المؤتمرات  ة( أن وتير 353، 4105)ةائج الدراسات العممية فقد أكدت دراسة  عودنتوفيما يتعمق ب

ال التى سيمت عمميات بشكل عام؛ نتيجة لتطور وسائل االتص ةالتربوية قد تزايدت فى السنوات األخير 
وأيضا تبادل األبحاث المعروضة؛  وسيولة تبادل محتواىا العممى وفكرتيا، اإلعالن عن ىذه المؤتمرات،

 المؤتمرات فى ىذاالميدان.عقد ل ياؤكد أن ىناك تنامي بما ،لحضور بعض المؤتمرات فى الميدان التربوى
أحد أساليب التنمية المينية ألعضاء  عدة ت  ( أكدت أن المؤتمرات العممي4107وفى دراسة التمام ) 

ىيئة التدريس، والتى تحتاج إلى تدخل جرئ وحكيم لتفعيل حضور أعضاء ىيئة التدريس ىذه 
لوقتيم  يًعافى اختيار المشاركين فييا، حتى التعتبر تضالعممية المؤتمرات، وضرورة مراعاة القواعد 

ىة اجتماعية ووسيمة لمحصول عمى درجات عمميو، بحيث ال تصبح المؤتمرات مجرد وجا تيمومجيواد
 تقدم لجيات بما يجعميا ىدرا لقيمة وقت ومال معظميم . ةأو الحصول عمى شيادات وىمي
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 ،( أن النخب العممية تعانى من تيميش دورىا فى المؤتمرات العممية4109أكدت دراسة وطفة )و 
يندر فييا توافر المناخ اإليجابى المحفز عمى ث حيوالتى تفتقر إلى الموضوعات المحفزه لإلقبال عمييا، 

المجامالت والجانب المادى عمييا ، بما يؤكد أن معظم  ةحضور أعضاء ىيئة التدريس إلييا، وغمب
المؤتمرات العممية داخل الجامعات ال تتناسب مع تطمعات المجتمع المستقبمية، وافتقادىا لمجودة 

 ية لمساراتيا فى إطار من فمسفة المجتمع الذى تشتق منو.واإلبداع، ونقص محتواىا الفكرى الموج
فوضعية عمى مثل ىذه الشاكمة إنما تؤكد أن ىناك مشكالت تتطمب االىتمام بتشخيص واقع 

، ونقص فى تحقيق طموحات أفراد ةالمؤتمرات التربوية، فيى تعانى من بيروقراطية إدارية ومالية وأمني
ف فى إيجاد وعى تربوى مستنير بأىمية اإلنتاج البحثى المعروض المجتمع التربوى من نتائجيا، وضع

عزوف بعض أعضاء ىيئة التدريس عن حضور البيت أسباب وىو ما قد يكون  ميما لمعرفة  داخميا،
بحيث تصبح بأفكارىا وموضوعاتيا  ،"المؤتمرات التربوية" الفكريةاألصمى الذى يصنع اإلنتاجية 

كونو يساعد لألمور التربوية الواجب االىتمام بيا داخل كميات التربية؛ من ا ،ومتطمبات االرتقاء بيا
أفراد المجتمع التربوى عمى التقارب وتقديم طرحيم الفكرى المفيد وتوفير الفرص الحقيقة الستطالع 

 أفكارىم العممية والبحثية.قدراتيم عمى تنوع 
: إلى أى مدى الرئيسى التالىومن كل ما سبق يمكن صياغة مشكمة البحث الحالى فى التساؤل 

، يمكن مواجية المسببات التى تكمن وراء عزوف أىضاء ىيئة التدريس عن حضور المؤتمرات التربوية
 ويتفرع عن ىذا التساؤل مجموعة األسئمة اآلتية:

 ؟ عمميةما التوجيات الفكرية الحاكمة لمفيوم المؤتمرات ال .0
 ؟عمميةما األسس التى تنطم عمى إثرىا المؤتمرات ال .4

 بعض أعضاء ىيئة التدريس عن حضور المؤتمرات التربوية؟المعوقات التى تحول ما  .3

 تفعيل حضور أعضاء ىيئة التدريس لممؤتمرات التربوية ؟ متطمبات ما .2

 أهذاف انجحث
 :معرفة أسباب عزوف أعضاء ىيئة التدريس عن حضور المؤتمرات التربوية ذا البحثستيدف ىي

 من أطروحات فكرية. فكر المؤتمرات العممية وتحديد واضح لما يفرض .0
 األسس المستخدمة فى تنظيم المؤتمرات.إبراز أىم  .4

 تحديد بعض معوقات حضور أعضاء ىيئة التدريس المؤتمرات التربوية. .3

 تحديد مجموعة من المتطمبات من شأنيا تفعيل حضور أعضاء ىيئة التدريس المؤتمرات التربوية. .2
 أهًيخ انجحث
القضايا الضرورية لتفعيل دور أعضاء ىيئة  إحدىكونو يتناول من البحث الحالى  تنطمق أىمية

التدريس فييا، فالمؤتمرات العممية تمثل اليوم معيارا مؤثرا فى ترتيب الجامعات، ومن ثم جودة اإلنتاج  
تميز لتحقيق ال الفكري نتاجالبحثى خصوصا أن التوجو العالمى الذى يمقى الضوء عمى تطوير مسار اإل 
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فى األداء التعميمى يتطمب الموارد البشرية عالية الكفاءة والقدرة البحثية فى ظل عولمة البحث العممى 
 التربوى، لذا تنبع أىمية البحث الحالى من :

يعتمد  ،الموضوع ذاتو استجابة لتوجيات عالمية رائدة فى الميدان، تؤكد ضرورة توافر استراتيجية .0
دريس لممؤتمرات التى تعقدىا الجامعات سواء بالمشاركة داخل أو فييا حضور أعضاء ىيئة الت

الذى  الطرح الفكرىيكشف عن  تمداخارج الجامعات التى يعممون فييا، مع تقديم بيانا حقيقا ومع
يقدم داخل المؤتمرات واعتماده نشاطا يساعد عمى تطوير قضايا الموضوعات التى تشجعيا 

لرؤى ضمان لوجود قاعدة كافية من أعضاء ىيئة التدريس الجامعات وتعقد حوليا األفكار وا
 الميتمين بتطوير أنفسيم.

وسيمة عممية تساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى التعرف عمى الجديد فى الميدان تعد المؤتمرات  .4
تقان الورقات ا  و الميتمين بالقضايا التربوية، البحثى والعممى واألكاديمى، بما يعزز أىمية رفع كفاءة 

كميات التربية ىى الحاضنات أن حثية المقدمة، وزيادة طموحاتيم الثقافية والعممية باعتبار الب
 األساسية إلظيار فعاليات أعضاء ىيئة التدريس فى المحافل العممية.

ندرة الكتابات البحثية  التى تناولت أىمية المؤتمرات التربوية والوقوف عمى أسباب عزوف أعضاء  .3
يين عن المشاركة فييا، بحيث يقدم البحث الحالى إطارا فكريا  عميق التوجو ىيئة التدريس التربو 

لضرورة تفعيل  ابً ببما يجعمو س ،لمتوجيات الفكرية لفمسفة عقد المؤتمرات التربوية داخل الجامعات
تسيم نتائج ىذا البحث فى ، حيث من المتوقع أن الوقفة النقدية لممؤتمرات التربوية داخل المجتمع 

التربويين ومتخذى القرار التربوى إلى واقع المؤتمرات التربوية بكل ألوانيا من حيث ) المناخ جذب 
ما يعانية من مشكالت  -طرق إدارة المؤتمرات -الحضور نفسو -نتاج البحثىاإل  –التنظيمى 

 وىو ما يين لمؤتمراتيم،التربو  قد يحول دون حضور (، بما يؤكد أنيا تعكس لمعوقات عامة متعددة
يمقى العبء عمى التربويين بضرورة إحداث تقدم وتغيير حقيقى ممموس من جراء المؤتمرات 

 التربوية.

 حذود انجحث 
 تمثمت حدود البحث الحالى فى الحدود التالية:

: تمثل مجتمع البحث فى عينة عشوائية تم اختيارىا من بعض كميات التربية وتم الجغرافيةالحدود 
، وتعقد مؤتمرا سنويا تدعى إليو أطياف من مة لبعض محافظات الجميوريةاختيارىا بحيث تكون ممث
عين شمس(، وعينة  -المنصورة -المنوفية -كفر الشيخ -سوىاج -) بورسعيدالتربويين، ومن بينيا: 

كون ممثمة لمختمف القطاعات )وسط الدلتا ت( قد تم اختيارىا بحيث 325الدراسة الحالية البالغ عددىا )
عمى عنصري الذكور واإلناث، نظرا لما يمعبو  اشتممتالبيئة الساحمية(، -صعيد مصر -تاشرق الدل –

نوع الجنس في تحديد حضور المؤتمرات، وأن تتضمن كل األقسام التربوية داخل كميات التربية، 
 مدرس(. -أستاذ مساعد -باإلضافة إلى تنوع الدرجات العممية ما بين ) أستاذ



 (د/ عال عاصم إسماعيل)                                  (وسبل مواجهتها أسباب عزوف أعضاء هيئة التدريس عن حضور المؤتمرات التربوية)

 خبيؼخ ثىرضؼيذ –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         228                   (                    2120– نبيري) –  (33) انؼذد

  :من كميات التربية وداخل يق أداة البحث عمى بعض أعضاء ىيئة التدريس تطب تمالحدود البشرية
، وكذلك بعض األفراد الذين يمثمون العمل جميع األقسام التربوية وفقا لما جاء فى الحد الجفرافى 

فى بعض المجان المشكمة لممؤتمرات،باإلضافة إلى بعض القائمين بعمل اإلدارت داخل الكميات محل 
 ( فردا.325عدد العينة )التطبيق وبمغ 

 ( 4141-4105الحدود الزمنية: طبقت أداة البحث خالل الفصل الدراسى األول لمعام الدراسى.) 

 يصطهحبد انجحث
ىى تجمع بحثى تربوى من لفيف ، و المؤتمرات التربوية يقتصر البحث الحالى عمى مفيوم سوف 

وضوع  محدد يدعى  إليو المتخصصون من أعضاء الييئة التدريسية والباحثين التربويين تحت م
فى المجال التعميمى والتربوى،  ةويقدمون أبحاثا وأوراق عمل تعالج قضية معين ،التربويون فى مجال ما

 الجامعات أو كميات التربية أو المراكز والمؤسسات الميتمة بالجوانب المجتمعية عادة ما تقدميا
ة أيام تختتم بتوصيات بحثية من خالل المناقشات التى تدور أو عدمًا واحدًا، يو  والتى تشمل والتربوية،

 داخل قاعة المؤتمر.

 ينهح انجحث 
تحقيقا ألىداف البحث واإلجابة عمى تساؤالتو، استخدم البحث الحالى المنيج الوصفى وذلك 

ى الوقوف عمو  م، وذلك من خالل مناقشة وتحميل المفيو بالمؤتمرات التربويةالستعراض وتحميل الصمة 
وتحديد بعض األسباب التى تجعل بعض الييئة التدريسية فى عزوف  بعض أىدافو، ومعرفة أىميتو،

عن حضور المؤتمرات التربوية و االطالع عمى واقع حضور بعض التربويين من أعضاء ىيئة التدريس 
ضور لممؤتمرات التربوية فى إطار ميدانى وصوال إلى وضع آليات مقترحة تكون من شأنيا تدعيم ح

 لممؤتمرات التربوية. الييئة التدريسية
 انذراضبد انطبثقخ

حاول البحث الحالى مراجعة الدراسات العربية واألجنبية ذات الصمة بقضية المؤتمرات التربوية 
وأىميتيا  بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس والمجتمع ومؤسسات التربية والتعميم، وقد تم ترتيبيا من 

 نحو التالى :األقدم لألحدث عمى ال
( بعنوان " آثر المؤتمرات التربوية إلعداد المعمم فى نمو المعرفة المينية 4114دراسة السيمرى ) .0

لعضو ىيئة التدريس فى كمية التربية"والتى ىدفت إلى إلقاء الضوء عمى ضرورة حضور المؤتمرات 
المؤتمرات  فى تبادل التربوية بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس، وكما ىدفت أيضا إظيار دور ىذه 

الخبرات من أجل االرتقاء بالمنظومة التربوية داخل المجمتع، وتنسيق الجيود الجماعية فى االرتقاء 
بمستوى المؤتمرات التربوية، وجعل توصياتيا قابمة لمتطبيق معتمدة عمى المنيج الوصفى 

اسة إلى أن بعض ( من أعضاء ىيئة التدريس، وتوصمت الدر 205واالستبيان الذى طبق عمى )
أعضاء ىيئة التدريس يعزفون عن حضور المؤتمرات التربوية لضعف إحساسيم بأىميتيا، 
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وانشغاليم بأعماليم األكاديمية والتدريسية،وضعف الحوافز األكاديمية التى توفرىا الجامعة ليم 
ة تشخيص وبصفة خاصة فيما يتعمق بالتنقالت، واقترحت الدراسة فى سبيل ذلك العودة إلى ضرور 

المشكالت التربوية التى تتطمب تضافر الجيود حوليا من أجل أن تنال قدر كبير من الرعاية 
 واالىتمام.

( التى آتت بعنوان "استراتيجية مقترحة لتطوير اإلنتاجية البحثية ألعضاء 2015دراسة عبدالمعطى ) .4
جية البحثية ألعضاء ىيئة ىيئة التدريس بالجامعات المصرية"، والتى أكدت عمى أىمية دعم االنتا

التدريس، وىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى أىم األساليب التى تساعد عمى ذلك، والتى كان 
من بينيا حضور المؤتمرات العممية التى تعقدىا وتنظميا الجامعات، واعتبرت المؤتمرات العممية 

ن، واستخدم الباحث المنيج الوصفى السبيل األقوى لمواكبة تطورات العمم فى القرن الحادى والعشري
فى بيان دور المؤتمرات فى تطوير اإلنتاج البحثى، وألقى الضوء عمى بعض الجامعات األوروبية 
التى أصبحت تعتبر المؤتمرات الجامعية اإلطار الذى يستمد منو معايير التنافسية الجامعية، إال أن 

يق ىذا اليدف، و منيا: نقص فى اختيار ىذا األمر لم يمنع الباحث من ذكر بعض معوقات تحق
بعض أفكار المؤتمرات الجامعية والتى تولد االبتكار واإلبداع لدى الباحثين،  ونقص فى بعض 
البيئات األكاديمية التى تحاول االرتقاء باإلنتاج البحثى، وضعف المناخ األكاديمى الذى يشجع عمى 

قترح الباحث لتذليل ىذه الصعاب المجوء إلى بعض تطوير اإلنتاج البحثى داخل معظم الجامعات، وا
النماذج األوروبية فى مجال جودة التعميم التى أعمت من شأن المؤتمرات العممية كإحدى السبل 

من  ؛العممية التى تدعم اإلنتاج البحثى، و االستعانة بالتقنيات واألساليب المستخدمة فى كل جامعة
 البحثى الداعم والمحفز لنمو المجتمعات وتقدميا. أجل االرتقاء بتنوع أساليب اإلنتاج

( التى جاءت تحت عنوان " كيفية زيادة اإلنتاج البحثى، رسائل فى Atihal,2016دراسة أتيل ) .3
التعميم العالى، وأكدت الدراسة عمى أن زيادة اإلنتاج البحثى داخل جامعات الدول المتقدمة ، 

امعات من أساليب تدعم حركة اإلنتاج الفكرى ليا، من وأوضحت أنيا تتوقف عمى مدى ما توفره الج
خالل دعم ورش العمل والمؤتمرات والندوات فى تحقيق أىداف ما تصبو إليو الجامعات من جراء 
ىذه المقاءات العممية، وفى تحديد رسالة المؤتمرات والندوات العممية بالشكل الذى يحفظ لمجامعة 

لمؤتمرات بالشكل الذى يحفظ لألعضاء المنتسبين إليو نتائج زيادة إنتاجيا العممى، وفى إخراج ا
تبير المجتمع الخارجى، واعتمد البحث عمى المنيج التاريخى فى استعراض تاريخ المقاءات 
الجماعية داخل الجامعات وعرض أشكال الندوات والمؤتمرات، وكيف تطورت أىميتيا حتى وصمت 

ية المؤتمرات فى النجاحات التى تحققيا الجامعات حيال لمتدليل عمى أىم ؛لعقد مؤتمرات أون الين
ضرورة االستفادة الكاممة  تحقيق التنافسية، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا :

من تكنولوجيا االتصال والمعمومات فى دعم المؤتمرات والمقاءات العممية التى تنمى اإلنتاج العممى 
ت عمى تذليل العقبات التى تحول دون تحقيق ذلك، وتوفير المناخ لمجامعات، وأن تعمل الجامعا



 (د/ عال عاصم إسماعيل)                                  (وسبل مواجهتها أسباب عزوف أعضاء هيئة التدريس عن حضور المؤتمرات التربوية)

 خبيؼخ ثىرضؼيذ –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         231                   (                    2120– نبيري) –  (33) انؼذد

 الحاكم الذى يدعم المقاءات العممية الفعالة.
نتاجية العممية داخل مؤسسات اإل عوامل تحقيق ( فى دراستو عن "Keiek,2018,45أكد كويك ) .2

مى داخل الجامعات وىدفت الدراسة إلى الكشف عن العوامل التى تحقق اإلنتاج العم"،التعميم العالى
األوروبية، وأكدت الدراسة عمى دور المؤتمرات العممية فى تحقيق طموحات الجامعات فى االرتقاء 
بالنتاج العممى لممشاركين داخل المؤتمرات التى تعقدىا الجامعات، لما ليا من دور بارز فى 

ستبيان لمعرفة التعالف عمى واقع تخصصاتيم، واستخدمت المنيج الوصفى، واعتمدت عمى اال
( من 401العوامل التى ترتقى بالفكر العممى داخل التعميم العالى، وطبقت عمى عينة قواميا )

لمكشف عن عوامل تحقيق اإلنتاج العممى ألعضاء وضع استراتيجية حقيقة ل أعضاء ىيئة التدريس،
قق ذلك حضور ىيئة التدريس داخل الجامعات، توصمت الدراسة إلى أنو من بين العوامل التى تح

  المؤتمرات العممية بالصورة التى تدعم االنتاج العممى فى وسط مجتمع النمو المتسارع فى المعارف.

وباستقراء ما انتيت إليو الدراسات السابقة من نتائج وتوصيات أمكن لمبحث الحالى الوقوف عمى 
 الحقائق التالية:

 بل الجامعات من حيث االنتاج العممى أن أحد أىم  السبل الضرورية لتحقيق االرتقاء بمستق
والبحثى، ىواالىتمام بواقع وشكل المؤتمرات العممية داخل الجامعات المختمفة من خالل 
التعرف عمى سبل االرتقاء، بما تقدمة من معارف وشبكة من العالقات العممية، وأيضا  قدرتيا 

بينيا اعتماد آلية المؤتمرات  إظيارالتراث المعرفى والفكرى ألعضاء ىيئة التدريس، والتى من
التربوية فى االرتقاء بيا ، وتقييم أدائو لتحسين اإلنتاج العممى والمينى والبحثى بشكل 

 مستمر.
  ضرورة رفع مستوى جودة المؤتمرات التى تعقدىا الجامعات ونتائجيا من خالل تحسين

جراء التحسينا ت فى العممية البحثية بكل مخرجاتيا بما يتفق مع احتياجات المجتمع العممية، وا 
الطرق الممكنة فى محاولة إليجاد االتصال الفعال والمتميز بين كل الميتمين بالمؤتمرات 

 وأساليبيا وطرق إصالحيا من كافة النواحى.

   تمكين الجامعات من الحصول عمى التنافسية التعميمية، لن يكون إال بإظيار ىويتيا البحثية
ة مستمرة تعكس بوضوح نجاحيا فى تطبيق مؤتمرات عممية ليا واألكاديمية والعممية بصف

جراءات فعالة لتحسين  توصيات مؤتمراتيا ، وبما يزيد من توقعات  استراتيجيات وسياسيات وا 
 المستفديين النيائين منيا.

  تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فى كونيا تتناول قضية يعوزىا الكثير من
أسباب عزوف أعضاء ىيئة التدريس عن حضور المؤتمرات التربوية، فى الدراسات وىى 

محاولة الوصول إلى معارف ومعمومات عن المؤتمرات التربوية، وتحديد ما تعانيو من 
إشكاليات واقتراح مجموعة من الحمول ليا فى محاولة لتعميق فيم التربويين بيذه القضية 
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لتوصل إلى االرتقاء بيا، من أجل أن تكون وزيادة وعييم بأساليب وطرق تساعدىم فى ا
عامل جذب لمميتمين بالشأن التربوى، خاصة وأنو تم تطبيق الدراسة الميدانية عمى مجموعة 

 من أعضاء ىيئة التدريس داخل األقسام التربوية.

 انجحث ئخراءاد
 :اآلتية معالجة المحاور فى إجراءاتو ستقع البحث ألىداف تحقيقا
 أنواع المؤتمرات( -األىمية -ات التربوية )األىدافالمؤتمر  مفيوم .0
 أشكال الجمسات( -األسس) مقومات إقامة المؤتمرات .4
 معوقات عزوف أعضاء ىيئة التدريس عن حضور المؤتمرات التربوية. .3
 تساعد عمى تفعيل حضور أعضاء ىيئة التدريس لممؤتمرات التربوية.  المحور الرابع: رؤية .2

 انرتثىيخانتىخهبد انفكريخ نهًإمتراد  احملىر األول:
 عالج ىذا المحور قضية المؤتمرات التربوية من خالل الموضوعات التالية:

 أوال: يفهىو ادلإمتراد انؼهًيخ 
تعد المؤتمرات العممية واحدة من المفاىيم التى تناوليا بعض الباحثين برؤى ومداخل مختمفة لم 

فى  تداخلما يكتنفو من و ، وىو أمر يعود لطبيعة المفيوم ذاتو، ةواحد ةيتم االتفاق خالليا عمى رؤي
ما يدعو إلى ضرورة طرح عدد من الرؤى التى قدمت لممؤتمرات العممية لقراءة ما فييا بتحديد مراده، 

 من أجل محاولة وضع مفيوم إجرائى محدد لممؤتمرات التربوية ، ومن ىذه الرؤى:
ت العممية عمى أنيا تجمعات يحشتد فييا األفراد لمناقشة بعض الرؤية األولى : نظرت إلى المؤتمرا

" اجتماع رسمى يمتقى فيو مجموعة من  ( حين عرفيا أنيا 99، 4100القضايا ومنيم  المفتى )
األفراد لمناقشة موضوع ما ييميم أمره ويكونوا مختصين بو فى زمان ومكان ومحددين، بحيث يطرح كل 

 اقشون حوليا."تنالتى ي المجتمعين رأييم حول القضية
( عمى أنيا "تجمع مجموعة من األفراد لمناقشة 34، 4100وفى نفس الرؤية يعرفيا  السيد )

أفكار مستحدثة فى مجال معين من خالل توجيو األفكار وتحويميا إلى فعل إيجابى، تتيح فرص مناقشة 
 لمطروحة".القضايا المطروحة والمعمومات واألفكار التى تنبثق عن الموضوعات ا

والتناظر حول  شاقوالرؤية الثانية : اتجيت فى تعريف المؤتمرات العممية إلى كونو طريقة لمن
 قضايا معينو تيم مجموعة خاصة من األفراد، ومن ىؤالء :

( أنيا " نوع من المناقشات الجماعية تعتمد عمى مناقشية قضية، أو 04، 4102يعرفيا األعسم ) .0
بمناقشتيا أىل الرأى والفكر من التربويين بطريقة منظمة وىادفة، إما مجموعة من القضايا يقوم 

لمرد عمى استفسارات معينو، أو لتسميط الضوء عمى قضية من القضايا البحثية المعروضة 
 أماميم." 
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( أنيا " تجمع ما تحت عنوان معين لمناقشة موضوع محدد، بدعوة 023، 4104يرى الغامدى ) .4
موضوع المؤتمر مع المشاركين، تمتد لفترة زمنية محددة لمتوصل إلى كبار الشخصيات لمناقشة 

 مجموعة من الحمول والنتائج المرضية لألفراد".

"طريقة عممية منيجية  ا(أني23، 4110ىوسى ) افى مؤلفو كيف تنظم مؤتمرا ناجحا عرفي .3
ليا إلى يمكن الوصول من خال  ،ووسيمة لمتفاعل والنقاش حول توجو فكرى معين فى مكان محدد

إلى  لمن خالل التوص ،تواجو جمع غفير من الميتمين بشأن محدد ةحمول ممكنة لقضية معين
 يمكن تطبيقيا عمى أرض الواقع".، حل معين أو نتيجة محددة

وىى طبيعة الطرح العممى القابل  ،وىذه الرؤية تعكس بعدا ميما فى طبيعة المؤتمرات العممية
عمميا معينا، وأن يتم فى إطار أىداف عمميو توجو طبيعة  اً أعد لو إعدادلمنقاش الذى البد أن يكون قد 
وأن يكون موضوع النقاش محكوما بقواعد منيجية محددة تمزم القائم  ،المناقشات الجماعية والفردية

بيا بتحرى الدقة والموضوعية حين النقاش داخل المؤتمرات؛ ألنيا تساعد عمى استنباط عالقات جديدة 
  المشكمة، أو استشراف المستقبل. أو تحميل

والرؤية الثالثة : لممؤتمرات العممية ىى التى ربطت فى تعريفيا بين المؤتمرات العممية وبين 
( بأنيا " مناسبات يتم تنظيميا بيدف محدد يتم لو 27، 4100الفعالية فى األداء فقد عرفيا عامر )

مثل التواصل والتعمم تحقق الفعالية، محددة جمع من األفراد فى موقع معين وزمان محدد وألغراض 
والتدريب وتبادل الخبرات، وتقديم األبحاث وتكريم بعض الشخصيات بيدف تحقيق فعالية األداء والجدارة 

 فى الظيور المستمر إلحدى المؤسسات.
( فى رؤية رابعة عمى أن المؤتمرات العممية ليست إال نمطا من 44، 4102أبوالسعيد ) أشار وقد

نماط الممتقيات العممية فى مجال معين يقوم حسب الرؤية التى طرحيا عمى  لقاء كبير لألشخاص أ
سعيا لتحقيق الريادة  ؛نتاج البحثى المشترك يتبادلون فيو األفكار والنقاشالمتعارفين من ذوى اإل 

حين  ،(Kelly,2017,65أكده كيممى ) واإلبداع حول قضية معينة تثير مفاىيم جديدة لمنقاش، وىو ما
عرف المؤتمرات العممية بأنيا " صورة من ممتقيات  تناقش موضوعا عاما فى عدد من المحاور، يتبادل 

من خالل جمسات وورش عمل و ال يتطمب تنظيمو االستمرارية أو  ،المشاركون فيو وجيات النظر
 التواتر السنوى فى تنظيمو أو تحديد موعد سنوى إلقامتو." 

استراتيجية الفكر المستقبمى أنيا  مىءت أكثر شمولية نظرت لممؤتمرات عوفى رؤية خامسة جا
أنيا "تخطيط موسع لو فمسفتة وتخدم قضاياه ب( 92، 4112حيث عرفيا ميخائيل ) ،لممؤسسسة

من أجل بحث القضايا  ،مجتمع معين و موسع لمعالجة بعض الموضوعات أو لتبادل اآلراء واألفكار
 المحمى أو االقميمى أو العالىبإستراتيجية فكرية   ".ذات االىتمام العالمى أو 
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(عمى أنيا "  سيناريوىات واسعة الرؤى Yates, 2007,48لنفس الرؤية عرفيا ييتس ) اوتأكيد
لجذب أكبرعدد ممكن من الباحثين األكاديميين أو غير األكاديميين لعرض ومناقشة أعماليم ونتائج 

 من خالل حشد الخبراء المتمرسين فى الميدان . ،اىا العمميةأبحاثيم لمناقشتيا والتوصل إلى قضاي
( ليعرفيا عمى أنيا " اجتماع لمعمماء فى 00، 4109)الغانم وأخرونوفى رؤية  سادسة جاء 

، وتقديم من تخصصاتيم عمى التطورات الجديدةإللقاء الضوءيم يعمجال بحثى معين، ييدف إلى تجم
صة جيدة لمتواصل االجتماعى، والتعرف عمى الزمالء الجدد فى البيانات ومناقشتيا بشكل حاسم، وفر 

 الميدان". 
ومن ىذه الرؤى المختمفة يتضح حقيقة أن المؤتمرات العممية أحد أساليب الحوار بين عدة أطراف؛ 

بينيا، والحفاظ عمى المصالح القائمة أو الحصول عمى منفعة فيما من أجل تحقيق التعاون والتنسيق 
ديث بحثى غالبا ما يقدمو مجموعة من الباحثين يحدث بطريقة منظمة ومتسمسمة لعرض حول ح جديدة

 .أفكار معينة حول موضوع محدد من ذى قبل 
( المؤتمرات من نظرة سياحية حيث أشار 03، 4107وفى رؤية سابعة عرف مكاوى وأخرون )

قضية معينة، أو مشكمة  عمى أنيا " تمك السياحة التى تحدث من وراء المقاءات التى تنعقد لبحث
محددة قد يكون موضوعيا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو فنيا أو رياضيا، تيدف إلى الترغيب فى 

 المعرفة وتوسيع دائرة المعمومات الثقافية والحضارية حول البمد المستضيف لممؤتمر."  
لتوجيات التنفى اتفاقيا عمى خرى مفادىا أن كل ىذه اأإلى حقيقة أيضا وتشير قراءة ىذه الرؤى  

 عدد من األمور التى اليصح أن ينطمق المؤتمر العممى إال بيا، ومنيا :
تيم مجموعة من  ،أن المؤتمرات العممية إنما تقام لبحث ومناقشة السياسيات الخاصة بقضية معينة .0

تتعمق إما لرصد الواقع الحالى، أو ووصف الظواىر التى  ،األفراد داخل مجتمع بحثى محدد
 بالمنظومة التعميمية، وكيف يمكن تطويرىا، أو تطوير بعض أجزائيا.  

فى الفكر وفى المستويات التعميمية  ونيضم المؤتمر فى العادة مجموعة من األفراد منيم المتقارب .4
بحيث يوجد بينيم تواصل فعال؛ بيدف صنع  ،والثقافية، والذين يحممون ىموم المجتمع المتعددة

اركة فى التخطيط والتطوير لموضوع يشغل بال األفراد فى المجتمع بناء عمى أسس القرار والمش
 عممية التخاذ حمول مستقبمية.

شكل من أشكال التعميم األكاديمى فى مؤسسة معينو، ليا وظيفة الجمع بين المجموعات الصغيرة   .3
كل شخص بأرائو  لعقد اجتماعات متكررة، مع التركيز فى كل مرة عمى موضوع معين، بحيث يشارك

 .ةفى القراءة المتعمقة لألفكار المعروض

 تؤكد ىذه الرؤى أيضا أن المؤتمرات العممية لكى تنجح البد من توافر مجموعة من العوامل، منيا: .2
 .اإلعداد الجيد لممؤتمر من حيث اختيار الموضوع، وتوزيع األدوار بين كل المشاركين فيو 
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 ومعمن؛ حتى التخرج األوراق البحثية عن القضية  إبراز اليدف من المؤتمر بشكل واضح
 موضوع البحث.

  عن فكرة المؤتمر . ةاختيار األوارق البحثية بعناية فائقة تكون مختارة بطريقة معبر 
  تقييم المؤتمر من حيث نجاح موضوعو، واختيار المشاركين، وطريقة استضافة الحضور

التى تم إعالن المؤتمر عنيا، كذلك تقييم وتوفير كافة السبل لراحتيم، والطرق واألساليب 
الطرق التى تمت بيا مناقشة األوراق البحثية، وطرق التحاور بين السادة الحضور 
والمشاركين،  تحديد موعد االنعقاد، والشكل الذى خرجت بو توصيات لممؤتمر من خالل 

 قابميتيا لمتطبيق.
نو فى ضوء العرض السابق لمتوجيات والرؤى الفكري  ة المرتبطة بالمؤتمرات، يمكن لمبحث وا 

تربوى من لفيف من أعضاء الييئة  عممىالحالى أن يعرف المؤتمرات التربوية عمى أنيا: تجمع 
 ،التدريسية والباحثين التربويين تحت موضوع  محدد يدعى  إليو المتخصصون التربويون فى مجال ما

جال التعميمى والتربوى، عادة ما تقدميا فى الم ةويقدمون أبحاثا وأوراق عمل تعالج قضية معين
تمتد ليوم أو  والتربوية الجامعات أو كميات التربية أو المراكز والمؤسسات الميتمة بالجوانب المجتمعية

تختتم بتوصيات بحثية ذات توجو تربوى من خالل المناقشات التى تدور داخل قاعة  ،عدة أيام
 المؤتمر.

 يخأهذاف ادلإمتراد انرتثى ب:نيثب
 ؛القضايا ذات الطرح الفكرى التى تزداد الحاجة إلييا باستمرارمن واحدة تعد المؤتمرات التربوية 

لما ليا من تأثير واضح فى حياة أعضاء ىيئة التدريس العممية والفكرية، كونيا فى المجتمع التربوى 
سبة لتالفى جوانب القصور تساعد التعرف عمى واقع النظم التربوية والتعميمية، ووضع االقتراحات المنا

 فييا، األمر الذى يتطمب أن تنطمق األىداف التربوية من مجموعة من األىداف، ىى : 
 تحقيق النمو المينى (0)

إن مجتمع المعرفة يتميز بعدة أمور من بينيا توافر مستوى عال من التعميم، وتنامى قوة العمل 
نتاج باستخدام الذكاء الصناعى، وتحول عمى اإل  التى تمتمك المعرفة وتستطيع استثمارىا، والقدرة

مؤسسات المجتمع إلى منظمات ذكية فضال عن وجود مراكز ومؤسسات تعميمية قادرة عمى إنتاج 
نتاجيا بما  ،ةيالمعرفة واالستفادة من الخبرات المترام  يتطمببما يفرض عمييم ميمة استثمار المعرفة وا 

( إلى تغيير مواقف وسموكيات 47، 4104يؤكد الغامدى )ا نوعا من النمو المينى، التى تيدف كم
بحيث تمكنيم من الحصول عمى تغذية  الييئة التدريسية، لتكون أكثر كفاءة وفعالية لتمبية احتياجات

بما يسيم فى تطوير المعارف و ، داخل كمياتيممرتدة إيجابية تمكنيم من زيادة دافعيتيم نحو العمل 
فى االنتاج الفكرى تقديم الخبرات البحثية والمينية من خالل نشر و ، ةيالمجتمعقضايا الخاصة بال

 ىا أو يقرؤوىا.و المجالت والمؤتمرات التى يحضر 
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ازدىار نشاطاتو ومساىماتو البحثية ، وتحقيق احتياجاتو من البحث العممى بويزدىر النمو المينى 
بما يؤكد ضرورة النمو المينى و  ،حثىنحو اإلبداع البدفعو بما يقودة إلى الحرية األكاديمية التى ت
ألن أساتذة الجامعات مطموب منيم أال يتقوقعوا داخل قاعات  المبحث العممى الذى يقومون بو؛ نظرً 
تيم امنيم مواكبة الجديد فى كافة الميادين التى تخدم مجتمع االمحاضرات فقط، إنما أصبح مطموبً 

 ول ونشر المعارف.يعرفون المشكالت واالنطباعات ويبحثون عن الحم
النمو المينى من  انوعالمؤتمرات العممية تعد أن  إلى( 010، 4101وقد أشار عوض اهلل )
تساعد عمى تبادل البحوث ومناقشتيا حين عرضيا فى المؤتمرات  ألنياألعضاء ىيئة التدريس 

بما يعزز مقدراتو فعالية البحث العممى داخل الجامعات  زوالندوات والممتقيات البحثية، وتحسين وتعزي
، وتنويع مصادر  تخصصاتيمالمعرفية والفكرية باستمرار دون توقف لمواكبة التطورات فى مجال 

مما حدا بفكر أعضاء ىيئة  نحو األفضل األفكار، ومواكبة فكر األجيال فى محاولة لتدعيم متعممي
بطريقة أفضل مما  المينىل التدريس إلى سرعة تطوير معارفيم لمتكيف مع الواقع والنظر إلى المستقب

 اعتاد عميو. 
إنما غاياتو أن تمكن أعضاء  ،من أجل تحقيق التنمية المينيةالحرص عمى حضور المؤتمرات إن 

ىيئة التدريس من القيام بمسئولياتيم التى تتمثل فى مسئوليتيم أمام أنفسيم كعمماء وأكاديميين 
لتى تضمن ليم بقائيم فى المحافل العممية التى تعقد وتحقيق تقدم المعارف وتحسين كفاياتيم البحثية ا

 مبحيث يكون متمكنا من اإللما ،بصورة مستمرة وكذلك اإلضطالع بمسئولياتو داخل الجامعة وخارجيا
 بالجوانب التى تتعمق مجال البحث العممى الذى يساعد عمى االرتقاء بالمجتمع الذى يحيا داخمو.

 ( بناء العالقات األكاديمية4)
عد المؤتمرات العممية فى كافة الميادين البحثية داخل الجامعات ميدانا خصبا؛  لبناء العالقات ت

ليس فقط من خالل  ،األكاديمية لمتفاعل المباشر لجموع أعضاء ىيئة التدريس واألفراد الحضور
المحاضرات واألوراق التى تمقى، ولكن أيضا من خالل لقاءات غير مخطط ليا فى المحادثات 

( أنو من أىمية المؤتمرات مقابمة األفراد 4110،40المناقشات الجانبية، بحيث يؤكد ىوسى )و 
والباحثين وجيا لوجو فى بناء العالقات العممية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية؛ األمر الذى يساعد 

رية عمى إقامة تعاون عممى مثمر، ويبنى عالقات اجتماعية وشخصية تناسب المعتقدات الفك
 لألشخاص.

نو خالل انعقاد جمسات المؤتمر يمكن أن تتكون شبكات عمميو ومجموعات بحثية من شأنيا  ،وا 
آخر تطورات العمم والبحث، وما يستجد فى  من أجل مناقشةالمساعدة عمى تبادل الخبرات العممية 

المشاكل التى  مجال التكنولوجيا والخبرات ككل فى سياقو الذى يخصو وييتم بو بحيث يمكن مناقشة
سعيا لمبحث عن أفضل الحمول المنطقية بطريقة تكاد  لعممية،تيم اايتعرض ليا األفراد داخل مجتمع

( عمى 20، 4102تكون تعاونية أكثر، حيث إن تنظيم المؤتمرات العممية تساعد كما يرى أبوالسعيد )
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مية لالستفادة والتقييم ومتابعة "القاء العممى والتنافس المفتوح الذى تطرح فيو جيود المشاركين العم
التطورات التى تحدث فى الشأن التربوى باعتبار المقاءات بين أعضاء ىيئة التدريس مثمره فى كونيا 
تعبر عن خالصة عصارة أفكارىم؛ ألن دراساتيم قامت عمى أسس عممية ومنيجية حتى تخرج بصورة 

 " . المثمرتبادل الحر تفيد الجميع وتناقش عمى مأل من المختصين لمتفاعل وال
ىذا األمر الذى يعتمد عمى بناء شبكة العالقات االجتماعية تعتمد األخذ والعطاء بتطوير شبكة 

من أجل لقاء  ي،عمل عمى إثارة دوافع الييئة التدريسية لحضور المؤتمرات بشكل دور ت تىالعالقات ال
ء إنعقاد الجمسات بما يضفى توافر الجو الزمالء، واإلحساس بالدفء فى تبادل جو األلفة والمودة أثنا

النفسى المريح لدى غالبية الحضور بما يؤكد قيمة تعزيز الروابط والجوانب اإلنسانية التى يمكنيا أن 
تبقى طيبة، وتنبع أىمية بناء العالقات األكاديمية داخل المؤتمرات التربوية أيضا من العالقات السميمة 

ظير فى األخالق الفاضمة واالحترام المتبادل و التركيز عمى الجوانب التى تسود بين األفراد بحيث ت
 المعنوية التى تساعد عمى االرتياح النفسى داخل قاعات المؤتمر وأروقاتو.

 عزيز االنتاج البحثى ت (3)
كونيا تستطيع الوقوف عمى مواطن القوة للممؤتمرات التربوية أىميتيا فى تعزيز البحث التربوى 

رة البحثية، والكشف عن مدى قابمية نتائج البحث لمتطبيق، وبالتالى تحديد الجدوى والضعف فى الفك
المجتمعية، بما يعنى ضرورة توافر الخصائص والمواصفات المتوقعة من العمل البحثى ليتم من خاللو 
الوصول إلى توصيات إجراءتيا قابمة التطبيق داخل المجتمعات، وبما يتطمب تنظيم البحوث المعروضة 
داخل المؤتمر نفسو بحيث تكون متينة البناء العممى ذات منيجية فكرية واضحة األمر الذى يشجع 

كما يرى   الذى يعملعمى نشر األبحاث داخل المؤتمرات فتشجيع نشر االنتاج البحثى داخل المؤتمرات 
لمنتج البحثى التربوى من خالل مناقشتو عمى أيدى ا ترويج" عمى ( 93، 4109الدىشان )

لتقاء الفكر واالحتكاك باعتبار المؤتمرات وسيمة ال  ،متخصصين ليم باعيم الطويل فى ىذا المجال
 المباشر مع قطاع عريض من التربويين من أجل تعزيز البحث التربوى".

وىذا التعزيز البحثى إنما يظيره التوجو الفكرى الحاكم لممؤتمرات التربوية فى عصر تعددت فيو  
المعمومات والبيانات واألفكار، وبالتالى سيولة التبادل بين العمماء التربويين فى  سيولة الحصول عمى

لتقائيم بشكل مستمر لمناقشتة ابما يمزم  ضرورة  ،ضوء تبادل المعمومات بكافة أشكاليا وصورىا
إنتاجيم البحثى بطريقة عالنية، والبحث عن سبل االرتقاء بو ضمانا لتحقيق مستقبل مستدام لمبحث 

لعممى بصفة عام ففى المؤتمرات تقترب التوجيات البحثة أو تختمف من أجل تطوير البشرية وتعزيز ا
إنما يتطمب "تضافر جيود القائمين عمى أمر المؤتمرات فى اختيار القضية التى تثير  ،نتاج التربوياإل 

 ،يار مشكالتيمالدوافع وتوسع من نطاق مشاركة األساتذة التربويين المؤىمين والقادرين عمى اخت
وعرضيا عمى الحضور بطريقة مالئمة لمجميع تؤكد الحاجة المتزايدة لتطوير البحث 

 (keiek,2018,42العممى.")
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إنما تتوقف عمى أمرين   - والشك أن ىذه الحاجة المتزايدة لتعزيز البحث التربوى من خالل المؤتمرات
 وك شكل التأثير الذى يمكن أن تحدث( "إدرا72، ب4105 كما أكد الميدى ) -يأتى فى مقدمتيا 

المؤتمرات التربوية فى صناعة البحث العممى التربوى الجيد، وبالتالى تشكيل السياسية التى يسير 
عمييا البحث فى تطور مسيرة المجتمع التربوية بشكل مباشر أو غير مباشر، وثانى ىذه األمور نجاح 

ت وصانعى السياسية  فى مدى التفاعل بين نوايا حمقات االتصال بين القائمين عمى أمر المؤتمرا
إذا أخمصوا فى نيتيم ضرورة أن تكون المؤتمرات  ،المؤتمرات فى االستفادة من نتائج البحوث التربوية
 أحد المداخل التى تحقق جودة البحث التربوى.  

 لمباحثين العممية الخبرات تقديم (2)
ا تمد الباحثين فى الميدان بالخبرات التعميمية الرشيدة كونيأحد أىداف المؤتمرات العممية تتمثل فى إن 

من حيث قدرتيم التأكيد عمى المنيجية البحثية  ،التى يمر بيا المفكرون من أعضاء ىيئة التدريس
نتاج الفكرى، فالمتخصص الذى يمتمك معرفة دقيقة بمجال بحثى معين عن طريق اإل  فىالسميمة 

قادرا عمى اقتراح الوسائل التى تسمح بحل بعض المشكالت فى ميادين التعميم والتكوين أو الخبرة يكون 
بحثية بعينيا، ولديو القدرة عمى اتخاذ مسارات عديدة فى التوصل لمحمول واالبتكارات الجديدة، وقد 

من شأنيا أن "تقدم اإلطار الفكرى الذى  حضور المؤتمرات التربوية( إلى أن 70، 4102أشار تيامى )
غالبية المؤتمرات التى برؤية استشرافية، باعتبار أن  ومجتمع ومطالبة وآمالة وتوقعاتيعكس ىموم ال
إال تعبير عن الرؤية اإلدراكية والفكرية لممجتمع الذى ىو فى النياية اليدف  ىماى تعقدىا الجامعات

"، وىو ما يعطى الباحثين فى مجال التخصص صفة أن يكونوا مفكرين يتعممون المعارف منيامن 
البحثية العامة والمتخصصة من أساتذتيم، وييتمون بأمور الثقافة وبالمسائل العامة اآلخرى خارج 
نطاق التخصص؛ بقصد التأثير عمى المجتمع، ويعمل أيضا عمى توفير قاعدة من البيانات والمعمومات 

رية مبنية عمى كالفالتى تفيد الباحثين فيما بعد فى أن تكون كتاباتيم البحثية وأحكاميم عمى توجياتيم 
خاصة حين يطمعون عمى أبحاث تقوم بإبراز الفعاليات واإلصالحات التى تيم  ،أسس سميمة وصحيحة

 شأنيم البحثى وفق رؤية أكثر عمقا تتفق وظروف المجتمع وتطمعاتو.
توقف تاليدف من المؤتمرات التربوية، والتى  والشك أن ىذه األمور المتزايدة تتزايد أىميتيا فى إبراز 

تقديم الخبرات لمباحثين من ( 29، 4109كما يرى عبدالمعطى ) ،عمى عدة أمور يأتى فى مقدمتيا
فاألفكار ،  المؤتمر العممى فى تقديم الخبرات لمباحثينإدراك شكل التأثير الذى يمكن أن يمعبو خالل 

، تقدم اىمة فعالة تستطيع بما فييا من معارف مسالمثارة داخميا والمناقشات واألفكار التى تحدث 
بصفة خاصة حينما تؤثر نوعية األبحاث و  ،بشكل مباشر أو غير مباشر المجتمع التربوىداخل  الخبرات

ايا التربوية المثارة، فيتم االستعانة ضعمى المناقشات العامة عبر أجيزة الرأى واإلعالم حول طبيعة الق
المثارة لتمقى التأيد المطروح بالقبول اىم البحثية آراء الباحثين وقضايوالتصديق عمى أالتدليل و بنتائجيا 
 والتأييد.
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ومدى الثقة فى  عروضالم األفكار المطروحة، والنقاش موىذه األمور إنما تتوقف عمى نوعية وحج
فى  المؤتمراتمدى التفاعل بين السياق البحثى والتحديات التى تواجو كذلك فى ، و  معموماتالمصادر 

 ،فى الميدان المؤتمراتوىو أمر يعكس المستوى الفكرى الذى عميو لو، ت الفكرية أثناء اختيار التوجيا
ما يقدمو من آراء وخبرات، وما يقيمو من عالقات مع تقييم نتائجة وبصفة خاصة إذا خمصت النوايا و 

 . المعروضة داخمو لالستفادة من نتائج البحوث 
م تسييالت البحث العممى لمجموع يقدمى توىذه النتائج  قد تساعد معظم أعضاء ىيئة التدريس ع

عمى تكوين وجيات  ، وتمكنيمستشارتو فى أمورىم البحثية اب نو يقوموأالطالب الذين يشرف عمييم 
الت ضنظر ورؤى مختمفة تجاه القضايا التى يتبنوىا، ويوفر ليم فرص ومساحات االختيار فى حل المع

ينقل الخبرة  عقد المؤتمراتذى يؤكد أن االستمرار فى التى تعرضيم أثناء طريقيم البحثى ، األمر ال
 ىم .الرغبة فى االرتقاء بمستو  يميجعل لديالتعميمية لمباحثين، و 

، 4100)إلى إنما تؤكد كما أشار المفتى  ،فى دعم تثقيف الباحثين ىدف المؤتمرات العمميةإن 
فرض عمى المجتمعات االعتماد التى تحتميا تغيرات العصر المتسارعة التى تاألىداف ( أنو من 02

عمى البحث العممى أسموبا ومنيجا فى تحقيق التنمية ؛ حتى تستطيع نتائجيا أن تحل قضايا المجتمع 
تعمل عمى اكتشاف الحقائق العممية والعمل عمى  نتاجية البحثيةالشائكة، فإذا ما اتقن الباحث أن اإل 

فادة من الباحثين الكتشاف الظواىر المختمفة واإلوفتح آفاقا واسعة أمام  ،تطبيقيا لالستفادة منيا
 التخطيط لممستقبل وتفادى األخطاء.

 انرتثىيخأهًيخ تنظيى ادلإمتراد  ثبنثب: 
عمى الرغم مما كتب عن فوائد حضور المؤتمرات العممية بصفة عامو، ولممؤتمرات التربوية بصفة 

واجية  ت عدجتمع، فإنو مما الشك فيو أنيا خاصة من حيث األىمية الكامنة وراء القيام بيا داخل الم
مشرفة ورمزا لتقدم الجامعات ووسيمة أكيدة لالرتقاء بمختمف العموم والتواصل المينى عمى أعمى 

من بمدان مختمفة تحت سقف واحد؛  بيدف تبادل الخبرات  الباحثونمستوى، حيث يمتقى  العمماء و 
لمبحث ويساعد عمى تطوير المسار الوظيفى لألفراد المينية والبحثية، وعرض كل ما شأنو أن يضيف 

 التربويين وغيرىم ، لذا تعددت أىميتيا لتأتى عمى النحو التالى:
   خذيذح يؼبرف ئنتبج (0)

تحظى المؤتمرات التربوية  باىتمام متزايد فى اآلونة اآلخيرة نتيجة لما يشيده العالم من متغيرات توجب 
جديد، ييتم بإنتاج وتنمية المعرفة التربوية لخدمة قضايا ومشكالت إيالء مزيد من اإلنتاج المعرفى ال

المجتمع سواء عمى المستوى التنظيرى أو التنفيذى الممارس، األمر الذى يوضح دورىا الممموس فى 
، 4100) كل من بدوى ومصطفىتحقيق التنمية البشرية والتربوية داخل آية مجتمع، وىو ما جعل 

ج المعارف الجديدة لممفكر التربوى" إنما ىى ركيزة أساسية فى المجتمع إلى أن إنتا ان( يشير 55
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وضرورة لتطوير التعميم وتحديثة وحل مشكالتو، من منطمق الحرص عمى ضرورة التفاعل المتواصل مع 
 المعارف المستحدثة والمستجدة عمى الصعيد التربوى."

مميات تقنيات التخطيط لمبحوث التى يقابميا فمقد أدت الثورة المتزايدة فى المعارف والمعمومات وفى ع
كم ىائل من المعمومات، إلى تزايد المعارف التريوية، والتى أصبحت فى حاجة ماسة إلى مناخ بحثى 
يستطيع اإلجابة عن كافة التغيرات التى يحدثيا المعارف الجديدة والتى نتجت عن مجموعة من 

تى تؤكد طمس البنى المعرفية وبروز أنظمة جديدة، األسباب حددىا فى النمو المتسارع لممعرفة ال
التطور الفائق فى األساليب التكنولوجية ونظم المعمومات، زيادة مجموع المعارف المتعمقة بالقضايا 

 البحثية، كثرة المعارف التى ليا عالقة بالواقع الذى توجد فيو القضايا.
نتاج المعرفة يظير فى المؤتمرات، كما يرى الرحيمى  (  أنو "نشاط عممى يتمكن من 075، 4107)وا 

خاللو الباحث من اكتشاف نتيجة جديدة أو مفيوم جديد أو ابتكار شئ لم يكن مألوفا من قبل لخدمة 
أبناء المجتمع، من خالل نشره فى إحدى الدوريات أو المؤتمرات"، األمر الذى يؤكد أن إنتاج المعرفة 

بسيولة ويسر، والتى أصبحت ال تتقيد بالحواجز  ىنا يمر بمجموعة من الخصائص كونو ينتقل
المكانية، فأصبح من السيل الميسور اإلنتاج عمى المعارف الجدية ونتائجيا فى أي وقت وأى مكان، 
وقدرتو عمى تطوير القدرات البشرية  واستثمارىا فى البحث العممى ، حيث تواجو الجامعات مجموعة 

ثرت عمى شكل البحث العممى منيا مايخص تمويل األبحاث من التحديات فى عصر إنتاج المعرفة آ
ونشرىا ، باإلضافة إلى قدرة الجامعات عمى دعم آليات االبتكار ونتائجيا والقدرة التى توصل نتائجيا 
لمتطبيق، وىذا ما يفرض عمى الجامعات ضرورة تسويق مؤتمراتيا التربوية؛ ألنو تعبير عن مدى 

 تمع ومشكالتو . اىتمام التربويين بيموم المج
 انفكريخ ثبحلريخ انشؼىر (2)

وىذا بدوره يتطمب إشاعة  ،لما كانت الجامعة ىى معقل الفكر واإلبداع والبحث فى أرقى صورىا 
من خالل تمكين الجامعات من معرفة واقع  ،الحرية الفكرية التى تحقق اإلبداع والتجدد والتطور

باق دائم األىمية يحرر عقل أستاذية الجامعة المجتمع المعاش، وتأسيس ذاتو وصياغة نفسو فى س
وبصفة خاصة تمك التى تظير فى الفكر غير المقيد بإنتاج المعرفة فقط،  ،النجاز ميامو الموكولة إليو

الفكرية داخل المجتمع الذى يعممون فيو بضوابط  ومكانياتو لتحقيق أىداف رسالتإإنما ذاك الذى يعكس 
 ة.وحدود عممية ووعى وبصيرة وحكم

 ممتطمبا قمبيا لمعظم الييئة التدريسية؛ لتحقيق غايتيالفكرية ففى العرف الجامعى أصبحت الحرية 
ىنا المقصود بيا كما يرى  الفكريةالتعميمية والبحثية، والحرية  مالجامعية وأىدافيا فى تحسين مخرجاتي

 ن النفس قضايا المجتمع عمى اإلبداع، والتعبير ع أعضاء ىيئة التدريس قدرة( " 4100،039القرشى )
لمحفاظ  ،اسية واقتصادية واجتماعيةيحين اختيار توجياتو البحثية والفكرية بعيدا عن آية ضغوطات س

 عمى أىمية الفكر الذى يعرض فى المقاءات والندوات والمؤتمرات فى إطار فمسفة المجتمع وتطمعاتو."
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مرات العممية لألستاذ الجامعى يصعب أن ينظر بط بحضور المؤتتاألكاديمية حين تر الفكرية و إن الحرية 
( "بداللة استقالل الجامعات إنما ترتبط بقدرة الجامعة عمى 05، 4100كما أوضح الغامدى ) ،إلييا

مساعدة أعضاء ىيئة التدريس عمى تقصى الحقائق التى يتبناىا فى فكره وتوجياتو فيما يضمن بقاء 
لخدمة جية  موجياوأن يكون  ،ط السياسية واالقتصاديةفكر أعضاء ىيئة التدريس بعيدا عن الضغو 

خذ فى االعتبار بعدى الجدية والثقة أالطرح البحثى الحر بشرط أن ي صراحة بعينيا، إنما حرية تتيح لو 
االلتزام بروح التعاون التى تأذن بالتعبير عن أعظم قدر من التنوع فى يقتضى فى النتائج"، األمر الذى 

أو تجعل أحدا يتدخل فى مساراتو الفكرية  ،آية تعقيدات أو موانع تقيد األستاذ األفكار دون وجود
والعممية والبحثية، التى يتبناىا بحيث ال تحدىا حدود تحول بينو وبين نتائج نشر مؤلفاتو العممية داخل 

اثة أو من خالل النشر خارج المطبوعات الجامعية التى ينشر فييا نتائج أبح ،المجالت والمؤتمرات
 والتى أصبحت مطالبة بأن تكون نتائجيا عممية متحضرة ليا تاثيراتيا اإليجابية داخل المجتمع.

إلقاء الضوء عمى اإلسيام فى  التربويون استطاعالحرية الفكرية، توفرت  األمر الذى يؤكد أنو إذا 
شباع حاجات حل المشكالت التى تعوق العممية التعميمية ، ودراسة األعمال التعميمية بشكل صح يح، وا 

إذا  الفكريةالحرية  حيث إنبالميادين التربوية، العاممينالمتعممين تحقيقا لإلحساس بالرضا لدى جميع 
ما استيدفت تجويد العمل البحثى لخدمة مصالح التخصص استطاع ليا أن تعمل عمى تفعيل المؤتمرات 

اىتمام واضح بالقضايا التربوية  التربوية إلصالح مقاصدىا بحيث تعكس مدى ما توليو الدولة من
 المجتمع. رادوالمجتمعية والتى تساعد عمى رصد بعض ىموم أف

لمنتاج البحثى لغالبية جموع  الفكرية( أن الحرية 320، 4104)غفور وفى السياق البحثى يؤكد 
جم إنما ترتبط بسياق الديمقراطية المتوفر فى المؤتمرات،  والذى يعكسو ح ،أعضاء ىيئة التدريس

أن تخرج نتاج و  ،األموال التى تنفيا الجامعات عمى منظومة البحث العممى و شكل الحريات المكفول بيا
البحث العممى وطبيعة التوجيات الفكرية التى تطرحيا المنتديات والمؤتمرات من أفكار وعناوين بحيث 

واقع المجتمعات؛ حتى  وبحيث تعكس نتائج ،ال تكون مكبولة الفكر بل تاركة العنان لإلبداع البحثى
تستطيع أن تقدم النتائج الممموسة داخل الميدان الذى يعمل فيو االنتاج البحثى بما يساعد عمى تنمية 

 البحث العممى بعيدا عن كبح جماح الفكر والرؤى .
إنما يتعاممون مع المعمومات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التى تييئ ليم  التربويينإن غالبية 

بما يربطيم بمشاكل مجتمعاتيم وتجعل يفكون أى  ،ىدة كافة مجريات األمور التى تجرى من حوليممشا
باعتبارىا  ،قيود أو عزلة تجعميم مغتربين عن واقع أوطانيم ومشكالتيا التعميمية والمجتمعية والتربوية

فى نفس الوقت كبرى شديدة الصمة بين ماضييا وحاضرىا ومستقبميا وتعامل نتائجيا فكرية منظومة 
مع خمفيات وعقوال تختمف فى تقبميا لنتائج أبحاثيم، بما يفرض عمى كميات التربية توطيد أواصر 

 األساتذة التربويين. لدى  الفكريةالحرية 
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 ادلشبركخ اجملتًؼيختفؼيم  (3)
 بقدرتو عمى مشاركة معظم القطاعات القد أصبح نجاح المؤتمرات التربوية فى الوقت الحالى مرىونً 

المختمفة فى فعاليات المؤتمر تمويال ومشاركة فى كافة فعالياتو، والمتتبع حالة المؤتمرات التربوية عمى 
يالحظ أنيا أصبحت تعتمد عمى التفاعل القائم بينيا وبين المجتمع الخارجى استجابة مدار عدة سنوات 

مؤتمرات من أجل تقديم لدعم البحث العممى، وتسعى مشاركة الجيات المتخصصة فى االشتراك فى ال
الجيد المستمر، وبذل العطاء فى سبيل حصول الكمية أو الجية المنظمة لممؤتمر عمى مكانة منشودة 

 فى نجاح المخرجات التى وضعت من أجميا أىداف المؤتمر الذى تشارك فيو.
كل كمية، نعقاد المؤتمرات فى توقيتات تكاد تكون مناسبة لاوفى ظل اىتمام معظم كميات التربية ب

فإن السمة البارزة فييا ىى مشاركة معظم المدارس الخاصة ومراكز  ،بل تكاد تأخذ صفة االستمرارية
البحث المجتمعية ذات الشأن التربوى بالمشاركة فييا، وأيضا مشاركة بعض الجيات التى تقوم بإعداد 

يسود اآلن فى معظم  ( يؤكد أنو34، 4103المعمم وتدريبو أثناء الخدمة، وىذا ما جعل توفيق )
"المقاءات العممية داخل بعض الجامعات تنامى ظاىرة اشتراك بعض الباحثين من غير أعضاء ىيئة 

من خالل أوراق بحثية تعزز جوانب المؤتمرات والندوات واعتماد  ،التدريس فى فعاليات المقاءات العممية
ت المجتمعية عمى االىتمام باألمور معظميا عمى المشاركة المجتمعية التى تعكس مدى قدرة المؤسسا

التربوية داخل المجتمع"، وأيضا يعكس مدى مشاركة األطراف ذوى المصالح فى اتخاذ القرارات 
 المناسبة، وتوفير الدعم المادى الكافى لنجاح المؤتمر بالشراكة مع الكمية والجامعة.

بين الجامعات اإلقميمية بعضيا إن من أىم فوائد المؤتمرات العممية كونيا تفتح خطوطا لالتصال 
أن إلى ( 00، 4107أشار الحويطى )فقد ببعض، وبين الجامعات اإلقميمية والعالمية من جية آخرى، 

دور خدمة المجتمع وتنمية البيئة يظير قوتو أو ضعفو فى عالقتة بالبيئة المحيطة بقدرتو عمى 
فى دعم  اع شؤؤن البيئة وخدمة المجتمعقطالمشاركة فى دعم المؤتمرات العممية، والتى فييا تظير 

ومناقشة قضايا المجتمع وتنمية االحساس باالنتماء القومى والمجتمع ، وبتشجيع الجيود التطوعية 
والذاتية لمراغبين من الجامعة أو خارجيا فى دعم المؤتمرات العممية عمى كافة األصعدة سواء أكانت 

ات والمؤسسات الحكومية أو غيرىا فى خدمة األغراض المادية أو البشرية بالتعاون بين المجتمع
 المؤتمرية ووضع خطة مستمرة لمشاركتيم ودعيم لغالبية المؤتمرات التى تعقدىا الجامعات.

وحتى تكون ىناك صراحة مع الذات البد من االعتراف بأن ىناك بعض القصور ينتاب المؤسسات 
مثل المشاركة مع مؤسسات المجتمع   ،مرات دوريةالتى يمكنيا أن تشارك كميات التربية فى عقد مؤت

المدنى المعنية باألمور التربوية، وكذلك المدارس الخاصة التى بإمكانيا تقديم دعما ماديا مناسبا 
والشراكة مع وزارتى التعميم العالى والتربية والتعميم فى تقديم كافة التسييالت  ،لتمويل المؤتمرات

ىذا السياق  (فىKelly,2017,89بأحسن مما ىى عميو ، وقد أكد كيمى )والتمويل إلظيار المؤتمرات 
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تضافر جيود المشاركين بين مختمف مؤسسات وىيئات السياق الذى تتم فيو، وضعف فى وجود  ةقم
  .الدوافع التى تحرك بعض المؤسسات المختمفة فى مشاركة بعض الكميات لمؤتمراتيا

 تأضيص رؤيخ نقذيخ نهفكر انرتثىي  (4)
تستند  ،إلى المؤتمرات التربوية عمى أنيا مدرسة فكرية تصنع فمسفة نقدية لألعمال التربوية ينظر

إلى األدء واإلنجازات التى تحقق فى العمل التربوى والتعميمى برمتو، سعيا إلى تحقيق منتجات حقيقة 
تكون ية أن ىمإلى أ( 070، 4100ليا آثارىا الصالح عمى المجتمع، وفى ىذا السياق يشير المفتى )

من التفاعل الذكى والمستنير مع  ةعمى تطوير المجتمع بجديو، ومتمكن ةقادر  ية التربو  المقاءات
الحاضر وتداعيات المستقبل، بحيث يعتد الفكر التربوى عمى االتجاىات الحديثة  معطيات الفكر

يمكن  ،لمفكر التربوىوالمتمثمة فى مجموعة من خبرات التربويين المتمرسين التى تعكس توجيات معينة 
 االسترشاد واألخذ بيا حين نقد الفكر المقدم.

وىذه األىمية تنظر إلى المؤتمرات التربوية عمى أنيا وسيمة أساسية يتم فييا نقد بعض األفكار 
التى تطرح داخميا لمتطوير والتغيير، أو لألخذ بيا وتدعيميا وىو أصل العمل فى الميدان التربوى الذى 

 -إصالح المعمم -كل عناصره ؛من أجل تقديم رؤية نقدية لإلصالح )إصالح المناىج تتفاعل فيو
إصالح حال األسر( وغيره الكثير مما ييم الشأن العام  -إصالح البيئة التعميمية -إصالح اإلدراة

لممجتمع، وىى توجيات فكرية تتطمب نقدا وتحديثا؛  لرصد واقع العمل التعممى داخل المؤسسات 
الحديث، أو لمكشف عن أىم الجيود التى تبذليا الدولة فى تشكيل وصياغة التعميم فى  التربوية

 المستقبل، أو لتحديد أوجو التأثيرات التربوية ومدى تحقيقا داخل المجتمع.
وىو ما يجعل المؤتمرات التربوية قوة  يصعب تحديد مجال تأثيرىا، ذلك أن نجاحيا يرتكز عمى 

يجاد الوسائل لمنقد الذى يعد شرطا الزما ألى إصالح تربوى يراد تنمية قاعدتيا من الموار  د البشرية وا 
داخميا  مفكر التربويبو المجتمع، ولن يتأتى ىذا لممؤتمرات مالم تنطمق من الفسمفة التربوية الموجية ل

، 4107كما يشير العباد ) الفكر التربوي تجديدمفراداتو ليراعى المجتمع، ذلك أن  تجديد وتطويرنحو 
( تتطمب تحديد سماتو وأدواره ونقده فى عصر متغير دوما، وأصبح مطالبا أن يحتل الصداره فى 42

لمنقد فى ضرورة وتحسين وتجويد ذاتو، ومنطمقا  ةمكى ينجح البد أن تكون قناعات أفراده قابمفنتائجو، 
ديد المسار المستقبمى أيضا من الفيم الجيد لألسس العممية التى تستند إلييا فمسفة المؤتمرات؛ لتح

 لمنظومة المؤتمرات التربوية ذات النفع ولمصداقية عمى مسامع التربويين.  
التى يتم عرضيا داخل   ،التربويةواألفكار وكل ىذه األمور تؤكد ضرورة الوقفة النقدية لمبحوث 

يتطمب ذيوع ، األمر الذى تيا، وتكتسب الثقة والمصداقية من جديدحتى تتخطى محنة شكميالمؤتمرات 
نظرة اإلعالء من شأن العمم التربوى بين المتخصصين فى المجاالت العممية، بما ينعكس أثره عمى 
البحث التربوى ذاتو بالشكل الذى يفعل من آثره فى عمميات اإلصالح التربوى المنشود، ويزيد من قيمة 

 تو.احترام المؤتمرات التربوى كآلية أساسية فى حل قضايا المجتمع ومشكال 
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 االعدسة لألعمال التربوية باعتباره توظيفً  (97، أ4105ما يؤكد الميدى )إن النقد التربوى يمثل ك
لضروب المعرفة اإلنسانية والممارسات المينية ذات العالقة بالظواىر التربوية،  غًماومتنا اًل متكام

ياق المجتمعى ، والذى فأفكار البشر ىى نتاج المجتمع الذى يعيشون فيو، والذى يصعب عزلو عن الس
لمقوى  ةأصبح البد من تفسيره فى ىذا السياق، األمر الذى يتطمب مناقشة قضاياه بطريقة كاشف

من خالل تنظير قوى لمواقع يحتم إلى نتائج مرضيو مستفيده من التجارب  ،المتحكمة فى مصيره
 ق الكمى والكيفى. والخبرات الجديدة فى الشأن المجتمعى برؤية نقدية تجعميا قابمو لمتطبي

ليا أىمية قصوى فى إظيار المدارس البحثية التربوية أن يتضح  أيضاوالرؤية النقدية ىنا 
تقديم الحمول والبدائل التى تساعد فى فيم التوجيات الفكرية المستحدثة عمى  التى بإمكانيا ،المتجددة

 ،تماعية تيم غالبية أطياف المجتمعلمشكالت اج اوما يكتنفيا من مشكالت تعد امتدادً  ،الصعيد التربوى
األمر الذى يتطمب إجراء المزيد من المؤتمرات التى تظير تضافر الجيود وتوسيع القاعدة المشاركة 

 بين مختمف مؤسسات وىيئات السياق الذى يتم فيو.
 نىاع ادلإمترادأ: راثؼب

فييا األفكار الجديدة وتؤدى  لما كانت المؤتمرات العممية من أنفع ما ابتدعتو الجامعات، إذ تتالقح
وتواجو بو تحدياتيا المستقبمية المتعددة، بما يجعل  ،إلى نتاج معرفى وتقنى تستفيد منو المجتمعات

حضور المؤتمرات مكسبا كبيرا لسادة أعضاء ىيئة التدريس الميتمين بقضاياىم التخصصية والمعرفية، 
 +معات عمى النحو التالى :لذا تأتى بعض أنواع المؤتمرات العممية داخل الجا

 ىالمؤتمر الدول (0)
ينظر إلى المؤتمرات الدولية عمى أنيا  التوجو الذى يسعى إلى إضفاء بعد دولى أو بعد متعدد 

عمى أنشطة البحث من خالل سفر الباحث لدولة خارج القطر الذى يقطن فيو ، وىو توجو  ،الثقافات
تقدميا وتطورىا العممى والبحثى، وىى إحدى الطرق  استراتيجي تعمل بو الجامعات منذ القدم إلظيار

، 4100ى اىتماما جامعيا فى الفترة اآلخيرة لتحقيق التدويل البحثى، وىو ما عبر عنو عدلى )قالتى تم
لمتطوير الذاتى من خالل تنمية العالقات  ةالدولى ىو آليو ميمة وواقعي المؤتمر( بقولو "إن 40

وتوثيقيا مع مختمف الخبرات من الجامعات اآلخرى تحت مظمة رسمية من  المعرفية  والثقافية وتطويرىا
 التعاون الوثيق بين الجامعات."

والتى ىى انعكاس لعصر العمم والمعرفة  ،لقد تعاظمت أىمية المؤتمرات الدولية فى الفترة األخيره
تاج البحثى داخل نتظير فى اإل  ،تتنامى بما يساعد عمى إحداث ثورة فكريةالتى وثورة المعمومات 

أن أىمية مشاركة أعضاء الييئة التدريسة فى (إلى Courcy,2015,13كورسى )الجامعات ، ويشير 
مؤتمرات خارج البالد إنما يعود عمييم بمجموعة من الميزات منيا: حرية انتقال األفكار البحثية والتعرف 

حداث طفرة تقدمية داخل غالبية عمى أفكار اآلخرين، وأحدث ماتوصمت إليو البحث من تطور وتقدم إل
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والتى تعتبر واحدة من وظائف  أن " عرض الخدمة البحثية( 4102،07عودة )المجتمعات، وأضاف 
 .  "الجامعة إحدى ميام المؤتمرات الدولية؛ لعرض اآلراء وطرحيا عمى الصعيد العالمى

ى تعتمد  كما أشار بدوى والت ،وىذا الصعيد أصبح يعطى موقعا لمجامعات فى التصنيفات العالمية
( فى كثير من معاييرىا عمى األبحاث المنشورة فى المؤتمرات والدوريات 79، 4100ومصطفى )
باإلطالع عمى أحدث التطورات والمستجدات فيما  ،تبادل الخبرات عمى الصعيد العالمىو العالمية، 

صال والعمل مع أعضاء ىيئة يختص فيو الباحث، وتعزيز التعاون فيما بين الجامعات بما يعزز االت
 التدريس من مختمف الثقافات والبمدان اآلخرى.

بما يساىم فى إحداث مناخ  ،األمر الذى يظير أىمية تزايد الحراك األكاديمى لمييئة التدريسية
تنافسى أكثر انفتاحا عمى المستوى العالمى واالطالع عمى أحدث الخبرات والمنيجيات المستخدمة فى 

( إلى أن ىناك تنامى االىتمام  بالتوجو 23، 4109التربوية واإلنسانية، وأشارالدىشان ) مجال العموم
ودلل عمى ذلك باىتمام الدول  ،العموم االجتماعية وتعاظم الطمب عميياالمؤتمرات التى تيتم بنحو 

وغيره من  المتقدمة باألساليب التعميمية المتقدمة، واستحداث صور التعميم المستمر، وتعميم الكبار ،
أشكال المناىج الدراسية ذات الصبغات الدولية وغيرىا من تطور أشكال التعميم التقمدية بما يؤدى إلى 

 انعقاد المؤتمرات الدولية.
ظيار الدور   الدولىوتتمثل أىمية المؤتمرات الدولية فى رفع نسبة الطاقة االستيعابية لألبحاث، وا 

ا يتطمب من القائمين عمى بمموثوق بو قابل لمتطبيق ، و لمكميات وربط نتائج األبحاث  فى إطار 
المؤتمر تحقيق التمايز فى كافة جوانب المؤتمر بحيث يترك صورة ذىنية محببة حول غالبية الخدمات 

بما يعنى أنو وعد من قبميم عمى تقديم الجديد فى مؤتمراىم  ،التى حصموا عمييا من جراء حضورىم
بما يحقق التنافسية الدولية  ،كد جدية تنفيذ ميام التوصيات المؤتمريةبشكل دورى وىو األمر الذى يؤ 

 لممؤتمر العممى. 
إنما ىى مساعدة عمى تسويق البحث  ،إن عقد النية لكميات التربية فى أن تعقد مؤتمرات دولية

 فكرى ال إذ تعمل عمى توفير اإلنتاج البحثى الذى يرضى المجتمع، وتحقيق اإلشباع من النتاج ،التربوى
من خالل عمميات متبادلة فى ظل توجيات عالمية، وتسييل وتسريع التعامل بين  ،لممستفيد التربوى

التربويين من كل أنحاء العالم فى إطار التنافسية الدولية، فالمؤتمرات الدولية قد تعد نافذة يتم اإلفادة 
د عقدىا بحجم الطمب عمييا وحجم من معموماتيا وخبراتيا التى تقدميا لجموع المستفدين، وتنمو ويزدا

 االستفادة من خدماتيا المختمفة . 
 المؤتمرات المحمية (4)

يكتسب المؤتمر المحمى أىمية كبيرة فى ظل الدور المتنامى الذى يسيم بو فى تطوير مجاالت 
ات الحياة المعاصرة واتجاىاتيا، فنتيجة التحوالت المتسارعة واالكتشافات واالبتكارات العممية والثور 
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ات عمى المستوى المحمى؛ ر المعرفية والتقنية المتالحقة والمتواترة أصبحت تدفع الجامعات لعقد المؤتم
 رفاىية داخل المجتمعات المعاصرة.ليمكنيا أن تحقق السعادة وا ،سعيا لتحقيق نتائج بحثية مرضية

ىتمام الكافى أو لم تعرىا اال المحميةتيمل المؤتمرات  ،ويصعب أن تكون ىناك جامعة حقيقة
االىتمام بتطور المؤتمرات التى تقدم  تعكساتجاىات قوية  حيث أصبحت مطالبة بتبنىوالمناسب، 

إلى أن المؤتمرات المحمية تنبع  (4115،07أبوالنصر )الجديد فى الميدان الجامعى، وفى الصدد يشير 
دة، وتقاسم األفكار أىميتيا من تييئة الفرصة ألعضاء الييئة التدريسية الكتساب معمومات جدي

األمر الذى يساعد عمى تقديم التطوير  ،االجتماعية والثقافية فى السياق البيئى الواحد أو المشابو
 الجزئى فى حدود المسموح بو داخل المجتمع.

عمى تشجيع غالبية أعضاء ىيئة التدريس الجامعات المصرية وتعمل بعض الجامعات، ومنيا 
 ،التى تقام داخل الوطن وخارجو، وذلك بمساعدتيم ببعض النفقات الماديةعمى المشاركة فى المؤتمرات 

وتكون األولوية فى ذلك األمر لممشارك ببحث أو ورقة عمل مشتركة ، حيث ترخص الجامعة لمييئة 
التدريسية االشتراك فى ىذه المؤتمرات بحد أقصى مؤتمرين فى العام المالى الواحد ببحث، ويستثنى من 

لمشاركة بالمؤتمرات التى تنظميا الجامعة أو الكمية التى ينتسب العضو،وتتحمل الجامعة شرط العدد ا
لقاء عممى( بالداخل قيمة االشتراك رسم بحث واحد فقط وذلك بما  –مؤتمر  -لمعضو المشترك فى )ندوة

ررة من بدل السفر واإلقامة المق فاليتجاوز مبمغ )خمسائة جنييا( مصريا الغير باإلضافة إلى مصاري
 (.34، 4100، المجمس األعمىالمؤتمر. )

( زيادة 09، 4100كما يرى التل ) ،فى المجال التربوى تمنح أصحابياالمحمية والمؤتمرات 
وبخاصة  ،، وشعورىم بالرضا إذا ما استفاد المجتمع من نتائج ىذه األبحاثالعممية والفكريةاإلنتاجية 

انية السميمة فيما بين التربويين من مختمف الفئات، إضافة جو التفاىم والعالقات اإلنس فره منتو  ما
من خالل تحقيق ميزة تنافسية لكميات التربية فى  ،إلى زيادة االحترام والتقدير لتخصصاتيم التربوية

اليوم بالشكل الذى يجعل مؤتمراتيم  ،السوق الجامعى فى ظل الظروف التنافسية التى يعيشيا العالم
قرارات وحل المشكالت فى سيولة ويسر ، فالمؤتمرات المحمية وسيمة تجعل تساعد عمى اتخاذ ال

 الجامعات تحرر أعمى من التفوق والكفاءة بتحسين سمعة الجامعات العممية والبحثية.
ن كان  أنو يجب أن تقام عمى أرض الوطن مؤتمرات رفيعة  أكد ( قد001، 4100)عامروا 

تمد الحاضرين بالمعارف وأحدث ما  ،جوانب المادية والبشريةالمستوى متسمة بالجودة العالية فى كل ال
توصمت إليو التطورات فى الميادين التى تخصم بما يتناسب مع احتياجات العصر؛ حتى ينضم إلييا 

 وقدبما يحقق مصداقية واحترام القائمين عمى المؤتمرات،  ،أكبر قدر ممكن من الييئة التدريسية
الحاجة إلى المؤتمرات المحمية منيا تحسين المركز التنافسى دواعى  (Courcy,2015,12حدد)

 لمكميات، مراعاة التغيرات فى متطمبات التخصص نتيجة الثورات المعموماتية والتكنولوجية المتسارعة.
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والمؤتمرات المحمية ىنا عمييا النيوض بالجامعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وطرح قضايا 
وأيضا لتحقيق الدعم النفسى لمنخب التربوية  ،تطويرا لرسالة الجامعة الحضارية التقدم العممى والثقافى

التى تعمل منذ سنوات داخل الجامعات بإلقاء الضوء عمى مؤلفاتيم وأبحاثيم ومشوارىم العممى الرصين 
المحفوف برؤية خبراتية تقدم لمباحثين الجدد فى نفس الميدان، باإلضافة إلى قدرة القائمين عمى 

لمؤتمرات عمى ربط نتائج البحوث التربوية باحتياجات المجتمع التعميمى والتربوى بما يخمفو من زيادة ا
 رصيد المعارف اإلنسانية فى ىذا الميدان.  

 المؤتمرات الوطنية (3)
(  من كونيا "ممتقيات دورية تحتشد 72، 4100)النابمسىإن المؤتمرات الوطنية تنطمق كما يشير 

كبار الشخصيات واإلعالميين والمثقفين وأساتذة الجامعات وغيرىم من أبناء الوطن بعض رموز الدولة و 
سعيا لمتوصل  ءهالواحد أو من أوطان متععدة  تناقش أىم القضايا التى تشغل بال الشعب وتؤرق أبنا

إلى نتائج مرضية لمجميع"، وتأخذ مسيمات عدة تختمف باختالف الدول واألنظمة السياسية التى تعمل 
اخميا، وتنبع أىمية ىذا النوع من المؤتمرات إلى فيم واستيعاب ما يجرى داخل المجتمع من وقائع د

تبنى عمى إثرىا الطريقة التى يتم بيا قراءة األحداث داخل المجتمع، وأيضا  ،وأحداث وتطورات ميمة
ومشكالتيم لتكوين  توجييا فى الغالب إلى فئة كبيرة من الشباب المقبمين عمى الحياة لمناقشة قضاياىم

 رؤية عامة حول الوضع السائد داخل أوظانيم.
نتاجا بحثيا  كونيا تسيم لوتقوم العديد من الجامعات بالمشاركة الوطنية  فى المؤتمرات حضورا وا 

فى تكوين وجيات نظر الشباب الجامعى ، وتساعدىم عمى تقديم التفسيرات والتحميالت حول مستقبمو 
اعدىم عمى ذلك تسميط الضوء عمى ىذه النوعية من المؤتمرات لمحضور البارز يس ،القادم فى البالد

فى كثير من األحيان لكبار شخصيات الدولة تقديم دعيم لمشباب فى فيم القضايا السياسية المطروحة 
  عمى الساحتين الدولية والمحمية بصفة خاصة.

بعض نية يكون الحاكم فييا ( أن التوجيات الفكرية لممؤتمرات الوط4141،99) خطيبويؤكد 
من البحثى المنشور فييا لتعالج قضايا الفكر أتى يالتى و  ة والسياسية،االقتصاديذات الجوانب القضايا 

التخصصات والمين  -محدودية الموارد -أزمة الغالء –احتياجات سوق العمل  -) البطالةمثل
تمرات والخروج بتوصيات تساعد عمى حل المطموبة( باعتبار أن ىذه القضايا إذا تم عالجيا داخل المؤ 

معدل اليوية  رفعقادرة عمى إعالء نظرة الشباب لمستقبميم وبالتالى  وتكون ،بعض ىذه األزمات
الوطنية فى نفوسيم، كونيا تحل المشكمة األكبر االتساق بين مخرجات النظام التعميمى وحاجاتو 

 ومتطمبات سوق العمل فى ضوء التخصص المطموب.
أصبحت تمثل الحوار السائد داخل معظم والتربوية التى القضايا االجتماعية  بعضوكذلك 

والتى منيا ) األسرة  ،المؤتمرات الوطنية؛ ألنيا تعكس القضايا واألفكار التى تيم الشباب الجامعى
قوق وح -والتعميم -قيم الوالء واالنتماء قضايا العنف بكل أبعاده -أطفال الشوارع  -اليجرة  -والزواج
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(، وىى القضايا التى تشير إلييا حقوق اإلنسان وقضايا المرأة باعتبارىا أىم القضايا األقميات
االجتماعية التى تطرح داخل أروقة الجامعات،ويمى ذلك فى اىتمام المؤتمرات الوطنية القضايا األمنية 

يعكس نجاح ىذه  التى تمعب دورا فعاال فى تحقيق االستقرار السياسى واالقتصادى بالشكل الذى
لقاء الضوء عمييا بصفة مستمرة وتضمن حضور الشباب الجامعى وأعضاء  المؤتمرات قوال وفعال وا 

 ىيئة التدريس داخميا .
كما يؤكد تراعى وحينما تشارك الجامعات فى إقامة المؤتمرات الوطنية أو المشاركة فييا فإنيا 

إلستفادة من فعاليتيا ونتائجيا بما يخدم فئة ( التمثيل من مختمف كميات الجامعة ل4102،42عدلى )
 ،فيكون التمثيل لفئة من أعضاء ىيئة التدريس وآخرى لشباب المنتنى لمجامعات ،الشباب بصفة خاصة

يرى عامر كما  ،بما يشجع التعددية المجتمعية فى المشاركة فى الحوار الوطنى ىادفة فى المقام األولو 
جامعى كى يكون مواطنا إيجابيا؛ ألن ىذه النوع من المؤتمرات إلى إعداد الشباب ال (29، 4100)

 ، وىوليم فرص المقاءات المباشرة مع الفئات المتعددة من السياسين والمثقفين والعمماء والوزراء يوفر
عدلى  كما أكد ،ولكن بشرط أن تكون مرىونة ،ما يتيح مساحة لمتعاون والتعارف بين ىذه الفئات

والذى ييدف إلى بناء المواطنة  ،الجامعى فى المشاركة فى ىذه المؤتمرات بفيم دور (4102،42)
الفعالة كأساس لمتماسك االجتماعى، وزرع الثقة فى نفوس الشباب الجامعى والتعامل معيم عمى أنيم 

  نخب مفكرة لدييا القدرة عمى القيادة الجادة مستقبال .
 المؤتمرات عن بعد (2)

تتم عن طريق استخدام وسائل االتصاالت المرئية والمسموعة أنواع المؤتمرات التى ىى أحد 
بتوظيف التكنولوجيات الجديدة، كاالنترنت حيث يتم فى ىذا النوع من المؤتمرات نقل الصوت والصورة 
إلى مجموعة من األشخاص الذين يجتمعون فى مكان محدد إلى مجموعة من األشخاص الذين 

األماكن فى آى مكان فى العالم، ومن أىم متطمباتيا ىى  يجتمعون فى مكان واحد، أو مجموعة من
وجود االنترنت ذي سرعات عالية جدا، مع توافر كاميرات الويب، وأضحى ىذا النوع من المؤتمرات 

 يستخدم داخل الجامعات عمى نطاق واسع، حيث تناقش األبحاث وتعقد المحاضرات عن بعد.
مرات عن بعد أصبح مطموبا انعقادىا فى الوقت المؤت (إلى أن77، 4102ويشير أبو السعيد )

الراىن لتفادى مشكمتى بعدى الزمان والمكان، وحتى يكون األفراد أصحاب الورقات البحثية المنشورة فى 
المؤتمر عمى تواصل طوال الوقت لتبادل األفكار والخبرات فى سياق تقاعمى تشاركى أيضا، حيث إن 

واحدة إلظيار تقدم الجامعات فقط، بل أضحت أداة فعالة ومفيدة  المؤتمرات عن بعد ليست مجرد طريقة
 مع توفر أساسيات التقدم التككنولوجى الفائق التطور .

األمر الذى جعل يقدم تعريفا لممؤتمرات عن بعد عمى أنيا " اتصال سعى مرئى يجرى فى وقت واحد 
شبكات االنترنت فى التحاور معا  بين أطراف متفاعمة معا فى مواقف مختمفة، من خالل االعتماد عمى

بامتالك أجيزة الكمبيوتر، وكاميرات القيديو الرقمية بما يمكن المتحاورين من التواصل معا وتوجية 
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يؤكد أن ىذا النوع من المؤتمرات لو ( 4103،29الذى جعل الكندرى )االستفسارات واألسئمة."، األمر 
، وزيادة استمتاع المتخصصين الذين تحول ظروفيم دونما مزايا عديدة تتمثل فى التفاعمية بين األفراد

الحضور الفعمى  بالمشاركة الحقيقة فى المشاركة فى فعاليات المؤتمر، وأيضا يعد فرصة لمتغمب عمى 
 العقبات لممناخ التنظيمى الذى يسود غالبية المؤتمرات.

ات والحواجز التى تحول إن المؤتمرات عن بعد تستطيع أن تسيم فى التغمب عمى كثير من العقب
دون حضور المؤتمر بطريقة مباشرة، بحيث يقرب المسافات بدرجات كبيرة، ينقل األشخاص إلى 
حيث يريدون، باإلضافة إلى أنع فرصة لألخذ بفمسفة تربوية متجددة تتماشى مع مطالب التغير 

ات باالعتماد عمى ما المجتمعى بتوفير برامج تتيح لألفراد داخل الجامعات بالحصول عمى المعموم
 توفره التكنولوجيا من تقنيات تساعد عمى ذلك. 

 يقىيبد ئقبيخ ادلإمتراد احملىر انثبنً:
 يشمل مجموعة النقاط اآلتية :

 أوال: أضص تنظيى ادلإمتراد داخم اجلبيؼبد 
والحقيقة أنو يندر وجود  شكل جاىز محدد األسس ينبغى أن تقوم عمييا المؤتمرات  العممية، 

خر فإنو يمكن األخذ فى االعتبار بعض أومن تخصص إلى إلى أخري ميما اختمفت شكميا من جامعة و 
األسس العامو التى تساعد عمى نجاح المؤتمرات ، فتنظيم آية مؤتمر ىو عمل جدى يتطمب الفيم 

األفراد الواعى لمدلول تنظيمو كونو يضيف قيمة مستيدفو فيما بعد حتى يؤثر إيجابا عمى العالقات بين 
المشاركين داخمو التى تؤدييا فى إنجاح المؤتمر إذا ما أحسن استغالليا، إال أنو وقبل الحديث عن 
أسس تنظيم المؤتمرات العممية الجامعية تجدر اإلشارة إلى أن الجامعات المصرية حين إجراء المؤتمرات 

لمعمل بالعالقات الثقافية  وضعت ثالث قواعد أساسية تسبق تنظيم المؤتمر حددىا القواعد المنظمة
 ( منيا :9، 4100داخل الجامعات المصرية )

ترخص الجامعة لمكميات والمعاىد التابعة ليا ووحدات الجامعة المختمفة بإقامة المؤتمرات أو ورش  (0
خرى أو مع جيات العمل والندوات داخل الجامعة ، كما يمكنيا أن تنظمو مع إحدى الجامعات األ

 ة.أخرى خارج الجامع
تتولى إدارة االتفاقيات والمؤتمرات باإلدارة العامة لمعالقات الثقافية المشاركة فى التحضير  (4

 وسكرتارية المؤتمرات والندوات والحمقات الدراسية وورش العمل التى تعقد بالجامعات.
 جامعة،  يحدد لممؤتمر أو الندوة راع أو أكثر بناء عمى توصية المجنة وموافقة السيد األستاذ رئيس ال (3

 وتزداد أىمية الحديث عن ىذه األسس  من خالل ثالث أسس كاالتى:
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 ويشمل مايمى :، األساس األول : قبل انعقاد المؤتمر
 تحديد الغرض من المؤتمر (0)

لما كانت المؤتمرات العممية بصفة عامة تسيم فى تطوير الفكر داخل الجامعات بغية تطويرىا 
م وخاصة فى أنيا تمقى الضوء فى الغالب عمى القضايا التربوية واالرتقاء بالبشرية وزيادة سعادتي

والتعميمية من أجل زيادة كفاءتيا ومن ثم قيادة حركة اإلصالح التربوى داخل المجتمعات، فإن  تحقيق 
قيتو العممية، ويمنحو الثقة والدقة فيما يطرح اغرض المؤتمر بشكل عممى دقيق يعطى المؤتمر مصد

ناقشات االسيام فى صقل الشخصية لمباحثين والسادة الحضور، وىو ما جعل داخمو من أفكار وم
( يؤكد أن أسس المؤتمرات التى تقام داخل الجامعات كونيا تنبع من غرض 00، 4102مونييان )

بحيث إذا ما وجيت ليذا األساس تساعد عمى إنتاج المعارف  ؛يتمثل فى  تطوير منيجيات الفكر
، فمن أغراض المؤتمرات توثيق التعاون الجامعاتنتاج البحثى لخدمة قضايا المتجددة، ومنيا أيضا اال 

مختمف الجيات والمؤسسات، وأحيانا  العموم بالتعاون معفى مختمف مجاالت  يوالتقن يالعممى والثقاف
يكون اليدف من أى مؤتمر عممى توطيد دعائم االرتباط المؤسسى، وتعزيز الشراكة بين الجامعات 

 خاص من خالل بث روح العمل البحثى المتقن والفعال. والقطاع ال
وميما يكن الغرض الذى ينعقد المؤتمر من أجمو فالبد أن يثير انفعاال خاصا لدى جميور 
الحضور من التربويين ويعكس عندىم نوعا من االىتمام الزائد بالحضور حتى يكون دافعا لمقائمين 

من البدائل المقترحة التى يمكن بواسطتيا التغمب عمى  ووضع مجموعة ،عمى المؤتمر باالستمرار فيو
التى تيتم بالغرض ،كل ما يعترض إقامة المؤتمر من صعوبات يساعد عمى ىذا وجود اإلدارة القوية 

العام من جراء إنعقاد المؤتمرات والذى يقدم كافة أشكال المساندة بحيث يكون الغرض من المؤتمر من 
 ا يجعل لو قيمتو العممية والتربوية لجميع الميتمين بو.أىم أسس نجاح المؤتمرات بم

 مكان انعقاد المؤتمر  (4)
العممية  اتيعد اختيار مكان انعقاد المؤتمرات من أىم األسس التى تساعد عمى إنجاح المؤتمر  

حيث إن ىناك دعوة اآلن من قبل المؤتمرات التى تعقدىا وتنظميا الجامعات بأن تتجو نحو األماكن 
راعى تحديد مكان الفندق، وكفاءة عمميات التسكين، وخبرة الفندق السابقة فى ت، و ةة والترفييالسياحي

الكندرى  وفى ىذا الصدد يشيرتوافر المعدات والتسييالت داخل الفنادق، و إدارة وانعقاد المؤتمرات، 
إلى أن المكان نفسة الذى ينعقد فيو المؤتمر بحيث يكون من السيولة بمكان الوصول  (25، 4103)

وأن تتوافر داخمو ساحة انتظار واسعة لركن السيارات، وأن يكون بداخمو قاعة واسعة ومريحة  ؛إليو
( يتساءل عن أىمية 00، 4112تستوعب أطياف السادة من حضور المؤتمر، وىو ما جعل ميخائبل )

ىل المكان مريح وبو أماكن لراحة الحضور؟ ىل  ،لمؤتمرات فى أماكن واضحة معروفو ومشيورهإقامة ا
؟ ىل تتوافر بشكل كاف تتوافر بو أماكن لجموس الضيوف إذا ما شعروا بالتعب؟ ىل تتوافردورات المياة 

أن خاصة و ان أمكان إلقامة الصالة أثناء فترات الراحة؟  ولعل إثارة مثل ىذه األمور من األىمية بمك
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ىناك بعض المشكالت التى قد تعوق كبار السن من السادة أعضاء ىيئة التدريس عند حضور 
 المؤتمرات أىميا ضعف الخدمات التى تتوفر داخل المكان المعقود بو المؤتمر.

وىو ما يوجب تدعيم المكان الذى ينعقد فيو المؤتمر لتكون أساسا ميما من األسس التى يجب أن 
االعتبار حين إقامة المؤتمرات العممية، بحيث ينعقد فى مكان فسيح يشجع أعضاء ىيئة تأخذ فى 

ة ويساعدىم عمى المكوث فيو فترة انعقاد المؤتمر، حالتدريس عمى الحضور إليو وييسر ليم سيل الرا
يكون داعما ومشجعا يحث عمى اإلبداع ويجعل المؤتمر يأخذ مكانو يجب أن  أن المكان  بما يؤكد

 التنظيمى واإلدارى المشجع لممؤتمر .  توىيرفع من المسوىو ما ،صحيح بين المؤتمرات التى تنعقدال
 تجييز المطبوعات  (3)

مسؤولية تجييز المطبوعات والتى ىى من أىم أسس انعقاد المؤتمرات، لمؤتمرات اتتولى إدارة  
أن تشمميا، باإلضافو إلى  (  الدعوات والبيانات التى يجب99، 4102حيث تشمل كما يرى أبوالسعيد )

العممية، والممصقات الخاصة يالمؤتمر ذاتو، وبطاقات التسجيل التى يدون فييا السادة  راتاالبوست
الحضور بيانتيم سعيا لمتواصل المشترك بصورة دائمة، إضافة إلى إصدارات المؤتمر والتى تشمل 

د القائمين عمى أمر المؤتمر، والمعايير التعريف ببرنامج المؤتمر، وتحديد واجبات ومسؤوليات األفرا
التى يتم بيا اختيار وعرض األوراق العمل المشاركة،  وكذلك تساعد عمى الحصول عمى بيانات دقيقة 
عن غالبية الحضور داخل المؤتمر سواء ليم أوراق بحثية، أو مشاركين بالحضور فقط، ترتيبات 

ة المنشورات المؤتمرية تعبر بدالالت نوعية عن العروض وأوراق العمل عمى فترات وأيام، إن طباع
ذىاب مستوى ونوعية المعرفة التى تيم الشأن التربوى، ولعميا تعد إحدى السبل لضمان استمرارية 
األعسم  بعض الييئة التدريسية لممؤتمرات ، إن تجييز الكمية والجامعة لممطبوعات إنما، يؤكد كما يرى 

 :  عمى( 0-5، 4102)
o  معايير االحترافية فى ضوء المؤشرات المنيجية لمبحث العممى ائمين عمى المؤتمر بالقالتزام

 فى طباعة المطبوعات. التربوى، بما يعبر عن اإلبداعية واالستباقية
o  جدية البحوث العممية المنشورة والتى ىى فى األساس تعبر عن المحاور التى صاغتيا التوجيات

 مية الحاكمة لممؤتمر.الفكرية لممؤتمر وفقا لمسياسة العم
o  عودة البحوث لمتحكيم بحيث تكون منشورة فى مجمدات المؤتمر وىى معبرة فى سياقاتيا الكمية

والكفية عن الحد األدنى من مقومات البحث العممى التربوى فى منيجايتو ونتائجو، وجدية البيانات 
 والمعمومات وقابمتيا لمتطبيق.

لمدى اىتمام الحضور بمعرفة االنتاج الفكرى ر المطبوعات بيانا إن قيام المؤتمر بدوره يتطمب تواف
التى تمثل التحدى األكبر بالنسبة لغالبية الجامعات نتيجة ضعف التمويل فى بعض  المنشور داخميا، و

األحيان، األمر الذى يتطمب توفير العدد الكافى من ىذه المطبوعات بما يساىم عمى تحسين المستوى 
أن توافر قيادات ذات رؤية استشرافية إلحداث  (4102،44أبو السعيد )ات، وقد أشار الجوىرى لممؤتمر 
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تطور شامل فى فكر المؤتمرات إنما تقتضى االىتمام بالمنتج البحثى الذى يتمثل بحق فى جودة 
حداث آثرىا الممموس داخل المجتمع بقراءة ىذا المنتج وتقويمية، فتشجيع التمييز داخل  مخرجاتو، وا 

مرات العممية جعل الكثير منيا يسعى إلى تطبيق معايير الجودة لتحقيق اإلبداع والتميز فى طباعة المؤت
 وتغميف المؤلفات المؤتمرية.

وىو أمر يؤكد أن ىناك فائدة مرجوه من نشر مطبوعات المؤتمرات فيى تساىم فى الوصول لمبحث 
نتائجو فى مجمدات واسعة االنتشار، و العممى إلى مبتغاه السامى، وبالسرعة المرجوه من خالل نشر 

ترسل ىذه المجمدات إلى جميع الجامعات حتى تعمم االستفادة من النتائج واالسيام فى التقدم المعرفى، 
 واالستفادة من نتائج المؤتمرات لتطوير المؤتمرات.

 تحديد لجان المؤتمر  (2)

(  إلى أنو يتم تحديد لجان 23، 4114)سعد اهللفقد أشار ، تتعدد المجان التى تشمل آية مؤتمر
المؤتمرات فى شكل مجموعات تقوم بتحديد األفراد المشاركين فى المجنة الخاصة بيا وتعتبر كل لجنة 
من المجان ضرورية وميمة ألن ليا عمل خاص بيا سواء مع المؤتمر الدولى أو المؤتمر المحمى وىذه 

 -لجنة الغذاء -لجنة التسجيل –لمجان المالية المجان التى يتشكل منيا المؤتمر يتمثل بعضيا فى ) ا
م الدوات واختيار رؤساء لجنة تنظي -لجنة تسميم وتمقى البحوث –لجنة المنشورات والطباعة 

 .الجمسات(
وتعد المجنة المالية مسؤولة عن الحسابات المالية ومواطن اإلنفاق والصرف الخاص بالمؤتمر منذ 

لمؤتمر، وتقوم لجنة مراجعة الحسابات بالتحقق من إيردات أن كان فكرة وحتى طباعة توصيات ا
المؤتمر تحديد أوجو المصارف الحقيقة لإلنفاق، ولجنة الغذاء تكون مسؤولة عن تقديم واجب الضيافة 
لل السادة الحضور داخل المؤتمر، أما لجنة التسجيل فيى المجنة التى يتم تعامل الحضور معيا 

ل بياناتيم واستالم شيادات الحضور واالطمئنان إلى أماكن بطريقة مباشرة من خالل تسجي
 ( 29 -22، 4102الجموس.)أبوالسعيد، 

لجنة تسميم البحوث تتتمقى األبحاث إما بطريقة مباشرة من األفراد أو عن طريق الوسائط إن 
ما فى التكنولوجية ليتم تسميميا لمجنة المنشورات والطباعة والتى يكون عمميا طباعة المنشورات إ

شكل مجمدات كبيرة أو كتيب صغير حسب أوجو الصرف المتوفره، ثم يأتى دور لجنة الضيافة والمبيت 
 والتى تكون مسؤلة عن أماكن مبيت أعضاء ىيئة التدريس وراحتيم.

عمى تحمل  ينبحيث يكونوا قادر  اتركون فى المؤتمر اوتتعدد خصائص أعضاء المجان الذين يش
مل التعاونى ووسط مجموعات كبير من الحضور، و لدييم القدرة عمى التعامل المسئولية ، مؤىمين لمع

مع كافة األفراد، ويمتمكون ميارة إدارة األزمات الستخداميا وقت بعض األزمات حتى تظير قدراتيم 
 عمى اتخاذ القرارات السممية وقت األزمات.
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 تمويل المؤتمر (9)
رق التى يتم بيا تمويميا، وقد تعتمد الجامعات أو ويتوقف نجاح غالبية المؤتمرات العممية عمى الط

( عمى "رسوم االشتراك 45، 4102الكميات أو المؤسسات فى عممية التمويل كما أشار البارودى )
المسددة من قبل المشاركين بأوراق بحثية، وتعتمد فى كثير من األحيان عمى الجيات الراعية المتعددة 

مات المالية التى تعتبر معبرا لتمبية معظم احتياجات المؤتمر التى قد تمد المجتمع ببعض المساى
والخروج من بعض إشكالياتو"، وفى كثير من األحيان تقوم الجامعة بالمساىمة المالية لتغطية باقى 
تكاليف المؤتمر، أو تقديم بعض المساعدات التى تتمثل فى شراء الحقائب، أو توفير قاعة مؤتمرات 

مشارك من األفراد، أوفى فى طباعة منشورات المؤتمر داخل مطبعة الجامعة، كبيرة تشمل العدد ال
وتوودع حصيمة الموارد المالية الخاصة بالمؤتمر فى حساب خاص فى وحدة حساب البحوث العممية 

 باإلدارة العامة لمجامعة.
ات القائمة وتمويل المؤتمرات العممية إنما يتطمب من الجيات القائمة عميو االستفادة من العالق

بين الكميات وبين الجياز اإلدارى داخل الجامعات ووجود استراتيجية تفعل بين دور الجامعة وبين بعض 
المراكز ومؤسسات المجتمع المدنى والتمويل ىنا يمكن لو أن يعتمد عمى الموارد الذاتية داخل الكمية أو 

وافر داخل الجامعات فى حال عجز الجية التى تنظمت لممؤتمر أو التمويل من صندوق البحوث المت
الجامعة عن إقامة شراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى فى تمويل بعض المؤتمرات التى تعقدىا 
الجامعات، وبطبيعة الحال فإن تمويل المؤتمرات العممية داخل الجامعات بتخصيص بعض الموارد 

فة خاصة فى ظل تراجع دور القطاع لإلنفاق عميو يتطمب تطوير الخدمات البحثية داخل الجامعات وبص
 الخاص فى تقديم المدخرات المالية الالزمو لنجاح المؤتمرات

 شمل مايمى :يو ، األساس الثانى : أثناء انعقاد المؤتمر

 تنظيم المؤتمر بشكل منطقى  (0)
تحتاج معظم المؤتمرات إلى أشكال متعددة تؤدى إلى تنظيميا بفعالية حتى تخرج بشكل منطقى  

دارة العمميات مما يتط مب القيادة الناجحة والفعالة، والتخطيط االستراتيجى الجيد لفعاليات المؤتمرات، وا 
دارة عممياتو، واالحساس  بدء من طرح فكرة المؤتمر، واالستخدام األمثل إلدارة الموارد البشرية ، وا 

 :( فى 03، 4114) سعداهللحددىا  الحضور، معظمبالمسئولية االجتماعية لمقائمين عميو تحقيقا رضا 
o  االىتمام بالمشارك فور دخولو قاعة التسجيل وىو أمر يمزم وجود أشخاص ميمتو الترحيب بو

 استفساراتو وحل أى مشكمة تواجو. ةواإلجابة عمى كاف
o  تفعيل المسار األكاديمى لممؤتمرات العممية بضبط التنظيم الزمنى لعرض األوراق البحثية، ووقت

 الوقت المسموح لمتساؤالت. المناقسات، وتحديد
o  توفير بعض المأكوالت والمشروبات الخفيفة فى أثناء فترات الراحة وبصفة خاصة أن ىناك بعض

 كبار السن من الحضور الذين يعانون من بعض األمراض.
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o .توافر بعض األوسمة التى سوف توزع عمى بعض السادة الحضور 
o .توفير حقائب المؤتمر لغالبية السادة الحضور 
o .التأكد من مشاركة الجميع من كتابة توصياتيم الخاصة بيم 
o  اختيار وجبات الغذاء المناسبو التى تتالءم مع طبيعو يوم شاق ومرىق من جمسات العمل

المتواصل والتى تالءم أيضا السفر الطويل فيما بعد لمعظم أعضاء ىيئة التدريس والحضور وىى 
 م األول.مسؤولية لجنو الطعام والتغذية فى المقا

 االلتزام بالجدول الزمنى لممؤتمر (4)

وااللتزام بالجدول الزمنى لممؤتمر يتطمب إطالع الحضور عمى الطريقة التى يتم بيا تنظيم الوقت 
من خالل توزيع بعض المنشورات المطبوعة يكون مكتوبا فييا الجدول الزمنى لميومين األول والثانى 

ن كان أكثر من ذلك  بحيث يتم معرفة عدد الجمسات وأسماء المشاركين فييا ورؤساء الجمسات،  وا 
ووقت المعقيبن، وتحديد وقت األسئمة والمدخالت ، باإلضافة إلى أنيا تشمل أوقات الراحة وتناول 

 األطعمة، ووقت االنتياء والذىاب لمكان اإلقامة، وكذلك تنظيم زيارة المعارض.
زام بالجدول الزمنى إذا كان المؤتمر معقودا فى ( إلى أن االلت22، 4102وقد أشار أبو السعيد )

وزيارة المكان الجغرافى أو التاريخى أو السياحى  الذى ، نزة تاألماكن السياحية أو األثرية تحديد وقت ال
وتحديد ميعاد الذىاب واإلياب والطريقة التى سوف يتنقل بيا األفراد ، وىو ما يؤكد  ر،يعقد فيو المؤتم
 برنماج المؤتمر ضمان لمنجاح واالستمرارية.االلتزام بتحديد 

  :ويشمل ما يمى،  األساس الثالث
 كتبثخ انتىصيبد  (0)

والمقصود بالتوصيات المؤتمرية ىنا ىى قدره األفراد المشاركين داخل المؤتمر عمى إحداث تغيير 
نتاج بحثى مكتوب وآراء تطرح من قبل  فى المجال الذى ينتمون إليو بناء عمى مناقسات وا 

(بأن تكون ىناك 4114،05ر فقد اقترح السيمرى )مالمتخصصين فى المجال، ولضمان نجاح ىذا األ
لجنة ترصد التوجيات وتتابع مسار التوصيات مع بعض الميتمين بالمجال البحثى الذى ينعقد فيو 

 ولضمان مشاركة معظم الحضور فى كتابة، المؤتمر حتى التفقد المؤتمرات مصدقيتيا أمام جميورىا
التوصيات فإنيا البد أن تكون مدعومة بثمرة االنتاج البحثى المعروض داخميا، و السماح لممشارك فى 
كتابة التوصيات بكتابة بعض المواضيع البحثية والعممية المقترجة بالمجال البحثى الذى يدور حولو 

فييا الثراء العممى المؤتمر وأن تكتب بطريقة مختصرة ومعبرة، ويشير أن التوصيات البد وأن تتوفر 
 قدرتيا عمى إثارة المشكالت البحثية فيما بعد  .و والثقافى لمباحثين، 

( بناء عمى ما يفرزه عنوان المؤتمر من 23، 4115وتكتب التوصيات  كما يشير أبو النصر )
شكاليات، وما يحممو فى ثناياه من إنتاج بحثى متطور يحمل ىموم المجتمع خاصة فى ظل  قضايا وا 

مشكالت جديرة بالنقاش حوليا يفيد فى ذلك آراء بعض الحضور والتى يمكنيا أن تكون بداية  وجود
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الصحيح وأن تكون مكتوبة بمغة واضحة يفيميا أصحاب  إطارىاووضعيا فى ؛ لحمول المشكالت
وأىمية التوصيات المؤتمرية إنما تنبع من كونيا تعطى مساحة لمسادة الحضور فى إبداء ، التخصص
ظرىم وتشعر القائمون عمى المؤتمر بمدى جدية الحضور وتحقيق أىداف المؤتمر، وتقديم وجية ن

تدور التوصيات فى بعض  و ،بعض اإلجابات والحمول الوافية لإلشكالية التى قد يدور حوليا المؤتمر
اء إلنتاج أجزائيا  فى أن تكون متوافقة مع العناوين واالنتاج البحثى الذى يدور حولو المؤتمر بتقديم آر 

 مستقبمى. فكرى وعممى
  تقييى ادلإمتر (2)

جراء تقييم  والموضوعية ىنا تقتضى تقييم المؤتمر من كافة النوحى المادية والبشرية،  وا 
المؤتمرات إنما يحتاج إلى إجراء التقييم الحقيقى لكل صغيرة وكبيرة فى أجزاء المؤتمر، وتحديد 

وتحديد مداه، ومعرفة نقاط القوة والضعف األمر الذى  االحتياجات التدريبية، وقياس تطوير األداء
 ،يساعد عمى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوظيفة الحقيقة التى تقوم بيا المؤتمرات العممية

واالتصال الكامل بين الجية المنظمة لممؤتمر، وبين مراكز ومؤسسسات البحث التربوى المختمفة 
ات فيما بعد فى وضع خريطة تبادل الخبرات البحثية فى التربية، بالصورة التى تمكن الجامعات والكمي

ومعالجة المشكالت التربوية والبحثية بالصورة التى تمنع التكرار وتششت الجيود البحثية بما يعود 
ضرورة ممحة تتم من  التربويةبصفة خاصة بالنفع عمى السادة حضور المؤتمرات، وتقييم المؤتمرات

 ( فى : 00، 4114ة مجموعة من النقاط حددىا السيمرى )خالل استعراض ومراجع
o  توظيف اإلمكانيات المادية بما يخدم الجية المنظة لممؤتمر، بحيث تبرز سيولة االتصال بين

األفراد،ووضوح الصوت، واإلضاءة، والتيوية، وتحقيق وسائل الرفاىية بما يضفى جوا من الراحة 
 سيتيم وبخاصة كبار السن منيم.عمى الحضور وىو ما يأثر إيجابا عمى نف

o  عمى إبراز المدارس الفكرية المتميزة بحيث تكون ىناك قوة دافعة لحضور  ات التربويةقدرة المؤتمر
المؤتمرات ىدفيا االستماع إلى المعارف العصرية من أصحاب الرأى إلحداث تغيير حقيقى وممموس 

 صحاب الشأن التربوى.فى الميدان من خالل تقديم التحميالت والتفسيرات بين أ
o يجاد الحمول لمشكالت المجتمع، بصورة تجعل كمي  اتاستثمار نتائج البحوث العممية التربوية، وا 

مركزا لمبحث والتطوير فى كل ما ما يتعمق بيموم األفراد وتطمعاتيم نحو أوطانيم بحيث  ةالتربي
وبين قدرة المجتمع عمى تطبيق يكون ىناك عالقة تبادلية فى اإلفادة من أفكار الييئة التدريسية 

 ىذه األفكار واإلفادة منيا.
o  إرسال خطابات شكر لممتحدثين والمتحاورين ضمانا الستمرار حضورىم المستقبمى إذا ما كان

 المؤتمر يعقد بطريقة دورية.
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o  أن تقوم الجية المنظمة لممؤتمر بعمل جمسة تقييم شاممة يحضرىا كل من ساىم فى إعداد وتنظيم
يجابياتيا لالستفادة منيا مستقبال المؤتم ر بيدف التعمم من التجربة والوقوف عمى سمبياتيا وا 

 وتوثيق العمل فيما بين ىؤالء المنظمون بإستمرار.
 ثبنيب: أشكبل خهطبد ادلإمتراد انؼهًيخ

 تنعدد أشكال جمسات المؤتمر لتأتى عمى النحو التالى :
 المائدة المستديرة (0)

و عادة فى بداية المؤتمرات التى تمتد ألكثر من يوم واحد نظرا التساع ىى شكل فنى يتم األخذ ب
وقت برنامج المؤتمر الستيعاب النقاش الذى يحدث أثناء الدائرة المستديرة، وسميت  بيذا االسم نظرا 

بحيث يمكنيم رؤية بعضيم بعض وتجذاب  ؛اللتفاف مجموعة من أصحاب الرأى والمشورة حول المائدة
ر والنقاش حول قضية معينو فى الغالب تثير اىتمام غالبية األفراد الحضور، ويشبو ىذا أطراف الحوا

األسموب فى الغالب بعض طرق التنشيط الفكرى فيما عدا أنو يتعامل مع موضوعات أكثر صعوبة 
 وتعقيدا.
ن و  ( أن تكون ىناك قضية 24، 4115نجاح المائدة المستديرة يتطمب  كما يرى أبوالنصر )ا 
ر جديو محل االىتمام وجديرة بالنقاش الفكرى حوليا، يكون لمدائرة منسق مسؤل عن طريقة تطوي

الحوار الفكرى من قبل أفراد الدائرة المستديرة، ويكون ىمزة الوصل بينيم وبين السادة الحضور الذين 
اىة وبدون لدييم مجموعة من االستفسارات والتساؤالت، وتكمن مسؤوليتة األكبر فى إجراء النقاش بنز 

إبداء الرفض تجاة أسئمة ومداخمة اآلخرين وحتى إن بدا لو أن ىناك تناقضا فى وجيات النظر عمية 
توجيو الجمسة إلى مسارىا الصحيح بطريق ديمقراطى بعيدا عن السخرية وتجاىل آراء اآلخرين حتى ال 

 النقاش.يشعرون أن آراء أصحاب الجمسة المستديرة موجية نحو فكرة معينة ال تقبل 
وتتميز جمسة الدائرة المستديرة بتقسيميا إلى أربعة أجزاء أوليا المقدمة التى يبدأ فييا رئيس 

والذى ستدور حولة  ،الجمسة بتعريف السادة الحضور بالموضوع الذى يحمل توجياتيم الفكرية
المشاركون المناقشات وتبادل وجيات النظر بين الجميع، والثانى جوىر عممية النقاش خين يتدخل 

بوجيات نظرىم فى القضية المطروحة، والثالث األسئمة واألجوبة من قبل األفراد ألصحاب الجمسة 
نياء يالمستديرة، والرابع االستنتاجات التى تسمح بتقريب وج ات النظر حول القضية المطروحة وا 

وضحا فى حد ذاتيا النقاش بطريقة ودية، والمائدة المستديرة فى حد ذاتيا يجب أن يكون ليا ىدفا 
يمكن أن يكون سؤاال ويتطمب الحل، ويمكن أن يكون موضوعا أو قضية عامة تشغل بال المختصين 

 (44، 4102خالت المختمفة . )ميمر ودوجالس، افيتم السماع لممد
 ورشة العمل (4)

( عمى أنيا "سمسمة من االجتماعات لمجموعة من الناس تؤكد Kelly,2013,21عرفيا كيمى )
فاعل والتعاون ويتحارون حول موضوع ما لتبادل المعارف والخبرات وتحقيق أفكار وآليات عمى الت
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جديدة من خالل العصف الذىنى والحوار المتبادل"، وليا فوائد كثيرة ومتنوعة منيا تقدير جيود األفراد 
ألفراد عمى  تحفيز او ، معروضةتفكير تجاه القضايا المعروضة من األوراق الالواألعضاء وتوجيييم نحو 

احترام الرأى اآلخر وتقبل وجيات النظر المختمفة، واالستفادة الخاصة من كل مشارك بورقة بحثية أو 
 برأى معين.

فإن ىناك مجموعة من المقومات تتمثل فى وضوح األوراق، تحديد  ورشة العملولكى تنجح 
من قبل السادة الجموس، توافر والذى يمقة األسئمة  ،األىداف، تحديد الوقت والزمن لكل من المتحدث

مجموعة من وسائل العرض المشوقة والتى تساعد عمى الخروج بنتائج قابمة لمفيم والتطبيق، وتساعد 
تبادل الخبرات وتوثيق روابط فى عمى سيولة التنقل بين األفراد، ويستفيد الحاضرون من ورش العمل 

يم إلى بناء قناعات  فى الفيم المشترك فيما االتصال فيما بينيم وبناء رؤية مشتركة تؤدى بغالبيت
 بينيم.

( تعد مكان مثالى لتبادل اآلراء فى الطرح 04، 4102إن ورش العمل كما يرى ميمر ودوجالس )
البحثى باعتبارىا تسمح بحرية تدفق المعمومات والمعارف فى كافة االتجاىات مما يساعد عمى بناء 

ضية المطروحة، أو تجاة الفكرة البحثية التى تعرض عمى السادة رؤية منظومية إليجاد الحمول تجاه الق
أعضاء ىيئة التدريس حضور المؤتمر، وتيسير طبيعة الجمسة االستفادة من خبرات اآلخرين وقدراتيم 

 الخاصة بحيث تحقق الورشة نتائج مضاعفة بالذات فى ميارات التواصل مع اآلخرين.
اقشة األمور والقضايا الفكرية والبحثية المطروحة من وىو أمر يؤكد أن ورش العمل تستيدف من

خالل إنجاح جمسات المؤتمر بتبادل اآلراءأ أو بالتأكيد عمى القضايا المعروضة، وأحيانا بتعديل 
اتجاىات األفكار نحو الوجو العممية السميمة، ومن ثم أصبح لزاما عمى المؤتمرات التربوية وضع 

زمة لقيادة تطوير الفكر التربوى المطروح عمى جميور التربويين باعتتبار الخرائط العممية المنظمة والال 
المؤتمرات التربوية نقطة تتالقى عندىا األفكار وتجتمع فية المتخصصون من أصحاب الشأن التربوى 
الذين ليم باع طويل فى تقديم رؤى تربوية نقدية بإمكانيا خدمة المجتمع والخروج بعض إشكالياتو 

 وجية السميمة إذا ما تمكنوا من ىذا األمر.وتوجييا ال
 العمميةإلقاء المحاضرات  (3)

تحتل فكرة إعطاء المحاضرات داخل المؤتمرات العممية أىمية كبرى باعتبارىا جزءا ميما فى تدعيم 
المؤتمرات العممية، حيث تؤكد التوجيات الحديثة فى الشأن الجامعى عمى دور أعضاء ىيئة التدريس 

ايا الفكرية المطروحة داخل مجتمعاتيم باعتبارىم العنصر الذى يعايش ىم المجتمع فى إثراء القض
عبارة عن محاضرة بحثية (79، 4103الكندرى ) بشكل يومى، فالمحاضرات داخل المؤتمرات وكما يرى

يمقييا أستاذ أو أكثر فى مجال التخصص، والذى يعبر عن توجياتو الفكرية التى تبناىا طوال مسيرة 
العممية، أو تعبر عن الخط الفكرى المطروح داخل المؤتمر بحسب العنوان الذى يبرزه المؤتمر  حياتو

لممناقشة، بما يجعمو إحدى الطرق التى ينقمون بيا معارفيم وخبراتيم ومياراتيم التى اكتسبوىا فى 
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( 00 -07، 4101المجال األكاديمى والممبحثى والمجتمعى، وتعمل ىذه المحاضرات  كما أكد أحمد )
  عمى:

طرح بعض القضايا والمشكالت التربوية بيدف عرضيا من ناحية التأصيل والتأطير النظرى ليا  .0
بيدف عرضيا عمى المشاركين بغية التوصل إلى حل أو مجموعة من الحمول تكون قابمة لمتطبيق 

 عمى أرض الميدان الواقعى .
لمعارف وبصفة خاصة المتجددة بحيث يكون إعطاء الفرصة إلحداث التجديد الفكرى ودعوة لإلثراء ا .4

الفكر مواكبا لتطمعات الحاضر واحتياجات المستقبل فتكون بمثابة دعوة لمنمو الفكرى والبحثى بعيدا 
عن تبنى الفكر الجامد الذى يبتعد عن مجاراة روح العصر مع المحافظة عمى أصالة الفكر التربوى 

 وفقا لطبيعة المجتمع الذى يعمل فيو.
ضرورة تمتع األساتذة الجامعيين بالمدرسة الفكرية التى  داخل المؤتمرات المحاضرات البحثية تؤكد .3

تصنع التفوق واالبتكار والنيووض بالمستوى الفكرى والبحثى بين التربويين وىى القضية األىم فى 
ن اليم البحثى الذى يعانى منو بعض الباحثين التربويين من ندرة التخصص تحقيق فرص التحسي

يجاد صيغ بحثية مرنو وىى دعوة إلى تنوع المدارس الفكرية واالىتمامات البحثية بالشكل ،البحثى وا 
الذى ينمى القدرة الذاتية لألستاذ، ويصنع منو حالة فريدة لإلبداع والتميز فى النيج الفكرى الذى 

 يتبعو.
ة معموماتية واتصالية إن ما يشيده البحث التربوى من مشكالت وقضايا فى ظل ما يواجية من ثور 

التجديد فى األطر المرجعية والمنيجية التى يستخدمونيا فى قراءة  من أعضاء ىيئة التدريسيتطمب
المشيد المعاصر من الرؤى التربوية التى تعرض عميو ويشاىدونيا ويعيشون ىميا ليال ونيار، 

مى الفكر بما يضفى عمييا إلضفاء العممية والموضوعية عمى أفكارىم وضرورة االستميام الفكرى ع
الذى يقدمونو لخدمة  الفكرىالتفسيرات النفسية والتربوية من واقع الخبرة المينية، ومن واقع إنتاجيم 

 القضايا التربوية والمجتمعية.
 : انذراضخ ادليذانيخ  وئخراءاتهب انثبنثاحملىر

 تمثمت إجراءات الدراسة الميدانية فيما يمى :
 ميدانيةأوال: أىداف البحث ال

 معوقاتىدفت الدراسة الميدانية معرفة واقع المؤتمرات التى تعقدىا كميات التربية، والكشف عن 
أعضاء ىيئة التدريس عن حضور ىذه المؤتمرات، سعيا لوضع بعض اآلليات التى تحد من ىذا 

 البحثى التربوى الجيد.العزوف واالرتقاء بالمؤتمرات التربوية مرة ثانية وجعميا مناره الفكر وثمرة اإلنتاج 
 ثبنيب: جمتًغ وػينخ انجحث

تمثل مجتمع البحث فى عينة عشوائية تم اختيارىا من بعض كميات التربية وتم اختيارىا بحيث 
، وتعقد مؤتمرا سنويا تدعى إليو أطياف من التربويين، ومن تكون ممثمة لبعض محافظات الجميورية
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عين شمس(، وعينة الدراسة الحالية  -المنصورة -لمنوفيةا -كفر الشيخ -سوىاج -) بورسعيدبينيا: 
شرق  –كون ممثمة لمختمف القطاعات )وسط الدلتا ت( قد تم اختيارىا بحيث 325البالغ عددىا )

عمى عنصري الذكور واإلناث، نظرا لما يمعبو نوع  اشتممتالبيئة الساحمية(، -صعيد مصر -الدلتا
تتضمن كل األقسام التربوية داخل كميات التربية، باإلضافة  الجنس في تحديد حضور المؤتمرات، وأن
 مدرس(. -أستاذ مساعد -إلى تنوع الدرجات العممية ما بين ) أستاذ

 (0جدول رقم )
 عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس موزعة حسب

 البيئة ( –التخصص  –الدرجة  -  -) النوع 
 اندًهخ % انؼذد انًفشداد

 911 51.9 981 ركش اننىع 

 15.8 961 أنثً

 

 

 انجيئخ

  8.88 99 انًنىفيخ

 

911 
 91.91 51 ثىسصؼيذ

 91.19 11 كفش انشيخ

 11.61 86 ػين شًش

 91.99 96 صىهبج

  11.88 911 انًنصىسح

 

 

 انتخصص

انًنبهح وطشق 

 انتذسيش

51 99.91  

 

 

911 
 91.19 11 انتكنىنىخيب

 1.16 91 ػهى اننفش

 99.91 11 صحخ اننفضيخان

 59.65 915 أصىل انتشثيخ

 99.91 91 انتشثيخ انًمبسنخ

 

 انذسخخ

  95.91 59 أصتبر

911 

 
 91.15 995 أصتبر يضبػذ

 59.86 989 يذسس

   
 من الجدول السابق يتضح مايمى :

بنسبة  (021( ومن اإلناث )92.0( بنسبة )005بمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس من الذكور ) .0
(، األمر الذى يؤكد أن مشاركة أعضاء ىيئة التدريس من الذكور أعمى نظرا لندرة 29.0)

ارتباطاتيم العائمية وقدرتيم عمى التنقل والترحال من مكان إلى آخر لحضور المؤتمرات والمقاءات 
وفية العممية، وقد بمغت مشاركة أعضاء ىيئة التدريس فى استجاتتيم لالستبيان من جامعة المن

 كفر الشيخ( وجامعة 02.34( فردا بنسبة )91( و جامعة بورسعيد )0.00( فردا بنسبو )30)
( ، وجامعة سوىاج 42.22( فردا بنسبة )02( وجامعة عين شمس)04.13( فردا  بنسبة )24)
وقد جاءت (45.50( فردا بنسبة )012وجامعة المنصورة  ) ( ،0130( فردا بنسبة )32)
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من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنصورة األعمى باعتبارىا محل عمل يرات االستجابات  والتقد
 الباحثة، وبالتالى يسيل متابعة استجابات األعضاء لالستبيان.

(، 03.07( فردا بنسبة )95بمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس من قسم المناىج وطرق التدريس) .4
( ، وبمغ عدد 01.73( بنسبة )24د )وبمغت نسبة عدد أعضاء ىيئة التدريس من التكنولوجيا عد

( فردا 47( ومن الصحة النسبة )5.42( بنسبة )37أعضاء ىيئة التدريس من عمم النفس )
(، التربية المقارنة واإلدارة التعميمية 93.29( فردا بنسبة )029( وأصول التربية )03.07بنسبة )

ام أصول التربية فى مختمف ( وىو أمر يؤكد طبيعو الدراسة حيث تعد أقس00.07( بنسبة )35)
الجامعات المصرية من األقسام التى تولى قضية المؤتمرات العممية أىميتيا ويوضح ذلك طبيعة 

 دراسة السيممرى التى أكدت عمى دور قسم أصول التربية فى المحافل العممية واالرتقاء بيا.

(، ومن 09.05سبة )( أستاذ بن93بمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس المشاركين من األساتذة ) .3
( مدرسا  بنسبة 000( . ومن المدرسين عدد )34.59( بنسبة )009األساتذة المساعدين )

(، وىو ما يدل عمى أن قضية المؤتمرات العممية أصبحت تخضع فى قوانييا لقضايا 90.02)
ن معظم أعضاء ىيئة التدريس المدرسين المقبولين عمى الترقيات فيحتاجو، لكاديمى أل الترقى ا

لمشيادات التى تثبت حضورىم فى المؤتمرات، أو أن بعضيم ينشر داخميا أبحاث عممية سوف 
 تعرض عمى لجنة الترقيات. 

 أداح انذراضخ:
استخدمت الدراسة االستبيان والذى تم إعدادة بعدما تم االطالع عمى الدراسات واألدبيات التربوية 

ر تتمثل فى معرفة الواقع، أسباب عزوف أعضاء، التى تفيد فى ىذا الشان، وجاءت عمى ثالثة محاو 
( عبارة 04( عبارات تكشف عن الواقع و)01( سؤاال منيا )39والمتطمبات، تتكون االستبانة من )

لحضور أعضاء ىيئة ( عبارة تحدد بعض اآلليات الالزمة لإلرتقاء 03) ،وتوضح أسباب العزوف
 التدريس لممؤتمرات التربوية.

 إلحصبئيخادلؼبجلخ اثبنثب: 
 v.22(SPSS) تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية

Statistical Package for Social Sciences  في حساب التكرارات المقابمة لكل عبارة موزعة
 4ت وقيمة كاال أوافق(،  والنسب المئوية ليذه التكرارا -ال أدري -عمى تكرارات االستجابات )موافق

 ومستوى داللتيا واألىمية النسبية والترتيب.
ولقد أعطت حساب األىمية النسبية لعبارات االستبان، وقدأعطيت موازين رقمية لمستوى 

 االستجابة كما يمي :
 ال أوافك ال أدسي يىافك

9 1 9 
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 ية:وتم حساب األىمية النسبية، أي درجة الموافقة عمى كل عبارة من المعادلة التال
 0×  3+ ك 4× 4+ ك 3× 0التقدير الرقمي= ك •
 011×التقدير الرقمى حساب األىمية النسبية :   •

 ك3
 ال أوافق( عمى الترتيب.  -ال أدري -: تكرارات االستجابات )موافق 3، ك4، ك0ك

 ك: مجموع التكرارات ليذه االستجابات )حجم العينة(.
 (4جدول )

 الواقع الفعمي استجابات أعضاء ىيئة التدريس حول
 (325ألسباب عزوفيم عن حضور المؤتمرات التربوية )ن= 
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استجابات أعضاء ىيئة التدريس حول الواقع الفعمي ألسباب جدول السابق أنو جاءت يتضح من ال
، بأنو توجد فروق ذات داللة احصائية في جميع العبارات عزوفيم عن حضور المؤتمرات التربوية
( 4( لصالح البديل )ال أوافق(، حيث جاءت  قيم )كا0-2-4لصالح البديل )موافق(، عدًا العبارات )

ترتيب العبارات (  ال يوجد بيا فروق، وجاءت 9، والعبارة رقم )1.10ائيًا عند مستوي داللة دالة احص
 حسب األىمية النسبية ليا كاالتى:

بناء العالقات األكاديمية وتبادل الخبرات" في المرتبة األولى في ترتيب  ( "9جاءت العبارة رقم ) .0
ا يدل عمى أىمية العالقات األكاديمية العممية (، وىو م52.27الواقع الفعمي األىمية النسبية ليا )

واإلنسانية التى تتولد من جراء المؤتمرات التربوية بحيث يشعر غالبية أعضاء ىيئة التدريس 
باالنتماء لمكمية أو المؤسسة التى يعقد داخميا المؤتمر بما يثمر الجو األكاديمى وىو ما أكدت 

المؤتمرات ىى المصنع الحقيقى لبناء الجو  نإ( بقولو:" 4104،290عميو دراسة بمقبى )
األكاديمى وتشجيع العالقات األكاديمية بين الحضور." ، وأيضا يعد إحدى العالمات التى تضمن 
التفاعل اإلنسانى داخل المؤتمرات بما يدعم واقع الدور االتصالى بين مجموع أعضاء ىيئة 

 التدريس الحضور فى بناء الفكر التربوى .

ألعضاء الييئة التدريسية" فى المرتبة  الفكرية( " دعم وتحفيز االنتاجية 0ارة رقم )جاءت العب .4
( بأن 343، 4107( وىو ما أشارت إليو دراسة أبوالعنين)50.30الثانية بأىمية نسبية بمغت )

المؤتمرات التربوية تساعد عمى دعم االنتاج البحثى بما يساعد عمى زيادة إنتاجيم البحثية وجعمو 
با لتطورات عصر المعرفة بحيث تظير المؤتمرات الميارات التى يمتمكيا الييئة التدريسية من مواك

حيث المستوى المعرفى فى التنوع فى المجاالت البحثية التربوية والقدرات الشخصية التى تجعميم 
ساعدت  قادرين عمى االبداع فى االنتاج البحثى"، وأشارت دراسة أن االنتاجية البحثية تزداد كمما
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عمى الحراك المينى ألعضاء ىيئة التدريس خاصة إذا كان مرتبطة بتغير األدوار وتؤىمو لشغل 
 وظائف مكانتيا األكاديمة أعمى .   

( " فرصة لموجاىة االجتماعية والترقى الوظيفى" فى الترتيب الثالث بنسبة 0جاءت العبارة رقم ) .3
بعد بناء العالقات األكاديمية فيى تعتبر نوعا من يب منطفى كونيا تأتى فى الترتيب ت( وىو تر 70)

( أن حضور بعض Aithal,2016,449الوجاىة االجتماعية وفى ىذا األمر تؤكد دراسة أتيل)
المؤتمرات اآلن من جانب معظم أعضاء ىيئة التدريس إنما تأتى عمى نوعين األول منيا أن يكون 

حضور أو أن  ،يات تفيد أعماليم وأبحاثيمالحضور جادين وميتمين بالخروج من المؤتمر بفعال
يكون لموجاىة االجتماعية والحصول عمى شيادات تفيد الحضور فقط لمحصول عمى درجة  معظيم 

( يفرض عمى التربويين مراجعة أنفسيم 4100،00وظيفة أعمى، وىذا الواقع ىو ما جعل المفتى )
التى تجعميا تبتعد  ،لتربوية بالصورةحول ضرورة أن تكون ىناك تصورات موجية لشكل المؤتمرات ا

بما يشبع الفضول  ،عن ما يطمق عميو الشو اإلعالمى والحصول عمى الدرجات العممية فقط
( إلى أن ىناك بعض 414،25المعرفى الذى ىو أساس انعقاد المؤتمرات. وقد أشار السيمرى )
ة فقط، أو لتدوينيا داخل السيرة األفراد الذين يحضرون المؤتمرات العممية اللتقاط الصور التذكاري

ما يؤثر سمبا عمى بعض الحضور ويجعميم يشعرون بأن المؤتمرات إنما تصدر مجموعة بالذاتية 
دونما إظيار لمثقل العممى  ،وبعض النماذج التى تحب الظيور والتواجد الشكمى  ،من السمبيات

ن ىناك فئة من أعضاء ىيئة ليم. بما يؤكد يدعم ما جاء فى اإلطار الفكرى لممؤتمرات من أ
التدريس تحب الوجاىة والظيور فى المؤتمرات والذى امتد ليشمل ما أطمق عميو وطفو 

( "استغفال الحضور بحيث يقدم الفرد بحثا مكررا لكل مؤتمر مع إجراء تعديل عمى 022،،4109)
 بعض فنيات العنوان لتتالئم مع عنوان المؤتمر، والمضمون نفسو ال يتغير." 

( " غمبة المجامالت العممية عمى أىداف المؤتمرات" فى الترتيب الرابع 01اءت العبارة رقم )ج .2
( وىو ترتيب يعبر عن واقع تعيشة جمسات المؤتمرات التربوية وىو ما عبر عنو 79.33بنسبة)

( بقولو:" تمتد المجامالت داخل المؤتمرات لتشمل تمجيد بعض األوراق 4109،99الدىشان)
نما تخضع فقط لبعض األشخاص الذين ليم البحثية ال تى ليس ليا عالقة بمحاور المؤتمر، وا 

بإدارة المؤتمر"، وفى التعرض لمحديث عن غمبة المجامالت العممية داخل وطيدة صالت وعالقات 
التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس ( حول "22، 4104) الغامدىالمؤتمرات أشارت دراسة 

ن نطاق المجامالت إنما يمتد ليشمل دعوة بعض األفراد لرئاسة جمسات يتحدثون "عن أبكمية التربية
بأى شكل من األشكال  ،فييا حديثا ممال يكتنفو بعض الذكريات التى قد ال ترتبط بمحاور المؤتمر

المجامالت الشخصية داخل  بما يؤكد غمبةمما يفسد عمى الحضور مؤتمرىم بغية الشيرة العممية، 
تنبع من تصدر شخص بعينو منصبا، أو فى إدارة الجية المنظمة لممؤتمر بشكل والتى  ،المؤتمرات 

يجعل اآلخرون يشعرون أنو ظيور يستيدف تحقيق بعض المصالح الشخصية، وىو ماعبر عنو 
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( "تأثير شبكة العالقات عمى إدارة المؤتمرات والندوات ومناقشة الرسائل 4100،021) القرشى
 تربوى."العممية فى البحث ال

("ضعف المناخ اإلدارى المنظم لممؤتمرات التربوية" فى الترتيب الخامس بنسبة 2جاءت العبارة رقم ) .9
( الذى نص عمى"أن طبيعة المقاءات 4103،73(، ويظير ىذا الواقع فى قول المسمم )70.27)

برة والمعارف العممية داخل الجامعات أصبح ينقصيا المناخ اإلدارى الذى يعمى من قيمة العمم والخ
ضاءة  الب توبوالتى تظير توفير مناخ عممى ينقصو التمويل الكافى من شاشات عرض و  وا 

وغير مناسبة لعدد الحضور"، وقد امتدت آثار المناخ  ،وتيوية وأحيانا أماكن جموس غير كافية
 اإلدارى لتشمل ضعف التنسيق بين الجامعات والكميات فى ضرورة تمويل المؤتمرات، ونقص فى
التبادل المعموماتى الختيار توقيتات عقد المؤتمرات، وعقب عمى ىذا األمر 

( فى دراستو عن "معوقات إنتاجية البحث داخل الجامعات" بقولو :" إن Evans,2018,13إيفانز)
غالبية المؤتمرات داخل الجامعات اليوم تعكس وضعا اليميق بمن فييا وال بأساتذتيم ومكانتيم 

أن تعكس دورىا داخل المجتمع، حتى امتد األمر أن تفتقر ألبسط الخدمات  العممية، وينقصيا
حتى أنيا تفتقر ألبسط الخدمات المطموبة منيا فى ، األساسية فى توفير مناخ مريح لمحضور"

توفير مناخ عممى وبحثى جيد لألساتذة، يتيح ليم فرص الحوار والتقارب والتعايش مع مشكالتيم 
ى الميدان، وكذلك يعوزه نقص فى متابعة الجديد فى المعارف والعموم التربوية البحثية والتعميمية ف

والنفسية لكونيا ينقصيا التواصل واالتصال فيما أساتذة التخصص من أبرز معوقات حضور الييئة 
التدريسية لممؤتمرات العممية ىو ضيق الوقت المتاح لممؤتمر وجمساتو، وضيقو عن استيعاب 

شات والحوارات التى تعد ىى الثمره المرجوه من حضور المؤتمرات العممية ، لما يتم التعقيبات والنقا
فييا من االستعجال الذى يتم بطؤيقة مبتسرة مخمو تفقد المؤتمر أىميتو، بحيث يشعر الحاضرون 

 بأنو القيمة آلرائيم وخصوصا فيما يتعمق بالتعقيبات والمداخالت.
( بحيث 71.27ة البحثية " فى الترتيب السابع بأىمية نسبية )( "تصنع الخبر 7جاءه العبارة رقم ) .2

تتجول المناقشات واألفكار واألبحاث المعروضة داخل المؤتمرات إلى توصيات فى صورة مشروعات 
تسيم فى وضع بعض الحمول لغالبية المشكالت التربوية التى تشغل بال المجتمع وتنيض بمجاالت 

وحدات لتسويق توصيات المؤتمرات التربوية داخل المجتمع مع  التربية المحتمفة من خالل إنشاء
توفير الدعم المناسب من قبل الميتمين بالشأن التربوى داخل المجتمع، األمر الذى يحقق التعاون 

 والتالحم بين كميات التربية والمجتمع الخارجى بزرع بذور الثقة فى توصيات ىذه المؤتمرات.
"، فى الترتيب السابع بأىمية س المدارس الفكرية ذات الرؤى الناقدةتعك" (4" جاءت العبارة رقم) .7

المؤتمرات التربوية ليا القدرة عمى صنع حالة من اإلبداع واالبتكا ، ( بما يؤكد أن 25.27نسبية )
باإلضافة إلى عرض االنتاج البحثى عمى أصحاب المدارس رصينة التوجيات الفكرية األمر الذى 

( أن المدارس 4100،32التربوية، وصناعة المدارس الفكرية ، وقد أكد التل)يعزز من المؤتمرات 
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الفكرية إنما ينبغى أن تظير فى ممتقيات التربويين بصفة خاصة باعتبار أنيم يمتمكون أفرادا 
أصحاب وجيات نظر متميزة فى التطورات التربوية والمجتمعية بناء عمى شيرتيم العممية وبروزىم 

بعض األدبيات التربوية فى مجال تخصصيم باإلضافو إلى امتالك بعضيم درجة الفكرى فى مجال 
من الوعى تساعدىم عمى بناء مدارس فكرية تربوية وىو األمر الذى يظير من خالل حضور 

 المؤتمرات.

 -29.3فقد جاءت بأوزان نسبية متقاربة ترواحت مابين ) 01-5-0أما بالنسبة لمعبارات  .0
تنمية روح التنافس بين  -مكانة كميات التربية فى السياق التنافسى)تحفيز  (20.33 -27.27

، وترجع ىذه النتائج  تعد إعداد جيدا تنظيما وحضورا( -مختمف كميات التربية إلثراء االنتاج البحثى
إلى أن بعض واقع المؤتمرات التربوية يحتاج إلى تغير جذرى وحقيقى ييدف إلى تحقيق إصالح 

تكون مؤتمرات تصنع القرارات التربوية والتعميمية لصالح المجتمع، وىو ما  ىذه المؤتمرات بحيث
عبر عنو بضرورة أن تكون المقاءات العممية لمجموع أعضاء ىيئة التدريس تطبيقة التوجو فى 
العمل والممارسة تؤدى إلى تحسين األداء وتطويره تؤصل لمقضايا ذات النفع المجتمعى فى ضوء 

 ثوابت المجتمع

 : أضجبة ػسوف ثؼض أػضبء هيئخ انتذريص نهًإمتراد انرتثىيخانذراضخ حىل  حنتبئ

تتضح استجابات أعضاء ىيئة التدريس حول مشكالت عزوفيم عن حضور المؤتمرات التربوية، 
 من خالل الجدول التالي:

 (3جدول )    
 أسباب عزوف أعضاء ىيئة التدريساستجابات أعضاء ىيئة التدريس حول 

 (325)ن= لمؤتمرات التربويةعن حضور ا 
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استجابات أعضاء ىيئة التدريس حول مشكالت عزوفيم يتضح من الجدول السابق أنو جاءت 
، بأنو توجد فروق ذات داللة احصائية في جميع العبارات لصالح البديل عن حضور المؤتمرات التربوية

( دالة 4( لصالح البديل )ال أوافق(، حيث جاءت  قيم )كا5-0-2-9-2، عدًا العبارات ))موافق(
ترتيب وجاء  (  ال يوجد بيا فروق.03 -7 -3، والعبارات رقم )1.10احصائيًا عند مستوي داللة 

 العبارات حسب األىمية النسبية ليا:
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ى داخل المؤتمرات التربوية"  فى ضعف معامل التأثير لنشر اإلنتاج البحث ("0جاءت العبارة رقم ) .0
( وىو أمر منطقى يعكس قضية معامل التأثير والذى أصبح يعطى 73.33الترتيب األول بنسبة )

( " بأن معامل 4100وىو ماعبر عنو عبدالعاطى والدىشان ) ،بعض المجالت وزنا تأثيرا أكبر
ند احتساب درجات الباحث التأثير أصبح من القضايا التى تأخذ بيا المجان العممية فى مصر ع

المتقدم لمترقية األمر الذى أعطى لبعض الدوريات قيمة أكبر من المؤتمرات فى نشر االنتاج 
البحثى". وأصبح أىم ما بعض أعضاء ىيئة التدريس يقمق المكانة التى عمييا جية النشر ألنيا 

ية، وىذا التفسير إنما يضع ذات فائدة أكاديمية حتى الترقى الوظيفى والحصول عمى المكانة الوظيف
فى االعتبار أيضا إظيار قدرة المؤتمرات التربوية عمى أن تحمل رقما قياسيا بين الدوريات ذات 

 معامل تأثير النشر المرتفع، األمر الذى يؤكد أن المؤتمرات اآلن ينقصيا إيضاح :

 و.طريقة معاممة المؤتمر حين احتساب معامل لمتأثير حين نشر األبحاث داخم 
  التأكد من اعتماد المؤتمر وأن يكون لو ترقيم محمى ودولى، وموقع المؤتمر عمى موقع

 سكوبس.

 .تحديد الفائدة التى تعود عمى أعضاء ىيئة التدريس من جراء النشر فى المؤتمر 

 . مراجعة وفحص معظم االنتاج العممى المنشور داخميا 

  ات التربوية التى تأخذ معامل لمتأثير أعمى إعالن قائمة من قبل المجان العممية باسم المؤتمر
 ويمكن المجوء  إلييا والنشر داخميا.

( "ىجرة بعض النخب التربوية وغمبة المجامالت عميو"، فى الترتيب الثانى 01جاءت العبارة رقم) .4
( ولما كان لمميدان التربوى نخبة التى تعبر عنو وتحدد حركتو وترسم مساره حيث 74بنسبة )

بأبسط معانييا بأنيم"ىؤالء األفراد الذين  (03،أ 4105عرفيا الميدى )التربوية كما  تعرف النخب
يمارسون تأثيرا أكبر فى مجاال االنتاج التربوى والثقافى والرمزى فى مجتمعاتيم وحقول 
تخصصاتيم التعميمية والتربوية"، وىذا التعريف يؤكد أن ىجرة بعض النخب التربوية عن حضور 

ما يرجع إلى نقص دور المؤتمرات فى إظيار شكل المدارس الفكرية والبحثية داخميا، المؤتمرات إن
ظيار التحاور  استبدال النخب التربوية ببعض الباحثين الجدد غير المؤىمين الذين ينقصو الخبرة وا 

( من Cheng,2017,58إلى ما أشارت إليو دراسة تشينغ ) ،والتناقش العممى السميم، باإلضافة
الرغم من القفزات النوعية والتطور الكمى لإلنتاج البحثى لمعظم أعضاء ىيئة التدريس  أنو عمى

ولكن ينقصو النتائج المرضية والمقننة والسميمة التى تفيد المجتمع وعممت الدراسة ذلك بإغفال 
دور الصفوة من التربويين قدرتيم عمى صناعة القرارات والرؤية النقدية بما يؤدى  إلى ىجرة 

ن كان ىذا األمر من أحد أسباب عزوف أعضاء ىيئة التدريس عن ، خب الالنتاج البحثىالن وا 
المؤتمرات التربوية إال أنو قد ترك بعض التداعيات السمبية لممؤتمرات تمثمت فى ثالت أمور منيا: 
األولى : مزيد من الخصام وىجر النخب المثقة لممؤتمرات، ضياع ما أنفق عمى المؤتمرات من 
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وأموال لمخروج بشكل يغطى غياب النخب التربوية ذات األثر المجتمعى، والثانية محاولة  جيود
مواجية النقص فى النخب التربوية بتحميل غيرىم ممن ليس لدييم خبرة فى التحدث فى المؤتمرات 
والظيور فييا، والثالثة خسارة المنظمة ثقة جميور الحضور فييا بما يجعميم غير ميتمين 

 ة لقاءات عممية األمر الذى قد يمثل ىدرا ماديا ومعنويا عمى أمر المؤتمرات. بحضور آي
("االىتمام بالجسمة االفتتاحية عمى باقى فعاليات المؤتمر" فى الترتيب الثالث 4جاءت العبارة رقم ) .3

 4102طمبو ) يؤكد(،حيث إن من سمبيات المؤتمرات العممية فى الوقت الراىن كما 70بنسبة )
نى القائمون عمى المؤتمر فى حفل االستقبال والجمسة االفتتاحية فى محاولة لمظيور تفا (04،

براز المجامالت بشكل غير الئق نتاج حيث إن األصل فى المؤتمرات العممية ىى جنى ثمار اإل  ،وا 
البحثى ومحاولة االرتقاء بيا عمى المستوى الفكرى، ولكن الجمسات االفتتاحية واالىتمام الزائد بيا 
عن الحد جعمت الغالبية العظمى من الييئة التدريسية فى عزوف عن ىذه المؤتمرات حتى أن 
بعض الكميات أصبحت تتنافس عمى إبراز طريقتيا وأساليبيا فى الجمسات االفتتاجية بما يضيع 
الوقت ويأتى عمى حساب عرض الورقات البحثية ليصبح انعقاد المؤتمرات إنما ليتصدر المشيد 

العميا فقط والترحيب بيم والتغنى ببعض الكممات الطويمة التى ال عالقة ليا بالمؤتمر  اإلدارات
وأشكاال متبانية عمى مدار وقت طويل بما يساعد عمى تعطيل ىدف  ،ويأخذ االحتفاء بيم الوانا

المؤتمر وىى مبالغة تجعل بعض أعضاء ىيئة التدريس يعزفون عن حضور اليوم األولى 
 لممؤتمر.

(" نقص فى تطبيق التوصيات المؤتمرية" فى الترتيب الثامن بأىمية نسبية 2لعبارة رقم )جاءت ا .2
( فعمى الرغم من بعض المؤتمرات تخرج بتوصيات ليا من المصداقية الكثير، 25.27بمغت )

ولدييا القدرة التطبيق عمى أرض الواقع إال أن تبقى حبيسة األدراج، وقد يرجع السبب فى ذلك إلى 
ثير من المؤتمرات تعقد كإجراء روتينى، وبعضيا يتم بطريقة صورية ال جدوى منيا، بما كون الك

، 4109يؤدى إلى ضعف اليممفى تطبيق التوصيات عمى أرض الواقع، وأشار عبدالمعطى )
( إلى أن ضعف األوراق البحثية فى كثير من األحيان يصعب معو تقديم توصيات جديرة 000

ة الموضوعات المطروحة وارتفاع سقف طموحاتيا عما ىى عميو تجعل بالتطبيق، وأحيانا مثالي
ضعف ب ، وىو ما يؤكده الواقعمعظم أعضاء ىيئة التدريس فى عزوف عن حضور المؤتمرات

وضوح المعايير العممية التى ينغى أن تكتب يجعل كثير من السادة الحضور لممؤتمرات فى عزوف 
وفى ىذ السبب يؤكد الرحيمى  بل كتابة التوصيات وعرضيا.عنيا، وأحيانا يغادرون قاعة المؤتمر ق

( أن التوصيات المؤتمرية اآلن ليست ذات أبعاد ىادفة فى الصياغة والمحتوى 414، 4107)
بما  ،خاصة أنو يندر أن تجد دراسات تقيس مدى تطبيق التوصيات المؤتمرية عمى أرض الواقع

بيق فينتيى المؤتمر بمجرد انتياء عرض آخر يؤدى لضعف منح التوصيات حقيا فى الطرح والتط
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ورقة بحثية، مما يجعل معظم أعضاء ىيئة التدريس يشعرون بعدم واقعية الدعاوى المؤتمرية 
  لإلصالح، ولضعف قيام الجيات المسؤلة ضرورة تطبيق النتائج التى تفيد المجتمع.

ىتمام بيا، فتكتب ويرجع ضعف توصيات المؤتمرات إلى نقص فى العناية بمخرجاتيا واال
 ،بطريقة شكمية مممو، قد ال يكون ليا عالقة بالتوجيات الفكرية لممؤتمر وفى بعض األحيان 

ينجذب إلييا الحضور وال لمتابعة تنفيذىا، بل بعضيم يترقب موعد انتيائيا استعداد لالنضمام إلى 
ات ومؤسسات البحث العممى مآدبة الطعام، وامتدت آثار ىذا األمر إلى افتقار التنسيق بين الجامع

من تبادل الخبرات البحثية، ومعالجة المشكالت التربوية والتعميمية المشتركة بالصورة التى تمنع 
التكرار وتشتت جيود المؤتمرات التربوية، وربما يعد ذلك أيضا إلى قمة وجود برنامج مدروس من 

 التى ينبغى أن تشمميا.قبل كميات التربية بأولويات موضوعات المؤتمرات والمجاالت 
( "العبء التدريسى المرتفع الذى يقوم بو معظم أعضاء ىيئة التدريس طوال 5جاءت العبارة رقم ) .9

( حيث يواجو معظم أعضاء ىيئة 25.33العام"،فى الترتيب الخامس بأىمية نسبية بمغت )
الدراسى بطريقة  التدريس داخل الجامعات مجموعة من األعباء التدريسية والوظيفية ميظم العام

د أشارت دراسة الغامدى قو ،تجعميم مشغولين عن البحث واالىتمام بحضور المؤتمرات 
( أن العبء التدريسى المرتفع عمى كاىل الييئة التدريسية من حضور محاضرات 4104،75)

واإلعداد ليا، ووساعات اإلشراف، ووقت المكتبة باإلضافة إلى أبحاثيم العممية،و وحضور 
اعات تجعل بعض األعضاء مرىقين وفى حالة عزوف عن البحث فى المقاءات العممية أو االجتم

التجمعات التى تتطمب النقاش الطويل، يضاف إلى كل ذلك العبء االجتماعى لمعظم أفراد ىيئة 
التدريس وندرة العائد المادى الذى سيعود عميو إذا سافر لحضور ندوة أو مؤتمر داخل أو خارج 

 البالد.

( 20( " ضعف فى تدويل المؤتمرات التربوية" فى الترتيب الخامس بنسبو  )04ت العبارة رقم )جاء .2
وىذا السبب إنما يرجع إلى ضعف توافر استراتيجية لدى كميات التربية تعبر عن أىداف مؤتمرتيا، 

شار حيث ينقصيا توفر اليوية البحثية لمتفاعل مع تدويل االنتاج البحثى بصفة مستمرة، وىو ما أ
( من نقص المؤتمرات العممية بصفة عامة قدرتيا االنفتاح عمى Keiek,2018,47إليو كويك)

العالم وتبادل األبحاث العممية بطريقة تعاونية تكفل الخروج بأزمات االنتاج البحثى التربوى، 
وبصفة خاصة فى المستحدث من العالقات البحثية المتمثمة فى حاجة أعضاء ىيئة التدريس إلى 

لناقش العالمى فى قضايا التعميم المتعدد األبعاد، باإلضافة إلى تفعيل قواعد تبادل الرؤى والنتائج، ا
بما يؤكد تفعيل استراتيجيات الدولية فى المؤتمرات التربوية لتحقيق مكانة عممية لكمية التربية 

 داخل الجامعات بحيث تكون إنتاجيتيا ذات ريادة جامعية. 

( "تضارب مواعيد انعقاد المؤتمرات التربوية." فى الترتيب السادس بنسبة 00جاءت العبارة رقم ) .7
( وىو مايؤكد وجود قصور البيانات والمعمومات التى تربط بين الجامعات والكميات فى تحديد 27)
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خريطة مؤتمرية لكل جامعة وتكامميا مع الكميات اآلخرى وىو األمر الذى  يعكسو الواقع فى 
 ليات منيا :مجموعة من االشكا

 .تكرار عناوين لممؤتمرات التربوية فى نفس الشير الواحد 
  تجاىل تحديد ألويات كل جامعة من االنتاج البحثى فى العام الواحد بما يدل عمى وجود نقص

 فى المسارات الفكرية التى  توجو حركة المؤتمرات التربوية داخل الجامعات ،
 مما يسبب عائقا لمحضور. انعقاد بعض المؤتمرات فى فترات الدراسة 
  ضعف فى وجود استراتيجية واضحة لممؤتمرات بما يترتب عميو تكرار المجاالت البحثية التى

  يعرضيا المؤتمرات فى نفس العام الواحد.
ضعف فى اختيار إدارة المؤتمر الذى ينعقد فيو المؤتمر"،  ("03جاءت العبارة رقم فى الترتيب ) .0

( وجاء ىذه العبارة من ضمن الترتيبات اآلخيرة كونيا ال تشكل عائقا 29.27بأىمية نسبية بمغت )
لمعظم أعضاء الييئة التدريسية ألن طالما تكبد مشقة عناء السفر واالنتقال من مكانإلى مكان 
آخر فأصبح مييئا لمذىاب فى أى بقعة داخل المنطقة الجغرافية التى يعقد فييا المؤتمر باإلضافة 

ىناك وعى لدى بعض الجامعات التى دأبت عمى عقد ،(4114،92السيمرى ) إلى أنو وكما أشار
مؤتمراتيا بطريقة دورية عمى اختيار الموقع الجغرافى الذى يسيل الوصول إليو وغالبيتيا التتم 
فى مناطق نائية إنما أصبحت تتم فى أماكن قريبة ومزودة ببعض الخدمات لمتسييل الوصول 

 إلييا. 

( "نقص فى تحمل الجامعات الشؤؤن المالية الخاصة بالسادة الحضور" 2)جاءت العبارة رقم  .5
( والشؤؤن المالية ىى إنما تعبر عن قدرة إدارة المؤتمر عمى تحمل 22.27بأىمية نسبية بمغت )

تكاليف السفر واإلقامة والتنقالت حيث أشار أن بعض الجامعات تدعم أعضاء الييئة التدريسية 
تمرات تكاليف سفرىم لمحضور المؤتمرات سواء أكانت مؤتمرات داخل الراغبين فى حضور المؤ 

البالد أو خارجيا شريطة أال يزيد عن عدد مؤتمرين خارج البالد وأن يكون مشاركا بورقة بحثية، 
بما يؤكد أن معظم إدارات المؤتمر تكون حريصة عمى تحمل تكاليف مبيت أعضاء الييئة 

ا ألكثر من يوم دون أن تحمميم تكاليف اإلقامة ووجبات الطعام التدريسية إذا كان المؤتمر منعقد
والطرق التى سوف يتنقمون األمر الذى يؤكد إنخفاض مخصصات الدولة لمصرف عمى البحث 
العممى بشكل يجعل معظم األفراد فى عزوف عن الحضور ويرجع ىذا السبب إلى أن رعاة المؤتمر 

قامة المؤتمر فى أماكن غير مجيزه من لناحية قد يمجأون فى ظل انخفاض التكاليف إلى إ
التكنولوجية، باإلضافة إلى سوء بعض الخدمات المقدمة من قبل رعاة المؤتمر حتى أنيم يشكون 
سوء وجبات الطعام، وأماكن االستراحة، ودورات المياة وغيرىا باإلضافة إلى نقص فى توافر وسائل 

 إلقامة فى بعض األحيان. المواصالت من مكان آلخر وأيضا سوء أماكن ا
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( " ضعف فى امتالك ميارات تسويق المؤتمرات التربوية." يعد 04جاءت العبارة رقم فى الترتيب ) .01
تسويق المؤتمرات من أىم العوامل التى يمكن أن تجتذب الييئة التدريسية إلييا ألن التسويق 

لنتاج البحثى والكتب المعروض داخل الجامعات، ويضمن عرض ا المعرفييضمن رواج االنتاج 
والمؤلفات لغالبية أعضاء عيئة التدريس فى التخصص، إال أنو يؤكد أنو فى الوقت الحالى يندر 
وجود الحوافز المشجعة عمى حضور المؤتمرات فيى عجزت عن توضيح حالة اإلبداه الكامل التى 

اخل مؤتمرىا ، ونقص عمييا كميات التربية لنقص وجود الجدوى من جراء تسويق إنتاجيا البحثى د
فى تطوير التكنولوجيا الداعمة ليذا األمر والتى تستطيع تسويق المؤتمرات حال انتيائيا وىو ما 

 يندر حدوثو.
 ًإمتراد انرتثىيخ هنحضىر أػضبء هيئخ انتذريص : يتطهجبد انراثغاحملىر 

قد تجعل  معوقاتمن  ة، ومن الدراسة الميدانيالكتابات األدبية النظريةبوبالنظر إلى كل ما جاء 
بعض أعضاء ىيئة التدريس يعزفون عن حضور المؤتمرات التربوية والمتعمقة بعض ألوانيا أنيا تعكس 
لمجموعة أسباب عامة تسود أغمبيا حركة المؤتمرات التربوية داخل معظم الجامعات، بحيث تظير 

بعض المؤتمرات التربوية عن ضعف القوة الدافعة لإلبداع البحثى والفكرى داخل المؤتمرات، وعجز 
تقديم معرفة عصرية تواكب العالمية وتواجو التحديات المجتمعية، مع قمة قدرتيا عمى إحداث تغيير 

التالحم الفعال بين التربويين فى تقديم مدارسيم الفكرية  نقص فىحقيقى ممموس، يضاف إلى ذلك 
دونما مواجية حقيقة أفكارىم رض التى تعكس إنتاجيم التربوى ، بما يعكس شكل التساىل فى ع

 وحازمة من قبل إدارات المؤتمرات ليذا التساىل.
والسؤال الذى يطرح نفسو ىنا عمى من تقع الالئمة فى ىذه األسباب؟ ىل عمى السياسيات التى 
يتم اتبعيا داخل المؤتمرات التربوية؟ أم عمى القائمين عمى تنظيم المؤتمرات؟ أم عمى المجتمع التربوى 

يصعب حصرىا فى طرف واحد نتيجة التداخل الالئمة فسو الذى يعقد ىذه المؤتمرات؟ وفى الحقيقة أن ن
نو عمى رغم تعدد وتداخل ىذه األسباب سيظل  حضور الييئة التدريسية لممؤتمرات فيما بين األسباب، وا 

 . بياأحد أىم المداخل لإلرتقاء  التربوية 
 وف أعضاء ىيئة التدريس عن حضور المؤتمراتعز  أسباب حولوالواقع أن ما تم عرضو 

ما ىى إال محاولة لتقديم مالمح نقدية وتحميمة عن أىمية المؤتمرات التربوية، وىى محاولة  التربوية، 
تتطمب المزيد من الدراسة والبحث عن جدوىا بين أطياف التربويين سعيا لتقديم بعض المتطمبات التى 

نطالق بو نحو آفاق المستقبل، خاصة وأن المؤتمرات التربوية أصبح من شأنيا تغير ىذا الواقع، واال 
فيما يتعمق بتطوير العمل  ،ينظر إلييا عمى أنيا أداة المجتمع التربوى فى تحقيق آمالة المنشودة

التعميمى والتربوى داخل المجتمع لكى تتواكب مع التوجيات المعاصرة التى تفرض إبراز دور األستاذ 
داخل المجتمع الذى ينتمى إليو، بما  وبالكشف عن مالمح ،ء مستقبل البحث العممىالجامعى فى بنا

التربوى المعروض، األمر  فكريؤكد العمل عمى وضع رؤية تحدد مالمح المؤتمرات التربوية وشكل ال
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البد من  فإنومن أجل تحقيق متطمبات تساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى حضورىا، الذى يؤكد أنو 
 : منيا ،مجموعة من المبادئمن انطالقيا 

المبدأ األول: تحديد رؤية مستقبمية لممؤتمرات التربوية ينبغى أن يكون االنطالق فييا كما يرى 
 االنتاج العممى والبحثىرتكاز عمى التوجيات الفكرية التى تبرزىا (" اإل 32، ب4105الميدى )

بالصورة  ،تطوير وضع ىذه الممتقيات" المعروضة داخل الممتقيات التربوية، وتحقيق غاية أكبر ىى
التى تجعل المؤتمرات التربوية تفرض امتالك القدرة عمى اإلبداع واالبتكار فى عصر يتسم بالتجديدات 

 التربوية والمجتمعية التى تستدعى البحث الدائم والمستمر عن عرض األفكار والرؤى المتجددة.
المؤتمرات التربوية ليس ىدفا فى حد ذاتو، ولكنة وسيمة  المبدأ الثانى : يتمثل التأكيد عمى أن تطوير

بالصورة التى تجعميا قادرة عمى إبراز  ،تجمعات التربويينإلى لتحقيق غاية أكبر ىو أن تكون مكانا 
بداع واإلبتكار يث تبرز قدرتيم عمى اإلحداخل كميات التربية بالتجمعات والممتقيات الفكرية شكل 

إذا ما تمكنوا من ذلك األمر فى إطار مؤتمرات  ،ت التربوية والمجتمعيةوقدرتيم عمى حل المشكال
وبمشاركة من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى ألن قضاياىا تمس مستمرة تعقدىا كميات التربية 

 .غالبية أطياف المجتمع
وأن تكون مسمحة  المبدأ الثالث : يتمثل فى أن االنطالقة الحقيقة فى تطوير المؤتمرات التربوية  البد

بالدعم المجتمعى الحقيقى بحيث يستشعر القائمون عميو مدى اىتمام المجتمع بنتائج المؤتمرات 
داخل  التربويينالتربوية وأىميتيا فى االرتقاء بالواقع االجتماعى والتربوى حتى يتواكب ومتطمبات 

 المجتمع.
ال، إنما البد من اتخاذ إجراءت فعالة و لتربوية قالمبدأ الرابع : يشير إلى أنو اليكفى تطوير المؤتمرات ا

مكانيات  بالصورة التى تمكنييا فى توفير ما يمزم المجتمع وىو  باحتياجات ىفتأن  امن دعم وا 
اقتصادى يساعد المؤتمرات التربوية عمى اإلرتقاء، والحفاظ عمى توجيات اإلطار السياسى  أمبد

إلى مل فى إطاره التوجيات العممية لمبحث التربوى نظرا واالقتصادى واالجتماعى والثقافى الذى تع
 .أخرإلى  مجتمعختالف ىذا اإلطار من ا

أعضاء ىيئة التدريس عن المؤتمرات  معوقاتتعنى أنو حين األخذ بمعرفة مجتمعة وىذه المبادئ 
بالتنفيذ فى  وتكون عامال لجذب األستاذ الجامعى إلييا ،التربوية إنما لتكون قادرة عمى تحدى المستقبل

تطويرىا بصورة كمية بعيدة عن التحسن الجزئى بحيث تشمل المناخ الحاكم ليا، وعوامل تنظيميا، 
وتمويميا، وشكل اإلنتاج البحثى المعروض داخميا، واألخذ فى االعتبار العناصر ذات التأثير فى تفعيل 

من المؤتمرات التربوية كميا  قضاياىا وتطويرىاعمى أن يتم ذلك فى إطار استراتيجية متكاممة تجعل
ىدف ووسيمة لإلرتقاء البحثى والمجتمعى، بحيث يمكن تفعيل مجموعة من المتطمبات لتفعيميا كما 

بمتطمبات حضور أعضاء ىيئة التدريس ، من نتائج المحور الثالث من الدراسة الميدانية والمتعمق جاء
  يدانية كاآلتى :، والتى آتت من نتائج الدراسة الملممؤتمرات التربوية
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 ادلتطهت األول :ئػطبء ادلإمتراد وزنب أكرب فً يؼبيم نشر االنتبج انجحثً 
إن إعطاء االنتاج البحثى ( حيث 52.27والتى آتت فى المرتبة األولى، وبوزن نسبي بمغ )

تربوية من المنشور داخل المؤتمرات وزنا كبيرا فى معامل التأثير يعد متطمبا ميما لإلرتقاء بالمؤتمرات ال
خالل وضع األطر التنظيمية من قبل لجان الترقيات التى تسيم فى تحكيم االنتاج البحثى المنشور 
داخل مجمدات المؤتمر، واإلعالن عن أسماء المؤتمرات التربوية التخصصية التى تعتمد عمى االحترافية 

مرات بضرورة تمقى األبحاث البحثية وتسميط الضوء عمييا، باإلضافة إلى تبصير القائمين عمى المؤت
الجادة ذات األطر الفكرية الرصينة حتى تحافظ عمى مكانتيا فى معامل النشر، وقيام القائمين عمى أمر 
المجان العممية بعمل تقييم دورى منظم لممؤتمرات التربوية التى تعقد بصفة دورية ونشر نتائجيا داخل 

 ى اختيار مكان النشر.الميدان حتى تكون كاشف ألعضاء ىيئة التدريس ف
ولما كان معامل التأثير من القضايا الميمة فى النشر العممى فإن األمر يتطمب أيضا الوضع فى 

ووضعيا عمى  ،يدلوجيات المؤتمرات التربويةاالعتبار مراعاة تغير السياقات الزمنية والمكانية أل
انة األعمى فى الوزن النسبى وىو ما المحركات البحثية االلكترونية لتحتل المؤتمرات التربوية المك

إدراج المؤتمرات التربوية كوثائق مصدرية، وتوافر ىيئات تحرير لممؤتمرات مثل المجالت  :يتطمب أيضا
لتزام د المؤتمر داخل الكمية التى يعمل داخميا بصورة منتظمة، من خالل اإل اعقانالعممية، وانتظام 

وانتظام صدور مجمدات المؤتمر، وتحقيق الجودة والتقنية  بأخالقيات البحث والنشر العممى الرصين،
بما يساعد عمى تصنيف أعضاء ىيئة التدريس عمى حسب إنتاجيم  ،العالية التى يظير عمييا المؤتمر

 البحثى والعممى.
 خريطخ نهًإمتراد انرتثىيخ تىفرادلتطهت انثبنً : 

ويرجع ىذا المتطمب ( 59.33ي البالغ )وقد آتى ىذا المتطمب فى الترتيب الثانى، وبالوزن النسب
إلى زيادة المؤتمرات التى تعقدىا كميات التربية والتى أدت فى كثير من األحيان إلى تكرار موضوعات 
البحوث بل وتكرار نفس األفكار البحثية بنفس األشخاص الذين يحضرون المؤتمرات، األمر الذى 

قضايا المؤتمرات التربوية لكل كميات التربية حتى مل تشيتطمب فى ظل ىذا الواقع إنشاء خريطة بحثية 
يؤدى إلى التقميل من الموضوعات المعروضة من ذى قبل أو فى نفس العام، باإلضافة إلى أنو يمكن 
منع تكرار حدوث مؤتمرات تربوية فى شير واحد من نفس العام، بما يستبعو من عمل أدلة لمرؤى 

كميات التربية ،بحيث تساعد ىذه الخريطة أيضا اإلرتقاء بتوجيات  الفكرية التى تم إجازتيا من قبل فى
لمجموع أعضاء ىيئة التدريس من خالل وضع آليات اإلطار البنائى لكل مؤتمر يقام الفكرية اإلنتاجية 

داخل كميات التربية المختمفة، وأيضا من خالل ترشيد صنع القرارات التربوية فى اختيار األماكن التى 
داخميا منعا لمتكرار من خالل وضع مجموعة من الضوابط يتم بيا حسن اختيار القائمين سوف تعقد 

باختيار توجيات المؤتمرات كل عام حتى ،و بين الكفاءة والخبرة والمعرفة  بالجمع ،عمى أمر المؤتمرات
دارتيا والت ى يمكن أن ال تتكرر، باإلضافة إلى ضرورة تواجد إرادة حقيقة بين أساتذة كميات التربية وا 
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إنشاء دوائر عممية بقدمة  تفكرة خرائط المؤتمرات من خالل االستعانة بالوسائل التكنولوجية المتشجع 
تربوية تستطيع النيوض بوضع المؤتمرات التربوية داخل الجامعات وخارجيا إلحداث التراكم المعرفى 

نت اعتماد كميات و  ،اجاتييم البحثيةالتربوى وتوظيفة داخل المؤتمرات بالتركيز عمى القوى البشرية وا 
التربية العازمة عمى عقد المؤتمرات توضيجيا مجاالت االنتاج البحثى بحيث تكون محددة وواضحة 
ومرتبطة بواقع الممارسات التربوية فى جميع مستوياتيا، وآخذة فى اعتباراتيا المدة الزمنية لإلنعقاد ، 

 .ومحدد أولويات كل مؤتمر بإنتاجة البحثى
قيام كميات التربية بمثل ىذا األمر من شأنو أن يعين فى إعداد خرائط بينيا إلعداد مؤتمرات  إن
عقاد نددة اليدف من وراء احبحيث تكون خرائط مو الجوىروالمضمون وبينيا فترات،  متشابةغير 

اجات المؤتمرات، ومدروسة بكافة تفاصيميا، ومشتقة موضوعاتيا ومشكالتيا من الواقع الميدانى من ح
المجتمع ومتطمباتو اآلنية والمستقبمية، ومبنية عمى أسس عممية تربوية تضع المصمحة العميا لخدمة 

فى مقدمة اىتماتيا، ومدعمة لميوية المميزة لمتربويين، ثم االىتمام بقابمية التربوية المجتمع قضايا
ل الجيات ذات التأثير عمى نتائجيا لمتطبيق عمى المستويين التخطيطى والتنفيذى التى تشترك فييا ك

نتاج البحثى، والذى يتطمب منو أن يكون منطمقا من دراسات متأنية تتفق وظروف التربية مجاالت اإل 
 التى تتأثر بالسياق العام لممجتمعات.

 :نهًإمتراد انرتثىيخادلتطهت انثبنث: تىفري ييسانيخ ينبضجخ 

رىن بتوفير حجم اح المؤتمرات التربوية نجإن تحقيق ( حيث 51.4وقد جاء ىذا المتطمب بنسبة )
الميزانيات التى تخصص لو، وفقا الحتياجاتة المطالبة بمواكبة التقدم العممى والتكنولوجى حتى أنو 

وىو ، إقامة المؤتمراتميزانية خاصة ينفق منيا عمى إلى  صتخصميزانية ثابتو، لم يعد ىناك 
مجتمع البحث التربوى والجيات الخارجية التى  األمر الذى يتطمب تنشيط المقاءات العممية بين

بين طبيعة  لموضوعية واالستفادة العمميةيمكن أن تمول ىذا النوع من األبحاث فى سياق يحقق ا
النتائج، وكذلك يمكن تحقيق ىذا  يستفيد من يمكن أنوبين المجتمع الخارجى الذى  ،التربوى الفكر

رد المالية التى يدفعيا الباحثون المنتسبون إلى المتطمب باإلفادة من تخصيص جزء من الموا
فى سياق ما يطمق عميو االكتفاء الذاتى  يةالتربو  يةالعمم المؤتمراتالدراسات العميا باإلنفاق عمى 

قامة وتكاليف السفر التربوى ذاتو، واإلنفاق عمى مستمزماتو من  لممؤتمر استقبال وضيافة وا 
 . وطباعة كل ما لو شأن بنجاح المؤتمر

 اختيبر األيبكن انطيبحيخ راد اجلبنت انرتفيهً ادلتطهت انراثغ:
تعتبر المؤتمرات ( حيث 01وقد أتى ىذا المتطمب فى الترتيب الثالث، وبالوزن النسبى البالغ )

فرصة جيدة لزيارة األماكن السياحية واألثرية التى قد يغفميا الفرد، ولكن فى أثناء عقد المؤتمرات فى 
األثر الترفييى والسياحى يمكنيا أن تجتذب إلييا أكبر عدد ممكن من األفراد، وىو األمر البالد ذات 

الذى يتطمب أن تسيل الجامعات السفر لمجموع أعضاء ىيئة التدريس الذين يرغبون فى السفر 
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ة لحضور المؤتمرات المحمية والدولية، وعقد عالقات شراكة مع الفنادق القريبة من المؤتمر لتقديم كاف
تسييالت الراحة والطمأنية لممشاركين، وتوفر تذاكر الطيران بسيولة إذا كان األمر يتطمب وجود 

عقد عالقات شراكة وبصفة و اختيار األماكن السياحية والترفيو المتنوعة، و تأشيرات لممشاركين أيضا، 
القائمين عمى مستمرة مع اتحاد الغرف السياحية بالجامعات لدعم المؤتمرات فى األماكن إلعطاء 

ر الدعاية اإليجابية لمبمد المستضيف يتوفو المؤتمر الدعم الكافى والمناسب إلستضافة الحضور، 
لقاء الضوء عمى األمور األمنية والسياسية لمبمد أو المكان بما يؤدى إلى  نتعاش المؤتمر إلممؤتمر، وا 

براز جودة المرافق وخدماتيو وجعل الطمب يتزايد عميو بشكل دورى،  ا باعتبارىا أىم ما يحقق الراحة ا 
والرفاىية لمحضور، تنوع برامج الزيارات لألماكن السياحية والترفيية من خالل االستعانة بإحدى 

 الشركات ذات الخبرة فى ىذا المجال. 
 : تفؼيم نتبئح ادلإمتراد انرتثىيخ فً صنبػخ انقرار انرتثىي اخلبيصادلتطهت 

الذى يعتمد اعتمادا  (75.33ب الرابع، وبالوزن النسبى البالغ )قد آتى فى الترتي وىذا المتطمب
من نتائج تساعد عمى إصالح ىيكل  ؛دخل المؤتمرات التربوية ةالمطروحالقضايا عمى ما تفرزة 

 المؤتمرات التربوية التى تنعقد بحيث يعبر عن ىذا المتطمب مجموعة من اآلليات منيا:
ح والتى يسيل طرحيا داخل المؤتمرات مرورا بوضع استيعاب المؤتمرات إلى قضايا اإلصال .0

وفى مناىجيا يمكن تطبيقيا عمى مستوى المؤسسات  ،استراتيجيات تنظيمية جديدة فى نتائجيا
 والمراكز البحثية بالصورة التى تدعم مجاالت اإلنتاج البحثى التربوى المختمف.

ة والتعميمية عمى الساحة تعاون مختمف التخصصات التربوية فى دراسة المشكالت التربوي .4
المجتمعية بما يستمزم إيجاد الحمول والنتائج التى تساعد فى إقامة نوع من التكامل بين المؤسسات 

وتوحيد الجيود حتى تخرج برؤية مشتركة عمى أرض  ،المعنية بنتائج المؤتمرات التربوية لتفعيميا
 الواقع التربوى.

ن الييئة التدريسية، فمن المعموم أن ىناك عددا إبراز نتاج جيد خالص من كوكبة متمكنة م .3
مضت تناولت فييا بحوثا يتجاوز عددىا اآلآلف  يدةكبيرا من المؤتمرات التربوية تعقد طوال سنوات عد

واقتراح السياسات التعميمية التى تتواكب مع  ،وتوصياتيا عناصر المنظومة التعميمية ،تتناول نتائجيا
تحديث المنظومة التربوية داخل و إلصالح منظومة التقويم لممتعمم،  م متطمباتيروح العصر، وتقد

المجتمع بما يتفق وثوابت المجتمعات، باإلضافة إلى الطرق التى تقدميا فى االستفادة من النظريات 
التربوية الحديثة فى كافة الميادين التربوية حتى أن توصيات المؤتمرات التربوية قد امتدت لتطول ذوى 

 ،وتقديم بعض التوجيات الفكرية التى يمككنيا أن تقدم ليم رعاية تعميمية مناسبة ،ات الخاصةاالحتياج
ولعل ىذا المتطمب يأتى تواكبا مع الدعوات التى تطالب بجعل أفراد المجتمع التربوى يشعرون بثمرة 

ف تساىم فى وأن يتم توجيو نتائج مؤتمراتيم فى إنتاج معار  ،مؤتمراتيم فى تطوير الواقع التعميمى
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تنمية المجتمعات التربوية بما يعنى إشراك معظم أفراد المجتمع التربوى داخل الجامعة وخارجيا فى 
 المشاركة فى القضايا التى ينبغى أن تناقش داخميا. 

 : يراػبح انجؼذ انذوىل فً صفخ ادلإمتراد انرتثىيخانطبدشادلتطهت 
المتطمب فى الترتيب السادس، وبالوزن النسبى  فقد آتى ىذا لما كانت المؤتمرات ضرورة قومية 

عمى مستوى العالم أصبحت تأخذ  الفكرى والمعرفى داخل الجامعاتألن حركة اإلنتاجية (، 77البالغ )
بما يعرف بالتكتالت العممية، ورفض عزل العمماء والنخب البحثية عن بعضيم، وما من شك فى أن 

ن تحرك قيادة االنتاج البحثى نحو االرتقاء والجودة التى المؤتمرات التربوية بصفة خاصة مطمبة بأ
 فى عصر االنفتاح العممى والبحثى والمعرفى من خالل :والتدول العممى  تتطمبيا المنافسة العممية 

وعالقات عمل تربوية دولية مع كل ما شأنو أن يحدث آثرة بالتبادل المعرفى فى  شراكاتإقامة  .0
 يات إنتاجيا البحثى.المؤتمرات التربوية إثر توج

تركيز اتجاه المؤتمرات العموم التربوية عمى األولويات التربوية والتعميمية الممحة وتحديد أفضل  .4
الطرق والوسائل لجعل المؤتمرات تأخذ البعد الدولى وبصفة خاصة فى نتائج أبحاثيا عمى ينبغى أن 

 الممارسات التعميمية.تركز عمى زيادة تأثير االنتاج البحث المقدم عمى السياسات و 

ربط التوجيات الفكرية لإلنتاج البحثى المقدم داخل المؤتمرات بالتطوير والتنمية، واستخدامو فى  .3
إيجاد رأى عام وداعم لتوظيف ىذا االنتاج داخل المجتمع بحيث يجد صدى لمتطبيق الدولى فى 

 معظم قطاعاتو وفئاتو المستفيدة من النتائج.

فى مجاالتو المختمفة وفق مجموعة من  يلممؤتمر عمى تحقيق التميز التربو  ييئة المنظمةتأكيد ال .2
ألنشطتو وتضع إطارا مميزا  يالمعايير المتفق عمييا من قبل التربويين بحيث تمقى الدعم المؤسسات

، ويقيم روابط جديدة وجيدة مع المجتمع بصفة عامة  لمشكل الذى ينبغى أن يخرخ عميو المؤتمر
اتصاالتو العالمية لالستفادة منيا فى  باإلضافة إلى إقامةتمر بخبرة موثوق بيا ، المؤ  يرحتى يظ

التربوي، وتأكيد االتصال والتواصل بين كافة لفكر االطالع عمى المستجدات العالمية فى مجال ا
 التى يمكن أن تستفيد من نتائج المؤتمر .   الفكرية والتربويةالمؤسسات 

 دلنبخ انذاػى نالرتقبء ثبدلإمتراد انرتثىيخ : تىفري ا انطبثغادلتطهت 
(، وىذا المتطمب إنما 71.27وقد آتى ىذا المتطمب فى الترتيب السابع، وبالوزن النسبى البالغ )

تأتى ضرورة تحقيقة من جراء أنو توفر المناخ الجيد إنما يعتبر من أىم المقومات التى ينبغى مراعتيا 
 التدريس لحضور المؤتمرات التربوية، وما يتطمبو من :حين التفكير فى عودة أعضاء ىيئة 

توفير الحرية الفكرية إلى كميات التربية فى اختيار الموضوعات واألفكار التى تطرح داخل  .0
مؤتمراتيم العممية ومناقشتيا بحرية تامة وموضوعية ينتقل آثرىا عمى الفور إلصالح المنظومة 

 التربوية داخل المجتمع. 
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ى النقاشات والحوارات العممية التى يترتب عمييا إحساس جموع الحضور بدورىم دعم اإلبداع ف .4
 التربوى والتعميمى، وحاجة السياسات التعميمية إلي النتائج التى يتوصمون إلييا.

توفير المناخ اإلدارى الذى يساعد عمى نجاح المؤتمر من يمتمكو من آليات تساعده عمى توفير  .3
تذليل كافة المعوقات التى  –االحترام والتقديس لألفكار اإبداعية المعروضة  إظيار -)األموال المناسبة

 توفير  كافة الخدمات لمسادة الحضور(.-إظيار دور المجتمع المحمى فى الدعم -تواجو إقامة المؤتمر

التنظيم الجيد لممؤتمر منذ جمسة االفتتاح وحتى جمسة التوصيات بالشكل الذى يظير فرص  .2
 ز فى عرض المؤتمرات التربوية.التفوق والتمي

تحديد آليات تنسيقة وفق برنامج محدد من قبل إدارة المؤتمر تتابع توصيات المؤتمر ومدى  .9
نجاحيا وقبوليا فى األوساط التربوية، حتى يشعر الجميع بفائدة المؤتمرات التربوية والغاية األسمى 

 من جراء انعقادىا.

مؤتمرات التربوي والقضايا المعروضة داخميا، وتوثيق توظيف إمكانيات الجامعة بما يخدم ال .2
األفكار المعروضة التى من شأنيا المساىمة فى تقديم بعض الحمول لممشكالت التعميمية أو التربربوية 

 بالشكل يوظف طاقات التربويين فى مؤتمراتيم الفكرية.
تيا وحريتيا األكاديمية واألماكن توفير المناخ الداعم لممؤتمرات التربوية من خالل إظيار استقاللي إن

التى تقام فييا والموضوعات التى تعرض داخميا إنما تتم من خالل توفير سياسيات تربوية تشعر 
زالة  بأىمية القضايا التربوية ومناقشتيا لمنيوض بالمجتمع، وتوفير الحرية األكاديمية لعرض أفكارىم وا 

لفكرية داخل المؤتمرات ، وبما يستمزم أيضا من كافة الصعوبات التى تحول دون عرض توجياتيم ا
تحديد مجموعة من المقومات يتأسس عمييا توجيات المؤتمرات التربوية الفكرية سواء أكانت ىذه 

بالقضايا  ى المقومات خاصة بأعضاء ىيئة التدريس أو باالىتمام بقضايا االصالح التربوى، والوع
االقتصادية فى مساعدة كميات التربية عمى إصالح المجتمعية ومدى مساىمة النظم السياسية و 

المجتمع بتوفير المناخ المحفز عمى ذلك وتدعيم المؤتمرات العممية فى تدعيم مجاالت االنتاجية البحثية 
 التربوية. 

ونياية فإن تحقيق صورة اإلرتقاء بالمؤتمرات التربوية حتى تكون عامل جذب ألعضاء ىيئة 
ومشاركتيم فيو إنما يتوقف العممية وأفكارىم التى تثرى من شكل المؤتمرات إلظيار آرائيم   التدريس

عمى مدى نجاح المؤتمرات التربوية فى تجاوز عزلتيا عن التربويين، بحيث تأتى منفتحة عمى :أوال 
حاجات المجتمع اآلنية والمستقبمية، وفى قدرتيا عمى تحقيق شبكات وعالقات اتصال بين الجماعات 

ستثمار ما يتوافر إلنعقاده من أموال ونفقات اتربوية، وفى قدرة إدرات المؤتمرات عمى حسن البحثية ال
نشر المعارف إلى فى مجمدات تكون بمثابة منابر إنتاج المؤتمرات فى المقام األول بحيث تنشر 

اوز العقبات والقائمين عمى العممية التعميمية لتج عالتربوية بين جماعات التربويين، وأداة تنوير لممجتم
 والمثالب التى تعرقل طريقيم نحو التطوير. 
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األمر الثانى يعكس إرادة التطوير والتغيير الفعمى لدى القائمين عمى أمر المؤتمرات التربوية بكل 
ما تحممو من قضايا داخل المجتمع، ألنو إن كانت ىناك نية حقيقة إلصالح ما يوجد فييا من خمل 

ف مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس عن عزوف حضورىا، فإنو وبعض مشكالت تؤدى إلى عزو 
يجب أن يتوفر لدى جميع التربويين داخل كميات التربية وخارجيا روح المكاشفة عن أداء بعض 
المؤتمرات التربوية فى الوقت الراىن، بحيث توجو نحو تحقيق مستقبل أفضل لممؤتمرات التربوية ىدفا 

والقائمين عميو والحضور، وأن يتم توجيو اإلصالح نحو ضرورة تييئة  وأسموبا ووسيمة لصالح المؤتمر
 المناخ اآلمن والحر الذى ييئ فرص اإلبداع واالبتكار. 
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