
 

 

  ة باللغة العربيةدراسمستخلص ال
سعت الدراسة للتعرف علي نتائج الدراسات التربوية في مجال التربية الوقائية اإلسالمية       

لتفعيلها بالجامعات، وكليات قد تسهم في نقد ومراجعة هذه النتائج . وبين النظرية والتطبيق
الدراسة  لرفع كفاءة البحث العلمي والتربوي. استخدمتالتربية، والمؤسسات المعنية بذلك؛ 

) ٦تمثل في ( ،وقدمت الدراسة إطاراً نظرياً .المنهج (الوصفي)، وأسلوبه (تحليل المحتوى)
التربية  متطلبات، للتربية الوقائية اإلسالميةاألسس الفلسفية فصول هي: اإلطار العام للدراسة، 

الدراسة التحليلية لآلفات  نتائجالوقائية اإلسالمية لمواجهة اآلفات المجتمعية المعاصرة، 
الدراسة التحليلية للمتطلبات التربوية  نتائج، اسات التربية الوقائية اإلسالميةالمجتمعية في در

رح لتطبيق نتائج ، تصور مقتوقائية اإلسالميةلمواجهة اآلفات المجتمعية في دراسات التربية ال
 الدراسات التربوية في هذا المجال لمواجهة اآلفات المجتمعية المعاصرة.

واستخدمت الدراسة استمارة لتحديد مجاالت هذه الدراسة واستمارة لتحليل مضمون     
 ؛ لقياس صدق تطبيقهمالتربوية النظرية، ودليل المتطلباتاآلفات المجتمعية  دليلنتائجها، و

  ) جامعة.١٤) رسالة بهذا المجال في (٩٢بنتائج هذه الدراسات. وطبقت الدراسة على (
وأكدت نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية اإلهمال الشديد لتفعيل نتائج الدراسات وفقدانها       

وجب وتنميته بالجامعات، األمر الذي يللقيمة الحقيقية ألهداف وفلسفة ونتائج البحث العلمي 
ى المسئولين سرعة المبادرة إلنشاء مركز لتطوير وتنمية البحث العلمي والتربوي عل

تحقيق المقاصد العلمية للدراسات التي بالجامعات المصرية عامة ولكليات التربية خاصة؛ ل
يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات التربوية 

ة الباحثين وتشجيعهم علمياً، وربط هذا المركز بالواقع والمجتمع واحتياجاته ، وتنميوالمجتمعية
ومتطلباته؛ لتبادل نتائج هذه الدراسات وتطبيقها على أرض الواقع، وتالشي السلبيات 

وقدمت الدراسة  المجتمعية، وتدعيم اإليجابيات، وبناء مستقبل مشرف علمياً وحضارياً.
دراسات التربية الوقائية اإلسالمية لمواجهة بعض اآلفات  لتطبيق نتائج اًمقترح اًتصور

  المجتمعية المعاصرة.
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Abstract of the Thesis 

      The study seeks to identify the philosophy of Islamic preventive 
education in educational research. And identify the most important social 
pests that negatively affect individuals in educational institutions, 
and their educational role, and the most important educational 
requirements to address them. It seeks to detect the reality of the 
trends of social pests and the educational requirements of the results 
of research in Islamic preventive education between theory and 
practice. The thesis also proposes a scenario for applying these results to 
meet some contemporary societal pests. The study contributes to the 
criticism and review of these results and the need to activate preventive 
awareness, and directs the universities and colleges of education to pay 
attention to the field of Islamic education, and raise the efficiency of 
scientific research. The thesis used descriptive approach and content 
analysis. 

     The results of the theoretical and practical study confirmed the 
neglect of to the results of the studies and the loss of the true value of 
the objectives, philosophy and results of scientific research and its 
development in the universities in general and in the colleges of 
education in particular, as research studies ended up on library shelves. 
This necessitates that the authorities concerned speed up the initiative to 
establish a center for the development of scientific and educational 
research in Egyptian universities in general and faculties of education in 
particular in order to achieve the purposes of scientific research and 
studies carried out by the faculty and researchers in cooperation and 
coordination with all educational and community institutions. This 
would offer help and the needed support to researchers and link t he 
center to the reality of the social needs and requirements. It would also 
help the erosion of societal weaknesses and promote strengths, and 
bring about a better future scientifically and culturally. 

  

  

  


