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الرسائل التربوية في أصول التربية 
 بالجامعات السعودية

 رؤية مستقبلية لخارطة بحثية 

 مقدمة:
إف الجامعات بما يتوافر لديها مف إمكانػات برػرية وماديػة تمثػؿ إاػدع الػد امات 

لذلؾ بات مف المتفؽ  ميه أف أاد أهـ أدوار الجامعات وأاد أهـ  ،األساسية لمباث العممي
والباػث التربػوا الػذا  ،هو مدع قدرتها  مػ  إنتػاج الباػث العممػي ال ػبلؽمعايير تقييمها 

 لػذلؾ ،تتول  مؤسسات  ديدة القياـ به وتجعمه وظيفة مف وظائفها ليس اسػتثناء  مػف ذلػؾ
فممعمػػوـ التربويػػة دور تكػػاممي تقػػوـ بػػه إلػػ  جانػػب البنػػاء العممػػي  ،نػػاؿ مػػؤ را أهميػػة بال ػػة

مف  ػبلؿ مػا تقػوـ بػه مػف أنرػطة  ،وبناء إنساف المعرفة لتاقيؽ متطمبات التنمية الراممة
 ( 62ص ،6116، الباث العممي. )مرسي

 ،بالباػػث العممػػي فػػي ظػػؿ التاػػديات والمت يػػرات الدوليػػة يتزايػػد االهتمػػاـ العػػالمي
القيػادات  وأصػب  مػف أولويػات ،ويتزايد اصوله  م  د ـ قادة العمؿ الباثػي فػي كػؿ مكػاف

لعممػػي ودفػػا  جمتػػه  طػػوات واسػػعة  مػػ  المسػػتوييف الكمػػي ترػػجيا الباػػث ا السياسػػية
 والنو ي  م  كؿ المستويات واالرتقاء بالقدرات الفكرية لمواجهة التاديات المستقبمية.

والباث التربػوا هػو أاػد أرػكاؿ الباػث العممػي وتعػد وظيفتػه ورسػالته جػزءا مػف 
 ،لجامعيػػة. )المايػػدافوظيفػػة ورسػػالة الباػػث العممػػي  مومػػا والسػػيما فػػي إطػػار المؤسسػػة ا

( ايػػث يتجػػه التربويػػوف إلػػ  إ طػػاء أباػػاث العمػػوـ اإلنسػػانية والتربويػػة 01ص ،هػػػ0261
فاألباػاث التربويػة هػي  ،مكانة ال تقؿ  ػف أهميػة أباػاث النػانو والبتروكيماويػات والهندسػة

ألف ماػػور هػػذب األباػػاث هػػو  ،أاػػد الجسػػور القويػػة لبلنطػػبلؽ ناػػو المجتمعػػات المتقدمػػة
وتػزداد قيمتػه فػي  صػر  ،ساف أهـ مصادر االستثمار المتجدد لمثروات العالمية القادمػةاإلن

فمػػـ يعػػد رفاهيػػة أكاديميػػة تمارسػػه مجمو ػػة مػػف  ،التسػػارع العممػػي واالكترػػافات المتواليػػة
 ،بؿ أصػب  مسػاهما فػي تاريػؾ النظػاـ العػالمي الجديػد ،البااثيف القابعيف في أبراج  اجية

اؽ مامػوـ لموصػوؿ إلػ  أكبػر قػدر ممكػف مػف المعرفػة الدقيقػة التػػي وأصػب  العػالـ فػي سػب
فهو يسم  بفهػـ جديػد لمما ػي فػي سػبيؿ انطبلقػة جديػدة  ،تكفؿ الرااة والرفاهية لمرعوب

 (07-02ص ،6117، لماا ر ورؤيا استررافية لممستقبؿ. )ياقوت
وايػػػػث إف االهتمػػػػاـ بالباػػػػث العممػػػػي التربػػػػوا  مػػػػ  مسػػػػتوع الدراسػػػػات العميػػػػا 
 ،)الماجسػتير والػػدكتوراب( فػي أقسػػاـ كميػػات التربيػة هػػو الماػػور األسػاس لمعمميػػة التعميميػػة

فقػػد تزايػػد االهتمػػاـ ب ػػرورة تجويػػدب وتاسػػيف نو يتػػه ولػػـ يعػػد الهػػدؼ الػػرئيس مػػف الباػػث 
بػػؿ بػػدأت األصػػوات تنػػادا  ،العممػػي فػػي هػػذب األقسػػاـ مجػػرد تػػدريب  مػػ  الباػػث العممػػي

فأ ػػػذت نظػػػـ التعمػػػيـ فػػػي العػػػالـ  ،ي ت ػػػدـ التنميػػػة الرػػػاممةب ػػػرورة توجيهػػػه الوجهػػػة التػػػ
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 ،بترػػجيا الباػػوث التػػي تػػرتبط بمرػػكبلت المجتمػػا و تعمػػؿ  مػػ  امهػػا. )فػػرج  و الكػػاؼ
 ( 271ص ،6111

وسػػجبلت المنرػػورات العمميػػة لمجامعػػات  ،إف المتتبػػا لمتقػػارير الدوليػػة واإلقميميػػة
مػػوا  ممموسػػا  فػػي اإلنتػػاج ودية ترػػهد نيبلاػػظ أف المممكػػة العربيػػة السػػع ،ومراكػػز الباػػوث

إلػ   6106وقد أرار تقرير مجمة "باتيؿ" لمدراسػات فػي الواليػات المتاػدة فػي  ػاـ  ،الباثي
ايػث تقاسػمت المممكػة ذيػؿ  ،د وؿ المممكة ألوؿ مرة إلػ   ريطػة الباػث العممػي السػنوية

ذا كانت المممكة العربية ا6106 ،الترتيب ما إندونيسيا )ال بعي لسػعودية تسػع  اثيثػا ( وا 
فإف التربوييف يتطمعوف إل  أف يسػير الباػث التربػوا جنبػا  ،في سباقها ناو الباث العممي

وأف يكػوف ذلػؾ مبنيػا   مػ   طػط  ،إل  جنب ما مجاالت الباث في العموـ األ رع ويواكبهػا
باثيػػة تسترػػرؼ المسػػتقبؿ وتنفػػذ  مػػ  مػػدع زمنػػي ي ػػمف اسػػتمراريتها و ػػدـ اػػدوث مػػا 

 (.619ص ،6111 ،االنقطاع الباثي في فترة زمنية ما )قمر  و جادويسم  ب

 :مركمة الدراسة وأسئمتها
ـ( "أف مو ػػػػو ات رسػػػػائؿ وبػػػػرام  0551 -هػػػػػ0207كرػػػػفت دراسػػػػة السػػػػالـ )

هػ وهو العاـ الػذا رػهد  0819 الدراسات العميا التي أجازتها الجامعات السعودية لمفترة مف
تعػال  مو ػو ات  مميػة  هػػ ال0202سػعودية واتػ   ػاـ إجازة أوؿ رسالة ماجسػتير فػي ال

المرػرو ات التنمويػة التػي  واجتما ية معاصرة وال تمت لمواقػا بصػمة وال تسػاهـ فػي تعزيػز
% مف الرسػائؿ الجامعيػة هػي تاقيقػات لم طوطػات 21وأف  .تنردها الدولة في ذلؾ الوقت

فاألباػاث  ،الجامعػات السػعودية التػاري  والفقػه تصػدرا  ػدد الرسػائؿ المجػازة فػي وأف تراثيػة
ذاتهػػا ليسػػت فػػي المسػػتوع الػػذا يمكػػف ا تبػػارب  مميػػا بمعنػػ  الكممػػة فالمو ػػو ات ت تػػار 

فػػبل يبػػذؿ فيهػػا  ،كالاصػػوؿ  مػػ  الترقيػػات أو المكافػػ ت ،ألغػػراض ذاتيػػة فػػي اػػاالت كثيػػرة
ب فػػإف تػػوفر لهػػذ ،تتػػوفر لهػػـ دوافػػا اػػب المعرفػػة واالستكرػػاؼ ،البػػااثوف جهػػودا اقيقيػػة

كونهػا تػدور اػوؿ مو ػو ات قديمػة ومسػتهمكة وال  ،واجهتهػا مرػاكؿ أ ػرع ،األبااث ذلؾ
 . 7 بلقة لها بواقا المجتما"ص

وبعػػد م ػػي مػػا يقػػرب مػػف  رػػريف  امػػا   مػػ  نتػػائ  ذلػػؾ الباػػث مازالػػت نتػػائ  
لعػػؿ مػػف أهمهػػا  ،الباػػوث ترػػير إلػػ  افتقػػار الباػػث التربػػوا إلػػ  مقومػػات مهمػػة وأساسػػية

بمػا يمكػنهـ  ،باثية توجه البػااثيف  نػد ا تيػار مو ػو ات الرسػائؿ التربويػة وجود  ريطة
مػػف الت مػػب  مػػ  بعػػض المرػػكبلت القائمػػة والمتمثمػػة فػػي تكػػرار كثيػػر مػػف مو ػػو ات هػػذب 

 (. 275ص ،6111 ،والكاؼ الباوث ات  في المجاؿ الوااد وفي القسـ الوااد )فرج 

ناولػػت تاميػػؿ الرسػػائؿ العمميػػة فػػي وبنػػاء   مػػ  مػػا توصػػمت إليػػه الدراسػػات التػػي ت
و توصػيات المػؤتمرات واقترااػات ال بػراء المت صصػيف فػي  ،الجامعات العربية و السعودية

المجػػاؿ التربػػوا ب ػػػرورة وجػػود اسػػػتراتيجية لمباػػوث التربويػػة و سياسػػػة  مميػػة وا ػػػاة 



 ـ 6102الجزء الثاني( أكتوبر لسنة  071مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 - 910 - 

يثها وأولويات لمباث ما  طط  مسية وسنوية لمباػوث تجػرا مراجعتهػا و متابعتهػا و تاػد
تأتي هذب  ،(028ص ،6117 ،باستمرار اسب مقت يات الااجة ومتطمبات التنمية )ياقوت

 الدراسة لتمثؿ مااولة في هذا السياؽ.
 وتأسيسا   م  ما سبؽ يمكف صياغة مركمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

التربيػة  "ما التصور المقتػرح ل ارطػة باثيػة مسػتقبمية لمرسػائؿ التربويػة فػي مجػاؿ أصػوؿ
 في الجامعات السعودية؟".

 وتتطمب اإلجابة  ف هذا السؤاؿ اإلجابة  ف األسئمة الفر ية التالية: 
مػػا التوجهػػات المسػػتقبمية أل  ػػاء هيئػػة التػػدريس بأقسػػاـ أصػػوؿ التربيػػة ناػػو  .0

 ،واالجتما يػػػة والثقافيػػػة ،والتاري يػػػة ،الباػػػث التربػػػوا فػػػي األصػػػوؿ االقتصػػػادية
ومػػا تػػرتيبهـ لموا ػػيعها  ،واإلسػػبلمية لمتربيػػة ،والسياسػػية ،والفمسػػفية ،والنفسػػية

 الفر ية  م  مدع  رر سنوات قادمة؟
واالجتما يػػػة  ،والتاري يػػػة ،مػػػا واقػػػا الرسػػػائؿ التربويػػػة فػػػي األصػػػوؿ االقتصػػػادية .6

ومػػػا ترتيػػػب  ،واإلسػػػبلمية لمتربيػػػة ،والسياسػػػية ،والفمسػػػفية ،والنفسػػػية ،والثقافيػػػة
جهػػا طمبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي أقسػػاـ أصػػوؿ التربيػػة موا ػػيعها الفر يػػة كمػػا أنت

 هػ(؟0281-0261 بلؿ الفترة مف  اـ )

رتيػب أ  ػاء هيئػة ( بػيف تα ≤ 1.19)هؿ توجد  بلقة ارتبػاط داؿ  نػد مسػتوع  .8
لمجػػاالت الباػػػث األساسػػية فػػػي أصػػػوؿ  -فػػػي أقسػػاـ أصػػػوؿ التربيػػػة-التػػدريس 

رسائؿ العممية المنجػزة فػي هػذب والرتب المعطاة لها بعد مس  وتصنيؼ ال ،التربية
 األقساـ ؟

 :أهداؼ الدراسة
هدفت الدراسة الاالية بصفة رئيسة و ا تصور مقترح ل ريطة باثية مسػتقبمية 
لمرسػػائؿ التربويػػة فػػي مجػػاؿ أصػػوؿ التربيػػة بالجامعػػات السػػعودية وذلػػؾ مػػف  ػػبلؿ تاقيػػؽ 

 األهداؼ التالية:

لتػػدريس بأقسػػاـ أصػػوؿ التربيػػة ناػػو معرفػػة التوجهػػات المسػػتقبمية أل  ػػاء هيئػػة ا  .0
 ،والنفسػية ،واالجتما يػة والثقافيػة ،والتاري ية ،الباث التربوا في األصوؿ االقتصادية

وما ترتيبهـ لموا يعها الفر ية  مػ  مػدع  ،واإلسبلمية لمتربية ،والسياسية ،والفمسفية
  رر سنوات قادمة.

واالجتما يػػػػة  ،والتاري يػػػػة ،معرفػػػػة واقػػػػا الباػػػػث التربػػػػوا فػػػػي األصػػػػوؿ االقتصػػػػادية .6
ومػا ترتيػب موا ػيعها  ،واإلسبلمية لمتربية ،والسياسية ،والفمسفية ،والنفسية ،والثقافية
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الفر ية كما أنتجها طمبة الدراسات العميا في أقساـ أصوؿ التربية  بلؿ الفترة مف  ػاـ 
 هػ(. 0261-0281)

 :أهمية الدراسة
 تتادد أهمية الدراسة في النقاط التالية:

تأتي أهمية الدراسة الاالية مف كونها استجابة لممطالب التي ترع  ػرورة الت طػيط  .0
االستراتيجي لمباث التربوا وو ا  ارطة مستقبمية له لتفػادا النمطيػة والعرػوائية 

 والتكرار الذا أصب  يمثؿ  ممية "غسؿ" لؤلبااث التربوية.
جػػاالت التػػي ركػػزت إ طػػاء صػػورة  ػػف واقػػا الباػػوث ومسػػارها والمو ػػو ات أو الم .6

 ميها في مجػاؿ أصػوؿ التربيػة كمػا تناولتهػا الدراسػات و الباػوث التربويػة السػابقة 
 في الجامعات السعودية  بلؿ  رر سنوات.

تزويد أ  اء هيئػة التػدريس بأقسػاـ أصػوؿ التربيػة وتبصػير البػااثيف فػي مرامتػي  .8
صػيف تاػدد الفجػوات الماجستير والدكتوراب ب ريطة مستقبمية مبنيػة  مػ  اراء الم ت

ات  يتسن  لهـ القياـ بالدراسات العمميػة فػي هػذا  ،الباثية في مجاؿ أصوؿ التربية
 والبعد  ف تكرار المو و ات أو باث مو و ات ال جدوع منها. ،المجاؿ
 :ادود الدراسة

اقتصػرت الدراسػة  مػ  مسػ  اراء أ  ػاء هيئػة التػدريس بأقسػاـ أصػوؿ : الادود البرػرية
وجامعػػة اإلمػػاـ مامػػد بػػف  ،ابعػػة لكػػؿ مػػف جامعػػة أـ القػػرع جامعػػة الممػػؾ سػػعودالتربيػػة الت

وجامعة طيبة. كما اقتصرت  م  تاميػؿ الرسػائؿ التربويػة المجػازة فػي تمػؾ األقسػاـ  ،سعود
 بالجامعات المذكورة. 

طبقت أداة الدراسة  م  أفراد العينػة فػي الفصػؿ الدراسػي الثػاني مػف العػاـ : الادود الزمنية
كمػػا اقتصػػرت  مػػ  تاميػػؿ الرسػػائؿ التربويػػة المجػػازة فػػي كميػػات التربيػػة التابعػػة  ،هػػػ0280

 ،وجامعة اإلماـ مامد بف سػعود ،وجامعة الممؾ سعود ،لمجامعات المذكورة جامعة أـ القرع
 هػ(. 0281-0261في الفترة مف )( وجامعة طيبة

ة المجػػازة فػػي مجػػاؿ اقتصػػرت الدراسػػة  مػػ  تاميػػؿ الرسػػائؿ التربويػػ: الاػػدود المو ػػو ية
 ،والنفسػػية ،والثقافيػة ،واالجتما يػة ،والتاري يػة ،أصػوؿ التربيػة وهػي: األصػوؿ االقتصػػادية

 واإلسبلمية لمتربية. ،والسياسية ،والفمسفية
 :منه  الدراسة

الذا تـ مف  بلله رسـ ال ارطة اتبعت الدراسة الاالية المنه  الوصفي المساي 
مستررػدة بػ راء مجمو ػة  ،فػي مجػاؿ أصػوؿ التربيػةتربويػة  ات الرسػائؿ اللمو ػو الباثية 
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نه  المػكمػا اتبعػت  مف الماكميف الم تصيف لترتيػب األولويػات واقتػراح مو ػو ات هامػة.
الذا وصفت مف  بللػه الو ػا المسػتقبمي الممكػف أو الماتمػؿ أو االستررافي المستقبمي 

   ما ي والاا ر.المرغوب فيه في  وء اركة واتجاهات الباث التربوا في ال
   :مصطماات الدراسة

يقصد بها إجرائيا في هذب الدراسة األطرواػات والرسػائؿ العمميػة التػي : الرسائؿ التربوية
يقػػدمها طمبػػة أقسػػاـ أصػػػوؿ التربيػػة فػػي الجامعػػات السػػػعودية لنيػػؿ درجػػة الماجسػػػتير أو 

جازتها أـ التػي  ،المقػررة ومن  أصاابها الدرجة ،الدكتوراب سواء تمؾ التي تمت مناقرتها وا 
 كرفت نتائ  الدراسة الاالية  ف أهمية إجرائها. 

يقصػد بهػا إجرائيػا  األقسػاـ المسػاندة التػي تتػول  تػدريس بعػض : أقسػاـ أصػوؿ التربيػة
المقػػررات مثػػؿ أصػػوؿ التربيػػة اإلسػػبلمية والتربيػػة اإلسػػبلمية وتنميػػة المجتمػػا والتعمػػيـ فػػي 

كمػػػا تقػػػدـ درجتػػػي  ،أـ الػػػدبموـ العػػػاـ التربػػػوا المممكػػػة سػػػواء  مػػػ  مسػػػتوع البكػػػالوريوس
سواء أكانت هذب األقساـ تابعػة لكميػات التربيػة أـ  ،الماجستير والدكتوراب في أصوؿ التربية

لكمية أ رع كما في جامعة اإلماـ مامد بف سػعود اإلسػبلمية التػي ينتمػي فيهػا هػذا القسػـ 
سػػاـ مػػا بػػيف قسػػـ أصػػوؿ التربيػػة وت تمػػؼ أسػػماء هػػذب األق ،إلػػ  كميػػة العمػػوـ االجتما يػػة

أو قسـ التربية كما في جامعة اإلماـ مامد بػف سػعود  ،وأصوؿ التربية اإلسبلمية والمقارنة
الػػػذا ي ػػػـ مجمو ػػػة مػػػف األقسػػػاـ هػػػي: قسػػػـ المنػػػاه  وطػػػرؽ التػػػدريس وقسػػػـ اإلدارة 

 والت طيط التربوا وقسـ التربية اإلسبلمية وأصوؿ التربية. 
ال طػة المسػتقبمية الزمنيػة  فػي هػذب الدراسػة يقصػد بهػا: تقبميةال ريطة الباثية المسػ

المبنية  م  اراء الم تصيف مف أ  اء هيئة التدريس بالجامعات السعودية والتي ستادد 
أهـ المو و ات المستقبمية التي يمكف أف تهتـ بها الرسائؿ العممية بالجامعػات السػعودية 

 وفؽ مدع زمني معيف.
 دراسات سابقة:

-:V.K.Raina, 2001)  :)"Educational research in India راينػا دراسػة .0

"Anaanalytical study of a research journal-  هػػدفت الدراسػػة تاديػػد
بعػػض االتجاهػػات فػػي م ػػموف الباػػوث التعميميػػة فػػي الهنػػد والمنرػػورة فػػي المجمػػة 

 ، امػا مػف ظهورهػا88 م  مدع  ،IER Indian Educational Reviewالباثية
ومنهجيػة الباػث  ،قد قاـ البااث بتاميؿ ما يمي: توزيا مجاؿ الم موف أو الماتوعو 

مجػػػاؿ  ،مكػػػانتهـ) وال مفيػػػة العامػػػة لممسػػػاهميف فػػػي العمػػػؿ مثػػػؿ: ،أو طريقػػػة تناولػػػه
وتوزيػػػا المسػػػاهميف فػػػي المجمػػػة اسػػػب  ،واالنتمػػػاء المؤسسػػػاتي لهػػػـ( ،الت صػػػص
وقػد اسػت دمت  س )ذكر/أنثػ (.وتوزيػا المسػاهميف فػي المجمػة اسػب الجػن ،الواليات
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الدراسة أسموب تاميػؿ الم ػموف ايػث جػرع تصػنيؼ الدراسػات التػي تناولتهػا المجمػة 
 مػػ  أسػػاس الفهرسػػت الموجػػود فػػي دائػػرة معػػارؼ الباػػوث التعميميػػة والػػذا يػػتـ فيػػه 

 ،والوظػػائؼ ،تقسػػيـ مو ػػوع باػػوث التعمػػيـ إلػػ   مسػػة أنػػواع هػػي: القوا ػػد واألسػػس
إف  أمػا  ػف أبػرز نتػائ  هػذب الدراسػة فهػي: واإلدارة. ،راد العامموفوالمو و ات, واألف

بدرجػة  تجاهمػت الباػوث ،باوث التعميـ ال تزاؿ ت  ػا لسػيطرة العمميػات السػيكولوجية
المنػاه  المسػت دمة لدراسػة مثػؿ  ،كبيرة ق ايا ثقافيػة اجتما يػة واقتصػادية وتاري يػة

نػػاوبوف واألسػػاتذة المسػػا دوف ولػػيس األسػػاتذة الم ،هػػذب الق ػػايا كميػػة فػػي غالبيتهػػا
 األساتذة ورؤساء األقساـ هـ الذيف قاموا بهذب الباوث.

 الدراسػات فػي العممػي الباػث توجيه( :"6110) اهلل  بد مامد مامود, كسناوا دراسة .6
 الواقػا) واالجتما يػة االقتصػادية التنميػة متطمبات لتمبية السعودية الجامعات في العميا
الدراسػة إلػ  إبػراز سػبؿ النهػوض بالباػث العممػي  هػدفت هػذب (".ةمستقبمي توجهات_ 

في الدراسات العميا بالجامعات لتمبية متطمبات التنمية. تو ي  معوقات الباث العممػي 
وتاديد العراقيػؿ التػي تاػوؿ دوف نسػ  روابػط مثمػرة وهادفػة بػيف  ،في الدراسات العميا

وكػػػذلؾ إبػػػراز سػػػبؿ  ،ميػػػة وال اصػػػةأباػػػاث الدراسػػػات العميػػػا وقطا ػػػات التنميػػػة الاكو 
وتاديػػد  ،الػػت مص مػػف معوقػػات الباػػث العممػػي فػػي الدراسػػات العميػػا لتاقيػػؽ التنميػػة
واقتػػراح  ،السػػبؿ الكفيمػػة بػػربط الباػػث العممػػي فػػي الدراسػػات العميػػا بمتطمبػػات التنميػػة

اسػتراتيجيات فا مػة لكيفيػػة التنسػيؽ بػػيف أقسػاـ الدراسػات العميػػا والجامعػات وقطا ػػات 
وجػػود  وأسػػفرت نتائجهػػا  ػػف ،اسػػت دمت الدراسػػة المػػنه  الوصػػفي لتنميػػة الم تمفػػة.ا

كما  ،معوقات لتنريط اركة الباث العممي الجامعي ترتبػط بنواٍح مالية وفنية وتنظيمية
توجد معوقػات وصػعوبات فػي التعػػاوف بػيف الجامعػات وقطا ػات التنميػة الم تمفػة فػي 

اسػة إلػ  أنػه مػف الممكػف الػت مص مػف معوقػات كما أوصت الدر  ،مجاؿ الباث العممي
الباػػث العممػػي الجػػامعي بإيجػػاد سػػبؿ الػػد ـ المػػادا والمعنػػوا لتنرػػيط اركػػة الباػػث 

وأنػػه مػػف الممكػػف كػػذلؾ الت مػػب  مػػ  معوقػػات  ،العممػػي  اصػػة فػػي المجػػاؿ الصػػنا ي
التعػػاوف بػػيف الجامعػػات وقطا ػػات التنميػػة االقتصػػادية واالجتما يػػة بتبػػادؿ ال بػػػرات 

وتأسػػػػيس مجػػػػالس لمتعػػػػاوف بػػػػيف الجامعػػػػات ومؤسسػػػػات التنميػػػػة  ،لباثيػػػػة والفنيػػػػةا
 الم تمفة.

 العممػػي لمباػػث مسػػتقبمي تصػػور: "بعنػػواف( هػػػ0262) أامػػد اهلل  بػػد ،الزهرانػػي دراسػػة .8
 الت يػرات أهػـ معرفة الدراسة هدفت ".المعاصرة الت يرات  وء في السعودية بالجامعات
 العممػي الباػث  مػ  تػؤثر أف يمكػف والتػي السػعودا المجتمػا يعيرػها التػي المعاصرة

 الجامعػػػات فػػػي العممػػػي لمباػػػث الػػػراهف الو ػػػا مبلمػػػ  أبػػػرز وتاديػػػد ،الجامعػػػات فػػػي
 مسػتقبمي تصػور طػرح ثػـ ،فيهػا العممػي لمباػث المسػتقبمية التوقعػات وأهػـ ،السعودية
 واسػػت دـ .التوقعػػات تمػػؾ  ػػوء فػػي السػػعودية الجامعػػات فػػي العممػػي لمباػػث مقتػػرح

البااث المنه  الوصفي التاميمي ب رض وصؼ الت يرات المعاصرة لممجتمػا السػعودا 
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ووصػػؼ واقػػا الباػػث العممػػي بالجامعػػات السػػعودية وأهػػـ معوقاتػػه, واسػػت داـ أسػػموب 
أمػا  التنبؤ المستقبمي بطريقة دلفاا لتاديد أبرز التوقعػات المسػتقبمية لمباػث العممػي.

ات التي يمر بها المجتما السعودا المعاصر لها أثػر نتائ  الدراسة فهي أف الت ير  أهـ
مجمو ػة  وأف هنػاؾ ،وا    مػ  وظػائؼ التعمػيـ العػالي ومنهػا وظيفػة الباػث العممػي

كبيػػػرة مػػػف العقبػػػات التػػػي تاػػػوؿ دوف االسػػػتفادة مػػػف الباػػػث العممػػػي فػػػي الجامعػػػات 
مػة رػبكة أهـ التوقعػات مؤكػدة الاػدوث فهػي )االسػتفادة مػف  د أما ،بالطريقة المثم 

)زيػػادة دور الباػػث  (, ثػػـ6.51االنترنػػت فػػي إ ػػداد الباػػوث العمميػػة( بمتوسػػط قػػدرب )
(, ثـ )توفير الجامعػات ل دمػة 6.78العممي في اؿ مركبلت المجتما( بمتوسط قدرب )

(, ثـ )زيادة دور الباػث 6.27اإلنترنت بمكاتب أ  اء هيئة التدريس( بمتوسط قدرب )
 ،(6.28سػػبلـ مػػف التطػػورات المعاصػػرة( بمتوسػػط قػػدرب )العممػػي فػػي تو ػػي  موقػػؼ اإل

 وفي  وء تمؾ النتائ  تـ تقديـ تصور مستقبمي لمباث العممي بالجامعات السعودية. 
 باثيػة  ريطػة ناػو( : "6119) اسػيف رائد ،الاجار و اسف  مامود ،األستاذ دراسة .2

 التربوية الباوث قاوا معرفة إل  الدراسة هدفت ".األكاديمي التربوا الباث في تنموية
 ب طػط ارتباطهػا ومػدع, غػزة قطػاع ماافظات في الفمسطينية الجامعات في األكاديمية
 الباػوث هػذب ومقارنػة اإلنتػاج اجػـ  مػ  لمتعرؼ الفمسطيني التربوا والتطوير التنمية

 تعتمػػػدها التػػػي التربػػػوا الباػػػث بأولويػػػات قػػػوائـ إ ػػػداد أجػػػؿ مػػػف التنميػػػة بمتطمبػػػات
 ،تنمويػة تربويػة باثيػة  ريطة  م  الفمسطينية الجامعات سير مدع فوبيا ،الجامعات
 تربويػػة باثيػػة ل ريطػػة الفمسػػطينية الجامعػػات لتبنػػي المقتػػرح التصػػور إلػػ  والتوصػػؿ
 الوقػوؼ  بللػه مػف يػتـ ايػث, التاميمػي الوصػفي المػنه  الدراسة واست دمت ،تنموية
 فػػي العميػػا الدراسػػات طمبػػة أ ػػدها التػػي األكاديميػػة التربويػػة الباػػوث ونػػوع كػػـ  مػػ 

 جميػػػا أف إلػػػ  الدراسػػػة وتوصػػػمت ،غػػػزة قطػػػاع ماافظػػػات فػػػي الفمسػػػطينية الجامعػػػات
 البيئػة وتعد, الفمسطيني التعميـ قطاع في التنمية متطمبات ما تتوافؽ التربوية الباوث

, والتعمػيـ التربيػة فػي يباػث مػا فكػؿ العممػي واالكترػاؼ لمباوث بكرا أر ا الفمسطينية
, الطويمػػػة االاػػػتبلؿ سػػػنوات بعػػػد المػػػدمر الفمسػػػطيني التربػػػوا النظػػػاـ يفيػػػد رورةبال ػػػ

قػػدـ البااثػػاف تصػػورا  متكػػامبل  لتطػػوير و  .الفمسػػطيني لممجتمػػا مطمبػػا يقابػػؿ وبالتػػالي
 ريطة باثية تربوية أكاديميػة تنمويػة, ويرػتمؿ هػذا التصػور  مػ  منطمقػات ومبلمػ  

ي بيف األجهػزة المعنيػة بػإجراء الباػوث ومقتراات التصور وهي تأسيس مجمس تنسيق
فػػي م تمػػؼ الميػػاديف التربويػػة, وفػػي المو ػػو ات التػػي لػػـ يػػتـ باثهػػا مثػػؿ: األبنيػػة 
المدرسية, والتعميـ األساسػي, والتعمػيـ غيػر النظػامي, وتعمػيـ ذوا الااجػات ال اصػة, 

ي كػؿ قسػـ واالهتمػاـ بعمػؿ  ريطػة باثيػة فػ، والتعميـ التقني والمهني, والتعميـ العػالي
إنرػػاء قا ػػدة  تربػػوا مبنيػػة  مػػ  أولويػػات المجتمػػا والعمػػؿ  مػػ  نرػػرها  ػػف طريػػؽ

 بيانات ومعمومات مرتركة.
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 التربيػة أصػوؿ مجػاؿ فػي التربوا الباث اتجاهات(: "هػ0261) امود, المايداف دراسة .9
هػدفت هػذب الدراسػة إلػ  التعػرؼ  مػ  اتجاهػات  ".الرياض, سعود الممؾ جامعة بمجمه
والتعرؼ  م  أهػـ المو ػو ات  ،يف أثناء تناولهـ لممو و ات والق ايا التربويةالبااث

التػػي اثارهػػا البػػااثوف أثنػػاء تنػػاولهـ لمو ػػو ات تتعمػػؽ بأصػػوؿ  ،والق ػػايا التربويػػة
األسػػػػاليب  ،األداة ،التربيػػػة, وكػػػػذلؾ إلقػػػػاء ال ػػػوء  مػػػػ  الوسػػػػائؿ الباثيػػػة )المػػػػنه 

ربوية في مجػاؿ أصػوؿ التربيػة, هػذا باإل ػافة اإلاصائية( التي تميزت بها الباوث الت
إلػػ  التعػػرؼ  مػػ  أهػػـ الامػػوؿ المقتراػػة التػػي أوصػػ  بهػػا البػػااثوف أثنػػاء تنػػاولهـ 
لممو و ات والق ايا ذات العبلقة بمجػاؿ أصػوؿ التربيػة, وأبػرز الدراسػات المسػتقبمية 

لم ػموف أو است دـ البااث المنه  الوصفي التاميمي بطريقة تاميؿ ا التي اقتراوها.
الماتوع, ايث قاـ بتاميؿ ماتوع الباوث ذات العبلقة بمجاؿ أصوؿ التربية, و ددها 

(  ػػددا مػػف أ ػػداد مجمػػة جامعػػة الممػػؾ سػػعود التػػي تػػـ 82( باثػػا منرػػورا فػػي )80)
هػ, واتػ  ا ػر  ػدد صػدر أثنػاء إجػراء هػذب 0215إصدارها منذ بداية نرأتها في  اـ 

منهػػػا: إف  مت الدراسػػػة إلػػػ  العديػػػد مػػػف النتػػػائ و توصػػػ، هػػػػ0269الدراسػػػة فػػػي  ػػػاـ 
الدراسػػات والباػػوث التػػي تناولػػت المو ػػو ات والق ػػايا التربويػػة ذات العبلقػػة بػػالتعميـ 
والتنميػػة كػػاف لهػػا أكبػػر تمثيػػؿ فػػي المػػادة المنرػػورة فػػي مجػػاؿ أصػػوؿ التربيػػة بنسػػبة 

ذات العبلقػػػة وتميهػػا فػػػي الترتيػػب الثػػػاني المو ػػػو ات والق ػػايا التربويػػػة  ،%(8626)
أما أهـ الوسائؿ الباثية التي است دمها البااثوف  ،%(0522بق ايا المجتما بنسبة )

المنه  المقارف كاف أقػؿ المنػاه  اسػت داما  فقد كانت المنه  الوصفي التاميمي بينما
المػنه   –المنه  التاري ي  –و)المنه  التجريبي  ايث است دـ في دراسة واادة فقط

تست دـ مطمقا. وجػاءت الامػوؿ التػي اقتراهػا البػااثوف لمرقػي بالجانػب لـ ( االرتباطي
بينما الاموؿ المقتراة التػي مػف رػأنها  ،المهني في المجاؿ التربوا في الترتيب األوؿ

والباػوث والدراسػات  ،واألداء التربػوا فقػد جػاءت فػي الترتيػب األ يػر الرقي باإلنتاجيػة
داد المعمػػػـ كػػػاف لهػػػا أكبػػػر تمثيػػػؿ فػػػي المػػػادة المسػػػتقبمية المقتراػػػة ذات العبلقػػػة بإ ػػػ

المنرورة في مجاؿ أصػوؿ التربيػة, ومػف ثػـ ااتمػت الترتيػب األوؿ, تميهػا فػي الترتيػب 
 الثاني الباوث والدراسات المستقبمية المقتراة ذات العبلقة باإلنتاجية واألداء. 

 ،التربػػوا يالعممػػ الباػػث: "بعنػػواف( 6117) الػػرامف  بػػد بػػف سػػميماف ،العنقػػرا دراسػػة .2
 ".والتربويػة االجتما ية الباوث وتوصيات نتائ  ،الطبيعية ومعوقاته مركبلته ،طبيعته

هػػدفت الدراسػػة إلػػ  مااولػػة الكرػػؼ  ػػف طبيعػػة المرػػكبلت ذات األبعػػاد االجتما يػػة 
واالقتصػػادية التػػي تواجػػه الباػػث التربػػوا والتوصػػؿ إلػػ  صػػياغة تفيػػد القػػائميف  مػػ  

نتائ  وتوصيات الباوث االجتما يػة  التعرؼ  م  مدع تمتا ومااولة ،الباث التربوا
ومااولػػة التعػػرؼ  مػػ   ،والتربويػػة بصػػير إجرائيػػة قابمػػة لمتطبيػػؽ فػػي المجػػاؿ التنمػػوا

اسػػػتفادة القػػػائميف  مػػػ  التنميػػػة مػػػف نتػػػائ  وتوصػػػيات الباػػػوث االجتما يػػػة  مػػػدع
هػػػا فػػػي المجػػػاؿ وأهػػػـ المعوقػػػات التػػػي تاػػػوؿ دوف االسػػػتفادة منهػػػا وتطبيق ،والتربويػػػة
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والتوصػػػػػػؿ إلػػػػػػ  تصػػػػػػور مقتػػػػػػرح يسػػػػػػا د  مػػػػػػ  الت مػػػػػػب  مػػػػػػ  هػػػػػػذب  ،التنمػػػػػػوا
وأتػػت نتػػائ  الدراسػػة فػػي ماػػوريف:  ،الوصػػفي المعوقات.واسػػت دمت الدراسػػة المػػنه 

الماػػور األوؿ: يتعمػػؽ بمرػػكبلت الباػػوث والماػػور الثػػاني: يتعمػػؽ بمػػدع تمتػػا نتػػائ  
غيػػاب  ،لآلتػػي يػػه توصػػمت الدراسػػةالباػػوث بصػػير إجرائيػػة قابمػػة لمتطبيػػؽ وبنػػاء  م

و ػػدـ وجػػود  ريطػػة لمباػػوث التربويػػة  ،السياسػػات وال طػػط فػػي مجػػاؿ الباػػث التربػػوا
فهي تتـ مف  بلؿ الجهود الر صية أل  اء هيئة التدريس وطبلب الدراسػات العميػا, 
فػػبل يوجػػد تنظػػيـ لعمػػؿ بػػرام  و طػػط مسػػبقة لمباػػوث يمتػػـز بهػػا فػػي األقسػػاـ العمميػػة 

و دـ وجود ت طيط إلجػراء الباػوث التربويػة بسػبب  ، بلؿ فترة زمنية ماددةالم تمفة 
غياب فمسفة المجتما وغياب الفمسفة التربوية, األمر الذا يؤدا إل  ت بط و روائية 

و دـ وجود تكامؿ في الباػوث بػيف الجهػات المهتمػة بالباػث التربػوا  ،الباث التربوا
الدراسػػة أف التعػػاوف فػػي مجػػاؿ الباػػوث  كرػػفتو  سػػواء بالجامعػػات أـ مراكػػز الباػػوث.

أف  وات ػ  ،التربوية بيف الكميات وبع ها وبينها وبػيف مراكػز الباػوث األ ػرع ماػدود
هناؾ صعوبات تواجه البااثيف في التأكد مف  دـ تكرار مو و ات الباوث في كميػات 
 أو جامعػػات أ ػػرع دا ػػؿ البمػػد أو  ارجهػػا, وكانػػت أهػػـ هػػذب الصػػعوبات  ػػدـ التنسػػيؽ
 ،بيف الجامعات دا ؿ المجتما مف جهة والجامعػات العربيػة واألجنبيػة مػف جهػة أ ػرع

و ػػدـ تػػداوؿ بػػرام  الباػػوث مػػا الػػدوؿ العربيػػة واألجنبيػػة لمتعػػرؼ  مػػ  مػػا يجػػرا مػػف 
 باوث في المجاالت الم تمفة.

 ومعوقات التربوية الباوث توصيات: "بعنواف( هػ 0261) صقر مو ي ،التمياط دراسة .7
هػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ  مػػ  مػػدع  ".التربويػػات المرػػرفات نظػػر وجهػػة مػػف تطبيقهػػا

المتعمقػػة باإلرػػراؼ  تطبيػػؽ توصػػيات الباػػوث التربويػػة لرسػػائؿ الماجسػػتير والػػدكتوراب
والتعػرؼ  مػ  المعوقػات التػي تاػوؿ دوف تطبيػؽ توصػيات هػذب الباػوث فػي  ،التربوا

باػػػوث التربويػػػة لرسػػػائؿ والتعػػػرؼ  مػػػ  مػػػدع تطبيػػػؽ توصػػػيات ال ،الميػػػداف التربػػػوا
المتعمقة باإلرراؼ التربوا. والتعرؼ  مػ  المعوقػات التػي تاػوؿ  الماجستير والدكتوراب

واسػت دمت الدراسػة المػنه   ،فػي الميػداف التربػوا دوف تطبيؽ توصػيات هػذب الباػوث
وكاف مف أهـ نتائجها: معظـ توصػيات الباػوث التربويػة المتعمقػة باإلرػراؼ  ،الوصفي
وأف هنػاؾ معوقػات تتعمػؽ بالتوصػيات تاػوؿ  ،طبؽ نادرا  في الميػداف التربػواالتربوا ت

كاف مف أهمها:  دـ وجود الية إجرائية ماددة لكيفيػة تطبيػؽ توصػيات  ،دوف تطبيقها
الباوث التربوية. وأف تمؾ التوصيات تكتب لممعنييف مف قراء الباػوث أكثػر ممػا تكتػب 

كػاف مػف  ،طبيعػة نظػاـ وزارة التربيػة والتعمػيـو هنػاؾ معوقػات تتعمػؽ ب ،لمت ذا القرار
و ػػدـ  ،أهمهػا:  ػػدـ وجػود قنػػوات اتصػاؿ نظاميػػة فعالػة بػػيف البػااثيف ومت ػػذا القػرار

 تنسيؽ الوزارة ما الجامعات لنرر الدراسات وتوزيعها  م  مراكز اإلرراؼ التربوا.

 طػػرؽ و المنػػاه  فػػي باثيػػة ل ارطػػة مقتػػرح تصػػور(:"  6111) والكػػاؼ فػػرج  دراسػػة .1
هػػدفت الدراسػػة إلػػ  تعػػرؼ  ". مػػاف بسػػمطنة الميدانيػػة المرػػكبلت  ػػوء فػػي التػػدريس
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المرػػكبلت الميدانيػػة التػػي تػػرتبط بمجػػاؿ المنػػاه  وطػػرؽ تػػدريس التربيػػة اإلسػػبلمية 
والتعػػرؼ  مػػ  مػػدع مسػػاهمة  ،والم ػػة العربيػػة مػػف وجهػػة نظػػر العػػامميف فػػي الميػػداف

ركبلت. وتقديـ تصور مقترح ل ريطة باثية الباوث العممية بالسمطنة في اؿ هذب الم
في مجاؿ المناه  وطرؽ تدريس التربية اإلسبلمية والم ة العربية في  وء المرػكبلت 
الميدانيػػة القائمػػة. وقػػد اسػػت دمت الدراسػػة المػػنه  الوصػػفي التاميمػػي وأسػػموب تاميػػؿ 

تعمقػة وهػي مرػكبلت م أما أبرز نتائ  الدراسػة فهػي اصػر مرػكبلت التعمػيـ الماتوع.
بالمتعمـ والمعمػـ والمػنه  الدراسػي ومعظػـ هػذب المرػكبلت جػاء بدرجػة كبيػرة وبع ػها 

ثـ وصفت واقا الرسائؿ العمميػة فػي مجػاؿ المنػاه  وطػرؽ  ،جاء بدرجة متوسطة فقط
تدريس الم ة العربيػة واإلسػبلمية ايػث ااتمػت الباػوث التقويميػة المرتبػة األولػ  التػي 

 %.71.2% وفي الم ة العربية 22.5سبلمية بم ت نسبتها في التربية اإل

 مرػػكبلت بعػػض لمواجهػة التربػػوا لمباػث  ريطػػة ا ػداد(: "6115) ،الجرسػػاني دراسػة .5
هدفت الدراسة إل  تػوفير  ريطػة باثيػة لمسػا دة  ".الدقهمية بماافظة التعميمي الواقا

ات البػػااثيف الجػػدد  نػػد تنػػاولهـ لمو ػػو ات رسػػائمهـ المسػػتقبمية وذلػػؾ فػػي الت صصػػ
 ، مػػـ الػػنفس التربػػوا ،المنػػاه  وطػػرؽ التػػدريس ،التربويػػة الم تمفػػة )أصػػوؿ التربيػػة

بايػػث يدرسػػوا مرػػكمة مػػف المرػػكبلت التػػي يعػػاني منهػػا التعمػػيـ ، تكنولوجيػػا التعمػػيـ(
بماافظة الدقهمية لتصب  الرسائؿ العممية أكثر تأثيرا  وفا مية في الميداف التربوا بدال  

 مػػ  الجهػػود الفرديػػة وال تػػؤثر بصػػورة مبارػػرة فػػي الميػػداف مػػف الباػػوث التػػي تقػػوـ 
وانتهػػػت الػػػ  و ػػػا تصػػػور  ،التربوا.اسػػػت دمت الدراسػػػة المػػػنه  الوصػػػفي التاميمػػػي

ل ريطػػة باثيػػة تم ػػص وتو ػػ  أهػػـ المرػػكبلت والصػػعوبات التػػي يعػػاني منهػػا التعمػػيـ 
 قبؿ الجامعي.

ر فػػػي الرسػػػائؿ ( : "أوجػػػه الػػػنقص والقصػػػو 6100 ػػػامر   ػػػير ) ،دراسػػػة الكبيسػػػي .01
واألطرواات إزاء مركمة التنمية وتادياتها األسػباب و المعالجات".هػدفت الدراسػة إلػ  

واالجتما يػة  مااولة معرفة إل  أا مدع تسهـ رسائؿ الماجستير والدكتوراب اإلنسػانية
وما دورهػا فػي ترػ يص المرػكبلت  ،في تعريؼ المواطف العربي ببيئته وواقا مجتمعه

ومااولػة مسػا دة المؤسسػات  ،يات المرافقػة لبػرام  التنميػة الرػاممةواسترراؼ التاػد
ومػا الػذا  ،المعنية بو ا  ططها واستراتيجيات في المفا مة بػيف  ياراتهػا ونظريتهػا

ينب ػػي أف تفعمػػه المؤسسػػات الباثيػػة لتعزيػػز دورهػػا فػػي النهػػوض بمهامهػػا وتاقيػػؽ 
  الدراسة أنها  ر ػت بعػض ومف نتائ ،أهدافها. واست دمت الدراسة المنه  الوصفي

العنػػاويف العري ػػة التػػي تطمػػ  أف تتصػػدر  نػػاويف الرسػػائؿ واألطرواػػات المسػػتقبمية 
 مػػ  أمػػؿ أف تعمػػؿ بهػػا األقسػػاـ العمميػػة ولجانهػػا التػػي ترػػارؾ فػػي تاديػػد مو ػػو ات 
و ناويف الرسائؿ واألطرواات لت ػا فػي ا تبارهػا ردـ الفجػوة الباثيػة العمميػة وو ػا 

 ،كانها الصاي  لكي ال تذهب جهود البااثيف هدرا  أو ببل قيمة أو جػدوعالباوث في م
وو ػػػػا  وهػػػػي سػػػػبعة  رػػػػر مجػػػػاال منهػػػػا: الباػػػػوث الموجهػػػػة لصػػػػياغة السياسػػػػات
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الباػوث  ،الباوث الموجهة لتنميػة المهػارات والتػدريب وا  ػداد القيػادات ،االستراتيجيات
الموجهػػػػة إل ػػػػادة هندسػػػػة أو لباػػػػوث  ،القػػػػرارات الموجهػػػػة لتقيػػػػيـ العمميػػػػات ونتػػػػائ 

 ،الباػػػوث الموجهػػػة لتاميػػػؿ ومعالجػػػة الظػػػواهر والمرػػػكبلت ،المؤسسػػػات والقطا ػػػات
الباػػوث الموجهػػة لامايػػة  ،الباػػوث الموجهػػة السترػػراؼ المسػػتقبؿ والتنبػػؤ بالتاػػديات

والباػث  الباػوث الموجهػة لمافػاظ  مػ  الطاقػة ،البيئة وما فيها مف غابػات وماميػات
والباػػوث الموجهػػة لقطػػاع الزرا ػػة والصػػنا ة والتجػػارة ومػػا  ،دات ػػف البػػدائؿ والمسػػتج
الباػػػػوث الموجهػػػػة لمعقائػػػػد والترػػػػريعات المنظمػػػػة لمعبلقػػػػات  ،يواجههػػػػا مػػػػف  قبػػػػات

الباػػوث  ،الباػػوث الموجهػػة لمكافاػػة الفسػػاد واالناػػراؼ وتعػػاطي الم ػػدرات ،والعبػػادات
والباػػػوث  ،قوبػػػاتالموجهػػػة لق ػػػايا اإلرهػػػاب والجػػػرائـ المنظمػػػة ومػػػا تسػػػتاقه مػػػف  

والباػوث الموجهػة لؤلقميػات  ،الموجهة ألدوار المػرأة ومرػاركتها فػي تنميػة المجتمعػات
الباػوث الموجهػة لمت ييػػر  ،ومػا تعانيػه مػف تهمػيش ومادوديػة فػي الاقػوؽ والاريػات

و الباػػػوث الموجهػػػة  ،والتطػػػوير فػػػي م تمػػػؼ المجػػػاالت ومػػػا تتطمبػػػه مػػػف ااتياجػػػات
تهػػا بالسػػيكولوجيات الباػػوث الموجهػػة لمتقنيػػات والبرمجيػػات القتصػػاديات التنميػػة و بلق

 ومجاالت توظيفها في رسـ السياسات وات اذ القرارات.
 فػػي العمميػػة التربيػػة فػػي الباػػث واقػػا(: "6100) وليػػد ،ونوافمػػة  مػػي ،العمػػرا دراسػػة .00

هدفت الدراسة إل  تعرؼ واقا الباث في التربيػة  (".6115 -6111) الفترة في األردف
مف ايػث مجػاالت الباػث  ،(6115 -6111في الفترة الواقعة بيف ) األردفمية في العم

وأنػػواع الباػػوث المسػػت دمة والفئػػات المسػػتهدفة واسػػت دمت الدراسػػة أسػػموب تاميػػؿ 
% مػػف باػػوث التربيػػة العمميػػة الماممػػة تناولػػت 76.1وأظهػػرت النتػػائ  أف  ،الماتػػوع

أكثرهػػا بالباػػث فػػي  وتركػػز ،العمػػـو % تناولػػت معمػػـ61.6وأف  ،مجػػاؿ التعمػػيـ والػػتعمـ
وتركز أكثرها فػي مجػاؿ  ،تناولت كتب العمـو المدرسية %7وأف  ،معرفة المعمـ المهنية

 تاميؿ الكتب.

 التربيػػػػة أصػػػػوؿ ت صػػػػص فػػػػي الجامعيػػػػة الرسػػػػائؿ توجهػػػػات(:"6106)النػػػػوح دراسػػػػة .06
 هػػدفت الدراسػػة إلػػ  تعػػرؼ ("هػػػ0288-هػػػ0200) الفتػػرة  ػػبلؿ السػػعودية بالجامعػػات

-0200توجهات الرسائؿ الجامعية فػي أصػوؿ التربيػة فػي الجامعػات السػعودية  ػبلؿ)
و لتاقيؽ ، هػ( المتعمقة ببيانات البااث و توجهاتها المتعمقة بالمنهجية العممية0288
و تمثؿ ، تاميؿ الماتوع و صمـ بطاقة  اصة أسموباست دـ تـ  هذب الدراسة أهداؼ

فػػػي التربيػػػة اإلسػػػبلمية و  الػػػدكتورابو  اجسػػػتيرمجتمػػػا الدراسػػػة فػػػي جميػػػا رسػػػائؿ الم
المقارنة و أصوؿ التربية و تعمػيـ الكبػار والتعمػيـ المسػتمر المجػازة مػف كميػات التربيػة 
و  بالجامعػػات السػػعودية اػػدود الدراسػػة و المتػػوفرة بالمكتبػػات بالاػػد المكػػاني لمدراسػػة.

األ ػواـ الدراسػية التػي هػ فػي صػدارة 0261كانت أبرز نتائ  الدراسة كالتالي:جاء  اـ 
القػػرع فػػي صػػدارة الكميػػات  أـوجػػاءت كميػػة التربيػػة جامعػػة ، اػػددتها الدراسػػة الااليػػة
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و رسػائؿ الماجسػتير أكثػر ، و الذكور أكثر مف اإلناث إ داد لؤلباػاث ،إنتاجاالجامعية 
 و المنه  الوصفي المساي هو األكثر است داما.، مف رسائؿ الدكتوراب ا   دد

  :الدراسات السابقة التعميؽ  م 

كمهػا ذات صػمة  –كمػا ات ػ  مػف  ر ػها سػابقا -مو و ات الدراسات السابقة 
بمو ػػػوع الدراسػػػة الااليػػػة  ايػػػث تناولػػػت مو ػػػو ات ت ػػػتص بالباػػػث التربػػػوا والرسػػػائؿ 

وهػو مػا تسػع   ،وال ريطػة الباثيػة ،و تاميػؿ األباػاث التربويػة ،التربوية وال طاب التربوا
تترػػابه بعػػض الدراسػػات السػػابقة مػػا هػػذب الدراسػػة التػػي و  اسػػة الااليػػة.إليػػه وتناقرػػه الدر 

اسػػت دمت رسػػائؿ الماجسػػتير والػػدكتوراب فػػي الجامعػػات السػػعودية مجػػاؿ الدراسػػة العبيػػدا 
تتفػؽ هػذب الدراسػات مػا الدراسػة  (.6100والعمرا ونوافمة ) ،(6115والمزروع ) ،(6115)

باػوث تعميميػة أو باػوث ماكمػة  –ينة لمدراسػة الاالية في است دامها الرسائؿ التربوية  
وكػذلؾ تتفػؽ الدراسػات التاليػة  ،دا ػؿ مجمػة باثيػة تربويػة أو رسػائؿ الماجسػتير والػدكتوراب

تعيينها أل  اء هيئة التدريس  ينػة لمدراسػة وهػي دراسػة العنقػرا  ما الدراسة الاالية في
(6117.) 

أهػدافها ايػث تسػع  كػؿ دراسػة  ت تمؼ الدراسة الاالية ما الدراسات السابقة في
إلػػ  تاقيػػؽ أهػػداؼ ت تمػػؼ فػػي رػػكمها وم ػػمونها  ػػف الدراسػػات األ ػػرع وكػػذلؾ تتنػػوع 

 الدراسات في المنه  المست دـ لتاقيؽ أهداؼ الدراسة. 
ويت ػػ  مػػدع اهتمػػاـ الرسػػائؿ العمميػػة بمو ػػوع الباػػث العممػػي لترػػ يص واقعػػه 

و تاػػاوؿ هػػذب الدراسػػة المرػػاركة فػػي هػػذا وو ػػعه دا ػػؿ إطػػار الدراسػػة العمميػػة المنهجيػػة 
االهتماـ وال روج ب ارطة باثية ات  ال ت يا الكثير مف الجهود الباثية وتد ؿ فػي دائػرة 

وكمػا إنهػا  ،التكرار أو اإلهماؿ  لمعالجتها لمو و ات لـ تعػد  مػ  ذات القػدر مػف األهميػة
ت واألطرواػات الباثيػة توجه اهتمامها ناو قسـ أصػوؿ التربيػة  صوصػا ألهميػة المعالجػا

التربويػة فػي هػػذا الت صػص ومػػا يسػهـ بػػه مػف امػوؿ لمرػػكبلت وق ػايا فػػي ااجػة ماسػػة 
 لهذب الاموؿ.
يت   مدع اهتماـ الرسائؿ العممية بمو وع الباث العممػي لترػ يص واقعػه كما 

وو ػػعه دا ػػؿ إطػػار الدراسػػة العمميػػة المنهجيػػة و تاػػاوؿ هػػذب الدراسػػة المرػػاركة فػػي هػػذا 
ماـ وال روج ب ارطة باثية ات  ال ت يا الكثير مف الجهود الباثية وتد ؿ فػي دائػرة االهت

وكمػا إنهػا  ،التكرار أو اإلهماؿ  لمعالجتها لمو و ات لـ تعػد  مػ  ذات القػدر مػف األهميػة
توجه اهتمامها ناو قسـ أصػوؿ التربيػة  صوصػا ألهميػة المعالجػات واألطرواػات الباثيػة 

صػص ومػػا يسػهـ بػػه مػف امػوؿ لمرػػكبلت وق ػايا فػػي ااجػة ماسػػة التربويػة فػي هػػذا الت 
 لهذب الاموؿ.

 اإلطار النظرا: 
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  :التربوا العممي الباث مفهـو
 ال ميػػة با تبارهػا بػػارزة مكانػة فيهػػا الباػث ياتػؿ التػػي المجػاالت أاػػد التربيػة تعػد

 فمػف تجددةم التربوية المركبلت أف بما و مجاؿ ألا والعممي االجتما ي التطور في األول 
 هػذب مثػؿ و ،الاػؿ  مػ  تسػا د التػي الجديػدة األفكػار بعػض يتطمػب بؿ ،جاهزا   امها يكوف
 إ ادة أو لبناء السبيؿ هي التربية كانت ولما. التربوا الباث طريؽ  ف إال تأتي ال األفكار
 سػبيؿ تعتػرض التػي المرػكبلت جميػا اػؿ مااولػة الواجػب مػف كػاف, اإلنساني الكياف بناء

 ،6110 ،إبػػػراهيـ. )جديػػػدة باثيػػػة افػػػاؽ ل ػػػزو بػػػاالنطبلؽ وذلػػػؾ ،التربػػػوا العممػػػي الباػػػث
 (.25ص

إف مفهػػوـ الباػػث التربػػوا كباػػث  ممػػي ال ي تمػػؼ  ػػف مفهػػوـ الباػػث العممػػي 
ومػف ثػـ فػإف  ،فهو تطبيؽ لممنه  العممػي فػي مجػاؿ التربيػة والميػاديف المرتبطػة بػه ،العاـ

مػؼ فػي أسسػه العامػة  ػف المػنه  المتبػا فػي أا منه  الباػث العممػي فػي التربيػة ال ي ت
وبمعن  ا ػر  ، مـ ا ر فاال تبلؼ فقط في نو ية الظواهر والمركبلت التي تدرسها التربية

ينسػػاب  ميػػه مػػا ينسػػاب  مػػ  الباػػث العممػػي فػػي  -كباػػث  ممػػي-فػػإف الباػػث التربػػوا 
 مياديف العمـو األ رع. 

لمباػػث التربػػوا ياظػػػ   أنػػه مػػف غيػػر الميسػػر  ػػرض مفهػػوـ ماػػدد لكػػف يبػػدو
باالتفاؽ مف جميا المت صصيف في التربية ويمكف  زو ذلؾ إل  ما يت منه هػذا المفهػوـ 

ويأ ػذ  ،يعػاني بػدورب مػف بعػض ال مػوض نفسه مػف مفهػـو ا ػر هػو مفهػـو التربيػة الػذا
(. 0هػ, ص0209أكثر مف معن  مما يؤثر  م  مصطم  الباث التربوا وتاديدب, )الربيا, 

ت تعريفات الباث التربوا وتنو ت تبعا ألهدافػه ومجاالتػه ومناهجػه, ولكػف معظػـ لقد تعدد
تمؾ التعريفات تمتقػي اػوؿ التأكيػد  مػ  دراسػة المرػكمة التربويػة بقصػد امهػا وفقػا لقوا ػد 
 ممية دقيقػة, وهػذا يعطػي نو ػا مػف الواػدة بػيف الباػوث التربويػة رغػـ ا ػتبلؼ توجهاتهػا 

 ( 02ص ،6111، ا روفوتعدد أنوا ها. )ال اياف و 
 رؤاهػػـ تعػػدد و البػػااثيف بػػا تبلؼ التربػػوا الباػػث تعريفػػات تنو ػػت و تعػػددت لقػػد
 وتقصي طمب ل ة الباث كممة وتعني. ومميزاته أهدافه أهـ إل  نظرتهـ وزوايا ،واتجاهاتهـ

 إلػ  وصػوال والتأمػؿ والتفكيػر التنقيػب يتطمػب وهػو, األمور مف أمر أو الاقائؽ مف اقيقية
 الػػػدمرداش تعريػػػؼ ويعػػػد ،(01ص، 0575،  بػػػود. )إليػػػه الوصػػػوؿ البااػػػث يريػػػد رػػػيء

 الجهػود تمػؾ" إنػه  نػه قػاؿ ايػث ،المجاؿ هذا في المبكرة التعريفات مف( 21ص ،ـ0579)
 أو, لمعمػػـ جديػػدة إ ػػافة أو الماػػددة المرػػكبلت اػػؿ تسػػتهدؼ التػػي والم ططػػة المنظمػػة
  مػ  باال تمػاد التربوا الميداف في الجديدة والنظريات األفكار لتطبيؽ الطرؽ أف ؿ إظهار

 والبرهػػاف الػػدليؿ وينترػػر والمو ػػو ية بالدقػػة يتسػػـ الػػذا والتفكيػػر الدراسػػة فػػي األسػػموب
 ". واألهواء التايز  ف بعيدا الااسمة والتجربة المبلاظة  م  باال تماد
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 جهػػد" بأنػػه التربػػوا الباػػث( 90ص ،ـ0512) زيػػد أبػػو  ػػرؼ ا ػػر سػػياؽ وفػػي
 ثػػـ قديمػػة اقػػائؽ وصػػدؽ صػػاة مػػف التأكػػد أو تربويػػة اقػػائؽ اكترػػاؼ إلػػ  يهػػدؼ  ممػػي
 مااولػػة فػػي لهػػا السػببية التفسػػيرات واكترػػاؼ الاقػػائؽ تمػؾ بػػيف المتبادلػػة العبلقػػات تاميػؿ
 . "كفايتها زيادة أجؿ مف التربوية العممية وتنمية جديدة أدوات إل  لمتوصؿ

, فيهػا يعػيش التػي وبيئتػه الفػرد بػيف فا ؿالت أو التكيؼ  ممية" فتعني التربية أما
 االجتما يػػة والبيئػػة الطبيعيػػة البيئػػة مػػا التكيػػؼ تعنػػي هػػذب التفا ػػؿ أو التكيػػؼ و مميػػة
، 0555 ،ناصػر". ) الايػاة بانتهػاء إال لهػا نهايػة وال, األمػد طويمػة  مميػة وهي, ومظاهرها

 مػػػف العديػػػد  ػػػف تسػػػفر دقيقػػػة مبلاظػػػة يتطمػػػب التربػػػوا الباػػػث أف يعنػػػي وذلػػػؾ( 5ص
 ومػف, مبلاظتهػا يػتـ التي التربوية والمواقؼ, منتظمة بصورة تسجيمها يتـ التي المعمومات

-692ص, 6116, والاجػػار األسػػتاذ . )لهػػا الت طػػيط يػػتـ الثاقػػب والتفكيػػر التأمػػؿ  ػػبلؿ
699 ) 

 و التربػػوا الباػػث مفهػػـو تنػػاوؿ البػػااثيف مػػف العديػػد أف مبلاظػػة يمكػػف وهكػػذا
 زاويتػػه مػػف إليػػه نظػػر مػػنهـ فكػػؿ, المفهػػـو هػػذا اػػوؿ اتجاهػػاتهـ وتباينػػت مػػدا مهـ ا تمفػػت
 ،وا ػروف ال اياف)و  (00ص ،0575 ، بود. )العممية قنا ته أو ميوله واسب ال اصة
 ا تبار  م  جميعها اتفقت السابقة التعريفات إف القوؿ يمكف ذلؾ وما ،(025ص ،6111
, وأصوله ووسائمه أهدافه مف كثير في يماثمه وأنه ،العممي الباث مف جزءا   التربوا الباث
 التربية مجاؿ في المركبلت لاؿ العممي المنه  يست دـ منظـ هادؼ جهد النهاية في وأنه

 . تعميمها ثـ صبلايتها وا تبار التربوية المعارؼ إل  لموصوؿ
ومهما كانػت سياسػة الباػث التربػوا فػي بمػد مػا, ومهمػا كانػت درجػة إاكػاـ هػذب 

فػػإف الباػػث التربػػوا ال يمكػػف أف ينمػػو أو يزدهػػر مػػا لػػـ تتػػوافر لػػه مؤسسػػات أو  السياسػػة,
مػف أهػـ مقومػات الباػث  أجهزة تقـو  م  تنفيذ الباوث التربوية, ووجػود هػذب المؤسسػات

وتعػػػد كميػػػات التربيػػػة بأقسػػػامها المتعػػػددة وت صصػػػاتها المتنو ػػػة مػػػف أهػػػـ هػػػذب  ،التربػػػوا
مف أهـ برام  كميات التربية لعدة أسباب لعؿ أهمها أف المؤسسات كما تعد الدراسات العميا 

الدراسات العميا هي الاقؿ ال صب والمجاؿ الميػداني لمباػث التربػوا الػذا يعػد فػي مقدمػة 
أهداؼ كميات التربية, كمػا تعػد الدراسػات العميػا مكممػة لكػؿ أو بعػض البػرام  الدراسػية فػي 

 72 ،6117، العنقرا) ع أو باث الت رجمستوع الدرجة الجامعية األول )يقصد بذلؾ مررو 
.) 

ويدور بعض الجدؿ اوؿ نو ية الباوث التي ينب ي أف يتـ تنفيذها في الجامعات 
تتػول  الجامعػة األباػاث التربويػة  ايث إف هناؾ مف يعتقػد أف ،ومنها باوث أصوؿ التربية

اػػيف يػػرع األساسػػية, وتقػػوـ المؤسسػػات األ ػػرع  ػػارج الجامعػػة بػػالباوث التطبيقيػػة, فػػي 
وبالتالي البد مف االهتماـ برػكؿ  ،ا روف أف وظيفة الجامعة األساسية هي  دمة المجتما

 ( 72 ،6117، كبير بالباوث التطبيقية التي تمميها الااجات العممية)العنقرا
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فالجامعات تقاس اليػـو بأ ػداد الباػوث  ،ولعؿ االتجاب الثاني هو االتجاب الطبيعي
وهػي المؤسسػػات  ،رسػػائؿ العمميػة التػػي تسػاهـ فػػي تنميػة المجتمػػاالعمميػة واألطرواػات وال

وذلػؾ لمػا  ،األكثر قدرة  م  إنتاج وتوليد المعرفة والتعامؿ معها بسهولة ونرػرها وتوظيفهػا
تمتمكػه مػف كفػاءات قياديػة إداريػة وأكاديميػة  اليػة ومػف أجهػزة متطػورة ومنػاه  ومقػػررات 

  . ممية معاصرة
 :كانتهوم التربوا الباث أهمية

 و والتعمػػيـ التربيػػة  مميػػات تطػػوير  ناصػػر مػػف هامػػا    نصػػرا التربػػوا الباػػث يعػد
 تنعػزؿ وبدونػه والتربويػة التعميميػة المرػكبلت اػؿ مفاتي  تعد التي التربوية الرسائؿ تطوير
 االهتمػاـ بجػب لػذلؾ ،ال ػد و ػالـ اليػـو  ػالـ فػي السػريا التقدـ  ف والتعميـ التربية مسيرة
 تطػوير يكػوف أف يسػتمـز الاػالي العصػر ألف وتطػويرب تنميتػه  مػ  والعمػؿ ربػواالت بالباث
صػػبلاه التعمػػيـ , التعمػػيـ نرػػر فػػي التوسػػا أف كمػػا التربػػوا العممػػي الباػػث  مػػ  قائمػػا وا 
 الباػػوث إجػػراء يتطمػػب النػػوااي كػػؿ فػػي المسػػتمر والتقػػدـ الديمقراطيػػة مػػف لمزيػػد والسػػعي
دارتػه ومناهجه التعميـ أهداؼ لمراجعة المستمرة والدراسات  ،كميمػة أبػو. )البرػرية والقػوع وا 

 (06-00ص ،6116
إف اإلدراؾ الػػوا ي ألهميػػة الباػػث التربػػوا فػػي تاقيػػؽ أهػػداؼ بعينهػػا, يمكػػف أف 
يػػؤثر بػػدورب  مػػ  مصػػير األمػػة الاػػالي والمسػػتقبمي  مػػ  السػػواء, و الػػو ي الكامػػؿ بػػدور 

وفػي إسػهاماته  ظيمػة الرػأف فػي  مػؽ الباث التربوا في تاقيؽ التقػدـ الا ػارا لؤلمػة 
قا ػػدة باثيػػة تربويػػة متينػػة متعػػددة الجوانػػب, وفػػي تاسػػيف سػػموؾ اإلنسػػاف ناػػو األف ػػؿ. 

لكػػف  بػراء التربيػػة انقسػموا اػػوؿ أهميػة ومكانػػة الباػوث التػػي  ،(61ص ،6110، )إبػراهيـ
وقػػػػػد طػػػػػرح العنقػػػػػرا هػػػػػذب الجدليػػػػػة فػػػػػي اتجػػػػػاهيف:  ،ينتجهػػػػػا طمبػػػػػة الدراسػػػػػات العميػػػػػا

 (53-53, ص7002لعنقرا,)ا
يػػرع أصػػااب هػػذا االتجػػاب أف أباػػاث طمبػػة الدراسػػات العميػػا "الماجسػػتير  االتجػػاب األوؿ:

والػػػدكتوراب" يمكػػػف ا تبارهػػػا  ػػػمف الباػػػوث العمميػػػة واالجتما يػػػة والتربويػػػة. وقػػػد أوصػػػ  
/ 27/ 50-70الػػػذا انعقػػػد بالقػػػاهرة فػػػي الفتػػػرة مػػػف  ،المػػػؤتمر الثقػػػافي العربػػػي الثػػػامف

 امػػػا  فػػػي توصػػػياته ب ػػػرورة ربػػػط باػػػوث الماجسػػػتير والػػػدكتوراب  35  أا منػػػذ ـ2434
 والدراسػػػات وأقػػػواؿ ال بػػػراء وهنػػػاؾ المزيػػػد مػػػف المػػػؤتمرات ،وغيرهػػػا بااتياجػػػات المجتمػػػا

 والم تصيف التي تد ـ هذا االتجاب و تؤيدب وتتدلؿ  ميه.
ا "الماجسػتير والػدكتوراب يرع المؤيدوف له أف أبااث طمبة الدراسػات العميػ: االتجاب الثاني

وأف  ،" ما هي إال دراسات تهدؼ إل  تعميؽ تكويف الطالب أكثر مما تستهدؼ تقدـ المعرفة
وينتهػي بهػا األمػر  ،معظـ باوثهـ تمثؿ تماريف باثية لنيػؿ رػهادات الماجسػتير والػدكتوراب

 .  إل  زوايا المكتبات دوف أا اهتماـ بتطبيؽ أو تسويؽ نتائجها
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( في رؤيتػه ألهميػة الباػوث 53-52, ص7002ثة ما العنقرا, )وتتفؽ الباا
التي ينجزها طمبة الدراسات العميا مؤيدة بذلؾ االتجاب الثاني ف ير الباوث العممية مػا ينرػأ 

فإذا كاف الػدافا لػدع البااػث الرغبػة فػي  مػؿ  ،مجرد الرغبة ال  ف ،مف ااجة ماسة إليها
عقميػة التػي تعتبػر رسػائؿ الماجسػتير والػدكتوراب ريء جديد فػإف  ممػه يظػؿ دوف فائػدة. وال

فباػوث الماجسػػتير والػدكتوراب إف لػػـ  ،غايػة الباػث ال يمكػػف أف يتاقػؽ معهػا تقػػدـ صػاي 
وتظؿ باوثػا مبعثػرة ال يصػ  بهػا بنػاء  ،فهي  مؿ  قيـ ،تكف جزءا  مف باث مركمة قائمة

 اياة  ممية.
  السعودية تبالجامعا التربية أصوؿ مجاالت في التربوا الباث

التربية هي مهمة التنمية اإلنسانية بكؿ أبعادها ومعانيها, وهي تستند إل  أصوؿ 
مػػف العمػػوـ التػػي تفيػػد فػػي فهػػـ جوانبهػػا الم تمفػػة مثػػؿ:  مػػـ االجتمػػاع واالقتصػػاد  مسػػتمدة

 ،والسياسة والفمسفة والتاري  و مـ النفس و مـ االجتمػاع والػديف واإلدارة وغيرهػا مػف  مػـو
يعني دراسة المسممات والفر يات التي تؤثر فػي الممارسػات التربويػة  هذب األصوؿ ودراسة

وتطورهػػا, وتهػػدؼ إلػػ  الكرػػؼ  ػػف الفر ػػيات والتطػػورات ب يػػة الوصػػوؿ إلػػ  نظػػاـ فكػػرا 
 .(97, ص6119منظـ لتوجيه العمؿ التربوا في مجاؿ التطبيؽ. )المعايطة  والاميبي, 

 Foundations ofأصػػوؿ التربيػػة  وتأسيسػػا   مػػ  مػػا سػػبؽ يمكػػف القػػوؿ إف

Education  هػي العمػـ الػذا يهػػتـ بدراسػة األصػوؿ أو األسػس التػػي يبنػ   ميهػا تطبيػػؽ
ثـ إنها الدراسة التي تهدؼ إل  تزويد الطالب أو الدارس بمجمو ػة النظريػات  ،تربوا سميـ

 ،ت والقػوانيفومصػادر هػذب النظريػا ،والاقائؽ والقوانيف التي توجه العمؿ التربوا التطبيقػي
أو نتػائ  التجريػب فػي  مػـ  ،قد تكػوف الفمسػفات الم تمفػة أو األديػاف أو القػيـ االجتما يػة

ولػػذلؾ  ،(67ص، 6111،  ػػامر) .الػػنفس واالجتمػػاع وغيرهػػا مػػف فػػروع المعرفػػة الم تمفػػة"
فػإف مجػػاالت الباػث التربػػوا دا ػؿ هػػذا العمػـ متعػػددة ومترػعبة بترػػعب هػذب الركػػائز وتمػػؾ 

يجعؿ الباث العممي في هذب المجاالت أمرا  صعبا  لكف هػذا ال يمنػا مػف مااولػة  األسس ما
الولوج دا ؿ هػذب المجػاالت وتاميػؿ الػرؤع والق ػايا الفكريػة الم تمفػة التػي تطرقػت إليهػا. 

وتاديػد  ،وهذا ما تسػع  الدراسػة الااليػة إلػ  استرػرافه ،(8ص ،6117 ،)توفيؽ  وموس 
 أولوياته.

 ،ة في الجامعات السعودية تعد مف أسبؽ الكميات مف ايث النرأةإف كميات التربي
ومػػف أكثػػر الكميػػات الجامعيػػة تنو ػػا فػػي  ،كمػػا إنهػػا تنترػػر فػػي م تمػػؼ األقػػاليـ والمنػػاطؽ

وت ػػـ العديػػد مػػف أ  ػػاء هيئػػة التػػدريس المػػؤهميف فػػي  ،ت صصػػاتها العمميػػة والدراسػػية
 م تمؼ الت صصات النظرية والعممية.

العميا مرامة مف مرااؿ التعميـ العالي التػي تمػي المرامػة الجامعيػة  تعد الدراساتو 
الدراسػػات العميػػا  مػػ  ا ػػتبلؼ و وتمػػن  درجتػػي الماجسػػتير و/ أو الػػدكتوراب فػػي أقسػػامها 
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الت صصات هو تدريب الطالب وتأهيمه لمباػث العممػي سػواء مػف  ػبلؿ المقػررات الدراسػية 
 ،ريهػػا  ػػبلؿ فتػػرة تدريبػػه فػػي الدراسػػات العميػػاالتػػي يدرسػػها أـ مػػف  ػػبلؿ األباػػاث التػػي يج

والدراسات العميا في أقساـ أصوؿ التربية ال ت تمؼ  ف غيرها مف أقساـ أصوؿ التربية مف 
 ايث العناية بتدريب الطالب وتأهيمه لمباث العممي.

 :التربية أصوؿ أقساـ في العممي لمباث العميا الدراسات طمبة إ داد
ية جيدة لقسػـ أصػوؿ التربيػة فػي الجامعػات السػعودية ال لد ـ  ريطة باثية تربو 

إلثػراء الجانػب المعرفػي وتوسػيا قائمػة  بار والػدكتو د ػـ مقػررات مرامتػي الماجسػتير  بد مف
سػػنويا و التػػي  المو ػو ات الباثيػػة لمطمبػة لم ػػروج بمجمو ػػة جيػدة مػػف الرسػػائؿ التربويػة

 ت دـ الواقا التربوا و االجتما ي.
ث العممػػي التربػػوا فػػي مجػػاالت أصػػوؿ التربيػػة بكميػػات التربيػػة يعػػد الطمبػػة لمباػػ

بالجامعػػات السػػعودية مػػف  ػػبلؿ مجمو ػػة مػػف المقػػررات األساسػػية التػػي تهػػدؼ تعػػريفهـ 
وأسػػػاليب تصػػػميمها وبنائهػػػا وتػػػدريبهـ  مػػػ   ،بػػػأنواع الباػػػوث التربويػػػة الكميػػػة والنو يػػػة

اصػػػائية بأنوا هػػػا مػػػف  ػػػبلؿ كمػػػا تهػػػدؼ إكسػػػابهـ أهػػػـ المفػػػاهيـ واألسػػػاليب اإل ،إنجازهػػػا
 التطبيؽ العممي  م  الازمة اإلاصائية المرهورة.

ففػػي جامعػػة أـ القػػرع يعػػد الطمبػػة مرامػػة الماجسػػتير لمباػػث العممػػي مػػف  ػػبلؿ 
مجمو ة أساسية مف المقررات هي: امقة باث فػي مجػاؿ التربيػة اإلسػبلمية ومقػرر طػرؽ 

الباػػث التربػػوا فػػي مصػػادر الترػػريا  الباػػث فػػي مجػػاؿ التربيػػة اإلسػػبلمية ومقػػرر منػػاه 
 الكميػػة وكالػػة- التربيػػة كميػػة- القػػرع أـ جامعػػةاإلسػػبلمي و ػػدد واػػدات كػػؿ منهػػا واػػدتاف )

 مرامػػة مقػػررات توصػػيؼ ،اإلسػػبلمية التربيػػة قسػػـ. المجتمػػا و دمػػة األكػػاديمي لمتطػػوير
الباػث  أما  م  مستوع الدكتوراب فيقدـ مقرر وااد هو مناه  ،(0ص ،0282 ،الماجستير
 الكميػة وكالػة-التربيػة كميػة- القػرع أـ جامعػةو دد واداتػه واػدتاف ) اإلسبلميةفي التربية 
 مرامػػة مقػػررات توصػػيؼ ،اإلسػػبلمية التربيػػة قسػػـ. المجتمػػا و دمػػة األكػػاديمي لمتطػػوير
 (0ص ،0282 ،الدكتوراب

وفػػي جامعػػة الممػػؾ سػػعود يػػدرس الطمبػػة فػػي مرامػػة الماجسػػتير ت صػػص أصػػوؿ 
 ،مقرر طرؽ الباػث ومقػرر اإلاصػاء التربػوا وكميهمػا يعػادؿ ثػبلث واػدات دراسػيةالتربية 

أمػا  مػ  مسػتوع برنػام   ،كما يدرسوف مقرر ندوة وباث في التربية و دد واداته وادتاف
دكتوراب الفمسفة في التربية: ت صص أصوؿ التربية فيدرسوف مقرر ندوب في تصميـ وبنػاء 

( وتطبيقاتػػه و ػػدد واػػدات كػػؿ منهمػػا 6فسػػي متقػػدـ )الباػػوث التربويػػة ومقػػرر إاصػػاء ن
 هػ (.0282، كمية التربية، وادتاف دراسيتاف)جامعة الممؾ سعود

أما جامعة اإلماـ مامد بف سعود اإلسبلمية فتقدـ  م  مستوع الماجستير مقػرر 
ومقرر قا ة باث و ػدد واػدات كػؿ مػنهـ  ،اإلاصاء التربوا ومقرر مناه  الباث التربوا
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أما  م  مستوع الدكتوراب فيقدـ القسـ مقرر مناه  الباث التربػوا )متقػدـ(  ،اداتثبلث و 
ومقرر المنه  الكيفػي ومقػرر تطبيقػات  ،و دد واداتهما وادتاف ،اإلاصاء )متقدـ( ومقرر

فػػي منػػاه  الباػػث و ػػدد واػػداتهما ثػػبلث واػػدات )موقػػا جامعػػة اإلمػػاـ مامػػد بػػف سػػعود 
 هػ (.0288، مسار أصوؿ التربية، قسـ التربية،  يةكمية العموـ االجتما، اإلسبلمية

يقدـ قسـ أصوؿ التربية في جامعة طيبة في مرامة الماجستير مقررا  مف وادتيف 
كمػػا يػػدرس  ،بعنػػواف منػػاه  الباػػث فػػي أصػػوؿ التربيػػة و "امقػػة باػػث فػػي أصػػوؿ التربيػػة
منػػاه  وطػػرؽ الطمبػػة مقػػررا  مػػف واػػدتيف فػػي اإلاصػػاء التربػػوا والااسػػوب يقدمػػه قسػػـ ال

 ،(21و ص  22ص ،0260 ،التدريس.)وكالة كمية التربية لمدراسات العميػا والباػث العممػي
) الباػثفيقدـ القسـ ثبلث مقررات مف ثبلث وادات وهي مناه   الدكتورابأما  م  مستوع 

 و امقة باث في أصوؿ التربية. ،المساي و التجريبي(

في قسـ أصوؿ التربية ببعض  لدكتوراباطمبة الماجستير و  إ دادمقررات  (0جدوؿ )
 الجامعات السعودية

 الجامعة ـ

 الدكتوراب الماجستير

 اسـ المقرر
 دد 
 الوادات

 اسـ المقرر
 دد 
 الوادات

جامعػػػػػػػػػة أـ  0
 القرع

امقػػػػػػػة باػػػػػػػث فػػػػػػػي التربيػػػػػػػة 
 اإلسبلمية

6 
 

مػػػػنه  الباػػػػث فػػػػي 
 اإلسبلميةالتربية 

6 

طػػػػػػرؽ الباػػػػػػث فػػػػػػي التربيػػػػػػة 
 اإلسبلمية

6   

منػػػػاه  الباػػػػث التربػػػػوا فػػػػي 
 اإلسبلميمصادر الترريا 

6   

جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة  6
 الممؾ سعود

 8 طرؽ الباث
 

نػػػػػدوة فػػػػػي تصػػػػػميـ 
وبنػػػػػػػػػػاء الباػػػػػػػػػػوث 

 التربوية

6 
 

 6 نفسي متقدـ إاصاء 6 ندوة باث في التربية

   8 التربوا اإلاصاء

جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة  8
مامد  اإلماـ

بػػػػػف سػػػػػعود 
 اإلسبلمية

 مناه  الباث
 

منػػػػػػػػػػػاه  الباػػػػػػػػػػػث  8
 التربوا)متقدـ(

6 

تطبيقػات فػػي منػػاه   8 قا ة باث
 الباث

8 

  8 التربوا اإلاصاء
 )متقدـ( اإلاصاء

6 

منػػػػػاه  الباػػػػػث فػػػػػي أصػػػػػوؿ  جامعة طيبة 2
 التربية

  الباػػػػػػػػػػػثمنػػػػػػػػػػػاه   6
           المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي)

8 
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 الجامعة ـ

 الدكتوراب الماجستير

 اسـ المقرر
 دد 
 الوادات

 اسـ المقرر
 دد 
 الوادات

 و التجريبي(

امقػػػػػػة باػػػػػػث فػػػػػػي  6 التربية أصوؿامقة باث في 
 أصوؿ التربية

8 

 ربوا والااسوبالت اإلاصاء
 

اإلاصػػػػػاء التربػػػػػوا  6
 االستداللي

 

8 

بااجػة  والػدكتورابأف مقػررات مرامتػي الماجسػتير  ( يت ػ 0مف الجدوؿ السػابؽ)
ت طية وادات دراسػية مكثفػة فػي منػاه  الباػث تهيػل الطالػب السػت داـ منػاه  باػث  إل 

 التعرؼ  م  مناه  الباث التربوا  ف كثب.  وتتي  له فرصة ،متنو ة

 إتقػافأف هذب المقررات غير كافيه لمتأكػد مػف قػدرة الطالػب  مػ   ظهر لنا أي اوي
أهػػـ مبػػادئ وأساسػػيات اإلاصػػاء لػػذلؾ نبلاػػظ أف التوجهػػات الجديػػدة لمجامعػػات السػػعودية 

تت مف مقررات في مهػارات الباػث و مبػادئ  سالبكالوريو وال طط الجديدة لمقررات مرامة 
ك طوة جيدة في زيػادة  ػدد الواػدات الدراسػية التػي  ،ةلمسنة التا يرية الجامعي اإلاصاء

وتسػػا د  مػػ  فػػت  مداركػػه وسػػعة  ،تسػػاهـ فػػي إ ػػداد الطالػػب الجػػامعي البااػػث المسػػتقبمي
  واطبل ه. افقه

لكػػف مػػا يسػػتاؽ و ػػعه فػػي الاسػػباف أنػػه مػػف أجػػؿ إنجػػاح وتطػػوير أداء أقسػػاـ 
ث التربويػػة التػػي تنتجهػػا هػػذب المممكػػة العربيػػة السػػعودية ولت ػػرج الباػػو  أصػػوؿ التربيػػة فػػي

مف كونها فقط دراسات  مميػة تفصػيمية  ػ مة أو أوراقػا  ولتصػب  ممموسػة  مػ   ،األقساـ
أرض الواقػػا,ال سػػيما فػػي ظػػؿ الظػػروؼ الراهنػػة و تزايػػد إنتػػاج الجامعػػات فػػي أ قسػػاـ أصػػوؿ 

تػاج الرسػائؿ فػبل بػد مػف تاديػد األولويػات إلن ،التربية لمرسائؿ التربوية في السنوات األ يػرة
, 6116)األسػػػػتاذ  والاجػػػػار, ( 62ص ،0556)الوكيػػػػؿ  وقػػػػد اقتػػػػرح كػػػػؿ مػػػػف  ،التربويػػػػة

 ،( )المجيػػػدؿ07ص ،6111 ،)قمػػػر  ومصػػػطف ، (015ص ،6111، ( )الؿ691-697ص
مرا ػػاة مجمو ػػة مػػف األسػػس  نػػد تاديػػد األولويػػات الباثيػػة والت طػػيط ( 012ص ،6111

س األطرواات والرسائؿ العممية التي ينتجهػا طمبػة تذكر منها البااثة ما يم ،لمباث العممي
 الدراسات العميا وهي: 

 األ ػػرع الباثيػػة الجهػػات لػػدع والمنتهيػػة القائمػػة الباػػوث  مػػ  لبلطػػبلع اليػػة و ػػا 
 .التربوية الباوث  مؿ في االزدواجية و دـ  ميها البناء ب رض

 مػػف واألكاديميػػة ويػػةالترب الباثيػػة الجهػػات بػػيف والتعػػاوف لبلتصػػاؿ فعالػػة قنػػوات وجػػود 
 . أ رع جهة مف التربوية الباوث نتائ  مف المستفيدة والجهات جهة
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 وتعريفهػػا الباثيػػة المرػػكبلت لتاديػػد التنفيذيػػة الجهػػات بعػػض فػػي مت صصػػيف تعيػػيف 
 .الباثية المركبلت هذب تاديد في تسا دهـ معمومات قوا د و ا أو,  مميا

 قػػومي طػػابا ذات مو ػػو ات هػػي ا يػػةالجم الباػػوث تتناولهػػا التػػي المو ػػو ات أف 
 أو  ميهػا تقػـو التي المركبلت أهمية مف تنبثؽ التي القصوع ألهميتها نفسها تفرض
 .  لها تتصدع التي الظواهر

 :الباثية ال ريطة مفهـو
( إف ال ريطػػػػة التربويػػػػة هػػػػي أداة ت طيطيػػػػة 7:9ص  ،ـ=??7يػػػػذكر السػػػػعيد )

مار المػوارد المتااػة بهػذا المجػاؿ ويتطمػب واسػتث ،لتر يص الواقا الباثي في مجاؿ ماػدد
ذلػػػؾ تكػػػامبل  فػػػي وجهػػػات النظػػػر بػػػيف  ػػػدد مػػػف ال بػػػراء والمت صصػػػيف فػػػي ذلػػػؾ المجػػػاؿ 
واالستفادة مف  براتهـ وقدرتهـ  مي الادس واالستبصار العممي والت يؿ اإلبدا ي لممجػاؿ 

 الباثي.
قػات التفا ميػة ـ( فعرفت ال ريطة الباثية بأنها ربكة مػف العبل<800أما  وض )

والتي تعتبر مؤرػرات لبلاتيػاج الباثػي  ،بيف العناصر الرئيسية لمجاالت الفكر ذات األهمية
 مػ   ،(ثبلثة )الما ي والاا ر والمسػتقبؿفي ميداف مف مياديف الاياة بأبعادها الزمنية ال

يمنػا أف يتـ فيها ترتيب المو و ات والق ايا التي تاتاج إل  تركيز مف المت صصيف بما 
والتػػي يمكػػف  ،مػػف التكػػرار واالزدواجيػػة ومااولػػة التوصػػؿ إلػػ   ػػدد متكامػػؿ مػػف الباػػوث

 تاديدها بفترات زمنية تسهؿ  م  مت ذا القرار تنفيذها.
( ال ريطػة الباثيػة بأنهػا  مػؿ جمػا ي :>-9>ص، ـ==?7كما  رؼ الز تػرا )

اطيػة يكػوف  مػبل ناجاػا وبقدر ما يتوفر لهذا العمؿ مف صفة المراركة والديموقر  ديمقراطي
وهي تكرؼ  ف نوااي القػوة وال ػعؼ . مؤديا بالفعؿ وماققا ألهداؼ الدراسات المستقبمية

في النظاـ التربوا وتصمـ  م  مدع زمني معيف في ادود مرتكزاتها وامالهػا وهػي أسػموب 
 قبلنػػي ومصػػدر العقمنػػة هػػو اال تمػػاد  مػػ  المعطيػػات والبيانػػات الدقيقػػة المبلئمػػة التػػي 
نستقيها مػف أرض الواقػا ثػـ يعمػؿ فيهػا التاميػؿ والتفسػير والتقػويـ بػؿ ي  ػعها أكثػر مػف 

 ذلؾ لعمميات التنبؤ تاسبا لممستقبؿ. 
و ميػػػه يمكػػػف القػػػوؿ: إف ال ريطػػػة الباثيػػػة هػػػي  طػػػة ماػػػددة مجسػػػدة لمتطػػػور 

 ،=??7، أو مجتمػػػا مامػػػي. )فهمػػػيالمسػػػتقبمي المسػػػتهدؼ لمتعمػػػيـ  مػػػ  مسػػػتوع إقمػػػيـ 
وأهػػداؼ  ،وأهػػداؼ تنبؤيػػه ،فػػيمكف اصػػرها فػػي أهػػداؼ تر يصػػية ،مػػا أهػػدافها( أ<<7ص

ت ييػر   امة. ولبناء ال ريطة البد مف توافر  ريطة فكرية لممجاؿ وهي ليست ثابتة بػؿ فػي
لػػذا فػػإف هنػػاؾ ااجػػة إلػػ  مراجعػػة هػػذب  ،مسػػتمر باكػػـ التطػػورات التػػي تاػػدث فػػي المجػػاؿ

النمػوذج  Tomas Conمػؽ  ميهػا تومػاس كػوف وقػد أط ،ال رائط الباثية كػؿ فتػرة زمنيػة
باإل افة  ،األساسي الذا يرمؿ التعميمات الرمزية المرتركة والمسممات النظرية األساسية
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إل  النماذج المتفؽ  ميها والقيـ ومف  بلؿ هذب العناصر يكػوف هنػاؾ اتفػاؽ فػي المجتمػا 
البااثيف بالدراسات العميا العممي لمجاؿ ما  م  المركبلت المماة التي تاتاج إل  اؿ مف 

 (.<80ص، >800، ) بد الرافي
 الباثية ال ريطة فمسفة

لػػـ ترتفػػا األصػػوات التػػي تنػػادا بوجػػوب استرػػراؼ المسػػتقبؿ ورسػػـ  رائطػػه مػػف 
فالمطالبػػة برسػػـ ال ػػرائط  ،فػػراغ بػػؿ وقفػػت وراءهػػا رؤيػػة فمسػػفة وتوجهػػات فكريػػة منطقيػػة

جػاءت رد فعػؿ  ،ؿ أصػوؿ التربيػة برػكؿ  ػاصالباثية بركؿ  اـ وال رائط الباثية في مجا
التي تـ إنجازها في مجاؿ أصوؿ التربية  ف تاقيؽ التكامؿ والرموؿ  ،لعجز نتائ  الباوث

ونظػرا  ألف فمسػفة ال ريطػة الباثيػة تمثػؿ مجمو ػة مػف الػرؤع  ،بيف مجاالت أصوؿ التربية
وطبيعػػة  ،روؼ العصػػرالفكريػػة واأليديولوجيػػة المبنيػػة  مػػ  أسػػس ومرتكػػزات يرا ػػ  فيهػػا ظػػ

وتوجهاته المستقبمية لذا فإف صياغة هذب الفمسػفة تاتػاج إلػ  مرا ػاة مػا يمػي :  ،المجتما
 (651-657ص، 6116، ) بد الباسط

 األرػػكاؿ بكافػػة مواردهػػا واسػػت بلؿ الطبيعػػة تطويػػا فػػي الػػدوؿ بػػيف المامػػـو السػػباؽ 
 واالتصػػػاالت الرقميػػػة ةواألجهػػػز  الدقيقػػػة والصػػػنا ات اآلليػػػة كالااسػػػبات ،التكنولوجيػػػة
 . واإلنترنت الصنا ية األقمار و بر البلسمكية

 المكتوبػة والجػزاءات والمعايير والقيـ والمبادئ العالمية األ بلقيات مف مجمو ة ظهور 
 القهػرا التامػؿ إلػ  وتدفعها ب يرها  بلقتها في المجتمعات توجه والتي المكتوبة وغير
 إلاػػداث اليػػات مػػف ذلػػؾ  مػػ  يترتػػب ومػػا ،إليهػػا تميػػةالمن األقػػاليـ تجػػاب التزاماتهػػا مػف

  .التوازف
 تفر ػػه ممػػا الػػرغـ فعمػػ  ،الثقافيػػة وهويتػػه لممجتمػػا القػػومي الطػػابا إهمػػاؿ صػػعوبة 

 القيميػة وأنسػاقها لممجتمعػات البنػائي الجانػب  م  أثرت ت يرات مف العصرية الظروؼ
 السػػائدة والقػػيـ تجاهػػاتاال  ت ييػػر الصػػعب مػػف أنػػه إال ،المسػػتقبمية طموااتهػػا ووجهػػت
  .متكامبل   نظاما   يعد القيـ نظاـ ألف نظرا   وليمة يـو بيف مباررة بصورة

  :ومرتكزاتها الباثية ال ريطة أسس

 ،ترتكػػز فمسػػفة ال ريطػػة الباثيػػة  مػػ  العديػػد مػػف األسػػس أهمهػػا ) بػػد الباسػػط
 (: 811-655ص ص ، 6116

 بصػػفة التربيػػة أصػػوؿ جػػاالتم فػػي والباػػث  امػػة بصػػفة التربػػوا الباػػث ربػػط إف 
  مػ  المػادا الطػابا وغمبػة العصػرية التطػورات تفر ػه اتمػي أمػر بالتنميػة  اصة
  ػبلؿ مػف تاقيقػه يمكف توازف إ ادة يقت ي وهذا ،األفراد وسموكيات الاياة جوانب
 .الباوث مف النوع هذا
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 تربيػةال أصػوؿ باػوث مػف لمتنميػة القوميػة االسػتراتيجية أهداؼ متطمبات تاقيؽ إف 
 يجػب ومػا باػوث مػف إنجػازب تػـ مػا  بللهػا مػف يت ػ  باثيػة  ريطػة رسػـ يقت ي
 والسياسػات األهػداؼ كو ػوح: الباوث هذب إلجراء الدافعة المؤررات وكذلؾ ،إجراؤب

 والدراسػػات بػالمراجا وبيػاف ،اال تيػػار أولويػات وتاديػد ،باػػث كػؿ بصػياغة المتصػمة
 . المرتبطة

 لممنػػاخ تهيئػػة يتطمػػب التنميػػة باسػػتراتيجية تػػرتبط باػػوثب لمقيػػاـ البػػااثيف توجيػػه إف 
 وتزويػدهـ ،التنمويػة و ططهػا الدولػة ببػرام  البػااثيف وتبصػير ،ذلػؾ  مػ  المرجا
 فػػي باوثػػا   تتطمػػب التػػي التعميميػػة وغيػػر التعميميػػة األنرػػطة  ػػف معمومػػات بقا ػػدة
 تمكػنهـ تػيال البػدائؿ أف ػؿ ا تيػار فػي الاريػة مػناهـ مػا ،التربيػة أصوؿ مجاالت

 .الصائبة القرارات ات اذ مف
 فػي لػؤلداء الماػددة والموجهات والمعايير القيـ مف نظاـ الباثية لم ريطة يتوافر أف 

 هػذا ،بمو ػو اتها وااللتػزاـ إليها البااثيف اجتذاب في أهمية مف لذلؾ لما باث كؿ
 األفكػػار فػػي والتجديػػد لمت ييػػر البػػااثيف قابميػػة زيػػادة فػػي ذلػػؾ إسػػهاـ إلػػ  باإل ػػافة
 . الباثية واألساليب

 ر ػػها يػػتـ التػػي الباػػوث بػػيف والتطػػابؽ االتسػػاؽ الباثيػػة ال ريطػػة فػػي يرا ػػ  أف  
 التوجػه لهػذا لمػا الم تمفػة بجوانبهػا لمتنميػة الفعمية االاتياجات وبيف البااثيف  م 
 بػه يقومػوف ما بأهمية اإلاساس نتيجة مرتدة بت ذية البااثيف تزويد في أهمية مف
 . ودراسات باوث فم

  :الباثية ال ريطة أهداؼ تاقيؽ متطمبات
 المتطمبػػات مػػف مجمو ػػة مرا ػػاة مػػف البػػد الباثيػػة ال ريطػػة أهػػداؼ تتاقػػؽ لكػػي

 ( 810-811ص ،6116 ،الباسط  بد: )اآلتي في صبلح ل صها
 القػادرة الباثيػة الكػوادر لتكػويف البػااثيف إ داد برام  في أساسية ت ييرات إاداث 

 . التنمية بقطا ات المرتبطة والدراسات الباوث بإجراء ياـالق  م 
 وتزويػد ،التربيػة بكميػات العممػي لمباػث البلزمػة الماديػة و الفنية اإلمكانات توفير 

 لكيفيػػة البػػااثيف توجيػػه مػػا ،المقتراػػة الباثيػػة ال ريطػػة مػػف بصػػورة كميػػة كػػؿ
 إال الباوث هذب كرارت  دـ في وأي ا   والدراسات الباوث إجراء في منها االستفادة

 . ذلؾ األمر اقت   إذا

 واألسػػاليب والطػػرؽ ،الباثيػػة والمنػػاه  االتجاهػػات أاػػدث  مػػ  البػػااثيف إطػػبلع 
 رسػػـ وطرائػػؽ أسػػاليب ذلػػؾ فػػي بمػػا وتقنياتػػه الباػػث مجػػاؿ فػػي والاديثػػة الفعالػػة
 . الباثية ال رائط وتصميـ
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 جراءات أهداؼ مراجعة  ال ريطػة فػي إلنجازهػا دةالماػد الزمنية والفترات الباوث وا 
 أو المجتمػػا متطمبػػات أو العصػػرية الظػػروؼ ت يػػر  ػػوء فػػي المقتراػػة الباثيػػة
  األفراد ااجات

 :الباثية ال ريطة نجاح  وامؿ

(  ددا  مف العوامؿ التي يمكف أف تكػوف  وامػؿ نجػاح 9:ص ،<800ادد سميـ )
 لم ريطة الباثية و هي:

 اددةم أهداؼ ذات رصينة باثية سياسة صياغة. 
 ومراميها األولويات  م  االتفاؽ. 
 وصػػػػياغة السياسػػػػة إ ػػػػداد مرااػػػػؿ كػػػػؿ فػػػػي القػػػػرار وصػػػػانعي مت ػػػػذا إرػػػػراؾ 

 .االستراتيجية

 العميػا الدراسػات وبػرام  ،فيهػا الباػوث ومراكز ،الم تمفة الجامعات بيف التنسيؽ، 
 .بينها الصبلت لتقوية الية و مؿ

 توظيفها وتأميف المطموبة المعمومات توفير. 

 لها البااثيف تفهـ مف والتأكد امها وأساليب الباثية الق ايا تاديد. 

 الوظيفي اإلدارا الهيكمي التنظيـ قوة. 

 الممكف والمرجو المتاح المرجو بيف العممية المفا مة. 

 مػػا متكػػامبل الباػػوث مجػػاؿ فػػي المهػػارة ورفػػا والتأهيػػؿ لمتػػدريب مؤسسػػات وجػػود 
 .ال ارجي الهيكؿ

  بالباوث تهتـ التي لدورياتوا المراجا توفير. 

 :التربية أصوؿ مجاؿ في الباثية ال ريطة

ال بػػد لمتربيػػة بكػػؿ مجاالتهػػا أف تسترػػرؼ فػػي ظػػؿ التاػػديات والمت يػػرات الدوليػػة, 
وأصػب  مػف  ،المستقبؿ بكػؿ صػورب الممكنػة. لتسػتطيا التعامػؿ مػا معطيػات العصػر القػادـ

ال رورا لها أف تتعاوف وتتفا ؿ فيما بينها وفيما بينها وبيف المؤسسات األ رع مػف أجػؿ 
، ال طػػوات الهامػػة السترػػراؼ المسػػتقبؿ والمتمثمػػة فػػي اآلتػػي: )سػػميـتاقيػػؽ مجمو ػػة مػػف 

 (;:ص ، <800
 ومػف, وم ػمونه ورػكمه واجمػه دورب ايػث مػف العممػي لمباػث الػراهف الو ػا تقويـ 

 .إطارها في يعمؿ الذا السياسات  وء في األهداؼ تمبية ايث
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  العمػؿ أجػؿ مػف العممػي والباػث التعمػيـ لمؤسسػات الاقيقيػة االاتياجات واصر مس 
 .األداء وتفعيؿ تطوير  م 

 العممي والباث التعميـ لمؤسسات األداء تطورات رصد. 

 ثػـ ومػف ا نهػ تػتم ض التػي والظػواهر المؤرػرات  مػ  والوقػوؼ التقػويـ نتائ  تاميؿ 
 .العممي والباث التعميـ مؤسسات أداء تطوير سبؿ لدراسة الاقيقية المؤررات و ا

 اإلجراءات المنهجية لمدراسة:
لمبلءمتػه لتاقيػؽ  الوصفي المنه  أاد متبعة الدراسة في البااثة سارت :الدراسة منه 

 أهداؼ الدراسة.
 :الدراسة مجتما

اء هيئػة التػدريس فػي أقسػاـ أصػوؿ يتألؼ مجتما الدراسة األوؿ مف جميا أ  ػ
(   ػػػوا  مػػػوز يف  مػػػ  الناػػػو المبػػػيف فػػػي 002و ػػػددهـ ) ،التربيػػػة بالجامعػػػات السػػػعودية

 ( أدناب.6الجدوؿ )

في أقساـ أصوؿ التربية   صائص  ينة الدراسة مف أ  اء هيئة التدريس (6جدوؿ )
 بالجامعات السعودية

 الجامعة ـ

 أستاذ أستاذ مرارؾ أستاذ مسا د

 جموعالم

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 21 8 7 6 1 09 9 جامعة الممؾ سعود 0

 61 0 8 - - - - جامعة أـ القرع 6

8 
جامعة اإلماـ مامد 
 02 - 2 0 2 0 2 بف سعود اإلسبلمية

 60 0 6 0 8 1 2 جامعة طيبة 2

9 
جامعة الممؾ  بد 

 00 - - 6 - 7 6 العزيز

 002  المجموع

 الطمبػة أ ػدها التػي والػدكتوراب الماجسػتير رسػائؿ جميا الدراسة جتمامكما رمؿ 
 العميػا الدراسػات مستوع  م  التربية أصوؿ في برام  بتقديـ الم تصة باألقساـ الممتاقوف

  ػددها وكاف (هػ0241-0241) الفترة في مناقرتها تمت والتي ،سعودية جامعات أربا في
 .رسالة( 244)
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  :الدراسة  ينة

(   ػػوا  مػػف أ  ػػاء هيئػػة التػػدريس المنتسػػبيف 80 ينػػة الدراسػػة مػػف )تكونػػت 
 ،( يو ػػ   صػػائص هػػذب العينػػة8والجػػدوؿ ) ،ألقسػػاـ أصػػوؿ التربيػػة بالجامعػػات السػػعودية

 والجامعة التي يعمموف فيها.  ،مف ايث الدرجة العممية
  صائص  ينة الدراسة مف أ  اء هيئة التدريس في أقساـ أصوؿ التربية (8جدوؿ )

 بالجامعات السعودية

 النسبة المئوية التكرار الفئة القسـ

الدرجة 
 العممية

 %90.20 02 أستاذ

 %81.7 06 أستاذ مرارؾ

 %5.21 8 أستاذ مسا د

 %011 80 المجموع

 الجامعة

 %69.1 1 جامعة الممؾ سعود

 %20.52 08 جامعة طيبة

 %8.68 0 جامعة الممؾ  بد العزيز

 %02.08 9 القرع أـجامعة 

جامعة اإلماـ مامد بف 
 سعود

2 06.5% 

 011 80 المجموع

أف أغمػػب أفػػراد مجتمػػا الدراسػػة مػػف أ  ػػاء هيئػػة  السػػابؽيت ػػ  مػػف الجػػدوؿ 
بينما بم ت نسبة مف هـ  م  درجة أسػتاذ  ،%90.20التدريس هـ مف درجة أستاذ بنسبة 

األقػػؿ ايػػث بم ػػت وكانػػت نسػػبة مػػف هػػـ  مػػ  درجػػة أسػػتاذ مرػػارؾ هػػي  ،%81.7مسػػا د 
5.21 .% 

أما توزيا أفراد العينػة  مػ  الجامعػات فكانػت  مػ  الترتيػب التػالي: جامعػة طيبػة 
ثػػـ جامعػػة أـ القػػرع بنسػػبة  ،%6921تمتهػػا جامعػػة الممػػؾ سػػعود بنسػػبة  ،%20252بنسػػبة 
ثػػـ جامعػػة  ،%0625تمتهػػا جامعػػة اإلمػػاـ مامػػد بػػف سػػعود اإلسػػبلمية بنسػػبة  ،% 02208

 %.8268زيز بنسبة الممؾ  بد الع
 الفتػرة فػي نوقرػت التػي التربيػة أصػوؿ فػي والػدكتوراب الماجسػتير رسػائؿ لتاديدو 

 إلػػػ  الرجػػػوع تػػػـ رسػػػالة كػػػؿ لمم ػػػص صػػػورة  مػػػ  الاصػػػوؿ وكػػػذلؾ ،(هػػػػ0241-0241)
 مامػد اإلماـ وجامعة ،سعود الممؾ وجامعة ،القرع أـ جامعة مف كؿ في المركزية المكتبات
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 بمر المقارنة التربية ورسائؿ اإلدارية األصوؿ رسائؿ استبعاد وبعد ،طيبة وجامعة سعود بف
 .رسالة( 444) الاالية الدراسة  ينة الرسائؿ  دد

 :الدراسة أداة
اسػػت دمت االسػػتبانة أداة لجمػػا البيانػػات البلزمػػة لئلجابػػة  ػػف السػػؤاؿ األوؿ مػػف 

د مػػف صػػدقها وثباتهػػا وأسػػئمته الفر يػػة وقػػد مػػرت إجػػراءات بنائهػػا والتأكػػ ،أسػػئمة الدراسػػة
 وتطبيقها وتصاياها وفقا  لم طوات التالية:

 :بناء أداة الدراسة
تمت مراجعة بعض األدبيات والدراسات السابقة والمت صصػة فػي مجػاالت أصػوؿ 

وفػػي  ػػوء هػػذب المراجعػػة  ،التربيػػة واالطػػبلع  مػػ   ػػدد مػػف المواقػػا اإللكترونيػػة الم تصػػة
 . أ دت االستبانة في صورتها األولية

 :صدؽ أداة الدراسة
مػف  إلجػراءيفتػـ إ  ػا ها  ،لمتأكد مف أف االستبانة تقيس ما يفترض أف تقيسه

وصػػدؽ االتسػػاؽ الػػدا مي. ولمتاقػػؽ مػػف الصػػدؽ  ،همػػا الصػػدؽ الظػػاهرا ،أنػػواع الصػػدؽ
الظاهرا لبلستبانة تـ  ر ها  مػ  مجمو ػة مػف الماكمػيف طممػب مػنهـ إبػداء الػرأا اػوؿ 

ا مػػف ايػػث نو يػػة المفػػردات وكيفيػػة صػػياغتها ومػػدع و ػػوح هػػذب الصػػورة ال ارجيػػة لهػػ
 ،ومػدع و ػوح ودقػة تعميمػات االسػتبانة ،وانتماء كؿ  بارة لمماػور الػذا تتبعػه ،المفردات

 ومدع مبلئمة االستبانة لم رض الذا و عت مف أجمه.
أمػػا صػػدؽ االتسػػاؽ الػػدا مي فقػػد تػػـ التاقػػؽ منػػه بعػػد تطبيػػؽ األداة مػػف  ػػبلؿ 

وقػد  ،تنتمػي إليػه ؿ ارتباط بيرسوف لكؿ  بارة ما الدرجػة الكميػة لمماػور الػذااساب معام
( أدنػػػاب أف ارتبػػػاط جميػػػا العبػػػارات 2أظهػػػرت النتػػػائ  اإلاصػػػائية كمػػػا يو ػػػاها الجػػػدوؿ )

 مما يعني أف األداة تقيس ريئا  واادا .  ،بالماور الذا تنتمي إليه كاف موجبا  وداال  

 
 
 
 

رسوف لكؿ  بارة مف  بارات االستبانة ما الدرجة الكمية لمماور معامؿ ارتباط بي (2جدوؿ)
 الذا تنتمي إليه
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 رقـ
 الماور

  دد
مفردات 
 الماور

 العبارات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 00 .739** .788** .769** .749** .643** .682** .750** .617** .602** .700** .725** 

6 11 .691** .714** .763** .591** .718** .634** .773** .533** .724** .749** .730** 

8 7 .689** .704** .533** .668** .307* .777** .568** .767**    

4 11 .536** .520** .538** .577** .667** .773** .601** .556** .593** .522** 730** 

9 7 .699** .634** .762** .556** .576** .515** .769**     

6 7 .689** .704** .533** .668** .307* .777** .568**     

7 9 .689** .704** .533** .668** .307* .777** .568** .767** .724**   

  1.10االرتباط داؿ  ند مستوع   1.19االرتباط داؿ  ند مستوع 

 أم ػدت االسػتبانة فػي صػورتها النهائيػة لتاػوا ،وبعد األ ذ بمبلاظػات الماكمػيف
 ما يمي:

الرسػػالة المرفقػػة التػػي تو ػػ  مو ػػوع الدراسػػة وأهػػدافها وأهميػػة تعػػاوف أفػػراد العينػػة  .1
 لتاقيؽ هذب األهداؼ.

 الجامعة(.-الت صص الدقيؽ-البيانات التصنيفية )الدرجة العممية .2
( مفػردة إجابتهػا وكانػت اإلجابػة 28المفردات التي تتكوف منها االسػتبانة بمػر  ػددها ) .3

باإل افة إل  جػزء  ،ت دـ لئلجابة  نها مقياس ليكرت  ماسي التدرجواس ، نها مقيدة
 مااور هي: 7لئلجابة المفتواة. وقد وز ت المفردات  م 

  ( مفردة.00وت مف ) لمتربية الفمسفية األصوؿ في األساسية الباث مجاالتماور 

  ( مفردة00وت مف ) لمتربية االقتصادية األصوؿ في األساسية الباث مجاالتماور. 
 ( مفردات.7وت مف ) لمتربية التاري ية األصوؿ في األساسية الباث مجاالت ماور 
 وت ػػمف  لمتربيػػة والثقافيػػة االجتما يػػة األصػػوؿ فػػي األساسػػية الباػػث مجػػاالت ماػػور

 ( مفردة.00)
  مفردات.( 7وت مف ). لمتربية النفسية األصوؿ في األساسية الباث مجاالتماور 
  ( مفردات. 7وت مف ) لمتربية السياسية األصوؿ في ةاألساسي الباث مجاالتماور 
  (مفردات. 5وت مف ) لمتربية اإلسبلمية األصوؿ في األساسية الباث مجاالتماور 

 :ثبات أداة الدراسة
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لمتاقؽ مف ثبات االسػتبانة اسػت دمت طريقػة االتسػاؽ الػدا مي بتطبيػؽ معادلػة  
وهي قيمػة  ،(12729معامؿ ألفا ) وقد بم ت قيمة ،(Cronbach's Alphaألفا كرونباخ )

كذلؾ قيمة ألفا لجميا  ،( يو   قيـ ألفا لكؿ ماور9تدؿ  م  ثبات مقبوؿ. والجدوؿ رقـ )
 المااور.

 لمااور الدراسة نتائ  معادلة الفا كرونباخ (9جدوؿ )

 المااور ـ
 دد 
 المفردات

 قيمة معامؿ
 ()  ألفا

 0.762 00 الباث في األصوؿ الفمسفية لمتربيةماور   .0

 0.852 06 الباث في األصوؿ االقتصادية لمتربية ماور  .6

 0.788 7 الباث في األصوؿ التاري ية لمتربية ماور  .8

 0.768 00 الباث في األصوؿ االجتما ية و الثقافية لمتربية ماور  .2

 0.604 7 الباث في األصوؿ النفسية لمتربية ماور  .9

 0.701 7 الباث في األصوؿ السياسية لمتربية ماور  .2

 0.882 9 الباث في األصوؿ اإلسبلمية لمتربية ماور  .7

 0.765 63 جميا المااور  .1

 :تصاي  أداة الدراسة

صماات اسػتجابات العينػة وفػؽ ال يػارات ال مسػة المتااػة لكػؿ مجػاؿ ولكػؿ فقػرة 
ػػن  كػػؿ  يػػار منهػػا قيمػػة  دديػػة  مػػ  الناػػو  مػػف فقػػرات االسػػتبانة أو المجػػاالت بايػػث مم

 ( أدناب:2الجدوؿ )المو   في 
 
 
 
 

 تصاي  أداة الدراسة (2جدوؿ )

 مهمة مهمة جدا التقدير
مهمة نو ا 

 ما
 غير مهمة

غير مهمة 
  م  اإلطبلؽ
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 0 6 8 2 9 الدرجة

 68العبارة رقـ ) ،( وهي ثبلث  باراتMissing Valuesأما العبارات المتروكة )
سط والنسػبة وفػؽ الاػاالت التػي ( فمقد تـ التعامؿ معها بإسقاطها واساب المتو 92- 21-

ولتفسػػػير قيمػػػة المتوسػػػط الاسػػػابي فػػػي مقيػػػاس ليكػػػرت  اسػػػتجابت فعػػػبل  لتمػػػؾ العبػػػارات.
ثػػـ تقسػػيمه  مػػ   ػػدد  بليػػا المقيػػاس لماصػػوؿ  ،(2=0-9) تػػـ اسػػاب المػػدع ،ال ماسػػي

وبعػد ذلػؾ تػـ إ ػافة هػذب القيمػة إلػ  أقػؿ  ،(1.1= 9÷2) أا ، م  طوؿ ال ميػة الصػاي 
أو بدايػػة المقيػػاس وهػػي الوااػػد الصػػاي ( وذلػػؾ لتاديػػد الاػػد األ مػػ  ) لمقيػػاسقيمػػة فػػي ا
 وهكذا أصب  طوؿ ال بليا والتقدير المفظي لها كما هو مو   في الجدوؿ : ،لهذب ال مية

 ( تفسير قيمة داللة المتوسطات7جدوؿ )
 التقدير المفظي طوؿ ال مية ـ

 غير مهمة  م  اإلطبلؽ 0.11 إل  0 0

 غير مهمة 6.21 -0.10 6

 مهمة نو ا ما 8.21 – 6.20 8

 مهمة 2.61 – 8.20 2

 مهمة جدا 9 – 2.60 9

  ينة مف البيانات لجما است دامها سبؽ التي األداة نفس البااثة كما است دمت
 النهائيػة صػورتها فػي االسػتمارة وأصػبات الرسػائؿ لتصػنيؼ اسػتمارة إل  واولتها ،ال براء
 الرسػالة  نػواف يقابمهػا ،تاتهػا المندرجػة الفر يػة والمجػاالت رئيسػةال المجػاالت مػف مكونة

  نػػد بتعبئتهػػا سػػتقـو التػػي البيانػػات وهػػي ،النرػػر وتػػاري  الجامعػػة واسػػـ العمميػػة والدرجػػة
 .التصنيؼ
 :طريقتيف البااثة است دمت التصنيؼ أداة ثبات مف ولمتأكد 

 أساس  م  الرسائؿ مف دد  بتصنيؼ قامت إذ ،الزمف  بر نفسها ما البااثة اتفاؽ .أ
 ،مجػػاؿ لكػػؿ رسػػائؿ  رػػر بمعػػدؿ ومنهجهػػا وأسػػئمتها ومرػػكمتها وأهػػدافها  ناوينهػػا
 معامػػؿ البااثػػة اسػػتعممت وقػػد ،أسػػبو يف التصػػنيفيف بػػيف مػػا الزمنيػػة المػػدة وكانػػت
 تراواػت المعػامبلت هػذب مقػادير أف فوجػدت ،االرتباط معامبلت لقياس بيرسوف ارتباط

 (. 17.4) و ،( 17.0) بيف ما
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 أف بعػد ،()بأ تهػا البااثػة اسػتعانت: ثبات التاميؿ  ف طريؽ االتفػاؽ بػيف الماممػيف .ب
 تمػؾ تطبيػؽ وكيفيػة ،اسػت دامها أسػموب لها ووصفت التصنيؼ استمارة  م  أطمعتها
 التصنيؼ أداة است داـ  م  قادرة الثانية المبلاظة أف مف تأكدت أف وبعد ،االستمارة
 وبعػػد ،مجػػاؿ لكػػؿ أ ػػرع رسػػائؿ  رػػر بتصػػنيؼ منفػػردة منهمػػا كػػؿ بػػدأت جيػػد برػػكؿ

 :اآلتية بتطبيؽ المعادلة االتفاؽ نسبة اساب تـ التصنيؼ مف االنتهاء

 = نسبة االتفاؽ
  دد مرات االتفاؽ

× 100 
  دد مرات االتفاؽ +  دد مرات اال تبلؼ

 أا األداة  ثبػات   مػ تػدؿ  اليػة نسػبة وهي% 88 الماممتيف بيف االتفاؽ نسبة بم ت وقد
 .التصنيؼ إلجراء صالاة القائمة في الماددة الفئات أف
وبػػدأت  ،بعػػد تاقػػؽ البااثػػة مػػف صػػدؽ وثبػػات االسػػتمارة أصػػبات جػػاهزة لمتصػػنيؼ .ج

 بتصنيؼ العينة الكمية.

 :(البيانات ومعالجة اإلاصائي التاميؿ) اإلاصائية األساليب
واسػػػت دمت  (spss) ببرنػػػام لممعالجػػػة اإلاصػػػائية لمبيانػػػات تمػػػت االسػػػتعانة 

والنسػػبة المئويػػة ثػػـ اسػػت دـ معامػػؿ ارتبػػاط الرتػػب  ،التكػػرار اال تبػػارات اإلاصػػائية التاليػػة:
لسػػبيرماف لمكرػػؼ  ػػف االرتبػػاط بػػيف ترتيػػب أ  ػػاء هيئػػة التػػدريس لمجػػاالت الباػػث فػػي 

 الاالية. أصوؿ التربية وترتيبها وفقا  إلنتاجها في الجامعات األربا التي هي ماؿ الدراسة
 : رض نتائ  الدراسة ومناقرتها

  نتائ  اإلجابة  ف السؤاؿ األوؿ لمدراسة
مػا أهػـ لئلجابة  ف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة الذا ينص  م : 

مجاالت الباث األساسية في أصوؿ التربية كما يراها أ  اء هيئة التػدريس فػي الجامعػات 
الناػػراؼ المعيػػارا لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت السػػعودية؟" تػػـ اسػػاب المتوسػػط الاسػػابي وا

مػا بيػاف التقػدير الػذا اصػؿ  ميػه  ،ت صص أصوؿ التربية ثـ ترتيبها اسػب متوسػطاتها
 .(1)كؿ مجاؿ ورتبته وكانت النتائ  كما يو اها الجدوؿ 

 
 

                                                           
،نػػورث جامعػػة - الهندسػػة كميػػة – الااسػػب هندسػػة بكػػالوريوس  مػػ  ااصػػمة امػػزة، رػػهرزاد الهوسػػاوا 

 .المتادة الواليات – كارولينا
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 أ  اء هيئة التدريس مجاالت الباث األساسية في أصوؿ التربية كما يراها (1جدوؿ )
 سب متوسطاتهامرتبة تنازليا  ا

 ـ
مجػػػاالت الباػػػث األساسػػػية فػػػي 

 أصوؿ التربية

المتوسط 
 الاسابي

االناراؼ 
 المعيارا

 الترتيب التقدير

 0 مهمة جدا 0.51 4.54 األصوؿ السياسية لمتربية 0

 6 مهمة جدا 0.76 4.48 األصوؿ اإلسبلمية لمتربية 6

 8 مهمة جدا 0.56 4.44 األصوؿ الفمسفية لمتربية 8

 2 مهمة جدا 0.65 4.41 ؿ االقتصادية لمتربيةاألصو 2

9 
األصػػوؿ االجتما يػػة و الثقافيػػة 

 لمتربية
 9 مهمة جدا 0.62 4.35

 2 مهمة جدا 0.65 4.33 األصوؿ النفسية لمتربية 2

 7 مهمة جدا 0.82 4.18 األصوؿ التاري ية لمتربية 7

  1.91 2.85 المتوسط العاـ

سطات الاسابية لممجاالت السبعة قد تراواػت مف الجدوؿ السابؽ أف المتو يت   
 وأف جميعهػػا تقػػا  ػػمف الفئػػة العميػػا مػػف فئػػات المقيػػاس ال ماسػػي ،2.01- 2.92بػػيف 

 أما ترتيب هذب المجاالت فكاف كالتالي: ،مهمة جدا ()

 ( 2.92األصوؿ السياسية لمتربية في المرتبة األول  بمتوسط بم ت قيمته .) 
  (.2.21في المرتبة الثانية بمتوسط بم ت قيمته )األصوؿ اإلسبلمية لمتربية 
 ( 2.22األصوؿ الفمسفية لمتربية في المرتبة الثالثة بمتوسط بم ت قيمته) . 

 ( 2.20األصوؿ االقتصادية لمتربية في المرتبة الرابعة بمتوسط بم ت قيمته.) 

 تػه األصوؿ االجتما ية والثقافية لمتربيػة فػي المرتبػة ال امسػة بمتوسػط بم ػت قيم
(2.89.) 

 ( 2.88األصوؿ النفسية لمتربية في المرتبة السادسة بمتوسط بم ت قيمته.) 

 ( 2.01األصوؿ التاري ية لمتربية في المرتبة السابعة بمتوسط بم ت قيمته.) 

أما المو و ات الفر ية التي رأع أفراد  ينة الدراسة أهميػة الباػث فيهػا و ػددها 
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متوسػػطاتها الاسػػابية وانارافاتهػػا المعياريػػة )ينظػػر فقػػد تػػـ ترتيبهػػا اسػػب  ،( مو ػػو ا  28)
( مو ػػو ا  منهػػا  ػػمف الفئػػة العميػػا مػػف 90وقػػد جػػاء وااػػد و مسػػوف ) ،(6المماػػؽ رقػػـ 

بينمػا جػاءت  ،2.68و  2.12المقياس ال ماسي )مهـ جدا ( ايث تراوات متوسػطاتها بػيف 
 2.05اتها بػػيف الموا ػػيا الباقيػػة  ػػمف الفئػػة التػػي تميهػػا )مهػػـ( ايػػث تراواػػت متوسػػط

 ( موا يا ت منتها القائمة مرتبة اسب متوسطاتها:01. وفيما يمي أ م  )8.51و

..( مف منظور . الو ي الاقوقي ،العولمة ،الارية ،الق ايا السياسية )الديموقراطية .0
 (.2.12تربوا )

مرػػكبلت العولمػػة االقتصػػادية( مػػف منظػػور  ،الفقػػر ،المرػػكبلت االقتصػػادية )البطالػػة .6
  (. 2.10تربوا )

  (.2.77المعرفة مف منظور فمسفي تربوا ) .8

  (.2.77األ بلؽ مف منظور فمسفي تربوا ) .2

مػػف ( اإلرهػػاب ،المرػػكبلت ذات البعػػد السياسػػي الػػدولي )صػػراع الا ػػارات واألديػػاف .9
 (.2.7منظور تربوا )

 (.2.72)إسبلمي تربوا منظور مف الثقافية و االجتما ية األصوؿ .2
الجنػػوح  ،الصػػراع القيمػػي ،العنػػؼ) ية مػػف منظػػور تربػػواالق ػػايا والمرػػكبلت النفسػػ .7

 (.2.29..( )واالناراؼ

 (.2.20) إسبلمي منظور مف المعاصرة الدولية و العالمية و التربوية الق ايا .1

 (.2.20) التربوية تطبيقاتها و المسمميف لممربيف التربوية اآلراء .5

( المعرفػػػة ،اإلنسػػػانية الطبيعػػػة ،الكػػػوف ،األ ػػػبلؽ ،القػػػيـ)اإلسػػػبلمية التربيػػػة فمسػػػفة .01
(2.20.) 

ويمكػػف مبلاظػػة أف لكػػؿ مجػػاؿ مػػف المجػػاالت السػػبعة نصػػيبه مػػف المو ػػو ات التػػي تقػػا 
الذا يمكػف  ،ما دا مجاؿ األصوؿ الثقافية واالجتما ية ، مف فئة العرر األ م 

فانتمػػت بػػذلؾ  ،القػػوؿ إنػػه تػػـ تنػػاوؿ أاػػد مو ػػو اته مػػف منظػػور تربػػوا إسػػبلمي
 سبلمية لمتربية.لمجاؿ األصوؿ اإل

 ( األ يرة التي اصمت  م  تقدير مهـ فهي: 06ثني  رر )أما الموا يا اال 
 (.2.02تطور المرااؿ والسمـ التعميمي  بر العصور ) .0
 (.2.05اآلراء والنظريات التربوية لممفكريف و الفبلسفة غير المسمميف  بر العصور) .6

استرػرافها( مػف منظػور  ،بلتهامرػك ،ترابكها ،النظـ والمؤسسات االجتما ية )تطورها .8
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 (.2.02تربوا )

  (.2.08تطور التربية اإلسبلمية  بر العصور الم تمفة ) .2

 (.2.01مقاييس القدرات واالناياز الثقافي واالجتما ي ) .9

  (.2.01ق ايا ومركبلت تربوية معاصرة مف منظور تاري ي تتبعي) .2

 .(2.12التربية وتنمية القيـ االقتصادية مف منظور تربوا ) .7

البنػاء  ،البنػاء الطبقػي/ االجتمػا ي ،البناء المهنػي ،البن  االجتما ية )البناء السكاني .1
 (.2.12...( مف منظور تربوا ). التنظيمي

  (.2.18الكوف مف منظور فمسفي تربوا ) .5

 (.2.11 بلقة الدولة أو السمطة بالتعميـ  بر العصور) .01

 (.2.11أساليب التاصيؿ مف منظور نفسي تربوا ) .00

 (.8.51االقتصاد مف منظور تربوا )  ولمة .06

( التػػي جػػاءت فػػي المرتبػػة 06ويمكػػف القػػوؿ إف معظػػـ الموا ػػيا االثنػػ   رػػر )
موا ػػػيا( ثػػػـ األصػػػوؿ  9األ يػػػرة مػػػف القائمػػػة تنتمػػػي إلػػػ  مجػػػاؿ األصػػػوؿ التاري يػػػة )

واألصػػوؿ الثقافيػػة واالجتما يػػة  ،االقتصػػادية )مو ػػو اف( واألصػػوؿ النفسػػية )مو ػػو اف(
 ثـ األصوؿ الفمسفية )مو وع وااد(. ،()مو و اف

 :نتائ  اإلجابة  ف السؤاؿ الثاني

: "مػػػا توجهػػػات اإلجابػػػة  ػػػف سػػػؤاؿ الدراسػػػة الثػػػاني الػػػذا يػػػنص  مػػػ 
مو ػػػو ات الرسػػػائؿ التربويػػػة التػػػي أ ػػػدت فػػػي أقسػػػاـ أصػػػوؿ التربيػػػة بالمممكػػػة العربيػػػة 

السػػؤاؿ قامػػت  هػػػ( ؟"ولئلجابػػة  ػف هػػذا0281-0261السػعودية  مػػ  مػػدع  رػر سػػنوات )
بجمػػا الرسػػائؿ التربويػػة التػػي أ ػػدها طمبػػة الماجسػػتير والػػدكتوراب فػػي األقسػػاـ الم تصػػة 

وهػي جامعػة أـ القػرع وجامعػة الممػؾ  ،بتدريس أصػوؿ التربيػة بػبعض الجامعػات السػعودية
( 886سػػعود وجامعػػة اإلمػػاـ مامػػد بػػف سػػعود وجامعػػة طيبػػة وقػػد بمػػر  ػػدد هػػذب الرسػػائؿ )

كؿ رسالة تات مجاؿ األصوؿ التربوية الػذا تنتمػي إليػه وهػي المجػاالت ثـ صنفت  ،رسالة
 ،األصوؿ الفمسفية لمتربية  األصوؿ االقتصادية لمتربيػة  األصػوؿ التاري يػة لمتربيػة التالية:

 ،األصوؿ السياسػية لمتربيػة ،األصوؿ االجتما ية والثقافية لمتربية ،األصوؿ النفسية لمتربية
 ربية.األصوؿ اإلسبلمية لمت

بعد ذلؾ تـ اساب التكرارات والنسػب المئويػة لكػؿ مجػاؿ مػف المجػاالت األساسػية 
مو وع مف مو و اته الفر ية. وقد كرفت نتائ  التاميؿ اإلاصػائي كمػا  ثـ لكؿ ،السابقة
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( أف التوجه في ا تيار مو و ات الرسائؿ التربوية بأقساـ كميات التربيػة 5يبينها الجدوؿ )
 هػ( كاف  م  الناو التالي:0281-0261عقد الما ي )بركؿ  اـ  بلؿ ال

أقساـ أصوؿ التربية  ترتيب المجاالت وفقا  لنتائ  مس  الرسائؿ الصادرة  ف (5جدوؿ )
 في بعض الجامعات السعودية

 الترتيب النسبة المجموع المجاؿ ـ

 0 92.28 011 األصوؿ اإلسبلمية لمتربية 0

       األصػػػػػػػػػػػػػػوؿ االجتما يػػػػػػػػػػػػػػة  6
 افية لمتربيةالثقو 

56 67.7 6 

 8 2.6 02 األصوؿ االقتصادية لمتربية 8

 2 8.2 06 األصوؿ النفسية لمتربية 2

 9 8.10 01 األصوؿ التاري ية لمتربية 9

 2 6.7 5 األصوؿ الفمسفية لمتربية 2

 7 6.0 7 األصوؿ السياسية لمتربية 7

 - %011 886 المجموع

في المرتبة األول  بيف المجاالت ايث بمػر  ،يةجاء مجاؿ األصوؿ اإلسبلمية لمترب
 – دد الرسائؿ العممية الصادرة  ف أقساـ أصوؿ التربية في هذا المجاؿ بالجامعات األربػا 

ما يعني أف أكثر مف نصؼ الرسائؿ المعدة  ،%92.28رسالة وبنسبة  011 -ماؿ الدراسة
تػػبلب فػػي المرتبػػة الثانيػػة  ،ةفػػي هػػذب الجامعػػات كػػاف موجهػػا  ناػػو األصػػوؿ اإلسػػبلمية لمتربيػػ

ايػػث بمػػر  ػػدد الرسػػائؿ الصػػادرة  ػػف أقسػػاـ  ،مجػػاؿ األصػػوؿ االجتما يػػة والثقافيػػة لمتربيػػة
وبػػػذلؾ تكػػوف نسػػػبة  ،%67.7رسػػػالة بم ػػت نسػػبتها  56أصػػوؿ التربيػػة فػػػي هػػذا المجػػاؿ 

% مػػف الرسػػائؿ أمػػا النسػػبة الباقيػػة 12.88الرسػػائؿ التػػي أ ػػدت فػػي المجػػاليف المػػذكوريف 
%فعمػ  الػرغـ مػف  ػ لتها توز ػت  مػ  المجػاالت األربعػة األ ػرع ايػث كػاف 09.27ي وهػ

  دد ونسبة الرسائؿ التي أ دت فيها  م  الناو اآلتي:
o كانػػت رسػػالة 02لمتربيػػة االقتصػػادية األصػػوؿ مجػػاؿ فػػي المعػػدة الرسػػائؿ  ػػدد بمػػر 

 %.2.6 نسبتها

o بنسػبة أا رسػالة  06ةلمتربيػ النفسػية األصػوؿ مجػاؿ فػي المعػدة الرسػائؿ  ػدد بمر 
8.2.% 
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o 8.10 بنسبة رسائؿ 01لمتربية التاري ية األصوؿ نصيب كاف.% 
o 6.7 بنسبة أا رسائؿ  5 لمتربية الفمسفية األصوؿ مجاؿ في الرسائؿ  دد بمر%  
o لػػـ ايػػث األ ػػرع المجػػاالت بػػيف األدنػػ  الترتيػػب لمتربيػػة السياسػػية األصػػوؿ ااتمػػت 

 نسػػبته مػػا مثمػػت رسػػائؿ 7 السػػعودية لجامعػػاتبا األقسػػاـ جميػػا فػػي  ػػددها يتجػػاوز
6.0% . 

 مناقرة وتفسير نتائ  السؤاليف األوؿ والثاني:
 مناقرة وتفسير نتائ  مجاؿ األصوؿ الفمسفية 

أ ط  أ  ػاء هيئػة التػدريس هػذا الماػور الرتبػة الثالثػة بتقػدير مهػـ جػدا  ايػث 
سػفة هػي وجػه التربيػة اآل ػر وهو تقدير لػه مػا يبػررب فالفم ،(2.22بمر متوسطه الاسابي )
فهػػػي أداة فاػػػص وتو ػػػي  لمعبلقػػػات  ،ولهػػػا وظيفػػػة نقديػػػة هامػػػة ،الػػذا ال تسػػػت ني  نػػػه

 ،الم تمفة التي توجد بيف التربية مف نااية وبػيف ميػاديف ال بػرة البرػرية مػف ناايػة أ ػرع
 ورؤية العمـ التربوا في كميته. ،ما يسا د  م  فهـ العممية التربوية وتعديمها

تاميػػؿ وتصػػنيؼ الرسػػائؿ فقػػد كرػػؼ أف مجػػاؿ األصػػوؿ الفمسػػفية قػػد ااتػػؿ  أمػػا
مف مجموع الرسػائؿ المنجػزة فػي أقسػاـ أصػوؿ  ،%(6.2الترتيب السادس ممثبل  ما نسبته )

جامعتي الممؾ سعود وجامعة أـ  أنتجتهاالتربية لكف يبدو أف النقص في  دد الرسائؿ التي 
 ربمػػا يكػػوف ،اإلمػػاـ مامػػد بػػف سػػعود وجامعػػة طيبػػة القػػرع واإلغفػػاؿ التػػاـ لهػػا فػػي جػػامعتي

إلػػ  اػػد  –( قػػد أداروا ظهػػورهـ52ص، 6115) تفسػػيرب بػػأف البػػااثيف كمػػا أو ػػ  جيػػدورا
لمباث فيها بسبب صعوبة الباوث النظرية الفمسفية وصعوبة بناء المهارات البلزمة  –كبير

مػف  –كثيػر مػف البػااثيف كما يتصػور –أو لسهولة الدراسات الميدانية ،لمقياـ بها مف جهة
جعمهػػا مجػػاال  غام ػػا   ،كمػػا إف ابتعػػاد الفمسػػفة  ػػف ميػػداف ال بػػرة الاياتيػػة ،جهػػة أ ػػرع

 وأقصاها بعيدا   ف الباث العممي لدع كثير مف البااثيف.
 :األصوؿ االقتصاديةتفسير نتائ  مجاؿ 

 ،أ طػػػ  أ  ػػػاء هيئػػػة التػػػدريس هػػػذا الماػػػور الرتبػػػة الرابعػػػة بتقػػػدير مهػػػـ جػػػدا  
( وهو تقدير منطقي فالتنمية االقتصادية تتطمػب ت ييػرا  2.20ومتوسط اسابي بم ت قيمته )

كمػػا تتطمػػب تػػدريب هػػؤالء  ،فػػي  مميػػات اإلنتػػاج وفػػي اتجاهػػات األفػػراد وقػػيمهـ ناػػو العمػػؿ
كسابهـ المهارات البلزمة إلاداث التنميػة وجميػا ذلػؾ ال يمكػف أف يػتـ بعيػدا   ػف  ،األفراد وا 

 .الباث العممي
القسػـ الم ػتص بجامعػة الممػؾ سػعود  أنتجهػالرسػائؿ التػي 6إف الزيادة في  دد ا

فػػي مجػػاؿ األصػػوؿ االقتصػػادية قػػد يرجػػا إلػػ  أف ت صػػص أصػػوؿ التربيػػة واإلدارة التربويػػة 
ايػػث يػػدرس ت صػػص  ،كػػاف يجمعهمػػا قسػػـ وااػػد فػػي كميػػة التربيػػة بجامعػػة الممػػؾ سػػعود



 ـ 6102الجزء الثاني( أكتوبر لسنة  071مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 - 202 - 

وما ذلؾ تبدو هذب النسبة  ػئيمة إذ إنهػا لػـ  ،تربويةاقتصاديات التعميـ في أقساـ اإلدارة ال
أما جامعة أـ القرع فمػـ  ،% مف الرسائؿ التي أنتجها القسـ في هذا المجاؿ06.11تتجاوز 

% بينمػا أغفمػػت جامعتػا اإلمػاـ مامػد بػف سػعود وطيبػػة 7.86تتجػاوز نسػبة الدراسػات فهػا 
تيجة بأف إ داد رسػائؿ فػي األصػوؿ ويمكف تفسير هذب الن ،الرسائؿ العممية في هذا المجاؿ

 –االقتصػادية لمتربيػػة يتطمػػب إ ػػدادا  نظريػػا  مكثفػػا  فػػي اقتصػػاديات التعمػػيـ وهػػو أمػػر ال يتػػاح
إال لطمبة أقساـ اإلدارة التربوية أو األقساـ التي تجما بيف ت صصي أصوؿ التربيػة  -غالبا  

 ممؾ سعود.كما أظهرب المس  اإلاصائي في جامعة ال ،واإلدارة التربوية
 مناقرة وتفسير نتائ  مجاؿ األصوؿ التاري ية:

أف هذا المجاؿ قد ااتؿ الرتبة السابعة إال إنه يعتبر مف المجاالت  م  الرغـ مف 
والرػػؾ أف ، (2.01المهمػة جػدا اسػب تقػدير أ  ػاء هيئػة التػدريس ايػث بمػر متوسػطه )

اري يػة يتػي  الوصػوؿ إلػ  هذب نتيجة منطقية فأهمية الباث العممي فػي مجػاؿ األصػوؿ الت
جذور التعمػيـ واتجاهاتػه ومرػكبلته ووسػائؿ مواجهتهػا فػي الما ػي وتاديػد مػدع مبلءمػة 

كمػػا إف التقػػدـ الػػذا اػػدث وياػػدث فػػي  ،هػػذب الوسػػائؿ لطبيعػػة المرامػػة الراهنػػة والمسػػتقبمة
ذا النظريػػات والقػػوانيف فػػي مجػػاؿ العمػػوـ اإلنسػػانية واالجتما يػػة قػػد ا تمػػد  مػػ  التقػػدـ الػػ

.  ادث ويادث  بلؿ التاري  في  هذب العمـو
لكػػف  مػػ  الػػرغـ مػػف هػػذب األهميػػة فػػإف تاميػػؿ وتصػػنيؼ الرسػػائؿ كرػػؼ  ػػف أف 

%( مػػف الرسػػائؿ 6.2مجػػاؿ األصػػوؿ التاري يػػة ااتػػؿ الترتيػػب السػػادس ممػػثبل  مػػا نسػػبته )
مجػاؿ  وقػد يرجػا السػبب فػي قمػة إنتػاج الرسػائؿ العمميػة فػي ،المنتجة في الجامعات األربا

والممارسػػات  فاألاػػداث ،األصػػوؿ التاري يػػة لمتربيػػة إلػػ  صػػعوبة المػػنه  التػػاري ي نفسػػه
وبالتالي يصػعب  ميػه إ  ػا ها  ،التربوية التاري ية التي يقوـ البااث بدراستها بعيدة  نه

ويمثػؿ جمػا المػادة  ،كما يصعب  ميه تفسػيرها فػي  ػوء الممارسػات المعاصػرة ،لممبلاظة
ف مصادرها األولية صعوبة أ رع فالبااث الذا يست دـ المػنه  التػاري ي العممية  اصة م

يسػػتقي معموماتػػه مػػف الوثػػائؽ والسػػجبلت التػػي قػػد ال تكػػوف متػػوفرة فػػي مكتبػػات الجامعػػة 
ف ػػبل   ػػف أف التأصػػيؿ التربػػوا فػػي هػػذا المجػػاؿ قػػد لقػػي نقػػد بعػػض  ،والمكتبػػات العامػػة

كما أف هذا الباث نظرا بطبيعته وال مجاؿ فيػه  ،بالتربوييف وا دوب افتتانا  بالما ي وأمجاد
الست داـ الباوث الميدانية التي يرع كثير مف أ  اء هيئة التدريس في الجامعػات أهميػة 

 است دامها وتدريب الطمبة  ميها مف  بلؿ رسائمهـ العممية.
 
 

  :مناقرة وتفسير نتائ  مجاؿ األصوؿ الثقافية واالجتما ية
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إال إنػػه يعتبػػر مػػف  ،ا المجػػاؿ قػػد ااتػػؿ الرتبػػة ال امسػػة مػػ  الػػرغـ مػػف أف هػػذ
( كمػا 2.89المجاالت المهمة جدا اسب تقدير أ  اء هيئة التدريس ايػث بمػر متوسػطه )

كرؼ تاميؿ وتصنيؼ الرسائؿ  ف أف هذا المجاؿ قد ااتؿ الترتيب الثاني ممثبل  ما نسػبته 
ية واجتما ية متسار ة إيجابيػة %( ولعؿ ما يرهدب المجتما السعودا مف ت يرات ثقاف61)

هو ما جعؿ الباػث العممػي  ،كانت أـ سمبية قابمة لمسيطرة  ميها أـ تجاوزت ادود السيطرة
فػػي مجػػاؿ األصػػوؿ الثقافيػػة واالجتما يػػة لمتربيػػة ماػػؿ اهتمػػاـ كبيػػر فػػي الجامعػػات الػػثبلث 

ايػث كانػت وجامعػة طيبػة  ،جامعة الممؾ سعود وجامعة اإلمػاـ مامػد بػف سػعود اإلسػبلمية
وربمػػا كػػاف الهػدؼ مػػف هػػذب  ،%(88.88و ،%98.22و ،%71.86النسػب  مػػ  التػوالي: )

واقتػػراح صػػير أكثػػر  ،الباػػوث الوصػػوؿ إلػػ  امػػوؿ لمسػػيطرة اإليجابيػػة  مػػ  هػػذب الت يػػرات
ما الافاظ  م  الثوابت والتراث الثقػافي واالجتمػا ي  ،صبلاية لمق ايا والمركبلت الجديدة

 اإليجابي.
  :تفسير نتائ  مجاؿ األصوؿ النفسيةمناقرة و 

( 2.88أ طػػ  أ  ػػاء هيئػػة التػػدريس هػػذا الماػػور الرتبػػة السادسػػة بمتوسػػط )
والرؾ أف هذب النتيجة ليست مو ا است راب فالتربية تستمد الكثيػر مػف  ،وتقدير مهـ جدا  

ادهػا لذلؾ كػاف ا تم ،أسسها ومبادئها مف النظريات الم تمفة لعمـ النفس بفرو ه الم تمفة
و م  الرغـ مف هػذب األهميػة فػإف تاميػؿ وتصػنيؼ الرسػائؿ كرػؼ  ، ميه يعد أمرا  روريا

وقػد يرجػا السػبب فػي  ،%( مػف الرسػائؿ8.2 ف أنه ااتؿ الترتيب الرابا ممثبل  ما نسػبته )
قمة  دد الرسائؿ العممية في مجػاؿ األصػوؿ النفسػية لمتربيػة إلػ   ػعؼ إ ػداد الطمبػة فػي 

ما ترتب  ميه  دـ امػتبلكهـ لممهػارات واألدوات  ة  دـ وجود مقرر مستقؿهذا المجاؿ نتيج
 الباثية البلزمة له.

  :مناقرة وتفسير نتائ  مجاؿ األصوؿ السياسية
من  أ  اء هيئة التدريس هذا الماور الرتبة األول  وتقدير مهـ جػدا  ايػث بمػر 

السااة العربية و اإلسبلمية وربما كاف لمت يرات السياسية التي رهدتها  ،(2.92متوسطه )
تأثيرهػا القػوا فػي جعػؿ األصػوؿ السياسػية  ،تػزاؿ ترػهدها والدولية في السنوات األ يػرة وال

فالتعميـ رأنه رأف أا ميداف في المجتمػا هػو رػأف سياسػي  ،في هذب المرتبة مف التقدير
لػذلؾ كػاف  ،تمػاتاكمه القوانيف والموائ  والتنظيمات المعبرة  ف السمطة السياسية في المج

فتصػؼ  ، م  المجتما والتربية  م  التربية دراسة النظاـ السياسي مف ايث فعمه و تأثيرب
األو اع السياسية وتررح تأثيراتها  م  التربيػة وتفسػر و ػا المجتمػا ماميػا و الميػا ثػـ 

 تقدـ الاموؿ المفيدة له.
 مػ   ارطػة  لكف  م  الرغـ مػف هػذب المسػااة التػي ااتمتهػا األصػوؿ السياسػية

الباػػث التربػػوا التػػي رسػػمها أفػػراد العينػػة ظهػػرت الفجػػوة واسػػعة بينهػػا وبػػيف الواقػػا فتاميػػؿ 



 ـ 6102الجزء الثاني( أكتوبر لسنة  071مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 - 202 - 

وتصػػنيؼ الرسػػائؿ التػػي أنتجتهػػا الجامعػػات األربػػا كرػػفت  ػػف مسػػااة  ػػيقة جػػدا لهػػذا 
%( مػف مجمػوع الباػوث فػي مجػاؿ أصػوؿ التربيػة ولعػؿ 6.0المجاؿ ايث لػـ يمثػؿ سػوع )

وجػػرأة فػػي الطػػرح  ،كتابػػة فػػي هػػذا المجػػاؿ مػػف و ػػي سياسػػي تربػػوامػػرد ذلػػؾ مػػا تتطمبػػه ال
ومعالجة الق ايا الرائكة وفوؽ هذا االفتقار إل  البيانات والمعمومات بػؿ والقيػود القانونيػة 

والتعتػػيـ  مػػ  المعمومػػات والبيانػػات و ػػدـ السػػماح بتطبيػػؽ  لبلطػػبلع  مػػ  بعػػض الوثػػائؽ
 موافقة قد تطوؿ إجراءاتها. االستبانات أو استطبل ات الرأا إال بعد 

 مناقرة وتفسير نتائ  مجاؿ األصوؿ اإلسبلمية 
بدايػػة البػػد مػػف اإلرػػارة إلػػ  أف الماكمػػيف ألداة الدراسػػة )االسػػتبانة( قػػد انقسػػمت 
اراؤهػػـ بالنسػػبة لؤلصػػوؿ اإلسػػبلمية بػػيف مػػف يػػرع فصػػمها لتكػػوف مجػػاال  مسػػتقبل  لػػه باوثػػه 

و ػو اته وق ػاياب ومرػكبلته  ػمف أصػوؿ التربيػة و بيف مف يرع دم  م ،والبااثوف فيه
با تبار أف الباث العممي التربوا ألا مو وع مف مو و ات أصوؿ التربيػة البػد  ،األ رع

وأف الفصػػؿ سػػوؼ يػػؤدا إلػػ  إ ػػداد بػػااثيف إسػػبلمييف  ،أف تػػتـ معالجتػػه برؤيػػة إسػػبلمية
نتاج باوث إسبلمية وغير إسبلمية ا األغمب كػاف لصػال  وايث إف الرأ ،وغير إسبلمييف وا 

ورأت أف جعػػؿ  ،فػػإف البااثػػة قامػػت بفصػػمه ،جعػػؿ األصػػوؿ اإلسػػبلمية مجػػاال  مسػػتقبل  بذاتػػه
األصػوؿ اإلسػػبلمية مجػاال  مسػػتقبل  يمػػن  الباػث فيهػػا  مقػا  وأصػػالة. وهػػذا مػا أكدتػػه نتػػائ  

ؿ فػإف األصػو (2.92الدراسة فعم  الرغـ مف تقدـ مجاؿ األصػوؿ السياسػية بمتوسػط قػدرب )
اإلسبلمية ااتمت رتبة متقدمة هي األ رع بعد األصوؿ السياسية مباررة وبتقدير مهػـ جػدا  

 ( والفارؽ بيف المتوسطيف  ئيؿ.2.21وبمتوسط بم ت قيمته )
أما  م  مستوع تصنيؼ الرسائؿ المنتجة في الجامعات األربا ماؿ الدراسػة فقػد 

غيػر المسػت رب أف يكػوف اػظ األصػوؿ ولعمه مػف  ،ااتمت األصوؿ اإلسبلمية الرتبة األول 
اإلسػػبلمية مػػف رسػػائؿ الماجسػػتير والػػدكتوراب كبيػػرا  فػػي قسػػـ التربيػػة اإلسػػبلمية والمقارنػػة 

%( وقسـ التربيػة 99.92%( وقسـ أصوؿ التربية بجامعة طيبة )51.19بجامعة أـ القرع )
مػػػػد بػػػػف جامعػػػػة اإلمػػػػاـ ما اإلسػػػػبلمية وأصػػػػوؿ التربيػػػػة بكميػػػػة العمػػػػوـ االجتما يػػػػة فػػػػي

%( فهػػذب األقسػػاـ قػػد أنرػػئت فػػي بػػداياتها بهػػدؼ التأصػػيؿ اإلسػػبلمي لمعمػػوـ 60.59سػػعود)
وال طػط  ،والبػرام  ،و م  الرغـ مف بعض الت ييرات التي أجريػت  مػ  المسػميات ،التربوية
 ،إال إف األقسػػاـ مػػازاؿ لهػػا أسػػاتذتها وبرامجهػػا و ططهػػا التػػي لػػـ يمسػػها الت ييػػر ،الدراسػػية

فعمػ  سػبيؿ المثػاؿ نػص  ،ن  هذا التوجه وتبن  رؤاها ورسػاالتها الجديػدة  ميػهومازالت تتب
قسػػػـ التربيػػػة اإلسػػػبلمية والمقارنػػػة بجامعػػػة أـ القػػػرع  نػػػد صػػػياغة رؤيتػػػه ورسػػػالته  مػػػ  
"استثمار بعدا المكاف والمكانة العظيميف لمكة المكرمة في نفوس المسمميف وتوظيؼ ذلػؾ 

لػه يتفػرد بهػا  مػ  غيػرب مػف المؤسسػات المماثمػة فػي ل دمة القسـ با تبار ذلؾ  صيصة 
 ،كميػة التربيػة-سعيا إليجاد بيئة معرفية وتربوية متميزة" )جامعة أـ القػرع ،العالـ اإلسبلمي

 هػ( 0288، قسـ التربية اإلسبلمية والمقارنة



 ـ 6102الجزء الثاني( أكتوبر لسنة  071مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 - 207 - 

   :نتائ  اإلجابة  ف السؤاؿ الثالث لمدراسة

"هػؿ ة الػذا يػنص  مػ : لئلجابة  ف السؤاؿ الثالث مػف أسػئمة الدراسػ
فػي -رتيب أ  اء هيئػة التػدريس ( بيف تα ≤ 1.19)توجد  بلقة ارتباط داؿ  ند مستوع 

والرتػب المعطػاة لهػا  ،لمجػاالت الباػث األساسػية فػي أصػوؿ التربيػة -أقساـ أصوؿ التربيػة
 بعد مس  وتصنيؼ الرسائؿ العممية المنجزة في هذب األقساـ ؟ ولئلجابة  ف السؤاؿ الثالػث

 قامت البااثة بما يمي: 
 (01تـ ترتيب المجاالت كما يو اها الجدوؿ )

 لممجاالت( أ  اء هيئة التدريس بأقساـ أصوؿ التربية) مقارنة بيف ترتيب ال براء (01)جدوؿ 
 وترتيبها اسب مس  وتصنيؼ الرسائؿ الجامعية الصادرة  ف أقساـ أصوؿ التربية

 المجاؿ

الترتيب 
اسب 
اراء 
 ال براء

 جاؿالم

الترتيب 
اسب 
 المس 

 2 األصوؿ الفمسفية لمتربية  8 األصوؿ الفمسفية لمتربية 

 8 األصوؿ االقتصادية لمتربية 2 األصوؿ االقتصادية لمتربية

 9 األصوؿ التاري ية لمتربية 7 األصوؿ التاري ية لمتربية

األصػػػوؿ االجتما يػػػػة و الثقافيػػػػة 
 لمتربية

9 
            األصػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ االجتما يػػػػػػػػػػػػػػػػة

 و الثقافية لمتربية

6 

 2 األصوؿ النفسية لمتربية  2 األصوؿ النفسية لمتربية 

 7  األصوؿ السياسية لمتربية 0  األصوؿ السياسية لمتربية

 0 األصوؿ اإلسبلمية لمتربية 6 األصوؿ اإلسبلمية لمتربية

 Spearman's Rank Order)تػـ اسػػاب معامػؿ ارتبػػاط الرتػب لسػػبيرماف 

Correlation) (  ف  ػدـ 00)وقد كرفت نتائ  التاميؿ اإلاصائي كما يو اها الجدوؿ
ايػث بم ػت قيمػة معامػؿ ارتبػاط الرتػب  ،( بػيف الرتػب1.19وجود ارتبػاط داؿ  نػد مسػتوع )

 (1.721( والقيمة االاتمالية )-1.028لسبيرماف)
 
 
 

 يو   نتيجة اساب معامؿ ارتباط الرتب لسبيرماف (00جدوؿ رقـ )
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 االستنتاج .sig القيمة االاتمالية rsاط الرتبمعامؿ ارتب

-.143 1.721 
 ال يوجد ارتباط داؿ

 بيف الرتب 1.19 ند مستوع 

  :مناقرة وتفسير نتيجة اإلجابة  ف سؤاؿ الدراسة الثالث

لكػػف  ،ترػػهد أقسػػاـ أصػػوؿ التربيػػة فػػي الجامعػػات السػػعودية اراكػػا  باثيػػا  ممموسػػا  
إاصػػائية بػػيف مػػا  داللػػةفجػػوة واسػػعة و ػػدـ ارتبػػاط ذا  نتػػائ  الدراسػػة الااليػػة كرػػفت  ػػف

ينتجه طمبة هذب األقسػاـ ومػا يػراب  بػراء التربيػة مػف باػوث هامػة رػاممة لت طيػة مجػاالت 
 ديػػدة مهممػػة أو تكػػاد تكػػوف مهممػػة. ولعػػؿ غيػػاب  ريطػػة باثيػػة تربويػػة لباػػوث أصػػوؿ 

فة ال ريطة الباثيػة التربويػة ذلؾ أف وظي ،التربية كاف سببا  في إاداث هذب الفجوة الواسعة
ترتيب المو و ات والق ايا التي تاتاج إلي تركيز مف المت صصيف بما يمنػا مػف التكػرار 

يمكػف تاديػدها بفتػرات زمنيػة  ،واالزدواجية ومااولة التوصؿ إل   ػدد متكامػؿ مػف الباػوث
 تسهؿ تنفيذها.

ما بيف توجهػات وال مانا مف جعؿ هذب ال ريطة موادة بيف الجامعات تااوؿ الج
يقـو  براء أصوؿ التربية كػؿ  ػاـ بػاالطبلع  ميهػا وا  ػافة  ،الجامعات و سياساتها ورؤاها

أو التركيز  م  مو و ات فر ية يروف أهميػة تسػميط  ،مو و ات جديدة  المية لتاديثها
 مػػ  أف يبتعػػد فػػي تصػػميـ ال ريطػػة الباثيػػة  ػػف اإلجػػراءات البيروقراطيػػة ، ال ػػوء  ميهػػا

سػػتنأع بال ريطػػة  ػػف الهػػدؼ المنرػػود وهػػو الاصػػوؿ  مػػ  قائمػػة  ة المعقػػدة التػػياإلداريػػ
بالمو و ات الجديدة و المستادثة والتي تهػـ المجتمػا السػعودا و ال ميجػي و العربػي و 

 العالمي سنويا. 
 :الباثية ال ريطة

 أهداؼ ال ريطة الباثية:
السػؤاؿ الػرئيس سعت الدراسة الاالية بم تمػؼ فصػولها لموصػوؿ إلػ  إجابػة  ػف 

لمدراسػػة وهػػو: "مػػا التصػػور المقتػػرح ل ريطػػة باثيػػة مسػػتقبمية لمرسػػائؿ التربويػػة فػػي مجػػاؿ 
أصػػوؿ التربيػػة بالجامعػػات السػػعودية؟" وقػػد هػػدفت ال ريطػػة الباثيػػة إلػػ  ت طيػػة الفجػػوات 

كما يكرؼ  نها واقػا تصػنيؼ الرسػائؿ  ،الباثية التربوية المهممة في مجاؿ أصوؿ التربية
و ات التي يجب باثها مف وجهة نظر بعض أ  اء هيئة التدريس بأقسػاـ أصػوؿ والمو 

ليتاقػػؽ بػػذلؾ التكامػػؿ  ،التربيػػة فػػي بعػػض الجامعػػات السػػعودية )ال بػػراء فػػي هػػذا المجػػاؿ(
والرموؿ وليتـ إنتاج الباوث التي تسػهـ فػي إثػراء المعرفػة المت صصػة فػي أقسػاـ أصػوؿ 

 ػػف االزدواجيػػة و التكػػرار و ػػعؼ أو انعػػداـ الت طيػػة التربيػػة بالجامعػػات السػػعودية بعيػػدا  
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 لممو و ات الهامة.

والبد بداية مف التسميـ بأنه نظرا  لما ترهدب المجتمعات اليـو مف تسارع لؤلاداث 
فإف أولويات ترتيب هذب ال ريطة قد تت ير  مػا  ،وت يرا  مذهبل  لممعمومات وتقادمها ،وتبدلها

و  ،ولذلؾ يجدر القوؿ إف هذب ال ريطة الباثيػة غيػر ممزمػة ،ةأظهرته نتائ  الدراسة الاالي
كمػا تجػدر  ،إنما هي  طوة البداية لتصاي  مسار الباث التربوا في مجػاؿ أصػوؿ التربيػة

مبلاظة أف ال ريطة الباثية التي  مصت إليها الدراسة الاالية ال يمكف تنفيػذ مو ػو اتها 
األمػػر الػػذا يسػػتد ي ترتيػػب األولويػػات وفقػػا   ،دفعػػة وااػػدة أو االنتقػػاء منهػػا كيفمػػا اتفػػؽ

 تاددب األقساـ. زمنيلجدوؿ 
(  ممػػا  أف المجػػاالت 06وفيمػػا يمػػي  ػػرض لم ريطػػة الباثيػػة يو ػػاه الجػػدوؿ )

 والموا يا مرتبة اسب متوسطات إجابات أفراد العينة.
ال ريطة الباثية التي تـ إ دادها في  وء اراء أ  اء هيئة التدريس ( 06جدوؿ )

 أصوؿ التربية قساـبأ

وسيتـ في هذا المجاؿ دراسػة المو ػو ات التاليػة مػف : لمتربية األصوؿ السياسية
 منظور سياسي تربوا اسب ترتيبها التالي: 

 ( . الو ي الاقوقي ،العولمة، الارية، الديمقراطية) الق ايا السياسية.. 

 (.باإلرها ،صراع الا ارات واألدياف) المركبلت ذات البعد السياسي 
 .أهداؼ التعميـ و ططه ونظمه 

 .العولمة السياسية 

 التربيػة  ،التربيػة  مػ  البل نػؼ والسػبلـ ،التربية الدولية )التربية مف أجؿ نػزع السػبلح
 التربية  م  التسام .....(. ،التربية مف أجؿ التنمية ، م  اقوؽ اإلنساف

 .صبلح التعميـ  المنظمات والمواثيؽ الدولية وا 

 مف منظور تربوا. وتوجهاتها سيةالنظريات السيا 

وسػػيتـ فيػػه دراسػة المو ػػو ات التاليػػة مػػف منظػػور  األصػوؿ اإلسػػبلمية لمتربيػػة:
 إسبلمي تربوا اسب ترتيبها التالي:

 .األصوؿ االجتما ية والثقافية مف منظور تربوا إسبلمي 

 .اآلراء التربوية لممربيف المسمميف و تطبيقاتها التربوية 

1 

2 
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 والعالمية والدولية المعاصرة مف منظور إسبلمي. الق ايا التربوية 

 المعرفة(. ،الطبيعة اإلنسانية ،الكوف ،األ بلؽ ،فمسفة التربية اإلسبلمية)القيـ 

 .أهداؼ التربية في اإلسبلـ 

 .مصادر التربية اإلسبلمية 

 .األصوؿ النفسية مف منظور تربوا إسبلمي 

 .مؤسسات التربية اإلسبلمية 

 مية  بر العصور الم تمفة.تطور التربية اإلسبل 

وسػػيتـ فيػػه دراسػػة المو ػػو ات التاليػػة مػػف منظػػور  األصػػوؿ الفمسػػفية لمتربيػػة:
 فمسفي تربوا اسب ترتيبها التالي:

 المعرفة مف منظور فمسفي تربوا  . 
 األ بلؽ مف منظور فمسفي تربوا . 

 .المدارس الفمسفية الاديثة وتطبيقاتها التربوية 

 ي تربوا.األهداؼ مف منظور فمسف 

 المركبلت التربوية مف منظور فمسفي . 

 الطبيعة اإلنسانية مف منظور فمسفي تربوا . 

 العوامؿ والقوع المؤثرة في الفكر الفمسفي التربوا 

 .فمسفة التربية والمت يرات المعاصرة 

 .المدارس الفمسفية الكبلسيكية وتطبيقاتها التربوية 

 ربوا. بلقة اإلنساف بالمجتما مف منظور فمسفي ت 

 .الكوف مف منظور فمسفي تربوا 

 
 

وسػػيتـ فيػػه دراسػػة المو ػػو ات التاليػػة مػػف منظػػور فمسػػفي  لمتربيػػة: األصػػوؿ االقتصػػادية

3 
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 تربوا اسب ترتيبها التالي:
 مرػػكبلت العولمػػة االقتصػػادية ،الفقػػر ،البطالػػة) المرػػكبلت االقتصػػادية 

 مف منظور تربوا.
 .كمفة التعميـ 

 .العائد مف التعميـ 

 تثمار في التعميـ.االس 

 .تمويؿ التعميـ 

 .الكفاية الدا مية لمتعميـ 

 .الكفاية ال ارجية لمتعميـ 

 .نظريات التنمية االقتصادية 

 .التربية واإل داد لسوؽ العمؿ 

 .التربية وتنمية القيـ االقتصادية 

 .ولمة االقتصاد  

لتاليػة مػف وسيتـ فيه دراسة المو و ات ا األصوؿ االجتما ية والثقافية لمتربية:
 منظور ثقافي اجتما ي تربوا اسب ترتيبها التالي:

 الق ػايا السػكانية ،تعمػيـ الكبػار ،األميػة) الق ايا والمركبلت المجتمعية- 
 التمييز االجتما ي...(.  -التعميـ المستمر -التعميـ العر ي

 نظريػػات التنرػػئة االجتما يػػة ،نظريػػات  مػػـ االجتمػػاع )نظريػػات الت يػػر االجتمػػا ي، 
 ل بط االجتما ي.....(.ا

  التمييػػػػز االجتمػػػػا ي والثقػػػػافي والعرقػػػػي مػػػػف المنظػػػػور التربػػػػوا والمنظػػػػور التربػػػػوا
 اإلسبلمي.

 .وامؿ الت ير االجتما ي والثقافي  

 .القيـ واألفكار الجديدة و ال برات االجتما ية 

 

 مجتمعػػػات  ،الق ػػػايا المعاصػػػرة ذات البعػػػد االجتمػػػا ي مػػػف منظػػػور تربػػػوا )العولمػػػة

4 
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 ....(.. مجتمعات المعرفة ،موماتالمع

 .العناصر الثقافية العامة وال اصة والوافدة مف منظور تربوا 

 التربيػة  ،التربيػة البيئيػة ،التربيػة العمميػة والتكنولوجيػة ،التربيػة المهنيػة) أنواع التربيػة
 الوطنية...(.

 (.....-التربية المستدامة  ،المفاهيـ االجتما ية لمتربية )التربية لمجميا... 

 استررافها(. ،مركبلتها ،ترابكها ،النظـ والمؤسسات االجتما ية )تطورها 

 البنػاء  ،البنػاء الطبقػي/ االجتمػا ي ،البناء المهنػي ،البناء السكاني) البن  االجتما ية
 التنظيمي..(.

وسيتـ فيه دراسة المو و ات التالية مف منظور نفسي  األصوؿ النفسية لمتربية:
 ها التالي:تربوا اسب ترتيب

 الجنػوح  ،الصػراع القيمػي ،العنػؼ) الق ايا والمركبلت النفسية مف منظور تربػوا
 واالناراؼ..(.

 .أسباب وأساليب  بلج المركبلت النفسية مف المنظور التربوا 

 .األسس النفسية التي تقـو  ميها سياسة وغايات وأهداؼ التعميـ بجميا مراامه 

 نية المؤسسات التعميمية.األسس النفسية التي تقـو  ميها ب 

 .نظـ تعميـ ذوا الااجات ال اصة مف منظور تربوا 

 .مقاييس القدرات واالناياز الثقافي واالجتما ي 

 .أساليب التاصيؿ مف منظور نفسي تربوا 

وسػػيتـ فيػػه دراسػػة المو ػػو ات التاليػػة مػػف منظػػور  لمتربيػػة: األصػػوؿ التاري يػػة
 تاري ي تربوا اسب الترتيب التالي:

 راء والنظريات التربوية لممفكريف و الفبلسفة المسمميف  بر العصور.اآل 
  العوامػػؿ والقػػوع الثقافيػػة واالجتما يػػة واالقتصػػادية والسياسػػية التػػي أثػػرت فػػي الفكػػر

 التربوا  بر العصور.

 (  بػػر . المػػنه  ،إ ػػداد المعمػـ ،مؤسسػػاتها ،التطبيقػات التربويػػة )أهػػداؼ التربيػة.....

2 
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 العصور.

  والفبلسفة غير المسمميف  بر العصور. النظريات التربوية لممفكريفاآلراء و 

 .تطور المرااؿ والسمـ التعميمي  بر العصور 

 .ق ايا ومركبلت تربوية معاصرة مف منظور تاري ي تتبعي 

 .بلقة الدولة أو السمطة بالتعميـ  بر العصور  

 سيناريوهات تنفيذ ال ريطة الباثية:
الدراسػػػات المسػػػتقبمية فهػػػي تسػػػع  إلػػػ  و ػػػا رؤيػػػة تعػػػد الدراسػػػة الااليػػػة مػػػف 

مستقبمية باست داـ مجمو ة مف االفترا ات المتماسكة ألو اع مستقبمية ماتممػة الوقػوع 
فالسيناريو  بػارة  ،في ظؿ معطيات معينة وهذب الرؤية المستقبمية هي ما يعرؼ بالسيناريو

ر إل  ما هو ممكػف ومػا هػو  ف ات اذ القرا المسئوليف ف  مؿ توجيهي أو إررادا يررد 
وفيما يمي ثبلث سيناريوهات ماتممة لمستقبؿ الرسػائؿ التربويػة فػي أقسػاـ أصػوؿ  ،ماتمؿ

 التربية بالجامعات السعودية.

فػي هػذا السػيناريو سيسػتمر الو ػا الاػالي إلنتػاج الرسػائؿ ، الماافظالسيناريو األوؿ: 
ه السػػيناريو الماػافظ أو "سػػيناريو التربويػة فػي مجػػاؿ أصػوؿ التربيػػة بمػا يمكػف مػػف تسػميت

مف ال يمكف بناء قرارات جوهرية لممستقبؿ بركؿ كامػؿ  مػ  أسػاس الواقػا  الواقا الاالي".
 الراهف وافتراض  دـ تعر ه ألا ت يير.

كرػػفت معظػػـ الدراسػات التػػي  ر ػػتها الدراسػة الااليػػة  ػػف  منطمقػات السػػيناريو الماػافظ:
كمػػا كرػػفت  ،وؿ التربيػػة فػػي الجامعػػات السػػعودية ػػدـ وجػػود  ريطػػة باثيػػة ألقسػػاـ أصػػ

وتجػدر  ،الدراسة الاالية  ػف وجػود فجػوات باثيػة فػي المجػاالت األساسػية ألصػوؿ التربيػة
أو  ػػرائط باثيػػة  ،اإلرػػارة إلػػ  أنػػه فػػي اػػاؿ  ػػدـ تػػوفر قػػوائـ لمو ػػو ات الباػػث العممػػي

هػا  بعوامػػؿ قػػد ال فػإف ا تيػػار مو ػػوع الباػث يصػػب  موج ،يستررػد بهػػا المرػرفوف والطمبػػة
ووفػػػرة المراجػػػا وسػػػهولة  ،تكػػػوف مو ػػػو ية كاالهتمامػػػات الباثيػػػة لممرػػػرؼ أو الطالػػػب

الاصػػػوؿ  ميهػػػا فػػػي المكتبػػػات الماميػػػة والباػػػوث السػػػابقة التػػػي يسػػػهؿ تكرارهػػػا )غسػػػؿ 
لػػذلؾ فػػإف السػػيناريو الماتمػػؿ فػػي  ػػوء هػػذب المنطمقػػات هػػو اسػػتمرار الو ػػا  ،األباػػاث(

 الاالي بايث: 
 مػػ  بػػالتركيز التربيػػة أصػػوؿ مجػػاالت م تمػػؼ فػػي تربويػػة رسػػائؿ تقػػديـ يسػػتمر  

 مطػردة زيادة ما لمتربية والثقافية االجتما ية واألصوؿ اإلسبلمية األصوؿ مجالي
 .الما ية األ يرة السنوات في ادث كما التربوية الرسائؿ أ داد في
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 اإلسبلمية صوؿاأل مجاؿ في التربوا بالباث القرع أـ جامعة طمبة اهتماـ يستمر 
 .والثقافية االجتما ية األصوؿ ثـ لمتربية

 األصػػوؿ مجػػاؿ فػػي التربػػوا بالباػػث سػػعود الممػػؾ جامعػػة طمبػػة اهتمػػاـ يسػػتمر 
 .االقتصادية تميها اإلدارية األصوؿ ثـ لمتربية والثقافية االجتما ية

 مجػػاؿ فػػي التربػػوا بالباػػث سػػعود بػػف مامػػد اإلمػػاـ جامعػػة طمبػػة اهتمػػاـ يسػػتمر 
 . اإلسبلمية ثـ النفسية األصوؿ ثـ لمتربية والثقافية االجتما ية صوؿاأل

 اإلسػبلمية األصػوؿ مجػاؿ فػي التربػوا بالباػث طيبػة جامعػة طمبػة اهتماـ يستمر 
 .والثقافية االجتما ية األصوؿ ثـ لمتربية

توزيا الرسائؿ الجامعية الصادرة  ف األقساـ الم تصة ببرام  أصوؿ التربية  (08)جدوؿ 
 موز ة وفقا  لنسبها المئوية ي الجامعات األرباف

 المجاالت

جامعة 
الممؾ 
 سعود

جامعة أـ 
 القرع

 جامعة طيبة جامعة اإلماـ

 صفر % صفر % %1.57 %5.49 األصوؿ الفمسفية

 صفر % %7.32 صفر % %12.08 األصوؿ االقتصادية

 صفر % صفر % %5.24 صفر % األصوؿ التاري ية

 األصوؿ االجتما ية 
 و الثقافية لمتربية

70.32% 2.09% 53.66% 33.33% 

األصػػػػػػوؿ النفسػػػػػػية 
 لمتربية

 صفر % 14.63% 0.52% 5.49%

األصػػػػوؿ السياسػػػػية 
 لمتربية

4.39% 0.52% 2.44% 11.11% 

األصػػػوؿ اإلسػػػبلمية 
 لمتربية

6.61% 90.05% 21.95% 55.56% 

 يسػػهؿ بمػػا الاػالي و ػػاال تطػور  ػػف السػيناريو هػػذا يعبػػر ،التقػدمي السػيناريو الثػػاني:
 .التقدمي السيناريو إل  الوصوؿ
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نتيجة لما جػاء فػي الدراسػات السػابقة التػي  ر ػتها الدراسػة  منطمقات السيناريو التقدمي:
ورسػػائؿ دور الباػػث التربػػوا أو دور  ،الباػػث العممػػي ومعػػاييرب ومعوقاتػػه الااليػػة )رسػػائؿ

أو تاميػؿ  ،التربويػة أو ال طػاب التربػوا أو رسػائؿ تاميػؿ الباػوث ،الجامعة والتعميـ العالي
المجػػػبلت الباثيػػػة( التػػػي أوصػػػت ب ػػػرورة رسػػػـ  ريطػػػة باثيػػػة وكػػػذلؾ نتػػػائ  الباػػػوث 
والمؤتمرات التي تد و إل  توايد جهود الباث العممي وتنسيؽ الجهود فيما بػيف الجامعػات 

دمػػػة با تبارهػػػا مؤسسػػػات باثيػػػة تسػػػع  لهػػػدؼ وااػػػد وتوجيػػػه الباػػػث التربػػػوا العممػػػي ل 
 وفي  وء تمؾ المنطمقات فإف السيناريو الثاني الماتمؿ هو:  ،المجتما
 مػػ  المرػػرفيف التػػدريس هيئػػة أ  ػػاء بػػيف معمػػف غيػػر تنسػػيؽ هنػػاؾ سػػيكوف  

 ي ػدـ بمػا التربويػة الرسػائؿ مو ػو ات وتنويػا طيبػة جامعػة فػي العميػا الدراسػات
 .التربية أصوؿ مجاالت

  أو الطالػػب لقػػدرة يرجػػا و ممػػـز غيػػر التربويػػة الرسػػائؿ فػػي والتنػػوع اال تيػػار يبقػػ 
 .أ رع دوف بعينها مو و ات باث  م  رغبته

 واألصػوؿ السياسػية األصػوؿ دراسػات دائػرة سػتبدأ الدراسػة هػذب نتػائ   رض بعد 
 الواقػا بػيف الباثيػة الفجػوة هػذب الرسػائؿ مكتبػات ت طػي اتػ  باالتسػاع الفمسفية
 .والمأموؿ

تنطمػػؽ مو ػػو ات هػػذا السػػيناريو مػػف مبػػدأ  را المتقػػدـ()التطػػوي السػػيناريو الثالػػث:
تادا الثورتيف المعموماتية والتكنولوجيػة الػذا يفػرض  مػ  الجامعػات السػعودية با تبارهػا 
مؤسسػػػػات الباػػػػث العممػػػػي التربػػػػوا  ػػػػرورة مبلاقػػػػة التطػػػػورات المعرفيػػػػة والمسػػػػتادثات 

نتػػاج الر  سػػائؿ التربويػػة التػػي ترقػػ  إلػػ  التكنولوجيػػة, واالهتمػػاـ بالباػػث العممػػي التربػػوا, وا 
وتأسيسػػا   مػػ  ذلػػؾ فػػإف السػػيناريو الماتمػػؿ أف يعمػػؿ قسػػـ  ،مسػػتويات التطػػورات القادمػػة

أصػػوؿ التربيػػة بجامعػػة طيبػػة  مػػ  االسػػت داـ األمثػػؿ لتقنيػػات المعمومػػات بتفعيػػؿ موقعػػه 
كمػػا  ،وسػػيكوف لمباػػث العممػػي نصػػيب كبيػػر مػػف الا ػػور  مػػ  هػػذا المواقػػا ،اإللكترونػػي

 يكوف لمقسـ  طوات جادة تتجم  في اآلتي:س
 
 
 
 

 السيناريو التطويرا المتقدـ( 02) جدوؿ
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سػوؼ يت ػػمف الموقػػا اإللكترونػػي لقسػػـ أصػوؿ التربيػػة بجامعػػة طيبػػة رابطػػا  لم ريطػػة  .0
با تبارهػػا ثمػػرة مػػف ثمػػرات الباػػث العممػػي  مػػ   ،الباثيػػة المقتراػػة فػػي هػػذب الدراسػػة

 مستوع الدراسات العميا فيه. 

يت مف هذا الموقا رابطا  ا ر لرصػد واصػر رسػائؿ الماجسػتير والػدكتوراب المسػجمة س .6
بأ ػػداد الرسػػائؿ ومو ػػو اتها ونسػػب  إاصػػائياتوالتػػي تمػػت مناقرػػتها كمػػا يت ػػمف 

توزيا المو و ات ج رافيا وكػذلؾ نسػب توزيعهػا  مػ  كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت أصػوؿ 
ت فػػي هػػذا القسػػـ إلػػ  قا ػػدة و نػػد إد ػػاؿ الرسػػائؿ التػػي نوقرػػت أو سػػجم ،التربيػػة
سػػتتـ مراجعػػة هػػذب القا ػػدة فػػي نهايػػة كػػؿ فصػػؿ دراسػػي لتاػػديث النسػػب  ،البيانػػات

 .  واإلاصائيات

سيصػب  لكػؿ قسػـ مػف أقسػاـ أصػوؿ التربيػة بالجامعػات السػعودية موقعػه اإللكترونػػي  .8
و ريطتػػه الباثيػػة وستسػػع  األقسػػاـ بعػػد ذلػػؾ إلػػ  الػػربط الرػػبكي فيمػػا بػػيف  ،المنػػاظر

   واقعها ب ية التنسيؽ وتفادا االزدواجية والتكرار والتعاوف والتبادؿ الباثي.م

ومرجعا الكترونيػا  ،ستصب  هذب المواقا قوا د بيانات ومعمومات لباوث أصوؿ التربية .2
 أـ  ارجها.  ،باثيا  لكؿ بااث في هذا المجاؿ سواء دا ؿ المممكة العربية السعودية

ؾ بوابػػػة إلكترونيػػة مواػػدة تجمػػػا الجهػػود الباثيػػػة فػػي مرامػػة متقدمػػػة ستصػػب  هنػػا .9
 المنفصمة ألقساـ أصوؿ التربية بالجامعات السعودية في موقا وااد. 

 الدراسة: توصيات

 ،العميػا الدراسػات طمبػة باػوث توجيه  ند التربوية الباثية بال ريطة االسترراد يتـ أف .0
 .التربية أصوؿ  براء اراء تمثؿ إنها ايث

 كرفت التي التربوية األصوؿ في العممي الباث ناو الطمبة توجيه  ند زالتركي يتـ أف .6
زالػػة وأولويتهػػا أهميتهػػا  ػػف الااليػػة الدراسػػة نتػػائ   إ ػػدادهـ فػػي القصػػور نػػوااي وا 
 .السياسية كاألصوؿ البلزمة المقررات بعض بتدريس المجاؿ هذا في العممي

 العممػػي الباػػث توجيػػه إلػػ  تاتػػاج باثيػػة فجػػوات وجػػود  ػػف الااليػػة الدراسػػة كرػػفت .8
 قػد الباػوث مػف النوع هذا في لمباث الطمبة تجاهؿ بأف ذلؾ البااثة فسرت وقد ناوها
  مػػػ  الاصػػػوؿ وصػػػعوبة وصػػػعوبتها الباػػػث بمنػػػاه  الطمبػػػة جهػػػؿ إلػػػ  مػػػردب يكػػػوف
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 ا تيػػار مػف الطمبػة بتمكػيف توصػي لػذلؾ ، ميهػا التػدريب ونقػص لهػا البلزمػة المراجػا
  مػػ  وتػػدريبهـ ،المماػػة واالاتياجػػات ولمق ػػايا لممسػػتجدات وفقػػا   الباثيػػة الموا ػػيا

 وتاميمهػا ،المعمومات جما أدوات وبناء وا تيار ،المعمومات وقوا د مصادر في الباث
  مػ  الطمبػة واػث  نايتهػا بػالر األقسػاـ توليها أف يجب التي الباث بامقات االهتماـ
 .التربية بأصوؿ الصمة ذات العممية المؤتمرات ا ور

 وأقسػاـ التربيػة كميػات أقساـ بيف ،البينية بالباوث يسم  ما أو الباثي الفريقي العمؿ .2
 أصػوؿ وقسػـ ،التربويػة واإلدارة التربية أصوؿ قسمي بيف البينية كالباوث  ارجها مف

 اآلداب بكميػػة التػػاري  وقسػػـ التربيػػة أصػػوؿ وقسػػـ التربػػوا الػػنفس  مػػـ وقسػػـ التربيػػة
  .اإلنسانية والعمـو

 .والميدانية النظرية الدراسات بيف ازنةالمو  .9

 :الدراسة مقتراات
 الباػػث منػػاه  كافػػة توظيػػؼ  ػػدـ  ػػف النػػات  القصػػور أسػػباب لتاديػػد دراسػػة إ ػػداد .0

 بأقسػػاـ العميػػا الدراسػػات وطالبػػات طػػبلب بهػػا يمكمػػؼ التػػي الباثيػػة األ مػػاؿ فػػي العممػػي
 .التربية أصوؿ

 طمبػػة بهػػا يمكمػػؼ التػي والميدانيػػة نظريػػةال الباػػوث طبيعػة لتاديػػد تتبعيػػة دراسػػة إ ػداد .6
 .التربية أصوؿ أقساـ في العميا الدراسات

 مجػاؿ فػي العممي الباث ناو التربية أصوؿ أقساـ طمبة اتجاهات لقياس دراسة إ داد .8
 .لمتربية واالقتصادية والتاري ية الفمسفة األصوؿ

 والتاري يػػة الفمسػػفة األصػػوؿ مجػػاؿ فػػي العممػػي الباػػث معوقػػات اػػوؿ دراسػػة إ ػػداد .2
 .والطمبة التدريس هيئة أ  اء نظر وجهة مف لمتربية واالقتصادية

 وكػػذلؾ لمتربيػػة اإلسػػبلمية األصػػوؿ مجػػاؿ ناػػو العممػػي الباػػث توجيػػه أسػػباب دراسػػة .9
 .والطمبة التدريس هيئة أ  اء نظر وجهة مف والثقافية االجتما ية األصوؿ

 .المقارنة لتربيةا مجاؿ في الاالية لمدراسة مماثمة دراسات إ داد .2

 
 
 
 

 :مراجا الدراسة
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(. رؤع مستقبمية في تاديث منظومة التعميـ.، القاهرة، 6110إبراهيـ، مجدا  زيز ) .0
 مكتبة األنجمو المصرية.

( أزمة الباث التربوا، دراسة تاميمية في باوث المناه ، 0512أبو زيد، مامود) .6
 الاديثة. ( القاهرة، رابطة التربية2مجمة التربية المعاصرة، ع)

(. الباث التربوا وصنا السياسة التعميمية، 6116أبو كميمة، هادية مامد) .8
 اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطبا ة و النرر.

(. ناو  ريطة باثية تنموية 6116األستاذ، مامود اسف و الاجار، رائد اسيف ) .2
ص  (،5(، ـ)0في الباث التربوا األكاديمي. مجمة جامعة األقص ، غزة، ع)

 .671-622ص

. توصيات الباوث التربوية و معوقات تطبيقها مف 5هػ0261التمياط، مو ي صقر) .9
وجهة نظر المررفات التربويات.رسالة ماجستير غير منرورة، جامعة اإلماـ مامد بف 

 سعود، كمية التربية و العموـ االجتما ية.

هات ال طاب ( اتجا6117توفيؽ، صبلح الديف مامد  و موس ، هاني مامد يونس ) .2
التربوا في مجمة كمية التربية ببنها"دراسة في سياؽ بناء و إنتاج المعرفة التربوية"، 

 (.70(، ع)07مجمة كمية التربية ببنها، /)

(.  مادة الدراسات العميا، الرياض، استرجعت 6108جامعة اإلماـ مامد بف سعود ) .7
هػ مف 07/8/0282بتاري 

http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/graduates/Pagموقا:

es/Vision.aspx 
(. مػػػػػادة الدراسػػػػػات العميػػػػػا، الريػػػػػاض، اسػػػػػترجعت 6108جامعػػػػػة الممػػػػػؾ سػػػػػعود) .8

هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 07/8/0282بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري 
/http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/aboutموقػػػػػػا

Pages/about02.aspx 
كرمة، استرجعت (.  مادة الدراسات العميا، مكة الم6108القرع ) أـجامعة  .5

 education-http://uqu.edu.sa/higherهػ مف موقا:07/8/0282بتاري 
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( إ داد  ريطة لمباث التربوا لمواجهة بعض 6115الجرساني، وائؿ مامد سعد ) .01
مركبلت الواقا التعميمي بماافظة الدقهمية، رسالة ماجستير غير منرورة، كمية 

 التربية، جامعة المنصورة.

(، الباث التربوا ت طيطه و تنسيقه، باث 0579لمجيد سرااف)الدمرداش،  بد ا .00
 67-66مقدـ في اجتماع ال براء العرب المت صصيف في الباوث التربوية ب داد 

. -0527يونيو   المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العمـو

هػ(. مف ق ايا الباث العممي في الجامعات 0209الربيا, مامد بف  بد الرامف ) .06
 دية. المممكة العربية السعودية, إدارة الثقافة والنرر.السعو 

ـ(. ال ريطة التربوية أسموب جديد في الت طيط المامي 0577الز ترا، مصطف  ) .08
 .22(، ص06)2 مف إطار التربية المستديمة. التربية الجديدة، ـ

هػ(. تصور مستقبمي لمباث العممي بالجامعات 0262الزهراني،  بد اهلل أامد ) .02
دية في  وء الت يرات المعاصرة. رسالة دكتوراة غير منرورة، جامعة أـ القرع، السعو 

 قسـ اإلدارة التربوية.

( مدع إسهاـ رسائؿ الماجستير و الدكتوراة المقدمة 6118السالـ، سالـ بف مامد ) .09
في الجامعات السعودية في  دمة ق ايا التنمية الراممة. المجمة السعودية لمتعميـ 

 (.0، ع)(0العالي، ـ)

ـ(. أنماط الدراسات المستقبمية وأساليب منهجها ودورها 0557السعيد، مامد رراد ) .02
في توجيه الباث العممي التربوا ناو المستقبؿ: التعميـ مف أجؿ مستقبؿ  ربي 

 81-65أف ؿ، المؤتمر العممي ال امس لكمية التربية جامعة امواف، في الفترة مف 
 .028معة امواف، ص ، كمية التربية، جا0557أبريؿ 

(، الت طيط االستراتيجي و دورب في تطوير 6111سميـ، أبو العز مامود سمطاف) .07
االتجاهات الباثية )المعوقات و الاموؿ(. المؤتمر الثاني لت طيط و تطوير التعميـ و 
الباث العممي في الدوؿ العربية "ناو بناء مجتما معرفي"، وزارة التعميـ العالي، 

 .011، ص 6111فبراير  67-62هد لمبتروؿ و المعادف، الظهراف، جامعة الممؾ ف
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(، "إدراج السعودية  مف ال ريطة العالمية لمباث العممي"، 6106ال بعي، مامد ) .01
 (.2796جريدة االقتصادية االلكترونية، الرياض، ع )

ال اياف، سعود وال مبلس،  الد  والصبياي،  بدالرامف  والعاصـ،  والعتيبي،  الد  .05
( الباوث التربوية ومدع توافقها ما  طط التنمية في دوؿ ال مي  العربي، 2000)

-22ورقة مقدمة لندوة الباوث العممية في دوؿ مجمس التعاوف ال ميجي 
 .لمعمـو و التقنية، الرياض ، مدينة الممؾ  بدالعزيز21/22/2000

ر اليازورا (، األردف، دا0(. أساليب الدراسات المستقبمية.)ط6111 امر، طارؽ ) .61
 العممية لمنرر و التوزيا.

(.  ريطة باثية مقتراة لباوث 6116اهلل مامد اسف )  بد الباسط، صبلح  بد .60
أصوؿ التربية المرتبطة ب طط التنمية االجتما ية و االقتصادية في مصر، رسالة 

 دكتوراب غير منرورة، كمية التربية، جامعة أسيوط.

الباث في تعميـ الكبار رؤية مستقبمية  (.6112 بد الرافي، دينا اسف مامد) .66
ل ريطة باثية. رسالة دكتوراة غير منرورة، معهد الدراسات و الباوث التربوية، قسـ 

 تعميـ الكبار، القاهرة.

 ( الباث في التربية، القاهرة، دار الفكر العربي.0557 بود،  بد ال ني) .68

ربية العممية في األردف في ( واقا الباث في الت6100و نوافمة، وليد ) العمرا،  مي  .62
(، ص ص 6(، ع)7، المجمة األردنية في العمـو التربوية ـ )6115-611الفترة 
059-611. 

(. الباث العممي التربوا طبيعته، مركبلته 6117العنقرا، سميماف بف  بد الرامف ) .69
 (، مطابا الامي ي، الرياض.0ومعوقاته التطبيقية. )ط

التربوا ناو تطوير المعمـ في  وء التاديات هػ(. أولويات الباث 0265 وض)  .62
المعاصرة التي تواجه التربية اإلسبلمية مف وجهة نظر المررفيف التربوييف بمنطقة 

 مكة المكرمة. رسالة دكتوراة غير منرورة، جامعة أـ القرع، مكة المكرمة.
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(. تصور مقترح ل ارطة 6111فرج، مامود  بدب أامد الكاؼ، فاطمة بنت مامد ) .67
ثية في مجاؿ المناه  و طرؽ التدريس في  وء المركبلت الميدانية بسمطنة با

 ماف. المؤتمر الثاني لت طيط و تطوير التعميـ و الباث العممي في الدوؿ العربية 
"ناو بناء مجتما معرفي"، وزارة التعميـ العالي، جامعة الممؾ فهد لمبتروؿ و المعادف، 

 . ـ6111فبراير  67-62الظهراف، 

(. الت طيط التعميمي أسسه و أساليبه ومركبلته. 0557مي، مامد سيؼ الديف )فه .61
 (، القاهرة، مكتبة األنجمو المصرية.2)ط

(. الباث العممي في الجامعات 6111قمر،  صاـ توفيؽ  و مصطف ،  زة جبلؿ ) .65
العربية "اإلركاليات و سيناريو المواجهة" في: قمر،  صاـ توفيؽ )مارر(.الباث 

اليات لممواجهة، مصر، المكتب الجامعي كاليات و ي الوطف العربي إرالعممي ف
 الاديث.

(. أوجه النقص و القصور في الرسائؿ و األطرواات 6100الكبيسي،  امر   ير ) .81
إزاء مركمة التنمية وتادياتها األسباب و المعالجات، الممتق  العممي بكمية الدراسات 

 عموـ األمنية.العميا، الرياض، جامعة نايؼ العربية لم

(. توجيه الباث العممي في الدراسات العميا 6110كسناوا، مامود مامد  بد اهلل ) .80
-في الجامعات السعودية لتمبية متطمبات التنمية االقتصادية و االجتما ية )الواقا

 .توجهات مستقبمية(

( طرؽ الباث العممي في مؤسسات التعميـ العالي مف وجهة 6111الؿ، زكريا ياي ) .86
(، الكويت، 99)2التربوية، ـ أ  اء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، المجمة رنظ

 جامعة الكويت.

هػ(. اتجاهات الباث التربوا في مجاؿ أصوؿ التربية، رسالة 0261امود ) المايداف, .88
 دكتوراب غير منرورة، مجمه جامعة الممؾ سعود, الرياض.

مي في مؤسسات التعميـ العالي مالع (. معوقات الباث6111اهلل رمت ) المجيدؿ،  بد .82
سمطنة  ماف نموذجا. في: قمر،  صاـ توفيؽ  –ال ميجية الاكومية و ال اصة 
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)مارر(.الباث العممي في الوطف العربي إركاليات و اليات لممواجهة، مصر، المكتب 
 الجامعي الاديث.

عاصر و (. االتجاهات الاديثة في التعميـ الجامعي الم6116مرسي، مامد منير ) .89
 أساليب تدريسه. القاهرة،  الـ الكتب.

 (، مقدمة في التربية، األردف، دار  مار.0555ناصر، إبراهيـ) .82

( توجهات الرسائؿ الجامعية في ت صص أصوؿ 6100اهلل ) النوح، مسا د بف  بد .87
هػ(، مجمة كمية التربية 0288-هػ0200التربية بالجامعات السعودية  بلؿ الفترة )

 (.50(، ع)8 )ببنها، مصر، م

( الجامعات السعودية 6100وزارة التعميـ العالي، وكالة الوزارة لمت طيط والمعمومات ) .81
 هػ مف موقا:1/8/0282 م  ال ريطة الدولية، الرياض، استرجعت بتاري  

http://www.mohe.gov.sa 
ا ي و موقعه  م   ريطة الباوث في (. الباث العممي الجم0556الوكيؿ، اممي ) .85

 .62-60(، صص85(، ج)7مصر. دراسات تربوية، مصر، م )

(، القاهرة، 0(. أزمة الباث العممي في الوطف العربي. )ط6117ياقوت، مامد مسعد ) .21
 دار النرر لمجامعات.
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