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 لخص:م
 الجامعاتاإلسالمية ب التربية أصول لتخصص بحثية تهدف الدراسة الحالية إلى بناء خريطة    

 أعضاء منظور من البحثية الحاجات عن م من خالل الكشف2030السعودية في ضوء رؤية 

لباحث االسعودية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وقام  الجامعات في التدريس هيئة

ً يمثلون أولويات بحثية، وطبقت على )45بتصميم استبانة اشتملت على ) ضواً ( ع59( عنصرا

 من أعضاء هيئة التدريس تخصص أصول تربية بعدد من الجامعات السعودية.

مية اإلسال التربية أصول لتخصص مقترحة بحثية وقد انتهت الدراسة إلى تصميم خريطة     

 تخصص في بحثية ، وتحديد مجاالت وأولويات2030السعودية في ضوء رؤية  بالجامعات

نهج المأهمها  اإلسالمية من والثقافية للتربية الفكرية ل: القضايااإلسالمية تشم التربية أصول

. ميةإلسالتحديث منظومة مفاهيم التربية ا، والتربوي اإلسالمي وموقفه من النظريات الغربية

أصول ، ومقومات العمل التطوعي والتكافل االجتماعيوتشمل:  االجتماعية إضافة إلى القضايا

إلى  .سالميةقيم العدل والحرية والمساواة وفق الضوابط اإلو ،اإلسالمالمشاركة المجتمعية في 

دور يم، والتعلمتطلبات الشفافية والمساءلة في وتشمل:  واالقتصادية السياسية جانب القضايا

ط ضوابالق النزاهة ومكافحة الفساد وفو ،االستشراف المستقبلي في اإلسالمو المدني،المجتمع 

 تخصص ومجال أصول التربية اإلسالمية لدراسة بضرورة تطويروقد أوصت ا. اإلسالمية

ً مع التطورات  توجهاتهو تطوير برامجهو  يد آلياتإضافة إلى تحدالعالمية، الوطنية وتماشيا

 علمية لتطبيق الخريطة البحثية المقترحة.

 

 2030كلمات مفتاحية: خريطة بحثية، أصول التربية االسالمية، رؤية المملكة 
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Abstract: 
       The current study aims to build a research map for the specialization of 

Islamic education foundations in Saudi universities in the light of the 2030 

vision through the detection of research needs in the fields from the 

perspective of faculty members in Saudi universities. The study depended 

on the descriptive method in addressing its topic, and the researcher 

designed a questionnaire consisting of four axes including (45) elements 

related to the fundamentals of Islamic education, and were applied to a 

sample of faculty members, which included (59) in a number of Saudi 

universities. 

      The study concluded with a proposed research map for the 

specialization of Islamic education in Saudi universities in the light of the 

2030 vision and identifying research areas and priorities in the 

specialization of Islamic education, including the intellectual and cultural 

issues that included the Islamic educational method and its situation from 

western theories. The social issues included: the elements of volunteer work 

and social solidarity, the principles of community participation in Islam, 

values of justice, freedom and equality according to Islamic rules. The 

political and economic issues included: the requirements of transparency 

and accountability in education, the role of civil society, future forecasting 

in Islam, integrity and combating corruption in accordance with Islamic 

rules. 

       The study recommended the need to develop the specialization and field 

of Islamic education foundations and to develop its programs and 

orientations in line with national and international developments, in 

addition to identifying scientific mechanisms to implement the proposed 

research map. 

Keywords: Research map, Islamic education foundations, Saudi vision 2030 
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ً  موقعا التربوي البحث يحتل  رصد ثحي من والعلمية التربوية العملية تطوير في مهما

 ميةالعل البحث وطرق مناهج خالل من إصالحها على والعمل المختلفة والسلبيات المشكالت

ً  يالحظ العربية البالد في التربية لحركة المناسبة، كما أن المتابع  لميالع بالبحث اواضح اهتماما

 لبحثا في متخصصة إدارة وإنشاء التربية كليات في العليا بالدراسات واالهتمام التربوي

 الخليج. لدول العربي التربية وبمكتب والعلوم والثقافة للتربية العربية بالمنظمة التربوي

 في ءالنش لتربية األمثل األسلوب اإلسالمية ووفق المنظور اإلسالمي، تعد التربية

 ،- وسلم عليه هللا صلى-رسوله وسنة هللا من كتاب ألنها تستمد المدرسة في المجتمع المسلم؛

الحياة.  قىأن تر يمكن ال فبدونها مصيرية إنسانية وضرورة قضية اإلسالمية التربية بل وتعتبر

 .(8هـ، ص1423الغامدي،)

 تنشئة شئتهتن في سبيل معه وتتدرج السليمة بالتربية الفرد تتعهد اإلسالمية إن التربية

 ناءً ب اإلنسان بناء إلى وتهدف ،البشري الرقي من درجة أعلى إلى الوصول سبيل في ،صالحة

هـ،ص 1419 ،)شحاته .هللا عبادة وهي أجلها من التي خلق الغاية لتحقيق جوانبه كافة في شامالً 

 ،وحالر النفس وتصفية تأديب بين لها ظهور أول منذ اإلسالمية التربية ولقد جمعت (،11

 عروسي،والعلمية والجسمية. )ال الدينية بالتربية تعنى فهي ،الجسم وتقوية العقل وتثقيف

 (.12هـ، ص1403

ً  دوراً  التربوي في مجال أصول التربية اإلسالمية البحث ويؤدي  بإكسا في رئيسا

ً  معرفة والثقافية واالجتماعية القضايا العلمية ثقافة المتعلم  دوره يؤدي حتىو وسلوكاً، ووجدانا

 (.36، ص2007أمته. )صديق؛ شرف،  تمام بقضايا يعي المجتمع في كمواطن

ى الرؤ القضايا البحثية إلى معرفة األسباب التي تكمن وراءها، وبلورةوتهدف دراسة 

عة لمتنووالمقترحات العلمية المتعلقة بها، ووضع الحلول المناسبة لها، وباتت المؤسسات ا

امعات ت الجتعتمد في رسم خططها على إجراء البحوث، واإلسهام فيها إسهاماً فاعالً، كما أصبح

 التنموي،ادي واكز أبحاثها ودراساتها جزءاً ال يتجزأ من المشهد االقتصبكلياتها المتعددة، ومر

-5، 2013كما لها دور أساسي في نهوض األمم وتقدم الشعوب نحو تحقيق أهدافها. )محمود، 

6) 

 ناولهتت أن يجب التي العامة للتوجهات مستقبلية نظرة على البحثية الخريطة وتنطوي

 تعد يالمجتمعية، وبالتال واالحتياجات المستقبلية، المستجدات ضوء في العلمية األبحاث

 أجل نم معالجتها يمكن التي التربوية الموضوعات أهم حول استرشادي الخريطة البحثية دليل

م ثالباحث. ومن  لمجتمع اإلنمائية األهداف يحقق وخدمي ومبدع متميز، علمي بحث تحقيق

 البحثية اتالسياس تعكس التي االستراتيجية الخطط نفيذلت المثلى األداة هي البحثية فالخريطة

 .ساملألق البحثية الخرائط من للجامعة البحثية الخريطة تنبع الوقت ذات وفي الُمعلنة،

 :مشكلة الدراسة
بموارد متعددة ومتنوعة، إلى جانب تطلع شعبها إلى  تتمتع المملكة العربية السعودية

لتمكين الشعب من تحقيق آماله، وطموحاته  2030مستقبل أكثر إشراقاً؛ لذا جاءت رؤية 

بسواعد أبنائه. ومن ثم تتضافر مؤسسات الدولة بتنوعها من أجل تحقيق ما ورد في هذه الرؤية 

 المملكة في الجامعات عات، حيث تنمومن أهداف ومشروعات. وعلى رأس هذه المؤسسات الجام

 من عديد بإنشاء األخيرة السنوات في التوسع بعد خاصة سريع بشكل السعودية العربية

 في أسهم جديدة، مما جامعات إلى األخرى المدن في الجامعات فروع بعض الجامعات، وتحويل

 أهلية(. جامعات 8حكومية، و جامعة 24) منها( جامعة 32لتصبح ) الجامعات أعداد زيادة
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 برامج في التوسع إلى سيؤدي مما( هـ 1438العالي,  التعليم احصاءات وزارة التعليم، مركز)

 .العلمية األبحاث من مخرجاتها زيادة وبالتالي فيها المسجلين الطالب وزيادة العليا، الدراسات

 مستوي على بحثية سياسة وجود ( بضرورة2011كما أوصت دراسة المزروع ) 

 في ربويالت البحث وربط بحثية، أفكار الختيار الطلبة توجيه على تساعد والجامعات األقسام

 لبة( إلى أن ط219، ص2015كما يشير النوح )  .المجتمع في يدور بما الجامعية الرسائل

 قد ةعد يواجهون مشكالت السعودية الجامعات في التربية أصول أقسام في العليا الدراسات

 تحديد أو الموضوع اختيار مرحلة وهي األولى المرحلة بعضهم اجتياز تأخير في تتسبب

 :التالي الرئيس التساؤل في الدراسة مشكلة تحديد ويمكن .المشكلة

ي ضوء فالسعودية  اإلسالمية بالجامعات التربية أصول لتخصص المقترحة البحثية الخريطة ما

 ؟2030رؤية المملكة العربية السعودية 

 عن هذا التساؤل الرئيس ما يلي:ويتفرع 
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 ؟2030ما أهم التوجهات التربوية المتضمنة في رؤية المملكة العربية السعودية  .1

وتخصص أصول التربية  مجاالتطر النظرية للخريطة البحثية في ألما أبعاد ا .2

 ؟اإلسالمية

 من اإلسالميةالبحثية في تخصص أصول التربية  للمجاالتما أهم الرؤي المستقبلية  .3

 منظور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية؟

 عوديةبالجامعات الس اإلسالميةما الخريطة البحثية المقترحة لتخصص أصول التربية  .4

 من

 ؟ 2030 أجل تحقيق متطلبات التوجهات التربوية المتضمنة في رؤية المملكة

 ف الدراسة:اهدأ
  :إلى تهدف هذه الدراسة

 .2030اإلسالمية في ضوء رؤية  التربية أصول لتخصص مقترحة بحثية بناء خريطة .1

 اإلسالمية من التربية أصول وموضوعات مجاالت في البحثية الحاجات عن الكشف .2

 .السعودية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء منظور

اإلسالمية  التربية أصول تخصص في بحثية لخريطة مجاالت وأولويات اقتراح .3

 .بالجامعات السعودية

 .المستقبلية هاوتوجهات وأهدافها 2030الوقوف على ماهية رؤية  .4

 .2030 الخريطة البحثية في تحقيق بعض متطلبات التنمية الواردة في رؤية تحديد دور .5

 :الدراسة أهمية
 :يلي فيما تتمثل أهمية الدراسة الحالية    

ليات كبما يفيد خريطة لألولويات البحثية في مجال أصول التربية اإلسالمية،  تقديم .1

تمع التربية واألقسام العلمية في استكشاف ظواهر وموضوعات تراعي احتياجات المج

 .2030السعودي ورؤية 

 على العمل البحثية، وبالتالي بالخرائط يتعلق الذي التربوي األدب إلى محاولة اإلضافة .2

 أم ياالعل الدراسات طلبة أكانوا سواء الباحثين لدى التربوي البحث مشكالت مواجهة

 .تدريس هيئة أعضاء

 ناوللت الباحثين المتخصصين في أصول التربية اإلسالمية، أمام محاولة فتح المجال .3

 صورةب وجوانبه ومجاالته القضايا ذات األهمية واألولوية للمجتمع، وتطوير التخصص

 .موسعة

 منهج الدراسة:
وضع الوضع الراهن لم تحديد ووصفتم وفيه تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

 لدراسةوعة االدراسة، وتقييم اآلراء والتوجهات الخاصة باألفراد أو المنظمات أو األحداث موض

(Gay, I.,1999,p10 ويعتمد عليه الباحث ،) يث حبجمع معلومات حول الخريطة البحثية من

 وتوجهاتها المستقبلية. 2030أهدافها وأهميتها، ورصد أهداف رؤية 

 الدراسة:حدود 
 تشمل حدود الدراسة ما يلي:

في بعض خريطة بحثية مقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية الحدود الموضوعية:  .1

 .2030السعودية في ضوء رؤية  الجامعات
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التدريس تخصص أصول التربية في بعض الجامعات  هيئة أعضاء: البشرية الحدود .2

عة جامالملك سعود، جامعة المجمعة، ( جامعة اشتملت على: جامعة 11السعودية، وهي )

ك الملعة جامالجوف، جامعة ، بالمدينة المنورة ، الجامعة اإلسالميةمحمد بن سعود اإلمام

 امعةجالملك فيصل،  جامعةالملك خالد،  جامعةطيبة،  جامعةشقراء، جامعة عبدالعزيز، 

 القصيم.

 التربية االسالمية( بكليات)تخصص أصول التربية  التربية أصول أقسام: المكانية الحدود .3

  .السعودية بعض الجامعات في

 .هـ1439-هـ1438 الجامعي للعام األول الدراسي الفصل: الزمنية الحدود .4
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 مصطلحات الدراسة:
 الخريطة البحثية: -

 في مجال التربيةالبحث  ألولوياتتصور مستقبلي  تعرف الخريطة البحثية بأنها

 خصصين.الجامعات، وذلك في ضوء الدراسات السابقة وتصورات المتاإلسالمية والتي تحتاجها 

ة، وتعرف أيضا بأنها: تصور واقعي ومستقبلي للبحوث التربوي .(10،ص 2013)المحمودي، 

حي يوضح النواحي الكمية فيها من حيث عددها، وسنوات إنجازها ومكان إصدارها، والنوا

اجاته. ة احتيمتطلبات التنمية في المجتمع، وتلبيالنوعية المرتبطة بمدى توافق هذه البحوث مع 

 (.250، ص 2005)األستاذ، والحجار، 

ً في هذه الدراسة بأنها: تصور معاصر   خطةوويمكن تعريف الخريطة البحثية إجرائيا

الجامعات ب أصول التربية اإلسالميةفي مجال  العلمي البحث توجه المدى قريبة وطويلة منهجية

ية رؤمتطلبات في ضوء السعودية بما يسهم في تحقيق تنمية المجتمع السعودي، وازدهاره 

 م.2030

 2030رؤية المملكة  -

ووزارة االقتصاد  مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية هاوضعهي وثيقة رسمية 

ي و( محاور وهي المجتمع الحي3على )والتخطيط بالمملكة العربية السعودية ترتكز 

 www.mep.gov.sa). )واالقتصاد المزدهر والوطن الطموح

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 2030الخريطة البحثية لتخصص أصول التربية في ضوء رؤية المملكة 

 البحثية للخريطة النظرية األطر لإلجابة عن السؤال األول للدراسة ونصه " ما

 اإلسالمية؟ يتضمن اإلطار النظري المحاور التالية: التربية لتخصص

 البحثية وأهدافها الخريطة المحور األول: -
 المتقدمة، المجتمعات بين مكانة يتبوأ أن أراد إذا مجتمع ألي أساسي مطلب التربية تُعد

 في اتهالمجتمع ومؤسس يبذله الذي القدر فعلى إغفاله، يمكن ال واجباته، من أساسي وواجب

 أي مقومات نم أساسي تُعد مقوم بهذا فالتربية وتقدمه، واستمراره، كيانه، يتوقف أفراده تربية

 (.44، 2007)صديق وشرف،  .مجتمع

ً  يعد العلمي كما أن البحث ً  ركنا ً  رئيسا ً  ومعلما الجامعية  حياةال وأركان معالم من أساسيا

 حل مشكالتل توجه الجامعية البحوث وأن والمجتمع، الجامعة بين وثيقة العالقة أن اعتبار على

 التربوي أدوار (. وللبحث57، ص2007قضاياه. )صديق، وشرف،  مع والتعامل المجتمع

 غلبللت الالزم والتخطيط وتحديدها ،المشكالت تصور على األفراد مساعدة :ووظائف أهمها

 (.72، 2013عزب،) .واالقتصادية االجتماعية التنمية متطلبات تلبية على المساعدةعليها، و

( 2008( و)سلطان، 2011وتبرز أهمية الخريطة البحثية من خالل ما يلي: )عوض، 

 (.2016و)عبدالعال، 

 جاالت الم التغلب على الهدر في األبحاث العلمية: إذ يسهم بناء خريطة بحثية في تحديد

 البحثية ومن ثم تحديد الموضوعات المرتبطة بها، مع توضيح الحدود الموضوعية

قت ومناهج البحث المستخدمة بما يسهم في منع تكرار الجهود مما يتيح توفير الو

 والجهد معا.
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 وع تجنب العشوائية واالرتجال في تناول الموضوع البحثي: حيث يتم اختيار الموض

 ة.البحثي وفق معايير موضوعية ومحددة سلفا، تضمن تحقيق أهداف الخريطة البحثي

 ة علمي والمجتمع: ويتم ذلك عبر ربط البحوث العلميتجسير الفجوة بين البحث ال

مع، لمجتبالسياق المجتمعي، حيث يتم تناول الموضوعات البحثية التي تلبي احتياجات ا

 وتتماشى مع أولويات التنمية المستدامة، فيكون لها صدى داخل المجتمع.

 ويةالترب توجيه البحوث نحو التميز: من خالل توضيح أهم المستجدات، والمستحدثات 

وية ألولاالتي تفرض نفسها على الساحة التربوية مع التوجه نحو القضايا العميقة ذات 

ة لهيئاالمجتمعية بما يسهم في تحسين مستوى األداء وجودة اإلنتاجية البحثية لعضو 

 التدريسية والباحثين اآلخرين.

  عكس لتي تاإلستراتيجية اتعد الخريطة البحثية األداة الُمثلى لتنفيذ الخطط البحثية

من  حثيةبالسياسات البحثية المعلنة، وفي الوقت ذاته تنبع الخريطة البحثية ألي جهة 

 الخرائط البحثية لألقسام.

في  فاهدعدد من األ تحقيقفي مجال علمي معين  البحثية الخريطة تصميم يستهدفو

 اإلشكاليات بعض تجنب يةلتدريسا ةهيئال أعضاءكذلك و العليا الدراسات طلبة مساعدةمقدمتها؛ 

(، ومن 223، ص 2015. )النوح، العلمية والبحوث الجامعية للرسائل توجه التي واالنتقادات

ثم؛ فإن السعي لبناء مثل هذه الخرائط البحثية يعد وسيلة لتحقيق عدد من األهداف التي تطور 

من عمل األقسام العلمية وربطها بمتطلبات التنمية المستدامة وتلبية احتياجات هذا المجتمع، إلى 

 ,Larysa)يلي:  جانب أنها ترفع من كفاءتها وتحسن من أداء عملها، وتتمثل هذه األهداف فيما

et  al, 2014)  و(Comer,2006) و  (Rule,2004)     

  .أصول التربية اإلسالميةداخل قسم  حركة البحث العلمي وتنشيطها تطوير .1

لتربية ول اأص للباحثين التربويين وطالب الدراسات العليا بقسمتقديم المساعدات الفنية  .2

 .اإلسالمية

ن والتي يمك 2030لقضايا الواردة في رؤية تعالج بعض ادراسات مستقبلية  إجراء .3

 استها.در من أصول التربية اإلسالمية للباحثين التربويين وطالب الدراسات العليا بقسم

أصول قسم  المجاالت والقضايا التي تناولتها الدراسات داخلجراء مسوحات عن إ .4

 .التربية اإلسالمية

 االتقاعدة معلوماتية لمعالجة ما يواجه العملية التربوية من مشكالت في مج بناء .5

 .يمالتعلوواالجتماعية ذات الصلة باحتياجات قطاع التربية  العلوم التربوية والنفسية

 ويةوالتنم التربوية التوجهات مالمح ويمكن اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة والذي نصه "ما

 ؟" من خالل السياق التالي:2030 رؤية في الواردة

 2030المحور الثاني: مالمح التوجهات التربوية في رؤية  -
 ،زدهـرالمُ  واالقتصاد ،وهــي المجتمــع الحيــوي ثالثة: محــاورة على رؤيالتعتمــد 

من  االستفادةوتعظيــم  هاي ســبيل تحقيــق أهداففوالوطـن الطمـوح، وهـذه المحـاور تتكامـل 

بنــاء مجتمــع  األول: "المجتمع الحيوي" من خالل التركيز علىيمثـل المحـور ها إذ زاتمرتك

معتزين عتــدال، المية ومنهــج الوســطية واالســحيــوي، يعيــش أفــراده وفــق المبــادئ اإل

 :نيالثــاالمحــور بينما يركز  بهويتهم الوطنية، وفخورين بإرثهم الثقافي في بيئة إيجابية جاذبة.

ــر بنــاء منظومــة تعليميــة مرتبطــة بالفــرص للجميــع ع "، على توفيرالمزدهـر "االقتصاد

وتوليــد فــرص  االقتصاد،باحتياجــات ســوق العمــل، وتنميــة الفــرص للجميــع وتنويــع 
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 اللالفاعلــة مــن خــالحكومــة  علىالمحـور الثالـث مـن الرؤيـة للمواطنين، كما يركز  العمــل

)رؤية  .ثقافة األداء لتمكين الموارد والطاقات البشريةوتشــجيع  فافية،تعزيــز الكفــاءة والشـ

 (.13، ص2017، 2030

ذه إلى تحقيقها، حيث ترتبط بمحاور ه 2030ويمكن تناول بعض األهداف التي تطلع رؤية 

 (2017، 2030الرؤية على النحو التالي: )رؤية 

 .١٠الى المرتبة  ٢٦تقاء بمؤشر رأس المال االجتماعي من المرتبة الرا .1

 .يةاألولى في مؤشر الحكومات اإللكترون ٥إلى المراكز الـ  ٣٦الوصول من المركز  .2

 .في مؤشر فاعلية الحكومة ٢٠إلى المركز  ٨٠الوصول من المركز  .3

 .ألولىا ١٠المراكز الـ في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد  ٢٥االنتقال من المركز  .4

 .٪٣٠٪ إلى ٢٢رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من  .5

 .٪٧٪ إلى ١١.٦تخفيض معدل البطالة من  .6

رع عددا من المحاور الواضحة التي يمكن أن يتف 2030ولقد ورد في رؤية المملكة 

هيئات بل المن قعنها العديد من القضايا، واألولويات البحثية التي يجب أخذها بعين االعتبار 

نا وفق مبادئراسخة، الحياة مجتمع حيوي قيمه العلمية والباحثين، حيث تضمنت ما يلي: 

نية، الوطبهويتنا  الرحمن، االعتزازلخدمة ضيوف  اإلسالمية، تسخير الطاقات واإلمكانات

 متين، واالهتمام باألسرة وبناء شخصية األبناءحيوي بنيانه المجتمع ال

 2030 المملكة رؤية تتناول التي والمؤتمرات والندوات الدراسات تزايدت ولقد

 مكتباتلل السعودية للجمعية الثامن المؤتمر مثل, المستقبلي واالستشراف والدراسة بالفحص

 عمد في ودورها السعودية العربية المملكة في المعلومات مؤسسات:  بعنوان والمعلومات

 ,2017 ) القبالن دراسة مثل, الدراسات من العديد على اشتمل والذي, المعرفة ومجتمع اقتصاد

 لتيا المهمة المهنية القطاعات من تعتبر المعلومات مؤسسات أن إلى تشير والتي( 106 ص

 ثقافيةال العوامل على المباشرة النعكاساتها 2030 رؤية تحقيق في دور لها يكون أن يفترض

ي تربوية فوعلى ضوء ذلك تزايدت الدراسات ال .والتعليمية والصحية واالقتصادية واالجتماعية

، 2030تخصص أصول التربية والتي تسعي الستكشاف التوجهات والمتطلبات لرؤية المملكة 

مة المتطلبات الالز على التعرف ( والتي تحددت مشكلتها في2017مثل دراسة القحطاني) 

 .2030المملكة  رؤية ضوء في الحكومية األطفال رياض في للتوسع

 2020 الوطني التحول برنامج من كل جعل بضرورة (2017) مصطفى دراسة وأوصت

طارها كافة إ في وتعمل منها تنطلق التي العامة والمظلة المرجعية، بمثابة 2030المملكة  ورؤية

  بالمملكة. مةالمستدا التنمية دعم إلى سعيها في الوطنية فهد الملك مكتبة مؤسسات الدولة ومنها

 مجتمع بناء في ودورها الرقمية عن التربية( 2017) دراسة عبدالفتاحكما تلفت 

جاالت مإلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة  2030 المملكة رؤية وفق المعلومات

قبل  مة منالحياة وفي العملية التعليمية أدى إلى انتشار أدوات وتقنيات المعلومات المستخد

وعي دم الهم من خالل غياب الوعي بقواعد االستخدام السليم، وعالطالب، مما يمثل خطراً علي

 ية فيبالمخاطر، بما يفرض توظيف مراكز مصادر التعلم للقيام بدورها نحو متطلبات الترب

 ضوء في الجامعات حوكمة عن( 134, 2017, )عسيري العصر الرقمي. كما توصي دراسة

 الية يوضح بةللرقا نظام وإقرار والخارجية، ليةالداخ المراجعة لجان بتفعيل 2030 المملكة رؤية

 نزاهةال قيم نشر خالل من كفاءتها وزيادة الجامعة فاعلية وتعزيز والمساءلة، المحاسبية

 .والشفافية والمشاركة والعدالة
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 تعلقت والتي لمعالجتها الدراسات توجه تزايد التي والموضوعات القضايا تنوعت كما

 رؤية ضوء في الرقمي التعليم عن( 2019) الشمراني دراسة مثل ،2030 المملكة برؤية

 عربيةال المملكة في المعلم إلعداد مقترحة سياسات عن( 2019) المنصور، ودراسة المملكة؛

 سالميةاإل التربية منهج تناولت التي( 2019) العنزي ودراسة ،2030 رؤية ضوء في السعودية

 .م 2030 رؤية وفق المضاد التطرف مواجهة في

 ةشامل مجموعة تقدم حيث العالي، التعليم مؤسسات في والتخصصات البرامج وتتنوع

 جميع في المتاحة البرامج إجمالي بلغ حيث الجنسين، لكال والبرامج التخصصات من ومتنوعة

ً  4,506األخرى ) العالي التعليم مؤسسات األهلية، العالي( الحكومية، التعليم مؤسسات  برنامجا

 متاحة مهامعظ أن فنجد العليا الدراسات لبرامج بالنسبة أما هـ، 1438/  1437 الدراسي للعام

 من % 64و الماجستير، برامج من % 69و العالي، الدبلوم برامج من%  67) وبنسب للطلبة،

 )13, 1438, التعليم وزارة) الدكتوراه، برامج

حول المساهمة في الت: في 2020والتحول الوطني  2030تتضح العالقة بين رؤية كما 

تحديد أهداف الخاص، وتعزيز الشراكة مع القطاع المحلي، وتعظيم المحتوى الرقمي، و

داف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق األهالمشاركة، مع استراتيجية ومستهدفات للجهات 

 ،م2017مصطفى، ) تنفيذية.ترجمة األهداف االستراتيجية إلى مبادرات المشتركة، والوطنية 

78) 

 في ميةاإلسال التربية منهج تناول إلى (2019دراسة )العنزي،  وفي هذا السياق، هدفت

 ام: أسئلة ثالثة على اإلجابة خالل من وذلك م،٢٠٣٠ رؤية وفق المضاد التطرف مواجهة

ً  إطاراً  تشكل التي اإلسالمية التربية مباحث  وبنود ركانأ وما المضاد؟ التطرف لمواجهة مرجعيا

 لتطرفا لمواجهة اإلسالمية التربية عن والمنبثقة الوسطية بقيم العالقة ذات م٢٠٣٠ رؤية

 م؟٢٠٣٠ رؤية وفق المضاد التطرف مواجهة في اإلسالمية التربية منهج وما المضاد؟

 يف العالمية الريادة متطلبات عن الكشف ( إلى2019كما هدفت دراسة ) الخنيزان، 

 أهم نم وكان ،(2030) المملكة رؤية ضوء في التنافسية، الميزة لتحقيق السعودية الجامعات

 ريادةل وطنية استراتيجية إعداد: السعودية الجامعات في العالمية الريادة تحقيق مقترحات

 العالمية. الريادة لتطبيق تسعى التي للجامعات الحوافز ومنح الجامعات،

حاور ا وموتستفيد الدراسة الحالية من نتائج الدراسات السابقة والتي تعددت منهجياته

بية التر معالجاتها في الوقوف على بعض التوجهات واألولويات المجتمعية والمستقبلية ألصول

بية اإلسالمية، واستكشاف بعض العالقات بين عدد من المتغيرات المؤثرة على مجال التر

هذا سفي لأن ألطرها النظرية أهمية في بيان التراكم المعرفي والتطور الفل اإلسالمية، كما

 التخصص أو المجال العلمي، والذي يتطلب المزيد من االستشراف المستقبلي.

 خفيضتمثل  بالمملكة، التعليم لتطوير الماضية السنوات خالل وهناك جهود عديدة تمت

 عتماداال وتطبيق الشامل، التقويم نظام طبيقوت الموهوبين، ودعم الرسوب والتسرب، معدالت

 إنشاء ممشاركته، كما ت زيادة على الخاص القطاع وتشجيع المدارس والجامعات، على التربوي

 رؤية في الوطني التحول برنامج من جزء وهو" خبرات" المهني للتطوير الوطني المركز

 .مدارسهم تطوير في يسهمونالذين  التربويين من قادة إعداد إلى ويهدف 2030 المملكة

, والتي تتضمن العديد من 2030لبعض مالمح رؤية المملكة  السابق الرصد خالل ومن

التوجهات التعليمية نحو المستقبل، يمكن القول أن هناك العديد من القضايا، واألولويات التي 

وواألقسام يجب أخذها في االعتبار من قبل جميع الباحثين، وفي جميع التخصصات العلمية 
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األكاديمية وكليات التربية على مستوى المملكة، بما يوجه منهجية المعالجة نحو احتياجات 

 المجتمع اآلنية والمستقبلية.

 التوجهات عدد من استخالص ، يمكن2030 لرؤية التحليلية القراءة خالل ومن

 جتماعيةا أولويات إلىى تقسيمها يمكن عليها، والتي التركيز يجب التي البحثية واألولويات

والقيمي  الثقافي الفكري والتغير والعولمة، والتطرف والهوية المواطنة تربية )مثل وثقافية

 الخصخصةو التعليم )مجانية وسياسية اقتصادية وأولويات( ودور المرأة وقيم العمل واإلنتاج

 عياتر الجمالتعليم والنزاهة والشفافية ودو واالستثمار ودعم القطاع الخاص وحوكمة والتمويل

 .(األهلية
 

رؤية ي دة فالمحور الثالث: دور الخريطة البحثية في تحقيق بعض متطلبات التنمية الوار -

2030 
 في البشر اً استثمار يكون هنا االستثمار أن حيث االستثمار، أنواع أرقى من التربية تُعد

 التربية، تمن غايا غاية تُعد البشرية فالتنمية المجتمع، لتقدم الفقري العمود يشكلون الذين

 في بارزاً  وراً د تمارس للتربية أن يمكن التي والقدرات االستعدادات من العديد ولديه يولد فالفرد

 مطلب يةفالترب .ورقيه في تقدمه وتسهم بالفائدة، المجتمع على يعود بما وتطويرها تنميتها

 نم أساسي وواجب المجتمعات المتقدمة، بين مكانة يتبوأ أن أراد إذا مجتمع ألي أساسي

 يتوقف رادهأف تربية في المجتمع، ومؤسساته يبذله الذي القدر فعلى إغفاله، يمكن ال واجباته،

صديق. ) .مجتمع أي مقومات من أساسي تُعد مقوم بهذا فالتربية وتقدمه، واستمراره، كيانه،

 (44، ص 2007وشرف، 

ً  يعد العلمي فالبحث ً  ركنا ً  رئيسا ً  ومعلما  لجامعية علىا الحياة وأركان معالم من أساسيا

 شكالتلحل م توجه الجامعية البحوث وأن والمجتمع، الجامعة بين وثيقة العالقة أن اعتبار

 أجل من يةالعلمية التربو بالبحوث الجامعات عنيت ذلك أجل من قضاياه، مع والتعامل المجتمع

 علمي شاطن بالبحوث التربوية القيام أن اعتبار وعلى المجتمع، تجاه بوظيفتها الجامعة قيام

 الجامعة. وظائف من ووظيفة

 :ووظائف أهمها التربوي أدوار وللبحث
 عليها للتغلب الالزم والتخطيط وتحديدها المشكالت تصور على األفراد مساعدة. 

 عالجها طرق على والتعرف وتحليلها القضايا تقويم في العلمي التفكير تنمية. 

 واالقتصادية االجتماعية التنمية متطلبات تلبية على المساعدة. 

 تيباآل القيام على التعليمية النظم مساعدة: 

 .المدرسية الكتب تطوير -

 .والمدرسية التربوية اإلدارة أساليب تحسين -

 .التعليم في واستخدامها التربوية التقنيات تطوير -

، 2013عزب،) .المعاصرة التربوية لالتجاهات وفقا والتعلم التعليم طرق تحسين -

 (.72ص

 2030  رؤيةوعليه يتمثل دور الخريطة البحثية في تحقيق بعض متطلبات التنمية الواردة في 

 (.96-94، ص ص 2007فيما يلي: )الصاوي، 

 أهم الركائز من باعتباره العلمي والبحث العالي للتعليم المخصصة الميزانيات زيادة -

ً  وتوجيهها المطلوبة التكنولوجية الطفرة إلحداث  اإلستراتيجية وتخصيص للخطة طبقا
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 الجامعات مع للتنمية بالتعاون K الصناعة به تتقدم الذي العلمي البحث لتدعيم برامج

 .القطاع الخاص به يتقدم ما الدولة توازي حيث

 متقدمةالدول ال في يحدث كما العلمية األبحاث تمويل في الخاص المال رأس مشاركه دعم -

 .المحدودة الحكومية المصادر على التمويل واقتصار

 العالمية والدوريات المعلومات بقواعد وتوصيلها والعامة، الجامعية المكتبات دور تدعيم -

 سيةوالمحلية والمدر الجامعية للمكتبات موحدة بشبكة وربطها االختراعات وبراءات

 نم وتيسير االستفادة العلمي، بالبحث للنهوض المطلوبة العلمية المراجع لتوفير

 على للباحثين للحصول الفرصة وإتاحة مجانيا، دخولها وجعل الجامعية، المكتبات

 .سهولة بكل السابقة الدراسات

 تزويد من البد ومؤسساتها الدولة وأجهزة الجامعات بين المعلومات تبادل كفاءة ولرفع -

 عاهدوالم لربط الجامعات الفيديو اتصاالت وشبكات االتصاالت وسائل بأحدث الجامعات

 لعلميةا الرسائل على العلمي المشترك اإلشراف يسهل مما باالنترنت بالخارج بمثيالتها

ً  العلمية والندوات ومتابعة المؤتمرات مشتركة شهادات ومنح والبحوث  .الكترونيا

 ا أهمباعتباره المختلفة المتخصصة المواد وبرامج العليا الدراسات برامج في التوسع -

 برامجهذه ال وربط الفكرية والحقوق االختراع براءات وتوليد التكنولوجيا نقل آليات

 من درجة عالية على بورش الجامعات وتجهيز ككل، والمجتمع الصناعة بمشاكل

 .عالية بسرعة وكفاءة صناعية نماذج إلى األفكار لتحويل والمهارات اإلمكانيات

 لميجذب عا مركز لتصبح وإعدادها التربوية والبحوث العليا للدراسات جامعة وإنشاء -

 .يةالتكنولوجية والمعلومات للصناعات لمدينة مركزاً  وجعلها والمخترعين للعلماء

 واألمان الجودة شهادات ومنح واالختبارات المعايرة لمعامل كمراكز الجامعات دور تدعيم -

 ً  شهادات المهنية ومنح االمتحانات وعقد تدريبية دورات وعمل العالمية للمواصفات طبقا

 في اتالخطو هذه العالمية وستساهم المهنية المنظمات أو النقابات مع بالتنسيق تخصص

 يةالفن الكوادر وتوفير الجودة الوعي بمواصفات ونشر العلمي بالبحث الصناعة ربط

 .األداء كفاءة المنتج ورفع لتحسين المطلوبة المتخصصة

 والحكومة الصناعة تواجه التي التقنية بالمشاكل إلكترونية معلومات قاعدة عمل -

 عاتتساهم الجام أن يمكن والتي التعليمية، والمؤسسات والمدارس المجتمع، ومؤسسات

 ةبحثي مشاريع الطالب أو مشروعات خالل من لها ودراسات ومقترحات حلول إيجاد في

 التدريس. هيئات ألعضاء

 صةالحكومية والخا للجامعات المالئمة القواعد بوضع للجامعات دخول مصادر إيجاد -

 حولتصب دخول الجامعات لزيادة بمصاريف السعوديين غير الطلبة اجتذاب في للتوسع

ً  المملكة مركزاً   .والتدريب للتعليم عالميا

 : التربية اإلسالمية: المفهوم واألصولالرابعالمحور  -
و أالت التربية عملية شاملة متكاملة تهدف إلى بناء شخصية الفرد في جميع المجا نإ

ً كما  ،ديةائاألبعاد سواًء العقلية أو النفسية أو االجتماعية أو العق ً شامالً رباني تُعد منهجا  ا

ي تربية مية هالتربية اإلسالف ومتكامالً، وتستند على أصول ومبادئ، وأساليب تعليمية تنتهجها.

إلسالم به ا لنبي صلى هللا عليه وسلم ألزواجه وصحابته الكرام وأمته بصفة عامة، وكل ما جاءا

ش حياة كي يعيسلم كاملة؛ لتنمية شخصية اإلنسان المُ ى وتعمل التربية اإلسالمية عل، يُعد تربية

 .(5 ، ص1432)الدخيل، .آمنه وسعيدة في الدنيا واآلخرة
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على  تنمية فكر اإلنسان، وتنظيم سلوكه وعواطفه تُعرف التربية اإلسالمية بأنهاو

مرو )آل ع .أساس الدين اإلسالمي، وبقصد تحقيق أهداف اإلسالم في حياة الفرد والجماعة

ة الفرد تنمية جميع جوانب شخصي كما عّرفت التربية اإلسالمية بأنها (.23ص، 2006والشيخ، 

ً  .(468، 2002، )الميمان. المسلم، وتنظيم سلوكه على مبادئ اإلسالم تربية ال وتعرف أيضا

 ،هـ1436)جيدوري، . جملة من الممارسات السلوكية التي تصدر عن المسلمين اإلسالمية بأنها

 وانبج(. وفي ضوء ما تقدم تعّرف التربية اإلسالمية بأنها التنمية الشاملة لجميع 20 ص

 م.ه اإلسالبا جاء مأخالقياً، في ضوء شخصية الفرد؛ عقلياً، صحياً، اقتصادياً، اجتماعياً، نفسياً، 

 أصول التربية اإلسالمية
تستمد منه أهدافها، وأفكارها  ةمصادر مرجعيون لكل تربية أصل تنطلق منه إ

س وتقوم التربية على العديد من األصول أو األس (.251ص ،1436الحازمي،ومعتقداتها )

رها ها كغيوللتربية اإلسالمية أصول تستند إلي. والمبادئ كما تستقي منها خصائصها وأهدافها

 :ن بأنهالباحثي. وقد عّرفت أصول التربية اإلسالمية كما يراها أحد افروع التربية ومجاالتهامن 

ية مجموعة من المبادئ واألصول العقدية، والتشريعية، والتعبدية، والمعرفية، والنفس

يما يلي وف (.55 ص ،2013سالمي )شطناوي، واالجتماعية التي يقوم عليها النظام التربوي اإل

 عرض ألهم أصول أو أسس التربية اإلسالمية:

لتربية اليها عالتي تبنى  هو منظومة المفاهيم والقواعد العقدية )اإليمانية(و األصل العقدي: .1

عليه و (.57ص ، 2013اإلسالمية، وتستند إليها في الجانب النظري والتطبيقي )شطناوي، 

، 1435يل،طلق على أركان اإليمان الستة )العقيمصطلح العقيدة اإلسالمية  إن يمكن القول:

 ة.سالميوهذا يعني أن أركان اإليمان الستة تمثل أصالً تستند إليه التربية اإل (.67ص 

وال األق نويرضاه م -عز وجل –العبادة هي: "اسم جامع لكل ما يحبه هللا و األصل التعبدي: .2

دي وعليه فإن األصل التعب (.149ص، 1415اهرة " )ابن تيمية،واألعمال الباطنة والظ

وانب ميع جللتربية اإلسالمية، ال يقتصر على الصالة والصيام والزكاة والحج، إنما يشمل ج

 ةيلعبوداالحياة، والتي من خاللها يستطيع اإلنسان أن يبلغ غايته في الحياة وهي تحقيق 

 (.57ص ، 2013)شطناوي، .الكاملة هلل سبحانه وتعالي

جعلها م وتسلالقواعد والنظم السلوكية التي تنظم حياة اإلنسان المُ  وهو األصل التشريعي: .3

، 2013ناوي،)شط. والوعي السليم ،والمنهجية ،مثاالً للدقة والنظام واألمانة والخلق الرفيع

انه هللا سبحفاألصل التشريعي يختص باألوامر والنواهي واإلرشادات الموجهة من  (.58

م أألقوال أم ا وتعالي إلى عباده ليكونوا مؤمنين صالحين سواء أكانت األوامر متعلقة باألفعال

 (.58ص ، 2013)شطناوي، العقائد أم األخالق.

يم المادية والمعنوية والمفاه والتصورات والمدركاتالمعتقدات وهو  األصل الفكري: .4

همه نسان فالفكرية المتنوعة التي تّكون لدى اإل والتفسيرات والمكوناتواألحكام واألفكار 

 (.58ص ، 2013لذاته والكون المحيط به )شطناوي،

من  رؤية محددة وواضحة تجاه كثيروفكراً  في ضوء ما سبق، يمكن القول: إن لإلسالم

و وه ،اةوهي الكون واإلنسان والحي مهمةاألمور التي شغلت بال اإلنسان ألربع قضايا كبرى 

ً لها وموفكر مالئ ً م لفطرة اإلنسان وعقله، ولهذا جعلته التربية اإلسالمية منطقا صيالً أجها

 ألهدافها ومضامينها وأساليبها واتجاهاتها. 

 الدراسات السابقة: 
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 نها:مات تربوية متنوعة؛ خريطة بحثية مقترحة لتخصصاهتمت الدراسات السابقة بتصميم    

 "نحو خريطة بحثية تنموية في البحث التربوي األكاديمي م( "2005دراسة الحجا ) -
يطة على خر الدراسة إلى بيان مدى سير الجامعات الفلسطينية في بحوثها األكاديميةهذه هدفت  

يا ات العللدراسبحثية تربوية تنموية، حيث تم التعرف على حجم اإلنتاج البحثي األكاديمي لطلبة ا

-1996غزة )األقصى، واإلسالمية واألزهر( في الفترة بين في الجامعات الفلسطينية في 

من خطط  ( بحثاً، بمقارنة هذه البحوث بمتطلبات التنمية المستوحاة292م، والذي بلغ )2002

حوث توصلت إلى وجود حالة غياب التوازن بين الب التنمية والتطوير التربوي الفلسطيني

لتي ابحوث تعليم الفلسطيني، حيث بلغت نسبة الالتربوية ومعظم متطلبات التنمية والتطوير لل

ير في بقية (. في حين هناك تقص%49,5تتوافق مع متطلبات التنمية األول )تطوير المناهج( بـ )

ة بحيث وضع خريطة للبحوث التربويم( ب2009المجاالت البحثية. بينما انتهت دراسة أحمد. )

 دالً منب ربويالتالميدان  فيتأثيراً وفاعلية  تجعل البحوث التربوية مثل الرسائل العلمية أكثر

انب إلى ج. التربويالميدان  فيتقوم على الجهود الفردية وال تؤثر بصورة مباشرة  التيالبحوث 

دارات س واإلبالمدار الجامعييعانى منها التعليم ما قبل  والتيمعرفة أهم المشكالت والصعوبات 

وعات رسائلهم ن الجدد عند تناولهم لموضيمساعدة الباحثو. التعليمية التابعة لمحافظة الدقهلية

 دقهليةيعانى منها التعليم بمحافظة ال التيمشكلة من المشكالت  نالمستقبلية بحيث يدرسو

بصورة  المقترحة بحيث تخدم الرسائل العلمية المستقبلية وتكون موجودة بالخريطة البحثية

 ،تعليميه البحوث التربوية نحو حل مشكالت التوجباإلضافة إلى  التربوي.مباشرة الميدان 

 التربوي.الميدان  فيويكون لها تأثير قوى 

جامعة  في العلمية التربية رسائل لبحوث استكشافية دراسة" (2011المزروع )دراسة  -

 "عبدالرحمن بنت نورة األميرة
ئل إلى الكشف عن واقع بحوث التربية العلمية المضمنة في رسات هذه الدراسة هدف     

اية نذ بدالماجستير والدكتوراه التي تم إنجازها في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، م

الدراسي  ه إلى نهاية العام 1397/1396افتتاح برامج الدراسات العلياء، من العام الدراسي 

 رسالة. 42 الرسائل بلغ عددقد حليل المحتوى، وأسلوب ت تاستخدموقد ه. 1430 /1429

ً من موضوعات التربية العلمية 16تناولت الرسائل أن  وتوصلت إلى  ث بحو، وأن موضوعا

 تختلفوالرسائل تتماشى مع توجهات البحث العالمية في تناولها لموضوع التدريس والمعلم، 

واحي والن عنها في عدم تناولها ألربعة موضوعات هي: فلسفة العلم وتاريخه وطبيعته، الثقافة

ا أمات. التعليم غير الرسمي، وموضوع األهداف والسياسواالجتماعية والفروق بين الجنسين، 

علوم" ريس التلبية أولويات البحث في المملكة العربية السعودية، فقد احتل مجال "تدب ا يتصلم

 .ادهمركز الصدارة في الرسائل، واحتل المرتبة الثانية مجال "تأهيل معلم العلوم وإعد

خريطة بحثية مقترحة ألبحاث التربية اإلسالمية من م( "2013دراسة المحمودي. ) -

 " بالجامعات السعودية وجهة نظر المتخصصين
ن مالمية بحثية ألبحاث التربية اإلسهدفت هذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لخريطة      

ت ، واعتمدت على المنهج الوصفي، وقد توصل وجهة نظر المتخصصين بالجامعات السعودية

اث إلى أن دراسات الواقع المعاصر حصلت على أعلى نسبة بين أبحاث القسم وأن األبح

شمل تمية المنهجية حصلت على األقل، وتوصلت الخريطة البحثية إلى أن مجاالت التربية اإلسال

والمنهجية.  األصولية والفكر التربوي، والتاريخية، والواقع المعاصر، والمستقبلية، تالدراسا

 وأن معظم هذه المجاالت حصلت على أولوية وفق نتائج الدراسة. 
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التجديد التربوي في سلطنة عمان ومتطلباتها البحثية: رؤية  م( "2014دراسة الشين. ) -

  "لخريطة بحثية لقسم األصول واإلدارة التربوية بكلية التربية

التي  تربويةلالدراسة إلى تقديم خريطة بحثية توضح أهم القضايا والمشكالت اهذه دفت استه     

اتها تواجه التعليم في سلطنة عمان في ضوء التجديدات التربوية المعاصرة وتحرير متطلب

ر تصوء وانتهت ببناالبحثية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ومدخل التحليل البعدي، 

تربوية دات الفي ضوء التجدي مقترح للخريطة البحثية للقسم بأهدافها ومجاالتها وآليات تنفيذها

ة في حصر الدراسات والبحوث السابقة في مجال إعداد الخرائط البحثيمن خالل المعاصرة، 

تحليل ، والكليات التربية، وتحديد مجاالت التجديد التربوي بسلطنة عمان ومتطلباتها البحثية

ض ة لبعلواقع البحوث بقسم األصول واإلدارة التربوية مع عرض نماذج تطبيقية لخرائط بحثي

 .ليات التربية العربية واألجنبيةك

إعداد خريطة للبحث التربوي في مصر في ضوء خبرات  م( "2014دراسة الفرخ. )-

 األجنبية"بعض الدول 
تكون لتربوي تقديم نماذج متميزة عالمياً في إعداد خريطة البحث السعت هذه الدراسة إلى      

لمنهج ا، واعتمدت الدراسة على واالسترشاد منهبمثابة النموذج الذي يمكن االستفادة منه 

وضع تصور مقترح يسهم في إعداد خريطة للبحث التربوي في مصر في الوصفي، وانتهت ب

يطة البحث تقديم نماذج متميزة عالمياً في إعداد خر من خالل ضوء خبرات بعض الدول األجنبية

 بهواالسترشاد التربوي لتكون بمثابة النموذج الذي يمكن االستفادة منه 

خريطة بحثية مقترحة في أصول التربية في الجامعات ( "2015) النوحدراسة  -

 "السعودية
ة في الدراسة إلى تعرف اتجاهات الرسائل الجامعية في تخصص أصول التربيهذه هدفت      

ة في ه(، والكشف عن الحاجات البحثي1435-ه1411الجامعات السعودية خالل الفترة من عام)

دمت استخ ت وجوانب أصول التربية، وتقديم تصور مقترح للخريطة البحثية المقترحة. وقدمجاال

فراد ميع أالدراسة أداتين؛ األولى بطاقة تحليل المحتوى، والثانية االستبانة، وطبقت على ج

ن ى أ(عضو هيئة تدريس متخصص. وتوصلت الدراسة إل200مجتمع الدراسة الذي تكون من)

جاالت ائمة مأتت في بداية ترتيب أنواع أصول التربية، وأتت القيم في أول قاألصول التعليمية 

ت في ن هدف توجيه انتباه الباحثين نحو أبرز جوانب أصول التربية جاءوأ Kأصول التربية

 مجال المرتبة األولى من حيث اهتمام الباحثين في مجموعة أهداف الخريطة البحثية. وجاء

اجستير ج المل ترتيب مجاالت أصول التربية، وجاء جانب تقويم برنامالعلميات االجتماعية في أو

 .في أصول التربية في أول ترتيب جوانب أصول التربية

تربية تصميم خريطة بحثية لقسم أصول التربية بكلية ال" م(2016دراسة عبدالعال. ) -

 "جامعة بنى سويف في ضوء األولويات البحثية
البحث رسم مالمح خريطة بحثية مستقبلية لقسم أصول التربية في  سعت هذه الدراسة إلى     

ضوء أولويات االحتياجات المجتمعية واالتجاهات البحثية الحديثة، من خالل التعرف على أهداف 

الخريطة البحثية ومراحل إعدادها، وتحديد أهم المرتكزات التي يجب مراعاتها عند بناء 

ويات البحثية لقسم أصول التربية بكلية التربية / جامعة بني الخريطة البحثية، ثم تحديد األول

سويف، في ضوء المرتكزات التي سبق دراستها وتحديدها، وأخيراً وضع تصور مستقبلي 

م. واعتمد البحث 2025لمالمح خريطة بحثية لقسم أصول التربية بجامعة بني سويف حتى عام 
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ي معتمداً على أسلوب تحليل المحتوى للكشف على أكثر من منهجية بحثية، منها المنهج الوصف

عن الوضعية الراهنة لبحوث الماجستير والدكتوراه داخل قسم أصول التربية في الكلية، 

والمقابلة الشخصية المقننة كأداة لتحديد أهم المشكالت المجتمعية في محافظة بني سويف، 

إدراجها في الخريطة البحثية لقسم  ومنهجية مستقبلية الستقراء أهم المجاالت البحثية التي يجب

أصول التربية في كلية التربية / جامعة بني سويف معتمدة في ذلك على أسلوب العصف الذهني. 

توصل البحث إلى أنه لبناء خريطة بحثية متكاملة األركان، البد من االرتكاز على مجموعة من 

ل القسم، وهي: مقومات االنضمام العناصر التي تمثل محددات لعمل البحث العلمي التربوي داخ

لمجتمعات المعرفة، واالحتياجات البحثية للمجتمع، وأبعاد ومؤشرات خطط التنمية؛ وفي ضوء 

هذه المرتكزات، تم تحديد عدد من الموضوعات داخل المجاالت البحثية المختلفة للقسم. كما 

ثية لهذه الموضوعات، ومن توصل البحث إلى وجود عدد من المعايير التي تحدد األولويات البح

أهمها معيار األهمية، ومعيار ندرة الدراسة )نصيب القضية من الدراسة(، ومعيار االرتباط 

باحتياجات التنمية؛ وفي ضوء المرتكزات والمعايير، تم وضع مصفوفة باألولويات البحثية التي 

التربية في كلية يجب إدراجها في الخريطة البحثية داخل كل مجال من مجاالت قسم أصول 

 .التربية في جامعة بني سويف

خريطة بحثية مقترحة لبحوث اإلدارة والتخطيط التربوي م( "2016دراسة العلياني. ) -

 " في ضوء خطة التنمية التاسعة واالحتياجات التعليمية للمجتمع السعودي

خريطة بحثية مقترحة لبحوث اإلدارة والتخطيط التربوي في هدفت هذه الدراسة إلى تقديم       

، واعتمدت الدراسة على ضوء خطة التنمية التاسعة واالحتياجات التعليمية للمجتمع السعودي

خريطة بحثية مقترحة لبحوث اإلدارة والتخطيط نتهت إلى بناء المنهج الوصفي التحليلي، وا

، ويستطيع التربوي في ضوء خطة التنمية التاسعة واالحتياجات التعليمية للمجتمع السعودي

 .وخطة التنمية التاسعة للمجتمع السعودي باالحتياجاتإنجازها والتي ترتبط الباحثون 
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البحث التربوي في رسائل الماجستير في  ( "اتجاهات2018دراسة الرميضي ) -

حليل تخصصي أصول التربية واإلدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الكويت : ت

 "محتوى
خصصي الدراسة للكشف عن اتجاهات البحث التربوي في رسائل الماجستير في ت هذه هدفت    

وعة ص مجمأصول التربية واإلدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الكويت، وذلك من خالل فح

ألداة اينة، من المحاور: البيانات العامة للباحث، المجال األكاديمي، المنهجية البحثية، الع

م لتي تع. وتكمن أهمية الدراسة بتسليطها الضوء على اتجاهات البحوث االمستخدمة، المراج

هج المن تناولها من قبل الرسائل الجامعية وتكوين صورة مستقبلية لها. وقد اتبعت الدراسة

ليل الوصفي واعتمدت على الطريقة النوعية في جمع وتحليل البيانات باستخدام أسلوب تح

ن عوالتشفير للمصادر  (Coding) ملية الترميز األوليالمحتوى، وذلك من خالل إجراء ع

اقة( بط 153طريق استخدام بطاقات لتسهيل عملية التصنيف، حيث بلغ مجمل هذه البطاقات )

إجازتها ورسالة، تمت مناقشتها  153تمثل كل بطاقة رسالة ماجستير من العينة البالغ عددها 

تسهل طاقات وترقيمها وفهرستها يدويا، ل، وتم عنونة الب2017إلى  2007خالل الفترة من 

ئات. عملية التصنيف، ثم إدخال البيانات في جداول مع حساب التكرارات و النسب لكل الف

وي وأسفرت نتائج الدراسة بالنسبة لجنس الباحث عن وجود سيطرة شبه تامة للعنصر النس

ئج ت النتاخيرة، كما بين%، وتزايد كبير في عدد رسائل الماجستير في السنوات األ94.8بنسبة 

جاه االت أن مجالي: النظام التربوي واإلدارة المدرسية حصال على أعلى المجاالت بحثا، وأن

نات فقد للعي الكمي كان هو االتجاه السائد، كما اتبعت معظم الرسائل المنهج الوصفي، وبالنسبة

خذ أة في لطريقة العشوائيركزت غالبية الرسائل على عينات من القيادات المدرسية، واتبعت ا

استخداما  شخص، كما كانت االستبانة أكثر االدوات 300-101العينة، وتراوحت عيناتها ما بين 

وعدد  ،60-31في غالبية الرسائل، أما المراجع فقد تراوح عددها الكلي في الغالب ما بين 

 . 15-6فأكثر، والمراجع األجنبية ما بين  41المراجع العربية 
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 تعقيب على الدراسات السابقة :
لى عاعتماد غالبية الدراسات  استخالص يمكن السابقة الدراسات استعراض ومن خالل

اسة، الدر عينة بيانات لجمع واستطالع الرأي كأداة االستبانة المنهج الوصفي، واستخدام

نة من معي زمنية فترة خالل البحثي اإلنتاج محتوى تحليل في بعض الدراسات على واالعتماد

 فأهدا تباين أجل صياغة خريطة بحثية واضحة األولويات والمشكالت ذات األهمية. ورغم

 ولوياتوالدراسات، إال أن هدف الدراسة الحالية هو التركيز على االحتياجات واأل البحوث

 مجتمعلل التعليمية االحتياجات وكذلك الخصوص وجه البحثية ألصول التربية اإلسالمية على

 معظم صتكما أو .المقترحة البحثية الخريطة إلعداد السعودية العربية بالمملكة 2030ورؤية 

 معية.المجت االحتياجات ضوء في متعددة مجاالت في بحثية خريطة بإعداد والدراسات البحوث

 صولأ تخصص في البحثية المجاالت أهم ولإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة، ونصه "ما

ك يتطلب السعودية؟" فإن ذل الجامعات في التدريس هيئة أعضاء منظور من اإلسالمية التربية

 الوقوف على نتائج الدراسة الميدانية في سياق ما يلي:

 ثانياً: الدراسة الميدانية
 :فيما يليتمثلت خطوات الدراسة الميدانية لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة، 

 االتللمجدحسداب األوزان النسدبية  الدراسدة الميدانيدة إلدىهددفت : هدف الدراسةة الميدانيةة .1

 نداءبمدا يددعم ب المملكة،المقترحة من أجل ترتيبها حسب مدى مالءمتها للسياق البحثي في 

 خريطة بحثية مقترحة لتخصدص أصدول التربيدة اإلسدالمية بالمملكدة العربيدة السدعودية فدي

 .2030ضوء رؤية 

 عينة الدراسة الميدانية: .2
ة عضو هيئة تدريس في مجال أصول التربية من عد 48الدراسة على عينة شملتاعتمدت 

 ( عينة الدراسة.1جامعات بالمملكة العربية السعودية. كما يوضح الجدول )
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 عينة الدراسة( 1جدول رقم )

 الجامعة  م

 عدد االستجابات عدد االستمارات الموزعة

 العدد
 النسبة إلى

 اإلجمالي 
 العدد

 إلى النسبة

 اإلجمالي 

 %10.6 5 %8.5 5 المجمعة 1

 %10.6 5 %11.9 7 الملك سعود 2

 %10.6 5 %10.2 6 اإلمام 3

 %10.6 5 %10.2 6 الجامعة اإلسالمية 4

 %6.4 3 %6.8 4 الجوف 5

 %10.6 5 %10.2 6 الملك عبدالعزيز 6

 %8.5 4 %8.5 5 شقراء 7

 %6.4 3 %6.8 4 طيبة 8

 %6.4 3 %8.5 5 الملك خالد 9

 %8.5 4 %8.5 5 الملك فيصل 10

 %10.6 5 %10.2 6 القصيم 11

 %100 47 %100 59 المجموع 

 %79.7 نسبة إجمالي عدد االستجابات

عضو  59( عدد والنسب المئوية لالستبانات التي تم توزيعها على 1يوضح الجدول رقم )

نها بنسبة استبانة م 47السعودية، تم استرجاع هيئة تدريس من عدة جامعات بالمملكة العربية 

79,7.% 

 أداة الدراسة الميدانية: .3
 لأصو لدراسات المقترحة البحثية الخريطة الدراسة ثالثة محاور حولاستبانة شملت 

آراء عينة  أسئلة االستبانة تحديد عنوتتطلب اإلجابة  .2030 رؤية ضوء في اإلسالمية التربية

ات، الدراسة على مجموعة العبارات من خالل االعتماد على مقياس ليكارت الخماسي الدرج

غير ودرجات(،  3درجات(، ومحايد ) 4وافق )مدرجات(، و 5وافق بشدة )موالتي تتراوح بين 

 )درجة واحدة(.  اإلطالق على موافق غيرموافق )درجتان(، 

 نة صدق االستبا.4
دقها اعتمد قياس صدق االستبانة على الصدق الظاهري/ المحكمين: حيث تم التحقق من ص

(، حيث تم األخذ بمالحظاتهم 8من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين عددهم )

ما  االستبانة صادقة في قياس وتوصياتهم لتخرج في صورتها النهائية، وبذلك تكون فقرات

 وضعت لقياسه.

 :االستبانة ثبات.5
ات لقياس ثبات اإلجاب Cronbach's Alfaاستخدام معامل الثبات "كرونباخ الفا"  تم

 .حساب معامالت الثبات لالستبانة( 2، كما يوضح الجدول )الواردة باالستبانة
  حساب معامالت الثبات لالستبانة (2جدول رقم )  

 معامل ألفا كرونباغ عدد الفقرات المحور م

 0.952 12 والثقافية الفكرية واألولويات القضايا 1

 0.692 17 االجتماعية واألولويات القضايا 2
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 0.904 16 واالقتصادية السياسية واألولويات القضايا 3

.0 45 المجموع 498  

بانة يزيد عن ( لألسئلة الواردة باالست0.849)معامل "كرونباخ ألفا" ( أن 2يوضح الجدول )     

ات في (، وهو ما يشير إلى ارتفاع درجة الثب0.70بالجداول اإلحصائية )المعامل المرجعي 

 .اإلجابات الواردة

 التحليل اإلحصائي:.6
وذلك للتعرف على مدى التكرار واالتفاق بين  ،SPSSاستخدم الباحث البرنامج اإلحصائي 

. كما يوضح الجدول الوزن ليكارت خماسيمقياس  علىالتحليل اإلحصائي  ويعتمدستجابات. اال

 .درجة التأثير طبقاً للمتوسط المرجح( 3)

درجة التأثير طبقاً للمتوسط المرجح( 3)جدول   

 درجة الموافقة المتوسط المرجح

 اإلطالق على موافق غير 1.80إلى    1من     

 موافق غير 2.60إلى  1.81من 

 محايد 3.40إلى  2.61من 

 موافق 4.20إلى  3.41من 

 بشدة موافق 5.00إلى  4.21من 

 
  



 درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية وعالقتها في تنمية المسؤولية المجتمعية

........................................ 

- 658 - 

 نتائج الدراسة الميدانية:
 والثقافية: القضايا واألولويات الفكرية .أ

 والثقافية الفكرية واألولويات القضايا لمحور اإلحصائية النتائج (4) جدول

 البحثية واألولويات القضايا م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

الوزن 

 النسبي
 األولوية

1 
واقع التربية اإلسالمية واتجاهاتها 

 المعاصرة
 11 9.27 موافق 1.547 3.66

 3 9.87 موافق 1.181 3.89 تحديث منظومة مفاهيم التربية اإلسالمية 2

3 
قيم العدل والحرية والمساواة وفق 

 الضوابط اإلسالمية
 5 9.73 موافق 1.405 3.84

 12 9.13 موافق 1.48 3.61 مالمح الفكر لدى رواد التربية اإلسالمية 4

5 
المنظور العلمي المعاصر في التربية 

 اإلسالمية
 2 10 موافق 1.272 3.95

6 
الدراسات التاريخية المقارنة في التربية 

 اإلسالمية
 7 9.6 موافق 1.398 3.79

7 
تحليل أسباب ومعوقات تقدم المجتمع 

 اإلسالمي
 6 9.73 موافق 1.175 3.84

8 
التعليم وفق الضوابط تطوير معايير مهنة 

 اإلسالمية
 10 9.33 موافق 1.472 3.68

9 
معايير المنهج اإلسالمي في البحث العلمي 

 والتربوي
 8 9.60 موافق 1.527 3.79

10 
قيم التنوع الثقافي والحضاري في الفكر 

 اإلسالمي
 9 9.33 موافق 1.596 3.68

11 
تأصيل المضامين الثقافية لبرامج التربية 

 اإلسالمية
 4 9.80 موافق 1.189 3.87

12 
قضايا العولمة والغزو الثقافي لقيم 

 المجتمع اإلسالمي
 1 10.20 موافق 1 4.03

   موافق 1.354 3.803 للمحور العام المتوسط

(، يتضح أن 4خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية الواردة بالجدول رقم ) من  

( 3.803قيمة )الفكرية والثقافية للتربية اإلسالمية ب المتوسط العام لمحور القضايا والمجاالت

. ميةبما يشير إلى مستوى التوافق المرتفع حول مؤشرات األصول الفكرية للتربية اإلسال

 غزووال ةالعولم قضايا :يبات األعلى وفق الوزن النسبي على المؤشرات التاليةواشتملت الترت

 منظور(. يليه ال10.20( ووزن نسبي )4.03اإلسالمي بمتوسط حسابي ) المجتمع لقيم الثقافي

أتي (. وي10.0( ووزن نسبي )3.95اإلسالمية بمتوسط حسابي ) التربية في المعاصر العلمي

زن نسبي ( وو3.89اإلسالمية بمتوسط حسابي ) التربية مفاهيم منظومة بالترتيب الثالث تحديث

ية بمتوسط اإلسالم التربية لبرامج الثقافية المضامين (، ثم في المرتبة الرابعة تأصيل9.87)

 (. 9.80( ووزن نسبي )3.87حسابي )

صر العناكما أن هناك عدداً من العناصر التي جاءت في ترتيب متأخر ووزن نسبي أقل من 

 , معاييراإلسالمية الضوابط وفق التعليم مهنة معايير السابقة, وتضمنت تلك العناصر: تطوير

 فكرال في والحضاري الثقافي التنوع والتربوي, وقيم العلمي البحث في اإلسالمي المنهج

 اإلسالمية. التربية رواد لدى الفكر اإلسالمي, ومالمح
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ً عاما مع التوجهات وبنظرة تحليلية للنتائج السابقة   ، يمكن استخالص أن هناك توافقا

شرات ، والمنهجية التي بنيت عليها من خالل بعض المقارنات مع مؤ2030الواردة في رؤية 

 عوقاتمدولية في مجاالت عديدة، بما يفرض ضرورة االهتمام بالبعد التاريخي والوقوف على 

لمعاصر ظور اهذا باإلضافة إلى معالجة المن تطور المجتمعات اإلسالمية، واالستفادة من دروسه،

جتمع للتربية ونظرياتها التي يمكن االستفادة منها بما يتوافق مع التراث الحضاري للم

 السعودي.

 االجتماعية: القضايا واألولويات .ب
 االجتماعية واألولويات القضايا لمحور اإلحصائية النتائج ( يوضح5) جدول

 البحثية واألولويات القضايا م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

الوزن 

 النسبي
 األولوية

 0.82 4.24 .الوظائف االجتماعية للتربية اإلسالمية وأساليبها 13
موافق 

 بشده
10.73 10 

14 
عمليات الضبط االجتماعي وترسيخ القيم اإلسالمية 

 لدى الشباب
4.21 1.094 

موافق 

 بشده
10.67 12 

15 
التربية اإلسالمية: األسرة، المدرسة،  وسائط

 المسجد، المجتمع.
 13 10.53 موافق 0.973 4.16

 0.97 4.37 أصول المشاركة المجتمعية في اإلسالم 16
موافق 

 بشده
11.07 3 

 0.726 4.5 مقومات العمل التطوعي والتكافل االجتماعي 17
موافق 

 بشده
11.4 1 

 1.025 4.24 عمل المرأة في الفكر التربوي اإلسالمي ضوابط 18
موافق 

 بشده
10.73 11 

 14 10.47 موافق 1.166 4.13 تعزيز الهوية اإلسالمية وموقفها من العولمة 19

 15 10.27 موافق 1.038 4.05 مالمح مجتمع المعرفة اإلسالمي 20

21 
دور التربية اإلسالمية في نشر ثقافة التعايش 

 الحضاري
4.29 0.898 

موافق 

 بشده
10.87 6 

22 
مبادئ التسامح والوسطية واالعتدال في التربية 

 اإلسالمية
4.34 0.878 

موافق 

 بشده
11 5 

 0.795 4.26 يأخالقيات مهنة التعليم في الفكر التربوي اإلسالم 23
موافق 

 بشده
10.8 8 

 0.819 4.37 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات التربوية 24
 موافق

 بشده
11.07 4 

 0.891 4.26 معالجة التربية اإلسالمية لقضايا المرأة المسلمة 25
موافق 

 بشده
10.8 9 

26 
المحددات اإلسالمية لتربية ذوي االحتياجات 

 الخاصة
4.42 1.004 

موافق 

 بشده
11.2 2 

 0.898 4.29 تعليم الكبار ومحو األمية والتربية المستمرة 27
موافق 

 بشده
10.87 7 

28 
التصور اإلسالمي لقضايا الشباب مثل البطالة 

 والتطرف الفكري
 16 10.27 موافق 1.207 4.05

29 
مشكالت التربية اإلسالمية ومعوقات تطورها في 

 الوطن العربي
 17 10 موافق 0.985 3.95

   موافق بشدة 0.952 4.243 المتوسط العام للمحور 

(، يتضح أن 5خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية الواردة بالجدول رقم ) من  

( بما يشير 4.243االجتماعية للتربية اإلسالمية بقيمة ) المتوسط العام لمحور القضايا والمجاالت
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واشتملت . إلى مستوى التوافق المرتفع حول مؤشرات األصول االجتماعية للتربية اإلسالمية

مقومات العمل التطوعي والتكافل  :األعلى وفق الوزن النسبي على المؤشرات التالية الترتيبات

(. يليه المحددات اإلسالمية لتربية ذوي 11.4( ووزن نسبي )4.5االجتماعي بمتوسط حسابي )

(. ويأتي بالترتيب الثالث 11.20( ووزن نسبي )4.42االحتياجات الخاصة بمتوسط حسابي )

(، ثم في 11.07( ووزن نسبي )4.37تمعية في اإلسالم بمتوسط حسابي )أصول المشاركة المج

( 4.37والمساواة وفق الضوابط اإلسالمية بمتوسط حسابي ) المرتبة الرابعة قيم العدل والحرية

 التربية في واالعتدال والوسطية التسامح (، كما جاءت عبارة مبادئ11.07ووزن نسبي )

 (.11.0اإلسالمية بوزن نسبي )

 من ناحية أخرى, جاء عدد من العناصر في ترتيب نسبي متأخر عن العناصر السابقة,  

 كالتالفكري, مش والتطرف البطالة مثل الشباب لقضايا اإلسالمي واشتمل ذلك على: التصور

 من فهاوموق اإلسالمية الهوية العرب يتعزيز الوطن في تطورها ومعوقات اإلسالمية التربية

 اإلسالمي. المعرفة مجتمع العولمة, مالمح

, من حيث االهتمام بالبعد 2030وتتوافق النتائج السابقة مع توجهات رؤية المملكة    

 هتمامالمجتمعي والثقافي, ومعالجة قضاياه من المنظور اإلسالمي للمجتمع, حيث يسهم اال

مته ه وأبمقومات العمل التطوعي والتكافل االجتماعي في تربية اإلنسان على خدمة مجتمع

مح التساوتنشئته على تحمل المسؤولية واالنتماء لوطنه, كما أن القيم اإلسالمية للحوار و

 والتعايش البناء تدعم النقلة النوعية التي تستهدفها الرؤية.

 واالقتصادية: السياسية ج. القضايا واألولويات
 ية واالقتصادية( يوضح النتائج اإلحصائية لمحور القضايا واألولويات السياس6جدول )

 القضايا واألولويات البحثية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

الوزن 

 النسبي
 األولوية

30 
المتطلبات السياسية لتعزيز المواطنة 

 وفق المنظور اإلسالمي
 16 7.87 محايد 1.41 3.11

31 
متطلبات تحقيق األمن الفكري في 

 المجتمع اإلسالمي
 12 8.67 موافق 1.29 3.42

32 
ضوابط السياسة التعليمية من 

 المنظور اإلسالمي
 5 9.87 موافق 1.27 3.89

33 
متطلبات التعليم وسوق العمل وفق 

 الضوابط اإلسالمية
 3 10.33 موافق 1.15 4.08

34 
محددات الكفاءة والفعالية التعليمية 

 من المنظور اإلسالمي
 2 10.60 موافق 1.01 4.18

35 
التربوي اإلسالمي للجودة في  المنظور

 التعليم
 13 8.67 موافق 1.18 3.42

36 
الرؤية اإلسالمية للتمويل والعائد 

 التربوي االقتصادي
 14 8.13 محايد 1.51 3.21

37 
الهدر التربوي وأضراره وفق الرؤية 

 اإلسالمية
 11 8.80 موافق 1.54 3.47

38 
اقتصاديات التعليم وفق المحددات 

 اإلسالمية
 15 8.07 محايد 1.56 3.18

39 
النزاهة ومكافحة الفساد وفق ضوابط 

 الشريعة اإلسالمية
 8 9.27 موافق 1.49 3.66

40 
متطلبات الشفافية والمساءلة في 

 التعليم
 4 9.87 موافق 1.18 3.89
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 القضايا واألولويات البحثية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

الوزن 

 النسبي
 األولوية

41 
محددات الشورى في اإلدارة في ضوء 

 التصور اإلسالمي
4.24 0.85 

موافق 

 بشده
10.73 1 

42 
المجتمع المدني والجمعيات دور 

 األهلية في المجتمع
 6 9.60 موافق 1.47 3.79

43 
التخطيط االستراتيجي واالستشراف 

 المستقبلي في اإلسالم
 7 9.40 موافق 1.56 3.71

44 
ضوابط استخدام التقنيات الحديثة في 

 التعليم من المنظور اإلسالمي
 10 9.07 موافق 1.35 3.58

45 
أهمية االستثمار في التعليم وفق 

 تصور التربية اإلسالمية
 9 9.20 موافق 1.15 3.63

  موافق  1.310 3.654 المتوسط العام للمحور 

(، يتضح أن 6من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية الواردة بالجدول رقم )  

 ة بقيمةواالقتصادية للتربية اإلسالميالسياسية  المتوسط العام لمحور القضايا والمجاالت

 تصادية( بما يشير إلى مستوى التوافق المرتفع حول مؤشرات األصول السياسية واالق3.654)

 :لتاليةواشتملت الترتيبات األعلى وفق الوزن النسبي على المؤشرات ا. للتربية اإلسالمية

 , محددات(10.73)اإلسالمي بوزن نسبي  التصور ضوء في اإلدارة في الشورى محددات

 وسوق لتعليما متطلبات(. 10.60) نسبي اإلسالمي بوزن المنظور من التعليمية والفعالية الكفاءة

ي التعليم متطلبات الشفافية والمساءلة ف(. 10.33) نسبي اإلسالمية بوزن الضوابط وفق العمل

مي اإلسال المنظور من التعليمية ةالسياس (. يليه ضوابط9.87بمتوسط حسابي ووزن نسبي )

ابي دور المجتمع المدني والجمعيات األهلية في المجتمع بمتوسط حس(. 9.87) نسبي ووزن

 (. 9.60( ووزن نسبي )3.79)

 ظورالمن من ناحية أخرى جاءت عناصر في ترتيب تاٍل عن العناصر السابقة, واشتملت على: بند

 تربويال والعائد للتمويل اإلسالمية وبند الرؤية التعليم, في للجودة اإلسالمي التربوي

 المحددات قوف التعليم اإلسالمية, واقتصاديات الرؤية وفق وأضراره التربوي االقتصادي, الهدر

 اإلسالمية.

ؤية رة في وتتفق هذه النتائج مع ما األبعاد والتوجهات القتصادية والسياسية الوارد       

تطوير  دها على أن  الشفافية والمساءلة في التعليم  يضمنان, خاصة في تأكي2030المملكة 

 ً مبدأ   علىاألداء العام وتحسين مؤشرات التنافسية على المستوى الدولي, كما أن هناك تأكيدا

ل النزاهة في مكافحة الفساد, والتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبل, وتيسير سب

 تمع األهلي والمدني. االستثمار في التعليم, وتعزيز دور المج

 النتائج اإلحصائية لمحاور االستبيان األربعة:
 ( النتائج اإلحصائية لمحاور االستبانة7يوضح الجدول )    

 المحور م
عدد 

 الفقرات
 درجة المقياس المتوسط

 موافق 3.803 12 القضايا واألولويات الفكرية والثقافية 1

 موافق بشدة 4.243 17 القضايا واألولويات االجتماعية 2

 موافق 3.654 16 القضايا واألولويات السياسية واالقتصادية 3

 موافق 3.900 45 المتوسط العام لمحاور االستبانة
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(، يتضح أن 7من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية الواردة بالجدول رقم )  

(. أن 3.803اإلسالمية بقيمة )الفكرية للتربية  والمجاالت المتوسط العام لمحور القضايا

(. وأن 4.243للتربية اإلسالمية بقيمة ) االجتماعية والمجاالت المتوسط العام لمحور القضايا

 ة بقيمةللتربية اإلسالمي والمجاالت السياسية واالقتصادية المتوسط العام لمحور القضايا

للموافقة من  أن النسبة األعلى(. ويتبين من ذلك 3.90(. وأن المتوسط العام لالستبانة )3.654)

رية الفك منظور الخبراء جاءت لمحور القضايا واألولويات االجتماعية, يليه محور األولويات

لبحوث ت، واوالثقافية, وأخيرا محور األولويات السياسة واالقتصادية؛ بما يوجه مسار الدراسا

 المستقبلية في مجال أصول التربية اإلسالمية.

 يةالبحث األولويات أهم ألخير للدراسة اإلجابة عن السؤال الرابع، ونصه "ماويتضمن الجزء ا

 السعودية؟" بالجامعات اإلسالمية التربية أصول لخريطة المقترحة

 2030خريطة بحثية مقترحة ألصول التربية اإلسالمية في ضوء رؤية ثالثاً: 
 ي:ا يلعن السؤال الرابع للدراسة، ترتكز الخريطة البحثية المقترحة على م لإلجابة

 منطلقات الخريطة البحثية: .أ
بية التر المرتبط بأصول إثراء المعرفة التربوية باإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس .1

 .واألبحاث التربوية والمؤلفات الفكرية ،في الرسائل العلمية ممثالً اإلسالمية 

 ن أنم وانطالقا تربوية مؤسسةبوصفها  المجتمع أنشأها تعليمية تربوية مؤسسة الجامعة .2

 .وللمجتمع للفرد عملية تنمية التربية

 أي أن .والتنوير والتحديث والتطوير باإلصالح القيام بها منوط تنموية مؤسسة الجامعة .3

 في ضوعيًامو علميًا تقويًما المجتمع واقع تقويم على تعمل بحثية تعليمية مؤسسة الجامعة

 .لمجتمعا لخدمة وتوظيفها معرفة جديدة بإنتاج عائداته وتعظيم لتفعيله تحديثية رؤى ضوء

 عليم،يمثل أعضاء التدريس بالجامعة حجر الزاوية لتحقيق مهام الجامعة الرئيسة: الت .4

 ئفوظا منها تجعل دينامية عالقات بينها حيث تربط ،وخدمة المجتمع العلمي، والبحث

 اآلخر. منها كل يخدم متفاعلة

 جاتحا حسب التي قد تتغير األدوار من بعديد أعضاء هيئة تدريس بالجامعة يقومون أن .5

لخارجية، وا الداخلية البيئة في التطورات ومجاراة التعليمي، وطبيعة الموقف المستفيدين

 لياتومسؤو أدوار تحديد إلى الجامعات تعمد لذلك السريعة، التحوالت عصر في وخصوًصا

 بما يةجماع أو فردية بصورة أدوارهم يؤدوا أن منهم ويتوقع فيها، هيئة التدريس أعضاء

 .األهداف المرغوبة تحقيق في يسهم

 بصفة والعالم اإلسالمي ،المشاركة في القضايا التي تهم المجتمع السعودي بصفة خاصة .6

ي ركة فعامة، وذلك عن طريق وسائل اإلعالم من المرئية والمسموعة، والمكتوبة، والمشا

 .المؤتمرات المحلية والخارجية

 لتزمةإعداد الباحث التربوي الكفء القادر على بناء الشخصية اإلسالمية المتزنة الم .7

عية الشر ستجد من أمور وفق المعاييربالشريعة اإلسالمية السمحة، والقادر على فهم ما ي

 .الصحيحة

 مقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية في ضوء رؤيةالبحثية ال مكونات الخريطة .ب

 2030 المملكة 

 ملكة الممقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية في ضوء رؤية البحثية ال أهداف الخريطة .1

2030: 
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صول ة بأالمرتبط بحث القضايا والهموم التربوية إعداد الباحثين الجادين والمتميزين في -

 التربية اإلسالمية

وث ة والبحلعلميإثراء المعرفة التربوية المرتبطة بأصول التربية اإلسالمية بإنتاج الرسائل ا -

 التربوية القيمة، والمؤلفات العلمية الراقية، والمقاالت العلمية الهادفة

 مةمستداإلسهام في تحقيق التنمية المجتمعية التقديم الخدمات واالستشارات التربوية ل -

ً تعزيز الروابط العلمية مع األقسام األكاديمية النظيرة والجمعيات التربوية م -  .ياوإقليم حليا

ة في لصحيحغرس األسس المعرفية واالعتقادية والفقهية والتعبدية واألخالقية والسلوكية ا -

 .إضافة إلى مهمة التدريس طالب القسم للقيام بالعمل البناء في مجتمعهم

 لكريماتكوين الشخصية العلمية الملتزمة والمتميزة في فهمها العميق والشامل للقرآن  -

 .والسنة النبوية، واألحكام الشرعية المستنبطة منهما

 عناصر الخريطة البحثية المقترحة: .2

 اإلسالمية وتشمل: أ. القضايا والمجاالت الفكرية والثقافية للتربية  

 المعاصرة.اسات النقدية لبعض األفكار التربوية الدر -

 تحديث منظومة مفاهيم التربية اإلسالمية. -

 الدراسات التاريخية المقارنة في التربية اإلسالمية. -

 التطور التاريخي لمجال التربية اإلسالمية. -

 المنظور العلمي المعاصر في التربية اإلسالمية. -

 .المجتمع اإلسالميتحليل الجذور التاريخية ومعوقات تقدم  -

 .التزام الحس التاريخي بمهنة التربية والتعليم -

 اإلسالمية: وتشمل: للتربية االجتماعية ب. القضايا والمجاالت

  .مقومات العمل التطوعي والتكافل االجتماعي -

  .المحددات اإلسالمية لتربية ذوي االحتياجات الخاصة -

  .أصول المشاركة المجتمعية في اإلسالم -

  .عدل والحرية والمساواة وفق الضوابط اإلسالميةقيم ال -

 .قيم التنوع الثقافي والحضاري في الفكر اإلسالمي -

 .قضايا العولمة والغزو الثقافي لقيم المجتمع اإلسالمي -

 اإلسالمية: وتشمل: للتربية واالقتصادية السياسية القضايا والمجاالت -ج

  .متطلبات الشفافية والمساءلة في التعليم -

  .المجتمع المدني والجمعيات األهلية في المجتمعدور  -

  .التخطيط االستراتيجي واالستشراف المستقبلي في اإلسالم -

  .النزاهة ومكافحة الفساد وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية -

  .أهمية االستثمار في التعليم وفق تصور التربية اإلسالمية -

 الميمنظور اإلسضوابط استخدام التقنيات الحديثة في التعليم من ال -

ربية مقترحة لتخصص أصول التالبحثية ال الخريطةاإلجراءات واآلليات الالزمة لتفعيل  .3

 :2030  المملكة  اإلسالمية في ضوء رؤية

ي ضوء مقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية فالبحثية ال الخريطةيتطلب تفعيل       

 :يليما  2030رؤية 
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مهارات ساب الالتربية اإلسالمية بما يكفل اكتالمرتبطة بأصول  تطوير برامج الدراسات العليا -

 .األساسيةالعلمية والبحثية والمنهجية 

لخبرات ، لالستفادة من اتخصص أصول التربية اإلسالميةفي  الخارجيالتوسع في االبتعاث  -

 الدولية ورصد أفضل الممارسات في هذا المجال.

ل مجا في التنمية العلمية المستمرة للباحثين تنظيم دورات التدريب وورش العمل لتحقيق -

 لتخصص.في ا أصول التربية اإلسالمية، وتراكم المعرفة الناتج من إرشاد األساتذة المتميزين

ل ل أصو، ودعم المبدعين في مجاتقديم الحوافز المناسبة للبارزين في تخصصاتهم العلمية -

 التربية اإلسالمية.

في  لعلميةاوإنتاجيتهم  ألعضاء هيئة التدريسالبحثي  ألداءإرساء نظام للمحاسبة ومتابعة ا -

ات مجال أصول التربية اإلسالمية، بما يشجع على متابعة النظريات الجديدة والتوجه

 المستجدة في هذا المجال.

لى عالعلمي بجميع الجامعات، بما يحفزها  تحدد األولويات البحثية على مستوى القسم -

عية لمجتمل التربية اإلسالمية تتوافق مع التغيرات والقضايا اصياغة خرائط نوعية في أصو

 والفكرية ذات األهمية.

اً، ا مادي، ودعمهالتربوية المتعددةاألصول تشجيع المشروعات البحثية المدعومة في مجاالت  -

 ة.تقبليمن خالل الفرق البحثية متعددة التخصصات االجتماعية والثقافية والتقنية والمس

طار إوذلك في  2030زمني لتنفيذ الخريطة البحثية المقترحة في ضوء رؤية إعداد مخطط  -

 مرحلي واضح المستهدفات ويتم تقييم اإلنجاز من خالل مؤشرات كمية موضوعية.

، هنيالمها ، وتطوير عملالمهتمة بأصول التربية اإلسالميةدعم الجمعيات والروابط العلمية  -

 .التربويمجال البحث  فيتكرة وتشجيعها على القيام بأنشطة علمية مب

الها عة أعمفي المملكة ومتاب توفير قاعدة بيانات لمتابعة دراسات أصول التربية اإلسالمية -

 ومستجداتها، بما يساعد في تالفي الهدر البحثي والفكري.
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