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ملدص:
تيدف الدراسة الحالية إلى بناء خريطة بحثية لتخصص أصول التربية اإلسالمية بالجامعات
السعودية في ضوء رؤية 4252م من خالل الكشف عن الحاجات البحثية من منظور أعضاء
ىيئة التدريس في الجامعات السعودية ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي ،وقام الباحث
بتصميم استبانة اشتممت عمى ( )67عنص ارً يمثمون أولويات بحثية ،وطبقت عمى (; )7عضواً
من أعضاء ىيئة التدريس تخصص أصول تربية بعدد من الجامعات السعودية.

وقد انتيت الدراسة إلى تصميم خريطة بحثية مقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية
بالجامعات السعودية في ضوء رؤية  ،4252وتحديد مجاالت وأولويات بحثية في تخصص
أصول التربية اإلسالمية تشمل :القضايا الفكرية والثقافية لمتربية اإلسالمية من أىميا المنيج
التربوي اإلسالمي وموقفو من النظريات الغربية ،وتحديث منظومة مفاىيم التربية اإلسالمية.
إضافة إلى القضايا االجتماعية وتشمل :مقومات العمل التطوعي والتكافل االجتماعي ،وأصول
المشاركة المجتمعية في اإلسالم ،وقيم العدل والحرية والمساواة وفق الضوابط اإلسالمية .إلى
جانب القضايا السياسية واالقتصادية وتشمل :متطمبات الشفافية والمساءلة في التعميم ،ودور
المجتمع المدني ،واالستشراف المستقبمي في اإلسالم ،والنزاىة ومكافحة الفساد وفق الضوابط
اإلسالمية .وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير تخصص ومجال أصول التربية اإلسالمية
وتطوير برامجو وتوجياتو تماشياً مع التطورات الوطنية والعالمية ،إضافة إلى تحديد آليات
عممية لتطبيق الخريطة البحثية المقترحة.

كممات مفتاحية :خريطة بحثية ،أصول التربية االسالمية ،رؤية المممكة 2030
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A proposed research map for the specialization of the foundations
of Islamic education at Saudi universities in the light of KSA vision
2030
Dr. Saad thaar Al-Qahtani
Associate Professor, Department of Educational Sciences
College of Education - Majmaah University
Saudi Arabia

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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مكذمة:
يحتل البحث التربوي موقعا ميماً في تطوير العممية التربوية والعممية من حيث رصد

المشكالت والسمبيات المختمفة والعمل عمى إصالحيا من خالل مناىج وطرق البحث العممية
المناسبة ،كما أن المتابع لحركة التربية في البالد العربية يالحظ اىتماماً واضحا بالبحث العممي

التربوي واالىتمام بالدراسات العميا في كميات التربية وانشاء إدارة متخصصة في البحث التربوي
بالمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم وبمكتب التربية العربي لدول الخميج.
ووفق المنظور اإلسالمي ،تعد التربية اإلسالمية األسموب األمثل لتربية النشء في
المدرسة في المجتمع المسمم؛ ألنيا تستمد من كتاب اهلل وسنة رسولو-صمى اهلل عميو وسمم-
 ،بل وتعتبر التربية اإلسالمية قضية إنسانية وضرورة مصيرية فبدونيا ال يمكن أن ترقى
الحياة( .الغامدي3645،ىـ ،ص.):
إن التربية اإلسالمية تتعيد الفرد بالتربية السميمة وتتدرج معو في سبيل تنشئتو تنشئة
بناء
صالحة ،في سبيل الوصول إلى أعمى درجة من الرقي البشري ،وتيدف إلى بناء اإلنسان ً
شامالً في كافة جوانبو لتحقيق الغاية التي خمق من أجميا وىي عبادة اهلل (.شحاتو،

;363ىـ،ص  ،)33ولقد جمعت التربية اإلسالمية منذ أول ظيور ليا بين تأديب النفس
وتصفية الروح ،وتثقيف العقل وتقوية الجسم ،فيي تعنى بالتربية الدينية والعممية والجسمية.

(العروسي3625 ،ىـ ،ص.)34
ويؤدي البحث التربوي في مجال أصول التربية اإلسالمية دو ارً رئيساً في إكساب

المتعمم ثقافة القضايا العممية واالجتماعية والثقافية معرفة ووجداناً وسموكاً ،وحتى يؤدي دوره
كمواطن في المجتمع يعي تمام بقضايا أمتو( .صديق؛ شرف ،4229 ،ص.)58

وتيدف دراسة القضايا البحثية إلى معرفة األسباب التي تكمن وراءىا ،وبمورة الرؤى
والمقترحات العممية المتعمقة بيا ،ووضع الحمول المناسبة ليا ،وباتت المؤسسات المتنوعة
تعتمد في رسم خططيا عمى إجراء البحوث ،واإلسيام فييا إسياماً فاعالً ،كما أصبحت
الجامعات بكمياتيا المتعددة ،ومراكز أبحاثيا ودراساتيا جزءاً ال يتج أز من المشيد االقتصادي

والتنموي ،كما ليا دور أساسي في نيوض األمم وتقدم الشعوب نحو تحقيق أىدافيا( .محمود،

)8-7 ،4235
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وتنطوي الخريطة البحثية عمى نظرة مستقبمية لمتوجيات العامة التي يجب أن تتناولو
األبحاث العممية في ضوء المستجدات المستقبمية ،واالحتياجات المجتمعية ،وبالتالي تعد
الخريطة البحثية دليل استرشادي حول أىم الموضوعات التربوية التي يمكن معالجتيا من أجل
تحقيق بحث عممي متميز ،ومبدع وخدمي يحقق األىداف اإلنمائية لمجتمع الباحث .ومن ثم
فالخريطة البحثية ىي األداة المثمى لتنفيذ الخطط االستراتيجية التي تعكس السياسات البحثية
المعمنة ،وفي ذات الوقت تنبع الخريطة البحثية لمجامعة من الخرائط البحثية لألقسام.
ُ

مشهلة الذراسة:

تتمتع المممكة العربية السعودية بموارد متعددة ومتنوعة ،إلى جانب تطمع شعبيا إلى
مستقبل أكثر إشراقاً؛ لذا جاءت رؤية  4252لتمكين الشعب من تحقيق آمالو ،وطموحاتو
بسواعد أبنائو .ومن ثم تتضافر مؤسسات الدولة بتنوعيا من أجل تحقيق ما ورد في ىذه

الرؤية من أىداف ومشروعات .وعمى رأس ىذه المؤسسات الجامعات ،حيث تنمو الجامعات في
المممكة العربية السعودية بشكل سريع خاصة بعد التوسع في السنوات األخيرة بإنشاء عديد من
الجامعات ،وتحويل بعض فروع الجامعات في المدن األخرى إلى جامعات جديدة ،مما أسيم في
زيادة أعداد الجامعات لتصبح ( 54جامعة) منيا ( 46جامعة حكومية ،و :جامعات أىمية).
(وزارة التعميم ،مركز احصاءات التعميم العالي 365: ،ىـ) مما سيؤدي إلى التوسع في برامج
الدراسات العميا ،وزيادة الطالب المسجمين فييا وبالتالي زيادة مخرجاتيا من األبحاث العممية.
كما أوصت دراسة المزروع (  )4233بضرورة وجود سياسة بحثية عمى مستوي
األقسام والجامعات تساعد عمى توجيو الطمبة الختيار أفكار بحثية ،وربط البحث التربوي في
الرسائل الجامعية بما يدور في المجتمع .كما يشير النوح (  ،4237ص; )43إلى أن طمبة
الدراسات العميا في أقسام أصول التربية في الجامعات السعودية يواجيون مشكالت عدة قد
تتسبب في تأخير اجتياز بعضيم المرحمة األولى وىي مرحمة اختيار الموضوع أو تحديد
المشكمة .ويمكن تحديد مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
ما الخريطة البحثية المقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية بالجامعات السعودية في ضوء
رؤية المممكة العربية السعودية 4252؟
ويتفرع عن ىذا التساؤل الرئيس ما يمي:
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 .3ما أىم التوجيات التربوية المتضمنة في رؤية المممكة العربية السعودية 4252؟
 .4ما أبعاد األطر النظرية لمخريطة البحثية في مجاالت وتخصص أصول التربية
اإلسالمية؟
 .5ما أىم الرؤي المستقبمية لممجاالت البحثية في تخصص أصول التربية اإلسالمية من
منظور أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية؟
 .6ما الخريطة البحثية المقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية بالجامعات السعودية
من
أجل تحقيق متطمبات التوجيات التربوية المتضمنة في رؤية المممكة  4252؟

أٍذاف الذراسة:
تيدف ىذه الدراسة إلى:
 .3بناء خريطة بحثية مقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية في ضوء رؤية .4252
 .4الكشف عن الحاجات البحثية في مجاالت وموضوعات أصول التربية اإلسالمية من
منظور أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية.
 .5اقتراح مجاالت وأولويات لخريطة بحثية في تخصص أصول التربية اإلسالمية
بالجامعات السعودية.
 .6الوقوف عمى ماىية رؤية  4252وأىدافيا وتوجياتيا المستقبمية.
 .7تحديد دور الخريطة البحثية في تحقيق بعض متطمبات التنمية الواردة في رؤية
.4252

أٍنية الذراسة:
تتمثل أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:
 .3تقديم خريطة لألولويات البحثية في مجال أصول التربية اإلسالمية ،بما يفيد كميات
التربية واألقسام العممية في استكشاف ظواىر وموضوعات تراعي احتياجات المجتمع
السعودي ورؤية .4252
 .4محاولة اإلضافة إلى األدب التربوي الذي يتعمق بالخرائط البحثية ،وبالتالي العمل عمى
مواجية مشكالت البحث التربوي لدى الباحثين سواء أكانوا طمبة الدراسات العميا أم
أعضاء ىيئة تدريس.
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 .5محاولة فتح المجال أمام الباحثين المتخصصين في أصول التربية اإلسالمية ،لتناول
القضايا ذات األىمية واألولوية لممجتمع ،وتطوير التخصص ومجاالتو وجوانبو بصورة
موسعة.

ميَر الذراسة:
تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي وفيو تم تحديد ووصف الوضع الراىن لموضع
الدراسة ،وتقييم اآلراء والتوجيات الخاصة باألفراد أو المنظمات أو األحداث موضوعة الدراسة
( ،)Gay, I.,1999,p10ويعتمد عميو الباحث بجمع معمومات حول الخريطة البحثية من
حيث أىدافيا وأىميتيا ،ورصد أىداف رؤية  4252وتوجياتيا المستقبمية.

سذود الذراسة:
تشمل حدود الدراسة ما يمي:
 .3الحدود الموضوعية :خريطة بحثية مقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية في بعض
الجامعات السعودية في ضوء رؤية .4252
 .4الحدود البشرية :أعضاء ىيئة التدريس تخصص أصول التربية في بعض الجامعات
السعودية ،وىي ( )33جامعة اشتممت عمى :جامعة المجمعة ،جامعة الممك سعود ،جامعة
اإلمام محمد بن سعود ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،جامعة الجوف ،جامعة الممك
عبدالعزيز ،جامعة شقراء ،جامعة طيبة ،جامعة الممك خالد ،جامعة الممك فيصل ،جامعة
القصيم.
 .5الحدود المكانية :أقسام أصول التربية (تخصص أصول التربية االسالمية) بكميات التربية
في بعض الجامعات السعودية.
 .6الحدود الزمنية :الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 365:ىـ365;-ىـ.
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مصطلشات الذراسة:
 -ارتريطة البشجية:

تعرف الخريطة البحثية بأنيا تصور مستقبمي ألولويات البحث في مجال التربية

اإلسالمية والتي تحتاجيا الجامعات ،وذلك في ضوء الدراسات السابقة وتصورات المتخصصين.
(المحمودي،4235 ،ص  .)32وتعرف أيضا بأنيا :تصور واقعي ومستقبمي لمبحوث التربوية،
يوضح النواحي الكمية فييا من حيث عددىا ،وسنوات إنجازىا ومكان إصدارىا ،والنواحي
النوعية المرتبطة بمدى توافق ىذه البحوث مع متطمبات التنمية في المجتمع ،وتمبية احتياجاتو.
(األستاذ ،والحجار ،4227 ،ص .)472
ويمكن تعريف الخريطة البحثية إجرائياً في ىذه الدراسة بأنيا :تصور معاصر وخطة

منيجية قريبة وطويمة المدى توجو البحث العممي في مجال أصول التربية اإلسالمية بالجامعات
السعودية بما يسيم في تحقيق تنمية المجتمع السعودي ،وازدىاره في ضوء متطمبات رؤية
4252م.
 رؤية المممكة 4252ىي وثيقة رسمية وضعيا مجمس الشؤون االقتصادية والتنمية ووزارة االقتصاد والتخطيط
بالمممكة العربية السعودية ترتكز عمى ( )5محاور وىي المجتمع الحيوي واالقتصاد
المزدىر والوطن الطموح(www.mep.gov.sa( .

اإلطار اليظري والذراسات الشابكة
الخريطة البحثية لتخصص أصول التربية في ضوء رؤية المممكة 4252
لإلجابة عن السؤال األول لمدراسة ونصو " ما األطر النظرية لمخريطة البحثية
لتخصص التربية اإلسالمية؟ يتضمن اإلطار النظري المحاور التالية:

 -احملور األول :ارتريطة البشجية وأٍذافَا

تُعد التربية مطمب أساسي ألي مجتمع إذا أراد أن يتبوأ مكانة بين المجتمعات
المتقدمة ،وواجب أساسي من واجباتو ،ال يمكن إغفالو ،فعمى القدر الذي يبذلو المجتمع
ومؤسساتو في تربية أفراده يتوقف كيانو ،واستمراره ،وتقدمو ،فالتربية بيذا تُعد مقوم أساسي
من مقومات أي مجتمع( .صديق وشرف.)66 ،4229 ،
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كما أن البحث العممي يعد ركناً رئيساً ومعمماً أساسياً من معالم وأركان الحياة الجامعية

عمى اعتبار أن العالقة وثيقة بين الجامعة والمجتمع ،وأن البحوث الجامعية توجو لحل مشكالت
المجتمع والتعامل مع قضاياه( .صديق ،وشرف ،4229 ،ص .)79ولمبحث التربوي أدوار
ووظائف أىميا :مساعدة األفراد عمى تصور المشكالت ،وتحديدىا والتخطيط الالزم لمتغمب
عمييا ،والمساعدة عمى تمبية متطمبات التنمية االجتماعية واالقتصادية( .عزب.)94 ،4235،

وتبرز أىمية الخريطة البحثية من خالل ما يمي( :عوض )4233 ،و(سمطان)422: ،
و(عبدالعال.)4238 ،
 التغمب عمى اليدر في األبحاث العممية :إذ يسيم بناء خريطة بحثية في تحديد
المجاالت البحثية ومن ثم تحديد الموضوعات المرتبطة بيا ،مع توضيح الحدود
الموضوعية ومناىج البحث المستخدمة بما يسيم في منع تكرار الجيود مما يتيح
توفير الوقت والجيد معا.
 تجنب العشوائية واالرتجال في تناول الموضوع البحثي :حيث يتم اختيار الموضوع
البحثي وفق معايير موضوعية ومحددة سمفا ،تضمن تحقيق أىداف الخريطة البحثية.
 تجسير الفجوة بين البحث العممي والمجتمع :ويتم ذلك عبر ربط البحوث العممية
بالسياق المجتمعي ،حيث يتم تناول الموضوعات البحثية التي تمبي احتياجات
المجتمع ،وتتماشى مع أولويات التنمية المستدامة ،فيكون ليا صدى داخل المجتمع.
 توجيو البحوث نحو التميز :من خالل توضيح أىم المستجدات ،والمستحدثات التربوية
التي تفرض نفسيا عمى الساحة التربوية مع التوجو نحو القضايا العميقة ذات األولوية
المجتمعية بما يسيم في تحسين مستوى األداء وجودة اإلنتاجية البحثية لعضو الييئة
التدريسية والباحثين اآلخرين.
المثمى لتنفيذ الخطط البحثية اإلستراتيجية التي تعكس
 تعد الخريطة البحثية األداة ُ
السياسات البحثية المعمنة ،وفي الوقت ذاتو تنبع الخريطة البحثية ألي جية بحثية من
الخرائط البحثية لألقسام.
ويستيدف تصميم الخريطة البحثية في مجال عممي معين تحقيق عدد من األىداف في
مقدمتيا؛ مساعدة طمبة الدراسات العميا وكذلك أعضاء الييئة التدريسية تجنب بعض
اإلشكاليات واالنتقادات التي توجو لمرسائل الجامعية والبحوث العممية( .النوح ،4237 ،ص
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 ،) 445ومن ثم؛ فإن السعي لبناء مثل ىذه الخرائط البحثية يعد وسيمة لتحقيق عدد من
األىداف التي تطور من عمل األقسام العممية وربطيا بمتطمبات التنمية المستدامة وتمبية
احتياجات ىذا المجتمع ،إلى جانب أنيا ترفع من كفاءتيا وتحسن من أداء عمميا ،وتتمثل ىذه
األىداف فيما يمي )Larysa, et al, 2014( :و ( )Comer,2006و )(Rule,2004
 .3تطوير حركة البحث العممي وتنشيطيا داخل قسم أصول التربية اإلسالمية.
 .4تقديم المساعدات الفنية لمباحثين التربويين وطالب الدراسات العميا بقسم أصول التربية
اإلسالمية.
 .5إجراء دراسات مستقبمية تعالج بعض القضايا الواردة في رؤية  4252والتي يمكن
لمباحثين التربويين وطالب الدراسات العميا بقسم أصول التربية اإلسالمية من دراستيا.
 .6إجراء مسوحات عن المجاالت والقضايا التي تناولتيا الدراسات داخل قسم أصول
التربية اإلسالمية.
 .7بناء قاعدة معموماتية لمعالجة ما يواجو العممية التربوية من مشكالت في مجاالت
العموم التربوية والنفسية واالجتماعية ذات الصمة باحتياجات قطاع التربية والتعميم.
ويمكن اإلجابة عن السؤال الثاني لمدراسة والذي نصو "ما مالمح التوجيات التربوية والتنموية
الواردة في رؤية 4252؟" من خالل السياق التالي:

 -احملور الجاىي :مالمح التودَات الرتبوية يف رؤية 0202

المزدىـر،
تعتمــد الرؤية عمى محــاور ثالثة :وىــي المجتمــع الحيــوي ،واالقتصاد ُ

والوطـن الطمـوح ،وىـذه المحـاور تتكامـل في ســبيل تحقيــق أىدافيا وتعظيــم االستفادة من
مرتكزاتيا إذ يمثـل المحـور األول" :المجتمع الحيوي" من خالل التركيز عمى بنــاء مجتمــع
حيــوي ،يعيــش أفــراده وفــق المبــادئ اإلســالمية ومنيــج الوســطية واالعتــدال ،معتزين بيويتيم
الوطنية ،وفخورين بإرثيم الثقافي في بيئة إيجابية جاذبة .بينما يركز المحــور الثــاني:
"االقتصاد المزدىـر" ،عمى توفير الفــرص لمجميــع عبــر بنــاء منظومــة تعميميــة مرتبطــة
باحتياجــات ســوق العمــل ،وتنميــة الفــرص لمجميــع وتنويــع االقتصاد ،وتوليــد فــرص العمــل
لممواطنين ،كما يركز المحـور الثالـث مـن الرؤيـة عمى الحكومــة الفاعمــة مــن خــالل تعزيــز
الكفــاءة والشـفافية ،وتشــجيع ثقافة األداء لتمكين الموارد والطاقات البشرية (.رؤية ،4252
 ،4239ص.)35
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ويمكن تناول بعض األىداف التي تطمع رؤية  4252إلى تحقيقيا ،حيث ترتبط بمحاور ىذه
الرؤية عمى النحو التالي( :رؤية )4239 ،4252
 .3االرتقاء بمؤشر رأس المال االجتماعي من المرتبة  48الى المرتبة .32
 .4الوصول من المركز  58إلى المراكز الـ  7األولى في مؤشر الحكومات اإللكترونية.
 .5الوصول من المركز  :2إلى المركز  42في مؤشر فاعمية الحكومة.
 .6االنتقال من المركز  47في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ  32األولى.
 .7رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من  <44إلى .<52
 .8تخفيض معدل البطالة من  <33.8إلى .<9
ولقد ورد في رؤية المممكة  4252عددا من المحاور الواضحة التي يمكن أن يتفرع
عنيا العديد من القضايا ،واألولويات البحثية التي يجب أخذىا بعين االعتبار من قبل الييئات
العممية والباحثين ،حيث تضمنت ما يمي :مجتمع حيوي قيمو راسخة ،الحياة وفق مبادئنا
اإلسالمية ،تسخير الطاقات واإلمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ،االعتزاز بيويتنا الوطنية،
المجتمع الحيوي بنيانو متين ،واالىتمام باألسرة وبناء شخصية األبناء
ولقد تزايدت الدراسات والندوات والمؤتمرات التي تتناول رؤية المممكة  4252بالفحص
والدراسة واالستشراف المستقبمي ،مثل المؤتمر الثامن لمجمعية السعودية لممكتبات والمعمومات
بعنوان  :مؤسسات المعمومات في المممكة العربية السعودية ودورىا في دعم اقتصاد ومجتمع
المعرفة ،والذي اشتمل عمى العديد من الدراسات ،مثل دراسة القبالن (  ،4239ص )328
والتي تشير إلى أن مؤسسات المعمومات تعتبر من القطاعات المينية الميمة التي يفترض أن
يكون ليا دور في تحقيق رؤية  4252النعكاساتيا المباشرة عمى العوامل الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية والصحية والتعميمية .وعمى ضوء ذلك تزايدت الدراسات التربوية في تخصص أصول
التربية والتي تسعي الستكشاف التوجيات والمتطمبات لرؤية المممكة  ،4252مثل دراسة
القحطاني(  )4239والتي تحددت مشكمتيا في التعرف عمى المتطمبات الالزمة لمتوسع في
رياض األطفال الحكومية في ضوء رؤية المممكة .4252
وأوصت دراسة مصطفى ( )4239بضرورة جعل كل من برنامج التحول الوطني
 4242ورؤية المممكة  4252بمثابة المرجعية ،والمظمة العامة التي تنطمق منيا وتعمل في
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إطارىا كافة مؤسسات الدولة ومنيا مكتبة الممك فيد الوطنية في سعييا إلى دعم التنمية
المستدامة بالمممكة.
كما تمفت دراسة عبدالفتاح ( )4239عن التربية الرقمية ودورىا في بناء مجتمع
المعمومات وفق رؤية المممكة  4252إلى أن استخدام تكنولوجيا المعمومات في كافة مجاالت
الحياة وفي العممية التعميمية أدى إلى انتشار أدوات وتقنيات المعمومات المستخدمة من قبل
الطالب ،مما يمثل خط ارً عمي يم من خالل غياب الوعي بقواعد االستخدام السميم ،وعدم الوعي
بالمخاطر ،بما يفرض توظيف مراكز مصادر التعمم لمقيام بدورىا نحو متطمبات التربية في

العصر الرقمي .كما توصي دراسة (عسيري )356 ،4239 ،عن حوكمة الجامعات في ضوء
رؤية المممكة  4252بتفعيل لجان المراجعة الداخمية والخارجية ،واقرار نظام لمرقابة يوضح الية
المحاسبية والمساءلة ،وتعزيز فاعمية الجامعة وزيادة كفاءتيا من خالل نشر قيم النزاىة
والعدالة والمشاركة والشفافية.
كما تنوعت القضايا والموضوعات التي تزايد توجو الدراسات لمعالجتيا والتي تتعمق
برؤية المممكة  ،4252مثل دراسة الشمراني (; )423عن التعميم الرقمي في ضوء رؤية
المممكة؛ ودراسة المنصور )423;( ،عن سياسات مقترحة إلعداد المعمم في المممكة العربية
السعودية في ضوء رؤية  ،4252ودراسة العنزي (; )423التي تناولت منيج التربية
اإلسالمية في مواجية التطرف المضاد وفق رؤية  4252م.
وتتنوع البرامج والتخصصات في مؤسسات التعميم العالي ،حيث تقدم مجموعة شاممة
ومتنوعة من التخصصات والبرامج لكال الجنسين ،حيث بمغ إجمالي البرامج المتاحة في جميع
مؤسسات التعميم العالي) الحكومية ،األىمية ،مؤسسات التعميم العالي األخرى ( 66728برنامجاً

لمعام الدراسي  365: / 3659ىـ ،أما بالنسبة لبرامج الدراسات العميا فنجد أن معظميا متاحة
لمطمبة ،وبنسب ( % 89من برامج الدبموم العالي ،و; % 8من برامج الماجستير ،و% 86
من برامج الدكتوراه( ،وزارة التعميم(35 ،365: ،

كما تتضح العالقة بين رؤية  4252والتحول الوطني  4242في :المساىمة في
التحول الرقمي ،وتعظيم المحتوى المحمي ،وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ،وتحديد أىداف
استراتيجية ومستيدفات لمجيات المشاركة ،مع تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق األىداف
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الوطنية المشتركة ،وترجمة األىداف االستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية( .مصطفى4239 ،م،
)9:
وفي ىذا السياق ،ىدفت دراسة (العنزي )423; ،إلى تناول منيج التربية اإلسالمية
في مواجية التطرف المضاد وفق رؤية ۰۲۰۲م ،وذلك من خالل اإلجابة عمى ثالثة أسئمة :ما
مباحث التربية اإلسالمية التي تشكل إطا ارً مرجعياً لمواجية التطرف المضاد؟ وما أركان وبنود

رؤية ۰۲۰۲م ذات العالقة بقيم الوسطية والمنبثقة عن التربية اإلسالمية لمواجية التطرف
المضاد؟ وما منيج التربية اإلسالمية في مواجية التطرف المضاد وفق رؤية ۰۲۰۲م؟
كما ىدفت دراسة ( الخنيزان )423; ،إلى الكشف عن متطمبات الريادة العالمية في
الجامعات السعودية لتحقيق الميزة التنافسية ،في ضوء رؤية المممكة ( ،)4252وكان من أىم
مقترحات تحقيق الريادة العالمية في الجامعات السعودية :إعداد استراتيجية وطنية لريادة
الجامعات ،ومنح الحوافز لمجامعات التي تسعى لتطبيق الريادة العالمية.
وتستفيد الدراسة الحالية من نتائج الدراسات السابقة والتي تعددت منيجياتيا ومحاور
معالجاتيا في الوقوف عمى بعض التوجيات واألولويات المجتمعية والمستقبمية ألصول التربية
اإلسالمية ،واستكشاف بعض العالقات بين عدد من المتغيرات المؤثرة عمى مجال التربية
اإلسالمية ،كما أن ألطرىا النظرية أىمية في بيان التراكم المعرفي والتطور الفمسفي ليذا
التخصص أو المجال العممي ،والذي يتطمب المزيد من االستشراف المستقبمي.
وىناك جيود عديدة تمت خالل السنوات الماضية لتطوير التعميم بالمممكة ،مثل
تخفيض معدالت الرسوب والتسرب ،ودعم الموىوبين ،وتطبيق نظام التقويم الشامل ،وتطبيق
االعتماد التربوي عمى المدارس والجامعات ،وتشجيع القطاع الخاص عمى زيادة مشاركتو ،كما
تم إنشاء المركز الوطني لمتطوير الميني "خبرات" وىو جزء من برنامج التحول الوطني في رؤية
المممكة  4252وييدف إلى إعداد قادة من التربويين الذين يسيمون في تطوير مدارسيم.
ومن خالل الرصد السابق لبعض مالمح رؤية المممكة  ،4252والتي تتضمن العديد
من التوجيات التعميمية نحو المستقبل ،يمكن القول أن ىناك العديد من القضايا ،واألولويات
التي يجب أخذىا في االعتبار من قبل جميع الباحثين ،وفي جميع التخصصات العممية
وواألقسام األكاديمية وكميات التربية عمى مستوى المممكة ،بما يوجو منيجية المعالجة نحو
احتياجات المجتمع اآلنية والمستقبمية.
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ومن خالل القراءة التحميمية لرؤية  ،4252يمكن استخالص عدد من التوجيات
واألولويات البحثية التي يجب التركيز عمييا ،والتي يمكن تقسيميا إلىى أولويات اجتماعية
وثقافية (مثل تربية المواطنة واليوية والعولمة ،والتطرف الفكري والتغير الثقافي والقيمي ودور
المرأة وقيم العمل واإلنتاج) وأولويات اقتصادية وسياسية (مجانية التعميم والخصخصة والتمويل
واالستثمار ودعم القطاع الخاص وحوكمة التعميم والنزاىة والشفافية ودور الجمعيات األىمية).

 -احملور الجالح :دور ارتريطة البشجية يف حتكيل بعض متطلبات التينية الواردة يف رؤية 0202

تُعد التربية من أرقى أنواع االستثمار ،حيث أن االستثمار ىنا يكون استثما ارً في البشر

الذين يشكمون العمود الفقري لتقدم المجتمع ،فالتنمية البشرية تُعد غاية من غايات التربية،
فالفرد يولد ولديو العديد من االستعدادات والقدرات التي يمكن لمتربية أن تمارس دو ارً بار ازً في
تنميتيا وتطويرىا بما يعود عمى المجتمع بالفائدة ،وتسيم في تقدمو ورقيو .فالتربية مطمب
أساسي ألي مجتمع إذا أراد أن يتبوأ مكانة بين المجتمعات المتقدمة ،وواجب أساسي من
واجباتو ،ال يمكن إغفالو ،فعمى القدر الذي يبذلو المجتمع ،ومؤسساتو في تربية أفراده يتوقف

كيانو ،واستمراره ،وتقدمو ،فالتربية بيذا تُعد مقوم أساسي من مقومات أي مجتمع( .صديق.
وشرف ،4229 ،ص )66
فالبحث العممي يعد ركناً رئيساً ومعمماً أساسياً من معالم وأركان الحياة الجامعية عمى

اعتبار أن العالقة وثيقة بين الجامعة والمجتمع ،وأن البحوث الجامعية توجو لحل مشكالت

المجتمع والتعامل مع قضاياه ،من أجل ذلك عنيت الجامعات بالبحوث العممية التربوية من أجل
قيام الجامعة بوظيفتيا تجاه المجتمع ،وعمى اعتبار أن القيام بالبحوث التربوية نشاط عممي
ووظيفة من وظائف الجامعة.

وللبشح الرتبوي أدوار ووظائف أٍنَا:
 مساعدة األفراد عمى تصور المشكالت وتحديدىا والتخطيط الالزم لمتغمب عمييا.
 تنمية التفكير العممي في تقويم القضايا وتحميميا والتعرف عمى طرق عالجيا.
 المساعدة عمى تمبية متطمبات التنمية االجتماعية واالقتصادية.
 مساعدة النظم التعميمية عمى القيام باآلتي:
 تطوير الكتب المدرسية. تحسين أساليب اإلدارة التربوية والمدرسية.- 872 -
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 تطوير التقنيات التربوية واستخداميا في التعميم. تحسين طرق التعميم والتعمم وفقا لالتجاىات التربوية المعاصرة( .عزب،4235،ص.)94
وعميو يتمثل دور الخريطة البحثية في تحقيق بعض متطمبات التنمية الواردة في رؤية 4252
فيما يمي( :الصاوي ،4229 ،ص ص .);8-;6
 زيادة الميزانيات المخصصة لمتعميم العالي والبحث العممي باعتباره من أىم الركائزإلحداث الطفرة التكنولوجية المطموبة وتوجيييا طبقاً لمخطة اإلستراتيجية وتخصيص

برامج لتدعيم البحث العممي الذي تتقدم بو الصناعة  Kلمتنمية بالتعاون مع الجامعات
حيث توازي الدولة ما يتقدم بو القطاع الخاص.
 دعم مشاركو رأس المال الخاص في تمويل األبحاث العممية كما يحدث في الدولالمتقدمة واقتصار التمويل عمى المصادر الحكومية المحدودة.
 تدعيم دور المكتبات الجامعية والعامة ،وتوصيميا بقواعد المعمومات والدوريات العالميةوبراءات االختراعات وربطيا بشبكة موحدة لممكتبات الجامعية والمحمية والمدرسية لتوفير
المراجع العممية المطموبة لمنيوض بالبحث العممي ،وتيسير االستفادة من المكتبات
الجامعية ،وجعل دخوليا مجانيا ،واتاحة الفرصة لمباحثين لمحصول عمى الدراسات
السابقة بكل سيولة.
 ولرفع كفاءة تبادل المعمومات بين الجامعات وأجيزة الدولة ومؤسساتيا البد من تزويدالجامعات بأحدث وسائل االتصاالت وشبكات اتصاالت الفيديو لربط الجامعات والمعاىد
بمثيالتيا بالخارج باالنترنت مما يسيل اإلشراف العممي المشترك عمى الرسائل العممية
والبحوث ومنح شيادات مشتركة ومتابعة المؤتمرات والندوات العممية الكترونياً.

 التوسع في برامج الدراسات العميا وبرامج المواد المتخصصة المختمفة باعتبارىا أىمآليات نقل التكنولوجيا وتوليد براءات االختراع والحقوق الفكرية وربط ىذه البرامج
بمشاكل الصناعة والمجتمع ككل ،وتجييز الجامعات بورش عمى درجة عالية من
اإلمكانيات والميارات لتحويل األفكار إلى نماذج صناعية بسرعة وكفاءة عالية.
 وانشاء جامعة لمدراسات العميا والبحوث التربوية واعدادىا لتصبح مركز جذب عالميلمعمماء والمخترعين وجعميا مرك ازً لمدينة لمصناعات التكنولوجية والمعموماتية.
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 تدعيم دور الجامعات كمراكز لمعامل المعايرة واالختبارات ومنح شيادات الجودة واألمانطبقاً لممواصفات العالمية وعمل دورات تدريبية وعقد االمتحانات المينية ومنح شيادات

تخصص بالتنسيق مع النقابات أو المنظمات المينية العالمية وستساىم ىذه الخطوات

في ربط الصناعة بالبحث العممي ونشر الوعي بمواصفات الجودة وتوفير الكوادر الفنية
المتخصصة المطموبة لتحسين المنتج ورفع كفاءة األداء.
 عمل قاعدة معمومات إلكترونية بالمشاكل التقنية التي تواجو الصناعة والحكومةومؤسسات المجتمع ،والمدارس والمؤسسات التعميمية ،والتي يمكن أن تساىم الجامعات
في إيجاد حمول ومقترحات ودراسات ليا من خالل مشروعات الطالب أو مشاريع بحثية
ألعضاء ىيئات التدريس.
 إيجاد مصادر دخول لمجامعات بوضع القواعد المالئمة لمجامعات الحكومية والخاصةلمتوسع في اجتذاب الطمبة غير السعوديين بمصاريف لزيادة دخول الجامعات ولتصبح
المممكة مرك ازً عالمياً لمتعميم والتدريب.

 -احملور الرابع :الرتبية اإلسالمية :املفَوو واألصول

إن التربية عممية شاممة متكاممة تيدف إلى بناء شخصية الفرد في جميع المجاالت أو

اء العقمية أو النفسية أو االجتماعية أو العقائدية ،كما تُعد منيجاً ربانياً شامالً
األبعاد سو ً
ومتكامالً ،وتستند عمى أصول ومبادئ ،وأساليب تعميمية تنتيجيا .فالتربية اإلسالمية ىي تربية

النبي صمى اهلل عميو وسمم ألزواجو وصحابتو الكرام وأمتو بصفة عامة ،وكل ما جاء بو
المسمم كاممة؛ لكي
اإلسالم ُيعد تربية ،وتعمل التربية اإلسالمية عمى تنمية شخصية اإلنسان ُ
يعيش حياة آمنو وسعيدة في الدنيا واآلخرة( .الدخيل ،3654،ص .)7
وتُعرف التربية اإلسالمية بأنيا تنمية فكر اإلنسان ،وتنظيم سموكو وعواطفو عمى
أساس الدين اإلسالمي ،وبقصد تحقيق أىداف اإلسالم في حياة الفرد والجماعة( .آل عمرو
عرفت التربية اإلسالمية بأنيا تنمية جميع جوانب شخصية
والشيخ ،4228 ،ص .)45كما ّ
الفرد المسمم ،وتنظيم سموكو عمى مبادئ اإلسالم( .الميمان .)68: ،4224 ،وتعرف أيضاً

التربية اإلسالمية بأنيا جممة من الممارسات السموكية التي تصدر عن المسممين( .جيدوري،

تعرف التربية اإلسالمية بأنيا التنمية الشاممة لجميع
3658ىـ ،ص  .)42وفي ضوء ما تقدم ّ
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جوانب شخصية الفرد؛ عقمياً ،صحياً ،اقتصادياً ،اجتماعياً ،نفسياً ،أخالقياً ،في ضوء ما جاء بو

اإلسالم.

أصول الرتبية اإلسالمية
إن لكل تربية أصل تنطمق منو ومصادر مرجعية تستمد منو أىدافيا ،وأفكارىا
ومعتقداتيا (الحازمي ،3658،ص .)473وتقوم التربية عمى العديد من األصول أو األسس
والمبادئ كما تستقي منيا خصائصيا وأىدافيا .ولمتربية اإلسالمية أصول تستند إلييا كغيرىا
عرفت أصول التربية اإلسالمية كما يراىا أحد الباحثين بأنيا:
من فروع التربية ومجاالتيا .وقد ّ
مجموعة من المبادئ واألصول العقدية ،والتشريعية ،والتعبدية ،والمعرفية ،والنفسية
واالجتماعية التي يقوم عمييا النظام التربوي اإلسالمي (شطناوي ،4235 ،ص  .)77وفيما
يمي عرض ألىم أصول أو أسس التربية اإلسالمية:
 .3األصل العكذي :وىو منظومة المفاىيم والقواعد العقدية (اإليمانية) التي تبنى عمييا التربية
اإلسالمية ،وتستند إلييا في الجانب النظري والتطبيقي (شطناوي ،4235 ،ص  .)79وعميو
يمكن القول :إن مصطمح العقيدة اإلسالمية يطمق عمى أركان اإليمان الستة
(العقيل ،3657،ص  .)89وىذا يعني أن أركان اإليمان الستة تمثل أصالً تستند إليو
التربية اإلسالمية.

 .4األصل التعبذي :والعبادة ىي" :اسم جامع لكل ما يحبو اهلل – عز وجل -ويرضاه من األقوال
واألعمال الباطنة والظاىرة " (ابن تيمية ،3637،ص; .)36وعميو فإن األصل التعبدي
لمتربية اإلسالمية ،ال يقتصر عمى الصالة والصيام والزكاة والحج ،إنما يشمل جميع جوانب
الحياة ،والتي من خالليا يستطيع اإلنسان أن يبمغ غايتو في الحياة وىي تحقيق العبودية
الكاممة هلل سبحانو وتعالي( .شطناوي ،4235،ص .)79
المسمم وتجعميا
 .5األصل التشريعي :وىو القواعد والنظم السموكية التي تنظم حياة اإلنسان ُ
مثاالً لمدقة والنظام واألمانة والخمق الرفيع ،والمنيجية ،والوعي السميم( .شطناوي،4235،
 .)7:فاألصل التشريعي يختص باألوامر والنواىي واإلرشادات الموجية من اهلل سبحانو
وتعالي إلى عباده ليكونوا مؤمنين صالحين سواء أكانت األوامر متعمقة باألفعال أم األقوال أم
العقائد أم األخالق( .شطناوي ،4235،ص .)7:
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 .6األصل الفكري :وىو المعتقدات والتصورات والمدركات المادية والمعنوية والمفاىيم واألحكام
واألفكار والتفسيرات والمكونات الفكرية المتنوعة التي ت ّكون لدى اإلنسان فيمو لذاتو والكون

المحيط بو (شطناوي ،4235،ص .)7:

في ضوء ما سبق ،يمكن القول :إن لإلسالم فك ارً ورؤية محددة وواضحة تجاه كثير من

األمور التي شغمت بال اإلنسان ألربع قضايا كبرى ميمة وىي الكون واإلنسان والحياة ،وىو
فكر مالئم لفطرة اإلنسان وعقمو ،وليذا جعمتو التربية اإلسالمية منطقاً ليا وموجياً أصيالً
ألىدافيا ومضامينيا وأساليبيا واتجاىاتيا.

الذراسات الشابكة:
اىتمت الدراسات السابقة بتصميم خريطة بحثية مقترحة لتخصصات تربوية متنوعة؛ منيا:

 -دراسة اذتذا (0222و) " حنو خريطة حبجية تينوية يف البشح الرتبوي األنادميي"

ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان مدى سير الجامعات الفمسطينية في بحوثيا األكاديمية عمى

خريطة بحثية تربوية تنموية ،حيث تم التعرف عمى حجم اإلنتاج البحثي األكاديمي لطمبة
الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية في غزة (األقصى ،واإلسالمية واألزىر) في الفترة بين
4224-3;;8م ،والذي بمغ ( )4;4بحثاً ،بمقارنة ىذه البحوث بمتطمبات التنمية المستوحاة

من خطط التنمية والتطوير التربوي الفمسطيني توصمت إلى وجود حالة غياب التوازن بين

البحوث التربوية ومعظم متطمبات التنمية والتطوير لمتعميم الفمسطيني ،حيث بمغت نسبة البحوث
التي تتوافق مع متطمبات التنمية األول (تطوير المناىج) بـ ( .)%6;67في حين ىناك تقصير
في بقية المجاالت البحثية .بينما انتيت دراسة أحمد422;( .م) بوضع خريطة لمبحوث
التربوية بحيث تجعل البحوث التربوية مثل الرسائل العممية أكثر تأثي ارً وفاعمية في الميدان

التربوي بدالً من البحوث التي تقوم عمى الجيود الفردية وال تؤثر بصورة مباشرة في الميدان
التربوي .إلى جانب معرفة أىم المشكالت والصعوبات والتي يعانى منيا التعميم ما قبل الجامعي

بالمدارس واإلدارات التعميمية التابعة لمحافظة الدقيمية .ومساعدة الباحثين الجدد عند تناوليم
لموضوعات رسائميم المستقبمية بحيث يدرسون مشكمة من المشكالت التي يعانى منيا التعميم
بمحافظة الدقيمية وتكون موجودة بالخريطة البحثية المقترحة بحيث تخدم الرسائل العممية
المستقبمية بصورة مباشرة الميدان التربوي .باإلضافة إلى توجيو البحوث التربوية نحو حل
مشكالت التعميم ،ويكون ليا تأثير قوى في الميدان التربوي.
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 دراسة املزروع (" )0222دراسة استهشافية لبشوخ رسائل الرتبية العلنية يف دامعة األمرية ىورةبيت عبذالرمحً"
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن واقع بحوث التربية العممية المضمنة في رسائل
الماجستير والدكتوراه التي تم إنجازىا في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،منذ بداية افتتاح
برامج الدراسات العمياء ،من العام الدراسي  35;8/35;9ه إلى نياية العام الدراسي ;/364
3652ه .وقد استخدمت أسموب تحميل المحتوى ،وقد بمغ عدد الرسائل  64رسالة .وتوصمت
إلى أن الرسائل تناولت  38موضوعاً من موضوعات التربية العممية ،وأن بحوث الرسائل
تتماشى مع توجيات البحث العالمية في تناوليا لموضوع التدريس والمعمم ،وتختمف عنيا في

عدم تناوليا ألربعة موضوعات ىي :فمسفة العمم وتاريخو وطبيعتو ،الثقافة والنواحي االجتماعية
والفروق بين الجنسين ،والتعميم غير الرسمي ،وموضوع األىداف والسياسات .أما ما يتصل
ب تمبية أولويات البحث في المممكة العربية السعودية ،فقد احتل مجال "تدريس العموم" مركز
الصدارة في الرسائل ،واحتل المرتبة الثانية مجال "تأىيل معمم العموم واعداده.

 دراسة احملنودي0220( .و) "خريطة حبجية مكرتسة ألحباخ الرتبية اإلسالمية مً ودَة ىظراملتدصصني بادتامعات الشعودية "
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لخريطة بحثية ألبحاث التربية اإلسالمية من
وجية نظر المتخصصين بالجامعات السعودية  ،واعتمدت عمى المنيج الوصفي ،وقد توصمت
إلى أن دراسات الواقع المعاصر حصمت عمى أعمى نسبة بين أبحاث القسم وأن األبحاث
المنيجية حصمت عمى األقل ،وتوصمت الخريطة البحثية إلى أن مجاالت التربية اإلسالمية
تشمل الدراسات األصولية والفكر التربوي ،والتاريخية ،والواقع المعاصر ،والمستقبمية،
والمنيجية .وأن معظم ىذه المجاالت حصمت عمى أولوية وفق نتائج الدراسة.
 دراسة الشني0222( .و) " التذذيذ الرتبوي يف سلطية عناٌ ومتطلباتَا البشجية :رؤية رتريطة حبجيةلكشه األصول واإلدارة الرتبوية بهلية الرتبية"
استيدفت ىذه الدراسة إلى تقديم خريطة بحثية توضح أىم القضايا والمشكالت التربوية
التي تواجو التعميم في سمطنة عمان في ضوء التجديدات التربوية المعاصرة وتحرير متطمباتيا
البحثية ،وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي ومدخل التحميل البعدي ،وانتيت ببناء تصور
مقترح لمخريطة البحثية لمقسم بأىدافيا ومجاالتيا وآليات تنفيذىا في ضوء التجديدات التربوية
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المعاصرة ،من خالل حصر الدراسات والبحوث السابقة في مجال إعداد الخرائط البحثية في
كميات التربية ،وتحديد مجاالت التجديد التربوي بسمطنة عمان ومتطمباتيا البحثية ،والتحميل
لواقع البحوث بقسم األصول واإلدارة التربوية مع عرض نماذج تطبيقية لخرائط بحثية لبعض
كميات التربية العربية واألجنبية.

دراسة الفرخ0222( .و) " إعذاد خريطة للبشح الرتبوي يف مصر يف ضوء خربات بعض الذول األديبية"سعت ىذه الدراسة إلى تقديم نماذج متميزة عالمياً في إعداد خريطة البحث التربوي لتكون

بمثابة النموذج الذي يمكن االستفادة منو واالسترشاد منو ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج
الوصفي ،وانتيت ب وضع تصور مقترح يسيم في إعداد خريطة لمبحث التربوي في مصر في
ضوء خبرات بعض الدول األجنبية من خالل تقديم نماذج متميزة عالمياً في إعداد خريطة
البحث التربوي لتكون بمثابة النموذج الذي يمكن االستفادة منو واالسترشاد بو

 -دراسة اليوح (" )0222خريطة حبجية مكرتسة يف أصول الرتبية يف ادتامعات الشعودية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرف اتجاىات الرسائل الجامعية في تخصص أصول التربية في

الجامعات السعودية خالل الفترة من عام(3633ه3657-ه) ،والكشف عن الحاجات البحثية
في مجاالت وجوانب أصول التربية ،وتقديم تصور مقترح لمخريطة البحثية المقترحة .وقد
استخدمت الدراسة أداتين؛ األولى بطاقة تحميل المحتوى ،والثانية االستبانة ،وطبقت عمى جميع
أفراد مجتمع الدراسة الذي تكون من() 422عضو ىيئة تدريس متخصص .وتوصمت الدراسة
إلى أن األصول التعميمية أتت في بداية ترتيب أنواع أصول التربية ،وأتت القيم في أول قائمة
مجاالت أصول التربية Kوأن ىدف توجيو انتباه الباحثين نحو أبرز جوانب أصول التربية جاءت
في المرتبة األولى من حيث اىتمام الباحثين في مجموعة أىداف الخريطة البحثية .وجاء مجال
العمميات االجتماعية في أو ل ترتيب مجاالت أصول التربية ،وجاء جانب تقويم برنامج
الماجستير في أصول التربية في أول ترتيب جوانب أصول التربية.

 دراسة عبذالعال0222( .و) "تصنيه خريطة حبجية لكشه أصول الرتبية بهلية الرتبية دامعة بيىسويف يف ضوء األولويات البشجية"
سعت ىذه الدراسة إلى البحث رسم مالمح خريطة بحثية مستقبمية لقسم أصول التربية في
ضوء أولويات االحتياجات المجتمعية واالتجاىات البحثية الحديثة ،من خالل التعرف عمى
أىداف الخريطة البحثية ومراحل إعدادىا ،وتحديد أىم المرتكزات التي يجب مراعاتيا عند بناء
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الخريطة البحثية ،ثم تحديد األول ويات البحثية لقسم أصول التربية بكمية التربية  /جامعة بني
سويف ،في ضوء المرتكزات التي سبق دراستيا وتحديدىا ،وأخي ارً وضع تصور مستقبمي لمالمح

خريطة بحثية لقسم أصول التربية بجامعة بني سويف حتى عام 4247م .واعتمد البحث عمى

أكثر من منيجية بحثية ،منيا المنيج الوصفي معتمداً عمى أسموب تحميل المحتوى لمكشف عن

الوضعية الراىنة لبحوث الماجستير والدكتوراه داخل قسم أصول التربية في الكمية ،والمقابمة

الشخصية المقننة كأداة لتحديد أىم المشكالت المجتمعية في محافظة بني سويف ،ومنيجية
مستقبمية الستقراء أىم المجاالت البحثية التي يجب إدراجيا في الخريطة البحثية لقسم أصول
التربية في كمية التربية  /جامعة بني سويف معتمدة في ذلك عمى أسموب العصف الذىني.
توصل البحث إلى أنو لبناء خريطة بحثية متكاممة األركان ،البد من االرتكاز عمى مجموعة من
العناصر التي تمثل محددات لعمل البحث العممي التربوي داخل القسم ،وىي :مقومات االنضمام
لمجتمعات المعرفة ،واالحتياجات البحثية لممجتمع ،وأبعاد ومؤشرات خطط التنمية؛ وفي ضوء
ىذه المرتكزات ،تم تحديد عدد من الموضوعات داخل المجاالت البحثية المختمفة لمقسم .كما
توصل البحث إلى وجود عدد من المعايير التي تحدد األولويات البحثية ليذه الموضوعات ،ومن
أىميا معيار األىمية ،ومعيار ندرة الدراسة (نصيب القضية من الدراسة) ،ومعيار االرتباط
باحتياجات التنمية؛ وفي ضوء المرتكزات والمعايير ،تم وضع مصفوفة باألولويات البحثية التي
يجب إدراجيا في الخريطة البحثية داخل كل مجال من مجاالت قسم أصول التربية في كمية
التربية في جامعة بني سويف.

 دراسة العلياىي0222( .و) "خريطة حبجية مكرتسة لبشوخ اإلدارة والتدطيط الرتبوي يف ضوء خطةالتينية التاسعة واالستيادات التعلينية للنذتنع الشعودي"
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم خريطة بحثية مقترحة لبحوث اإلدارة والتخطيط التربوي في
ضوء خطة التنمية التاسعة واالحتياجات التعميمية لممجتمع السعودي ،واعتمدت الدراسة عمى
المنيج الوصفي التحميمي ،وانتيت إلى بناء خريطة بحثية مقترحة لبحوث اإلدارة والتخطيط
التربوي في ضوء خطة التنمية التاسعة واالحتياجات التعميمية لممجتمع السعودي ،ويستطيع
الباحثون إنجازىا والتي ترتبط باالحتياجات وخطة التنمية التاسعة لممجتمع السعودي.
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 دراسة الرميضي (" )0222اجتاٍات البشح الرتبوي يف رسائل املادشتري يف ختصصي أصول الرتبيةواإلدارة الرتبوية بهلية الرتبية جبامعة الهويت  :حتليل حمتوى"
ىدفت ىذه الدراسة لمكشف عن اتجاىات البحث التربوي في رسائل الماجستير في تخصصي
أصول التربية واإلدارة التربوية بكمية التربية بجامعة الكويت ،وذلك من خالل فحص مجموعة
من المحاور :البيانات العامة لمباحث ،المجال األكاديمي ،المنيجية البحثية ،العينة ،األداة
المستخدمة ،المراج ع .وتكمن أىمية الدراسة بتسميطيا الضوء عمى اتجاىات البحوث التي تم
تناوليا من قبل الرسائل الجامعية وتكوين صورة مستقبمية ليا .وقد اتبعت الدراسة المنيج
الوصفي واعتمدت عمى الطريقة النوعية في جمع وتحميل البيانات باستخدام أسموب تحميل
المحتوى ،وذلك من خالل إجراء عممية الترميز األولي ) (Codingوالتشفير لممصادر عن
طريق استخدام بطاقات لتسييل عممية التصنيف ،حيث بمغ مجمل ىذه البطاقات ( 375بطاقة)
تمثل كل بطاقة رسالة ماجستير من العينة البالغ عددىا  375رسالة ،تمت مناقشتيا واجازتيا
خالل الفترة من  4229إلى  ،4239وتم عنونة البطاقات وترقيميا وفيرستيا يدويا ،لتسيل
عممية التصنيف ،ثم إدخال البيانات في جداول مع حساب التك اررات و النسب لكل الفئات.
وأسفرت نتائج الدراسة بالنسبة لجنس الباحث عن وجود سيطرة شبو تامة لمعنصر النسوي
بنسبة  ،%;6.:وتزايد كبير في عدد رسائل الماجستير في السنوات األخيرة ،كما بينت النتائج
أن مجالي :النظام التربوي واإلدارة المدرسية حصال عمى أعمى المجاالت بحثا ،وأن االتجاه
الكمي كان ىو االتجاه السائد ،كما اتبعت معظم الرسائل المنيج الوصفي ،وبالنسبة لمعينات فقد
ركزت غالبية الرسائل عمى عينات من القيادات المدرسية ،واتبعت الطريقة العشوائية في أخذ
العينة ،وتراوحت عيناتيا ما بين  522-323شخص ،كما كانت االستبانة أكثر االدوات
استخداما في غالبية الرسائل ،أما المراجع فقد تراوح عددىا الكمي في الغالب ما بين ،82-53
وعدد المراجع العربية  63فأكثر ،والمراجع األجنبية ما بين .37-8
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تعكيب على الذراسات الشابكة :
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن استخالص اعتماد غالبية الدراسات عمى
المنيج الوصفي ،واستخدام االستبانة واستطالع الرأي كأداة لجمع بيانات عينة الدراسة،
واالعتماد في بعض الدراسات عمى تحميل محتوى اإلنتاج البحثي خالل فترة زمنية معينة من
أجل صياغة خريطة بحثية واضحة األولويات والمشكالت ذات األىمية .ورغم تباين أىداف
البحوث والدراسات ،إال أن ىدف الدراسة الحالية ىو التركيز عمى االحتياجات واألولويات البحثية
ألصول التربية اإلسالمية عمى وجو الخصوص وكذلك االحتياجات التعميمية لممجتمع ورؤية
 4252بالمممكة العربية السعودية إلعداد الخريطة البحثية المقترحة .كما أوصت معظم البحوث
والدراسات بإعداد خريطة بحثية في مجاالت متعددة في ضوء االحتياجات المجتمعية.
ولإلجابة عن السؤال الثالث لمدراسة ،ونصو "ما أىم المجاالت البحثية في تخصص أصول
التربية اإلسالمية من منظور أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية؟" فإن ذلك يتطمب
الوقوف عمى نتائج الدراسة الميدانية في سياق ما يمي:

ثاىياً :الذراسة امليذاىية
لإلجابة عن السؤال الثالث لمدراسة ،تمثمت خطوات الدراسة الميدانية فيما يمي:
ٍ .3ــذف الذراســة امليذاىيــة :ىــدفت الدراســة الميدانيــة إلــى حســاب األوزان النســبية لممجــاالت
المقترحــة مــن أجــل ترتيبيــا حســب مــدى مالءمتيــا لمســياق البحثــي فــي المممكــة ،بمــا يــدعم
بناء خريطة بحثية مقترحة لتخصـص أصـول التربيـة اإلسـالمية بالمممكـة العربيـة السـعودية
في ضوء رؤية .4252

 .0عيية الذراسة امليذاىية:
اعتمدت الدراسة عمى عينة شممت 6:عضو ىيئة تدريس في مجال أصول التربية من
عدة جامعات بالمممكة العربية السعودية .كما يوضح الجدول ( )3عينة الدراسة.
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جذول رلى ( )1ػُُت انذراست
و

انجايؼت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

انًجًؼت
انًهك سؼىد
اإلياو
انجايؼت اإلساليُت
انجىف
انًهك ػبذانؼسَس
شمراء
طُبت
انًهك خانذ
انًهك فُصم
انمصُى
انًجًىع

ػذد االستًاراث انًىزػت
انُسبت ئنً
انؼذد
اإلجًانٍ
5
8.5%
7
11.9%
6
10.2%
6
10.2%
4
6.8%
6
10.2%
5
8.5%
4
6.8%
5
8.5%
8.5%
5
10.2%
6
%111
59

َسبت ئجًانٍ ػذد االستجاباث

ػذد االستجاباث
انُسبت ئنً
انؼذد
اإلجًانٍ
5
10.6%
5
10.6%
5
10.6%
5
10.6%
3
6.4%
5
10.6%
4
8.5%
3
6.4%
3
6.4%
8.5%
4
10.6%
5
%111
47

%7997

يوضح الجدول رقم ( )3عدد والنسب المئوية لالستبانات التي تم توزيعيا عمى ; 7عضو
ىيئة تدريس من عدة جامعات بالمممكة العربية السعودية ،تم استرجاع  69استبانة منيا
بنسبة .%9;69

 .0أداة الذراسة امليذاىية:
شممت استبانة الدراسة ثالثة محاور حول الخريطة البحثية المقترحة لدراسات أصول
التربية اإلسالمية في ضوء رؤية  .4252وتتطمب اإلجابة عن أسئمة االستبانة تحديد آراء
عينة الدراسة عمى مجموعة العبارات من خالل االعتماد عمى مقياس ليكارت الخماسي
الدرجات ،والتي تتراوح بين موافق بشدة ( 7درجات) ،وموافق ( 6درجات) ،ومحايد ( 5درجات)،
وغير موافق (درجتان) ،غير موافق عمى اإلطالق (درجة واحدة).

 .2صذم االستباىة
اعتمد قياس صدق االستبانة عمى الصدق الظاىري /المحكمين :حيث تم التحقق من
صدقيا من خالل عرضيا عمى مجموعة من المحكمين عددىم ( ،):حيث تم األخذ بمالحظاتيم
وتوصياتيم لتخرج في صورتيا النيائية ،وبذلك تكون فقرات االستبانة صادقة في قياس ما
وضعت لقياسو.
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 .2ثبات االستباىة:
تم استخدام معامل الثبات "كرونباخ الفا"  Cronbach's Alfaلقياس ثبات اإلجابات
الواردة باالستبانة ،كما يوضح الجدول ( )4حساب معامالت الثبات لالستبانة.
جذول رلى ( )2حساب يؼايالث انثباث نالستباَت
ػذد انفمراث
انًحىر
و
12
 1انمضاَا واألونىَاث انفكرَت وانثمافُت
17
 2انمضاَا واألونىَاث االجتًاػُت
16
 3انمضاَا واألونىَاث انسُاسُت وااللتصادَت
45
انًجًىع

يؼايم أنفا كروَباؽ
19952
19692
19914
0.849

يوضح الجدول ( )4أن معامل "كرونباخ ألفا" (; )2.:6لألسئمة الواردة باالستبانة يزيد
عن المعامل المرجعي بالجداول اإلحصائية ( ،)2.92وىو ما يشير إلى ارتفاع درجة الثبات في
اإلجابات الواردة.

.2التشليل اإلسصائي:
استخدم الباحث البرنامج اإلحصائي  ،SPSSوذلك لمتعرف عمى مدى التكرار واالتفاق بين
االستجابات .ويعتمد التحميل اإلحصائي عمى مقياس ليكارت خماسي الوزن .كما يوضح الجدول
( )5درجة التأثير طبقاً لممتوسط المرجح.
جذول ( )3درجت انتأثُر طبما ً نهًتىسظ انًرجح
انًتىسظ انًرجح
ئنً 1981
يٍ 1
ئنً 2961
يٍ 1981
ئنً 3941
يٍ 2961
ئنً 4921
يٍ 3941
ئنً 5911
يٍ 4921
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غُر يىافك
يحاَذ
يىافك
يىافك بشذة
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ىتائر الذراسة امليذاىية:
أ .الكضايا واألولويات الفهرية والجكافية:
جذول ( )4انُتائج اإلحصائُت نًحىر انمضاَا واألونىَاث انفكرَت وانثمافُت
انىزٌ
انًتىسظ االَحراف
األونىَت
انذرجت
انمضاَا واألونىَاث انبحثُت
و
انُسبٍ
انًؼُارٌ
انحسابٍ
والغ انتربُت اإلساليُت واتجاهاتها
11
9.27
يىافك
1.547
3.66
1
انًؼاصرة
3
9.87
يىافك
1.181
3.89
 2تحذَث يُظىيت يفاهُى انتربُت اإلساليُت
لُى انؼذل وانحرَت وانًساواة وفك
5
9.73
يىافك
1.405
3.84
3
انضىابظ اإلساليُت
12
9.13
يىافك
1.48
3.61
 4ياليح انفكر نذي رواد انتربُت اإلساليُت
انًُظىر انؼهًٍ انًؼاصر فٍ انتربُت
2
10
يىافك
1.272
3.95
5
اإلساليُت
انذراساث انتارَخُت انًمارَت فٍ انتربُت
7
9.6
يىافك
1.398
3.79
6
اإلساليُت
تحهُم أسباب ويؼىلاث تمذو انًجتًغ
6
9.73
يىافك
1.175
3.84
7
اإلساليٍ
تطىَر يؼاَُر يهُت انتؼهُى وفك انضىابظ
10
9.33
يىافك
1.472
3.68
8
اإلساليُت
يؼاَُر انًُهج اإلساليٍ فٍ انبحث انؼهًٍ
8
9.60
يىافك
1.527
3.79
9
وانتربىٌ
لُى انتُىع انثمافٍ وانحضارٌ فٍ انفكر
9
9.33
يىافك
1.596
3.68
10
اإلساليٍ
تأصُم انًضايٍُ انثمافُت نبرايج انتربُت
4
9.80
يىافك
1.189
3.87
11
اإلساليُت
لضاَا انؼىنًت وانغسو انثمافٍ نمُى
1
يىافك 10.20
1
4.03
12
انًجتًغ اإلساليٍ
يىافك
1.354
3.803
انًتىسظ انؼاو نهًحىر

من خالل القراءة التحميمية لمنتائج اإلحصائية الواردة بالجدول رقم ( ،)6يتضح أن
المتوسط العام لمحور القضايا والمجاالت الفكرية والثقافية لمتربية اإلسالمية بقيمة ()5.:25
بما يشير إلى مستوى التوافق المرتفع حول مؤشرات األصول الفكرية لمتربية اإلسالمية.
واشتممت الترت يبات األعمى وفق الوزن النسبي عمى المؤشرات التالية :قضايا العولمة والغزو
الثقافي لقيم المجتمع اإلسالمي بمتوسط حسابي ( )4.03ووزن نسبي ( .)10.20يميو
المنظور العممي المعاصر في التربية اإلسالمية بمتوسط حسابي ( )3.95ووزن نسبي
( .)10.0ويأتي بالترتيب الثالث تحديث منظومة مفاىيم التربية اإلسالمية بمتوسط حسابي
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( )3.89ووزن نسبي ( ،)9.87ثم في المرتبة الرابعة تأصيل المضامين الثقافية لبرامج التربية
اإلسالمية بمتوسط حسابي ( )3.87ووزن نسبي (.)9.80
كما أن ىناك عدداً من العناصر التي جاءت في ترتيب متأخر ووزن نسبي أقل من العناصر

السابقة ،وتضمنت تمك العناصر :تطوير معايير مينة التعميم وفق الضوابط اإلسالمية ،معايير
المنيج اإلسالمي في البحث العممي والتربوي ،وقيم التنوع الثقافي والحضاري في الفكر
اإلسالمي ،ومالمح الفكر لدى رواد التربية اإلسالمية.
وبنظرة تحميمية لمنتائج السابقة ،يمكن استخالص أن ىناك توافقاً عاما مع التوجيات

الواردة في رؤية  ، 4252والمنيجية التي بنيت عمييا من خالل بعض المقارنات مع مؤشرات
دولية في مجاالت عديدة ،بما يفرض ضرورة االىتمام بالبعد التاريخي والوقوف عمى معوقات
تطور المجتمعات اإلسالمية ،واالستفادة من دروسو ،ىذا باإلضافة إلى معالجة المنظور
المعاصر لمتربية ونظرياتيا التي يمكن االستفادة منيا بما يتوافق مع التراث الحضاري لممجتمع
السعودي.

ب .الكضايا واألولويات االدتناعية:
جذول (َ )5ىضح انُتائج اإلحصائُت نًحىر انمضاَا واألونىَاث االجتًاػُت
انًتىسظ
انحسابٍ

االَحراف
انًؼُارٌ

4.24

0.82

4.21

1.094

4.16

0.973

16

أصىل انًشاركت انًجتًؼُت فٍ اإلسالو

4.37

0.97

17

يمىياث انؼًم انتطىػٍ وانتكافم االجتًاػٍ

4.5

0.726

18

ضىابظ ػًم انًرأة فٍ انفكر انتربىٌ اإلساليٍ

4.24

1.025

19
20

تؼسَس انهىَت اإلساليُت ويىلفها يٍ انؼىنًت
ياليح يجتًغ انًؼرفت اإلساليٍ
دور انتربُت اإلساليُت فٍ َشر ثمافت انتؼاَش
انحضارٌ
يبادئ انتسايح وانىسطُت واالػتذال فٍ انتربُت
اإلساليُت

4.13
4.05

1.166
1.038

4.29

0.898

4.34

0.878

23

أخاللُاث يهُت انتؼهُى فٍ انفكر انتربىٌ اإلساليٍ

4.26

0.795

24

انًسإونُت االجتًاػُت نهًإسساث انتربىَت

4.37

0.819

و
13
14
15

21
22

انمضاَا واألونىَاث انبحثُت
انىظائف االجتًاػُت نهتربُت اإلساليُت وأسانُبها9
ػًهُاث انضبظ االجتًاػٍ وترسُخ انمُى اإلساليُت
نذي انشباب
وسائظ انتربُت اإلساليُت :األسرة ،انًذرست،
انًسجذ ،انًجتًغ9
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انذرجت
يىافك
بشذِ
يىافك
بشذِ
يىافك
يىافك
بشذِ
يىافك
بشذِ
يىافك
بشذِ
يىافك
يىافك
يىافك
بشذِ
يىافك
بشذِ
يىافك
بشذِ
يىافك
بشذِ

انىزٌ
انُسبٍ

األونىَت

10.73

10

10.67

12

10.53

13

11.07

3

11.4

1

10.73

11

10.47
10.27

14
15

10.87

6

11

5

10.8

8

11.07

4
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انًتىسظ
انحسابٍ

االَحراف
انًؼُارٌ

25

يؼانجت انتربُت اإلساليُت نمضاَا انًرأة انًسهًت

4.26

0.891

26

انًحذداث اإلساليُت نتربُت روٌ االحتُاجاث
انخاصت

4.42

1.004

27

تؼهُى انكبار ويحى األيُت وانتربُت انًستًرة

4.29

0.898

4.05

1.207

يىافك

3.95

0.985

يىافك

49243

19952

و

28
29

انمضاَا واألونىَاث انبحثُت

انتصىر اإلساليٍ نمضاَا انشباب يثم انبطانت
وانتطرف انفكرٌ
يشكالث انتربُت اإلساليُت ويؼىلاث تطىرها فٍ
انىطٍ انؼربٍ
انًتىسظ انؼاو نهًحىر

انذرجت
يىافك
بشذِ
يىافك
بشذِ
يىافك
بشذِ

انىزٌ
انُسبٍ

األونىَت

10.8

9

11.2

2

10.87

7

10.27

16

10

17

يىافك بشذة

من خالل القراءة التحميمية لمنتائج اإلحصائية الواردة بالجدول رقم ( ،)7يتضح أن
المتوسط العام لمحور القضايا والمجاالت االجتماعية لمتربية اإلسالمية بقيمة ( )6.465بما
يشير إلى مستوى التوافق المرتفع حول مؤشرات األصول االجتماعية لمتربية اإلسالمية.
واشتممت الترتيبات األعمى وفق الوزن النسبي عمى المؤشرات التالية :مقومات العمل التطوعي
والتكافل االجتماعي بمتوسط حسابي ( )4.5ووزن نسبي ( .)11.4يميو المحددات اإلسالمية
لتربية ذوي االحتياجات الخاصة بمتوسط حسابي ( )4.42ووزن نسبي ( .)11.20ويأتي
بالترتيب الثالث أصول المشاركة المجتمعية في اإلسالم بمتوسط حسابي ( )4.37ووزن نسبي
( ،)11.07ثم في المرتبة الرابعة قيم العدل والحرية والمساواة وفق الضوابط اإلسالمية بمتوسط
حسابي ( )4.37ووزن نسبي ( ،)11.07كما جاءت عبارة مبادئ التسامح والوسطية
واالعتدال في التربية اإلسالمية بوزن نسبي (.)11.0
من ناحية أخرى ،جاء عدد من العناصر في ترتيب نسبي متأخر عن العناصر السابقة،
واشتمل ذلك عمى :التصور اإلسالمي لقضايا الشباب مثل البطالة والتطرف الفكري ،مشكالت
التربية اإلسالمية ومعوقات تطورىا في الوطن العرب يتعزيز اليوية اإلسالمية وموقفيا من
العولمة ،مالمح مجتمع المعرفة اإلسالمي.
وتتوافق النتائج السابقة مع توجيات رؤية المممكة  ،4252من حيث االىتمام بالبعد
المجتمعي والثقافي ،ومعالجة قضاياه من المنظور اإلسالمي لممجتمع ،حيث يسيم االىتمام
بمقومات العمل التطوعي والتكافل االجتماعي في تربية اإلنسان عمى خدمة مجتمعو وأمتو
وتنشئتو عمى تحمل المسؤولية واالنتماء لوطنو ،كما أن القيم اإلسالمية لمحوار والتسامح
والتعايش البناء تدعم النقمة النوعية التي تستيدفيا الرؤية.
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ز .الكضايا واألولويات الشياسية واالقتصادية:
و
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

جذول (َ ) 6ىضح انُتائج اإلحصائُت نًحىر انمضاَا واألونىَاث انسُاسُت وااللتصادَت
انىزٌ
انًتىسظ االَحراف
انذرجت
انمضاَا واألونىَاث انبحثُت
انُسبٍ
انحسابٍ انًؼُارٌ
انًتطهباث انسُاسُت نتؼسَس انًىاطُت
7.87
يحاَذ
1.41
3.11
وفك انًُظىر اإلساليٍ
يتطهباث تحمُك األيٍ انفكرٌ فٍ
8.67
يىافك
1.29
3.42
انًجتًغ اإلساليٍ
ضىابظ انسُاست انتؼهًُُت يٍ
9.87
يىافك
1.27
3.89
انًُظىر اإلساليٍ
يتطهباث انتؼهُى وسىق انؼًم وفك
10.33
يىافك
1.15
4.08
انضىابظ اإلساليُت
يحذداث انكفاءة وانفؼانُت انتؼهًُُت
10.60
يىافك
1.01
4.18
يٍ انًُظىر اإلساليٍ
انًُظىر انتربىٌ اإلساليٍ نهجىدة فٍ
8.67
يىافك
1.18
3.42
انتؼهُى
انرؤَت اإلساليُت نهتًىَم وانؼائذ
8.13
يحاَذ
1.51
3.21
انتربىٌ االلتصادٌ
انهذر انتربىٌ وأضرارِ وفك انرؤَت
8.80
يىافك
1.54
3.47
اإلساليُت
التصادَاث انتؼهُى وفك انًحذداث
8.07
يحاَذ
1.56
3.18
اإلساليُت
انُساهت ويكافحت انفساد وفك ضىابظ
9.27
يىافك
1.49
3.66
انشرَؼت اإلساليُت
يتطهباث انشفافُت وانًساءنت فٍ
9.87
يىافك
1.18
3.89
انتؼهُى
يىافك
يحذداث انشىري فٍ اإلدارة فٍ ضىء
10.73
0.85
4.24
بشذِ
انتصىر اإلساليٍ
دور انًجتًغ انًذٍَ وانجًؼُاث
9.60
يىافك
1.47
3.79
األههُت فٍ انًجتًغ
انتخطُظ االستراتُجٍ واالستشراف
9.40
يىافك
1.56
3.71
انًستمبهٍ فٍ اإلسالو
ضىابظ استخذاو انتمُُاث انحذَثت فٍ
9.07
يىافك
1.35
3.58
انتؼهُى يٍ انًُظىر اإلساليٍ
أهًُت االستثًار فٍ انتؼهُى وفك
9.20
يىافك
1.15
3.63
تصىر انتربُت اإلساليُت
يىافك
19311
39654
انًتىسظ انؼاو نهًحىر

األونىَت
16
12
5
3
2
13
14
11
15
8
4
1
6
7
10
9

من خالل القراءة التحميمية لمنتائج اإلحصائية الواردة بالجدول رقم ( ،)8يتضح أن
المتوسط العام لمحور القضايا والمجاالت السياسية واالقتصادية لمتربية اإلسالمية بقيمة
( ) 3.654بما يشير إلى مستوى التوافق المرتفع حول مؤشرات األصول السياسية واالقتصادية
لمتربية اإلسالمية .واشتممت الترتيبات األعمى وفق الوزن النسبي عمى المؤشرات التالية:
محددات الشورى في اإلدارة في ضوء التصور اإلسالمي بوزن نسبي ( ،)32.95محددات
الكفاءة والفعالية التعميمية من المنظور اإلسالمي بوزن نسبي ( .)32.82متطمبات التعميم
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وسوق العمل وفق الضوابط اإلسالمية بوزن نسبي ( .)32.55متطمبات الشفافية والمساءلة
في التعميم بمتوسط حسابي ووزن نسبي ( .)9.87يميو ضوابط السياسة التعميمية من المنظور
اإلسالمي ووزن نسبي ( .);.:9دور المجتمع المدني والجمعيات األىمية في المجتمع بمتوسط
حسابي ( )3.79ووزن نسبي (.)9.60

من ناحية أخرى جاءت عناصر في ترتيب ٍ
تال عن العناصر السابقة ،واشتممت عمى :بند

المنظور التربوي اإلسالمي لمجودة في التعميم ،وبند الرؤية اإلسالمية لمتمويل والعائد التربوي
االقتصادي ،اليدر التربوي وأضراره وفق الرؤية اإلسالمية ،واقتصاديات التعميم وفق المحددات
اإلسالمية.
وتتفق ىذه النتائج مع ما األبعاد والتوجيات القتصادية والسياسية الواردة في رؤية
المممكة  ،4252خاصة في تأكي دىا عمى أن الشفافية والمساءلة في التعميم يضمنان تطوير
األداء العام وتحسين مؤشرات التنافسية عمى المستوى الدولي ،كما أن ىناك تأكيداً عمى مبدأ

النزاىة في مكافحة الفساد ،والتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبل ،وتيسير سبل االستثمار

في التعميم ،وتعزيز دور المجتمع األىمي والمدني.

اليتائر اإلسصائية حملاور االستبياٌ األربعة:
َىضح انجذول ( )7انُتائج اإلحصائُت نًحاور االستباَت
ػذد
انًتىسظ
انًحىر
و
انفمراث
39813
12
 1انمضاَا واألونىَاث انفكرَت وانثمافُت
49243
17
 2انمضاَا واألونىَاث االجتًاػُت
39654
16
 3انمضاَا واألونىَاث انسُاسُت وااللتصادَت
39911
45
انًتىسظ انؼاو نًحاور االستباَت

درجت انًمُاش
يىافك
يىافك بشذة
يىافك
يىافك

من خالل القراءة التحميمية لمنتائج اإلحصائية الواردة بالجدول رقم ( ،)9يتضح أن
المتوسط العام لمحور القضايا والمجاالت الفكرية لمتربية اإلسالمية بقيمة ( .)3.803أن
المتوسط العام لمحور القضايا والمجاالت االجتماعية لمتربية اإلسالمية بقيمة ( .)4.243وأن
المتوسط العام لمحور القضايا والمجاالت السياسية واالقتصادية لمتربية اإلسالمية بقيمة
( .)3.654وأن المتوسط العام لالستبانة ( .)3.90ويتبين من ذلك أن النسبة األعمى لمموافقة
من منظور الخبراء جاءت لمحور القضايا واألولويات االجتماعية ،يميو محور األولويات الفكرية
والثقافية ،وأخي ار محور األولويات السياسة واالقتصادية؛ بما يوجو مسار الدراسات ،والبحوث
المستقبمية في مجال أصول التربية اإلسالمية.
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ويتضمن الجزء ا ألخير لمدراسة اإلجابة عن السؤال الرابع ،ونصو "ما أىم األولويات البحثية
المقترحة لخريطة أصول التربية اإلسالمية بالجامعات السعودية؟"

ثالجاً :خريطة حبجية مكرتسة ألصول الرتبية اإلسالمية يف ضوء رؤية 0202
لإلجابة عن السؤال الرابع لمدراسة ،ترتكز الخريطة البحثية المقترحة عمى ما يمي:

أ .ميطلكات ارتريطة البشجية:
 .3إثراء المعرفة التربوية باإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس المرتبط بأصول التربية
اإلسالمية ممثالً في الرسائل العممية ،واألبحاث التربوية والمؤلفات الفكرية.

 .4الجامعة مؤسسة تربوية تعميمية أنشأىا المجتمع بوصفيا مؤسسة تربوية وانطالقا من أن
التربية عممية تنمية لمفرد ولممجتمع.
 .5الجامعة مؤسسة تنموية منوط بيا القيام باإلصالح والتطوير والتحديث والتنوير .أي أن
موضوعيا في
عمميا
تقويما
الجامعة مؤسسة تعميمية بحثية تعمل عمى تقويم واقع المجتمع
ً
ً
ً
ضوء رؤى تحديثية لتفعيمو وتعظيم عائداتو بإنتاج معرفة جديدة وتوظيفيا لخدمة
المجتمع.
 .6يمثل أعضاء التدريس بالجامعة حجر الزاوية لتحقيق ميام الجامعة الرئيسة :التعميم،
والبحث العممي ،وخدمة المجتمع ،حيث تربط بينيا عالقات دينامية تجعل منيا وظائف
متفاعمة يخدم كل منيا اآلخر.
 .7أن أعضاء ىيئة تدريس بالجامعة يقومون بعديد من األدوار التي قد تتغير حسب حاجات
المستفيدين وطبيعة الموقف التعميمي ،ومجاراة التطورات في البيئة الداخمية والخارجية،
وخصوصا في عصر التحوالت السريعة ،لذلك تعمد الجامعات إلى تحديد أدوار ومسؤوليات
ً
أعضاء ىيئة التدريس فييا ،ويتوقع منيم أن يؤدوا أدوارىم بصورة فردية أو جماعية بما
يسيم في تحقيق األىداف المرغوبة.
 .8المشاركة في القضايا التي تيم المجتمع السعودي بصفة خاصة ،والعالم اإلسالمي بصفة
عامة ،وذلك عن طريق وسائل اإلعالم من المرئية والمسموعة ،والمكتوبة ،والمشاركة في
المؤتمرات المحمية والخارجية.
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 .9إعداد الباحث التربوي الكفء القادر عمى بناء الشخصية اإلسالمية المتزنة الممتزمة
بالشريعة اإلسالمية السمحة ،والقادر عمى فيم ما يستجد من أمور وفق المعايير الشرعية
الصحيحة.
ب .مكونات الخريطة البحثية المقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية في ضوء رؤية
المممكة 4252
.1

أىداف الخريطة البحثية المقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية في ضوء رؤية المممكة
:4252

 إعداد الباحثين الجادين والمتميزين في بحث القضايا واليموم التربوية المرتبطة بأصولالتربية اإلسالمية
 إثراء المعرفة التربوية المرتبطة بأصول التربية اإلسالمية بإنتاج الرسائل العممية والبحوثالتربوية القيمة ،والمؤلفات العممية الراقية ،والمقاالت العممية اليادفة
 تقديم الخدمات واالستشارات التربوية لإلسيام في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة -تعزيز الروابط العممية مع األقسام األكاديمية النظيرة والجمعيات التربوية محمياً واقميميا.

 غرس األسس المعرفية واالعتقادية والفقيية والتعبدية واألخالقية والسموكية الصحيحة فيطالب القسم لمقيام بالعمل البناء في مجتمعيم إضافة إلى ميمة التدريس.
 تكوين الشخصية العممية الممتزمة والمتميزة في فيميا العميق والشامل لمقرآن الكريموالسنة النبوية ،واألحكام الشرعية المستنبطة منيما.
 .2عناصر الخريطة البحثية المقترحة:
أ .القضايا والمجاالت الفكرية والثقافية لمتربية اإلسالمية وتشمل:
 الدراسات النقدية لبعض األفكار التربوية المعاصرة. تحديث منظومة مفاىيم التربية اإلسالمية. الدراسات التاريخية المقارنة في التربية اإلسالمية. التطور التاريخي لمجال التربية اإلسالمية. المنظور العممي المعاصر في التربية اإلسالمية. تحميل الجذور التاريخية ومعوقات تقدم المجتمع اإلسالمي. التزام الحس التاريخي بمينة التربية والتعميم.- 88: -
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ب .القضايا والمجاالت االجتماعية لمتربية اإلسالمية :وتشمل:
 مقومات العمل التطوعي والتكافل االجتماعي. المحددات اإلسالمية لتربية ذوي االحتياجات الخاصة. أصول المشاركة المجتمعية في اإلسالم. قيم العدل والحرية والمساواة وفق الضوابط اإلسالمية. قيم التنوع الثقافي والحضاري في الفكر اإلسالمي. قضايا العولمة والغزو الثقافي لقيم المجتمع اإلسالمي.ج-

القضايا والمجاالت السياسية واالقتصادية لمتربية اإلسالمية :وتشمل:

 متطمبات الشفافية والمساءلة في التعميم. دور المجتمع المدني والجمعيات األىمية في المجتمع. التخطيط االستراتيجي واالستشراف المستقبمي في اإلسالم. النزاىة ومكافحة الفساد وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية. أىمية االستثمار في التعميم وفق تصور التربية اإلسالمية. ضوابط استخدام التقنيات الحديثة في التعميم من المنظور اإلسالمي .3اإلجراءات واآلليات الالزمة لتفعيل الخريطة البحثية المقترحة لتخصص أصول التربية
اإلسالمية في ضوء رؤية المممكة :4252
يتطمب تفعيل الخريطة البحثية ال مقترحة لتخصص أصول التربية اإلسالمية في ضوء
رؤية  4252ما يمي:
 تطوير برامج الدراسات العميا المرتبطة بأصول التربية اإلسالمية بما يكفل اكتساب المياراتالعممية والبحثية والمنيجية األساسية.
 التوسع في االبتعاث الخارجي في تخصص أصول التربية اإلسالمية ،لالستفادة من الخبراتالدولية ورصد أفضل الممارسات في ىذا المجال.
 تنظيم دورات التدريب وورش العمل لتحقيق التنمية العممية المستمرة لمباحثين في مجالأصول التربية اإلسالمية ،وتراكم المعرفة الناتج من إرشاد األساتذة المتميزين في
التخصص.
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 تقديم الحوافز المناسبة لمبارزين في تخصصاتيم العممية ،ودعم المبدعين في مجال أصولالتربية اإلسالمية.
 إرساء نظام لممحاسبة ومتابعة األداء البحثي ألعضاء ىيئة التدريس وانتاجيتيم العممية فيمجال أصول التربية اإلسالمية ،بما يشجع عمى متابعة النظريات الجديدة والتوجيات
المستجدة في ىذا المجال.
 تحدد األولويات البحثية عمى مستوى القسم العممي بجميع الجامعات ،بما يحفزىا عمىصياغة خرائط نوعية في أصول التربية اإلسالمية تتوافق مع التغيرات والقضايا المجتمعية
والفكرية ذات األىمية.
 تشجيع المشروعات البحثية المدعومة في مجاالت األصول التربوية المتعددة ،ودعميامادياً ،من خالل الفرق البحثية متعددة التخصصات االجتماعية والثقافية والتقنية

والمستقبمية.

 إعداد مخطط زمني لتنفيذ الخريطة البحثية المقترحة في ضوء رؤية  4252وذلك في إطارمرحمي واضح المستيدفات ويتم تقييم اإلنجاز من خالل مؤشرات كمية موضوعية.
 دعم الجمعيات والروابط العممية الميتمة بأصول التربية اإلسالمية ،وتطوير عمميا الميني،وتشجيعيا عمى القيام بأنشطة عممية مبتكرة في مجال البحث التربوي.
 توفير قاعدة بيانات لمتابعة دراسات أصول التربية اإلسالمية في المممكة ومتابعة أعمالياومستجداتيا ،بما يساعد في تالفي اليدر البحثي والفكري.
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املرادع
املرادع العربية
 91ابن تيمية ،تقي الدين أحمد بن عبد الحميم (3637ه) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن
تيمية ،المجمد العاشر :كتاب عمم السموك ،جمع وترتيب قاسم ،عبدالرحمن بن محمد ،مجمع الممك

فيد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة المنورة.

 92أحمد ،وائل (; .)422إعداد خريطة لمبحث التربوي لمواجية بعض مشكالت الواقع التعميمى
بمحافظة الدقيمية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة المنصورة .المنصورة:
مصر.

 93األستاذ ،محمود حسن والحجار ،رائد حسين (  )4227نحو خريطة بحثية تنموية في البحث
التربوي األكاديمي .مجمة جامعة األقصى :سمسمة العموم اإلنسانية ،مج ،; .ع ،3 .ص ص.

.495-467

 94آل عمرو والشيخ ،محمد بن عبداهلل ومحمود يوسف ( .)4228أصول التربية اإلسالمية ،ط،4
بيشة.

 95جيدوري ،صابر عوض3658( .ىـ) .أصول التربية اإلسالمية.الرياض :مكتبة الرشد.

 96الحازمي ،خالد بن حامد(3658ىـ) .أصول التربية اإلسالمية ،ط ،6المدينة المنورة :دار زمان
لمنشر.

 97الخنيزان ،تياني بنت محمد بن ناصر (; )423متطمبات الريادة العالمية في الجامعات السعودية
لتحقيق الميزة التنافسية في ضوء رؤية الممكمة  ،4252مجمة كمية التربية  ،مج ،57ع ،8جامعة
أسيوط  -كمية التربية344 - 326 ،

 98الدخيل ،محمد عبدالرحمن3654( .ىـ) .مدخل إلى أصول التربية اإلسالمية ،ط ،6الرياض :دار
الخريحي لمنشر والتوزيع.

 99الرميضي .أسماء ( .)423:اتجاىات البحث التربوي في رسائل الماجستير في تخصصي أصول
التربية واإلدارة التربوية بكمية التربية بجامعة الكويت  :تحميل محتوى( .رسالة ماجستير غير

منشورة) .كمية التربية ،جامعة الكويت.

 911سمطان ،عبدالمطيف422:( .م) .أولويات البحث التربوي في مجال التعميم قبل الجامعي باألزىر
في ضوء بعض المتغيرات المحمية والعالمية (رسالة ماجستير غير منشورة) .كمية التربية ،جامعة

األزىر .القاىرة :مصر.

- 893 -

درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية وعالقتها في تنمية المسؤولية المجتمعية ........................................
 911شحاتو ،زين محمد (;363ىـ) .المرشد في تعميم التربية اإلسالمية ،ط ، 4الرياض :مكتبة
الشباب.

 912شطناوي ،أيمن ضاحي .)4235( .االستفيام في الق ارَن الكريم :دالالتو وتطبيقاتو في ضوء
أصول التربية اإلسالمية( ،رسالة دكتوراه غير منشورة) ،كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية،

جامعة اليرموك ،األردن.

 913الشمراني ،شرعاء عمي (; )423التعميم الرقمي في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية ،4252
المجمة العربية لمتربية النوعية  ،ع،8المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلداب346 – 33;،

 914الصاوي .محمد ( .)4229سبل االستفادة من البحوث التربوية لخدمة قضايا األمة ،بحث مقدم
إلى المؤتمر العممي األول لكمية التربية جامعة األزىر باالشتراك مع مركز الدراسات المعرفية"

توجيو بحوث الجامعات اإلسالمية في خدمة قضايا األمة" ،مركز الدراسات المعرفية ،القاىرة،
المنعقد في الفترة من  3;-3:فبراير.33;-:5 ،

 915صديق ،صالح؛ وشرف ،عبدالعميم ( .)4229البحث العممي في مجال المناىج واقعو ،تحدياتو
من أجل خدمة قضايا األمة ،بحث مقدم إلى المؤتمر العممي األول لكمية التربية جامعة األزىر

باالشتراك مع مركز الدراسات المعرفية" توجيو بحوث الجامعات اإلسالمية في خدمة قضايا األمة"،
مركز الدراسات المعرفية ،القاىرة ،المنعقد في الفترة من  3;-3:فبراير:4-57 ،

 916عبدالعال ،نجالء 4238) .م) .تصميم خريطة بحثية لقسم أصول التربية بكمية التربية جامعة بنى
سويف في ضوء األولويات البحثية .مجمة مستقبل التربية العربية.647-4;5 ،)323(45 ،

 917عبدالفتاح ،عبدالفتاح صالح ( )4239التربية الرقمية في مراكز مصادر التعمم ودورىا في بناء
مجتمع المعمومات وفق رؤية المممكة  ،4252المؤتمر الثامن لمجمعية السعودية لممكتبات

والمعمومات بعنوان  :مؤسسات المعمومات في المممكة العربية السعودية ودورىا في دعم اقتصاد
ومجتمع المعرفة .المسؤليات  .التحديات .اآلليات .التطمعات -السعودية ،مج8;6- 8:9 ،3

 918العروسي ،محمد (3625ىـ ).التربية اإلسالمية بين المنيج والمدرس ،المؤتمر العالمي األول
لمتعميم اإلسالمي ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى ،المركز العالمي لمتعميم اإلسالمي.

 919عزب ،محمد .4235.خريطة بحثية مقترحة لقسم أصول التربية ،مجمة كمية التربية ،كمية
التربية .جامعة الزقازيق ،الزقازيق :مصر (.:;-83 ،):3

 921عسيري ،خمود بنت محمد مفرح آل ماطر( )4239واقع حوكمة جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية  4252من وجية نظر القيادات األكاديمية واالدارية
فييا ،رسالة ماجستير ،جامعة األمير سطام

 921العقيل ،عبداهلل بن عقيل (3657ىـ) .التربية اإلسالمية ،ط ،6الرياض :مكتبة الرشد.
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 922العمياني  ،غرم اهلل ( .)4238خريطة بحثية مقترحة لبحوث اإلدارة والتخطيط التربوي في ضوء
خطة التنمية التاسعة واالحتياجات التعميمية لممجتمع السعودي ،مجمة الدراسات العربية في التربية

وعمم النفس.392-357 ،)96( ،

 923العنزي ،بدرية بنت خمف حمدان (; )423منيج التربية اإلسالمية في مواجية التطرف المضاد
وفق رؤية  4252م ،مجمة كمية التربية  ،مج ،57ع ،9جامعة أسيوط  -كمية التربية– 683 ،
6;8

 924عوض ،أسياد ( .)4233خريطة مقترحة لمبحوث التربوية في مجال التعميم الجامعي حتى عام
( ،4247رسالة دكتوراه غير منشورة) ،كمية الدراسات اإلنسانية ،جامعة األزىر ،القاىرة :مصر.

 925الغامدي ،فريد بن عمي بن يحي (3645ىـ) .قياس اتجاىات معممي التربية اإلسالمية نحو مواد

تخصصيم وعالقة ذلك بأدائيم التدريسي في المرحمة الثانوية لمبنين بمنطقة الباحة( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة أم القرى .المممكة العربية السعودية.

 926الفرخ ،أسماء ( .)4236إعداد خريطة لمبحث التربوي في مصر في ضوء خبرات بعض الدول
األجنبية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق .الزقازيق :مصر.

 927القبالن ،نجاح بنت قبالن ( .)4239قيم العاممين في مؤسسات المعمومات السعودية وتوافقيا
مع رؤية  ،4252المؤتمر الثامن لمجمعية السعودية لممكتبات والمعمومات بعنوان :مؤسسات
المعمومات في المممكة العربية السعودية ودورىا في دعم اقتصاد ومجتمع المعرفة .المسؤوليات .

التحديات .اآلليات .التطمعات -السعودية  ،مج.337 – 327 ،3

 928القحطاني ،نورة بنت فالح بن حالص ( .)4239المتطمبات الالزمة لمتوسع في رياض األطفال في

ضوء رؤية المممكة العربية السعودية (( ،)4252رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية،
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .المممكة العربية السعودية.

 929الشين ،محمد ( .)4236التجديد التربوي في سمطنة عمان و متطمباتيا البحثية  :رؤية لخريطة
بحثي ة لقسم األصول واإلدارة التربوية بكمية التربية ،جامعة السمطان قابوس ،مجمة الدراسات
التربوية والنفسية.:6- 7; ،):( ،

 931محمود ،خالد ( .) 4235دور مراكز األبحاث في الوطن العربي :الواقع الراىن وشروط االنتقال إلى
فاعمية أكبر ،المركز العربي لألبحاث والدراسات ،الدوحة :قطر.

 931المحمودي ،ياسر ( .) 4235خريطة بحثية مقترحة ألبحاث التربية اإلسالمية من وجية نظر
المتخصصين بالجامعات السعودية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة أم

القرى .المممكة العربية السعودية.
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 932المزروع ،ىيا ( .)4233دراسة استكشافية لبحوث رسائل التربية العممية في جامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن ،مجمة رسالة الخميج العربي ،مكتب التربية العربي لدول الخميج ،السعودية54 ،
(.366-329 ،)343

 933مصطفى ،أمل وجيو حمدي ( )4239دور المكتبة الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة :دراسة
حالة لرؤية المممكة العربية السعودية  ،4252اعمم -السعودية ،ع:: – 7; ،42

 934المنصور ،خالد بن محسن بن محمد (; )423سياسات مقترحة إلعداد المعمم في المممكة العربية

السعودية في ضوء رؤية  ،4252المجمة التربوية  ،ج ،85جامعة سوىاج  -كمية التربية– 3 ،

53

 935الميمان ،بدرية صالح ( .)4224نحو تأصيل إسالمي لمفيومي التربية وأىدافيا ،الرياض :دار
الخريجي لمنشر والتوزيع،

 936النوح ،مساعد بن عبداهلل حمد ( .)4237خريطة بحثية مقترحة في أصول التربية في الجامعات

السعودية ،مجمة رابطة التربية الحديثة ،رابطة التربية الحديثة ،القاىرة– 437 ، )44( 9 ،

.493

 937وثيقة رؤية المممكة العربية السعودية (تم استرجاعيا في 4239/33/6م عمى الرابط
http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf
 938وزارة التعميم ،وكالة الوزارة لمتخطيط والمعمومات .مركز احصاءات التعميم العالي (تم استرجاعيا
https://www.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-4239/33/7
/Planning-and-Information-affairs
 939وزارة التعميم ،وكالة الوزارة لمتخطيط والمعمومات .دليل التخصصات في مؤسسات التعميم الجامعي
في المممكة العربية السعودية لمعام  365:/59ىـ
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