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 :مستخلص البحث 
ن وجھة نظر  مفي الجامعات السعودیة سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة :ث عنوان البح

   .أعضاء ھیئة التدریس
ن         : إلى وھدف البحث  سعودیة م ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی بیان سبل تطویر العالقة بین أق

  .وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس 
ن             في م نھج الوص ث الم د البح ة   واعتم ضاء ھیئ ن أع ة م ى عین تبانة عل ق االس الل تطبی خ

 ) . عضوًا ٨١( التدریس بالجامعات السعودیة قوامھا 
ث   ائج البح رت نت د أظھ ات      : وق ي الجامع ة ف ول التربی سام أص دریس بأق ة الت ضاء ھیئ ة أع موافق

ةٍ       سعودیة بدرج ات ال ي الجامع ة ف رة السعودیة على سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربی  ، كبی
سابي  ط ح ي   ،)2.61(بمتوس االت الت ة المج ي مقدم ة ف الت العلمی وعات والمج ال الموس اء مج  وج

ول     سام أص ین أق ة ب ویر العالق دریس لتط ة الت ضاء ھیئ دى أع ة ل ن الموافق رٍة م ٍة كبی ت بدرج حظی
سابي     ط ح سعودیة بمتوس ات ال ي الجامع ة ف دوات    ،)2.83( التربی ؤتمرات والن ال الم ھ مج  یلی

ھ  ،)2.50(، ثم مجال الدراسات العلیا بمتوسط حسابي    )2.82( لتقیات العلمیة بمتوسط حسابي   والم  یلی
ة بمتوسط حسابي    ،)2.47( مجال الجوانب اإلداریة بمتوسط حسابي      وأخیرًا مجال الدراسة الجامعی

)2.44. ( 
ین               ة ب ویر العالق بل تط ل س ضرورة تفعی ث ب ى البح ائج أوص ذه النت وء ھ ى ض سام وعل  أق

داني                ب المی ا الجان ي توصل لھ د  ،أصول التربیة في الجامعات السعودیة حسب المجاالت الت  والتأكی
ق            ا یحق رى بم ة األخ سام العلمی ة األق ة وبقی ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق ة تط ى أھمی عل

 .المستوى المطلوب لھا في أداء رسالتھا العلمیة والتربویة 
  ) . الجامعات السعودیة ، أقسام أصول التربیة، تطویر العالقة (:الكلمات المفتاحیة 

Abstract of the research: 
Ways To Develop The Relationship Between the departments of 

Fundamentals Education In Saudi Universities From The Perspective 
Of Faculty Members. 

Prepared by: Dr. Hussein Bin Naffa'a Al-Jabiri 
Associate Professor, Department of Education College of Da'wa and 

fundamentals of Religion 
Islamic University in Medina. 

Research Topic: Ways To Develop The Relationship Between the 
departments of Fundamentals Education In Saudi Universities From The 
Perspective Of Faculty Members. 
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The results of the research showed: The Ratification of Faculty Members 
of the departments of fundamental education in Saudi universities on ways 
to Develop The Relationship Between the Departments of fundamental 
Education in Saudi universities significantly, with an average of (2.61), and 
the field of encyclopedias and scientific journals in the forefront of the 
Field that received a high degree of Ratification by teaching staffs to 
develop the relationship between the departments of  fundamental 
education in Saudi universities with an average of: (2.83), followed by the 
field of conferences, seminars and scientific forums with an average of: 
(2.82), then the field of post graduate with an average of: (2.50), followed 
by the field of administrative portion with an average of: (2.47), And 
Finally The field of university study with an average of: (2.44). 
In illumination of these results: the researcher recommended the 
Necessity of Activating the Ways of Developing The Relationship Between 
The Departments of Fundamental Education in Saudi Universities 
according to the fields reached by the field research, and accentuation the 
Importance of Developing The Relationship Between The Departments of 
Fundamental education and other scientific departments, in order to 
achieve the required level in the performance of its scientific and 
educational mission. 
Keywords: (Relationship Development, Department of Fundamentals 
Education, Saudi Universities). 

  :إلطار العام للبحث ا
  :المقدمة

 محمٍد وعلى آلھ ، نبیناالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، والصالة والس رب العالمین  هللا  الحمد     
  ....أما بعد .    ومن تبعھم بإحساٍن إلى یوم الدین، وصحبھ والتابعین

التعل                  ة ب سعودیة العنای ة ال ة العربی ھ المملك ا اھتمت ب م م ن أعظ اد  ،یم ومؤسساتھ  فإن م  واالجتھ
وب            ى الوجھ المطل یم عل ة التعل ام بمھم دف    ،الكبیر في إعداد المعلم إعدادًا یؤھلھ للقی ق الھ ا یحق  وبم

ة   ، وتزویدھم بالعلوم والمعارف المتنوعة  ،المرجو من إعداد األجیال علمیًا وأخالقیاً      سابھم الثقاف  وإك
ة  ور،الواعی الي األم ى مع ربیتھم عل ن أظھر  ، وت ام  وم ك االھتم ل ذل ول : دالئ سام أص شاؤھا ألق إن

سعودیة     ددة        ،التربیة في الجامعات ال ٍة ومتع ٍة متنوع ي تحوي تخصصاٍت فرعی اء    ، والت ي بن سھم ف  ت
م سیة ،المعل ھ التدری ویر قدرات ھ ، وتط ھ واتجاھات ة معارف ى، وتنمی افًة إل ع   إض ر م ا الكبی  تعاونھ

رى  ة األخ ات الحكومی رامج التدالجھ دیم الب ة لتق ة المختلف ع ،ریبی ضایا المجتم ة ق  ، ومعالج
ى     ،والمساھمة في إیجاد الحلول لمشكالتھ   ك القضایا عل ي تل  من خالل إجراء البحوث المتخصصة ف

ل       ،أصوٍل علمیة  ، المعاصر  وإنشاء مشاریع الدراسات العلیا المتنوعة بما یلبي احتیاجات سوق العم
صبو    ا ت ق م ة ؛ لتحقی ة الحدیث ات التربوی ع     والتوجھ وم مجتم ز مفھ ي تعزی یدة ف ادة الرش ھ  القی  إلی

  .المعرفة 
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  :ة البحث وتساؤالتھمشكل 
یم                  ة التعل ي عملی دة األساسیة ف ات القاع ي الجامع ن      ،تعد األقسام العلمیة ف ھ م وم ب ا تق  نظرًا لم

ب ، وما تضطلع بھ من مسؤولیات ،مھام داني أو ال  تسھم في بناء الطالب سواًء في الجان ي   الوج معرف
  . ورفع مستواه الثقافي ،، بما یؤھلھ لبناء شخصیتھ العلمیةأو المھاري

ي         ،   وال شك أن ھذه األقسام العلمیة       داف الت ق األھ ى تحقی سعى إل ة ت سام أصول التربی  ومنھا أق
ا ن أجلھ شئت م یم  ،أن ة التعل ي عملی ة ف ودة المأمول اییر الج ى مع ى أعل ول إل ب ، والوص ذا یتطل  وھ

والتعاون بین األقسام العلمیة على اختالف تخصصاتھا في الجامعات التكاتف 
)١(

.   
ة     :   وعلى ضوء ذلك جاءت فكرة عنوان البحث                سام أصول التربی ین أق سبل تطویر العالقة ب

   . من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس،في الجامعات السعودیة
  : التالي   والذي یحاول اإلجابة على السؤال الرئیس         

ر     - ة نظ ن وجھ سعودیة م ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ا س م
  ؟أعضاء ھیئة التدریس 

  :   ویتفرع منھ التساؤالت التالیة 
  ما سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات السعودیة في الجوانب اإلداریة ؟-١
ة  -٢ ویر العالق بل تط ا س ة    م ال الدراس ي مج سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ب

 الجامعیة  ؟
ي مجال الدراسات               -٣ سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی ین أق ة ب  ما سبل تطویر العالق

 العلیا ؟
ؤتمرات            -٤ ي مجال الم سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی ین أق  ما سبل تطویر العالقة ب

 دوات والملتقیات العلمیة ؟والن
ي مجال الموسوعات             -٥ سعودیة ف ات ال ي الجامع  ما سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة ف

  والمجالت العلمیة ؟
ة      ٠٫٠٥ھل توجد فروق ذات داللٍة إحصائیٍة عند مستوى         -٦ راد العین ین متوسطات استجابات أف  ب

ول الت      سام أص ین أق ة ب تالف     حول سبل تطویر العالق سعودیة تعزى الخ ات ال ي الجامع ة ف ربی
  الجامعة والدرجة العلمیة والخبرة والجنس ؟ 

  :بحثأھداف ال
ار         ال       ھ ؛ إلظھ راء بحث ن وراء إج ا م ى تحقیقھ ي یرمي إل داف الت م األھ د ألي باحٍث أن یرس ب

وع    ة للموض ة والعملی ة العلمی ة     ،القیم سعى لدراس ي ت ة الت ات المیدانی ة الدراس ن   خاص اھرٍة م ظ
 ومن ثم معرفة سبل حلھا ،الظواھر المھمة أو التعرف على واقع مشكلٍة ما

)٢(
.   

                                                             

 / ٥ / ٢٠ السنة ،١٦٣٥٢ العدد ، مقال في جریدة الریاض،ون اإللكتروني بین األقسام العلمیة التعا، خالد بن علي،الخریجي) 1(
  .ـھ١٤٣٤

 مناھج ، سامي محمد، ملحم،٥٨ كتابة البحث العلمي ص ، عبدالوھاب، أبو سلیمان،١٢ / ٢ البحث العلمي ، عبدالعزیز،الربیعة) 2(
  .٤٧البحث ص 
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ة  معرفة :   ومن ھنا فإن الھدف الرئیس للبحث ھو                سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربی
  .في الجامعات السعودیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس 

  : الرئیس األھداف الفرعیة التالیة   ویتفرع من ھذا الھدف       
 . بیان سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات السعودیة في الجوانب اإلداریة-١
ي مجال الدراسة             -٢ سعودیة ف ات ال ي الجامع  معرفة سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة ف

 .الجامعیة
ام أصول التربیة في الجامعات السعودیة في مجال الدراسات   إیضاح سبل تطویر العالقة بین أقس      -٣

 .العلیا
ال   -٤ ي مج سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ار س  إظھ

 .المؤتمرات والندوات والملتقیات العلمیة
ي مج  -٥ سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ة س ال  معرف

  .الموسوعات والمجالت العلمیة
دریس حول سبل تطویر              -٦ ة الت ن أعضاء ھیئ ة م راد العین ین استجابات أف  التعرف على الفروق ب

رات        ة : العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات السعودیة باختالف متغی  الدرجة  ،الجامع
  . الجنس ، عدد سنوات الخبرة،العلمیة

  :بحثأھمیة ال
  :ھمیة ھذا البحث من خالل ما یأتي   تنبع أ

ادل            -١ ا ؛ لتب ا بینھ  حاجة األقسام العلمیة ومن بینھا أقسام أصول التربیة إلى مد جسور التواصل فیم
 .الخبرات العلمیة والبحثیة واإلداریة وغیرھا 

ول  في كشف سبل تطویر العالقة بین أقسام أص– بإذن اهللا تعالى – یأمل الباحث أن یسھم البحث    -٢
 .التربیة في الجامعات السعودیة ؛ بما یعزز من تحقیق األھداف المنشودة من إنشائھا 

 في رفع مكانة أقسام أصول التربیة بین األقسام األخرى من – إن شاء اهللا تعالى  – یساعد البحث    -٣
 .حیث تقویة العالقة فیما بینھا 

  .معنیة بالبحث  یسھم البحث في تحقیق الجودة التي تنشدھا األقسام ال-٤
ات     -٥ ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ي أق رار ف ذي الق ادة متخ ي إف ھ ف سھم بحث ث أن ی ل الباح  یأم

  .السعودیة لبناء إطاٍر عملي تنظیمي متكامل للتعاون فیما بینھا 
  . یأمل الباحث أن یكون بحثھ إضافًة علمیًة ویسھم في إثراء المكتبة التربویة معرفیًا وبحثیًا -٦
  :د البحثحدو 

  :تم تحدید البحث فیما یلي          
ة     : الحد المؤسسي  تم تطبیق البحث على عینٍة من أعضاء ھیئة التدریس في تخصص أصول التربی

 جامعة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة،الجامعة اإلسالمیة:  وھي  ،في الجامعات السعودیة  
دالعزیز ،أم القرى  ة  ، جامعة الملك عب د   ،القصیم  جامع ك خال ة المل ت     ، جامع ورة بن رة ن ة األمی  جامع

 . عبدالرحمن
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وعي  د الموض ى  : الح ث عل صر البح ان اقت ي    بی ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط س
 .الجامعات السعودیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس 

  . أعضاء ھیئة التدریس باألقسام المذكورة :الحد البشري
ا  د الزم ي         : نيالح ام الدراس ن الع اني م ي الث صل الدراس ي الف ث ف ذا البح ق ھ م تطبی / ه ١٤٣٩ت

   .ـھ١٤٤٠
 : منھج البحث

و         ي    :    إن المنھج المناسب لألخذ بھ في ھذا البحث ھ نھج الوصفي التحلیل وھو دراسة   : الم
 أو كیفیًا ،وتحلیل ما حصل علیھ الباحث من المعلومات تحلیًال كمیًا

)٣(
. 

ى            وقد تم  ى التعرف عل  اختیار ھذا المنھج لمناسبتھ مع أھداف البحث الحالي حیث یھدف إل
سعودیة     ات ال ي الجامع ة      سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة ف ة نظر أعضاء ھیئ ن وجھ  م

رات البحث   ، والكشف عن الفروق اإلحصائیة في استجابات أفراد العین     التدریس ، ة التي تعزى لمتغی
ذي ر ال ة األم تطالع آراء العین ب اس ائج   ، یتطل ى النت ول إل دف الوص ا بھ ات وتحلیلھ ع البیان م جم  ث
  . واقتراح التوصیات المناسبة التي تحقق مقصود البحث ،والتعمیمات

  :اإلطار النظري للبحث 
  .أھداف أقسام أصول التربیة في الجامعات السعودیة : أوال

ي            ة ف ول التربی سام أص داف أق ق أھ سیاسة    تنبث ة لل داف العام ن األھ سعودیة م ات ال  الجامع
ة        الي بصفة عام یم الع داف التعل ك    ،التعلیمیة في المملكة العربیة السعودیة وأھ ي ضوء ذل سعى   وف ت

  : منھا ،أقسام أصول التربیة في الجامعات السعودیة إلى تحقیق أھداٍف كثیرٍة
 .ة والتعلیم إعداد الكوادر المھنیة ذات الكفاءة العالیة في التربی .١
اً        .٢ ًا ونوع ز كم وي متمی ة    ،تقدیم نتاج بحثي ترب راكم المعرف ي ت سھم ف  ویطور الممارسات   ، ی

ة      ، ویعزز جھود اإلصالح التربوي    ،المھنیة دیات التنمی  ویلبي احتیاجات المیدان التربوي وتح
.  

البحوث  و، من خالل االستشارات المھنیة والعلمیة،خدمة المجتمع في مجال التربیة والتعلیم  .٣
  .یا التربویة والمشكالت التعلیمیةالتربویة التي تسھم في معالجة القضا

توفیر تعلیم متمیز للمساھمة في اإلعداد والتدریب للكوادر البشریة من المعلمین والخریجین    .٤
وي  ،لتأھیلھا علمیًا وثقافیًا ومھنیًا للقیام بمھام التدریس في التعلیم العام  ل الترب ف   والعم ، بمختل

  .تخصصاتال
بویة لتحسین جودة المنتج تطویر البحث العلمي والدراسات العلیا في المجاالت النفسیة والتر     .٥

  .التربوي
دوات    ،اإلسھام في تطویر مجاالت البحث العلمي    .٦ ؤتمرات والن ة الم ز   وتعز، من خالل إقام ی

  .البحوث التربویة المتمیزة
  .وي بالقسم التحسین المستمر للتنظیم األكادیمي واإلداري والترب .٧

                                                             

   .٩٧ قواعد أساسیة في البحث العلمي ص ، سعید، صیني،٢٠٦ في العلوم السلوكیة ص  المدخل إلى البحث، صالح،العساف) 3(
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ي        .٨ صین ف احثین والمتخص رین والب دریس والمحاض ة الت ضاء ھیئ داد أع ي إع ساھمة ف الم
مجال أصول التربیة والتربیة اإلسالمیة والتربیة المقارنة 

)٤(
.  
  .أھمیة تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة بالجامعات السعودیة 

ة       تعتبر تقویة العالقة بین أقسام أصول الترب    ور المھم ن األم ة م ذي      ،ی ذا العصر ال ي ھ  والسیما ف
ا یضاعف المسؤولیة   ، واستجدت فیھ أموٌر كثیرٌة خاصة في المجال التقني،كثرت فیھ التغیرات   ، مم

ع    ،ویتطلب المزید من بذل الجھود  حٌّ یفرضھ الواق ب مل ستلزمھ  ، فتحقیق التعاون بین األقسام مطل  وی
  : ویمكن إیضاح األھمیة في اآلتي،أ فیھالتخطیط الواعي للمستقبل وما یطر

اف        -١ ة أطی دم كاف ة تخ رامج تدریبی اد ب ي إیج ة ف ول التربی سام أص ین أق اء ب اون البّن ق التع  تحقی
ع  دكتوراة ،المجتم ستیر وال ا أطروحات الماج وم علیھ ة تق وعات بحثی ضاء ، وموض اث أع  وأبح

  .حتیاجاتھ  ویسد ا، بما یخدم المجتمع المحلي والعالمي،ھیئة التدریس
ي الطرح العلمي        -٢ ة والتكرار ف ي االزدواجی ي تالف ي      ، اإلسھام ف ة أو ف ي الرسائل العلمی  سواء ف

ا  دبلومات وغیرھ رامج وال سام   ،الب ین األق دٍة ب اٍت موح دة بیان شاء قاع الل إن ن خ ك م تم ، وذل  ی
  .تحدیثھا بین الحین واآلخر وتزویدھا بآخر ما توصل إلیھ البحث العلمي 

ین-٣ ة  یع ط البحثی ة الخط ى مراجع ع  ، عل ات المجتم ع متطلب ب م ا یتناس ة بم رامج التطویری  ، والب
  .والمستجدات المعاصرة 

 ، حیث یسعى كل قسم للتطویر ، إیجاد روح التنافس بین أقسام أصول التربیة في المیدان التربوي  -٤
زه        ن تمّی ا ھو ج      ،وطرح ما لدیھ من أفكار ورؤى تعزز م دیم كل م ي تق سھم ف ي     وت د ف د ومفی دی

  . الساحة التربویة 
ع                  -٥ واءم م ا یت اھج بم ق بتطویر المن ا یتعل ة سواء فیم سام وتحسین النوعی ین األق  تبادل الخبرات ب

  . أو تقییم الخطط أو غیر ذلك  ،سوق العمل
  :الدراسات السابقة: ثانیا

 یجد الباحث دراسًة    بعد مراجعة مراكز البحوث المتخصصة ومواقع الرسائل العلمیة للجامعات لم    
  : ومنھا ، إال أن ھناك بعض األبحاث التي لھا عالقة غیر مباشرة،علمیة سابقًة لبحثھ

وان -١ ث بعن ات   :  بح ي الجامع ة ف ا التربوی ات العلی رامج الدراس ة لب شراكات األكادیمی اء ال بن
  ) .تصور مقترح ( السعودیة في ضوء نماذج تدویل التعلیم العالي 

  .هللا محمد العامري عبدا: للباحث 
ا     ات العلی رامج الدراس ة لب شراكات األكادیمی اء ال رح لبن صور مقت دیم ت ى تق ث إل دف البح د ھ    وق

  .التربویة في الجامعات السعودیة في ضوء نماذج تدویل التعلیم العالي 
شراكة األ  :  وخلص إلى نتائج منھا ،   واستخدم الباحث المنھج الوصفي    اء ال ة  أن أھم آلیات بن كادیمی

 وكذلك الشراكة لتبادل الباحثین ، وإضفاء البعد الدولي علیھا،تقدیم البرامج المشتركة : تتمثل في   
ة  ات البحثی ة       ،والمعلوم شكالت التعلیمی ول للم ع حل ي وض ة ف ات الدولی ع المنظم شراكة م  وال

  .كمنظمة الیونسكو 
 .لتعلیم العام لتطویر القیادة المدرسیةالتخطیط للتكامل بین برامج كلیات التربیة وا:  بحث بعنوان -٢

                                                             

  .٣ نشرة قسم أصول التربیة ص ، جامعة طیبة،١٢ دلیل قسم التربیة ص ،الجامعة اإلسالمیة)  4(
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   ) .ـھ١٤٣٧( خالد بن حسین سعید العسیري : لللباحث 
ام      یم الع ة والتعل ات التربی ین كلی ل ب یط للتكام ع التخط ى واق رف عل ى التع ث إل دف البح د ھ  ،   وق

  . ورصد بعض التجارب العالمیة البارزة في التخطیط لتكامل برامج تطویر القیادة التربویة
ي           في التحلیل نھج الوص ث الم تخدم الباح ائج،واس ن النت ٍة م ى مجموع ل إل ن ، وتوص ان م  ك

ة         ات الداخلی ي سیاسة الجامع ة ف ات التربی ي كلی ع التخطیط للتكامل ف ین  ،أبرزھا ضعف واق ي ح  ف
  .ھناك اتفاق عام حول إمكان قیام تخطیط متكامل بین كلیات التربیة والتعلیم العام 

وان -٣ ث بعن صور    :  بح الي  ت یم الع ام والتعل یم الع ین التعل وي ب ل الترب صریة للتكام اق ع و آف نح
  .مقترح 
  ) . ه ١٤٣٧( مختار عبدالخالق عطیة : للباحث 
الي                     یم الع ام والتعل یم الع ین التعل ات التكامل ب  ،وقد ھدف البحث إلى تقدیم تصور مقترح آللی

  .وتقدیم مقترحات تطویریة لمرحلة ما بعد التكامل 
ا      ،واستخدم الباحث المنھج الوصفي            ق التكامل منھ ن المقترحات لتحقی دیل  :  وقدم عددًا م تع

ام        ،سیاسات قبول الطالب بالجامعات    التعلیم الع ین ب ات للمعلم وي بالجامع  ، وإقامة برنامج تأھیل ترب
  . وتطویر مناھج التعلیم العام لتصبح متطلبات سابقة لمقررات الجامعة 

تفاد الب         د اس وعھ     وق رة موض اء فك ي بن ات ف ذه الدراس ن ھ ث م ول  ،اح دور ح ا ت ث أنھ  حی
شراكات    ،الشراكة والتكامل بین جھات متعددة     اء ال رح لبن  فالبحث األول یدور حول تقدیم تصور مقت

یم             دویل التعل اذج ت ي ضوء نم سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف األكادیمیة لبرامج الدراسات العلیا التربوی
ا البحث    ،العالي ام          وأم یم الع ة والتعل ات التربی ین كلی اني فیبحث التكامل ب ث حول    ، الث  والبحث الثال

الي       یم الع ام والتعل یم الع ین التعل ین          ،التكامل ب ة ب ان سبل تطویر العالق تم البحث الحالي ببی ا یھ  بینم
دریس       ة الت ضاء ھیئ ر أع ة نظ ن وجھ سعودیة م ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص م  ،أق ا ل  وھو م

  .   لھ البحوث السابقة تتطرق
  :إجراءات البحث المیداني: ثالثا

 وخطوات  ، وبناء األداة،مجتمع البحث وطریقة اختیار العّینة  یعرض الباحث في ھذا الفصل           
ّم استخدامھا   وأخیرًا ، والتحقق من صدق األداة وثباتھا   ،ھذا البناء   أسالیب المعالجة اإلحصائیة التي ت

  . في تحلیل النتائج
  :تمع البحثمج -١
ات           تكّون مجتمع البحث من جمیع                  ة بالجامع سام أصول التربی ي أق دریس ف ة الت أعضاء ھیئ

  .  ھــ١٤٤٠/ه١٤٣٩في العام السعودیة، 
  :عینة البحث -٢
  تّم تطبیق أداة البحث على عینٍة عشوائیٍة من أعضاء ھیئة التدریس في أقسام أصول التربیة          

سعودی ات ال ام  ،ةبالجامع ي الع ـ١٤٤٠/ه١٤٣٩ف ة   ،ھ ورتھا النھائی ي ص ة ف ت العین د بلغ ) ٨١( وق
  ) .١( كما ھو موضح بالجدول ،عضو ھیئة تدریس
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  )١(دولج
  توزیع أعضاء ھیئة التدریس بأقسام أصول التربیة في الجامعات السعودیة وفق متغیرات الدراسة

 النسبة المئویة العدد فئات المتغیر المتغیر
 21.0 17  الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة

 13.6 11 جامعة أم القرى
 19.8 16 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

 11.1 9 جامعة القصیم
 9.9 8 جامعة األمیرة نورة

 18.4 15 جامعة الملك عبد العزیز
 6.2 5 جامعة الملك خالد

 ةالجامع

 100 81 المجموع
 35.8 29 أستاذ مساعد
 49.4 40 أستاذ مشارك

 الدرجة العلمیة 14.8 12 أستاذ

 100 81 المجموع
 9.9 8  سنوات١٠أقل من

 43.2 35  سنة٢٠ إلى ١٠من 
 46.9 38  سنة٢٠أكثر من 

عدد سنوات 
 الخبرة

 100 81 المجموع
 64.2 52 ذكر
 الجنس 35.8 29 أنثى

 100 81 المجموع
دریس     یتضح من البیانات ا           ة الت ة    لدیموغرافیة أن أعضاء ھیئ سم أصول التربی ة    بق ي الجامع ف

سبة          ة، بن ر الجامع ن مجموع   %) ٢١(اإلسالمیة بالمدینة المنورة یمثلون الفئة األعلى بحسب متغی م
  %) .6.2(أفراد العینة، بینما یمثل أعضاء ھیئة التدریس بجامعة الملك خالد الفئة األقل، بنسبة 

ى   بأقسام أصول التربیة  أعضاء ھیئة التدریس    كما یمثل          ة األعل على درجة أستاذ مشارك الفئ
ة  ،من مجموع أفراد العینة%) 49.4( بنسبة ،بحسب متغیر الدرجة العلمیة    مقابل مجيء أعضاء ھیئ

  %).14.8( بنسبة ،التدریس على درجة أستاذ كأقل فئة
 سنة ٢٠ الذین تزید خبراتھم التعلیمیة عن بیة بأقسام أصول الترویمثل أعضاء ھیئة التدریس          

رة  سب الخب ى بح ة األعل سبة ،الفئ ن  ،%)46.9( بن ل م رة أق ل ذوي خب ا یمث ة ١٠ بینم نوات الفئ  س
  %) .9.9( بنسبة ،األدنى

سبة  ضح أن ن ة  %) 64.2(        ویت راد العین وع أف ن مجم ةم ول التربی سام أص ات بأق ي الجامع  ف
ضاء ھی   ن أع م م سعودیة ھ ذكور  ال دریس ال ة الت اث   ،ئ دریس اإلن ة الت ضوات ھیئ یھم ع سبة ، یل  بن

)35.8. (%  
  :أداة البحث -٣

تبانة    ، تم تصمیم استبانٍة لتحقیق أھداف البحث            داد االس ّم إع د ت اع الخطوات      وق ن خالل اّتب  م
  :التالیة
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ة  تمثل الھدف من االستبانة في التعرف على سبل تطو    : تحدید الھدف من االستبانة      ) ١( یر العالق
  . بین أقسام أصول التربیة في الجامعات السعودیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس 

تبانة   ) ٢( اء االس صادر بن ق    :م ري المتعل ى األدب النظ وع إل الل الرج ن خ تبانة م اء االس ّم بن  ت
 . واالطالع على الدراسات السابقة للموضوع ،بموضوع البحث

 :یة إعداد االستبانة في صورتھا األول ) ٣(
ة          ورتھا األولی ي ص تبانة ف داد االس م إع ى  ، ت ًة عل ارًة موزع شرین عب تًا وع ضّمنت س د ت  وق

سعودیة                 ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی ین أق خمسة محاور فرعیة عنیت بسبل تطویر العالقة ب
ا ، الدراسة الجامعیة،الجوانب اإلداریة: (في المجاالت التالیة   ؤت ، الدراسات العلی دوات   الم مرات والن

  ) . الموسوعات والمجالت العلمیة ،والملتقیات العلمیة
  :تّم التأكد من صدق االستبانة من خالل اّتباع الطرق التالیة: صدق االستبانة  ) ٤(
   :الصدق الظاھري -أ 

ین                ن المحّكم دٍد م ى ع ة عل م     ،  تّم عرض االستبانة في صورتھا األولی نھم الحك ب م ث ُطل  حی
ارة    ،نتماء كل عبارٍة للمحور الذي وردت فیھ    على مدى ا   ة للعب صیاغة اللغوی رون   ، وسالمة ال ا ی  وم

تبانة ، وفي ضوء نتائج التحكیم،إضافتھ أو تعدیلھ أو حذفھ     ث  ، تّم اإلبقاء على جمیع عبارات االس  حی
  .فأكثر من المحكمین  % ٨٥حظیت بنسب اتفاق 

  :صدق االتساق الداخلي -ب 
ن             د م م التأك ة         ت ى عین ا عل ن تحكیمھ اء م د االنتھ ا بع تبانة بتطبیقھ داخلي لالس ساق ال االت

ا   ة            ) ٢٠( استطالعیة قوامھ ة النھائی ن خارج العین دریس م ة ت اط    ،عضو ھیئ  وحساب معامل االرتب
سام أصول    Pearson Correlationبیرسون  ین أق  بین العبارات المعبرة عن سبل تطویر العالقة ب

  .یوضح ذلك ) ٢(سعودیة، مع كل محور فرعي باالستبانة، والجدولالتربیة في الجامعات ال
  معامل االرتباط بیرسون بین عبارات االستبانة والمحور الفرعي الذي وردت فیھ )٢(جدول

 الدراسات العلیا الدراسة الجامعیة الجوانب اإلداریة
المؤتمرات 
والندوات 

 والملتقیات العلمیة

الموسوعات 
 والمجالت العلمیة

معامل  عبارةال
معامل  العبارة االرتباط

معامل  العبارة  االرتباط
معامل  العبارة االرتباط

معامل  العبارة االرتباط
 االرتباط

1 .781** 6 .767** 11 .470** 17 .839** 22 .604** 
2 .756** 7 .807** 12 .711** 18 .571** 23 .630** 
3 .686** 8 .818** 13 .٤34** 19 .533** 24 .744** 
4  .541** 9  .787** 14 .741** 20 .642** 25 .538** 
5 .487** 10 .٤20** 15 .744** 21 .737** 26 .445** 
-  - -  - 16 .681** -  - - - 

  ٠٫٠١دالة عند مستوى    **
سام أصول      "  یشیر الجدول السابق إلى أّن قیم االرتباط في محور               ین أق ة ب سبل تطویر العالق

ین   " معات السعودیة في الجوانب اإلداریة التربیة في الجا   ، وتراوحت  )٠٧٨١ -٠٫٤٨٧(تراوحت ب
ي مجال الدراسة     "في محور    سعودیة ف سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات ال
ین     "وتراوحت قیم االرتباط في محور  ، )٠٫٨١٨ – ٠٫٤٢٠(بین " الجامعیة   ة ب سبل تطویر العالق



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٩

ا     أقسام أصول الترب   ین  " یة في الجامعات السعودیة في مجال الدراسات العلی ، )٠٫٧٤٤ -٠٫٤٣٤(ب
ات     "وتراوحت قیم االرتباط بالنسبة لمحور      ي الجامع ة ف سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربی

ة         ات العلمی دوات والملتقی ؤتمرات والن ین  " السعودیة في مجال الم ، وتراوحت  )٠٫٨٣٩ -٠٫٥٣٣(ب
سعودیة          "بالنسبة لمحور   قیم االرتباط    ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی سبل تطویر العالقة بین أق

ة      ي مجال الموسوعات والمجالت العلمی ین " ف د     )٠٫٧٤٤ -٠٫٤٤٥(ب ة إحصائیًا عن یم دال ، وھي ق
  ) . ٠٫٠١( مستوى الداللة

ح          دول ویوض ل )٣(ج ون   معام اط بیرس ورٍ  Pearson Correlationاالرتب ل مح ین ك   ب
  . ودرجتھا الكلیة ،فرعي باالستبانة

  )٣(جدول
   بین كل محور فرعي باالستبانة ودرجتھا الكلیةPearson Correlationاالرتباط بیرسون معامل 

  معامل االرتباط  المــــحور

 **775. الجوانب اإلداریة
 **839. مجال الدراسة الجامعیة

 **807. مجال الدراسات العلیا
 **631. لندوات والملتقیات العلمیةمجال المؤتمرات وا

 **624. مجال الموسوعات والمجالت العلمیة
  ٠٫٠١دالة عند مستوى                      **

ة         ا الكلی تبانة ودرجتھ ة لالس اور الفرعی ین المح اط ب یم االرتب ى أّن ق سابق إل دول ال شیر الج    ی
ین   ت ب د  ،)٠٫٨٣٩ -٠٫٦٢٤(تراوح صائیا عن ة إح یم دال ي ق ة  وھ ستوى الدالل شیر ). ٠٫٠١( م وت

  .النتائج السابقة إلى تمتع االستبانة بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي 
  :ثبات االستبانة  ) ٥(

اس                     ي ضوء استجابات مقی اخ ف ا كرونب ات ألف ل الثب   تم التأكد من ثبات االستبانة بواسطة معام
  . محوٍر من محاور االستبانة معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل) ٤( ویبین الجدول ،لیكرت

  )٤(جدول
  معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة

 الثبات ألفا كرونباخ المــــحور

 800. الجوانب اإلداریة
 759. مجال الدراسة الجامعیة

 730. مجال الدراسات العلیا
 775. مجال المؤتمرات والندوات والملتقیات العلمیة

 710. موسوعات والمجالت العلمیةمجال ال
 859. االستبانة ككل



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٠

ات                   ن الثب ٍة م ٍة مرتفع ع بدرج تبانة تتمت سابق أّن االس دول ال ة    ،یتضح من الج ث بلغت قیم  حی
ا          ،)0.859(معامل الثبات ألفا كرونباخ    ا وتعمیمھ ستفادة منھ ائج الم ات النت ة ثب ى إمكانی شیر إل ا ی  مم

  .على مجتمع البحث 
  :لبحث في صورتھا النھائیةأداة ا ) ٦(

  :     تكّونت أداة البحث في صورتھا النھائیة من خمسة محاور فرعیة  كما یلي 
ور األول  - ي  : المح سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط س

  ).٥-١( وھي المرقمة من ،عبارات) ٥( وتضّمنت ،الجوانب اإلداریة
اني    - ب : المحور الث ي       س سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی ین أق ة ب ویر العالق ل تط

 ).١٠-٦( وھي المرقمة من ،عبارات) ٥( وتضّمنت ،مجال الدراسة الجامعیة
ث     - ي                : المحور الثال سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی ین أق ة ب سبل تطویر العالق

 ).١٦-١١(المرقمة من  وھي ،عبارات) ٦( وتضّمنت ،مجال الدراسات العلیا
ع     - ي                : المحور الراب سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی ین أق ة ب سبل تطویر العالق

ارات ) ٥( وتضّمنت  ،مجال المؤتمرات والندوات والملتقیات العلمیة    ن    ،عب ة م  وھي المرقم
)٢١-١٧.( 

ا         : المحور الخامس    - ي الجامع ة ف سام أصول التربی ي   سبل تطویر العالقة بین أق سعودیة ف ت ال
ة الت العلمی وعات والمج ال الموس ضّمنت ،مج ارات) ٥( وت ن ،عب ة م ي المرقم -٢٢( وھ

٢٦.( 
 :تصحیح االستبانة ومعیار الحكم  ) ٧(

تبانة             ارات االس دد عب ارة ) ٢٦(  بلغ ع ار        ،عب ق اختی ن طری ارات ع ن العب ة ع  وتكون اإلجاب
 والتي تقیس سبل تطویر العالقة بین أقسام ،المستجیب بین إحدى ثالثة بدائل موجودة أمام كل عبارة      

ة   االت المختلف ي المج سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی ي  ،أص ا یل ي م دائل ف ذه الب ل ھ :  وتتمث
  .تأخذ درجة واحدة ) غیر موافق (،تأخذ درجتین) موافق إلى حد ما (،تأخذ ثالث درجات) موافق(

ي                كما تّم استخدام المعیار التالي لقی      ة ف سام أصول التربی ین أق اس درجة سبل تطویر العالقة ب
ي        ،الجامعات السعودیة  اس ثالث ا مقی دى   ، وذلك بتحدید طول خالی سیمھ  ،)٢=١-٣( وحساب الم  وتق

ة           ة     ،)٠٫٦٦=٣÷٢( أي ،على أكبر قیمة في المقیاس للحصول على طول الخلی ذه القیم م إضافة ھ  ث
 ، وذلك لتحدید الحّد األعلى لھذه الخلیة،) وھي واحد صحیحبدایة المقیاس(إلى أقل قیمة في المقیاس    

  :ویمكن تحدید المتوسطات المرجحة لغایات الدراسة على النحو التالي
  . تشیر إلى درجة موافقة كبیرة3 إلى 2.34من  -
  . تشیر إلى درجة موافقة متوسطة2.33 إلى  1.67من  -

 . تشیر إلى درجة موافقة ضعیفة1.66 إلى 1من  -
   : أسالیب المعالجة اإلحصائیة-رابعًا 

ة           وم االجتماعی صائیة للعل زم اإلح امج الح تخدام برن ّم اس دار) spss(ت ل ،)٢٢(اإلص  لتحلی
  : وقد استخدمت األسالیب اإلحصائیة اآلتیة ،البیانات وفقًا لمشكلة البحث وتساؤالتھ

 .نة للتأكد من صدق االستباPearson Correlationمعامل ارتباط بیرسون  -
  . للتأكد من ثبات االستبانةCronbach's Alphaألفا كرونباخ  -
  .المتوسطات واالنحرافات المعیاریة -
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٤١

  ).t) (INDEPENDENT SAMPLES T-TEST(اختبار  -

 ).ANOVA One way(اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه  -

 .اختبار المقارنات البعدیھ شیفیھ -
  :ناقشتھا نتائج البحث المیداني وم: الفصل الرابع 

ي                       ة ف سام أصول التربی ین أق ة ب ى سبل تطویر العالق ى التعرف عل داني إل    ھدف البحث المی
سعودیة  ات ال زى         ،الجامع ي تع ة الت راد العین تجابات أف ي اس صائیة ف روق اإلح ن الف شف ع  والك

ة رات الدراس ائج ،لمتغی ي نت ا یل ث وفیم ات البح ل البیان ا تحلی فر عنھ ي أس داني الت شتھا وم ، المی ناق
  : وذلك على النحو التالي،البحثوالوصول لالستنتاجات المتعلقة بموضوع  ،وتفسیرھا

  :نتائج السؤال الرئیس للبحث ومناقشتھ 
ة    : نص السؤال الرئیس للبحث على ما یلي               سام أصول التربی ما سبل تطویر العالقة بین أق

  في الجامعات السعودیة ؟
اري  ، تم حساب المتوسط الحسابي   ، السؤال  ولإلجابة عن ھذا            لكل محور   ، واالنحراف المعی

ات        ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ن س رة ع ة المعب اور الفرعی ن المح م
  .یوضح ذلك ) ٥( والجدول ، ولالستبانة ككل،السعودیة

  )٥(جدول 
  ن أقسام أصول التربیةاستجابات أعضاء ھیئة التدریس حول سبل تطویر العالقة بی

  في الجامعات السعودیة

المتوسط  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الترتیب الموافقة

ي     ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط س
وعات  ال الموس ي مج سعودیة ف ات ال الجامع

  والمجالت العلمیة
 1 كبیرة 25.  2.83

ول ال   سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ي س ة ف تربی
دوات          ؤتمرات والن الجامعات السعودیة في مجال الم

 والملتقیات العلمیة
 2 كبیرة 24. 2.82

ي     ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط س
 3 كبیرة 33. 2.50 الجامعات السعودیة في مجال الدراسات العلیا

ي     ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط س
 4 كبیرة 38. 2.47  في الجوانب اإلداریةالجامعات السعودیة

ي     ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط س
 5 كبیرة 40. 2.44 الجامعات السعودیة في مجال الدراسة الجامعیة

 - كبیرة 24. 2.61 المتوسط العام
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٤٢

دول       ن الج ضح م ي الجامع  ) ٥(  یت ة ف ول التربی سام أص دریس بأق ة الت ضاء ھیئ ة أع ات موافق
رة        سعودیة بدرجة كبی ات ال ي الجامع ة ف  ،السعودیة على سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربی

تبانة         رات االس ى مجموع فق ي مجال استجابة      ،)2.61(حیث بلغ متوسط استجاباتھم عل ع ف و یق  وھ
  ) .0.24( وبلغ االنحراف المعیاري ،)موافق(
ن      وجاء مجال الموسوعات والمجالت العلمیة            في مقدمة المجاالت التي حظیت بدرجة كبیرة م

ات            ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق دریس لتط ة الت ضاء ھیئ دى أع ة ل الموافق
ة        ،)2.83( بمتوسط حسابي    ،السعودیة ات العلمی دوات والملتقی ؤتمرات والن ھ مجال الم  بمتوسط  ، یلی

ة    ،)2.50(حسابي  بمتوسط    ، ثم مجال الدراسات العلیا    ،)2.82(حسابي ب اإلداری ھ مجال الجوان  ، یلی
  ) .2.44( بمتوسط حسابي ، وأخیرًا مجال الدراسة الجامعیة،)2.47(بمتوسط حسابي

سام أصول                       ین أق ة ب دریس بضرورة تطویر العالق ة الت د وعي أعضاء ھیئ ائج تؤك    وھذه النت
سائدة      وذلك با،التربیة في الجامعات السعودیة في المجاالت المختلفة       ات ال ة العالق ى محدودی لنظر إل

ى           ،بینھا في الوقت الراھن   ات عل ك الجامع ة بتل سام أصول التربی درة أق ة ق ا محدودی تج عنھ  والتي ن
ة     ة الحدیث ات التربوی ورات والتوجھ ة التط ي       ،مواكب ات ف ك العالق ویر تل رورة تط رز ض ا تب  كم

ن   ،ي مجال التخصص التربويالمجاالت المختلفة من أجل تحسین جودة التعلیم الجامعي ف  ع م  والرف
ا               ات وتطلعاتھ داف الجامع دم أھ ام تخ ن مھ ة م سام أصول التربی ھ أق ا تقدم ى مستوى   ،مستوى م  عل

  .  وخدمة المجتمع ، والبحث العلمي،التدریس
ي                    سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی وفیما یلي عرض لسبل تطویر العالقة بین أق

  :   مجاالتھا الفرعیة كل مجاٍل من 
سؤال األول   ي     : ال سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ا س م

    الجوانب اإلداریة ؟
دول       ح الج سابي  ) ٦(   یوض ط الح اري  ،المتوس راف المعی ارات    ، واالنح ن العب ارٍة م ل عب  لك

ول الترب  سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ن س رة ع ب  المعب ي الجوان سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ی
  .اإلداریة، وللمحور  ككل

  )٦(جدول 
استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات 

  السعودیة في الجوانب اإلداریة مرتبة تنازلیًا حسب متوسطاتھا الحسابیة

المتوسط  العبارة رقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

درجة 
 الترتیب الموافقة

إیجاد قاعدة بیانات مشتركة ألعضاء أقسام        ٥
 1 كبیرة 242. 2.94 . أصول التربیة في الجامعات السعودیة

٤ 
سام   ین األق ي ب ل اإللكترون ل التواص تفعی
صات   شاء من الل إن ن خ صة م المخت

 .  إلكترونیة تجمعھا
 2 كبیرة 467. 2.79

٢ 
ة    ات دوری د اجتماع اء  عق ة برؤس خاص

ات    ي الجامع ة ف ول التربی سام أص أق
 .السعودیة

 3 كبیرة 570. 2.56
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المتوسط  العبارة رقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

درجة 
 الترتیب الموافقة

١ 

ول     سام أص ین أق نویة ب اءات س ة لق إقام
سعودیة ذات       ات ال ین الجامع التربیة تنتقل ب
ین    ات ب ادل اآلراء واالقتراح ة لتب العالق

 .األقسام في العملیة اإلداریة

 4 متوسطة 889. 2.10

٣ 
د اإلجراءات الن   ین    توحی ة ب ة واإلداری ظامی

ط   المقررات والخط ق ب ا یتعل سام فیم األق
 .الدراسیة

 5 متوسطة 707. 2.00

 - كبیرة 38. 2.47  المتوسط العام للمحور

دول            سام           ) ٦( یتضح من الج ین أق ة ب ى سبل تطویر العالق دریس عل ة الت ة أعضاء ھیئ موافق
ب اإل     ي الجوان سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی رة  أص ٍة كبی ة بدرج ط   ،داری غ متوس ث بل  حی

ق (، وھو یقع في مجال استجابة    )2.47(استجاباتھم على مجموع عبارات ھذا المحور        غ  )مواف ، وبل
اري  راف المعی ین        ). 0.38(االنح ور ب رات المح سابیة لفق طات الح ت المتوس د تراوح ) 2.00(وق

  .)2.94(و
رة               ة كبی ى درجة موافق رات عل ین      حی ، وحصلت ثالث فق ث تراوحت متوسطاتھا الحسابیة ب

ات           ،)2.94(و) 2.56( ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ر س ت أكب  وتمثل
ي        (السعودیة في الجوانب اإلداریة في      ة ف سام أصول التربی ات مشتركة ألعضاء أق إیجاد قاعدة بیان

سعودیة   ات ال سام   ،الجامع ین األق ي ب ل التواصل اإللكترون صات    تفعی شاء من الل إن ن خ صة م  المخت
ا ة تجمعھ والي ،)إلكترونی ى الت سابیة عل طات ح ى  ،)2.79، 2.94( بمتوس ان عل صلت فقرت ا ح  بینم

 وتمثلت أقل سبل ،)2.10(و) 2.00( حیث تراوحت متوسطاتھا الحسابیة بین   ،درجة موافقة متوسطة  
ي          سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ي    تطویر العالقة بین أقسام أصول التربی ة ف ب اإلداری د  (الجوان توحی

یة     ط الدراس المقررات والخط ق ب ا یتعل سام فیم ین األق ة ب ة واإلداری راءات النظامی ط )اإلج ، بمتوس
  ).2.00(حسابي 

   وتفسر النتائج السابقة في ضوء أھمیة الجانب اإلداري في عملیة تطویر العالقات بین أقسام             
ٍة    حیث  ،أصول التربیة بالجامعات السعودیة    ٍة ومتین تتطلب عملیة التطویر وجود منظومٍة إداریٍة قوی

ل     ة التواص ي عملی ة ف ة الحدیث ف التقنی ا توظی تم خاللھ شتركٍة    ،ی اٍت م دة بیان اد قاع ك إیج ن ذل  وم
سام      ین األق ة ب ة المختلف رات التربوی ادل الخب یح تب ة تت ول التربی سام أص ضاء أق ن  ،ألع ا م  وتمكنھ

 - كما یعزز التواصل اإللكتروني بین األقسام المختصة ،یة المختصة بھااالستفادة من الكفاءات العلم   
ین   -من خالل إنشاء منصات إلكترونیة تجمع األقسام المختصة   وي ب  سرعة االتصال اإلداري والترب

ات      ،تلك األقسام  ات والبیان ذ اإلجراءات       ، وییسر عملیة تبادل المعلوم ة تنفی ن سرعة وفعالی د م  ویزی
  .اریة المختلفة بینھاالنظامیة واإلد
ال     : السؤال الثاني  ي مج سعودیة ف ات ال ما سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامع

   ؟    الدراسة الجامعیة
دول           ح الج سابي ) ٧(یوض ط الح اري ،المتوس راف المعی ارات   ، واالنح ن العب ارة م ل عب  لك

ل التربیة في الجامعات السعودیة في مجال الدراسة   المعبرة عن سبل تطویر العالقة بین أقسام أصو      
  . وللمحور  ككل،الجامعیة
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٤٤

  )٧(جدول 
استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات 

  السعودیة في مجال الدراسة الجامعیة مرتبة تنازلیا حسب متوسطاتھا الحسابیة

المتوسط  العبارة رقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الترتیب الموافقة

١٠ 
انتداب بعض األساتذة إلقامة محاضرات 
دراسیة في تخصصھ الدقیق في الجامعات 

  ).األستاذ الزائر(األخرى 
 ١ كبیرة 218. 2.95

تبادل الخطط الدراسیة والمناھج بین  ٧
 ٢ كبیرة 551. 2.49 .األقسام

األقسام في االستشارة والمشاركة بین  ٨
 ٣ كبیرة 611. 2.43 .وضع المقررات الدراسیة وتوصیفھا

تبادل الخبرات حول وسائل وطرق  ٩
 ٤ كبیرة 651. 2.43 .تدریس المواد الجامعیة

 ٥ متوسطة 700. 1.90 .توحید المقررات الدراسیة قدر المستطاع ٦

 - كبیرة 40. 2.44 المتوسط العام للمحور

دول          ن الج سام         ) ٧(   یتضح م ین أق ة ب ى سبل تطویر العالق دریس عل ة الت ة أعضاء ھیئ موافق
رة         ٍة كبی غ متوسط    ،أصول التربیة في الجامعات السعودیة في مجال الدراسة الجامعیة بدرج ث بل  حی

ق (، وھو یقع في مجال استجابة    )2.44(استجاباتھم على مجموع عبارات ھذا المحور        غ  ،)مواف  وبل
اري راف المعی ین ،)0.40(االنح ور ب رات المح سابیة لفق طات الح ت المتوس د تراوح ) 1.90( وق

  ).2.95(و
رة                 ٍة كبی ى درجة موافق رات عل ع فق ین      ،   وحصلت أرب ث تراوحت متوسطاتھا الحسابیة ب  حی

ات           ،)2.95(و) 2.43( ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ر س ت أكب  وتمثل
ي     ة محاضرات دراسیة       (السعودیة في مجال الدراسة الجامعیة في ما یل ض األساتذة إلقام داب بع انت

ر (في تخصصھ الدقیق في الجامعات األخرى      ین      )األستاذ الزائ اھج ب ادل الخطط الدراسیة والمن ، تب
سام  والي    بمتوسطا ،)األق ى الت ة      ،)2.49، 2.95(ت حسابیة عل ى درج دة عل رٌة واح ا حصلت فق  بینم

طة ٍة متوس ي،موافق ستطاع ( وھ در الم یة ق ررات الدراس د المق ویر  ) توحی بل تط ل س ل أق ي تمث والت
ط      ة، بمتوس ة الجامعی ال الدراس ي مج سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب العالق

  ).1.90(حسابي 
 النتائج السابقة بناًء على أھمیة التنسیق بین األقسام التربویة فیما یتصل بمجال الدراسة     وتفسر       

ة رى   ،الجامعی ات األخ دابھم للجامع اتذة وانت ادل األس ة تب ك بإتاح راتھم  ، وذل ن خب تفادة م تم االس  لت
اربھم ات     ،وتج ي الجامع دریس ف ة الت ضاء ھیئ ین أع ل ب ق التواص تم تعمی ا  ، ولی ى تب افًة إل دل  إض

ررات    ،الجامعات للخطط الدراسیة المتعلقة بالمقررات والمناھج الدراسیة       ي وضع المق شاور ف  ، والت
ا       ع طبیعتھ اق   ،وترك شيٍء من الحریة لألقسام التربویة في صیاغة المفردات بما یتناسب م ع االتف  م

  .على قدٍر مشترك منھا 
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ال  ما سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول ال  : السؤال الثالث    تربیة في الجامعات السعودیة في مج
   الدراسات العلیا ؟

دول   ح الج سابي  ) ٨(       یوض ط الح اري  ،المتوس راف المعی ارات    ، واالنح ن العب ارٍة م ل عب  لك
ال            ي مج سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ن س رة ع المعب

  . وللمحور  ككل ،الدراسات العلیا
  )٨(جدول 

سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة : استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول المحور الثالث
  في الجامعات السعودیة في مجال الدراسات العلیا مرتبة تنازلیا حسب متوسطاتھا الحسابیة

المتوسط  العبارة رقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الترتیب الموافقة

١١ 
ائ  ادل الرس ستیر  تب ة للماج ل العلمی

ي     ة ف ول التربی سام أص ین أق دكتوراه ب وال
 .الجامعات السعودیة

 1 كبیرة 111. 2.99

ال      ١٣ ي مج سام ف ین األق رات ب ادل الخب تب
 2 كبیرة 242. 2.94 .اإلشراف على الرسائل العلمیة

سام          ١٦ ین طالب األق ترتیب زیاراٍت متبادلٍة ب
 3 كبیرة 491. 2.69 .في الجامعات 

ي      ١٢ ٍة ف وضع خریطٍة بحثیٍة لمواضیع مقترح
 4 كبیرة 763. 2.36 .مرحلة الماجستیر والدكتوراه

ي   ١٥ ول ف شروط للقب ضوابط وال د ال توحی
 5 متوسطة 628. 2.14 .مرحلة الدراسات العلیا

رامج        ١٤ ي ب دات ف دد الوح اھج وع د المن توحی
 6 متوسطة 758. 1.89 .الدراسات العلیا قدر االستطاعة

 - كبیرة 33. 2.50 لمتوسط العام للمحورا

دول            سام           ) ٨( یتضح من الج ین أق ة ب ى سبل تطویر العالق دریس عل ة الت ة أعضاء ھیئ موافق
رة           ٍة كبی ا بدرج ي مجال الدراسات العلی سعودیة ف غ متوسط    ،أصول التربیة في الجامعات ال ث بل  حی

ق (و یقع في مجال استجابة   ، وھ )2.50(استجاباتھم على مجموع عبارات ھذا المحور        غ  ،)مواف  وبل
اري راف المعی ین ،)0.33(االنح ور ب رات المح سابیة لفق طات الح ت المتوس د تراوح ) 1.89( وق

  ).2.99(و
رة                   ٍة كبی ى درجة موافق رات عل ع فق ین      ، وحصلت أرب ث تراوحت متوسطاتھا الحسابیة ب  حی

ین أ     ،)2.99(و) 2.36( ة ب ویر العالق بل تط ر س ت أكب ات       وتمثل ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ق
ي     ا ف ات العلی ي مجال الدراس سعودیة ف سام   (ال ین أق دكتوراه ب ستیر وال ة للماج ادل الرسائل العلمی تب

أصول التربیة في الجامعات السعودیة، تبادل الخبرات بین األقسام في مجال اإلشراف على الرسائل    
ٍة     ،)2.94،  2.99(، بمتوسطات حسابیة على التوالي    )العلمیة ى درجة موافق ان عل  بینما حصلت فقرت

طة ین   ،متوس سابیة ب طاتھا الح ت متوس ث تراوح ویر   ،)2.14(و) 1.89( حی بل تط ل س ت أق  وتمثل
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ي     ا ف ات العلی ال الدراس ي مج سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب د (العالق توحی
  ).1.89(، بمتوسط حسابي )ستطاعةالمناھج وعدد الوحدات في برامج الدراسات العلیا قدر اال

ة      ول التربی صص أص ي تخ ا ف ات العلی رامج الدراس ة ب د أھمی ائج تؤك ذه النت سؤولیة ،       وھ  وم
رامج    ك الب داف تل ق أھ ي تحقی ة ف سام العلمی ات   ،األق ي الجامع ة ف سام العلمی ین األق اون ب  وأن التع

ذا     وأن ھناك ،السعودیة في ھذا المجال ما یزال دون المأمول      ي ھ ا ف حاجة ملحة إلى تطویر عالقاتھ
سام       ،المجال ین األق ة ب رات التربوی ادل الخب وي    ، من خالل تب ادیمي والترب ي المجال األك  ومجال  ، ف

  . وتبادل الزیارات المفیدة التي تعزز جودة المخرجات التعلیمیة بتلك األقسام،اإلشراف العلمي
ال  ما سبل تطویر العالقة بین أقس   : السؤال الرابع    ام أصول التربیة في الجامعات السعودیة في مج

   ؟المؤتمرات والندوات والملتقیات العلمیة
دول         ح الج سابي ) ٩( یوض ط الح اري ،المتوس راف المعی ارات    ، واالنح ن العب ارٍة م ل عب  لك

ال            ي مج سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ن س رة ع المعب
  . وللمحور  ككل، والندوات والملتقیات العلمیةالمؤتمرات

  )٩(جدول 
استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات 

السعودیة في مجال المؤتمرات والندوات والملتقیات العلمیة مرتبة تنازلیًا حسب متوسطاتھا 
  الحسابیة

المتوسط  العبارة رقم
 بيالحسا

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الترتیب الموافقة

١٩ 
ي   سوبیھا ف شاركة من سام م سھیل األق ت
سام    ا األق ي تقیمھ دوات الت ؤتمرات والن الم

 .األخرى
 1 كبیرة 156. 2.98

١٨ 
شاركة     ة للم سام المعنی ضاء األق ز أع تحفی
ات    دوات والملتقی ؤتمرات والن ي الم ف

  .العلمیة
 2 كبیرة 300. 2.90

ز  ٢٠ ؤتمرات  تحفی ة الم ى إقام سام عل األق
 3 كبیرة 316. 2.89 .والندوات والملتقیات سنویًا

ًا  ١٧ دوًال زمنی ضمن ج ة تت ع خط وض
 4 كبیرة 496. 2.69 .للمؤتمرات والندوات والملتقیات العلمیة

ؤتمرات   ٢١ اوین الم ول عن شاور ح الت
 5 كبیرة 496. 2.68 .والمشاركة فیھا

 - كبیرة 24. 2.82 المتوسط العام للمحور

دول             ن الج سام         ) ٩(یتضح م ین أق ة ب ى سبل تطویر العالق دریس عل ة الت ة أعضاء ھیئ موافق
ٍة           ة بدرج ات العلمی دوات والملتقی ؤتمرات والن ي مجال الم سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف أصول التربی

ي مجال     وھو،)2.82( حیث بلغ متوسط استجاباتھم على مجموع عبارات ھذا المحور  ،كبیرة ع ف  یق
ق (استجابة   اري   ،)مواف غ االنحراف المعی رات      ،)0.24( وبل د تراوحت المتوسطات الحسابیة لفق  وق

  ).2.98(و) 2.68(المحور بین
رة                 ٍة كبی ى درجة موافق ذا المحور عل رات ھ ع فق طاتھا   ، وحصلت جمی ث تراوحت متوس  حی

ین  سابیة ب ویر الع،)2.98(و) 2.68(الح بل تط ر س ت أكب ي   وتمثل ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب الق
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ي        ة ف شاركة    (الجامعات السعودیة في مجال المؤتمرات والندوات والملتقیات العلمی سام م سھیل األق ت
رى    سام األخ ا األق ي تقیمھ دوات الت ؤتمرات والن ي الم سوبیھا ف ة  ،من سام المعنی ضاء األق ز أع  تحفی

ة    ات العلمی دوات والملتقی ؤتمرات والن ي الم شاركة ف والي ،)للم ى الت طات حسابیة عل ، 2.98( بمتوس
ي  ،)2.90 ا ف ل أقلھ ا   ( وتمث شاركة فیھ ؤتمرات والم اوین الم ول عن شاور ح سابي  )الت ط ح ، بمتوس

)2.68.(  
دوات                 ؤتمرات والن ل دور الم ادة تفعی ى زی ٍة إل ٍة ماس      وھذه النتائج تفسر في ضوء وجود حاج

یم الجامعي    ي مجال التخصص     والملتقیات العلمیة في خدمة التعل ا   ، والبحث العلمي ف  وكون نجاحھ
ا  ا بینھ سعودیة فیم ات ال ة بالجامع ول التربی سام أص اون أق دى تع ًا بم رتبط أساس ى ،م ھا عل  وحرص

ؤتمرات   ،تطویر العمل التربوي بھا  ي الم  ویمكن أن یتحقق ذلك من خالل تیسیر مشاركة منسوبیھا ف
ي     ة ف سام التربوی ا األق ي تقیمھ دوات الت رى والن ات األخ ة   ،الجامع سام المعنی ضاء األق ز أع  وتحفی

ة       ات العلمی دوات والملتقی ٍة      ،للمشاركة في المؤتمرات والن دوات بصورٍة دوری ات والن  وتنظیم الملتقی
  . مستمرٍة بالتنسیق بین األقسام العلمیة ذات العالقة 

ي الجا           : السؤال الخامس    ة ف سام أصول التربی ین أق ة ب ي    ما سبل تطویر العالق سعودیة ف ات ال مع
  ؟ مجال الموسوعات والمجالت العلمیة 

دول        ح الج سابي) ١٠(  یوض ط الح اري،المتوس راف المعی ارات ، واالنح ن العب ارٍة م ل عب  لك
ال            ي مج سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ن س رة ع المعب

  . وللمحور  ككل،الموسوعات والمجالت العلمیة
  )١٠(جدول 

استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات 
  السعودیة في مجال الموسوعات والمجالت العلمیة مرتبة تنازلیًا حسب متوسطاتھا الحسابیة

المتوسط  العبارة رقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الترتیب الموافقة

٢٦ 
وین ات     تك ائر الجامع ن س ٍة م اٍن علمی  لج

ة  الت العلمی ى المج راف عل لإلش
 .والمشاركة في عضویتھا

 1 كبیرة 316. 2.89

ول      ٢٣ ة بأص ة الخاص الت العلمی ادل المج تب
 2 كبیرة 367. 2.88 .التربیة بین األقسام

ك      ٢٤ ي تل املین ف شجیعیٍة للع وافز ت ع ح وض
 3 كبیرة 379. 2.86 .الموسوعات والمجالت

ٍة    ٢٥ شتركٍة خاص ٍة م ٍة علمی شاء مجل إن
 4 كبیرة 495. 2.83  .بدراسات أصول التربیة

٢٢ 
ًة          ة موسوعًة علمی تبّني أقسام أصول التربی
ع       ا جمی شترك فیھ ة ت ضایا التربوی ي الق ف

 .األقسام المعنیة في الجامعات السعودیة
  5 كبیرة 566. 2.68

 - كبیرة 25. 2.83 المتوسط العام للمحور
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سام            ) ١٠(  یتضح من الجدول           ین أق ة ب ى سبل تطویر العالق دریس عل ة الت موافقة أعضاء ھیئ
ث  ،أصول التربیة في الجامعات السعودیة في مجال الموسوعات والمجالت العلمیة بدرجٍة كبیرة       حی

ور     ذا المح ارات ھ وع عب ى مجم تجاباتھم عل ط اس غ متوس تجابة  ،)2.83(بل ال اس ي مج ع ف و یق  وھ
ق ( اري ،)مواف غ االنحراف المعی ور   ،)0.25( وبل رات المح طات الحسابیة لفق د تراوحت المتوس  وق

  ) .2.89(و ) 2.68(بین 
رة         ٍة كبی ة موافق ى درج ور عل ذا المح رات ھ ع فق صلت جمی طاتھا ، وح ت متوس ث تراوح  حی

ین  سابیة ب ول التربی ،)2.89(و) 2.68(الح سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ر س ت أكب ي  وتمثل ة ف
ي    ة ف الت العلمی وعات والمج ال الموس ي مج سعودیة ف ات ال ائر (الجامع ن س ٍة م اٍن علمی وین لج تك

ضویتھا        ي ع شاركة ف ة والم الت العلمی ى المج راف عل ات لإلش ة    ،الجامع الت العلمی ادل المج  تب
ل أقلھ  )2.88، 2.89(، بمتوسطات حسابیة على التوالي   )الخاصة بأصول التربیة بین األقسام     ا ، وتمث

ي  سام    (ف ع األق ا جمی شترك فیھ ة ت ضایا التربوی ي الق ًة ف وعًة علمی ة موس ول التربی سام أص ي أق تبّن
  ) .2.68( بمتوسط حسابي ،)المعنیة في الجامعات السعودیة

ا                    ز تعاونھ ى تعزی سعودیة إل ات ال ة بالجامع ول التربی سام أص ة أق د حاج ائج تؤك ذه النت وھ
ي مجال الموسوعات و       ة  وشراكتھا ف ي مجال         ،المجالت العلمی ا ف ل دورھ ي تفعی سھم ف ٍو ی ى نح  عل

  . ویحسن من جودة البحث العلمي بھا ،البحث العلمي
سادس  سؤال ال ستوى   :ال د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل د ف ل توج طات ٠٫٠٥ھ ین متوس  ب

ات ال            ي الجامع سعودیة استجابات أفراد العینة حول سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة ف
  تعزى الختالف الجامعة والدرجة العلمیة والخبرة والجنس ؟ 

  :     ولإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام االختبارات التالیة 
  : الفروق وفق متغیر الجامعة-وًال أ 

اه          ادي االتج این أح ل التب ار تحلی تخدام اختب ّم اس ة ) ANOVA  One wa(  ت ة دالل لمعرف
ئیة بین متوسطات استجابات أفراد العینة حول سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول   الفروق اإلحصا 

  :یوّضح ذلك) ١١( والجدول ، والتي تعزى الختالف الجامعة،التربیة في الجامعات السعودیة
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  )١١(جدول
 للكشف عن الفروق بین متوسطات (ANOVA)نتائج اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه

ابات العینة حول سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات السعودیة وفق استج
  متغیر الجامعة

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسطات 
قیمة احتمال  قیمة ف المربعات

 المعنویة
 20.568 6 123.411 بین المجموعات

 الجوانب االداریة 2.267 74 167.725 اخل المجموعاتد

  80 291.136 اإلجمالي

9.075 
.000  
 دالة

 3.442 6 20.651 بین المجموعات
 الدراسة الجامعیة 4.227 74 312.781 داخل المجموعات

  80 333.432 اإلجمالي
.814 

.562  
 غیر دالة

 13.271 6 79.629 بین المجموعات
 الدراسات العلیا 3.167 74 234.371 لمجموعاتداخل ا

  80 314.000 اإلجمالي

4.190 
.001  
 دالة

 643. 6 3.860 بین المجموعات
المؤتمرات والندوات  1.607 74 118.905 داخل المجموعات

 والملتقیات العلمیة
  80 122.765 اإلجمالي

.400 
.877  

 غیر دالة

 2.623 6 15.738 بین المجموعات
الموسوعات والمجالت  1.510 74 111.768 داخل المجموعات

 العلمیة
  80 127.506 اإلجمالي

1.737 
.124  

 غیر دالة

 93.489 6 560.935 بین المجموعات
 االستبانة ككل 36.126 74 2673.287 داخل المجموعات

  80 3234.222 اإلجمالي
2.588 

.025  
 دالة

  
دول              ائج الج ین نت روق ذات  ) ١١(تب ود ف ة     وج ستوى الدالل د م صائیٍة عن ٍة إح  ≤ (دالل

ي         ) ٠٫٠٥ ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ول س ة ح دیرات العین طات تق ي متوس ف
اً  سعودیة عموم ات ال ا    ،الجامع ات العلی ال الدراس ة ومج ب اإلداری ة بالجوان االت المتعلق ي المج  وف

ي كل   ) ف( المعنویة المصاحبة لقیمة  حیث جاءت قیم احتمال، تعزى الختالف الجامعة ،خصوصًا ف
ة      ستوى المعنوی ن م ل م وٍر أق روق د   ،)٠٫٠٥ ≤ (مح ن الف م تك ا ل ة     بینم ي بقی صائیًا ف ًة إح ال

  .المجاالت
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 تم استخدام ،   ولمعرفة داللة الفروق في المحور األول المتعلق بسبل التطویر في الجوانب اإلداریة    
  ) .١٢(نتائج یوضحھا الجدول وال،اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة

  )١٢(الجدول
نتائج اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة في استجابات العینة حول سبل تطویر العالقة بین أقسام 

  أصول التربیة في الجامعات السعودیة في الجوانب اإلداریة وفق الجامعة

الجامعة  الجامعة
 اإلسالمیة

جامعة 
أم القرى

جامعة 
 اإلمام

عة جام
 القصیم

جامعة 
األمیرة 

 نورة

جامعة 
الملك عبد 

 العزیز

جامعة الملك 
 الجامعة خالد

 2.16  2.22 2.17 2.57 2.45 2.52 2.87 المتوسط
الجامعة  *71. *65. *70. 0.30 *42. 0.35  متوسط الفرق

 004. 000. 000. 0.231 0.003 0.062  الداللة اإلسالمیة
جامعة أم  0.36 0.30 0.35 05. 0.07   متوسط الفرق

 0.277 0.169 0.168 1.000 0.995   الداللة القرى
 0.5 0.385 0.358 0.948    الداللة جامعة اإلمام 0.29 0.23 0.28 12.    متوسط الفرق
 0.179 0.097 0.1     الداللة جامعة القصیم 0.41 0.35 0.40     متوسط الفرق
جامعة األمیرة  0.01 05.      متوسط الفرق

 1.000 1.000      الداللة نورة
جامعة الملك  06.       متوسط الفرق

 999.       الداللة عبد العزیز
جامعة الملك         متوسط الفرق

        الداللة خالد
دول             ن الج ضح م ة        ) ١٢(ات دریس بالجامع ة الت ضاء ھیئ الح أع ي ص ت ف روق كان أن الف

ة   ورةاإلسالمیة بالمدین ي   ،المن ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ى س ون عل م یوافق فھ
ة ب اإلداری ي الجوان سعودیة ف ات ال ة  ،الجامع ضاء ھیئ ن أع رھم م ًة بغی ر مقارن صورٍة أكب ك ب  وذل

   .التدریس بالجامعات السعودیة األخرى
ا         ولمعرفة داللة الفروق في المحور الثالث المتعلق بسبل التطویر ف  م  ،ي مجال الدراسات العلی  ت

  ).١٣( والنتائج یوضحھا الجدول،استخدام اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة
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  )١٣(الجدول
نتائج اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة في استجابات العینة حول سبل تطویر العالقة بین أقسام 

  لیا وفق الجامعةأصول التربیة في الجامعات السعودیة في مجال الدراسات الع

الجامعة  الجامعة
 اإلسالمیة

جامعة 
أم القرى

جامعة 
 اإلمام

جامعة 
 القصیم

جامعة 
األمیرة 

 نورة

جامعة 
الملك عبد 

  العزیز

جامعة الملك 
 الجامعة خالد

 2.30 2.45 2.45 2.25 2.43 2.53 2.78 المتوسط
الجامعة  0.48 0.33 0.33 *53. 0.35 0.25  متوسط الفرق

 0.129 0.15 0.373 0.01 0.096 0.561  الداللة اإلسالمیة
 0.91 0.999 1.000 0.659 0.995   الداللة جامعة أم القرى 0.23 0.08 0.08 0.28 0.10   متوسط الفرق
 0.991 1.000 1.000 0.91    الداللة جامعة اإلمام 0.13 02. 02. 0.18    متوسط الفرق
 1.000 0.87 0.926     الداللة جامعة القصیم 05. 20. 20.     متوسط الفرق
جامعة األمیرة  0.15 0.00      متوسط الفرق

 0.989 1.000      الداللة نورة
جامعة الملك عبد  0.15       متوسط الفرق

 0.984       الداللة العزیز
        الداللة جامعة الملك خالد        متوسط الفرق

ضح            دول   ات ن الج ة     ) ١٣(م دریس بالجامع ة الت ضاء ھیئ الح أع ي ص ت ف روق كان أن الف
ورة  ة المن ي   ،اإلسالمیة بالمدین ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ى س ون عل م یوافق فھ

ة     ،الجامعات السعودیة في مجال الدراسات العلیا  ن أعضاء ھیئ رھم م  وذلك بصورٍة أكبر مقارنًة بغی
  . وبخاصٍة جامعة القصیم ،معات األخرىالتدریس بالجا

ل             تبانة كك ي االس روق ف ة الف ة دالل ة،ولمعرف ات البعدی یفیھ للمقارن ار ش تخدام اختب م اس  ، ت
  ) .١٤(والنتائج یوضحھا الجدول
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  )١٤(الجدول
بین أقسام نتائج اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة في استجابات العینة حول سبل تطویر العالقة 

  أصول التربیة في الجامعات السعودیة عمومًا وفق الجامعة

الجامعة  الجامعة
 اإلسالمیة

جامعة 
أم 

 القرى

جامعة 
 اإلمام

جامعة 
 القصیم

جامعة 
األمیرة 

 نورة

جامعة 
الملك عبد 

  العزیز

جامعة 
 الجامعة الملك خالد

 2.46 2.52 2.53 2.58 2.56  2.68 2.77  المتوسط
متوسط 
الجامعة  *0.31 0.25 0.24 0.19 0.21 0.09  الفرق

 میةاإلسال
 0.02 0.181 0.434 0.653 0.317 0.98  الداللة

متوسط 
جامعة أم  0.22 0.16 0.15 0.10 0.12   الفرق

 القرى
 0.791 0.831 0.926 0.987 0.934   الداللة

متوسط 
 0.10 0.04 0.03 02.    الفرق

 جامعة اإلمام
 0.994  1.000 1.000 1.000    الداللة

متوسط 
 0.12 0.06 0.05     الفرق

 جامعة القصیم
 0.99 0.999 1.000     الداللة

متوسط 
جامعة األمیرة  0.07 0.01      الفرق

 نورة
 0.999 1.000      الداللة

متوسط 
جامعة الملك  0.06       الفرق

 عبد العزیز
 0.999       الداللة

متوسط 
جامعة الملك         الفرق

 خالد
        الداللة

دول              ن الج ضح م ة      ) ١٤(ات دریس بالجامع ة الت ضاء ھیئ الح أع ي ص ت ف روق كان أن الف
ورة  ة المن ي   ،اإلسالمیة بالمدین ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ى س ون عل م یوافق فھ

اً  سعودیة عموم ات ال ةً ،الجامع ر مقارن صورٍة أكب ك ب دریس   وذل ة الت ضاء ھیئ ن أع رھم م  بغی
  . وخاصًة جامعة الملك خالد ،بالجامعات األخرى
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  : الفروق وفق متغیر الدرجة العلمیة -ثانیًا 
اه     ادي االتج این أح ل التب ار تحلی تخدام اختب ّم اس ة  ) ANOVA  One way(     ت ة دالل لمعرف

سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول  الفروق اإلحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد العینة حول   
  :یوّضح ذلك) ١٥( والجدول ، والتي تعزى الختالف الدرجة العلمیة،التربیة في الجامعات السعودیة

  )١٥(جدول
 للكشف عن الفروق بین متوسطات (ANOVA)نتائج اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه

صول التربیة في الجامعات السعودیة وفق استجابات العینة حول سبل تطویر العالقة بین أقسام أ
  متغیر الدرجة العلمیة

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسطات 
قیمة احتمال  قیمة ف المربعات

 المعنویة
 11.951 2 23.901 بین المجموعات

 الجوانب االداریة 3.426 78 267.235 داخل المجموعات
  80 291.136 جمالياإل

3.488  
 

.035  
 دالة

 5.149 2 10.298 بین المجموعات
 الدراسة الجامعیة 4.143 78 323.134 داخل المجموعات

  80 333.432 اإلجمالي

1.243  
 

.294  
 غیر دالة

 19.911 2 39.822 بین المجموعات
 الدراسات العلیا 3.515 78 274.178 داخل المجموعات

  80 314.000 الياإلجم

5.664  
 

.005  
 دالة

 1.558 2 3.117 بین المجموعات
المؤتمرات والندوات  1.534 78 119.649 داخل المجموعات

  80 122.765 اإلجمالي والملتقیات العلمیة

1.016  
 

.367  
 غیر دالة

 1.556 2 3.112 بین المجموعات
الموسوعات  1.595 78 124.394 عاتداخل المجمو

  80 127.506 اإلجمالي والمجالت العلمیة

.976  
 

.382  
 غیر دالة

  112.972 2 225.943 بین المجموعات
 االستبانة ككل 38.568 78 3008.279  داخل المجموعات

  80 3234.222 اإلجمالي

2.929  
 

.059  
 غیر دالة

دول       ائج الج ة          ) ١٥(تبین نت د مستوى الدالل ٍة إحصائیٍة عن روق ذات دالل دم وجود ف  ≤ (ع
ي         ) ٠٫٠٥ ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ول س ة ح دیرات العین طات تق ي متوس ف

ة ،الجامعات السعودیة  ة المصاحبة       ، تعزى الختالف الدرجة العلمی ال المعنوی یم احتم ث جاءت ق  حی
ت  بینما وجدت فروق دالة إحصائیًا في المجاال ،)٠٫٠٥ ≤ (أكبر من مستوى المعنویة  ) ف(لقیمة  

صوصاً  ا خ ات العلی ال الدراس ة ومج ب اإلداری ة بالجوان ة ،المتعلق ال المعنوی یم احتم اءت ق ث ج  حی
  ). ٠٫٠٥ ≤ (في ھذه المجاالت أقل من مستوى المعنویة ) ف(المصاحبة لقیمة 

ة           ب اإلداری ي الجوان م  ،   ولمعرفة داللة الفروق في المحور األول المتعلق بسبل التطویر ف  ت
  ).١٦( والنتائج یوضحھا الجدول،ر شیفیھ للمقارنات البعدیةاستخدام اختبا
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  )١٦(الجدول
نتائج اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة في استجابات العینة حول سبل تطویر العالقة بین أقسام 

  أصول التربیة في الجامعات السعودیة في الجوانب اإلداریة وفق الدرجة العلمیة
الدرجة 

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد یةالعلم
 الدرجة العلمیة

 2.73 2.41 2.45 المتوسط
 28. 04.  متوسط الفرق

 أستاذ مساعد
 079. 897.  الداللة

 *32.   متوسط الفرق
 أستاذ مشارك

 029.   الداللة
  أستاذ    متوسط الفرق

    الداللة 
دریس على درجة أستاذ، أن الفروق كانت في صالح أعضاء ھیئة الت) ١٦(اتضح من الجدول 

ب      ي الجوان سعودیة ف فھم یوافقون على سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات ال
ى درجة أستاذ مشارك            ،اإلداریة دریس عل ة الت ن أعضاء ھیئ رھم م ًة بغی  وذلك بصورٍة أكبر مقارن

   .على وجھ الخصوص
 ،تعلق بسبل التطویر في مجال الدراسات العلیا   ولمعرفة داللة الفروق في المحور الثالث الم     

  ) .١٧( والنتائج یوضحھا الجدول،تم استخدام اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة
  )١٧(الجدول

نتائج اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة في استجابات العینة حول سبل تطویر العالقة بین أقسام 
  الدراسات العلیا وفق الدرجة العلمیةأصول التربیة في الجامعات السعودیة في مجال 

الدرجة  أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد الدرجة العلمیة
  2.70  2.39 2.56  المتوسط العلمیة

 14. 17.  متوسط الفرق
 أستاذ مساعد

 405. 086.  الداللة
 *31.   متوسط الفرق

 أستاذ مشارك
 011.   الداللة

  أستاذ    متوسط الفرق
    الداللة 

ى درجة           ) ١٧(اتضح من الجدول                 دریس عل ة الت ي صالح أعضاء ھیئ ت ف أن الفروق كان
ي            أستاذ،   سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی ین أق فھم یوافقون على سبل تطویر العالقة ب
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ى            ،مجال الدراسات العلیا   دریس عل ة الت ن أعضاء ھیئ رھم م ًة بغی ر مقارن ك بصورٍة أكب درجة   وذل
   .أستاذ مشارك على وجھ الخصوص

  : الفروق وفق متغیر الخبرة -ثالثًا 
اه     ادي االتج این أح ل التب ار تحلی تخدام اختب ّم اس ة  ) ANOVA  One way(     ت ة دالل لمعرف

الفروق اإلحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد العینة حول سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول    
  :یوّضح ذلك ) ١٨( والجدول ، والتي تعزى الختالف الخبرة،ات السعودیةالتربیة في الجامع

  )١٨(جدول
 للكشف عن الفروق بین متوسطات (ANOVA)نتائج اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه

استجابات العینة حول سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات السعودیة وفق 
  متغیر الخبرة

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسطات 
قیمة احتمال  قیمة ف المربعات

 المعنویة

 9.477 2 18.954 بین المجموعات

 الجوانب االداریة 3.490 78 272.182 داخل المجموعات

  80 291.136 اإلجمالي

2.716  
 

.072  
 غیر دالة

 3.282 2 6.564 بین المجموعات
  الدراسة الجامعیة 4.191 78 326.868 داخل المجموعات

  80 333.432 اإلجمالي

.783  
 

.461  
 غیر دالة

 2.535 2 5.071 بین المجموعات
 الدراسات العلیا 3.961 78 308.929 داخل المجموعات

  80 314.000 اإلجمالي

.640  
 

.530  
 غیر دالة

 3.356 2 6.711 مجموعاتبین ال
 1.488 78 116.054  داخل المجموعات

المؤتمرات 
والندوات 

  80 122.765 اإلجمالي والملتقیات العلمیة

2.255  
 

.112  
 غیر دالة

 2.686 2 5.372 بین المجموعات
الموسوعات  1.566 78 122.134 داخل المجموعات

 والمجالت العلمیة
  80 127.506 اإلجمالي

1.715  
 

.187  
 غیر دالة

 42.947 2 85.894 بین المجموعات
 االستبانة ككل 40.363 78 3148.328 داخل المجموعات

  80 3234.222 اإلجمالي

1.064  
 

.350  
 غیر دالة
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دول          ائج الج ین نت ة  ) ١٨( تب ستوى الدالل د م صائیٍة عن ٍة إح روق ذات دالل ود ف دم وج               ع
) ≥ ي     في متوسطات تقدیرات العینة حول س  ) ٠٫٠٥ ة ف سام أصول التربی بل تطویر العالقة بین أق

ھ       ف مجاالت سعودیة بمختل رة    ،الجامعات ال ة      ، تعزى الختالف الخب ال المعنوی یم احتم ث جاءت ق  حی
  ). ٠٫٠٥ ≤ (أكبر من مستوى المعنویة ) ف(المصاحبة لقیمة 

در             ة ی ة المختلف راتھم التعلیمی دریس بخب ة الت ة     وقد یرجع ذلك إلى كون أعضاء ھیئ كون أن العالق
أمول         زال دون الم ا ت سعودیة م ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی ین أق ھدتھ   ،ب ا ش رغم مم ى ال  عل

یم     ة التعل ي منظوم ٍة ف ٍة ملحوظ وراٍت إیجابی ن تط رة م ود األخی ي العق سعودیة ف ة ال ة العربی المملك
ة خصوصاً     ،الجامعي عموماً  ي    وسعي  وزار ، وفي مجال تدریس تخصص أصول التربی یم ف ة التعل

ة           سام العلمی ستوى األق ى م سعودیة عل ات ال ي الجامع ودة ف اییر الج ق مع رة لتطبی سنوات األخی ال
  .المختلفة 

  : الفروق وفق متغیر الجنس -رابعًا 
ار  روق اإلحصائیة     ) Independent Samples Test) (ت(      تّم استخدام اختب ة الف ة دالل لمعرف

راد ال   تجابات أف طات اس ین متوس ي       ب ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ول س ة ح عین
  :یوّضح ذلك) ١٩( والجدول ، والتي تعزى الختالف الجنس،الجامعات السعودیة

  )١٩(جدول
للكشف عن الفروق بین متوسطات استجابات العینة حول سبل تطویر العالقة ) ت(نتائج اختبار 

   الجنسة وفق متغیربین أقسام أصول التربیة في الجامعات السعودی

  مستویات  المحور
االنحراف  المتوسط المتغیر

درجة  قیمة ت المعیاري
 الحریة

قیمة احتمال 
 المعنویة

 الجوانب اإلداریة 0.35 2.59 ذكر
 0.36 2.28 أنثى

3.824 79 .000  
 دالة

 الدراسة الجامعیة 0.38 2.45 ذكر
 0.46 2.43 أنثى

.235 79 .814  
 غیر دالة

 0.35 2.53 ذكر
  295. 79 1.054 0.30 2.45 أنثى دراسات العلیاال

 غیر دالة
المؤتمرات والندوات  0.28 2.80 ذكر

 0.19 2.86 أنثى والملتقیات العلمیة
1.014 79 .314  

 غیر دالة
الموسوعات والمجالت  0.27 2.82 ذكر

  577. 79 560. 0.23 2.85 أنثى العلمیة
 غیر دالة

  250. 79 1.158 0.26 2.57 أنثى تبانة ككلاالس 0.23 2.63 ذكر
 غیر دالة

دول        ائج الج ین نت ة      ) ١٩(تب ستوى الدالل د م صائیٍة عن ٍة إح روق ذات دالل ود ف دم وج  ≤ (ع
ي         ) ٠٫٠٥ ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ول س ة ح دیرات العین طات تق ي متوس ف

سعودیة، تعزى    ات ال ة     الجامع ة المصاحبة لقیم ال المعنوی یم احتم ث جاءت ق تالف الجنس، حی الخ
ة  ) ف( ستوى المعنوی ن م ر م ق    ،)٠٫٠٥ ≤ (أكب ور األول المتعل ي المح روق ف دت الف ا وج  بینم

ى سبل   ، وكانت الفروق في صالح أعضاء ھیئة التدریس الذكور   ،بالجوانب اإلداریة   فھم یوافقون عل
ر      تطویر العالقة بین أقسام أصول   ة بصورة أكب ب اإلداری ي الجوان التربیة في الجامعات السعودیة ف

  .مما تراھا عضوات ھیئة التدریس اإلناث 
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ات       ین أو البن ة للبن        وقد تعزى ھذه النتائج إلى محدودیة العالقات القائمة بین أقسام أصول التربی
ة   بما یعزز جودة ، وحاجتھا إلى تطویر تلك العالقات ،على حد السواء   العمل التربوي باألقسام العلمی

  .في مجال أصول التربیة ویحقق أھدافھا 
  :النتائج والتوصیات والمقترحات : الفصل الخامس 

  :في ضوء البحث المیداني توصل الباحث إلى : النتائج 
بل       .١ ى س سعودیة عل ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص دریس بأق ة الت ضاء ھیئ ة أع موافق

ین  ة ب رة   تطویر العالق ٍة كبی سعودیة بدرج ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ط ، أق  بمتوس
  ) .2.61(حسابي 

رٍة             .٢ ٍة كبی ت بدرج ي حظی ة المجاالت الت ي مقدم ة ف جاء مجال الموسوعات والمجالت العلمی
ي          ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق دریس لتط ة الت ضاء ھیئ دى أع ة ل ن الموافق م

ات          ،)2.83( حسابي  بمتوسط ،الجامعات السعودیة  دوات والملتقی ؤتمرات والن ھ مجال الم  یلی
ا  ،)2.82( بمتوسط حسابي  ،العلمیة ھ  ،)2.50( بمتوسط حسابي  ، ثم مجال الدراسات العلی  یلی

ة  ب اإلداری ال الجوان سابي،مج ط ح ة ،)2.47( بمتوس ة الجامعی ال الدراس رًا مج  ، وأخی
 ) .2.44(بمتوسط حسابي

ة   .٣ ویر العالق بل تط ر س ت أكب ي     تمثل سعودیة ف ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق  ب
ي             ة ف ول التربی سام أص ضاء أق شتركة ألع ات م دة بیان اد قاع ي إیج ة ف ب اإلداری الجوان

شاء               ،الجامعات السعودیة  ن خالل إن سام المختصة م ین األق ي ب ل التواصل اإللكترون  وتفعی
ین   وتمثلت أقل السبل في توحید اإلج،منصات إلكترونیة تجمعھا  راءات النظامیة واإلداریة ب

 .األقسام فیما یتعلق بالمقررات والخطط الدراسیة 
ي مجال           .٤ سعودیة ف تمثلت أكبر سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات ال

دقیق           الدراسة الجامعیة في انتداب بعض األساتذة إلقامة محاضرات دراسیة في تخصصھ ال
رى    ات األخ ي الجامع ر  ا(ف تاذ الزائ سام   ،)ألس ین األق اھج ب ادل الخطط الدراسیة والمن  ، وتب

 .وتمثل أقل السبل في توحید المقررات الدراسیة قدر المستطاع 
ي مجال           .٥ سعودیة ف تمثلت أكبر سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات ال

دكت      ة للماجستیر وال ة     الدراسات العلیا في تبادل الرسائل العلمی سام أصول التربی ین أق وراه ب
سعودیة  ات ال ي الجامع ائل    ،ف ى الرس راف عل ال اإلش ي مج سام ف ین األق رات ب ادل الخب  تب

ا              ،العلمیة رامج الدراسات العلی ي ب دات ف دد الوح اھج وع د المن ي توحی سبل ف  وتمثلت أقل ال
 .قدر االستطاعة 

ي مجال    تمثلت أكبر سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في        .٦ سعودیة ف الجامعات ال
ي           سوبیھا ف شاركة من سام م سھیل األق ي ت ة ف ات العلمی دوات والملتقی ؤتمرات والن الم

رى    سام األخ ا األق ي تقیمھ دوات الت ؤتمرات والن ة   ،الم سام المعنی ضاء األق ز أع  وتحفی
ة     ات العلمی دوات والملتقی ؤتمرات والن ي الم شاركة ف ول     ،للم شاور ح ي الت ا ف ل أقلھ  وتمث

 .اوین المؤتمرات والمشاركة فیھا عن
ي مجال           .٧ سعودیة ف تمثلت أكبر سبل تطویر العالقة بین أقسام أصول التربیة في الجامعات ال

ى           ات لإلشراف عل ن سائر الجامع ٍة م الموسوعات والمجالت العلمیة في تكوین لجاٍن علمی
ضویتھا     ي ع شاركة ف ة والم الت العلمی ة الخا  ،المج الت العلمی ادل المج ول   وتب ة بأص ص

ي القضایا          ،التربیة بین األقسام   ًة ف ة موسوعًة علمی  وتمثل أقلھا في تبّني أقسام أصول التربی
 .التربویة تشترك فیھا جمیع األقسام المعنیة في الجامعات السعودیة 

في متوسطات تقدیرات ) ٠٫٠٥ ≤ (وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائیٍة عند مستوى الداللة        .٨
اً        العینة حول سبل تط  سعودیة عموم ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی ین أق  ،ویر العالقة ب
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صوصاً    ا خ ات العلی ال الدراس ة ومج ب اإلداری ة بالجوان االت المتعلق ي المج زى ،وف  تع
ة  تالف الجامع ي        ،الخ ة ف سم التربی دریس بق ة الت ضاء ھیئ الح أع ي ص روق ف ت الف  وكان

 .الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة 
و  .٩ دم وج ة ع ستوى الدالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل طات ) ٠٫٠٥ ≤ (د ف ي متوس ف

سعودیة             ات ال ي الجامع ة ف سام أصول التربی تقدیرات العینة حول سبل تطویر العالقة بین أق
ة ، تعزى الختالف الخبرة   ،بمختلف مجاالتھ  روق    ، والجنس ، والدرجة العلمی دت ف ا وج  بینم

ب   ي الجوان ة ف ویر العالق بل تط ي س ا ف ات العلی ال الدراس ة ومج تالف ،اإلداری زى الخ  تع
تاذ               ،الدرجة العلمیة  ى درجة أس دریس عل ة الت ي صالح أعضاء ھیئ روق ف ت الف ا  ، وكان  كم

ت          وجدت فروق في سبل تطویر العالقة في الجوانب اإلداریة تعزى الختالف الجنس وكان
 . الفروق في صالح أعضاء ھیئة التدریس الذكور 

   :التوصیات
  :بناًء على ما توصل الباحث من نتائج فإنھ یوصي بما یلي              

سب    -١ سعودیة ح ات ال ي الجامع ة ف ول التربی سام أص ین أق ة ب ویر العالق بل تط ل س رورة تفعی  ض
  .المجاالت التي توصل لھا البحث المیداني 

سام                -٢ ة األق ة وبقی سام أصول التربی ین أق ة ب ة تطویر العالق ا     التأكید على أھمی ة األخرى بم العلمی
  .یحقق المستوى المطلوب لھا في أداء رسالتھا العلمیة والتربویة 

ة             -٣ ة وتطویر العالق ة تقوی ة بأھمی سام أصول التربی دریس بأق ة الت ین أعضاء ھیئ وعي ب ق ال  تعمی
ى        ي اإلشراف عل بینھم وبین زمالئھم في الجامعات األخرى من خالل المشاركة العلمیة سواًء ف

  .ل العلمیة أو مناقشتھا أو المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة أو غیرھا الرسائ
دریس           -٤ ة الت ضاء ھیئ ضویتھا أع ولى ع شتركة یت ة م ة تربوی الت علمی شاء مج ى إن ل عل  العم

  .  بالجامعات السعودیة في تخصص أصول التربیة 
سعودیة      السعي في إیجاد قاعدة بیاناٍت مشتركٍة للمتخصصین في أصول ا        -٥ ات ال ي الجامع ة ف لتربی

  .وتفعیل التواصل االلكتروني بینھم 
ة محاضراٍت         -٦  فتح المجال للمتخصصین في أصول التربیة النتدابھم إلى الجامعات األخرى إلقام

  ) .األستاذ الزائر (  وھو ما یسمى ،دراسیٍة في تخصصھم الدقیق
ول الت     -٧ سام أص ین أق ة ب ائل العلمی ادل الرس ل تب سعودیة   تفعی ات ال ة بالجامع ادل  ،ربی ذلك تب  وك

  .الخبرات بین األقسام في مجال اإلشراف على الرسائل العلمیة أو مناقشتھا 
سام األخرى           -٨ ا األق ي تقیمھ ة الت دوات العلمی ؤتمرات والن  تسھیل األقسام مشاركة منسوبیھا في الم

  .في الجامعات السعودیة 
  :باحث بعض األبحاث إكماًال لھذا البحث وبناًء على ذلك یقترح ال             

ة نظر أعضاء              - ن وجھ سعودیة م ات ال ي الجامع ة ف معوقات التواصل بین أقسام أصول التربی
 .ھیئة التدریس 

 .سبل تطویر العالقة بین األقسام العلمیة األخرى في الجامعات السعودیة  -

 .سبل تطویر العالقة بین الجامعات السعودیة  -
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  :فھرس المصادر والمراجع 
اض ،التعاون اإللكتروني بین األقسام العلمیة ، خالد بن علي   ،الخریجي -  ، مقال في جریدة الری

 .ه ١٤٣٤ / ٥ / ٢٠ السنة ،١٦٣٥٢العدد 
  .ـھ١٤٢٤ ،٣ ط ، الریاض، دار السالم،البحث العلمي ، عبدالعزیز،الربیعة -
  .ـھ١٤١٦ ،٦ ط ، جدة، دار الشروق،ميكتابة البحث العل ، عبدالوھاب،أبو سلیمان -

 .ـھ١٤١٥ ،١ ط ، بیروت،مؤسسة الرسالة ،قواعد أساسیة في البحث العلمي ، سعید،صیني -
امري - د،الع داهللا محم ي    ، عب ة ف ا التربوی ات العلی رامج الدراس ة لب شراكات األكادیمی اء ال بن

اب ،)رح تصور مقت( الجامعات السعودیة في ضوء نماذج تدویل التعلیم العالي     :  ضمن كت
   .ـھ١٤٣٨ ، جامعة القصیم،٢٠٣٠أبحاث مؤتمر دور الجامعات السعودیة في تفعیل رؤیة 

سلوكیة      ، صالح ،العساف - وم ال ي العل ث ف ان  ،المدخل إلى البح ة العبیك اض ، مكتب  ،١ ط ، الری
   .ـھ١٤٠٩

سیري - سین،ع د ح ام لت  ، خال یم الع ة والتعل ات التربی رامج كلی ین ب ل ب یط للتكام ویر التخط ط
یة  ادة المدرس ة      ،القی وم التربوی سعودیة للعل ة ال شر للجمعی سابع ع ؤتمر ال دم للم ث مق  بح

الي  :  تحت عنوان ،)جستن  ( والنفسیة   ام والع ي   ،التكامل التربوي بین التعلیم الع د ف  والمنعق
   .ـھ١٤٣٧ عام ،جامعة الملك سعود

ة  - دالخالق ،عطی ار عب ی     ، مخت وي ب ل الترب صریة للتكام اق ع یم   نحو آف ام والتعل یم الع ن التعل
ة       ،العالي  تصور مقترح   وم التربوی سعودیة للعل ة ال سابع عشر للجمعی  بحث مقدم للمؤتمر ال

الي  :  تحت عنوان ،)جستن  ( والنفسیة   ام والع ي   ،التكامل التربوي بین التعلیم الع د ف  والمنعق
  .ـھ١٤٣٧ عام ،جامعة الملك سعود

 .ھـ ١٤٢٨ ،٥ ط ، األردن، دار المسیرة،مناھج البحث ، سامي محمد،ملحم -
المیة  - ة اإلس ة ص  ،الجامع سم التربی ل ق ة ،١٢ دلی ة طیب ة  ، جامع ول التربی سم أص شرة ق  ،     ن

  .٣ص 
  


