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   ملخص البحث  
البينية  الدراسات  واقع  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هدفت 
ومن  تواجهها،  التي  والتحديات  الرتبوية،  البحوث  يف 
هذه  ولتحقيق  لتطويرها؛  املقرتحات  بعض  تقديم  ثم 
إعداد  تم  كام  الوصفي،  املنهج  استخدام  تم  األهداف 
هيئة  من  عضًوا   )55( قوامها  عينة  عىل  طبقت  استبانة 
بجامعة  الرتبية  بكليتي  الرتبوية  العلوم  بقسم  التدريس 
العام  من  الثاين  الدرايس  الفصل  خالل  وذلك  املجمعة، 
النتائج  أبرز  من  وكان  )١44٢-١44٣هـ(.  الدرايس 
البحوث  يف  البينية  الدراسات  مستوى  انخفاض  ييل:  ما 
الرتبوية، بينام كان هناك ارتفاع يف مستوى التحديات التي 
البينية،  الدراسات  إجراء  عند  الرتبوية  البحوث  تواجهها 
عينة  استجابات  يف  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم  مع 
وجود  النتائج  أظهرت  كام  والتحديات،  للواقع  الدراسة 
الدراسات  لتطوير  تقديمها  تم  التي  املقرتحات  من  عدد 
تم  السابقة  النتائج  ويف ضوء  الرتبوية.  البحوث  يف  البينية 
التجارب  من  اإلفادة  أمهية  منها:  التوصيات  بعض  وضع 
الرتبوية،  البحوث  إجراء  عند  التخصصية  غري  واخلربات 
املختلفة  التخصصات  بني  البحثية  الرشاكات  وإجراء 
الفرق  دور  وتفعيل  واملجتمعية،  الرتبوية  املشكالت  حلل 
البحثية لتعزيز مشاركة الباحثني واألكاديميني الرتبويني يف 
إجراء الدراسات البينية، وزيادة ميزانيات متويل اجلامعات 
واقرتحت  الرتبوية.  البحوث  يف  البينية  للدراسات 
إلجراء  البحثية  املهارات  حول  دراسة  إجراء  الدراسة: 
الدراسات البينية وكيفية إكساهبا للباحثني، وأخرى حول 

Abstract
The current study aimed to recognize the real-
ity of interdisciplinary studies in educational 
research and the encountered challenges, and 
to provide developmental recommendations. 
The author implemented a descriptive method-
ology and constructed a questionnaire. From 
the faculty of education at Majmaah University 
(55) teaching member participated in the study 
during the second semester 1442/ 1443 hijri. 
Analyses of data found that the level of inter-
disciplinary studies in educational research was 
low, in addition the challenges level encounter-
ing educational interdisciplinary research was 
high, differences between respondents answers 
on the reality and challenges was insignificant, 
and recommendations offered to develop inter-
disciplinary studies in educational research vol-
ume was high. In light of the results, the author 
recommends to benefit from non-specialized ex-
periences in conducting educational research, to 
seek partnerships between different disciplines 
in solving educational and communal problems 
and developmental issues, to activate the role of 
research teams to enhance researchers, educa-
tionalists and academics participation in interdis-
ciplinary studies, and to increase university fund 
budgets to conduct educational interdisciplin-
ary studies. In addition, the author recommends 
conducting a study involving interdisciplinary 
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مقدمة:

ــة  ــم واملعرف ــن العل ــارع يف ميادي ــور املتس ــل التط يف ظ
ــمى  ــا يس ــة إىل م ــرت احلاج ــي ظه ــث العلم والبح
املجتمــع  احتياجــات  ملواكبــة  البينيــة  بالدراســات 
ل هــذه النوعيــة مــن  ومتطلبــات التنميــة، إذ تشــكِّ
ــن  ــه م ــا متثل ــني؛ مل ــا للباحث ــاًل خصًب ــات جم الدراس
ــاه  ــة يف دراســة ظواهــر املجتمــع املختلفــة وقضاي أمهي

ومشــكالته املعقــدة.
وإن املتأمــل يف تأثــري التطــور والتغــري الــذي حلــق 
ــه مــن الــروري اخلــروج  املجتمعــات اليــوم جيــد أن
مــن املعرفــة التخصصيــة إىل جمــالت أكثــر دجمًــا 
ــك  ــدًدا؛ وذل ــموًل وتع ــر ش ــة أكث ــة، وإىل معرف ومرون
مــن خــالل النفتــاح بــني التخصصــات وتفعيــل 
التصــال  لتحقيــق  بينهــا  فيــام  البينيــة  العالقــات 

والتبــادل املعــريف.
وعــىل الرغــم مــن أمهيــة العلــوم املتخصصــة يف تنميــة 
الفكــر اإلنســاين ومســاعدته يف حل املشــكالت، إل أن 
املبالغــة يف رســم حــدود التخصصــات لــه انعكاســاته 
عــىل تركيــز تفكــري اإلنســان يف جمــال حمــدد؛ ممــا جيعلــه 
منغلًقــا يف دائــرة بحثيــة ضيقــة ومنعزلــة، تتســبب 
ــمول  ــة يف الش ــامته املتمثل ــم س ــم أله ــدان العل يف فق
ــة  ــه البحثي ــه وعالقات ــل يف جمالت ــاح والتواص والنفت
املشــرتكة مع التخصصــات األخرى )حســن، ٢0١4(.
نحــو  التوجــه  أن  إىل   )٢0١5( العــاين  وتشــري 
الدراســات البينيــة سيســهم يف توســيع دائــرة البحــث 

العلمــي كونــه يســمح بالخرتاقــات اآلمنــة للمعرفــة 
واملنهجيــة بــني التخصصــات، يف الوقــت الــذي حيافــظ 
ــة للبنيــة  عــىل احلــدود التخصصيــة والضوابــط العلمي
املعرفيــة التــي تتعامــل معهــا تلــك العلــوم املتخصصــة 
ــي  ــي ل يعن ــص البين ــة، فالتخص ــا البحثي ومقتضياهت
ــد  ــاول أن جي ــل حي ــرد، ب ــص املنف ــة التخص ــو هوي حم
ــل  ــوات يتواص ــاد قن ــىل إجي ــاعده ع ــة تس ــًرا علمي أط
ــرى  ــارف األخ ــات واملع ــع التخصص ــا م ــن خالهل م
التــي تبعــث فيــه احليويــة والنشــاط والنمــو املســتمر.
ــة  ــات البيني ــده )٢0١6: ١57( أن الدراس ــد عب ويؤك
ــا يف  ــت هدًف ــريف ليس ــل املع ــىل التفاع ــد ع ــي تعتم الت
حــد ذاهتــا، بــل وســيلة لدعــم جهــود بحثيــة ملواجهــة 
ــن  ــية، يمك ــة تنافس ــز بيئ ــة، وتعزي ــكالت جمتمعي مش
مــن خالهلــا احلصــول عــىل املعرفــة مــن خــالل تكامــل 

ــدة. ــة جدي ــالت بحثي ــة جم وصياغ
أن   (,Klien  393-415  :2012) كلــني  ويذكــر 
ــد  ــريف واح ــل مع ــن حق ــق م ــة تنطل ــات البيني الدراس
مــع ربطــه بحقــول معرفيــة أخــرى بقصــد حــل 
املشــكالت التــي تتســم بالتعقيــد، بحيــث يتعــذر 
التعامــل معهــا بشــكل كاٍف مــن خــالل حقــل واحــد، 
بينــام يميــز حســن )٢0١4: ٢4١- ٢50( بــني مفاهيــم 
ثالثــة للوصــول ملفهــوم الدراســات البينيــة؛ فاملامرســة 
املتعــددة املياديــن تعــرف بكوهنــا حمــل التقــاء باحثــني 
ــظ  ــرتك حيتف ــوع مش ــول موض ــة ح ــن خمتلف ــن ميادي م
مفاهيمــه  بخصوصيــة  معاجلتــه  لــدى  منهــم  كل 
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ومناهجــه وختصصــه، بينــام يشــري مفهــوم العربميدانيــة 
إىل ذلــك النشــاط املعــريف الــذي خيــرتق خمتلــف 
ــدود،  ــن ح ــا م ــل بينه ــا يفص ــاة م ــوم دون مراع العل
أمــا البينيــة فتفــرتض احلــوار وتبــادل املعلومــات 
ــني  ــني متخصص ــج ب ــة واملناه ــراءات التحليلي واإلج
ــي  ــدة، فه ــكلة واح ــة مش ــدة ملعاجل ــن عدي ــن ميادي م

ــادل. ــراء املتب ــل واإلث ــتدعي التفاع تس
7( ومركــز  الشــايع )١4٣7: 6-  وأشــار كل مــن 
أهــداف  إىل   )١0  -9  :٢0١7( الواعــدة  األبحــاث 

الدراســات البينيــة كالتــايل:
ــدارس 	  ــل امل ــط وتكام ــي رب ــة: وتعن ــج املعرف دم

الفكريــة واملهنيــة والتقنيــة للوصــول إىل خمرجــات 
ــة عــىل العلــوم األساســية  ــة مبني ذات جــودة عالي

ــة.  والطبيعي
اإلبــداع يف طــرق التفكــري: وتعنــي تطويــر القــدرة 	 

ــن  ــات م ــزج املعلوم ــا وم ــرض القضاي ــىل ع ع
وجهــات نظــر متعــددة لتحــدي الفرتاضــات 
ــار  ــق فهمهــا، مــع اعتب ــي بنيــت عليهــا وتعمي الت
مــن  والتحقيــق  البحــث  أســاليب  اســتخدام 
املشــكالت  لتحديــد  املتنوعــة  التخصصــات 
واحللــول    للبحــث خــارج نطــاق النظــام الواحد.

الختالفــات 	  إدراك  ويعنــي  التكامــل:  حتقيــق 
بــني التخصصــات املختلفــة للوصــول إىل وحــدة 
ــة  ــن رؤي ــموًل م ــر ش ــة واألكث ــة املتكامل املعرف

ــد.  ــص واح ختص
ــات 	  ــراء الدراس ــة إىل إج ــة: فاحلاج ــاج املعرف إنت

البينيــة أصبحــت اآلن أقــوى مــن أي وقــت مىض، 
ويرجــع ذلــك إىل أن العديــد مــن املشــكالت 
ــل  ــن أن حت ــع ل يمك ــم املجتم ــي هت ــدة الت املتزاي
بشــكل كاٍف عــن طريــق ختصــص واحــد معــني، 
وإنــام تتطلــب دراســات بينيــة ذات رؤى واضحــة 
تعتمــد عــىل الطــرق احلديثــة وعــىل باحثــني 

ــدة. ــارف جدي ــاج مع ــني إلنت مؤهل

ــت  ــي تناول ــات الت ــن الدراس ــد م ــرزت العدي ــد ب وق
ــا:  ــة منه ــات البيني الدراس

دراســة أبــو ســمرة )٢007( التــي هدفــت إىل اســتقراء 
ــطينية  ــات الفلس ــا يف اجلامع ــات العلي ــع الدراس واق
والرتقــاء هبــا إىل مــا يلبــي متطلبــات التنمية الشــاملة، 
ــت  ــي، وتوصل ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس واس
إىل وجــود احتياجــات عاليــة يف كل مــن املجــال املهنــي 
واألكاديمــي والجتامعــي، وإىل وجــود خلــل وقصــور 
يف البحــوث العلميــة، حيــث ل تقدم معاجلـــة جوهرية 
ــن  ــدء م ــدة الب ــل قاع ــة، وتغف ــكالت العرصي للمش
حيــث انتهــت إليــه البحــوث والدراســات األخــرى، 
وأوصــت بالرتكيــز عــىل الدراســات البينيــة يف خطــط 
الدراســات العليــا، وربــط البحــوث التطبيقيــة بخطــط 

التنميــة القتصاديــة والجتامعيــة.
       ودراســة نيويــل(Newell,2010) التــي هدفــت إىل 
ــات  ــه الدراس ــي تواج ــات الت ــن الصعوب ــف ع الكش
ــرت  ــي، وأظه ــج الوصف ــتخدمت املنه ــة، واس البيني
النتائــج عــدم جديــة بعــض الدراســات البينيــة، حيــث 
ــب  ــايل تتطل ــا املث ــات يف بعده ــذه الدراس ــرة ه أن فك
ــىل  ــني ع ــني معرفي ــث بحقل ــة الباح ــة إحاط بالروري
ــة إىل حــد مــا، بدرجــة قــد  األقــل، وهــي فكــرة مثالي

ــة.  ــة حقيقي ــات ذات قيم ــا تطبيق ــد هل ــدر أن جت ين
Wilson & Zam-) ــربلن ــون وزام ــة ويلس         دراس
عــن  الكشــف  إىل  هدفــت  berlan, 2010)التــي 

مســؤولية اجلامعــات يف حتقيــق مواءمــة خمرجاهتــا 
ــج  ــتخدمت املنه ــل، واس ــوق العم ــات س ــع متطلب م
ــتخدام  ــىل رضورة اس ــج ع ــدت النتائ ــي، وأك الوصف
ــة  ــة الطلب ــل هتيئ ــن أج ــة م ــات البين ــوث الدراس بح
لســوق العمــل وتلبيــة احتياجــات املجتمــع، وأوصــت 
يف  الرتبويــة  البحــوث  تفعيــل  بــرورة  الدراســة 

ــات. ــف اجلامع خمتل
هدفــت  التــي   (Moti,2012)مــويت ودراســة 
البينيــة،  الدراســات  إجــراء  صعوبــات  لدراســة 
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ــرت  ــي، وأظه ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس واس
النتائــج مجلــة مــن الصعوبــات عــىل رأســها قلــة 
املنــح التمويليــة، وقلــة املــدارس العلميــة التــي تتبنــى 

الدراســات البينيــة.
ودراســة هولــت  (Holt, 2013) التــي هدفــت إىل 
ــة باملشــاركة  ــة املتعلق ــاءات الفردي الكشــف عــن الكف
الفعالــة يف التفاعــالت البحثيــة البينيــة والتجــارب 
التعليميــة املســتخدمة يف تيســري تطــور الكفــاءات 
ــم اجلامعــي، واســتخدمت الدراســة  ــة يف التعلي الفردي
ــتبانة كأداة  ــىل الس ــدت ع ــي، واعتم ــج الوصف املنه
ــارة  ــة عب ــة الدراس ــت عين ــات، وكان ــع املعلوم جلم
ــدا  ــدا ونيوزيلن ــرتاليا وكن ــن اس ــا م ــن )١9( باحًث ع
والوليــات املتحــدة، وأظهــرت النتائــج أن التجــارب 
التعليميــة التــي تعــزز الكفــاءات الفرديــة يف البحــوث 
ــة  ــاركة يف عملي ــج، واملش ــر املناه ــي: تطوي ــة ه البيني
واإلدارة  اجلامعــي  الدمــج  وأســاليب  التدريــب، 
والقيــادة، وأوصــت الدراســة بــرورة تطويــر برامــج 
ــة. ــة الفعال ــارات البحثي ــىل امله ــني ع ــب الباحث تدري

ودراســة كاراكــوس ( Karakus, 2014) التــي 
هدفــت إىل تقييــم آراء املعلمــني حــول ممارســات 
نمــوذج برنامــج التخصصــات البينيــة يف التعليــم، 
ــع  ــون جمتم ــي، وتك ــج الوصف ــىل املنه ــدت ع واعتم
ــة يف  ــة يف أضن ــة الثانوي ــي املرحل ــن معلم ــة م الدراس
تركيــا، واشــتملت العينــة عــىل )٢9( معلــاًم ومعلمــة، 
ــت  ــة، وتوصل ــالت كأداة للدراس ــتخدمت املقاب واس
الدراســة إىل أن املعلمــني يفضلــون وجــود ارتباطــات 
بــني املقــررات التعليميــة، ويــرون مــن إجيابيــات 
التعليــم القائــم عــىل التخصصــات البينيــة زيــادة 
ــم  ــز التعل ــة، وتعزي ــل املعرف ــي، ونق ــاح األكاديم النج
اهلــادف، وجــذب النتبــاه وتطويــر املهــارات البحثيــة، 
الالزمــة  اإلجــراءات  باختــاذ  الدراســة  وأوصــت 
ملســاعدة املعلمــني يف اســتخدام أســلوب التخصصــات 
البينيــة بفاعليــة يف املامرســات التعليميــة والهتــامم 

ــج. ــب والدم ــات التدري بعملي
ــت  ــي هدف ــريي ( Perry, 2014) الت ــة ب ودراس
إىل الكشــف عــن العوامــل املؤثــرة عــىل التعــاون 
عــىل  واعتمــدت  البينيــة،  للتخصصــات  البحثــي 
املنهــج الوصفــي، وتكــون جمتمــع الدراســة مــن )١5( 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، واســتخدمت املقابــالت 
الشــخصية، وتوصلــت الدراســة إىل أن فريًقــا مــن 
ــل  ــه ح ــددة يمكن ــات املتع ــني ذوي التخصص الباحث
ــا، وأن  ــراد حله ــني األف ــن للباحث ــكالت ل يمك مش
ــة  ــات البيني ــه الدراس ــي تواج ــات الت ــم املعوق ــن أه م
ــة،  ــات اجلامع ــفافية سياس ــدم ش ــم، وع ــص الدع نق
ــات  ــة الكلي ــم إنتاجي ــراءات تقيي ــع إج ــدم وض وع
مــن التخصصــات البينيــة، وأوصــت الدراســة بأمهيــة 
التوســع يف جمــال التخصصــات البينيــة وزيــادة دعمها.
ودراســة أمــني )٢0١5( التــي هدفــت إىل وضــع 
ــج  ــتحداث برام ــي باس ــم اجلامع ــر التعلي ــة لتطوي رؤي
ــج  ــة املنه ــتخدمت الدراس ــة، واس ــات البيني للدراس
الوصفــي، واعتمــدت عــىل الســتبانة كأداة جلمــع 
املعلومــات، وأظهــرت النتائــج أن هنــاك برامــج رائــدة 
يف جمــال التخصصــات البينيــة اســتحدثتها بعــض 
ــرورة  ــة ب ــت الدراس ــعودية، وأوص ــات الس اجلامع
ــى  ــر بن ــة لتظه ــات مزدوج ــام ذات ختصص ــج أقس دم

ــات. ــذه التخصص ــدة هل ــة جدي معرفي
ودراســة إبراهيــم )٢0١6( التــي هدفــت إىل 
التعــّرف عــىل مســتوى ثقافــة الدراســات البينيــة 
ــة  ــوم الجتامعي ــس يف العل ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ل
بجامعــة نجــران، ودورهــا يف حتقيــق التنميــة املســتدامة 
باملجتمــع، والكشــف عــن أهــم املعّوقــات التــي 
ــد  ــات، وق ــك الدراس ــل تل ــام تفعي ــاًل أم ــف حائ تق
أســفرت نتائــج الدراســة عــن ضعــف مســتوى ثقافــة 
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــات البيني الدراس

ــا. ــات تفعيله ــتوى معّوق ــاع مس وارتف
Razmak & Be-)         ودراســة رازمــاك وبيالنجــر
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langer, 2016) التــي هدفــت إىل التعــرف عــىل مــدى 

إمكانيــة توفــري منصــة للتخصصــات املتكاملــة تدعــم 
الدراســات البينيــة بــام يتامشــى مــع السياســة الداخليــة 
ــيل  ــج التحلي ــتخدمت املنه ــة، واس ــح اخلارجي واللوائ
النظــري لستكشــاف مفاهيــم قواعــد املعرفــة احلاليــة 
واســتخداماهتا  وفوائدهــا  التخصصــات  متعــددة 
بوصفــه منهًجــا مبتكــًرا يربــط بــني هــذه التخصصــات 
ــوارد  ــص م ــة لتخصي ــن املعني ــخاص واألماك واألش

ــال. ــو فع ــىل نح ــات ع اجلامع
إىل  هدفــت  التــي   )٢0١7( مظهــر  ودراســة 
ــة  ــني املهــارات العلمي الكشــف عــن مــدى الفجــوة ب
ــارات  ــني امله ــة وب ــة اخلرجي ــا الطالب ــع هب ــي تتمت الت
ــة  ــة احلال ــتخدمت دراس ــص، واس ــة للتخص املخطط
 )١4( العينــة  عــدد  وبلــغ  املقننــة،  والختبــارات 
طالبــة، وأظهــرت النتائــج وجــود فجــوة بــني املخطــط 
والواقــع يف جانــب املهــارات العمليــة، وأوصــت 
ــة  ــارات العملي ــني امله ــج ب ــرورة الدم ــة ب الدراس

ــص. ــارات التخص ــني مه وب
درســت  التــي   )٢0٢0( الفــوزان  ودراســة 
أوجــه الضعــف يف املهــارات الوظيفيــة للخرجيــني 
ــىل  ــا ع ــدود تداعياهت ــة وح ــات الرشعي يف التخصص
ــة  ــول علمي ــاد حل ــعًيا وراء إجي ــل؛ س ــوق العم أداء س
ــات  ــات والدراس ــج التخصص ــالل برام ــن خ ــا، م هل
البينيــة، واســتعرضت الــدور املنــوط بمنشــآت القطــاع 
ــف،  ــذا الضع ــد ه ــىل س ــل ع ــام للعم ــاص والع اخل
ــاءت  ــي، وج ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس واس
ــاء  ــة بن ــة لكيفي ــة الدقيق ــاد الرؤي ــد افتق ــج لتؤك النتائ
ــام  ــات، ب ــذه التخصص ــبة هل ــة املناس ــات البيني الدراس
يســتلزم تطويــر آليــة البحــث العلمــي وزيــادة الرشاكــة 

يف التخطيــط والدراســات.  
ــت  ــي هدف ــس )٢0٢0( الت ــد وأن ــة حمم ودراس
البينــي واختالفــه عــن  املنهــج  التعــرف عــىل  إىل 
مســتقبل  وبيــان  املعتمــدة،  الجتامعيــة  املناهــج 

العلــوم الجتامعيــة يف ظــل البينيــة، واســتخدمت 
املنهــج التارخيــي واملنهــج املقــارن واملنهــج الوصفــي، 
واعتمــدت عــىل الوثائــق والســتبانات كأدوات جلمــع 

املعلومــات.
ــة  ــت لدراس ــي هدف ــد )٢0٢١( الت ــة أمح ودراس
ســوق  متطلبــات  عــىل  البينيــة  الدراســات  أثــر 
ــج  ــدت املنه ــامل، واعتم ــص إدارة األع ــل لتخص العم
ــتبانة كأداة  ــتخدمت الس ــي، واس ــي الرتباط الوصف
ــة  ــو هيئ ــن)٢0( عض ــة م ــة مكون ــات عين ــع بيان جلم
تدريــس، وكان مــن أهــم النتائــج وجــود عالقــة 
ــة  ــات البيني ــق الدراس ــني تطبي ــة ب ــة إحصائي ذات دلل
وتوافــق خمرجــات التعليــم يف ختصــص إدارة األعــامل 
ــت إىل  ــتقبلية، ودع ــل املس ــوق العم ــات س ــع متطلب م
ــي  ــة الت ــاث العلمي ــات واألبح ــم الدراس رضورة دع
ــات  ــني خمرج ــوة ب ــد الفج ــة؛ لس ــىل البيني ــد ع تعتم

ــل.  ــوق العم ــات س ــم ومتطلب التعلي
التــي هدفــت إىل  البلــوي )٢0٢١(  ودراســة 
التعــرف عــىل اخلــربات العامليــة والعربيــة يف البحــوث 
البينيــة، واســتخدمت املنهــج الوصفــي، وأوصــت 
الدراســة بتفعيــل دور الفــرق البحثيــة لتعزيــز مشــاركة 
طــالب الدراســات العليا يف البحــوث البينيــة، والعمل 
عــىل إنشــاء مراكــز بحثيــة هتتــم بتنميــة مهــارات القرن 

ــاركني. ــني املش ــن للباحث ــادي والعرشي احل
هدفــت  التــي   )٢0٢٢( هيضــة  آل  ودراســة 
إىل التعــرف عــىل متطلبــات تطبيــق إدارة الربامــج 
البينيــة يف كليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك خالــد يف 
ــي،  ــج الوصف ــتخدمت املنه ــة٢0٣0، واس ــوء رؤي ض
ــت إىل أن  ــة، وتوصل ــتبانة كأداة للدراس ــت الس وطبق
املتطلبــات البرشيــة أعــىل املتوســطات احلســابية، تليهــا 
ــريًا  ــة، وأخ ــات التقني ــم املتطلب ــة، ث ــات املادي املتطلب

املتطلبــات اإلداريــة.
التــي   )٢0٢٢( كايس  وآل  خــريي  ودراســة 
ــة يف  ــات البيني ــىل دور الدراس ــرف ع ــت إىل التع هدف
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ــة  ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــة ٢0٣0 م ــق رؤي حتقي
ــج  ــدت املنه ــعودية، واعتم ــات الس ــس باجلامع التدري
تعزيــز  أمهيــة  إىل  الدراســة  وتوصلــت  النوعــي، 
دعــم  مــن خــالل  العلمــي  البحــث  البتــكار يف 
الدراســات البينيــة وتوظيفهــا يف حــل املشــكالت 
لدعــم  والترشيعــات  القوانــني  وســن  البرشيــة، 
الدراســات البينيــة كضوابــط الرتقيــات وبــدل التميــز. 

مشكلة الدراسة:
ــىل رضورة  ــة ع ــد يف املعرف ــاه اجلدي ــد الجت يؤك
ربــط املعلومــات يف نظــام مشــرتك بــني التخصصــات 
ــوي، ٢0٢١: 596(؛  ــع )البل ــات املجتم ــة حاج ملواكب
لــذا حتظــى الدراســات البينيــة بأمهيــة كبــرية يف املعرفــة 
ــة  ــن املعرف ــري يف ميادي ــارع الكب ــًرا للتس ــانية نظ اإلنس

ــي. ــث العلم ــالت البح وجم
ــة  ــي ورؤي ــول الوطن ــج التح ــق برنام ــد انطل وق
مــن  الســعودية وكان  العربيــة  اململكــة  ٢0٣0م يف 
أهــم أهدافــه دعــم جهــود البحــث العلمــي، وتطويــر 
ــهم  ــة تس ــم بطريق ــاليب التقوي ــم وأس ــج والتعلي املناه
يف دفــع عجلــة التنميــة وإنتــاج املعرفــة وهــذا يتحقــق 

ــارف. ــوم واملع ــل يف العل ــامل ومتكام ــج ش بمنه
كــام ســاعد التطــور يف حيــاة اإلنســان وتضاعــف 
ــل،  ــل، والتواص ــة، والنق ــاج واملعرف ــه يف اإلنت حاجات
الســتفادة  يف  والســكن،  والصحــة،  والتعليــم، 
التطبيقيــة مــن ثــامر املعرفــة العلميــة، وتبــني أن الكثــري 
ــا  ــات إىل حله ــاج املجتمع ــي حتت ــكالت الت ــن املش م
ــددة  ــة متع ــكالت مركب ــي مش ــة ه ــردة أو جمتمع منف
ــة  ــة وتقني األوجــه، ممــا يقتــي اجتــامع خــربات علمي
مــن ختصصــات عديــدة، وهبــذا تكتســب الدراســات 
ــود، ٢0١6:  ــتمرار )بنخ ــة باس ــة متضاعف ــة أمهي البيني

.)١7
ــراد  ــراء األف ــا دور يف إث ــة هل ــات البيني فالدراس
بمهــارات  الشــاملة، والرتقــاء  املعرفــة  بجوانــب 

ــد  ــا عن ــف دوره ــي، ول يق ــل املنطق ــري والتحلي التفك
هــذا احلــد؛ بــل يتعــدى إىل التصــدي للتحديــات 
ــق  ــن منطل ــط م ــج واخلط ــث الربام ــتقبلية، وحتدي املس
ــق  ــل حتقي ــن أج ــه م ــع ومتطلبات ــات املجتم احتياج
ــن  ــل م ــوق العم ــم وس ــات التعلي ــني خمرج ــق ب التواف
ناحيــة، وبنــاء أســس جمتمــع املعرفــة مــن ناحيــة 

)العنقــري، ٢0١7: 9(. أخــرى 
أن   )٢5  -٢4  :٢0١6( غيثــري  أكــد  وقــد 
النغــالق العلمــي باســم التخصــص، وعــدم النفتاح 
ــيخ  ــو إل ترس ــا ه ــا م ــتفادة منه ــوم لالس ــىل العل ع
ألســاليب قديمــة ل تفيــد البحــث العلمــي، بــل تزيــد 
مــن فلســفة التخنــدق املعــريف وعــدم النفتــاح يف 
ــات  ــا التخصص ــا هب ــي متدن ــة الت ــر املختلف ــا النظ زواي

ــددة. املتع
هنــاك  أن   )١٢7  :٢0١5( بيومــي  أكــد  كــام 
ضعًفــا يف تنــاول الجتاهــات البينيــة أو برامــج التعليــم 
البينــي يف الدراســات والبحــوث؛ فلــم جيــد حمــاولت 
علميــة جــادة لدراســة هــذه النوعيــة مــن الدراســات، 
كــام كثــرت الشــكوى يف العلــوم الجتامعيــة لعــزوف 
باحثيهــا عــن القــرتاب مــن هــذا امليــدان، نظــًرا لكثرة 

ــة. ــة والتنظيمي ــة واألكاديمي ــات اإلداري املعوق
مــن  الرتبويــة  العلــوم  جمــال  أن  شــك  ول 
البينيــة  التخصصــات  عــىل  القائمــة  املجــالت 
حيــث يشــمل عــىل العمليــة الرتبويــة والتعليميــة 
ــادئ  ــن املب ــد م ــور العدي ــىل تط ــاعد ع ــا، ويس بأكمله
جمــال  يف  البحــث  عــىل  بالرتكيــز  والنظريــات، 
ــىل  ــم ع ــج القائ ــتعانة باملنه ــم والس ــة والتعلي الرتبي
.(Barbareev,2012: 4-5) البينيــة  التخصصــات 
وتكمــن القيمــة احلقيقــة للبحــوث الرتبويــة 
اليــوم يف مــدى قدرهتــا عــىل دفــع عجلــة التقــدم 
العلمــي نحــو مزيــد مــن البحــث والستكشــاف 
ــا،  ــر وضوًح ــدة أكث ــة جدي ــول إىل رؤي ــدف الوص هب
وأكثــر عمًقــا، وتوجيــه هــذه البحــوث إىل موضوعــات 
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وظيفيــة حيتاجهــا التعليــم، وحتقيــق التكامــل والتعاون 
ــال  ــل كل جم ــا جيع ــة مم ــث املختلف ــالت البح ــني جم ب
يثــري اآلخــر بطريقــة أكثــر فاعليــة )احلبيــب، ١996: 

.)٢٣٣
وقد أكــد القضــاة والدويــري )٢0١8: ٣9٣( أن 
البحــث الرتبــوي جمــال مــن جمــالت البحــث العلمــي 
ــول  ــة للوص ــا تربوي ــكالت وقضاي ــة مش ــم بمعاجل هيت
إىل حلــول ممكنــة ومناســبة، ويمهــد لعمليــات التغيــري 
ــل  ــا حل ــة وتوظيفه ــراء املعرف ــوي وإث ــد الرتب والتجدي

هــذه املشــكالت.
ومــن املعلــوم أنــه يقــع عــىل عاتــق كليــات 
ــه،  ــد خمرجات ــم وجتوي ــر التعلي ــؤولية تطوي ــة مس الرتبي
ــال  ــك إدخ ــىل ذل ــة ع ــل املعين ــم العوام ــن أه وأن م
ــذا  ــة، وه ــدة املعرف ــق وح ــة لتحقي ــات البيني الدراس
ــني  ــة ب ــات املرتابط ــالت والعالق ــم الص ــتلزم فه يس
ــا  ــامد عليه ــة والعت ــالت املعرفي ــات واملج التخصص
ــب  ــي يصع ــة الت ــة واملجتمعي ــا العاملي ــل القضاي يف ح
فهمهــا مــن خــالل التخصصــات املنفصلة)الدبــر 

.)956  :٢0١٣ ومخيــس، 
كــام أشــار الغفــريي )٢0١9: ٢( إىل أن البحــوث 
الرتبويــة،  السياســات  رســم  إىل  هتــدف  الرتبويــة 
واختــاذ القــرارات الســليمة مــن أجــل حتســني العمــل 
الرتبــوي وتطويــره يف خمتلــف جوانــب احليــاة العلميــة 
والعمليــة، وفهــم الطبيعــة اإلنســانية، وزيــادة املعرفــة 
ــر  ــح، وتطوي ــث الصحي ــىل البح ــة ع ــة القائم العلمي

ــات.  املجتمع
جمــال  إثــراء  إىل  املاســة  للحاجــة  ونظــًرا 
البحــوث الرتبويــة بالدراســات البينــة لرتســيخ ثقافــة 
ــي  ــزاوج العلم ــة الت ــي بأمهي ــريف والوع ــاج املع الندم
بــني الدراســات املختلفــة؛ كان لبــد مــن تســليط 
ــات  ــن الدراس ــة م ــذه النوعي ــع ه ــىل واق ــوء ع الض
ــات  ــض املقرتح ــم بع ــم تقدي ــن ث ــا وم ــم حتدياهت وأه
ــة يف  ــكلة الدراس ــت مش ــا متثل ــن هن ــا؛ وم لتطويره

ــايل:  ــس الت ــؤال الرئي الس

مــا واقــع الدراســات البينيــة يف البحــوث الرتبويــة ومــا 
التحديــات التــي تواجههــا ومــا مقرتحــات تطويرهــا؟

وتفــرع مــن الســؤال الرئيــس الســابق أســئلة الدراســة 
التاليــة:

مــا واقــع الدراســات البينيــة يف البحــوث الرتبويــة . ١
ــة التدريــس بقســم  مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئ
بجامعــة  الرتبيــة  بكليتــي  الرتبويــة  العلــوم 

املجمعــة؟ 
ــة . ٢ ــوث الرتبوي ــه البح ــي تواج ــات الت ــا التحدي م

عنــد إجــراء الدراســات البينيــة مــن وجهــة نظــر 
ــة  ــوم الرتبوي ــم العل ــس بقس ــة التدري ــاء هيئ أعض

ــة؟   ــة املجمع ــة بجامع ــي الرتبي بكليت
ــني . ٣ ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلل ــد ف ــل توج ه

متوســطات درجــات عينــة الدراســة تعــود ملتغــري 
ــص؟ ــة، والتخص ــة العلمي الدرج

يف . 4 البينيــة  الدراســات  تطويــر  مقرتحــات  مــا 
البحــوث الرتبويــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
التدريــس بقســم العلــوم الرتبويــة بكليتــي الرتبيــة 

ــة؟ ــة املجمع بجامع

أهداف الدراسة:
يف . ١ البينيــة  الدراســات  واقــع  عــن  الكشــف 

البحــوث الرتبويــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
التدريــس بقســم العلــوم الرتبويــة بكليتــي الرتبيــة 

ــة. ــة املجمع بجامع
ــات التــي تواجــه البحــوث . ٢ التعــرف عــىل التحدي

الرتبويــة عنــد إجــراء الدراســات البينيــة مــن 
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم العلوم 

ــة. ــة املجمع ــة بجامع ــي الرتبي ــة بكليت الرتبوي
ــة . ٣ ــة اإلحصائي ــروق ذات الدلل ــن الف ــف ع الكش

ــن  ــة م ــة الدراس ــات عين ــطات درج ــني متوس ب
ــص. ــة، والتخص ــة العلمي ــث الدرج حي
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ــات . 4 ــر الدراس ــات لتطوي ــض املقرتح ــم بع تقدي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــوث الرتبوي ــة يف البح البيني
ــة  ــوم الرتبوي ــم العل ــس بقس ــة التدري ــاء هيئ أعض

ــة. ــة املجمع ــة بجامع ــي الرتبي بكليت

أمهية الدراسة:
أ- األمهية النظرية وتتمثل يف اآليت: 

ومتغــريات 	  احلديــث  العاملــي  الفكــر  مواكبــة 
البينيــة  الدراســات  العــرص؛ حيــث أضحــت 
اجتاًهــا عاملًيــا يعــول عليــه كثــرًيا يف الرتقــاء 

العلميــة. األبحــاث  بجــودة 
ــاول 	  ــة إىل تن ــة الداعي اســتجابة لالجتاهــات احلديث

املعرفــة يف ســياق جديــد، تتكامــل فيــه املعرفــة بني 
التخصصــات، وذلــك مــن خــالل إحــداث املــزج 

والتداخــل بــني تلــك التخصصــات املختلفــة.
ــة 	  ــوم الرتبوي ــد للعل ــد يعي ــل جدي ــور مدخ ظه

ــق  ــىل حتقي ــاعدها ع ــام يس ــا ب ــا وترابطه وحدهت
التنميــة الشــاملة للمجتمــع.

ب- األمهية التطبيقية وتفيد كًل من:
املخططــني وأصحــاب القــرار: من خالل الكشــف 	 

عــن واقــع الدراســات البينيــة، ومــا تواجهــه مــن 
حتديــات، ومــن ثــم تقديــم مقرتحــات لتطويرهــا 
وإعــادة رســم السياســات املحفــزة هلــا بــام يســهم 
يف حتســني املنــاخ العلمــي املالئــم للدراســات 

ــة. البيني
الباحثــني يف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس: 	 

مــن خــالل تشــجيعهم عــىل اخلــروج مــن اآلفــاق 
ختصصاهتــم  طبيعــة  فرضتهــا  التــي  الضيقــة 
ــل  ــة وتفعي ــات البيني ــراء الدراس ــة إلج األكاديمي
التخصصــات  بــني  املعــريف  التكامــل  مبــدأ 

املختلفــة.
ــات 	  ــط الدراس ــالل رب ــن خ ــيل: م ــع املح املجتم

البينيــة واألبحــاث العلميــة باحتياجــات املجتمــع 

ــة. ــات التنمي ومتطلب

حدود الدراسة:
ــن . ١ ــف ع ــددت يف الكش ــة: حت ــدود املوضوعي احل

ــة،  ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البين ــع الدراس واق
والتحديــات التــي تواجهها،ومــن ثــم تقديــم 

بعــض املقرتحــات لتطويرهــا. 
احلــدود البرشيــة: تــم تطبيــق الدراســة عــىل . ٢

عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم العلــوم 
ــة. ــة املجمع ــة بجامع ــي الرتبي ــة بكليت الرتبوي

احلــدود الزمانيــة: تــم تطبيــق أداة الدراســة يف . ٣
ــي  ــام اجلامع ــن الع ــاين م ــدرايس الث ــل ال الفص

١44٣هـــ.  /١44٢
احلــدود املكانيــة: كليتــي الرتبيــة بجامعــة املجمعة؛ . 4

الواقعتــني يف حمافطتــي املجمعــة والزلفي. 

مصطلحات الدراسة:

:Interdisciplinary الدراسات البينية
Dall’Alba, Guzzo & Sil-)  عرفهــا كل مــن
va, 2016:1178) بأهنــا: "الدراســات القائمــة عــىل 

ــن  ــر م ــني أو أكث ــني اثن ــل ب ــن التكام ــوع م ــق ن خل
ــكالت  ــل املش ــل ح ــن أج ــة م ــات العلمي التخصص

ــني". ــال مع ــة بمج املتعلق
ــات  ــن الدراس ــوع م ــا: ن ــا بأهن ــرف إجرائًي وتع
الناجتــة عــن دمــج ختصصــني أو أكثــر بحيــث تتداخــل 
وتتفاعــل فيــام بينهــا لتنتــج ختصًصــا آخــر جديــد يلبــي 

ــة.  احتياجــات املجتمــع ومؤسســاته الرتبوي

:Educational research البحوث الرتبوية
ــا  ــرون )١999: 49( بأهن ــزي وآخ ــا العني عرفه
"اســتقصاء دقيــق، هيــدف إىل وصــف مشــكلة موجودة 
حتديدهــا،  هبــدف  التعليمــي،  الرتبــوي  بامليــدان 
ــا،  ــا وحتليله ــة هب ــات املرتبط ــات والبيان ــع املعلوم ومج
ــريها،  ــتها وتفس ــث ومناقش ــج البح ــتخالص نتائ لس
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واخلــروج بقواعــد وقوانــني يمكــن اســتخدامها يف 
ــد  ــاهبة عن ــكالت املش ــكلة أو املش ــذه املش ــالج ه ع

ــا". حدوثه
وتعــرف إجرائًيــا بأهنــا: نشــاط منظــم هيــدف إىل 
فهــم الظواهــر الرتبويــة، والتنبــؤ هبــا، وضبطهــا، مــن 
ــد  ــم عوائ ــة، وتعظي ــات الرتبوي ــني املامرس ــل حتس أج
ــكالت  ــل املش ــل إىل ح ــة، والتوص ــة التعليمي العملي
ــتوى  ــىل مس ــواء ع ــالت س ــف املج ــة يف خمتل الرتبوي

ــع. ــرد أو املجتم الف

منهجية الدراسة وإجراءاهتا: 
اتبعت الدراسة اإلجراءات العلمية التالية:

1- منهج الدراسة.
ــإن  ــاؤلهتا ف ــة وتس ــكلة الدراس ــىل مش ــاًء ع بن
ــي  ــج الوصف ــو املنه ــة ه ــذه الدراس ــم هل ــج املالئ املنه
ــام  ــرة ك ــع أو الظاه ــة الواق ــىل "دراس ــد ع ــذي يعتم ال
توجــد يف الواقــع وهيتــم بوصفهــا وصًفــا دقيًقــا، ويعرب 
عنهــا تعبــرًيا كيفًيــا أو كمًيــا، فالتعبــري الكيفــي يصــف 
لنــا الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا، أمــا التعبــري الكمي 
ــا يوضــح مقــدار هــذه الظاهــرة  ــا رقمًي فيعطينــا وصًف

أو حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا مــع الظواهــر املختلفة 
ــميد، ١4٢٣: 95(. ــو الس ــدات وأب ــرى" )عبي األخ

ــرف  ــج للتع ــذا املنه ــة ه ــت الدراس ــد اتبع وق
ــة  ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني ــع الدراس ــىل واق ع
والتحديــات التــي تواجههــا، ومــن ثــم تقديــم بعــض 
ــات  ــن الدراس ــة م ــذه النوعي ــر ه ــات لتطوي املقرتح

ــا. ــة معوقاهت ومعاجل

2- جمتمع وعينة الدراسة: 
ــن )55(  ــة م ــيل للدراس ــع األص ــون املجتم تك
ــة  ــي الرتبي ــة بكليت ــوم الرتبوي ــم العل ــن قس ــًوا م عض
املجمعــة والزلفــي  املجمعــة بمحافظتــي  بجامعــة 
بدرجــة أســتاذ مســاعد فأعــىل يف ختصصــات )املناهــج 
الرتبــوي،  والتخطيــط  اإلدارة  التدريــس،  وطــرق 
أصــول الرتبيــة، علــم النفــس، تقنيــات التعليــم( 
خــالل الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس 
)١44٢- ١44٣هـــ(، ونظــًرا لصغــر حجــم املجتمــع 
ــع  ــل املجتم ــن كام ــة م ــة الدراس ــت عين ــد تكون فق
وهــو )55( عضــوًا مــن هيئــة التدريــس )موقــع 

.)https://m.mu.edu.sa/ar املجمعــة،  جامعــة 

جدول رقم )١( توزيع عينة أعضاء هيئة التدريس يف قسم العلوم الرتبوية طبًقا للمتغريات الديموغرافية

التخصص
الدرجة العلمية

النسبة%العدد أستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
نسبة%العددنسبة%العددنسبة%العدد

٣6.4%٢0٢0%١٢.7١١%٣.67%٢املناهج وطرق التدريس
٢٣.6%١6.4١٣%5.59%١.8٣%١اإلدارة والتخطيط الرتبوي

١4.5%١0.98%٣.66%00٢أصول الرتبية
١6.4%7.٣9%9.١4%005علم النفس

9.١%5.55%٣.6٣%00٢تقنيات التعليم
١00%6055%٣4.5٣٣%5.5١9%٣اإلمجايل

أدوات الدراسة: 
الدراســة،  طبيعــة  بحســب  األدوات  تتحــدد 
وأهدافهــا، وعينتهــا، وبــام أن الدراســة احلاليــة هتــدف 
إىل الكشــف عــن واقــع الدراســات البينيــة يف البحــوث 

الرتبويــة، والتحديــات التــي تواجههــا، ومــن ثــم 
تقديــم بعــض املقرتحــات لتطويرهــا فقــد تطلــب 
ذلــك بنــاء اســتبانة مكونــة مــن ثالثــة حمــاور كالتــايل:

املحور األول: الواقع وحيتوي عىل )١4( فقرة.
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جدول ) ٢ ( التساق الداخيل ملفردات استبانة الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية

املحور الثاين: التحديات وحيتوي عىل )٢0( فقرة.
املحــور الثالــث: املقرتحــات وحيتــوي عــىل )١5( 

ــرة.  فق

4-حساب املعاملت العلمية للستبانة:

الدراسة االستطلعية: 
يف  البينيــة  الدراســات  اســتبانة  تطبيــق  تــم 
ــا  ــتطالعية عدده ــة اس ــىل عين ــة ع ــوث الرتبوي البح
ــدف  ــك هب ــس، وذل ــة التدري ــن هيئ ــوًا م )٣0( عض
التحقــق مــن ضبــط وتقنــني األداة والتحقــق مــن 
صالحيتهــا للتطبيــق، وتــم التحقــق مــن الصــدق 

بطريقتــني ومهــا:

صورهتــا  يف  األداة  بعــرض  املحكمــني:  صــدق   -
ــا يف  ــل عليه ــني والتعدي ــادة املحكم ــىل الس ــة ع األولي

ــم. ــوء آرائه ض

- صدق التساق الداخيل:
الداخــيل  التســاق  صــدق  حســاب  تــم 
لالســتبانة باســتخدام معامــل ارتبــاط بريســون وذلــك 
عــن طريــق حســاب معامــل ارتبــاط درجــة كل فقــرة 
ــدول )٢(  ــه، واجل ــي إلي ــذي تنتم ــور ال ــة املح بدرج

ــك.   ــح ذل يوض

التحديات التي تواجه البحوث الرتبوية عند واقع الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية
مقرتحات لتطوير الدراسات البينيةإجراء الدراسات البينية

معامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطم
١**0,718١**0,73١**0,736

٢**0,628٢**0,723٢**0,728

٣**0,592٣**0,53٣**0,714

4**0,7814**0,7084**0,679

5**0,6515**0,6795**0,711

6**0,6316**0,7366**0,628

7**0,7187**0,7267**0,786

8**0,7258**0,7758**0,801

9**0,7759**0,7189**0,679

١0**0,883١0**0,705١0**0,736

١١**0,67١١**0,736١١**0,674

١٢**0,59١٢**0,716١٢**0,828

١٣**0,679١٣**0,722١٣**0,732

١4**0,711١4**0,736١4**0,643

١5**0,749

١6**0,722

١7**0,614

١8**0,679

١9**0,637

٢0**0,612
** احصائيا عند مستوى 0.0١            * دال عند مستوي 0.05

يتضــح من نتائــج اجلــدول )٢( أن مجيــع مفردات 
البحــوث الرتبويــة  البينيــة يف  الدراســات  اســتبانة 

ــة  ــة بدرج ــة احصائي ــة وذات دلل ــة ارتباطي ــا عالق هل
ــتبانة  ــى أن الس ــا يعن ــه، مم ــي إلي ــذي تنتم ــور ال املح
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تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن التســاق الداخــيل، وبالتــايل 
ــة مــن الصــدق. درجــة عالي

ثانًيا: طريقة ألفا كرونباخ للثبات. 
ــاخ،  ــا كرونب ــة ألف ــات بطريق ــاب الثب ــم حس ت

حيــث تــم حســاب ثبــات حمــاور الســتبانة ويوضــح 
جــدول رقــم )٣( ثبــات الســتبانة بطريقــة ألفــا 

كرونبــاخ.

جدول )٣( معامل ألفا كرونباخ ملحاور الستبانة 

جدول )4( مقياس دللة املتوسط احلسايب

معامل ألفا كرونباخاملحور
0.7١7واقع الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية

0.7٢٣التحديات التي تواجه البحوث الرتبوية عند إجراء الدراسات البينية
0.7٢0مقرتحات لتطوير الدراسات البينية

ــع  ــتبانة تتمت ــدول )٣( أن الس ــن اجل ــح م يتض
ــات. ــن الثب ــة م ــة عالي بدرج

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
التكرارات )ك(.. ١
النسبة املئوية )%(.. ٢
املتوسط احلسايب.. ٣
النحراف املعياري.. 4
معامل )ألفا كرونباخ(.. 5
ــل . 6 ــون". حتلي ــيط " بريس ــاط البس ــل الرتب معام

.(One Way Anova) التبايــن أحــادي الجتــاه

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها: 

التساؤل األول:
مــا واقــع الدراســات البينيــة يف البحــوث الرتبويــة مــن 
ــوم  ــم العل ــس بقس ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه

ــة؟ ــة املجمع ــة بجامع ــي الرتبي ــة بكليت الرتبوي

ــىل  ــوف ع ــؤال، وللوق ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
ــن  ــة م ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني ــع الدراس واق
ــة؛  ــوم الرتبوي ــم العل ــاء قس ــتجابات أعض ــالل اس خ
تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة لســتجابات 
عينــة الدراســة عــىل الفقــرات الدالــة عــىل واقــع 
ــت  ــة، وتضمن ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني الدراس
الســتجابة عــىل كل فقــرة اختيــار أحــد مخســة بدائــل 
تعــرب عــن واقــع الدراســات البينيــة يف البحــوث 
الرتبويــة )عــاٍل جــًدا )5( - عــاٍل )4( - متوســط 
ــم  ــذا ت ــًدا )١((، ل ــف ج ــف )٢( - ضعي )٣( - ضعي
ــوث  ــة يف البح ــات البيني ــع الدراس ــىل واق ــم ع احلك
ــة  ــن أداة الدراس ــارة ضم ــكل عب ــك ل ــة، وذل الرتبوي
ــة  ــتجابات عين ــرة لس ــرت املف ــتبانة ليك ــق اس وف

ــايل: ــو الت ــىل النح ــة ع الدراس

مستوى الواقعاملتوسط احلسايب إىلمن
ضعيف جًدا79.١١

ضعيف59.80٢.١
متوسط60٣.٣9.٢
عاٍل١9.404.٣
عاٍل جًدا٢05.4



59

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية الواقع والتحديات ومقرتحات التطوير من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي الرتبية بجامعة املجمعة

جدول )5( إحصاءات دالة عىل واقع الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية.

املئويــة  والنســب  التكــرارات  وتــم حســاب 
ــة  ــات املعياري ــح والنحراف ــايب املرج ــط احلس واملتوس

يف  البينيــة  الدراســات  واقــع  ملســتوى  والرتتيــب 
البحــوث الرتبويــة، ويوضــح ذلــك اجلــدول )5(.

الفقرة  م  
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
النحراف 

املعياري
مستوى 

الرتتيبالواقع
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

١
مواكبة البحوث الرتبوية 

للتغيريات الريعة يف 
التخصصات العلمية.

ضعيف 7٣١.٢7.٣١.١٣5.547.١59.١59.٣869
١4جًدا

٢
مشاركة التخصصات العلمية 

للبحوث الرتبوية يف إجراء 
الدراسات البينية.

ضعيف 75١.٢٢.١٣5.5١.659.٢٢٣.6١0١8.٣56٣
١٢جًدا

٣
اإلفادة من التجارب 

واخلربات غري التخصصية 
عند إجراء البحوث الرتبوية.

٣ضعيف4٢0.99.6٢.6٢٣.8١4٢5.5٢545.5٢٣.١٢٢١

توظيف الدراسات البينية يف 4
5ضعيف٢0٣6.4١١٢0١١٢0١١٢0٢٣.6٢.٣5١.٢7برامج التخصصات الرتبوية.

5

إثراء البحوث الرتبوية 
بموضوعات بحثية قائمة 

عىل تكامل املعرفة غري 
التخصصية.

٢ضعيف45١.٣0.٢6١0.96١0.9٢.7١0١8.٣١8٣٢.١5٢7

6
مناقشة املوضوعات والقضايا 

الرتبوية يف سياقات غري 
ختصصية.

ضعيف 05.76١.8١.٢٣5.5١١.٢9١6.4١0١8.٣٢58
١١جًدا

7

إجراء الرشاكات البحثية بني 
التخصصات املختلفة حلل 
مشكالت املجتمع وقضايا 

التنمية.

4ضعيف6٢.٣6١.١١.٣١7٣0.96١0.9٢٣.٣١5٢7.١5٢7

8
تشجيع األفكار غري 

التخصصية واستثامرها 
إلجراء البحوث الرتبوية.

١ضعيف47١.١4.88١4.5٣5.5٢.٢١٢٢١.١١٢0٢١٣8

9
دمج املعرفة البحثية املنفتحة يف 
حتليل وتفسري نتائج البحوث 

الرتبوية.
6ضعيف0٢١.٣١.86١0.9٢.68١4.5١١.١١٣٢٣.٢749

١0
التدريب عىل منهجية 

الدراسات البينية وتوظيفها يف 
إعداد البحوث الرتبوية.

ضعيف 0٣.78١.6١.١٢0٣6.4٣5.5٣5.5٢٣.٢749
7جًدا

١١
املشاركة يف املؤمترات 

وامللتقيات العلمية غري 
التخصصية.

ضعيف 04.76١.6١.6٢٣.١6١0.9٢٣.7١6٢9.٢95٢
9جًدا

١٢
املشاركة يف جلان وفرق عمل 
لتبادل اخلربات البحثية غري 

التخصصية.
ضعيف 750.99.6١.8٢٣.76١0.9١١.٢850.9١8٣٢

١٣جًدا

١٣

تطوير األنظمة واللوائح 
املعززة للبحوث الرتبوية 

املنفتحة عىل التخصصات 
األخرى.

ضعيف 00.76١.6١.8٢٣.7١١.٢850.9١7٣0.97١٢
١0جًدا

دعم البحوث الرتبوية املتميزة ١4
ضعيف ٢850.9١8٣٢.747.٣٣5.5٢٣.6١.78١.05القائمة عىل الدراسات البينية.

8جًدا

ضعيف٢.0١0.55واقع الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية ككل

ــتوى  ــاض مس ــدول )5( انخف ــن اجل ــح م يتض
الرتبويــة،  البحــوث  يف  البينيــة  الدراســات  واقــع 
ــق  ــع ككل وف ــتوى الواق ــح ملس ــط املرج ــث املتوس حي
ــة التدريــس ٢.0١ وهــو مــا  اســتجابات أعضــاء هيئ

يعــرب عــن مســتوى ضعيــف يف ضــوء اســتجابات 
الســتبانة،  الرتبويــة عــىل  العلــوم  أعضــاء قســم 
وبدراســة الفقــرات تفصيــاًل يتضــح أن مســتوى واقــع 
الدراســات البينيــة يف البحــوث الرتبويــة ضعيــف 
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جــًدا لعــدد 8 فقــرات وبدرجــة ضعيــف لعــدد 6 
فقــرات، ومتثــل الفقــرة رقــم 8 )تشــجيع األفــكار غــري 
ــة(  ــة واســتثامرها إلجــراء البحــوث الرتبوي التخصصي
أول الفقــرات مــن حيــث واقــع الدراســات البينيــة يف 
البحــوث الرتبويــة والفقــرة رقــم ١ )مواكبــة البحــوث 
التخصصــات  يف  الريعــة  للتغيــريات  الرتبويــة 

ــع  ــتوى واق ــث مس ــن حي ــرات م ــل الفق ــة( أق العلمي
ــة. ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني الدراس

ــع الدراســات  ــني واق ــايل يب ــاين الت ــل البي والتمثي
ــة  ــتجابات عين ــق اس ــة وف ــوث الرتبوي ــة يف البح البيني

ــة الدراس

شكل )١( التمثيل البياين باألعمدة لواقع الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية

وبذلــك متــت اإلجابــة عــىل الســؤال األول 
البحــوث  يف  البينيــة  الدراســات  بواقــع  املتعلــق 
الرتبويــة، وخلصــت النتيجــة إىل ضعــف هــذا الواقــع، 
وتفــر الباحثــة هــذا الضعــف بجملــة مــن املعوقــات 
ــاين  ــؤال الث ــا يف الس ــف عنه ــم الكش ــات ت والصعوب
ــة  ــها قل ــىل رأس ــأيت ع ــة، وي ــذه الدراس ــئلة ه ــن أس م
امللتقيــات واملؤمتــرات وورش العمــل التــي تعنــى هبذه 
القضيــة؛ ومــن هنــا دعــت احلاجــة إىل بــذل املزيــد مــن 
اجلهــود لدراســة التحديــات واملعوقــات التــي تســببت 
ــث  ــا، والبح ــىل معاجلته ــل ع ــف والعم ــذا الضع يف ه

ــا. ــبة هل ــول مناس ــن حل ع
وهــو مــا يتفــق مــع دراســة كل مــن: أبــو ســمرة 
ــل وقصــور يف  ــود خل ــارت إىل وج ــي أش )٢007( الت
البحــوث العلميــة، حيــث ل تقــدم معاجلـــة جوهريــة 

ــن  ــدء م ــدة الب ــل قاع ــة، وتغف ــكالت العرصي للمش
حيــث انتهــت إليــه البحــوث والدراســات األخــرى، 
ودراســة Perry )٢0١4( التــي دعــت إىل إعــادة النظــر 
ــداث  ــىل إح ــل ع ــور، والعم ــذا القص ــببات ه يف مس

ــرص. ــات الع ــة متطلب ــة ملواكب ــريات الالزم التغي

التساؤل الثاين:

ــد  ــة عن ــوث الرتبوي ــه البح ــي تواج ــات الت ــا التحدي م
ــاء  ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــة م ــات البيني ــراء الدراس إج
هيئــة التدريــس بقســم العلــوم الرتبويــة بكليتــي الرتبية 

ــة؟ ــة املجمع بجامع
ــىل  ــوف ع ــؤال، وللوق ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
التحديــات التــي تواجــه البحــوث الرتبويــة عنــد 
ــتجابات  ــالل اس ــن خ ــة م ــات البيني ــراء الدراس إج
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جدول )6 ( مقياس دللة املتوسط احلسايب

جدول )7( إحصاءات دالة عىل التحديات التي تواجه البحوث الرتبوية عند إجراء الدراسات البينية.

أعضــاء قســم العلــوم الرتبويــة عىل فقــرات الســتبانة؛ 
تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة لســتجابات 
عينــة الدراســة عــىل الفقــرات الدالــة عــىل التحديــات، 
ــد  ــار أح ــرة اختي ــىل كل فق ــتجابة ع ــت الس وتضمن
ــه  ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــرب ع ــل تع ــة بدائ مخس
ــة  ــات البيني ــراء الدراس ــد إج ــة عن ــوث الرتبوي البح

 -  )٣( متوســط   -  )4( عــاٍل   -  )5( جــًدا  )عــاٍل 
ضعيــف )٢( - ضعيــف جــًدا )١((، وتــم احلكــم 
عــىل التحديــات التــي تواجــه البحــوث الرتبويــة 
عنــد إجــراء الدراســات البينيــة وفــق اســتبانة ليكــرت 
املفــرة لســتجابات عينــة الدراســة عــىل النحــو 

ــايل: الت

مستوي الواقعاملتوسط احلسايب إىلمن
ضعيف جًدا79.١١

ضعيف59.80٢.١
متوسط60٣.٣9.٢
عاٍل١9.404.٣
عاٍل جًدا٢05.4

املئويــة  والنســب  التكــرارات  وتــم حســاب 
ــة  ــات املعياري ــح والنحراف ــايب املرج ــط احلس واملتوس
والرتتيــب ملســتوى التحديــات التــي تواجــه البحــوث 

ــح  ــة، ويوض ــات البيني ــراء الدراس ــد إج ــة عن الرتبوي
ــدول )7(. ــك اجل ذل

الفقرةم
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
النحراف 

املعياري
درجة 

الرتتيبالتحديات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

١

املبالغـة يف رسـم 
احلـدود بني 

التخصصات يف 
العلوم املختلفة.

١٣عاٍل جًدا٢٢١.٢7.64.٣٣5.59١6.4٣56٣.٣47.47

١

افتقاد البحوث 
الرتبوية للنظرة 

الشمولية 
والتكاملية يف 

دراسة الظواهر 
والقضايا الرتبوية.

6عاٍل جًدا07.٢9١.7١١٢0٣٣604.67١٢.6٢٣.٢٣

٣

عدم وجود 
دراسات بينية 

حقيقة خاصة يف 
العلوم الجتامعية 

واإلنسانية.

١9عاٍل49.44١.9١6.49١6.4٣5.5١7٣0.9١7٣0.9٣

4

ندرة وجود 
ريادات بحثية 

إلدارة املشاريع 
غري التخصصية.

٣عاٍل جًدا07.٣٣١.64.79١6.4٣56٣.67١٢.6٢٣.٢٣

5

غياب التواصل 
بني أجهزة البحث 
العلمي ورشاكات 

املجتمع ومراكز 
صنع السياسات 

واختاذ القرار.

٢0عاٍل50.4٢١.7٣.١١4٢5.5١8٣٢.9١6.49١6.459
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الفقرةم
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
النحراف 

املعياري
درجة 

الرتتيبالتحديات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

6

ضعف تسويق 
اجلامعة ومراكز 
البحث العلمي 

لنتائج الدراسات 
البينية.

٢عاٍل جًدا08.٣5١.78١4.5٣665.54.67١٢.6٢٣.٢٣

7

قلة التصال 
العلمي حلضور 

املؤمترات 
وامللتقيات العلمية 

املتنوعة.

١عاٍل جًدا06.٣8١.٣4.66١0.98١4.5٣767.6٢٣.٢٣

8

عدم كفاءة بيئة 
العمل الالزمة 

إلجراء الدراسات 
البينية.

5عاٍل جًدا09.٣١١.64.68١4.58١4.5٣56٣.6٢٣.٢٣

9

اجلهل بمنهجية 
وآليات العمل 
املناسبة لبناء 

وإجراء الدراسات 
البينية.

7عاٍل جًدا08.٢5١.٢4.68١4.5١١٢0٣٢58.6٢٣.٢٣

١0

غياب الضوابط 
واملعايري الالزمة 
لتقييم األدوات 

والتحقق من 
صحة نتائج 

الدراسات البينية.

١١عاٍل جًدا07.٢٢١.6٣054.54.68١4.5١٣٢٣.6٢٣.٢٣

١١

التعقيدات 
اإلدارية اخلاصة 
باحلصول عىل 

املوافقات املتعلقة 
بإجراء الدراسات 

البينية.

١5عاٍل١١١.١0.8١١٢0٢850.94.6١٢٢١.6٢٣.٢٣

١٢

صعوبة النرش 
العلمي لعدم 
ثقة اجلهات 

التنفيذية يف نتائج 
الدراسات البينية.

١6عاٍل١١١.١0.8١١٢0٢850.94.6١٢٢١.6٢٣.٢٣

١٣

صعوبة تشكيل 
جلان وفرق العمل 

البحثية إلجراء 
الدراسات البينية.

١8عاٍل١4.0٢١.١6.٢٢749.8١0١8.٣١٢٢١.647.٢٣

١4

عزوف الباحثني 
واألكاديميني 
عن املشاركة 
يف الدراسات 

البينية والرتكيز 
عىل التخصص 

الدقيق.

9عاٍل جًدا٢4١.١0.٢8١4.5٣٣604.6١0١8.6٢٣.٢٣

١5

توجه الباحثني 
واألكاديميني 

لألعامل املنفردة 
بغرض إجراء 
أبحاث الرتقية 

التخصصية.

١٢عاٍل جًدا٢٢١.١0.٢4.٢9١6.4٣٢58.6١0١8.6٢٣.٢٣

١6

قلة الربامج 
التدريبية وورش 
العمل والندوات 

الداعمة لثقافة 
الدراسات البينية.

8عاٍل جًدا09.٢5١.69١6.49١6.4٣٣604.6٢٣.٢٣
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الفقرةم
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
النحراف 

املعياري
درجة 

الرتتيبالتحديات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

١7

ضعف قدرات 
ومهارات الباحثني 

واألكاديميني 
للعمل كفريق 

بحثي يف 
الدراسات البينية.

١7عاٍل74.09١.١9.٣5.5٣5.59١6.4١١٢0٢95٢

١8

ضعف التمويل 
والدعم املادي 

إلجراء الدراسات 
البينية.

١0عاٍل جًدا07.٢4١.8٣١56.44.68١4.5١٢٢١.6٢٣.٢٣

١9

قلة التحفيز 
والتشجيع 

لالشرتاك يف إجراء 
الدراسات البينية.

4عاٍل جًدا٣١0.96.٢4.٢١١٢0٣٢58.8١0١8.8١١.١١

٢0

استغراق وقت 
طويل وجهد كبري 
عند بناء وإجراء 
الدراسات البينية.

١4عاٍل جًدا٢0١.١0.6٣054.54.7١٣٢٣.6٣5.57١٢.٢٣

عاٍل4.١50.9١التحديات التي تواجه البحوث الرتبوية عند إجراء الدراسات البينية ككل

مســتوى  ارتفــاع   )7( اجلــدول  مــن  يتضــح 
التحديــات التــي تواجــه البحــوث الرتبويــة عنــد 
ــح  ــط املرج ــث املتوس ــة حي ــات البيني ــراء الدراس إج
ــاء  ــتجابات أعض ــق اس ــات ككل وف ــتوى التحدي ملس
ــتوى  ــن مس ــرب ع ــا يع ــو م ــس 4.١5 وه ــة التدري هيئ
ــم  ــاء قس ــتجابات أعض ــوء اس ــاٍل يف ض ــات ع حتدي
العلــوم الرتبويــة عــىل الســتبانة، وبدراســة الفقــرات 
ــي تواجــه  ــات الت ــاًل يتضــح أن مســتوى التحدي تفصي
ــة  ــات البيني ــراء الدراس ــد إج ــة عن ــوث الرتبوي البح
ــدد  ــاٍل لع ــة ع ــرة وبدرج ــدد ١4 فق ــًدا لع ــاٍل ج ع
6 فقــرات، ومتثــل الفقــرة رقــم 7 )قلــة التصــال 

العلميــة  وامللتقيــات  املؤمتــرات  حلضــور  العلمــي 
ــي  ــات الت املتنوعــة( أول الفقــرات مــن حيــث التحدي
ــات  ــراء الدراس ــد إج ــة عن ــوث الرتبوي ــه البح تواج
البينيــة والفقــرة رقــم 5 )غيــاب التواصــل بــني أجهــزة 
ــع  ــز صن ــع ومراك ــي ورشاكات املجتم ــث العلم البح
السياســات واختــاذ القــرار( أقــل الفقــرات مــن حيــث 

ــات. ــتوى التحدي مس
ــي  ــات الت ــني التحدي ــايل يب ــاين الت ــل البي والتمثي
ــات  ــراء الدراس ــد إج ــة عن ــوث الرتبوي ــه البح تواج

ــة ــة الدراس ــتجابات عين ــق اس ــة وف البيني

شكل )٢( التمثيل البياين باألعمدة للتحديات التي تواجه البحوث الرتبوية عند إجراء الدراسات البينية
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ــق  ــؤال املتعل ــن الس ــة ع ــت اإلجاب ــك مت وبذل
ــد  ــة عن ــوث الرتبوي ــه البح ــي تواج ــات الت بالتحدي
ــة إىل أن  ــت النتيج ــة، وخلص ــات البيني ــراء الدراس إج
مســتوى هــذه التحديــات عــاٍل، وأن هنــاك حاجــة إىل 
بــذل اجلهــد للتغلــب عــىل هــذه التحديــات وتذليلهــا.
New-  وهــو مــا يتفــق مــع دراســة كل مــن:
 ،)٢0١5( وبيومــي   ،)٢0١٢(Moti  ،)٢0١0(  ell

 )٢0٢٢( كايس  وآل  وخــريي   )٢0٢0( والفــوزان 
التــي أشــارت إىل تــدين اهتــامم األكاديميــني والباحثــني 
ــلوب  ــات لألس ــاد اجلامع ــة، وافتق ــربات التطبيقي باخل
األمثــل يف تعليــم الدراســات البينيــة، وضعــف الرؤيــة 
التخصصــات  بنائهــا، وعزلــة  لكيفيــة  الصحيحــة 
وافتقادهــا للــرشاكات يف معاجلــة القضايا واملشــكالت 
املحليــة، وافتقــار مثــل هــذه الدراســات للدعــم 

ــكايف. ــل ال والتموي

التساؤل الثالث:

بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 
متوســطات درجــات عينــة الدراســة تعــود ملتغــري 

والتخصــص(؟ العلميــة،  )الدرجــة 
لإلجابــة عــن هــذ الســؤال تــم صياغــة الفرضــني 

ليني:  لتا ا
ل يوجــد فــرق دال إحصائًيــا يف تقديــر عينــة 	 

ملتغــري  تعــزى  والتحديــات  للواقــع  الدراســة 
العلميــة. الدرجــة 

ل يوجــد فــرق دال إحصائًيــا يف تقديــر عينــة 	 
ملتغــري  تعــزي  والتحديــات  للواقــع  الدراســة 

. لتخصــص ا
١- ولختبــار صحــة الفــرض األول تــم وصــف 
)املتوســط  الدراســة بحســاب  بيانــات  وتلخيــص 
لدرجــات  املعيــاري(  النحــراف  احلســايب، 
املجموعــات وفــق متغــري الدرجــة العلميــة، ويوضــح 

.)8( اجلــدول  ذلــك 
جدول )8( اإلحصاءات الوصفية لستجابات جمموعات الدراسة ) ن=55(

جدول )9( حتليل التباين لدراسة الفروق التي تعزى ملتغري الدرجة العلمية

التحدياتالواقع
النحراف املعيارياملتوسط احلسايبالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدد

٣٣١.970.574.١١0.89أستاذ مساعد
١9٢.0٢0.504.٢70.96أستاذ مشارك

٣٢.400.8٢٣.75١.00أستاذ
55٢.0١0.554.١50.9١المجايل

ــطات  ــم املتوس ــارب قي ــدول )8( تق ــن اجل ــح م يتض
احلســابية ملجموعــات الدراســة، وللتحقــق مــن دللــة 
الفــرق بــني املجموعــات تــم اســتخدام حتليــل التبايــن 

ــات  ــني املجموع ــروق ب ــة الف ــاه لدراس ــادي الجت أح
ــدول )9(. ــك اجل ــح ذل ويوض

مستوي الدللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملحور

الواقع

0.5١6٢0.٢580.8٣9بني املجموعات
غري دال ١5.9985٢0.٣08داخل املجموعات

١6.5١454الكيل
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جدول )١0( اإلحصاءات الوصفية لستجابات جمموعات الدراسة )ن=55(

جدول )١١( حتليل التباين لدراسة الفروق التي تعزى ملتغري التخصص

مستوي الدللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملحور

التحديات

0.8١4٢0.4070.479بني املجموعات
غري دال 44.٢٣٣5٢0.85١داخل املجموعات

45.04754الكيل

ــروق  ــود ف ــدم وج ــدول )9( ع ــن ج ــح م يتض
ــع  ــة لواق ــة الدراس ــتجابات عين ــا يف اس ــة إحصائًي دال
ــة  ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني ــات الدراس وحتدي
ــي  ــذا يعن ــا، وه ــة إحصائًي ــري دال ــم ف غ ــث قي حي

ــري.  ــرض الصف ــول الف قب

٢- ولختبــار صحــة الفــرض الثــاين تــم وصــف 
)املتوســط  الدراســة بحســاب  بيانــات  وتلخيــص 
احلســايب، النحراف املعيــاري( لدرجــات املجموعات 
ــدول  ــك اجل ــح ذل ــص، ويوض ــري التخص ــق متغ وف

.)١0 (

العددالتخصص
التحدياتالواقع

النحراف املعيارياملتوسط احلسايبالنحراف املعيارياملتوسط احلسايب

٢0١.950.5٢4.٢40.80املناهج وطرق التدريس
١٣١.980.654.00١.00اإلدارة والتخطيط الرتبوي

8٢.١60.65٣.76١.٢٢أصول الرتبية
9٢.١١0.4٣4.١80.9٣علم النفس

5١.890.584.7٢0.٢٣تقنيات التعليم
55٢.0١0.554.١50.9١اإلمجايل

ــطات  ــم املتوس ــارب قي ــدول )١0( تق ــن ج ــح م يتض
احلســابية ملجموعــات الدراســة، وللتحقــق مــن دللــة 
الفــرق بــني املجموعــات تــم اســتخدام حتليــل التبايــن 

ــات  ــني املجموع ــروق ب ــة الف ــاه لدراس ــادي الجت أح
ــدول )١١(. ويوضــح ذلــك اجل

مستوي الدللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملحور

الواقع
غري دال0.4٢440.١060.٣٢9بني املجموعات

١6.09١500.٣٢٢داخل املجموعات
١6.5١454الكيل

التحديات
غري دال٣.٢9940.8٢50.988بني املجموعات

4١.748500.8٣5داخل املجموعات
45.04754الكيل

ــروق  ــود ف ــدم وج ــدول )١١( ع ــن ج ــني م تب
ــع  ــة لواق ــة الدراس ــتجابات عين ــا يف اس ــة إحصائًي دال

ــة  ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني ــات الدراس وحتدي
ــي  ــذا يعن ــا، وه ــة إحصائًي ــري دال ــم ف غ ــث قي حي
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ــري. ــرض الصف ــول الف قب
ــة الدراســة يف  ــة ذلــك لكــون عين وتفــر الباحث
ــدة،  ــل واح ــة عم ــن بيئ ــون ضم ــة يعمل ــي الرتبي كليت
ــة وخــربة شــبه متســاوية،  وحيملــون مؤهــالت متقارب
بأمهيــة  التامــة  الــكايف والدرايــة  الوعــي  ولدهيــم 
ــم  ــر نظ ــالح وتطوي ــة إص ــة يف عملي ــات البيني الدراس

ــة. ــات التنمي ــة متطلب ــم وتلبي التعلي

التساؤل الرابع:

مــا مقرتحــات تطويــر الدراســات البينيــة يف البحــوث 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــة م الرتبوي
بقســم العلــوم الرتبويــة بكليتــي الرتبيــة بجامعــة 

املجمعــة؟
ــىل  ــوف ع ــؤال، وللوق ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
مقرتحــات تطويــر الدراســات البينيــة يف البحــوث 

الرتبويــة مــن خــالل اســتجابات أعضــاء قســم العلــوم 
ــرارات  ــاب التك ــم حس ــتبانة؛ ت ــىل الس ــة ع الرتبوي
ــىل  ــة ع ــة الدراس ــتجابات عين ــة لس ــب املئوي والنس
ــات  ــر الدراس ــات تطوي ــىل مقرتح ــة ع ــرات الدال الفق
ــتجابة  ــت الس ــة، وتضمن ــوث الرتبوي ــة يف البح البيني
ــل تعــرب عــن  ــار أحــد مخســة بدائ عــىل كل فقــرة اختي
مقرتحــات تطويــر الدراســات البينيــة يف البحــوث 
الرتبويــة )عــاٍل جــًدا )5( - عــاٍل )4( - متوســط 
)٣( - ضعيــف )٢( - ضعيــف جــًدا )١((، وتــم 
ــة يف  ــر الدراســات البيني احلكــم عــىل مقرتحــات تطوي
ــن أداة  ــارة ضم ــكل عب ــك ل ــة وذل ــوث الرتبوي البح
الدراســة وفــق اســتبانة ليكــرت املفــرة لســتجابات 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــة ع ــة الدراس عين

جدول )١٢( مقياس دللة املتوسط احلسايب

جدول )١٢( مقياس دللة املتوسط احلسايب

مستوي الواقعاملتوسط احلسايب إىلمن
ضعيف جًدا79.١١

ضعيف59.80٢.١
متوسط60٣.٣9.٢
عاٍل١9.404.٣
عاٍل جًدا٢05.4

املئويــة  والنســب  التكــرارات  وتــم حســاب 
ــة  ــات املعياري ــح والنحراف ــايب املرج ــط احلس واملتوس

والرتتيب ملســتوى مقرتحــات تطوير الدراســات البينية 
يف البحــوث الرتبويــة، ويوضــح ذلــك اجلــدول )١٣(.

الفقرةم
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
النحراف 

املعياري
درجة 

الرتتيباملقرتحات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

١
نرش الوعي بأمهية 

وجدوى الدراسات 
البينية.

١عاٍل جًدا64١74.54.7٣0.49.8١٣٢٣.١١

٢

تبني مفهوم الشمول 
والتكامل بني العلوم 

والتخصصات 
املختلفة.

٢عاٍل جًدا8٢0٣6.4٣٣604.550.6٣.8١١.١١

٣

فتح مسارات 
متعددة التخصصات 

لتحقيق التكامل 
املعريف.

9عاٍل جًدا05.٢9١.86١0.9١7٣0.9٣١56.44.١١
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الفقرةم
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
النحراف 

املعياري
درجة 

الرتتيباملقرتحات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

4

استحداث 
ختصصات نوعية 
قائمة عىل البينية 
وزيادة التفاعل 

بني العلوم 
والتخصصات.

4عاٍل جًدا7٣١56.44.4٢0.79.٣١8٣٢.647.٢٣

5

توظيف الدراسات 
البينية لتحقيق 

التحول النوعي يف 
أدوار اجلامعات 

والرشاكات 
املجتمعية.

١٣عاٍل جًدا00.٢5١.١4.٢٢749.٣٢١٣8.٣5.547

6

توليد موضوعات 
بحثية متجددة ناجتة 
عن تكامل املعرفة 
بني التخصصات 

الرتبوية 
والتخصصات 

األخرى.

5عاٍل جًدا٣50.78.١4.٣٢٢40٢749.647.٢٣

7

دعم املشاركات يف 
املؤمترات وامللتقيات 

العلمية متعددة 
التخصصات.

7عاٍل جًدا06.٣٣١.٣٣٣604.86١0.9١5٢7.١١

8

وضع اخلطط 
واإلسرتاتيجيات 
واملعايري الكفيلة 

بتفعيل نظام 
الدراسات البينية.

٣عاٍل جًدا٢٣054.54.440.74.6٢١٣8.6٢٣.٢٣

9

وضع أدلة إرشادية 
خلطوات الكتابة 

البحثية واألدوات 
املستخدمة يف 

الدراسات البينية.

6عاٍل جًدا٣50.97.٣١7٣0.9٣١56.44.847.6١١.٢٣

١0

تقديم األولويات 
البحثية للدراسات 

البينية يف نظام 
احلوافز والرتقيات.

١0عاٍل جًدا٢7١.١5.7٣١56.44.6١8٣٢.٣٢٣.47

١١

تفعيل العمل 
املشرتك املبدع بني 

الباحثني بشتى 
أشكاله وصوره.

١5عاٍل جًدا٢٢١.٢٣.6١7٣0.9٣١56.44.١٢٣.59

١٢

توفري املوارد 
واإلمكانات املادية 
لدعم الدراسات 

البينية.

8عاٍل جًدا٣١0.98.74.6٢0٣6.4٢95٢.6٢٣.6٢٣.٢٣

١٣

تدريب الباحثني 
وتنمية مهاراهتم 

يف البحث العلمي 
القائم عىل 

الدراسات البينية.

١١عاٍل جًدا٢70.99.6٣5.5٢0٣6.4٢850.94.6٢٣.٢٣

١4

تشجيع املشاركات 
البحثية ضمن 

فرق عمل متعددة 
التخصصات.

١4عاٍل جًدا٢40.94.١4.٣١9٣4.5٢749.١47.59

١5
تسهيل إجراءات 
العمل والنرش يف 
الدراسات البينية.

١٢عاٍل جًدا٢7١.١١.٢4.٣٣٢58.8١5٢7.١١١.659.٢٣

عاٍل جًدا4.٣50.64مقرتحات تطوير الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية ككل
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يتضــح مــن جــدول )١٣( ارتفــاع مســتوى 
مقرتحــات تطويــر الدراســات البينيــة يف البحــوث 
الرتبويــة؛ حيــث املتوســط املرجــح ملســتوى املقرتحات 
ككل وفــق اســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس = 
4.٣5 وهــو مــا يعــرب عــن مســتوى تقديــم مقرتحــات 
قســم  أعضــاء  اســتجابات  ضــوء  يف  جــًدا  عــاٍل 
العلــوم الرتبويــة عــىل الســتبانة، وبدراســة الفقــرات 
ــر  ــاًل يتضــح أن مســتوى مجيــع مقرتحــات تطوي تفصي
ــًدا،  ــاٍل ج ــة ع ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني الدراس

ومتثــل الفقــرة رقــم ١ )نــرش الوعــي بأمهيــة وجــدوى 
الدراســات البينيــة( أول الفقــرات، والفقــرة رقــم 
ــني  ــني الباحث ــدع ب ــرتك املب ــل املش ــل العم ١١ )تفعي
ــث  ــن حي ــرات م ــل الفق ــوره( أق ــكاله وص ــتى أش بش

ــات. املقرتح
والتمثيــل البيــاين التــايل يبــني مقرتحــات تطويــر 
وفــق  الرتبويــة  البحــوث  يف  البينيــة  الدراســات 

اســتجابات عينــة الدراســة

شكل )٣( التمثيل البياين باألعمدة ملقرتحات تطوير الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية

ــق  ــؤال املتعل ــن الس ــة ع ــت اإلجاب ــك مت وبذل
ــوث  ــة يف البح ــات البيني ــر الدراس ــات تطوي بمقرتح
الرتبويــة وخلصــت النتيجــة إىل أن مقرتحــات التطويــر 
ــراد  ــة أف ــني عين ــًدا ب ــرية ج ــة كب ــا بدرج ــق عليه متف

ــة. الدراس
إثــراء  إىل  احلاجــة ماســة  كانــت  ومــن هنــا 
مــن  ومســاراهتا،  براجمهــا  وتطويــر  التخصصــات 
ــامد  ــاج، واعت ــة الندم ــوم ثقاف ــيخ مفه ــالل ترس خ
ــرات  ــد الثغ ــا، وس ــي بينه ــزاوج العلم ــلوب الت أس
ــاء  ــة عــن النفصاليــة بــني التخصصــات وبن الناجت

وحــدة معرفيــة تكامليــة بــني اإلنســان، واملعرفــة، 
ة. التعليمــي  واملؤسســة 

ــاين  ــن: الع ــة كل م ــع دراس ــق م ــا يتف ــو م وه
والبلــوي)٢0٢١(،   ،)٢0١6( وإبراهيــم   ،)٢0١5(
ــا إىل رضورة  ــت مجيعه ــي دع ــة )٢0٢٢( الت وآل هيض
متنوعــة،  ختصصــات  مــن  بحثيــة  فــرق  تشــكيل 
وطــرح مبــادرات يف إنشــاء مراكــز بحثيــة تربويــة 
ــل اليــوم لعــرص  ــة جي ــة  لتهيئ ــم بالدراســات البيني هتت
التخصصــات املتداخلــة، واســتعامل مناهــج وأســاليب 
ــتحداث  ــة اس ــع أمهي ــات، م ــرة للتخصص ــة عاب بحثي
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برامــج أكاديميــة متنــح درجــات علميــة يف ختصصــات 
ــة. بيني

ملخص نتائج الدراسة وتوصياهتا ومقرتحاهتا:

أواًل: نتائـج الدراسة
ــة يف . ١ ــات البيني ــع الدراس ــتوى واق ــاض مس انخف

البحــوث الرتبويــة، وهــو مــا يتطلــب معاجلــة هذا 
ــرة  ــت فق ــث كان ــبابه، حي ــة أس ــف ودراس الضع
ــتثامرها  ــة واس ــري التخصصي ــكار غ ــجيع األف تش
ــام  ــا، بين ــا ضعًف ــة أوهل ــوث الرتبوي ــراء البح إلج
للتغيــريات  الرتبويــة  البحــوث  مواكبــة  فقــرة 
ــا.  ــا ضعًف ــة آخره ــات العلمي ــة يف التخصص الريع

تواجــه . ٢ التــي  التحديــات  مســتوى  ارتفــاع 
الدراســات  إجــراء  عنــد  الرتبويــة  البحــوث 
ــن  ــاٍل م ــتوى ع ــن مس ــرب ع ــا يع ــو م ــة، وه البيني
التحديــات تســتوجب وضــع بدائــل واقــرتاح 
حلــول مناســبة، حيــث كانــت فقــرة قلــة التصال 
ــة  ــات العلمي ــرات وامللتقي ــور املؤمت ــي حلض العلم
املتنوعــة أوهلــا حتدًيــا، بينــام فقــرة غيــاب التواصــل 
بــني أجهــزة البحــث العلمــي ورشاكات املجتمــع 
ومراكــز صنــع السياســات واختــاذ القــرار آخرهــا 

ــا. حتدًي
عــدم وجــود فــروق دالــة احصائًيــا يف اســتجابات . ٣

عينــة الدراســة للواقــع والتحديــات التــي تواجــه 
الدراســات  إجــراء  عنــد  الرتبويــة  البحــوث 

ــة.  البيني
ــات . 4 ــر الدراس ــات تطوي ــتوى مقرتح ــاع مس ارتف

البينيــة يف البحــوث الرتبويــة، وهــو مــا يعــرب عــن 
ــة  ــهم يف معاجل ــا أن تس ــة يمكنه ــات عالي مقرتح
ــث  ــات، حي ــن الدراس ــة م ــذه النوعي ــف ه ضع
كانــت فقــرة نــرش الوعــي بأمهيــة وجــدوى 
ــام  ــات، بين ــذه املقرتح ــة أول ه ــات البيني الدراس
كانــت فقــرة تفعيــل العمــل املشــرتك املبــدع 

بــني الباحثــني بشــتى أشــكاله وصــوره آخــر 
املقرتحــات.

ثانًيا: التوصيات
ــري . ١ ــربات غ ــارب واخل ــن التج ــادة م ــة اإلف أمهي

التخصصيــة عنــد إجــراء البحــوث الرتبويــة.
رضورة تفعيــل دور البحــوث الرتبويــة لتعزيــز . ٢

ــة. ــات البيني ــة الدراس ثقاف
العمــل عــىل إجــراء الــرشاكات البحثيــة بــني . ٣

التخصصــات املختلفــة حلــل املشــكالت الرتبويــة 
واملجتمعيــة.

دمــج املعرفــة البحثيــة غــري التخصصيــة يف حتليــل . 4
وتفســري نتائــج البحــوث الرتبويــة.

تفعيــل دور الفــرق البحثيــة لتعزيــز مشــاركة . 5
إجــراء  يف  الرتبويــني  واألكاديميــني  الباحثــني 

البينيــة. الدراســات 
اجلامعــات . 6 متويــل  ميزانيــات  وزيــادة  دعــم 

الرتبويــة. البحــوث  يف  البينيــة  للدراســات 
ــني . 7 ــب الباحث ــل لتدري ــج وورش عم ــد برام عق

عــىل منهجيــة إعــداد الدراســات البينيــة وتوظيفها 
ــة.  ــوث الرتبوي ــداد البح يف إع

ثالًثا: املقرتحات:
ــة إلجــراء . ١ إجــراء دراســة حــول املهــارات البحثي

ــني.  ــاهبا للباحث ــة إكس ــة وكيفي ــات البيني الدراس
ــة . ٢ ــاء هيئ ــات أعض ــول اجتاه ــة ح ــراء دراس إج

ــات  ــة يف اجلامع ــات البيني ــو الدراس ــس نح التدري
ــعودية. الس

ــة . ٣ ــات البيني ــة الدراس ــول عالق ــة ح ــراء دراس إج
الســعودية  العربيــة  اململكــة  رؤيــة  بتحقيــق 

٢0٣0م.

املراجع العربية:

ــات . ١ ــر الدراس ــد. )٢0٢١(. أث ــة حمم ــد، رقي أمح
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ــوم  ــس يف العل ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل البيني
الجتامعيــة ودورهــا يف حتقيــق التنميــة املســتدامة: 
دراســة ميدانيــة، جملــة البحــث العلمــي يف الرتبية، 

ــرص، ٣ )١7(، 577- 598. ــر، م ــة األزه جامع

أبــو ســمرة، حممــد. )٢007(. اســتقراء واقــع . ٢
الفلســطينية  اجلامعــات  يف  العليــا  الدراســات 
والرتقــاء هبــا إىل مــا يلبــي حاجــات حتقيــق 
ــر  ــة للمؤمت ــل مقدم ــة عم ــاملة: ورق ــة الش التنمي
وموظفــي  أســاتذة  نقابــات  لحتــاد  الثالــث 
اجلامعــات الفلســطينية "اجلــودة والتميــز والعتامد 
يف مؤسســات التعليــم العــايل"، املجلــد األول، 

جامعــة القــدس. 

ــات . ٣ ــم. )٢0١5(. الدراس ــد املنع ــامر عب ــني، ع أم
ــة  ــي، كلي ــم اجلامع ــر التعلي ــة لتطوي ــة: رؤي البيني

ــعود. ــك س ــة املل ــوم األرض، جامع عل

ــات . 4 ــد. )٢0١6(. الدراس ــود حمم ــم، حمم إبراهي
ــوم  ــس يف العل ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل البيني
الجتامعيــة ودورهــا يف حتقيــق التنميــة املســتدامة: 
دراســة ميدانيــة، جملــة البحــث العلمــي يف الرتبية، 

ــرص، ٣ )١7(، 598- 577. م

آل هيضــة، حنــان حممــد. )٢0٢٢(. متطلبــات . 5
تطبيــق إدارة الربامــج البينيــة يف كليــة الرتبيــة 
ــة  ــة اململك ــوء رؤي ــد يف ض ــك خال ــة املل بجامع
للعلــوم  خالــد  امللــك  جامعــة  جملــة   ،٢0٣0

.١65  -١٣4  ،)١(  9 الرتبويــة، 

ــات . 6 ــيل. )٢0٢١(. التخصص ــة ع ــوي، لطيف البل
البينيــة وانعكاســاهتا عــىل أنظمــة التعليــم دراســة 
ــول  ــاين ح ــدويل الث ــدوري ال ــر ال ــة، املؤمت حتليلي
والرياضيــة،  والجتامعيــة  اإلنســانية  العلــوم 

املجلــة األردنيــة الدوليــة، 594-6١٢.

بنخــود، نــور الديــن. )٢0١6(. دليــل الدراســات . 7

ــانيات،  ــة واألدب واإلنس ــة يف اللغ ــة العربي البيني
ــة  ــا، جامع ــة وآداهب ــة العربي ــات اللغ ــز دراس مرك
ــة  ــالمية، اململك ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم اإلم

ــعودية. ــة الس العربي

بيومــي، حممــد الســيد. )٢0١5(. معوقــات تفعيل . 8
ــة دراســة  ــة يف العلــوم الجتامعي الدراســات البيني
الجتامعيــة،  والعلــوم  اآلداب  جملــة  ميدانيــة، 

ــوس، ١٢٣- ١٣9. ــلطان قاب ــة الس جامع

البحــث . 9 أولويــات   .)١996( فهــد.  احلبيــب، 
ــرتاتيجية  ــية: إس ــال اإلدارة املدرس ــوي يف جم الرتب
مقرتحــة، املجلــة الرتبويــة، ٣8 )١0(، جامعــة 

ــت. ــت، الكوي الكوي

ــة: . ١0 ــاد. )٢0١4(. يف البيني ــم جه ــن، كاظ حس
نشــأهتا ودللتهــا، جملــة جامعــة امللــك ســعود، ٢5 

.٢50 -٢4٢(، ١(

ــد اهلل . ١١ ــد اهلل وآل كايس، عب ــم عب ــريي، مري خ
عــيل. )٢0٢٢(. دور الدراســات البينيــة يف حتقيــق 
رؤيــة ٢0٣0 مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
ــة  ــة جامع ــعودية، جمل ــات الس ــس باجلامع التدري
تبــوك للعلــوم اإلنســانية والجتامعيــة، ٢ )٢(، 

.44  -٢٣

ــد اهلل. )٢0١٣(. . ١٢ ــس، عب ــامر ومخي ــر، ع الدب
يف  تطبيقهــا  وإمكانيــة  الشــاملة  اجلــودة  إدارة 
كليــات الرتبيــة بجامعــة طرابلــس، بحــث مقــدم 
ــودة  ــامن ج ــابع لض ــدويل الس ــريب ال ــر الع للمؤمت

التعليــم، جامعــة أســيوط، ١6 )١٣(.

الشــايع، حصــة حممــد. )١4٣7(. الدراســات . ١٣
البينيــة: املتطلبــات ومعوقــات التنفيــذ، كليــة 
الرتبيــة، جامعــة األمــرية نــورة بنــت عبــد الرمحن، 

ــاض. الري

ــات . ١4 ــت. )٢0١5(. اجتاه ــه ثاب ــاين، وجي الع
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ــة  ــة التدريــس نحــو الدراســات البيني أعضــاء هيئ
بكليــة الرتبيــة يف جامعــة الســلطان قابــوس، 
بحــث مقــدم للمؤمتــر الــدويل الثالــث لكليــة 
ــة  ــات البيني ــة" العالق ــوم الجتامعي اآلداب والعل
األخــرى:  والعلــوم  الجتامعيــة  العلــوم  بــني 
جتــارب وتطلعــات يف الفــرتة ١5- ١7 ديســمرب.

عبــده، هــاين مخيــس. )٢0١6(. البحــوث . ١5
البينيــة وتقــدم املجتمعــات اإلنســانية خــالل 
األلفيــة اجلديــدة: جتــارب عمليــة وخيــارات 
مســتقبلية، جملــة اآلداب والعلــوم الجتامعيــة، 

جامعــة الســلطان قابــوس. 

ــهيلة. . ١6 ــميد، س ــو الس ــان وأب ــدات، ذوق عبي
)١4٢٣(. البحــث النوعــي والبحــث الكمــي، 

ــامن. ــر، ع دار الفك

١7 . .)١999( وآخــرون.  يوســف  العنيــزي، 
مناهــج البحــث الرتبــوي بــني النظريــة والتطبيــق، 

ــت. ــالح، الكوي ــة الف مكتب

الغفــريي، أمحــد عــيل. )٢0١9(. التوجهــات . ١8
ــوم  ــد للعل ــك خال ــة املل ــة جامع ــة يف جمل البحثي
ــة  ــة الرتبي ــة كلي ــة، جمل ــة حتليلي ــة: دراس الرتبوي
ــة  ــانية، جامع ــة واإلنس ــوم الرتبوي ــية للعل األساس

بابــل، )4٣(.

غيثري، ســيدي حممــد. )٢0١6(. اللســانيات . ١9
ــر  ــة أيب بك ــة، جامع ــات البيني ــة والدراس التطبيقي

بلقايــد، اجلزائــر.

ــج . ٢0 ــد. )٢0٢0(. برام ــة حمم ــوزان، بدري الف
الرشعيــة  التخصصــات  البينيــة يف  الدراســات 
العلــوم  جملــة  العمــل،  ســوق  واحتياجــات 

.9٣  -7١  ،)١(  ٣٢ الرتبويــة، 

ــون . ٢١ ــري، ميس ــد والدوي ــام حمم ــاة، بس القض
أمحــد. )٢0١8(. توجهــات البحــث الرتبــوي 

يف مناهــج الدراســات الجتامعيــة باجلامعــات 
ــني )٢000 "  ــة ب ــرتة الواقع ــن الف ــة ضم األردني
ــة، 45  ــوم الرتبوي ــات العل ــة دراس ٢0١٣(، جمل

.)٢(

حممــد، نبيــل جاســم وأنــس، إســالم فــوزي. . ٢٢
ــة: اخلدمــة  ــة يف العلــوم الجتامعي )٢0٢0(. البيني
ــات  ــة دراس ــا، جمل ــرق أنموذًج ــة يف الع الجتامعي

ــة، األردن. ــانية والجتامعي ــوم اإلنس العل

البحــوث . ٢٣ يف  الواعــدة  األبحــاث  مركــز 
 .)٢0١7( املــرأة.  ودراســات  الجتامعيــة 
ــت  ــورة بن ــرية ن ــة األم ــة، جامع ــات البيني الدراس

الريــاض. الرمحــن،  عبــد 

مظهــر، عهــود يوســف. )٢0١7(. حتليــل . ٢4
للمهــارات  واملخطــط  الواقــع  بــني  الفجــوة 
ــوس اإلدارة  ــص بكالوري ــررة لتخص ــة املق العملي
التقنيــة يف كليــة فلســطني التقنيــة، رام اهلل للبنــات، 

ــوث، ١٢ )١(.  ــل للبح ــة اخللي ــة جامع جمل

٢5 .https://m.mu.edu. ،ــة ــة املجمع موقع جامع
.sa/ar

1. Aḥmad, ruqayyah muḥammad. (2021). 
aṯar ad-dirāsāt al-bayniyyah ladā aʿḍāʾ 
haiʾitu at-tadrīs fī al-ʿlūm al-iǧtimāʿī-
ti wa dawruhā fī taḥqīq al-tanmiyati 
al-mustadāmati: dirāsah maydāniyah, 
maǧallatu al-baḥṯ al-ʿlmī fī al-tarbiyati, 
ǧāmʿtu al-ʾazhar, miṣr, al-muǧalad (3), 
al-ʿdad (17), ṣṣ 577- 598.

2. Abū samrah, muḥammad. (2007). ʾis-
tiqrāʾ wāqiʿ ad-dirāsāt al-ʿulyā fī al-
ǧāmʿāt il-filisṭīnīyati wa al-irtiqāʾ bihā 
ilā mā yulabbī ḥāǧāt taḥqīq al-tanmiyati 
il-šāmilati: waraqat ʿ amal muqaddamah 
lilmuʾtamar al-ṯāliṯ li-itiḥād naqābāt 
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