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الدراسات البينية في التخصصات التربوية باجلامعات السعودية ودورها في جودة البحث التربوي "دراسة ميدانية"

امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة تعرف دور الدرا�سات البينية يف
التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية؛ لتحقيق جودة البحث
الرتبوي ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي من خالل ا�ستبانة
حول دور الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية؛ لتحقيق جودة البحث الرتبوي ،وطُ ِّبقت على عينة
ع�شوائية قوامها ( )375ع�ضو هيئة تدري�س باجلامعات ال�سعودية.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج منها� :أن واقع الدرا�سات
البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية مت املوافقة
عليها بدرجة متو�سطة ،يف حني �أن �أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة يف
الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية
لتحقيق جودة البحث الرتبوي متت املوافقة عليها بدرجة كبرية،
كما ح�صلت معوقات �إجراء الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات
الرتبوية باجلامعات ال�سعودية على موافقة بدرجة كبرية ،وتو�صلت
أي�ضا �إىل وجود فروق يف حماور اال�ستبانة بني اجلامعات
الدرا�سة � ً
املختلفة ل�صالح (جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل)  ،ووجود
فروق بني الذكور والإناث ل�صالح الذكور ،ووجود فروق ل�صالح
�أقل من � 10سنوات ،ووجود فروق ل�صالح حما�رض و�أ�ستاذ م�شارك
بالن�سبة للمحور الأول ،ول�صالح �أ�ستاذ م�ساعد بالن�سبة للمحور
الثاين والثالث واملجموع الكلي ،ووجود فروق فى املحور الأول
ل�صالح (علم النف�س)  ،وبالن�سبة للمحور الثاين واملجموع الكلي
ل�صالح (الرتبية اخلا�صة) وبالن�سبة للمحور الثالث ل�صالح (املناهج
وطرق التدري�س)  ،ومت و�ضع جمموعة من الآليات لتفعيل الدرا�سات
البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية ودورها يف
جودة البحث الرتبوي.
الكلمات املفتاحية :الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات
الرتبوية .جودة البحث الرتبوي ،اجلامعات ال�سعودية.

Abstract:
The study aimed to identify the role of
interdisciplinary studies in the educational field
in Saudi universities to achieve the quality of
educational research. The current study used the
descriptive method and applied a questionnaire to a
random sample of 375 faculty members from Saudi
universities. The study concluded a number of results
including: The reality of interdisciplinary studies in
the educational field in Saudi universities obtained
a medium degree of approvement, while the benefits
of partnership in interdisciplinary studies in the
educational field in Saudi universities to achieve the
quality of educational research was highly approved.
Obstacles to conducting interdisciplinary studies in
the educational field in Saudi universities were also
highly approved. In addition, there are differences in
the dimensions of the questionnaire among different
universities in favor of Imam Abdul Rahman Bin
Faisal University. The current study revealed
differences between males and females in favor of
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males, and there are differences in favor of age less
than 10 years. Also, there are differences in favor of
a lecturer and an associate professor for the first item
and an assistant professor for the second and third
items and the total. Furthermore, there are differences
in the first item in favor of psychology, for the second
item and the total in favor of special education, and
the third item in favor of curriculum and teaching
methods. A set of instructions have been developed to
activate interdisciplinary studies in the educational
field in Saudi universities and their role in the quality
of the educational research.
Keywords:
Interdisciplinary
studies
in
educational, Quality of educational research, Saudi
universities.

املقدمة:
ُيعد البحث الرتبوي جمالاً من جماالت البحث العلمي الذي
يهتم مبعاجلة امل�شكالت والق�ضايا الرتبوية؛ بهدف الو�صول �إىل
حلول ممكنة ومنا�سبة لها ،وتوفري املعلومات والبيانات الالزمة
ل�صنع القرار الرتبوي بطريقة ر�شيدة ،وميهد لعمليات التغيري
والتجديد الرتبوي و�إثراء املعرفة وتوظيفها حلل امل�شكالت( .ال�رشع،
والزعبي. )1401 ،2011 ،
وميثل البحث الرتبوي ن�شاطً ا يت�صل بعملية الرتبية،
يهدف �إىل درا�سة الظـواهر الرتبويـة والتحكم فيها ،والتنب�ؤ بها،
واكت�شاف قواعد العمل الالزمة لزيادة مردود الرتبية مبعناها
الوا�سع( .الفليت)47 ،2015 ،
ويعرف البحث الرتبوي ب�أنه :تطبيق دقيق ومنظم للمنهج
العلمي لدرا�سة وحل امل�شكالت الرتبوية ،فهو يهدف �إىل تف�سري
الظاهرة الرتبوية والتنب�ؤ بها و�ضبطها والتحكم فيها ،وهو ميدان
للدرا�سة يخترب عمليات التعليم والتعلم واخل�صائ�ص والتفاعالت
الإن�سانية ،واملنظمات وامل�ؤ�س�سات واملعاهد التي ت�شكل املخرجات
التعليمية( .احلريري ،والوادي ،وعبد احلميد)27 ،2017 ،
كما ُيعرف البحث الرتبوي ب�أنه :منهجية يف الفكر العلمي
تهدف �إىل فهم الظاهرة الرتبوية والتنب�ؤ بها و�ضبطها ،من �أجل
حت�سني املمار�سات الرتبوية وتعظيم عوائد العملية التعليمية
والتو�صل �إىل حلول للم�شكالت الرتبوية يف املجاالت املختلفة.
(�أحمد ،مو�سى)84 ،2019 ،
وتت�ضح �أهمية البحث الرتبوي فيما ذكر يف العديد من
الأدبيات الرتبوية ،فقد ذكر كل من (املهدي ،الفهدي ،ال�شني،
ال�شنفرى� )125 ،2014 ،أن البحث الرتبوي يعد القوة املحركة وراء
القرار الرتبوي ،وبالتايل تظهر �أهميته يف اتخاذ القرار الرتبوي،
ور�سم ال�سيا�سة التعليمية ،من خالل ما يقدمه من معلومات وبدائل
وحلول للم�شكالت.
ومن املمكن ت�صور �أن للبحث الرتبوي ب�شقيه الأ�سا�سي
كبريا يف �صنع ال�سيا�سة التعليمية واتخاذ القرارات
دورا ً
والتطبيقي ً
الرتبوية ،ووفقا لـ (ن�صار )94 ،2015 ،ف�إن البحث الرتبوي يحظى
ب�أهمية خا�صة بو�صفه ي�ستهدف الو�صول �إىل ال�صورة املثلى لرتبية
الفرد الذي ي�شكل ر�أ�س املال الفكري يف جمتمع املعرفة ،وذلك من
خالل ما ي�ضطلع به البحث الرتبوي من تطوير للممار�سات الرتبوية
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مبا يكفل اكت�ساب املعرفة و�إنتاجها وتوظيفها.
كما ي�ضيف (�شحاتة� )76 ،75 ،2001 ،أن البحث الرتبوي
ي�سهم يف ن�رش املعرفة ،من خالل توفري مادة التدريب والتدري�س،
وتنمية املعرفة ،و�إنتاج البحوث التي ت�ضيف اجلديد �إىل ميدان
الرتبية .ثم تطبيق املعرفة ،ويتمثل ذلك يف خدمة البحث الرتبوي
للم�ؤ�س�سات التعليمية ،وو�ضع احللول للم�شكالت الرتبوية املطروحة
على ال�ساحة التعليمية والرتبوية .ويذكر (مولوج ،مولوج،2018 ،
� )682أن البحث الرتبوي ي�ساعد يف حتديد فعالية طرق التعليم
امل�ستخدمة ،واملوازنة بني هذه الطرق ،واختيار �أف�ضلها ،كما ي�ساعد
يف حتديد امل�ستويات التعليمية املختلفة ،ومدى منا�سبة املواد
والربامج التعليمية يف �سد االحتياجات الثقافية والرتبوية للفرد
واملجتمع ،كما ي�ساعد يف ح�سم اخلالف يف كثري من امل�شكالت
الرتبوية.
وي�ضيف كل من (املهدي ،و�آخرون157 ،2014 ،؛ وبولينني
و�آخرون؛ � )Polanin et. al, 2017,PP: 172 - 174أن البحث الرتبوي
ي�ساعد من خالل ما يقدمه من مفاهيم وا�سعة ومناذج �أ�سا�سية
ونظريات معرفية� ،صانعي ال�سيا�سة يف حتديد امل�شكالت احلقيقية
ومتييزها عن امل�شكالت امل�صطنعة ،ويزيده القدرة على �صياغة
امل�شكلة ومن ثم �إمكانية حلها ب�سهولة .كما ت�ؤكد درا�ستهم �رضورة
ارتباط اخلطط البحثية باحتياجات الواقع الرتبوي.
زخرت كتب البحث الرتبوي بالعديد من التق�سيمات للبحوث
الرتبوية جاءت يف �إطار الأنواع التالية وفق ما ذكره كل من:
(�رشعبى( ، )205 ،204 ،2019 ،حممود)1( : )45 ،44 ،2006 ،
�أبحاث نظرية� )2( ،أبحاث تطبيقية� )3( ،أبحاث موقفية.
ومن �أهم الدرا�سات التي تناولت البحث الرتبوي ب�أبعاده
املختلفة :درا�سة (املجيدل ،و�شما�س )2010 ،التي هدفت تق�صي
املعوقات التي تواجه �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كلية الرتبية
ب�صاللة وحتـول دون �إجنازهم لأبحاث علمية وانخراطهم بالبحث
العلمي ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س
ع�ضوا ،وقد ا�ستخدم
يف كلية الرتبية ب�صاللة والبالغ عددهم 64
ً
الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن
املعوقات الإدارية كانت هي الأ�شد وط�أة على �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف جمال البحث العلمي تليها املعوقات املادية ثم
املعوقات الذاتية .كما تبني عدم فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
جلن�س ولتخ�ص�ص الباحث فيما يتعلق مبعاناتهم من معوقات
البحث العلمي ،يف حني ظهرت فروق دالة تتعلق ب�سنوات اخلربة
ل�صالح الأقل خربة جلهـة �شـدة معاناتهم من املعوقات.
�أما درا�سة الزغبي والزغبي ( )2019فقد هدفت هذه الدرا�سة
تقومي جودة البحوث املن�شورة يف بع�ض جمال العلوم الرتبوية
ؤ�رشا حتقق بدرجة
والنف�سية .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن ( )11م� ً
ؤ�رشا حتقق بدرجة متو�سطة .يف حني �أن ( )2من
كبرية .و�أن ( )13م� ً
امل�ؤ�رشات حتقق بدرجة �صغرية .و�أو�صت هذه الدرا�سة ب�أن تتبنى
هيئات حترير وحمكمي جمالت العلوم الرتبوية والنف�سية معايري
وم�ؤ�رشات لتح�سني جودة البحوث والن�رش العلمي يف هذه املجالت.
كما �أجرى درا�سة ميت�شاالك ( )Michalak, 2020تناول فيها
دور اجلمعية العلمية وم�س�ؤولياتها يف تعزيز جودة البحوث الرتبوية

 البحوث عالية اجلودة  -ودعمها .ال �سيما ب�ش�أن ما يتعلقب�أخالقيات البحث ،ويف هذه الدرا�سة يلقى ال�ضوء حول دور الرابطة
الرتبوية الأوروبية يف تدعيم �أخالقيات البحث ،وتعزيز جودة البحث
الرتبوي ل�صالح العملية التعليمية واملجتمع وق�ضاياه.
هذا ف�ضلاً عن درا�سة �سات وفيدزل ()Saat & Fadzil,2020
التي هدفت �إىل فح�ص البحوث الرتبوية خالل الفرتة من 2016
–  2018يف جنوب �رشق �آ�سيا حيث حددت الأبحاث املن�شورة
با�ستخدام  Science Direct & Taylor Francis Onlineحيث
ركَّ زت على الأبحاث التي تت�ضمن م�صطلحات تعليمية .وحللت
عناوين املقاالت وامللخ�صات والأبحاث لتحديد خ�صائ�ص البحث
الرتبوي ،و�أ�شارت النتائج �إىل :ازدياد الأبحاث التي تناولت العملية
التعليمية ،كما وجد تنوع يف جمال البحث الرتبوي ما بني الرتبية
املقارنة والإدارة التعليمية وتعليم اللغات والرتبية اخلا�صة ،وتعليم
الريا�ضيات ،والرتبية اخلا�صة ،وتكنولوجيا التعليم ،و�ضمان
اجلودة ،وعلم االجتماع ،وعلم النف�س الرتبوي ،بالإ�ضافة �إىل الرتبية
املو�سيقية� ...إلخ.
ولقد �سادت العلوم االجتماعية يف ال�سنوات املا�ضية نزعة
االنف�صالية والتجز�ؤ يف الدرا�سة والبحث ،وا�ستقل كل تخ�ص�ص بذاته
عن غريه من تخ�ص�صات العلوم االجتماعية ذات ال�صلة الوثيقة،
ب�شكل �أدى �إىل ت�شويه �إدراك ال�سياق ال�شمويل للمعرفة ،و�ضعف
القدرة على ر�ؤية الأفكار بعالقاتها وتداخالتها و�إطارها الوا�سع
وبناء على ذلك ،فقد باتت احلاجة ملحة
(�إبراهيم. )578 ،2016 ،
ً
لفل�سفة جديدة تعيد العلوم �إىل وحدتها وتكاملها فظهرت الدرا�سات
البينية والعلوم عابرة التخ�ص�صات والدمج املعريف.
وتعد الدرا�سات البينية من �أهم االجتاهات البحثية احلديثة
يف العلوم االجتماعية ،والتي �أ�صبحت مطل ًبا يف الآونة الراهنة من
قبل بع�ض الباحثني من خمتلف التخ�ص�صات العلمية والبحثية يف
تلك العلوم( .بيومي. )125 ،2016 ،
ويرى (جربين� )34 ،2018 ،أن الدرا�سة البينية �أو البحث
البيني :طريقة بحثية يقوم بها فريق �أو �أفراد جتمع (معلومات،
وتقنيات ،و�أدوات ،ومفاهيم ،ونظريات) من تخ�ص�صني �أو �أكرث من
العلوم حلل م�شكالت ال ميكن حلها من خالل تخ�ص�ص واحد �أو نطاق
بحثي واحد.
ويعتربها كل من رازماك و بيالجنر (& Razmak
مبتكرا يربط بني التخ�ص�صات
منهجا
)Bélanger,2016,P173
ً
ً
ذات ال�صلة بالأعمال املختلفة والأ�شخا�ص والأماكن املعنية.
والتخ�ص�صات العلمية لال�ستفادة من املوارد املادية والب�رشية
ب�شكل فعال ،وحل امل�شكالت املجتمعية .كما عرف نيويل
( )Newell,2013,P: 35الدرا�سات البينية ب�أنها :منهجية منظمة
تعتمد على عدة �إجراءات ت�ستند �إىل جمال معريف معني ،وت�ستهدف
ربطه مبجاالت معرفية �أخرى تطبيقية ونظرية بق�صد حل امل�شكالت،
التي ي�صعب التعامل معها ب�شكل كامل اعتما ًدا على جمال معريف
واحد� .أما �إيفرت ( )Everett, 2019,P: 116فقد اعترب الدرا�سات
البينية :طريقة للفهم ال�شامل لطبيعة الأنظمة املعقدة التي تتطلب
اتباع منهج �شامل ومتكامل من البناء املعريف ،والذي يعزز تبادل
الأفكار وتكامل الر�ؤى عرب التخ�ص�صات املختلفة؛ مما قد ي�ؤدي �إىل
حلول جديدة قابلة للتطبيق.
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وتت�ضح �أهمية الدرا�سات البينية فيما ذكر يف العديد من
الأدبيات الرتبوية فقد ذكر (�إبراهيم� )583 ،2016 ،أن االجتاهات
البينية متثل امل�ستقبل احلقيقي للدرا�سات الأكادميية يف اجلامعات
وم�ؤ�س�سات البحث العلمي ،و�صار من املنت�رش حال ًيا �أن تقوم
اجلامعات ب�إن�شاء مراكز بحثية ذات طبيعة بينية جتمع بني احلقول
املعرفية النظرية املختلفة .بل �إن بع�ض اجلامعات قد �أقدمت على
�إن�شاء كليات خا�صة بالدرا�سات العليا جتمع بني العلوم الإن�سانية
والتطبيقية رغم ما بينهما من تباين وا�ضح.
لذا ميكن القول بوجود العديد من امل�شكالت والظواهر التي
ال ميكن فهمها وتف�سريها بطريقة �صحيحة من منظور مادة �أو
تخ�ص�ص درا�سي معني ،فنحن نعي�ش اليوم يف ع�رص املعرفة
والتدفق املعلوماتي( .ال�سيد ،وزوين ، )291 ،2016 ،و�أ�صبح العامل
يتجه نحو وحدة املعرفة والربط بني العلوم الطبيعية والريا�ضية
والإن�سانية ،بدلاً من اعتبار كل علم �أو جمال وحدة منف�صلة ،لذا
ملحا ذا �أهمية مبا
�أ�صبح املدخل البيني �أو الدرا�سات البينية مطل ًبا ً
يحققه من العديد من الفوائد التي يحتاج �إليها الأفراد وامل�ؤ�س�سات
مدى احلياة)Karakuşa & Yalçına,2017,P: 712( .
لذا ف�إن احلاجة �إىل تفعيل الدرا�سات البينية يف العلوم
االجتماعية يف العامل العربي �أ�ضحى الآن مطل ًبا �أقوى من �أي وقت
م�ضى ،وقد يرجع ذلك �إىل العديد من امل�شكالت املتزايدة التي تهم
املجتمع العربي والتي ال ميكن حلها ب�شكل كامل وواقعي اعتما ًدا
على تخ�ص�ص واحد( .بيومي. )130 ،2016 ،
فقد ذكر رازماك و بيالجنر ()Razmak& Bélanger,2016,P173
�أن اتباع منهجية الدرا�سات البينية يعد �رضور ًيا ال�ستك�شاف
�أهم التحديات التي يواجهها العامل اليوم ،مبا يف ذلك درا�سات
الأعمال والق�ضايا االجتماعية والتكنولوجية وامل�شاكل املجتمعية
والرعاية ال�صحية و�إ�صالح التعليم ،وتعزيز االبتكار واملعرفة .كما
منهجا ي�سهم يف تبادل اخلربات البحثية،
تعد الدرا�سات البينية
ً
واال�ستفادة من اخللفيات الفكرية واملناهج البحثية املختلفة بني
الباحثني( .مركز الأبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودرا�سات
املر�أة)6 ،2017 .
وللدرا�سات البينية العديد من الأهداف التي تتمثل يف الآتي
كما ذكرها كل من( :كامل ،وعيد�( ، )339 ،338 ،2019 ،إبراهيم،
 ، )584 ،583 ،20166رادا و الديكو و �سريفريا و فيدال �Rada. , Al
 ، ) )decoa. , Cervera. ,& Vidal, 2014,P: 68وهي :دمج املعرفة،
الإبداع يف طرق التفكري ،حتقيق التكامل� ،إنتاج املعرفة .كما �أ�ضافت
(احل�سيني� )311 ،2019 ،إىل الأهداف ال�سابقة ما يلي :تبني مفهوم
الربنامج البحثي ،دمج املعرفة وحتديد املفاهيم وامل�صطلحات،
الربط بني النظرية والتطبيق.
لذا فقد �أو�صى (�شحاتة )97 ،2001 ،ب�رضورة و�ضع خرائط
بحثية وخطط �سنوية طويلة الأجل �رشيطة التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات
التي تتعاون م ًعا على درا�سة م�شكلة حمددة ،ف�ضلاً عن �رضورة
اال�ستعانة بعلم الف�سيولوجي وعلم النف�س ،وعلم االجتماع والفل�سفة
وكذا اخلرباء واملتخ�ص�صني يف املجاالت الأخرى لدرا�سة امل�شكلة
الرتبوية حمل البحث .كما �أو�صت درا�سة (احل�سينى )2019 ،ب�رضورة
�إن�شاء مراكز بحثية تهتم ب�إجراء البحوث والدرا�سات البينية للق�ضاء
على الفجوات والثغرات الناجتة عن االنف�صالية بني التخ�ص�صات
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الدقيقة ،على �أن توجه البحوث والدرا�سات �إىل « البحوث امل�ستقبلية»
و�أمناط التغري املتوقعة وامل�ستهدفة يف املجتمع.
ويف �إطار الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت الدرا�سات البينية،
فقد �أجرى العاين ( )2015درا�سة هدفت الك�شف عن اجتاهات �أع�ضاء
هيئة التدري�س بكلية الرتبية نحو الدرا�سات البينية يف كلية الرتبية
بجامعة ال�سلطان قابو�س .حيث ا�ستخدمت املنهج الو�صفي من
خالل �إعداد ا�ستبانة مكونة من ( )38فقرة تعرب عن االجتاهات نحو
الدرا�سات البينية وقد حتقق من �صدقها وثباتها ،و�أظهرت النتائج
�أن هناك رغبة لدى �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف القيام بدرا�سات
اجتاها نحو �أهمية تفعيل التعاون بني
ذات طبيعة بينية .و�أن هناك
ً
التخ�ص�صات الرتبوية يف جمال البحث العلمي.
وقدم �إبراهيم ( )2016درا�سة هدفت �إىل تعرف م�ستوى ثقافة
الدرا�سات البينية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف العلوم االجتماعية
بجامعة جنران ،ودورها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة باملجتمع،
وقد �أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن �ضعف م�ستوى ثقافة الدرا�سات
البينية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة جنران ،وارتفاع م�ستوى
معوقات تفعيلها ،ومل تظهر الدرا�سة فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية بني
�أفراد العينة وفق متغريات (النوع ،والتخ�ص�ص ،والدرجة الوظيفية) .
كما �أجرى بيومي ( )2016درا�سة هدفت �إىل ت�شخي�ص
معوقات تفعيل الدرا�سات البينية يف العلوم االجتماعية .وقد
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلى ،ومنهج درا�سة
احلالة .و�أ�سلوب العينة غري الع�شوائية بطريقة عينة احل�صة ملجموعة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الآداب والعلوم االجتماعية بجامعة
ال�سلطان قابو�س ،وكلية الآداب بجامعة عني �شم�س ،وبلغت حاالت
الدرا�سة ( )32حالة )16( ،حالة من كل كلية .وقد تو�صل البحث
�إىل جمموعة من النتائج �أهمها :زيادة حجم املعوقات املرتبطة
بال�سياق الأكادميي ،و�أن الدرا�سات البينية يف العلوم االجتماعية
مازالت يف مرحلة التعريف والت�أ�صيل النظري للمفهوم ،وزيادة على
حر�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س على تخ�ص�صاتهم وعدم الرغبة يف
االبتعاد عنها.
أخريا �أجرى كل من جويتز و هوليداي(  (�Goetz& Holli
و� ً
 )day,2017درا�سة هدفت �إىل تقدمي منوذج لربنامج ق�صري املدى
يعتمد على تخ�ص�صات عدة (مهارات اللغة الإ�سبانية  -درا�سة
التاريخ) لتعزيز الكفاءة بني الثقافات وتنمية الهوية الوطنية.
وذلك خالل فرتة زمنية مدتها �شهر واحد يف مدينة فالن�سيا (مدينة
�إ�سبانية) حيث ي�ستهدف توعية الطالب باالختالف بني الثقافات.
وقد اعتمدت على منهج البحث التاريخي ،والذي يتنا�سب مع �أهداف
الدرا�سة .وقد �أظهر امل�شاركون حت�س ًنا يف قدراتهم على التحدث
باللغة الإ�سبانية و�أظهروا م�ستويات عالية من امل�شاركة املعرفية
والعاطفية.
ومبا �أن البحث الرتبوي يف الوطن العربي يواجهه جمموعة من
امل�شاكل حتد من �ضمان جودته ،من �أهمها م�س�ألة الإنفاق ،والعبء
التدري�سي لأ�ستاذ اجلامعة ،واالفتقار �إىل �سيا�سيات وا�ضحة للبحث
الرتبوي ،من حيث حتديد الأهداف والأولويات واملراكز البحثية
الالزمة ،وتوفري الإمكانات املادية ال�رضورية واحلرية الأكادميية
له ،و�ضعف ن�سبة كبرية من الباحثني على االبتكار( .الطبيب،
 )100 ،2013ف�إن منهج الدرا�سات البينية مبا يوفره من معايري
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وم�ؤ�رشات منهجية علمية ميكن �أن يحقق جودة البحث الرتبوي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
جاءت م�شكلة الدرا�سة من خالل ما �أ�شارت �إليه نتائج
الدرا�سات ال�سابقة التي مت اال�ست�شهاد بها يف هذا البحث ،من �أن
البحث العلمي العربي  -ب�شكل عام والبحث الرتبوي ب�شكل خا�ص -
يعاين من جملة من امل�شكالت واملعوقات �أفقدته القدرة على حتقيق
معايري ومتطلبات اجلودة ،وتتجلى تلك امل�شكلة من وجهة نظر عدد
من امل�شتغلني بالبحث الرتبوي ،يف منوذج املنهج العلمي ال�سائد
يف البحوث الرتبوية ،ويرجعها �آخرون �إىل طغيان املدخل الكمي يف
البحث الرتبوي ،ف�ض ًال عما طرحه �آخرون من �أن امل�شكلة الأ�سا�سية
تتمثل يف التباعد الوا�ضح يف دور الدرا�سات البينية وت�أثريها على
البحث الرتبوي وحتقيق جودته ،مما دفع الباحثة �إىل تبني منهج
الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية ومعرفة دوره يف حتقيق
جودة البحث الرتبوي.
وحلل امل�شكلة يحاول البحث الإجابة عن الت�سا�ؤل الرئي�س
الآتي :ما دور الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الآتية:
● ●ما واقع الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية
باجلامعات ال�سعودية؟
● ●ما �أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة يف الدرا�سات البينية يف
التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية لتحقيق جودة البحث
الرتبوي؟
● ●ما معوقات �إجراء الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات
الرتبوية باجلامعات ال�سعودية؟
● ●هل توجد فروق يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س حول
الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية
ودورها يف جودة البحث الرتبوي تب ًعا ملتغريات الدرا�سة (النوع،
�سنوات اخلربة ،الدرجة العلمية ،التخ�ص�ص ،اجلامعة) ؟
● ●ما �آليات تفعيل دور الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات
الرتبوية باجلامعات ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي؟

أهمية الدراسة:
للدرا�سة احلالية �أهمية نظرية وتطبيقية :فمن الناحية
النظرية :تجُ مل الدرا�سة الأ�س�س النظرية للعالقة بني الدرا�سات
البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية وحتقيق جودة البحث الرتبوي،
ومن الناحية التطبيقية :تك�شف الدرا�سة عن واقع الدرا�سات
البينية فى التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية و�أوجه
اال�ستفادة منها ،وتقدم جمموعة من الآليات املقرتحة لتفعيل
دور الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية؛ لتحقيق جودة
البحث الرتبوي ،ويتوقع �أن ي�ستفيد منها الباحثون الرتبويون
يف تخ�ص�صات عدة.

حدود الدراسة:
♦ ♦احلدود املو�ضوعية :دور الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات

الرتبوية باجلامعات ال�سعودية يف حتقيق جودة البحث الرتبوي.
♦ ♦احلدود الب�رشية :عدد ( )375ع�ضو هيئة تدري�س من
اجلامعات ال�سعودية .متثلت يف ( )198من الذكور ،و ( )177من
الإناث.
♦ ♦احلدود املكانية :جامعة امللك �سعود ،جامعة الإمام
عبدالرحمن بن في�صل ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
وجامعة الأمرية نورة .واقت�رصت الباحثة على هذه اجلامعات لأن
كبريا من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وكذلك ل�سهولة تطبيق �أداة
بها عد ًدا ً
البحث فيها.
♦ ♦احلدود الزمانية :طبقت �أداة البحث (اال�ستبانة) يف الف�صل
الدرا�سي الأول لعام (2021 - 2020م) .

التعريفات االصطالحية و اإلجرائية:
 الدرا�سات البينية:
يعرفها (بيومي )129 ،2016 ،ب�أنها :حقل معريف جديد
ن�ش�أ من تداخل عدة حقول معرفية �أكادميية وبحثية تقليدية وغري
تقليدية ،ت�ؤدي �إىل تطوير القدرة على عر�ض وحتليل الق�ضايا ودمج
املعلومات وتذويبها من وجهات نظر متعددة وتعميق فهمها ،مع
الأخذ يف االعتبار ا�ستخدام �أ�ساليب البحث والتحقق من التخ�ص�صات
املتعددة لتحديد امل�شاكل واحللول من خارج نطاق النظام الواحد،
ومن ثم يتحقق الإبداع يف طرق التفكر.
وتعرف الدرا�سات البينية �إجرائي ًا ب�أنها :طريقة بحثية
يف الدرا�سات الرتبوية يقوم بها فريق �أو �أفراد جتمع (معلومات،
وتقنيات ،و�أدوات ،ومفاهيم ،ونظريات) من تخ�ص�صني �أو �أكرث من
العلوم حلل م�شكالت ال ميكن حلها من خالل تخ�ص�ص واحد �أو نطاق
بحثي واحد.
◄◄جودة البحث الرتبوي
Interdisciplinary Studies

Educational Research Quality

يعرفها (خلف )491 ،2015 ،ب�أنها :جميع �أنواع الن�شاط
املق�صود القائم على منهجيات البحث العلمي ،التي تهدف تعرف
امل�شكالت التي تواجه امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية .والعمل على
حلها بطريقة علمية .والو�صول به �إىل �أعلى معايري جودته وفق
م�ؤ�رشات دقيقة وحمددة.
وتعرف جودة البحث الرتبوي �إجرائي ًا ب�أنها :منهجية يف الفكر
العلمي تهدف �إىل فهم الظاهرة الرتبوية والتنب�ؤ بها و�ضبطها ،من
�أجل حت�سني املمار�سات الرتبوية وتعظيم عوائد العملية التعليمية
والتو�صل �إىل حلول للم�شكالت الرتبوية يف املجاالت املختلفة.

منهجية الدراسة و إجراءاتها:
منهج الدراسة:
نظرا ملنا�سبته طبيعة
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي؛ ً
هذه الدرا�سة التي تهدف �إىل الك�شف عن دور الدرا�سات البينية يف
التخ�ص�صات الرتبوية يف حتقيق جودة البحث الرتبوى ،ومثل هذه
الدرا�سات حتتاج �إىل درا�سة الظاهرة ،كما توجد يف الواقع ويهتم
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بو�صفها و�صفًا دقي ًقا.

ال�صفة

جمتمع الدراسة:
يو�ضح اجلدول التايل جمتمع الدرا�سة باجلامعات ال�سعودية
عينة الدرا�سة ،وحدد حجم العينة بناء على معادلة �ستيفن ثامب�سون
وحجم العينة يف كل منها ،وحددت عينة البحث لتطبيق الأداة بـــ
( 375ع�ضو هيئة تدري�س) .

الدرجة العلمية

جدول ()1
يوضح مجتمع الدراسة

جامعة امللك �سعود

7394

44.00

%

جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل

3372

20.06

%

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

3889

23.14

%

جامعة الأمرية نوره

2151

12.80

%

الإجمايل

16806

100.00

%

التخ�ص�ص

اجلامعة

املجتمع

الن�سبة املئوية ()%

خصائص عينة الدراسة:
اختار الباحث عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية من بني �أع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعات ال�سعودية ،وتقوم هذه الدرا�سة على عدد
من املتغريات املتعلقة باخل�صائ�ص ال�شخ�صية لأفراد عينة الدرا�سة
متمثلة يف (اجلامعة ،والنوع ،و�سنوات اخلربة ،والدرجة العلمية،
والتخ�ص�ص)  ,ويف �ضوء هذه املتغريات ميكن حتديد خ�صائ�ص
�أفراد عينة الدرا�سة على النحو التايل:
جدول ()2
البيانات األولية لعينة الدراسة

ال�صفة

اال�ستجابة

التكرار الن�سبة املئوية ()%

اجلامعة
النوع
�سنوات اخلربة

جامعة امللك �سعود

165

44.00

جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل

75

20.06

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

87

23.14

جامعة الأمرية نورة

48

12.80

الإجمايل

375

100

ذكر

198

52.80

�أنثى

177

47.20

الإجمايل

375

100

�أقل من � 10سنوات

255

68.00

من � 10إىل �أقل � 20سنة

52

13.87

من � 20سنة �إىل �أقل من � 30سنة

52

13.87

� 30سنة ف�أكرث

16

4.27

الإجمايل

375

100
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اال�ستجابة

التكرار الن�سبة املئوية ()%

حما�رض

202

53.87

�أ�ستاذ م�ساعد

60

16.00

�أ�ستاذ م�شارك

44

11.73

�أ�ستاذ

69

18.40

االجماىل

375

100

�أ�صول الرتبية

80

21.33

الإدارة الرتبوية

54

14.40

املناهج وطرق التدري�س

22

5.87

علم النف�س

66

17.60

الطفولة املبكرة

37

9.87

الثقافة الإ�سالمية

22

5.87

الرتبية الفنية

20

5.33

الرتبية اخلا�صة

20

5.33

الدرا�سات القر�آنية

54

14.40

تقنيات التعليم

80

21.33

الإجمايل

375

100

يو�ضح اجلدول ال�سابق البيانات الأولية لعينة الدرا�سة وفق
املتغريات املتعلقة باخل�صائ�ص ال�شخ�صية والوظيفية لأفراد عينة
الدرا�سة.
أداة الدراسة:
ملا كان الهدف من هذه الدرا�سة معرفة دور الدرا�سات البينية
يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية يف جودة البحث
الرتبوي؛ ف�إن الأمر يتطلب جمع البيانات واملعلومات الكافية
لزاما القيام بــــــ:
لإ�صدار �أحكام مو�ضوعية على �أ�س�س علمية؛ فكان ً
1 .1بناء ا�ستبانة يتم يف �ضوئها تعرف دور الدرا�سات البينية
يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية يف جودة البحث
الرتبوي ،ثم عر�ضها على املحكمني يف �صورتها املبدئية ،ثم
تعديلها يف �ضوء �آرائهم ،و�إقرارها يف �صورتها النهائية للتطبيق،
وقد ُبنيت اال�ستبانة وفق اخلطوات التالية - :حتديد الهدف من الأداة
 م�صادر بناء الأداة  -و�صف الأداة يف �صورتها املبدئية � -صدقالأداة  -ثبات الأداة  -تطبيق الأداة � -أ�ساليب املعاجلة الإح�صائية.
هدفت الأداة معرفة دور الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات
الرتبوية باجلامعات ال�سعودية يف جودة البحث الرتبوي ،ا�شتقت
مفردات هذه اال�ستبانة من (م�صادر الأدب الرتبوي) التي تناولت
الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية ،وجودة البحث الرتبوي.
 2 .2و�صف الأداة يف �صورتها املبدئية :من خالل امل�صادر
ال�سابقة ا�شتقت جمموعة من املفردات� ،صنفت يف ثالثة حماور
�أ�سا�سية هي:
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 املحور الأول :واقع الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات
الرتبوية باجلامعات ال�سعودية.
 املحور الثاين� :أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة يف الدرا�سات
البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية لتحقيق
جودة البحث الرتبوي.
 املحور الثالث :معوقات �إجراء الدرا�سات البينية يف
التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية.
3 .3وبعد درا�سة ال�سادة املحكمني لال�ستبانة يف �صورتها
املبدئية اقرتح بع�ضهم بع�ض التعديالت؛ حتى تتنا�سب مع الهدف
الذي و�ضعت من �أجله هذه الأداة.واقرتح بع�ض املحكمني �إجراء
تعديالت يف �صياغة بع�ض املفردات؛ حتى تكون ال�صياغة �صحيحة.
وا�ضحا ،وقد عدلت �صياغة بع�ض املفردات يف كل حمور
واملعنى
ً
على حده؛ لي�صبح عدد مفردات الأداة عبارة عن ( 32مفردة) وذلك
يف �صورتها النهائية (ملحق)1
�4 .4صدق �أداة الدرا�سة وثباتها:
�صدق اال�ستبيان يعني الت�أكد من �أنها �سوف تقي�س ما �أعدت
لقيا�سه ،كما يق�صد بال�صدق «�شمول اال�ستمارة لكل العنا�رص التي
يجب �أن تدخل يف التحليل من ناحية ،وو�ضوح عباراتها من ناحية
ثانية؛ بحيث تكون مفهومة لكل من ي�ستخدمها».
وقد ت�أكد الباحث من �صدق �أداة الدرا�سة من خالل:
Ú Úال�صدق الظاهري للأداة:
تعرف مدى �صدق �أداة الدرا�سة يف قيا�س ما و�ضعت لقيا�سه ،ثم
عر�ضها على عدد من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة،
ويف �ضوء �آراء املحكمني �أعدت �أداة هذه الدرا�سة ب�صورتها النهائية.
�Ú Úصدق االت�ساق الداخلي للأداة:
بعد الت�أكد من ال�صدق الظاهري لأداة الدرا�سة طبقت ميدان ًيا،
وح�سب معامل االرتباط بري�سون ملعرفة ال�صدق الداخلي لال�ستبانة؛
حيث ح�سب معامل االرتباط بني درجة كل حمور من حماور
اال�ستبانة بالدرجة الكلية لال�ستبانة ،كما تو�ضح ذلك اجلدول التايل:
جدول ()3
يوضح المصفوفة االرتباطية بين محاور االستبانة والمجموع الكلى

املحاور
واقع الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية.
�أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة يف الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات
الرتبوية باجلامعات ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي.
معوقات �إجراء الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية
باجلامعات ال�سعودية.

معامل االرتباط
**0.60
**0.84
**0.82

** تدل على أن معامل االرتباط دال عند مستوى ()0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ارتباط حماور اال�ستبانة ببع�ضها
البع�ض مب�ستوى داللة (. )0.01وهذا ي�ؤكد �أن اال�ستبانة تتمتع
بدرجة عالية من ال�صدق.
Ú Úثبات الأداة:
ا�ستخدم الباحث معادلة �ألفا كرونباخ للت�أكد من االت�ساق

الداخلي لفقرات الأداة؛ حيث ا�ستخرج معامل الثبات على م�ستوى
الأداة بالكامل وعلى م�ستوى املحاور ،واجلدول التايل يبني معامل
الثبات لأداة الدرا�سة وحماورها:
جدول ()4
معامالت الثبات للمحاور ولألداة ككل

املحاور
واقع الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية
�أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة يف الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات
الرتبوية باجلامعات ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي
معوقات �إجراء الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية
باجلامعات ال�سعودية
اال�ستبانة ككل

معامل الثبات
0.89
0.94
0.92
0.92

وبالنظر �إىل النتائج املوجودة باجلدول ال�سابق يت�ضح �أن
معامل الثبات بالن�سبة ملحاور اال�ستبانة واملجموع الكلي مرتفعة
وبناء على هذه النتيجة ف�إن م�ستوى الثبات ملحتوى الأداة يعد
مالئما من وجهة نظر البحث العلمي.
ً
Ú Úاملعاجلة الإح�صائية:
ا�ستخدم برنامج احلزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية
 SPSSالن�سخة ( )21حيث ا�ستخدم الن�سب املئوية واملتو�سطات
احل�سابية لو�صف اجتاهات مفردات الدرا�سة نحو متغريات الدرا�سة
ولتحديد طول خاليا مقيا�س ليكرت الثالثي (احلدود الدنيا والعليا)
مت ح�ساب املدى ( )2 = 1 – 3ثم تق�سيمه على  3وهى الثالثة
م�ستويات (مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض)  ،بعد ذلك �أ�ضيفت هذه القيمة
(� )0.66=3 /2إيل �أقل قيمة يف املقيا�س (�أو بداية املقيا�س وهي
الواحد ال�صحيح)  ،وبالتايل فئة املنخف�ض (من  ، )1.66 :1وفئة
متو�سط ( ، )2.33 :1.67وفئة مرتفع من ( ، )3 :2.34وهكذا �أ�صبح
بالإمكان ت�صنيف قيم املتو�سطات احل�سابية لكل بند من بنود
حماور اال�ستبانة ،وكذلك للمتو�سط الكلي للدرا�سة ،والأ�ساليب التي
ا�ستخدمت هي:
1 .1املتو�سط احل�سابي ( )Mean؛ حل�ساب متو�سط ا�ستجابات
عينة الدرا�سة عن كل بند من بنود اجلزء الثاين من اال�ستبانة (حماور
الدرا�سة) لرتتيب الفقرات والعبارات.
2 .2االنحراف املعياري ( : )Standard Deviationوذلك
لتعرف مدى انحراف �أو ت�شتت ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة لكل عبارة
من عبارات متغريات الدرا�سة الرئي�سة ،ولكل حمور من حماور
اال�ستبيان عن متو�سطها احل�سابي.
3 .3معامل ارتباط بري�سون ( )Pearson؛ حل�ساب االت�ساق
الداخلي ،وثبات ا�ستبانة الدرا�سة.
4 .4ا�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ :للتحقق من ثبات الأداة.
5 .5اختبار (كا : )chi – square( )2للك�شف عن الفروق بني
ا�ستجابات كل فئة على حده ،من خالل املقارنة بني التوزيع
التكراري التجريبي �أو املالحظ والتوزيع التكراري املتوقع ،للتحقق
مما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد
الفئة (التكرارات املالحظة) على كل مفردة والتكرارات املتوقعة.
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6 .6اختبار (ت)  :ملعرفة مدى وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )0.05يف �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة.وف ًقا
ملتغري الدرا�سة ثنائية الت�صنيف.
7 .7اختبار حتليل التباين الأحادي (:)One Way Anova
ملعرفة مدى وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05يف �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة.وف ًقا للخ�صائ�ص ال�شخ�صية
(الدميوغرافية) التى ت�صنيفها �أكرث من اثنني لأفراد عينة الدرا�سة.
8 .8اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية للتعرف على اجتاه
الفروق بني املجموعات.

نتائج الدراسة ومناقشتها

د .إلهام بنت محمد على األحمري

ما دور الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي؟ » ،حللت نتائج حماور
ا�ستبانة حول دور الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية
باجلامعات ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي ،و�أ�سفرت
املعاجلة الإح�صائية ال�ستجابات �أفراد العينة عن النتائج التالية
ح�سب حماورها املختلفة ،وذلك كما يلي:
◄◄( )1نتائج ال�س�ؤال الأول :ما واقع الدرا�سات البينية يف
التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية؟
مت درا�سة �آراء عينة الدرا�سة حول واقع الدرا�سات البينية يف
التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية ،واجلدول التايل يو�ضح
ذلك:

للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س للبحث ،والذى ين�ص على «
جدول ()5
كا2

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية و
للمحور األول (واقع الدراسات البينية في التخصصات التربوية بالجامعات السعودية)

م
1
2
3
4

5

6

البنود
قمت ب�إجراء درا�سات بينية
مع زمالء من تخ�ص�صات
�أخرى.
ثقافة الدرا�سات البينية
متوفرة بني الزمالء.
الزمالء يف العمل ي�سعون �إىل
التعاون العلمي فيما بينهم.
يغلب على �أبحاث الق�سم
الأبحاث امل�شرتكة مع
التخ�ص�صات الأخرى.
توفر اجلامعة مركز
متخ�ص�صة يف الدرا�سات
البينية يف العلوم الرتبوية.
يعقد �سيمنارات يح�رض فيها
جميع �أع�ضاء الكلية تناق�ش
ثقافة الدرا�سات البينية.
املجموع الكلى

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الن�سبة املئوية ( )%اجتاه البند

كا2

م�ستوي الداللة الرتتيب

2.23

0.81

74.31

متو�سط

32.66

0.01

2

2.22

0.69

73.96

متو�سط

64.53

0.01

4

2.32

0.68

77.33

متو�سط

74.93

0.01

1

2.08

0.76

69.42

متو�سط

16.91

0.01

6

2.22

0.77

74.13

متو�سط

29.42

0.01

3

2.13

0.75

70.84

متو�سط

21.90

0.01

5

2.20

0.74

73.33

متو�سط

40.06

0.01

* قيمة (كا )2الجدولية عند مستوى ( ،9.210 = )0.01وعند مستوى ( 5.991 = )0.05لدرجة حرية ()2

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع قيم كا 2دالة عند م�ستوى
( )0.01وهذا ي�ؤكد �أن البنود متيز �آراء الأفراد عينة الدرا�سة نحو
اجتاه معني ،كما يت�ضح �أن �أفراد عينة الدرا�سة يوافقون على املحور
الأول (واقع الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية) بن�سبة مئوية ( ، )73.33%ومبتو�سط ح�سابي عام
( 2.20من  )3وهو متو�سط حيث �إنه يقع يف الفئة (� 1.67إىل
. )2.33
يت�ضح من النتائج �أن �أفراد عينة الدرا�سة يوافقون بدرجة
متو�سطة على جميع عبارات املحور الأول (واقع الدرا�سات البينية
يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية)  ,وجاء ترتيبها
كالتايل:
 جاءت العبارة ( )3وهي « الزمالء يف العمل ي�سعون �إىل
التعاون العلمي فيما بينهم«.باملرتبة الأوىل بدرجة متو�سطة بن�سبة
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مئوية ( ، )77.33%ومبتو�سط ح�سابي ( , )2.32وانحراف معياري
( ، )0.68وهذا يعني �أهمية التعاون البحثي بني �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،ومن ثم حر�صهم على �إجراء الأبحاث امل�شرتكة ذات ال�صفة
البينية.وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
(�إبراهيم )2016 :من �رضورة ن�رش ثقافة التعاون البحثي بني
�أع�ضاء هيئة التدري�س داخل الكلية الواحدة والكليات داخل اجلامعة؛
رغبة يف تدعيم وت�شجيع �إجراء الدرا�سات البينية بني التخ�ص�صات
والعلوم املختلفة.
 جاءت العبارة ( )1وهي « قمت ب�إجراء درا�سات بينية
مع زمالء من تخ�ص�صات �أخرى«.باملرتبة الثانية بدرجة متو�سطة
بن�سبة مئوية ( ، )74.31%ومبتو�سط ح�سابي ( , )2.23وانحراف
معياري ( ، )0.81وهذا يدل على حر�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س على
التعاون من �أجل حل امل�شكالت الرتبوية من وجهة معرفية متكاملة.
ف�ضلاً عن تلبية متطلبات العمل البحثي من �رضورة ن�رش الأبحاث
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امل�شرتكة ذات الطبيعة البينية.وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما جاء
يف درا�سة (الهاجري )2007 :التي �أو�صت ب�أهمية �إجناز الباحثني
يف خمتلف احلقول املعرفية لأبحاث ودرا�سات ذات طبيعة بينية.
 جاءت العبارة ( )5وهي « توفر اجلامعة مركز متخ�ص�صة
يف الدرا�سات البينية يف العلوم الرتبوية«.باملرتبة الثالثة بدرجة
متو�سطة بن�سبة مئوية ( ، )74.13%ومبتو�سط ح�سابي ()2.22
 ,وانحراف معياري ( ، )0.77وي�شري هذا �إىل �أن املراكز البحثية
رئي�سا من
املتخ�ص�صة يف الدرا�سات البينية �أ�صبحت مطل ًبا
ً
متطلبات ع�رص اقت�صاد املعرفة ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما
جاءت به درا�سة (بيومي� )2016 :أن وجود الكيانات وامل�ؤ�س�سات
البحثية املتخ�ص�صة يف الدرا�سات البينية ي�سهم يف تفعيل وتطبيق
هذه الدرا�سات ب�شكل �صحيح ،وتقدمي التوجيهات املطلوبة
للباحثني اجلدد.
 جاءت العبارة ( )2وهي « ثقافة الدرا�سات البينية
متوفرة بني الزمالء«.باملرتبة الرابعة بدرجة متو�سطة بن�سبة
مئوية ( ،)73.96%ومبتو�سط ح�سابي ( , )2.22وانحراف معياري
( ، )0.69ويرجع ذلك �أن اجلامعة توفر بع�ض الدورات التدريبية،
وور�ش العمل للباحثني و�أع�ضاء هيئة التدري�س ب�صفة عامة؛ من
�أجل توعيتهم ب�أهمية الدرا�سات البينة وكيفية �إجرائها ،ولكن هذه
الدورات الي�ستفيد منها عدد كبري من �أع�ضاء هيئة التدري�س لقلة
م�شاركتهم فيها ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما �أو�صت به درا�سة
(عبده )2016 :من �رضورة توعية الباحثني ،ون�رش ثقافة الدرا�سات
البينية بينهم؛ الأمر الذي ي�ساعد يف �إلغاء احلدود الفا�صلة بني
العلوم والتخ�ص�صات املعرفية املختلفة.
 جاءت العبارة ( )6وهي «يعقد �سيمنارات يح�رض فيها

جميع �أع�ضاء الكلية تناق�ش ثقافة الدرا�سات البينية «.باملرتبة
اخلام�سة بدرجة متو�سطة بن�سبة مئوية ( ، )70.84%ومبتو�سط
ح�سابي ( , )2.13وانحراف معياري ( ، )0.75وقد يعزي ذلك �إىل
حر�ص الكليات املختلفة بعقد حلقات النقا�ش (ال�سيمينارات) لطرح
ومناق�شة العديد من امل�شكالت التي يتطلب حلها تكامل عدة فروع
معرفية.بح�ضور �أع�ضاء هيئة تدري�س من خمتلف الأق�سام داخل
الكلية.وتتفق هذه النتيجة مع ما �أو�صت به درا�سة (يحي)2006 :
من �رضورة عقد اجتماعات بني الأق�سام املختلفة ملناق�شة مو�ضوع
واحد من عدة زوايا خمتلفة طب ًقا للتخ�ص�ص.
 جاءت العبارة ( )4وهي «يغلب على �أبحاث الق�سم
الأبحاث امل�شرتكة مع التخ�ص�صات الأخرى«.باملرتبة ال�ساد�سة
بدرجة متو�سطة بن�سبة مئوية ( ،)69.42%ومبتو�سط ح�سابي
( ,)2.08وانحراف معياري ( ،)0.76وهذا يعني وجود اجتاه
�إيجابي نحو �إجراء الدرا�سات والبحوث البينية بني الباحثني،
وحر�ص الأق�سام على تنفيذ متطلبات التوجه البيني للإفادة يف حل
العديد من امل�شكالت ،وتتفق هذه النتيجة مع ما �أو�صت به درا�سة
(حممود )2003 :من �أهمية توجيه الباحثني �إىل االجتاهات احلديثة
يف جمال بناء وتنفيذ املناهج القائمة على مدخل الدرا�سات البينية
واملتعددة.
◄◄( )2نتائج ال�س�ؤال الثاين :ما �أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة
يف الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي؟
مت درا�سة �آراء عينة الدرا�سة حول �أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة
يف الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية
لتحقيق جودة البحث الرتبوي ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك:

جدول ()6
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية و كا 2للمحور الثاني (أوجه االستفادة من الشراكة في الدراسات البينية في التخصصات التربوية بالجامعات السعودية لتحقيق جودة البحث التربوي)

م
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

البنود
مهما يف التغلب على
دورا ً
تلعب الدرا�سات البينية ً
امل�شكالت الرتبوية املت�شعبة.
ت�ساعد الدرا�سات البينية يف خروج البحث الرتبوي يف
�أف�ضل �صورة.
متكن الدرا�سات البينية الباحثني من مناهج البحث
الرتبوي املختلفة.
تتغلب الدرا�سات البينية على الفوا�صل امل�صتنعة بني
التخ�ص�صات الرتبوية.
تفيد الدرا�سات البينية يف ت�شكيل الوعي ال�شامل ببنية
املعرفة الرتبوية.
ت�سهم الدرا�سات البينية يف درا�سة الظواهر الرتبوية من
�أبعادها املختلفة.
ت�سهم امل�شاركة يف الدرا�سات البينية يف تبادل اخلربات
البحثية.
ت�ؤدي ال�رشاكة بني التخ�ص�صات الرتبوية �إىل فهم العديد
من امل�شكالت الرتبوية
تزيد امل�شاركة يف الدرا�سات البينية من فر�ص االنفتاح
العلمي بني التخ�ص�صات املختلفة.
تزيد البحوث البينية الدافعية نحو مزيد من امل�شاركات
البحثية.

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الن�سبة املئوية ()%

اجتاه البند

كا2

م�ستوي الداللة الرتتيب

2.58

0.60

86.13

مرتفع

193.30

0.01

2

2.55

0.63

85.07

مرتفع

173.42

0.01

4

2.52

0.66

83.91

مرتفع

152.27

0.01

7

2.51

0.64

83.82

مرتفع

149.01

0.01

8

2.52

0.66

84.00

مرتفع

154.13

0.01

6

2.48

0.63

82.67

مرتفع

131.95

0.01

11

2.53

0.68

84.36

مرتفع

167.15

0.01

5

2.49

0.66

82.84

مرتفع

132.50

0.01

10

2.61

0.58

86.84

مرتفع

208.14

0.01

1

2.49

0.60

83.02

مرتفع

143.54

0.01

9
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الدراسات البينية في التخصصات التربوية باجلامعات السعودية ودورها في جودة البحث التربوي "دراسة ميدانية"

م

البنود

ت�سهم الدرا�سات البينية يف بناء الثقة البحثية بني
17
الباحثني.
ت�سهم الدرا�سات البينية يف تقليل حدة التع�صب للتخ�ص�ص
18
الواحد.
املجموع الكلى

د .إلهام بنت محمد على األحمري

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الن�سبة املئوية ()%

اجتاه البند

كا2

م�ستوي الداللة الرتتيب

2.53

0.64

84.36

مرتفع

159.86

0.01

5

2.57

0.59

85.51

مرتفع

179.82

0.01

3

2.53

0.63

84.33

مرتفع

162.09

0.01

* قيمة (كا )2الجدولية عند مستوى ( ،9.210 = )0.01وعند مستوى ( 5.991 = )0.05لدرجة حرية ()2

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع قيم كا 2دالة عند م�ستوى
( )0.01وهذا ي�ؤكد �أن البنود متيز �آراء الأفراد عينة الدرا�سة نحو
اجتاه معني ،كما يت�ضح �أن �أفراد عينة الدرا�سة يوافقون على
املحور الثاين (�أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة يف الدرا�سات البينية
يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية لتحقيق جودة
البحث الرتبوي) بن�سبة مئوية ( ، )84.33%ومبتو�سط ح�سابي عام
( 2.53من  )3وهو مرتفع؛ حيث �إنه يقع يف الفئة (� 2.34إىل . )3
ويت�ضح من النتائج �أن �أفراد عينة الدرا�سة يوافقون بدرجة
مرتفعة على جميع عبارات املحور الثاين (�أوجه اال�ستفادة من
ال�رشاكة يف الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي)  ،وجاء ترتيبها كالتايل- :
 جاءت العبارة ( )15وهي» تزيد امل�شاركة فى الدرا�سات
البينية من فر�ص االنفتاح العلمي بني التخ�ص�صات املختلفة«.
باملرتبة الأوىل بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية (، )86.84%
ومبتو�سط ح�سابي ( , )2.61وانحراف معياري ( ، )0.58وهذا يعزى
�إىل طبيعة الدرا�سات البينية التي تتيح اجلمع بني املو�ضوعات يف
كل متداخل ي�صعب معه �إدراك الفوا�صل بينهما ،وقد جاءت هذه
النتيجة متفقة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كل من�( :صربي)2008 :
( ،عبده )2016 :من �رضورة جتاوز احلدود الفا�صلة واحلدود بني
فروع العلوم املختلفة ملا له من �أهمية يف مواجهة العديد من
التحديات االقت�صادية وال�صحية والبيئة واالجتماعية وغريها.
دورا
 جاءت العبارة ( )7وهي « تلعب الدرا�سات البينية ً
مهما يف التغلب على امل�شكالت الرتبوية املت�شعبة «.باملرتبة
ً
الثانية بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )86.13%ومبتو�سط
ح�سابي ( , )2.58وانحراف معياري ( ، )0.6ويرجع هذا �إىل �أن
الدرا�سات البينية تزيد من االنفتاح العلمي وفهم العديد من الق�ضايا
وامل�شكالت الرتبوية املعقدة؛ حيث تعتمد منهجيتها على تناول
أي�ضا ،ف�ضلاً عن
امل�شكلة كل من وجهة تخ�ص�صية وب�صورة متكاملة � ً
قدرتها على تنمية الوعي بهذه امل�شكالت ،وقد اتفقت هذه النتيجة
مع ما جاء بدرا�سة �إيفريت ( )Everett: 2015من �أن الدرا�سات البينية
مهما يف تنمية املفاهيم واملهارات املتنوعة ف�ضلاً عن
دورا ً
تلعب ً
حل العديد من امل�شكالت.
 جاءت العبارة ( )18وهي « ت�سهم الدرا�سات البينية فى
تقليل حدة التع�صب للتخ�ص�ص الواحد «.باملرتبة الثالثة بدرجة
مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )85.51%ومبتو�سط ح�سابي (, )2.57
وانحراف معياري ( ، )0.59وهذا يعزى �إىل طبيعة الدرا�سات البينية
التي تتيح اجلمع بني املو�ضوعات �أو املجاالت �أو املناهج يف كل
متداخل متفاعل ي�صعب معه �إدراك الفوا�صل بينهما ،وقد جاءت هذه
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النتيجة متفقة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كل من�( :صربي)2008 :
( ،عبده )2016 :من �رضورة جتاوز احلدود الفا�صلة بني فروع
العلوم املختلفة؛ ملا له من �أهمية يف مواجهة العديد من التحديات
وااللتزامات التخ�ص�صية.
 جاءت العبارة ( )8وهي» ت�ساعد الدرا�سات البينية يف
خروج البحث الرتبوى يف �أف�ضل �صورة «.باملرتبة الرابعة بدرجة
مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )85.07%ومبتو�سط ح�سابي ()2.55
 ,وانحراف معياري ( ، )0.63وهذا يعزي �إىل �أن الباحثني الذين
يتعلمون من خالل الدرا�سات البينية يتمتعون مبهارات تفكري
متقدمة ،ودرجة عالية من الإتقان وتتفق هذه النتيجة مع تو�صية
درا�سة (�إبراهيم )2016 :من �رضورة عقد دورات تدريبية للباحثني
لتو�ضيح طبيعة الدرا�سات البينية والكيفية التي تتم بها و�صولاً �إىل
جودته واعتماده.
 جاءت العبارة ( )17وهي» ت�سهم الدرا�سات البينية فى
بناء الثقة البحثية بني الباحثني«.باملرتبة اخلام�سة بدرجة مرتفعة
بن�سبة مئوية ( ، )84.36%ومبتو�سط ح�سابي ( , )2.53وانحراف
معياري ( ، )0.64كما جاءت العبارة ( )13وهي « ت�سهم امل�شاركة
يف الدرا�سات البينية يف تبادل اخلربات البحثية».باملرتبة اخلام�سة
بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )84.36%ومبتو�سط ح�سابي
( , )2.53وانحراف معياري ( ، )0.68وهذا يرجع �إىل �أن �أ�سلوب
الدرا�سات البينية يزيد من دافعية �أع�ضاء هيئة التدري�س وخمتلف
الباحثني لعقد �رشاكات بحثية يف تخ�ص�صات مغايرة لتخ�ص�صاتهم.
وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به درا�سة (العاين )2015 :من �أن
الدرا�سات البينية قد �أ�سهمت يف رفع م�ستوى قدرة الباحثني على
حل امل�شكالت ،ومواجهة العديد من التحديات امل�ستقبلية ،والتعامل
معها بكل كفاءة.
 جاءت العبارة ( )11وهي « تفيد الدرا�سات البينية يف
ت�شكيل الوعي ال�شامل ببنية املعرفة الرتبوية «.باملرتبة ال�ساد�سة
بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )84%ومبتو�سط ح�سابي (, )2.52
وانحراف معياري ( ، )0.66وهذا يعزي �إىل �أن االنخراط يف الن�شاط
البحثي البيني يعطي نظرة متكاملة �أو معرفة �أكرث تكاملاً ملو�ضوع
حمدد ،ومن ثم تك�سب الباحثني خربات �أكرث ،ومقدرة على الإدراك
الكامل للروابط املعرفية املتنوعة.وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما
تو�صلت �إليه درا�سة كل من (ال�سيد ،وزوين )2016 :من �أن عر�ض
املو�ضوعات الدرا�سية ب�صورة متكاملة قائمة على الدرا�سات البينية
بني العلوم املختلفة قد �ساعد الطالب يف �إدراك ال�صورة الكلية
للمو�ضوع ومن ثم فهمه وتف�سريه ب�شكل كامل.
 جاءت العبارة ( )9وهي « متكن الدرا�سات البينية الباحثني
من مناهج البحث الرتبوي املختلفة «.باملرتبة ال�سابعة بدرجة
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مرتفعة بن�سبة مئوية ( ،)83.91%ومبتو�سط ح�سابي (,)2.52
وانحراف معياري ( ،)0.66ويرجع هذا �إىل �أن مدخل الدرا�سات
البينية ي�سهم يف الفهم ال�شمويل مل�شكلة ما ،ومن ثم ا�ستخدام مناهج
متنوعة من تخ�ص�صات خمتلفة..وتتفق هذه النتيجة مع ما �أو�صت
به درا�سة (�إبراهيم )2016 :من �رضورة تكوين طالب الدرا�سات
العليا يف �ضوء ثقافة الدرا�سات البينية ،والتي ت�سهم يف تطوير
التخ�ص�ص العلمي و�إتقان مناهج بحثية متنوعة تتنا�سب مع كل
جمال علمي معريف.
 جاءت العبارة ( )10وهي « تتغلب الدرا�سات البينية
على الفوا�صل امل�صطنعة بني التخ�ص�صات الرتبوية «.باملرتبة
الثامنة بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ،)83.82%ومبتو�سط
ح�سابي ( ,)2.51وانحراف معياري ( ، )0.64وهذا يعود �إىل
طبيعة الدرا�سات البينية ومنهجيتها البحثية من اعتمادها على
�إلغاء كافة احلدود والفوا�صل الفكرية واملعرفية بني التخ�ص�صات.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة (عبده )2016 :التي تو�صلت �إىل
�أن توظيف الدرا�سات البينية يعمل على جتاوز احلدود الفا�صلة
بني فروع العلوم املختلفة؛ ملا له من �أهمية يف مواجهة العديد من
امل�شكالت.
 جاءت العبارة ( )16وهي « تزيد البحوث البينية الدافعية
نحو مزيد من امل�شاركات البحثية «.باملرتبة التا�سعة بدرجة مرتفعة
بن�سبة مئوية ( ، )83.02%ومبتو�سط ح�سابي ( , )2.49وانحراف
معياري ( ، )0.6وهذا يرجع �إىل �أن �أ�سلوب الدرا�سات البينية يزيد
من دافعية �أع�ضاء هيئة التدري�س وخمتلف الباحثني لعقد �رشاكات
بحثية يف تخ�ص�صات مغايرة لتخ�ص�صاتهم ،وتتفق هذه النتيجة
مع ما جاءت به درا�سة (العاين )2015 :من �أن الدرا�سات البينية
قد �أ�سهمت يف رفع م�ستوى الباحثني على حل امل�شكالت ،ومواجهة

العديد من التحديات امل�ستقبلية والتعامل معها بكل كفاءة واقتدار.
 جاءت العبارة ( )14وهي» ت�ؤدي ال�رشاكة بني التخ�ص�صات
الرتبوية �إىل فهم العديد من امل�شكالت الرتبوية» باملرتبة العا�رشة
بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )82.84%ومبتو�سط ح�سابي
( , )2.49وانحراف معياري ( ، )0.66وهذا يرجع �إىل �أن الدرا�سات
البينية تتميز بالقدرة على طرح حلول مبتكرة للم�شكالت البحثية؛
مفتاحا
حيث جتمع بني �أكرث من تخ�ص�ص معريف ،ومن ثم تعد
ً
لإبداع طرق جديدة حلل امل�شكالت امل�شرتكة.وقد اتفقت هذه النتيجة
مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كل من (�سعودى ،و�صالح )2017 :من �أن
مدخل الدرا�سات البينية قد �ساعد يف تنمية قدرة الطالب على حل
امل�شكالت وفق متغريات البحث.
 جاءت العبارة ( )12وهي « ت�سهم الدرا�سات البينية يف
درا�سة الظواهر الرتبوية من �أبعادها املختلفة «.باملرتبة احلادية
ع�رشة بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )82.67%ومبتو�سط ح�سابي
( , )2.48وانحراف معياري ( ، )0.63ويعزي ذلك �إىل �أن التوجه
البيني يعتمد على تناول امل�شكالت من جوانب عدة ،بعي ًدا عن النظرة
ال�ضيقة ،ومن التعمق يف درا�ساتها وفق �أبعادها املختلفة.وتتفق
هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة جويتز و هوليداي (&Goetz
 )Holliday,2017التي ا�ستهدفت تعزيز العالقة بني الثقافات وتنمية
الهوية الوطنية والإقليمية من خالل تفعيل دور الدرا�سات البينية
بني اللغة والتاريخ.
◄◄( )3نتائج ال�س�ؤال الثالث :ما معوقات �إجراء الدرا�سات
البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية؟
مت درا�سة �آراء عينة الدرا�سة حول معوقات �إجراء الدرا�سات
البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية ،واجلدول
التايل يو�ضح ذلك:

جدول ()7

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية و كا2
للمحور الثالث (معوقات إجراء الدراسات البينية في التخصصات التربوية بالجامعات السعودية)

م

البنود

تفتقر البيئة البحثية يف العلوم الرتبوية لثقافة الدرا�سات
19
البينية.
قلة الدورات التدريبية والندوات وامل�ؤمترات الداعمة لثقافة
20
الدرا�سات البينية.
قلة الوعي ب�أهمية الدرا�سات البينية لدى بع�ض �أع�ضاء
21
هيئة التدري�س.
� 22ضعف ربط الدرا�سات الرتبوية مبتطلبات املجتمع املحلى.
23
24
25
26
27

وجود �إ�شكاليات لغوية وتوحيد امل�صطلحات بني
التخ�ص�صات الرتبوية يعوق �إجراء الدرا�سات البينية.
حتد قواعد جلان الرتقيات املقررة من ت�شجيع �أع�ضاء هيئة
التدري�س لإجراء الدرا�سات البينية.
يعزف معظم �أع�ضاء هيئة التدري�س عن �إجراء الدرا�سات
البينية لوجود حماذير متعددة مثل �صعوبة التعميم
واختالف املناهج والأدوات البحثية.
يعوق الهيكل التنظيمي باجلامعة من تفعيل �إجراء
الدرا�سات البينية.
�ضعف ال�رشاكات البحثية يف العلوم الرتبوية بني املجتمع
واجلامعة.

كا2

م�ستوي الداللة

الرتتيب

2.47

0.67

82.31

مرتفع

123.95

0.01

1

2.45

0.66

81.78

مرتفع

117.33

0.01

2

2.32

0.77

77.24

متو�سط

58.10

0.01

12

2.44

0.70

81.42

مرتفع

110.99

0.01

4

2.33

0.70

77.51

متو�سط

68.94

0.01

10

2.42

0.68

80.62

مرتفع

99.57

0.01

7

2.32

0.70

77.42

متو�سط

67.31

0.01

11

2.34

0.71

77.87

متو�سط

68.30

0.01

9

2.45

0.67

81.78

مرتفع

115.79

0.01

2
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الدراسات البينية في التخصصات التربوية باجلامعات السعودية ودورها في جودة البحث التربوي "دراسة ميدانية"

م
28
29
30
31
32

البنود
�ضعف ت�شجيع اجلامعة لإجراء الدرا�سات البينية يف العلوم
الرتبوية.
عدم تعاون بع�ض الزمالء لبع�ضهم البع�ض يف �إجراء
الدرا�سات البينية.
قلة املراكز البحثية املتخ�ص�صة يف �إجراء الدرا�سات البينية
يف العلوم الرتبوية.
�ضعف متويل اجلامعات للدرا�سات البينية يف العلوم
الرتبوية
تركز اللوائح اجلامعية على �رضورة التزام �أع�ضاء هيئة
التدري�س بالتخ�ص�ص الدقيق
املجموع الكلى

د .إلهام بنت محمد على األحمري

كا2

م�ستوي الداللة

الرتتيب

2.44

0.69

81.33

مرتفع

108.91

0.01

5

2.35

0.73

78.31

مرتفع

68.94

0.01

8

2.45

0.70

81.60

مرتفع

114.10

0.01

3

2.42

0.71

80.62

مرتفع

98.90

0.01

7

2.42

0.71

80.80

مرتفع

101.42

0.01

6

2.40

0.70

80.00

مرتفع

94.47

0.01
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* قيمة (كا )2الجدولية عند مستوى ( ،9.210 = )0.01وعند مستوى ( 5.991 = )0.05لدرجة حرية ()2

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع قيم كا 2دالة عند م�ستوى
( )0.01وهذا ي�ؤكد �أن البنود متيز �آراء �أفراد عينة الدرا�سة نحو
اجتاه معني ،كما يت�ضح �أن �أفراد عينة الدرا�سة يوافقون على املحور
الثالث (معوقات �إجراء الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية
باجلامعات ال�سعودية) بن�سبة مئوية ( ، )80.00%ومبتو�سط
ح�سابي عام ( 2.40من  )3وهو مرتفع؛ حيث �إنه يقع يف الفئة
(� 2.34إىل . )3
ويت�ضح من النتائج �أن �أفراد عينة الدرا�سة يوافقون بدرجة
مرتفعة على بع�ض عبارات املحور الثالث (معوقات �إجراء الدرا�سات
البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية)  ،وجاء
ترتيبها كالتايل:
 جاءت العبارة ( )19وهي « تفتقر البيئة البحثية يف
العلوم الرتبوية لثقافة الدرا�سات البينية «.باملرتبة الأوىل بدرجة
مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )82.31%ومبتو�سط ح�سابي (, )2.47
وانحراف معياري ( ، )0.67وهذا مرجعه �إىل �ضعف توجيه الربامج
الرتبوية نحو املو�ضوعات البينية مما �أدى �إىل طغيان التخ�ص�صية
ومن ثم النظرة ال�ضيقة للق�ضايا املختلفة.وتتفق هذه النتيجة مع
ما تو�صلت درا�سة (العاين )2015 :من �أن هناك قلة يف الدرا�سات
البينية التي جتري بني التخ�ص�صات الرتبوية املختلفة وبني فروع
نظرا لقلة الوعي و�ضعف ثقافة الدرا�سات البينية بني
املعرفة؛ ً
الباحثني وكيفية �إجرائها.
 جاءت العبارة ( )20وهي» قلة الدورات التدريبية
والندوات وامل�ؤمترات الداعمة لثقافة الدرا�سات البينية«.باملرتبة
الثانية بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )81.78%ومبتو�سط
ح�سابي ( , )2.45وانحراف معياري ( ، )0.66كما جاءت العبارة
( )27وهي « �ضعف ال�رشاكات البحثية فى العلوم الرتبوية بني
املجتمع واجلامعة «.باملرتبة الثانية بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية
( ، )81.78%ومبتو�سط ح�سابي ( , )2.45وانحراف معياري
( ، )0.67وهذا يرجع �إىل �ضعف الرتابط وغياب التوا�صل بني
�أجهزة البحث العلمي باجلامعة و�رشكات القطاع اخلا�ص ،ومراكز
�صناع القرار ،وهذا يتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (بيومي:
 )2016من وجود �ضعف يف الرتابط بني املراكز البحثية وقطاع
املجتمع اخلارجي للجامعة ،ف�ضلاً عن غياب احلوارات والفعاليات
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داخل الأق�سام العلمية.
 جاءت العبارة ( )30وهي « قلة املراكز البحثية
املتخ�ص�صة فى �إجراء الدرا�سات البينية يف العلوم الرتبوية«.
باملرتبة الثالثة بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )81.6%ومبتو�سط
ح�سابي ( , )2.45وانحراف معياري ( ، )0.7ويعزى هذا �إىل
�ضعف الدعم لإن�شاء مراكز بحثية تخ�ص�صية يف الدرا�سات البينية
متهد لبحوث م�ستقبلية.وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه
درا�سة (بيومي )2016 :من �أن هناك حاجة ما�سة لتطوير البنية
البحثية وتطوير امل�ؤ�س�سات اجلامعية و�إن�شاء املراكز البحثية من
كيانات و�إدارات قادرة على تطوير اخلريجني ح�سب متغريات البيئة
املجتمعية وامل�ستقبلية.
 جاءت العبارة ( )22وهي « �ضعف ربط الدرا�سات الرتبوية
مبتطلبات املجتمع املحلى «.باملرتبة الرابعة بدرجة مرتفعة بن�سبة
مئوية ( ، )81.42%ومبتو�سط ح�سابي ( , )2.44وانحراف معياري
( ، )0.7وهذا يرجع لعدم وجود م�شاريع بحثية تهتم بال�رشاكة
املجتمعية على امل�ستويني املحلي والعاملي ،ومن ثم وجود فجوة
بني اخلريجني والأبحاث ومتطلبات �سوق العمل ،وهذا يرتبط مبا
�أو�صت به درا�سة (يحي )2006 :من �أن قدرة الدرا�سات البينية
على حتقيق الهدف الأ�سا�سي منها لن يتحقق �إال بربط هذه الأبحاث
باحتياجات املجتمع املتغرية التي البد �أن ت�ؤخذ يف االعتبار و�أن
ُت�ستقر�أ من حني لآخر.
 جاءت العبارة ( )28وهي « �ضعف ت�شجيع اجلامعة
لإجراء الدرا�سات البينية فى العلوم الرتبوية «.باملرتبة اخلام�سة
بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )81.33%ومبتو�سط ح�سابي
( , )2.44وانحراف معياري ( ، )0.69وهذا يرجع �إىل وجود
الإدارات البريوقراطية العقيمة ،و�ضعف التمويل امل�ستمر ،ف�ضلاً عن
غياب اال�سرتاتيجيات البحثية واخلطط العلمية امل�ستقبلية.وتتفق
هذه النتيجة مع ما �أو�صت به درا�سة (العاين )2015 :من �رضورة
دعوة اجلامعات �إىل ت�شكيل فرق بحثية من تخ�ص�صات متنوعة
تهتم بالدرا�سات البينية التي �ست�ساعد جيل اليوم وتهيئته لع�رص
التخ�ص�صات املتداخلة.
 جاءت العبارة ( )32وهي « تركز اللوائح اجلامعية على
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�رضورة �إلتزام �أع�ضاء هيئة التدري�س بالتخ�ص�ص الدقيق «.باملرتبة
ال�ساد�سة بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )80.8%ومبتو�سط
ح�سابي ( , )2.42وانحراف معياري ( ، )0.71وهذا يرجع �إىل
وجود الإدارات البريوقراطية العقيمة ،التي تقف عائ ًقا �أمام حتقيق
متطلبات النهو�ض بق�ضايا البحث العلمي وتفعيل �أحد �أهم التوجهات
البحثية احلديثة وهو مدخل الدرا�سات البينة.وتتفق هذه النتيجة مع
ما جاء يف تو�صية درا�سة (ابن جربين )2018 :من �رضورة امتالك
اجلامعة لقيادة مرنة متنح �صالحيات للعاملني بها مبا ي�سهم يف
�إحداث النقلة النوعية للتجديد واالبتكار.
 جاءت العبارة ( )24وهي « حتد قواعد جلان الرتقيات
املقررة من ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س لإجراء الدرا�سات
البينية».باملرتبة ال�سابعة بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ()80.62%
 ،ومبتو�سط ح�سابي ( , )2.42وانحراف معياري ( ، )0.68كما
جاءت العبارة ( )31وهي « �ضعف متويل اجلامعات للدرا�سات
البينية فى العلوم الرتبوية « باملرتبة ال�سابعة بدرجة مرتفعة
بن�سبة مئوية ( ، )80.62%ومبتو�سط ح�سابي ( , )2.42وانحراف
معياري ( ، )0.71وهذا يرجع �إىل قلة املوارد املتاحة للجامعة التي
ميكن �أن تدعم امل�شاريع البحثية البينية ،ف�ضلاً عن �إلزام الباحثني
بتخ�ص�صهم الدقيق ،هذا وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع ما
�أو�صت به درا�سة (ابن جربين )2018 :من �أنه على اجلامعة �إن�شاء
وحدات ومراكز متخ�ص�صة يف الدرا�سات البينية ميكن �أن متثل دخلاً
ماد ًيا للجامعة لتغطية كافة متطلباتها املادية.
 جاءت العبارة ( )29وهي “ عدم تعاون بع�ض الزمالء
لبع�ضهم البع�ض فى �إجراء الدرا�سات البينية “.باملرتبة الثامنة
بدرجة مرتفعة بن�سبة مئوية ( ، )78.31%ومبتو�سط ح�سابي
( , )2.35وانحراف معياري ( ، )0.73ويعزى هذا �إىل �أنه ما يزال
ي�سيطر �شعور على �أع�ضاء هيئة التدري�س بعدم فهم خ�صائ�ص
البحوث البينية وطبيعة املناخ البحثي الذي جترى فيه ،وتتفق
هذه النتيجة مع ما �أو�صت به درا�سة (حممود )2003 ،من �رضورة
تثقيف وت�شجيع الباحثني من خمتلف التخ�ص�صات على �إجراء
الدرا�سات البينية؛ ملا له من �أثر فعال يف حل العديد من امل�شكالت
وفتح ميادين �أخرى �أمام الباحثني من خمتلف التخ�ص�صات.
 ويت�ضح من النتائج �أن �أفراد عينة الدرا�سة يوافقون
بدرجة متو�سطة على بقية عبارات املحور الثالث (معوقات �إجراء
الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية)
 ،وجاء ترتيبها كالتايل:
 جاءت العبارة ( )26وهي « يعوق الهيكل التنظيمي
باجلامعة من تفعيل �إجراء الدرا�سات البينية «.باملرتبة التا�سعة
بدرجة متو�سطة بن�سبة مئوية ( ، )77.87%ومبتو�سط ح�سابي
( , )2.34وانحراف معياري ( ، )0.71ويعزى هذا �إىل غياب
املرونة الإدارية يف قيادة امل�ؤ�س�سة.وعدم وجود الآليات التي
مبوجبها ميكن تفعيل دور املراكز التخ�ص�صية يف �إدارة الدرا�سات
البينية وحتقيق �أهدافها ،واتفقت هذه النتيجة مع ما �أو�صت به
درا�سة (بيومي )2016 :من �رضورة ت�أ�سي�س كيانات متخ�ص�صة
بعد ًيا عن الهيكل التنظيمي الداخلي والعمل على تفعيل وتطبيق هذا

املنهج البحثي منهج الدرا�سات البينية.
 جاءت العبارة ( )23وهي” وجود �إ�شكاليات لغوية
وتوحيد امل�صطلحات بني التخ�ص�صات الرتبوية يعوق �إجراء
الدرا�سات البينية “.باملرتبة العا�رشة بدرجة متو�سطة بن�سبة مئوية
( ، )77.51%ومبتو�سط ح�سابي ( , )2.33وانحراف معياري ()0.7
 ،ويرجع ذلك �إىل وجود نوع من اجلدل الفل�سفي واللغوي للتفرقة
بني امل�صطلحات املقابلة لطبيعة الدرا�سات البينية؛ وبالتايل
يجب النظر فيما حتققه تلك التوجهات من �أهداف بحثية بعيدا عن
اجلدل وخالفه ،وهذا يتفق مع ما �أو�ضحته (بلعلي )2017 :من
�أن امل�صطلحات العابرة للتخ�ص�صات �ستكون هي مفتاح املعرفة
العابرة للتخ�ص�صات والتي �ستقوم على احلوار وتبادل املعرفة
وتعدي احلدود الفا�صلة بني خمتلف العلوم والتخ�ص�صات.
 جاءت العبارة ( )25وهي « يعزف معظم �أع�ضاء هيئة
التدري�س عن �إجراء الدرا�سات البينية لوجود حماذير متعددة مثل
�صعوبة التعميم واختالف املناهج والأدوات البحثية «.باملرتبة
احلادية ع�رش بدرجة متو�سطة بن�سبة مئوية ( ، )77.42%ومبتو�سط
ح�سابي ( , )2.32وانحراف معياري ( ، )0.7ومرجع ذلك �إىل وجود
ما يعرف بالعزلة العلمية التي يعي�شها �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وغياب التوا�صل بني التخ�ص�صات املختلفة ،وان�شغالهم بالرتقيات
العلمية يف التخ�ص�صات الدقيقة.وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت
وق�صورا لدى �أع�ضاء
درا�سة (العاين )2015 :من �أن هناك �ضعفًا
ً
هيئة التدري�س يف �سبيل �إعداد الدرا�سات البينية من التخ�ص�صات
نظرا لوجود رهبة وخوف من الف�شل يف �إجناز
الرتبوية املختلفة؛ ً
مثل هذه الدرا�سات.
 جاءت العبارة ( )21وهي « قلة الوعي ب�أهمية الدرا�سات
البينية لدى بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س«.باملرتبة الثانية ع�رش
بدرجة متو�سطة بن�سبة مئوية ( ، )77.24%ومبتو�سط ح�سابي
( , )2.32وانحراف معياري ( ، )0.77ويعزي ذلك �إىل وجود
ق�صور يف تقدمي مرئيات وا�ضحة لأهمية مواجهة امل�شكالت العلمية
من منظور تكاملي �أو بيني ،وان�شغال الباحثني ب�أمور �أخرى غري
البحوث و�ضعف الطموح العلمي لدى البع�ض منهم ،وتتفق هذه
النتيجة مع ما تو�صل �إليه درا�سة (بيومي )2016 :من �رضورة
االهتمام بالباحثني والأكادمييني املهتمني مبنهج الدرا�سات
البينية وت�شجيعهم من قبل جامعتهم ومراكزهم البحثية ودعمهم
ماد ًيا وعلم ًيا لكي يلقى هذا النهج القبول من الآخرين.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق يف ا�ستجابات
�أع�ضاء هيئة التدري�س حول الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات
الرتبوية باجلامعات ال�سعودية ودورها يف جودة البحث الرتبوي
تب ًعا ملتغريات الدرا�سة؟ :
�Ú Úأولاً  :هل توجد فروق يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س
حول الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية ودورها يف جودة البحث الرتبوي تب ًعا ملتغري اجلامعة؟
مت ا�ستخدام اختبار ( )One Way ANOVAللتحقق من �صحة
هذه الفر�ضية ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك.
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جدول ()8
نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلداللة الفروق في محاور استبانة حول الدراسات البينية في التخصصات التربوية بالجامعات السعودية ودورها في جودة البحث التربوي
تبعًا لمتغير الجامعة

البيان

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
ف

الداللة

بني املجموعات

195.33

3.00

65.11

5.19

0.01

داخل املجموعات

4656.67

371.00

12.55

املجموع

4852.00

374.00

بني املجموعات

306.98

3.00

102.33

داخل املجموعات

12705.00

371.00

34.25

املجموع

13011.98

374.00

بني املجموعات

575.17

3.00

191.72

داخل املجموعات

16907.30

371.00

45.57

املجموع

17482.47

374.00

بني املجموعات

2473.80

3.00

824.60

داخل املجموعات

57346.99

371.00

154.57

املجموع

59820.79

374.00

املحاور
واقع الدرا�سات البينية يف
التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية
�أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة يف
الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات
الرتبوية باجلامعات ال�سعودية
لتحقيق جودة البحث الرتبوي
معوقات �إجراء الدرا�سات البينية يف
التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية

املجموع الكلى

2.99

4.21

5.33

0.05

0.01

0.01

دلت نتائج اجلدول ال�سابق على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01يف حماور اال�ستبانة بني اجلامعات
املختلفة.وبا�ستخدام اختبار �شفيه للمقارنات البعدية تبني �أن اجتاه الفروق ل�صالح (جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل) حيث �إنها
ح�صلت على �أعلى متو�سط ،وهذا يعنى �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س من جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل يوافقون ب�شكل �أكرب على حماور
دورا بار ًزا يف جودة البحث
اال�ستبانة ،وهذا ميكن تربيره ب�أن الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية تلعب ً
الرتبوي يف اجلامعات املختلفة وخا�صة اجلامعات النا�شئة و�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل لديهم قدر
كبري من الوعي ب�أهمية الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية.
Ú Úثان ًيا :هل توجد فروق يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س حول الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية
ودورها يف جودة البحث الرتبوي تب ًعا ملتغري النوع؟
ا�ستخدم الباحث اختبار (ت) للتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك.
جدول ()9
نتائج تحليل اختبار (ت) لداللة الفروق في محاور استبانة حول الدراسات البينية في التخصصات التربوية بالجامعات السعودية ودورها في جودة البحث التربوي تبعًا لمتغير النوع

املحاور
واقع الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية
�أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة يف الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية
باجلامعات ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي
معوقات �إجراء الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية

املجموع الكلى

النوع

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة (ت)

ذكر

198

14.25

3.18

�أنثي

177

12.02

3.68

ذكر

198

30.93

5.21

�أنثي

177

29.76

6.54

ذكر

198

35.31

6.03

�أنثي

177

31.72

7.20

ذكر

198

80.49

12.46

�أنثي

177

73.50

11.84

م�ستوى الداللة

6.29

0.01
ل�صالح الذكور

1.93

0.05
ل�صالح الذكور

5.25

0.01
ل�صالح الذكور

5.55

0.01
ل�صالح الذكور

دلت نتائج اجلدول ال�سابق �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01يف حماور اال�ستبانة بني الذكور والإناث،
عند م�ستوى داللة ( )0.05وذلك ل�صالح الذكور ،وهذا ي�شري �إىل �أن عينة الدرا�سة من الذكور يوافقون ب�شكل �أكرب من الإناث على حماور
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ا�ستبانة حول الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية ودورها يف جودة البحث الرتبوي ،وميكن تربير ذلك ب�أن
�أع�ضاء هيئة التدري�س يدركون �أهمية الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية ودورها يف جودة البحث الرتبوى،
ويرجع ذلك �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س من الذكور ي�سهل عليهم القيام بالدرا�سات البينية عن �أع�ضاء هيئة التدري�س من الإناث.
Ú Úثالثًا :هل توجد فروق يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س حول الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية
ودورها يف جودة البحث الرتبوي تب ًعا ملتغري �سنوات اخلربة؟
ا�ستخدم الباحث اختبار ( )One Way ANOVAللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك.
جدول ()10
نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلداللة الفروق في محاور استبانة حول الدراسات البينية في التخصصات التربوية بالجامعات السعودية ودورها في جودة البحث التربوي
تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

املحاور

واقع الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية

�أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة يف الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية
باجلامعات ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي

البيان

جمموع املربعات

17.00

0.01

بني املجموعات

586.49

3.00

195.50

داخل املجموعات

4265.51

371.00

11.50

املجموع

4852.00

374.00

بني املجموعات

134.28

3.00

44.76

داخل املجموعات

12877.71

371.00

34.71

املجموع

13011.98

374.00

بني املجموعات

93.89

3.00

31.30

17388.58

371.00

46.87

املجموع

17482.47

374.00

بني املجموعات

1874.76

3.00

624.92

داخل املجموعات

57946.03

371.00

156.19

املجموع

59820.79

374.00

معوقات �إجراء الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية داخل املجموعات

املجموع الكلى

درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف

الداللة

1.29

0.67

4.00

غري دالة

غري دالة

0.01

دلت نتائج اجلدول ال�سابق على �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05يف حماور اال�ستبانه بني �سنوات
اخلربة املختلفة.فيما عدا املحور الأول (واقع الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية) واملجموع الكلى توجد
فروق ،وبا�ستخدام اختبار �شفيه للمقارنات البعدية يتبني �أن الفروق ل�صالح �أقل من � 10سنوات� ،أي �أن �سنوات اخلربة املختلفة يتوافقون
على حماور اال�ستبانة فيما عدا املحور الأول (واقع الدرا�سات البينية فى التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية) واملجموع الكلى توجد
فروق ،وبا�ستخدام اختبار �شفيه للمقارنات البعدية يتبني �أن الفروق ل�صالح �أقل من � 10سنوات ،وهذا يعزى �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س
من �سنوات اخلربة يتطلعون �إىل القيام بالدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية ودورها يف جودة البحث الرتبوي.
Ú Úراب ًعا :هل توجد فروق يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س حول الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية
ودورها يف جودة البحث الرتبوي تب ًعا ملتغري الدرجة العلمية؟
ا�ستخدم الباحث اختبار ( )One Way ANOVAللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك.
جدول ()11
نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلداللة الفروق في محاور استبانة حول الدراسات البينية في التخصصات التربوية بالجامعات السعودية ودورها في جودة البحث التربوي
تبعًا لمتغير الدرجة العلمية

املحاور

واقع الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية

البيان

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

بني املجموعات

423.36

3.00

141.12

داخل املجموعات

4428.64

371.00

11.94

املجموع

4852.00

374.00
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املحاور
�أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة يف الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية
باجلامعات ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي

معوقات �إجراء الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية

املجموع الكلى

د .إلهام بنت محمد على األحمري

البيان

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

بني املجموعات

266.42

3.00

88.81

داخل املجموعات

12745.57

371.00

34.35

املجموع

13011.98

374.00

بني املجموعات

1656.64

3.00

552.21

داخل املجموعات

15825.83

371.00

42.66

املجموع

17482.47

374.00

بني املجموعات

1597.18

3.00

532.39

داخل املجموعات

58223.61

371.00

156.94

املجموع

59820.79

374.00

قيمة ف الداللة
2.58

12.95

3.39

0.05

0.01

0.05

دلت نتائج اجلدول ال�سابق على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01يف املحور الأول والثالث لال�ستبانة
حول الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية ودورها يف جودة البحث الرتبوي وعند م�ستوى داللة ()0.05
بالن�سبة للمحور الثاين واملجموع الكلى بني الدرجات العلمية املختلفة.وبا�ستخدام اختبار �شفيه للمقارنات البعدية ،يتبني �أن الفروق
ل�صالح حما�رض و�أ�ستاذ م�شارك بالن�سبة للمحور الأول ول�صالح �أ�ستاذ م�ساعد بالن�سبة للمحور الثاين والثالث واملجموع الكلى ،وهذا يعزى
�إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يف بداية العمل الأكادميي يدركون �أهمية الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية
ودورها يف جودة البحث الرتبوى ،ويرجع موافقة اال�ساتذة امل�ساعدين بدرجة �أكرب على املعوقات �إىل قلة الدورات املقدمة �إليهم التى ت�سهم
فى تعزيز اال�ستفادة من الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية.
خام�سا :هل توجد فروق يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س حول الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
Ú Ú
ً
ال�سعودية ودورها يف جودة البحث الرتبوي تب ًعا ملتغري التخ�ص�ص؟
ا�ستخدم الباحث اختبار ( )One Way ANOVAللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك.
جدول ()12
نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلداللة الفروق في محاور استبانة حول الدراسات البينية في التخصصات التربوية بالجامعات السعودية ودورها في جودة البحث التربوي
تبعًا لمتغير التخصص

املحاور

واقع الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية

�أوجه اال�ستفادة من ال�رشاكة يف الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية
باجلامعات ال�سعودية لتحقيق جودة البحث الرتبوي

معوقات �إجراء الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية

املجموع الكلى

البيان

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات

بني املجموعات

230.24

8.00

28.78

داخل املجموعات

4621.76

366.00

12.63

املجموع

4852.00

374.00

بني املجموعات

837.46

8.00

104.68

داخل املجموعات

12174.52

366.00

33.26

املجموع

13011.98

374.00

بني املجموعات

1915.69

8.00

239.46

داخل املجموعات

15566.78

366.00

42.53

املجموع

17482.47

374.00

بني املجموعات

4471.34

8.00

558.92

داخل املجموعات

55349.45

366.00

151.23

املجموع

59820.79

374.00

قيمة ف

الداللة

2.28

0.05

3.15

5.63

3.70

0.01

0.01

0.01

دلت نتائج اجلدول ال�سابق على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01فى حماور اال�ستبانه بني التخ�ص�صات
املختلفة فيما عند م�ستوى داللة ( )0.05بالن�سبة للمحور الأول (واقع الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية)
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وبا�ستخدام اختبار �شفية للمقارنات البعدية تبني �أن الفروق ل�صالح توصيات الدراسة:

(علم النف�س)  ،وبالن�سبة للمحور الثاين ل�صالح (الرتبية اخلا�صة)
وبالن�سبة للمحور الثالث ل�صالح (املناهج وطرق التدري�س)
وبالن�سبة للمجموع الكلى ل�صالح (الرتبية اخلا�صة)  ،وهذا يعزى
�إىل �أن �أكرث املعوقات تخ�ص�ص املناهج وطرق التدري�س به جماالت
تخ�ص�صية منف�صلة جتعل �أع�ضاء هيئة التدري�س يجدون �صعوبات
يف �إجراء الدرا�سات البينية.يف حني �أن تخ�ص�صات علم النف�س
والرتبية اخلا�صة جماالت مت�شعبة مع تخ�ص�صات �أخرى ميكن �إجراء
درا�سات بينية بينهم ،ويرجع ذلك �إىل طبيعة هذه التخ�ص�صات يف
�أنها مت�صلة بتخ�ص�صات متعددة ميكن �أن ي�شرتكون مع ًا يف معاجلة
امل�شكلة الرتبوية.

◄◄نتائج ال�س�ؤال اخلام�س :ما الآليات لتفعيل الدرا�سات
البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية ودورها يف
جودة البحث الرتبوي؟
يف �ضوء الإطار النظري للدرا�سة ونتائج الدرا�سات ال�سابقة
والدرا�سة احلالية تقرتح الباحثة جمموعة من الآليات لتفعيل
الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية
ودورها فى جودة البحث الرتبوي ،وهي كالتايل:
♦ ♦بناء ثقافة الدرا�سات البينية يف الأو�ساط البحثية
واجلامعية :ويتم ذلك عن طريق عقد امل�ؤمترات والندوات واللقاءات
العلمية وور�ش العمل حول الدرا�سات البينية�.إ�ضافة �إىل تكثيف
برامج التوعية وا�ستخدام و�سائل الت�أثري الإعالمي احلديث.
♦ ♦تطوير البنية البحثية وتطوير امل�ؤ�س�سات اجلامعية
واملراكز البحثية :بحيث ت�أخذ يف اعتبارها ت�أ�سي�س كيانات� ،أو
�إدارات متخ�ص�صة يف التخ�ص�صات البينية قادرة على تطوير
اخلريجني ح�سب متغريات البيئة املجتمعية وامل�ستقبلية.
♦ ♦تقدمي دورات تدريبية متخ�ص�صة لأع�ضاء هيئة التدري�س
والقيادات الأكادميية للتوعية ب�أهمية وطرق تفعيل الدرا�سات
البينية ودورها يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
♦ ♦ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على �إجراء الدرا�سات
البينية :وميكن ذلك من خالل �إعطائها وز ًنا ن�سب ًيا يف عملية التحكيم
والرتقية بحيث تفوق الدرا�سات التخ�ص�صية.مما يعمل على ت�شجيع
التوجهات البحثية املهتمة بالدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات
الرتبوية.
♦ ♦توعية طالب الدرا�سات العليا ب�أهمية الدرا�سات البينية

من خالل نتائج الدرا�سة احلالية تو�صلت الباحثة �إىل عدد
من التو�صيات ،منها:
♦ ♦عقد دورات تدريبية متخ�ص�صة لأع�ضاء هيئة التدري�س
للتوعية ب�أهمية الدرا�سات البينية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
املتخ�ص�صني يف العلوم الرتبوية املختلفة.
♦ ♦ت�أ�سي�س جلنة علمية من اخلرباء يف جمال الدرا�سات
البينية من العلوم الرتبوية وغريها من العلوم تتوىل و�ضع املعايري
واال�سرتاتيجيات ،واخلطط الكفيلة بتفعيل نظام الدرا�سات البينية.
♦ ♦ت�شكيل جلنة علمية بكل كلية تكون معنية بالدرا�سات
البينية يكون �أع�ضا�ؤها من الأق�سام العلمية بالكلية ،وي�شرتط
مهتما بهذا النهج ،ف�ضلاً عن وجود ن�شاط
لع�ضويتها �أن يكون الع�ضو ً
علمي وبحثي حقيقي من�شور له يف هذا املجال.
♦ ♦تقدمي امل�ساعدات والدعم املادي واملعنوي جلميع
الباحثني والأكادمييني املهتمني بهذا املنهج وت�شجيع اجلامعات
لهم؛ حتى يلقى هذا التوجه قبول الآخرين لهم.
♦ ♦ت�أ�سي�س كيانات وم�ؤ�س�سات �إدارية متخ�ص�صة يف
الدرا�سات البينية قادرة على تفعيل وتطبيق ،وتقدمي كافة الإر�شادات
للباحثني يف هذا ال�ش�أن.
♦ ♦ت�ضمني مدخل الدرا�سات البينية يف املقررات الرتبوية
املختلفة ،مع توفري الكتيبات والأدلة العلمية التي ت�شمل توجيهات
ومناذج تف�صيلية لأفكار بحثية من خمتلف التخ�ص�صات الرتبوية
التي من �ش�أنها م�ساعدة كافة الباحثني يف هذا التوجه.

حبوث مقرتحة:
تو�صي الباحثة ب�إجراء البحوث التالية:
♦ ♦الدرا�سات البينية يف التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات
ال�سعودية ودورها يف حتقيق ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية .2030
♦ ♦اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو الدرا�سات البينية يف
التخ�ص�صات الرتبوية باجلامعات ال�سعودية.
♦ ♦ت�صور مقرتح لتطوير البحث الرتبوي يف �ضوء الدرا�سات
البينية باجلامعات ال�سعودية.
♦ ♦خريطة بحثية يف الق�ضايا الرتبوية وفق مدخل الدرا�سات
البينية.

يف تطوير التخ�ص�ص العلمي و�إنتاج املعرفة الإبداعية ،وتقدمي املصادر واملراجع العربية:

املناهج الدرا�سية لهم ب�صورة متكاملة تراعي وحدة املعرفة.

♦ ♦�إن�شاء مراكز ووحدات علمية ذات طابع خا�ص داخل
اجلامعات :حيث ين�صب اهتمامها على الدرا�سات البينية ،واالهتمام
مببد�أ االقت�صاد املعريف.
♦ ♦تعديل اللوائح والقوانني املنظمة للعمل البحثي بالأق�سام
العلمية مبا ي�سهم يف دعم الدرا�سات البينية مع زيادة الدعم املقدم
للبنية البحثية امل�شرتكة.

 �إبراهيم ،زكريا ( . )2020تفعيل دور البحوث الرتبوية لتحقيق ا�سرتاتيجية
التنمية امل�ستدامة للبحث العلمي (ر�ؤية م�رص  ، )2030جملة البحث
العلمي يف الرتبية.87 - 67 : )21( ،
 �إبراهيم ،حممد ( . )2016الدرا�سات البينية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف العلوم االجتماعية ودورها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة “ درا�سة
ميدانية” ،جملة البحث العلمي يف الرتبية.598 - 577 : )17( ،
 �أحمد� ،أحمد  ,مو�سى ،حممد ( . )2019اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
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كلية الرتبية جامعة جنران نحو ا�ستخدام مناهج البحث الكيفي يف البحوث
الرتبوية ،املجلة العربية ون�رش الأبحاث :جملة العلوم الرتبوية والنف�سية3 ،
(.100 - 78 : )24
 بلعلى� ،آمنية ( . )2017الدرا�سات البينية و�إ�شكالية امل�صطلح العابر
للتخ�ص�صات ،جملة �سياقات اللغة والدرا�سات البينية Natural Sci� :
.ences Publishing، (5) : 267 - 282
 بيومى ،حممد ( . )2016معوقات تفعيل الدرا�سات البينية يف العلوم
االجتماعية “ درا�سة ميدانية “ ،جملة كلية الآداب والعلوم االجتماعية:
جامعة ال�سلطان قابو�س.139 - 123 : )3( 7 ،
 جربين ،مالك ( . )2018تطوير اجلامعات ال�سعودية يف �ضوء فل�سفة
اجلامعة املتجددة – ت�صور مقرتح .كلية العلوم االجتماعية :جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية.
 احلريرى ،رافد ،الوادى ،ح�سن ،عبد احلميد ،فاتن (� . )2017أ�سا�سيات
ومهارات البحث الرتبوي والإجرائى .عمان :دار �أجمد.

د .إلهام بنت محمد على األحمري

.242 - 193 : )117( 26
 �صربى ،ماهر ( . )2008مداخل م�ستجدة لبناء مناهج التعليم وتطويرها،
جملة درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س.25 - 13 : )1( ،
 الطبيب ،م�صطفى (� . )2013ضمان جودة البحث العلمي يف الوطن
العربي (درا�سة حتليلية – ميدانية)  ،املجلة العربية ل�ضمان جودة التعليم
اجلامعى.113 - 97 : )13( 6 .
 العانى ،وجيه ( . )2015اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو الدرا�سات
البينية بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س .امل�ؤمتر الدويل الثالث لكلية
الآداب والعلوم االجتماعية « العالقات البينية بني العلوم االجتماعية
والعلوم الأخرى :جتارب وتطلعات 7 - 5 .دي�سمرب :جامعة ال�سلطان
قابو�س.
 عبده ،هاين ( . )2016البحوث البينية وتقدم املجتمعات الإن�سانية خالل
الألفية اجلديدة :جتارب عملية وخيارات م�ستقبلية ،جملة الآداب والعلوم
االجتماعية :جامعة ال�سلطان قابو�س.165 - 155 : )3( 7 ،

 احل�سينى ،فايزة ( . )2019البحوث البينية :جتارب وخربات – ر�ؤى و�آفاق.
امل�ؤمتر الدويل ال�سنوي الثالث لقطاع الدرا�سات العليا والبحوث :البحوث
التكاملية طريق التنمية .كلية البنات للآداب والعلوم والرتبية :جامعة عني
�شم�س� ،أ�سوان .فرباير

 الفليت ،جمال ( . )2015دور البحوث الرتبوية لربامج الدرا�سات العليا
يف تطوير العملية التعليمية يف حمافظات غزة ومقرتحات تفعيله ،جملة
جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية)10( 3 .
.347 - 317 :

 خلف ،ال�سيد ( . )2015ت�صور مقرتح لتطوير البحث الرتبوي يف �ضوء
معايري جودته .جملة درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س :رابطة
الرتبويني العرب.522 - 487 : )63( ،

 كامل ،رانيا ،وعيد ،هناء ( . )2019وحدة بينية يف الفل�سفة واللغة العربية
قائمة على املدخل اجلمايل لتنمية التفكري التخيلى ،والكتابة الإبداعية
لدى طالب املرحلة الثانوية .جملة كلية الرتبية جامعة الإ�سكندرية29 ،
(.417 - 337 : )4

 الده�شان ،جمال ( . )2015نحو ر�ؤية نقدية للبحث الرتبوي العربى ،جملة
نقد وتنوير.68 - 46 : )1( ،
 الزغبى� ،سهيل ،والزغبى� ،سامر ( . )2019تقومي جودة بع�ض بحوث العلوم
الرتبوية والنف�سية .جملة احتاد اجلامعات العربية.74 - 61 : )39( 3 ،
 الزيان ،ماجد ( . )2011معوقات البحث الرتبوي مبحافظة غزة .بحث
مقدم �إىل م�ؤمتر :البحث العلمي :مفاهيمه� ،أخالقياته ،توظيفه ،اجلامعة
الإ�سالمية بغزة :فل�سطني 11 - 10 ،مايو.
 �سعودى ،مني� ،صالح� ،آيات ( . )2017فاعلية وحدة مقرتحة يف التغريات
املناخية قائمة على مدخل الدرا�سات البيني ة �Interdisciplinary Ap
 proachيف تنمية مهارات حل امل�شكالت يف مادة العلوم لدى تالميذ
املرحلة الإعدادية ،جملة البحث العلمي يف الرتبية :كلية البنات جامعية
عني �شم�س.335 - 314 : )18( ،
 ال�سيد ،جنالء ،زوين� ،سها ( . )2016فاعلية وحدة مقرتحة يف العلوم
والدرا�سات االجتماعية قائمة على الدرا�سات البينية يف تنمية مهارات
التف�سري واحل�س العلمي واجلغرايف لدى تالميذ ال�صف الأول الإعدادى،
املجلة العلمية لكلية الرتبية :جامعة �أ�سيوط.348 - 291 : )4( 32 ،
 �شحاتة ،ح�سن ( . )2001البحوث العلمية والرتبوية بني النظرية والتطبيق.
القاهرة :مكتبة الدار العربية للكتاب.
 ال�رشع� ،إبراهيم ،والزعبى ،طالل ( . )2011م�شكالت البحث الرتبوي من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات
الأردنية احلكومية ،درا�سات ،العلوم الرتبوية.1420 - 1399 : )4( 38 .
 �رشعبى ،وداد ( . )2019تطوير البحث الرتبوي يف اجلامعات ال�سعودية يف
�ضوء التجربة اال�سرتالية “ ر�ؤية م�ستقبلية ،جملة م�ستقبل الرتبية العربية.
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 مازن ،ح�سام ( )2003منوذج مقرتح ملنظومة البحث الرتبوي يف �ضوء
معايري ومتطلبات اجلودة ال�شاملة واحتياجات املواطن العربي املعا�رص
(ر�ؤية م�ستقبلية)  .امل�ؤمتر العلمي اخلام�س ع�رش :مناهج التعليم والإعداد
للحياة املعا�رصة :اجلمعية امل�رصية للمناهج وطرق التدري�س، )1( 1 ،
يوليو.
 املجيدل ،عبد اهلل ،و�شما�س� ،سامل م�ستهيل ( . )2010معوقات البحث
العلمي يف كليات الرتبية من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية (درا�سة
أمنوذجا)  ،جملة جامعة دم�شق26 ،
ميدانية – كلية الرتبية ب�صاللة �
ً
(.615 - 581 : )1+2
 حممود ،حمدي . )2006( .البحث الرتبوي للمعلمني واملعلمات .الريا�ض:
دار الأندل�س.
 حممود ،حممد . )2003( .فاعلية التدري�س با�ستخدام �أ�سلوب الدرا�سات
البينية واملتعددة الفروع املعرفية على تنمية قدرات التفكري الناقد
واجتاهات التالميذ نحو تدري�س مادتي العلوم والدرا�سات االجتماعية
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