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 ملخص
املوضوعية واملنهجية التوجهات  حتليل ا البحثهذ استهدف

العربية واألجنبية، اجملالت كل من املعاصرة للبحوث الرتبوية يف  
املوضوعية أوجه التشابه واالختالف بني التوجهات  مع بيان

واألجنبية.  العربيةاملعاصرة للبحوث الرتبوية يف اجملالت واملنهجية 
، من خالل وثائقياملنهج ال ولتحقيق هذه األهداف، مت استخدام

االعتماد على أسلوب حتليل حمتوى مجيع البحوث الرتبوية 
ذات معامالت املتضمنة يف كل أعداد اجملالت العربية واألجنبية 

. وبعد حتليل 2018،  2017خالل العامني التأثري األعلى 
حبثًا تربويًا باجملالت  94حبثًا تربويًا باجملالت العربية و 173

النتائج بالنسبة للتوجهات املوضوعية  األجنبية، أوضحت
 العربيةاجملالت  كل من  لبحوث الرتبوية يفاملعاصرة: تركيز ا

واألجنبية على قضايا التعلم والتعليم، وكان تركيز اجملالت 
%( أكرب من تركيز اجملالت العربية 43.16األجنبية عليها )

%(. كما أظهرت النتائج بالنسبة للتوجهات 25.23عليها )
نهجية املعاصرة: سيادة التوجه الممي للبحوث الرتبوية امل

%(، وكان أكثر املناهج 89.02باجملالت العربية بنسبة )
%(، وكان 76.62املستخدمة املنهج الوصفي املسحي بنسبة )

%(. أما 51.27االعتماد على االستبانة هو األكثر بنسبة )
بحوث اجملالت األجنبية، فقد غلب عليها التوجه النوعي لل

%(، وكان أكثر املناهج املستخدمة 69.15الرتبوية بنسبة )
%(، وكان االعتماد على 36.92املنهج التحليلي بنسبة )

أسلوب ما بعد التحليل هو األكثر توظيفًا يف هذه البحوث 
 %(.30.39بنسبة )

الملمات املفتاحية: توجهات، البحث الرتبوي، اجملالت العربية 
 ثري.واألجنبية، معامل التأ
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ABSTRACT 

This research aimed to analyze the 

contemporary thematic and methodological 

orientations of educational research in both 

Arab and foreign journals, as well as 

identifying similarities and differences 

between these orientations. To achieve these 
aims, the documentary method was used, 

based on analyzing the content of all 

educational researches included in all numbers 

of Arabic and foreign journals with the highest 

impact factor during 2017 and 2018. After 

analyzing 173 of educational researches in 

Arabic journals and 94 of educational 

researches in foreign journals, results showed 

that contemporary thematic orientations of 

educational researches in both Arab and 

foreign journals focus on issues of learning 

and education, and the focus of foreign 
journals on them was (43.16%) or more than 

the focus of Arab journals on them (25.23%). 

The results also showed that contemporary 

methodological orientations of educational 

researches in Arabic journals focus on 

quantitative orientation (89.02%), and the 

most used method was descriptive survey 

method (76.62%), and the dependence on the 

questionnaire was the most (51.27%). For 

foreign journals, the qualitative orientation of 

educational researches was dominated 
(69.15%), and the most used method was 

analytical one (36.92%), and dependence on 

the post-analysis approach was the most 

employed in these researches (30.39%) 

.Keywords: orientations, educational research, 

Arabic and foreign journals, impact factor. 
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