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 "2030في ضوء متطلبات رؤية المملكة الجامعات السعودية تفعيل التربية البينية في"

Activation of Interdisciplinary Education in Saudi Universities in the Light of Kingdom Vision 2030’s 

Requirements 
 األحمدعبداهلل هند محمد *د. 

 ملخص
النظرية للرتبية البينية يف اجلامعات األسس هدفت الدراسة إىل التعرف على 

، والكشف عن معوقات 2030ودورها يف حتقيق متطلبات رؤية اململكة 
ومتطلبات تفعيل الرتبية البينية يف اجلامعات السعودية، والتوصل إىل 
اخليارات األكثر مالئمة للقضايا التالية لتفعيل الرتبية البينية يف اجلامعات 

من وجهة نظر أعضاء  2030متطلبات رؤية اململكة  السعودية يف ضوء
هيئة التدريس: التعليم، البحث. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 
بأسلوبيه الوثائقي واملسحي. واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة. وقد 
توصلت الدراسة إىل أن احلاجة إىل تفعيل الرتبية البينية يف اجلامعات 

توجهًا عامليًا ومطلبًا أقوى من أي وقت مضى حىت السعودية أضحى اآلن 
يستطيع اجملتمع مواكبة التطور اجلاري يف الكثري من التخصصات عاملياً، 
ومن مث تلبية متطلبات اجملتمع السعودي احلديث ومتطلبات رؤية اململكة 

وحتقيق التنمية املستدامة. إضافة إىل هذا تبني أن أفراد عينة  2030
ون بدرجة مرتفعة على معوقات ومتطلبات تفعيل الرتبية البينية الدراسة موافق

للقضايا التالية  مةً ودية، وكذلك اخليارات األكثر مالءيف اجلامعات السع
لتفعيل الرتبية البينية يف اجلامعات السعودية يف ضوء متطلبات رؤية اململكة 

من وكانت أعلى حماور اخليارات واليت حصلت على متوسط  2030
يب أعلى حمور التعليم، وأقلها حمور البحث. وقد مت تفسري النتائج يف حسا

ضوء ما انتهت إليه نتائج الدراسات السابقة. وقد أسفرت الدراسة عن 
 بعض التوصيات والبحوث املقرتحة. 

، 2030الرتبيةةةةةة البينيةةةةةة، متطلبةةةةةات رؤيةةةةةة اململكةةةةةة الكلماااااات المفتاحياااااة  
 .السعودية اجلامعات
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Abstract 
This study aimed at identifying the theoretical 

underpinnings of the interdisciplinary education in 

universities and its role in achieving the requirements of 

Kingdom Vision 2030. The study also aimed at 

revealing the constraints and requirements to activate 

the interdisciplinary education in Saudi universities and 

reaching the most appropriate options to post-activation 

issues of interdisciplinary education in Saudi 

universities in the light of Kingdom Vision 2030’s 

requirements from the point of view of teaching staff 

members: education and research. To that end, the 

researcher has used the descriptive approach in its both 

survey and documentary methods in addition to a 

questionnaire as a study tool. The study has concluded 

that the need to activate the interdisciplinary education 

in Saudi universities has become a global orientation 

and strong requirement than ever before so that the 

society can keep the pace with current development in 

many disciplines globally and then meeting the 

requirements of Saudi society, the requirements of 

Kingdom Vision 2030, and achieving the sustainable 

development. In addition, the study shows that there 

was a high degree of agreement among the study sample 

to the constraints and requirements to activate the 

interdisciplinary education in Saudi universities and the 

most appropriate options to post-activation issues of 

interdisciplinary education in Saudi universities in the 

light of Kingdom Vision 2030’s requirements. Among 

axes of options, the axis of education that obtained a 

high mean came as the highest while the research axis 

was the lowest. Results were interpreted in the light of 

the conclusions of previous studies. This study 

generated a number of recommendations and proposed 

researches.  
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