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امللخص

نظراً لعجز الكثري من الدراسات والبحوث التخصصية يف حل املشكالت املعقدة اليت تعانيها اجملتمعات اإلنسانية بسبب جماالتها احملدودة
 ويف تطوير أساليب نشرها، أصبح من الضروري إعادة النظر يف أسس تنظيم املعرفة وتوزيعها يف ميادينها العلمية والتخصصية،والضيقة
 من هنا جاءت هذه الدراسة لتكشف عن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية حنو الدراسات. ومنهجيته فيها،وطرائق البحث
) بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية حنو الدراسات البينية0.05=α(  والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية،البينية
 إضافة إىل حتديد التخصصات الرتبوية اليت يرغب أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية، وعدد سنوات اخلربة،اليت تعزى إىل متغريات النوع
.يف إجراء حبوث بينية فيها
 تعرب عن االجتاهات حنو الدراسات،) فقرة48(  من خالل إعداد استبانة مكونة من،اعتمدت هذه الدراسة على استعمال املنهج الوصفي
 ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى درجة الجتاهات.)0.898(  ألفا- إذ بلغت قيمة الثبات لكرونباخ، ثم التحقق من صدقها وثباتها،البينية
 يليه حمور استعماالت البحوث،أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية حنو البحوث البينية سجلت لصاحل حمور الشراكة يف البحوث البينية
 كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة. وأخرياً حمور إجراء البحوث البينية، ثم حمور أهمية البحوث البينية،البينية
ً
ً
 مت وضع العديد من التوصيات،وبناء على هذه النتائج
. وعدد سنوات اخلربة-وفقا ملتغري النوع
-إحصائية بني استجابات عينة الدراسة

.واملقرتحات
. االجتاهات، كلية الرتبية، تصنيف العلوم، البحوث البينية:الكلمات املفتاحية

Faculty Members’ Attitudes Toward Interdisciplinary Studies
in the College of Education at Sultan Qaboos University
Wajeha Thabit Al-Ani
Abstract
In view of the inability of many specialized studies and research to solve the complex problems of human
societies due to their limited and narrow areas, it has become necessary to re-consider the principles of
knowledge management, the distribution of knowledge in specialized, scientific disciplines, and its dissemination
and ways of research. Therefore, this study aims to examine the attitudes faculty members of the College of
Education have towards interdisciplinary studies. It also attempts to show the statistical significance (α =0.05)
between faculty members’ attitudes toward interdisciplinary studies based on gender and years of experience.
The study aims to determine as well the disciplines that faculty members of the College of Education want to
research interdisciplinarily. This study adopted the use of the descriptive approach through the development of
a questionnaire that included (48) items. The validity and reliability of the questionnaire were estimated using
the Chronbach-Alpha reliability coefficient which was (0.898). The results of the study showed that the highest
degree of trends among faculty members in the College of Education toward interdisciplinary research was
recorded in favor of collaborative research, followed by the desire to conduct interdisciplinary research, then the
importance of interdisciplinary research, and finally the implementation of interdisciplinary research. The results
also show that there were no statistically significant differences according to the gender of the sample and their
number of years of experience. Based on these results, many recommendations and suggestions were proposed.
Keywords: Interdisciplinary research, classification of sciences, College of Education, Attitudes
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مقدمة

وجتارية ،ودينية ،وتكنولوجية ،وهندسية ،وإدارية ،وقانونية ،إىل

اقرتن تطور العلوم واملعارف وتوزيع التخصصات وتصنيفها بنمو
ً
أيضا بنمو الفكر اإلنساني وتطوره.
اجلامعات اليت ارتبطت هي

غريها من اجملاالت األخرى (عصفور.)2013 ،
كما يشري بدران ( )2005إىل أن تأثري عصر العوملة ،املتزامن مع

بعد أن كانت الفلسفة هي أم العلوم اليت تبحث يف خمتلف القضايا

عصر تدفق املعلومات ،وتسارع انتشارها ومنوها وانعكاساتها

املتعلقة بالوجود ،واإلنسان ،واحلياة ،واملعرفة ،والقيم ،إذ عجزت

على جماالت البحث العلمي وموضوعاته ،قد فرض هذه املتغريات

الفلسفة األم ،نتيجة لتطور احلياة اإلنسانية وتعقدها ،يف حل

على هذه اجملاالت ،باخلروج من املعرفة التخصصية املنفردة إىل

املشكالت اليومية اليت تواجه اإلنسان ،مما جعلته يبحث عن

جماالت ختصصية مفتوحة وأكثر مرونة ،ميكن تسميتها ”باملعرفة

طرائق وأساليب أخرى تعينه على حل مشكالته ومواجهة

الشاملة” ،ومن املركزية إىل الالمركزية ،ومن التنظيم اهلرمي

حتدياته .ولذلك جاء عصر العلوم والتخصصات ليضع أسس

إىل التنظيم الشبكي ،ومن اخليار الواحد ،إىل اخليارات املتعددة.

تنظيم املعرفة وتوزيعها يف ميادين علمية وختصصات متنوعة،

وهنا البد من التفكري بكل جدية يف أن االنفتاح بني التخصصات،

جعلت كل ختصص يضع معامل حدوده اخلاصة به ،ويرمسهاً ،
بدءا

وتفعيل العالقات البينية فيما بينها ،من خالل استحداث قنوات

من مصطلحاته ،ونظرياته ،وتقنياته.

التكامل ،واالتصال والتبادل املعريف ،قد أصبح ضرورة الزمة

وعلى الرغم من أهمية العلوم املتخصصة يف تنمية الفكر اإلنساني

ليحافظ منو جسم املعرفة على استقامته ،وصحته بشكل شامل

ومساعدته يف حل املشكالت ،إال أن رسم حدود التخصصات

ومتكامل يف العلوم الرتبوية ،وذلك لتمكني الباحثني من إجياد من

واملبالغة فيها هلا انعكاسات سلبية على تفكري اإلنسان ،وتوجيه
ً
منغلقا على
قدراته العقلية ،وتركيزها يف جمال حمدد ،جيعله

يعاضدهم للبحث يف قضاياهم من ختصصات أخرى ،فالتقارب بني
احلاسوب والرياضيات ولد ما يسمى ”بالذكاء الصناعي” ،والتقارب

نفسه يف دائرة حبثية ضيقة ومنعزلة ،تسببت يف فقدانه مسات

بني الفن واهلندسة ولد علم ”اهلندسة املعمارية” ،واألمثلة على هذا

العلم وخصائصه املتمثلة يف الشمول ،واالنفتاح ،والتواصل يف

االنفتاح والتقارب بني التخصصات البينية األخرى عديدة وكثرية

عالقاته وجماالته البحثية املشرتكة مع التخصصات األخرى،
ً
بعضا سيؤدي
ذلك أن االستمرار يف عزل التخصصات عن بعضها

(عمشوش.)2004 ،
إن التكوين العلمي واملعريف الشامل للباحثني ،من أساتذة اجلامعات

بها األمر إىل جعلها تعيش يف جزر متباعدة ،حبدود تفصل بينها

ً
ً
أكادمييا عالي األهمية ،كما أن االهتمام
متطلبا
كان ،واليزال ميثل

حواجز ،جتعلها تعيش يف اغرتاب علمي ،يدخلها يف تنافس شديد،

مبحتوى هذا التكوين ينبغي أن ال يرتك للصدفة ،بل البد من

وصراع مع اخلصوم من داخل اجملال الواحد ومن خارجه ،على حنو

أطر ،وأساليب منهجية مدروسة ،يتم السري يف ضوئها منذ بداية
اكتشافها ،و منوها ،واستمرار نشأتها ،مروراً باملراحل اليت تصقلها

هامشية سطحية ال تلم بعمق الظاهرة املدروسة بكل جوانبها

وتؤهلها ،حفاظا على فاعليتها وقدرتها على استمرار دميومة

وأبعادها (حسن.)2013 ،

عطائها  Sustainable Production.واستدامة إنتاجها.

إن النظر يف تاريخ العلوم وللمعارف جيعل القارئ يتعرف على

ويشري البازعي ( )2013إىل أن الدراسات البينية تعد من املبادرات

العديد من املكتشفات واالخرتاعات اليت ولدت على أيدي أناس
بعيدين عن جماالت التخصص ،نظراً ألن تفكريهم جتاوز احلدود

املتميزة -يف مسرية التفاعل العلمي والثقايف بني الباحثني
واملتخصصني  -اليت تساعد على احلفاظ على دميومة االستمرار يف

الضيقة ،لينطلق يف جماالت العلوم وآفاقها الواسعة .كما أن التغيري

حتقيق التعاون العلمي بينهم .كما أن احلاجة إىل الدراسات البينية

اجلذري يف االجتاه حنو نظم البحث العلمي و أساليبه و إجراءاته،

تعد من النوع املركب واملزدوج الذي جيمع بني العلم وتطور

أصبح ضرورة الزمة وحتمية ،تفرض نفسها بعد أن ظهرت قضايا

مناهجه ومصطلحاته ،إىل جانب كونه حاجة حضارية كربى تسعى

ومشكالت جمتمعية ال ميكن حلها ،أو التعامل معها من طرف واحد،

إىل إعادة النظر يف مسرية البناء األكادميي املرتبط بالبحث العلمي

أو جمال ختصصي منفرد ،كون املشكالت اإلنسانية اليت تواجه

يف اجلامعات ككل ( ،)La Fever, 2008; Murphy, 1993خاصة بعد

اجملتمعات أصبحت أكثر تعقيدات ،إذ تعود أسبابها إىل عوامل

أن اجتهت سياسة العديد من اجلامعات حنو إعادة هيكلتها ،لتكون

متعددة يصعب حصرها أو التعامل معها من قبل جمال ختصصي

جامعات حبثية معتمدة ومتميزة .ذلك أن التوجه حنو الدراسات

واحد (.)Butler, 2011

البينية سيسهم -وبشكل كبري -يف توسيع دائرة البحث العلمي

أفقد بريق البحث ،وأصبحت الدراسات اليت جترى أكثر ما تكون

إضافة إىل ذلك ظهر ما يواجه عامل اليوم من تناقص يف املوارد

فيها ،كونه يسمح باالخرتاقات الصحية واآلمنة للمعرفة واملنهجية

،وشحة فيها ،خاصة تلك املوارد غري املتجددة من طاقات وخامات،

بني التخصصات ،سوا ٌء اجملاورة أو البعيدة ،يف الوقت الذي حيافظ

مما يفرض على الباحثني والعلماء التفكري بإجياد طرائق حبثية

على احلدود التخصصية والضوابط العلمية للبنية املعرفية اليت

ذات كيان حيوي وحركي ومنائي مستمر ،ميكن تسميته بـ

تتعامل معها تلك العلوم املتخصصة ومقتضياتها البحثية .وهنا

”الشجرة البحثية” ،اليت بداياتها األساسية وجذورها اليت تتمثل

ميكن القول إن التخصص البيين ال يعين حمو هوية التخصص
املنفرد ،بل حياول أن جيد أطراً علمية تساعده على إجياد قنوات

تسمح لالمتداد ،والنمو ،والتشعب ،والتعدد ،والتشابك من علوم،

يتواصل من خالهلا مع التخصصات واملعارف األخرى اليت تبعث

وفنون ،وآداب ،وجماالت ختصصية زراعية وصناعية ،وسياسية،

فيه احليوية والنشاط ،والنمو املستمر ،بعيدا عن اإلطار البحثي

يف أساسيات البحث العلمي ،وفرعها وأغصانها ذات نهايات مفتوحة
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الضيق التقليدي املتقوقع ،الذي حيوم حول نفسه يف دائرة حبثية

اليت مرت بها اجملتمعات أهمية دراسة القضايا من خالل نظرة

مغلقة.

متخصصة معنية تبحث يف جنبات هذا التخصص بعمق ،إذ إن
انعكاساتها أدت إىل والدة وظهور العديد من النظريات مبفاهيمها،

خلفية نظرية للدراسات البينية

وأسسها ،ومبادئها ،وأساليبها ،وجماالتها ،كل على حدة .فالطب

ترجع املالمح الفكرية للدراسات البينية إىل عصر الفالسفة

واهلندسة والفيزياء والكيمياء والتاريخ واجلغرافية هي علوم
ً
ً
قليال ما تلتقي يف دراسة املشكالت،
بعضا ،إذ
منفصلة عن بعضها

كاملثالية والواقعية ،إذ كانت املعرفة لديهم تنطلق من فكرة وحدة

أو الظواهر الطبيعية أو القضايا اجملتمعية ،وعلى الرغم من

املعرفة ومشوليتها ،اليت تنبع من اجتهادات الفالسفة وتأمالتهم
ً
احيانا يف نقاط معنية وتفرتق يف نقاط أخرى،
الفكرية اليت جتتمع

املرحلة اليت وصلت إليها هذه التخصصات -من تقدم وتطور يف سن
القوانني ووضع االنظمة وتصميم الطرق واألساليب -إال أن تعقد

كما كانت الفلسفة يف حينها مرادفة ملفهوم العلم مبعناه الواسع يف

احلياة اإلنسانية ،وتنوع متطلباتها وجدت نفسها تقف حائرة يف

عصرنا هذا .كما حاول الفالسفة -عرب التاريخ -تفسري كل ما يقع

تلبية االحتياجات اإلنسانية ،أو اإليفاء مبتطلبات احلياة اليت باتت

متمثل يف فهم الوجود
يف جمال اخلربة اإلنسانية بأسلوب فلسفي
ٍ
وطبيعة األشياء من خالل مبحث ما وراء الوجود والذي يطلق

أكثر تعقيدا (طه2007 ،؛ الشرقاوي.)1990 ،
أما بالنسبة إىل مفهوم التخصصات البينية ،فنجد أن حداثة مفهوم

عليه مسمى ”امليتافيزيقيا” ( ،)Metaphysicوالوصول إىل املعرفة

التخصص البيين ،وجماالته ،وتعدد الرؤية الفكرية له ،يفرض

الصحيحة عن طريق مبحث اإلبستمولوجيا ( )Epistemologyمن

علينا ضرورة توضيح بعض األمور املرتبطة به ،واإلشكاالت

حيث طبيعتها وطرائق التفكري وأدواته ،ومصادرها األساسية،

املنبثقة من اللبس يف الفهم الصحيح له خاصة بعد أن أصبحت

ودراسة السلوك اإلنساني والقيم املوجهة إليه ،من خالل مبحث

التخصصات املعاصرة تتميز عن غريها يف املفهوم والكيان واجملال

اإلكسيولوجيا ( .)Axiologyكما فرضت هذه املباحث على

والنظريات؛ حيث يأتي مفهوم العلوم املتخصصة كما بينها

الفلسفة وظائف عديدة ،متثلت يف الوظيفة العملية ،والثقافية،

( )Borrego & Newswander, 2010على ”أنها عبارة عن جمموعة

واالجتماعية ،والسياسية والفكرية (فرحان .)1989 ،واملتأمل

من املعارف اليت هلا كيان ذاتي مستقل ومعروف قائم على أسس
ً
بعضا” ،أي أنها تعيش يف كيانات
ومبادئ متيزها عن بعضها

اليت ظهرت فيها هي البحث يف طبائع األشياء وحقائق املوجودات،

منفصلة ،هلا قواعدها ومنهجيتها وإجراءاتها؛ وهي تعد من النوع

والسعي إىل معرفة املبادئ األوىل ،وأن غاية البحث هي الوصول إىل

األول ،ونذكر هنا على سبيل املثال ختصص الفيزياء ،والرياضيات،

احلقيقة ذاتها ،يف حني أن الفلسفة احلديثة -مبدارسها املتشعبة-

والكيمياء ،واالقتصاد ،واجلغرافية والتاريخ...اخل ،إذ تقوم فيها

قامت نظرياتها على العقل ،وخنص بالذكر منها املدرسة العقلية

الدراسات على أيدي جمموعة من العلماء املتخصصني .كما أن
ً
ً
ثانيا من البحوث والدراسات اليت جتمع بني أكثر من
نوعا
هناك

التجريبية ( ،)Empiricismوقائدها فرانسيس بيكون (-1561

ختصص واحد ،وهي ما تسمى متعددة التخصصات ،إذ إنها نوع من

 .)1626ونبني من كل ذلك أن ما حبثه الفالسفة -عرب التاريخ-
ً
كافيا يف حل املشكالت اإلنسانية ،خاصة بعد أن ظهرت
مل يكن

الدراسات اليت تقوم على الدمج بني ختصصني أو أكثر ،مع بقاء
ً
ً
وحمتفظا بكيانه املستقل
منفصال عن اآلخر
كل ختصص منهما

املستجدات احلالية يف جماالت العلم واملعرفة ،وتأثري العوملة ،والثورة

(زاهر.)206 :2004 ،

املعلوماتية ،والتفجر املعريف وانعكاساته على احلياة اإلنسانية ،إذ
أصبح الفرد يعاني مشكالت احلياة اليت باتت أكثر تعقيداً ،بسبب

أما النوع الثالث ،فيتمثل يف البحوث اليت جتمع بني نطاقني
ختصصني ،يتجاوز كل منهما جماله التخصصي املنفرد ،من خالل

كثرة العوامل واملتغريات وتشابكها ،مما يصعب فهمها ،أو الوقوف

تأسيس أرضية مشرتكة ،يتم فيها التعامل مع الظاهرة املدروسة

على أسبابها ،وإجياد احللول املناسبة هلا من زاوية نظرة منفردة ،إذ

بطريقة متصلة بني هذين التخصصني وبطرائق ،وتقنيات ،ولغة

يشري أبو احلمائل وآخرون ( )2009إىل أن عصر املعلومات والعوملة قد

مفهومة لبعضهم بعضا يف ضوء إطار حبثي مشولي وثابت نسبيا،

فرض على العامل املعاصر -مبتغرياته وتوجهاته العديدة -ضرورة

حلل املشكالت ودراسة الظواهر املختلفة (زاهر209 :2005 ،؛ حسن،

الرجوع إىل وحدة املعرفة  ،وذلك بتكاتف اجلهود وتكاملها لتحقيق

.)2013

مشولية الرؤية املستقبلية ملواجهة املشكالت والتحديات املعاصرة،

إن الرؤية املستقبلية جملال البحث العلمي يف الرتبية والتعليم جيب

اليت عجزت العلوم املنفصلة يف إجياد احللول املناسبة هلا.

أن تأخذ يف االعتبار املنحى البيين (،)Interdisciplinary Approach

إن تطور العلوم واملعارف والتخصصات وتشعبها ،إمنا ارتبط

أو ما يسمى ”البحوث العابرة للتخصص” ،إضافة إىل أهمية استحداث

بالعديد من العوامل واملتغريات اليت فرضتها الظروف االجتماعية

مراكز حبثية ،جتمع بني أكثر من ختصص واحد ،أي بني العلوم

واالقتصادية والثقافية ،والسياسية ،والفكرية اليت مر بها اإلنسان،
ً
سعيا منه إىل حتسني حياته املعيشية وتطويرها (& Hong-Ren

التطبيقية والعلوم اإلنسانية ،مثل ختصص التثقيف الصحي،
ونظم إدارة املعرفة ،والتنمية البشرية ،ودراسات يف البيئة...اخل.

 ،)Huang, 2012إذ يرجع تاريخ والدة العلوم املتخصصة ،اليت

وقد مت تصميم اإلطار الفكري للبحوث البينية كما هو مبني يف

تسمى باملنفصلة إىل القرن السابع امليالدي ،إذ فرضت تلك الظروف

الشكل (.)1

اليونانيني القدماء الذين متيزوا بنظرياتهم الفلسفية املعروفة،

يف دراسة تاريخ الفلسفة ،جيد أن هدف الفلسفة يف العصور األوىل

( )Rationalismوقائدها رنيه ديكارت ( ،)1650-1596واملدرسة
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الشكل ( )1اإلطار الفكري للبحوث البينية

العلوم البحتة
التخصصات العلمية
الرياضيات
•
الكيمياء
•
الفيزياء
•
األحياء
•
علم األرض
•
التخصصات االنسانية
الجغرافية
•
التاريخ
•
علم
•
االجتماع
السياسة
•

مراحل تطور
العلوم

الفلسفة
االولى
(ام العلوم)

مباحثها
مبحث
•
الوجود
مبحث
•
المعر
فة
مبحث
•
القيم

•

الدين

العلوم البينية
وتخصصاتها
المتنوعة
العلوم التطبيقية
الطب
•
الصيدلة
•
الهندسة
•
اللغات
•
االحصاء
•
الحاسوب
•
االقتصاد
•
الفلك
•
تكنولوجيا
•
المعلومات
العلوم
•
االجتماعي
ة
العلوم
•
التربوية

ومن اخلصائص اليت وردت يف األدب النظري ،والدراسات السابقة

يف الوقت الذي تتميز به الدراسات البينية من خصائص مت ذكرها

اليت متحورت حول البحوث البينية ،ما متت اإلشارة إليها من قبل

أعاله ،تواجه بعض التحديات اليت أشار إليها كل من هولي ونوفاك

العديد من الباحثني واملتخصصني (; ;Holley, 2009حسن2013 ،؛

وآخرين ( )Holly, 2009; Novak et al., 2014 Perry, 2014اليت

حيي2006 ،؛  ،)Wilson & Zamberlan, 2012إما بشكل صريح ،أو

ميكن إمجاهلا فيما يأتي:

ضمين يف كتاباتهم ،وميكن إمجال هذه اخلصائص فيما يأتي:

 -1ال تزال املعايري املعتمدة يف تقييم البحوث البينية ،وطبيعة

 -1أنها تفعل العمل املشرتك املبدع بني الباحثني بكل أشكاله

األدوات املستعملة للتحقق من صدق خمرجاتها غري واضحة.

وأمناطه وصوره.

 -2ال تزال هناك حاجة إىل تطوير ،أو إجياد لغة ومصطلحات علمية

 -2حتقق التجديد واإلبداع والتطوير يف جماالت العلوم واملعارف

تتناسب وتتالحم مع طبيعة البحوث البينية ،وفقا للقضايا اليت

املختلفة.

تتناوهلا.

 -3تعمل على تطوير املعرفة ،واألفكار ،واملفاهيم ،واملصطلحات يف

 -3هناك إشكالية يف إدارة البحوث البينية مؤداها :على من تقع

الفكر اإلنساني.

عليه املسؤولية يف إجراءات تنفيذ هذه البحوث البينية؟ إذ ال تزال

 -4تعمل على تطوير لغة البحث العلمي ،وإجياد لغة علمية بينية

عائمة بني األقسام األكادميية العلمية يف اجلامعات.

جديدة غري تقليدية جتمع بني التخصصات املختلفة.

 -4هناك صعوب يف حلصول على الدعم املالي ملثل هذا النوع من

 -5توجد عالقة محيمة بني العلوم واملعارف املختلفة من خالل

البحوث ،خاصة أنها جتمع بني ختصصات متنوعة.

فتح أطر التعاون واالنفتاح العلمي بينها خاصة تلك اليت ترتبط

وهنا ميكن القول إن مثل هذه التحديات ميكن جتاوزها من خالل
ً
سعيا
وضع آليات ،وإجياد تشريعات ونظم ولوائح تنظم العمل بها،

 -6هلا القدرة على حل املشكالت اليت عجزت الدراسات ذات

إىل تطوير البحث العلمي ،مبا يساعد على تفعيلها وإشاعتها التعاون

التخصص املنفرد على حلها.

والعمل املشرتك بني الباحثني.

بالبيئة ،والصحة العامة ،والسكان ،والتنمية البشرية املستدامة.
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الدراسات السابقة

كلية .ومن الربامج األكادميية للدراسات البينية برنامج املعلومات

أما عن طبيعة القضايا البحثية اليت تناولتها الدراسات السابقة

الصحية ،الذي تتداخل فيه علوم احلاسب اآللي وصحة اجملتمع،

حول البحوث البينية ،فقد قام حييى ( )2006بدراسة هدفت إىل

وبرنامج امليكانيكا احليوية الذي يشرتك يف إعداده أقسام الرتبية

الكشف عن تلك القضايا يف ظل النظام العاملي اجلديد الذي تكون

الرياضية ،واهلندسة امليكانيكية ،والعالج الطبيعي ،وهناك برامج

الوظيفة األساسية للتعليم هي تكريس القدرة على التكيف مع

أخرى متمثلة يف برنامج إدارة الضيافة ،وبرنامج نظم املعلومات

التغري املستمر ،حبيث تتم هذه القدرة بسرعة وكفاية وإتقان .إذ إن

اجلغرافية واالستشعار عن بعد الذي يشرتك يف إعداده أقسام

مصادر احلصول على املعلومات ،ستتجه حنو وحدة املعرفة وترابط

اهلندسة ،والعلوم ،والعلوم اإلدارية ،والعلوم االجتماعية .كما انتهت

العلوم الطبيعية واإلنسانية ،وهو ما يعرف بالعلوم البينية ،خاصة

الدراسة بتوصية تقضي بضرورة دمج أقسام ذات ختصصات

بعد أن ظهرت جمموعة من العلوم واملهن اجلديدة اليت جتمع

مزدوجة ،لتظهر بنى معرفية جديدة هلذه التخصصات.

بني دراسات وعلوم وختصصات متنوعة ،مما سيؤدي إىل حتطيم

أما دراسة عصفور ( )2013فهدفت إىل الكشف عن االختالف بني

احلواجز بني العلوم واملؤسسات العلمية املتخصصة ،حيث خرجت

العلوم البحتة والعلوم اإلنسانية خاصة بعد أن شهدت العلوم

الدراسة بتوصيات تشري إىل ضرورة وجود الدراسات البينية يف

اإلنسانية االنفتاح يف حدودها التخصصية ،خاصة بعد تزايد

التعليم اجلامعي ،والسعي إىل دمج مفاهيم العلوم البينية داخل

املعارف واتساعها وغزارة إنتاجها مما أدى إىل العجز عن متابعتها،

املقررات الدراسة.

ومن ثم التفريط يف الصفة املوسوعية .فالتخصص مبعناه الضيق

أما البازعي ( ،)2013فقد هدفت دراسته إىل الكشف عن حاجة

يضع املتخصص يف دائرة مغلقة ،حبيث ال يرى الدوائر األخرى

اإبستمولوجية ملحة يف حتليل العالقة بني الدراسات البينية

اليت حتيط به .وانتهت الدراسة بوضع توصيف ملنهجية العلوم

واالبتكار ،باعتماد املنهج الوصفي يف حتليل األدب النظري املرتبط

اإلنسانية يف موقع ”بيين” بني العلوم البحتة من جهة ،والفنون من

بالدراسات العلمية .وأظهرت نتائج الدراسة أن ما حتتاج إليه

جهة أخرى ،وبني االختصاصات اإلنسانية ذاتها.

الدراسات البينية هو تلك الروح النازعة إىل التفكري املختلف،

كما قام هولي ( )Holly, 2009بدراسة حول التوجهات االسرتاتيجية

وأهمية النظر يف ربط العلوم أو التخصصات املختلفة حسب

حنو الدراسات البينية يف البحوث املمولة من احلكومة الفيدرالية

التجارب العاملية ،لإلفادة منها ،مع عدم الوقوف عند تلك األمناط،

األمريكية يف الواليات املتحدة األمريكية ،يف ضوء مدخل التغيري

بل البد من السعي إىل إجياد أمناط جديدة أو خمتلفة ،ألنها قد تكون

التحويلي ( .)Transformative Changeاعتمد الباحث املنهج

األكثر مالءمة الحتياجات علمية وحبثية نابعة من صميم األوضاع

الوصفي ،وذلك من خالل مجع البيانات الكيفية للربامج األكادميية

الثقافية واالجتماعية ،ومتتلك القدرة يف التعامل معها ،كما أنه من

اليت تطرحها اجلامعات .مت حتليل البينات لـ( )21جبامعة حكومية

الضروري جتاوز الفواصل بني العلوم من خالل الدراسات البينية،
ً
ً
منهجيا لتطويع احلدود بني التخصصات ،وجعلها
مدخال
بوصفها

خاصة ،تلك اليت حصلت على متويل حكومي ال يقل عن ()300
مليون دوالر يف عام  ،2004فهي ذات السمعة العالية من بني

أكثر مرونة وشفافية وقدرة يف التعامل مع القضايا واملسائل ضمن

اجلامعات األمريكية يف جمال البحث العلمي وحسب تصنيف

الضوابط املوجودة يف كل علم.

( .)Camegic Calssificationمت حتليل إصدارات عينة الدراسة وهي

وجاءت دراسة حسن ( )2013لتكشف عن نشأة البينية ودالالتها،

اجلامعات ،املتمثلة يف الكتب والبحوث والوثائق واألدلة واخلطط

وذلك من خالل عرض العديد من مفاهيم البينية وحمدداتها

االسرتاتيجية ،وخطط برامج املاجستري والتقارير السنوية ومجيع

املعرفية والعلمية ،وذلك بالرجوع إىل نشأتها التارخيية ،موضحة

اخلطابات اليت يلقاها املسئولني باجلامعة يف املناسبات املختلفة،

االلتباس يف فهم دالالتها ،ومبينة مفهوم البينية على اعتبارها

إضافة إىل النشرات الدورية ووثائق الرتقيات األكادميية وما يكتب

عملية تقوم على اجلمع بني كفايات أو أفكار من ميادين علمية أو

عن اجلامعة يف الصحف احمللية .أظهرت نتائج الدراسة أن هناك
جهوداً واضحة تبذهلا هذه اجلامعات يف توجهاتها حنو البحوث

”البينية” بشيء من التحليل العميق ،إذ إن هذا املفهوم يقوم على

البينية ،كما أن هناك مبادرات عديدة تقوم بها هذه اجلامعات من

احلوار وتبادل املعلومات واملعارف ،واإلجراءات التحليلية ،والتعاون

أجل نشر ثقافة البحوث البينية ،خاصة يف قدرتها على التعامل مع

بني متخصصني آتني من ميادين عديدة ،ملعاجلة مشكلة معينة،

القضايا واملشكالت اجملتمعية.

أو التعامل مع قضية أو موضوع واحد بأسلوب مشولي متكامل.

ولتوضيح أهمية إعداد باحثني يف جمال الدراسات البينية ،قد

أما دراسة أمني ( ،)2015فقد جاءت لتضع رؤية لتطوير التعليم
ً
ً
أساسيا
مطلبا
اجلامعي ،باستحداث برامج للدراسات البينية ،تعد

جاءت دراسة بلودج ( )Bullough, 2006لتكشف أهمية إجياد إطارات
متخصصة ،من باحثني يف جماالت هذا النمط من الدراسات .مت

للعديد من املهن يف سوق العمل ،إذ ثبت أن الطلبة الذين يتعلمون

اعتماد املنهج الوصفي يف حتليل أولويات البحث العلمي اليت

من خالل الدراسات البينية يتمتعون مبهارات تفكري ،وإتقان

اقرتحتها احلكومة الفيدرالية األمريكية ،وقامت مبناقشتها مع

عالية ومتكاملة .كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك العديد من

اجمللس القومي للبحث العلمي .أظهرت نتائج هذه الدراسة أهمية

اجلامعات السعودية قامت باستحداث برامج رائدة ،تستوعب

توجيه الربامج الرتبوية حنو املوضوعات البينية ،إذ إن البحوث يف

أفضل ختصصات بينية ،متتد يف أكثر من قسم علمي ،وأكثر من

احلقل الرتبوي حباجة إىل ان تبتعد عن النظرة الضيقة للقضايا،

فكرية خمتلفة ،لتحقيق هدف مشرتك .كما تناولت الدراسة مفهوم
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موضحا قيمة النتائج اليت ستضيفها هذه البحوث اليت ستسهم يف

ً
اصطالحا
أما تعريف البحوث البينية (-)Interdisciplinary Studies

حد سواء.
تطوير البحوث الرتبوية واإلنسانية على ٍ

كما ورد يف هذه الدراسة -فريى أنها ”تلك الدراسة العلمية اليت

وألهمية توسيع مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف جمال

يقوم بها جمموعة من الباحثني من ختصصات متعددة ،تهدف إىل

البحوث البينية -من أجل إجياد مناخ حبثي متميز يف مؤسسات

حل مشكلة أو تفسري ظاهرة ما بشكل منظم بدرجة يبتعد فيها

التعليم املختلفة -فقد جاءت دراسة ويلسن و زمربين (Wilson

الباحثون عن التحيز لتخصص معني ،من منطلق أن العلم والبحث

 )& Zamberlan, 2012لتكشف عن مسؤولية اجلامعات يف حتقيق

يتخذ صفة مجاعية من أجل تأسيس بيئة علمية مشرتكة،

مواءمة خمرجاتها مع متطلبات سوق العمل ،وذلك من خالل

تتضمن مفاهيم جديدة للثقافة اإلنسانية.

إعداد خرجيني ميتلكون القدرات والكفايات الالزمة لسوق العمل،
اليت متكنهم من فهم القضايا ،وحل املشكالت املعقدة يف اجملتمع

البحوث األساسية (املنفردة التخصص)

ليكونوا قادرين على حتمل املسؤوليات اليت ستقع على عاتقهم

يشري تعريف البحوث األساسية ذات التخصص املنفرد يف معجم

بعد التخرج .كما أشارت نتائج الدراسة إىل أهمية توجيه املشاريع

املصطلحات الرتبوية والنفسية إىل أنها ”تلك البحوث اليت تهدف إىل

البحثية حنو الشراكة اجملتمعية ،على املستويني احمللي والعاملي،

الكشف عن النظريات واألصول اليت حتكم العملية الرتبوية ...كما

إذ إن هذا النمط من البحوث سيعمل على حل املشكالت املركبة

أنها تعين باألسس النظرية أكثر من التطبيقية ،وتهتم بالدرجة

ذات التوجه الثقايف -االجتماعي اليت يعجز التخصص املنفرد من

األوىل بالبحث عن التعميمات واملبادئ العلمية اليت تبنى عليها

التعامل معها .كما عرضت الدراسة اإلطار املفاهيمي ملناهج البحوث

املعرفة يف اجملاالت املختلفة” ( شحاتة والنجار.)67 :2003 ،

البينية يف جامعة نيوساوث ويلز يف أسرتاليا اليت تعمل مشاريعها

ويعرف االجتاه حنو البحوث البينية يف هذه الدراسة على أنه :نسق

البحثية على تهيئة الطلبة لسوق العمل وتلبية احتياجات اجملتمع

من املعتقدات واملشاعر اإلجيابية والسلبية اليت يبديها أعضاء هيئة

من التخصصات املطلوبة.

التدريس بكلية الرتبية حنو أهمية البحوث البينية واستعماالتها،

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع
ً
ً
واضحا بالتحول حنو
اهتماما
والبحوث البينية تبني أن هناك

وإجرائها والشراكة البحثية فيها ،وموقف الباحثني منها.

منهجية البحوث البينية وتشجيع الباحثني واملهتمني بالبحث

حدود الدراسة

العلمي يف اجلامعات ،للتوجه حنو اختيار موضوعات حبثية بينية

تتمثل حدود الدراسة يف أنها تناولت موضوع اجتاهات أعضاء هيئة

جتمع بني أكثر من ختصص (Bullough, 2006; Novak et al.,

التدريس بكلية الرتبية حنو البحوث البينية ،يف ضوء االستبانة

 )2014; Holly, 2009وكذلك هناك تطور يف اإلطار املفاهيمي

اليت مت إعدادها هلذا الغرض ،وكذلك الفرتة الزمنية اليت أجريت

والفكري للبحوث البينية اليت تشري إىل أهمية إجياد إطار مفاهيم

فيها الدراسة وهي فصل خريف  ،2015وعينة الدراسة اليت متثلت

وفكري واصطالحي مرجعي ،يساعد الباحثني يف جمال البحوث

يف أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس.

البينية (حسن2013 ،؛ عصفور2013 ،؛ حييى ،)2006 ،وقد استفادت
هذه الدراسة من األدب النظري والدراسات السابقة يف إعداد أداة

مشكلة الدراسة وأسئلتها

الدراسة ،ويف إعداد اإلطار الفكري للبحوث البينية واألداة البحثية

تنبع مشكلة الدراسة من أنه ال تزال هناك مشكالت وقضايا ترتبط

اليت استعملت يف هذه الدراسة اليت تعد من األدوات املهمة اليت

باحلياة اإلنسانية وجماالتها املختلفة اليت عجزت الدراسات العلمية

تساعد يف الكشف عن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات

ذات السمة البحثية املنفردة يف فهمها ،والتعامل معها ،أو إجياد

الرتبية حنو إجراء البحوث البينية.

احللول املناسبة هلا ،من هنا ظهرت اجتاهات علمية تدعو إىل أهمية
إجياد قنوات للتقارب بني التخصصات العلمية ،من خالل أطر

مصطلحات الدراسة

بينية خاصة يف اجملال الرتبوي الذي بدأت الدعوة فيه إىل أهمية

يشري تعريف الدراسات البينية يف القاموس الرتبوي إىل أنها ”أسلوب
ً
(مثال
يتم من خالله دمج فرعني أو أكثر من فروع املعرفة معا

التكامل بني املعارف واملهارات ،لتقديم مناهج تعليمة تكاملية
ً
إميانا منها بأهمية تفعيل
للطلبة منذ املراحل الدراسية األوىل،

الطب ،والفن املعماري يف دراسة مشكلة يف الصحة العامة) ،إذ يتم

الصلة بني التخصصات التعليم ،ونشر املعرفة ،ودراسة القضايا
ً
الرتبوية اليت باتت أكثر تعقيداً
وتشابكا ،يف ظل الثورة الرقمية

ويكون هلا بعض التأثري على وجهات النظر لدى الطرف اآلخر”

والعوملة واالنفتاح ( .)Novak et al., 2014إذ يشري حيي ()202 :2006

(الدبوس.)447 :2003 ،
كما يعرف زاهر ( )208 :2004الدراسات البينية على أنها ”تلك

إىل أن ”غياب الوحدة املعرفية وعدم ظهور الصالت والروابط بني
ً
سلبيا على نوع املخرجات من
املقررات الدراسية باجلامعات انعكس

أو جمموعة من العلماء

كليات إعداد املعلمني يف السعودية” .كما أن التخطيط االسرتاتيجي

حلل مشكلة معينة ،ال يستطيع التخصص املنفرد التعامل معها

للبحوث والدراسات احلالية يف اجلامعات ،وخنص بالذكر هنا جامعة

وذلك من خالل توظيف مداخل وطرائق تقنية تتصف بالشمول

السلطان قابوس يف خطتها االسرتاتيجية ( ،)34 :2040-2016خاصة

والتكامل”.

يف جمالي البحث العلمي واملناهج اجلامعية ،إذ إن هناك دعوة إىل

ذلك من خالل وسيلة حبث تتفاعل فروع املعرفة مع بعضها بعضا،

الدراسات العلمية اليت يقوم بها عامل
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إعادة النظر يف بنيتها لتكون أكثر بينية (بني التخصصات)

 -5تساعد نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار على إجياد برامج

واالهتمام بالتعليم املتعدد التخصصات ،خاصة بعد أن أخذت
ً
أشكاال
البحوث األكادميية يف التزايد املضطرد وأصبحت تأخذ

على مستوى الدراسات العليا تطرح ختصصات بينية تعد باحثني
مؤهلني إلنتاج معرفة ذات خصائص إبداعية وابتكارية مميزة.

تعاونية دولية ،تهدف إىل تنمية املوارد البشرية ،وتلبية احتياجات
سوق العمل ،إضافة إىل الدعوة لتفعيل العمل ،من خالل تشكيل

منهجية الدراسة وإجراءاتها

فرق حبثية من ختصصات متنوعة جتمع بني العلوم مبدخل

اعتمدت الدراسة احلالية املنهج الوصفي يف الكشف عن اجتاهات

حبثي بيين معاصر تزول فيه احلواجز بينها .من هنا جاءت هذه

أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس

الدراسة لتكشف عن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو الدراسات

حنو البحوث البينية ،وذلك من خالل إعداد استبانة للكشف عن

البينية بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس ،وذلك من خالل

مستوى هذه االجتاهات.

اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة السلطان

جمتمع الدراسة و عينتها

قابوس حنو البحوث البينية؟

تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس بكلية

 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة

الرتبية البالغ عددهم ( )154عضو هيئة تدريس (التقرير السنوي،

التدريس بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس حنو البحوث

 .)2014أما عينة الدراسة فقد بلغت ( )62ممثلة نسبة ( )%40من

البينية تعزى إىل متغريات النوع ،عدد سنوات اخلربة؟

اجملتمع .أما اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة فهي موضحة

 .3ما التخصصات الرتبوية اليت يرغب أعضاء هيئة التدريس

يف جدول (.)1

بكلية الرتبية يف إجراء حبوث بينية فيها؟

أداة الدراسة

أهداف الدراسة

مت اعتماد االستبانة ً
أداة رئيسية للدراسة ،مت إعدادها من خالل

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف االتية:

مراجعة األدب النظري ،والدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع

 -1الكشف عن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة

الدراسة (البازعي2013 ،؛ زاهر2004 ،؛ عمشوش .)2004 ،تكونت

السلطان قابوس حنو البحوث البينية.

االستبانة من مقدمة توضح اهلدف من الدراسة وأهميتها كما

 -2حتليل العالقة بني البحوث األساسية والبحوث البينية يف ضوء

تضمنت جزأين؛ األول يتضمن مجع بيانات دميغرافية عن

إطارهما الفكري واملفاهيمي.

املستجيبني ،أما اجلزء الثاني ،فتكون من جمموعة من الفقرات

 -3الكشف عن مستوى الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني اجتاهات

تعرب عن االجتاهات حنو البحوث البينية ،وقد مت مراعاة صياغة

أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس حنو
البحوث البينية تعزى إىل بعض املتغريات.
 -4الكشف عن التخصصات الرتبوية اليت يرغب أعضاء هيئة
التدريس بكلية الرتبية يف إجراء البحوث البينية فيها.
 -5وضع جمموعة من التوصيات اليت تزيد من مشاركة أعضاء
هيئة التدريس بكلية الرتبية من إجراء البحوث البينية.

جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغرياتها الدميغرافية
املتغريات

النوع

أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة يف اآلتي:
 -1تساعد األكادمييني من التخصصات الرتبوية املختلفة يف تقديم

القسم

الفئة

العدد

النسبة املئوية

ذكور

44

71.0

إناث

18

29.0

األصول واإلدارة الرتبوية

19

30.6

علم النفس

9

14.5

تكنولوجيا التعليم والتعلم

6

9.7

الرتبية الفنية

7

11.3

طفل ما قبل املدرسة

3

4.8

املناهج وطرائق التدريس

8

12.9

 -2تسهم هذه الدراسة يف حتقيق التكامل بني املعرفة وطرق التفكري

الرتبية الرياضية

7

11.3

بني التخصصات الرتبوية مبا يزيد من أطر التعاون البحثي ويعززه

العلوم االسالمية

3

4.8

 10-1سنوات

15

24.2

أكثر من  20-10سنة

29

46.8

أكثر من  20سنة

18

29.0

أستاذ

10

16.1

أستاذ مشارك

17

27.4

أستاذ مساعد

28

45.2

حماضر

7

11.3

مبادرات حبثية ذات خصائص بينية.

بني املتخصصني يف اجملاالت الرتبوية املختلفة.
 -3تساعد على إجياد طرائق بديلة حلل املشكالت الرتبوية املعقدة

عدد سنوات اخلربة

اليت عجزت الدراسات املنفردة (خارج نطاق التخصص الواحد)
من التعامل معها ،أو إجياد احللول املناسبة هلا.
 -4تسهم نتائج هذه الدراسة يف وضع توصيات توجه تعمل على
توجيه البحوث والدراسات املستقبلية يف احلقل الرتبوي لتكون
أكثر بينية مبا يليب االحتياجات املتجددة يف سوق العمل.
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الرتبة األكادميية

وجيهة العاني

اجتاه الفقرات ،حبيث جتمع بني االجتاه السليب واإلجيابي.

صدق األداة وثباتها

ت

مت التحقق من صدق حمتوى األداة ،وذلك بعرضها على جمموعة
من احملكمني يف اإلدارة الرتبوية والرتبية وعلم النفس ،بلغ تسعة
حمكمني؛ حيث طلب منهم إبداء رأيهم يف املعلومات الواردة
يف االستبانة اليت تعكس موضوع الدراسة.

جدول ( )2نتائج اختبار الثبات ألداة الدراسة باستخدام ألفا-كرونباخ،
وفقا حملاورها:

ومت األخذ جبميع

مالحظاتهم ،وبناء على ذلك مت إعداد االستبانة .ومن أجل التحقق

الفقرات

قيمة الفا-كرونباخ

.1

أهمية البحوث البينية

8-1

0.744

.2

إجراء البحوث البينية

17-9

0.734

.3

الشراكة يف البحوث البينية

30-18

0.902

.4

استعماالت البحوث البينية

38-31

0.742

مجيع الفقرات

38-1

0.898

من ثبات األداة ،وزعت على عينة من خارج جمتمع الدراسة بلغت
( )12فرداً ،مت حساب معامل ألفا-كرونباخ ()Chronbach-Alpha
لالتساق الداخلي جلميع جماالت الدراسة كما هو موضح يف اجلدول
(.)2

احملاور

جدول ( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد
عينة الدراسة على حماورها

تشري النتائج املتعلقة بقيم الثبات يف جدول ( )2إىل أن أداة الدراسة

الرتبة

رقم احملور

حماور الدراسة

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

مناسبة وجيدة وصاحلة لقياس ما تهدف إليه الدراسة ،إذ بلغت

.1

.3

الشراكة يف البحوث البينية

4.08

0.401

قيم معامل الثبات كرونباخ-الفا ما بني (.)0.902-0.734

.2

.4

استعماالت البحوث البينية

3.58

0.414

.3

.1

أهمية البحوث البينية

3.49

0.430

4.

.2

إجراء البحوث البينية

3.42

0.520

3.69

0.335

متغريات الدراسة :تضمنت هذه الدراسة املتغريات اآلتية:
ً
أوال :املتغريات املستقلة :ومتثلت يف مغريين مستقلني هما:
 -1متغري النوع ،وله فئتان :ذكور وإناث
 -2عدد سنوات اخلربة10 :سنوات فأقل 20-11 ،سنة ،أكثر من  20سنة
ً
ثانيا :املتغري التابع :الدرجة اليت تعرب عن اجتاهات أعضاء هيئة

اجملموع
الكلي

ً
،وفقا ملا وردت يف
التدريس بكلية الرتبية حنو البحوث البينية

واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على حماورها

فقرات استبانة الدراسة.
املعاجلة اإلحصائية :لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،مت استعمال

كما هو مبني يف جدول (.)3
اجتاها إجيابياً
ً
تشري النتائج يف جدول ( )3إىل أن أكثر احملاور نالت

التحليالت اإلحصائية باستعمال الرزم اإلحصائية ( ،)SPSSومت

حنو البحوث البينية هو حمور الشراكة البحثية مبتوسط حسابي

حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل اختبار

وقدره ( )4.08وبدرجة تقدير ”عالية” وكذلك بالنسبة إىل حمور

”ت” ،وحتليل التباين األحادي (.)One Way ANOVA

استعماالت البحوث البينية مبتوسط حسابي قدره ( ،)3.58وثم

عرض النتائج ومناقشتها :مت عرض النتائج ومناقشتها وفقا

حمور أهمية البحوث البينية مبتوسط حسابي قدره ()3.49

ألسئلة الدراسة ،حيث مت اعتماد قاعدة التقريب احلسابي باعتبار

وبدرجة ”متوسطة” ،وكذلك بالنسبة إىل حمور إجراء البحوث

قيمة ( ،)0.50فأعلى ميكن للمستوى أن ينتقل إىل الفئة اليت تليها

البينية مبتوسط حسابي قدره ( .)3.42أما التوزيع البياني

وفقا للمعيار اخلماسي املستعمل يف هذه الدراسة للحكم على مستوى

المتوسط الحسابي

استجابات عينة الدراسة حول اجتاهاتهم حنو البحوث البينية ،كما
مت مراعاة التصحيح للفقرات السلبية ،حيث مت استعمال معادلة

3.42

أهمية البحوث البينية

3.49

إستخدامات البحوث البينية

3.58

5.00
 -موافقة بدرجة عالية :إذا كان املتوسط احلسابي بني 4.49-3.50.

الشراكة في البحوث البينية

4.08
4.2

4

محاور الدراسة

التقريب احلسابي باعتبار  0.5بداية لتدرج الفئات ،كما يأتي:
 -موافقة بدرجة عالية جداً :إذا كان املتوسط احلسابي من -4.50

 -موافقة بدرجة متوسطة :إذا كان املتوسط احلسابي بني -2.50

إجراء البحوث البينية

3.8

3.6

3.4

3.2

3

3.49
 -موافقة بدرجة منخفضة :إذا كان املتوسط احلسابي بني -1.50

للمتوسطات احلسابية ،فيمكن توضيحها بالرسم البياني اآلتي:

2.49
ً
 -موافقة بدرجة منخفضة جدا :إذا كان املتوسط احلسابي من

كما مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة ،وردت يف حماور

1.49-1:00

الدراسة كما يأتي:

السؤال األول :ما اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية

احملور األول :أهمية البحوث البينية

جبامعة السلطان قابوس حنو البحوث البينية؟

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات

لإلجابة عن هذا السؤال ،مت حساب املتوسطات احلسابية

أفراد عينة الدراسة على حمور أهمية البحوث البينية ،وكما هو
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ً
تنازليا واالحنرافات املعيارية والرتبة الستجابات افراد عينة الدراسة على حمور أهمية البحوث البينية
جدول ( )4املتوسطات احلسابية مرتبة
رقم الفقرة

الرتبة

الفقرات

1

3

تؤدي التغريات االجتماعية إىل احلاجة للبحوث البينية

4.69

531.

2

2

تزداد احلاجة للبحوث البينية ،مع تعقد مشكالت احلياة

4.66

745.

3

9

يؤدي التداخل يف بنية املعرفة إىل الفهم الدقيق لكثري من القضايا واملشكالت

4.31

781.

4

1

من املهم تطوير نظم حبثية قائمة على مبدأ االنفصال بني العلوم

3.32

1.352

5

8

يؤدي التباعد بني العلوم -وفقا للتخصص الدقيق -إىل تشويه النظرة الشمولية للمعرفة

3.29

1.077

6

7

يثري االنفصال بني العلوم املعرفة التخصصية وينميها

3.07

1.167

7

4

عدم وجود احلدود الفارقة بني املصطلحات يف العلوم البينية قد يؤدي إىل اختالط املفاهيم العلمية

2.60

1.032

8

5

يؤدي تقسيم التخصصات الرئيسة إىل ختصصات فرعية إىل تنوع يف البحث العلمي

1.98

779.

عالي ً
جدا

عال
ٍ

متوسط

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

منخفض

ً
تنازليا واالحنرافات املعيارية والرتبة الستجابات افراد عينة الدراسة على حمور إجراء البحوث البينية
جدول ( )5املتوسطات احلسابية مرتبة

2

.1

أرغب يف إجراء بعض البحوث يف سياق ختصص مغاير لتخصصي

4.08

893.

3

.7

اعتقد أن إجراء البحوث البينية يقلل من مهارات الباحثني يف التخصص

3.97

789.

4

.4

أشعر بعدم االرتياح عند إجراء البحوث البينية

3.87

949.

5

.6

أوجه طلبيت إلجراء حبوث يف موضوعات مرتبطة بتخصصاتهم الدقيقة فقط

3.16

1.204

6

.8

أرى أن تكون أولوية الدعم املالي للبحوث التخصصية

3.13

1.048

7

.2

أجد املتعة يف إجراء البحوث يف جمال ختصصي الدقيق فقط

3.02

1.235

8

.9

حتتاج البحوث البينية إىل وقت وجهد كبري

2.63

1.090

9

.5

أفضل البحث يف املشكالت اجملتمعية املرتبطة بتخصصي

2.45

986.

عالية

1

.3

أمتنى أن اكون أحد املشاركني يف إجراء أحد البحوث البينية

4.48

565.

متوسطة

الرتبة

رقم الفقرة

الفقرات

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

ً
تنازليا واالحنرافات املعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة على حمور الشراكة يف البحوث البينية
جدول ( )6املتوسطات احلسابية مرتبة

3

.9

يزيد االشرتاك يف إجراء البحوث البينية االنفتاح العلمي بني التخصصات املختلفة

4.47

.564

4

.6

أعتقد أن الشراكة بني التخصصات تؤدي إىل فهم العديد من املشكالت الرتبوية

4.42

.641

5

.10

تزيد البحوث البينية الدافعية للشراكة البحثية

4.39

.610

6

.12

تؤدي البحوث البينية إىل تقوية األواصر بني الباحثني يف اجملاالت التخصصية املتنوعة

4.39

.662

7

.5

ً
ً
أكادمييا معاصراً للشراكة البحثية
مطلبا
أرى أن تأصيل ثقافة إجراء البحوث البينية ميثل

4.33

.676

8

.13

توسع ثقافة البحوث البينية من فرص املشاركة لعدد أكرب من الباحثني

4.32

.805

9

.11

تسهم الدراسات البينية يف بناء الثقة البحثية بني القطاعني العام واخلاص باجملتمع

4.24

.740

10

.8

أعتقد أن البحوث البينية تقلل من حدة التعصب للتخصص الواحد

4.16

.751

11

.3

تؤدي املشاركة يف البحوث البينية إىل تشتت ذهن الباحث

3.85

.846

12

.7

أجنذب إىل البحوث التخصصية أكثر من البحوث البينية

2.87

1.109

13

.4

تقسيم التخصصات الرئيسية إىل ختصصات فرعية يقلل من فرص الشراكة البحثية بني الباحثني

2.60

0.949
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متوسطة

2

.2

أرى أن الشراكة البحثية بني التخصصات املختلفة تسهم يف نشر الوعي مبختلف القضايا اجملتمعية

4.50

.565

عالية

1

.1

أرى أن املشاركة يف البحث البيين تسهم يف تبادل اخلربات البحثية

4.53

.535

عالي ً
جدا

الرتبة

رقم الفقرة

الفقرات

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

وجيهة العاني

ً
تنازليا واالحنرافات املعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة على حمور استعماالت البحوث البينية
جدول ( )7املتوسطات احلسابية مرتبة
الرتبة

رقم الفقرة

الفقرات

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

.7

لدي فضول يف التعرف على جمال استعماالت البحوث البينية

4.27

.705

.6

يفرض عصر العوملة علينا ضرورة إجراء البحوث عرب التخصصات املختلفة

4.18

.779

.1

تؤكد الرؤية البحثية املستقبلية لكلية الرتبية على استخدام مناهج وأساليب حبثية تتسم بأنها عابرة للتخصصات

3.92

.816

.5

أرى من الضروري اإلسراع يف استحداث برامج أكادميية متنح درجات علمية يف ختصصات بينية مشرتكة

3.90

.970

.4

ال تواكب الدراسات البينية يف العلوم الرتبوية التغيريات السريعة يف اجملتمع

3.61

.912

.2

يصعب على الباحث املتخصص يف جمال معني أن يتعامل مع مشكالت تتطلب معرفة بينية

3.45

.918

.3

ً
مستقبال ستكون بطبيعة احلال متحيزة للتخصص
أرى أن املهن

3.24

.900

.8

أرى أن هناك قلة يف استعمال البحوث البينية لدراسة املشكالت الرتبوية

2.06

1.038

موضح يف جدول (.)4

اجملتمعية” ( .)4.50كما أن هناك تسع فقرات سجلت متوسطاتها

تشري النتائج يف جدول ( )4إىل أن هناك فقرتني سجلت متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة بدرجة ”عالية جداً” والفقرتان هما

احلسابية بني ( )4.49و ( )3.85وبدرجة ”عالية” ،أما الفقرتان اليت
سجلت متوسطاتها احلسابية بدرجة متوسطة فبلغت ()2.87

”تؤدي التغريات االجتماعية إىل احلاجة للبحوث البينية ،و”تزداد

للفقرة ”أجنذب إىل البحوث التخصصية أكثر من البحوث البينية”،

احلاجة للبحوث البينية ،مع تعقد مشكالت احلياة” مبتوسطات

ثم ( )2.60للفقرة ”تقسيم التخصصات الرئيسة إىل ختصصات

حسابية ( )4.69و ( )4.66على التوالي .كما سجلت املتوسطات

فرعية يقلل من فرص الشراكة البحثية بني الباحثني”.

احلسابية ألربع فقرات هي ( )4 ،7 ،8 ،1متوسطات حسابية ،بلغت

احملور الرابع :استعماالت البحوث البينية

( )2.60 ،3.07 ،3.29 ،3.32على التوالي ،يف حني حصلت الفقرة

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات

«يؤدي تقسيم التخصصات الرئيسة يف ختصصات فرعية إىل تنوع

أفراد عينة الدراسة على حمور استعماالت البحوث البينية ،كما هو

يف البحث العلمي” على أدنى متوسط حسابي بلغ (.)1.98

موضح يف جدول (.)7
تشري النتائج يف جدول ( )7إىل أن املتوسطات احلسابية الستجابات

احملور الثاني :إجراء البحوث البينية:

افراد عينة الدراسية على فقرات حمور استعماالت البحوث

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية استجابات

البينية تراوحت بني العالية واملتوسطة واملنخفضة ،إذ سجل

أفراد عينة الدراسة على حمور إجراء البحوث البينية ،كما هو

أعلى متوسط حسابي للفقرة ”لدي فضول يف التعرف على جمال

موضح يف جدول (.)5

استخدامات البحوث البينية” ( ،)4.27أما أدنى متوسط حسابي فقد

تشري النتائج يف جدول ( )5إىل أن هناك مخس فقرات جاءت

سجل للفقرة ”أرى أن هناك قلة يف استعمال البحوث البينية لدراسة

متوسطاتها احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عليها

املشكالت الرتبوية” (.)2.06

بدرجة عالية ،إذ تراوحت بني ( )4.48للفقرة ”أمتنى أن اكون أحد

السؤال الثاني :والذي يهدف إىل الكشف عن الفروق ذات الداللة

املشاركني يف إجراء أحد البحوث البينية” و( )3.87للفقرة ”أشعر

اإلحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة اليت تعزى إىل النوع،

بعدم االرتياح عند إجراء البحوث البينية” ،كما أن هناك مخس

وعدد سنوات اخلربة .وسيتم عرض نتائج كل متغري كما يأتي:

فقرات يف احملور سجلت متوسطاتها احلسابية بني ( )3.16للفقرة
”أوجه طلبيت إلجراء حبوث يف موضوعات مرتبطة بتخصصاتهم

 -متغري النوع:

الدقيقة فقط” و( )2.45للفقرة ”أفضل البحث يف املشكالت اجملتمعية

مت إجراء حتليل اختبار ”ت” للكشف عن داللة الفروق بني استجابات

املرتبطة بتخصصي”.

أفراد عينة الدراسة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة يف جدول (.)8
تشري نتائج حتليل اختبار (ت) يف جدول ( ،)8إىل عدم وجود فروق

احملور الثالث :الشراكة يف البحوث البينية

ذات داللة إحصائية بني استجابات الذكور واإلناث ،وعلى مجيع

مت حساب املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،استجاب

حماور الدراسة عند مستوى داللة احصائية ( .)0.05=αكما توضح

فيها أفراد عينة الدراسة على حمور الشراكة يف البحوث البينية،

قيم املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة إىل أن
ً
ً
ظاهريا بني قيم املتوسطات احلسابية الستجابات
تفاوتا
هناك
ٍ

تكشف النتائج يف جدول ( )6إىل أن أعلى متوسط حسابي سجل

الذكور واإلناث .إذ تزيد قيمة املتوسطات احلسابي الستجابات

للفقرة ”أرى أن املشاركة يف البحث البيين تسهم يف تبادل اخلربات

الذكور مقارنة باإلناث يف حمور واحد فقط ،هو إجراء البحوث

البحثية” ( ،)4.53تليها الفقرة ”أرى أن الشراكة البحثية بني

البينية ،يف حني أن بقية احملاور تزيد قيم املتوسطات احلسابية

التخصصات املختلفة تسهم يف نشر الوعي مبختلف القضايا

الستجابات اإلناث.

كما هو موضح يف جدول (.)6
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جدول ( )8نتائج اختبار (ت) الستجابات أفراد عينة الدراسة اليت تعرب عن
ً
،وفقا ملتغري النوع
اجتاهاتهم حنو البحوث البينية
النوع

املتوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

ذكور

44

3.4456

.44617

إناث

18

3.6042

.37683

ذكور

44

3.4697

0.56344

إناث

18

3.3025

0.38453

ذكور

44

4.0682

.42788

إناث

18

4.1182

.33767

ذكور

44

3.5398

.43450

إناث

18

3.6806

.35413

حماور الدراسة
أهمية البحوث البينية

إجراء البحوث البينية

الشراكة يف البحوث البينية

استعماالت البحوث البينية

العدد

قيمة “ت“

-1.325

1.152

.-442

-1.217

مستوى

جدول ( )9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد
ً
،وفقا ملتغري عدد سنوات اخلربة
عينة الدراسة
احملور

الداللة
.190

0.254

.660

.228

عدد سنوات اخلربة
 10-1سنة

أهمية البحوث البينية

إجراء البحوث البينية

الشراكة يف البحوث البينية

استعماالت البحوث البينية

املتوسط احلسابي
3.65

االحنراف املعياري
0.393

 20-11سنة

3.51

0.432

أكثر من  20سنة

3.33

0.424

 10-1سنة

4.14

0.402

 20-11سنة

4.13

0.399

أكثر من  20سنة

3.94

0.393

 10-1سنة

4.14

0.402

 20-11سنة

4.13

0.399

أكثر من  20سنة

3.94

0.393

 10-1سنة

3.61

0.373

 20-11سنة

3.56

0.416

أكثر من  20سنة

3.56

0.464

جدول ( )10نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالستجابات أفراد عينة الدراسة
حماور الدراسة

أهمية البحوث البينية

إجراء البحوث البينية

الشراكة يف البحوث البينية

استعماالت البحوث البينية

املستوى

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

قيمة “ف“

مستوى الداللة

بني اجملموعات

.835

2

.418

2.355

.104

داخل اجملموعات

10.460

59

.177

اجملموع الكلي

11.295

61

بني اجملموعات

.468

2

.234

داخل اجملموعات

9.375

59

.159

اجملموع الكلي

9.843

61

بني اجملموعات

.468

2

.234

داخل اجملموعات

9.375

59

.159

اجملموع الكلي

9.843

61

بني اجملموعات

.026

2

.013

داخل اجملموعات

10.477

59

.178

اجملموع الكلي

10.503

61

1.472

1.472

.072

.238

.238

.930

 -متغري عدد سنوات اخلربة:

ً
ً
ً
واضحا لدى
نسبيا
توجها
تشري النتائج يف جدول ( )11إىل أن هناك

مت حساب املتوسطات احلسابية لالستجابات أفراد عينة الدراسة

أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويف مجيع التخصصات حنو املشاركة

ملتغري عدد سنوات اخلربة كما هو موضح يف جدول (.)9
ً
فروقا ظاهرية بني
تشري النتائج يف جدول ( )9إىل أن هناك

يف إجراء البحوث البينية ،إذ تراوحت النسبة بني ()%64.5-%30.6
وهي نسبة تشري إىل أن أكثر من ( ،)%30أي ثلث عدد أعضاء هيئة

املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغري

التدريس بالكلية لديهم هذا التوجه للمشاركة يف التعاون مع
ً
بعضا يف إجراء البحوث البينية ،وهي تعد حالة صحية
بعضهم

وللكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني استجابات أفراد
ً
،وقفا ملتغري عدد سنوات اخلربة ،مت إجراء حتليل
عينة لدراسة

يتميز بها املناخ البحثي يف كلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس،
ً
إقباال ورغبة من
إذ حصل ختصص علم النفس على أكثر النسب

التباين األحادي ( )One Way ANOVAكما هو موضح يف جدول

قبل أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحوث البينية وبنسبة

(.)10

( ،)%64.5يليه ختصص تكنولوجيا التعليم والتعلم ( ،)%62.9ثم

تشري نتائج حتليل التباين األحادي يف جدول ( )10إىل عدم وجود

ختصص املناهج الدراسية ( .)%56.6أما أدنى نسبة فقد جاءت

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05=αتعزى إىل متغري

لتخصص الرتبية الفنية ( .)%30.6وهنا ميكن القول إنه ليست

عدد سنوات اخلربة.
يف كلية الرتبية اليت يرغب أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية

الغاية من إجراء البحوث البينية هي التخلي عن إجراء حبوث
ً
منصبا على فكرة
ختصصية و أساسية ،ولكن االجتاه اإلجيابي كان
إجرائها اليت تعد حالة حبثية صحية يف املؤسسات اليت تسعى دوماً

يف إجراء حبوث بينية فيها ،مت حساب التكرارات والنسب املئوية

إىل التطوير والتجديد واإلبداع يف جمال البحث العلمي والرغبة

الستجابات أفراد عينة الدراسة كما هو موضح يف جدول (.)11

يف حل املشكالت الشائكة اليت عجزت التخصصات املنفردة من

عدد سنوات اخلربة.

السؤال الثالث الذي يهدف إىل الكشف عن التخصصات الرتبوية
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جدول ( )11يوضح التكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة
الدراسة ومرتبة تنازليا

حسابي قدره ( .)4.08يف الوقت الذي كشفت نتائج الدراسة إىل أن
هناك اعتقاداً لدى أعضاء هيئة التدريس بأن التوجه حنو إجراء

الرتبة

التخصص

التكرار

النسبة املئوية

البحوث البينية سيقلل من مهارات الباحثني التخصصية ،كذلك

.1

علم النفس

40

%64.5

فإنه ال يزال يسيطر شعور بعدم االرتياح عند إجراء البحوث

.2

تكنولوجيا التعليم والتعلم

39

%62.9

البينية .وهنا ميكن القول إنه اليزال هناك ضعف يف فهم خصائص

.3

املناهج الدراسية

35

%56.6

.4

طرائق التدريب واسرتاتيجياتها

33

%53.2

البحوث البينية ،وطبيعة املناخ البحثي الذي جترى فيه ،فالبحوث

.5

اإلرشاد النفسي والرتبوي

32

%51.6

.6

طفل ما قبل املدرسة

31

%50.0

.7

اإلدارة الرتبوية

29

%46.8

.8

العلوم االسالمية

البينية ال تعين التخلي عن التخصص ،أو اإلجحاف حبقه ،بل على
ً
آفاقا ورؤية أمام الباحثني للخوض يف موضوعات
العكس فهي تفتح
يصعب عليهم يف ختصصاتهم املنفردة دراستها ،وقد أشارت نتائج
دراسة ( Novak et al., (2014إىل أن هناك العديد من التحديات اليت

23

%37.1

.9

أصول الرتبية

22

%35.5

تواجه إجراء البحوث البينية ،إذ إن أكرب حتد هو اخلوف من فقدان

.10

الرتبية الرياضية

22

%35.5

اهلوية البحثية للتخصص املنفرد ،ووقوع املسؤولية الكربى عليه

.11

الرتبية الفنية

19

%30.6

أثناء إجراء البحوث البينية.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اجتاهات إجيابية لدى أعضاء

التعامل معها ،كما تشري النتائج إىل أن هناك عالقات محيمة بني

هيئة التدريس حنو الشراكة البحثية ،خاصة أن البحوث البينية

التخصصات الرتبوية ،إذ تبني أن مجيع أبوابهم مفتوحة يف التعاون

متنح فرصة أكرب لتبادل اخلربات البحثية بينهم ،كما أنها تسهم

والشراكة مع اآلخرين من ختصصات متنوعة خاصة .ويتضح من

يف نشر الوعي مبختلف القضايا اجملتمعية إذ تراوحت املتوسطات

خالل النظر يف موضوعات املؤمترات الدولية والدراسات البحثية

احلسابية الستجاباتهم يف هذا اجلانب بني ( .)4.50-4.53كما أن

يف اآلونة األخرية ،أن هناك العديد من املؤمترات الدولية تضمنت

الشراكة البحثية فيها تزيد من االنفتاح العلمي وتساعد على فهم

مسمياتها مصطلح ”العلوم البينية” ،أو ”الدراسات البينية” يف

العديد من القضايا واملشكالت الرتبوية املعقدة .إضافة إىل أنها تزيد

مجيع اجملاالت ،نذكر على سبيل املثال هذا املؤمتر الدولي الثالث

من دافعية أعضاء هيئة التدريس لعقد شراكات حبثية يف ختصصات

لكلية اآلداب والعلوم االجتماعية الذي سيعقد يف جامعة السلطان

مغايرة لتخصصاتهم ،يف الوقت الذي تعمل فيه هذه الشراكة على

قابوس الذي جاء عنوانه ”العالقات البينية بني العلوم االجتماعية

زيادة األواصر البحثية احلميمة بني الباحثني يف ممارسة أنشطتهم

والعلوم األخرى :جتارب وتطلعات” كما أن هناك العديد من برامج

البحثية املشرتكة .كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اجتاهات

املاجستري يف العديد من اجلامعات العريقة بدأت تطرح برامج

إجيابية لدى أعضاء هيئة التدريس حنو أهمية تأصيل ثقافة
ً
ً
أكادمييا معاصراً ،حيقق
مطلبا
إجراء البحوث البينية باعتبارها

عقدين من الزمن ،مثل جامعة نيوساوث ويلز يف أسرتاليا ،وجامعة

الشراكة البحثية ،يضاف إىل ذلك أنها توفر فرص أكرب لتعاون عدد

فلوريدا ،وجامعة تكساس يف الواليات املتحدة األمريكية.

أكرب من الباحثني .كما يسهم هذا النوع من التعاون يف بناء الثقة

ومن خالل عرض نتائج الدراسة ،تبني أن هناك اجتاهات إجيابية

بني الباحثني يف خمتلف القطاعات اجملتمعية ،وهذا ما أشارت إليه

لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس،

نتائج دراسة ( Holley, (2009اليت بينت أن نشر ثقافة البحوث

حنو الدراسات البينية ،خاصة يف حمور أهمية البحوث البينية ،إذ
ً
حاليا من تغيريات ،وتطورات
تشري استجاباتهم إىل أن ما حيدث

البينية يف اجلامعات يسهم يف حتوهلا وبشكل آمن لتكون يف مصاف
اجلامعات البحثية ،وأن نشر هذه الثقافة أحد التوجهات اليت تسعى

علمية وفكرية وتكنولوجية -مع تعقد مشكالت احلياة -قد أدى

معظم اجلامعات إليه يف خططها واسرتاتيجياتها املستقبلية.

إىل زيادة اإلقبال على إجراء البحوث البينية ،إذ تساعد البحوث

أما بالنسبة إىل حمور استعماالت البحوث البينية ،فقد أظهرت
ً
ً
إجيابيا لدى أعضاء هيئة التدريس
توجها
نتائج الدراسة أن هناك

واملشكالت اجملتمعية .وقد أشارت نتائج دراسة حسن ( )2013إىل

يف التعرف على جمال استعماالت البحوث البينية وبدرجة ”عالية”،

أن الرتكيب البيين للمعرفة متنحها خصائص اإلثراء والوضوح

إذ اشارت عينة الدراسة إىل أن عصر العوملة -مبتغرياته املتنوعة

والغزارة ،كونها تقوم على اجلمع بني كفايات أو أفكار ،آتية من

والشائكة -يفرض على الباحثني البحث عن أساليب وطرائق حبثية

ميادين علمية وفكرية متنوعة جتتمع جهودها واجتهاداتها

هلا خصائص بينية تساعدهم على فهم القضايا واملشكالت بشكل

العلمية لتوجه حنو لتحقيق هدف مشرتك.

أكرب ،وهناك توجه لدى أعضاء هيئة التدريس حنو أهمية اإلسراع

أما بالنسبة إىل حمور إجراء البحوث البينية ،فقد أوضحت نتائج
ً
أيضا لدى أعضاء هيئة
الدراسة أن هناك اجتاهات إجيابية واضحة

يف استحداث برامج أكادميية ،متنح درجات علمية يف ختصصات
بينية ،وهذا ما أشارت إليه نتائج دراسة ( Bullough, )2006ودراسة

التدريس يف هذا احملور ،إذ بلغ املتوسط احلسابي الكلي للمحور ()4.48

حييى ( )2006اليت تربز أن برامج كليات الرتبية ووظيفة التعليم

وبدرجة ”عالية” ،خاصة يف رغبتهم يف أن يكونوا أحد املشاركني

املستقبلية البد أن توجه حنو الدراسات البينية اليت ستساعد

يف إجراء البحوث البينية ،ويف سياق مغاير لتخصصهم مبتوسط

اخلرجيني على سرعة التكيف ،مع التغيريات يف سوق العمل ،كما

للدراسات العليا حتمل عنوان التخصصات البينية منذ أكثر من

البينية - ،لطبيعة تركيبها املتداخل للمعرفة -على فهم القضايا
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أنها تعمل على رفع مستوى قدرة املعلم يف حل املشكالت ،ومواجهة

واسرتاتيجيات ،برج سنا ،القاهرة .مارس  .24-22مسرتجع من:

التحديات املستقبلية والتعامل معها بكل كفاية واقتدار وإتقان.

_http://aabulhamael.kau.edu.sa/content.aspx?Site

أما بالنسبة إىل النتائج املتعلقة بالكشف عن الفروق ذات الداللة

ID=0007677&lng=AR&cid=40221

اإلحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة اليت تعرب عن
ً
وفقا ملتغري النوع وعدد سنوات
اجتاهاتهم حنو البحوث البينية،

أمني ،عمار بن عبداملنعم ،)2015( ،الدراسات البينية :رؤية لتطوير

اخلربة ،فقد تبني -ومن خالل عرض النتائج ،على الرغم من

التعليم اجلامعي .كلية علوم األرض ،جامعة امللك سعود .مسرتجع

الفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية الستجاباتهم -أنه ال

من:

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع حماور الدراسة ،وهذا
ً
اجتاها –و مبستوى متقارب جداً -بني أعضاء
يشري إىل أن هناك

htt p :/ / w w w. p n u . e d u . s a /a r/ V i c e Re c to rates / VGS /
pdf.11-NewsActivities/News/Documents/News11

هيئة التدريس حنو البحوث البينية بكلية الرتبية ،وهو ما أشارت
ً
أيضا نتائج دراسة ( Bullough, (2006اليت رأت أن اخلصائص
إليه

البازعي ،سعد بن عبد الرمحن ،)2013( ،الدراسات البينية وحتديات

املميزة للبحوث يف احلقل الرتبوي عن غريها من التخصصات غري
الرتبوية هي أنها تتناول القضايا من جوانب عديدة ،بعيداً عن

االبتكار .جملة جامعة امللك سعود لآلداب.230-221 ،)2(25 ،

النظرة الضيقة واحملدودة هلا .كما أنه آن األوان أن تفتح أطر

الدبوس ،جواهر حممد ،)2003( ،القاموس الرتبوي .جملس النشر

للشراكة البحثية ذات الصبغة البينية بني التخصصات الرتبوية

العلمي ،الكويت.

،خاصة بعد أن عاشت تلك التخصصات معزولة عن بعضها بعضا
بشكل سليب فرتة طويلة يف ظل نظام حبثي منفرد.

الشرقاوي ،حممد عبداهلل ،)1990( ،مدخل نقدي لدراسة الفلسفة.
ط  ،2بريوت :دار اجليل.

التوصيات واملقرتحات
ً
بناء على نتائج الدراسة ،مت وضع التوصيات واملقرتحات اآلتية:
•دعوة اجلامعات،متمثلة يف عمادة البحث العلمي املراكز

بدران ،إبراهيم ،)2005( ،تطوير التعليم العالي يف مصر وحتديات
املستقبل .القاهرة :مكتبة الشروق الدولية.

البحثية إىل أهمية تشكيل فرق حبثية من ختصصات متنوعة.
•السعي إىل تقديم مبادرة يف إنشاء مراكز حبثية تربوية تهتم

جامعة السلطان قابوس ،)2014( ،اخلطة االسرتاتيجية .2040-2016

بالدراسات البينية اليت ستساعد جيل اليوم وتهيئته لعصر

سلطنة عمان -مسقط :مطبعة جامعة السلطان قابوس.

التخصصات املتداخلة يف أكثر من جمال معريف واحد.
•تضمني الرؤية البحثية املستقبلية لكلية الرتبية أهمية

حسن ،كاظم جهاد ،)2013( ،يف البينية ،نشأتها وداللتها .جملة

استعمال مناهج وأساليب حبثية عابرة للتخصصات ،وذلك

جامعة امللك سعود لآلداب.250-241 ،)2(25 ،

من خالل استحداث برامج أكادميية متنح درجات علمية يف
ختصصات بينية.

زاهر ،ضياء الدين ،)2004( ،الدراسات املستقبلية :مفاهيم -اساليب-

•سعي كلية الرتبية بأقسامها األكادميية إىل أن تكون رائدة يف

تطبيقات .تقديم :السيد يسني ،القاهرة :مركز الكتاب للنشر.

توجيه طلبة الدراسات العليا ،وهذا يستلزم منها اإلسراع يف
القيام مبثل هذه الدراسات البينية املتآزرة لفهم املعطيات

شحاتة ،حسن والنجار ،زينب ،)2003( ،معجم املصطلحات الرتبوية

للظواهر املدروسة على أفضل وجه ،خاصة سعيها إىل التميز

والنفسية .القاهرة :الدار املصرية اللبنانية.

واجلودة يف البحث العلمي وخدمة اجملتمع العماني.
كما ميكن اقرتاح الدراسات األتية:
.1

طه ،حسن مجيل ،)2007( ،الفكر الرتبوي املعاصر وجذوره

1دراسة حول إمكانية إنشاء اقسام أكادميية تطرح ختصصات

الفلسفية مقارنة حتليلية نقدية .عمان ،األردن :دار املسرية

بينية جبامعة السلطان قابوس.

للطباعة والنشر والتوزيع.

2 .2دراسة حول تصور مقرتح لتضمني اسرتاتيجيات تعليمية-
تعلمية بينية يف مناهج التعليم باملدارس واجلامعات.

عصفور ،حممد حسن ،)2013( ،الدراسات البينية والتخصصية يف
العلوم اإلنسانية .جملة جامعة امللك سعود لآلداب.240-231 ،)2(25 ،

املراجع

عمشوش ،مسعود ( ،)2004من التخصص إىل الدراسات البينية.

املراجع العربية:

امللحق الثقايف لصحيفة الثورة اليمنيةhttps://amshoosh. .

أبو احلمائل ،امحد وآخرون ،)2009( ،رؤية استشرافية ملستقبل

wordpress.com

التخصصات البينية للدراسات العليا اجلامعة يف عصر املعلوماتية.
ُق ّدم يف مؤمتر املعلوماتية وقضايا التنمية العربية :رؤى

فرحان ،حممد جلوب ،)1989( ،دراسات يف فلسفة الرتبية .العراق:
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