
 

 

 

 

 

 نموذج معياري للمقررات البينية 

 دراسة تهدف إلى ضبط الجانب املفاهيمي واملعياري للمقررات البينية
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 املشروع ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد املعايير التي يجب أن تتبعها املقررات البينية في الجامعات حتى تحقق بينيتها والثمرة من 

مالحظة عدم وجود ضبط للمفاهيم املتعلقة باملقررات وراء هذا النمط من التعليم. وقد نشأت فكرة هذه الدراسة بعد 

البينية، كالفرق بين الدراسات البينية واملتعددة واملتداخلة والعابرة، وعدم وجود ضبط معياري يحدد املعايير التي يجب 

ولت تاريخ الدراسات توافرها في املقرر البيني كي يكون بينًيا. بدأت هذه الدراسة بالحديث عن مفهوم املقرر البيني، ثم تنا

البينية والجهود التي بذلت في هذا السياق، وكذلك أهمية وجود مثل هذا النوع من الدراسات في الحقل األكاديمي. ثم 

سعت الدراسة إليجاد ضبط مفاهيمي يفك االشتباك بين املصطلحات املتقاربة مثل الدراسات البينية واملتداخلة 

ددت الدراسة املفهوم املختار للمقرر البيني، وأهمية وجود املقررات البينية، واملعايير واملتعددة والعابرة. وبعد ذلك ح

الحاكمة للمقررات البينية والتي تتمحور حول خمسة معايير: املرجعية، األصالة، التوازن، الربط، املتلقي. كل ذلك سعًيا 

ري بالحديث عن ملحة عامة حول أنماط التدريس لتشكيل اإلطار النظري لهذه الدراسة. واختتمت الدراسة بعدها النظ

 في املقررات البينية وهي: التدريس الفردي، والتدريس الجماعي املتتالي، والتدريس الجماعي املتوازي.

وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلى تطبيق هذا اإلطار النظري على املقررات البينية في جامعة قطر، ووقع االختيار على أربعة 

 اللغة واالتصال واملجتمع، القانون واملجتمع، العالقات الدولية في اإلسالم، والفكر السياس ي اإلسالمي. مقررات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فكرة النموذج املعياري تمهيد حول 

ينطلق مشروع "النموذج املعياري للدراسات البينية" من مستند نظري مفاده أنَّ الواقع يحتوي على ظواهر اجتماعية 

الظواهر مركبة ومعقدة ومتداخلة، أي أنها ليست أحادية البعد ال معرفًيا وال أيدلوجيا، وهذا التداخل  مختلفة، وهذه

ر فهم هذه الظواهر من زاوية حقل معرفي واحد، فالتركيب في محل البحث 
ّ
في تكوين الظاهرة االجتماعية يجعل من املتعذ

ا لفهم الظواهر يقتض ي منهجًيا التركيب في أدوات البحث وخلفياته، ومن ه
ً
نا كان منطقًيا أن تكون املعرفة البينية شرط

 بطبيعتها.
ً
 االجتماعية، لكون هذه الظواهر بينية

إنَّ واقع الدراسات الحالية يقوم في غالبه على فكرة "التخصص الدقيق"، وهذا املنطق إن كان يساعد على الدقة في 

قصد في الواقع العملي، ولذلك نرى أن هناك عجًزا واضًحا يعاني منه التفكير النظري، فإنه بال شك يؤدي إلى ضد هذا امل

ة تجزيئية، في حين الواقع الذي  باحثو العلوم االجتماعية في معالجة الظواهر االجتماعية، لكونهم يتلقون معرفة أحاديَّ

درسوا هذا التركيب العملي  أمامهم ال يقبل هذا التجزيئ، فهو واقع مركب يتطلب علوًما متداخلة لم يسبق للباحثين أن

لة ألبعاد 
ّ
ضمن إطاره النظري، ومن هنا جاءت الحاجة إلى وجود "تكامل" على الصعيد املعرفي بين كل التخصصات املشك

 الواقع املركب بغية فهمه بصورة أدق وأوضح.

 هذا االقتضاء املنهجي لوجود دراسة بينية تعبيًرا عن واقع بيني، تم إدراكه في املؤسسات 
ً
العلمية في اآلونة األخيرة، ونتيجة

ا ومقررات_ رويًدا رويًدا وإن كانت ال تزال ال تمتلك شرعية توازي 
ً
لهذا اإلدراك بدأت تتسع فكرة الدراسات البينية _ أبحاث

ه شرعية فكرة التخصص الدقيق املهيمنة على املؤسسات األكاديمية. لكن اإلشكال أنَّ وجود الدراسات البينية بحد ذات

، فال فائدة من تدريس موضوعات من تخصصات مختلفة في مقرر واحد إذا لم يكن هناك منهجية واضحة في 
ً
ليس حال

كيفية خلق توظيف متبادل بين هذه املوضوعات بحيث ينتج عنها فهم أدق للواقع املركب، فال يكفي الزج بموضوعات 

سات البينية املتمثل في خلق التفاعل بين املوضوعات مختلفة بجوار بعضها، هذا ال يحقق املقصود من فكرة الدرا

 املتنوعة، وإنما يجعلها بينية من حيث الشكل ال أكثر.

وبعد تتبع التقاليد املعمول بها في املنظمات الدولية املعنية بالشأن التعليمي وكذلك املؤسسات األكاديمية املشهورة لم 

لضمان جدوى الدراسات البينية، وهذا ما دفع مركز ابن خلدون  نلحظ أي وجود لنموذج معياري يتم التحاكم إليه

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية لتطوير نموذج حاكم للدراسات البينية، بحيث تكون غاية هذا النموذج ضمان أن تحقق 

 الدراسات البينية غايتها التي وجدت ألجلها، وعدم تحولها إلى مجرد ظاهرة شكلية خاوية من جوهرها.

خيًرا نشير إلى أن كلمة "معياري" الوارد وصًفا للنموذج تأتي في سياق توضيح دور النموذج، فهو ليس نموذًجا "وصفًيا" وأ

فقط، وليس نموذًجا "تفسيرًيا" فقط، بل يتجاوز هاتين الوظيفتين اللتين تقفان عند حاجز ما هو كائن إلى وظيفة 



النسق البحث، ومن ثم فإنَّ تعريف النموذج املعياري في هذا السياق هو: "التقييم" التي تقّدم معالجة معيارية ملشكلة 

 املنهجي املشتمل على عناصر وصفية وتفسيرية حاكمة على موضوع معرفي محدد.

 

 مكّونات النموذج املعياري وبناؤها املنطقي

راسات البينية ملعالجته هو هيمنة ينطلق البناء املنطقي للنموذج املعياري من أنه إذا كان أصل اإلشكال الذي جاءت الد

د قصوًرا في فهم وتحليل الظواهر االجتماعية، فإنَّ الحل ال بد من أن يأتي على 
ّ
الرؤية التجزيئية للواقع املركب مما ول

الضد من ذلك السبب، أي أنه إذا كان سبب اإلشكال هو التجزيء فإذن الحل هو التكامل. فالواقع حين يكون مركًبا من 

 عن تقييمه_ ال يمكن أن يتحقق إال بوجود أدوات منهجية  أبعاد
ً
مختلفة )اقتصاد سياسة اجتماع( فإنَّ فهمه _فضال

ل انعكاًسا معرفًيا ألبعاد الواقع املختلفة. ووجود هذه األبعاد املختلفة يعني االنتقال من فكرة التخصص 
ّ
مختلفة تشك

لتخصصات املتداخلة التي تجّسد "الرؤية التكاملية" لتحقيق فهم أدق الدقيق التي تجّسد "الرؤية التجزيئية" إلى فكرة ا

 للواقع املتداخل، فالتكامل إذن هو الحل.

وألنَّ التكامل ليس وصفة جاهزة، فإنه كان الزًما أن تكون هناك معايير واضحة تضمن وجود التكامل بالصورة التي تجعله 

صحيًحا، ومن هنا كان النموذج املعياري للدراسات البينية" يحتوي على  يحقق غايته، وهي فهم الظاهرة االجتماعية فهًما

 معايير تضمن وجود "تكامل" حقيقي بين املوضوعات محل البحث، وتحددت هذه املعايير في خمسة:

 املعيار األول: التوازن 

 املعيار الثاني: الربط

 املعيار الثالث: األصالة

 املعيار الرابع: املرجعية

 امس: املتلقياملعيار الخ

فت 
ّ
هذه املعايير الخمسة متى ما وجدت فإنها تضمن أن يتحقق التكامل الذي يعدُّ غاية الدراسات البينية، ومتى ما تخل

 إذا لم يتحقق فيه معيار الربط بين موضوعاته فإنه يؤدي 
ً
كلها أو بعضها فإنَّ التكامل يفقد قيمته، فاملقرر البيني مثال

كامل، أي تصبح موضوعاته أشبه بالجزر املعزولة ال تلتقي فيما بينها، مما يعني غياب التفاعل فيما إلى التعدد ال إلى الت

 بينها وتالًيا عدم استطاعة توظيفها في فهم الظواهر االجتماعية.
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