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ومخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم رؤية مستقبمية مقترحة إلدارة الفرق البحثية متعددة
التخصصات كمدخل لتنمية رأس المعرفي بجامعة تبوك  ,من خالل الكشف عن أىمية
ومقومات تطبيقات الفرق البحثية متعددة التخصصات والتحديات التي تؤثر عمى تحقيق
أىدافيا ,وتضعف من إسياماتيا في بناء مجتمع المعرفة ,باعتبارىا المصدر الرئيس لتنمية
رأس المال المعرفي  .ووظفت الدراسة طرق البحث النوعي لجمع وتنظيم وتحميل المعمومات
باستخدام المقابمة  ,اجريت مع (  )11عضو من أعضاء المجنة الدائمة لمبحث العممي
بجامعة تبوك  .وبينت نتائج الدراسة بأن ىناك تجانساً كبي ارً بين آراء الخبراء في لجنة البحث
العممي حول مدى أىمية إدارة الفرق البحثية متعددة التخصصات بالجامعة والصعوبات التي
تواجو تطبيقيا .وعمى ضوء ذلك قدمت الدراسة رؤية مقترحة إلدارة الفرق البحثية متعددة
التخصصات بالجامعة  ,تتضمن خطوات عممية لعمل الفريق في الجامعة.
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Managing Multidisciplinary Research Teams as an Approach to
Development of knowledge capital at Tabuk University of . "A
futuristic vision".
Dr.Fahad.H.,Alebairi
Tabuk University

Abstract
The study aimed to present an administrative futuristic vision for
managing multidisciplinary research teams as an approach to
development of knowledge capital at the university of Tabuk, by
revealing the importance , challenges, and requirements of the
research teams applications which affect the achievement of its
objectives, and weaken his contributions in building a knowledgebased society, as the main source for the development of knowledge
capital. Qualitative research methods were used to collect, organize
and analyze the interviews made with (11) members of higher
research committee in Tabuk University . The result of the study
shows that, there is a large level of homogeneity between the experts'
opinions about the importance of managing multidisciplinary
research teams . As a result of this, the study concluded with a
suggested vision that may contribute to finding a future mechanism
for managing a successful multidisciplinary research teams in
University.
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وكدوة.
أدت التحوالت في البيئة االقتصادية المحمية واإلقميمية والدولية إلى زيادة حدة
المنافسة بين المؤسسات عمى كافة المستويات , ,وأصبحت المعرفة مورداً استراتيجياً يتنامى
بشكل تراكمي ويؤثر بشكل كبير عمى المركز التنافسي لتمك المؤسسات  .وبذلك يتجاوز العالم

اليوم عصر المعمومات ,منطمقا إلى عصر جديد ,يمثل فيو االستثمار في الموجودات الفكرية
و المعرفية أىم المرتكزات التي يقوم عميو .لقد أصبح رأس المال المعرفي ىو رأس المال
الحقيقي لممؤسسات بشكل عام والتعميمية بشكل خاص باعتباره الركن الذي يمعب الدور
الرئيسي في عممية االبتكار والتجديد ,وىو القائد في عممية التغيير واإلبداع ,وبالتالي ىو
القادر عمى تحويل المعرفة إلى قيمة  ,تزيد من العوائد المعرفية (الروسان و العجموني,
 .)44 :5212وقد شيد النصف الثاني من القرن العشرين بروز عدد كبير من المعارف
والعموم الجديدة والتطورات االجتماعية والمينية التي عممت عمى تقميص الحدود -أو إزالتيا-
بين التخصصات وذلك معرفيا وعمميا ومينيا ,إلى درجة أن التداخل والتعاون والتمازج بين
التخصصات واألقسام العممية المختمفة أصبح ىو سمة العصر التي تسعى معظم الجامعات
في البمدان المتطورة إلى اكتسابيا ).(Barry.C.1999كما أن تمك التطورات العممية
والمعرفية والمينية دفعت القائمين عمى التعميم العالي في الدول المتقدمة إلى إعادة النظر في
تنظيم المؤسسات الجامعية والبحثية التابعة ليا بغرض استيعاب ظاىرة تداخل التخصصات
والفروع العممية في برامج التأىيل والتعميم والبحث العممي .وقد ترتب عمى ذلك إتباع سياسات
تعميمية جديدة .وىو ما تسعى اليو ىذه الورقة من خالل إلقاء الضوء عمى مالمح البحوث
متعددة التخصصات  ,والى أي حد يمكن االستفادة منيا فى تنمية رأس المال المعرفي .حيث
تشكل البحوث المتعددة التخصصات مجاال خصبا لمباحثين في العصر الحديث لما تمثمو من
أىمية في دراسة ظواىر المجتمع وقضاياه ومشكالتو المعقدة التي تحتاج إلى عبور الحواجز
والقيود المعرفية فيما بين العموم ( عبده  .)5212 ,ويمكن القول بان االىتمام الرئيس
بالبحوث متعددة التخصصات يدور حول التكامل  ,بالرغم من أنيا ال تيدف إلى حل
المشكالت بشكل رئيس وانما التركيز عمى دراسة ظاىرة ما من منظور التخصص  ,مثل
إسيام عمماء االجتماع واالقتصاد والنفس في دراسة مشكمة " البطالة " ).وىي بمثابة عممية
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يتم من خال ليا الربط بين تخصصين أو أكثر .ويوضح الشكل ( )1الفرق بين البحوث متعددة
التخصصات والبحوث البينية(Balsiger, 2004).

وعمى الرغم من عدم وجود إجماع حول العديد من المصطمحات االتي تتعمق بأشكال
مختمفة من األبحاث (  , ) Emmons ,Rimer ,Kerner, 2005فان تصنيف الممارسة
البحثية التي اقترحيا ستكولز )  .)Stokols,2006تمثل الحدود الدقيقة بين تمك
المصطمحات ,وذلك من خالل  5مستويات :
المستوى األول  .التخصصات المتداخمة :يعمل الفريق البحثي

من مختمف

المجاالت بشكل مستقل أو بالتتابع (مع قميل من التفاعل)  ,كل واحد من مجالو  ,لمعالجة
مشكمة شائعة.
المستوى الثاني  .التخصصات المتعددة :ويعمل الفريق البحثي بشكل مشترك ,
ولكن ال يزالون من تخصصاتيم الخاصة  ,لمعالجة مشكمة شائعة.
معا  -منذ البداية -
المستوى الثالث .التخصصات العابرة :ويعمل أعضاء الفريق ً
عمى تطوير إطار مفاىيمي مشترك يدمج ويوسع المفاىيم والنظريات و األساليب القائمة عمى
التخصص لمعالجة مشكمة معينة محددة.
وغالباً ما تستخدم ىذه المصطمحات بشكل تبادلي .حيث يتم استخدام مصطمح

متعدد التخصصات ليعبر عن جميع األنواع الثالثة السابقة من الفرق متنوعة التخصصات
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في ممارسة البحث .( Youngblood, 2007).وعمى الرغم من أن ىذا التصنيف يستخدم
بشكل أساسي من قبل الباحثين  ,إال أنو يمكن تطبيقو عمى مجموعة واسعة من المشاركين
عبر القطاعات المختمفة  .وعمى سبيل المثال فان تطوير بيئة صحية يمثل انموذجا عمى
العمل بفريق متعدد التخصصات الذي يدمج من خاللو التخطيط الحضري  ,والصحة العامة ,
وعمم االجتماع  ,واليندسة المعمارية  ,وغيرىا من التخصصات إلنشاء أطر  ,وأساليب ,
ومداخل جديدة( Szostak ,2007).
وتتجسد أىمية الدراسات متعددة التخصصات في الوقت الحالي في مواجية وحل
المشكالت المجتمعية ,والتحديات المحمية اإلقميمية والعالمية التي تتركز في مجاالت البيئة,
والطاقة ,والصحة ,والفيم الثقافي لمشعوب ,حيث إن تمك المشكالت والتحديات بمغت من
التعقيد لدرجة تحتاج إلى تعاون ودراسة من خالل تجاوز الحدود التقميدية فيما بين العموم
المختمفة .ويمكن القول بأن جودة البحث العممي واإلسيام في مواجية التحديات وحل
المشكالت ال يمكن مواجيتيا من خالل تخصصات معرفية منفصمة ,بل تحتاج إلى برامج
بحثية تقوم عمى التعدد والتداخل والتكامل عبر تخصصات معرفية مختمفة ).)Lyall ,2011
كما تبرز أىمية البحوث متعددة التخصصات في توفير المعمومات لصانعي القرار
الذين يحتاجون بصورة متزايدة إلى المعمومات والبيانات حول الجوانب االجتماعية واإلقتصادية
والسياسية والبيئية الثقافية ,واذا لم تقدم الدراسة العممية ىذه المعمومات ,فسوف يمجأ صانعو
القرار إلى إتباع أسموب التخمين ,وصياغة سياسات قد تبتعد عن الواقع ,ومن ثم يمكن القول
إن وضع السياسات وصياغتيا يحتاج إلى تكامل المعمومات العممية حول الجوانب المختمفة
لممشكمة البحثية موضوع الدراسة ).)Heberlein, 2000
وقد ظيرت العديد من المبادرات العممية التي تيدف لتعزيز ودعم البحوث متعددة
التخصصات والتعميم البيني خالل العقود األخيرة من القرن العشرين  .ومنيا عمى سبيل
المثال “وادي السيمكون“  Silicon Valleyفي جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة
األمريكية ,وفي جامعة كامبريدج بالمممكة المتحدة ,حيث إن كثي ارً من التخصصات البحثية

والمعارف العممية أصبحت تعتمد عمى البحوث البينية في دراسة وتحميل التحديات التي

تفرضيا العولمة ومنيا عمى سبيل المثال المشكالت البيئية ,والتنمية المستدامة ,وانتشار
األمراض .ومن أمثمة تمك التخصصات البحثية المتعددة
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“التكنولوجيا الحيوية ,حيث يشكل ىذا التخصص مجاالً بحثياً جديداً يعتمد عمى تكامل عدد

من العموم الطبيعية ,وىناك أيضاً تخصص “تكنولوجيا المعمومات“  ITويعتمد عمى العموم
التكنولوجية والطبيعية وكذلك العموم االجتماعية واإلنسانية.(DEA/FBE, 2008) .

وتتطمب إدارة البحوث المتعددة التخصصات توافر العديد من المقومات التي تمكنيا
من نجاح عمميا وتحقيق النواتج المرغوبة من أىداف الفريق البحثي  ,ومن أىميا :
 تسييل االتصال بين أعضاء الفريق.
 التزام اإلدارة العميا بالجامعات بالدعم المستمر لعمل الفريق البحثي.
 تتطمب إدارة مثل ىذا النوع من الفرق استراتيجيات إلدارة التنوع المرتبط بالتخصص
وكذلك بالمين في الفرق التي يشارك فييا أعضاء من خارج الجامعة.
 الحاجة إلى قيادة مؤسسية إلدارة الفريق البحثي متعدد التخصصات

لخمق آليات

لمتواصل العممي بين األقسام األكاديمية وبعضيا وبين كميات الجامعة والقطاعات
الخارجية ). ( Newell, 2001
وتتبمور المالمح المنيجية لمبحوث متعددة التخصصات من خالل تناول عدة قضايا
أساسية يمكن أن تساعد في إجراء تمك البحوث ,ونجاحيا في تحقيق أىدافيا ,حيث تعتمد
الممارسة العممية لمبحوث متعددة التخصصات في بناءىا اإلداري عمى تبني مفيوم “البرنامج
البحثي“بدالً من الشكل المؤسسي لمتخصصات ,فالبرنامج البحثي يصف المشكمة البحثية
ويوجو أعضاء الفريق لمعمل من خالل تحديد التخصصات المختمفة التي ُيستعان بيا في
دراسة وتحميل المشكمة .وفي المقابل فان العالقة بين العمماء والباحثين داخل البرامج البحثية
يجب أال تكون ذات بنية ىرمية  ,بل يجب أن تكون عالقة تتميز بطابع “اإلرشاد
والدعم“).)Balsiger, 2004
وقد نشر “جيبونس“  Gibbonsوآخرون في عام  1994ورقة بحثية بعنوان
“اإلنتاج الجديد لممعرفة“  , The New Production of Knowledgeواعتمدت تمك
الورقة البحثية عمى فرضية مؤداىا :أنو إلى جانب اإلنتاج المتخصص الذي أطمق عميو
“الطريقة  ,“1فإن ىناك شكالً آخر أطمق عميو “الطريقة  ,“5ويعتمد ىذا الشكل عمى

البحوث متعددة التخصصات  ,كما أكد عمى أن “الطريقة  “5بمثابة الشكل الجديد اإلنتاج
المعرفة .ولقد استخدم مصطمح البحوث متعددة التخصصات لإلشارة إلى المشكالت البحثية
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التي تنشأ في سياق التطبيق ,كما تعد تمك البحوث الموضوع الرئيس لألبحاث المستقبمية التي
تتناول المشكالت غير المرتبطة بمجال تخصص بعينو ( .(Balsiger, 2004وتاريخياً قدم

عالم االجتماع “دافيد سيمز“  David. L. Sillsفي عام 1959م أول ظيور لمصطمح
البحوث متعددة التخصصات فى التقرير السنوي السادس لمجمس بحوث العموم االجتماعية
).)Klein,1998
ويعد البحث العممي بمفيومو العام نقطة االنطالق نحو السعي الجاد لبناء مجتمع
المعرفة ,فالتغيرات العممية والتكنولوجية المعاصرة وما صاحبيا من تحول المجتمعات التقميدية
إلى مجتمعات قائمة عمى المعرفة ,ما ىي إال نتاج ألبحاث عممية رصينة أُجريت فى
مؤسسات التعميم العالي ومراكزىا البحثية ,والبحث العممي باعتباره منتج لممعرفة وناشر ليا
فى إطار مجتمع المعرفة فيو قوة دفع أساسية لمتنمية ,وفى ىذا السياق يرى ميك وآخرون
) (Meek & et al., 2009,10أن المعرفة المنتجة من خالل البحث العممي ىي أساس
التنمية المستدامة في مجتمع المعرفة ,إذا توفر فييا ثالثة معايير ىي :إنتاج معرفة عممية
نوعية عالية المستوى توجو مباشرة إلى خدمة التنمية ,وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عممية
ذات قيمة وأثر فى تفعيل التنمية ,وتبادل الممارسات الجيدة لممعرفة لضمان االستفادة منيا
عمى نطاق واسع فى خدمة مجتمع المعرفة.
لقد كان االعتقاد السائد إلى وقت قريب أن ثروات األمم تتكون فقط من األصول
المادية الممموسة مثل األراضي والمباني أو المعدات ,وغيرىا ولم تكن تولي أي اىتمام إلى
مدى تأثير العنصر البشري عمى تكوين تمك الثروات ,ولكن بدخول عصر التكنولوجيا والمعرفة
أصبح العنصر البشري ىو المؤثر الحقيقي في نجاح المؤسسات والمجتمعات ,وتغيرت
المفاىيم االقتصادية التقميدية وبدأت في الظيور مفاىيم اقتصادية جديدة تعتمد عمى المعرفة,
وأن االىتمام بالعنصر البشري يؤدي مع األصول الرأسمالية إلى زيادة قيمة الناتج اإلجمالي
لمدول والمؤسسات (نور وآخرون .)51 :5212 ,ومع بداية عقد التسعينيات من القرن
الماضي بدأ يشيع في األدبيات االقتصادية مصطمح " رأس المال المعرفي" وأصبح ينظر إليو
باعتباره المصدر الحقيقي لثروة منظمات األعمال ,ومنجم التميز وخمق القيمة وطريق النجاح
والمنافسة ,حيث بدأ استخدام مصطمح رأس المال المعرفي بشكل صريح في األدبيات اإلدارية
في عقد التسعينيات من القرن الماضي ,وكما يعتقد فإن ىذا المفيوم سوف يكتسب أىمية
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أوسع مع بداية األلفية الثالثة كعنصر رئيس لخمق الثروة المستقبمية لممؤسسة وبقائيا(Al-
) .Ali, 2003:10
وفي سياق اإلشارة إلى مفيوم رأس المال المعرفي فقد أشار )(Gruian, 2011
إلى أنو إذا أردنا أن نحدد بدقة مفيوم رأس المال المعرفي ,يجب تمييزه عن رأس المال
المادي ورأس المال البشري ,إذ يتمثل رأس المال المادي في الموارد التي تظير في ميزانية
المنظمة كالعقارات والتجييزات وغيرىا ,بينما يمثل رأس المال البشري الميارات واإلبداعات
والخبرات المتراكمة لمعنصر البشري في المنظمة.
ويرى ىامل وىني ( )Hamel & Heene, 1994ان رأس المال المعرفي ىو
"الموىبة والميارات والمعرفة التقنية والعالقات ,وكذلك اآلليات التي تجسدىا ,والممكن
استخداميا لخمق الثروة .في حين يعرفو ) (Marr, 2004: 560إلى أنو "مجموعة األصول
المعرفية التي يمكن أن تعزو إلى منشأة ما وتساىم بشكل فعال في تحسين قدرتيا التنافسية
بإضافة القيمة ألىم األطراف ذات المصمحة بالمؤسسة ".
ويحظى البحث المتعدد التخصصات بأىمية خاصة باعتباره يستيدف الوصول إلى
الصورة المثمى لممعرفة التي تشكل رأس المال المعرفي  ,وقد يصعب تحقيق ذلك دون وجود
رؤية عممية مستقبمية توضح المالمح األساسية لمقومات البحوث متعددة التخصصات .
فالبحوث متعددة التخصصات التي تعتمد عمى التفاعل المعرفي ليست ىدفاً فى حد ذاتيا ,بل
وسيمة لدعم جيود بحثية لمواجية مشكالت مجتمعية ,وتعزيز بيئة تنافسية ,يمكن من خالليا

الحصول عمى المعرفة ,ويحدث ذلك من خالل تكامل معرفة ,أو صياغة مجاالت بحثية جديدة
تعتمد عمى تكامل المعرفة من ميادين مختمفة.
وفى ىذا الشأن يشير تقرير المجنة االستشارية لدول االتحاد األوروبي لسياسات
البحوث  DEA/FBE. 2008إلى ضرورة بدعم الدراسات متعددة التخصصات في دول
االتحاد األوروبي ,كما تضمن التقرير التأكيد عمى أىمية تمك البحوث ,والعمل عمى إنشاء
مراكز بحثية تيتم بإجراء مثل تمك البحوث .وفي ذات السياق  ,اكد كذلك "المؤتمر العام
لميونسكو في دورتو الرابعة والثالثين" ( ) 5225عمى أىمية التكامل بين الفروع المختمفة
لممعرفة اإلنسانية من أجل توحيد بناء المعرفة المتناثرة بين العموم االجتماعية ,وكذلك بين
المعرفة النظرية والتطبيقية .ويمخص ) (Veronica and Gardner, 2003الجوانب
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الميمة لمدور الذي يمكن أن تمعبو الدراسات متعددة التخصصات في تنمية رأس المال
المعرفي في التالي :
دمج المعرفة  :وتعني ربط وتكامل المدارس الفكرية والمينية والتقنية لموصول إلى
مخرجات ذات جودة عالية مبنية عمى العموم األساسية والطبيعية .عمى سبيل المثال ,ىناك
بعض المشاكل االجتماعية ,مثل ظاىرة التطرف الديني ,ال يمكن حميا من خالل تخصص
واحد ولكن من خالل البحوث المتعددة يمكن صياغة برنامج يجمع بين عدد من التخصصات,
مثل التاريخ والعموم السياسية وعمم االجتماع والقانون واالقتصاد والدين وعمم النفس ,مما
يساعد عمى فيم أعمق وأكثر شموالً لحل ىذه المشكمة.

اإلبداع في طرق التفكير  modes of thinking :تعني تطوير القدرة عمى

عرض القضايا ومزج المعمومات من وجيات نظر متعددة لتحدي االفتراضات التي بنيت عمييا
وتعميق فيميا ,مع األخذ في االعتبار استخدام أساليب البحث والتحقيق من التخصصات
المتنوعة لتحديد المشاكل والحمول لمبحوث خارج نطاق النظام الواحد.
تحقيق التكامل Integration :وتعني إدراك ومواجية االختالفات بين التخصصات
المختمفة لموصول إلى وحدة المعرفة المتكاممة واألكثر شموال من المسموح بو من قبل رؤية
أي تخصص واحد  .ووفقا ) (Veronica, B.2003فأن الدور الرئيس لمدراسات المتعددة
التخصصات ىو تحقيق التكامل بين المعرفة وطرق التفكير ألثنين أو أكثر من التخصصات .
يمكن استيعاب ظاىرة تداخل التخصصات والفروع العممية في برامج التأىيل والتعميم والبحث
العممي من خالل الدراسات متعددة التخصصات .
إنتاج المعرفة  Knowledge producing :إن الحاجة إلى إجراء بحوث متعددة
التخصصات أصبحت اآلن أقوى من أي وقت مضى ,ويرجع ذلك إلى أن العديد من المشاكل
المتزايدة التي تيم المجتمع ال يمكن أن تحل بشكل كاف عن طريق تخصص واحد معين,
وانما تتطمب دراسات متعددة التخصصات  ,ذات رؤى واضحة تعتمد عمى الطرق الحديثة,
وعمى باحثين مؤىمين إلنتاج معارف جديدة  .باإلضافة إلى أن البحوث المتعددة التخصصات
تساعد الجامعات عمى مواكبة التطور الجاري في الكثير من التخصصات عالمياً بما يمبي

المتطمبات الديناميكية المستمرة لممجتمعات الحديثة التي تتطمب درجات أعمى من التخصص.
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وبمراجعة الدراسات السابقة – في حدود عمم الباحث -حول موضوع الدراسة
الحالية ىناك ندرة واضحة في الدراسات العربية التي تناولت موضوع إدارة الفرق البحثية
متعددة التخصصات  ,اذ ركزت في مجمميا عمى األطر العامة لمدراسات البينية ,بعكس
األدبيات األجنبية التي تناولت الدراسات المتعددة التخصصات بشكل نظري وعممي  .حيث
تناولت دراسة ) Patrick S.W. Fong ( 2003

مناقشة صناعة المعرفة في المشاريع

البحثية متعددة التخصصات  ,بيدف تطوير نموذج مفاىيمي لعممية إنشاء المعرفة في سياق
فرق المشروع متعددة التخصصات من خالل دراسة تجريبية عمى مشروعين  -مشروع تطوير
إطار لمبحث المستقبمي لفحص
ًا
البنية التحتية ومشروع التطوير السكني  .-وقدمت الدراسة
واختبار عمميات إنشاء المعرفة بشكل منيجي في مواقف الفريق البحثي المختمفة , .من
خالل التركيز عمى عممياتيا بدالً من مجرد نتائجيا وآثارىا  ,و أوصت الدراسة بضرورة تطوير
نظرية لصناعة المعرفة متعددة التخصصات تساىم في توحيد األبعاد المختمفة لألنشطة

المتعمقة بالمعرفة والتي كانت معزولة في الماضي .وبحث مركز ستيفن دوفرز لدراسات
الموارد والبيئة ( ,)2004بالجامعة الوطنية األسترالية  ,في إطار االىتمام بمجال البحث
المتكامل  ,التحديات الفكرية والعممية إلجراء مثل ىذه البحوث من منظور تجريبي  ,من خالل
دراسة تحميمية لتجربة مركز أبحاث جامعي ومركز تدريب لمخريجين بين عامي (1955
 )5224وناقشت الدراسة قضايا تطوير الموظفين والفيم متعدد التخصصات والمتطمبات
التنظ يمية لمبحوث التعاونية واالعتبارات العميا والوظيفية المبكرة  ,وخمصت الدراسة الى تقديم
مجموعة من األطر التكاممية  ,إضافة لمكشف عن التحديات التي تنشأ عن البحث متعدد
التخصصات في بيئات التشغيل السياسية واالقتصادية في الجامعات الحديثة.
كما تناولت دراسة )Tiainen, T., & Koivunen, E. -R. (2006
االنعكاسات اليامة لمجموعة بحث متعددة التخصصات تدرس الديناميكيات البشرية
والتكنولوجية حول بعض الخدمات اإللكترونية التي تم تقديميا حديثًا في منطقة ريفية محددة

في فنمندا .باستخدام المنيج التحريبي لدراسة تحديات القيام باألبحاث االنسانية في اطار
بيئة متعددة التخصصات  ,قد طورت المجموعة البحثية سمسمة من الممارسات البحثية
القائمة عمى أشكال متعددة من خالل استخدام مصادر البيانات المتعددة  ,واألساليب ,
والنظريات  ,والباحثين  ,في مجموعات مختمفة .وقد بينت نتائج الدراسة الدور البارز
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ألنموذج البحوث التعاونية في تحقيق األىداف المرغوبة  .وأوصت الدراسة بأىمية تييئة
مناخ لمتعاون داخل مجموعة البحث لتحقيق الفوائد المحتممة لمثل ىذا البحث  ,واألخذ بعين
االعتبار التحديات األخرى ذات الصمة بالبحوث التعاونية.
وركزت د ارسة ) Szostak, R. (2007عمى الكشف عن سبب أىمية تعميم
الطالب طبيعة التداخل بين التخصصات وكيف يمكن ليم ممارسة البحوث متعددة التخصصات
 .من الميم أن تحدد لمطالب ما ىو المقصود بالضوابط والتخصصات المتعددة التخصصات.
وبينت نتائج الدراسة بانو من المفيد مناقشة تاريخ التخصصات المتعددة وبحث العالقة
المعقدة بين التعددية المتداخمة وغيرىا من االتجاىات الفكرية ,وأوصت الدراسة بضرورة أن
يسترشد الطالب بكيفية إجراء أفضل لمبحث متعدد التخصصات  ,والتعامل مع بعض الصراعات
المحتممة نتيجة ممارسة البحوث متعددة التخصصات .كما ناقش )Cuevas, H. (2012
 M., Bolstad, C. A.الفرص والتحديات في المشاريع البحثية متعدد التخصصات,
باستخدام التحميل البيئي لتمك المشاريع لمحصول عمى المعمومات  ,وذلك بيدف الوصول الى
الدروس المستفادة من اعتماد منيج إلدارة البحوث متعددة التخصصات من شأنو تمكين
المتخصصين في االختبار والتقييم ,وخمصت نتائج الدراسة الى ان توجيو الباحثين
والممارسين عمى حد سواء فيما يتعمق بفرص وتحديات مثل ىذه الفرق يمكن ان يعود بعائد
اكبر في انتاجيم المعرفي  .واوصت الدراسة بضرورة االستفادة من التقدم التقني في التعامل
مع تمك الفرص والتحديات تحقيق إمكانات التكنولوجية واىمية التعاون العممي المنسق عبر
مختمف التخصصات.
وتناولت دراسة

)Armstrong, A., & Jackson-Smith, D. (2013

تقييم مجموعة من األنشطة الحديثة الدارة فريق بحثي متعدد التخصصات صمم لمتعامل مع
إدارة المياه في الواليات المتحدة الغربية .من خال ل استخدام المنيج الكيفي في توثيق ظيور
القدرات التكاممية عمى مستوى الفرد والفريق والمستوى المؤسسي  ,مع االىتمام الخاص دور
طالب الدراسات العميا وغير الممارسين غير األكاديميين في مشروع تخطيط العموم الجماعية.
واظيرت نتائج الدراسة أىمية التكامل االجتماعي كأساس لمتكامل المفاىيمي والقدرة عمى ربط
ىذه المفاىيم بمشاكل العالم الحقيقي .كما اظيرت النتائج قيمة مقاييس التقييم النوعي
الستعدادات الفريق البحثي ,وخمصت الدراسة الى انو بالرغم من تزايد شعبية النماذج العممية
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لفريق العمل باعتبارىا أفضل طريقة لدراسة المشكالت المجتمعية والبيئية المعقدة , .اال ان
ىناك القميل من البحوث نسبيا حول العمميات واآلليات التي تسيل ظيور تكامل فرق متعددة
التخصصات .وىدفت دراسة

( Pisapia, Townsend & Razzaq.(2013الى وصف

طبيعة اإلجراءات الرامية إلى تعزيز الجيود البحثية في التخصصات المتعددة في إحدى
الجامعات البريطانية .من خالل دراسة اليياكل والعمميات التي تعزز البحوث متعددة
التخصصات في الجامعات من منظور إداري .ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة المنيج
المختمط (المسحي  ,دراسة الحالة ,المقابمة ) لجمع وتحميل البيانات ..وشممت الدراسة أسئمة
استطالعية مفتوحة شممت  155عضوا  .وتم التحقق من نتائج االستطالع من خالل 52
مقابمة مع القيادات األكاديمية ومنسقي األبحاث وقادة فرق البحث وأعضاء الفريق .وبينت
عمميا عمى أىمية البحث متعدد التخصصات لحل مشاكل
إجماعا
نتائج الدراسة بان ىناك
ً
ً
المجتمع والتنمية األكثر تعقيدا .وأوصت الدراسة بضرورة توافر قيادات قادرة عمى صنع القرار
الجيد لتطوير الفرق البحثية متعددة التخصصات ,وتطوير ىياكل تنظيمية بالجامعات تثري
وتدعم التخصصات المتداخمة  .ويتضح من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة أن أغمب
الدراسات بشكل عام توصمت إلى أىمية بناء الفرق البحثية متعددة التخصصات مثل دراسة
)Armstrong, A., & Jackson-Smith, D. (2013

( & Tiainen, T.,

 Koivunen, E. -R. (2006وكذلك وجود العديد من العوائق التي تحد من نجاحيا,
وبالمقابل ىناك اىتمام بتناول ادارة الفرق البحثية متعددة التخصصات بالبحث والدراسة
بمختمف أبعادىا في الدراسات ) Patrick S.W. Fong ( 2003

Pisapia,

 . Townsend & Razzaq.(2013كما يالحظ أن ىذه الدراسات تناولت العديد من
المحاور التي ترتبط بمقومات وصعوبات تطبيق إدارة الفرق البحثية متعددة التخصصات ,مما
يشير إلى أىمية دراسة ىذه المحاور  ,وتأثيرىا عمى تنمية راس المال المعرفي وخاصة في
الجامعات  ,وقد استفادت الدراسة الحالية في كافة األبعاد اإلدارية ,وقد كانت نتائج تمك
الدراسات ذات جانب إيجابي ش ّكل دافعاً لمباحث لتقصي مشكمة الدراسة ,وىي بدورىا كانت

داعمة أكثر لمتوجو نحو موضوع الدراسة الحالية؛ لمكشف عن مدى إمكانية االستفادة من

ثم تقديم رؤية مقترحة .كما استفادت الباحث
ادارة الفرق البحثية متعددة التخصصات ومن ّ
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من الدراسات السابقة من أوجو عدة أبرزىا :اختيار منيج الدراسة لمناسبتو ألىداف الدراسة
الحالية ,وبناء أداة الدراسة بما يتوافق مع طبيعة أىداف الدراسة.

وشهمة الدراسة وتساؤالتًا .
يفرض بناء مجتمع المعرفة العديد من التحديات التي تمقي بظالليا عمى البحث العممي
بشكل عام  ,باعتبار أنو منوط بو تشكيل منظومة المعرفة التي تمثل أحد روافد مجتمع
المعرفة .وتمثل فرق العمل البحثية في التخصصات المتعددة مدخال تطويريا نحو السعى
الجاد لبناء مجتمع المعرفة ,فالتغيرات العممية والتكنولوجية المعاصرة وما صاحبيا من تحول
المجتمعات التقميدية إلى مجتمعات قائمة عمى المعرفة ,ما ىي إال نتاج ألبحاث عممية رصينة
أُجريت فى مؤسسات التعميم العالي ومراكزىا البحثية ,والبحث العممي باعتباره منتج لممعرفة
وناشر ليا يعتبر فى إطار مجتمع المعرفة قوة دفع أساسية لمتنمية .بيد أن ثمة حاجة لمبحث
عن رؤى جديدة ونماذج جديدة تستند إلى مفيوم فرق العمل تسيم في عممية استيعاب
وانتاج ونشر المعرفة ,وتؤثر في عممياتيا اآلنية والمستقبمية من خالل إظيار القوة الكامنة
لممؤسسات بشكل عام والمؤسسات التعميمية عمى وجو الخصوص وزيادة كفاءة عممياتيا (
) William H, 2001ويعبر عن ىذا االتجاه الموارد غير الممموسة (رأس المال المعرفي)
وىى متطمبات أساسية لبناء مجتمع المعرفة.
وبناء عمى ما سبق يمكن صياغة مشكمة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي:
ما الرؤية المستقبمية المقترحة إلدارة فرق العمل البحثية متعددة التخصصات كمدخل لتنمية
رأس المال المعرفي بجامعة تبوك ؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1مااا أىميااة إدارة فاارق العماال البحثيااة متعااددة التخصصااات كماادخل لتنميااة أرس المااال
المعرفي كما تراىا عينة الدراسة؟
 .5ما مقومات تطبيق إدارة فرق العمال البحثياة متعاددة التخصصاات كمادخل لتنمياة رأس
المال المعرفي كما تراىا عينة الدراسة؟
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 .5ما الصعوبات التي تواجو تطبيق إدارة فرق العمل البحثية متعددة التخصصات كمادخل
لتنمية رأس المال المعرفي كما تراىا عينة الدراسة؟

أيىية الدراسة :
 تنسجم ىذه الدراسة مع تطمعات وأىداف وزارة التعميم في دعم المراكز البحثيةالواعدة التي يتم إنشاؤىا في الجامعات السعودية ,وبخاصة الجامعات الناشئة أو
التي لم تحتضن مراكز بحثية سابقة ,بيدف بناء وتعزيز بنية البحث العممي في
الجامعات السعودية وتعزيز المجاالت البحثية التي تتميز بيا كل جامعة  ,كما يمكن
أن تكون مراكز األبحاث الواعدة نواة لتأسيس مراكز تميز بحثي مستقبمية لتوفير بيئة
بحثية رائدة (وزارة التعليم ,تقرير حالة التعليم العالي  ,وكالة وزارة التخطيط والمعلومات 3102 ,
).
 الحداثة النسبية لموضوع البحث والذي يمقي الضوء عمى أىمية إدارة الفرق البحثيةمتعددة التخصصات ودورىا في زيادة رأس المال المعرفي الذي يعتبر من احدث
المفاىيم اإلدارية التي برزت الحاجة الى فيم متعمق في دراستيا ,و يمكن أن تخرج
الدراسة برؤية مستقبمية تساىم في رفد المكتبة العربية باألدبيات االحديثة في ىذا
المجال
 يعتبر ىذا البحث ناد ارً في موضوع و من حيث تناولو إلدارة الفرق البحثية متعددةالتخصصات في الجامعات ,حيث لم يرصد الباحث  -في حدود عممو  -أي سبق في
ىذا الصدد سواء في بيئة اإلدارة

العربية بشكل عام أو بيئة المممكة

العربية

السعودية بشكل خاص ,رغم أن األدب اإلداري عمى الصعيد العالمي يزخر بالكثير –
حسب ما توافر لدى الباحث.
 يسيم في اكتشاف وتدعيم تدفق القدرات المعرفية والتنظيمية في الجامعات ,وتمكينيممن إنتاج منتجات جديدة لمجامعة  ,ومن ثم تعظيم نقاط قوتيا واكسابيا ميزة
تنافسية.
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 يأمل الباحث أن تساعد نتائج الدراسة الحالية في لفت انتباه القيادات الجامعية إلىأىمية العمل البحثي التشاركي لمتخصصات المتعددة

وتعزيز البحوث البينية -

متعددة التخصصات وبناء استراتيجيات تضمن نجاحيا  ,األمر الذي يمكنيا من زيادة
رأس المال المعرفي بيا وكيفية تنميتو.
 أىمية الجانب الميداني الذي يبين األىمية المتزايدة إلدارة الفرق البحثية متعددةالتخصصات في المؤسسات الجامعية كمصدر رئيس لرأس المال المعرفي مع توضيح
الصعوبات التي قد تعترض تطبيقيا ,من خالل رؤية إدارية استشرافية .

أيداف الدراسة :
ىدفت الدراسة بشكل رئيس إلى تقديم رؤية مستقبمية مقترحة لبناء وادارة فرق العمل
البحثية متعددة التخصصات كمدخل لتنمية رأس المال المعرفي بجامعة تبوك  .ويتفرع من
اليدف الرئيس األىداف الفرعية التالية :
 .1التعرف عمى أىمية إدارة فرق العمل البحثية متعاددة التخصصاات كمادخل لتنمياة رأس
المال المعرفي كما تراىا عينة الدراسة.
 .5تحديد المقومات الالزمة إلدارة فرق العمل البحثية متعددة التخصصات كمادخل لتنمياة
رأس المال المعرفي كما تراىا عينة الدراسة.
 .3الكشااف عاان الصااعوبات التااي قااد تواجااو تطبيااق إدارة فاارق العماال البحثيااة متعااددة
التخصصات كمدخل لتنمية رأس المال المعرفي كما تراىا عينة الدراسة.

حدود الدراسة :
يقتصر البحث الحالي على ما يلي:
 .1الحدود الزمانية :العام الجامعي  1455 /1455ىا  5215 /5215 -م.
 .5الحدود المكانية :جامعة تبوك – المممكة العربية السعودية.
 .5الحدود البشرية :أعضاء المجنة الدائمة لمبحث العممي بجامعة تبوك 1455 ,ىا.
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 .4الحاادود الموضااوعية :سيقتصاار البحااث عمااى تقااديم رؤيااة مسااتقبمية مقترحااة إلدارة الفاارق
البحثية متعددة التخصصات كمدخل لتنمية رأس المال المعرفي.

وصطمحات الدراسة :
إدارة الفريق البحثي  :ىي عممية مخططة تستيدف تكوين جماعة مندمجة ممتزمة
قادرة عمي أداء ميام بحثية (عممية ) معينة وتحقيق أىداف محددة من خالل أنشطة متعاونة
و متفاعمة.
الفرق البحثية متعددة التخصصات  :ىي نوع من فرق العمل البحثية الناشئة من
تكامل عدة حقول أكاديمية تقميدية أو مدرسة فكرية تفرضيا طبيعة مجاالت بحثية تستدعي
بالضرورة تعاضد أكثر من تخصص لمبحث فييا .وتشمل الفرق البحثية الباحثين والطالب
وأعضاء ىيئة التدريس بيدف الربط والتكامل بين عدة مدارس فكرية أكاديمية متنوعة
لموصول إلى فيم أعمق لحقل معرفي متكامل. (Youngblood, 2007)..
رأس المال المعرفي  :ىو مجموعة الميارات المتوفرة في المؤسسة التعميمية التي
تتمتع بمعرفة واسعة تجعميا قادرة عمى جعميا عالمية من خالل االستجابة لمتطمبات العمالء
والفرص التي تتيحيا التكنولوجيا (.)Mention, 2012

وهًجية الدراسة وإجراءاتًا :
وهًج الدراسة
استندت الدراسة الميدانية إلى أساليب البحث النوعي ,في جمع وتحميل البيانات .و
استدعى موضوع الدراسة استخدام أداة (المقابمة ) كأسموب يتوافق مع الطبيعة االستشرافية
الغراض الدراسة والتي ترمي إلى الوصول إلى صياغة رؤية مقترحة إلدارة الفرق البحثية
متعددة التخصصات كمخل لتنمية رأس المال المعرفي بجامعة تبوك .
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جمتىع الدراسة وعيهتًا:
تمثل مجتمع الدراسة من جميع أعضاء المجنة الدائمة لمبحاث العمماي بجامعاة تباوك ,
والباااالد عاااددىم (  ) 11عضاااوا  .وتمثللل الفئاااة المشااااركة نوعاااا مااان العيناااة القصااادية أو
الغرضية  ,ويعرفيا (عبيدات وأباو الساميد  )5225 ,بأنياا تتكاون مان األفاراد الاذين يممكاون
معمومات أكثر مان غيارىم .وتفياد فاي الوصاول لدرجاة التشابع ) ) Saturationبشاكل أفضال
وأسرع ,بل قد يتم استبعاد أشخاص من فئة العينة عان قصاد ألنيام ال يممكاون معموماات وافارة
عن موضوع الدراسة.

أداة الدراسة وصدقًا :
انطالقا من األىداف التي تسعى الدراساة الحالياة لتحقيقياا وبنااء عماى طبيعاة مشاكمة
الدراسة فقد استخدم الباحث "المقابماة المنظماة المفتوحاة " كاأداة مناسابة لتحقياق أىاداف ىاذه
الدراسااة ,ذلااك أن مجاليااا جدياادا ,والمسااتوى الثقااافي لعينااة البحااث متقاربااا ,وذلااك ماان اجاال
الوصول إلى متغيرات ذات ارتباط بموضاوع البحاث  ,وبناود جديادة قاد تخفاى عماى الباحاث( .
العساف .)5225 ,ومن اجل منح المبحوثين الحرية في اإلجاباة ,دون الخاروج عان الموضاوع
الرئيس.
وتم التحقق من صدق األداة (استمارة األسئمة المفتوحاة) بعرضايا عماى ( )5محكماين
ماااان أعضاااااء ىيئااااة التاااادريس فااااي قساااام اإلدارة والتخطاااايط التربااااوي بجامعااااة تبااااوك ,واألخااااذ
بمالحظاتيم لتخرج بشكميا النيائي التالي ,وىي مكونة من األسئمة التالية:
 .1ىاال توافقااون عمااى أىميااة بناااء إطااار إداري لعماال الفاارق البحثيااة متعااددة التخصصااات
كمدخل لتحسين رأس المال المعرفي في الجامعة؟
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 .5ماان وجيااة نظااركم  ,ىاال تمتمااك الجامعااات السااعودية بشااكل عااام المقومااات الالزمااة (
اإلدارياااة  ,المادياااة  ,البشااارية ) لتطبياااق إدارة الفااارق البحثياااة متعاااددة التخصصاااات
بالجامعة؟
 .5مااا الصااعوبات التااي ترونيااا معيقااة لتطبيااق إدارة الفاارق البحثيااة متعااددة التخصصااات
بالجامعة؟
 .4كياف تنظاارون إلااى إدارة مثاال ىااذا النااوع مان الفاارق البحثيااة مسااتقبال وانعكاساايا عمااى
تحسين رأس المال المعرفي بالجامعة؟

خطوات إعداد وإجراء املكابمة:
تم تحديد أسئمة المقابمة بالرجوع إلى الدراسات السابقة ,والكتب والمراجاع ذات الصامة,
واستشااارة ذووا االختصاااص واالىتمااام ,لالسااتفادة ماان خباراتيم العمميااة والبحثيااة .وصاامم دلياال
المقابمة من مجموعاة مان األسائمة الاواردة أعااله ,ماع األخاذ بعاين االعتباار التسمسال المنطقاي
في تدرجيا ,وترابطيا.
وبعاد التأكاد مان صادق األداة قاام الباحااث باالتصاال بأعضااء عيناة الدراساة  ,وتحديااد
موعدا لمقابمتيم ,وتمت مقابمة بعضيم وجيا لوجو ,والتواصل ىاتفيا ماع الابعض اآلخار ,وذلاك
بساابب تعااذر مقااابمتيم النشااغال بعضاايم فااي وقاات العماال الرساامي  .وتاام تسااجيل مالحظاااتيم
واجابااتيم عماى أوراق خاصاة ,ثام جماع البيانااات ومراجعتياا وتصانيفيا حساب األسائمة الاواردة,
وتكرار إجاباتيم وردودىم ,وأخي ار رصدىا وتثبيتيا.

نتائج الدراسة:
 فاي اإلجابااة عمااى الساؤال األول  ,والاذي نصااو( :ىاال توافقااون عماى أىميااة بناااء إطااارإداري لعمل الفارق البحثياة متعاددة التخصصاات كمادخل لتحساين رأس الماال المعرفاي
فااي الجامعااة؟ ومااا ىااي ؟) ,أشااار ( )9أعضاااء ,بمغاات نساابتيم  , %55إلااى أىميااة
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تفعيااال إدارة الفااارق البحثياااة متعاااددة التخصصاااات ,ويمكااان اإلفاااادة منياااا فاااي عممياااة
تحساااين رأس الماااال المعرفاااي بالجامعاااة ,غيااار أن (عضاااوين) وبنسااابة ( ) %15.1
أجابوا بأنيم ال يرون أىمية عالية لذلك في الوقت الحالي نظا ار لضاعف عوائاد إنتاجياا
المعرفي مع ارتفاع تكمفتيا .ورأى المشاركين بان أىمية ذلك تكمن فيما يمي:
 أنيا توفر روابط عممية تحقق االستفادة التكاممية بين العموم المختمفة,
 ان أسموب فرق العمل في المجال البحثي المتعدد التخصصاات يعاد مان األسااليب
الحديثة في الفكر اإلداري الذي تمجأ إليو المنظمات المتعممة المعاصرة,
 تمبااي احتياجااات المجتمااع وسااوق العماال ,فض االً عاان فائاادتيا العظيمااة لمدارسااين
الباحثين لتكوين عقمية عممية أكثر شمولية وتكاممية.
 أن التداخل والتعاون والتمازج بين التخصصاات واألقساام العممياة المختمفاة أصابح
ىاااو سااامة العصااار التاااي تساااعى معظااام الجامعاااات فاااي البمااادان المتطاااورة إلاااى
اكتسابيا .
 وفيما يتعمق بالمقومات الالزمة لتطبيق إدارة الفرق البحثية متعددة التخصصاتبالجامعات  ,والواردة في السؤال الثاني  ,والذي نصو ( :من وجية نظركم  ,ىل
تمتمك الجامعات السعودية بشكل عام المقومات الالزمة ( اإلدارية  ,المادية ,
البشرية ) لتطبيق إدارة الفرق البحثية متعددة التخصصات بالجامعة؟) .فقد أكد ما

نسبتٌ (  ) %10وو املشارنني عمى أى لدى لمجاوعات السعودية وو الكدرات
واإلمكانات ما يؤىميا لتبني إدارة

البحوث المتعددة التخصصات .ومن ابرز

المقومات نجاح إدارة الفرق البحثية المتعددة التخصصات التي أكد عمييا األعضاء
الذين تمت مقابمتيم ما يمي :
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 االستفادة من التكنولوجيا الحديثاة والتطاورات الجديادة فاي تقنياات التعمايم والتاي يمكان
ان تساااىم بشااكل فعااال فااي نجاااح إدارة الفاارق البحثيااة متعااددة التخصصااات وتمغااي
الفوارق الجغرافية بين أعضاء الفريق.
 الحاجة إلى تطوير المؤسسات الجامعية بحيث تأخذ في اعتبارىا إيجاد كيانات
متخصصة من تخصصات متعددة تفي باحتياجات وتطوير الموارد البشرية حسب
متغيرات البيئة الحالية والمستقبمية .
 امتالك الجامعات باستمرار القدرة المؤسسية عمى تكييف وتغيير ىذه التخصصات
حسب حاجة سوق العمل المحمي ,بعيدا عن جمود التخصصات المنفردة.
 ضرورة قيام الجامعات السعودية ببناء اطر تنظيمية يمكن ان تشجع أساتذتيا عمى
إيجاد اىتمام لمتناغم بين التخصصات المتعددة .
 توافر برامج دراسات عميا بينية متفردة إلتاحة المجال أمام الدارسين الساتكمال تعمايميم
فاي بارامج الدراساات المتعاددة والبينياة فاي الجامعاات الساعودية <بماا يرساخ فكارة
التداخل واالندماج بين مختمف المعارف والعموم والتنوع العممي والثقافي.
 أما فيما يتعمق بالتحديات والعقبات التي يمكن أن تعتارض فعالياة إدارة الفارق البحثياةمتعااددة التخصصااات بالجامعااات  ,وال اواردة فااي الس اؤال الثالااث  ,والااذي نصااو ( :مااا
الصاااعوبات التاااي ترونياااا معيقاااة فعالياااة إدارة الفااارق البحثياااة متعاااددة التخصصاااات
بالجامعة؟) فقد اتفق ماا نسابتو (  ) %55مان المشااركين عماى ان التمويال والادعم
المااالي يمثاال صااعوبة فااي إدارة الفاارق البحثيااة متعااددة التخصصااات  .فااي حااين رأى (
 ) %11من المشااركين باان الادعم الماالي يارتبط بحجام الفرياق وطبيعاة أغراضاو وال
يمثاال مشااكمة بالنساابة لمفاارق البحثيااة الصااغيرة  .وبشااكل عااام  ,فقااد اجمااع األعضاااء
الاااذين تمااات مقاااابمتيم باااان الصاااعوبات التاااي تحاااول دون نجااااح إدارة الفااارق البحثياااة
متعددة التخصصات تتمثل بما يمي :
 افتقاد الرؤية الدقيقة والمناسبة لكيفية بناء الدراسات البينية بالجامعات.
- 251 -

إدارة فرق العمل البحثية متعددة التخصصات كمدخل لتنمية رأس المال المعرفي .......................

 عدم وجود الوقات الكاافي ورغباة عضاو ىيئاة التادريس لمعمال منفارداً وذلاك بغارض نشار
أبحااث لغارض الترقياة كساباً لموقات  ,وانشاغال األغمبياة مانيم بالمياام األكاديمياة
واإلدارية.
 عادم وجاود خارطاة طرياق لمبحاوث العممياة فاي بعاض الجامعاات وضاعف االتصاال فيماا
بينيا.
 ىنااك صاعوبات فاي كيفياة تشاكيل و تكاوين فارق بحثياة لمعمال فاي الدراساات المتعاددة
التخصصات.
 ضعف ثقافة العمل العممي المشاترك لادى كال مان أعضااء ىيئاة التادريس ,وماا زالات
دون المستوى المطموب.

ومخص الهتائج
 .1أظيرت نتائج الدراسة أىمية أسموب فارق العمال فاي المجاال البحثاي المتعادد التخصصاات
يعااد ماان األساااليب الحديثااة فااي الفكاار اإلداري الااذي تتبناااه المؤسسااات الجامعيااة المعاصاارة,
لتحسين العوائد عمى موجوداتيا المعرفية.
 .5أشارت نتائج الدراسة الى ان لدى الجامعات السعودية القدرات واإلمكاناات ماا يؤىمياا لتبناي
إدارة البحوث المتعددة التخصصات.
 .5أشااارت نتااائج الدراسااة الااى ان اباارز الصااعوبات التااي تواجااو تطبيااق إدارة الفاارق البحثيااة
متعددة التخصصات تكمن في كيفية البنااء اإلداري لمثال ىاذه األناواع مان الفارق البحثياة ,
إضافة إلى ضعف ثقافة العمل العممي المشترك لدى كل من أعضاء ىيئة التدريس.
.4بينت نتائج الدراسة ان ىناك حاجة ممحاة لتبناي إدارة البحاوث متعاددة التخصصاات مساتقبال
وىو ما تسعى إليو معظم الجامعات في البمدان المتطورة إلى اكتسابيا حاليا.
رؤيااة مقترحااة إلدارة الفاارق البحثيااة متعااددة التخصصااات كماادخل لتنميااة رأس المااال
المعرفي بالجامعة
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بعد االطالع عمى نتائج الدارسة الحالياة ونتاائج الدراساات الساابقة واألدب النظاري فاي
مجال الدراسة وتحميل ما حددتو من أسس ومكونات إلدارة الفارق البحثياة متعاددة التخصصاات
كماادخل لتنميااة رأس المااال المعرفااي بالجامعااة  ,يقتاارح الباحااث الرؤيااة االستش ارافية التاليااة ,
والتي تقوم عمى مجموعة من المنطمقات واألساس ,وتساعى إلاى تحقياق عادد مان األىاداف مان
خالل مجموعة من اإلجراءات واآلليات ,وذلك فيما يمى:

السيام الفمسفي لمرؤية املكرتحة:
إن الفمسفة التي تحكم

العالقات المتعددة

بين العموم لمنظر في آفاق الترابط

واالندماج بينيا تحقيقاً لمكاسب أكثر لمدارسين من جية ولممجتمعات من جية أخرى ,وتقوم

عمى تصور مفاده االعتماد عمى تعدد العموم وتداخميا في تفسير الظواىر اإلنسانية
والطبيعية و

في عصر يجتاحو إعصار من المعمومات وثورة في تكنولوجيا االتصاالت,

وتسيطر عمى اقتصادياتو المنافسة العالمية ,وتنظم حركتو آليات السوق وثقافة السرعة,
تتجمى بوضوح حتمية إعادة ىيكمة منظومة البحث العممي في المؤسسة الجامعية عمى
أعمدة من الفرق البحثية التخصصية .بحيث يتم ىندسة بناء ىذه الفرق بالشكل الذي
يسمح بأقصى قدر من التفرد وأكبر مساحة من التعددية العممية  ,وأقل قدر من العشوائية
وىي تمثل أحد المالمح الرئيسية لألداء في مثل ىذه الفرق.

وربرات الرؤية :
 التشجيع عمى تبني مفاىيم جديدة في دعم االستثمار في إنتاج المعرفة محميا و
تكوين الكوادر العممية من خالل إدارة فرق العمل البحثية بشكل عام والمتعددة
التخصصات عمى وجو الخصوص.
 تعزيز االتجاه نحو البحوث المتعددة بين العموم مما يؤدي إلى فاعمية إعداد
الخريجين في التخصصات المتعددة ,وزيادة قدراتيم المينية والميارية في مجالي
البحث والتطبيق.
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 تسيم الفرق البحثية المتعددة التخصصات في توسيع القاعدة المعرفية والمنيجية
في الخطط الدراسية لمعموم المتنوعة باالعتماد عمى تبادل المعارف والنظريات بينيا

وايجاد السبل لتطبيقيا.

 تدعم العالقات المتعددة بين التخصصات في مجال البحث العممي مواجية المشكالت
المعاصرة والمتنامية والتي من الصعب إيجاد حمول مناسبة ليا خارج نطاق التكامل
بين العموم.
 التطور المتسارع في ميادين المعرفة ومجاالت البحث العممي ومناىجو.
 عجز المناىج التقميدية الحالية في البحث العممي عن تقديم تفسيرات وحمول لبعض
المشكالت االجتماعية و التنموية المعقدة .يفرض اىمية التفاعل والتعاون مع
العموم األخرى لحميا .

األيداف :
من خالل تبني تطبيق إدارة البحوث متعددة التخصصات في الجامعة  ,فان ىذه الرؤية
تسعى إلى تحقيق األىداف التالية:
 بناء إطار مفاىيمي إلدارة فرق العمل لمبحوث متعددة التخصصات بالجامعة.


تقديم رؤية لمجامعات السعودية تساىم في تنمية رأس المال الفكري في الجامعات
في ضوء الفكر اإلداري المعاصر وبما يتواكب مع اقتصاد عصر المعرفة.

 طرح مفاىيم بحثية جديدة مواكبة لمتغيراتو ومحفزة لتبادل الخبرات المختمفة بين
التخصصات المتعددة تساىم في تنمية اإلنتاج المعرفي في الجامعات.

وكووات حتكيل الرؤية املكرتحة :
 توافر قيادة قادرة عمى بناء الجسور بين التخصصات المختمفة قدر عال

من

المرونة ,تستوعب االختالفات والتنوع والتضارب في المفاىيم ويقود الفريق نحو
تحقيق أىدافو بشكل فاعل  ,والقدرة عمى إدارة مصادر المشكمة البحثية.
 بناء قاعدة بيانات عممية تُعنى باألبحاث والدراسات المتعددة التخصصات .
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 إنشاء وحدة بحثية لمدراسات المتعددة التخصصات بالجامعة لربط العموم متعددة
التخصصات ومفاىيم برامج التنمية المستدامة.
 اإلفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعمومات فى تسييل إدارة الفرق البحثية متعددة
التخصصات .
 إقرار معايير عممية توجو الباحثين إلى التشارك العممي لتحقق التكامل فى إنتاج
المعرفة.
 تكوين المختبرات البحثية التعاونية التي تشجع المشاركة فى إنتاج المعرفة في
المجاالت العممية المتنوعة.
 تضمين استراتيجيات تعميمة متعددة التخصصات في مناىج التعميم بالجامعات
وتتوافق مع الرؤية السعودية لمتعميم 2030
 إعادة صياغة الخطط واألىداف اإلستراتيجية التي تتبناىا الجامعات والمراكز البحثية
بطريقة يراعى فييا التكامل بين النظم المعرفية المختمفة.
 تطوير األطر النظرية والمنيجية لبرامج الدراسات العميا بحيث تستفيد من المعارف
والمعمومات والمناىج التي تتضمنيا العموم األخرى.
 تحفيز الباحثين ماديا ومعنويا عمى نشر دراسات تستفيد من المعارف والنظريات
والمناىج ذات الطابع المتعدد.
 إتاحة النشر العممي لممجموعات البحثية المتعدد التخصصات في نظام الوصول
الحر لممعمومات.
 تكوين فرق بحثية متعددة التخصصات بالجامعات ومراكزىا البحثية من خالل تطبيق
برنامج متكامل لتكوين فرق بحثية تكون سياسة العمل بيا مبنية عمى الفريق الذي
يفكر بعقول أعضاءه بأسموب عممي يضمن ناتج جيد.

آليات تطبيل الرؤية املكرتحة
تجمع األبحاث متعددة التخصصات بين خبرات متفرقة تتضافر لتكوين مجال بحثي
واعد ,أو لحل مشكمة متعددة الجوانب  ,ويسيم جميع المشاركين ,بنفس المستوى ,بالرغم من
ان ليم المنيجيات والبيانات تختمف .وىذا وقد يتطمب ذلك بعض المفاوضات في توزيع
األدوار ,و قد يستغرق ذلك وقت اطول إليجاد إطار مشترك إلجراء البحث  ,والحصول عمى
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التوازن الصحيح لمساىمات التخصصات المشاركة .ومن ىنا يمكن ان نحصر اىم تمك
اآلليات التي قد تساىم في نجاح الفريق البحثي المتعدد التخصصات عمى النحو التالي :

قيادة الفريل:
تمثل قيادة الفريق العامل الميم في قياس قدرة األعضاء في الفريق البحثي بتطبيق
قواعد وأصول الجودة التي تمارس فعمياً وليس نظرياً في إدارة المشروع  ,و كذلك في طرق
التغمب عمى العقبات وايجاد حمول عممية ليا .ويتمثل دوره في التنسيق واإلشراف والمتابعة
لألنشطة المختمفة لمفريق  ,وتييئة المناخ المناسب لعممو .ويصف ديسيز وسالتري

M.

) L. Disis, J. T. Slattery, (2010نمط القيادة التحويمية بأنو من األنماط المناسبة
لألداء الناجح لقيادة الفرق البحثية متعددة التخصصات  ,إذ أن لدى القائد التحويمي القدرة
عمى التضحية بالمصالح الذاتية  ,والسيطرة عمى جميع أعضاء الفريق ,وبناء الثقة بينيم,
وادارة الموارد البحثية بما يتناسب مع مصالح وأولويات الفريق .كما أن تبني القيادة التشاركية
داعما أثناء تعمم المفاىيم
دور
تمثل إحدى الطرق التي تضمن ديناميكية الفريق  ,وتمعب ًا
ً

األساسية ألبحاث الفريق.

توزيع األدوار واملسؤوليات :
 يتم تشكيل مجموعة الباحثين الذين ىم عمى استعداد لمعمل معا في فريق بحثيمتعدد التخصصات من خالل بناء شبكة من االتصاالت من خالل اجتماعات في
المؤتمرات والتوصيات الشخصية من الزمالء  ,ويمكن اختيارىم بناء عمى تجارب
ناجحة لمتعاونين سبق ان شاركوا في مشاريع مشتركة أصغر .
 يتشكل الفريق البحثي من قائد الفريق الذي يختار مجموعة من الباحثين يتراوحعددىم بين (  ) 5 -5من األعضاء – وىو العدد المناسب لمفرق المتعددة  -من
تخصصات متعددة حسب طبيعة المشكمة البحثية ,عالوة عمى ذلك فقد يمجأ رئيس
الفريق إلى استشاري فني او متخصصين في المحاسبة والقانون لتقديم التقارير
المالية واإلدارية وبصورة دورية وبأسموب عممي رصين ,باإلضافة إلى ذلك فقد يعقد
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الفريق اتفاقيات تعاون مع فرق بحثية أخرى من خالل الجامعة التي ينتمي إلييا
والمؤسسات األخرى.
وعند توزيع المسؤوليات عمى الفريق البحثي متعدد التخصصات سيحتاج قائد
الفريق إلى :
 التعرف عمى الخبرات واختيار األعضاء بشكل مناسب  ,وليس بالضرورة أن يشارك
الجميع في جميع الميام .


دراسة الكيفية التي يمكن أن يتم من خالليا تنظيم التحميالت ودمج أنواع مختمفة
من نتائج تخصصات متعددة.

 االعتراف بأن مسؤوليات الفريق قد تتجاوز مستوى المجاالت التقميدية لمخبرة إلى
النظر في طبيعة الدور ومدى مساىمة األعضاء اآلخرين أو غيرىم من أصحاب
المصمحة في الفريق.
 اعتبار مسؤوليات تبادل المعرفة قيمة مضافة لفريق البحث.
ويفترض في المجموعة المشاركة في الفريق ان تكون لدييم خمفية كافية في البحوث
متعددة التخصصات وتحمل الصفات التالية:
 االستعداد لمتعمم من اآلخرين في التخصصات المتعددة.
 احترام التخصصات األخرى.
 الرغبة في تعزيز نجاح تخصصات أخرى
 ميارات جيدة في التواصل العممي مع الشركاء اآلخرين
 لدييا تقدير واسع لمغات ,وأساليب البحث والثقافات .
وتمثل المشاريع البحثية متعددة التخصصات أفضل عممية لمتفاعل المباشر من أجل
استكشاف القواسم المشتركة واالختالفات واقامة عالقات بين أعضاء الفريق  ,إال أن تطوير
فيم ولغة مشتركة داخل فريق متعدد التخصصات وليا تقاليد وأساليب عمل مختمفة  ,قد
يستغرق وقتا أطول.
ويمكن أن تشمل االتصاالت داخل الفريق لمتغمب عمى عوائق االتصال:
 عقد اجتماعات مباشرة أو من خالل الشبكات االلكترونية
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 مؤتمرات الفيديو لمعالجة الفصل الجغرافي في حال تعذر تواجد جميع أعضاء الفريق
.
 العمل الميداني المشترك.
 المناسبات االجتماعية .
 الكتابة معا لتشجيع التكامل في مختمف التخصصات.

وعوقات قد تواجٌ تطبيل الرؤية املكرتحة :
 ىناك العديد من الصعوبات التي قد تواجو الجامعات في سبيل

تحقيق الرؤية

المقترحة التي تتبناىا الدراسة الحالية  ,ومن ابرز تمك الصعوبات :
 خمق بيئة تنافسية ومحفزة لمبحوث متعددة التخصصات يحتاج إلى سنوات طويمة
خاصة في نقل الفكرة من مرحمة البحث إلى مرحمة التطوير وصوال إلى صناعة
اقتصاد قائم عمى المعرفة .
 صعوبة النشر العممي وخاصة في بعض التخصصات.
 ضعف مشاركة الطالب وخاصة في مراحل الدراسات العميا في عمل البحوث والعمل في
الفرق البحثية.
 عدم وجود الوقت الكافي ورغبة عضو ىيئة التدريس لمعمل منفرداً وذلك بغرض نشر
أبحاث لغرض الترقية كسباً لموقت ,وانشغال األغمبية منيم بميام أكاديمية وادارية.

 عدم وجود خارطة طريق لمبحوث العممية في بعض الجامعات وضعف االتصال فيما
بينيا.
 ضعف التمويل حيث يتطمب العمل في الفرق البحثية المتعددة التخصصات دعم مادي
كبير يصعب توفيره كي يكون حافز لمباحثين لالشتراك معاً من أجل تحقيق أىداف

يسعون ليا.

 قمة طرح برامج دراسات عميا بينية او متعددة التخصصات في الجامعات إلتاحة
المجال أمام الدارسين الستكمال تعميميم في ىذا المجال ,و بما يرسخ فكرة التداخل
واالندماج بين مختمف المعارف والعموم.

- 255 -

إدارة فرق العمل البحثية متعددة التخصصات كمدخل لتنمية رأس المال المعرفي .......................

 صعوبات في كيفية تشكيل و تكوين فرق بحثية لمعمل في الدراسات متعددة
التخصصات.
 قمة االتصال العممي لحضور المؤتمرات والممتقيات العممية وخاصة في مجال الدراسة.
 ضعف دعم القطاع الخاص ومشاركتو في دعم البحث العممي بصفة عامة والبحوث
المتعددة التخصصات خاصة.
وللتغلب على تلك الصعوبات توصي هذه الدراسة بما يلي :
 .1ضرورة االىتمام بعقد الندوات وورش العمل المشتركة بين القطاع الخاص حسب
القطاعات والجامعات لموصول بشكل دوري إلى التخصصات المتعددة المطموبة لكل
قطاع.
 .5ضرورة اىتمام الكيانات الجامعية الجديدة بموضوع التخصصات المتعددة بحيث يتم
القضاء عمى الوسائل التقميدية في التعميم الجامعي ,ومحاولة االستفادة من تجارب
الدول المتقدمة.
 .5أىمية نظر الجيات المعنية في إنشاء مراكز بحثية متعددة التخصصات  ,تساىم في
القضاء عمى الفجوات والثغرات الناتجة عن االنفصالية بين التخصصات الدقيقة.
 .4إنشاء قاعدة عممية وتكنولوجية متميزة وتحدث بشكل دوري ومستمر  ,وتعني أساساً
بالبحث العممي التطبيقي في كافة المجاالت العممية المتقدمة وبالبحوث المتعددة

التخصصات بشكل خاص من خالل شراكة وثيقة مع القطاع الخاص ومؤسسات
المجتمع بأنشطتيم المختمفة.
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