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تمــــــهــــيد
التعليــم ًالعالــي املتخصصــة (أي الجامعــات والكليــات) علــى
أولــت مؤسســات ً
ً
مســتوى العالــم اهتمامــا متزايــدا بالتعليــم بينــي التخصصــات اســتجابة للتحديــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية املعقــدة التــي ظهــرت فــي اآلونــة األخي ــرة.
وتهــدف مؤسســات التعليــم العالــي فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى االضطــاع بــدور ناقلــي
املعرفــة وكذلــك املســاهمين فــي املســتقبل املســتدام ،وذلــك مــن خــال تبنــي سياســات
ُ
عامــة ومناهــج دراســية ونظــم تربويــة وأوســاط بحثيــة متعــددة التخصصــات.
بالنســبة ملؤسســات التعليــم العالــي العامليــةُ ،ينظــر اآلن إلــى التعليــم البينــي متعــدد
التخصصــات علــى أنــه نمــوذج فعــال يمكــن أن يســاعدها فــي عقــد ش ـراكات بي ــن
الجامعــات والقطــاع الصناعــي ،وفــي الوقــت نفســه املبــادرة باالســتجابة لالحتياجــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة لدولهــا .وللوثيقــة الحاليــة خمســة أهــداف ،وهــي مبينــة علــى
النحــو التالــي:
1.عــرض التوجهــات املعرفيــة والنظريــة لالختالفــات بي ــن مصطلحــي «أحاديــة
التخصــص» و»تعدديــة التخصــص» ،وذلــك ملســاعدة واضعــي السياســات
ُ
واملتخصصيــن فــي املناهــج الدراســية واملعلميــن واألط ـراف املعنيــة األخــرى فــي
جامعــة امللــك عبــد العزيــز فــي تطويــر املفاهيــم النظريــة املحيطــة بمعانيهمــا
ونطاقاتهمــا وطبيعتهمــا.
2.عــرض مفهــوم تعدديــة او بينيــة التخصــص؛ مــن حيــث أصلــه واملفاهيــم
املرتبطــة بــه ،مــن أجــل مســاعدة األطـراف املعنيــة الرئيســية فــي جامعــة امللــك
عبــد العزيــز علــى تطويــر التعريــف اإلجرائــي الخــاص بهــم املتعلــق بالتعليــم
البينــي.
 3.اقتراح نموذج للتخصصات البينية لجامعة امللك عبد العزيز.
4.تقديــم إرشــادات لتحقيــق املطالبــات (السياســات) متعــددة التخصصــات فــي
جامعــة امللــك عبــد العزيــز.
5.االعتـراف بالصعوبات املحتملة.
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تؤكــد هــذه الوثيقــة علــى أن النقاشــات أو ًاملبــادرات املتعلقــة بسياســات
ُ
وممارســات تعدديــة التخصــص يجــب أن تراعــي دائمــا الهيــاكل والقــدرات املؤسســية /
التنظيميــة واللوائــح والقواعــد الحكوميــة ،باإلضافــة إلــى البرامــج البينيــة فيمــا يتعلــق
ببنــاء القــدرات املحليــة .ويتميــز القــرن الحــادي والعشــرون بأنـ ًـه املرحلــة متعــددة
التخصصــات التــي تواجــه فيهــا مؤسســات التعليــم العالــي ضغوطــا هائلــة مُــن أســواق
العمــل ذات طبيعــة معقــدة .حيــث يتعي ــن علــى تلــك املؤسســات ابتــكار أطــر عمــل
مناســبة مــن أجــل «اكتســاب ونشــر» معــارف ومهــارات تســتجيب الحتياجــات أســواق
العمــل املعقــدة واملتغيــرة علــى نحــو مســتمر.
يجب االعتـراف أن جامعة امللك عبد العزيز منذ نشأتها في عام  1967وهي ترتكز
علــى التخصصــات األحاديــة (أي البرامــج  /الدرجــات العلميــة القائمــة علــى التخصــص
الواحــد) .وقــد تمثــل بالطبــع مثــل هــذه الهيــاكل التنظيميــة اإلداريــة تحديــات خطيــرة
بالنســبة لواضعــي السياســات واملديريــن الطموحيــن فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز كلمــا
حاولــوا إدخــال توجهــات جديــدة تتســم بتعدديــة التخصــص علــى السياســات العامــة
فــي العمليــات التنفيذيــة الحاليــة بالجامعــة .وفــي ظــل الســياق الحديــث «للدعــوات
املعرفيــة واإلجرائيــة الخاصــة بتعدديــة او بينيــة التخصــص» فــي جامعــة امللــك عبــد
العزيز ،تعد هذه الوثيقة بمثابة دليل تفصيلي يمكن أن يساعد واضعي السياسات
وغيرهــم مــن األطـراف املعنيــة الرئيســية فــي إرســاء ثقافــة الرؤيــة والرســالة واملســؤولية
ـب اإلقـرار ًبأنــه فــي ظــل أســواق التعليــم العالــي العامليــة املعقــدة اليــوم،
ُاملشــتركة .ويجـ ً
يعــد االلتـزام أمـرا أساســيا فــي تحقيــق واســتمرار التعليــم البينــي متعــدد التخصصــات
فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز .وتجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى أن «هويــة الجامعــة ووضــوح
رؤيتهــا لهمــا أهميــة بالغــة فــي تعزيــز املطالبــات بتعدديــة التخصــص» (،Marshall
 ،2015صفحــة  )154فــي أي مؤسســة للتعليــم العالــي .واألمــر ببســاطه أنــه يتعي ــن علــى
جامعــة امللــك عبــد العزيــز إعــادة صياغــة رســالة برامجهــا األكاديميــة وتأســيس نظامهــا
الخــاص الــذي يتســم بتعدديــة التخصــص مــن أجــل مواجهــة عالــم الغــد املعقــد.

أحادية وتعددية التخصص
أحادية التخصص
يرجع أصل ً مصطلح "التخصص» من الناحية االشتقاقية إلى القرن الرابع عشر
بوصفــه «فرعــا مــن فــروع التدريــس أو التعليــم» .وقــد اشــتق مــن اللغتيــن الفرنســية
والالتينيـ�ة القديمتيـ�ن .ويشـ�ير إلـ�ى" " "desceplineفــي اللغــة الفرنســية القديمــة و»�dis
 »ciplineفــي اللغــة الفرنســية الحديثــة .وفــي «اللغــة الالتينيــة  »disciplinaالتــي تعنــي
«التعليــم ،التدريــس ،التعلــم ،املعرفــة» وكذلــك «موضــوع التدريــس ،املعرفــة ،العلــم،
…… مــن كلمــة « discipulusتلميــذ ،طالــب ،تابــع» (Online Etymology Dictionary،
 .)https://www.etymonline.com/search?q=disciplineومــن الناحيــة التاريخيــة،
يعبــر املصطلــح عــن أحــد أســاليب املمارســة األكاديميــة فــي مجــال التعليــم العالـ ًـي
وقــد اســتخدم"  2004 Chandlerو .2003 Hearnويعــد التخصــص األكاديمــي فرعــا
مــن فــروع العلــم الــذي يتســم بمعارفــه ونظرياتــه ومنهجياتــه ومحتوياتــه ومفاهيمــه
ُ
وافتراضاتــه الخاصــة .كمــا أن لديــه أســاليب البحــث الخاصــة بــه ونظمــه املؤسســية
كذلــك.

تقديــم هــذه البرامــج املتخصصــة لضمــان تعليــم املواطنيــن الســعوديين فــي املجــاالت
املتخصصــة أو برامــج الدرجــات العلميــة التــي مــن شــأنها أن تمكنهــم مــن املســاهمة فــي
تنميــة الدولــة .مــا هــي خصائــص البرامــج املتخصصــة علــى مســتوى مؤسســات التعليــم
العالــي الســعودية؟

فــي الســياق الخــاص بمؤسســات التعليــم العالــي الســعودية ،ظهــرت الهيــاكل
التنظيميــة أحاديــة التخصــص مــع إنشــاء نظــام التعليــم العالــي فــي الدولــة ،علــى
وجــه التحديــد منــذ تأســيس جامعــة امللــك عبــد العزيــز فــي عــام  ،1967وقــد نظمــت
فــي شــكل تخصصــات وبرامــج أحاديــة علــى مســتوى كلياتهــا ومعاهدهــا املختلفــة .وفــي
وقتنــا الحالــي ،يقــدم فــرع الجامعــة الرئي�ســي فــي جــدة عش ـرات التخصصــات التــي
ً
تبــدأ مــن الدبلومــة مــرو ًرا باملرحلــة الجامعيــة ووصــوال ملســتوى الدراســات العليــا .يتــم
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خصائص البرامج المتخصصة على مستوى مؤسسات التعليم العالي السعودية
علــى غ ـرار مؤسســات التعليــم العالــي فــي مناطــق مختلفــة حــول العالــم ،يتــم وضــع
اإلطــار املفاهيمــي للتخصصــات فــي حالــة مؤسســات التعليــم العالــي الســعودية علــى
النحــو التالــي:
«التخصصــات هــي أنــواع مــن املجموعــات التــي تشــمل نســبة كبي ــرة مــن
األشــخاص الحاصليــن علــى درجــات علميــة تحمــل مســمى التخصــص املتمايــز
نفســه ،والتًــي يتــم تنظيمهــا بشــكل جزئــي فــي وحــدات منــح الدرجــة العلميــة التــي
تمنــح جزئيــا بدورهــا مناصــب وصالحيــات منــح الدرجــة العلميــة لألشــخاص
الحاصليــن علــى هــذه الدرجــات؛ ويتــم توظيــف األشــخاص الحاصليــن علــى
درجــات علميــة مــن مثــل هــذا النــوع املتخصــص املحــدد فــي مناصــب تمنحهــم
صالحيــات منــح الدرجــة العلميــة ،بحيــث يصبــح هنــاك تبــادل فعلــي للطــاب
بي ــن مختلــف املؤسســات املانحــة للدرجــة العلميــة التــي تقــدم درجــات علميــة
فــي نفــس التخصــص» ( ،2000 ،Turnerصفحــة .)47
باختصــار ،تنطــوي خصائــص التخصصــات فــي حالــة نظــام التعليــم العالــي
الســعودي علــى ثالثــة جوانــب« )1( :املنهــج العلمــي املعرفــي» ،و(« )2التخصصــات
املتعلقــة باحتياجــات املجتمــع» ،و(« )3الجوانــب التنظيميــة  /املؤسســية
للتخصصات» .في اآلونة األخي ــرة ،بدأت مؤسسات التعليم العالي في مناطق مختلفة
مــن العالــم ،ومنهــا اململكــة العربيــة الســعودية ،فــي التعبي ــر عــن املخــاوف املتعلقــة
ُ
بالبرامــج املتخصصــة ،حيــث كان محــور الجــدل أن البرامــج املتخصصــة قــد تحــد مــن
ُ
نطــاق املعلومــات وتضعــف االبتــكار واإلبــداع وال تســاعد الطــاب علــى حــل مشــكالت
الحيــاة الواقعيــة ومواجهــة التحديــات املســتقبلية .بــدأت مؤسســات التعليــم العالــي
تدعــو إلــى تبنــي «البرامــج البينيــة» التــي تقــدم أهــداف التنميــة املســتدامة .وفــي ظــل
رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية الجديــدة  2030الخاصــة بإطــار ســوق العمــل الــذي
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يســتدعي تبنــي النمــط الثانــي إلنتــاج املعرفــة ،تضطلــع جامعــة امللــك عبــد العزيــز فــي
وقتنــا الحالــي بمســؤوليات كبي ــرة إلعــادة هيكلــة الجامعــة واالســتجابة الحتياجــات
ســوق العمــل املعقــدة مــن خــال تحولهــا لتعدديــة او بينيــة التخصصــات بشــكل
صريــح فــي توجههــا األكاديمــي وعملياتهــا .ومــن شــأن هــذا أن يطــرح الســؤال التالــي «مــا
املقصــود بتعدديــة او بينيــة التخصــص؟»

تعددية التخصص (التخصصات البينية)
ُيشــير مفهــوم تعدديــة او بينيــة التخصــص بشــكل عــام إلــى تخصــص ينبثــق مــن

تخصصــات مختلفــة أو ينشــأ بينهــا .وقــد حظــي هــذا املفهــوم بانتشــار كبي ــر فــي أواخــر
ســتينيات القــرن العشــرين .علــى وجــه التحديــد فــي عــام  1972نشــرت منظمــة التعــاون
ً
ً
والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي عمــا تمهيديــا حــول “تعدديــة التخصــص” يدعــو إلــى
تبنــي املفهــوم فــي مجــال التدريــس واألوســاط البحثيــة والهيــاكل التنظيميــة الجامعيــة.
ومنــذ ذلــك الحيــن ارتفــع عــدد مؤسســات التعليــم العالــي التــي تقــدم البرامــج البينيــة
بشــكل كبي ــر علــى صعيــد مؤسســات التعليــم العالــي العامليــة ،خاصــة فــي أمريــكا
الشــمالية وأســتراليا وأوروبــا .مــن الناحيــة العمليــةُ ،ي َّ
صنــف مصطلــح “تعدديــة او
ً
بينيــة التخصــص” وفقــا ملنظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي (،1972
صفحــة  )26-25إلــى أربــع فئــات عامــة .وهــي علــى النحــو التالــي:
ُ 1.يشــير مفهــوم “تعدديــة او بينيــة التخصصــات” إلــى الجمــع بي ــن تخصصــات
مختلفــة داخــل كليــات أو جامعــات معينــة .وفــي بعــض األحيــان ال تكــون هنــاك
عالقــة بي ــن هــذه التخصصــات وبعضهــا البعــض؛ علــى ســبيل املثــال ،الفــن
والرياضيــات والتاريــخ.
ُ 2.يشــير مفهــوم “متعـ ًـدد التخصصــات” إلــى الجمــع بي ــن مجموعــة كبي ــرة مــن
التخصصــات .وغالبــا مــا ُيفتــرض أن هــذه التخصصــات ذات عالقــة أو ترتبــط
ببعضهــا البعــض.
ُ 3.يشــير مفهــوم “التخصصــات البينيــة” إلــى التفاعــل بي ــن تخصصيــن أو أكثــر
مــن التخصصــات املختلفــة .ويحــدث عــادة هــذا التفاعــل علــى مســتويات
مختلفــة منهــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر املنهجيــات والنظريــات املعرفيــة
واملصطلحــات.
ُ 4.يشــير مفهــوم “مشــترك بي ــن التخصصــات” إلــى “إنشــاء نظــام مشــترك مــن
البديهيــات ملجموعــة مــن التخصصــات”.

فــي وقتنــا الحالــي بينمــا تقــدم بعــض الجامعــات درجــات علميــة أو مؤهــات تتســم
“بتعدديــة ًالتخصصــات” تقــدم جامعــات أخــرى درجــات فــي “التخصصــات البينيــة”.
هنــاك أيضــا جامعــات تقــدم درجــات  /برامــج “مشــتركة بي ــن التخصصــات” .وبشــكل
قسم مؤسسات التعليم العالي املختلفة ُوت ّ
عام ُت ّ
صنف مفهوم “تعددية التخصص”
ِ
ِ
ُ
علــى نحــو مختلــف لكــي يعبــر عــن اهتماماتهــا وحســاباتها وتطلعاتهــا املتعــددة .أضافــت
بعــض مؤسســات التعليــم العالــي مفهــوم “تعدديــة التخصــص” فــي مناهجهــا الدراســية
وبياناتهــا حــول املخرجــات التعليميــة للبرنامــج .واســتخدمت مؤسســات أخــرى أســاليب
“تعدديــة التخصــص” فــي طــرق التدريــس وكذلــك األوســاط البحثيــة الخاصــة بهــا .علــى
ســبيل املثــال ،تتضــح محــاوالت “تعدديــة التخصــص” فــي حالــة املوقــع اإللكترونــي
لجامعــة ملبــورن فــي أســتراليا علــى النحــو التالــي :تتســم جامعتنــا “باملرونــة ملواجهــة
العديــد مــن التحديــات الخاصــة ببيئــة العمــل العامليــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين
 2014( ”...مقتبــس مــن  ،2016 ،Millarصفحــة  .)475ومــن ناحيــة أخــرى ،تصــف
جامعــة تســمانيا فــي أســتراليا توجههــا األخيــر إلــى “تعدديــة التخصــص” علــى النحــو
التالــي :إتاحــة فــرص للطــاب “للتعلــم مــن فريــق يتســم بتعدديــة التخصصــات مــع
مجموعــة متنوعــة مــن الخب ـرات واملعــارف[ ...مــن أجــل تطويــر]  ...املهــارات وتعميــق
الفهــم لصنــع الفــارق فــي حياتــك وحيــاة اآلخريــن” ( 2013مقتبــس مــن ،2016 ،Millar
صفحــة  .)475وتذكــر الجامعــة فــي موضــع آخــر:
“تعكــس مناهجنــا الدراســية إيماننــا بــأن االلت ـزام بحــدود التخصــص
التقليــدي بــه أوجــه قصــور محتملــة فيمــا يتعلــق بفهــم املشــكالت املعاصــرة على
املســتويات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية .وملعالجــة هــذه القضايــا
نشــجع الدراســة التــي تتســم بتعدديــة التخصصــات لتعزيــز قــدرة الطــاب علــى
االســتفادة مــن قواعــد وأنمــاط الفهــم األخــرى” 2015( .مقتبــس مــن ،Millar
 ،2016صفحــة .)475
توضــح األمثلــة الــواردة أعــاه أنــه ُينظــر إلــى البرامــج البينيــةً علــى أنهــا طريقــة لحــل
ُ
املشــكالت االجتماعيــة االقتصاديــة والسياســية .وتشــير أيضــا إلــى أن هنــاك العديــد
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مــن الطــرق واألســاليب التــي يمكــن ملؤسســات التعليــم العالــي اســتخدامها لتحقيــق
مطالبــات التخص ًصــات البينيــة فــي برامجهــا .ويعــد الغــرض األسا�ســي مــن هــذه الوثيقــة
هــو اقتـراح نموذجــا للتخصصــات البينيــة لجامعــة امللــك عبــد العزيــز فــي جــدة باململكــة
العربيــة الســعودية .ويطــرح هــذا بالتأكيــد الســؤال التالــي ،مــا أهميــة إدخــال البرامــج
البينيــة فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز؟ وفيمــا يلــي رســالة مركــز املناهــج التعليميــة
بجامعــة امللــك عبــد العزيــز:
“تطويــر البرامــج واملناهــج الدراســية الجامعيــة بمــا يتــاءم مــع احتياجــات
ســوق العمــل ورؤيــة اململكــة  2030باســتخدام أحــدث املعايي ــر األكاديميــة
الدوليــة”.
بالنســبة للرســالة الواردة أعاله تعتب ــر العالقة التكافلية أمر أسا�ســي بي ــن املناهج
الدراســية والبرامــج التعليميــة التــي تهــدف إلــى إعــداد الطــاب الســعوديين الحتياجــات
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ســوق العمــل ذات الطبيعــة املعقــدة فــي وقتنــا الحالــي باإلضافــة إلــى الرؤيــة االقتصاديــة
للدولــة ،والتــي تدعــو باســتمرار إلــى تبنــي النمــط الثانــي إلنتــاج املعرفــة.
ً 2030
الجديــدة ً
كمــا يعــد أمـرا رئيســيا فــي هــذا الســياق إضفــاء الطابــع العالمــي علــى سياســات التعليــم
واملناهــج الد اســية ُ
والنظــم التربويــة واألوســاط البحثيــة .وإذا كانــت جامعــة امللــك عبــد
ر
العزيز ترغب في االستجابة “للتحديات الكبرى” ( ،2014 ,Frodemanصفحة ،)151
فعليهــا إعــادة هيكلــة مقرراتهــا الدراســية وبرامجهــا وتخصصاتهــا ودرجاتهــا العلميــة
وتأســيس نظامهــا الخــاص .قبــل تقديــم نمــوذج التخصصــات البينيــة الخــاص بجامعــة
امللــك عبــد العزيــز ،تتنــاول األقســام التاليــة ثــاث نقــاط مهمــة )1( :فوائــد االنتقــال مــن
التعليــم القائــم علــى التخصــص إلــى التعليــم القائــم علــى تعــدد التخصصات في جامعة
امللــك عبــد العزيــز ،و( )2كيفيــة الجمــع بي ــن البرامــج البينيــة والبرامــج التخصصيــة،
و( )3كيفيــة الربــط بي ــن التخصصــات علــى املســتويات املعرفيــة.

الهدف من إدخال البرامج البينية في مقررات جامعة الملك عبد العزيز

ﺗﺘﻔﻮق اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

ﺗﻌﺰز اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ
اﻧﺸﻄﺔ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺘﺎ اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﺑﺪاع ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﻲ
ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺪدﻳﺔ
اﻟﺘﺨﺼﺺ "ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺤﻮاﺟﺰ
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻤﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"

إن الدعــوة إلــى تعدديــة التخصــص فــي جام ًعــة امللــك عبــد العزيــز تتضــح فــي رســالة
ُ
تطويــراملناهــج الدراســية التــي ذكــرت آنفــا .لذلــك فقــد حــان الوقــت لكــي ت َّسـ ِـخر
الجامعــة طاقتهــا وحماســها فــي �شــيء مختلــف وجديــد وهــو مــا ُيطلــق عليــه “البرامــج
البينيــة فــي جامعــة امللــك عبـُـد العزيــز” .لقــد أجب ــرت الرؤيــة االقتصاديــة
الســعودية الجديــدة  2030التــي طرحــت فــي عــام  2016مؤسســات التعليــم العالــي
املحليــة علــى إعــادة هيكلــة نفســها بطــرق مختلفــة مــن أجــل االســتجابة الحتياجــات
ســوق العمــل املعقــدة .وتتضمــن هــذه االســتجابة إعــادة صياغــة الرســالة الخاصــة
ببرامجهــا األكاديميــة ،وإضفــاء الطابــع العالمــي علــى سياســاتها وممارســاتها ،ووضــع
معاييــر مرجعيــة لبرامجهــا لكــي تصبــح علــى نفــس مســتوى املؤسســات الدوليــة،
واملنافســة علــى التصنيفــات والتوقعــات العامليــة ،والســعي للحصــول علــى االعتمــاد

ﺗﻌﺰز اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨُﻈﻢ
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واوﺳﺎط
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﺑﻄﺮق
ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

ﺗﻌﺰز اﺣﺴﺎس ﺑﺤﺪاﺛﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب

الدولــي ،وغي ــر ذلــك مــن نقاشــات اإلدارة العامــة الجديــدة فــي إطــار التعليــم العالــي.
ويعتبــر عــام  2016ومــا بعــده فت ــرة اســتثنائية فــي تاريــخ التعليــم العالــي الســعودي حيــث
يتوقــع أن يحــدث ازدهــار فــي مناحــي االبتــكار والتجديــد واإلبــداع .حيــث يتضــح مــن
خــال مؤشـرات األداء الرئيســية أن هيئــات التعليــم العالــي املحليــة قــد أصبحــت اآلن
مطالبــة بااللتـزام بتوجهــات رؤيــة اململكــة  2030وخطــة التحــول الوطنيــة الخاصــة بهــا
وأولوياتهــا .وفــي ظــل هــذا املنــاخ ،يتعي ــن علــى واضعــي السياســات والقــادة األكاديمييــن
وضــع اســتراتيجيات مختلفــة مــن أجــل املبــادرة بتلبيــة توقعــات الحكومــة ومتطلباتهــا
واحتياجاتهــا باإلضافــة إلــى احتياجــات ســوق العمــل .يتــم ذلــك عــن طريــق إج ـراء
إصالحــات جــادة مفعمــة بشــعور “التميــز الشــخ�صي” علــى مســتويات مثــل السياســات
العامــة واملناهــج الد اســية ُ
والنظــم التربويــة وأســاليب التقييــم.
ر
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الربط بيـن مفهومي أحادية وتعددية التخصص
ويكّن كل منهام اآلخر»
«مفهوما أحادية وتعددية التخصص يكمالن بعضهام البعض ُ

فــي إطــار هــذه الوثيقــة ال يعــد مفهومــا أحاديــة وتعدديــة التخصــص متعارضــان
مــع بعضهمــا البعــض .فهمــا يكمــان ويمكنــان بعضهمــا البعــض علــى نحــو متبــادل.
يقتــرح العلمــاء فــي مجــال دراســات التعليــم العالــي أســاليب مختلفــة لتحقيــق الربــط
تتضمــن هــذه األســاليب ( )1إعــادة تنظيــم
بي ــن مفهومــي أحاد ًيــة وتعدديــة التخصــصً .
ُ
التخصصــات وفقــا ملجــال درا�ســي محــدد بــدال مـ ًـن مجموعــة مــن النظــم املعرفيــة،
و( )2إعــادة تنظيــم التخصصــات املختلفــة وفقــا لالحتياجــات العاجلــة لجامعــات
معينــة .وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود معاييــر ثابتــة إلعــادة التنظيــم أو كيفيــة تحقيــق
التكامــل ،إال أن املعايي ــر التاليــة شــائعة االســتخدام فــي مؤسســات التعليــم العالــي:
>“إعــادة تنظيــم تخصــص أو أكثــر مــن التخصصــات النظريــة داخلهــا أو
باألحــرى العديــد مــن التخصصــات القائمــة علــى املمارســة.
>إعــادة تنظيــم التخصصــات املتماثلــة إلــى حــد كبي ــر (تخصصــات عمليــة
بحتــة ،تخصصــات نظريــة بحتــة).
>إعــادة تنظيــم مجموعــة مــن العلــوم املحــددة وتخصــص أو أكثــر مــن العلــوم
االجتماعيــة.
>إعــادة تنظيــم مجموعــة مــن العلــوم االجتماعيــة مــع تخصــص أو تخصصيــن
مــن العلــوم املحــددة ،ســواء تــم اعتبــار هــذه العلــوم املحــددة بوصفهــا أداة
للعلــوم االجتماعيــة أو كجــزء مــن التدريــب الفكــري الدقيــق املطلــوب.
ً
>إعادة التنظيم وفقا للتشابه أو مجاالت االهتمام املشتركة.
ً
>إعادة التنظيم وفقا ألحادية التخصص أو التنوع.
>دراسة مجمعة ملجموعة من املنهجيات بغض النظر عن موضوعها/هدفها.
>عمليــات إعــادة التنظيــم الطبيعيــة ،أي عمليــات إعــادة التنظيــم التــي تراعــي
فــي الوقــت نفســه التقاليــد العلميــة وتفاعــل أغراضهــا ومتطلباتهــا املنهجيــة”.
(راجع ،2007 ،Angelique Chettiparamb ،صفحة )17
7

الربط بيـن التخصصات على المستويات المعرفية
تعــد نظريــة النظــم العامــة هــي الطريقــة الشــائعة لربــط املفاهيــم املعرفيــة
للتخصصــات فــي ســياقات التعليــم العالــي .وقــد وضــع هــذه النظريــة كينيــث
بولدينــج ( )Kenneth Bouldingفــي عــام  .1956وأدخــل علمــاء مثــل شــيتيباريمب
( )2005( )Chettiparambوزويــك ( )2001( )Zwickتعديــات علــى هــذه النظريــة.
وهــي بشــكل عــام “تصــف البنــى النظريــة للتخصصــات املختلفــة حيثمــا وجــدت
وتحــاول تطويــر نمــاذج يمكــن تطبيقهــا علــى تخصصيــن علــى األقــل” .كمــا “تهــدف
لبنــاء مجموعــة مــن النظريــات – نظــام مــن النظــم التــي تكــون بمثابــة البن ــى الكليــة”
( ،2007 ،Chettiparambصفحــة  .)23يوضــح الشــكل التالــي كيــف يقــوم
املتخصصــون فــي املناهــج الدراســية داخــل مؤسســات تعليــم عــال محــددة بربــط
املفاهيــم املعرفيــة للتخصصــات املختلفــة.

ا ﻧﻈﻤﺔ

ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ

اﻟﻤﺴﺘﻮي

ﻓﺎﺋﻖ

٩

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

٨

إﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮارﺛﻲ
اﻧﻈﻤﺔ ﺣﺮة
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ
اﻻﻋﺘﻴﺎد
اﻃﺮ ﻋﺎﻣﺔ

٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

ﺷﻜﻞ  ٣٫١اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﻌﻘﺪ ا ﻧﻈﻤﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺒﻮﻟﺪﻳﻨﺞ

ملخص
تقــدم األقســام الســابقة مــا يلــي )1( :أصــل مفهومــي “أحاديــة وتعدديــة التخصــص”
وتاريخهمــا واملفاهيــم النظريــة الخاصــة بهمــا ،و( )2ســبب الحاجــة إلــى البرامــج البينيــة
فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز ،و( )3كيفيــة الجمــع بي ــن البرامــج البينيــة والبرامــج
املتخصصــة ،و( )4كيفيــة الربــط بي ــن التخصصــات علــى املســتوى املعرفــي مــن خــال

اســتخدام نظريــة النظــم ًالعامــة .ســتتناول األقســام التاليــة مراحــل تطويــر البرامــج
البينيــة ثــم تقتــرح نموذجــا للتخصصــات البينيــة لجامعــة امللــك عبــد العزيــز وتوضــح
الدواعــي واملبــررات التربويــة لهــذا النمــوذج.
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مراحل تطوير البرامج البينية
هنــاك عــدة مراحــل يجــب أن تؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تطويــر البرامــج البينيـ ًـة
فــي مؤسســات التعليــم العالــي بصــورة خاصــة .يتــم اســتخدام هــذه املراحــل وفقــا
الحتياجــات مؤسســات معينــة وظروفهــا وهياكلهــا التنظيميــة .املراحــل الثــاث التاليــة
ضروريــة فــي عمليــة تطويــر البرامــج البينيــة فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز:
المرحلة األولي :المشاركة في صياغة الرؤية
يتعي ــن علــى املتخصصيــن فــي تطويــر املناهــج الدراســية فــي جامعــة امللــك عبــد
العزيــز عقــد مجموعــة مــن حلقــات العمــل مــع العمــداء وغيرهــم مــن األطـراف املعنيــة
الرئيســية فــي الكليــات واملعاهــد لصياغــة رؤيــة بــدء برامــج أو مقــررات بينيــة جديــدة
فــي الجامعــة .ويتعي ــن علــى املشــاركين خــال حلقــات العمــل هــذه اإلجابــة عــن األســئلة
التاليــة :مــا أهميــة إدخــال البرامــج البينيــة  /املقــررات الدراســية البينيــة فــي جامعــة
امللــك عبــد العزيــز؟ وهــل هــي مطلوبــة فــي ســوق العمــل؟ هــل تمتلــك الجامعــة مــا يلــزم
مــن املــوارد املاديــة والبشــرية والقــدرات الفكريــة إلدارة مثــل هــذه البرامــج؟ مــا القيمــة
املضافــة التــي قــد تضفيهــا مثــل هــذه البرامــج علــى جامعــة امللــك عبــد العزيــز؟
المرحلة الثانية :تشكيل فرق أو لجان متعددة التخصصات
علــى غ ـرار الجامعــات املحليــة األخــرى فــي اململكــة العربيــة الًســعودية،
ُيظهــر االســتطالع الحالــي أنــه قــد تــم هيكلــة جامعــة امللــك عبــد العزيــز وفقــا للبرامــج /
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املؤهــات التقليديــة القائمــة علــى التخصــص .تقــدم األقســام األكاديميــة ،بالتعــاون
مــع كلياتهــا أو معاهدهــا ،أي منهمــا أو كلتيهمــا ،درجــات علميــة فــي مجموعــة كبي ــرة
مــن التخصصــات .يتــم تعييــن أعضــاء هيئــة التدريــس عــن طريــق الكليــات  /األقســام
املعنيــة بنـ ًـاء علــى تخصصاتهــم أو مجــاالت خبراتهــم .وعــادة مــا تتنافــس الكليــات
واملعاهــد داخــل الجامعــة فيمــا بينهــا علــى تمويــل األبحــاث واعتمــادات البرامــج وغي ــر
ل
ـدارة العلميــة .فتجمــع مثــل هــذه النقاشــات كــوادر
ذلــك مــن النقاشــات حــو الجـ ً
معرفيــة واكاديميــة مختلفــة نــادرا مــا تجتمــع معــا داخــل الجامعــة .الحــدود بي ــن
األقســام والكليــات صارمــة .وبالتالــي ،يعــد تشــكيل لجنــة متعــددة التخصصــات خطــوة
أولــى أساســية نحــو بــدء حــوار فيمــا بي ــن األقســام وكذلــك أعضــاء هيئــة التدريــس.
ســتتاح الفرصــة طــوال فت ــرة الحــوار ألعضــاء هيئــة التدريــس لرؤيــة تخصصاتهــم مــن
خــال تخصصــات اآلخريــن .وبالتالــي ســيتمكنون مــن وضــع خطــة إلرســاء ثقافــة الرؤيــة
والرســالة املشــتركة.
المرحلة الثالثة :تصميم البرنامج وتطويره
ســتبدأ مهــام تصميــم البرامــج البينيــة وتطويرهــا عندمــا يتــم تشــكيل فــرق العمــل
واللجان الالزمة ،أو أي منهما أو كلتيهما .وتشــمل هذه املهام )1( :تقييم االحتياجات،
( )2تصميــم البرامــج البينيــة وتطويرهــا (علــى ســبيل املثــال ،مهــام البرنامــج ،والهيــاكل
التنظيميــة ،واملناهــج الدراســية ،وأســاليب التقييــم ،ومــا إلــى ذلــك) ،و( )3تنفيــذ

البرامــج البينيــة ،و( )4تقييــم البرامــج البينيــة (علــى ســبيل املثــال ،التقييــم أثنــاء
البرنامــج وبعــد انتهائــه) .انظــر علــى ســبيل املثــال كتــاب فــان ديــن آكار وكويب ــر 2007
( )2007,Van den Akker and Kuipe’rحــول أنشــطة مراحــل تصميــم املناهــج
الدراســية وتطويرهــا.
تعــرض دراســة الحالــة مــن جامعــة أمســتردام الــواردة أدنــاه صــورة شــاملة
حــول املراحــل املختلفــة (املســتويات الجزئيــة واملتوســطة والكليــة) لتصميــم البرامــج

ً
البينيــة ً وتطويرهــا .والهــدف مــن تضميــن دراســة الحالــة هــذه فــي هــذه الوثيقــة هدفــا
مزدوجــا )1( :مســاعدة املتخصصيــن فــي املناهــج الدراســية وغيرهــم مــن األط ـراف
املعنيــة الرئيســية فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز علــى وضــع تصــور ملراحــل تصميــم
البرامــج البينيــة وتطويرهــا فــي مؤسســات التعليــم العالــي ،و( )2تقديــم مثــال واقعــي علــى
البرامــج البينيــة يمكــن للمتخصصيــن فــي املناهــج الدراســية واألطـراف املعنيــة األخــرى
فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز االســتعانة بــه كمرجــع عنــد الحاجــة.
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مثال (دراسة حالة)
درجة بكالوريوس جديدة في جامعة أمستردام
مراحل تطوير أحد البرامج البينية أثناء التنفيذ الفعلي
في جامعة أمستردام ،بدأ البرنامج البيني في تخصصات
الفلسفة والسياسة والقانون واالقتصاد في سبتمبر .2014
وفيما يلي وصف ًا لمراحل تطوير البرنامج المختلفة.

مرحلة التحليل
لقــد تولــى قيـ ًـادة مبــادرة برنامــج الدرجــة العلميــة الجديــد عمــداء ثالثــة أقســام :القانــون ،والعلــوم االجتماعيــة والســلوكية ،واالقتصــاد وإدارة األعمــال .وكان عميــد كليــة
الحقــوق حريصــا بشــكل خــاص علــى رفــع مســتوى تعليــم وتثقيــف محاميــي املســتقبل .والســبب اآلخــر األكثــر عمليــة هــو نقــل األقســام الثالثــة إلــى حــرم املدينــة الجامعــي
ن
هيئة التدريس وفريق الدعم .يرشــح كل عميد من العمداء املشــاركين أحد
املشــترك .وقد بدا أن بدء تنفيذ برنامج مشــترك يعد فرصة جيدة لتعزيز التعاو بي ــن أعضاء ً
ل
والقيــم
أعضــاء هيئــة التدريــس الدائميــن لفريــق تطويــر املناهــج الدراســية .وكان هنــاك اتفــاق ســريع نســبيا حــو الخطــوط العامــة للمنهــج الدرا�ســي باإلضافــة إلــى املبــادئ ً
األساســية .وقــد حســمت البرامــج البينيــة الحاليــة فــي الجامعــة بالفعــل النقــاش حــول مــدى عمــق واتســاع مثــل هــذه البرامــج .وعلــى الرغــم مــن هــذه البدايــة الســريعة نســبيا إال
إن األمــر قــد اســتغرق مــا يقــرب مــن خمــس ســنوات لبــدء برنامــج البكالوريــوس .حيــث تجــاوزت مــدة مرحلــة التحليــل التوقعــات .وكان التوصــل إلــى توافــق اآلراء حــول املحتــوى
ً
ً
أمـرا يســيرا إلــى حــد مــا ولكــن كانــت الصعوبــة فــي التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن املــوارد والنظــام األسا�ســي واإلدارة .ولــم تتناســب تلــك املبــادرة متعــددة التخصصــات مــع الهيــاكل
التنظيميــة القائمــة .واســتغرق األمــر عــدة ســنوات لتطويــر هيــكل مناســب لــإدارة وصنــع القـرار .واتســمت املناقشــات خــال هــذه املرحلــة بطابــع سيا�ســي شــديد الوضــوح
فــي كثي ــر مــن األحيــان .وبعــد مناقشــات مســتفيضة ،تقــرر إنشــاء كليــة جديــدة بمرحلــة مــا قبــل التخــرج داخــل كليــة الحقــوق.
مرحلة التصميم
ً
ً
موعــدا نهائيــا العتمــاد البرنامــج الجديــد ووعــد بتمويــل مرحلــة البــدء .ويرجــع الفضــل
لقــد تــم تحديــد الوقــت املناســب عندمــا اقتــرح املجلــس ُالتنفيــذي فــي الجامعــة ُ
لهــذا الحافــز فــي إعطــاء دفعــة قويــة لعمليــة التطويــر .ثــم عيــن العميــد املكلــف وطلــب مــن جهــة خارجيــة  -معهــد الدراســات البينيــة  -رئاســة فريــق تطويــر املناهــج
ً
الدراســية وإعــداد الوثائــق ُالتحضيريــة الالزمــة .وبينمــا كانــت املناقشــات ال ت ـزال جاريــة حــول اإلدارة والتنظيــم اتخــذ فريــق تطويــر املناهــج الدراســية ق ـرارا بشــأن
الخطــوط العامــة للبرنامــج وأعــدت وثائــق االعتمــاد فــي فت ــرة زمنيــة قصيــرة للغايــة.
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مرحلة التطوير
أثنــاء انتظــار االعتمــاد ،بــدأ تطويــر املقــررات الدراســية للســنة األولــى والتســويق لهــا .وبــدأ فريــق تطويــر املناهــج الدراســية فــي البحــث عــن أعضــاء مــن هيئــة التدريــس
فــي األقســام املشــاركة لتدريــس مقــررات الســنة األولــى .وقــد اتضــح أن هــذه مهمــة صعبــة للغايــة .فلقــد تــم بالفعــل توزيــع معظــم األســاتذة بالكامــل فــي برامــج أخــرى ولــم
تكــن جميــع األقســام حريصــة علــى توفيــر املوظفيــن لبرنامــج تناف�ســي محتمــل .حيــث كانــت هنــاك مخــاوف مــن أن يجــذب البرنامــج ًالجديــد أفضــل الطــاب ويزيــد حــدة
املنافســة علــى املــوارد النــادرة .ومــن أجــل تخفيــف حــدة هــذه املخــاوف كان علينــا أن نعتمــد ليــس فقــط علــى العميــد ولكــن أيضــا علــى موظفــي اإلدارة الوســطى مــن
التدريــس املحتمليــن للتعــاون فــي البرنامــج الجديــد والذيــن لديهــم اســتعداد للســماح ملوظفيهــم باملشــاركة .وتولــى العميــد املكلــف مســؤولية مديــر املناهــج
أعضــاء هيئــة ً
الدراســية وأخيـرا تــم تكويــن فريــق التدريــس وتعييــن فريــق الدعــم وتجهيــز الفصــول الدراســية .لقــد وضعــت املخرجــات املســتهدفة مــن املقــررات الدراســية للســنة األولــى
خــال انعقــاد خمــس جلســات مــن الجلســات العامــة املســائية وكــذا التوصــل التفـ ًـاق حــول إجـراءات التقييــم ونظــام املتابعــة والتوجيــه كمــا وضعــت املناهــج الدراســية
ونوقشــت علــى نحــو تعاونــي .وفــي غضــون ذلــك ،اشــترك مــا يقــرب مــن  180متقدمــا فــي البرنامــج الجديــد.
مرحلتي التنفيذ والتقييم
تأخــر إج ـراء االعتمــاد بشــكل ملحــوظ ألن هــذا النــوع مــن البرامــج لــم يســبق أن تــم تقديمــه فــي هولنــدا .وكانــت املشــاورات بي ــن املجلــس التنفيــذي ووزيــر التربيــة
والتعليــم ضروريــة العتمــاد البرنامــج فــي املوعــد املحــدد .وفــي النهايــة لــم يكــن هنــاك الكثي ــر مــن الوقــت ملرحلــة التنفيــذ .حيــث بــدأ الطــاب فــي التوافــد فــي غضــون أربعــة
أســابيع بعــد تلقــي االعتمــاد .وقبــل أســبوع واحــد مــن بدايــة العــام الدرا�ســي ،تــم تعييــن آخــر عضــو مــن فريــق التدريــس وكان املوظفــون يعملــو ًن علــى قــدم وســاق مــن
ن
ل
صــل درا�ســي قوامــه  93طالبــا وطالبــة مــن الطــاب
 2014بف ً
أجــل تجهيــز الفصــو الدراســية .وبــدأ برنامــج الفلســفة والسياســة والقانــو واالقتصــاد فــي ســبتمبر ً
املســتجدين .وانتهــى العــام األول دون مشــكالت تذكــر .لقــد كان التقييــم املســتمر للمقــررات الدراســية أمـرا ضروريــا وأدى إلــى إدخــال بعــض التعديــات فــي الســنوات
التاليــة .وتقــول مادليــن موريــت مديــرة برنامــج الفلســفة والسياســة والقانــون واالقتصــاد« :تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن نجــاح بــدء هــذه الدرجــة العلميــة يعــود الفضــل
فيــه إلــى دعــم العمــداء ونــواب املديريــن الذيــن خاضــوا غمــار املغامــرة .حيــث كانــوا فــي اللحظــات الحاســمة علــى أتــم اســتعداد للعمــل كحلقــة وصــل فيمــا بي ــن أعضــاء
هيئــة التدريــس وموظفــي اإلدارة الوســطى والطــاب الجــدد» .وتواصــل مادليــن موريــت قائلــة« :أرى أنــه مــن املهــم اختيــار األعضــاء املناسبي ــن لفريــق تطويــر املناهــج
الدراســية واملوظفيــن املعروفيــن بإنصافهــم وتعاونهــم علــى مســتوى األقســام مــع انخراطهــم فــي عــدد مــن املبــادرات الجامعيــة واملنظمــات .ويجــب أن تكــون لديهــم القــدرة
علــى مــد جســور التعــاون بي ــن مختلــف األقســام املعنيــة.
املصدر :تصميم التعليم بيني التخصصات ،دي جريف وآخرون)2017( ،
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نموذج التخصصات البينية الخاص بجامعة الملك عبد العزيز
يعرض النموذج الوارد في الجدول رقم ( )1مجموعة متنوعة من الخيارات لوضع
البرامــج البينيــة موضــع التنفيــذ فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز .ويمكــن اســتخدام هــذه
الخيــارات فــي جميــع املســتويات التعليميــة؛ أي مــن درجــة البكالوريــوس وحتــى درجــة
الدكتــوراه .تقــدم الفقـرات التاليــة معلومــات موجــزة لوصــف كيفيــة تحقيــق التكامــل
لضمــان اتســاع نطــاق التعلــم فــي برنامــج محــدد أو درجــة علميــة معينــة.
برامج درجة البكالوريوس

برامج درجة املاجستير

برامج درجة الدكتوراه

مقررات دراسية فردية (أو دراسات مستقلة) ضمن برنامج معين
مجموعة تخصصات فرعية في برنامج مجموعة تخصصات رئيسية في برنامج
البرامج املشتركة بيـن األقسام
معاهد أو أقسام متعددة التخصصات
الجدول رقم ( :)1ملخص نموذج التخصصات البينية الخاص بجامعة امللك عبد العزيز

مقررات دراسية بينية  /دراسات مستقلة متعددة التخصصات
تقــدم جامعــة امللــك عبــد العزيــز مقــررات دراســية فرديــة إلزاميــة (أو دراســات
مســتقلة) فــي جميــع البرامــج — البكالوريــوس واملاجســتير والدكتــوراه — مــن أجــل
تطويــر القــدرات متعــددة التخصصــات لخريجيهــا .يمكــن أن تكــون هــذه املقــررات
الدراســية بينيــة بصــورة واضحــة ويجــب أن يقــوم بتدريســها أعضــاء هيئــة تدريــس مــن
كليــات أخــرى .يتــم توزيــع هــذه املقــررات الدراســية علــى النحــو التالــي:
>برامــج البكالوريــوس فــي الســنة األولــى والثانيــة :مــن مقرريــن إلــى ثــاث
مقــررات دراســية إلزاميــة بينيــة (حيــث يجــب أن ُينظــر إلــى مفهــوم تعدديــة
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التخصــص علــى أنــه ميـزات أساســية مــن املتوقــع أن يحصــل عليهــا ويتمتــع بهــا
جميــع طــاب جامعــة امللــك عبــد العزيــز)
>برامــج املاجســتير :مــن مقرريــن إلــى ثــاث مقــررات دراســية إلزاميــة بينيــة أو
بحــث متعــدد التخصصــات ،أو أي منهمــا أو كليهمــا.
>برامــج الدكتــوراه :مــن مقرريــن إلــى ثــاث مقــررات دراســية إلزاميــة بينيــة أو
بحــث متعــدد التخصصــات
تهــدف جامعــة امللــك عبــد العزيــز مــن خــال تقديــم هــذه املقــررات الدراســية إلــى
إعــداد طالبهــا لتجربــة طــرق متعــددة لتحصيــل املعرفــة (توســيع آفاقهــم) واكتســاب
مهــارات شــمولية متخصصــة وتوجهــات وفهــم ومعرفــة ومحتويــات ونظريــات معرفيــة
ً
وذلــك اســتجابة ملتطلبــات ســوق العمــل املعقــد الــذي يتســم بــه وقتنــا الحالــي .حيــث
تركــز هــذه املقــررات الدراســية علــى “اتســاع التخصصــات البينيــة” وليــس علــى “عمــق
التخصصــات التقليديــة” .وتتــم عمليــة تطويــر هــذه املقــررات الدراســية علــى النحــو
التالــي:
التدريس
أسالب التقييم
املؤسسة
التصميم
والتعليم/البحث
لقــد ُدعــي فريــق مكــون مــن الخبـراء الداخلييــن و/أو الخارجييــن( ،أي أعضــاء هيئــة
التدريــس والباحثيــن متعــددي التخصصــات) لتنفيــذ عمليــات تصميــم املقــررات
الدراســية وتطويرهــا .وســيتناول هــذا الفريــق القضايــا املتعلقــة بموضوعــات املقــررات
الدراســية وأفكارهــا الرئيســية ،وأســلوب أو أســاليب تقديــم املقــررات أو تدريســها،
املتوقعة من املقررات الدراســية
واملوقع (أي الكلية  /املؤسســة  /األقســام) ،والنتائج
ً
ومحتوياتهــا ،واملســؤولية عنهــا .كمــا يولــي الفريــق اهتمامــا بالجوانــب التنفيذيــة
للمقــررات الدراســية والتخصصــات التــي ســيتم دمجهــا فــي مقــرر معيــن وقضايــا البنيــة
التكامليــة ومعاييــر التقييــم وأســاليبه.

البرامج البينية :مجموعة التخصصات الفرعية أو الرئيسية

معاهد متعددة التخصصات

فــي ظــل ســوق العمــل املعقــد فــي وقتنــا الحالــي ،حيــث تظهــر الحاجــة إلــى املزيــد مــن
املتخصصيــن فــي التفكيــر القائــم علــى تعدديــة التخصصــات ،تقــدم جامعــة امللــك عبــد
العزيز برامج بينية فرعية ورئيسية ،أو أي منهما أو كلتيهما ،من أجل تطوير القدرات
متعــددة التخصصــات لخريجيهــا .ويمكــن تقديــم هــذه البرامــج لطــاب البكالوريــوس
واملاجســتير والدكتــوراه ،ويجــب أن يقــوم بتدريســها أعضــاء هيئــة تدريــس مــن كليــات
أخــري أو مــن اللجــان املشــتركة بي ــن األقســام .وتتــم عمليــة تصميــم هــذه البرامــج علــى
النحــو التالــي:

تســتطيع جامعــة امللــك عبــد العزيــز إنشــاء معاهــد  /كليــات متعــددة التخصصــات
داخــل أروقتهــا .ويمكــن لهــذه الكليــات واملعاهــد تقديــم البرامــج البينيــة فــي درجــات
علميــة مثــل البكالوريــوس أو املاجســتير أو الدكتــوراه .يمكــن لهــذه الكل ًيــات واملعاهــد
تنظيــم املناهــج الدراســية للدرجــات العلميــة املختلفــة التــي تقدمهــا وفقــا لالحتياجــات
العاجلــة لســوق العمــل .ومثــل هــذا النهــج يمكــن أن يتيــح الفرصــة لكليــات ومعاهــد
مختلفــة داخــل الجامعــة لوضــع مناهــج دراســية مبتكــرة مهيــأة ملواجهــة عالــم الغــد
املعقــد .ويمكــن لهــذه الكليــات واملعاهــد تصميــم برامجهــا ومناهجهــا الد اســية ً
وفقــا
ر
ملجموعــة محــددة مــن املوضوعــات أو املجــاالت.

•تن�شئ جامعة امللك عبد العزيز مجموعة مشتركة من شأنها تحديد املقررات
الدراسية الفرعية والرئيسية واالختيارية التي يتعيـن على الطالب دراستها.
•تشــجيع كل طالــب علــى تصميــم أو إنشــاء البرنامــج الــذي يرغــب فــي دراســته،
تحــت إشـراف وتوجيــه مباشــر مــن مشــرفيهم أو مستشــاري البرنامــج أو لجنــة
اإلش ـراف .ومــن خــال القيــام بذلــك ،يتعي ــن علــى الطــاب تجميــع املقــررات
الدراســية مــن مجموعــة مقــررات مشــتركة أنشــأتها الجامعــة .ويصبــح دور
والتأكــد
املشــرفين فــي هــذه املرحلــة هــو توجيــه الطــاب طــوال فت ــرة دراًســتهم ً
ـذه املقــررات الدراســية املختــارة يمكــن أن تضفــي ثقــا أكاديميــا عنــد
مــن أن هـ ً
ُ
دمجهــا معــا وفــي الوقــت نفســه تشــكل درجــة علميــة مطلوبــة فــي ســوق العمــل.
•وضعــت جامعــة امللــك عبــد العزيــز معاييــر ومتطلبــات القبــول للبرامــج
الرئيســية والفرعيــة ،بالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة داخــل الجامعــة.
البرامج المشتركة بيـن األقسام
يمكــن لجامعــة امللــك عبــد العزيــز تصميــم برامــج مشــتركة بي ــن األقســام مــع مناهــج
دراســية مصممــة بشــكل واضــحُ .ويدعــى أعضــاء هيئــة التدريــس مــن الكليــات واملعاهــد
املختلفــة فــي الجامعــة للتدريــس فــي مثــل هــذه البرامــج.
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مناهج دراسية متعددة التخصصات
عنــد انتقــال جامعــة امللــك عبــد العزيــز مــن التعليــم القائــم علــى التخصــص إلــى
النظــام القائــم علــى تعدديــة التخصــص )1( ،تصبــح األســئلة التاليــة أســئلة محوريــة،
مثــل مــاذا تعنــي املناهــج الدراســية البينيــة فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز ،و( )2مــا أنــواع
املعرفــة واملهــارات التــي يجــب دمجهــا فــي هــذه املناهــج الدراســية“ُ .ينظــر إلــى املناهــج
الدراســية متعــددة التخصصــات علــى أنهــا تلبــي بعــض املتطلبــات الحديثــة للمعرفــة
واملهــارات التــي تعــد الطــاب للتعامــل مــع أصعــب مشــكالت عصرنــا الحالــي” (،Millar
 ،2015صفحــة ُ .)472ويشــير هــذا إلــى حاجــة جامعــة امللــك عبــد العزيــز إلــى إعــادة
هيكلــة مناهجهــا الدراســية وربطهــا بتوجهــات السياســة االجتماعيــة واالقتصاديــة
الجديــدة للدولــة .وبذلــك ،يجــب أن يوجــه “عمــق املعرفــة واتســاعها” عمليــات إصــاح
املناهــج الدراســية وخاصــة فيمــا يتعلــق بمســائل املخرجــات التعليميــة ومخرجــات
البرنامــج والصيــغ البنائيــة للمناهــج الدراســية والســمات املميــزة للخريجيــن فــي جامعــة
امللــك عبــد العزيــز .فيمــا يلــي ثالثــة نمــاذج مقترحــة يمكــن لجامعــة امللــك عبــد العزيــز
االستعانة بها إلعادة هيكلة برامج درجة البكالوريوس الحالية على مستوى الجامعة.
النموذج األول :تخصص دراسي رئيسي قائم على التخصص
مع خلفية معرفية قوية متعددة التخصصات
تنطــوي أهــداف النمــوذج األول املقتــرح ،تخصــص درا�ســي رئي�ســي قائــم علــى
التخصــص مــع خلفيــة معرفيــة قويــة متعــددة التخصصــات ،علــى شــقين )1( :تخريــج
طــاب مؤهليــن فــي تخصــص معيــن أو تخصــص درا�ســي رئي�ســي مــع خلفيــة معرفيــة قويــة
متعــددة التخصصــات ،و( )2تخريــج طــاب لديهــم اســتعداد لتقبــل طــرق جديــدة فــي
التفكيــر والتعلــم .هيــكل أو تسلســل هــذا النمــوذج علــى النحــو التالــي :فــي الســنة األولــى
ـرر أو مقرريــن مــن
مــن برنامــج درجــة البكالوريــوس ،يتعي ــن علــى الطــاب دراســة مقـ ٍ
املقررات الدراسية ذات الطبيعة البينية متعددة التخصص ،باإلضافة إلى املقررات
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الدراســية القائمــة علــى التخصــص .يجــب النظــر إلــى املقــررات الدراســية البينيــة فــي
الســنة األولــى علــى أنهــا وســيلة ملســاعدة الطــاب علــى استكشــاف اهتماماتهــم ذات
الطبيعــة متعــددة التخصصــات فــي إطــار التعليــم الجامعــي .وبالتالــي ،يجــب التأكيــد
فــي هــذه املقــررات الدراســية علــى البحــث متعــدد التخصصــات واملشــاريع متعــددة
التخصصــات وغيرهــا مــن املنهجيــات التعليميــة االستكشــافية .فــي الســنتين الثانيــة
والثالثــة ،يواصــل الطــاب دراســة مقرراتهــم الدراســية القائمــة علــى التخصــص
مــن أجــل تحصيــل معــارف ومهــارات ذات ثقــل أكاديمــي تتعلــق بالتقنيــات املميــزة
وباإلضافــة إلــى املقــررات الدراســية القائمــة علــى
لتخصصهــم وتوجهاتهــم الفكريــة.
ً
التخصص ،يجب أن يدرس الطالب مقررا أو مقررين من املقررات الدراسية القائمة
علــى تعدديــة التخصصــات التــي تركــز علــى حــل املشــكالت متعــددة التخصصــات فــي
الســنتين الثانيــة والثالثــة .وفــي الســنة النهائيــة ،يســتمر الطــاب فــي دراســة املقــررات
القائمــة علــى التخصــص وينهــون دراســتهم مــن خــال إتمــام مشــاريع (أبحــاث) متعــددة
التخصصــات أو مشــاريع تخــرج أو ملــف املهــام أو ملــف املهــام األكاديميــة املهنيــة أو
األعمــال امليدانيــة .وبنـ ًـاء علــى هيــكل البرنامــج املذكــور أعــاه ،يتخــرج الطــاب وهــم
مؤهلــون فــي تخصــص درا�ســي رئي�ســي قائــم علــى التخصــص باإلضافــة إلــى خلفيــة
معرفيــة قويــة متعــددة التخصصــات .ويوضــح الشــكل التالـ ًـي الهيــاكل التنظيميــة
الخاصــة بالنمــوذج األول .وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد يمثــل تحديــا للطــاب الجامعييــن،
العزيز
إال أن النموذج األول يشمل إمكانات كبيـرة لتعريف طالب جامعة امللك عبد
ً
بطــرق التفكيــر الجديــدة واألســاليب املختلفــة فــي التدريــس والتعلــم .وبصفتهــم طالبــا
ً
مســتجدين ،فهــم أكثــر تقبــا للتدريــس القائــم علــى التخصــص وكذلــك التدريــس
متعــدد التخصصــات .ويمكــن أن يســاعدهم هــذا النمــوذج ايضــا فــي اتخــاذ ق ـرار
مســتنير عندمــا يتعلــق األمــر باختيــار تخصــص درا�ســي رئي�ســي.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

ﻣﺸﺮوع ﺗﺨﺮج ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت أو ﻣﻠﻒ اﳌهﺎم وﻣﺎ إ�� ذﻟﻚ

ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ ﺑﻴ�ﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ�� �ﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ�� اﻟﺘﺨﺼﺺ

النموذج األول :تخصص درا�سي رئي�سي قائم على التخصص مع خلفية معرفية قوية متعددة التخصصات
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النموذج الثاني :مقررات دراسية قائمة على التخصص
متبوعة بتخصص دراسي رئيسي بيني
أهــداف النمــوذج الثانــي املقتــرح ،مقــررات دراســية قائمــة علــى التخصــص
متبوعــة بتخصــص درا�ســي رئي�ســي بينــي ،هــو مســاعدة الطــاب علــى الجمــع بي ــن أفضــل
ميـزات التخصــص الدرا�ســي الرئي�ســي البينــي .هيــكل هــذا النمــوذج املقتــرح علــى النحــو
التالــي :يتعي ــن علــى الطــاب دراســة مقــررات قائمــة علــى التخصــص فــي أقســام مختلفــة
علــى مســتوى الجامعــة فــي الســنة األولــى .وتعــد هــذه املقــررات الدراســية بمثابــة مقــررات
متطلبــة ًتدعــم الطــاب للتســجيل فــي التخصصــات الدراســية الرئيســية البينيــة .كمــا
تعــد طرقــا ملســاعدة الطــاب فــي التعــرف علــى التخصــص وكذلــك اكتســاب مــا يكفــي

مــن الكفــاءة فــي أحــد التخصصــات قبــل اختيــار تخصصهــم الدرا�ســي الرئي�ســي متعــدد
التخصصــات فــي الســنة التاليــة .فــي الســنوات التاليــة (مــن الســنة الثانيــة إلــى الرابعــة)،
ُيطلــب منهــم دراســة مقــررات دراســية بينيــة فقــط مــن أجــل التخــرج فــي تخصــص
درا�ســي رئي�ســي بينــي .يجــب أن يتضمــن هــذا التخصــص الدرا�ســي الرئي�ســي مســارين:
مســار بينــي دقيــق ومســار بينــي عــام .يوضــح الشــكل التالــي الهيــاكل التنظيميــة الخاصــة
بالنمــوذج الثانــي.
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ�� �ﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ�� اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

النموذج الثاني :مقررات دراسية قائمة على التخصص متبوعة بتخصص درا�سي رئي�سي بيني
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النموذج الثالث :تخصص دراسي رئيسي بيني قائم على
التعامل مع المشكالت
كمــا ذكرنــا مــن قبــل ،فــإن البرامــج البينيــة تحــل مشــكالت العالــم الواقعــي بطــرق
صديقــة للبيئــة وتســتجيب لالحتياجــات املعقــدة لســوق العمــل .يتســم التخصــص
الدرا�ســي الرئي�ســي البينــي القائــم علــى التعامــل مــع املشــكالت بقدرتــه علــى إعــداد
الطــاب ملواجهــة املســتقبل املعقــد .هيــكل هــذا البرنامــج علــى النحــو التالــي :يتعي ــن علــى
الطــاب دراســة مجموعــة مــن املقــررات الدراســية القائمــة علــى التخصــص للتركيــز
علــى موضوعــات أو أفــكار رئيســية مترابطــة مــن أقســام مختلفــة باإلضافــة إلــى مقــرر

أو مقرريــن مــن املقــررات الدراســية البينيــة فــي الســنوات األولــى والثانيــة والثالثــة مــن
خطتهــم الدراســية .وفــي الســنة الرابعــة ،يتعي ــن علــى الطــاب إنهــاء دراســتهم مــن خــال
إتمــام مشــاريع (أبحــاث) متعــددة التخصصــات أو مشــاريع تخــرج أو ملــف املهــام أو
ملــف املهــام األكاديميــة املهنيــة واألكاديميــة أو األعمــال امليدانيــة .يوضــح الشــكل التالــي
الهيــاكل التنظيميــة الخاصــة بالنمــوذج الثالــث.
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

ﻣﺸﺮوع ﺗﺨﺮج ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت أو ﻣﻠﻒ اﳌهﺎم وﻣﺎ إ�� ذﻟﻚ

ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ�� �ﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ�� اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

النموذج الثالث :تخصص درا�سي رئي�سي بيني قائم على التعامل مع املشكالت
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تــم تطويــر النمــاذج الثالثــة املقترحــة املذكــورة أعــاه بنـ ًـاء علــى أفضــل املمارســات
والبحــوث الحاليــة املتعلقــة بمفهــوم تعدديــة التخصــص فــي أوســاط التعليــم العالــي
الحديثــة .وبالطبــع يمكــن تعديــل هــذه النمــاذج الثالثــة املقترحــة وإعــادة هيكلتهــا مــن
أجــل تلبيــة االحتياجــات العاجلــة لجامعــة امللــك عبــد العزيــز (املخرجــات التعليميــة
للبرنامــج).

التصميم الخاص بمخرجات تعلم البرامج البينية  /المقررات
الدراسية البينية
عنــد تصميــم أحــد البرامــج البينيــة ،مــن الضــروري تحديــد املخرجــات الخاصــة بــه
مــع املخرجــات التعليميــة املســتهدفة مــن املقــرر الدرا�ســي علــى النحــو املبي ــن فــي الشــكل
التوضيحــي التالــي:

ﻣﻦ هﻢ ا��ﺮ�ﺠﻮن اﳌﺜﺎﻟﻴﻮن
�ﻌﺪ إﺗﻤﺎم هﺬا اﻟ��ﻧﺎﻣﺞ؟
ﺣﺪد اﳌﻌﺎرف واﻻﺗﺠﺎهﺎت
واﳌهﺎرات اﻟ�� ﺗﺮﻏﺐ �� أن
ﻳﻜ�ﺴﺒﻮهﺎ

ﺿﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨ��
اﻟﺪرا��� ً
ﺑﻨﺎء ﻋ��
ا��ﺮ�ﺠ�ن اﳌﺜﺎﻟﻴ�ن
)اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺮﺋ�ﺴﻴﺔ ��
اﳌﻨ�� اﻟﺪرا���(

ﺿﻊ ا��ﺮﺟﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴ��ﺪﻓﺔ

ﺿﻊ ﺧﻄﺔ ا��ﺮﺟﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴ��ﺪﻓﺔ ذات
اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ا��ﺪدة
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﺮﺋ�ﺴﻴﺔ �� اﳌﻨ�� اﻟﺪرا���

ﻣ��ﻮﻇﺔ :ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ا��ﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴ��ﺪﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟ���ﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺼ�ﻴﻒ ﺑﻠﻮم اﳌ�ﺸﻮر ﻋﺎم
 ،١٩٥٦وﻟ�ﺲ اﻟ���ﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ �� .هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺼ�ﻴﻒ هﻴ�ﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮﺻﻮدة ) (SOLOاﻟﺬي وﺿﻌﮫ اﻟﻌﺎﳌﺎن
ً
ﺑﻴﺠﺰ و�ﻮﻟ�ﺲ ) .(١٩٨٢و�ﻌﺪ هﺬان اﻟﺘﺼ�ﻴﻔﺎن أﻛ�� ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﻮﺿﻊ ا��ﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴ��ﺪﻓﺔ ﻋ�� ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻘﺮر اﻟﺪرا���.
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مركز  /وحدة الدراسات البينية بجامعة الملك عبد العزيز

وضع معايير مرجعية للمعرفة متعددة التخصصات

يعتمــد نجــاح واســتمرارية الدراســات البينيــة إلــى حــد كبي ــر علــى الجهــة التــي
ســتضطلع بكامل املســؤولية عن مثل هذا املشــروع في جامعة معينة .وبالتالي ،يتعي ــن
علــى جامعــة امللــك عبــد العزيــز إنشــاء مركــز للدراســات البينيــة أو وحــدة للدراســات
البينيــة تتبــع مركــز املناهــج التعليميــة بالجامعــة .ويصبــح دور املركــز  /الوحــدة هــو
تصميــم السياســات العامــة واملناهــج الدراســية وأســاليب التدريــس وتطويرهــا
ملختلــف برامــج الدرجــات العلميــة وذلــك بالتعــاون مــع الكليــات واملعاهــد املختلفــة
داخــل جامعــة امللــك عبــد العزيــز.

بهــدف جعــل جميــع البرامــج البينيــة فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز متوافقــة مــع
املعايي ــر ًالدوليــة ،فمــن الضــروري أن تضــع الجامعــة معاييــر مرجعيــة لجميــع برامجهــا
— بــدءا مــن درجــة البكالوريــوس حتــى مســتوى الدكتــوراه — لتصبــح علــى نفــس
مســتوى املؤسســات الدوليــة التــي تقــدم درجــات مماثلــة .وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل
املؤهــات التــي تقدمهــا جامعــة امللــك عبــد العزيــز معتــرف بهــا علــى الصعيــد الدولــي.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مثــل هــذه املمارســات ستســمح للجامعــة بإث ـراء مناهجهــا
الدراســية وسياســاتها العامــة وأســاليبها التربويــة .كمــا أنهــا ســتضمن أن الطــاب الذيــن
يدرســون البرامــج البينيــة فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــز ســيتمكنون مــن إتمــام دراســتهم
فــي الخــارج إذا لــزم األمــر .يعــرض الجــدول التالــي أســماء بعــض الجامعــات التــي يمكــن
لجامعــة امللــك عبــد العزيــز مقارنــة برامجهــا البينيــة بهــا.

م

المؤسسة

الدولة

1

جامعة ملبورن

أستراليا

2

جامعة غرب أستراليا

أستراليا

3

جامعة ساسكس

اململكة املتحدة

4

كلية إيفرجرين الحكومية

الواليات املتحدة األمريكية

5

جامعة ماساتشوستس في أمهرست ،مدينة أمهرست بوالية ماساتشوستس

الواليات املتحدة األمريكية

6

جامعة ديوك في دورهام بوالية نورث كاروالينا

الواليات املتحدة األمريكية

7

جامعة والية نيويورك

الواليات املتحدة األمريكية
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الصعوبات الشائعة المتعلقة بالبرامج البينية
ً
«ليس التعليم نقشا على صفحة بيضاء ،بل هو سراج للعقول».

ويليام باتلر ييتس
ً
كمــا ذكرنــا آنفــا فقــد أولــت مؤسســات ًالتعليــم ًالعالــي املتخصصــة (أي الجامعــات
والكليــات) علــى مســتوى العالــم اهتمامــا متزايــدا بالتعليــم متعــدد التخصصــات
ً
اســتجابة للتحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية املعقــدة التــي ظهــرت فــي
اآلونــة األخي ــرة .ومــن املهــم االعت ـراف بوجــود بعــض الصعوبــات املتعلقــة بالتعليــم
ً
القائــم علــى تعــدد التخصصــات .أوال ،يصعــب إيجــاد موظفيــن أو أعضــاء هيئــة
تدريــس مؤهليــن للتعامــل مــع البرامــج البينيــة فــي كثي ــر مــن األحيــان .فعــادة مــا يكــون
ً
ألســاتذة الجامعــات معرفــة بتخصــص واحــد وليــس بتخصصــات متعــددة .ثانيــا ،كمــا
يعتبــر عــدم توفــر املرافــق واملــوارد الالز ًمــة مــن الصعوبــات الرئيســية عنــد تصميــم
برنامــج جديــد قائــم علــى التخصــص .ثالثــا ،يتألــف أي برنامــج بينــي عــادة مــن مجموعــة
متكاملــة مــن املعــارف مــن مجــاالت دراســية مختلفــة .وبالتالــي ،يتعي ــن علــى أعضــاء
هيئــة التدريــس االســتعداد ملواجهــة أي تحديــات فكريــة وأن تكــون لديهــم القــدرة
علــى اســتيعاب النظريــات املعرفيــة للتخصصــات األخــرى وأن يتحلــوا بــروح العمــل
الجماعــي .حيــث يعتمــد نجــاح أي برنامــج بينــي جديــد إلــى حــد كبي ــر علــى مــدى اســتعداد
أعضــاء هيئــة التدريــس للتعــاون فيمــا بينهــم والعمــل بوصفهــم مشــاركين فــي عمليــة
التعلــم .كمــا يعتمــد األمــر علــى معرفتهــم ومهاراتهــم ومواقفهــم تجــاه مثــل هــذه املبــادرات
الجديدة.
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المراجع

Common Challenges in Interdisciplinary Programs
‘Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.’
(William Butler Yeats)
As stated earlier, in response to complex socio-economic and political
challenges, discipline-bound higher education institutions (i.e., universities and colleges) worldwide have been showing growing interests in interdisciplinary education. It is important to acknowledge some challenges
related to interdisciplinary-based education. First, it is often difficult to find
qualifying staff or faculty members for interdisciplinary programs. University teachers usually have a background in one discipline, not multiple disciplines. Second, lack of facilities and resources are also considered among
major challenges when designing a new disciplinary-based program. Third,
an interdisciplinary program usually consists of integrations of knowledge
from different fields of study. Thus, faculty members need to be open for
any intellectual challenges, capable of understanding epistemologies of
other disciplines, and have the spirit of teamwork. The success of a new
interdisciplinary program largely depends on teachers’ willingness to collaborate, and act as co-learners. It also depends on their knowledge, skills,
and attitudes towards such new initiatives.
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Interdisciplinary Center at KAU

Benchmarking interdisciplinary knowledge

Success and longevity of interdisciplinary studies are largely based on
an entity that would take full ownership such a project within a particular
university. Thus, KAU has to develop a Center for Interdisciplinary Studies.
The role of the center is, in collaboration with different colleges and institutes inside KAU, to design and develop policy, curriculum and pedagogical practices for different degree programs.

In order to make all KAU interdisciplinary programs comparable with
international standards, it is essential that the university benchmarks all its
programs—from bachelor’s degree to Ph.D. level— with international institutions that offer similar degrees. This would make qualifications offered
by KAU internationally recognized. Importantly, such practices would allow the university to enrich its curricula, policies and pedagogical practices. They would also ensure that students pursuing their interdisciplinary
programs at KAU would be able to complete their degree overseas, if needed. The table below offers the names of some universities that KAU can
benchmark its interdisciplinary programs with.

No

Institution

Country

1

Melbourne University

Australia

2

The University of Western Australia

Australia

3

University Sussex

UK

4

Evergreen State College

USA

5

University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA

USA

6

Duke University in Durham, NC

USA

7

New York University

USA
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The above three proposed models are developed based on best practices and existing research on interdisciplinarity in contemporary higher
education milieus. Indeed, these three proposed models can be modified
and restructured in order to meet the immediate needs (program learning
outcomes) of KAU.

The architecture of interdisciplinary program/course
learning outcomes
In designing an interdisciplinary program, it is essential to map the
interdisciplinary program outcomes with course intended learning outcomes as shown in the diagram below:.

Who are your ideal
graduates after completing
the program?
Specify knowledge,
attitudes, skills you want
them to acquire

Design your curriculum
based on your ideal
graduates (curriculum
milestones)

Formulate your
intended learning
outcomes

Mapp your intended
learning outcomes with
specific teaching
strategies and
assessment practices
using your curriculum
milestones

Note: In formulating you intended learning outcomes, it is essential to use original version of Bloom’s taxonomy published in
1956, not the revised one. Biggs and Collis’s (1982) SOLO Taxonomy can be used in this context. These taxonomies are more
relevant for formulating intended learning outcomes at course levels.
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Model 3: Problem-based interdisciplinary major of
study

1st Year

2nd Year

3rd Year

4th Year

As stated earlier, interdisciplinary programs solve real-world problems
in ecological ways, and respond to complex needs of the labor market. The
Problem-based interdisciplinary major of study has the potential to prepare
students for tomorrow’s complex future. The structure of this program is as

follows: students are required to take a set of discipline-based courses to
hinge on interrelated topics or themes from different departments along
with one to two interdisciplinary courses at the first, second and third years
of their study plans. At the fourth year, students are required to finish their
degrees by completing interdisciplinary (research) projects, capstone projects, portfolios, academic career portfolios, or fieldwork. The chart below
shows the structures of the Model 3.

Discipline-based courses from
different departments

Interdisciplinary-based courses

Interdisciplinary-based capstone
project, or portfolios, etc

Model 3: Problem-based interdisciplinary major of study
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Model 2: Discipline-based courses followed by an
interdisciplinary major of study

1st Year

2nd Year

3rd Year

4th Year

The aims of the second proposed model, Discipline-based courses followed by an interdisciplinary major of study, is to help students combine
the best of interdisciplinary major of study. The structure of this proposed
model is as follows: students are required to take discipline-based courses
at different departments across the university at the first year. These courses serve as prerequisites that support students to enroll for interdiscipli-

nary majors of study. They are also seen as ways of helping students to gain
disciplinary awareness as well as to acquire enough proficiency in a discipline before choosing their interdisciplinary major of study in the subsequent year. The following years (from second to fourth), they are required
to take interdisciplinary courses only in order to graduate with interdisciplinary major of study. This major of study should have to tracks: narrow
interdisciplinarity and broad interdisciplinarity. The chart below shows the
structures of the Model 2.

Discipline-based courses from different departments

Interdisciplinary-based courses

Model 2: Discipline-based courses followed by an interdisciplinary major of study
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4th Year
3rd Year
2nd Year
1st Year
Discipline-based courses

Interdisciplinary-based courses

Interdisciplinary-based capstone project, portfolios, etc.

Model 1: Discipline-based major of study with interdisciplinary grounding
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Interdisciplinary Curricula
When KAU moves from disciplinary-based education to interdisciplinary-based system, (i) the questions of what does interdisciplinary curriculum mean to KAU, and (ii) what types of knowledge and skills need to be
incorporated into the curriculum become key. “Interdisciplinary curricula
are seen to meet some of the contemporary demands for knowledge and
skills that equip students for addressing the most challenging problems of
our time” (Millar, 2015. p. 472). This suggests that KAU needs to restructure
its curriculum and link it with the new socio-economic policy directions
of the country. In so doing, the ‘depth and breadth of knowledge’ should
guide processes of curriculum reforms, especially with regards to issues of
learning outcomes, program outcomes, curriculum formats and graduate
attributes at KAU. Below are three proposed models that KAU can use to
restructure its current BA programs across the university.

Model 1: Discipline-based major of study with
interdisciplinary grounding
The aims of the first proposed model, Discipline-based major of study
with interdisciplinary grounding, are twofold: (i) to graduate students who
have qualification in a specific discipline or major of study with a strong
interdisciplinary background, and (ii) to graduate students who are open
to new ways of thinking and learning. The structure or sequences of this
model is as follows: At the first year of a bachelor degree program, students
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should take one or two to interdisciplinary-canted course, in addition to
their discipline-based courses. The first-year interdisciplinary courses
should be considered as a way of helping students explore their interdisciplinary interests within the university. Thus, interdisciplinary research, interdisciplinary projects and other exploratory pedagogies need to be emphasized in these courses. At the second and third year, students continue
to study their discipline-based courses in order to have solid knowledge
and skills peculiar to their discipline’s techniques and conceptual orientation. In addition to their discipline-based courses, students should take
one to two interdisciplinary-based courses that focus on solving interdisciplinary problems in the second and third years. In the final year, students
continue taking discipline-based courses and finish their degree by completing interdisciplinary (research) projects, capstone projects, portfolios,
academic career portfolios, or fieldwork. Based on the above program
structure, students graduate with a discipline-based major of study plus
interdisciplinary grounding. The chart below shows the structures of the
Model 1. Although it might be challenging for undergraduate students,
model 1 has great potential of introducing KAU students to new ways of
thinking, and different approaches to teaching and learning. As freshmen,
they are more receptive to discipline-based instruction as well as interdisciplinary-based teaching. This model could help them make inform-decision when it comes to choosing a major of study.

Interdisciplinary programs: Minor or major
concentrations
In today’s complex labor market, where more interdisciplinary-thinking
professionals are needed, KAU offers interdisciplinary minor and/or major
programs in order to develop the interdisciplinary capacity of its graduates. These programs could be offered to bachelor, MA and doctorate degrees students, and they should be taught by cross-faculty members or
interdepartmental committees. The design of these programs is as follows:
•

KAU creates a shared pool that outlines minor, major and elective
courses to be taken by students.

•

Individual students are invited to design or build their program
of interest, under direct supervision and guidance of their supervisors, program advisors or supervisory committee. In so doing,
students should pull together courses from a shared pool created
by the university. The role of supervisors at this stage is to guide
students throughout their study and ensure that those selected
courses, when put together, can have academic rigor, and at the
same time form a marketable degree.

•

KAU set admission criteria and requirements for major and/or minor programs, in collaboration with concerned entities within the
university.

Interdisciplinary institutes
KAU could establish interdisciplinary institutes/colleges within the university. These colleges and institutes could offer interdisciplinary programs
at such levels as BA, MA or PhDs. These colleges and institutes could organize the curricula of different degrees they are offering around the immediate needs of the job market. Such an approach could offer space for
different colleges and institutes within the university to devise innovative
curricula ready for the complex world of tomorrow. These colleges and institutes can design their programs and curricula around a specific set of
themes/fields.

Interdepartmental programs
KAU could design interdepartmental programs with clearly designed
curricula. In such programs, faculty members from different colleges and
institutes within the university are invited to teach in the programs.
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Interdisciplinary Model for KAU
The model in Table 1 offers a variety of options for putting interdisciplinary programs into practice at KAU. These options can be used at all
educational levels; i.e., from undergraduate to doctorate degrees. The paragraphs below offer brief descriptions about how integration can be realized in order to ensure the breadth of learning within a particular program/
degree.
Undergraduate programs Master Degree programs

Ph.D. Programs

Individual courses (or independent studies) within a particular program
Minor concentrations within a program

Major concentrations within a program

Interdepartmental programs

sory interdisciplinary courses (interdisciplinarity must be construed
as essential attributes that all KAU students are expected to have)
◊ MA programs: two to three compulsory interdisciplinary courses
and/or research
◊ Ph.D. programs: two to three compulsory interdisciplinary courses/or research
Throughout these courses, KAU aims to prepare its students to navigate
multiple ways of knowing (perspectives), and acquire meta-disciplinary
skills, attitudes, understandings, knowledge, contents and epistemologies
responsive to today’s complex labor market. These courses focus on “interdisciplinary breadth” not on “traditional disciplinary depth”. The development process of these courses is as follows:

Interdisciplinary institutes/or departments
Design

Organization

Teaching & Learning/
Researching

Assessment
Practices

Table 1: Summary of interdisciplinary model for KAU

Interdisciplinary courses/ independent studies
KAU offers compulsory individual courses (or independent studies) in
all programs— bachelor, MA and doctorate degrees— in order to develop
the interdisciplinary capacity of its graduates. These courses can be explicitly interdisciplinary, and they should be taught by cross-faculty members.
The distributions of these courses are as follows:
◊ 1st and 2nd year undergraduate programs: two to three compul-
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A team of internal and/or external experts (i.e., teachers and interdisciplinarian researchers) is invited to execute the design and development
processes of courses. The team will address issues related to the topics and
themes of the course, mode(s) of course delivery/instruction, location (i.e.,
college/institution/departments), course expectations and contents, and
ownership of courses. It also takes care of the operational aspects of the
course, disciplines to be integrated into a particular course, issues of integrative structure and assessment criteria and practices.

The development stage
While waiting for accreditation, the development of the first-year courses and marketing began. The curriculum development team began to
seek teachers within the participating departments for the first-year courses. This proved to be a very difficult task. Most professors were already
fully deployed in other programmes, and not all departments were very keen to provide staff for a potentially competitive programme. There
was fear that the new programme would lure the best students and intensify competition for scarce resources. To allay this fear, we had to rely
not only on the dean but also on middle-management gatekeepers to potential faculty in favour of the new programme and willing to allow
their staff to participate. The acting dean took the role of curriculum leader and finally a teaching team was assembled, support staff was hired,
and classrooms were equipped. In five plenary afternoon sessions, the intended outcomes of the first years’ courses were written, agreements
were made on assessment procedures and the system of mentoring and guidance, course syllabi were written and discussed collaboratively. In
the meantime, close to 180 applicants had signed up for the new programme.

The implementation and evaluation stages
The accreditation procedure was significantly delayed because this type of programme had never before been established in the Netherlands. Consultations between the Executive Board and the Minister of Education were necessary to get the programme accredited on schedule.
In the end, there was little time left for the implementation stage. Within four weeks after receiving accreditation, the first students knocked on
the door. One week before the start of the academic year, the last teachers were hired, and staff were working hard to furnish the classrooms.
PPLE began in September 2014 with a freshman class of 93 students. The first year ended without major problems. A continuous evaluation of
the courses was necessary and led to some adjustments in the following years. According to Madeleine Moret, programme manager of PPLE:
‘Important to the success of commencing this degree is the support of the Deans and Vice Principals who dared to take a risk. They were willing
to act as ambassadors towards faculty, middle management and upcoming students at crucial moments.’ Moret continues: ‘In my view it is important to select the right members of the curriculum development team, staff who are known as fair-minded and collegial across the departments with an involvement in a number of university initiatives and organisations. They must be able to build bridges between the different
departments involved.
Source: Designing Interdisciplinary Education by de Greef et al, (2017)
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Example (Case study)
A new bachelor’s degree from the University of Amsterdam
Development stages of an interdisciplinary program in practice
At the University of Amsterdam, the interdisciplinary programme
Philosophy, Politics, Law and Economics (PPLE) began in September 2014.
Below, the different development stages of the programme are described.

The analysis stage
The initiative for the new degree programme was spearheaded by the deans of three departments: Law, Social and Behavioural Sciences, and
Economics and Business. The dean of the Faculty of Law was especially keen
to expand the education of future lawyers. Another more practical reason was the relocating of the three departments to a joint city campus.
The launch of a joint programme seemed to be a good opportunity to enhance collaboration between faculty and the supporting staff. The participating deans each put forward one of their tenured faculty for a curriculum development team. There was relatively quick agreement on the
curriculum outline as well as underlying philosophies and values. Existing interdisciplinary programmes at the University had already settled some
of the discussions about the depth and breadth of such a programme. Despite this quick start, it took close to five years to launch the Bachelor’s programme. The duration of the analysis stage exceeded expectations. Reaching consensus about content was relatively easy, but reaching agreement
on resources, infrastructure and governance turned out to be difficult. The interdisciplinary initiative did not fit into the existing organisational
structures. It took some years to develop a sound structure for governance and decision-making. During this stage, discussions were often highly
politicised. After much debate, it was decided to establish a new undergraduate college within the Faculty of Law.

The design stage
A ‘now or never’ moment was created when the Executive Board at the University proposed a deadline for the accreditation of the new programme and promised financing for the start-up phase of the programme. Thanks
to this incentive, a boost was given to the development process. An acting dean was hired and a third party – the Institute for Interdisciplinary
Studies – was asked to chair the curriculum development team and write the necessary preparatory documents. While discussions about the administration and governance were still progressing, the curriculum development team decided on the programme outline, and the documents for
accreditation were produced within a very tight schedule.
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The Case Study from the University of Amsterdam below offers comprehensive pictures about the different stages (macro, miso and macro
levels) of designing and developing interdisciplinary programs. The purpose of including this case study in this document is twofold: (i) to help
curriculum specialists and other key stakeholders at King Abdul University

to conceptualize the design and development stages of interdisciplinary
programs in HE institutions, and (ii) to offer a concrete example of an interdisciplinary program that can be used as a reference by curriculum specialists and other concerned parties at KAU.

10

Development Stages of Interdisciplinary Programs
There are several steps that need to be taken into account in developing interdisciplinary programs in particular higher education institutions.
These steps are employed according to the needs, conditions, and structures of certain institutions. The following three steps are needed in developing interdisciplinary programs at KAU:

Stage one: Co-drafting the vision
Curriculum development specialists at KAU need to conduct a series of envisioning workshops with deans and other key stakeholders of
colleges and institutes to draft the vision of launching new interdisciplinary programs or courses within the university. During these workshops,
participants need to address the following questions: Why interdisciplinary programs/courses at KAU matter? Are they marketable? Does the university have the necessary resources, manpower and intellectual capacity
to operate such programs? What are the added value of such programs to
KAU?

Stage two: Forming interdisciplinary teams or
committees
The current survey shows that, similar to other local universities
in the Kingdom of Saudi Arabia, KUA is structured in traditional disciplinary-based programs/qualifications. Academic departments, in collaboration with their colleges and/or institutes, offer degrees in a wide range
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of disciplines. Faculty members are appointed by respective colleges/
departments based on their specialization or areas of expertise. Colleges
and institutes within the university often compete among each other for
research funds, program accreditations, and other discourses of accountability. Different knowledge and expertise within the university are rarely put together. Boundaries between departments and colleges are rigid.
Thus, forming an interdisciplinary committee is an essential first step towards initiating a dialogue among departments as well as faculty members. Throughout the course of the dialogue, faculty members would have
the opportunity to see their disciplines through the disciplines of others.
Hence they would be able to draw the map for establishing a culture of
shared vision and mission.

Stage three: Program design and development
When necessary teams and/or committees are formed, interdisciplinary
program design and development tasks would start. These tasks include
(i) needs assessment, (ii) design and development of interdisciplinary programs (e.g., program missions, structures, curricula, assessment practices,
etc.), (ii) implementation of interdisciplinary programs, and (iv) interdisciplinary program evaluation (e.g., formative and summative evaluation).
See for example Van den Akker and Kuiper’s (2007) work on steps in the
curriculum design and development activities.

Level

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Systems

Complexity

Transcendental
Social
Organization
Human
Animal
Genetic-societal
Open systems
Cybernetics
Clockworks
Frameworks
Figure 3.1 A hierarchy of systems complexity according to Boulding.

Summary
The previous sections present the following: (i) origin, history and conceptual understandings of disciplinarity versus interdisciplinarity, (ii) why
interdisciplinarity programs are needed at King Abdul Aziz University, (iii)
how to connect interdisciplinary with disciplinary programs, and (iv) how

to bridge disciplines at an epistemological level using GST—General System
Theory. The following sections will address the development stages of interdisciplinary programs and then propose an interdisciplinary model for KAU,
and pedagogical justifications of the model.
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Connecting Interdisciplinary with Disciplinary
“Interdisciplinarity and disciplinarity complement and enable each other”
In this document, the concepts of interdisciplinary and disciplinary are
not mutually exclusive. They complement and enable each other in a recursive manner. Scholars in the field of higher education studies propose
different approaches for realizing discipline-interdisciplinary linkages.
These approaches include (i) regrouping disciplines around a field of study
instead of a set of knowledge structures, and (ii) regrouping different disciplines according to the immediate needs of particular universities. Although there is no fixed criteria for regrouping or how integration could
take place, the following criteria are commonly used in HE institutions:
> “re-grouping one or several theory-oriented disciplines within or
several rather practice-oriented disciplines
> regrouping disciplines which are largely homogeneous (purely
practical one, purely theoretical ones).
> regrouping a set of exact sciences and one or several social sciences
regrouping a set of social sciences with one or two exact sciences,
whether the latter be considered as a tool of the social sciences or
as a part of the rigorous intellectual training required
> regrouping on the basis of similarity or the amount of shared areas
> regrouping on the basis of disciplinarity or heterogeneity
> combined study of a set of methodologies independent of their
object
> natural regroupings, meaning regroupings that at the same time
respect scientific traditions, the interaction of their objects and
methodological requirements”.
(See, Angelique Chettiparamb, 2007, p. 17)

7

Bridging disciplines at epistemological levels
The commonly used method for epistemological bridge-building of
disciplines in higher education contexts is General Systems Theory (GST).
It was originally developed by Kenneth Boulding back in 1956. The GST
has been modified by scholars like Chettiparamb (2005) and Zwick (2001).
It generally “describes theoretical constructions of different disciplines
where they exist and tries to develop models that can be applied to at least
two disciplines”. It “aims to construct a “spectrum of theories – a system
of systems which will serve as a gestalt” (Chettiparamb, 2007, p. 23). The
figure below shows how epistemological bridging of disciplines is done by
curriculum specialists within particular higher education institutions.

Why Interdisciplinary Programs at KAU

Interdisciplinary
programs are filling
gaps left by
disciplinary-based
programs

They promote rigour
and excellence in
academic activities

Interdisciplinary
programs promote
flexibility in pedagogy
and research circles

Interdisciplinary
programs transcend
disciplinary programs

They promote sense of
newness of the subject
among students

The call for interdisciplinarity at KAU is evident in the mission of its
Curriculum Development, presented earlier. Hence it is time for KAU to
put its energy and enthusiasm for something different and new dubbed
‘KAU interdisciplinary programs’. The Saudi New Economic 2030 Vision
introduced in 2016 has compelled local higher education institutions to
redress themselves in different ways so as to respond to the complex labor market needs. These responses include re-missioning their academic
programs, internationalizing their policies and practices, benchmarking
their programs with international institutions, competing for global ranking and outlooks, seeking international accreditation and other discourses

Innovation and
creativity require
interdisciplinary
knowledge

They respond to the
immediate needs of
the market

Interdisciplinary
programs solves real
world problems in
ecological ways

Interdisciplinarity
“breaks down the sharp
dividing line between
knowledge and reality
as well as between
university and society”

of new public management in HE contexts. 2016 onward is considered a
remarkable time in the history of Saudi HE landscape where innovations,
novelties, and creativities are expected to thrive. Through key performance
indicators, local HE bodies are now demanded to adhere to Saud 2030 vision’s direction, and its national transformation plan and priorities. In this
climate, policymakers and academic leaders have to devise different strategies to proactively meet the expectations, demands and needs of the
government as well as job market needs. This is done by serious reforms
charged with a sense of ‘Self-Branding’ at such levels as policy, curricula,
pedagogies and assessment practices.

6

for KAU in Jeddah, Saudi Arabia. This, indeed, begs the question of why
interdisciplinary programs at KAU matters? The mission of the Curriculum
Center at KAU reads as follows:
“Developing university educational programs and curricula in accordance with the needs of the labor market and the vision of the kingdom
2030 using the latest international academic standards”.
Central to the above mission is the symbiotic relationship between
curricula and educational programs that aim to prepare Saudi students to
today’s complex job market needs as well as to the new economic 2030
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vision of the country which constantly calls for the adoption of Mode 2
Knowledge Production. Internationalization of education policy, curricula,
pedagogies and research circles is also key in this context. If KAU wants to
be responsive to the “grand challenges” (Frodeman, 2014, 151), it has to
restructure its courses, programs, specializations and degrees. KAU has to
establish its own ethos. Before presenting the interdisciplinary model for
KAU, the following sections address three important points: (i) the benefits
of moving from disciplinary-based education to interdisciplinary-based
education at KAU, (ii) how to connect interdisciplinary with disciplinary,
and (iii) how to bridge disciplines at epistemological levels.

Interdisciplinarity
The concept of interdisciplinarity, broadly speaking, refers to something
emerging from/between different disciplines. It gained currency back in
the late 1960s. Specifically, in 1972, the OECD—Organization for Economic
Co-operation and Development published a seminal work on interdisciplinarity which calls for the adoption of the concept in teaching, research
circles and university organizational structures. Since then, the number of
HE institutions offering interdisciplinary programs increases dramatically
across global HE institutions, especially in North America, Australia and
Europe. Operationally, the term ‘interdisciplinarity’ according to the OECD
(1972, pp. 25-26) is classified into four common categories. These are as
follows:
Multidisciplinary refers to the juxtaposition of different disciplines
within particular colleges or universities. These disciplines sometimes have
no connection to each other; for instance, art, mathematics plus history.
Pluridisciplinary refers to the juxtaposition of a wide range of disciplines. These disciplines are often assumed to be related or connected to
one another.
Interdisciplinary refers to “the interaction among two or more different disciplines”. The interaction usually occurs at different levels including
methodologies, epistemologies, and terminologies, to name a few.
Transdisciplinary refers to “establishing a common system of axioms
for a set of “disciplines”.
Today, while some universities offer multidisciplinary degrees or qualifications, others offer interdisciplinary degrees. There are also universities
that offer transdisciplinary degrees/ programs. The concept of interdiscipli-

narity, all in all, has been classified and categorized differently by different
HE institutions to reflect their multiple interests, calculations and aspirations. Some HE institutions have incorporated interdisciplinarity into their
curricula, and statements about program learning outcomes. Others have
used interdisciplinarity approaches in their teaching as well as research circles. For instance, the interdisciplinarity endeavors are reflected in the case
of University of Melbourne website in Australia as follows: our university
has “the flexibility to take on the many challenges of a 21st century global
work environment...” (2014 cited in Millar, 2016, p. 475). On the other hand,
The University of Tasmania, Australia describes its recent orientation to interdisciplinarity as follows: offering students opportunities to “learn from a
multi-disciplinary team with a variety of experiences and knowledge … [to
develop] … skills and deepen understanding to make a difference in your
own life and that of others” (2013 cited in Millar, 2016, p. 475). Elsewhere,
the University states that
“Our curriculum reflects our belief that adherence to traditional disciplinary boundaries has potential limitations insofar as understanding contemporary economic, social and political problems. To address
these issues we encourage multi-disciplinary study to enhance students’ capacity to draw upon other norms and models of understanding”. (2015 cited in Millar, 2016, p. 475)
The above examples reflect that interdisciplinary programs are construed as a way of solving socioeconomic and political problems. They also
suggest that there are multiple ways and approaches that HE institutions
can employ to realize interdisciplinary claims in their programs. The primary purpose of this document is to propose an interdisciplinary model
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Characteristics of Discipline-Based Programs Across Saudi HE Institutions
Similar to HE institutions in different parts of the world, disciplines in
the context of Saudi HE institutions are conceptualized as follows:
“Disciplines are kinds of collectivities that include a large proportion of
persons holding degrees with the same differentiating specialisation
name, which are organised in part into degree-granting units that in
part give degree-granting positions and powers to persons holding
these degrees; persons holding degrees of this particular specialised
kind are employed in positions that give degree-granting powers to
them, such that there is an actual exchange of students between different degree-granting institutions offering degrees in what is understood to be the same specialization” (Turner, 2000, p. 47).
Simply put, the characteristics of disciplines in the context of the Saudi
HE system entails three aspects
i.

‘scientific-epistemological approach’,

ii.

‘disciplines in relation to the needs of the society’,

iii. ‘organizational/institutional aspects of disciplines’.
Recently, HE institutions in different parts of the world, including Saudi Arabia have begun to express concerns pertaining to disciplinary programs. It has been argued that disciplinary programs could restrict the
range of information, weaken innovation and creativities and do not help
students solve real life problems and future challenges. HE institutions
have begun to call for the adoption of ‘interdisciplinary programs’ that
offer sustainable development goals. Within the Saudi New Economic
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2030 Vision market framework which invokes the adoption of Mode 2
Knowledge Production, KAU now has major responsibilities to re-dress itself and respond to the complex job market needs by becoming more (explicitly) interdisciplinary in its academic orientation and operation. This
raises the question of ‘what does interdisciplinarity mean?’

Disciplinarity Versus Interdisciplinarity
Disciplinarity
Etymologically, the term ‘discipline’ as a “branch of instruction or education” is dated back to the 14th century. It originated from the Old
French and Latin. It refers to descepline “discipline” in the Old French and
“discipline” in Modern French. In “the Latin, disciplina” means “instruction
given, teaching, learning, knowledge,” also “object of instruction, knowledge, science, ……from discipulus “pupil, student, follower” (Online Etymology Dictionary, https://www.etymonline.com/search?q=discipline).
Historically speaking, as a mode for academic practice in higher education settings, the term ‘discipline’ was first introduced with the creation
of universities in the western world. It has been reported “that disciplinary structures originated in the 18th century in the US, and mid-19th
century in the UK” (see, for example, Chandler, 2004; Hearn, 2003). An
academic discipline is a field of science with its knowledge, theories,
methodologies, contents, concepts and assumptions. It also has its own

research methods, and institutional structures as well.
In the context of Saudi HE institutions, disciplinary structures emerged
with the establishment of a higher education system in the country. Specifically, King Abdul Aziz University, since its foundation back in 1967, was
structured in rigid disciplines, programs and specializations across its various colleges and institutions. Today, its main branch in Jeddah offers tens
of disciplines (specializations) ranging from diploma to undergraduate
to graduate levels. These disciplinary programs are introduced to ensure
that Saudi citizens are educated in specialized fields or degree programs
that could enable them to contribute to the development of the country.
What are the characteristics of disciplinary programs across Saudi HE institutions?
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Introduction
Recently, in response to complex socio-economic and political challenges, discipline-bound higher education institutions (i.e., universities
and colleges) worldwide have been showing growing interests in interdisciplinary education. Through the adoption of interdisciplinary policy,
curricula, pedagogies and research circles, HE institutions worldwide are
aiming to play the role of knowledge transmitters as well as contributors
to a sustainable future. For global higher education institutions, interdisciplinary education is now construed as an effective model that could help
them establish a university-industry partnership, and at the same time
proactively respond to social and economic needs of their countries. The
purposes of this document are fivefold:
I.

to offer epistemological and theoretical orientations to differences
between ‘disciplinarity’ and ‘interdisciplinarity’ so as to help policymakers, curriculum specialists, educators and other stakeholders at
King Abdul Aziz (KAU hereafter) develop conceptual understandings surrounding their meanings, scopes and natures

II.

to introduce the concept of interdisciplinarity; its origin, and its associated concepts in order to help key stakeholders at KAU develop
their own operational definition of interdisciplinary education

III. to propose an interdisciplinary model for KAU
IV. (to offer directions for realizing interdisciplinary claims (policy) at
KAU
V.

1

to acknowledge potential challenges

This document emphasizes that discussions or initiatives about interdisciplinarity policy and practice should always take into account institutional/organizational structures and capacities, government regulations
and rules as well as interdisciplinary programs in relation to local capacity
building. The 21st century is marked as the interdisciplinary stage where
HE institutions have been facing enormous pressures from complex labor
markets. They are compelled to devise relevant frameworks for “the acquisition and dissemination” of knowledge and skills responsive to complex
and yet constantly changing labor markets.
It must be acknowledged that, since its inception in 1967, King Abdul
Aziz University is structured around rigid disciplines (i.e., disciplinary-based
programs/degrees). Indeed, such governance structures may pose serious
challenges for ambitious policymakers and leaders at KAU whenever they
attempt to bring new interdisciplinary policy directions to existing operations of the university. In the context of recent “epistemic and instrumental
calls for interdisciplinarity” at KAU, this document serves as a roadmap that
could help policymakers and other key stakeholders to establish a culture
of shared vision/mission and responsibility. It MUST be stated that in today’s complex global HE markets, commitment is key in realizing and sustaining interdisciplinary education at KAU. Importantly, also, “identity and
visibility are crucial for advancing interdisciplinary claims” (Marshall, 2015,
p. 154) within a given higher education institution. Simply put, KAU has
to re-mission its academic programs, and build its own interdisciplinary
‘ethos’ so as to face the complex world of tomorrow.

Contents
Introduction.................................................................................................................................................................................................................................................................................................1
Disciplinarity Versus Interdisciplinarity....................................................................................................................................................................................................................2
Characteristics of Discipline-Based Programs Across Saudi HE Institutions...............................................................................................................3
Why Interdisciplinary Programs at KAU....................................................................................................................................................................................................................6
Connecting Interdisciplinary with Disciplinary...............................................................................................................................................................................................7
Development Stages of Interdisciplinary Programs..................................................................................................................................................................................9
Interdisciplinary Model for KAU..........................................................................................................................................................................................................................................13
Interdisciplinary Curricula ........................................................................................................................................................................................................................................................15
Common Challenges in Interdisciplinary Programs .................................................................................................................................................................................21

3

1

