العلم وتداخل تخصصاته
المقدمة
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أ.د .مضر خلٌل عمر( )
تختلؾ الشعوب فٌما بٌنها بالكثٌر  ،ولعل اهم ما تختلؾ به وتمٌز نفسها عن ؼٌرها به
هو تسابمها فً نمل العلوم والتمنٌات الحدٌثة واالرتماء الحضاري بشعوبها وامتالن ناصٌة العلم
فً مؤسساتها التعلٌمٌة وـخذ المبادرة فٌه  .وكل شعب ٌحاول تحمٌك ذلن وفك منظوره و
استٌعابه  ،وهوٌته الفكرٌة  ،ولدرته الذاتٌة  ،وطبٌعة لٌادته السٌاسٌة وأهدافه ورؤٌاه لمستمبله .
والبعض ٌتصور ان امتالن التمنٌة الحدٌثة كاؾ ألن ٌنتمل حضارٌا  ،ناسٌا ان الحضارة كل
متكامل  ،وتلن التً تستورد دون ان إستٌعاب كٌفٌة استثمارها بشكل سلٌم لالرتماء داخلٌا تبمً
الفرد والمجتمع متنالضٌن مع الذات والعٌش بؽربة مذمومة .
وٌرى البعض ان نشر التعلٌم افمٌا وسٌلة لالرتماء الحضاري ( ،زٌادة عدد المؤسسات
التعلٌمٌة)  ،وأما التطور العمودي فً التعلٌم (استحداث دراسات علٌا) ففً الؽالب ٌاخذ صٌؽا
شكلٌة دون ان ٌحمك تطورا علمٌا حمٌمٌا  .فكم من حامل شهادة جامعٌة ٌجهل ما هو العلم ؟
ولم ٌدرس فلسفة العلم ؟ وماهً المدارس الفكرٌة فً تخصصه ؟ فهل السبب وراء ذلن النظام
التعلٌمً ؟ وأي من عناصره ٌكمن فٌها الخلل  :المنهج التعلٌمً  ،المعلم و مستوى تأهٌله ،
الوسابل والطرابك التعلٌمٌة المعتمدة ؟ داخل لاعات الدرس وخارجها ؟ ام أن السبب الحمٌمً
راجع الى طبٌعة النظام االجتماعً – السٌاسً المابد للعملٌة التربوٌة والمسٌطر على العملٌة
التعلٌمٌة ؟
لٌست االجابة عن هذه التساؤالت هدؾ هذه الممالة  ،بل الممصود التعرٌؾ  ،لمن ٌرٌد
ان ٌعرؾ  ،بالعلم واالتجاهات العلمٌة الحدٌثة  ،تداخل التخصصات على وجه التحدٌد  .ولد
كان  ،ومازالت عملٌة التعلٌم عندنا محصورة بتحفٌظ معلومات منضدة ولٌس تعلٌم عملٌة
التفكٌر واسالٌبه واهدافه  ،دون تعلٌم التلمٌذ كٌؾ ٌتعلم ذاتٌا  ،كٌؾ ٌطور معرفته وٌستثمر ما
تعلمه فً المدرسة فً حٌاته الٌومٌة  .إنه تعلٌم صوري لٌس له صلة بالحٌاة الٌومٌة التً
نعٌشها  .وإذا اضٌؾ شًء جدٌد للمنهج الدراسً ففً الؽالب الؼراض سٌاسٌة تخدم فبة معٌنة.
فالتعلم  ،عند العامة  ،سبٌل لنٌل شهادة ولٌس بمصد التأهٌل المهنً للعمل التخصصً وخدمة
المجتمع .
ساحاول فً هذا الممال تسلٌط الضوء على بعض المفاهٌم السابدة التداول  ،والتً اعتمد
انها ٌشوبها الؽموض عند الكثٌرٌن  .فماهو العلم  ،وماهو المنهج التطبٌمً فً العلم  ،وماهو
التفكٌر المكانً وما دوره فً تاللً التخصصات واشتراكها فً االبحاث والدراسات  ،ماهً
ماهٌة الدراسات المتداخلة التخصصات  ،وماهً الدراسات المتعددة التخصصات  ،وماهً
العلوم الحدودٌة  ،وماهً حافات العلوم  ،واخٌرا ولٌس آخرا  ،اٌن نحن من كل هذا  .وسوؾ
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ال اخوض فً تفاصٌل تزٌد التشوش  ،بل سٌبمى اعتمادي على مصادر محددة  ،أترجم منها
وبتصرؾ  ،ما له عاللة بموضوع هذا الممال .

تعريف العلم
اصل كلمة  scienceالتٌنً ٌعنً المعرفة  ، knowledgeوهو ٌمثل مشروعا نظامٌا
لبناء المعرفة وتنظٌمها بشكل تفسٌرات لابلة لالختبار والمٌاس وفٌه تولعات عن الكون  .والعلم
المعاصر ممسم الى العلوم الطبٌعٌة والعلوم االجتماعٌة  ،والعلوم المنهجٌة  formalالتً
تدرس المنطك والرٌاضٌات  .واالخٌرة ال تعتمد المالحظات التجرٌبٌة على خالؾ النوعٌن
االخرٌن  .اما النظم المعرفٌة  Disciplinesفتنضوي ضمن العلم (مثل الهندسة والطب وتعد
من العلوم التطبٌمٌة) وتشكل للبه النابض ،اما الفلسفة والمنطك فهما عمل العلم المفكر )i( .
لد تجلب كلمة علم الى الذهن صورا مختلفة  ،كتاب سمٌن  ،سترة مختبر بٌضاء و
مجهر  ،تلسكوب  ،عالم طبٌعة فً الؽابات المطٌره  ،معادالت رٌاضٌة  ،سفٌنة فضاء وؼٌرها
 ....جمٌعها تعرض بعض من معطٌات العلم وذلن الن للعلم اوجه عدٌدة  ،وان الصورة
الكاملة للعلم اكثر من اي من هذه الصور الذهنٌة  .فالعلم ٌشكل جسما و معالجة معرفٌة  .ففً
المدارس لد ٌبدو العلم كتجمٌع حمابك ثابتة منفصلة عن بعضها البعض منضدة فً كتب دراسٌة
ٌمتحن بها ذكاء الطلبة ولدرتهم على التذكر  .وفً الوالع فان العلم هو عملٌة اكتشاؾ للحمابك
المنفصلة عن بعضها البعض ظاهرٌا وربطها ببعضها لتكون استٌعابا كامال وشامال للعالم
المحٌط بنا  .وتتمثل اهمٌة العلم فً -:
-

-

-

-

العلم بحد ذاته  ،مثٌر  excitingألنه طرٌمة الكتشاؾ العالم وكٌؾ تعمل االشٌاء هذا الٌوم
وكٌؾ كانت تعمل فً الماضً  ،وكٌؾ ٌمكن أن تعمل فً المستمبل  .والعلماء متحفزون
لمعرفة شًء جدٌد لم ٌعرؾ من لبل  .فعملٌة االكتشاؾ وتكوٌن معرفة من المعلومات
والبٌانات لها لذتها الخاصة .
والعلم مفٌد  ،فالمعرفة المنتجة من لبل العلم ذات سلطة و والعٌة  ،حٌث ٌمكن استخدامها
لتطوٌر التمنٌات و معالجة االمراض و الكثٌر من االنواع االخرى من المشاكل التً
تواجهنا ٌومٌا .
العلم دٌنامً  ،وبشكل مستمر ٌشذب وٌوسع المعرفة  ،وبهذا فانه ٌمودنا الى تساؤالت عن
حٌاتنا وطرزها ومستوٌات المعٌشة فٌها  ،اضافة الى تساؤالت جدٌدة عن مستمبل البحوث
والدراسات وكل شًء  .فالعلم لٌس له نهاٌة .
والعلم مسعى انسانً عالمً ٌ ،شارن به جمٌع الناس  )ii( .فالعلم لٌس ممٌدا بمكان او
شعب دون آخر  .فكل انسان على وجه االرض ٌمكن ان ٌسهم فً رفده بالجدٌد طالما لد
تاهل لذلن وتوفرت له الظروؾ و المستلزمات .

المنهج التطبيقي في العلم
بهدؾ توضٌح مفهوم التطبٌك  ،من الضروري التساؤل ماذا نطبك ؟ ولماذا نطبك ؟
ٌطبك المرء عادة فكرة او منهجا او لاعدة او لانونا  ،ولكل من هذه التطبٌمات اهدافا معلنة
وأخرى ؼٌر معلنة  .وفً الحمل العلمً نطبك الفرضٌات لنتحمك من صوابها او المنهج أو

لنختبر صواب فكرة ما  .أي إن التطبٌك فً صلب العلم ومن طبٌعته  ،ألن العلم مبنً على
افتراضات تتطلب التحمك من صوابها من عدمه  ،و صوابها المتكرر زمانٌا ومكانٌا ٌوصلها
الى مرحلة التعمٌم  ،و بمٌاس درجة التعمٌم والعوامل المؤثرة تسن المواعد  ،التً لد تصاغ
رٌاضٌا الحما لتكون لوانٌن  .والموانٌن بدورها تمثل اعمدة ترتكز علٌها النظرٌات ،
والنظرٌات هدؾ العلوم جمٌعا ٌ .ضاؾ الى ذلن  ،أن لكل تخصص علمً منهجه البحثً فً
التمصً للوصول الى (الحمٌمة المنشودة ) ،والمنهج خاضع للتطبٌك اضافة الى كونه سبٌل من
سبل الوصول الى هدؾ التمصً العلمً  .بعبارة أدق  ،ال علم بدون تطبٌك  .ولكن ،
الممصود هنا تطبٌك المعرفة العلمٌة والخبرة المهنٌة (التخصصٌة ) فً الحٌاة الٌومٌة لتحمٌك
هدؾ عام  ،تمدم المجتمع واالرتماء به حضارٌا  .وٌمٌز البعض بٌن العلوم االساسٌة Basic
والعلوم التطبٌمٌة  ، Appliedوفً الوالع فان العاللة بٌنهما حلمٌة  ،فال تطبٌك بدون اساس ،
ونتابج التطبٌك تشكل تؽذٌة استرجاعٌة  Feed backللعلم االساس لتؽنٌه وتعزز موجوده .
ولد صاحب ظهور مفهوم التطبٌك بروز مفاهٌم واتجاهات فكرٌة عززته و حفزته ،
ففً التخطٌط ساد مفهوم المعرفة المفٌدة  ، Useful Knowledgeوعند الباحثٌن عد المسح
المٌدانً لبل المٌام باي فعل  Survey before actionمنهجا واسلوبا ال ؼنى عنه  ،ومن ثم
تبعتها بحوث  Problem oriented researchموجهة لدراسة المشاكل التً ٌعانً منها
المجتمع  ،وهكذا .وجمٌع هذه ممصدها الوصول الى معرفة علمٌة موثمة(على اختالؾ انواعها
ومستوٌاتها ) والتً بدورها تمثل مصدر لوة للفرد والمجتمع  ،وأن على صانعً المرارات
وراسمً السٌاسات ومنفذٌها االفادة منها ومن خبرابها)iii) .
فالمنحى التطبٌمً  ، Applied Approachالذي تنامى بسرعة عالٌة بعد الحرب العالمٌة
الثانٌة بهدؾ اعادة اعمار ما دمرته الحرب من التصاد و عمران وما نتج عنه من تؽٌرات
دٌموؼرافٌة وتباٌنات مكانٌة  ،دفع الباحثٌن من مختلؾ التخصصات العلمٌة الى ابتداع
اتجاهٌن جدٌدٌن :
( )1االشتران فً فرق عمل تضم تخصصات علمٌة متعددة تبحث فً ظاهرة معٌنة لها
أثرها على المجتمع ومستمبله (الجرٌمة  ،البطالة  ،التنمٌة  ،التباٌن فً مستوى الخدمات
الممدمة  ،وؼٌرها)  ،وفً الؽالب تفٌد نتابج هذه الدراسات صانعً المرارات وراسمً
السٌاسات فً الدولة  ،خاصة بعد االنتمال من نظام الحكم المركزي الى الصٌؽة
الالمركزٌة لمعالجة التباٌنات المكانٌة وتحمٌك العدالة االجتماعٌة بٌن ابناء الوطن  .لذا
ظهر ما ٌعرؾ بالسٌاسات المكانٌة  Area Based Policiesبالدراسات المتداخلة
التخصصات  ،والدراسات المتعددة التخصصات  ،وحافات العلوم .
( )2لما كانت معظم الظواهرالطبٌعٌة والبشرٌة  ،ذات بعد مكانً  ،تسارعت المؤسسات
العلمٌة والمهنٌة لتطوٌر تمنٌات تعتمد المكان لجمع البٌانات و تحلٌلها ورسم السٌاسات
على اساس متطلبات المكان  ،فمد تنامت الحاجة الى التفكٌر المكانً Spatial
 ، Thinkingوجعل المكان محورا للدراسة والتمصً  ،وتعلٌم الطلبة ذلن وتدرٌبهم علٌه
لبل واثناء التخصص العلمً .

التفكير المكاني
المناهج الدراسٌة ال تعلم الطلبة كٌفٌة ملا خزان السٌارة  ،وال كٌؾ ٌجمعون مالعٌب
االطفال المبعثرة  ،وال كٌفٌة استخدام الخارطة لمعرفة االتجاه  .وهذه النشاطات تعالج من
خالل التفكٌر المكانً والتدرٌب علٌه  .والتفكٌر المكانً خبرة تستخدم ٌومٌا  ،فً مكان العمل،
وفً العلوم لحل مشاكل باعتماد مفاهٌم المجال ( spaceالفضاء)  ،والعرض البصري
والتعلٌل المكانً للموضوع لٌد الدرس  .فمن خالل التمثٌل البصري لعاللات متؽٌرات
التركٌب المكانً بمفردات الموالع  ،المسافات  ،االتجاهات  ،االشكال  ،واالنماط ٌمكن
استٌعاب وتحلٌل خصابص االشٌاء والعاللات فٌما بٌنها  .وٌمكن تعلٌم التفكٌر المكانً لجمٌع
الطلبة باستخدام ادوات مصممة بشكل مناسب  ،تمنٌات و منهج دراسً  .وتاتً هذه االدوات
باشكال مختلفة  ،من البسٌطة مثل للم الرصاص والورلة الى تمنٌات متمدمة مثل برامج نظم
المعلومات الجؽرافٌة  . GISوال ٌشترط ان تدرس هذه النظم كمادة دراسٌة مستملة  ،بل ٌمكن
اضافة مبادبها واسسها االولٌة الى المواد التً تعتمد تطبٌمات لها  ،من رٌاضٌات وهندسة
وجؽرافٌا وؼٌرها  .وبعض الطلبة جٌدون فً التعلٌل المكانً  ،فباالمكان تنمٌة لدراتهم هذه
وتحفٌز الرانهم لتعلم التفكٌر المكانً واالفادة منه فً حٌاتهم الٌومٌة .
فً الولت الراهن لٌس هنان معاٌٌر  ، Standardsوعلى اي مستوى  ،للتفكٌر
المكانً ،وبدون المعاٌٌر التً تعمل كادلة  Indicesال ٌمكن تمٌٌز التفكٌر المكانً عن ؼٌره
من انواع التفكٌر وتعزٌزه فً لاعات الدرس وخارجها  .والن التفكٌر المكانً ال ٌنحصر
بتخصص علمً محدد  ،لذا فان معاٌٌر التفكٌر المكانً ٌجب ان تطور لتضم ادلة عامة عن ما
ٌحتاجه الطلبة فً التفكٌر المكانً من مفاهٌم كً ٌتعلموا كٌفٌة تطبٌمها عند معالجة مشاكل
تتحدى مواضٌع تشترن بها تخصصات علمٌة عدة  .وان تربط هذه المعاٌٌر مع معاٌٌر
التخصص العلمً وان تتكامل مع اكبر عدد من الموضوعات وبمستوٌات  Scalesعدة لدر
االمكان  .وستمود المعاٌٌر الجدٌدة الى تحدٌث الطرابك التعلٌمٌة ومناهجها وتدرب المعلمٌن
والطلبة و تمدم طرلا جدٌدة لتمٌٌم مستوٌات التفكٌر المكانً وانجاز االدوات التعلٌمٌة
المستخدمة .
و برمجات نظم المعلومات الجؽرافٌة من ابرز االدوات التً تعلم التفكٌر المكانً  .انها
نظم متكاملة من الجزء الصلب و البرمجٌات (الجزء المرن) المصممة الدارة و معالجة
وتحلٌل و نمذجة وعرض بصري للبٌانات  .وهً تسمح للمستخدم التساؤل عن البٌانات
و انجاز عملٌات تتعلك بماعدة البٌانات المكانٌة  .و تستخدم نظم المعلومات الجؽرافٌة فً العالم
الحمٌمً لمعالجة مشاكل مهمة مثل  :تحدٌد اٌن تبنى الطرق الجدٌدة  ،الحجم السكانً الذي
سٌتضرر من الفٌضانات او الحرابك  ،والتؽٌرات المتولعة فً استعماالت االرض  ،وهكذا .
لذلن من الضروري ان ٌتدرب الطلبة على استخدام هذه النظم لضمان الحصول على مهن
علمٌة وتمنٌة مثل  :مخطط مدن  ،معماري  ،ادارة الطوارئ  ،و ادارة حركة النمل الجوي ،
والعدٌد ؼٌرها  .ان تهٌبة الطلبة للعمل المستمبلً ضرورة وطنٌة  ،وجوهري جدا ان ٌتدربوا
على خبرات تمنٌة امتلكها العالم برمته  .فجمٌع الطلبة ٌنتفعون من تعلم التفكٌر المكانً  ،وذلن
النه تتكامل به وتتٌسر به عملٌة معالجة المشاكل المتعددة التخصصات )iv( .

اشتراك التخصصات العلمية في الموضوعات
لٌل ان العلوم تشترن فً المنهج وتختلؾ فً الموضوع  ،وفً الوالع هنان موضوعات
تدرس من لبل اكثر من تخصص علمً واحد  .واالمثلة عدٌدة  ،ومع تطور العلوم واتساع
المساحة التً تؽطٌها تخصصاتها فً دراساتها تتاللى وتتشابن مع تخصصات العلوم االخرى.
وٌمكن تشبٌه العلوم بشجرة وافرة الظالل  ،جذورها ممتدة فً االرض طلبا
للمعلومات والبٌانات  ،و جذعها ٌمثل فلسفة العلم ومنطمه الذي ٌوحد الشجرة وٌعطٌها
استمامتها و شموخها وشكلها  ،و االؼصان الممتدة بكل االتجاهات تمثل التفرعات العلمٌة
الربٌسٌة (اجتماعٌة  ،انسانٌة  ،طبٌعٌة  ،وؼٌرها)  ،والتً بدورها تنتج تفرعات ادق والتً
تمتد لتتاللى مع االؼصان االخرى  ،ولد تتشابن معها  .هكذا هو العلم  ،ال ٌعٌش بدون
المعلومات والبٌانات  ،و بدون الجذع (فلسفة ومنطك) ال لٌام للشجرة  ،وعلى االؼصان
(التخصصات العلمٌة) ان ترفد الشجرة بكل جدٌد تنتجه بعد معالجة اشعة الشمس للمستلم من
ؼذاء (من التربة والماء)  .فالدراسات  ،عامة  ،والمتداخلة التخصصات هً التً تمد شجرة
العلم بما ٌموٌها و ٌسندها للعٌش و العطاء وٌطٌل عمرها .
هنان مفهومان للدراسات المتداخلة التخصصات  ،االول ٌهتم بدرجة التكامل فً
التخصصات المعنٌة والمشاركة فً الدراسة لتعطً المعنى الكلً للدراسة  ،وعملٌة التكامل
تتم من خالل الخلط والربط بٌن االفكار واعادة تركٌبها  ،وكذا البٌانات والمعلومات ،
المناهج البحثٌة  ،االدوات المستخدمة  ،المفاهٌم و\او النظرٌات بٌن التخصصات
المشتركة .وبالممابل هنان من ٌفهم التداخل بٌن تخصصٌن او اكثر بانه اي شكل من
الحوار او التفاعل مع التملٌل الى الحد االدنى من التشوش  ،او رفض لدور التكامل بٌنها .
ولكن ٌ ،رى البعض ان التكامل هو الهدؾ من العمل المشترن بٌن التخصصات وذلن النه
ٌعالج التعمٌد فً الموضوع لٌد الدرس  .وتتنامً الكتابات التً تربط بٌن التكامل بٌن
التخصصات فً مٌادٌن البحث والتعلٌم  ،مع االهتمام بتطوٌرنظرٌة تعنى بذلن  ،مؤكدٌن
ان التكامل طبٌعً وممكن تحمٌمه .
اكادٌمٌا  ،فان مصطلح  disciplineالذي ٌعنً نظام او فرع من المعرفة ٌمصد به
فرع تخصصً محدد من البنٌة المعرفٌة مثل الفٌزٌاء  ،علم النفس  ،او التارٌخ  .ولهذه
التخصصات طرلا مختلفة فً التعبٌر عن نفسها و عن المشاكل التً تبحث فٌها ،
والموضوعات والمسابل التً تشكل موضوعات التمصً والدراسة فٌها  .وكل تخصص
اكادٌمً له تارٌخه  ،واشٌاءه المتفك علٌها  ،وكذلن هنان موضوعات علٌها خالؾ و جدل،
والتخصص العلمً له مجتمعه االكادٌمً المهتم بتدرٌسه والتعلم والتعمك فً مٌدانه  .وكل
تخصص له ما ٌمٌزه عن ؼٌره بعوامل عدٌدة  ،مثل  :االسبلة التً ٌسألها عن العالم ،
المنظور او النظرة للعالم  ،مجموعة االفتراضات المعتمدة  ،والطرابك المستخدمة لبناء
المعرفة (حمابك  ،مفاهٌم  ،نظرٌات)  .والمجتمع التخصصً االكادٌمً ممٌز بالظاهرة
التً ٌدرسها  ،وتمدٌم مفاهٌم مركزٌة و صٌاؼة نظرٌات  ،واعتناق طرابك تمصً محددة ،
وتوفٌر اجواء للمشاركة البحثٌة و المهنٌة تجمع اعضاء مجتمعه  .وكل تخصص له
عناصره المحددة  :الظاهرة التً ٌدرسها  ،االفتراضات التً ٌعتمدها  ،نظرٌة المعرفة
التً تموده  ،المفاهٌم المتفك علٌها  ،نظرٌاته  ،والطرابك البحثٌة التً تمٌزه عن ؼٌره .
وجمٌع هذه الخصابص متداخلة ببعضها البعض و تنضوي تحت المنظور الكلً
للتخصص  .والتارٌخ نموذجا لهذا النه ٌحتوي جمٌع هذه المعاٌٌر  .فمادته المعرفٌة تشمل
العدٌد من الحمابك (كل شًء مسجل فً تارٌخ االنسان)  .ودراساته تحتوي عددا هابال من

المفاهٌم واالفكار (االستعمار  ،العنصرٌة  ،الحرٌة  ،الدٌممراطٌة)  .ولد انتجت االبحاث
فٌه نظرٌات عن تحول االشٌاء عن مسارها (مثال  :نظرٌة الرجل العظٌم المابلة بان
الحرب االهلٌة االمرٌكٌة دامت طوٌال و كانت دموٌة الن ابراهام لنكولن اراد اصدار بٌانا
عن تحرٌر العبٌد عام  ، )1662والعدٌد من المؤرخٌن جاهد لٌكون منظرا لذلن .
وتخصص التارٌخ ٌستخدم طرابما بحثٌة منوعة تشمل المراءة المتمعنة والتحلٌل النمدي
للمصادر االولٌة (مثل  :الرسابل  ،وثابك رسمٌة) والمصادر الثانوٌة (الكتب  ،المماالت)
لٌمدم صورة متكاملة عن حادث ماض او اشخاص ضمن زمان ومكان معٌنٌن .
تصنؾ التخصصات التملٌدٌة الى ثالث فبات عرٌضة  ،تاتً فً الفبة االولى العلوم
الطبٌعٌة لتخبرنا عن العالم ومن اي شًء صنع  ،وتصؾ الكٌفٌة التً تركب منه لٌشكل
شبكة معمدة متداخلة النظم  ،كما تصؾ سلون هذه النظم فً مكان معٌن  .وتهدؾ العلوم
االجتماعٌة الى تفسٌر عالم االنسان بمصد االستشراؾ المستمبلً للمجتمع و تحسٌنه .
والتخصصات االنسانٌة تعرض طموحات االنسان وتفسر انجازاته و تجاربه وتمٌمها ،
وتسعى نحو طبمات من المدلوالت والمعانً و تصٌؽها فً نصوص مكتوبة  ،اضافة الى
منتجات و ممارسات ثمافٌة  .إضافة الى الفبات المذكوره آنفا  ،هنان الفنون الجمٌلة  ،التً
تضم  :االدب  ،الرلص  ،الموسٌمى  ،والمسرح  .وتختلؾ عناصرها كلٌا عن تلن التً فً
التخصصات االنسانٌة  .وللمٌادٌن التطبٌمٌة مكانا بارزا فً االكادٌمٌات المعاصرة  ،حٌث
تشمل ادارة االعمال بتخصصاتها الفرعٌة (المالٌة والتسوق واالدارة)  ،و تخصص
االتصاالت (االعالنات  ،الصحافة  ،الخطابة)  ،وتخصص العدالة و علم االجرام  ،العلوم
التربوٌة  ،الهندسة  ،المانون  ،الطب  ،التمرٌض  ،والخدمة االجتماعٌة .
إن الخط الفاصل بٌن التخصص و الموضوعات التً تداخلت فٌها التخصصات بدأ
ٌتشوش فً السنٌن االخٌرة  ،وذلن ألن هذا النوع من الدراسات ٌتعدى حدود التخصصات
التملٌدٌة وٌضم تنوعا كبٌرا من التفاعل ٌمتد من المجموعات ؼٌر الرسمٌة لالكادٌمٌن الى
مجتمعات تعلٌمٌة وبحثٌة موثمة رسمٌا  .ومن االمثلة التً تذكر فً الؽالب علوم االعصاب
 neuroscienceوالكٌمٌاء الحٌوٌة  ،العلوم البٌبٌة  ،علم معالجة الذرات ، nanotechnology
البٌولوجٌا االرضٌة  ، geobiologyعلوم االستدامة والهندسة  ،علم نفس اللؽة  ،علم
موسٌمى الشعوب  ، ethnomusicologyالد راسات الحضارٌة  ،دراسات المرأة  ،الدراسات
الحضرٌة  ،الدراسات االمرٌكٌة  .والدراسات المتداخلة التخصصات تختلؾ عن التخصص
من حٌث االصل  ،والخصابص  ،والحالة  ،ومستوى التطور  .فمثال فان علم حٌوٌة
الجزبٌات  molecular biologyلد تطور استجابة لطفرة اكتشاؾ  DNAو تطوٌر تمنٌات
جدٌدة ذات صلة  .ولعله ٌجمع بعض خبرات ومعارؾ سلسلة واسعة من التخصصات
والخبرات فً الكٌمٌاء  ،الجٌنات  ،الفٌزٌاء  ،البكترٌولوجً ،علم الحٌوان  ،وعلوم النبات
فانه ٌمكن معالجة الكثٌر من المشاكل الطبٌة .
والتخصصات و المٌادٌن التطبٌمٌة و المتداخلة التخصصات لٌست صارمة وؼٌر
لابلة للتؽٌٌر  ،فهً تطور تراكٌبا اجتماعٌة وفكرٌة  ،وكذلن فانها تتاثر بالولت ٌ .عنً هذا
ان التخصص الٌوم لد ٌكون تخصصا ثانوٌا ضمن تخصص ربٌس معٌن  ،او فرعا له .
فعلم التارٌخ لبٌل اواسط المرن التاسع عشر كان دوره صؽٌرا فً المجتمع االكادٌمً حٌث
كان فرعا لالدب ولكنه نمى بسرعة كتخصص مستمل بعد ان تشبع بمعطٌات السٌاسة
وااللتصاد  .والٌوم تخصص التارٌخ محصن بشكل جٌد كتخصص علمً ضمن االنسانٌات
وله والءه للعلوم االجتماعٌة فً الولت نفسه .
ولد نمت التخصصات المتداخلة وازدهرت من خالل :

 )1فصل الباحثٌن موضوعا محددا عن هٌكلٌة تخصص معٌنا للتمصً فٌه ،
 )2ملء فراغ معرفً لم ٌهتم به من لبل التخصصات التملٌدٌة ،
 )3بالنمد الموجه لالبحاث ٌعاد النظر بحدود التخصصات و تتشكل معرفة جدٌدة تؤشر
فضاء و لواعد مهنٌة جدٌدة .
إن الكلمة  interdisciplinaryمكونة من ممطعٌن  inter :وتعنً بٌن  ،من خالل  ،فً
الوسط  ،او مشتك من اثنٌن او اكثر  .وتعنً كلمة  Disciplinaryحمل دراسً محدد او
تخصص علمً  .ومعظم الدراسات المتداخلة التخصصات تختبر مشاكل  ،مسابل  ،او
تجٌب عن تساؤالت هً من اهتمامات العدٌد من التخصصات (اهتمام مشترن فً
الموضوع او الظاهرة)  .فمثال دراسة الجرابم ٌهتم بها المختصون بالمانون  ،بااللتصاد ،
بالمجتمع  ،بعلم النفس  ،باالدارة  ،والجؽرافٌا  .ولكً تعد مشكلة دراسٌة ما متداخلة
التخصصات البد من لٌاس المسافة التً تفصلها عن كل تخصص ٌشترن فً دراستها
وفٌما اذا كانت المشكلة جوهرٌة لٌد التمصً متعددة االوجه او معمدة أم ال  .فالنمطة المهمة
هنا ان ال ٌكون التخصص هو مركز االهتمام بل أن ٌنصب تركٌز المشاركٌن فً الدراسة
على المشكلة او المسالة لٌد الدرس او السؤال الفكري الذي ٌواجه كل تخصص مشترن فً
الدراسة .
وعندما تكون المشكلة لٌد الدراسة من اهتمام تخصصٌن علمٌٌن او مهنٌٌن او اكثر
حٌنها تكون المشاركة االكادٌمٌة بمصد استٌعاب واضح لها عن طرٌك تمصٌها من لبل اكثر
من تخصص  ،والوصول الى نظرة شمولٌة ومتكاملة مشتركة  .وتشمل عملٌة التكامل هذه
استحداث ارضٌة مشتركة لوجهات النظر المتعارضة للتخصصات المشتركة بالدراسة .
وما تثمر عنه عملٌة التكامل هذه شًء جدٌد  ،ممٌز  ،بعٌدا عن و ٌتجاوز حدود اي
تخصص  ،وبهذا ٌتحمك تمدم فً االدران و تضاؾ معرفة جدٌدة  .وهذا ما ٌعرؾ
باالستٌعاب االكثر شمولٌة  ،ولد تصاغ نظرٌة شمولٌة عن الموضوع  .ولد ٌستخدم
االستٌعاب الجدٌد بطرابك ومماصد مختلفة بما فٌها صٌاؼة سٌاسات جدٌدة  ،إثارة اسبلة
بحثٌة جدٌدة  ،وانتاج تمنٌات وادبٌات جدٌدة  ،انه اضافة معرفٌة جدٌدة .
وٌمكن تلخٌص المعطٌات المهمة للبادبة  interبما ٌلً :
 اٌجاد مجال للتنافس والعمل المشترن بٌن التخصصات ، تحث على التكامل بٌن التخصصات عن طرٌك عملٌة التمحٌص بعمك فًالتخصص ،
 تنتج عملٌة التكامل استٌعابا شمولٌا ومتمدما للمشكلة او المسألة لٌد الدرس او اجابةعن تساؤل فكري لم تتم االجابة عنه بشمولٌة سابما ومن لبل تخصص واحد .
وكلمة دراسات  Studiesلها تارٌخها الطوٌل والمحترم (منذ نهاٌة الحرب العالمٌة
الثانٌة)  ،فمد اشارت سابما الى اللٌم جؽرافً (دراسات سوفٌتٌة) او حمبة زمنٌة (دراسات
عصر النهضة)  .و فً العمود الراهنة فمد تحولت الدراسات لتتخصص فً المجامٌع
الحضارٌة (النساء  ،االسبانٌة و االمرٌكان من اصول افرٌمٌة)  ،وبرز المصطلح اٌضا فً
العلوم الطبٌعٌة واالجتماعٌة على حد سواء  .وفً الحمٌمة فان برامج (الدراسات المتداخلة)
منتشرة فً االكادٌمٌات المعاصرة  .وفً بعض الحاالت نجدها حتى فً التخصصات
التملٌدٌة  ،فً االنسانٌات بالتحدٌد  ،التً اعادت تسمٌة نفسها مثل الدراسات اللؽوٌة
واالدبٌة .
كل تخصص علمً موثك له مركز معرفً ٌمٌزه عالمٌا  ،وهذا المركز ممسم الى
تخصصات ثانوٌة وتدرس ضمن مناهج دراسٌة معٌنة  .وتتباٌن مفردات هذه المناهج من
مؤسسة الى اخرى من حٌث العدد والعنوانات  .وعلى الرؼم من هذا التباٌن  ،فان خبراء

االختصاص ٌمٌزوها كموضوعات عن ؼٌرها وبانها تعود الى تخصصهم  .لذا فان
تخصص التارٌخ او علوم الحٌاة ال ٌشٌر الى نفسه كدراسات وذلن الن المنهج الدراسً
 curriculumموثك و ممٌز من خالل البحوث وموضوعات التدرٌس  .وهذا التنظٌم التملٌدي
لد تاثر بتكون برامج لدراسات متعددة التخصصات  multidisciplinaryمثل الدراسات البٌبٌة
والدراسات الحضرٌة  ،و التؽٌر الحاصل فً التخصصات الدلٌمة وتوسٌع مجاالتها  .ففً
البدء اضٌفت كلمة بٌبٌة الى المناهج الدراسٌة لبعض االلسام العلمٌة التخصصٌة  ،بٌنما
السام اخرى شاركت كلٌا فً مناهج دراسٌة وبرامج بٌبٌة جدٌدة  ،مثل البٌبات الجٌولوجٌة،
علم النفس البٌبً  ،المانون البٌبً  .كذلن الحال بالنسبة للدراسات الحضرٌة  .المشكلة هنا
انها لم تثمر  ،اال نادرا  ،تكامال بٌن التخصصات المتداخلة  ،وال الى االلتحام الشامل
لتشكل تخصصا جدٌدا  .فعلى سبٌل المثال  ،وبعد عمود عدة لٌس هنان تعرٌفا موحدا
ممبوال من الجمٌع لمصطلح (حضري  . )Urbanاالختالؾ فً ذلن مصطلح بٌبً
 ecologyالذي تطورت الدراسات المتداخله فٌه لتثمر تخصص التصادٌات بٌبٌة
. ecological economics
ولد لٌل بان برامج الدراسات المتعددة التخصصات ال ترتبط عادة بالتكامل  ،لذا من
الضروري توضٌح ان التكامل هو جزء من الدراسات المتداخلة التخصصات  .وٌعود ذلن
الى سببٌن  :االول  ،ان المصطلح مبنً على نشاط مصمم لخبراء تخصصٌن ذوي صلة
بالمشكلة لٌد الدرس  ،والثانً  ،فان مصطلح دراسات ٌعنً ادران النمص والحاجة فً
الخبرة والمعلومات والتركٌب المعرفً السابد فً التخصص  .وبرامج الدراسات بشكل
عام تمثل تحدٌا جوهرٌا للتركٌب المعرفً الراهن  .والترتٌبات الجدٌدة تشترن مع
الدراسات التخصصٌة فً عدم االلتناع بتركٌبة المعرفة التملٌدٌة (التخصصات االكادٌمٌة)،
وان هنان مشكالت معمدة تواجه االنسانٌة تتطلب طرلا جدٌدة لتنظٌم المعرفة و بناء
جسور بمناحً  Approachesمختلفة لالبداع والتواصل المعرفً  .والٌوم  ،توجد برامج
تضم مناهج دراسٌة تعنى بدراسة المكان  ،مثل دراسات الشرق االوسط  ،و الدراسات
البٌبٌة والدراسات الحضرٌة و دراسات التنمٌة و الدراسات الثمافٌة (الحضارٌة) .
ممارنة بٌن التخصصات التملٌدٌة والدراسات المتداخلة التخصصات
الدراسات المتداخلة التخصصات
التخصصات التملٌدٌة
تتطلب ادبٌات مهنٌة ذات مستوى رفٌع وعمك
تتطلب جسما معرفٌا عن
فً التحلٌل و تؽطٌة واسعة للموضوع لٌد الدرس
موضوعات محددة او اشٌاء
وذات منفعة وفابدة  .وتشمل االدبٌات تخصصات
ذات صلة ببعضها البعض .
فرعٌة فً نظرٌة التخصص  ،وتصامٌم لمناهج
تعلٌمٌة  ،عملٌات بحثٌة  ،اصول تعلٌمٌة و تمٌمات.
واالهم من ذلن ان تعالج مشكالت ٌعانً منها
العالم.
تستخدم طرابك التخصص االصلً البحثٌة التً
تمتلن طرابمها الكتساب
تعدها مناسبة للتعمك فً التخصص ومفاهٌمه
المعرفة وصٌاؼة النظرٌات
ونظرٌاته النتاج طرابك تؤدي الى معرفة متكاملة
لتنظم المعرفة التخصصٌة .
جدٌدة .
تنتج معرفة جدٌدة  ،واستٌعابا اكثر شمولٌة ،
تسعى الى انتاج معرفة
ومعان جدٌدة  ،وتمدم فً االدران والفهم .
جدٌدة  ،و مفاهٌم و نظرٌات
ضمن او ذات صلة بالسابد
فً التخصص .

تمتلن مادة مركزٌة
ممٌزة لمناهجها الدراسٌة .
لها مجتمعها من الخبراء
والمختصٌن .
تحتوى ذاتها و تسعى
الى السٌطرة على مٌادٌنها
لتكون ذات صلة ببعضها
البعض .
تدرب خبرابها
المستمبلٌٌن من خالل برامج
الدراسات العلٌا فٌها .

تعمل لتشكٌل مركز معرفً صرٌح لمنهجها
الدراسً المتداخل التخصصات .
مجتمعها من الخبراء والمختصٌن لٌد التشكٌل .
تعتمد بدرجة كبٌرة على التخصص فً مصادر
مادتها .
تدرب خبرابها المستمبلٌٌن فً المٌادٌن
التخصصٌة التملٌدٌة كما فً الدراسات االمرٌكٌة ،
وبعض المٌادٌن الجدٌدة مثل الدراسات الحضارٌة
ببرامج الدراسات العلٌا والتخصصات االولٌة
الربٌسة  .لذا برامج الدكتوراه فً التخصصات
المتداخلة مازالت ضمن التخصصات التملٌدٌة .

توجد ثالثة فرولات ربٌسٌة بٌن التخصص العلمً والدراسات المتداخلة التخصصات ،
واربع سمات تشابه بٌنهما  .والفرولات هذه تبرر استخدام كلمة دراسات ولٌس علم كما فً
التخصصات التملٌدٌة .والفرولات هً -:
( )1ال تطلب الدراسات المتداخلة التخصصات اعترافا عالمٌا بها كما هً
الفٌزٌاء  ،بل تجلب االنتباه الى المعرفة التخصصٌة فً الولت الذي تحاول
تكاملها مع ؼٌرها من التخصصات.
( )2للدراسات المتداخلة التخصصات عملٌات بحثٌة النتاج المعرفة وهً حرة
فً استعارة الطرابك البحثٌة من التخصص المشتركة حٌثما كان ذلن
مناسبا .
( )3الدراسات المتداخلة التخصصات تسعى الى انتاج معرفة جدٌدة  ،كما هً
التخصصات التملٌدٌة  ،ولكن من خالل عملٌة التكامل بٌن التخصصات .
وكلمة دراسات  ، Studiesبالجمع ولٌس المفرد  ،بسبب فكرة التفاعل بٌن التخصصات
المشتركة فً الدراسة  .لنتصور عالم المعرفة كمجموعة من الصنادٌك  ،وكل تخصص له
صندوله الخاص به لٌضع االؾ النماط التً ٌهتم بها وٌدرسها  ،وكل نمطة تمثل جزء من
المعرفة المكتشفة من لبل خبراء ذلن التخصص  .وبهذا فهنان صندولا للفٌزٌاء واالخر
للتارٌخ واالخر للجؽرافٌا وهكذا  .والباحث فً الدراست المتداخلة ٌسعى الى اختبار مسالة
واسعة او معمدة  ،لذا علٌه ان ٌبحث عنها فً اكثر من صندوق واحد  .وٌموم بجمع النماط
ذات الصلة من الصنادٌك المختلفة لٌبحث عن الصلة بٌنها  ،وهو ؼٌر مهتم باعادة ترتٌبها،
بل بالتكامل بٌنها وبؽض النظر عن الصنادٌك التً تعود الٌها  .إنه مهتم بتكاملها وما
تنتجه من استٌعاب شمولً ومعرفة جدٌدة مضافة الى الموروث المعرفً  .ومناهج
الدراسات لد اكدت على ان العدٌد من المشاكل البحثٌة تتطلب مشاركة العدٌد من الخبراء ،
كل من وجهة نظره للمشكلة ومن منظور تخصصه العلمً فً تحلٌل و التراح معالجات
موضوعٌة لها .
ومن النمد الموجه للدراسات المتداخلة التخصصات عدم وجود تعرٌؾ متفك علٌه ،
فهو مختلؾ حسب المجموعة المشتركة فً الدراسة  ،والبعض ٌراه ؼامضا ضبابٌا ،

وعند البعض فانه لٌس بذي معنى  .خمس اسباب تحث المشاركٌن فً العمل المتداخل
التخصصات  ،بما فٌهم الطلبة  ،لالخذ بتعرٌؾ الدراسات المتداخلة التخصصات بجدٌة
والسعً الٌجاد المعنى المناسب لها .
 )1كمٌدان اكادٌمً ناضج بحاجة الى تعرٌؾ نفسه كمشارن ممٌز وذي لٌمة للدراسات
االكادٌمٌة ومجتمعها  ،وتطوٌر مفاهٌم عامة عن ماهٌة الدراسات المتداخلة
وسٌساعد ذلن الطلبة فً معرفة الطرٌك الذي ٌسلكوه فً الدراسة والتمصً  .إن
التعلم فً الكثٌر من العلوم تتابعً (بنابً – ٌستند على ما لبله من معرفة) :
الموضوع الربٌس ٌمدم ثم االساس النظري و المنحى البحثً السابد ٌوضح  ،بعد
ذلن تطبك هذه المعلومات المٌمة على بٌبات اكثر تحدٌدا وبمفردات دراسٌة متمدمة.
االنتمال من االكثر عمومٌة الى االكثر دلة  ،من الواسع الى العمٌك .
 )2حٌنما تكون المناهج الدراسٌة متالحمة (بنابٌة) ٌ ،كمل بعضها البعض  ،وتشترن
فً التعرٌؾ العام و استٌعاب عام للعملٌات المعتمدة  ،حٌنها تكون المناهج االخٌرة
لادرة للوصول الى عمك اكثر عن طبٌعة تداخل التخصصات و تعالج المسابل
الفكرٌة والمفاهٌمٌة والمنهجٌة بتمرس كبٌر  .وكلما كانت المنالشات االولٌة
واضحة وصرٌحة كانت المناهج الدراسٌة المتاخرة سهلة االستٌعاب من لبل الطلبة
لوضوحها .
 )3إن االتفاق على تعرٌؾ الدراسات المتداخلة التخصصات ٌساعد فً تمٌٌم
موضوعً لعمل الطلبة و فاعلٌة المنهاج الدراسً  ،و تمدٌم الدعم االكادٌمً
لالبحاث الجدٌدة فٌها  .وٌكون تمٌٌم عمل الطالب اكثر صعوبة (للطالب و المشرؾ
فً الولت نفسه) عندما ٌكون هنان ؼموضا لما تعنٌة الدراسات المتداخلة
التخصصات  ،وما هً النتابج التً ٌتطلب تمٌمها  ،وما هً النتابج التً ٌتمٌز بها
التعلٌم فً مناهج الدراسات المتداخلة التخصصات عن ؼٌره  .وعندما تحمك الكلٌة
(المؤسسة التعلٌمٌة) ادراكا ولبوال لتعرٌؾ الدراسات المتداخلة التخصصات ،
حٌنها فان هذا ٌساعد فً تطوٌر ادوات تمٌٌم وتمٌس النتابج المطلوبة  .وعندما ال
ٌكون هنان اتفالا على التعرٌؾ او طبٌعة العمل المتداخل التخصصات  ،حٌنها لٌس
ممكنا تمٌٌم نتابج التعلٌم لعدم وجود اسس متفك علٌها عن ما ستكون علٌه النتابج .
ولهذا ٌتعذر على الكلٌة ان توفر براهٌن عن المٌمة المضافة من لبل التعلٌم
المتداخل التخصصات .
 )4إن وضوح ونوعٌة تمٌٌم تداخل التخصصات لد تطور منذ ان ركزت االبحاث على
معرفة نتابج التعلٌم التً تمٌز التعلٌم المتداخل التخصصات  .فالفهم المشترن
للدراسات المتداخلة التخصصات ٌسهل التواصل بٌن الكلٌات من جهة وبٌن
والطلبة من مختلؾ التخصصات الذٌن ٌمارسون ابحاثا متداخلة التخصصات او
ٌسعون للحصول على منح مالٌة لدراساتهم من جهة اخرى  .وعندما ٌشترن
الباحثون فً تعرٌؾ اجرابً واحد عن الدراسات المتداخلة التخصصات حٌنها
ٌسهل علٌهم تبادل الخبرة ومنالشة التحدٌات التً ٌواجهوها  ،ولربما ٌطوروا
ممترحات بحثٌة ابداعٌة  .فعندما ٌمتلن الطلبة فهما مشتركا لما ٌعنٌه تداخل
التخصصات  ،وٌكون التعرٌؾ ذي صلة بالعملٌات العامة لتداخل التخصصات
لمعالجة اي مشكلة معمدة  ،حٌنها ٌكونوا اكثر ابداعا و ٌطبموا ذلن لمعالجة اٌة
مشكلة معمدة بؽض النظر عن طبٌعتها وماهٌتها .
 )5وبوجود تعرٌؾ شابع وممبول من الجمٌع فان هذا سٌزٌد من معنوٌة الطلبة وموالفهم
تجاه االخرٌن  .فالطلبة فً المناهج الدراسٌة حٌث تختلؾ التعارٌؾ او ؼٌر محددة
وؼٌرمعنٌة بتداخل التخصصات سٌجدون صعوبة فً تفسٌر و توضٌح مناهجهم

الدراسٌة او الدرجة العلمٌة التً ٌسعون لنٌلها ممارنة مع الطلبة فً برامج دراسٌة
تشترن فً فهم تداخل التخصصات  .مثل هذا االبهام محرج عند التحدث عن
الموضوع لٌد الدرس سواء مع المواطن االعتٌادي او عند التمدم لنٌل عمل مهنً .
وٌكون الطلبة اكثر تحفزا عندما تكون المناهج الدراسٌة ٌشترن فٌها وبوضوح
الفهم والتعرٌؾ لتداخل التخصصات  ،وعندما ٌرون ان المسابل التً ٌدرسوها
ذات صلة بحٌاتهم او مجتمعهم وٌتبعون عملٌات معرفة (اختبار المسالة من منظور
التخصص ذي العاللة  ،التمحٌص  ،استحداث ارضٌة مشتركة  ،انشاء استٌعاب
اكثر شمولٌة) بما ٌمود الى سلون اكثر فاعلٌة (حلول تستجٌب لجمٌع وجهات النظر
ذات العاللة).
خمسة تعارٌؾ موثمة رسمٌا للدراسات المتداخلة التخصصات لد نالت لبوال واسعا حٌث
تعرض االستٌعاب المشترن بٌن المشاركٌن فً الدراسات المتداخلة التخصصات  ،وهً -:
التعرٌؾ االول  ،الدراسات المتداخلة التخصصات هً عملٌة االجابة عن
()1
تساؤل او حل مشكلة او معالجة موضوع اما ان ٌكون واسعا جدا او معمدا بحٌث ال
تكفً معالجته من لبل تخصص مهنً واحد  ،وتتجاوز المنظور التخصصً المفرد
الى منظور اكثر شمولٌة من خالل تكامل عدد من التخصصات المشتركة فً
الدراسة.
ولد الر عدد من االكادٌمٌات والمعاهد العلمٌة هذا التعرٌؾ  ،ولتسهٌل عملٌة
البحث فٌه فمد عرؾ البحث المتداخل التخصصات كصٌؽة بحثٌة من لبل فرٌك
عمل او افراد ٌتكاملون المعلومات والبٌانات و التمنٌات و االدوات والمنظور
والمفاهٌم و\او النظرٌات من تخصصٌن او اكثر او مجامٌع ذات معرفة خاصة
بمصد استٌعاب جوهري او معالجة مشكلة ٌكون حلها ما بعد منظور تخصص
واحد او خارج مجال ممارسته البحثٌة .
( )1التعرٌؾ الثانً  ،أٌة دراسة تتجاوز عملٌة المص واللصك من التخصصات
المشتركة لتؤدي فً محصلتها النهابٌة الى التكامل فً المنظور واالستٌعاب ،
او انتاج تركٌبة فكرٌة جدٌدة و استحداث مناهج دراسٌة وبحثٌة جدٌدة .
( )2التعرٌؾ الثالث  ،انها صٌؽة لمنهج دراسً مصمم و بتعلٌمات وتوجٌهات
محددة تمكن الكلٌات او االفراد او المؤسسات لتعرٌؾ  ،وتمٌٌم  ،وتكامل
المعلومات والبٌانات والتمنٌات واالدوات والمنظور والمفاهٌم و النظرٌات من
تخصصٌن علمٌٌن او اكثر  ،بمصد االرتماء بطالة الطلبة الستٌعاب المسابل
ومعالجة المشاكل واستحداث مناحً جدٌدة وتمدٌم حلوال تفوق مجال تخصص
علمً مفرد او جهة مهنٌة واحدة .
( )3التعرٌؾ الرابع  ،المدرة على تكامل المعرفة و صٌػ التفكٌر من تخصصٌن او
اكثر وصوال الى استٌعاب متمدم (تفسٌر ظاهرة مثال  ،معالجة مشكلة  ،انتاج
شًء  ،اثارة تساؤالت جدٌدة) ال ٌمكن لوسابل تخصص منفرد ان تحممه .
( )4التعرٌؾ الخامس  ،مكونة من عملٌتٌن  ،نمدٌة لمنظور التخصص و تكامل
النظرة التحلٌلٌة العمٌمة لٌنتج عنهما استٌعابا اكثر شمولٌة لظاهرة معمدة
موجودة  ،او تشكل ظاهرة معمدة جدٌدة .
ومن هذه التعارٌؾ ٌمكن تحدٌد العناصر الربٌسة المشتركة التً تشكل اساسا لتعرٌؾ
متكامل للدراسات المتداخلة التخصصات  ،وهذه العناصر هً -:
 -1للبحث المتداخل التخصصات موضوع جوهري محدد ٌتم التركٌز علٌه ،
 -2وان هذا الموضوع ٌتعدى حدود منظور التخصص المنفرد ،
 -3الخاصٌة الممٌزة للبحث المتداخل التخصصات تركٌزه على مشكلة او سؤال معمد ،
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تمٌز البحث المتداخل التخصصات بالعملٌة  Processالمعتمدة او صٌؽة التمصً
المتبعة،
انه ٌستند بشكل صرٌح على التخصصات العلمٌة المشتركة فً البحث ،
التخصصات المشتركة توفر تبصرا معمما لموضوع التمصً فً الدراسة المشتركة،
التكامل ٌعد هدفا فً االبحاث المتداخلة التخصصات ،
االبحاث المتداخلة التخصصات ذات عملٌات والعٌة تهدؾ اٌجاد ادران وفهم متمدم
بصٌؽة استٌعاب جدٌد او معنى جدٌد .

ومن هذه التعارٌؾ ٌمكن تمدٌم تعرٌفا تكاملٌا للدراسات المتداخلة التخصصات :
الدراسات المتداخلة التخصصات هً عملٌة االجابة عن سؤال  ،او معالجة مشكلة  ،او
معالجة موضوع واسع لدرجة او معمد بحٌث ال ٌكفً ان ٌدرس من تخصص علمً واحد ،
واالعتماد على التخصصات المشتركة بمصد تكامل النظرة وانشاء استٌعاب اكثر شمولٌة .
من الضروري التمٌٌز بٌن الدراسات المتداخلة التخصصات Interdisciplinary
والدراسات المتعددة التخصصات  ، Multidisciplinaryفالبعض ٌعتمد انها مرادفة لبعضها
البعض وٌسبب هذا تشوشا كبٌرا  .تشٌر االخٌرة الى وضع وجهات نظر تخصصٌن او
اكثر جنبا لبعض  ،كأن ٌستضاؾ محاضرٌن من مختلؾ التخصصات لتمدٌم منظور
تخصصاتهم فً موضوع ضمن منهج دراسً دون ان تكون هنان اٌة محاولة لتكامل
وجهات النظر  ،فالعاللة هنا تبادل وجهات نظر وتمارب ولٌست تكامال  .وفً االبحاث
المتعددة التخصصات ٌمدم كل مشترن مساهمته بشكل منفصل  ،اي تجمٌع ولٌس تولٌؾ .
الفرق بٌن االثنٌن كما هو الفرق بٌن الخلٌط والمزٌج  ،فعند عمل سالطة الفاكهة ٌتم
تمطٌعها وخلطها فً وعاء مع اضافة تحلٌة  .بٌنما عندما تعالج  Processedمن لبل جهاز
المزج حٌنها ال تحافظ الفاكهة على شكلها او طعمها  ،والناتج هو مزٌج ٌضم نكهة جمٌع
انواع الفاكهة التً وضعت فً االناء  .وهنا البد من التنوٌه الى -:
 إن اختٌار الفاكهة (التخصصات العلمٌة و منظورها) لٌس عشوابٌا ولكن ممصودلذاته ،
 ان عملٌة عصر الفاكهة  ،معالجتها لتتكامل نكهتها  ،لد ؼٌر من طبٌعة الفاكهة ، لذا فان الناتج شًء جدٌد ٌختلؾ عن طبٌعة المواد المستخدمة (التخصصات) ، إن النشاطات الممارسة النتاج العصٌر (عملٌة البحث والتمصً) محددة زماناومجاال بالبحث نفسه .
لصة بٌت الفٌل ،
لدم لورنس وٌلر  Lawrence Wheelerنموذجا توضٌحٌا لما علٌه المنحى المتعدد
التخصصات  ،حٌث افترض مشروعا لبناء بٌت لفٌل ٌ ،شترن به بناءه عدد من المهنٌٌن
المتخصصٌن  :معماري  ،مهندس تصمٌم داخلً (دٌكوات)  ،مهندس مدنً  ،عالم
اجتماع ،وعالم نفس  ،وبافتراض ان الفٌل مدرب بشكل جٌد ولكنه ال ٌنتمً الى جهة
معٌنة .ولد اختٌر المعماري لٌكون ربٌسا لمجموعة المتخصصٌن هذه  .وفً اجتماعهم
الرابع اتفموا على الحاجة الى مواجهة المشكلة (المشروع) ومعالجتها  .سأل المعماري
سؤالٌن  :كم المبلػ الذي ٌستطٌع الفٌل صرفه لبناء المنزل ؟ وما هو شكل مولع المنزل
(االرض التً سٌبنى علٌها) ؟ لال المهندس المدنً ان الخرسانة االسمنتٌة هً االنسب
لبناء بٌت للفٌل  .تهامس عالم النفس مع زمٌله عالم االجتماع  ،ثم تساءل  :كم فٌل سٌعٌش
فً البٌت ؟ فاذا كان لوحده فالمشكلة نفسٌة  ،او مع مجموعة حٌنها تصبح من تخصص
زمٌله عالم االجتماع  .وبعد مداوالت ونماشات افترضوا انه لوحده فً الولت الراهن ولكن
علٌه ان ٌجد شرٌكة حٌاته وٌؤسس عابلة فً المستمبل المرٌب  .عندبذ عرؾ كل متخصص
ما المطلوب منه  .تساءل المصمم الداخلً (الدٌكورات) ماذا تعمل الفٌلة عادة عندما تكون

فً البٌت ؟ هنا تساءل المهندس المدنً  :هل تتكىء الفٌلة على شًء عندما تكون فً
المنزل ؟ عندبذ تحتاج الى جدران صلبة فعال  .ولال عالم النفس انها تاكل كثٌرا  ،فؽرفة
الطعام ٌجب ان تكون كبٌرة جدا  ،وان الفٌلة تفضل اللون االخضر  .ولال عالم االجتماع
ان الفٌلة تمارس عاللاتها العابلٌة ولوفا  ،مما ٌعنً ان سموؾ المنزل ٌجب ان تكون عالٌة
جدا  .وفً ضوء نتابج هذه الحوارات تم تصمٌم المنزل وبناءه  .لمد بنً بمادة االسمنت ،
عالً السموؾ  ،بؽرؾ كبٌرة ولون اخضر ٌذكر الفٌلة بالؽابة  .وتم انجازه وفمط بنسبة
 %15زٌادة عن الكلفة التمدٌرٌة .
انتمل الفٌل الى بٌته الجدٌد  ،وكان فً معظم الولت خارجه  ،ولد استخدم ؼرفة الطعام
كمكتبة  ،رؼم أنها لم تكن دافبة  .ولم ٌسند ظهره الى اي شًء النه كان ٌعٌش فً خٌمة
سٌركس لسنوات عدة وٌعرؾ ان الجدران تسمط عندما ٌستند علٌها  .واالنثى التً تزوجها
تكره اللون االخضر  ،كذلن هو  ،فكالهما حضرٌان (عاشا فً المدن)  ،وكان عالم
االجتماع مخطىء اٌضا حٌث لم ٌمارسا حٌاتهما العابلٌة ولوفا كما كان ٌعتمد  ،وارتفاع
السموؾ كان سببا لحدوث صدى مزعج لهما  ،لذا لم ٌبمٌا فً المنزل اكثر من ستة اشهر .
توضح هذه المصة توجهات الخبراء التخصصٌن لمشكلة معمدة ٌ ،نظرون الٌها من
زاوٌة ضٌمة (احادٌة)  ،منظور تخصصاتهم دون االخذ بمنظور االخرٌن واهتماماتهم (هنا
الفٌل)  .كما تعطً صورة عن الكٌفٌة التً تتعامل التخصصات المتعددة لفهم المشكلة ،
وضع مفرداتها جنب بعضها البعض دون تجسٌرها  .فالتخصصات تحدث باصوات مختلفة
ومنفصلة عن بعضها البعض عن مشكلة ذات اهتمام مشترن  .والعناصر الممٌزة لكل
تخصص حافظت على اصولها دون تؽٌٌر  .بالممابل عند تداخل التخصصات فانه ٌتم
تكامل البٌانات و المفاهٌم والنظرٌات والطرابك النتاج استٌعاب مشترن لمشكلة معمدة او
سؤال فكري  .وكال النوعٌن المتداخل والمتعدد التخصصات ٌسعٌان الى تجاوز احادٌة
التخصص  ،ولكن كل ٌعمله بشكل مختلؾ عن اآلخر  .فوسابل الدراسات المتعددة
التخصصات ممٌدة نشاطها بتمدٌر وجهات نظر التخصصات االخرى  ،بٌنما وسابل
الدراسات المتداخلة التخصصات اكثر شمولٌة لما هو مناسب للمشكلة فً نظرٌات
التخصص ومفاهٌمه وطرابمه  .وانها مفتوحة لطلب طرابك بدٌلة مستخدمة ادوات
التخصص وبشكل جٌد ممدرة درجة الفابدة من احدها ممابل االخر لتسلط الضوء على
المشكلة لٌد الدرس .
الفرق بٌن الدراسات المتداخلة التخصصات وتلن العابرة لها Trans disciplinary
ٌتمثل باالختالؾ فً منحاهم نحو التخصص  .فالدراسات المتداخلة التخصصات تستند فً
البدء على التخصص فً المنظور  ،التمحٌص والتدلٌك  ،والمفاهٌم والنظرٌات والبٌانات
والطرابك المنهجٌة لتكامل النظرٌات و النظرة العمٌمة و النشاء استٌعاب اكثر شمولٌة
لمشكلة معٌنة ولٌس لفبة المشاكل المشابهة  .وتستخدم الدراسات المتداخلة التخصصات
عملٌات بحثٌة تشكل لوسا ٌربط بٌن المناهج التخصصٌة  .وهً تركز على التكامل عبر
التخصصات  ،وان مٌدانها مازال مفتوحا لالخرٌن من خارج المجتمع االكادٌمً .
أما الدراسات العابرة للتخصص فتاخذ منحى مختلفا كلٌا  ،فهنان من ٌدعو الى
استحداث نظام معرفً كلً جدٌد ٌتجاوز التخصصات  .وعالم الفٌزٌاء الكمٌة Basarab
ٌ Nicolescuؤٌد التوحد العلمً والبحوث لتحمٌك وحدة المعرفة مع وحدة وجودنا كبشر .
فهو ٌرى  ،على سبٌل المثال  ،ان ممارسً الرٌاضة الشمولٌة الهادفٌن الى استٌعاب
المرض كشًء ناتج عن نسٌج مصنوع من عوامل فً الجسد والفكر والروح  ،التً تشكل
مع بعضها البعض المخلوق البشري (االنسان)  .وهنان من ٌمول بانها تعالج مشكلة تتماطع
مع لطاعات عدة  trans-sector problemحٌث ٌكون تركٌز الدراسة الى مشكلة كبٌرة جدا
 megaأو موضوع عظٌم مثل المدٌنة او االدامة البٌبٌة  .ومثل هذه المشاكل المعمدة تتطلب
تعاون عدد منوع من التخصصات العلمٌة  ،والمهنٌٌن و لطاعات المجتمع  .وفً الوالٌات

المتحدة ٌمول  Kleinبان االبحاث فً هذا الصنؾ من المشاكل تعرؾ باالبحاث الفابمة
المتداخلة التخصصات ” ، “transcendent interdisciplinary researchولد تم تبنً هٌكال
نظرٌا جدٌدا الستٌعاب العوامل االجتماعٌة و االلتصادٌة والسٌاسٌة والبٌبٌة والمؤسسٌة
المؤثرة على صحة االنسان ورفاهه االجتماعً .
وٌمكن تلخٌص الفرولات بٌن المتداخلة والمتعددة و المتعدٌة التخصصات بالنماط
االتٌة -:
 )1الدراسات المتعددة التخصصات  ،تعتمد موضوعا من منظور تخصصات عدة فً
الولت نفسه ولكن دون اٌة محاولة الٌجاد تكامل فً وجهات النظر  .فهً تنحى الى
الحفاظ على طرابمها فً التخصص .
 )2الدراسات المتداخلة التخصصات تدرس مشكلة معمدة (بما فٌها المشاكل الكبرى
والعماللة) من خالل االعتماد على منظور التخصص (وفً بعض االحٌان وجهات
نظر المشاركٌن االخرٌن) و العمل على تكاملها  .وباستخدام العملٌات البحثٌة
المصنفة ضمن مناهج تخصص مناسب فان ذلن ال ٌعنً مٌزة ذلن التخصص ال
منهجا وال نظرٌة .
 )3والدراسات المتعدٌة التخصص التً هً بٌن التخصصات  ،وعبرها و ما بعد
جمٌعها  ،فانها تهدؾ الى -:
أ -فهم العالم الراهن  ،ومنها وحدة المعرفة  ،و
ب -حل المشكالت العماللة والمعمدة من خالل االستناد الى و السعً الى تكامل
وجهات نظر التخصصات والمشاركٌن االخرٌن على اسس نظرٌة تربط
بٌنهم .
االفتراض الربٌس للدراسات المتداخلة التخصصات ان المشتركة موجودة فً االصل .
فوجود التخصص رسمٌا شرط من شروط ضمه واعتماده فً الدراسات  .وان هذه
التخصصات وعلى الرؼم من محدداتها فانها مناسبة للمٌام ببحث متداخل التخصصات .
فجمٌعها لد اثمر معرفة تشكل اسسا لتعلٌم متمدم فً الطب والهندسة و التمنٌات والثمافة
و االدارة وااللتصاد ٌ .ضاؾ الى ذلن  ،فان اهمال التخصصات و الثروة المعرفٌة التً
انتجتها سٌعٌك وبشكل حاد لدرة الباحثٌن للتمصً فً اي موضوع  .واالسس ٌمصد بها ما
تستند علٌه  ،المبانً و ؼٌرها  .فالتخصصات تمثل اسسا للبحث المتداخل التخصصات
حٌث توفر المنظور  ،نظرٌة المعرفة  ،االفتراضات  ،النظرٌات  ،المفاهٌم  ،والطرابك
التً تعلمنا كبشر كٌؾ نفهم عالمنا  .وعلى الرؼم من النوالص فً التخصصات اال انه ال
ٌستؽنى عنها والتعلم منها بجدٌة بالصى ما ٌمكن .
تتباٌن اراء االكادٌمٌٌن المشارٌكن فً الدراسات المتداخلة التخصصات عن
االسباب التً دفعتهم للمشاركة  .فموران  Moranلد حدد دافعٌن  ،االول البحث عن معرفة
كلٌة واسعة  ،والثانً توارد تساؤالت جوهرٌة تتعلك بطبٌعة المعرفة ومحاوالتنا لتنظٌمها
و التواصل مع االخرٌن بها  .وبهذا المعنى لال بانها تشابن فً اهتمامات علم المعرفة
والمٌل الى التركٌز على مشكلة او سؤال ال ٌمكن اجابته او حله من لبل التخصصات
المشتركة بشكل منفرد  .وهذان الدافعان ٌعنٌان ضمنٌا ان كلمة  interتعنً التواصل بٌن
او الجمع مع بعض  .وفً الوالع فان مصطلح التداخل زلك بعض الشًء  ،فمد ٌعنً تشكٌل
اتصاالت عبر التخصصات  ،ولد تعنً استحداث نوعا من االرضٌة او المجال لالهتمامات
المشتركة بٌن التخصصات  ،او تجاوزا لحدود التخصصات جمٌعها  .وهذا الؽموض لد
دعى البعض الستخدام مصطلحات اخرى  ،مثل مابعد التخصص  post-disciplinaryاو
ضد التخصص  anti- disciplinaryاو تجاوز التخصص  . trans-disciplinaryوهذه
المصطلحات ؼٌر معرفة وتستخدم فً الؽالب بالتبادل مؤشرة ان مصطلح
 interdisciplinaryؼٌر كاؾ وان هنان مستوٌات فكرٌة اخرى بدٌلة .

وٌرى موران ان التكامل الوارد فً التعرٌؾ سابما ٌعنً وجود واالعتماد نسبٌا على
التخصصات كصٌػ للتفكٌر والممارسات المؤسسٌة  .وٌعنً هذا ان الدراسات المتداخلة
التخصصات مكملة للتخصصات  ،وان ما تثمره من نتابج فً المعرفة  ،والنظرة الثالبة ،
والنظرٌات والمفاهٌم والطرابك تجعل الدراسات المتداخلة ممكنة .
ٌوجد شكالن عامان للدراسات المتداخلة التخصصات  :التداخل المساهم
 instrumentalو التداخل النمدي  ، criticalاالول تموده المشكلة لٌد الدرس  ،فهو ذرابعً
ٌركز على البحث ٌستعٌر وٌعالج المشكلة استجابة لطلب خارجً  ،من المجتمع  .ولكن هذا
ال ٌكفً لتكون الدراسة متداخلة التخصصات  ،فالبد من تعزٌز ذلن بالتكامل  .فبالنسبة لهذا
النوع من الدراسات من جوهري تحمٌك اكبر لدر ممكن من التكامل معطٌا نظرة تحلٌلٌة
عمٌمة من التخصصات المشتركة فً الدراسة .
بالممابل  ،فان التداخل النمدي ٌموده المجتمع  ،انه ٌستجوب التركٌب المعرفً السابد
مثٌرا تساؤالت معرفٌة وسٌاسٌة عن المٌم و المماصد  ،وهذه التساؤالت صامتة فً النوع
االخر  .والتداخل النمدي ٌجمع ما بٌن مناحً التخصصات المشتركة بدون ان ٌتحمس
لتحوٌلها او تجاوزها  .وبدال عن بناء جسور عبر الوحدات االكادٌمٌة الؼراض عملٌة
لمعالجة المشكلة لٌد الدرس  ،فانه ٌسعى الى تحوٌل او ازالة الحدود السٌاسٌة والمعنوٌة
ومعاملة االشٌاء الثمافٌة والحضارٌة بعمالنٌة  ،والدفاع عن االللٌات  .وهذه الفرولات بٌن
النوعٌن لٌست مطلمة او ال ٌمكن تجسٌرها  .إن البحث فً المشاكل النظامٌة والمعمدة مثل
البٌبة والرعاٌة الصحٌة تعكس موابمة بٌن النهجٌن  :النمدي و معالجة المشاكل .
ولعمل الدراسات المتداخلة التخصصات المعطٌات االتٌة -:
 -1العمل لتكامل المعرفة  ،طبما لكل من
 Gardnerفإن العمل الربٌسً للدراسات المتداخة التخصصات هو تكامل المعرفة وصٌػ
التفكٌر عند المشتركٌن  .فالتكامل هو المزٌج الوظٌفً او الكل الموحد  .فتكامل المعرفة
ٌعنً تحدٌد ومزج الفهم لمشكلة معٌنة او االجابة عن سؤال فكري محدد  .وهذا الفهم محدد
فً الزمن و بٌبة معٌنة  ،وال ٌجوز االعتماد منحى تخصص واحد  .فمثال  ،فان منظور
تخصص علمً واحد ال ٌعطً تفسٌرا وافٌا لظاهرة معمدة  ،مثل االرهاب  ،وال ان ٌعطً
حال شامال لها  .ولكً ٌفهم االرهاب فالبد من مشاركة  ،واالخذ برؤٌة ونظرٌات مستمدة
من التارٌخ  ،والعلوم السٌاسٌة  ،االنثروبولجٌا الحضارٌة  ،علم االجتماع  ،المانون ،
االلتصاد  ،الدراسات الدٌنٌة  ،و علم النفس و ٌعمل على تكاملها النتاج فهم شامل
لالرهاب.
وباالعتماد على اكثر من تخصص علمً فان عملٌة فهمنا ستتمدم من خالل تفسٌر
الظواهر المعمدة وصٌاؼة حلوال شاملة لها  ،و اثارة تساؤالت بحثٌة جدٌدة ال ٌمكن
لتخصص علمً بمفرده ان ٌوفر االجابة عنها  .و تكامل المعرفة مهم جدا لمعالجة المشاكل
العملٌة والمعمدة  .والعمل المتداخل التخصصات ٌمود فً الؽالب الى تشكل مٌادٌن بحثٌة
جدٌدة و تخصصات علمٌة متداخلة جدٌدة  .ومن االمثلة عن هذه المٌادٌن  :االٌكولوجٌا ،
العلوم البٌبٌة  ،دراسات المٌادة  ، leadershipااللتصادٌات السلوكٌة  ،ادارة الموارد ،
تنمٌة المظهر االرضً  ،االٌكولوجٌا الصناعٌة  ،االٌكولوجٌا الطبٌة  ،االٌكولوجٌا
البشرٌة ،االٌكولوجٌا االجتماعٌة  ،الصحة العامة  ،ابحاث السرطان  ،التمنٌات الحٌوٌة ،
علم اجتماع المعرفة  ،دراسات المحادثة (العلم  ،التمنٌة  ،دراسات المجتمع)  ،دراسات
المستمبل  ،دراسات التصادم والصراع  ،دراسات حضارٌة  ،دراسات االعالم  ،دراسات
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التواصل  ،علوم المعلومات  ،علم الضبط  ، cyberneticsعلوم الحاسبات  ،علوم
النظم ،وادارة المعرفة .
 – 2العمل لتمٌٌز الفرولات بمصد مواجهتها  ،الدراسات المتداخلة التخصصات تمٌز
الفرولات لمواجهتها وتنظر الى االرضٌة المشتركة بٌنها على الرؼم من الفرولات ،
وتسعى الٌجاد فهم مشترن ٌاخذ بالحسبان هذه الفرولات  .فالفرولات امر والع ال ٌمكن
انكاره  ،وحتى عند التفاوض علٌها او التوسط فٌها فانها بالٌة وتثٌر بلبلة  .وال ٌمكن لسوء
الفهم والحمد والتنافس ان ٌخفؾ من الفرولات او ٌشذبها بل ٌوسعها وٌعممها  .لذا ٌجب ان
تؤخذ الفرولات بالحسبان وما ٌترتب علٌها من نتابج  ،ومجرد الحوار والجلوس على
طاولة واحدة ال ٌحل المشكلة  .ومن الفرولات التً ٌجب االنتباه الٌها ما له صلة بالمٌم مثل
االجندة السٌاسٌة  ،التمالٌد الحضارٌة  ،والصراع الدٌنً .
 – 3وصؾ العملٌة البحثٌة  ،وٌمصد هنا الكٌفٌة التً درست بها المشكلة المعمدة  ،او
المسألة الشابكة او طبٌعة السؤال ولٌس المشكالت او التساؤالت بحد ذاتها  .فكما لوحظ من
تعرٌؾ التكامل الوارد سابما فان الهدؾ والؽرض او أن نتابج البحث ٌجب ان تكون لبناء
استٌعاب اكثر شمولٌة  .وهذا ٌضم تحت طٌاته وٌشٌر الى السٌاسة  Policyوالتمنٌة
والشعر و االنتاج الفنً  .فالعنصر المركزي هو التكامل فً العملٌة برمتها .
 – 4وصؾ نوع المعرفة المنتجة  ،الباحثٌن كافراد ٌستخدمون المعرفة وصٌػ التفكٌر
فً التخصص  ،مثل التارٌخ او العلوم او االداب النتاج معرفة تخصصٌة او معالجة مشكلة
وتوفٌر تفسٌر تعكس خبراتهم فً التخصص  .بالممابل فً الدراسات المتداخلة التخصصات
ٌعرض االستٌعاب عندما تتكامل التخصصات و صٌػ التفكٌر النتاج معرفة جدٌدة او حل
مشكلة او تفسٌرها بطرٌمة ال ٌمكن لتخصص علمً واحد ان ٌمدمه .
 – 5وصؾ التؽٌر فً انتاج المعرفة ٌ ،مصد بانتاج المعرفة االبحاث االكادٌمٌة
المنشورة كمماالت او فً مجالت علمٌة او كتب  .و تداخل التخصصات ٌشكل حوارا
حمٌمٌا لتجدٌد عملٌة انتاج المعرفة  .فاالكادٌمٌون المتخصصون مدربون النتاج معرفة
بشكل مختلؾ عن ما هو االمر عندما تتداخل التخصصات فً دراسة معٌنة  .فعملٌة
االستعارة من التخصصات وتكامل المعلومات والبٌانات تنتج استٌعابا جدٌدا و تثمر معانً
جدٌدة  .وهذا النشاط الذي ٌتعارض مع ما تعود علٌه الباحثون فً التخصص االصلً
مطلوب وضروري حتى تتسع المعرفة و تسٌر باتجاه تداخل التخصصات وان تتجاوز
حدود التخصصات لصبح ذلن شٌبا معتادا )v) .

العلوم الحدودية
ٓضَ اُؼِْ ثؾغشح  ،رزاله ٠أهشاف اؿقبٜٗب ٘ٓٝ ،بهن راله ٢االؿقبٕ ٛز ٙرؾٌَ ؽذٝدا
اُزخققبد ٘ٓٝبهن اؽزشاًٜب ٝرذاخِٜب ٓغ ثؼنٜب اُجؼل ٝ .أُزخقق ٕٞكٛ ٢ز ٙأُ٘بهن
(ؽبكبد اُؼِ٣ )ّٞؼبٗ ٖٓ ٕٞاُزقبه ْٜثبُغزع اُشئ٤ظ  ٝاُشؿجخ ٝاُطٔٞػ ُِزٞعغ ٝاالٓزذاد ٗؾٞ
ٓغبالد اخش ، ٟك٣ ْٜشٓ ٕٝب ال٣شا ٙاالخش . ٕٝك ْٜػِ ٠االهشاف ٝاالكن آبٓ ْٜاٝعغ ٝاسؽت
٣ٝؾز ْٛٝاالَٓ ك ٢رؼض٣ض االخزقبؿ ثؾ ٢عذ٣ذ .
ؽبكبد اُؼِ ٢ٛ Fringe Sciences ّٞػِٔ٤خ اُزوق ٢ك٤ٓ ٢ذإ دساعٞٓ ٢صن
ٝاالٗلقبٍ ثؾٌَ ٝامؼ ػٖ االرغب ٙاُغبئذ ُ٘ظش٣بد رُي أُ٤ذإ  ٝاُز ٢رؼذ ٓٞمٞػبرٜب هبثِخ
ُالخزجبس ٖٓ هجَ االرغب ٙاُغبئذ ُِزخقـ اُؼبّ ٝ .هذ رٌ ٕٞؽبكبد اُؼِ ّٞرطج٤وبد ُٔ٘ؾ ٠ػِٔ٢

ُٔ٤ذإ دساع ، ٢ا ٝرٔضَ ارغبٛب رٌ ٕٞؽبُز ٚاُؼِٔ٤خ خبمؼخ ُالخزجبس ٝاُزغبؤٍ ٝ .ثبُ٘غجخ ُؼِٔب
االرغب ٙاُؼبّ اُغبئذ كبٕ ؽبكبد اُؼِ ّٞرؾَٔ دساعبد رزطِت رلٌ٤شا ٝرأٓال ًج٤ش ، ٖ٣ا ٝئٜٗب رؼزٔذ
ٓوذٓبد ٓ٘طو٤خ عجن ٝإ سكنذ ٗٝ .ظش٣بد ؽبكبد اُؼِ ّٞهذ هٞسد ك ٢اُـبُت ٖٓ هجَ ثبؽضٖ٤
ٖٓ خبسط االرغب ٙاُؼِٔ ٢اُغبئذ ا٤ُ ٖٓ ٝظ ُذ ْٜ٣اُزخقـ االًبد ٢ٔ٣ك ٢رُي االرغبٝ . ٙػبٓخ
اُ٘بط ٣قؼت ػِ ْٜ٤اُزٔ٤٤ض ثٓ ٖ٤ب  ٞٛػِْ كؼال ػٖ ؿ٤شٝ ، ٙك ٢ثؼل اُؾبالد كبٕ اُؾبكض ٝسا
ظٜٞس ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُؼِ ٞٛ ّٞروجَ اُغذ٣ذ ٝاُزطِغ آُٝ . ٚ٤قطِؼ ؽبكبد اُؼِ٣ ّٞـط ٢آٖ ١
اُلشم٤بد اُؾذ٣ضخ اُز ٌٖٔ٣ ٢اخزجبسٛب ثبُطشائن اُؼِٔ٤خ ًٝزُي االكزشامبد ؿ٤ش أُؾزثخ  .ادٟ
ٛزا  ،اُ ٠ػذّ روجَ عٔ٤غ ؽبكبد اُؼِٓ ، ّٞب ُْ رٞعٞد ثشا ٖ٤ٛرذػْ ثوبئٜب ٝهجُٜٞب .
ُٝؾبكبد اُؼِٓ ّٞشاًضٛب اُجؾض٤خ ٓ ٝؼبٛذٛب اُخبفخ ثٜب  .كبُٔؼٜذ ٓ ٞٛ IFSإعغخ ؿ٤ش
سثؾ٤خ اعزؾذس ػبّ ُِ 6991و٤بّ ثبثؾبس ٝرؼِ ْ٤ك ٢اُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ ٝ ،اُزو٘٤خ ٝ ،اُشػب٣خ
اُقؾ٤خ ٝ ،اُذساعبد االدساً٤خ  ٝرٌبَٓ اُؼوَ ٓغ اُغغذ  ٝاُشٝػ ًٔٝ .خزجش ٓغزوَ  ،كبٕ
أُؼٜذ ربعظ العزٌؾبف اُؼِ ّٞاُؾذ٣ضخ ٝاالعزٌؾبكذ راد اُقِخ ثبُشػب٣خ اُقؾ٤خ ٝأُلبْ٤ٛ
اُز ٠ػذد ؿ٤ش روِ٤ذ٣خ ٌُٜ٘ٝب ٝاػذح ثٔؼشكخ ٝرطج٤وبد ٓغزوجِ٤خ ٝ .أُؼٜذ ٣و ّٞثبثؾبس س٣بد٣خ ك٢
أُغبالد اُؾذٝد٣خ ٘٣ٝ ،ؾش اُزوبس٣ش دٝس٣ب ٣ٝزٞافَ ٓغ أُٝ ٖ٤٤ٜ٘ػبٓخ اُ٘بط .
دائٔب ٘ٛبى ظٞاٛش ال رزٞاكن ٓغ اُ٘ٔٞرط اُؼِٔ ٢اُغبئذ ٝرُي الٕ اٌُ ٕٞاػٔن ٝأٝعغ
ٝاًضش رؼو٤ذا ٖٓ ػبُٔ٘ب أُشأٝ ١أُغٔٞػ ُ٘ب ثبعزٌؾبكٝ ٚاخزجبسٓ . ٙضَ ٛز ٙاُظٞاٛش رؾلض
رؾذ٣بد ُِزلٌ٤ش اُزوِ٤ذ ١اُز ١ػبدح ِٜٜٔ٣ب ا٣ ٝشكنٜب  .ؽبالد اُؾزٝر أُٞصوخ ُٜز ٙاُظٞاٛش هذ
رٞفَ ػ٘ذ رغٔ٤ؼٜب اًُ ٠غش ك ٢أُغبس اُشاٝ ٖٛرـ٤شاد ك ٢اُ٘ٔٞرط أُزذا. ٍٝ
رغٔ ٠اُق٤ـخ اُؾذ٣ضخ ُؼِٔ٤خ عٔغ أُؼشكخ  ٝاعز٤ؼبثٜب ػٖ اُؼبُْ اُطج٤ؼ ٢ثبُؼِْ ٝ .ألٕ
اُؼِْ ٝعِ٤خ ٓ٘ظٔخ ُِزوقٝ ٢اعز٤ؼبة أُؼشكخ ػٖ اُؼبُْ اُطج٤ؼ ، ٢كبٕ هشائو ٚؽذ٣ضخ  ،كوو
 044ع٘خ ٌُٜ٘ٝ ،ب (اُطشائن  -أُٜ٘ظ اُؼِٔ )٢ثش٘ٛذ ػِ ٠اٜٗب ٗبعؾخ عذا ً٘ظبّ ٓغئ ٍٞػٖ
اُؼذ٣ذ ٖٓ أُؼط٤بد اُزو٘٤خ ُٔغزٔؼبر٘ب أُؼبفشٝ . ٙػجش اُغ٘ ٖ٤هٞس اُؼِْ ع٤بهبد كبػِخ
ٗٝبعؾخ ُزوق ٢أُغزغذ ٖٓ اُظٞاٛش ٝ .رؼشف ٛز ٙاُغ٤بهبد ثبعْ اُطشائن اُؼِٔ٤خ ُِزوق، ٢
ٝرخزقش ثبُطشائن اُؼِٔ٤خ ا ٝأُٜ٘ظ اُؼِٔ ٢ٛٝ ، ٢رغز٘ذ ػِ : ٠أُالؽظخ  ،اُلشم٤خ  ،اُزغشثخ
ٝاالخزجبس  ،اُوبثِ٤خ ػِ ٠اُزٌشاس  ،اُزذه٤ن ٝاُزٔؾ٤ـ ٝ .ثبعزخذاّ هشائن اُزوقٝ ، ٢كوو ػ٘ذ
اعشا ٓؾبٝالد ٓغزوِخ ٓزؼذدح  ،روجَ اُ٘زبئظ اُقبُؾخ  ٝأٌُشسح ُالخزجبساد ً٘ظش٣بد عذ٣ذح .
رأصشد اُطشائن اُؼِٔ٤خ ثؾٌَ ًج٤ش ثبُٔؼزوذاد اُغبئذح ًٔٝ .ب  ٞٛؽبٍ اُؾنبساد
اُغبثوخ عٔ٤ؼب ػجش اُزبس٣خ  ،كوذ اعز٘ذد ٛز ٙأُؼزوذاد ػِٓ ٠غٔٞػخ ٖٓ االكزشامبد ؿ٤ش
أُقشػ ثٜب ػٖ ٖٓ ٗؾٖ كؼال ٓٝ ،ب ٗٞع اُؼبُْ اُزٗ ١ؼ٤ؼ كٓٝ ، ٚ٤ب  ٞٛاُؾ ٢االًضش ا٤ٔٛخ
ثبُ٘غجخ ُ٘ب ٛٝ .ز ٙاالكزشامبد ثقٔذ اُؼِٝ ّٞعٔ٤غ ٓغبػ ٢اُجؾش ثجقٔبرٜب ٝ .هذ ٗغؼ اُؼِْ
ثغذاسح خالٍ اُوش ٕٝاُوِِ٤خ أُبم٤خ ك ٢عؼَ ٝعٞدٗب أُبد ١اًضش سكب٤ٛخ ٝ .ثغجت اُ٘غبػ
أُزؾون ٛزا  ،كبٕ ٗظشح اُؼبُْ ٓزبصشح ٝثؼٔن ثبُزلغ٤شاد  ٝاالعزٌؾلبد  ٝاُ٘زبئظ اُؼِٔ٤خ ُ .زا
ػ٘ذٓب فشػ ثبٗ ٚال ٓؼ٘ ٝ ٠ال ٛذف ٖٓ ؽ٤بر٘ب ٝئٗ٘ب ال ؽ ٢اًضش ٖٓ ٌٓبئٖ ؽ٣ٞ٤خ ٗزغذ ػٖ
اكؼبٍ ػؾٞائ٤خ  ،ؽٜ٘٤ب ؽقَ رؼبسك ًج٤ش ٓغ اعز٤ؼبث٘ب اُشٝؽ ٢أُجذأُ ١قِز٘ب ٝػالهبر٘ب ٓغ
عٔ٤غ أُخِٞهبد .

إ ا ١ؽخـ ٣ؾب ٍٝإ ٣زوق ٠اُطج٤ؼٓ ٚب ٝسا أُؼزوذ اُؼِٔ ٢اُغبئذ كبٗ ٚعٞ٤اعٚ
رؾذ٣ب ؽو٤و٤ب ٓٝ ،ضَ ٛز ٙاُزوق٤بد رٞفق ػبدح ثؾبكبد اُؼِٝ . ّٞالٜٗب رزؾذ ٟاالعظ ُِٔؼزوذاد
اُشا٘ٛخ ُ ،زا كبٕ ؽبكبد اُؼِ ّٞرٞاعٓ ٚوبٓٝخ ؽذ٣ذح ٖٓ هجَ أُإعغبد اُؼِٔ٤خ أُٞعٞدح افال .
ُٜٝز ٙأُإعغبد ع٤طشح ػِ ٠اُزٔ َ٣ٞأُبُُِٔ ٢وزشؽبد ٝأُؾبس٣غ اُؼِٔ٤خ اُغذ٣ذح ُ .زا  ،ػ٘ذٓب
رٌ ٕٞاُطشٝؽبد اُجؾض٤خ خبسط أُوج ٝ ٍٞثٜذف دكغ ؽذٝد اُؼِْ اُ ٠االٓبّ ٝرٞع٤غ دائشح
أُؼشكخ ك ٚ٤خبسط االهبس أُأُٞف  ،كبٜٗب رشكل أُوزشؽبد ٝال رٔٓ ٍٞبُ٤ب .
إ ػِٔ٤خ اُزٔ َ٣ٞأُبُُ ٢جؾٞس ؽبكبد اُؼِ ّٞرؼذ ٓؾٌِخ  ،كؼِ ٠اُشؿْ ٖٓ إ اٌُض٤ش ٖٓ
اُزوذّ أُلبعئ ػجش ربس٣خ اُؼِ ّٞهذ ٗزظ ػٖ ٓؾبٝالد ٖٓ ػِٔب ؽبكبد اُؼِٝ ، ّٞك ٢اُغٖ٘٤
اُشا٘ٛخ كبٕ روق٤بد ؽبكبد اُؼِ ّٞرٞاع ٚرؾذ٣ب ٓٔ٤ضا ٓٝ .ؼظْ اُجؾٞس اُؼِٔ٤خ اُ ّٞ٤رؼضص ٝ
٣غ٤طش ػِٜ٤ب ٖٓ هجَ ٝرزبصش ثٔقبُؼ ٓؾزشًخ ٛٝ .ز ٙأُقبُؼ رشًض ػِ ٠االثؾبس اُزطج٤و٤خ اًضش
ٖٓ االثؾبس االعبع٤خ  .كبالثؾبس اُزطج٤و٤خ راد ٓخبهش اهَ ٝآٌبٗبد ًبٓ٘خ ػبُ٤خ ُِؾق ٍٞػِ٠
ٓشدٝد عش٣غ ٝثٔب ٣إصش ا٣غبث٤ب ػِ ٠اُغٜبد اُذاػٔخ ٝأُغبٗذح  ،ثٔ٘٤ب اُجؾٞس ك ٢اُؼِّٞ
االعبع٤خ  Basic Sciencesراد ٓخبهش ٌُٜ٘ٝب رؼضص االعز٤ؼبة اُجؾشُِ ١طج٤ؼٝ . ٚػِ ٠اُشؿْ
ٖٓ إ ٗزبئظ اُجؾٞس االعبع٤خ رإ ٓخبهش ٝؿ٤ش ٓزٞهؼخ ٌُٜ٘ٝ ،ب ك ٢اُـبُت روٞد اُ ٠رـ٤٤شاد
هِ٣ٞخ االٓذ ك ٢أُ٘ظٞس  ٝاُزغذ٣ذ ٝاُزطج٤ن ٝ ،اُز ٢ال  ٌٖٔ٣رٞهؼٜب ػ٘ذ اُجذ ثبُزوق٤بد
ٝاالثؾبس  .ا ١إ اُزٔ َ٣ٞأُبُٞ٣ ٢ع ٚك ٢اُـبُت ُذػْ االثؾبس اُزطج٤و٤خ اٝال  ٝ ،االعبع٤خ
صبٗ٤ب ،آب اُؼِ ّٞاُؾذ٣ٝخ كزجو ٠ػِٛ ٠بٓؼ اُذػْ أُبُٝ ٢اُزؼض٣ض .
ئٕ أُخبهشح ُزؾو٤ن اٗغبصاد ٓٔ٤ضح ك ٢اُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ ػبُ٤خ ٓ ٌُٖٝ ،شدٝدارٜب ًج٤شح
ك ٢رٜؾ ْ٤أُؼزوذاد اُؼِٔ٤خ اُغبئذح ٝاعزجذاُٜب ثبخش ٌُٖٝ . ٟثبُ٘غجخ ُٔإعغبد اُزٔٝ َ٣ٞاُذػْ
كبٕ أُخقـ ُِؼِ ّٞاالعبع٤خ  ٝاُؾذٝد٣خ ٣ؾٌَ ٗغجخ مئِ٤خ عذا ٔ٣ٝ .ضَ ٛزا ٓؾٌِخ ألٕ اُؼِّٞ
اُؾذٝد٣خ هذ رٌ ٢ٛ ٕٞاالكنَ ٖٓ أُزٞكش ٖٓ اُٞعبئَ الًزغبة أُؼشكخ اُغذ٣ذح ٝرؾو٤ن اُ٘ظشح
اُضبهجخ ك ٢هج٤ؼخ اُٞاهغ اُشآٝ . ٖٛغ عٔ٤غ أُؾبًَ اُنبؿطخ كبٕ ؽنبسر٘ب اُشا٘ٛخ ثبٓظ
اُؾبعخ اُ ٠اعشا رـ٤شاد عٛٞش٣خ ك ٢أُ٘ظٞس  ٝاالعز٤ؼبة .
ٝثٞهذ هق٤ش ٗغج٤ب كبٕ اُؼِٓٝ ّٞب اٗزغز ٖٓ ٚاثزٌبساد رو٘٤خ هذ ؿ٤شد ًِ٤ب اُؾ٤بح ػِ٠
ًًٞج٘ب  .كوذ ادد اُ ٠رؾغ٘٤بد ٛبئِخ كٞٗ ٢ػ٤خ اُؾ٤بح ٝآذٛب ٝ ،ك ٢اُظشٝف اُؼبٓخ ا٣نب.
٣نبف اُ ٠رُي كبٕ ػزجخ االعزٌؾبكبد هذ رْ رغبٝصٛب  .كبالٗغبصاد اُؼظٔ٤خ  ٝأُغبٔٛخ اُشائؼخ
ُِؼِٓ ّٞبصاُذ رزغغذ ٝ .اُؼذ٣ذ ٖٓ اُطلشاد أُٔ٤ضح ُشثٔب عزؾذس خالٍ اُؼوٞد اُوِِ٤خ اُوبدٓخ .
ٝعٔ٤غ ٛز ٙاالٗغبصاد اُٜبئِخ اُز ٢ادد اُ ٠روذّ أُؼط٤بد أُبد٣خ ُؾ٤بر٘ب ٓ ٌُٖٝ ،ب ؽووز ٚمئَ٤
ثبُ٘غجخ اُ ٠اعز٤ؼبث٘ب ُِغٞاٗت اُشٝؽ٤خ  ٝاُؼالهبد اٌُ٤ٗٞخ ٝ ،آذادٗب ثبعبثبد ػٖ هج٤ؼخ اُٞعٞد
ا ٝرؼط٘٤ب اؽغبعب ثبُٔؼ٘ ٝ ٠رق٤ؾ ٛذكب ُؾ٤بر٘ب .
ك ٢أُغزوجَ  ،كبٕ اُطلشح أُزٞهغ ؽذٝصٜب رٌ ٕٞػ٘ذ دساعخ اُزلبػَ أُزجبدٍ ثٖ٤
أُؼِٓٞبد  ٝاُطبهخ  ٝأُٞمٞع ه٤ذ اُذسط ٝ ،ثؾٌَ خبؿ كٓ ٢غبٍ ث٤ئخ ػالهزٜب ثبالدساى
ٝاُؾؼٞس ٓٝ .ضَ ٛز ٙاُطلشاد ػ٘ذ ؽذٝصٜب  ،عزٞفِ٘ب اُ ٠اعز٤ؼبة عذ٣ذ ًِ٤ب ٝك ْٜؽٔ٢ُٞ
ؽو٤وُ ٢طج٤ؼخ اُٞاهغ (اُؾو٤وخ) ٌٓٝبٗ٘ب كٝ . ٚ٤ع٤إدٛ ١زا اُ ٠كزؼ ػ٘ٗٞ٤ب ػِ ٠اؽزٔبالد ال
ؽقش ُٜب رغبػذٗب ك ٢ث٘ب ٓغزوجَ اكنَ ُغٔ٤غ عِ٤ًٞبر٘ب اُؾ٤بر٤خ ػًًِٞ ٠ج٘ب .
ًٔٝب سأ٘٣ب كبٕ اُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ ُْ رؼو ؽوٜب ك ٢اُزٔ ، َ٣ٞكغٔ٤غ اٗٞاع اُذػْ ُِجؾٞس
عٞا اًبٗذ ثؾٌَ ٓ٘ؼ ؽٌ٤ٓٞخ ا ٝهطبع خبؿ اٛ ٝجبد خ٤ش٣خ كبٗ ٚرزٛت ٓجبؽشح اُ ٠االثؾبس
ك ٢أُغبس اُؼبّ  ،أُإعغبد  ،االًبد٤ٔ٣خ ٝاُؼِ ّٞاُزوِ٤ذ٣خ  ،اُز ٢رشًض ػبدح ػِ ٠أُغبٝ ٖ٤ٔٛ

أُشدٝد  ٌُٖٝ .ثغزة اُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ ُالٛزٔبّ ثٜب ٝهٔ٤خ دٝسٛب ك ٢اُز٘و٤ت ػٖ أُؼشكخ
اُغذ٣ذح كبٕ دػٜٔب ٝرِٜٔ٣ٞب ع٤زؾغٖ ٝ .ال ٛ ٌٕٞ٣زا عٜال ٝال هش٣جب .
٣ؼذ اُجؼل ٖٓ ػِٔب ؽبكبد اُؼِ ّٞاٗلغ ْٜمٖٔ  :رؼذد٣خ اُؼِ ، ّٞػِ ّٞؿ٤ش ٓإعغ٤خ ،
خبسط اُؾشّ اُغبٓؼٔ٣ٝ ، ٢بسع ٕٞاُزغبسة ك ٢أُشائت (اٌُشاعبد) ا ٝك ٢أُ٘بصٍ ا ٝأُخبصٕ
الٗغبص اثؾبس ا ٝرغبسة ا ٝف٤بؿخ ٗظش٣بد ػٖ اُؾبكبد اُزٔ٣ ٢ضِٛٞب ٣ٝ .زْ ٛزا خبسط عبػبد
اُؼَٔ اُشعٔ ٢ك ْٜك ٢اُـبُت اًبد ٕٞ٤ٔ٣ا٣ ٝؼِٔ ٕٞكٓ ٢إعغبد آ ٝذػٓ ٖ٤ٓٞبُ٤ب ٝ .رؼَٔ
ؽبكبد اُؼِ ّٞك ٢اُـبُت ثٔ٤ضاٗ٤خ مئِ٤خ ا ٖٓ ٝاُؾغبة اُخبؿ  ،ػِ ٠االهَ ثبُ٘غجخ ُِٔزؾلضٖ٣
ثذسعخ ػبُ٤خ ٣ ُْٝغذٝا ٓقذسا ٓبُ٤ب ٣غ٘ذ. ْٛ
ٝهذ ٣زلن اُؼذ٣ذ ػِ ٠إ اُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ  : ٢ٛؿ٤ش ٓو٤ذح  ،ؿ٤ش ٓشرجطخ  ،ؿ٤ش ٓ٘زغجخ اُ٠
ؽوَ رخققٓ ٢ؼ ، ٖ٤ؿ٤ش ٓإهشح ثغ٤بعبد ٓإعغ٤خ ا٤ٓ ٝذإ اًبدٝ . ٢ٔ٣هذ ٣وبٍ ثبٜٗب ُ٤غذ
خبدٓخ ُِٔٔ ٖ٤ُٞا ٝاُ٘بؽش ، ٖ٣آ ٝغجُٞخ ػِ ٠ؽٓ ٢ؾذد  ،ا ٝالسمب ٓبُي ٓؼ ، ٖ٤اُ ٝقبُؼ
أُزلنَ ثبالؽغبٕ  ،ا ٝخبمؼخ ُزغِو ؽش٣ي آ ٝقبدس ؽٌ٤ٓٞخ أ ٝؿ٤شٛب  .كبُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ ال
رخذّ ٓإعغخ ٓؼ٘٤خ ا ٝؽٌٓٞخ ا ٝؿ٤شٛب ٤ُٝ ،ظ ُٜب ٝال ُٔإعغخ ٓؼ٘٤خ ا٘ٓ ٝظٓٞخ ٓؼزوذاد اٝ
ٗظش٣بد أٗ ٝبرط ٗ .غبؽٜب ٓش ٕٞٛثبالًزؾبكبد اُز ٢رؾووٜب ٝ ،اُز ٢هذ رإد ١اُ ٠رؾو٤ن هلشح
ػِٔ٤خ ًٝغش ُِٔغبس اُزوِ٤ذ. ١
ثبُزبً٤ذ كبٕ ٖٓ اُؼذاُخ إ ال رٌ ٕٞاُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ روِ٤ذ٣خ  ،ؿ٤ش ٗوِ٤خ ػٖ االخش، ٖ٣
ٓجذػخ ٓ ٝطٞسح  ٝ ،ؿش٣جخ ه٤بعب ثبُٔؼب٤٣ش أُؼشٝكخ ٝ .ػِٔب اُؾبكبد  ْٛك ٢اُـبُت اُوزائق
اُجؼ٤ذح أُذ٣ ٖٓٝ ٟغذف ثبُوبسة ؽزٝ ٠إ ه ُٚ َ٤ثبٕ ٝفٓ ُٚٞغزؾ٤ال  .كؼِ ٠اُشؿْ ٖٓ ًَ
اُؼوجبد اال أٗ٘ٓ ْٜذكؼ ٕٞثوٞح االٔ٣بٕ ثٔب ٣ؼِٔ ٖٓ ٕٞاعِٝ . ٚاُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ ُٜب ؽؼج٤زٜب ثٖ٤
ر ١ٝاُزلٌ٤ش اُشادٌ٣بُ ٢أُغزوَ ٝثشؤ٣خ صٞس٣خ روٞد خبسط اهبس اُزوِ٤ذ اُؼِٔ ٢اُغبئذ  .ك ْٜؿ٤ش
ِٓزضٓ ٖ٤ثبالكزشامبد أُٞعٞدح ٓغجوب ٝال ثبالكٌبس ٝاالسا اُغبئذح ٤ُٝغٞا ٓؼ٘ ٖ٤٤ثق٤بؿخ
ٓؼب٤٣ش عذ٣ذح ٤ُٝغٞا ثبُؼج٤ذ أُزِٔؤُِ ٖ٤قبدس أُُٔٞخ ٝاُذاػٔخ  .ثَ اٗ٣ ْٜخذٓ ٕٞاُلٌشح اُز٢
٣إٓ٘ ٕٞثٜب ٣ ٝؼزٔذ ٕٝاُطشائن اُؼِٔ٤خ ُِجش٘ٛخ ػِٜ٤ب ا ٝا ١ؽ٣ ٢جشص اثذاػٝ . ْٜك ٢اُـبُت
كبٗٞٓ ْٜعٞد ٕٝػٖ اُؾبكبد أُزطشكخ ا ٝاهشاف اُلٝ ْٜأُؼشكخ  .اٗٞ٣ ْٜكش ٕٝاُزلٌ٤ش أُ٘ؼؼ
ُؼوٓ ٍٞزلزؾخ ٝ ،ك ٢ثؼل االؽ٤بٕ أُغبصكخ ُالًزؾبكبد ثطشم ؿ٤ش ٓزٞهؼخ .
ٝاُو ٍٞثبٕ ػِٔب اُؾبكبد ٓزٔشد ٕٝمٖٔ ٓ٤بد ْٜ٘٣هذ ال  ٌٕٞ٣ؿ٤ش ٓ٘بعت  ،ك ْٜك٢
اُـبُت ٓزٔ٤ض ٕٝثٔٔبسعبر ْٜؿ٤ش اُزوِ٤ذ٣خ  .ك ْٜاثطبٍ اُؼِْ اُ ، ّٞ٤كٓ ٢ؼظْ اُؾبالد كٖٓ ْٜ
أُ٘جٞرٝ ، ٖ٣أُٜٔؾ ٖٓ ٖ٤هجَ اهشاٗ ْٜالٗ٣ ْٜغ٤ش ٕٝػٌظ اُز٤بس  .كبُو ٍٞك ٢إ اُزوذّ اُؼِٔ٢
٣ؼبٗٓ ٖٓ ٢أرْ ػبُْ ثؼذ آخش  ،ئال أٗ ٌٖٔ٣ ٚاُو ٍٞثبٕ ػِٔب اُؾبكبد ر ١ٝاُخ٤بٍ أُجذع اُزُْ ٖ٣
٘ٔ٣ؼٞا اٗلغ ٖٓ ْٜاُزٛبة ػٌظ اُش٣ؼ اُغبئذح  ٝارغب ٙاُز٤بس ٝ ،هذ عذدٝا ثبسادر ْٜاُضٖٔ اُـبُ٢
ُٜزا اُزوذّ  .كٔوبثَ اُغؼبدح اُز٣ ٢ؾغٛٞب ػ٘ذٓب ٣غب ٕٞٔٛكٓ ٢ؼزوذٓٝ ْٛب ٣ؾوو ٖٓ ٚروذّ ُِٔؼشكخ
ٝاُز٣ ١زغبٝص االُْ اُز ١ػبٗٞا ٓ٘. ٚ
ٝال ٣ؼ٘ٛ ٢زا إ اُؼِ ّٞاُزوِ٤ذ٣خ  ٝأُإعغبر٤خ  ٝػِ ّٞاُٜ٘ظ اُؼبّ رلزوذ عٔبد ع٤ذح
رٔ٤ضٛب ا ٝاٜٗب هذ كؾِذ ك ٢رؾو٤ن روذٓب رٓ ١ؼ٘ ٠ا ٝئٜٗب ُْ رغب ْٛك ٢االًزؾبكبد اُشئ٤غخ اٝ
رؼض٣ض أُؼشكخ اُؼِٔ٤خ  .ئٜٗب راد ا٤ٔٛخ ال روذس ثضٖٔ ٜٔٓٝخ عذا كِ٤ظ ٘ٛبى ؽ ٢ثؼ٤ذا ػٖ
اُؾو٤وخ ٘ٓٝ .غضارٜب ٓزِٛخ ٓٝب رضاٍ ٓغزٔشح ك ٢ربص٤شارٜب اال٣غبث٤خ ًٝ .زُي ال ٣ؼ٘ٛ ٢زا إ
اُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ رؾون دٓٝب ٗزبئظ ساه٤خ ٝاٛذاكب ٗجِ٤خ  .كغٔ٤غ ٓغبػ ٢االٗغبٕ ُٜب ٓغبٔٛبرٜب ك٢
ًغش اُغشح ًٔب ٣و ُٕٞٞا ٝك ٢رؾو٤ن اؽالّ ؿ٤ش ٝاهؼ٤خ .

ػِ ّٞاُٜ٘ظ اُؼبّ  ،خبفخ رِي خبسط اهبس اُل٤ض٣ب أُؼبفشح ٝػِْ اٌُ٤ٗٞبد ٓب صاُذ
رؼزٔذ ٗٔٞرط ٗٞ٤رٖ  ،اُز٣ ١ش ٟاُؾو٤وخ ٓؾزوخ ًِ٤ب ٖٓ اُل٤ض٣ب ٝأُبدح  ،اُز ٢ٛ ٢هبثِخ ُِٔالؽظخ
ٝه٤بعٜب اٝرٌٜٔٔ٤ب ٝ .اٜٗب ٓؾزوخ ٖٓ ػِٔ٤بد ك٤ض٣بئ٤خ آ ٝبد٣خ  ٢ٛٝ ،رشكل ًِ٤ب كٌشح إ
اُؾو٤وخ هذ رنْ اثؼبدا ؿ٤ش ك٤ض٣بئ٤خ ٓضَ ادساً٘ب ُِؾٝ ، ٢رلقَ ثٝ ٚ٘٤ث ٖ٤رلبػِ٘ب ٓغ اُخقبئـ
أُبد٣خ – اُل٤ض٣بئ٤خ  ٝاُؼِٔ٤بد أُؾٌِخ ُ . ٚكبُؼِ ّٞأُبد٣خ رشكل ثؾذح كٌشح اُشٝػ االٗغبٗ٤خ ،
ؽ٤ش ال ٝعٞد ُٜب ٝ ،رؼذ االدساى ٗبرظ ػٖ ػِٔ٤بد ً٤ٔ٤بئ٤خ – ًٜشثبئ٤خ رؾذس ك ٢دٓبؽ االٗغبٕ.
اُ٘وذ أُٞعُٜ ٚزا اُ٘ٔٞرط ٣و ٍٞثبٗ ٚاعزغِْ ُِؼذٓ٤خ  ٝ ،االٌٗٔبػ ٝأُبد٣خ ٣ .نبف اُ ٠رُي ،
كبٗ٣ ُْ ٚوذّ رلغ٤شا ًبٓال ُط٤ق اُظٞاٛش أُٞعٞدح ك ٢اُطج٤ؼخ  ،خبفخ رِي اُز ٢رزؼِن ثبُؾالد
اُؾبرح ُالدساى  ٝػالهز ٚأُزذاخِٓ ٚغ أُبدح ٝاُطبهخ ٝربص٤شٛب ػِ ٠اُٞاهغ ٛٝ .زٗ ٢ٛ ٙوطخ
اُلقَ ث ٖ٤اُؼِ ّٞاُزوِ٤ذ٣خ ٝاُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ .
 ٖٓٝاالٝع ٚأُؾشهخ ُِؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ روقٜ٤ب ك ٢هج٤ؼخ االدساى ٝربص٤شٛب اُٞامؼ
ػِ ٠أُبدح ٝاُطبهخ ٝ .ثبُٔوبثَ كبٕ اُؼِ ّٞاُزوِ٤ذ٣خ ؿ٤ش ٜٓزٔخ ثبالدساى ً٘برظ ػشمُ ٢ؼِٔ٤بد
ؽ٣ٞ٤خ – ً٤ٔ٤بئ٤خ  ٝػذّ اػطبئٜب ا٣خ ا٤ٔٛخ ك ٢آ ١غزٓ ٖٓ ٟٞغز٣ٞبد اُٞاهغ ٓٝ .غ ٛزا ٌٖٔ٣
ػذ االدساى ًٔؼط ٠عٛٞشُِ ١طج٤ؼخ ٣خذّ ًقِخ ٜٓٔخ ث ٖ٤أُالؽع ٝؿ٤ش أُالؽع كٓ ٢غبٍ
اُطج٤ؼ. ٚ
ٝثبُزبً٤ذ كبٕ ًالٔٛب  ،اُؼِ ّٞاُزوِ٤ذ٣خ  ٝاُؾذٝد٣خ فؾ٤ؾ ٝ ٖ٤ؽشػ ٖ٤٤ػِ ٠هبُٝخ
أُؼشكخ  ٝعٔ٤ؼٜب راد كبئذح ًٝ .الٔٛب ٣ؾـالٕ ٝظبئق ٜٓٔخ كٗ ٢ظْ االؽ٤ب ٝ .ػِ ٠اُشؿْ ٖٓ
ػذّ اًزٔبٍ ٜٓ٘غٜٔ٤ب  ،اال اٜٗٔب ٣ؾٌالٕ اكنَ اُٞعبئَ ُزؾو٤ن روذّ ك ٢أُؼشكخ ٝاالًزؾبكبد ،
ٓٝب صاال اكنَ ؽٓ ٢زٞكش ُِزٔ٤ض ثٓ ٖ٤ب  ٞٛفؾ٤ؼ ػٖ ؿ٤شٝ . ٙاُؼِٔب ًٔب  ٞٛؽبٍ ػِٔب
اُالٞٛد ٝسعبٍ اُذ ٖ٣هذ ٣قجؾ ٕٞاع٤شٓ ١ؼزوذارٗٝ ْٜظش٣برٝ . ْٜػوِ٤ز ْٜهذ رٌٓ ٕٞؼوذح
٘ٓٝـِوخ  ،ؿ٤ش ٓزوجِخ ُِغذ٣ذ  ٖٓٝ .أُإعق إ ؽز ٠اسه ٠اُؼو ٍٞهذ روغ اع٤شح ٛز ٙاُؾبُخ .
ٝأُؼشكخ اُ٘برغخ ػٖ اُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ هذ رٌ ٢ٛ ٕٞاكنَ آبُ٘ب ُزؾو٤ن ٓغزوجَ ٓؾشم
ُِجؾش٣خ ٝ .ؽبٍ روجِٜب مٖٔ االهبس اُؼبّ ُِؼِ ّٞاُغبئذح كبٜٗب عزلزؼ اكبهب ُزغبؤالد ًج٤شح ػٖ
اُؾ٤بح ٓٝؼ٘بٛب ٝاُٜذف ٜٓ٘ب  .كؼِٔب اُؾبكبد ِٓزقو ٕٞثبُجؾش ػٖ االعبثخ ػٖ ٖٓ ٗؾٖ ُٔٝبرا
ٗؾٖ ٘ٛب ٝاُ ٠ا٣ ٖ٣وٞدٗب أُغ زوجَ ػ٘ذ اصبسح خ٤بساد ٓن٤ئخ ٝ .ؽبُٔب روجَ ٗزبئظ اُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ
ٖٓ اُؼبٓخ ٣ٝزْ اعز٤ؼبثٜب ٝرقجؼ ٖٓ ػ٘بفش ٗظْ أُؼزوذاد ػ٘ذئز ر٘٤ش هش٣وب ٓظِٔب  ٝرضَ٣
ه٘ٞهب ٞ٣اع ٚاُؾ٤بح ػِ ٠عطؼ االسك ٝ ،هذ رٌ ٕٞكشفخ ٝثذا٣خ ُٔ٘ؼطق ُِجؾش٣خ عٔ٤ؼب )vi( .
اعزخذّ ٓقطِؼ ػِ ّٞاُؾبكبد ُٞفق آبًٖ اُذساعخ اُز ٢روغ خبسط اُٜ٘ظ اُشئ٤ظ
ُِؼِ ّٞاُزوِ٤ذ٣خ ٣ٝ ،طجن اُجبؽض ٕٞكٜ٤ب اُطشائن اُؼِٔ٤خ أُؼ٤بس٣خ ٣ٝ ،ؼزٔذ ٕٝاُلشم٤بد  ،اُزٞهغ
ثبالعز٘بد اُٜ٤ب ٝ ،اُزغش٣ت أُقْٔ ثؾٌَ ع٤ذ ٓ ،غ رٌشاس ُِزغشثخ ٝ .ك ٢اُـبُت كبٕ
أُٞمٞػبد رزطبثن ٓغ ٓب ٣ؼشف ثبُؼِ ّٞاٌُبرثخ  ، pseudoscienceؽ٤ش  َ٤ٔ٣أُؾبسً ٕٞاُ٠
االػزٔبد ػِٓ ٠طبُت ؿبٓنخ ٓ ،ؼشكخ ؿ٤ش عبئذح  ٝؽغبثبد ٓشأ٣خ ال رزٌشس ًٔ ،ب ك ٢اُطبهخ
اُؾشح  ،ص٣بسح اُـشثب  ،رٞاسد اُخٞاهش  ،اُشٝػ ٝاُؼوَ ٝ ،ؿ٤شٛب ٓ .غ ٛزا كبٕ اُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ
رخزِق ػٖ ٛز ٙؽ٤ش ُٜب اُلشفخ ُذخ ٍٞاُٜ٘ظ اُؼبّ ُِؼِ ّٞثبُٔغزوجَ ًٔ ،ب ؽذس ُ٘ظش٣بد
صؽضؽخ اُوبساد  ٝاعزؼٔبس اُلبٌ٘٣ي الٓشٌ٣ب اُؾٔبُ٤خ .
ئٕ اػطب اُضوخ ُؼِ ّٞاُؾبكبد هذ ٘٣ط ١ٞػِٓ ٠خبهش  ،كوذ رإد ١اُ ٠ؽي ؿ٤ش ٓجشس
ثبُ٘غبؽبد أُزؾووخ عبثوب ٖٓ هجَ اُؼِ ّٞاُزوِ٤ذ٣خ  .كٔضال  ،اُو ٍٞثبٕ االٗذٓبط اُجبسد اُ٘برظ ػٖ
اعٜضح ٓخزجش٣خ ثغ٤طخ هذ ٣ؼط ٢اٗطجبػب ثبٕ ػِٔب أُ٣ ّٞ٤زٌِٓ ٕٞؼشكخ ثغ٤طخ ػٖ اُوٟٞ

اُ٘٣ٝٞخ االعبع٤خ ٝرلبػالرٜب ٝ ٖٓٝ .عٜخ ٗظش ١كبٗٝ ٚثـل اُ٘ظش ػٖ ػِٔ٤خ اُزؼِ َ٤ؿ٤ش
اُزوِ٤ذ٣خ ا ٝاُ٘زبئظ ؿ٤ش أُغزغبؿخ ُٜز ٙاُؼِ٤ُ ، ّٞظ ٘ٛبى ػزس ال٣خ ٓؾبُٝخ ُؾظش ا٣خ كٌشح
عذ٣ذح  ،ػِ ٠االهَ كٓ ٢غزٔغ اُؼِٔب ؽ٤ش ٣زْ اُزجبدٍ اُؾش ُالكٌبس )vii( .
ػِ ّٞاُؾبكبد  ٢ٛكشٝع ػِٔ٤خ اٗلقِذ ػٖ ٗظش٣بد ػِٔ٤خ ٓوشح  .اٜٗب رذٍ ػِ٠
ٗظش٣بد ٔٗٝبرط ػِٔ٤خ ؿ٤ش روِ٤ذ٣خ ٝ .ثوجٓ ٍٞلٓ ّٜٞب ٖٓ ٓغزٔغ اُٜ٘ظ اُؼِٔ ٢اُشئ٤ظ ٣قجؼ
مٖٔ اُؼِْ اُؾذٝدٗ ١ز٤غخ روٓ ْ٤٤زبخش الثؾبس عبثوخ  .كٔضال  ،ثوج ٍٞؽو٤وخ ػِٔ٤خ كٓ ٢شؽِخ ٓب
 ،هذ رشكل ك ٢روق٤بد الؽوخ  .كل ٢اُؼِْ ُ٤ظ ٘ٛبى ؽو٤وخ ٓطِوخ ؿ٤ش هبثِخ ُِغإاٍ ٝاُزؾٌ٤ي .
 ٖٓٝاالٓضِخ ٓب ٣ؼشف ثبُضوٞة اُغٞدا  ٢ٛٝ Black Holesآبًٖ ك ٢اُلنب ؽ٤ش رٌٕٞ
اُغبرث٤خ ػبُ٤خ عذا ثؾ٤ش ؽز ٠اُن ٞال ٣خشط ٜٓ٘ب ٛٝ .ز ٙاُضوٞة ال رش ٟثبُؼ ٖ٤أُغشدح .
Parallel
ًٝزُي ٗوَ أُؼِٓٞبد ػجش اُلنب ًٝ ، Teleportationزُي اٌُ ٕٞأُ٘بظش
ٝ ، Universesاُغالػ اُؾٗٝ ١ٞ٤ظش٣خ اُلٞم ٠اُخالهخ ٝؿ٤شٛب ٖٓ أٓضِخ اػزٔذرٜب اُؼِّٞ
اُؾذٝد٣خ ٝاهشد الؽوب )viii( .
٘ٛبى ٗٞع ٖٓ االرلبم ػٖ ثؼل أُؼط٤بد أُٜٔخ ُِؼِْ  reliability :اُقالثخ
 coherenceٝاُزٔبعي ك ٢اُؼِْ أُؼبفش ٓٞمغ رغبؤٍ  ،كبُؼٞآَ اُذاخِ٤خ ٝاُخبسع٤خ رٔبسط
ربص٤شارٜب ػِٝ . ٚ٤دسعخ االرلبم ٛز ٙرٌ ٕٞػِ ٠أُؾي ػ٘ذ اُزٔ٤٤ض فشاؽخ ث ٖ٤اُؼِ ّٞأُوشح
ٝرِي اُزٓ ٢بصاُذ ه٤ذ اُزٌ( ٖ٣ٞاُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ) ٝ .إ ػَٔ اُؼِٔب ٞ٣ؽ ٢ثذسعبد ٖٓ اال٤ِٛخ
ٝاٌُلب ح ٝ ،هذ ٛ ٌٕٞ٣زا اُزجبٗ ٖ٣برظ ػٖ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُإصشاد  ،االؽخبؿ  ،أُغبٓ٤غ
ٝأُإعغبد اُز ٢رطِت إ ٣خذّ اُؼِْ اٛذاكٜب  ٝا٣ذُٞٞ٣ع٤برٜب ٔ٣ٝ ،بسع ٕٞاُنـٞه ػِ٠
ٗظشائُ ْٜوج ٍٞعض آ ًَ ٝغٔٞػخ ٓؼ٘٤خ ٖٓ أُؼزوذاد ٝ .ؽز ٠اُؼِٔب اُ٘ٔٞرط كبٗ٣ ْٜوؼٕٞ
ثبخطب ػ٘ذ اُو٤بّ ثؼَٔ ا ٝاعز٤ؼبة ؽٓ ٢ب عذ٣ذ ٝ ،إ ٛز ٙاالخطب رٌ ٕٞػبدح ٓز٘بؿٔخ ٓغ
سؿجبر( ٚاُلشم٤بد اُز ٢اخزبسٛب ) ٝاُز ٢هذ رٌٓ ٕٞزأصشح ثٔب ٣شآ ٙشؿٞثب ث٤ُ ، ٚجؾش ػٖ ث٤بٗبد
رؼضص رُي  ٝرٓ َٜٔب ٣ؼبسمٝ . ٚاُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ اًضش ٖٓ ؿ٤شٛب رؾذ ربص٤ش اُؼٞآَ اُخبسع٤خ .
ٝهذ ه َ٤إ ٘ٛبى عٜٔٞس٣خ اُؼِْ ؽ٤ش رخنغ اُ٘ظش٣بد  ٝأُؼزوذاد ٝاُج٤بٗبد اُٗ ٠وذ
ٓزجبدٍ  ٌٕٞ٣ٝ ،اُؾ ٢عض كؼِ٤ب ك ٢اُؼِْ كوو ػ٘ذٓب ٣وجَ ثبُزشام ٖٓ ٢أُغزٔغ اُؼِٔ٢
أُ٘بعت ا ٝأُغٔٞػخ اُضبٗ٣ٞخ ٓٝ .زطِجبد اُوجٛ ٍٞز ٙرؾزة اُؾ ٢أُوج ٖٓ ٍٞربص٤شارٚ
اُخبسع٤خ  ،رِي اُ٘برغخ ػٖ اُؾغبع٤خ اُؾخق٤خ رغب ٙاُوبئٔ ٖ٤ثبُؼَٔ  ،هبُٔب ُْ ٣ؾزشًٞا ثبُزوْ٤٤
ٝأُشعؼ٤خ ٝاُزؾش٣ش ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُ٘وذ أُٞعُِٞٔ ٚمٞع ٝ .إ ٣وجَ اُؼَٔ مٖٔ اٌُزت أُٜ٘غ٤خ
ٝاٗٓ ٚزٔبعي ٣ ٝؼزذ ث. ٚ
ئٕ اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤اُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ (رِي اُز ٢ه٤ذ اُزٌ ٝ )ٖ٣ٞػِ ّٞاٌُزبة أُٜ٘غ٤ُ ٞٛ ، ٢ظ
ًزٔ٤٤ض ث ٖ٤اُؼِ ّٞاالػز٤بد٣خ  ٝاُؼِ ّٞاُضٞس٣خ  ،كبٌُض٤ش ٖٓ اُؼِ ّٞه٤ذ اُزٌ ٖ٣ٞهج٤ؼ٤خ ، normal
صْ إ اٌُض٤ش ٖٓ اُؼِٔب ٘٣ؾطُ ٕٞزط٣ٞش ا ٝرطج٤ن ا ٝر٘و٤خ ػِ ّٞاٌُزت أُٜ٘غ٤خ ٤ُٝ ،ظ عٔ٤غ
اُؼِ ّٞأُؼبفشح  ٖٓ ٢ٛؽبكبد اُؼِ٤ُٝ . ّٞظ ػِ ّٞاٌُزت أُٜ٘غ٤خ ثبُنشٝسح فؾ٤ؾخ اٝ
ؽو٤و٤خ ٌُٜ٘ٝ ،ب رٔ َ٤اُٛ ٠زا اًضش ٖٓ اُؼِ ّٞاُؾذٝد٣خ )ix( .

أين نحن من كل هذا ؟
سبك وأن عمدت مؤتمرات محلٌة و وطنٌة وعربٌة وعالمٌة للنهوض بالتعلٌم ،
و اتخذت اجراءات واسعة و جرٌبة  ،ومع االسؾ افرغ الكثٌر منها من مضمونه وتحممت
اجراءات شكلٌة لم تنهض بالتعلٌم كما ٌفترض  .ولست فً معرض نمد وتحلٌل للوضع

التعلٌمً فً العراق  ،ولكن ما سٌطرح هنا تمنٌات شخص عاش معاناة تعلٌمٌة وتربوٌة ،
سواء شخصٌه او من خالل المحٌطٌن به  .من تجربته الشخصٌة ومن خالل االطالع على
معاناة البعض ومن مجرٌات االمور فً المؤسسات التعلٌمٌة .
فالعلم  ،و المنحى التطبٌمً و تعددٌة التخصصات  ،موجود وؼٌر موجود  ،موجود
تسمٌة و اعالما وشبه موجود بصٌؽه وسٌالاته االصولٌة التً ال تؤدي الى التمدم والتطور .
فالتوسع االفمً والعمودي فً التعلٌم الجامعً لم ٌؤدٌان الى نهضة علمٌة حمٌمٌة  ،بل تم
تأشٌر تردي المستوى التعلٌمً و تراجع الجامعات فً ادابها العلمً  .فجمٌع المحاوالت
الرسمٌة لم تحمك المرجو منها  .فالعلة لٌس فٌها  ،بل فً طرٌمة تنفٌذها .
ولكل عملٌة بناء ركابز واسس  ،وعندما تصاب هذه الركابز واالسس بوهن او
تصدع فان ادامة البناء تصبح مستعصٌة  .وركابز البناء العلمً واسسة هً -:
 )1التعليم االساس (االبتدابٌة – منهج وطرٌمة تعلٌم)  ،وأود ترن الخوض فً هذا
االساس الجوهري وركٌزة المراحل التعلٌمٌة الالحمة للمعنٌٌن به ومن له خبرة
ودراٌة  .ما اشٌر الٌه  ،بعض ما كتبته عن تعلٌم الجؽرافٌا و المنشور فً مولعً
على الشبكة العنكبوتٌة  http://www.muthar-alomar.com/?page_id=45كنموذج
لما ٌجب ان ٌتعلمه التالمٌذ كً ٌستوعبوا الجؽرافٌا كعلم وٌنتفعوا من معرفته فً حٌاتهم الٌومٌة.

 )2مؤسسات التأهيل المهني للمعلمين  ،ال اخوض فً ؼمار ما لٌس لً به دراٌة ،
اترن ذلن للمختصٌن .
 )3االقسام العلمية في الكليات  ،التً ٌجب أن تمثل الملب النابض بالعلم وتجسده فً
ممارساتها ونشاطاتها  ،عندما تمارس مهامها المنصوص علٌها فً لوانٌن التعلٌم
العالً (السابمة) (صالحٌات ربٌس المسم جمدها العمداء فانتحر العلم على عتبة
بابهم)  ،وبهذا تحول رؤساء االلسام الى مدراء مدارس متوسطة ٌهتمون بالجدول
و المواضبة واالجابة عن البرٌد فمط  ،وتخلؾ العلم لٌضحى فً خبر كان  .ما
ٌمارس باسم العلم االن هو لالرتزاق من المحاضرات واالشراؾ و المنالشات .
وحتى الترلٌات العلمٌة لم تعد لٌاسٌة  ،فالعوامل الشخصٌة ازاحت معظم ان لم ٌكن
جمٌع االعتبارات العلمٌة واالخاللٌة فً التمٌٌم .
ولد كتبت مماال نشرته فً مولعً على الشبكة العنكبوتٌة عن معاناة طلبة
الدراسات العلٌا المبتعثٌن للدراسة فً الخارج اسمٌته (الٌوم نتاج االمس  ،والؽد
ؼرس الٌوم)ٌ http://www.muthar-alomar.com/?p=87عرض وجهة
نظر عن جذور مشكلتهم والتً تعود الى طبٌعة الدراسة فً السام جامعاتنا  .وسبك
لً أٌضا وان لدمت طلبا الى رباسة جامعة دٌالى (عندما كنت عمٌدا لكلٌة التربٌة)
الستحداث كلٌة الدراسات العلٌا  ،التً ٌمكن من خاللها تحمٌك خطوة لالمام
للدراسات العلٌا وانماذها من مخالب البعض  ،وبواسطتها ٌمكن انجاز دراسات
متداخلة و متعددة و متعدٌة التخصصات وتأخذ بناصٌة العلم وراٌته الى العلوم
الحدودٌة وحافات العلوم باشراؾ الجامعة ورعاٌتها  .ولكن باءت المحاولة بالفشل .
 )4الوحدات والمراكز البحثية  ،ومشكلتها انها تعامل كوحدات ادارٌة ولٌس علمٌة لها
تخصصها و برامجها ومٌزانٌتها المستملة  .وتجربة وحدة االبحاث المكانٌة فً
جامعة دٌالى خٌر مثال  ،حٌث انتهى امرها لتكون مختبرا تابعا الى لسم الجؽرافٌا
ولٌس وحدة بحثٌة متعددة \ متكاملة التخصصات  .والكالم عنها ٌدمً الملب .
ومعظم من نال جابزة علمٌة (محلٌة  ،عربٌة  ،عالمٌة  ،نوبل) لد عمل واستفاد من
المراكز البحثٌة وامكاناتها البشرٌة والمادٌة والمعنوٌة ٌ( .راجمع ممال لً مترجم)
https://sites.google.com/site/mutharalomar/TwoVistas.doc?attredirects=0
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