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  ) Interdisciplinary Studies( الدراسات املتداخلة التخصصات
أ.د. مضر خليل العمر 

استاذ جغرايف متقاعد 

هناك مفهومان للدراسات املتداخلة   
التكامل  بدرجة  يهتم  األول  التخصصات، 
يف التخصصات املعنية واملشاركة يف الدراسة 
وعملية   ، للدراسة  الكلي  املعىن  لتعطي 
بني  والربط  اخللط  خالل  من  تتم  التكامل 
البياانت  وكذا   ، تركيبها  واعادة  االفكار 
واألدوات   ، البحثية  واملناهج   ، واملعلومات 
بني  النظرايت  و  واملفاهيم   ، املستخدمة 
من  هناك  وابملقابل  املشرتكة.  التخصصات 
أبنه  اكثر  أو  بني ختصصني  التداخل  يفهم 
أي   شكل من احلوار أو التفاعل مع التقليل 
اىل احلد األدىن من التشوش ، أو رفض لدور 
التكامل بينها؛ ولكن يرى بعض املختصني 
املشرتك  العمل  التكامل هو اهلدف من  ان 
بني التخصصات؛ وذلك ألنه يعاجل التعقيد 
يف املوضوع قيد الدرس. وتتنامى الكتاابت 
اليت تربط بني التكامل بني التخصصات يف 
ميادين البحث والتعليم، مع االهتمام بتطوير 
التكامل  ان  مؤكدين  بذلك،  تعىن  نظرية 

طبيعي وممكن حتقيقه. 

مصطلح  فإن   ، أكادمييا   
فرع  أو  نظام  يعين  الذي   discipline
حمدد  ختصصي  فرع  به  يقصد  املعرفة،  من 
وعلم   ، الفيزايء  مثل  املعرفية  البنية  من 
التخصصات  وهلذه   . التاريخ  أو   ، النفس 
عن  و  نفسها،  عن  التعبري  يف  خمتلفة  طرقا 

واملوضوعات   ، فيها  تبحث  اليت  املشاكل 
التقصي  موضوعات  تشكل  اليت  واملسائل 
له  أكادميي  وكل ختصص   . فيها  والدراسة 
وكذلك   ، عليها  املتفق  وأشياؤه   ، اترخيه 
جدل،  و  عليها خالف  موضوعات  هناك 
وله جمتمعه األكادميي املهتم بتدريسه والتعلم 
والتعمق يف ميدانه . وكل ختصص له ما مييزه 
األسئلة   : مثل   ، عديدة  بعوامل  غريه  عن 
اليت يسأهلا عن العامل املنظور أو النظرة للعامل 
، وجمموعة االفرتاضات املعتمدة ، والطرائق 
مفاهيم   ، )حقائق  املعرفة  لبناء  املستخدمة 
، نظرايت(. واجملتمع التخصصي األكادميي 
مميز ابلظاهرة اليت يدرسها ، وتقدمي مفاهيم 
مركزية و صياغة نظرايت ، واعتناق طرائق 
للمشاركة  أجواء  وتوفري   ، حمددة  تقصي 
 . جمتمعه  أعضاء  جتمع  املهنية  و  البحثية 
الظاهرة    : احملددة  عناصره  له  وكل ختصص 
اليت يدرسها ، االفرتاضات اليت يعتمدها ، 
املتفق  تقوده ، واملفاهيم  اليت  املعرفة  ونظرية 
عليها ، ونظرايته ، والطرائق البحثية اليت متيزه 

عن غريه .   

ومجيع هذه اخلصائص متداخلة ببعضها   
الكلي  املنظور  حتت  تنضوي  و  بعضا، 
ألنه  هلذا؛  منوذجا  والتاريخ   . للتخصص 
املعرفية  فمادته   . املعايري  هذه  مجيع  حيتوي 
تشمل العديد من احلقائق )كل شيء مسجل 
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يف اتريخ اإلنسان( . ودراساته حتتوي عددا 
)االستعمار  واألفكار  املفاهيم  من  هائال 
وقد  الدميقراطية(،   ، احلرية   ، العنصرية   ،
حتول  عن  نظرايت  فيه  األحباث  انتجت 
الرجل  نظرية   : )مثال  األشياء عن مسارها 
العظيم القائلة ابن احلرب األهلية األمريكية 
دامت طويال، و كانت دموية؛ ألن ابراهام 
لنكولن أراد إصدار بياان عن حترير العبيد عام 
ليكون  جاهد  مؤرخ  من  وأكثر   ،)1862
يستخدم  التاريخ  وختصص   . لذلك  منظرا 
املتمعنة،  القراءة  تشمل  منوعة  حبثية  طرائق 
 : )مثل  األولية  للمصادر  النقدي  والتحليل 
الثانوية  واملصادر  رمسية(،  واثئق   ، الرسائل 
ليقدم صورة متكاملة  املقاالت(  )الكتب ، 
عن حادث ماض، أو اشخاص ضمن زمان 

ومكان معينني . 

إىل  التقليدية  التخصصات  تصنف   
الفئة األوىل  ثالث فئات عريضة ، اتيت يف 
أي  ومن  العامل  عن  لتخربان  الطبيعية  العلوم 
تركب  اليت  الكيفية  وتصف   ، صنع  شيء 
النظم  متداخلة  معقدة  شبكة  ليشكل  منه 
مكان  النظم يف  هذه  ، كما تصف سلوك 
معني . وهتدف العلوم االجتماعية إىل تفسري 
املستقبلي  عامل اإلنسان بقصد االستشراف 
والتخصصات   . حتسينه  و  للمجتمع 
اإلنسانية تعرض طموحات اإلنسان وتفسر 
حنو  تسعى  و   ، وتقيمها  جتاربه  و  اجنازاته 
تصيغها  و  واملعاين،  املدلوالت  من  طبقات 
منتجات  إىل  إضافة   ، مكتوبة  نصوص  يف 
و ممارسات ثقافية، وكذلك الفئات املذكورة 
اليت تضم :   ، اجلميلة  الفنون  ، هناك  آنفا 
واملسرح   ، واملوسيقى   ، والرقص   ، األدب 

اليت يف  تلك  عناصرها كليا عن  . وختتلف 
التخصصات اإلنسانية . وللميادين التطبيقية 
مكاان ابرزا يف األكادمييات املعاصرة ، حيث 
الفرعية  بتخصصاهتا  األعمال  إدارة  تشمل 
ختصص  و   ، واالدارة(  والتسوق   )املالية 
 ، الصحافة   ، )اإلعالانت  االتصاالت 
اخلطابة( ، وختصص العدالة و علم اإلجرام 
 ، والقانون   ، واهلندسة   ، الرتبوية  والعلوم   ،
والطب ، والتمريض ، واخلدمة االجتماعية . 

تشكل التخصصات املتداخلة 

إن اخلط الفاصل بني التخصص و   
املوضوعات اليت تداخلت فيها التخصصات 
بدأ يتشوش يف السنني األخرية ؛ وذلك ألن 
حدود  يتعدى  الدراسات  من  النوع  هذا 
تنوعا كبريا  ويضم  التقليدية،  التخصصات 
من التفاعل ميتد من اجملموعات غري الرمسية 
وحبثية  تعليمية  جمتمعات  إىل  لألكادمييني 
موثقة رمسيا. ومن األمثلة اليت تذكر يف الغالب 
 neuroscience األعصاب  علوم 
وعلم   ، البيئية  والعلوم   ، احليوية  والكيمياء 
 nanotechnology الذرات  معاجلة 
 geobiology األرضية  والبيولوجيا   ،
وعلم   ، واهلندسة  االستدامة  وعلوم   ،
الشعوب  موسيقى  وعلم   ، اللغة  نفس 
والدراسات   ،  ethnomusicology
والدراسات   ، املرأة  ودراسات   ، احلضارية 

احلضرية ، والدراسات األمريكية . 

التخصصات  املتداخلة  الدراسات 
األصل  حيث  من  التخصص  عن  ختتلف 
ومستوى   ، واحلالة   ، واخلصائص   ،
اجلزئيات  حيوية  علم  فإن  فمثال   . التطور 
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تطور  قد   molecular biology
استجابة لطفرة اكتشاف DNA ، وتطوير 
تقنيات جديدة ذات صلة، ولعله جبمع مع 
من  واسعة  سلسلة  ومعارف  خربات  بعض 
 ، الكيمياء  يف  اخلربات  و  التخصصات 
واجلينات ، والفيزايء ، والبكرتيولوجي، وعلم 
احليوان ، وعلوم النبات، فإنه ميكن معاجلة 

الكثري من املشاكل الطبية . 

التخصصات و امليادين التطبيقية و   
املتداخلة التخصصات ليست صارمة وغري 
قابلة للتغيري ، فهي تطور تراكيب اجتماعية 
وفكرية ، وكذلك فإهنا تتاثر ابلوقت . يعين 
اليوم قد يكون ختصصا  هذا ان التخصص 
اثنواي ضمن ختصص رئيس معني ، أو فرعا 
له . فعلم التاريخ قبيل أواسط القرن التاسع 
عشر كان دوره صغريا يف اجملتمع أكادميي، 
بسرعة  منى  ولكنه  لألدب؛  فرعا  إذ كان 
كتخصص مستقل بعد ان تشبع مبعطيات 
السياسة واالقتصاد . واليوم ختصص التاريخ 
ضمن  كتخصص  جيد  بشكل  حمصن 
اإلنسانيات، وله والؤه للعلوم االجتماعية . 

وازدهرت  املتداخلة  التخصصات  منت  وقد 
من خالل :

عن ( 1 حمددا  موضوعا  الباحثني  فصل 
هيكلية ختصص معينا للتقصي فيه. 

ملء فراغ معريف مل يهتم به من قبل ( 2
التخصصات التقليدية.

النظر ( 3 يعاد  لألحباث  املوجه  ابلنقد 
تتشكل  و  التخصصات،  حبدود 
معرفة جديدة تؤشر فضاء، و قواعد 

مهنية جديدة . 

  interdisciplinary الكلمة 
 ، بني  وتعين   inter  : مقطعني  من  مكونة 
من خالل ، يف الوسط ، أو مشتق من اثنني 
حقل   Disciplinary وتعين   . اكثر  أو 
فمعظم   . علمي  ختصص  أو  حمدد  دراسي 
ختترب  التخصصات  املتداخلة  الدراسات 
مشاكل ، ومسائل ، أو جتيب عن تساؤالت 
التخصصات  العديد من  اهتمامات  هي من 
. فمثال دراسة اجلرائم بعد أحداث 11 أيلول 
تعد  اجلرمية  التخصصات؛ ألن  متداخلة  تعد 
مشكلة اقتصادية و عرقية و ثقافية . ولكي 
تعد مشكلة دراسية ما متداخلة التخصصات 
البد من قياس املسافة اليت تفصلها عن كل 
اذا كانت  ختصص يشرتك يف دراستها وفيما 
املشكلة جوهرية قيد التقصي متعددة االوجه 
أو معقدة . فالنقطة املهمة هنا ان ال يكون 
التخصص هو مركز االهتمام، بل أن ينصب 
تركيز املشاركني يف الدراسة على املشكلة، أو 
املسالة قيد الدرس، أو السؤال الفكري الذي 

يواجه كل ختصص مشرتك يف الدراسة. 

وعندما تكون املشكلة قيد الدراسة مشتقة   
تكون  حينها  أكثر،  أو  ختصصني  من 
واضح  استيعاب  بقصد  األكادميية  املشاركة 
عن طريق تقصيها من قبل أكثر من ختصص 
 . ومتكاملة   مشولية  نظرة  إىل  والوصول   ،
استحداث  هذه  التكامل  عملية  وتشمل 
املتعارضة  النظر  لوجهات  مشرتكة  أرضية 
للتخصصات املشرتكة ابلدراسة . وما تثمر 
و  جديد  شيء  هذه  التكامل  عملية  عنه 
مميز  و يتجاوز حدود أي   ختصص، وهبذا 



              
                           سالنامةيا سةنتةرَى بَيشكضى ذمارة )2( , 2019            حوليات مركز بيشكجي, العدد )2(, 2019

4

معرفة  تضاف  و  اإلدراك  يف  تقدم  يتحقق 
جديدة . وهذا ما يعرف ابالستيعاب األكثر 
يستخدم  وقد   . مشولية  نظرية  أو  مشولية 
خمتلفة  ومقاصد  بطرائق  اجلديد  االستيعاب 
مبا فيها صياغة سياسات جديدة ، وتشكيل 
أسئلة حبثية جديدة ، وانتاج تقنيات وأدبيات 

جديدة ، أي إضافة معرفية جديدة . 

وميكن تلخيص املعطيات املهمة للبادئة 
inter مبا يلي : 

جمال التنافس والعمل املشرتك بني . 1
التخصصات. 

التكامل بني التخصصات عن طريق . 2
عملية التمحيص بعمق يف التخصص.

تنتج عملية التكامل استيعااب مشوليا . 3
ومتقدما للمشكلة  أو املسألة اليت قيد 
الدرس أو اإلجابة عن تساؤل فكري مل 

تتم اإلجابة عنه بشمولية .
هلا   Studies دراسات  وكلمة 
احلرب  هناية  )منذ  واحملرتم  الطويل  اترخيها 
إقليم  إىل  مبدأاي  تشري   ، الثانية(  العاملية 
جغرايف )دراسات سوفيتية(، أو حقبة زمنية 
العقود  يف  و   . النهضة(  عصر  )دراسات 
اجملاميع  إىل  الدراسات  حتولت  فقد  الراهنة 
األمريكان  و  اإلسبانية   ، )النساء  احلضارية 
إضايف  مصطلح  وبرز  أفريقية(،  أصول  من 
احلقيقة  . ويف  واالجتماعية  الطبيعية  للعلوم 
فإن برامج )الدراسات املتداخلة( منتشرة يف 
األكادمييات املعاصرة . ويف بعض احلاالت 
يف   ، التقليدية  التخصصات  يف  حىت 
اإلنسانيات ابلتحديد ، اليت أعادت تسمية 

نفسها مثل الدراسات اللغوية و األدبية . 

كل ختصص علمي موثق له ما مييزه 
املركز مقسم  ، وهذا  معريف  مركز  عامليا من 
اىل ختصصات اثنوية وتدرس ضمن مناهج 
دراسية معينة . وتتباين مفردات هذه املناهج 
العدد  حيث  من  أخرى  إىل  مؤسسة  من 
والعنواانت . وعلى الرغم من هذا التباين ، 
فإن خرباء االختصاص مييزوها كموضوعات 
لذا  ختصصهم؛  إىل  تعود  وأبهنا  غريها  عن 
فإن ختصص التاريخ أو علوم احلياة ال يشري 
املنهج  ألن  وذلك  نفسه كدراسات؛  اىل 
مميز  و  موثق   curriculum الدراسي 
التدريس  وموضوعات  البحوث  خالل  من 
بتكون  أتثر  قد  التقليدي  التنظيم  وهذا   .
التخصصات  متعددة  لدراسات  برامج 
multidisciplinary، مثل الدراسات 
التغري  و   ، احلضرية  والدراسات  البيئية 
احلاصل يف التخصصات وتوسيع جماالهتا . 
املناهج  إىل  بيئية  اضيفت كلمة  البدء  ففي 
الدراسية لبعض األقسام العلمية التخصصية 
، بينما أقسام أخرى شاركت كليا يف مناهج 
دراسية وبرامج بيئية جديدة ، مثل البيئات 
القانون   ، البيئي  النفس  علم   ، اجليولوجية 
للدراسات  ابلنسبة  احلال  . كذلك  البيئي 
احلضرية . املشكلة هنا أهنا مل تثمر إال اندرا 
 ، املتداخلة  التخصصات  بني  تكامال   ،
ختصصا  لتشكل  الشامل  االلتحام  إىل  وال 
جديدا، فعلى سبيل املثال ، وبعد عقود عدة 
ليس هناك تعريفا موحدا مقبوال من اجلميع  
ملصطلح )حضري Urban(. االختالف 
الذي   ecology بيئي يف ذلك مصطلح 
لتثمر  معه  املتداخله  الدراسات  تطورت 
 ecological بيئية  اقتصادايت  ختصص 
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 . economics

مقارنة بني التخصصات التقليدية والدراسات املتداخلة التخصصات  

الدراسات املتداخلة التخصصاتالتخصصات التقليدية

عن  معرفيا  جسما  تتطلب 
اشياء  أو  حمددة  موضوعات 

ذات صلة ببعضها بعضا . 

ادبيات مهنية ذات مستوى رفيع وعمق  تتطلب 
قيد  للموضوع  واسعة  تغطية  و  التحليل  يف 
الدرس وذات منفعة وفائدة . وتشمل األدبيات 
ختصصات فرعية يف نظرية التخصص ، وتصاميم 
ملناهج تعليمية ، عمليات حبثية ، اصول تعليمية 
و تقيمات . واالهم من ذلك ان تعاجل مشكالت 

يعاين منها العامل .
املعرفة  الكتساب  طرائق  متتلك 
وصياغة النظرايت لتنظم املعرفة 

التخصصية . 

اليت  البحثية  االصلي  التخصص  طرائق  تستخدم 
ومفاهيمه  التخصص  يف  للتعمق  مناسبة  تعدها 
متكاملة  معرفة  اىل  تؤدي  ونظرايته النتاج طرائق 

جديدة  .
معرفة جديدة  انتاج  اىل  تسعى 
نظرايت ضمن  و  مفاهيم  و   ،
يف  ابلسائد  صلة  ذات  أو 

التخصص . 

 ، مشولية  اكثر  واستيعااب   ، جديدة  معرفة  تنتج 
ومعان جديدة ، وتقدم يف االدراك والفهم .

متتلك مادة مركزية مميزة ملناهجها 
الدراسية . 

الدراسي  ملنهجها  صريح  مركز  لتشكيل  تعمل 
املتداخل التخصصات . 

هلا جمتمعها من اخلرباء 
واملختصني .

جمتمعها من اخلرباء واملختصني قيد التشكيل .

اىل  تسعى  و  ذاهتا  حتتوى 
لتكون  ميادينها  على  السيطرة 

ذات صلة ببعضها بعضا .

تعتمد بدرجة كبرية على التخصص يف مصادر 
مادهتا .

تدرب خرباءها املستقبليني من 
خالل برامج الدراسات العليا . 

تدرب خرباءها املستقبليني يف امليادين التخصصية 
وبعض   ، االمريكية  الدراسات  يف  التقليدية كما 
امليادين اجلديدة مثل الدراسات احلضارية بربامج 
الرئيسة .  العليا والتخصصات االولية  الدراسات 
املتداخلة  التخصصات  يف  الدكتوراه  برامج  لذا 

مازالت ضمن التخصصات التقليدية .
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املتعددة  الدراسات  برامج  أبن  قيل  وقد 
ابلتكامل؛  عادة  ترتبط  ال  التخصصات 
هو  التكامل  ان  توضيح  الضروري  من  لذا 
التخصصات  املتداخلة  الدراسات  من  جزء 
ان  األول   : سببني  اىل  ذلك  ويعود   .
خلرباء  مصمم  نشاط  على  مبين  املصطلح 
ختصصني ذي صلة ابملشكلة قيد الدرس ، 
إدراك  يعين  دراسات  مصطلح  فإن  والثاين 
واملعلومات  اخلربة،   يف  واحلاجة  النقص 
 . التخصص  يف  السائد  املعريف  والرتكيب 
حتداي  متثل  عام  بشكل  الدراسات  وبرامج 
جوهراي للرتكيب املعريف الراهن . والرتتيبات 
التخصصية  الدراسات  مع  تشرتك  اجلديدة 
التقليدية  املعرفة  برتكيبة  االقتناع  عدم  يف 
هناك  وأن  األكادميية(،  )التخصصات 
مشكالت معقدة تواجه اإلنسانية  تتطلب 
جسور  بناء  و  املعرفة  لتنظيم  جديدة  طرقا 
 . املعريف  والتواصل  لالبداع  خمتلفة  مبناحي 
دراسية  مناهج  تضم  برامج  توجد   ، واليوم 
تعىن بدراسة املكان ، مثل  دراسات الشرق 
والدراسات  البيئية  الدراسات  و   ، األوسط 
الدراسات  و  التنمية  دراسات  و  احلضرية 

الثقافية )احلضارية( . 

بني  رئيسة  فروقات  ثالثة  توجد 
املتداخلة  والدراسات  التخصص 
بينهما  تشابه  مسات  وأربع   ، التخصصات 
كلمة  استخدام  تربر  هذه  والفروقات   .
التخصصات  يف  علم كما  وليس  دراسات 

التقليدية. والفروقات هي :-

املتداخلة . 1 الدراسات  تطلب  ال 

هبا كما هي  عامليا  اعرتافا  التخصصات 
املعرفة  اىل  االنتباه  جتلب  بل   ، الفيزايء 
حتاول  الذي  الوقت  يف  التخصصية 

تكاملها مع غريها من التخصصات. 

التخصصات . 2 املتداخلة  للدراسات 
عمليات حبثية النتاج املعرفة، وهي حرة 
يف استعارة الطرائق البحثية من التخصص 

حيثما كان ذلك مناسبا . 

التخصصات . 3 املتداخلة  الدراسات 
، كما  جديدة  معرفة  انتاج  إىل  تسعى 
هي التخصصات التقليدية ؛ ولكن من 
خالل عملية التكامل بني التخصصات 

 ،Studies دراسات  وكلمة 
ابجلمع وليس املفرد ، بسبب فكرة التفاعل 
 . الدراسة  يف  املشرتكة  التخصصات  بني 
لنتصور عامل املعرفة كمجموعة من الصناديق 
، وكل ختصص له صندوقه اخلاص به ليضع 
آالف النقاط اليت يهتم هبا ويدرسها ، وكل 
من  املكتشفة  املعرفة  من  جزء  متثل  نقطة 
فهناك  وهبذا   . التخصص  ذلك  قبل خرباء 
واالخر  للتاريخ  واالخر  للفيزايء  صندوق 
للجغرافيا وهكذا . والباحث يف الدراسات 
املتداخلة يسعى اىل اختبار مسألة واسعة أو 
معقدة؛ لذا عليه ان يبحث عنها يف أكثر 
النقاط  جبمع  ويقوم   . واحد  صندوق  من 
ذات الصلة من الصناديق املختلفة ليبحث 
إبعادة  مهتم  غري  وهو   ، بينها  الصلة  عن 
النظر  وبغض  بينها  ابلتكامل  بل   ، ترتيبها 
عن الصناديق اليت تعود اليها. أي أنه مهتم 
مشويل  استيعاب  من  تنتجه  وما  بتكاملها 
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السابقة  املعرفة  اىل  مضافة  جديدة  ومعرفة 
ان  على  اكدت  قد  الدراسات  ومناهج   .
العديد من املشاكل البحثية تتطلب مشاركة 
نظره  وجهة  من  ، كل  اخلرباء  من  العديد 
يف  العلمي  ختصصه  منظور  ومن  للمشكلة 

حتليل و اقرتاح معاجلات موضوعية هلا . 

للدراسات  املوجه  النقد  ومن   
تعريف  وجود  عدم  التخصصات  املتداخلة 
اجملموعة  فهو خمتلف حسب   ، عليه  متفق 
املشرتكة يف الدراسة  ، وبعض الباحثني يراه 
ليس  فإنه  بعضهم  وعند   ، ضبابيا  غامضا 
بذي معىن . مخسة اسباب حتث املشاركني 
يف العمل املتداخل التخصصات ، مبا فيهم 
الطلبة ، لألخذ بتعريف الدراسات املتداخلة 
املعىن  الجياد  والسعي  جبدية،  التخصصات 

املناسب هلا . 

اىل . 1 حباجة  انضج  أكادميي  كميدان 
قيمة  وذي  مميز  نفسه كمشارك  تعريف 
للدراسات االكادميية وجمتمعها ، وتطوير 
الدراسات  ماهية  عن  عامة  مفاهيم 
معرفة  يف  الطلبة  وسيساعد  املتداخلة، 
الدراسة  يف  يسلكوه  الذي  الطريق 
من  الكثري  يف  التعلم  إن   . والتقصي 
العلوم تتابعي )بنائي – يستند على ما 
قبله من معرفة( : املوضوع الرئيس يقدم 
البحثي  املنحى  و  النظري  األساس  مث 
هذه  تطبق  ذلك  بعد   ، يوضح  السائد 
أكثر  بيئات  على  القيمة  املعلومات 
 . متقدمة  دراسية  ومبفردات  حتديدا 
االنتقال من األكثر عمومية إىل األكثر 

دقة ، من الواسع إىل العميق  . 

حينما تكون املناهج الدراسية متالحقة . 2
 ، بعضا  بعضها  يكمل   ، )بنائية( 
استيعاب  و  العام  التعريف  يف  وتشرتك 
، حينها تكون  املعتمدة  للعمليات  عام 
املناهج األخرية قادرة للوصول إىل عمق 
التخصصات،  تداخل  طبيعة  عن  اكثر 
واملفاهيمية  الفكرية  املسائل  تعاجل  و 
. وكلما كانت  بتمرس عظيم  واملنهجية 
وصرحية  واضحة  األولية  املناقشات 
سهلة  املتاخرة  الدراسية  املناهج  كانت 
االستيعاب من قبل الطلبة لوضوحها . 

الدراسات . 3 تعريف  على  االتفاق  إن 
املتداخلة التخصصات يساعد يف تقييم 
موضوعي لعمل الطلبة و فاعلية املنهاج 
الدراسي ، و تقدمي الدعم األكادميي . 
ويكون تقييم عمل الطالب أكثر صعوبة 
نفسه(  الوقت  يف  املشرف  و  )للطالب 
تعنيه  ملا  غموضا  هناك  يكون  عندما 
الدراسات املتداخلة التخصصات ، وما 
النتائج اليت يتطلب تقييمها؟  وما النتائج 
اليت يتميز هبا التعلم يف مناهج الدراسات 
غريها؟   عن  التخصصات  املتداخلة 
وعندما حتقق الكلية )املؤسسة التعليمية( 
ادراكا وقبول لتعريف الدراسات املتداخلة 
التخصصات ، حينها فإن هذا يساعد 
النتائج  وتقيس  تقييم  أدوات  تطوير  يف 
املمطلوبة . وعندما ال يكون هناك اتفاق 
على التعريف أو طبيعة العمل املتداخل 
التخصصات ، فليس ممكنا تقييم نتائج 
التعليم لعدم وجود اسس لالتفاق عن ما 
ستكون عليه النتائج . وهلذا يتعذر على 
الكلية ان توفر براهني عن القيمة املضافة 
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من قبل التعليم املتداخل التخصصات . 

تداخل . 4 تقييم  ونوعية  وضوح  إن 
ركزت  ان  منذ  تطور  قد  التخصصات 
اليت  التعلم  نتائج  معرفة  على  األحباث 
  . التخصصات  املتداخل  التعلم  متيز 
املتداخلة  للدراسات  املشرتك  فالفهم 
بني  التواصل  يسهل  التخصصات 
من  والطلبة  وبني  جهة،  من  الكليات 
ميارسون  الذين  التخصصات  خمتلف 
احبااث متداخلة التخصصات، أو يسعون 
للحصول على منح مالية لدراساهتم من 
الباحثون  . وعندما يشرتك  جهة اخرى 
يف تعريف اجرائي واحد عن الدراسات 
يسهل  حينها  التخصصات  املتداخلة 
التحدايت  اخلربة ومناقشة  تبادل  عليهم 
اليت يواجهوها ، ولرمبا يطوروا مقرتحات 
حبثية  ابداعية . فعندما ميتلك الطلبة  فهما 
مشرتكا ملا يعنيه تداخل التخصصات ، 
ابلعمليات  صلة  ذي  التعريف  ويكون 
ملعاجلة  التخصصات  لتداخل  العامة 
يكونوا  حينها   ، معقدة  مشكلة  أي   
أية  ملعاجلة  ذلك  يطبقوا  و  ابداعا  اكثر 
مشكلة معقدة بغض النظر عن طبيعتها 

وماهيتها . 

من . 5 ومقبول  شائع  تعريف  بوجود  و 
معنوية  من  سيزيد  هذا  فإن  اجلميع 
فالطلبة  االخرين.  جتاه  ومواقفهم  الطلبة 
ختتلف  حيث  الدراسية  املناهج  يف 
معنية  وغري  حمددة  غري  أو  التعاريف، 
بتداخل التخصصات سيجدون صعوبة 
يف تفسري، و توضيح مناهجهم الدراسية 

لنيلها  يسعون  اليت  العلمية  الدرجة  أو 
مقارنة مع الطلبة يف برامج دراسية تشرتك 
يف فهم تداخل التخصصات . مثل هذا 
االهبام حمرج عند التحدث عن املوضوع 
قيد الدرس سواء مع املواطن االعتيادي 
أو عند التقدم لنيل عمل . ويكون الطلبة 
اكثر حتفزا عندما تكون املناهج الدراسية 
والتعريف  الفهم  وبوضوح  فيها  يشرتك 
لتداخل التخصصات ، وعندما يرون ان 
املسائل اليت يدرسوها ذات صلة حبياهتم 
معرفة  عمليات  ويتبعون  جمتمعهم  أو 
التخصص  منظور  من  املسالة  )اختبار 
استحداث   ، التمحيص   ، العالقة  ذي 
اكثر  استيعاب  انشاء   ، مشرتكة  ارضية 
مشولية( مبا يقود اىل سلوك اكثر فاعلية 
)حلول تستجيب جلميع وجهات النظر 

ذات العالقة(. 

مخسة تعاريف موثقة رمسيا للدراسات 
قبوال  انلت  قد  التخصصات  املتداخلة 
املشرتك  االستيعاب  تعرض  حيث  واسعا 
املتداخلة  الدراسات  يف  املشاركني  بني 

التخصصات . 

املتداخلة . 1 الدراسات   ، االول  التعريف 
عن  االجابة  عملية  هي  التخصصات 
معاجلة  أو  مشكلة  حل  أو  تساؤل 
أو  جدا  واسعا  يكون  ان  اما  موضوع، 
معقدا حبيث ال تكفي معاجلته من قبل 
املنظور  ختصص مهين واحد ، وتتجاوز 
التخصصي املفرد اىل منظور اكثر مشولية 
من خالل تكامل عدد من التخصصات 

املشرتكة يف الدراسة. 
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واملعاهد . 2 األكادمييات  اقر عدد من  وقد 
التعريف ، ولتسهيل عملية  العلمية هذا 
البحث  عرف  فقد  فيه،   البحث 
حبثية  كصيغة  التخصصات  املتداخل 
يتكاملون  افراد  أو  فريق عمل،  قبل  من 
و  التقنيات  و  والبياانت  املعلومات 
االدوات واملنظور واملفاهيم أو النظرايت 
ذات  جماميع  أو  اكثر  أو  من ختصصني 
استيعاب  تقدم  بقصد  خاصة  معرفة 
جوهري أو معاجلة مشكلة يكون حلها 
ما بعد منظور ختصص واحد أو خارج 

جمال ممارسته البحثية . 

التعريف الثاين ، أية دراسة تتجاوز عملية . 3
القص واللصق من التخصصات املشرتكة 
لتؤدي يف حمصلتها النهائية اىل التكامل 
يف املنظور واالستيعاب ، أو انتاج تركيبة 
مناهج  استحداث  و  جديدة  فكرية 

دراسية وحبثية جديدة . 

التعريف الثالث ، اهنا صيغة ملنهج دراسي . 4
حمددة  وتوجيهات  بتعليمات  و  مصمم 
متكن الكليات أو االفراد أو املؤسسات 
املعلومات  وتكامل   ، وتقييم   ، لتعريف 
واملنظور  واالدوات  والتقنيات  والبياانت 
ختصصني  من  النظرايت  و  واملفاهيم 
علميني أو اكثر ، بقصد االرتقاء بطاقة 
ومعاجلة  املسائل  الستيعاب  الطلبة 
جديدة  مناحي  واستحداث  املشاكل 
وتقدمي حلول تفوق جمال ختصص علمي 

مفرد أو جهة واحدة . 

تكامل . 5 على  القدرة    ، الرابع  التعريف 

املعرفة و صيغ التفكري من ختصصني أو 
اكثر وصوال اىل استيعاب متقدم  )تفسري 
انتاج   ، مشكلة  معاجلة   ، مثال  ظاهرة 
شيء ، ااثرة تساؤالت جديدة( ال ميكن 

لوسائل ختصص منفرد  ان حتققه . 

التعريف اخلامس ، مكونة من عمليتني ، . 6
نقدية ملنظور التخصص و تكامل النظرة 
استيعااب  عنهما  لينتج  العميقة  التحليلية 
اكثر مشولية لظاهرة معقدة موجودة ، أو 

تشكل ظاهرة معقدة جديدة . 

ومن هذه التعاريف ميكن حتديد العناصر 
الرئيسة املشرتكة اليت تشكل اساسا لتعريف 
متكامل للدراسات املتداخلة التخصصات 

، وهذه العناصر هي :-

للبحث املتداخل التخصصات موضوع . 1
جوهري حمدد يتم الرتكيز عليه. 

وان هذا املوضوع يتعدى حدود منظور . 2
التخصص املنفرد. 

اخلاصية املميزة للبحث املتداخل . 3
التخصصات تركيزه على مشكلة أو 

سؤال معقد.

متيز البحث املتداخل التخصصات . 4
ابلعملية Process املعتمدة أو صيغة 

التقصي املتبعة.

انه يستند بشكل صريح على . 5
التخصصات العلمية املشرتكة يف 

البحث.
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التخصصات املشرتكة توفر تبصرا معمقا . 6
ملوضوع التقصي يف الدراسة املشرتكة.

التكامل يعد هدفا يف االحباث املتداخلة . 7
التخصصات. 

االحباث املتداخلة التخصصات ذات . 8
عمليات واقعية هتدف اىل إجياد ادراك 

وفهم متقدم بصيغة استيعاب جديد أو 
معىن جديد . 

ومن هذه التعاريف ميكن تقدمي تعريفا 
 : التخصصات  املتداخلة  للدراسات  تكامليا 
التخصصات هي عملية  املتداخلة  الدراسات 
االجابة عن سؤال ، أو معاجلة مشكلة ، أو 
معاجلة موضوع واسع لدرجة أو معقد حبيث 
ال يكفي ان يدرس من ختصص علمي واحد 
، واالعتماد على التخصصات املشرتكة بقصد 
تكامل النظرة وانشاء استيعاب اكثر مشولية . 

بني  منيز  ان  الضروري  من   
التخصصات  املتداخلة  الدراسات 
Interdisciplinary والدراسات املتعددة 
 Multidisciplinary التخصصات 
بعضا  لبعضها  مرادفة  اهنا  يعتقد  فبعضهم   ،
ويسبب هذا تشوشا كبريا . تشري االخرية اىل 
جنبا  اكثر  أو  ختصصني  نظر  وجهات  وضع 
لبعض ، كأن يستضاف حماضرين من خمتلف 
يف  ختصصاهتم  منظور  لتقدمي  التخصصات 
موضوع ضمن منهج دراسي، دون ان تكون 
 ، النظر  وجهات  لتكامل  حماولة  أية  هناك 
ويف    . تكامل  وليست  تقارب  هنا  فالعالقة 
كل  يقدم  التخصصات  املتعددة  االحباث 
مشرتك مسامهته بشكل منفصل ، أي   جتميع 

وليس توليف . 

الفرق بني االثنني كما هو الفرق بني   
الفاكهة  فعند عمل سالطة   ، واملزيج  اخلليط 
اضافات  مع  وعاء  يف  وخلطها  ختطيعها  يتم 
حتلية . بينما عندما تعاجل من قبل جهاز املزج 
أو  شكلها  على  الفاكهة  حتافظ  ال  حينها 
طعمها ، والناتج هو مزيج يضم نكهة مجيع 
وهنا   . االانء  يف  وضعت  اليت  الفاكهة  انواع 

البد من التنويه اىل :-

• إن اختيار الفاكهة )التخصصات العلمية 	
و منظورها( ليس عشوائيا ولكن مقصود 

لذاته.

• معاجلتها 	  ، الفاكهة  عصر  عملية  ان 
طبيعة  من  غري  قد   ، نكهتها  لتتكامل 

الفاكهة.

• لذا فان الناتج شيء جديد خيتلف عن 	
طبيعة املواد املستخدمة )التخصصات(. 

• العصري 	 النتاج  املمارس  النشاط  إن 
زماان  حمددة  والتقصي(  البحث  )عملية 

وجماال ابلبحث نفسه . 

قصة بيت الفيل  
 Lawrence ويلر  لورنس  قدم 
عليه  ملا  توضيحيا  منوذجا   Wheeler
افرتض  إذ   ، التخصصات  املتعدد  املنحى 
مشروعا لبناء بيت للفيل ، يشرتك ببنائه عدد 
من املهنيني املتخصصني : معماري ، ومهندس 
تصميم داخلي )ديكوات(  ، ومهندس مدين 
، وعامل اجتماع ، وعامل نفس ، وابفرتاض ان 
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الفيل مدرب بشكل جيد؛ ولكنه ال ينتمي اىل 
جهة معينة . وقد اختري املعماري ليكون رئيسا 
اجتماعهم  ويف   . هذه  املتخصصني  جملموعة 
الرابع اتفقوا على احلاجة اىل مواجهة املشكلة 
)املشروع( ومعاجلتها . سأل املعماري سؤالني 
لبناء  الفيل صرفه  يستطيع  الذي  املبلغ  : كم 
اليت  )االرض  املنزل  املنزل ؟ وما شكل موقع 
سيبىن عليها( ؟ قال املهندس املدين ان اخلرسانة 
 . للفيل  بيت  لبناء  االنسب  هي  االمسنتية 
هتامس عامل النفس مع زميله عامل االجتماع ، 
مث تساءل : كم فيال سيعيش يف البيت ؟ فاذا 
كان وحده فاملشكلة نفسية ، أو مع جمموعة 
حينها تصبح من ختصص زميله عامل االجتماع 
. وبعد مداوالت ونقاشات افرتضوا انه لوحده 
ان جيد شريكة  الراهن ولكن عليه  الوقت  يف 
 . القريب  املستقبل  يف  عائلة  ويؤسس  حياته 
املطلوب منه  ما  عندئذ عرف كل متخصص 
. تساءل املصمم الداخلي )الديكورات( ماذا 
؟  البيت  يف  تكون  عندما  عادة  الفيلة  تعمل 
هنا تساءل املهندس املدين : هل تتكىء الفيلة 
حينها  ؟  املنزل  يف  تكون  عندما  شيء  على 
عامل  وقال   . فعال  صلبة  جدران  اىل  حنتاج 
الطعام جيب  فغرفة   ، اتكل كثريا  اهنا  النفس 
ان تكون كبرية جدا  ، وان الفيلة تفضل اللون 
االخضر . وقال عامل االجتماع ان الفيلة متارس 
العائلية وقوفا ، مما يعين ان سقوف  عالقاهتا 
ويف ضوء  جدا.  عالية  تكون  ان  املنزل جيب 
نتائج هذه احلوارات مت تصميم املنزل وبناءه، 
 ، السقوف  وعايل   ، االمسنت  مبادة  بين  لقد 
وبغرف كبرية ولون اخضر يذكر الفيلة ابلغابة، 
ومت اجنازه وفقط بنسبة 15% زايدة عن الكلفة 

التقديرية .

يف  وكان   ، بيته  اىل  الفيل  انتقل 
غرفة  استخدم  وقد   ، خارجه  الوقت  معظم 
الطعام كمكتبة ، رغم أهنا مل تكن دافئة . ومل 
يعيش  ألنه كان  شيء،  أي  اىل  ظهره  يسند 
ان  ويعرف  عدة  لسنوات  سريكس  خيمة  يف 
اجلدران تسقط عندما يستند عليها . واألنثى 
اليت تزوجها تكره اللون األخضر ، كذلك هو 
، فكالمها حضراين )عاشا يف املدن( ، وكان 
عامل االجتماع خمطئ؛ ألنه مل ميارسا حياهتما 
وارتفاع   ، يعتقد  كان  كما  وقوفا  العائلية 
السقوف كان سببا لصدى مزعج هلما ، لذا مل 

يبقيا يف املنزل اكثر من ستة اشهر .  

توضح هذه القصة توجهات اخلرباء 
اليها  ينظرون   ، معقدة  ملشكلة  التخصصني 
من زاوية ضيقة )احادية( ، منظور ختصصاهتم 
دون األخذ مبنظور االخرين واهتماماهتم )هنا 
الفيل( .  كما تعطي صورة عن الكيفية اليت 
تتعامل التخصصات املتعددة لفهم املشكلة ، 
فالتخصصات   . بعض  جنب  مفرداهتا  وضع 
بعضها  حتدث ابصوات خمتلفة ومنفصلة عن 
 . مشرتك  اهتمام  ذات  مشكلة  عن  بعضا 
والعناصر املميزة لكل ختصص حافظت على 
تداخل  عند  ابملقابل   . تغيري  دون  اصوهلا 
و  البياانت  تكامل  يتم  فإنه  التخصصات 
استيعاب  والطرائق النتاج  والنظرايت  املفاهيم 
 . فكري  سؤال  أو  معقدة  ملشكلة  مشرتك 
التخصصات  واملتعدد  املتداخل  النوعني  وكال 
يسعيان اىل جتاوز احادية التخصص ، ولكن 
كل يعمله بشكل خمتلف . فوسائل الدراسات 
بتقدير  نشاطها  مقيدة  التخصصات  املتعددة 
بينما   ، االخرى  التخصصات  نظر  وجهات 
التخصصات  املتداخلة  الدراسات  وسائل 
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يف  للمشكلة  مناسب  هو  ملا  مشولية  اكثر 
 . وطرائقه  ومفاهيمه  التخصص  نظرايت 
مستخدمة  بديلة  طرائق  لطلب  مفتوحة  واهنا 
ادوات التخصص وبشكل جيد مقدرة درجة 
الفائدة من احدها مقابل االخر لتسلط الضوء 

املشكلة . 

املتداخلة  الدراسات  بني  الفرق   
 Trans هلا  العابرة  وتلك  التخصصات 
يف  ابالختالف  يتمثل   disciplinary
منحاهم حنو التخصص . فالدراسات املتداخلة 
التخصصات تستند يف البدء على التخصص 
واملفاهيم   ، والتدقيق  التمحص   ، املنظور  يف 
املنهجية   والطرائق  والبياانت  والنظرايت 
لتكامل النظرايت و النظرة العميقة و النشاء 
استيعاب اكثر مشولية ملشكلة معينة وليس لفئة 
الدراسات  . وتستخدم  املشاهبة  املشاكل  من 
املتداخلة التخصصات عمليات حبثية تشكل 
وهي   . التخصصية  املناهج  بني  يربط   قوسا 
وان   ، التخصصات  عرب  التكامل  على  تركز 
خارج  من  لالخرين  مفتوحا  مازال  ميداهنا 

اجملتمع االكادميي . 

للتخصص  العابرة  الدراسات  أما   
من  فهناك   ، كليا  خمتلف  منحى  فتاخذ 
يدعو اىل استحداث نظام معريف كلي جديد 
الكمية  الفيزايء  . وعامل  التخصصات  يتجاوز 
التوحد  يؤيد   Basarab Nicolescu
مع  املعرفة  وحدة  لتحقيق  والبحوث  العلمي 
وحدة وجودان كبشر . فهو يرى ، على سبيل 
املثال ، ان ممارسي الرايضة الشمولية اهلادفني 
نسيج  عن  انتج  املرض كشيء  استيعاب  اىل 
مصنوع من عوامل يف اجلسد والفكر والروح ، 

اليت تشكل مع بعضها بعضا املخلوق البشري 
تعاجل  أبهنا  يقول  من  وهناك   . )االنسان( 
trans- قطاعات عدة  تتقاطع مع  مشكلة 
تركيز  يكون  حيث   sector problem
أو   mega جدا  مشكلة كبرية  اىل  الدراسة 
البيئية  االدامة  أو  املدينة  مثل  عظيم  موضوع 
تعاون  تتطلب  املعقدة  املشاكل  هذه  ومثل   .
 ، العلمية  التخصصات  من  منوع  عدد 
الوالايت  ويف   . اجملتمع  قطاعات  و  واملهنيني 
املتحدة يقول Klein ابن االحباث يف هذا 
الصنف من املشاكل تعرف ابالحباث الفائقة 
 transcendent“ املتداخلة التخصصات
 ،  ”interdisciplinary research
الستيعاب  جديدا  نظراي  هيكال  تبين  مت  وقد 
والسياسية  االقتصادية  و  االجتماعية  العوامل 
والبيئية واملؤسسية املؤثرة على صحة االنسان 

ورفاهه االجتماعي . 

بني  الفروقات  تلخيص  وميكن   
االتية  ابلنقاط  املتعدية  و  واملتعددة  املتداخلة 

-:

1 . ، التخصصات  املتعددة  الدراسات 
ختصصات  منظور  من  موضوعا  تعتمد 
أية  دون  ولكن  نفسه؛  الوقت  يف  عدة 
حماولة الجياد تكامل يف وجهات النظر . 
فهي تنحى اىل احلفاظ على طرائقها يف 

التخصص  . 

الدراسات املتداخلة التخصصات تدرس . 2
مشكلة معقدة  )مبا فيها املشاكل الكربى 
على  االعتماد  خالل  من  والعمالقة( 
االحيان  بعض  )ويف  التخصص  منظور 
و  االخرين(  املشاركني  نظر  وجهات 
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وابستخدام   . تكاملها  على  العمل 
العمليات البحثية املصنفة ضمن مناهج 
ختصص مناسب، فإن ذلك ال يعين ميزة 
ذلك التخصص ال منهجا وال نظرية . 

والدراسات املتعدية التخصص اليت هي . 3
بعد  ما  و  وعربها   ، التخصصات  بني 

مجيعها ، فاهنا هتدف اىل :- 

a . فهم العامل الراهن ، ومنها وحدة املعرفة
، و

b . واملعقدة العمالقة  املشكالت  حل 
السعي اىل  من خالل االستناد اىل و 
التخصصات  نظر  وجهات  تكامل 
نظرية  االخرين على اسس  واملشاركني 

تربط بينهم . 

االفرتاض الرئيس للدراسات املتداخلة 
املشرتكة موجودة يف االصل  ان  التخصصات 
شروط  من  شرط  رمسيا  التخصص  فوجود   .
هذه  وان   . الدراسات  يف  واعتماده  ضمه 
فإهنا  حمدداهتا  من  الرغم  وعلى  التخصصات 
التخصصات  متداخل  ببحث  للقيام  مناسبة 
. فجميعها قد امثر معرفة تشكل اسسا لتعليم 
متقدم يف الطب واهلندسة و التقنيات والثقافة 
ان  ذلك  اىل  يضاف   . واالقتصاد  االدارة  و 
امهال التخصصات و الثروة املعرفية اليت انتجتها 
سيعيق وبشكل حاد قدرة الباحثني للتقصي يف 
أي   موضوع . واالسس يقصد هبا ما تستند 
متثل  فالتخصصات   . املباين و غريها   ، عليه 
حيث  التخصصات  املتداخل  للبحث  اسسا 
 ، االفرتاضات   ، املعرفة  نظرية  املنظور  توفر 
تعلمنا  اليت  والطرائق   ، املفاهيم   ، النظرايت 

من  الرغم  وعلى   . عاملنا  نفهم  كبشر كيف 
أنه ال يستغىن  التخصصات، إال  النواقص يف 

عنها والتعلم منها جبدية ابقصى ما ميكن . 

تتباين اراء األكادمييني املشاريكن يف 
الدراسات املتداخلة التخصصات عن االسباب 
اليت دفعتهم للمشاركة . فموران Moran قد 
حدد دافعني ، األول البحث عن معرفة كلية 
واسعة ، والثاين توارد تساؤالت جوهرية تتعلق 
التواصل  و  لتنظيمها  املعرفة وحماوالتنا  بطبيعة 
مع االخرين هبا . وهبذا املعىن قال ابهنا تشابك 
الرتكيز  اىل  وامليل  املعرفة،  علم  اهتمامات  يف 
على مشكلة أو سؤال ال ميكن اجابته أو حله 
منفرد  بشكل  املشرتكة  التخصصات  قبل  من 
ان كلمة  ضمنيا  يعنيان  الدافعان  وهذان    .
inter تعين التواصل بني أو اجلمع مع بعض 
. ويف الواقع فإن مصطلح التداخل زلق بعض 
عرب  اتصاالت  تشكيل  يعين  فقد   ، الشيء 
التخصصات ، وقد تعين استحداث نوع من 
بني  املشرتكة  لالهتمامات  اجملال  أو  االرضية 
التخصصات ، أو جتاوز حدود التخصصات 
بعضهم  دعا  قد  الغموض  وهذا   . مجيعها 
مابعد  مثل   ، اخرى  مصطلحات  الستخدام 
التخصص post-disciplinary أو ضد 
أو   anti- disciplinary التخصص 
 transdisciplinary التخصص  جتاوز 
وتستخدم  معرفة  غري  املصطلحات  وهذه   .
مصطلح  ان  مؤشرة  ابلتبادل  الغالب  يف 
وان  كاف  غري   interdisciplinary

هناك مستوايت فكرية اخرى بديلة .

يف  الوارد  التكامل  ان  موران  ويرى 
نسبيا  واالعتماد  وجود  يعين  سابقا  التعريف 
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على التخصصات كصيغ للتفكري واملمارسات 
املؤسسية . ويعين هذا ان الدراسات املتداخلة 
وان   ، للتخصصات  مكملة  التخصصات 
والنظرة   ، املعرفة  يف  نتائج  من  عليه  تثمر  ما 
جتعل  والطرائق  واملفاهيم  والنظرايت   ، الثاقبة 

الدراسات املتداخلة ممكنة .

للدراسات  عامان  شكالن  يوجد 
املساهم  التداخل   : التخصصات  املتداخلة 
النقدي  التداخل  و   instrumental
critical ، األول تقوده املشكلة قيد الدرس 
يستعري  البحث  على  يركز  ذرائعي  فهو   ،
ويعاجل املشكلة استجابة لطلب خارجي ، من 
اجملتمع، ولكن هذا ال يكفي لتكون الدراسة 
متداخلة التخصصات ، فالبد من تعزيز ذلك 
ابلتكامل . فبالنسبة هلذا النوع من الدراسات 
من جوهري حتقيق اكرب قدر ممكن من التكامل 
التخصصات  من  عميقة  حتليلية  نظرة  معطيا 

املشرتكة يف الدراسة .  

النقدي  التداخل  فإن   ، ابملقابل 
يقوده اجملتمع ، انه يستجوب الرتكيب املعريف 
السائد مثريا تساؤالت معرفية وسياسية عن 
القيم و املقاصد ، وهذه التساؤالت صامتة 
جيمع  النقدي  والتداخل   . االخر  النوع  يف 
ما بني مناحي التخصصات املشرتكة بدون 
وبدال   . جتاوزها  أو  لتحويلها  يتحمس  ان 
األكادميية  الوحدات  عرب  جسور  بناء  عن 
ألغراض عملية ملعاجلة املشكلة قيد الدرس 
احلدود  ازالة  أو  حتويل  اىل  يسعى  فإنه   ،
الثقافية  االشياء  ومعاملة  واملعنوية  السياسية 
واحلضارية  بعقالنية ، والدفاع عن االقليات 
ليست  النوعني  بني  الفروقات  وهذه    .

مطلقة أو ال ميكن جتسريها . إن البحث يف 
املشاكل النظامية واملعقدة مثل البيئة والرعاية 
 : النهجني  بني  موائمة  تعكس  الصحية 

النقدي و ومعاجلة املشاكل  .

ولعمل الدراسات املتداخلة التخصصات   
ثالثة معطيات ، هي :-

العمل لتكامل املعرفة ،  طبقا لكل من . 1
 Veronica Boix Mansilla
 and Howard Gardner
املتداخة  للدراسات  الرئيس  العمل  فإن 
وصيغ  املعرفة  تكامل  هو  التخصصات 
فالتكامل   . املشرتكني  عند  التفكري 
 . املوحد  الكل  أو  الوظيفي  املزيج  هو 
الفهم  يعين حتديد ومزج  املعرفة  فتكامل 
سؤال  عن  االجابة  أو  معينة  ملشكلة 
فكري حمدد . وهذا الفهم حمدد يف الزمن 
و بيئة معينة ، وال جيوز االعتماد منحى 
منظور  فإن   ، فمثال   . واحد  ختصص 
تفسريا  يعطي  ال  واحد  علمي  ختصص 
 ، اإلرهاب  مثل   ، معقدة  لظاهرة  وافيا 
ولكي   . هلا  شامال  يعطي حال  ان  وال 
 ، مشاركة  من  فالبد  االرهاب  يفهم 
من  مستمدة  ونظرايت  برؤية  واالخذ 
التاريخ ، والعلوم السياسية ، االنثروبوجليا 
 ، القانون   ، االجتماع  علم   ، احلضارية 
الدينية ، و علم  الدراسات  االقتصاد ، 
النتاج  تكاملها  على  يعمل  و  النفس 
فهم شامل لالرهاب . وابالعتماد على 
عملية  فان  علمي  ختصص  من  اكثر 
فهمنا ستتقدم من خالل تفسري الظواهر 
و   ، هلا  شاملة  حلوال  وصياغة  املعقدة 
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ميكن  ال  جديدة  حبثية  تساؤالت  ااثرة 
لتخصص علمي مبفرده ان يوفر االجابة 
عنها . و تكامل املعرفة مهم جدا ملعاجلة 
املتداخل  والعمل   . العملية  املشاكل 
التخصصات يقود يف الغالب اىل تشكل 
ميادين حبثية جديدة و ختصصات علمية 
متداخلة جديدة . ومن األمثلة عن هذه 
البيئية  والعلوم   ، االيكولوجيا   : امليادين 
 ،  leadership القيادة  ودراسات   ،
املوارد  وادارة   ، السلوكية  واالقتصادايت 
، وتنمية املظهر االرضي ، وااليكولوجيا 
 ، الطبية  وااليكولوجيا   ، الصناعية 
وااليكولوجيا   ، البشرية  وااليكولوجيا 
االجتماعية ، والصحة العامة ، واحباث 
وعلم   ، احليوية  والتقنيات   ، السرطان 
اجتماع املعرفة ، ودراسات احملادثة )العلم 
، التقنية ، دراسات اجملتمع( ، ودراسات 
املستقبل ، ودراسات التصادم والصراع ، 
ودراسات حضارية ، ودراسات االعالم 
، ودراسات التواصل ، وعلوم املعلومات 
 ،  cybernetics الضبط  وعلم   ،
وعلوم احلاسبات ، وعلوم النظم ، وادارة 

املعرفة . 

العمل لتمييز الفروقات بقصد مواجهتها . 2
، الدراسات املتداخلة التخصصات متيز 
االرضية  اىل  وتنظر  ملواجهتها  الفروقات 
الفروقات  الرغم من  بينها على  املشرتكة 
ايخذ  مشرتك  فهم  الجياد  وتسعى   ،
فالفروقات   . الفروقات  هذه  ابحلسبان 
عند  ، وحىت  انكاره  ميكن  ال  واقع  امر 
فإهنا  فيها  التوسط  أو  عليها  التفاوض 
ابقية وتثري بلبلة . وال ميكن لسوء الفهم 

واحلقد والتنافس ان خيفف من الفروقات 
أو يشذهبا بل يوسعها ويعمقها؛ لذا جيب 
ان تؤخذ الفروقات ابحلسبات وما يرتتب 
عليها من نتائج ، وجمرد احلوار واجللوس 
 . املشكلة  حيل  ال  واحدة  طاولة  على 
اليها  االنتباه  جيب  اليت  الفروقات  ومن 
ما له صلة ابلقيم مثل االجندة السياسية 
، التقاليد احلضارية ، والصراع الديين . 

هنا . 3 ويقصد    ، البحثية  العملية  وصف 
الكيفية اليت  درست هبا  املشكلة املعقدة 
، أو املسألة الشائكة أو طبيعة السؤال 
وليس املشكالت أو التساؤالت حبد ذاهتا 
. فكما لوحظ من تعريف التكامل الوارد 
سابقا فان اهلدف والغرض أو أن نتائج 
استيعاب  لبناء  تكون  ان  البحث جيب 
طياته  حتت  يضم  وهذا   . مشولية  اكثر 
والتقنية   Policy السياسة  اىل  ويشري 
فالعنصر    . الفين  االنتاج  و  الشعر  و 
املركزي هو التكامل يف العملية برمتها . 

الباحثون . 4  ، املنتجة  املعرفة  نوع  وصف 
كافراد يستخدمون املعرفة وصيغ التفكري 
العلوم  أو  التاريخ  مثل   ، التخصص  يف 
أو  ختصصية  معرفة  إلنتاج  اآلداب  أو 
تعكس  تفسري  وتوفري  مشكلة  معاجلة 
يف  ابملقابل   . التخصص  يف  خرباهتم 
الدراسات املتداخلة التخصصات يعرض 
االستيعاب عندما تتكامل التخصصات 
جديدة  معرفة  إلنتاج  التفكري  صيغ  و 
أو حل مشكلة أو تفسريها  بطريقة ال 
ميكن لتخصص علمي واحد ان يقدمه . 
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يقصد . 5  ، املعرفة  انتاج  يف  التغري  وصف 
ابنتاج املعرفة االحباث االكادميية املنشورة 
كمقاالت أو يف جمالت علمية أو كتب 
. و تداخل التخصصات يشكل حوارا 
املعرفة  انتاج  عملية  لتجديد  حقيقيا 
مدربون  املتخصصون  فاالكادمييون   .
ما  عن  خمتلف  بشكل  معرفة  النتاج 
التخصصات  تتداخل  عندما  االمر  هو 
االستعارة  فعملية   . معينة  دراسة  يف 
املعلومات  وتكامل  التخصصات  من 
تثمر  و  استيعااب جديدا  تنتج  والبياانت 
الذي  النشاط  وهذا   . جديدة  معاين 
الباحثون يف  تعود عليه  ما  يتعارض مع 
وضروري  مطلوب  االصلي   التخصص 
حىت تتسع املعرفة و تسري ابجتاه تداخل 
حدود  تتجاوز  وان  التخصصات 
التخصصات الصبح ذلك شيئا معتادا .  


