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امللخص

ً
ً
 ملا متثله من أهمية يف دراسة ظواهر اجملتمع،خصبا للباحثني يف العصر احلديث
جماال
Interdisciplinary Researches تشكل البحوث البينية
 وميكن القول. وقضاياه ومشكالته املعقدة اليت حتتاج إىل عبور احلواجز والقيود املعرفية فيما بني العلوم االجتماعية والطبيعية،املختلفة

 على املستوى الرأسي –أي فيما بني العلوم االجتماعية– واملستوى األفقيIncreased Specialization بأنه بعد عقود من التخصص املتزايد
ً
اجتاها متزايداً حنو متويل مشروعات وبرامج حبثية حتاول أن تعزز
–أي فيما بني العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية– تبني أن هناك
 واالستفادة من املخرجات البحثية يف التنمية اإلنسانية وحتسني،البحوث البينية بوصفها وسيلة لتشجيع التقدم العلمي والتكنولوجي
.Quality of life جودة احلياة
ً
،فالبحوث البينية اليت تعتمد على التفاعل املعريف ليست هدفا يف حد ذاته بل وسيلة لدعم جهود حبثية ملواجهة مشكالت جمتمعية
 أو صياغة جماالت حبثية جديدة، وحيدث ذلك من خالل تكامل معرفة، ميكن من خالهلا احلصول على املعرفة،وتعزيز بيئة تنافسية
.تعتمد على تكامل املعرفة من ميادين خمتلفة
 وإىل أي حد ميكن االستفادة منها يف دراسة اجملتمعات،وفى ضوء ما سبق تهدف الورقة البحثية إىل إلقاء الضوء على مالمح البحوث البينية
.اإلنسانية مع استعراض جتارب عملية يف جمال البحوث البينية
. الفلسفة االجتماعية، النظرية النقدية، الدراسات الثقافية، جمتمع املخاطر، البحوث البينية:كلمات مفتاحية

Interdisciplinary Researches and the Progress of Human Societies in the New
Millennium: Practical Experiences and Futuristic Options
Hany Khamis Abdo
Abstract
Interdisciplinary Research is a fertile ground for researchers in the modern era, as is represents the importance
in the study of various phenomena of society and its issues and complex problems that need to cross the
barriers and cognitive limitations among social and natural sciences. It could be argued that after decades of
increased specialization on the vertical level (any connection between the social sciences) and the horizontal
level (any connection between the social sciences and natural sciences) it has become noticeable that there is an
increasing trend towards financing projects and research programs that are trying to promote interdisciplinary
research as a means to encourage scientific technological progress, benefit human development, and improve
the quality of life. Interdisciplinary research that relies on cognitive interaction is not an end in itself but a means
to support research efforts to address societal problems and to promote a competitive environment through
which knowledge can be acquired. This is achieved through the integration of knowledge or the formulation of
new research areas based on the integration of knowledge from different fields.
In the light of the above, the paper aims to shed light on the features of interdisciplinary research and on the
extent it can be used to study human societies by reviewing practical applications in the field of interdisciplinary
research.
Keywords: interdisciplinary research – risk society - cultural studies - critical theory - social philosophy.
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مقدمة

ً
جماال
تشكل البحوث البينية Interdisciplinary Researches
ً
خصبا للباحثني فى العصر احلديث ،ملا متثله من أهمية فى دراسة
ظواهر اجملتمع املختلفة ،وقضاياه ومشكالته املعقدة التى حتتاج
إىل عبور احلواجز والقيود املعرفية فيما بني العلوم االجتماعية

ً
أوال :البحوث البينية؛ قراءة يف املصطلح.
ً
ثانيا :أهمية البحوث البينية.
ً
ثالثا :املالمح املنهجية للبحوث البينية.
ً
رابعا :مناذج عملية من البحوث البينية.

خامتة.

والطبيعية .وميكن القول بأنه بعد عقود من التخصص املتزايد

Increased Specialization

على املستوى الرأسي –أي فيما

املبحث األول :السياق البنائي للبحوث البينية
ً
أوال :جمتمع املخاطر:

بني العلوم االجتماعية– واملستوى األفقي –أي فيما بني العلوم
ً
اجتاها متزايداً حنو
االجتماعية والعلوم الطبيعية– تبني أن هناك

تتزايد أهمية البحوث البينية فى ضوء ما أطلق عليه عامل

متويل مشروعات وبرامج حبثية حتاول أن تعزز البحوث البينية

االجتماع األملاني “الريتش بيك“ “ Ulrich Beckجمتمع املخاطر“

بوصفها وسيلة لتشجيع التقدم العلمى والتكنولوجى ،واالستفادة

 ،Risk Societyالذي يشري إىل جممل التغريات احلديثة اليت طرأت

من املخرجات البحثية فى التنمية اإلنسانية وحتسني جودة احلياة

على اجملتمعات اإلنسانية ،وكذلك اآلثار الصحية واالقتصادية

.Quality of life

والبيئية التى تتعلق بالتقدم التكنولوجي .وإذا تساءلنا عن مالمح

وميكن القول بأن االهتمام الرئيس بالبحوث البينية يدور حول
ً
ّ
معا“ .ويف
التكامل  ،Integrationفالتكامل يعنى
حرفي ًا “العمل

املخاطر التى ميكن أن تتعرض هلا اجملتمعات اإلنسانية ،فإنه ميكن
أن نقسمها –على حد قول بيك– إىل عدد من الفئات ،على النحو

سياق البحوث البينية فإن التكامل مبثابة عملية ميكن من خالهلا

اآلتي)155-Barry, 1999: 152( :

الربط بني علمني أو أكثر من خالل االستفادة من النظريات

 -1املخاطر البيئية :وتتمثل يف االحتباس احلراري ،وغياب التنوع

واألفكار ،واملعطيات ،واملعلومات ،واملفاهيم ،واملناهج ،واألدوات

البيئي ،وثقب األوزون ،وتدمري النظام البيئي.

داخل كل علم من العلوم اليت ُيستعان بها فى الدراسة .وإذا كان

 -2املخاطر الصحية:وتشمل األخطار الصحية املرتتبة على املواد

 Generalistالذى يقصد به احلوار أو

الغذائية اليت تعرضت لتغريات وراثية ،وكذلك انتشار األمراض
ً
وأيضا املخاوف اخلاصة باألمن الغذائي (ومنها على سبيل املثال

التكامل ،فإنه فى املقابل يربز الشكل التكاملى  Integrationistالذى

مرض جنون البقر) ،واألمراض املرتبطة بالتلوث مثل الربو،

يؤمن بأن التكامل جيب أن يكون هدف الدراسات والبحوث البينية؛

والسرطان وأمراض القلب.

ألن التكامل يواجه حتديات التعقيد.
فالبحوث البينية التى تعتمد على التفاعل املعريف ليست هدفاً

 -3املخاطر االقتصادية :وتتضمن ارتفاع معدالت البطالة ،وتدهور
مستويات األمان الوظيفي.

فى حد ذاتها ،بل وسيلة لدعم جهود حبثية ملواجهة مشكالت

 -4املخاطر االجتماعية :ومثال ذلك تدهور معدالت األمان على

جمتمعية ،وتعزيز بيئة تنافسية ،ميكن من خالهلا احلصول على

املستوى الشخصي ،وارتفاع معدالت اجلرمية ،وكذلك تزايد

املعرفة ،وحيدث ذلك من خالل تكامل معرفة ،أو صياغة جماالت

معدالت االنفصال والطالق.

حبثية جديدة تعتمد على تكامل املعرفة من ميادين خمتلفة.

وميكن القول بأنه يف ضوء ماسبق أصبحت اجملتمعات اإلنسانية

وفى ضوء ماسبق تهدف الورقة البحثية إىل إلقاء الضوء على مالمح

-املتقدمة والنامية– تواجه العديد من التحديات البيئية والصحية

البحوث البينية ،وإىل أى حد ميكن االستفادة منها فى دراسة

واالقتصادية؛ لذا فإن هناك حاجة ملحة ملواجهة تلك التحديات

اجملتمعات اإلنسانية مع استعراض جتارب عملية فى جمال البحوث

واملخاطر املتزايدة من خالل التأمل ،والبحث ،والتفكري اإلبداعي،

البينية.

والنقدي الذي يتطلب جتاوز احلدود فيما بني التخصصات املعرفية

وسوف تعتمد الورقة على تبين مفهوم “جمتمع املخاطر“ ،كإطار

للباحثني.

هناك الشكل التعددى

التفاعل بني علمني أو أكثر فى ضوء إغفال أو تقليل أو رفض لدور

تصوري يساعدنا على فهم وحتليل هذا النمط من البحوث اليت
ميكن من خالهلا احلصول على املعرفة ،التى أصبحت متثل القوة

ً
ثانيا :نزعة االنقسام والتخصص داخل العلوم االجتماعية:

األكثر فعالية للتصدى للمشكالت اليت تواجه اجملتمعات اإلنسانية

يتجه العلم إىل املزيد من التخصص مما يؤدي إىل تضييق النطاق

املعاصرة.

الذي يدور يف داخله تفكري العامل واهتمامه (زكريا،)188 :2012 ،

وسوف نقسم الورقة البحثية إىل عدة حماور وذلك على النحو

ومن ثم ميكن القول بأن املعرفة التى تنبثق على املستوى األكادميي

اآلتي:

أصبحت ذات طابع ختصصي ،فعلى سبيل املثال إذا كان البيولوجي

املبحث األول :السياق البنائي للبحوث البينية.
ً
أوال :جمتمع املخاطر.

ينظر إىل قضية ما من زاوية حمددة ،فإن الفيزيائي سوف تكون له
رؤية خمتلفة ،وكذلك األمر بالنسبة للمهندس ،وسائرالتخصصات

ً
ثانيا :نزعة االنقسام والتخصص داخل العلوم االجتماعية.
ً
ثالثا :الدراسات الثقافية.

وميكن القول بأن االجتاه املتزايد إىل التخصص تظهر آثاره يف

املبحث الثاني :البحوث البينية :املالمح واألهمية.

جمال العلوم االجتماعية خاصة ،ويف الدول النامية بوجه أخص

األخرى (.)Heberlein, 2000:5
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ً
ً
ومتاسكا.
ترابطا
اإلسهام يف حتول وتغيري العامل لكي يكون أكثر

(الرخاوى )125 :1998؛ فأزمة العلوم االجتماعية نشأت من الرغبة
ً
متشيا مع متطلبات العلم
يف االجتاه حنو التخصص الدقيق ،وذلك

( .)Young.et,al.,1997:11وملواجهة نزعة االنقسام بني العلوم

احلديث ،وميكن القول بأن ماحتقق من إجناز فى جمال العلوم

االجتماعية ،وازدياد نزعة التخصص داخل علم االجتماع ،قامت

الطبيعية يرجع إىل اإلمعان فى التخصص ،إال أن التخصص الدقيق

النظرية النقدية بتقديم ما يسمى “مدخل العلوم البينية“
ّ
للتغلب على االنقسام والتخصص
Interdisciplinary Approach

جزئية ،وابتعادها عما هو إنساني ،وانفصاهلا عن أحداث احلياة

سواء أكان ذلك بني العلوم االجتماعية ،أم بني فروع علم االجتماع

االجتماعية (أبوزيد.)204 :1970 ،
ً
ويعد التقسيم القائم بني العلوم االجتماعية مبالغا فيه ،فتلك

(.)Stirk, 1992: 71

يف جمال العلوم االجتماعية أدى إىل احنصارها فى دراسة موضوعات

التقسيمات واحلدود صناعية؛ ألن تلك العلوم تدرس الشيء

ً
ثالثا :الدراسات الثقافية:

نفسه وبالتحديد اجملتمع ( ،)Bunge, 1996: 1وميكن القول بأن

تشكل الدراسات الثقافية أبرز جتليات مرحلة مابعد احلداثة؛ إذ

علم االجتماع بوصفه علم اجملتمع ال ميكن أن ينعزل عن بقية

مل يعد ُينظر إىل الصراعات بني الشعوب واألمم على أنها صراعات

العلوم األخرى مثل علم النفس ،والفلسفة ،والتاريخ ،واالقتصاد،

سياسية ،أو اقتصادية ،بل صراعات ثقافية؛ ألن دور الثقافة أصبح

ألجل التوصل إىل استنتاجات حول واقع اجملتمع ،وكلية العالقات

يتعدى حدود األولوية على السياسة واالقتصاد ،فالثقافة تصوغ
ً
ً
وعيا بالسياسة واالقتصاد ،وأصبحت تلعب دوراً
مهما يف التحوالت

.)Adorno, 1973: 37
ً
كما أن التخصص الدقيق يزداد وضوحا يف علم االجتماع ،فلم يعد
ً
متخصصا يف علم االجتماع كله ،بل أصبح
الباحث السوسيولوجي

االجتماعية والسياسية ،وكذلك يف تطور وتنمية هوية الفرد

ً
متخصصا يف فرع حمدد ومثال ذلك علم اجتماع األسرة ،وعلم

وهكذا أصبحت الدراسات الثقافية من اجملاالت البحثية اليت تربز

االجتماع احلضري ،وعلم االجتماع السياسي( .أبوزيد.)206 :1970،

أهمية جتاوز احلدود والفواصل فيما بني فروع العلوم املختلفة،
مبعنى أنها ميكن أن ُتسخر أكثر من علم ،ومنهج لدراسة ظاهرة

ويعد تقسيم علم االجتماع إىل فروع مسة روج هلا املفكرون
ً
ً
منفصال
جماال للبحث والدراسة
الربجوازيون ،حيث ميثل كل فرع

حمددة .كما بينّ

االجتماعية ،وفهم البناء االجتماعي فى مشوليته (Horkheimer,

عن بقية فروع العلم األخرى .فعلى سبيل املثال أشار املشتغلون

(صاحل.)50 :2015 ،

“أرتر برجر“  Arter Bergerأن الدراسات اليت

تتناول الثقافة الشعبية جتمع بني نظرية التحليل النفسي،
ً
موضوعا
والنظرية املاركسية ،والنظرية األدبية ،وهذا يعين أن

بالعلم إىل هذا الوضع يف االجتماع السنوي للجمعية األمريكية لعلم

ما أو ظاهرة قد تنتقل من ختصص إىل آخر ،أو ميكن أن تتداخل

االجتماع ( )ASAمن خالل التأكيد على ذلك بقوهلم“ :إننا فقدنا

التخصصات املعرفية يف دراسته بتعدد اجلوانب داخل تلك

ترابطنا بعلم االجتماع حيث انقسمنا إىل جمموعات خمتلطة من

الظاهرة .كما أكد “هنرى لوفيفر“ على أن “احلدث اليومى“ الميكن

املتخصصني ،وبالتاىل انقسمنا إىل العديد من التخصصات املختلفة،

أن ُيفهم إال إذا حولناه إىل “مفهوم فلسفي“ (صاحل.)52 :2015 ،

وأصبح كل منا يبحث يف جمال دون أن يتصل باآلخر .ويعد تقسيم
ً
عامال من عوامل أزمة العلم ،حيث
علم االجتماع إىل فروع متعددة
إن األمر يزداد تعقيداً نتيجة للفجوة بني البحث النظري والبحث

املبحث الثاني :البحوث البينية :املالمح واألهمية
ً
أوال :البحوث البينية؛ قراءة يف املصطلح:

التطبيقي ،أى االنفصال بني النظرية والواقع ،واالنفصال بني

نشر “يبونس“  Gibbonsوآخرون يف عام ( )1994ورقة حبثية

البحث الكمي والبحث الكيفي“ (.)Horowitz, 1992: 32

بعنوان “اإلنتاج اجلديد للمعرفة“ The New Production of

واحلقيقة أنه قد ترتب على انقسام علم االجتماع إىل فروع

 ، Knowledgeواعتمدت تلك الورقة البحثية على فرضية مؤداها:

متخصصة كث ٌ
ري من املشكالت اليت أدت إىل صعوبة فهم وتفسري

أنه إىل جانب اإلنتاج املتخصص الذي أطلق عليه “الطريقة  ،“1فإن
ً
شكال آخر أطلق عليه “الطريقة  ،“2ويعتمد هذا الشكل على
هناك

والشاملة ملختلف جوانب الظاهرة املدروسة ،وعالقتها بالظواهر

البحوث البينية ،كما أكد على أن “الطريقة  “2مبثابة الشكل اجلديد

األخرى املوجودة باجملتمع ،حيث الرتكيز على جانب واحد دون

إلنتاج املعرفة .ولقد استخدم مصطلح “البحوث البينية“ لإلشارة

حماولة ربطه بأجزاء البناء االجتماعي والظواهر األخرى املوجودة

إىل املشكالت البحثية اليت تنشأ يف سياق التطبيق ،كما تعد تلك

بداخله.
كما ُتعارض النظرية النقدية  Critical Theoryنزعة ازدياد

البحوث املوضوع الرئيس لألحباث املستقبلية اليت تتناول املشكالت

الظواهر اجملتمعية ،وذلك نتيجة االبتعاد عن الرؤية الكلية

التخصص والتقسيم يف علم االجتماع ،ومن ثم ازدياد العزلة

غري املرتبطة مبجال ختصص بعينه (.)Balsiger, 2004: 407 - 408
ً
وتارخييا استطاع عامل االجتماع “دافيد سيلز“ David. L. Sills

بني املتخصصني السوسيولوجيني .فمثل هذه النزعة تقوم

أثناء حبثه التارخيي عن أول ظهور ملصطلح البحوث البينية أن

بتقسيم املعرفة اإلنسانية ،وبالتالي عدم قدرتها على حتديد

جيسده فى التقرير السنوي السادس ( )1930 -1929جمللس حبوث

تأثريات تلك املعرفة املتخصصة يف البناء االجتماعي الكلي،

العلوم االجتماعية  ،Social Science Research Councilحيث
ً
“غالبا ماسوف يستمر اجمللس يف السري حنو اجتاه هذه
أشار إىل أنه

حتقيق الفهم الشامل والكامل للمجتمع ،وبالتالي عدم القدرة على

القضايا البينية“ ،ويف املقابل قدم عامل االجتماع “لويس ويرث“

باإلضافة إىل أن اإلمعان يف التخصص يؤدي إىل عدم القدرة على
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 Louis Wirthالذي كان يعمل فى جامعة شيكاغو تقريراً بتفويض
من اجمللس صاغ فيه الشكوك حول اآلمال اليت يعلقها اجمللس على
البحوث البينية ،ويصف معظم ما يتعلق بسياسة اجمللس حول
التعاون والبحوث البينية بأنه “وهم“البحوث البينية“ دمج األفكار
والرؤى عن املشكلة حمل االهتمام املشرتك للفرعني ( )A+Bمن أجل
الوصول إىل فهم أكثر مشولية وحل عملي (.)Balsiger, 2004: 410
وحتى ميكن التعرف بصورة واضحة على مفهوم البحوث البينية
فإننا حنتاج إىل توضيح الفرق بني مصطلح تعدد التخصصات
 Multidisciplinaryوالبحوث البينية  . Interdisciplinaryفاألول
اليهدف إىل حل املشكالت ،وإمنا يركز على دراسة موضوع أو ظاهرة
ما ،وهذا يعين إسهام العديد من التخصصات البحثية يف موضوع
حمدد من منظور متخصص ،ومن األمثلة على ذلك إسهام علماء
االجتماع وعلماء اإلقتصاد وعلماء النفس يف دراسة مشكلة البطالة،
ويف هذه احلالة ال يكون هناك ضرورة للتعاون بني التخصصات
البحثية املشاركة ،ومن ثم سوف يكون هناك منظورات خمتلفة
حول املوضوع ،كما أننا ال جند أي حل للمشكلة.

ً
ثانيا :أهمية البحوث البينية:
أصدرت اللجنة االستشارية لدول االحتاد األوروبى لسياسات البحوث
يف عام ( )2004تقريراً كان أبرز توصياته :دعم البحوث البينية فى
دول االحتاد األوروبي ،كما تضمن التقرير التأكيد على أهمية تلك
البحوث ،والعمل على إنشاء مراكز حبثية تهتم بإجراء مثل تلك
البحوث .)DEA/FBE. 2008: 21( .كما أشار األستاذ الدكتور “هانى
هالل“ وزير التعليم العاىل والدولة للبحث العلمي األسبق لدى
مجهورية مصر العربية يف كلمته أمام املؤمتر العام لليونسكو يف
دورته الرابعة والثالثني ( 18أكتوبر  )2007إىل أهمية التأكيد على
التكامل بني الفروع املختلفة للمعرفة اإلنسانية من أجل توحيد
بناء املعرفة املتناثرة واملتشظي بني العلوم االجتماعية ،وكذلك
بني املعرفة النظرية والتطبيقية.
وتتجسد أهمية البحوث البينية يف الوقت احلالي يف مواجهة وحل
املشكالت اجملتمعية ،والتحديات احمللية اإلقليمية والعاملية اليت
ترتكز يف جماالت البيئة ،والطاقة ،والصحة ،والفهم الثقايف للشعوب،
حيث إن تلك املشكالت والتحديات بلغت من التعقيد لدرجة حتتاج
إىل تعاون ودراسة من خالل جتاوز احلدود التقليدية فيما بني

(.)Balsiger, 2004: 412
وعلى النقيض مما سبق فإن البحوث البينية يقصد بها عملية
اإلجابة عن سؤال أو حل مشكلة ما ،كما أنها مبثابة منط من
البحوث يعتمد على تبين مفهوم “التكامل“  Integrationويقصد به
ً
حرفيا “العمل ً
معا“  ، To make Wholeحيث إن التكامل هو العملية
التى ميكن من خالهلا عمل التآلف ،والرتابط ،واملزج بني كل من
البيانات ،واملعلومات ،واملناهج ،واألدوات ،واملفاهيم ،والنظريات،
من خالل فرعني أو أكثر من فروع املعرفة (.)Balsiger, 2004: 412
ويوضح الشكل اآلتى الفارق بني تعدد التخصصات والبحوث
البينية.)Balsiger, 2004: 412( .

العلوم املختلفة .وميكن القول بأن جودة البحث العلمي واإلسهام
يف مواجهة التحديات وحل املشكالت ال ميكن مواجهتها من خالل
ختصصات معرفية منفصلة ،بل حتتاج إىل برامج حبثية تقوم على

التداخل والتكامل عرب ختصصات معرفية خمتلفة (Lyall. et.al.,
.)2011: 10
كما تربز أهمية البحوث البينية يف توفري املعلومات لصانعي القرار
الذين حيتاجون بصورة متزايدة إىل املعلومات والبيانات حول
اجلوانب االجتماعية واإلقتصادية والسياسية والبيئية الثقافية،
وإذا مل تقدم الدراسة العلمية هذه املعلومات ،فسوف يلجأ صانعو
القرار إىل اتباع أسلوب التخمني ،وصياغة سياسات قد تبتعد عن
الواقع ،ومن ثم ميكن القول إن وضع السياسات وصياغتها حيتاج إىل

تكامل املعلومات العلمية Integration of Scientific information

“تعدد التخصصات“

حول اجلوانب املختلفة للمشكلة البحثية موضوع الدراسة

دراسة األفكار والرؤى عن املشكلة املشرتكة

(.)Heberlein, 2000:5

من الفرعني ( )A+Bولكن ال حيدث االندماج
B

A

B

A

ً
ثالثا :املالمح املنهجية للبحوث البينية:
تتبلور املالمح املنهجية للبحوث البينية من خالل تناول عدة
قضايا أساسية ميكن أن تساعد يف إجراء تلك البحوث ،وجناحها يف

“البحوث البينية“

 -1العالقات اهلرمية:

دمج األفكار والرؤى عن املشكلة حمل االهتمام

تعتمد املمارسة العلمية  Scientific Practiceللبحوث البينية
ً
بدال من
على تبين مفهوم “الربنامج البحثى“ Research Program

املشرتك للفرعني ( )A+Bمن أجل الوصول إىل
فهم أكثر مشولية وحل عملى.

حتقيق أهدافها ،وذلك على النحو اآلتي:

A

C
B

الشكل املؤسسى للتخصصات ،وقد قام عامل الرياضيات اإلجنليزي
“إمير الكاتوس“  Imre Lakatosيف الستينيات من القرن العشرين
بتقديم هذا املفهوم .فالربنامج البحثي يصف املشكلة البحثية
ويوجه العلماء للعمل من خالل حتديد التخصصات املختلفة
اليت ُيستعان بها يف دراسة وحتليل املشكلة .ويف املقابل يشري أحد
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فالسفة العلم ويدعى “هينك زاند فورت“  Henk Zandvoortإىل

العبارة أهمية البحث عن اإلطار املشرتك فيما بني العلوم املختلفة
واليت سوف تعمل ً
معا من أجل حل مشكلة حبثية ما؛ ولذلك فإن

تكون ذات بنية هرمية  ، Hiearachically Structuredبل جيب أن

جناح البحوث البينية يعتمد على مواجهة االختالفات والتباينات

تكون عالقة تتميز بطابع “اإلرشاد والدعم“ )Guide & Supply

فيما بني فروع العلوم املختلفة أثناء صياغة الربنامج البحثي،

.)Balsiger, 2004: 415

كما تعمل على وضع إطار من املفاهيم واملصطلحات يساعد على

وينبغي أن نوضح أنه فى إطار العرض السابق من خالل التأكيد

حتقيق نوع من الفهم املشرتك (.)Balsiger,2004: 16

على إغفال الطابع اهلرمي للربامج البحثية فإن ذلك ال يعين إنكار
تأكيد كومت  Comteعلى الرتتيب اهلرمي للعلوم وذلك بدءاً من

 -4رفض االختزالية املنهجية:

أن العالقة بني العلماء والباحثني داخل الربامج البحثية جيب أال

الرياضيات ،والفلك ،والفيزياء ،والبيولوجيا (علم األحياء) ،وعلم

يشري ديكارت يف اجلزء الثاني من كتابه “مقال عن املنهج“ إىل
ً
شيئا على أنه حق ،ما مل
قاعدة منهجية مهمة مؤداها“ :ال أقبل

العلوم التى تسبقه ،وال ميكن لعلم أن يسيطر على أي علم دون

أعرف بوضوح أنه كذلك ،أي جيب أن أجتنب التسرع وعدم التثبت

معرفة ما بالعلوم السابقة يف السلسلة .ويشري كومت إىل أن هذا
ً
ً
متبادال فيما بينها .فعلى سبيل املثال
تفاعال
الرتتيب يربز أن هناك

باألحكام السابقة ،وأن ال أدخل يف أحكام إال ما يتمثل لعقلي يف
وضوح ومتيز يزول معهما كل شك“ (رايت.)89 :88 :2001 ،

فإن االكتشافات اجلديدة يف الفيزياء قد تؤدي إىل تطورات أبعد يف

وتربز القاعدة املنهجية لديكارت –على حنو ما سبق ذكره–

الرياضيات .ويشري كومت إىل أن علم االجتماع يعاجل ظواهر مجيع
العلوم األكثر تعقيداً وتغرياً ،وهلذا السبب يكون أكثر العلوم صعوبة

أهمية العبارة الشهرية التى قاهلا الفيلسوف “بول فيريابند“ Paul
“ Feyerabendإن كل شيء ممكن“  ،Anything goesوتلخص تلك

وآخرها فى النشأة (رايت.)385 –384 :2001 ،

العبارة دعوة “فيريابند“ اليت تؤكد تعدد وجهات النظر العلمية،

كما أن التأكيد على طابع “اإلرشاد والدعم“ يتضح من خالل

ومن ثم رفض “االختزال املنهجى“ Methodological Reduction

إسهامات “ديكارت“ حول املنهج ،واليت أشار إليها يف كتابه “مقال عن

والذي ينتج عنه ما أطلق عليه “التفكري االستقرائي املضاد“

املنهج“؛ حيث أكد على جمموعة من القواعد من أبرزها تقسيم

 ،Counter Inductive Reasoningوجوهر هذا التفكري هو تقديم

مشكلة البحث إىل أجزاء كثرية قدر املستطاع ،وبقدر مايبدو
ً
ضروريا حللها على أحسن وجه ،وكذلك ترتيب األفكار ،ويعين

فرضيات قد التتسق مع النظريات القائمة ،أو احلقائق القائمة ،أو
ً
معا ،والنقطة الرئيسة هنا أن الباحث الذي يريد توسيع
كليهما

بذلك أن يبدأ الباحث بالقضايا األكثر بساطة وأيسرها معرفة
ً
ً
ترتيبا
مفرتضا
حتى يصل بالتدريج إىل معرفة أكثرها تعقيداً،
ً
ً
بعضا (رايت،
خياليا بني األمور اليت ال يسبق بعضها
حتى لو كان

احملتوى التجرييب لوجهات نظره إىل أقصى حد ،والعمل على فهم
وجهات النظر بوضوح فإمنا جيب عليه أن يقدم وجهات نظر
ً
ً
تعدديا“ (Balsiger, 2004:
منهجا
أخرى ،أي جيب عليه أن يتبين

.)89 -88 :2001

.)418

 -2اجلمع بني التأمالت الفلسفية واألنشطة العملية:

ً
رابعا :مناذج عملية من البحوث البينية

تعتمد البحوث البينية على “االستقراء“  Inductionعن طريق

 -1مركز البحث االجتماعي (النظرية النقدية):

فحص موضوع الدراسة من خالل االستعانة بالعلوم ذات الصلة،

أنشئ “مركز البحث االجتماعي“ The Institute of the Social

فعلى سبيل املثال فإن اجملتمع مبا حيتويه من أعضاء ،وعالقات،

 Researchيف أملانيا يف العشرينيات من القرن العشرين ،وافتتح
ً
رمسيا يف يونيو ( ،)1924وكان يعد البداية الفعلية ملا ُعرف فيما

بني خمتلف فروع العلوم االجتماعية من أجل الوصول إىل فهم

بعد باسم “النظرية النقدية“ “ “Critical Theoryأو “مدرسة

دقيق ،وتصور شامل عن اجملتمع .ويف هذا الصدد أشار فيلسوف

فرانكفورت“  ،Frankfurt Schoolوميكن القول بأن سبب تلك

العلم بيري دي بي  Pierre de Bieيف تقرير صادر عن “اليونسكو“

التسمية يرجع إىل أن البحث االجتماعي مل يقتصر –داخل املركز –

يف عام ( )1970بعنوان “االجتاهات األساسية“ يف البحث يف العلوم

على دراسة مشكالت حمددة عن طريق فرع واحد من فروع العلم

االجتماعية واإلنسانية“ إىل أن مهمة أي حبث يركز على مشكلة
ً
حال هلذه املشكلة يف إطار من التأمالت النظرية
ما أن جيد

(علم االجتماع األمبرييقي) ،وإمنا كان يقوم بدراسة اجملتمع يف
مشوليته ،ومن ثم اإلستعانة بالفروع املختلفة مثل علم النفس،

 Theoretical Reflectionsوالفلسفية والفعل املخطط Planned

وعلم االجتماع ،وعلم اإلقتصاد السياسي ،والتاريخ ،والفلسفة.

 )Action.Balsiger, 2004: 411فالبحث جيب أن يربط بني النظرية

()Roes, 1978: 96

والتطبيق.

كما أوضح “ماكس هوركهامير“ – Max. Horkheimerأبرز أعضاء

االجتماع .وميكن تفسري هذا الرتتيب بأن كل علم يعتمد على تلك

وظواهر ،ونظم معقدة ،يتطلب أن يكون هناك نوع من التكامل

مركز البحث االجتماعي– فى مقالته االفتتاحية بعنوان “احلالة

 -3حتديد املفاهيم واملصطلحات:

الراهنة للفلسفة االجتماعية ومهام مركز البحث االجتماعي“

“إن البحوث البينية ال تثق يف كل شيء سيعمل جيداً إال إذا قام

“The Contemporary State of Social Philosophy and the Tasks

اجلميع باجللوس وحدث نوع من احلوار فيما بينهم“ ،تلخص تلك

 “of the Institute of Social Researchإىل أن مهام املركز ترتكز
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فى البحوث البينية من خالل دعم البحث اجلماعي Collective

فاألمر يتوقف على طبيعة موضوع الدراسة ،وذلك لكي نصل إىل

 ،Researchوتقديم تصور للبحث االجتماعي من خالل التوجه
ً
تفصيال
الفلسفي ( .)Horkheimer, 1972: 14وسوف نوضح ذلك

فهم علمي وشامل للظاهرة موضوع الدراسة ،وحماولة فهم أبعادها
وجوانبها املختلفة للوقوف على أسبابها املعقدة.

على النحو التالي:

ب– الفلسفة االجتماعية والبحث األمبرييقي:
أ– البحث اجلماعي:

كان اهتمام رواد علم االجتماع األوائل -ومنهم على سبيل املثال،

أشار “تيودور أدورنو“  T.Adronoأحد أعضاء مركز البحث

دوركايم ،وفيرب -يرتكز على معاجلة علم االجتماع على أنه فرع

االجتماعي إىل أهمية تعاون خمتلف العلوم من خالل ضرب

مستقل من العلوم له قواعده املنهجية اخلاصة به ،وقد كان إبعاد

بعض األمثلة؛ منها أن االقتصاد أو مايسمى االقتصاد السياسى،

علم االجتماع عن العلوم االجتماعية األخرى وخاصة علم النفس

قد ارتبط بالعالقات اليت يفرضها التبادل التجاري ،وعالقات

والفلسفة حماولة غايتها أن يضمن استقالله وأن تصاغ له طرق

السوق دون االلتفات لعالقة كل ذلك بالتاريخ ،أو علم االجتماع ،أو

منهجية خاصة به ،فقد كان فيرب يؤكد على أن علم االجتماع

حتى الفلسفة ،إذ جند عدم االهتمام بالعالقات اإلنسانية ،واعتبار
ً
رياضيا،
العالقات االقتصادية ذات طابع مادي ميكن معاجلتها

جيب أن يناضل من أجل التحرر من القيم (،)Jarvis, 1998: 47

وباملنطق نفسه ُينظر إىل علم االجتماع على أنه مبثابة حبث

ويف هذا الصدد يؤكد أدورنو أن أوائل املفكرين السوسيولوجيني
ً
ً
كامال
حتفظـا
–خباصة سان سيمون وأوجيست كومت– قد أبدوا

يف العالقات بني البشر ،دون األخذ يف االعتبار ما تتميز به هذه

ومعارضة للفلسفة ،حيث كان اجتاههم منذ البداية يقوم على

العالقات من مسات اقتصادية تستحق الدراسة .ومن ناحية أخرى

رفض ومعارضة الفلسفة ،ومهامجة الفالسفة ،والنظر إليهم على

يشري أدورنو إىل أهمية التاريخ بالنسبة لعلم االجتماع ،ويؤكد أن

أنهم يقـومون بأنشـطة ليـست ذات جدوى بالنسبة لإلنسانية وأن

التاريخ ليس إحدى خلفيات املعرفة االجتماعية ،وإمنا عنصر

أعماهلم مل يستفد منها أحد فى اجملتمع (أدورنو.)47 :1985 ،

جوهري يدخل يف تركيب كل معرفة اجتماعية (أدورنو :1985 ،

وعلى النقيض مما سبق أكد أصحاب مدرسة فرانفكورت عدم

.)117 -116

إمكان فصل الفلسفة عن علم االجتماع ،باستخدامهم للمفاهيم

ومما هو جدير بالذكر أن رواد النظرية النقدية عندما

الفلسفية ومن بينها “الكلية“  Totalityوتأكيدهم على أهمية جتاوز

قاموا بدراسة الفاشية –على سبيل املثال– أوضحوا جوانبها

احلدود املفروضة بني العلوم االجتماعية (تار.)332 :331 :1992 ،

وأبعادها املختلفة سواء االقتصادية ،أو الثقافية ،أو السياسية ،أو

وهكذا يرى أصحاب النظرية النقدية أن الفلسفة علم شامل

السيكولوجية من خالل دراسة الشخصية التسلطية ،ودراسة

ووسيلة الكتشاف املعرفة حيث تقوم بإعادة بناء موضوع املعرفة

النظام الرأمسالي ومعاداة السامية ،ودراسة العالقة بني األسرة

( .)Dubiel,1985:120وأنها ليست جمرد نشاط فكري ضائع ليس له

(التنشئة االجتماعية) ،والسلطة ،عن طريق االستعانة بعلم

أي قيمة ،أو أنها جمرد تأمالت ميتافيزيقية .فالفلسفة عند كورش

النفس ،وعلم االجتماع ،واالقتصاد السياسي ،والفلسفة ،والتاريخ.

 ،Korschعلى سبيل املثال ،هلا أهمية تتجلى من خالل الرؤية الكلية

وميكن القول بأن البحوث البينية تعتمد على ختطي احلواجز

للعالقات االجتماعية ،وبالنسبة ألدورنو تعد الفلسفة مبثابة أداة

القائمة بني فروع العلم املختلفة من جانب ،واالنقسام بني العلوم

للتأمل والتعبري عن احلرية (.)Broner, 1924: 15, 23

من جانب آخر ،باإلضافة إىل إمكان استعارة نظريات ومناهج

ولقد حاول رواد النظرية النقدية التأكيد على العالقة بني العلوم

وآليات البحث املختلفة واستخدامها يف عمليات الدراسة والتفسري،

االجتماعية والفلسفة بصفة عامة ،وعلم االجتماع والفلسفة

إىل جانب تقسيم مشكلة البحث إىل عدة مستويات لتحديد آليات

بصفة خاصة ،وهذه العالقة ذات طابع تبادلي  Reciprocalفالعلوم

البحث املالئمة لكل مستوي ،فعلى سبيل املثال عند دراسة مرض

االجتماعية فى حاجة إىل الفلسفة ،وباملثل جند أن الفلسفة الميكن

“الشيزوفرنيا“ (انفصام الشخصية) يكون من الضروري تفكيك

أن حتقق التقدم والتواصل دون االعتماد على العلوم االجتماعية،

مشكلة املرض إىل مشكالت فرعية من أجل حبثها على مستويات

ويؤكد رواد النظرية النقدية على أهمية احلاجة إىل الوعي

خمتلفة ،حيث نقوم بدراسة معدل التوزيع اجلغرايف للمرضى (من

الفلسفي والفهم الذاتي (.)Thompson, 1981: 109

خالل االستعانة بعلم األوبئة  ، )Epidemiologyودراسة أمناط

ومن ناحية أخرى يؤكد رواد النظرية النقدية أن الفلسفة تكون

التنشئة االجتماعية األسرية اليت تساعد على ظهور املرض (علم

بال معنى بدون حبث علمي أمبرييقي ،وجمرد العلم بدون فلسفة
أيضا بال معنى .ولقد رفض رواد النظرية النقدية ً
ً
كال
سيكون

 ، Family Sociologyونظرية التحليل النفسي Psychoanalytic

من امليتافيزيقيا ،واألفكار الوضعية للعلم اليت تتظاهر بفكرة

 )Theoryباإلضافة إىل دراسة دور الوراثة (علم الوراثة ،)Genetics

القوانني الطبيعية الثابتة (.)Kellner, 1990: 19

ودراسة الغدد الصماء والنواحي الكيمائية (-Dubiel, 1985: 120

ونتيجة النفصال الفلسفة عن البحث األمبرييقي ،فإن رواد

.)123

النظرية النقدية ينادون بربنامج حبث اجتماعي يدعمه فكر

ويف ضوء ماسبق فإن البحوث البينية ال تعتمد فقط على االستعانة

فلسفي ،ومن خالله ميكن حترير الفلسفة من امليتافيزيقيا املثالية

بالعلوم االجتماعية ،بل قد يكون هناك استعانة بالعلوم الطبيعية،

 ، Idealist Metaphysicsوختليص العلم األمبرييقي من الوضعية.

اجتماع الوحدات الصغرى  ، Micro-Sociologyوعلم اجتماع األسرة
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البحوث البينية وتقدم اجملتمعات اإلنسانية...

ولقد استنتج هوركهامير أن املادية حتتاج إىل توحيد Unification

إطار حتليلي جديد ،ويرى أنه جيب على “الفلسفة االجتماعية“

الفلسفة والعلم ،أو مايسمى التحول العلمي االجتماعي للفلسفة.

أن تقوم بتوجيه جهودها جتاه اختيار جماالت ومشكالت البحث،

(.)Torpey, 1986: 71

وأن تقوم بإعادة تقييم النتائج اليت يتم احلصول عليها من خالل

ويف هذا الصدد يقدم هوركهامير ما أمساه “الفلسفة االجتماعية“

فروع العلم األخرى ،باإلضافة إىل قيامها بتوجيه معاجلة البيانات

 Social-Philosophyملواجهة االجتاه الوضعي السائد داخل نطاق

اليت يتم احلصول عليها من خالل آليات البحث األمبرييقي

العلوم االجتماعية .فإذا كانت الوضعية  Positivismتنظر إىل

(.)Connerton, 1980: 29

اجملتمع على أنه يضم جمموعة من األفراد بصرف النظر عما

ويف هذا الصدد ميكن التمييز بني عمليتني داخل النشاط البحثي

بينهم من عالقات اجتماعية ،فإن الفلسفة االجتماعية ليست
ً
ً
ً
حبتا بل علم اجتماع مادي Material-Sociology
علميا
نظاما

النقدي ،وتشري العملية األوىل إىل البحث  Researchاملنظم الذى
ُينفذ من خالل مجع احلقائق بالطرق األمبرييقية ،أما العملية

يبحث فى األشكال احملددة للمجتمع ،وهذا النوع من علم االجتماع

األخرى فهي النشاط البحثي الذي عن طريقه ميكن إثراء النتائج

يقوم بفحص اجلوانب العديدة ،والواقعية داخل احلياة اليت

اليت حنصل عليها من خالل الطرق األمبرييقية بواسطة التفكر

يعيش فيها اإلنسان ،حيث تدرس مجيع أنواع الظواهر داخل
اجملتمع بدءاً من األسرة ،واجلماعات ،واالحتادات السياسية والدولة،

والتدبر (التأمل) ،فإذا كانت عملية (البحث) تقوم بعملية التفكيك
التحليلي ملادة البحث ،فإن عملية (التأمل) تقوم بإعادة تركيبها

باإلضافة إىل اهتمامها بالعالقة بني الفرد واجملتمع والثقافة ،ونشأة

داخل إطار تصوري جديد ،وعلى سبيل املثال جند أن التحليالت

وتطور اجملتمع احمللي ،والبناء الكلي للحياة االجتماعية .فالفلسفة

االقتصادية واملفهومات اليت قدمها ماركس مثل قيمة التبادل،

االجتماعية تتعامل مع املشكالت احلامسة داخل اجملتمع ،وحيدث

معنى
والثمن ،ووقت العمل ،وغريها تكتسب من عملية التأمل
ً
ً
ومدلوال جديداً ميكن أن ُيسهم يف صياغة بناء جديد يتناقض

التخصص املشوش  Chaotic-Specializationالميكن أن يسهم فى

مع املالحظات الثابتة ( .)Connerton, 1980: 30وهذا يربر لنا

االستفادة من نتائج العلوم املختلفة ،أما الفلسفة االجتماعية فإنها

التفسريات اجلديدة للظواهر االجتماعية نتيجة للتغري املستمر

قادرة على تشجيع الدراسات والبحوث البينية ،وإعطائها الدافع

داخل اجملتمع.

للقيام بالبحث ،إذ تظل الفلسفة االجتماعية متصلة بنتائج تلك
ً
أيضا
العلوم ،وذلك لكي تسهم فى إثراء نتائج البحث ،وتتطور هي

وفيما يلي رسم (خمطط) لإلشارة إىل برنامج البحث ،والتأمل
عند أعضاء مدرسة فرانكفورت من خالل ما أشار إليه هوركهامير

من خالل الدراسات الواقعية (.)9-Horkheimer, 1993: 7

بالفلسفة االجتماعية.

كما يؤكد هوركهامير على أن اهلدف األساسي للفلسفة االجتماعية

ويتضح من الشكل املبني أن برنامج البحث الذي أشار إليه

تفسري مصري اإلنسان من خالل النظر إليه على أنه عضو فى
ً
اجملتمع وليس فرداً
منعزال عما يوجد يف اجملتمع من أعضاء ،ونظم،

هوركهامير من خالل ما أمساه بالفلسفة االجتماعية ،ينقسم
إىل مرحلتني هما البحث األمبرييقي ،والتأمل الفلسفي ،وأن كل

ومؤسسات ،باإلضافة إىل اهتمامها يف املقام األول بالظواهر اليت ميكن

مرحلة تنقسم إىل عدة خطوات وهي اختيار مشكلة البحث ،ثم

تفسريها يف سياق الوجود االجتماعي لألفراد واجلماعات ،ويف إطار

تأتي املرحلة الثانية وتتضمن حتويل املشكلة إىل مفاهيم وقضايا

مؤسسات الدولة ،والقانون ،واالقتصاد .وباختصار تقوم الفلسفة

حبثية ،ويف املرحلة الثالثة يكون هناك نوع من التأمل يف طبيعة

االجتماعية بدراسةالثقافة املادية والروحية  Spiritualلإلنسانية

تلك املفاهيم وعالقتها بالعلوم األخرى ،وذلك من خالل االستعانة

( .)Horkheimer, 1989: 31ومييز هوركهامير بني الفلسفة والعلوم

بتلك العلوم يف دراسة مشكلة البحث ،أما يف املرحلة الرابعة فيقوم

األمبرييقية ،إذ يذهب إىل أن الفلسفة تقوم مبعاجلة املشاكل

الباحث بوضع تعريفات للمفاهيم ،وحتديد طرق وأدوات مجع

اجلوهرية ووضع النظريات ،ويؤكد أن إدراكها للواقع واألنساق

البيانات ،باإلضافة إىل القيام بتحليل البيانات للوصول إىل النتائج.

االجتماعية يكون من خالل مفهوم الكلية ،وذلك على النقيض من

ويف املرحلة اخلامسة حتدث عملية التأمل يف النتائج اليت توصل

العلوم األمبرييقية اليت تقوم بتقسيم موضوعات البحث إىل قضايا

إليها فريق البحث ومقارنة تلك النتائج بالنظريات املوجودة

فردية وذلك بسبب التخصص ،والتقسيم القائم بني العلوم ذات

بالفعل ،وبيان إىل أي حد تتفق ،أو ختتلف مع غريها من النتائج.

النزعة األمبرييقية (.)Horkheimer, 1993: 31

وجتيء املرحلة السادسة وهي املرحلة األساسية واليت حيدث

إن الفلسفة االجتماعية ترمي إىل جتنب االنفصال القائم بني
ً
جنبا إىل جنب
الفلسفة والبحث األمبرييقي اللذين كانا يسريان

فيها اقرتاح الطرق اليت ميكن من خالهلا ترمجة نتائج البحث
إىل ممارسة عملية .أما عن املرحلة السابعة واألخرية واليت تعد

دون وجود نقاط إلتقاء بينهما ،حيث حتاول الفلسفة أن تشكك

مرحلة ثانوية فيمكن بها صياغة نظرية ليسرتشد بها يف فهم

باستمرار يف األمبرييقية ،والنزعة الربامجاتية ،ويف التوجه

وتفسري مواقف مماثلة (.)Dubiel, 1985: 152

األمبرييقي للبحث االجتماعي .ويف جتاهله لالنفصال الظاهر

وجممل القول :إن الفلسفة االجتماعية تعتمد على اجلمع بني

بني التأمل الفلسفى والبحث األمبرييقي ،قام هوركهامير بتقديم

الفلسفة والبحث األمبرييقي ،واستخدام املناهج األمبرييقية من

نوع من “الفلسفة االجتماعية“ اليت تعمل على جتنب االنفصال

خالل االستعانة بالفلسفة ،إلثراء نتائج البحث األمبرييقي داخل
ً
ومدلوال يتفق مع طبيعة الواقع
معنى
علم االجتماع ،وإكسابها
ً

هذا من خالل فكرة اجلدل والتواصل .ومن ناحية أخرى فإن

املتنامي للعلوم األمبرييقية ،وذلك عن طريق فهم نتائجها داخل
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هاني عبده

شكل ( )1خمطط برنامج البحث والتأمل لدى رواد مدرسة فرانكفورت .املصدر)Dubiel, 1985: 151,152( :
التحقق من

( )1اختيار مشكلة البحث

( )3التأمل فى املفاهيم وفى

( )5النظر فى إمكان

والتحديد الفلسفي العام هلا

عالقتها بالعلوم األخرى

الفروض التى تثبت عالقتها بالنظريات
املوجودة فى العلوم األخرى

( )2حتويل املشكلة إىل مفاهيم

( )4آليات البحث وتشمل:

( )6التحقق من الفروض

أ-حتديد مفاهيم الدراسة مع حتديد عالقة كل علم

والتوصل إىل نتائج

بهذه املفاهيم.
ب -ختطيط البحث األمبرييقي.
جـ -املسوح وحتليل البيانات.
فاخلطوات رقم  7 ،5 ،3 ،1تدخل ضمن نطاق التأمل
واخلطوات رقم  6 ،4 ،2تدخل ضمان نطاق البحث
(

) تشري إىل خطوات أساسية فى عملية البحث

(

) خطوات ثانوية

االجتماعي املدروس ،حيث ُينظر إىل اإلنسان على أنه عضو يف

ً
عائقا أمام
واملنهج وتراكم الرتاث املعريف ،ورمبا يشكل ذلك
ً
شريكا يف املشروعات البحثية اليت
العلوم االجتماعية لكي تصبح

االجتماعي.

تعتمد على البحوث البينية من خالل التفاعل املعريف بني العلوم

اجملتمع ،وبالتالي تفسري الظواهر اجملتمعية من خالل البناء

الطبيعية والعلوم االجتماعية (.)Heberlein, 2000:6

 -2مبادرات دولية يف جمال البحوث البينية:

أصبحت اجملتمعات اإلنسانية –املتقدمة والنامية– تواجه العديد

ظهرت خالل العقود األخرية من القرن العشرين العديد من

من التحديات االقتصادية والصحية والبيئية؛ ولذا أصبحت هناك

املبادرات اليت تهدف لتعزيز ودعم البحث والتعليم البيين

حاجة ملحة ملواجهة تلك التحديات واملخاطر من خالل البحث

Interdisciplinary Education & Research؛ ومنها على سبيل

والتفكري اإلبداعي والنقدي الذي حيتاج إىل جتاوز احلدود فيما بني

املثال “وادي السيلكون“  Silicon Valleyيف جامعة كاليفورنيا

التخصصات املعرفية.

بالواليات املتحدة األمريكية ،ويف جامعة كامربيدج باململكة
املتحدة ،حيث إن كثرياً من التخصصات البحثية واملعارف العلمية

شكلت الدراسات الثقافية أحد اجملاالت البحثية اليت أبرزت أهمية
جتاوز احلدود والفواصل فيما بني فروع العلوم املختلفة ،مبعنى

أصبحت تعتمد على البحوث البينية يف دراسة وحتليل التحديات

أنها ميكن أن تستخدم أكثر من علم ومنهج لدراسة ظاهرة حمددة.

اليت تفرضها العوملة ومنها على سبيل املثال الالمساواة ،واملشكالت

تتمثل أهمية البحوث البينية يف مواجهة وحل املشكالت اجملتمعية،

البيئية ،والتنمية املستدامة ،وانتشار األمراض .ومن أمثلة تلك

والتحديات احمللية اإلقليمية والعاملية اليت ترتكز يف جماالت البيئة،

التخصصات البحثية اليت ظهرت يف اآلونة األخرية “التكنولوجيا
ً
ً
حبثيا
جماال
احليوية“  Biotechnologyحيث يشكل هذا التخصص

والطاقة ،والصحة ،والفهم الثقايف للشعوب ،حيث إن تلك املشكالت
والتحديات بلغت من التعقيد لدرجة حتتاج إىل تعاون ودراسة من

جديداً يعتمد على تكامل عدد من العلوم الطبيعية ،وهناك
ً
أيضا ختصص “تكنولوجيا املعلومات“  ITويعتمد على العلوم

القول بأن جودة البحث العلمي واإلسهام يف مواجهة التحديات

التكنولوجية والطبيعية وكذلك العلوم االجتماعية واإلنسانية.

وحل املشكالت ال ميكن مواجهتها من خالل ختصصات معرفية

(.)DEA/FBE, 2008:20

منفصلة ،بل حتتاج إىل برامج حبثية تقوم على التداخل والتكامل

خالل جتاوز احلدود التقليدية فيما بني العلوم املختلفة .وميكن

عرب ختصصات معرفية خمتلفة.

خامتة
هناك اعتقاد مؤداه أن العلوم االجتماعية مل تتطور على حنو

متثلت املالمح املنهجية للبحوث البينية يف العالقات اهلرمية
ً
بدال من الشكل
اليت تعتمد على تبين مفهوم “الربنامج البحثي“

مماثل للعلوم الطبيعية وذلك فيما يتعلق بقضايا النظرية

املؤسسى للتخصصات ،واجلمع بني التأمالت الفلسفية واألنشطة
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العملية والعمل على حتديد املفاهيم واملصطلحات من خالل وضع
إطار مشرتك يساعد على حتقيق نوع من الفهم التعاوني ،وكذلك
رفض االختزالية املنهجية.
تعتمد البحوث البينية على ختطي احلواجز القائمة بني فروع

Practices: History, objectives and Rationale“, Futures,
Vol (36), 407421-.
Barry, John, (1999), Environment and social Theory,
Routledge, London & New York.

العلوم املختلفة من جانب واالنقسام بني العلوم من جانب آخر،
باإلضافة إىل إمكان استعارة نظريات ومناهج وآليات البحث
املختلفة واستخدامها يف عمليات الدراسة والتفسري ،إىل جانب

Broner, Stephen. Eric, (1994), Of Critical Theory and
its Theorists, Blackwell Publishers, Cambridge.

تقسيم مشكلة البحث إىل عدة مستويات لتحديد آليات البحث
املالئمة لكل مستوى.
إن مستويات التعاون واقتسام نتائج البحوث بني املراكز واملؤسسات
البحثية عرب دول االحتاد األوروبى يف اجملال االجتماعي االقتصادي

Connerton, Paul, (1980), The Tragedy of
Enlightenment: An Essay on the Frankfurt School,
Cambridge University Press, New York.

ال تزال متدنية للغاية بالقياس إىل جماالت حبثية أخرى .ولذلك
أصدرت “اللجنة االستشارية لدول االحتاد األوروبي لسياسات

البحوث“ “The European Commission's Advisory Committee
“for Research Policy

تقريراً تضمن توصياته دعم البحوث

البينية يف أوروبا ،كما تضمن التقرير التأكيد على أهمية تلك
البحوث ،والعمل على إنشاء مراكز حبثية تهتم بإجراء مثل تلك
البحوث.
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