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چكیده

روانشناسـی میتوانـد در نقـش یـک علـم میانجـی ،علوم انسـانی را به هم مرتبط کنـد .اهداف این
یهـای میانرشـتهای در روانشناسـی؛  -2بررسـی
مقالـه عبارتنـد از -1 :بررسـی تاریخچـه عالقهمند 
نشـناختی نـا کام مانـدن
نهـای روا 
حوز ههـای مشـترک روانشناسـی و سـایر علـوم انسـانی؛  -3تبیی 
نشـناختیاثرگـذاری تأسـیس
مطالعـات میانرشـتهای در علـوم انسـانی ایـران؛  -4سـازوکارهای روا 
مؤسسـههای میانرشـتهای در توسـعه آمـوزش عالـی؛ و  -5را ههـای ارتقـای همـکاری روانشناسـان
در مطالعـات میانرشـتهای ایـران .مطالعـات میانرشـتهای ،نیازمنـد تأسـیس و توسـعه مؤسسـههای
لهـای جامـع و کلنگـر بـه
میانرشـتهای اسـت کـه بـرونداد آن ،یکپارچگـی نظـری و توسـعه راهح 
نیازهـای زیسـتی ،روانـی ،اجتماعـی ،و اخالقـی انسـان خواهـد بـود .فرایندهـای مخـرب مرتبـط
یهـای کار گروهـی ،سـوگیری خـود افزایـی و کمبـود مؤسسـههای میانرشـتهای بهعنـوان
بـا پویای 
داربسـتهای اجتماعـی تحـول علـوم انسـانی ،ازجمله دالیل شکسـت همکار یهای میانرشـتهای
در ایـران اسـت .توسـعه مؤسسـههای میانرشـتهای کـه روانشناسـی نیـز در آن نقـش داشـته باشـد،
مسـتلزم تغییـر دادن برنام ههـای درسـی ،گسـترش شـاخههای روانشناسـی ،و اتخـاذ رویکردهـای
گفتمانـی در روانشناسـی اسـت.
کلیدواژهها :میانرشتهای ،روانشناسی ،آموزش عالی ،مؤسسه میانرشتهای.

 .1استاد روانشناسی شخصیت ،دانشگاه خوارزمی ،مؤسسه تحقیقات تربیتی ،روانشناختی و اجتماعی ،تهران ،ایران.
Email: faramn37@yahoo.com

.2استادیار روانشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،مؤسسه تحقیقات تربیتی ،روانشناختی و اجتماعی ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول).
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مقدمه

دنیـای امـروز بـا چالشهـای جهانـی روبـهرو اسـت .ایـن چالشهـا تنهـا منحصـر بـه مسـائل فیزیکـی
ماننـد آلودگـی یـا گـرم شـدن هـوا و گازهـای گلخانـهای نیسـت و پدیدههـای انسـانی ماننـد ناامنـی،
جنـگ ،افراطگرایـی مذهبـی ،خشـونت ،و جسـتوجو بـرای هویـت و معنـای زندگـی را نیـز در بـر
میگیـرد .حـل ایـن معضلات و یافتـن تبیینهـا و راهحلهـای درسـت ،نیازمنـد ایجـاد ارتباطهـای
میانرشـتهای و برقـراری فرهنـگ گفتوگویـی اسـت .رشـتههای مختلـف علـوم انسـانی بیـش از هـر
زمانـی نیازمنـد ارتباطهـای نزدیکتـر با یکدیگر هسـتند .روانشناسـی در این زمانـه میتواند در نقش
یـک رشـته انعطافپذیـر بهعنـوان چارچوبـی وحدتبخـش ،رشـتههای مختلـف علـوم انسـانی را
بـرای رفـع ایـن مشـکالت و تأمیـن نیازهـای جامعـه بـا یکدیگـر متحـد کنـد .بـا وجـود ظرفیـت مناسـب
روانشناسـی بهعنـوان رشـتهای کـه توسـعهدهنده مطالعـات بینرشـتهای اسـت ،در ایـران بیشـتر بـه
کاربردهـای درمانـی ایـن رشـته توجـه شـده اسـت.
از سـوی دیگـر ،در ایـران ،گسـترش مطالعـات میانرشـتهای چنـدان برجسـته نبوده اسـت و توسـعه
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اینگونـه مطالعههـا بیشـتر بهصـورت طرحهـای خوشبینانـه و امیدواركننـده مطـرح شـده اسـت.
پژوهشـگران بهصورت جزیرهای در حیطههای جدا از یکدیگر به فعالیتهای پژوهشـی میپردازند.
نتایـج پژوهشـی در ایـران نیـز نشـان داده اسـت کـه حتـی دانشـگاهیان ایران نیز توسـعه میانرشـتهای را
جزء اولویتهای علمی کشـور بهشـمار نمیآورند (قاسـمی و میبدی .)10 ،1394 ،بااینحال مسـائلی
ماننـد همهگیـری مدرکگرایـی ،بیـکاری دانشآموختـگان علـوم انسـانی ،توجه نکردن بـه ویژگیهای
انسـانی در زندگـی متغیـر فیزیکـی و اجتماعـی ایرانیـان و مسـائل هویتـی حلنشـده ایرانیـان کـه بایـد
در همـه شـکلهای مدیریـت و اداره جامعـه درنظـر گرفتـه شـوند ،ضـرورت پرداختـن بـه موضوعهـای
میانرشـتهای و راهحلآفرینـی بـرای آنهـا را توجیـه میکنـد.
تبییـن و تحلیـل ظرفیتهـای روانشناسـی بـرای انجـام مطالعـات میانرشـتهای میتوانـد
آ گاهیهـای مشـترکی را بیـن روانشناسـان و سـایر متخصصـان علـوم انسـانی بهوجـود آورد کـه
زمینهسـاز همکار یهـای مشـترک بیشـتر شـوند .بـر ایـن اسـاس ،اهـداف ایـن مقالـه عبارتنـد اسـت از:
بررسـی تاریخچـه عالقهمندیهـای میانرشـتهای در روانشناسـی؛ بررسـی حوز ههـای مشـترک بیـن
روانشناسـی و سـایر علـوم انسـانی؛ تبیینهـای روانشـناختی نـا کام مانـدن مطالعـات میانرشـتهای
در علـوم انسـانی ایـران؛ سـازوکارهای روانشـناختی اثرگـذاری تأسـیس مؤسسـههای میانرشـتهای در
توسـعه آمـوزش عالـی؛ و راههـای ارتقـای همـکاری روانشناسـان در مطالعـات میانرشـتهای ایـران.

 .1تاریخچه عالقهمندیهای میانرشتهای در روانشناسی

موضـوع اصلـی روانشناسـی ،بررسـی و مطالعـه فرایندهـای عالـی ذهـن اسـت کـه فصـل مشـترک تمـام
حوزههای علوم انسـانی بهشـمار میآید .همه رشـتههای انسـانی بهدنبال توصیف ،تبیین ،نظریهپردازی،
و کنترل این دو مؤلفه انسـانی هسـتند و روانشناسـی بهعنوان نزدیکترین رشـتهای که به بررسـی آ گاهی
میپردازد ،از یافتههای سـایر علوم انسـانی اعم از تاریخ ،فلسـفه ،زبانشناسـی ،ادبیات ،و جامعهشناسـی
استفاده میکند تا نحوه بازنمایی دنیای پیرامونی را در آ گاهی انسان و همچنین نقش آ گاهی انسان را در
شکلبخشی به دنیای پیرامونی بررسی کند .اغلب روانشناسان معاصر ازجمله فروید و پیاژه تنها مسائل
ذهنی و روانشناختی را بررسی نکردهاند و نوشتههای آنها در حیطههای مختلف علوم انسانی از فلسفه
تا جامعهشناسـی مورد بررسـی قرار میگیرند .پیاژه با رویکرد بالینی به بررسـی پرسـشهای معرفتشناسـی
عمیق پرداخت و اندیشـههایی را درباره رابطه تحول انسـان ،تکامل جوامع ،و تحول اخالق مطرح کرد.
اندیشـههای فرویـد در دوره دوم تاریخچـه فکـریاش ،بازتابـی از کاربـرد اصـول تأویـل (هرمنوتیـک) در
بررسـی مسـائل اجتماعی ،هنری ،و سیاسـی است.
از میان نظریههای جدید که از روششناسـی میانرشـتهای در روانشناسـی اسـتفاده کردهاند،
میتـوان بـه نوشـتههای کـوری کیـز )1 ،1998( 1دربـاره معرفـی مفهـوم بهزیسـتی اجتماعـی اشـاره کـرد
کـه بـا دو رویکـرد روانشناسـی و جامعهشناسـی ،مسـئله سلامتی و بهزیسـتی را بررسـی کـرده اسـت.
همچنین میتوان به آثار کانهمن و تورسـکی 2اشـاره کرد که با اسـتفاده از روششناسـی روانشناسـی
تجربـی ،مبحـث سـبکهای تصمیمگیـری و نقـش انـواع سـوگیریهای شـناختی را در قضاوتهـای
اقتصـادی و تصمیمهـای انسـان بررسـی کردنـد و پایهگـذار حیطـه جدیـد اقتصـاد رفتـاری شـدند
(کانهمـن و تورسـکی )42 ،1970 ،و بـه کمـک ایـن تالشهـا جایـزه نوبل اقتصادی را کسـب کردند.
عالقهمنـدی بـه انجـام همکار یهـای میانرشـتهای در آثـار روانشناسـان شـخصیت نیـز مشـاهده
میشـود .بـرای مثـال ،مـک آدامـز و پالـز )10 ،2006( 3یـک چارچـوب نظـری پنجبخشـی را بـرای
بررسـی و مطالعـه شـخصیت انسـان ارائـه کردهانـد کـه در آن هـم بـه نقـش عوامـل درونروانـی و هـم
عوامـل گسـتردهتر اجتماعـی پرداختـه شـده اسـت .براسـاس ایـن دیـدگاه ،در بررسـی شـخصیت،
سـطوح مختلفی قابلبررسـی اسـت (شـامل عوامل زیسـتی ،صفات شـخصیت ،شـیوههای سـازگاری
بـا محیـط ،روایتهـای شـخصی ،و فرهنـگ) .بهشـمار آوردن ایـن سـطوح چندگانـه بـرای تعر یـف
1. Corey Keyes
2. Kahneman and Tversky
3. McAdams, Pals
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و بررسـی شـخصیت ،زمینـه را بـرای گفتوگوهـا و همکار یهـای میانرشـتهای همـوار کـرده اسـت
(مـک آدامـز و پالـز.)12 ،2006 ،
عالقهمنـدی بـه پژوهشهـای میانرشـتهای کـه محصـول کاربـردی نیـز داشـته باشـند در بیـن
روانشناسـان از سـالها پیش وجود داشـته است .بررسـی عنوانهای فصلنامههای معتبر روانشناسی
نشان میدهد که از سال  1935فصلنامهای با عنوان «فصلنامه روانشناسی :تحقیقات میانرشتهای
و کاربـردی »1در بانکهـای اطالعاتـی نمایـه میشـود .از ایـن نـوع فصلنامههـای میانرشـتهای نیـز کـه
در سـالهای اخیـر شـروع بـه انتشـار مقالـه کردهانـد ،میتـوان بـه «فصلنامـه روانشناسـی الهیاتـی و
یـاقتصاد »3و «فصلنامه روانشناسـی سیاسـتگذاری
فلسـفی« ،»2فصلنامه علوم اعصابـروانشناسـ 
عمومـی و قانـون »4اشـاره کـرد .ا گـر عنوانهـای مجلههایـی کـه در بانکهـای اطالعاتـی اسـپرینگر

5

را در حـوزه روانشناسـی نمایـه میشـوند بررسـی کنیـم ،عنوانهـای میانرشـتهای بسـیاری بهچشـم
میخورنـد؛ بـرای مثـال« ،فصلنامـه روانشناسـی جامعهنگـر»« ،فصلنامـه قانـون و رفتـار انسـان»،
«فصلنامـه ذهـن و جامعـه»« ،فصلنامـه اخلاق و عصـب روانشناسـی»« ،فصلنامـه ذهن و ماشـینها».
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در بیشـتر ایـن فصلنامههـا کـه سـردبیرهای آنهـا پژوهشـگران حـوزه روانشناسـی هسـتند ،در تشـریح
رسـالت و اهداف فصلنامه به اهمیت پژوهشهای میانرشـتهای اشـاره شـده اسـت و یکی از اهداف
توسـعه فصلنامـه را گسـترش کاربردهـای روانشناسـی در حوزههـای مختلـف دانـش بیـان کردهانـد؛
بـرای مثـال در معرفینامـه «فصلنامـه ذهـن و جامعـه» ،رسـالت فصلنامـه اینگونـه بیـان شـده اسـت:
«ایـن فصلنامـه بـا هـدف بررسـی روابـط بیـن پدیدههـای روانی و اجتماعـی _ اقتصادی دایر شـده
و هـدف اصلـی و دیـدگاه معرفتشـناختی آن ،بررسـی پدیدههـای اجتماعـی _ اقتصـادی براسـاس
کنـش فـردی و فرایندهـای تصمیمگیـری و اسـتدالل کـردن اسـت .در ایجـاد رویکـرد میانرشـتهای این
فصلنامه ،رشـتههایی همچون فلسـفه ،اقتصاد ،مطالعات تصمیمگیری ،جامعهشناسـی ،روانشناسی
شـناختی ،روانشناسـی اجتماعـی ،انسانشناسـی شـناختی ،هـوش مصنوعـی ،مدلسـازی عصبـی ،و
علـوم سیاسـی نقـش دارنـد .عنوانهایـی کـه بیشـتر بـا حـوزه کاری ایـن فصلنامـه همخوانـی دارنـد
عبارتنـد از :بررسـی فرایندهـای ذهنـی کنـشوران اجتماعـی ،مدلهـای شـناختی اسـتدالل کـردن،
1. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied
2. Journal of Theological and Philosophical Psychology
3. Journal of Neuroscience, Psychology and Economics
4. Psychology, Public Policy and Law
5. Springer

فرایندهـای دخیـل در تصمیمگیـری و کنـشوری ،مدلهـای محاسـباتی و عصبـی تبیینکننـده
پدیدههـای اجتماعـی _ اقتصـادی ،و سـایر موضوعاتـی کـه بـا ایـن عنوانهـا ارتبـاط داشـته باشـند».
(ویالـه و روزیلـی.)۲،۲۰۱۵ ،1
عالوهبر این ،سـازمانهای معتبر روانشناسـی مانند انجمن روانشناسـی امریکا در سـالهای اخیر
یکـی از رسـالتهای خـود را تقویـت توانایـی پژوهشهـای میانرشـتهای در دانشـجویان روانشناسـی
تعییـن کـرده اسـت و در همیـن راسـتا همایشـی را در سـال  2011بـا عنـوان «آمـوزش ،پژوهـش ،و ارائـه
خدمـات بـا رویکـرد میانرشـتهای و فراتخصصـی »2برگـزار کردهانـد (انجمـن روانشناسـی امر یـکا،
 .)2011برخـی از مقالههـای ارائهشـده در ایـن همایـش ،در جـدول شـماره ( )۱نمایـش داده شـدهاند.
جدول شماره ( .)1فهرست مقالههای کنگره آموزش ،پژوهش ،و ارائه خدمات با رویکرد میانرشتهای و فراتخصصی
(انجمن روانشناسی امریکا)2011 ،
محقق

عنوان مقاله

لیندا اسمیت

پیشبرد علم و چالشهای دانشکدهها در تربیت محققین

کارول آسچنبرنر

توانمندیهای بنیادین برای ارائه خدمات چندتخصصی

بونی اسپرینگ

تازههای علم تشکیل تیمهای علمی

سوزان الرود

یادگیری بینرشتهای در حوزههای مربوط به علم ،فناوری ،مهندسی و ریاضیات

ماری روت

آموزش به شیوه میانرشتهای :فرصتها و چالشها

دبرا رویی

مشارکت و انجام همکار یهای میانرشتهای

میشل بنت

پیش بهسوی دوران تشکیل تیمهای علمی

دنیس فریمن

روانشناسان و مرا کز سالمت جامعهنگر :فرصتهایی برای آموزش و ارائه خدمات

گیلبرت نیومن

گنجاندن روانشناسی در سیستم سالمت عمومی

در بیشتر دانشگاههای بزرگ دنیا ،مؤسسههای پژوهشی میانرشتهای وجود دارند که روانشناسان
نیز در آنها همراه با سایر متخصصان علوم انسانی و رشتههای فنی و مهندسی در تولید دانش فعالیت
دارند؛ برای مثال ،دانشگاه استنفورد یک دانشکده برای پژوهشهای میانرشتهای دارد .در مؤسسه
مطالعات زبان و اطالعات دانشگاه استنفورد که در سال  1933تأسیس شده است ،فیلسوفان،
متخصصان علوم کامپیوتر ،زبانشناسان و روانشناسان با یکدیگر همکاری دارند .مرکز تحقیقات
علوم انسانی دانشگاه استنفورد با تأخیر پنجاهساله پس از تأسیس مرکز مطالعات زبان و اطالعات،
1. Viale and Rosselli
2. Interdisciplinary and Inter Professional Teaching, Research and Practice
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تأسیس شده است؛ بااینحال ماهیت این مرکز ،میانرشتهای است و در تشریح ویژگیهای آن
اشاره شده است که این مرکز با هدف بررسی جنبههای فرهنگی ،تاریخی ،و فلسفی تجربه انسانی
تأسیس شده است .در دانشگاه میامی نیز دانشکده مطالعات میانرشتهای وجود دارد که در مقطع
کارشناسی دانشجو میپذیرد و با وجود اینکه بیشتر به علوم پایه اختصاص دارد ،واحدهای درسی
مرتبط با علوم انسانی مانند خالقیت ،فرهنگ ،و روش پژوهش در مطالعات میانرشتهای نیز در
سرفصلهای آن گنجانده شده است .در دانشگاه وین نیز دانشکده مطالعات میانرشتهای وجود
دارد که واحدهایی را در حوزههای علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،و ذهن ارائه میدهد .در دانشگاه
ایالتی آپاالچینا واقع در کارولینای شمالی نیز مؤسسه مطالعات میانرشتهای دایر است و بهصورت
نوآورانهای رشتههای جدیدی در آن تدریس میشود؛ برای مثال ،رشته «آموزشوپرورش توانمندساز»
یکی از رشتههای این مؤسسه است که از ترکیب رشتههای روانشناسی ،آموزش ،و رشته مدیریت و
برنامهریزی تشکیل شده است ،یا رشته «مدیریت تعارضهای انسان با محیط طبیعی» که از ترکیب
رشتههای زیستشناسی ،روانشناسی ،و ارتباطات بهوجود آمده است.
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برخـی از مؤسسـهها نیـز بـا تمرکـز بـر یـک موضـوع خاص مانند خشـونت یـا مطالعات زنـان بهوجود
آمدهانـد .در دانشـگاه ایلینویـز ،مؤسسـه تحقیقـات میانرشـتهای بـرای مطالعـه دربـاره خشـونت
ایجـاد شـده اسـت کـه در آن ،متخصصـان رشـتههای گونا گـون ماننـد جامعهشناسـی ،روانشناسـی،
روانپزشـکی ،حقـوق جـزا ،مـددکاران اجتماعـی ،متخصصـان مطالعـات حـوزه فرهنـگ افریقایـی _
امریکایـی ،و متخصصـان رشـته مطالعـات جنسـیت ،حضـور دارنـد .برنامههایـی کـه در ایـن مؤسسـه
دنبـال میشـوند عبارتنـد از :انجـام پژوهشهـای میانرشـتهای ،حمایـت از قربانیان خشـونت ،تدوین
قوانیـن بـرای حمایـت از قربانیـان خشـونت ،بررسـی ویژگیهای روانشـناختی مجرمان خشـونتهای
فیزیکـی و جنسـی و قربانیـان ،برگـزاری دورههـای پسـادکتری ،و تربیـت افـراد متخصـص بـرای کاهش
خشـونت در خانوادههـا و در جامعـه (اسـکیود ،بـل ،بنـت ،گلدسـتاین ،گـوردون .)۱۰ ،2011 ،1یکـی
تهـای اجتماعـی و
دیگـر از موضوعهـای مشـترک بیـن علـوم انسـانی ،مسـئله تصمیمگیـری در موقعی 
اقتصـادی اسـت .ایـن موضـوع در مؤسسـههای میانرشـتهای مختلفـی ماننـد مؤسسـههایی بـا عنـوان
«شـناخت و تصمیمگیـری» یـا «مرکـز تحقیقـات علـوم رفتـاری و اجتماعـی» دنبـال میشـود .موضـوع
مشـترک ایـن پژوهشـگران ،شناسـایی فرایندهایـی اسـت کـه موجـب ارزشگـذاری اشـیاء یـا افـراد و
تعییـن ترجیحهـا و انتخابهـای رفتـاری در حوزههـای تصمیمگیریهـای مختلـف اجتماعـی،
1. Schewe, Bell, Bennett, Goldstein and Gordon

سیاسـی ،و اقتصـادی میشـوند (فمگالـی .)۳ ،2015 ،1همانگونـه کـه مطـرح شـده اسـت ،اغلـب
مؤسسـههای میانرشـتهای هـم جنبـه پژوهشـی و هـم جنبـه توسـعه آمـوزش عالـی و نیـز ارائـه خدمـات
و پاسـخدهی بـه نیازهـای اقشـار مختلـف جامعـه را درنظـر دارنـد و ایـن الگوهـای ارائهشـده میتواننـد
نمونههـای خوبـی بـرای توسـعه آمـوزش عالـی در ایـران باشـند.
 .2بررسی حوزههای مشترک روانشناسی و سایر علوم انسانی
 .2-1روانشناسی و زبانشناسی

زبـان ،مهمتریـن ویژگـی انسـانی اسـت کـه موضـوع مشـترک حوزههـای مختلـف روانشناسـی ماننـد
روانشناسـی شـناختی و روانشناسـی رشـد است .چامسکی بر این نظر بود که بررسی زبان ،راهی است
که درنهایت به توصیف درسـتی از عملکرد ذهن منجر خواهد شـد (الند .)۴۵ ،۱۳۹۱ ،2ویگوتسـکی بر
توگوهای دنیای اجتماعی ،شـکلدهنده تفکر فردی اسـت و رشـد
این عقیده بود که درونیسـازی گف 
اراده و شـخصیت را وابسـته بـه رشـد گفتـار درونـی بهشـمار مـیآورد (النـد .)۴۶ ،۱۳۹۱ ،رشـد شـناختی،
محصـول مشـترک تواناییهـا و قابلیتهـای شـناختی بنیـادی انسـان و تعاملات اجتماعـی و فرهنـگ
اسـت و زبـان بهعنـوان مهمتریـن ابـزار یـک فرهنـگ ،در رشـد شـناختی ،نقـش اساسـی دارد (نیكچهـر
محسنی .)۸۶ ،۱۳۹۱ ،روانشناسی هم در توصیف و تبیین سازوکارهای فیزیکی و روانشناختی تولید
لهـای
و درک زبـان بهوسـیله مغـز نقـش دارد ،و هـم در مطالعـات مربـوط بـه رشـد و آسیبشناسـی اختال 
زبانـی .مدلسـازی رایانشـی زبـان ،یـک حیطـه میانرشـتهای جدیـد در مطالعـات کاربـردی زبـان ،و
محصـول تعاملات علمـی مشـترک بیـن زبانشناسـان ،روانشناسـان و متخصصـان علـوم رایانـه و
برنامهنویسـی اسـت (هرگنهـان ،223 ،1392 ،3پائولیـک و روزنزوایـگ.)15 ،2015 ،4
 .2-2فلسفه ،منطق و روانشناسی

ا گرچـه آغـاز روانشناسـی ،نتیجـه قطـع ارتبـاط بـا فلسـفه و ورود بـه آزمایشـگاه بـود و هرچنـد فیلسـوفان،
علـم روانشناسـی را بهدلیـل یکـی بـودن موضـوع و روش روانشناسـی ،یعنـی هشـیاری ،امکانناپذیـر
میدانسـتند (هرگنهـان .)28 ،1392 ،بـا ایـن حـال معرفت شناسـی که یکی از شـاخه های فلسـفه اسـت
به صورت مسـتقیم یا غیر مسـتقیم با همه نظریه های روانشناسـی مرتبط اسـت .ورای این دیدگاههای
1. Fumgali
2. Land
3. Hergenhan
4. Pawlik and Rosenzweig
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یهـای مشـترک در دوران
افراطـی ،وجـود موضوعهـای مشـترک بیـن دو رشـته ،زمینـه را بـرای همکار 
معاصـر فراهـم کـرده اسـت .دکارت را در اغلـب کتابهـای تاریخچـه روانشناسـی بهعنـوان یکـی از
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افـراد تأثیرگـذار بـر روانشناسـی مطـرح میکنند و حتـی در دهه  1990عصب روانشناسـی همچون آنتونی
داماسـیو ،1در تبیین نقش هیجانها در تصمیمگیری انسـان ،عنوان اثر خود را با ذکر نام دکارت با عنوان
«خطـای دکارت؛ نقـش عاطفـه و هیجـان در تصمیمگیـری انسـان» منتشـر کـرد (قاسـمزاده.)۳ ،1378 ،
در دوران معاصـر نیـز اندیشـههای فیلسـوفانی ماننـد دانیـل دنـت 2در شـکلگیری حـوزه
میانرشـتهای شـناخت اجتماعـی و «نظریـه ذهـن »3تأثیرگـذار بـوده اسـت (داهرتـی .)12 ،1391 ،در
مطالعـات روانشناسـی تجربـی در حـوزه نظریـه ذهـن ،بسـیاری از ایدههـا و دیدگاههـای فیلسـوفان
دربـاره اینکـه مـا چگونـه میتوانیـم افـکار ،باورهـا و هیجانهـای دیگـران را درک کنیـم ،مـورد آزمـون
قـرار گرفتهانـد و از نظریـه ذهـن بـرای تبییـن و علتشناسـی ویژگیهـای مثبـت انسـانها ماننـد همدلـی
و فرایندهـای دخیـل در علتشناسـی اختال لهـای روانـی ماننـد اختال لهـای طیـف درخودماندگی و
اسـکیزوفرنی اسـتفاده شـده اسـت (داهرتی .)45 ،1391 ،4وجه مشـترک بین مطالعات رشـته منطق و
روانشناسـی ،موضـوع عملکردهـای اسـتدالل ذهنـی اسـت .در روانشناسـی از ایدههـا و روش منطـق
بـرای تبییـن ذهـن اسـتفاده شـده اسـت .ذهن نیز براسـاس اصول علـم منطق ،یک سیسـتم دارای زبان
گـزارهای و قوانیـن قیاسـی اسـت؛ بااینحـال یافتههـای روانشناسـی دربـاره اسـتدالل منطقـی نشـان
میدهـد ،مـدل شـناخت انسـان ،تنهـا براسـاس الگوهـای گـزارهای و محاسـباتی قابلتبییـن نیسـت و
نقـش الگوهـای یافتـاری در تصمیمگیـری و اسـتدال لهای انسـان بیشـتر اسـت .روابـط متقابـل ایـن دو
حـوزه در زمینـه توسـعه دانـش میانرشـتهای جدیـد ،در مطالعـات مربـوط بـه تصمیمگیـری و قضـاوت
مؤثـر بـوده اسـت (پائولیـک و روزنزوایـگ.)229 ،2015 ،
 .2-3علوم اجتماعی و روانشناسی

انسـانها در گروههـا زندگـی میکننـد و هویـت ،ارزشهـا ،باورهـا ،و رفتارهایشـان متأثـر از گروههـای
اجتماعـی اسـت کـه بـه آن تعلـق دارنـد .جامعهشناسـان ،گروههـای اجتماعـی را مطالعـه میکننـد
و یافتههـای روانشناسـی میتواننـد در فهـم پویاییهـای گروهـی نیـز کمککننـده باشـند؛ بـرای
مثـال ،در مطالعـات روانشناسـی اجتماعـی ،ابعـادی را کـه افـراد بـرای بازنمایـی گروههـا در
1. Antonio Damasio
2. Daniel Dennet
3. Theory of Mind
4. Daherti

ذهنشـان اسـتفاده میکننـد ،شناسـایی میشـوند؛ ایـن یافتههـا میتواننـد در غنیسـازی مدلهـای
توصیفـی و تبیینـی جامعهشناسـان دربـاره گروههـا مؤثـر باشـند .موضوعهـای مشـترکی کـه پژوهشهـای
میانرشـتهای اجتماعـی و روانشـناختی زیـادی دربـاره آن انجـام شـده اسـت ،پدیدههایـی ماننـد
نشـناختی
فرهنـگ ،قومگرایـی و کار در سـازمانها هسـتند .درهمتنیدگـی تبیینهـای اجتماعـی و روا 
دربـاره مفهـوم خویشـتن در آثـاری همچـون «تجـدد و تشـخص» و «برچسـب اجتماعـی» بهانـدازهای
زیـاد اسـت (گیدنـز1392 ،؛ گافمـن )1386 ،1کـه میتـوان آنهـا را ازجملـه آثـار کالسـیک در حـوزه
میانرشـتهای روانشناسـی و جامعهشناسـی بهشـمار آورد .یکی دیگر از نظریهپردازانی که حوزههای
عمومـی خویشـتن را بـا حوزههـای شـخصی پیونـد زد ،کارلـی کایـرز 2اسـت کـه مفهـوم سلامت ذهنـی
اجتماعـی 3را مطـرح کـرده اسـت .در ایـن نظریـه ،مفاهیـم مختلـف بیگانگی اجتماعـی ،یکپارچگی
اجتماعـی ،انـزوای اجتماعـی ،و احسـاس تعلـق بـه یـک گـروه کـه در نظریههـای مارکـس ،دورکیـم ،و
سـیمن بـه آنهـا پرداختـه شـده اسـت بـا نظریـه روانشـناختی سلامت ذهنـی ترکیـب شـده و آزمونی نیز
بـرای اندازهگیـری ابعـاد سلامت ذهنـی و اجتماعـی طراحـی شـده اسـت (کیـز.)1998 ،
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موضوع مشـترک روانشناسـی و انسانشناسـی ،ذهن انسـان اسـت .درحالیکه روانشناسی برای بررسی
توانمندیهـای ذهنـی انسـان ،فـرد و تجلیهـای روانـی را مطالعـه میکنـد ،انسانشناسـان تلاش خـود
را بـر بررسـی فرهنـگ متمرکـز کردهانـد و از طریـق مطالعـه فرهنـگ ،در جسـتوجوی ویژگیهـای فـردی
انسـان هسـتند (پائولیـک و روزنزوایـگ .)2۴۰ ،2015 ،روانشناسـی و انسانشناسـی بهدنبـال قوانیـن
کلـی رفتـار هسـتند کـه دربـاره نـوع انسـان صـدق میکنـد و هدفشـان نیـز تبییـن تفاوتهـای فردی اسـت.
شـکلگیری ذهـن انسـان ،وابسـته بـه فرهنـگ اسـت و فرهنـگ ،همچـون ابـزاری اسـت کـه موجب رشـد
ذهنـی انسـان میشـود .ایـن ایـده در دو حـوزه انسانشناسـی فرهنگـی و انسانشناسـی شـناختی دنبـال
میشـود و بسـیاری از موضوعهایـی کـه در ایـن دو حـوزه مطالعـه میشـوند ،همان موضوعهـای مربوط به
روانشناسـی شـناختی هسـتند .پژوهشهـای ویگوتسـکی دربـاره تأثیـر تغییـرات اجتماعـی و فرهنگـی بر
رشـد شـناختی در مناطق مختلف شـوروی سـابق ،نمونهای از یک پژوهش کالسـیک میانرشـتهای در
حوزه انسانشناسـی و روانشناسـی شـناختی اسـ 
ت (لوریا ،)31 ،1390 ،4نمونه دیگری از همکار یهای
1. Goffman
2. Carla Kayes
3. Social Well Being
4. Lauria

181
نقش روانشناسی در
ایجاد پیوند ...

میانرشـتهای بین روانشناسـان و انسانشناسـان ،مربوط به پژوهشهای ادرا ک رنگ در فرهنگهای
مختلـف اسـت .نتیجـه ایـن پژوهشها نشـان داده اسـت که بـا وجود تفاوت واژ گانـی بینفرهنگها در
گهـا شـباهت وجـود دارد (النـد،
گهـای مرکـزی ،بیـن فرهن 
حـوزه ادرا ک رنـگ ،در مجموعـهای از رن 
 .)۱۲ ،۱۳۹۱یکی دیگر از حوزههای مشترک ،رابطه باورها و فرهنگ است (لوریا .)83 ،1390 ،مال ک
منطقـی بـودن باورهـا در فرهنگهـای مختلف با هم متفاوت اسـت؛ روانشناسـی شـناختی ،بنیانهای
کهـای
نظـری مربـوط بـه ماهیـت باورهـا را فراهـم میکنـد و انسانشناسـان ،شـیوههای پذیـرش و مال 
صـدق و رد باورهـا را در فرهنگهـای مختلـف بـا هـم مقایسـه میکننـد.
بیـن روانشناسـی شـخصیت و مطالعـات فرهنگـی نیـز روابـط و عناصـر مشـترکی وجـود دارد .تعامـل
پیچیده فرهنگ و فردیت انسـان به بهترین شـکل در سـطح هویت روایتی 1قابلبررسـی اسـت .تلقیای
ً
ً
که انسـانها از شـخصیت دارند ،نه امری صرفا روانشـناختی و نه مسـئلهای کامال فرهنگی و اجتماعی
اسـت (گیدنـز .)45 ،1389 ،هـر انسـانی شـخصیت خـود را بهصـورت یـک روایـت یـا داسـتان دنبالـهدار
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ادرا ک میکنـد؛ داسـتانهایی کـه از زیسـتن در یـک فرهنـگ ،الهـام گرفتهانـد .داسـتانهای زندگـی مـا
برگرفته از داسـتانهایی هسـتند که درباره کودکی ،نوجوانی و بزرگسـالی بهعنوان اعضای فعال فرهنگ
خـود آموختهایـم .فرهنـگ بـرای هریـک از مـا نقـش نوعـی فهرسـت 2داسـتان اسـت و هر یـک از افـراد از
ایـن فهرسـت ،داسـتانی را برمیگزینـد .چـون افـراد مختلـف یـک فرهنـگ ،دارای تجرب ههـای متفاوتـی
هسـتند ،هیـچ دو فـردی ،فهرسـت یکسـانی نخواهنـد داشـت (مـک آدامـز و پالـز .)۲۰ ،2006 ،از سـوی
دیگـر ،همانگونـه کـه همـه آدمهـا نمیتواننـد همـه نـوع غـذای داخـل یـک فهرسـت غذایـی را بخورنـد،
گزینشهـای روایتـی افـراد ،تعیینکننـده رابطـه داسـتان زندگـی آنهـا بـا فرهنگ اسـت .بهعبـارت دیگر،
انسـانها در سـاخت هویـت روایتیشـان بهصـورت گزینشگـر و اصالحگـر عمـل میکننـد .آ نهـا از
میـان داسـتانهای رقیـب ،داسـتانی را انتخـاب و بقیـه داسـتانها را کنـار میگذارنـد و بـرای هماهنـگ
کـردن داسـتان گزینششـده بـا شـرایط منحصربهفردشـان (شـرایطی کـه تحـت تأثیـر عوامـل اجتماعـی،
ی و تجربههای تحصیلی ،صفتهای سرشـتی و سـازگار یهای
اقتصادی و سیاسـی ،موقعیت خانوادگ 
اختصاصـی قـرار دارنـد) داسـتان را اصلاح میکننـد .هـر فـردی بـا انتخـاب و اصالح داسـتانهایی که از
فرهنگـش میگیـرد ،یـک هویـت روایتـی میآفرینـد .دو مفهـوم شـخصیت و فرهنـگ میتواننـد از طر یـق
روایـت ،در کنـار هـم قـرار بگیرنـد (مـک آدامـز و پالـز.)18 ،2006 ،
1. Narrative Identity
2. Menu

 .3تبیینهای روانشناختی نا کام ماندن مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ایران

عوامـل شـکل نگرفتـن همکار یهـای میانرشـتهای در حـوزه علـوم انسـانی را میتـوان در چنـد دسـته
تقسـیمبندی کـرد؛ نخسـت بایـد بـه ایـن عامـل اشـاره کـرد کـه ارزشهـای شـخصی پژوهشـگران هـر
تهـا،
حـوزه بـر پذیرفتـن نقـش سـایر پژوهشـگران تأثیرگـذار اسـت .عالوهبـر اینکـه در شناسـایی واقعی 
پژوهشـگران علـوم انسـانی بیـش از سـایر رشـتهها بـه ارزشهـای شـخصی خـود اهمیـت میدهنـد
و ایـن عامـل از گذشـتههای دور یکـی از دالیـل کنـدی رشـد علـوم انسـانی بـوده اسـت ،در دوران
معاصـر نیـز بسـیاری از پژوهشـگران حوزههـای خـاص دانـش ،بـرای رشـته تخصصیشـان جایگاهـی
ارزشـی و هویتبخـش قائـل بودهانـد و همیـن عامـل باعـث شـده اسـت کـه ورود سـایر متخصصـان
بـه موضوعهـای پژوهشـی خـود را نوعـی ورود بیگانـه بـا قصـد از تملـک خـارج کـردن آن موضـوع از
حیطـه رشـته تخصصیشـان درنظـر بگیرنـد؛ بـه همیـن دلیـل ،در برابـر ورود رشـتههای جدیـد و انجـام
پژوهشهـای میانرشـتهای ،نوعـی سـوگیری و بیاعتمـادی بنیادیـن وجـود دارد.
از منظـر فرایندهـای روانشـناختی نیـز میتـوان بـه ایـن مسـئله نگریسـت .یکـی از خطاهـای
شـناختی کـه ذهـن انسـان ،مسـتعد آن اسـت ،خطـای سـوگیری خودخدمتـی یـا خودافزایـی 1اسـت.
همـه افـراد هنگامیکـه در یـک کار گروهـی شـرکت میکننـد ،سـهم خـود را در پیشـبرد و پیشـرفت
نتیجـه نهایـی کار ،بیـش از حـد واقعـی ارزیابـی کـرده و ا گر پـروژه گروهی به نتیجه نرسـد ،نقش منفی
خـود را در ایـن شکسـت ،کمتـر از حـد واقعـی میداننـد (کروگـر .)۲ ،1998 ،2ایـن مسـئله بهو یـژه در
پژوهشهـای میانرشـتهای کـه متخصصـان رشـتههای مختلـف در آن شـرکت دارنـد ،بیشـتر بهچشـم
میخـورد و همیـن سـوگیری ممکـن اسـت مانـع تـداوم همکار یهـای میانرشـتهای بیـن متخصصـان
حوزههـای مختلـف شـود .عالوهبـر ایـن ،در هـر کار گروهی ،مجموعـهای از فرایندهای گروهی مخرب
ماننـد انتشـار مسـئولیت ،کـمکاری اجتماعـی 3و قطبـی شـدن 4در گـروه وجـود دارنـد کـه ممکـن اسـت
باعـث اتخـاذ تصمیمهـای نادرسـت یـا هدررفت نیرو و منابع شـوند (التانه ،ویلیامـز و هارکینز،1979 ،5
 .)۱۷۶یکی از شاخههای روانشناسی ،مربوط به پویاییهای گروه است که در آن ،راههای غلبه بر
ایـن نـوع آسـیبهای ارتباطـات گروهـی بررسـی میشـود .از این نظر نیز روانشناسـی میتوانـد بهعنوان
1. Self-enhancement
2. Kruger
3. Social Loafing
4. Group Polarization
5. Latane, Williams and Harkins
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یـک رشـته هماهنگکننـده و پشـتیبان در حـوزه همکار یهـای میانرشـتهای و بهمثابـه یک حامی در
تصمیمگیریهـای گروهـی و پیشـگیریکننده از اثرگـذاری فرایندهـای گروهـی مخـرب ،اثرگـذار باشـد.
یکـی دیگـر از موانـع شـکلگیری حوزههـای میانرشـتهای ،جزمینگـری و پیشداور یهـای
علمـی اسـت .چنیـن پیشداور یهایـی در ابتـدای تشـکیل هـر علمـی وجـود داشـتهاند؛ بـرای مثال،
روانشناسـی در دورهای تنهـا بـه مطالعـه رفتـار بیرونـی میپرداخـت و نقشـی بـرای ذهـن قائـل نبـود،
ولـی بهتدریـج بـا شکسـت پیشبینیهـای رفتارگرایـان ،دوبـاره بهسـوی بررسـی جنبههـای ذهنـی نیـز
گرایـش یافـت .در مطالعـات میانرشـتهای نیـز چنیـن مشـکلی وجـود دارد .متخصصـان حوزههـای
مختلـف علـم بـا خطکشـیهای مشـخص و توسـل بـه پارادایمهـای مسـلط زمانـه ،سـعی میکننـد
وحدتـی درونرشـتهای بـرای خـود ایجـاد کرده و پیشـرفتهای علمی را بهنـام حیطه و حوزه کاری
خـود ثبـت کننـد؛ حـال آنکـه ماهیـت پدیدههـا چیـزی فراتـر از پیشفرضهـای هـر پارادایـم اسـت و
نمیتـوان بـرای بررسـی پدیدههـا ،منحصـر بـه یـک رشـته خـاص باقـی مانـد .یکـی از راههـای غلبـه
بـر ایـن مانـع ،تغییـر شـیوههای آمـوزش بـه متخصصـان حوزههـای مختلـف علمـی اسـت .در دنیـای
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تکثرگـرای امـروز کـه پدیدههـا در سـطحهای مختلـف قابلبررسـی هسـتند ،حضـور متخصصانـی
الزم اسـت کـه بـا روششناسـیهای پژوهشـی مختلـف آشـنا باشـند .سیسـتم آمـوزش عالـی در
برطـرف کـردن ایـن نیـاز بـا مشـکال تی روبـهرو اسـت .تأسـیس مؤسسـههای میانرشـتهای متشـکل
از متخصصـان گونا گـون و آمـوزش و همـکاری داشـتن بـا نخبـگان رشـتههای مختلـف میتوانـد
زمینهسـاز تربیـت اندیشـمندانی شـود کـه بتواننـد در گروههـای میانرشـتهای ،پژوهشهایـی بـا
ماهیـت میانرشـتهای انجـام دهنـد.
مانـع دیگـر در ایجـاد همکار یهـای میانرشـتهای ،موانـع بینفـردی اسـت .براسـاس نظر یـه گـروه
اجتماعی ،عضویت در یک گروه ،موجب میشود که افراد در ارزیابی ویژگیها ،ارزشها و تأثیرات
گـروه خـود ،دچـار نوعـی تحریـف مثبـت شـوند ،زیـرا گـروه بـه افـراد حـس هو یـت و اعتمادبهنفـس
یشـود (بر یـور،1
میدهـد ،ولـی ایـن ترمیـم ناامنـی فـردی منجـر بـه کلیشهسـاز یهای بینگروهـی م 
 .)۱۱ ،1979ایـن مسـئله بهویـژه در رشـتههایی کـه از لحـاظ موضـو ع و روششناسـی ،شـباهتها و
نزدیکیهـای بیشـتری بـه هـم دارنـد ،بیشـتر مشـاهده میشـوند و همیـن امـر میتوانـد دلیلـی باشـد
کـه توضیـح میدهـد چـرا همـکاری بیـن رشـته روانشناسـی بـا علـوم فیزیکـی بیشـتر بـوده اسـت تـا بـا
روانپزشـکان یـا جامعهشناسـان.
1. Brewer

 .4سازوکارهای روانشناختی اثرگذاری تأسیس مؤسسههای میانرشتهای در توسعه دانش

اثرگـذاری تأسـیس مؤسسـههای میانرشـتهای در توسـعه دانـش را میتـوان براسـاس دیـدگاه
«داربستسـازی» در روانشناسـی رشـد (برونـر ،)۱ ،1978 ،1نظریـه «شـکلگیری خالقیـت»
«خرد» استرنبرگ( 3کار ،)۳۳۶ ،1391 ،4و نظریه «ساختاربندی اجتماعی»
سیکزنتمیهالی ،2نظریه ِ
(گیدنـز )۱ ،1389 ،تبییـن کـرد .همانگونـه کـه آمـوزش میتوانـد بـا مدنظـر قـرار دادن حـوزه تقریبـی
رشـد ،رشـد روانشـناختی کـودک را بـه جلـو حرکـت دهـد ،جامعـه نیـز میتوانـد بـا ایجـاد تعاملهـای
سـاختاریافته و مؤثـر در قالـب تأسـیس مؤسسـههای میانرشـتهای ،بـه تحـول فکـری و اندیشـهای
متخصصـان هـر حـوزه از علـوم انسـانی کمـک کنـد و آنهـا را در رسـیدن بـه اهـداف مشـترک ،یـاری
رسـاند .بهعبـارت دیگـر ،براسـاس نظریـه داربستسـازی ،وجـود سـاختارهایی ماننـد مؤسسـههای
میانرشـتهای ،در تسـهیل و ارتقـای سـطوح آ گاهـی جمعـی در حیطههـای مختلف دانش مؤثر اسـت.
توسـعه دانـش ،مسـتلزم خالقیـت ،و پـرورش خالقیـت ،نیازمنـد اتخـاذ دیـدگاه سیسـتمی اسـت
کـه در آن بـه نقـش عوامـل فـردی ،عوامـل مرتبـط بـا فرهنـگ و عوامـل اجتماعـی توجه شـود .خالقیت
در هـر حـوزه علمـی زمانـی بهوجـود خواهـد آمـد کـه متخصصـان حوزههـای مختلـف ،فرصـت داشـته
باشـند کـه موضوعهـای رشـتههای گونا گـون را بررسـی کـرده و در مـورد دیدگاههـای مختلف ،پذیرش
ایجـاد شـود .تاریـخ تحـول اندیشـهها و هنـر ،نتیجـه پذیرفتـن دیدگاههـای جدیـد بـوده اسـت و اغلـب
ایـن تحـوالت در زمانهایـی رخ دادهانـد کـه اجـازه ورود متخصصـان و افـراد مختلـف بـه یک حوزه
خـاص علمـی یـا هنـری داده شـده اسـت (سـیکزنتمیهالی 1994 ،بـه نقـل از کار.)۳۳۸ ،1391 ،
هـر انـدازه تعامـل بیـن رشـتههای مختلـف بـا هـم بیشـتر شـود ،زمینـه بـروز خالقیـت بـرای حـل مسـائل
بیشـتر خواهـد شـد .عالوهبـر ایـن ،همانگونـه کـه اسـترنبرگ در مـدل تعادلـی خـرد ،5انسـان خردمنـد
را انسـانی تعریـف کـرده اسـت کـه بیـن عالیـق درونفـردی ،بینفـردی ،و فرافـردی تعـادل برقـرار
میکنـد (کار ،)۳۴۲ ،1391 ،یـک مؤسسـه علمـی نیـز زمانـی میتوانـد صفـت خردمنـد را کسـب کنـد
کـه بتوانـد هـم بـه عالیـق درونفـردی افـراد متخصـص و هـم بـه عالیـق بینفـردی رشـتههای مختلـف
توجـه داشـته باشـد و همچنیـن عالیـق ،خواسـتهها و نیازهـای فرارشـتهای ،یعنـی چیزهایـی را کـه خیر
1. Bruner
2. Csikszentmihalyi
3. Strenberge
4. Carr
5. Balance Theory of Wisdom
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عمومـی در پـی دارنـد ،درنظـر بگیـرد و بین اینسـه جنبه ،تعادل برقرار کند .از لحاظ اخالقی نیز ا گر
متخصصـان ،هـدف علـم را خیـر عمومـی درنظـر بگیرنـد ،انجـام پژوهشهـای میانرشـتهای در قالب
ضرورتهـای اخالقـی قابلدسـتهبندی اسـت .تأسـیس مؤسسـههای میانرشـتهای ،در دسـتیابی بـه
ایـن رسـالت اخالقـی و برطـرف کـردن نیازهـای اجتماعـی ،تأثیـر بسـیار زیـادی دارد .تأسـیس چنیـن
مؤسسـههایی میتوانـد از طریـق ایجـاد زمینههـای مناسـب بـرای ایـن تغییـرات ،موجـب خالقیـت در
حـل مسـائل علمـی شـود .براسـاس رویکـرد سـاختاربندی اجتماعـی (گیدنـز )۱ ،1389 ،نیـز تأسـیس
مؤسسـههای پژوهشـی میتوانـد سـاختارهایی را بهوجـود آورد کـه در آن ،نقشهـای اجتماعـی،
روابـط بیـن ایـن نقشهـا ،و انتظـارات از نقشهـا مشـخص شـود .وجـود سـاختارهای اجتماعـی بـه
شـخصیت مجـزای هـر رشـته یـک ویژگـی تعاملی و میانرشـتهایبودن میبخشـد و زمینـه ارتباطهای
میانرشـتهای را فراهـم میکنـد.
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 .5راههای گسترش همکاری روانشناسان در مطالعات میانرشتهای ایران

بـا توجـه بـه مسـائلی کـه مطـرح شـد ،راهکارهایـی را کـه میتوان بـرای افزایش مشـارکت روانشناسـان
در مطالعـات میانرشـتهای ارائـه داد عبارتنـد از -1 :ایجـاد تغییـر در برنامههـای درسـی دانشـجویان
روانشناسـی؛  -2تشـکیل گروههـای دانشـگاهی در دانشـکدههای روانشناسـی براسـاس
تخصصهـای رشـتههای مختلـف علـوم انسـانی (نمونـه عملـی ایـن روش در پژوهشـکده مطالعـات
خانـواده دانشـگاه شـهید بهشـتی و مؤسسـه تحقیقـات تربیتـی ،روانشـناختی و اجتماعـی دانشـگاه
خوارزمـی راهانـدازی شـده اسـت)؛  -3تعریـف کـردن طرحهـای پژوهشـی در سـازمانها براسـاس
تشـکیل گروههای چندرشـتهای اعم از روانشناسـان (برای مثال ا گر سـازمانی مانند سـازمان زندانها
یـا سـازمان آموزشوپـرورش دربـاره موضوعـی ماننـد پیشـگیری از خودکشـی در زنـدان و یـا توسـعه
برنامههـای آموزشـی بـرای کـودکان بازمانـده از تحصیـل ،اولویـت پژوهشـی تعییـن میکنـد ،بهتـر اسـت
خواسـته شـود طـرح بهصـورت میانرشـتهای و بـا همـکاری متخصصـان چندیـن حـوزه و بهصـورت
گروهـی چندرشـتهای انجـام شـود) .رسـیدن بـه ایـن الگـوی پژوهـش در ایـران نیازمنـد ایجـاد تغییـرات
سـاختاری در بخشهای پژوهشـی سـازمانها و توزیع عادالنه و اخالقی بودجههای پژوهشـی اسـت؛
 -4دانشـکدههای روانشناسـی نبایـد ایـده خودبسـندگی روانشـناختی را بـه دانشـجویان القـا کننـد.
روانشناسـان همچون سـایر رشـتههای دانشـگاهی باید مبادلهای پویا با کلیت دانش داشـته باشـند.

هـدف جسـتوجوی وحـدت دانـش در دانشـگاه (یاسـپرس )۸۱ ،1394 ،1هدفـی اسـت کـه همـه
دانشـکدههای روانشناسـی بایـد آن را در دانشـجویان بهوجـود آورنـد .تحقـق ایـن هـدف میتوانـد
موجـب شـود دانشـکدههای روانشناسـی ،تنهـا متخصـص رواندرمانـی تربیـت نکننـد ،بلکـه
دانشـمندان و پژوهشـگرانی را کـه مسـلط بـه شـیوه اندیشـیدن در فعالیتهـای علمـی هسـتند ،پـرورش
دهنـد؛  .5نقـش فرهنـگ در رفتـار انسـان ،نقشـی بسـیار مهـم اسـت کـه در پژوهشهـای روانشناسـان
ایرانـی کمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت .قوانیـن روانشـناختی در بافتهـای فرهنگهـای مختلـف،
معانـی متفاوتـی دارنـد ،ا گـر روانشناسـی بهدنبـال مشـارکت بیشـتر در مطالعـات میانرشـتهای اسـت،
بایـد گامهـای محکمتـری بـرای تبییـن نقـش فرهنـگ در رفتـار و شـخصیت انسـان بـردارد؛  -۶ایجاد
فضـای نقـد دیدگاههـای مسـلط روانشـناختی توسـط متخصصـان سـایر حوزههـای علـوم انسـانی بـا
هدف توسـعه و تسـهیل تغییرات پارادایمی در فضای آموزش و پژوهش در روانشناسـی یک ضرورت
اسـت .چنیـن وضعیتـی میتوانـد تنشبرانگیـز باشـد ،امـا ایـن تنشهـا میتواننـد سـرانجام به پیشـرفت
منجـر شـوند؛  -۷بـرای توسـعه آمـوزش عالـی میتـوان رشـتههای مشـابه را در قالـب یـک دانشـکده بـه
هـم نزدیـک کـرد؛ بـرای مثـال رشـتههای مرتبـط بـا سلامت میتواننـد درون دانشـکدههای جدیـدی
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یهـا در
باشـند ،یـا در حوزههـای اقتصـاد و سیاسـت نیـز براسـاس تاریخچـهای کـه از ایـن نـوع همکار 
بخشهـای پیشـین مقالـه بـه آن اشـاره شـد ،چنیـن کاری امکانپذیـر اسـت؛  -۸روشهـای بررسـی
مسـائل و پدیدههـا در روانشناسـی بیـش از حـد بـه ذهنیسـازی گرایـش دارد و کمتـر بـه نقـش عوامـل
اجتماعـی و زبانشـناختی در شـکلدهی بـه واقعیتهـا توجـه میکنـد .هـر چقـدر در روانشناسـی
میـزان پذیـرش معرفتشناسـی برسـاختگرایی اجتماعـی و بـه تبـع آن ،روشهـای تحلیـل گفتمـان
بیشـتر شـود ،احتمـال نزدیـک شـدن جهتگیریهـای پژوهشـی روانشناسـان بـا سـایر حوزههـای علوم
انسـانی نیـز بیشـتر خواهـد شـد.
بحث و نتیجهگیری

عبـور از جزماندیشـی تکرشـتهای و وارد شـدن بـه حـوزه مطالعـات میانرشـتهای ،نیازمنـد انتقـال از
هستیشناسـی واقعیتگرایـی بـه نظرگاهگرایـی اسـت .ایـن تغییـر نـگاه در علـوم انسـانی بیـش از سـایر
1. Jaspers

یشـد و
علـوم الزم اسـت .در گذشـته تاریخـی روانشناسـی در ایـران ،بـر پارادایـم اثباتگرایی تأ کید م 
ً
ایـن امـر باعـث اهمیـت یافتـن روشهـای کمـی برای پژوهشـگران شـد کـه احتمـاال علت ایـن ترجیح،
یهـای کمـی بهعنـوان
جذابیـت روش علـوم طبیعـی و یکجانبهنگـری و تمرکـز بـر جنبـه اندازهگیر 
یگانـه روش شـناخت واقعیـت بـود .ایـن یکجانبهنگـری در علمیسـازی رشـته روانشناسـی ،باعـث
جـدا شـدن روانشناسـی از بدنـه غالـب علـوم انسـانی در ایـران کـه بیشـتر ب هسـمت پارادایـم تفسـیری
گرایـش داشـتند ،شـد .ایـن جدایـی را میتـوان در تالشهـای اولیـه روانشناسـان ایرانـی در مسـتقل
شـدن از دانشـکدههای علوم انسـانی و مهاجرت به دانشـکدههای پزشـکی مشـاهده کرد (قاسـمزاده
و حمیدپـور .)۱۰ ،1392 ،بهنظـر میرسـد میـل بـه تمایزطلبـی رشـتههای دانشـگاهی تـا حـدودی باعث
شـده اسـت کـه در روانشناسـی و یـا علومـی از ایـن نـوع ،تنها یک روش برای کشـف واقعیـت ،عنوان
علمـی را کسـب کنـد؛ ایـن درحالـی اسـت کـه پدیدههـای انسـانی در سـطوح مختلفـی قابلبررسـی
اسـت و درنتیجـه مفیدتـر و منطقیتـر ایـن اسـت کـه تمرکـز پژوهشهـا از روشهای تکسـونگر بهسـوی
پژوهشهـای مختلـط باشـد .دنیـای تکرشـتهای ،دنیـای تمایـز و تفکیـک پارادای مهـا بـرای رسـیدن
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بـه شـرافت حرفـهای و علمـی یـک رشـته اسـت ،درحالیکـه همکار یهـای بینرشـتهای نیازمنـد
احتـرام بـه روشهـای ممکـن دیگـر و خلـق جهانهـای مشـترک اسـت .توانایـی تحمـل دیدگا ههـای
توگـو بیـن رشـتههای مختلـف انسـانی و اسـتفاده از روششناسـی
رشـتههای دیگـر و برقـراری گف 
دیالکتیکـی ،زمینـه تلفیـق عقایـد و آرای نظریهپـردازان رشـتههای گونا گـون علـوم انسـانی را فراهـم
خواهـد کـرد و بـرونداد جانبـی آن ،پاسـخگویی بهتـر بـه نیازهـای جامعـه خواهـد بـود .رفتـار انسـان،
ماهیـت فراینـدی دارد کـه در آن تجربـه انسـان ،معنایـی کـه بـه تجربـه میدهـد ،موقعیـت اجتماعـی _
اقتصـادی ،و فرهنـگ در آن تأثیرگـذار اسـت؛ بنابرایـن ،نمیتـوان بـا توسـل بـه یـک نظر یـه ایسـتا و بـا
یـک روششناسـی محـدود بـه درکـی کامـل از معنـای تجربـه او رسـید.
رشـد و ورود علـوم انسـانی بـه حـوزه میانرشـتهای بسـیار کندتـر از علـوم طبیعـی اسـت؛ ایـن مسـئله
در دیرهنگامـی تأسـیس مؤسسـههای مطالعـات میانرشـتهای علـوم انسـانی نسـبت بـه مؤسسـههای
پژوهشهـای میانرشـتهای سـایر علـوم نیـز قابلمشـاهده اسـت .در علـوم طبیعـی ،پذیـرش بیشـتری در
برابـر دیدگاههـای رقیـب وجـود دارد ،ولـی ایـن پذیـرش ،در علـوم انسـانی کمتـر اسـت .روانشناسـی
بیش از آنکه در مطالعات سـایر متخصصان علوم انسـانی بهکار گرفته شـده باشـد ،توسط متخصصان
طبیعی و فیزیکی بهکار رفته اسـت .این حالت ممکن اسـت به این دلیل باشـد که روش روانشناسـی
از یـک منظـر بـه علـوم طبیعـی نزدیکتر اسـت؛ البته یافتههای روانشناسـی ،منحصر بـه روش تجربی

نیسـتند و روانشناسـی ،ویژگـی علـم میانجـی بـودن 1را دارد (بو یـا ک ،کالونـس و برنـر )۲۰۰۵ ،2کـه
رشـتههای مختلـف براسـاس آن میتواننـد بـه هـم مرتبـط شـوند .توجه بیشـتر بـه این جنبههـا میتوانند
زمینهسـاز همـکاری بیشـتر در بیـن متخصصـان سـایر حوزههـای علـوم انسـانی و روانشناسـی شـوند.
از سـوی دیگـر ،روانشناسـی میتوانـد بهعنـوان یـک رشـته بینابینـی کـه هـم دارای روشهـای تجربی
و هـم روشهـای تفسـیری اسـت ،زمینـه برقـراری ارتبـاط بیـن سـایر رشـتههای علـوم انسـانی بـا علـوم
طبیعـی را فراهـمکنـد.
وجـود مؤسسـههای میانرشـتهای مزایایـی دارد .اغلـب پژوهشهـا بهصـورت مقطعـی انجـام
میشـوند؛ درحالیکـه بررسـی دقیـق یـک پدیـده مسـتلزم پیگیـری مسـیر ایجـاد و تـداوم آن پدیـده و
پویاییهایـی اسـت کـه در ایـن بیـن نقـش دارنـد .در مؤسسـههای میانرشـتهای بـا تعریـف طرحهـای
مشـترک طوالنیمـدت میتـوان زمینـه را بـرای انجـام پژوهشهایـی بـا طرحهـای طولـی فراهـم کـرد
و بـه هـدف اشارهشـده دسـت یافـت .از سـوی دیگـر ،جـدا فکـر کـردن و تخصصیشـدگی منجـر بـه
علمزدگـی خواهـد شـد .جامعـه بـا مشـکالتی روبـهرو اسـت که حـل آنهـا نمیتواند منحصـر به دانش
یـک رشـته باشـد ،و نیـاز بـه خـرد و خالقیـت دارد و دسـتیابی بـه راهحلهـای خردمندانـه و خالقانـه
مسـتلزم انجـام مطالعـات میانرشـتهای اسـت.
بـرای غلبـه بـر موانـع گسـترش تفکـر میانرشـتهای در علـوم انسـانی ،انجـام پژوهشهایـی بـا
رویکردهـای کمـی و کیفـی الزم اسـت تـا بتـوان دالیـل شـکل نگرفتـن همکار یهـای میانرشـتهای
را شناسـایی کـرد و در مرحلـه بعـد ،از بینشهـای حاصـل از پژوهـش بهصـورت تجربـی در سـاختار
مؤسسـههای میانرشـتهای تازهتأسـیس اسـتفاده کـرد .انجـام پژوهشهایـی در ایـن حـوزه میتوانـد
زمینهسـاز توسـعه مؤسسـههای میانرشـتهای شـود .براسـاس بررسـی متون ،بهنظر میرسـد روانشناسـی
بهعنـوان یـک علـم میانجـی قابلیـت خوبـی بـرای برقـراری ارتبـاط بیـن علـوم انسـانی مختلـف داشـته
باشـد و تأسـیس مؤسسـههای میانرشـتهای میتوانـد در عملیاتـی کـردن تفکـر میانرشـتهای تأثیرگـذار
ی حمایت میکند ،فراوانی
باشـد .یکـی از عواملـی کـه از نقش روانشناسـی بهعنوان یک علم میانجـ 
شـاخههای ایـن رشـته اسـت .براسـاس گـزارش انجمـن روانشناسـی امریـکا ،روانشناسـی دارای 54
گرایـش مختلـف اسـت کـه  15گرایـش از آن بهطـور مسـتقیم بـا موضوعـات میانرشـتهای مرتبـط اسـت
و موضوعاتـی ماننـد هنـر ،صلـح ،فرهنگ ،خدمات عمومی ،مسـائل اجتماعی ،حقـوق ،بازار ،خرید،
1. Hub Science
2. Boyack, Klavans and Borner
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و طراحـی محیطـی و مـوارد دیگـری از ایـن نـوع را دربرمیگیـرد (انجمـن روانشناسـی امر یـکا.)2016 ،
گسـتردگی و تنـوع شـاخههای روانشناسـی کـه ازیکسـو قلمـرو آن را بـه علـوم زیسـتی و از سـوی دیگـر،
بـه علـوم اجتماعـی میرسـاند ،بسـتر مناسـبی را بـرای همکار یهـای میانرشـتهای فراهـم میکنـد.
مهمتریـن آسـیبهایی کـه مانـع شـکلگیری همکار یهـای بینرشـتهای بـا محوریت روانشناسـی
در ایـران میشـوند ،عبارتنـد از :کلیشـههای ذهنـی دربـاره روانشناسـان ،نا کارآمـدی برنامههـای
درسـی رشـتههای روانشناسـی و تسـلط ذهنگرایـی در روانشناسـی .در حـال حاضـر بهدلیـل وجـود
کلیشـههای منفی در مورد روانشناسـان ،در اغلب پژوهشـکدههای علوم انسـانی ،گرایشهای مرتبط
بـا روانشناسـی دارای گـروه نیسـتند و نقـش روانشناسـان در مطالعـات میانرشـتهای بسـیار انـدک
اسـت .علـت ایـن وضعیـت ممکـن اسـت ایـن باشـد کـه بهصـورت هشـیار یـا ناهشـیار ،روانشناسـی
در ذهنهـا ،بـا اختال لهـای روانـی تداعـی شـده اسـت؛ درحالیکـه تنهـا بخشـی از آن ،یعنـی حـوزه
روانشناسـی بالینـی متمرکـز بـر ایـن مسـائل اسـت .بررسـی تاریـخ روانشناسـی نشـان میدهـد کـه از
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دوم ،مربـوط بـه سـرفصلهای درسهـای رشـته روانشناسـی اسـت .عقیـم مانـدن رشـتههای جدیـد،
ً
نتیجه ضعفها و کاسـتیهای سـاختار آموزشـی رشـتههای دانشـگاهی اسـت .تقریبا تمام درسهای
گرایشهـای روانشناسـی در هـر سـه مقطـع تحصیلـی ،شـبیه هـم اسـت و تنهـا در پسـوند پیشـرفته با هم
یهـای میانرشـتهای در
تفـاوت دارنـد .اصلاح ایـن سـاختار آموزشـی میتوانـد در ایجـاد عالقهمند 
بین روانشناسـان مؤثر باشـد .آسـیب سـوم ،تأ کید بیش از حد بر ذهنگرایی ،در روانشناسـی اسـت.
ذهنگرایـی مبتنیبـر ایـن پیشفـرض اسـت کـه افـراد ،دارای نگرشهـا و باورهـای مشـخصی هسـتند
شهـای
کـه بازنمایانگـر واقعیتهـا اسـت و از طریـق زبـان ،قابلبیـان اسـت؛ بااینحـال ،باورهـا و نگر 
ً
افـراد کاملا متأثـر از بافـت اجتماعـی اسـت و زبـان از طریـق کنشهـای گفتمانـی در بافـت اجتماعی،
واقعیـت را بـه شـیوههای مختلفـی بازسـازی میکنـد و درنتیجـه بـرای رسـیدن بـه درک افـراد دربـاره
پدیدههـای اجتماعـی و فرهنگـی و همچنیـن بـرای بررسـی پدیدههایـی ماننـد خویشـتن ،حافظـه ،و
هویت بهتر اسـت که به کنشها و منابع گفتمانی پرداخته شـود (ویلیگ .)۳۳۴ ،2013 ،2وابسـتگی
1. Wundt
2. Willige

رویکردهـای ذهنگـرا در روانشناسـی بـه تبیینهـای عـام و جهانشـمول ،ممکـن اسـت باعـث نادیـده
گرفتـن منشـأ اجتماعـی وضعیتهـای روانـی شـود ،ولـی در رویکردهـای گفتمانـی ،فـرض بـر ایـن
اسـت کـه روشهـای فهـم و دسـتهبندی جهـان ،عـام و جهانشـمول نیسـتند ،بلکـه مسـائلی تاریخـی
و اجتماعـی هسـتند (یورگنسـن و فیلیپـس )۱۸۶ ،1394 ،1و ایـن پیشفـرض از لحـاظ روششناسـی،
شـرایط مناسـبتری را بـرای مطالعـات میانرشـتهای توسـط روانشناسـان فراهـم میکنـد؛ بنابرایـن،
اتخـاذ و پذیـرش رویکردهـای گفتمانـی در روانشناسـی میتوانـد در ایجـاد یکپارچگـی نظـری و
برقـراری همکار یهـای میانرشـتهای مؤثـر باشـد .توسـعه مؤسسـههای میانرشـتهای نیـز زمانـی میسـر
اسـت کـه متخصصـان علـوم انسـانی از زوایـای معرفتشناسـی مشـترک و بـا پیشفرضهای یکسـانی
بـه پدیدههـای انسـانی بنگرنـد کـه بهنظـر میرسـد ،رویکردهـای گفتمانـی میتواننـد ایـن هـدف را
بـرآورده کننـد .بـا برطـرف شـدن ایـن آسـیبها میتـوان امیـدوار بـود کـه روانشناسـی نقشـی را کـه در
دنیـا بهعنـوان یـک علـم میانجـی بیـن علوم مختلـف دارد ،در ایران نیز ایفا کند و توسـعه مؤسسـههای
میانرشـتهای ،موجـب توسـعه فرهنگـی و علمـی شـود.
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Abstract
Psychology can serve as an hub science to connect human sciences. The purposes
of this article were: (1) reviewing the history of interdisciplinary interest in
psychology; (2) investigating the issues shared by psychology and other human
sciences; (3) explaining the psychological causes for the failure of interdisciplinary
studies in human sciences in Iran; (4) clarifying the role of interdisciplinary
institutes in higher education development; and (5) presenting ways to involve
psychologists in interdisciplinary studies in Iran. Interdisciplinary studies require
the development of interdisciplinary institutes that focus on the psychological,
social and moral needs of human beings and society. In Iran, inefficient processes
connected with team work dynamism, self-serving bias and shortages of
interdisciplinary institutes, as a social scaffolding for the development of human
science, may explain the failures of interdisciplinary cooperation. The development
of interdisciplinary institutes, in which psychology can have an active role,
necessitates bringing about changes in educational curriculums for psychology,
developing new domains of psychology, and adopting discursive perspectives in
psychology.
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