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چکیده

کنـد. اهداف این  روان شناسـی می توانـد در نقـش یـک علـم میانجـی، علوم انسـانی را به هم مرتبط 
مقالـه عبارتنـد از: 1- بررسـی تاریخچـه عالقه مندی هـای میان رشـته ای در روان شناسـی؛ 2- بررسـی 
کام مانـدن  حوزه هـای مشـترک روان شناسـی و سـایر علـوم انسـانی؛ 3- تبیین هـای روان شـناختی نـا
مطالعـات میان رشـته ای در علـوم انسـانی ایـران؛ 4- سـازوکار های روان شـناختی  اثرگـذاری تأسـیس 
مؤسسـه های میان رشـته ای در توسـعه آمـوزش عالـی؛ و 5- راه هـای ارتقـای همـکاری روان شناسـان 
در مطالعـات میان رشـته ای ایـران. مطالعـات میان رشـته ای، نیازمنـد تأسـیس و توسـعه مؤسسـه های 
کل نگـر بـه  کـه بـرون داد آن، یکپارچگـی نظـری و توسـعه راه حل هـای جامـع و  میان رشـته  ای اسـت 
مرتبـط  فرایندهـای مخـرب  بـود.  انسـان خواهـد  و اخالقـی  اجتماعـی،  روانـی،  زیسـتی،  نیازهـای 
کمبـود مؤسسـه های میان رشـته ای به عنـوان  گروهـی، سـوگیری خـود افزایـی  و  کار  بـا پویایی هـای 
داربسـت های اجتماعـی تحـول علـوم انسـانی، ازجمله دالیل شکسـت همکاری های میان رشـته ای 
کـه روان شناسـی نیـز در آن نقـش داشـته باشـد،  در ایـران اسـت. توسـعه مؤسسـه های میان رشـته  ای 
گسـترش شـاخه های روان شناسـی، و اتخـاذ رویکردهـای  مسـتلزم تغییـر  دادن برنامه هـای درسـی، 

گفتمانـی در روان شناسـی اسـت.
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مقدمه

دنیـای امـروز بـا چالش هـای جهانـی روبـه رو اسـت. ایـن چالش هـا تنهـا منحصـر بـه مسـائل فیزیکـی 
گلخانـه ای نیسـت و پدیده هـای انسـانی ماننـد ناامنـی،  گازهـای  گـرم شـدن هـوا و  ماننـد آلودگـی یـا 
دربـر  نیـز  را  زندگـی  معنـای  و  هویـت  بـرای  جسـت وجو  و  خشـونت،  مذهبـی،  افراط گرایـی  جنـگ، 
ارتباط هـای  ایجـاد  نیازمنـد  راه حل هـای درسـت،  و  تبیین هـا  یافتـن  و  ایـن معضـالت   می گیـرد. حـل 
گفت وگویـی اسـت. رشـته های مختلـف علـوم انسـانی بیـش از هـر  میان رشـته ای و برقـراری فرهنـگ 
زمانـی نیازمنـد ارتباط هـای نزدیک تـر با یکدیگر هسـتند. روان شناسـی در این زمانـه می تواند در نقش 
یـک رشـته انعطاف پذیـر به عنـوان چارچوبـی وحدت بخـش، رشـته های مختلـف علـوم انسـانی را 
کنـد. بـا وجـود ظرفیـت مناسـب  بـرای رفـع ایـن مشـکالت و تأمیـن نیازهـای جامعـه بـا یکدیگـر متحـد 
کـه توسـعه دهنده مطالعـات بین رشـته ای اسـت، در ایـران بیشـتر بـه  روان شناسـی به عنـوان  رشـته ای 

کاربردهـای درمانـی ایـن رشـته توجـه شـده اسـت. 
گسـترش مطالعـات میان رشـته ای چنـدان برجسـته نبوده اسـت و توسـعه  از سـوی دیگـر، در ایـران، 
اسـت.  شـده  مطـرح  امیدوارکننـده  و  خوش بینانـه  طرح هـای  به صـورت  بیشـتر  مطالعه هـا  این گونـه 
پژوهشـگران به صورت جزیره  ای در حیطه های جدا از یکدیگر به فعالیت  های پژوهشـی می پردازند. 
کـه حتـی دانشـگاهیان ایران نیز توسـعه میان رشـته ای را  نتایـج پژوهشـی در ایـران نیـز نشـان داده اسـت 
کشـور به شـمار نمی آورند )قاسـمی و میبدی، 1394، 10(. بااین حال مسـائلی  جزء اولویت های علمی 
ماننـد همه گیـری مدرک گرایـی، بیـکاری دانش آموختـگان علـوم انسـانی، توجه نکردن بـه ویژگی های 
کـه بایـد  انسـانی در زندگـی متغیـر فیزیکـی و اجتماعـی ایرانیـان و مسـائل هویتـی حل نشـده ایرانیـان 
گرفتـه شـوند، ضـرورت پرداختـن بـه موضوع هـای  در همـه شـکل  های مدیریـت و اداره جامعـه درنظـر 

میان رشـته ای و راه حل آفرینـی بـرای آن هـا را توجیـه می کنـد. 
می توانـد  میان رشـته ای  مطالعـات  انجـام  بـرای  روان شناسـی  ظرفیت هـای  تحلیـل  و  تبییـن 
کـه  آورد  به وجـود  انسـانی  علـوم  متخصصـان  سـایر  و  روان شناسـان  بیـن  را  مشـترکی  گاهی هـای  آ
زمینه سـاز همکاری هـای مشـترک بیشـتر شـوند. بـر ایـن اسـاس، اهـداف ایـن مقالـه عبارتنـد اسـت از: 
بررسـی تاریخچـه عالقه مندی هـای میان رشـته ای در روان شناسـی؛ بررسـی حوزه هـای مشـترک بیـن 
کام مانـدن مطالعـات میان رشـته ای  روان شناسـی و سـایر علـوم انسـانی؛ تبیین هـای روان شـناختی نـا
در علـوم انسـانی ایـران؛ سـازوکار های روان شـناختی اثرگـذاری تأسـیس مؤسسـه های میان رشـته ای در 
توسـعه آمـوزش عالـی؛ و راه هـای ارتقـای همـکاری روان شناسـان در مطالعـات میان رشـته ای ایـران.
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1. تاریخچه عالقه مندی های میان رشته ای در روان شناسی

کـه فصـل مشـترک تمـام  موضـوع اصلـی روان شناسـی، بررسـی و مطالعـه فرایندهـای عالـی ذهـن اسـت 
حوزه های علوم انسـانی به شـمار می آید. همه رشـته های انسـانی به دنبال توصیف، تبیین، نظریه پردازی، 
گاهی  که به بررسـی آ کنترل این دو مؤلفه انسـانی هسـتند و روان شناسـی به عنوان نزدیک ترین رشـته ای  و 
می پردازد، از یافته های سـایر علوم انسـانی اعم از تاریخ، فلسـفه، زبان شناسـی، ادبیات، و جامعه شناسـی 
گاهی انسان را در  گاهی انسان و همچنین نقش آ استفاده می  کند تا نحوه بازنمایی دنیای پیرامونی را در آ
کند. اغلب روان شناسان معاصر ازجمله فروید و پیاژه تنها مسائل  شکل بخشی به دنیای پیرامونی بررسی 
ذهنی و روان شناختی را بررسی نکرده اند و نوشته های آن ها در حیطه های مختلف علوم انسانی از فلسفه 
تا جامعه  شناسـی مورد بررسـی قرار می گیرند. پیاژه با رویکرد بالینی به بررسـی پرسـش های معرفت شناسـی  
کرد.  عمیق پرداخت و اندیشـه هایی را  درباره رابطه تحول انسـان، تکامل جوامع، و تحول اخالق مطرح 
کاربـرد اصـول تأویـل )هرمنوتیـک( در  اندیشـه های فرویـد در دوره دوم تاریخچـه فکـری  اش، بازتابـی از 

بررسـی مسـائل اجتماعی، هنری، و سیاسـی است.
کرده اند،  وان شناسـی اسـتفاده  وش شناسـی میان رشـته ای در ر که از ر از میان نظریه های جدید 
کـرد  کیـز1 )1998، 1( دربـاره معرفـی مفهـوم بهزیسـتی اجتماعـی اشـاره  می تـوان بـه نوشـته های کـوری 
کـرده اسـت.  وان شناسـی و جامعه شناسـی، مسـئله سـالمتی و بهزیسـتی را بررسـی  ویکـرد ر کـه بـا دو ر
وان شناسـی  وش شناسـی ر که با اسـتفاده از ر کرد  همچنین می توان به آثار کانه من و تورسـکی2 اشـاره 
تجربـی، مبحـث سـبک های تصمیم گیـری و نقـش انـواع سـوگیری های شـناختی را در قضاوت هـای 
رفتـاری شـدند  اقتصـاد  پایه گـذار حیطـه جدیـد  و  کردنـد  بررسـی  انسـان  و تصمیم هـای  اقتصـادی 
کردند.  کسـب  کمـک ایـن تالش هـا جایـزه نوبل اقتصادی را  )کانه مـن و تورسـکی، 1970، 42( و بـه 
نیـز مشـاهده  وان شناسـان شـخصیت  آثـار ر بـه انجـام همکاری هـای میان رشـته  ای در  عالقه منـدی 
بـرای  را  10( یـک چار چـوب نظـری پنج بخشـی  پالـز3 )2006،  و  آدامـز  مثـال، مـک  بـرای  می شـود. 
وانـی و هـم  ون ر کـه در آن هـم بـه نقـش عوامـل در کرده انـد  بررسـی و مطالعـه شـخصیت انسـان ارائـه 
بررسـی شـخصیت،  ایـن دیـدگاه، در  براسـاس  اسـت.  پرداختـه شـده  گسـترده تر اجتماعـی  عوامـل 
سـطوح مختلفی قابل بررسـی اسـت )شـامل عوامل زیسـتی، صفات شـخصیت، شـیوه های سـازگاری 
وایت هـای شـخصی، و فرهنـگ(. به شـمار آوردن ایـن سـطوح چندگانـه بـرای تعریـف  بـا محیـط، ر

1. Corey Keyes
2. Kahneman and Tversky
3. McAdams, Pals
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کـرده اسـت  گفت و گوهـا و همکاری هـای میان رشـته ای همـوار  و بررسـی شـخصیت، زمینـه را بـرای 
)مـک آدامـز و پالـز، 2006، 12(.

بیـن  در  باشـند  داشـته  نیـز  کاربـردی  محصـول  کـه  میان رشـته ای  پژوهش هـای  بـه  عالقه منـدی 
روان شناسـان از سـال ها پیش وجود داشـته است. بررسـی عنوان های فصلنامه های معتبر روان شناسی 
که از سال 1935 فصلنامه ای با عنوان »فصلنامه روان شناسی: تحقیقات میان رشته ای  نشان می دهد 
کـه  کاربـردی1« در بانک هـای اطالعاتـی نمایـه می شـود. از ایـن نـوع فصلنامه هـای میان رشـته ای نیـز  و 
و  الهیاتـی  بـه »فصلنامـه روان شناسـی  کرده انـد، می تـوان  انتشـار مقالـه   بـه  در سـال های اخیـر شـروع 
فلسـفی2«، »فصلنامه علوم اعصاب ـ روان شناسـی ـ اقتصاد3« و »فصلنامه روان شناسـی سیاسـت گذاری 
کـه در بانک هـای اطالعاتـی اسـپرینگر5  گـر عنوان هـای مجله هایـی  کـرد. ا عمومـی و قانـون4« اشـاره 
کنیـم، عنوان هـای میان رشـته ای بسـیاری به چشـم  را در حـوزه روان شناسـی نمایـه می شـوند بررسـی 
انسـان«،  رفتـار  و  قانـون  »فصلنامـه  جامعه نگـر«،  روان شناسـی  »فصلنامـه  مثـال،  بـرای  می خورنـد؛ 
»فصلنامـه ذهـن و جامعـه«، »فصلنامـه اخـالق و عصـب روان شناسـی«، »فصلنامـه ذهن و ماشـین ها«. 
کـه سـردبیرهای آن هـا پژوهشـگران حـوزه روان شناسـی هسـتند، در تشـریح  در بیشـتر ایـن فصلنامه  هـا 
رسـالت و اهداف فصلنامه به اهمیت پژوهش های میان رشـته ای اشـاره شـده اسـت و یکی از اهداف 
کرده انـد؛  کاربردهـای روان شناسـی در حوزه هـای مختلـف دانـش بیـان  گسـترش  توسـعه فصلنامـه را 

بـرای مثـال در معرفی نامـه »فصلنامـه ذهـن و جامعـه«، رسـالت فصلنامـه این گونـه بیـان شـده اسـت:
»ایـن فصلنامـه بـا هـدف بررسـی روابـط بیـن پدیده هـای روانی و اجتماعـی _ اقتصادی دایر شـده 
و هـدف اصلـی و دیـدگاه معرفت شـناختی آن، بررسـی پدیده هـای اجتماعـی _ اقتصـادی براسـاس 
کـردن اسـت. در ایجـاد رویکـرد میان رشـته ای این  کنـش فـردی و فرایندهـای تصمیم گیـری و اسـتدالل 
فصلنامه، رشـته  هایی همچون فلسـفه، اقتصاد، مطالعات تصمیم گیری، جامعه شناسـی، روان شناسی 
شـناختی، روان شناسـی اجتماعـی، انسان شناسـی شـناختی، هـوش مصنوعـی، مدل سـازی عصبـی، و 
ایـن فصلنامـه هم خوانـی دارنـد  کاری  بـا حـوزه  کـه بیشـتر  علـوم سیاسـی نقـش دارنـد. عنوان هایـی 
کـردن،  کنـش وران اجتماعـی، مدل هـای شـناختی اسـتدالل  فرایندهـای ذهنـی  بررسـی  از:  عبارتنـد 

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
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تبیین کننـده  عصبـی  و  محاسـباتی  مدل هـای  کنـش وری،  و  تصمیم گیـری  در  دخیـل  فرایندهـای 
کـه بـا ایـن عنوان هـا ارتبـاط داشـته باشـند.«  پدیده هـای اجتماعـی _ اقتصـادی، و سـایر موضوعاتـی 

)ویالـه و روزیلـی1، 2015،  2(.
عالوه بر این، سـازمان های معتبر روان شناسـی مانند انجمن روان شناسـی امریکا در سـال های اخیر 
یکـی از رسـالت های خـود را تقویـت توانایـی پژوهش هـای میان رشـته ای در دانشـجویان روان شناسـی 
کـرده اسـت و در همیـن راسـتا همایشـی را در سـال 2011 بـا عنـوان »آمـوزش، پژوهـش، و ارائـه  تعییـن 
کرده انـد )انجمـن روان شناسـی امریـکا،  بـا رویکـرد میان رشـته ای و فراتخصصـی2« برگـزار  خدمـات 
2011(. برخـی از مقاله هـای ارائه شـده در ایـن همایـش، در جـدول شـماره )1( نمایـش داده شـده اند. 

كنگره آموزش، پژوهش، و ارائه خدمات با رویكرد میان رشته ای و فراتخصصی  جدول شماره )1(. فهرست مقاله های 
)انجمن روان شناسی امریكا، 2011(

عنوان مقالهمحقق
پیشبرد علم و چالش  های دانشکده  ها در تربیت محققین لیندا اسمیت

توانمندی  های بنیادین برای ارائه خدمات چند تخصصیکارول آسچنبرنر

تازه های علم تشکیل تیم های علمیبونی اسپرینگ

یادگیری بین رشته ای در حوزه های مربوط به علم، فناوری، مهندسی و ریاضیاتسوزان الرود

آموزش به شیوه میان  رشته ای: فرصت ها و چالش هاماری روت

مشارکت و انجام همکاری های میان رشته ایدبرا رویی

پیش به سوی دوران تشکیل تیم های علمیمیشل بنت

کز سالمت جامعه نگر: فرصت هایی برای آموزش و ارائه خدماتدنیس فریمن  روان شناسان و مرا

گنجاندن روان شناسی در سیستم سالمت عمومیگیلبرت نیومن

که روان شناسان  در  بیشتر دانشگاه های بزرگ دنیا، مؤسسه های پژوهشی میان رشته ای وجود دارند 
نیز در آن ها همراه با سایر متخصصان علوم انسانی و رشته های فنی و مهندسی در تولید دانش فعالیت 
دارند؛ برای مثال، دانشگاه استنفورد یک دانشکده برای پژوهش های میان رشته ای دارد. در مؤسسه 
فیلسوفان،  است،  شده  تأسیس   1933 سال  در  که  استنفورد  دانشگاه  اطالعات  و  زبان  مطالعات 
کامپیوتر، زبان شناسان و روان شناسان با یکدیگر همکاری دارند. مرکز تحقیقات  متخصصان علوم 
علوم انسانی دانشگاه استنفورد با تأخیر پنجاه ساله 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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آن  ویژگی های  تشریح  در  و  است  میان رشته ای  مرکز،  این  ماهیت  بااین حال  است؛  شده  تأسیس 
که این مرکز با هدف بررسی جنبه های فرهنگی، تاریخی، و فلسفی تجربه انسانی  اشاره شده است 
که در مقطع  تأسیس شده است. در دانشگاه میامی نیز دانشکده مطالعات میان رشته ای وجود دارد 
کارشناسی دانشجو می پذیرد و با وجود اینکه بیشتر به علوم پایه اختصاص دارد، واحدهای درسی 
نیز در  انسانی مانند خالقیت، فرهنگ، و روش پژوهش در مطالعات میان رشته ای  با علوم  مرتبط 
گنجانده شده است. در دانشگاه وین نیز دانشکده مطالعات میان رشته ای وجود  سرفصل های آن  
که واحدهایی را در حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، و ذهن ارائه می دهد. در دانشگاه  دارد 
کارولینای شمالی نیز مؤسسه مطالعات میان رشته ای دایر است و به صورت  ایالتی آپاالچینا واقع در 
نوآورانه  ای رشته های جدیدی در آن تدریس می شود؛ برای مثال، رشته »آموزش و پرورش توانمند ساز« 
که از ترکیب رشته های روان شناسی، آموزش، و رشته مدیریت و  یکی از رشته های این مؤسسه است 
که از ترکیب  برنامه ریزی تشکیل شده است، یا رشته »مدیریت تعارض های انسان با محیط طبیعی« 

رشته های زیست شناسی، روان شناسی، و ارتباطات به وجود آمده است.
برخـی از مؤسسـه ها نیـز بـا تمرکـز بـر یـک موضـوع خاص مانند خشـونت یـا مطالعات زنـان به وجود 
خشـونت  دربـاره  مطالعـه  بـرای  میان رشـته  ای  تحقیقـات  مؤسسـه  ایلینویـز،  دانشـگاه  در  آمده انـد. 
گـون ماننـد جامعه  شناسـی، روان شناسـی،  گونا کـه در آن، متخصصـان رشـته های  ایجـاد شـده اسـت 
روانپزشـکی، حقـوق جـزا، مـددکاران اجتماعـی، متخصصـان مطالعـات حـوزه فرهنـگ افریقایـی _ 
کـه در ایـن مؤسسـه   امریکایـی، و متخصصـان رشـته مطالعـات جنسـیت، حضـور دارنـد. برنامه هایـی 
دنبـال می شـوند عبارتنـد از: انجـام پژوهش هـای میان رشـته ای، حمایـت از قربانیان خشـونت، تدوین 
قوانیـن بـرای حمایـت از قربانیـان خشـونت، بررسـی ویژگی های روان شـناختی مجرمان خشـونت های 
کاهش  فیزیکـی و جنسـی و قربانیـان، برگـزاری دوره هـای پسـادکتری، و تربیـت افـراد متخصـص بـرای 
گـوردون1، 2011، 10(. یکـی  گلدسـتاین،  خشـونت در خانواده هـا و در جامعـه )اسـکیود، بـل، بنـت، 
دیگـر از موضوع هـای مشـترک بیـن علـوم انسـانی، مسـئله تصمیم گیـری در موقعیت هـای اجتماعـی و 
اقتصـادی اسـت. ایـن موضـوع در مؤسسـه های میان رشـته ای مختلفـی ماننـد مؤسسـه هایی بـا عنـوان 
»شـناخت و تصمیم گیـری« یـا »مرکـز تحقیقـات علـوم رفتـاری و اجتماعـی« دنبـال می شـود. موضـوع 
کـه موجـب ارزش گـذاری اشـیاء یـا افـراد و  مشـترک ایـن پژوهشـگران، شناسـایی فرایندهایـی اسـت 
اجتماعـی،  مختلـف  تصمیم گیری  هـای  حوزه هـای  در  رفتـاری  انتخاب هـای  و  ترجیح هـا  تعییـن 

1. Schewe, Bell, Bennett, Goldstein and Gordon
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اغلـب  اسـت،  شـده  مطـرح  کـه  همان گونـه   .)3  ،2015 )فمگالـی1،  می شـوند  اقتصـادی  و  سیاسـی، 
مؤسسـه های میان رشـته ای هـم جنبـه پژوهشـی و هـم جنبـه توسـعه آمـوزش عالـی و نیـز ارائـه خدمـات 
و پاسـخ دهی بـه نیازهـای اقشـار مختلـف جامعـه را درنظـر دارنـد و ایـن الگوهـای ارائه شـده می تواننـد 

نمونه هـای خوبـی بـرای توسـعه آمـوزش عالـی در ایـران باشـند.

2. بررسی حوزه  های مشترک روان شناسی و سایر علوم انسانی

1-2. روان شناسی و زبان شناسی

ماننـد  روان شناسـی  مشـترک حوزه هـای مختلـف  موضـوع  کـه  اسـت  انسـانی  ویژگـی  مهم تریـن  زبـان، 
که بررسی زبان، راهی است  روان شناسـی شـناختی و روان شناسـی رشـد است. چامسکی بر این نظر بود 
که درنهایت به توصیف درسـتی از عملکرد ذهن منجر خواهد شـد )الند2، 1391، 45(. ویگوتسـکی بر 
گفت و گوهای دنیای اجتماعی، شـکل دهنده تفکر فردی اسـت و رشـد  که درونی سـازی  این عقیده بود 
گفتـار درونـی به شـمار مـی آورد )النـد، 1391، 46(. رشـد شـناختی،  اراده و شـخصیت را وابسـته بـه رشـد 
محصـول مشـترک توانایی   هـا و قابلیت هـای شـناختی بنیـادی انسـان و تعامـالت اجتماعـی و فرهنـگ 
اسـت و زبـان به عنـوان مهم تریـن ابـزار یـک فرهنـگ، در رشـد شـناختی، نقـش اساسـی دارد )نیك چهـر 
محسنی، 1391، 86(. روان شناسی هم در توصیف و تبیین سازوکار های فیزیکی و روان شناختی تولید 
و درک زبـان به وسـیله مغـز نقـش دارد، و هـم در مطالعـات مربـوط بـه رشـد و آسیب شناسـی اختالل هـای 
کاربـردی زبـان، و  زبانـی. مدل سـازی رایانشـی زبـان، یـک حیطـه میان رشـته  ای جدیـد در مطالعـات 
و  رایانـه  علـوم  متخصصـان  و  روان شناسـان  زبان شناسـان،  بیـن  مشـترک  علمـی  تعامـالت  محصـول 

برنامه نویسـی اسـت )هرگنهـان3، 1392، 223، پائولیـک و روزنزوایـگ4، 2015، 15(.
2-2. فلسفه، منطق و روان شناسی

گرچـه آغـاز روان شناسـی، نتیجـه قطـع ارتبـاط بـا فلسـفه و ورود بـه آزمایشـگاه بـود و هرچنـد فیلسـوفان،  ا
علـم روان شناسـی را به دلیـل یکـی بـودن موضـوع و روش روان شناسـی، یعنـی هشـیاری، امکان ناپذیـر 
که یکی از شـاخه های فلسـفه اسـت  می دانسـتند )هرگنهـان، 1392، 28(. بـا ایـن حـال معرفت شناسـی 
به صورت مسـتقیم یا غیر مسـتقیم با همه نظریه های روان شناسـی مرتبط اسـت. ورای این دیدگاه های 
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افراطـی، وجـود موضوع هـای مشـترک بیـن دو رشـته، زمینـه را بـرای همکاری هـای مشـترک در دوران 
کتاب هـای تاریخچـه روان شناسـی به عنـوان یکـی از  کـرده اسـت. دکارت را در اغلـب  معاصـر فراهـم 
افـراد تأثیرگـذار بـر روان شناسـی مطـرح می کنند و حتـی در دهه 1990 عصب روان شناسـی همچون آنتونی 
داماسـیو1، در تبیین نقش هیجان ها در تصمیم گیری انسـان، عنوان اثر خود را با ذکر نام دکارت با عنوان 
کـرد )قاسـم زاده، 1378، 3(. »خطـای دکارت؛ نقـش عاطفـه و هیجـان در تصمیم گیـری انسـان« منتشـر 

حـوزه  شـکل گیری  در  دنـت2  دانیـل  ماننـد  فیلسـوفانی  اندیشـه های  نیـز  معاصـر  دوران  در 
میان رشـته ای شـناخت اجتماعـی و »نظریـه ذهـن3« تأثیرگـذار بـوده اسـت )داهرتـی، 1391، 12(. در 
مطالعـات روان شناسـی تجربـی در حـوزه نظریـه ذهـن، بسـیاری از ایده هـا و دیدگاه هـای فیلسـوفان 
کنیـم، مـورد آزمـون  دربـاره اینکـه مـا چگونـه می توانیـم افـکار، باورهـا و هیجان هـای دیگـران را درک 
گرفته انـد و از نظریـه ذهـن بـرای تبییـن و علت شناسـی ویژگی هـای مثبـت انسـان ها ماننـد همدلـی  قـرار 
و فرایندهـای دخیـل در علت شناسـی اختالل هـای روانـی ماننـد اختالل هـای طیـف درخودماندگی و 
اسـکیزوفرنی اسـتفاده شـده اسـت )داهرتی4، 1391، 45(. وجه مشـترک بین مطالعات رشـته منطق و 
روان شناسـی، موضـوع عملکردهـای اسـتدالل ذهنـی اسـت. در روان شناسـی از ایده  هـا و روش منطـق 
بـرای تبییـن ذهـن اسـتفاده شـده اسـت. ذهن نیز براسـاس اصول علـم منطق، یک سیسـتم دارای زبان 
گـزاره ای و قوانیـن قیاسـی اسـت؛ بااین حـال یافته هـای روان شناسـی دربـاره اسـتدالل منطقـی نشـان 
گـزاره ای و محاسـباتی قابل تبییـن نیسـت و  می دهـد، مـدل شـناخت انسـان، تنهـا براسـاس الگوهـای 
نقـش الگوهـای یافتـاری در تصمیم گیـری و اسـتدالل های انسـان بیشـتر اسـت. روابـط متقابـل ایـن دو 
حـوزه در زمینـه توسـعه دانـش میان رشـته ای جدیـد، در مطالعـات مربـوط بـه تصمیم گیـری و قضـاوت 

مؤثـر بـوده اسـت )پائولیـک و روزنزوایـگ، 2015، 229(.
3-2. علوم اجتماعی و روان شناسی

گروه هـای  گروه هـا زندگـی می کننـد و هویـت، ارزش هـا، باورهـا، و رفتارهایشـان متأثـر از  انسـان ها در 
را مطالعـه می کننـد  گروه هـای اجتماعـی  تعلـق دارنـد. جامعه شناسـان،  آن  بـه  کـه  اجتماعـی اسـت 
بـرای  باشـند؛  کمک کننـده  نیـز  گروهـی  پویایی هـای  فهـم  در  می تواننـد  روان شناسـی  یافته هـای  و 
در  گروه هـا  بازنمایـی  بـرای  افـراد  کـه  را  ابعـادی  اجتماعـی،  روان شناسـی  مطالعـات  در  مثـال، 
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یافته هـا می تواننـد در غنی سـازی مدل هـای  ایـن  اسـتفاده می کننـد، شناسـایی می شـوند؛  ذهن شـان 
کـه پژوهش هـای  گروه هـا مؤثـر باشـند. موضوع هـای مشـترکی  توصیفـی و تبیینـی جامعه شناسـان دربـاره 
ماننـد  انجـام شـده اسـت، پدیده هایـی  آن  زیـادی دربـاره  روان شـناختی  و  میان رشـته ای اجتماعـی 
کار در سـازمان ها هسـتند. درهم تنیدگـی تبیین هـای اجتماعـی و روان شـناختی  فرهنـگ، قوم گرایـی و 
دربـاره مفهـوم خویشـتن در آثـاری همچـون »تجـدد و تشـخص« و »برچسـب اجتماعـی« به انـدازه ای 
کالسـیک در حـوزه  کـه می تـوان آن هـا را ازجملـه آثـار  گافمـن1، 1386(  زیـاد اسـت )گیدنـز، 1392؛ 
که حوزه های  میان رشـته  ای روان شناسـی و جامعه شناسـی به شـمار آورد. یکی دیگر از نظریه پردازانی 
کـه مفهـوم سـالمت ذهنـی  کایـرز2 اسـت  عمومـی خویشـتن را بـا حوزه هـای شـخصی پیونـد زد، کارلـی 
کـرده اسـت. در ایـن نظریـه، مفاهیـم مختلـف بیگانگی اجتماعـی، یکپارچگی  اجتماعـی3 را مطـرح 
کـه در نظریه هـای مارکـس، دورکیـم، و  گـروه  اجتماعـی، انـزوای اجتماعـی، و احسـاس تعلـق بـه یـک 
سـیمن بـه آن  هـا پرداختـه شـده اسـت بـا نظریـه روان شـناختی سـالمت ذهنـی ترکیـب شـده و آزمونی نیز 

بـرای اندازه گیـری ابعـاد سـالمت ذهنـی و اجتماعـی طراحـی شـده اسـت )کیـز، 1998(.
4-2. روان شناسی و انسان شناسی

موضوع مشـترک روان شناسـی و انسان شناسـی، ذهن انسـان اسـت. درحالی که روان شناسی برای بررسی 
توانمندی هـای ذهنـی انسـان، فـرد و تجلی هـای روانـی را مطالعـه می کنـد، انسان شناسـان تـالش خـود 
کرده انـد و از طریـق مطالعـه فرهنـگ، در جسـت وجوی ویژگی هـای فـردی  را بـر بررسـی فرهنـگ متمرکـز 
انسـان هسـتند )پائولیـک و روزنزوایـگ، 2015، 240(. روان شناسـی و انسان شناسـی  به دنبـال قوانیـن 
کـه دربـاره نـوع انسـان صـدق می کنـد و هدفشـان نیـز تبییـن تفاوت هـای فردی اسـت.  کلـی رفتـار هسـتند 
کـه موجب رشـد  شـکل گیری ذهـن انسـان، وابسـته بـه فرهنـگ اسـت و فرهنـگ، همچـون ابـزاری اسـت 
ذهنـی انسـان می شـود. ایـن ایـده در دو حـوزه انسان شناسـی فرهنگـی و انسان شناسـی شـناختی دنبـال 
کـه در ایـن دو حـوزه مطالعـه می شـوند، همان موضوع هـای مربوط به  می شـود و بسـیاری از موضوع هایـی 
روان شناسـی شـناختی هسـتند. پژوهش هـای ویگوتسـکی دربـاره تأثیـر تغییـرات اجتماعـی و فرهنگـی بر 
کالسـیک میان رشـته ای در  رشـد شـناختی در مناطق مختلف شـوروی سـابق، نمونه ای از یک پژوهش 
حوزه انسان شناسـی و روان شناسـی شـناختی اسـت  )لوریا4، 1390، 31(، نمونه دیگری از همکاری های 
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ک رنگ در فرهنگ های  میان رشـته ای بین روان شناسـان و انسان شناسـان، مربوط به پژوهش های ادرا
گانـی بین  فرهنگ ها در  که بـا وجود تفاوت واژ مختلـف اسـت. نتیجـه ایـن پژوهش ها نشـان داده اسـت 
ک رنـگ، در مجموعـه ای از رنگ هـای مرکـزی، بیـن فرهنگ هـا شـباهت وجـود دارد )النـد،  حـوزه ادرا
ک  1391، 12(. یکی دیگر از حوزه های مشترک، رابطه باورها و فرهنگ است )لوریا، 1390، 83(. مال
منطقـی بـودن باورهـا در فرهنگ هـای مختلف با هم متفاوت اسـت؛ روان شناسـی شـناختی، بنیان های 
ک هـای  نظـری مربـوط بـه ماهیـت باورهـا را فراهـم می کنـد و انسان شناسـان، شـیوه های پذیـرش و مال

صـدق و رد باورهـا را در فرهنگ هـای مختلـف بـا هـم مقایسـه می کننـد.
بیـن روان شناسـی شـخصیت و مطالعـات فرهنگـی نیـز روابـط و عناصـر مشـترکی وجـود دارد. تعامـل 
پیچیده فرهنگ و فردیت انسـان به بهترین شـکل در سـطح هویت روایتی1 قابل بررسـی اسـت. تلقی ای 
کاماًل فرهنگی و اجتماعی  که انسـان ها از شـخصیت دارند، نه امری صرفًا روان شـناختی و نه مسـئله ای 
اسـت )گیدنـز، 1389، 45(. هـر انسـانی شـخصیت خـود را به صـورت یـک روایـت یـا داسـتان دنبالـه دار 
گرفته  انـد. داسـتان های زندگـی مـا  کـه از زیسـتن در یـک فرهنـگ، الهـام  ک می کنـد؛ داسـتان هایی  ادرا
کودکی، نوجوانی و بزرگسـالی به عنوان اعضای فعال فرهنگ  که درباره  برگرفته از داسـتان  هایی هسـتند 
خـود آموخته ایـم. فرهنـگ بـرای هریـک از مـا نقـش نوعـی فهرسـت2 داسـتان اسـت و هریـک از افـراد از 
ایـن فهرسـت، داسـتانی را بر  می گزینـد. چـون افـراد مختلـف یـک فرهنـگ، دارای تجربه هـای متفاوتـی 
هسـتند، هیـچ دو فـردی، فهرسـت یکسـانی نخواهنـد داشـت )مـک آدامـز و پالـز، 2006، 20(. از سـوی 
کـه همـه آدم هـا نمی تواننـد همـه نـوع غـذای داخـل یـک فهرسـت غذایـی را بخورنـد،  دیگـر، همان گونـه 
گزینش هـای روایتـی افـراد، تعیین کننـده رابطـه داسـتان زندگـی آن هـا بـا فرهنگ اسـت. به عبـارت دیگر، 
از  آن هـا  می کننـد.  عمـل  اصالح گـر  و  گزینش گـر  به صـورت  روایتی شـان  هویـت  سـاخت  در  انسـان ها 
کنـار می گذارنـد و بـرای هماهنـگ  میـان داسـتان های رقیـب، داسـتانی را انتخـاب و بقیـه داسـتان ها را 
کـه تحـت تأثیـر عوامـل اجتماعـی،  گزینش شـده بـا شـرایط منحصربه فردشـان )شـرایطی  کـردن داسـتان 
اقتصادی و سیاسـی، موقعیت خانوادگی  و تجربه های تحصیلی، صفت های سرشـتی و سـازگاری های 
که از  اختصاصـی قـرار دارنـد( داسـتان را اصـالح می کننـد. هـر فـردی بـا انتخـاب و اصالح داسـتان هایی 
فرهنگـش می گیـرد، یـک هویـت روایتـی می آفرینـد. دو مفهـوم شـخصیت و فرهنـگ می تواننـد از طریـق 

کنـار هـم قـرار بگیرنـد )مـک آدامـز و پالـز، 2006، 18(. روایـت، در 
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کام ماندن مطالعات میان رشته  ای در علوم انسانی ایران 3. تبیین های روان شناختی نا

عوامـل شـکل نگرفتـن همکاری هـای میان رشـته ای در حـوزه علـوم انسـانی را می تـوان در چنـد دسـته 
کـه ارزش هـای شـخصی پژوهشـگران هـر  کـرد  کـرد؛ نخسـت بایـد بـه ایـن عامـل اشـاره  تقسـیم بندی 
حـوزه بـر پذیرفتـن نقـش سـایر پژوهشـگران تأثیرگـذار اسـت. عالوه بـر اینکـه در شناسـایی واقعیت هـا، 
می دهنـد  اهمیـت  خـود  شـخصی  ارزش هـای  بـه  رشـته ها  سـایر  از  بیـش  انسـانی  علـوم  پژوهشـگران 
بـوده اسـت، در دوران  انسـانی  کنـدی رشـد علـوم  از دالیـل  گذشـته های دور یکـی  از  ایـن عامـل  و 
معاصـر نیـز بسـیاری از پژوهشـگران حوزه هـای خـاص دانـش، بـرای رشـته تخصصی شـان جایگاهـی 
کـه ورود سـایر متخصصـان  ارزشـی و هویت بخـش قائـل بوده انـد و همیـن عامـل باعـث شـده اسـت 
کـردن آن موضـوع از  بـه موضوع هـای پژوهشـی خـود را نوعـی ورود بیگانـه بـا قصـد از تملـک خـارج 
حیطـه رشـته تخصصی شـان درنظـر بگیرنـد؛ بـه همیـن دلیـل، در برابـر ورود رشـته های جدیـد و انجـام 

بنیادیـن وجـود دارد. و بی اعتمـادی  نوعـی سـوگیری  میان رشـته ای،  پژوهش هـای 
خطاهـای  از  یکـی  نگریسـت.  مسـئله  ایـن  بـه  می تـوان  نیـز  روان شـناختی  فرایندهـای  منظـر  از 
کـه ذهـن انسـان، مسـتعد آن اسـت، خطـای سـوگیری خودخدمتـی یـا خودافزایـی1 اسـت.  شـناختی 
پیشـرفت  و  پیشـبرد  را در  گروهـی شـرکت می  کننـد، سـهم خـود  کار  یـک  افـراد هنگامی کـه در  همـه 
گروهی به نتیجه نرسـد، نقش منفی  گر پـروژه  کـرده و ا کار، بیـش از حـد واقعـی ارزیابـی  نتیجـه نهایـی 
کمتـر از حـد واقعـی می داننـد )کروگـر2، 1998، 2(. ایـن مسـئله به ویـژه در  خـود را در ایـن شکسـت، 
کـه متخصصـان رشـته های مختلـف در آن شـرکت دارنـد، بیشـتر به چشـم  پژوهش هـای میان رشـته ای 
می خـورد و همیـن سـوگیری ممکـن اسـت مانـع تـداوم همکاری هـای میان رشـته ای بیـن متخصصـان 
گروهی مخرب  گروهی، مجموعـه ای از فرایندهای  کار  حوزه هـای مختلـف شـود. عالوه بـر ایـن، در هـر 
کـه ممکـن اسـت  گـروه وجـود دارنـد  کـم کاری اجتماعـی3 و قطبـی شـدن4 در  ماننـد انتشـار مسـئولیت، 
باعـث اتخـاذ تصمیم هـای نادرسـت یـا هدررفت نیرو و منابع شـوند )التانه، ویلیامـز و هارکینز5، 1979، 
که در آن، راه های غلبه بر  گروه است  176(. یکی از شاخه های روان شناسی، مربوط به پویایی های 
گروهـی بررسـی می شـود. از این نظر نیز روان شناسـی می توانـد به عنوان  ایـن نـوع آسـیب های ارتباطـات 
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یـک رشـته هماهنگ کننـده و پشـتیبان در حـوزه   همکاری هـای میان رشـته ای و به مثابـه یک حامی در 
گروهـی مخـرب، اثرگـذار باشـد. گروهـی و پیشـگیری کننده از اثرگـذاری فرایندهـای  تصمیم گیری هـای 
پیش داوری هـای  و  جزمی نگـری  میان رشـته ای،  حوزه هـای  شـکل گیری  موانـع  از  دیگـر  یکـی 
علمـی اسـت. چنیـن پیش داوری هایـی در ابتـدای تشـکیل هـر علمـی وجـود داشـته اند؛ بـرای مثال، 
وان شناسـی در دوره ای تنهـا بـه مطالعـه رفتـار بیرونـی می پرداخـت و نقشـی بـرای ذهـن قائـل نبـود،  ر
یـج بـا شکسـت پیش بینی هـای رفتارگرایـان، دوبـاره به سـوی بررسـی جنبه هـای ذهنـی نیـز  ولـی به تدر
گرایـش یافـت. در مطالعـات میان رشـته ای نیـز چنیـن مشـکلی وجـود دارد. متخصصـان حوزه هـای 
زمانـه، سـعی می کننـد  پارادایم  هـای مسـلط  بـه  توسـل  و  بـا خط کشـی های مشـخص  مختلـف علـم 
کاری  کرده و پیشـرفت های علمی را به نـام حیطه و حوزه  ون رشـته ای بـرای خـود ایجـاد  وحدتـی در
کننـد؛ حـال آنکـه ماهیـت پدیده  هـا چیـزی فراتـر از پیش فرض هـای هـر پارادایـم اسـت و  خـود ثبـت 
نمی تـوان بـرای بررسـی پدیده هـا، منحصـر بـه یـک رشـته خـاص باقـی مانـد. یکـی از راه هـای غلبـه 
بـر ایـن مانـع، تغییـر شـیوه های آمـوزش بـه متخصصـان حوزه هـای مختلـف علمـی اسـت. در دنیـای 
متخصصانـی  حضـور  هسـتند،  قابل بررسـی  مختلـف  سـطح های  در  پدیده هـا  کـه  امـروز  تکثرگـرای 
در  عالـی  آمـوزش  سیسـتم  باشـند.  آشـنا  مختلـف  پژوهشـی  وش شناسـی های  ر بـا  کـه  اسـت  الزم 
و اسـت. تأسـیس مؤسسـه های میان رشـته ای متشـکل  وبـه ر تی ر بـا مشـکال نیـاز  ایـن  کـردن  برطـرف 
می توانـد  مختلـف  رشـته های  نخبـگان  بـا  داشـتن  همـکاری  و  آمـوزش  و  گـون  گونا متخصصـان  از 
بـا  پژوهش هایـی  میان رشـته ای،  گروه هـای  در  بتواننـد  کـه  شـود  اندیشـمندانی  تربیـت  زمینه سـاز 

ماهیـت میان رشـته ای انجـام دهنـد.
گـروه  مانـع دیگـر در ایجـاد همکاری هـای میان رشـته ای، موانـع بین فـردی اسـت. براسـاس نظریـه 
که افراد در ارزیابی ویژگی ها، ارزش ها و تأثیرات  گروه، موجب می شود  اجتماعی، عضویت در یک 
گـروه بـه افـراد حـس هویـت و اعتمادبه نفـس  گـروه خـود، دچـار نوعـی تحریـف مثبـت شـوند، زیـرا 
)بریـور1،  می شـود  بین گروهـی  کلیشه سـازی های  بـه  منجـر  فـردی  ناامنـی  ترمیـم  ایـن  ولـی  می دهـد، 
و  و روش شناسـی ، شـباهت ها  از لحـاظ موضـوع   کـه  رشـته هایی  به ویـژه در  ایـن مسـئله   .)11  ،1979
باشـد  دلیلـی  می توانـد  امـر  همیـن  و  می  شـوند  مشـاهده  بیشـتر  دارنـد،  هـم  بـه  بیشـتری  نزدیکی هـای 
کـه توضیـح می دهـد چـرا همـکاری بیـن رشـته روان شناسـی بـا علـوم فیزیکـی بیشـتر بـوده اسـت تـا بـا 

جامعه شناسـان. یـا  روان پزشـکان 
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4. سازوکار های روان شناختی اثرگذاری تأسیس مؤسسه های میان رشته ای در توسعه دانش

دیـدگاه  براسـاس  می تـوان  را  دانـش  توسـعه  در  میان رشـته ای  مؤسسـه های  تأسـیس  اثرگـذاری 
خالقیـت«  »شـکل گیری  نظریـه   ،)1  ،1978 )برونـر1،  رشـد  روان شناسـی  در  »داربست سـازی« 
سیکزنت میهالی2، نظریه »ِخرد« استرنبرگ3 )کار4، 1391، 336(، و نظریه »ساختاربندی اجتماعی« 
بـا مدنظـر قـرار دادن حـوزه تقریبـی  کـه آمـوزش می توانـد  کـرد. همان گونـه  )گیدنـز، 1389، 1( تبییـن 
کـودک را بـه جلـو حرکـت دهـد، جامعـه نیـز می توانـد بـا ایجـاد تعامل هـای  رشـد، رشـد روان شـناختی 
اندیشـه ای  و  فکـری  تحـول  بـه  میان رشـته ای،  مؤسسـه های  تأسـیس  قالـب  در  مؤثـر  و  سـاختاریافته 
کنـد و آن هـا را در رسـیدن بـه اهـداف مشـترک، یـاری  کمـک  متخصصـان هـر حـوزه از علـوم انسـانی 
مؤسسـه های  ماننـد  سـاختارهایی  وجـود  داربست سـازی،  نظریـه  براسـاس  دیگـر،  به عبـارت  رسـاند. 
گاهـی جمعـی در حیطه هـای مختلف دانش مؤثر اسـت. میان رشـته ای، در تسـهیل و ارتقـای سـطوح آ

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 
کـه متخصصـان حوزه  هـای مختلـف، فرصـت داشـته  در هـر حـوزه علمـی زمانـی به وجـود خواهـد آمـد 
کـرده و در مـورد دیدگاه هـای مختلف، پذیرش  گـون را بررسـی  گونا کـه موضوع هـای رشـته های  باشـند 
ایجـاد شـود. تاریـخ تحـول اندیشـه ها و هنـر، نتیجـه پذیرفتـن دیدگاه هـای جدیـد بـوده اسـت و اغلـب 
کـه اجـازه ورود متخصصـان و افـراد مختلـف بـه یک حوزه  ایـن تحـوالت در زمان هایـی رخ داده انـد 
کار، 1391، 338(.  خـاص علمـی یـا هنـری داده شـده اسـت )سـیکزنت میهالی، 1994 بـه نقـل از 
هـر انـدازه تعامـل بیـن رشـته های مختلـف بـا هـم بیشـتر شـود، زمینـه بـروز خالقیـت بـرای حـل مسـائل 
کـه اسـترنبرگ در مـدل تعادلـی خـرد5، انسـان خردمنـد  بیشـتر خواهـد شـد. عالوه بـر ایـن، همان گونـه 
برقـرار  تعـادل  فرافـردی  و  بین فـردی،  بیـن عالیـق درون فـردی،  کـه  اسـت  کـرده  تعریـف  انسـانی  را 
کنـد  کسـب  می کنـد )کار، 1391، 342(، یـک مؤسسـه علمـی نیـز زمانـی می توانـد صفـت خردمنـد را 
کـه بتوانـد هـم بـه عالیـق درون فـردی افـراد متخصـص و هـم بـه عالیـق بین فـردی رشـته های مختلـف 
کـه خیر  توجـه داشـته باشـد و همچنیـن عالیـق، خواسـته ها و نیازهـای فرارشـته ای، یعنـی چیزهایـی را 

1. Bruner
2. Csikszentmihalyi
3. Strenberge
4. Carr
5. Balance Theory of Wisdom
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گر  کند. از لحاظ اخالقی نیز ا عمومـی در پـی دارنـد، درنظـر بگیـرد و بین این  سـه جنبه، تعادل برقرار 
متخصصـان، هـدف علـم را خیـر عمومـی درنظـر بگیرنـد، انجـام پژوهش هـای میان رشـته ای در قالب 
ضرورت هـای اخالقـی قابل دسـته بندی اسـت. تأسـیس مؤسسـه های میان رشـته ای، در دسـتیابی بـه 
کـردن نیازهـای اجتماعـی، تأثیـر بسـیار زیـادی دارد. تأسـیس چنیـن  ایـن رسـالت اخالقـی و برطـرف 
مؤسسـه هایی می توانـد از طریـق ایجـاد زمینه هـای مناسـب بـرای ایـن تغییـرات،  موجـب خالقیـت در 
حـل مسـائل علمـی شـود. براسـاس رویکـرد سـاختار  بندی اجتماعـی )گیدنـز، 1389، 1( نیـز تأسـیس 
اجتماعـی،  نقش هـای  آن،  در  کـه  آورد  به وجـود  را  سـاختارهایی  می توانـد  پژوهشـی  مؤسسـه های 
وابـط بیـن ایـن نقش هـا، و انتظـارات از نقش هـا مشـخص شـود. وجـود سـاختارهای اجتماعـی بـه  ر
شـخصیت مجـزای هـر رشـته یـک ویژگـی تعاملی و میان رشـته ای  بودن می بخشـد و زمینـه ارتباط های 

میان رشـته ای را فراهـم می کنـد.

گسترش همکاری روان شناسان در مطالعات میان رشته ای ایران 5. راه های 

کـه می توان بـرای افزایش مشـارکت روان شناسـان  کـه مطـرح شـد، راهکارهایـی را  بـا توجـه بـه مسـائلی 
در مطالعـات میان رشـته ای ارائـه داد عبارتنـد از: 1- ایجـاد تغییـر در برنامه  هـای درسـی دانشـجویان 
براسـاس  روان شناسـی  دانشـکده  های  در  دانشـگاهی  گروه هـای  تشـکیل   -2 روان شناسـی؛ 
تخصص هـای رشـته  های مختلـف علـوم انسـانی )نمونـه عملـی ایـن روش در پژوهشـکده مطالعـات 
خانـواده دانشـگاه شـهید بهشـتی و مؤسسـه تحقیقـات تربیتـی، روان شـناختی و اجتماعـی دانشـگاه 
براسـاس  سـازمان ها  در  پژوهشـی  طرح هـای  کـردن  تعریـف   -3 اسـت(؛  شـده  راه انـدازی  خوارزمـی 
گر سـازمانی مانند سـازمان زندان ها  گروه های چندرشـته ای اعم از روان شناسـان )برای مثال ا تشـکیل 
توسـعه  یـا  و  زنـدان  در  خودکشـی  از  پیشـگیری  ماننـد  موضوعـی  دربـاره  آموزش و پـرورش  سـازمان  یـا 
کـودکان بازمانـده از تحصیـل، اولویـت پژوهشـی تعییـن می کنـد، بهتـر اسـت  برنامه هـای آموزشـی بـرای 
خواسـته شـود طـرح به صـورت میان رشـته ای و بـا همـکاری متخصصـان چندیـن حـوزه و به صـورت 
گروهـی چندرشـته ای انجـام شـود(. رسـیدن بـه ایـن الگـوی پژوهـش در ایـران نیازمنـد ایجـاد تغییـرات 
سـاختاری در بخش های پژوهشـی سـازمان ها و توزیع عادالنه و اخالقی بودجه های پژوهشـی اسـت؛ 
کننـد.  4- دانشـکده های روان شناسـی نبایـد ایـده خودبسـندگی روان شـناختی را بـه دانشـجویان القـا 
کلیت دانش داشـته باشـند.  روان شناسـان همچون سـایر رشـته های دانشـگاهی باید مبادله  ای پویا با 
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ایجاد پیوند ...

کـه همـه  هـدف جسـت وجوی وحـدت دانـش در دانشـگاه )یاسـپرس1، 1394، 81( هدفـی اسـت 
دانشـکده های روان شناسـی بایـد آن را در دانشـجویان به وجـود آورنـد. تحقـق ایـن هـدف می توانـد 
بلکـه  نکننـد،  تربیـت  روان درمانـی  متخصـص  تنهـا  روان شناسـی،  دانشـکده های  شـود  موجـب 
کـه مسـلط بـه شـیوه اندیشـیدن در فعالیت هـای علمـی هسـتند، پـرورش  دانشـمندان و پژوهشـگرانی را 
کـه در پژوهش هـای روان شناسـان  دهنـد؛ 5. نقـش فرهنـگ در رفتـار انسـان، نقشـی بسـیار مهـم اسـت 
کمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت. قوانیـن روان شـناختی در بافت هـای فرهنگ هـای مختلـف،  ایرانـی 
گـر روان شناسـی به دنبـال مشـارکت بیشـتر در مطالعـات میان رشـته ای اسـت،  معانـی متفاوتـی دارنـد، ا
گام هـای محکم تـری بـرای تبییـن نقـش فرهنـگ در رفتـار و شـخصیت انسـان بـردارد؛ 6- ایجاد  بایـد 
فضـای نقـد دیدگاه هـای مسـلط روان شـناختی توسـط متخصصـان سـایر حوزه هـای علـوم انسـانی بـا 
هدف توسـعه و تسـهیل تغییرات پارادایمی در فضای آموزش و پژوهش در روان شناسـی یک ضرورت 
اسـت. چنیـن وضعیتـی می توانـد تنش برانگیـز باشـد، امـا ایـن تنش هـا می تواننـد سـرانجام به پیشـرفت 
منجـر شـوند؛ 7- بـرای توسـعه آمـوزش عالـی می تـوان رشـته های مشـابه را در قالـب یـک دانشـکده بـه 
کـرد؛ بـرای مثـال رشـته های مرتبـط بـا سـالمت می تواننـد درون دانشـکده های جدیـدی  هـم نزدیـک 
جسـمی،  سـالمت  متخصصـان  سـایر  کنـار  در  نیـز  روان شناسـان  آن هـا  در  کـه  شـوند  سـازمان دهی 
سـالمت اخالقی، سـالمت اجتماعی، و سـالمت معنوی و مذهبی با هم فعالیت های مشـترکی داشـته 
کـه از ایـن نـوع همکاری هـا در  باشـند، یـا در حوزه  هـای اقتصـاد و سیاسـت نیـز براسـاس تاریخچـه ای 
کاری امکان پذیـر اسـت؛ 8- روش هـای بررسـی  بخش هـای پیشـین مقالـه بـه آن اشـاره شـد، چنیـن 
کمتـر بـه نقـش عوامـل  گرایـش دارد و  مسـائل و پدیده هـا در روان شناسـی بیـش از حـد بـه ذهنی سـازی 
روان شناسـی  در  هـر چقـدر  توجـه می کنـد.  واقعیت هـا  بـه  در شـکل دهی  زبان شـناختی  و  اجتماعـی 
گفتمـان  تبـع آن، روش هـای تحلیـل  بـه  میـزان پذیـرش معرفت شناسـی  برسـاخت گرایی اجتماعـی و 
بیشـتر شـود، احتمـال نزدیـک  شـدن جهت گیری هـای پژوهشـی روان شناسـان بـا سـایر حوزه هـای علوم 

انسـانی نیـز بیشـتر خواهـد شـد.

بحث و نتیجه گیری

عبـور از جزم اندیشـی تک رشـته ای و وارد شـدن بـه حـوزه مطالعـات میان رشـته ای، نیازمنـد انتقـال از 
هستی  شناسـی واقعیت گرایـی بـه نظرگاه گرایـی اسـت. ایـن تغییـر نـگاه در علـوم انسـانی بیـش از سـایر 

1. Jaspers
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کید می شـد و  گذشـته تاریخـی روان شناسـی در ایـران، بـر پارادایـم اثبات گرایی تأ علـوم الزم اسـت. در 
کـه احتمـااًل علت ایـن ترجیح،  کمـی برای پژوهشـگران شـد  ایـن امـر باعـث اهمیـت یافتـن روش هـای 
به عنـوان  کمـی  اندازه گیری هـای  جنبـه  بـر  تمرکـز  و  یکجانبه نگـری  و  طبیعـی  علـوم  روش  جذابیـت 
یگانـه روش شـناخت واقعیـت بـود. ایـن یکجانبه نگـری در علمی سـازی رشـته روان شناسـی، باعـث 
کـه بیشـتر به سـمت پارادایـم تفسـیری  جـدا شـدن روان شناسـی از بدنـه غالـب علـوم انسـانی در ایـران 
گرایـش داشـتند، شـد. ایـن جدایـی را می تـوان در تالش هـای اولیـه روان شناسـان ایرانـی در مسـتقل 
کرد )قاسـم زاده  شـدن از دانشـکده های علوم انسـانی و مهاجرت به دانشـکده های پزشـکی مشـاهده 
و حمیدپـور، 1392، 10(. به نظـر می رسـد میـل بـه تمایزطلبـی رشـته های دانشـگاهی تـا حـدودی باعث 
کشـف واقعیـت، عنوان  کـه در روان شناسـی و یـا علومـی از ایـن نـوع، تنها یک روش برای  شـده اسـت 
کـه پدیده هـای انسـانی در سـطوح مختلفـی قابل بررسـی   کنـد؛ ایـن درحالـی اسـت  کسـب  علمـی را 
کـه تمرکـز پژوهش هـا از روش های تک سـو نگر به سـوی  اسـت و درنتیجـه مفید تـر و منطقی تـر ایـن اسـت 
پژوهش هـای مختلـط باشـد. دنیـای تک رشـته ای، دنیـای تمایـز و تفکیـک پارادایم هـا بـرای رسـیدن 
نیازمنـد  بین رشـته ای  همکاری هـای  درحالی کـه  اسـت،  رشـته  یـک  علمـی  و  حرفـه ای  شـرافت  بـه 
احتـرام بـه روش  هـای ممکـن دیگـر و خلـق جهان هـای مشـترک اسـت. توانایـی تحمـل دیدگاه  هـای 
روش شناسـی  از  اسـتفاده  و  انسـانی  مختلـف  رشـته های  بیـن  گفت و گـو  برقـراری  و  دیگـر  رشـته های 
گـون علـوم انسـانی را فراهـم  گونا دیالکتیکـی، زمینـه تلفیـق عقایـد و آرای نظریه  پـردازان رشـته های 
کـرد و بـرون داد جانبـی آن، پاسـخ گویی بهتـر بـه نیازهـای جامعـه خواهـد بـود. رفتـار انسـان،  خواهـد 
کـه بـه تجربـه می دهـد، موقعیـت اجتماعـی _  کـه در آن تجربـه انسـان، معنایـی  ماهیـت فراینـدی دارد 
اقتصـادی، و فرهنـگ در آن تأثیرگـذار اسـت؛ بنابرایـن، نمی تـوان بـا توسـل بـه یـک نظریـه ایسـتا و بـا 

کامـل از معنـای تجربـه او رسـید. یـک روش شناسـی محـدود بـه درکـی 
کندتـر از علـوم طبیعـی اسـت؛ ایـن مسـئله  رشـد و ورود علـوم انسـانی بـه حـوزه میان رشـته ای بسـیار 
بـه مؤسسـه های  در دیرهنگامـی تأسـیس مؤسسـه های مطالعـات میان رشـته ای علـوم انسـانی نسـبت 
پژوهش هـای میان رشـته ای سـایر علـوم نیـز قابل مشـاهده اسـت. در علـوم طبیعـی، پذیـرش بیشـتری در 
کمتـر اسـت. روان شناسـی  برابـر دیدگاه  هـای رقیـب وجـود دارد، ولـی ایـن پذیـرش، در علـوم انسـانی 
گرفته شـده باشـد، توسط متخصصان  بیش از آنکه در مطالعات سـایر متخصصان علوم انسـانی به کار 
که روش روان شناسـی  طبیعی و فیزیکی به کار رفته اسـت. این حالت ممکن اسـت به این دلیل باشـد 
از یـک منظـر بـه علـوم طبیعـی نزدیک تر اسـت؛ البته یافته های روان شناسـی، منحصر بـه روش تجربی 
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کـه  برنـر2، 2005(  و  کالونـس  ک،  را دارد )بویـا بـودن1  و روان شناسـی، ویژگـی علـم میانجـی  نیسـتند 
رشـته های مختلـف براسـاس آن می تواننـد بـه هـم مرتبـط شـوند. توجه بیشـتر بـه این جنبه هـا می توانند 
زمینه سـاز همـکاری بیشـتر در بیـن متخصصـان سـایر حوزه هـای علـوم انسـانی و روان شناسـی شـوند. 
کـه هـم دارای روش  هـای تجربی  از سـوی دیگـر، روان شناسـی می توانـد به عنـوان یـک رشـته بینابینـی 
و هـم روش هـای تفسـیری اسـت، زمینـه برقـراری ارتبـاط بیـن سـایر رشـته های علـوم انسـانی بـا علـوم 

طبیعـی را فراهـم  کنـد.
انجـام  مقطعـی  به صـورت  پژوهش هـا  اغلـب  دارد.  مزایایـی  میان رشـته ای  مؤسسـه های  وجـود 
می شـوند؛ درحالی کـه بررسـی دقیـق یـک پدیـده مسـتلزم پیگیـری مسـیر ایجـاد و تـداوم آن پدیـده و 
کـه در ایـن بیـن نقـش دارنـد. در مؤسسـه های میان رشـته ای بـا تعریـف طرح هـای  پویایی هایـی اسـت 
کـرد  بـا طرح هـای طولـی فراهـم  انجـام پژوهش هایـی  بـرای  را  مشـترک طوالنی مـدت می  تـوان زمینـه 
کـردن و تخصصی شـدگی منجـر بـه  و بـه هـدف اشاره شـده دسـت یافـت. از سـوی دیگـر، جـدا فکـر 
که حـل آن هـا نمی تواند منحصـر به دانش  تی روبـه رو اسـت  علم زدگـی خواهـد شـد. جامعـه بـا مشـکال
یـک رشـته باشـد، و نیـاز بـه خـرد و خالقیـت دارد و دسـتیابی بـه راه حل هـای خردمندانـه و خالقانـه 

مسـتلزم انجـام مطالعـات میان رشـته ای اسـت.
بـا  پژوهش هایـی  انجـام  انسـانی،  علـوم  در  میان رشـته ای  تفکـر  گسـترش  موانـع  بـر  غلبـه  بـرای 
بتـوان دالیـل شـکل نگرفتـن همکاری هـای میان رشـته ای  تـا  کیفـی الزم اسـت  کمـی و  رویکردهـای 
کـرد و در مرحلـه بعـد، از بینش هـای حاصـل از پژوهـش به صـورت تجربـی در سـاختار  را شناسـایی 
ایـن حـوزه می توانـد  انجـام پژوهش هایـی در  کـرد.  اسـتفاده  تازه تأسـیس  مؤسسـه های میان رشـته ای 
زمینه سـاز توسـعه مؤسسـه های میان رشـته ای شـود. براسـاس بررسـی متون، به نظر می رسـد روان شناسـی 
به عنـوان یـک علـم میانجـی  قابلیـت خوبـی بـرای برقـراری ارتبـاط بیـن علـوم انسـانی مختلـف داشـته 
کـردن تفکـر میان رشـته ای تأثیرگـذار  باشـد و تأسـیس مؤسسـه های میان رشـته ای می توانـد در عملیاتـی 
کـه از نقش روان شناسـی به عنوان یک علم میانجـی  حمایت می کند، فراوانی  باشـد. یکـی از عواملـی 
گـزارش انجمـن روان شناسـی امریـکا، روان شناسـی دارای 54  شـاخه های ایـن رشـته اسـت. براسـاس 
گرایـش از آن به طـور مسـتقیم بـا موضوعـات میان رشـته ای مرتبـط اسـت  کـه 15  گرایـش مختلـف 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 دربرمی گیـرد )انجمـن روان شناسـی امریـکا، 2016(. 
کـه ازیک سـو قلمـرو آن را بـه علـوم زیسـتی و از سـوی دیگـر،  گسـتردگی و تنـوع شـاخه های روان شناسـی 

بـه علـوم اجتماعـی می رسـاند، بسـتر مناسـبی را بـرای همکاری هـای میان رشـته ای فراهـم می  کنـد.
کـه مانـع شـکل گیری همکاری هـای بین رشـته ای بـا محوریت روان شناسـی  مهم تریـن آسـیب هایی 
برنامه هـای  کارآمـدی  نا روان شناسـان،  دربـاره  ذهنـی  کلیشـه های  از:  عبارتنـد  می شـوند،  ایـران  در 
درسـی رشـته های روان شناسـی و تسـلط ذهن گرایـی در روان شناسـی. در حـال حاضـر به دلیـل وجـود 
گرایش های مرتبط  کلیشـه های منفی در مورد روان شناسـان، در اغلب پژوهشـکده های علوم انسـانی، 
گـروه نیسـتند و نقـش روان شناسـان در مطالعـات میان رشـته ای بسـیار انـدک  بـا روان شناسـی دارای 
کـه به صـورت هشـیار یـا ناهشـیار، روان شناسـی  اسـت. علـت ایـن وضعیـت ممکـن اسـت ایـن باشـد 
در ذهن هـا، بـا اختالل هـای روانـی تداعـی شـده اسـت؛ درحالی کـه تنهـا بخشـی از آن، یعنـی حـوزه 
کـه از  روان شناسـی بالینـی متمرکـز بـر ایـن مسـائل اسـت. بررسـی تاریـخ روان شناسـی نشـان می دهـد 
مسـائل  بررسـی  بـه  عالقه منـدی  پایه گـذاری  کـرد،  را  علمـی  روان شناسـی  وونـت1  ویلهـم  کـه  دورانـی 
کـه برای مطالعـه پدیده هایی  اجتماعـی و فرهنگـی وجـود داشـته اسـت و ویلهـم وونت عقیده داشـت 
کـرد )هرگنهـان، 1392، 52(. آسـیب  ماننـد زبـان و فرهنـگ بایـد از روش هـای غیرآزمایشـی اسـتفاده 
دوم، مربـوط بـه سـرفصل های درس هـای رشـته روان شناسـی اسـت. عقیـم مانـدن رشـته های جدیـد، 
کاسـتی های سـاختار آموزشـی رشـته های دانشـگاهی اسـت. تقریبًا تمام درس های  نتیجه ضعف ها و 
گرایش هـای روان شناسـی در هـر سـه مقطـع تحصیلـی، شـبیه هـم اسـت و تنهـا در پسـوند پیشـرفته با هم 
تفـاوت دارنـد. اصـالح ایـن سـاختار آموزشـی می توانـد در ایجـاد عالقه مندی هـای میان رشـته ای در 
کید بیش از حد بر ذهن گرایی، در روان شناسـی اسـت.  بین روان شناسـان مؤثر باشـد. آسـیب سـوم، تأ
کـه افـراد، دارای نگرش هـا و باورهـای مشـخصی هسـتند  ذهن گرایـی مبتنی بـر ایـن پیش فـرض اسـت 
کـه بازنمایانگـر واقعیت هـا اسـت و از طریـق زبـان، قابل بیـان اسـت؛ بااین حـال، باورهـا و نگرش هـای 
گفتمانـی در بافـت اجتماعی،  کنش هـای  کامـاًل متأثـر از بافـت اجتماعـی اسـت و زبـان از طریـق  افـراد 
واقعیـت را بـه شـیوه  های مختلفـی بازسـازی می کنـد و درنتیجـه بـرای رسـیدن بـه درک افـراد دربـاره 
پدیده هـای اجتماعـی و فرهنگـی و همچنیـن بـرای بررسـی پدیده هایـی ماننـد خویشـتن، حافظـه، و 
گفتمانی پرداخته شـود )ویلیگ2، 2013، 334(. وابسـتگی  کنش ها و منابع  که به  هویت بهتر اسـت 
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رویکردهـای ذهن گـرا در روان شناسـی بـه تبیین هـای عـام و جهان شـمول، ممکـن اسـت باعـث نادیـده 
ایـن  بـر  فـرض  گفتمانـی،  رویکردهـای  در  ولـی  شـود،  روانـی  وضعیت هـای  اجتماعـی  منشـأ  گرفتـن 
کـه روش هـای فهـم و دسـته بندی جهـان، عـام و جهان شـمول نیسـتند، بلکـه مسـائلی تاریخـی  اسـت 
و اجتماعـی هسـتند )یورگنسـن و فیلیپـس1، 1394، 186( و ایـن پیش فـرض از لحـاظ روش شناسـی، 
شـرایط مناسـب تری را بـرای مطالعـات میان رشـته ای توسـط روان شناسـان فراهـم می کنـد؛ بنابرایـن، 
و  نظـری  یکپارچگـی  ایجـاد  در  می توانـد  روان شناسـی  در  گفتمانـی  رویکردهـای  پذیـرش  و  اتخـاذ 
برقـراری همکاری هـای میان  رشـته ای مؤثـر باشـد. توسـعه مؤسسـه های میان رشـته  ای نیـز زمانـی میسـر 
کـه متخصصـان علـوم انسـانی از زوایـای معرفت شناسـی مشـترک و بـا پیش فرض های یکسـانی  اسـت 
گفتمانـی می تواننـد ایـن هـدف را  کـه به نظـر می رسـد، رویکردهـای  بـه پدیده هـای انسـانی بنگرنـد 
کـه در  کـه روان شناسـی نقشـی را  کننـد. بـا برطـرف شـدن ایـن آسـیب ها می تـوان امیـدوار بـود  بـرآورده 
کند و توسـعه مؤسسـه های  دنیـا به عنـوان یـک علـم میانجـی بیـن علوم مختلـف دارد، در ایران نیز ایفا 

میان رشـته  ای، موجـب توسـعه فرهنگـی و علمـی شـود.

1. Yourgensen and Fillipse
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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.

Keywords: interdisciplinary, psychology, higher education, interdisciplinary 
institution.
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