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چکیده
در سالهای اخیر گرایش به سمت رشتههای میانرشتهای شدت بیشتری یافته است .اما نیاز است تا به بررسی موانع پیش
روی اینگونه رشتهها و مطالعات پرداخته گردد .هدف از انجام این مطالعه بررسی نظام جامع چالشها و موانع پیش روی
مطالعات میانرشتهای است .در این مطالعه با استفاده از روش دیمتل خاکستری به عنوان یک روش سیستمی به بررسی تأثیرات
و اولویتبندی عوامل تأثیرگذار اقدام شده است .نه دسته عامل اساسی در این زمینه مورد توجه و احصا قرار گرفت .ضمن
ارائه مدل سیستمی نحوه عملکرد عوامل نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل رسم گردید .در این مطالعه نشان داده شد که
عوامل سازمانی ،فرهنگی -اجتماعی و علمی و آکادمیک بیشترین تأثیرات را در سیستم داشتهاند .در انتها در قسمت
نتیجهگیری پیشنهاداتی برای رفع و کاهش اثر این چالشها ارائه شد که نشان داد سیاستگذاری و توجه بیشتر به این حوزه به
شدت مورد نیاز است.
کلیدواژهها :مطالعات میانرشتهای ،چالشها و موانع ،روش دیمتل ،سیستم خاکستری.
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مقدمه
رشد سریع دانش در عصر اخیر باعث شده است تا بر پیچیدگی مسائل علمی بهه سهرعت افههوده
شود .در این میان برخی از این مسائل در میان مرز علوم قرار میگیرند .جایی که یک رشته بهه تنههایی
توانایی پاسخگویی به آن را ندارد .اینجاست کهه گونههای دیگهر از رشهتهههای علمهی کهه موسهوم بهه
میانرشتهای هستند پا به میان میدان پژوهش میگذارند .برخی مسائل جدید ظرفیت بیشتری نسهتت بهه
حوزهی فعالیتهای رشتهای جهت مطرح شدن دارند و اینگونه فعالیتها یا به کلی از حل آن عاجهند
و یا پیچیدگیهای مسئله را به صورت ناقص درک میکنند .از این رو برخهی مسهائل همچهون مسهائل
محیطههی ،روابهها میههان انسههان و محههیا ،نههوآوری تکنولههوییکی و تحلیههل ریسههک مسههتلهم مطالعههات
میانرشتهای است ).(Thompson-Klein, 2004

تقریتاً از پنج دهه قتل یعنی از زمانی که وایتهد تدریس واحدهای مستقل درسی به دانشآمهوزان
را کاری عتث دانست و ادعا کرد که در این میان نتیجهه و دریهافتی نصهیا دانهشآمهوزان نمهیشهود،
استفاده از رویکرد میانرشتهای مورد آزمایش و تجربه قرار گرفت.
رویکرد میانرشتهای مانند هر طرز تلقی و رویکرد دیگری ،ریشه در دیدگاهههای روانشهناختی و
فلسفی دارد (ملکی .)2936 ،و بیشتر در مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد کهه حهل یهک موضهوع یها
پاسخگویی به یک مساله آنقدر سخت باشهد کهه نتهوان بها اسهتفاده از یهک رشهته یها تخصهص بهه آن
پرداخت (نیوویل.)2931 ،
بههرای مطالعههات میههانرشههتهای تعههاریم مختلفههی وجههود دارد .از جملههه در یکههی از پههژوهشههها
میانرشتهای را اینگونه تعریم کرده است" :یکپارچهسازی ایدههای رشتههای مختلم ،نهدیک شدن
نظریهها ،روشهای پژوهش و طرز نگاهها به دنیهای یکهدیگر ) (Sillitoe, 2004و یها تعریفهی دیگهر
میگوید" :در یک مطالعه میانرشتهای متخصصان دو یا چند رشته بهرای شهناخت و تحلیهل پدیهده بها
یکدیگر همکاری و تعامل میکنند" ) .(Aboelela et al, 2007در پژوهشی دیگر ادعها شهده اسهت
که علوم میانرشتهای عتارت است از « فراینهد تلفیهو و آمیههش تخصصهی چشهمانهدازهای مختلهم و
متنوع رشته ای برای شناخت جامع و حل درست مسائل و موضهوعات پیچیهده (خورسهندی طاسهکوه،
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 .)2931با نگاهی دیگر میتوان گفت میانرشتهای یعنی فرایند تعامل و تلفیو خهق و بههرهور دانهش،
مفاهیم ،روشها ،تجارب و تخصص ها در دو یا چند حوزه یا رشته علمی به منظور دستیابی به شناخت
جامع در موضوعات و پدیدههای واقعی ) (Galmiche-Tejeda, 2004نیه تحقیقات میانرشهتهای را
به سفری فرهنگی تشتیه کرده است که محقو خود را مسافری تلقی کهرده کهه از رشهتهههای مختلهم
دیدن میکند.
التته وجود وایههایی همچهون ،رشهتهای ،بینارشهتهای ،چندرشهتهای ،و فرارشهتهای کهار را بهرای
تعریم وایه میانرشتهای و علوم این حوزه مشکل کرده است .بنابراین لهوم تعریم تمامی این عناوین
و مشخص کردن مرز آنها با میانرشتهایها محسوس است .یکی از پژوهشگران بهرای تعیهین مهرز بهین
وایهها میگوید" :با نهدیک شدن به فرارشتهای ،میهان همکاری و ارتتاطات میهان رشهتههها شهدید تهر
میشود" ) .(Acutt, et al., 2000در پژوهشی (فاتح راد ،و همکاران )2916 ،به تعریم این وایگهان
پرداخته و آنها را به صورت زیر تعریم میکنند:
رشتهای :2دامنهای از تحقیقهات علمهی کهه دارای جامعههای از متخصصهان ،فعالیهتهها ،مفهاهیم،
مهارتها و روشهای تحقیو متفاوت هستند.
بینارشتهای :4جابه جایی قوانین ،مفهاهیم و روش هها از یهک رشهته بهرای یهک ههدف خها

در

رشتهای دیگر و بعضا متفاوت
چند رشتهای یا تعدد رشتهای :9گرد هم آوردن رشتههای متفهاوت بهرای کهار کهردن روی یهک
مشکل یا هدف مشترک اما بدون یکپارچه شدن دیدگاههای مشترک
میانرشتهای :2یک رویکرد التقاطی که رشته های مختلم را برای حل مشکقت پیچیده ،احاطهه
بر روششناسیها ،روشها و دیدگاههای جهانی با یکدیگر یکپارچه مهیکنهد .میهانرشهتهای در واقهع
شیوهای تعاملی ،گویا ،اطقعاتمحور و کلنگر از اندیشیدن است .میانرشتهای بهرای حهل مشهکقتی
که باید حل شوند بسیار انعطافپذیر و سازگار است.
1. disciplinary
2. Cross-disciplinary
3. Multi-disciplinary
4. Inter-disciplinary
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فرارشتهای :2دستیابی به مجموعه مشترکی از قوانین ،روشها ،بدیهیات و یکپارچگی و همکاری
تمامی سطوح دانش در راستای یک هدف مشترک
امروزه علیرغم مشکقت فراوان ،رشتههای میانرشتهای به عنهوان یهک انقهقب )(Carp, 2001

در عرصه علمی جای خود را باز کردهاند و دیگر میانرشتهای به عنوان یک پدیده علمی مورد مطالعه
قرار میگیرد ).(Lynch, 2006

تحقیقات گویهای ایهن مطلها هسهتند کهه گهرایش بهه سهمت رشهتهههای میهانرشهتهای افههایش
چشمگیری داشته است .گاف در تحقیقات خود دریافت که  11درصد موسسات علمهی و دانشهگاهی
مورد مطالعه در برنامه آمهوزش عمهومی خهود از دورهههای میهانرشهتهای اسهتفاده مهیکننهد (Gaff,

) .1991نیوویل در بررسیهای خود ادعا کرد که رشد رشتههای میانرشتهای بیش از حد انتظهار بهوده
است ).(Newell & Klein, 1996

خورسندی در مطالعات خود ادعا میکند که بیش از چند دهه است که فعالیتهای بهینرشهتهای
در بسیاری از محیا های علمی مورد استقتال واقع شده است و امروزه تقریتاً  26درصد از دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی برنامههای آموزشی خود را بهه صهورت بهینرشهتهای ارائهه مهیکننهد (خورسهندی
طاسکوه .)2933 ،اما التوکا بها نگهاهی واقعتینانههتهر مهی گویهد در عمهل کمتهر از سهه دههه اسهت کهه
فعالیتهای بینرشتهای در عمل مطلوبیت عام یافته است ).(Lattuca, 2004

تهریو تفکر میانرشتهای به فضای علمی با چالشهای بسیاری روبهرو بوده و هست .از دههههای
گذشته تقش های فراوانی انجام گرفت تا پای فعالیتهای میهانرشهتهای بهه تحقیقهات دانشهگاهی بهاز
شههود .کتههاب رپکههو )4663(4بههه عنههوان پایهههای بههرای مطالعههات بعههدی نظیههر ) (Newell, 2007و
) (Szostak, 2002شد تا به دانشجویان بیاموزند که چگونه تحقیقات بینرشتهای انجام دهند .دو تهن
از پژوهشگران نشهان دادنهد کهه چگونهه مههارتههای مختلهم میهانرشهتهای را مهیتهوان در مقهاالت
دانشجویی شناخت ).(Wolfe & Haynes, 2003

ابهار های متعددی نیه در جهت فهم و روش پژوهش در مسائل میانرشتهای مطرح شهد .از جملهه
1. Trans-disciplinary
2. Repko
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آن جمعی از پژوهشگران مدلسازی را روشی مفید و کارامد برای پژوهشهای میانرشتهای دانستهاند
(نقره کار ،مظفر ،و نقره کار .)2931 ،اما آنچه که باید همواره در استفاده از این رویکهرد مهورد توجهه
قرار گیرد این است که عامل مهم در فهم و درک علوم میانرشتهای داشتن اندیشه باز ،توانایی پذیرش
نقطهنظرات دیگران و تعقیا افکار و سخنان آنان بهجای تعقیا یک نقطه نظر صرف و غیرقابل تغییهر
زمینههای مختلم علوم است ).(Szostak, 2007

با مروری بر ادبیات پژوهشی مطالعات میانرشهتهای در مهییهابیم کهه مطالعهات تجربهی انگشهت
شماری به بررسی چالش های گوناگون در مطالعات اینگونه رشتهها پرداختهاند (فاتح راد و همکهاران،
.)2916
در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا تأثیر متقابل بهین چهالشههای بهر سهر راه میهانرشهتهایهها
بازبینی و ایدهپردازی گردد .این مسئله از آنجا ناشی میشود که به اعتقهاد پژوهشهگران مقالهه حاضهر،
موانع و چالشها می توانند به صورت سیسهتمی بهرهم تهأثیر گذاشهته و شهدت یکهدیگر را افههایش یها
کاهش دهند .به عتارت دیگر ،گاهی توان تأثیرگذاری دو چالش بهه طهور ههمزمهان بها مجمهوع تهوان
تکتک آنها متفاوت است.
بر این اساس ابتدا با استفاده از کاوش در مقاالت و رویکرد های دیگر ،مدلی جامع از موانع ارائه
خواهد شد و در ادامه با اسهتفاده از روش دیمتهل خاکسهتری بهه بررسهی تهأثیر سیسهتمی چهالشهها بهر
یکدیگر پرداخته خواهد شد.

 -2پیشینه پژوهش
با جستجو در ادبیات موضوع چالشهای و موانهع میهانرشهتهایهها نظهرات مختلفهی را مهیتهوان
مشاهده نمود .برای مثال یکی از محققان در پژوهش خود عنوان کرده بود که "پرویهههای تحقیقهاتی،
محققان ،کسا و کارها و صاحتان مشاغلی را گرد هم مهیآورد کهه دارای زمینههههای قتلهی متفهاوتی
بودهاند ) .(Lau & Pasquini, 2004پهس در درون تهیم احتمهال تعهارج وجهود دارد" و همچنهین
پژوهشگری دیگر ادعا کرده بود که غلته بر این محدودیت و توافو بر اهداف از چهالشههای آغهازین
کارهای پژوهشی میانرشتهای به شمار میآید ).(Harris et al, 2008
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براکن و اوتون )4661(2نیه بر این باورند که درک مشترک ناشی از زبان مشهترک نقشهی حیهاتی
در ارتقا روابا متتنی راعتماد ایفا میکند .فقدان این زبان مشترک بین رشتههایی که قرار است کهاری
تلفیقی انجام دهند یکی دیگر از چالشهای پیش روی میانرشتهایها به شمار میآید.
مشکقت پیشرفت و ارتقاء شغلی در دانشگاهها نیه از مواردی است که در پژوهشها مورد توجه
قرار گرفته است( .فاتح راد ،جلیل وند ،و محمد زاده .)2916 ،همچنین موارد دیگهری همچهون یهافتن
مجقت برای انتشار نتایج پژوهش ،تحت فشار قرارگرفتن محققان توسا سایر همکهاران در مجموعهه
) (Harris et al, 2008نیه به عنوان چالشی دیگر در تحقیقات خودنمایی میکند.
عدم درک چالشهای روششناسی و بهتودهای صورتگرفته توسها محققهان میهانرشهتهای از
سوی افرادی که در رشتههای تخصصی فعالیت میکنند نیه یکی دیگر از موانع رشد میانرشتهایها بهه
حساب میآید .یکی دیگر از مشکقت وجود این سوال است که آیا تیم این کار را انجام مهیدههد یها
فرد ) .(Harris et al, 2008در پژوهشی دیگهر ) (Kandiko & Blackmore, 2008عنهوان کردنهد کهه
عناصر معرفهت شهناختی اجتمهاعی -فرهنگهی و عملهی -اداری چهالشههایی هسهتند کهه در کارههای
میانرشتهای به وقوع میپیوندد.
اسقتین و همکاران )4662( 4یکی از چالشهای مهم پیش روی مطالعات میانرشتهای را نیهاز بهه
ساختارهای حمایتی دانست .فلر )4662( 9مدعی شد زمانی که دانشجویان مسیر میهانرشهتهای را بهرای
رسیدن به درجه دکترا در پیش می گیرند در آینده قادر به کسا منصا علمی درخور توجهی نیستند.
همچنین مطالعات میانرشتهای اغلا مستلهم زمان ،تقش ابتکار و منابع مهالی بیشهتری نسهتت بهه
مطالعات تکرشتهای میباشد و ریسک شکست باالتری دارد ) (Tait et al, 2002و افرادی که خود
تجربه میانرشتهای دارند به ندرت در هیئتهای تصمیمگیرنده در مورد موضوعات تحقیقاتی حضهور
دارند.
خورسندی طاسکوه ( )2933در پژوهش خود موانع موجود بر سر راه رشتهههای میهانرشهتهای را

1. Bracken & Oughton
2. Slatin et al
3. Feller
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به سه دستهی کلی تقسیم کرده و هرکدام از دستهها را نیه با زیر دستههای خود مشخص کهرده اسهت.
این دستهها عتارتند از:
 .1موانع سازمانی:

 .2.2موانع مدیریتی :این موانع که هنری نیه بر آن تأکید دارد ) (Henry, 2005از آنجا پدیدار
میشود که فعالیت ها و پژوهشههای میهانرشهتهای ،بهه صهورت ناخودآگهاه سهاختارههای
دانشگاهی و هنجارهای سنتی آکادمیهک را دچهار چهالش مهیکنهد و از ایهن رو در اغلها
موارد با ممانعت و نارضایتیهای مدیریتی روبهرو هستند.
.2.4

موانععع بروکراتیعع

اداری :بههه دلیههل نهادینههه نتههودن سههاختارهای اجرایههی ،فعالیههتهههای

میانرشتهای با موانع بروکراتیک همچون مسئله محاسته و پرداخت حقهو اعضهای هیئهت
علمی برای دورههای میانرشتهای مواجه میشود.
 .2.9مانع استقالل علمی :چنانچه افراد بخواهند در زمینههای میانرشهتهای فعالیهت کننهد بایهد از
گروه آموزشی (دپارتمان) اجازه بگیرندکه در غیهراینصهورت بها مسهائلی همچهون تهأمین
نیروی انسانی ،مشکقت ارتقا و حتی توبیخ روبهرو میشوند.

 .2.2هزینهبری و زمانبری :این مورد ناشی از نگاه تکنهوکرات گرایانهه اسهت کهه بودجههههای
آموزشی را بخشی از ههینههای مصرفی میداند .دورههای میانرشتهای ههینهبهر بهوده و بها
نگاه مرسوم تهیه بودجه برای آنها مقرون به صرفه نیست.
 .2موانع حرفه ای:

 .4.2بیتجربگی حرفهای :فعاالن شهرکتکننهده در ایهن حهوزه در سهاختارههای سهنتی پهرورش
یافتهاند.

 .4.4خودبرتربینی روشی :استفاده از روش های کمی ،به این دلیل که تصور میشود که علمیتر
و پژوهشیتر است.
 .4.9ارزیابی غیرعلمی :ضمن پیچیهدگی فراینهد ارزیهابی ،اسهتفاده از شهاخصهها ،رویکهردهها و
روشهای سنتی بر عمو این مشکل میافهاید.
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 .4.2نشر غیرحرفهای :عدم نفوذ و اعتتهار در نشهر بهینرشهتهای و عهدم اسهتقتال نشهر رشهتهای از
دستاوردهای بینرشتهای
 .4.2بازار کار و اشتغال :ضمانت شغلی الزمی برای فارغالتحصیقن وجود ندارد.

 .3موانع فرهنگی – اجتماعی:
 .9.2تسلط فرهنگ رشتهای :فقدان تفاهمات نگرشی میان صاحانظران رشتهههادر فعالیهتههای
میانرشتهای و وجود تعصتات رشتهای از موانع دیگر به حساب میآید.

.9.4

باور های آکادمی

دانشگاهی درون حوزهای :یکی از مشکقت نهادینه شدن ایدئولوییها

و باورهای رشتهای در محیاهای علمی و دانشگاهی است.

 .9.9پایداری انتظارات رشتهای :میانرشتهایها همواره با این چالش روبهرو هستند کهه چگونهه
تصویری عمل گرایانهتر و واقع بینانهتر از فعالیت های خود به عققمنهدان نشهان دهنهد و از
معضقت ساختار سنتی رشتهای خقصی یابند.
 .9.2مشارکتگریزی :فقدان روحیهه همکهاری گروههی و تشهریک مسهاعی جهدی در تهدریس
دورهها در بین اساتید دانشگاهی یکی دیگر از موانع است.
به صورت شماتیک متاحث خورسندی ( )2933را میتوان در قالا شکل  2مشاهده نمود.

440

بررسی تأثیر سیستمی موانع و چالشهای مطالعات میانرشتهای با استفاده از روش دیمتل خاکستری

شکل  .1مدل چالشهای میانرشتهای خورسندی()1311

در پژوهشی دیگر (بقغت )2916 ،مقولههای سهگانهای عنوان شده و چالشهای میانرشتهای را
دستهبندی نموده است .جدول  2دستهبندی مربوطه را نشان میدهد.
جدول  .1دستهبندی چالشهای میانرشتهایها (بالغت)1331 ،

مولفهی مربوطه

اقتصادی

موضوعات مربوط به هر مولفه


وجود فرصت محدود اقتصادی جهت پژوهش



آشنایی محدود مسئوالن اقتصادی با این رشتهها



آماده نتودن بستر اقتصادی جامعه



سیاستهای بینالمللی در زمینه اقتصادی




فرصتهای محدود اشتغال بخشهای دولتی و خصوصی برای فارغالتحصیقن
توجه کم به رشتهها در برنامهریهی های اقتصادی و ناشهناخته بهودن ایهنگونهه
رشتهها در اقتصاد کشور
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موضوعات مربوط به هر مولفه

مولفهی مربوطه



تقش محدود در معرفی رشتههای میانرشتهای



تأثیر محدود در مسائل اجتماعی


فرهنگی -آموزشی

بومی نتودن



آشنایی کم مسئوالن فرهنگی با رشتههای میانرشتهای



احساس نیاز کمتر جامعه نستت به بقیه رشتهها



بروکراسی اداری



تأثیر تصمیمات بین المللی در زمینه اجتماعی و آشنایی محدود عامه مردم



برنامههای درسی مصوب



کمتود استاد و پژوهشگر



شناخته نشدن میانرشتهایها در مجامع علمی



توجه کمتر به گرایشهای بینرشتهای



آموزشی

آشنایی کم متخصصان دیگر رشتهها با رشتههای میانرشتهای

کمتود فضا و امکانات
کمتود شرایا پژوهش



کمتود بورسیه و فرصتهای مطالعاتی



کمتود سمینار ،کنفرانس و جلسات



توجه کم وزارت آموزش و پرورش



تقش محدود اساتید



تقش محدود دانشجویان



تأثیر سیاستهای بین المللی و کمتود موسسههای علمی و پژوهشی
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 -3روششناسی
 1-3اعداد خاکستری
ایههن مفهههوم اولههین بههار توسهها دنهه

مطههرح شههد ) (Deng, 1989و پههس از ان توسهها

دیگر پژوهشگران توسعه داده شد ) .(Liu et al, 2005اگر سیاه نمایانگر اطقعاتی کامقً ناشهناخته و
سفید شامل اطقعاتی کامقً روشن و واضح باشد ،خاکستری اطقعاتی است که تها حهدی معلهوم و تها
حدی نامعلوم است .سیستمی که حاوی اطقعات خاکستری باشد را سیستم خاکستری نامند .در شکل
 4شمایی از مفهوم سیستم خاکستری را میتوان مشاهده نمود ).(Kamfiroozi et al, 2012

شکل .2سیستم خاکستری

عدد خاکستری عددی است که مقدار دقیو آن نامشخص است اما بازهای که مقدار آن را در بهر
دارد شناخته شده است .اعداد خاکستری به سه صورت از بهاال بیکهران ،از پهایین بهیکهران و از بهاال و
پایین کراندار نمایش داده میشوند:
)G[a, a ], G (, a ], G[a, 

تفاوت اساسی اعداد خاکستری با اعداد فازی این است که در اعداد خاکستری مقدار دقیو عدد
نامعلوم است؛ اما بازهای که آن را در بر دارد معین است .اما در اعداد فازی ضمن اینکه عهدد در یهک
بازه تعریم میشود؛ اما مقدار دقیو بال چپ و راست بازه معلوم نیست .این تفاوت باعث مهیشهود تها
کارکردن با اعداد خاکستری راحتتر از کارکردن با اعداد فازی باشد.

 1-1-3عملگرهای خاکستری
فرج کنیم ]  A[a, a ], B[b, bدو عدد خاکستری باشهند ،در ایهن صهورت جمهع،
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تفریو ،ضرب ،تقسیم ،قرینه و معکوس دو عدد خاکستری بهصورت زیر محاسته میشود:
جمع دو عدد خاکستری

] A   B[a  b, a  b

()1
قرینه یک عدد خاکستری

] A[a , a

()2
تفریق دو عدد خاکستری

] A  B  A  ( B) [a  b , a  b

()3
معکوس یک عدد خاکستری

1 1
A1   ,  , a.a  0
a a 

()4
ضرب دو عدد خاکستری

()5

A B min{a.b, a .b, a.b , a .b }, max{a.b, a .b, a.b , a .b }

تقسیم دو عدد خاکستری

 min{a / b , a / b , a / b , a / b }, 
A
 A B 1  

B
 max{a / b , a / b , a / b , a / b } 

()6

فاصله بین دو عدد خاکستری
فرج کنیم  Fمجموعه اعداد خاکستری باشهد .نگاشهت
عدد خاکستری گوییم هرگاه دارای شرایا زیر باشد:

d (A , B )  0 )2

d (A , B )  d (B , A ) )4

 )9برای هر عدد خاکستری دلخواه  C داشته باشیم
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)d ( A, B)  d ( A, C)  d (C, B

تابع زیر را به عنوان فاصله بین دو عدد خاکستری در نظر میگیریم:

()7

(a  b )2  (a  b )2

1
2



L (A , B )  2

به راحتی میتوان ثابت کرد شرایا سهگانه فو در مورد این رابطه صاد است.

 2-3بیمقیاسسازی ماتریس اعداد خاکستری
فرج کنیم ماتریس تصمیمگیری ما بهصورت زیر باشد:

()8

}S  {uij () uij ()  (uij , uij ),0  uij  uij , i  1, 2,..., n, j  1, 2,..., m
برای بیمقیاسسازی ماتریس از روش زیر استفاده میکنیم:
برای مقادیر از نوع سود:

()9

،

uij  u j

j

u u
*
j

, xij 

uij  u j

j

u u
*
j

xij 

و برای مقادیر از نوع ههینه:
u *j  uij

()11


j

u u
*
j

, xij 

u *j  uij

j

u u
*
j

xij 

در معههادالت فههو }  u j*  max1i n {u ijو }  u j  min1i n {u ijهسههتند .در حههالتی کههه
 u *j  u j  0باشد ،این شاخص یک شاخص بیتهأثیر اسهت و مهیتهوان آن را از مهاتریس حهذف
کرد.

)  xij  ( xij , xijیههک عههدد خاکسههتری در بههازه ] [0,1اسههت .در حههال حاضههر مههاتریس

تصمیمگیری ما به شکل استاندارد زیر تتدیل شده است:
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x1n 




xmn 

 3.3روش دیمتل

x12

 x11

x
R   21


 xm1

1

تکنیک دیمتل در سال  2112مطرح شد .این تکنیک به منظور شناسایی و طراحی مدلهایی برای
مسائل پیچیده اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی با رویکردی سیستمی تدوین یافت .برآمد این تکنیهک بهه
صورت ساختاردهی به اطقعات و شناخت شدت ارتتاطهات فهی مهابین متغیرهها بها اسهتفاده از مقهادیر
عددی و نقشهای از روابا علی و معلولی میباشد .گامهای پیادهسازی این تکنیک به شرح زیهر اسهت
):(Zhou et al, 2011) .(Chun, 2012), (Chang et al, 2011

گام اول -ابتدا عوامل مؤثر بر سیستم با استفاده از روشهایی همچهون طوفهان فکهری ،مطالعهات
کتابخانهای ،فکرنویسی ،دلفی و  ...استخراج میشوند.
گام دوم -با استفاده از نظرات خترگان ماتریس تأثیرگذاری اعضا بر یکدیگر بهدسهت مهیآیهد.
این ماتریس به شکل زیر است که در آن  Zijبیانگر شدت تأثیر عامل  iبر عامل  jمیباشهد .هرکهدام از
اعضای این ماتریس برابر با میانگین نظرات خترگان است.

...
 z11•z12 •••••z
1n 
 z •z •••••z

...
1n 
 21 22
•••Z  .
•••••••.
...
. 


•••••••.
...
. 
•••.
 zm1•zm 2 •••••z

...
mn 

گام سوم -با نظر خترگان مقادیر ماتریس که میهان آن از حد معینی کمتر است حذف مهیشهوند
(صفر در نظر گرفته میشود).
1. DEMATEL
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گام چهارم -جمع سطری درایه ههای مهاتریس محاسهته شهده و بیشهترین آن انتخهاب مهیشهود و
معکوس آن در درایههای ماتریس ضرب میشود.
گام پنجم -مجموعه دنتاله نامحدود از اثهرات مسهتقیم و غیرمسهتقیم (تهوام بها کلیهه بازخورههای
ممکن) از فرمول زیر محاسته میشود.

) M (I  M t
 M ( I  M ) 1
I M

()11

S  M  M 2  ...  M t 
lim M t  0
t 

ماتریس  Sنشان دهنده شدت اثر نستی حاکم بر روابا مسهتقیم و غیرمسهتقیم موجهود در سیسهتم
است.
گام ششم Ri -برابر با مجموع سطر  iماتریس  Sو بیانگر شدت اثرگذاری کل عامل  iبر سیستم و
 Jiبرابر با جمع ستون  iماتریس  Sو نشانگر شدت اثرپذیری کل عامل  iاز سیستم است.
 R+Jبردار برتری برای هر یک از عوامل تشهکیلدهنهده سیسهتم و وزن آن عامهل در سیسهتم را
نشان میدهد و معرف مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عامل مورد نظر در سیستم است.
 R-Jمقدار نهایی اثرگذاری عامل مورد نظر را مشخص میکند .چنانچه این مقهدار مثتهت باشهد،
عامل "اثر گذار" شناخته شده و به عنوان "علت" ذکر میگردد و در غیر این صورت عامل "اثرپذیر"
شناخته شده و به عنوان "معلول" شناخته میشود.
گام هفتم -یک دستگاه مختصات دکارتی رسم شهده و بهرای ههر عامهل مختصهاتی بهه صهورت
) (R+J, R-Jدر نظر میگیریم.
در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش مطالعات کتابخانهای چالشها اسهتخراج شهده و در یهک
نمودار علی و معلولی (استخوان ماهی) شکل میگیرند .سپس مدل تأثیرگذاری عوامل و شدت تأثیرها
بوسیله گروه ختره (گروه کانونی) ارزشگذاری میشود .ارزشگهذاری بهه اعهداد خاکسهتری تتهدیل
شهده و پهس از آن بهها اسهتفاده از روش دیمتههل ،اهمیهت عوامهل و تأثیرگههذاری و تأثیرپهذیری عوامههل
استخراج میشود.
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مسیر این پژوهش در قالا شماتیک ،در شکل  9قابل رویت است.

شکل  .3مسیر پژوهش

 -0یافتهها
در این پژوهش ابتدا ادبیات موضوع مورد واکاوی قرار گرفت و شاخصهههای متعهدد اسهتخراج
شد .سپس با دستهبندی عوامل رابطه علی و معلولی با استفاده از نمودار استخوان ماهی بهین مقهوالت و
مولفههای اصلی برقرار شد .جدول  4نمایانگر شاخصهها و مقوالت به صورت دسته بندی شهده اسهت.
همچنین شکل  2نمودار استخوان ماهی عوامل را به تصویر کشیده است.
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جدول  .2شاخصههای استخراج شده از ادبیات موضوع و دستهبندی آنها ذیل مقوالت
شاخصهها

مقوالت



وجود فرصت محدود اقتصادی جهت پژوهش



آشنایی محدود مسئوالن اقتصادی با این رشتهها


موانع اقتصادی

آماده نتودن بستر اقتصادی جامعه



سیاستهای بینالمللی در زمینه اقتصادی



توجه کم به رشته در برنامهریهیهای اقتصادی و ناشناختهبودن اینگونه رشتهها در
اقتصاد کشور

موانع فرهنگی-
اجتماعی



آشنایی کم متخصصان دیگر رشتهها با رشتههای میانرشتهای



تقش محدود در معرفی رشتههای میانرشتهای



تأثیر محدود در مسائل اجتماعی




آشنایی کم مسئوالن فرهنگی با رشتههای میانرشتهای



احساس نیاز کمتر جامعه نستت به بقیه رشتهها



تأثیر تصمیمات بینالمللی در زمینه اجتماعی و آشنایی محدود عامه مردم



پایداری انتظارات رشتهای



برنامههای درسی مصوب



کمتود استاد و پژوهشگر


موانع آموزشی

بومی نتودن

شناخته نشدن میانرشتهایها در مجامع علمی



توجه کمتر به گرایشهای بینرشتهای



کمتود سمینار ،کنفرانس و جلسات




توجه کم وزارت آموزش و پرورش
کمتود مؤسسههای علمی و پژوهشی
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مقوالت

موانع سازمانی

شاخصهها



موانع مدیریتی



موانع بروکراتیک اداری



تأثیر سیاستهای بین المللی



مشکقت پیشرفت و ارتقا شغلی در دانشگاهها



یافتن مجقت برای انتشار نتایج پژوهش



تحت فشار قرارگرفتن محققان توسا سایر همکاران در مجموعه

موانع علمی و



آکادمیک



تسلا فرهن



نهادینه شدن باورهای آکادمیک دانشگاهی درون حوزهای

موانع حرفه ای

مانع استققل علمی
رشتهای



مشارکتگریهی دانشجویان و اعضا هیئت علمی



بیتجربگی حرفهای



خود برتربینی روشی



ارزیابی غیر علمی



عدم درک چالشهای روششناسی و بهتودهای صورتگرفته توسا محققان
میانرشتهای از سوی افرادی که در رشتههای تخصصی فعالیت میکنند

موانع مفهومی


فقدان درک و زبان مشترک بینرشتههایی که قرار است کاری تلفیقی انجام دهند



نیاز به ساختارهای حمایتی



عدم استفاده از میانرشتهایها در هیئتهای تصمیمگیری



عدم وجود ضمانت شغلی الزم برای فارغالتحصیقن

موانع اجرایی-



پشتیتانی



کمتود شرایا پژوهش



کمتود بورسیه و فرصت مطالعاتی

کمتود فضا و امکانات
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شاخصهها

مقوالت



وجود تعارج در تیمهای کاری ناشی از دیدگاههای متفاوت

موانع درونی-



زمانبر بودن کارهای میانرشتهای

ذاتی



ههینه بر بودن مطالعات میانرشتهای



ریسک شکست باالتر نستت به مطالعات رشتهای

شکل  .0نمودار استخوان ماهی مقوالت و مولفه اصلی
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گراف تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر به صورت شکل  2قابل ترسیم است.

شکل  .5گراف تأثیر گذاری عوامل بر یکدیگر

ماتریس تأثیر گذاری عوامل بر یکدیگر (ماتریس  )Zدر جدول  9مشاهده میشود.

411

موانع درونی -ذاتی
موانع اجرایی -پشتیبانی
موانع مفهومی
موانع حرفه ای
موانع علمی و آکادمی
موانع سازمانی
موانع آموزشی
موانع فرهنگی -اجتماعی
موانع اقتصادی

0
][0.51,0.59
0
0
0
][0.82,0.88
0
0
0

موانع اقتصادی

0
0
0
0
][0.53,0.63
][0.49,0.57
][0.38,0.47
0
][0.44,0.53
موانع فرهنگی -اجتماعی

0
0
0
][0.47,0.58
][0.36,0.54
0
0
0
0

موانع آموزشی

0
][0.51,0.62
0
0
0
0
][0.52,0.68
0
][0.43,0.54

موانع سازمانی

0
][0.36,0.48
0
0
0
][0.19,0.28
0
][0.62,0.68
0
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جدول  .3ماتریس Z

411
موانع علمی و آکادمی

موانع درونی -ذاتی
موانع اجرایی -پشتیبانی
موانع مفهومی
موانع حرفه ای
موانع علمی و آکادمی
موانع سازمانی
موانع آموزشی
موانع فرهنگی -اجتماعی
موانع اقتصادی

0
0
0
0
0
0
0
0
0

موانع حرفه ای

0
0
0
][0.61,0.73
][0.39,0.49
0
0
0
0

موانع مفهومی

0
0
0
0
0
0
][0.17,0.26
0
0
موانع اجرایی -پشتیبانی

0
][0.37,0.41
0
0
0
][0.54,0.64
][0.44,0.52
0
][0.63,0.72
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موانع درونی -ذاتی

411

411

0

][0.4087,0.4061

0

][0.0376 ,0.0438

0

][0.2720,0.2998

0

][0.0846,0.0997

0

][0.0550 ,0.0807

0

][0.2442,0.2621

0

][0.3620 ,0.3895

0

][0.0777,0.0953

0

][0.3026,0.3452

0

][0.0377,0.0470

0

0

0

0

0

][0.0596,0.0732

0

][0.3155,0.3260

0

][0.0047,0.0091

0

][0.0210,0.0295

0

][0.4287,0.4405

0

][0.0913,0.1046

][0.0764,0.1058

][0.4614,0.4600

][0.3848,0.4164

][0.0239,0.0312

][0.4237 ,0.4264

][0.0175,0.0299

][0.0039,0.0072

][0.0883,0.1175

][0.0055 ,0.0088

][0.0021,0.0037

][0.2212,0.2407

][0.0492,0.0580

][0.0313,0.0397

][0.0693 ,0.0709

][0.0261,0.0298

0

0

0

0

0

][0.1230,0.1349

][0.2496,0.2736

][0.1590,0.1874

][0.3517 ,0.3341

][0.1324,0.1406

][0.0650 ,0.0965

][0.1133 ,0.1210

][0.3274 ,0.3796

][0.0203 ,0.0284

][0.2463,0.2686

][0.2042 ,0.2653

][0.0454,0.0640

][0.0289,0.0438

][0.0639,0.0781

][0.0241,0.0329

][0.3629,0.3975

][0.4537,0.4626

][0.3562,0.3972

][0.1136,0.1170

][0.3460,0.3644

][0.0314 ,0.0444

][0.4621,0.4289

][0.1583,0.1746

][0.0098 ,0.0131

][0.1025 ,0.1033
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ماتریس  Sدر جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  .0ماتریس S
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مقادیر  R+Jو  R-Jبرای هریک از عوامل به صورت جدول  2دیهده مهیشهود .در شهکل  1نیهه
میتوان نمایش گرافیکی جدول  2را مشاهده نمود.
جدول  .5مقادیر  R+Jو R-J
R-J

R+J

-0.124

2.5487

موانع اقتصادی

1.3939

2.7334

موانع فرهنگی -اجتماعی

-0.899

2.3916

موانع آموزشی

-0.5615

3.1523

موانع سازمانی

0.2011

2.6177

موانع علمی و آکادمیک

-0.9589

0.9589

موانع حرفه ای

0.8053

0.8053

موانع مفهومی

-1.7944

2.1431

موانع اجرایی -پشتیتانی

1.9376

1.9376

موانع درونی -ذاتی

2.5
موانع درونی -ذاتی

2
1.5

موانع فرهنگی -اجتماعی
موانع مفهومی

موانع علمی و آکادمیک
3

4

1

موانع علمی و آکادمیک
2

0
1

موانع سازمانی
موانع آموزشی

0.5

موانع حرفه ای

0

-0.5
-1
-1.5

موانع اجرائی -پشتیبانی

-2

شکل  .6مقادیر  R+Jو  R-Jدر مختصات دکارتی
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نتیجهگیری
در سالهای اخیر مطالعات میانرشتهای رشد چشمگیری داشته اند .این رشد ناشی از عدم توانایی
رشتهایها در حل مسائل بینرشتهای و همچنین جذابیت خا

بینرشتهایها بهوده اسهت .ههدف ایهن

پژوهش بررسی چالشهای پیش روی میانرشتهایها بود که این عوامل به صورت دسهتهههای نههگانهه
دستهبنهدی شهد .در ادامهه بها اسهتفاده از روش دیمتهل خاکسهتری بهه بررسهی تهأثیرات موانهع و تعیهین
اثرگذارترین آن ها پرداخته شد .عوامل به دو صورت عهواملی کهه در بهین موانهع نقهش کلیهدی بهازی
میکنند و عواملی که نقش علی و معلولی دارند دستهبندی شدند.
با توجه به جدول  2میتوان مهمترین بازیگران در سیستم تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را با صورت
زیر از بیشتر به کمتر مرتا نمود.
 .2موانع سازمانی
 .4موانع فرهنگی -اجتماعی
 .9موانع علمی و آکادمیک
 .2موانع اقتصادی
 .2موانع آموزشی
 .1موانع اجرایی -پشتیتانی
 .1موانع درونی -ذاتی
 .3موانع حرفهای
همچنین میتوان گفت که عوامل به ترتیا زیر دارای تأثیرگذاری بیشتری هستند:
 .2موانع درونی -ذاتی
 .4موانع فرهنگی -اجتماعی
 .9موانع مفهومی
 .2موانع علمی و آکادمیک
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 .2موانع اقتصادی
 .1موانع سازمانی
 .1موانع آموزشی
 .3موانع حرفهای
 .1موانع اجرایی -پشتیتانی
موانع درونی -ذاتی ،موانع فرهنگی -اجتماعی ،موانع مفهومی و موانع علمی و آکادمیک را بایهد
جهو دستهی علت دستهبندی نمود و موانع اقتصادی ،موانع سازمانی ،موانع آموزشی ،موانع حرفه ای و
موانع اجرایی -پشتیتانی نیه جهء دستهی معلول به حساب میآیند.
به عتارتی می توان گفت با تغییر در علل می توان وضعیت سیستم را تها حهدود زیهادی دگرگهون
کرد .در بین علل شاید ایجاد تغییر در موانع درونی -ذاتی و موانع مفهومی قدری مشکل و تا حهدودی
غیرممکن باشد .اما احتماال با ایجاد تغییر و رفع موانع فرهنگی -اجتماعی و موانهع علمهی و آکادمیهک
که نستتا تغییر آنها آسانتر به نظر میرسد ،بتوان توان عمومی تأثیرگذاری موانع را تها حهدود زیهادی
کاهش داد .در این راستا برگهاری کنفرانسها ،نمایشگاهها ،کرسیهای نظریهپردازی ،همایشهها و ...
در پیشترد این اهداف میتواند مؤثر باشد.
در عین حال با توجه به عناصری که در سیستم نقش داد و ستد بیشهتری دارنهد موانهع فرهنگهی-
اجتماعی و موانع علمی و آکادمیک به ترتیا در رده دوم و سوم هستند که قتل از آنها موانع سازمانی
جای گرفته است .با این حساب می توان به صورت کلی برای قطع و یا کاهش اثر زنجیرهی تأثیر موانع
بتوان موانع سهگانه مطرح شده را به عنوان اساسیترینها بیان نمود.
با توجه به تحلیلهای صورت گرفته مهمترین موانع که میتوان بر روی آنها بیشتر عمل نمود و به
نتیجه بهتری دست یافت عتارتند از:


موانع فرهنگی -اجتماعی



موانع علمی و آکادمیک



موانع سازمانی
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بر این متنا پیشنهادات زیر ارائه میشود:
جهت رفع و یا کاهش اثر موانع فرهنگی -اجتماعی
 .2شناساندن بیشتر رشتههای میانرشتهای به فضای آموزش و پرورش.
 .4شناساندن میانرشتهایها به صنایع و سازمانها.
 .9تتلیغ و طرح بحثهای بینرشهتهای در میهان دانهشآمهوزان و ایجهاد زمینهه آشهنایی و
انگیهه در گرایش به این گونه رشتهها.
جهت رفع و یا کاهش اثر موانع علمی و آکادمیک:
 .2شناساندن بیشتر رشتههای میانرشهتهای بهه فضهای آمهوزش و پهرورش و دانشهگاهی و
آکادمیک.
 .4راهاندازی نشریات با موضوعات میانرشتهای و تشویو نشهریهههای فعهال جههت ابهقغ
فراخوان مقاله با موضوعات میانرشتهای.
 .9برگهاری کنفرانسها ،همایشها و کارگاههای آموزشی با موضوعات میانرشتهای.
 .2برگهاری کرسیهای ایدهپردازی و گسترش و تعمیو ایدههای مطهرح شهده در حهوزه
مطالعات میانرشتهای در فضاهای آکادمیک
 .2ایجاد رشتهها و دانشکدههایی با رویکردهای میانرشتهای.
 .1تشههکیل هیئههتهههای تصههمیمگیههری بهها حضههور متخصصههان و اندیشههمندان رشههتهای و
میانرشتهای و طرح لهوم بازنگری متون درسی.
جهت رفع و یا کاهش اثر موانع سازمانی:
 .2پیشنهاد ایجاد فعالیت در برنامه ساالنه سازمانها و نهادههای علمهی در زمینهه مطالعهات
میانرشتهای
 .4تخصیص و افهایش بودجه برای مطالعات میانرشتهای.
 .9طرح و تصویا رشتههای میانرشتهای در ساختارهای باالسری
 .2ایجاد هیئتهای اندیشه ورزی بینرشتهای جهت ایجاد و شکلدههی فضهای گفتمهانی
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در این حوزه
بر این اساس لهوم سیاستگذاری ها و انجام مطالعات بیشتر در این حوزه به وضوح دیده مهیشهود.
در پژوهشهای آتی ،پژوهشگران میتوانند به صورت مهوردی بهه مطالعهه میهانرشهتهایهها و موانهع و
چالشهای خا

آنها پرداخته و راهکارهای الزم جهت برونرفهت از ایهن مشهکقت را بیهان نماینهد.

همچنین می توان راهکارهای ارائه شده در این پژوهش را اجرایی نموده و به وضهعیت اثرگهذاری آن،
قتل و پس از اجرا پرداخت .الزم است تا در پژوهشی مستقل به بررسی دقیوتری در حوزه کم و کیم
گسترش فعالیتهای میانرشتهای در سالهای اخیر پرداخته و فعالیتهای صورتگرفته در ایهن حهوزه
به صورت آماری تتیین گردد .همچنین نیاز است بهه فرصهتههای فهراروی حهوزهههای میهانرشهتهای،
فرایندهای پیادهسازی ،استراتژیهای گسترش فعالیت در این حوزه ،الهامات مورد نیاز جهت گسهترش
اینگونه فعالیتها پرداخت.

منابع
بالغت ،س .ر .)0931( .بررسی چالشهای توسعه علوم انسانی و میان رشتههای آن در ایران .فصلنامه مطالعات
میانرشتهای در علوم انسانی.023-001 ،)4(9 ،
خورسندی طاسکوه ،ع .)0931( .گفتمان میانرشتهای دانش .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت
علوم.
خورسندی طاسکوه ،ع .)0933( .میانرشتهای و مسائل آن در آموزش عالی .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی،
.010-38 ،)2(0
فاتح راد ،م ،.جلیل وند ،م .ر ،.و محمد زاده ،م .)0931( .بررسی نظری و تجربی انگیزهها و چالشهای انجام مطالعات
میانرشتهای با تأکید بر روش شناسی میانرشتهای .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی-38 ،)0(4 ،
.000
ملکی ،ح .)0931( .برنامه درسی راهنمای عمل (نسخه ویرایش دوم) .مشهد :پیام اندیشه.
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Abstract
In recent years, the attitude toward interdisciplinary fields is accelerated. But
there is a need to focus on the obstacles ahead of these studies and species. The aim
of this study is to evaluate the challenges and obstacles that are facing with the
interdisciplinary studies. In this study, the effects and ranking of factors are studied
using gray DEMATEL method as a systematic method. Nine classes gathered as the
basic factors. besides, a systematic model presented about the factors action by
affecting and affected factors. The results indicated that organizational, socialcultural, scientific, and academic factors have the greatest impact on the system of
challenges. Finally, there are some recommendations to reduce the impact of the
challenges which showed that policy making and more regard are very vital in this
area.
Keywords: Interdisciplinary Studies, Challenges and Obstacles, DEMATEL
Method, Grey System.
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