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KHoA Hec M HOr rHÉ ctöl

Mucv¡ uÄ¡vl t-uAru oÈ
vÈ ncHlÊru cúu xuvÊÑ r,lcÀr,¡n cün

cERTRUDE HTRScH HADoRtt vÀ cQNc sU

Nhan bài ngày: 25/1/2018; du'a vào biên tQp: 26/1/2018; duyet däng: 25/A2U8

Câm nang nghiên cu'u xuyên ngành
(H andbook of Transdisciplinary Research)

do Getrude Hirsch Hadorn và công sqr

biên tfp, xuát bån nám 2007, là mQt

công trình duEc nhièu nguoi sù dr¡ng

và trích dãn. Trong dó, chuong cuéi

cùng sé 29 do Urs Wiesmann và cQng

sr-r viét có nhan dè fãng cvùng nghiên

cúu xuyên ngành: ttttOt tóng hEp 15

tuan dè (Enhancing Transdisciplinary

Research: A Synfhesis in Fifteen

Propositions). Chuong này tðng t<Ct
.t

nQi dung cuôn sách duói dqng nhúng

luân cfè vè nghiên cúu xuyên ngành.

Các tác giå trinh bày 15 luqn dè trong

3 nhóm. Nhóm thú nhát gòm 6 luân dè

dàu tiên, liên quan dén dinh nghia,
phqm vi, quá trình và dàu ra cùa

xuyên ngành. Nhóm hai gòm 6 luân dè

ViÇn Khoa hec xã hQi vùng Nam Bô.

eÙt rHÉ cuoNc.
(Gióithiêu, biên dich)

tiép theo (luân dè 7 dên 12) dè câp

dén cách xuyên ngành vuEt qua trÖ
ngqi. Nhóm cuéi gòm 3 luân dè còn lai

dè cqp nhûng thách thúc khoa hgc,

dinh chê khoa hgc và xã hq¡ dé¡ vó¡

xuyên ngành. Duóidây, tôi phðng dich

15 luân eè do Urs Wiesmann và công

sqr trinh bày.

LuQn dê 1. Ðinh nghîa nghiên cúu
xuyên ngành

Nghiên cúu xuyên ngành là nghiên

cúu bao gôm sr,r hEp tác trong công

dông khoa hgc và mqt sq/ tranh luân

giúa nghiên cúu và xã hQi. Do dó,

nghiên cúu xuyên ngành vugt bð

nhúng ranh giói giúa các bQ mon và

giûa khoa hgc vói các lînh vçrc xã hQi

khác và bao gòm sr,r thåo lufn vè các

s\r kiên, thr,rc tiên và giá tri. 
'LuQn AC Z. enqm vi tiên quan

Nghiên cúu xuyên ngành là möt hình
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thái thích hqp cüa nghiên cúu dê tim
kiém nhûng giäi pháp dr,ra trên khoa
hgc cho nhûng ván dè trong thê giói
th$c (hay thé gíói séng, life-world) có
dQ phúc tap cao theo nghïa có nhúng
sçr kiÇn không chåc chån, nhúng giá
tri và các bên xã hçi liên quan. Thông
qua kêt nél giCra tri thúc khoa hgc và
tri thúc xã h0¡, nghiên cúu xuyên
ngành cåi thiÇn dáng kê chát tucrng,
sçr chåp nhân và tính bèn vûng cùa
giåi pháp. Tuy nhiên, thåo lufln vè các
sqr kiên, thçrc tiên và giá tr! là liên tqc
khi dua két quå ra thuc tê trong thê
giói thçrc cûng nhu trong cQng dòng
khoa hoc.

LuQn Aè S. Up c|i tçp lai quá trinh
Nghiên cúu xuyên ngành hàm f không
duEc xác dlnh truóc bån chát chính
xác cùa mQt ván dè muén tiép cqn và
giåi quyêt, và càn minh dinh nhu cåu
theo léi hqp tác giúa các bên liên
quan dén tir khoa hoc và tùr thê giói
thr,rc. Oè tang khà nãng dinh nghia
tinh sâu ván dè cüng nhu cùng cam
kêt trong viÇc giài quyét hoic giåm
thiêu ván dè, nghiên cúu xuyên ngành
fet néi viÇc nhfln diên và cáu trúc hóa
ván dè, tim kiém giåi pháp, và dua kêt
quâ vào thuc tiõn, két néi nhirng cái
dó trong mQt quá trinh nghiên cúu và
thuong luEng läp di lãp lai. Nhu vây,
xuyên ngành tháo bð quy trình truyên
théng di tu nghiên cúu dên hành döng.

LuQn de ¿. Cec hinh thai tri thúc
Liên quan dên bån cnát tiep cân trong
nghiên cúu xuyên ngành, không duqc
xác dinh tru,óc bö quy tác cùa các bQ

môn tham gia và nguòn lçrc dén tu

khoa hoc tr,r nhiên, công nghÇ, xã hQi

và nhân vän cüng nhu tûr thé giói thçrc.
Chi trong quá trinh nghiên cúu mói
xác dinh tri thúc nào phåi duEc théng
hop, sän xuát và liên két các tri thúc
hÇ théng, tri thúc mçrc tiêu và tri.thúc
,.t -t,þren oot.

Luân dè này nêu lên 3 kiêu tri thúc,
nên tôi tháy càn giåithích ngån gqn vè
chúng trong quan niÇm cùa xuyên
ngành. Tri thúc hê théng (systems
knowledge) liên quan dén câu höi vê
cQi nguòn và sLr phát triên cúa mQt

Í *À . I t.a avan oe nao do va ve vtec dtên glái vân
dè áy trong thé giói thçrc. Nó bao hàm
cà viêc tim hiêu nhúnq hoàn cänh ån
duói sçr tòn tai cùa ván dC. Tr¡ tfrúc
mçrc tiêu (target knowledge) nhåm trå
lòi ván dè xác dinh và giåi thích vè
nhu cåu phãi thay dôi, vè nhúng muc). ¡ À .-Ireu mot can mong muön, vê nhúng
thr,rc hành tét hon. Tri thúc bién dð¡
(transformation knowledge) nhåm giåi

A,quyêt nhúng vân dê vê công cq công
nghê, xã hôi, luflt pháp, vän hóa, dê
b¡ên dôi các thuc tiõn hiên tòn và áp
dung nhûng thq"r,c tiên mói. Trong dang
tri thúc này phåi tính dén nhúng công
nghê, quy dinh, thuc hành và quan hê
quyèn luc'chính théng' hiên có. Bði vi
nhúng [ra chon cho thay dði không có
cách nào khác hon là dçra trên nhúng
ccv sð ha tàng, hê théng luft lÇ, ccy cáu
quyèn luc và dinh huóng vän hóa hiÇn

tòn (Hadorn và công sr,r,2007: 431432).

LuQn ¿ê s. Tinh bôi cành và tính
khái quát

Nghiên cúu xuyên ngành chiu sçr dinh
hình cùa né¡ cåntr crla ván dè cu thê
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và hoàn cånh xã hqi liên quan' Vè co

bån nghiên cúu xuYên ngành cÓ tính

hiêu lwc cho nhûng néi cåntr áY' TuY

nhiên, tinh dên nhúng dièu kiên tiên

quyét cria béi cånh xã hôi, nghiên cúu

xuyên ngành cúng nhám dên sqr khái

quát bång cách cung cáP các tìm hiðu,

mô hình và tiêP cân mà có thê áP

dqng sang nhtrng Oé¡ cåntr khác sau

khi tra xét cån thân vè tính hiQu luc và

tính thích úng.

Lufin ¿ê O. ChuYên môn hóa và cloi

múi

Phåm chát cùa nghiên cúu xuYên

ngành là ö các khái niêm vè sçr théng

hgp (integration). Ðièu này dòi hði nó

phát triên mQt hình thái chuYên môn

hóa riêng cúa mình. Nhung nghiên

cúu xuyên ngành sé không có f nghia

gì nêu thiêu sçr' dóng góP cüa các

chuyên ngành. XuYên ngành có tiêm

näng thúc dåy Að¡ mÓi các bq môn

tham gia. ge Aièu này thành hiên thyc

càn nôi lên nhü'ng cÖng- dòng/ nhóm

dòng nghiêp có khå näng rét né¡ tintr

chuyên mÔn cùa các chuYên ngành

vóitinh chuYên môn xuYên ngành.

LuQn dê 7. Tham gía và hqc hôi lãn

nhau

Tham gia trong xuYên ngành dòi höi

nhûrng thwong thåo và tuong tác

dugc cáu trúc hóa, quY trình hóa và

l\ra chQn cån thân. Càn tính dên

nhúng nguòn lu'c, mqrc tiêu và giá tri

khác nhau noi các bên tham gia. Tinh

thàn hqc hði lãn nhau nhåm fCt né¡ ro

ràng các vi trí và vai trò chú không

phåi hòa tan chúng, dâY chính là xuát

phát diém mang tính nguYên tác dê cÓ

duEc s\r tham gia cùng huÓng dên

mUc tiêu.

LuQn dC g. Xét noi và hqP tác

Trong nõ h,rc hqp tác và két néi ptrài

chú ¡7' dên bån cnát täP và xoaY vòng

cùa nghiên cúu xuyên ngành. Kêt frEp

nhirng công cr¡ fet né¡ khác nhau (nhu

phát trièn các khung l¡7' thuyêt chung,

các mô hình úng dqng, nhÚng tlàu ra

chung cq thê) trong mqt quá trình läp

lai liên tuc và chia sè rQng rãi. Ðó ¡à

uu diêm cùa xuYên ngành'dã duEc

khång dinh. Mät khác, xuYên ngành

cúng phäi tð chúc theo cách tqo ra

cân bång có hiÇu suát giÛ'a hqP tác có

cáu trúc hóa và lEi ích và quYèn cüa

moi bên tham gia.

LuSn dê 9. Gíá trí và tính không

chàc chán

Ðê chú i dàY dir dên các giá tri và

quyèn lqi cúa nhúng bên tham gia

trong mqi giai doAn cÙ¡a quá trình

nghiên cúu xuYên ngành, ta càn hgP

tác và thucrng thåo vÓi nhau bång

thái dö hqc hôi lân nhau chú không

phåi bàng các vi trí ta cÓ. Ðièu nàY

dò¡ hði các nhà nghiên cúu Phåi Phån

tu sâu vè phân bé thoi gian thích

dáng, tao ra tính dòng sð hiru rQng

rai déi vói ván dè, và xâY dr¡ng f thúc

vè giá tri. Phån tu cüng là công cçr cét

lÕi dê duong dàu vÓi tính không chåc

chån và nhúng ranh giÓi bè ngoài cùa

tri thúc.

LuQn de 10. Quàn lY và lãnh d7o

Länh dEo các dH án xuYên ngành Bhåi

tìm ra sçr cân bång khå dÎ giCra các

giai doan hgP tác cuÒng dô cao vÓi



eùlrHÉ cu'örrlc - lvlucyl lÄrv¡ luArrtoÊ vÈ ruourÊru cúu 85

nhirng dàu ra chung duEc xác dinh rõ
ràng và nhûrng giai doqn dành cho
nghiên cúu don ngành chuyên sâu.
ViÇc cân bàng nhu thé duEc hõ trE
bàng dich vu quån l¡i tàm giåm nhq
gánh ning hành chính cho các déi tác,
cung cáp công cu cáu trúc hóa và tiên
dç rõ ràng trong truyên thông, kêt néi
và phån tu, phát triên sçr thua nhân
bên trong và bên ngoài Oéi vói m9i
bên tham gia, thông qua cung cáp tiép
cqn dén cQng dòng dòng nghiêp rqng
rãi.

LuQn de 11. Ðào tqo và thãng tiên
nghè nghiÇp

Tét nhát, dào tqo xuyên ngành phåi
gån mqt thiêt vói các chuyên ngành.
Bên canh xây dyng näng luc truyèn
thông và hEp tác thong qua thr,rc tiðn,
cån chú trong phiån tu và k! näng
phuong pháp luqn, khái niÇm và l!
thuyét, nhûrng ky näng mð rông ranh
giói và né¡ fét các bq môn. Vè mit
thäng tiên nghè nghiêp, càn kê hoach
hóa và quy trinh hóa cån thqn nhúng
két quå hur,óng dén nhúng hÇ théng
tham chiéu cùa các bQ môn và çác

^ -À -lcöng döng dong nghiêp xuyên ngành.

LuQn de tZ. Lwo,ng giá và kiêm soát
chât twqng

Lugng giá nghiên cúu xuyên ngành
càn vucrt khõi các hÇ théng quy chiéu
truyèn théng. Càn bao gòm cå viêc
xem xét chát luong két néi và hEp tác
giûra các chuyên ngành và các bên
tham gia, viêc thiét tC lãp di täp tai

trong quá trình nghiên cúu, xem xét
cách mà dqr án dã dr¡a trên dó, và
cách dU án dóng góp sån phåm cho tri

thúc khoa hoc và cho viÇc xù l¡i ván
dè xã hQi. Ðè täng cuong nãng luc
kiêm soát chát luqng nôi bô, các nhà
nghiên cúu càn tflp trung tim ra sqr

cân bång tinh té giúa viÇc tôn trgng
näng luc chuyên môn vói viÇc vuEt bð
chúng khi déi thoqi xây dLrng và phê
phán trong nhóm nghiên cúu xuyên
ngành.

LuQn dê 13. Oói Aiçn vúi thátch thúc
khoa hgc
Thqrc tiên xuyên ngành tét v¿ cU thð
phái bð sung bång nhúng nõ lçrc ö
cáp dç nhúng nèn tãng khoa hoc cùa
xuyên ngành và sr,r thua nhfn khoa
hpc déi vói nó. Nhúng nõ luc áy càn
vuot lên khði viÇc hê théng hóa các
quy trình nghiên cúu xuyên ngành,
nhåm dên sr¡ phát triên và dôi mói vè
lf thuyét, phucrng pháp lufn và chù dè
trong su tuong tác giúa các ngành
chuyên mön, dem lqi ích lqi cho cå dôi
bên. Ðuong dàu vói nhûng thách thúc
áy dòi höi phát triên mqng tuói dòng
nghiÇp rQng rãi và nhûng mqng luói
hEp tác khác dê két néi khung quy

t.ach¡eu xuyên ngành và don ngành
cüng nhu các hÇ théng kièm tra chát
lucrng.

LuQn dè 14. OOi aiçn vúi thách thtrc
dlnh chê

Oé tnUc dåy nghiên cúu xuyên ngành,
nèn tång khoa hoc và tièm näng dôi

ì
mcv¡ cúa no, thi cân täng cuong dla vi
dinh chê cùa xuyên ngành trong khoa
hoc và hàn lâm. Có nghia tà két hEp
xuyên ngành vào nghiên cúu, giång
dqy và xây dçrng khung thãng tién
nghè nghiÇp trong các dinh ché don



ngành chính théng, và có thê 1à thành

lâp cå nhúng dinh ché chuyên vè

xuyên ngành núa. Phát triên mang

luói dòng nghiÇp là vai trò then chét

dð cQng dòng khoa hçc ùng hq tích

ctrc hcrn nûra cho thçrc tiên xuYên

ngành.

LuQn cIè 15. Oói aiçn voi thách th(tc
xã hQi

Nõ tçrc thúc dåy xuyên ngành càn

dòng hành và càn dat hån nó vào bên

trong nhCrng cuQc tranh cäi xã hqi vê

vai trò cùa khoa hoc déi vói xã hôi,

nnát n khi oé¡ o¡ên vói nhúng su
không chác chån hiên huu. Ðòng thòi,

càn thúc giqrc cQng dòng khoa hqc

thuong xuyên làm mói lqi tranh cãi vè

vai trò cùa giá tri và lEi ích trong

nghiên cúu. Viêc xuyên ngành dóng

góp vào giåi quyêt nhúng ván cfè trong

thê giói thr-rc dòi hði khoa hqc phåi i
thúc rÕ ràng vè các giá tr! và ranh giÓi

cùa tri thúc và kêt quå mà nó tìm ra.

Cüng càn mQt hình ånh khoa hgc

thuong xuyên thông tin và báo cáo vói
xä hqi. n

cHÚ THíCH
Bài giói thiêu vå biên dich này là mqt sån phåm cùa Dr,r án Thúc dây mqng tuÚitrith(rc da

phuong nghiên cúu xuyên ngành úng phó vôi thách th(tc toàn câu (Fostering Multi-lateral

Knowledge Networks of Transdisciplinary Studies to Tackle Global Challenges. KNOTS. Mä

sé: 574069-EPP-1 -201 6-1-AT-EPPKA2-CBH E-J P).
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