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 پیشگفتار
ندی است که بر اهمیت عنوان نماد آموزش عالی در ایران و دانشگاه مرجع، چ دانشگاه تهران، به

عنوان متولی اجرا و گسترش این  ها تأکید دارد و پردیس البرز دانشگاه تهران را به ای رشته توسعۀ میان

امر برگزیده است. پردیس البرز دانشگاه تهران نیز عالوه بر امور متعدد اجرایی مانند ارتباطات وسیع با 

 های جدید و ای رشته ی آموزشی برای تصویب میانها های گروه های آموزشی، دریافت درخواست گروه

 های مهم و باارزشی برداشته است. در حوزۀ مطالعاتی نیز گام غیره

های  بر آن شد تا مطالعات و پژوهش 1397ادارۀ پژوهش پردیس البرز دانشگاه تهران از سال 

ساند. در این راستا، سه فاز ای به انجام بر رشته های میان گامی را در حوزه به مند و مشخص و گام نظام

های متعددی  مطالعاتی درنظر گرفته شد. در فاز اول، تحت نظارت پردیس البرز دانشگاه تهران، مصاحبه

علمی و پژوهشگران  ای )اعضای هیئت رشته گذاری و عوامل خرد میان با بدنۀ اجرایی، سیاست

ای  رشته هش، اشاره شد که گفتمان میانای( انجام گرفت و تحلیل و تفسیر شد. در این پژو رشته میان

گیری و شرایط تسهیل آن نیز در این پژوهش  هنوز در دانشگاه شکل نگرفته است و البته موانع شکل

 مشخص شد. خروجی این پژوهش در قالب گزارشی پژوهشی در دست چاپ است.

مجموعه مقاالت و ر کتابچۀ در فاز دوم، پردیس البرز دانشگاه تهران، اقدام به برگزاری همایش و انتشا
کرد و کتابچۀ  ای در توسعۀ علمی و کارآفرینی کشور رشته های کنفرانس ملی نقش مطالعات میان سخنرانی

 دی( منتشر ساخت. صورت دیجیتالی )سی صورت کتاب و مجموعه مقاالت به های همایش را به چکیده

های  ید و از این طریق، بتوان به توصیهدست آ در فاز سوم، تالش شده که ترکیبی از دو فاز قبل به

های فاز دوم نیز به شیوۀ  سیاستی مفیدی برای دانشگاه دست یافت؛ بنابراین تمامی مقاالت و سخنرانی

های پژوهش، ابتدا برای هریک از موضوعاتی  پژوهش اول )تحلیل تماتیک( تحلیل شدند و در کنار یافته

ها در اسناد باالدستی، موانع  ای، جایگاه آن رشته های میان حوزه ها، اهمیت و کارکرد مانند تعریف ویژگی

های سیاستی در سه بعد خرد،  ها و نمودارهایی ارائه شد. درنهایت نیز توصیه ها در قالب مدل و بازدارنده

 شود. میانی و کالن از آن استخراج شد که در پژوهش حاضر مالحظه می

 



 



 

 

 

 مقدمه

های متقابل، پیوندهای ناممکن و عبور از خط و مرزهای مشخصی است  جهان امروز جهان وابستگی

ای،  رشته های میان سازد. از این منظر، حوزه که دانش و علوم را به یکدیگر نزدیک، وابسته و مرتبط می

پاسخ هوشمندانۀ سیستم دانشگاهی و پژوهشی به شکاف میان علوم چندگانه و نیازهای چندبعدی 

های مشخصی بود؛  حال اینکه تا پیش از این مسیر، جهان شاهد تسلط رشتهزندگی روزمره است. 

 های فکری خاصی وجود داشته است. های و حوزه هایی که در هریک، دغدغه رشته
و طی موج اول  18توان مالحظه کرد که تا پایان قرن  با نیم نگاهی به تاریخ سیر علوم می

-اند. در این دوره، علم مبتنی بر نظام استاد اندکی داشتههای علمی تنوع  بندی علوم، هنوز رشته طبقه

ها در علوم نیز عمدتاً دستی و سرعت تغییرات  های ساده بود و مهارت شاگردی و کاربرد ابزارها و روش

علمی بسیار کند بود. از منظر ارتباطات علمی نیز روابط بسیار محدود بود و رسانۀ جمعی وجود نداشت. 

نوزدهم و حتی تا بخش اعظمی از قرن بیستم، موج دوم علم ظهور و استقرار یافت و اما با آغاز قرن 

شدن علمی رشد یافت. این تحوالت سبب  بندی و تخصصی نهادینه شد. طی این موج دوم، طبقه

های فکری از اواخر قرن بیستم  های علمی شد. همچنین مهارت خودکارشدن ابزارها و پیشرفت روش

ای به خود گرفت. اما روند  ای حرفه وبیش در میان همگان تعمیم یافت و جنبه کم اهمیت یافتند. علم

تغییرات در اینجا متوقف نشد. سرعت تحوالت ساختاری پس از انقالب الکترونیکی از اواخر قرن بیستم، 

شد. در موج سوم، ساختار درختی در  ای را پدید آورد که موج سوم نامیده می تحول مفهومی تازه

سادگی معلوم نبود که کدام دسته از علوم، علوم  بندی علم تحول یافت و طی این تحول، دیگر به طبقه

ای یافت و مفهوم تخصص علمی دگرگون شد. جهش بزرگ  پایه هستند. درواقع علم، ساختار شبکه

دو موج  های افزاری نیز موجب شد تا خالقیت و فناوری اطالعات، جایگزین مهارت ای و انقالب نرم رایانه

بنیان ظهور  های زندگی و کار عمیقاً مبتنی بر دانش شد و اقتصاد دانش پیشین شود؛ بنابراین چرخه

( و 59: 1391االذهانی در علم افزایش یافت )فراستخواه،  یافت. در این دوره، ارتباطات و تعامل بین

و حرکت از علوم بسیط به  ها رفتن مرزهای بین آن ها موجب ازمیان پیشرفت علوم و پیوستگی میان آن

 علوم پیچیده و چندگانه شد.

عنوان  مثابۀ نیازمندی خاص دورۀ کنونی، بلکه به فقط به ای نه رشته های میان در این زمان دیگر حوزه

رشتگی بر بدنۀ آموزش عالی و جامعۀ پژوهشی  های علمی و فرهنگ های تسلط رشته پاسخی به آسیب

گرایی و انحراف از اهداف نظام آموزش  گرایی، مدرک اند از: تخصص رتها عبا معرفی شدند. این آسیب

 عالی و نهاد دانشگاه.
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ای با بینشی کامالً متفاوت، پژوهشگران و فعاالن عرصه  رشته های میان در این رویکرد نو، حوزه
 ای آگاهی ماندن در چارچوب مرزهای رشته های باقی ها و ضعف آموزش عالی را نسبت به محدودیت

ای نیز که عموماً پیامد  بخشند. تعصبات رشته ها جسارت عبور از این مرزها را می دهند و به آن می
گرفتن  خدمت های دانشگاهی است، به مدد به شدن افسارگسیختۀ رشته چندان مطلوب تخصصی نه

مکانات و وجوگران از ا آید تا جست شود و این فرصت فراهم می ای به حاشیه رانده می رشته نگرش میان
 (.57: 1392مند شوند )شهامت و همکاران،  های دیگر علمی بهره های رشته قابلیت

ای پاسخی برای نیازهای  رشته میان مطالعاتاز منظر رابطۀ میان دانشگاه و جامعه نیز باید افزود که 
تنها با  هگری و بازار کار، ن دنیای واقعی، صنعت و خدمات مورد نیاز جامعه هستند و در عالم حرفه

دهند، بلکه با ایجاد تقاضاهایی نو، هم زمینۀ کارآفرینی و  شان به نیازها پاسخ می محوری ذاتی مسئله
افزایند. درواقع، یک  آورند و هم بر کیفیت کاالهای تولیدشده می زایی را در جامعه فراهم می اشتغال

های  مع نباشد، اما حوزهنگرد که ممکن است جا ای خاص به جهان می رشتۀ علمی فقط از جنبه
دهند که  ای با تلفیق مرزهای علمی، دیدگاهی چندجانبه و جامع را به مسائل ارائه می رشته میان

 تر نیز هست. تردید کاربردی بی

های جدیدتر  های جهان نیز با اقبال مواجه است و در گزارش چنین رویکردی در دانشگاه
های  شده که برنامه نیز عنوان« ای رشته هش میانتسهیل پژو»فرهنگستان ملی علوم با عنوان 

ها  اند؛ برای مثال در دانشگاه کلمبیا، تعداد دانشجویانی که رشتۀ آن ای در حال گسترش رشته میان
رشد چشمگیری داشته  2004سالۀ منتهی به سال  ای بوده در یک دورۀ ده رشته گروهی یا میان میان

در دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا، از ابتدای تأسیسش در (. 62: 1392است )شهامت و همکاران، 
های درسی  های آموزشی و برنامه مرور، گروه ای توجه شده است و به رشته به مقولۀ میان 1949سال 

(. 10: 1397اند )مهر محمدی و کیذوری،  اندازی شده ای در این دانشگاه راه رشته مختلف با ماهیت میان
ای  رشته های میان ر این خصوص وجود دارد که گواهی بر تعدد مراکز و پژوهشکدههای متعددی د مثال

شدن امروزه حتی  ای رشته اند و مشغول به کارند. میان است که در مرز علوم مختلف امروزه شکل گرفته
علمی نیز در این مسیر سعی  های آموزشی را درنوردیده و استادان و اعضای هیئت ساختارهای گروه

اند تا به روال رایج در چند حوزۀ تخصصی مشغول به کار باشند و از این قافله عقب نمانند.  داشته
وفور  ای به دور نمانده و به رشته های میان های درسی نیز از این ساختار منعطف و مورد نیاز حوزه برنامه

های درسی سفارشی  امههایی را یافت که دانشجویان را با ارائۀ برن توان دانشکده، کالج و دانشگاه می
 کنند. ترغیب به ادامۀ تحصیل می

قانون  15قانون برنامۀ چهارم توسعه و همچنین بند ب مادۀ  49در ایران، با توجه به الزام بند د ماده 
های دانشگاهی برمبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحوالت  برنامۀ پنجم توسعه مبنی بر بازنگری در رشته

( 1389ای )سند قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمی ایران،  رشته ای توسعۀ علوم میانعلمی در راست



  ز        مقدمه 

های اخیر مورد توجه بوده، اما هنوز الگوی مناسبی برای  ای در سال رشته های میان توجه به طراحی برنامه
 (.8: 1397 ها فراهم یا بررسی و تحلیل نشده است )مهر محمدی و کیذوری، توسعۀ این نوع برنامه

مرور دیدگاه محققان و متخصصان  شدن نظام دانشگاهی، این کتاب به ای رشته نظر به اهمیت میان
پردازد. پژوهش حاضر مشتمل بر چهار فصل  ای در زمینۀ موانع و تسهیلگرها می رشته میان مطالعات

همچنین جایگاهشان  ای و رشته میان مطالعاتاست. در فصل اول، به تعریف، ماهیت، کارکرد و ضرورت 
شدن دانشگاه در ایران با توجه  ای رشته پردازیم. فصل دوم به معرفی موانع میان در اسناد باالدستی می

و یازده سخنرانی کتاب دوم  1ها، تحلیل چهل مقاله ای رشته به مجموعۀ سی سخنرانی پژوهش اول میان
اختصاص دارد. در فصل سوم، عوامل  2ها ای رشته مجموعه مقاالت و سخنرانی کنفرانس ملی میان

هایی برای  شود. فصل چهارم نیز سیاست ای ارائه می رشته میان مطالعاتتسهیلگر در توسعۀ 
 کند. هایی مجمل و مفید ارائه می ها، در قالب توصیه شدن دانشگاه ای رشته میان

ش مطالعات کنفرانس ملی نق»های  منظور تحلیل متن مقاالت و سخنرانی در این پژوهش، به
، از تکنیک تحلیل مضمون/تماتیک استفاده شد. «ای در توسعۀ علمی و کارآفرینی کشور رشته میان

های کیفی است و کدگذاری مضامین را  های عام و مشترک در تحلیل تحلیل مضمون، یکی از مهارت
های متنی  لیل دادهداند. این روش، فرایندی برای تح های اصلی و رایج کیفی می نیاز تحلیل فرایند پیش
کند. مضمون صرفاً روش  هایی غنی و تفصیلی تبدیل می های پراکنده و متنوع را به داده است و داده

طورکلی،  کار رود. به های کیفی به تواند در بیشتر روش کیفی خاصی نیست، بلکه فرایندی است که می
 تحلیل مضمون، روشی است برای:

 دیدن متن؛  -

 از اطالعات ظاهراً نامرتبط؛ برداشت و درک مناسب  -

 تحلیل اطالعات کیفی؛  -

 مند شخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان یا فرهنگ؛ مشاهدۀ نظام -

 (.1390به نقل از عابدی و همکاران،  Boyatzis, 1998های کمی ) های کیفی به داده تبدیل داده -
ش تحقیق کیفی مکس افزار رو ها از نرم منظور استخراج مقوله همچنین در این پژوهش، به

ها( در سه مرحله کدگذاری شدند. طی این  های متنی )مقاالت و سخنرانی داده کیو.دی.ای. استفاده شد.
های فرعی، و از  تدریج از دل کدها مفاهیم، از دل مفاهیم مقوله ها، به سه مرحله و با کدگذاری باز داده

س به تفکیک و تناسب موضوعی هر فصل، های اصلی استخراج شدند. سپ های فرعی، مقوله دل مقوله
 ها ارائه شد. نتایج و یافته

_____________________________________________________________ 
 ها استفاده شد. مقاله دارای کدهای مرتبط با موضوع این کتاب بودند و از آن 26مقاله، فقط  40از مجموع  .1

ها استخراج شده، در  شوندگان و سخنرانان و فهرست مقاالتی که نکاتی در باب موضوع این پژوهش از آن مصاحبه اسامی .2

 .کتاب حاضر موجود است 1پیوست 



 ای رشته نظام دانشگاهی و مطالعات میان         س

 115راهبرد و  6مقولۀ اصلی،  30مقولۀ فرعی سطح اول و دوم،  329مفهوم،  310درمجموع، 

 توصیۀ سیاستی در این پژوهش ارائه شده است.

شاور محترم و دانم که از جناب آقای دکتر نوربخش و جناب آقای دکتر نائینی، م در آخر الزم می

ای، جناب آقای دکتر وصفی  معاونت محترم علمی، جناب آقای دکتر فیروزآبادی ناظر علمی و حرفه

معاونت محترم اجرایی و همچنین سرکار خانم آیناز نوری کارشناس محترم پژوهش، کمال تشکر و 

 ی دریغ نکردند.گونه کمک و حمایت تقدیر را داشته باشم که در این مسیر پژوهشی، همواره از هیچ



 

 

 

 فصل اول
 ای درنظام دانشگاهی رشته میان مطالعاتماهیت و ضرورت 

 همقدم

های نظری  توان دانشی دانست که دربرگیرنده و شامل ارتباط و انسجام مدل ای را می رشته حوزۀ میان

د مختلف، با ها و ابعا و محتوایی موجود در هر رشته است. به عبارت دیگر، به بررسی یک موضوع از جنبه

های متفاوت و همچنین در راستای انسجام نتایج آن موضوع از دیدگاه چندین رشتۀ  ها و شیوه روش

ای  رشته (. مطالعات میان32: 1390شود )مظفری و همکاران،  گفته می« ای رشته مطالعۀ میان»مختلف 

است. درواقع در مطالعات برای پاسخگویی به سؤاالت، در راستای حل مسئله یا بررسی موضوعی پیچیده 

تر از آن است که بتوان با استفاده از یک رشته  تر یا پیچیده ای، این موضوع مورد نظر، گسترده رشته میان

ها، ابزارها،  ها، روش ای به تلفیق محتوا، داده رشته یا تخصص به آن پرداخت؛ بنابراین در مطالعات میان

های تخصصی نیاز است تا  ای از دانش رشتۀ علمی یا مجموعههای مربوط به دو یا چند  مفاهیم و تئوری

ترین مباحث  گرایی در آموزش عالی از جمله پیچیده رشته رغم اینکه میان فهم اساسی حاصل شود. علی

ویژه نظام آموزش عالی  ها، ابعاد و زوایای آن در جامعۀ علمی و به شود، اما ظرفیت نظری محسوب می

(. در این بخش، با محوریت این 9: 1397ر نگرفته است )مهر محمدی و کیذوری، خوبی مورد مداقه قرا به

هایی دارد، اهداف و کارکرد آن و همچنین ضرورت  ای چیست، چه ویژگی رشته سؤاالت که مطالعۀ میان

های پژوهش اول  شدن در نظام فعلی آموزشی چیست، بررسی شد و عالوه بر یافته ای رشته میان

سخنرانی آن نیز  16ای و  رشته مقالۀ همایش ملی مطالعات میان 40مصاحبه(،  30مجموع ای ) رشته میان

سخنرانی در راستای  11مقاله و  26مصاحبه،  30مورد تحلیل قرار گرفت. هرچند که از این تعداد، 

 هایی را دربرداشتند. محورهای مهم نوشتار حاضر، مفاهیم و مقوله

های  ترین ویژگی آمده است، از جمله مهم 1و تصویر  1طور که در جدول  درمجموع و همان

بودن  بودن بر کارگروهی، کاربردی بودن، تعاملی و مشارکتی بودن، مبتنی ای، تلفیقی رشته مطالعات میان

های  سخنرانی به این ماهیت و ویژگی 8مقاله و  7محوری آن بیان شده است. درمجموع منابع  و مسئله

مقولۀ فرعی برای مقولۀ اصلی  34مفهوم،  44ها  اند و از خالل آن وجه داشتهای ت رشته میان مطالعات

 ای در نظام دانشگاهی استخراج شده است. رشته های مطالعات میان ماهیت و ویژگی

 

 

 



2        ای رشته نظام دانشگاهی و مطالعات میان 

 ای در نظام دانشگاهی رشته میان مطالعات ماهیت. 1جدول 

 منبع:

 مقاله/سخنرانی
 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی مفهوم

1029 

ها بنا  ای از مهارت ای بر مجموعه رشته های میان شآموز

نهاده شده است که بر هنر ایجاد ارتباط بین موضوعی، 

 شده تأکید دارد. ورزانه و کنش حساب های اندیشه قضاوت

 مثابۀ مهارت به

 تعریف

مطالعۀ 

 ای رشته میان

ای از تلفیق  ای درجه رشته تلقی غالب از مطالعات میان

طور  محور( است که به ای )رشته انش رشتههای د بین بدنه

 معمول از یکدیگر مجزا هستند.

ای، اجتماعات علمی را که زمانی از  رشته مطالعۀ میان

 کند. اند، تلفیق می یکدیگر جدا بوده

 علم تلفیقی

شدن مترادف با نوآوری، خالقیت و اصالح  ای رشته میان

م تولید است که همگی در راستای ایجاد پیشرفت در نظا

 دانش فعالیت دارند.

همراه با خالقیت و 

 نوآوری

ای یک پژوهش باز است و  رشته مطالعۀ میان

های روشی  سازد تا از محدودیت پژوه را قادر می رشته میان

هایی از  یک رشتۀ علمی خاص بگریزد و به جنبه

بخش در حل  ای رضایت گونه شناسی توجه کند که به روش

شند. این پژوهش نوعی پژوهش رسان با مسئله کمک

 های مختلف است. گروهی و مستلزم نمایندگانی از رشته

 محور مسئله

 مبتنی بر کارگروهی

1018 

های  ای، فرایند درگیرشدن رشته رشته مطالعات میان

مختلف علمی در پاسخگویی به یک مسئله یا طرح یک 

علت پیچیدگی و وسعت زیاد آن  موضوعی است که به

 و بررسی با استفاده از یک رشتۀ واحد نیست.طرح  قابل

 محور مسئله

 کاربردی

رشته ناظر بر آن حوزه از مطالعۀ دانش است که  میان

های دیگر دارد. به عبارت  ارتباط تکمیلی متقابل با شاخه

رشته نقطۀ مقابل رهیافت حصرگرایی است و  دیگر، میان

یجاد شده قصد درمان و پیشگیری از آفات این رویکرد ا به

 است.

 علم تلفیقی

گرایی یا  رشته برنامۀ پژوهشی مبتنی بر کثرت میان

شناسی است که در آن، پژوهشگر از سطح واحد و  روش

رود و نسبت به  محدود به یک حوزه از دانش فراتر می

ای واحد توجه نشان  های مختلف ناظر بر مسئله دانش

 دهد. می

 علم تکثرگرا

عنوان ابـزاری بـرای بهتـر  ای به تهرشـ مطالعـات میان

گرفتـن بـرای حـل مشـکالت  اندیشـیدن و بهتـر تصمیـم

چـه در مقیـاس فـردی و چـه در مقیـاس اجتماعـی 

 اند. پذیرفته شده

 

 محور مسئله

ناظر بر مسائل فردی و 

 اجتماعی



     3    ای درنظام دانشگاهی رشته میان مطالعاتماهیت و ضرورت  -فصل اول

های  ها و پژوهش ها، دوره تجربه نشان داده است که برنامه

ی در سـاختارهای مدیریتی سنتی و ا رشته میان

های  ورسـازی فعالیت محور پاسخگو نیستند و بهره رشته

ای مستلزم مدیریت مشارکتی و تعاملی در  رشته میان

 فرایندها و مراحـل مختلـف اسـت.

 مشارکتی و تعاملی

1033 

کنند که  ای زمانی معنا پیدا می رشته های علمی میان فعالیت

ای پیچیده یا  و دقیق پدیده یا مسئلهشناخت و فهم علمی 

ناشناخته که از ظرفیت و دانش یک رشته یا تخصص خارج 

 است، هدف باشد.

 محور مسئله

 کاربردی

1015 

کند تا  ای به دانشجویان کمک می رشته رویکرد میان

اندازهای متفاوت را ببینند، کار گروهی انجام دهند و  چشم

 ب کنند.ها را برای هدف نهایی ترکی رشته

آموزش »ای معتقدند تکنیک  رشته بسیاری از محققان میان

ای بهترین شیوه برای پیشرفت  رشته میان« تیمی

 (.2009دانشجویان است )جونز، 

 مبتنی بر کار گروهی

 نگر جامع

1044 

ای در سیستم آموزشی مدرن و به شکل  رشته مطالعات بین

ای ه جدید خود چند دهه سابقه دارد. تعداد حوزه

در سال  30000به  1973در سال  7000ای از  رشته میان

افزایش پیداکرده است و توجه مراکز علمی پیشرفته  2005

 سمت این دسته از مطالعات تغییر کرده است. در دنیا به

 توسعه علم درحال

 تعریف

مطالعۀ 

 ای رشته میان

 14میلیون مقاله که در  35الریویه و گینگراس با بررسی 

ختلف منتشر شده بودند، نشان دادند که تعداد شاخۀ م

هایی از شاخۀ دیگر، هم در علوم طبیعی و  ارجاع به مقاله

 هم در علوم اجتماعی افزایش داشته است.

 دارای اهمیت فزاینده

1016 

ای و  رشته (، مفهوم میان1388به اعتقاد محمدی روزبهانی )

پرداختن  ای است که های مختلف از آن موضوع گسترده تلقی

به آن بسیار سودمند است. بر این اساس، یه بیان وی، مطالعۀ 

یابد که پژوهشگران از چند  هنگامی تحقق می»ای  رشته میان

گذارند تا  های خود را به اشتراک می رشتۀ مختلف دیدگاه

حل  راهی تازه برای فهم موضوعی بیایند و در پی آن، راه

 «.آن موضوع ارائه دهندای متناسب با مسئلۀ مربوط به  تازه

 علم تلفیقی

 نگر جامع

ها،  ای عبارت است از انتقال روش رشته فعالیت میان

ای  ها، ابزارها و فنون از یک یا چند رشته به رشته بینش

دیگر و ایجاد یک رشتۀ جدید با اهداف معین و منابع 

ها. تلفیق دانش، روش و  ها و حوزه مشترک با سایر رشته

چند حوزۀ علمی و تخصصی برای شناخت و  تجارب دو یا

 حل یک مسئله و معضل چندوجهی.

 

 

  علم تلفیقی
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ای فرایند پاسخگویی به سؤال  رشته گوید: مطالعۀ میان رپکو می

سبب  و حل یک مسئله یا توجه به یک موضوع است که به

توان توسط یک رشتۀ علمی خاص به  وسعت و پیچیدگی نمی

 آن پرداخت.

 محور مسئله

1046 

ها از این  مندی هر یک از رشته دوم اینکه چیزی با عنوان بهره

شدن پاسخ  کند، ساخته تعامل معنی ندارد. آنچه معنی پیدا می

ای شکل  رشته برای پرسشی است که براساس آن فعالیت میان

 گرفته است.

 محور مسئله

 کاربردی

 تعریف

مطالعۀ 

 ای رشته میان

 

 سخت در اجرا
رشتگی( که برای اولین بار در سال  ای )میان رشته واژۀ میان

مطرح شد به نظر آسان، ولی در عمل و اجرا، سخت  1920

 و پیچیده است.

دکتر رضا رجبی/ 

علمی  عضو هیئت

گروه بهداشت و 

 طب ورزشی

 علم تلفیقی
ترین تعریف عبارت است از: تلفیق دانش، روش و  ساده

برای شناخت و تجارب دو یا چند حوزۀ علمی و تخصصی 

 حل یک مسئلۀ پیچیده یا مشکل چندوجهی.

 علم تعاملی

ها،  ها، بینش عنوان انتقال روش ای به رشته فعالیت میان

ای دیگر و ایجاد  ابزارها و فنون از یک یا چند رشته به رشته

یک رشتۀ جدید با اهداف معین و منابع مشترک با سایر 

و تجارب دو یا چند  ها، تلفیق دانش، روش ها و حوزه رشته

حوزۀ علمی و تخصصی برای شناخت و حل یک مسئله و 

 معضل چندوجهی معرفی شده است.

 محور مسئله

خود معنایی ندارد، بلکه با  خودی های جدید به ایجاد رشته

 گیرد. هدف حل مسائل پیچیده و چندبعدی صورت می

و  محور است ای بیشتر مسئله رشته فعالیت و پژوهش میان

جای اینکه بر یک رشته متکی باشد، آزادانه از چندین  به

جانبۀ  رشتۀ علمی اصلی و فرعی برای بررسی همه

 گیرد. تر بهره می ها و مشکالت پیچیده مسئله

 تعریف

مطالعۀ 

 ای رشته میان

 نوعی فلسفه
شناسی، مفهوم،  ای درواقع نوعی فلسفه، روش رشته میان

تر محمود نیلی دک فرایند، شیوه و تفکر است.

احمدآبادی/ رئیس 

 دانشگاه تهران

 

 علم تعاملی

 مبتنی بر کارگروهی

ای را گونۀ خاصی از تعامل،  رشته توان مطالعات میان می

ای  ارتباط، همکاری هدفمند و آگاهانه و روشمند و حرفه

های مختلف علمی  میان کنشگران و متخصصان حوزه

 دانست.

 در حال تحول

وگوی  مبتنی بر گفت

 ها رشته میان

دعوتی به تغییر یا حداقل به تحولی برای گذر از 

ای است. پس چالشی که  رشته های پیش از میان پژوهش

وگو است،  نیازمند فکری باز برای برقراری گفت

 ای است. رشته میان

پروفسور فردریک 

داربلی/ دانشگاه 

 ژنو سوئیس

 
 علم تلفیقی

کند که برای  ترکیب می بینارشتگی چندین رشتۀ مختلف را

تحلیل و درک موضوع مورد مطالعه در تعاملی پویا قرار دارند. 

بینارشتگی امکان همکاری و ادغام چندین رشتۀ علمی را در 
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سازد. گاهی هدف،  رابطه با یک موضوع مشترک ممکن می

گیری دانش مفاهیم، نظریه و روش از یک حوزۀ  انتقال یا کاریه

های  هدف، ترکیب سازوکارهای رشتهدیگر است. گاهی نیز 

ای جدید با پیوندزدن دو یا  مختلف و گاهی حتی ساختن رشته

چند رشتۀ دیگر است، مثل اقتصاد عصبی، بیوانفورماتیک تاریخ 

 شناسی شناختی. اجتماعی، انسان

 مبتنی بر کارگروهی

 حل مسئلۀ چندبعدی

های مکمل  موضوع مطالعه در دست پژوهشگرانی از رشته

تر از جمع اجزایش است.  گیرد. موضوع بزرگ قرار می

صورت مشترک تعریف  واقعیت جدیدی وجود دارد که به

دهندۀ  شود. واقعیتی چندگانه و ادغامی که نشان می

دهندۀ یک بازی  خالقیت اشتراکی و شاید حتی نشان

 تصادفی است.

نیازمند ساختارهای 

 متفاوت

ای تبدیل  رشته ای میان انهتواند به پرو ای در پیله می رشته

اش را بشکند که در بستر تغییر  شود و ساختارهای قدیمی

 تر دست یابد. دانشگاه به هویتی فراتر و گسترده

 تفکر گروهی
( 1934گونه که لودویک فلک ) در معنای تفکر گروهی، آن

گوید، جمعیت معرفتی از پژوهشگرانی را توصیف  می

 د پژوهش درگیر هستند.کند که در این شیوۀ جدی می

مبتنی بر عاملیت 

فردی )محققان و 

 پژوهشگران(

دهد که با  در سطح فردی، به هر محقق این امکان را می

ترکیب چند رشته، سبک پژوهشی خود را بسازد. پس 

ها چیزی  تکانی در رشته نفوذ به قلب دانشگاه و خانه

 نیست که ما بخواهیم یا بتوانیم آن را انجام دهیم.

ها  علم مبتنی بر مکان

 و فضاهای نامتقارن

علم مبتنی بر فضای 

 متکثر

شود. علم فقط در دانشگاه  از مکان علم مرکززدایی می

ها و نهادهای  نیست، بلکه در جامعه هم هست. دانش

اند.  اند و در کنار یکدیگر قرارگرفته مختلف موزاییکی شده

امتقارن های ن های چندمرکزی، نامرکزی و مکان مکان

ای، ترارشتگی و  رشته مشخص شده است. مطالعات میان

دانش کارآفرین متعلق به یک فضای نامتقارن و متکثر 

 است.
دکتر مقصود 

فراستخواه/ عضو 

علمی  هیئت

موسسه پژوهش و 

ریزی  برنامه

 علم مبتنی بر مشارکت آموزش عالی

های  مبتنی بر همکاری

 دموکراتیک

عنوان رشتۀ مسلط شناخته  هندسی بهدر ایران، طی چند دهه، م

شد و مدیریت بسیاری از مراکز علمی به مهندسان واگذار  می

شد؛ حتی در حوزۀ وزارت علوم نیز مهندسان بیشتر حکومت  می

هایی هم این سلطه از آن جامعه پزشکی بود  کردند. در دوره می

ن کردند، اما واقعیت ای ها را از آن خود می و اطبا بیشتر مدیریت

سمت آزادی، برابری،  است که امروز در دنیا، گرایشی به

 ها در حل مسائل جامعه و شدن، مشارکت همۀ رشته چندصدایی

گیری است. این امور سبب شده تا مطالعۀ  در حال شکل غیره

عنوان نوعی نگاه دموکراتیک به علم مطرح شود  ای به رشته میان

ای جایی  رشتههای  ها، تعصبات و هژمونی که در آن جزمیت
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نوعی  کوشند تا به ندارد. البته امروزه برخی از استادان می

گرایی  رشته های رشتۀ خودشان را حاکم کنند؛ اما میان گرایش

 خواهد بر این نگاه و رویکرد فائق آید. می

 علم انباشتی
شدن حاصل تحوالتی است که در تاریخ علم  ای رشته میان

های  نفجاری در دانش و نسلاتفاق افتاده است؛ انباشت ا

 نوظهوری که در علم روی داده است.

 مثابۀ یک پارادایم به
شدن یک گسست و پارادایم تازه و یک نحوۀ  ای رشته میان

 ورزی است. ادراک تازه از علم

تعریف مطالعۀ 

 ای رشته میان

 حل مسئلۀ چندبعدی

 علم تلفیقی

همراه با خالقیت و 

 نوآوری

ای را تعریف کنم. در  رشته هم علوم بینخوا در ابتدا می

اینجا من دو تعریف برای آن قائل هستم. یک تعریف 

مبنی بر این است که ما یک مسئله داریم. حال این 

مسئله ممکن است علمی، اجتماعی یا بیماری یا هر چیز 

دیگر باشد. برای حل و رفع این مسئله چند رشته با هم 

کنند از  رنهایت سعی میکنند و د فکری می همکاری و هم

زوایای مختلف به آن بنگرند. اگر تنها از یک زاویه به آن 

شود و اگر از زوایای  مسئله نگاه شود، یک جور حل می

 شود. ای دیگر حل می گونه مختلف به آن بنگرند به

اکبر  دکتر علی

موسوی موحدی/ 

رئیس مرکز 

تحقیقات 

بیوشیمی و بیو 

فیزیک دانشگاه 

 تهران

 
 تلفیقی علم

تنیدگی است. به این  ای درهم رشته تعریف دیگر علوم بین

شوند،  معنا که زمانی که علوم مختلف باهم ترکیب می

نتیجه چیز دیگری خواهد شد؛ برای مثال دو هیدروژن با 

شوند و درنتیجۀ آن آب تولید  یک اکسیژن ترکیب می

کند. حیات  شود. آب با هیدروژن و اکسیژن فرق می می

جای یک  ز آب است. حاال همین واکنش را بههم ا

اکسیژن، دو اکسیژن بگذاریم. نتیجۀ آن پراکسید اکسیژن 

شود؛ بنابراین آب  جای حیات، مرگ می شود؛ یعنی به می

با یک نسبتی از هیدروژن و اکسیژن مایۀ حیات است و با 

نسبتی دیگر مسبب مرگ. ترکیب اطالعات و علوم هم به 

شوند،  ی که با یکدیگر ترکیب میاین شکل است. زمان

تواند  تنیدگی هم می شود. این درهم نتیجه چیز دیگری می

 کمی باشد و هم کیفی.

 تعریف

مطالعۀ 

 ای رشته میان

 

 علم تلفیقی

 منطبق بر نیاز جامعه

دنبال ترکیب چند رشتۀ  ای به رشته در همۀ مطالعات میان

ک کنم این موضوع، ی آکادمیک هستیم و من فکر می

کنیم  که سعی می طوری مسئلۀ کامالً مشخصی است؛ به

چندین رشته و حوزه را تحت یک عنوان با یکدیگر 

 تر سازیم. ترکیب کنیم و آن را به دنیای واقعی نزدیک

دکتر مهرشاد 

مختاریان/ عضو 

علمی  هیئت

دانشکده مجازی 

علوم پزشکی 

 تهران

 علم تلفیقی

همراه با خالقیت و 

 نوآوری

حل و روش جدیدی  ای، دانش، راه رشته ات میاندر مطالع

ایجاد خواهد شد؛ بنابراین اگر از یک تیم واحد مثل 

متخصص کامپیوتر یا علوم اجتماعی و یا حتی پزشکی 

 ای نخواهیم رسید. کمک بگیریم، به نتیجه
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 علم تلفیقی
معنای ورود هدفمند متخصصان  ای به رشته مطالعۀ میان

 به مرزهای معرفتی یکدیگر است. های مختلف دانش رشته

دکتر برات 

قبادیان/ معاونت 

محترم آموزش، 

پژوهش و فناوری 

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

 تعریف

مطالعۀ 

 ای رشته میان

 نگر جامع
 360ای، نگاه  ای و فرارشته ای، چندرشته رشته دانش بین

 هاست. درجه به پدیده

دکتر سعید رضا 

عاملی/ عضو گروه 

و ارتباطات 

 –مطالعات آمریکا 

 دانشگاه تهران

 سازگاری میان علوم 
ای توان سازگاری با همۀ علوم را دارد.  رشته دانش بین

تواند خود را با  سازگاری نیز از دانایی است و دانایی می

 دیگران پیوند بزند.

 

 

فهم یکپارچه و 

 منسجم

نگری  جانبه سازی از عناصر فهم و دورشدن از یک یکپارچه

 است.

 

های تحقیقاتی با  پروژه

ای  رشته مدیریت میان

 های: با ویژگی

مدیریت  -

 ای رشته میان

 تمرکز هدفمند -

احترام متقابل میان  -

 ها رشته

ساله  فاستر و همکارانش روی نتایج این مطالعۀ هشت

 تحقیق کردند و به سه نتیجه رسیدند:

الف( شکل طرح، شیوۀ مدیریت، انتخاب موضوعات و ترتیب 

ای  رشته های بین ات سبب تقویت اجرای همکاریموضوع

 شود؛ می

چیز تحت  ریزی و اجرا شد که همه ب( طرح به شکلی برنامه

تأثیر جدیت و هدفمندبودن آن قرار گرفت. بدون این 

 جدیت و هدفمندی، رسیدن به هدف میسر نبود؛

یک اصل مهم بود که قادر بود تا  1ج( هدایت محترمانه

ی افزایش حساسیت و احترام متقابل فضای مناسبی را برا

تأمین کند و در فهم عمیق و ایجاد فضای همکاری بسیار 

 مؤثر بود.

_____________________________________________________________ 
1- Gentle Guidance 
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 ای در نظام دانشگاهی رشته میان اتهای مطالع ماهیت و ویژگی  . 1تصویر 
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 ای فرارشته مطالعۀ
طور که  ود. همانش ای وسیع و گسترده درنظر گرفته می رشته مثابۀ نوعی میان ای به مطالعۀ فرارشته

ای ادغام و پیوستن چند رشته به یکدیگر است و در این مطالعات، هر رشته  رشته بیان شد، مطالعۀ میان
ای مدنظر نویسندگان  رشته ای، نوعی مطالعۀ میان کند. همچنین مطالعۀ فرارشته نتایج خود را عرضه می

ای  هران بوده است. مطالعۀ فرارشتهای پردیس البرز دانشگاه ت رشته و سخنرانان در همایش میان
ای با هدف ایجاد یک ترکیب فراگیر  رشته ها در مطالعات میان ها، مفاهیم و روش معنای کاربرد نظریه به

فقط تعامل بلکه فراتررفتن از هم است، برای مثال، استفاده از  ها نه است. در این رویکرد، ارتباط رشته
 (.2001تکاملی در بررسی رفتار اجتماعی )التوکا،  شناسی نظریۀ انتخاب طبیعی یا زیست

ای و یادگیری الکترونیکی  از بررسی منابع مروری مشخص شد که دو مقولۀ اصلی فرارشته پس

ای در یک مقاله و یک متن سخنرانی مورد نظر سخنران و محقق بوده است. این مقولۀ  مثابۀ فرارشته به
های مطالعات  ترین ویژگی فهوم فهم شده است. از جمله مهماصلی در قالب هشت مقولۀ فرعی و چهار م

 است. غیره گذاری الگوهای نظری و اشتراک ای نبود دانش عمیق، همکاری، تلفیق چند رشته، به فرارشته
 

 ای در نظام دانشگاهی ماهیت مطالعات فرارشته   .2جدول 

 مفهوم مقولۀ فرعی مقولۀ اصلی
 منبع:

 مقاله/سخنرانی

 ای رشتهتعریف فرا

ای فرایندی است که موجب همکاری پژوهشگران در  مطالعۀ فرارشته مبتنی بر همکاری
گذاری الگوهای  شود و پژوهشگران با اشتراک مســئلۀ مشترکی می

نظری مبتنی بر مفاهیم ویژۀ هر رشته، به بررسی مسئلۀ موردنظر 
 پردازند. می

1018 
ای  حل مسئله

 مشترک

گذاری  به اشتراک

 لگوهای نظریا

یادگیری 

الکترونیکی 

مثابه یک  به

 ای فرارشته

ای  دانید یک بحث فرارشته کنم می یادگیری الکترونیکی که فکر می
ای هم باالتر است. از یک طرف به علوم  رشته است؛ یعنی حتی از میان

تربیتی و پداگوژی ربط دارد و از طرف دیگر به بحث فناوری اطالعات؛ 
ای است. از طرف  ای و فرارشته رشته طالعات هم میانخود فناوری ا

شناسی  های اجتماعی و جامعه سازی، شبکه های شبکه دیگر هم به بحث
ربط دارد. همۀ این موارد اموری هستند که در بحث یادگیری 

 ها توجه کنیم. الکترونیکی باید به آن

دکتر سید امید 

فاطمی/ عضو 

علمی  هیئت

پردیس 

 دانشگاه تهران

مثابه  استاد به

تسهیلگر+مبتنی بر 

 واقعیت روز

استاد نقش تسهیلگر دارد. استاد کسی است که درس خود را برمبنای 
کند و دانشجویان را درگیر عملیات روزانه و  واقعیات روز آپدیت می

 کند. واقعی خود می

استفاده از 

های  فناوری

روز+عدم وجود 

دانش عمیق+ عدم 

 رشد تفکر انتقادی

گذرانند و دانششان هم سطحی شده  ها می شجویان وقت زیادی در شبکهدان
تر  ها دوست دارند سریع روند. آن است؛ یعنی به سراغ دانش عمیق نمی

روند.  ای داشتند باز به سراغ اطالعات دیگر می اطالعات را بیایند و اگر عالقه
 ته باشند.این خیلی خطرناک است و احتمال دارد نتوانند تفکر انتقادی داش
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 ای در نظام دانشگاهی ماهیت مطالعات فرارشته   .2تصویر 

 ای رشته میان مطالعۀ انواع

شناسی است که نویسندگان و سخنرانان در  ای، ارائۀ تیپولوژی و نوع رشته منظور از انواع مطالعۀ میان

اند. پس از بررسی  دادهای ارائه  رشته های مختلف خود در همایش مطالعات میان مقاالت و سخنرانی

ها مشخص شد که  ای و کدگذاری آن رشته های همایش مطالعات میان تمامی مقاالت و سخنرانی

ای است و در قالب دو مقولۀ  رشته درمجموع یک مقاله از یک مقولۀ اصلی که همان استخراج انواع میان

مل خاص و عام و آکادمیک، فرعی سطح اول شامل عمومیت و کاربرد، و شش مقولۀ فرعی سطح دوم شا

 (.3ای پرداخته است )جدول  رشته کاربردی، عملی و نظری و همچنین شش مفهوم، به انواع مطالعۀ میان

 
 ای در نظام دانشگاهی رشته انواع مطالعۀ میان  . 3جدول 

 منبع:

 مقاله/سخنرانی
 مفهوم

مقولۀ 

فرعی 

 سطح دوم

مقولۀ فرعی 

 سطح اول
 مقولۀ اصلی

1022 

شود  هایی می ای خاص: شامل رشته رشته ت میانمطالعا

ها یا مفاهیم  ها، نظریه ها، روش وبیش از پارادایم که کم

ها از نظر تاریخی یا  گیرند. این رشته مشترک بهره می

 تر هستند. مفهومی به یکدیگر نزدیک

 خاص
انواع 

ای  رشته میان

از منظر 

 عمومیت

انواع مطالعۀ 

 ای رشته میان
ها متفاوت با یکدیگر  ای عام: رشته رشته نمطالعات میا

ها یا قلمروهای دانش از نظر مفهومی از  هستند. رشته

برانگیز  ها پیچیده و مسئله یکدیگر دورند و ترکیب آن

ها بسیار  های آن ها یا روش است؛ زیرا مفاهیم، نظریه

 متفاوت است.

 عام
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ها، ساختارها و  آکادمیک: در این سطح، نظریه

های دانشگاهی و پژوهشی جدید، تأسیس یا  رشته

های پژوهشی  شوند و مثالً با انتقال روش حذف می

ای  رشته شناسی، رشته بین فیزیک ذرات در ستاره

رشتگی،  پدیدار شده است. در میان« فیزیک کوانتوم»

ای از ادغام و  رشته های جدید میان ها یا حوزه رشته

و علمی آمیزش صوری یا محتوایی دورشتۀ سنتی 

گیرند، بلکه محصول پژوهش، آزمایش و  شکل نمی

ها همکاری و  های جدیدی هستند که طی سال تجربه

 گیرند. های مختلف شکل می مشارکت در رشته

 آکادمیک

 

 

 

 

انواع 

ای  رشته میان

 از منظر کاربرد

های دارای کاربرد در زندگی  ای رشته کاربردی: میان

ای در  های فیزیک هسته روزمره، برای نمونه وقتی روش

شود،  های داروسازی و پزشکی استفاده می پژوهش

برای امراض مثل سرطان به « های درمانی جدید روش»

 [.8آید ] وجود می

 کاربردی

دادن روابط  ای عملی، برای نشان رشته مطالعات میان

ها و بروندادهای اجرایی به شیوۀ مشترک  بین پدیده

به « شناختی ای روش رشته میان»شود.  متمرکز می

شده در یک  شناسان متفاوت ترکیب رویکردهای روش

تنها از یک رشته  ها نه شیوۀ جدید نظر دارد. روش

های نوآورانۀ دیگر مورد  اند تا در روش گرفته شده

استفاده قرار گیرند، بلکه برای هماهنگی با بافت 

 اند. ای توسعه پیداکرده رشته میان

 عملی

ای نظری: در این نوع، مفاهیم،  رشته میانمطالعات 

ها برای ایجاد رویکردهای نظری جدید با  الگوها و نظریه

 شود. هم ادغام می

 نظری

 

 
 ای در نظام دانشگاهی رشته انواع مطالعۀ میان   .3تصویر 
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  ای رشته میان مطالعات کارکرد و هدف

گیری و ایجاد مطالعات  ت که شکلای آن اس رشته منظور از هدف و کارکرد مطالعات میان

ای داشته باشد. به بیان دیگر به کدام نیازها پاسخ خواهد گفت. پس از  تواند چه نتیجه ای می رشته میان

ها مشخص شد  ای و کدگذاری آن رشته های همایش مطالعات میان بررسی تمامی مقاالت و سخنرانی

اند. در این مقاالت،  ده مفهوم به این موضوع پرداختهدرمجموع شش مقاله در قالب هفده مقولۀ فرعی و نوز

به اهداف و کارکردهایی نظیر استفادۀ بهینه از دانش، خالقیت و نوآوری، ارتباط با دنیای بیرون، رشد تفکر 

 مفاهیم و مقوالت مرتبط با این مقوله آمده است: 4اشاره شده است. در جدول  غیره انتقادی و
 

 ای رشته د مطالعات میانهدف و کارکر   .4جدول 

 منبع:

 مقاله/سخنرانی
 مقوله اصلی مقولۀ فرعی مفهوم

1029 

ای موجب استفادۀ بهینۀ  رشته مطالعات میان

 شود. آموختگان از دانش می دانش

استفادۀ بهینه 

 از دانش

هدف و کارکرد 

گیری  شکل

مطالعات 

 ای رشته میان

رصۀ علم شدن این فرصت را برای فعاالن ع ای رشته میان

های علمی  سازد تا پای خود را از مرزهای رشته فراهم می

 فراتر بگذارند و خالقیت و نوآوری خود راتقویت کنند.

خالقیت و 

 نوآوری

ای، ایجاد ارتباط میان  رشته هدف از تربیت دانشجویان میان

ها،  ویژه وضعیت یادگیری با دنیای بیرون از دانشگاه، به

 جدید است. های مسائل و مسئولیت

ارتباط با دنیای 

بیرون از 

 دانشگاه

تواند یکی دیگر از اهداف فعالیت  مداری می تحقق مشتری

ای باشد. این بدان معنا است که همۀ متخصصان  رشته میان

نفعان فکر کنند و در بستر  باید بتوانند در بستر فکری ذی

 ها فعالیت کنند. علمی آن

تحقق 

 مداری مشتری

1018 

 

ای و با  رشته های تفکر با انجام مطالعات بین ونکان

کارگیری کارشناسان متعدد، خوراک فکری الزم را در  به

گذاران جامعه  های مختلف برای مدیران و سیاست حوزه

 کنند. تأمین می

منبع: تفکر و 

 گذاری سیاست

های تفکر مبتنی بر  گذاری عمومی در کانون سیاست

 فکری پژوهشگران است.ای، نیازمند هم رشته میان

همفکری 

پژوهشگران و 

 محققان

تواند تفکـر انتقـادی  ای می رشته توسـعۀ مطالعات میان

 اخالقی را در میـان اصحـاب علـوم انسـانی گسـترش دهـد.

رشد و 

گسترش تفکر 

 انتقادی

1033 
کند که شرکت در  ( گزارش می1993الکساندر آستین )

های  ار مثبتی بر افزایش مهارتای آث رشته های میان دوره

افزایش مهارت، 

رشد و 
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سازی دانشجویان  های تفکر انتقادی و آماده دانش، مهارت

های تحصیالت تکمیلی و  برای ادامۀ تحصیل در دوره

 ای دارد. های حرفه دوره

گسترش تفکر 

 انتقادی

1015 

عنوان یک بینش، فرهنگ و رویکرد نوین  کارآفرینی به

ای علوم  رشته ترین دستاوردهای میان مله مهمسازمانی از ج

شناسی در چند دهۀ  اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، روان

 گذشته است.

رشد و 

گسترش 

کارآفرینی در 

 ها دانشگاه

1016 

ای حوزۀ جدیدی است که امروز مورد  رشته مطالعات میان

نظران قرار گرفته است که با  توجه بیشتر صاحب

ارتباط میان علوم مختلف موجب حل آوردن زمینۀ  فراهم

مسائل پیچیدۀ زندگی، ایجاد و گسترش دانش جدید و 

 کارآفرینی خواهد شد.

رشد و 

گسترش 

 کارآفرینی

کمک به حل 

 مسائل پیچیده

های  ای با ایجاد مهارت رشته برخی معتقدند مطالعۀ میان

شناختی سطوح باالتر نظیر حل مسئله، تفکر انتقادی و 

اندازهای مختلف، دانشجویان را به  کارگیری چشم توانایی به

 سازد. تری برای کار و شهروندی آماده می شکل شایسته

رشد و 

گسترش تفکر 

 انتقادی

ای به ارتقای  رشته ویلیام نیوول معتقد است دروس میان

های دانشجویان برای ارزیابی اظهارات متخصصان،  قابلیت

به مباحث اخالقی و  تحمل در برابر ابهام، حساسیت نسبت

ای، سیاسی، مذهبی، تفکر خالقانه یا نوین و  رشته میان

 شود. های شنیداری منجر می تواضع یا مهارت

تقویت 

های  مهارت

 ارتباطی

تواند ضمن  ای می رشته های میان ایجاد روزافزون حوزه

ها  ها، به نوآوری پرکردن شکاف نظری میان رشته

 شناختی منجر شود. روش

به پر کمک 

کردن شکاف 

نظری و نوآوری 

 شناختی روش

ای در یادگیری مطلوب دانشجویان  رشته مطالعات میان

 اثرگذار است.

یادگیری 

 مطلوب

شدن با پرورش  ای رشته ( معتقد است که میان1387ربکا )

 کند. تفکر انتقادی، نوآوری و خالقیت به حل مسئله کمک می

رشد و پرورش 

 تفکر انتقادی

ای در  رشته ( نیز مزایای رویکرد میان2012نیسون )ت

کند: مطالعات  گونه معرفی می یادگیری دانشجویان را این

ای به افزایش درک، حفظ و کاربرد مفاهیم  رشته میان

ها و  اندازها، دیدگاه کند و با توسعۀ چشم عمومی کمک می

های  های چندگانه، درک کلی بهتری از وابستگی ارزش

 دهد. انی به دست میمتقابل جه

کمک به درک 

مفاهیم 

عمومی، توسعه 

اندازها و  چشم

 ها دیدگاه

ای به  رشته ( بر این باور است که تعامالت بین2005) 1ساو

تواند در هر دو  های بروز خالقیت می دلیل ایجاد زمینه

 زمینۀ آموزش و پژوهش موجب نوآوری شود.

خالقیت و 

 نوآوری
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صد دارد دانش نظری جدیدی تولید شدن ق ای رشته میان

 کند و هدفش حل مسائل شخصی است.

تولید دانش 

 نظری جدید

1022 

محور به فرایند پژوهش دارد  ای، نگاه مسئله رشته رویکرد میان

ای، چهار کارکرد عمده  رشته و ساختارهای پژوهشی میان

سازی، اشاعۀ  دارند که عبارت است از: تولید علم، تصمیم

 های اجتماعی، و تولید و بازتولید پارادایم. آگاهی دانایی و

تولید علم، 

سازی،  تصمیم

اشاعه دانائی و 

های  آگاهی

اجتماعی و 

تولید و 

بازتولید 

 پارادایم

 

 
  ای رشته هدف و کارکرد مطالعات میان   .4تصویر 
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  ای رشته میان مطالعات گیری شکل ضرورت

هایی است که موجب شده  ای، مسائل و زمینه رشته نگیری مطالعات میا منظور از ضرورت شکل

ها،  ای ضرورت یابد. پس از بررسی مقاالت و سخنرانی رشته ای به میان رشته حرکت از سوی مطالعات تک

اند.  مفهوم، به این موضوع پرداخته 41مقوله فرعی و  31درمجموع شش مقاله و نه سخنرانی در قالب 

موضوعاتی مانند توسعه و رشد جایگاه دانشگاه، تطبیق با شرایط جدید، ها،  در این مقاالت و سخنرانی

اشاره شده است. در  غیره نفعان دانشگاهی و های ذی نگری در علوم، تأمین رضایتمندی اهمیت جامع

 های مرتبط با این مقوله آمده است: مفاهیم و مقوله 1جدول 
 

 ای رشته گیری مطالعات میان ضرورت شکل  . 5جدول 

 بع:من

 مقاله/سخنرانی
 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی مفهوم

1016 

ای را  رشته ( یکی از دالیل ضرورت مطالعات میان1393ابراهیمی )
معنا که یکی از  داند. بدین نگری در یادگیری می گیری و جامع مکمل

ها،  ای در حوزۀ علوم انسانی مشاهدۀ پدیده رشته اهداف مطالعات میان
های  گرایی در حیطه رکیب و نفی تخصصیسازی، تداخل، ت مکمل

وبیش باید از  های تخصصی کم معین است. به این معنا که رشته
تری  های همسایۀ خود مطلع باشند تا از نگاه جامع چندوچون رشته

 ها اجتناب ورزند. دیدن پدیده بعدی برخوردار شوند و درنتیجه از تک

اهمیت 

نگری در  جامع

 یادگیری

 

 

ضرورت 

 1046 شدن ای هرشت میان

المللی دانشگاه منتج از ارتقای جایگاه ملی آن  ارتقای جایگاه بین
خواهد بود و چنین ارتقایی مستلزم پاسخ دانشگاه به نیازهای 

ای برای پاسخ  رشته های بین توسعۀ کشور است؛ بنابراین، فعالیت
 به نیازهای توسعۀ کشور موجب ارتقای ملی دانشگاه خواهند شد.

رشد  توسعه و

جایگاه 

 دانشگاهی

ای ابتدا وجود دارند و سپس  رشته های بین در این دیدگاه، فعالیت
گیرند. واقعیت این است که  در توسعۀ علمی کشور قرار می

ای نباید صرفاً در خدمت توسعۀ علمی  رشته های بین فعالیت
 کشور باشند، بلکه باید در خدمت توسعۀ کشور باشند.

کمک به توسعۀ 

 کشور

1016 

های بیشتری را برای ایجاد پیوند  ای فرصت رشته مطالعات میان
میان دانش تازه و دانش موجود در اختیار دانشجویان قرار 

دهد. این فرایند ممکن است هنگامی روی دهد که مدرسان و  می
ای برای حل مسائل پیچیده و فراتر  دانشجویان از اطالعات رشته

 گیرند. ها کمک می از رشته
 

حل مسائل 

 پیچیده
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1018 

اجتماعی پیچیده، متنوع و ناشناخته -دنبال بروز مسائل زیستی به
ای در  رشته های میان های اخیر، رویکردها و فعالیت در دهه
های علمی، آمورشی و پژوهشی، موردتوجه و  گذاری سیاست

 اشتیاق عمومی بوده است.

1033 

عتقدند که در هایی م کنشگران و طرفداران چنین فعالیت
اجتماعات امروزی، شهروندان برای آنکه از عهدۀ شناخت و 
تحلیل مسائل و مشکالت پیچیده و متکثر برآیند، نیازمند 

های  های ذهنی و مهارت بخشیدن به شناخت، ظرفیت وسعت
گیری در عمل هستند. طرفداران این رویکرد معتقدند که  تصمیم

گرا قادر به شناخت،  لیلهای تق های واگرا و ذهن امروزه تخصص
های پیچیده جامعه و جهان جدید  ها و محیط فهم و تحلیل پدیده

 نیستند.

1015 

توانند خود را با  دهند، نمی هایی که به کارآفرینی بها نمی سازمان
ای که  تغییرات محیطی همسو کنند و در حل مشکالت عدیده

ین امر اهمیت و ا (49: 1388، ناهیدرو دارند، عاجز هستند ) پیش
 دوچندان کرده است.را  ای رشته میانو ضرورت توجه به مطالعات 

تطبیق با شرایط 

 جدید

دکتر نیلی 

 احمدآبادی

توسعۀ تکنولوژی موجب پدیدارشدن نیازهای متنوع و نوین 
بیشتری شده است و از یک طرف همکاری و از طرف دیگر رقابت 

 است.بین مراکز علمی را در جهان افزایش داده 

1030 

عنوان یک الزام در آموزش عالی در  ای به رشته امروزه رویکرد میان
 یافته شناخته شده است. کشورهای توسعه

ای در علوم را افزایش  رشته [ شرکت در فعالیت میان8. مرجع ]
 داند. عملکرد نوآورانه و خالقانه می

-های علم ای را عاملی در تحول فناوری رشته [ میان9مرجع ]
 داند. بنیان می
دارد که داشتن یک دستور کار پژوهشی و  [ بیان می13مرجع ]

ای و متنوع باشد، برای اکثر  رشته آموزشی که اساساً میان
 های بنیاد ملی علوم ضروری است. برنامه

[ توسعه و پرورش تفکر تحلیلی و بسط 12[ و ]11مراجع ]
ای  رشته میان مطالعات ظرفیت بینش انتقادی را از مزایای

 دانند. می
 
 

 اهمیت نوآوری

رشد علوم و 

 ها فناوری

اهمیت فزاینده 

 تفکر انتقادی
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ضرورت 

 شدن ای رشته میان

اهمیت ارتباط 

میان بازار کار و 

 دانشگاه

سازی دانشجو برای شرایط  توجه جدی به بازار کار آینده و آماده
ون نوآوری تواند از مسیر آموزش ایستا و بد بسیار متغیر امروز نمی

 صورت گیرد.

سخنرانی دکتر 

محمود نیلی 

 احمدآبادی

 

تأمین رضایت 

نفعان  ذی

 دانشگاهی

های آموزشی و دانشگاهی در حال  امروزه در جهان، نظام
ای هستند؛ زیرا  رشته آوری به سیستم توسعۀ مطالعات میان روی

داند تعامل با نظام اجتماعی و صنعت،  نظام دانشگاهی امروزه می
وجود آورده است؛  هایی را برای آن به ها و ضرورت ازمندینی
ای که دیگر قادر نیست مسائل متنوع و پیچیده جامعه را  گونه به

نفعان  ای حل کند و رضایت ذی رشته های تک با تمرکز بر فعالیت
ها، جامعه  آموزش عالی )دانشجویان، کارفرمایان، صنعت، خانواده

 و دولت( را تأمین سازد.

 سائل چندبعدیم

رشد علوم و 

 ها فناوری

های  های جهان و متعاقباً ظهور فناوری دستیابی بشر به ناشناخته
جدید در قرن حاضر سبب شده است تا شرایط متفاوتی بر جهان 

ای که چرخۀ توسعه فناوری و تقاضا با سرعت  گونه حاکم شود؛ به
ت صور بیشتری به حرکت آمده است و سرعت رشد دانش بشر به

 انگیزی افزایش یافته است. شگفت

شدن  جهانی

 مسائل

به این تغییرات باید پیشامد مشکالت روزافزون جهان را متذکر 
شد که این مشکالت منحصر به یک ناحیه، کشور و منطقه 

 نیست، بلکه تقریباً همۀ جهان را دربرگرفته است.

ضرورت 

 شدن ای رشته میان

تغییرات و رشد 

 جهان

های علمی نیز مثل  ت اجتماعی و رشد و تحول علوم، رشتهبا تغییرا
سایر ابعاد جوامع انسانی دچار تحوالت درونی در مبانی و رویکردها 
شدند و همسو با این تحوالت مراحل رشد خود را طی کردند. 
امروزه با گسترش ابعاد و سرعت تحوالت اجتماعی و توسعۀ دامنه 

ته و ضرورت ارتباط علوم را علوم، این تحوالت شتاب بیشتری یاف
 ناپذیر کرده است. اجتناب

دکتر یونس 

 الزام زندگی مدرن نوربخش
تنها یک ضرورت علمی برای توسعۀ قلمرو  نیاز علوم به یکدیگر نه

 دانش، بلکه نیاز زندگی مدرن در دنیای پیچیدۀ کنونی است.

 ضرورت اجتماعی

تنها  ای امروزه نه رشته ها به مطالعات میان پرداختن دانشگاه
تنها یک ضرورت دانشی، بلکه  ناپذیر بلکه ضرورت است. نه اجتناب

های  ای دروازه رشته یک ضرورت اجتماعی است. مطالعات میان
ای برای  حاصل اداری و زمینه رهایی دانشگاه از نظام خشک بی

 ها هستند. ها و نوآوری آزادی افکار و ایده

ظهور نیازهای 

 جدید

ر جهان زندگی د

 متکثر

 دنیا محل بروز تکثر فرهنگی است.

 پروفسور شولت

نیاز به رشد بنیۀ 

 علمی دانشجویان

های  یکی از نیازهای اساسی و ضروری ما در ورود به بحث
ای این است که بتوانیم توانمندی دانشجویانمان را  رشته بین

 افزایش دهیم.
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زایی و  اشتغال

 کارآفرینی

معه و دنیا را بخواهیم بررسی کنیم، باید حتماً به اگر مسائل امروز جا
التحصیالن و درنهایت  زایی، کارآفرینی، تأمین شغل برای فارغ اشتغال

ها باید نهایتاً به شغل و  به ایجاد ثروت فکر کنیم. در جامعۀ ما رشته
 ایجاد ثروت ختم شوند.

دکتر ابوالقاسم 

 رشد علم و فناوری دولتی

های علمی و آکادمیک را رعایت کنند  ید زمینهعالوه بر اینکه با
باید مسائل علمی را یک گام به جلو ببرند؛ یعنی ما مطالعات 

خواهیم برای اینکه موضوعات روز را توسعه  ای را می رشته میان
 دهیم.

نیاز به منبعی برای 

 تغذیۀ علوم جدید

ها و صنایع ما تشنۀ علوم جدید  تمامی مراکز تحقیقاتی، پارک
ها را تغذیه کنیم و توسعۀ صنعتی و  هستند. باید بتوانیم آن

 ثروتی دهیم.

نقش دانشگاه در 

 کارآفرینی

انتظاری که در راستای ارائۀ خدمات اجتماعی و نوآوری و 
ها وجود دارد، توسعه، گسترش و ایجاد  کارآفرینی علمی از دانشگاه

کننده  ت تعیینای را به یک ضرور رشته های میان ها و حوزه فعالیت
 در آموزش عالی در جهان تبدیل کرده است.

رو و  های امروزی پرداختن به مسائل پیش مأموریت دانشگاه
 های زمانه است. پردازش پرسش

 دکتر رضا رجبی

نبودن  کافی

های  رشته

کالسیک در 

پاسخگویی به 

 نیازها

نظام دانشگاهی در تعامل با نظام اجتماعی و صنعتی، به این 
ۀ اساسی رسیده است که دیگر قادر نیست مسائل متنوع و نتیج

 ای حل کند. رشته های تک پیچیدۀ جامعه را با تمرکز بر فعالیت

 

تأمین رضایت 

نفعان  ذی

 دانشگاهی

نفعان آموزش عالی )دانشجویان،  دانشگاه باید رضایت ذی
ها، جامعه و دولت( را تأمین کند؛  کارفرمایان، صنعت، خانواده

کند که  ین، فضای حاکم بر آموزش عالی حکم میبنابرا
عنوان یک راهبرد  ای به رشته های آموزشی و پژوهشی بین فعالیت

ریزان و مجریان  گذاران، برنامه و نوآوری مورد توجه سیاست
 ها قرار گیرد. آموزش عالی و دانشگاه

ضرورت 

 شدن ای رشته میان

های  ظهور فناوری

بنیان و  دانش

 رقابتی

ها  های نسل و سبک سوم، از آن های دانشگاه س ویژگیبراسا
عنوان مرجع اصلی آموزش عالی انتظار است که از رسالت  به

های فناورانه و کارآفرینی  سنتی خود خارج شوند و به فعالیت
بنیان و رقابتی  های دانش علمی با تأکید و تمرکز بر فناوری

 بپردازند.

حل مسائل 

 پیچیده

ظهور نیازهای 

 دیدج

شرایط پویای امروز دنیا نیاز به آگاهی و تسلط علمی در 
 طلبد. های مختلف را بیش از گذشته می حوزه

دکتر نیلی 

 احمدآبادی

هایی که موضوع علم هستند، افزایش  متغیرهای مرتبط با پدیده
اند. اگر این متغیرها همان ماهیت قدیم خود را داشتند،  پیدا کرده

ای که ما  ها نبودیم. ولی در زمانه ین رشتهما نیازمند همکاری ب
کننده در فهم، افزایش پیدا  کنیم، متغیرهای دخالت زندگی می

دکتر سعید رضا 

 عاملی
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 اند. کرده
ای از  تمامی پدیدهای موجود در جهان هستی در ذات خود آمیزه

نیروها و قوانین کائنات هستند؛ بنابراین بهترین الگو برای 
های طبیعی و  ای، شناخت پدیده رشته ینهمگرایی علوم ب

 هاست. الگوبرداری از آن

دکتر شیخ 

 حسنی

بسیاری از مسائل پیچیدۀ علمی و فناوری که انسان امروز با آن  
رو است، در سایۀ همکاری پژوهشگران در علوم مختلف  روبه
 شدنی است. حل

ت های اخیر و نیز پیچیدگی مسائل، مشکال تحوالت مختلف دهه
 و نیازهای جوامع.

 دکتر رجبی

نگری  اهمیت جامع

 در علوم

درستی مطالعه کنیم باید از  ای را به اگر بخواهیم پدیده
های مختلف به آن موضوع نگاه کنیم. این موضوع ضرورت  دیدگاه

سازد. علوم باید  های گوناگون را روشن می همگرایی علوم در رشته
ر گیرد و این علوم همگرا صورت همگرا پشتیبان فناوری قرا به

ها  هستند که موجب پیشرفت پایدار و سودمند در فناوری
 خواهند شد.

دکتر شیخ 

 حسنی

کفایت  عدم

های  رشته

 کالسیک

ای داشت.  رشته توان بحثی به نام تک کنم دیگر نمی من فکر می
تواند موفق عمل کند. حداقل در رشتۀ فنی و  چون این علم نمی

 موفق باشد. تواند مهندسی نمی

دکتر برات 

 قبادیان
ظهور اقتصاد 

 رقابتی

اگر بپذیریم انقالب صنعتی چهارم، تحول اساسی و دگرگونی 
عجیبی در اقتصاد و حکومت کشورها ایجاد خواهد کرد. اگر 

صورت  ها نتوانند اقتصاد خود را اداره کنند و آن را به دولت
دت طوالنی دوام توانند برای م شک نمی پذیر درآورند، بی رقابت

های محوری انقالب صنعتی چهارم بر این اساس است  آورند. ایده
تواند  صورت مجزا کار کرده و اکنون نمی که صنعت ما تاکنون به

 صورت یگانه کار کند. به

ضرورت 

 شدن ای رشته میان

تعامل انسان و 

 ماشین

 ای تعامل شدید انسان و ماشین، رشته ای و میان در بحث فرارشته
شود که ما بیشتر به این سمت برویم که مغز  خود سبب می

انسان صد میلیارد نورون دارد. این صد میلیون نورون 
هرکدامشان هزار کانکشن دارد. در هر کانکشن دویست عملیات 

 شود. در هر ثانیه انجام می

دکتر سید امید 

 فاطمی

شدن  اجتماعی

 یادگیری

فک نیست. یادگیری ای من آموز در یادگیری، جزیره دانش
 اجتماعی است.

تأمین رضایت 

نفعان  ذی

 دانشگاهی

 دانشجو محوری

 یادگیری باید دانشجومحور باشد.

 محور اصل خواهد بود. یادگیری فعالیت یادگیری کاربردی

ای و  دقیقه با استفاده از چندرسانه 14تا  8محتواهای کوتاه بین رشد علوم و 
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 مخصوصاً ویدیو. فناوری

شدن  اجتماعی

 یادگیری
 حرکت از یادگیری خطی به یادگیری انتخابی

ظهور اقتصاد 

 رقابتی

وجود  های بزرگ را در اقتصاد به ها که بحث داده تجمع عظیم داده
ها با  ای و پیوندخوردن رشته آورده، نیازمند فهم چندرشته

تری  هتر و پیچید یکدیگر است؛ بنابراین، اساساً ما با یک سواد مهم
دکتر سعید رضا  مواجه هستیم.

 عاملی
 شدن اجتماعی

 یادگیری متکثر

سواد دو »کنیم، یا به تعبیر من  امروزه از سواد مجازی صحبت می
منظور از سواد دو فضایی، سوادی است که یک عرصۀ «. فضایی

آن مربوط به فضای فیزیکی و عرصۀ دیگر آن مربوط به فضای 
 یکدیگر با هدف پرکردن خألهاست.مجازی و پیوند این دو با 

 

 شدن در نظام دانشگاهی ای رشته ضرورت میان  . 5تصویر 
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 باالدستی اسناد در ای رشته میان مطالعات

هایی است که حصول و رشد مطالعات  نامه منظور از اسناد فرادستی، متن قوانین و آیین

اد که درواقع متون باالدستی را در حوزه رغم اهمیت این اسن سازد. علی ای را تسهیل می رشته میان

ای مشخص کرد که  رشته های حاصل از تحلیل مقاالت همایش میان دهند، یافته ای نشان می رشته میان

ای در اسناد فرادستی  رشته درمجموع یک مقاله با داشتن یک مقولۀ اصلی به موضوع مطالعات میان

شت مقولۀ فرعی و هفت مفهوم در قالب سه راهبرد دهد ه ها نشان می پرداخته است. همچنین یافته

های فرعی مانند  اند. در این مقاله به مقوله کالن و چهار اقدام ملی به این موضوع پرداخته

 سازی میان علوم و محوربودن علوم، پیوند میان علوم و علوم اسالمی، تقویت همکاری و شبکه مسئله

 توجه شده است. غیره
 ای در اسناد فرادستی رشته اهداف مطالعات میان مروری بر   .6تصویر 

 
 

 ای و اسناد فرادستی رشته مطالعات میان  . 6جدول 

 منبع:

 مقاله/سخنرانی
 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی مفهوم
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ای در درون علوم انسانی و رشتههای میان گسترش گرایش

های علوم انسانی با سایر علوم، بر اساس نگرش  بین رشته

را خواستار  می با رویکرد رفع نیازهای علمی و اجتماعیاسال

 شده است.

رفع نیازهای 

 علمی و اجتماعی

 اقدامات ملی

 4شماره 
مطالعات 

ای  رشته میان

در اسناد 

 فرادستی
های علوم اسالمی ای بین شاخهرشتههای میان ایجاد گرایش

 «و علوم انسانی و سایر علوم

 

 

پیوند علوم 

 انسانی و اسالمی

 اقدامات ملی

 12شماره 
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ای بین هنر و دیگر رشتههای میاناندازی حوزهتقویت و راه

ویژه فلسفه و  های اسالمی به های علوم بر اساس آموزهرشته

 فقه و هنر مطرح شده است.

پیوند میان هنر و 

 علوم اسالمی

 اقدامات ملی

 27شماره 

فرایندهای  کردن نگرش اسالمی به علم و تسریع در نهادینه

 شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی اسالمی

کردن  نهادینه

نگرش اسالمی در 

 علوم

 5راهبرد کالن 

گرا  ای مأموریت رشته های بینحمایت از تأسیس پژوهشکده

 های دین و علم با حضور محققان حوزه و دانشگاه در حوزه

سوی  حرکت به

محورکردن  مسئله

 علوم اسالمی

 اقدامات ملی

 8 شماره

دهی آموزش، جهت»نقشۀ جامع علمی کشور با عنوان 

سمت حل مشکالت و رفع  پژوهش، فناوری و نوآوری به

نیازهای واقعی و اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمین 

، «و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی

« ای رشته های میان حمایت از توسعه علوم و فناوری»بحث 

 بینی کرده است. پیش 6اقدامات ملی شماره  را در

محورسازی  مسئله

ایجاد  -علوم

تناسب میان 

علوم و مسائل 

محلی )علوم 

مبتنی بر آمایش 

 سرزمین(

 7راهبرد کالن 

مطالعات 

ای  رشته میان

در اسناد 

( 6توسعه و تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش )شماره » فرادستی

و پژوهشی در حوزۀ سازی مؤسسات آموزشی  شبکه»خود، 

منظور افزایش هماهنگی و همکاری و تقویت  علوم پایه به

ای از طریق اشتراک امکانات و تجهیزات، رشتهتحقیقات بین

را مطرح « تقسیم کارهای پژوهشی و جذب نخبگان علمی

 [.1ساخته است ]

سازی  شبکه

مؤسسات 

 -پژوهشی

افزایش و تقویت 

همکاری میان 

 های مختلف رشته

 13د کالن راهبر

 دانشگاهی نظام شدن ای رشته میان برای ایران اقدامات

ای، تمامی  رشته منظور از اقدامات وزارت علوم و نظام دانشگاهی در حوزۀ توسعۀ مطالعات میان

در چارت سازمانی و هم توسعۀ  غیره اقدامات اعم از زیرساختی یعنی ایجاد یک مرکز، مؤسسه و

اندازی نشریه یا برگزاری همایش و گردهمایی است. پس از  ای یعنی راه رشته افزاری در حوزۀ میان نرم

ها مشخص شد که در یک مقاله به  ای و کدگذاری آن رشته بررسی تمامی مقاالت همایش مطالعات میان
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های فرعی و شش مفهوم  اقدامات مهم ایران و نظام دانشگاهی توجه شده و هفت اقدام در قالب مقوله

 وجه است. در ادامه آمده است:مهم مورد ت

 :از منظر زیرساختی 

 تأسیس دانشکدۀ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران؛ -
 های همگرا. اندازی مرکز راهبردی فناوری راه -

 افزاری )منظور نشریه یا برگزاری همایش(: از منظر نرم 

 های همگرا برای بهبود تعالی انسان؛ برگزاری نخستین همایش با عنوان فناوری -

 های همگرا؛ اندازی فصلنامۀ فناوری راه -

 نامۀ تالقی؛ ایجاد ویژه -

 ایجاد نشریۀ چارسو؛ -

 ای در علوم انسانی. رشته پژوهشی مطالعات میان-ایجاد فصلنامۀ علمی -

 
 ای رشته اقدامات عملی در حوزۀ میان  . 7جدول 

 منبع:

 مقاله/سخنرانی
 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی مفهوم
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در « علوم و فنون نوین دانشگاه تهراندانشکده »تأسیس  -

امنای دانشگاه  به تصویب هیئت 1388بهمن  5تاریخ 

 تهران رسید. این دانشکده باهدف:

تربیت نیروی متخصص موردنیاز کشور در مقاطع  -

های  های علوم و فناوری تحصیالت تکمیلی و در زمینه

 ای، رشته نوین میان

 جذب نخبگان و پژوهشگران و -

منظور خلق و ارائه دانش  های کاربردی به انجام پژوهش -

انداز  موردنیاز جامعه به مراکز صنعتی و ملی در جهت چشم

 و اهداف بلند کشور تأسیس شد.

تربیت و  -

پرورش نیروی 

 ای رشته میان

توسعه  -

های  پژوهش

 کاربردی

ۀ اقدامات عملی در توسع

 ای: رشته میان مطالعات

  تأسیس دانشکدۀ علوم

گاه و فنون نوین دانش

 تهران

  برگزاری نخستین

همایش با عنوان 

های همگرا  فناوری

برای بهبود تعالی 

 انسان

 اندازی مرکز  راه

های  راهبردی فناوری

 همگرا

 اندازی فصلنامۀ  راه

 های همگرا فناوری

 نامۀ تالقی ایجاد ویژه 

، 1414جهان »نخستین همایشی با عنوان  1391در سال 

توسط انجمن « های همگرا برای بهبود تعالی انسان فناوری

بیوتکنولوژی ایران در پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه صنعتی 

 برگزار شد. 1391آذرماه  16و  15امیرکبیر در روزهای 

به معاونت وابسته  1«های همگرا مرکز راهبردی فناوری» -

علمی و فناوری ریاست جمهوری به انجام برخی از اقدامات 

 ای پرداخته است: رشته میان مطالعات ۀدر زمین

برای  یفرصت« های همگرا فراخوان نوپاهای فناوری» -

های  ثبت ایده -

نوآورانه از 

های  گروه

 استارتاپی

_____________________________________________________________ 
1- http://nbic.isti.ir 
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 کند. های همگرا ایجاد می فناوری ۀهای حوز پااستارت

 ها پاهای نوآورانه: در این فراخوان، استارت ثبت ایده و طرح -

پی ااستارت ۀنام و معرفی اید کنند تا با ثبت امکان پیدا می

کردن مراحل داوری بتوانند فعالیت خود را  خود پس از طی

ها حمایت کنند، ادامه  هایی که حاضرند از آن در مجموعه

 .دهند

 ایجاد نشریۀ چارسو 

  ایجاد فصلنامۀ علمی

پژوهشی مطالعات 

ای در علوم  رشته میان

 نیانسا

رویکرد  با 1395های همگرا از زمستان  فناوری ۀفصلنام -

کوشد تا مطالب خبری، تحلیلی  های همگرا می ترویج فناوری

گذاران و  و آموزشی را در اختیار پژوهشگران، سیاست

 ها قرار دهد. دهندگان این فناوری توسعه

 ترویج فناوری ۀرسانی در حوز گزارش اطالع -

ایجاد شبکه  -

رسانی  اطالع

در حوزه 

 فناوری

با رویکرد ترویج  1395تالقی از آذرماه  ۀنام ویژه -

صورت  کوشد تا به های همگرا در هر شماره می فناوری

 تخصصی:

ن خود ابه معرفی و تبیین یکی از نقاط همگرایی به مخاطب -

 بپردازد.

رابط مغز و  ۀدر حال حاضر محوریت موضوعی تالقی حوز -

 ای است. رشته میان ۀ( است که یک حوزBCIرایانه )

تمرکز بر  -

موضوعات 

ی ا رشته میان

 در انتشار

 ۀآموزی در حوز ای دانش ، مجله«چارسو ۀنشری» -

 1394 ماه آبان از های همگراست که فناوری

 :تا کند می تالش

های حاصل  کاربردهای و قابلیت آموزان کشورمان را با دانش -

های نانو، بیو، اطالعات و شناختی آشنا  از همگرایی فناوری

 سازد.

 ۀی فعال در توسعآفرین آموزان را برای نقش دانش -

 های همگرا آماده کند. فناوری

تمرکز بر  -

موضوعات 

ای  رشته میان

 در انتشار

تربیت و  -

پرورش نیروی 

 ای رشته میان

ای در علوم  رشته مطالعات میان»پژوهشی -علمی ۀفصلنام

مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت  ۀپژوهشکد از 1«انسانی

های  و نظری رشتههای تجربی، عملی  در بین پژوهش علوم

ویژه علوم اجتماعی و آموزش  علوم انسانی، به ۀحوزف مختل

 عالی فضای گفتمانی ایجاد کرده است.

ایجاد گفتمان  -

ای  رشته میان

در انتشار 

 ها پژوهش

 

_____________________________________________________________ 
1- http://www.isih.ir/ 
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 ای تاکنون رشته میان ایجاد مطالعاتاقدامات عملی در    .7تصویر 
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 فصل دوم
 ر نظام دانشگاهیشدن د ای رشته میان موانع

 همقدم

مامی عوامل و فاکتورهایی اشاره دارد که ت شدن به ای رشته های میان ها و چالش محدودیت

های  بندی پژوهش و چه آموزش را دشوار کرده است. تقسیم ۀای چه در حوز رشته گیری میان شکل

زعم کالین، در  ناخت. بهشدن بازش ای رشته های میان ها و محدودیت چالش ۀتوان در حوز متنوعی را می

گرایی  ای و بازگشت به اشکال بیشتر متمرکز رشته رشته های میان نوعی افول در تالش 1970 ۀطول ده

و موجب  استای  های نهادی و موانع روشی و رشته در آموزش وجود داشته است که ناشی از محدودیت

ترین موانع  از مهم ،زعم کالین (. به70- 69: 1395ای متوقف شود )رژکوله،  رشته های میان شده تا گام

ها، و توجه  ها، منافع و زیرساخت ها و سیاست مدیریت و ساختار سازمانی، رویه ،ای رشته میانمطالعات 

 (.143: 1389ق است )کالین، یشوتپاداش و  اعطای رسمی،

 ۀداد: دست اراصلی قر ۀای را در سه دست رشته های میان توان محدودیت بندی دیگر، می در تقسیم

شرایط  ،ای و خبره در کار، منابع وضعیت شامل همکاران حرفه)های محیطی هستند  اول، محدودیت

ساختار گروه و دانشکده از بعد سازمانی، رهبری برای نظارت و  ،ها همکاری و کار گروهی با سایر رشته

های  دوم محدودیت ۀتدس (.تأخیرانداختن کار و سیاست مؤسسات برای تسهیل یا به ،مدیریت کار

شامل ارزشمندبودن کار گروهی برای افراد، داشتن کارایی و مهارت الزم در امر ) مرتبط با اشخاص

ها به عوامل خارجی مربوط است  سوم محدودیت ۀ. نهایتاً دست(کاری افراد ۀای و سابقه و تجرب رشته میان

)مظفری و  غیره( ها و بنگاه ،ها ، آژانسعواملهای مالی،  مانند حمایت)که بیرون از دانشگاه قرار دارند 

 (.35: 1390همکاران، 

دسته عامل  ، پنجای رشته میان دربارۀ مطالعات های پژوهش اول از منظر دیگر و با توجه به یافته

 اند از: . این عوامل عبارتی شدندایشدن شناس ای رشته عنوان مانع میان به

د: تسلط فرهنگ شون خود به چهار دسته تقسیم میاین موانع  اجتماعی:-. موانع فرهنگی1

گریزی و باور آکادمیک. از موانع و مشکالتی که در باورهای  ای، مشارکت ای، انتظارات رشته رشته

ای، وجود زبان متفاوت، نبود گفتمان  نبود ساختار رشته مانندتوان به عواملی  آکادمیک وجود دارد می

ای و  رشته ای کالسیک، دشواری تعامل میان ماهیت رشته ۀهی، غلبای، ماهیت نظام دانشگا رشته میان

ای اشاره داشت که در این راستا  رشته میان ۀارتباط مناسب میان همکاران و برنام نبودها،  ای رشته میان

 کنند. نقشی مهم را ایفا می
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یابی غیرعلمی، اند از: وجود ارز این موانع دارای چهار مؤلفه است که عبارت ای: . موانع حرفه2

استقالل و  نبود نظیرتوان به عواملی  تجربگی، بازار کار و اشتغال. از موانع بازار کار و اشتغال می خودبرتربینی، بی

 استقبال کمتر کارفرمایان اشاره کرد. و رقابت کافی، نبود جایگاه مناسب در بازار کار، نبود ضمانت شغلی

بوروکراتیک اداری، موانع مدیریتی، نبود استقالل مالی،  ند از:ا عبارت این موانع . موانع سازمانی:3

 بری. بری و زمان موانع هزینه

 . موانع فردی4

های پردیس البرز  ای رشته در این بخش، متون مربوط به همایش میان: . نبود بستر قانونی5

در نظام دانشگاهی شدن  ای رشته و موانع میان مطالعه شددانشگاه تهران با همان روش تحلیل مضمون 

 .شداستخراج 

 
 (یا رشته های پژوهش اول میان ای )یافته رشته میان ۀ مطالعاتگیری و توسع ها در شکل موانع و چالش   .8تصویر 
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 ای( رشته میان همایش متون )تحلیل دانشگاهی نظام در شدن ای رشته میان موانع بر مروری

شدن در نظام دانشگاهی، هرگونه عامل  ای رشته ع میانتر بیان شد، منظور از موان طور که پیش همان

اصلی و در  های هبندی )یکی براساس مقول طبقه ای است و در این نوشتار براساس دو بازدارنده

 7بندی درمجموع،  د. در این طبقهشو بندی دوم براساس سه سطح خرد، میانی و کالن( ارائه می دسته

 مفهوم شناسایی و استخراج 50فرعی سطح دوم و  ۀمقول 43، فرعی سطح اول ۀمقول 22اصلی،  ۀمقول

 .ندشد سخنرانی استخراج پنجمقاله و  هفتشده است. این مفاهیم از 
 

 شدن در نظام دانشگاهی ای رشته موانع میان   .8جدول 

 منبع:

 مقاله/سخنرانی
 مفاهیم

فرعی  ۀمقول

 سطح دوم

فرعی  ۀمقول

 سطح اول
 اصلی ۀمقول
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محــوری همــواره یکــی از  تســلط رشــته

ــالش ــای    چـ ــط رویکردهـ ــای بسـ هـ

 .ای بوده است رشته میان

محـور بـا    دور جدیدی از هژمـونی رشـته  

هــایی بــرای جــذب اعضــای     تــالش

سازی و هنجارسـازی   علمی، عادی هیئت

ــت  ــارب موفقیـ ــای   تجـ ــز برمبنـ آمیـ

 بـا مطالعـات  محـوری، بـه مبـارزه     رشـته 

 .شده است ای آغاز رشته میان

( هژمونی )تفوق

محوری  رشته

سازی و  عادی

 هنجار سازی

 یا هتسلط رشت

موانع 

آموزشی و 

 ای حرفه

دادن روال معمول  ازدست از ترس

ها را  شدن سنت انجام امور و برداشته

 مطالعات اولین موانع بسط ۀدر زمر

 داند. ای می رشته میان

1062 

نظام آموزشی ایران بر پرورش 

 شکل تمرکز Iن اصطالحاً امتخصص

 ،شکل I متخصصان دارد. منظور از

دانش عمیق در یک حوزه  افرادی با

پرورش  ،است. در مقابل این رویکرد

. در وجود داردشکل  Tمتخصصان 

بخشی  افراد عالوه بر عمق ،این رویکرد

های  به یک تخصص، دانش و مهارت

دیگر  ۀفراگیری را از چندین حوز

ن ااصطالح متخصص بهموزند و آ یم

ند. چنین افرادی هستراف االط جامع

هژمونی )تفوق( 

 محوری رشته
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ای  ای گسترده رشته های میان مهارت

ن ادارند و قادر به تعامل با متخصص

ها و فهمی چندوجهی از  دیگر رشته

 مسئله هستند.

1030 

نداشتن  ،تاریخی ۀیک الگو و تجرب نبود

چگونگی اتخاذ راهبردها و  روش در

کاری و  ، کمشدن انگیزه کم ،راهکارها

افت تحصیلی دانشجویان، در کنار 

مشکالت موجود بر سر راه جذب 

 ۀسران ۀبودن بودج علمی و پایین هیئت

 تحقیق و پژوهش

ایجاد  برایمنابع الزم  نبود [2] مرجع

ــد ــی کارآمــ ــازوکارهای اجرایــ ، ســ

ــی ــوجه ب ــنعت و   یت ــای ص ــه نیازه ب

علمـی یـا    اعضای هیئـت  نبود ،جامعه

سـازی   ی تجاریکارشناسان مجرب برا

ــ ــافی  ۀو تجرب ــهک ــور ب ــال  منظ اعم

 ،مــدیریت متمرکــز تحقیــق و توســعه

قراردادهـــای تحقیقـــاتی  فتنپـــذیرن

بوروکراسـی   ،محدودیت زمانی دلیل به

سیسـتم دانشـگاه،    ناپـذیری  و انعطاف

ــ ــبکهنب ــان    ود ش ــاطی می ــای ارتب ه

گــذاران و فعــاالن دانشــگاهی  ســرمایه

 صنعت

اندک  ۀتجرب

ای در  رشته میان

اریخ نظام ت

 دانشگاهی

منابع و  نبود

ملزومات 

 شدن ای رشته میان

کم علمی  ۀانباشت

 و تجربی یا

مستندسازی  نبود

 ای رشته میان

1044 

ها برمبنای آموزش  ساختار دانشگاه

شده است و برای  تخصصی طراحی

ای مناسب نیست.  رشته مطالعات بین

این ساختار عموماً بر نگاه تخصصی 

نوعی با تفکیک  هو ب استاستوار 

بودجه بین واحدهای مختلف 

 هماهنگی دارد.

ناکارآمدی 

 محتوای آموزش

ریزی  برنامه

 آموزشی ناکارآمد

1017 

های آموزشی  برگزاری تمامی دوره

 ۀجلس در شانزدهدانشگاهی ایران 

شده است و امکان ریزی  برنامههفتگی 

ها در زمان فشرده و  تجمیع این زمان

های  ریزی برنامه

آموزشی قالبی و از 

 شده پیش تعیین

 نشدنبرگزار



     31    نظام دانشگاهی درای شدن  موانع میان رشته  -فصل دوم 

 .شده است فتهپیوسته نادیده گر

توانست به برگزاری  که می ای ویژگی

های منسجم آموزشی کمک  کارگاه

ریزی و دعوت  کند و امکان برنامه

افرادی متخصص را در کنار یکدیگر 

تر سازد. این  برای زمانی پیوسته ساده

در حالی است که در حال حاضر 

های پیشرو جهان  بسیاری از دانشگاه

شده در  های درنظرگرفته تمامی فرض

اند و با  چنین ساختاری را نقض کرده

ای امکان  پذیری گسترده انعطاف

تحصیل با اشکالی دیگر را فراهم 

 اند. آورده

های فشرده و  دوره

 کارآمد

1017 

در حال حاضر سیستم آموزشی رایج 

ور از یک های کش در تمامی دانشگاه

کند که  یت میعبتنظام سنتی و ایستا 

ها، با  رشته همۀساختار یکسانی را به 

های گوناگون تحمیل کرده  خاستگاه

هایی با  ساختاری که برای رشته ؛است

های گوناگون تمایزی قائل  ویژگی

واحد آموزشی  ۀروی نشده است و یک

 گیرد. میکار  ها به را برای تمامی آن

تمامی دانشجویان  ،در این ساختار

های درسی  موظف به حضور در کالس

آموزشی  ۀشده برای دور ازپیش تعیین

این  دنهستند و تنها با گذران

واحدهای آموزشی در قالب قوانین و 

ساختار معین، قادر به دریافت مدرک 

شده  ای ازپیش تعیین در رشته

شرایط برای  ،هستند. در این ساختار

 دنذرانمند به گ افرادی که عالقه

به  رسیدنواحدهای انتخابی برای 

ای باشند درنظر  رشته یک مهارت بین

گرفته نشده است و افراد تنها 

 x ۀالتحصیل رشت توانند یا فارغ می

های  ریزی برنامه

آموزشی قالبی و از 

 شده پیش تعیین



32        ای رشته نظام دانشگاهی و مطالعات میان 

و اصوالً امکان تحقق  ،yباشند یا 

برای فردی که  xyمدرکی با عنوان 

واحدهای انتخابی از دو رشته را 

ای  رشته گذرانده و تخصصی میان

 د، درنظر گرفته نشده است.دار

 دکتر رجبی

ــاالً    ــه احتم ــن اســت ک ــر ای ــاد ب اعتق

ــه ــوم    برنامـ ــول و مرسـ ــای معمـ هـ

دانشگاهی اعم از آموزشی و پژوهشـی  

های جهـان، دچـار بحـران     در دانشگاه

ــده  ــی شـ ــارایی و اثربخشـ ــد و  کـ انـ

ر کـارایی  های درسی سنتی دیگ برنامه

 قبلی خود را ندارند.

 بودن فیاکنا

های درسی  برنامه

 معمول

دکتر نیلی 

 احمدآبادی

ریزی و گسترش  ی در برنامهیتمرکزگرا

 ها در سطح وزارت عطف رشته
 ناپذیری انعطاف

ریزی  برنامه

 آموزشی

اصل و محور قرارگرفتن گروه آموزشی 

 محوربودن گروه جای برنامه به

ریزی و گسترش  ی در برنامهیاتمرکزگر

 ها در سطح وزارت عطف رشته

1015 

کافی برای توسعه و  ۀها تجرب دانشکده

های پیشنهادی که فراتر از  ارزیابی رشته

 ندارند. ،خود هستند ۀمرزهای رشت

کافی  ۀود تجربنب

ریزی در  در برنامه

 ها دانشگاه

1015 

های ذهنی، زبان  مدل نشدن تسهیم

 نبودفرضیات و حتی مشترک و 

تمایل به مشارکت ممکن است 

 .وجود آورد هایی را به چالش

ود زبان و نب

 چارچوب مشترک

نبود روش و 

 تعریف واحد

شناختی مانع دیگری در  چالش روش

ود نبای است.  رشته مطالعات میان

پردازی و  چارچوب مفهومی که نظریه

سازی کند، اغلب از چارچوب  فرضیه

شفاف و گویا جداست.  ای رشته میان

های مشترک  ای از رویه مجموعه نبود

ای  رشته های تحقیق، کار میان و روش

کرده  دشوارشناختی  نظر روش را از

 است.

 

شناسی  ود روشنب

و چارچوب نظری 

 مشترک



     33    نظام دانشگاهی درای شدن  موانع میان رشته  -فصل دوم 

1044 

ای،  رشته دشواری انجام تحقیقات بین

شدن با  ریسک باالتر، مواجه

نفس  اعتمادبه نداشتنها،  ناشناخته

 ۀکافی )در خصوص اینکه آیا در رشت

کافی تسلط و  ۀانداز تخصصی خود به

دانش دارند که بتوانند به کارهای 

ای بپردازند( و ترس  رشته مشترک بین

های مالی  جذب حمایت در توانینااز 

ای،  رشته های بین برای پروژه

هایی از عواملی است که  نمونه

دهند سراغ  پژوهشگران ترجیح می

 .ای نروند رشته یقات بینتحق

 با ریسک، همواجه

 با ابهام، همواجه

 نداشتن

 نفس اعتمادبه

های  نبود شاخص

روانی توسعه 

 ای رشته میان

موانع 

 شناختی روان

1044 

افراد با  ،ای رشته های بین در پژوهش

و  هستندها بیگانه  ادبیات سایر رشته

های دیگر علم  درنتیجه مطالب شاخه

کنند. ممکن  می سختی درک را به

های  است یک اصطالح در رشته

مختلف معانی متفاوتی داشته باشد و 

ایجاد سوءتفاهم  موجبهمین امر 

 شود.

ارتباط  نشدنبرقرار

مطلوب بین 

 های مختلف رشته

ارتباط ناکارآمد 

 میان بخشی

موانع در 

تعامل میان 

 بخشی
 

های دانشجویان در  یکی دیگر از دغدغه

ای، نگرانی از یافتن  رشته تحصیالت بین

 ،دیگر عبارت شغل مناسب است. به

 و کاره همه»المثل  متناسب با ضرب

، بسیاری از دانشجویان نگران «کاره هیچ

ها  یک از زمینه این هستند که در هیچ

کافی تخصص پیدا نکنند و  ۀانداز به

نتوانند در آینده مسیر شغلی مناسبی را 

 دنبال کنند.

 نبودن تضمین

غلی ش ۀآیند

مطالعات 

 ای رشته میان

 نگری آینده نبود

1017 

های  ترین روش یکی از مهم

ای،  آموزی در فضای چندرشته مهارت

ارتباط گسترده با فضای مهارتی بازار 

و صنعت است؛ موضوعی که در 

سیاست درهای بسته که  مواجهه با

های کشور را به خلئی  دانشگاه

ارتباط بین  نبود

دانشگاه و صنعت 

 )بازار کار(

ارتباط میان  نبود

 دانشگاه و صنعت
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خودخواسته کشانده است، به شکلی 

و  واقع شده توجهی مورد بیجدی 

فرصتی بزرگ را درراه تولد 

ای براساس نیازهای واقعی  رشته میان

صنعت از دسترس بیرون ساخته 

 است.

1017 

هـای قـدیمی،    هایی با شـرح درس  درس

گذشـته   فمصر واحدهایی ناکارآمد وتاریخ

جملــــه  و خــــأل دروس کــــاربردی از

ترین موانع موجـود در سـاختار    پرگزارش

کـه   هـا اسـت. درحـالی    آموزشی دانشگاه

نیازهای جامعه و صنعت دائمـاً در حـال   

هـا و   تغییر و نوشـدن هسـتند، سرفصـل   

واحـــدهای دانشـــگاهی در بســـیاری از 

ــته ــرای    رش ــور ب ــگاهی کش ــای دانش ه

 قیی بـدون تغییـر بـا   طـوالن هـای   مدت

 اند. مانده

بـر بـازتعریف    فرایند پیچیـده و زمـان  

نیـز  واحدهای درسی در وزارت علـوم  

حلــی بــر ایــن نیــاز  عنــوان راه کــه بــه

چـابکی الزم را   ،شده اسـت  بینی پیش

ــرای ــتابان    ب ــام ش ــا نظ ــاهنگی ب هم

ــدارد و در برخــی   تغییــرات صــنعت ن

هــا و  فراینــد اصــالح سرفصــل ،مــوارد

 هــا واحــدهای درســی موجــود رشــته

 انجامد. چندین سال به طول می

های قـدیمی   وجود التزام بر سرفصل با

و واحــدهای ناکارآمــد، خــأل دروس   

کاربردی که نیازهای امروز صـنعت را  

چشــم  وضـوح بـه   بــه ،پاسـخگو باشـند  

خلئــی جــدی کــه ســاختار  ؛آیــد مــی

آموزشی موجود فعلـی پاسـخی بـرای    

ای را کــه  آن نـدارد و نیــاز آزاردهنــده 

یبان این نظام را که بـه  هاست گر سال

افراد دانش قدیمی و ناکارآمد آموزش 

به  یتوجه بی

  نیازهای صنعت

موانع در 

تعامل میان 

 بخشی
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 کند. دهد، رها نمی می

دکتر نیلی 

 احمدآبادی

 نداشتن انطباق توجهی به نیاز بازار کار کم

آموزش با نیازهای 

 بازار

های الزم  توجهی به ایجاد مهارت کم

 نشجویاندر دا

 دکتر قبادیان

از شرکت  پیشحدود سه روز 

سازی جمهوری اسالمی که  کشتی

های  ترین شرکت یکی از بزرگ

سازی و تعمیر کشتی در  کشتی

هرمزگان است، بازدید کردم و دیروز 

غروب هم دو ساعت در میان 

 ۀدانشجویان تحصیالت تکمیلی رشت

مهندسی مکانیک دانشگاه شریف 

ۀ هم ۀنام که پایان جالب است .بودم

 ۀدانشجویان ارشد و دکتری در رشت

 ۀنام پایانبود، اما  مهندسی مکانیک

براساس نیازی که در کشور  کدام هیچ

 نبود. شود احساس می

 بودن ارتباط بی

آموزش دانشگاهی 

با بازار و نیازهای 

 جامعه

 بدونتولید دانش 

 تقاضا

متأسفانه سیاست و اقتصاد ما علمی 

فتارها و اخالقیات ما علمی نیست. ر

حل دارند  نیستند. آیا این رفتارها راه

توان این رفتارها را  یا خیر؟ چگونه می

عنوان  اصالح کرد؟ من که به

طرف میز با شما  علمی در این هیئت

علمی هم  کنم و هیئت صحبت می

از کالس چهارم ابتدایی در  ،هستم

ام. زمانی که  صنعت شاگردی کرده

حدود هشت سال بود  ،مدیپلم گرفت

آموزی کرده  که در این زمینه حرفه

بودم. از زمانی هم که دانشجو شدم 

تاکنون در صنعت بودم. با اعتماد 

گویم که صنعت به دانشگاه اعتماد  می

کند. دانشگاه نیز صنعت ر ا قبول  نمی

ندارد. در چنین وضعیتی هیچ کاری 

 توانیم انجام دهیم. نمی

تعامل مبتنی  نبود

ر اعتماد میان ب

 دانشگاه و صنعت

 ۀرابط نبود

سیستماتیک میان 

 صنعت و دانشگاه

مدت تحصیل برای دانشجویان در  1044 ساختار سنتی و  وجود  موانع 
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 ۀهای تخصصی متناسب با برنام رشته

شده است.  ای تنظیم رشته درسی تک

ای  رشته های بین درمورد شاخه

معموالً الزم است تا دانشجویان 

اً کامل طور نسبت حداقل با دو زمینه به

درسی  ۀدور ؛ بنابراین،آشنا شوند

معمول، پاسخگو نخواهد بود و باید 

تمهیداتی اندیشیده شود. در مواردی 

های تحصیل توسط  که هزینه

شود، طبیعتاً  دانشجویان پرداخت می

 سبب شدن سنوات تحصیلی اضافه

ها خواهد شد که  افزایش هزینه

ای در مسیر  تواند عامل بازدارنده می

 د.شوای تلقی  رشته بینعلوم 

غیرمنعطف نظام 

 دانشگاهی
های  زیرساخت

 نامناسب

 ساختاری

1017 

در حال حاضر سیستم آموزشی رایج 

های کشور از یک  در تمامی دانشگاه

کند  نظام سنتی و ایستا طبیعت می

ها  رشته همۀکه ساختار یکسانی را به 

حمیل کرده های گوناگون ت با خاستگاه

هایی با  ساختاری که برای رشته ؛است

های گوناگون تمایزی قائل  ویژگی

 ۀروی نشده است و تالش دارد یک

ها  واحد آموزشی را برای تمامی آن

 کار گیرد. به

تمامی دانشجویان  ،در این ساختار

های درسی  موظف به حضور در کالس

 ۀشده برای طول دور ازپیش تعیین

ها با گذران این آموزشی هستند و تن

واحدهای آموزشی در قالب قوانین و 

ساختار معین، قادر به دریافت مدرک 

شده  ای ازپیش تعیین در رشته

شرایط برای  ،هستند. در این ساختار

 دنمند به گذران افرادی که عالقه

یک  کسبواحدهای انتخابی برای 

ای باشند درنظر  رشته مهارت بین
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ا گرفته نشده است و افراد تنه

 x ۀالتحصیل رشت توانند یا فارغ می

و اصوالً امکان تحقق  yباشند یا 

برای فردی که  xyمدرکی با عنوان 

واحدهای انتخابی از دو رشته را 

ای  رشته گذرانده و تخصصی میان

 دارد، درنظر گرفته نشده است.

1062 

ای سـاختار   رشـته  میانمطالعات قطعاً 

سـنتی   ساختاربا دارند و  خود را ۀویژ

ــارکردی دانشــگاهی تناســب  دارای ک

های ایـران بـه دلیـل     ند. دانشگاهیستن

ــد و کپــی شــده از  اینکــه ســنت ندارن

های غربی هستند، با ورود بـه   دانشگاه

جدیـــــد و متولدشـــــدن  ۀهـــــزار

ــان   دانشــگاه هــای نســل ســوم همچن

اند و  ساختار سنتی خود را حفظ کرده

ــتقبال از   در ــۀ اسـ ــات زمینـ مطالعـ

ی همچنـان بـا مشـکالتی    ا رشته میان

 مواجه هستند.

 دکتر رجبی

بحران ساختاری و نهادی در آموزش 

وجود آمده و دیگر  عالی به

ساختارهای قدیمی دپارتمانی 

 .ها کارآمدی قبلی را ندارند دانشگاه

وجود ساختارهای 

 قدیمی و ناکارآمد

پروفسور 

 فردریک داربلی

 رو هستیم که مقاومت ما با نظامی روبه

دهد. آنچه ما  را از خود نشان می زیادی

به دنبالش هستیم، بازاندیشی نظام 

دانشگاهی و نوسازی آن است و این 

چیزی است که از طریق تحول 

اندازها و تغییرات تدریجی قادر به  چشم

 انجام آن هستیم.

ساختار دانشگاهی 

مقاوم در برابر 

 تغییر

مقاومت ساختار 

 دانشگاهی

دکتر 

 فراستخواه

یک  است که تحقیقات نشان داده

تواند یک سازمان خوبی  دانشگاه نمی

باشد. این مشکلی است که در 

تواند  دانشگاه وجود دارد و نمی

ها  تغییرات را خوب درک یا با آن
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سازگاری پیدا کند. چون دانشگاه کار 

کند، برایش بسیار سخت  علمی می

است که سازگاری خالق انتقادی را 

 خوب توسعه دهد.

دکتر 

 فراستخواه

های علمی  در ایران هنوز سنت

نهادینه نشده است. اگرچه همکاران و 

همچنان  ،دانشجویان جدیدی داریم

سنتی علمی وجود دارد. در  بی

سنتی علمی  ای که در آن بی جامعه

ای و  رشته وجود دارد، میان

تواند مسئله  شدن هم می ای ترارشته

های  باشد. چرا؟ چون هنوز روش

علمی، هنجارهای علمی و 

پذیری علمی دانشگاهیانمان  اجتماع

توسعه پیدا نکرده است. در متون و 

منابع نیز این مشکل جهانی بازتاب 

 .یافته است

شدن ن نهادینه

سنت علمی در 

 دانشگاه

نبود 

های  زیرساخت

رسمی و 

 غیررسمی

1017 

های  چنین ساختار و دستورالعمل

گونه  چهی ۀناپذیری که اجاز انعطاف

دهند، مانعی جدی بر  تغییراتی را نمی

ای  رشته های میان سر راه تالش

 ۀگیران د. قوانین سختشو محسوب می

آموزشی که هرگونه نوآوری را 

اند و به شکلی جدی  ناممکن ساخته

آسیب به روح نوآوری که  موجب

رشته است،  موتور مولد فعالیت میان

ها را مختل  تنوع اندیشه و اند شده

 اند. ختهسا

 دکتر نیلی

 احمدآبادی

های آموزشی  محورنبودن گروه پژوهش

رغم انجام پژوهش در این  علی

 ها. گروه

ماهیت دائمی 

 های آموزشی گروه

1017 

در حالی تنها معیار سنجش نظام 

دانشگاهی ایران همچنان مبتنی بر 

تا بیست است که  های صفر نمره

نیازهای واقعی صنعت در جذب 

های  ارزیابی

ناکارآمد در 

 ها دانشگاه

های  نبود شیوه

 ارزیابی

موانع 

 تیکبوروکرا
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زبده و متخصص، معیارهای  نیروی

 کند. ارزیابی دیگری را نیز طلب می

در چنین ساختار محدودی دانشجو 

 کند کهای عمل  گونه تالش دارد به

مطلوبی را کسب کند. ساختاری  ۀنمر

که بروز خالقیت را با وقفه مواجه 

های  برای دیگر جنبه ،کند می

عملیاتی فرد ارزشی قائل نیست و 

ر خود را برای کش و معیا تنها خط

 سنجش عملکرد دارد.

که افراد  تنها درصورتی ،در این شرایط

های سیستم  در مترها و شاخص

افراد  ،آموزشی موجود بگنجند

آیند و دیگر  شمار می ارزشمندی به

عملکرد خود را با این  دافراد یا بای

د و ونش یا طرد کنندمعیارها تنظیم 

 عهده گیرند. انطباق را بهنبود عواقب 

بعدی موجود به این  نظام ارزیابی تک

هایی  واسطه تنها به پرورش توانمندی

 ۀپردازد که تعریفی برای نحو می

ها دارد و استعدادهایی را  ارزیابی آن

 راند میکه با آن تجانس ندارند عقب 

 سازد. مطرود می و

1017 

بر بازتعریف  فرایند پیچیده و زمان

واحدهای درسی در وزارت علوم نیز 

حلی بر این نیاز  عنوان راه که به

چابکی الزم را  ،شده است بینی پیش

هماهنگی با نظام شتابان  برای

تغییرات صنعت ندارد و در برخی 

ها و  فرایند اصالح سرفصل ،موارد

ها  واحدهای درسی موجود رشته

 انجامد. ین سال به طول میچند

بوروکراسی 

ناکارآمد و طوالنی 

در تعریف 

 های جدید رشته

های  نبود شیوه

 مفهومی و نظری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017 

های قدیمی،  هایی با شرح درس درس

واحدهایی ناکارآمد و 

گذشته و خأل دروس  مصرف تاریخ
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 ترین موانع جمله پرگزارش کاربردی از

ها  موجود در ساختار آموزشی دانشگاه

که نیازهای جامعه و  درحالی ؛است

صنعت دائماً در حال تغییر و نوشدن 

ها و واحدهای  هستند، سرفصل

های  دانشگاهی در بسیاری از رشته

 طوالنیهای  دانشگاهی کشور برای مدت

 اند. مانده ی بدون تغییر باق

بر بازتعریف  فرایند پیچیده و زمان

ای درسی در وزارت علوم نیز واحده

حلی بر این نیاز  عنوان راه که به

چابکی الزم را  ،شده است بینی پیش

هماهنگی با نظام شتابان  برای

تغییرات صنعت ندارد و در برخی 

ها و  فرایند اصالح سرفصل ،موارد

ها  واحدهای درسی موجود رشته

 انجامد. چندین سال به طول می

های قدیمی  وجود التزام بر سرفصل با

و واحدهای ناکارآمد، خأل دروس 

کاربردی که نیازهای امروز صنعت را 

چشم  وضوح به پاسخگو باشند به

خلئی جدی که ساختار  ؛آید می

آموزشی موجود فعلی پاسخی برای 

ای را که  آن ندارد و نیاز آزاردهنده

هاست گریبان این نظام را که به  سال

وزش افراد دانش قدیمی و ناکارآمد آم

 کند. دهد، رها نمی می

موانع 

 بوروکراتیک
 

1017 

ای قادر  رشته های میان تخصص

مسائل  گویی بهپاسخ قدرت هستند

مشخص جامعه را در قالب 

های جدید در دانشجویان  مهارت

که طرح این  اما درحالی ،بپرورانند

سادگی  صورت تئوری، به معادله به

سازی آن در  پذیر است، عملیاتی امکان

هی ایران با نظام امروز دانشگا

مشکل 

ساختن  عملیاتی

مطالعات 

ای در  رشته میان

 نظام دانشگاهی

های  نبود شیوه

عملیاتی سازی 

 مناسب
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 های بسیاری همراه است. پیچیدگی

دکتر 

 فراستخواه

ما اصالً  یارتقا ۀنام سیستم آیین

رسد که کسانی را  هوشش به این نمی

که سبک دیگری از علم را دنبال 

دهد. ارتباطی بین  تشخیص ،کنند می

ها وجود ندارد. هرچند گاهی در  رشته

کنند.  هم همکاری می ها با داخل پروژه

ها ارتباط شروع  وقتی بین رشته

آید.  وجود می شود، پیوندها هم به می

گیرد،  هرچه فضای میانی شکل می

کند. وقتی  مسئله هم توسعه پیدا می

 ،ای رشته میان مطالعات مسئله به

رسد،  ای می و ترارشته ای رشته بین

یک این پیوندها توسعه پیدا  به یک

 کند. می

مشکل سیستم 

ارتقا در 

های  فعالیت

مشترک و 

ای  رشته میان

 دانشگاهی

نبود سیستم 

جذب، استخدام و 

 ارتقا

1016 
گریزی در  مشارکت ،از دیگر موانع

 است. ای رشته انجام مطالعات میان

 ۀود روحینب

 مشارکتی در کار

فرهنگ نبود 

 کارگروهی

عوامل 

اجتماعی و 

 فرهنگی

 دکتر قبادیان

دنبال کار  کرده به آنچه توسعه پیدا

تیمی و گروهی است. در ایران 

متأسفانه ما فرهنگ کار جمعی و 

ای در  تیمی نداریم. چنین روحیه

مثال در بازی  ؛ برایایران وجود ندارد

خواهند گل بزنند.  فوتبال همه می

کند.  این کار را می بان هم حتی دروازه

ای  خواهیم مقاله یا مثالً با چند نفر می

گوید اسم من اول  بنویسیم. یکی می

گوید اسم من اول  یکی می باشد. آن

باشد و درنتیجه بینمان اختالف ایجاد 

شود. به نظر من این فرهنگ باید  می

 درست شود.

1030 

فرهنگ  ۀخألهای موجود در حوز

مل و زبان ود تعانبکاری تیمی، 

مشترک، یافتن افرادی که دیدی 

 نبوددارند،  فراتر از رشتۀ خود

نیاز مطالعه  امکانات و تجهیزات مورد

 ۀ اندک درتجرب

 گروهی کار
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و نیروی متخصص، وجود مرزهای 

 دپارتمانی

1017 

بخش عظیمی از دانشجویان 

های ایران در  کرده در دانشگاه تحصیل

ان حالی تحصیالت خود را به پای

 ۀرسانند که حتی یک تجرب می

 ۀای را در یک پروژ همکاری بینارشته

اند. این موضوع  ای تجربه نکرده حرفه

طورقطع بر ناکارآمدی این  به

سازی  برآورده برایالتحصیالن  فارغ

ای  های چندرشته نیازهای پروژه

 اثرگذار است.

خأل تجارب انجام کار تیمی 

ر های مربوط به همدلی با دیگ مهارت

به زبان مشترک،  رسیدنها،  تخصص

متفاوت،  های دیدگاهبررسی مسئله از 

را  غیره درک نیازهای دانشی پروژه و

های  های فعالیت که همگی در ویژگی

شدن حائز ارزش هستند  ای رشته میان

التحصیالن  فارغ است. سرکوب کرده

های الزم را برای همکاری با  آمادگی

به یک ها و برای رسیدن  دیگر رشته

 هدف مشترک را ندارند.

1029 

تمایل به حفظ وضع و روال موجود از 

مدیریت و رهبری  ۀطریق مسئل

مسائل مربوط به منابع مالی،  ،دانشگاه

های استخدام اعضای  سیاست

علمی جدید، کارکنان حمایتی  هیئت

و پشتیبانی، فضای فیزیکی و 

 تجهیزات و امکانات مادی

تمایل به حفظ 

 دوضع موجو
 کاری محافظه

1029 

شدن،  ای رشته مانع واقعی میان

های آموزشی مبتنی بر  گروه

های علمی نیستند، بلکه  رشته

های مدنظر  ها، باورها و ارزش نگرش

جمله اعضای هیئت  فیلترهایی از

ها و  وجود نگرش

 باورهای سنتی

وجود مقاومت 

 فردی
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کنندگانی  مجالت و بررسی ۀتحریری

ای را زیر نظر دارند،  که مرزهای رشته

های  بیشترین منع فعالیت

 ای هستند. رشته انمی

 دکتر رجبی

در کشور ما نیز بنا بر سیستم کلی 

آموزش عالی و نظام دانشگاهی کشور، 

ای در رشد و  انتظار تحول عمده

مطالعات ها و  فعالیت ۀتوسع

زیرا  ؛ای بومی وجود ندارد رشته میان

 نظام دانشگاهی اغلب کشورهای

توسعه و جهان اسالم، تقلیدی  درحال

و تا  استاز الگوهای دانشگاهی غرب 

ای نظیر ایجاد  زمانی که مفهوم و ایده

های جدید آموزشی یا  رشته ۀو توسع

موضوعات خاص پژوهشی، در 

طور کامل  های معتبر غربی به دانشگاه

ایجاد و مستقر نشده باشد، انتظار 

ها و موضوعات در  رود آن ایده نمی

های سایر کشورها محقق و  دانشگاه

 جاری شود.

بودن نظام  تقلیدی

دانشگاهی در 

 ایران

به  یتوجه بی

شرایط بومی )از 

رهنگی و منظر ف

 اجتماعی(

 سازی عدم بومی

1015 

ساختارهای  برای موانع دیگریکی از 

 نبود ،ای رشته مطالعات میان

 است.مطالعات این گذاری برای  سرمایه

گذاری  سرمایه نبود

 ۀدر حوز

 ای رشته میان

 نبود سرمایه

 موانع مالی

1016 
 بری و زمان یبر هزینه ،از دیگر موانع

 .است

 ندادن تخصیص

 کافی ۀدجبو

بندی  بودجه

 نامناسب
1044 

دهد یکی از عوامل  تحقیقات نشان می

ای،  رشته های بین بازدارنده از فعالیت

های مالی در  دشواری جذب حمایت

ها است. معموالً  خصوص این طرح

های مالی از  های جذب حمایت کانال

نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی 

صورت سنتی برمبنای تحقیقات  به

شده است و به همین  خصصی بنات

های گذشته، بسیاری از  دلیل در سال

های  ای به فعالیت پژوهشگران عالقه
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 اند. ای نشان نداده رشته بین

1029 

های  کافی به برنامه ۀبودج ندادن تخصیص

ای بدان معناست که  رشته میان

های برخورداری از آن به مؤسسات  فرصت

 مشخصی محدود خواهد شد.

 دکتر رجبی

 مطالعــات شکســتشــاید در خصــوص 

عـدم   ای در ایـران بتـوان بـه    رشته میان

موفقیت شورای عالی انقـالب فرهنگـی   

 در ترکیب علوم غربی با علـوم اسـالمی  

اشاره کرد که بـا موانـع متعـدد مواجـه     

 انـد از:  شده اسـت. ایـن موانـع عبـارت    

 اجـرای  ازهـا   دانشـگاه  نکـردن  استقبال

ــات ــان مطالعــ ــته میــ  229ای ) رشــ

ارتباط مناسب بین  نبودای(،  رشته میان

دانشــگاه و صــنعت )جامعــه( و نیــز    

هـای کشـور در    دانشـگاه  نداشتن توفیق

ــت ــی و    فعالی ــی، پژوهش ــای آموزش ه

 مطالعـــات  خـــدماتی مـــرتبط بـــا   

تـوان نتیجـه    رو می این از .ای رشته میان

ــع   ــد و توســ ــه رشــ ــت کــ  ۀگرفــ

ــان ــته می ــدان   ای رش ــران، چن ــا در ای ه

 .مشاهده نیست قابل محسوس و

 مؤثرنبودن

مدیریت کالن 

آموزش عالی در 

مطالعات تعریف 

 ای مورد رشته میان

 نیاز

 یتوجه بی

مدیریت به 

های  ای رشته میان

 راهبردی

موانع 

 مدیریتی

 دکتر قبادیان

های توسعه در دنیا  سری شاخص یک

هست که پیشرفت کشورها را براساس 

مثالً  ؛کنند گیری می آن اندازه

اول را دارد  ۀگویند فالن کشور رتب یم

فالن. یکی از  ۀو کشور دیگر رتب

کشورها را  ۀمواردی که توسع

کند، شاخص  گیری می اندازه

پذیری جهانی است که براساس  رقابت

کشور،  140میان  درکشور ما  ۀرتب ،آن

است. البته این شاخص  89

ها  هایی دارد که من وارد آن زیرشاخص

من این است که ما شوم. مقصود  نمی

باید بدانیم در دانشگاه خود چه 

انداز  چشمنبود 

دانشی متناسب با 

 کشور ۀآیند
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کار کنیم.  کنیم و در آینده باید چه می

ایران را  ۀها و رتب شاخص ،بین این در

 کنید. مالحظه می

های مختلف دانشگاه  در بحث نسل

شود که نسل اول  گفته می

وزش و محور، نسل دوم آم آموزش

محور، نسل سوم  پژوهش

محور و  محور، پژوهش آموزش

کارآفرین و نسل چهارم 

پذیر است. در اینجا باید  مسئولیت

دانست مسئولیت دانشگاه در مقابل 

ها کجا است.  اقتصاد و ناهنجاری

در  ؟کند کار می درواقع دانشگاه چه

ای  شناسم، هفته شهری که من می

نیست که دو یا سه جوان 

رده خودکشی نکنند. باید ک تحصیل

های  دانست نقش دانشگاه و رتبه

بنابراین مسئولیت  .دانشگاهی چیست

 کجا است؟

اهمیت بازشناسی 

مسئولیت و نقش 

 ۀدانشگاه در حوز

حل مسائل 

 اجتماعی
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 شدن در نظام دانشگاهی ای رشته موانع میان    .9تصویر 
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های حاصل از تحلیل متون کتاب  شود، یافته مشاهده می 9و تصویر  8جدول طور که در  همان

بازشناسی  دسته مانع قابل هشتای در  رشته ترین موانع میان ها نشان داد که مهم ای رشته همایش میان

بخشی، موانع ساختاری،  شناختی، موانع تعامل میان ای، موانع روان شامل: موانع آموزشی و حرفه ،است

 بوروکراتیک، موانع مالی، موانع اجتماعی فرهنگی و موانع مدیریتی. موانع

ای از منظر خرد،  رشته آمده از تحلیل کتاب همایش میان دست فرعی به های هبار دیگر تمامی مقول

مقوله در سطح  چهار ،فرعی در سطح اول ۀمقول 3د که شمشخص  یم وبندی کرد میانی و کالن دسته

 ۀمقول 34فرعی سطح اول و  ۀمقول 13فرعی سطح دوم در بعد کالن،  ۀمقول 6فرعی دوم بعد کالن، 

فرعی سطح دوم در بعد خرد  ۀمقول 8فرعی سطح اول و  ۀمقول 4فرعی سطح دوم در بعد میانی و 

 شده است. استخراج
 

 خرد، میانی و کالن ۀگان شدن در نظام دانشگاهی در ابعاد سه ای رشته موانع میان   .9جدول 

 اصلی ۀمقول فرعی سطح اول ۀمقول فرعی سطح دوم ۀمقول

 نبود سرمایه ای رشته میان ۀگذاری در حوز سرمایه نبود

 کالن
 بندی نامناسب بودجه کافی ۀبودج ندادن تخصیص

 ود زبان و چارچوب مشترکنب
 نبود روش و تعریف واحد

 شناسی و چارچوب نظری مشترک ود روشنب

 عتبه نیازهای صن یتوجه بی

دانشگاه با  نداشتن ارتباط

 صنعت

 میانی

 های جدید بوروکراسی ناکارآمد و طوالنی در تعریف رشته

 آموزش با نیازهای بازار نداشتن انطباق

 آموزش دانشگاهی با بازار و نیازهای جامعه نداشتن ارتباط

 تقاضا بدونتولید دانش 

 نعتتعامل مبتنی بر اعتماد میان دانشگاه و ص نبود

 سیستماتیک میان صنعت و دانشگاه ۀرابط نبودنبرقرار

 ساختار سنتی و غیرمنعطف نظام دانشگاهی

 ناکارآمدی محتوای آموزش

ریزی آموزشی  برنامه

 ناکارآمد

 های فشرده و کارآمد دوره نشدنبرگزار

 شده های آموزشی قالبی و ازپیش تعیین ریزی برنامه

 ای درسی معموله برنامه بودن ناکافی

 ریزی آموزشی برنامهناپذیری  انعطاف

 ها کافی در دانشگاه ۀود تجربنب

 بخشی موانع در تعامل میان
 های مختلف ارتباط مطلوب بین رشته نبودنبرقرار

 ها ای رشته شغلی میان ۀتضمین آیند نبود

 ود ارتباط بین دانشگاه و صنعت )بازار کار(نب

 مورد یها ای رشته مدیریت کالن آموزش عالی در تعریف میان ننداشت توفیق

 نیاز
مدیریت به  یتوجه بی

 های راهبردی ای رشته میان
 کشور ۀانداز دانشی متناسب با آیند از چشم نبودنبرخوردار



48        ای رشته نظام دانشگاهی و مطالعات میان 

 حل مسائل اجتماعی ۀاهمیت بازشناسی مسئولیت و نقش دانشگاه در حوز

 ساختار دانشگاهیمقاومت  تحول و نوگرایی نبود

 کاری محافظه تمایل به حفظ وضع موجود

 محوری هژمونی )تفوق( رشته

 سازی و هنجارسازی عادی
 تسلط رشتگی

 شدن سنت علمی در دانشگاهن نهادینه

های رسمی و  نبود زیرساخت

 غیررسمی

 میانی

 ها ساختار سنتی و غیرمنعطف دانشگاه

 شگاهناکارآمدی ساختارهای قدیمی در دان

 ساختار مقاوم در برابر تغییر

 های آموزشی ماهیت دائمی گروه

 ساختار سنتی و غیرمنعطف دانشگاه

 های ارزیابی شیوه ها های ناکارآمد در دانشگاه ارزیابی

های مفهومی و نظری و  شیوه های جدید بوروکراسی ناکارآمد و طوالنی در تعریف رشته

 ای در نظام دانشگاهی رشته ساختن میان لیاتیمشکل عم سازی عملیاتی

 ای دانشگاهی رشته های مشترک و میان مشکل سیستم ارتقا در فعالیت

سیستم نامناسب برای 

 یجذب، استخدام و ارتقا

 ای رشته اعضای میان

 ای در تاریخ نظام دانشگاهی رشته اندک میان ۀتجرب

 انباشت کم علمی و تجربی

مستندسازی  نبود

 ای رشته نمیا

 خرد
 با ریسک همواجه

های روانی  نبود شاخص

 ای رشته میان ۀتوسع
 با ابهام همواجه

 نفس اعتمادبه نبود

 ها مشارکتی و ارتباطی بین رشته ۀود روحینب
 گروهی نبود فرهنگ کار

 کارگروهی اندک ۀتجرب

 مقاومت فردی ها و باورهای سنتی وجود نگرش

 

و در سطح خرد نیز  13، در سطح میانی 3شود، در سطح کالن  دیده می زیرتصویر طور که در  همان

توان در سطح میانی در  دهد بیشترین تعداد موانع را می فرعی جای گرفته است و نشان می ۀمقول 5

 ای یافت. رشته میان ۀ مطالعاتتوسع
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 ر نظام دانشگاهیشدن د ای رشته موانع میان   .10تصویر 
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 بندی جمع

ای بیشتر ناظر بر مواردی است که  رشته میانمطالعات  ۀگیری و توسع موانع شکل ،سطح خرددر 

های آموزشی  گروه استادان . این افراد هم دانشجویان و همداند میای  رشته میان ۀبازیگران حوز راافراد 

 ،ای که دارند رشته دانش تک دلیل معموالً به علمی و اعضای هیئت استادانشوند.  مختلف را شامل می

شدن به انعطاف علمی و  ای رشته زیرا میان ؛های مختلف و دیگر علوم ندارند ای به همکاری با حوزه عالقه

و پژوهشگران نیاز دارد تا بتواند علوم متفاوت و جدا از هم را به یکدیگر پیوند بزند.  استادانمندی  عالقه

پذیری کمی دارند و ترجیح  های آموزشی و پژوهشگران ریسک گروه استادانروانی، از منظر  نیز گاهی

 ۀاند. روحی هایی به مطالعه بپردازند که همیشه در آن تحقیق و تدریس داشته دهند به همان حوزه می

 ۀای را گسترش دهد و اصوالً تجرب رشته میان مطالعات تواند مهم و دیگری که می ۀعنوان پای مشارکتی به

ای فراهم  دانشکده گروهی و بین های بین مندی به همکاری ای را برای عالقه گروهی اندک، زمینه کار

های آموزشی در برابر  علمی و گروه های فردی اعضای هیئت گاهی هم مقاومت ،آورد. از منظر فردی نمی

حتی  ، استادانشیآموز ۀو در حوز وجود داردای  رشته های میان ها و پژوهش نامه گیری پایان شکل

تدریس و  ۀحتی اگر این شیو ؛ای دیگر را ندارند های دونفره با استاد دیگری از زمینه ای به تدریس عالقه

 د و بر آن بیفزاید.کننظرشان تعمیق  های علمی مشترک بتواند دانش ایشان را در موضوع مورد همکاری

گردد. در تدوین و  با صنعت بازمی، بخشی از مشکالت به ارتباط میان دانشگاه سطح میانیدر 

شود و بنابراین تولید دانشی که  های درسی دانشگاهی، معموالً توجهی به نیازهای صنعت نمی ریزی برنامه

های دانشجویان با توجه به واحدهای درسی که  . همچنین توانمندیتقاضا ندارد پذیرد در بازار صورت می

ا نیازهای بازار کار نیست. این موضوعات به بحث تدوین شود و در تطابق ب گذرانند، تدوین می می

های آموزشی یا کمک به  گردد که در طراحی سرفصل های درسی در نظام دانشگاهی بازمی ریزی برنامه

آموزشی  تادانهای اس گردد که فقط معطوف بر توانمندی های پژوهشی دانشجویان بازمی طراحی پروپوزال

صنایع و  ،که در حال حاضر ندارد اهمیتی . در این رویکرد،ای جهان استه یا آخرین تحقیقات و پژوهش

هایی برخوردار باشند. از  بازار کار کشور در چه وضعیتی هستند و نیاز است تا دانشجویان از چه مهارت

حتی در صورت درک نیاز بازار، فرایند طوالنی برای تدوین یک سرفصل جدید و واحدهای  ،سوی دیگر

 ایهای آموزشی نیز وقتی بر شده وجود دارد و حتی مدیران گروه رشته تعریف آنچه برای یکبا متفاوت 

توان به ساختار  بر و همراه با بوروکراسی اداری طوالنی است. این موضوع را می زیرا زمان ؛گذارند تغییر نمی

 ای به تغییر ندارند. های دانشگاهی هم نسبت داد که عالقه سنتی و مقاومت

 شده و قالبی که انعطاف محتوای ناکارآمد آموزشی یا محتواهای آموزشی ازپیش تعیین همچنین

 ها بتوانند براساس نیازهای مطالعاتی خود دهد تا آن گیرد و اجازه نمی د، اختیار را از دانشجویان میندار

های جهان و  ههای آموزشی پیشنهاد کنند. این در حالی است که امروزه در دانشگا واحدهایی را به گروه
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ای، صحبت از طراحی واحدهای درسی توسط خود دانشجویان است و  رشته میان مطالعات در بحث

مشکل  های آموزشی در این راستا فقط نقش تسهیلگر و هدایتگر را دارند. همچنین دانشکده و گروه

 است ط دانشکدهتحصیلی توس ۀنیاز در طول دور های آموزشی فشرده و مورد کارگاه نشدنبرگزار دیگر،

متخصص آن حوزه بدون توجه  تاداناز اس ،که کمبودهای محتوای درسی را جبران کند و در این راستا

 .کند به دانشگاه یا گروه آموزشی خاصی استفاده

 بخشی ای را تعامل میان رشته های درسی میان شاید بتوان دلیل این ناکارآمدی در طراحی برنامه

اندکی در کارهای گروهی دارند و هنوز هم در  ۀهای آموزشی تجرب ا و گروهه و اینکه دانشکده دانست
های آموزشی از  توان گفت رشته دارند. درواقع می تقسیم منافع و امتیازات کارگروهی با یکدیگر مشکل

زنی  هایی خاص یا برچسب اند و تسلط رشتگی تا آنجاست که نوعی خودبرتربینی برای رشته اطالع هم بی
اند و ارتباط همکارانه و تقسیم امتیازات کارهای مشترک را با  کرده خود ۀای دیگر را پیش هبه رشت

حتی  ،ای دانشکده های آموزشی و میان تنها میان گروه بخشی نه تعامل میان نبود سازند. مشکل مواجه می
 .شود تر میان دانشگاه و بازار کار هم دیده می های بزرگ و در سطح وسیع بین دانشگاه
ها از  توان تا حدودی به موضوع مدیریت مستقل دانشگاه بخشی را می تعامل میان نبود مشکل

های مستقلی مدیریت  جزیره ۀمثاب ها به مرتبط دانست. دانشگاه همها با  انگاشتن آن یکدیگر و رقیب
شود  می سبب کهدانند. رقابتی  شوند و خود را فقط نیازمند پاسخ به نهاد باالدستی )وزارت علوم( می می

شدن در  ای رشته نند. تعریف میانکهایی تقریباً یکسان را تولید  های موازی و دانشجویانی با مهارت رشته
ها،  شدن دانشگاه شدن و نزدیک ای رشته تواند مسیری برای میان ها، می انداز دانشگاه اهداف و چشم

انداز و اهداف آموزشی که در تناسب با  های آموزشی به یکدیگر باشد. تدوین چشم ها و گروه دانشکده
تواند  می ،ها تالش کند و در رفع آن باشد نیازهای بازار و صنعت باشد و مشکالت جامعه را درنظر داشته

 ها یاری رساند. به ارتقای مسئولیت آموزشی دانشگاه
د است و از های دانشگاهی که معموالً در ساختار آن موجو اما در این مسیر الزم است تا مقاومت

وجود آید و  گرایی و نوگرایی به نوعی باور به تحول ،گیرد، رفع شود علمی نشئت می افراد و اعضای هیئت
 حفظ منافع فردی یا گروهی مقابله شود. دلیل کاری و تمایل به حفظ وضع موجود به با محافظه
اما بر روند  ،آیند شم میکه کمتر به چ نیز مواجه است شدن در عمل با مشکالت دیگری ای رشته میان

ای و  رشته اندک میان ۀها بسیار اثرگذار هستند. شاید بتوان گفت از دالیل تجرب ای رشته عملکرد میان
های ناکارآمد و طویل اداری در فرایند  های نامشخص ارزیابی، بوروکراسی ها، شیوه کارگروهی در دانشگاه

 مثال یک برای کهنکته است  ها و این ای رشته سازی میان ای، عملیاتی رشته میان مطالعات ارزیابی نتایج
 ۀعملیاتی شود و نحو دها بای های آموزشی یا دانشکده شده توسط کدام گروه ای تعریف رشته میان حوزۀ

ای  رشته های میان گیری گروه ها چگونه باید باشد. همچنین در شکل های میان آن ها و همکاری ارزیابی
ای و  رشته های میان علمی گروه های جذب و استخدام اعضای هیئت در شیوه هنوز مشکالتی زیادی



52        ای رشته نظام دانشگاهی و مطالعات میان 

 های مشخصی برای آن تدوین دستورالعمل ؛خورد تر به چشم می کردن اعضای قدیمی ای عمل سلیقه
 گویی است. مبهم و کلی ،بسیار نامشخص دستورالعمل، نشده است و حتی در صورت وجود

های مالی  گذاری و حمایت سرمایه نبودشدن را ابتدا به  ای رشته یانتوان مشکل م نیز می بعد کالناز 

های  حوزههای جدید نسبت داد. در تعریف جهانی،  ای رشته کافی در تعریف میاننا ۀو تخصیص بودج

ای بسیار موقتی و گذرا و دارای طول عمر مساوی با همان مشکالتی هستند که برای حل  رشته میان

مدت برای  ای کوتاه رشته میان مطالعات بنابراین گاهی تخصیص بودجه به تعریف ؛ندآی وجود می ها به آن

رسد. در نظام دانشگاهی ایران که تمرکزگرا است و برای  نظر نمی صرفه به مدت به ها، در طوالنی دانشگاه

های  یا رشته تدوین و طراحی میان ،شود های آموزشی، دانشکده تعریف می ها گروه ای از رشته مجموعه

 .نیست صرفه چندساله و سپس جذب پژوهشگر و استاد برای تدریس واحدهای درسی آن به

های  مکس پالنک آلمان )یافته ۀسسؤتوان در م ای را می رشته های موفق میان یکی از تجربه

ها در استخدام دائمی هستند. اما  ها فقط سرگروه های پژوهشی آن مصاحبه( مشاهده کرد که در گروه

نیاز خود  اند بر اساس نیاز پژوهشی خود و با تقسیم بودجه در اختیارشان، پژوهشگران مورد ا موظفه آن

افتاده است  قدری جا را جذب کنند و بعد از اتمام پروژه نیز مسئولیتی در قبال اعضا ندارند. این روند به

توانی او ناوهشی، دلیل پژ ۀسال در یک پروژ 4یا  3ماندن یک پژوهشگر برای بیش از  ،مثال ایکه بر

اعضای  و اند مدت ها کوتاه اوست. درواقع، پروژه ضعفنوعی  های پژوهشی جدید و به برای ورود به پروژه

ای  رشته میان مطالعات همه تمرکززدایی در مدیریت آیند. این مدت به استخدام درمی پژوهشی هم کوتاه

 د.شورمانی برای هر نظام دانشگاهی بدل تواند به آ ها می شان به مسائل و رفع آن و وابستگی

 

 



 

 

 

 فصل سوم
 ای در نظام دانشگاهی رشته میان ۀ مطالعاتتوسع عواململزومات و 

 همقدم
صحبت  ها ۀ آنتوسع برایها و ملزومات مختلفی  ای معموالً از مشوق رشته میان های در ادبیات حوزه

مطالعات و تحقیقات  گسترش رایدسته مشوق ب پنجتوان از  بندی می شود. در یک دسته می
فقط یک دسته  ،ای رشته میان های ۀ حوزهتوجه داشت در توسع دای صحبت کرد. هرچند بای رشته میان

 مطالعات گیری شکل ۀطلبد تا زمین از عوامل را می یزمینه کافی نیست و گاهی ترکیب مشوق و پیش
 د.شوای فراهم  رشته میان

اشاره دارند که ناشی از تمایالت فردی مانند دوستی  به عواملی ها در سطح فردی مشوق -

 (.2015به نقل از لیول و همکاران،  2006، 1)شیبلی است شخصی و همکاری بین دانشگاهیان

 دمثال اینکه دانشجویان بایبرای توسط مقررات آموزش عالی یا  ها در سطح دانشگاهی: مشوق -

به نقل از  2013، 2)گودمن و هاکفلد برسند سطح جهانی دربه مهارت نوشتاری در سطح باالتر و 
 .تأکید دارد ای رشته میان مطالعات بر ها دانشگاه راهبردیتمرکز  که بر( 2015لیول و همکاران، 

ای از  : شامل منابع خارجی و وابسته به خارج از دانشگاه است. نمونههای خارجی مشوق -

آموزش جامع تحصیالت تکمیلی و  ۀرناممانند ب ،بندی، منابع مالی هستند های این دسته مشوق
 ؛ مانتونگا و همکاران،2014 ؛2010متحده )بورگو و نیوزوندر،  های تحقیقاتی در ایاالت دوره

ها،  ای رشته های خارجی برای میان (. از دیگر مشوق2015به نقل از لیول و همکاران،  2006
 پایدار است. ۀمبتنی بر توسع ۀحمایت یونسکو از آموزش پای

های  هایی اشاره دارد که با چالش به مشوق های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی: مشوق -

ای در این دسته شامل  رشته های میان اند. محرک فرهنگی و اقتصادی مدرن مرتبط-اجتماعی
ها در این حوزه  های صنعتی است. درواقع نیاز است تا نقش دانشگاه روندها در آموزش محیط

های کاری مذکور بپردازند  التحصیالن برای محیط سازی فارغ یز به آمادهها ن تغییر کند و آن
 (.2015به نقل از لیول و همکاران،  2006و همکاران،  4و ماناتونگا 2001و همکاران،  3)الیوت

محرکی برای آموزش  عاملها را نیز  رشته ۀشاید بتوان توسع ها: نیاز به تکامل رشته -

های جدید )مانند علوم اعصاب، مطالعات  نی جایی که رشتهیع ؛ای درنظر گرفت رشته میان
_____________________________________________________________ 

1- Shibley 
2- Goodman and Huckfeldt 

3- Elliott 

4- Manathunga 
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های  همکاری دلیل های موجود و به شناسی مصنوعی( از رشته زیستی و زیست محیط

( نیز 145: 1389(. تامسون کالین )2015اند )لیول و همکاران،  گرفته ای شکل رشته میان

که  دانسته ای رشته میان مطالعات ۀگیری و توسع بندی را از عوامل مشوق و تسهیلگر شکل دسته

های مدیریت و ساختار سازمانی، رهبری، حمایت و سرپرستی، تأمین بودجه،  مشی به خط

های  ای اشاره دارد. همچنین یافته رشته حمایت زیرساختی، و توجه رسمی به مبحث میان

ۀ وجود در زمینهای م ای نشان داد مشوق رشته میان های دربارۀ حوزه پژوهش اول پردیس البرز

 ۀاصلی اشاره دارد: انتظارات حوز ۀها به دو مؤلف ای براساس تحلیل مصاحبه رشته میان مطالعات

 سازمانی.-آکادمیکی و نقش بسترهای فرهنگی

 
 ای رشته میان ۀ مطالعاتگیری و توسع شکل عواملالزامات و    .11تصویر 
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محیطی صمیمی در دانشگاه، ورود و گردش  وجود اند از: آن عبارت مفاهیم :انتظارات آکادمیکی -

وقت، آموزش واژگان تخصصی، ورود دانشجویان به گفتمان  علمی تمام مدیریتی، وجود هیئت
 استادان ای توسط دانشجویان، برخورداری رشته های میان کمک دریافتخود،  ۀآکادمیک رشت

کارگیری  زش عالی، بهسازی مدیریت تغییر در آمو ای از دانش چندبعدی، آماده رشته میان
 تخصصی. ۀاندیشی و گردهمایی، عالقه به رشت علمی مجرب و متعهد، ایجاد هم هیئت

مداری، وجود  محوری و مسئله ایده اند از: آن عبارت مفاهیم :سازمانی-نقش بسترهای فرهنگی -

ی، وجود کارآمد آموزش ۀای، وجود برنام رشته مدت، ایجاد فرصت برای بحث میان راهبردهای طوالنی
دهی، وجود بستر فرهنگی و زیرساخت الزم، تغییرپذیری در  بستری غیررسمی، ایجاد سازمان پاداش

ای در محیط  رشته گذاری میان ها، ارزش ای، اهمیت به زبان و اصطالحات فنی رشته رشته اعضای گروه میان
 ای ارتباط دارد. رشته یانسازمانی، وجود مسائل پیچیده و چندبعدی، بازبینی نیاز جامعه و مفاهیم م

 مطالعات های پژوهش اول ای براساس یافته رشته های میان مدل پیشنهادی برای مشوق
 ای در باال آمده است. رشته میان

های پردیس البرز دانشگاه تهران با  ای رشته در پژوهش دوم و براساس تحلیل متون همایش میان
ایم.  شدن نظام دانشگاهی، به تحلیل متون پرداخته ای هرشت های سیاستی میان محوریت استخراج توصیه
ای را  رشته میان ۀ مطالعاتگیری و توسع کننده در شکل توان عوامل تسهیل نتایج نشان داد که می

 براساس سه بعد خرد، میانی و کالن ارائه داد که در ادامه آمده است.

 خرد سطح در ای رشته میان مطالعات ۀتوسع عوامل
اقدامات  دربارۀهایی اشاره دارد که  ای در سطح خرد، به مشوق رشته میان ۀ مطالعاتکنند یلعوامل تسه
علمی و دانشجویان است. پس از بررسی  نفعان خرد دانشگاهی مانند محققان، اعضای هیئت بازیگران و ذی
سخنرانی  4 د که درشای پردیس البرز مشخص  رشته میان مطالعات ها و مقاالت در همایش متون سخنرانی

 ها و عوامل تسهیل اصلی مشوق ۀای درمجموع به مقول رشته های پژوهش اول میان یافته درمقاله و  3و 
 مفهوم. 37فرعی و  ۀمقول 18هم در قالب  آن ،ای در سطح خرد توجه شده است رشته میان مطالعات

 
 ای در سطح خرد رشته میان ۀ مطالعاتتوسع عوامل   .10جدول 

 مفاهیم فرعی ۀمقول اصلی ۀمقول
 منبع:

 مقاله/سخنرانی

 

 

 

 

تلطیف 

های  مقاومت

اعضای 

 علمی هیئت

 ای رشته ۀعبور از خودبرتربینی و سلط -

 اندیشی ای و دگم کنارگذاشتن تعصبات رشته -

در برابر  نکردن ومتتلطیف روابط میان همکاران و مقا -
 ای رشته های میان همکاری

های  یافته

پژوهش اول 

 ای رشته میان
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های  مشوق

ۀ توسع

 مطالعات

ای از  رشته میان

 منظر خرد

)اعضای 

 علمی( هیئت

 افزایی دانش

مطالعات  ۀها و سمینارهایی در زمین برگزاری کارگاه -
که شامل تلفیق و مشارکت  ای و پژوهش آن رشته میان
 باشد.

های خرد و جلسات آموزشی در  ها یا درس برگزاری دوره -
ها و مجموعه  جدید، ابزارسازی های محتوایی حوزه

 های جدید مهارت

هایی که در طول تابستان  های مطالعاتی و فرصت فرصت -
 شده است بینی برای افراد پیش

1031 

 ۀارتقای دانش فردی و تالش در جهت گسترش حیط -
 تسلط موضوعی و برخورداری از دانش چندبعدی

های  یافته

پژوهش اول 

 ای رشته میان

 اندیشی هم

شده  ای هماهنگ اندیشی و برنامه رگزاری جلسات همب -
 آناندعوت از مدرسان خارجی و سخنرانی  برای

بررسی  برایروزی  های نیمروزی یا تمام برگزاری برنامه -
 ها ها و برنامه پروژه

 دربارۀهایی در سطح دانشگاه و بحث  برگزاری همایش -
 دادن است ها در حال رخ وقایعی که در سایر دانشگاه

های  فتهیا

پژوهش اول 

 ای رشته میان

حمایت 

 تسهیالتی

ادامه تحصیل  برایمرخصی و مأموریت تحصیلی به افراد  -
 های آموزشی و تدوین برنامه

سازی فرصت مسافرت برای شرکت افراد در  فراهم -
های  ها، مراکز، گروه ها و بازدید از سایر برنامه کنفرانس

 ها آموزشی و پروژه

 های مشترک مکان درنظرگرفتن فضاها و -

 هر دو

 سازی شبکه
نظارتی و  ۀایجاد بانک منابع با هماهنگی مجموع -

 سایت مرکزی وب

 غیررسمی های هایی برای تعامل ها و فرصت ییاگردهم -
1031 

ایجاد زبان و 

فهم مشترک 

 ای رشته میان

های  نی که از حوزهاواضح است که اگر بین متخصص پر -
بدنی و علوم  انند تربیتای م رشته متفاوت در یک میان

درک درستی از  ،کنند ورزشی همکاری و فعالیت می
احتماالً  ،ای وجود نداشته باشد مفاهیم بنیادی و پایه

تحلیل یافته و نیز کاربرد نتایج توسط  و درک و تجزیه
؛ دشو ن در آن رشته و حیطه دچار مشکل میامتخصص
ار ن همکاازحد متخصص تأکید و تمرکز بیش بنابراین،

های مختلف ورزش مثالً فیزیولوژی،  روی یکی از تخصص
 ای بیومکانیک یا روانشناسی اگرچه ممکن است به نتیجه

نتایج کاربردی آن تحقیق را با تناقض  ،علمی منجر شود
 کند. رو می هروب

 دکتر رجبی

 حمایت مالی
 های داخلی حمایت مالی از طریق پژوهانه -

ریزی  رسی و برنامهریزی د گذاری در برنامه سرمایه -
 پژوهشی، کارورزی و دستیاری

1031 
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 ها با مشاوران خارجی مشاوره و سایر فعالیت دادن انجام - مشاوره ۀارائ

های  یافته

پژوهش اول 

 ای رشته میان

 ۀتوسع

های  فعالیت

گروهی و  میان

 ای دانشکده میان

های آموزشی اعم از درون  ایجاد همکاری میان گروه
وابسته( و حتی  یرون دانشگاهی )اعضادانشگاهی و بی

 دکتر رجبی های فشرده مدعو خارجی در اغلب دوره استادانالمللی و  بین
 ای کامل و جامع در رشته بین ۀتأسیس یک گروه یا دانشکد

 های معتبر کشور یکی از دانشگاه

های  مشوق

ۀ توسع

 مطالعات

ای از  رشته میان

 منظر خرد

)اعضای 

 علمی( هیئت

 ق کارتشوی

 گروهی

درگیرشدن در کار از طریق مشارکت در فعالیت  -
 جمله تدریس گروهی و پژوهش مشارکتی ای از رشته میان

 های تدریس تیمی شرکت در فعالیت -
1031 

در طراحی، تدوین  مشارکتهای آموزشی به  تشویق گروه -
 ای رشته میان ۀ مطالعاتو توسع

1062 

 ۀبرای توسعها و تمایالت فردی  تشویق انگیزه -
 های مشترک همکاری

تالش در جهت گسترش همکاری میان اعضای  -
 علمی و کارگروهی هیئت

در کار از طریق مشارکت در فعالیت  همراهی -
 ای مانند تدریس گروهی و پژوهش مشارکتی رشته میان

های  یافته

پژوهش اول 

 ای رشته میان

مندی  عالقه

اعضای دانشگاه 

 مطالعات به

 ای رشته میان

 1061 ای رشته علمی از علوم میان ۀستقبال جامعا -

مقابله با مقاومت 

فردی و 

 ساختاری

 آوری در برابر فشار ساختارهای سنتی میزان تاب -
 ای رشته پذیری علوم میان پذیری و تطبیق میزان انعطاف -

1061 

تمایل به تغییر 

 ها سنت

ها صحبت  ها که بوردیو به تعبیری از آن واره ها و عادت تغییر نگاه
ای،  ، به الگوهای ارتباطی، الگوهای کار حرفهاست کرده

های فعالیت پژوهشی، آموزشی و  ساختارهای آکادمیک، شیوه
 ورزی در حال تحول است. تعلیمی نیاز دارد. مکان علم

دکتر 

 فراستخواه

تقویت تعامالت 

 دانشجویان

های سکونتی  های مختلف در مکان چینش دانشجویان رشته
 ها خوابگاه مانند

دکتر شیخ 

 حسنی

تقویت شناخت 

اعضای 

های علمی  رشته

ها و  از روش

 نظریات یکدیگر

ای اساساً مشابه تبادالت گفتمانی در زبان و  رشته تفکر میان
شناختی  مواضع معرفت ،های جمعی است که در آن فعالیت

؛ گیرد گویی صورت میو م گفتیشوند و تفه تهاتر می
ن است که محقق آها مستلزم  از رشته گرفتن وام بنابراین

های شناختی و ادراکی  ای لوازم و دستگاه رشته میان
ای به اطالع  رشته خوبی بشناسد. فعالیت میان کاررفته را به به
 های علمی نیازمند است. فی از رشتهاک

 دکتر نوربخش
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های  مشوق

 ۀتوسع

ای از  رشته میان

 منظر خرد

)اعضای 

 علمی( هیئت

ن و ایجاد زبا

فهم مشترک 

های  میان رشته

 همکار

 حوزۀ های متفاوت در یک نی که از حوزهااگر بین متخصص
بدنی و علوم ورزشی همکاری و  ی مانند تربیتا هرشت میان

ای  درک درستی از مفاهیم بنیادی و پایه ،کنند فعالیت می
تحلیل یافته و  و احتماالً درک و تجزیه ،وجود نداشته باشد

ن در آن رشته و حیطه اتایج توسط متخصصنیز کاربرد ن
ازحد  تأکید و تمرکز بیش ؛ بنابراین،دشو دچار مشکل می

های مختلف ورزش  ن همکار روی یکی از تخصصامتخصص
اگرچه ممکن  ،شناسی مثالً فیزیولوژی، بیومکانیک یا روان

نتایج کاربردی آن  ،علمی منجر شود ای است به نتیجه
 کند. رو می هتحقیق را با تناقض روب

 دکتر رجبی

 سازی فرهنگ

 های فرهنگی توجه به الیه -

 های اصلی رفتار سازمانی شناسایی زمینه -

 پذیر ساختار نرم و انعطاف ختنسا فراهم -
1061 

 
 ای در سطح خرد رشته میان ۀ مطالعاتتوسع عوامل   .12تصویر 
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 میانی سطح در ای رشته میان مطالعات ۀتوسع عوامل

 ۀ مطالعاتگیری و توسع توانند شکل ی است که میهای لهای، مقو رشته میان های هحوز منظور از

ای  رشته های پژوهش اول میان و یافتهمقاله  2سخنرانی،  10ای را سرعت ببخشند. درمجموع  رشته میان

مفهوم، به این  69فرعی سطح دوم و  ۀمقول 35فرعی سطح اول،  ۀمقول 26اصلی،  ۀمقول 7در قالب 

های مشارکتی، پشتیبانی مالی،  افزایش فعالیت ماننداند. در این مقاالت به عواملی  پرداخته موضوع

 .مرتبط با این مقوله آمده است های همفاهیم و مقول 11شده است. در جدول  کالبدی و غیره اشاره

 
 ای در سطح میانی رشته میانمطالعات  ۀتوسع عوامل   .11جدول 

 منبع:

 مقاله/سخنرانی
 ممفهو

فرعی  ۀمقول

 سطح دوم

فرعی  ۀمقول

 سطح اول
 اصلی ۀمقول

 دکتر رجبی

 1062و 

ــه - ــت  برنام گــذاری و  ریــزی، سیاس

اعضـای   تقویـت  بـرای گیری  تصمیم

 علمی هیئت

علمــی  اســتخدام اعضــای هیئــت   -

 ای رشته میان

اعضای  تقویت

 علمی هیئت

تحول 

بوروکراتیک و 

 اداری

سازی در  گفتمان

 ۀحوز

 مطالعات

 یا رشته میان

1062 

و دکتر 

 فراستخواه

 شدن آموزش عالی المللی بین -
شدن  المللی بین

 دانشگاه

1062 
شدن امور، مدیریت  ای رشته میان -

 تعاملی، تمرکز حداقلی
 مدیریت تعاملی

1031 

را استخدام  استادانیها باید  دانشگاه -

مند  که به چنین کارهایی عالقه کنند

 هستند. این امر نیازمند تغییر در

فرایندهای سنتی استخدام اعضای 

 محور( است. علمی )رشته هیئت

تغییر در 

فرایندهای 

سنتی استخدام 

اعضای 

 علمی هیئت

تحول ارتباط و  علمی هیئتاعضای  تقویت -

های  نسبت گروه

آموزشی در 

 علمی ۀتوسع

 های دانشگاهی اختیارات گروهتغییر  -

زمینۀ کاربرد  ارتقای مدرسان در -

های تدریس و ارزیابی برای  روش

 ای رشته یادگیری میان
تأکید بر ارتقای 

های  روش

 تدریس
1062 

بررسی مجدد روش، چگونگی و  -

سازوکارهای آموزش در فضا و شرایط 

جدید )دانشی، فرهنگی، اجتماعی، 
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 (فناوریمنابع، تجهیزات و 

 های صحیح ارزیابی علمی ارتقای روش -

 دکتر نوربخش

ــا بخشــن - امه، رشــد و توســعه علــم ب

ــی ــد نم ــان   ،یاب ــک جری ــه در ی بلک

ــبکه   ــب ش ــاعی و در قال ای از  اجتم

روابــط تولیــد و مصــرف بــه پویــایی 

هـای   رسد. تقلیـد و تکـرار یافتـه    می

ــع   ــظ وض ــر حف ــرار ب ــران و اص دیگ

های نـوآوری و ابتکـار    زمینه ،موجود

 کند. را نابود می

 

ایجاد یک 

جریان 

 اجتماعی

 تقلید پرهیز از

ر تمرکز ب

 پژوهش

 دکتر رجبی
ای در  رشته اندازی نشریات بین راه -

 موضوعات مرتبط

حمایت مالی و 

 تسهیالتی

 ۀایجاد و توسع

های  زیرساخت

مالی، انسانی و 

 کالبدی

مطالعات برای 

 ای رشته میان

1061 

 تسهیالت و منابع مالی موردتأمین  -

اندازی  نیاز برای طراحی و راه

های  مهها و برنا ها، رشته فعالیت

ها،  ها، دانشکده مشترک بین گروه

 ها، دولت و صنعت در دانشگاه

ها و  راستای گسترش فعالیت

 ای رشته های میان هحوز

1031 

پشتیبانی مالی، کالبدی و انسانی با  -

دهی معقول و مطمئن،  سازمان

 و رهبری و مدیریت شایسته

تخصیص امکانات و منابع کارآمدی 

 کند. می ای را تضمین رشته میان

 ۀتخصیص بهین

 امکانات

سازی در  گفتمان

 ۀ مطالعاتحوز

 ای رشته میان
دکتر شیخ 

 حسنی

های جدید در  استفاده از فناوری -

دنیای مجازی امکان ارتباط سریع و 

مؤثر افراد را در سراسر جهان فراهم 

 کرده است.

استفاده از 

های  فناوری

جدید در 

همگرایی 

 ها رشته

های همگرا در  ناوریمرکز راهبردی ف -

فعالیت خود را  NBICایران با عنوان 

در جهت افزایش همکاری و همگرایی 

های مختلف در  علوم در زمینه

؛ دانشگاه تهران آغاز کرده است

نیاز است این ساختار مهم  بنابراین،

حمایت پژوهشگران و  ملی مورد

 مؤسسات علمی داخل و خارج کشور

به  های همگرا . فناوریواقع شود

چهار فناوری اطالعات، علوم  ۀمجموع

حمایت 

پژوهشگران و 

مؤسسات علمی 

داخل و خارج 

 کشور از مرکز

راهبردی 

های  فناوری

 همگرا
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زیستی، علوم شناختی و علوم نانو 

افزایی و  شود که در هم گفته می

قادرند به نیازهایی  ،هم یکپارچگی با

گویند که تاکنون  از آدمی پاسخ

پاسخگویی  های دیگر قادر به فناوری

بدیل  اند. این قابلیت بی نبوده ها آن به

های  ویژگی ۀهای همگرا نتیج وریافن

ها و قابلیت  وریاممتاز این فن

که  ها است. درصورتی همگرایی آن

های علمی  ترکیب مناسبی از گرایش

 ،مرتبط کنار یکدیگر قرار گیرد

شناخت و معرفتی جدید حاصل 

وری اتواند به فن خواهد شد که می

 د.بینجامسودمند 

 دکتر نوربخش

این است که آیا در عمل،  سؤال -

های معرفتی، اجتماعی و  زمینه

 ۀمنظور ایجاد و توسع فرهنگی به

های  ای و فعالیت رشته میانمطالعات 

تیمی و مشترک علمی فراهم است؟ 

من این است که موانع  ۀپاسخ اولی

قدر زیاد است که شاید بتوان  آن

دون یک دگردیسی ممتنع و گفت ب

 تحول ساختاری ناممکن است.

 دکتر نوربخش

ای نیازمند  رشته میان مطالعات ایجاد -

های منعطف و چابک است  دانشگاه

تا از نیازهای روز جامعه فاصله 

تواند  نگیرد. چنین دانشگاهی نمی

محصور در تشکیالت اداری خشک 

باشد و باید از نهادهای میانی و 

 ۀالتحصیل و هم فارغدانشجویان 

 .نهادهای اجتماعی بهره ببرد

 دکتر رجبی

بدنی در راستای  دانشگاه تربیت -

شدن خود موفق  ای رشته اهداف میان

شده است با مراکز درمانی و 

بیمارستانی محلی ارتباط برقرار کند 

تا به بیماران خاص )نیازمند تمرین 

 های بعد از درمان پزشکی و ورزش

یژه برای افرادی که و ( و بهغیره

دارای بیماری عروق کرنری، 

 تقویت تعامالت

 سازمانی میان
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مولتیپل اسکلروزیس، سرطان سینه، 

بیماری عروق محیطی و چاقی 

نند. کدهی  هستند سرویس

ها  انجمن ،همچنین در این خصوص

و مراکز دولتی و غیردولتی نیز از 

ای این  رشته های میان این فعالیت

 نند.ک دانشگاه حمایت مالی می

 دکتر فراستخواه

 

 ۀهای دانشگاهی شبک کنسرسیوم -

 ها ها و گروه دانشگاه

تأکید فزاینده بر  تضمین کیفیت -

تولید محصول 

 دانشگاهی

 

تحکیم پیوند 

دانشگاه و 

 صنعت

گرایی مثل فناوری، نوآوری،  نتیجه -

 غیره دو تصدیقی و

ارتباط خالق دانشگاه با زندگی  -

ملی و  ۀجامعه، مسائل توسع ۀروزمر

 بازار و صنعت و جامعه

تعامل  ۀتوسع

میان دانشگاه و 

 جامعه

اجتماع دانش، جوامع دانش  ۀتوسع -

 و بازار دانش

نو صنعت  ۀتعامالت دانشگاه با جامع -

 و مسائل زندگی روزمره

های  یافته

پژوهش اول 

 ای رشته میان

ایجاد کانال رسمی برای ارتباط  -

علمی و صنعت و  اعضای هیئتمیان 

 نیازهای آن

 دکتر فراستخواه
 فناوری و کارآفرینی از طریق دانشی -

 

دانش و  ۀتوسع

 فناوری

 ۀتوسع

کارآفرینی 

 دانشگاهی

 نوآوری -

 نوآوری ۀتوسع
های  یافته

پژوهش اول 

 ای رشته میان

پذیرش نوآوری و  ۀارتقای روحی -

 پذیری تحمل خطرات و ریسک

 بلیدکتر دار

شرط الزم برای تغییر دانشگاه  -

گرایانه و با  نحوی مناسب، عمل به

مشارکتی سازنده با بخش دولتی و 

خصوصی برای همکاری، خالقیت، 

 نوآوری و کارآفرینی است.

 

تأکید بر 

جسارت و 

 شجاعت

شجاعت  بایدمتصدیان حوزه  ۀهم -

داشته باشند، برای آنکه تصمیمات 

بگیرند و  الزم را برای مسائل پیچیده

بیشتر از آن، جسارت داشته باشند 

گذارند. البته بتا راحتی خود را کنار 

 
تأکید بر 

 محوری مسئله
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پروایی  نه تا حدی که گرفتار بی

خطر به  ۀد و بدون محاسبونش

 زنند.برفتارهای نابخردانه دست 

 دکتر نوربخش

برداری از  کردن علم و بهره کاربردی -

 وریادانش و خلق فن
 

د بر دانش تأکی

 کاربردی

  های اقتصادی و اجتماعی خلق ارزش -
تأکید بر ایجاد 

 محصول نهایی

دکتر موسوی 

 موحد

سازی بحث بسیار مهمی  بحث شبکه -

روی  دمهمی که ما بای ۀاست. مسئل

آن فکر کنیم، درواقع انسان 

ای است. ما در جامعه باید  رشته بین

افرادی مانند ابوعلی سینا را پرورش 

هایی  . باید بتوانیم چنین انساندهیم

 را تربیت کنیم.

لزوم ارتباط میان 

دانشجویان 

های  رشته

 مختلف

سازی  شبکه

میان 

 متخصصان

ایجاد 

های  زیرساخت

 الزم تعاملی

دکتر شیخ 

 حسنی

عنوان ارکان اصلی  دانشجویان به -

های علمی، آموزشی و پژوهشی  فعالیت

الزم است با استادان برجسته با دانش 

ای پیوند داشته باشند تا با  رشته انمی

 ،ای رشته نگرشی چندبعدی و میان

 تحقیقات خود را پیش ببرند.

دکتر موسوی 

 موحد

باید  ،خواهیم ای می رشته اگر علوم بین -

ای هم داشته باشیم.  رشته استاد بین

ای باید پدر و  رشته عالوه بر استاد بین

ای هم داشته باشیم.  رشته مادر بین

تربیت انسان است. باید  ۀواده ریشخان

گیرد  ای که شکل می سعی شود خانواده

ای باشد تا فرزندان  فرهیخته ۀخانواد

گونه تربیت شوند؛ بنابراین علم  این

 ای. رشته ای، یعنی انسان بین رشته بین

لزوم ارتباط میان 

 استادان

های  رشته

 مختلف

دکتر شیخ 

 حسنی

رسانی جلسات دفاع از  اطالع -

های تحصیالت تکمیلی در  نامه ایانپ

ها  دانشگاه تهران و سایر دانشگاه

صورت خبرخوان این اجازه را به  به

های  دانشجویان خواهد داد تا زمینه

های  خود در رشته ۀعالق مورد

و در جلسات  ،مختلف را انتخاب

دفاع مربوط شرکت کنند. این اتفاق 

های  ساز آغاز همکاری تواند زمینه می

ای باشد. اگر این پیشنهاد  شتهر بین

رسانی  اطالع

عمومی 

های  پژوهش

های  حوزه

 مختلف

ایجاد مراکز 

همگرایی دانش 

 و پژوهش
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در  ،در دانشگاه تهران عملیاتی شود

های دیگر  زمان کوتاه در دانشگاه

 الگوبرداری خواهد شد.

دکتر شیخ 

 حسنی

بسیاری از مسائل بزرگی که بشر با آن  -

سالمت و  ۀحوز در ،رو است روبه

اندازی  افزایش کیفیت زندگی است. راه

 Translational Medicine (TM)مراکز 

 ۀعنوان دانشی همگرا در زمین به

پزشکی کمک خواهد کرد تا -زیست

پزشکی  ۀهای سایر علوم در حیط یافته

د شو کاربرد پیدا کند. پیشنهاد می

در کشور تشکیل شود و  TMمراکز 

ایر مؤسسات ای با س صورت شبکه به

علمی پیوند داشته باشد. به کمک این 

خصوص  های علوم دیگر به یافته ،مراکز

سرعت در خدمت  علوم زیستی به

 سالمت و جامعه قرار خواهد گرفت.

ایجاد مراکزی 

برای همگرایی 

 دانش

دکتر شیخ 

 حسنی

در ایران نیاز به همگرایی بیشتر و  -

 دارد.وجود ای  رشته ورود علوم بین

دکتر شیخ 

 حسنی

های  گسترش برگزاری همایش -

( وبینارصورت مجازی ) علمی به

موجب خواهد شد تا پژوهشگران 

جوان از آخرین دستاوردهای علمی 

در سراسر جهان آگاه شوند. در این 

مرکز تحقیقات بیوشیمی و  ،راستا

زودی  بیوفیزیک دانشگاه تهران به

ای  رشته بین ۀهای ویژ سخنرانی

( را در TED) تد های نیمانند سخنرا

صورت حضوری و  این مرکز به

وب پخش  ۀمجازی در بستر شبک

 خواهد کرد.

برگزاری 

های  همایش

 مجازی

تقویت 

های  گردهمایی

 ای رشته میان

دکتر موسوی 

 موحد

درست کرد  یانسان ۀتوان شبک می -

. من از طرفداران گوگل (مثل گوگل)

توان یک گوگل  هستم. می

حی کرد. این گوگل ای طرا رشته بین

دنبالش  که به را هایی تواند جریان می

به هم وصل کند؛ بنابراین  مهستی

های  دنبال سیستم بهتر است به

 افزاری باشیم. نرم

ایجاد 

افزارها و  نرم

های  سیستم

مدیریت 

 ای رشته میان
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های علمی که دارای اجماع  رشته -

بیشتری هستند و در مقایسه با سایر 

ی مطالعاتی دیگر از میزان ها حوزه

های مشارکتی بیشتری  فعالیت

بهتری را برای  ۀبرخوردارند، زمین

 .آورند ای فراهم می رشته فعالیت میان

افزایش 

های  فعالیت

 مشارکت
فرهنگ  ۀتوسع

 گروهی کار

 پروفسور شولت
هم برای  دانشگاهیان و فعاالن با -

حل مسائل همکاری کنند و یکدیگر 

 هند.را به جلو هل د
 تأکید بر کار

 گروهی
 دکتر فراستخواه

های بین  های همکاری تعریف پروژه -

 گروهی ضمن تعامل با جامعه و صنعت

 دکتر رجبی

های جدید یا  اندازی آزمایشگاه راه -

تشویق اعضا به استفاده از 

ها و  های دانشکده آزمایشگاه

های یکدیگر با اولویت و ماهیت  گروه

 ای رشته و فعالیت میان

تجهیز 

های  زیرساخت

نیاز  مورد

 ای رشته میان

تحول ساختاری 

و آموزشی در 

ها و  دانشگاه

های  گروه

 آموزشی

بازنگری در ساختار قدیمی و  -

های  ها و گروه غیرپویای دانشکده

 آموزشی

بازنگری در 

ساختار قدیمی 

دانشکده و 

های  گروه

 آموزشی

 دکتر نوربخش
زشی، اساس ریزی آمو تفکر خالق برنامه -

 گیری چنین دانشگاهی است. شکل
های  ایجاد برنامه

خالقانه و 

 سفارشی

های  تغییر برنامه

 درسی فعلی

 های درسی تحول برنامه - دکتر رجبی

 های درسی سفارشی برنامه - دکتر فراستخواه

 دکتر حسینی

نحو  ای به امکان اجرای مدل دورشته -

عنوان  مناسبی در دانشگاه تهران به

ک دانشگاه جامع وجود دارد؛ ی

ها در این مدل  بنابراین یکی از بحث

ای به همین صورتی است  رشته تک

 ۀکنید. بحث بست که مالحظه می

این  ۀانتخابی دانشجو باید در هم

 ها حضور پررنگ داشته باشد. مدل

اختیار 

دانشجویان در 

 انتخاب دروس

در مدل دووجهی یا تکمیلی بین  -

 ۀم یک برنامششم تا دوشش یک

 ۀتواند از حوز درسی مجموعه می

اصلی انتخاب  ۀدرسی خارج از برنام

شود. این ظرفیت و امکان در درون 

استفاده از مدل 

دووجهی یا 

 تکمیلی
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ها وجود دارد و از طرف دیگر  برنامه

های موجود در  با توجه ظرفیت

های  آن در حوزه استفاده از ،دانشگاه

 .پذیر است امکانمختلف 

دروس عمومی که  ۀدر ارتباط با ارائ -

واحد  22-20در حال حاضر حدود 

د که بازنگری در آن باید شو ارائه می

 توسط مراجع مربوط صورت گیرد.

بازنگری در 

 دروس عمومی

 دکتر مختاران

ای  رشته میان حوزۀ اینکه یک -

اندازی شود بستگی به  خواهد راه می

 این دارد که یک دانشگاه از آن، چه

 ،مثال ؛ برایدارد ای زمینه پیش

دانشگاه علوم پزشکی یا دانشگاه 

های خاص خود  فنی هرکدام ویژگی

دارند. امروزه بسیاری فکر  را

کنند که مدیکال انفورماتیک  می

. است میسر تی و پزشکی آی

ها  این رشته از واحدهای هریک

عنوان عضو  شود و من به تدریس می

ا در ها ر هریک از آن ،علمی هیئت

 کنم. پزشکی تدریس می

استفاده از 

 دروس تلفیقی

 دکتر حسینی

هایی که از گذشته تا  یکی از بحث -

به امروز مطرح بوده و خیلی هم به 

آن پرداخته نشده است، ایجاد 

 ؛ها است های کهاد در دانشگاه دوره

ها از سال  که به این بحث طوری به

شده  طورجدی پرداخته به 95-96

تانه مورد استقبال و است و خوشبخ

حمایت بسیاری از طرف واحدها و 

گرفته است.  دانشجویان قرار

درهرحال این اقدام هم از طرف 

ها مورد استقبال  ها و دانشکده گروه

رشته در  28گرفته و تاکنون  قرار

 اندازی شده است. کهاد راه ۀدور

توجه به 

های  پتانسیل

استفاده از  کهاد ۀدور

های  پتانسیل

 ی موجودآموزش

تحول ساختاری 

و آموزشی در 

ها و  دانشگاه

های  گروه

 آموزشی

 ۀای مثل همین برنام رشته مدل تک -

خودمان که صد و سی یا چهل 

دروس  ۀواحد برنام 22واحد، منهای 

های ما  عمومی هم هست. رشته

درسی را  ۀواحد برنام 100حدود 

استفاده از 

تمامی ظرفیت 

ای  رشته مدل تک

 درسی ۀبرنام
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ها  ششم آن گیرد که یک دربرمی

واحد  24تا  18یعنی چیزی حدود 

در اختیار دانشجو است؛ بنابراین 

حتی در این مدل نیز مدل 

اش را  ای در معنای واقعی رشته تک

کنیم؛ زیرا در مدل  اجرا نمی

ای باید برای دانشجو این  رشته تک

شرایط فراهم شود که حتماً حدود 

های  را در حوزه یبیست واحد درس

دیگر بگذراند؛ یعنی این حرکت 

های  ها و حوزه تهدانشجویان در رش

 کنیم. دیگر را ما فراهم می

بخشی از دروس در برنامه تحت  -

عنوان دروس اختیاری وجود دارد و 

های مختلف  تعداد آن در رشته

واحد  14طور میانگین حدود  به

است. قاعدتاً این واحدها باید به 

صورت هدفمند  یا بهاختیار دانشجو 

ها  راهنمایی گروه از سایر رشته و با

 ۀکه در ارائ درحالی ؛اخذ شود

واحدها خیلی اختیاری برای دانشجو 

دیده نشده است و عمدتاً از همان 

 شود. برنامه ارائه می

استفاده از 

ظرفیت دروس 

 اختیاری

 دکتر حسینی

واحدهای پروژه و کارآموزی در  -

؛ یعنی در ها حداقل است برنامه

های دانشگاه از فنی  بسیاری از رشته

تا علوم انسانی اصالً کارآموزی و 

پروژه نداریم و اگر داشته باشیم در 

که  واحد است. درحالی 3تا  2حد 

ای مثل شهرسازی تعداد  در رشته

 20توجه است و به  کارآموزی قابل

 رسد. واحد هم می

 3تا  2حداقل 

واحد برای 

های فنی و  رشته

 وم انسانیعل
طراحی 

های  دوره

 کارورزی
ویژه در مقطع  محتوای آموزش به -

تحصیالت تکمیلی ناشی از 

های پژوهشی و فناوری است و  یافته

با توجه به آنکه پژوهش موفق حتماً 

 ،گروهی و چندبعدی است

های آموزشی هم الزم است  برنامه

لزوماً منحصر به یک گروه نباشد و 

طراحی محتوای 

چندبعدی و 

 ای چندرشته
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های  یتعمدتاً حول محور فعال

این  .پژوهشی گروهی شکل گیرد

رود  موضوعی است که انتظار می

همراه دیگر موضوعات به شکل  به

جانبه در این نشست  علمی و همه

 د.شوبررسی 

 دکتر حسینی

قواعد و اصولی که باید در تدوین  -

 توجهها  به آنهای درسی  برنامه

های  تای سیاست، باید در راسشود

 ۀکلی و بلندمدت کشور باشد. برنام

پیوسته،  هم به ای هدرسی باید مجموع

 روز باشد. منسجم و به

تدوین 

های درسی  برنامه

معطوف به 

های کلی  سیاست

 کشور

طراحی 

های  برنامه

درسی 

 ای رشته میان

تحول ساختاری 

و آموزشی در 

ها و  دانشگاه

های  گروه

 آموزشی

ی باید از انعطاف الزم های درس برنامه -

راحتی  یعنی بتوان به ؛برخوردار باشد

 .تغییر ایجاد کرد ها در برنامه

 ۀطراحی برنام

 درسی منعطف

ای بیشتر در  رشته های میان بحث -

تحصیالت تکمیلی صورت  ۀدور

که در چارچوب  طوری به ؛گیرد می

های تحقیقاتی بین  ها و پروژه طرح

ختلف های م ها و حوزه دپارتمان

یابد؛ اما آنچه مورد غفلت  تحقق می

ای  رشته های میان وجود بحث ،است

 در مقطع کارشناسی است.

طراحی 

واحدهای درسی 

ای  رشته میان

برای مقطع 

 کارشناسی
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معرفی دقیق و جذاب علوم  -

های علمی و  ای )آموزش رشته میان

 منظم(

های پژوهشی مطالعات  خروجی -

 ای رشته میان
تدوین طراحی و 

مطالعات 

ای  رشته میان

دکتر نیلی  محور مسئله

 احمدآبادی

انتظام  ،هدف از ایجاد گروه آموزشی -

سازی  ی، همفکری و روانیامور اجرا

یک سازمان  ایجاد نه ،هاست فعالیت

 محدودکننده و انحصارگرا

تحول ساختاری 

های  گروه

آموزشی 

 ۀمثاب به

 تسهیلگر

 دکتر حسینی
 ۀن نیز پشتواناخصصای از مت مجموعه -

 ای باشند. تدوین چنین برنامه

طراحی 

های درسی  برنامه

با پشتیبانی 

نیروی متخصص 

 مرتبط

تقویت 

های  برنامه

 ۀدرسی بر پای

 دانش و خالقیت
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شکوفایی  ۀبرنامه باید زمین -

استعدادها، ایجاد خالقیت و 

فراگیری مداوم دانشجویان و 

 آموختگان را فراهم کند. دانش

 ۀبرنام طراحی

درسی پویا و 

 مشوق نوآوری

 پروفسور شولت
جدی  ۀهای پژوهشی متعهدان فعالیت -

 وجود داشته باشد.
 

تأکید بر 

پژوهش 

 متعهدانه

 محوری پژوهش

 دکتر حسینی

در کنار  ،المللی در تجربیات بین -

فرعی  ۀ( دورmajorاصلی ) ۀرشت

(minorتعریف )  شده است. در برخی

انی وجود دارد پای ۀها، یک پروژ رشته

جزء الزامات رشته است و باید  که

اصلی باشد. بخش  ۀدر ارتباط با رشت

انتخابی نیز در اختیار دانشجو است 

که بتواند از این اختیار استفاده کند. 

پذیری  نهایت جدول ترکیبدر

های  های اصلی با رشته رشته

تواند  پذیر است و می تکمیلی انعطاف

 یابد. تغییر متغیر باشد و سالیانه هم

 

 ۀتعریف پروژ

پایانی برای 

 دانشجویان

 



70        ای رشته نظام دانشگاهی و مطالعات میان 

 ای در سطح میانی رشته میان ۀ مطالعاتتوسع عوامل    .13تصویر 
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 کالن سطح در ای رشته میان مطالعات ۀتوسع عوامل
ۀ ای در سطح کالن به متغیرهای اثرگذار بر توسع رشته میان ۀ مطالعاتعوامل اثرگذار بر رشد و توسع

 ۀ مطالعاتاشاره دارد که از منظر کلیت جامعه و نظام مدیریتی کالن کشور به توسع حوزه این
 ای نظر دارد. رشته میان

دهد  ای نشان می رشته های پژوهش اول میان ای و یافته رشته میان مطالعات بررسی مقاالت همایش
توان  اند و می این موضوع پرداخته ای، به رشته های پژوهش اول میان سخنرانی و یافته 2مقاله،  2درمجموع 

 د.کرها استخراج  مفهوم از آن 33فرعی و  ۀمقول 13اصلی کالن، میانی و خرد، را در قالب  ۀمقول 3
 

 ای رشته میان ۀ مطالعاتعوامل کالن اثرگذار بر توسع   .12جدول 
 منبع:

 مقاله/سخنرانی
 اصلی ۀمقول فرعی ۀمقول مفهوم

های  یافته

پژوهش اول 

 ای رشته نمیا

کارآفرینی، اهمیت خالقیت و کارهای گروهی  ۀتوجه به توسع -
 در اسناد باالدستی

ای در اسناد باالدستی دانشگاه و  رشته میان ۀتأکید بر اید -
 کشور

 دربارۀ مطالعات سازی بستر مناسب برای مناظره فراهم -
 های مختلف ای از منظر نظریه و روش بین رشته رشته میان

ت مطالعاتوجه به 

ای در  رشته میان

های  گذاری سیاست

 کالن

 کالن

 دکتر رجبی
این دانشگاه در خصوص اهداف پژوهشی آتی خود با اهداف  -

 های مرتبط کشور هماهنگ است. نیز سایر سازمان دولت و

هماهنگی با اهداف 

های  دولت و سازمان
 مرتبط
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 ای رشته علمی از مطالعات میان ۀتصویر جامع -
های کلی نظام  گیران در قالب سیاست ماقدامات تصمی -

 (غیره)شورای عالی انقالب فرهنگی و 
های درسی آموزش  ای در برنامه رشته نفوذ مطالعات میان -

 ابتدایی

سازی فرهنگ  فراهم

 ای رشته میان

 ای در جامعه رشته های علوم میان آموخته میزان موفقیت دانش -

 ای رشته های میان مشاغلی از جنس چالش ۀتوسع -

 ای رشته میزان تقاضای بازار برای علوم میان -
 نگری شغلی آینده

 ساختار آموزش عالی -

 گیران عالی گذاران و تصمیم سیاست ۀاراد -

سازی  آماده

های  زیرساخت

 نهادی

های  یافته

پژوهش اول 

 ای رشته میان

 ۀ مطالعاتتوسع منظور بههایی  نامه ایجاد قوانین و آئین -
 ای رشته میان

فنی توسط دانشگاه در تناسب با نیاز  ۀیک برنامداشتن  -
 صنعت

1062 

آمادگی و حمایت نهادی، ساختار و کارکرد گروه مجری،  -
دهی به نیازها،  گشایی و پاسخ ای، مسئله گیری حرفه جهت

ها را برای  شناسی و اشراف عمیق به قواعد و نگرش معرفت
 دانند. میها الزم  ای در دانشگاه رشته بسترسازی ورود میان
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 ای و ساختارهای سازمانی رشته ادغام فرهنگ میان -
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های  و یافته

پژوهش اول 

 ای رشته میان

 های اجتماعی ماهیت چالش -

ای در پاسخ به نیازهای جدید  رشته های میان موفقیت پروژه -
 جامعه

 توجه به مسائل چندبعدی در جامعه -

توجه به 

محوربودن  مسئله

مطالعات 

 ای رشته میان

 دکتر رضا رجبی
ها و  های جدید با هماهنگی بخش گذاری سیاست -

 های مرتبط وزارتخانه

سازی  شبکه

 بخشی میان

های  یافته

پژوهش اول 

 ای رشته میان

ها، مراکز و  مدیران برنامه ۀاندیشی ساالن برگزاری جلسات هم -
 ای و رهبران قوی و باتجربه رشته مؤسسات میان

 های مشترک ها و مکانطراحی، ایجاد و گسترش فضا -

های  یافته

پژوهش اول 

 ای رشته میان

 منظور ها به ارتباط مناسب و نزدیک میان دولت و دانشگاه -
 ها و مسائل کشور انتقال دغدغه

شناسی  روش ۀایجاد یک مرکز بین دانشگاهی: مختص مطالع -
 ای رشته میان

 ای رشته میان مطالعات ایجاد صندوق حمایت از -

هایی از سوی دولت، صنعت و شورا برای  وهانهاختصاص پژ -
 ای رشته مطالعات میان

اختصاص ردیف 

بودجه در جهت 

مطالعات و  ۀتوسع

تحقیقات 

 ای رشته میان

سوی  طراحی ساختارهای مدیریتی جایگزین و حرکت به -
 ها دهی به دانشگاه استقالل

دهی به  استقالل

دانشگاه در بخش 

 مدیریت

 دکتر فراستخواه

 ،ورزی نرسیم به مفهوم بینیت در نظام معرفت و علمتا 
رشتگی و چندرشتگی، همه دچار مشکل  ترارشتگی، بین

معنای بینیت دانشگاه و جامعه،  ها به خواهند شد. بینیت رشته
بین علوم انسانی و غیرانسانی، بین علوم پایه، فنی و مهندسی 

است. پس دانش در میان دانشگاه و جامعه است.  غیره و
دانش در دانشگاه نیست. تنها در فضاهای میانی است که 

توان دانش را با تمام وسعتش سراغ گرفت. پس ما نیازمند  می
 فضاهای واسط هستیم.

بخشی به  هویت

مفهوم بینیت در نظام 

 دانشگاهی

تغییر و تصحیح 

ها  گذاری سیاست

های  مشی و خط

آموزشی در نظام 

 دانشگاهی

های مشترک داریم. آن  هضای واسط و زمینها، ف ما نیاز به میانه
همین فضاهای میانی است.  ،چیزی که در ایران توسعه پیدا نکرده

های ما کامالً نسبت  رشته از هم جدا هستیم. سیستم حتی در یک
 به این فضاهای میانی کودن هستند.

فضای معنایی  ۀتوسع

 ها رشته مشترک میان

د و از حالت وجامعه ش وگی دانشگاه امروز باید کالً وارد زند
ها و  یکایک ما در کالس ۀبودن دربیاید. این وظیف عاجی برج

ست اهای دانشجویانمان و در تحقیقاتمان  نامه پایان
ای،  رشته زدایی، چرخش میان تمرکززدایی، مقررات)

 .(گرایی زدایی از دانشگاه، چندجانبه عاج برج

تمرکززدایی در 

 آموزش عالی

 گر( جای دولت مداخله شگاهی )دولت حمایتگر بهاستقالل دان
 چرخش مدیریتی

 سازمانیۀ تحول و توسع
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 بندی جمع

گیری و  دهد عوامل متعددی در شکل میای نشان  رشته میان مطالعات های مشوق ۀبررسی و مطالع

ترین این  مرور برخی از مهم به ،بندی منظور جمع ای اثرگذارند. در ادامه و به رشته میان های ۀ حوزهتوسع

 .پردازیم ها و عوامل می مشوق

های راهبردی کشور و تعریف جایگاهی برای آموزش و پژوهش  ها و اولویت اول توجه به برنامه ۀنکت

در  هم تواند می آن انش متناسبد دهی میان مسائل کشور با ای در آن است. درواقع ارتباط رشته میان

ر زیرا اگر ب ؛گذاردبای اثر  رشته میان مطالعات شدن علوم و هم ارتقای اهمیت و ارزشمندی کاربردی

 مطالعات توان انتظار داشت که ای فقط از طریق نهادهای آموزشی تأکید شود، نمی رشته میان مطالعات

. همچنین توجه به کارآفرینی و کار گروهی خالقانه های مرتبط عملیاتی شوند ای در سازمان رشته میان

ای را  رشته میانمطالعات عنوان یک پایه و اساس، حائز اهمیت است.  ریزی به سطوح برنامه ۀدر هم

ها و نهادهای مرتبط  توان در خالل تدوین اسناد فرادستی علم و فناوری در کشور، به سازمان می

امکانات و امتیازاتی را ارائه داد. اما در این  ،ها گیری آن سهیل شکلو در راستای ت کردپیشنهاد و توصیه 

های امکاناتی آن  ای و ایجاد زیرساخت رشته میان ۀ مطالعاتتوسع خاطر مشخص به ۀراستا تعریف بودج

 ها در درآمدزایی مهم است. دهی به دانشگاه یا از طریق دولتی یا با استقالل

دهد الزم است  فرهنگی اجتماعی عامل دیگری است و نشان می سازی و تأکید بر بسترهای فرهنگ

ای و هم منافع آن تغییر یابد. تغییر و تحول  رشته میانمطالعات از  هم علمی ۀتا تصور و ادراک جامع

آموزش و پژوهش کشور مؤثر باشد.  ۀگذاران حوز تواند در اقدامات بعدی سیاست علمی می ۀادراک جامع

فضای  ۀتوسع ، برایبخشی به مفهوم بینیت در نظام دانشگاهی ست تا با هویتدر این راستا الزم ا

 دبای ،اند تشخیص که اگرچه مرزهای علوم قابل توجه داشت ها تالش کرد و معنایی مشترک میان رشته

های نهادی هم از  سازی زیرساخت آماده ،دیگر بیان تعریف کرد. به نیز ها علوم دیگری را در حدفاصل آن

ای اهمیت دارد و فقط  رشته میان ۀ مطالعاتنیاز برای توسع امکانات و هم از منظر مقررات موردمنظر 

 .شودها احصا  زمانی میسر است که فضای مابین رشته

سـازی محتـوایی    فقط با غنی توجه دیگری است که نه قابل ۀعلمی و بازار کار نکت ۀارتباط میان جامع

 ۀادراک جامعه از آینـد  ،ذیر است، بلکه الزم است تا در سطح جمعیپ های درسی و آموزشی امکان برنامه

 رسانی اتفاق افتد سازی و اطالع از طریق فرهنگ ها شغلی برخی رشته
 



     75    نظام دانشگاهی درای  میان رشتهملزومات و عوامل توسعۀ مطالعات   -وم سفصل 

 

 

 فصل چهارم
 شدن ای رشته های سیاستی میان گیری:توصیه نتیجه

 همقدم

ای  رشته میان عاتۀ مطالگیری و توسع شکل دربارۀهای سیاستی  توصیه ۀپژوهش حاضر به ارائ

کنفرانس ملی نقش »ها و مقاالت در  در این راستا، پس از تحلیل متن سخنرانی .اختصاص دارد

کتاب پژوهشی  یها و تجمیع آن با یافته «علمی و کارآفرینی کشور ۀای در توسع رشته مطالعات میان

به  «ها ی، موانع و بازدارندها ها: ملزومات توسعه ای رشته میان»ای با عنوان  رشته میان مطالعات اول

 یافتیم. های سیاستی دست ای از توصیه مجموعه

توان براساس دو رویکرد پایین به  ای را می رشته میانمطالعات  ۀهای سیاستی در راستای توسع توصیه

ای یا رویکردی باال به پایین یعنی  رشته میان ۀنفعان حوز باال یعنی برگرفته از نظریات عامالن و ذی

 ۀیک نسخ ۀاما شاید بهترین روش برای ارائ ،دست آورد نظران به های صاحب مندی از نظریات و تئوری هرهب

مندی از هردو  ای در نظام دانشگاهی، بهره رشته میانمطالعات  ۀگیری و توسع شکل ۀسیاستی کامل در حوز

دو کتاب  ۀکه ماحصل و ادام شود. در کتاب حاضر زمان باشد که در این کتاب ارائه می طور هم رویکرد به

شد و  بررسیها، با روش تحلیل مضمون  های کتاب همایش مذکور است، ابتدا تمامی مقاالت و سخنرانی

های سیاستی  توصیه ۀد و در آخر به ارائشای تجمیع  رشته میان مطالعات های پژوهش اول سپس با یافته

 .انجامید ر نظام دانشگاهیای د رشته میان ۀ مطالعاتگیری و توسع در راستای شکل

های  متأثر از ادراک ضرورت ،ای رشته میان مطالعات آوردن به روی کند، اظهار می طور که کالین همان

های علمی توأم با  های رشته اجتماعی است. درواقع تقاضاهای علمی و راهبردهای پاسخگو به محدودیت

اند )مهر  ای دخیل رشته میان طالعاتۀ مشدن توسع گیری و ضروری پیشرفت علمی، همگی در شکل

ها  سیاستی در ذیل آن ۀتوصی 115راهبرد اصلی و  6توان به  (. در ادامه می21: 1397محمدی و کیذوری، 

 سازند. میای را در نظام دانشگاهی تسهیل  رشته میان ۀ مطالعاتگیری و توسع اشاره کرد که شکل

 اجتماعی-فرهنگی بستر تقویت یقطر از ای رشته میان مطالعات ۀتوسع :1 راهبرد

 گروهی کار فرهنگ ارتقای -1 -1

 ؛برگزاری جلسات تدریس مشترک -

 ؛ای رشته های آموزشی میان تعریف واحدهای درسی و سرفصل -

 ؛ها و مقاالت علمی با همکاری دو یا چند رشته تعیین امتیازهای بیشتر برای پروژه -
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 ؛ین دو یا چند رشته یا حتی گرایش آموزشیهای مشترک ب اختصاص بودجه و امکانات به پروژه -

 ؛ای رشته علمی با اولویت محققان میان های مطالعاتی به اعضای هیئت اختصاص فرصت -

 ؛ای رشته های آموزشی میان ادامه تحصیل و تدوین برنامه برایمرخصی و مأموریت تحصیلی به افراد  -

ها، مراکز،  و بازدید از سایر برنامهها  سازی فرصت مسافرت برای شرکت افراد در کنفرانس فراهم -

 ؛ای رشته های میان های آموزشی و پروژه گروه

 ؛ای رشته دانشگاهی( در خصوص کسب تجارب میان اخذ مشورت از مشاوران خارجی )برون -

 ؛هایی برای تعامالت غیررسمی های اجتماعی و فرصت ایجاد گردهمایی -

 ؛علمی ای هیئتای اعض حرفه ۀای برای توسع درنظرداشتن برنامه -

 ؛ها( سازی بسترهای دوستانه و غیررسمی )در روابط میان اعضای دانشکده ایجاد و فراهم -

 ؛ای رشته های میان برگزیدن سیاست تغییرپذیری در اعضای علمی گروه -

 ؛های مشترک طراحی، ایجاد و گسترش فضاها و مکان -

 ؛ای رشته ر موضوعات میانادامه تحصیل د برایاعطای مرخصی و مأموریت تحصیلی به افراد  -

ها، مراکز،  ها و بازدید از سایر برنامه سازی فرصت مسافرت برای شرکت افراد در کنفرانس فراهم -

 ؛ها های آموزشی و پروژه گروه

های انسانی  صورت اجباری حتی در رشته های درسی به های کارآموزی در برنامه طراحی پروژه -

1ارگیری ظرفیت دانشجویان نخبه.ک مانند طرح بنیاد ملی نخبگان در به
 

 ای رشته میان ۀشبک و تعاملی های زیرساخت تقویت -2 -1

مطالعات  ۀها و سمینارهایی در زمین افزایی با برگزاری کارگاه دانش منظور سازی به شبکه -

 ؛ای رشته ای و پژوهش میان رشته میان

تدریس  برایاندیشی  مها با برگزاری جلسات ه هماهنگی میان رشته منظور سازی به شبکه -

 ؛گروهی پژوهش میان ۀداخلی و ارائ

 ؛دعوت از مدرسان و سخنرانان خارجی برایشده  های هماهنگ اندیشی و برنامه برگزاری جلسات هم -

_____________________________________________________________ 
های مختلف حتی علوم انسانی  در سال جاری، بنیاد ملی نخبگان ذیل طرح شهید احمدی روشن، از همۀ استادان رشته -1

هایی را تعریف و از ظرفیت دانشجویان نخبه در آن استفاده کنند. هر  خواست تا در فراخوان پژوهشی شرکت کنند و پروژه

های  ولویت دارد. سپس مدیران پروژه براساس رزومۀ دانشجویان، نیازمندیهای مختلف را تا پنج ا دانشجو امکان انتخاب طرح

کنند. دستمزد دانشجویان توسط  شان و همچنین مصاحبه با متقاضیان، دانشجویان مورد نیاز خود را انتخاب می مطالعاتی

ها امتیازاتی دارد، اما مدیران  های گروهی برای آن شود و شرکت در این طرح صورت ماهیانه پرداخت می بنیاد ملی نخبگان به

های مختلف ارائه دهند و برای آن  توانند طرح خود را به سازمان کنند و می ها و استادان سرگروه، هزینه دریافت نمی پروژه

 بودجۀ مورد نیاز را دریافت کنند.
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ها برای ایجاد آشنایی  ها و برنامه بررسی پروژه برایروزی  های نیمروزی یا تمام برگزاری برنامه -

 ؛ها شی و میان دانشکدههای آموز و گروه استادانمیان 

 درمورد های دانشگاهی و بحث همایش دربارۀرسانی و پوشش خبری  سازی از طریق اطالع شبکه -

 ؛ها وقایع در سایر دانشگاه

های دولتی مربوطه، مؤسسات  های آموزشی با ادارات و سازمان ها و گروه روابط دانشکده ۀتوسع -

 ۀها و حوز المللی از طریق تقویت فعالیت آموزشی و ادارات دولتی و خصوصی و در سطح بین

 ؛های کاربردی وظایف دفتر پژوهش

های مختلف با  التحصیل در رشته های ارتباطی میان دانشجویان فارغ ها و کانال ایجاد شبکه -

 ؛متقاضیان نیروی کار

 ؛ها ای در میان دانشگاه رشته های میان سایت مطالعات و پژوهش طراحی و ایجاد وب -

های مختلف در  مثال با چینش دانشجویان رشته ایمالت میان دانشجویان برتقویت تعا -

 ؛ها های سکونتی مانند خوابگاه مکان

افزایش  منظور بهNBIC 1های همگرا در ایران با عنوان  حمایت از مرکز راهبردی فناوری -

 ؛های مختلف در دانشگاه تهران همکاری و همگرایی علوم در زمینه

منظور آشنایی پژوهشگران جوان  ( بهوبینارصورت مجازی ) به بیشتر علمیهای  برگزاری همایش -

 از آخرین دستاوردهای علمی در سراسر جهان.

 ساختاری و فردی های مقاومت با مقابله -3 -1

 ؛های مشترک همکاری ۀها و تمایالت فردی برای توسع تشویق انگیزه -

ها  منظور آشنایی با سایر رشته بهعلمی  هایی برای اعضای هیئت برگزاری جلسات و کارگاه -

 ؛ای رشته ۀعبور از خودبرتربینی و سلط منظور به

 ؛اندیشی شناختی برای مقابله با دگم های روان برگزاری کارگاه -

 ؛علمی و کارگروهی مشترک تالش در جهت گسترش همکاری میان اعضای هیئت -

 دهند. ور تدریس خود قرار میای را در دست رشته های میان که سرفصل استادانی امتیازدهی به -

ای با ایجاد فضاهای تفریحی یا  رشته های میان همکاری پذیرشتلطیف روابط میان همکاران و  -

 ؛ای رشته ای و میان آموزشی مشترک میان دانشکده

 ؛ای رشته های میان نامه پایان ۀامتیازدهی بیشتر به راهنمایی و مشاور -

 دانشی متمایز از تخصصشان. ۀدر حوز داناستا افزایی امتیازدهی بیشتر به دانش -

_____________________________________________________________ 
  شود. اطالق می نانو علوم و یشناخت علوم ،یستیزعلوم اطالعات،  یفناور چهار ۀهمگرا به مجموع یها یفناور -1
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 پژوهشی و آموزشی های برنامه ساختاری بازنگری :2 راهبرد
ای در ابعاد  اثرگذاری گسترده ۀنظام آموزشی بخش مهم و حیاتی هر کشوری است که دارای حوز

نیاز  ی موردتربیت نیروی انسان ویژه ابعاد علمی، اجتماعی و فرهنگی است. این نظام با مختلف جامعه به
ها، نبوغ و پتانسیل  کند. همچنین با رشد توانایی آن ایفا می ۀکشور گام مؤثری در رشد و توسع ۀآیند

 ،دار است. در این میان مرزهای دانش بشری، نقش بسیاری عهده ۀفکری قشر نوجوان و جوان در توسع
 ۀخصوص در دور های مختلف به ای در تربیت یادگیرندگان مقاطع و رشته درسی از جایگاه ویژه ۀبرنام

های درسی سخن  برنامه ۀتوان از سه راهبرد مهم در حوز شود. در این راستا می متوسطه برخوردار می
 .ای مفید باشد رشته میانمطالعات  ۀتواند در جهت توسع گفت که می

 1شده شخصی درسی های برنامه -1 -2
راحتی  توانند به از آزادی عمل برخوردارند که میدانشجویان تا آنجا  ،های جهان امروزه در دانشگاه

شده را به دانشکده و کالج  های آموزشی شخصی نیازهای مطالعاتی و دانشی خود را مرتفع سازند و برنامه
ها کمک  های آموزشی و هماهنگی میان دانشکده ها فقط در جهت تنظیم کالس خود پیشنهاد داده و از آن

داد  ای نمی قبل، ساختارهای سخت آموزشی هرگز به دانشجویان چنین اجازه بخواهند. اگرچه تا چند دهه
 امروزه عبارت کنند، ای برای فکر و ذهنشان آماده های آموزشی خود را مانند ساندویچ سلیقه که برنامه

«Make your own interdisciplinary» های آموزشی ها و کالج افتاده که حتی برای دانشگاه قدری جا به، 
دهند. در  یک پیشنهاد جالب است و در رقابتی با یکدیگر آن را به دانشجویان ارائه می ۀمثاب ین عبارت بها

نظر  ها و منافع مورد مندی های درسی، معطوف به عالقه شده، تنظیم برنامه های درسی شخصی برنامه
های درسی، نوعی  و برنامه ها مندی دانشجویان در تنظیم سرفصل د. توجه به عالقهشو دانشجویان انجام می

 ای حوزه کند تا آنجا که ممکن است یک دانشجو ها وارد می گرایی را در این برنامه تنوع و کثرت
 های دیگر وجود نداشته باشد. حال در آن گروه آموزشی و حتی دانشگاه ای را بخواند که تابه رشته میان

شود.  های فردی و اختصاصی داده می یشده، به دانشجویان فرصت یادگیر درسی شخصی ۀدر برنام
 ۀاند، نشان محور و شخصی شده های درسی که کامالً تخصصی، مسئله ذکر است که برنامه شایان

ها  بلکه دانشگاه ،های درسی نیستند نظمی در نظام دانشگاهی یا آشفتگی در برنامه هنجاری و بی بی
 ، بر تعداد دروس تخصصی بیفزایند.نیاز کردن تعداد دروس پایه و پیش کم کنند با سعی می

ها و ترسیم اهدافشان  های درسی، تعهد میان دانشکده شدن برنامه از منظر ساختاری، شخصی
طلبد. اتخاذ چنین رویکردی، بیش از آنکه نیازمند بدنه و  ای را می رشته میان مطالعاتسوی ارتقای  به

، نیازمند قوانین مشخصی در تسهیل کارگروهی های آموزشی و غیره باشد ساختار فیزیکی و ایجاد گروه

ای بیشتر در مقطع  رشته میان مطالعات که آنجا هاست. از ها و دانشگاه های آموزشی، دانشکده میان گروه

_____________________________________________________________ 
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گیرند، دانشجویان این فرصت را دارند تا  کارشناسی ارشد و دکتری )تحصیالت تکمیلی( شکل می
جمله  ای راهبردی است و از رای خود انتخاب کنند که مسئلهرشته، یک موضوع را ب جای انتخاب یک به

های درسی شخصی  آید. سپس با تنظیم برنامه حساب می های پژوهشی دانشگاه و هم کشور، به اولویت
های آموزشی، تمامی تالش خود را در راستای پاسخ به آن سؤال، به انجام  فارغ از دانشکده یا گروه

 د:شو ارائه می زیر های سیاستی وصیهرسانند. در این راستا ت می

های درسی منعطف و  کننده در راستای طراحی برنامه های و قوانین تسهیل نامه ینیبینی آ پیش -

 ؛شده شخصی

بینی سازوکار مناسب برای تسهیل مشارکت بیشتر دانشجویان در انتخاب واحدهای درسی  پیش -

 ؛شان های آموزشی و برنامه

واحدهای  ۀهای تکمیلی به دانشجویان و ارائ های اصلی با رشته رشتهپذیری  جدول ترکیب ۀارائ -

 ؛صورت امتحانی واحد به 3تا  2آموزشی به اختیار دانشجو در حد 

 طور واقعی. کردن آن به واحد درسی و عملیاتی 14بودن میانگین  استفاده از ظرفیت قانونی اختیاری -

 ای تهرش میان درسی های برنامه محتوایی تغییرات -2 -2

 ؛پایه ۀهای درسی برای دانشجویان دو یا چند رشت برنامه ۀایجاد و توسع -

 ؛شدن محتواهای درسی مرتبط با نیاز صنعت های درسی کارآمدتر و عملیاتی تنظیم برنامه -

 ؛های مهارتی با افزایش تعداد واحدهای عملی افزایش سهم آموزش -

 ؛سئلهکاهش دروس پایه و افزایش دروس تخصصی و مبتنی بر م -

 ؛های درسی گرفتن از مشاوران صنعت در تنظیم سرفصل کمک -

 ؛درسی ۀموقع بین تحوالت پژوهشی جدید و محتواهای برنام ارتباط به -

 ؛های درسی با مسائل بازار کار بنیان در تطبیق سرفصل های دانش گرفتن از مشورت شرکت کمک -

 ؛ف و تعیین سهم هر رشتههای مختل ایجاد سیستم ارزیابی مبتنی بر همکاری میان رشته -

ها  های محتوایی جدید، ابزارسازی های خرد و جلسات آموزشی در حوزه ها یا درس طراحی دوره -

 ؛های جدید و مجموعه مهارت

 ؛ای رشته تدریس میان برایهای نامطلوب در اختصاص واحد اضافه بر سازمان  اصالح سیاست -

نونی موجود مانند مقررات تبادل دانشجو میان های قا بیشتر از ظرفیت ۀاصالح و تقویت و استفاد -

 ؛هایی مانند کهاد ای یا طرح دانشکده

ها و  های وارداتی از غرب یا تقلید از سایر دانشگاه ای رشته ها در تأسیس میان دانشکده نکردنتقلید -

 ؛ترماندگاری و کارآمدی بیش منظور ای برآمده از نیاز کشور به رشته میانمطالعات تالش در ایجاد 
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ای حاضر در  رشته های میان پیوند میان دانشگاه با صنعت از طریق تقویت کارآموزی در شرکت -

 ؛های علم و فناوری پارک

 ؛های آموزشی سازی دانش خود برای ارتقای کیفیت برنامه روزرسانی و متناسب در به استادانتالش  -

 ؛خالق و ویاهای درسی پ برنامه ۀهای درسی فعلی از طریق ارائ تغییر برنامه -

 ؛های درسی قالبی اختیاردهی به دانشجویان در تعیین واحدهای درسی و گریز از برنامه -

مثال با تأکید بر جذب  ایهای انسانی و فنی بر های کارورزی برای رشته طراحی دوره -

 ؛دانشجویان استادمحور

خارج از  های آموزشی کاربردی که اکنون در مؤسسات آموزشی ها و دوره گنجاندن کارگاه -

 1های درسی. دانشگاه وجود دارد در داخل برنامه

 تقاضامحور و کاربردی های پژوهش بر تأکید -3 -2

یادگیری معطوف به مسئله و رویکردهایی مانند کاربردگرایی و تقاضاگرایی در آموزش عالی از دیگر 

وقتی بیش از هر زمان دیگر ای دامن زدند.  رشته ای و میان هایی بودند که به نیازهای چندرشته پیشران

های واقعی در جهان زندگی و دنیای کار  های آموزشی و درسی را با نظریه مسئله ملزم هستیم که برنامه

وجور کنیم و نیاز به کاربرد دانش در عمل و در عالم واقعی داریم، ناگزیر باید  و خدمات و صنعت جفت

طور  به . در این صورت،ع و نوپدید عینی سامان دهیمآموزشی و درسی را برمبنای تقاضاهای متنو ۀبرنام

اندازهای  ای بیرون بیاییم و چشم های رشته های تنگ تخصص کنیم که باید از قالب طبیعی احساس می

تر و  های آموزشی و درسی متنوع ها، برنامه ای را در هم بیامیزیم و از طریق ادغام افق مختلف رشته

(. در این راستا 68: 1391های خاص ترتیب بدهیم )فراستخواه،  موقعیت تر با توجه به شرایط و منعطف

 سیاستی اشاره داشت: ۀتوان به چند توصی می
 ؛های درسی محوری( در برنامه های متعهدانه و تقاضامحور )پژوهش لزوم توجه به پژوهش -

 ؛IBBمانند  شده پایه و ترکیب ۀهای تحقیقاتی مرتبط با دو یا چند رشت سازمان ۀایجاد و توسع -

 ؛های مرتبط با مسئله و مبتنی بر نیاز مشتری طراحی پژوهش -

 ؛ای رشته های تحقیقات میان هایی برای چاپ و نشر نتایج و یافته ایجاد زیرساخت -

 ؛ها و مشارکت در پژوهش های کافی برای مدیریت گرنت ایجاد دستورالعمل -

ها و مؤسسات پژوهشی با  دانشکدهجایی دانشجویان میان  هتسهیل قانونی برای تبادل و جاب -

 1؛بندی اتخاذ رویکرد موضوع

_____________________________________________________________ 
شود،  صورت آزاد ارائه می برنامه در مؤسسات آموزشی خارج از دانشگاه و به های تخصصی فوق محتواهای آموزشی که در دوره -1

 کار فراهم آورد. های الزم را در دانشجویان برای ورود به بازار تواند مهارت تر است و می در بسیاری از موارد، کاربردی
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 ؛ها های پژوهشی نامطلوب و تقسیم هزینه مشی اصالح خط -

 ؛های آموزشی های تحقیقاتی در داخل گروه تشکیل گروه -

 ؛منظور پیوند میان دانش آکادمیک دانشجویان با بازار کار محور به های مسئله تعریف پروژه -

محور از سوی هر دانشجو و حل آن از طریق واحدهای درسی در  مسئلههای  انتخاب پروژه -

 ؛های مختلف رشته

 ؛بازاریابی محصوالت پژوهشی منظور سازی به های تجاری گیری کمیته شکل -

 راهبردی؛های  تقویت تحقیقات جدید معطوف به حوزه -

 ؛های دانشگاه تاهداف و توجه به اولوی ۀپردازی و بیان گسترد تغییر عادت همکاران به ایده -

2؛علمی و صنعت و نیازهای آن ایجاد کانال رسمی برای ارتباط میان اعضای هیئت -
 

 ؛ای رشته میان ۀهای جدید و ویژ درنظرگرفتن جوایز و عناوین افتخاری در سیستم موجود و رقابت -

و اعضای  ۀ استادانای در گزارش ساالن رشته های میان کردن امتیاز برای فعالیت لحاظ -

 ؛علمی هیئت

 ؛( در عملminorفرعی ) ۀ( دورmajorاصلی ) ۀاستفاده از ظرفیت قانونی تعریف رشت -

 ؛ها محور و کاربردی برای برخی از رشته پایانی مسئله ۀتعریف یک پروژ -

ها و  منظور استفاده از این تجارب در سایر رشته های درسی به مستندسازی فرایند تحول برنامه -

 ؛ها دانشکده

ها  اگرچه در حال حاضر در برخی از دانشکده ،های مختلف در دانشکده 3ای کهاده ایجاد دوره -

 ؛عملیاتی شده است

ای از طریق همکاری با  رشته های میان سمت پژوهش های دوره دکتری به نامه هدایت پایان -

 ؛های مختلف راهنما و مشاور در رشته انادتاس

1جذب دانشجویان استادمحور و تقاضامحور. -
 

                                                                                                                                                    

و قوانین  ها نامه توانند تفاهم عالقه دارند، می ای رشته ، هر چند دانشکده که به مطالعات میانبندی موضوعدر رویکرد  -1

های مشترک پژوهش  جایی دانشجویان فراهم آورند تا دانشجویان بتوانند دربارۀ موضوع ای را برای تسهیل جابه دانشکده میان

ل، در حال حاضر یکی از مشکالت تبادل دانشجو شمارۀ دانشجویی است و این مسئله که شمارۀ دانشجویی کنند؛ برای مثا

های قانونی و نظام  زیرساخت سازی ای را کدام دانشکده باید اعطا کند. این امر یقیناً نیازمند آماده رشته دانشجوی میان

 ای است. دانشکده بوروکراتیک و اداری میان

خط توسط  سوی تواند نیازها و تقاضاهای جامعه و بازار را بشنود و در این ایجاد کانال ارتباطی صدای مشتری که می مثال، برای -2

های کاربردی و تقاضامحور مؤثر  مشاوران پاسخ داده شود که هم در ایجاد و طراحی پژوهش عنوان به علمی استادان و اعضای هیئت

 زایی دانشجویان هم مؤثر باشد. به نیازهای جامعه و بازار وصل کند و بر اشتغالتواند دانشگاه را  خواهد بود و هم می

 اندازی شده است. کهاد راه ۀرشته در دور 28تاکنون تقریباً  -3
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 راهبردی هدف ۀمثاب به ای رشته میان مطالعات :3 راهبرد

عنوان یک اولویت در فهرست اهداف و مأموریت دانشگاه و  ای به رشته میان مطالعات الزم است تا

توانند عالوه بر  ها می شکل دانشگاه ند. بدینشوحتی در اسناد فرادستی علم و فناوری، تعریف و تعیین 

د و حتی ننرا شناسایی ک ها ی آنساختاریاب وپردازی  مفهوم ۀی، شیوا رشته میان مطالعات شناخت مفهوم

 د.نشو آشنا می انش های مختلف ساختاری ای در الیه رشته میان مطالعات های با چالش

 ؛های راهبردی برای دانشگاه ها و مأموریت تعریف برنامه -

 ؛امعهسوی انطباق با نیازهای ج بررسی و تغییر مأموریت مؤسسه یا دانشکده به -

ها مبتنی بر  های استخدام، تغییر وضعیت استخدامی، ارتقا، حقوق و شایستگی طراحی سیاست -

 ؛ای رشته میانمطالعات ماهیت 

 ؛ای رشته میان ۀ مطالعاتها از اید حمایت ریاست و سایر مدیران دانشگاه و رؤسای دانشکده -

 ۀ مطالعاتی برای توسعگوی از کلی دور های مشخص و واضح به نامه ینیایجاد قوانین و آ -

 ؛ای رشته میان

مانند اینکه برای  ،های جدید ها و دوره برنامه ۀگر از توسع های سخت و ممانعت کنارگذاشتن دستورالعمل -

 تنهایی داشته باشد. نام خود به در سال حداقل یک مقاله با باید علمی، وی هر عضو هیئت ۀتکمیل پروند

 ؛ط دانشگاه در تناسب با نیاز صنعتریزی راهبردی توس داشتن یک برنامه -

ایجاد دفاتر ارتباط با صنعت که صدای مشتری یا مخاطبان دانش تولیدشده در دانشگاه را به گوش  -

 ؛رؤسای دانشگاهی برساند

ای برای آگاهی  رشته سایت مرکزی میان معرفی علمی دستاوردها و دانش تولیدی از طریق وب -

 ؛ستاوردهای یکدیگرعلمی و پژوهشگران از د اعضای هیئت

انداز و  ای در اسناد باالدستی دانشگاه و کشور و درج آن در چشم رشته میان مطالعات ۀتأکید بر اید -

 ،از منظر علمی و فنی غیرهمثال مشکل آلودگی هوا، بالیای طبیعی، آب و  ؛ برایمأموریت دانشگاه

 ۀهای متولی را مأمور ارائ دانشکدهیکی از اهداف پژوهشی سالیانه در دانشگاه تهران باشد و تمامی 

 د.سازهای پژوهشی برای آن  راهکارها و نقشه

 ای رشته میان مطالعات ۀتوسع منظور به بوروکراتیک( و اداری )تغییرات نهادسازی :4 راهبرد

ای در نظام دانشگاهی به دو سطح از نهادسازی نیاز است. در  رشته میان مطالعات منظور تقویت به
جمله  ای از رشته ای برای پیگیری امور میان دبیرخانه ۀمنزل و متمرکز به ک ساختار مشخصی ،سطح اول

                                                                                                                                                    

هایی را به دانشگاه  است که استادان با صنعت و بازار در ارتباط باشند و پژوهش ای نیازمند آن استفاده از چنین توصیه -1

 دقیقاً مبتنی بر تقاضای بازار، صنعت و جامعه باشد. بیاورند که
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های  علمی برای پروژه ای جدید یا جذب و استخدام اعضای هیئت رشته میان مطالعات تأسیس
این دفاتر  ،طور که بیان شد . همان، ضروری استکنند ای که به شکل ستادی عمل می رشته میان

ای، ایجاد ساختارهایی برای طراحی و تدوین  رشته میان مطالعات پیگیری تأسیس ستادی برای
روند )مهر  کار می های آموزشی به محور و ایجاد هماهنگی بین گروه ای عرضه رشته های میان برنامه

دفاتر مستقلی برای هر های پژوهشی نیاز است تا  اما در سطح گروه ،(25: 1397محمدی و کیذوری، 
ها دائمی  ند. در این دفاتر، فقط مدیران گروههستنیز شکل گیرند که موقتی و چرخشی  ضوعیمو ۀحوز

ها، هیئت  نند. مجموعه مدیران گروهکمسائل پژوهشی اعضایی را جذب  ۀتوانند بنا بر حوز هستند و می
ی جدید دهند که در جذب و استخدام نیروها ای شکل می رشته ای را در دفاتر میان رشته پژوهشی میان

 های جدید با یکدیگر همکاری دارند. پذیرش پژوهش دربارۀ و همچنین مشورت
 ؛حرکت از مدیریت تمرکزگرا به تمرکززدا و منعطف -

های پژوهشی و  ای با گروه رشته ایجاد یک مرکز بین دانشگاهی: مخصوص مطالعات میان -
 ؛موضوعات مختلف و یک دفتر ستادی

ای و ارتباط با صنعت و  رشته میان مطالعات یری امور اداریپیگ منظور ایجاد دفاتر ستادی به -
 ؛های موضوعی برقراری ارتباط میان گروه

 ؛های پژوهش موضوعی برای کار عملی و مطالعاتی روی موضوعات ایجاد گروه -

 ؛ای رشته استقالل به واحد مطالعات میان دادن اختیاردهی و -
ها  ها و دانشگاه های آموزشی و دانشکده ان گروههای واحد و همکاری می ها و رویه مشی ایجاد خط -

 ؛شده در ساختار تعبیه
 ؛های پژوهشی عنوان سرگروه علمی مشخص به اختصاص کارکنان کافی، شامل کارکنان و اعضای هیئت -

 ؛ای رشته های میان پژوهشگران برای پژوهش ۀجذب سالیانه یا چندسال -

ای،  ای، سازوکارها و روندهای توسعه رشته موضوع میان در زمینۀایجاد یک گروه مطالعاتی  -
 ؛های درسی و غیره مباحث تأمین بودجه و طراحی برنامه

های جدید یا تشویق  اندازی آزمایشگاه ای مانند راه رشته نیاز میان های مورد تجهیز زیرساخت -
فعالیت  های یکدیگر با اولویت و ماهیت و ها و گروه های دانشکده اعضا به استفاده از آزمایشگاه

 ؛ای رشته اندازی مجله برای چاپ تحقیقات میان ای یا راه رشته میان
ی، یتغییر گروه آموزشی از یک سازمان محدودکننده و انحصارگرا به حالت انتظام امور اجرا -

 ها. سازی فعالیت همفکری و روان

 ای رشته میان مطالعات از مالی حمایت :5 راهبرد

 ؛سوی مسائل راهبردی کشور لی دانشگاه بههای ما ریزی تغییر جهت برنامه -
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 ؛راهبردی سالیانه ۀهای مختلف در تنظیم برنام های دانشکده استفاده از نظرات و مشاوره -

 ؛های مختلف ای از دانشکده رشته های میان تقاضای دریافت پیشنهاد مالی براساس پروژه -

 ؛ای رشته ت میانای و مطالعا رشته تخصیص اعتبار پایه برای واحدهای پژوهش میان -

بینی  علمی و پیش سازی اعضای هیئت ای مربوط به رسمی های بودجه اختصاص ردیف -

 ؛ای رشته ها و مراکز میان های ثابت در برنامه انتصاب

های پیش و پس از دکتری در دانشگاه، مراکز و مؤسسات  هایی برای دوره اختصاص بودجه -

 راهبردی؛های  گیری تحقیقاتی با جهت

 ۀهای مالی سالیان های آموزشی و پژوهشی در تنظیم برنامه دن مدیران گروهکر سهیم -

 ؛دانشکده و دانشگاه

های مشترک  های آموزشی و پژوهشی و تعیین امتیاز برای پروژه اختصاص بودجه به گروه -

 ؛ای رشته گروهی و میان بین

 ؛های مشترک مالی در پروژهکرد منابع  های آموزشی و پژوهشی برای هزینه اختیاردهی به مدیران گروه -

های غیرمستقیم از طریق  اعتبارها برای تدریس گروهی و جبران هزینه ۀاختصاص عادالن -

 ؛های خارجی پژوهانه

 منظور این است که ؛ای گذاری دانشگاه در هر حوزه ها با اهداف سرمایه ای رشته همسوسازی میان -

های دانشگاه و برای پاسخ به نیازهای  انداز و مأموریت ای براساس چشم رشته میان مطالعات

 ؛های آن باشند گذاری دانشگاه و مبتنی بر سرمایه ۀدانشگاه طراحی شوند و در راستای توسع

 ؛ای رشته ای، هم در سطح دانشگاه و هم در سطح واحدهای میان سرمایه  -

ارای های د گرفتن با صنعت و بازار کار و سازمان های آموزشی برای ارتباط ترغیب گروه -

 ؛های پژوهشی پروژه

 ؛ای رشته میان مطالعات ایجاد صندوق حمایت از -

 ای. رشته مطالعات میان بههایی از سوی دولت، صنعت و شورا  اختصاص گرنت -

 آن  استقالل عین در دانشگاه از انحصارزدایی :6 راهبرد

داده  دست خود را ازها مفهوم  گرایانه و سنتی به دانشگاه نگاه درون ،اخیر ۀطی تحوالت دو سه ده

ها  شود. با مرکززدایی از دانش، دانشگاه است و الگوی برج عاج استقالل دانشگاه، کهنه و خشک تلقی می

آید که باید با  ها به عرصه می ای برای آن اند و رقبای تازه ای قرارگرفته های تازه در شرایط و موقعیت

ر یک فرایند خطی از دانشگاه به بیرون آن نیست. با ها همگرایی فعال داشته باشند. تولید دانش دیگ آن

علم و فناوری و تحقیق و توسعه هستند،  ۀهایی متکثر که درگیر تولید و مبادل وجودآمدن سازمان به
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ها میل به  های پژوهشی و آموزشی آن دامنه و افق فعالیت ،ها به سر آمده و ابعاد عصر انحصار دانشگاه

ترین دستاوردهای استقالل  (. یکی از مهم62: 1391ی دارد )فراستخواه، عبور از مرزهای مرسوم سنت

کند و  ها به مسائل اجتماعی و معرفتی را فراهم می توجه و امکان توجه آن ۀها آن است که زمین دانشگاه

ای دنبال شود )مهر محمدی و  رشته میان ۀ مطالعاتتواند از طریق توسع این موضوعی است که می

 (.24: 1397کیذوری، 

 ؛های تولید علم از سوی دانشگاه شناختن سایر ارگان رسمیت به -

 ؛های تولید علم گرایانه در همکاری با سایر ارگان برخورداری دانشگاه از نگاه انباشتی و هم -

 ؛های تولید علم های میان دانشگاه و ارگان همکاری ۀتقویت شبک -

 ؛از جمود به حرکتها و حرکت  تحول دیدگاه مدیریتی در رهبری دانشگاه -

 ؛ها و تحقیقات خود کردن دانشگاه در تأمین مالی پروژه سهیم -

ها و  صورت موازی با سایر ارگان اختیاردهی به دانشگاه برای تعریف مجدد جایگاه خود به -

 ؛ها و تعیین نقشی جدید برای خود سازمان

و دستاوردهای  ها و فروش محصوالت ها به درآمدزایی از طریق پروژه دادن دانشگاه سوق -

 ؛شان به صنعت علمی

 ؛دولتی ۀها برای استقالل از بودج کمک به دانشگاه -

سازمانی و تسهیل ارتباطات  مند منابع مالی خارجی، برون ها به شناسایی نظام ترغیب دانشگاه -

 ای. رشته تحقیقات میان گرفتن منظور جلب سرمایه در راستای انجام فرادانشگاهی به
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 ها پیوست
 اول کتاب عنوان تحت ای رشته میان اول تحقیقی ۀپروژ در شوندگان مصاحبه اسامی اول: پیوست

 
 ها شوندگان، تخصص و سمت اسامی مصاحبه   .13 جدول

 سمت تخصص وادگینام و نام خان شماره

1 
اکبر  دکتر علی

 موسوی موحدی

 دکتری بیوفیزیک، دانشگاه منچستر

 

رئیس کرسی یونسکو در تحقیقات 

 IBBرئیس مرکز  ،ای در دیابت رشته بین

بیوفیزیک / -مرکز تحقیقات بیوشیمی

 مولکولی دانشگاه تهران. و سلولی بیولوژی

2 
دکتر علی خورسندی 

 طاسکوه

 آموزشی )سیاست عاتمطال ۀاستادیار رشت

در گروه  آموزش( مطالعات رهبری در انتقادی و

ۀ ریزی آموزشی دانشکد آموزشی مدیریت و برنامه

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه  روان

 طباطبایی

ای و محقق  رشته کتب متعدد میان ۀنویسند

 ای رشته میان

3 
دکتر حسین 

 منش نادری

 ،وتئینبیوفیزیک مهندسی پر ۀدکتری پیوست

 استاد تمام ،دانشگاه کالیفرنیا برکلی

 مدرس علمی گروه دانشگاه تربیت عضو هیئتو 

 

 ،علوم پایه ۀمعاون آموزشی و رئیس دانشکد

عضو ستاد راهبردی تحول آموزش عالی زیر 

نظر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات 

علوم پایه شورای  ۀعضو کمیت ،و فناوری

ارت علوم، عالی نظارت و ارزیابی وز

 تاکنون 1376تحقیقات و فناوری از 

4 
اکبر  دکتر علی

 صبوری
 استاد تمام ،مدرس دکتری شیمی، دانشگاه تربیت

علمی گروه بیوفیزیک دانشگاه  عضو هیئت

 تهران

5 

دکتر مقصود 

فراستخواه 

 )سخنرانی(

 آموزش عالی ۀریزی توسع دکتری تخصصی برنامه
عالی، ریزی آموزش  دانشیار گروه برنامه

 ریزی آموزش عالی پژوهش و برنامه ۀمؤسس

 دکتر محمد قاضی 6
های  پژوهش ۀپژوهشگر عملی در حوز

 ای رشته میان

علوم اجتماعی  ۀعلمی دانشکد عضو هیئت

 دانشگاه تهران

7 
دکتر نسرین 

 نورشاهی

دکترای تخصصی، مدیریت آموزشی، دانشگاه 

 شهید بهشتی

پژوهش و  ۀرئیس مؤسسه، مؤسس

ریزی آموزش عالی، وزارت علوم،  برنامه

استادیار، گروه نوآوری  ،تحقیقات و فناوری

پژوهش و  ۀدرسی، مؤسس ۀدر برنام

 ریزی آموزش عالی برنامه

8 
دکتر محمد یمنی 

 ۀ)سخنرانی و مصاحب
 دکتری علوم تربیتی، فرانسه

ها  ای رشته سخنران در میزگرد همایش بین

متعدد در در آموزش عالی و مدرس دروس 
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 سمت تخصص وادگینام و نام خان شماره

گذاری در  ریزی و سیاست برنامه ۀحوز کوتاه(

 آموزش عالی

 دکتری فلسفه و کالم اسالمی دکتر حسن ابراهیمی 9
ریزی و نظارت آموزشی  مدیریت برنامه

 دانشگاه تهران

10 
دکتر علیرضا 

 پورشبانان

دانشگاه تربیت  ،دکتری زبان و ادبیات فارسی

 مدرس

قق مح ،استادیار گروه عمومی دانشگاه هنر

اقتباس ادبی و ادبیات  ۀو پژوهشگر در حوز

 نمایشی

 معاون آموزشی دانشگاه شناسی دانشگاه تهران دکتری انگل دکتر حسین حسینی 11

 دکتر شاهین حیدری 12
 انرژی، شفیلد-دکتری معماری

 انرژی، هاالم –فوق دکتری معماری 

های  یس پردیس هنرهای زیبا و فعالیتئر

، معماری ۀشکدریاست دان نظیردیگری 

فنی و کیفی ناظر بر طراحی و  ۀعضو کمیت

های تخصصی  عضو گروه ،ها اجرای ساختمان

هنر/معماری و شهرسازی هجدهمین 

عضو شورای  ،جوان خوارزمی ۀجشنوار

 راهبری مدیریت سبز دانشگاه 

 شگاه منچستربدنی و علوم ورزشی، دان تربیت دکتر رضا رجبی 13
کارآفرین و  ،کارآفرینی ۀریاست دانشکد

 ثبت چندین اختراع ،مؤسس شرکت

 های کشاورزی دکتری مکانیک و ماشین دکتر شاهین رفیعی 14
 ،معاون علمی اسبق پردیس البرز

 ای رشته های مطالعاتی بین فعالیت

15 
دکتر سعید رضا 

 عاملی
 Royal Holloway Universityدکتری ارتباطات، 

of London 

عضویت و  ،مطالعات جهان ۀرئیس دانشکد

ریاست در کمیسیون تخصصی علوم 

اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

های  ریاست مرکز پژوهشی سیاست ،فرهنگی

گذاری و  عضو شورای سیاست ،فضای مجازی

وزارت امور اقتصادی و  ۀروابط عمومی و رسان

ضای عضو حقیقی شورای عالی ف ی،دارای

 مجازی

 دکتری مدیریت دانشگاه تهران دکتر محمدرضا زالی 16

کارآفرینی و مؤلف کتب  ۀرئیس دانشکد

کارآفرینی و موانع آن در  ۀمتعدد در حوز

 ایران

17 
دکتر رحمت ستوده 

 باغ قره
 Ecole Polytechniqueدکتری، مهندسی شیمی، 

de Miontreal 

های کاربردی، قائم مقام  ر کل پژوهشمدی

 معاون پژوهشی دانشگاه تهران

18 
دکتر سید حسین 

 سیدین
 مک گیل -دکتری در مهندسی مواد و متالورژی

علمی مرکز تحقیقات مهندسی  عضو هیئت

 مواد دانشگاه علم و صنعت

19 
دکتر محمدعلی 

 حسینی شاه
 گذاری بازرگانی سیاست -دکتری مدیریت

ی و تحصیالت تکمیلی معاون آموزش

مدیریت، معاون اسبق اقتصادی و  ۀدانشکد

 گذاری دانشگاه تهران سازمان سرمایه ۀتوسع
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 سمت تخصص وادگینام و نام خان شماره

20 
دکتر محمدعلی 

 شریفی
 مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه برداری، اشتوتگارت دکتری، مهندسی نقشه

 محمد سعید سیف 21
 ودینامیکهیدر -مهندسی دریا 

 دکترا، دانشگاه ملی یوکوهاما، ژاپن

مهندسی مکانیک دانشگاه  ۀاستادیار دانشکد

سخنران همایش  ،صنعتی شریف

 ها در آموزش عالی ای رشته بین

22 
دکتر عباس زارعی 

 هنزکی
 دکتری، متالوژی ومواد، مک گیل 

دانشگاه  طراح و رئیس پارک علم و فناوری

 تهران

 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا پور مهندس دهبیدی 23
رئیس مرکز رشد پارک علم و فناوری 

 دانشگاه صنعتی شریف

 دکتری کارآفرینی پور دکتر مهرداد عالی 24
کارآفرینی و مؤسس شرکت  ۀفعال عرص

 پنتر

 مدیرعامل شرکت مدیریت روشمند مهندس عادل فیض 25

پارک علم و فناوری و  های ساکن در شرکت

سال  10یک شرکت دارای پایایی در حدود 

 صنعت برق ۀدر حوز

26 
مهندس امیر 

 ها مقدم شیخی
 مدیرعامل شرکت ایلیا بنیان دانش

 افزار آسیا مدیرعامل شرکت سنجش مهندس آرش قیالو 27

28 
مهندس آرش 

 رحمانی

 ۀدر حوز ،نیروی امروز ۀمدیرعامل شرکت بهین

 صنعت برق

 علوم ژئوماتیک رهپویان ۀمدیرعامل شرکت توسع دکتر عنایتی 29

 فیزیک ۀدکتری در رشت دکتر نهضت صفایی 30
ماکس  ۀدکتری در مؤسس محقق پست

 پالنک پلیمر آلمان

 

 کدگذاری بدون مقاالت دوم: پیوست
 مطالعات ها و همچنین محورهای تحلیلی که به ماهیت با توجه به تعداد کل مقاالت و سخنرانی

گشت،  ای بازمی رشته میان های حوزه های های توسعه و موانع و بازدارنده ای، ملزومات و مشوق رشته میان

علت دوربودن از فضای محورها وارد فرایند تحلیل و کدگذاری  مقاله به 19د که درمجموع شمشخص 
 ها آمده است. ، عناوین آن14نشدند. در جدول 
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 کدگذاری مقاالت بدون   .14 جدول

 کدگذاری کد مقاله عنوان مقاله ردیف

1 
های  انسانی سازمانی در شرکت ۀهای افزایش مهارت بر کیفیت سرمای تأثیر شیوه

 خانوادگی شهرستان گرگان با نقش تعدیلی مراحل تغییر نسل
 ندارد 1066

 ندارد 1032 کارآفرینی در چارچوب نهادگرایی ۀمحیط نهادی و توسع ۀبررسی رابط 2
 ندارد 1068 واکاوی مرزهای مشترک کارآفرینی و اخالق: اخالق کارآفرینانه 3

4 
کارآفرینی با تأکید بر تحلیل شکاف رویکرد  ۀها در توسع سازی دانشگاه ظرفیت

 های تحصیلی ای در رشته خوداشتغالی حرفه
 ندارد 1026

 ندارد 1058 وکار های کسب در اشتغال عمومی از منظر مدل ICTاستفاده از  5
 ندارد 1050 شناسی اجتماعی کارآفرینی زنان با رویکرد روان 6

7 
های بورس اوراق بهادار تهران با  لفای جنسن در شاخصآام و  بررسی مدل کپ

 مدل مارکف سوئیچینگ از استفاده
 ندارد 1004

 ندارد 1023 خرید کاالی ایرانی با تسهیالت خدمات پس از فروش 8
 ندارد 1024 گری کیفیت سود م از طریق سود خالص و اجزای آن با تعدیلتبیین بازده سها 9

10 
در  FCMهای مدل  تبیین سناریوی گسترش کارآفرینی با استفاده از تکنیک

 معلولین نابینا
 ندارد 1001

11 
مطالعه:  تأثیر آموزش کارآفرینی بر اکوسیستم کارآفرینی نوآورانه )مورد

 در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران(بنیان مستقر  های دانش شرکت
 ندارد 1009

 ندارد 1065 ریزی شهری بر سالمت شهروندان بررسی تأثیر برنامه 12

13 
علمی  ۀبررسی ضرورت تلفیق مهارت خالقیت با سایر علوم، در تقویت و توسع

 و کارآفرینی جامعه
 ندارد 1041

 ندارد 1036 روییهای کارآفرینی در تحقیقات علوم دا نقش فعالیت 14

 ندارد 1063 کارآفرینی در دانشگاه ۀبنیان در توسع های دانش نقش شرکت 15

 ندارد 1013 کارآفرینی سازمانی اخالقیت افراد ب ۀبررسی رابط 16

 ندارد 1038 فیزیک مهندسی در دانشگاه تهران ۀاندازی رشت تجربیاتی از راه 17

 ندارد 1039 رسانی کاربردی کتابداری و اطالع-یعلم ۀپژوهی در رشت راهبردهای آینده 18

19 
 ۀزایی در رشت ها و راهکارهای ارتقای کارآفرینی و اشتغال ها و قابلیت چالش
 رسانی کاربردی کتابداری و اطالع-علمی

 ندارد 1052
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 در ای رشته میان مطالعات نقش ملی کنفرانس مقاالت و ها سخنرانی ستفهر سوم: پیوست

 حاضر کتاب در شده تحلیل کشور کارآفرینی و علمی ۀتوسع

 پیام افتتاحیه :دکتر محمود نیلی احمدآبادی .1

 ها ای رشته ضرورت، امکان یا امتناع میان :دکتر یونس نوربخش .2

 ها در دانشگاه تهران ای رشته دکتر سید حسین حسینی: گزارشی پیرامون میان .3

 ری و پیچیدهضرو ۀیک اید ،ای رشته پروفسور فردریک داربلی: میان .4

دکتر مقصود فراستخواه: کارآفرینی دانشگاه با تأکید بر ساختارهای میانی و پیشنهادی برای  .5

 ای رشته تأسیس اتاق بین

نگر در  های تحقیق ترکیبی رویکرد جامع ای و روش دکتر سعید رضا عاملی: همکاری چندرشته .6

 های جهانی فهم پدیده

 دکتر قبادیان .7

 راه آینده )سخنرانی( ۀدی: یکپارچگی علم و نقشاکبر موسوی موح دکتر علی .8

 راه آینده )مقاله( ۀاکبر موسوی موحدی: یکپارچگی علم و نقش وحید شیخ حسنی، علی .9

 ای رشته پروفسور شولت: مطالعات جهانی میان .10

ای: جایگاه فعلی،  رشته بدنی و علوم ورزشی از منظر بین تربیت ۀدکتر رضا رجبی: جایگاه رشت .11

 وانعملزومات و م

1حاضر پژوهش در تحلیل مورد مقاالت لیست
 

وکار  کسب ۀای از دانشکد گیری کارآفرینی: تجربه ای و جهت رشته آموزش عالی با رویکرد میان .1

 دانشگاه کالرکسون

 دانشگاه کارآفرین ۀالمللی توسع بررسی تجارب بین .2

های اجتماعی  چالششناسی در حل  ای پیرامون نقش تکمیلی مطالعات ارتباطی و جامعه مطالعه .3

 ایران ۀجامع

 زیستی کشور های محیط زیست، فرصتی برای کارآفرینی و حل چالش برندهای سبز و حامی محیط .4

 علوم پایه ۀای در حوز رشته های اصالح ساختار رویکرد میان دهی مؤلفه شناسایی و اولویت .5

 های آموزشی محدودیت شدن در سیستم دانشگاهی ایران با تمرکز بر ای رشته میان ۀموانع توسع .6

 ای در اسناد باالدستی و اقدامات ایران در رابطه با پیشبرد این رویکرد رشته مطالعات میان .7

_____________________________________________________________ 
ای در  رشته یانمکنفرانس ملی نقش مطالعات اند، تمامی مقاالتی هستند که در  مقاالتی که در این بخش فهرست شده -1

 اند و دارای کدهای مفهومی مرتبط با موضوع این پژوهش هستند. پذیرفته شده توسعۀ علمی و کارآفرینی کشور
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 ها ای رشته فرهنگی میان ۀگرهای بازدارند برنده و مداخله الزامات پیش .8

 ای علوم رشته نقش عوامل سازمانی در تسهیلگری آموزش میان .9

 عملکرد یادگیری دانشجویان و بهبود آنرشتگی بر  تحلیلی بر کاربرد میان .10

 ای رشته کارگیری میان گذاری، بستر توسعه و به های تفکر سیاست کانون .11

 ای رشته های سازمانی: رویکردی میان های زیستی برای نوآوری در سیستم الگوگیری از سیستم .12

 های دولتی دانشگاه کارآفرین در دانشگاه ۀگذاری توسع موانع سیاست .13

 خوداشتغالی ۀای دانش کارآفرینی در توسع رشته میانهای  ظرفیت .14

 کیفی ۀعلوم پایه: یک مطالع ۀها در حوز ای رشته میان ۀموانع اقتصادی توسع .15

 های جامع تهران علوم پایه در دانشگاه ۀای در حوز رشته موانع رویکرد میان .16

 ای و لزوم تحول در سیستم آموزش عالی رشته تحلیل راهبردی مطالعات بین .17

 ای رشته های بین لی تحولی برای فعالیتمد .18

 ای در ایران رشته علوم میان ۀدر بستر توسع .19

 بررسی تأثیر اطالعات و ارتباطات بر خالقیت و کارآفرینی .20

 مدل مفهومی کارآفرینی دانشگاهی با رویکرد تلفیقی ۀارائ .21

 کارآفرینی ۀای برای توسع رشته های مطالعات میان شناسایی چالش .22

 روستایی ۀوسعکارآفرینی و ت .23

 اسالمی ۀفرهنگ کار و کارآفرینی در جامع .24

 کارآفرینی ۀسناریوهای توسع .25

 های تورم و نرخ ارز آن با شاخص ۀرفتاری قیمت مسکن در ایران و رابط ۀمطالع .26


