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پیشگفتار
امروزه با گسترش ابعاد و سرعت تحوالت اجتماعی و توسعۀ دامنۀ علوم ،تحوالت در علوم شتاب
بیشتری گرفته است .همچنین ارتباط علوم با یکدیگر و تفکر میانرشتهای را اجتنابناپذیر کرده و
اهمیت توسعۀ میانرشتگی را افزایش داده است .نیاز علوم به یکدیگر نهتنها یک ضرورت علمی برای
توسعۀ قلمرو دانش ،بلکه نیاز زندگی مدرن در دنیای پیچیدۀ کنونی است .روزآمدکردن علوم و دستیابی
به علوم جدید ،رمز پاسخگویی به نیازهای جوامع و تمدنهای مدرن و دستیابی به قدرت علمی و
اقتصادی در جهان کنونی است .طرح پرسشهای جدید از جهان و دستیابی به پاسخهای نو و کارآمد و
همسو با تحوالت فکری و اجتماعی انسانی ،تنها راه گشودگی علمی است .ایجاد زمینههای اجتماعی و
فرهنگی که شرایط الزم را برای درهمشکستن مرزهای دانش فراهم کند ،از شرایط دیگر تحول علم در
جامعه است؛ بنابراین ،سؤال اساسی این است که آیا شرایط ساختاری ،ذهنی و فرهنگی الزم در مراکز
علمی ما برای رشد ،جهش و تحول در علم وجود دارد؟ آیا امروز دانشگاههای ما به درجهای از بلوغ
رسیدهاند که امکان یا ضرورت مطالعات میانرشتهای مطرح شود یا هنوز در مرحلۀ امتناع هستیم؟
یکی از مسیرهای ورود به دانشگاههای نسل سوم ،توسعۀ مطالعات میانرشتهای است .این در حالی
است که اساساً دانشگاههای ایران نهتنها در گذار از مراحل قبل با مشکل مواجه هستند ،بلکه در ارتباط
میانرشتهای با موانع جدیتری مواجه هستند .تحقیقات نشان میدهد رشتههای دانشگاهی ،آمادگی الزم
را برای تلفیق ،ترکیب یا حداقل همکاری با دیگر رشتهها ندارند .تفکر میانرشتهای از منظر دیگری نیز
مورد توجه است؛ چرا که اساساً مشابه تبادالت گفتمانی در زبان و فعالیتهای جمعی است که در آن،
رویکردهای مختلف معرفتشناختی تبادل و به بحث گذاشته میشود و تفهیم گفتوگویی صورت میگیرد.
با توجه به ضرورتهای مذکور ،براساس مأموریت محولشده از سوی دانشگاه تهران به پردیس البرز
برای مطالعه و بررسی و اجرای رشتههای میانرشتهای ،پژوهشی برای جمعآوری و تحلیل نظرات
استادان و صاحب نظران در این خصوص انجام گرفت و نوشتار حاضر نتیجۀ چندین ماه مطالعات میدانی
در این زمینه است .هدف از این پژوهش ،بررسی رویکردهای مختلف به این موضوع و اهمیت آن و
همچنین موانع تحقق میانرشتگی در دانشگاه است .امید است این پژوهش ،بهعنوان گام اول در جهت
سیاستگذاری آموزشی دانشگاه مفید و مؤثر باشد.
یونس نوربخش
ریاست پردیس البرز دانشگاه تهران
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مقدمه
جهان امروزی ،جهانی مملو از مسائل چندبعدی و پیچیدگیهای چندوجهی است .پیچیدگی و
چندوجهیبودن مسائل امروزی در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و فناوری
وجود دارد و موجب شده است تا فعالیتهای علمی ،آموزشی و پژوهشی که بهمثابۀ ابزاری برای حل و
تحلیل آنها بهکار میرود ،دیگر در قالب سنتی و فقط با دخالت یک رشته مؤثر نباشد؛ بنابراین نظام
دانشگاهی در کشورها نیز بهعنوان مکان تولید دانش ،به فکر انجام پژوهشهای کاربردیتر ،اقدامات
نوآورانه و حل چنین مسائل گسترده و پیچیدهای است.
اما اتخاذ چنین رویکردی ،نیازمند آن است که نظام دانشگاهی از اتکای صرف بر نظام
تکرشتهمحوری بهسوی نظام میانرشتهای حرکت کند؛ زیرا استمرار نظام رشتهمحور و تکرشتهای در
فعالیتهای دانشگاهی ،بهویژه در کارکرد پژوهشی آن ،موجب تجزیهشدن دانش و انزواطلبی بیشازپیش
متخصصان میشود و پیشرفت علم و رفع مشکالت اجتماعی را متوقف میکند (سی)3331 ،؛ بنابراین در
یک رویکرد جهانی ،نظامهای آموزشی و دانشگاهی به سیستم توسعۀ علومی چندوجهی و پیچیده روی
آوردند .رویکردی که نشانگر جهت نگاه و چگونگی شناخت و فهم مسائل و موضوعات پیچیده ،چندبخشی
و چندوجهی است .ژیبونز ( )7333نیز از ایجاد چنین تغییری در نحوۀ تولید علم سخن گفته است:

«ما از علم رشتهای ،طبقهبندیشده و بهدور از جامعه ،در حال حرکت بهسمت علمی هستیم که
روزبه روز با جامعه بیشتر ارتباط برقرار کرده و ما را ،درواقع ،به فعالیتهای چندرشتهای و حالتهای
جدید در مدیریت امور سوق میدهد .در روش سابق ،حل مسائل مختلف براساس فواید علمی آنها
انجام می گرفت ،حال آنکه در روش جدید ،حل مسائل ،بیشتر براساس کاربردهای آن انجام میشود.
امروزه فرض بر این است که دانش تولیدشده باالخره در جایی و برای کسی مفید واقع خواهد شد .از
اینرو ،دانشمندان بهجهت تبیین اعتبار و ارزش فعالیتهایشان بیش از گذشته با یکدیگر وارد مذاکرات
طوالنی میشوند .بهعالوه ،این امر تنها مربوط به پژوهشهای کاربردی نیست و کلیۀ فعالیتهای علمی
را شامل میشود» (ونک .)93 :7933 ،چنین رویکردی میانرشتگی 7نام دارد.
منظور از رویکرد میانرشتهای ،نوعی فلسفه ،روششناسی ،مفهوم ،فرایند ،شیوه ،تفکر ،طرز تفکر
انعکاسی یا ایدئولوژی انعکاسی است (خورسندی طاسکوه « .)33 :7931 ،در همکاری میانرشتهای،

افراد فعالیتهای خود را با یکدیگر هماهنگ و از طریق همان دیوارهایی که آنها را از هم جدا
میسازند ،به تعامل با یکدیگر میپردازند» (روالند .)7931 ،به بیان دیگر ،فعالیت میانرشتهای ،یک
رشته را از نظرگاه روشی یک رشتۀ دیگر مطالعه و بررسی میکند (سیپل.)3333 ،
_____________________________________________________________
1. Interdiciplinarity

 3

مطالعات میانرشتهای :ملزومات توسعهای ،موانع و بازدارندهها

در این راستا ،ارائۀ تعریفی جامع در این حیطه کمک میکند تا به عمق و پیچیدگیهای مطالعات
میانرشتهای دست یابیم .اما منظور از ارائۀ تعریف رویکرد میانرشتهای فقط تعریف نظری نیست؛ زیرا
گاهی فهم یک اصطالح و اجماع بر سر آن آغازگر گفتمانی علمی است .در اینجا آنچه اهمیت دارد ،درک
بازیگران و فهم ذینفعان ،برای مثال اعضای هیئتعلمی و دانشجویان دانشگاهها و پژوهشگاهها ،از ایدۀ
میانرشتهای است .همانطور که بیان شد ،در مطالعات میانرشتهای ،متخصصان رشتهها و حوزههای
مختلف دانش ،هدفمندانه به مرزهای معرفتی و روشی یکدیگر وارد میشوند تا با توجه به ضرورتها و
نیازهای جدید به گسترش اقلیمهای معرفتی جدید ،ایجاد ساختارهای آکادمیک جدید ،دستیابی به
شیوهها و ابزارهایی برای شناخت یا فهم و حل مسئله بپردازند (خورسندی طاسکوه.)13 :7931 ،
بنابراین ،مواجه بازیگران عرصه میانرشتهای با یکدیگر ،اجتنابناپذیر است .در این زمینه نیوول
( ،)3331استدالل میکند که اگر محققان ،یک تعریف کارا و مشترک از مطالعات میانرشتهای را به
اشتراک بگذارند« ،قادر خواهند بود با سهولت بیشتری با یکدیگر درمورد چالشهای رشتهای که با آن
مواجه هستند ،گفتوگو کنند» و از اینرو ،شاید بتوانند پیشنهادهایی برای توسعۀ تحقیقات مشترک ارائه
دهند .دانشجویان نیز اگر بتوانند تعریفی مشترک از پدیدۀ میانرشتهای را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و
آن تعریف به فرایندی یکسان و کلی برای پرداختن به هر مسئلۀ پیچیدهای منتهی شود ،احتمال بیشتری
برای ارائۀ راهکارهای خالقانه و منظم وجود خواهد داشت .درواقع ،دانشجویان مشارکتکننده در برنامهها
و دورههای میانرشتهای که مبتنی بر تعاریف متفاوت و نامشخصی عمل میکنند ،همواره دشواری
بیشتری در توضیح ماهیت برنامه ،رشته یا مدرک خود در مقایسه با سایر دانشجویان خواهند داشت.
همچنین اگر اعضای هیئتعلمی ،تعریف روشنی از مطالعات میانرشتهای را با دانشجویان خود به اشتراک
بگذارند ،احتماالً دانشجویان با انگیزۀ بیشتری در برنامهها و دورههای میانرشتهای شرکت میکنند .از
سوی دیگر ،در جایی که اعضای هیئتعلمی درمورد تعریف مطالعات میانرشتهای و درنتیجه ماهیت کار
میانرشتهای به اجماع برسند ،توسعۀ ابزارهای سنجش که بتواند نتایج را ارزیابی کند ،سریعتر ممکن
میشود؛ بنابراین میتوان گفت وجود تعریفی مشترک از مطالعات میانرشتهای سبب سهولت ارتباط میان
هیئتعلمی و دانشجویان در رشتههای مختلف میشود ( .)3371 ,Repko and Szostakپس یکی از
مهمترین سؤاالت و هدف پژوهش حاضر« ،بررسی تعریف رویکرد میانرشتهای در بستر دانشگاهی» است.
نظام دانشگاهی در ایران نیز با تقلید از نظام دانشگاهی کشورهای دیگر و مبتنی بر فلسفۀ
تخصصگرایی و جدایی رشتهها شکل گرفته است .حال آنکه هم ماهیت پیچیده و چندبعدی مسائل
امروزی و هم تغییر گرایش نظام دانشگاهی در جهان ،حاکی از ضرورت تغییر است و نویدبخش شکل
جدیدی از دانشگاههاست که مبتنی بر رویکردهای چندجانبه با مسائل روز دنیا مواجه میشوند.
اما آیا نظام دانشگاهی در ایران میتواند بهآسانی بهسوی وحدت رشتههای دانشگاهی
حرکت کند و گفتمان کثرت بهسوی وحدت را پیش ببرد یا خیر؟

فصل اول :مقدمه 3 
این مهم نیازمند سه گام اساسی است:
اول ،بازشناسی معنایی ،نظری و مفهومی مطالعات میانرشتهای در نظام دانشگاهی ایران؛ ادبیات
نظری دربارۀ مطالعات میانرشتهای علیرغم اهمیتش اغلب ترجمهای و وارداتی است و تابهحال
پژوهشی که بتوان دیدگاههای ذینفعان داخلی را در آن دید ،انجام نشده است.
دوم ،بهرهگیری از تجارب و مدلهای موجود دانشگاهی؛ هرچند امروزه مدلهای متعددی برای
شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای در دانشگاههای جهان معرفی شده است که تجارب مفیدی
را به ساخت اکوسیستم مطالعات میانرشته ای در ایران منتقل کنند .اما مطالعۀ تجارب جهانی در حوزۀ
نظام دانشگاهی و مواجههشان با چندرشتهای و میانرشتهایشدن ،تنها حاکی از اولویتهای خارجی
است و نیازمندیها و اولویتهای داخلی کشور را مدنظر قرار نمیدهد؛ بنابراین تکمیل چنین دیدگاهی
نیازمند بهرهگیری از ایدۀ میانرشتهایشدن در حوزۀ اسناد و سیاستهای باالدستی است؛ زیرا در
ایران ،توجه به تولید علوم بهعنوان یکی از پیشنیازهای اصلی توسعه و پیشرفت کشور ،در قالب
سیاستهای باالدستی به بدنۀ جامعه تزریق میشود.
سوم ،بررسی دیدگاههای ذینفعان در حوزۀ مطالعات میانرشتهای؛ نظرات و ایدههای جامعۀ آماری که از
ذینفعان (اعضای هیئتعلمی ،پژوهشگران ،نویسندگان ،مسئوالن اجرایی و غیره) مطالعات میانرشتهای
هستند ،میتواند نکات مهمی را به یافتههای این حوزه بیفزاید .درنهایت احصای این سه گام ،برای تهیۀ
نسخه و توصیۀ سیاستی در باب شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای از اهمیت زیادی برخوردار است.
در سالهای اخیر ،مدیر دانشگاه تهران پردیس البرز دانشگاه تهران را بهعنوان متولی مطالعات
میانرشتهای برگزید و در این راستا ،عالوه بر تعریف مطالعات میانرشتهای جدید ،تالش کرد تا از منظر
پژوهشی نیز زیرساختهای مفهومی الزم را برای آن فراهم آورد .پس احصای سه گام فوق را در دستور کار
خود قرار داد تا عالوه بر شناسایی مفهوم میانرشتهای و اصطالحات نزدیک به آن ،زمینههای رشد و توسعه
یا بسترهای بازدارندۀ آن را از خالل نظرات و دیدگاههای ذینفعان میانرشتهای بشناسد.
ضرورت مطالعه و فهم میانرشتهها
در ادبیات نظری و دیدگاه صاحبنظران میانرشتهای ،دیدگاههای متعددی را میتوان یافت که بر
ضرورت و اهمیت تفکر میانرشتهای تأکید میکنند .ارسوال هابنتال ( )7333معتقد است تفکر و
همکاری میانرشتهای مورد نیاز است؛ زیرا «این مسائل پیشرو آنقدر پیچیده هستند که قضاوت
صحیح آنها کار آسانی نیست و تقریباً با دانش صرف یک رشته حل نمیگردند» .گرانت کونل و ایو
استودارد )7333( 7نیز در کتاب همه چیز با هم سقوط میکند 7تأکید دارند که «فرهنگها در
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پیچیدگی ها و تعامالت ،دائماً در حال تغییر هستند و این امر نیازمند پژوهش و آموزش دیدگاه
میانرشتهای است» .کورمک ،پانسینی و تات )3373( 3در دانشگاه ویکتوریا مطالعات میانرشتهای را
بهعنوان یکی از ویژگیهای ضروری نظام دانشگاهی ،معرفی کردند .به بیان آنها ،اهمیت دانشگاه در
مطالعات میانرشتهای بهگونهای است که از دانشجویان تا شکلگیری یادگیری کامل حمایت میکند و
آنان را به افرادی تبدیل میکند که توانایی روبهروشدن با جهان سرشار از تغییرات ،پیچیدگیها و
احتماالت را دارند (کورمک ،پانسینی و تات.)3373 ،
از منظر دیگر ،دربارۀ ضرورت اتخاذ رویکرد میانرشتهای میتوان گفت:
 نظام دانشگاهی در تعامل با نظام اجتماعی و صنعتی است و این تعامل ،نیازمندیها و ضرورتهایی رابرای آن بهوجود آورده است .نظام دانشگاهی اکنون به این نتیجۀ اساسی رسیده که دیگر قادر نیست
مسائل متنوع و پیچیدۀ جامعه را با تمرکز بر فعالیتهای تکرشتهای حل کند و رضایت ذینفعان
آموزش عالی (دانشجویان ،کارفرمایان ،صنعت ،خانوادهها ،جامعه و دولت) را تأمین سازد؛ بنابراین،
فضای حاکم بر آموزش عالی حکم میکند که فعالیتهای آموزشی و پژوهشی میانرشتهای بهعنوان
یک راهبرد و نوآوری مورد توجه سیاستگذاران ،برنامهریزان و مجریان آموزش عالی و دانشگاهها واقع
شود .البته این بدان معنا نیست که رشتههای تخصصی سنتی اعتبار و اهمیت خود را از دست دادهاند
و در آموزش عالی مورد توجه نیستند ،بلکه در موقعیت و شرایط موجود ،آموزش عالی باید بهدنبال
راهبردها و ابتکارات جدیدی برای پاسخگویی به مسائل جامعه باشد (مهدی.)7933 ،
 نکتۀ دیگر اینکه امروزه مهارت اصلی مورد نیاز جامعه و پروژههای عظیم پژوهشی ،یافتن و انتخابراهحل مناسب و مورد تأیید جامعۀ علمی نیست .ابهامات علمی ،فناوری ،اقتصادی و اجتماعی ،اغلب
بهقدری بزرگ هستند که کارفرمایان و مدیران برای انتخاب گزینۀ مناسب به طیف وسیعی از راهحلها
و پاسخها احتیاج دارند؛ بنابراین از نسل جدید انتظار میرود که بتواند خود را بهسرعت با شرایط جدید
وفق دهد .آنها باید بتوانند در رویارویی با مسائلی که بعضاً بسیار تخصصی هستند ،دانش مناسب با آن
را بیابند ،روشهای گوناگون طرح مسئله را بررسی ،و منطقهای گوناگون را مطالعه و درک کنند ،بدون
اینکه بهسرعت نتیجهگیری کنند .آنها باید بتوانند تغییر و تحوالت جاری را تفسیر کنند و برای آن
راهحلهایی پیشنهاد دهند .عالوه بر اینها الزم است بتوانند تحلیلهایشان را بهطور شفاهی ارائه دهند،
از آن دفاع کنند و نتایج اولیهاش را استخراج کنند .در حین انجام کار ،از آنان انتظار میرود که بتوانند
از تجربۀ بهدستآمده درس بگیرند ،به یافتههایشان شکل رسمی بدهند و آنها را هدایت کنند.

1. Things Fall Together
2. Cormack, Pancini, and Tout

فصل اول :مقدمه 1 
همچنین باید بتوانند استنباطی از مسائل داشته باشند تا به هنگام پسروی و پیشروی در مسیرشان و
اعمال تغییرات الزم ،قوی عمل کنند (ونک.)93-93 :7933 ،
در پژوهش نیسانی و گاس نیز که به مطالعۀ رویکرد کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ
اقتصادی پرداختند ،نشان داده شد که این کشورها از مدتها قبل نیز از رویکرد میانرشتهگرایی
حمایت کردهاند .آن هم به دالیلی مانند:
 دانش میانرشتهای غالباً نیازمند خالقیت است؛ ترکیب رشتهها زمینۀ ایجاد قلمروهای جدید علمی را فراهم میکند؛ آشنایی با دو یا چند رشتۀ علمی موجب شناخت و واکاوی خطاهای طرفداران رشتههای علمی میشود؛ وجود موضوعات تحقیقی ارزشمند بینابینی اقتضا میکند از میانرشتهها استفاده شود؛ دانش و پژوهش میانرشتهای زمینۀ تحقق آرمان شناخت را فراهم میکند؛ رویکرد میانرشته ای زمینۀ انعطاف بیشتری را بین پژوهشگران در سرزمینهای جدید فکریمشابه ایجاد میکند؛
 مطالعات میانرشتهای موجب زدودن شکافهای ارتباطی بین رشتههای تخصصی میشود و بهبسیج منابع عظیم فکری در خدمت عقالنیت و عدالت اجتماعی وسیعتر یاری میرساند؛
 مطالعات میانرشتهای با برقراری پیوند بین رشتههای پراکنده ،محققان میانرشتهای را در دفاع ازآزادی نظری (دانشگاهی) یاری میرساند (دهشیری.)7933 ،
بنابراین میتوان گفت ضرورت شکلگیری مطالعات میانرشتهای امروزه بهقدری واضح است که
حتی این سؤال در ذهن شکل میگیرد که آیا میتوان مطالعات میانرشتهای را اجباری کرد.
در پاسخ باید گفت اگرچه امروزه مطالعات میانرشتهای به خطمشی خاصی تبدیل شدهاند،
بااینحال نمیتوان دستور ورود آن را به هر حیطهای صادر کرد؛ زیرا اغلب تالشهایی که آگاهانه
بهمنظور ورود رویکرد میانرشتهای به زمینههای مختلف شده به شکست انجامیده است؛ خواه ظاهری
باشد و تنها برچسب آن بخورد ،مثالً در پیشنهادهای پژوهشی که به افراد داده میشود و خواه در
پژوهشگران این باور تقویت شود که پرداختن تنها به یک رشته دانش حقیقی محسوب نمیشود.
بههرحال علیرغم ضرورت اتخاذ رویکرد میانرشتهای باید گفت بهندرت پیش میآید که آمیزشهای
اجباری در میان دانش ها به موفقیت ختم شود .البته در مواردی هم دیده شده که آن دسته از
برنامههای پژوهشی که پژوهشگران را ترغیب به مطالعات میانرشتهای میکنند (مثالً آن را در فهرست
وظایف و بهعنوان قانون مینویسند و سپس در قالب پیشنهاد به پژوهشگر ارائه میدهند) ،بسیار موفق
بوده است (ونک.)737 :7933 ،
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تاریخچۀ شکلگیری و خاستگاه مطالعات میانرشتهای
ظهور واژۀ میانرشتهای به اوایل قرن بیستم بازمیگردد ،اما ریشه و خاستگاه آن مشخص نیست.
برخی اولین کاربرد آن را به شورای پژوهش علوم اجتماعی نسبت میدهند که این واژه را برای اشاره به
پژوهشی بهکار گرفت که تقسیمات رشتهمحور این شورا را به هم مربوط میساخت (فرانک.)7333 ،
برخی دیگر از صاحبنظران ،سرآغاز مطالعات میانرشتهای را در جنبشهای آموزش عمومی ،برنامههای
پایۀ مشترک و ادبیات تطبیقی که در اوایل قرن بیستم بهوجود آمدند میدانند و برخی نیز به
شکلگیری مطالعات منطقهای مانند مطالعات آمریکا در دهههای  7393و  7333اشاره دارند .اما برخی
دیگر فعالیتهای مسئلهمحور در علوم و فناوری را برجسته میسازند که در سالهای دهۀ  7333آغاز
شد و عدهای نیز به تجارب آموزشی دهههای  7313و  7313بهعنوان نقاط آغازین میانرشتهای اشاره
دارند (تامسون کالین a3333 ،به نقل از رپکو .)31- 33 :7931 ،بههرحال میتوان گفت خاستگاه
مطالعات میانرشته ای حول چهار دریافت اصلی شکل گرفته است .اول به زمینۀ فلسفی میانرشتهای
بازمیگردد که ریشه در ایدههای برخاسته از تفکرات کالسیک یونانی-رومی دارد .دومین دریافت بر آن
است که مواجهۀ آموزش عالی با چالشهای جدید دنیای مدرن بهویژه تخصصگرایی و تخصصیشدن،
زمینۀ شکلگیری مطالعات میانرشتهای است .سومین دریافت به این نکته بازمیگردد که ایدۀ رشتگی
یا رشتههای علمی خیلی قدیمیتر از ایدۀ رویکرد میانرشتهای نیست و درواقع این دو با هم شکل
گرفتهاند .درنهایت چهارمین نکته بیانگر آن است که رویکرد میانرشتهای از دیرباز پیشگام تغییر در
آموزش عالی بوده و بنابراین در کشمکشها وجود داشته است.
در کل میتوان از مجموعهای از وقایع بهعنوان نقاط عطف در شکلگیری مطالعات میانرشتهای یاد
کرد .اولین تحول به جنبش آموزشی مربوط به اوایل قرن بیستم برمیگردد و دومی به انقالب فرهنگی
سالهای دهۀ  7313و اصالحات آموزش عالی مربوط میشود .جنبش آموزش عمومی که بعد از جنگ
جهانی اول به وقوع پیوست ،پاسخی بود به چندین مسئله که فرهنگ و تعلیموتربیت آمریکا را در آن
زمان احاطه کرده بود .از جملۀ این مسائل میتوان به نبود میل و همچنین زوال انسجام آموزش عمومی
اشاره کرد (بویر)7337 ،؛ فلسفهای که به جنبش آموزش عمومی جان بخشید .در قلب جنبش آموزش
عمومی و انسانگرایی آزاد ،ایدۀ رویکرد میانرشتهای نهفته بود؛ بنابراین دو برداشت متفاوت از مطالعات
میانرشتهای وجود داشت :سنتی و عملگرا .رویکرد سنتی بر ایدئالهای کالسیک و غیرمذهبی
(سکوالر) آموزش و فرهنگ آزاد تأکید داشت .اما رویکرد عملگرا بر مسائلی تأکید داشت که از دیرباز
دامن گیر جامعه بودند .با وجود این ،هر دو برداشت دربارۀ آموزش عمومی ،یک نقطۀ اشتراک داشت که
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تمام اجزای آن نشانگر یک کل منسجم بود (تامسون کالین a3333 ،به نقل از رپکو .)13 :7931 ،یعنی
همان ایدۀ همهجانبهنگری که در رویکرد میانرشتهای به موضوعات دیده میشود.
پس از جنگ جهانی ،جنبش اصالحی دیگری در عرصۀ آموزش عمومی شکل گرفت که آغازگر آن
گزارش سال  7333هاروارد با عنوان آموزش عمومی در یک جامعۀ آزاد بود .این گزارش فراخوانی برای
یک برنامۀ درسی آموزشی مبتنی بر سنت علوم طبیعی و نوشتههای علوم انسانی اروپایی بود .با توجه
به پیشینۀ فاشیسم و کمونیسم ،حامیان این جنبش قصد داشتند برنامهای درسی متشکل از دانش،
عقاید و ارزشهای مشترکی تدوین شود که حول محور ایدئالهای آزادی و دموکراسی تنظیم شده
باشد .به طور خالصه تالش شد که یک ایدئولوژی ملی در مقابل کمونیسم در دورۀ جنگ سرد تقویت
شود (بندر 7331 ،به نقل از رپکو.)19 :7931 ،
همچنین انتقاد از رشتههای علمی در سالهای دهۀ  7313با تالقی سه تحول عمده شدت یافت که
عبارت بودند از :جنگ ویتنام ،انقالب دانشجویی و تغییرات عمده در آدابورسوم اجتماعی .ترکیب این
سه تحول مانند کاتالیزور عمل کرد و حاصل آن بروز تفکر جدیدی در این زمینه بود که دانشگاه باید
چگونه رفتاری با جامعه داشته باشد (میویل .)7313 ،تفکر جدید ،خواهان اصالحات رادیکال در
دانشگاه ،و یکی از عناصر محوری آن حذف رشتههای علمی سنتی برای ایجاد مفاهیم کلگرایانه از
آموزش بود؛ یعنی آموزشی که به مسائل علمی زندگی نزدیکتر باشد (وینگارت 3333 ،به نقل از رپکو،
 .)19 :7931این موضوع بیانگر ویژگی دیگری از ایدۀ میانرشتهای بود که از عملگرابودن و درگیرشدن
آن با مسائل زندگی واقعی حکایت دارد.
درواقع ،رشتههای علمی و تحقیقات تولیدیشان از توصیف جنبشهای اجتماعی بزرگ و
کشمکشهایی که ویژگی آن دوره است ،ناتوان یا غافل بودند .این جنبشها و کشمکشها عبارتاند از:
جنبش حقوق مدنی ،جنبش ضدامپریالیستی ،جنبش ضد نژادپرستی و جنبش حقوق زنان .از نظر
دانشجویان و اعضای هیئتعلمی جوان آن نسل ،رشتههای علمی در راه کاوش آنها برای فهم ،مواجهه
مسائل بزرگ آن زمان و حل آنها ،بی ربط یا حتی منعی برای حصول آن موضوعات محسوب میشدند
(کاتز 3337 ،به نقل از رپکو .)13 :7931 ،در مقابل ،رویکرد میانرشتهای بهعنوان یک اصطالح
برنامهای و ارزشمند و تعدیلگر نشانگر اصالح ،نوآوری و پیشرفت ،و آغوش باز دانشگاه در برابر عامهای
بود که تاکنون در حاشیه قرار داشت .رادیکالیسم سالهای دهۀ  ،7313حوزههای جدیدی از جمله
مطالعات آمریکاییان آ فریقایی ،مطالعات زنان ،مطالعات قومی و تعاریف جدیدی از فرهنگ و سیاست را
تولید کرد .اما در اواخر دهۀ  7313که کشمکشهای اجتماعی فروکش کرد و دانشگاهها به روال عادی
برگشت ،تقاضا برای رویکرد میانرشتهای هم ضرورت کمتری یافت (رپکو.)13 :7931 ،
تامپسون کالین نیز خاطرنشان کرد که در طول دهۀ  7313شاهد نوعی افول در تالشهای میانرشتهای
و بازگشت به اشکال بیشتر متمرکز رشتهگرایی در آموزش شاهد بودهایم .او این پدیده را شکستی برای
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مطالعات میانرشتهای قلمداد میکند که ناشی از محدودیتهای نهادی و موانع روشی و رشتهای بوده و
گامهای میانرشتهای را متوقف کرده است .گمان وی بر این است که کاهش تالشهای میانرشتهای شاید
مرتبط به مشکالت انسجام بین سازماندهی تحقیق و سازماندهی آموزش باشد که فاصلۀ میان این دو
مقوله توسط روی )7313( 7تبیین شده است .تمایالت شدیدی که به نفع آموزش میانرشتهای در دانشگاه
طی دهههای  7313و  7313بروز یافته بود ،طی دهۀ  7333بهتدریج فروکش کرد .بدینترتیب ،بهرغم آنچه
مخالفان واهمۀ آن را داشتند ،تجربیات آموزش میانرشتهای درصدد آن نبود که جای آموزش رشتهای
کالسیک را بگیرد .با وجود این ،واردکردن درسهای دانشگاهی میانرشتهای مسئلۀ همزیستی بین
آموزشهای رشتهای و آموزشهای میانرشتهای را پدیدار ساخت (رژکوله.)13- 13 :7933 ،
رویکرد میانرشتهای در مطالعات خارجی
 در تحقیقی با عنوان «میانرشتهای و دانشگاه تحقیقمحور در قرن  3»37که با حمایت لیگمیانرشتهای دانشگاههای اروپایی یعنی بیش از  33دانشگاه مهم در دنیا 9و توسط دکتر ورنلی 3انجام
گرفت ،موضوع رویکرد میانرشتهای و خاستگاه آن و حکمرانی دانشگاههای قرن  37که بهسوی
میانرشتهایشدن حرکت میکنند ،مطرح شد .انجمن دانشگاههای تحقیقمحور اروپایی یا لیگ
میانرشتهای دانشگاه های اروپایی ،متعهد به ارتقای اثر تحقیقات در دانشگاهها هستند .همچنین
دانشگاههای  LERUمتعهد به توسعۀ چشمانداز متوازنی از تکمیل رشتههای دانشگاهی و رویکرد
میانرشتهای در جامعۀ علمی شدهاند3.
در بخشی از این مطالعه ،به فرایند تحقق میانرشتهای اشاره شده است .همانطور که در نمودار 7
آمده است ،تحقیق رشتهای از یک موضوع و سؤال تحقیق آغاز میشود ،سپس مروری بر ادبیات موضوع،
طراحی تحقیق ،جمعآوری دادهها و تحلیل و تفسیر و در آخر به نتیجه و انتشار آن اختصاص دارد .حال
آنکه فرایند تحقیق میانرشتهای مانند فرایند تحقیق رشتهای از موضوع و پرسش تحقیق شروع میشود،
اما بعد از آن مروری بر ادبیات یکپارچه و منسجم شکل میگیرد .سپس فهم جدید حاصل میشود و
براساس آن طراحی تحقیق صورت میگیرد .مراحل بعدی مانند تحقیقات رشتهای است.
_____________________________________________________________
1. Roy
3. Interdisciplinarity and the 21st century research-intensive university
9. University of Amsterdam – Universitat de Barcelona- University of Cambridge - University of Edinburgh- University of FreiburgUniversité de Genève - Universität Heidelberg - University of Helsinki- Universiteit Leiden - KU Leuven - Imperial College
London - University College London- Lund University - University of Milan - Ludwig-Maximilians-Universität München
University of Oxford - Pierre & Marie Curie University - Université Paris-Sud - University of Strasbourg - Utrecht University
University of Zurich.
4. Dr Didier Wernli, Senior Research Associate at the Global Studies Institute, University of Geneva

 .3در پیوست یکم ،مجموعهای از میانرشتهها و پروژههای میانرشتهای در لیگ میانرشتهای اروپا عنوان شده است.
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تصویر  7فرایند تحقیق در رویکردهای رشتهای و میانرشتهای

اما یکی از مهمترین چالشهای توسعۀ چنین دیدگاهی دربارۀ رویکرد میانرشتهای از منظر ،LERU
موضوع حکمرانی دانشگاهها یا  University Governanceاست .درواقع تسهیل ،حمایت و آموزش و
تحقیق میانرشتهای در دانشگاهها مشکل مهمی است .اولین هدف حکمرانی دانشگاهها آن است که
رهبری و حمایت از محققان در تمامی سطوح شغلی انجام شود و بدینوسیله بتواند شرایط بهتری را در
سیستم دانشگاهی فراهم کند .رویکرد حکمرانی چه از باال به پایین و چه از پایین به باال باشد ،اهمیت
دارد که دانشگاههای  LERUدر مأموریت و راهبرد و طراحی توسعۀ محیط نهادی مطالعات میانرشتهای
تالش کنند؛ بنابراین در این راستا چندین هدف برای دانشگاههای  LERUدرنظر گرفته شده است:
 .7تأسیس رویکرد میانرشتهای بهعنوان هستۀ تجارت در دانشگاهها؛
 .3شناسایی و حمایت از حوزههایی که احتماالً در آنها همکاریهای میانرشتهای شکل گرفته و
به خلق دانش نوین منجر شده است؛
 .9آمادهسازی زمینۀ مطالعات میانرشتهای در آموزش؛
 .3ایجاد نسل محققان بعدی در رویکرد میانرشتهای؛
 .3تشویق و حمایت از فرهنگ میانرشتهای و ارتقای سیستم آن.
پژوهشگران در تحقیقات متعددی به مطالعۀ رویکرد میانرشتهای پرداختهاند؛ برای مثال ،وولی،
سانچز ،تروپین و مارسیو )3373( 7به بررسی عوامل مرتبط با مشارکت در پژوهشهای میانرشتهای در
میان دانشمندان و محققان علوم اجتماعی استرالیا پرداختند .نتایج و یافتههای تحقیق آنها نشان داد
_____________________________________________________________
1. Woolley, Sa´nchez, Turpin & Marceau
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که عوامل مربوط به طول و تنوع فرصتهای شغلی پژوهشی بهطور مثبتی با مشارکت در پژوهش
مرتبط است .تجارب کاری در استرالیا و دانشگاههای خارجی نیز بهطورکلی مشارکت را افزایش میدهد.
برایدل ،رایلینگ ،کاردیلو ،آریا و هینوجوزا )3379( 7در پژوهشی با عنوان «آمادهشدن برای آیندۀ
میانرشتهای» به بررسی دیدگاه پژوهشگران تازهکار در حوزۀ میانرشتهای پرداختند .نتایج تحقیق
آنها نشان داد مشارکت در مطالعات میانرشته ای ابزار مؤثری در حمایت از رشد و توسعۀ پژوهش
میانرشتهای در آینده است .الو )3379( 3نیز در پژوهشی زمینهها و تجارب اعضای هیئتعلمی را از
انجام پژوهش میانرشته ای بررسی کرد و از ماهیت مسائل پژوهشی و مالحظۀ شکافهای دانشی،
تجارب و هنجارهای رشتهای در میان اعضای گروه سخن گفت که بهطور مکرر با چالش مواجه
میشوند .کنیجر و اسیچت )3373( 9در پژوهشی نگرش جامعۀ مدیریت و علوم اکوسیستم استرالیا را
به مشارکت در پژوهش میانرشتهای بررسی کردند .یافتههای آنها نشان داد انگیزۀ افراد برای مشارکت
در پژوهشهای میانرشته ای به موضوعاتی مانند یادگیری ،کسب تجربه ،گسترش شبکۀ حرفهای ،کار
روی موضوعات مختلف ،همراستابودن با اهداف پژوهشی محقق ،دسترسی به دادهها ،دسترسی به
حمایت مالی ،ارتقای پژوهانه (کمکهزینۀ تحصیلی) و موفقیت در انتشار و چاپ بازمیگردد که
به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین انگیزه برای مشارکت و همکاری در پژوهش میانرشتهای بودند.
همچنین نتایج آنها نشان داد موانع کلیدی در مشارکت پژوهشگران در مطالعات میانرشتهای شامل
محدودیت مالی و زمانی ،محدودیتهای مؤسسهای و فاصله از دیگر شرکتکنندگان است.
روی ( )7313به بررسی رابطۀ بین واردکردن تحقیق میانرشتهای در دانشگاههای آمریکا و
اصالحات آموزشی که دیدگاههای میانرشتهای را به یکدیگر مرتبط و متصل میکنند ،پرداخت .او
دریافت که پروژههای تحقیقاتی میانرشتهای بین سالهای  7313تا  7333بهگونهای سخاوتمندانه
تأمین مالی شدهاند؛ چرا که این انگیزه را ایجاد میکردند که تحقیقات بهسوی حل مشکالت جهت
یافته است .این امر با افزایش فراوان واحدهای تحقیقات میانرشتهای در مراکز دانشگاهی آمریکا همراه
بوده است .با اتکا به این فرضیه که بین تحقیق و آموزش ارتباط و پیوند عمیق وجود دارد ،وی به
بررسی تأثیر این واحدهای جدید پژوهشی بر عرصۀ آموزش نیز پرداخت .نتایج ارزیابی نامبرده بیانگر
آن است که تأثیرات این واحدها بسیار ناچیز بوده است .در قلمروهای مورد مطالعه ،اصالح برنامههای
تحصیلی و روش های آموزشی نیز بسیار نادر است و تنها قلمروهای جدید مطالعاتی به عرصههای
آموزش دانشگاهی اضافه شده است (رژکوله.)13-11 :7933 ،
_____________________________________________________________
1. Bridle, Vrieling, Cardillo, Araya & Hinojosa
2. Luo
3. Keniger & Specht
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مطالعات میانرشتهای در نظام دانشگاهی ایران
پس از شکلگیری ایدۀ گسترش دانش میانرشتهای در محافل علمی ایران و پیشنهاد تصویب آن
در قالب برنامۀ چهارم توسعۀ کشور ،طرح تأسیس مطالعات میانرشتهای در وزارت علوم ،در سال
 7933به عنوان یک راهبرد اصلی مورد توجه واقع شد .هدف از این طرح ،تدوین مجموعهای از مطالعات
میانرشتهای بهمنظور پاسخگویی به نیازهای نوپدید کشور عنوان شد .بدینترتیب ،برنامهریزی و
اقدامات پردامنهای برای طراحی و تدوین رشتههای میانرشتهای ،در دستور کار وزارت علوم و
پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت .رویکرد مسلط در طرح تدوین برنامه و
سرفصلهای میانرشته ای نیز براساس دانش و تجارب استادان مدعو ،ملهم از چارچوب و آییننامههای
شورای گسترش آموزش عالی و پژوهشکده بود؛ بنابراین ایجاد بخش مجزایی در پژوهشکدۀ مطالعات
فرهنگی و اجتماعی و تمرکز معاونت فرهنگی وزارت علوم بر موضوع مطالعات میانرشتهای ،شروعی
برای کار عملی در این حوزه بود و همچنین نشان میداد که این طرح درمجموع سیاستهای وزارت
علوم طی سالهای  7933تا  7933مورد توجه و حائز اهمیت است.
بنابراین پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،کمیتهای را در سال  7931شکل داد و
آن را مأمور شناسایی نیازهای جدید و متنوع دستگاههای اجرایی کشور و همکاری با استادان و
پژوهشگران برای معرفی رشتههای جدید دانشگاهی کرد .بر این اساس ،ابتدا با  93دستگاه اداری و
اجرایی کشور برای اعالم نیازهای تخصصیشان مکاتبه شد و سپس قراردادهایی با محققان یا دانشگاهها
برای تعریف مطالعات میانرشتهای  -با دروس و سرفصلهای خاص خود  -در دو مقطع کارشناسی ارشد
و دکتری منعقد شد .این کمیته ابتدا به تعریف  733رشتۀ میانرشتهای پرداخت و بعدها به  333رشتۀ
میانرشتهای در  73حوزۀ مطالعاتی رسید .این کمیته تا سال  7933فعال بود و نتایج فعالیت آن در
اختیار شورای گسترش آموزش عالی کشور قرار گرفت .مدتی بعد در شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه
تهران نیز آییننامهای در این زمینه تصویب شد که رشتههای میانرشتهای را رشتهای دانسته بودند که
بیشترین مواد درسی آنها در قلمرو یک رشته و بقیۀ مواد آن از قلمرو یک یا دو رشته دیگر انتخاب شود
و در ادامه چگونگی تصویب و اجرای این رشتهها بیان شده بود (دانشگاه تهران.)7931/3/7 ،
شایان ذکر است فصلنامۀ علمی-پژوهشی «مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی» توسط
پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر میشود .در اهداف این فصلنامه آمده که
درصدد است تا در بین پژوهشهای تجربی ،عملی و نظری رشتههای مختلف حوزۀ علوم انسانی بهویژه
علوم اجتماعی و آموزش عالی فضای گفتمانی ایجاد کند و در ترویج و غنای علمی دانش میانرشتهای
و همچنین تفسیر و رفع مسائل جامعۀ معاصر گام مؤثری بردارد .انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی
و اجتماعی نیز کتابهای متعددی را در حوزۀ میانرشتهای بهصورت ترجمه یا تألیف به چاپ رسانده
است .فهرست کتابها و مقاالت در پیوست دوم و سوم این گزارش آمده است.
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بااینحال و بهرغم اعمال سیاستها و اقدامات متعدد از تابستان  7933و تالشهای مستمر کمیتۀ
راهبری این طرح ،اکنون نتایج نشان میدهد از تأسیس این رشتهها استقبال درخوری به عمل نیامده و
میانرشتههای طراحیشده نیز در برنامههای آموزشی و درسی دانشگاهها بهکار گرفته نشدهاند.
مطالعات میانرشتهای در مطالعات داخلی
سید حسین حسینی ( )7933با نظارت طاهره روشندل اربطانی در پژوهشی با عنوان «مطالعۀ
تطبیقی و پیشنهاد مدل اجرایی توسعۀ برنامههای آموزشی و پژوهشهای میانرشتهای در دانشگاه تهران»
نشان داد که برنامهها و پژوهشهای میانرشتهای بیش از اینکه به ساختارهای دانشگاه بستگی داشته
باشد ،به ویژگیهای اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران پروژه متکی است و ساختارهای دانشگاهی در این
میان بیشتر نقش تسهیلگر دارند .یافتههای این پژوهش نشان داد ساختارهای گروههای آموزشی
مهمترین ارکان تقویت پژوهشهای میانرشتهای هستند .همچنین تشویق گروهها به انجام پژوهشهای
میانرشتهای ممکن است از طریق مکانیسمهای گوناگونی مانند مکانیسمهای مالی و اعتباری انجام پذیرد.
در این پژوهش ،مکانیسم مالی اینطور توضیح داده شده که با توجه به درآمدنداشتن گروهها در
شرایط کنونی و اینکه درآمدها مستقیم در اختیار دانشکدۀ متبوع گروههای آموزشی قرار میگیرد،
نوعی احساس شکست در گروهها پدید میآید؛ بنابراین اگر بهجای فعالیتهای رشتهای ،تمرکز بر
فعالیتهای میانرشتهای باشد ،یعنی فعالیتهایی که دارای محصوالت و خروجیهای ملموستری
هستند و همچنین از طریق دانشگاه ،مسیر مکانیسمهای مالی به نحوی تعبیه شود که ابتدا درآمدها به
گروهها و سپس بخشی از آن به دانشکدهها تعلق گیرد ،احتمال همکاری میانگروهی و میاندانشکدهای
بیشتر است .راهکار دیگر مورد نظر این پژوهش ،مکانیسمهای اعتباری و تشویقکنندۀ گروههای
آموزشی است .در این راهکار ،پیشنهاد شده که در صورت انجام تحقیقات میانرشتهای ،امتیازهایی
برای ارتقای اعضای گروههای پژوهشی درنظر گرفته شود و هرچه فاصله میان دو رشتۀ همکار بیشتر
باشد ،امتیاز بیشتری نصیب مجریان پژوهش شود.
در این پژوهش ،راهکارهای دیگری از جمله ایجاد مراکز ماتریسی و خزانهای از منابع گروه یا همان
سنترها پیشنهاد شده که مشتریانی در خارج از دانشگاه دارند که یکی از موفقترین مدلهای
درآمدزایی میانرشتهای در دانشگاه هایی مانند دانشگاه آلبورگ دانمارک است .راهکار دیگر ،تشویق
میانرشتهای از طریق دخیلکردن استادان و گروههای مختلف آموزشی و دانشکدههای متنوع است که
موجب تعامل بیشتری میان دانشکدهها میشود.
همچنین توصیه شده که در هر مقطع ،حداقل چهار واحد درسی توسط استادان خارج از دانشکده و
هشت واحد درسی توسط استادان خارج از گروه آموزشی تدریس شود .راهکار دیگر محقق در گزارش
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مذکور ،افزایش سطح تعامالت توسط سمینارها ،کارگاه ها و غیره است .این توصیه نیز عالوه بر افزایش
دروس اختیاری ،راهکار دیگری است که میتواند دانشجویان را با سایر دانشکدهها و رشتهها آشنا سازد.
در پژوهش مذکور نیز به مأموریت دانشگاه تهران و اهمیت تغییر آن توجه شده و پیشنهاد شده که
مأموریت دستکم یکی از پردیس های دانشگاه تهران مانند پردیس البرز یا ارس یا کیش به مطالعات
میانرشتهای اختصاص یابد؛ زیرا این پردیسها آموزشمحور عمل میکنند و به پژوهش و کارآفرینی
توجهی ندارند .همچنین توصیه شده که در ذیل هریک از این پردیسها ،دپارتمانهای ششگانۀ
میانرشتهای مانند تصویر  3در ساختار پردیس گنجانده شود (حسینی.)7933 ،

تصویر  1مدل پیشنهادی پژوهش حسینی ( )7933درمورد ساختار پردیسهای دانشگاه تهران

دانشگر در بخش اول مطالعه اش ،برمبنای ادبیات و منابع موجود تعریفی از مطالعات میانرشتهای
ارائه پرداخته است .چند نکته در تعریف مطالعات میانرشتهای مورد نظر نویسنده بوده است .اول اینکه
رویکرد میانرشتهای با مفهوم کار گروهی کامالً متفاوت است .دوم تمایز مطالعات میانرشتهای از
مطالعات چندرشتهای است .نکتۀ سوم تمایز بین مطالعات میانرشتهای و مطالعات فرارشتهای است .در
این مطالعه به آخرین تعریف مورد توافق  3 NAS ،7NAEو  9IMدرمورد مطالعات میانرشتهای اشاره
شده است .براساس این تعریف ،تحقیقی که توسط افراد یا گروهها انجام شود که در آن ،ائتالف
اطالعات ،دادهها ،روشها ،ابزارها ،نگرشها ،مفاهیم یا نظریهها از دو یا چند رشته یا بدنۀ تخصصی علم
صورت گیرد و به ارتقای بنیادی فهم یا حل مسائل نائل آید که حل آنها خارج از حیطۀ یک رشتۀ
خاص یا یک روش تحقیق مشخص باشد ،یک مطالعۀ میانرشتهای است.
_____________________________________________________________
7. National Academy of Engineering
3. National Academy of Sciences
9. Institute of Medicine

فصل دوم :مطالعات میانرشتهای در جهان و ایران 73 
در بخش دیگر این مطالعه به ارزیابی رویکرد میانرشتهای در کار تحقیقاتی ،ارزیابی میانرشتهای
یک محقق ،تیم تحقیقاتی یا یک مجلۀ علمی توجه شده است .در بخش سوم این مطالعه نیز نویسنده
به بررسی مطالعات میانرشته ای در ریاضیات پرداخته و پس از بیان تاریخ علمی آن ،مطالعات
میانرشتهای در ریاضیات ایران را مرور میکند7.
«نقش و جایگاه مطالعات میانرشتهای در رشد و توسعۀ علوم انسانی کشور» نوشتۀ علیاصغر قاسمی
و راضیه امامی میبدی در سال  7933و در فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی به چاپ رسید.
در این مقاله ،پس از مروری بر تعاریف و نظریهها دربارۀ مطالعات میانرشتهای ،از مصاحبههای
نیمهساختمند بهمنظور پرسش از هفده صاحبنظر و خبره استفاده ،و مضامین و مفاهیمی استخراج شد.
مصاحبهشوندگان دارای تحصیالت رشتههای علوم انسانی یا حوزوی بودهاند .مفهوم میانرشتهای
بهعنوان عاملی برای رشد و توسعۀ علوم انسانی در ردههای آخرین عوامل از منظر مصاحبهشوندگان
قرارگرفته است؛ بنا بر این یافتهها میتوان گفت مطالعات میانرشتهای نقش چندانی در
سیاستگذاریهای علمی کشور ندارند .همچنین مطابق نتایج ،تا زمانی که توسعۀ مطالعات
میانرشتهای معطوف به نیازهای جامعه و مشکالت مردم و حکومت نشود ،نمیتوان انتظار داشت که
دانش علوم انسانی و اجتماعی در کشور رشد کند (قاسمی و امامی.)7933 ،
«شکلگیری و توسعۀ میانرشتهایها در آموزش عالی؛ عوامل و الزامات» عنوان مقالهای به قلم رضا
مهدی استادیار پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی است که در سال  7937در فصلنامۀ مطالعات
میانرشتهای در علوم انسانی به چاپ رسید .در این مقاله ،به عوامل و الزامات پیشبرد ایدۀ میانرشتهای
توجه شده است .نویسنده معتقد است با توجه به اهمیت فعالیتها و میانرشتهها و نقش بارز دانشگاهها
در تحقق آنها ،الزم است عوامل شکلگیری و موفقیت فعالیتها و رشتههای میانرشتهای به شرح زیر
مورد توجه رهبران و مدیران نظام آموزش عالی و دانشگاهی واقع شود:
منابع مالی مناسب ،آمادگی و حمایت نهادی قوی ،مراقبت از تشکیل و ایجاد گروههای اجرایی مؤثر،
جریانسازی حرفهای (ایجاد فضای حرفهایگری) ،راهبری فعالیتهای میانرشتهای به سمتوسوی
مسئلهگشایی و توسعۀ پاسخ به نیازها ،توسعۀ معرفتشناسی و اشراف عمیق به قواعد و نگرشها.
همچنین باید شرایطی به شرح زیر در دانشگاهها فراهم شود .این شرایط به تحقق الزامات گسترش
و توسعۀ فعالیتها و رشتههای دانشگاهی میانرشتهای در دانشگاهها منجر میشود:
 .7آسیبشناسی و رفع موانع و محدودیتهای فعالیتهای پژوهشی میانرشتهای در نظام دانشگاهی؛
 .3توسعه و بهسازی استادان گروههای علمی با نگرش میانرشتهای و حمایت از آنها برای توسعۀ
فردی و ایجاد باور برای طراحی و انجام فعالیتهای میانرشتهای؛
_____________________________________________________________
 .7فایل این متن در نشانی زیر در دسترس است:
http://sharif.ir/~daneshgar/Papers/Farhangestan-Olum/Farhangestan-89-9-10.pdf
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 .9ارائۀ تسهیالت و منابع مالی مورد نیاز برای طراحی و راهاندازی فعالیتها و برنامههای مشترک
بین گروهها ،دانشکدهها ،دانشگاهها ،دولت و صنعت؛
 .3حمایت مادی و معنوی از طراحی و اجرای فعالیتهای میانرشتهای و دستاوردهای آنها؛
 .3طراحی و تدوین برنامۀ راهبردی و گسترش و توسعۀ فعالیتهای رشتهای و میانرشتهای در
دانشگاهها و موارد دیگر.
«مطالعات میانرشتهای و تکثر روششناختی» به قلم سید عبداالمیر نبوی ،عضو هیئتعلمی
پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،در سال  7933نوشته شده و در فصلنامۀ مطالعات
میانرشتهای در علوم ان سانی چاپ شده است .نویسنده در این مقاله پس از مروری بر تاریخچۀ مطالعات
میانرشتهای ،دو چالش مهم درمورد مطالعات میانرشتهای در ایران را مطرح میکند :توصیفی و
هنجاریبودن دانش میانرشتهای .از نظر وی ،این چالشها بهخصوص وقتی بروز مییابند که مطالعات
میانرشتهای با امر سیاسی پیوند میخورد؛ چرا که پژوهش و آموزش میانرشتهای درنهایت به کنش
سیاسی و اجتماعی منجر میشود .این در حالی است که در کشور ما مواضع سیاسی و اخالقی که از
سوی بسیاری از استادان دانشگاهی در پژوهشها و صحبتهایشان دیده میشود ،بهندرت به شکل
معناداری از کنش سیاسی یا سیاستی پیشرو منتهی میشود .دانش میانرشتهای معطوف به آن است که
شهروندانی مسئولیتپذیر ،اخالقگرا و چندبعدی پرورش دهد ،اما همۀ این انتظارات از دانش
میانرشتهای وقتی محقق خواهد شد که شرایط میانرشتهای از پیش محقق شده باشد .در اینجا دو
چالش اساسی پدید میآید :نخست آنکه چه کسی باید رشتهها و گروههای پژوهشی و آموزشی را برای
تمرکز بر یک مسئله یا موضوع خاص گرد هم آورد؛ و دوم اینکه در صورت اجرای چنین تصمیمی،
چگونه میتوان در عمل شاهد تکثر روشی بود و از هرجومرج روشی جلوگیری کرد؟ تأکید نوشتۀ حاضر
بر آن است که مطالعات میانرشتهای در ایران نمیتواند امری دلبخواهی باشد .در وضع کنونی که
مطالعات نظری میانرشتهای بهکفایت نرسیده است ،توجیهی وجود ندارد که هر پژوهشگری شیوۀ خاص
خود را در مطالعه و آموزش میانرشتهای دنبال کند؛ چیزی که هماکنون در عمل در حال وقوع است.
این موضوع در خصوص آموزشهای میانرشتهای نیز صادق است .بهرغم تعریف مطالعات متعدد
میانرشتهای و تدوین سرفصلهای درسی آنها ،بهدلیل نگرش رشتهای  -که البته در باب وجود یا
فقدان نظریۀ رشتهای نیز جای بحث و تأمل فراوان است  -کمتر ابزار مشخصی در اختیار افراد مشغول
در این حوزه قرار دارد؛ ابزاری که هم دانشجویان و هم استادان بتوانند از آنها برای ایجاد پیوندهای
میانرشتهای استفاده کنند .مشکل از آنجا ناشی میشود که درحالیکه مطالعات میانرشتهای نیازمند
نظریههای رقیب و مکمل است ،ما حتی یک نظریۀ میانرشتهای نداریم .همچنین بهنظر میرسد گروهها
و انجمنهای علمی ایران ،امروز بیش از هر چیزی نیاز دارند که تواضع علمی را در برخورد با همکاران
خود بپذیرند .این تواضع علمی نه بهمعنای کنارگذاشتن نقد رویکردها و نظریههای علمی رقیب ،بلکه

فصل دوم :مطالعات میانرشتهای در جهان و ایران 37 
بهمعنای تندادن به این احتمال منطقی است که شاید پاسخ دیگر همکاران نیز بهره و حظی از درستی
برده باشد و در صورت لزوم بتوان در تحلیل خود جایی برای آن باز کرد (نبوی.)7933 ،
در پیوست  3فهرستی از تمامی مقاالت میانرشتهای که بهطور مستقیم به این موضوع مرتبط
است ،آمده است.

فصل سوم

(بخش اول)

مطالعات میانرشتهای
مفهوم و نظریه

ریشهشناسی میانرشتهای
رشته یا DISCIPLINE
واژۀ انگلیسی «دیسیپلین» ( )disciplineاز ریشۀ التین  disciplusمیآید که به معنای  dscipleیعنی
شاگرد است و میتوان آن را مترادف با «آموزش دانشپژوهان و تابعساختن آنها به پیروی از رفتار و
اعمال درست همراه با راهنمایی و تمرین» دانست .در تعریف دیگر میتوان «دیسیپلین» را بهمعنای
«سیستمی از قوانین حاکم بر رفتار» یا «نظم موجود در میان افراد تحت فرمان» یا «یک موقعیت
آموزشی» با هدف حفظ «نظم» و «رفتار و اعمال درست» دانست؛ زیرا بهطور ذاتی ،بخشی از ادراک ما را
از «انضباط» تشکیل میدهد (هریس .)3333 ،در ادبیات نظری ،اصطالح رشتههای سنتی 7بیشتر بهجای
رشته بهکار میرود .سادهترین تعریفی که میتوان از رشته ارائه داد ،شاید همان تعریفی باشد که از منظر
برنامهریزی آموزشی و درسی در فضاهای سازمانی و آموزش عالی مطرح است :رشته یعنی ساختارهای
منظم و سازمانیافتهای از دانش که بهطور تاریخی و متعارف ،حول مجموعهای مشخص از مسائل و
موضوعات مانند فلسفه ،تاریخ ،الهیات و فیزیک متمرکز است (خورسندی.)33 :7931 ،
بنابراین در محیط آکادمیک  ،اصطالح دیسیپلین به شاخۀ خاصی از یادگیری یا حجمی از دانش
مانند فیزیک ،روان شناسی یا تاریخ ،یعنی همان رشته اشاره دارد .از نظر ماری تیلر هابر و شروین پی
موریل ( « )3333هر رشته تاریخ فکری و تناقضات موضوعی و روشی دارد و جامعۀ محققان آن رشته،
به تدریس و فراگیری آنها عالقه دارند» .رشتهها بهوسیلۀ چند عامل از یکدیگر متمایز میشوند .این
عوامل شامل سؤاالت مطرحشده توسط رشتهها ،نظرگاه یا دیدگاه آنها ،فرضیات بهکاررفته در آنها و
روشهایی است که آنها برای ساخت مجموعهای از دانش (حقایق ،مفاهیم ،نظریهها) در حول موضوع
خاصی بهکار میبرند .رشتههای آکادمیک تعیین میکنند چه پدیدههایی مطالعه شوند .همچنین
مفاهیم خاص اصلی در یک حوزۀ مطالعاتی را توسعه میدهند ،نظریهها را سازماندهی میکنند و
الگوهای خاص تحقیق را میپذیرند .عالوه بر این ،انجمنهایی را برای اشتراکگذاری تحقیق و بینشها
ترتیب میدهند و مسیر حرفهای را برای محققان فراهم میکنند .هر رشته عناصر تعریفکنندۀ خود را
دارد (مانند پدیدهها ،فرضیات ،معرفتشناسی ،مفاهیم ،نظریهها و روشها) که آن را از دیگر رشتهها
متمایز میسازد .تاریخ ،نمونهای از یک رشته است؛ زیرا تمامی چارچوبهای باال را محقق میسازد.
حوزۀ دانشی آن شامل حجم گسترده ای از حقایق و دانش است (یعنی هر آنچه در تاریخ بشریت ثبت
شده) و بهطور برابر ،ایده ها و مفاهیم (استعمارگری ،نژادپرستی ،آزادی و دموکراسی) گستردهای را
مطالعه میکند .رشتۀ تاریخ دارای نظریاتی درمورد دالیل رخدادن پدیدههای تاریخی نیز هست و از
_____________________________________________________________
1. Traditioal dicipline
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روشی استفاده می کند که شامل خواندن دقیق و تحلیل انتقادی منابع اصلی (نامهها ،خاطرات روزانه و
اسناد رسمی) و منابع فرعی (کتابها و مقاالت یک موضوع خاص) است تا بتواند تصویری منسجم از
رخدادهای گذشته یا افراد در یک زمان و مکان خاص ارائه کند (استاک 7و همکاران.)3377 ،
بنابراین «دیسیپلین بهمثابۀ رشته» یک پدیدۀ مولد است و در محیط آکادمیک و دانشگاهی تولیدکنندۀ
شرایطی برای انباشت دانش و تعمیق درک ما از محیطهای فیزیکی و اجتماعی اطرافمان است .دیسیپلین
با اجبار همراه است و میتواند به محدودسازی اندیشه بینجامد و حتی میتواند آنقدر محدودکننده و حتی
سرکوبگر باشد که نقش مولد و زایندۀ خود را از دست بدهد .درواقع دیسیپلین میتواند مانند انواع فرقهها و
احزاب باشد که دارای «مقررات سخت مذهبی خشک» هستند .در این تعاریف ،وقتی دیسیپلین را مترادف با
رشتۀ دانشگاهی در نظر بگیریم ،به این معنا است که رشد دانش و درک ،نیازمند «دیسیپلین بهمعنای
انضباط» و دیسیپلین بهمعنای «راهنما و عمل» است (هریس.)3333 ،3
حال آنکه هر رشته در متن مجموعۀ بزرگتری قرار دارد و بهدلیل محدودبودن زبان تخصصی ،فنونی
که ایجاد یا استفاده میکند و همچنین نظریههایی که بهکار میبرد ،گرایش به مستقلبودن دارند .در
اروپا و آمریکا ،سازماندهی رشتهای در قرن  73و همزمان با پیدایش دانشگاههای مدرن بهوجود آمد و
پس از آن در قرن  ،33همراه با افزایش پژوهشهای علمی گسترش یافت .این بدان معناست که رشتهها
هم تاریخچهای دارند که نحوۀ پیدایش آنها ،نهادینهشدن ،توسعهیافتن ،ضعیفشدن و غیره را
دربرمیگیرد؛ بنابراین میتوان گفت تاریخچۀ رشتهها جزئی از تاریخچۀ دانشگاهها است که آن هم بهنوبۀ
خود ،جزئی از تاریخچۀ جامعه محسوب میشود (مورن 7913 ،به نقل از نبوی.)7933 ،
اما رشتهها با میانرشتهها متفاوت هستند ( .)Stoke et al., 2011رپکو در کتابش رشته را اینگونه
تعریف کرده« :رشتهها عبارتاند از اجتماعات علمی که تعیین میکنند کدام مسائل باید مورد مطالعه
قرار گیرند ،مفاهیم محوری و نظریههای سازماندهنده را مطرح میسازند ،متضمن روشهای خاص
پژوهشاند ،نشستهای هماندیشی برای مسامحت پژوهشها و بصیرتها را فراهم میسازند و
راهکارهای اندیشمندان هر رشته را مشخص میکنند» (رپکو.)79 :7931 ،
رشتههای علمی به چند دسته تقسیم میشوند .از نظر نیوول و گرین ( )7333چند عامل در تمایز
بین رشتههای علمی حائز اهمیت است .از نظر آنها هریک از رشتههای علمی ویژگیهایی خاص خود
را دارند .این عوامل عبارتاند از :نوع سؤالهایی که رشتههای علمی دربارۀ جهان مطرح میکنند،
دیدگاه یا جهانبینی آنها ،مجموعه مفروضاتی که بهکار میگیرند و روشهایی که برای ساخت دانش
(واقعیات عینی ،مفهومها و نظریهها) حول یک مادۀ موضوعی خاص بهکار میبرند (رپکو.)79 :7931 ،
دستهبندیهای مختلفی از رشتههای علمی مطرح شده است ،اما معموالً به دستهبندی یا
مقولهبندی چهارگانۀ زیر اشاره میشود:
_____________________________________________________________
7. Stoke
3. Harriss
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 علوم طبیعی (زیستشناسی ،یا علوم زیستی ،شیمی ،علوم زمین ،ریاضیات و فیزیک)؛ علوم اجتماعی (مردمشناسی ،اقتصاد ،علوم سیاسی ،روانشناسی و جامعهشناسی)؛ علوم انسانی (هنر و تاریخ هنر ،تاریخ ،ادبیات ،موسیقی ،فلسفه و مطالعات مذهبی)؛ تخصصهای کاربردی (بازرگانی و زیرشاخههای آن ،ارتباطات و زیرشاخههای آن ،حقوق جزا،تعلیموتربیت ،مهندسی و زیرشاخههای متنوع آن ،حقوق ،مددکاری اجتماعی ،پرستاری و
پزشکی) (رپکو.)73 :7931 ،
موارد تمایز میانرشتههای علمی یا همان رشتههای کالسیک با میانرشتهها را میتوان در جدول 7
بهصورت خالصه مشاهده کرد:
جدول  7مقایسۀ رشتههای علمی تأسیسشده با مطالعات میانرشتهای
رشتههای علمی تأسیسشده

 .7ادعای داشتن مجموعهای از دانش دربارۀ موضوعات یا
مسائل خاص

 .3روشهایی برای کسب دانش و نظریههایی برای
نظمبخشی به آن دانش دارند.
 .9رشتههای علمی بهدنبال تولید نظریهها ،مفاهیم و
دانش جدید در درون حیطههای خود یا حیطههای
مرتبط با خود هستند.
 .3رشتههای علمی دارای یک مجموعۀ محوری مشخص
از درسها هستند.
 .3جامعۀ متخصصان خاص خود را دارند.
 .1خودبسندهاند و در ارتباط با یکدیگر بهدنبال کنترل
حیطههای مربوط به خود هستند.
 .1متخصصان آتی خود را در دورههای کارشناسی ارشد و
دکتری در رشتههای خاص خود تربیت میکنند.

مطالعات میانرشتهای
 .7ادعای داشتن ادبیات تخصصی در حال شکفتن که دارای
پیچیدگی روزافزون ،عمق تحلیل و درنتیجه سودمندی
فایده است .این ادبیات شامل تخصصهای فرعی در نظریۀ
میانرشتهای ،مدیریت برنامه ،طراحی برنامۀ درسی ،فرایند
پژوهش و ارزیابی است .مهمتر اینکه یک مجموعه از
پژوهشهای میانرشتهای در حال رشد است.
 .3از روشهای رشتههای استفاده میکنند ،اما این روشها
و استفادهها ذیل یک فرایند پژوهشی مخصوص به
خود قرار میگیرد که شامل تکیهکردن بر بصیرتهای
رشتهای مرتبط ،مفاهیم ،نظریهها و روشهایی برای
تولید دانش جدید است.
 .9مطالعات میانرشتهای به تولید دانش جدید ،فهم جامعتر
معناهای جدید و پیشرفتهای شناختی میانجامند.
 .3مطالعات میانرشتهای در ابتدای راه ایجاد مجموعهای
محوری ( )coreاز درسها هستند.
 .3در حال ایجاد جامعۀ متخصصان خاص خود هستند.
 .1برای منبع مواد خود به رشتههای علمی وابستهاند.
 .1متخصصان آینده را در حوزههای قدیمیتر از جمله
مطالعات آمریکا و در حوزههای جدیدتر مثل
مطالعات فرهنگی در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری تربیت میکنند .بااینحال مطالعات
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میانرشتهای هنوز هم افرادی را که دارای درجۀ
دکتری در رشتههای علمی هستند بهکار میگیرند.

منبع :رپکو39 :7931 ،

در بیشتر ادبیات مرورشده در این گزارش ،واژۀ  Interdisciplinaryبهمعنای میانرشتهای و واژۀ
 Cross disciplinaryبهمعنای بینرشتهای یا دورشتهای بهکار رفته است .واژۀ میانرشتهای
( )interdisciplinaryاز دو بخش تشکیل شده است :میان ( )interو رشتهای ( .)disciplinaryپیشوند
میان به معنای «در بینِ ( ،)betweenدر میانِ ( ،)amongدر وسطِ ( »)in the midsیا «مشتق ،از دو یا
بیشتر» است .رشتهای به معنای «مرتبط با حوزۀ خاصی از پژوهش یا تخصص» است .از اینرو ،نقطۀ
آغاز برای تعریف میانرشتهای ،اشاره به رشتهای بیشتر از دورشته است ( .)Stember, 1991, p.4اما
پیشوند «میان  »Interدر ابتدای کلمۀ میانرشتهای چیست و به چه معناست؟
 «میان  »INTER -بهمثابۀ فضای مورد اختالفاین فضای «میانه» فضای مورد اختالف است .بیشتر پژوهشهای میانرشتهای محدودههای مورد
اختالف را بررسی میکنند؛ یعنی همان مشکالت ،مسائل یا پرسشهایی که مورد توجه چندین رشته
هستند؛ برای نمونه ،بررسی جرم پس از حمالت  77سپتامبر در واشنگتن ،مسئلهای میانرشتهای
بهشمار می رود؛ زیرا یک مسئلۀ اقتصادی ،نژادی و فرهنگی است .بهزعم ویلیام نیوول ،آزمایش
میانرشتهای یک مسئله به فاصلۀ آن رشته از رشتههای مرتبط دیگر اشاره ندارد ،بلکه محوریت آن این
است که آیا مسئلۀ مورد نظر ،از اساس چندوجهی یا پیچیده است یا خیر؟
 «میان  »INTER -بهمثابۀ اقدام اتخاذشده روی بینشهاآنچه «از دو یا چند» رشتۀ پژوهشی گرفته میشود ،بینشها یا مشارکتهای اندیشمندانه در
راستای درک روشن از یک مسئله هستند .همچنین به اقدامات اتخاذشده بهوسیلۀ افراد متخصص در
حوزههای میانرشتهای اشاره دارد که در راستای یکپارچهسازی بینشها و حوزههای رشتهای متعدد
تالش میکنند .فرایند یکپارچهسازی ،انسجام یا ادغام شامل ایجاد منافع مشترک میان بینشهای
ناسازگار در یک حوزه ،متمرکز بر یک مسئلۀ خاص یا در میان چند رشته است.
 «میان  »INTER -بهمثابۀ یکپارچهسازییکپارچهسازی یا بعد دیگر پیشوند میان ( )interموضوعی رویهمرفته جدید ،متمایز ،جدا و فراتر از
محدودیت های هر رشته است و راهی برای افزایش دانش را نشان میدهد .چنین محصولی از پدیدۀ
میانرشتهای ،مفهوم و نظریهای جامعتر است .این مفهوم میتواند برای اهداف متفاوتی از جمله ایجاد
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سیاستهای جدید ،چارچوببندی پرسشهای جدید پژوهشی و فرآوردههای هنری و محصوالت فنی
نوین بهکار رود.
بنابراین بهطور خالصه میتوان گفت که پیشوند «میان  »inter -به معنای:
 فضای مورد اختالف میان چند رشته؛ اقدام اتخاذشده روی بینشهای متعدد در رشتههای گوناگون؛ و درنتیجه یکپارچهسازی و همگرایی آن بینشهاست (رپکو و زوستاک.)3371 ،مفهوم میانرشتهای
پژوهش میانرشتهای یک فرایند تصمیم گیری اکتشافی ،تکرارشونده و خودآگاهانه است .هریک
از این عبارات ،یعنی تصمیم گیری ،فرایند اکتشافی ،تکرارشونده و خودآگاهانه ،به توضیح جداگانه نیاز
دارند .تصمیم گیری که تنها مختص نوع بشر است عبارت است از توانایی شناختی برای دست به
انتخاب زدن پس از بررسی گزینه های موجود انبوهی از مسائل پیچیده که هرروزه در زندگی
شخصی ،کسبوکار و به طور کل در جامعه و حتی در بعد جهانی و بین الملل با آن روبهرو هستیم و
ما را ناگزیر می سازد دست به تصمیمگیری بزنیم .مطالعات میانرشته ای عمدتاً بر مسائل ،پرسشها و
موضوعات پیچیدۀ پیرامون ما تمرکز دارند و یکی از مشخصههای آن ها این است که عوامل متعددی
در آن ها دخیل هستند .هریک از این عوامل میتوانند به تنهایی موضوع مطالعۀ یک رشته ،زیررشته،
میان رشته یا مکتب فکری باشند (سی بری 19 :3333 ،به نقل از رپکو.)399-393 :7931 ،
میانرشته ها هم در قالب آموزش (در برنامه های درسی) و هم مطالعات میانرشتهای وجود دارند.
نیسانی معتقد است در گفتمان آموزشگاهی ،رویکرد میانرشته ای در چهار قلمرو بهکار گرفته
می شود .قلمروها شامل دانش ،پژوهش ،تعلیم و تربیت و نظریه است .او دانش میانرشتهای را
به معنای آشنایی با اجزا و مؤلفه هایی از چند رشته می داند .همچنین پژوهش میانرشتهای را
به معنای ترکیب اجزا و مؤلفه هایی از چندین رشته در پژوهش یا آفرینش دانش با عملکردهایی
جدید و با بیانات و اظهارات هنرمندانه معرفی می کند .از طرفی ترکیب میانرشتهای را بهمعنای
ترکیبکردن اجزا و مؤلفه هایی از چندین رشته در یک برنامۀ آموزشی واحد توضیح میدهد .درنهایت
آنکه از دیدگاه وی ،نظریۀ میانرشتهای به معنای قراردادن دانش پژوهش ،تربیت و آموزش
میانرشتهای به عنوان موضوع اصلی مطالعه است (محمدی.)7933 ،
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گوزر )7333( 7نیز با توجه به تعریف و معنایی که از رشتهمحوری ارائه میدهد ،به تعریف رویکرد
میانرشتهای میپردازد .مطابق دیدگاه وی ،رویکرد میانرشتهای بهمعنای نوعی تقسیم کار و استفاده از
دانشها ،مهارتها و ابزارهای شناختی رشتههای مختلف و مرتبطکردن آنهاست که هدف آن دستیابی
به دانشی کامل است.
نیوول )3337( 3و تامسون کالین پژوهش میانرشتهای را فرایند پاسخ به سؤاالت و حل مسائلی
میدانند که به حدی گسترده هستند که نتوان با توسل به یک رشتۀ مشخص ،جواب آنها را داد؛
بنابراین ،ضرورت ترکیب رشتههای مختلف بهمنظور ایجاد چشماندازی گستردهتر ضروری است.
ورونیکا بویکس مانسیال ( )3333دغدغۀ خاصی دربارۀ محصول کار میانرشتهای یا فهم
میانرشتهای دارد ،او در تعریف رویکرد میانرشتهای و پژوهش میانرشتهای میگوید:
رویکرد میانرشتهای «ظرفیت تلفیق دانش و شیوههای تفکر است که در دو یا چند رشتۀ علمی
بهمنظور ارائه یا نیل به یک پیشرفت شناختی  -مانند توضیح یک پدیده ،حل یک مسئله ،تولید یک محصول
یا طرح یک مسئلۀ جدید  -انجام میشود و بهگونهای متفاوت با ابزار رشتههای واحد صورت میپذیرد».
فرایند پژوهش میانرشتهای نیز راهی عملی و اثباتشده برای تصمیمگیری در خصوص شیوۀ
مواجهه با مسائل و تعیین آن است که کدام مسئله برای تحقیق مناسب است؛ همچنین بهمعنای ایجاد
درکی جامعتر ،معنایی جدید و راهحلی احتمالی است .نیوول ( )3331پژوهش میانرشتهای را چه
بهصورت فردی و چه گروهی بهعنوان یک فرایند تصمیمگیری به تصویر میکشد .عبارت فرایند
بهمعنای پیگیری یک روند یا راهبرد است؛ بهخصوص روندی که با ترکیب یا نوعی اصالح همراه باشد.
همچنین فرایند ،نیازمند تعامالت لحظه ای و بلندمدت در طول دورۀ اجرای پروژه است (سی بری،
 19 :3333به نقل از رپکو.)399-393 :7931 ،
رویکرد اکتشافی ،کمکی در جهت درک یا کشف یا یادگیری است .روش اکتشافی دانشجو را در
نقش کاشف علم قرار میدهد و بهجای اینکه راهحل مسئله به دانشجو گفته شود ،از او خواسته میشود
خود بهصورت انفرادی یا در قالب گروه به حل مسئله بپردازد (لیمن .)933 :7331 ،در این وضعیت،
استاد تنها زمانی مداخله می کند که قصد داشته باشد روشی خاص را برای نیل به هدف به او پیشنهاد
دهد؛ بنابراین فرایند پژوهش میانرشته ای از این جهت اکتشافی هم هست؛ زیرا راهی را برای فهم
مسئله ،پیش رو قرار می دهد .در غیر این صورت دستیابی به آن از راه رویکرد رشتهای یا چندرشتهای
ناممکن مینماید (نیوول 333 :3331 ،به نقل از رپکو.)399-393 :7931 ،
بهزعم موبجورک 7و همکاران ،رویکرد میانرشتهای را میتوان به طیفی از «مشورتها» 3تقسیم
کرد؛ برای مثال ،در بخشی از این طیف ،با ذینفعان مشورت میشود ،اما ذینفع در فرایند تحقیق
_____________________________________________________________
1. Gozzer
2. Newell
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دخیل نخواهد بود .در نوع دیگر که به «مشورت مشارکتی» مشهور است ،مشارکت در تحقیق هم انجام
می شود و به همان اندازۀ نوع مشورتی ارزشمند است .در حقیقت میتوان گفت رویکردهای
میانرشتهای را میتوان با مشارکتهای گستردۀ افراد غیرمحقق در فرایند تحقیق تعریف کرد .درواقع
در بسیاری از چارچوبهای میانرشتهای ،بهدلیل گستردگی موضوعات و مسائل تحقیق ،تنوع نیز وجود
دارد؛ بنابراین در پژوهشهای میانرشته ای ،نیاز به روش منعطف در رویکرد حل مسئله وجود دارد ،اما
روش بهکارگرفته شده انعکاسی از مسئله ،بافت و زمینۀ تحقیق است .به بیان دیگر ،در تحقیقات
میانرشتهای ،بهمنظور اطمینان از کاربرد همۀ رشتههای مرتبط در پروژۀ میانرشتهای از نوعی
«رویکرد تکثرگرا» در روششناسی بهعنوان استاندارد روشی استفاده میشود ( Stock and Burton,
 .)2011همچنین میتوان گفت دالیل متفاوتی برای اجرای مطالعات میانرشتهای وجود دارد .این دالیل
گاهی برخاسته از پروژههای شناختی پژوهشگرا است ،گاهی از محدودیتهای موضوع مورد بحث ناشی
میشود ،گاهی بهخاطر سنتهای محلی است و گاهی نیز برخاسته از احکام صادره توسط شاخههای
علمی است (ونک.)31 :7933 ،
مفروضات اساسی در رویکرد میانرشتهای
 .7واقعیتهای بیرون دانشگاه مستلزم رویکرد میانرشتهای است :میانرشتهای
منعکس کنندۀ واقعیتی است که فراتر از مرزهای آکادمیک است .نتایج مطالعهای که اخیراً بنیاد کارنگی
برای پیشبرد آموزش انجام داده نشان میدهد رویکرد میانرشتهای بهطرز بیمانندی قادر است با
مسائل جهان واقعی مواجه شود .همچنین میتواند راهحلهای چندگانهای نیز ارائه دهد و از دیدگاههای
متعدد سود جوید (هیوبر و هاچینگز 3333 ،به نقل از رپکو.)11 :7931 ،
 .1رشتههای علمی برای مطالعات میانرشتهای ضروری هستند :دزوره ( )7333از زبان
بسیاری از میانرشتهپژوهان نقل میکند که رویکرد میانرشتهای معادل رد رشتههای علمی نیست.
رویکرد میانرشتهای ریشۀ مستحکمی در رشتههای علمی دارد ،اما یک اصالحیه به استیالی شیوههای
رشتهمحور (کسب دانش) و تخصصیشدن میزند.
 .9رشتههای علمی بهتنهایی کفایت مواجهه با مسائل پیچیده را ندارند :کفایتنداشتن
رشتههای علمی بهعنوان یک دیدگاه ،بر این داللت دارد که رشتههای علمی بهتنهایی کفایت الزم برای
مواجهه با مسائل پیچیده را ندارند (رپکو)11-11 :7931 ،؛ بنابراین تعریف میانرشتهای در دو حوزۀ
آموزش و پژوهش شامل ویژگیهای زیر است:
1. Mobjörk
2. Cconsulting
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نوعی سبک فرایندی پژوهش؛
رشتههای علمی یا مجموعهای از دانش تخصصی یا بهاصطالح ،دیدگاههای رشتهای؛
تلفیق بصیرتهای رشتهای؛
پیشرفت شناختی (رپکو.)33 :7931 ،
شکلگیری رویکرد میانرشتهای در محیطهای آموزشی و عمدتاً در حلقههای آموزشی؛
آموزشهای میانرشتهای بهصورت تدریسهای گروهی و تمرینهای حلقهای؛
ماهیت یادگیری در مطالعات میانرشتهای عمدتاً از طریق تجارب مستقیم با مسائل و
موضوعات واقعی؛
ماهیت میانرشتهای مبتنی بر تلفیق معرفتشناختی و روششناختی و منجرشدن آن به الگوها
و ساختارهای جدید در فضاهای آکادمیک؛
ترکیب در برنامههای آموزشی میانرشتهای بهصورتیکه علوم و دانشهای مختلفی که نسبت به
موضوعی همگرایی نظری و وحدت در جهتگیری دارند ،بهطور ترکیبی و نه جدا از یکدیگر
تدریس میشوند.
نیازمندی میانرشته ای در آموزش به مشارکت و پشتیبانی منابع مختلف اجتماعات آموزشی و
اجتماع محلی (خورسندی طاسکوه.)39-31 :7933 ،

رویکرد میانرشتهای بهمثابۀ یک فرایند
رویکردهای میانرشتهای یک فرایند هستند .نظریهپردازان متعددی پس از تعریف رویکرد
میانرشتهای بهمثابۀ فرایند ،مراحلی را برای آنها برشمردهاند .جولی کلین ( )7331مطالعۀ میانرشتهای
را «فرایندی برای پاسخگویی به یک پرسش ،حل مسئله یا پرداختن به یک موضوع میداند که رسیدگی
به آن از طریق یک رشتۀ دانشگاهی یا تخصص کفایت نمیکند یا اینکه بسیار پیچیده است».
بهزعم کلین ( ،)7333پدیدۀ میانرشتهای ذاتاً یک فرایند است .همچنین توافقی کلی اما مبهم
درمورد مراحل موجود در این فرایند وجود دارد؛ هرچند محققان درمورد اینکه این فرایند خطی و
متوالی است یا مدور و انعطافپذیر ،با یکدیگر اتفاقنظر ندارند.
جولی کلین ( )7333مراحل موجود در این فرایند را در کتاب خود ،مطالعات میانرشتهای :تاریخ،
نظریه ،اقدام ،اینگونه بیان کرده است:
مرحلۀ اول این فرایند شامل تعریف مسئلهای (پرسش ،موضوع) می شود که مطالعۀ میانرشتهای
به منظور پاسخ به آن انجام می گیرد .در مرحلۀ دوم الزم است تا تمامی نیازهای دانشی ،شامل
ذینفعان و رشته های مناسب و همچنین مدلها ،سنت ها و ادبیات مرتبط بهمنظور طراحی
میانرشته ای تعیین شود .سپس باید شبکۀ یکپارچه و پرسش های مناسب و شایسته برای پژوهش
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اصلی طراحی و تعیین شود .مرحلۀ بعدی به طراحی پژوهش های خاص یعنی چندین پژوهش
کوچک در درون مطالعۀ اصلی که میانرشته ای است ،اختصاص دارد .مرحلۀ بعدی نیز گفتوگوی
میانرشته ای است که برای طراحی میانرشتهای مورد نیاز است .در این مرحله ،تمامی رشتهها
به صورت گروهی از منظر روش و نظریه با یکدیگر در زمینۀ مسئلۀ اصلی ،گفتمانی را انجام میدهند
و در مقابله با یکدیگر ،داشته هایشان را به میدان عمل می آوردند .پس از گردآوری تمامی دانش
حاضر ،جست وجو برای اطالعات جدید و حل تعارضات مطالعات میانرشته ای مختلف از نظر ایجاد
واژه هایی مشترک (و تمرکز بر یادگیری دوسویه در کار گروهی) انجام میگیرد .در مرحلهای دیگر ،به
ساخت و حفظ ارتباط رویکردهای میانرشتهای مختلف و دانش آنها از طریق شیوههای تلفیقی
توجه خواهد شد .درواقع تلفیق بخشهای مجز ا برای تعیین الگوی مشترک ،در این مرحله انجام
می گیرد .سپس راهکارهایی حول مسئلۀ اولیه که مطالعۀ میانرشتهای به منظور حل آن شکل گرفته
پیشنهاد می شود .در آخر نیز تصمیم گیری درمورد آیندۀ آن مسئله و درواقع مطالعۀ میانرشتهای
طراحی شده یا تنظیم پروژه یا برنامۀ تحصیلی مجزایی درنظر گرفته میشود.
مفهوم و کاربرد مطالعات میانرشتهای در دهههای اخیر بسیار متداول شده است .محققان
میانرشتهای با آگاهی از محدودیتهای ناشی از محصورماندن در چارچوب مرزهای رشتهای و
انگیزههای موجود در میان دانشجویان و استادان دانشگاهها تالش میکنند تا مرزهای رشتهای را در هم
نوردند و به رویکردهای میانرشتهای معطوف شوند؛ زیرا رویکرد میانرشتهای تعصبهای رشتهای را
کنار میگذارد و با استفاده از امکانات و قابلیتهای رشتههای علمی دیگر درصدد فهم و تبیین پدیدهها
برمیآید (علویپور و همکاران.)7931 ،
نکتۀ بسیار مهم که در طراحی مطالعات میانرشتهای باید به آن توجه کرد آن است که مراحل
شکلگیری مطالعات میانرشتهای ،ترکیبی از نظریه و عمل است که مسائل بینفردی تیمهای
میانرشتهای را با مسائل مفهومی میانرشتهای و معرفتشناختی آنها در هم میآمیزند.
نظریۀ نیوول )7331(7و مطالعات میانرشتهای بهمثابۀ یک فرایند
نیوول از مطالعات میانرشتهای بهمثابۀ یک فرایند یاد میکند و طی دو مرحله که تقریباً مانند نظر
کلین است ،به بیان چگونگی شکلگیری رویکردهای میانرشتهای میپردازد:
استفاده از دیدگاههای رشتهای1

_____________________________________________________________
1. Newell
2. Disciplinary perspectives
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 تعریف مسئله (پرسش ،موضوع ،مسئله)؛ تعیین رشتههای مرتبط (رشتههای مرتبط به هم ،مکتبهای فکری)؛ توسعۀ مفاهیم مرتبط ،نظریهها و شیوههای هر رشته؛ گردآوری تمامی دانش حاضر و جستوجو برای اطالعات جدید؛ -مطالعۀ مسئله از دیدگاه هر رشته (نیوول.)3337 ،

تصویر  9مرحلۀ اول از فرایند طراحی میانرشتهای از دیدگاه نیوول
یکپارچهسازی رشتهها و ساخت یک دیدگاه جامعتر7

 شناسایی تعارضات در رشتهها برای روشنساختن فرضیات یکدیگر یا با جستوجو برایاصطالحات متفاوت با معنای مشترک یا اصطالحاتی با معنای مختلف؛
 ارزیابی فرضیات و اصطالحات در فضای یک مسئلۀ خاص؛ حل تعارضات در جهت بهکارگیری واژهها ،منافع مشترک و مجموعهای از فرضیات؛ درک جدید از مسئله؛ تولید مدلی (استعاره ،مضمون) که درک جدید را ایجاد میکند؛ -آزمون ادراکی آن مدل برای حل مسئلۀ مورد نظر (نیوول.)3337 ،

_____________________________________________________________
1. Integrating their insights through construction of a more comprehensive
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تصویر  4مرحلۀ دوم از فرایند طراحی میانرشتهای از دیدگاه نیوول

مدل رپکو ( )1077در شکلگیری مطالعات میانرشتهای
رپکو در تعریف رویکرد میانرشتهای میگوید« :مطالعات میانرشتهای به بررسی یک مسئلۀ
پیچیده (از جمله مسائل بزرگ) با استفاده از دیدگاه رشتههای متعدد و (گاهی ذینفعان متعدد) و
سپس یکپارچهسازی آنها میپردازند.
همچنین فرایند پژوهشی شامل روشهای رشتههای مرتبط با یکدیگر است .هیچگونه برتری در روش
و نظریهای خاص وجود ندارد و همه با یکدیگر یکپارچه میشوند و دیدگاه جامعتری را فراهم میکنند»
(رپکو و زوستاک .)3371 ،7او مدلی را برای فرایند تحقیقات میانرشتهای ارائه داده است .همانطور که در
این مدل مشخص است ،ابتدا برای مثال سه رشتۀ  C ،B ،Aدیدگاهها و نظراتشان را دربارۀ یک موضوع و
مسئلۀ واحد در کنار هم قرار میدهند و در مرحلۀ بعدی چارچوب نظری منسجم و یکپارچهای که حاصل
دیدگاههای هر سه رشته است ،حاصل میشود .در مرحلۀ بعدی درک و فهم جدیدی حاصل میشود .این
درک و فهم جدید میتواند در قالب سؤال یا مفهوم جدید ،چارچوب مفهومی ،نظریه و مدل جدید،
روششناسی جدید یا خروجی و محصول جدیدی باشد .در مرحلۀ چهارم ،تحقیق طراحی میشود و
جمعآوری دادهها و تحلیل آنها با استفاده از روشهای کمی ،کیفی یا روشهای ترکیبی انجام میشود.

_____________________________________________________________
7. Repko and Szostak
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تصویر  1مدل فرایند تحقیق میانرشتهای از دیدگاه رپکو به نقل از ورنلی ()3371

مدل بورنشتاین در شکلگیری مطالعات میانرشتهای
برگوگر و اشنایدر )7333( 7در تعریف مشارکت میانرشتهای گفتهاند« :یک فرایند میان فردی که
از طریق آن تعدادی از افراد در رشتههای مختلف در تولید یک محصول یا یک هدف مشترک با یکدیگر
همکاری میکنند».
بورنشتاین از این مفهوم به شکل مثبتتری استفاده میکند و میگوید مشارکت میانرشتهای« :یک
فرایند بینفردی مؤثر و کارآمد است و تحقق اهدافی را تسهیل میکند که دستیابی به آنها با تخصص
یک فرد بهتنهایی امکانپذیر نیست ».چنین تعریفی بر روش مشارکت میانرشتهای اثر میگذارد و
روابط بینفردی (روابطی مانند مشارکت ،ارتباطات ،یا هماهنگی و شراکت) میان اعضا را افزایش
میدهد .نوعی از استقالل 3که به تعامل میان متخصصان بازمیگردد ،در عین اینکه وظایفشان به
وظایف دیگران وابسته است .درواقع متخصصان باید از وظیفۀ فردی و همچنین نقشی که در گروه
دارند ،درک مشخصی داشته باشند .بورنشتاین نیز اجزای مشارکت و همکاری میانرشتهای را در
چارچوبی کلی به شکل زیر مطرح کرده است:

_____________________________________________________________
1. Berg-Weger and Schneider

2. Interdependence
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تصویر  6مدل برونشتاین در همکاری میانرشتهای

مروری بر انواع راهبردها در شکلگیری مطالعات میانرشتهای از لحاظ نظری
برای شکلدهی به مطالعات میانرشتهای ،راهبردهای متعددی وجود دارد .در ادامه چندین راهبرد
بهاختصار بیان میشود.
تکمیل
در مدل اول ،پژوهشگران پیش از هر چیزی بهدنبال جنبۀ تکمیلی رشتهها هستند تا بتوانند به
کمک این ویژگی ،یک مسئله را از چند جهت بررسی کنند؛ برای نمونه ،بهمنظور فهم پدیدۀ
«ثابتبودن درک انسان از موقعیت اشیای موجود در میدان دید چشم» ،گروههای مختلفی از
دانشمندان مشغول به کار هستند .یک گروه نوروفیزیولوژیستها هستند که روی بینایی انسان کار
میکنند ،تعدادی مهندس شبکه به شبیهسازی میپردازند ،پژوهشگران روانشناس به شناسایی
شخصیت مشغولاند و مهندسان انفورماتیک نیز الگوریتمها استخراج میکنند.
در این مدل از مطالعات میانرشتهای ،پژوهشگران عالوه بر کنارهمگذاشتن نتایج پژوهشهای
چندجانبه ،بهدنبال راههایی برای پیونددادن دانشهای مختلف به یکدیگر و دستیابی به یک هدف
مشترک هستند :پژوهش موازی ،تحلیل شیء یا مفهومی معین و استفاده از آزمایشها و ابزارهای
گوناگون .غالباً ویژگی مکمل همۀ رشتههای همکاریکننده یکسان نیست و یکی از آنها نقش مهمتری
دارد .این رشتۀ اصلی گاهی بهجای رشتۀ دیگر ،برخی جنبهها را آزمایش میکند .گاهی نیز از رشتۀ
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دیگر تنها بهعنوان ابزار استفاده میشود .در برخی موارد نیز ممکن است در رشتهای از رشتۀ دیگر
بهعنوان زمینۀ تحقیقاتیاش استفاده شود (تامسون کالین 733 :7933 ،و .)793
چرخش
زمانی که پژوهش میانرشتهای بر موضوع یا پروژهای مشترک متمرکز نباشد ،میتواند تمام توجه
خود را به رشتۀ خاصی معطوف دارد .در این موارد ،با پژوهش قطبی روبهرو هستیم .با این روش،
پژوهشگران یک رشته ،رشتههای دیگر را مطالعه میکنند و برخی مفاهیم ،روشها ،مسائل ،مشکالت
قابلحل و نتایجی را که میتواند اساس مسائل جدیدی باشد ،از آنها به عاریه میگیرند .آرماند هاچوئل
در سخنرانیاش در مارس  7333این مسئله را بهوضوح عنوان کرد« :ما از آن جهت با رشتههای دیگر
همکاری میکنیم که در صورت ممکن بتوانیم مفاهیمی را از آنان بگیریم و بهکار ببندیم ».این بدان
معناست که پژوهشگران برای حل مسائل رشتۀ خود وارد مسائل و زبان رشتههای دیگر میشوند تا با
نحوۀ برخورد آن رشتهها با مسائل مشابه آشنایی پیدا کنند .سپس باید پاسخهای مورد نظر را به زبان
رشتۀ خود درآورند و وارد رشتهشان کنند .در این روش ،تنها در صورتی میتوان مسائلی را از رشتههای
دیگر به عاریه گرفت که رشتۀ واردکننده قابلیت مدیریت و گنجایش مهارتهای گوناگون را داشته باشد.
در اینجا با علوم چندمهارتی و چندتخصصی در رابطه با یک موضوع برخورد خواهیم کرد .برای اجرای
اینگونه عملیات ،پژوهشگران رشتۀ واردکننده نیز باید چندمهارتی باشند و بتوانند جایگاه معناشناختی و
معرفتشناختی مفاهیم ،روشها و اطالعات ورودی را بیابند .علم ماقبل تاریخ ،نمونۀ جالبی از این دست
است؛ زیرا منبع خود را از رشتههای بسیاری تأمین میکند ،از جمله آناتومی ،فناوری ،محیطزیست،
ژنتیک ،اخالق ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،گیاهشناسی و جانورشناسی .نکتۀ قابلتوجه اینجاست که این
علم با وجود اینکه تنها بررسی جوامع کهن را در دستور کار خود دارد ،از این همه رشته استفاده میکند؛
درحالیکه جامعهشناسی که باید به جامعۀ امروز بپردازد ،مطالعات خود را به علتهای جامعهشناختی و
پدیدههای اجتماعی سودآور محدود کرده است (تامسون کالین.)793-799 :7933 ،
دومین شکل از میانرشتگی قطبی توسط یک رشته که موجب چرخش مفاهیم و روشها میشود،
مربوط به راهبردهای توسعه طلبانۀ پژوهشگران است؛ برای نمونه ،شرودینگر ،فیزیکدان مشهور،
رویکردی فیزیکی به مسائل زیستشناختی را پایهریزی کرد .شیمیدانان نیز در دهۀ  ،7333روشهای
شیمیایی خود را برای کشف ناشناختههای خزانۀ ژنتیک بهکار بستند .اینگونه صادرات در اغلب موارد،
حتی در مقیاس بزرگ ،برای مثال ترکیبی علمی متشکل از متخصصان رشتههای متعدد حول مفهوم
آشوب پرثمر است ،اما این صادرات گاهی بهاندازهای گسترده و غالب میشود که هر نوع خالقیت علمی
را از بین میبرد .نمونۀ آن را میتوان گاهی در نظریۀ نوکالسیک اقتصاددانان ،در نظریۀ سیستمها یا در
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نظریۀ عملکرد ،منطقی یافت که در تمام جهات صادر شدهاند .در این مورد ،برای تحقق پیشرفت علمی
باید جلوی این نوع امپریالیسم گرفته شود و مفاهیم و نظریههای جدید علمی ابداع شود .این مفاهیم،
مدلها و روشها بهطور ذهنی چرخش پیدا نمیکند؛ بلکه تحقق مییابد و بهصورت ابزار درمیآید
(تامسون کالین.)793 :7933 ،
تلفیق
در این مدل ،پژوهشگران رشتههای مختلف ،همگی برای مطالعۀ موضوعی مشترک گرد هم
میآیند .محیطزیست رشتۀ جدیدی است که از تلفیق چند رشته حول یک موضوع بهوجود آمده است.
این رشته دارای دو مفهوم جدید است :النهگزینی و اکوسیستم.
به کمک این دو مفهوم ،دانشهای برگرفته از رشتههای گیاهشناسی ،جانورشناسی ،باکتریشناسی،
خاکشناسی و خصوصاً کوهشناسی با یکدیگر مرتبط شده است .محیطزیست عالوه بر بازسازی این
رشتهها براساس مسائلی که با آن روبهرو میشود ،از دانش همۀ آنها نیز استفاده میکند .ستارهشناسی
نیز تقریباً به همین صورت بوده و از تلفیق فیزیک ،ماکروفیزیک و نجوم رصدی بهوجود آمده است .این
مدل میانرشتۀ تلفیقی الاقل در مواردی که دانشها حول مفهومی جدید مجدداً با یکدیگر ارتباط پیدا
میکنند ،مناسب است (تامسون کالین.)793 :7933 ،
مقایسه
چهارمین مدل میانرشته ای مربوط به مقایسۀ نظرات مختلف است و شامل رویارویی نتایج ،مفاهیم
و روشهای رشتههای مختلف با یکدیگر میشود .پژوهشگران علوم طبیعی ،همواره نتایج یا مسائل
مربوط به ابزارهای دقیق علمی را به این صورت با یکدیگر به بحث میگذارند .در علوم اجتماعی،
پژوهشگران بیشتر مایلاند درمورد روشها و حالتهای مختلف به این شیوه تبادلنظر کنند.
در اینجا ،موضوع نه ادغام مرزها در یکدیگر است و نه حذف آنها ،بلکه عبور از مرزها و در صورت
لزوم ،تعریف مجدد آنها مطرح است .وجود نظرات شفاف و آمادگی دینامیکهای قوی رشتهای برای
تجدید آنها دو مسئلۀ ضروری در این نوع میانرشتهای است .در این شیوه ،ابتدا باید رشتهها موجود ،و
برای گفتوگو با یکدیگر آماده باشند؛ بنابراین ،باید از بینابین تلفیق عبور کرد و از رویارویی نگاههای
مختلف به ایجاد هماهنگی میان آنها رسید (تامسون کالین.)733-737 :7933 ،
تغییر در ساختار مطالعات میانرشتهای آموزشی
عالوه بر مطالعات میانرشتهای در حوزۀ پژوهش میتوان از راهبردهایی نام برد که در زمینۀ
شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای آموزشی است .بهزعم تومز و تیرنی ( ،)7337سه راهبرد
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دیگر وجود دارد که متمرکز بر تغییر برنامۀ درسی و شکلگیری میانرشتههای آموزشی است .این
راهبردها در تغییر سازمانی نیز قابلکاربست هستند.
اصالح
اقدامات ،فنون و دانش جدید را به رشتههای علمی و حوزههای تخصصی موجود میافزاید .بسط
پیوندها و فراتأملها دربارۀ رشتههای علمی نیز ترغیب میشود ،اما این موارد اغلب به برنامههای خاص
محدود میشوند .این افزایش ها ممکن است درنهایت به تغییرات زیادی منجر شود و استفاده از
دورههای موجود و پروژههای مقدماتی بهعنوان سکوی پرتاب عمل کند ،اما با این رویکرد ،فرایند
پارهپارگی (تفکیک) موجود ادامه مییابد .محتوا ،عناوین ،موضوعات ،مفاهیم و نظریههای بیشتری ارائه
میشود ،اما ساختار ،هدف و ویژگیهای سازمان تغییر نمیکند.
تلفیق
براساس این راهبرد ،حس یکپارچگی ایجاد میشود ،گسترۀ وسیعتر مطالعاتی پدید میآید و بین
رشتههای علمی و کل برنامۀ درسی ،پیوند برقرار میشود ،اما تأثیر این رویکرد نیز اغلب محدود است و
برنامههای میانرشتهای فقط از وجودداشتن رنج میبرند.
تحول
راهبرد تحول درعینحال که شامل عناصر دو مدل دیگر است ،فراتر از آنها نیز هست .این رویکرد
نیاز به پرداختن به مسائل جدید از جمله عدالت جنسیتی ،قومیتها ،تکثر فرهنگی ،جهانیشدن،
اخالق ،محیطزیست ،سالمت و سیاست آموزشی را مطرح میسازد .این مسائل ،پرسشهایی را طرح و
تقاضاهایی را مطرح میکنند که در حال حاضر گاهی فقط بهطور ناقص به آنها پرداخته میشود
(تامسون کالین.)791-791 :7933 ،
تفاوت میان مطالعات یکرشتهای و میانرشتهای
تفاوتهایی کلیدی میان رشتهها و مطالعات میانرشتهای وجود دارد .هفت ویژگی مهم از رشتههای
مورد نظر با ویژگیهای مطالعات میانرشتهای در جدول  3م قایسه و مقابله شد .نتیجۀ مقایسه سه
اختالف (شمارۀ  3 ،7و  )9و چهار شباهت (شمارۀ  3 ،3و  )1را نشان میدهد .تفاوتها توضیح میدهند
که چرا استفاده از واژۀ «مطالعات» در مطالعات میانرشتهای مناسب است .شایان ذکر است رشتۀ
فیزیک موسیقی بهعنوان یک دورشتهای ،نوعی میانرشته است .درواقع همانطور که بعدتر توضیح داده
خواهد شد ،مطالعات دورشتهای از متداولترین شکل مطالعات میانرشتهای هستند.
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همانطور که در جدول  3نشان داده شده ،مطالعات میانرشتهای ،مدعی هستۀ شناختهشدهای از
دانش جهانی مانند علم فیزیک نیستند ،اما از دانش رشتهای موجود استفاده میکنند و در تالشاند تا
با یکپارچهسازی ،از آن پیشی بگیرند و فراتر بروند (شمارۀ  .)7همچنین مطالعات میانرشتهای فرایند
تحقیق مخصوص به خود را برای تولید دانش دارند ،اما در زمانهای مناسب میتوان آزادانه از روش
رشتههای دیگر نیز بهره گرفت (شمارۀ  .)3نکتۀ دیگر اینکه مطالعات میانرشتهای مانند رشتههای
مستقل بهدنبال تولید دانش هستند ،اما برخالف آنها این مهم را از طریق فرایند یکپارچهسازی (یعنی
تلفیق دو یا چند رشته با تمرکز بر یک موضوع خاص) محقق میسازند (شمارۀ .)9
جدول  1مقایسۀ رشتههای مورد نظر در مطالعات میانرشتهای
مطالعات میانرشتهای مانند فیزیک موسیقی

یک رشتۀ خاص مانند فیزیک

 .7رشد ادبیات حرفهای با پیچیدگی ،عمق تحلیل ،سطح
پوشش درحالرشد و درنتیجه کاربرد آنها همراه است.
این ادبیات شامل پیچیدگیهای نظری ،برنامۀ مدیریت،
طراح ی تحصیلی ،فرایند تحقیق ،آموزش و سنجش
میشود .مهمتر از همه ،یک بدنۀ مشخص از پژوهش
میانرشتهای از مسائل جهان حقیقی در حال ظهور است.
 .3استفاده از دانش رشتهها که شامل بهکارگیری بینشها،
مفاهیم ،نظریههای مرتبط و شیوههای تولید دانش
یکپارچه است.
 .9تولید دانشی نو و مفاهیم جامعتر ،معنای جدید و
پیشرفتهای نوین.
 .3تشکیل هستۀ دانشی براساس دانش چند رشته
 .3تشکیل اجتماع متخصصان مخصوص به خود
 .1وابستگی عمده به رشتههای دیگر برای مواد بنیادی
خود (مانند :نظریه ،روش و غیره).
 .1در حال آموزش متخصصان آینده در رشتههای قدیمیتر
مانند مطالعات آمریکا و رشتههای جدیدتر مانند مطالعات
فرهنگی از طریق برنامههای ارشد و دکتری و برنامههای
تحصیالت تکمیلی؛ هرچند که دورههای دکتری در حال
پیدایش هستند ،مطالعات میانرشتهای هنوز افرادی با
مدرک دکتری را در رشتههای دیگر بهکار میگیرند.

 .7ادعای حجمی از دانش درمورد موضوعات و موارد خاص
را دارند.

مروری بر رویکردها در تلفیق رشتهها

 .3داشتن روشهایی برای کسب دانش و نظریات بهمنظور
نظمبخشی.
 . 9تالش برای تولید دانش ،مفهوم و نظریات جدید درون
یا در ارتباط با حوزههای همان رشته.
 .3برخورداری از هستۀ مرکزی و مفهومی در هر رشته
 .3داشتن اجتماع متخصصان مربوط به خود
 .1استقالل و تالش برای کنترل حوزههای مربوط،
درحالیکه با دیگر حوزهها ارتباط برقرار میکنند.
 .1آموزش متخصصان آینده در رشتۀ خاص خود برای
دورههای ارشد و دکتری
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تعاریف رایج از مطالعات میانرشتهای دارای مواضع متفاوتی در بهرهگیری از رشتههای متفاوت
هستند و از اینرو تقسیمبندیهای متعددی از سوی صاحبنظران ارائه شده که هریک نوعی از تلفیق و
قرابت میان رشتهها را نشان میدهند .در موضع اول ،رشتهها با یکدیگر ترکیب میشوند .در موضع دوم،
رشتهها و چارچوب رشتهای حفظ ،و میان چند رشته تعامل ایجاد میشود .موضع سوم ،بر تعامل
رشته ها اما با توجه به ایجاد چارچوبی جدید تمرکز دارد .موضع چهارم به رویکرد فرارشتهای و گذر از
رشتهها توجه دارد .تمامی این چهار موضع نوعی از مطالعات میانرشتهای را نشان میدهند که البته
میتوان از آنها با عناوینی نظیر چندرشتهای ،فرارشتهای و غیره نیز یاد کرد .این نوع از تقسیمبندی،
رویکرد محققان و صاحبنظران در رشتههای مختلف را در زمینۀ نوع قرابتی که میخواهند میان
رشتههای مختلف ایجاد کنند ،نشان میدهد.
رویکرد اول :میانرشته از منظر ترکیبی
بهمعنای ترکیبکردن رشتهها و رسیدن به دانشی جدید است .نول معتقد است رویکردی که نتواند
برای ترکیب رشتهها و برابری در استفاده از رشتهها تالش کند ،بهخصوص زمانی که رشتههای دیگر را
از منظر یک رشتۀ اصلی مورد توجه قرار میدهد ،نوعی پژوهش میانرشتهای جزئی و ناقص خواهد بود
(نول .)3337 ،او ترکیب و تلفیق را دارای خصایصی به شرح زیر میداند:
 .7در ترکیب ،رشتهها در چشماندازی جهانی محو میشوند؛  .3ترکیب شامل موضوع یا انواعی از
موضوعات با هدف رسیدن به دانش جدید است؛  .9رویکرد میانرشتهای درصدد ترکیب رشتهها بهمنظور
بهبود یادگیری در چندین رشته و با کاربرد شیوههای رشتهمحور در موقعیتهای واقعی زندگی است؛ .3
ترکیب در تالش بهمنظور باالبردن و فراتررفتن از رشتهها بهسوی بصیرتی پیوستهتر و تنگاتنگ از جهان
است .از این منظر ،ترکیب و اتحاد جزء ذات هستی و بالطبع ذات دانش است .بدینترتیب ،باید با گذر از
رشتهها به کشف این دانش متحد و واقعی دست یافت .درنتیجه پژوهشگر باید دانش را بهمنظور فهم
حقیقت جهان ترکیب کند؛ بنابراین در این رویکرد ،دانش بهعنوان یک کل انتزاعی از طریق بررسی
موضوعات ،تجارب و مسائل بهدست میآید .رویکرد ترکیبی معتقد است دانش موجود ،بهطور سنتی
محدود به رشتهها است و هدفش ایفای نقشی مهم در یادگیری است ،اما از آنجا که رشتهها ارائهدهندۀ
واقعی دانش نیستند ،ضرورت ترکیبکردن دانش و متحدساختن بخشها وجود دارد؛ بهطوریکه نتیجه
باید بیش از جمع این اجزا باشد .نکتۀ دیگر اینکه مطالعۀ میانرشتهای ترکیبی ،زمانی رخ میدهد که
موضوعات تدریس و سؤاالت پژوهش ،رشتهها را به هم متصل کنند .در این رویکرد ،مشارکتها و
نقشهای رشتههای مجزا مشخص هستند و هویت رشتهها حفظ میشود ،اما سؤال مطرحشده مربوط به
یک رشتۀ خاص است (برای مثال ،سؤالی مبنی بر کشف جنبههای منطقی و روانشناختی ارتباطات
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انسانی که ارتباطات انسانی را هم بهلحاظ منطقی و هم بهلحاظ روانشناختی بررسی میکند (التوکا،7
 .)3337با توجه به این سؤاالت باید به بررسی همهجانبه از نظرهای مختلف پرداخت .البته در این نوع
پژوهشها و برنامهها ،هدف دستیابی به دانشی جامع است ،نه یک دانش با ماهیت جدید.
به بیان دیگر ،مطالعۀ میانرشتهای ترکیبی بهمعنای شیوهای از پژوهش توسط تیم یا افرادی است
که اطالعات ،دادهها ،تکنیکها ،ابزارها ،چشماندازها و مفاهیم را با نظریههایی از دو یا چندین رشته
ترکیب میکنند تا فهم بنیانی حاصل شود یا برای مسائلی که راهحلهایشان فراتر از قلمرو یک رشته
است ،راهحل مطمئنی پیدا شود.
رویکرد دوم :میانرشته بهمثابۀ یک رویکرد تعاملی و همکاری میانرشتهای
از آنجا که رشتهمحوری با چارچوب خاص هر رشته در ارتباط است ،تعاریف رایج از میانرشتهای
نیز عموماً این وجه از رشتهمحوری را در کارهای خود حفظ میکند ،یعنی توجه به تعامل رشتهها با
حفظ چارچوب خاص خود .در این زمینه میتوان به چند تعریف اشاره کرد که تمایل به این رویکرد را
نشان میدهند؛ برای مثال:
پژوهش میانرشتهای زمینۀ همکاری و تعامل را فراهم میکند .همکاری و تعامل در بهرهگیری از
یافتههای علوم مختلف بهمنظور حل مسائل ،بهویژه همکاری میان علوم طبیعی و اجتماعی ،بسته به
نوع همکاری است و میتواند از میانرشتهای بزرگ و باارزش یا کوچک و کمارزش تقسیم شود.
میانرشته ای بزرگ همان همکاری علوم طبیعی و اجتماعی است و میانرشتهای کوچک یا کمارزش،
توجه به همکاری بین رشتههای مشابه را نشان میدهد .در این رویکرد ،پژوهش میانرشتهای رویکردی
یک شکل نیست که همواره به یک صورت عمل کند و پیوستاری از رویکردهای طبیعی و اجتماعی را
نشان میدهد (بریدل 3و همکاران .)3379 ،در تعریف دیگری که از همین رویکرد نشئت میگیرد،
پژوهش میانرشتهای به معنای تبادل دانش میان چند رشته است .در این تعریف ،پژوهش میانرشتهای
بهمثابۀ تبادل دانش و استفادۀ رشتههای مختلف از دانشهای یکدیگر است .این امر مستلزم نگاهی
غیرسلسلهمراتبی میان دانشها و رشتهها است (سجادی و همکاران .)7933 ،تعاریف فوق دارای نقاط
مشترکی هستند ،مانند:
 در تمامی این تعاریف ،هدف میانرشتهها حفظ رشتهها و چارچوب رشتهها است .حال آنکه ازمعایب رشتهمحوری این است که انعطاف در استفاده از روشهای متفاوت ،محدود میشود؛
_____________________________________________________________
1. Lattuca
2. Bridle
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 در این تعاریف ،توجه به فرایندها ،مفاهیم ،مهارتها با عناصری بیش از دو رشته با یکدیگرمدنظر است؛
 در این تعاریف ،با توجه به استقالل رشتهها و خبرگان و متخصصان هر رشته ،چندین رشته دررابطهای آگاهانه با یکدیگر تدریس می شوند و در عرصۀ پژوهش نیز استفادۀ آگاهانه از زبان و
روششناسی چند رشته به منظور آزمون یک موضوع یا مسئله ،مورد توجه است؛ بنابراین آنچه
در این رویکرد اهمیت دارد ،یک ترکیب چندرشتهای اما آگاهانه و با محوریت پژوهشگر است؛
 در این تعاریف ،مسئلهمحوری و نیاز به فهم بهتر که ضرورت میانرشتهای را ایجاد میکند،دیده میشود .به عبارتی :مسئله و نیاز  +رشتههای تخصصی = مطالعۀ میانرشتهای
 نکتۀ دیگر اینکه این پژوهشها درصدد دستیابی به اطالعات توصیف ،تحلیل و پیشگوییهایبهتر و بیشتر از تغییرات محیطی و در تالش بهمنظور ارائۀ راهحلهای عملی و ابداعی برای حل
مسائل هستند.
رویکردهای فوق صرفاً میانرشتهای یا چندرشتهای یا تلفیق رشتهای را نشان میدهند .این تعریف
به عمل کنارهمنهادن چندین رشته بدون تالش سیستماتیک اشاره دارد (التوکا.)3337 ،
اختالفهای تعاریف فوق
شایان ذکر است که پژوهشهای میانرشتهای علیرغم داشتن برخی اشتراکها ،دارای اختالفهایی
نیز هستند ،از جمله توجه به اولویت و اهمیت علوم اجتماعی و طبیعی در پژوهش و همچنین تأکید بر
اندازهگیری با ارزشیابی (کمیت یا کیفیت).
دربارۀ میزان تأکید و محوریت در استفاده از علوم طبیعی و اجتماعی ،برای مثال الیال و میجر7
معتقدند که نمیتوان در علوم انسانی به روشی کاربردی در همۀ زمینهها دست یافت ،اما این امر در
علوم طبیعی با چالش کمتری مواجه است .علت هم آن است که در علوم طبیعی میتوان از روشی
مشابه یعنی روش تجربی استفاده کرد (الیال و میجر .)3373 ،البته این ویژگی خصیصۀ پوزیتیویسم
است؛ رویکردی که به وجود قوانین ثابت و قابل شناخت در جهان اعتقاد دارد و معتقد است از آنجا که
در علوم اجتماعی قواعد فیزیک حکمفرما نیست ،دربارۀ آن توافق معرفتشناختی وجود ندارد و در برابر
یک پدیدۀ واحد نظریههای مختلفی برای توصیف و تبیین آن بهکار گرفته میشود .باید شیوهای را برای
اندازهگیری تبیین کرد که قادر به اندازهگیری پدیدههای اجتماعی باشد (توبی.)3373 ،3
رویکرد سوم :میانرشته با چارچوب مفهومی مشخص
_____________________________________________________________
1. Lyall and Meagher
2. Tobi

فصل سوم :مطالعات میانرشتهای ،مفهوم و نظریه 39 
در برابر تعاریف فوق ،یعنی تعامل رشتهها با حفظ چارچوب مفهومی خود ،رویکردهایی نیز هستند
که حفظ چارچوب را قبول ندارند و سعی در ایجاد چارچوبی جدید همراه با روشی خاص ،بهمنظور
بهرهگیری از یافتههای علوم مختلف دارند .نمونهای از این تعریف در ادامه آمده است:
برمبنای این رویکرد اخیر ،میانرشتهای ،مفهومی در تدریس و پژوهش ،و رویکردی است که
موضوعات و سؤاالت را بدون توجه به بنیان رشتهای مشخصی شکل میدهد .در این رویکرد ،یک موضوع
مفهومی مشخص شناسایی ،و نقش آن در رشتهها و حوزههای مختلف بررسی میشود (التوکا.)3337 ،
البته علیرغم وجود این نوع رویکردهای متفاوت در شکلگیری مطالعات میانرشتهای میتوان انواع
تقسیمبندیها را در عمل دربارۀ مطالعات میانرشتهای یافت .در ادامه تعدادی از آنها مرور میشوند.
مروری بر انواع مطالعات میانرشتهای
تقسیمبندی اول
در یک نوع تقسیمبندی میتوان مطالعات میانرشتهای را گونههای متفاوتی از پژوهشی موازی
دانست .با این تعریف ،سه شکل از پژوهش موازی قابلبازیابی است:
 پژوهشی که در محدودۀ تئوری یک رشته انجام میشود .این پژوهش با مسائل ،مفاهیم وروشهای رشتۀ دیگری وارد گفتوگو میشود و درنهایت ،یا بخشهایی از آن رشته را به عاریه میگیرد
یا برخی از اصول رشتۀ خود را بازبینی میکند.
 نوع دیگر پژوهش موازی در چند رشته حول موضوعی مشترک است .در این پژوهش ،رویکردها بایکدیگر مقایسه میشوند و درمورد مسائل ،روشها و نتایج هریک از رشتهها بحث میشود .در اینگونه
پژوهش ،در رشتهها تغییر و تحولی ایجاد نمیشود؛ تئوریها و رویکرد روششناختیشان شکل تازهای
به خود میگیرد و معرفتشناسی و کنششناسی 7آنها نیز بازبینی میشود.
 نوع سوم نیز به پژوهش موازی در چند رشته حول موضوع و پروژهای مشترک بازمیگردد .در اینپژوهش ،رویکردهای مختلف در چشمانداز ایجاد نوعی هماهنگی شناختی و تولید دانشی جدید حول
آن موضوع ،با یکدیگر مقایسه میشود (ونک.)39-33 :7933 ،

تقسیمبندی دوم
همچنین میتوان میانرشتهها را از حیث تعامل بین رشتههای کالسیک به انواع مختلفی تقسیم کرد:
_____________________________________________________________
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در این تقسیمبندی میتوان مطالعات میانرشتهای را حاصل تعاملی دو گونه (عمودی یا افقی)
دانست .مشارکت و همکاری در خصوص موضوعات و پژوهشهای میانرشتهای زمانی عمودی است که
دانش و مفاهیم و روشهای بهکاررفته از رشتههای مختلف و نوع و میزان مشارکت بازیگران و کنشگران
نابرابر و غیرهمسطح است .در رویکرد عمودی ،دانش و مفاهیم و روشهای مختلف رشتهها با یکدیگر
تلفیق می شوند و سطح طولی همکاری و مشارکت در این رویکرد ،بر سطح شایستگی عناصر تلفیقی در
رشته های مختلف داللت دارد که بنا بر موقعیت و شرایط در فرایند تلفیق ،ایفای نقش میکنند
(خورسندی .)13 :7931 ،همچنین زمانی رویکرد میانرشتهای افقی است که دانش و روشهای بهکار
گرفتهشده از رشتههای مختلف و نوع و میزان مشارکت افراد ذینفع در فرایند یک برنامهریزی و
تصمیم محلی و گروههای اجرایی ،مساوی و همسطح باشد (خورسندی.)19 :7931 ،
تقسیمبندی سوم
در طبقهبندی دیگر از مطالعات میانرشتهای که در کار جاکوبسن 7و همکاران آمده ،از «میانرشتگی
یکطرفه» 3و «میانرشتگی هدفگرا» 9سخن گفته میشود .در برخی از پروژههای میانرشتهای ممکن
است رشتهای خاص ،کنترل مؤثری بر انسجام دانش برآمده از سایر رشتهها داشته باشد .نویسندگان
چنین رویکردی را «میانرشتگی یکطرفه» مینامند .از سوی دیگر ،در برخی موارد ،تعامل و توسعۀ
رشتههای مختلف در یک پروژه ممکن است براساس ماهیت موضوع (مسئلهمحور) هدایت شود و این به
معنای میانرشتگی هدفگرا است .رویکردهای یکطرفه به دالیل نظری ،مشکلساز هستند؛ برای مثال،
محدودیتهایی دارند و میتوانند در فرایند تحقیق ،پژوهش را به مرزهای رشتهای خاص از منظر
روششناسی ،معرفتشناسی و هستیشناسی وابسته کنند .چنین وابستگیای موجب میشود تا یک
رشتۀ خاص قدرت بیشتری یابد و احتماالً ایجاد اعتماد در گروه تحقیقاتی با مانع مواجه شود .شایان ذکر
است که همۀ رشتهها در تحقیقات میانرشتهای به یک اندازه و در یک سطح ،منسجم نمیشوند .از
لحاظ حل مشکالت در دنیای واقعی ،نکتۀ اساسی در طراحی مطالعات میانرشتهای آن است که بدانیم
براساس مسئلۀ پیشرو ،آیا به مطالعات میانرشتهای بزرگ یا کوچک نیازمندیم یا خیر؛ برای مثال،
طراحی یک مطالعۀ میانرشتهای بزرگ از ادغام رشتههای علوم طبیعی شروع میشود تا علوم انسانی.
حال آنکه مطالعات میانرشتهای کوچک ممکن است حاصل یکپارچهسازی چند رشته در علوم انسانی
باشد ( .)Stoke et al., 2011شایان ذکر است که طبقهبندیهای دیگری نیز در رویکردهای میانرشتهای
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وجود دارد و در دستهبندیهای دیگر از آنها با عنوان مطالعات میانرشتهای «وسیع و عمیق» یا «باز و
بسته» نام میبرند (خورسندی.)13- 19 :7931 ،
مفهوم مطالعات میانرشتهای بهوسیلۀ فعاالن و منتقدان ،نقد و با آن مخالفت شده است .درواقع
علیرغم تأکید بر تحقیقات میانرشتهای ،روند میانرشتهها طی ده سال گذشته نشان داده که ادغام
رشتههای تحقیقاتی برای مقابله با مشکالت پیچیده و پایدار ،چندان از موفقیت زیادی برخوردار نبوده
است .بهزعم بالسیگر ،7تمام تاریخ تحقیقات یکپارچهشده و منسجم ،معموالً به پروژههایی بازمیگردد که
با انتظارات زیادی آغاز میشوند ،اما در پایان ،پروژهها نتایج ضعیفی به بار میآورند .استیونز و همکاران
نیز معتقدند درحالیکه نیاز به ارتباط بین جوامع زیستمحیطی ،سیاسی و اجتماعی امروزه شناختهشده
و مورد تأکید است ،همچنان «حرفزدن» آسانتر از «عملکردن» است و به بیان دیگر چندان کار عملی
در این حوزه انجام نشده است .ریرز 3و همکاران نیز گفتهاند «اگرچه ماهیت چندرشتهایبودن علم
مدتهاست که شناخته شده است ،بهندرت خروجی و یافتهای از آن حاصل میشود» ( Stock and
 .)Burton, 2011بههرحال مفاهیم کلیدی و مورد اجماعی از این مناظرهها بهدست آمده است.
تقسیمبندی چهارم
تامسون کالین ( )3333aمعتقد است که تمام مطالعات میانرشتهای یکسان نیستند .او اظهار میدارد
که نبود توافق بر سر تعریف مطالعات میانرشتهای نشانگر دیدگاههای متفاوت به پژوهش و آموزش ،نقش
رشتههای علمی و نقش نقد است .جمعی از صاحبنظران (برای مثال ،تامسون کالین 7313 ،و 7333؛
سانتر و هرن7331 ،؛ التوکا3337 ،؛ تامسون کالین .)3333a ،سه شکل اصلی میانرشتهای را عبارت از
«میانرشتهای ابزاری»« ،میانرشتهای مفهومی» و «میانرشتهای انتقادی» دانستهاند.
میانرشتهای ابزاری :رویکردی عملگرایانه است که مبتنی بر پژوهش ،اقتباس روششناختی و
حل مسئله به طور عملی است و در پاسخ به تقاضاهای خارجی جامعه صورت میگیرد .با وجود این،
اقتباس صرف (تنها) برای میانرشتهای ابزاری کافی نیست ،بلکه این نوع میانرشتهای نیازمند تلفیق
است .تمایز اساسی بین میانرشتهای ابزاری و میانرشتهای انتقادی در «هدف» آنهاست .میانرشتهای
ابزاری بهدنبال آن است که مسائل جهان واقعی را حل کند یا اینکه مفروضههای دیدگاههایی را که
میانرشتهای بر آن مبتنی است ،شفافسازی یا آن را نقد کند .میانرشتهای ابزاری را میتوان نتیجۀ
فضای بین رشتههای علمی دانست که به میانرشتههای جدید رهنمون میشود (تامسون کالین،
 .)7333زیستشناسی سلولی ،نمونهای از یک میانرشتهای است که از فیزیک ،شیمی و زیستشناسی
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تشکیل شده است (رپکو« .)93 :7931 ،میانرشتهای راهبردی یا فرصتطلبانه» نیز در خالل سالهای
دهۀ  7333در حوزههای علمبنیان شکل گرفت که رقابت شدید اقتصادی بینالمللی بهویژه در حوزۀ
رایانه ،زیستفناوری ،ساخت و تولید ،و فناوری برتر در آنها دیده میشد .این نوع میانرشتهای
عملگرایانه ،قرائتی دیگر از میانرشتهای ابزاری است که در خدمت اقتصاد سیاسی بازار و نیازهای ملی
قرار گرفت .همچنین این نوع میانرشتهای در جستوجوی پیوند میان مراکز آموزشی مختلف با
یکدیگر و ایجاد پیوند بین مراکز آموزش و جامعه است (تامسون کالین.)3333a ،
میانرشتهای مفهومی :بر تلفیق دانش و نیز اهمیت طرح سؤالهایی که مبنای رشتهای واحدی
ندارند ،تأکید دارد (سالتر و هرن .)7331 ،این برداشت یا مفهوم از میانرشتهای ،اغلب به معنای نقد
فهمهای رشتهای از مسئله است .این مهم درمورد مطالعات فرهنگی ،رویکردهای فمینیستی و پسامدرن
صدق میکند .نمونهای از میانرشتهای مفهومی که مفهوم تلفیقی مورد نظر را نشان میدهد ،عبارت
است از هویت ،مطالعۀ نقش موسیقی رگه در تأیید و تصدیق هویت فرهنگی و سیاسی سیاهان
جامائیکایی پسااستعماری.
میانرشتهای انتقادی :هدف میانرشتهای انتقادی این است که ساختارهای موجود دانش و
آموزش را به چالش بکشد و پرسشهایی دربارۀ ارزش و هدف مطرح سازد .میانرشتهایپژوهان انتقادی،
عملگرایان را بهدلیل ترکیب صرف رویکردهای رشتههای علمی و حمایتنکردن از تحول رشتههای
علمی سرزنش میکنند .میانرشتهایپژوهان انتقادی بهدنبال ایجاد پیوند بین رشتههای علمی بهمنظور
حل مسائل عملی نیستند ،بلکه درصدد تحول و برچیدن مرزهای میان امور ادبی و سیاسی هستند .آنها
موضوعات فرهنگی را در ارتباط با سایر مسائل و جنبهها مطالعه میکنند و از توجه به فرهنگهای سطح
پایین طرفداری میکنند (تامسون کالین 3333a ،به نقل از رپکو.)37-33 :7931 ،
حال پس از آشنایی با مفهوم میانرشتهای و دیدگاههای مختلف پیرامون انواع تعامالت
میانرشتههای کالسیک ،الزم است این مفهوم از سایر مفاهیم مشابه جدا شود .بدینمنظور در این
بخش به سؤال زیر پاسخ داده خواهد شد :تفاوت بین مطالعات میانرشتهای ،دورشتهای،
چندرشتهای و فرارشتهای چیست؟
مطالعات درونرشتهای ،دورشتهای ،چندرشتهای و فرارشتهای
درونرشتهای ()INTRADISCIPLINARY
مطالعۀ درونرشتهای بهزعم آبوت ( )3331به تالشها و فعالیتهای تلفیقی ویژه برای بهکارگیری
همزمان دانش ،مفاهیم و روشهای موجود در یک رشتۀ دانشگاهی یا حوزۀ علمی برای شناخت یا حل
یک مسئله یا موضوع مشخص در آن رشته یا حوزۀ علمی اطالق میشود .استمبر ( )7333مطالعۀ
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درونرشتهای را فرایندی میداند که در آن ،فعالیت میانرشتهای و مقولۀ تلفیق درون یک رشتۀ خاص
صورت میگیرد؛ بنابراین میتوان گفت که در فعالیت درونرشتهای نیز عمل تلفیق صورت میگیرد ،اما
این تلفیق میان دانش ،مهارتها و روشهای چند رشته نیست ،بلکه در درون ساختار ،محتوا و روش
یک رشته است .مطالعۀ درونرشتهای می تواند در قالب خرد یا کالن صورت گیرد؛ برای مثال ،استفاده
از مقولۀ تلفیق و شیوههای آموزشی و برنامههای درسی خاص ،نمونۀ یک عمل درونرشتهای در سطح
خرد است که می تواند توسط یک مدرس و در یک واحد درسی صورت گیرد .در مثالی ملموستر
می توان به آموزش محاسبۀ میانگین واقعی تعدادی رقم در درس دو واحدی آمار دورۀ کارشناسی ارشد
رشتۀ برنامهریزی آموزشی با استفاده از انواع میانگینها مانند میانگین حسابی ،هندسی ،هارمونیک و
غیره اشاره کرد که نمونۀ آموزش و تدریس یک واحد درسی درون رشتهای در سطح خرد را نشان
میدهد (خورسندی .)13 :7931 ،در مطالعات درونرشتهای ،اغلب فعالیتها در حد پارادایمهای
بنیادی و شکلدهندۀ رشتهای موجود انجام میشود .این رویه مستلزم کار جدی در حوزۀ
معرفتشناسی یا پارادایمشناسی است (ونک .)33-39 :7933 ،نمونهای از فعالیتهای درونرشتهای در
سطح کالن میتواند در محیط های آموزشی صورت گیرد؛ برای مثال ،بررسی و مطالعۀ همزمان
متخصصان گرایشهای مختلف رشتۀ علوم تربیتی نظیر برنامهریزی آموزشی ،برنامهریزی درسی،
مدیریت آموزشی ،فناوری آموزشی ،مشاوره و غیره بر مسئلۀ افت تحصیلی دانشجویان در یک ترم
تحصیلی و در یک رشتۀ خاص (خورسندی.)13 :7931 ،
دورشتهای ()BIDISCIPLINARY
مطالعات دورشتهای ،بهزعم پینارینن ( )7931نمونهای از انتقال یکجانبۀ روشها از یک رشته به
رشتۀ دیگر است .نیوول و گرین ( )7333مطالعۀ دورشتهای را فعالیت و فرایندی میدانند که در آن،
یک رشته یا حوزۀ علمی نقش محوری ،مبنایی و زمینهای دارد و رشته یا حوزۀ علمی دیگر دارای نقش
ابزاری و روشی است .به عبارت دیگر ،نگاه به موضوعات رشتهای خاص با ابزارها و دوربینهای یک
رشتۀ دیگر ،پژوهش دورشتهای نامیده میشود (خورسندی .)13 :7931 ،مطالعۀ دورشتهای درواقع
یکی از گونههای اصلی مطالعات میانرشتهای است که در برنامهریزی دانشگاهی برای گسترش
ساختارهای رشتهای کاربرد دارد .به سخن دیگر و در سطح کالنتر تحلیل ،مطالعۀ دورشتهای ،بیشتر
یک گونه و رویکرد میانرشتهای است که بنا بر ضرورتهای کاربردی آکادمیک ،از آمیزش دو رشته یا
گرایشهای علمی موجود شکل میگیرد .درنتیجه سیاستها و فعالیتهای دورشتهای بیشتر
دغدغهه ای آموزشی و دانشگاهی دارند و به ایجاد و گسترش ساختارهای جدید رشته و دانش در
دانشگاه و دپارتمانهای موجود منجر میشوند .سیاست ادبیات یا  Politics of Literatureیکی از
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حوزههای دورشته ای علوم انسانی و علوم اجتماعی است که در آن ،ادبیات از حوزۀ علوم انسانی بهلحاظ
روششناسی و از منظر و زاویۀ دید سیاست بهعنوان رشتهای در حوزۀ علوم اجتماعی با یکدیگر تلفیق
شدهاند .همانطور که دیویس و دلوین ( )3331بیان کردند ،در مطالعات دورشتهای حضور متخصصان
رشتۀ مورد مطالعه در صحنۀ مطالعه و آزمایشگاه ضروری نیست یا اینکه ضرورتی ندارد که کنشگران
دورشتهای ،متخصص در رشتۀ مورد مطالعه حضور داشته باشند (خورسندی.)13-19 :7931 ،
چندرشتهای ()MULTIDICIPLINARY
مطالعۀ چندرشتهای به قراردادن بینشهای دو یا چند رشته در کنار یکدیگر اشاره دارد؛ برای مثال،
این رویکرد در دورهای بهکار میرود که مربیان از رشتههای مختلف به ارائۀ دیدگاههای خود درمورد
عنوان دوره دعوت شدهاند ،اما هیچ تالشی برای یکپارچهسازی بینشهای تولیدشده توسط این
دیدگاهها صورت نمیگیرد .متأسفانه افراد ناآگاه و آنهایی که خارج از این حیطه فعالیت دارند ،اغلب
بهطور غلط ،مطالعات میانرشتهای و چندرشتهای را بهعنوان مترادف بهکار میبرند که سبب ابهام
بیشتر میشود .بهزعم جو موران« ،در اینجا رابطۀ بین رشتهها فقط بهخاطر نزدیکی آنهاست و هیچ
یکپارچهسازی حقیقی بین آنها اتفاق نمیافتد»؛ بنابراین پژوهشهای چندرشتهای «شامل بیش از یک
رشته میشوند که هر رشته سهم جداگانهای را ارائه میکند» (.)National Academies, 2005: 27
در تعریف دیگر میتوان مطالعات چندرشتهای را محصول کنار هم قراردادن بصیرتهای دو یا چند
رشتۀ علمی دانست؛ برای مثال ،ممکن است فرد درسی را بیابد که در آن از چند مربی از گروههای
آموزشی مختلف خواسته میشود که دیدگاه رشتهای خود را دربارۀ موضوع درسی به سبکی سریالی
ارائه دهند .در این فعالیت ،مربیان تالش نمیکنند تا بصیرتهایی را که بهوسیلۀ دیدگاههای آنها
بهوجود آمده ،در قالب یک فهم میانرشتهای نسبت به موضوع مورد مطالعه تلفیق کنند .همانگونه که
جو مورن ( )3333اشاره میکند ،در این حالت ارتباط بین رشتههای علمی ،صرفاً نوعی «مجاورت»
است و هیچ «تلفیقی» بین آنها بهوجود نمیآید؛ بنابراین بین مطالعات میانرشتهای و مطالعات
چندرشتهای ،تفاوتهایی هم بهلحاظ مکانیسم فرایند پژوهش و هم بهلحاظ محصول پژوهش وجود
دارد (راجرز و همکاران 3333 ،به نقل از رپکو.)97-93 :7931 ،
همچنین درست است که مطالعۀ چندرشتهای از کنار هم قرارگرفتن تحلیلها شکل میگیرد و
موجب غنای اطالعات میشود ،ولی تفاوتها و محدودۀ هریک از دیدگاهها به قوت خود باقی است.
همچنین ممکن است مخاطب از افزایش اطالعات رضایت داشته باشد ،اما چیز مهمی عاید هیچیک از
رشتههای مورد نظر نمیشود .آنها هیچ تغییری نکردهاند و مسئله ،مفهوم یا روش جدیدی در آنها
بهوجود نمیآید .از طرفی ،از آنجا که جمعآوری دانشهای تولیدشده در درون پارادایمهای کموبیش
عظیم ،کار سادهای نیست ،مخاطب بههیچ وجه قادر نیست جایگاه خود را در این میان بیابد .او از هیچ
ترکیبی سود نمیبرد و دغدغهاش نحوۀ تلفیق دانشها با یکدیگر است (ونک.)37 :7933 ،
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درواقع میتوان گفت پژوهش چندرشتهای ،ما را فراتر از یک رشته واحد میبرد تا به حل مسائل
اجتماعی بپردازیم؛ فرایندی که به رشتههای مختلف مرتبط است .از این منظر ،پایه و اساس رشتهای
مانند اقتصاد برای حل یک مشکل ممکن است به چندین رشتۀ دیگر بازگردد .اگرچه همۀ رشتهها در
یک فرایند چندرشتهای قصد خدمت به رشتۀ مبنا و پایه را دارند ،همۀ آنها در جایگاه خود باقی
میمانند ()Nicolescu, 1997؛ بنابراین در حل یک مشکل ،هرکدام از رشتهها در مطالعۀ چندرشتهای،
بهتنهایی یک رشته هستند و حتی اگر مرز میان رشتهها کمرنگ شود تا جریان اطالعات بین رشتهها
به حرکت درآید ،باز هم در فرایند چندرشتهای پس از پیداشدن پاسخ ،بار دیگر مرز میان رشتهها
پررنگ میشود (.)Colins, 2002
بنابراین همانطور که آگسبرگ ( ،)3333نیز میگوید ،مطالعۀ چندرشتهای ،رویکردی
تلفیقی/غیرتلفیقی میان رشته هایی است که در آن ،هر رشته نقش و موقعیت مستقلی دارد و همواره
هویتهای معرفتی و روش رشتهای خود را حفظ میکند ،ولی فعالیتها و نتایج کار به مسئله و
موضوعی معطوف است که رشتههای دیگر در حال بررسی و مطالعۀ آن هستند؛ بنابراین فعالیتهای
چندرشتهای میتوانند بهطور مستقل و غیرتلفیقی یا در کنار هم و بهگونهای تلفیقی صورت پذیرند
(خورسندی .)13 :7931 ،استمبر ( )7333پروژۀ تبارشناختی یا باستانشناختی را نمونۀ مناسبی برای
تبیین و توصیف مطالعات چندرشتهای میداند .از نظر او ،در بخشی از فرایند یک تحقیق
باستانشناختی ،باستانشناسان که خود صاحبنظرانی چندرشتهای و چندمهارتی هستند ،برای
پیبردن به قدمت یک شیء یا سنگواره ،از متخصصان سایر رشتهها از قبیل خاکشناسی ،هواشناسی،
تاریخ ،زیستشناسی ،گیاهشناسی ،انسانشناسی ،مردمشناسی ،جامعهشناسی و دهها تخصص دیگر
استفاده میکنند .طی این فرایند ،هریک از متخصصان بهطور مستقل و جداگانه دربارۀ سنگواره کار
میکنند و در پایان ،بررسیها و یافتههای آنان در فضایی جمعی بررسی و تجزیهوتحلیل میشود و
نتیجهگیری فعالیت چندرشتهای اعالم میشد (خورسندی.)37 :7931 ،
به بیان دیگر ،مطالعات چندرشتهای ویژگیهای رشتههای دانشگاهی مختلف را در یک تحقیق
موضوعمحور و در یک زمینۀ مطالعاتی به دور هم جمع میکنند .اگرچه محققان بهدنبال اشتراک دانش
و مقایسۀ نتایج مطالعات هستند ،هیچ تالشی برای عبور از مرزهای رشتهها یا ایجاد رشتهای یکپارچه و
جدید ندارند .هر رشته میتواند دیدگاه حرفهای خود را درمورد مسئلۀ مورد بحث مشارکت دهد؛
بنابراین میتوان گفت میزانی از هماهنگی میان رشتههای مطالعاتی وجود دارد .درواقع برخی معتقدند
تحقیقات چندرشتهای با هم هماهنگ هستند ،اما یکپارچه نیستند .بااینحال برخی دیگر نیز معتقدند
که هماهنگی وجود ندارد ،بلکه ادغام در سطح پایینی انجام میگیرد (.)Stock and Burton, 2011
پس میتوان گفت که در مطالعات چندرشتهای ،موضوع مورد مطالعه از زوایای مختلفی بررسی
میشود و از دیدگاههای رشتهای مختلفی استفاده میشود .بااینحال دیدگاههای رشتههای مختلف و
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یافتههای گوناگون با یکدیگر منسجم و ادغام نمیشوند .حال آنکه در رویکرد میانرشتهای ،از یک سو
دیدگاه نظری ،مفهومی و روششناسی منحصربهفردی ایجاد میشود و از سوی دیگر نتایج مطالعۀ
میانرشتهای درمورد یک مشکل معین منسجمتر و هماهنگتر میشود (هیمریکس و بسالر.)3337 ،

تصویر  1تفاوتهای بین مطالعات چندرشتهای و میانرشتهای

مطالعات میانرشتهای و بهطور خاص دورشتهای رویکردها و بینشهای دو رشته ( )A+Bرا
برای یک مشکل مشترک در راستای ساخت یک مفهوم جامعتر یکپارچه میکنند (تصویر .)1
مطالعات چندرشتهای از بینشهای دو رشتۀ مختلف ( )A+Bبرای یک مشکل مشترک استفاده
میکنند ،اما یکپارچهسازی بینشها و دیدگاهها انجام نمیگیرد.
انواع مطالعات چندرشتهای
طی سالها ،شاخصهای مختلفی برای توصیف مطالعات چندرشتهای (،)Glänzel et al., 1999
مطالعات دورشتهای ( )Porter and Chubin, 1985و مطالعات میانرشتهای ( McCain and Whitney,
 )1994ایجاد شده است .این شاخصها در مقایسه با آنچه بهطور طبیعی مرتبط با یک رشته یا با دانش
طبقهبندی شده و زمینههای تحقیقاتی متعدد وجود دارد ،تعریف میشوند .چنین طبقهبندی متعارفی از
رشتهها جهانبینی ما را نشان میدهد که در آن« ،زمینههای طبیعی و مسلط» مختلف را تشخیص
میدهیم و رشتهها را براساس آنها سازماندهی میکنیم (هیمریکس و بسالر)3337 ،7؛ بنابراین میتوان
از دستهبندیهای متعددی در سازماندهی به انواع مطالعات میانرشتهای و چندرشتهای نام برد:
 در دستۀ اول ،فعالیتهای چندرشتهای مطالعاتی قرار دارند و عمدتاً در دپارتمانهایآموزشی و در دانشگاهها تجلی مییابند .مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان از این دست هستند.
_____________________________________________________________
7. Besselaar and Heimeriks
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 دستۀ دوم از مطالعات چندرشتهای را چندرشتهای تصمیمساز نامیدهاند .امروزه اهداف وسیاستهای تحقیقاتی چندرشتهای اولویت را به شناخت و حل آن دسته از مسائلی میدهند
که در فوریت و ضرورت بررسی قرار دارند و نه ترسیم چشماندازهای راهبردی و بنیادین.
 دستۀ سوم مطالعات چندرشتهای به فعالیتهای حرفهای مشهورند .بسیاری از فعالیتهایحرفهای مانند تعلیم و تربیت ،تجارت و بازرگانی و فعالیتهای بهداشتی و خدمات پرستاری در
این دسته قرار میگیرند .همکاری چندرشتهای میان گروههای حرفهای مانند مددکاران
اجتماعی ،پزشکان عمومی و روانپزشکان در مسائلی نظیر توانبخشی بیماران قلبی ،در این
دسته هستند (خورسندی.)33-39 :7931 ،
مطالعات چندرشته ای معموالً یا مستخرج از پروژه هستند یا فرایندی برای حل مشکل را در خود
دارند .اما انواع پروژههایی که در این دسته قرار میگیرند ،اغلب در سطح تحقیقات میانرشتهای باقی
میمانند .یوترکمپ و ولک 7معتقدند باید تا حصول رویکرد چندرشتهای موفق پیش رفت؛ رویکردی
چندرشتهای که درست مانند رویکرد میانرشتهای مبتنی بر هماهنگی باشد (استاک و همکاران،
 .)3377نمونۀ جدیدی از تحقیقات چندرشتهای که به تحقیقات مستخرج از پروژه بازمیگردد،
مطالعاتی در زمینۀ کمربند سبز شهری و پایداری منطقهای

است .کمربند سبز شهری یا Greenway

یک نوار از زمینهای بکر در نزدیکی منطقۀ شهری است که برای استفادههای تفریحی یا حفاظت از
محیطزیست کنار گذاشته میشود .این مسیر میتواند شامل جادۀ دیدنی هم باشد و اگرچه بیشتر در
مناطق شهری است ،در مناطق روستایی ،برای مثال در  ،Monadnock-Sunapee Greenwayیعنی
مسیر پیاده روی در جنوب نیوهمپشایر نیز وجود دارد .آترکمپ و ولک و همچنین پنا 3و همکاران از این
مطالعه بهعنوان یک تجزیهوتحلیل چندرشتهای نام بردهاند که به سیاستگذاری در حوزۀ پایداری
منطقهای توجه دارد (هیمریکس و بسالر.)3337 ،
فرارشتهای ()TRANSDISCIPLINARY
مطالعۀ فرارشتهای بهمعنای کاربرد نظریهها ،مفاهیم و روشها در میانرشتهها با هدف ایجاد یک
ترکیب فراگیر است .در این رویکرد ،ارتباط میان رشتهها نهفقط تعامل ،بلکه فراتررفتن از یکدیگر است
(برای مثال ،استفاده از نظریۀ انتخاب طبیعی یا زیستشناسی تکاملی در بررسی رفتار اجتماعی)
(التوکا .)3337 ،این رویکرد مبتنی بر این اعتماد است که نظامهای طبیعی و اجتماعی ،ساختارها و
_____________________________________________________________
1. Uiterkamp and Vlek
2. Pena
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روابط مشترک دارند؛ بنابراین در این پژوهش به همکاری رشتهها توجه نمیشود ،بلکه روشها ،مفاهیم
و نظریههای یک رشته ،مبنای تفسیر ،تعریف و مطالعۀ رشتههای دیگر قرار میگیرد.
مطالعات فرارشتهای احتماالً مطلوبترین و درعینحال دشوارترین شکل تحقیق یکپارچه است.
بعضی از محققان هنوز نمیدانند آیا در همۀ موارد مطالعۀ فرارشتهای بهدست میآید یا خیر؛ برای مثال،
پائول 7معتقد است که این به میزان الزامات تحقیق بازمیگردد؛ الزاماتی که تعیین میکند مطالعۀ
فرارشتهای تا چه اندازه توسعه یابد .ترس و همکاران نیز معتقدند که علیرغم داشتن هدف« ،تحقیقات
فرارشتهای یک استثنا هستند و حتی بین رشتههای علوم انسانی نیز بهندرت اجرایی میشوند» .چنین
مطالعاتی بهدنبال فراتررفتن از دیدگاههای یک رشته هستند (استاک و همکاران.)3377 ،
گیبونز و همکاران ( )7333اصطالح فرارشتهای را در روشی متفاوتتر بهکار بردهاند .از دیدگاه آنها،
رویکرد میانرشتهای با صورتبندی گسترده اما منسجم در واژهشناسی بهگونهای که بتواند چندین
رشته یا یک روششناسی مشترک را بهوجود آورد ،نوعی رویکرد فرارشتهای است .حال آنکه در رویکرد
فرارشته ای ،یک گام جلوتر است و فهم نظری مشترک و تعامالت دوسویۀ رشتهها از نظر
معرفتشناختی حاصل میشود .از این منظر ،رویکردهای فرارشتهای یک نظریۀ همسان یا اتحادی
نظری هستند (هیمریکس و بسالر.)3337 ،
همچنین میتوان نمونههایی از مطالعات فرارشتهای را یافت که رویکردهای بسیار متفاوتی در قبال
رشتههای دیگر بهکار میبرند .شکلی از رویکرد فرارشتهای وجود دارد که بهدنبال «ایجاد یک سیستم
کامل دانش» است و کامالً «فراتر از رشتهها» پیش میرود (نیکولسکو .)3331 ،3بیسارب نیکولسکو
( ،)3331فیزیکدان کوانتوم ،در حال انسجام علمی و فلسفی برای رسیدن به «همبستگی دانش در
قالب یک وجود واحد است»؛ برای نمونه از نظر او ،مطالعات فرارشتهای به متخصصان سالمت عمومی
کمک میکند تا بهدنبال ارتقای فهم از بیماری بهمثابۀ پدیدهای از ساختمان یکپارچۀ بدن و در تجمیع
با ذهن و روح باشند؛ بهگونهای که کل موجودیت انسان بهطور یکپارچه درنظر گرفته شود.
در شکل دیگر ،پدیدۀ فرارشتهای بهدنبال «حل مشکالت فرابخشی» است و در آن ،پژوهش روی
یک مسئلۀ بزرگ یا زمینۀ کلی مانند «یک شهر» یا «پایداری بومی» متمرکز میشود؛ بنابراین چندین
مسئلۀ پیچیده در این حوزه وجود دارد که رفع آنها نیازمند همکاری میان ترکیبی از عوامل و
کارگزاران ،رشتهها ،حرفهها و بخشهای دیگر جامعه است .به گزارش کلین ( ،)3373در آمریکا
مطالعات فرارشتهای بهعنوان شکلی از «پژوهشهای میانرشتهای متعالی یا برتر» تعریف میشود.
_____________________________________________________________
1. Pohl
3. Nicolescu
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پس از ارائۀ تعریف هریک از مفاهیم ،نمودار  3میتواند در روشنترکردن موضوع بحث مفید باشد.
این نمودار درجه و میزان همکاری میان رشتههای مختلف را نشان میدهد.

تصویر  3مفاهیم مهم در تحقیقات میانرشتهای
منبع :کلین3373 ،

در جدول  9نیز به برخی تفاوتهای بین مفهوم میانرشتهای با اصطالحات مشابهی مانند
چندرشتهای ،دورشتهای و فرارشتهای اشاره شده است:
جدول  9تفاوت میان مطالعات دورشتهای ،چندرشتهای ،میانرشتهای و فرارشتهای
مفاهیم
رشتهای
دورشتهای
چندرشتهای یا تعدد
رشتهای

میانرشتهای

فرارشتهای

عملکرد
دامنهای از پژوهشهای علمی که دارای جامعهای از متخصصان ،فعالیتها،
مفاهیم ،مهارتها و روشهای پژوهش متفاوت هستند.
جابهجایی قوانین ،مفاهیم و روشها از یک رشته برای هدف خاص در رشتهای دیگر.
گردهمآوردن رشتههای متفاوت برای کارکردن روی یک مشکل /هدف مشترک،
اما بدون یکپارچهشدن دیدگاههای رشتههای مختلف.
رویکردی التقاطی که رشتههای مختلف را برای حل مشکالت پیچیده ،احاطه بر
روشها ،روشها و دیدگاههای جهانی با یکدیگر یکپارچه میکند .رویکرد میانرشتهای،
شیوهای تعاملی ،گویا ،اطالعاتمحور و کلنگر از اندیشیدن است .رویکرد میانرشتهای
برای حل مشکالتی که باید حل شوند ،بسیار انعطافپذیر و سازگار است.
دستیابی به مجموعۀ مشترکی از قوانین ،روش ها (بدیهیات) و یکپارچگی و
همکاری تمامی سطوح دانش در راستای یک هدف مشترک.

منبع :فاتحی راد و همکاران7933 ،

تفاوت مطالعات میانرشتهای با مطالعات فرارشتهای و چندرشتهای
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واژۀ میانرشتهای از سال  7313توسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در فرانسه وضع ،و پس
از آن دچار نوعی دگردیسی (تحول) شد .این سازمان بین شیوۀ تولید دانش چندرشتهای ( ،)multiتکثر
رشتهای ( ،)pluralمیانرشتهای و تکرشتهای تمایز قائل شده است .طبق نوعشناسی ارائهشده توسط
این سازمان ،اساسیترین تمایز بین چندرشتهای و میانرشتهای وجود دارد .رویکرد چندرشتهای
دیدگاههای رشتههای علمی را در مجاورت با یکدیگر قرار میدهد .رشتههای علمی با زبانهای
جداگانهای دربارۀ یک مسئلۀ مورد عالقۀ مشترک سخن میگویند .با وجود این ،وضعیت موجود
رشتههای علمی به چالش کشیده نمیشود و عناصر مجزای هریک از رشتههای علمی ،هویت اصلی
خود را حفظ میکنند .در مقابل ،رویکرد میانرشتهای دادهها ،مفاهیم ،نظریهها و روشهای مجزای
رشتههای علمی را تلفیق میکند تا فهمی میانرشتهای از یک مسئلۀ پیچیده یا پرسش علمی حاصل
شود (تامسون کالین و نیوول 7331 ،به نقل از رپکو.)93-93 :7931 ،
تفاوت بین مطالعات میانرشتهای و فرارشتهای نیز بهدلیل رویکردهای متفاوت آنها در مواجهه با
رشتههای گوناگون است .مطالعات میانرشتهای بهطور عمده شامل دیدگاهها ،بینشها ،مفاهیم،
نظریهها ،دادهها و شیوههای چندرشتهای است که طی یک فرایند یکپارچهسازی ،به مفهومی جامعتر
تبدیل می شود و به ارائۀ راهکاری برای یک مسئلۀ خاص آن هم در قالب یک دیدگاه و روش و نه صرفاً
یک طبقهبندی از مسائل میرسد .درواقع ،مطالعۀ میانرشتهای از یک فرایند جامع پژوهشی که مباحث
یک رشته را در ذیل خود دارند ،بهره میجوید .همچنین پدیدۀ میانرشتهای بر یکپارچهسازی در طول
رشته ها تمرکز دارد؛ بنابراین این حیطه پذیرای صداهای خارج از محیط دانشگاهی (برای نمونه،
دیدگاههای افراد ذینفع) نیز هست.
همچنین میتوان گفت تفاوت بین مطالعات میانرشتهای و مطالعات فرارشتهای در رویکردهای
متفاوت آنها به رشتههای علمی است .مطالعات میانرشتهای اساساً بر دیدگاهها ،بصیرتها ،دادهها،
مفاهیم و نظریههای رشتههای علمی از این جهت تکیه دارند که یک فهم میانرشتهای دربارۀ یک
مسئلۀ خاص به دست آورند ،نه دربارۀ طبقههایی از مسائل مشابه .اما رویکرد فرارشتهای عبارت است از
کاربرد نظریهها ،مفاهیم یا روشها در سراسر رشتههای علمی و با نیت ایجاد یک ترکیب گسترده
(التوکا 3337 ،به نقل از رپکو .)93-93 :7931 ،رویکرد فرارشتهای مانند رویکرد میانرشتهای نشانگر
پژوهش مشارکتی و حل مسئله است ،اما برخالف رویکرد میانرشتهای ،هم مرزهای رشتههای علمی را
در هم مینوردد (مرز میانرشتهها را برمیدارد و آنها را به هم پیوند میزند) و هم بخشهای مختلف
جامعه را با دربرگرفتن حوزههای دولتی و خصوصی به یکدیگر مرتبط میسازد.
به بیان دیگر ،رویکرد فرارشتهای از این جهت با میانرشتهای متفاوت است که در آن ،نظریهها،
مفاهیم یا روشهای یک رشتۀ علمی اقتباس نمیشوند تا در سایر رشتههایی که به حل همان مسئله
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عالقهمند هستند بهکار روند ،بلکه نظریهها ،مفاهیم یا روشهایی بهکار میروند که فراتر از رشتههای
علمی هستند و بنابراین در حوزهها و زمینههای زیادی کاربرد دارند .نمونهای دیگر از رویکرد
فرارشتهای ،زیست-جامعهشناسی است که اصول انتخاب طبیعی و زیستشناسی تحولی (تکاملی) را
برای مطالعۀ رفتار اجتماعی حیوانات بهکار میبرد .در مطالعات فرارشتهای ،یک مسئله یا درونمایه
مانند «شهر» یا «توسعۀ پایدار» به کانون عالقهمندی مبدل میشود .چنین مسائل پیچیده و فراکالنی
مستلزم مشارکت بین ترکیبی چندگانه از رشتهها و تخصصهای مختلف و همچنین بخشهای اجتماع
است (تامسون کالین 3339 ،به نقل از رپکو .)93 :7931 ،در جدول  ،3تفاوت میان مطالعات
میانرشتهای ،فرارشتهای و چندرشتهای آمده است .همانطور که در جدول مشخص است ،مربعهای
کامالً رنگی نشان می دهد از منظر اجماع نظرات ،این جزء باید در مراحل تحقیق باشد .مربعهای
نیمه رنگی هم نشانۀ آن است که جزء مورد نظر ،در انواع تحقیقات از منظر برخی محققان باید باشد ،اما
برخی معتقد به غیرضروریبودن آن هستند و بعضی دیگر نیز آن را در موارد خاصی الزم میدانند.
براساس این نمودار ،در مطالعات میانرشتهای ،چندان هم ضروری نیست که نظریه و رشتۀ جدیدی
شکل گیرد ،حال آنکه در رویکردهای فرارشتهای حتماً باید چنین باشد .شاید این نکته مهمترین تفاوت
بین این دو اصطالح است .مطالعات چندرشتهای ،مسئلهمحور هستند که نکتۀ مشابهی در هر سه مورد
است؛ بنابراین تا بدین جا هر سه را میتوان روندی چندرشتهای دانست؛ به این معنی که در هر سه،
مشارکت دانشهای متنوع دیده میشود (استاک و بُرتون.)3377 ،
جدول  4تفاوت میان مطالعات میانرشتهای ،چندرشتهای و فرارشتهای
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الزامات ،مشوقها و محرکها در شکلگیری و توسعۀ میانرشتهای
بحث میانرشتهای از جمله مباحثی است که در پاسخگویی به نیازهای شناختی و اجتماعی جدید
انسان از طریق خلق و تکوین رشتههای جدید شکل گرفته و بیش از سه دهه از ورود آن به عرصههای
آموزش عالی و نظریهپردازی درمورد آن نمیگذرد؛ بنابراین ابعاد و زوایای محرکات آن در جامعۀ علمی
بهدرستی واکاوی نشده است (شهامت و همکاران .)7933 ،میتوان پژوهشهای متعددی را یافت که به
بحث دربارۀ ضرورت و الزامات توسعه و گسترش مطالعات میانرشتهای پرداختهاند؛ برای مثال خط سیر
یا روند کنونی پژوهش میانرشتهای در گزارش فرهنگستان ملی علوم آمریکا در سال 3333
مستندسازی شده است .گزارش مذکور که با عنوان «تسهیل پژوهش میانرشتهای» منتشر شده ،بر
چهار انگیزه یا محرک عمده در راستای شکلگیری و توسعۀ پژوهش میانرشتهای امروزی تأکید میکند:
 پیچیدگی ذاتی طبیعت و جامعه؛ تمایل به تحقیق دربارۀ مسائل و پرسشهایی که به یک رشتۀ علمی واحد محدود نمیشوند؛ نیاز به حل مسائل جامعه؛ قدرت فناوریهای نوین (تامسون کالین.)33-13 :7933 ،همچنین فرهنگستان ملی علوم بهمنظور تسهیل پژوهش میانرشتهای ( )3333پیشنهادهایی هم
برای انجامدادن تغییر تحولی و هم برای گامهای افزایشی-تدریجی ارائه کرده است .تغییر تحولی مستلزم
رویکردهای سریع و قطع فعالیتها و ساختارهای موجود است؛ بنابراین تغییر چشمگیر میتواند نتیجۀ
گامهای ساده نیز باشد .سی ( )3333اظهار میدارد که بهطورکلی اصالحات اساسی و دگرگونساز
معمول نیستند و تغییر در جهات آکادمیک بهآرامی و بهتدریج و از طریق فرایندهای تکراری صورت
میگیرد .هاوارد گاردنر ( )3333نیز براساس مطالعات موردی که در موقعیتهای مختلف انجام داده به
نتیجه مشابهی دست یافته است .به نظر او ،تغییرات اغلب از چرخش آرام و حتی تقریباً غیرقابلتشخیص
دیدگاهها حاصل میشود ،نه از طریق تجلیات ناگهانی .تغییرات بهظاهر ناگهانی ،بر فرایندهای ظریف و
مالیمتری استوارند که در طول زمان شکل میگیرند .عالوه بر این ،نشاندن شیوۀ پیچیدۀ تفکر دربارۀ
یک موضوع بهجای یک شیوۀ سادۀ تفکر دربارۀ آن کار سادهای نیست .از نظر گاردنر ،تغییرات سادهتر
ذهن ،تمایل دارند که از تغییرات پیچیده پیشی بگیرند .در دانشگاههای دوک و کالیفرنیای جنوبی نیز
تغییر میانرشتهای در طول دورههای زمانی طوالنی همراه با فعالیتهای خودارزیابی و چرخههای
گوناگونی از برنامهریزی توسعه یافته است (تامسون کالین.)793-793 :7933 ،
در تحقیق دیگری با عنوان «راهبردهای عملی برای افزایش مشارکت در میانرشتهای در مطالعات
آموزش و اعصاب» درمورد الزامات توسعۀ میانرشتهای در این دو رشته ،مواردی بیان شده است .در این
تحقیق آمده است که تفکر میانرشته ای ،هسته و قلب فهم کلی مسائل پیچیده است .در این تحقیق
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چند مورد بهعنوان ملزومات توسعه و افزایش میانرشتهای در حوزۀ آموزش و اعصاب (
 )educational studiesپیشنهاد شده که تا حد زیادی کلی است و برای تمامی رشتهها کاربرد دارد:
 خلق یک زبان مشترک و واژهنامۀ مفهومی مشترک؛ ایجاد و توسعۀ برنامههای درسی برای دانشجویان دو یا چند رشتۀ پایه؛7
 -ایجاد و توسعۀ سازمانهای تحقیقاتی مرتبط با دو یا چند رشتۀ پایه و ترکیبشده (نوری .)3379 ،

Nero

الزامات توسعۀ مطالعات میانرشتهای در محیط دانشگاهی
 اهمیت زبان رشتهعالوه بر فراهمکردن نقشۀ شناختی مورد نیاز برای دانشجویان در یک رشته باید واژههای
اختصاصی و منحصربهفرد آن نیز آموزش داده شود .درواقع ،همانطور که آموزش روشها ،رویهها و
مفاهیم (که بدون زبان نمی توانند تدریس شوند) اهمیت دارد ،توجه به زبان و اصطالحات فنی رشتهها
نیز مهم است .اما حتی در رشتههایی نیز که بهطور طبیعی گروهبندی میشوند ،تفاوتهای زیادی در
زبان وجود دارد؛ برای مثال ،زبان حسابداری با زبان مدیریت ،مالی یا قانون بسیار متفاوت است .در
رشتههایی که معموالً با هم گروهبندی نمیشوند ،این تفاوتها برجستهتر و نمایانتر است؛ برای مثال،
زبان حسابداری بسیار متفاوت با زبان شیمی یا تاریخ است.
این تفاوت در زبان سبب بروز چالشهای معرفتشناختی و همچنین عملی برای دانشجویان و
استادان میشود؛ برای مثال بعضی از واژههای آموزشی مشابه حتی دارای مفروضات متفاوتی است؛ مثالً
معنای «جرم» برای یک فیزیکدان با یک مهندس یا معمار متفاوت است؛ بنابراین میتوان انتظار
داشت که تفاوت در درک مفاهیم نظری گسترده است (فیرابند .)7339 ،در دانشگاه میانرشتهای که
دانشجویان در آن با گستردگی و عمق مواجه هستند ،ممکن است نیاز به آموزش زبان رشتههای
متفاوت وجود داشته باشد .چهبسا در صورت انجامنگرفتن این مهم ،آموزشهای نامناسب برای
تحصیالت تکمیلی درنظر گرفته شود.
 ایدهمحوری/مسئلهمدارییکی از ویژگیهای اصلی مورد نیاز برای موفقیت در تحقیق میانرشتهای ،ایدهمحوری یا
مسئلهمداری است (پتری .)7311 ،پروژه های مهم تحقیقاتی به یک مسئلۀ کلیدی نیاز دارند و بدون
آن ،شکست یا رهاکردن پروژه تقریباً قطعی خواهد بود .براساس شواهد ،بیش از  33درصد از
همکاریهای میانرشتهای با شکست مواجه میشوند (کزار3333 ،؛ دوز .)7331 ،در رشتههای مستقل
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و سنتی ،مسئلهمحوری موضوعی حیاتی نیست .ایدههایی که اقتصاددانان ،مهندسان یا روانشناسان
بهعنوان اولویتهای مهم درنظر میگیرند ،غالباً در یک فرایند فیلترشدن اولویتهای پیشرو انتخاب
میشوند و معموالً مسائلی که از پشتوانۀ ضعیف اندیشهای برخوردارند ،فیلتر میشوند .اما مسائل مهم به
اولویتهای حیاتی تبدیل میشوند و در مرکز تحقیق و یادگیری ،دربارۀ آنها تحقیق صورت میگیرد و
تدریس میشوند ،اما رویکردهای میانرشتهای به این شکل کار نمیکنند .درواقع ،نقشههای مختلف
شناختی و واژگانی مرتبط با رشتههای متعدد و مشارکتکننده در مطالعات میانرشتهای وجود دارند
(مسائل آموزشی که مفهوم ایدهمحوری یا مسئلهمداری را بهتر نشان میدهد و برای موفقیت
میانرشته ای اهمیت دارد) .درواقع مهم است که دانشجویان در مطالعات میانرشتهای دورههای
کارشناسی پس از فارغ التحصیلی قادر به تشخیص یک مسئلۀ محوری یا ایدۀ مهم و مرکزی از میان
مسائل با اولویت کمتر باشند.
 عالقه به رشتهها یا تخصصهای گوناگوندانشجویان معموالً میخواهند رشته ای را مطالعه کنند که در آن استعداد دارند .حال آنکه اگر
مطالعات میانرشته ای اجباری باشد ،ممکن است دانشجویانی که در یک حوزه از پتانسیلی برخوردار
نیستند یا تخصص کمی در آن دارند ،مجبور به ادامۀ تحصیل در حوزۀ میانرشتهای باشند .از سوی
دیگر در ادبیات میانرشته ای ،تأکید بر آن است که عالقه و استعداد در مطالعات میانرشتهای حائز
اهمیت است و درواقع «اگر شرکتکنندگان در آن زمینۀ خاص مستعد نباشند ،تالشهای میانرشتهای
بهندرت نتیجه میدهد و اثرگذار است» (پتری .)7311 ،جانستون معتقد است کارشناسان یا متخصصان
یک رشته «الگوهای معنادار در حوزههای تخصصی خود را بهتر از غیرکارشناسان» درک میکنند.
همچنین آنها از اصول مبتنی بر نظم بهطور وسیعتری برای حل مشکالت بهره میگیرند ،سریعتر و
دقیقتر کار میکنند ،بهتر نظارت میکنند و بهراحتی معانی دادهها ،و داشتن حافظۀ کوتاهمدت و
بلندمدت را درک میکنند (جانستون.)3339 ،
شایان ذکر است که بهلحاظ عملی ،نه یک رشتۀ متمرکز و نه وسعت روابط میانرشتهای ،هیچکدام
بهتنهایی نمیتواند برای موفقیت در رشتۀ میانرشتهای مؤثر واقع شوند .فردی که عالیق دانشی بسیار
گستردهای دارد اما تخصص رشتهای کمتری دارد ،ممکن است احساس کند که پروژه بهخوبی پیش
میرود ،اما درواقع هرگز فراتر از سطح ادامه نمییابد (پتری .)7311 ،میتوان گفت در مقایسۀ کارایی
مطالعات رشتهای و میانرشتهای ،کار پایهای و بنیادین درون یک رشته باقی میماند ،اما دانشجویان نیز
باید بتوانند خارج از رشتۀ خود حرکت کنند و در صورت لزوم ،کمکهای میانرشتهای بهدست آورند.
 -ارزشگذاری میانرشتهای در محیط سازمانی
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یکی دیگر از موضوعات مهم آموزشی ،نظام سازمانی است که در آن میانرشته ای شکل میگیرد
و ساختار می یابد (پتری .) 7311 ،قرارگرفتن مطالعات میان رشته ای در مؤسساتی که برای این
منظور راه اندازی نشده اند ،احتماالً مشکالتی را ایجاد می کند .ساختار کارآمد مستلزم یک سیستم
مناسب پاداش دهی و پشتیبانی نهادی ،تأمین مالی اساسی ،ارائۀ تسهیالت برای نوآوری و شناخت
است .این پاداش ها برای تقویت مطالعات میانرشته ای اهمیت دارند .در حال حاضر پاداش اصلی
برای کارکنان دانشگاه با برونداد در رشته های سنتی مانند انتشار مقاالت در مجالت رشته ای
درجه یک ،ارائۀ شواهدی از پیشرفت رشتۀ خود ،جوایز برای تدریس در یک رشته و غیره حاصل
می شود .اما شواهد متعدد نشان می دهد این شرایط با ظهور تعدادی از مجالت میانرشته ای در حال
تغییر است .به بیان دیگر می توان گفت که کارکنان به طور طبیعی در جایی بیشتر تالش میکنند
که پاداش وجود دارد؛ بنابراین وجود یک سیستم پاداش دهی به کارکنانی که خروجیها و
محصوالت علمی دار ند ،ممکن است موجب شود تا کارهای میانرشته ای شکوفا شود .وقتی سیستم
پاداش دهی مناسبی برای مطالعات میانرشته ای وجود نداشته باشد ،دانشجویان نیز ممکن است
متوجه شوند که کارهای مهم در رشته ها انجام می شود (نه در میانرشته ها) .در چنین شرایطی،
پروژه های میانرشتهای بهعنوان بخش هایی از تجربۀ آموزشی ممکن است به طور جدی مورد توجه
قرار نگیرند (دیویس و دولین.)3331 ،7
اهمیت رهبری در ساختار سازمانی
پیششرط دیگر برای تشکیل و توسعۀ میانرشتهها رهبری ساختار و سازمانی است که میانرشته
در آن شکل میگیرد .درمورد نظام دانشگاهی میانرشتهای ،بث کیسی ( )3333 ،7333در مجموعهای
از گزارشهای جدید ،پنج اصل اساسی را برای فعالیتهای مناسب متذکر شده است :نظارت مدیریتی،
انعطاف ساختاری ،فرهنگ سازمانی ،حمایت از برنامه و رهبری .در سال  ،7333او این اصول را در چهار
ساختار عمده ترسیم کرده است:
 برنامههای مطالعات میانرشتهای؛ آموزش عمومی؛ دانشکدههای میانرشتهای؛ کالجهای میانرشتهای.بث کیسی اکیداً به مدیران سفارش می کند که بیانیۀ مأموریت مؤسسه یا دانشکدۀ خود را بررسی
کنند و ببینند که هریک از آنها به چه میزان نیازهای دانشی جاری را برآورده میسازند .او همچنین
_____________________________________________________________
7. Davies M. Devlin

 13

مطالعات میانرشتهای :ملزومات توسعهای ،موانع و بازدارندهها

برنامۀ تعالی و تقویت اعضای هیئتعلمی و فرهنگ جدیدی از بهکارگیری شواهد و مدارک را در
ارزیابیها حمایت کرده است.
روندهایی که کیسی در سال  7333بیان کرد هنوز ادامه دارند ،اما او در سال  3333بر پژوهشهای
جدید و دو نیاز جدید که موجب تسریع اصالحات ساختاری میشوند ،تأکید زیادی ورزید .این نیازها
عبارتاند از:
 حمایت از مرزگذاری و پیوند مرزهای بین رشتههای علمی که به حل چالشها و مسائل فوریجامعه میپردازند؛
 بازسازی آموزش نظری دورۀ کارشناسی و پیش از آن از طریق ایجاد جامعههای یادگیری.بهطورکلی ،روند حرکت بهسوی ادغام رشتهها به افزایش تعداد ساختارهای حمایتی منجر شده که
مشکالت سنتی کارگزینی و بودجهبندی را برطرف میسازد و درعینحال ،شیوههای کار مشارکتی و
حمایت های مدیریتی از جمله حمایت از تغییر وضعیت استخدامی را معرفی میکند (تامسون کالین،
 .)711-713 :7933اما چگونه و با چه تدابیری میتوان شرایط دانشگاهها را تغییر داد و آنها
را برای اجرای مطالعات میانرشتهای آماده کرد؟
درواقع ،آمادهسازی رشتهها و مدیریت تغییرات در دانشگاهها نیازمند مالحظات و پیشزمینههایی
است .یکی از این موارد این است که اگر دانشجویان سوژههایی را که خارج از محدودۀ رشتهای یعنی
یک رشتۀ خاص انتخاب کردند ،باید به آمادهسازی آنها برای مواجهه با چنین تجارب چندرشتهای و
میانرشته ای توجه بیشتری صورت گیرد .به بیان دیگر ،الزم است دانشجویان به گفتمان آکادمیک تمام
رشتههایی که در آن تحصیل میکنند ،وارد شوند .این امر بسیار مهم است؛ بهویژه وقتیکه آنها
سوژههایی را انتخاب میکنند که با موضوعات رشتۀ خودشان بسیار متفاوت است.
 آموزش واژههای جدید :واژههای مورد نیاز در هر رشته (مرتبط با میانرشتهای) باید بهداوطلبان آموزش داده شود .همچنین آمادهسازی و استفاده از چکلیستها یا واژهنامهها و
عناصر کلیدی طراحی شده برای هر رشته و مناسب برای هر سطح نیز الزم است به داوطلبان
میانرشتههای مرتبط ارائه شود.
 تشویق گفتمان علمی خاص :انگیزهدادن برای مطالعۀ یک گفتمان علمی خاص ،روششناختن و نگریستن آن به جهان .درواقع الزم است تا داوطلبان میانرشتهای با نقشههای
شناختی رشتههایی که با آنها مرتبط هستند ،آشنا شوند؛ بنابراین تشویق و ارتقای چنین
رویکردی حائز اهمیت است.
 ایجاد مکانیسمهایی برای ارزیابی :ممکن است الزم باشد مکانیسمهایی برای ارزیابیدانشجویان یا فارغالتحصیالن عالقهمند به مطالعۀ میانرشتهای تعبیه شود .درواقع ارزیابی آموزش
میانرشتهای نیز به تفکر دقیق نیاز دارد .راههایی برای انجامدادن این کار پیشنهاد شده است
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(فیلد و لی)7333 ،؛ برای مثال ،ارزیابی کمی که حداقل ارزش را دارد .اقدامات کیفی نیز مدنظر
است که با تکامل و بلوغ پروژههای دانشجویان ارتباط دارد .چنین ارزیابیهایی باید مورد بحث
واقع شود و در درون زمینۀ سازمانی و نظامهای تشخیص و پاداشدهی دانشگاهی قرار گیرد.
 ایجاد مکانیسمهای الزم برای تشخیص زمان توسعۀ مطالعات میانرشتهای :تشویقمطالعات میانرشتهای برای دانشگاه مفید است و نیازمند مکانیسمهایی برای تشخیص زمان
مناسب برای شکلگیری مطالعات میانرشتهای و تبادالت بین رشتهها است.
 لزوم شکلگیری فرایندهای تسهیلگر توسعۀ مطالعات میانرشتهای :برای ایجاد وحفظ محیطی که چنین مبادالتی در آن رخ میدهد ،باید فرایندهای الزم شکل گیرد تا دانش و
مهارت الزم برای شناخت ارزش و نیاز به مطالعۀ میانرشتهای فراهم شود .برنامههای
«تحصیالت عالی» ،کارورزی ،برنامههای مشاورهای ،مشارکت در کارگاههای کارشناسی و
کنفرانسها و مکانیسمهای مشابه احتماالً به ایجاد چنین محیطی کمک خواهد کرد.
 ایجاد سیستم جدید حمایت از استادان :از نظر آمادهسازی و حمایت از استادان وپژوهشگران چندرشتهای و میانرشتهای ،برنامههای آموزشی جدید دانشگاهی ضروری است
(دیویس و دِولین.)3331 ،
البته میتوان راهبردها و توصیههایی را در راستای افزایش تعداد اعضای هیئتعلمی میانرشتهای
در دانشگاهها بیان کرد که توصیههای تامسون کالین در جدول  3آمده است.
جدول  1راهبردهایی برای توسعۀ اعضای هیئتعلمی میانرشتهای
-

برگزاری کارگاهها و سمینارهایی در زمینۀ مطالعات میانرشتهای و پژوهش میانرشتهای که شامل تلفیق و
مشارکت باشند؛
دورهها یا درسهای خرد و جلسات آموزشی در حوزههای محتوایی جدید ،ابزارسازیها و مجموعه مهارتهای جدید؛
برگزاری جلسات هماندیشی برای تدریس داخلی و ارائۀ پژوهش؛
جلسات هماندیشی و برنامههای هماهنگیشده برای دعوت از مدرسان خارجی و سخنرانیهای آنان؛
برگزاری برنامههای نیمروزی یا تمامروزی بهمنظور بررسی پروژهها و برنامهها؛
همایشهایی در سطح دانشگاه و بحث دربارۀ وقایعی که در سایر دانشگاهها در حال رخدادن است؛
ایجاد بانک منابع با هماهنگی مجموعۀ نظارتی مرکزی و وبسایت؛
فرصتهای مطالعاتی و فرصتهایی که در طول تابستان برای افراد قابلپیشبینی است؛
مرخصی و مأموریت تحصیلی به افراد برای ادامه تحصیل و تدوین برنامههای آموزشی؛
فراهمسازی فرصت برای شرکت افراد در کنفرانسها و بازدید از سایر برنامهها ،مراکز ،گروههای آموزشی و پروژهها؛
حمایت مالی از طریق پژوهانههای داخلی و سرمایهگذاری در برنامهریزی درسی و برنامهریزی پژوهشی،
کارورزی و دستیاری؛
انجام مشاوره و سایر فعالیتها با مشاوران خارجی؛
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 مشارکت در کار از طریق مشارکت در فعالیت میانرشتهای ،از جمله تدریس گروهی و پژوهش مشارکتی؛ -گردهماییهای اجتماعی و ایجاد فرصتهایی برای تعامالت غیررسمی؛

-

درنظرگرفتن فضاها و مکانهای مشترک (تامسون کالین.)311 :7933 ،

تامسون کالین نیز در کتاب فرهنگ میانرشتهای در آموزش عالی ،شاخصهای حداقلی را برای
ایجاد و تداوم مطالعات میانرشتهای در نظام دانشگاهی بیان کرده است:

جدول  6شاخصهای حداقلی برای تداوم
 داشتن یک واحد مستقل و خودگردان؛ حضور در خطمشیها و رویههای واحد؛ جایگاه معین و امن در سلسلهمراتب سازمانی دانشگاه؛ انسجام ساختاری؛ مجموعۀ منسجمی از درسهای میانرشتهای هستهای؛ مأموریت میانرشتهای درست تعریفشده؛ برنامۀ کاری فکری مشترک؛ پرسنل کافی شامل کارکنان و اعضای هیئتعلمی اختصاصی و تماموقت؛ رهبران قوی و مجرب؛ یک حس جمعی و تجارب مشترک؛ برنامۀ توسعۀ حرفهای اعضای هیئتعلمی؛ شاملسازی بهترین فعالیتها و لحاظکردن ادبیات مربوط؛ توجه فراکنشی به فرایندهای تلفیقی و همیارانه؛ منابع مالی کافی و کنترل بر بودجه؛ تجهیزات و فضای مشترک کافی؛ معیارهای سنجش و ارزشیابی مناسب؛ دسترسی برابر به مشوقها و نظام پاداش سازمانی؛ ارتباط مناسب و نزدیک با سایر واحدها و اجتماعات بیرونی (ریچ و وارن7333 ،؛ کالدول7339 ،؛ تامسون کالینو نیوول 7331 ،به نقل از تامسون کالین.)733 :7933 ،

در راستای شکلگیری و توسعۀ ساختار مناسب برای مطالعات میانرشتهای ،تامسون کالین
( )7331و همچنین تامسون کالین و نیوول ( )7331از چندین عامل مهم سخن میگویند:
 -ماهیت مؤسسه :اندازه ،ساختار و سیاستهای سازمانی ،نوع مؤسسه ،مأموریت و بنیۀ مالی آن؛
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 فرهنگ سازمانی :تجربۀ قبلی در زمینۀ مطالعات میانرشتهای ،الگوهای تعامل بین اعضایهیئتعلمی و مدیریت ،ماهیت جامعۀ علمی ،فرهنگهای دانش محلی ،هنجارهای رفتاری و
جمعیت دانشجویی؛
 ماهیت و سطح تغییر مطلوب :تغییر در سطح کل مؤسسه ،تغییر در سطح برنامه یا تغییر دریک درس ،آموزش عمومی ،رشتههای تحصیلی ،برنامهها ،مراکز ،مؤسسات و اقدامات
بیندانشکدهای؛
 الزامات تغییر :اصالح ساختارهای موجود یا ایجاد ساختارهای جدید ،مداخلههای کوچک،محدود ،محلی یا تحوالت کلیتر ،جامعتر و شدیدتر؛
 کفایت منابع مادی و انسانی :کارایی درونی ،توانمندیها و عالیق جاری اعضای هیئتعلمی ،کفایتساختارهای حمایتی و پرسنل مدیریتی موجود ،در مقابل نیاز به مشاوره و سرمایهگذاری خارجی؛
 ساختار مدیریتی مناسب ،مدیریت و اعضای هیئتعلمی کلیدی :اندازۀ سازمانی نیزعاملی عمده محسوب میشود .یکی از اعضای هیئتعلمی چنین اظهارنظر کرده است« :این
کشتی آنقدر بزرگ است که بهراحتی نمیتوان آن را هدایت کرد و بهسرعت نمیچرخد ».در
مقابل ،یکی از مدیران دانشگاه کوچکتری اظهار میدارد« :باید به خاطر داشته باشید که این
مکان کوچکی است و بهلحاظ سازمانی از یک مؤسسۀ بزرگ ،چاالکتر است ».مؤسسات بزرگ
میتوانند اعضای هیئتعلمی را در طیف وسیعی از حوزهها و زیرحوزهها گرد هم آورند (تامسون
کالین.)793-793 :7933 ،
بنابراین میتوان گفت که دیدگاهها در حوزه صورتبندی و ساختاری مناسب برای مطالعات
میانرشتهای متفاوت است ،اما بی تردید یکی از عوامل کلیدی برای داشتن ساختار و چارچوب کاری
قوی برای تغییر میانرشته ای این است که مجموعۀ غنی و مستحکمی از راهبردها ایجاد شود؛ نه اینکه
یک مدل یا اقدام واحد اقتباس شود .یک مجموعۀ غنی و مستحکم برای مرکز دانشگاهی محلی ،عالوه
بر ساختار ،به رفتار نیز طی یک رویکرد سیستمی توجه نشان میدهد.
مشوقها در توسعۀ مطالعات میانرشتهای
با مروری بر ادبیات مطالعات میانرشتهای میتوان پنج دسته مشوق و محرک را در راستای توسعۀ
مطالعات و تحقیقات میانرشتهای عنوان کرد:
-

مشوقها در سطح فردی :که منحصربهفرد نیستند و میتوان گفت که در بسیاری موارد ممکن
است بیش از یک مشوق برای ایجاد یا ادامۀ برنامهها و دورههای میانرشتهای وجود داشته باشد.
مشوقها در سطوح مختلف میانرشتهای شامل مواردی متعدد هستند ،مانند پروژههایی که
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شکلگیری آن ها ناشی از تمایالت فردی مانند دوستی شخصی و همکاری بین دانشگاهیان است
(شیبلی 3331 ،7به نقل از لیول و همکاران.)3373 ،
-

مشوقها در سطح دانشگاهی :شامل پروژههایی است که توسط مقررات آموزش عالی تعیین

میشود؛ برای مثال ،اینکه دانشجویان باید به مهارت نوشتاری در سطح جهانی دست یابند
(گودمن و هاکفلد 3379 ،3به نقل از لیول و همکاران .)3373 ،همچنین تمرکز راهبردی که
دانشگاه بر مطالعات میانرشتهای از این دسته است.
 مشوقهای خارجی :شامل منابع خارجی و وابسته به خارج از دانشگاه است .نمونهای از اینمشوقها منابع مالی ه ستند ،مانند برنامۀ آموزش جامع تحصیالت تکمیلی و دورههای تحقیقاتی
در ایاالت متحده (بورگو و نیوزوندر 3373 ،و 3373؛ مانتونگا و همکاران 3331 ،به نقل از لیول و
همکاران .)3373 ،از دیگر مشوقهای خارجی برای مطالعات میانرشتهای ،حمایت یونسکو از
آموزش پایۀ مبتنی بر توسعۀ پایدار است.
 مشوقهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی :شامل مشوقهایی است که با چالشهای اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی مدرن مرتبط هستند .محرکهای میانرشتهای در این دسته شامل روندها در
آموزش محیطهای صنعتی است .درواقع نیاز است تا نقش دانشگاهها در این حوزه تغییر کند و
آنها نیز به آمادهسازی فارغالتحصیالن برای محیطهای کاری مذکور بپردازند (الیوت 9و همکاران ،
3337؛ ماناتونگا 3و همکاران 3331 ،به نقل از لیول و همکاران.)3373 ،
 تکامل رشتهها :شاید بتوان توسعۀ رشتهها را نیز محرکی برای آموزش میانرشتهای درنظرگرفت؛ یعنی جایی که رشتههای جدید (مانند علوم اعصاب ،مطالعات محیطزیستی و
زیستشناسی مصنوعی) از رشتههای موجود و با کمک همکاریهای میانرشتهای شکلگرفتهاند
(لیول و همکاران.)3373 ،
درواقع ،علیرغم تفاوت و گوناگونی در انگیزههای شکلگیری پدیدۀ مطالعۀ میانرشتهای ،این
انگیزهها میتوانند درنهایت به پیامدهای گوناگونی نیز منتهی شوند؛ برای مثال ،دورههای میانرشتهای
عالوه بر آنکه می توانند عامل پیشبرد آموزش آزاد و مطلوب برای دانشجویان باشند ،رشد حجم
هیئتعلمی و افزایش تعداد مدرسان را نیز بهدنبال خواهند داشت .مطالعات میانرشتهای ،متخصصان
آینده را برای مقابله با رفتارهای پیچیدهای که در حرفۀ خود با آن روبهرو هستند ،آماده میسازند.
_____________________________________________________________
1. Shibley
2. Goodman and Huckfeldt
3. Elliott
4. Manathunga
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مطالعاتی که موجب تولید دانش نوین با استفاده از ترکیب و همآوری دیدگاههای قدیمی دانش درمورد
سیستمهای پیچیدۀ خاص میشود و بدین شکل ،سؤاالت جدیدی را برای محققان مطرح میکند.
تامسون کالین ( )733 :7933نیز دستهبندی از عوامل مشوق و تسهیلگر شکلگیری و توسعۀ
میانرشتهها ارائه داده که در جدول  1آمده است.
کمیتۀ علوم مهندسی و سیاست عمومی ایاالت متحده ،چهار عامل را از جمله محرکها و ملزومات
گسترش تفکر مطالعات میانرشتهای میداند:
 پیچیدگی ذاتی طبیعت و جامعه؛ میل به واکاوی مشکالت و مسائلی که محدود به یک رشتۀ علمی نیستند؛ نیاز به حل مشکالت اجتماعی؛ قدرت فناوریهای جدید (بحرانی.)7933 ،جدول  1راهبردها و مکانیسمهای تسهیل مطالعۀ میانرشتهای

خطمشیها ،مدیریت
و ساختار سازمانی

 .7ساختارهای مدیریتی جایگزین؛
 .3کنترل بودجه و زیرساخت در سطح پروژه؛
 .9خطوط گزارشدهی دارای مسئولیتهای معین؛
 .3رویههای الزم برای تصویب دروس و برنامهها و مدیریت پژوهش؛
 .3سیاست های استخدام ،تغییر وضعیت استخدامی ،ارتقا ،حقوق و شایستگیها؛
 .1خطمشیهای ارزیابی پژوهش و آموزش ،بررسی برنامه ،ارزیابی یادگیری؛
 .1گشوده بودن در مقابل نوآوری و تحمل خطرات آن؛
 .3همسویی میانرشتهای با مضامین برنامۀ راهبردی؛
 .3ارتباط بهموقع بین تحوالت پژوهشی جدید و کل برنامۀ درسی؛
 .73تنوع فعالیتها ،ساختارها و عالیق.

رهبری ،حمایت و

 . 7حمایت مدیریتی باالدستی در سطوح ریاست و سایر مدیران دانشگاه و رؤسای
دانشکدهها؛
 .3بدنۀ نظارت مرکزی برای پژوهش و آموزش میانرشتهای؛
 .9وجود وبسایت میانرشتهای مرکزی؛
 .3برگزاری جلسات هماندیشی ساالنۀ مدیران برنامهها ،مراکز و مؤسسات
میانرشتهای و رهبران قوی و باتجربه؛
 .3وجود رهبران قوی و باتجربه؛
 .1هیئتهای مشاورهای و ذینفع های داخلی و خارجی در سطح هریک از
واحدها؛

تأمین بودجه

 . 7تخصیص اعتبار پایه برای واحدهای پژوهش میانرشتهای و مطالعات
میانرشتهای؛
 .3ردیفهای مربوط به رسمیسازی اعضای هیئتعلمی و پیشبینی انتصابهای

سرپرستی
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ثابت در برنامهها و مراکز میانرشتهای؛
 .9مکانیسمهای بودجهریزی بینگروهی؛
 .3انعطافپذیری منابع در سطح گروه آموزشی؛
 .3اعتبار مالی راهاندازی پروژهها از طریق اقدامات خاص داخلی و برنامههای معمول؛
 .1شناسایی نظاممند منابع خارجی؛
 .1اختصاص عادالنۀ اعتبارها برای تدریس گروهی و جبران هزینههای غیرمستقیم
از طریق پژوهانههای خارجی؛
 .3همسوسازی مطالعات میانرشتهای با فعالیتهای سرمایهای ،هم در سطح
دانشگاه و هم در سطح واحدهای میانرشتهای.

حمایت زیرساختی

 .7فضاهای اهدایی برای واحدهای مطالعات میانرشتهای و پژوهش میانرشتهای؛
 .3تجمیع و بهاشتراکگذاری فضا ،امکانات و تجهیزات؛
 .9اصول طراحی میانرشتهای برای برنامههای جدید و الگوپردازی مجدد پروژهها؛
 .3سیستم ارتباطی برای مشارکت و جریان اطالعات؛
 .3درنظرگرفتن مرخصی از آموزش و پژوهش برای تدوین برنامهها و پروژهها؛
 .1برنامهریزی تعالی و توسعۀ اعضای هیئتعلمی (همچنین دانشجویان تحصیالت
تکمیلی و دورههای پسادکتری)؛
 .1ایجاد بانک اطالعات منابع و ادبیات میانرشتهای.

توجه رسمی

 .7معرفی علمی از طریق وبسایت مرکزی میانرشتهای؛
 . 3معرفی در سطح کل دانشگاه (برای مثال در موارد آموزشی ،مشاوره و سیستم
بهکارگماری)؛
 .9اهمیتدادن به خدمات کار گروهی ،راهنمایی و مشاورۀ دانشجویان در انجام
پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری؛
 .3درنظرگرفتن جوایز و عناوین افتخاری در سیستم موجود و رقابتهای جدید و
ویژۀ میانرشتهای؛
 .3لحاظکردن مطالعات میانرشتهای در کل گزارش ساالنۀ واحدها؛
 .1انتشارات در سطح واحد میانرشتهای ،مجالت و خبرنامههای آنالین.

مروری بر چالشها و موانع شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای
لمرت ( )7333مطالعات میانرشتهای را مجموعهای مرکب از ساختارها و راهبردهایی میداند که
استعارۀ مسلط تکرشتهای را با چالش مواجه کرده و از آن با عنوان «ساختار سایه» نام میبرد (بحرانی،
 .)7933جی هیلیز میلر ( )7337نیز مطالعات میانرشتهای را بهمثابۀ تحوالت جدیدی میداند که از
مرزهای دپارتمانی ،رشتهای و سازمان میگذرند و نام این تحوالت را «دانشگاه پنهان» میگذارد .مفهوم
«فعالیتهای کانونی» نیز توسط برون و دوگوید ( )7331ارائه شده و در این زمینه کاربرد دارد.
فعالیتهای کانونی در سازمانها در اسناد رسمی ،بیانیههای مأموریت و سایر متونی که بهمثابۀ نقشۀ
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راهی که اعضای سازمان باید از آن پیروی کنند ،تجویز و تعیین میشوند .اما ماهیت نسبتاً ثابت فعالیت
کانونی ،هرگز نمیتواند پابهپای پیچیدگی رویدادهای عالم واقع باشد (تامسون کالین.)7933 ،
اما مطالعات میانرشتهای را هرچه بنامیم ،بیتردید حکایت از گفتمانی وسیع و پیشبینیناپذیر
دارند که هنوز علیرغم گذشت سالها بهطور کامل شناخته نشده است .بهزعم کلیتون (،)7333
«احتماالً واقعیت پنهان میانرشتهای از واقعیت آشکار آن بزرگتر است» .این واقعیت بهقدری پیچیده
است که تغییر و تحول در آن نیز با موانع و معضالتی روبهروست .گاف ( )7331از دشواری این تغییر
سخن گفته و اشاره داشته که «تغییر میانرشتهای تغییر پیچیدهای است؛ زیرا حرکتی است برخالف
شیوههای معمول تفکر ،رفتار ،برنامهریزی و بودجهبندی در مؤسسات آموزشی ».این دشواری گاه
ناامیدکننده است و آمار موفقیت اندکی را نشان میدهد؛ برای مثال برخی گزارشها حاکی از آن است
که بیش از  33درصد از همکاریهای میانرشتهای با شکست مواجه میشوند (کازار 3333 ،7به نقل از
محمدی روزبهانی.)7933 ،
محققان میانرشتهای که اغلب موانع و چالشهای متعدد پیش روی گسترش و توسعۀ مطالعات
میانرشتهای را مطالعه کردهاند ،همواره به مؤسسات آموزشی هشدار دادهاند که ساختارهای خود را
برای حمایت از میانرشتهها در زمینۀ بزرگتر و چارچوب کالنتری که مطالعۀ میانرشتهای را هم
تعریف و هم تحدید میسازد ،بار دیگر بررسی کنند .کری هولی ( )3333ضرورت توجه به چالشها و
فرصتهای میانرشتهای را اعالم میکند .او چارچوبی از تغییرات ارائه میکند که مشارکت اعضای
هیئتعلمی را از طریق یک فرایند فعال و فکورانه ارتقا میبخشد و از آن حمایت تقدیر میکند .هولی
معتقد است توسعۀ فرهنگ سازمانی جدید مستلزم یک چشمانداز انعطافپذیر اصالحات ساختاری،
تغییر رفتار و هنجارهای سازمانی است (تامسون کالین.)99 :7933 ،
همچنین با توجه به نوبودن و ناشناختگی ابعاد و زوایای مطالعات میانرشتهای در جامعۀ علمی،
امروزه دانشگاهها ناگزیر از بازسازی و طراحی مجدد ساختارها ،تخصصها ،مهارتها ،ابزارها و روشهای
تخصصی خود هستند .به بیان دیگر ،ساختارهای آموزشی و پژوهشیای که تاکنون مبتنی بر رشتهمحوری
فعالیت داشتند ،امروزه در تالش برای طراحی و خلق ساختارهای جدید موسوم به ساختارهای
میانرشتهای هستند .این امر بهنوبۀ خود شکلهای جدیدی از فرایندها و شیوههای آموزشی و برنامههای
درسی را ایجاد میکند .تامسون کالین )3333( 3معتقد است که این تغییر پارادایم در ساختار نظریه و
روش آموزش و یادگیری در دو بعد صورت گرفته است :در بعد اول ،تغییر از ساختار ساده به ساختار
پیچیده با تأکید بر مدلهای میانرشتهای و تئوریهای مربوطه است .در بعد دوم ،ظهور دانشگاهی جدید
با تأکید بر تجاری بودن و فعالیتهای تربیتی و برنامههای درسی تلفیقی و میانرشتهای است.
_____________________________________________________________
7. Kazar
2. Klein
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بیوشامپ )7313( 7نیز معتقد است وجود دو نوع ساختار برای یک مطالعۀ میانرشتهای ضروری است:
 )7ساختار مفهومی و موضوعی که به معنی تولید انباشت دانش و دستیابی به سازمانی متشکل
از مفاهیم ،متغیرها ،اصول و قواعد شکلدهنده به ساختار است.
 )3ساختار روشی که به معنی رویهها ،هنجارها و قاعدههای پژوهشی متمایز برمبنای ضوابط
روششناسی روشن است (شهامت و همکاران.)7933 ،
به بیان دیگر ،پژوهشگران میانرشتهای با آگاهی از محدودیتهای ناشی از محصورماندن در چارچوب
مرزهای رشتهای و انگیزههای موجود در میان دانشجویان و استادان دانشگاهها تالش میکنند تا مرزهای
رشتهای را درنوردند و به رویکردهای میانرشتهای معطوف شوند .رویکرد میانرشتهای تعصبهای رشتهای
را کنار میگذارد و با استفاده از امکانات و قابلیتهای رشتههای علمی دیگر ،درصدد فهم و تبیین پدیدهها
برمیآید (علویپور و همکاران .)7931 ،اما نکتۀ حائز اهمیت آن است که این سنتشکنی در عرصههای
علمی با انگیزههای مختلفی انجام میشود و در مسیر خود با چالشهای متعددی نیز روبهروست .در ادامه
مهمترین موانع و چالشهای میانرشتهای ،در قالب شکلها و توضیحاتی بیان میشود.

تصویر  3موانع توسعۀ مطالعات میانرشتهای در حوزۀ سازمانی

موانع سازمانی
موانع سازمانی برای ایجاد مطالعات میانرشتهای عبارتاند از :موانع مدیریتی ،موانع بوروکراتیک و
اداری ،استقالل علمی ،هزینهبری و زمانبری ،موانع فرهنگی-اجتماعی.
 موانع مدیریتیموانع مدیریتی درونسازمانی ،یکی از موانع مهم پیش روی برنامهها و دورههای آموزشی
میانرشتهای بهشمار میرود .بهزعم روالند ( ،)7931نتیجۀ چنین وضعیتی نبود فضای سالم گفتوگو
است که سبب شکلگیری بحثها و مشاجرات انتقادی میشود .درنتیجه اغلب دیده میشود که مطالعۀ
_____________________________________________________________
1. Beauchamp
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میانرشتهای به جای مشکل علمی یا روشی ،بیشتر مشکل مدیریتی دارد .از اینرو ،با توجه به مشکالتی
که مدیران دانشگاهی در برپایی ساختارها و رشتههای میانرشتهای و گسترش فعالیتهای
میانرشتهای پیشرو دارند ،مطالعۀ میانرشتهای اغلب در سطوح پایین مدیریتی بهتر شکل میگیرد.
از طرف دیگر ،از آنجا که فعالیتها ،پژوهشها و برنامههای میانرشتهای ،ناخودآگاه ساختارهای
دانشگاهی و هنجارهای سنتی آکادمیک را به چالش میکشند ،همواره با نوعی ممانعتها و
نارضایتیهای مدیریتی روبهرو هستند .همانگونه که فارست و همکاران ( )7931میگویند ،در بسیاری
از دانشگاههای پژوهشی ،گروههای آموزشی (دپارتمانهای) سنتی و رشتهها را ترجیح میدهند که
طرحهای ابتکاری میانرشتهای برای کسب منابع مالی و فکری باید با آنها رقابت کنند .این طرحهای
ابتکاری با قوانین حاکم بر ترفیعات ،اشتغال و دیگر دستورالعملها نیز در کشوقوس است .مطالعۀ
موردی دو طرح ابتکاری میانرشتهای در دانشگاه هاروارد نیز نشان میدهد که چگونه طرحهای
ابتکاری که مرزهای رشتهای را درمینوردند ،با ساختارهای سنتی تقابل پیدا میکنند.
 موانع بوروکراتیک و اداریاز موانع سازمانی دیگر ،موانع اداری و بوروکراتیک است .بهدلیل نهادینهنبودن ساختارهای اجرایی،
فعالیتهای میانرشتهای معموالً با موانع اداری (بوروکراتیک) مواجه میشوند؛ برای نمونه ،محاسبه و
پرداخت حقوق اعضای هیئتعلمی برای برنامه و دورۀ میانرشتهای مستلزم اتخاذ قوانین و
آییننامههای خاص است .از آنجا که برنامههای میانرشتهای گروهی انجام میشود ،محاسبۀ میزان
مشارکت و اثرگذاری اعضا در هر دوره و برنامه همواره پیچیده و مبهم است و محاسبه و برآورد چنین
مشارکتی در قالب آییننامهها و قوانین اداری گروههای رشتهمحور با مانع مواجه میشود .مانع
بوروکراتیک دیگر ،حضور الزامآور و بیمیل اعضای هیئتعلمی در محیطهای آموزشی است که
گروههای آموزشی اغلب برنامۀ آموزشی و پژوهشی خاصی را برای آنها در نظر ندارند.
نکتۀ قابل توجه ،تفاوت میان موانع بوروکراتیک و موانع مدیریتی است که نمیتوان این دو را معادل
یکدیگر درنظر گرفت .بحث موانع مدیریتی به تمرکزگرایی یا تمرکززدایی از مطالعات میانرشتهای
بازمیگردد و منظور این است که در مدیریت میانرشتهها و اکوسیستم آن آیا اعتقاد و باور بر سیستمی
نامتمرکز است یا متمرکز .در سیستم متمرکز مدیریتی ،میانرشته بهمثابۀ یک سازه و ایده است و برای
آن ،ساختمان و زیرساختهای اجرایی درنظر گرفته میشود .به بیان دیگر و معادل با ادبیات بومی ،یک
دبیرخانه برای پیشبرد ایدۀ میانرشتهها درنظر گرفته میشود .اما در سیستم غیرمتمرکز ،میانرشته
دیگر ایدۀ متعلق به یک دانشکده یا مؤسسۀ پژوهشی نیست و میان دانشکدهها و مؤسسات مختلف ،هم
ایدهپردازی و هم اجرای آن توزیع میشود.
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اما در بحث موانع بوروکراتیک ،منظور مرحلهای پس از اتخاذ تصمیم پیرامون متمرکز یا
نامتمرکزبودن مدیریت میانرشتههاست .در این نوع از موانع ،آنچه مشکلآفرین است؛ زیرساختهای
اجرایی از قبیل آییننامهها ،قوانین و غیره است که در اجرا ،میانرشتهها را با مشکل مواجه میکند.
 استقالل علمینبود اس تقالل و آزادی علمی یکی دیگر از موانع اصلی برای برنامهها و پژوهشهای میانرشتهای
است .ساختارها و فعالیتهای میانرشتهای اگر استقالل کافی نداشته باشند ،شکست میخورند؛ برای
نمونه ،بیشتر کنشگران و مجریان برنامهها و طرحهای میانرشتهای افرادی هستند که عضو هیئتعلمی
گروهی آموزشی یا پژوهشی با ساختارهای سنتی و رشتهمحور هستند .چنانچه فردی بخواهد در یکی از
برنامههای میانرشتهای مشارکت داشته باشد  -برنامههایی که در گروه آموزشی ،دانشکده ،یا دانشگاه
اجرا میشود  -ملزم به کسب اجازه از گروه آموزشی فعلی خود است؛ گروهی که ساختاری رشتهای
دارد .در چنین وضعیتی ،اگر به کسب اجازه موفق نشود ،برنامه و طرح میانرشتهای با مانع نیروی
انسانی مواجه می شود و اگر بدون کسب اجازه مشارکت کند ،ممکن است با دشواریهایی همچون
مسئلۀ ارتقا ،ترفیع و حتی توبیخ روبهرو شود؛ بنابراین ،نیروی انسانی بسیاری از دورهها و طرحهای
پژوهشی میانرشتهای ،استقاللهای حرفه ای و آزادی عمل الزم را ندارند و تا حدود زیادی ،به متابعت
از قوانین و موازین ساختارهای رشتهای مجبور هستند.
 هزینهبری و زمانبریرویکردهای تکنوکراتگرایانه عمدتاً هزینهها و سرمایهگذاریهای آموزشی را بهمعنای واقعی،
سرمایهگذاری نمیداند ،بلکه در سیاستگذاریهای کالن و در تحلیلهای نهایی ،آن را بخشی از
هزینههای مصرفی تلقی میکند؛ هرچند که در زبان و گفتار ،به سرمایهایبودن آموزش صحه میگذارد.
همانگونه که مشهود است ،در کشورهای توسعهنیافته ،تنها بخشی که همواره با کسری بودجه مواجه
میشود ،بخش آموزش و پژوهش این کشورهاست .یکی از خصلتهای دورهها ،برنامهها و بهویژه
پژوهشهای میانرشتهای این است که هزینهبر و زمانبر هستند .با وجود خصلت هزینهبری برنامهها و
طرحهای پژوهشی میانرشتهای ،عمدتاً این برنامهها و طرحها با مشکل کمبود بودجه روبهرو میشوند.
از طرف دیگر ،تجربۀ سالهای اخیر در نظامهای آموزش عالی دولتی کشورهای مختلف نشان میدهد
نوعی رقابت میان ساختارهای رشتهای و ساختارهای میانرشتهای در اخذ بودجه و منابع مالی از سر
گرفته شده است .بهدلیل راکدبودن سهم بودجههای آموزشی و پژوهشی از درآمد ناخالص ،درنهایت،
این رقابت بهصرفنظرکردن از بسیاری از اولویتهای هر دو ساختار منجر میشود.
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موانع فرهنگی-اجتماعی
این دسته از موانع نیز چالشهای متعددی را پیش روی شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای
ایجاد میکند که در تصویر  73آمده است.

تصویر  70موانع توسعۀ مطالعات میانرشتهای در حوزۀ فرهنگی-اجتماعی

 تسلط فرهنگ رشتهایفعالیتها و تجارب سازمانی میانرشتهای نشاندهندۀ آن است که رشتهها و ساختارهای
میانرشتهای نیز در چرخۀ فعالیتهای اجتماعی و سازمانی دانش و ارتباط با شرایط و موقعیتهای
جدید و نوشونده متحول میشوند و گاهی ممکن است پس از دوره ای کوتاه از زیست اجتماعی و حیات
سازمانی ناپدید شوند یا در صورتها ،ساختارها و هیئتهای جدید نمود پیدا کنند .از اینرو ،بسیاری از
رشتههای باسابقۀ گروههای آموزشی ،استقرار حوزههای میانرشتهای را شبیه «مهمانانی ناخوانده»
میدانند؛ بنابراین یکی از چالشهای آشکار فراروی فعالیتهای میانرشتهای ،تسلط فرهنگ رشتهای در
سازمانها و گروههای آموزشی است .درنتیجه تسلط فرهنگ رشتهای ،نبود تفاهمات نگرشی میان
صاحبنظران و متخصصان رشتهها در فعالیتهای میانرشتهای به مسئلهای مهم بدل میشود و عمدتاً
میان آنان مشاجرات و رقابتهای غیرضروری بر سر تعصبات رشتهای بهوجود میآید .از سوی دیگر ،از
آنجا که بیشتر فعاالن میانرشتهای ،فارغالتحصیالن ساختارهای رشتهای هستند ،روی رشتههای خود
تعصب دارند؛ برای مثال« ،در مطالعهای درمورد شکلگیری حوزۀ میانرشتهای مهندسی شیمی در
تحصیالت عالی فرانسه» کنار هم قرارگرفتن دو رشتۀ سازندۀ آن ،یعنی شیمی و مهندسی« ،جنگ
کالمی» 7شدیدی در پی داشت (دترز و گروستی  7333به نقل از روالند .)7931
_____________________________________________________________
1. War of words

 13

مطالعات میانرشتهای :ملزومات توسعهای ،موانع و بازدارندهها

 باورهای آکادمیک درونحوزهاییکی دیگر از موانعی که بر سر راه فعالیتهای میانرشتهای ،اعم از برنامهها ،دورهها و مطالعات و
پژوهشهای میانرشتهای قرار دارد ،نهادینهشدن ایدئولوژیها و باورهای رشتهای در محیطهای
دانشگاهی و علمی است .این باورها و ایدئولوژیهای رشتهای ،در بسیاری مواقع ،موانعی در مسیر
برنامهها و مطالعات میانرشتهای قرار میدهد؛ برای نمونه ،در نظام دانشگاهی و علمی ،پارهای از
حوزههای علمی و نیز رشتههای دانشگاهی در حوزۀ علوم طبیعی ،در مقایسه با سایر رشتههای این
حوزه ارج و ارزش اجتماعی باالتری دارند .این وضعیت به شکلگیری پارهای از باورهای دانشگاهی
منجر شده و عمدتاً بسیاری از امکانات و منابع کمی و کیفی ،فضاهای مناسب آموزشی و
ارزشگذاریهای مناسباتی ،مثالً انتصاب مدیریتها و غیره به نفع این رشتهها تمام میشود .لل و
نرگارد ( )7931این موانع را در حوزۀ میانرشتههای علوم اجتماعی متذکر شدهاند و معتقدند که امروزه
ازبینبردن شکافهای عمیق میان رشتههای علوم اجتماعی بهمراتب دشوارتر از حذف شکاف بین علوم
طبیعی و علوم اجتماعی است؛ برای نمونه ،اقتصاددانان ،جامعهشناسان و مردمشناسان ممکن است
تعامل با دانشمندان زیستمحیطی را آسانتر از کار با یکدیگر بدانند .تجربه نیز نشان داده است که
دانشمندان و پژوهشگران علوم اجتماعی کمتر می توانند بر سر موضوعی یا ارائۀ راهبرد و برنامهای به
توافق درونحوزهای برسند .از نظر لل و نرگارد ( ،)7931چالشها و موانع نظری در فعالیتهای
میانرشتهای انواع گوناگونی دارد:
مانع و چالش اول ،ارزشهایی است که در تمام پژوهشها و در مراحل مختلف ،نظیر گزینش
پرسشها ،مواضع نظری ،متغیرها و روشهای پژوهش وارد شده است .مانع و چالش دوم این است که
نظریهها ،الگوهای توضیحی 7و مفروضات اصولی در رشتههای مختلف ،در ارتباط با پدیدهای خاص،
اغلب متفاوت هستند؛ بنابراین ،دربارۀ پدیدههای پیچیده ،اثبات برتری نظریهای بر نظریۀ دیگر در
نمونه های خاص کار آسانی نیست .این امکان وجود دارد که پایبندی به مکتب فکری شخص ،مهمتر
بهنظر آید تا جستوجوی آزادانه دربارۀ اینکه کدام توضیح در موقعیتی خاص راهگشاتر است .نکات فوق
نشاندهندۀ میزان پیچیدگی ،حساسیت و ظرافت فعالیتهای میانرشتهای در حوزۀ علوم انسانی و
اجتماعی است .عالوه بر این نکات ،عوامل مهم دیگری وجود دارد که ممکن است در هدایت و اجرای
فعالیتهای میانرشتهای بازدارنده باشد .این عوامل عبارتاند از:
 نبود زبان ارتباطی مشترک میان پژوهشگران که البته پیشتر نیز به آن اشاره شد؛ ساختار مؤسسه و رویهها و روندهای موجود؛ واگرایی رویکردی در رشتههای مربوط و اختالف روشی که ممکن است میان متخصصان وپژوهشگران رشتههای مختلف شکل گیرد (خورسندی طاسکوه.)7933 ،
_____________________________________________________________
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 نبود ارتباط مناسب میان همکاران در برنامههای میانرشتهایپژوهشها نشان دادهاند که یکی از مهمترین مشکالت در توسعۀ مطالعات میانرشتهای معطوف به
جنبههای مختلف ارتباطی است .در پژوهشهای تجربی در باب برنامههای میانرشتهای ،پژوهشگران
نشان دادهاند که گروههای دخیل در برنامههای مشترک ،وقت زیادی را صرف مدیریت اختالفها و
ایجاد زمینۀ مشترک میکنند و بهوضوح گروههایی که قادر به ایجاد فضایی برای گفتوگو هستند ،در
مقایسه با بقیه شانس بیشتری برای موفقیت دارند (اوبرگ 3333 ،7به نقل از محمدی روزبهانی،
 .)7933درواقع همفکری مستلزم شناخت تفاوتها ،اختالفها و ایجاد زمینههای مشترک است.
پژوهشگران معتقدند در همکاریهای میانرشتهای ،این مسائل دستکم گرفته میشوند .درنتیجه این
مسائل بهنوبۀ خود باقی میمانند و سرخوردگیها و تقابلهای حلنشدنی و قطع همکاری را به دنبال
دارند (محمدی روزبهانی.)7933 ،
 مشارکتگریزییکی دیگر از موانعی که بر سر راه موفقیت و اثربخشی برنامهها و دورههای میانرشتهای وجود دارد،
نداشتن روحیۀ همکاری گروهی و تشریکمساعی جدی در تدریس این دورهها در میان استادان
دانشگاهی است .ایجاد حلقه های ارتباطی زنده و پویا بین استادان دانشگاهی و مدرسان ،یکی از
معضالت اصلی حرفهای در ارائۀ دورههای میانرشتهای است .البته همانگونه که وینبرگ و گراسمن
( )13 :3333میگویند « ،این مانع در نهادهای علمی و مراکز آموزشگاهی و دانشگاهی تا حدود زیادی

ریشه دارد و یکی از نقدهای جدی است که همواره بر ارتباط استاد-استاد در دانشگاهها و محیطهای
علمی رواج داشته است» .از طرف دیگر ،بهرغم اینکه نیازهای اجتماعی ،مهارتهای ارتباطی و عملکرد
آموزشی دانشجویان و فراگیران یکی از دالیل اصلی ایجاد و شکلگیری برنامهها و دورههای
میانرشتهای تلقی میشود ،بهدلیل دشواری کار و زمانبری ،دانشجویان و فراگیران بهندرت بهطور
مستقیم در طراحی دورههای آموزشی و برنامههای درسی میانرشتهای مشارکت داده میشوند.
موانع حرفهای
موانع حرفهای به تمامی مواردی اشاره دارد که ناشی از نداشتن تخصص و دانش مورد نیاز
میانرشتهای است که موجب توسعهنیافتن مطالعات میانرشتهای یا حتی نبود تغییر از گفتمان
رشتهای به میانرشتهای میشود:

_____________________________________________________________
7. Oberg
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تصویر  77موانع توسعۀ مطالعات میانرشتهای در حوزۀ حرفهای

 بیتجربگی حرفهاییکی از مسائل و موانع حرفهای که برنامهها و طرحهای پژوهشی میانرشتهای با آن روبهروست ،این
است که بیشتر فعاالن و شرکتکنندگان آن در ساختارهای رشتهای و به شکل سنتی آموزش دیدهاند.
به عبارت دیگر ،اولین مانع حرفهای بر سر راه ایجاد ،بسط و موفقیت ساختارها و فرایندهای
میانرشتهای ،نداشتن تخصص و تجربه است .همسنجنبودن متخصصان و کنشگران هر برنامه یا
همسطحنبودن پژوهشگران هر طرح میانرشتهای ،بهویژه در مراحل اجرایی و فرایندهای عملیاتی،
برنامهها و گروههای پژوهشی را با مشکالتی روبهرو میکند .از اینرو ،نبود استادان و کنشگران حرفهای
یکی از موانع مهم بر سر راه اثربخشی و بهرهوری برنامهها ،دورههای آموزشی و طرحهای میانرشتهای
است .برای مبارزه با این مانع ،مدیران دانشکدهها در بسیاری از دانشگاهها و دانشکدهها ،قبل از آغاز
فعالیتهای میانرشتهای ،برای استادان و مدرسان خود ،دورههای آموزشی بازآموزی و کارگاههای
تخصصی برگزار می کنند؛ بنابراین مسئله و نقد جدی اینجاست که اکثر برگزارکنندگان چنین
دورههایی نیز کنشگرانی تجربی هستند که تخصص حرفهای میانرشتهای ندارند .بدین سبب مشاهده
میشود که «بسیاری از برنامهها و منابعی که برای تشکیل و برگزاری این دورهها صرف میشود ،در
پایان ،رضایت مدیران و متصدیان و دانشجویان را تأمین نمیکند» (وینبرگ و گراسمن.)3333 ،7
یکی از آسیبهای مسئلۀ مذکور این است که بهرغم اینکه دورهها و برنامههای میانرشتهای برای
بیشتر کنشگران اصلی  -یعنی فراگیران ،مدیریتها ،مدرسان ،طراحان و حتی جامعۀ محلی ،سهامداران
و ذینفعان  -بهمنزلۀ یک فرصت ،امکان و امتیاز تلقی میشود ،بهدلیل سختی کار ،برای پارهای از
کنشگران و مخاطبان ،بهویژه مدرسان و مجریان ،همیشه خوشایند نیست؛ بنابراین ،فعالیتهای
میانرشتهای در موقعیتها و سطوح مختلف ،با چالشهایی احتمالی مواجه است که بیشتر آنها
_____________________________________________________________
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حرفهای است و به مهارتها ،تجربهها و گرایشهای حرفهای مربوط میشود .از سوی دیگر ،همانگونه
که فارست و همکاران ( )7931نشان دادهاند ،بسیاری از پژوهشگران و مجریان دورهها و برنامههای
میانرشتهای ،فعالیتهای میانرشتهای را به وظایف سنتیتر خود اضافه کردهاند تا اینکه یکی را بهجای
دیگری بنشانند یا به تخصص در حوزۀ میانرشتهای برسند.
 خودبرتربینی روشییکی دیگر از موانعی که عمدتاً فعالیتهای میانرشتهای را با مشکل مواجه میکند ،این است که
متخصصان و کنشگران پارهای از رشتههای مرتبط که بر دادههای آزمایشگاهی ،تجربی و پژوهشهای
کمی و مقدارپذیر متمرکزند ،عمدتاً چنین تصور میکنند که حوزههای کاری آنان علمیتر و پژوهشیتر
است .در بیشتر مواقع ،متخصصان این رشتهها حوزههای دیگر را که بهلحاظ روشی و یافتههای پژوهشی
کیفینگر و مقدارناپذیر هستند ،علمی و پژوهشی نمیدانند .این تفکر در فرایند هر برنامۀ میانرشتهای
خاص ،ممکن است چنین القا کند که چون قلمروهای کمی و مقدارپذیر علمیترند ،باید از دانش،
مهارت و روشهای آنها بیشتر استفاده شود.
از طرف دیگر ،یکی از موانع جدی که بهویژه در دو دهۀ اخیر ،بر سر راه برنامهها و طرحهای
پژوهشی میانرشته ای وجود داشته ،این است که متخصصان و کنشگران ساختارهای رشتهای مرتبط
که بر دادهها ،دانش ها و موضوعات کیفی ،انتزاعی و مقدارناپذیر متمرکزند ،عمدتاً تصور میکنند که
حوزههای کاری کمیگرا و آزمایشگاهی ،توانایی و مهارتهای فکری و ذهنی الزم و عالی را برای
نگارهها و رویکردهای عمیق به مسائل و تحلیلهای محتوایی و کیفی ندارند .بهنوبۀ خود ،متخصصان و
کنشگران این ساختارها ،حوزههای کمیگرا را بهلحاظ نظری و روشی ،به سطحینگری ،بیمحتوایی،
دادهنگاری و دادهپردازی متهم میکنند .مانند مانع قبلی ،کنشگران ساختارهای کیفیگرا و انتزاعی،
درصدد برمیآیند تا نشان دهند که چون قلمروهای کیفینگر ،عمقنگر ،چندبعدی و چند ظرفیتی
هستند ،درنهایت باید از دانش ،مهارت و روشهای آنها بیشتر استفاده شود.
 زبان متفاوت رشتههابسیاری از تفاوتها در مطالعات میانرشتهای به زبان متفاوت بازمیگردد .درواقع هریک از رشتهها
در قلمرو آموزش و پژوهش از یک زبان خاص برخوردارند .گاهی تفاوت در اصطالحات و نبود زبان
مشترک علمی ،دلیلی بر پیشرفتنداشتن مطالعۀ میانرشتهای است .گاهی هم ممکن است هر رشته از
چارچوبهای مختلفی برای ارائۀ افکار و نظریهها و حتی در شیوه نوشتن بهره ببرد .برخی از این
ایرادات اجتنابناپذیر است و ریشه در معرفتشناسی دارد و برخی دیگر نیز ناشی از جنبههای فرهنگی
حاکم بر رشتههاست (محمدی روزبهانی.)7933 ،
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 ارزیابی غیرعلمییکی از موانعی که در عمل بر سر راه فعالیتهای میانرشتهای ،اعم از مطالعات ،پژوهشها ،دورهها
و برنامههای آن قرار دارد ،مبحث ارزیابی عملکردهای میانرشتهای است .تامسون کالین ()3333
مینویسد« :ارزیابی پژوهشهای میانرشتهای در مراکز و مؤسسات پژوهشی آمریکا ،از کیفیت الزم
برخوردار نیست .این در حالی است که پیچیدگی و طوالنیبودن فرایندهای ارزیابی ،یکی از موانع مهمی
است که طرحها و پژوهشهای میانرشتهای با آن مواجه هستند ».عالوه بر آن ،یکی از چالشهای
اصلی در ارزیابی فعالیتها و طرحهای پژوهشی میانرشتهای این است که اینگونه پژوهشها و طرحها
در اغلب مواقع ،با رویکردها ،ابزارها ،شاخصها ،و روشهای پژوهشهای رشتهای و موضوعمحور ارزیابی
میشود .این در حالی است که فرایند ارزیابی طرحهای پژوهشی میانرشتهای حالت و خصلتی تلفیقی
و ترکیبی میانرشتهها ،تخصصها و روشهای کمی و کیفی دارند .بنابراین ،و با توجه به ماهیت مسائل
و موضوعات و نیز رویکردها و سطح پژوهشهای میانرشتهای ،اینگونه پژوهشها از ابعاد مختلف با
پژوهشهای رشتهای و موضوعی متفاوت هستند.
 نشر غیرحرفهاییکی از نکات مهم دربارۀ مطالعات و پژوهشهای میانرشتهای این است که نتایج و یافتههای آنها
در مجالت و فصلنامههای علمی و پژوهشی رشتهمحور منتشر و بازتاب داده میشود .اگرچه در پاسخ به
عالقۀ فزاینده به پژوهشهای میانرشته ای ،در دو دهۀ اخیر تعداد نشریات در این زمینه در حال
افزایش است« ،بهجز د ر چند نمونه (نظیر نشریۀ علم و طبیعت) ،نشریات میانرشتهای فاقد اعتبار و
نفوذی هستند که نشریات خاص هر رشته از آن برخوردارند» (مرکز پژوهشهای ملی آمریکا:3333 ،
 793نقل از رونالد .) 7931 ،درنتیجه احتمال کمتری وجود دارد که چاپ آثار استادان و دانشجویان در
نشریات میانرشتهای ،به پیشرفت حرفهای و شغلی آنان منجر شود .درعینحال ،مقاالتی نیز که از
حیطۀ پژوهش میانرشته ای به نشریات خاص هر رشته ارائه می شوند ،از سوی کسانی که به قول بکر7
( 7333به نقل از روالند  )7931به «ایدئولوژی رشته» عالقهای خاص دارند و همواره بهدنبال دفاع از
مرزهای آن هستند ،بهآسانی رد میشوند؛ بنابراین ،هنوز مطالعات و پژوهشهای میانرشتهای در حوزۀ
نشر مهجور است و رویکردهای حرفهای ندارد.
 بازار کار و اشتغالیکی از مشکالت مهمی که عمدتاً گریبانگیر دورههای آموزشی میانرشتهای است ،نبود استقبال و
رقابت کافی میان دانشجویان مستعد برای ورود به این دورهها است .بهرغم اینکه دانشگاهها ،مراکز
_____________________________________________________________
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آموزشی و مؤسسات پژوهشی متعددی وجود دارد که از مطالعات و دورههای میانرشتهای استقبال و
حمایت میکنند ،استقبال جامعۀ دانشجویی از مطالعات میانرشتهای ،برابر با انتظارات اولیۀ کارشناسان
امور آموزشی میانرشته ای نیست .یکی از دالیل مهم این است که ضمانت شغلی الزمی برای
فارغ التحصیالن وجود ندارد .به عبارت دیگر ،دانشجویان ،بهویژه در کشورهای صنعتی ،معموالً
رشتههایی را برای ادامۀ تحصیل انتخاب میکنند که آیندۀ شغلی روشن و امیدبخشی داشته باشند .از
اینرو مطابق برنامهریزی بوم ،)7333( 7دورههای میانرشتهای هنوز جایگاه مناسبی در بازار کار ندارند
و کارفرمایان ،بهویژه کارفرمایان صنعتی ،نیز کمتر از آنها استقبال میکنند.
فلر )3333( 3نمونهای بسیار بارز و روشنگر را معرفی میکند که چگونه حتی در گروهی آموزشی
که به اجرای فعالیتهای میانرشته ای معروف است ،باز هم دانشجویان تمایل ندارند که موضوعات
میانرشتهای گسترده را بهدلیل خطر موجود در آنها دنبال کنند .هرچند استادان ردهباال و بانفوذ
میتوانند از عهدۀ مشکالت پژوهش میانرشتهای برآیند ،استادانی که موقعیت شغلی چندان مطمئنی
ندارند و همچنین دانشجویان ،باید با احتیاط در این زمینه عمل کنند .چنین اوضاعی سبب شده که
تعداد چشمگیری فارغالتحصیل دکتری در حوزۀ میانرشتهای وجود نداشته باشد .درواقع ،شواهد نشان
میدهد اگر دانشجویان مسیر میانرشته ای را برای کسب درجۀ دکتری طی کنند ،در آینده قادر به
کسب منصب علمی درخور توجهی نمیشوند (قاسمی و امامی .)7933 ،تامسون کالین ()739 :7933
نیز موانع میانرشته ای را به چهار دستۀ موانع مدیریتی و ساختاری ،رویهها و سیاستها ،منافع و
زیرساختها ،و پاداشها و مشوقها تقسیمبندی کرده که بهاختصار در جدول  3آمده است.
جدول  8موانع مطالعات میانرشتهای از نظر تامسون کالین

-

مدل سازمانی دارای ساختار صلب تکساختی و تکیه بر آن؛
ساختارهای رشتهمحور بودجه و مقولهبندیهای مدیریت براساس محوریت
رشته و گروه آموزشی؛
تنازع شدید بر سر بودجه ،مالکیت برنامۀ درسی و پژوهش؛
ابهامآلودگی برنامهها ،مراکز و مؤسسههای میانرشتهای؛
رویکردهای جزئی؛
نبود رهبران باتجربه؛
مقاومت در برابر نوآوری و مخاطرهپذیری؛
زیرساخت متفرق؛
نبود خطوط گزارشدهی روشن و دقیق در واحدهای میانرشتهای.

-

دستورالعملهای انعطافناپذیر که مانع پذیرش برنامهها و دورههای جدید میشود؛
الزامات صلب و انحصاری برای کسب مدرک؛

-

مدیریت و ساختار
سازمانی

رویهها و سیاستها

_____________________________________________________________
1. Birnbaum
2. Feller
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-

منافع و زیرساختها

-

توجه رسمی ،پاداش و
مشوقها

-

نبود دستورالعملهایی برای بهکارگیری ،تغییر وضعیت ،ارتقا و افزایش حقوق
افراد میانرشتهپژوه؛
دستورالعملهای ناکافی برای مدیریت پژوهانه و مشارکت در پژوهش؛
سیاست های نامطلوب برای اختصاص واحد اضافه بر سازمان برای تدریس
میانرشتهای؛
خطمشی های پژوهشی نامطلوب برای تقسیم هزینۀ جبرانی غیرمستقیم که
از ناحیۀ پژوهانه های خارجی و تخصیص مالکیت معنوی تأمین میشود.
اعتبار و حمایت جاری ناکافی از واحدهای میانرشتهای؛
تعداد ناکافی استخدام اعضای هیئتعلمی برای مطالعات و پژوهشهای
میانرشتهای؛
رقابت شدید گروههای آموزشی و واحدهای میانرشتهای بر سر منابع مالی و
اعضای هیئتعلمی؛
دسترسی محدود به مشوقهای داخلی و اعتبارات مالی اولیه برای پژوهش
میانرشتهای و برنامهریزیهای میانرشتهای؛
تعداد ناکافی یا نبود دورههای دستیاری و دورههای مشابه که از طریق آن،
دانشجوی میانرشتهای جذب شود؛
فضا و تجهیزات ناکافی و اختصاص غیرمنعطف آنها برای استفاده؛
نظام ضعیف توسعۀ اعضای هیئتعلمی یا نبود چنین نظامی؛
غفلت از ادبیات و منابع میانرشتهای در شبکههای ملی؛
زمان ناکافی برای برنامهریزی و اجرای برنامه و ایجاد زیرساخت پروژهها؛
زمان ناکافی برای یادگیری زبان و فرهنگ سایر رشتهها؛
زمان ناکافی بهمنظور ایجاد روابط همیارانه در آموزش و پژوهش.
گمنامی و درحاشیهبودن پژوهش ،آموزش ،خدمات ،راهنمایی و مشاورۀ
میانرشتهای؛
تکیه بر فعالیت افتخاری و کار اضافه بر سازمان (بدون دریافت دستمزد)؛
تلقی صالحیتنداشتن فعالیت میانرشتهای برای دریافت جوایز ،عناوین
افتخاری ،پاداشها و اجرای برنامه های تعالی و توسعۀ اعضای هیئتعلمی؛
نبود حمایت در سطوح گروه آموزشی ،دانشکده و دانشگاه؛
سوگیری منفی علیه فعالیتهای میانرشتهای.

عالوه بر ادبیات غنی در زمینۀ موانع و چالشهای توسعۀ مطالعات میانرشتهای که در کتابها و
مقاالت دیده میشود ،مجموعهای از پژوهشهای داخلی وجود دارد که در ادامه بررسی میشود و نشان
میدهد مهمترین این موانع کداماند.
مروری نظری بر راهبردهای عملی
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بهمنظور استفادۀ کامل از مزایای همکاریهای میانرشتهای در دانشگاهها الزم است راهبردهای
عملی شناسایی شوند و توسعه یابند .در این راستا مشکل اصلی که شناسایی شده ،سنتز و همافزایی
ادبیات مرتبط برای بهوجودآوردن یک دستور کار مفهومی در جهت مشارکت مطالعات میانرشتهای در
دانشگاه ها است .این دستور کار مفهومی چندین اصول را در این راستا پیشنهاد میکند:
 .7خلق یکزبان مشترک و دایرۀ لغات مفهوم (گیلبرت)7338 ،
برای مثال از دیدگاه بیولوژیکی ،کلمۀ یادگیری یا  learningبه روند ساخت عصب و پاسخ به
محیط خارجی و محرکها اشاره دارد ،اما در آموزش ( ،)Educationلغت یادگیری بهمعنای فرایند
کنترل یا اضافهکردن محرکها است؛ بنابراین واضح است که نداشتن درک مشترک از یک اصطالح
مهم و بنیادین نهفقط خطر سوءتفاهم را افزایش میدهد ،بلکه تالش متخصصان را برای حل مسائل در
آن حوزۀ خاص (در اینجا آموزش) هدر میدهد .بدینترتیب ،ایجاد و توسعۀ یک زبان مشترک ،شرط
شکلگیری مطالعات میانرشتهای از طریق رشتههای مختلف است.
 .1توسعۀ برنامۀ آموزشی
برنامۀ درسی میانرشتهای تالش می کند نوعی همکاری علمی و آکادمیک میان کنشگران و
متخصصان دو یا چند رشتۀ علمی و آموزشی در جهت تأمین و تعقیب هدفهای معین در ابعاد علمی،
اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر برقرار سازد (خورسندی طاسکوه .)91 :7931 ،موفقیت برنامۀ درسی
میانرشتهای به تواناییها و قابلیتهای اعضای هیئتعلمی در عرضۀ مطالب بهصورت میانرشتهای
بستگی زیادی دارد .در برنامۀ میانرشتهای ،مجری پروژۀ برنامۀ درسی میانرشتهای باید توانایی
بههمتنیدن موضوعات را داشته باشد (بازرگان.)13 :7933 ،
یکی از ویژگیهای مهمی که به پذیرش برنامۀ درسی کمک میکند ،خودکارآمدی افراد است.
خودکارآمدی افراد بر سطح انتظارات و انگیزۀ آنها تأثیر میگذارد و نقشی اساسی در تعیین قدرت
پذیرش اولیۀ برنامۀ درسی میانرشتهای دارد .همچنین تعیینکنندۀ میزان تالش آنان برای انطباق
برنامۀ درسی میانرشتهای است (رنگل 7331 ،به نقل از وفایی و همکاران .)7937 ،کارآمدی درواقع
مکانیسم اصلی انگیزۀ افراد برای رسیدن به تغییر و پیشرفت است و به تواناییها و موفقیتهای افراد در
تحقق اهداف با توجه به امکانات و محدودیتهایشان اشاره دارد .نوع دیگر کارآمدی ،جمعی است و در
یک سازمان شکل می گیرد و به ادراک افراد از اهداف مشترک و احساسات کلی ،توانایی و شایستگی
یک سازمان برای رسیدن به سطوح مختلف اهداف اشاره دارد .از منظر برنامۀ درسی با سازماندهی
میانرشتهای ،معلمان و استادان با کارآمدی جمعی ،بر ایجاد ارتباطات بینفردی در میان دانشجویان و
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بهبود رشد حرفهای و مسئولیت جمعی تأکید میکنند و به دانشجویان خود کمک میکنند که
تجربیات و دانش خود را با یکدیگر مرتبط سازند (وفایی و همکاران.)7937 ،
 .9پایداری انتظارات رشتهای
یکی از مسائلی که دورهها و برنامههای آموزشی میانرشتهای با آن مواجه است ،هجوم بیهدف
متقاضیان و فراگیران برای گرفتن مدارک و گواهینامههای فارغالتحصیلی برای استخدام در نهادهای
دولتی است .به عبارت دیگر« ،پشتمیزنشینی» از کارکردها و انتظارات مهم از نظام آموزش عالی با
ساختارهای رشتهای سنتی است که مدیران و طراحان دورهها و برنامههای میانرشتهای نیز با آن
مواجه هستند .این بدان معنا است که نظام آموزش عالی سنتی ،با توجه به ساختارها و حلقههای
معیوب برنامهریزی آموزشی و درسی ،همواره با این چالش روبهروست که چه کند تا مانند بروندادهای
ساختارهای رشتهای ،از بایگانیشدن خالقیتها ،ظرفیتها و توانمندیهای نخبگان دورههای
میانرشتهای در نهادها و سازمانهای دولتی جلوگیری کند؛ بنابراین ،قلمروهای میانرشتهای در
ساختارهای سنتی ،همواره با این معضل فرهنگی مواجه است که چه کند تا تصویری واقعبینانه و
عملگرایانهتر از فعالیتهای میانرشتهای به عالقهمندان ،مشارکتکنندگان و فراگیران دورهها و
برنامههای آموزشی و درسی ارائه دهد.
مروری بر تجارب دانشگاههای میانرشتهای در جهان
دانشگاههای میانرشتهای یا بهزعم گرانت و ریسمن همان مؤسسات «جهتدار» ،برنامههای
آزمایشی جسورانه ای را آغاز کردند و برداشت متفاوتی از آموزش را نشان دادند .در ادامه به مطالعۀ روند
نوآوری این دانشگاهها و برنامههای میانرشتهای آنها خواهیم پرداخت (تامسون کالین.)311 :7939a ،
 .7نظام آموزشی سوئیس
ویژگی سوئیس آن است که نظام آموزشی ملی ندارد .درنتیجۀ تمرکززدایی در این کشور ،هر کانتون
سوئیس از نظام آموزشی خاص خود برخوردار است .آموزش عالی در سوئیس ،دو مدرسۀ پلیتکنیک
فدرال را شامل میشود که همانگونه که از نامشان برمیآید مستقیم توسط کنفدراسیون ،ده دانشگاه
کانتونی و اخیراً یک نظام آموزش حرفهای سطح سه که مدارس عالی تخصصی را دربرمیگیرد ،اداره و
تأمین مالی میشوند .هر دانشگاه بهوسیلۀ یک قانون کانتونی اداره میشود که استقالل آن را تضمین
میکند؛ درحالیکه تأمین مالی نیمی از آن توسط کانتون صورت میگیرد و نیمی دیگر توسط
کنفدراسیون بهوسیلۀ قانون کمک به دانشگاهها ( )LAUپرداخت میشود (رژکوله.)373-333 :7933 ،
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در پایان دهۀ  ،7333موردوخ )7333( 7با سفارش شورای علوم سوئیس ،تحقیقی دربارۀ فعالیتهای
میانرشتهای در مؤسسات دانشگاهی سوئیس انجام داد .او نتیجه گرفت که میانرشتهگرایی نقش اندکی
در دانشگاهها دارد .حال آنکه تمامی افرادی که در طول تحقیق پیمایشی با آنها مصاحبه شد ،در این
نکته اتفاق نظر داشتند که به مطالعات میانرشتهای باید بیشتر توجه شود تا همکاریهای علمی توسعه
یابد .از دیدگاه موردوخ ،میانرشتهگرایی اغلب به فراموشی سپرده میشود و بیرحمانه از حمایت نهادی
محروم میشود .گزارش وی با چندین توصیه به پایان رسید .این توصیهها کامالً در چارچوب گزینههایی
میگنجند که معموالً برای توسعۀ مطالعات میانرشتهای اتخاذ میشوند .توصیههای مزبور عبارتاند از:
‒ گنجانیدن تعداد بیشتری از دروس میانرشتهای و افزون بر آن الزامیکردن آنها در رشتههای
دانشگاهی در مقاطع کاردانی و کارشناسی؛
‒ تشویق تدریس توسط دو استاد؛
‒ توسعۀ مطالعات میانرشتهای در تحصیالت کارشناسی ارشد و بیش از آن دکتری؛
‒ ایجاد یک مرکز بیندانشگاهی مختص مطالعۀ روششناسی میانرشتهای؛
‒ ایجاد یک صندوق حمایتی برای پروژهها و فعالیتهای میانرشتهای ابداعی و ابتکاری؛ یعنی
چندین ارگان فدرال ،مسئلۀ مطالعات میانرشتهای را در برنامههای سیاست عمومی خود و در
زمرۀ توصیه های خویش برای بالندگی تدریس دانشگاهی قرار دهند؛ برای مثال ،شورای علوم
سوئیس ( )CSS, 1997استناد و ارجاع به میانرشتهگرایی را توصیه میکند؛ با این هدف که
برنامه ریزی درسی باید بازاندیشی ،و تحصیالت دانشگاهی باید نوسازی شوند .کنفرانس
دانشگاهی سوئیس ( )CUS, 1995نیز از آموزشهای پایهای دفاع میکند که دارای جهتگیری
رشتهای هستند و بر تدریس کیفی در یک عرصۀ علمی متمرکزند .همچنین تدریس
میانرشتهای را مختص تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری میدانند .رویکرد کنفرانس
دانشگاهی سوئیس ( ) CUSنیز بر این مبنا استوار است که در وهلۀ نخست باید برای آموزش
متقن علمی مزیت قائل شد ،حتی قبل از آنکه به رهیافت میانرشتهای ورود کنیم .ازنظر
کنفرانس دانشگاهی سوئیس ( ،)CUSمطالعات میانرشتهای در دانشگاهها ،بیشتر در سطح
تحقیقاتی کاربرد دارند؛ بنابراین ،نهاد مزبور از موضوعات میانرشتهای فهرستی تهیه کرده که
در راستای عالئق و منافع ملی قرار دارند .کنفرانس دانشگاهی سوئیس ( )CUSدانشگاهها را به
همکاری در جهت توسعۀ آن دسته از برنامههای تحقیقاتی فراخوانده که به این موضوعات اشاره
دارند .همچنین بهمنظور ارتقای فعالیتهای میانرشتهای در دانشگاهها ،کنفرانس مزبور ()CUS
همایشی را دربارۀ نقش میانرشتهها در مناسبات بین دانشگاه و جامعه سازمان داده است؛ با
_____________________________________________________________
1. Murdoch
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این هدف که توصیههای جدیدی را مخصوصاً برای مدارس عالی ،تدوین و تنظیم کند (
 .)1998در خصوص تدریس میانرشتهای نیز توصیهها از یک سو معطوف به گنجانیدن
روشهای جدید یادگیری است ،از جمله به شیوههای یادگیری از طریق حل مشکالت و رویکرد
تدریجی و پیشرو (رژکوله.)373-333 :7933 ،
از دیدگاه برنامهریزی نهادی ،فضای آموزش عالی سوئیس از سال  7333اهمیت خاصی را برای یک
مرکز توسعۀ مطالعات میانرشتهای موسوم به مؤسسۀ دانشگاهی کورت بوش )IUKB( 7قائل شد.
مؤسسۀ مزبور این مأموریت و رسالت را عهدهدار است که مطالعات میانرشتهای را در آموزشهای
کارشناسی ارشد ،دکتری و آموزش ضمن خدمت دانشگاهی تسهیل ،و همکاری بین مؤسسات دانشگاهی
را تشویق کند .کارکردهای آن همچنین مشتمل بر ایفای نقش نظارتی در قبال کلیۀ عناصر و موضوعاتی
است که بهنحوی با مطالعات میانرشتهای و فرارشتهای و نیز کاربرد و اجرای آنها در ارتباطند.
مؤسسۀ دانشگاهی مزبور ( ) IUKBیک مرکز اسناد تخصصی را در درون خود ایجاد کرده که ویژۀ
آثار و کتابهای مربوط به مطالعات میانرشتهای و قلمروهای مطالعاتی است .همچنین این مؤسسه
مدام بانک اطالعاتی و دادهپردازی خود را بهروز میکند و در تعامل با مراکز و مؤسسات دانشگاهی
سوئیس قرار دارد که کار آنها توسعۀ فعالیتهای میانرشتهای است .فعالیتهای آموزشی آن نیز اساساً
مشتمل بر سمینارها و همایشهایی است که به آموزش ضمن خدمت و نیز برخی برنامههای کارشناسی
ارشد و دکتری مرتبطند.
تمامی دانشگاههای سوئیس و مدارس پلیتکنیک فدرال ،مرکز تحقیقاتی و آموزشی میانرشتهای را
تأسیس کردهاند که ساختار نهادی آنها متضمن مشارکت چندین دانشکده (مراکز بیندانشکدهای)
است .اخالق ،علوم زیستمحیطی و بومشناختی در زمرۀ قلمروهای مطالعاتی بهشمار میآیند که غالباً
موجب گروهبندیهای بیندانشکدهای میشوند .هر بار ،قلمرو مطالعاتی موردنظر ،بنا به تعریف،
میانرشته قلمداد می شود و انجام این مهم نیازمند استقرار یک نهاد دیگر است .فعالیتهای این مراکز
میانرشتهای بیشتر بهسمت تحقیق و آموزش در کارشناسی ارشد و دکتری جهت یافتهاند .آنها تمامی
مقاطع تحصیلی کامل از نوع دیپلم مطالعات پیشرفته ( )DEAیا دیپلم مطالعات عالی تخصصی
( )DESSرا از آموزشها و پژوهشهای میانرشتهای معاف نکردهاند ،بلکه بهگونهای منظم به
سازماندهی سمینارها یا دورههای آموزشی کوتاهمدت میپردازند و دانشجویان دکتری را در برنامههای
تحقیقاتی آنها مشارکت میدهند .در برخی از دانشگاههای آلمانیزبان سوئیس ،مراکز میانرشتهای
عهدهدار سازمان دهی بخشی از آموزش سال اول تحصیلی دانشجویان در زمینۀ آموزشهای پایه و اولیه
میشوند .مانند دیگر دانشگاهها ،دانشگاه ژنو دارای چندین مرکز بیندانشکدهای است که پروژههای
CUS,
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تحقیقاتی و آموزشی آن آشکارا میانرشتهای هستند .مراکز مزبور عبارتاند از :مرکز دانشگاهی
بوم شناسی انسانی ،مرکز دانشگاهی مشکالت انرژی و مرکز بیندانشکدهای مطالعات علمی پدیدههای
پیری .7این مراکز رسماً در ساختار نهادی قرار دارند ،اما گروههای دیگری که بیشتر غیررسمی هستند،
متخصصان قلمروهای مطالعاتی مختلف را گرد هم جمع میکنند و در مراکز مطالعاتی به فعالیتهای
خود شکل میدهند .با تعدد و تکثر مراکز و مؤسسات برخوردار از ویژگی میانرشتهای ،نفوذ
میانرشتهگرایی در سطح برنامهریزی نهادی دانشگاههای سوئیس ،با دانشگاههای سایر کشورهای
اروپایی و آمریکای شمالی تفاوت چندانی ندارد (رژکوله.)373-333 :7933 ،
دو برداشت از آموزش پایۀ دانشگاهی در سوئیس از ارجحیت برخوردار است .در دانشگاههای
فرانسهزبان مربوط به بخش فرانسهزبان سوئیس ،اولویت به نخستین دوران تحصیل در رشتههای
تخصصی داده میشود؛ برنامه های درسی که به اخذ نخستین مدرک دانشگاهی منتج میشوند و
براساس اصول آموزش علمی دقیق و جدی همراه با تخصصیشدن در فرایند تحصیل ،تهیه و تنظیم
شدهاند .برعکس ،دانشگاههای آلمانیزبان سوئیس ،با الهام از سنت انسانمدار وحدت تدریس و تحقیق3
توصیه میکنند که نخستین دوران تحصیالت دانشگاهی با آموزش عمومی در ارتباط باشد.
در این مورد ،برنامههای درسی بیشترین تناسب را با قلمروهای رشتههای علمی دارند و فضای
زیادی را در اختیار آموزشهای سال اول تحصیلی بهویژه در زمینۀ فرهنگ عمومی قرار میدهند که
عناصری از فلسفه و تاریخ علوم را دربرمیگیرد .آغاز تحصیالت علمی و یاددهی نحوۀ انجام پژوهش را
میتوان بهگونهای جدی در مطالعات فوقلیسانس و دکتری شاهد بود.
آموزش دورههای کاردانی و کارشناسی که کامالً بر تفکیک رشتههای علمی استوار است ،دیگر
قاعدهای مطلق در دانشکدههای فرانسویزبان سوئیس محسوب نمیشود .برخی آموزشها در علوم
انسانی همچنان مشتمل بر توضیحات رشتههای متعدد هستند و دانشجویان باید سه رشته را در جریان
دوران تحصیلی اولیه با یکدیگر تلفیق کنند .با ظهور و تثبیت قلمروهای مطالعاتی ،نوعی تعدد و تکثر
برنامههای درسی بهوجود آمده که توضیحات رشتهای را با خود سهیم و همراه میکنند و توسط گروهی
از مدرسان با مبادی رشتهای متنوع و متعدد ،هدایت و تضمین میشوند .این قلمروها عبارتاند از :علوم
عهد باستان ،علوم کاربرد ژنتیک در مسائل جنایی ،علوم ادیان ،علوم محیطزیست ،علوم تربیتی و غیره
(رژکوله.)373-333 :7933 ،
این برنامههای درسی ترکیبی ،با توجه به گسترش تلفیقهای ممکن بین علوم مختلف ،روزبهروز در
حال توسعه است .برنامه های مبتنی بر تحرک و تغییرپذیری به گسترش آموزش کمک میکنند و
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دانشجویان به کمک آنها می توانند بخشی از دروس دانشگاهی خود را در مؤسسۀ آموزشی دیگری
بگذرانند .در علوم طبیعی و اجتماعی ،آموزشهای بهاصطالح دورشتهای رو به افزایش هستند؛ بهگونهای
که یک رشتۀ عمده را با یک رشتۀ کوچک تلفیق میکنند .شایان ذکر است که در ژنو ،این عرضۀ
آموزشی (آموزش دورشتهای) نتیجۀ فشار بروندانشگاهی است .درواقع ،ادارۀ آموزش عمومی که صرفاً
فارغالتحصیالن دانشگاهها را برای تدریس در مقاطع تحصیلی اول و دوم دبیرستان استخدام میکند ،از
کاندیداهای دبیری خواسته است که دورههای آموزش تکمیلی را الاقل در دو رشته درس بگذرانند.
درخواست تحصیالت در این رشتهها به تقاضاهای دانشجویانی بازمیگردد که خود را بهسختی با
رشتهایشدن تحصیل دانشگاهی وفق میدهند و از برخی محافل حرفهای که دیگر جریانهای تحصیلی
را ترجیح میدهند ،بهشدت ناخرسند هستند.
در بخش فرانسویزبان سوئیس ،تدریس میانرشتهای حضور بسیار پررنگتری در آموزش
کارشناسی ارشد و دکتری و بهویژه در آموزشهای ارائهشده در مراکز و مؤسسات میانرشتهای دارد.
اگرچه عرضۀ آموزش میانرشتهای تا حدودی رو به افزایش است ،کمترین تردیدی وجود ندارد که
آموزش علمی مطلق رشتهای ،به عنوان مرجع و مستند مطالعات عالی در مقاطع کارشناسی ارشد و
دکتری و نیز در برنامههای آموزشی برای یاددهی تحقیقات منجر به دکتری باقی مانده است.
برنامههای درسی سالهای اولیۀ تحصیل در دانشگاههای بخش آلمانیزبان سوئیس در مقایسه با
دروس ارائهشده در بخش فرانسهزبان این کشور ،آشکارا از جنبۀ چندرشتهای بیشتری برخوردارند .در
اکثر برنامههای درسی بهجز برنامههای مربوط به تحصیالت حرفهای (حقوق و پزشکی) ،نوعی تلفیق
رشتهای قابلپیش بینی است .فضای علمی و دانشگاهی با توجه به گروهبندیهای نهادی در حوزۀ
قلمروهای عمدۀ علوم ،کمتر جنبۀ رشته ای به خود گرفته است .این امر تا حدودی بیانگر آن است که
چرا رشتههای دانشگاهی از گشودگی بیشتری نسبت به رشتههای سایر مراکز تحصیلی برخوردارند و
کمتر بهسوی آموزش تخصصی جهت یافتهاند .حدود ده سال است که دانشگاههای آلمانیزبان سوئیس،
برنامههای تدریس عمومی را به شکل تدریس سال اول تحصیل توسعه میدهند؛ بهگونهای که
دانشجویان میتوانند دروس عمومی را در تمامی دانشکدهها پی بگیرند .این برنامهها که موضوع مرکزی
آنها حول محیطزیست و بومشناسی عمومی دور میزند ،به مراکزی مستقل با ساختارهای دانشکدهای
سپرده شده است (رژکوله.)373-333 :7933 ،
دانشگاه بال 7مرکز خود را به نام «مرکز انسان-جامعه-محیطزیست» دارد .دانشگاه زوریخ از مؤسسۀ
علوم زیستمحیطی برخوردار است و دانشگاه برنامهریزی دارای مرکز بیندانشکدهای همکاری برای
بومشناسی عمومی است .این سه مرکز ،یک برنامۀ میانرشتهای را ارائه میکنند که رویکرد رشتهای
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بقیۀ دروس تحصیلی را تکمیل میکند .دانشجویان بهگونهای گروهبندی میشوند که اختالط بین
دانشکدهها به سهولت انجام پذیرد .رویکرد آموزشی بر یادگیری از طریق حل مشکالت و تحققبخشیدن
به یک پروژۀ میانرشتهای استوار است .گواهیای نیز که در پایان تحصیالت دانشگاهی ارائه میشود،
برای کسب مدرک دانشگاهی مدنظر قرار میگیرد .همچنین دو مدرسۀ پلیتکنیک سوئیس ،بهعنوان
دروس اختیاری ،برنامهای موسوم به «انسان-فناوری-محیطزیست» را برای دانشجویان مشغول به
تحصیالت پایه پیشنهاد میدهند .چنین دانشپژوهانی ،عالقهمندی و حساسیت خود را نسبت به
جنبههای اجتماعی حقوقی ،اقتصادی و اخالقی مهندسی نشان دادهاند (رژکوله.)373-333 :7933 ،
آموزش میانرشتهای در تحصیالت عالیه بهویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در
دانشگاههای آلمانیزبان سوئیس هنوز کمتر توسعه یافته است .دانشگاههای مزبور همانند برنامههای
موجود در بخش فرانسهزبان سوئیس ،در تحصیالت عالیه ،رویکردهای رشتهای را برای آموزش محققان
و دانشجویان ترجیح میدهند؛ برای مثال ،برنامههای دروس پزشکی و مقررات مطالعات پزشکی
براساس یک نسخۀ فدرال وضع شده است و این امر مستلزم آن است که برنامههای درسی و رویۀ
کنترل معلومات در تمامی دانشکدههای سوئیس یکسان و همانند باشد .اما بهدنبال انتقادهای بیشمار
دربارۀ تصلب تدریس ،فقدان ادغام میانرشتهای در زمینۀ محتویات واحدهای درسی ،کسب پراکندۀ
معلومات ،انفعال دانشجویان و ناکافیبودن اهداف و فعالیتهای یادگیری ،کمیسیونی موظف به
بازاندیشی در جهت ایجاد اصالحات در مطالعات پزشکی شد (وترز و کامپانا.)7331 ،7
دانشگاههای برنامه ریزی ژنو ،اصالحات رادیکالی را برگزیده که از نخستین سال تحصیالت
دانشگاهی آغاز میشود .در برنامۀ درسی کامالً تجدیدنظر شده است؛ بهنحویکه تدریس واحدهای
کوتاهمدت و تدریس بستههای موضوعی را در آن گنجانیدهاند .اصالحات نهتنها به محتویات واحدهای
درسی ،ترتیب و تنظیم آنها معطوف میشود ،بلکه به روششناسیهای تدریس نیز مرتبط است .به
بهای آموزش استادان و همراهی مستمر آموزشی (با مدرسان در حین تدریس) ،دانشکدههای مزبور
مجدداً بهطور کامل دربارۀ محیط تدریس و یادگیری کار میکنند .تدریس دروس پایه (دروس
پیشنیاز) به نحوی امساکگونه به حداقل تقلیل یافته و کارگاههای یادگیری از طریق حل مشکالت و
سمینارهای ادغامی جایگزین آن شدهاند .سایر دانشگاهها نیز اصالحاتی معتدلتر را ترجیح دادهاند که از
تدریس دروس پایه و پیشنیاز صرفنظر نمیکند ،ولی بهعنوان مکمل ،کارگاههای یادگیری از طریق
حل مشکالت را در برنامههای درسی دانشجویان میگنجاند .میتوان گفت دانشگاه ژنو در نظر دارد که
دانشگاه چند ارزشی را تشکیل دهد؛ دانشگاهی که آموزشهای پایه و عمیق را در قلمروهای عمدۀ
علمی عرضه می کند .همچنین دانشگاه مزبور در نظر دارد تا آموزش علمی منسجم را ارائه کند و
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7. Wauters and Companna

 31

مطالعات میانرشتهای :ملزومات توسعهای ،موانع و بازدارندهها

دانشجویان را برای تحقیق و پژوهش آموزش دهد؛ بنابراین ،آموزش علمی بهعنوان آموزشی در اولویت
قلمداد میشود و در برخی موارد بهمثابۀ پیشنیاز بهشمار میآید تا پس از آن ،دانشجو درگیر آموزش
حرفهای شود (رژکوله.)373-333 :7933 ،
حرکت ایدۀ میانرشتهگرایی نه در هیچیک از متون قانونی که به دانشگاهها سازمان میدهند،
ذکرشده و نه در برنامههای سیاست عمومی رؤسای دانشگاهها طی ده سال اخیر گنجانیده شده است.
حتی بهرغم توصیههای بیشماری که مراجع فدرال به نفع مطالعات میانرشتهای تنظیم کردهاند ،بسیار
دشوار است که ردپا یا نشانهای یا ارجاع آشکاری به آن در موضعگیریها و برنامههای اعالمی دانشگاه
ژنو یافت شود .با وجود این ،برنامۀ سیاسی ریاست دانشگاه ژنو در زمینۀ تدریس ،چندین سرنخ را در
درون خود جای داده که میتواند نشانۀ مناسب و مطلوبی برای گنجاندن تدریس میانرشتهای در
دانشگاه باشد .از جملۀ این سرنخها میتوان به مواردی از قبیل تشویق روشهای جدید تدریس و
یادگیری ،گنجاندن روشهای نظاممند ارزیابی تدریس ،و تعمیم فردی و منعطفکردن
واحدهای تحصیلی اشاره کرد .شیوههای نوین تدریس ،زمینههای یادگیری متمرکز بر دانشجو و نیز
توسل به الگوهای یادگیری از طریق حل مشکالت را هموار میسازند .ارزیابی تدریس میتواند ضرورت
اصالح برنامههای درسی را آشکار سازد و روش های تدریس استادان را نوسازی کند و سامان بخشد.
انعطاف رشتهها و واحدهای دانشگاهی از ایدۀ ایجاد پروژههای آموزشی شخصی یا فردیشده حمایت
میکند (رژکوله.)373-333 :7933 ،
 .1دانشگاه اتاوا-7کانادا
دانشگاه اتاوا یکی از دانشگاههایی است که زیرساختهایی را برای اشکال جدیدی از رشتهها (در
قالب چندرشتهای) فراهم کرده است .دانشگاه اتاوا مانند اکثر دانشگاههای کانادا مطالعات چندرشتهای و
نه میانرشتهای را تأسیس کرده ،اما مقدماتی برای شکلگیری میانرشتهها را نیز فراهم آورده است .در
این دانشگاه ،یک معاونت برای پیشبرد مطالعات میانرشتهای تأسیس ،و ساختمانی نیز درنظر گرفته
شده است .مطالعات میانرشته ای در بخش آموزش دانشگاه اتاوا به این شکل اجرا شده که دروس
مختلف در دانشکدههای گوناگون برای دانشجویان رشتههای متفاوت ارائه میشود .همچنین مراکز و
برنامههای پژوهشهای میانرشتهای تأسیس شده است (خورسندی طاسکوه.)7933 ،
بنابراین میتوان گفت دانشگاه اتاوا چندرشتهای است و در برخی حوزهها بهندرت فعالیت داشته
است ،اما در برخی دیگر کامالً پیشرفته است .در مقایسه با سایر دانشگاههای آمریکای شمالی ،اوتاوا در
زمینۀ مطالعات میانرشتهای ،تازه وارد شده و طی دو سال گذشته ،برنامههای میانرشتهای اندکی را
_____________________________________________________________
7. University of Ottawa
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ارائه داده است .حتی میتوان گفت در دانشگاه اتاوا هنوز دورههای میانرشتهای وجود ندارد که عامدانه
علوم انسانی ،علوم اجتماعی و علوم طبیعی را به هم پیوند دهد.
از منظر سازمانی ،دانشگاه اوتاوا ساختاری ندارد که دربردارندۀ مطالعات میانرشتهای باشد.
بااین حال ،قرار است فرهنگ نهادی خاصی در اوتاوا مانند یورک یا شیکاگو ایجاد شود که از رویکرد
میانرشتهای حمایت کند؛ بنابراین ،کارهای زیادی در دست اقدام است .در حقیقت ،تازهواردبودن اتاوا
در حوزۀ میانرشتهای ،خود می تواند به جهاتی مفید هم باشد و موجب شود تا اوتاوا امور میانرشتهای
را به شکلی متفاوت انجام دهد .اوتاوا مانند سایر دانشگاهها برنامههای میانرشتهای خود را در قالب
دوره هایی خاصی ساختاربندی کرده که دارای قوانین متمایز و منظم هستند .در حوزۀ پژوهشی نیز
اوتاوا در حال ساختاربندی تحقیقات میانرشتهای خود به نحوی مشابه با سایر دانشگاهها ،مراکز و
مؤسسات است .در حوزههای دیگر ،تفاوتهای اوتاوا با سایر دانشگاهها موجب پیشگامی آن بهلحاظ
میانرشتهای شده است .این دانشگاه دارای بخشهای ویژهای است که دانشگاههای دیگر فقط چند
برنامه در حوزههای مشابه آن دارند ،مانند مطالعات دینی ،ارتباطات و جرمشناسی (مان.)3333 ،
بهلحاظ تسهیل میانرشتهای نیز اتاوا گامهای بزرگی برداشته و در حال انتصاب متصدیان در حوزۀ
مدیریت ،ایجاد برنامههای میانرشتهای برای فارغالتحصیالن و مطالعات پسادکتری است .دانشگاه اتاوا
ساختمان جدیدی را بهمنظور تقویت امور میانرشتهای درنظر گرفته است .یک گام غیرمعمول دیگر که
دانشگاه اوتاوا را در خط مقدم قرار میدهد ،اما باز هم مستقیم در ارتباط با میانرشتهای نیست ،تعریف
دانشگاه از حوزههای راهبردی توسعه است .یکی از توجیهاتی که در حال حاضر ارائه میشود آن است که
در کانادا ،سالمتی ،فناوری اطالعات و علوم مولکولی مهم هستند و از اهمیت محوری یا اولویت راهبردیی
برای رفاه اجتماعی برخوردارند .این توجیه تا حد زیادی مرتبط با میانرشتهها است .درواقع بدون تشویق
اهمیت مسائل اجتماعی معاصر در سی سال گذشته ،احتماالً تعریف هرگونه حوزۀ راهبردی از توسعه
ناممکن بوده است ،چه رسد به آنکه به این شکل به آن توجه شود؛ بنابراین تنها پیوندهای مستقیمی که
دانشگاه بین محورهای توسعه و فعالیتهای خاص دانشگاهی بهوجود آورده ،در حوزههای راهبردی
توسعه است و بودجههایی برای دورههای پیش و پس از دکتری در دانشگاه ،مراکز و مؤسسات تحقیقاتی
برای آن درنظر گرفته شده تا آنها بهدنبال تأمین مالی داخلی باشند؛ بنابراین هرچند در هیچ مورد،
حرفی از مطالعات میانرشتهای در میان نبوده ،بااینحال ،دانشگاه بهصورت گسترده اعالم کرده که
تحقیقات میانرشتهای ممکن است یکی از مسیرهای نویدبخش در پیگیری اهداف توسعهای باشد.
همچنین این دانشگاه ،دستورالعملهای بسیار مشخصی برای ایجاد مؤسسات و مراکز ارائه کرده و به
همان صورت به شکلی مشخص ،عملکرد دانشگاهی و کمک آنها به دانشگاه را انتظار دارد.
در دانشگاه اوتاوا ،همۀ مؤلفههای مختلف میانرشتهای در کنار یکدیگر قرار داده شده تا چشمانداز
ساختاری دانشگاه ترسیم شود .به این معنا که دانشگاه باید بهسمت آینده حرکت کند و اذعان کند
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که مطالعۀ میانرشتهای ،نه یک مد جدید و نه راهحلی برای همۀ مشکالت ،بلکه روشی جدید برای
تولید و انتقال دانش به شکل مکمل است .انجام چنین کاری موجب ارتقای دانشگاه بهلحاظ معنوی
شده و توجه سایر دانشگاهها را نیز به این مسئله جلب کرده است .اما ورای دانشگاه ،دولتها ،صنعت
و شورای ارائۀ پژوهانه نیز همگی روی رویکردهای میانرشتهای تأثیر داشتهاند .از سوی دیگر،
دانشجویان نیز در معرض الگوهای فکری ،رویکردها و دشواریهای امور میانرشتهای قرار میگیرند.
اگرچه آیندۀ خوبی برای آموزش دانشجویان ،پیشرفت دانش ،بسط تحقیقات ،شکلدهی کمکهای
دانشگاه به مسائل جهانی و حتی درک خود از تعلقداشتن بهکل دانشگاه وجود دارد ،اما نیاز است تا
تسهیل نهادی فعالیتهای میانرشتهای انجام شود .درواقع دشواریهای زیادی در مقایسه با
عملکرد دپارتمانی یا مبتنی بر رشتههای کالسیک وجود دارد .همۀ چیزهایی که در ارتباط با فعالیت
میانرشتهای است ،دشوار و خستهکننده بهنظر میرسد (مان)3333 ،؛ بنابراین چالشی که وجود دارد،
آن است که فضای راحتی برای نوآوری بهوجود آید .دانشگاه میتواند این کار را با دادن اهمیت بیشتر
به مطالعات میانرشتهای انجام دهد .دانشگاه میتواند تاروپود حوزههای مطالعاتی میانرشتهای را
مستحکم کند .باید این تاروپود را حول محور آنچه اکنون در حال انجام است و آنچه قصد انجام آن را
دارد ،محکم کند تا بدینصورت رویکرد میانرشتهای مانند دستکشی با ماهیت دانشگاه اوتاوا سازگار
شود .این دانشگاه دوزبانی و دوفرهنگی که در پایتخت ملی کشوری با موقعیت برتر در جهان قرارگرفته،
خود را بهعنوان محل تالقی دو رویۀ علمی و فکری غرب معرفی میکند و بهترین مکان برای امور
میانرشتهای است .مطالعات میانرشتهای میتواند بهخوبی در بافت این نهاد جای بگیرد ،به شکلی که
گویی همیشه بخشی از آن بوده و عالوه بر آن جایگاه کنونی دانشگاه را ارتقا بخشد (مان.)3333 ،
 هدف و شعار دانشگاه هم اهمیت دارد .بهنظر میرسد در دانشگاه اتاوا پس از روند مدرنیزاسیون،ارتقای تحقیقات و آموزش از طریق بهکارگرفتن بهترین افراد ،یکی از مهمترین راهبردها
بوده است .این بهمعنای تقویت رشتهها با محققان منفرد دارای بهترین عملکرد و
پاداشدهی به دستاوردهای آنها در تحقیقات و نشریات است.
 چالش دیگر پیش روی اوتاوا در هماهنگشدن رشتهها برای توسعۀ مطالعات میانرشتهای است.برای انجام این کار ،اوتاوا میتواند با خرسندی مطالعات میانرشتهای را با آنچه دانشگاه خواهان
آن است ،ارتباط دهد .این حس با جهتدهی به حوزههای راهبردی توسعه تعریف میشود
که بیشک طی زمان ،با تقویت تحقیقات جدید و عادتکردن بیشتر همکاران به بیان
خاص و گستردۀ اهداف ،تغییر میکند .در حقیقت همین تغییر نوع بیان است که موجب
برجستهشدن اوتاوا میشود.
 ایجاد پیوند بین میانرشتهای و حوزههای راهبردی توسعه نیز میتواند موجب ارتقایجایگاه آن شود؛ برای مثال ،بیان صریح دانشگاه درمورد اینکه همۀ تالشهای تحقیقاتی
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ساختاربندیشده

و

تأمین

مالی

شدۀ

درونی

آن،

دارای

ماهیت

میانرشتهای/چندرشتهای است و در ارتباط با حوزههای راهبردی توسعه قرار دارد .قطعاً
برای اوتاوا ،ماهیت و مکان ژئوپلیتیک آن و همینطور نقاط قوت تحقیقاتی آن و اعالم
حوزههای توسعه توسط آن میتواند در ارتباط با مطالعات میانرشتهای قرار گیرد.
 نکتۀ دیگر ،اذعان این مسئله است که مطالعات میانرشتهای رابطهای متعامالنه و نهرقابتآمیز و کمتر سلسلهمراتبی با سایر رشتهها دارد (و ساختاربندی آن باید بهگونهای
باشد که این رابطه تقویت شود)؛ بنابراین دانشگاه میتواند نهتنها چیزهایی متفاوت بیان کند،
بلکه کارهای متفاوتی نیز انجام دهد ،و درعینحال از ایجاد چنین برداشتی نیز پرهیز کند که
در حال رهاکردن محققان منفرد است.
 همچنین توسعۀ میانرشتهای در اتاوا مستلزم تغییرات ساختاری مهم در دانشگاه نیست .حتیدرصورتی که ساختارهای جدید مورد نیاز باشند ،از مسیرهایی پیروی خواهند کرد که محققان
مشخص کردهاند و همین طور از فرهنگی تبعیت خواهند کرد که مؤسسۀ باتجربه پیشتر در
زمینۀ میانرشتهای ایجاد کرده است .آن مسیر و آن فرهنگ دارای انعطافپذیری است و
مستلزم جمود ساختاری نخواهد بود.
 پرهیز از ثقیلکردن فعالیتهای میانرشتهای با ساختارهای حاکمیتی نامتناسب ازجمله وظایف مهم دانشگاه است؛ زیرا چنین کاری ،تنها به اضافهکردن بار محققان عالقهمند به
میانرشتهای منجر میشود و خطر جموددادن به ساختاری را دربردارد که ماهیتاً باید
انعطافپذیر و متغیر باشد.
 موارد عملی و نظری در تجارب سایر دانشگاهها نشان میدهد مطالعات میانرشتهای مستلزمساختارهای اجرایی جدید ،بودجۀ خاص ،و الگوهای دانشگاهی خارج از حالت متعارف
است .همچنین پیونددادن رشتههای دانشگاهی بهتر از ایزولهکردن آنهاست.
همکاریکردن بهتر از رقابت ،و درمیانگذاشتن بهتر از پنهانکردن از هم است (مان.)3333 ،
 .9دانشگاه ساسکس -7انگلستان
دانشگاه ساسکس که در سال  7317افتتاح شد ،اولین دانشگاه انگلیسی جدید در بین هفت دانشگاه
انگلیسی مطرح و یکی از اولین تالشهای جامع در جهت تعریف روابط بین حوزههای موضوعی
دانشگاهی بود .مؤسسات آن بهدنبال ازبینبردن تقابل میان آموزش «عمومی» و «تخصصی» از طریق
ادغام تخصص در یک رشته با کارهای مشترک در میان سایر رشتهها بودند .تجربۀ ساسکس توسط سایر
_____________________________________________________________
7. University of Sussex
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مؤسساتی که براساس اصولی مشابه تأسیس شده بودند ،مورد تقلید قرار گرفت ،از جمله توسط دانشگاه
ایست آنگلیا (بریتانیا) در سال  ،7313دانشگاه ویسکانسین ،گرینبی (ایاالت متحده) ،دانشگاه گریفیث
(استرالیا) در سال  ،7317مرکز دانشگاهی روسکیلد (دانمارک) در سال  ،7313دانشگاه ترومسو (نروژ)
که در سال  7313افتتاح شد ،و دانشگاه تسوکویا (ژاپن) که آن نیز در سال  7313افتتاح شد .ساختار
آکادمیک حاکم در این دانشگاهها ،مدارس چندموضوعی بود .در دانشگاه ساسکس ،هر مدرسه تعدادی از
موضوعات مرتبط به هم را با یکدیگر جمع میکرد ،همکاری را افزایش میداد و امکان ایجاد دروس ویژۀ
«مرکب» و «زمینهای» را برقرار میساخت تا چارچوبی جامع را فراهم کند .این دروس امکان تمرکز بر
ارتباطات بین رشتههای علوم اجتماعی ،بررسی پدیدههای غربیسازی و مدرنسازی ،توجه به مفاهیم و
روشهای استدالل علمی ،و کنارگذاشتن تمایزهای سنتی بهمنظور مطالعۀ موضوعاتی از قبیل مهندسی
کنترل و مواد را فراهم میسازد .هنگامیکه یک سال بعد دانشگاه ایست آنگلیا تأسیس شد ،تقسیمات
این دانشگاه نیز بهجای دپارتمانها بهصورت مدارس نسبتاً بزرگی از قبیل مدرسۀ مطالعات انگلیسی،
مطالعات آمریکایی و مطالعات اروپایی صورت گرفت .همچنین یک مدرسۀ مطالعات توسعه وجود داشت
و اعضای دانشکده ،یک مؤسسۀ جامع علوم زیستی مرکب از فیزیولوژی گیاهی ،جانورشناسی ،بیوشیمی
و بیوفیزیک تأسیس کردند (تامسون کالین.)311-339 :7939a ،
 .4مؤسسۀ گرینبی -7آمریکا
امتیاز مؤسسۀ گرینبی بهعنوان یک مؤسسه در سال  7313ثبت شد و «تقدس رشتهها و حرفههای
جداگانه» را به چالش کشید .این مؤسسه تأکید بر مضامین و حوزههای مطالعاتی را به سرمشقی برای
شماری از دیگر دانشگاهها تبدیل کرد .دانشگاه گرینبی بر پایۀ چهار کالج شکل یافته بود که مبتنی بر
موضوعات محیطی است و نه رشتههای محیطی .خود برنامۀ درسی هم مبتنی بر نُه گروه درسی
مسئلهمحور بود که میتوان آن ها را در هریک از چهار کالج موضوعی پی گرفت .در راستای توسعۀ گروه
مورد نظر ،هر دانشجو مسئلهای را انتخاب میکرد و سپس سعی میکرد مسئله را با تحقیق و تحصیل
در سایر گروههای درسی حل کند .صالحیت علمی رشتهای یا میانرشتهای میتوانست با انتخاب یکی
از سه گزینۀ زیر بهعنوان رشتۀ تحصیلی اصلی یا گرایش فرعی حاصل شود :مسئلهای محیطی که
مبحث درسی یا رشتۀ تحصیلی اصلی را بهوجود میآورد ،یک گزینه یا رشتۀ تحصیلی موازی در یک
رشته یا ح وزه از دانش ،یک گروه درسی اختیاری در یک زمینۀ کاربرد حرفهای .همچنین باید افزود که
هیچ یک از این مؤسسات به آن صورتی که روز اول تأسیس شده بودند ،باقی نماندند .در گرینبی،
گرایشهای رشتهای و گرایشهای فرعیتر میانرشتهای به ساختار اصیل رشتهای و میانرشتهای
_____________________________________________________________
7. Green Bay
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افزوده شدند .این تغییر را میتوان پاسخی به «فشار دنیای واقعی» دانست .اما دانشجویان ورودی باز
هم با دستهبندیهای رشتهای قدیمی ،راحتتر کنار میآمدند (تامسون کالین.)311-339 :7939a ،
در اواخر دهۀ  ،7313یک برنامۀ سمینار چهارسالۀ تمامدانشگاهی در زمینۀ آموزش آزاد ،جای خود
را به مجموعۀ جدیدی از شرایط سراسری داد که برآمده از یک برنامۀ ساختاریافتهتر متشکل از نُه
ساعت کار در هریک از علوم اجتماعی ،علوم طبیعی و علوم انسانی بود .این تغییر را میتوان «توافق»
میان نیروهای سنتی و طرفداران نوآوری (میانرشتهها) دانست .اما حتی با وجود این تغییرات ،باز هم
نقش مطالعات میانرشتهای بهعنوان واحدهای بودجهای در حفظ گروههای درسی میانرشتهای و در
طراحی «گرایشهای» میانرشتهای ،نه صرفاً «گروههای درسی» ،تأیید شد .در اینجا و در جاهای دیگر،
شواهدی دال بر تغییر نگرش نهتنها نسبت به میانرشتهای ،بلکه نسبت به یکرشتهای نیز وجود دارد.
تحصیل در دو گرایش یک رشتۀ علمی در دانشگاه گرینبی ،همیشه بهعنوان گزینه وجود داشته
است؛ هرچند بهطور سنتی ،رشتهها عملکرد ضعیفی از خود به نمایش گذاشتهاند .در حال حاضر،
یکرشتهایبودن برحسب آنچه ارائه میشود ،بیشتر آشناست .نویسندگان گزارش سال  3333در
دانشگاه گرینبی ،درحالیکه قبالً دربارۀ رشتهها اظهار نگرانی میکردند و بارها بر پایان دورۀ سیطرۀ
سنتی آنها تأکید داشتند ،اکنون مدعی بودند که برنامههای میانرشتهای باید بر «بنیانی از برنامههای
درسی قوی و نیروهای علمی موجود در رشتهها» استوار باشد (تامسون کالین.)339-311 :7939a ،
 .1مؤسسۀ گریفیث -7استرالیا
این مؤسسه ،جایگزینی برای دانشگاههای سنتی در منطقۀ کوینلند [استرالیا] بود و در سال 7317
تأسیس شد .در دانشگاه گریفیث که تا حدودی از روی نمونههای دانشگاه ایست آنگلیا و دانشگاه آزاد
بریتانیا طراحی شده بود ،برنامۀ درسی یک دانشجو حاوی مجموعۀ یکپارچهای از واحدهای موجود در
یک مدرسه بود .به دانشجویان بهگونهای آموزش داده میشد که بر مؤلفههای درونی و مسائلی با
مضمون خاص تسلط یابند؛ مضامینی که غالب اوقات به مشکالت پیچیدۀ فرهنگ معاصر توجه دارد .در
هیچیک از دانشگاه هایی که در باال ذکر شد ،هرگز میزان واحدی از تلفیق وجود نداشته است.
در دانشگاه گریفیث برخی از مدارس ،محتوای آموزشی را برای مواجهه با موضوعاتی گسترده مهیا
کردند ،اما سایر مدارس موضوعات گسترده را قربانی محتوای رشتهای میکنند .همچنین تعهد به برنامۀ
ساالنۀ پایه ،درجات متنوعی دارد؛ برای مثال ،از اواسط دهۀ  ،7333گریفیث با فشارهای درونی مواجه
شد که ممکن بود موجب عقبگرد به شیوههای رشتهای و عقبنشینی از مأموریت میانرشتهای
بهسمت همان سال تحصیلی پایه شود .اما بهمرور که استادان جدید استخدام شدند و گروههای
غیررسمی دانشگاهیان رشته گرا پدید آمدند ،گریفیث هم تغییر کرد .گریفیث نیز مانند دانشگاه ترومسو
_____________________________________________________________
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دریافت که مهمترین و معتبرترین گروههای مرجع برای استادان غالباً انجمنهای علمی و ژورنالهایی
هستند که بهطور گسترده از خصلت رشتهای برخوردارند .ازنظر دُن آندرسون ،این گروههای مرجع
بهعنوان منبع قویترین فشارهای ارتجاعی بر تجربیات میانرشتهای در استرالیا عمل میکنند (تامسون
کالین .)311-339 :7939a ،گریفیث تنها تجربۀ میانرشتهای در استرالیا نبوده است و تفاوتها در این
زمینه آموزنده هستند.
دانشگاه ملی استرالیا در شهر کانبرا یک واحد چندرشتهای داشت که متشکل از نمایندگان رشتههای
جامعهشناسی ،روانشناسی اجتماعی ،اقتصاد و علوم سیاسی بود .آنها یک کانون مسئلۀ مشترک داشتند
و روشها را از رشتههای مختلف وام میگرفتند .مشارکتهای رسمی نیز وجود داشت ،اما وقتی زمینهها
تغییر کرد این برنامۀ آزمایشی به پایان رسید .هنگامیکه در دهۀ  ،7313مؤسسۀ مادر با قطع بودجه
مواجه شد .واحد نوآوری اولین «چربی»ای بود که باید آب میشد؛ و این خود داستانی آشنا در آموزش
عالی است .منابع حیفومیل شده بودند و برخی از استادان مدعی بودند که در تمام این مدت ،رویکرد
رشتهای وجود داشته است .در مقابل ،یک مدرسۀ پزشکی جدید در نیوکاسل موفقتر بود .به لطف طراحی
پیشرفتۀ دقیق و حمایت قانونی ،این مدرسه در کنار دانشکدۀ کاربردی قرار گرفت و نه در کنار بخشهای
سنتی فیزیولوژی ،آناتومی ،بیوشیمی و علوم بالینی (تامسون کالین.)339-311 :7939a ،
 .6مرکز دانشگاهی روسکلید -7دانمارک
مرکز دانشگاهی روسکلید در سال  7313تأسیس شد تا محیطی برای پژوهش میانرشتهای و سایر
جایگزینهای آموزشی دانشگاهها فراهم آورد .در مرکز دانشگاهی روسکلید ،تحصیالت براساس مفهوم
کار گروهی و پروژهای است .دانشجویان براساس یک دورۀ «پایۀ» دوساله شروع به کار میکردند و
سپس وارد یک دورۀ «فراساخت» یکونیم تا سهساله میشدند .دانشجویان دورۀ «پایه» یک حوزۀ
تحصیلی را انتخاب میکردند و سپس عضو یک «خانه» میشدند؛ خانه واحدی متشکل از دانشجویان
مقطع کارشناسی و معلمانی بود که هر ترم تیمهای مشترکی را انتخاب میکردند .این «فراساخت» از
آن لحاظ متفاوت بود که طی آن ،دانشجویان مطالعات خاص خود را برگزیده بودند و هر ترم تیمهای
مشترکی را انتخاب میکردند تا این گروه بتواند در احراز شرایط الزم برای موضوعات انتخابی مزبور به
آنها کمک کند .از این لحاظ« ،فراساخت» به رشتههایی تقسیم میشد که هریک مشخصاً بهواسطۀ
«رویۀ تحصیلی» شامل برنامههای درسی یکباره برای یک ترم تعریف میشد .بااینهمه ،ساختار این
خانه همچنان «جوّ میانرشتهای» را تسهیل می کرد؛ زیرا دانشجویان موضوعات خود را در زوایای
مختلفی جستوجو میکردند؛ برای مثال ،دو دانشجویی که زبان دانمارکی و جامعهشناسی را بهعنوان
موضوعات خود دنبال میکردند ،شرایط الزم یکی از رویههای تحصیلی زبان دانمارکی را با یکی از
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رویههای تحصیلی جامعهشناسی در چارچوب برای مثال پروژهای درمورد فرهنگ خودشیفتگی را
داشتند و با هم ترکیب می کردند؛ بنابراین اکثر دانشجویان با استفاده از احتماالت مختلف در انتخاب
ترمهای متفاوت ،تحصیالت خود را در دو موضوع به اتمام رساندند.
در روسکیلد ،سیستم اولیه در سال  7311هن گامی بر هم خورد که در راستای ایجاد بخشهای
بیندانشکده ای ،سه دانشکدۀ علوم انسانی ،علوم طبیعی و علوم اجتماعی از هم جدا شدند؛ برای مثال،
تاریخدانانی از دپارتمانها و دانشکدههای مختلف با بعضی از جامعهشناسان به توافق رسیدند که اولین
هیئتعلمی بیندانشکدها ی را در قالب دپارتمان تاریخ و شرایط اجتماعی دایر کنند .بخشهای جدید
باید مسئولیت موضوعات مرتبط را در «فراساخت» (مثالً دپارتمان فرانسوی برای زبان فرانسه ،و
چیزهایی از این قبیل) عهدهدار میشدند .درعینحال ،تعداد افراد در هر حیطه چنان کم بود که
چندین رشته به حضور ظاهری در یک دپارتمان بسنده میکرد .درنتیجه ،بعضی از دپارتمانها
«چندرشتهای» و سایر بخشها حقیقتاً «میانرشتهای» بودند .این تغییرات با اتفاقنظر همگانی مواجه
نشد .طرفداران محیطزیست تمایل داشتند همچنان ماهیت میانرشتهای دپارتمانشان حفظ شود تا با
موضوع میانرشتهایشان متناسب باشد .تاریخدانان و جامعهشناسان نیز میخواستند در قالب دپارتمان
مشترک چندرشتهای با هم کار کنند که مرزهای دانشکدهای را درمینوردد.
بنابراین در ورای فروپاشی آشکار سیستم مزبور ،دانشگاه روسکیلد به مشکل اساسیتری نیز مبتال شد
که در دانشگاه تسوکوبا و در سایر دانشگاهها نیز به درجات مختلف مشهود بود« :تضاد بین سازماندهی
تدریس میانرشتهای و سازماندهی تحقیق» .در روسکیلد ،ایجاد گروههای ویژۀ میانرشتهای از معلمان و
محققان بهلحاظ سیاسی غیرممکن مینمود .برخی دپارتمانها بهخوبی عمل میکردند ،اما برخی دیگر
محدودیتهای شدیدی را برای پروژههای میانرشتهای ایجاد کردند .عالوه بر این ،وقتی کمکم اولین
دانشجویان به دورۀ فراساختی مطالعات رشتهای وارد شدند ،دانشکده با این مذاکرۀ ساالنه روبهرو شد که
چه تعداد معلم باید در دورۀ پایه باشند و چه تعداد در دورۀ فراساخت حضور یابند .هماکنون تغییرات
سازمانی و رشتهای بیشتری در جریان است و فشار خارجی نیز مانند همیشه وجود دارد .در سال ،7313
خطر تعطیلشدن دانشگاه مزبور تنها با اختالف دو رأی در مجلس دانمارک با شکست مواجه شد .علیرغم
تغییرات و فشارها حجم زیادی از پروژههای تحقیقاتی در دانشگاه روسکیلد کپنهاگ ( )RUCهمچنان
ماهیت تلفیقی خود را حفظ کرد .پروژههای دیگری نیز در موضوعات در ادامه گنجانده شد :شرایط کاری
در کارخانههای آبجوسازی ،داوطلبانی که طی جنگ جهانی دوم در آلمان و در جبهۀ شرقی جنگیده
بودند ،مشکالت آموزشی و ابعاد مختلف فناوریهای الکترونیک جدید.
هرچند ممکن است رویکرد میانرشتهای در دانشگاه روسکیلد مطلوبترین شکل آن نباشد ،بسیار
به آن ارج نهاده میشود؛ زیرا بهلحاظ سیاسی و اجتماعی ،رویکرد میانرشتهای در زمینۀ مشکالت
جامعه معاصر ،کار متعهدانه تلقی میشود (تامسون کالین.)339-311 :7939a ،
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 .1دانشگاه ترومسو-7نروژ
این دانشگاه بهمنظور مقابله با افزایش بیرویۀ تعداد دانشجویان طراحی شد ،ضمن آنکه نیازهای
منطقهای را برآورده می ساخت و توسعۀ آموزش و تحقیقات تلفیقی را نیز تسهیل میکرد .در دانشگاه
ترومسو ،رویکرد میانرشتهای در وهلۀ اول با نظر به مشکالت جامعه درک میشد ،هرچند تفاوتهایی
در تعریف وجود داشت .از نظر بعضیها ،این واژه بهمعنای مشارکت رشتههای مختلف یا حضور آنها در
یک پروژۀ چندرشته ای بود .برای بعضی دیگر ،به معنای ایجاد موضوعی جدید از طریق ادغام
ویژگیهای مختلف رشتههای مختلف مرتبط با آن بود .اما بههرروی میتوان گفت که در طول زمان،
رویکرد میانرشتهای به چند روش پیشرفت کرده است:
 توسط گروههایی که با مباحث مرتبط با هم سروکار دارند؛ از طریق دورههای تحصیلی جامع؛ از رهگذر تدریس برنامههای تدریس؛ و از طریق همکاری بین مؤسسات خاص.کارن نوسوم بای ،در ارزیابیای که سال  7337از دانشگاه به عمل آورد ،به این نتیجه رسید که در
حیطههای پزشکی ،علوم اجتماعی و شیالت ،حصارهای رشتهای کوتاهتر شده است .این حیطهها چنان
طراحی شده بودند تا نظام آموزشی را فراهم سازند که دانشجویان بهجای کار در یک حیطۀ تخصصی،
توانایی کار در چند حوزه را احراز کنند (تامسون کالین )311-339 :7939a؛ برای مثال تا امروز ،در
پزشکی ،کار تدریس همچنان براساس یک «مدل انداموار» انجام میشود تا ضمن همبستهکردن
دیدگاههای جامعهشناختی و ارائۀ درسهایی برای سطوح باالتر در زمینۀ بیوشیمی و فیزیولوژی،
پدیدههای پزشکی مختلف را روشنتر کند .در شیالت که در نروژ بهطور سنتی برنامهای تخصصی بوده،
یک درس «چندرشتهای» حیطه های مختلفی از علوم زیستی ،شیمی ،علوم اجتماعی و اقتصادی را در
چارچوب دو حیطۀ مطالعاتی اصلیتر ،یعنی موضوعات زیستی و جامعهشناسی اقتصادی ،با هم متحد
میسازد .پل رابط اینها فناوری است .مؤسسۀ شیالت نیز درسهای سطح باالتر را به دانشجویان
مؤسسات علوم اجتماعی و علوم محض و کاربردی ارائه میدهد .در علوم اجتماعی ،طی سال اول
محتوای یک درس سعی دارد جوانب متنوع رشتههای منفرد علوم اجتماعی را در یک واحد مشترک
متحد سازد .در سال دوم ،بخش اعظم کار تدریس را گروههای مختلف تحقیق ارائه میدهند که بر
پژوهش مستمر در مؤسسه و مسائل مرتبط با تحقیق میانرشتهای تأکید دارند .علوم اجتماعی
بهاستثنای واحدهای جداگانۀ تاریخ و فلسفه ،در قالب گروههای پژوهشی سازمانیافته و این بهمنظور
عبور از مرزهای رشتهای است.
_____________________________________________________________
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همچنین بهدلیل آنکه همکاری از ورای مرزهای مؤسسه دشوارتر از چیزی است که در طراحی اولیۀ
دانشگاه تصور میشد ،گروههای تحقیق به گسترش خود در قالب واحدهای کامالً رشتهای روی آوردهاند.
گروهی هم بهدلیل سروکارداشتن با مسائل آموزشی تنها متشکل از عالقهمندان امور آموزشی بودند .گروه
دیگری نیز که روی مسائل قومی کار میکرد ،اساساً متشکل از انسانشناسان بود؛ و گروه سومی هم که به
سیاستگذاری اجتماعی میپرداخت ،در وهلۀ اول بهسمت جامعهشناسی جهتگیری داشت .برعکس،
گروه چهارم روی برنامهریزی و جامعۀ بومی کار میکرد و ترکیب چندرشتهای بود که روی سیاست
اجتماعی کار میکرد .اما حتی در این گروه چهارم ،نیاز به دفاع و پیشبرد اهداف رشته ،خود روانشناسان
را به گنجاندن یک درس جداگانه در روانشناسی سوق داد (تامسون کالین.)311-339 :7939a ،
البته باید افزود که در تدوین یک برنامۀ درسی مشترک هم دشواریهایی وجود داشت .گروههای
تحقیق از رهگذر برنامۀ تلفیقی مشترک ،بیشتر از آنچه در ابتدا مورد نظر بود ،بر فرایند تدریس سیطره
پیدا میکردند .بعضی اعضای این گروهها نیز رشتههای منفرد را بهعنوان نقطۀ شروع ،مفیدتر از
میانرشتهای دیدند .اگرچه دانشجویان علوم اجتماعی از همتایانشان در سایر دانشگاهها جهتگیری
وسیعتری داشتند ،بعضی دانشآموختگان مدعی بودند که مجبورند خود را بهلحاظ رشتهای در مرحلۀ تز
[در مقایسه با آنتیتز و سنتز] تعریف کنند .حتی در حیطههای پزشکی و شیالت که همکاری بیشتر بود،
آنجا که تعریف اتحاد رشتهای الزم نبود ،استادان رویهمرفته در رشتۀ خود «با آرامش خاطر لنگر انداخته
بودند»؛ بنابراین ،برنامههای درسی میانرشتهای دانشگاه ترومسو در چارچوب مرزهای مؤسسهای،
موفقیتآمیزتر از اجرای آن فراتر از مرزها بودهاند و این روندی است که در سایر نهادهای میانرشتهای هم
مشاهده میشود .تغییراتی هم برای سازگاری با «فشارهای دنیای واقعی» انجام شد .بهدلیل آنکه
دانشجویان انتقالی از ترومسو به سایر دانشگاهها در بازشناسی مطالعات تلفیقی با دردسرهایی مواجه بودند،
سال چهارم که اساساً سال میانرشتهای تحصیل بود جای خود را به یک سال موضوعی میداد که
موضوعش میتوانست از یک فهرست انتخاب شود و برنامههای دانشجویان را بیشتر در راستای
پیشنیازهای سایر مراکز هماهنگ کند .اکنون دانشجویان میتوانند راحتتر از گذشته بین مؤسسات
مختلف رفتوآمد کنند و برای رقابت در مشاغل معلمی نظام مدرسهای که در بازار کار شمال نروژ نیاز
مهمی است ،آمادگی بهتری داشته باشند .بعضی از این مشکالت بهمثابۀ «دردهای زایمان» است که با
گذشت زمان بر شخص آسان میشود .بعضی دیگر چنین نیست .نوسوم بای نتیجه گرفت که امیدها و
اهداف اولیه برآمده از مقطع زمانی خاصی است؛ مقطعی که دانشجویان طغیان کردند و به پشتیبانی از
اصالحات پرداختند .در ترومسو نیز مانند سایر دانشگاهها ،روشن است که استادان فقط جزو یک جامعۀ
دانشگاهی نیستند ،بلکه اعضای جامعۀ ملی و بینالمللی هستند (تامسون کالین.)339-311 :7939a ،
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 .8دانشگاه تسوکوبا -7ژاپن
این دانشگاه بهعنوان «طلیعۀ نوسازی» در آموزش عالی ژاپن در سال  7313افتتاح شد .تسوکوبا
دانشگاهی آیندهمحور و مسئلهمحور مشابه با مؤسسۀ گرینبی بود .قرار بود این دانشگاه بهتماممعنا یک
«دانشگاه آزاد» باشد و فعالیتهای تحقیق و آموزش را تقویت سازد و آن را نهتنها فراتر از رشتهها ،بلکه
به داخل اجتماع بگستراند.
دانشگاه تسوکوبا نیز برمبنای توجه به مشکالتی تأسیس شد .این دانشگاه در شهرک علم و فناوری
تسوکوبا -شهر ژاپنی جدیدی که توسط دولت طراحی و توسعه یافته است -قرار دارد و در مرکز یک
«کالنشهر آکادمیک» است که همکاری میان بسیاری از پنجاه سازمان تحقیقات ملی موجود منطقه را
سهولت میبخشد .تحصیالت مقطع کارشناسی در تسوکوبا در سطح آموزش پایه به شکل رشتههای
خوشهای طراحی شده است .سخنرانیهای چندرشتهای بهطور مکرر وجود دارد و امکان تخصصیشدن
برای افراد هست .امکان ادامۀ تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز وجود دارد .رویکرد
میانرشتهای در دانشگاه تسوکوبا بیشتر از همه در سطح کارشناسی ارشد نمود پیدا کرده است که مطالعۀ
مسئلهمحور در هشت حیطه وجود دارند .جدای از سیستم تحصیلی 31 ،انستیتوی تحقیقاتی نیز وجود
دارد که بهمنظور انجام تحقیقات پیشرفته طراحی شدهاند .هنگامیکه پروژه به پایان رسید ،مشکالت
انتقالی برای افراد وجود داشت ،اما محققان بازگشت بهسوی رشتههای فردیشان را مفیدتر میدانستند
هرچند که انتقالشان نوعی روحیۀ میانرشتهای را در تمامی دانشگاه بهوجود میآورد .از اواسط دهۀ
 ،7333پروژههای تحقیقاتی در زمینههایی مانند تناسباندام در سطح ملی ،تحقیقات هستهای و تحقیقات
حالت پایدار ماده ،توصیههای ورزشی ،مطالعات آمریکای التین ،منابع کشاورزی مناطق استوایی،
سالمندی و غریزه به انجام رسید (تامسون کالین .)339-311 :7939a ،در دانشگاه تسوکوبا ،اصطالح
میانرشتهای ،اغلب برای انبوهی از برداشتهای تقریباً ناهمگن استفاده میشد .از نظر تاداشی ساتو ،استاد
رشتۀ علوم زمین ،میانرشتهای در دانشگاه تسوکوبا در سه سطح مختلف عمل کرده است:
همکاری بین متخصصان بسیار پیشرفته ای که شاید مستقل کار کنند ،اما در سطح پایه روابط
نزدیکتری برقرار میکنند ،آشنایی با رشتههای مجاور و دروس چندرشتهای است که ضمناً از بعضی
جهات رشتهای هستند .تسوکوبا از لحاظ نبود یک تعریف واحد از رویکرد میانرشتهای نیز کامالً
منحصربهفرد است .آنچه داستان دانشگاههای میانرشتهای را چنین بااهمیت میسازد ،همان
«محکزدن» این مفهوم از خالل تجربه است .وقتی این دانشگاهها تأسیس شدند ،هیچ توافقی دراینباره
که میانرشته چیست وجود نداشت و با آنکه امروزه هم هنوز تعریف واحدی وجود ندارد ،روشن است
که دانشجویان ،استادان و محققان چیزهای زیادی را دربارۀ ممکنها و غیرممکنها آموختهاند .این
درس مشخصاً تأثیرات خود را در تغییر نگرشها نسبت به یکرشتهایبودن آشکار میکند (تامسون
کالین.)339-311 :7939a ،
_____________________________________________________________
7. Tsukuba University
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 .3دانشگاه ملبورن -استرالیا
دانشگاه ملبورن یکی از دانشگاه های عمومی (سراسری) کشور استرالیا است که در شهر ملبورن،
ایالت ویکتوریا قرار دارد .این دانشگاه در سال  7339پایهگذاری شده و دومین دانشگاه قدیمی استرالیا
است .در این دانشگاه ،ترتیبات سازمانی برای بخش تحقیقات میانرشتهای وجود دارد.
مدیر مؤسسه مسئول ایجاد رویههای عملی مؤثر در این مؤسسه است .این رویهها عبارتاند از:
 ایجاد یک ساختار اداری مناسب که مدیر در رأس آن قرار دارد؛ ایجاد یک بخش در بدنه و ساختار اداری که جنبۀ اجرایی دارد و مسئول آن بخش ،مدیرا جرایی مؤسسه نیز هست .بخش اجرایی شامل محققان زیادی با مشارکت باال در فعالیتهای
پژوهشی است .در این بخش ،افرادی هم بهعنوان مشاور در موضوعاتی نظیر توسعۀ تحقیقات و
کیفیت فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه برگزیده میشوند.
 همچنین مکانیسمهایی وجود دارد که براساس آنها کارکنان دانشگاهی با تخصصهای متنوعمیتوانند به حوزۀ عملیاتی متفاوت در مؤسسه وارد شوند؛
 ایجاد یک بدنه برای ارائۀ راهنمایی و مشورت به مدیر و مؤسسۀ اجرایی نیز مورد نیاز است تا درصورت لزوم بتوانند به ارائۀ مشاورههای در سطح باال و ترویج منافع مؤسسه ورود یابند .این
گروه با نام گروه مشاوران مؤسسه شناخته میشوند.
سالیانه در چرخۀ برنامه ریزی دانشگاه ،یک برنامه توسط مدیر با مشورت بخش اجرایی و گروه
مشاوران تنظیم میشود که جهتگیریهای راهبردی و ترتیبات عملیاتی مؤسسه را نشان میدهد .این
برنامه هر سال توسط معاون (پژوهش) دانشگاه و پس از مشورت با رؤسای دانشکدهها و مدارسی که در
مؤسسه مشارکت دارند ،تأیید میشود (دیویس و دِولین.)3331 ،
هر مؤسسۀ پژوهشی ذیل دانشگاه ملبورن ،عالوه بر اهداف و وظایفی که در حوزۀ تخصصی خود
برعهده دارد ،اهداف ذیل را نیز دنبال میکند:
 پاسخ به نگرانی و دغدغههای اجتماعی که به رویکردهای تحقیقاتی میانرشتهای نیاز دارند؛ افزایش آگاهی عمومی و بحث درمورد موضوعات مهم؛ ارتقای مبنای پژوهش بهعنوان مشخصۀ دانشگاه و البته مبتنی بر اشکال متفاوتی از مشارکت؛ توسعۀ روابط با ادارات و سازمانهای دولتی مربوطه ،مؤسسات آموزشی و ادارات دولتی وخصوصی در استرالیا و در سطح بینالمللی؛
 ترویج و جذب منابع مالی برای تحقیقات میانرشتهای در حوزههای شناختهشده و مبتنی بردانشمحوری دانشگاه؛
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 تشویق ،طراحی و ارائۀ پیشنهادها برای پروژههای تحقیقاتی ،بهویژه پروژههای تحقیقاتی مشترکدر سراسر دانشگاه و دانشکدهها؛
 حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی در حوزههای تحقیقاتی مختلف و مبتنی بر اولویتهای خاص درهر حوزه؛
 ایجاد زمینۀ تماس و ارتباطدهی میان حوزههای مختلف علمی در دانشگاه؛ ارائۀ مشاوره به دانشگاه درمورد هر موضوع علمی و پژوهشی که به آن عالقهمند است (دیویس ودِولین.)3331 ،
همچنین مدل میانرشتهای در نظام دانشگاه ملبورن نشان داده است که بهترین آموزش و
پرورشی که میتوان به دانشجویان ارائه داد ،آموزش مبتنی بر قواعد یک رشته همراه با فرصتهایی برای
بحثهای میانرشتهای در زمان ضروری است .درواقع ،محتوای منطقی مناسب تضمین میکند که
دانشجویان خود نیاز به درک میانرشتهای را در زمان مناسب و مقتضی درخواست کنند ،درست مانند
تکرشتهای .رشتههای مختلف راه خود را برای مشاهدۀ جهان دارند .گاهی این رشتهها بهعنوان مدلهای
ذهنی یا نقشههای شناختی شناخته میشوند (کوهن .)7313 ،حال آنکه وقتی یک دانشجو نقشۀ شناختی
مخصوص رشتهای را آموخت ،بهویژه برای آن دسته از افرادی که قصد دارند همه چیز را به شیوۀ دیگری
ببینند ،کار دشوار میشود؛ بنابراین ،تحصیالت عالی در مقطع کارشناسی باید آموزشی را ارائه دهد که
دانشجویان را برای دگرگونی دنیای اشتغال آماده میسازد و راه را برای برنامههای تحصیالت تکمیلی
هموار میکند؛ زیرا چنین رویهای برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و نیز برای کسانی که پس از
تحصیل در مقطع کارشناسی ادامۀ تحصیل میدهند ،اهمیت دارد؛ بنابراین هدف مدل دانشگاه ملبورن،
رسیدن به سطح کافی برای موفقیت در هر دو مسیر است .مدل میانرشتهای ملبورن پس از فرایند
مشورتی طوالنی در شورای دانشگاه ملبورن به تصویب رسید .این مدل پس از ارائۀ جایگاه ملبورن در
رویکرد میانرشتهای ،تمایز میانرشتهای و سایر واژهها را نیز مشخص میکند (دیویس و دولین.)3331 ،
 .70دانشگاه آمستردام -هلند
دانشگاه آمستردام ( )UVAدارای تاریخچهای طوالنی است .این دانشگاه درواقع تکاملیافتۀ انجمن
دانش ایلوستره 7است که در سال  7193تأسیس شده و در حال حاضر یکی از بزرگترین دانشگاههای
جامع در اروپا بهشمار میرود .این دانشگاه در حدود  93،333دانشجو 3333 ،کارمند و بودجهای بیش
از  133میلیون یورو دارد .در دانشگاه آمستردام ،آموزش و پژوهش در هفت دانشکدۀ علوم انسانی ،علوم
اجتماعی و رفتاری ،اقتصاد و کسبوکار ،حقوق ،علوم ،پزشکی و دندانپزشکی ارائه میشود.
_____________________________________________________________
7. Athenaeum Illustre
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مؤسسۀ مطالعات میانرشتهای ( )IISدر دانشگاه آمستردام برای یادگیری و تدریس میانرشتهها
است .این مؤسسه دورههای جدید را با همکاری دانشکدهها توسعه میدهد و اکنون بیش از 9333
دانشجو در  IISتحصیل میکنند .تمام فعالیتهای این مؤسسه دارای ماهیت میانرشتهای است و در
همکاری با یک یا چند دانشکده طراحی میشوند IIS .از یک تیم متشکل از متخصصان تشکیل شده
است :استادان ،مشاوران ،معلمان ،هماهنگکنندۀ برنامهها و توسعهدهندگان برنامهها و یک دبیرخانه .در
کنار کارکنان دائمی خود ،این مؤسسه بهطور منظم با همکارانی در دانشکدههای دیگر و با استادان
مهمان خارج از  UVAهم کار میکند .این مبادالت و ترکیبی از وظایف و اجرای آنها کلید موفقیت
مؤسسه است .کارکنان اغلب درگیر پروژههای مختلفی هستند که به پیشرفت حرفهای و شخصی آنها
کمک میکند و به محرکی برای ایجاد یک محیط کاری پویا و یادگیری بیشتر آنها تبدیل شده است.
مؤسسۀ مطالعات میانرشتهای با گروههای بینالمللی ،شراکت علمی و پژوهشی دارد و عضو انجمن
مطالعات میانرشتهای ( )AISنیز عضو هیئتمدیرۀ  IISاست .همچنین  IISیکی از بنیانگذاران شبکۀ
بینالمللی میانرشتهای و فرارشتهای )INIT( 7نیز هست (ریکاردز.)3373 ،3
جمعبندی از مهمترین نکات در تجربۀ دانشگاههای میانرشتهای
در این بخش ،مهمترین نکات از ویژگیهای ساختاری ،آموزشی و برنامههای درسی ،حوزۀ پژوهش و
تأمین مالی در تجربۀ دانشگاههای مرورشده ذکر میشود و بعدتر در بخش یافتههای تحقیق مدلهای
مستخرج از آنها ارائه خواهد شد.
دانشگاههای سوئیس
 تمرکززدایی از سیستم آموزشی :در کشور سوئیس بهواسطۀ تمرکززدایی ،هر کانتونسوئیس از نظام آموزشی خاص خود برخوردار است.
 سهیمکردن دانشگاه در تأمین مالی پروژهها و تحقیقات و نه تزریق بودجۀ دولتی بهآن :درحالیکه نیمی از تأمین مالی توسط کانتون صورت میگیرد و نیمی دیگر توسط
کنفدراسیون بهواسطۀ قانون کمک به دانشگاهها ( )LAUپرداخت میشود.
 گنجانیدن تعداد بیشتری از دروس میانرشتهای در برنامۀ درسی :الزامیکردن دروسمیانرشتهای در رشتههای دانشگاهی در مقاطع کاردانی و کارشناسی.
 همکاری استادان گروههای مختلف :تشویق تدریس توسط دو استاد._____________________________________________________________
1. International Network for Interdisciplinary and Transdisciplinarity
3. Rickards
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 ایجاد یک مرکز بیندانشگاهی :مختص مطالعۀ روششناسی میانرشتهای. ایجاد صندوق حمایت از مطالعات میانرشتهای :ایجاد یک صندوق حمایتی برای پروژهها وفعالیتهای میانرشتهای ابداعی و ابتکاری.
 گنجاندن ایدۀ میانرشتهای در سیاستهای کالن :چندین ارگان فدرال ،مسئلۀ مطالعاتمیانرشتهای را در برنامههای سیاست عمومی خود و در زمرۀ توصیههای خویش برای بالندگی
تدریس دانشگاهی قرار دهند.
 تهیۀ فهرست مسائل میانرشتهای :نهاد مزبور فهرستی از موضوعات میانرشتهای تهیه کردکه در راستای عالئق و منافع ملی قرار دارند.
 تشویق شیوهها و روشهای جدید آموزش :شیوههای یادگیری از طریق حل مشکالت و ازسوی دیگر به رویکرد تدریجی و پیشرو.
 سازماندهی سمینارها یا دورههای آموزشی کوتاهمدت :برای دورههای پایینتر از ارشد ودکتری.
 تدریس واحدهای کوتاهمدت و تدریس بستههای موضوعی کاهش دروس پایه (دروس پیشنیاز) ارائۀ کارگاههای یادگیری از طریق حل مشکالت و سمینارهای ادغامی بهجای دروسپیشنیاز
 گنجانیدن روشهای نظاممند ارزیابی تدریس تعمیم فردی و منعطفکردن واحدهای درسیدانشگاه اتاوا
 ایجاد یک معاونت برای پیشبرد میانرشتهای ایجاد فرهنگ نهادی خاص میانرشتهای :مانند دانشگاه یورک و شیکاگو انتصاب متصدیان و مدیریت برای میانرشتهها ایجاد برنامههای میانرشتهای برای فارغالتحصیالن و مطالعات پسادکتری تعریف دانشگاه از حوزههای راهبردیی توسعه اختصاص بودجههایی برای دورههای پیش و پس از دکتری در دانشگاه ،مراکز ومؤسسات تحقیقاتی با جهتگیریهای راهبردی
 -اختصاص گرنتهایی از سوی دولتها ،صنعت و شورا برای مطالعات میانرشتهای

فصل سوم :مطالعات میانرشتهای ،مفهوم و نظریه 737 
 تقویت رشتهها با محققان منفرد دارای بهترین عملکرد ایجاد سیستم پاداشدهی به دستاوردهای محققان میانرشتهای در تحقیقات و نشریات تقویت تحقیقات جدید معطوف به حوزههای راهبردی تغییر عادت همکاران به نوع خاصی از بیان گستردۀ اهداف و توجه به اولویتها پرهیز از ثقیلکردن فعالیتهای میانرشتهای با ساختارهای حاکمیتی نامتناسب اهمیت وجود ساختارهای اجرایی جدید ،بودجۀ خاص خود و الگوهای دانشگاهیخارج از حالت متعارف در مطالعات میانرشتهای
 اهمیت پیونددادن رشتههای دانشگاهی به یکدیگر و نه ایزولهکردندانشگاه ساسکس
 با هدف ازبینبردن تقابل میان آموزش «عمومی» و «تخصصی» ادغام تخصص در یک رشته با کارهای مشترک در میان سایر رشتهها ساختار دانشگاهی مبتنی بر مدارس چندموضوعی تدوین موضوعات مرتبط به هم افزایش همکاری ایجاد دروس ویژۀ «مرکب» و «زمینهای» :این دروس امکان تمرکز بر ارتباطات بینرشتههای علوم اجتماعی ،بررسی پدیدههای غربیسازی و مدرنسازی ،توجه به مفاهیم و
روشهای استدالل علمی ،و کنارگذاشتن تمایزهای سنتی بهمنظور مطالعۀ موضوعاتی از قبیل
مهندسی کنترل و مواد را فراهم میسازد.
مؤسسۀ گرینبی
 ایجاد چهار کالج مبتنی بر موضوعات محیطی و نه رشتههای محیطی ایجاد برنامۀ درسی مبتنی بر نُه گروه درسی مسئلهمحور انتخاب پروژههای مسئلهمحور از سوی هر دانشجو و حل آن از طریق واحدهای درسیدر رشتههای مختلف
 هر دانشجو مسئلهای را انتخاب میکرد و سپس سعی میکرد مسئله را با تحقیق و تحصیل درسایر گروههای درسی حل کند.
 -تغییر ساختار میانرشتهای در دانشگاهها منطبق بر فشارهای دنیای واقعی
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 ایجاد «توافق» میان نیروهای سنتی و طرفداران مطالعات میانرشتهای :یک برنامۀسمینار چهارساله تمامدانشگاهی در زمینۀ آموزش آزاد با مجموعۀ جدیدی از شرایط سراسری
که برآمده از یک برنامۀ ساختاریافتهتر متشکل از نُه ساعت کار بود.
مؤسسۀ گریفیث
 متفاوتبودن برنامههای درسی در هر دانشکده از سلطۀ تکرشتگی تا تلفیق کاملمیانرشتهای :در هیچیک از این دانشگاه ها ،هرگز میزان واحدی از تلفیق وجود نداشته است.
در دانشگاه گریفیث ،برخی از مدارس محتوای آموزشی را برای مواجهه با موضوعاتی گسترده
مهیا کردند ،اما سایر مدارس موضوعات گسترده را قربانی محتوای رشتهای میکنند.
 ایجاد یک کانون مسئلۀ مشترک :برای وامگیری روشها از رشتههای مختلفمرکز دانشگاهی روسکلید
 غلبۀ مفهوم کار گروهی و پروژهمحوری وجود یک ساختار آموزشی تدریجی و مرحلهای :دانشجویان براساس یک دورۀ «پایۀ»دوساله شروع به کار میکردند و سپس وارد یک دورۀ «فراساخت» یکونیم تا سهساله میشدند.
 تشکیل تیمهای تحقیقی در داخل گروههای آموزشی :دانشجویان دورۀ «پایه» یک حوزۀتحصیلی را انتخاب میکردند ،سپس عضو یک «خانه» میشدند؛ خانه واحدی متشکل از
دانشجویان مقطع کارشناسی و معلمانی بود که هر ترم گروههای مشترکی را انتخاب میکردند .از
این لحاظ« ،فراساخت» به رشتههایی تقسیم میشد که هریک مشخصاً بهواسطۀ «رویۀ تحصیلی»
شامل برنامههای درسی یکباره برای یکترم تعریف میشد .بااینهمه ،ساختار این خانه همچنان
«جوّ میانرشتهای» را تسهیل میکرد؛ زیرا دانشجویان موضوعات خود را در زوایای مختلفی
جستوجو میکردند؛ برای مثال ،دو دانشجویی که زبان دانمارکی و جامعهشناسی را بهعنوان
موضوعات خود دنبال میکردند ،شرایط الزم یکی از رویههای تحصیلی زبان دانمارکی را با یکی از
رویههای تحصیلی جامعهشناسی در چارچوب برای مثال پروژهای درمورد فرهنگ خودشیفتگی
داشتند و با هم ترکیب میکردند؛ بنابراین اکثر دانشجویان با استفاده از احتماالت مختلف در
انتخاب ترمهای متفاوت ،تحصیالت خود را در دو موضوع به اتمام رساندند.
 مشکل تضاد بین سازماندهی تدریس میانرشتهای و سازماندهی تحقیق نبود دستورالعملی مشخص برای ارتباط میان برنامههای درسی در حوزۀ آموزش باگروههای تحقیقاتی
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دانشگاه ترومسو
رویههای توسعۀ مطالعات میانرشتهای در این دانشگاه:
 توسط گروههایی که با مباحث مرتبط به هم سروکار دارند از طریق دورههای تحصیلی جامع از رهگذر تدریس برنامههای تدریس همکاری بین مؤسسات خاص آموزش به دانشجویان بهجای کار در یک حیطۀ تخصصی در چند حوزه تدریس مشترک میانگروهی از سال دوم آموزش :برای مثال در علوم اجتماعی ،طی سالاول رویکرد براساس رشتگی است ،اما در سال دوم ،بخش اعظم کار تدریس را گروههای مختلف
تحقیق ارائه میدهند.
 ایجاد برنامۀ درسی تلفیقی مشترک اتخاذ رویکرد موضوعمحوری و میانرشتهای بهطور کامل در سال آخر تحصیلی:تغییراتی برای سازگاری با «فشارهای دنیای واقعی» انجام شد .سال چهارم که اساساً سال
میانرشتهای تحصیل است و در این دوره ،برنامۀ درسی مبتنی بر یک موضوع میشود .این
موضوع از یک فهرست انتخاب میشود و برنامههای دانشجویان را بیشتر در راستای
پیشنیازهای سایر مراکز هماهنگ میکند.
 تسهیل رفتوآمد دانشجویان میان دانشکدهها و مؤسسات پژوهشی با اتخاذ رویکردموضوعمحوری :اکنون دانشجویان میتوانند راحتتر از گذشته بین مؤسسات مختلف
رفتوآمد کنند و آمادگی بهتری بهدست آورند.
دانشگاه تسوکوبا
 تأسیس دانشگاه معطوف به حل مشکالت احداث یک دانشگاه از سوی دولت اما بهمنظور برقراری میان علم و صنعت :ایندانشگاه در شهرک علم و فناوری تسوکوبا  -شهر ژاپنی جدیدی که توسط دولت طراحی شده و
توسعه یافته و در مرکز یک «کالنشهر آکادمیک» قرار دارد  -که همکاری میان بسیاری از
پنجاه سازمان تحقیقات ملی موجود منطقه را سهولت میبخشد.
 طراحی خوشهای رشتهها در مقطع کارشناسی :در تسوکوبا ،در سطح آموزش پایه به شکلرشتههای خوشهای طراحیشده است.
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 ایجاد برنامههای درسی فردی و تخصصی :سخنرانیهای «چندرشتهای» بهطور مکرر وجوددارد و امکان تخصصی شدن برای افراد هست .امکان ادامۀ تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و
دکتری نیز وجود دارد.
 مطالعۀ مسئلهمحور در هشت حیطه ارتباط دانشگاه با  16انستیتوی تحقیقاتی بهمنظور انجام تحقیقات پیشرفته وجود انبوهی از برداشتهای تقریباً ناهمگن از مفهوم میانرشتهای اقدام به میانرشتهای در سه سطح :همکاری بین متخصصان بسیار پیشرفتهای که شایدمستقل کار کنند ،اما در سطح پایه روابط نزدیکتری برقرار میکنند؛ آشنایی با رشتههای مجاور
یکدیگر برای حل مشکالت انفرادی؛ دروس چندرشتهای که ضمناً از بعضی جهات رشتهایاند.
 نبود یک تعریف واحد از میانرشتهای اقدام به مطالعۀ میانرشتهای براساس تجارب و از طریق آزمونوخطا بدون داشتن یکدستورالعمل مشخص.
دانشگاه ملبورن
 ایجاد ساختار اداری مناسب که مدیر در رأس آن قرار دارد؛ ایجاد بدنۀ اداری و اجرایی میانرشتهای :ایجاد یک بخش در بدنه و ساختار اداری که جنبۀاجرایی دارد و مسئول آن بخش ،مدیر اجرایی مؤسسه نیز هست .بخش اجرایی شامل محققان
زیادی با مشارکت باال در فعالیتهای پژوهشی است.
 استفاده از مشاوران متعدد در موضوعات تحقیقاتی :در این بخش ،افرادی هم بهعنوان مشاوردر موضوعاتی نظیر توسعۀ تحقیقات و کیفیت فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه برگزیده میشوند.
 وجود مکانیسم ورود استادان هیئتعلمی با تخصصهای مختلف به گروه :مکانیسمهاییوجود دارد که براساس آنها ،کارکنان دانشگاهی با تخصصهای متنوع میتوانند به حوزۀ
عملیاتی متفاوتی در مؤسسه وارد شوند.
 ایجاد یک بدنه برای ارائۀ راهنمایی و مشورت به مدیر مؤسسۀ اجرایی :تا در صورتلزوم بتوانند به ارائۀ مشاوره هایی در سطح باال و ترویج منافع مؤسسه وارد شوند .این گروه با نام
گروه مشاوران مؤسسه شناخته میشوند.
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 برنامهریزی سالیانه و کالن با جهتگیریهای راهبردی :سالیانه و در چرخۀ برنامهریزیدانشگاه ،یک برنامه توسط مدیر ،با مشورت بخش اجرایی و گروه مشاوران تنظیم میشود که
جهتگیریهای راهبردی و ترتیبات عملیاتی مؤسسه را نشان میدهد.
 استفاده از نظرات و مشاورههای دانشکدههای مختلف در تنظیم برنامۀ راهبردیسالیانه  :این برنامه هر سال توسط معاون (پژوهش) دانشگاه و پس از مشورت با رؤسای
دانشکدهها و مدارسی که در مؤسسه مشارکت دارند ،تأیید میشود.
ضرورت شکلگیری مطالعات میانرشتهای در دانشگاه ملبورن
 پاسخ به نگرانی و دغدغههای اجتماعی که به رویکردهای تحقیقاتی میانرشتهای نیاز دارند؛ افزایش آگاهی عمومی و بحث در مورد موضوعات مهم؛ ارتقای مبنای پژوهش بهعنوان مشخصۀ دانشگاه و اتخاذ اشکال متفاوتی از مشارکت؛ توسعۀ روابط با ادارات و سازمانهای دولتی مربوطه ،مؤسسات آموزشی و اداراتدولتی و خصوصی در استرالیا و در سطح بینالمللی؛
 ترویج و جذب منابع مالی برای تحقیقات میانرشتهای :در حوزههای شناختهشده ومبتنی بر دانشمحوری دانشگاه؛
 تشویق ،طراحی و ارائۀ پیشنهاد برای پروژههای تحقیقاتی :بهویژه پروژههای تحقیقاتیمشترک در سراسر دانشگاه و دانشکدهها؛
 حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی در حوزههای تحقیقاتی مختلف :و مبتنی بر اولویتهایخاص در هر حوزه؛
 ایجاد زمینۀ تماس و ارتباطدهی میان حوزههای مختلف علمی در دانشگاه.دانشگاه آمستردام
 برگزاری دورههای جدید میانرشتهای با همکاری دانشکدهها ایجاد گروههای محققان میانرشتهای از دانشکدههای مختلف :استادان ،مشاوران،معلمان ،هماهنگکنندۀ برنامهها و توسعهدهندگان برنامهها و یک دبیرخانه
 همکاری با استادان مهمان خارج از دانشگاهمؤسسۀ مکس پالنک آلمان :در مؤسسۀ مکس پالنک چندین ساختار فیزیکی با محوریت علوم
مختلف وجود دارد که بهصورت چندرشتهای و میانرشتهای به تحقیق میپردازند.
 -استفاده از دانش بینالمللی و فراتر از مرز کشور براساس مسئلهمحوری
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 ترسیم یک مسئله و یک ساختار بزرگ برای حل آن و سپس تقسیم آن پروژۀ بزرگبه پروژههای کوچک
 برخورداری از رویکرد چندرشتهای در تعریف پروژههای کوچک و در راستا قرارگرفتنآن در یک پازل بزرگتر
 ایجاد یک سیستم رسمی روابط و تلفیق آن با روابط غیررسمی با اعضا :توجه به شرایطارتباطی اعضا با یکدیگر و توجه مدیران پروژه نهفقط به انجاموظیفه که حتی به شرایط روانی
پژوهشگران
 ایجاد یک سلسلهمراتب مسئولیت :چند مدیر اصلی پروژه ،هرکدام دارای مسئوالن پروژه وهر مسئول پروژه برای انجام پروژه محققانی را از سراسر دنیا استخدام میکند.
 جستوجوی بهترین پژوهشگران مرتبط با پروژه و موضوع تحقیق و حتی استخدامآنها با تمامی گروه پژوهشیشان.

فصل سوم

(بخش دوم)

مطالعات میانرشتهای در
قوانین و زیرساختهای قانونی

 چشمانداز 7404 نقشۀ جامع علمی کشور سیاستهای اقتصاد مقاومتی سیاستهای ابالغیۀ رهبر در حوزۀ علم و فناوری سند توسعۀ ششم کشور (بخش علم و فناوری) دانشگاه تهران و سند چشمانداز  7404آن -آییننامۀ شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای دانشگاه تهران

مطالعات میانرشتهای در قوانین و اسناد فرادستی
شکل و شیوۀ برنامهریزی در حوزۀ دانش و طراحی رشتههای جدید یا تمرکز بر توسعۀ مطالعات
میانرشتهای ،همگی برآمده از سیاستهای کالن در حوزۀ علم و فناوری است که در ایران ،طی
سطوحی از قانونگذاری تعیین میشود .مهمترین اسناد فرادستی در حوزۀ علم و نظام دانشگاهی کشور
شامل سند چشمانداز  ،7404نقشۀ جامع علمی کشور ،سیاستهای کالن ابالغیه از سوی
رهبری ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بخش علم و فناوری در برنامۀ ششم توسعه است.
بی تردید اثرگذاری و کارآمدی اسناد فوق ،فارغ از نهادها و سازمانهای متولی اجرای آنها ،درگرو
فراگیربودن ،عملیاتی بودن و پوشش اکثریت نواقص و کمبودهای سیاستی است که بتواند شکاف میان
تئوری و عمل یا به بیان دیگر فا صلۀ میان علم و صنعت (حوزۀ اشتغال و بازار کار و استفاده از دانش
دانشگاهی) را پوشش دهد .در ادامه به بررسی و مرور این اسناد فرادستی در ارتباط با مفهوم
میانرشتهای میپردازیم.
سند چشمانداز 7404
یکی از اسناد مهم در حوزۀ علم و فناوری ،سند چشمانداز  7404کشور است که در تاریخ 79
آبان  7933توسط رهبر معظم انقالب به سران قوای سهگانه ابالغ شد .در این سند ،بهطورکلی
ویژگیهای کشور در دورنمای سال  7333ترسیم شده است .متن کامل سند چشمانداز بیستسالۀ
جمهوری اسالمی ایران در افق  7333هجری شمسی دارای هشت بند است که از میان این هشت بند،
بند دوم و ششم به رشد علم و فناوری اختصاص دارد .اما در بند اول و چهارم ،بر اولویتهای کشور یا
به بیان دیگر ،مسائلی که کشور باید آنها را حل کند ،تأکید شده است.
همانطور که از مفاهیم و بیانات در بندهای سند چشمانداز  7333مشخص است ،میتوان گفت که
در این سند ،اولویتهای کشور طی بیست سال آتی تا سال  7333آمده است .اولویتهای کشور در این
بندها بر مواردی مانند امنیت در سالمت ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی و محیطزیست ،رشد سریع
اقتصادی ،تحقق اشتغال کامل تأکید دارد .اما تحقق چنین اولویتهایی با تأکید بر الگوهای اسالمی و
توسعۀ عملیاتی ،مدنظر قانونگذار است .همچنین توجه به نگرش منطقهای ،اسالمیسازی علوم در
حوزه های مختلف ،تأکید بر منابع انسانی و اجتماعی حاکی از رویکرد اجتماعی در علم و فناوری است
که میتواند بیانگر تلفیق علوم فنی با جنبههای انسانی و اجتماعی باشد؛ بنابراین میتوان گفت مفهوم
مطالعات میانرشتهای در سند چشمانداز  ،7333به تلفیق علوم با مفاهیم اسالمی ،منطقهایکردن علوم
و برخورداری از رویکرد بومی و توسعۀ ظرفیتهای انسانی و اجتماعی توجه دارد.
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جدول  3مروری بر اهم مواد قانونی در سند چشمانداز مرتبط با ایدۀ بینرشتهای

عنوان سند

مواد قانونی
بند اول :توسعهیافته متناسب با مقتضیات
فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی خود ،متکی
بر اصول اخالقی و ارزشهای اسالمی ،ملی و
انقالبی ،با تأکید بر مردمساالری دینی،
عدالت اجتماعی ،آزادیهای مشروع ،حفظ
کرامت و حقوق انسانها و بهرهمندی از
امنیت اجتماعی و قضایی.
بند دوم :برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در
تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع
انسانی و سرمایۀ اجتماعی در تولید ملی.

ویژگیهای جامعۀ
ایرانی در
سند چشمانداز
7404

بند چهارم :مردم و حکومت برخوردار از:
«سالمت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین
اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزیع مناسب
درآمد ،نهاد مستحکم خانواده ،بهدوراز فقر،
تبعیض و بهرهمند از محیطزیست مطلوب».
بند ششم :دستیافتن به جایگاه اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقۀ
آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه،
قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با
تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم،
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقای
نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به
اشتغال کامل .الهامبخش ،فعال و مؤثر در
جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمساالری
دینی ،توسعۀ کارآمد جامعۀ اخالقی.

توضیحات و تفسیر
اولویتهای کشور طی بیست سال آتی تا
سال  7333در آن ذکرشده است.
این اولویتها شامل :توجه به نگرش
منطقهای و اسالمیسازی علوم در حوزههای
مختلف است.
تأکید بر سرمایههای انسانی و اجتماعی
حاکی از بهکارگیری رویکرد اجتماعی و
اهمیت فاکتورهای انسانی و پتانسیلهای
نیروی کار در علم و فناوری است.
در این بندها اولویتهایی امنند امنیت در
سالمت ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی و
محیطزیست مورد تأکید است.

اولویتهایی مانند رشد سریع اقتصادی ،تحقق
اشتغال کامل با تأکید بر الگوهای اسالمی و
توسعۀ عملیاتی مدنظر قانونگذار است.

نقشۀ جامع علمی کشور
یکی دیگر از اسناد مهم و مورد تحلیل در این نوشتار ،نقشۀ جامع علمی کشور است که در ذیل
راهبردهای مورد نظر رهبری و بهمنظور تهیه ،تصویب و ابالغ سیاستهای اجرایی ،طراحی مکانیسم
تحقق اهداف نقشه ،اصالح ساختارها و فرایندهای مربوطه ،هماهنگی و انسجامبخشی در اجرای نقشۀ
جامع علمی و نظارت بر حسن اجرای آن توسط ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور و
زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  33/73/73به تصویب رسید .این سند دارای پنج فصل و
سیزده راهبرد کالن است .بهمنظور بررسی و تحلیل این سند ،سه بخش مورد نظر است:
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اول :ارزشهای بنیادین و الگوی نظری نقشۀ جامع علمی کشور که عالوه بر مبانی و
ارزشهای بنیادین شامل ویژگیهای اصلی نظام علم ،فناوری و نوآوری نیز هست.
دوم :وضعیت مطلوب علم و فناوری که عالوه بر تحلیل چشمانداز  7333به تحلیل اهداف کالن
و بخشی نظام در نظام علم فناوری و نوآوری نیز میپردازد.
سوم :راهبردهای کالن.
بنابراین ،تحلیل سند جامع علمی کشور درواقع به ترسیم اولویتهای نظام علم ،فناوری و نوآوری
میپردازد و با تحلیل اسناد فرادستی دیگر ،اولویتهای راهبردی کشور را در طوالنیمدت مشخص میسازد.

عنوان سند
مبانی و
ارزشهای
بنیادین

ویژگیهای
اصلی نظام
علم ،فناوری
و نوآوری

جدول  70مروری بر مبانی ارزشی و ویژگیهای اصلی نظام علم ،فناوری و نوآوری
در نقشۀ جامع علمی کشور مرتبط با ایدۀ میانرشتهای
توضیحات و تفسیر
مواد قانونی
این بند و بیان مفهوم تضارب و تبادل افکار به
بند  :3آزاداندیشی و تبادل آرا و تضارب افکار
ایدۀ میانرشتهای بهطور غیرمستقیم اشاره دارد.
(جدال احسن).
بند  :3با توجه به اهداف و آرمانها و اولویتهای
بلندمدت نظام و کافینبودن تقاضاهای بخشهای
اقتصادی و صنعتی از موارد مذکور ،برخی حوزههای
اولویتدار باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند .این وجه
از نظام علم و فناوری معطوف به تولید و عرضۀ دانش
برمبنای اهداف و آرمانهای جامعه است .از سوی
دیگر ،افزایش تقاضای نظامهای سیاسی ،فرهنگی،
صنعتی و اقتصادی ملی و فراملی و درنتیجه
تجاریکردن دانش و فناوری ،اهمیت ویژهای در
پیشرفت همهجانبه و پایدار کشور دارد.
از آنجا که علم و عمل همزمان ،عامل پیشرفت
همهجانبه و پایدار کشور است ،باید الگوی تفکیکی
حاکم بر نظام فعلی علم و فناوری بهسرعت در جهت
الگویی تلفیقی تحول یابد .بدین منظور این تلفیق
باید از آموزش ابتدایی آغاز شود و در تمام دورههای
آموزش ادامه یابد و درنتیجه الگوی آموزشی
حافظهمدار فعلی جای خود را به الگوی مبتنی بر
یادگیری دانش به همراه تربیت انسانها و پرورش
مهارتها و پژوهش بدهد .در نظام آموزش عالی نیز
رویکرد پژوهشمحوری تقویت خواهد شد.

ترکیب عرضهمحوری و تقاضامحوری
این مسئله به موضوع اهمیت توجه به بازار تقاضا
میپردازد .بازار تقاضا نیز توسط اولویتهای کشور
تعیین میشود .تقاضامحوری همان مسئلهمداری در
ایدۀ میانرشتهای است که موجب گسترش مطالعات
میانرشتهای میشود و میتواند با پیوندزدن میان
آنها با اولویتهای پژوهشی ،صنعتی و فناوری،
موجب تحقق میانرشتههای کاربردی شود.
ایدۀ پژوهشهای معطوف به حل مسئله در
این بند موردنظر قانونگذار است .البته تغییر
حرکت از آموزشهای فعلی بهسوی یادگیری
عمیق ،مورد تأکید است.
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از جمله مهمترین مبانی و ارزشهای بنیادینی که در نقشۀ جامع علمی کشور به آن توجه شده و
با موضوع مطالعات میانرشتهای نیز مرتبط است میتوان به مفهوم تضارب و تبادل افکار اشاره کرد که
به همان ایدۀ استفاده از شیوه و اسلوب چند رشته در ساخت مفهوم مطالعات میانرشتهای اشاره دارد.
از جمله اولویتهای مهمی که در موضوع علم مورد نظر قانونگذار است ،ایدۀ علم هماهنگ با
محیطزیست و سالمت معنوی ،جسمی و روانی است .همانطور که پیشتر در تعریف مطالعات
میانرشتهای بحث شد ،دو یا چند رشته میتوانند در راستای حل معضلی به یک واحد منسجم تبدیل
شوند و میانرشته را ایجاد کنند که دیدگاه منسجم و جامعی را در حل مسئلۀ مورد نظر بهکار میبندد.
در اینجا نیز به موضوعات محیطزیست و سالمت معنوی ،جسمی و روانی بهعنوان مسائلی پیچیده توجه
شده که حل آنها مستلزم کاربرد رشتههای متنوع در قالب دیدگاهی واحد است و این امر همان تعریف
میانرشته را نمایان می سازد .در بخش دوم نقشۀ جامع علمی کشور ،قانونگذار به طرح بحث اهداف
کالن ،بخشی و راهبردهای کالن متناسب با آن در نظام علم و فناوری میپردازد.
عنوان سند
اهداف کالن نظام
علم و فناوری

اهداف بخشی
نظام علم ،فناوری
و نوآوری کشور

مواد قانونی

توضیحات و تفسیر

تعمیق و گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی
همراه با تقویت اخالق و آزاداندیشی و روحیۀ خالقیت
در آحاد جامعه ،بهویژه نسل جوان

اهمیت اخالق و آزاداندیشی

پرورش استعدادهای شغلی و پدیدآوردن آیندۀ شغلی
برای برآوردن نیازهای جامعه

اهمیت ارتباط میانرشتهها و
مشاغل

دستیابی به دانش و مهارت نیروی کار کشور متناسب
با معیار جهانی و در جهت پاسخگویی به نیازهای
جامعه و بازار کار داخلی و بینالمللی.

اهمیت ارتباط میانرشتهها و
مشاغل
تناسب میانرشتههای دانشگاهی و
نیازهای بازار کار داخلی و خارجی

راهبرد کالن  :6تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت

راهبردهای کالن
توسعه علم و
فناوری در کشور

اعم از آموزشوپرورش و آموزش عالی بهمنظور انطباق
با مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و تحقق اهداف کالن
نقشه
راهبرد کالن  :1جهتدهی آموزش ،پژوهش ،فناوری
و نوآوری بهسمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی
و اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری
در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی
راهبرد کالن  :70متحولسازی و ارتقای کمی و
کیفی علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسالمی

اسالمیسازی علوم

علوم معطوف به حل مسئلۀ
ملیگرایی
تناسب میان رشتههای دانشگاهی و
نیازهای بازار کار داخلی و خارجی
اسالمیسازی علوم

فصل سوم (بخش دوم) :مطالعات میانرشتهای در قوانین و زیرساختهای قانونی 777 
همانطور که مشاهده میشود ،در جدول ،در بخش اهداف کالن نقشۀ جامع علمی کشور ،یک بند
وجود دارد که به موضوع علم و فناوری اختصاص یافته است .طی این یک بند ،به موضوع اهمیت اخالق
و آزاداندیشی توجه شده که میتواند نشاندهندۀ جهت و اولویت نظام علمی کشور باشد.
در اهداف بخشی سند مذکور ،دو موضوع اهمیت ارتباط میان رشتهها و مشاغل ( 3بار) و تناسب
میان رشته های دانشگاهی و نیازهای بازار کار داخلی و خارجی مورد توجه بوده است .این دو اولویت در
نظام علم و فناوری میتواند بیانی از عملیاتیبودن رشتههای دانشگاهی و مسئلهمحوربودن آنها باشد
که هر دو از جمله شاخصهای مطالعات بینرشتهای در دانشگاههای کشور هستند.
در بخش راهبردهای کالن ،چند ایده در حوزۀ علوم مطرح شده که برخی از آنها چندین بار طی
بندهای متعددی (راهبردهای  1 ،1و  )73تکرار شده و نشاندهندۀ اهمیت آنها است .منطق تحلیل
این راهبردها از میان تمامی راهبردهای کالن با مروری بر متن آنها که ایدههایی از میانرشتهایبودن
مطالعات را نشان میدهد ،قابلفهم است .اهمیت اخالق و آزاداندیشی ،اسالمیسازی علوم ،تناسب میان
تولید علوم و حل مسائل داخلی ،تناسب میان رشتههای دانشگاهی و نیازهای بازار کار داخلی و خارجی،
ایده هایی است که در بندهای متعددی از راهبردهای کالن نقشۀ جامع علمی کشور آمده است.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی
سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز از سوی رهبر و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،
به عنوان یکی از اسناد فرادستی و مؤثر بر نظام علم و فناوری ،در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته،
خصوصاً سیاستهای کلی اصل  33قانون اساسی در بهمنماه  7933به سران قوای سهگانه اعالم شده
است .سیاستهای اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و
دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله و با رویکردی جهادی ،انعطافپذیر ،فرصتساز ،مولد،
درونزا ،پیشرو و برونگرا ابالغ شد:
جدول  77اهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با ایدۀ میانرشتهای
عنوان سند

سیاستهای
اقتصاد
مقاومتی

مواد قانونی
 .7تأمین شرایط و فعالسازی کلیۀ امکانات و منابع
مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور بهمنظور
توسعۀ کارآفرینی و بهحداکثررساندن مشارکت آحاد
جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق
همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش
طبقات کمدرآمد و متوسط
 .3پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازی و اجرای

توضیحات و تفسیر
توسعۀ کارآفرینی ،مشارکت بیشتر
مردم که نشاندهندۀ اولویت
خوداشتغالیها ،اهمیت خالقیت و
کارهای تیم و گروهی است.
اهمیت محصوالت و خدمات
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نقشۀ جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری
بهمنظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم
تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و
دستیابی به رتبۀ اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه
 .9محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت
عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی کار ،تقویت
رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و
استانها و بهکارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در
جغرافیای مزیتهای مناطق کشور
 .3سهمبری عادالنۀ عوامل در زنجیرۀ تولید تا مصرف
متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ،بهویژه با
افزایش سهم سرمایۀ انسانی از طریق ارتقای آموزش،
مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی و تجربه
 .33تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده،
تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی ،سرمایهگذاری و
اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به
اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه
 .37تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن
بهویژه در محیطهای علمی ،آموزشی و رسانهای و
تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
 .33دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی با هماهنگسازی و بسیج پویای همۀ
امکانات کشور و دسترسی به توان آفندی و اقدامات
مناسب ،به شناسایی و بهکارگیری ظرفیتهای علمی،
فنی و اقتصادی بپردازد.

دانشبنیان

منطقهگرایی در اقتصاد

عدالت آموزشی ،مهارتی و
کارآفرینی

کارآفرینی

اقتصاد مقاومتی

ارتقای ظرفیتهای علمی و
بهکارگیری آن ،به ایدۀ توسعۀ رشتهها
و میانرشتههای عملیاتی نظر دارد.

همانطور که در جدول  77مشخص است ،هفت بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی (،3 ،9 ،3 ،7
 37 ،33و  )37تحلیل شده است .هفت بند مذکور یا به بیان اولویتهای کشور اختصاص دارد یا
هدفگذاری در حوزۀ علم و فناوری را نشان میدهد.
از جمله اولویتهای کشور در حوزههایی مانند منطقهگرایی در اقتصاد ،عدالت آموزشی ،مهارتی و
کارآفرین ی (سه بار) و اقتصاد مقاومتی بیان شده است ،اما خوداشتغالی و کارآفرینی از طریق مشارکت
بیشتر مردم ،اهمیت خالقیت و کارهای تیم و گروهی نیز مورد تأکید است .در حوزۀ علم و فناوری ،بر
اهمیت محصوالت و خدمات دانشبنیان اشاره شده و هدف ارتقای ظرفیتهای علمی و بهکارگیری آن
است که بهطور تلویحی بر ایدۀ توسعۀ رشتهها و میانرشتههای عملیاتی و کاربردی نظر دارد.
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سیاستهای ابالغی رهبر در حوزۀ علم و فناوری
رهبر معظم انقالب ،در سندی جداگانه به ابالغ سیاستهای حوزۀ علم و فناوری پرداختهاند و
سیاستهای کلی را در قالب اهداف کالن و راهبردهایی برای آن معرفی کردهاند .ایشان با ابالغ
سیاستهای کلی ،اساس بند یک اصل  773قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام تعیینشده را در این متن مورد تأکید قرار دادهاند و پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده
از فرهنگ انقالبی و اسالمی را عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه
ملت ایران دانستهاند .همچنین ایشان تأکید داشتهاند که اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای
رو به افزایش جهانی ،الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت
مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسۀ اقتصادی فراهم کند .همانطور
که در جدول  73آمده است ،دو بند از این متن سیاستی که بیشتر مرتبط به علم و فناوری بوده،
تحلیل شده است .طی این دو بند ،موضوع اسالمیسازی علوم ،بومیکردن علوم مورد نظر ایشان بوده و
نشاندهندۀ اولویتها در علوم دانشگاهی است .همچنین تبادل آرا و افکار میان علوم که بیانی از همان
توجه به میانرشتهایکردن مطالعات بهصورت تلویحی است ،مورد تأکید بوده است.
جدول  71اهم سیاستهای ابالغی رهبری در حوزۀ علم و فناوری مرتبط با ایدۀ بینرشتهای
عنوان سند

مواد قانونی

سیاستهای

تحول و ارتقای علوم انسانی بهویژه تعمیق شناخت
معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با تقویت جایگاه
و منزلت این علوم ،جذب افراد مستعد و باانگیزه،
اصالح و بازنگری در متون ،برنامهها و روشهای
آموزشی و ارتقای کمی و کیفی مراکز و فعالیتهای
پژوهشی مربوط.

ابالغی رهبر در
حوزۀ علم و
فناوری

تشکیل کرسیهای نظریهپردازی و تقویت فرهنگ
کسبوکار دانشبنیان و تبادل آرا و تضارب افکار،
آزاداندیشی علمی

توضیحات و تفسیر

اسالمیسازی علوم

تبادل آرا و افکار یا همان
توجه به بینرشتهایکردن
مطالعات

مواد قانونی در سند ششم توسعه در زمینۀ علم و فناوری
سند دیگر ،مواد قانونی برنامۀ ششم توسعه پیرامون علم و فناوری است که به موضوع آموزش
عمومی ،آموزش عالی و علم و فناوری اختصاص دارد .در مادۀ  3قانون برنامۀ ششم به اولویتها و
مسائل راهبردی کشور توجه شده است .این موضوعات راهبردی شامل:
الف) موضوعات خاص راهبردی درمورد آب و محیطزیست؛
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ب) موضوعات خاص مکانمحور درمورد توسعۀ سواحل مَکران ،اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد
شهری (حاشیۀ شهرها و بافتهای فرسوده) ،بافتهای تاریخی و مناطق روستایی که میتوان
آن را تحت عنوان توسعۀ منطقهای نام برد؛
پ) موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد درمورد معدن و صنایع معدنی ،کشاورزی ،گردشگری،
عبوری (ترانزیت) و حملونقل ریلی ،فناوری نوین ،توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی؛
ت) موضوعات خاص کالن فرابخشی درمورد بهبود محیط کسبوکار ،اشتغال ،فضای مجازی،
بهرهوری ،تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور ،نظام عادالنۀ پرداخت و رفع تبعیض ،توانمندسازی
محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) ،بیمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری
صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول
بنیادین آموزشوپرورش ،فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی-اسالمی است.
همانطور که در این مادهقانون آمده ،از جمله مهمترین اولویتهای کشور که در قانون بر آنها
تأکید شده ،موضوع آب ،موضوعات توسعۀ منطقهای ،اقتصاد ،اشتغال ،توسعۀ سایر حوزهها مبتنی بر
کاربرد و عملیاتی سازی علوم و در آخر موضوعات اجتماعی مانند کاهش آسیبها در جامعه است.
مروری بر سند ششم توسعه نشان میدهد بخش  73قانون توسعۀ ششم یعنی از مادهقانون  19تا
 3( 11مادهقانون) به موضوع آموزش عمومی ،آموزش عالی و علم و فناوری اختصاص دارد؛ بنابراین مواد
قانونی  13تا  11در این بخش تحلیل میشوند .مادۀ  19قانون به موضوع سواد و آموزش عمومی اشاره
دارد و ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش را مورد بحث قرار
میدهد .مادۀ  13قانون به تحصیالت و آموزش عالی نظر دارد و «بهمنظور تحقق اقتصاد دانشبنیان،
افزایش بهرهوری ،تنظیم رابطۀ متقابل تحصیل و اشتغال ،گسترش همکاری و تعامالت فعال بینالمللی
و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور ،به دولت اجازه میدهد که در راستای ارتقای
علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعامالت بینالمللی در طی اجرای قانون برنامه ،نسبت به ایجاد
واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بینالمللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی و فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی-کاربردی در داخل کشور در چارچوب
سیاستهای شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نماید».
یکی از بخشهای نزدیک به ایدۀ مطالعات میانرشتهای در قانون توسعۀ ششم ،بند ب در مادۀ 13
قانون ششم توسعۀ کشور به موضوع منابع درآمدی اختصاص دارد و کلیۀ دستگاههای اجرایی موضوع
مادۀ  3قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مادۀ  33قانون الحاق موادی به قانون
تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت ( )7مصوب  7933/3/73را مکلف کرده تا عالوه بر اعتبارات
پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجۀ ساالنه منظور شده ،یک درصد از اعتبارات تخصیصیافتۀ
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هزینهای را برای امور پژوهشی و توسعۀ فناوری هزینه کنند .همچنین میتوان گفت که سه ایدۀ
اسالمیسازی ،بومیسازی و کارآمدی یا عملیاتیشدن محتواهای درسی از جمله ایدههای مکنون در
این بند قانونی است که ایدۀ میانرشتهای و کاربردیبودن مفاهیم نظری را در خود جای داده است.
در مادۀ  13قانون توسعۀ ششم بند ب نیز با تأکید برافزایش سهم آموزشهای مهارتی ،موضوع
میانرشتهها مطرح شده است .افزایش سهم آموزشهای مهارتی و ایجاد رشتههای تلفیقی نظری و
عملی نیز به میانرشتهایبودن علوم نظر دارد و نکتۀ دیگری است که از این مادهقانون استنتاج میشود.
جدول  79اهم مواد قانونی برنامۀ ششم توسعه مرتبط با ایدۀ بینرشتهای
عنوان سند

سیاستهای
اقتصاد مقاومتی

مواد قانونی  61 ،64و 66

توضیحات و تفسیر

تبصرۀ  1بند ب :دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم
انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسالمیسازی ،بومیسازی،
کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصالحات در
امور مربوط به سرفصلها و کتابهای درسی و تربیت
استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آنها را در
اولویت قرار دهد.

اسالمیسازی
بومیسازی
کارآمدی یا عملیاتیشدن محتواهای
درسی

ب مادۀ  :61دولت موظف است بهمنظور افزایش
سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با
رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان
در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و
اصالح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی و افزایش منابع و تجهیزات سهم دانشگاه فنی و
حرفهای و دانشگاه جامع علمی-کاربردی را در نظام
آموزشی کشور افزایش دهد و تجهیزات آموزشی
هنرستانها ،آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و
حرفهای را بهروزرسانی کند.

افزایش سهم آموزشهای مهارتی
اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان

زیرساختهای قانونی دانشگاه تهران در تحقق رویکردهای میانرشتهای
اندیشۀ ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیر دیگر دانشگاه ،نخستین بار با تأسیس
دارالفنون در سال  7393ه.ش با رشتههای مهندسی ،داروسازی ،طب و جراحی ،توپخانه ،پیادهنظام،
سوارهنظام و معدنشناسی به همت میرزا تقیخان امیرکبیر عملی شد .دارالفنون اگرچه توسعه نیافت،
تجربۀ مغتنمی پیش روی کسانی که در آرزوی آشنایی ایرانیان با دانشهای جدید و پیشرفتهای
اروپاییان در صنعت ،اقتصاد ،سیاست و ...بودهاند ،قرار داد .با عطف به این تجربه در سال  7931ه.ش،
دکتر محمود حسابی پیشنهاد راهاندازی مرکزی جامع برای همه یا اغلب دانشها را با وزیر وقت فرهنگ،
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دکتر علیاصغر حکمت ،در میان نهاد؛ بنابراین در بهمنماه سال  7973شمسی ،جلسۀ هیئت دولت وقت
تشکیل شد و با اختصاص بودجۀ اولیهای به میزان  333،333تومان به وزارت معارف ،اجازۀ دانشگاه داده
شد .تأسیس دانشگاه تهران که با آغاز آشنایی جدی ایرانیان با مغربزمین مقارن افتاده بود ،این دانشگاه
را به بستر اصلی ارتباط با تمدن مغرب زمین و علوم جدید تبدیل کرد (سایت دانشگاه تهران).
امروزه دانشگاه تهران بهعنوان یکی از اولین و قدیمیترین دانشگاههای جامع کشور ،دانشکدهها و
دپارتمان های متعددی را در خود جای داده است و با برخورداری از ساختاری سازمانی رسمی و
مجزایی برای هریک از دانشکدهها به فعالیت خود ادامه میدهد .در ادامه ،ایدۀ مطالعات میانرشتهای و
تحقق آنها در بستر دانشگاهی در اسناد پشتیبان و فرادستی این دانشگاه بررسی میشود.
در سند چشمانداز  7333دانشگاه تهران ،ارزشهای دانشگاه تهران بیان شد و در ذیل یکی از این
ارزشها تحت عنوان «مرزشکنی علمی و حرکت در مرزهای دانش جهانی» تلویحاً به ایدۀ میانرشتهها
و حرکت به تلفیق دانشها در مرز میان آنها اشاره دارد.
در این سند آمده است که دانشگاه تهران مأموریت دارد به «تعامل با دانشگاهها و اندیشمندان سایر
ملل دنیا علیالخصوص دانشگاهها و اندیشمندان جهان اسالم در زمینۀ نظریههای جدید ،پژوهشهای
بنیادین ،فناوری و نوآوری علمی و کاربردی اهتمام ویژهای داشته و جهت موفقیت بیشتر ،خود را به
حرکت و گذر از مرزهای دانش و رقابتهای علمی در جهت توسعۀ علوم و تکنولوژیهای همسو با
اصول و ارزشهای اسالمی ملزم میداند».
اهداف کیفی دانشگاه تهران هم در سند چشمانداز  7333آن در قالب  33بند ذکر شده و در ذیل
این بندها به تحقق «انسانهای چندبعدی و تقویت جسم و روح در کنار کسب علم» اشاره شده است.
تمامی این اهداف در قالب شاخصهایی کالن عملیاتی شدهاند .هرچند که مشخص نیست کدام
شاخصها به کدامین هدف متعلق است ،درمجموع چندین شاخص در این سند است که با ایدۀ
مطالعات میانرشتهای قرابت دارد؛ برای مثال:
 معرف فعالیت بیش از یک نفر در ارائۀ طرحهای تحقیقاتی ،مقاالت ،اختراعات و ...در دانشگاه؛ میزان کار گروهی.همچنین در راهبردهایی که برای تحقق اهداف سند چشمانداز  7333دانشگاه تهران معین شده،
ایدۀ مطالعات میانرشتهای و تحقق آنها در دانشگاه بهطور مستقیم مدنظر سیاستگذاران دانشگاه قرار
گرفته و در بند زیر آمده است:
«ارتقای سطح کیفی علمی دانشگاه از طریق:
 روزآمدکردن مطالب و رشتههای تحصیلی دانشگاه؛ توسعۀ آموزشهای بینرشتهای؛ -تربیت دانشجویان چندگرایشی».
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در بخش ضمایم این سند ،جهتگیریهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران در تحقق سند
چشمانداز بسط داده شده ،اما تنها موردی که در جهتگیریهای آموزشی با ایدۀ مطالعات میانرشتهای
و تحقق آنها همسویی دارد« ،تسهیل مبادلۀ دانشجو با دانشگاههای منطقه و جهان» است .همچنین
در جهتگیریهای پژوهشی با اشاره به «تمرکز بر پژوهشهای بنیادین کشور» و ایدۀ «مبادلۀ
پژوهشگر با مؤسسات تحقیقاتی منطقهای و جهانی»  ،موارد دیگری ذکر نشده که مطابق با ایدۀ
مطالعات میانرشتهای باشد.
در جهتگیریهای دانشگاه تهران تا سال  7333چندین نکته هم دربارۀ ارتباط میان دانشگاه و
صنعت ذکر شده که میتواند مسئلهمحوربودن پژوهشهای دانشگاهیان را در سالهای آتی نشان دهد.
 افزایش ارتباط میان دانشگاه و صنعت بهخصوص در صنایع پیشرفته؛ تسهیل در سرریز فناوری از دانشگاه به صنعت با تنظیم قوانین مناسب.تمرکز بر آموزشهای دانشگاهی و نداشتن تمرکز بر آموزشهای حین کار ،به این معنا که با توجه
به جایگاه دانشگاه تهران بهتر است آموزشهای حین کار با توجه به نیاز کشور توسط سایر مراکز علمی
و بخش خصوصی انجام گیرد (سند چشمانداز  7333دانشگاه تهران).
البته نکتۀ آخر درمورد جدایی میان آموزش به هنگام کار قابلتأمل است؛ زیرا که بعدها در
مصاحبهها نشان داده خواهد شد که یکی از موانعی که موجب می شود بازار کار دانشجویی کاهش یابد
و دانشجویان نتوانند حتی جذب شرکتهای ساکن در پارک علم و فناوری شوند ،همین ناآشنایی آنها
با مهارتهایی است که در بازار کار و در حین کار برای آنها مورد نیاز است؛ زیرا استفاده از
آموزشهای دانشگاهی صرف و بدون ارتباط با نیازهای بازار کار ،نهتنها بیاثر است ،بلکه دانشجویان را
مجبور میکند بعد از فارغالتحصیلی ،مهارتهای میانرشتهای زیادی را کسب کنند؛ سیاستی که با
تغییر روش سبب میشود دانشجویان در قالب برنامههای درسی ،یادگیری مهارتها و آموزشهای
متعدد را در برنامۀ آموزشی خود قرار دهند و بدینصورت ،انسان چندبعدی و چندمهارتی که راحتتر
جذب بازار کار میشود ،بهتدریج تحقق یابد .همچنین علیرغم توصیه به میانرشتهایبودن در این
راهبردها بهطور مشخص ،رویه و روشی برای تحقق آن درنظر گرفته نشده است.
در سند چشمانداز  7333دانشگاه تهران ،چند الزام برای تحقق چشمانداز عنوان شده است:
 گسترش اختیارات و ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در نظام تصمیمگیری آموزش عالی کشور؛ بهسامانهسپاری و بهصفسپاری مسئولیتها و اختیارات در دانشگاه؛ اصالح نظام درآمدی دانشگاه برمبنای هزینۀ سرانه و تأمین نیازهای مالی فعالیتهای پژوهشیبراساس هزینههای متعارف بینالمللی؛
 -ایجاد نظام مشارکت در تدوین و اجرای برنامههای دانشگاه برای تمامی واحدهای دانشگاه؛
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 اختصاص حداقل  3درصد اعتبارات ساالنۀ دانشگاه به مصارف مربوط به فعالیتهای ارتقایکیفی برنامه و توزیع حداقل  73درصد اعتبارات ساالنۀ واحدها براساس عملکرد کیفی دستیابی
به شاخصهای کالن چشمانداز؛
 ایجاد نظام مدون ارزیابی ساالنۀ عملکرد فعالیتها برمبنای شاخصها و اهداف کمی و نیزتدوین و انتشار گزارش عملکرد ساالنۀ دانشگاه؛
 توزیع اعتبارات داخلی دانشگاه برمبنای هزینۀ سرانه و توزیع اعتبارات خاص براساس ارتقای کیفیوضعیت گروههای آموزشی؛ توسعه و تسهیل تعامالت بینالمللی در سطوح مبادلۀ استاد و دانشجو و
افزایش حضور بینالمللی در قالب سمینارهای علمی ،فرصتهای مطالعاتی و ارائۀ مقاالت؛
 ارتقای زیرساختهای دانشگاه از جمله فضاهای کالبدی و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاریمطابق با استانداردهای بینالمللی؛ تغییر جهتگیری منابع سرمایهای دانشگاه از حوزۀ
ساختوساز به حوزۀ بهروزکردن و ارتقای کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و پژوهشی؛
 ارتقای کیفیت نیروی انسانی و کادر پشتیبانی دانشگاه و اصالح ساختار سازمانی؛ کاهش جدی دغدغۀ کارکنان دانشگاه (اعضای هیئتعلمی و کارمندان) در خصوص مشکالتمعیشتی.
همانطور که در باال مشخص است ،در این الزامات ،هیچیک از ارکان میانرشتهای یا حتی
ارتباطداشتن با بازار کار و صنعت بهمنظور برآوردهسازی نیازهای آن گنجانده نشده است .حال آنکه
مؤسسات پژوهشی برتر دنیا ،برای مثال «ماکس پالنک» در آلمان ،یک ارتباط کامل و چندسویه را با
صنعت و سطح فناوری کشور برقرار میکنند و اولویتهای پژوهشی خود را براساس نیازهای کشور ترسیم
میسازند .در مصاحبهها هم بارها برقرارنشدن این ارتباط مورد تأکید مصاحبهشوندگان بوده است.
در بررسی آییننامههای دانشگاه تهران مشخص شد که این دانشگاه یک آییننامۀ مخصوص به
میانرشتهایشدن را به تصویب رسانده که در ادامه مرور میشود.
آییننامۀ میانرشتهای در دانشگاه تهران
آییننامۀ تأسیس مطالعات میانرشتهای مصوب جلسۀ  7931/33/37در شورای برنامهریزی دانشگاه
تهران است .این آییننامه در  1ماده و  9تبصره در تاریخ  7933/39/97به تصویب هیئترئیسۀ دانشگاه
تهران رسیده است .در تعریف مطالعات میانرشتهای در این آییننامه آمده است:
«رشته ای که بیشترین مواد درسی آن در قلمرو یک رشته و بقیۀ مواد آن از قلمرو یک یا دو رشتۀ
دیگر انتخاب شده است» ،میانرشتهای است .اهداف تأسیس مطالعات میانرشتهای نیز در این
آییننامه شامل موارد زیر است:

فصل سوم (بخش دوم) :مطالعات میانرشتهای در قوانین و زیرساختهای قانونی 773 
 تلفیق مفاهیم پایهای برای باالبردن کارایی و قابلیتهای نیروی انسانی در بازار کار؛ توسعۀ کمی و کیفی آموزش و پژوهش و ایجاد تحول و نوآوری در برنامههای آموزشی؛ ایجاد فرصت مناسب برای پرورش متخصصانی بهجهت ساماندهی آموزش و ایفای نقش مؤثردر یاریرساندن به عوامل اجرایی؛
 افزایش سطح تخصصی جامعۀ علمی و صنعتی در سطح کشور و منطقه با توجه به آخرینپیشرفتهای بهعملآمده در زمینههای نظریهپردازی ،نوآوری و طراحی؛
 توسعه و هدایت تحقیقات دانشگاهی و کاربردی و حمایت از نوآوریهای نظری و کاربردی درحوزۀ علوم بینرشتهای؛
 ایجاد زمینههای الزم برای جذب و پرورش نخبگان علمی و پژوهشی کشور برای انجام تحقیقاتعلمی جهتدار و متمرکز در قلمرو علوم چندرشتهای؛
 ارائۀ خدمات مشاورهای ،علمی به مراکز علمی ،فناوری صنعتی و سیاستگذاری کشور درخصوص انتقال و شکوفایی دانش مرتبط؛
 تحقق چشمانداز و افزایش توان علمی.همچنین بهمنظور نحوۀ اجرای مطالعات میانرشتهای در دانشگاه تهران (مادۀ  3آییننامۀ مذکور)
پس از تأسیس نیز مقررات خاصی درنظر گرفته شده است:
 -7گروه مجری و گروه یا گروههای مرتبط و میزان مشارکت آنها مشخص شود.
تبصرۀ یک :گروه مجری گروهی است که  13درصد دروس از آن گروه انتخاب شده باشد.
تبصرۀ دو :گروه یا گروههای مرتبط گروه یا گروههایی هستند که  33درصد دروس انتخابی از
آنها انتخاب شده باشد.
 -3دانشنامۀ صادره با امضای رئیس دانشگاه و رئیس پردیس /دانشکدۀ مجری اعتبار مییابد.
تبصرۀ  :9اگر مشارکت دو پردیس /دانشکده بهطور معادل باشد ،دانشنامۀ صادره با امضای رئیس
دانشگاه تهران و امضای رؤسای دو پردیس /دانشکده اعتبار مییابد.
در شرایطی که رشتۀ مورد نظر با مشارکت دانشگاه تهران و دانشگاه دیگری برگزار شود ،دانشنامه
با امضای رؤسای دو دانشگاه و رئیس پردیس /دانشکدۀ مجری صادر خواهد شد.
در مادۀ  6نحوۀ تأمین هزینۀ مطالعات میانرشتهای در دانشگاه تهران عنوان شده است.
براساس این ماده ،رشتههای بینرشتهای مانند دیگر رشتههای مصوب دانشگاه ،پس از تأمین اعتبار
مالی و بودجهای در دانشگاه قابلاجرا خواهند بود.
یکی از مهمترین مشکالت این نوع تأمین مالی مطالعات میانرشتهای ،کلیبودن و مشخصنبودن
روند امتیازدهی به استادان راهنما در مطالعات میانرشتهای است؛ نکتهای که بارها مورد تأکید اعضای
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هیئتعلمی مورد تحقیق بود .در این نوع از همکاری ،آنها معتقد بودند که سیستم امتیازدهی دانشگاه
برای استادانی که میانرشتهای کار میکنند ،عادالنه نیست .حتی در بعضی موارد پیش میآید که کار
علمی نویسندۀ پژوهش یا مقاله بهعلت میانرشتهایبودن ،مورد توجه قرار نمیگیرد و چاپ مقاالت
آنها نیز با مشکل مواجه میشود .البته این مورد را نمیتوان فقط ناشی از نبود مقررات درست و کامل
دانست که چه بسا هنوز فرهنگ کار میانرشتهای در دانشگاهها جا نیفتاده باشد.
حال پس از بررسی مواد قانونی ،بندهای سیاستی و مبانی نظری و اهداف مورد نظر سیاستگذاران
در حوزۀ علم و فناوری در این بخش به ارائۀ تحلیلی دربارۀ ایدۀ میانرشتهها در اسناد فرادستی کالن و
دانشگاهی خواهیم پرداخت.
جمعبندی فصل سوم
مطالعۀ اسناد و متون فرادستی در هر کشور ،نشانگر اولویتهای راهبردی و تنظیم حوزههای
راهبردی در آن کشور است .یکی از مهمترین ویژگیهای مطالعات میانرشتهای این است که معطوف
به نیازهای واقعی جامعه یا حوزههای راهبردی کشور باشند .در این راستا ،پس از تحلیل بندهای مرتبط
با اسنادی مانند سند چشمانداز  ،7333سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،نقشۀ جامع علمی کشور ،سند
ششم توسعۀ بخش علم و فناوری و سیاستهای ابالغیۀ رهبری در حوزۀ علم و فناوری ،اولویتها و
حوزههای راهبردی کشور استخراج شد .این اولویتها شامل موارد زیر هستند:
توجه به نگرش منطقهای ،اسالمیسازی علوم در حوزههای مختلف و تأکید بر سرمایههای انسانی و
اجتماعی حاکی از بهکارگیری رویکرد اجتماعی و اهمیت فاکتورهای انسانی و پتانسیلهای نیروی کار
در علم و فناوری ،امنیت در سالمت ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی و بسیاری مفاهیم دیگر است که در
جدول  73آمده است.
نکتۀ حائز اهمیت این است که تداوم یک نیاز در چندین سند بیانگر اهمیت آن است و نشان
میدهد ارادۀ سیاستی برای تحقق آن نیاز و اولویت در کشور وجود دارد .در جدول  ،73عالوه بر تمامی
مفاهیم در این اسناد باالدستی ،تعداد تکرار آنها نیز آمده است:
در تحلیل متون مذکور میتوان ویژگیهایی را مدنظر قانونگذار یافت که با تعریف میانرشتهها و
تشویق و حمایت از این ایده همراستاست .این ویژگیها شامل موارد زیر است:
 مفهوم تضارب و تبادل افکار؛ ترکیب عرضهمحوری و تقاضامحوری :تقاضامحوری همان مسئلهمداری در ایدۀ مطالعاتمیانرشتهای را مدنظر دارد؛
 -ایدۀ پژوهشهای معطوف به حل مسئله؛
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 ارتباط میان رشتهها و مشاغل؛ تناسب میان رشتههای دانشگاهی و نیازهای بازار کار داخلی و خارجی؛ تناسب میان تولید علوم و حل مسائل داخلی؛ توسعۀ کارآفرینی؛ اهمیت خالقیت و کارهای گروهی؛ کارآمدی یا عملیاتیشدن محتواهای درسی؛ افزایش سهم آموزشهای مهارتی؛ ایجاد مطالعات میانرشتهای کاربردی؛ ایجاد رشتههای تلفیقی نظری و عملی در اسناد باالدستی نشاندهندۀ فهم اهمیت استفاده ازدانش میانرشتهای است.
شایان ذکر است که در این راستا دانشگاه تهران هم با تنظیم چشمانداز  7333و سیاستهای
راهبردی در راستای آن و همچنین تنظیم آییننامۀ میانرشتهها در مسیر توجه و تحقق مطالعات
میانرشتهای گام برداشته است.
جدول  74استخراج مفاهیم و اولویتهای سیاستی در اسناد باالدستی
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رشد سریع اقتصادی
تحقق اشتغال کامل منطبق بر
الگوهای اسالمی
توسعۀ عملیاتی
تضارب و تبادل افکار
ترکیب عرضهمحوری و

*
*

*

*

*

 7بار
 3بار
 7بار

*
*
*
*
*
*
*

 7بار
 7بار
 7بار
 7بار
 7بار
 7بار
 7بار

*

*
*
*

*

 3بار
 3بار
 7بار

 733

مطالعات میانرشتهای :ملزومات توسعهای ،موانع و بازدارندهها

تقاضامحوری
پژوهشهای معطوف به حل
مسئله
اهمیت اخالق و آزاداندیشی
اهمیت ارتباط میان رشتهها و
مشاغل
علوم معطوف به حل مسئله
توسعۀ کارآفرینی
ترغیب مشارکت و خوداشتغالی
مردم
خالقیت و کارهای تیمی و
گروهی
اهمیت محصوالت و دانش
دانشبنیان
عدالت آموزشی ،مهارتی
اقتصاد مقاومتی
کارآمدی یا عملیاتیشدن
محتواهای درسی
افزایش سهم آموزشهای مهارتی

*

 7بار

*

 7بار

*

 7بار

*

*
*

 3بار
 7بار

*

 7بار

*

 7بار

*

*

 3بار

*
*

*

 7بار
 3بار

*

 7بار

*

 7بار

فصل چهارم
روششناسی

-

معرفی گروه مطالعه

-

معرفی روش جمعآوری دادهها

-

معرفی روش تحلیل

مقدمه
هدف از بررسیها و تحقیقات اجتماعی تبیین و شناخت است .برای شناخت ،از روشهای گوناگونی
میتوان استفاده کرد که در علوم انسانی روش هایی مانند پیمایش ،اسنادی ،تحلیل محتوا ،آزمایشگاهی،
میدانی ،فراتحلیل و غیره از جملۀ این روشها است (استراوس و کربین.)73 :7933 ،
با توجه به ماهیت مسئلۀ تحقیق در این پژوهش ،روششناسی آن در حوزۀ پژوهشهای کیفی قرار
میگیرد .منظور از پژوهش کیفی ،هر نوع پژوهشی است که یافتههایی تولید کند که با توسل به
عملیات آماری یا سایر روشهای شمارشی ،حاصل نیامده باشد .موضوع پژوهش کیفی میتواند زندگی
اشخاص ،تجربههای زندگی ،رفتارها ،هیجانها ،احساسات و نیز کارهای سازمانی ،جنبشهای اجتماعی،
پدیدههای اجتماعی و تعامالت میان ملت ها باشد .در این نوع از پژوهش ،برخی پژوهشگران دادههای
خود را با استفاده از مصاحبه و مشاهده بهدست میآورند و سپس بهگونهای کدگذاری میکنند که قابل
تحلیل آماری باشند .این پژوهشگران درواقع دادههای کیفی را کمی میکنند (استراوس و کربین،
 .)93 :7933روش پژوهش حاضر براساس سه بخش صورت گرفته است:
در بخش اول پژوهش ،از مطالعات اسنادی و کتابخانهای استفاده شده است .در بخش دوم ،بهمنظور
استخراج ایدۀ میانرشتهای در اسناد فرادستی ،از تحلیل محتوای اسناد بهره گرفته شده است .در بخش
سوم نیز بهمنظور استخراج ایدۀ میانرشتهای ،شناخت بسترهای شکلگیری و موانع گسترش آن ،از
مصاحبه و تحلیل تماتیک متن مصاحبههای مصاحبهشوندگان و ذینفعان (بازیگران عرصۀ قانونگذاری،
اجرای قوانین و ذینفعان در حوزۀ عمل میانرشتهای) استفاده شده است.
تحلیل محتوا
ولیزر و وینر «تحلیل محتوا را هر رویۀ نظاممندی که بهمنظور بررسی محتوای اطالعات ضبطشده
طراحی شده باشد» ،تعریف میکنند .کریپندورف نیز آن را «یک فن پژوهشی برای ربطدادن دادهها به
مضمون آن ،بهگونهای معتبر و تکرارپذیر» میداند (کریپندورف.)79 :7939 ،
اما از آن جهت که در تحلیل محتوا پاسخها جملگی مشخص و مضبوط است و هنر محقق در طرح
پرسشنامهای است که متناسب با این پاسخها باشد ،به تحلیل محتوا پرسشنامۀ معکوس 7هم میگویند
(طالب .)393 :7933 ،تحلیل محتوا میتواند محقق را در تهیۀ مدلهای عملکردی کمک کند و
همچنین بهعنوان یک روش میتواند بهطور معکوس زمینۀ شناخت اندیشه و سبک یک نویسنده یا
_____________________________________________________________
1. Inverse Questionnaire
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شاعر را فراهم سازد .از طریق تحلیل محتوا میتوان نهتنها به توصیف رسید و بعد از آن به تحلیل علیت
نیز دست یافت ،بلکه میتوان موجبات فهم درون و همدلی ایجاد احساس مشترک را فراهم ساخت
(ساروخانی .)393 :7933 ،در این روش ،اقالم یا موارد مهم محتوای پیام همۀ رسانههای همگانی،
شناسایی و شمارش و با اقالم و موارد دیگر ،و سرانجام با آمار و ارقام مشابه گردآوریشده از کل جامعه
مقایسه میشوند (گیل و بریجت .)33 :7933 ،از این روش در تحلیل اسناد فرادستی و میزان تکرار
مفاهیم استخراجشده از آنها استفاده شده است .اما بهمنظور کدگذاری باز و دستهبندی منظم دادهها
الزم است تا از نوعی تکنیک بهعنوان مکمل تحلیل محتوا با عنوان تحلیل تماتیک بهره بگیریم.
تحلیل مضمون/تماتیک
تحلیل مضمون ،یکی از مهارتهای عام و مشترک در تحلیلهای کیفی است .به همین دلیل ،برخی
معتقدند که نه روش ،بلکه ابزاری مناسب برای روشهای مختلف است .همچنین کدگذاری مضامین را
فرایند پیشنیاز تحلیلهای اصلی و رایج کیفی میدانند که یکی از مزایای آن انعطافپذیری است؛
بنابراین میتوان تحلیل مضمون را روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای
کیفی دانست .این روش ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به
دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند .مضمون صرفاً روش کیفی خاصی نیست ،بلکه فرایندی است
که میتواند در اکثر روشهای کیفی به کار رود .بهطورکلی ،تحلیل مضمون روشی است برای:
 دیدن متن؛ برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط؛ تحلیل اطالعات کیفی؛ مشاهدۀ نظاممند شخص ،تعامل ،گروه ،موقعیت ،سازمان یا فرهنگ؛ تبدیل دادههای کیفی به دادههای کمی ( Boyatzis, 1998به نقل از عابدی و همکاران.)7933 ،تحلیل محتوا برای شناخت الگوهای دادههای کیفی بهکار میرود و تا حدودی شبیه تحلیل مضمون
است .بااینحال ،تحلیل محتوا بیشتر بر سطوح خردتر تمرکز دارد ،غالباً فراوانی دادهها را نشان میدهد
و امکان تحلیل کمی دادههای کیفی را فراهم میکند .از آنجا که در تحلیل محتوا به بافت دادهها توجه
نمیشود یا بسیار کم توجه میشود ،از غنای دادهها بهشدت کاهش مییابد ،ولی در تحلیل مضمون،
واحد تحلیل ،بیشتر از یک کلمه یا اصطالح است و به بافت دادهها و نکات ظریف آنها بیشتر توجه
میشود .همچنین تحلیل مضمون از شمارش کلمات و عبارات آشکار فراتر میرود و بر شناخت و
توضیح ایدههای صریح و ضمنی تمرکز میکند .سپس از کدهای مضامین اصلی برای تحلیل عمیقتر
دادهها استفاده میشود .در تحلیل مضمون میتوان از فراوانی نسبی مضامین برای مقایسۀ آنها و تهیۀ
ماتریس مضامین و ترسیم شبکۀ مضامین استفاده کرد (عابدی و همکاران.)7933 ،
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پس از مشخص شدن مسئلۀ پژوهش و مرور ادبیات پیشین ،نخستین قدم برای ورود به میدان
تحقیق ،نمونهگیری است .برخالف روشهای کمی که از شیوههای نمونهگیری احتمالی استفاده
میکنند ،روشهای کیفی به سراغ شیوههای نمونهگیری کیفی میروند که مشتمل بر انواع مختلفی
است .نمونهگیری نظری در پژوهشهای کیفی ،استفاده میشود و نمونهها در جهت هدف پژوهش
انتخاب میشوند .در این شیوه ،تعداد نمونهها از پیش مشخص نیست و افزودن به آنها تا مرحلۀ
رسیدن به اشباع نظری ادامه دارد.
همچنین در راستای تصویرسازی مدلهای استخراجشده از تکنیک تحلیل تماتیک ،از نرمافزار روش
تحقیق کیفی مکس کیو دیای استفاده شد.
کدگذاری دادهها
در روش تحلیل تماتیک مصاحبه ،دادههای گردآوریشده در سه مرحله کدگذاری میشوند .در طی
این سه مرحله و با کدگذاری دادهها ،بهتدریج از دل کدها مفاهیم ،از دل مفاهیم مقولهها ،و از دل
مقولهها نظریه استخراج می شود .کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی سه مرحلۀ
کدگذاری در گراندد تئوری هستند .طی این فرایند ،پژوهشگر باید اتفاقات و حاشیههای پیشرفت کار را
در قالب یادداشتهای یادآورنده برای خود ثبت کند.

جامعۀ آماری و نمونۀ پژوهش
جامعۀ آماری شامل تمامی خبرگان و بازیگران دانشگاهی ،محققان و استادان دانشگاه است؛ بنابراین
بهمنظور گردآوری دادهها با  93نفر از صاحبنظران ،نویسندگان ،سیاستگذاران و اعضای هیئتعلمی و
رؤسای دانشکدههای میانرشتهای ،بهعنوان بازیگران عرصۀ میانرشتهای مصاحبه شد.
انتخاب افراد به روش گلوله برفی صورت گرفت .از آنجا که جامعۀ مورد مطالعه کامالً مشخص نبود،
از هریک از مصاحبهشوندگان پرسیده میشد که چه کسانی را میشناسند که در این حوزه مطالعه
داشته اند .البته تا آنجا که مقدور بود ،با پژوهشگران این حوزه هم تماس گرفته شد (برای مثال با آقای
دکتر خورسندی طاسکوه) .همچنین برخی افراد از روی مقاالت و پژوهشها قابلدستیابی بودند ،اما
متأسفانه افراد بسیاری هم بعد از وعدههای متعدد ،خلف وعده کردند و پاسخگو نبودند .بههرحال در
این پژوهش هیچ تعصبی روی دانشگاهی خاص وجود نداشت.
شایان ذکر است که این افراد یا عضوی از شورای سیاستگذاری و کمیتۀ علمی همایش مطالعات
میانرشته ای بودند یا پس از مطالعه و استخراج اسامی محققان این حوزه یا به شیوۀ گلولهبرفی و با
معرفی یکی از پاسخگویان انتخاب شدند .اسامی آنها در جدول  73آمده است.
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جدول  71اسامی مصاحبهشوندگان ،تخصص و سمتها

شماره

نام و
نام خانوادگی

تخصص

سمت

دکتری بیوفیزیک ،دانشگاه منچستر

رئیس کرسی یونسکو در تحقیقات
بینرشتهای در دیابت -رئیس مرکز  IBBمرکز
تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک  /بیولوژی
سلولی و مولکولی دانشگاه تهران

محقق میانرشتهای و نویسندۀ کتابهای
متعدد میانرشتهای

7

دکتر علیاکبر
موسوی موحدی

3

دکتر علی
خورسندی طاسکوه

استادیار رشتۀ مطالعات آموزشی (سیاست
انتقادی و مطالعات رهبری در آموزش) در
گروه آموزشی مدیریت و برنامهریزی
آموزشی دانشکدۀ روانشناسی و علوم
تربیتی -دانشگاه عالمه طباطبایی

9

دکتر حسین
نادریمنش

دکتری پیوستۀ بیوفیزیک مهندسی
پروتئین -دانشگاه کالیفرنیا برکلی -استاد
تمام و عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت
مدرس
دکتری شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس-
استاد تمام

معاون آموزشی و رئیس دانشکدۀ علوم
پایه -عضو ستاد راهبردی تحول آموزش
عالی زیر نظر معاون آموزشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری -عضو کمیتۀ علوم
پایۀ شورای عالی نظارت و ارزیابی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری از  7911تاکنون
عضو هیئتعلمی گروه بیوفیزیک دانشگاه
تهران

دکتری تخصصی برنامهریزی توسعۀ
آموزش عالی

دانشیار گروه برنامهریزی آموزش عالی ،مؤسسۀ
پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

1

دکتر محمد قاضی

پژوهشگر عملی در حوزۀ پژوهشهای
میانرشتهای

1

دکتر نسرین
نورشاهی

دکتری تخصصی ،مدیریت آموزشی،
دانشگاه شهید بهشتی

3

دکتر محمد یمنی
(سخنرانی و
مصاحبۀ کوتاه)

عضو هیئتعلمی دانشکدۀ علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رئیس مؤسسه ،مؤسسۀ پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
استادیار گروه نوآوری در برنامۀ درسی،
مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش
عالی
سخنران میزگرد همایش مطالعات
بینرشتهای در آموزش عالی و مدرس
دروس متعدد در حوزۀ برنامهریزی و
سیاستگذاری در آموزش عالی
مدیریت برنامهریزی و نظارت آموزشی
دانشگاه تهران
استادیار گروه عمومی دانشگاه هنر -محقق و
پژوهشگر در حوزۀ اقتباس ادبی و ادبیات

3

3

3
73

دکتر علیاکبر
صبوری
دکتر مقصود
فراستخواه
(سخنرانی)

دکتر حسن
ابراهیمی
دکتر علیرضا
پورشبانان

دکتری علوم تربیتی ،فرانسه

دکتری فلسفه و کالم اسالمی
دکتری زبان و ادبیات فارسی -دانشگاه
تربیت مدرس
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شماره

نام و

تخصص

نام خانوادگی

سمت
نمایشی

77

دکتر حسین
حسینی

دکتری انگلشناسی دانشگاه تهران

73

دکتر شاهین
حیدری

دکتری ,معماری-انرژی ،شفیلد
فوق دکتری ،معماری – انرژی ،هاالم

79

دکتر رضا رجبی

73

دکتر شاهین رفیعی

73

دکتر سعیدرضا
عاملی

71

دکتر محمدرضا زالی

دکتری مدیریت دانشگاه تهران

دکتر رحمت ستوده
قرهباغ
دکتر سید حسین
سیدین

دکتری ،مهندسی شیمی،

71
73

73

دکتر محمدعلی
شاهحسینی

33

دکتر محمدعلی
شریفی

معاون آموزشی دانشگاه

تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
منچستر
دکتری مکانیک و ماشینهای کشاورزی

دکتری ارتباطات،

Royal Holloway

University of London

Ecole

Polytechnique de Miontreal

دکتری در مهندسی مواد و متالورژی-
مکگیل

دکتری مدیریت -سیاستگذاری بازرگانی

دکتری،
اشتوتگارت

مهندسی

نقشهبرداری،

رئیس پردیس هنرهای زیبا و فعالیتهای
دیگری مانند ریاست دانشکدۀ معماری-
عضو کمیتۀ فنی و کیفی ناظر بر طراحی
و اجرای ساختمانها -عضو گروههای
تخصصی هنر/معماری و شهرسازی
هجدهمین جشنوارۀ جوان خوارزمی-
عضو شورای راهبری مدیریت سبز
دانشگاه
ریاست دانشکدۀ کارآفرینی -کارآفرین و
مؤسس شرکت -ثبت چندین اختراع
معاون علمی اسبق پردیس البرز-
فعالیتهای مطالعاتی بینرشتهای
رئیس دانشکدۀ مطالعات جهان -عضویت
و ریاست در کمیسیون تخصصی علوم
اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی -ریاست مرکز پژوهشی
سیاستهای فضای مجازی -عضو شورای
سیاستگذاری و روابط عمومی و رسانۀ
وزارت امور اقتصادی و دارایی -عضو
حقیقی شورای عالی فضای مجازی
رئیس دانشکدۀ کارآفرینی و مؤلف
کتابهای متعدد در حوزۀ کارآفرینی و
موانع آن در ایران
مدیر کل پژوهشهای کاربردی ،قائم مقام
معاون پژوهشی دانشگاه تهران
عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات مهندسی
مواد دانشگاه علم و صنعت
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشکدۀ مدیریت ،معاون اسبق اقتصادی
و توسعۀ سازمان سرمایهگذاری دانشگاه
تهران
مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه
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نام و

تخصص

سمت

37

محمد سعید سیف

مهندسی دریا – هیدرودینامیک دکتری،
دانشگاه ملی یوکوهاما ،ژاپن

استادیار دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه
صنعتی شریف -سخنران همایش مطالعات
بینرشتهای در آموزش عالی

33

دکتر عباس زارعی
هنزکی

دکتری ،متالوژی ومواد ،مکگیل

39

مهندس دهبیدیپور

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

33
33
31
31
33

نام خانوادگی

دکتر مهرداد
عالیپور
مهندس عادل فیض
مهندس امیر
شیخیها مقدم
مهندس آرش قیالو
مهندس آرش
رحمانی

33

دکتر عنایتی

93

دکتر نهضت صفایی

دکتری کارآفرینی

طراح و رئیس پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران
رئیس مرکز رشد پارک علم و فناوری
دانشگاه صنعتی شریف
فعال عرصۀ کارآفرینی و مؤسس شرکت پنتر

مدیرعامل شرکت مدیریت روشمند
مدیرعامل شرکت ایلیا بنیان دانش
مدیرعامل شرکت سنجشافزار آسیا
مدیرعامل شرکت بهینه نیروی امروز -در
حوزۀ صنعت برق
مدیرعامل شرکت توسعه علوم ژئوماتیک
رهپویان ،نمایندۀ شرکت
دکتری در رشتۀ فیزیک

شرکتهای ساکن در پارک علم و فناوری
و یک شرکت دارای پایایی در حدود 73
سال در حوزه صنعت برق

محقق پست دکتری در مؤسسۀ ماکس
پالنک پلیمر آلمان

روش گردآوری دادهها
روش گردآوری دادهها با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته و نیمهعمیق است تا
مصاحبهشونده از قدرت عمل کافی برای بیان نیات و تجربیات خود در جریان تحقیق برخوردار باشد .در
این راستا ،محورهای اصلی برای پرسشهای تحقیق درنظر گرفته شد که در ادامه آمده است:
 تعریف مطالعۀ میانرشتهای؛ ملزومات مورد نیاز در شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای؛ مشوقها و بازدارندههای قانونی؛ رابطۀ مطالعات میانرشتهای با صنعت و بازار کار؛ آسیبهای روابط میانبخشی در حال حاضر؛ -راهبردها و پیشنهادهایی برای توسعۀ میانرشتهها.

فصل پنجم
یافتههای تحقیق

 مدلهای شکلگیری و توسعۀ مدل چالشها و بازدارندهها مدل پیشنهادی مطالعات میانرشتهای -در نظام دانشگاهی

مقدمه
یکی از بخش های هر پژوهش ،دستیابی به نتایج آن پژوهش است که درنهایت به ارائۀ پیشنهادهای
پژوهشی و کاربردی دربارۀ مسئله مورد نظر منتهی میشود .در پژوهش حاضر ،سی مصاحبۀ
نیمهساختمند با بازیگران عرصۀ میانرشتهای (یعنی اعضای هیئتعلمی ،رؤسای دانشکدههای
میانرشتهای ،معاونان آموزشی و اجرایی ،رؤسای پارکهای علم و فناوری ،مدیران عامل در شرکتهای
دانشبنیان ،نویسندگان و محققان میانرشتهای) انجام گرفت و پس از مکتوبکردن مصاحبهها و انجام
کدگذاری باز ،در آخر مفاهیم و تمهای متعددی استخراج شد .همچنین از بخشهای نظری و
اضافهکردن مفاهیم بهمنظور کاملکردن مدلهای تحقیق استفاده شد .همچنین با مطالعۀ تجربۀ
دانشگاههای جهان در مواجهه با مطالعات میانرشتهای دو مدل مفهوم از آن استخراج شد و با کمک
نرمافزار مکس کیو دیای ،مدلهای آنها ترسیم شد که در انتهای این بخش آمده است .همچنین پس
از تحلیل تماتیک مصاحبهها و در پاره ای از موارد افزودن مفاهیم مستخرج از بخش نظری ،درمجموع 3
مدل 1 ،مضون اصلی 77 ،مضمون فرعی و  733مفهوم از آنها استخراج شد که در ادامه به تفکیک
ارائه شده است.
مدلهای استخراجی و الگوهای میانرشتهای در دانشگاههای جهان
مطالعۀ رویکردها و مدلهای توسعۀ مطالعات میانرشتهای در دانشگاههای مختلف نشان میدهد در
کل ،دو مدل برای توسعۀ مطالعات میانرشتهای در دانشگاهها اتخاذ شده است:
در مدل اول ،ساختار و بدنۀ اداری و اجرایی وصل به سیاستهای کالن و باالدستی است.
در رویکرد دوم ،اعتقاد و باوری به ساختار و بدنۀ اجرایی مشخص یا به بیان دیگر جمود ساختاری
وجود ندارد .رویههای بهکاررفته در این مدل مبتنی بر روابط غیررسمی است .در این مدل ،برگزاری
دورهها و بستههای آموزشی میانرشتهای همزمان با کاهش تعداد واحدهای پیشنیاز و به بیان دیگر
انعطاف برنامههای درسی یا برنامههای درسی شخصی یا فردیشده مدنظر است .اما آنچه در هر دو مدل
توسعۀ میانرشتهای ،روشن است آن که توسعۀ مطالعات میانرشتهای کامالً یک موضوع در دورههای
تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری است.
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جدول  76مقولهها و مفاهیم حاصل از تحلیل مدل میانرشتهای در دانشگاههای مختلف
شاخصها و مؤلفهها

مدل اول:

مدل دوم:

تمرکززدایی از آموزش در شکلگیری میانرشتهها

تمرکزگرایی در آموزش در شکلگیری میانرشتهها

(دانشگاههای سوئیس ،ساسکس ،گرینبی ،گریفیث ،ترومسو)

(دانشگاههای اتاوا ،تسوکوبا ،ملبورن ،مکس پالنک)

تمرکززدایی از سیستم آموزشی (دانشگاههای سوئیس)
گنجاندن ایدۀ میانرشتهای در سیاستهای کالن (دانشگاههای
سوئیس)
تهیۀ فهرست مسائل میانرشتهای (دانشگاههای سوئیس)

ایجاد یک معاونت برای پیشبرد میانرشتهای (اتاوا)
ایجاد فرهنگ نهادی خاص میانرشتهای مانند دانشگاه
یورک و شیکاگو (اتاوا)
توسعۀ روابط با ادارات و سازمانهای دولتی مربوطه،
مؤسسات آموزشی و ادارات دولتی و خصوصی در استرالیا
و در سطح بینالمللی (ملبورن)
ترویج و جذب منابع مالی برای تحقیقات میانرشتهای در
حوزههای شناختهشده و مبتنی بر دانشمحوری دانشگاه
(ملبورن)
توسعۀ روابط با ادارات و سازمانهای دولتی مربوطه،
مؤسسات آموزشی و ادارات دولتی و خصوصی و در سطح
بینالمللی (ملبورن)
ایجاد ساختار اداری مناسب (ملبورن)

ایجاد صندوق حمایت از مطالعات میانرشتهای (دانشگاههای سوئیس)

سهیمکردن دانشگاه در تأمین مالی پروژهها و تحقیقات و نه
تزریق بودجۀ دولتی به آن (دانشگاههای سوئیس)

سیستم آموزشی و
تأمین مالی

سیستم آموزشی و
تأمین مالی

ساختار دانشگاهی مبتنی بر مدارس چندموضوعی (ساسکس و
گرینبی)
نبود دستورالعملی مشخص برای ارتباط میان برنامههای درسی
در حوزۀ آموزش با گروههای تحقیقاتی (روسکیلد)

ایجاد بدنۀ اداری و اجرایی میانرشتهای (ملبورن)
ایجاد یک بدنه برای ارائۀ راهنمایی و مشورت به مدیر
مؤسسۀ اجرایی (ملبورن)
انتصاب متصدیان و مدیریت برای مطالعات میانرشتهای (اتاوا)
تعریف دانشگاه از حوزههای راهبردی توسعه (اتاوا)
اختصاص بودجههایی برای دورههای پیش و پس از
دکتری در دانشگاه ،مراکز و مؤسسات تحقیقاتی با
جهتگیریهای راهبردی (اتاوا)
ایجاد سیستم پاداشدهی به دستاوردهای محققان
میانرشتهای در تحقیقات و نشریات (اتاوا)
پرهیز از ثقیلکردن فعالیتهای میانرشتهای با
ساختارهای حاکمیتی نامتناسب (اتاوا)
تقویت تحقیقات جدید معطوف به حوزههای راهبردی (اتاوا)
اهمیت وجود ساختارهای اجرایی جدید ،بودجۀ خاص
خود ،و الگوهای دانشگاهی خارج از حالت متعارف در
مطالعات میانرشتهای (اتاوا)
اختصاص گرنتهایی از سوی دولتها ،صنعت و شورای
برای مطالعات میانرشتهای (اتاوا)
تأسیس دانشگاه معطوف به حل مشکالت (تسوکوبا)
احداث یک دانشگاه از سوی دولت بهمنظور برقراری میان
علم و صنعت (تسوکوبا)
تأسیس دانشگاه معطوف به حل مشکالت (تسوکوبا)
احداث یک دانشگاه از سوی دولت اما بهمنظور برقراری
میان علم و صنعت (تسوکوبا)
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شاخصها و مؤلفهها

مدل اول:

مدل دوم:

تمرکززدایی از آموزش در شکلگیری میانرشتهها

تمرکزگرایی در آموزش در شکلگیری میانرشتهها

(دانشگاههای سوئیس ،ساسکس ،گرینبی ،گریفیث ،ترومسو)

(دانشگاههای اتاوا ،تسوکوبا ،ملبورن ،مکس پالنک)
ترسیم یک مسئله و یک ساختار بزرگ برای حل آن و سپس
تقسیم آن پروژۀ بزرگ به پروژههای کوچک (مکس پالنک)
برخورداری از رویکرد چندرشتهای در تعریف پروژههای
کوچک و در راستای قرارگرفتن آن در یک پازل بزرگتر
(مکس پالنک)

همکاری استادان گروههای مختلف (دانشگاههای سوئیس)

شیوه تدریس مبتنی
بر کار گروهی

برنامههای درسی

ادغام تخصص در یک رشته با کارهای مشترک در میان سایر
رشتهها (ساسکس)
غلبۀ مفهوم کار گروهی و پروژهمحوری (روسکیلد)
گنجانیدن روشهای نظاممند ارزیابی تدریس (دانشگاههای سوئیس)
آموزش به دانشجویان بهجای کار در یک حیطۀ تخصصی در
چند حوزه (ترومسو)
ایجاد برنامۀ درسی تلفیقی مشترک (ترومسو)
اتخاذ رویکرد موضوعمحوری و میانرشتهای بهطور کامل در
سال آخر تحصیلی (ترومسو)
تشویق شیوهها و روشهای جدید آموزش (دانشگاههای سوئیس)
همکاری با استادان مهمان خارج از دانشگاه
سمینارهای ادغامی بهجای دروس پیشنیاز (دانشگاههای سوئیس)
سازماندهی سمینارها یا دورههای آموزشی کوتاهمدت

فردی و تخصصی
وجود یک ساختار آموزشی تدریجی و مرحلهای (روسکیلد)
تشکیل تیمهای تحقیقی در داخل گروههای آموزشی (روسکیلد)
گنجانیدن تعداد بیشتری از دروس میانرشتهای در برنامۀ درسی
ایجاد برنامۀ درسی مسئلهمحور (گرینبی)
کارگاههای یادگیری از طریق حل مشکالت
تعمیم فردیکردن و منعطفساختن واحدهای تحصیلی
ایجاد دروس ویژۀ «مرکب» و «زمینهای»
انتخاب پروژههای مسئلهمحور از سوی هر دانشجو (برنامههای
درسی شخصیشده) (گرینبی)
متفاوتبودن برنامههای درسی در هر دانشکده از سلطۀ
تکرشتگی تا تلفیق کامل میانرشتهای در هر دانشکده (گریفیث)
تدریس واحدهای کوتاهمدت و تدریس بستههای موضوعی
کاهش دروس پایه (دروس پیشنیاز)

استفاده از دانش بینالمللی و فراتر از مرز کشور براساس
مسئلهمحوری (مکس پالنک)
تغییر عادت همکاران به نوع خاصی از بیان گستردۀ
اهداف و توجه به اولویتها (اتاوا)
اهمیت پیونددادن رشتههای دانشگاهی با یکدیگر و نه
ایزولهکردن (اتاوا)

ایجاد برنامههای میانرشتهای برای فارغالتحصیالن و
مطالعات پسادکتری
تقویت رشتهها با محققان منفرد دارای بهترین عملکرد
طراحی خوشهای رشتهها در مقطع کارشناسی (تسوکوبا)
ایجاد برنامههای درسی فردی و تخصصی (تسوکوبا)
مطالعۀ مسئلهمحور در هشت حیطه (تسوکوبا)

در تصاویر  73و  ،79مدلهای مستخرج از تجربۀ دانشگاههای جهان در مواجهه با میانرشتهها یکی
بهصورت تمرکزگرا و دیگری تمرکززدا در مواجهه با میانرشتهها ارائه شده است.

 791

مطالعات میانرشتهای :ملزومات توسعهای ،موانع و بازدارندهها

تصویر  71تمرکزگرایی در نظام آموزشی بهمنظور شکلگیری میانرشتهها

تصویر  79تمرکززدایی در نظام آموزشی بهمنظور شکلگیری میانرشتهها
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مروری بر مهمترین مفاهیم مستخرج از مصاحبهها و ادبیات نظری
در این بخش پس از تحلیل محتوای مصاحبهها و ادبیات نظری ،در راستای پرسشهای اصلی
(ماهیت مطالعات میانرشتهای و ویژگیهای آنها ،معرفی مشوقها و چالشهای پیش روی مطالعات
میانرشتهای ،و وضعیت مطالعات میانرشتهای در ایران و ارتباط آنها با صنعت و بازار کار) نُه مدل که
استخراج شد که در ادامه آمده است .در آخر نیز پس از ادغام تمامی مفاهیم در یکدیگر و
درارتباطگذاشتن آنها ،مدل نهایی استخراج شد که به شکلنگرفتن گفتمان میانرشتهای در ایران
اشاره دارد .هریک از مدلها در ادامه به تفکیک موضوع و سؤال اصلی ارائه شدهاند.
 ضرورت شکلگیری مطالعات میانرشتهایمضمون فرعی ضرورت شکلگیری و توسعۀ میانرشتهها مبتنی بر هشت مفهوم است و این مفاهیم
هم از مصاحبهها و هم از ادبیات نظری استخراج شدهاند .مدل مکس کیو دی ای در ادامه آمده است.

تصویر  71ضرورت شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای در نظام دانشگاهی
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جدول  71ضرورت شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای
مضمون اصلی

مفاهیم

مفاهیم

دنیای پویا و همواره در حال تغییر

پیچیدگی مسائل دنیای واقعی
پاسخ به نگرانیها و دغدغههای
اجتماعی
افزایش آگاهی عمومی و بحث
درمورد موضوعات مهم

پیچیدگی ذاتی طبیعت و جامعه
ضرورت شکلگیری و توسعۀ
مطالعات میانرشتهای

پیشرفت و قدرت فناوریهای نوین
ماهیت بینارشتهای موضوعات
امروزی

حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی

 ماهیت میانرشتهایمضمون اصلی ماهیت میانرشتهای و چهارده مفهوم به همراه مدل تصویری آن در جدول  73آمده است.

تصویر  79ماهیت مطالعات میانرشتهای در نظام دانشگاهی

فصل پنجم :یافتههای تحقیق 793 
جدول  78مضمون اصلی ماهیت میانرشتهای
مضمون اصلی

مفاهیم
مسئلهمحوری

تقاضامحوری
علوم عمومیتر

ماهیت
میانرشتهای

چندساحتیبودن :علت مسائل،
گوناگون هستند و موضوعات
تکساحتی نیستند.
محوریت انسان :انسان (با
نیازهای چندبعدی) در
میانرشتهای
مطالعات
موضوعی کلیدی است.

مفاهیم
انعطافپذیری :تفکر میانرشتهای باور دارد تا آنجا که امکان دارد
باید مانع ایجاد دیوارها شویم .در این رویکرد ،انعطافپذیری و
تعامل میان افراد بسیار حائز اهمیت است.
میرایی :مطالعات میانرشتهای میرا هستند و وجودشان وابسته
به مسائل است .با حل مسائل ،آنها هم از میان میروند.
کار گروهی :مطالعات میانرشتهای نیازمند کار گروهی افراد
متفاوت با تخصصهای مختلف و بهصورت تیمی هستند.
جامعنگری

وحدت در عین کثرت :حرکت مطالعات میانرشتهای از کثرت به
وحدت با حفظ مرزهای هویتی در دانش است.

حوزههای
تغییرپذیر:
میانرشتهای حالت دگردیسی
دارد؛ یعنی بنا به شرایط باید
تغییر کنند.

وجود اشتراک موضوعی میان علوم مختلف :در پژوهش و آموزش
میانرشتهای ،ابتدا باید موضوعی انتخاب شود که اشتراکی
درمورد آن وجود دارد .این اشتراک میتواند در حوزۀ معرفتی یا
کارب ردی باشد (یعنی نیازهای روز جامعه باشد) و دوم در حوزۀ
روش باشد .عنصر سوم انسان است.

مطالعات
عمر
پویایی:
میانرشتهای کوتاه است .بسیار
دینامیک و پویا هستند و
براساس نیاز شکل میگیرند.

نداشتن وابستگی به ساختار عینی :مطالعات میانرشتهای
نیازمند یک ساختار فیزیکی مشخص نیستند.

 الزامات و مشوقهای شکلگیری مطالعات میانرشتهاییکی دیگر از مضامین اصلی که از کدگذاری باز مصاحبهها و همچنین مفاهیم حاصل از بخش
نظری بهدست آمده و البته یکی از محورهای اصلی مصاحبهها هم بوده است ،ملزومات شکلگیری
مطالعات میانرشتهای در نظام دانشگاهی است .در این مضمون ،درمجموع شانزده مفهوم وجود دارد که
در تصویر  73به نمایش درآمده است.
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جدول  73مضمون اصلی ملزومات و عوامل مؤثر در شکلگیری مطالعات میانرشتهای
مفهوم

مفهوم

مضمون اصلی

وجود پرسش :وجود سؤاالتی ماهیتاً

دانشجویان متقاضی :عالقهمندی و ورود

پیچیده و چندبعدی برای شکلگیری

دانشجویان در حوزهها و رشتههای مختلف

ناتوانی رشتههای کالسیک در حل
مسائل پیچیده:
نارسایی رشته های کالسیک و مادر در حل
مسائل جامعه :هیچکدام از آن رشتههای
مادر (کالسیک) ،توانمندی مطالعات
میانرشتهای را ندارند و در میانرشتهها
توانمندی جدیدی ایجاد شده است.

وجود برنامههای آموزشی منعطف و
کارآمد

در

مطالعات

آموزش

میانرشتهای:
مطالعات

میانرشتهای

واقعیات جامعه:

باید

مبتنی

بر

نوعی حالت

رفتوبرگشت میان نیازهای جامعه و
مفاهیمی که در حوزۀ میانرشتهای شکل
میگیرد ،وجود داشته باشد.
عدم تقلید دانشگاهها در تأسیس

وجود بستری دوستانه و غیررسمی (در
ملزومات شکلگیری

روابط میان اعضای دانشکدهها)

مطالعات میانرشتهای

رشتههای مشابه برای مثال ممکن است
یک رشته برای مقطع و نیاز خاصی شکل
بگیرد ،اما الزم نیست این رشته در همۀ
دانشگاههای دیگر هم اجرا شود.
تغییرپذیربودن

اعضای

گروه

میانرشتهای :بهعلت موقتی و پویابودن
وابستگی و ارتباط با صنعت

مطالعات میانرشتهای ،اعضای گروه نیز
موقتی و پویا هستند و براساس نیازهای
میانرشتهای تغییر میکنند.
برخورداری استادان میانرشتهای از

وجود بستر فرهنگی و زیرساختهای الزم

دانش چندبعدی در آموزش میانرشتهای
یا تدریس مشترک

وجود سیاستهای کالن تمایل به
مطالعات میانرشته
قوانین همکاری و امتیازبندی کار گروهی
فرهنگ کار گروهی

سیاستگذاریهای مناسب دانشگاه
تعریف موضوعات میانرشتهای
تأمین بودجه
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تصویر  74الزامات و مشوقها برای شکلگیری مطالعات میانرشتهای

 الزامات و مشوقهای توسعۀ مطالعات میانرشتهایمشوق های موجود نیز دارای دو مؤلفه هستند که در زمینۀ انتظارات حوزۀ آکادمیکی و نقش
بسترهای فرهنگی -سازمانی نقش ایفا میکنند و درمجموع  39مفهوم را دربردارند .همانطور که در
مدل زیر دربارۀ الزامات و مشوقها آمده است ،دو مضمون فرعی وجود دارد:
 . 7انتظارات آکادمیک با مفاهیمی مانند وجود محیط صمیمی در دانشگاه ،ورود و گردش مدیریتی،
وجود هیئتعلمی تماموقت ،آموزش واژههای تخصصی ،ورود دانشجویان به گفتمان آکادمیک
رشتۀ خود ،کسب کمکهای میانرشتهای توسط دانشجویان ،برخورداری استادان میانرشتهای
از دانش چندبعدی ،آمادهسازی مدیریت تغییر در آموزش عالی ،بهکارگیری هیئتعلمی مجرب
و متعهد ،ایجاد هماندیشی و گردهمایی ،عالقه به رشتۀ تخصصی.
 .3نقش بسترهای فرهنگی-سازمانی ،با مفاهیمی مانند ایدهمحوری و مسئلهمداری ،وجود راهبردی
طوالنیمدت ،ایجاد فرصت برای بحث میانرشتهای ،وجود برنامۀ کارآمد آموزشی ،وجود بستری
غیررسمی ،ایجاد سازمان پاداشدهی ،وجود بستر فرهنگی و زیرساخت الزم ،تغییرپذیری در
اعضای گروه میانرشتهای ،اهمیت به زبان و اصطالحات فنی رشتهها ،ارزشگذاری میانرشتهای
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در محیط سازمانی ،وجود مسائل پیچیده و چندبعدی ،بازبینی نیاز جامعه و مفاهیم
میانرشتهای ارتباط دارد.
باید ذکر کرد که این دو مدل یعنی الزامات و مشوقهای شکلگیری و الزامات و مشوقهای توسعۀ
میانرشته ای تقریباً به مفاهیم مشابهی اشاره دارند ،اما در اینجا بهتر است که از هم جدا دیده شوند.

تصویر  71الزامات و مشوقها در شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای

فصل پنجم :یافتههای تحقیق 739 
 مدل موانع و مشکالت مطالعات میانرشتهایدر ادامه به بررسی موانع و مشکالت مطالعات میانرشتهای از خالل یافتههای مصاحبه و مفاهیم
مستخرج از ادبیات نظری خواهیم پرداخت .مضمون اصلی موانع و مشکالت توسعۀ مطالعات میانرشتهای
شامل پنج مضمون فرعی (شامل غلبۀ ماهیت رشتههای کالسیک ،موانع ناشی از بازیگران دانشگاهی،
موانع فرهنگی-اجتماعی ،حرفهای و سازمانی و نیز نبود بستر قانونی مناسب) و  31مفهوم است.
جدول  10مضمون اصلی موانع توسعۀ مطالعات میانرشتهای در نظام دانشگاهی

مضمون اصلی

مضمون فرعی

مفاهیم

موانع فردی ناشی

مقاومت ناآگاهانه :مقاومت اعضای هیئتعلمی در مواجهه با مطالعات میانرشتهای
دانش اندک استادان :برخوردارنبودن اعضای هیئتعلمی از دانش چندبعدی و کارآمد

از بازیگران
موانع توسعۀ
میانرشتهای
در دانشگاهها
در حال حاضر

دانشگاهی
(اعضای
هیئتعلمی و
دانشجویان)

نبود بستر قانونی

موانع فرهنگی-
اجتماعی
موانع توسعۀ
مطالعات
میانرشتهای

انطباقنداشتن تواناییهای دانشجویان با نیاز بازار :توقع دانشجویان و فارغالتحصیالن
دانشگاهی از بازار کار منطبق با تواناییهایشان نیست؛ یعنی داشتن مدرک در یک
رشته بهمعنای برخورداری از دانش کاربردی و منطبق با نیاز بازار کار نیست.
نبود مشوقهای قانونی و مقررات مالی متناسب برای توسعۀ پژوهشهای چندرشتهای
وجود مقررات تبادل دانشجو ولی استفادهنکردن از آنها در عمل
وجود پتانسیل قانونی برنامهریزیهای منعطف اما استفادهنکردن از آنها در عمل
نبود تعریف مشخص (نبود توجه به مسئلهمحوری در مطالعات میانرشتهای) :در ایران
درگیر مسائل تعریفی میشوند و از مسئله برای مطالعات میانرشتهای استفاده
نمیکنند.
دانشگاه وجه قداست علمیاش را از دست داده و بهجای آنکه به حل کالن
پروژههای بسیار خیالپردازانه بپردازد ،به افزایش درآمد تمایل دارد.
تسلط فرهنگ رشتهای
انتظارات رشتهای
مشارکتگریزی
باورهای آکادمیک
تقلیدیبودن :تقلید در تأسیس میانرشتهها از غرب و درنتیجه نامناسببودن و
غیرماندگاربودن آنها
اتخاذ راهبرد تجاری از سوی دانشگاه :تمایل دانشگاه به بخش بازار و جذب
نقدینگی و تبدیلشدن به مراکز تجاری
غلبۀ رشتههای کالسیک بر مطالعات میانرشتهای در دانشگاهها :بسیاری از
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مشکالت ما در ایران به دلیل نبود مطالعات میانرشتهای است.
شکلنگرفتن گفتمان میانرشتهای مؤثر و کارا علیرغم وجود این ایده از گذشته تاکنون

در دانشگاهها
در حال حاضر

موانع حرفهای

اولویتندادن به نیاز در شکلگیری میانرشتهها :در خارج از کشور ،میانرشتهها به
دنبال یک نیاز آغاز میشوند و برای پاسخگویی به آن ،کمکم مفاهیم شکل میگیرند.
وجود ارزیابی غیرعلمی
خودبرتربینی
بیتجربگی
بازار کار و اشتغال
کاربردینبودن مطالعات میانرشتهای حاضر :غالباً مطالعات میانرشتهای بین دو
یا چند رشته به نتایج کاربردی منجر نمیشود.

موانع سازمانی

بوروکراتیک اداری
موانع مدیریتی
نبود استقالل مالی
هزینهبری و زمانبری
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تصویر  76موانع و چالشها در شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای
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همانطور که در تصویر  71مشخص است ،تمامی موانع و چالشهایی که از مصاحبهها و بخش
نظری بهدستآمده براساس پنج مضمون فرعی موانع فردی ،حرفهای ،فرهنگی-اجتماعی ،سازمانی و
نبود بستر قانونی بهدستآمده است .مقولههای موانع و مشکالت عبارتاند از:
 .7موانع فرهنگی-اجتماعی :این موانع خود به چهار دسته تقسیم میشود :تسلط فرهنگ رشتهای،
انتظارات رشتهای ،مشارکتگریزی و باور آکادمیک .از موانع و مشکالتی که در باورهای
آکادمیک وجود دارد می توان به عواملی مانند نبود ساختار رشتهای ،وجود زبان متفاوت ،نبود
گفتمان میانرشتهای ،ماهیت نظام دانشگاهی ،غلبۀ ماهیت رشتهای کالسیک ،دشواری تعامل
میان رشتهها و میانرشتهها ،ارتباط نامناسب میان همکاران و برنامۀ میانرشتهها اشاره داشت.
 .3موانع حرفهای :این موانع دارای چهار مؤلفه است که عبارتاند از :وجود ارزیابی غیرعلمی،
خودبرتربینی ،بی تجربگی ،بازار کار و اشتغال .از موانع بازار کار و اشتغال میتوان به عواملی
نظیر نبود استقالل و رقابت کافی ،نبود جایگاه مناسب در بازار کار ،نبود ضمانت شغلی و
استقبال کمتر کارفرمایان اشاره کرد.
 .9موانع سازمانی :این موانع شامل موانعی از قبیل بوروکراتیک اداری ،موانع مدیریتی ،نبود استقالل
مالی ،موانع هزینهبری و زمانبری است.
 .3موانع فردی.
 .3نبود بستر قانونی.
موانع فردی و نبود بستر قانونی حاصل استخراج مقولهها از مصاحبههاست و بقیۀ مضامین فرعی در
ادبیات نظری آمده است .اگرچه امکان ادغام برخی از مضمونهای فرعی وجود داشت ،صالح بر این بود
که مضامین مستخرج از مصاحبه ها و بخش نظری ،جدا از یکدیگر بیان شوند تا خواننده تصویری از
وضعیت مشکالت و چالشهای بیانشده از سوی مصاحبهشوندگان را بهدست آورد.
 رابطۀ نظام دانشگاهی و بازاررابطۀ میان دانشگاه و بازار مضمون اصلی در این پژوهش و براساس مصاحبههای بهدستآمده
مشتمل بر چهار مضمون فرعی است که عبارتاند از :کارآفرینی شرکتهای دانشبنیان ،نقاط قوت
دانشگاه در اتصال به بازار ،ضعفهای دانشگاه در اتصال به بازار و راهبردهای توسعۀ میانرشتهای و
اتصال با بازار است .درمجموع این  3مضمون فرعی مشتمل بر  31مفهوم میشود که کامالً مبتنی بر
تحلیل مصاحبهها است .در مدل زیر بهعلت زیادبودن مفاهیم و سختی در ترسیم مدل ،مهمترین
مفاهیم در مدل به تصویر کشیده شده است .همچنین مضمون فرعی راهبردهای توسعۀ رابطۀ دانشگاه
و بازار بهعلت اهمیتی که دارد ،در مدلی جداگانه آمده است.
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جدول  17رابطۀ دانشگاه و بازار

کارآفرینی
شرکتهای
دانشبنیان

رابطۀ دانشگاه و
بازار
نقاط قوت
دانشگاه در اتصال
به بازار

استفاده از پتانسیل کارآموزی :استفاده از پتانسیل دانشجویان بهصورت
کارآموز در شرکتهای میانرشتهای حاضر در پارک علم و فناوری
پروژههای مسئلهمحور :پیونددهی میان دانش آکادمیک دانشجویان
با پروژههای مسئلهمحور در بازار کار
ایجاد بستر مناسب برای مناظره و سنجش صحتوسقم روشها
اهمیت گسترش مرحلهبهمرحلۀ شرکت ،مبتنی بر نیاز بازار
حرکت از تکرشتگی به میانرشتگی
وجود کمیتۀ تجاریسازی :دانشگاه باید دارای بخش باشد که با
هدف تجاریسازی ،ایده های خالقانۀ علمی را به بازار پیوند بزند .این
بخش واسط میتواند کمیتۀ تجاریسازی باشد .فعاالن نخبۀ
اقتصادی به آنجا بیایند و از ایدههای نو و محصوالت خالقانۀ ذهن
دانشگاهیان استفاده ،و آنها را به کاال و محصول تبدیل کنند.
وجود اعتماد و روابط صمیمانه میان اعضای گروه اولیه در
شکلگیری شرکتهای میانرشتهای
دانش و تجربۀ استادان :برخورداری از تجربیات مربوط به حوزۀ
آکادمیک و بازار کار
حمایت و تأمین مالی پروژهها :حمایت از ایدههای علمی از سوی
دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری ،ناآشنایی طراحان برنامههای
آموزشی با فضای کسبوکار و مهارتهای مورد نیاز در بازار
اعتبار دانشگاه ،اولین گام بهمنظور شکلگیری تعامالت کاری و
علمی و بسترسازی برای نفوذ به عرصۀ کار و بازار
وجود حلقههای معرفی و اتصال میان دانشجویان و شرکتها در دانشگاهها
مکاندهی به شرکتها :پتانسیل جایدهی شرکتها تا پانزده سال
در پارک علم و فناوری تا بتوانند از موانع رها شوند.
وجود دانش و تجربۀ  793شرکت با تنوع رشتههای تحصیلی در پارکها
بهروزنبودن دانش استادان طراح برنامههای آموزشی
برنامه های درسی نامناسب :ناآشنایی طراحان برنامههای آموزشی با
نرمافزارها و مباحث بهروز و مورد نیاز بازار کار
فاصلۀ میان دانش تولیدشده در دانشگاه با نیاز عقبماندۀ صنعت در ایران
ناآشنایی دانشجویان میانرشتهای با آیندۀ شغلی که لزوماً در
دانشگاه نیست ،بلکه آن ها برای حل مسائل و ورود به بازار کار
تربیت میشوند.
لزوم درگیربودن استادان در پژوهشهای بنیادی و کاربردی :استادان
هیئتعلمی باید براساس حوزههای مطالعاتیشان دارای تحقیقات
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بنیادین باشند و دانشجویان را در بخشی از کار دخیل کنند.

نقاط ضعف
دانشگاه در اتصال
به بازار

وجود سیاستهای نادرست مدیریتی و ادارۀ جزیرهای دانشگاه و
بازار در سطح کالن:
جدایی نگرش به حوزۀ نیازها از سوی دانشگاه و صنعت ،یعنی
هرکدام راه خود را میروند.
مقاومت دانشگاهها در مقابل صنعت و بیاعتمادی صنعت به کار
دانشجویی و آزموننشده
مقاومت رشتهها برای همکاری با یکدیگر
نبود بستر و زیرساخت مناسب بهمنظور ایجاد فضای مشترک برای
بهاشتراکگذاشتن ایدهها و اطالعات میان دانشگاهها و شرکتها
ارتباط اندک استادان دانشگاهی با شرکتهای دانشبنیان
مقاومت استادان قدیمی در برابر رویکردهای نوین
ضعف دانشگاه در نداشتن استقالل مالی و حاکمیتی :وقتی دانشگاه
استقالل مالی داشته باشد میتواند حاکمیت مالکیت و مدیریت
مالی را برای خودش تعریف کند.

 راهبردهای اتصال دانشگاه و بازاراز آنجا که در این پژوهش ،هم با مدیران عامل شرکتهای دانشپژوه ،هم با رؤسای پارکهای علم
و فناوری دانشگاه تهران و صنعتی شریف و هم با رئیس دفتر پژوهشهای کاربردی مصاحبه صورت
گرفت ،چندین راهبرد برای تقویت رابطۀ میان دانشگاه و بازار بهدست آمد که در جدول  33آمده است.
این مضمون دارای هشت مفهوم است.

فصل پنجم :یافتههای تحقیق 733 

تصویر  71رابطۀ دانشگاه و بازار
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جدول  11راهبردهای توسعۀ رابطۀ بازار و صنعت

راهبردهای
توسعۀ مطالعات
میانرشتهای و
اتصال به بازار

فعالکردن و تقویت طرح کارآموزی دانشجویان از طریق شرکتهای دانشبنیان و واقع در
پارکهای علم و فناوری
آموزش به دانشجویان همراه با کار در شرکتها برای آنها
تبدیل شرکتها به استودیوهایی که در آنها گروههای استارتاپی چه دانشجویی چه غیردانشجویی
وارد شوند ،روی طرحهای قبلی شرکتها کار کنند و ایدههای جدیدی را ارائه دهند.
تشویق ایدههای جدید با معرفی دانشجویان به سازمانهای مختلف از سوی شرکتها
مشاورهگرفتن دانشگاهها از صنعت در تنظیم برنامههای درسی میانرشتهها
داشتن یک برنامۀ فنی متناسب با نیاز صنعت و دانش در دانشگاه (یعنی حتی صنایعی که
خریداری میشود یا خط تولیدها هم متناسب با دانش دانشگاه میشود)
ایجاد دفاتر ارتباط با صنعت که صدای مشتری را به دانشگاهها برساند
برای استارتاپ هایی که ایدۀ موفقی دارند ،منابع مالی درنظر گرفته شود و آموزشهای الزم
کسبوکار و حقوقی هم به آن ها داده شود تا با کمک منتورها و راهنماییهای آنها بتوانند
به محصول برسند.

تصویر  78راهبردهای توسعۀ رابطۀ دانشگاه و بازار

فصل پنجم :یافتههای تحقیق 737 
 مدل نهایی پژوهشدر راستای تحقق اهداف تحقیق حاضر ،در بخش یافتههای پژوهش 3 ،مدل 1 ،مضمون اصلی77 ،
مضمون فرعی و  733مفهوم استخراج شد .در باال به تفکیک هریک از مضمونهای اصلی جدول و مدل
تصویری هریک ترسیم شده است .درمجموع میتوان گفت تحلیل مضمونی مصاحبهها و همچنین
ادبیات نظری تحقیق به ترسیم مدل نهایی پژوهش منجر شد که در ادامه آمده است.

تصویر  73مدل نهایی اول
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مدل  37فقط با در ارتباط قراردادن مضامین اصلی در این تحلیل استخراج شده است .اما در راستای
استخراج مفهوم محوری و هستهای در این تحقیق ،تمامی مفاهیم با هم درنظر گرفته شدند ،اصالح و
ادغام شدند و تعدیل یافتند .درنهایت مدل  33بهدست آمد که به شکلنگرفتن گفتمان میانرشتهای در
نظام دانشگاهی اشاره دارد .این هسته از  1مضمون اصلی و  71مفهوم تشکیل شده است.

تصویر  10مدل نهایی دوم

فصل ششم
نتیجهگیری پژوهش

 جمعبندی یافتههاو
 -مروری بر راهبردهای مهم

جمعبندی و نتیجهگیری
دانشگاه تهران بهعنوان یکی از قدیمیترین دانشگاههای جامع در ایران ،همواره عالوه بر حفظ
جایگاه برتر خود در میان دانشگاهها ،دارای ایدههای پیشرو در نظام دانشگاهی ایران نیز بوده است .یکی
از ایدههای نوین در نظام دانشگاهی ایران ،ایده و مفهوم مطالعات میانرشتهای و چیستی و چگونگی
راهاندازی آنهاست .ضرورت راهاندازی و توسعۀ مطالعات میانرشتهای نیز به دغدغههای جهانی در
مواجهه با مسائلی بازمیگردد که دیگر نمیتوان تنها با داشتن دانش تخصصی در یک حوزه به آنها
پاسخ داد .دغدغهای که موجب شده است دانشگاهها و مراکز پژوهشی پیشرفتۀ دنیا با ایجاد و راهاندازی
مراکز پژوهشی و برنامهها و نهادهای میانرشتهای ،در جستوجوی راهی برای مقابله با آثار منفی
تالشهای سنتی تکرشتهای باشند و دانشهای تخصصی خود را تا حصول نتیجهای بهتر ،با یکدیگر به
اشتراک بگذارند .این دغدغۀ دانشگاه تهران در شکلدادن و توسعۀ میانرشتهها موجب شد تا پردیس
البرز دانشگاه تهران ،مأمور مطالعه و ارائۀ گزارشی از وضعیت میانرشتهها در نظام دانشگاهی شود؛
بنابراین این گزارش تحت نظارت پردیس البرز دانشگاه تهران به ریاست جناب آقای دکتر نوربخش ،در
اسفندماه سال  7931آغاز شد تا به چندین پرسش مهم پاسخ دهد:
 مطالعۀ میانرشتهای چیست و چه شاخصهایی دارد؟ تفاوت آن با مطالعات چندرشتهای وفرارشتهای چیست؟
 مطالعات میانرشتهای در تجارب دانشگاههای معتبر دنیا چگونه شکلگرفتهاند و عمل کردهاند؟ ملزومات و مشوقهای شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای در نظام دانشگاهی چیست؟ موانع و چالشهای شکلگیری و توسعۀ میانرشتهها کداماند؟ رابطۀ دانشگاه و بازار کار از طریق میانرشتهها چگونه ممکن میشود؟به منظور پاسخ به این سؤاالت ،عالوه بر مروری وسیع بر ادبیات نظری و تجارب دانشگاههای دیگر
در جهان ،سی مصاحبه با طیفی از بازیگران عرصۀ میانرشتهای انجام گرفت که عبارتاند از :استادان و
اعضای هیئتعلمی دانشکدههای مختلف دانشگاههای تهران ،صنعتی شریف ،علم و صنعت ،تربیت
مدرس ،شهید بهشتی ،رؤسای دانشکدههای میانرشتهای ،اعضای بدنۀ اجرایی و آموزشی دانشگاه ،بدنۀ
ارتباطی میان دانشگاه و بازار مانند رئیس دفتر پژوهشهای کاربردی و رؤسای پارکهای علم و فناوری
دانشگاه تهران و صنعتی شریف ،مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان ساکن در پارک و محققان خارج
از دانشگاه .متن مصاحبهها پس از مکتوب شدن و کدگذاری باز ،با تکنیک تحلیل مضمون بررسی شدند
و مدلهایی برای هریک استخراج شد .در این راستا ،بهمنظور ترسیم بخشی از مدلها ،از نرمافزار کیفی
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مکس کیو دی ای استفاده شد .از مجموع  93مصاحبه ،درمجموع  3مدل 1 ،مضمون اصلی77 ،
مضمون فرعی و  733مفهوم استخراج شد.
در بخش دیگری از گزارش ،بهمنظور استخراج اولویتهای کشور و همچنین ایدۀ مطالعات
میانرشته ای (اینکه آیا این ایده در اسناد علم و فناوری مورد نظر سیاستگذاران بوده است یا خیر)،
متون و اسناد باالدستی شامل سند چشمانداز  ،7333نقشۀ جامع علمی کشور ،سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و سیاستهای ابالغی رهبری در حوزۀ علم و فناوری تحلیل محتوا شدند و نتایج این تحلیل در
فصل سوم بهطور مشروح ذکر شد.
در پاسخ سؤاالت اول و دوم درمورد چیستی مطالعات میانرشتهای (فصول اول ،دوم و سوم) باید گفت:
«پژوهشهای میانرشتهای با تمرکز بر یک موضوع خاص و بنیادی که غالباً دارای ماهیتی پیچیده و
چندبعدی است ،آغاز میشوند .ماهیت پیچیدۀ پرسشها سبب میشود رشتههای متعددی به کمک بیایند و
دیدگاه حاصل فراتر از یک دیدگاه و رشتهای خاص باشد .درواقع میتوان گفت میانرشته بهمثابۀ وجود
طیفی از مشورتها و دارای رویکرد تکثرگرایی در روششناسی (تا حصول روشی واحد و منحصربهفرد) است.
هدف پژوهشهای میانرشتهای نیز یکپارچهسازی است که غالباً وجه تمایز آنها با چندرشتهها است».
تمایزها و شباهتهای مطالعات میانرشتهای با سایر اصطالحات نزدیک نیز در فصل دوم مرور شد،
اما ذهنیت مصاحبهشوندگان در تعریف مطالعات میانرشتهای با ادبیات نظری منطبق است .اگرچه
تمایز بین میانرشتهای و چندرشتهای ،خوب شناخته نشده ،ویژگیهای مهم میانرشتهها مانند
مسئلهمحوری ،انعطافپذیری ،تقاضامحوری ،میرایی و موقتیبودن مبتنی بر کار گروهی و
چندساحتیبودن در نظرات متخصصان هم وجود دارد .حال نکتۀ قابلتوجه آن است که چند ویژگی
مهم مطالعات میانرشتهای مانند میرا و موقتیبودن و وابستگیاش به مسائل کشور از نظر پاسخگویان،
در تعریف میانرشتهها رعایت نمیشود .درواقع رشتههای متعددی امروزه در نظام دانشگاهی کشور
وجود دارد که مبتنی بر یک نیاز بهوجود میآیند و پس از آنکه ساختار حاکمیتی و بدنۀ فیزیکی برای
آنها تصویب شده ،دیگر بهمثابۀ یک رشتۀ کالسیک ماندگار میشوند و ارتباط و پویاییشان را با بازار
کار و صنعت از دست میدهند .به بیان دیگر ،میانرشتههایی که در نظام دانشگاهی و براساس نظر و
دیدگاه گروههای آموزشی شکل میگیرند ،یا بهدلیل در اولویت قرارنگرفتن تصویب نمیشوند (مانند
تجربۀ طراحی بیش از  333میان رشته توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم) یا
اگر تصویب شوند ،پس از بهدستآوردن چارت سازمانی و هیئتعلمی دائمی ،ماندگاری مییابند و حتی
پس از برطرفشدن اولویت و نیاز مربوطه ،پویایی خود را از دست میدهند .موضوع دیگر ،ایجاد نوعی
وحدت در عین کثرت در میان رشتههای مختلف تا حصول میانرشتههاست .حال آنکه فرهنگ کار
گروهی و قوانین همکاری مشترک در نظام دانشگاهی همچنان دچار مشکل است و این امر خود موجب
شکلنگرفتن گفتمان میانرشتهای میشود.
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پاسخ به سؤال دوم و مرور تجربۀ میانرشتهها در تجربۀ ده دانشگاه در جهان نیز که به روش
کتابخانهای انجام شد نشان میدهد بهطورکلی میتوان دو مدل نهایی از توسعۀ میانرشتهها را در نظام
دانشگاهی جهانی مالحظه کرد :اول مدل مبتنی بر نظام دانشگاهی تمرکزگرا و دیگری تمرکززدا.
در مدل تمرکززدایی از سیستم آموزشی برای شکلدهی و توسعۀ میانرشتهها که در
تجربۀ دانشگاههای سوئیس ،ساسکس ،گرینبی ،روسکیلد و ترومسو وجود دارد ،اگرچه بدنۀ فیزیکی و
ساختار معین میانرشتهای وجود ندارد ،ایدۀ میانرشته در سیاستهای کالن گنجانده شده و فهرستی
از مسائل راهبردی و میانرشته ای کشور تنظیم شده است .در این راستا ،صندوقی برای حمایت از
میانرشته ها وجود دارد و استقالل دانشگاه از دولت موجب شده تا خود دانشگاه هم در تأمین مالی
پروژهها و تحقیقات سهیم باشد .در این مدل ،اگرچه دستورالعمل مشخصی برای ارتباط میان برنامههای
درسی در حوزۀ آموزش با گروههای تحقیقاتی وجود ندارد ،استادان گروههای مختلف با یکدیگر
همکاری مشترک دارند و مفهوم کار گروهی و پروژهمحوری حائز اهمیت است .برنامههای درسی
بهگونهای تنظیم شده که آموزش به دانشجویان بهجای کار در یک حیطۀ تخصصی در چند حوزه است
و بدین شکل ،برنامۀ درسی تلفیقی و مشترک است .همچنین عالوه بر بهرهگیری از استادان دانشگاه ،از
مهمانان و مشاورانی از خارج از دانشگاه نیز استفاده میشود و سمینارهای ادغامی بهجای دروس
پیشنیاز یا دورههای آموزشی کوتاهمدت برگزار میشود .در برنامۀ درسی ،تعداد بیشتری از دروس
میانرشتهای گنجانده شده و به دانشجویان این اجازه داده میشود تا به انتخاب پروژههای مسئلهمحور
(برنامههای درسی فردیشده) بپردازند.
در مدل نظام دانشگاهی تمرکزگرا برای گسترش میانرشتهها ،غالباً یک بخش اداری و بدنۀ
اجرایی برای میانرشتهها درنظر گرفته میشود ،مانند تجربۀ دانشگاه اتاوا یا ملبورن .در اینجا هم به
ایجاد برنامههای درسی فردی و تخصصی اهمیت داده میشود .همچنین تالش بر آن است تا جذب
منابع مالی برای تحقیقات میانرشتهای از صنعت انجام پذیرد .در خود سیستم طراحیشده نیز
بودجههایی برای بخش میانرشتهای درنظر گرفته میشود .در این مدل ،اگرچه میانرشتهها دارای بدنۀ
حاکمیتی هستند ،اما از ایجاد بدنۀ اداری گسترده و پیچیده جلوگیری میشود .از سوی دیگر ،تالش بر
آن است تا با تعریف و تقویت تحقیقات جدید معطوف به حوزههای راهبردی ،مطالعات و آموزشهای
میانرشته ای نیز معطوف به مسئلۀ طراحی شوند .تجربۀ مشابه در ژاپن در دانشگاه تسوکوبا تجلی یافته
که بودجهاش از سوی دولت تأمین میشود .مدل مؤسسات تحقیقاتی مکس پالنک نیز نشانگر وجود
بدنههای حاکمیتی موضوعمحور در شهرهای مختلف است.
در پاسخ به سؤال سوم ،فصل سوم گزارش تهیه شد و به مطالعۀ اسناد باالدستی (نقشۀ جامع علمی
کشور ،سند چشمانداز  ،7333سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،بخش علم و فناوری سند توسعۀ ششم،
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آییننامۀ دانشگاه تهران) اختصاص یافت .تحلیل محتوای قوانین نشان داد که ویژگیهایی در این متون
مطابق با ایدۀ میانرشتهای وجود دارد ،مانند تضارب و تبادل افکار ،ترکیب عرضهمحوری و تقاضامحوری،
ایدۀ پژوهشهای معطوف به حل مسئله ،ارتباط میان رشتهها و مشاغل ،تناسب میان رشتههای
دانشگاهی و نیازهای بازار کار داخلی و خارجی ،تناسب میان تولید علوم و حل مسائل داخلی ،توسعۀ
کارآفرینی و غیره؛ بنابراین قانونگذار نیز به اهمیت بهرهمندی از رویکرد میانرشتهای آگاه است ،اما
میزان اصرار و تأکید قانونگذار بر این مفاهیم و ویژگیهای آن یکسان نیست؛ برای مثال ،ویژگیهایی
مانند علوم معطوف به حل مسئله ،اهمیت محصوالت و دانش دانشبنیان و اقتصاد مقاومتی هرکدام دو
بار یا به بیان دیگر در دو سند تکرار شده ،اما باقی مفاهیم ،یک بار و در یکی از اسناد مورد مطالعه وجود
داشته است .ولی برای مثال ،اولویتهایی هم بودهاند که قانونگذار تأکید بیشتری بر آنها داشته است،
مانند اسالمیسازی علوم که در چندین سند بر آن تأکید شده است .بیتردید ،تکرار این ویژگیها از یک
سو اولویتهای کشور را نشان میدهد و از سوی دیگر ارادۀ سیاسی نسبت به تحقق آن را به تصویر
میکشد .هریک از این اسناد باالدستی ،از منظر اجرایی و میزان جامعنگری با دیگری تفاوت دارند .میزان
تکرار و تداوم این مفاهیم مرتبط با میانرشتهها در اسناد متعدد ،نزدیکی تحقق آنها را نشان میدهد.
دانشگاه تهران هم چشمانداز  7333را برای خود ترسیم کرده و اهداف خود را در آن بیان داشته
است .مروری بر آن نیز نشان میدهد که هیچیک از ارکان میانرشتهها و مهمترین رکن آن یعنی
رابطه اش با بازار کار و صنعت ،در نظر قانونگذار نبوده است .این موضوع یکی از چالشهای مهم در
تحقق میانرشتهها و عملکرد مثبت آنهاست .البته باید افزود که در مصاحبهها هم بارها به برقرارنشدن
ارتباط میان دانشگاه و صنعت اشاره شده است.
همچنین در پاسخ به سؤالی که الزامات و مشوقهای شکلگیری میانرشتهها را نشان میدهد،
مدلهای  73و  71استخراج شدند .درمورد الزامات و مشوقها دو مضمون فرعی وجود دارد :مضمون
اول :انتظارات آکادمیک (با مفاهیمی مانند وجود محیطی صمیمی در دانشگاه ،ورود و گردش مدیریتی،
حضور اعضای هیئتعلمی تماموقت ،آموزش واژههای تخصصی ،ورود دانشجویان به گفتمان آکادمیک
رشتۀ خود ،کسب کمکهای میانرشتهای توسط دانشجویان ،برخورداری استادان میانرشتهای از دانش
چندبعدی ،آمادهسازی مدیریت تغییر در آموزش عالی ،بهکارگیری هیئتعلمی مجرب و متعهد ،ایجاد
هم اندیشی و گردهمایی ،عالقه به رشتۀ تخصصی) و مضمون دوم :نقش بسترهای فرهنگی-سازمانی (با
مفاهیمی نظیر ایدهمحوری و مسئلهمداری ،وجود راهبرد طوالنیمدت ،ایجاد فرصت برای بحث
میانرشتهای ،وجود برنامۀ آموزشی کارآمد ،وجود بستری غیررسمی ،ایجاد سازمان پاداشدهی ،وجود
بستر فرهنگی و زیرساخت الزم ،تغییرپذیری در اعضای تیم میانرشتهای ،اهمیت به زبان و اصطالحات
فنی رشتهها ،و ارزشگذاری میانرشتهای در محیط سازمانی).
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این مطالعه به چالشها و آسیبهای شکلگیری و توسعۀ میانرشتهها نیز توجه داشته و یافتههای آن در
تصویر  33به نمایش درآمده است .این محور در پنج بعد فرهنگی-اجتماعی ،حرفهای ،فردی ،سازمانی و نبود
بستر قانونی نشان داده شده است .موانع فرهنگی-اجتماعی را میتوان اجتنابناپذیر دانست و علت آنهم
درگیرشدن تعدادی از افراد در فرایند آموزش یا پژوهش میانرشتهای است .از آنجا که در پژوهشهای
میانرشتهای ،اغلب روشها و مفاهیم و همچنین ابزارهای چندین رشته با یکدیگر تلفیق میشوند ،این
تلفیق میتواند درک نتایج را برای کاربران دشوار سازد و اختالفات و مشکالتی را بهوجود آورد.
در بعد موانع و آسیبهای سازمانی مطالعات میانرشتهای میتوان گفت که با توسعه و گسترش
مطالعات میانرشتهای در آموزش عالی ،مدیریت یک مجموعۀ کمارتباط و نامنسجم  -با توجه به نبود
گفتمان میانرشتهای و فرهنگ کار گروهی  -دشوار است و بدون داشتن یک بدنۀ اجرایی و اداری واحد،
پیچیده و دشوارتر هم میشود .بااینحال ،این مسیری نیست که نظام دانشگاهی ایران برای اولین بار از آن
عبور کند .تجارب متعددی از دانشگاههای دیگر نیز وجود دارد و پیشگامانی هستند که پیشتر این مسیر را
پیمودهاند؛ بنابراین بهرهگرفتن از تجارب سایر دانشگاهها و اختصاصیکردن رویههای آنها کار دشواری
نخواهد بود .بحث تأمین بودجه و پرهزینهبودن پژوهش میانرشتهای نیز از دیگر ضعفهای بیانشده است.
در حال حاضر ،منابع مالی دانشگاه معموالً بین دانشکدهها و گروهها تقسیم میشود .انجام پژوهش
میانرشتهای بهدلیل اینکه افرادی را از رشتهها ،گروهها و دانشکدههای مختلف بهکار میگیرد ،نظام
بودجهبندی موجود را با مشکل مواجه میسازد و نیازمند اتخاذ ترتیبات و تنظیمات مالی جدید است.
در بعد مسائل و موانع فردی نیز باید بیان داشت که دانش میانرشتهای ،دانشی گستردهتر و
چندحوزهای است و بنابراین مطالعۀ بیشتر و متنوعتری را از سوی استادان آن میطلبد .حال آنکه یکی
از معضالت مهم که خود بهمثابۀ سدی در مقابل توسعۀ میانرشتههاست ،دانش اندک یا بهتر بگوییم
دانش محدود و تکساحتی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها است .درواقع مقاومتهای ناآگاهانهای نیز که
برخی از استادان در مقابل میانرشته ها دارند ،ناشی از همین ضعف است .ممکن است این باور وجود
داشته باشد که مطالعات میانرشتهای موجب کاهش ارتباط افراد با رشتۀ پایهشان میشود؛ زیرا افراد
ممکن است به موضوعات و مسائلی عالقهمند شوند و به آنها بپردازند که خارج از حوزۀ تخصصشان
است .از دیگر مواردی که بهمثابۀ یک مانع عمل می کند ،ضعف در قوانین زیرساخت یا قوانین مشارکت
و همکاری است .نبود قوانین در ارزیابی مطالعات و دستاوردهای میانرشتهای و ضعف کمیتههای
تخصصی ارزیابیکنندۀ پژوهشها موجب میشود تا از پژوهش میانرشتهای بیشتر انتقاد شود .همچنین
زمانبربودن پژوهش میانرشته ای و دشواری و تأخیر در چاپ نتایج آن نیز توسعۀ زندگی حرفهای افراد
فعال در میانرشتهها را با مشکل مواجه میکند .دشواری همگامشدن با متون تخصصی متفاوت،
دشواری گفتوگو با کسانی که در رشتههای دیگر آموزش دیدهاند و همچنین گسترۀ دانشهای سنتی
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و کالسیکی که در پژوهش میانرشتهای حضور دارند ،ممکن است بهقدری باشد که فرد بهسختی بتواند
آنها را فراگیرد یا ایدههای خود را با افرادی که دارای آن دانشها و مهارتها هستند ،به اشتراک
بگذارد .دشواری جذب بهعنوان عضو هیئتعلمی در گروههای آموزشی تخصصی ،یکی دیگر از
ضعفهای میانرشتهای است؛ زیرا گروههای آموزشی براساس رشتههای علمی سازمان یافتهاند و
افرادی را جذب میکنند که وابستگی نظری و عملی بیشتری به آنها داشته باشند .همچنین
دگماندیشی استادان قدیمیتر و دیواری که میان خود و علوم میانرشتهای تصور میکنند ،مانعی بر سر
کار حرفهای و علمی فعاالن میانرشتهای است .در پژوهشهای میانرشتهای نیز ضعفهایی مانند
آگاهی نسبت به تمایالت و سوگیریهای علمی و روششناختی و کنارگذاردن آنها وجود دارد .وضعیت
دانشجویان نیز در میانرشتهها چندان مناسب نیست .برنامههای درسی با دروس پایه و پیشنیاز زیاد
که امکان فردیشدن برنامهها را برای دانشجویان کاهش میدهد و نمیگذارد تا آنها براساس عالیق
پژوهشی خود به برنامههای درسی متناسب و مورد نیاز دسترسی داشته باشند ،یکی دیگر از مشکالت
مهم است .در پژوهشهای میانرشتهای که دانشجویان در قالب پایاننامه و رساله انجام میدهند،
درصورتیکه استادان راهنما و مشاور ،دارای زمینههای علمی متفاوت باشند ،ممکن است بین آنها
تعارض ایجاد شود و با راهنماییهای اشتباه ،موجب سردرگمی دانشجو شوند.
بنابراین تلفیق تمامی مدلها ،به مضمون اصلی و مهم نبود گفتمان میانرشتهای انجامید (مدل
 )37که ماحصل نظریه و مصاحبههاست .همانطور که در این مدل آمده است ،علل اصلی در عدم
شکلگیری گفتمان میانرشتهای در دانشگاه را میتوان به پنج علت اصلی نسبت داد :مشارکتگریزی،
مقاومت نظام دانشگاهی ،عدم استقالل مالی دانشگاه و ارتباطنداشتن با صنعت .هرکدام از این علتها
خود با زیرمجموعهای از عوامل ،مانع شکلگیری گفتمان میانرشتهای میشوند .ضعف زیرساختهای
قانونی و اجرایی از سیستم همکاری میانگروهی و میاندانشکدهای تا ایجاد ترتیباتی برای تنظیم
برنامههای درسی مشترک را دربرمیگیرد .عدم استقالل مالی دانشگاه و تزریق بودجۀ دولتی به
دانشگاههای دولتی کشور موجب می شود تا دانشگاهیان برای تأمین مالی خود ،نیازی به ارتباط با
صنعت نداشته باشند؛ برای مثال ،در دانشگاههای سایر کشورها پژوهشهای میانرشتهای و مرتبط با
صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار است و در صورت انجامنشدن آن توسط دانشگاهیان ،با اعضای
هیئتعلمی سختگیرانه برخورد میشود .درواقع پژوهانههای دانشگاه در صورتی به استادان علمی تعلق
میگیرد که بتوانند با توجیه اقتصادی ،صنعت را درمورد طرحها و ایدههایشان مجاب کنند؛ بنابراین
ارتباط با صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است ،اما آن نیز بهعلتهای گوناگونی مانند ضعف
کارآموزی ،عدم نیازسنجی از صنعت ،عدم تقاضامحوری رشتهها ،نامشخصبودن آیندۀ شغلی،
انطباقنداشتن برنامههای درسی با نیازهای بازار کار ،نبود کانالهای ارتباطی میان دانشگاه و صنعت،
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مدیریت جزیره ای این دو و غیره ضعیف است و نتوانسته موفق عمل کند .مشارکتگریزی در دانشگاه
که از ضعفداشتن در فرهنگ کار گروهی و مقاومت نظام دانشگاهی و نبود قوانین مشارکت نشئت
میگیرد ،از دیگر علل شکلنگرفتن گفتمان میانرشتهای است .تعریفنشدن حوزههای راهبردی کشور
و قرارندادن آن در سرفصلهای پژوهشی و حتی در طراحی رشتههای جدید و سیالبسهای درسی،
علت دیگری است که موجب عدم مسئلهمحوری آموزشها و پژوهشهای دانشگاهی و درنتیجه عدم
شکلگیری گفتمان میانرشتهای میشود.
بخش دیگری از مدلها به راهبردهای توسعۀ مطالعات میانرشتهای و اتصال آنها به بازار کار یا
صنعت اختصاص مییابد.
راهبردهای شکلگیری و توسعۀ مطالعات میانرشتهای
 .7ازنگری در برنامههای درسی
برنامههای درسی معطوف به نیاز بازار

برنامههای درسی شخصیشده

آموزش عالی همچون سایر نظامهای اجتماعی دارای پیچیدگیها و مسائل خاص خود است .یکی از
مهمترین و حساسترین حیطههای تصمیمگیری آموزش عالی ،حیطۀ برنامههای آموزشی و درسی است
(عارفی .)7933 ،محتوای برنامههای درسی میتواند مسیر پژوهش و تحقیق در دانشگاهها و مسئلهمحور
بودن آنها را تعیین کند .موضوعات درسی مجزا ،مهارتها و اطالعات و حقایق بیارتباط و نامنسجمی
را ارائه میکنند که پاسخگوی مسائل موجود در موقعیتهای مبهم زندگی نیستند؛ بنابراین با توجه به
اهمیت آموزش عالی در تربیت سرمایههای ملی ،باید مطالب و محتوایی در برنامههای درسی گنجانده
شود که نیازهای عمومی و تخصصی قشر جوان را برای ساختن فردایی روشن برآورده سازند .اما این
محتواها چگونه و براساس چه مالکهایی انتخاب میشوند؟
در اینجا میتوان به دو مسیر متفاوت در طراحی محتواها و سرفصلهای درسی در دانشگاهها اشاره کرد.
 .7 .7برنامههای درسی معطوف به نیاز بازار
مسیر اول ،توجه به اولویتهای کشور و نیازمندیهای آن است و به نوعی نیازسنجی اشاره دارد.
درواقع ،آموزش عالی موظف میشود تا براساس نیازسنجیهای کشور ،رشتهها ،برنامههای درسی و
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محتواها را تنظیم کند .درواقع ،آشنایی با اولویتهای صنعت و نیازهای بازار میتواند به تنظیم
برنامههای درسی که در آینده کارایی و قابلیتهای بیشتری را برای دانشجویان به همراه دارند ،کمک
کند .بی توجهی به صنعت و نیاز بازار کار ،دانشی بنیادی و غیرکاربردی را به دانشجویان منتقل میکند
و همواره تصویری مبهم از آیندۀ شغلی میانرشتهای در ذهن دانشجویان ترسیم میسازد .اتصال
برنامههای درسی در نظام دانشگاهی با نیازهای جامعه و صنعت ،به ویژگی پویایی و دینامیکبودن
برنامههای درسی اشاره دارد.
از این منظر ،تغییر جزء مهمی از پویایی برنامۀ درسی بهشمار میآید و مطالعه و مدیریت این تغییر،
در حرکت بهسوی آیندهای بهتر ارزشمند است .توسعۀ برنامۀ درسی بهعنوان فرایند حل مسئله ،شامل
توجه به منابع ،نیازها ،مشکالت و حرکت بهسوی بهبود است .درواقع میتوان گفت که برنامۀ درسی،
بازتاب و محصول جامعه است و میتواند به تغییر جامعه کمک کند؛ بنابراین الزم است که مسائل مربوط
به تنظیم یک برنامۀ درسی برنامهریزیشده و پاسخگو ،مورد توجه قرار گیرد (پایکوک و همکاران.)3333 ،
هرچند ممکن است مشکالتی ناشی از عدم ارتباط دانشگاه و صنعت بهوجود آید .از یک سو ،ممکن
است دانش دانشگاهیان با اتصال به آخرین و جدیدترین علوم روز ،فراتر و جلوتر از دانش و فناوری
مورد نیاز بازار کار باشد و این امر تبعات شغلی و حتی روحی متعددی مانند نیافتن شغل مناسب با
توانمندیهای فردی ،دلسردی فارغالتحصیالن و غیره را بهدنبال داشته باشد؛ برای مثال ممکن است در
حوزۀ فیزیک و شیمی ،هنوز فناوریهای بازار کار ما مبتنی بر فناوریهای دهۀ قبل باشد ،اما
دانشجویان و استادان ،به دانش روز جهانی وصل باشند .البته اگرچه نمیتوان در مقابل دانش روز
جهانی و پیشرفت آن ایستاد ،اهمیت دارد که محصول دانشگاهها ،برای بازار روز کشور پرورش یابد و
نیازمندیهای آن را برطرف سازد .در این راستا میتوان از راهبردهای مکملی مانند مشاورهگرفتن از
صنعت و بازار و بهرهمندی از دانش و تجربۀ آنها در تنظیم برنامههای درسی دانشگاهها یا گرفتن
دانشجو از صنعت استفاده کرد .همچنین میتوان در مقطع تحصیالت تکمیلی ،بخشی از میانرشتهها را
براساس نیازهای صنعت و بازار کار طراحی کرد یا حداقل براساس تجارب موجود در صنعت و بازار کار،
دروس و سرفصلهایی را در برنامههای درسی دانشجویان گنجاند .یکی از مثالهای این حوزه ،طراحی
برق و زیرساخت مراکز دیتاسنتر (مراکز داده) است که امروزه یکی از نیازهای جدی صنعت بانکداری و
مخابرات ایران است .اما هیچگونه رشتۀ دانشگاهی برای آن در نظام دانشگاهی ایران وجود ندارد و دانش
موجود داخلی آن نیز مبتنی بر آزمونوخطا و توصیهها و استانداردهای خارجی پیش میرود .اما باید
افزود که حتی در صورت موافقت دانشگاه و صنعت برای بازنگری در ارتباطشان ،باز هم چندین سؤال
مهم پیش میآید که قابلبررسی است .سؤاالتی مانند اینکه:
 -چنین نیازسنجیای چگونه باید انجام گیرد و کدام ارگانها متولی انجام آن هستند؟
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 پس از انجام نیازسنجی ،مکانیسم طراحی و تنظیم برنامههای درسی در درون دانشگاهها ،بایدچگونه انجام پذیرد؟
از منظر پژوهشهای دانشگاهی نیز باید به نکتهای اشاره کرد .امروزه اکثر ارگانها و سازمانهای
دولتی ،فهرستی از اولویتهای پژوهشی خود را در دسترس پژوهشگران قرار میدهند .اما سؤالی که
وجود دارد این است که حتی در صورت انجام این پژوهشها:
 سازمانها تا چه اندازه از نتایج و یافتههای آنها بهره میبرند؟ آیا سازمانها براساس یافتههای پژوهشی ،در عملکرد خود بازنگری میکنند؟یا اینکه اینگونه پژوهشمحوری و اتصال میان دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی یا بدنۀ دولتی و
سازمانی فقط برحسب ضرورت قانون شکل گرفته و هیچگونه باوری به اجرا و بهرهمندی از نتایج
پژوهشها وجود ندارد؟
 .1 .7برنامههای درسی شخصیشده
مسیر دوم؛ تنظیم برنامههای درسی معطوف به عالقهمندیها و منافع مورد نظر دانشجویان است.
توجه به عالقهمندی دانشجویان در تنظیم سرفصلها و برنامههای درسی ،نوعی تنوع و کثرتگرایی را در
این برنامهها وارد میکند .در اینجا مفهوم برنامههای درسی شخصیشده اهمیت مییابد که یکی از
مهمترین ویژگیهای سیستمهای آموزشی میانرشتهای است .اما برنامۀ درسی شخصیشده چیست؟
مفهوم برنامههای درسی شخصیشده از مفهوم گستردهتر یادگیری شخصیشده میآید که مانند
بسیاری از مفاهیم در آموزشوپرورش و تعلیم و تربیت ،مورد توافق نیست و میتواند در قالبها و
شکلهای متنوعی ظاهر شود .یادگیری شخصیشده بهدنبال تسریع یادگیری دانشجویان از طریق
تطبیق محیط های آموزشی است .اینکه چه زمانی ،چگونه و در کجا دانشجویان نیازهای فردی،
مهارتها و عالقهمندیهایشان را هدف قرار دهند .در این مسیر ،دانشجویان میتوانند برای نحوۀ
یادگیری و محتوای آن تصمیم بگیرند ،درحالیکه همزمان در حال گسترش و تعمیق ارتباطات خود با
دیگران ،معلمان و غیره هستند .برنامۀ درسی شخصیشده برنامه ای است که به دانشجویان ،فرصت
یادگیریهای فردی و اختصاصی میدهد .امروزه استفاده از راهبردهای شخصیشده محبوبیت یافته
است .البته چالش هایی هم در این حوزه وجود دارد .امروزه هیچ روش سیستماتیکی وجود ندارد که از
طریق آن ،مربیان بتوانند منابع برنامههای درسی را بهگونهای تنظیم کنند که حامی آموزش
شخصیشده باشد .این امر سبب سردرگمی گستردهای میشود درمورد اینکه چه چیزی برنامۀ درسی
شخصیشده است و چه چیزی نیست .همچنین طیف وسیعی از انواع برنامههای درسی ایجاد شده
است .شاید یکی از بهترین شیوههای شخصیسازی آموزش و بهتبع آن ،برنامههای درسی در یک محیط
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آموزشی ،اتخاذ رویکرد دانشجومحوری باشد؛ زیرا در این صورت دانشجویان میتوانند هر موضوعی را که
میخواهند انتخاب کنند (موهان .)3371 ،اتخاذ رویکرد دانشجومحوری در تنظیم برنامههای درسی ،بار
دیگر اهمیت عالقهمندیها و منافع دانشجویان را در تنظیم برنامههای درسی گوشزد میکند.
شایان ذکر است که برنامههای درسی کامالً تخصصی ،مسئلهمحور و شخصیشده ،به معنای
بیهنجاری و بینظمی در نظام دانشگاهی یا آشفتگی در برنامههای درسی نیست؛ بلکه دانشگاهها سعی
میکنند با کمکردن تعداد دروس پایه و پیشنیاز ،بر تعداد دروس تخصصی بیفزایند .البته راهبردهای
دیگری هم وجود دارد؛ برای مثال میتوان طرحهایی چون طرح کهاد را در دانشگاه تهران و در قالب
چند دانشکده یافت که با اهدافی تقریباً مشابه به اجرا درآمدهاند .اما بیتردید سؤاالت و چالشهای
ذهنی متعددی نیز در این حوزه وجود دارد که الزم است پاسخ داده شوند .سؤاالتی مانند اینکه:
 درواقع انجام و اجرای برنامههای درسی شخصیشده تا چه حد در دانشگاهها قابلاجرا است؟ آیا اجرای برنامههای درسی شخصیشده ،بر کیفیت آموزش دانشجویان اثرگذار است؟ تا چه حد چنین تغییر رویکردی در طراحی برنامههای درسی ،میتواند به میانرشتهای شدن وتسهیل شکلگیری این رویکرد در دانشگاه تهران یاری رساند؟ و سؤاالت متعدد دیگر که
میتوان بهعنوان موضوعات تحقیقاتی و در قالب پروژههای پژوهشی دیگر پاسخ داد.
شایان ذکر است که شخصیشدن برنامههای درسی ،تعهد میان دانشکدهها و ترسیم اهدافشان بهسوی
ارتقای میانرشتهها را میطلبد .اتخاذ چنین رویکردی بیش از آنکه نیازمند بدنه و ساختار فیزیکی و ایجاد
گروههای آموزشی و غیره باشد ،نیازمند قوانین مشخصی در تسهیل کار گروهی میان گروههای آموزشی،
دانشکدهها و دانشگاهها است .امروزه دانشگاههایی وجود دارند که حتی بدون داشتن بدنۀ ساختاری
میانرشتهای مدون و مشخص ،و فقط با ایجاد تغییراتی در برنامههای درسی و شیوههای درسی ،و
همچنین همکاریهای میانگروهی و میاندانشکدهای بهسوی تحقق مطالعات میانرشتهای گام برمیدارند.
همچنین به تکرار در الگوهای میانرشتهای در جهان نیز بیان شد که میانرشتهها در مقطع کارشناسی
ارشد و دکتری (تحصیالت تکمیلی) پدیدار میشوند .در این مقاطع ،دانشجویان بهجای انتخاب یک رشته،
یک موضوع را برای خود انتخاب میکنند که مسئلهای راهبردی است و هم از جمله اولویتهای پژوهشی
دانشگاه و هم کشور بهحساب میآید .سپس با تنظیم برنامههای درسی ،شخصی فارغ از دانشکده یا
گروههای آموزشی ،تمامی تالش خود را در راستای پاسخ به آن سؤال ،به انجام میرساند .اما این مسئله و
موضوعی که دانشجویان باید به تحقیق دربارهشان بپردازند ،چیست و چگونه انتخاب میشود؟
 .1تعریف میانرشتهها بهعنوان یک اولویت در مأموریت دانشگاه
تعریف میانرشتهها بهعنوان یک اولویت در فهرست اهداف و مأموریت دانشگاه ،از اهمیت زیادی
برخوردار است .درواقع الزم است که دانشگاه عالوه بر شناخت مفهوم میانرشته ،شیوۀ مفهومپردازی آن
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را ساختار دهد و حتی چالشهای میانرشتهها را در الیههای مختلف ساختاریاش شناسایی کند .به
بیان دیگر الزم است تا به میانرشتهها بهمثابۀ یک ساختار بنیادین برای طرح پرسشهایی خاص
دربارهاش توجه شود .پرسشهایی مانند:
 کدام نوع از مطالعات میانرشتهای الزم است در دانشگاه تهران گسترش یابند؟ آیا باید به تمامی پیشنهادهایی که از سوی دانشکدهها و گروههای آموزشی برای ایجاد وتأسیس یک میانرشتۀ جدید میآید ،پاسخ مثبت داده شود؟
 یا اینکه اولویتبندی در تأسیس میانرشتهها وجود دارد؟پاسخ این سؤاالت ،با نگاهی به اولویتبندیهای کشور و انعکاس آن در اولویتها و مأموریتهای
دانشگاه مشخص میشود .یکی از مهمترین ویژگیهای مطالعات میانرشتهای ،موقتیبودن و معطوف به
مسئله بودن آنهاست .اما ک دام مسئله و کدام موضوع؟ آنچه امکان پاسخ به این سؤاالت را فراهم
میسازد ،مشخصبودن اولویتهاست .این اولویتهای راهبردی در اسناد باالدستی کشور تعریف شدهاند.
البته مراجع ذیصالح هم میتوانند به دانشگاه تهران در تنظیم یک فهرست نهایی کمک کنند.
یافتههای مطالعۀ حاضر پس از تحلیل محتوای اسناد باالدستی ،چندین نیاز اصلی را نشان میدهد
که البته بیتردید نشاندهندۀ تمامی اولویتهای کشور نیست .نگرش منطقهای ،اسالمیسازی علوم،
توجه به سرمایههای انسانی و اجتماعی ،بومی سازی ،امنیت در سالمت ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی،
محیط زیست ،رشد سریع اقتصادی ،تحقق اشتغال کامل منطبق بر الگوهای اسالمی ،توسعۀ عملیاتی،
توسعۀ کارآفرینی ،ترغیب مشارکت و خوداشتغالی مردم ،عدالت آموزشی ،مهارتی ،اقتصاد مقاومتی و
غیره از جمله مهم ترین نیازهای راهبردی مطرح در اسناد باالدستی کشور هستند .اما یقیناً مطالعۀ
عمیق تر این اسناد و سایر سندهای دولتی در این مسیر مفید خواهد بود؛ مانند تحقیقی که مرکز
بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری 7انجام داده و  733مسئله و اولویت کشور را در آن تحقیق
مشخص کرده است.
نکتۀ حائز اهمیت آن است که باید جهتگیریهای راهبردی فوق ،در آییننامۀ دانشگاه تهران لحاظ
شود و دانشگاه هریک از دانشکدههای خود را مأمور پاسخدهی به این اولویتها با توجه به تخصصهای
مورد نیاز کند و از آنها نقشۀ راه آینده را بخواهد .آنها نیز موظفاند تا با ترسیم جایگاه تحقیقاتی خود،
_____________________________________________________________
 .7مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در گزارشی با عنوان «آیندهپژوهی ایران  »31به بررسی مهمترین
اولویتهای کالن کشور پرداخته است .این گزارش ،صد اولویت مهم کشور در سال جاری را با نگاه همزمان به نظرات
کارشناسان ،فضای خبری کشور ،گزارشهای بینالمللی و روندهای شبکه مجازی پیشبینی و اولویتبندی کرده است.
بررسی صد اولویت معرفیشده در این پژوهش نشان میدهد مسائل اقتصادی با فراوانی  71مهمترین حوزه تمرکز
مسائل مهم کشور است .این پژوهش «انجام اصالحات اقتصادی»« ،بحران آب» و «بیکاری» را بهعنوان سه مسئله
پراهمیت کشور در سال  7931معرفی میکند.

 711

مطالعات میانرشتهای :ملزومات توسعهای ،موانع و بازدارندهها

برنامههای کاربردیتر و تحقیقات معطوفی به حل مسائل فوق را ترسیم کنند .دانشجویان هر دانشکده
نیز بهتناسب عالقهمندیهایشان ،از فهرست اولویتهای تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه ،موضوعی را
انتخاب میکنند و به تحقیق و مطالعه میپردازند .درواقع ،تلفیق و ترکیب چندین راهکار فوق با یکدیگر
میتواند زمینهساز میانرشتهایشدن را در دانشگاه فراهم میکند و آن را تسهیل میسازد.
 .9تقویت کارآموزی یا کارورزی
الگوهای متفاوتی برای برنامهریزی آموزشی وجود دارد که براساس نظریههای روانشناسی یادگیری و
روانشناسی پرورشی به دو دستۀ کلی تقسیم میشوند :در دستۀ اول ،الگوها ،رفتارها ،دانشها و باورهای
مشخصی وجود دارند که باید آموخته شوند .اما دستۀ دوم مبتنی بر روش یادگیرندهمحوری است و از
جمله آموزشهایی است که از نظریههای ساختگرایی 7نشئت میگیرد .منظور از آموزش
یادگیرندهمحور آن است که یادگیرندگان به کمک استاد ،مسئولیت درک و فهم مطالب را خود ،به عهده
داشته باشند .به این نوع آموزش ،آموزش غیرمستقیم نیز گفته میشود .رویکرد یادگیرندهمحور در ایران
و بهخصوص در مقاطع آموزش عالی ،بهندرت بهکار میرود .شارما ( )3331مینویسد رویکرد معلممحور
برای آموزش بزرگساالن بهطور گستردهای بهکار گرفته میشود ،درحالیکه دانش نظری موجود بهطور
جدی از رویکرد یادگیرندهمحور حمایت میکند (معارفوند .)7933 ،کارآموزی یا کارورزی از جمله
مفاهیم حوزۀ آموزشی است که مبتنی بر یادگیرندهمحوری است.
کارآموزی را میتوان اصطالحی رایج در حوزۀ آموزش تجربی یا یادگیری تجربی یا موقعیتی دانست
که دانش و نظریۀ دانشگاهی را با کاربرد و مهارت مورد نیاز در محیط کار تلفیق میکند .کارآموزی و
تجارب مبتنی بر کار در دورۀ دانشگاهی ،پلی میان محیط دانشگاهی و محیط شغلی فراهم میآورد؛ یا
بهتر بگوییم ،پلی میان نظریه و عمل است (زارعصفت .)7931 ،همچنین میتوان از آن با عنوان دورهای
یادکرد که طی آن ،دانشجویان رشتههایی که شرایط ورود به این دوره را دارند ،واحدهای درسی
مشخصی را در مراکز صنعتی ،خدماتی و سایر مراکز میگذرانند تا بهمنظور استفاده از آموختههای
علمی و فنی ،افزایش توان علمی و اجرایی خود در رشتۀ مربوط و امکان تأثیر متقابل تئوری و عمل یا
علم و تکنیک ،با نحوۀ رفع نیازهای اساسی و ضروری جامعه آشنا شوند.
حال آنکه براساس یافتههای گزارش حاضر و براساس تأکید مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان
طی مصاحبهها ،دانشجویانی که از دانشگاهها استخدام میشوند ،نهفقط به دانش مورد نیاز شرکتها
تسلط ندارند که در ارائۀ سرفصلهای آموزشدیده در دانشگاه نیز از کیفیت خوبی برخوردار نیستند .به
بیان دیگر ،از منظر مصاحبهشوندگان در گزارش حاضر که در بدنۀ تجاری و صنعتی قرار داشتند ،یکی
_____________________________________________________________
1. Constructivism
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از چالشهای دانشجویان در بازار کار و جذب در سازمانهای مرتبط ،بهرهمندنبودن از دانش کاربردی
است و اینکه با نرم افزارها و دانش عملیاتی روز صنعت ،آشنایی ندارند .البته اگرچه امروزه در نظام
دانشگاهی بهویژه برای رشتههایی که قابلیت کارآموزی را دارند ،چنین واحدهایی درنظر گرفته شده،
بهزعم مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان ،این واحدهای درسی کامالً از نیاز بازار و صنعت ،دور
هستند .همچنین علیرغم وجود پتانسیل شرکتهای دانشبنیان ساکن در پارکهای علم و فناوری
دانشگاه ،ارتباط مؤثری میان استادان و این شرکتها وجود ندارد تا آنها بتوانند دانشجویان خود را
برای کارآموزی معرفی کنند یا حتی بهطور متقابل ،شرکتها هم از مشورتهای دانشگاهیان در طراحی
و پیشبرد پروژههایشان بهرهمند شوند .بهزعم مدیران عملیاتی در شرکتهای دانشبنیان ،آنچه میتواند
کارآموزی واقعی بهحساب آید ،مواجهۀ واقعی دانشجویان با سؤاالت کاربردی و تالش در جهت پاسخ به
آنهاست؛ یعنی همان مأموریتی که هر شرکت دانشبنیان باید براساس آن شکل گیرد و بهپیش رود.
درواقع ،تنظیم برنامههای عملی در دانشگاه ها که از نیازهای دنیای واقعی به دور باشد و نتواند دانشجو
را در موقعیت واقعی حل مسئله قرار دهد ،مثمر ثمر نخواهد بود .در این راستا ،یکی از مهمترین
راهبردها و پیشنهادهای عملیاتی مطرحشده از سوی مصاحبهشوندگان برای تقویت رابطۀ میان دانشگاه
و صنعت ،تقویت کارآموزی/کارورزی دانشجویان در شرکتهای دانشبنیان بهعنوان واسط میان
دانشگاهها و صنعت است .اما سؤاالت زیر مطرح است:
 اجراییشدن چنین پیشنهادی نیازمند چه مکانیسمهایی است؟ آیا فقط با فعالترشدن دفتر پژوهشهای کاربردی دانشگاه میتوان پلی میان دانشگاه وشرکتهای دانشبنیان فراهم کرد؟
 آیا مکانیسم جدید و نوعی سیاستگذاری هماهنگ ،در بدنۀ دانشگاه و صنعت میتواندفراهمکنندۀ این راهبرد باشد؟
نکتۀ قابلتأمل دیگر ،توجه به تعریف کارآموزی در آییننامۀ وزارت علوم 7است:
«کارآموزی دورهای است که هنرجویان هنرستانها و دانشجویان رشتههای فنی مهندسی و سایر (صنعتی
و معدنی) در سطوح کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد در مراکز صنعتی و معدنی کشور میگذرانند تـا
ضـمن کسب دانش عملی و آشنایی با محیط کار ،توان اجرایی آنان در رشتۀ مربوطه ارتقا پیدا نماید».
در مادۀ  3این آییننامه به ارائۀ گزارشهای کارآموزی از سوی کارآموزان اشاره شده است:
«کارآموز موظف است در پایان دورۀ کارآموزی ،گزارش مشروحی از اقدامات و برنامههایی که انجام
داده و همچنین پیشنهادات علمی و طرحهای تخصصی خود را بهصورت یک مجموعۀ کامل تهیه و یک
_____________________________________________________________
 .7این آییننامه شامل  3بند 71 ،ماده و  9تبصره است.
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نسخه به مرکز آموزشی اعزامکننده ،یک نسخه به مرکز صنعتی و معدنی محل کارآموزی و یک نسخه به
دفتر پژوهش و فناوری و آموزش (گروه آموزش) ارائه نماید» (منبع :آییننامۀ کارآموزی وزارت علوم).
اما سؤالی که به ذهن متبادر میشود آن است که:
 آیا از این گزارشها استفادهای میشود؟ زیرا میتوان از آنها بهعنوان نقشۀ ناکارآمدی ارتباطمیان دانشگاه و صنعت نام برد .به بیان دیگر ،پژوهشگرانی از جنس دانشجو ،هرساله به صنعت
وارد می شوند و حامالن دانش دانشگاهی هستند و در تطبیق بین این دو (دانشگاه و صنعت)،
درمییابند که چه نواقصی وجود دارد .سؤال دیگر این است که:
 حتی در صورت آگاهی و شناسایی مشکالت و نواقص دانشی و اطالعات از سوی دانشجویان ،آیا برایآنها راهکاری در جهت رفع این نواقص وجود دارد؟ برای مثال ،آیا دانشجویان میتوانند با استقالل
و اختیار به انتخاب واحدهای درسی مورد نیازشان بپردازند و مشکالت علمی خود را مرتفع سازند؟
و سؤال مهمتر اینکه:
 اصالً چنین واحدهایی در دانشگاهها برای دانشجویان ارائه میشود؟اما باید تأکید داشت که پاسخ به تمامی سؤاالتی که در قالب راهکارها بیان شد ،نیازمند همت
دانشگاه ،دولت و صنعت بهعنوان بازیگران عرصۀ کالن ،دانشجویان و اعضای هیئتعلمی بهعنوان
بازیگران سطح خرد در محیط میانرشتهای است .شناخت عمیق هریک از راهکارهای فوق نیازمند
مطالعهای جداگانه و عمیق است و پروژهای تحقیقاتی را میطلبد.
مروری بر راهکارهای مهم
پس از بررسی و تحلیل مصاحبهها و ادبیات نظری میانرشتهها و مروری بر مدلهای متنوع در
حوزۀ مفهومی و شکلگیری و توسعۀ میانرشتهها میتوان مجموعهای از توصیههای سیاستی را در
اینجا ارائه داد .این توصیههای سیاستی بیتردید میتوانند با تغییر و اصالح ساختار و چارچوب فعلی
دانشگاه تهران ،میانرشتهایشدن آن را تسهیل کنند .توصیههای مذکور ،ساختار و الگو و به بیان دیگر،
مجموعهای از نکات در بخشهای مدیریتی ،سیاستگذاریهای حوزۀ مفهومی ،مالی ،آموزشی،
پژوهشی ،مدیریت اعضای هیئتعلمی و غیره هستند که در ادامه و در قالب  773توصیه به تفکیک
هریک از بدنههای مفهومی ،آموزشی ،پژوهشی ،سیاستگذاری و بازیگران فردی بیان شدهاند .جدول
 39نیز مدل رابطۀ میان این سطوح پیشنهادی را بیان میکند.
جدول  19راهکارها و توصیههای میانرشتهایشدن دانشگاه به تفکیک بخشهای مختلف
بدنه
.1

راهکار پیشنهادی
خلق یک زبان مشترک در میان رشتههای مختلف؛
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سیاستگذاری
مفهومی
میانرشتهها

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مدیریت کالن
میانرشتهها

تشویق گفتمان میانرشتهای در محیط دانشگاهی؛
ارائۀ یک تعریف واحد از میانرشتۀ مورد پذیرش و اجماع؛
تعریف مسئولیت و مأموریت دانشگاهها در راستای برقراری ارتباط میان خروجی آنها و
مشاغل بازار کار (در اسناد باالدستی)؛
توجه به توسعۀ کارآفرینی ،اهمیت خالقیت و کارهای گروهی در اسناد باالدستی؛
تأکید بر پاسخگویی به سؤاالت پیچیده و چندبعدی؛
پذیرش ناتوانی رشته های کالسیک در حل مسائل پیچیده و توجه به ضرورت شکلگیری
مطالعات میانرشتهای؛
فراهمسازی بستر مناسب برای مناظره دربارۀ میانرشتهها از منظر نظریه و روش بین
رشتههای مختلف.

نقش دولت
 .7ارتباط مناسب و نزدیک میان دولت و دانشگاهها بهدلیل انتقال دغدغهها و مسائل کشور؛
 .3طراحی ساختارهای مدیریتی جایگزین و حرکت بهسوی استقاللدهی به دانشگاهها؛
 .9ارتقای روحیۀ پذیرش نوآوری و تحمل خطرات و ریسکپذیری؛
 .3ایجاد یک مرکز بین دانشگاهی :مختص مطالعۀ روششناسی میانرشتهای؛
 .3ایجاد صندوق حمایت از مطالعات میانرشتهای؛
 .1ایجاد کانال رسمی برای ارتباط میان اعضای هیئتعلمی و صنعت و نیازهای آن؛
 .1اختصاص گرنتهایی از سوی دولت ،صنعت و شورا برای مطالعات میانرشتهای.
نقش دانشگاه
 .7تعریف برنامهها و مأموریت راهبردی برای دانشگاه؛
 .3بررسی و تغییر مأموریت مؤسسه یا دانشکده بهسوی انطباق با نیازهای جامعه؛
 .9حرکت از مدیریت تمرکزگرا به تمرکززدا و منعطف و فارغ از ساختارهای فیزیکی؛
 .3طراحی سیاست های استخدام ،تغییر وضعیت استخدامی ،ارتقا ،حقوق و شایستگیها مبتنی
بر ماهیت میانرشتهها؛
 .3حمایت ریاست و سایر مدیران دانشگاه و رؤسای دانشکدهها از ایدۀ مطالعات میانرشتهای؛
 .1ایجاد بدنۀ نظارت مرکزی بهمنظور پژوهش و آموزش میانرشتهای؛
 .1طراحی و ایجاد وبسایت میانرشتهای مرکزی؛
 .3برگزاری جلسات هماندیشی ساالنۀ مدیران برنامهها ،مراکز و مؤسسات میانرشتهای و
رهبران قوی و باتجربه؛
 .3انتخاب هیئتهای مشاورهای و ذینفعهای داخلی و خارجی در سطح هریک از واحدها؛
 .73ایجاد قوانین و آییننامههایی برای توسعۀ مطالعات میانرشتهای؛
 .77کنارگذاشتن دستورالعملهای سخت و ممانعتگر از توسعۀ برنامهها و دورههای جدید؛
 .73عبور از الزامات صلب و انحصاری برای کسب مدرک؛
 .79ایجاد دستورالعملهایی برای بهکارگیری ،تغییر وضعیت ،ارتقا و حقوق افراد میانرشتهپژوه؛
 .73داشتن یک برنامۀ فنی توسط دانشگاه در تناسب با نیاز صنعت؛
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مدیریت کالن
میانرشتهها

 .73ایجاد دفاتر ارتباط با صنعت که صدای مشتری یا مخاطبان دانش تولیدشده در دانشگاه را به
گوش رؤسای دانشگاهی برساند؛
 .71طراحی ،ایجاد و گسترش فضاها و مکانهای مشترک؛
 .71انتخاب رؤسای قوی و مجرب؛
 .73تقویت رشتهها با محققان منفرد دارای بهترین عملکرد؛
 .73پرهیز از ثقیلکردن فعالیتهای میانرشتهای با ساختارهای حاکمیتی نامتناسب؛
 .33معرفی علمی دستاوردها و دانش تولیدی از طریق وبسایت مرکزی میانرشتهای؛
 .37معرفی در سطح کل دانشگاه (برای مثال در موارد آموزشی ،مشاوره و سیستم بهکارگماری)؛
 .33اهمیتدادن به خدمات کار گروهی ،راهنمایی و مشاورۀ دانشجویان در انجام پایاننامههای
کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری؛
 .39درنظرگرفتن جوایز و عناوین افتخاری در سیستم موجود و رقابتهای جدید و ویژۀ
میانرشتهای؛
 .33لحاظکردن مطالعات میانرشتهای در کل گزارش ساالنۀ واحدها؛
 .33انتشارات در سطح واحد میانرشتهای ،مجالت و خبرنامههای آنالین؛
 .31استفاده از امکانات و زیرساختهای رشتهای برای توسعۀ میانرشتهای؛
 .31تأکید بر ایدۀ مطالعات میانرشتهای در اسناد باالدستی دانشگاه و کشور؛
 .33ایجاد بانک منابع با هماهنگی مجموعۀ نظارتی مرکزی و وبسایت.
در صورت پذیرش مدل میانرشتهای تمرکزگرا:
 .7داشتن یک واحد مستقل و خودگردان میانرشتهای؛
 .3ایجاد خطمشیها و رویههای واحد در دانشکدهها و گروههای آموزشی مختلف؛
 .9ایجاد جایگاه معین و امن در سلسلهمراتب سازمانی دانشگاه؛
 .3بهرهمندی از انسجام ساختاری در مدل مطالعات میانرشتهای تمرکزگرا؛
 .3اختصاص پرسنل کافی ،شامل کارکنان و اعضای هیئتعلمی اختصاصی و تماموقت؛
 .1اهمیت وجود ساختارهای اجرایی جدید ،بودجۀ خاص خود ،و الگوهای دانشگاهی
میانرشتهای؛
 .1اهمیت پیونددادن رشتههای دانشگاهی به یکدیگر و نه ایزولهکردن.

سیاستگذاری
آموزشی
میانرشتهها

.7
.3
.9
.3
.3
.1
.1
.3
.3

ایجاد و توسعۀ برنامه های درسی برای دانشجویان دو یا چند رشتۀ پایه؛
طراحی برنامههای درسی منعطف و شخصیشده؛
تسهیل مشارکت بیشتر دانشجویان در انتخاب واحدهای درسی و برنامههای آموزشیشان؛
تنظیم برنامههای درسی کارآمدتر و عملیاتیشدن محتواهای درسی مرتبط با نیاز صنعت؛
افزایش سهم آموزشهای مهارتی با افزایش تعداد واحدهای عملی؛
کاهش دروس پایه و افزایش دروس تخصصی و مبتنی بر مسئله؛
کمکگرفتن از مشاوران صنعت در تنظیم سرفصلهای درسی؛
ارتباط بهموقع میان تحوالت پژوهشی جدید و محتواهای برنامۀ درسی؛
کمکگرفتن از مشورت شرکتهای دانشبنیان در تطبیق سرفصلهای درسی با مسائل بازار کار؛
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 .73ایجاد سیستم ارزیابی مبتنی بر همکاری میان رشتههای مختلف و تعیین سهم هر رشته؛
 .77طراحی دورهها یا درسهای خرد و جلسات آموزشی در حوزههای محتوایی جدید،
ابزارسازیها و مجموعه مهارتهای جدید؛
 .73اصالح سیاست های نامطلوب در اختصاص واحد اضافه بر سازمان برای تدریس میانرشته؛
 .79اصالح و تقویت و استفادۀ بیشتر از ظرفیتهای قانونی مانند مقررات تبادل دانشجو میان
دانشکدهها یا طرحهایی مانند کهاد؛
 .73پرهیز از تقلید در تأسیس میانرشتههای وارداتی از غرب یا تقلید از سایر دانشگاهها و تالش
در ایجاد میانرشتههای برآمده از نیاز کشور بهمنظور ماندگاری و کارآمدی بیشتر؛
 .73پیوند میان دانشگاه و صنعت با تقویت کارآموزی در شرکتهای میانرشتهای حاضر در
پارکهای علم و فناوری؛
 .71تالش استادان در بهروزرسانی و متناسبسازی دانش خود برای ارتقای کیفیت برنامههای
آموزشی.

پژوهش
میانرشتهای

سیاستگذاری
مالی
میانرشتهها

 .7ایجاد و توسعۀ سازمانهای تحقیقاتی مرتبط با دو یا چند رشتۀ پایه و ترکیبشده؛
 .3طراحی پژوهشهای مرتبط با مسئله و مبتنی بر نیاز مشتری؛
 .9امکان چاپ و نشر نتایج و یافتههای تحقیقات میانرشتهای؛
 .3ایجاد دستورالعملهای کافی برای مدیریت پژوهانهها و مشارکت در پژوهش؛
 .3تسهیل رفتوآمد دانشجویان میان دانشکدهها و مؤسسات پژوهشی با اتخاذ رویکرد
موضوعمحوری؛
 .1اصالح خطمشیهای پژوهشی نامطلوب و تقسیم هزینهها؛
 .1تقویت اعتماد و روابط صمیمانه میان اعضای گروههای پژوهشی؛
 .3تشکیل گروههای تحقیقاتی در داخل گروههای آموزشی؛
 .3تعریف پروژههای مسئلهمحور بهمنظور پیوند میان دانش آکادمیک دانشجویان با بازار کار؛
 .73انتخاب پروژههای مسئله محور از سوی هر دانشجو و حل آن از طریق واحدهای درسی در
رشتههای مختلف؛
 .77شکلگیری کمیتههای تجاریسازی بهمنظور بازاریابی محصوالت پژوهشی؛
 .73تقویت تحقیقات جدید معطوف به حوزههای راهبردی؛
 .79تغییر عادت همکاران به ایدهپردازی و بیان گستردۀ اهداف و توجه به اولویتهای دانشگاه.
 .7برنامهریزی مالی سالیانه و کالن با جهتگیریهای راهبردی؛
 .3استفاده از نظرات و مشاورههای دانشکدههای مختلف در تنظیم برنامۀ راهبردی سالیانه؛
 .9تخصیص اعتبار پایه برای واحدهای پژوهش میانرشتهای و مطالعات میانرشتهای؛
 .3اختصاص ردیفهای بودجهای مربوط به رسمیسازی اعضای هیئتعلمی و پیشبینی
انتصابهای ثابت در برنامهها و مراکز میانرشتهای؛
 .3اختصاص بودجههایی برای دوره های پیش و پس از دکتری در دانشگاه ،مراکز و مؤسسات
تحقیقاتی با جهتگیریهای راهبردی؛
 .1توسعۀ روابط با ادارات و سازمان های دولتی مربوطه ،مؤسسات آموزشی و ادارات دولتی و
خصوصی و در سطح بینالمللی؛
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 .1سهیمکردن دانشگاه در تأمین مالی پروژهها و تحقیقات و نهفقط تهیۀ آن از طریق اخذ
بودجۀ دولتی؛
 .3فراهمسازی مکانیسمهای بودجهریزی بینگروهی؛
 .3انعطافپذیری هزینهکرد منابع مالی در سطح گروههای آموزشی؛
 .73فراهمسازی اعتبار مالی بهمنظور راهاندازی پروژهها؛
 .77شناسایی نظاممند منابع مالی خارجی و تسهیل ارتباطات فرادانشگاهی؛
 .73اختصاص عادالنۀ اعتبارها برای تدریس گروهی و جبران هزینه های غیرمستقیم از طریق
پژوهانههای خارجی؛
 .79همسوسازی مطالعات میانرشتهای با فعالیتهای سرمایهای ،هم در سطح دانشگاه و هم در
سطح واحدهای میانرشتهای.

بازیگران در
سطح خرد
(اعضای
هیئتعلمی و
استادان در
گروههای
آموزشی و
دانشکدهها)

استادان و اعضای هیئتعلمی:
 .1تشویق انگیزهها و تمایالت فردی برای توسعۀ همکاریهای مشترک؛
 .2عبور از خودبرتربینی و سلطۀ رشتهای؛
 .3کنارگذاشتن تعصبات رشتهای و دگماندیشی؛
 .4تالش در جهت گسترش همکاری میان اعضای هیئتعلمی و کار گروهی مشترک؛
 .5مشارکت در کار از طریق مشارکت در فعالیت میانرشتهای مانند تدریس گروهی و پژوهش
مشارکتی؛
 .6تلطیف روابط میان همکاران و مقاومتنکردن در برابر همکاریهای میانرشتهای؛
 .7ارتقای دانش فردی و تالش در جهت گسترش حیطۀ تسلط موضوعی و برخورداری از دانش
چندبعدی.
گروههای آموزشی و دانشکدهها:
 .1برگزاری کارگاهها و سمینارهایی در زمینۀ مطالعات میانرشتهای و پژوهش میانرشتهای؛
 .2برگزاری جلسات هماندیشی برای تدریس داخلی و ارائۀ پژوهش میانگروهی؛
 .3برگزاری جلسات هماندیشی و برنامههای هماهنگشده برای دعوت از مدرسان و سخنرانان
خارجی؛
 .4برگزاری برنامههای نیمروزی یا تمامروزی بهمنظور بررسی پروژهها و برنامهها؛
 .5برگزاری همایشهایی در سطح دانشگاه و بحث دربارۀ وقایع در سایر دانشگاهها؛
 .6اختصاص فرصتهای مطالعاتی به اعضای هیئتعلمی؛
 .7مرخصی و مأموریت تحصیلی به افراد برای ادامۀ تحصیل و تدوین برنامههای آموزشی؛
 .8فراهمسازی فرصت مسافرت برای شرکت افراد در کنفرانسها و بازدید از سایر برنامهها،
مراکز ،گروههای آموزشی و پروژهها؛
 .9اخذ مشورت و سایر فعالیتهای همکارانه از مشاوران خارجی؛
 .11ایجاد گردهماییهای اجتماعی و فرصتهایی برای تعامالت غیررسمی؛
 .11درنظرداشتن برنامهای برای توسعۀ حرفهای اعضای هیئتعلمی؛
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 .12ایجاد و فراهم سازی بسترهای دوستانه و غیررسمی (در روابط میان اعضای دانشکدهها)؛
 .13برگزیدن سیاست تغییرپذیری در اعضای علمی گروههای میانرشتهای.

تصویر  17مدل راهکارهای پیشنهادی در توسعۀ میانرشتهها

در پایان ،امید است نتایج این گزارش در شناسایی ادبیات میانرشتهای ،مفهومشناسی میانرشته،
پشتوانههای نظری و قانونی مطالعات میانرشتهای ،شناخت تجارب جهانی ،الزامات و مشوقهای
شکلگیری ،ایرادات موجود در نظام دانشگاهی و موانع توسعۀ مطالعات میانرشتهای ،گامی کوچک
برداشته و زمینۀ حصول فهم و شناخت عمیقتری را فراهم کرده باشد.
دیماه 7931
حمیده دباغی ،دکتری مطالعات توسعۀ دانشگاه تهران

منابع
 ابراهیمآبادی ،حسین ( .)7933آموزش میانرشتهای در محیطهای دانشگاهی با تأکید برتجربۀ ایران .فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،سال چهارم ،شمارۀ .11-37 :7
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 تامسون کالین ،جولی ( .)7933bفرهنگ میانرشتهای در آموزش عالی ،ترجمه :هدایتالهاعتمادیزاده و نعمتاله موسویپور ،تهران :پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم.
 حسینی ،سیدحسین ( .)7933مطالعۀ تطبیقی و پیشنهاد مدل اجرایی توسعۀ برنامههایآموزشی و پژوهشهای میانرشتهای در دانشگاه تهران .نظارت :دکتر طاهره روشندل
اربطانی ،دانشگاه تهران.
 خورشیدی ،غالمحسین ،پیشگاهی ،شیوا ( .)7937پیشنیازها و موانع تحقق توسعۀ علوم انسانیمیانرشتهای .فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،سال چهارم ،شمارۀ .73-7 :3
 خورسندی طاسکوه ،علی ( .)7933میانرشتهای و مسائل آن در آموزش عالی .فصلنامۀمطالعات میانرشتهای در آموزش عالی ،سال اول ،شمارۀ .737-33 :3
 خورسندی طاسکوه ،علی ( .)7933تنوع گونهشناختی در آموزش و پژوهش میانرشتهای.فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،دورۀ اول ،شمارۀ .39-31 :3
 خورسندی طاسکوه ،علی ( .)7931گفتمان میانرشتهای دانش .چاپ دوم .تهران :پژوهشکدۀمطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 دانشگاه تهران ( .)7931آییننامۀ تأسیس رشتههای میانرشتهای .برگرفته از:http://pamedu.ut.ac.ir/103508/98412/documents

 دهشیری ،محمدرضا .)7933( .رویکرد سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی به مطالعاتمیانرشتهای .فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در آموزش عالی ،سال اول ،شمارۀ .91-7 :3
 رپکو ،آلن ( .)7931پژوهش میانرشتهای :نظریه و فرایند .ترجمه :محسن علویپور و همکاران.تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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 رژکوله ،نیکول ( .)7933آموزش دانشگاهی و مطالعات میانرشتهای .ترجمه :محمدرضادهشیری .تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی-اجتماعی.
 روالند ،اس .)7931( .میانرشتگی ،مترجم :مجید کرمی .در :مبانی نظری و روششناسی مطالعاتمیانرشتهای .تدوین و ترجمه :سید محسن علویپور و همکاران .تهران :پژوهشکدۀ مطالعات
فرهنگی -اجتماعی.
 زارعصفت ،صادق ( .)7931واکاوی تجربههای زیستۀ کارورزی در دانشگاه فرهنگیان :الگویمفهومی .دوفصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،سال پنجم ،شمارۀ .13-91 :3
 سجادی ،سید مهدی ،نورآبادی ،سولماز ( .)7933تبیین و تحلیل ماهیت و کارکردمیانرشتهای .فلسفۀ تعلیم و تربیت ،فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،سال دوم،
شمارۀ .33-73 :3
 سایت دانشگاه تهران ،آشنایی با دانشگاه تهران .قابلدسترس در:https://ut.ac.ir/fa/page/200/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87

 شهامت ،نادر ،آراسته ،حمیدرضا ،روزگار ،مریم ( .)7933بازسازی ساختار میانرشتهای درآموزش عالی (با تأکید بر شاخصها) .فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،سال
ششم ،شمارۀ .11-33 :7
 عابدی جعفری ،حسن ،تسلیمی ،محمدسعید ،فقیهی ،ابوالحسن ،شیخزاده ،محمد ( .)7933تحلیلمضمون و شبکۀ مضامین :روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در دادههای
کیفی .اندیشۀ مدیریت راهبردی ،سال پنجم ،شمارۀ .733-737 :3
 عرفی ،محبوبه ( .)7933مباحثی در مهندسی برنامههای درسی میانرشتهای در آموزشعالی .فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،سال دوم ،شمارۀ .33-13 :3
 علویپور ،سید محسن ،نعمتپور ،علی ( .)7931مطالعۀ میانرشتهای بحران جامعۀ مدرن.فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در آموزش عالی ،سال اول ،شمارۀ .711-737 :9
 فاتحی راد ،مهدی ،جلیلوند ،محمدرضا ،محمدزاده ،منیره ( .)7933بررسی نظری و تجربیانگیزهها و چالشهای انجام مطالعات میانرشتهای با تأکید بر روششناسی میانرشتهای.
فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،سال چهارم ،شمارۀ .777-33 :7
 قاسمی ،علیاصغر ،امامی میبدی ،راضیه ( .)7933نقش و جایگاه میانرشتهای در رشد و توسعۀعلوم انسانی در کشور .فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای علوم انسانی ،دورۀ هفتم ،شمارۀ .73-7 :3

منابع 711 
 کریپندورف ،کلوس ( .)7913تحلیل محتوا :مبانی روششناسی .ترجمه :هوشنگ نایبی .تهران:انتشارات روش.
 -متن سند چشمانداز  ،7404قابلدسترس در:

https://entesabat.iau.ir/cheshm.pdf

 متن سیاستهای ابالغیۀ رهبری در حوزۀ علم و فناوری .قابلدسترس در:http://www.irost.org/clients/images/bargeh/2/files/03%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D
8%AA%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%88%
20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D8%A8%D9
%84%D8%A7%D8%BA%D9%8A%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D9%
85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%8A.

-

متن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،پایگاه ملی اطالعرسانی قوانین و مقررات کشور.
قابلدسترس در:

-

http://dotic.ir/News/View/95

متن قانون برنامۀ توسعۀ ششم ج.ا.ا .قابلدسترس در:
/pdfقانون 33%برنامه 33%پنجساله 33%ششم 33%توسعهhttp://www.rrk.ir/Files/Laws.

-

محمدی ،کیانوش روزبهانی ( .)7933پرورش تفکر میانرشتهای ،پیشنیاز میانرشتگی در
آموزش عالی با تأکید بر یادگیری مسئلهمحور .فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،سال اول ،شمارۀ .733-739 ،3

-

معارفوند ،معصومه ( .)7933کارورزی یادگیرندهمحور؛ تطبیق روشهای نوین یادگیری و
آموزش در مددکاری اجتماعی ،فصلنامۀ علوم اجتماعی ،شمارۀ .333-717 :33

-

مهدی ،رضا ( .)7933شکلگیری و توسعۀ میانرشتهایها در آموزش عالی :عوامل و
الزامات .فصلنامۀ مطالعات میانرشتهای علوم انسانی ،دورۀ پنجم ،شمارۀ .773-37 :3

-

نبوی ،عبداالمیر ( .)7933مطالعات میانرشتهای و تکثر روششناختی .فصلنامۀ مطالعات

-

میانرشتهای در علوم انسانی ،دورۀ هشتم ،شمارۀ .13-31 :3
نقشۀ جامع علمی کشور

-

وفایی ،فاطمه ،خندقی ،امین ،مقصود مهرام ،بهروز ( .)7937تأملی بر ابعاد انگیزشی مؤثر بر
برنامۀ درسی میانرشتهای در آموزش عالی :کارآمدی فردی ،جمعی و تیمی اعضای
هیئتعلمی دانشگاه .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی.

-

ساروخانی ،باقر ( .)7913روشهای تحقیق در علوم اجتماعی .جلد دوم .تهران :پژوهشگاه علوم
و مطالعات فرهنگی.

-

ونک ،دومینیک ( .)7933کاربردهای میانرشتگی تحوالت علوم ،صنعت و آموزش .ترجمه:
توحیده مالباشی .تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی-اجتماعی.
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پیوستها
پیوست یکم :مراکز میانرشتهای مهم در لیگ دانشگاههای اروپایی
.7
.3
.9
.3
.3
.1
.1
.3
.3

مؤسسۀ تحقیقات آب در دانشگاه بارسلونا؛
مؤسسۀ مطالعات پیشرفته در علوم انسانی ،دانشگاه ادینبورگ؛
مؤسسۀ الکساندر ،دانشگاه هلسینکی؛
زمین پایدار لونو لوان کی.یو؛
مرکز تحقیقات محیطزیست و اقلیم ،دانشگاه لوند؛
مرکز نانو علم ،لودویگ-ماکزیملیانز ،دانشگاه مونیخ؛
مدرسۀ مارتین آکسفورد ،دانشگاه آکسفورد؛
انجمنها ،عامالن و دولت در اروپا ،دانشگاه استراسبورگ؛
طرح/نوآوری جامعۀ دیجیتال ،دانشگاه زوریخ.

پروژههای میانرشتهای مهم در لیگ دانشگاههای اروپایی
.7
.3
.9
.3
.3
.1
.1
.3

تجارت مواد غذایی رم ،در دانشگاه بارسلونا؛
گوسفند دالی ،دانشگاه ادینبورگ؛
پروژۀ باستانشناسی Sagalassos؛
علوم نانو در دانشگاه لوند سوئد؛
طبیعت و نظم سیاسی ،لودویگ-ماکسیمیالنز ،دانشگاه مونیخ؛
علوم انسانی-اجتماعی در دانشگاه آکسفورد؛
نهادها در جامعۀ باز ،دانشگاه اوترخت هلند؛
برنامۀ پژوهشی دارای اولویت دانشگاه با موضوع «تغییر جهانی و تنوع زیستی» ،دانشگاه زوریخ.
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مطالعات میانرشتهای :ملزومات توسعهای ،موانع و بازدارندهها

پیوست دوم :اسامی کتابهای میانرشتهای
ردیف

عنوان کتاب

7

مطالعات میانرشتهای :سنجش،
تحلیل ،شاخصها و رویکردها

3

9
3

برنامهریزی درسی متوسطه،
یاددهی و یادگیری در برنامههای
درسی میانرشتهای مدارس
متوسطه
گفتارهایی دربارۀ تاریخ و
همکاریهای میانرشتهای
برنامۀ درسی بینرشتهای در
اصول،
عالی(مبانی،
آموزش
رویکردها و الگوها)

3

پژوهش میانرشتهای :نظریه و فرایند

1

میانرشتگی :تاریخچه ،نظریه و عمل

1

مطالعات و تحصیالت میانرشتهای

3
73

راهنمای تحقیق و منبعشناسی
میانرشتهای
پیچیدگی و میانرشتگی
فرهنگ اصطالحات چندرشتهای

77

ترسیم نقشه مطالعات میانرشتهای

73

طراحی و سازماندهی محتوای
برنامۀ درسی :رویکرد بینرشتهای
در برنامۀ درسی تلفیقی

3

و

موقعیتهای

79

میانرشتهای
یادگیری

73

یادگیری و تدریس میانرشتهای در
آموزش عالی ،نظریه و عمل

نویسنده
قاسم آزادی
احمدآبادی ،حمزه
علی نورمحمدی

مترجم

سال

انتشارات

-

7931

کتابدار

جاناتان ساویچ

محمد جوادیپور،
مرتضی بازدار

7931

انتشارات آییژ

محسن علویپور،
مجتبی قاضی

-

7933

پژوهشکدۀ
تاریخ اسالم

جمال سلیمی،
حسن ملکی

-

7933

انتشارات
سمت

اف آلن رپکو

محسن علویپور

7933

پژوهشکدۀ
مطالعات
فرهنگی-
اجتماعی

منصور متین

7939

سپهر اندیشه

منصور متین

7939

سپهر اندیشه

منصور متین

-

7939

سپهر اندیشه

منصور متین
منصور متین
جولی تامپسون
کالین

-

7933
7933

سپهر اندیشه
سپهر اندیشه

منصور متین

7937

سپهر اندیشه

جولی تامپسون
کالین
جولی کالین ،ماریت
رایلز

پروین احمدی

-

7933

توحیده مالباشی
آنتونیو والزان

-

7933

موهان چاندرا

محمدرضا
دهشیری

7933

انتشارات روان
پژوهشکدۀ
مطالعات
فرهنگی-
اجتماعی
پژوهشکدۀ
مطالعات
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73

فرهنگ میانرشتهای در آموزش
عالی :الگویی برای شکلگیری،
استحکامبخشی و تداوم

جولی تامپسون
کالین

نعمتاله
موسویپور،
هدایتاله
اعتمادیزاده

7933

71

کاربردهای میانرشتگی :تحوالت
علوم ،صنعت و آموزش

ونک دومینیک

توحیده مالباشی

7933

71

آموزش دانشگاهی و مطالعات میان
رشتهای :چارچوبی برای تحلیل،
اقدام و ارزیابی

نیکول رژکوله

محمدرضا
دهشیری

7933

73

چالشها و چشماندازهای مطالعات
میانرشتهای

محسن علویپور

-

7931

نادرقلی قورچیان

-

7931

علی خورسندی
طاسکوه

-

7931

محسن علویپور

-

7931

پژوهشکدۀ مطالعات
فرهنگی-اجتماعی

-

7931

جو موران

داوود حاتمی

7931

ابراهیم برزگر

-

7931

73

33

برنامۀ درسی در نظام آموزشی با
تأکید بر روشهای میانرشتهای
گفتمان میانرشتهای دانش :مبانی
و
گونهشناسی
نظری،
خطمشیهایی برای عمل در
آموزش عالی
روششناسی

37

مبانی نظری و
مطالعات میانرشتهای

33

گفتمان میانرشتهای دانش :مبانی
و
گونهشناسی
نظری،
خطمشیهایی برای عمل در
آموزش عالی

39

میانرشتگی

33

مطالعات میانرشتهای در ایران

فرهنگی-
اجتماعی
پژوهشکدۀ
مطالعات
فرهنگی-
اجتماعی
پژوهشکدۀ
مطالعات
فرهنگی-
اجتماعی
پژوهشکدۀ
مطالعات
فرهنگی
اجتماعی
پژوهشکدۀ
مطالعات
فرهنگی-
اجتماعی
فراشناختی
اندیشه
پژوهشکدۀ
مطالعات
فرهنگی-
اجتماعی
پژوهشکدۀ
مطالعات
فرهنگی-
اجتماعی
پژوهشکدۀ
مطالعات
فرهنگی-
اجتماعی
پژوهشکدۀ
مطالعات
فرهنگی-
اجتماعی
دانشگاه عالمه
طباطبایی
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پیوست سوم :مقاالت حوزۀ میانرشتهای
ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

7

بررسی ادبیات تطبیقی و مطالعات میانرشتهای

رضویپور ،سید
فضلاهلل؛ نعمتی
احمدآباد ،لیال

3

چهار روایت در فهم معنای مطالعات میانرشتهای

احمدوند ،شجاع؛
حمیدی ،سمیه

9

بررسی نظری و تجربی انگیزهها و چالشهای انجام
مطالعات میانرشتهای با تأکید بر روششناسی
میانرشتهای

فاتح راد ،مهدی؛
جلیلی وند،
محمدرضا؛
محمدزاده ،منیره

3

طراحی برنامۀ درسی میانرشتهای در حوزۀ آموزش عالی

سلیمانی ،جمال؛
ملکی ،حسن

3

مالکهای ارزشیابی برنامۀ درسی آموزشهای
میانرشتهای

معینالدینی،
محمود؛ پورصادق،
ناصر

1

راهکار همگرایی رشتههای علمی در مطالعات
میانرشتهای

حاتمی ،محمدرضا؛
روشنچشم ،حامد

1

تأملی بر پژوهش میانرشتهای در آموزش عالی

3

بررسی نظری و تجربی انگیزهها و چالشهای انجام

اعتمادیزاده،
هدایتاهلل؛
لیاقتدار،
محمدجواد؛ نصر،
احمدرضا؛ موسی
پور ،نعمتاهلل
فاتح راد ،مهدی؛

محل چاپ
ادبیات تطبیقی ،بهار و
تابستان  ،7933شمارۀ 3
علمی-پژوهشی 73( ISC /
صفحه  -از  773تا )791
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،زمستان  ،7933شمارۀ
 37علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  97تا )33
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،زمستان  ،7933شمارۀ
 79علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  33تا )773
مطالعات میانرشتهای در
علوم انسانی ،پاییز ،7933
شمارۀ  3علمی-پژوهشیISC /
( 93صفحه  -از  93تا )13
مطالعات بینرشتهای دانش
راهبردی ،زمستان ،7939
سال پنجم ،شمارۀ  71علمی-
پژوهشی 71( ISC /صفحه -
از  33تا )773
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،پاییز  ،7933شمارۀ
 73علمی-پژوهشی71( ISC /
صفحه  -از  33تا )13
مطالعات میانرشتهای در
علوم انسانی ،بهار و تابستان
 ،7933شمارۀ  73و 77
علمی-پژوهشی91( ISC /
صفحه  -از  73تا )33
مطالعات میانرشتهای در علوم

پیوستها 733 
مطالعات میانرشتهای با تأکید بر روششناسی
میانرشتهای

عالی

و

چالشهای

جلیلیوند،
محمدرضا؛
محمدزاده ،منیره

3

برنامهریزی آموزش
میانرشتهایشدن

73

اعضای هیئتعلمی و ساختار سازمانی :تعارضات
میانرشتهای

محجوب
عشرتآبادی،
حسن؛ ملکینیا،
عماد؛ قرونه ،داود

77

تسهیم دانش بین اعضای هیئتعلمی در محیطهای
دانشگاهی؛ نگاهی میانرشتهای

سلیمی ،قاسم؛
صباغیان ،زهرا؛
داناییفرد ،حسن؛
ابوالقاسمی ،محمود

73

نقش توسعۀ اعضای هیئتعلمی در ارتقای مطالعات
میانرشتهای

صفری ،ثنا

79

پیشنیازها و موانع تحقق توسعۀ علوم انسانی
میانرشتهای

خورشیدی،
غالمحسین؛
پیشگاهی ،شیوا

73

بررسی ضرورتهای مطالعات میانرشتهای در حوزۀ
علوم انسانی

ابراهیمی ،مرتضی

73

مقدمهای برای ایجاد ساختارهای میانرشتهای در
آموزش عالی

شهامت ،نادر

71

ساختارها ،فرایندها و عوامل مؤثر بر توسعۀ
میانرشتهایها

جاودانی ،حمید؛
توفیقی ،جعفر

فراستخواه ،مقصود

انسانی ،زمستان  ،7933شمارۀ
 79علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  33تا )773
مطالعات برنامهریزی آموزشی،
بهار و تابستان  ،7937شمارۀ
 7علمی-پژوهشی31( ISC /
صفحه  -از  33تا )33
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،پاییز  ،7937شمارۀ
 71علمی-پژوهشی93( ISC /
صفحه  -از  7تا )93
مطالعات میانرشتهای در
علوم انسانی ،بهار و تابستان
 ،7933شمارۀ  73و 77
علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  37تا )13
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،پاییز  ،7937شمارۀ
 71علمی-پژوهشی73( ISC /
صفحه  -از  93تا )33
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،بهار  ،7937شمارۀ 73
علمی-پژوهشی71( ISC /
صفحه  -از  7تا )71
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،بهار  ،7939شمارۀ 33
علمی-پژوهشی73( ISC /
صفحه  -از  73تا )93
رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی ،پاییز  ،7933شمارۀ
 39علمی-پژوهشی73( ISC /
صفحه  -از  713تا )733
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،زمستان  ،7933شماره
 3علمی-پژوهشی33( ISC /
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33

ساختارها ،فرایندها و عوامل مؤثر بر توسعۀ
میانرشتهایها

جاودانی ،حمید؛
توفیقی ،جعفر

37

آموزش میانرشتهای :نوآوری علوم شناختی در
آموزش فلسفۀ ذهن

تلخابی ،محمود

33

درآمدی بر ضرورت ،جایگاه و انواع مطالعات
میانرشتهای در آموزش عالی

39

مفهومپردازی توسعۀ برنامههای میانرشتهای از منظر
پیچیدگی سیستم دانشگاهی

33

شاخصهای ارزیابی کیفیت میانرشتهای دانشگاهی؛
ابزاری برای برنامهریزی

مهر محمدی،
محمود؛ کیذوری،
امیرحسین

33

آموزش میانرشتهای در محیطهای دانشگاهی با
تأکید بر تجربۀ ایران

ابراهیمآبادی،
حسین

31

موج چهارم تحول در فضای علمی دانشگاه (نگاهی
میانرشتهای)

عبیری ،غالمحسن

31

تأملی بر گزینههای سیاستی توسعۀ برنامههای
میانرشتهای علوم انسانی در آموزش عالی ایران

مهرمحمدی،
محمود؛ موسیپور،
نعمتاهلل؛ کیذوری،

خنجرمانی،
ذبیحاهلل؛ بختیار
نصرآبادی ،حسن
علی؛ ابراهیمی
دینانی ،آرزو
کیذوری،
امیرحسین؛ یمنی
دوزی سرخابی،
محمد؛ مهر
محمدی ،محمود؛
ابوالقاسمی ،محمود

صفحه  -از  91تا )31
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،زمستان  ،7933شمارۀ
 3علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  91تا )31
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،بهار  ،7933شمارۀ 1
علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  11تا )33
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،زمستان  ،7933شمارۀ
 3علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  711تا )731

مطالعات برنامهریزی آموزشی،
بهار و تابستان  ،7937شمارۀ
 7علمی-پژوهشی93( ISC /
صفحه  -از  797تا )713
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،بهار  ،7933شمارۀ 1
علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  33تا )773
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،زمستان  ،7933شمارۀ
 79علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  37تا )13
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،زمستان  ،7933شمارۀ
 79علمی-پژوهشی71( ISC /
صفحه  -از  13تا )33
مطالعات برنامۀ درسی آموزش
عالی ،بهار و تابستان ،7931
شمارۀ  71علمی-پژوهشی/

پیوستها 731 
امیر حسین

33

شکلگیری و توسعۀ میانرشتهایها در آموزش عالی:
عوامل و الزامات

مهدی ،رضا

33

سیر تحول از علوم رشتهای تا علوم میانرشتهای و
علوم یکپارچه

گلشنی ،مهدی

93

سازماندهی میانرشتهای برنامۀ درسی با تأکید بر
اثربخشسازی محتوای دروس

احمدی ،پروین؛
سبحانی نژاد،
مهدی؛ امیری،
مهدی

97

تسهیم دانش بین اعضای هیئتعلمی در محیطهای
دانشگاهی؛ نگاهی میانرشتهای

سلیمی ،قاسم؛
صباغیان ،زهرا؛
داناییفرد ،حسن؛
ابوالقاسمی ،محمود

93

تبیین و تحلیل ماهیت و کارکرد میانرشتهای؛ فلسفۀ
تعلیم و تربیت

سجادی ،مهدی؛
نورآبادی ،سولماز

99

ارائۀ یک مدل الگوی تلفیق میانرشتهای در طراحی
برنامههای درسی

محمدی مهر،
مژگان؛ فتحی
واجارگاه ،کوروش

93

سازماندهی میانرشتهای برنامه درسی با تأکید بر
اثربخشسازی محتوای دروس

93

انعکاس جایگاه و اهمیت میانرشتهایها در مصوبات
شورای عالی انقالب فرهنگی و برنامههای توسعۀ کشور

احمدی ،پروین؛
سبحانینژاد،
مهدی؛ امیری،
مهدی
نورآبادی ،سولماز؛
سبحانینژاد،
مهدی؛ فناخسرو،
محبوبه

 33( ISCصفحه  -از  1تا )93
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،بهار  ،7933شمارۀ 73
علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  37تا )773
فلسفۀ علم ،بهار و تابستان
 ،7931دورۀ هشتم ،شمارۀ 7
علمی-پژوهشی73( ISC /
صفحه  -از  13تا )31
پژوهشهای آموزش و
یادگیری ،بهار و تابستان
 ،7933شمارۀ  1علمی-
پژوهشی 31( ISC /صفحه -
از  31تا )733
مطالعات میانرشتهای در
علوم انسانی ،بهار و تابستان
 ،7933شمارۀ  73و 77
علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  37تا )13
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،بهار  ،7933شمارۀ 1
علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  73تا )33
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،پاییز  ،7933شمارۀ 3
علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  73تا )93
دانشور رفتار ،بهار و تابستان
 ،7933شمارۀ  33علمی-
پژوهشی 31( ISC /صفحه -
از  31تا )733
پژوهش در برنامهریزی
درسی ،بهار  ،7931شمارۀ 31
علمی-پژوهشی73( ISC /
صفحه  -از  7تا )73
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91

نوآوری در مطالعات میانرشتهای در حوزۀ علوم انسانی
در ایران؛ مطالعۀ موردی دانشگاه امام صادق (ع)

حسنخانی ،محمد

91

گونهشناسی رهیافتهای میانرشتهای و داللتهای آن
در طراحی برنامۀ درسی چندفرهنگی در آموزش عالی

عراقیه ،علیرضا

93

بررسی چالشهای توسعۀ علوم انسانی و میانرشتهای
آن در ایران (مطالعۀ موردی رشتهای علوم تربیتی با
پیشدبستانی،
آموزشوپرورش
میانرشتههای
دبستانی و تطبیقی)

بالغت ،سید رضا

مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،بهار  ،7933شماره 1
علمی-پژوهشی33( ISC /
صفحه  -از  39تا )11
رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی ،بهار  ،7933شمارۀ
 79علمی-پژوهشی73( ISC /
صفحه  -از  37تا )33
مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی ،پاییز  ،7933شمارۀ
 73علمی-پژوهشی79( ISC /
صفحه  -از  771تا )733

