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 گفتارپیش
 در علوم شتاب تحوالت علوم، دامنۀ توسعۀ و اعیاجتم تحوالت سرعت و ابعاد گسترش با امروزه

و  کرده ناپذیراجتناب ای رارشتهبا یکدیگر و تفکر میان علوم ارتباط گرفته است. همچنین بیشتری

 برای علمی ضرورت یک تنهانه یکدیگر به علوم نیاز. رشتگی را افزایش داده استاهمیت توسعۀ میان

 دستیابی و علوم روزآمدکردن. است کنونی پیچیدۀ دنیای در مدرن گیزند نیاز بلکه دانش، قلمرو توسعۀ

 و علمی قدرت به دستیابی و مدرن هایتمدن و جوامع نیازهای به پاسخگویی رمز جدید، علوم به

 و کارآمد و نو هایپاسخ به دستیابی و جهان از جدید هایپرسش طرح. است کنونی جهان در اقتصادی

 و اجتماعی هایزمینه ایجاد. است علمی گشودگی راه تنها انسانی، اجتماعی و فکری تحوالت با همسو

 در علم تحول دیگر شرایط از کند، فراهم دانش مرزهای شکستندرهم برای را الزم شرایط که فرهنگی

 مراکز در الزم فرهنگی و ذهنی ساختاری، شرایط آیا که است این اساسی سؤال است؛ بنابراین، جامعه

 بلوغ از ایدرجه به ما هایدانشگاه امروز آیا دارد؟ وجود علم در تحول و جهش رشد، برای ما علمی

 هستیم؟ امتناع مرحلۀ در هنوز یا شود مطرح ایرشتهمیان مطالعات ضرورت یا امکان که اندرسیده

 الیح در این است. ایرشتهمیان مطالعات توسعۀ سوم، نسل هایدانشگاه به ورود مسیرهای از یکی

 ارتباط در بلکه هستند، مواجه مشکل با قبل مراحل از گذار در تنهانه ایران هایدانشگاه اساساً که است

 الزم آمادگی دانشگاهی، هایرشته دهدمی نشان تحقیقات .هستند مواجه تریجدی موانع با ایرشتهمیان

از منظر دیگری نیز  ایرشتهمیان تفکر. ها ندارندهمکاری با دیگر رشته حداقل یا ترکیب تلفیق، برای را

آن،  در که است جمعی هایفعالیت و زبان در گفتمانی تبادالت مشابه مورد توجه است؛ چرا که اساساً

 .گیردمی صورت وگوییگفت تفهیم و شودتبادل و به بحث گذاشته می شناختیمختلف معرفت رویکردهای

شده از سوی دانشگاه تهران به پردیس البرز ریت محولهای مذکور، براساس مأموبا توجه به ضرورت

آوری و تحلیل نظرات ای، پژوهشی برای جمعرشتههای میانبرای مطالعه و بررسی و اجرای رشته

نظران در این خصوص انجام گرفت و نوشتار حاضر نتیجۀ چندین ماه مطالعات میدانی استادان و صاحب

هش، بررسی رویکردهای مختلف به این موضوع و اهمیت آن و در این زمینه است. هدف از این پژو

عنوان گام اول در جهت رشتگی در دانشگاه است. امید است این پژوهش، بههمچنین موانع تحقق میان

 گذاری آموزشی دانشگاه مفید و مؤثر باشد.سیاست

 یونس نوربخش

 ریاست پردیس البرز دانشگاه تهران
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 مقدمه
های چندوجهی است. پیچیدگی و روزی، جهانی مملو از مسائل چندبعدی و پیچیدگیجهان ام

فناوری  محیطی، اجتماعی واقتصادی، زیست سیاسی، هایبودن مسائل امروزی در حوزهچندوجهی
مثابۀ ابزاری برای حل و پژوهشی که به و علمی، آموزشی هایوجود دارد و موجب شده است تا فعالیت

و فقط با دخالت یک رشته مؤثر نباشد؛ بنابراین نظام  رود، دیگر در قالب سنتیکار میبهها تحلیل آن
تر، اقدامات های کاربردیعنوان مکان تولید دانش، به فکر انجام پژوهشدانشگاهی در کشورها نیز به

 ای است.گسترده و پیچیده نوآورانه و حل چنین مسائل
ن است که نظام دانشگاهی از اتکای صرف بر نظام اما اتخاذ چنین رویکردی، نیازمند آ

ای در رشتهمحور و تکای حرکت کند؛ زیرا استمرار نظام رشتهرشتهسوی نظام میانمحوری بهرشتهتک
ازپیش شدن دانش و انزواطلبی بیشویژه در کارکرد پژوهشی آن، موجب تجزیههای دانشگاهی، بهفعالیت

بنابراین در (؛ 3331کند )سی، و رفع مشکالت اجتماعی را متوقف می شود و پیشرفت علممتخصصان می
های آموزشی و دانشگاهی به سیستم توسعۀ علومی چندوجهی و پیچیده روی یک رویکرد جهانی، نظام

که نشانگر جهت نگاه و چگونگی شناخت و فهم مسائل و موضوعات پیچیده، چندبخشی  رویکردیآوردند. 
 ( نیز از ایجاد چنین تغییری در نحوۀ تولید علم سخن گفته است:7333ز )ژیبونو چندوجهی است. 

سمت علمی هستیم که دور از جامعه، در حال حرکت بهشده و بهبندیای، طبقهما از علم رشته»
های ای و حالتهای چندرشتهروز با جامعه بیشتر ارتباط برقرار کرده و ما را، درواقع، به فعالیتروزبه

ها دهد. در روش سابق، حل مسائل مختلف براساس فواید علمی آنمدیریت امور سوق می جدید در
شود. گرفت، حال آنکه در روش جدید، حل مسائل، بیشتر براساس کاربردهای آن انجام میانجام می

امروزه فرض بر این است که دانش تولیدشده باالخره در جایی و برای کسی مفید واقع خواهد شد. از 
هایشان بیش از گذشته با یکدیگر وارد مذاکرات جهت تبیین اعتبار و ارزش فعالیترو، دانشمندان بهاین

های علمی های کاربردی نیست و کلیۀ فعالیتعالوه، این امر تنها مربوط به پژوهششوند. بهطوالنی می
 نام دارد. 7رشتگیمیان(. چنین رویکردی 93: 7933)ونک، « شودرا شامل می

شناسی، مفهوم، فرایند، شیوه، تفکر، طرز تفکر ای، نوعی فلسفه، روشرشتهمیانرویکرد ظور از من

ای، رشتهدر همکاری میان» (. 33: 7931انعکاسی یا ایدئولوژی انعکاسی است )خورسندی طاسکوه، 
م جدا ها را از ههای خود را با یکدیگر هماهنگ و از طریق همان دیوارهایی که آنافراد فعالیت

ای، یک رشتهبه بیان دیگر، فعالیت میان(. 7931)روالند، « پردازندسازند، به تعامل با یکدیگر میمی
 (.3333کند )سیپل، رشته را از نظرگاه روشی یک رشتۀ دیگر مطالعه و بررسی می
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عات های مطالکند تا به عمق و پیچیدگیدر این راستا، ارائۀ تعریفی جامع در این حیطه کمک می
ای فقط تعریف نظری نیست؛ زیرا رشتهای دست یابیم. اما منظور از ارائۀ تعریف رویکرد میانرشتهمیان

گاهی فهم یک اصطالح و اجماع بر سر آن آغازگر گفتمانی علمی است. در اینجا آنچه اهمیت دارد، درک 
ها، از ایدۀ ها و پژوهشگاهشگاهعلمی و دانشجویان داننفعان، برای مثال اعضای هیئتبازیگران و فهم ذی

های ها و حوزهای، متخصصان رشتهرشتهطور که بیان شد، در مطالعات میانهمانای است. رشتهمیان
ها و شوند تا با توجه به ضرورتمختلف دانش، هدفمندانه به مرزهای معرفتی و روشی یکدیگر وارد می

، ایجاد ساختارهای آکادمیک جدید، دستیابی به های معرفتی جدیدنیازهای جدید به گسترش اقلیم
 (.13: 7931ها و ابزارهایی برای شناخت یا فهم و حل مسئله بپردازند )خورسندی طاسکوه، شیوه

ناپذیر است. در این زمینه نیوول ای با یکدیگر، اجتنابرشتهبنابراین، مواجه بازیگران عرصه میان
ای را به رشتهن، یک تعریف کارا و مشترک از مطالعات میانکند که اگر محققا(، استدالل می3331)

ای که با آن های رشتهقادر خواهند بود با سهولت بیشتری با یکدیگر درمورد چالش»اشتراک بگذارند، 
هایی برای توسعۀ تحقیقات مشترک ارائه رو، شاید بتوانند پیشنهادو از این« وگو کنندمواجه هستند، گفت

ای را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و رشتهیان نیز اگر بتوانند تعریفی مشترک از پدیدۀ میاندهند. دانشجو
ای منتهی شود، احتمال بیشتری آن تعریف به فرایندی یکسان و کلی برای پرداختن به هر مسئلۀ پیچیده

ها کننده در برنامهتبرای ارائۀ راهکارهای خالقانه و منظم وجود خواهد داشت. درواقع، دانشجویان مشارک
کنند، همواره دشواری ای که مبتنی بر تعاریف متفاوت و نامشخصی عمل میرشتههای میانو دوره

بیشتری در توضیح ماهیت برنامه، رشته یا مدرک خود در مقایسه با سایر دانشجویان خواهند داشت. 
ای را با دانشجویان خود به اشتراک رشتهعلمی، تعریف روشنی از مطالعات میانهمچنین اگر اعضای هیئت

کنند. از ای شرکت میرشتههای میانها و دورهبگذارند، احتماالً دانشجویان با انگیزۀ بیشتری در برنامه

ای و درنتیجه ماهیت کار رشتهعلمی درمورد تعریف مطالعات میانسوی دیگر، در جایی که اعضای هیئت
تر ممکن عۀ ابزارهای سنجش که بتواند نتایج را ارزیابی کند، سریعای به اجماع برسند، توسرشتهمیان
ای سبب سهولت ارتباط میان رشتهتوان گفت وجود تعریفی مشترک از مطالعات میانشود؛ بنابراین میمی

(. پس یکی از Repko and Szostak ,3371شود )های مختلف میعلمی و دانشجویان در رشتههیئت
 است.« ای در بستر دانشگاهیرشتهبررسی تعریف رویکرد میان»ترین سؤاالت و هدف پژوهش حاضر، مهم

نظام دانشگاهی در ایران نیز با تقلید از نظام دانشگاهی کشورهای دیگر و مبتنی بر فلسفۀ 
کل گرفته است. حال آنکه هم ماهیت پیچیده و چندبعدی مسائل ها شگرایی و جدایی رشتهتخصص

امروزی و هم تغییر گرایش نظام دانشگاهی در جهان، حاکی از ضرورت تغییر است و نویدبخش شکل 
 شوند.هاست که مبتنی بر رویکردهای چندجانبه با مسائل روز دنیا مواجه میجدیدی از دانشگاه

های دانشگاهی سوی وحدت رشتهآسانی بهتواند بهمی آیا نظام دانشگاهی در ایراناما 

 ؟سوی وحدت را پیش ببرد یا خیرحرکت کند و گفتمان کثرت به

https://uk.sagepub.com/en-gb/mst/author/richard-szostak
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 این مهم نیازمند سه گام اساسی است:

ادبیات  ای در نظام دانشگاهی ایران؛رشتهاول، بازشناسی معنایی، نظری و مفهومی مطالعات میان

حال ای و وارداتی است و تابهرغم اهمیتش اغلب ترجمهای علیرشتهنظری دربارۀ مطالعات میان

 نفعان داخلی را در آن دید، انجام نشده است.های ذیپژوهشی که بتوان دیدگاه

های متعددی برای های موجود دانشگاهی؛ هرچند امروزه مدلگیری از تجارب و مدلدوم، بهره

های جهان معرفی شده است که تجارب مفیدی شگاهای در دانرشتهگیری و توسعۀ مطالعات میانشکل

ای در ایران منتقل کنند. اما مطالعۀ تجارب جهانی در حوزۀ رشتهرا به ساخت اکوسیستم مطالعات میان

های خارجی شدن، تنها حاکی از اولویتایرشتهای و میانشان با چندرشتهنظام دانشگاهی و مواجهه

دهد؛ بنابراین تکمیل چنین دیدگاهی ی داخلی کشور را مدنظر قرار نمیهاها و اولویتاست و نیازمندی

های باالدستی است؛ زیرا در شدن در حوزۀ اسناد و سیاستایرشتهگیری از ایدۀ میاننیازمند بهره

در قالب  کشور، پیشرفت و توسعه اصلی نیازهاییکی از پیش عنوانبه علوم تولید به ایران، توجه

 شود.دستی به بدنۀ جامعه تزریق میهای باالسیاست

های جامعۀ آماری که از نظرات و ایدهای؛ رشتهنفعان در حوزۀ مطالعات میانهای ذیسوم، بررسی دیدگاه

ای رشتهمیانمطالعات گران، نویسندگان، مسئوالن اجرایی و غیره( علمی، پژوهشنفعان )اعضای هیئتذی

درنهایت احصای این سه گام، برای تهیۀ های این حوزه بیفزاید. یافتهتواند نکات مهمی را به هستند، می

 ای از اهمیت زیادی برخوردار است.رشتهگیری و توسعۀ مطالعات میاننسخه و توصیۀ سیاستی در باب شکل

عنوان متولی مطالعات های اخیر، مدیر دانشگاه تهران پردیس البرز دانشگاه تهران را بهدر سال

ای جدید، تالش کرد تا از منظر رشتهای برگزید و در این راستا، عالوه بر تعریف مطالعات میانرشتهمیان

های مفهومی الزم را برای آن فراهم آورد. پس احصای سه گام فوق را در دستور کار پژوهشی نیز زیرساخت

های رشد و توسعه ، زمینهای و اصطالحات نزدیک به آنرشتهشناسایی مفهوم میان خود قرار داد تا عالوه بر

 ای بشناسد.رشتهنفعان میانهای ذییا بسترهای بازدارندۀ آن را از خالل نظرات و دیدگاه

 هارشتهضرورت مطالعه و فهم میان

توان یافت که بر های متعددی را میای، دیدگاهرشتهنظران میاندر ادبیات نظری و دیدگاه صاحب

( معتقد است تفکر و 7333کنند. ارسوال هابنتال )ای تأکید میهرشتضرورت و اهمیت تفکر میان

قدر پیچیده هستند که قضاوت رو آناین مسائل پیش»ای مورد نیاز است؛ زیرا رشتههمکاری میان

گرانت کونل و ایو «. گردندها کار آسانی نیست و تقریباً با دانش صرف یک رشته حل نمیصحیح آن

ها در فرهنگ»تأکید دارند که  7کندهمه چیز با هم سقوط میر کتاب ( نیز د7333) 7استودارد
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ها و تعامالت، دائماً در حال تغییر هستند و این امر نیازمند پژوهش و آموزش دیدگاه پیچیدگی
ای را رشته( در دانشگاه ویکتوریا مطالعات میان3373) 3کورمک، پانسینی و تات«. ای استرشتهمیان

ها، اهمیت دانشگاه در های ضروری نظام دانشگاهی، معرفی کردند. به بیان آنویژگی عنوان یکی ازبه

کند و گیری یادگیری کامل حمایت میای است که از دانشجویان تا شکلگونهای بهرشتهمطالعات میان

ها و روشدن با جهان سرشار از تغییرات، پیچیدگیکند که توانایی روبهآنان را به افرادی تبدیل می

 (.3373)کورمک، پانسینی و تات،  احتماالت را دارند

 توان گفت:ای میرشتهاز منظر دیگر، دربارۀ ضرورت اتخاذ رویکرد میان

هایی را ها و ضرورتصنعتی است و این تعامل، نیازمندی و اجتماعی نظام با تعامل دانشگاهی در نظام -

نیست  قادر دیگر که رسیده اساسی نتیجۀ ن به اینوجود آورده است. نظام دانشگاهی اکنوبرای آن به

 نفعانرضایت ذی و کند ای حلرشتهتک هایفعالیت بر تمرکز را با جامعه پیچیدۀ و متنوع مسائل

 تأمین سازد؛ بنابراین، را دولت( و جامعه ها،خانواده کارفرمایان، صنعت، عالی )دانشجویان، آموزش

عنوان ای بهرشتهپژوهشی میان و آموزشی هایفعالیت که کندمی عالی حکم آموزش بر حاکم فضای

ها واقع دانشگاه و عالی مجریان آموزش و ریزانبرنامه گذاران،سیاست مورد توجه نوآوری و راهبرد یک

 انداز دست داده را خود اهمیت اعتبار و سنتی تخصصی هایرشته که نیست معنا بدان شود. البته این

 دنبالباید به عالی آموزش موجود، شرایط و موقعیت در بلکه نیستند، مورد توجه عالی آموزش در و

 (.7933باشد )مهدی،  جامعه مسائل به پاسخگویی برای ابتکارات جدیدی و راهبردها

های عظیم پژوهشی، یافتن و انتخاب امروزه مهارت اصلی مورد نیاز جامعه و پروژهنکتۀ دیگر اینکه  -

د تأیید جامعۀ علمی نیست. ابهامات علمی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی، اغلب حل مناسب و مورراه

ها حلقدری بزرگ هستند که کارفرمایان و مدیران برای انتخاب گزینۀ مناسب به طیف وسیعی از راهبه

جدید سرعت با شرایط رود که بتواند خود را بهها احتیاج دارند؛ بنابراین از نسل جدید انتظار میو پاسخ

ها باید بتوانند در رویارویی با مسائلی که بعضاً بسیار تخصصی هستند، دانش مناسب با آن وفق دهد. آن

های گوناگون را مطالعه و درک کنند، بدون های گوناگون طرح مسئله را بررسی، و منطقرا بیابند، روش

ت جاری را تفسیر کنند و برای آن ها باید بتوانند تغییر و تحوالگیری کنند. آنسرعت نتیجهکه بهاین

طور شفاهی ارائه دهند، هایشان را بهها الزم است بتوانند تحلیلهایی پیشنهاد دهند. عالوه بر اینحلراه

رود که بتوانند اش را استخراج کنند. در حین انجام کار، از آنان انتظار میاز آن دفاع کنند و نتایج اولیه

ها را هدایت کنند. هایشان شکل رسمی بدهند و آنس بگیرند، به یافتهآمده دردستاز تجربۀ به

                                                                                                                                                    
1. Things Fall Together 

2. Cormack, Pancini, and Tout 



     1    فصل اول: مقدمه 

همچنین باید بتوانند استنباطی از مسائل داشته باشند تا به هنگام پسروی و پیشروی در مسیرشان و 

 (.93-93: 7933اعمال تغییرات الزم، قوی عمل کنند )ونک، 

رهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ در پژوهش نیسانی و گاس نیز که به مطالعۀ رویکرد کشو

گرایی رشتهها قبل نیز از رویکرد میاناقتصادی پرداختند، نشان داده شد که این کشورها از مدت

 اند. آن هم به دالیلی مانند:حمایت کرده

 ای غالباً نیازمند خالقیت است؛ رشتهدانش میان -

 کند؛هم میها زمینۀ ایجاد قلمروهای جدید علمی را فراترکیب رشته -

 شود؛های علمی میآشنایی با دو یا چند رشتۀ علمی موجب شناخت و واکاوی خطاهای طرفداران رشته -

 ها استفاده شود؛رشتهکند از میانوجود موضوعات تحقیقی ارزشمند بینابینی اقتضا می -

 کند؛ای زمینۀ تحقق آرمان شناخت را فراهم میرشتهدانش و پژوهش میان -

های جدید فکری ای زمینۀ انعطاف بیشتری را بین پژوهشگران در سرزمینرشتهرویکرد میان -

 کند؛مشابه ایجاد می

شود و به های تخصصی میهای ارتباطی بین رشتهای موجب زدودن شکافرشتهمطالعات میان -

 رساند؛تر یاری میبسیج منابع عظیم فکری در خدمت عقالنیت و عدالت اجتماعی وسیع

ای را در دفاع از رشتههای پراکنده، محققان میانای با برقراری پیوند بین رشتهرشتهنمطالعات میا -

 (.7933رساند )دهشیری، آزادی نظری )دانشگاهی( یاری می

قدری واضح است که ای امروزه بهرشتهگیری مطالعات میانضرورت شکلتوان گفت بنابراین می

 ای را اجباری کرد.رشتهتوان مطالعات میانا میآیگیرد که حتی این سؤال در ذهن شکل می
اند، مشی خاصی تبدیل شدهای به خطرشتهدر پاسخ باید گفت اگرچه امروزه مطالعات میان

هایی که آگاهانه ای صادر کرد؛ زیرا اغلب تالشتوان دستور ورود آن را به هر حیطهحال نمیبااین

های مختلف شده به شکست انجامیده است؛ خواه ظاهری مینهای به زرشتهمنظور ورود رویکرد میانبه

شود و خواه در های پژوهشی که به افراد داده میباشد و تنها برچسب آن بخورد، مثالً در پیشنهاد

شود. پژوهشگران این باور تقویت شود که پرداختن تنها به یک رشته دانش حقیقی محسوب نمی

های آید که آمیزشندرت پیش میای باید گفت بهرشتهکرد میانرغم ضرورت اتخاذ رویهرحال علیبه

ها به موفقیت ختم شود. البته در مواردی هم دیده شده که آن دسته از اجباری در میان دانش

کنند )مثالً آن را در فهرست ای میرشتههای پژوهشی که پژوهشگران را ترغیب به مطالعات میانبرنامه

دهند(، بسیار موفق نویسند و سپس در قالب پیشنهاد به پژوهشگر ارائه میون میعنوان قانوظایف و به

 (.737: 7933بوده است )ونک، 
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 ایرشتهمیان مطالعات خاستگاه و گیریشکل تاریخچۀ

دد، اما ریشه و خاستگاه آن مشخص نیست. گرای به اوایل قرن بیستم بازمیرشتهظهور واژۀ میان

دهند که این واژه را برای اشاره به برخی اولین کاربرد آن را به شورای پژوهش علوم اجتماعی نسبت می

(. 7333ساخت )فرانک، محور این شورا را به هم مربوط میکار گرفت که تقسیمات رشتهپژوهشی به

های های آموزش عمومی، برنامهای را در جنبشرشتهت میاننظران، سرآغاز مطالعابرخی دیگر از صاحب

دانند و برخی نیز به وجود آمدند میپایۀ مشترک و ادبیات تطبیقی که در اوایل قرن بیستم به

اشاره دارند. اما برخی  7333و  7393های ای مانند مطالعات آمریکا در دههگیری مطالعات منطقهشکل

آغاز  7333های دهۀ سازند که در سالور در علوم و فناوری را برجسته میمحهای مسئلهدیگر فعالیت

ای اشاره رشتهعنوان نقاط آغازین میانبه 7313و  7313های ای نیز به تجارب آموزشی دههشد و عده

توان گفت خاستگاه هرحال می(. به31- 33: 7931به نقل از رپکو،  3333aدارند )تامسون کالین، 

ای رشتهای حول چهار دریافت اصلی شکل گرفته است. اول به زمینۀ فلسفی میانرشتهانمطالعات می

رومی دارد. دومین دریافت بر آن -های برخاسته از تفکرات کالسیک یونانیگردد که ریشه در ایدهبازمی

 شدن،گرایی و تخصصیویژه تخصصهای جدید دنیای مدرن بهاست که مواجهۀ آموزش عالی با چالش

گردد که ایدۀ رشتگی است. سومین دریافت به این نکته بازمی ایرشتهمیان مطالعات گیریزمینۀ شکل

ای نیست و درواقع این دو با هم شکل رشتهتر از ایدۀ رویکرد میانهای علمی خیلی قدیمییا رشته

رباز پیشگام تغییر در ای از دیرشتهاند. درنهایت چهارمین نکته بیانگر آن است که رویکرد میانگرفته

 ها وجود داشته است.آموزش عالی بوده و بنابراین در کشمکش

ای یاد رشتهگیری مطالعات میانعنوان نقاط عطف در شکلای از وقایع بهتوان از مجموعهدر کل می

 گردد و دومی به انقالب فرهنگیکرد. اولین تحول به جنبش آموزشی مربوط به اوایل قرن بیستم برمی

شود. جنبش آموزش عمومی که بعد از جنگ و اصالحات آموزش عالی مربوط می 7313های دهۀ سال

وتربیت آمریکا را در آن جهانی اول به وقوع پیوست، پاسخی بود به چندین مسئله که فرهنگ و تعلیم

وزش عمومی توان به نبود میل و همچنین زوال انسجام آمزمان احاطه کرده بود. از جملۀ این مسائل می

ای که به جنبش آموزش عمومی جان بخشید. در قلب جنبش آموزش (؛ فلسفه7337اشاره کرد )بویر، 

ای نهفته بود؛ بنابراین دو برداشت متفاوت از مطالعات رشتهگرایی آزاد، ایدۀ رویکرد میانعمومی و انسان

های کالسیک و غیرمذهبی گرا. رویکرد سنتی بر ایدئالای وجود داشت: سنتی و عملرشتهمیان

گرا بر مسائلی تأکید داشت که از دیرباز )سکوالر( آموزش و فرهنگ آزاد تأکید داشت. اما رویکرد عمل

گیر جامعه بودند. با وجود این، هر دو برداشت دربارۀ آموزش عمومی، یک نقطۀ اشتراک داشت که دامن



73        هاای، موانع و بازدارندهای: ملزومات توسعهرشتهمطالعات میان 

(. یعنی 13: 7931به نقل از رپکو،  3333a، تمام اجزای آن نشانگر یک کل منسجم بود )تامسون کالین

 شود.ای به موضوعات دیده میرشتهنگری که در رویکرد میانجانبههمان ایدۀ همه

پس از جنگ جهانی، جنبش اصالحی دیگری در عرصۀ آموزش عمومی شکل گرفت که آغازگر آن 
. این گزارش فراخوانی برای هاروارد با عنوان آموزش عمومی در یک جامعۀ آزاد بود 7333گزارش سال 

های علوم انسانی اروپایی بود. با توجه یک برنامۀ درسی آموزشی مبتنی بر سنت علوم طبیعی و نوشته
ای درسی متشکل از دانش، به پیشینۀ فاشیسم و کمونیسم، حامیان این جنبش قصد داشتند برنامه

ای آزادی و دموکراسی تنظیم شده ههای مشترکی تدوین شود که حول محور ایدئالعقاید و ارزش
طور خالصه تالش شد که یک ایدئولوژی ملی در مقابل کمونیسم در دورۀ جنگ سرد تقویت باشد. به

 (.19: 7931به نقل از رپکو،  7331شود )بندر، 
با تالقی سه تحول عمده شدت یافت که  7313های دهۀ های علمی در سالهمچنین انتقاد از رشته

ورسوم اجتماعی. ترکیب این از: جنگ ویتنام، انقالب دانشجویی و تغییرات عمده در آدابعبارت بودند 
سه تحول مانند کاتالیزور عمل کرد و حاصل آن بروز تفکر جدیدی در این زمینه بود که دانشگاه باید 

 (. تفکر جدید، خواهان اصالحات رادیکال در7313ویل، چگونه رفتاری با جامعه داشته باشد )می

گرایانه از های علمی سنتی برای ایجاد مفاهیم کلدانشگاه، و یکی از عناصر محوری آن حذف رشته
به نقل از رپکو،  3333تر باشد )وینگارت، آموزش بود؛ یعنی آموزشی که به مسائل علمی زندگی نزدیک

رابودن و درگیرشدن گای بود که از عملرشته(. این موضوع بیانگر ویژگی دیگری از ایدۀ میان19: 7931
 آن با مسائل زندگی واقعی حکایت دارد.

های اجتماعی بزرگ و شان از توصیف جنبشهای علمی و تحقیقات تولیدیدرواقع، رشته
اند از: ها عبارتها و کشمکشهایی که ویژگی آن دوره است، ناتوان یا غافل بودند. این جنبشکشمکش

، جنبش ضد نژادپرستی و جنبش حقوق زنان. از نظر جنبش حقوق مدنی، جنبش ضدامپریالیستی
ها برای فهم، مواجهه های علمی در راه کاوش آنعلمی جوان آن نسل، رشتهدانشجویان و اعضای هیئت

شدند ربط یا حتی منعی برای حصول آن موضوعات محسوب میها، بیمسائل بزرگ آن زمان و حل آن
عنوان یک اصطالح ای بهرشته(. در مقابل، رویکرد میان13: 7931به نقل از رپکو،  3337)کاتز، 

ای گر نشانگر اصالح، نوآوری و پیشرفت، و آغوش باز دانشگاه در برابر عامهای و ارزشمند و تعدیلبرنامه
های جدیدی از جمله ، حوزه7313های دهۀ بود که تاکنون در حاشیه قرار داشت. رادیکالیسم سال

فریقایی، مطالعات زنان، مطالعات قومی و تعاریف جدیدی از فرهنگ و سیاست را مطالعات آمریکاییان آ
ها به روال عادی های اجتماعی فروکش کرد و دانشگاهکه کشمکش 7313تولید کرد. اما در اواخر دهۀ 

 (.13: 7931ای هم ضرورت کمتری یافت )رپکو، رشتهبرگشت، تقاضا برای رویکرد میان

ای رشتههای میانشاهد نوعی افول در تالش 7313اطرنشان کرد که در طول دهۀ تامپسون کالین نیز خ

ایم. او این پدیده را شکستی برای گرایی در آموزش شاهد بودهو بازگشت به اشکال بیشتر متمرکز رشته
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و ای بوده های نهادی و موانع روشی و رشتهکند که ناشی از محدودیتای قلمداد میرشتهمطالعات میان

ای شاید رشتههای میانای را متوقف کرده است. گمان وی بر این است که کاهش تالشرشتههای میانگام

دهی آموزش باشد که فاصلۀ میان این دو دهی تحقیق و سازمانمرتبط به مشکالت انسجام بین سازمان

ای در دانشگاه رشتهن( تبیین شده است. تمایالت شدیدی که به نفع آموزش میا7313) 7مقوله توسط روی

رغم آنچه ترتیب، بهتدریج فروکش کرد. بدینبه 7333بروز یافته بود، طی دهۀ  7313و  7313های طی دهه

ای ای درصدد آن نبود که جای آموزش رشتهرشتهمخالفان واهمۀ آن را داشتند، تجربیات آموزش میان

ای مسئلۀ همزیستی بین رشتهشگاهی میانهای دانکالسیک را بگیرد. با وجود این، واردکردن درس

 (.13- 13: 7933ای را پدیدار ساخت )رژکوله، رشتههای میانای و آموزشهای رشتهآموزش

 خارجی مطالعات در ایرشتهمیان رویکرد

که با حمایت لیگ  3«37محور در قرن ای و دانشگاه تحقیقرشتهمیان»در تحقیقی با عنوان  -

انجام  3و توسط دکتر ورنلی 9دانشگاه مهم در دنیا 33های اروپایی یعنی بیش از شگاهای دانرشتهمیان

سوی که به 37های قرن ای و خاستگاه آن و حکمرانی دانشگاهرشتهگرفت، موضوع رویکرد میان

محور اروپایی یا لیگ های تحقیقکنند، مطرح شد. انجمن دانشگاهشدن حرکت میایرشتهمیان

ها هستند. همچنین های اروپایی، متعهد به ارتقای اثر تحقیقات در دانشگاهای دانشگاهرشتهمیان

های دانشگاهی و رویکرد انداز متوازنی از تکمیل رشتهمتعهد به توسعۀ چشم LERUهای دانشگاه

 3اند.ای در جامعۀ علمی شدهرشتهمیان

 7طور که در نمودار اره شده است. همانای اشرشتهدر بخشی از این مطالعه، به فرایند تحقق میان

شود، سپس مروری بر ادبیات موضوع، ای از یک موضوع و سؤال تحقیق آغاز میآمده است، تحقیق رشته

ها و تحلیل و تفسیر و در آخر به نتیجه و انتشار آن اختصاص دارد. حال آوری دادهطراحی تحقیق، جمع

شود، ای از موضوع و پرسش تحقیق شروع میفرایند تحقیق رشته مانندای رشتهآنکه فرایند تحقیق میان

شود و گیرد. سپس فهم جدید حاصل میاما بعد از آن مروری بر ادبیات یکپارچه و منسجم شکل می

 ای است.گیرد. مراحل بعدی مانند تحقیقات رشتهبراساس آن طراحی تحقیق صورت می
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 ایرشتهای و میانرشته فرایند تحقیق در رویکردهای   7تصویر 

 
، LERUای از منظر رشتههای توسعۀ چنین دیدگاهی دربارۀ رویکرد میانترین چالشاما یکی از مهم

است. درواقع تسهیل، حمایت و آموزش و  University Governanceها یا موضوع حکمرانی دانشگاه
ها آن است که حکمرانی دانشگاه ها مشکل مهمی است. اولین هدفای در دانشگاهرشتهتحقیق میان

وسیله بتواند شرایط بهتری را در رهبری و حمایت از محققان در تمامی سطوح شغلی انجام شود و بدین
سیستم دانشگاهی فراهم کند. رویکرد حکمرانی چه از باال به پایین و چه از پایین به باال باشد، اهمیت 

ای رشتهمیان مطالعات هبرد و طراحی توسعۀ محیط نهادیدر مأموریت و را LERUهای دارد که دانشگاه
 درنظر گرفته شده است: LERUهای بنابراین در این راستا چندین هدف برای دانشگاه ؛تالش کنند

 ها؛عنوان هستۀ تجارت در دانشگاهای بهرشته. تأسیس رویکرد میان7
ای شکل گرفته و رشتههای میانکاریها همهایی که احتماالً در آن. شناسایی و حمایت از حوزه3

 به خلق دانش نوین منجر شده است؛
 ای در آموزش؛رشتهسازی زمینۀ مطالعات میان. آماده9
 ای؛رشته. ایجاد نسل محققان بعدی در رویکرد میان3
 ای و ارتقای سیستم آن.رشته. تشویق و حمایت از فرهنگ میان3

اند؛ برای مثال، وولی، ای پرداختهرشتهالعۀ رویکرد میانپژوهشگران در تحقیقات متعددی به مط
ای در رشتههای میان( به بررسی عوامل مرتبط با مشارکت در پژوهش3373) 7سانچز، تروپین و مارسیو

ها نشان داد های تحقیق آنمیان دانشمندان و محققان علوم اجتماعی استرالیا پرداختند. نتایج و یافته

_____________________________________________________________ 
1. Woolley, Sa´nchez, Turpin & Marceau 
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طور مثبتی با مشارکت در پژوهش های شغلی پژوهشی بهبه طول و تنوع فرصتکه عوامل مربوط 
 دهد.طورکلی مشارکت را افزایش میهای خارجی نیز بهمرتبط است. تجارب کاری در استرالیا و دانشگاه

شدن برای آیندۀ آماده»( در پژوهشی با عنوان 3379) 7برایدل، رایلینگ، کاردیلو، آریا و هینوجوزا
ای پرداختند. نتایج تحقیق رشتهکار در حوزۀ میانبه بررسی دیدگاه پژوهشگران تازه« ایرشتهمیان

ای ابزار مؤثری در حمایت از رشد و توسعۀ پژوهش رشتهها نشان داد مشارکت در مطالعات میانآن
علمی را از ها و تجارب اعضای هیئت( نیز در پژوهشی زمینه3379) 3ای در آینده است. الورشتهمیان

های دانشی، ای بررسی کرد و از ماهیت مسائل پژوهشی و مالحظۀ شکافرشتهانجام پژوهش میان
طور مکرر با چالش مواجه ای در میان اعضای گروه سخن گفت که بهتجارب و هنجارهای رشته

لیا را ( در پژوهشی نگرش جامعۀ مدیریت و علوم اکوسیستم استرا3373) 9شوند. کنیجر و اسیچتمی
ها نشان داد انگیزۀ افراد برای مشارکت های آنای بررسی کردند. یافتهرشتهبه مشارکت در پژوهش میان

ای، کار ای به موضوعاتی مانند یادگیری، کسب تجربه، گسترش شبکۀ حرفهرشتههای میاندر پژوهش
ها، دسترسی به دهراستابودن با اهداف پژوهشی محقق، دسترسی به داروی موضوعات مختلف، هم

گردد که هزینۀ تحصیلی( و موفقیت در انتشار و چاپ بازمیحمایت مالی، ارتقای پژوهانه )کمک
ای بودند. رشتهترتیب دارای بیشترین تا کمترین انگیزه برای مشارکت و همکاری در پژوهش میانبه

ای شامل رشتهطالعات میانها نشان داد موانع کلیدی در مشارکت پژوهشگران در مهمچنین نتایج آن
 کنندگان است.ای و فاصله از دیگر شرکتهای مؤسسهمحدودیت مالی و زمانی، محدودیت

های آمریکا و ای در دانشگاهرشته( به بررسی رابطۀ بین واردکردن تحقیق میان7313روی )
نند، پرداخت. او کای را به یکدیگر مرتبط و متصل میرشتههای میاناصالحات آموزشی که دیدگاه

ای سخاوتمندانه گونهبه 7333تا  7313های ای بین سالرشتههای تحقیقاتی میاندریافت که پروژه

سوی حل مشکالت جهت کردند که تحقیقات بهاند؛ چرا که این انگیزه را ایجاد میتأمین مالی شده
ای در مراکز دانشگاهی آمریکا همراه رشتهیافته است. این امر با افزایش فراوان واحدهای تحقیقات میان

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 

های وده است. در قلمروهای مورد مطالعه، اصالح برنامهآن است که تأثیرات این واحدها بسیار ناچیز ب
های های آموزشی نیز بسیار نادر است و تنها قلمروهای جدید مطالعاتی به عرصهتحصیلی و روش

 (.13-11: 7933آموزش دانشگاهی اضافه شده است )رژکوله، 

_____________________________________________________________ 
1. Bridle, Vrieling, Cardillo, Araya & Hinojosa 

2. Luo 

3. Keniger & Specht 
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 ایران دانشگاهی نظام در ایرشتهمیان مطالعات
ای در محافل علمی ایران و پیشنهاد تصویب آن رشتهش دانش میانگیری ایدۀ گسترپس از شکل

ای در وزارت علوم، در سال رشتهدر قالب برنامۀ چهارم توسعۀ کشور، طرح تأسیس مطالعات میان
ای از مطالعات عنوان یک راهبرد اصلی مورد توجه واقع شد. هدف از این طرح، تدوین مجموعهبه 7933
ریزی و ترتیب، برنامهر پاسخگویی به نیازهای نوپدید کشور عنوان شد. بدینمنظوای بهرشتهمیان

ای، در دستور کار وزارت علوم و رشتههای میانای برای طراحی و تدوین رشتهاقدامات پردامنه
پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت. رویکرد مسلط در طرح تدوین برنامه و 

های نامهای نیز براساس دانش و تجارب استادان مدعو، ملهم از چارچوب و آیینرشتههای میانسرفصل
شورای گسترش آموزش عالی و پژوهشکده بود؛ بنابراین ایجاد بخش مجزایی در پژوهشکدۀ مطالعات 

ای، شروعی رشتهفرهنگی و اجتماعی و تمرکز معاونت فرهنگی وزارت علوم بر موضوع مطالعات میان
های وزارت داد که این طرح درمجموع سیاستی در این حوزه بود و همچنین نشان میبرای کار عمل

 مورد توجه و حائز اهمیت است. 7933تا  7933های علوم طی سال
شکل داد و  7931را در سال  ایپژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، کمیته بنابراین

 و استادان با همکاری و کشور اجرایی هایدستگاه تنوعم و نیازهای جدید شناسایی آن را مأمور

 و اداری دستگاه 93 با ابتدا این اساس، بر کرد. دانشگاهی جدید هایرشته معرفی برای پژوهشگران

 هادانشگاه محققان یا با قراردادهایی سپس و شد مکاتبه شانتخصصی نیازهای اعالم برای کشور اجرایی

 ارشد کارشناسی مقطع دو در -خود  خاص هایسرفصل و دروس با -ای رشتهمیانمطالعات  تعریف برای

رشتۀ  333 به بعدها پرداخت و ایرشتهمیانرشتۀ  733 تعریف ابتدا به کمیته این دکتری منعقد شد. و

 در آن فعالیت نتایج و بود فعال 7933 سال تا کمیته این .رسید مطالعاتی حوزۀ 73 در ایرشتهمیان

 دانشگاه آموزشی ریزیشورای برنامه در بعد مدتی گرفت. قرار کشور عالی آموزش گسترش ورایش اختیار

که  بودند دانسته ایرشته را ایرشتهمیان هایرشته که شد تصویب زمینه این در اینامهآیین نیز تهران

 انتخاب شود دیگر تهرش دو یا یک قلمرو از آن مواد بقیۀ و یک رشته قلمرو ها درآن درسی مواد بیشترین

 (.7/3/7931تهران،  بود )دانشگاه ها بیان شدهرشته این اجرای و چگونگی تصویب ادامه در و

توسط « ای در علوم انسانیرشتهمطالعات میان»پژوهشی -شایان ذکر است فصلنامۀ علمی

امه آمده که شود. در اهداف این فصلنپژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر می

ویژه های مختلف حوزۀ علوم انسانی بههای تجربی، عملی و نظری رشتهدرصدد است تا در بین پژوهش

ای رشتهعلوم اجتماعی و آموزش عالی فضای گفتمانی ایجاد کند و در ترویج و غنای علمی دانش میان

پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی  انتشارات .و همچنین تفسیر و رفع مسائل جامعۀ معاصر گام مؤثری بردارد

صورت ترجمه یا تألیف به چاپ رسانده ای بهرشتههای متعددی را در حوزۀ میانو اجتماعی نیز کتاب

 ها و مقاالت در پیوست دوم و سوم این گزارش آمده است.است. فهرست کتاب
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های مستمر کمیتۀ و تالش 7933ها و اقدامات متعدد از تابستان رغم اعمال سیاستحال و بهبااین

ها استقبال درخوری به عمل نیامده و دهد از تأسیس این رشتهراهبری این طرح، اکنون نتایج نشان می

 اند.کار گرفته نشدهها بههای آموزشی و درسی دانشگاهشده نیز در برنامههای طراحیرشتهمیان

 داخلی مطالعات در ایرشتهمیان مطالعات
مطالعۀ »( با نظارت طاهره روشندل اربطانی در پژوهشی با عنوان 7933سید حسین حسینی )

« ای در دانشگاه تهرانرشتههای میانهای آموزشی و پژوهشتطبیقی و پیشنهاد مدل اجرایی توسعۀ برنامه
ای بیش از اینکه به ساختارهای دانشگاه بستگی داشته رشتههای میانها و پژوهشنشان داد که برنامه

علمی و پژوهشگران پروژه متکی است و ساختارهای دانشگاهی در این های اعضای هیئتویژگیباشد، به 
های آموزشی های این پژوهش نشان داد ساختارهای گروهگر دارند. یافتهمیان بیشتر نقش تسهیل

ی هاها به انجام پژوهشای هستند. همچنین تشویق گروهرشتههای میانترین ارکان تقویت پژوهشمهم
 های مالی و اعتباری انجام پذیرد.های گوناگونی مانند مکانیسمای ممکن است از طریق مکانیسمرشتهمیان

ها در طور توضیح داده شده که با توجه به درآمدنداشتن گروهمالی این در این پژوهش، مکانیسم
گیرد، موزشی قرار میهای آشرایط کنونی و اینکه درآمدها مستقیم در اختیار دانشکدۀ متبوع گروه

ای، تمرکز بر های رشتهجای فعالیتآید؛ بنابراین اگر بهها پدید مینوعی احساس شکست در گروه
تری های ملموسهایی که دارای محصوالت و خروجیای باشد، یعنی فعالیترشتههای میانفعالیت

تعبیه شود که ابتدا درآمدها به  های مالی به نحویهستند و همچنین از طریق دانشگاه، مسیر مکانیسم

ای دانشکدهگروهی و میانها تعلق گیرد، احتمال همکاری میانها و سپس بخشی از آن به دانشکدهگروه
های کنندۀ گروههای اعتباری و تشویقبیشتر است. راهکار دیگر مورد نظر این پژوهش، مکانیسم

ای، امتیازهایی رشتهورت انجام تحقیقات میانآموزشی است. در این راهکار، پیشنهاد شده که در ص
های پژوهشی درنظر گرفته شود و هرچه فاصله میان دو رشتۀ همکار بیشتر برای ارتقای اعضای گروه

 باشد، امتیاز بیشتری نصیب مجریان پژوهش شود.
یا همان  ای از منابع گروهدر این پژوهش، راهکارهای دیگری از جمله ایجاد مراکز ماتریسی و خزانه

های ترین مدلسنترها پیشنهاد شده که مشتریانی در خارج از دانشگاه دارند که یکی از موفق
هایی مانند دانشگاه آلبورگ دانمارک است. راهکار دیگر، تشویق ای در دانشگاهرشتهدرآمدزایی میان

های متنوع است که ههای مختلف آموزشی و دانشکدکردن استادان و گروهای از طریق دخیلرشتهمیان

 شود.ها میموجب تعامل بیشتری میان دانشکده
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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ها و غیره است. این توصیه نیز عالوه بر افزایش وسط سمینارها، کارگاهمذکور، افزایش سطح تعامالت ت
 ها آشنا سازد.ها و رشتهتواند دانشجویان را با سایر دانشکدهدروس اختیاری، راهکار دیگری است که می

در پژوهش مذکور نیز به مأموریت دانشگاه تهران و اهمیت تغییر آن توجه شده و پیشنهاد شده که 
های دانشگاه تهران مانند پردیس البرز یا ارس یا کیش به مطالعات کم یکی از پردیسدست مأموریت

کنند و به پژوهش و کارآفرینی محور عمل میها آموزشای اختصاص یابد؛ زیرا این پردیسرشتهمیان
گانۀ های ششها، دپارتمانتوجهی ندارند. همچنین توصیه شده که در ذیل هریک از این پردیس

 (.7933در ساختار پردیس گنجانده شود )حسینی،  3ای مانند تصویر رشتهمیان
 

 
 های دانشگاه تهران( درمورد ساختار پردیس7933مدل پیشنهادی پژوهش حسینی )   1تصویر 

 

ای رشتهاش، برمبنای ادبیات و منابع موجود تعریفی از مطالعات میاندانشگر در بخش اول مطالعه
ای مورد نظر نویسنده بوده است. اول اینکه رشتهاست. چند نکته در تعریف مطالعات میان ارائه پرداخته
ای از رشتهگروهی کامالً متفاوت است. دوم تمایز مطالعات میان ای با مفهوم کاررشتهرویکرد میان

ای است. در ای و مطالعات فرارشتهرشتهای است. نکتۀ سوم تمایز بین مطالعات میانمطالعات چندرشته
ای اشاره رشتهدرمورد مطالعات میان IM9و  NAE7 ،NAS 3این مطالعه به آخرین تعریف مورد توافق 

ها انجام شود که در آن، ائتالف شده است. براساس این تعریف، تحقیقی که توسط افراد یا گروه
ا چند رشته یا بدنۀ تخصصی علم ها از دو یها، مفاهیم یا نظریهها، ابزارها، نگرشها، روشاطالعات، داده

ها خارج از حیطۀ یک رشتۀ صورت گیرد و به ارتقای بنیادی فهم یا حل مسائل نائل آید که حل آن
 ای است.رشتهخاص یا یک روش تحقیق مشخص باشد، یک مطالعۀ میان

_____________________________________________________________ 
7. National Academy of Engineering 

3. National Academy of Sciences 

9. Institute of Medicine 



     73    ای در جهان و ایرانرشتهفصل دوم: مطالعات میان 

ای رشتهانای در کار تحقیقاتی، ارزیابی میرشتهدر بخش دیگر این مطالعه به ارزیابی رویکرد میان
یک محقق، تیم تحقیقاتی یا یک مجلۀ علمی توجه شده است. در بخش سوم این مطالعه نیز نویسنده 

ای در ریاضیات پرداخته و پس از بیان تاریخ علمی آن، مطالعات رشتهبه بررسی مطالعات میان
 7کند.ای در ریاضیات ایران را مرور میرشتهمیان
اصغر قاسمی نوشتۀ علی« ای در رشد و توسعۀ علوم انسانی کشوررشتهنقش و جایگاه مطالعات میان»

ای در علوم انسانی به چاپ رسید. رشتهو در فصلنامۀ مطالعات میان 7933و راضیه امامی میبدی در سال 
های ای، از مصاحبهرشتهها دربارۀ مطالعات میاندر این مقاله، پس از مروری بر تعاریف و نظریه

 نظر و خبره استفاده، و مضامین و مفاهیمی استخراج شد.منظور پرسش از هفده صاحبند بهساختمنیمه

ای رشتهاند. مفهوم میانهای علوم انسانی یا حوزوی بودهشوندگان دارای تحصیالت رشتهمصاحبه
ان شوندگهای آخرین عوامل از منظر مصاحبهعنوان عاملی برای رشد و توسعۀ علوم انسانی در ردهبه

 درای نقش چندانی رشتهتوان گفت مطالعات میانها میقرارگرفته است؛ بنا بر این یافته
توسعۀ مطالعات  زمانی که ندارند. همچنین مطابق نتایج، تا کشور های علمیگذاریسیاست

که  انتظار داشت تواننمی نشود، حکومت و مردم مشکالت و جامعه نیازهای به معطوف ایرشتهمیان

 .(7933کند )قاسمی و امامی،  رشد کشور در اجتماعی و انسانی علوم شدان
ای به قلم رضا عنوان مقاله« ها در آموزش عالی؛ عوامل و الزاماتایرشتهگیری و توسعۀ میانشکل»

در فصلنامۀ مطالعات  7937مهدی استادیار پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی است که در سال 
ای رشتهعلوم انسانی به چاپ رسید. در این مقاله، به عوامل و الزامات پیشبرد ایدۀ میان ای دررشتهمیان

 هادانشگاه بارز نقش و هارشتهمیان و هافعالیت اهمیت به توجه باتوجه شده است. نویسنده معتقد است 
ای به شرح زیر تهرشهای میانها و رشتهگیری و موفقیت فعالیتها، الزم است عوامل شکلتحقق آن در

 :دانشگاهی واقع شود و عالی آموزش نظام مدیران مورد توجه رهبران و

های اجرایی مؤثر، منابع مالی مناسب، آمادگی و حمایت نهادی قوی، مراقبت از تشکیل و ایجاد گروه
ی وسوای به سمترشتههای میانگری(، راهبری فعالیتایای )ایجاد فضای حرفهسازی حرفهجریان

 ها.شناسی و اشراف عمیق به قواعد و نگرشگشایی و توسعۀ پاسخ به نیازها، توسعۀ معرفتمسئله
ها فراهم شود. این شرایط به تحقق الزامات گسترش همچنین باید شرایطی به شرح زیر در دانشگاه

 شود:ها منجر میای در دانشگاهرشتههای دانشگاهی میانها و رشتهو توسعۀ فعالیت

 ای در نظام دانشگاهی؛رشتههای پژوهشی میانهای فعالیتشناسی و رفع موانع و محدودیتآسیب .7

ها برای توسعۀ ای و حمایت از آنرشتههای علمی با نگرش میان. توسعه و بهسازی استادان گروه3
 ای؛رشتههای میانفردی و ایجاد باور برای طراحی و انجام فعالیت

_____________________________________________________________ 
 دسترس است:در زیر  نشانیدر  متنفایل این . 7

http://sharif.ir/~daneshgar/Papers/Farhangestan-Olum/Farhangestan-89-9-10.pdf 

http://sharif.ir/~daneshgar/Papers/Farhangestan-Olum/Farhangestan-89-9-10.pdf


33        هاای، موانع و بازدارندهای: ملزومات توسعهرشتهمطالعات میان 

های مشترک ها و برنامهاندازی فعالیتمنابع مالی مورد نیاز برای طراحی و راه . ارائۀ تسهیالت و9

 ها، دولت و صنعت؛ها، دانشگاهها، دانشکدهبین گروه

 ها؛ای و دستاوردهای آنرشتههای میان. حمایت مادی و معنوی از طراحی و اجرای فعالیت3

ای در رشتهای و میانهای رشتهفعالیت. طراحی و تدوین برنامۀ راهبردی و گسترش و توسعۀ 3

 ها و موارد دیگر.دانشگاه

علمی به قلم سید عبداالمیر نبوی، عضو هیئت« شناختیای و تکثر روشرشتهمطالعات میان»

نوشته شده و در فصلنامۀ مطالعات  7933پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در سال 

 مطالعات سانی چاپ شده است. نویسنده در این مقاله پس از مروری بر تاریخچۀای در علوم انرشتهمیان

کند: توصیفی و ای در ایران را مطرح میرشتهمیانمطالعات ای، دو چالش مهم درمورد رشتهمیان

یابند که مطالعات خصوص وقتی بروز میها بهای. از نظر وی، این چالشرشتهبودن دانش میانهنجاری

 کنش به درنهایت ایرشتهمیان آموزش و پژوهش چرا که خورد؛می پیوند سیاسی امر با ایشتهرمیان

 از که اخالقی و مواضع سیاسی ما کشور در که است حالی در این شود.می منجر اجتماعی و سیاسی

 شکل به ندرتبه شود،می هایشان دیدهصحبت و هاپژوهش در دانشگاهی استادان از بسیاری سوی

 که آن است به معطوف ایرشتهمیان دانش .شودمی منتهی پیشرو سیاستی یا سیاسی کنش از عناداریم

 دانش از انتظارات این همۀ اما دهد، چندبعدی پرورش و گرااخالق پذیر،مسئولیت شهروندانی

 دو اینجا در باشد. شده محقق پیش از ایرشتهشرایط میان که شد خواهد محقق وقتی ایرشتهمیان

 برای را آموزشی و پژوهشی هایگروه ها ورشته باید کسی آنکه چه آید: نخستمی پدید اساسی چالش

 تصمیمی، چنیناجرای  صورت در اینکه دوم و آورد؛ هم خاص گرد موضوع یا مسئله یک بر تمرکز

 حاضر شتۀنو کرد؟ تأکید جلوگیری روشی ومرجهرج از و روشی بود تکثر شاهد عمل در توانمی چگونه

 که کنونی وضع در دلبخواهی باشد. امری تواندنمی ایران در ایرشتهمیان مطالعات که است آن بر

 خاص شیوۀ پژوهشگری هر که وجود ندارد توجیهی است، نرسیده کفایتبه ایرشتهمیان نظری مطالعات

است.  وقوع حال در عمل در اکنونهم چیزی که کند؛ دنبال ایرشتهمیان آموزش و مطالعه در را خود

 متعددمطالعات  تعریف رغمبه است. نیز صادق ایرشتهمیان هایآموزش خصوص در موضوع این

 یا وجود باب در البته که -ای رشته نگرش دلیلبه ها،آن درسی هایسرفصل تدوین و ایرشتهمیان

 مشغول افراد اختیار در مشخصی ابزار کمتر -است  تأمل فراوان و بحث جای ای نیزرشته نظریۀ فقدان

 پیوندهای ایجاد برای هاآن از بتوانند استادان هم و هم دانشجویان که ابزاری دارد؛ قرار حوزه این در

 نیازمند ایرشتهمیان مطالعات کهدرحالی که شودمی ناشی کنند. مشکل از آنجا استفاده ایرشتهمیان

 هاگروه رسدمی نظرهمچنین به .نداریم ایرشتهمیان ظریۀن یک حتی است، ما مکمل و رقیب هاینظریه

 همکاران با برخورد در را علمی تواضع که دارند نیاز چیزی هر از بیش امروز ایران، های علمیانجمن و

 رقیب، بلکه علمی هاینظریه و رویکردها نقد کنارگذاشتن معنایبه نه علمی تواضع این خود بپذیرند.
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 درستی حظی از بهره و نیز همکاران دیگر پاسخ شاید که است منطقی احتمال این به ندادتن معنایبه

 .(7933کرد )نبوی،  باز آن برای جایی خود تحلیل در بتوان لزوم صورت در و باشد برده

طور مستقیم به این موضوع مرتبط ای که بهرشتهفهرستی از تمامی مقاالت میان 3در پیوست 

 است، آمده است.
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 ایرشتهمیان شناسیریشه
 DISCIPLINE یا رشته

یعنی  dscipleآید که به معنای می disciplus( از ریشۀ التین discipline« )دیسیپلین»واژۀ انگلیسی 
ها به پیروی از رفتار و ساختن آنبعپژوهان و تاآموزش دانش»توان آن را مترادف با شاگرد است و می

معنای را به« دیسیپلین»توان دانست. در تعریف دیگر می« اعمال درست همراه با راهنمایی و تمرین
یک موقعیت »یا « نظم موجود در میان افراد تحت فرمان»یا « سیستمی از قوانین حاکم بر رفتار»

طور ذاتی، بخشی از ادراک ما را دانست؛ زیرا به« ترفتار و اعمال درس»و « نظم»با هدف حفظ « آموزشی
جای بیشتر به 7های سنتی(. در ادبیات نظری، اصطالح رشته3333دهد )هریس، تشکیل می« انضباط»از 

توان از رشته ارائه داد، شاید همان تعریفی باشد که از منظر ترین تعریفی که میرود. سادهکار میرشته به
و درسی در فضاهای سازمانی و آموزش عالی مطرح است: رشته یعنی ساختارهای  ریزی آموزشیبرنامه

ای مشخص از مسائل و طور تاریخی و متعارف، حول مجموعهای از دانش که بهیافتهمنظم و سازمان
 (.33: 7931موضوعات مانند فلسفه، تاریخ، الهیات و فیزیک متمرکز است )خورسندی، 

، اصطالح دیسیپلین به شاخۀ خاصی از یادگیری یا حجمی از دانش بنابراین در محیط آکادمیک
شناسی یا تاریخ، یعنی همان رشته اشاره دارد. از نظر ماری تیلر هابر و شروین پی مانند فیزیک، روان

هر رشته تاریخ فکری و تناقضات موضوعی و روشی دارد و جامعۀ محققان آن رشته، ( »3333موریل )
شوند. این وسیلۀ چند عامل از یکدیگر متمایز میها بهرشته«. ها عالقه دارندآن به تدریس و فراگیری

ها و کاررفته در آنها، فرضیات بهها، نظرگاه یا دیدگاه آنشده توسط رشتهعوامل شامل سؤاالت مطرح
ضوع ها( در حول موای از دانش )حقایق، مفاهیم، نظریهها برای ساخت مجموعههایی است که آنروش

هایی مطالعه شوند. همچنین کنند چه پدیدههای آکادمیک تعیین میبرند. رشتهکار میخاصی به
کنند و دهی میها را سازماندهند، نظریهمفاهیم خاص اصلی در یک حوزۀ مطالعاتی را توسعه می

ها حقیق و بینشگذاری تهایی را برای اشتراکپذیرند. عالوه بر این، انجمنالگوهای خاص تحقیق را می
کنندۀ خود را کنند. هر رشته عناصر تعریفای را برای محققان فراهم میدهند و مسیر حرفهترتیب می

ها ها( که آن را از دیگر رشتهها و روششناسی، مفاهیم، نظریهها، فرضیات، معرفتدارد )مانند پدیده
سازد. های باال را محقق میمامی چارچوبای از یک رشته است؛ زیرا تسازد. تاریخ، نمونهمتمایز می

ای از حقایق و دانش است )یعنی هر آنچه در تاریخ بشریت ثبت حوزۀ دانشی آن شامل حجم گسترده
ای را ها و مفاهیم )استعمارگری، نژادپرستی، آزادی و دموکراسی( گستردهطور برابر، ایدهشده( و به
های تاریخی نیز هست و از دادن پدیدهدرمورد دالیل رخ کند. رشتۀ تاریخ دارای نظریاتیمطالعه می

_____________________________________________________________ 
1. Traditioal dicipline 
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ها، خاطرات روزانه و کند که شامل خواندن دقیق و تحلیل انتقادی منابع اصلی )نامهروشی استفاده می
ها و مقاالت یک موضوع خاص( است تا بتواند تصویری منسجم از اسناد رسمی( و منابع فرعی )کتاب

 (.3377و همکاران،  7در یک زمان و مکان خاص ارائه کند )استاکرخدادهای گذشته یا افراد 
یک پدیدۀ مولد است و در محیط آکادمیک و دانشگاهی تولیدکنندۀ « مثابۀ رشتهدیسیپلین به»بنابراین 

های فیزیکی و اجتماعی اطرافمان است. دیسیپلین شرایطی برای انباشت دانش و تعمیق درک ما از محیط
قدر محدودکننده و حتی تواند آنتواند به محدودسازی اندیشه بینجامد و حتی میاست و میبا اجبار همراه 

ها و تواند مانند انواع فرقهگر باشد که نقش مولد و زایندۀ خود را از دست بدهد. درواقع دیسیپلین میسرکوب
سیپلین را مترادف با هستند. در این تعاریف، وقتی دی« مقررات سخت مذهبی خشک»احزاب باشد که دارای 

معنای دیسیپلین به»رشتۀ دانشگاهی در نظر بگیریم، به این معنا است که رشد دانش و درک، نیازمند 
 (.3333، 3است )هریس« راهنما و عمل»معنای و دیسیپلین به« انضباط

نونی دلیل محدودبودن زبان تخصصی، فتری قرار دارد و بهحال آنکه هر رشته در متن مجموعۀ بزرگ
بودن دارند. در برد، گرایش به مستقلکار میهایی که بهکند و همچنین نظریهکه ایجاد یا استفاده می

وجود آمد و های مدرن بهزمان با پیدایش دانشگاهو هم 73ای در قرن دهی رشتهاروپا و آمریکا، سازمان
ها ت. این بدان معناست که رشتههای علمی گسترش یاف، همراه با افزایش پژوهش33پس از آن در قرن 

شدن و غیره را یافتن، ضعیفشدن، توسعهها، نهادینهای دارند که نحوۀ پیدایش آنهم تاریخچه
نوبۀ ها است که آن هم بهها جزئی از تاریخچۀ دانشگاهتوان گفت تاریخچۀ رشتهگیرد؛ بنابراین میدربرمی

 (.7933به نقل از نبوی،  7913مورن، شود )خود، جزئی از تاریخچۀ جامعه محسوب می
گونه (. رپکو در کتابش رشته را اینStoke et al., 2011ها متفاوت هستند )رشتهها با میاناما رشته

کنند کدام مسائل باید مورد مطالعه اند از اجتماعات علمی که تعیین میها عبارترشته»تعریف کرده: 
های خاص سازند، متضمن روشدهنده را مطرح میی سازمانهاقرار گیرند، مفاهیم محوری و نظریه

سازند و ها را فراهم میها و بصیرتاندیشی برای مسامحت پژوهشهای هماند، نشستپژوهش
 (.79: 7931)رپکو، « کنندراهکارهای اندیشمندان هر رشته را مشخص می

( چند عامل در تمایز 7333ن )شوند. از نظر نیوول و گریهای علمی به چند دسته تقسیم میرشته
هایی خاص خود های علمی ویژگیها هریک از رشتههای علمی حائز اهمیت است. از نظر آنبین رشته

کنند، های علمی دربارۀ جهان مطرح میهایی که رشتهاند از: نوع سؤالرا دارند. این عوامل عبارت
هایی که برای ساخت دانش گیرند و روشار میکها، مجموعه مفروضاتی که بهبینی آندیدگاه یا جهان

 (.79: 7931برند )رپکو، کار میها( حول یک مادۀ موضوعی خاص بهها و نظریه)واقعیات عینی، مفهوم
بندی یا های علمی مطرح شده است، اما معموالً به دستههای مختلفی از رشتهبندیدسته

 شود:بندی چهارگانۀ زیر اشاره میمقوله

_____________________________________________________________ 
7. Stoke 

3. Harriss 



     33    ای، مفهوم و نظریهرشتهفصل سوم: مطالعات میان 

 شناسی، یا علوم زیستی، شیمی، علوم زمین، ریاضیات و فیزیک(؛طبیعی )زیستعلوم  -

 شناسی(؛شناسی و جامعهشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، روانعلوم اجتماعی )مردم -

 علوم انسانی )هنر و تاریخ هنر، تاریخ، ادبیات، موسیقی، فلسفه و مطالعات مذهبی(؛ -

های آن، حقوق جزا، های آن، ارتباطات و زیرشاخههای کاربردی )بازرگانی و زیرشاخهتخصص -

های متنوع آن، حقوق، مددکاری اجتماعی، پرستاری و وتربیت، مهندسی و زیرشاخهتعلیم

 (.73: 7931پزشکی( )رپکو، 

 7توان در جدول ها را میرشتههای کالسیک با میانهای علمی یا همان رشتهرشتهموارد تمایز میان

 اهده کرد:صورت خالصه مشبه

 
 ای رشتهشده با مطالعات میانهای علمی تأسیسمقایسۀ رشته   7جدول 

 ایرشتهمطالعات میان شدههای علمی تأسیسرشته

ای از دانش دربارۀ موضوعات یا . ادعای داشتن مجموعه7
 مسائل خاص

. ادعای داشتن ادبیات تخصصی در حال شکفتن که دارای 7
حلیل و درنتیجه سودمندی پیچیدگی روزافزون، عمق ت

های فرعی در نظریۀ فایده است. این ادبیات شامل تخصص
ای، مدیریت برنامه، طراحی برنامۀ درسی، فرایند رشتهمیان

از  تر اینکه یک مجموعهابی است. مهمپژوهش و ارزی
 ای در حال رشد است.رشتههای میانپژوهش

ای هایی برهایی برای کسب دانش و نظریه. روش3
 بخشی به آن دانش دارند.نظم

ها کنند، اما این روشهای استفاده میهای رشته. از روش3
ها ذیل یک فرایند پژوهشی مخصوص به و استفاده

های کردن بر بصیرتگیرد که شامل تکیهخود قرار می
هایی برای ها و روشای مرتبط، مفاهیم، نظریهرشته

 تولید دانش جدید است.
ها، مفاهیم و دنبال تولید نظریهی علمی بهها. رشته9

های های خود یا حیطهدانش جدید در درون حیطه
 مرتبط با خود هستند.

تر ای به تولید دانش جدید، فهم جامعرشته. مطالعات میان9
 انجامند.های شناختی میمعناهای جدید و پیشرفت

های علمی دارای یک مجموعۀ محوری مشخص . رشته3
 ها هستند.از درس

ای ای در ابتدای راه ایجاد مجموعهرشته. مطالعات میان3
 ها هستند.( از درسcoreمحوری )

 . در حال ایجاد جامعۀ متخصصان خاص خود هستند.3 . جامعۀ متخصصان خاص خود را دارند.3
دنبال کنترل اند و در ارتباط با یکدیگر به. خودبسنده1

 د.های مربوط به خود هستنحیطه
 اند.های علمی وابسته. برای منبع مواد خود به رشته1

های کارشناسی ارشد و . متخصصان آتی خود را در دوره1
 کنند.های خاص خود تربیت میدکتری در رشته

تر از جمله های قدیمی. متخصصان آینده را در حوزه1
های جدیدتر مثل مطالعات آمریکا و در حوزه

طع کارشناسی، کارشناسی مطالعات فرهنگی در مقا
حال مطالعات کنند. بااینارشد و دکتری تربیت می
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ای هنوز هم افرادی را که دارای درجۀ رشتهمیان
 گیرند.کار میهای علمی هستند بهدکتری در رشته

 39: 7931 منبع: رپکو،

ای و واژۀ رشتهمعنای میانبه Interdisciplinaryدر بیشتر ادبیات مرورشده در این گزارش، واژۀ 

Cross disciplinary ای رشتهواژۀ میان کار رفته است.ای بهای یا دورشتهرشتهمعنای بینبه

(interdisciplinary( از دو بخش تشکیل شده است: میان )interو رشته )( ایdisciplinary پیشوند .)

مشتق، از دو یا »یا (« in the mids(، در وسطِ )among(، در میانِ )betweenدر بینِ )»میان به معنای 

رو، نقطۀ است. از این« مرتبط با حوزۀ خاصی از پژوهش یا تخصص»ای به معنای است. رشته« بیشتر

(. اما Stember, 1991, p.4ای بیشتر از دورشته است )ای، اشاره به رشتهرشتهآغاز برای تعریف میان

 ای چیست و به چه معناست؟هرشتدر ابتدای کلمۀ میان« Interمیان »پیشوند 

 اختالف مورد فضای مثابۀبه «INTER - میان» -

های مورد ای محدودهرشتههای میانفضای مورد اختالف است. بیشتر پژوهش« میانه»این فضای 

هایی که مورد توجه چندین رشته کنند؛ یعنی همان مشکالت، مسائل یا پرسشاختالف را بررسی می

ای رشتهای میانسپتامبر در واشنگتن، مسئله 77، بررسی جرم پس از حمالت هستند؛ برای نمونه

زعم ویلیام نیوول، آزمایش رود؛ زیرا یک مسئلۀ اقتصادی، نژادی و فرهنگی است. بهشمار میبه

های مرتبط دیگر اشاره ندارد، بلکه محوریت آن این ای یک مسئله به فاصلۀ آن رشته از رشتهرشتهمیان

 آیا مسئلۀ مورد نظر، از اساس چندوجهی یا پیچیده است یا خیر؟ است که

 هابینش روی اتخاذشده اقدام مثابۀبه «INTER - میان» -

های اندیشمندانه در ها یا مشارکتشود، بینشرشتۀ پژوهشی گرفته می« از دو یا چند»آنچه 

وسیلۀ افراد متخصص در به راستای درک روشن از یک مسئله هستند. همچنین به اقدامات اتخاذشده

ای متعدد های رشتهها و حوزهسازی بینشای اشاره دارد که در راستای یکپارچهرشتههای میانحوزه

های سازی، انسجام یا ادغام شامل ایجاد منافع مشترک میان بینشکنند. فرایند یکپارچهتالش می

 یان چند رشته است.ناسازگار در یک حوزه، متمرکز بر یک مسئلۀ خاص یا در م

 سازییکپارچه مثابۀبه «INTER - میان» -

رفته جدید، متمایز، جدا و فراتر از هم( موضوعی رویinterسازی یا بعد دیگر پیشوند میان )یکپارچه

دهد. چنین محصولی از پدیدۀ های هر رشته است و راهی برای افزایش دانش را نشان میمحدودیت

تواند برای اهداف متفاوتی از جمله ایجاد تر است. این مفهوم میای جامعنظریه ای، مفهوم ورشتهمیان
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های هنری و محصوالت فنی های جدید پژوهشی و فرآوردهبندی پرسشهای جدید، چارچوبسیاست

 کار رود.نوین به

 

 به معنای:« inter -میان »توان گفت که پیشوند طور خالصه میبنابراین به

 تالف میان چند رشته؛فضای مورد اخ -

 های گوناگون؛های متعدد در رشتهاقدام اتخاذشده روی بینش -

 (.3371هاست )رپکو و زوستاک، سازی و همگرایی آن بینشو درنتیجه یکپارچه -

 ایرشتهمیان مفهوم

گیری اکتشافی، تکرارشونده و خودآگاهانه است. هریک ای یک فرایند تصمیمرشتهپژوهش میان

گیری، فرایند اکتشافی، تکرارشونده و خودآگاهانه، به توضیح جداگانه نیاز رات، یعنی تصمیماز این عبا

گیری که تنها مختص نوع بشر است عبارت است از توانایی شناختی برای دست به دارند. تصمیم

های موجود انبوهی از مسائل پیچیده که هرروزه در زندگی انتخاب زدن پس از بررسی گزینه

رو هستیم و الملل با آن روبهطور کل در جامعه و حتی در بعد جهانی و بینوکار و بهسبشخصی، ک

ها و ای عمدتاً بر مسائل، پرسشرشتهمیانمطالعات گیری بزنیم. سازد دست به تصمیمما را ناگزیر می

متعددی ها این است که عوامل های آنپیرامون ما تمرکز دارند و یکی از مشخصه ۀموضوعات پیچید

تنهایی موضوع مطالعۀ یک رشته، زیررشته، توانند بهها دخیل هستند. هریک از این عوامل میدر آن

(. 399-393: 7931به نقل از رپکو،  19: 3333رشته یا مکتب فکری باشند )سی بری، میان

ود دارند. ای وجرشتههای درسی( و هم مطالعات میانها هم در قالب آموزش )در برنامهرشتهمیان

کار گرفته ای در چهار قلمرو بهرشتهنیسانی معتقد است در گفتمان آموزشگاهی، رویکرد میان

ای را رشتهشود. قلمروها شامل دانش، پژوهش، تعلیم و تربیت و نظریه است. او دانش میانمی

ای را رشتهداند. همچنین پژوهش میانهایی از چند رشته میمعنای آشنایی با اجزا و مؤلفهبه

هایی از چندین رشته در پژوهش یا آفرینش دانش با عملکردهایی معنای ترکیب اجزا و مؤلفهبه

معنای ای را بهرشتهکند. از طرفی ترکیب میانجدید و با بیانات و اظهارات هنرمندانه معرفی می

دهد. درنهایت ضیح میهایی از چندین رشته در یک برنامۀ آموزشی واحد توکردن اجزا و مؤلفهترکیب

معنای قراردادن دانش پژوهش، تربیت و آموزش ای بهرشتهآنکه از دیدگاه وی، نظریۀ میان

 (.7933عنوان موضوع اصلی مطالعه است )محمدی، ای بهرشتهمیان
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دهد، به تعریف رویکرد محوری ارائه می( نیز با توجه به تعریف و معنایی که از رشته7333) 7گوزر

معنای نوعی تقسیم کار و استفاده از ای بهرشتهپردازد. مطابق دیدگاه وی، رویکرد میانای میرشتهمیان

هاست که هدف آن دستیابی کردن آنهای مختلف و مرتبطها و ابزارهای شناختی رشتهها، مهارتدانش

 به دانشی کامل است.

یند پاسخ به سؤاالت و حل مسائلی ای را فرارشتهو تامسون کالین پژوهش میان( 3337) 3نیوول
ها را داد؛ حدی گسترده هستند که نتوان با توسل به یک رشتۀ مشخص، جواب آندانند که بهمی

 تر ضروری است.اندازی گستردهمنظور ایجاد چشمهای مختلف بهبنابراین، ضرورت ترکیب رشته

ای یا فهم رشتهمیان ( دغدغۀ خاصی دربارۀ محصول کار3333ورونیکا بویکس مانسیال )
 گوید:ای میرشتهای و پژوهش میانرشتهای دارد، او در تعریف رویکرد میانرشتهمیان

های تفکر است که در دو یا چند رشتۀ علمی ظرفیت تلفیق دانش و شیوه»ای رشتهرویکرد میان
ک مسئله، تولید یک محصول مانند توضیح یک پدیده، حل ی -منظور ارائه یا نیل به یک پیشرفت شناختی به

 «.پذیردهای واحد صورت میای متفاوت با ابزار رشتهگونهشود و بهانجام می -یا طرح یک مسئلۀ جدید 
گیری در خصوص شیوۀ شده برای تصمیمای نیز راهی عملی و اثباترشتهفرایند پژوهش میان

معنای ایجاد مناسب است؛ همچنین بهمواجهه با مسائل و تعیین آن است که کدام مسئله برای تحقیق 
ای را چه رشته( پژوهش میان3331حلی احتمالی است. نیوول )تر، معنایی جدید و راهدرکی جامع

کشد. عبارت فرایند گیری به تصویر میعنوان یک فرایند تصمیمصورت فردی و چه گروهی بهبه

که با ترکیب یا نوعی اصالح همراه باشد.  خصوص روندیمعنای پیگیری یک روند یا راهبرد است؛ بهبه
ای و بلندمدت در طول دورۀ اجرای پروژه است )سی بری، همچنین فرایند، نیازمند تعامالت لحظه

 (.399-393: 7931به نقل از رپکو،  19: 3333
رویکرد اکتشافی، کمکی در جهت درک یا کشف یا یادگیری است. روش اکتشافی دانشجو را در 

شود حل مسئله به دانشجو گفته شود، از او خواسته میجای اینکه راهدهد و بهلم قرار مینقش کاشف ع
(. در این وضعیت، 933: 7331صورت انفرادی یا در قالب گروه به حل مسئله بپردازد )لیمن، خود به

یشنهاد کند که قصد داشته باشد روشی خاص را برای نیل به هدف به او پاستاد تنها زمانی مداخله می
ای از این جهت اکتشافی هم هست؛ زیرا راهی را برای فهم رشتهدهد؛ بنابراین فرایند پژوهش میان

ای ای یا چندرشتهدهد. در غیر این صورت دستیابی به آن از راه رویکرد رشتهمسئله، پیش رو قرار می

 (.399-393: 7931به نقل از رپکو،  333: 3331نماید )نیوول، ناممکن می
تقسیم  3«هامشورت»توان به طیفی از ای را میرشتهو همکاران، رویکرد میان 7زعم موبجورکهب

نفع در فرایند تحقیق شود، اما ذینفعان مشورت میکرد؛ برای مثال، در بخشی از این طیف، با ذی
_____________________________________________________________ 

1. Gozzer 

2. Newell 
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انجام مشهور است، مشارکت در تحقیق هم « مشورت مشارکتی»دخیل نخواهد بود. در نوع دیگر که به 
توان گفت رویکردهای شود و به همان اندازۀ نوع مشورتی ارزشمند است. در حقیقت میمی

های گستردۀ افراد غیرمحقق در فرایند تحقیق تعریف کرد. درواقع توان با مشارکتای را میرشتهمیان
نوع نیز وجود دلیل گستردگی موضوعات و مسائل تحقیق، تای، بهرشتههای میاندر بسیاری از چارچوب

ای، نیاز به روش منعطف در رویکرد حل مسئله وجود دارد، اما رشتههای میاندارد؛ بنابراین در پژوهش
شده انعکاسی از مسئله، بافت و زمینۀ تحقیق است. به بیان دیگر، در تحقیقات کارگرفتهروش به

ای از نوعی رشتهپروژۀ میان های مرتبط درمنظور اطمینان از کاربرد همۀ رشتهای، بهرشتهمیان
 ,Stock and Burtonشود )عنوان استاندارد روشی استفاده میشناسی بهدر روش« رویکرد تکثرگرا»

ای وجود دارد. این دالیل رشتهمیان مطالعات توان گفت دالیل متفاوتی برای اجرای(. همچنین می2011
های موضوع مورد بحث ناشی گاهی از محدودیت گرا است،های شناختی پژوهشگاهی برخاسته از پروژه

های های محلی است و گاهی نیز برخاسته از احکام صادره توسط شاخهخاطر سنتشود، گاهی بهمی
 (.31: 7933علمی است )ونک، 

 ایرشتهمیان رویکرد در اساسی مفروضات
ای شتهرمیان ای است:رشتههای بیرون دانشگاه مستلزم رویکرد میانواقعیت .7

ای که اخیراً بنیاد کارنگی کنندۀ واقعیتی است که فراتر از مرزهای آکادمیک است. نتایج مطالعهمنعکس

مانندی قادر است با طرز بیای بهرشتهدهد رویکرد میانبرای پیشبرد آموزش انجام داده نشان می

های ی نیز ارائه دهد و از دیدگاهاهای چندگانهحلتواند راهمسائل جهان واقعی مواجه شود. همچنین می

 (.11: 7931به نقل از رپکو،  3333متعدد سود جوید )هیوبر و هاچینگز، 

( از زبان 7333دزوره ) ای ضروری هستند:رشتههای علمی برای مطالعات میانرشته .1

ی نیست. های علمای معادل رد رشتهرشتهکند که رویکرد میانپژوهان نقل میرشتهبسیاری از میان

های های علمی دارد، اما یک اصالحیه به استیالی شیوهای ریشۀ مستحکمی در رشتهرشتهرویکرد میان

 زند.شدن میمحور )کسب دانش( و تخصصیرشته

نداشتن کفایت تنهایی کفایت مواجهه با مسائل پیچیده را ندارند:های علمی بهرشته. 9

تنهایی کفایت الزم برای های علمی بهاین داللت دارد که رشته عنوان یک دیدگاه، برهای علمی بهرشته

ای در دو حوزۀ رشته(؛ بنابراین تعریف میان11-11: 7931مواجهه با مسائل پیچیده را ندارند )رپکو، 

 های زیر است:آموزش و پژوهش شامل ویژگی

                                                                                                                                                    
1. Mobjörk 

2. Cconsulting 



93        هاای، موانع و بازدارندهای: ملزومات توسعهرشتهمطالعات میان 

 نوعی سبک فرایندی پژوهش؛ -

 ای؛های رشتهاصطالح، دیدگاها بهای از دانش تخصصی یهای علمی یا مجموعهرشته -

 ای؛های رشتهتلفیق بصیرت -

 (.33: 7931پیشرفت شناختی )رپکو،  -

 های آموزشی؛های آموزشی و عمدتاً در حلقهای در محیطرشتهگیری رویکرد میانشکل -

 ای؛های حلقههای گروهی و تمرینصورت تدریسای بهرشتههای میانآموزش -

ای عمدتاً از طریق تجارب مستقیم با مسائل و رشتهمیان عاتمطال ماهیت یادگیری در -

 موضوعات واقعی؛

شناختی و منجرشدن آن به الگوها شناختی و روشای مبتنی بر تلفیق معرفترشتهماهیت میان -

 و ساختارهای جدید در فضاهای آکادمیک؛

ی مختلفی که نسبت به هاکه علوم و دانشصورتیای بهرشتههای آموزشی میانترکیب در برنامه -

طور ترکیبی و نه جدا از یکدیگر گیری دارند، بهموضوعی همگرایی نظری و وحدت در جهت

 شوند.تدریس می

ای در آموزش به مشارکت و پشتیبانی منابع مختلف اجتماعات آموزشی و رشتهنیازمندی میان -

 (.39-31: 7933اجتماع محلی )خورسندی طاسکوه، 

 فرایند یک مثابۀبه ایرشتهمیان رویکرد

پردازان متعددی پس از تعریف رویکرد ای یک فرایند هستند. نظریهرشتهرویکردهای میان

ای رشته( مطالعۀ میان7331اند. جولی کلین )ها برشمردهمثابۀ فرایند، مراحلی را برای آنای بهرشتهمیان

داند که رسیدگی اختن به یک موضوع میفرایندی برای پاسخگویی به یک پرسش، حل مسئله یا پرد»را 

 «.کند یا اینکه بسیار پیچیده استبه آن از طریق یک رشتۀ دانشگاهی یا تخصص کفایت نمی

ای ذاتاً یک فرایند است. همچنین توافقی کلی اما مبهم رشته(، پدیدۀ میان7333زعم کلین )به

قان درمورد اینکه این فرایند خطی و درمورد مراحل موجود در این فرایند وجود دارد؛ هرچند محق

 نظر ندارند.پذیر، با یکدیگر اتفاقمتوالی است یا مدور و انعطاف

ای: تاریخ، رشتهمطالعات میان( مراحل موجود در این فرایند را در کتاب خود، 7333جولی کلین )
 گونه بیان کرده است:، ایننظریه، اقدام

ای رشتهشود که مطالعۀ میانای )پرسش، موضوع( میئلهمرحلۀ اول این فرایند شامل تعریف مس

گیرد. در مرحلۀ دوم الزم است تا تمامی نیازهای دانشی، شامل منظور پاسخ به آن انجام میبه

منظور طراحی ها و ادبیات مرتبط بهها، سنتهای مناسب و همچنین مدلنفعان و رشتهذی

های مناسب و شایسته برای پژوهش کپارچه و پرسشای تعیین شود. سپس باید شبکۀ یرشتهمیان
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های خاص یعنی چندین پژوهش اصلی طراحی و تعیین شود. مرحلۀ بعدی به طراحی پژوهش

وگوی ای است، اختصاص دارد. مرحلۀ بعدی نیز گفترشتهکوچک در درون مطالعۀ اصلی که میان

ها است. در این مرحله، تمامی رشتهای مورد نیاز رشتهای است که برای طراحی میانرشتهمیان

دهند صورت گروهی از منظر روش و نظریه با یکدیگر در زمینۀ مسئلۀ اصلی، گفتمانی را انجام میبه

آوردند. پس از گردآوری تمامی دانش هایشان را به میدان عمل میو در مقابله با یکدیگر، داشته

ای مختلف از نظر ایجاد رشتهمطالعات میانوجو برای اطالعات جدید و حل تعارضات حاضر، جست

ای دیگر، به گیرد. در مرحلههایی مشترک )و تمرکز بر یادگیری دوسویه در کار گروهی( انجام میواژه

های تلفیقی ها از طریق شیوهای مختلف و دانش آنرشتهساخت و حفظ ارتباط رویکردهای میان

ا برای تعیین الگوی مشترک، در این مرحله انجام های مجزتوجه خواهد شد. درواقع تلفیق بخش

منظور حل آن شکل گرفته ای بهرشتهگیرد. سپس راهکارهایی حول مسئلۀ اولیه که مطالعۀ میانمی

ای رشتهگیری درمورد آیندۀ آن مسئله و درواقع مطالعۀ میانشود. در آخر نیز تصمیمپیشنهاد می

 شود.تحصیلی مجزایی درنظر گرفته می شده یا تنظیم پروژه یا برنامۀطراحی

های اخیر بسیار متداول شده است. محققان ای در دههرشتهمفهوم و کاربرد مطالعات میان

ای و های ناشی از محصورماندن در چارچوب مرزهای رشتهای با آگاهی از محدودیترشتهمیان

ای را در هم کنند تا مرزهای رشتهالش میها تهای موجود در میان دانشجویان و استادان دانشگاهانگیزه

ای را های رشتهای تعصبرشتهای معطوف شوند؛ زیرا رویکرد میانرشتهنوردند و به رویکردهای میان

ها های علمی دیگر درصدد فهم و تبیین پدیدههای رشتهگذارد و با استفاده از امکانات و قابلیتکنار می

 (.7931، پور و همکارانآید )علویبرمی

است که مراحل ای باید به آن توجه کرد آن رشتهنکتۀ بسیار مهم که در طراحی مطالعات میان

های فردی تیمای، ترکیبی از نظریه و عمل است که مسائل بینرشتهگیری مطالعات میانشکل

 د.آمیزنها در هم میشناختی آنای و معرفترشتهای را با مسائل مفهومی میانرشتهمیان

 فرایند یک مثابۀبه ایرشتهمیان مطالعات و (7331)7نیوول نظریۀ

کند و طی دو مرحله که تقریباً مانند نظر مثابۀ یک فرایند یاد میای بهرشتهنیوول از مطالعات میان

 پردازد:ای میرشتهگیری رویکردهای میانکلین است، به بیان چگونگی شکل

 1ایرشته هایدیدگاه از استفاده

_____________________________________________________________ 
1. Newell 

2. Disciplinary perspectives 
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 تعریف مسئله )پرسش، موضوع، مسئله(؛ -

 های فکری(؛های مرتبط به هم، مکتبهای مرتبط )رشتهتعیین رشته -

 های هر رشته؛ها و شیوهتوسعۀ مفاهیم مرتبط، نظریه -

 وجو برای اطالعات جدید؛گردآوری تمامی دانش حاضر و جست -

 (.3337مطالعۀ مسئله از دیدگاه هر رشته )نیوول،  -

 

 
 ای از دیدگاه نیوولرشتهمرحلۀ اول از فرایند طراحی میان   9تصویر 

 7ترجامع دیدگاه یک ساخت و هارشته سازییکپارچه
وجو برای ساختن فرضیات یکدیگر یا با جستها برای روشنشناسایی تعارضات در رشته -

 اصطالحات متفاوت با معنای مشترک یا اصطالحاتی با معنای مختلف؛
 یابی فرضیات و اصطالحات در فضای یک مسئلۀ خاص؛ارز -
 ای از فرضیات؛ها، منافع مشترک و مجموعهکارگیری واژهحل تعارضات در جهت به -
 درک جدید از مسئله؛ -
 کند؛ تولید مدلی )استعاره، مضمون( که درک جدید را ایجاد می -
 (.3337آزمون ادراکی آن مدل برای حل مسئلۀ مورد نظر )نیوول،  -
 

_____________________________________________________________ 
1. Integrating their insights through construction of a more comprehensive 
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 ای از دیدگاه نیوولرشتهمرحلۀ دوم از فرایند طراحی میان   4تصویر 

 ایرشتهمیان مطالعات گیریشکل در (1077) رپکو مدل
ای به بررسی یک مسئلۀ رشتهمطالعات میان»گوید: ای میرشتهرپکو در تعریف رویکرد میان

نفعان متعدد( و های متعدد و )گاهی ذیتهپیچیده )از جمله مسائل بزرگ( با استفاده از دیدگاه رش
 پردازند.ها میسازی آنسپس یکپارچه

گونه برتری در روش های مرتبط با یکدیگر است. هیچهای رشتههمچنین فرایند پژوهشی شامل روش
« کنندتری را فراهم میشوند و دیدگاه جامعای خاص وجود ندارد و همه با یکدیگر یکپارچه میو نظریه

طور که در ای ارائه داده است. همانرشته(. او مدلی را برای فرایند تحقیقات میان3371، 7پکو و زوستاک)ر
ها و نظراتشان را دربارۀ یک موضوع و دیدگاه A ،B ،Cاین مدل مشخص است، ابتدا برای مثال سه رشتۀ 

ای که حاصل م و یکپارچهدهند و در مرحلۀ بعدی چارچوب نظری منسجمسئلۀ واحد در کنار هم قرار می
شود. این شود. در مرحلۀ بعدی درک و فهم جدیدی حاصل میهای هر سه رشته است، حاصل میدیدگاه

تواند در قالب سؤال یا مفهوم جدید، چارچوب مفهومی، نظریه و مدل جدید، درک و فهم جدید می
شود و حقیق طراحی میشناسی جدید یا خروجی و محصول جدیدی باشد. در مرحلۀ چهارم، تروش
 شود.های ترکیبی انجام میهای کمی، کیفی یا روشها با استفاده از روشها و تحلیل آنآوری دادهجمع
 

_____________________________________________________________ 
7. Repko and Szostak 
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 (3371ای از دیدگاه رپکو به نقل از ورنلی )رشتهمدل فرایند تحقیق میان   1تصویر 

 ایرشتهمیان مطالعات گیریشکل در بورنشتاین مدل

یک فرایند میان فردی که »اند: ای گفتهرشته( در تعریف مشارکت میان7333) 7ایدروگر و اشنبرگ

های مختلف در تولید یک محصول یا یک هدف مشترک با یکدیگر از طریق آن تعدادی از افراد در رشته

 «کنند.همکاری می
یک »ای: رشتهنگوید مشارکت میاکند و میتری استفاده میبورنشتاین از این مفهوم به شکل مثبت

ها با تخصص کند که دستیابی به آنفردی مؤثر و کارآمد است و تحقق اهدافی را تسهیل میفرایند بین
گذارد و ای اثر میرشتهچنین تعریفی بر روش مشارکت میان« پذیر نیست.تنهایی امکانیک فرد به
شراکت( میان اعضا را افزایش فردی )روابطی مانند مشارکت، ارتباطات، یا هماهنگی و روابط بین

گردد، در عین اینکه وظایفشان به که به تعامل میان متخصصان بازمی 3دهد. نوعی از استقاللمی
وظایف دیگران وابسته است. درواقع متخصصان باید از وظیفۀ فردی و همچنین نقشی که در گروه 

ای را در رشتههمکاری میان دارند، درک مشخصی داشته باشند. بورنشتاین نیز اجزای مشارکت و
 چارچوبی کلی به شکل زیر مطرح کرده است:

 

_____________________________________________________________ 
1. Berg-Weger and Schneider 

2. Interdependence 
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 ایرشتهمدل برونشتاین در همکاری میان   6تصویر 

 نظری لحاظ از ایرشتهمیان مطالعات گیریشکل در راهبردها انواع بر مروری
امه چندین راهبرد ای، راهبردهای متعددی وجود دارد. در ادرشتهدهی به مطالعات میانبرای شکل

 شود.اختصار بیان میبه

 تکمیل

ها هستند تا بتوانند به دنبال جنبۀ تکمیلی رشتهدر مدل اول، پژوهشگران پیش از هر چیزی به

منظور فهم پدیدۀ کمک این ویژگی، یک مسئله را از چند جهت بررسی کنند؛ برای نمونه، به

های مختلفی از ، گروه«در میدان دید چشمبودن درک انسان از موقعیت اشیای موجود ثابت»

ها هستند که روی بینایی انسان کار دانشمندان مشغول به کار هستند. یک گروه نوروفیزیولوژیست

شناس به شناسایی پردازند، پژوهشگران روانسازی میکنند، تعدادی مهندس شبکه به شبیهمی

 کنند.ها استخراج میماند و مهندسان انفورماتیک نیز الگوریتشخصیت مشغول

های گذاشتن نتایج پژوهشای، پژوهشگران عالوه بر کنارهمرشتهدر این مدل از مطالعات میان

های مختلف به یکدیگر و دستیابی به یک هدف هایی برای پیونددادن دانشدنبال راهچندجانبه، به

ها و ابزارهای از آزمایشمشترک هستند: پژوهش موازی، تحلیل شیء یا مفهومی معین و استفاده 

تری ها نقش مهمکننده یکسان نیست و یکی از آنهای همکاریگوناگون. غالباً ویژگی مکمل همۀ رشته

کند. گاهی نیز از رشتۀ ها را آزمایش میجای رشتۀ دیگر، برخی جنبهدارد. این رشتۀ اصلی گاهی به
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ای از رشتۀ دیگر وارد نیز ممکن است در رشتهشود. در برخی معنوان ابزار استفاده میدیگر تنها به

 (.793و  733: 7933اش استفاده شود )تامسون کالین، عنوان زمینۀ تحقیقاتیبه

 چرخش

تواند تمام توجه ای مشترک متمرکز نباشد، میای بر موضوع یا پروژهرشتهزمانی که پژوهش میان

رو هستیم. با این روش، پژوهش قطبی روبهخود را به رشتۀ خاصی معطوف دارد. در این موارد، با 

ها، مسائل، مشکالت کنند و برخی مفاهیم، روشهای دیگر را مطالعه میپژوهشگران یک رشته، رشته

گیرند. آرماند هاچوئل ها به عاریه میتواند اساس مسائل جدیدی باشد، از آنحل و نتایجی را که میقابل

های دیگر ما از آن جهت با رشته»وضوح عنوان کرد: ئله را بهاین مس 7333اش در مارس در سخنرانی

این بدان « کار ببندیم.کنیم که در صورت ممکن بتوانیم مفاهیمی را از آنان بگیریم و بههمکاری می

شوند تا با های دیگر میمعناست که پژوهشگران برای حل مسائل رشتۀ خود وارد مسائل و زبان رشته

های مورد نظر را به زبان ها با مسائل مشابه آشنایی پیدا کنند. سپس باید پاسخهنحوۀ برخورد آن رشت

های توان مسائلی را از رشتهشان کنند. در این روش، تنها در صورتی میرشتۀ خود درآورند و وارد رشته

ه باشد. های گوناگون را داشتدیگر به عاریه گرفت که رشتۀ واردکننده قابلیت مدیریت و گنجایش مهارت

در اینجا با علوم چندمهارتی و چندتخصصی در رابطه با یک موضوع برخورد خواهیم کرد. برای اجرای 

گونه عملیات، پژوهشگران رشتۀ واردکننده نیز باید چندمهارتی باشند و بتوانند جایگاه معناشناختی و این

بل تاریخ، نمونۀ جالبی از این دست ها و اطالعات ورودی را بیابند. علم ماقشناختی مفاهیم، روشمعرفت

زیست، کند، از جمله آناتومی، فناوری، محیطهای بسیاری تأمین میاست؛ زیرا منبع خود را از رشته

توجه اینجاست که این شناسی و جانورشناسی. نکتۀ قابلشناسی، گیاهشناسی، جامعهژنتیک، اخالق، روان

کند؛ را در دستور کار خود دارد، از این همه رشته استفاده می علم با وجود اینکه تنها بررسی جوامع کهن

شناختی و های جامعهشناسی که باید به جامعۀ امروز بپردازد، مطالعات خود را به علتکه جامعهدرحالی

 (.793-799: 7933های اجتماعی سودآور محدود کرده است )تامسون کالین، پدیده

شود، ها میسط یک رشته که موجب چرخش مفاهیم و روشرشتگی قطبی تودومین شکل از میان

دان مشهور، طلبانۀ پژوهشگران است؛ برای نمونه، شرودینگر، فیزیکمربوط به راهبردهای توسعه

های ، روش7333دانان نیز در دهۀ ریزی کرد. شیمیشناختی را پایهرویکردی فیزیکی به مسائل زیست

گونه صادرات در اغلب موارد، کار بستند. اینهای خزانۀ ژنتیک بهشیمیایی خود را برای کشف ناشناخته

های متعدد حول مفهوم حتی در مقیاس بزرگ، برای مثال ترکیبی علمی متشکل از متخصصان رشته

شود که هر نوع خالقیت علمی ای گسترده و غالب میاندازهآشوب پرثمر است، اما این صادرات گاهی به

ها یا در توان گاهی در نظریۀ نوکالسیک اقتصاددانان، در نظریۀ سیستممونۀ آن را میبرد. نرا از بین می
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اند. در این مورد، برای تحقق پیشرفت علمی نظریۀ عملکرد، منطقی یافت که در تمام جهات صادر شده

اهیم، های جدید علمی ابداع شود. این مفباید جلوی این نوع امپریالیسم گرفته شود و مفاهیم و نظریه

آید صورت ابزار درمییابد و بهکند؛ بلکه تحقق میطور ذهنی چرخش پیدا نمیها بهها و روشمدل

 (.793: 7933)تامسون کالین، 

 تلفیق

های مختلف، همگی برای مطالعۀ موضوعی مشترک گرد هم در این مدل، پژوهشگران رشته

وجود آمده است. ته حول یک موضوع بهزیست رشتۀ جدیدی است که از تلفیق چند رشآیند. محیطمی

 گزینی و اکوسیستم.این رشته دارای دو مفهوم جدید است: النه

شناسی، شناسی، جانورشناسی، باکتریهای گیاههای برگرفته از رشتهبه کمک این دو مفهوم، دانش

ازی این زیست عالوه بر بازسشناسی با یکدیگر مرتبط شده است. محیطشناسی و خصوصاً کوهخاک

شناسی کند. ستارهها نیز استفاده میشود، از دانش همۀ آنرو میها براساس مسائلی که با آن روبهرشته

وجود آمده است. این نیز تقریباً به همین صورت بوده و از تلفیق فیزیک، ماکروفیزیک و نجوم رصدی به

جدید مجدداً با یکدیگر ارتباط پیدا  ها حول مفهومیرشتۀ تلفیقی الاقل در مواردی که دانشمدل میان

 (.793: 7933کنند، مناسب است )تامسون کالین، می

 مقایسه

ای مربوط به مقایسۀ نظرات مختلف است و شامل رویارویی نتایج، مفاهیم رشتهچهارمین مدل میان

مسائل شود. پژوهشگران علوم طبیعی، همواره نتایج یا های مختلف با یکدیگر میهای رشتهو روش

گذارند. در علوم اجتماعی، مربوط به ابزارهای دقیق علمی را به این صورت با یکدیگر به بحث می

 نظر کنند.های مختلف به این شیوه تبادلها و حالتاند درمورد روشپژوهشگران بیشتر مایل
ا و در صورت ها، بلکه عبور از مرزهدر اینجا، موضوع نه ادغام مرزها در یکدیگر است و نه حذف آن

ای برای های قوی رشتهها مطرح است. وجود نظرات شفاف و آمادگی دینامیکلزوم، تعریف مجدد آن
ها موجود، و ای است. در این شیوه، ابتدا باید رشتهرشتهها دو مسئلۀ ضروری در این نوع میانتجدید آن
های ن تلفیق عبور کرد و از رویارویی نگاهوگو با یکدیگر آماده باشند؛ بنابراین، باید از بینابیبرای گفت

 (.733-737: 7933ها رسید )تامسون کالین، مختلف به ایجاد هماهنگی میان آن

 آموزشی ایرشتهمیان مطالعات ساختار در تغییر
توان از راهبردهایی نام برد که در زمینۀ ای در حوزۀ پژوهش میرشتهعالوه بر مطالعات میان

(، سه راهبرد 7337زعم تومز و تیرنی )ای آموزشی است. بهرشتهمطالعات میان گیری و توسعۀشکل
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های آموزشی است. این رشتهگیری میاندیگر وجود دارد که متمرکز بر تغییر برنامۀ درسی و شکل
 کاربست هستند.راهبردها در تغییر سازمانی نیز قابل

 اصالح

افزاید. بسط های تخصصی موجود میلمی و حوزههای عاقدامات، فنون و دانش جدید را به رشته
های خاص شود، اما این موارد اغلب به برنامههای علمی نیز ترغیب میها دربارۀ رشتهپیوندها و فراتأمل

ها ممکن است درنهایت به تغییرات زیادی منجر شود و استفاده از شوند. این افزایشمحدود می
عنوان سکوی پرتاب عمل کند، اما با این رویکرد، فرایند تی بههای مقدماهای موجود و پروژهدوره
های بیشتری ارائه یابد. محتوا، عناوین، موضوعات، مفاهیم و نظریهپارگی )تفکیک( موجود ادامه میپاره
 کند.های سازمان تغییر نمیشود، اما ساختار، هدف و ویژگیمی

 تلفیق
آید و بین تر مطالعاتی پدید میشود، گسترۀ وسیعیبراساس این راهبرد، حس یکپارچگی ایجاد م

شود، اما تأثیر این رویکرد نیز اغلب محدود است و های علمی و کل برنامۀ درسی، پیوند برقرار میرشته
 برند.ای فقط از وجودداشتن رنج میرشتههای میانبرنامه

 تحول
ها نیز هست. این رویکرد راتر از آنحال که شامل عناصر دو مدل دیگر است، فراهبرد تحول درعین

شدن، ها، تکثر فرهنگی، جهانینیاز به پرداختن به مسائل جدید از جمله عدالت جنسیتی، قومیت
هایی را طرح و سازد. این مسائل، پرسشزیست، سالمت و سیاست آموزشی را مطرح میاخالق، محیط

شود ها پرداخته میطور ناقص به آنبهکنند که در حال حاضر گاهی فقط تقاضاهایی را مطرح می
 (.791-791: 7933)تامسون کالین، 

 ایرشتهمیان و ایرشتهیک مطالعات میان تفاوت

های ای وجود دارد. هفت ویژگی مهم از رشتهرشتهها و مطالعات میانهایی کلیدی میان رشتهتفاوت

قایسه و مقابله شد. نتیجۀ مقایسه سه م 3ای در جدول رشتههای مطالعات میانمورد نظر با ویژگی

دهند ها توضیح میدهد. تفاوت( را نشان می1و  3، 3( و چهار شباهت )شمارۀ 9و  3، 7اختالف )شمارۀ 

ای مناسب است. شایان ذکر است رشتۀ رشتهدر مطالعات میان« مطالعات»که چرا استفاده از واژۀ 

طور که بعدتر توضیح داده رشته است. درواقع همانمیانای، نوعی عنوان یک دورشتهفیزیک موسیقی به

 ای هستند.رشتهترین شکل مطالعات میانای از متداولدورشتهمطالعات خواهد شد، 
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ای از شدهای، مدعی هستۀ شناختهرشتهنشان داده شده، مطالعات میان 3طور که در جدول همان

اند تا کنند و در تالشای موجود استفاده مینش رشتهدانش جهانی مانند علم فیزیک نیستند، اما از دا

ای فرایند رشته(. همچنین مطالعات میان7سازی، از آن پیشی بگیرند و فراتر بروند )شمارۀ با یکپارچه

توان آزادانه از روش های مناسب میتحقیق مخصوص به خود را برای تولید دانش دارند، اما در زمان

های ای مانند رشتهرشته(. نکتۀ دیگر اینکه مطالعات میان3ه گرفت )شمارۀ های دیگر نیز بهررشته

سازی )یعنی ها این مهم را از طریق فرایند یکپارچهدنبال تولید دانش هستند، اما برخالف آنمستقل به

 (.9سازند )شمارۀ تلفیق دو یا چند رشته با تمرکز بر یک موضوع خاص( محقق می

 
 ایرشتههای مورد نظر در مطالعات میانتهمقایسۀ رش   1جدول 

 یک رشتۀ خاص مانند فیزیک مانند فیزیک موسیقی ایرشتهمطالعات میان

ای با پیچیدگی، عمق تحلیل، سطح . رشد ادبیات حرفه7

ها همراه است. رشد و درنتیجه کاربرد آنپوشش درحال

های نظری، برنامۀ مدیریت، این ادبیات شامل پیچیدگی

ی تحصیلی، فرایند تحقیق، آموزش و سنجش طراح

تر از همه، یک بدنۀ مشخص از پژوهش شود. مهممی

 ای از مسائل جهان حقیقی در حال ظهور است.رشتهمیان

. ادعای حجمی از دانش درمورد موضوعات و موارد خاص 7

 را دارند.

ها، کارگیری بینشها که شامل به. استفاده از دانش رشته3

های تولید دانش های مرتبط و شیوهظریهمفاهیم، ن

 یکپارچه است.

منظور هایی برای کسب دانش و نظریات به. داشتن روش3

 بخشی.نظم

تر، معنای جدید و . تولید دانشی نو و مفاهیم جامع9

 های نوین.پیشرفت

. تالش برای تولید دانش، مفهوم و نظریات جدید درون 9

 رشته. های همانیا در ارتباط با حوزه

 . برخورداری از هستۀ مرکزی و مفهومی در هر رشته3 . تشکیل هستۀ دانشی براساس دانش چند رشته3

 . داشتن اجتماع متخصصان مربوط به خود3 . تشکیل اجتماع متخصصان مخصوص به خود3

های دیگر برای مواد بنیادی . وابستگی عمده به رشته1

 خود )مانند: نظریه، روش و غیره(.

های مربوط، استقالل و تالش برای کنترل حوزه .1

 کنند.ها ارتباط برقرار میکه با دیگر حوزهدرحالی

تر های قدیمی. در حال آموزش متخصصان آینده در رشته1

های جدیدتر مانند مطالعات مانند مطالعات آمریکا و رشته

های های ارشد و دکتری و برنامهفرهنگی از طریق برنامه

های دکتری در حال تکمیلی؛ هرچند که دوره تحصیالت

ای هنوز افرادی با رشتهپیدایش هستند، مطالعات میان

 گیرند.کار میهای دیگر بهمدرک دکتری را در رشته

. آموزش متخصصان آینده در رشتۀ خاص خود برای 1

 های ارشد و دکتریدوره

 هارشته تلفیق در رویکردها بر مروری
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های متفاوت گیری از رشتهای دارای مواضع متفاوتی در بهرهرشتهطالعات میانتعاریف رایج از م

نظران ارائه شده که هریک نوعی از تلفیق و های متعددی از سوی صاحببندیرو تقسیمهستند و از این

م، شوند. در موضع دوها با یکدیگر ترکیب میدهند. در موضع اول، رشتهها را نشان میقرابت میان رشته

شود. موضع سوم، بر تعامل ای حفظ، و میان چند رشته تعامل ایجاد میها و چارچوب رشتهرشته

ای و گذر از ها اما با توجه به ایجاد چارچوبی جدید تمرکز دارد. موضع چهارم به رویکرد فرارشتهرشته

دهند که البته ان میای را نشرشتهمیانمطالعات ها توجه دارد. تمامی این چهار موضع نوعی از رشته

بندی، ای و غیره نیز یاد کرد. این نوع از تقسیمای، فرارشتهها با عناوینی نظیر چندرشتهتوان از آنمی

خواهند میان های مختلف را در زمینۀ نوع قرابتی که مینظران در رشتهرویکرد محققان و صاحب

 دهد.های مختلف ایجاد کنند، نشان میرشته

 ترکیبی منظر از رشتهمیان اول: رویکرد

ها و رسیدن به دانشی جدید است. نول معتقد است رویکردی که نتواند کردن رشتهمعنای ترکیببه

های دیگر را خصوص زمانی که رشتهها تالش کند، بهها و برابری در استفاده از رشتهبرای ترکیب رشته

ای جزئی و ناقص خواهد بود رشتهپژوهش میاندهد، نوعی از منظر یک رشتۀ اصلی مورد توجه قرار می

 داند:(. او ترکیب و تلفیق را دارای خصایصی به شرح زیر می3337)نول، 

. ترکیب شامل موضوع یا انواعی از 3شوند؛ اندازی جهانی محو میها در چشم. در ترکیب، رشته7

منظور ها بهدرصدد ترکیب رشتهای رشته. رویکرد میان9موضوعات با هدف رسیدن به دانش جدید است؛ 

. 3های واقعی زندگی است؛ محور در موقعیتهای رشتهبهبود یادگیری در چندین رشته و با کاربرد شیوه

تر و تنگاتنگ از جهان سوی بصیرتی پیوستهها بهمنظور باالبردن و فراتررفتن از رشتهترکیب در تالش به

ترتیب، باید با گذر از ات هستی و بالطبع ذات دانش است. بدیناست. از این منظر، ترکیب و اتحاد جزء ذ

منظور فهم ها به کشف این دانش متحد و واقعی دست یافت. درنتیجه پژوهشگر باید دانش را بهرشته

عنوان یک کل انتزاعی از طریق بررسی حقیقت جهان ترکیب کند؛ بنابراین در این رویکرد، دانش به

طور سنتی آید. رویکرد ترکیبی معتقد است دانش موجود، بهدست میل بهموضوعات، تجارب و مسائ

دهندۀ ها ارائهها است و هدفش ایفای نقشی مهم در یادگیری است، اما از آنجا که رشتهمحدود به رشته

که نتیجه طوریها وجود دارد؛ بهکردن دانش و متحدساختن بخشواقعی دانش نیستند، ضرورت ترکیب

دهد که ای ترکیبی، زمانی رخ میرشتهمیاننکتۀ دیگر اینکه مطالعۀ از جمع این اجزا باشد. باید بیش 

ها و ها را به هم متصل کنند. در این رویکرد، مشارکتموضوعات تدریس و سؤاالت پژوهش، رشته

 شده مربوط بهشود، اما سؤال مطرحها حفظ میهای مجزا مشخص هستند و هویت رشتههای رشتهنقش

شناختی ارتباطات های منطقی و روانیک رشتۀ خاص است )برای مثال، سؤالی مبنی بر کشف جنبه
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، 7کند )التوکاشناختی بررسی میلحاظ روانلحاظ منطقی و هم بهانسانی که ارتباطات انسانی را هم به

البته در این نوع جانبه از نظرهای مختلف پرداخت. (. با توجه به این سؤاالت باید به بررسی همه3337

 ها، هدف دستیابی به دانشی جامع است، نه یک دانش با ماهیت جدید.ها و برنامهپژوهش

ای از پژوهش توسط تیم یا افرادی است معنای شیوهای ترکیبی بهرشتهبه بیان دیگر، مطالعۀ میان

هایی از دو یا چندین رشته یهاندازها و مفاهیم را با نظرها، ابزارها، چشمها، تکنیککه اطالعات، داده

هایشان فراتر از قلمرو یک رشته حلکنند تا فهم بنیانی حاصل شود یا برای مسائلی که راهترکیب می

 حل مطمئنی پیدا شود.است، راه

 ایرشتهمیان همکاری و تعاملی رویکرد یک مثابۀبه رشتهمیان دوم: رویکرد

ای رشتهر رشته در ارتباط است، تعاریف رایج از میانمحوری با چارچوب خاص هاز آنجا که رشته

ها با کند، یعنی توجه به تعامل رشتهمحوری را در کارهای خود حفظ مینیز عموماً این وجه از رشته

توان به چند تعریف اشاره کرد که تمایل به این رویکرد را حفظ چارچوب خاص خود. در این زمینه می

 دهند؛ برای مثال:نشان می

گیری از کند. همکاری و تعامل در بهرهای زمینۀ همکاری و تعامل را فراهم میرشتهپژوهش میان

ویژه همکاری میان علوم طبیعی و اجتماعی، بسته به منظور حل مسائل، بههای علوم مختلف بهیافته

یم شود. ارزش تقسای بزرگ و باارزش یا کوچک و کمرشتهتواند از میاننوع همکاری است و می

ارزش، ای کوچک یا کمرشتهای بزرگ همان همکاری علوم طبیعی و اجتماعی است و میانرشتهمیان

ای رویکردی رشتهدهد. در این رویکرد، پژوهش میانهای مشابه را نشان میتوجه به همکاری بین رشته

ی و اجتماعی را شکل نیست که همواره به یک صورت عمل کند و پیوستاری از رویکردهای طبیعیک

گیرد، (. در تعریف دیگری که از همین رویکرد نشئت می3379و همکاران،  3دهد )بریدلنشان می

ای رشتهمعنای تبادل دانش میان چند رشته است. در این تعریف، پژوهش میانای بهرشتهپژوهش میان

ست. این امر مستلزم نگاهی های یکدیگر اهای مختلف از دانشمثابۀ تبادل دانش و استفادۀ رشتهبه

(. تعاریف فوق دارای نقاط 7933ها است )سجادی و همکاران، ها و رشتهمراتبی میان دانشغیرسلسله

 مشترکی هستند، مانند:

ها است. حال آنکه از ها و چارچوب رشتهها حفظ رشتهرشتهدر تمامی این تعاریف، هدف میان -
 شود؛های متفاوت، محدود میر استفاده از روشمحوری این است که انعطاف دمعایب رشته

_____________________________________________________________ 
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ها با عناصری بیش از دو رشته با یکدیگر در این تعاریف، توجه به فرایندها، مفاهیم، مهارت -
 مدنظر است؛

ها و خبرگان و متخصصان هر رشته، چندین رشته در در این تعاریف، با توجه به استقالل رشته -
شوند و در عرصۀ پژوهش نیز استفادۀ آگاهانه از زبان و میای آگاهانه با یکدیگر تدریس رابطه
منظور آزمون یک موضوع یا مسئله، مورد توجه است؛ بنابراین آنچه شناسی چند رشته بهروش

 ای اما آگاهانه و با محوریت پژوهشگر است؛در این رویکرد اهمیت دارد، یک ترکیب چندرشته

کند، ای را ایجاد میرشتهفهم بهتر که ضرورت میانمحوری و نیاز به در این تعاریف، مسئله -

 ایرشتههای تخصصی = مطالعۀ میانمسئله و نیاز + رشتهشود. به عبارتی: دیده می

های ها درصدد دستیابی به اطالعات توصیف، تحلیل و پیشگویینکتۀ دیگر اینکه این پژوهش -

های عملی و ابداعی برای حل حلائۀ راهمنظور اربهتر و بیشتر از تغییرات محیطی و در تالش به
 مسائل هستند.

دهند. این تعریف ای را نشان میای یا تلفیق رشتهای یا چندرشتهرشتهرویکردهای فوق صرفاً میان
 (.3337التوکا، نهادن چندین رشته بدون تالش سیستماتیک اشاره دارد )به عمل کنارهم

 فوق تعاریف هایاختالف
هایی ها، دارای اختالفرغم داشتن برخی اشتراکای علیرشتههای میانه پژوهششایان ذکر است ک

نیز هستند، از جمله توجه به اولویت و اهمیت علوم اجتماعی و طبیعی در پژوهش و همچنین تأکید بر 
 گیری با ارزشیابی )کمیت یا کیفیت(.اندازه

 7و اجتماعی، برای مثال الیال و میجر دربارۀ میزان تأکید و محوریت در استفاده از علوم طبیعی

ها دست یافت، اما این امر در توان در علوم انسانی به روشی کاربردی در همۀ زمینهمعتقدند که نمی
توان از روشی علوم طبیعی با چالش کمتری مواجه است. علت هم آن است که در علوم طبیعی می

(. البته این ویژگی خصیصۀ پوزیتیویسم 3373ر، مشابه یعنی روش تجربی استفاده کرد )الیال و میج
شناخت در جهان اعتقاد دارد و معتقد است از آنجا که است؛ رویکردی که به وجود قوانین ثابت و قابل

شناختی وجود ندارد و در برابر فرما نیست، دربارۀ آن توافق معرفتدر علوم اجتماعی قواعد فیزیک حکم
ای را برای شود. باید شیوهکار گرفته میلفی برای توصیف و تبیین آن بههای مختیک پدیدۀ واحد نظریه

 (.3373، 3های اجتماعی باشد )توبیگیری پدیدهگیری تبیین کرد که قادر به اندازهاندازه

 مشخص مفهومی چارچوب با رشتهمیان سوم: رویکرد

_____________________________________________________________ 
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خود، رویکردهایی نیز هستند ها با حفظ چارچوب مفهومی در برابر تعاریف فوق، یعنی تعامل رشته

منظور که حفظ چارچوب را قبول ندارند و سعی در ایجاد چارچوبی جدید همراه با روشی خاص، به

 ای از این تعریف در ادامه آمده است:های علوم مختلف دارند. نمونهگیری از یافتهبهره

و رویکردی است که  ای، مفهومی در تدریس و پژوهش،رشتهبرمبنای این رویکرد اخیر، میان

دهد. در این رویکرد، یک موضوع ای مشخصی شکل میموضوعات و سؤاالت را بدون توجه به بنیان رشته

 (.3337شود )التوکا، های مختلف بررسی میها و حوزهمفهومی مشخص شناسایی، و نقش آن در رشته

توان انواع ای میرشتهت میانگیری مطالعارغم وجود این نوع رویکردهای متفاوت در شکلالبته علی

 شوند.ها مرور میای یافت. در ادامه تعدادی از آنرشتهها را در عمل دربارۀ مطالعات میانبندیتقسیم

 ایرشتهمیان مطالعات انواع بر مروری

 اول بندیتقسیم

موازی  های متفاوتی از پژوهشیای را گونهرشتهمیان مطالعات توانبندی میدر یک نوع تقسیم

 بازیابی است:دانست. با این تعریف، سه شکل از پژوهش موازی قابل

شود. این پژوهش با مسائل، مفاهیم و پژوهشی که در محدودۀ تئوری یک رشته انجام می -

گیرد هایی از آن رشته را به عاریه میشود و درنهایت، یا بخشوگو میهای رشتۀ دیگری وارد گفتروش

 کند.رشتۀ خود را بازبینی مییا برخی از اصول 

نوع دیگر پژوهش موازی در چند رشته حول موضوعی مشترک است. در این پژوهش، رویکردها با  -

گونه شود. در اینها بحث میها و نتایج هریک از رشتهشوند و درمورد مسائل، روشیکدیگر مقایسه می

ای شان شکل تازهشناختیها و رویکرد روششود؛ تئوریها تغییر و تحولی ایجاد نمیپژوهش، در رشته

 شود.ها نیز بازبینی میآن 7شناسیشناسی و کنشگیرد و معرفتبه خود می

گردد. در این ای مشترک بازمینوع سوم نیز به پژوهش موازی در چند رشته حول موضوع و پروژه -

و تولید دانشی جدید حول  انداز ایجاد نوعی هماهنگی شناختیپژوهش، رویکردهای مختلف در چشم

 (.39-33: 7933شود )ونک، آن موضوع، با یکدیگر مقایسه می

 

 دوم بندیتقسیم

 های کالسیک به انواع مختلفی تقسیم کرد:ها را از حیث تعامل بین رشتهرشتهتوان میانهمچنین می

_____________________________________________________________ 
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عمودی یا افقی( ای را حاصل تعاملی دو گونه )رشتهتوان مطالعات میانبندی میدر این تقسیم

ای زمانی عمودی است که رشتههای میاندانست. مشارکت و همکاری در خصوص موضوعات و پژوهش

های مختلف و نوع و میزان مشارکت بازیگران و کنشگران کاررفته از رشتههای بهدانش و مفاهیم و روش

ها با یکدیگر مختلف رشته هایسطح است. در رویکرد عمودی، دانش و مفاهیم و روشنابرابر و غیرهم

شوند و سطح طولی همکاری و مشارکت در این رویکرد، بر سطح شایستگی عناصر تلفیقی در تلفیق می

کنند های مختلف داللت دارد که بنا بر موقعیت و شرایط در فرایند تلفیق، ایفای نقش میرشته

کار های بهاست که دانش و روش ای افقیرشته(. همچنین زمانی رویکرد میان13: 7931)خورسندی، 

ریزی و نفع در فرایند یک برنامههای مختلف و نوع و میزان مشارکت افراد ذیشده از رشتهگرفته

 (.19: 7931سطح باشد )خورسندی، های اجرایی، مساوی و همتصمیم محلی و گروه

 سوم بندیتقسیم

رشتگی میان»و همکاران آمده، از  7جاکوبسن ای که در کاررشتهبندی دیگر از مطالعات میاندر طبقه

ای ممکن رشتههای میانشود. در برخی از پروژهسخن گفته می 9«گرارشتگی هدفمیان»و  3«طرفهیک

ها داشته باشد. نویسندگان ای خاص، کنترل مؤثری بر انسجام دانش برآمده از سایر رشتهاست رشته

نامند. از سوی دیگر، در برخی موارد، تعامل و توسعۀ می «طرفهرشتگی یکمیان»چنین رویکردی را 

محور( هدایت شود و این به های مختلف در یک پروژه ممکن است براساس ماهیت موضوع )مسئلهرشته

ساز هستند؛ برای مثال، طرفه به دالیل نظری، مشکلگرا است. رویکردهای یکرشتگی هدفمعنای میان

ای خاص از منظر انند در فرایند تحقیق، پژوهش را به مرزهای رشتهتوهایی دارند و میمحدودیت

شود تا یک ای موجب میشناسی وابسته کنند. چنین وابستگیشناسی و هستیشناسی، معرفتروش

شایان ذکر  رشتۀ خاص قدرت بیشتری یابد و احتماالً ایجاد اعتماد در گروه تحقیقاتی با مانع مواجه شود.

شوند. از ای به یک اندازه و در یک سطح، منسجم نمیرشتهها در تحقیقات میاناست که همۀ رشته

ای آن است که بدانیم رشتهلحاظ حل مشکالت در دنیای واقعی، نکتۀ اساسی در طراحی مطالعات میان

ای بزرگ یا کوچک نیازمندیم یا خیر؛ برای مثال، رشتهرو، آیا به مطالعات میانبراساس مسئلۀ پیش

شود تا علوم انسانی. های علوم طبیعی شروع میای بزرگ از ادغام رشتهرشتهی یک مطالعۀ میانطراح

سازی چند رشته در علوم انسانی ای کوچک ممکن است حاصل یکپارچهرشتهحال آنکه مطالعات میان

ای رشتهانهای دیگری نیز در رویکردهای میبندی(. شایان ذکر است که طبقهStoke et al., 2011باشد )

_____________________________________________________________ 
1. Jakobsen  

2. Unidirectional Interdisciplinarity 

3. Goal-Oriented 



     33    ای، مفهوم و نظریهرشتهفصل سوم: مطالعات میان 

باز و »یا « وسیع و عمیق»ای رشتهها با عنوان مطالعات میانهای دیگر از آنبندیوجود دارد و در دسته

 (.13- 19: 7931برند )خورسندی، نام می« بسته

وسیلۀ فعاالن و منتقدان، نقد و با آن مخالفت شده است. درواقع ای بهرشتهمفهوم مطالعات میان

ها طی ده سال گذشته نشان داده که ادغام رشتهای، روند میانرشتهتحقیقات میان رغم تأکید برعلی

های تحقیقاتی برای مقابله با مشکالت پیچیده و پایدار، چندان از موفقیت زیادی برخوردار نبوده رشته

گردد که ازمیهایی بشده و منسجم، معموالً به پروژه، تمام تاریخ تحقیقات یکپارچه7زعم بالسیگراست. به

آورند. استیونز و همکاران ها نتایج ضعیفی به بار میشوند، اما در پایان، پروژهبا انتظارات زیادی آغاز می

شده محیطی، سیاسی و اجتماعی امروزه شناختهکه نیاز به ارتباط بین جوامع زیستنیز معتقدند درحالی

است و به بیان دیگر چندان کار عملی « کردنملع»تر از آسان« زدنحرف»و مورد تأکید است، همچنان 

بودن علم ایاگرچه ماهیت چندرشته»اند و همکاران نیز گفته 3در این حوزه انجام نشده است. ریرز

 Stock and« )شودای از آن حاصل میندرت خروجی و یافتههاست که شناخته شده است، بهمدت

Burton, 2011دست آمده است.ها بهورد اجماعی از این مناظرههرحال مفاهیم کلیدی و م(. به 

 چهارم بندیتقسیم

دارد ای یکسان نیستند. او اظهار میرشته( معتقد است که تمام مطالعات میانa3333تامسون کالین )

های متفاوت به پژوهش و آموزش، نقش ای نشانگر دیدگاهرشتهکه نبود توافق بر سر تعریف مطالعات میان

؛ 7333و  7313نظران )برای مثال، تامسون کالین، علمی و نقش نقد است. جمعی از صاحبهای رشته

ای را عبارت از رشته(. سه شکل اصلی میانa3333؛ تامسون کالین، 3337؛ التوکا، 7331سانتر و هرن، 

 اند.دانسته« ای انتقادیرشتهمیان»و « ای مفهومیرشتهمیان»، «ای ابزاریرشتهمیان»

شناختی و گرایانه است که مبتنی بر پژوهش، اقتباس روشرویکردی عمل ای ابزاری:رشتهمیان

گیرد. با وجود این، طور عملی است و در پاسخ به تقاضاهای خارجی جامعه صورت میحل مسئله به

فیق ای نیازمند تلرشتهای ابزاری کافی نیست، بلکه این نوع میانرشتهاقتباس صرف )تنها( برای میان

ای رشتههاست. میانآن« هدف»ای انتقادی در رشتهای ابزاری و میانرشتهاست. تمایز اساسی بین میان

هایی را که های دیدگاهدنبال آن است که مسائل جهان واقعی را حل کند یا اینکه مفروضهابزاری به

توان نتیجۀ ای ابزاری را میهرشتسازی یا آن را نقد کند. میانای بر آن مبتنی است، شفافرشتهمیان

شود )تامسون کالین، های جدید رهنمون میرشتههای علمی دانست که به میانفضای بین رشته

شناسی ای است که از فیزیک، شیمی و زیسترشتهای از یک میانشناسی سلولی، نمونه(. زیست7333
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های نیز در خالل سال« طلبانهفرصت ای راهبردی یارشتهمیان(. »93: 7931تشکیل شده است )رپکو، 

ویژه در حوزۀ المللی بهبنیان شکل گرفت که رقابت شدید اقتصادی بینهای علمدر حوزه 7333دهۀ 

ای رشتهشد. این نوع میانها دیده میفناوری، ساخت و تولید، و فناوری برتر در آنرایانه، زیست

بزاری است که در خدمت اقتصاد سیاسی بازار و نیازهای ملی ای ارشتهگرایانه، قرائتی دیگر از میانعمل

وجوی پیوند میان مراکز آموزشی مختلف با ای در جسترشتهقرار گرفت. همچنین این نوع میان

 (.a3333یکدیگر و ایجاد پیوند بین مراکز آموزش و جامعه است )تامسون کالین، 

ای واحدی هایی که مبنای رشتهطرح سؤال بر تلفیق دانش و نیز اهمیت ای مفهومی:رشتهمیان

ای، اغلب به معنای نقد رشته(. این برداشت یا مفهوم از میان7331ندارند، تأکید دارد )سالتر و هرن، 

ای از مسئله است. این مهم درمورد مطالعات فرهنگی، رویکردهای فمینیستی و پسامدرن های رشتهفهم

دهد، عبارت ای مفهومی که مفهوم تلفیقی مورد نظر را نشان میرشتهای از میانکند. نمونهصدق می

است از هویت، مطالعۀ نقش موسیقی رگه در تأیید و تصدیق هویت فرهنگی و سیاسی سیاهان 

 جامائیکایی پسااستعماری.

ای انتقادی این است که ساختارهای موجود دانش و رشتههدف میان ای انتقادی:رشتهمیان

پژوهان انتقادی، ایرشتههایی دربارۀ ارزش و هدف مطرح سازد. میانلش بکشد و پرسشآموزش را به چا

های نکردن از تحول رشتههای علمی و حمایتدلیل ترکیب صرف رویکردهای رشتهگرایان را بهعمل

نظور مهای علمی بهدنبال ایجاد پیوند بین رشتهپژوهان انتقادی بهایرشتهکنند. میانعلمی سرزنش می

ها حل مسائل عملی نیستند، بلکه درصدد تحول و برچیدن مرزهای میان امور ادبی و سیاسی هستند. آن

های سطح کنند و از توجه به فرهنگها مطالعه میموضوعات فرهنگی را در ارتباط با سایر مسائل و جنبه

 (.37-33: 7931به نقل از رپکو،  a3333کنند )تامسون کالین، پایین طرفداری می

های مختلف پیرامون انواع تعامالت ای و دیدگاهرشتهحال پس از آشنایی با مفهوم میان

منظور در این های کالسیک، الزم است این مفهوم از سایر مفاهیم مشابه جدا شود. بدینرشتهمیان

ای، ای، دورشتهرشتهتفاوت بین مطالعات میانبخش به سؤال زیر پاسخ داده خواهد شد: 

 ای چیست؟ای و فرارشتهدرشتهچن

 ایفرارشته و ایچندرشته ای،دورشته ای،رشتهدرون مطالعات

 (INTRADISCIPLINARY) ایرشتهدرون

کارگیری های تلفیقی ویژه برای بهها و فعالیت( به تالش3331زعم آبوت )ای بهرشتهمطالعۀ درون

دانشگاهی یا حوزۀ علمی برای شناخت یا حل  های موجود در یک رشتۀزمان دانش، مفاهیم و روشهم

( مطالعۀ 7333شود. استمبر )یک مسئله یا موضوع مشخص در آن رشته یا حوزۀ علمی اطالق می
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ای و مقولۀ تلفیق درون یک رشتۀ خاص رشتهداند که در آن، فعالیت میانای را فرایندی میرشتهدرون

گیرد، اما ای نیز عمل تلفیق صورت میرشتهفعالیت درونتوان گفت که در گیرد؛ بنابراین میصورت می

های چند رشته نیست، بلکه در درون ساختار، محتوا و روش ها و روشاین تلفیق میان دانش، مهارت

تواند در قالب خرد یا کالن صورت گیرد؛ برای مثال، استفاده ای میرشتهیک رشته است. مطالعۀ درون

ای در سطح رشتههای درسی خاص، نمونۀ یک عمل درونی آموزشی و برنامههااز مقولۀ تلفیق و شیوه

تر تواند توسط یک مدرس و در یک واحد درسی صورت گیرد. در مثالی ملموسخرد است که می

توان به آموزش محاسبۀ میانگین واقعی تعدادی رقم در درس دو واحدی آمار دورۀ کارشناسی ارشد می

ها مانند میانگین حسابی، هندسی، هارمونیک و ی با استفاده از انواع میانگینریزی آموزشرشتۀ برنامه

ای در سطح خرد را نشان غیره اشاره کرد که نمونۀ آموزش و تدریس یک واحد درسی درون رشته

های ها در حد پارادایمای، اغلب فعالیترشته(. در مطالعات درون13: 7931دهد )خورسندی، می

شود. این رویه مستلزم کار جدی در حوزۀ ای موجود انجام میهندۀ رشتهدبنیادی و شکل

ای در رشتههای درونای از فعالیت(. نمونه33-39: 7933شناسی است )ونک، شناسی یا پارادایممعرفت

زمان های آموزشی صورت گیرد؛ برای مثال، بررسی و مطالعۀ همتواند در محیطسطح کالن می

ریزی درسی، ریزی آموزشی، برنامهی مختلف رشتۀ علوم تربیتی نظیر برنامههامتخصصان گرایش

مدیریت آموزشی، فناوری آموزشی، مشاوره و غیره بر مسئلۀ افت تحصیلی دانشجویان در یک ترم 

 (.13: 7931تحصیلی و در یک رشتۀ خاص )خورسندی، 

 (BIDISCIPLINARY) ایدورشته

ها از یک رشته به جانبۀ روشای از انتقال یک( نمونه7931نن )زعم پیناریای، بهمطالعات دورشته

دانند که در آن، ای را فعالیت و فرایندی می( مطالعۀ دورشته7333رشتۀ دیگر است. نیوول و گرین )

ای دارد و رشته یا حوزۀ علمی دیگر دارای نقش یک رشته یا حوزۀ علمی نقش محوری، مبنایی و زمینه

های یک ای خاص با ابزارها و دوربینت. به عبارت دیگر، نگاه به موضوعات رشتهابزاری و روشی اس

ای درواقع (. مطالعۀ دورشته13: 7931شود )خورسندی، ای نامیده میرشتۀ دیگر، پژوهش دورشته

ریزی دانشگاهی برای گسترش ای است که در برنامهرشتههای اصلی مطالعات میانیکی از گونه

ای، بیشتر تر تحلیل، مطالعۀ دورشتهای کاربرد دارد. به سخن دیگر و در سطح کالنهساختارهای رشت

های کاربردی آکادمیک، از آمیزش دو رشته یا ای است که بنا بر ضرورترشتهیک گونه و رویکرد میان

ای بیشتر های دورشتهها و فعالیتگیرد. درنتیجه سیاستهای علمی موجود شکل میگرایش

ای آموزشی و دانشگاهی دارند و به ایجاد و گسترش ساختارهای جدید رشته و دانش در هدغدغه

یکی از  Politics of Literatureشوند. سیاست ادبیات یا های موجود منجر میدانشگاه و دپارتمان
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حاظ لای علوم انسانی و علوم اجتماعی است که در آن، ادبیات از حوزۀ علوم انسانی بههای دورشتهحوزه

ای در حوزۀ علوم اجتماعی با یکدیگر تلفیق عنوان رشتهشناسی و از منظر و زاویۀ دید سیاست بهروش

ای حضور متخصصان دورشتهمطالعات ( بیان کردند، در 3331طور که دیویس و دلوین )اند. همانشده

دارد که کنشگران رشتۀ مورد مطالعه در صحنۀ مطالعه و آزمایشگاه ضروری نیست یا اینکه ضرورتی ن

 (.13-19: 7931ای، متخصص در رشتۀ مورد مطالعه حضور داشته باشند )خورسندی، دورشته

 (MULTIDICIPLINARY) ایچندرشته
های دو یا چند رشته در کنار یکدیگر اشاره دارد؛ برای مثال، ای به قراردادن بینشمطالعۀ چندرشته
های خود درمورد های مختلف به ارائۀ دیدگاهربیان از رشتهرود که مکار میای بهاین رویکرد در دوره

های تولیدشده توسط این سازی بینشاند، اما هیچ تالشی برای یکپارچهعنوان دوره دعوت شده
هایی که خارج از این حیطه فعالیت دارند، اغلب گیرد. متأسفانه افراد ناآگاه و آنها صورت نمیدیدگاه

برند که سبب ابهام کار میعنوان مترادف بهای را بهای و چندرشتهرشتهیانطور غلط، مطالعات مبه
هاست و هیچ خاطر نزدیکی آنها فقط بهدر اینجا رابطۀ بین رشته»زعم جو موران، شود. بهبیشتر می

شامل بیش از یک »ای های چندرشته؛ بنابراین پژوهش«افتدها اتفاق نمیسازی حقیقی بین آنیکپارچه
 (.National Academies, 2005: 27« )کندای را ارائه میشوند که هر رشته سهم جداگانهرشته می

های دو یا چند ای را محصول کنار هم قراردادن بصیرتتوان مطالعات چندرشتهدر تعریف دیگر می
های وهرشتۀ علمی دانست؛ برای مثال، ممکن است فرد درسی را بیابد که در آن از چند مربی از گر

ای خود را دربارۀ موضوع درسی به سبکی سریالی شود که دیدگاه رشتهآموزشی مختلف خواسته می
ها های آنوسیلۀ دیدگاههایی را که بهکنند تا بصیرتارائه دهند. در این فعالیت، مربیان تالش نمی

گونه که فیق کنند. همانای نسبت به موضوع مورد مطالعه تلرشتهوجود آمده، در قالب یک فهم میانبه
« مجاورت»های علمی، صرفاً نوعی کند، در این حالت ارتباط بین رشته( اشاره می3333جو مورن )

ای و مطالعات رشتهآید؛ بنابراین بین مطالعات میانوجود نمیها بهبین آن« تلفیقی»است و هیچ 
لحاظ محصول پژوهش وجود و هم بهفرایند پژوهش  لحاظ مکانیسمهایی هم بهای، تفاوتچندرشته

 (.97-93: 7931به نقل از رپکو،  3333دارد )راجرز و همکاران، 
گیرد و ها شکل میای از کنار هم قرارگرفتن تحلیلهمچنین درست است که مطالعۀ چندرشته

ها به قوت خود باقی است. ها و محدودۀ هریک از دیدگاهشود، ولی تفاوتموجب غنای اطالعات می
یک از همچنین ممکن است مخاطب از افزایش اطالعات رضایت داشته باشد، اما چیز مهمی عاید هیچ

ها اند و مسئله، مفهوم یا روش جدیدی در آنها هیچ تغییری نکردهشود. آنهای مورد نظر نمیرشته
وبیش های کممهای تولیدشده در درون پارادایآوری دانشآید. از طرفی، از آنجا که جمعوجود نمیبه

وجه قادر نیست جایگاه خود را در این میان بیابد. او از هیچ هیچای نیست، مخاطب بهعظیم، کار ساده
 (.37: 7933ها با یکدیگر است )ونک، اش نحوۀ تلفیق دانشبرد و دغدغهترکیبی سود نمی
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برد تا به حل مسائل ای، ما را فراتر از یک رشته واحد میتوان گفت پژوهش چندرشتهدرواقع می
ای های مختلف مرتبط است. از این منظر، پایه و اساس رشتهاجتماعی بپردازیم؛ فرایندی که به رشته

ها در مانند اقتصاد برای حل یک مشکل ممکن است به چندین رشتۀ دیگر بازگردد. اگرچه همۀ رشته
ها در جایگاه خود باقی همۀ آن ای قصد خدمت به رشتۀ مبنا و پایه را دارند،یک فرایند چندرشته

ای، ها در مطالعۀ چندرشته(؛ بنابراین در حل یک مشکل، هرکدام از رشتهNicolescu, 1997مانند )می
ها ها کمرنگ شود تا جریان اطالعات بین رشتهتنهایی یک رشته هستند و حتی اگر مرز میان رشتهبه

ها س از پیداشدن پاسخ، بار دیگر مرز میان رشتهای پبه حرکت درآید، باز هم در فرایند چندرشته
 (.Colins, 2002شود )پررنگ می

ای، رویکردی گوید، مطالعۀ چندرشته(، نیز می3333طور که آگسبرگ )بنابراین همان
هایی است که در آن، هر رشته نقش و موقعیت مستقلی دارد و همواره تلفیقی/غیرتلفیقی میان رشته

ها و نتایج کار به مسئله و کند، ولی فعالیتای خود را حفظ میروش رشتههای معرفتی و هویت
های های دیگر در حال بررسی و مطالعۀ آن هستند؛ بنابراین فعالیتموضوعی معطوف است که رشته

ای تلفیقی صورت پذیرند گونهطور مستقل و غیرتلفیقی یا در کنار هم و بهتوانند بهای میچندرشته
شناختی را نمونۀ مناسبی برای ( پروژۀ تبارشناختی یا باستان7333(. استمبر )13: 7931)خورسندی، 

داند. از نظر او، در بخشی از فرایند یک تحقیق ای میتبیین و توصیف مطالعات چندرشته
ای و چندمهارتی هستند، برای نظرانی چندرشتهشناسان که خود صاحبشناختی، باستانباستان

شناسی، هواشناسی، ها از قبیل خاکمت یک شیء یا سنگواره، از متخصصان سایر رشتهبردن به قدپی
ها تخصص دیگر شناسی و دهشناسی، جامعهشناسی، مردمشناسی، انسانشناسی، گیاهتاریخ، زیست

طور مستقل و جداگانه دربارۀ سنگواره کار کنند. طی این فرایند، هریک از متخصصان بهاستفاده می

شود و وتحلیل میهای آنان در فضایی جمعی بررسی و تجزیهها و یافتهند و در پایان، بررسیکنمی
 (.37: 7931شد )خورسندی، ای اعالم میگیری فعالیت چندرشتهنتیجه

های دانشگاهی مختلف را در یک تحقیق های رشتهای ویژگیچندرشتهمطالعات به بیان دیگر، 
دنبال اشتراک دانش کنند. اگرچه محققان بهالعاتی به دور هم جمع میمحور و در یک زمینۀ مطموضوع

ای یکپارچه و ها یا ایجاد رشتهو مقایسۀ نتایج مطالعات هستند، هیچ تالشی برای عبور از مرزهای رشته
ای خود را درمورد مسئلۀ مورد بحث مشارکت دهد؛ تواند دیدگاه حرفهجدید ندارند. هر رشته می

های مطالعاتی وجود دارد. درواقع برخی معتقدند توان گفت میزانی از هماهنگی میان رشتهبنابراین می
حال برخی دیگر نیز معتقدند ای با هم هماهنگ هستند، اما یکپارچه نیستند. بااینتحقیقات چندرشته

 (.Stock and Burton, 2011گیرد )که هماهنگی وجود ندارد، بلکه ادغام در سطح پایینی انجام می

ای، موضوع مورد مطالعه از زوایای مختلفی بررسی توان گفت که در مطالعات چندرشتهپس می

های مختلف و های رشتهحال دیدگاهشود. بااینای مختلفی استفاده میهای رشتهشود و از دیدگاهمی
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ای، از یک سو شتهرشوند. حال آنکه در رویکرد میانهای گوناگون با یکدیگر منسجم و ادغام نمییافته

شود و از سوی دیگر نتایج مطالعۀ فردی ایجاد میشناسی منحصربهدیدگاه نظری، مفهومی و روش

 (.3337شود )هیمریکس و بسالر، تر میتر و هماهنگای درمورد یک مشکل معین منسجمرشتهمیان

 

 
 ایرشتهای و میانهای بین مطالعات چندرشتهتفاوت   1تصویر 

 

( را A+Bهای دو رشته )رویکردها و بینشای طور خاص دورشتهای و بهرشتهت میانمطالعا

 .(1کنند )تصویر تر یکپارچه میبرای یک مشکل مشترک در راستای ساخت یک مفهوم جامع

( برای یک مشکل مشترک استفاده A+Bهای دو رشتۀ مختلف )از بینشای مطالعات چندرشته

 گیرد.ها انجام نمیها و دیدگاهبینش سازیکنند، اما یکپارچهمی

 ایچندرشته مطالعات انواع
(، Glänzel et al., 1999ای )های مختلفی برای توصیف مطالعات چندرشتهها، شاخصطی سال

 ,McCain and Whitneyای )رشته( و مطالعات میانPorter and Chubin, 1985ای )مطالعات دورشته

طور طبیعی مرتبط با یک رشته یا با دانش ها در مقایسه با آنچه بهشاخص( ایجاد شده است. این 1994
بندی متعارفی از شوند. چنین طبقههای تحقیقاتی متعدد وجود دارد، تعریف میبندی شده و زمینهطبقه
مختلف را تشخیص « های طبیعی و مسلطزمینه»دهد که در آن، بینی ما را نشان میها جهانرشته

توان (؛ بنابراین می3337، 7کنیم )هیمریکس و بسالردهی میها سازمانها را براساس آنرشتهدهیم و می

 ای نام برد:ای و چندرشتهرشتهدهی به انواع مطالعات میانهای متعددی در سازمانبندیاز دسته

های قرار دارند و عمدتاً در دپارتمان ای مطالعاتیچندرشتههای در دستۀ اول، فعالیت -

 یابند. مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان از این دست هستند.ها تجلی میآموزشی و در دانشگاه

_____________________________________________________________ 
7. Besselaar and Heimeriks 
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اند. امروزه اهداف و نامیده سازای تصمیمچندرشتهای را دستۀ دوم از مطالعات چندرشته -

دهند ای اولویت را به شناخت و حل آن دسته از مسائلی میهای تحقیقاتی چندرشتهسیاست

 اندازهای راهبردی و بنیادین.ریت و ضرورت بررسی قرار دارند و نه ترسیم چشمکه در فو

های مشهورند. بسیاری از فعالیت ایهای حرفهای به فعالیتچندرشتهمطالعات دستۀ سوم  -

های بهداشتی و خدمات پرستاری در ای مانند تعلیم و تربیت، تجارت و بازرگانی و فعالیتحرفه

ای مانند مددکاران های حرفهای میان گروهیرند. همکاری چندرشتهگاین دسته قرار می

بخشی بیماران قلبی، در این پزشکان در مسائلی نظیر تواناجتماعی، پزشکان عمومی و روان

 (.33-39: 7931دسته هستند )خورسندی، 

در خود  ای معموالً یا مستخرج از پروژه هستند یا فرایندی برای حل مشکل رامطالعات چندرشته

ای باقی رشتهگیرند، اغلب در سطح تحقیقات میانهایی که در این دسته قرار میدارند. اما انواع پروژه

ای موفق پیش رفت؛ رویکردی معتقدند باید تا حصول رویکرد چندرشته 7مانند. یوترکمپ و ولکمی

)استاک و همکاران،  ای مبتنی بر هماهنگی باشدرشتهای که درست مانند رویکرد میانچندرشته

گردد، ای که به تحقیقات مستخرج از پروژه بازمی(. نمونۀ جدیدی از تحقیقات چندرشته3377

 Greenwayکمربند سبز شهری یا  ای است.مطالعاتی در زمینۀ کمربند سبز شهری و پایداری منطقه

تفریحی یا حفاظت از  هایهای بکر در نزدیکی منطقۀ شهری است که برای استفادهیک نوار از زمین

تواند شامل جادۀ دیدنی هم باشد و اگرچه بیشتر در شود. این مسیر میزیست کنار گذاشته میمحیط

، یعنی Monadnock-Sunapee Greenwayمناطق شهری است، در مناطق روستایی، برای مثال در 

و همکاران از این  3نین پناروی در جنوب نیوهمپشایر نیز وجود دارد. آترکمپ و ولک و همچمسیر پیاده

گذاری در حوزۀ پایداری اند که به سیاستای نام بردهوتحلیل چندرشتهعنوان یک تجزیهمطالعه به

 (.3337ای توجه دارد )هیمریکس و بسالر، منطقه

  (TRANSDISCIPLINARY) ایفرارشته
ها با هدف ایجاد یک رشتهیانها در مها، مفاهیم و روشمعنای کاربرد نظریهای بهمطالعۀ فرارشته

فقط تعامل، بلکه فراتررفتن از یکدیگر است ها نهترکیب فراگیر است. در این رویکرد، ارتباط میان رشته

شناسی تکاملی در بررسی رفتار اجتماعی( )برای مثال، استفاده از نظریۀ انتخاب طبیعی یا زیست

های طبیعی و اجتماعی، ساختارها و د است که نظام(. این رویکرد مبتنی بر این اعتما3337)التوکا، 

_____________________________________________________________ 
1. Uiterkamp and Vlek 

2. Pena 
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ها، مفاهیم شود، بلکه روشها توجه نمیروابط مشترک دارند؛ بنابراین در این پژوهش به همکاری رشته

 گیرد.های دیگر قرار میهای یک رشته، مبنای تفسیر، تعریف و مطالعۀ رشتهو نظریه

حال دشوارترین شکل تحقیق یکپارچه است. درعین ترین وای احتماالً مطلوبمطالعات فرارشته

مثال، آید یا خیر؛ برای دست میای بهدانند آیا در همۀ موارد مطالعۀ فرارشتهبعضی از محققان هنوز نمی

کند مطالعۀ گردد؛ الزاماتی که تعیین میمعتقد است که این به میزان الزامات تحقیق بازمی 7پائول

تحقیقات »رغم داشتن هدف، ه توسعه یابد. ترس و همکاران نیز معتقدند که علیای تا چه اندازفرارشته

چنین «. شوندندرت اجرایی میهای علوم انسانی نیز بهای یک استثنا هستند و حتی بین رشتهفرارشته

 (.3377های یک رشته هستند )استاک و همکاران، دنبال فراتررفتن از دیدگاهمطالعاتی به

ها، اند. از دیدگاه آنکار بردهتر بهای را در روشی متفاوت( اصطالح فرارشته7333اران )گیبونز و همک

ای که بتواند چندین گونهشناسی بهبندی گسترده اما منسجم در واژهای با صورترشتهرویکرد میان

در رویکرد  ای است. حال آنکهوجود آورد، نوعی رویکرد فرارشتهشناسی مشترک را بهرشته یا یک روش

ها از نظر ای، یک گام جلوتر است و فهم نظری مشترک و تعامالت دوسویۀ رشتهفرارشته

ای یک نظریۀ همسان یا اتحادی شود. از این منظر، رویکردهای فرارشتهشناختی حاصل میمعرفت

 (.3337)هیمریکس و بسالر، نظری هستند 

ی را یافت که رویکردهای بسیار متفاوتی در قبال اهایی از مطالعات فرارشتهتوان نمونههمچنین می

ایجاد یک سیستم »دنبال ای وجود دارد که بهبرند. شکلی از رویکرد فرارشتهکار میهای دیگر بهرشته

(. بیسارب نیکولسکو 3331، 3رود )نیکولسکوپیش می« هافراتر از رشته»است و کامالً « کامل دانش

همبستگی دانش در »حال انسجام علمی و فلسفی برای رسیدن به  (، فیزیکدان کوانتوم، در3331)

ای به متخصصان سالمت عمومی ؛ برای نمونه از نظر او، مطالعات فرارشته«قالب یک وجود واحد است

ای از ساختمان یکپارچۀ بدن و در تجمیع مثابۀ پدیدهدنبال ارتقای فهم از بیماری بهکند تا بهکمک می

 طور یکپارچه درنظر گرفته شود.ای که کل موجودیت انسان بهگونهند؛ بهبا ذهن و روح باش

است و در آن، پژوهش روی « حل مشکالت فرابخشی»دنبال ای بهدر شکل دیگر، پدیدۀ فرارشته

شود؛ بنابراین چندین متمرکز می« پایداری بومی»یا « یک شهر»یک مسئلۀ بزرگ یا زمینۀ کلی مانند 

ها نیازمند همکاری میان ترکیبی از عوامل و ین حوزه وجود دارد که رفع آنمسئلۀ پیچیده در ا

(، در آمریکا 3373های دیگر جامعه است. به گزارش کلین )ها و بخشها، حرفهکارگزاران، رشته

 شود.تعریف می« ای متعالی یا برتررشتههای میانپژوهش»عنوان شکلی از ای بهمطالعات فرارشته

_____________________________________________________________ 
1. Pohl 

3. Nicolescu 
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ترکردن موضوع بحث مفید باشد. تواند در روشنمی 3تعریف هریک از مفاهیم، نمودار  پس از ارائۀ

 دهد.های مختلف را نشان مینمودار درجه و میزان همکاری میان رشتهاین 

 

 
 ایرشتهمفاهیم مهم در تحقیقات میان   3تصویر 

 3373کلین، منبع: 

 

ای با اصطالحات مشابهی مانند رشتههای بین مفهوم میاننیز به برخی تفاوت 9در جدول 

 ای اشاره شده است:ای و فرارشتهای، دورشتهچندرشته

 
 ایای و فرارشتهرشتهای، میانای، چندرشتهمطالعات دورشته میان تفاوت   9جدول 

 عملکرد مفاهیم

 ایرشته
ها، ای از متخصصان، فعالیتهای علمی که دارای جامعهای از پژوهشدامنه

 های پژوهش متفاوت هستند.ها و روشهیم، مهارتمفا

 ای دیگر.ها از یک رشته برای هدف خاص در رشتهجایی قوانین، مفاهیم و روشجابه ایدورشته

ای یا تعدد چندرشته

 ایرشته

های متفاوت برای کارکردن روی یک مشکل/ هدف مشترک، آوردن رشتهگردهم

 های مختلف.شتههای رشدن دیدگاهاما بدون یکپارچه

 ایرشتهمیان

های مختلف را برای حل مشکالت پیچیده، احاطه بر رویکردی التقاطی که رشته

ای، رشتهکند. رویکرد میانهای جهانی با یکدیگر یکپارچه میها و دیدگاهها، روشروش

ای رشتهنگر از اندیشیدن است. رویکرد میانمحور و کلای تعاملی، گویا، اطالعاتشیوه

 پذیر و سازگار است.برای حل مشکالتی که باید حل شوند، بسیار انعطاف

 ایفرارشته
ها )بدیهیات( و یکپارچگی و دستیابی به مجموعۀ مشترکی از قوانین، روش

 همکاری تمامی سطوح دانش در راستای یک هدف مشترک.

 7933منبع: فاتحی راد و همکاران، 

 ایچندرشته و ایفرارشته مطالعات با ایرشتهمیان مطالعات تفاوت
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توسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در فرانسه وضع، و پس  7313ای از سال رشتهواژۀ میان

(، تکثر multiای )از آن دچار نوعی دگردیسی )تحول( شد. این سازمان بین شیوۀ تولید دانش چندرشته

شده توسط شناسی ارائهیز قائل شده است. طبق نوعای تمارشتهای و تکرشته(، میانpluralای )رشته

ای ای وجود دارد. رویکرد چندرشتهرشتهای و میانترین تمایز بین چندرشتهاین سازمان، اساسی

های های علمی با زباندهد. رشتههای علمی را در مجاورت با یکدیگر قرار میهای رشتهدیدگاه

گویند. با وجود این، وضعیت موجود قۀ مشترک سخن میای دربارۀ یک مسئلۀ مورد عالجداگانه

های علمی، هویت اصلی شود و عناصر مجزای هریک از رشتههای علمی به چالش کشیده نمیرشته

های مجزای ها و روشها، مفاهیم، نظریهای دادهرشتهکنند. در مقابل، رویکرد میانخود را حفظ می

ای از یک مسئلۀ پیچیده یا پرسش علمی حاصل رشتهفهمی میانکند تا های علمی را تلفیق میرشته

 (.93-93: 7931به نقل از رپکو،  7331شود )تامسون کالین و نیوول، 

ها در مواجهه با دلیل رویکردهای متفاوت آنای نیز بهو فرارشته ایرشتهتفاوت بین مطالعات میان

ها، مفاهیم، ها، بینشور عمده شامل دیدگاهطبه ایرشتههای گوناگون است. مطالعات میانرشته

تر سازی، به مفهومی جامعای است که طی یک فرایند یکپارچههای چندرشتهها و شیوهها، دادهنظریه

شود و به ارائۀ راهکاری برای یک مسئلۀ خاص آن هم در قالب یک دیدگاه و روش و نه صرفاً تبدیل می

از یک فرایند جامع پژوهشی که مباحث  ایرشتهواقع، مطالعۀ میانرسد. دربندی از مسائل مییک طبقه

سازی در طول ای بر یکپارچهرشتهجوید. همچنین پدیدۀ میانیک رشته را در ذیل خود دارند، بهره می

ها تمرکز دارد؛ بنابراین این حیطه پذیرای صداهای خارج از محیط دانشگاهی )برای نمونه، رشته

 نفع( نیز هست.ذیهای افراد دیدگاه

ای در رویکردهای ای و مطالعات فرارشتهرشتهتوان گفت تفاوت بین مطالعات میانهمچنین می

ها، ها، دادهها، بصیرتای اساساً بر دیدگاهرشتههای علمی است. مطالعات میانها به رشتهمتفاوت آن

ای دربارۀ یک رشتهک فهم میانهای علمی از این جهت تکیه دارند که یهای رشتهمفاهیم و نظریه

ای عبارت است از هایی از مسائل مشابه. اما رویکرد فرارشتهمسئلۀ خاص به دست آورند، نه دربارۀ طبقه

های علمی و با نیت ایجاد یک ترکیب گسترده ها در سراسر رشتهها، مفاهیم یا روشکاربرد نظریه

ای نشانگر رشتهای مانند رویکرد میانرویکرد فرارشته(. 93-93: 7931به نقل از رپکو،  3337)التوکا، 

های علمی را ای، هم مرزهای رشتهرشتهپژوهش مشارکتی و حل مسئله است، اما برخالف رویکرد میان

های مختلف زند( و هم بخشها را به هم پیوند میدارد و آنها را برمیرشتهنوردد )مرز میاندر هم می

 سازد.های دولتی و خصوصی به یکدیگر مرتبط مین حوزهجامعه را با دربرگرفت

ها، ای متفاوت است که در آن، نظریهرشتهای از این جهت با میانبه بیان دیگر، رویکرد فرارشته

هایی که به حل همان مسئله شوند تا در سایر رشتههای یک رشتۀ علمی اقتباس نمیمفاهیم یا روش
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های روند که فراتر از رشتهکار میهایی بهها، مفاهیم یا روشبلکه نظریه کار روند،مند هستند بهعالقه

ای دیگر از رویکرد های زیادی کاربرد دارند. نمونهها و زمینهعلمی هستند و بنابراین در حوزه

شناسی تحولی )تکاملی( را شناسی است که اصول انتخاب طبیعی و زیستجامعه-ای، زیستفرارشته

مایه ای، یک مسئله یا درونبرد. در مطالعات فرارشتهکار میرفتار اجتماعی حیوانات به برای مطالعۀ

شود. چنین مسائل پیچیده و فراکالنی مندی مبدل میبه کانون عالقه« توسعۀ پایدار»یا « شهر»مانند 

ماع های اجتهای مختلف و همچنین بخشها و تخصصمستلزم مشارکت بین ترکیبی چندگانه از رشته

مطالعات تفاوت میان  ،3در جدول (. 93: 7931به نقل از رپکو،  3339است )تامسون کالین، 

های طور که در جدول مشخص است، مربعای آمده است. همانای و چندرشته، فرارشتهایرشتهمیان

های دهد از منظر اجماع نظرات، این جزء باید در مراحل تحقیق باشد. مربعرنگی نشان می کامالً

رنگی هم نشانۀ آن است که جزء مورد نظر، در انواع تحقیقات از منظر برخی محققان باید باشد، اما نیمه

دانند. بودن آن هستند و بعضی دیگر نیز آن را در موارد خاصی الزم میبرخی معتقد به غیرضروری

ریه و رشتۀ جدیدی ، چندان هم ضروری نیست که نظایرشتهمیانبراساس این نمودار، در مطالعات 

ترین تفاوت ای حتماً باید چنین باشد. شاید این نکته مهمشکل گیرد، حال آنکه در رویکردهای فرارشته

محور هستند که نکتۀ مشابهی در هر سه مورد ای، مسئلهبین این دو اصطالح است. مطالعات چندرشته

ای دانست؛ به این معنی که در هر سه، توان روندی چندرشتهاست؛ بنابراین تا بدین جا هر سه را می

 (.3377شود )استاک و بُرتون، های متنوع دیده میمشارکت دانش

 
 ایای و فرارشتهای، چندرشتهرشتهتفاوت میان مطالعات میان   4جدول 
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 ایرشتهمیان توسعۀ و گیریشکل در هامحرک و هامشوق الزامات،

ت که در پاسخگویی به نیازهای شناختی و اجتماعی جدید ای از جمله مباحثی اسرشتهبحث میان

های های جدید شکل گرفته و بیش از سه دهه از ورود آن به عرصهانسان از طریق خلق و تکوین رشته

گذرد؛ بنابراین ابعاد و زوایای محرکات آن در جامعۀ علمی پردازی درمورد آن نمیآموزش عالی و نظریه

های متعددی را یافت که به توان پژوهشمی (.7933ت )شهامت و همکاران، درستی واکاوی نشده اسبه

اند؛ برای مثال خط سیر ای پرداختهرشتهبحث دربارۀ ضرورت و الزامات توسعه و گسترش مطالعات میان

 3333ای در گزارش فرهنگستان ملی علوم آمریکا در سال رشتهیا روند کنونی پژوهش میان

منتشر شده، بر « ایرشتهتسهیل پژوهش میان»گزارش مذکور که با عنوان  مستندسازی شده است.

 کند:ای امروزی تأکید میرشتهگیری و توسعۀ پژوهش میانچهار انگیزه یا محرک عمده در راستای شکل

 پیچیدگی ذاتی طبیعت و جامعه؛ -
 شوند؛نمیهایی که به یک رشتۀ علمی واحد محدود تمایل به تحقیق دربارۀ مسائل و پرسش -
 نیاز به حل مسائل جامعه؛ -
 (.33-13: 7933های نوین )تامسون کالین، قدرت فناوری -

( پیشنهادهایی هم 3333ای )رشتهمنظور تسهیل پژوهش میانهمچنین فرهنگستان ملی علوم به
ستلزم تدریجی ارائه کرده است. تغییر تحولی م-های افزایشیدادن تغییر تحولی و هم برای گامبرای انجام

تواند نتیجۀ ها و ساختارهای موجود است؛ بنابراین تغییر چشمگیر میرویکردهای سریع و قطع فعالیت
ساز طورکلی اصالحات اساسی و دگرگوندارد که به( اظهار می3333های ساده نیز باشد. سی )گام

دهای تکراری صورت تدریج و از طریق فراینآرامی و بهمعمول نیستند و تغییر در جهات آکادمیک به

های مختلف انجام داده به ( نیز براساس مطالعات موردی که در موقعیت3333گیرد. هاوارد گاردنر )می
تشخیص نتیجه مشابهی دست یافته است. به نظر او، تغییرات اغلب از چرخش آرام و حتی تقریباً غیرقابل

ظاهر ناگهانی، بر فرایندهای ظریف و رات بهشود، نه از طریق تجلیات ناگهانی. تغییها حاصل میدیدگاه
گیرند. عالوه بر این، نشاندن شیوۀ پیچیدۀ تفکر دربارۀ تری استوارند که در طول زمان شکل میمالیم

تر ای نیست. از نظر گاردنر، تغییرات سادهجای یک شیوۀ سادۀ تفکر دربارۀ آن کار سادهیک موضوع به
های دوک و کالیفرنیای جنوبی نیز ت پیچیده پیشی بگیرند. در دانشگاهذهن، تمایل دارند که از تغییرا

های های خودارزیابی و چرخههای زمانی طوالنی همراه با فعالیتای در طول دورهرشتهتغییر میان
 (.793-793: 7933ریزی توسعه یافته است )تامسون کالین، گوناگونی از برنامه

ای در مطالعات رشتههای عملی برای افزایش مشارکت در میانراهبرد»در تحقیق دیگری با عنوان 
ای در این دو رشته، مواردی بیان شده است. در این رشتهدرمورد الزامات توسعۀ میان« آموزش و اعصاب

ای، هسته و قلب فهم کلی مسائل پیچیده است. در این تحقیق رشتهتحقیق آمده است که تفکر میان
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 Neroای در حوزۀ آموزش و اعصاب )رشتهزومات توسعه و افزایش میانعنوان ملچند مورد به

educational studies) ها کاربرد دارد:پیشنهاد شده که تا حد زیادی کلی است و برای تمامی رشته 
 نامۀ مفهومی مشترک؛خلق یک زبان مشترک و واژه -

 پایه؛های درسی برای دانشجویان دو یا چند رشتۀ ایجاد و توسعۀ برنامه -

 (.3379، 7شده )نوریهای تحقیقاتی مرتبط با دو یا چند رشتۀ پایه و ترکیبایجاد و توسعۀ سازمان -

 دانشگاهی محیط در ایرشتهمیان مطالعات توسعۀ الزامات

 رشته زبان اهمیت -

های کردن نقشۀ شناختی مورد نیاز برای دانشجویان در یک رشته باید واژهعالوه بر فراهم

ها و ها، رویهطور که آموزش روشهمان درواقع،فرد آن نیز آموزش داده شود. و منحصربهاختصاصی 

ها توانند تدریس شوند( اهمیت دارد، توجه به زبان و اصطالحات فنی رشتهمفاهیم )که بدون زبان نمی

زیادی در های شوند، تفاوتبندی میطور طبیعی گروههایی نیز که بهاما حتی در رشته نیز مهم است.

برای مثال، زبان حسابداری با زبان مدیریت، مالی یا قانون بسیار متفاوت است. در  ؛زبان وجود دارد

برای مثال،  تر است؛تر و نمایانها برجستهشوند، این تفاوتبندی نمیهایی که معموالً با هم گروهرشته

 .زبان حسابداری بسیار متفاوت با زبان شیمی یا تاریخ است

شناختی و همچنین عملی برای دانشجویان و های معرفتتفاوت در زبان سبب بروز چالش این

های آموزشی مشابه حتی دارای مفروضات متفاوتی است؛ مثالً مثال بعضی از واژه شود؛ برایاستادان می

 توان انتظاردان با یک مهندس یا معمار متفاوت است؛ بنابراین میبرای یک فیزیک« جرم»معنای 

ای که رشتهدر دانشگاه میان(. 7339)فیرابند، داشت که تفاوت در درک مفاهیم نظری گسترده است 

های در آن با گستردگی و عمق مواجه هستند، ممکن است نیاز به آموزش زبان رشته دانشجویان

های نامناسب برای نگرفتن این مهم، آموزشبسا در صورت انجاممتفاوت وجود داشته باشد. چه

 تحصیالت تکمیلی درنظر گرفته شود.

 مداریمحوری/مسئلهایده -

محوری یا ای، ایدهرشتههای اصلی مورد نیاز برای موفقیت در تحقیق میانیکی از ویژگی

های مهم تحقیقاتی به یک مسئلۀ کلیدی نیاز دارند و بدون پروژه(. 7311مداری است )پتری، مسئله

درصد از  33براساس شواهد، بیش از  یباً قطعی خواهد بود.آن، شکست یا رهاکردن پروژه تقر

های مستقل در رشته(. 7331؛ دوز، 3333شوند )کزار، ای با شکست مواجه میرشتههای میانهمکاری

_____________________________________________________________ 
7. Nouri 



33        هاای، موانع و بازدارندهای: ملزومات توسعهرشتهمطالعات میان 

شناسان هایی که اقتصاددانان، مهندسان یا روانمحوری موضوعی حیاتی نیست. ایدهو سنتی، مسئله

رو انتخاب های پیشگیرند، غالباً در یک فرایند فیلترشدن اولویتنظر میهای مهم درعنوان اولویتبه

شوند. اما مسائل مهم به ای برخوردارند، فیلتر میشوند و معموالً مسائلی که از پشتوانۀ ضعیف اندیشهمی

و گیرد ها تحقیق صورت میشوند و در مرکز تحقیق و یادگیری، دربارۀ آنهای حیاتی تبدیل میاولویت

های مختلف کنند. درواقع، نقشهای به این شکل کار نمیرشتهشوند، اما رویکردهای میانتدریس می

ای وجود دارند رشتهکننده در مطالعات میانهای متعدد و مشارکتشناختی و واژگانی مرتبط با رشته

ای موفقیت دهد و برمداری را بهتر نشان میمحوری یا مسئله)مسائل آموزشی که مفهوم ایده

های ای دورهرشتهای اهمیت دارد(. درواقع مهم است که دانشجویان در مطالعات میانرشتهمیان

التحصیلی قادر به تشخیص یک مسئلۀ محوری یا ایدۀ مهم و مرکزی از میان کارشناسی پس از فارغ

 مسائل با اولویت کمتر باشند.

 گوناگون هایتخصص یا هارشته به عالقه -
ای را مطالعه کنند که در آن استعداد دارند. حال آنکه اگر خواهند رشتهیان معموالً میدانشجو

ای اجباری باشد، ممکن است دانشجویانی که در یک حوزه از پتانسیلی برخوردار رشتهمطالعات میان
وی ای باشند. از سرشتهنیستند یا تخصص کمی در آن دارند، مجبور به ادامۀ تحصیل در حوزۀ میان

ای حائز رشتهای، تأکید بر آن است که عالقه و استعداد در مطالعات میانرشتهدیگر در ادبیات میان
ای رشتههای میانکنندگان در آن زمینۀ خاص مستعد نباشند، تالشاگر شرکت»اهمیت است و درواقع 

شناسان یا متخصصان  (. جانستون معتقد است کار7311)پتری، « دهد و اثرگذار استندرت نتیجه میبه
کنند. درک می« های تخصصی خود را بهتر از غیرکارشناسانالگوهای معنادار در حوزه»یک رشته 

تر و گیرند، سریعتری برای حل مشکالت بهره میطور وسیعها از اصول مبتنی بر نظم بههمچنین آن
مدت و ها، و داشتن حافظۀ کوتاهراحتی معانی دادهکنند و بهکنند، بهتر نظارت میتر کار میدقیق

 (.3339کنند )جانستون، بلندمدت را درک می
کدام ای، هیچرشتهلحاظ عملی، نه یک رشتۀ متمرکز و نه وسعت روابط میانشایان ذکر است که به

ای مؤثر واقع شوند. فردی که عالیق دانشی بسیار رشتهتواند برای موفقیت در رشتۀ میانتنهایی نمیبه
خوبی پیش ای کمتری دارد، ممکن است احساس کند که پروژه بهای دارد اما تخصص رشتهردهگست
توان گفت در مقایسۀ کارایی (. می7311یابد )پتری، رود، اما درواقع هرگز فراتر از سطح ادامه نمیمی

اما دانشجویان نیز  ماند،ای و بنیادین درون یک رشته باقی میای، کار پایهرشتهای و میانمطالعات رشته
 دست آورند.ای بهرشتههای میانباید بتوانند خارج از رشتۀ خود حرکت کنند و در صورت لزوم، کمک

 سازمانی محیط در ایرشتهمیان گذاریارزش -
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گیرد ای شکل میرشتهیکی دیگر از موضوعات مهم آموزشی، نظام سازمانی است که در آن میان
ای در مؤسساتی که برای این رشته(. قرارگرفتن مطالعات میان7311ی، یابد )پترو ساختار می

کند. ساختار کارآمد مستلزم یک سیستم اند، احتماالً مشکالتی را ایجاد میاندازی نشدهمنظور راه
دهی و پشتیبانی نهادی، تأمین مالی اساسی، ارائۀ تسهیالت برای نوآوری و شناخت مناسب پاداش

ای اهمیت دارند. در حال حاضر پاداش اصلی رشتهها برای تقویت مطالعات میاناست. این پاداش
ای های سنتی مانند انتشار مقاالت در مجالت رشتهداد در رشتهبرای کارکنان دانشگاه با برون

یک، ارائۀ شواهدی از پیشرفت رشتۀ خود، جوایز برای تدریس در یک رشته و غیره حاصل درجه
ای در حال رشتهدهد این شرایط با ظهور تعدادی از مجالت میاند متعدد نشان میشود. اما شواهمی

کنند طور طبیعی در جایی بیشتر تالش میتوان گفت که کارکنان بهتغییر است. به بیان دیگر می
ها و دهی به کارکنانی که خروجیکه پاداش وجود دارد؛ بنابراین وجود یک سیستم پاداش

ای شکوفا شود. وقتی سیستم رشتهند، ممکن است موجب شود تا کارهای میانمحصوالت علمی دار
ای وجود نداشته باشد، دانشجویان نیز ممکن است رشتهدهی مناسبی برای مطالعات میانپاداش

ها(. در چنین شرایطی، رشتهشود )نه در میانها انجام میمتوجه شوند که کارهای مهم در رشته
طور جدی مورد توجه هایی از تجربۀ آموزشی ممکن است بهعنوان بخشای بههرشتهای میانپروژه

 (.3331، 7دیویس و دولینقرار نگیرند )

 سازمانی ساختار در رهبری اهمیت
رشته ها رهبری ساختار و سازمانی است که میانرشتهشرط دیگر برای تشکیل و توسعۀ میانپیش

ای ( در مجموعه3333، 7333ای، بث کیسی )رشتهاهی میانگیرد. درمورد نظام دانشگدر آن شکل می

های مناسب متذکر شده است: نظارت مدیریتی، های جدید، پنج اصل اساسی را برای فعالیتاز گزارش
، او این اصول را در چهار 7333انعطاف ساختاری، فرهنگ سازمانی، حمایت از برنامه و رهبری. در سال 

 ست:ساختار عمده ترسیم کرده ا
 ای؛رشتههای مطالعات میانبرنامه -

 آموزش عمومی؛ -

 ای؛رشتههای میاندانشکده -

 ای.رشتههای میانکالج -

کند که بیانیۀ مأموریت مؤسسه یا دانشکدۀ خود را بررسی بث کیسی اکیداً به مدیران سفارش می
سازند. او همچنین ه میها به چه میزان نیازهای دانشی جاری را برآوردکنند و ببینند که هریک از آن

_____________________________________________________________ 
7. Davies M. Devlin 
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کارگیری شواهد و مدارک را در علمی و فرهنگ جدیدی از بهبرنامۀ تعالی و تقویت اعضای هیئت
 ها حمایت کرده است.ارزیابی

های بر پژوهش 3333بیان کرد هنوز ادامه دارند، اما او در سال  7333روندهایی که کیسی در سال 
شوند، تأکید زیادی ورزید. این نیازها اصالحات ساختاری میجدید و دو نیاز جدید که موجب تسریع 

 اند از:عبارت
ها و مسائل فوری های علمی که به حل چالشحمایت از مرزگذاری و پیوند مرزهای بین رشته -

 پردازند؛جامعه می

 های یادگیری.بازسازی آموزش نظری دورۀ کارشناسی و پیش از آن از طریق ایجاد جامعه -

ها به افزایش تعداد ساختارهای حمایتی منجر شده که سوی ادغام رشتهروند حرکت به طورکلی،به
های کار مشارکتی و حال، شیوهسازد و درعینبندی را برطرف میمشکالت سنتی کارگزینی و بودجه

کند )تامسون کالین، های مدیریتی از جمله حمایت از تغییر وضعیت استخدامی را معرفی میحمایت

ها ها را تغییر داد و آنتوان شرایط دانشگاهچگونه و با چه تدابیری می(. اما 713-711 :7933

 ای آماده کرد؟رشتهرا برای اجرای مطالعات میان
هایی زمینهها نیازمند مالحظات و پیشها و مدیریت تغییرات در دانشگاهسازی رشتهدرواقع، آماده

ای یعنی هایی را که خارج از محدودۀ رشتهدانشجویان سوژه است. یکی از این موارد این است که اگر
ای و ها برای مواجهه با چنین تجارب چندرشتهسازی آنیک رشتۀ خاص انتخاب کردند، باید به آماده

ای توجه بیشتری صورت گیرد. به بیان دیگر، الزم است دانشجویان به گفتمان آکادمیک تمام رشتهمیان
ها که آنویژه وقتیکنند، وارد شوند. این امر بسیار مهم است؛ بهتحصیل میهایی که در آن رشته
 کنند که با موضوعات رشتۀ خودشان بسیار متفاوت است.هایی را انتخاب میسوژه

ای( باید به رشتههای مورد نیاز در هر رشته )مرتبط با میانواژه های جدید:آموزش واژه -

ها و نامهها یا واژهلیستسازی و استفاده از چکن آمادهداوطلبان آموزش داده شود. همچنی
شده برای هر رشته و مناسب برای هر سطح نیز الزم است به داوطلبان عناصر کلیدی طراحی

 های مرتبط ارائه شود.رشتهمیان

دادن برای مطالعۀ یک گفتمان علمی خاص، روش انگیزه تشویق گفتمان علمی خاص: -

های ای با نقشهرشتهبه جهان. درواقع الزم است تا داوطلبان میان شناختن و نگریستن آن
ها مرتبط هستند، آشنا شوند؛ بنابراین تشویق و ارتقای چنین هایی که با آنشناختی رشته

 رویکردی حائز اهمیت است.

هایی برای ارزیابی ممکن است الزم باشد مکانیسم هایی برای ارزیابی:ایجاد مکانیسم -

ای تعبیه شود. درواقع ارزیابی آموزش رشتهمند به مطالعۀ میانالتحصیالن عالقهیا فارغ دانشجویان
دادن این کار پیشنهاد شده است هایی برای انجامای نیز به تفکر دقیق نیاز دارد. راهرشتهمیان
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مدنظر (؛ برای مثال، ارزیابی کمی که حداقل ارزش را دارد. اقدامات کیفی نیز 7333)فیلد و لی، 
هایی باید مورد بحث های دانشجویان ارتباط دارد. چنین ارزیابیاست که با تکامل و بلوغ پروژه

 دهی دانشگاهی قرار گیرد.های تشخیص و پاداشواقع شود و در درون زمینۀ سازمانی و نظام

تشویق  ای:رشتههای الزم برای تشخیص زمان توسعۀ مطالعات میانایجاد مکانیسم -

هایی برای تشخیص زمان ای برای دانشگاه مفید است و نیازمند مکانیسمرشتهمیان مطالعات
 ها است.ای و تبادالت بین رشتهرشتهگیری مطالعات میانمناسب برای شکل

برای ایجاد و   ای:رشتهگر توسعۀ مطالعات میانگیری فرایندهای تسهیللزوم شکل -

دهد، باید فرایندهای الزم شکل گیرد تا دانش و حفظ محیطی که چنین مبادالتی در آن رخ می

های ای فراهم شود. برنامهرشتهمهارت الزم برای شناخت ارزش و نیاز به مطالعۀ میان

های کارشناسی و ای، مشارکت در کارگاههای مشاوره، کارورزی، برنامه«تحصیالت عالی»

 محیطی کمک خواهد کرد. های مشابه احتماالً به ایجاد چنینها و مکانیسمکنفرانس

سازی و حمایت از استادان و از نظر آماده ایجاد سیستم جدید حمایت از استادان: -

های آموزشی جدید دانشگاهی ضروری است ای، برنامهرشتهای و میانپژوهشگران چندرشته

 (.3331)دیویس و دِولین، 

ای رشتهعلمی میانعداد اعضای هیئتهایی را در راستای افزایش تتوان راهبردها و توصیهالبته می

 آمده است. 3های تامسون کالین در جدول ها بیان کرد که توصیهدر دانشگاه

 
 ایرشتهعلمی میانبرای توسعۀ اعضای هیئت یراهبردهای   1جدول 

فیق و ای که شامل تلرشتهای و پژوهش میانرشتهها و سمینارهایی در زمینۀ مطالعات میانبرگزاری کارگاه -

 مشارکت باشند؛

 های جدید؛ها و مجموعه مهارتهای محتوایی جدید، ابزارسازیهای خرد و جلسات آموزشی در حوزهها یا درسدوره -

 اندیشی برای تدریس داخلی و ارائۀ پژوهش؛برگزاری جلسات هم -

 ای آنان؛هشده برای دعوت از مدرسان خارجی و سخنرانیهای هماهنگیاندیشی و برنامهجلسات هم -

 ها؛ها و برنامهمنظور بررسی پروژهروزی بهروزی یا تمامهای نیمبرگزاری برنامه -

 دادن است؛ها در حال رخهایی در سطح دانشگاه و بحث دربارۀ وقایعی که در سایر دانشگاههمایش -

 سایت؛ایجاد بانک منابع با هماهنگی مجموعۀ نظارتی مرکزی و وب -

 بینی است؛پیشهایی که در طول تابستان برای افراد قابلصتهای مطالعاتی و فرفرصت -

 های آموزشی؛مرخصی و مأموریت تحصیلی به افراد برای ادامه تحصیل و تدوین برنامه -

 ها؛های آموزشی و پروژهها، مراکز، گروهها و بازدید از سایر برنامهسازی فرصت برای شرکت افراد در کنفرانسفراهم -

ریزی پژوهشی، ریزی درسی و برنامهگذاری در برنامههای داخلی و سرمایهریق پژوهانهحمایت مالی از ط -

 کارورزی و دستیاری؛

 ها با مشاوران خارجی؛انجام مشاوره و سایر فعالیت -
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 ای، از جمله تدریس گروهی و پژوهش مشارکتی؛رشتهمشارکت در کار از طریق مشارکت در فعالیت میان -

 هایی برای تعامالت غیررسمی؛و ایجاد فرصت های اجتماعیگردهمایی -

 (.311: 7933های مشترک )تامسون کالین، درنظرگرفتن فضاها و مکان -
 

های حداقلی را برای ، شاخصای در آموزش عالیرشتهفرهنگ میانتامسون کالین نیز در کتاب 

 ای در نظام دانشگاهی بیان کرده است:رشتهمیان مطالعات ایجاد و تداوم

 

 
 های حداقلی برای تداومشاخص   6جدول 

 داشتن یک واحد مستقل و خودگردان؛ -

 های واحد؛ها و رویهمشیحضور در خط -

 مراتب سازمانی دانشگاه؛جایگاه معین و امن در سلسله -

 انسجام ساختاری؛ -

 ای؛ای هستهرشتههای میانمجموعۀ منسجمی از درس -

 شده؛ریفای درست تعرشتهمأموریت میان -

 برنامۀ کاری فکری مشترک؛ -

 وقت؛علمی اختصاصی و تمامپرسنل کافی شامل کارکنان و اعضای هیئت -

 رهبران قوی و مجرب؛ -

 یک حس جمعی و تجارب مشترک؛ -

 علمی؛ای اعضای هیئتبرنامۀ توسعۀ حرفه -

 کردن ادبیات مربوط؛ها و لحاظسازی بهترین فعالیتشامل -

 ی به فرایندهای تلفیقی و همیارانه؛توجه فراکنش -

 منابع مالی کافی و کنترل بر بودجه؛ -

 تجهیزات و فضای مشترک کافی؛ -

 معیارهای سنجش و ارزشیابی مناسب؛ -

 ها و نظام پاداش سازمانی؛دسترسی برابر به مشوق -

؛ تامسون کالین 7339کالدول، ؛ 7333ارتباط مناسب و نزدیک با سایر واحدها و اجتماعات بیرونی )ریچ و وارن،  -

 (.733: 7933به نقل از تامسون کالین،  7331و نیوول، 

 

ای، تامسون کالین رشتهگیری و توسعۀ ساختار مناسب برای مطالعات میانراستای شکلدر 

 گویند:( از چندین عامل مهم سخن می7331( و همچنین تامسون کالین و نیوول )7331)

 های سازمانی، نوع مؤسسه، مأموریت و بنیۀ مالی آن؛ساختار و سیاستاندازه،  ماهیت مؤسسه: -
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ای، الگوهای تعامل بین اعضای رشتهمیانمطالعات تجربۀ قبلی در زمینۀ  فرهنگ سازمانی: -

های دانش محلی، هنجارهای رفتاری و علمی و مدیریت، ماهیت جامعۀ علمی، فرهنگهیئت

 جمعیت دانشجویی؛

تغییر در سطح کل مؤسسه، تغییر در سطح برنامه یا تغییر در  طلوب:ماهیت و سطح تغییر م -

ها، مراکز، مؤسسات و اقدامات های تحصیلی، برنامهیک درس، آموزش عمومی، رشته

 ای؛دانشکدهبین

های کوچک، اصالح ساختارهای موجود یا ایجاد ساختارهای جدید، مداخله الزامات تغییر: -

 تر و شدیدتر؛ر، جامعتمحدود، محلی یا تحوالت کلی

علمی، کفایت ها و عالیق جاری اعضای هیئتکارایی درونی، توانمندی کفایت منابع مادی و انسانی: -

 گذاری خارجی؛ساختارهای حمایتی و پرسنل مدیریتی موجود، در مقابل نیاز به مشاوره و سرمایه

سازمانی نیز  اندازۀعلمی کلیدی: ساختار مدیریتی مناسب، مدیریت و اعضای هیئت -

این »علمی چنین اظهارنظر کرده است: شود. یکی از اعضای هیئتعاملی عمده محسوب می

در « چرخد.سرعت نمیتوان آن را هدایت کرد و بهراحتی نمیقدر بزرگ است که بهکشتی آن

ن باید به خاطر داشته باشید که ای»دارد: تری اظهار میمقابل، یکی از مدیران دانشگاه کوچک

مؤسسات بزرگ « تر است.لحاظ سازمانی از یک مؤسسۀ بزرگ، چاالکمکان کوچکی است و به

ها گرد هم آورند )تامسون ها و زیرحوزهعلمی را در طیف وسیعی از حوزهتوانند اعضای هیئتمی

 (.793-793: 7933کالین، 

ب برای مطالعات بندی و ساختاری مناسها در حوزه صورتتوان گفت که دیدگاهبنابراین می

تردید یکی از عوامل کلیدی برای داشتن ساختار و چارچوب کاری ای متفاوت است، اما بیرشتهمیان

ای این است که مجموعۀ غنی و مستحکمی از راهبردها ایجاد شود؛ نه اینکه رشتهقوی برای تغییر میان

مرکز دانشگاهی محلی، عالوه  یک مدل یا اقدام واحد اقتباس شود. یک مجموعۀ غنی و مستحکم برای

 دهد.بر ساختار، به رفتار نیز طی یک رویکرد سیستمی توجه نشان می

 ایرشتهمیان مطالعات توسعۀ در هامشوق

توان پنج دسته مشوق و محرک را در راستای توسعۀ ای میرشتهادبیات مطالعات میانبا مروری بر 

 ای عنوان کرد:رشتهمطالعات و تحقیقات میان

توان گفت که در بسیاری موارد ممکن فرد نیستند و میکه منحصربه ها در سطح فردی:مشوق -

ای وجود داشته باشد. رشتههای میانها و دورهاست بیش از یک مشوق برای ایجاد یا ادامۀ برنامه

هایی که ای شامل مواردی متعدد هستند، مانند پروژهرشتهها در سطوح مختلف میانمشوق
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ها ناشی از تمایالت فردی مانند دوستی شخصی و همکاری بین دانشگاهیان است گیری آنشکل

 (.3373به نقل از لیول و همکاران،  3331، 7)شیبلی

هایی است که توسط مقررات آموزش عالی تعیین شامل پروژه ها در سطح دانشگاهی:مشوق -

ی در سطح جهانی دست یابند شود؛ برای مثال، اینکه دانشجویان باید به مهارت نوشتارمی

(. همچنین تمرکز راهبردی که 3373به نقل از لیول و همکاران،  3379، 3)گودمن و هاکفلد

 ای از این دسته است.رشتهدانشگاه بر مطالعات میان

ای از این شامل منابع خارجی و وابسته به خارج از دانشگاه است. نمونه های خارجی:مشوق -

های تحقیقاتی ستند، مانند برنامۀ آموزش جامع تحصیالت تکمیلی و دورهها منابع مالی همشوق
به نقل از لیول و  3331؛ مانتونگا و همکاران، 3373و  3373در ایاالت متحده )بورگو و نیوزوندر، 

ای، حمایت یونسکو از رشتههای خارجی برای مطالعات میان(. از دیگر مشوق3373همکاران، 
 توسعۀ پایدار است. آموزش پایۀ مبتنی بر

-های اجتماعیهایی است که با چالششامل مشوق های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی:مشوق -

ای در این دسته شامل روندها در رشتههای میانفرهنگی و اقتصادی مدرن مرتبط هستند. محرک
یر کند و ها در این حوزه تغیهای صنعتی است. درواقع نیاز است تا نقش دانشگاهآموزش محیط

و همکاران ،  9های کاری مذکور بپردازند )الیوتالتحصیالن برای محیطسازی فارغها نیز به آمادهآن
 (.3373به نقل از لیول و همکاران،  3331و همکاران،  3؛ ماناتونگا3337

ای درنظر رشتهها را نیز محرکی برای آموزش میان: شاید بتوان توسعۀ رشتههاتکامل رشته -

زیستی و های جدید )مانند علوم اعصاب، مطالعات محیطیعنی جایی که رشته گرفت؛
اند گرفتهای شکلرشتههای میانهای موجود و با کمک همکاریشناسی مصنوعی( از رشتهزیست

 (.3373)لیول و همکاران، 
ی، این ارشتهگیری پدیدۀ مطالعۀ میانهای شکلرغم تفاوت و گوناگونی در انگیزهدرواقع، علی

ای رشتههای میانتوانند درنهایت به پیامدهای گوناگونی نیز منتهی شوند؛ برای مثال، دورهها میانگیزه
توانند عامل پیشبرد آموزش آزاد و مطلوب برای دانشجویان باشند، رشد حجم عالوه بر آنکه می

ای، متخصصان رشتهات میاندنبال خواهند داشت. مطالععلمی و افزایش تعداد مدرسان را نیز بههیئت
سازند. رو هستند، آماده میای که در حرفۀ خود با آن روبهآینده را برای مقابله با رفتارهای پیچیده

_____________________________________________________________ 
1. Shibley 

2. Goodman and Huckfeldt 

3. Elliott  

4. Manathunga  
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های قدیمی دانش درمورد آوری دیدگاهمطالعاتی که موجب تولید دانش نوین با استفاده از ترکیب و هم
 کند.ت جدیدی را برای محققان مطرح میشود و بدین شکل، سؤاالهای پیچیدۀ خاص میسیستم

گیری و توسعۀ گر شکلبندی از عوامل مشوق و تسهیل( نیز دسته733: 7933تامسون کالین )
 آمده است. 1ها ارائه داده که در جدول رشتهمیان

ها و ملزومات کمیتۀ علوم مهندسی و سیاست عمومی ایاالت متحده، چهار عامل را از جمله محرک
 داند:ای میرشتهتفکر مطالعات میانگسترش 

 پیچیدگی ذاتی طبیعت و جامعه؛ -
 میل به واکاوی مشکالت و مسائلی که محدود به یک رشتۀ علمی نیستند؛ -
 نیاز به حل مشکالت اجتماعی؛ -
 (.7933های جدید )بحرانی، قدرت فناوری -

 ایرشتههای تسهیل مطالعۀ میانراهبردها و مکانیسم   1جدول 

ا، مدیریت همشیخط

 و ساختار سازمانی

 . ساختارهای مدیریتی جایگزین؛7

 . کنترل بودجه و زیرساخت در سطح پروژه؛3

 های معین؛دهی دارای مسئولیت. خطوط گزارش9

 ها و مدیریت پژوهش؛های الزم برای تصویب دروس و برنامه. رویه3

 ها؛شایستگی های استخدام، تغییر وضعیت استخدامی، ارتقا، حقوق و. سیاست3

 های ارزیابی پژوهش و آموزش، بررسی برنامه، ارزیابی یادگیری؛مشی. خط1

 . گشوده بودن در مقابل نوآوری و تحمل خطرات آن؛1

 ای با مضامین برنامۀ راهبردی؛رشته. همسویی میان3

 موقع بین تحوالت پژوهشی جدید و کل برنامۀ درسی؛. ارتباط به3

 ساختارها و عالیق.ها، . تنوع فعالیت73

رهبری، حمایت و 

 سرپرستی

. حمایت مدیریتی باالدستی در سطوح ریاست و سایر مدیران دانشگاه و رؤسای 7

 ها؛دانشکده

 ای؛رشته. بدنۀ نظارت مرکزی برای پژوهش و آموزش میان3

 ای مرکزی؛رشتهسایت میان. وجود وب9

ها، مراکز و مؤسسات نامهاندیشی ساالنۀ مدیران بر. برگزاری جلسات هم3

 ای و رهبران قوی و باتجربه؛رشتهمیان

 . وجود رهبران قوی و باتجربه؛3

های داخلی و خارجی در سطح هریک از نفعای و ذیهای مشاوره. هیئت1

 واحدها؛

 

 تأمین بودجه

ای و مطالعات رشته. تخصیص اعتبار پایه برای واحدهای پژوهش میان7

 ای؛رشتهمیان

های بینی انتصابعلمی و پیشسازی اعضای هیئتهای مربوط به رسمیردیف .3
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 ای؛رشتهها و مراکز میانثابت در برنامه

 گروهی؛ریزی بینهای بودجه. مکانیسم9

 پذیری منابع در سطح گروه آموزشی؛. انعطاف3

 های معمول؛ها از طریق اقدامات خاص داخلی و برنامهاندازی پروژه. اعتبار مالی راه3

 مند منابع خارجی؛. شناسایی نظام1

های غیرمستقیم . اختصاص عادالنۀ اعتبارها برای تدریس گروهی و جبران هزینه1

 های خارجی؛از طریق پژوهانه

ای، هم در سطح های سرمایهای با فعالیترشته. همسوسازی مطالعات میان3

 ای.رشتهدانشگاه و هم در سطح واحدهای میان

 ایت زیرساختیحم

 ای؛رشتهای و پژوهش میانرشته. فضاهای اهدایی برای واحدهای مطالعات میان7

 گذاری فضا، امکانات و تجهیزات؛اشتراک. تجمیع و به3

 ها؛های جدید و الگوپردازی مجدد پروژهای برای برنامهرشته. اصول طراحی میان9

 ت؛. سیستم ارتباطی برای مشارکت و جریان اطالعا3

 ها؛ها و پروژه. درنظرگرفتن مرخصی از آموزش و پژوهش برای تدوین برنامه3

علمی )همچنین دانشجویان تحصیالت ریزی تعالی و توسعۀ اعضای هیئت. برنامه1

 های پسادکتری(؛تکمیلی و دوره

 ای.رشته. ایجاد بانک اطالعات منابع و ادبیات میان1

 توجه رسمی

 ای؛رشتهسایت مرکزی میانوب . معرفی علمی از طریق7

. معرفی در سطح کل دانشگاه )برای مثال در موارد آموزشی، مشاوره و سیستم 3

 کارگماری(؛به

گروهی، راهنمایی و مشاورۀ دانشجویان در انجام  دادن به خدمات کار. اهمیت9

 های دکتری؛های کارشناسی ارشد و رسالهنامهپایان

های جدید و اوین افتخاری در سیستم موجود و رقابت. درنظرگرفتن جوایز و عن3

 ای؛رشتهویژۀ میان

 ای در کل گزارش ساالنۀ واحدها؛رشتهکردن مطالعات میان. لحاظ3

 های آنالین.ای، مجالت و خبرنامهرشته. انتشارات در سطح واحد میان1

 ایرشتهمیان مطالعات توسعۀ و گیریشکل موانع و هاچالش بر مروری

داند که ای مرکب از ساختارها و راهبردهایی میای را مجموعهرشته( مطالعات میان7333لمرت )

برد )بحرانی، نام می« سایه ساختار»ای را با چالش مواجه کرده و از آن با عنوان رشتهاستعارۀ مسلط تک

داند که از جدیدی می مثابۀ تحوالتای را بهرشته( نیز مطالعات میان7337(. جی هیلیز میلر )7933

گذارد. مفهوم می« دانشگاه پنهان»گذرند و نام این تحوالت را ای و سازمان میمرزهای دپارتمانی، رشته

( ارائه شده و در این زمینه کاربرد دارد. 7331نیز توسط برون و دوگوید )« های کانونیفعالیت»

مثابۀ نقشۀ های مأموریت و سایر متونی که بههها در اسناد رسمی، بیانیهای کانونی در سازمانفعالیت
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شوند. اما ماهیت نسبتاً ثابت فعالیت راهی که اعضای سازمان باید از آن پیروی کنند، تجویز و تعیین می

 (.7933پای پیچیدگی رویدادهای عالم واقع باشد )تامسون کالین، تواند پابهکانونی، هرگز نمی

ناپذیر بینیتردید حکایت از گفتمانی وسیع و پیشرچه بنامیم، بیای را هرشتهاما مطالعات میان

(، 7333کلیتون )زعم طور کامل شناخته نشده است. بهها بهرغم گذشت سالدارند که هنوز علی

قدری پیچیده این واقعیت به«. تر استای از واقعیت آشکار آن بزرگرشتهاحتماالً واقعیت پنهان میان»

( از دشواری این تغییر 7331روست. گاف )تحول در آن نیز با موانع و معضالتی روبهاست که تغییر و 

ای است؛ زیرا حرکتی است برخالف ای تغییر پیچیدهرشتهتغییر میان»سخن گفته و اشاره داشته که 

این دشواری گاه « بندی در مؤسسات آموزشی.ریزی و بودجههای معمول تفکر، رفتار، برنامهشیوه

ها حاکی از آن است دهد؛ برای مثال برخی گزارشیدکننده است و آمار موفقیت اندکی را نشان میناام

به نقل از  3333، 7شوند )کازارای با شکست مواجه میرشتههای میاندرصد از همکاری 33که بیش از 

 (.7933محمدی روزبهانی، 
روی گسترش و توسعۀ مطالعات های متعدد پیش ای که اغلب موانع و چالشرشتهمحققان میان

اند که ساختارهای خود را اند، همواره به مؤسسات آموزشی هشدار دادهای را مطالعه کردهرشتهمیان
ای را هم رشتهتری که مطالعۀ میانتر و چارچوب کالنها در زمینۀ بزرگرشتهبرای حمایت از میان

ها و ( ضرورت توجه به چالش3333کری هولی )سازد، بار دیگر بررسی کنند. تعریف و هم تحدید می
کند که مشارکت اعضای کند. او چارچوبی از تغییرات ارائه میای را اعالم میرشتههای میانفرصت
کند. هولی بخشد و از آن حمایت تقدیر میعلمی را از طریق یک فرایند فعال و فکورانه ارتقا میهیئت

پذیر اصالحات ساختاری، انداز انعطافد مستلزم یک چشممعتقد است توسعۀ فرهنگ سازمانی جدی
 (.99: 7933تغییر رفتار و هنجارهای سازمانی است )تامسون کالین، 

ای در جامعۀ علمی، رشتههمچنین با توجه به نوبودن و ناشناختگی ابعاد و زوایای مطالعات میان
های ها، ابزارها و روشها، مهارتا، تخصصها ناگزیر از بازسازی و طراحی مجدد ساختارهامروزه دانشگاه

محوری ای که تاکنون مبتنی بر رشتهتخصصی خود هستند. به بیان دیگر، ساختارهای آموزشی و پژوهشی
فعالیت داشتند، امروزه در تالش برای طراحی و خلق ساختارهای جدید موسوم به ساختارهای 

های های آموزشی و برنامهای جدیدی از فرایندها و شیوههنوبۀ خود شکلای هستند. این امر بهرشتهمیان
معتقد است که این تغییر پارادایم در ساختار نظریه و ( 3333) 3کند. تامسون کالیندرسی را ایجاد می

روش آموزش و یادگیری در دو بعد صورت گرفته است: در بعد اول، تغییر از ساختار ساده به ساختار 
های مربوطه است. در بعد دوم، ظهور دانشگاهی جدید ای و تئوریرشتههای میانپیچیده با تأکید بر مدل

 ای است.رشتههای درسی تلفیقی و میانهای تربیتی و برنامهبا تأکید بر تجاری بودن و فعالیت

_____________________________________________________________ 
7. Kazar 

2. Klein 
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 ای ضروری است:رشتهنیز معتقد است وجود دو نوع ساختار برای یک مطالعۀ میان (7313) 7بیوشامپ

که به معنی تولید انباشت دانش و دستیابی به سازمانی متشکل  ار مفهومی و موضوعیساخت( 7

 دهنده به ساختار است.از مفاهیم، متغیرها، اصول و قواعد شکل

های پژوهشی متمایز برمبنای ضوابط ها، هنجارها و قاعدهکه به معنی رویه ساختار روشی( 3

 (.7933شناسی روشن است )شهامت و همکاران، روش

های ناشی از محصورماندن در چارچوب ای با آگاهی از محدودیترشتهپژوهشگران میان به بیان دیگر،
کنند تا مرزهای ها تالش میهای موجود در میان دانشجویان و استادان دانشگاهای و انگیزهمرزهای رشته

ای های رشتهای تعصبرشتهمیان ای معطوف شوند. رویکردرشتهای را درنوردند و به رویکردهای میانرشته
ها های علمی دیگر، درصدد فهم و تبیین پدیدههای رشتهگذارد و با استفاده از امکانات و قابلیترا کنار می

های شکنی در عرصهاما نکتۀ حائز اهمیت آن است که این سنت(. 7931پور و همکاران، آید )علویبرمی
روست. در ادامه های متعددی نیز روبهشود و در مسیر خود با چالشمیهای مختلفی انجام علمی با انگیزه

 شود.ها و توضیحاتی بیان میای، در قالب شکلرشتههای میانترین موانع و چالشمهم
 

 
 ای در حوزۀ سازمانیرشتهموانع توسعۀ مطالعات میان   3تصویر 

 سازمانی موانع
اند از: موانع مدیریتی، موانع بوروکراتیک و ای عبارترشتهموانع سازمانی برای ایجاد مطالعات میان

 اجتماعی.-بری، موانع فرهنگیبری و زماناداری، استقالل علمی، هزینه

 مدیریتی موانع -
های آموزشی ها و دورهسازمانی، یکی از موانع مهم پیش روی برنامهموانع مدیریتی درون

وگو (، نتیجۀ چنین وضعیتی نبود فضای سالم گفت7931والند )زعم ررود. بهشمار میای بهرشتهمیان
شود که مطالعۀ شود. درنتیجه اغلب دیده میها و مشاجرات انتقادی میگیری بحثاست که سبب شکل

_____________________________________________________________ 
1. Beauchamp 
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رو، با توجه به مشکالتی جای مشکل علمی یا روشی، بیشتر مشکل مدیریتی دارد. از اینای بهرشتهمیان
های ای و گسترش فعالیترشتههای میاندر برپایی ساختارها و رشتهکه مدیران دانشگاهی 

 گیرد.ای اغلب در سطوح پایین مدیریتی بهتر شکل میرشتهرو دارند، مطالعۀ میانای پیشرشتهمیان
ای، ناخودآگاه ساختارهای رشتههای میانها و برنامهها، پژوهشاز طرف دیگر، از آنجا که فعالیت

ها و کشند، همواره با نوعی ممانعتهنجارهای سنتی آکادمیک را به چالش میدانشگاهی و 
گویند، در بسیاری ( می7931گونه که فارست و همکاران )رو هستند. همانهای مدیریتی روبهنارضایتی

دهند که ها را ترجیح میهای( سنتی و رشتههای آموزشی )دپارتمانهای پژوهشی، گروهاز دانشگاه
های ها رقابت کنند. این طرحای برای کسب منابع مالی و فکری باید با آنرشتهی ابتکاری میانهاطرح

وقوس است. مطالعۀ ها نیز در کشابتکاری با قوانین حاکم بر ترفیعات، اشتغال و دیگر دستورالعمل
های طرحدهد که چگونه ای در دانشگاه هاروارد نیز نشان میرشتهموردی دو طرح ابتکاری میان

 کنند.تارهای سنتی تقابل پیدا مینوردند، با ساخای را درمیابتکاری که مرزهای رشته

 اداری و بوروکراتیک موانع -
نبودن ساختارهای اجرایی، دلیل نهادینهاز موانع سازمانی دیگر، موانع اداری و بوروکراتیک است. به

شوند؛ برای نمونه، محاسبه و بوروکراتیک( مواجه میای معموالً با موانع اداری )رشتههای میانفعالیت

ای مستلزم اتخاذ قوانین و رشتهعلمی برای برنامه و دورۀ میانپرداخت حقوق اعضای هیئت

شود، محاسبۀ میزان ای گروهی انجام میرشتههای میانهای خاص است. از آنجا که برنامهنامهآیین

برنامه همواره پیچیده و مبهم است و محاسبه و برآورد چنین  مشارکت و اثرگذاری اعضا در هر دوره و

شود. مانع محور با مانع مواجه میهای رشتهها و قوانین اداری گروهنامهمشارکتی در قالب آیین

های آموزشی است که علمی در محیطمیل اعضای هیئتآور و بیبوروکراتیک دیگر، حضور الزام

 ها در نظر ندارند.آموزشی و پژوهشی خاصی را برای آن های آموزشی اغلب برنامۀگروه

توان این دو را معادل توجه، تفاوت میان موانع بوروکراتیک و موانع مدیریتی است که نمینکتۀ قابل

ای رشتهیکدیگر درنظر گرفت. بحث موانع مدیریتی به تمرکزگرایی یا تمرکززدایی از مطالعات میان

ها و اکوسیستم آن آیا اعتقاد و باور بر سیستمی رشتهست که در مدیریت میانگردد و منظور این ابازمی

مثابۀ یک سازه و ایده است و برای رشته بهنامتمرکز است یا متمرکز. در سیستم متمرکز مدیریتی، میان

ک شود. به بیان دیگر و معادل با ادبیات بومی، یهای اجرایی درنظر گرفته میآن، ساختمان و زیرساخت

رشته شود. اما در سیستم غیرمتمرکز، میانها درنظر گرفته میرشتهدبیرخانه برای پیشبرد ایدۀ میان

ها و مؤسسات مختلف، هم دیگر ایدۀ متعلق به یک دانشکده یا مؤسسۀ پژوهشی نیست و میان دانشکده

 شود.پردازی و هم اجرای آن توزیع میایده
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ای پس از اتخاذ تصمیم پیرامون متمرکز یا ر مرحلهاما در بحث موانع بوروکراتیک، منظو

های آفرین است؛ زیرساختهاست. در این نوع از موانع، آنچه مشکلرشتهنامتمرکزبودن مدیریت میان

 کند.ها را با مشکل مواجه میرشتهها، قوانین و غیره است که در اجرا، میاننامهاجرایی از قبیل آیین

 علمی استقالل -

ای رشتههای میانها و پژوهشتقالل و آزادی علمی یکی دیگر از موانع اصلی برای برنامهنبود اس

خورند؛ برای ای اگر استقالل کافی نداشته باشند، شکست میرشتههای میاناست. ساختارها و فعالیت

علمی هیئتای افرادی هستند که عضو رشتههای میانها و طرحنمونه، بیشتر کنشگران و مجریان برنامه

محور هستند. چنانچه فردی بخواهد در یکی از گروهی آموزشی یا پژوهشی با ساختارهای سنتی و رشته

هایی که در گروه آموزشی، دانشکده، یا دانشگاه برنامه -ای مشارکت داشته باشد رشتههای میانبرنامه

ای روهی که ساختاری رشتهملزم به کسب اجازه از گروه آموزشی فعلی خود است؛ گ -شود اجرا می

ای با مانع نیروی رشتهدارد. در چنین وضعیتی، اگر به کسب اجازه موفق نشود، برنامه و طرح میان

هایی همچون شود و اگر بدون کسب اجازه مشارکت کند، ممکن است با دشواریانسانی مواجه می

های ها و طرحانسانی بسیاری از دوره رو شود؛ بنابراین، نیرویمسئلۀ ارتقا، ترفیع و حتی توبیخ روبه

ای و آزادی عمل الزم را ندارند و تا حدود زیادی، به متابعت های حرفهای، استقاللرشتهپژوهشی میان

 ای مجبور هستند.از قوانین و موازین ساختارهای رشته

 بریزمان و بریهزینه -

معنای واقعی، های آموزشی را بهگذاریها و سرمایهگرایانه عمدتاً هزینهرویکردهای تکنوکرات

های نهایی، آن را بخشی از های کالن و در تحلیلگذاریداند، بلکه در سیاستگذاری نمیسرمایه

گذارد. بودن آموزش صحه میایکند؛ هرچند که در زبان و گفتار، به سرمایههای مصرفی تلقی میهزینه

نیافته، تنها بخشی که همواره با کسری بودجه مواجه هگونه که مشهود است، در کشورهای توسعهمان

ویژه ها و بهها، برنامههای دورهشود، بخش آموزش و پژوهش این کشورهاست. یکی از خصلتمی

ها و بری برنامهبر هستند. با وجود خصلت هزینهبر و زمانای این است که هزینهرشتههای میانپژوهش

شوند. رو میها با مشکل کمبود بودجه روبهها و طرحی، عمدتاً این برنامهارشتههای پژوهشی میانطرح

دهد های آموزش عالی دولتی کشورهای مختلف نشان میهای اخیر در نظاماز طرف دیگر، تجربۀ سال

ای در اخذ بودجه و منابع مالی از سر رشتهای و ساختارهای میاننوعی رقابت میان ساختارهای رشته

های آموزشی و پژوهشی از درآمد ناخالص، درنهایت، دلیل راکدبودن سهم بودجهه است. بهگرفته شد

 شود.های هر دو ساختار منجر مینظرکردن از بسیاری از اولویتصرفاین رقابت به
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  اجتماعی-فرهنگی موانع

ای رشتهگیری و توسعۀ مطالعات میانهای متعددی را پیش روی شکلاین دسته از موانع نیز چالش

 آمده است. 73کند که در تصویر ایجاد می

 

 
 اجتماعی-ای در حوزۀ فرهنگیرشتهموانع توسعۀ مطالعات میان   70تصویر 

 ایرشته فرهنگ تسلط -
ها و ساختارهای دهندۀ آن است که رشتهای نشانرشتهها و تجارب سازمانی میانفعالیت

های ماعی و سازمانی دانش و ارتباط با شرایط و موقعیتهای اجتای نیز در چرخۀ فعالیترشتهمیان
ای کوتاه از زیست اجتماعی و حیات شوند و گاهی ممکن است پس از دورهجدید و نوشونده متحول می

رو، بسیاری از های جدید نمود پیدا کنند. از اینها، ساختارها و هیئتسازمانی ناپدید شوند یا در صورت
« مهمانانی ناخوانده»ای را شبیه رشتههای میانهای آموزشی، استقرار حوزهههای باسابقۀ گرورشته

ای در ای، تسلط فرهنگ رشتهرشتههای میانهای آشکار فراروی فعالیتدانند؛ بنابراین یکی از چالشمی

ای، نبود تفاهمات نگرشی میان های آموزشی است. درنتیجه تسلط فرهنگ رشتهها و گروهسازمان
شود و عمدتاً ای مهم بدل میای به مسئلهرشتههای میانها در فعالیتنظران و متخصصان رشتهصاحب

آید. از سوی دیگر، از وجود میای بههای غیرضروری بر سر تعصبات رشتهمیان آنان مشاجرات و رقابت
های خود وی رشتهای هستند، رالتحصیالن ساختارهای رشتهای، فارغرشتهآنجا که بیشتر فعاالن میان
ای مهندسی شیمی در رشتهگیری حوزۀ میانای درمورد شکلدر مطالعه»تعصب دارند؛ برای مثال، 

جنگ »کنار هم قرارگرفتن دو رشتۀ سازندۀ آن، یعنی شیمی و مهندسی، « تحصیالت عالی فرانسه
 (.7931به نقل از روالند  7333شدیدی در پی داشت )دترز و گروستی  7«کالمی

_____________________________________________________________ 
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 ایحوزهدرون آکادمیک باورهای -
ها و مطالعات و ها، دورهای، اعم از برنامهرشتههای میانیکی دیگر از موانعی که بر سر راه فعالیت

های ای در محیطها و باورهای رشتهشدن ایدئولوژیای قرار دارد، نهادینهرشتههای میانپژوهش
ای، در بسیاری مواقع، موانعی در مسیر های رشتهدانشگاهی و علمی است. این باورها و ایدئولوژی

ای از دهد؛ برای نمونه، در نظام دانشگاهی و علمی، پارهای قرار میرشتهها و مطالعات میانبرنامه
های این های دانشگاهی در حوزۀ علوم طبیعی، در مقایسه با سایر رشتههای علمی و نیز رشتهحوزه

ای از باورهای دانشگاهی گیری پارهتری دارند. این وضعیت به شکلحوزه ارج و ارزش اجتماعی باال
منجر شده و عمدتاً بسیاری از امکانات و منابع کمی و کیفی، فضاهای مناسب آموزشی و 

شود. لل و ها تمام میها و غیره به نفع این رشتههای مناسباتی، مثالً انتصاب مدیریتگذاریارزش

اند و معتقدند که امروزه های علوم اجتماعی متذکر شدهرشتهرا در حوزۀ میان( این موانع 7931نرگارد )
مراتب دشوارتر از حذف شکاف بین علوم های علوم اجتماعی بههای عمیق میان رشتهبردن شکافازبین

شناسان ممکن است شناسان و مردمطبیعی و علوم اجتماعی است؛ برای نمونه، اقتصاددانان، جامعه
تر از کار با یکدیگر بدانند. تجربه نیز نشان داده است که محیطی را آسانا دانشمندان زیستتعامل ب

ای به توانند بر سر موضوعی یا ارائۀ راهبرد و برنامهدانشمندان و پژوهشگران علوم اجتماعی کمتر می
های فعالیت ها و موانع نظری در(، چالش7931ای برسند. از نظر لل و نرگارد )حوزهتوافق درون

 ای انواع گوناگونی دارد:رشتهمیان
ها و در مراحل مختلف، نظیر گزینش هایی است که در تمام پژوهشمانع و چالش اول، ارزش

های پژوهش وارد شده است. مانع و چالش دوم این است که ها، مواضع نظری، متغیرها و روشپرسش
ای خاص، های مختلف، در ارتباط با پدیدهرشته و مفروضات اصولی در 7ها، الگوهای توضیحینظریه

ای بر نظریۀ دیگر در های پیچیده، اثبات برتری نظریهاغلب متفاوت هستند؛ بنابراین، دربارۀ پدیده
تر های خاص کار آسانی نیست. این امکان وجود دارد که پایبندی به مکتب فکری شخص، مهمنمونه

ارۀ اینکه کدام توضیح در موقعیتی خاص راهگشاتر است. نکات فوق وجوی آزادانه دربنظر آید تا جستبه
ای در حوزۀ علوم انسانی و رشتههای میاندهندۀ میزان پیچیدگی، حساسیت و ظرافت فعالیتنشان

اجتماعی است. عالوه بر این نکات، عوامل مهم دیگری وجود دارد که ممکن است در هدایت و اجرای 
 اند از:بازدارنده باشد. این عوامل عبارت ایرشتههای میانفعالیت
 تر نیز به آن اشاره شد؛نبود زبان ارتباطی مشترک میان پژوهشگران که البته پیش -

 ها و روندهای موجود؛ساختار مؤسسه و رویه -

های مربوط و اختالف روشی که ممکن است میان متخصصان و واگرایی رویکردی در رشته -
 (.7933شکل گیرد )خورسندی طاسکوه، های مختلف پژوهشگران رشته

_____________________________________________________________ 
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 ایرشتهمیان هایبرنامه در همکاران میان مناسب ارتباط نبود -
ای معطوف به رشتهترین مشکالت در توسعۀ مطالعات میاناند که یکی از مهمها نشان دادهپژوهش

ای، پژوهشگران رشتههای میانهای تجربی در باب برنامههای مختلف ارتباطی است. در پژوهشجنبه
ها و های مشترک، وقت زیادی را صرف مدیریت اختالفهای دخیل در برنامهاند که گروهنشان داده

وگو هستند، در هایی که قادر به ایجاد فضایی برای گفتوضوح گروهکنند و بهایجاد زمینۀ مشترک می
نقل از محمدی روزبهانی، به  3333، 7مقایسه با بقیه شانس بیشتری برای موفقیت دارند )اوبرگ

های مشترک است. ها و ایجاد زمینهها، اختالف(. درواقع همفکری مستلزم شناخت تفاوت7933
شوند. درنتیجه این کم گرفته میای، این مسائل دسترشتههای میانپژوهشگران معتقدند در همکاری

نشدنی و قطع همکاری را به دنبال های حلها و تقابلمانند و سرخوردگینوبۀ خود باقی میمسائل به
 (.7933دارند )محمدی روزبهانی، 

 گریزیمشارکت -
ای وجود دارد، رشتههای میانها و دورهیکی دیگر از موانعی که بر سر راه موفقیت و اثربخشی برنامه

ها در میان استادان مساعی جدی در تدریس این دورهنداشتن روحیۀ همکاری گروهی و تشریک
های ارتباطی زنده و پویا بین استادان دانشگاهی و مدرسان، یکی از گاهی است. ایجاد حلقهدانش

گونه که وینبرگ و گراسمن ای است. البته همانرشتههای میانای در ارائۀ دورهمعضالت اصلی حرفه
د زیادی این مانع در نهادهای علمی و مراکز آموزشگاهی و دانشگاهی تا حدو»گویند، ( می13: 3333)

های ها و محیطاستاد در دانشگاه-ریشه دارد و یکی از نقدهای جدی است که همواره بر ارتباط استاد
های ارتباطی و عملکرد رغم اینکه نیازهای اجتماعی، مهارتاز طرف دیگر، به«. علمی رواج داشته است

های ها و دورهنامهگیری برآموزشی دانشجویان و فراگیران یکی از دالیل اصلی ایجاد و شکل
طور ندرت بهبری، دانشجویان و فراگیران بهدلیل دشواری کار و زمانشود، بهای تلقی میرشتهمیان

 شوند.ای مشارکت داده میرشتههای درسی میانهای آموزشی و برنامهمستقیم در طراحی دوره

 ایحرفه موانع

شی از نداشتن تخصص و دانش مورد نیاز ای به تمامی مواردی اشاره دارد که ناموانع حرفه

ای یا حتی نبود تغییر از گفتمان رشتهنیافتن مطالعات میانای است که موجب توسعهرشتهمیان

 شود:ای میرشتهای به میانرشته
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 ایای در حوزۀ حرفهرشتهموانع توسعۀ مطالعات میان   77تصویر 

 ایحرفه تجربگیبی -

روست، این ای با آن روبهرشتههای پژوهشی میانها و طرحای که برنامهع حرفهیکی از مسائل و موان

اند. ای و به شکل سنتی آموزش دیدهکنندگان آن در ساختارهای رشتهاست که بیشتر فعاالن و شرکت

ای بر سر راه ایجاد، بسط و موفقیت ساختارها و فرایندهای به عبارت دیگر، اولین مانع حرفه

نبودن متخصصان و کنشگران هر برنامه یا سنجای، نداشتن تخصص و تجربه است. همهرشتمیان

ویژه در مراحل اجرایی و فرایندهای عملیاتی، ای، بهرشتهنبودن پژوهشگران هر طرح میانسطحهم

ای حرفهرو، نبود استادان و کنشگران کند. از اینرو میهای پژوهشی را با مشکالتی روبهها و گروهبرنامه

ای رشتههای میانهای آموزشی و طرحها، دورهوری برنامهیکی از موانع مهم بر سر راه اثربخشی و بهره

ها، قبل از آغاز ها و دانشکدهها در بسیاری از دانشگاهاست. برای مبارزه با این مانع، مدیران دانشکده

های های آموزشی بازآموزی و کارگاهرهای، برای استادان و مدرسان خود، دورشتههای میانفعالیت

کنند؛ بنابراین مسئله و نقد جدی اینجاست که اکثر برگزارکنندگان چنین تخصصی برگزار می

ای ندارند. بدین سبب مشاهده رشتهای میانهایی نیز کنشگرانی تجربی هستند که تخصص حرفهدوره

شود، در ها صرف میکیل و برگزاری این دورهها و منابعی که برای تشبسیاری از برنامه»شود که می

 (.3333، 7)وینبرگ و گراسمن« کندپایان، رضایت مدیران و متصدیان و دانشجویان را تأمین نمی
ای برای رشتههای میانها و برنامهرغم اینکه دورههای مسئلۀ مذکور این است که بهیکی از آسیب

داران ها، مدرسان، طراحان و حتی جامعۀ محلی، سهامیریتیعنی فراگیران، مد -بیشتر کنشگران اصلی 
ای از دلیل سختی کار، برای پارهشود، بهمنزلۀ یک فرصت، امکان و امتیاز تلقی میبه -نفعان و ذی

های ویژه مدرسان و مجریان، همیشه خوشایند نیست؛ بنابراین، فعالیتکنشگران و مخاطبان، به
ها هایی احتمالی مواجه است که بیشتر آنو سطوح مختلف، با چالش هاای در موقعیترشتهمیان

_____________________________________________________________ 
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گونه شود. از سوی دیگر، همانای مربوط میهای حرفهها و گرایشها، تجربهای است و به مهارتحرفه
های ها و برنامهاند، بسیاری از پژوهشگران و مجریان دوره( نشان داده7931که فارست و همکاران )

جای اند تا اینکه یکی را بهتر خود اضافه کردهای را به وظایف سنتیرشتههای میانی، فعالیتارشتهمیان
 ای برسند.رشتهدیگری بنشانند یا به تخصص در حوزۀ میان

 روشی خودبرتربینی -
کند، این است که ای را با مشکل مواجه میرشتههای میانیکی دیگر از موانعی که عمدتاً فعالیت

های های آزمایشگاهی، تجربی و پژوهشهای مرتبط که بر دادهای از رشتهن و کنشگران پارهمتخصصا
تر تر و پژوهشیهای کاری آنان علمیکنند که حوزهکمی و مقدارپذیر متمرکزند، عمدتاً چنین تصور می

های پژوهشی هلحاظ روشی و یافتهای دیگر را که بهها حوزهاست. در بیشتر مواقع، متخصصان این رشته
ای رشتهدانند. این تفکر در فرایند هر برنامۀ میاننگر و مقدارناپذیر هستند، علمی و پژوهشی نمیکیفی

ترند، باید از دانش، خاص، ممکن است چنین القا کند که چون قلمروهای کمی و مقدارپذیر علمی
 ها بیشتر استفاده شود.های آنمهارت و روش

های ها و طرحویژه در دو دهۀ اخیر، بر سر راه برنامهموانع جدی که بهاز طرف دیگر، یکی از 
ای مرتبط ای وجود داشته، این است که متخصصان و کنشگران ساختارهای رشتهرشتهپژوهشی میان

کنند که ها و موضوعات کیفی، انتزاعی و مقدارناپذیر متمرکزند، عمدتاً تصور میها، دانشکه بر داده
های فکری و ذهنی الزم و عالی را برای گرا و آزمایشگاهی، توانایی و مهارتاری کمیهای کحوزه
نوبۀ خود، متخصصان و های محتوایی و کیفی ندارند. بهها و رویکردهای عمیق به مسائل و تحلیلنگاره

یی، محتوانگری، بیلحاظ نظری و روشی، به سطحیگرا را بههای کمیکنشگران این ساختارها، حوزه
گرا و انتزاعی، کنند. مانند مانع قبلی، کنشگران ساختارهای کیفیپردازی متهم مینگاری و دادهداده

نگر، چندبعدی و چند ظرفیتی نگر، عمقآیند تا نشان دهند که چون قلمروهای کیفیدرصدد برمی
 ها بیشتر استفاده شود.های آنهستند، درنهایت باید از دانش، مهارت و روش

 هارشته متفاوت بانز -
ها گردد. درواقع هریک از رشتهای به زبان متفاوت بازمیرشتهها در مطالعات میانبسیاری از تفاوت

در قلمرو آموزش و پژوهش از یک زبان خاص برخوردارند. گاهی تفاوت در اصطالحات و نبود زبان 
گاهی هم ممکن است هر رشته از  ای است.رشتهنداشتن مطالعۀ میانمشترک علمی، دلیلی بر پیشرفت

ها و حتی در شیوه نوشتن بهره ببرد. برخی از این های مختلفی برای ارائۀ افکار و نظریهچارچوب
های فرهنگی شناسی دارد و برخی دیگر نیز ناشی از جنبهناپذیر است و ریشه در معرفتایرادات اجتناب
 (.7933هاست )محمدی روزبهانی، حاکم بر رشته
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 غیرعلمی رزیابیا -
ها ها، دورهای، اعم از مطالعات، پژوهشرشتههای میانیکی از موانعی که در عمل بر سر راه فعالیت

( 3333ای است. تامسون کالین )رشتههای آن قرار دارد، مبحث ارزیابی عملکردهای میانو برنامه
پژوهشی آمریکا، از کیفیت الزم ای در مراکز و مؤسسات رشتههای میانارزیابی پژوهش»نویسد: می

بودن فرایندهای ارزیابی، یکی از موانع مهمی برخوردار نیست. این در حالی است که پیچیدگی و طوالنی
های عالوه بر آن، یکی از چالش« ای با آن مواجه هستند.رشتههای میانها و پژوهشاست که طرح

ها ها و طرحگونه پژوهشای این است که اینرشتهنهای پژوهشی میاها و طرحاصلی در ارزیابی فعالیت
محور ارزیابی ای و موضوعهای رشتههای پژوهشها، و روشدر اغلب مواقع، با رویکردها، ابزارها، شاخص

ای حالت و خصلتی تلفیقی رشتههای پژوهشی میانشود. این در حالی است که فرایند ارزیابی طرحمی
های کمی و کیفی دارند. بنابراین، و با توجه به ماهیت مسائل ها و روشتخصصها، رشتهو ترکیبی میان

ها از ابعاد مختلف با گونه پژوهشای، اینرشتههای میانو موضوعات و نیز رویکردها و سطح پژوهش
 ای و موضوعی متفاوت هستند.های رشتهپژوهش

 ایغیرحرفه نشر -
ها های آنای این است که نتایج و یافتهرشتههای میانهشیکی از نکات مهم دربارۀ مطالعات و پژو

شود. اگرچه در پاسخ به محور منتشر و بازتاب داده میهای علمی و پژوهشی رشتهدر مجالت و فصلنامه
ای، در دو دهۀ اخیر تعداد نشریات در این زمینه در حال رشتههای میانعالقۀ فزاینده به پژوهش

ای فاقد اعتبار و رشتهر چند نمونه )نظیر نشریۀ علم و طبیعت(، نشریات میانجز دبه»افزایش است، 
: 3333های ملی آمریکا، )مرکز پژوهش« نفوذی هستند که نشریات خاص هر رشته از آن برخوردارند

(. درنتیجه احتمال کمتری وجود دارد که چاپ آثار استادان و دانشجویان در 7931نقل از رونالد،  793
حال، مقاالتی نیز که از ای و شغلی آنان منجر شود. درعینای، به پیشرفت حرفهرشتهمیان نشریات

 7شوند، از سوی کسانی که به قول بکرای به نشریات خاص هر رشته ارائه میرشتهحیطۀ پژوهش میان
ال دفاع از دنبای خاص دارند و همواره بهعالقه« ایدئولوژی رشته»( به 7931به نقل از روالند  7333)

ای در حوزۀ رشتههای میانشوند؛ بنابراین، هنوز مطالعات و پژوهشآسانی رد میمرزهای آن هستند، به
 ای ندارد.نشر مهجور است و رویکردهای حرفه

 اشتغال و کار بازار -
ای است، نبود استقبال و رشتههای آموزشی میانگیر دورهیکی از مشکالت مهمی که عمدتاً گریبان

ها، مراکز رغم اینکه دانشگاهها است. بهرقابت کافی میان دانشجویان مستعد برای ورود به این دوره

_____________________________________________________________ 
1. Becker 
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ای استقبال و رشتههای میانآموزشی و مؤسسات پژوهشی متعددی وجود دارد که از مطالعات و دوره
ظارات اولیۀ کارشناسان ای، برابر با انترشتهکنند، استقبال جامعۀ دانشجویی از مطالعات میانحمایت می

ای نیست. یکی از دالیل مهم این است که ضمانت شغلی الزمی برای رشتهامور آموزشی میان
ویژه در کشورهای صنعتی، معموالً التحصیالن وجود ندارد. به عبارت دیگر، دانشجویان، بهفارغ

امیدبخشی داشته باشند. از کنند که آیندۀ شغلی روشن و هایی را برای ادامۀ تحصیل انتخاب میرشته
ای هنوز جایگاه مناسبی در بازار کار ندارند رشتههای میان(، دوره7333) 7ریزی بومرو مطابق برنامهاین

 کنند.ها استقبال میویژه کارفرمایان صنعتی، نیز کمتر از آنو کارفرمایان، به
که چگونه حتی در گروهی آموزشی کند ای بسیار بارز و روشنگر را معرفی می( نمونه3333) 3فلر

ای معروف است، باز هم دانشجویان تمایل ندارند که موضوعات رشتههای میانکه به اجرای فعالیت
باال و بانفوذ ها دنبال کنند. هرچند استادان ردهدلیل خطر موجود در آنای گسترده را بهرشتهمیان
رآیند، استادانی که موقعیت شغلی چندان مطمئنی ای برشتهتوانند از عهدۀ مشکالت پژوهش میانمی

ندارند و همچنین دانشجویان، باید با احتیاط در این زمینه عمل کنند. چنین اوضاعی سبب شده که 
ای وجود نداشته باشد. درواقع، شواهد نشان رشتهالتحصیل دکتری در حوزۀ میانتعداد چشمگیری فارغ

ای را برای کسب درجۀ دکتری طی کنند، در آینده قادر به تهرشدهد اگر دانشجویان مسیر میانمی
( 739: 7933(. تامسون کالین )7933شوند )قاسمی و امامی، کسب منصب علمی درخور توجهی نمی

ها، منافع و ها و سیاستای را به چهار دستۀ موانع مدیریتی و ساختاری، رویهرشتهنیز موانع میان
 آمده است. 3اختصار در جدول بندی کرده که بهها تقسیمشوقها و مها، و پاداشزیرساخت

 ای از نظر تامسون کالینرشتهمیان مطالعات موانع   8جدول 

مدیریت و ساختار 

 سازمانی

 ساختی و تکیه بر آن؛مدل سازمانی دارای ساختار صلب تک -

های مدیریت براساس محوریت بندیمحور بودجه و مقولهساختارهای رشته -

 و گروه آموزشی؛ رشته

 تنازع شدید بر سر بودجه، مالکیت برنامۀ درسی و پژوهش؛ -

 ای؛رشتههای میانها، مراکز و مؤسسهآلودگی برنامهابهام -

 رویکردهای جزئی؛ -

 نبود رهبران باتجربه؛ -

 پذیری؛مقاومت در برابر نوآوری و مخاطره -

 زیرساخت متفرق؛ -

 ای.رشتهی میاندهی روشن و دقیق در واحدهانبود خطوط گزارش -

 هاها و سیاسترویه
 شود؛های جدید میها و دورهناپذیر که مانع پذیرش برنامههای انعطافدستورالعمل -

 الزامات صلب و انحصاری برای کسب مدرک؛ -

_____________________________________________________________ 
1. Birnbaum 

2. Feller 
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کارگیری، تغییر وضعیت، ارتقا و افزایش حقوق هایی برای بهنبود دستورالعمل -

 پژوه؛رشتهافراد میان

 ی ناکافی برای مدیریت پژوهانه و مشارکت در پژوهش؛هادستورالعمل -
های نامطلوب برای اختصاص واحد اضافه بر سازمان برای تدریس سیاست -

 ای؛رشتهمیان

های پژوهشی نامطلوب برای تقسیم هزینۀ جبرانی غیرمستقیم که مشیخط -

 شود.های خارجی و تخصیص مالکیت معنوی تأمین میاز ناحیۀ پژوهانه

 هاو زیرساختمنافع 

 ای؛رشتهعتبار و حمایت جاری ناکافی از واحدهای میانا -

های علمی برای مطالعات و پژوهشتعداد ناکافی استخدام اعضای هیئت -

 ای؛رشتهمیان

ای بر سر منابع مالی و رشتههای آموزشی و واحدهای میانرقابت شدید گروه -

 علمی؛اعضای هیئت

لی و اعتبارات مالی اولیه برای پژوهش های داخدسترسی محدود به مشوق -

 ای؛رشتههای میانریزیای و برنامهرشتهمیان

های مشابه که از طریق آن، های دستیاری و دورهتعداد ناکافی یا نبود دوره -

 ای جذب شود؛رشتهدانشجوی میان

 ها برای استفاده؛فضا و تجهیزات ناکافی و اختصاص غیرمنعطف آن -
 علمی یا نبود چنین نظامی؛اعضای هیئتنظام ضعیف توسعۀ  -

 های ملی؛ای در شبکهرشتهغفلت از ادبیات و منابع میان -

 ها؛ریزی و اجرای برنامه و ایجاد زیرساخت پروژهزمان ناکافی برای برنامه -

 ها؛زمان ناکافی برای یادگیری زبان و فرهنگ سایر رشته -

 آموزش و پژوهش.منظور ایجاد روابط همیارانه در زمان ناکافی به -

توجه رسمی، پاداش و 

 هامشوق

بودن پژوهش، آموزش، خدمات، راهنمایی و مشاورۀ گمنامی و درحاشیه -

 ای؛رشتهمیان

 تکیه بر فعالیت افتخاری و کار اضافه بر سازمان )بدون دریافت دستمزد(؛ -

ای برای دریافت جوایز، عناوین رشتهنداشتن فعالیت میانتلقی صالحیت -

 علمی؛های تعالی و توسعۀ اعضای هیئتها و اجرای برنامهی، پاداشافتخار

 نبود حمایت در سطوح گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه؛ -

 ای.رشتههای میانسوگیری منفی علیه فعالیت -

 
ها و ای که در کتابرشتهمیان مطالعات های توسعۀعالوه بر ادبیات غنی در زمینۀ موانع و چالش

شود و نشان های داخلی وجود دارد که در ادامه بررسی میای از پژوهششود، مجموعهه میمقاالت دید
 اند.ترین این موانع کدامدهد مهممی

 عملی راهبردهای بر نظری مروری
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های ها الزم است راهبردای در دانشگاهرشتههای میانمنظور استفادۀ کامل از مزایای همکاریبه
افزایی توسعه یابند. در این راستا مشکل اصلی که شناسایی شده، سنتز و همعملی شناسایی شوند و 

ای در رشتهوجودآوردن یک دستور کار مفهومی در جهت مشارکت مطالعات میانادبیات مرتبط برای به
 کند:ها است. این دستور کار مفهومی چندین اصول را در این راستا پیشنهاد میدانشگاه

 (7338 )گیلبرت، مفهوم لغات دایرۀ و رکمشت زبانیک خلق .7

به روند ساخت عصب و پاسخ به  learningبرای مثال از دیدگاه بیولوژیکی، کلمۀ یادگیری یا  
معنای فرایند (، لغت یادگیری بهEducationها اشاره دارد، اما در آموزش )محیط خارجی و محرک

ست که نداشتن درک مشترک از یک اصطالح ها است؛ بنابراین واضح اکردن محرککنترل یا اضافه
دهد، بلکه تالش متخصصان را برای حل مسائل در فقط خطر سوءتفاهم را افزایش میمهم و بنیادین نه

ترتیب، ایجاد و توسعۀ یک زبان مشترک، شرط دهد. بدینآن حوزۀ خاص )در اینجا آموزش( هدر می
 ای مختلف است.های از طریق رشتهرشتهگیری مطالعات میانشکل

 آموزشی برنامۀ توسعۀ .1

کند نوعی همکاری علمی و آکادمیک میان کنشگران و ای تالش میرشتهبرنامۀ درسی میان
های معین در ابعاد علمی، متخصصان دو یا چند رشتۀ علمی و آموزشی در جهت تأمین و تعقیب هدف

(. موفقیت برنامۀ درسی 91: 7931، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر برقرار سازد )خورسندی طاسکوه
ای رشتهصورت میانعلمی در عرضۀ مطالب بههای اعضای هیئتها و قابلیتای به تواناییرشتهمیان

ای باید توانایی رشتهای، مجری پروژۀ برنامۀ درسی میانرشتهبستگی زیادی دارد. در برنامۀ میان
 (.13: 7933، تنیدن موضوعات را داشته باشد )بازرگانهمبه

کند، خودکارآمدی افراد است. های مهمی که به پذیرش برنامۀ درسی کمک مییکی از ویژگی

گذارد و نقشی اساسی در تعیین قدرت ها تأثیر میخودکارآمدی افراد بر سطح انتظارات و انگیزۀ آن

آنان برای انطباق کنندۀ میزان تالش ای دارد. همچنین تعیینرشتهپذیرش اولیۀ برنامۀ درسی میان

(. کارآمدی درواقع 7937به نقل از وفایی و همکاران،  7331ای است )رنگل، رشتهبرنامۀ درسی میان

های افراد در ها و موفقیتمکانیسم اصلی انگیزۀ افراد برای رسیدن به تغییر و پیشرفت است و به توانایی

دارد. نوع دیگر کارآمدی، جمعی است و در  هایشان اشارهتحقق اهداف با توجه به امکانات و محدودیت

گیرد و به ادراک افراد از اهداف مشترک و احساسات کلی، توانایی و شایستگی یک سازمان شکل می

دهی یک سازمان برای رسیدن به سطوح مختلف اهداف اشاره دارد. از منظر برنامۀ درسی با سازمان

فردی در میان دانشجویان و معی، بر ایجاد ارتباطات بینای، معلمان و استادان با کارآمدی جرشتهمیان
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کنند که کنند و به دانشجویان خود کمک میای و مسئولیت جمعی تأکید میبهبود رشد حرفه

 (.7937تجربیات و دانش خود را با یکدیگر مرتبط سازند )وفایی و همکاران، 

 ایرشته انتظارات پایداری .9

هدف ای با آن مواجه است، هجوم بیرشتههای آموزشی میانبرنامه ها ویکی از مسائلی که دوره

التحصیلی برای استخدام در نهادهای های فارغمتقاضیان و فراگیران برای گرفتن مدارک و گواهینامه

از کارکردها و انتظارات مهم از نظام آموزش عالی با « میزنشینیپشت»دولتی است. به عبارت دیگر، 

ای نیز با آن رشتههای میانها و برنامهای سنتی است که مدیران و طراحان دورهساختارهای رشته

های مواجه هستند. این بدان معنا است که نظام آموزش عالی سنتی، با توجه به ساختارها و حلقه

دادهای روست که چه کند تا مانند برونریزی آموزشی و درسی، همواره با این چالش روبهمعیوب برنامه

های های نخبگان دورهها و توانمندیها، ظرفیتشدن خالقیتای، از بایگانیساختارهای رشته

ای در رشتههای دولتی جلوگیری کند؛ بنابراین، قلمروهای میانای در نهادها و سازمانرشتهمیان

نه و بیناساختارهای سنتی، همواره با این معضل فرهنگی مواجه است که چه کند تا تصویری واقع

ها و کنندگان و فراگیران دورهمندان، مشارکتای به عالقهرشتههای میانتر از فعالیتگرایانهعمل

 های آموزشی و درسی ارائه دهد.برنامه

 جهان در ایرشتهمیان هایدانشگاه تجارب بر مروری

های رنامه، ب«دارجهت»زعم گرانت و ریسمن همان مؤسسات ای یا بهرشتههای میاندانشگاه

ای را آغاز کردند و برداشت متفاوتی از آموزش را نشان دادند. در ادامه به مطالعۀ روند آزمایشی جسورانه

 (.a7939 :311ها خواهیم پرداخت )تامسون کالین، ای آنرشتههای میانها و برنامهنوآوری این دانشگاه

 سوئیس آموزشی نظام .7

شی ملی ندارد. درنتیجۀ تمرکززدایی در این کشور، هر کانتون ویژگی سوئیس آن است که نظام آموز
تکنیک سوئیس از نظام آموزشی خاص خود برخوردار است. آموزش عالی در سوئیس، دو مدرسۀ پلی

آید مستقیم توسط کنفدراسیون، ده دانشگاه گونه که از نامشان برمیشود که همانفدرال را شامل می
گیرد، اداره و ای سطح سه که مدارس عالی تخصصی را دربرمیموزش حرفهکانتونی و اخیراً یک نظام آ

شود که استقالل آن را تضمین وسیلۀ یک قانون کانتونی اداره میشوند. هر دانشگاه بهتأمین مالی می
گیرد و نیمی دیگر توسط که تأمین مالی نیمی از آن توسط کانتون صورت میکند؛ درحالیمی

 (.373-333: 7933شود )رژکوله، ( پرداخت میLAUها )لۀ قانون کمک به دانشگاهوسیکنفدراسیون به
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های ( با سفارش شورای علوم سوئیس، تحقیقی دربارۀ فعالیت7333) 7، موردوخ7333در پایان دهۀ 
گرایی نقش اندکی رشتهای در مؤسسات دانشگاهی سوئیس انجام داد. او نتیجه گرفت که میانرشتهمیان

ها مصاحبه شد، در این ها دارد. حال آنکه تمامی افرادی که در طول تحقیق پیمایشی با آنشگاهدر دان
های علمی توسعه ای باید بیشتر توجه شود تا همکاریرشتهنکته اتفاق نظر داشتند که به مطالعات میان

حمانه از حمایت نهادی رشود و بیگرایی اغلب به فراموشی سپرده میرشتهیابد. از دیدگاه موردوخ، میان
هایی ها کامالً در چارچوب گزینهشود. گزارش وی با چندین توصیه به پایان رسید. این توصیهمحروم می

 اند از:های مزبور عبارتشوند. توصیهای اتخاذ میرشتهگنجند که معموالً برای توسعۀ مطالعات میانمی
های ها در رشتهکردن آنافزون بر آن الزامی ای ورشتهگنجانیدن تعداد بیشتری از دروس میان ‒

 دانشگاهی در مقاطع کاردانی و کارشناسی؛

 تشویق تدریس توسط دو استاد؛ ‒

 ای در تحصیالت کارشناسی ارشد و بیش از آن دکتری؛رشتهتوسعۀ مطالعات میان ‒

 ای؛رشتهشناسی میاندانشگاهی مختص مطالعۀ روشایجاد یک مرکز بین ‒

ای ابداعی و ابتکاری؛ یعنی رشتههای میانها و فعالیتحمایتی برای پروژه ایجاد یک صندوق ‒
های سیاست عمومی خود و در ای را در برنامهرشتهچندین ارگان فدرال، مسئلۀ مطالعات میان

های خویش برای بالندگی تدریس دانشگاهی قرار دهند؛ برای مثال، شورای علوم زمرۀ توصیه
کند؛ با این هدف که گرایی را توصیه میرشتهتناد و ارجاع به میان( اسCSS, 1997سوئیس )

ریزی درسی باید بازاندیشی، و تحصیالت دانشگاهی باید نوسازی شوند. کنفرانس برنامه
گیری کند که دارای جهتای دفاع میهای پایه( نیز از آموزشCUS, 1995دانشگاهی سوئیس )

یک عرصۀ علمی متمرکزند. همچنین تدریس ای هستند و بر تدریس کیفی در رشته

دانند. رویکرد کنفرانس ای را مختص تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری میرشتهمیان
( نیز بر این مبنا استوار است که در وهلۀ نخست باید برای آموزش CUSدانشگاهی سوئیس )

رود کنیم. ازنظر ای ورشتهمتقن علمی مزیت قائل شد، حتی قبل از آنکه به رهیافت میان
ها، بیشتر در سطح ای در دانشگاهرشته(، مطالعات میانCUSکنفرانس دانشگاهی سوئیس )

ای فهرستی تهیه کرده که رشتهتحقیقاتی کاربرد دارند؛ بنابراین، نهاد مزبور از موضوعات میان
ها را به گاه( دانشCUSدر راستای عالئق و منافع ملی قرار دارند. کنفرانس دانشگاهی سوئیس )

های تحقیقاتی فراخوانده که به این موضوعات اشاره همکاری در جهت توسعۀ آن دسته از برنامه
( CUSها، کنفرانس مزبور )ای در دانشگاهرشتههای میانمنظور ارتقای فعالیتدارند. همچنین به

مان داده است؛ با ها در مناسبات بین دانشگاه و جامعه سازرشتههمایشی را دربارۀ نقش میان

_____________________________________________________________ 
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 ,CUSهای جدیدی را مخصوصاً برای مدارس عالی، تدوین و تنظیم کند )این هدف که توصیه

ها از یک سو معطوف به گنجانیدن ای نیز توصیهرشته(. در خصوص تدریس میان1998
های یادگیری از طریق حل مشکالت و رویکرد های جدید یادگیری است، از جمله به شیوهروش

 (.373-333: 7933ی و پیشرو )رژکوله، تدریج

اهمیت خاصی را برای یک  7333ریزی نهادی، فضای آموزش عالی سوئیس از سال از دیدگاه برنامه
( قائل شد. IUKB) 7ای موسوم به مؤسسۀ دانشگاهی کورت بوشرشتهمرکز توسعۀ مطالعات میان

های ای را در آموزشرشتهلعات میاندار است که مطامؤسسۀ مزبور این مأموریت و رسالت را عهده
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 

 ها در ارتباطند.ای و نیز کاربرد و اجرای آنای و فرارشتهرشتهنحوی با مطالعات میاناست که به

( یک مرکز اسناد تخصصی را در درون خود ایجاد کرده که ویژۀ IUKBمؤسسۀ دانشگاهی مزبور )
ای و قلمروهای مطالعاتی است. همچنین این مؤسسه رشتههای مربوط به مطالعات میانآثار و کتاب

کند و در تعامل با مراکز و مؤسسات دانشگاهی روز میپردازی خود را بهمدام بانک اطالعاتی و داده
های آموزشی آن نیز اساساً ای است. فعالیترشتههای میانها توسعۀ فعالیتسوئیس قرار دارد که کار آن

های کارشناسی هایی است که به آموزش ضمن خدمت و نیز برخی برنامهمشتمل بر سمینارها و همایش
 ارشد و دکتری مرتبطند.

ای را رشتهتکنیک فدرال، مرکز تحقیقاتی و آموزشی میانهای سوئیس و مدارس پلیامی دانشگاهتم
ای( دانشکدهها متضمن مشارکت چندین دانشکده )مراکز بیناند که ساختار نهادی آنتأسیس کرده

که غالباً آیند شمار میشناختی در زمرۀ قلمروهای مطالعاتی بهمحیطی و بوماست. اخالق، علوم زیست

شوند. هر بار، قلمرو مطالعاتی موردنظر، بنا به تعریف، ای میدانشکدههای بینبندیموجب گروه
های این مراکز شود و انجام این مهم نیازمند استقرار یک نهاد دیگر است. فعالیترشته قلمداد میمیان
ها تمامی اند. آنری جهت یافتهسمت تحقیق و آموزش در کارشناسی ارشد و دکتای بیشتر بهرشتهمیان

( یا دیپلم مطالعات عالی تخصصی DEAمقاطع تحصیلی کامل از نوع دیپلم مطالعات پیشرفته )
(DESSرا از آموزش )ای منظم به گونهاند، بلکه بهای معاف نکردهرشتههای میانها و پژوهش

های د و دانشجویان دکتری را در برنامهپردازنمدت میهای آموزشی کوتاهدهی سمینارها یا دورهسازمان
ای رشتهزبان سوئیس، مراکز میانهای آلمانیدهند. در برخی از دانشگاهها مشارکت میتحقیقاتی آن

های پایه و اولیه دهی بخشی از آموزش سال اول تحصیلی دانشجویان در زمینۀ آموزشدار سازمانعهده
های ای است که پروژهدانشکدهگاه ژنو دارای چندین مرکز بینها، دانششوند. مانند دیگر دانشگاهمی

_____________________________________________________________ 
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اند از: مرکز دانشگاهی ای هستند. مراکز مزبور عبارترشتهتحقیقاتی و آموزشی آن آشکارا میان
های ای مطالعات علمی پدیدهدانشکدهشناسی انسانی، مرکز دانشگاهی مشکالت انرژی و مرکز بینبوم

های دیگری که بیشتر غیررسمی هستند، در ساختار نهادی قرار دارند، اما گروه . این مراکز رسما7ًپیری
های کنند و در مراکز مطالعاتی به فعالیتمتخصصان قلمروهای مطالعاتی مختلف را گرد هم جمع می

ای، نفوذ رشتهدهند. با تعدد و تکثر مراکز و مؤسسات برخوردار از ویژگی میانخود شکل می
های سایر کشورهای های سوئیس، با دانشگاهریزی نهادی دانشگاهرایی در سطح برنامهگرشتهمیان

 (.373-333: 7933اروپایی و آمریکای شمالی تفاوت چندانی ندارد )رژکوله، 

های دو برداشت از آموزش پایۀ دانشگاهی در سوئیس از ارجحیت برخوردار است. در دانشگاه

های زبان سوئیس، اولویت به نخستین دوران تحصیل در رشتههزبان مربوط به بخش فرانسفرانسه

شوند و های درسی که به اخذ نخستین مدرک دانشگاهی منتج میشود؛ برنامهتخصصی داده می

شدن در فرایند تحصیل، تهیه و تنظیم براساس اصول آموزش علمی دقیق و جدی همراه با تخصصی

 3مدار وحدت تدریس و تحقیقان سوئیس، با الهام از سنت انسانزبهای آلمانیاند. برعکس، دانشگاهشده

 کنند که نخستین دوران تحصیالت دانشگاهی با آموزش عمومی در ارتباط باشد.توصیه می

های علمی دارند و فضای های درسی بیشترین تناسب را با قلمروهای رشتهدر این مورد، برنامه

دهند که ویژه در زمینۀ فرهنگ عمومی قرار میتحصیلی به های سال اولزیادی را در اختیار آموزش

گیرد. آغاز تحصیالت علمی و یاددهی نحوۀ انجام پژوهش را عناصری از فلسفه و تاریخ علوم را دربرمی

 لیسانس و دکتری شاهد بود.ای جدی در مطالعات فوقگونهتوان بهمی

های علمی استوار است، دیگر فکیک رشتههای کاردانی و کارشناسی که کامالً بر تآموزش دوره

ها در علوم شود. برخی آموزشزبان سوئیس محسوب نمیهای فرانسویای مطلق در دانشکدهقاعده

های متعدد هستند و دانشجویان باید سه رشته را در جریان انسانی همچنان مشتمل بر توضیحات رشته

ور و تثبیت قلمروهای مطالعاتی، نوعی تعدد و تکثر دوران تحصیلی اولیه با یکدیگر تلفیق کنند. با ظه

کنند و توسط گروهی ای را با خود سهیم و همراه میوجود آمده که توضیحات رشتههای درسی بهبرنامه

اند از: علوم شوند. این قلمروها عبارتای متنوع و متعدد، هدایت و تضمین میاز مدرسان با مبادی رشته

زیست، علوم تربیتی و غیره رد ژنتیک در مسائل جنایی، علوم ادیان، علوم محیطعهد باستان، علوم کارب

 (.373-333: 7933)رژکوله، 

روز در های ممکن بین علوم مختلف، روزبههای درسی ترکیبی، با توجه به گسترش تلفیقاین برنامه
کنند و ک میهای مبتنی بر تحرک و تغییرپذیری به گسترش آموزش کمحال توسعه است. برنامه

_____________________________________________________________ 
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توانند بخشی از دروس دانشگاهی خود را در مؤسسۀ آموزشی دیگری ها میدانشجویان به کمک آن
ای گونهای رو به افزایش هستند؛ بهاصطالح دورشتههای بهبگذرانند. در علوم طبیعی و اجتماعی، آموزش

که در ژنو، این عرضۀ کنند. شایان ذکر است که یک رشتۀ عمده را با یک رشتۀ کوچک تلفیق می
دانشگاهی است. درواقع، ادارۀ آموزش عمومی که صرفاً ای( نتیجۀ فشار برونآموزشی )آموزش دورشته

کند، از ها را برای تدریس در مقاطع تحصیلی اول و دوم دبیرستان استخدام میالتحصیالن دانشگاهفارغ
را الاقل در دو رشته درس بگذرانند.  های آموزش تکمیلیکاندیداهای دبیری خواسته است که دوره

سختی با گردد که خود را بهها به تقاضاهای دانشجویانی بازمیدرخواست تحصیالت در این رشته
های تحصیلی ای که دیگر جریاندهند و از برخی محافل حرفهشدن تحصیل دانشگاهی وفق میایرشته

 شدت ناخرسند هستند.دهند، بهرا ترجیح می
تری در آموزش ای حضور بسیار پررنگرشتهزبان سوئیس، تدریس میانفرانسویدر بخش 

ای دارد. رشتهشده در مراکز و مؤسسات میانهای ارائهویژه در آموزشکارشناسی ارشد و دکتری و به
ای تا حدودی رو به افزایش است، کمترین تردیدی وجود ندارد که رشتهاگرچه عرضۀ آموزش میان

عنوان مرجع و مستند مطالعات عالی در مقاطع کارشناسی ارشد و ای، بهمطلق رشته آموزش علمی
 های آموزشی برای یاددهی تحقیقات منجر به دکتری باقی مانده است.دکتری و نیز در برنامه

زبان سوئیس در مقایسه با های بخش آلمانیهای اولیۀ تحصیل در دانشگاههای درسی سالبرنامه
ای بیشتری برخوردارند. در زبان این کشور، آشکارا از جنبۀ چندرشتهده در بخش فرانسهشدروس ارائه
ای )حقوق و پزشکی(، نوعی تلفیق های مربوط به تحصیالت حرفهجز برنامههای درسی بهاکثر برنامه

 های نهادی در حوزۀبندیبینی است. فضای علمی و دانشگاهی با توجه به گروهپیشای قابلرشته
ای به خود گرفته است. این امر تا حدودی بیانگر آن است که قلمروهای عمدۀ علوم، کمتر جنبۀ رشته

های سایر مراکز تحصیلی برخوردارند و های دانشگاهی از گشودگی بیشتری نسبت به رشتهچرا رشته
بان سوئیس، زهای آلمانیاند. حدود ده سال است که دانشگاهسوی آموزش تخصصی جهت یافتهکمتر به

ای که گونهدهند؛ بههای تدریس عمومی را به شکل تدریس سال اول تحصیل توسعه میبرنامه
ها که موضوع مرکزی ها پی بگیرند. این برنامهتوانند دروس عمومی را در تمامی دانشکدهدانشجویان می

ای ساختارهای دانشکدهزند، به مراکزی مستقل با شناسی عمومی دور میزیست و بومها حول محیطآن
 (.373-333: 7933سپرده شده است )رژکوله، 

دارد. دانشگاه زوریخ از مؤسسۀ « زیستمحیط-جامعه-مرکز انسان»مرکز خود را به نام  7دانشگاه بال

ای همکاری برای دانشکدهریزی دارای مرکز بینمحیطی برخوردار است و دانشگاه برنامهعلوم زیست

ای کنند که رویکرد رشتهای را ارائه میرشتهست. این سه مرکز، یک برنامۀ میانشناسی عمومی ابوم

_____________________________________________________________ 
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شوند که اختالط بین بندی میای گروهگونهکند. دانشجویان بهبقیۀ دروس تحصیلی را تکمیل می

بخشیدن سهولت انجام پذیرد. رویکرد آموزشی بر یادگیری از طریق حل مشکالت و تحققها بهدانشکده

شود، ای نیز که در پایان تحصیالت دانشگاهی ارائه میای استوار است. گواهیرشتهک پروژۀ میانبه ی

عنوان تکنیک سوئیس، بهگیرد. همچنین دو مدرسۀ پلیبرای کسب مدرک دانشگاهی مدنظر قرار می

به را برای دانشجویان مشغول « زیستمحیط-فناوری-انسان»ای موسوم به دروس اختیاری، برنامه

مندی و حساسیت خود را نسبت به پژوهانی، عالقهدهند. چنین دانشتحصیالت پایه پیشنهاد می

 (.373-333: 7933اند )رژکوله، های اجتماعی حقوقی، اقتصادی و اخالقی مهندسی نشان دادهجنبه

ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در ای در تحصیالت عالیه بهرشتهآموزش میان

های های مزبور همانند برنامهزبان سوئیس هنوز کمتر توسعه یافته است. دانشگاههای آلمانیگاهدانش

ای را برای آموزش محققان زبان سوئیس، در تحصیالت عالیه، رویکردهای رشتهموجود در بخش فرانسه

زشکی های دروس پزشکی و مقررات مطالعات پدهند؛ برای مثال، برنامهو دانشجویان ترجیح می

های درسی و رویۀ براساس یک نسخۀ فدرال وضع شده است و این امر مستلزم آن است که برنامه

شمار دنبال انتقادهای بیهای سوئیس یکسان و همانند باشد. اما بهکنترل معلومات در تمامی دانشکده

کسب پراکندۀ ای در زمینۀ محتویات واحدهای درسی، رشتهدربارۀ تصلب تدریس، فقدان ادغام میان

های یادگیری، کمیسیونی موظف به بودن اهداف و فعالیتمعلومات، انفعال دانشجویان و ناکافی

 (.7331، 7بازاندیشی در جهت ایجاد اصالحات در مطالعات پزشکی شد )وترز و کامپانا

ریزی ژنو، اصالحات رادیکالی را برگزیده که از نخستین سال تحصیالت های برنامهدانشگاه

که تدریس واحدهای نحویشود. در برنامۀ درسی کامالً تجدیدنظر شده است؛ بهانشگاهی آغاز مید

تنها به محتویات واحدهای اند. اصالحات نههای موضوعی را در آن گنجانیدهمدت و تدریس بستهکوتاه

است. به های تدریس نیز مرتبط شناسیشود، بلکه به روشها معطوف میدرسی، ترتیب و تنظیم آن

های مزبور بهای آموزش استادان و همراهی مستمر آموزشی )با مدرسان در حین تدریس(، دانشکده

کنند. تدریس دروس پایه )دروس طور کامل دربارۀ محیط تدریس و یادگیری کار میمجدداً به

مشکالت و  های یادگیری از طریق حلگونه به حداقل تقلیل یافته و کارگاهنیاز( به نحوی امساکپیش

اند که از تر را ترجیح دادهها نیز اصالحاتی معتدلاند. سایر دانشگاهسمینارهای ادغامی جایگزین آن شده

های یادگیری از طریق عنوان مکمل، کارگاهکند، ولی بهنظر نمینیاز صرفتدریس دروس پایه و پیش

وان گفت دانشگاه ژنو در نظر دارد که تگنجاند. میهای درسی دانشجویان میحل مشکالت را در برنامه

های پایه و عمیق را در قلمروهای عمدۀ دانشگاه چند ارزشی را تشکیل دهد؛ دانشگاهی که آموزش

کند. همچنین دانشگاه مزبور در نظر دارد تا آموزش علمی منسجم را ارائه کند و علمی عرضه می

_____________________________________________________________ 
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عنوان آموزشی در اولویت ین، آموزش علمی بهدانشجویان را برای تحقیق و پژوهش آموزش دهد؛ بنابرا

آید تا پس از آن، دانشجو درگیر آموزش شمار مینیاز بهمثابۀ پیششود و در برخی موارد بهقلمداد می

 (.373-333: 7933ای شود )رژکوله، حرفه

ند، دهها سازمان مییک از متون قانونی که به دانشگاهگرایی نه در هیچرشتهحرکت ایدۀ میان

ها طی ده سال اخیر گنجانیده شده است. های سیاست عمومی رؤسای دانشگاهذکرشده و نه در برنامه

اند، بسیار ای تنظیم کردهرشتهشماری که مراجع فدرال به نفع مطالعات میانهای بیرغم توصیهحتی به

های اعالمی دانشگاه برنامه ها وگیریای یا ارجاع آشکاری به آن در موضعدشوار است که ردپا یا نشانه

ژنو یافت شود. با وجود این، برنامۀ سیاسی ریاست دانشگاه ژنو در زمینۀ تدریس، چندین سرنخ را در 

ای در رشتهتواند نشانۀ مناسب و مطلوبی برای گنجاندن تدریس میاندرون خود جای داده که می

های جدید تدریس و تشویق روشاز قبیل توان به مواردی ها میدانشگاه باشد. از جملۀ این سرنخ

کردن مند ارزیابی تدریس، و تعمیم فردی و منعطفهای نظامیادگیری، گنجاندن روش

های یادگیری متمرکز بر دانشجو و نیز های نوین تدریس، زمینهاشاره کرد. شیوه واحدهای تحصیلی

تواند ضرورت د. ارزیابی تدریس میسازنتوسل به الگوهای یادگیری از طریق حل مشکالت را هموار می

های تدریس استادان را نوسازی کند و سامان بخشد. های درسی را آشکار سازد و روشاصالح برنامه

شده حمایت های آموزشی شخصی یا فردیها و واحدهای دانشگاهی از ایدۀ ایجاد پروژهانعطاف رشته

 (.373-333: 7933کند )رژکوله، می

 کانادا-7اتاوا دانشگاه .1

ها )در هایی را برای اشکال جدیدی از رشتههایی است که زیرساختدانشگاه اتاوا یکی از دانشگاه

ای و های کانادا مطالعات چندرشتهای( فراهم کرده است. دانشگاه اتاوا مانند اکثر دانشگاهقالب چندرشته

ها را نیز فراهم آورده است. در رشتهنگیری میاای را تأسیس کرده، اما مقدماتی برای شکلرشتهنه میان

ای تأسیس، و ساختمانی نیز درنظر گرفته رشتهاین دانشگاه، یک معاونت برای پیشبرد مطالعات میان

ای در بخش آموزش دانشگاه اتاوا به این شکل اجرا شده که دروس رشتهشده است. مطالعات میان

شود. همچنین مراکز و های متفاوت ارائه میرشتههای گوناگون برای دانشجویان مختلف در دانشکده

 (.7933ای تأسیس شده است )خورسندی طاسکوه، رشتههای میانهای پژوهشبرنامه
ندرت فعالیت داشته ها بهای است و در برخی حوزهتوان گفت دانشگاه اتاوا چندرشتهبنابراین می

های آمریکای شمالی، اوتاوا در ه با سایر دانشگاهاست، اما در برخی دیگر کامالً پیشرفته است. در مقایس
ای اندکی را رشتههای میانای، تازه وارد شده و طی دو سال گذشته، برنامهرشتهزمینۀ مطالعات میان

_____________________________________________________________ 
7. University of Ottawa 



     31    ای، مفهوم و نظریهرشتهفصل سوم: مطالعات میان 

ای وجود ندارد که عامدانه رشتههای میانتوان گفت در دانشگاه اتاوا هنوز دورهارائه داده است. حتی می
 اجتماعی و علوم طبیعی را به هم پیوند دهد. علوم انسانی، علوم

ای باشد. رشتهاز منظر سازمانی، دانشگاه اوتاوا ساختاری ندارد که دربردارندۀ مطالعات میان
حال، قرار است فرهنگ نهادی خاصی در اوتاوا مانند یورک یا شیکاگو ایجاد شود که از رویکرد بااین
واردبودن اتاوا رهای زیادی در دست اقدام است. در حقیقت، تازهای حمایت کند؛ بنابراین، کارشتهمیان

ای رشتهتواند به جهاتی مفید هم باشد و موجب شود تا اوتاوا امور میانای، خود میرشتهدر حوزۀ میان
ای خود را در قالب رشتههای میانها برنامهرا به شکلی متفاوت انجام دهد. اوتاوا مانند سایر دانشگاه

هایی خاصی ساختاربندی کرده که دارای قوانین متمایز و منظم هستند. در حوزۀ پژوهشی نیز دوره
ها، مراکز و ای خود به نحوی مشابه با سایر دانشگاهرشتهاوتاوا در حال ساختاربندی تحقیقات میان

لحاظ به ها موجب پیشگامی آنهای اوتاوا با سایر دانشگاههای دیگر، تفاوتمؤسسات است. در حوزه
های دیگر فقط چند ای است که دانشگاههای ویژهای شده است. این دانشگاه دارای بخشرشتهمیان

 (.3333شناسی )مان، های مشابه آن دارند، مانند مطالعات دینی، ارتباطات و جرمبرنامه در حوزه
تصاب متصدیان در حوزۀ های بزرگی برداشته و در حال انای نیز اتاوا گامرشتهلحاظ تسهیل میانبه

التحصیالن و مطالعات پسادکتری است. دانشگاه اتاوا ای برای فارغرشتههای میانمدیریت، ایجاد برنامه
ای درنظر گرفته است. یک گام غیرمعمول دیگر که رشتهمنظور تقویت امور میانساختمان جدیدی را به

ای نیست، تعریف رشتهز هم مستقیم در ارتباط با میاندهد، اما بادانشگاه اوتاوا را در خط مقدم قرار می
شود آن است که های راهبردی توسعه است. یکی از توجیهاتی که در حال حاضر ارائه میدانشگاه از حوزه

در کانادا، سالمتی، فناوری اطالعات و علوم مولکولی مهم هستند و از اهمیت محوری یا اولویت راهبردیی 
ست. درواقع بدون تشویق ا هارشتهبرخوردارند. این توجیه تا حد زیادی مرتبط با میانبرای رفاه اجتماعی 

اهمیت مسائل اجتماعی معاصر در سی سال گذشته، احتماالً تعریف هرگونه حوزۀ راهبردی از توسعه 
که ناممکن بوده است، چه رسد به آنکه به این شکل به آن توجه شود؛ بنابراین تنها پیوندهای مستقیمی 

های راهبردی وجود آورده، در حوزههای خاص دانشگاهی بهدانشگاه بین محورهای توسعه و فعالیت
های پیش و پس از دکتری در دانشگاه، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی هایی برای دورهتوسعه است و بودجه

هرچند در هیچ مورد، دنبال تأمین مالی داخلی باشند؛ بنابراین ها بهبرای آن درنظر گرفته شده تا آن
صورت گسترده اعالم کرده که حال، دانشگاه بهای در میان نبوده، بااینرشتهحرفی از مطالعات میان

ای باشد. ای ممکن است یکی از مسیرهای نویدبخش در پیگیری اهداف توسعهرشتهتحقیقات میان
سات و مراکز ارائه کرده و به های بسیار مشخصی برای ایجاد مؤسهمچنین این دانشگاه، دستورالعمل

 ها به دانشگاه را انتظار دارد.همان صورت به شکلی مشخص، عملکرد دانشگاهی و کمک آن

انداز چشمای در کنار یکدیگر قرار داده شده تا رشتههای مختلف میاندر دانشگاه اوتاوا، همۀ مؤلفه
سمت آینده حرکت کند و اذعان کند بهترسیم شود. به این معنا که دانشگاه باید  ساختاری دانشگاه
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حلی برای همۀ مشکالت، بلکه روشی جدید برای ای، نه یک مد جدید و نه راهرشتهکه مطالعۀ میان
لحاظ معنوی تولید و انتقال دانش به شکل مکمل است. انجام چنین کاری موجب ارتقای دانشگاه به

ها، صنعت دولتجلب کرده است. اما ورای دانشگاه، ها را نیز به این مسئله شده و توجه سایر دانشگاه
اند. از سوی دیگر، ای تأثیر داشتهرشتهنیز همگی روی رویکردهای میان پژوهانهۀ و شورای ارائ

گیرند. ای قرار میرشتههای امور میاندانشجویان نیز در معرض الگوهای فکری، رویکردها و دشواری
های دهی کمکنشجویان، پیشرفت دانش، بسط تحقیقات، شکلاگرچه آیندۀ خوبی برای آموزش دا

کل دانشگاه وجود دارد، اما نیاز است تا داشتن بهدانشگاه به مسائل جهانی و حتی درک خود از تعلق

های زیادی در مقایسه با انجام شود. درواقع دشواری ایرشتههای میانتسهیل نهادی فعالیت

های کالسیک وجود دارد. همۀ چیزهایی که در ارتباط با فعالیت رشتهعملکرد دپارتمانی یا مبتنی بر 
، بنابراین چالشی که وجود دارد (؛3333رسد )مان، نظر میکننده بهای است، دشوار و خستهرشتهمیان

تواند این کار را با دادن اهمیت بیشتر وجود آید. دانشگاه میآن است که فضای راحتی برای نوآوری به
ای را رشتههای مطالعاتی میانتواند تاروپود حوزهای انجام دهد. دانشگاه میرشتهبه مطالعات میان

مستحکم کند. باید این تاروپود را حول محور آنچه اکنون در حال انجام است و آنچه قصد انجام آن را 
ای مانند دستکشی با ماهیت دانشگاه اوتاوا سازگار رشتهصورت رویکرد میانند تا بدیندارد، محکم ک

شود. این دانشگاه دوزبانی و دوفرهنگی که در پایتخت ملی کشوری با موقعیت برتر در جهان قرارگرفته، 
مور کند و بهترین مکان برای اعنوان محل تالقی دو رویۀ علمی و فکری غرب معرفی میخود را به

خوبی در بافت این نهاد جای بگیرد، به شکلی که تواند بهای میرشتهای است. مطالعات میانرشتهمیان
 (.3333گویی همیشه بخشی از آن بوده و عالوه بر آن جایگاه کنونی دانشگاه را ارتقا بخشد )مان، 

س از روند مدرنیزاسیون، رسد در دانشگاه اتاوا پنظر میهدف و شعار دانشگاه هم اهمیت دارد. به -

ترین راهبردها ، یکی از مهمکارگرفتن بهترین افرادتحقیقات و آموزش از طریق بهارتقای 

و  ها با محققان منفرد دارای بهترین عملکردمعنای تقویت رشتهبهبوده است. این 

 است. ها در تحقیقات و نشریاتدهی به دستاوردهای آنپاداش

ای است. رشتهها برای توسعۀ مطالعات میانشدن رشتهوتاوا در هماهنگچالش دیگر پیش روی ا -
ای را با آنچه دانشگاه خواهان رشتهتواند با خرسندی مطالعات میانبرای انجام این کار، اوتاوا می

شود تعریف می های راهبردی توسعهدهی به حوزهجهتآن است، ارتباط دهد. این حس با 

کردن بیشتر همکاران به بیان عادتو تقویت تحقیقات جدید با شک طی زمان، که بی

است که موجب  تغییر نوع بیانکند. در حقیقت همین ، تغییر میخاص و گستردۀ اهداف

 شود.شدن اوتاوا میبرجسته

تواند موجب ارتقای نیز می های راهبردی توسعهای و حوزهرشتهایجاد پیوند بین میان -

های تحقیقاتی بیان صریح دانشگاه درمورد اینکه همۀ تالشثال، جایگاه آن شود؛ برای م
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شده و تأمین مالی شدۀ درونی آن، دارای ماهیت ساختاربندی

های راهبردی توسعه قرار دارد. قطعاً است و در ارتباط با حوزهای ای/چندرشتهرشتهمیان

قیقاتی آن و اعالم طور نقاط قوت تحماهیت و مکان ژئوپلیتیک آن و همینبرای اوتاوا، 

 .ای قرار گیردرشتهتواند در ارتباط با مطالعات میانهای توسعه توسط آن میحوزه

ای متعامالنه و نه ای رابطهرشتهمیاناذعان این مسئله است که مطالعات نکتۀ دیگر،  -

ای هگون)و ساختاربندی آن باید به ها داردمراتبی با سایر رشتهآمیز و کمتر سلسلهرقابت

تنها چیزهایی متفاوت بیان کند، تواند نهباشد که این رابطه تقویت شود(؛ بنابراین دانشگاه می
حال از ایجاد چنین برداشتی نیز پرهیز کند که بلکه کارهای متفاوتی نیز انجام دهد، و درعین

 در حال رهاکردن محققان منفرد است.

تغییرات ساختاری مهم در دانشگاه نیست. حتی  ای در اتاوا مستلزمرشتههمچنین توسعۀ میان -
که ساختارهای جدید مورد نیاز باشند، از مسیرهایی پیروی خواهند کرد که محققان درصورتی

تر در طور از فرهنگی تبعیت خواهند کرد که مؤسسۀ باتجربه پیشاند و همینمشخص کرده

است و پذیری دارای انعطاف فرهنگای ایجاد کرده است. آن مسیر و آن رشتهزمینۀ میان

 .مستلزم جمود ساختاری نخواهد بود

از  ای با ساختارهای حاکمیتی نامتناسبرشتههای میانکردن فعالیتپرهیز از ثقیل -

مند به کردن بار محققان عالقهجمله وظایف مهم دانشگاه است؛ زیرا چنین کاری، تنها به اضافه
وددادن به ساختاری را دربردارد که ماهیتاً باید شود و خطر جمای منجر میرشتهمیان

 پذیر و متغیر باشد.انعطاف

ای مستلزم رشتهمیان مطالعاتدهد ها نشان میموارد عملی و نظری در تجارب سایر دانشگاه -

 ساختارهای اجرایی جدید، بودجۀ خاص، و الگوهای دانشگاهی خارج از حالت متعارف

هاست. آن کردنهای دانشگاهی بهتر از ایزولهپیونددادن رشتهاست. همچنین 

 (.3333کردن از هم است )مان، گذاشتن بهتر از پنهانکردن بهتر از رقابت، و درمیانهمکاری

 انگلستان -7ساسکس دانشگاه .9
افتتاح شد، اولین دانشگاه انگلیسی جدید در بین هفت دانشگاه  7317دانشگاه ساسکس که در سال 

های موضوعی های جامع در جهت تعریف روابط بین حوزهیکی از اولین تالش انگلیسی مطرح و
از طریق « تخصصی»و « عمومی»بردن تقابل میان آموزش دنبال ازبیندانشگاهی بود. مؤسسات آن به

ها بودند. تجربۀ ساسکس توسط سایر ادغام تخصص در یک رشته با کارهای مشترک در میان سایر رشته

_____________________________________________________________ 
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ساس اصولی مشابه تأسیس شده بودند، مورد تقلید قرار گرفت، از جمله توسط دانشگاه مؤسساتی که برا
بی )ایاالت متحده(، دانشگاه گریفیث ، دانشگاه ویسکانسین، گرین7313ایست آنگلیا )بریتانیا( در سال 

روژ( ، دانشگاه ترومسو )ن7313، مرکز دانشگاهی روسکیلد )دانمارک( در سال 7317)استرالیا( در سال 
ساختار  افتتاح شد. 7313افتتاح شد، و دانشگاه تسوکویا )ژاپن( که آن نیز در سال  7313که در سال 

ها، مدارس چندموضوعی بود. در دانشگاه ساسکس، هر مدرسه تعدادی از آکادمیک حاکم در این دانشگاه
امکان ایجاد دروس ویژۀ  داد وکرد، همکاری را افزایش میموضوعات مرتبط به هم را با یکدیگر جمع می

ساخت تا چارچوبی جامع را فراهم کند. این دروس امکان تمرکز بر را برقرار می« ایزمینه»و « مرکب»
سازی، توجه به مفاهیم و سازی و مدرنهای غربیهای علوم اجتماعی، بررسی پدیدهارتباطات بین رشته

منظور مطالعۀ موضوعاتی از قبیل مهندسی بههای استدالل علمی، و کنارگذاشتن تمایزهای سنتی روش
که یک سال بعد دانشگاه ایست آنگلیا تأسیس شد، تقسیمات سازد. هنگامیکنترل و مواد را فراهم می

صورت مدارس نسبتاً بزرگی از قبیل مدرسۀ مطالعات انگلیسی، ها بهجای دپارتماناین دانشگاه نیز به
ی صورت گرفت. همچنین یک مدرسۀ مطالعات توسعه وجود داشت مطالعات آمریکایی و مطالعات اروپای

و اعضای دانشکده، یک مؤسسۀ جامع علوم زیستی مرکب از فیزیولوژی گیاهی، جانورشناسی، بیوشیمی 
 .(a7939 :339-311تامسون کالین، و بیوفیزیک تأسیس کردند )

 آمریکا -7بیگرین مؤسسۀ .4

های ها و حرفهتقدس رشته»ثبت شد و  7313در سال  سسهعنوان یک مؤبی بهمؤسسۀ گرینامتیاز 
های مطالعاتی را به سرمشقی برای را به چالش کشید. این مؤسسه تأکید بر مضامین و حوزه «جداگانه

بی بر پایۀ چهار کالج شکل یافته بود که مبتنی بر ها تبدیل کرد. دانشگاه گرینشماری از دیگر دانشگاه

های محیطی. خود برنامۀ درسی هم مبتنی بر نُه گروه درسی نه رشتهموضوعات محیطی است و 
ها را در هریک از چهار کالج موضوعی پی گرفت. در راستای توسعۀ گروه توان آنمحور بود که میمسئله

کرد مسئله را با تحقیق و تحصیل کرد و سپس سعی میای را انتخاب میمورد نظر، هر دانشجو مسئله
توانست با انتخاب یکی ای میرشتهای یا میانهای درسی حل کند. صالحیت علمی رشتهدر سایر گروه

ای محیطی که عنوان رشتۀ تحصیلی اصلی یا گرایش فرعی حاصل شود: مسئلهاز سه گزینۀ زیر به
آورد، یک گزینه یا رشتۀ تحصیلی موازی در یک وجود میمبحث درسی یا رشتۀ تحصیلی اصلی را به

همچنین باید افزود که ای. وزه از دانش، یک گروه درسی اختیاری در یک زمینۀ کاربرد حرفهرشته یا ح
بی، یک از این مؤسسات به آن صورتی که روز اول تأسیس شده بودند، باقی نماندند. در گرینهیچ

ای رشتهای و میانای به ساختار اصیل رشتهرشتهتر میانهای فرعیای و گرایشهای رشتهگرایش
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دانست. اما دانشجویان ورودی باز « فشار دنیای واقعی»توان پاسخی به افزوده شدند. این تغییر را می
 .(a7939 :339-311آمدند )تامسون کالین، تر کنار میای قدیمی، راحتهای رشتهبندیهم با دسته

زش آزاد، جای خود دانشگاهی در زمینۀ آمو، یک برنامۀ سمینار چهارسالۀ تمام7313در اواخر دهۀ 
تر متشکل از نُه را به مجموعۀ جدیدی از شرایط سراسری داد که برآمده از یک برنامۀ ساختاریافته

« توافق»توان ساعت کار در هریک از علوم اجتماعی، علوم طبیعی و علوم انسانی بود. این تغییر را می
. اما حتی با وجود این تغییرات، باز هم ها( دانسترشتهمیان نیروهای سنتی و طرفداران نوآوری )میان

ای و در رشتههای درسی میانای در حفظ گروهعنوان واحدهای بودجهای بهرشتهنقش مطالعات میان
، تأیید شد. در اینجا و در جاهای دیگر، «های درسیگروه»ای، نه صرفاً رشتهمیان« هایگرایش»طراحی 

 ای نیز وجود دارد.رشتهای، بلکه نسبت به یکرشتهسبت به میانتنها نشواهدی دال بر تغییر نگرش نه
عنوان گزینه وجود داشته بی، همیشه بهتحصیل در دو گرایش یک رشتۀ علمی در دانشگاه گرین

اند. در حال حاضر، ها عملکرد ضعیفی از خود به نمایش گذاشتهطور سنتی، رشتهاست؛ هرچند به
در  3333شود، بیشتر آشناست. نویسندگان گزارش سال ارائه میبودن برحسب آنچه ایرشتهیک

کردند و بارها بر پایان دورۀ سیطرۀ ها اظهار نگرانی میکه قبالً دربارۀ رشتهبی، درحالیدانشگاه گرین
های بنیانی از برنامه»ای باید بر رشتههای میانها تأکید داشتند، اکنون مدعی بودند که برنامهسنتی آن

 (.a7939 :311-339استوار باشد )تامسون کالین، « های قوی و نیروهای علمی موجود در رشتهدرس

 استرالیا -7گریفیث مؤسسۀ .1

 7317لند ]استرالیا[ بود و در سال های سنتی در منطقۀ کویناین مؤسسه، جایگزینی برای دانشگاه
دانشگاه ایست آنگلیا و دانشگاه آزاد های تأسیس شد. در دانشگاه گریفیث که تا حدودی از روی نمونه

ای از واحدهای موجود در بریتانیا طراحی شده بود، برنامۀ درسی یک دانشجو حاوی مجموعۀ یکپارچه
های درونی و مسائلی با شد که بر مؤلفهای آموزش داده میگونهیک مدرسه بود. به دانشجویان به

به مشکالت پیچیدۀ فرهنگ معاصر توجه دارد. در  مضمون خاص تسلط یابند؛ مضامینی که غالب اوقات
 هایی که در باال ذکر شد، هرگز میزان واحدی از تلفیق وجود نداشته است.یک از دانشگاههیچ

در دانشگاه گریفیث برخی از مدارس، محتوای آموزشی را برای مواجهه با موضوعاتی گسترده مهیا 
کنند. همچنین تعهد به برنامۀ ای میربانی محتوای رشتهکردند، اما سایر مدارس موضوعات گسترده را ق

، گریفیث با فشارهای درونی مواجه 7333ساالنۀ پایه، درجات متنوعی دارد؛ برای مثال، از اواسط دهۀ 
ای رشتهنشینی از مأموریت میانای و عقبهای رشتهگرد به شیوهشد که ممکن بود موجب عقب

های مرور که استادان جدید استخدام شدند و گروهشود. اما بهسمت همان سال تحصیلی پایه به
گرا پدید آمدند، گریفیث هم تغییر کرد. گریفیث نیز مانند دانشگاه ترومسو غیررسمی دانشگاهیان رشته
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هایی های علمی و ژورنالهای مرجع برای استادان غالباً انجمنترین و معتبرترین گروهدریافت که مهم
های مرجع ای برخوردارند. ازنظر دُن آندرسون، این گروهطور گسترده از خصلت رشتههستند که به

تامسون کنند )ای در استرالیا عمل میرشتهترین فشارهای ارتجاعی بر تجربیات میانعنوان منبع قویبه
ها در این ای در استرالیا نبوده است و تفاوترشتهگریفیث تنها تجربۀ میان. (a7939 :339-311کالین، 

 زمینه آموزنده هستند.
های ای داشت که متشکل از نمایندگان رشتهدانشگاه ملی استرالیا در شهر کانبرا یک واحد چندرشته

ها یک کانون مسئلۀ مشترک داشتند شناسی اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی بود. آنشناسی، روانجامعه
ها های رسمی نیز وجود داشت، اما وقتی زمینه. مشارکتگرفتندهای مختلف وام میها را از رشتهو روش

، مؤسسۀ مادر با قطع بودجه 7313که در دهۀ تغییر کرد این برنامۀ آزمایشی به پایان رسید. هنگامی
شد؛ و این خود داستانی آشنا در آموزش ای بود که باید آب می«چربی»مواجه شد. واحد نوآوری اولین 

ل شده بودند و برخی از استادان مدعی بودند که در تمام این مدت، رویکرد ومیعالی است. منابع حیف
تر بود. به لطف طراحی ای وجود داشته است. در مقابل، یک مدرسۀ پزشکی جدید در نیوکاسل موفقرشته

های پیشرفتۀ دقیق و حمایت قانونی، این مدرسه در کنار دانشکدۀ کاربردی قرار گرفت و نه در کنار بخش
 (.a7939 :311-339ی فیزیولوژی، آناتومی، بیوشیمی و علوم بالینی )تامسون کالین، سنت

 دانمارک -7روسکلید دانشگاهی مرکز .6

ای و سایر رشتهتأسیس شد تا محیطی برای پژوهش میان 7313مرکز دانشگاهی روسکلید در سال 
کلید، تحصیالت براساس مفهوم ها فراهم آورد. در مرکز دانشگاهی روسهای آموزشی دانشگاهجایگزین

کردند و دوساله شروع به کار می« پایۀ»ای است. دانشجویان براساس یک دورۀ کار گروهی و پروژه

یک حوزۀ « پایه»شدند. دانشجویان دورۀ ساله میونیم تا سهیک« فراساخت»سپس وارد یک دورۀ 
انه واحدی متشکل از دانشجویان شدند؛ خمی« خانه»کردند و سپس عضو یک تحصیلی را انتخاب می

از « فراساخت»کردند. این های مشترکی را انتخاب میمقطع کارشناسی و معلمانی بود که هر ترم تیم
های آن لحاظ متفاوت بود که طی آن، دانشجویان مطالعات خاص خود را برگزیده بودند و هر ترم تیم

احراز شرایط الزم برای موضوعات انتخابی مزبور به کردند تا این گروه بتواند در مشترکی را انتخاب می
واسطۀ شد که هریک مشخصاً بههایی تقسیم میبه رشته« فراساخت»ها کمک کند. از این لحاظ، آن
همه، ساختار این شد. بااینباره برای یک ترم تعریف میهای درسی یکشامل برنامه« رویۀ تحصیلی»

کرد؛ زیرا دانشجویان موضوعات خود را در زوایای ا تسهیل میر« ایرشتهجوّ میان»خانه همچنان 
عنوان شناسی را بهکردند؛ برای مثال، دو دانشجویی که زبان دانمارکی و جامعهوجو میمختلفی جست

های تحصیلی زبان دانمارکی را با یکی از کردند، شرایط الزم یکی از رویهموضوعات خود دنبال می
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ای درمورد فرهنگ خودشیفتگی را شناسی در چارچوب برای مثال پروژهههای تحصیلی جامعرویه
کردند؛ بنابراین اکثر دانشجویان با استفاده از احتماالت مختلف در انتخاب داشتند و با هم ترکیب می

 های متفاوت، تحصیالت خود را در دو موضوع به اتمام رساندند.ترم
های گامی بر هم خورد که در راستای ایجاد بخشهن 7311در روسکیلد، سیستم اولیه در سال 

ای، سه دانشکدۀ علوم انسانی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی از هم جدا شدند؛ برای مثال، دانشکدهبین
شناسان به توافق رسیدند که اولین های مختلف با بعضی از جامعهها و دانشکدهدانانی از دپارتمانتاریخ
های جدید ی را در قالب دپارتمان تاریخ و شرایط اجتماعی دایر کنند. بخشادانشکدهعلمی بینهیئت

)مثالً دپارتمان فرانسوی برای زبان فرانسه، و « فراساخت»باید مسئولیت موضوعات مرتبط را در 
حال، تعداد افراد در هر حیطه چنان کم بود که شدند. درعیندار میچیزهایی از این قبیل( عهده

ها کرد. درنتیجه، بعضی از دپارتمانحضور ظاهری در یک دپارتمان بسنده می چندین رشته به
نظر همگانی مواجه بودند. این تغییرات با اتفاق« ایرشتهمیان»ها حقیقتاً و سایر بخش« ایچندرشته»

ای دپارتمانشان حفظ شود تا با رشتهزیست تمایل داشتند همچنان ماهیت میاننشد. طرفداران محیط
خواستند در قالب دپارتمان شناسان نیز میدانان و جامعهشان متناسب باشد. تاریخایرشتهضوع میانمو

 نوردد.ای را درمیای با هم کار کنند که مرزهای دانشکدهمشترک چندرشته
تری نیز مبتال شد بنابراین در ورای فروپاشی آشکار سیستم مزبور، دانشگاه روسکیلد به مشکل اساسی

دهی تضاد بین سازمان»ها نیز به درجات مختلف مشهود بود: ر دانشگاه تسوکوبا و در سایر دانشگاهکه د
ای از معلمان و رشتههای ویژۀ میاندر روسکیلد، ایجاد گروه«. دهی تحقیقای و سازمانرشتهتدریس میان

کردند، اما برخی دیگر خوبی عمل میها بهنمود. برخی دپارتمانلحاظ سیاسی غیرممکن میمحققان به
کم اولین ای ایجاد کردند. عالوه بر این، وقتی کمرشتههای میانهای شدیدی را برای پروژهمحدودیت

رو شد که ای وارد شدند، دانشکده با این مذاکرۀ ساالنه روبهدانشجویان به دورۀ فراساختی مطالعات رشته
اکنون تغییرات عداد در دورۀ فراساخت حضور یابند. همچه تعداد معلم باید در دورۀ پایه باشند و چه ت

، 7313ای بیشتری در جریان است و فشار خارجی نیز مانند همیشه وجود دارد. در سال سازمانی و رشته
رغم شدن دانشگاه مزبور تنها با اختالف دو رأی در مجلس دانمارک با شکست مواجه شد. علیخطر تعطیل

( همچنان RUCهای تحقیقاتی در دانشگاه روسکیلد کپنهاگ )ادی از پروژهتغییرات و فشارها حجم زی
های دیگری نیز در موضوعات در ادامه گنجانده شد: شرایط کاری ماهیت تلفیقی خود را حفظ کرد. پروژه

های آبجوسازی، داوطلبانی که طی جنگ جهانی دوم در آلمان و در جبهۀ شرقی جنگیده در کارخانه
 های الکترونیک جدید.آموزشی و ابعاد مختلف فناوری بودند، مشکالت

ترین شکل آن نباشد، بسیار ای در دانشگاه روسکیلد مطلوبرشتههرچند ممکن است رویکرد میان

ای در زمینۀ مشکالت رشتهلحاظ سیاسی و اجتماعی، رویکرد میانشود؛ زیرا بهبه آن ارج نهاده می

 (.a7939 :311-339شود )تامسون کالین، یجامعه معاصر، کار متعهدانه تلقی م
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 نروژ-7ترومسو دانشگاه .1

رویۀ تعداد دانشجویان طراحی شد، ضمن آنکه نیازهای منظور مقابله با افزایش بیاین دانشگاه به

در دانشگاه کرد. ساخت و توسعۀ آموزش و تحقیقات تلفیقی را نیز تسهیل میای را برآورده میمنطقه

هایی شد، هرچند تفاوتای در وهلۀ اول با نظر به مشکالت جامعه درک میرشتهمیان ترومسو، رویکرد

ها در های مختلف یا حضور آنمعنای مشارکت رشتهها، این واژه بهدر تعریف وجود داشت. از نظر بعضی

ای بود. برای بعضی دیگر، به معنای ایجاد موضوعی جدید از طریق ادغام یک پروژۀ چندرشته

توان گفت که در طول زمان، هرروی میهای مختلف مرتبط با آن بود. اما بههای مختلف رشتهیویژگ

 ای به چند روش پیشرفت کرده است:رشتهرویکرد میان

 هایی که با مباحث مرتبط با هم سروکار دارند؛توسط گروه -

 های تحصیلی جامع؛از طریق دوره -

 های تدریس؛از رهگذر تدریس برنامه -

 یق همکاری بین مؤسسات خاص.و از طر -

از دانشگاه به عمل آورد، به این نتیجه رسید که در  7337ای که سال کارن نوسوم بای، در ارزیابی

ها چنان تر شده است. این حیطهای کوتاههای پزشکی، علوم اجتماعی و شیالت، حصارهای رشتهحیطه

جای کار در یک حیطۀ تخصصی، نشجویان بهطراحی شده بودند تا نظام آموزشی را فراهم سازند که دا

مثال تا امروز، در ؛ برای (a7939 :339-311توانایی کار در چند حوزه را احراز کنند )تامسون کالین 

کردن شود تا ضمن همبستهانجام می« وارمدل اندام»پزشکی، کار تدریس همچنان براساس یک 

سطوح باالتر در زمینۀ بیوشیمی و فیزیولوژی،  هایی برایشناختی و ارائۀ درسهای جامعهدیدگاه

ای تخصصی بوده، طور سنتی برنامهتر کند. در شیالت که در نروژ بههای پزشکی مختلف را روشنپدیده

های مختلفی از علوم زیستی، شیمی، علوم اجتماعی و اقتصادی را در حیطه« ایچندرشته»یک درس 

شناسی اقتصادی، با هم متحد نی موضوعات زیستی و جامعهتر، یعچارچوب دو حیطۀ مطالعاتی اصلی

های سطح باالتر را به دانشجویان ها فناوری است. مؤسسۀ شیالت نیز درسسازد. پل رابط اینمی

دهد. در علوم اجتماعی، طی سال اول مؤسسات علوم اجتماعی و علوم محض و کاربردی ارائه می

های منفرد علوم اجتماعی را در یک واحد مشترک رشتهمحتوای یک درس سعی دارد جوانب متنوع 

دهند که بر های مختلف تحقیق ارائه میمتحد سازد. در سال دوم، بخش اعظم کار تدریس را گروه

ای تأکید دارند. علوم اجتماعی رشتهپژوهش مستمر در مؤسسه و مسائل مرتبط با تحقیق میان

منظور یافته و این بههای پژوهشی سازمانه، در قالب گروهاستثنای واحدهای جداگانۀ تاریخ و فلسفبه

 ای است.عبور از مرزهای رشته

_____________________________________________________________ 
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دلیل آنکه همکاری از ورای مرزهای مؤسسه دشوارتر از چیزی است که در طراحی اولیۀ همچنین به

اند. های روی آوردهای تحقیق به گسترش خود در قالب واحدهای کامالً رشتهشد، گروهدانشگاه تصور می

مندان امور آموزشی بودند. گروه دلیل سروکارداشتن با مسائل آموزشی تنها متشکل از عالقهگروهی هم به

شناسان بود؛ و گروه سومی هم که به کرد، اساساً متشکل از انساندیگری نیز که روی مسائل قومی کار می

گیری داشت. برعکس، سی جهتشناسمت جامعهپرداخت، در وهلۀ اول بهگذاری اجتماعی میسیاست

ای بود که روی سیاست کرد و ترکیب چندرشتهریزی و جامعۀ بومی کار میگروه چهارم روی برنامه

شناسان کرد. اما حتی در این گروه چهارم، نیاز به دفاع و پیشبرد اهداف رشته، خود رواناجتماعی کار می

 .(a7939 :339-311داد )تامسون کالین، شناسی سوق را به گنجاندن یک درس جداگانه در روان

های هایی وجود داشت. گروهالبته باید افزود که در تدوین یک برنامۀ درسی مشترک هم دشواری

تحقیق از رهگذر برنامۀ تلفیقی مشترک، بیشتر از آنچه در ابتدا مورد نظر بود، بر فرایند تدریس سیطره 

عنوان نقطۀ شروع، مفیدتر از های منفرد را بهز رشتهها نیکردند. بعضی اعضای این گروهپیدا می

گیری ها جهتای دیدند. اگرچه دانشجویان علوم اجتماعی از همتایانشان در سایر دانشگاهرشتهمیان

ای در مرحلۀ تز لحاظ رشتهآموختگان مدعی بودند که مجبورند خود را بهتری داشتند، بعضی دانشوسیع

های پزشکی و شیالت که همکاری بیشتر بود، و سنتز[ تعریف کنند. حتی در حیطهتز ]در مقایسه با آنتی

با آرامش خاطر لنگر انداخته »رفته در رشتۀ خود همای الزم نبود، استادان رویآنجا که تعریف اتحاد رشته

ی، اای دانشگاه ترومسو در چارچوب مرزهای مؤسسهرشتههای درسی میان؛ بنابراین، برنامه«بودند

ای هم رشتهاند و این روندی است که در سایر نهادهای میانآمیزتر از اجرای آن فراتر از مرزها بودهموفقیت

دلیل آنکه انجام شد. به« فشارهای دنیای واقعی»شود. تغییراتی هم برای سازگاری با مشاهده می

ات تلفیقی با دردسرهایی مواجه بودند، ها در بازشناسی مطالعدانشجویان انتقالی از ترومسو به سایر دانشگاه

داد که ای تحصیل بود جای خود را به یک سال موضوعی میرشتهسال چهارم که اساساً سال میان

های دانشجویان را بیشتر در راستای توانست از یک فهرست انتخاب شود و برنامهموضوعش می

تر از گذشته بین مؤسسات توانند راحتنیازهای سایر مراکز هماهنگ کند. اکنون دانشجویان میپیش

ای که در بازار کار شمال نروژ نیاز وآمد کنند و برای رقابت در مشاغل معلمی نظام مدرسهمختلف رفت

است که با « دردهای زایمان»مثابۀ مهمی است، آمادگی بهتری داشته باشند. بعضی از این مشکالت به

گر چنین نیست. نوسوم بای نتیجه گرفت که امیدها و شود. بعضی دیگذشت زمان بر شخص آسان می

اهداف اولیه برآمده از مقطع زمانی خاصی است؛ مقطعی که دانشجویان طغیان کردند و به پشتیبانی از 

ها، روشن است که استادان فقط جزو یک جامعۀ اصالحات پرداختند. در ترومسو نیز مانند سایر دانشگاه

 (.a7939 :311-339المللی هستند )تامسون کالین، ی جامعۀ ملی و بیندانشگاهی نیستند، بلکه اعضا
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 ژاپن -7تسوکوبا دانشگاه .8

افتتاح شد. تسوکوبا  7313در آموزش عالی ژاپن در سال « طلیعۀ نوسازی»عنوان این دانشگاه به
معنا یک تمامه بهبی بود. قرار بود این دانشگامحور مشابه با مؤسسۀ گرینمحور و مسئلهدانشگاهی آینده

ها، بلکه تنها فراتر از رشتههای تحقیق و آموزش را تقویت سازد و آن را نهباشد و فعالیت« دانشگاه آزاد»
 به داخل اجتماع بگستراند.

دانشگاه تسوکوبا نیز برمبنای توجه به مشکالتی تأسیس شد. این دانشگاه در شهرک علم و فناوری 
قرار دارد و در مرکز یک  -ه توسط دولت طراحی و توسعه یافته استشهر ژاپنی جدیدی ک -تسوکوبا

است که همکاری میان بسیاری از پنجاه سازمان تحقیقات ملی موجود منطقه را « شهر آکادمیککالن»
های بخشد. تحصیالت مقطع کارشناسی در تسوکوبا در سطح آموزش پایه به شکل رشتهسهولت می

شدن طور مکرر وجود دارد و امکان تخصصیای بههای چندرشتهرانیای طراحی شده است. سخنخوشه
برای افراد هست. امکان ادامۀ تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز وجود دارد. رویکرد 

ای در دانشگاه تسوکوبا بیشتر از همه در سطح کارشناسی ارشد نمود پیدا کرده است که مطالعۀ رشتهمیان
انستیتوی تحقیقاتی نیز وجود  31هشت حیطه وجود دارند. جدای از سیستم تحصیلی، محور در مسئله

که پروژه به پایان رسید، مشکالت اند. هنگامیمنظور انجام تحقیقات پیشرفته طراحی شدهدارد که به
ند دانستشان را مفیدتر میهای فردیسوی رشتهانتقالی برای افراد وجود داشت، اما محققان بازگشت به

آورد. از اواسط دهۀ وجود میای را در تمامی دانشگاه بهرشتههرچند که انتقالشان نوعی روحیۀ میان
ای و تحقیقات اندام در سطح ملی، تحقیقات هستههایی مانند تناسبهای تحقیقاتی در زمینه، پروژه7333

شاورزی مناطق استوایی، های ورزشی، مطالعات آمریکای التین، منابع کحالت پایدار ماده، توصیه
در دانشگاه تسوکوبا، اصطالح . (a7939 :311-339سالمندی و غریزه به انجام رسید )تامسون کالین، 

شد. از نظر تاداشی ساتو، استاد های تقریباً ناهمگن استفاده میای، اغلب برای انبوهی از برداشترشتهمیان
 وبا در سه سطح مختلف عمل کرده است:ای در دانشگاه تسوکرشتهرشتۀ علوم زمین، میان

ای که شاید مستقل کار کنند، اما در سطح پایه روابط همکاری بین متخصصان بسیار پیشرفته
ای است که ضمناً از بعضی های مجاور و دروس چندرشتهکنند، آشنایی با رشتهتری برقرار مینزدیک

ای نیز کامالً رشتهواحد از رویکرد میانای هستند. تسوکوبا از لحاظ نبود یک تعریف جهات رشته
سازد، همان ای را چنین بااهمیت میرشتههای میانفرد است. آنچه داستان دانشگاهمنحصربه

باره ها تأسیس شدند، هیچ توافقی درایناین مفهوم از خالل تجربه است. وقتی این دانشگاه« زدنمحک»
مروزه هم هنوز تعریف واحدی وجود ندارد، روشن است رشته چیست وجود نداشت و با آنکه اکه میان

اند. این ها آموختهها و غیرممکنکه دانشجویان، استادان و محققان چیزهای زیادی را دربارۀ ممکن
کند )تامسون بودن آشکار میایرشتهها نسبت به یکدرس مشخصاً تأثیرات خود را در تغییر نگرش

 (.a7939 :311-339کالین، 
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 استرالیا -ملبورن شگاهدان .3

، ملبورنهای عمومی )سراسری( کشور استرالیا است که در شهر دانشگاهدانشگاه ملبورن یکی از 

گذاری شده و دومین دانشگاه قدیمی استرالیا پایه 7339قرار دارد. این دانشگاه در سال  ویکتوریاایالت 

 ای وجود دارد.رشتهخش تحقیقات میاناست. در این دانشگاه، ترتیبات سازمانی برای ب

 اند از:ها عبارتاست. این رویه های عملی مؤثر در این مؤسسهمدیر مؤسسه مسئول ایجاد رویه

 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، مدیر  -

های جرایی مؤسسه نیز هست. بخش اجرایی شامل محققان زیادی با مشارکت باال در فعالیتا

عنوان مشاور در موضوعاتی نظیر توسعۀ تحقیقات و پژوهشی است. در این بخش، افرادی هم به

 شوند.های تحقیقاتی مؤسسه برگزیده میکیفیت فعالیت

های متنوع کارکنان دانشگاهی با تخصصها هایی وجود دارد که براساس آنهمچنین مکانیسم -

 توانند به حوزۀ عملیاتی متفاوت در مؤسسه وارد شوند؛می

ایجاد یک بدنه برای ارائۀ راهنمایی و مشورت به مدیر و مؤسسۀ اجرایی نیز مورد نیاز است تا در  -

د. این های در سطح باال و ترویج منافع مؤسسه ورود یابنصورت لزوم بتوانند به ارائۀ مشاوره

 شوند.گروه با نام گروه مشاوران مؤسسه شناخته می

ریزی دانشگاه، یک برنامه توسط مدیر با مشورت بخش اجرایی و گروه سالیانه در چرخۀ برنامه

دهد. این های راهبردی و ترتیبات عملیاتی مؤسسه را نشان میگیریشود که جهتمشاوران تنظیم می

ها و مدارسی که در هش( دانشگاه و پس از مشورت با رؤسای دانشکدهبرنامه هر سال توسط معاون )پژو

 (.3331دیویس و دِولین، شود )مؤسسه مشارکت دارند، تأیید می

هر مؤسسۀ پژوهشی ذیل دانشگاه ملبورن، عالوه بر اهداف و وظایفی که در حوزۀ تخصصی خود 

 کند:برعهده دارد، اهداف ذیل را نیز دنبال می

 ای نیاز دارند؛رشتههای اجتماعی که به رویکردهای تحقیقاتی میانانی و دغدغهپاسخ به نگر -

 افزایش آگاهی عمومی و بحث درمورد موضوعات مهم؛ -

 عنوان مشخصۀ دانشگاه و البته مبتنی بر اشکال متفاوتی از مشارکت؛ارتقای مبنای پژوهش به -

، مؤسسات آموزشی و ادارات دولتی و های دولتی مربوطهتوسعۀ روابط با ادارات و سازمان -

 المللی؛خصوصی در استرالیا و در سطح بین

شده و مبتنی بر های شناختهای در حوزهرشتهترویج و جذب منابع مالی برای تحقیقات میان -

 محوری دانشگاه؛دانش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7_(%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7_(%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7)
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قیقاتی مشترک های تحویژه پروژههای تحقیقاتی، بهها برای پروژهتشویق، طراحی و ارائۀ پیشنهاد -

 ها؛در سراسر دانشگاه و دانشکده

های خاص در های تحقیقاتی مختلف و مبتنی بر اولویتهای تحقیقاتی در حوزهحمایت از فعالیت -

 هر حوزه؛

 های مختلف علمی در دانشگاه؛ دهی میان حوزهایجاد زمینۀ تماس و ارتباط -

)دیویس و مند است و پژوهشی که به آن عالقه ارائۀ مشاوره به دانشگاه درمورد هر موضوع علمی -

 (.3331دِولین، 

نشان داده است که بهترین آموزش و  ای در نظام دانشگاه ملبورنرشتهمدل میانهمچنین 

هایی برای توان به دانشجویان ارائه داد، آموزش مبتنی بر قواعد یک رشته همراه با فرصتپرورشی که می

کند که محتوای منطقی مناسب تضمین می مان ضروری است. درواقع،ای در زرشتههای میانبحث

ای را در زمان مناسب و مقتضی درخواست کنند، درست مانند رشتهدانشجویان خود نیاز به درک میان

های عنوان مدلها بههای مختلف راه خود را برای مشاهدۀ جهان دارند. گاهی این رشتهای. رشتهرشتهتک

(. حال آنکه وقتی یک دانشجو نقشۀ شناختی 7313شوند )کوهن، های شناختی شناخته میذهنی یا نقشه

ویژه برای آن دسته از افرادی که قصد دارند همه چیز را به شیوۀ دیگری ای را آموخت، بهمخصوص رشته

دهد که شود؛ بنابراین، تحصیالت عالی در مقطع کارشناسی باید آموزشی را ارائه ببینند، کار دشوار می

های تحصیالت تکمیلی سازد و راه را برای برنامهدانشجویان را برای دگرگونی دنیای اشتغال آماده می

ای برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و نیز برای کسانی که پس از زیرا چنین رویه کند؛هموار می

مدل دانشگاه ملبورن،  دهند، اهمیت دارد؛ بنابراین هدفتحصیل در مقطع کارشناسی ادامۀ تحصیل می

ای ملبورن پس از فرایند رشتهرسیدن به سطح کافی برای موفقیت در هر دو مسیر است. مدل میان

مشورتی طوالنی در شورای دانشگاه ملبورن به تصویب رسید. این مدل پس از ارائۀ جایگاه ملبورن در 

 (.3331کند )دیویس و دولین، یز مشخص میها را نای و سایر واژهرشتهای، تمایز میانرشتهرویکرد میان

 هلند -آمستردام دانشگاه .70

یافتۀ انجمن ای طوالنی است. این دانشگاه درواقع تکامل( دارای تاریخچهUVAدانشگاه آمستردام )

های ترین دانشگاهتأسیس شده و در حال حاضر یکی از بزرگ 7193است که در سال  7دانش ایلوستره

ای بیش کارمند و بودجه 3333دانشجو،  93،333رود. این دانشگاه در حدود شمار میهجامع در اروپا ب

میلیون یورو دارد. در دانشگاه آمستردام، آموزش و پژوهش در هفت دانشکدۀ علوم انسانی، علوم  133از 

 شود.وکار، حقوق، علوم، پزشکی و دندانپزشکی ارائه میاجتماعی و رفتاری، اقتصاد و کسب

_____________________________________________________________ 
7. Athenaeum Illustre 
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ها رشته( در دانشگاه آمستردام برای یادگیری و تدریس میانIISای )رشتهۀ مطالعات میانمؤسس
 9333دهد و اکنون بیش از ها توسعه میهای جدید را با همکاری دانشکدهاست. این مؤسسه دوره

در ای است و رشتههای این مؤسسه دارای ماهیت میانکنند. تمام فعالیتتحصیل می IISدانشجو در 
از یک تیم متشکل از متخصصان تشکیل شده  IISشوند. همکاری با یک یا چند دانشکده طراحی می

ها و یک دبیرخانه. در دهندگان برنامهها و توسعهکنندۀ برنامهاست: استادان، مشاوران، معلمان، هماهنگ
ی دیگر و با استادان هاطور منظم با همکارانی در دانشکدهکنار کارکنان دائمی خود، این مؤسسه به

ها کلید موفقیت کند. این مبادالت و ترکیبی از وظایف و اجرای آنهم کار می UVAمهمان خارج از 
ها ای و شخصی آنهای مختلفی هستند که به پیشرفت حرفهمؤسسه است. کارکنان اغلب درگیر پروژه

ها تبدیل شده است. بیشتر آن کند و به محرکی برای ایجاد یک محیط کاری پویا و یادگیریکمک می
المللی، شراکت علمی و پژوهشی دارد و عضو انجمن های بینای با گروهرشتهمؤسسۀ مطالعات میان

گذاران شبکۀ یکی از بنیان IISاست. همچنین  IISمدیرۀ ( نیز عضو هیئتAISای )رشتهمطالعات میان
 (.3373، 3هست )ریکاردز( نیز INIT) 7ایای و فرارشتهرشتهالمللی میانبین

 ایرشتهمیان هایدانشگاه تجربۀ در نکات ترینمهم از بندیجمع
های درسی، حوزۀ پژوهش و های ساختاری، آموزشی و برنامهترین نکات از ویژگیدر این بخش، مهم

ای ههای تحقیق مدلشود و بعدتر در بخش یافتههای مرورشده ذکر میتأمین مالی در تجربۀ دانشگاه
 ها ارائه خواهد شد.مستخرج از آن

 سوئیس هایدانشگاه

واسطۀ تمرکززدایی، هر کانتون : در کشور سوئیس بهتمرکززدایی از سیستم آموزشی -

 سوئیس از نظام آموزشی خاص خود برخوردار است.

ها و تحقیقات و نه تزریق بودجۀ دولتی به کردن دانشگاه در تأمین مالی پروژهسهیم -

گیرد و نیمی دیگر توسط که نیمی از تأمین مالی توسط کانتون صورت می: درحالیآن

 شود.( پرداخت میLAUها )واسطۀ قانون کمک به دانشگاهکنفدراسیون به

کردن دروس الزامیای در برنامۀ درسی: رشتهگنجانیدن تعداد بیشتری از دروس میان -

 و کارشناسی. های دانشگاهی در مقاطع کاردانیای در رشتهرشتهمیان

 : تشویق تدریس توسط دو استاد.های مختلفهمکاری استادان گروه -

_____________________________________________________________ 
1. International Network for Interdisciplinary and Transdisciplinarity  

3. Rickards 
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 ای.رشتهشناسی میان: مختص مطالعۀ روشدانشگاهیایجاد یک مرکز بین -

ها و ایجاد یک صندوق حمایتی برای پروژه ای:رشتهمیانمطالعات ایجاد صندوق حمایت از  -

 .ای ابداعی و ابتکاریرشتههای میانفعالیت

چندین ارگان فدرال، مسئلۀ مطالعات  های کالن:ای در سیاسترشتهگنجاندن ایدۀ میان -

های خویش برای بالندگی های سیاست عمومی خود و در زمرۀ توصیهای را در برنامهرشتهمیان

 تدریس دانشگاهی قرار دهند.

ای تهیه کرد شتهر: نهاد مزبور فهرستی از موضوعات میانایرشتهتهیۀ فهرست مسائل میان -

 که در راستای عالئق و منافع ملی قرار دارند.

های یادگیری از طریق حل مشکالت و از : شیوههای جدید آموزشها و روشتشویق شیوه -

 رو.سوی دیگر به رویکرد تدریجی و پیش

تر از ارشد و های پایین: برای دورهمدتهای آموزشی کوتاهدهی سمینارها یا دورهسازمان -

 تری.دک

 های موضوعیمدت و تدریس بستهتدریس واحدهای کوتاه -

 نیاز(کاهش دروس پایه )دروس پیش -

جای دروس های یادگیری از طریق حل مشکالت و سمینارهای ادغامی بهارائۀ کارگاه -

 نیازپیش

 مند ارزیابی تدریسهای نظامگنجانیدن روش -

 کردن واحدهای درسیتعمیم فردی و منعطف -

 ااتاو دانشگاه

 ایرشتهایجاد یک معاونت برای پیشبرد میان -

 ای: مانند دانشگاه یورک و شیکاگورشتهایجاد فرهنگ نهادی خاص میان -

 هارشتهانتصاب متصدیان و مدیریت برای میان -

 التحصیالن و مطالعات پسادکتریای برای فارغرشتههای میانایجاد برنامه -

 سعههای راهبردیی توتعریف دانشگاه از حوزه -

های پیش و پس از دکتری در دانشگاه، مراکز و هایی برای دورهاختصاص بودجه -

 های راهبردیگیریمؤسسات تحقیقاتی با جهت

 ایرشتهها، صنعت و شورا برای مطالعات میانهایی از سوی دولتاختصاص گرنت -
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 ها با محققان منفرد دارای بهترین عملکردتقویت رشته -

 ای در تحقیقات و نشریاترشتهبه دستاوردهای محققان میان دهیایجاد سیستم پاداش -

 های راهبردیتقویت تحقیقات جدید معطوف به حوزه -

 هاتغییر عادت همکاران به نوع خاصی از بیان گستردۀ اهداف و توجه به اولویت -

 ای با ساختارهای حاکمیتی نامتناسبرشتههای میانکردن فعالیتپرهیز از ثقیل -

ساختارهای اجرایی جدید، بودجۀ خاص خود و الگوهای دانشگاهی اهمیت وجود  -

 ایرشتهخارج از حالت متعارف در مطالعات میان
 کردنهای دانشگاهی به یکدیگر و نه ایزولهاهمیت پیونددادن رشته -

 ساسکس دانشگاه

 «تخصصی»و « عمومی»بردن تقابل میان آموزش با هدف ازبین -
 هاهای مشترک در میان سایر رشتهادغام تخصص در یک رشته با کار -

 ساختار دانشگاهی مبتنی بر مدارس چندموضوعی -
 تدوین موضوعات مرتبط به هم -

 افزایش همکاری -
این دروس امکان تمرکز بر ارتباطات بین  «:ایزمینه»و « مرکب»ایجاد دروس ویژۀ  -

مفاهیم و سازی، توجه به سازی و مدرنهای غربیهای علوم اجتماعی، بررسی پدیدهرشته
منظور مطالعۀ موضوعاتی از قبیل های استدالل علمی، و کنارگذاشتن تمایزهای سنتی بهروش

 سازد.مهندسی کنترل و مواد را فراهم می

 بیگرین مؤسسۀ

 های محیطیایجاد چهار کالج مبتنی بر موضوعات محیطی و نه رشته -
 محورایجاد برنامۀ درسی مبتنی بر نُه گروه درسی مسئله -

محور از سوی هر دانشجو و حل آن از طریق واحدهای درسی های مسئلهتخاب پروژهان -

 های مختلفدر رشته
کرد مسئله را با تحقیق و تحصیل در کرد و سپس سعی میای را انتخاب میهر دانشجو مسئله -

 های درسی حل کند.سایر گروه

 دنیای واقعیها منطبق بر فشارهای ای در دانشگاهرشتهتغییر ساختار میان -
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یک برنامۀ  ای:رشتهمیان نیروهای سنتی و طرفداران مطالعات میان« توافق»ایجاد  -
دانشگاهی در زمینۀ آموزش آزاد با مجموعۀ جدیدی از شرایط سراسری سمینار چهارساله تمام

 تر متشکل از نُه ساعت کار بود.که برآمده از یک برنامۀ ساختاریافته

 گریفیث مؤسسۀ

رشتگی تا تلفیق کامل های درسی در هر دانشکده از سلطۀ تکدن برنامهبومتفاوت -

ها، هرگز میزان واحدی از تلفیق وجود نداشته است. یک از این دانشگاهدر هیچ ای:رشتهمیان

در دانشگاه گریفیث، برخی از مدارس محتوای آموزشی را برای مواجهه با موضوعاتی گسترده 

 کنند.ای میس موضوعات گسترده را قربانی محتوای رشتهمهیا کردند، اما سایر مدار

 های مختلفها از رشتهگیری روشبرای وامیک کانون مسئلۀ مشترک:  ایجاد -

 روسکلید دانشگاهی مرکز

 محوریغلبۀ مفهوم کار گروهی و پروژه -

« پایۀ»دانشجویان براساس یک دورۀ  ای:وجود یک ساختار آموزشی تدریجی و مرحله -

 شدند.ساله میونیم تا سهیک« فراساخت»کردند و سپس وارد یک دورۀ روع به کار میدوساله ش

یک حوزۀ « پایه»دانشجویان دورۀ  های آموزشی:های تحقیقی در داخل گروهتشکیل تیم -

شدند؛ خانه واحدی متشکل از می« خانه»کردند، سپس عضو یک تحصیلی را انتخاب می

کردند. از های مشترکی را انتخاب میمانی بود که هر ترم گروهدانشجویان مقطع کارشناسی و معل

« رویۀ تحصیلی»واسطۀ شد که هریک مشخصاً بههایی تقسیم میبه رشته« فراساخت»این لحاظ، 

همه، ساختار این خانه همچنان شد. بااینترم تعریف میباره برای یکهای درسی یکشامل برنامه

کرد؛ زیرا دانشجویان موضوعات خود را در زوایای مختلفی می را تسهیل« ایرشتهجوّ میان»

عنوان شناسی را بهکردند؛ برای مثال، دو دانشجویی که زبان دانمارکی و جامعهوجو میجست

های تحصیلی زبان دانمارکی را با یکی از کردند، شرایط الزم یکی از رویهموضوعات خود دنبال می

ای درمورد فرهنگ خودشیفتگی در چارچوب برای مثال پروژه شناسیهای تحصیلی جامعهرویه

کردند؛ بنابراین اکثر دانشجویان با استفاده از احتماالت مختلف در داشتند و با هم ترکیب می

 های متفاوت، تحصیالت خود را در دو موضوع به اتمام رساندند.انتخاب ترم

 دهی تحقیقزمانای و سارشتهدهی تدریس میانمشکل تضاد بین سازمان -

های درسی در حوزۀ آموزش با نبود دستورالعملی مشخص برای ارتباط میان برنامه -

 های تحقیقاتیگروه
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 ترومسو دانشگاه

 ای در این دانشگاه:رشتههای توسعۀ مطالعات میانرویه

 هایی که با مباحث مرتبط به هم سروکار دارندتوسط گروه -

 های تحصیلی جامعاز طریق دوره -

 های تدریسرهگذر تدریس برنامهاز  -

 همکاری بین مؤسسات خاص -

 جای کار در یک حیطۀ تخصصی در چند حوزهآموزش به دانشجویان به -

برای مثال در علوم اجتماعی، طی سال  گروهی از سال دوم آموزش:تدریس مشترک میان -

های مختلف اول رویکرد براساس رشتگی است، اما در سال دوم، بخش اعظم کار تدریس را گروه
 دهند.تحقیق ارائه می

 ایجاد برنامۀ درسی تلفیقی مشترک -

: طور کامل در سال آخر تحصیلیای بهرشتهمحوری و میاناتخاذ رویکرد موضوع -

انجام شد. سال چهارم که اساساً سال « فشارهای دنیای واقعی»تغییراتی برای سازگاری با 
شود. این امۀ درسی مبتنی بر یک موضوع میای تحصیل است و در این دوره، برنرشتهمیان

های دانشجویان را بیشتر در راستای شود و برنامهموضوع از یک فهرست انتخاب می
 کند.نیازهای سایر مراکز هماهنگ میپیش

ها و مؤسسات پژوهشی با اتخاذ رویکرد وآمد دانشجویان میان دانشکدهتسهیل رفت -

تر از گذشته بین مؤسسات مختلف توانند راحت: اکنون دانشجویان میمحوریموضوع

 دست آورند.وآمد کنند و آمادگی بهتری بهرفت

 تسوکوبا دانشگاه

 دانشگاه معطوف به حل مشکالتتأسیس  -

این  منظور برقراری میان علم و صنعت:احداث یک دانشگاه از سوی دولت اما به -

دی که توسط دولت طراحی شده و شهر ژاپنی جدی -دانشگاه در شهرک علم و فناوری تسوکوبا 
که همکاری میان بسیاری از  -قرار دارد « شهر آکادمیککالن»توسعه یافته و در مرکز یک 

 بخشد.پنجاه سازمان تحقیقات ملی موجود منطقه را سهولت می

در تسوکوبا، در سطح آموزش پایه به شکل  ها در مقطع کارشناسی:ای رشتهطراحی خوشه -

 شده است.ی طراحیاهای خوشهرشته
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طور مکرر وجود به« ایچندرشته»های سخنرانی های درسی فردی و تخصصی:ایجاد برنامه -

شدن برای افراد هست. امکان ادامۀ تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دارد و امکان تخصصی
 دکتری نیز وجود دارد.

 محور در هشت حیطهمطالعۀ مسئله -

 منظور انجام تحقیقات پیشرفتهی تحقیقاتی بهانستیتو 16ارتباط دانشگاه با  -

 ایرشتههای تقریباً ناهمگن از مفهوم میانوجود انبوهی از برداشت -

ای که شاید همکاری بین متخصصان بسیار پیشرفته ای در سه سطح:رشتهاقدام به میان -

های مجاور رشتهکنند؛ آشنایی با تری برقرار میمستقل کار کنند، اما در سطح پایه روابط نزدیک

 اند.ایای که ضمناً از بعضی جهات رشتهیکدیگر برای حل مشکالت انفرادی؛ دروس چندرشته

 ایرشتهنبود یک تعریف واحد از میان -

وخطا بدون داشتن یک ای براساس تجارب و از طریق آزمونرشتهاقدام به مطالعۀ میان -

 دستورالعمل مشخص.

 ملبورن دانشگاه

 که مدیر در رأس آن قرار دارد؛ اری مناسبایجاد ساختار اد -

ایجاد یک بخش در بدنه و ساختار اداری که جنبۀ  ای:رشتهایجاد بدنۀ اداری و اجرایی میان -

اجرایی دارد و مسئول آن بخش، مدیر اجرایی مؤسسه نیز هست. بخش اجرایی شامل محققان 

 های پژوهشی است.زیادی با مشارکت باال در فعالیت

عنوان مشاور در این بخش، افرادی هم به از مشاوران متعدد در موضوعات تحقیقاتی:استفاده  -

 شوند.های تحقیقاتی مؤسسه برگزیده میدر موضوعاتی نظیر توسعۀ تحقیقات و کیفیت فعالیت

هایی : مکانیسمهای مختلف به گروهعلمی با تخصصوجود مکانیسم ورود استادان هیئت -

توانند به حوزۀ های متنوع میها، کارکنان دانشگاهی با تخصصوجود دارد که براساس آن

 عملیاتی متفاوتی در مؤسسه وارد شوند.

تا در صورت  ایجاد یک بدنه برای ارائۀ راهنمایی و مشورت به مدیر مؤسسۀ اجرایی: -

نام  هایی در سطح باال و ترویج منافع مؤسسه وارد شوند. این گروه بالزوم بتوانند به ارائۀ مشاوره

 شوند.گروه مشاوران مؤسسه شناخته می
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ریزی : سالیانه و در چرخۀ برنامههای راهبردیگیریریزی سالیانه و کالن با جهتبرنامه -

شود که دانشگاه، یک برنامه توسط مدیر، با مشورت بخش اجرایی و گروه مشاوران تنظیم می

 دهد.میهای راهبردی و ترتیبات عملیاتی مؤسسه را نشان گیریجهت

های مختلف در تنظیم برنامۀ راهبردی های دانشکدهاستفاده از نظرات و مشاوره -

: این برنامه هر سال توسط معاون )پژوهش( دانشگاه و پس از مشورت با رؤسای سالیانه

 شود.ها و مدارسی که در مؤسسه مشارکت دارند، تأیید میدانشکده

 ملبورن دانشگاه در ایرشتهمیان مطالعات گیریشکل ضرورت

 ای نیاز دارند؛رشتهکه به رویکردهای تحقیقاتی میان های اجتماعیپاسخ به نگرانی و دغدغه -

 ؛افزایش آگاهی عمومی و بحث در مورد موضوعات مهم -

 اتخاذ اشکال متفاوتی از مشارکت؛ و عنوان مشخصۀ دانشگاهارتقای مبنای پژوهش به -

دولتی مربوطه، مؤسسات آموزشی و ادارات های توسعۀ روابط با ادارات و سازمان -

 المللی؛دولتی و خصوصی در استرالیا و در سطح بین

شده و های شناختهدر حوزه ای:رشتهترویج و جذب منابع مالی برای تحقیقات میان -

 محوری دانشگاه؛مبتنی بر دانش

های تحقیقاتی ویژه پروژه: بههای تحقیقاتیتشویق، طراحی و ارائۀ پیشنهاد برای پروژه -

 ها؛مشترک در سراسر دانشگاه و دانشکده

های و مبتنی بر اولویت های تحقیقاتی مختلف:های تحقیقاتی در حوزهحمایت از فعالیت -

 خاص در هر حوزه؛

 .های مختلف علمی در دانشگاهدهی میان حوزهایجاد زمینۀ تماس و ارتباط -

 آمستردام دانشگاه

 هاای با همکاری دانشکدهرشتههای جدید میانبرگزاری دوره -

های مختلف: استادان، مشاوران، ای از دانشکدهرشتههای محققان میانایجاد گروه -

 ها و یک دبیرخانهدهندگان برنامهها و توسعهکنندۀ برنامهمعلمان، هماهنگ

 همکاری با استادان مهمان خارج از دانشگاه -

چندین ساختار فیزیکی با محوریت علوم  در مؤسسۀ مکس پالنکمؤسسۀ مکس پالنک آلمان: 

 پردازند.ای به تحقیق میرشتهای و میانصورت چندرشتهمختلف وجود دارد که به

 محوریالمللی و فراتر از مرز کشور براساس مسئلهاستفاده از دانش بین -
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ترسیم یک مسئله و یک ساختار بزرگ برای حل آن و سپس تقسیم آن پروژۀ بزرگ  -

 ی کوچکهابه پروژه

های کوچک و در راستا قرارگرفتن ای در تعریف پروژهبرخورداری از رویکرد چندرشته -

 ترآن در یک پازل بزرگ

توجه به شرایط ایجاد یک سیستم رسمی روابط و تلفیق آن با روابط غیررسمی با اعضا:  -

شرایط روانی  وظیفه که حتی بهفقط به انجامارتباطی اعضا با یکدیگر و توجه مدیران پروژه نه

 پژوهشگران

چند مدیر اصلی پروژه، هرکدام دارای مسئوالن پروژه و مراتب مسئولیت: ایجاد یک سلسله -

 کند.هر مسئول پروژه برای انجام پروژه محققانی را از سراسر دنیا استخدام می

وجوی بهترین پژوهشگران مرتبط با پروژه و موضوع تحقیق و حتی استخدام جست -

 شان.امی گروه پژوهشیها با تمآن



 

 
 
 

 
 

)بخش دوم( فصل سوم  

ای دررشتهمطالعات میان  

های قانونیقوانین و زیرساخت  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7404انداز چشم -

 نقشۀ جامع علمی کشور -

 های اقتصاد مقاومتیسیاست -

 های ابالغیۀ رهبر در حوزۀ علم و فناوریسیاست -

 سند توسعۀ ششم کشور )بخش علم و فناوری( -

 آن 7404انداز تهران و سند چشمدانشگاه  -

 ای دانشگاه تهرانرشتهگیری و توسعۀ مطالعات میاننامۀ شکلآیین -



 



 

 
 

 فرادستی اسناد و قوانین در ایرشتهمیان مطالعات
های جدید یا تمرکز بر توسعۀ مطالعات ریزی در حوزۀ دانش و طراحی رشتهشکل و شیوۀ برنامه

های کالن در حوزۀ علم و فناوری است که در ایران، طی سیاستای، همگی برآمده از رشتهمیان
ترین اسناد فرادستی در حوزۀ علم و نظام دانشگاهی کشور شود. مهمگذاری تعیین میسطوحی از قانون

های کالن ابالغیه از سوی ، نقشۀ جامع علمی کشور، سیاست7404انداز سند چشمشامل 

است. توسعه  تی و بخش علم و فناوری در برنامۀ ششمهای کلی اقتصاد مقاومرهبری، سیاست

ها، درگرو های متولی اجرای آنتردید اثرگذاری و کارآمدی اسناد فوق، فارغ از نهادها و سازمانبی
بودن و پوشش اکثریت نواقص و کمبودهای سیاستی است که بتواند شکاف میان فراگیربودن، عملیاتی

صلۀ میان علم و صنعت )حوزۀ اشتغال و بازار کار و استفاده از دانش تئوری و عمل یا به بیان دیگر فا
دانشگاهی( را پوشش دهد. در ادامه به بررسی و مرور این اسناد فرادستی در ارتباط با مفهوم 

 پردازیم.ای میرشتهمیان

 7404 اندازچشم سند

 79ست که در تاریخ ا کشور 7404انداز چشمیکی از اسناد مهم در حوزۀ علم و فناوری، سند 

طورکلی گانه ابالغ شد. در این سند، بهتوسط رهبر معظم انقالب به سران قوای سه 7933آبان 
سالۀ انداز بیستترسیم شده است. متن کامل سند چشم 7333های کشور در دورنمای سال ویژگی

، این هشت بند هجری شمسی دارای هشت بند است که از میان 7333جمهوری اسالمی ایران در افق 
های کشور یا اختصاص دارد. اما در بند اول و چهارم، بر اولویت بند دوم و ششم به رشد علم و فناوری
 ها را حل کند، تأکید شده است.به بیان دیگر، مسائلی که کشور باید آن

ه توان گفت کمشخص است، می 7333انداز طور که از مفاهیم و بیانات در بندهای سند چشمهمان
های کشور در این آمده است. اولویت 7333سال آتی تا سال  بیستهای کشور طی در این سند، اولویت

زیست، رشد سریع بندها بر مواردی مانند امنیت در سالمت، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی و محیط

گوهای اسالمی و هایی با تأکید بر الاقتصادی، تحقق اشتغال کامل تأکید دارد. اما تحقق چنین اولویت
سازی علوم در ای، اسالمیگذار است. همچنین توجه به نگرش منطقهتوسعۀ عملیاتی، مدنظر قانون

های مختلف، تأکید بر منابع انسانی و اجتماعی حاکی از رویکرد اجتماعی در علم و فناوری است حوزه
توان گفت مفهوم باشد؛ بنابراین میهای انسانی و اجتماعی تواند بیانگر تلفیق علوم فنی با جنبهکه می

کردن علوم ایبه تلفیق علوم با مفاهیم اسالمی، منطقه، 7333انداز ای در سند چشمرشتهمطالعات میان
 توجه دارد. های انسانی و اجتماعیو برخورداری از رویکرد بومی و توسعۀ ظرفیت
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 ایرشتهط با ایدۀ بینانداز مرتبمروری بر اهم مواد قانونی در سند چشم   3جدول 

 توضیحات و تفسیر مواد قانونی عنوان سند

های جامعۀ ویژگی
 ایرانی در

انداز سند چشم
7404 

 مقتضیات با متناسب یافتهتوسعه بند اول:
 متکی خود، تاریخی و جغرافیایی فرهنگی،

 و ملی های اسالمی،ارزش و اخالقی اصول بر
 ینی،د ساالریمردم بر تأکید با انقالبی،
 حفظ مشروع، هایآزادی اجتماعی، عدالت
 از مندیبهره و هاانسان و حقوق کرامت
 قضایی. و اجتماعی امنیت

سال آتی تا  بیستهای کشور طی اولویت
 در آن ذکرشده است. 7333سال 

ها شامل: توجه به نگرش این اولویت
های سازی علوم در حوزهای و اسالمیمنطقه

 مختلف است.

 در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار :بند دوم
 منابع برتر سهم بر متکی فناوری، و علم تولید

 ملی. تولید اجتماعی در سرمایۀ و انسانی

های انسانی و اجتماعی تأکید بر سرمایه
کارگیری رویکرد اجتماعی و حاکی از به

های اهمیت فاکتورهای انسانی و پتانسیل
 ت.نیروی کار در علم و فناوری اس

از:  حکومت برخوردار و مردم بند چهارم:
 تأمین غذایی، امنیت رفاه، سالمت،»

 مناسب توزیع برابر، هایفرصت اجتماعی،
 فقر، دورازبه خانواده، مستحکم نهاد درآمد،
 «مطلوب. زیستمحیط از مندبهره و تبعیض

هایی امنند امنیت در در این بندها اولویت
ن اجتماعی و سالمت، امنیت غذایی، تأمی

 زیست مورد تأکید است.محیط

 اول جایگاه به یافتندست بند ششم:
ۀ منطق سطح در فناوری و علمی اقتصادی،

 میانه، آسیای غربی )شامل جنوب آسیای
 همسایه( با کشورهای و خاورمیانه قفقاز،
 علم، تولید و افزارینرم جنبش بر تأکید
ی اقتصادی، ارتقا مستمر و پرشتاب رشد

 به رسیدن و سرانه درآمد سطح سبین
 در مؤثر و فعال بخش،الهام .کامل اشتغال
 ساالریمردم الگوی تحکیم با اسالم جهان
 اخالقی.ۀ جامع کارآمد توسعۀ دینی،

هایی مانند رشد سریع اقتصادی، تحقق اولویت
اشتغال کامل با تأکید بر الگوهای اسالمی و 

 ت.گذار استوسعۀ عملیاتی مدنظر قانون

 کشور علمی جامع نقشۀ
است که در ذیل  نقشۀ جامع علمی کشوریکی دیگر از اسناد مهم و مورد تحلیل در این نوشتار، 

های اجرایی، طراحی مکانیسم منظور تهیه، تصویب و ابالغ سیاستبهراهبردهای مورد نظر رهبری و 
بخشی در اجرای نقشۀ و انسجامتحقق اهداف نقشه، اصالح ساختارها و فرایندهای مربوطه، هماهنگی 

و  ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشورجامع علمی و نظارت بر حسن اجرای آن توسط 
به تصویب رسید. این سند دارای پنج فصل و  73/73/33مورخ زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی 

 ورد نظر است:منظور بررسی و تحلیل این سند، سه بخش مبهسیزده راهبرد کالن است. 
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که عالوه بر مبانی و  های بنیادین و الگوی نظری نقشۀ جامع علمی کشورارزش اول:
 های اصلی نظام علم، فناوری و نوآوری نیز هست.های بنیادین شامل ویژگیارزش

به تحلیل اهداف کالن  7333انداز که عالوه بر تحلیل چشم وضعیت مطلوب علم و فناوری: دوم
 پردازد.ر نظام علم فناوری و نوآوری نیز میو بخشی نظام د

 کالن. راهبردهای سوم:
های نظام علم، فناوری و نوآوری بنابراین، تحلیل سند جامع علمی کشور درواقع به ترسیم اولویت

 سازد.مدت مشخص میهای راهبردی کشور را در طوالنیپردازد و با تحلیل اسناد فرادستی دیگر، اولویتمی
 

 اصلی نظام علم، فناوری و نوآوری هایمروری بر مبانی ارزشی و ویژگی   70جدول 
 ایرشتهدر نقشۀ جامع علمی کشور مرتبط با ایدۀ میان

 توضیحات و تفسیر مواد قانونی عنوان سند
مبانی و 

های ارزش
 بنیادین

افکار  تضارب و آرا تبادل و : آزاداندیشی3بند 
 احسن(. )جدال

م تضارب و تبادل افکار به این بند و بیان مفهو
 طور غیرمستقیم اشاره دارد.ای بهرشتهایدۀ میان

های ویژگی
اصلی نظام 

علم، فناوری 
 و نوآوری

 هایاولویت و هاو آرمان اهداف به : با توجه3بند 
 هایبخش نبودن تقاضاهایکافی و نظام بلندمدت
 هایحوزه مذکور، برخی موارد از صنعتی و اقتصادی

 وجه قرار گیرند. این ویژه مورد حمایت باید دارتاولوی
 دانش و عرضۀ به تولید معطوف فناوری و علم نظام از

 های جامعه است. از سویآرمان و اهداف برمبنای
های سیاسی، فرهنگی، نظام تقاضای افزایش دیگر،

 درنتیجه و فراملی و ملی اقتصادی و صنعتی
 در ایژهوی اهمیت فناوری، و کردن دانشتجاری

 .دارد کشور و پایدار جانبههمه پیشرفت

 تقاضامحوری و محوریعرضه ترکیب
این مسئله به موضوع اهمیت توجه به بازار تقاضا 

های کشور پردازد. بازار تقاضا نیز توسط اولویتمی
مداری در شود. تقاضامحوری همان مسئلهتعیین می
ت ای است که موجب گسترش مطالعارشتهایدۀ میان

تواند با پیوندزدن میان شود و میای میرشتهمیان
های پژوهشی، صنعتی و فناوری، ها با اولویتآن

 های کاربردی شود.رشتهموجب تحقق میان

 پیشرفت عامل زمان،هم عمل و از آنجا که علم
 تفکیکی الگوی باید است، پایدار کشور و جانبههمه

 جهت در سرعتبه و فناوری علم فعلی نظام بر حاکم
 تلفیق این منظور یابد. بدین تحول تلفیقی الگویی

 هایدوره در تمام و آغاز شود ابتدایی آموزش از باید
 الگوی آموزشی درنتیجه و آموزش ادامه یابد

بر  مبتنی الگوی به را خود جای فعلی مدارحافظه
 پرورش و هاانسان تربیت همراه به دانش یادگیری

 نیز عالی آموزش نظام دهد. درب و پژوهش هامهارت
 .شد خواهد تقویت محوریرویکرد پژوهش

در های معطوف به حل مسئله ایدۀ پژوهش
گذار است. البته تغییر این بند موردنظر قانون

سوی یادگیری های فعلی بهحرکت از آموزش
 عمیق، مورد تأکید است.
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ۀ جامع علمی کشور به آن توجه شده و که در نقش های بنیادینیمبانی و ارزشترین از جمله مهم

مفهوم تضارب و تبادل افکار اشاره کرد که توان به ای نیز مرتبط است میرشتهبا موضوع مطالعات میان

 ای اشاره دارد.رشتهمیان مطالعات به همان ایدۀ استفاده از شیوه و اسلوب چند رشته در ساخت مفهوم

گذار است، ایدۀ علم هماهنگ با علم مورد نظر قانون های مهمی که در موضوعاز جمله اولویت

تر در تعریف مطالعات طور که پیشزیست و سالمت معنوی، جسمی و روانی است. همانمحیط

توانند در راستای حل معضلی به یک واحد منسجم تبدیل ای بحث شد، دو یا چند رشته میرشتهمیان

بندد. کار میمنسجم و جامعی را در حل مسئلۀ مورد نظر به رشته را ایجاد کنند که دیدگاهشوند و میان

عنوان مسائلی پیچیده توجه زیست و سالمت معنوی، جسمی و روانی بهدر اینجا نیز به موضوعات محیط

های متنوع در قالب دیدگاهی واحد است و این امر همان تعریف ها مستلزم کاربرد رشتهشده که حل آن

گذار به طرح بحث اهداف سازد. در بخش دوم نقشۀ جامع علمی کشور، قانونمیرشته را نمایان میان

 پردازد. کالن، بخشی و راهبردهای کالن متناسب با آن در نظام علم و فناوری می

 
 توضیحات و تفسیر مواد قانونی عنوان سند

اهداف کالن نظام 

 علم و فناوری

 تخصصی و عمومی هایآموزش گسترش و تعمیق

 خالقیتۀ روحی و آزاداندیشی و اخالق با تقویت همراه

 جوان نسل ویژهبه آحاد جامعه، در
 اهمیت اخالق و آزاداندیشی

 بخشی اهداف

 فناوری علم، نظام

 کشور نوآوری و

آیندۀ شغلی  پدیدآوردن و شغلی استعدادهای پرورش

 جامعه نیازهای برآوردن برای
ها و رشتهاهمیت ارتباط میان

 مشاغل

 متناسب کشور کار نیروی مهارت و دانش به بیدستیا

 نیازهای به پاسخگویی جهت در و جهانی با معیار

 المللی.بین و داخلی بازار کار و جامعه

ها و رشتهاهمیت ارتباط میان

 مشاغل

های دانشگاهی و رشتهتناسب میان

 نیازهای بازار کار داخلی و خارجی

 کالن راهبردهای

 و علم توسعه

 کشور رد فناوری

 تربیت و تعلیم نظام نوسازی و تحول :6راهبرد کالن 

 انطباق منظوربه عالی آموزش و وپرورشاز آموزش اعم

 کالن اهداف تحقق و اسالمی تربیت تعلیم و مبانی با

 نقشه

 سازی علوماسالمی

 فناوری پژوهش، آموزش، دهیجهت :1راهبرد کالن 

 واقعی هاینیاز رفع و مشکالت حل سمتبه نوآوری و

 نوآوری و سرزمین آمایش به با توجه کشور اقتضائات و

 علمی تحقق مرجعیت برای دانش مرزهای در

 علوم معطوف به حل مسئلۀ

 گراییملی

های دانشگاهی و تناسب میان رشته

 نیازهای بازار کار داخلی و خارجی

 و کمی ارتقای و سازیمتحول :70راهبرد کالن 

 اسالمی معارف بر مبتنی نره و علوم انسانی کیفی
 سازی علوماسالمی



     777    های قانونیقوانین و زیرساخت ای دررشتهمطالعات میانفصل سوم )بخش دوم(: 

نقشۀ جامع علمی کشور، یک بند  بخش اهداف کالنشود، در جدول، در طور که مشاهده میهمان

وجود دارد که به موضوع علم و فناوری اختصاص یافته است. طی این یک بند، به موضوع اهمیت اخالق 

 دۀ جهت و اولویت نظام علمی کشور باشد.دهنتواند نشانو آزاداندیشی توجه شده که می

بار( و تناسب  3ها و مشاغل )در اهداف بخشی سند مذکور، دو موضوع اهمیت ارتباط میان رشته

های دانشگاهی و نیازهای بازار کار داخلی و خارجی مورد توجه بوده است. این دو اولویت در میان رشته

ها باشد محوربودن آنهای دانشگاهی و مسئلهبودن رشتهتیتواند بیانی از عملیانظام علم و فناوری می

 های کشور هستند.ای در دانشگاهرشتههای مطالعات بینکه هر دو از جمله شاخص

ها چندین بار طی ، چند ایده در حوزۀ علوم مطرح شده که برخی از آنراهبردهای کالندر بخش 

ها است. منطق تحلیل دهندۀ اهمیت آنو نشان ( تکرار شده73و  1، 1بندهای متعددی )راهبردهای 

بودن ایرشتههایی از میانها که ایدهاین راهبردها از میان تمامی راهبردهای کالن با مروری بر متن آن

سازی علوم، تناسب میان فهم است. اهمیت اخالق و آزاداندیشی، اسالمیدهد، قابلمطالعات را نشان می

های دانشگاهی و نیازهای بازار کار داخلی و خارجی، اخلی، تناسب میان رشتهتولید علوم و حل مسائل د

 هایی است که در بندهای متعددی از راهبردهای کالن نقشۀ جامع علمی کشور آمده است.ایده

 مقاومتی اقتصاد هایسیاست

، های اقتصاد مقاومتی نیز از سوی رهبر و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاست

های گذشته، عنوان یکی از اسناد فرادستی و مؤثر بر نظام علم و فناوری، در ادامه و تکمیل سیاستبه

گانه اعالم شده به سران قوای سه 7933ماه در بهمن قانون اساسی 33اصل  های کلیخصوصاً سیاست

مت اقتصادی و های مقاوبا هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای اقتصاد مقاومتی است. سیاست

ساز، مولد، پذیر، فرصتساله و با رویکردی جهادی، انعطافانداز بیستدستیابی به اهداف سند چشم

 گرا ابالغ شد:زا، پیشرو و بروندرون

 
 ایرشتههای اقتصاد مقاومتی مرتبط با ایدۀ میاناهم سیاست   77جدول 

 توضیحات و تفسیر مواد قانونی عنوان سند

های سیاست

قتصاد ا

 مقاومتی

سازی کلیۀ امکانات و منابع . تأمین شرایط و فعال7

منظور های انسانی و علمی کشور بهمالی و سرمایه

حداکثررساندن مشارکت آحاد توسعۀ کارآفرینی و به

های اقتصادی با تسهیل و تشویق جامعه در فعالیت

های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش همکاری

 آمد و متوسطدرطبقات کم

توسعۀ کارآفرینی، مشارکت بیشتر 

دهندۀ اولویت مردم که نشان

القیت و ها، اهمیت خخوداشتغالی

 کارهای تیم و گروهی است.

اهمیت محصوالت و خدمات سازی و اجرای بنیان، پیاده. پیشتازی اقتصاد دانش3
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دهی نظام ملی نوآوری نقشۀ جامع علمی کشور و سامان
افزایش سهم  منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور وبه

بنیان و تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش

 بنیان در منطقهدستیابی به رتبۀ اول اقتصاد دانش

 بنیاندانش

وری در اقتصاد با تقویت . محور قراردادن رشد بهره9

عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت 

ستر رقابت بین مناطق و پذیری اقتصاد، ایجاد برقابت

های متنوع در کارگیری ظرفیت و قابلیتها و بهاستان

 های مناطق کشورجغرافیای مزیت

 گرایی در اقتصادمنطقه

بری عادالنۀ عوامل در زنجیرۀ تولید تا مصرف . سهم3

ویژه با ها در ایجاد ارزش، بهمتناسب با نقش آن

قای آموزش، افزایش سهم سرمایۀ انسانی از طریق ارت

 مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه

عدالت آموزشی، مهارتی و 

 کارآفرینی

. تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، 33

گذاری و وری، کارآفرینی، سرمایهتولید ثروت، بهره

اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به 

 اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

 فرینیکارآ

سازی آن . تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان37

ای و های علمی، آموزشی و رسانهویژه در محیطبه

 تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
 اقتصاد مقاومتی

های کلی . دولت مکلف است برای تحقق سیاست33

سازی و بسیج پویای همۀ اقتصاد مقاومتی با هماهنگ

ر و دسترسی به توان آفندی و اقدامات امکانات کشو

های علمی، کارگیری ظرفیتمناسب، به شناسایی و به

 فنی و اقتصادی بپردازد.

های علمی و ارتقای ظرفیت

ها کارگیری آن، به ایدۀ توسعۀ رشتهبه

 های عملیاتی نظر دارد.رشتهو میان

 
، 3، 9، 3، 7اقتصاد مقاومتی )های مشخص است، هفت بند از سیاست 77طور که در جدول همان

های کشور اختصاص دارد یا ( تحلیل شده است. هفت بند مذکور یا به بیان اولویت37و  37، 33
 دهد.گذاری در حوزۀ علم و فناوری را نشان میهدف

گرایی در اقتصاد، عدالت آموزشی، مهارتی و هایی مانند منطقههای کشور در حوزهاز جمله اولویت
ی )سه بار( و اقتصاد مقاومتی بیان شده است، اما خوداشتغالی و کارآفرینی از طریق مشارکت کارآفرین

بیشتر مردم، اهمیت خالقیت و کارهای تیم و گروهی نیز مورد تأکید است. در حوزۀ علم و فناوری، بر 
ری آن کارگیهای علمی و بهارتقای ظرفیتبنیان اشاره شده و هدف اهمیت محصوالت و خدمات دانش

 های عملیاتی و کاربردی نظر دارد.رشتهها و میانطور تلویحی بر ایدۀ توسعۀ رشتهاست که به
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 فناوری و علم حوزۀ در رهبر ابالغی هایسیاست

اند و پرداخته های حوزۀ علم و فناوریسیاسترهبر معظم انقالب، در سندی جداگانه به ابالغ 

 ابالغ اند. ایشان باو راهبردهایی برای آن معرفی کرده های کلی را در قالب اهداف کالنسیاست

 تشخیص مجمع با مشورت از پس که اساسی قانون 773 اصل یک بند کلی، اساس هایسیاست

 برآمده بومی و علمی الگوی از اند و پیرویقرار داده مورد تأکید شده را در این متنتعیین نظام مصلحت

 علیه اقتصادی تحمیلی جنگ در دشمن نشینیعقب و مل شکستعا اسالمی را و انقالبی فرهنگ از

 هایبحران در توانست خواهد مقاومتی اند که اقتصاداند. همچنین ایشان تأکید داشتهدانسته ایران ملت

 فرصت و زمینه و بخشد عینیت را اسالم نظام اقتصادی از بخشالهام الگویی جهانی، افزایش به رو

طور همان کند. فراهم اقتصادی حماسۀ تحقق در فعاالن اقتصادی و مردم ینیآفرنقش برای را مناسب

آمده است، دو بند از این متن سیاستی که بیشتر مرتبط به علم و فناوری بوده،  73که در جدول  

کردن علوم مورد نظر ایشان بوده و سازی علوم، بومیتحلیل شده است. طی این دو بند، موضوع اسالمی

تبادل آرا و افکار میان علوم که بیانی از همان ها در علوم دانشگاهی است. همچنین اولویت دهندۀنشان

 صورت تلویحی است، مورد تأکید بوده است.کردن مطالعات بهایرشتهتوجه به میان
 

 ایرشتههای ابالغی رهبری در حوزۀ علم و فناوری مرتبط با ایدۀ بیناهم سیاست   71جدول 

 توضیحات و تفسیر واد قانونیم عنوان سند

های سیاست

ابالغی رهبر در 

حوزۀ علم و 

 فناوری

ویژه تعمیق شناخت به تحول و ارتقای علوم انسانی

تقویت جایگاه  معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با

باانگیزه، اد مستعد و و منزلت این علوم، جذب افر

های ها و روشاصالح و بازنگری در متون، برنامه

های آموزشی و ارتقای کمی و کیفی مراکز و فعالیت

 .پژوهشی مربوط

 سازی علوماسالمی

 فرهنگ پردازی و تقویتهای نظریهتشکیل کرسی

 و تبادل آرا و تضارب افکار، بنیاندانش وکارکسب

 علمی آزاداندیشی

تبادل آرا و افکار یا همان 

کردن ایرشتهتوجه به بین

 مطالعات

 فناوری و علم زمینۀ در توسعه ششم سند در قانونی مواد

به موضوع آموزش است که  برنامۀ ششم توسعه پیرامون علم و فناوریمواد قانونی سند دیگر، 

ها و قانون برنامۀ ششم به اولویت 3در مادۀ  عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری اختصاص دارد.

 مسائل راهبردی کشور توجه شده است. این موضوعات راهبردی شامل:

 ؛زیستموضوعات خاص راهبردی درمورد آب و محیط (الف

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2590
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=985
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های ناکارآمد محور درمورد توسعۀ سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافتمکانموضوعات خاص  (ب

توان که می های تاریخی و مناطق روستاییبافت، (های فرسودهبافتحاشیۀ شهرها و شهری )

 ای نام برد؛آن را تحت عنوان توسعۀ منطقه

صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، روی اقتصاد درمورد معدن و پیشموضوعات خاص بخش  (پ

 ؛ونقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژیحملو ( ترانزیتعبوری )

وکار، اشتغال، فضای مجازی، فرابخشی درمورد بهبود محیط کسبموضوعات خاص کالن  (ت

رفع تبعیض، توانمندسازی  وری، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادالنۀ پرداخت وبهره

دهی و پایداری های اجتماعی و سامان، بیمه(محرومان و فقرا )با اولویت زنان سرپرست خانوار

های اجتماعی و اجرای سند تحول آسیبای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش های بیمهصندوق

 است. اسالمی-وپرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانیبنیادین آموزش

ها های کشور که در قانون بر آنترین اولویتقانون آمده، از جمله مهمطور که در این مادههمان

ها مبتنی بر ای، اقتصاد، اشتغال، توسعۀ سایر حوزهتأکید شده، موضوع آب، موضوعات توسعۀ منطقه

 عه است.ها در جامسازی علوم و در آخر موضوعات اجتماعی مانند کاهش آسیبکاربرد و عملیاتی

تا  19قانون قانون توسعۀ ششم یعنی از ماده 73دهد بخش مروری بر سند ششم توسعه نشان می

اختصاص دارد؛ بنابراین مواد  آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوریقانون( به موضوع ماده 3) 11

آموزش عمومی اشاره قانون به موضوع سواد و  19مادۀ  شوند.در این بخش تحلیل می 11تا  13قانونی 

را مورد بحث قرار  وپرورشو سند تحول بنیادین آموزشایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت دارد و 

بنیان، منظور تحقق اقتصاد دانشبه»قانون به تحصیالت و آموزش عالی نظر دارد و  13دهد. مادۀ می

المللی همکاری و تعامالت فعال بینوری، تنظیم رابطۀ متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش افزایش بهره

ارتقای  دهد که در راستایمیبه دولت اجازه ، و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور

نسبت به ایجاد  ،المللی در طی اجرای قانون برنامههای کشور و تعامالت بینعلمی و رقابت بین دانشگاه

ها و مؤسسات آموزش المللی و دانشگاههای معتبر بیناهواحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگ

 چارچوبکاربردی در داخل کشور در -ای و دانشگاه جامع علمیعالی و پژوهشی و فنی و حرفه

 .«هنگی اقدام نمایدی شورای عالی انقالب فرهاسیاست

 13ب در مادۀ بند  ای در قانون توسعۀ ششم،رشتههای نزدیک به ایدۀ مطالعات میانیکی از بخش

های اجرایی موضوع اختصاص دارد و کلیۀ دستگاه منابع درآمدیقانون ششم توسعۀ کشور به موضوع 

قانون الحاق موادی به قانون  33های موضوع مادۀ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه 3مادۀ 

بر اعتبارات  را مکلف کرده تا عالوه 73/3/7933( مصوب 7بخشی از مقررات مالی دولت )تنظیم

یافتۀ پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجۀ ساالنه منظور شده، یک درصد از اعتبارات تخصیص
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توان گفت که سه ایدۀ هزینه کنند. همچنین می امور پژوهشی و توسعۀ فناوریای را برای هزینه

های مکنون در ایدهشدن محتواهای درسی از جمله سازی و کارآمدی یا عملیاتیسازی، بومیاسالمی

 بودن مفاهیم نظری را در خود جای داده است.ای و کاربردیرشتهاین بند قانونی است که ایدۀ میان

های مهارتی، موضوع قانون توسعۀ ششم بند ب نیز با تأکید برافزایش سهم آموزش 13در مادۀ 
های تلفیقی نظری و شتههای مهارتی و ایجاد رافزایش سهم آموزشها مطرح شده است. رشتهمیان

 شود.قانون استنتاج میبودن علوم نظر دارد و نکتۀ دیگری است که از این مادهایرشتهعملی نیز به میان
 

 ایرشتهاهم مواد قانونی برنامۀ ششم توسعه مرتبط با ایدۀ بین   79جدول 

 توضیحات و تفسیر 66و  61، 64 مواد قانونی عنوان سند

های سیاست

 د مقاومتیاقتصا

دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم بند ب:  1تبصرۀ 

سازی، سازی، بومیها در ابعاد اسالمیانسانی در دانشگاه

کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصالحات در 

های درسی و تربیت ها و کتابامور مربوط به سرفصل

 ها را دراستاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن

 اولویت قرار دهد.

 سازیاسالمی

 سازیبومی

شدن محتواهای کارآمدی یا عملیاتی

 درسی

منظور افزایش ولت موظف است بهد: 61ب مادۀ 

های مهارتی در نظام آموزشی کشور با سهم آموزش

بنیان رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش

در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و 

ها و مراکز آموزش صالح ساختار نظام اداری دانشگاها

عالی و افزایش منابع و تجهیزات سهم دانشگاه فنی و 

کاربردی را در نظام -ای و دانشگاه جامع علمیحرفه

آموزشی کشور افزایش دهد و تجهیزات آموزشی 

های فنی و ها و دانشکدهها، آموزشکدههنرستان
 روزرسانی کند.ای را بهحرفه

 های مهارتیفزایش سهم آموزشا

 بنیاناقتصاد مقاومتی و دانش

 ایرشتهمیان رویکردهای تحقق در تهران دانشگاه قانونی هایزیرساخت

اندیشۀ ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیر دیگر دانشگاه، نخستین بار با تأسیس 
نظام، داروسازی، طب و جراحی، توپخانه، پیادههای مهندسی، .ش با رشتهه 7393دارالفنون در سال 

امیرکبیر عملی شد. دارالفنون اگرچه توسعه نیافت،  خانتقی شناسی به همت میرزانظام و معدنسواره
های های جدید و پیشرفتتجربۀ مغتنمی پیش روی کسانی که در آرزوی آشنایی ایرانیان با دانش

.ش، ه 7931اند، قرار داد. با عطف به این تجربه در سال . بودهاروپاییان در صنعت، اقتصاد، سیاست و..
ها را با وزیر وقت فرهنگ، اندازی مرکزی جامع برای همه یا اغلب دانشدکتر محمود حسابی پیشنهاد راه
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شمسی، جلسۀ هیئت دولت وقت  7973ماه سال اصغر حکمت، در میان نهاد؛ بنابراین در بهمندکتر علی
تومان به وزارت معارف، اجازۀ دانشگاه داده  333،333ای به میزان اختصاص بودجۀ اولیه تشکیل شد و با

زمین مقارن افتاده بود، این دانشگاه شد. تأسیس دانشگاه تهران که با آغاز آشنایی جدی ایرانیان با مغرب
 تهران(.را به بستر اصلی ارتباط با تمدن مغرب زمین و علوم جدید تبدیل کرد )سایت دانشگاه 

ها و های جامع کشور، دانشکدهترین دانشگاهعنوان یکی از اولین و قدیمیامروزه دانشگاه تهران به
های متعددی را در خود جای داده است و با برخورداری از ساختاری سازمانی رسمی و دپارتمان

ای و رشتهۀ مطالعات میاندهد. در ادامه، ایدها به فعالیت خود ادامه میمجزایی برای هریک از دانشکده
 شود.ها در بستر دانشگاهی در اسناد پشتیبان و فرادستی این دانشگاه بررسی میتحقق آن

های دانشگاه تهران بیان شد و در ذیل یکی از این دانشگاه تهران، ارزش 7333انداز در سند چشم
ها رشتهلویحاً به ایدۀ میانت« جهانی دانش مرزهای در حرکت و علمی مرزشکنی»ها تحت عنوان ارزش

 ها اشاره دارد.ها در مرز میان آنو حرکت به تلفیق دانش
 سایر اندیشمندان و هادانشگاه با تعامل»در این سند آمده است که دانشگاه تهران مأموریت دارد به 

 هایژوهشپ جدید، هاینظریه زمینۀ در اسالم جهان اندیشمندان و هاالخصوص دانشگاهعلی دنیا ملل
 به را خود بیشتر، موفقیت جهت و داشته ایویژه اهتمام کاربردی و علمی و نوآوری فناوری بنیادین،
 با همسو هایتکنولوژی و علومۀ توسع جهت در علمی هایرقابت و دانش از مرزهای گذر و حرکت
 «داند.می ملزم اسالمی هایو ارزش اصول

بند ذکر شده و در ذیل  33آن در قالب  7333انداز چشم اهداف کیفی دانشگاه تهران هم در سند
اشاره شده است. « علم کسب کنار در روح و جسم تقویت و چندبعدی هایانسان»این بندها به تحقق 

اند. هرچند که مشخص نیست کدام هایی کالن عملیاتی شدهتمامی این اهداف در قالب شاخص

 وع چندین شاخص در این سند است که با ایدۀها به کدامین هدف متعلق است، درمجمشاخص
 ای قرابت دارد؛ برای مثال:رشتهمیان مطالعات

 دانشگاه؛ در ...و اختراعات تحقیقاتی، مقاالت، هایطرح ارائۀ در نفر یک از بیش فعالیت معرف  -
 گروهی. میزان کار -

تهران معین شده، دانشگاه  7333انداز همچنین در راهبردهایی که برای تحقق اهداف سند چشم
گذاران دانشگاه قرار طور مستقیم مدنظر سیاستها در دانشگاه بهای و تحقق آنرشتهایدۀ مطالعات میان

 گرفته و در بند زیر آمده است:
 :طریق از دانشگاه علمی کیفی سطح ارتقای»

 دانشگاه؛ تحصیلی هایرشته و مطالب روزآمدکردن -

 ای؛رشتهبین هایآموزش توسعۀ -

 «چندگرایشی. دانشجویان یتترب -
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های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران در تحقق سند گیریدر بخش ضمایم این سند، جهت

ای رشتههای آموزشی با ایدۀ مطالعات میانگیریانداز بسط داده شده، اما تنها موردی که در جهتچشم

است. همچنین « جهان و منطقه یهادانشگاه با دانشجوۀ مبادل تسهیل»ها همسویی دارد، و تحقق آن

ۀ مبادل»و ایدۀ « های بنیادین کشورتمرکز بر پژوهش»های پژوهشی با اشاره به گیریدر جهت

، موارد دیگری ذکر نشده که مطابق با ایدۀ «جهانی و ایمنطقه تحقیقاتی مؤسسات با پژوهشگر

 ای باشد.رشتهمطالعات میان

چندین نکته هم دربارۀ ارتباط میان دانشگاه و  7333سال های دانشگاه تهران تا گیریدر جهت

 های آتی نشان دهد.های دانشگاهیان را در سالمحوربودن پژوهشتواند مسئلهصنعت ذکر شده که می

 پیشرفته؛ صنایع در خصوصبه صنعت و دانشگاه میان ارتباط افزایش -

 مناسب. نقوانی تنظیم با صنعت به دانشگاه از فناوری سرریز در تسهیل -

 توجه کار، به این معنا که با حین هایآموزش بر نداشتن تمرکز و دانشگاهی هایآموزش بر تمرکز

 مراکز علمی سایر توسط کشور نیاز به توجه با کار های حینآموزش است تهران بهتر جایگاه دانشگاه به

 دانشگاه تهران(. 7333انداز گیرد )سند چشم انجام خصوصی بخش و

تأمل است؛ زیرا که بعدها در کتۀ آخر درمورد جدایی میان آموزش به هنگام کار قابلالبته ن

شود بازار کار دانشجویی کاهش یابد ها نشان داده خواهد شد که یکی از موانعی که موجب میمصاحبه

ها های ساکن در پارک علم و فناوری شوند، همین ناآشنایی آنو دانشجویان نتوانند حتی جذب شرکت

ها مورد نیاز است؛ زیرا استفاده از هایی است که در بازار کار و در حین کار برای آنبا مهارت

اثر است، بلکه دانشجویان را تنها بیهای دانشگاهی صرف و بدون ارتباط با نیازهای بازار کار، نهآموزش

کنند؛ سیاستی که با  ای زیادی را کسبرشتههای میانالتحصیلی، مهارتکند بعد از فارغمجبور می

های ها و آموزشهای درسی، یادگیری مهارتشود دانشجویان در قالب برنامهتغییر روش سبب می

تر صورت، انسان چندبعدی و چندمهارتی که راحتمتعدد را در برنامۀ آموزشی خود قرار دهند و بدین

بودن در این ایرشتهه به میانرغم توصیتدریج تحقق یابد. همچنین علیشود، بهجذب بازار کار می

 طور مشخص، رویه و روشی برای تحقق آن درنظر گرفته نشده است.راهبردها به

 انداز عنوان شده است:دانشگاه تهران، چند الزام برای تحقق چشم 7333انداز در سند چشم

 کشور؛عالی  آموزش گیریتصمیم نظام در تهران دانشگاه جایگاه ارتقای و اختیارات گسترش -

 دانشگاه؛ در اختیارات و هامسئولیت سپاریصفبه و سپاریسامانهبه  -

 های پژوهشیفعالیت مالی نیازهای تأمین و سرانه هزینۀ برمبنای دانشگاه درآمدی نظام اصالح  -

 المللی؛بین متعارف هایهزینه براساس

 واحدهای دانشگاه؛ میتما برای دانشگاه هایبرنامه اجرای و تدوین در مشارکت نظام ایجاد  -
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ارتقای  هایفعالیت به مربوط مصارف به دانشگاه ساالنۀ اعتبارات درصد 3حداقل  اختصاص  -

 کیفی دستیابی عملکرد براساس واحدها ساالنۀ اعتباراتدرصد  73حداقل  توزیع و برنامه کیفی

 انداز؛چشم کالن هایشاخص به

 کمی و نیز اهداف و هاشاخص برمبنای هایتفعال عملکرد ساالنۀ ارزیابی مدون نظام ایجاد  -

 دانشگاه؛ ساالنۀ عملکرد گزارش انتشار و تدوین

 کیفی براساس ارتقای خاص اعتبارات توزیع و سرانه هزینۀ برمبنای دانشگاه داخلی اعتبارات توزیع  -

 و شجودان و استاد مبادلۀ سطوح در المللیبین تعامالت تسهیل و آموزشی؛ توسعه هایگروه وضعیت

 مقاالت؛ ارائۀ و مطالعاتی هایفرصت علمی، سمینارهای قالب در المللیحضور بین افزایش

 افزاریو نرم افزاریسخت تجهیزات و کالبدی فضاهای از جمله دانشگاه هایزیرساخت ارتقای  -

 حوزۀ از دانشگاه ایسرمایه منابع گیریجهت المللی؛ تغییربین استانداردهای با مطابق

 پژوهشی؛ و آموزشی تجهیزات کیفی و کمی ارتقای روزکردن وبه حوزۀ به وسازساخت

 سازمانی؛ ساختار اصالح و دانشگاه پشتیبانی کادر و انسانی نیروی کیفیت ارتقای  -

 در خصوص مشکالت (کارمندان و علمیهیئت دانشگاه )اعضای کارکنان دغدغۀ جدی کاهش  -

 معیشتی.

ای یا حتی رشتهیک از ارکان میانت، در این الزامات، هیچطور که در باال مشخص اسهمان

سازی نیازهای آن گنجانده نشده است. حال آنکه منظور برآوردهداشتن با بازار کار و صنعت بهارتباط

در آلمان، یک ارتباط کامل و چندسویه را با « ماکس پالنک»مؤسسات پژوهشی برتر دنیا، برای مثال 

های پژوهشی خود را براساس نیازهای کشور ترسیم کنند و اولویتشور برقرار میصنعت و سطح فناوری ک

 شوندگان بوده است.ها هم بارها برقرارنشدن این ارتباط مورد تأکید مصاحبهسازند. در مصاحبهمی

نامۀ مخصوص به های دانشگاه تهران مشخص شد که این دانشگاه یک آییننامهدر بررسی آیین

 شود.شدن را به تصویب رسانده که در ادامه مرور میایرشتهمیان

 تهران دانشگاه در ایرشتهمیان نامۀآیین

ریزی دانشگاه در شورای برنامه 37/33/7931ای مصوب جلسۀ رشتهنامۀ تأسیس مطالعات میانآیین

ئیسۀ دانشگاه ربه تصویب هیئت 97/39/7933تبصره در تاریخ  9ماده و  1نامه در تهران است. این آیین

 نامه آمده است:ای در این آیینرشتهتهران رسیده است. در تعریف مطالعات میان

ای که بیشترین مواد درسی آن در قلمرو یک رشته و بقیۀ مواد آن از قلمرو یک یا دو رشتۀ رشته»

ین نیز در ا ایرشتهاهداف تأسیس مطالعات میانای است. رشته، میان«دیگر انتخاب شده است

 نامه شامل موارد زیر است:آیین



     773    های قانونیقوانین و زیرساخت ای دررشتهمطالعات میانفصل سوم )بخش دوم(: 

 کار؛ بازار در انسانی نیروی هایقابلیت و کارایی باالبردن برای ایپایه مفاهیم تلفیق -

 آموزشی؛ هایبرنامه در نوآوری و تحول ایجاد و پژوهش و آموزش کیفی و کمی توسعۀ -

مؤثر  نقش یایفا و آموزش دهیسامان جهتمتخصصانی به پرورش برای مناسب فرصت ایجاد -

 ؛اجرایی عوامل به رساندنیاری در

آخرین  به توجه با منطقه و کشور سطح در صنعتی و علمی جامعۀ تخصصی سطح افزایش -

 ؛طراحی و نوآوری پردازی،نظریه هایزمینه در آمدهعملبه هایپیشرفت

 ردی درکارب و نظری هاینوآوری از حمایت و کاربردی و دانشگاهی تحقیقات هدایت و توسعه -

 ؛ایرشتهبین علوم حوزۀ

 انجام تحقیقات برای کشور پژوهشی و علمی نخبگان پرورش و جذب برای الزم هایزمینه ایجاد -

 ؛ایچندرشته علوم قلمرو در متمرکز و دارجهت علمی

در  کشور گذاریسیاست و صنعتی فناوری علمی، مراکز به علمی ای،مشاوره خدمات ارائۀ -

 مرتبط؛ دانش فاییشکو و انتقال خصوص

 علمی. توان افزایش و اندازچشم تحقق -

نامۀ مذکور( آیین 3ای در دانشگاه تهران )مادۀ رشتهمنظور نحوۀ اجرای مطالعات میانهمچنین به

 پس از تأسیس نیز مقررات خاصی درنظر گرفته شده است:

 .شود مشخص هاآن مشارکت میزان و مرتبط هایگروه یا گروه و مجری گروه -7

 .باشد انتخاب شده گروه آن از دروس درصد 13ه است ک گروهی مجری گروهتبصرۀ یک: 

از  انتخابی دروس درصد 33ه ک هستند هاییگروه یا گروه مرتبط هایگروه یا گروه تبصرۀ دو:

 .باشد انتخاب شده هاآن

 .یابدمی اعتبار مجری دانشکدۀ/ پردیس رئیس و دانشگاه رئیس امضای با صادره دانشنامۀ -3

 امضای رئیس با صادره دانشنامۀ باشد، معادل طوربه دانشکده/ پردیس دو مشارکت اگر :9 تبصرۀ

 .یابدمی اعتبار دانشکده/ پردیس دو رؤسای امضای و تهران دانشگاه

 شود، دانشنامه برگزار دیگری دانشگاه و تهران دانشگاه مشارکت با مورد نظر رشتۀ که شرایطی در

 .شد خواهد صادر مجری دانشکدۀ/ پردیس رئیس و دانشگاه دو رؤسای امضای با

عنوان شده است.  ای در دانشگاه تهرانرشتههزینۀ مطالعات میان تأمین نحوۀ 6مادۀ در 

 اعتبار تأمین از پس، دانشگاه مصوب هایرشته دیگر مانند ایرشتهبین هایبراساس این ماده، رشته

 .بود خواهند اجراقابل در دانشگاه ایو بودجه مالی

نبودن بودن و مشخصای، کلیرشتهترین مشکالت این نوع تأمین مالی مطالعات میانیکی از مهم

ای که بارها مورد تأکید اعضای ای است؛ نکتهرشتهروند امتیازدهی به استادان راهنما در مطالعات میان



733        هاای، موانع و بازدارندهای: ملزومات توسعهرشتهمطالعات میان 

تقد بودند که سیستم امتیازدهی دانشگاه ها مععلمی مورد تحقیق بود. در این نوع از همکاری، آنهیئت

آید که کار کنند، عادالنه نیست. حتی در بعضی موارد پیش میای کار میرشتهبرای استادانی که میان

گیرد و چاپ مقاالت بودن، مورد توجه قرار نمیایرشتهعلت میانعلمی نویسندۀ پژوهش یا مقاله به

توان فقط ناشی از نبود مقررات درست و کامل ته این مورد را نمیشود. البها نیز با مشکل مواجه میآن

 ها جا نیفتاده باشد.ای در دانشگاهرشتهدانست که چه بسا هنوز فرهنگ کار میان

گذاران حال پس از بررسی مواد قانونی، بندهای سیاستی و مبانی نظری و اهداف مورد نظر سیاست

ها در اسناد فرادستی کالن و رشتهارائۀ تحلیلی دربارۀ ایدۀ میاندر حوزۀ علم و فناوری در این بخش به 

 دانشگاهی خواهیم پرداخت.

 سوم فصل بندیجمع

های های راهبردی و تنظیم حوزهمطالعۀ اسناد و متون فرادستی در هر کشور، نشانگر اولویت

ی این است که معطوف ارشتههای مطالعات میانترین ویژگیراهبردی در آن کشور است. یکی از مهم

های راهبردی کشور باشند. در این راستا، پس از تحلیل بندهای مرتبط به نیازهای واقعی جامعه یا حوزه

های اقتصاد مقاومتی، نقشۀ جامع علمی کشور، سند ، سیاست7333انداز با اسنادی مانند سند چشم

ها و حوزۀ علم و فناوری، اولویتهای ابالغیۀ رهبری در ششم توسعۀ بخش علم و فناوری و سیاست

 ها شامل موارد زیر هستند:این اولویتهای راهبردی کشور استخراج شد. حوزه

های انسانی و های مختلف و تأکید بر سرمایهسازی علوم در حوزهای، اسالمیتوجه به نگرش منطقه

های نیروی کار و پتانسیل کارگیری رویکرد اجتماعی و اهمیت فاکتورهای انسانیاجتماعی حاکی از به

در علم و فناوری، امنیت در سالمت، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی و بسیاری مفاهیم دیگر است که در 

 آمده است. 73جدول 

نکتۀ حائز اهمیت این است که تداوم یک نیاز در چندین سند بیانگر اهمیت آن است و نشان 

، عالوه بر تمامی 73ولویت در کشور وجود دارد. در جدول دهد ارادۀ سیاستی برای تحقق آن نیاز و امی

 ها نیز آمده است:مفاهیم در این اسناد باالدستی، تعداد تکرار آن

ها و رشتهگذار یافت که با تعریف میانهایی را مدنظر قانونتوان ویژگیدر تحلیل متون مذکور می

 شامل موارد زیر است: هاراستاست. این ویژگیتشویق و حمایت از این ایده هم

 مفهوم تضارب و تبادل افکار؛  -

مداری در ایدۀ مطالعات تقاضامحوری: تقاضامحوری همان مسئله و محوریعرضه ترکیب -

 ای را مدنظر دارد؛رشتهمیان

 های معطوف به حل مسئله؛ایدۀ پژوهش -



     737    های قانونیقوانین و زیرساخت ای دررشتهمطالعات میانفصل سوم )بخش دوم(: 

 ها و مشاغل؛ارتباط میان رشته -

 زار کار داخلی و خارجی؛های دانشگاهی و نیازهای باتناسب میان رشته -

 تناسب میان تولید علوم و حل مسائل داخلی؛ -

 توسعۀ کارآفرینی؛ -

 اهمیت خالقیت و کارهای گروهی؛ -

 شدن محتواهای درسی؛کارآمدی یا عملیاتی -

 های مهارتی؛افزایش سهم آموزش -

 ای کاربردی؛رشتهایجاد مطالعات میان -

دهندۀ فهم اهمیت استفاده از االدستی نشانهای تلفیقی نظری و عملی در اسناد بایجاد رشته -

 ای است.رشتهدانش میان

های و سیاست 7333انداز شایان ذکر است که در این راستا دانشگاه تهران هم با تنظیم چشم

ها در مسیر توجه و تحقق مطالعات رشتهنامۀ میانراهبردی در راستای آن و همچنین تنظیم آیین

 ته است.ای گام برداشرشتهمیان

 
 های سیاستی در اسناد باالدستیاستخراج مفاهیم و اولویت   74جدول 
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 اینگرش منطقه *     بار 7

 سازی علوماسالمی * *  * * بار 3

 *     بار 7
های انسانی و توجه به سرمایه

 اجتماعی

 سازیبومی     * بار 7

 امنیت در سالمت *     بار 7

 امنیت غذایی *     بار 7

 تأمین اجتماعی *     بار 7

 زیستمحیط *     بار 7

 رشد سریع اقتصادی *     بار 7

 *     بار 7
تحقق اشتغال کامل منطبق بر 

 میالگوهای اسال

 توسعۀ عملیاتی *    * بار 3

 تضارب و تبادل افکار  *  *  بار 3

 و محوریعرضه ترکیب  *    بار 7
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 تقاضامحوری

  *    بار 7
های معطوف به حل پژوهش

 مسئله

 اهمیت اخالق و آزاداندیشی  *    بار 7

  *    بار 7
ها و اهمیت ارتباط میان رشته

 مشاغل

 وف به حل مسئلهعلوم معط  * *   بار 3

 توسعۀ کارآفرینی   *   بار 7

   *   بار 7
ترغیب مشارکت و خوداشتغالی 

 مردم

   *   بار 7
خالقیت و کارهای تیمی و 

 گروهی

   *  * بار 3
اهمیت محصوالت و دانش 

 بنیاندانش

 عدالت آموزشی، مهارتی   *   بار 7

 اقتصاد مقاومتی   *  * بار 3

     * بار 7
شدن مدی یا عملیاتیکارآ

 محتواهای درسی

 های مهارتیافزایش سهم آموزش     * بار 7



 

 

 

 

 فصل چهارم
شناسیروش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی گروه مطالعه -

 هاآوری دادهمعرفی روش جمع -

 معرفی روش تحلیل -

 



 



 

 

 

 مقدمه

گوناگونی  هایها و تحقیقات اجتماعی تبیین و شناخت است. برای شناخت، از روشهدف از بررسی

هایی مانند پیمایش، اسنادی، تحلیل محتوا، آزمایشگاهی، توان استفاده کرد که در علوم انسانی روشمی

 (.73: 7933ها است )استراوس و کربین، میدانی، فراتحلیل و غیره از جملۀ این روش

فی قرار های کیشناسی آن در حوزۀ پژوهشبا توجه به ماهیت مسئلۀ تحقیق در این پژوهش، روش

هایی تولید کند که با توسل به گیرد. منظور از پژوهش کیفی، هر نوع پژوهشی است که یافتهمی

تواند زندگی های شمارشی، حاصل نیامده باشد. موضوع پژوهش کیفی میعملیات آماری یا سایر روش

های اجتماعی، بشها، احساسات و نیز کارهای سازمانی، جنهای زندگی، رفتارها، هیجاناشخاص، تجربه

های ها باشد. در این نوع از پژوهش، برخی پژوهشگران دادههای اجتماعی و تعامالت میان ملتپدیده

کنند که قابل ای کدگذاری میگونهآورند و سپس بهدست میخود را با استفاده از مصاحبه و مشاهده به

کنند )استراوس و کربین، ا کمی میهای کیفی رتحلیل آماری باشند. این پژوهشگران درواقع داده

 روش پژوهش حاضر براساس سه بخش صورت گرفته است: (.93: 7933

منظور ای استفاده شده است. در بخش دوم، بهدر بخش اول پژوهش، از مطالعات اسنادی و کتابخانه

ه است. در بخش ای در اسناد فرادستی، از تحلیل محتوای اسناد بهره گرفته شدرشتهاستخراج ایدۀ میان

گیری و موانع گسترش آن، از ای، شناخت بسترهای شکلرشتهمنظور استخراج ایدۀ میانسوم نیز به

گذاری، نفعان )بازیگران عرصۀ قانونشوندگان و ذیهای مصاحبهمصاحبه و تحلیل تماتیک متن مصاحبه

 ست.ای( استفاده شده ارشتهنفعان در حوزۀ عمل میاناجرای قوانین و ذی

 محتوا تحلیل

شده منظور بررسی محتوای اطالعات ضبطمندی که بهتحلیل محتوا را هر رویۀ نظام»ولیزر و وینر 

ها به دادن دادهیک فن پژوهشی برای ربط»کنند. کریپندورف نیز آن را ، تعریف می«طراحی شده باشد

 (.79: 7939داند )کریپندورف، می« ای معتبر و تکرارپذیرگونهمضمون آن، به

ها جملگی مشخص و مضبوط است و هنر محقق در طرح اما از آن جهت که در تحلیل محتوا پاسخ

گویند هم می 7ها باشد، به تحلیل محتوا پرسشنامۀ معکوسای است که متناسب با این پاسخپرسشنامه

کند و  های عملکردی کمکتواند محقق را در تهیۀ مدلتحلیل محتوا می (.393: 7933)طالب، 

طور معکوس زمینۀ شناخت اندیشه و سبک یک نویسنده یا تواند بهعنوان یک روش میهمچنین به

_____________________________________________________________ 
1. Inverse Questionnaire 
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تنها به توصیف رسید و بعد از آن به تحلیل علیت توان نهشاعر را فراهم سازد. از طریق تحلیل محتوا می

را فراهم ساخت توان موجبات فهم درون و همدلی ایجاد احساس مشترک نیز دست یافت، بلکه می

های همگانی، در این روش، اقالم یا موارد مهم محتوای پیام همۀ رسانه(. 393: 7933)ساروخانی، 

شده از کل جامعه شناسایی و شمارش و با اقالم و موارد دیگر، و سرانجام با آمار و ارقام مشابه گردآوری

یل اسناد فرادستی و میزان تکرار (. از این روش در تحل33: 7933شوند )گیل و بریجت، مقایسه می

ها بندی منظم دادهمنظور کدگذاری باز و دستهها استفاده شده است. اما بهشده از آنمفاهیم استخراج

 عنوان مکمل تحلیل محتوا با عنوان تحلیل تماتیک بهره بگیریم.الزم است تا از نوعی تکنیک به

 مضمون/تماتیک تحلیل
برخی  دلیل، همین به است. کیفی هایتحلیل در مشترک و عام هایتمهار از یکی مضمون، تحلیل

 را مضامین مختلف است. همچنین کدگذاری هایروش برای مناسب ابزاری معتقدند که نه روش، بلکه

 ؛است پذیریانعطاف آن مزایای از دانند که یکیکیفی میج رای و اصلی هاینیاز تحلیلپیش فرایند

های داده در موجود الگوهای گزارش و تحلیل شناخت، برای روشی مضمون را یلتوان تحلبنابراین می

 به را و متنوع پراکنده هایداده و است متنی هایداده تحلیل برای فرایندی روش، این دانست. کیفی

 است فرایندی بلکه نیست، خاصی کیفی روش صرفاً کند. مضمونمی تبدیل تفصیلی و غنی هاییداده

 :برای است روشی مضمون تحلیل طورکلی،به رود. کار به کیفی هایاکثر روش در دتوانمی که

 متن؛ دیدن  -

 نامرتبط؛ ظاهراً اطالعات از مناسب درک و برداشت  -

 کیفی؛ اطالعات تحلیل  -

 فرهنگ؛ یا سازمان موقعیت، گروه، تعامل، شخص، مندنظام مشاهدۀ -

 (.7933به نقل از عابدی و همکاران،  Boyatzis, 1998کمی ) هایداده به کیفی هایداده تبدیل -

 مضمون تحلیل شبیه حدودی تا و رودکار میبه کیفی هایالگوهای داده شناخت محتوا برای تحلیل

 دهدمی نشان را هاداده فراوانی غالباً، دارد تمرکز خردتر سطوح بر بیشتر تحلیل محتوا حال،است. بااین

 توجه هاداده بافت به محتوا از آنجا که در تحلیل کند.می فراهم را یکیف هایداده کمی تحلیل و امکان

 مضمون، تحلیل در یابد، ولیکاهش می شدتبه هاداده غنای شود، ازمی کم توجه بسیار یا شودنمی

توجه  بیشتر هاآن ظریف نکات و هاداده بافت به و است اصطالح یا کلمه یک از تحلیل، بیشتر واحد

 و شناخت و بر رودمی فراتر عبارات آشکار و کلمات شمارش از مضمون تحلیل چنینهم شود.می

 ترعمیق تحلیل برای مضامین اصلی کدهای از سپس کند.می تمرکز ضمنی و صریح هایایده توضیح

 تهیۀ و هاآن مقایسۀ برای مضامین فراوانی نسبی از توانمی مضمون تحلیل شود. درمی استفاده هاداده

 (.7933عابدی و همکاران، مضامین استفاده کرد ) شبکۀ ترسیم و مضامین ریسمات
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شدن مسئلۀ پژوهش و مرور ادبیات پیشین، نخستین قدم برای ورود به میدان پس از مشخص
گیری احتمالی استفاده های نمونههای کمی که از شیوهگیری است. برخالف روشتحقیق، نمونه

روند که مشتمل بر انواع مختلفی گیری کیفی میهای نمونهراغ شیوههای کیفی به سکنند، روشمی
ها در جهت هدف پژوهش شود و نمونههای کیفی، استفاده میگیری نظری در پژوهشاست. نمونه
ها تا مرحلۀ ها از پیش مشخص نیست و افزودن به آنشوند. در این شیوه، تعداد نمونهانتخاب می

 .مه داردرسیدن به اشباع نظری ادا
افزار روش شده از تکنیک تحلیل تماتیک، از نرمهای استخراجهمچنین در راستای تصویرسازی مدل

 ای استفاده شد.تحقیق کیفی مکس کیو دی

 هاداده کدگذاری
شوند. در طی شده در سه مرحله کدگذاری میهای گردآوریدر روش تحلیل تماتیک مصاحبه، داده

ها، و از دل تدریج از دل کدها مفاهیم، از دل مفاهیم مقولهها، بهری دادهاین سه مرحله و با کدگذا
شود. کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی سه مرحلۀ ها نظریه استخراج میمقوله

های پیشرفت کار را کدگذاری در گراندد تئوری هستند. طی این فرایند، پژوهشگر باید اتفاقات و حاشیه
 .های یادآورنده برای خود ثبت کندیادداشت در قالب

 

 پژوهش نمونۀ و آماری جامعۀ
جامعۀ آماری شامل تمامی خبرگان و بازیگران دانشگاهی، محققان و استادان دانشگاه است؛ بنابراین 

علمی و گذاران و اعضای هیئتنظران، نویسندگان، سیاستنفر از صاحب 93ها با منظور گردآوری دادهبه
 ای مصاحبه شد.رشتهعنوان بازیگران عرصۀ میانای، بهرشتههای میانای دانشکدهرؤس

برفی صورت گرفت. از آنجا که جامعۀ مورد مطالعه کامالً مشخص نبود، انتخاب افراد به روش گلوله
شناسند که در این حوزه مطالعه شد که چه کسانی را میشوندگان پرسیده میاز هریک از مصاحبه

اند. البته تا آنجا که مقدور بود، با پژوهشگران این حوزه هم تماس گرفته شد )برای مثال با آقای داشته
دستیابی بودند، اما ها قابلدکتر خورسندی طاسکوه(. همچنین برخی افراد از روی مقاالت و پژوهش

هرحال در دند. بههای متعدد، خلف وعده کردند و پاسخگو نبومتأسفانه افراد بسیاری هم بعد از وعده
 این پژوهش هیچ تعصبی روی دانشگاهی خاص وجود نداشت.

مطالعات گذاری و کمیتۀ علمی همایش شایان ذکر است که این افراد یا عضوی از شورای سیاست
برفی و با ای بودند یا پس از مطالعه و استخراج اسامی محققان این حوزه یا به شیوۀ گلولهرشتهمیان

 .آمده است 73ها در جدول پاسخگویان انتخاب شدند. اسامی آنمعرفی یکی از 
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 هاشوندگان، تخصص و سمتاسامی مصاحبه   71جدول 

 شماره
 نام و

 نام خانوادگی
 سمت تخصص

7 
اکبر دکتر علی

 موسوی موحدی
 دکتری بیوفیزیک، دانشگاه منچستر

رئیس کرسی یونسکو در تحقیقات 

مرکز  IBBرئیس مرکز  -ای در دیابترشتهبین

بیوفیزیک / بیولوژی -تحقیقات بیوشیمی

 سلولی و مولکولی دانشگاه تهران

3 
دکتر علی 

 خورسندی طاسکوه

 آموزشی )سیاست استادیار رشتۀ مطالعات

در  (آموزش مطالعات رهبری در انتقادی و

ریزی گروه آموزشی مدیریت و برنامه

شناسی و علوم آموزشی دانشکدۀ روان

 عالمه طباطباییدانشگاه  -تربیتی

های و نویسندۀ کتاب ایرشتهمحقق میان

 ای رشتهمتعدد میان

9 
دکتر حسین 

 منشنادری

دکتری پیوستۀ بیوفیزیک مهندسی 

استاد  -دانشگاه کالیفرنیا برکلی -پروتئین

علمی دانشگاه تربیت تمام و عضو هیئت

 مدرس

معاون آموزشی و رئیس دانشکدۀ علوم 

ردی تحول آموزش عضو ستاد راهب -پایه

زیر نظر معاون آموزشی وزارت علوم،  عالی

عضو کمیتۀ علوم  -تحقیقات و فناوری

پایۀ شورای عالی نظارت و ارزیابی وزارت 

 تاکنون 7911ز علوم، تحقیقات و فناوری ا

3 
اکبر دکتر علی

 صبوری

 -دکتری شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

 استاد تمام

دانشگاه علمی گروه بیوفیزیک عضو هیئت

 تهران

3 

دکتر مقصود 

فراستخواه 

 )سخنرانی(

ریزی توسعۀ دکتری تخصصی برنامه

 آموزش عالی

ریزی آموزش عالی، مؤسسۀ دانشیار گروه برنامه

 ریزی آموزش عالیپژوهش و برنامه

 دکتر محمد قاضی 1
های پژوهشگر عملی در حوزۀ پژوهش

 ایرشتهمیان

اعی علمی دانشکدۀ علوم اجتمعضو هیئت

 دانشگاه تهران

1 
دکتر نسرین 

 نورشاهی

دکتری تخصصی، مدیریت آموزشی، 

 دانشگاه شهید بهشتی

رئیس مؤسسه، مؤسسۀ پژوهش و 

ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، برنامه

 تحقیقات و فناوری

استادیار گروه نوآوری در برنامۀ درسی، 

ریزی آموزش مؤسسۀ پژوهش و برنامه

 عالی

3 

ی دکتر محمد یمن

)سخنرانی و 

 مصاحبۀ کوتاه(

 دکتری علوم تربیتی، فرانسه

 مطالعات سخنران میزگرد همایش

ای در آموزش عالی و مدرس رشتهبین

ریزی و دروس متعدد در حوزۀ برنامه

 گذاری در آموزش عالیسیاست

3 
دکتر حسن 

 ابراهیمی
 دکتری فلسفه و کالم اسالمی

ریزی و نظارت آموزشی مدیریت برنامه

 نشگاه تهراندا

73 
دکتر علیرضا 

 پورشبانان

دانشگاه  -دکتری زبان و ادبیات فارسی

 تربیت مدرس

محقق و  -استادیار گروه عمومی دانشگاه هنر

پژوهشگر در حوزۀ اقتباس ادبی و ادبیات 
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 شماره
 نام و

 نام خانوادگی
 سمت تخصص

 نمایشی

77 
دکتر حسین 

 حسینی
 معاون آموزشی دانشگاه شناسی دانشگاه تهراندکتری انگل

73 
دکتر شاهین 

 یدریح

 انرژی، شفیلد -دکتری, معماری

 انرژی، هاالم –فوق دکتری، معماری 

های فعالیت ورئیس پردیس هنرهای زیبا 

-دیگری مانند ریاست دانشکدۀ معماری

کیفی ناظر بر طراحی عضو کمیتۀ فنی و 

های عضو گروه -هاو اجرای ساختمان

تخصصی هنر/معماری و شهرسازی 

 -هجدهمین جشنوارۀ جوان خوارزمی

عضو شورای راهبری مدیریت سبز 

 دانشگاه 

 دکتر رضا رجبی 79
تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه 

 منچستر

کارآفرین و  -آفرینیریاست دانشکدۀ کار

 ثبت چندین اختراع -مؤسس شرکت

 های کشاورزیدکتری مکانیک و ماشین دکتر شاهین رفیعی 73
 -معاون علمی اسبق پردیس البرز

 ایرشتههای مطالعاتی بینفعالیت

73 
دکتر سعیدرضا 

 عاملی
 Royal Hollowayتری ارتباطات، دک

University of London  

عضویت -رئیس دانشکدۀ مطالعات جهان 

و ریاست در کمیسیون تخصصی علوم 

اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و 

ریاست مرکز پژوهشی  -مطالعات فرهنگی

عضو شورای   -های فضای مجازیسیاست

گذاری و روابط عمومی و رسانۀ سیاست

عضو  -ر اقتصادی و داراییوزارت امو

 حقیقی شورای عالی فضای مجازی

 دکتری مدیریت دانشگاه تهران دکتر محمدرضا زالی 71

رئیس دانشکدۀ کارآفرینی و مؤلف 

های متعدد در حوزۀ کارآفرینی و کتاب

 موانع آن در ایران

71 
دکتر رحمت ستوده 

 باغقره
 Ecoleدکتری، مهندسی شیمی، 

Polytechnique de Miontreal 

های کاربردی، قائم مقام مدیر کل پژوهش

 معاون پژوهشی دانشگاه تهران 

73 
دکتر سید حسین 

 سیدین

 -دکتری در مهندسی مواد و متالورژی

 گیلمک

مرکز تحقیقات مهندسی علمی عضو هیئت

 مواد دانشگاه علم و صنعت

73 
دکتر محمدعلی 

 حسینیشاه
 یگذاری بازرگانسیاست -دکتری مدیریت

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

دانشکدۀ مدیریت، معاون اسبق اقتصادی 

گذاری دانشگاه و توسعۀ سازمان سرمایه

 تهران

33 
دکتر محمدعلی 

 شریفی

برداری، دکتری، مهندسی نقشه

 اشتوتگارت
 مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه
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 شماره
 نام و

 نام خانوادگی
 سمت تخصص

 محمد سعید سیف 37
دکتری،  هیدرودینامیک –مهندسی دریا 

 ملی یوکوهاما، ژاپن دانشگاه

استادیار دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه 

مطالعات سخنران همایش  -صنعتی شریف

 ای در آموزش عالیرشتهبین

33 
دکتر عباس زارعی 

 هنزکی
 گیل دکتری، متالوژی ومواد، مک

طراح و رئیس پارک علم و فناوری 

 دانشگاه تهران

 دسی هوافضاکارشناسی ارشد مهن پورمهندس دهبیدی 39
رئیس مرکز رشد پارک علم و فناوری 

 دانشگاه صنعتی شریف

33 
دکتر مهرداد 

 پورعالی
 فعال عرصۀ کارآفرینی و مؤسس شرکت پنتر دکتری کارآفرینی

 مدیرعامل شرکت مدیریت روشمند مهندس عادل فیض 33

های ساکن در پارک علم و فناوری شرکت

 73و یک شرکت دارای پایایی در حدود 

 سال در حوزه صنعت برق

31 
مهندس امیر 

 ها مقدمشیخی
 مدیرعامل شرکت ایلیا بنیان دانش

 افزار آسیامدیرعامل شرکت سنجش مهندس آرش قیالو 31

33 
مهندس آرش 

 رحمانی

در  -مدیرعامل شرکت بهینه نیروی امروز

 حوزۀ صنعت برق

 دکتر عنایتی 33
مدیرعامل شرکت توسعه علوم ژئوماتیک 

 نمایندۀ شرکت پویان،ره

 دکتری در رشتۀ فیزیک دکتر نهضت صفایی 93
محقق پست دکتری در مؤسسۀ ماکس 

 پالنک پلیمر آلمان

 هاداده گردآوری روش

عمیق است تا ساختاریافته و نیمههای نیمهها با استفاده از مصاحبهروش گردآوری داده

تجربیات خود در جریان تحقیق برخوردار باشد. در  شونده از قدرت عمل کافی برای بیان نیات ومصاحبه

 های تحقیق درنظر گرفته شد که در ادامه آمده است:این راستا، محورهای اصلی برای پرسش

 ای؛رشتهتعریف مطالعۀ میان -

 ای؛رشتهگیری و توسعۀ مطالعات میانملزومات مورد نیاز در شکل -

 های قانونی؛ها و بازدارندهمشوق -

 ای با صنعت و بازار کار؛رشتهعات میانرابطۀ مطال -

 بخشی در حال حاضر؛های روابط میانآسیب -

 ها.رشتهها و پیشنهادهایی برای توسعۀ میانراهبرد -



 

 

 

 

 فصل پنجم
های تحقیقیافته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری و توسعۀهای شکلمدل -

 هاها و بازدارندهمدل چالش -

 ایرشتهمدل پیشنهادی مطالعات میان -

 ام دانشگاهیدر نظ -

 



 



 

 

 

 مقدمه
های هر پژوهش، دستیابی به نتایج آن پژوهش است که درنهایت به ارائۀ پیشنهادهای یکی از بخش

شود. در پژوهش حاضر، سی مصاحبۀ پژوهشی و کاربردی دربارۀ مسئله مورد نظر منتهی می

های ای دانشکدهعلمی، رؤسای )یعنی اعضای هیئترشتهساختمند با بازیگران عرصۀ میاننیمه

های های علم و فناوری، مدیران عامل در شرکتای، معاونان آموزشی و اجرایی، رؤسای پارکرشتهمیان

ها و انجام کردن مصاحبهای( انجام گرفت و پس از مکتوبرشتهبنیان، نویسندگان و محققان میاندانش

های نظری و مچنین از بخشهای متعددی استخراج شد. هکدگذاری باز، در آخر مفاهیم و تم

های تحقیق استفاده شد. همچنین با مطالعۀ تجربۀ کردن مدلمنظور کاملکردن مفاهیم بهاضافه

ای دو مدل مفهوم از آن استخراج شد و با کمک رشتهمیان مطالعات های جهان در مواجهه بادانشگاه

همچنین پس  تهای این بخش آمده است.ها ترسیم شد که در انهای آنای، مدلافزار مکس کیو دینرم

 3ای از موارد افزودن مفاهیم مستخرج از بخش نظری، درمجموع ها و در پارهاز تحلیل تماتیک مصاحبه

ها استخراج شد که در ادامه به تفکیک مفهوم از آن 733مضمون فرعی و  77مضون اصلی،  1مدل، 

 ارائه شده است.

 جهان هایدانشگاه در ایرشتهمیان الگوهای و استخراجی هایمدل

دهد در های مختلف نشان میای در دانشگاهرشتههای توسعۀ مطالعات میانمطالعۀ رویکردها و مدل

 ها اتخاذ شده است:ای در دانشگاهرشتهکل، دو مدل برای توسعۀ مطالعات میان

 االدستی است.های کالن و بدر مدل اول، ساختار و بدنۀ اداری و اجرایی وصل به سیاست

در رویکرد دوم، اعتقاد و باوری به ساختار و بدنۀ اجرایی مشخص یا به بیان دیگر جمود ساختاری 

کاررفته در این مدل مبتنی بر روابط غیررسمی است. در این مدل، برگزاری های بهوجود ندارد. رویه

نیاز و به بیان دیگر دهای پیشزمان با کاهش تعداد واحای همرشتههای آموزشی میانها و بستهدوره

شده مدنظر است. اما آنچه در هر دو مدل های درسی شخصی یا فردیهای درسی یا برنامهانعطاف برنامه

های ای کامالً یک موضوع در دورهرشتهای، روشن است آن که توسعۀ مطالعات میانرشتهتوسعۀ میان

 تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری است.

 

 



793        هاای، موانع و بازدارندهای: ملزومات توسعهرشتهمطالعات میان 

 های مختلفای در دانشگاهرشتهها و مفاهیم حاصل از تحلیل مدل میانمقوله   76جدول 

 هاها و مؤلفهشاخص

 مدل اول:

 هارشتهگیری میانتمرکززدایی از آموزش در شکل

 بی، گریفیث، ترومسو(های سوئیس، ساسکس، گریندانشگاه)

 مدل دوم:

 هارشتهگیری میانتمرکزگرایی در آموزش در شکل

 های اتاوا، تسوکوبا، ملبورن، مکس پالنک()دانشگاه

سیستم آموزشی و 

 تأمین مالی

 ای )اتاوا(رشتهایجاد یک معاونت برای پیشبرد میان های سوئیس(تمرکززدایی از سیستم آموزشی )دانشگاه

های های کالن )دانشگاهای در سیاسترشتهگنجاندن ایدۀ میان

 سوئیس(

ای مانند دانشگاه رشتهی خاص میانایجاد فرهنگ نهاد

 یورک و شیکاگو )اتاوا(

های دولتی مربوطه، توسعۀ روابط با ادارات و سازمان های سوئیس(ای )دانشگاهرشتهتهیۀ فهرست مسائل میان

مؤسسات آموزشی و ادارات دولتی و خصوصی در استرالیا 

 المللی )ملبورن(و در سطح بین

ای در رشتهترویج و جذب منابع مالی برای تحقیقات میان های سوئیس(ای )دانشگاهرشتهمطالعات میان ایجاد صندوق حمایت از

محوری دانشگاه شده و مبتنی بر دانشهای شناختهحوزه

 )ملبورن(

ها و تحقیقات و نه کردن دانشگاه در تأمین مالی پروژهسهیم

 های سوئیس(تزریق بودجۀ دولتی به آن )دانشگاه
های دولتی مربوطه، وسعۀ روابط با ادارات و سازمانت

مؤسسات آموزشی و ادارات دولتی و خصوصی و در سطح 

 المللی )ملبورن(بین

ساختار دانشگاهی مبتنی بر مدارس چندموضوعی )ساسکس و 

 بی(گرین

 ایجاد ساختار اداری مناسب )ملبورن(

های درسی نبود دستورالعملی مشخص برای ارتباط میان برنامه

 های تحقیقاتی )روسکیلد(در حوزۀ آموزش با گروه

 ای )ملبورن(رشتهایجاد بدنۀ اداری و اجرایی میان

ایجاد یک بدنه برای ارائۀ راهنمایی و مشورت به مدیر  

 مؤسسۀ اجرایی )ملبورن(

 ای )اتاوا(رشتهمیان مطالعات انتصاب متصدیان و مدیریت برای

 های راهبردی توسعه )اتاوا(از حوزهتعریف دانشگاه 

های پیش و پس از هایی برای دورهاختصاص بودجه

دکتری در دانشگاه، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی با 

 های راهبردی )اتاوا(گیریجهت

دهی به دستاوردهای محققان ایجاد سیستم پاداش

 ای در تحقیقات و نشریات )اتاوا(رشتهمیان

ای با رشتههای میانکردن فعالیتیلپرهیز از ثق

 ساختارهای حاکمیتی نامتناسب )اتاوا(

 های راهبردی )اتاوا(تقویت تحقیقات جدید معطوف به حوزه

سیستم آموزشی و 

 تأمین مالی

اهمیت وجود ساختارهای اجرایی جدید، بودجۀ خاص 

خود، و الگوهای دانشگاهی خارج از حالت متعارف در 

 ای )اتاوا(رشتهنمطالعات میا

ها، صنعت و شورای هایی از سوی دولتاختصاص گرنت

 ای )اتاوا(رشتهبرای مطالعات میان

 دانشگاه معطوف به حل مشکالت )تسوکوبا(تأسیس 

منظور برقراری میان احداث یک دانشگاه از سوی دولت به

 علم و صنعت )تسوکوبا(

 ت )تسوکوبا(دانشگاه معطوف به حل مشکالتأسیس 

منظور برقراری احداث یک دانشگاه از سوی دولت اما به

 میان علم و صنعت )تسوکوبا(
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 هاها و مؤلفهشاخص

 مدل اول:

 هارشتهگیری میانتمرکززدایی از آموزش در شکل

 بی، گریفیث، ترومسو(های سوئیس، ساسکس، گریندانشگاه)

 مدل دوم:

 هارشتهگیری میانتمرکزگرایی در آموزش در شکل

 های اتاوا، تسوکوبا، ملبورن، مکس پالنک()دانشگاه

ترسیم یک مسئله و یک ساختار بزرگ برای حل آن و سپس 

 های کوچک )مکس پالنک(تقسیم آن پروژۀ بزرگ به پروژه

های ای در تعریف پروژهبرخورداری از رویکرد چندرشته

تر راستای قرارگرفتن آن در یک پازل بزرگکوچک و در 

 )مکس پالنک(

 
المللی و فراتر از مرز کشور براساس استفاده از دانش بین 

 محوری )مکس پالنک(مسئله

شیوه تدریس مبتنی 

 گروهی بر کار

دۀ تغییر عادت همکاران به نوع خاصی از بیان گستر های سوئیس(های مختلف )دانشگاههمکاری استادان گروه

 ها )اتاوا(اهداف و توجه به اولویت
ادغام تخصص در یک رشته با کارهای مشترک در میان سایر 

 ها )ساسکس(رشته

های دانشگاهی با یکدیگر و نه اهمیت پیونددادن رشته

 کردن )اتاوا(ایزوله

 محوری )روسکیلد(گروهی و پروژه غلبۀ مفهوم کار

 های سوئیس(بی تدریس )دانشگاهمند ارزیاهای نظامگنجانیدن روش

جای کار در یک حیطۀ تخصصی در آموزش به دانشجویان به

 چند حوزه )ترومسو(

 ایجاد برنامۀ درسی تلفیقی مشترک )ترومسو(

طور کامل در ای بهرشتهمحوری و میاناتخاذ رویکرد موضوع

 سال آخر تحصیلی )ترومسو(

 های سوئیس(آموزش )دانشگاه های جدیدها و روشتشویق شیوه

 همکاری با استادان مهمان خارج از دانشگاه

 های سوئیس(نیاز )دانشگاهجای دروس پیشسمینارهای ادغامی به

های درسی برنامه

 فردی و تخصصی

یالن و التحصای برای فارغرشتههای میانایجاد برنامه مدتهای آموزشی کوتاهدهی سمینارها یا دورهسازمان

 مطالعات پسادکتری

 ها با محققان منفرد دارای بهترین عملکردتقویت رشته ای )روسکیلد(وجود یک ساختار آموزشی تدریجی و مرحله 

 

 ها در مقطع کارشناسی )تسوکوبا(ای رشتهطراحی خوشه های آموزشی )روسکیلد(های تحقیقی در داخل گروهتشکیل تیم

 های درسی فردی و تخصصی )تسوکوبا(ایجاد برنامه ای در برنامۀ درسیرشتهاز دروس میانگنجانیدن تعداد بیشتری 

 حیطه )تسوکوبا(محور در هشت مطالعۀ مسئله بی(محور )گرینایجاد برنامۀ درسی مسئله

 های یادگیری از طریق حل مشکالتکارگاه 

 ساختن واحدهای تحصیلیکردن و منعطفتعمیم فردی

 «ایزمینه»و « مرکب»اد دروس ویژۀ ایج

های محور از سوی هر دانشجو )برنامههای مسئلهانتخاب پروژه

 بی(شده( )گریندرسی شخصی

های درسی در هر دانشکده از سلطۀ بودن برنامهمتفاوت

 ای در هر دانشکده )گریفیث(رشتهرشتگی تا تلفیق کامل میانتک

 های موضوعیو تدریس بسته مدتتدریس واحدهای کوتاه

 نیاز(کاهش دروس پایه )دروس پیش

 

ها یکی رشتههای جهان در مواجهه با میانهای مستخرج از تجربۀ دانشگاه، مدل79و  73در تصاویر 

 ها ارائه شده است.رشتهصورت تمرکزگرا و دیگری تمرکززدا در مواجهه با میانبه
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 هارشتهگیری میانمنظور شکلنظام آموزشی بهتمرکزگرایی در    71تصویر 

 

 
 هارشتهگیری میانمنظور شکلتمرکززدایی در نظام آموزشی به   79تصویر 
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 نظری ادبیات و هامصاحبه از مستخرج مفاهیم ترینمهم بر مروری

های اصلی ها و ادبیات نظری، در راستای پرسشدر این بخش پس از تحلیل محتوای مصاحبه

های پیش روی مطالعات ها و چالشها، معرفی مشوقهای آنای و ویژگیرشتههیت مطالعات میان)ما

ها با صنعت و بازار کار( نُه مدل که ای در ایران و ارتباط آنرشتهای، و وضعیت مطالعات میانرشتهمیان

یکدیگر و استخراج شد که در ادامه آمده است. در آخر نیز پس از ادغام تمامی مفاهیم در 

ای در ایران رشتهنگرفتن گفتمان میانها، مدل نهایی استخراج شد که به شکلگذاشتن آندرارتباط

 اند.ها در ادامه به تفکیک موضوع و سؤال اصلی ارائه شدهاشاره دارد. هریک از مدل

 ایرشتهمیان مطالعات گیریشکل ضرورت -

ها مبتنی بر هشت مفهوم است و این مفاهیم تهرشگیری و توسعۀ میانمضمون فرعی ضرورت شکل

 ای در ادامه آمده است. اند. مدل مکس کیو دیها و هم از ادبیات نظری استخراج شدههم از مصاحبه

 

 
 

 
 ای در نظام دانشگاهیرشتهگیری و توسعۀ مطالعات میانضرورت شکل   71تصویر 
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 ایرشتهانگیری و توسعۀ مطالعات میضرورت شکل   71جدول 

 مفاهیم مفاهیم مضمون اصلی

گیری و توسعۀ ضرورت شکل

 ایرشتهمطالعات میان

 پیچیدگی مسائل دنیای واقعی دنیای پویا و همواره در حال تغییر

 پیچیدگی ذاتی طبیعت و جامعه
های ها و دغدغهپاسخ به نگرانی

 اجتماعی

 های نوینپیشرفت و قدرت فناوری
ی و بحث افزایش آگاهی عموم

 درمورد موضوعات مهم

ای موضوعات ماهیت بینارشته

 امروزی
 های تحقیقاتیحمایت از فعالیت

 ایرشتهمیان ماهیت -

 آمده است. 73ای و چهارده مفهوم به همراه مدل تصویری آن در جدول رشتهمضمون اصلی ماهیت میان

 

 

 
 گاهیای در نظام دانشرشتهماهیت مطالعات میان   79تصویر 
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 ایرشتهمضمون اصلی ماهیت میان   78جدول 

 ایرشتهمیان مطالعات گیریشکل هایمشوق و الزامات -

ها و همچنین مفاهیم حاصل از بخش یکی دیگر از مضامین اصلی که از کدگذاری باز مصاحبه

گیری ها هم بوده است، ملزومات شکلدست آمده و البته یکی از محورهای اصلی مصاحبهنظری به

در نظام دانشگاهی است. در این مضمون، درمجموع شانزده مفهوم وجود دارد که ای رشتهمطالعات میان

 به نمایش درآمده است. 73در تصویر 

 

 

 مفاهیم مفاهیم مضمون اصلی

ماهیت 

 ایرشتهمیان

 محوریمسئله

ای باور دارد تا آنجا که امکان دارد رشتهتفکر میان پذیری:انعطاف

پذیری و باید مانع ایجاد دیوارها شویم. در این رویکرد، انعطاف

 همیت است.تعامل میان افراد بسیار حائز ا

 تقاضامحوری
ای میرا هستند و وجودشان وابسته رشتهمیرایی: مطالعات میان

 روند.ها هم از میان میبه مسائل است. با حل مسائل، آن

 ترعلوم عمومی
ای نیازمند کار گروهی افراد رشتهکار گروهی: مطالعات میان

 صورت تیمی هستند.های مختلف و بهمتفاوت با تخصص

بودن: علت مسائل، دساحتیچن

گوناگون هستند و موضوعات 

 ساحتی نیستند.تک

 نگریجامع

محوریت انسان: انسان )با 

نیازهای چندبعدی( در 

ای رشتهمطالعات میان

 موضوعی کلیدی است.

ای از کثرت به رشتهوحدت در عین کثرت: حرکت مطالعات میان

 وحدت با حفظ مرزهای هویتی در دانش است.

های غییرپذیر: حوزهت

ای حالت دگردیسی رشتهمیان

دارد؛ یعنی بنا به شرایط باید 

 تغییر کنند.

وجود اشتراک موضوعی میان علوم مختلف: در پژوهش و آموزش 

ای، ابتدا باید موضوعی انتخاب شود که اشتراکی رشتهمیان

تواند در حوزۀ معرفتی یا درمورد آن وجود دارد. این اشتراک می

ردی باشد )یعنی نیازهای روز جامعه باشد( و دوم در حوزۀ کارب

 روش باشد. عنصر سوم انسان است.

پویایی: عمر مطالعات 

ای کوتاه است. بسیار رشتهمیان

دینامیک و پویا هستند و 

 گیرند.براساس نیاز شکل می

ای رشتهنداشتن وابستگی به ساختار عینی: مطالعات میان

 زیکی مشخص نیستند.نیازمند یک ساختار فی
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 ایرشتهگیری مطالعات میانمضمون اصلی ملزومات و عوامل مؤثر در شکل   73جدول 

 مفهوم مفهوم مضمون اصلی

گیری ملزومات شکل

 ایرشتهمیانمطالعات 

جود سؤاالتی ماهیتاً ووجود پرسش: 

 گیریپیچیده و چندبعدی برای شکل

مندی و ورود عالقه دانشجویان متقاضی:

 های مختلفها و رشتهدانشجویان در حوزه

های کالسیک در حل ناتوانی رشته

 مسائل پیچیده:

های کالسیک و مادر در حل نارسایی رشته

های کدام از آن رشتهمسائل جامعه: هیچ

ک(، توانمندی مطالعات مادر )کالسی

ها رشتهای را ندارند و در میانرشتهمیان

 توانمندی جدیدی ایجاد شده است.

های آموزشی منعطف و وجود برنامه

کارآمد در آموزش مطالعات 

 :ایرشتهمیان

ای مبتنی بر رشتهمطالعات میان

باید نوعی حالت  واقعیات جامعه:

وبرگشت میان نیازهای جامعه و رفت

ای شکل رشتههیمی که در حوزۀ میانمفا

 گیرد، وجود داشته باشد.می

وجود بستری دوستانه و غیررسمی )در 

 ها(روابط میان اعضای دانشکده

ها در تأسیس عدم تقلید دانشگاه

ممکن است  برای مثال های مشابهرشته

خاصی شکل  برای مقطع و نیاز یک رشته

ۀ اما الزم نیست این رشته در هم بگیرد،

 های دیگر هم اجرا شود.دانشگاه

 وابستگی و ارتباط با صنعت

تغییرپذیربودن اعضای گروه 

علت موقتی و پویابودن : بهایرشتهمیان

ای، اعضای گروه نیز رشتهمطالعات میان

موقتی و پویا هستند و براساس نیازهای 

 کنند.ای تغییر میرشتهمیان

 الزمهای وجود بستر فرهنگی و زیرساخت

ای از رشتهبرخورداری استادان میان

 ایرشتهمیان در آموزش دانش چندبعدی

 یا تدریس مشترک

های کالن تمایل به وجود سیاست

 رشتهمطالعات میان
 های مناسب دانشگاهگذاریسیاست

 ایرشتهتعریف موضوعات میان قوانین همکاری و امتیازبندی کار گروهی

 ن بودجهتأمی فرهنگ کار گروهی
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 ایرشتهگیری مطالعات میانها برای شکلالزامات و مشوق   74تصویر 

 ایرشتهمیان مطالعات توسعۀ هایمشوق و الزامات -

های موجود نیز دارای دو مؤلفه هستند که در زمینۀ انتظارات حوزۀ آکادمیکی و نقش مشوق

طور که در مفهوم را دربردارند. همان 39کنند و درمجموع سازمانی نقش ایفا می -بسترهای فرهنگی

 ها آمده است، دو مضمون فرعی وجود دارد:مدل زیر دربارۀ الزامات و مشوق

. انتظارات آکادمیک با مفاهیمی مانند وجود محیط صمیمی در دانشگاه، ورود و گردش مدیریتی، 7

گفتمان آکادمیک های تخصصی، ورود دانشجویان به وقت، آموزش واژهعلمی تماموجود هیئت

ای رشتهای توسط دانشجویان، برخورداری استادان میانرشتههای میانرشتۀ خود، کسب کمک

علمی مجرب کارگیری هیئتسازی مدیریت تغییر در آموزش عالی، بهاز دانش چندبعدی، آماده

 اندیشی و گردهمایی، عالقه به رشتۀ تخصصی.و متعهد، ایجاد هم

مداری، وجود راهبردی محوری و مسئلهسازمانی، با مفاهیمی مانند ایده-گی. نقش بسترهای فرهن3

ای، وجود برنامۀ کارآمد آموزشی، وجود بستری رشتهمدت، ایجاد فرصت برای بحث میانطوالنی

دهی، وجود بستر فرهنگی و زیرساخت الزم، تغییرپذیری در غیررسمی، ایجاد سازمان پاداش

ای رشتهگذاری میانها، ارزشاهمیت به زبان و اصطالحات فنی رشته ای،رشتهاعضای گروه میان
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در محیط سازمانی، وجود مسائل پیچیده و چندبعدی، بازبینی نیاز جامعه و مفاهیم 

 ای ارتباط دارد.رشتهمیان

های توسعۀ گیری و الزامات و مشوقهای شکلباید ذکر کرد که این دو مدل یعنی الزامات و مشوق

 ای تقریباً به مفاهیم مشابهی اشاره دارند، اما در اینجا بهتر است که از هم جدا دیده شوند.شتهرمیان

 

 
 ایرشتهگیری و توسعۀ مطالعات میانها در شکلالزامات و مشوق   71تصویر 
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 ایرشتهمیان مطالعات مشکالت و موانع مدل -

های مصاحبه و مفاهیم ای از خالل یافتهرشتهدر ادامه به بررسی موانع و مشکالت مطالعات میان

ای رشتهمستخرج از ادبیات نظری خواهیم پرداخت. مضمون اصلی موانع و مشکالت توسعۀ مطالعات میان

های کالسیک، موانع ناشی از بازیگران دانشگاهی، شامل پنج مضمون فرعی )شامل غلبۀ ماهیت رشته

 مفهوم است. 31نیز نبود بستر قانونی مناسب( و  ای و سازمانی واجتماعی، حرفه-موانع فرهنگی

 
 ای در نظام دانشگاهیرشتهمضمون اصلی موانع توسعۀ مطالعات میان   10جدول 

 مفاهیم مضمون فرعی مضمون اصلی

 

 

موانع توسعۀ 

ای رشتهمیان

ها در دانشگاه

 در حال حاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موانع توسعۀ 

مطالعات 

ای رشتهمیان

موانع فردی ناشی 

از بازیگران 

دانشگاهی 

)اعضای 

علمی و هیئت

 دانشجویان(

 ایرشتهعلمی در مواجهه با مطالعات میانناآگاهانه: مقاومت اعضای هیئت مقاومت
 علمی از دانش چندبعدی و کارآمددانش اندک استادان: برخوردارنبودن اعضای هیئت

التحصیالن های دانشجویان با نیاز بازار: توقع دانشجویان و فارغیینداشتن تواناانطباق

هایشان نیست؛ یعنی داشتن مدرک در یک دانشگاهی از بازار کار منطبق با توانایی

 معنای برخورداری از دانش کاربردی و منطبق با نیاز بازار کار نیست.رشته به

 نبود بستر قانونی

 ایهای چندرشتهات مالی متناسب برای توسعۀ پژوهشهای قانونی و مقررنبود مشوق

 ها در عملنکردن از آنوجود مقررات تبادل دانشجو ولی استفاده

 ها در عملنکردن از آنهای منعطف اما استفادهریزیوجود پتانسیل قانونی برنامه

(: در ایران ایرشتهمحوری در مطالعات میاننبود تعریف مشخص )نبود توجه به مسئله

ای استفاده رشتهشوند و از مسئله برای مطالعات میاندرگیر مسائل تعریفی می

 کنند.نمی

-موانع فرهنگی

 اجتماعی

جای آنکه به حل کالن اش را از دست داده و بهدانشگاه وجه قداست علمی

 پردازانه بپردازد، به افزایش درآمد تمایل دارد.های بسیار خیالپروژه

 ایط فرهنگ رشتهتسل

 ایانتظارات رشته

 گریزیمشارکت

 باورهای آکادمیک

بودن و ها از غرب و درنتیجه نامناسبرشتهبودن: تقلید در تأسیس میانتقلیدی

 هاغیرماندگاربودن آن

اتخاذ راهبرد تجاری از سوی دانشگاه: تمایل دانشگاه به بخش بازار و جذب 

 دن به مراکز تجاریشنقدینگی و تبدیل

ها: بسیاری از ای در دانشگاهرشتههای کالسیک بر مطالعات میانغلبۀ رشته
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ها در دانشگاه

 در حال حاضر

 ای است.رشتهمشکالت ما در ایران به دلیل نبود مطالعات میان

 رغم وجود این ایده از گذشته تاکنونای مؤثر و کارا علیرشتهنگرفتن گفتمان میانشکل

 ایموانع حرفه

ها به رشتهها: در خارج از کشور، میانرشتهگیری میانندادن به نیاز در شکلاولویت

 گیرند.کم مفاهیم شکل میشوند و برای پاسخگویی به آن، کمدنبال یک نیاز آغاز می

 وجود ارزیابی غیرعلمی

 خودبرتربینی

 تجربگیبی

 بازار کار و اشتغال

ای بین دو رشتهای حاضر: غالباً مطالعات میانتهرشنبودن مطالعات میانکاربردی

 شود.یا چند رشته به نتایج کاربردی منجر نمی

 موانع سازمانی

 بوروکراتیک اداری

 موانع مدیریتی

 نبود استقالل مالی

 بریبری و زمانهزینه
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 ایرشتهگیری و توسعۀ مطالعات میانها در شکلموانع و چالش   76تصویر 
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ها و بخش هایی که از مصاحبهمشخص است، تمامی موانع و چالش 71طور که در تصویر همان

اجتماعی، سازمانی و -ای، فرهنگیآمده براساس پنج مضمون فرعی موانع فردی، حرفهدستنظری به

 اند از:های موانع و مشکالت عبارتآمده است. مقولهدستنبود بستر قانونی به

ای، شود: تسلط فرهنگ رشتهجتماعی: این موانع خود به چهار دسته تقسیم میا-. موانع فرهنگی7

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

ای، وجود زبان متفاوت، نبود توان به عواملی مانند نبود ساختار رشتهآکادمیک وجود دارد می

ای کالسیک، دشواری تعامل ماهیت نظام دانشگاهی، غلبۀ ماهیت رشتهای، رشتهگفتمان میان

 ها اشاره داشت.رشتهها، ارتباط نامناسب میان همکاران و برنامۀ میانرشتهها و میانمیان رشته

اند از: وجود ارزیابی غیرعلمی، ای: این موانع دارای چهار مؤلفه است که عبارت. موانع حرفه3

توان به عواملی تجربگی، بازار کار و اشتغال. از موانع بازار کار و اشتغال میخودبرتربینی، بی

نظیر نبود استقالل و رقابت کافی، نبود جایگاه مناسب در بازار کار، نبود ضمانت شغلی و 

 استقبال کمتر کارفرمایان اشاره کرد.

موانع مدیریتی، نبود استقالل  . موانع سازمانی: این موانع شامل موانعی از قبیل بوروکراتیک اداری،9

 بری است.بری و زمانمالی، موانع هزینه

 . موانع فردی.3

 .. نبود بستر قانونی3

هاست و بقیۀ مضامین فرعی در ها از مصاحبهموانع فردی و نبود بستر قانونی حاصل استخراج مقوله

جود داشت، صالح بر این بود های فرعی وادبیات نظری آمده است. اگرچه امکان ادغام برخی از مضمون

ها و بخش نظری، جدا از یکدیگر بیان شوند تا خواننده تصویری از که مضامین مستخرج از مصاحبه

 دست آورد.شوندگان را بهشده از سوی مصاحبههای بیانوضعیت مشکالت و چالش

 بازار و دانشگاهی نظام رابطۀ -

آمده دستهای بهین پژوهش و براساس مصاحبهرابطۀ میان دانشگاه و بازار مضمون اصلی در ا

بنیان، نقاط قوت های دانشاند از: کارآفرینی شرکتمشتمل بر چهار مضمون فرعی است که عبارت

ای و رشتههای توسعۀ میانهای دانشگاه در اتصال به بازار و راهبرددانشگاه در اتصال به بازار، ضعف

شود که کامالً مبتنی بر مفهوم می 31مضمون فرعی مشتمل بر  3اتصال با بازار است. درمجموع این 

ترین علت زیادبودن مفاهیم و سختی در ترسیم مدل، مهمها است. در مدل زیر بهتحلیل مصاحبه

های توسعۀ رابطۀ دانشگاه مفاهیم در مدل به تصویر کشیده شده است. همچنین مضمون فرعی راهبرد

 ، در مدلی جداگانه آمده است.علت اهمیتی که داردو بازار به
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 رابطۀ دانشگاه و بازار   17جدول 

 ودانشگاه  ۀطراب

 بازار

کارآفرینی 

های شرکت

 بنیاندانش

صورت استفاده از پتانسیل کارآموزی: استفاده از پتانسیل دانشجویان به

 ای حاضر در پارک علم و فناوریرشتههای میانکارآموز در شرکت

دانش آکادمیک دانشجویان محور: پیونددهی میان های مسئلهپروژه

 محور در بازار کارهای مسئلهبا پروژه

 هاوسقم روشایجاد بستر مناسب برای مناظره و سنجش صحت

 مرحلۀ شرکت، مبتنی بر نیاز بازاربهاهمیت گسترش مرحله

 رشتگیرشتگی به میانحرکت از تک

نقاط قوت 

دانشگاه در اتصال 

 به بازار

سازی: دانشگاه باید دارای بخش باشد که با ریوجود کمیتۀ تجا

های خالقانۀ علمی را به بازار پیوند بزند. این سازی، ایدههدف تجاری

سازی باشد. فعاالن نخبۀ تواند کمیتۀ تجاریبخش واسط می

های نو و محصوالت خالقانۀ ذهن اقتصادی به آنجا بیایند و از ایده

 ه کاال و محصول تبدیل کنند.ها را بدانشگاهیان استفاده، و آن

وجود اعتماد و روابط صمیمانه میان اعضای گروه اولیه در 

 ایرشتههای میانگیری شرکتشکل

دانش و تجربۀ استادان: برخورداری از تجربیات مربوط به حوزۀ 

 آکادمیک و بازار کار

های علمی از سوی ها: حمایت از ایدهحمایت و تأمین مالی پروژه

های دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری، ناآشنایی طراحان برنامه

 های مورد نیاز در بازاروکار و مهارتآموزشی با فضای کسب

گیری تعامالت کاری و منظور شکلاعتبار دانشگاه، اولین گام به

 علمی و بسترسازی برای نفوذ به عرصۀ کار و بازار

 هاها در دانشگاهمیان دانشجویان و شرکتهای معرفی و اتصال وجود حلقه  

ها تا پانزده سال دهی شرکتها: پتانسیل جایدهی به شرکتمکان

 در پارک علم و فناوری تا بتوانند از موانع رها شوند.

 هاهای تحصیلی در پارکشرکت با تنوع رشته 793وجود دانش و تجربۀ 

 های آموزشیروزنبودن دانش استادان طراح برنامهبه 

های آموزشی با های درسی نامناسب: ناآشنایی طراحان برنامهبرنامه

 روز و مورد نیاز بازار کارافزارها و مباحث بهنرم

 ماندۀ صنعت در ایرانفاصلۀ میان دانش تولیدشده در دانشگاه با نیاز عقب

در ای با آیندۀ شغلی که لزوماً رشتهناآشنایی دانشجویان میان

ها برای حل مسائل و ورود به بازار کار دانشگاه نیست، بلکه آن

 شوند.تربیت می

های بنیادی و کاربردی: استادان لزوم درگیربودن استادان در پژوهش 

شان دارای تحقیقات های مطالعاتیعلمی باید براساس حوزههیئت
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 بنیادین باشند و دانشجویان را در بخشی از کار دخیل کنند.

 

نقاط ضعف 

دانشگاه در اتصال 

 بازار هب

ای دانشگاه و های نادرست مدیریتی و ادارۀ جزیرهوجود سیاست

 بازار در سطح کالن:

جدایی نگرش به حوزۀ نیازها از سوی دانشگاه و صنعت، یعنی 

 روند.هرکدام راه خود را می

اعتمادی صنعت به کار ها در مقابل صنعت و بیدانشگاهمقاومت 

 نشدهدانشجویی و آزمون

 ها برای همکاری با یکدیگرمقاومت رشته

منظور ایجاد فضای مشترک برای نبود بستر و زیرساخت مناسب به

 هاها و شرکتها و اطالعات میان دانشگاهگذاشتن ایدهاشتراکبه

 بنیانهای دانشدانشگاهی با شرکتارتباط اندک استادان 

 مقاومت استادان قدیمی در برابر رویکردهای نوین

ضعف دانشگاه در نداشتن استقالل مالی و حاکمیتی: وقتی دانشگاه 

تواند حاکمیت مالکیت و مدیریت استقالل مالی داشته باشد می

 مالی را برای خودش تعریف کند.

 بازار و دانشگاه اتصال هایراهبرد -

های علم پژوه، هم با رؤسای پارکهای دانشاز آنجا که در این پژوهش، هم با مدیران عامل شرکت

های کاربردی مصاحبه صورت و فناوری دانشگاه تهران و صنعتی شریف و هم با رئیس دفتر پژوهش

آمده است.  33دست آمد که در جدول انشگاه و بازار بهگرفت، چندین راهبرد برای تقویت رابطۀ میان د

 این مضمون دارای هشت مفهوم است.
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 بازار رابطۀ دانشگاه و   71تصویر 
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 های توسعۀ رابطۀ بازار و صنعتراهبرد   11جدول 

های راهبرد

توسعۀ مطالعات 

ای و رشتهمیان

 اتصال به بازار

قع در بنیان و واهای دانشکردن و تقویت طرح کارآموزی دانشجویان از طریق شرکتفعال

 های علم و فناوریپارک

 هاها برای آنبه دانشجویان همراه با کار در شرکتآموزش 

های استارتاپی چه دانشجویی چه غیردانشجویی ها گروهها به استودیوهایی که در آنتبدیل شرکت

 های جدیدی را ارائه دهند.ها کار کنند و ایدههای قبلی شرکتوارد شوند، روی طرح

 هاهای مختلف از سوی شرکتهای جدید با معرفی دانشجویان به سازمانق ایدهتشوی

 هارشتههای درسی میانها از صنعت در تنظیم برنامهگرفتن دانشگاهمشاوره

داشتن یک برنامۀ فنی متناسب با نیاز صنعت و دانش در دانشگاه )یعنی حتی صنایعی که 

 شود(ناسب با دانش دانشگاه میشود یا خط تولیدها هم متخریداری می

 ها برساندایجاد دفاتر ارتباط با صنعت که صدای مشتری را به دانشگاه

های الزم هایی که ایدۀ موفقی دارند، منابع مالی درنظر گرفته شود و آموزشبرای استارتاپ

ها بتوانند های آنها داده شود تا با کمک منتورها و راهنماییوکار و حقوقی هم به آنکسب

 به محصول برسند.

 

 
 های توسعۀ رابطۀ دانشگاه و بازارراهبرد   78تصویر 
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 پژوهش نهایی مدل -

 77مضمون اصلی،  1مدل،  3های پژوهش، در راستای تحقق اهداف تحقیق حاضر، در بخش یافته

های اصلی جدول و مدل ک هریک از مضمونمفهوم استخراج شد. در باال به تفکی 733مضمون فرعی و 

ها و همچنین توان گفت تحلیل مضمونی مصاحبهتصویری هریک ترسیم شده است. درمجموع می

 ادبیات نظری تحقیق به ترسیم مدل نهایی پژوهش منجر شد که در ادامه آمده است.

 

 
 مدل نهایی اول   73تصویر 
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اصلی در این تحلیل استخراج شده است. اما در راستای فقط با در ارتباط قراردادن مضامین  37مدل 

ای در این تحقیق، تمامی مفاهیم با هم درنظر گرفته شدند، اصالح و استخراج مفهوم محوری و هسته

ای در رشتهنگرفتن گفتمان میاندست آمد که به شکلبه 33ادغام شدند و تعدیل یافتند. درنهایت مدل 

 مفهوم تشکیل شده است. 71مضمون اصلی و  1این هسته از  نظام دانشگاهی اشاره دارد.

 

 
مدل نهایی دوم   10تصویر 



 

 

 

 

 

 

 فصل ششم
 گیری پژوهشنتیجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هابندی یافتهجمع -

 و

 های مهممروری بر راهبرد -

 



 



 

 

 

 گیرینتیجه و بندیجمع

همواره عالوه بر حفظ های جامع در ایران، ترین دانشگاهعنوان یکی از قدیمیدانشگاه تهران به

های پیشرو در نظام دانشگاهی ایران نیز بوده است. یکی ها، دارای ایدهجایگاه برتر خود در میان دانشگاه

ای و چیستی و چگونگی رشتههای نوین در نظام دانشگاهی ایران، ایده و مفهوم مطالعات میاناز ایده

های جهانی در ای نیز به دغدغهرشتهطالعات میاناندازی و توسعۀ مهاست. ضرورت راهاندازی آنراه

ها توان تنها با داشتن دانش تخصصی در یک حوزه به آنگردد که دیگر نمیمواجهه با مسائلی بازمی

اندازی ها و مراکز پژوهشی پیشرفتۀ دنیا با ایجاد و راهای که موجب شده است دانشگاهپاسخ داد. دغدغه

وجوی راهی برای مقابله با آثار منفی ای، در جسترشتهو نهادهای میان هامراکز پژوهشی و برنامه

ای بهتر، با یکدیگر به های تخصصی خود را تا حصول نتیجهای باشند و دانشرشتههای سنتی تکتالش

ها موجب شد تا پردیس رشتهدادن و توسعۀ میاناشتراک بگذارند. این دغدغۀ دانشگاه تهران در شکل

ها در نظام دانشگاهی شود؛ رشتهنشگاه تهران، مأمور مطالعه و ارائۀ گزارشی از وضعیت میانالبرز دا

بنابراین این گزارش تحت نظارت پردیس البرز دانشگاه تهران به ریاست جناب آقای دکتر نوربخش، در 

 آغاز شد تا به چندین پرسش مهم پاسخ دهد: 7931اسفندماه سال 

ای و هایی دارد؟ تفاوت آن با مطالعات چندرشتهت و چه شاخصای چیسرشتهمطالعۀ میان -

 ای چیست؟فرارشته

 اند؟اند و عمل کردهگرفتههای معتبر دنیا چگونه شکلای در تجارب دانشگاهرشتهمطالعات میان -

 ای در نظام دانشگاهی چیست؟رشتهگیری و توسعۀ مطالعات میانهای شکلملزومات و مشوق -

 اند؟ها کدامرشتهگیری و توسعۀ میانای شکلهموانع و چالش -

 شود؟ها چگونه ممکن میرشتهرابطۀ دانشگاه و بازار کار از طریق میان -

های دیگر منظور پاسخ به این سؤاالت، عالوه بر مروری وسیع بر ادبیات نظری و تجارب دانشگاهبه

اند از: استادان و انجام گرفت که عبارتای رشتهدر جهان، سی مصاحبه با طیفی از بازیگران عرصۀ میان

های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت های مختلف دانشگاهعلمی دانشکدهاعضای هیئت

ای، اعضای بدنۀ اجرایی و آموزشی دانشگاه، بدنۀ رشتههای میانمدرس، شهید بهشتی، رؤسای دانشکده

های علم و فناوری های کاربردی و رؤسای پارکپژوهش ارتباطی میان دانشگاه و بازار مانند رئیس دفتر

بنیان ساکن در پارک و محققان خارج های دانشدانشگاه تهران و صنعتی شریف، مدیران عامل شرکت

شدن و کدگذاری باز، با تکنیک تحلیل مضمون بررسی شدند ها پس از مکتوباز دانشگاه. متن مصاحبه

افزار کیفی ها، از نرممنظور ترسیم بخشی از مدل. در این راستا، بههایی برای هریک استخراج شدو مدل
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 77مضمون اصلی،  1مدل،  3مصاحبه، درمجموع  93ای استفاده شد. از مجموع  مکس کیو دی

 مفهوم استخراج شد. 733مضمون فرعی و 

 های کشور و همچنین ایدۀ مطالعاتمنظور استخراج اولویتدر بخش دیگری از گزارش، به
گذاران بوده است یا خیر(، ای )اینکه آیا این ایده در اسناد علم و فناوری مورد نظر سیاسترشتهمیان

های اقتصاد ، نقشۀ جامع علمی کشور، سیاست7333انداز متون و اسناد باالدستی شامل سند چشم
ایج این تحلیل در های ابالغی رهبری در حوزۀ علم و فناوری تحلیل محتوا شدند و نتمقاومتی و سیاست

 طور مشروح ذکر شد.فصل سوم به
 ای )فصول اول، دوم و سوم( باید گفت:رشتهدر پاسخ سؤاالت اول و دوم درمورد چیستی مطالعات میان

ای با تمرکز بر یک موضوع خاص و بنیادی که غالباً دارای ماهیتی پیچیده و رشتههای میانپژوهش»
های متعددی به کمک بیایند و شود رشتهها سبب میهیت پیچیدۀ پرسششوند. ماچندبعدی است، آغاز می

مثابۀ وجود رشته بهتوان گفت میانای خاص باشد. درواقع میدیدگاه حاصل فراتر از یک دیدگاه و رشته
فرد( است. شناسی )تا حصول روشی واحد و منحصربهها و دارای رویکرد تکثرگرایی در روشطیفی از مشورت

 «ها است.ها با چندرشتهسازی است که غالباً وجه تمایز آنای نیز یکپارچهرشتههای میانوهشهدف پژ
ای با سایر اصطالحات نزدیک نیز در فصل دوم مرور شد، رشتههای مطالعات میانتمایزها و شباهت
اگرچه  ای با ادبیات نظری منطبق است.رشتهشوندگان در تعریف مطالعات میاناما ذهنیت مصاحبه

ها مانند رشتههای مهم میانای، خوب شناخته نشده، ویژگیای و چندرشتهرشتهتمایز بین میان
بودن مبتنی بر کار گروهی و پذیری، تقاضامحوری، میرایی و موقتیمحوری، انعطافمسئله

ی توجه آن است که چند ویژگبودن در نظرات متخصصان هم وجود دارد. حال نکتۀ قابلچندساحتی

اش به مسائل کشور از نظر پاسخگویان، بودن و وابستگیای مانند میرا و موقتیرشتهمهم مطالعات میان
های متعددی امروزه در نظام دانشگاهی کشور شود. درواقع رشتهها رعایت نمیرشتهدر تعریف میان

تی و بدنۀ فیزیکی برای آیند و پس از آنکه ساختار حاکمیوجود میوجود دارد که مبتنی بر یک نیاز به
شان را با بازار شوند و ارتباط و پویاییمثابۀ یک رشتۀ کالسیک ماندگار میها تصویب شده، دیگر بهآن

هایی که در نظام دانشگاهی و براساس نظر و رشتهدهند. به بیان دیگر، میانکار و صنعت از دست می
شوند )مانند در اولویت قرارنگرفتن تصویب نمی دلیلگیرند، یا بههای آموزشی شکل میدیدگاه گروه

رشته توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم( یا میان 333تجربۀ طراحی بیش از 
یابند و حتی علمی دائمی، ماندگاری میآوردن چارت سازمانی و هیئتدستاگر تصویب شوند، پس از به

دهند. موضوع دیگر، ایجاد نوعی طه، پویایی خود را از دست میشدن اولویت و نیاز مربوپس از برطرف

هاست. حال آنکه فرهنگ کار رشتههای مختلف تا حصول میانوحدت در عین کثرت در میان رشته
گروهی و قوانین همکاری مشترک در نظام دانشگاهی همچنان دچار مشکل است و این امر خود موجب 

 شود.میای رشتهنگرفتن گفتمان میانشکل
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ها در تجربۀ ده دانشگاه در جهان نیز که به روش رشتهپاسخ به سؤال دوم و مرور تجربۀ میان

ها را در نظام رشتهتوان دو مدل نهایی از توسعۀ میانطورکلی میدهد بهای انجام شد نشان میکتابخانه

 و دیگری تمرکززدا. دانشگاهی جهانی مالحظه کرد: اول مدل مبتنی بر نظام دانشگاهی تمرکزگرا

که در ها رشتهدهی و توسعۀ میانمدل تمرکززدایی از سیستم آموزشی برای شکلدر 

بی، روسکیلد و ترومسو وجود دارد، اگرچه بدنۀ فیزیکی و های سوئیس، ساسکس، گرینتجربۀ دانشگاه

نده شده و فهرستی های کالن گنجارشته در سیاستای وجود ندارد، ایدۀ میانرشتهساختار معین میان

ای کشور تنظیم شده است. در این راستا، صندوقی برای حمایت از رشتهاز مسائل راهبردی و میان

ها وجود دارد و استقالل دانشگاه از دولت موجب شده تا خود دانشگاه هم در تأمین مالی رشتهمیان

های صی برای ارتباط میان برنامهها و تحقیقات سهیم باشد. در این مدل، اگرچه دستورالعمل مشخپروژه

های مختلف با یکدیگر های تحقیقاتی وجود ندارد، استادان گروهدرسی در حوزۀ آموزش با گروه

های درسی محوری حائز اهمیت است. برنامههمکاری مشترک دارند و مفهوم کار گروهی و پروژه

یک حیطۀ تخصصی در چند حوزه است جای کار در ای تنظیم شده که آموزش به دانشجویان بهگونهبه

گیری از استادان دانشگاه، از و بدین شکل، برنامۀ درسی تلفیقی و مشترک است. همچنین عالوه بر بهره

جای دروس شود و سمینارهای ادغامی بهمهمانان و مشاورانی از خارج از دانشگاه نیز استفاده می

شود. در برنامۀ درسی، تعداد بیشتری از دروس میمدت برگزار های آموزشی کوتاهنیاز یا دورهپیش

محور های مسئلهشود تا به انتخاب پروژهای گنجانده شده و به دانشجویان این اجازه داده میرشتهمیان

 شده( بپردازند.های درسی فردی)برنامه

دنۀ ، غالباً یک بخش اداری و بهارشتهمدل نظام دانشگاهی تمرکزگرا برای گسترش میان در

شود، مانند تجربۀ دانشگاه اتاوا یا ملبورن. در اینجا هم به ها درنظر گرفته میرشتهاجرایی برای میان

شود. همچنین تالش بر آن است تا جذب های درسی فردی و تخصصی اهمیت داده میایجاد برنامه

شده نیز راحیای از صنعت انجام پذیرد. در خود سیستم طرشتهمنابع مالی برای تحقیقات میان

ها دارای بدنۀ رشتهشود. در این مدل، اگرچه میانای درنظر گرفته میرشتههایی برای بخش میانبودجه

شود. از سوی دیگر، تالش بر حاکمیتی هستند، اما از ایجاد بدنۀ اداری گسترده و پیچیده جلوگیری می

های ی راهبردی، مطالعات و آموزشهاآن است تا با تعریف و تقویت تحقیقات جدید معطوف به حوزه

ای نیز معطوف به مسئلۀ طراحی شوند. تجربۀ مشابه در ژاپن در دانشگاه تسوکوبا تجلی یافته رشتهمیان

شود. مدل مؤسسات تحقیقاتی مکس پالنک نیز نشانگر وجود اش از سوی دولت تأمین میکه بودجه

 .محور در شهرهای مختلف استهای حاکمیتی موضوعبدنه

در پاسخ به سؤال سوم، فصل سوم گزارش تهیه شد و به مطالعۀ اسناد باالدستی )نقشۀ جامع علمی 

های اقتصاد مقاومتی، بخش علم و فناوری سند توسعۀ ششم، ، سیاست7333انداز کشور، سند چشم
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این متون هایی در نامۀ دانشگاه تهران( اختصاص یافت. تحلیل محتوای قوانین نشان داد که ویژگیآیین

محوری و تقاضامحوری، عرضه ای وجود دارد، مانند تضارب و تبادل افکار، ترکیبرشتهمطابق با ایدۀ میان

های ها و مشاغل، تناسب میان رشتههای معطوف به حل مسئله، ارتباط میان رشتهایدۀ پژوهش

حل مسائل داخلی، توسعۀ دانشگاهی و نیازهای بازار کار داخلی و خارجی، تناسب میان تولید علوم و 

ای آگاه است، اما رشتهمندی از رویکرد میانگذار نیز به اهمیت بهرهکارآفرینی و غیره؛ بنابراین قانون

هایی های آن یکسان نیست؛ برای مثال، ویژگیگذار بر این مفاهیم و ویژگیمیزان اصرار و تأکید قانون

بنیان و اقتصاد مقاومتی هرکدام دو ت و دانش دانشمانند علوم معطوف به حل مسئله، اهمیت محصوال

بار یا به بیان دیگر در دو سند تکرار شده، اما باقی مفاهیم، یک بار و در یکی از اسناد مورد مطالعه وجود 

ها داشته است، گذار تأکید بیشتری بر آناند که قانونهایی هم بودهداشته است. ولی برای مثال، اولویت

ها از یک تردید، تکرار این ویژگیسازی علوم که در چندین سند بر آن تأکید شده است. بیمانند اسالمی

دهد و از سوی دیگر ارادۀ سیاسی نسبت به تحقق آن را به تصویر های کشور را نشان میسو اولویت

ارند. میزان نگری با دیگری تفاوت دکشد. هریک از این اسناد باالدستی، از منظر اجرایی و میزان جامعمی

 دهد.ها را نشان میها در اسناد متعدد، نزدیکی تحقق آنرشتهتکرار و تداوم این مفاهیم مرتبط با میان

را برای خود ترسیم کرده و اهداف خود را در آن بیان داشته  7333انداز دانشگاه تهران هم چشم

ترین رکن آن یعنی ها و مهمهرشتیک از ارکان میاندهد که هیچاست. مروری بر آن نیز نشان می

های مهم در گذار نبوده است. این موضوع یکی از چالشاش با بازار کار و صنعت، در نظر قانونرابطه

ها هم بارها به برقرارنشدن هاست. البته باید افزود که در مصاحبهها و عملکرد مثبت آنرشتهتحقق میان

 ست.ارتباط میان دانشگاه و صنعت اشاره شده ا

دهد، ها را نشان میرشتهگیری میانهای شکلهمچنین در پاسخ به سؤالی که الزامات و مشوق

ها دو مضمون فرعی وجود دارد: مضمون استخراج شدند. درمورد الزامات و مشوق 71و  73های مدل

دیریتی، اول: انتظارات آکادمیک )با مفاهیمی مانند وجود محیطی صمیمی در دانشگاه، ورود و گردش م

های تخصصی، ورود دانشجویان به گفتمان آکادمیک وقت، آموزش واژهعلمی تمامحضور اعضای هیئت

ای از دانش رشتهای توسط دانشجویان، برخورداری استادان میانرشتههای میانرشتۀ خود، کسب کمک

ب و متعهد، ایجاد علمی مجرکارگیری هیئتسازی مدیریت تغییر در آموزش عالی، بهچندبعدی، آماده

سازمانی )با -اندیشی و گردهمایی، عالقه به رشتۀ تخصصی( و مضمون دوم: نقش بسترهای فرهنگیهم

مدت، ایجاد فرصت برای بحث مداری، وجود راهبرد طوالنیمحوری و مسئلهمفاهیمی نظیر ایده

دهی، وجود زمان پاداشای، وجود برنامۀ آموزشی کارآمد، وجود بستری غیررسمی، ایجاد سارشتهمیان

ای، اهمیت به زبان و اصطالحات رشتهبستر فرهنگی و زیرساخت الزم، تغییرپذیری در اعضای تیم میان

 ای در محیط سازمانی(.رشتهگذاری میانها، و ارزشفنی رشته
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ای آن در هها نیز توجه داشته و یافتهرشتهگیری و توسعۀ میانهای شکلها و آسیباین مطالعه به چالش

ای، فردی، سازمانی و نبود اجتماعی، حرفه-به نمایش درآمده است. این محور در پنج بعد فرهنگی 33تصویر 

هم ناپذیر دانست و علت آنتوان اجتناباجتماعی را می-بستر قانونی نشان داده شده است. موانع فرهنگی

های ای است. از آنجا که در پژوهششتهردرگیرشدن تعدادی از افراد در فرایند آموزش یا پژوهش میان

شوند، این ها و مفاهیم و همچنین ابزارهای چندین رشته با یکدیگر تلفیق میای، اغلب روشرشتهمیان

 وجود آورد.تواند درک نتایج را برای کاربران دشوار سازد و اختالفات و مشکالتی را بهتلفیق می

توان گفت که با توسعه و گسترش ای میرشتهات میانهای سازمانی مطالعدر بعد موانع و آسیب

با توجه به نبود  -ارتباط و نامنسجم ای در آموزش عالی، مدیریت یک مجموعۀ کمرشتهمطالعات میان

دشوار است و بدون داشتن یک بدنۀ اجرایی و اداری واحد،  -ای و فرهنگ کار گروهی رشتهگفتمان میان

حال، این مسیری نیست که نظام دانشگاهی ایران برای اولین بار از آن د. بااینشوپیچیده و دشوارتر هم می

تر این مسیر را های دیگر نیز وجود دارد و پیشگامانی هستند که پیشعبور کند. تجارب متعددی از دانشگاه

کار دشواری  هاهای آنکردن رویهها و اختصاصیگرفتن از تجارب سایر دانشگاهاند؛ بنابراین بهرهپیموده

شده است. های بیانای نیز از دیگر ضعفرشتهبودن پژوهش میاننخواهد بود. بحث تأمین بودجه و پرهزینه

شود. انجام پژوهش ها تقسیم میها و گروهدر حال حاضر، منابع مالی دانشگاه معموالً بین دانشکده

گیرد، نظام کار میهای مختلف بهو دانشکدهها ها، گروهدلیل اینکه افرادی را از رشتهای بهرشتهمیان

 سازد و نیازمند اتخاذ ترتیبات و تنظیمات مالی جدید است.بندی موجود را با مشکل مواجه میبودجه

تر و ای، دانشی گستردهرشتهدر بعد مسائل و موانع فردی نیز باید بیان داشت که دانش میان

طلبد. حال آنکه یکی تری را از سوی استادان آن میو متنوعای است و بنابراین مطالعۀ بیشتر چندحوزه

هاست، دانش اندک یا بهتر بگوییم رشتهمثابۀ سدی در مقابل توسعۀ میاناز معضالت مهم که خود به

ای نیز که های ناآگاهانهها است. درواقع مقاومتعلمی دانشگاهساحتی اعضای هیئتدانش محدود و تک

ها دارند، ناشی از همین ضعف است. ممکن است این باور وجود رشتهمقابل میانبرخی از استادان در 

شود؛ زیرا افراد شان میای موجب کاهش ارتباط افراد با رشتۀ پایهرشتهداشته باشد که مطالعات میان

ها بپردازند که خارج از حوزۀ تخصصشان مند شوند و به آنممکن است به موضوعات و مسائلی عالقه

کند، ضعف در قوانین زیرساخت یا قوانین مشارکت مثابۀ یک مانع عمل می. از دیگر مواردی که بهاست

های ای و ضعف کمیتهرشتهو همکاری است. نبود قوانین در ارزیابی مطالعات و دستاوردهای میان

د. همچنین ای بیشتر انتقاد شورشتهشود تا از پژوهش میانها موجب میکنندۀ پژوهشتخصصی ارزیابی

ای افراد ای و دشواری و تأخیر در چاپ نتایج آن نیز توسعۀ زندگی حرفهرشتهبربودن پژوهش میانزمان

شدن با متون تخصصی متفاوت، کند. دشواری همگامها را با مشکل مواجه میرشتهفعال در میان

های سنتی گسترۀ دانش اند و همچنینهای دیگر آموزش دیدهوگو با کسانی که در رشتهدشواری گفت
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سختی بتواند قدری باشد که فرد بهای حضور دارند، ممکن است بهرشتهو کالسیکی که در پژوهش میان

ها هستند، به اشتراک ها و مهارتهای خود را با افرادی که دارای آن دانشها را فراگیرد یا ایدهآن

های آموزشی تخصصی، یکی دیگر از علمی در گروهعنوان عضو هیئتبگذارد. دشواری جذب به

اند و های علمی سازمان یافتههای آموزشی براساس رشتهای است؛ زیرا گروهرشتههای میانضعف

ها داشته باشند. همچنین کنند که وابستگی نظری و عملی بیشتری به آنافرادی را جذب می

کنند، مانعی بر سر ای تصور میرشتهانتر و دیواری که میان خود و علوم میاندیشی استادان قدیمیدگم

هایی مانند ای نیز ضعفرشتههای میانای است. در پژوهشرشتهای و علمی فعاالن میانکار حرفه

ها وجود دارد. وضعیت شناختی و کنارگذاردن آنهای علمی و روشآگاهی نسبت به تمایالت و سوگیری

نیاز زیاد های درسی با دروس پایه و پیشنیست. برنامه ها چندان مناسبرشتهدانشجویان نیز در میان

ها براساس عالیق گذارد تا آندهد و نمیها را برای دانشجویان کاهش میشدن برنامهکه امکان فردی

های درسی متناسب و مورد نیاز دسترسی داشته باشند، یکی دیگر از مشکالت پژوهشی خود به برنامه

دهند، نامه و رساله انجام میای که دانشجویان در قالب پایانرشتهانهای میمهم است. در پژوهش

ها های علمی متفاوت باشند، ممکن است بین آنکه استادان راهنما و مشاور، دارای زمینهدرصورتی

 های اشتباه، موجب سردرگمی دانشجو شوند.تعارض ایجاد شود و با راهنمایی

انجامید )مدل  ایرشتهنبود گفتمان میانضمون اصلی و مهم ها، به مبنابراین تلفیق تمامی مدل

طور که در این مدل آمده است، علل اصلی در عدم هاست. همان( که ماحصل نظریه و مصاحبه37

گریزی، توان به پنج علت اصلی نسبت داد: مشارکتای در دانشگاه را میرشتهگیری گفتمان میانشکل

ها نداشتن با صنعت. هرکدام از این علتتقالل مالی دانشگاه و ارتباطمقاومت نظام دانشگاهی، عدم اس

های شوند. ضعف زیرساختای میرشتهگیری گفتمان میانای از عوامل، مانع شکلخود با زیرمجموعه

ای تا ایجاد ترتیباتی برای تنظیم دانشکدهگروهی و میانقانونی و اجرایی از سیستم همکاری میان

گیرد. عدم استقالل مالی دانشگاه و تزریق بودجۀ دولتی به رسی مشترک را دربرمیهای دبرنامه

شود تا دانشگاهیان برای تأمین مالی خود، نیازی به ارتباط با های دولتی کشور موجب میدانشگاه

ای و مرتبط با رشتههای میانهای سایر کشورها پژوهشصنعت نداشته باشند؛ برای مثال، در دانشگاه

نشدن آن توسط دانشگاهیان، با اعضای ای برخوردار است و در صورت انجامعت از اهمیت ویژهصن

های دانشگاه در صورتی به استادان علمی تعلق شود. درواقع پژوهانهگیرانه برخورد میعلمی سختهیئت

ند؛ بنابراین هایشان مجاب کنها و ایدهگیرد که بتوانند با توجیه اقتصادی، صنعت را درمورد طرحمی

های گوناگونی مانند ضعف علتارتباط با صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است، اما آن نیز به

بودن آیندۀ شغلی، ها، نامشخصکارآموزی، عدم نیازسنجی از صنعت، عدم تقاضامحوری رشته

ن دانشگاه و صنعت، های ارتباطی میاهای درسی با نیازهای بازار کار، نبود کانالنداشتن برنامهانطباق
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گریزی در دانشگاه ای این دو و غیره ضعیف است و نتوانسته موفق عمل کند. مشارکتمدیریت جزیره

گروهی و مقاومت نظام دانشگاهی و نبود قوانین مشارکت نشئت  داشتن در فرهنگ کارکه از ضعف

های راهبردی کشور ن حوزهنشدای است. تعریفرشتهنگرفتن گفتمان میانگیرد، از دیگر علل شکلمی

های درسی، های جدید و سیالبسهای پژوهشی و حتی در طراحی رشتهو قرارندادن آن در سرفصل

های دانشگاهی و درنتیجه عدم ها و پژوهشمحوری آموزشعلت دیگری است که موجب عدم مسئله

 شود.ای میرشتهگیری گفتمان میانشکل

ها به بازار کار یا ای و اتصال آنرشتههای توسعۀ مطالعات میانها به راهبردبخش دیگری از مدل
 یابد.صنعت اختصاص می

 ایرشتهمیان مطالعات توسعۀ و گیریشکل هایراهبرد

 درسی هایبرنامه در ازنگری .7

 
 
 
 
 
 

ها و مسائل خاص خود است. یکی از های اجتماعی دارای پیچیدگیآموزش عالی همچون سایر نظام
های آموزشی و درسی است گیری آموزش عالی، حیطۀ برنامههای تصمیمترین حیطهترین و حساسمهم

محور ها و مسئلهتواند مسیر پژوهش و تحقیق در دانشگاههای درسی می(. محتوای برنامه7933)عارفی، 
و نامنسجمی  ارتباطها و اطالعات و حقایق بیها را تعیین کند. موضوعات درسی مجزا، مهارتبودن آن

های مبهم زندگی نیستند؛ بنابراین با توجه به کنند که پاسخگوی مسائل موجود در موقعیترا ارائه می
های درسی گنجانده های ملی، باید مطالب و محتوایی در برنامهاهمیت آموزش عالی در تربیت سرمایه

شن برآورده سازند. اما این شود که نیازهای عمومی و تخصصی قشر جوان را برای ساختن فردایی رو
 شوند؟هایی انتخاب میمحتواها چگونه و براساس چه مالک

 ها اشاره کرد.های درسی در دانشگاهتوان به دو مسیر متفاوت در طراحی محتواها و سرفصلدر اینجا می

 بازار نیاز به معطوف درسی هایبرنامه .7 .7

دارد.  های آن است و به نوعی نیازسنجی اشارههای کشور و نیازمندیمسیر اول، توجه به اولویت

های درسی و ها، برنامههای کشور، رشتهشود تا براساس نیازسنجیدرواقع، آموزش عالی موظف می

 های درسی معطوف به نیاز بازاربرنامه

 شدههای درسی شخصیبرنامه
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تواند به تنظیم های صنعت و نیازهای بازار میمحتواها را تنظیم کند. درواقع، آشنایی با اولویت

به همراه دارند، کمک  های بیشتری را برای دانشجویانهای درسی که در آینده کارایی و قابلیتبرنامه

کند توجهی به صنعت و نیاز بازار کار، دانشی بنیادی و غیرکاربردی را به دانشجویان منتقل میکند. بی

سازد. اتصال ای در ذهن دانشجویان ترسیم میرشتهو همواره تصویری مبهم از آیندۀ شغلی میان

بودن عت، به ویژگی پویایی و دینامیکهای درسی در نظام دانشگاهی با نیازهای جامعه و صنبرنامه

 های درسی اشاره دارد.برنامه

آید و مطالعه و مدیریت این تغییر، شمار میاز این منظر، تغییر جزء مهمی از پویایی برنامۀ درسی به

عنوان فرایند حل مسئله، شامل ای بهتر ارزشمند است. توسعۀ برنامۀ درسی بهسوی آیندهدر حرکت به

توان گفت که برنامۀ درسی، سوی بهبود است. درواقع میمنابع، نیازها، مشکالت و حرکت بهتوجه به 

تواند به تغییر جامعه کمک کند؛ بنابراین الزم است که مسائل مربوط بازتاب و محصول جامعه است و می

 (.3333مکاران، شده و پاسخگو، مورد توجه قرار گیرد )پایکوک و هریزیبه تنظیم یک برنامۀ درسی برنامه

وجود آید. از یک سو، ممکن هرچند ممکن است مشکالتی ناشی از عدم ارتباط دانشگاه و صنعت به

است دانش دانشگاهیان با اتصال به آخرین و جدیدترین علوم روز، فراتر و جلوتر از دانش و فناوری 

نند نیافتن شغل مناسب با مورد نیاز بازار کار باشد و این امر تبعات شغلی و حتی روحی متعددی ما

دنبال داشته باشد؛ برای مثال ممکن است در التحصیالن و غیره را بههای فردی، دلسردی فارغتوانمندی

های دهۀ قبل باشد، اما های بازار کار ما مبتنی بر فناوریحوزۀ فیزیک و شیمی، هنوز فناوری

توان در مقابل دانش روز بته اگرچه نمیدانشجویان و استادان، به دانش روز جهانی وصل باشند. ال

ها، برای بازار روز کشور پرورش یابد و جهانی و پیشرفت آن ایستاد، اهمیت دارد که محصول دانشگاه

گرفتن از های مکملی مانند مشاورهتوان از راهبردهای آن را برطرف سازد. در این راستا مینیازمندی

ها یا گرفتن های درسی دانشگاهها در تنظیم برنامهتجربۀ آن مندی از دانش وصنعت و بازار و بهره

ها را رشتهتوان در مقطع تحصیالت تکمیلی، بخشی از میاندانشجو از صنعت استفاده کرد. همچنین می

براساس نیازهای صنعت و بازار کار طراحی کرد یا حداقل براساس تجارب موجود در صنعت و بازار کار، 

های این حوزه، طراحی های درسی دانشجویان گنجاند. یکی از مثالی را در برنامههایدروس و سرفصل

برق و زیرساخت مراکز دیتاسنتر )مراکز داده( است که امروزه یکی از نیازهای جدی صنعت بانکداری و 

انش گونه رشتۀ دانشگاهی برای آن در نظام دانشگاهی ایران وجود ندارد و دمخابرات ایران است. اما هیچ

رود. اما باید ها و استانداردهای خارجی پیش میوخطا و توصیهموجود داخلی آن نیز مبتنی بر آزمون

افزود که حتی در صورت موافقت دانشگاه و صنعت برای بازنگری در ارتباطشان، باز هم چندین سؤال 

 بررسی است. سؤاالتی مانند اینکه:آید که قابلمهم پیش می

 ها متولی انجام آن هستند؟چگونه باید انجام گیرد و کدام ارگانای چنین نیازسنجی -
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ها، باید های درسی در درون دانشگاهپس از انجام نیازسنجی، مکانیسم طراحی و تنظیم برنامه -

 چگونه انجام پذیرد؟

های ها و سازمانای اشاره کرد. امروزه اکثر ارگانهای دانشگاهی نیز باید به نکتهاز منظر پژوهش

دهند. اما سؤالی که های پژوهشی خود را در دسترس پژوهشگران قرار میدولتی، فهرستی از اولویت

 ها:وجود دارد این است که حتی در صورت انجام این پژوهش

 برند؟ها بهره میهای آنها تا چه اندازه از نتایج و یافتهسازمان -

 کنند؟د بازنگری میهای پژوهشی، در عملکرد خوها براساس یافتهآیا سازمان -

ها و مؤسسات پژوهشی یا بدنۀ دولتی و محوری و اتصال میان دانشگاهگونه پژوهشیا اینکه این

مندی از نتایج گونه باوری به اجرا و بهرهسازمانی فقط برحسب ضرورت قانون شکل گرفته و هیچ

 ها وجود ندارد؟پژوهش

 شدهشخصی درسی هایبرنامه .1 .7

ها و منافع مورد نظر دانشجویان است. مندیه عالقههای درسی معطوف بتنظیم برنامه مسیر دوم؛

گرایی را در های درسی، نوعی تنوع و کثرتها و برنامهمندی دانشجویان در تنظیم سرفصلتوجه به عالقه

یابد که یکی از اهمیت می شدههای درسی شخصیبرنامه کند. در اینجا مفهومها وارد میاین برنامه

 شده چیست؟برنامۀ درسی شخصی ای است. امارشتههای آموزشی میانتمهای سیسترین ویژگیمهم
آید که مانند شده میتر یادگیری شخصیشده از مفهوم گستردههای درسی شخصیمفهوم برنامه

ها و تواند در قالبوپرورش و تعلیم و تربیت، مورد توافق نیست و میبسیاری از مفاهیم در آموزش

دنبال تسریع یادگیری دانشجویان از طریق شده بهشود. یادگیری شخصی های متنوعی ظاهرشکل

های آموزشی است. اینکه چه زمانی، چگونه و در کجا دانشجویان نیازهای فردی، تطبیق محیط

توانند برای نحوۀ هایشان را هدف قرار دهند. در این مسیر، دانشجویان میمندیها و عالقهمهارت

زمان در حال گسترش و تعمیق ارتباطات خود با که همتصمیم بگیرند، درحالییادگیری و محتوای آن 

ای است که به دانشجویان، فرصت شده برنامهدیگران، معلمان و غیره هستند. برنامۀ درسی شخصی

شده محبوبیت یافته های شخصیدهد. امروزه استفاده از راهبردهای فردی و اختصاصی مییادگیری

هایی هم در این حوزه وجود دارد. امروزه هیچ روش سیستماتیکی وجود ندارد که از شاست. البته چال

ای تنظیم کنند که حامی آموزش گونههای درسی را بهطریق آن، مربیان بتوانند منابع برنامه

شود درمورد اینکه چه چیزی برنامۀ درسی ای میشده باشد. این امر سبب سردرگمی گستردهشخصی

های درسی ایجاد شده ست و چه چیزی نیست. همچنین طیف وسیعی از انواع برنامهشده اشخصی

های درسی در یک محیط تبع آن، برنامهسازی آموزش و بههای شخصیاست. شاید یکی از بهترین شیوه
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توانند هر موضوعی را که آموزشی، اتخاذ رویکرد دانشجومحوری باشد؛ زیرا در این صورت دانشجویان می

های درسی، بار (. اتخاذ رویکرد دانشجومحوری در تنظیم برنامه3371واهند انتخاب کنند )موهان، خمی

 کند.های درسی گوشزد میها و منافع دانشجویان را در تنظیم برنامهمندیدیگر اهمیت عالقه

شده، به معنای محور و شخصیهای درسی کامالً تخصصی، مسئلهشایان ذکر است که برنامه
ها سعی های درسی نیست؛ بلکه دانشگاهنظمی در نظام دانشگاهی یا آشفتگی در برنامهنجاری و بیهبی
های نیاز، بر تعداد دروس تخصصی بیفزایند. البته راهبردکردن تعداد دروس پایه و پیشکنند با کممی

تهران و در قالب هایی چون طرح کهاد را در دانشگاه توان طرحدیگری هم وجود دارد؛ برای مثال می

های تردید سؤاالت و چالشاند. اما بیچند دانشکده یافت که با اهدافی تقریباً مشابه به اجرا درآمده
 ذهنی متعددی نیز در این حوزه وجود دارد که الزم است پاسخ داده شوند. سؤاالتی مانند اینکه:

 اجرا است؟ها قابلدانشگاهشده تا چه حد در های درسی شخصیدرواقع انجام و اجرای برنامه -

 شده، بر کیفیت آموزش دانشجویان اثرگذار است؟های درسی شخصیآیا اجرای برنامه -

ای شدن و رشتهتواند به میانهای درسی، میتا چه حد چنین تغییر رویکردی در طراحی برنامه -
یگر که گیری این رویکرد در دانشگاه تهران یاری رساند؟ و سؤاالت متعدد دتسهیل شکل

 های پژوهشی دیگر پاسخ داد.عنوان موضوعات تحقیقاتی و در قالب پروژهتوان بهمی
سوی ها و ترسیم اهدافشان بههای درسی، تعهد میان دانشکدهشدن برنامهشایان ذکر است که شخصی

فیزیکی و ایجاد طلبد. اتخاذ چنین رویکردی بیش از آنکه نیازمند بدنه و ساختار ها را میرشتهارتقای میان
های آموزشی، گروهی میان گروه های آموزشی و غیره باشد، نیازمند قوانین مشخصی در تسهیل کارگروه

هایی وجود دارند که حتی بدون داشتن بدنۀ ساختاری ها است. امروزه دانشگاهها و دانشگاهدانشکده
های درسی، و های درسی و شیوهای مدون و مشخص، و فقط با ایجاد تغییراتی در برنامهرشتهمیان

دارند. ای گام برمیرشتهسوی تحقق مطالعات میانای بهدانشکدهگروهی و میانهای میانهمچنین همکاری
ها در مقطع کارشناسی رشتهای در جهان نیز بیان شد که میانرشتههمچنین به تکرار در الگوهای میان

جای انتخاب یک رشته، شوند. در این مقاطع، دانشجویان بهیارشد و دکتری )تحصیالت تکمیلی( پدیدار م
های پژوهشی ای راهبردی است و هم از جمله اولویتکنند که مسئلهیک موضوع را برای خود انتخاب می

های درسی، شخصی فارغ از دانشکده یا آید. سپس با تنظیم برنامهحساب میدانشگاه و هم کشور به
رساند. اما این مسئله و تالش خود را در راستای پاسخ به آن سؤال، به انجام می های آموزشی، تمامیگروه

 شود؟شان بپردازند، چیست و چگونه انتخاب میموضوعی که دانشجویان باید به تحقیق درباره

 دانشگاه مأموریت در اولویت یک عنوانبه هارشتهمیان تعریف .1

عنوان یک اولویت در فهرست اهداف و مأموریت دانشگاه، از اهمیت زیادی ها بهرشتهتعریف میان

پردازی آن رشته، شیوۀ مفهومر است. درواقع الزم است که دانشگاه عالوه بر شناخت مفهوم میانبرخوردا
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اش شناسایی کند. به های مختلف ساختاریها را در الیهرشتههای میانرا ساختار دهد و حتی چالش

هایی خاص مثابۀ یک ساختار بنیادین برای طرح پرسشها بهرشتهبیان دیگر الزم است تا به میان

 هایی مانند:اش توجه شود. پرسشدرباره

 ای الزم است در دانشگاه تهران گسترش یابند؟رشتهکدام نوع از مطالعات میان -

های آموزشی برای ایجاد و ها و گروهآیا باید به تمامی پیشنهادهایی که از سوی دانشکده -

 آید، پاسخ مثبت داده شود؟رشتۀ جدید میتأسیس یک میان

 ها وجود دارد؟رشتهبندی در تأسیس میانینکه اولویتیا ا -

های ها و مأموریتهای کشور و انعکاس آن در اولویتبندیپاسخ این سؤاالت، با نگاهی به اولویت

بودن و معطوف به ای، موقتیرشتههای مطالعات میانترین ویژگیشود. یکی از مهمدانشگاه مشخص می

دام مسئله و کدام موضوع؟ آنچه امکان پاسخ به این سؤاالت را فراهم هاست. اما کمسئله بودن آن

اند. های راهبردی در اسناد باالدستی کشور تعریف شدههاست. این اولویتبودن اولویتسازد، مشخصمی

 توانند به دانشگاه تهران در تنظیم یک فهرست نهایی کمک کنند.صالح هم میالبته مراجع ذی

دهد حاضر پس از تحلیل محتوای اسناد باالدستی، چندین نیاز اصلی را نشان می های مطالعۀیافته

سازی علوم، ای، اسالمیهای کشور نیست. نگرش منطقهدهندۀ تمامی اولویتتردید نشانکه البته بی

سازی، امنیت در سالمت، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، های انسانی و اجتماعی، بومیتوجه به سرمایه

زیست، رشد سریع اقتصادی، تحقق اشتغال کامل منطبق بر الگوهای اسالمی، توسعۀ عملیاتی، یطمح

توسعۀ کارآفرینی، ترغیب مشارکت و خوداشتغالی مردم، عدالت آموزشی، مهارتی، اقتصاد مقاومتی و 

مطالعۀ ترین نیازهای راهبردی مطرح در اسناد باالدستی کشور هستند. اما یقیناً غیره از جمله مهم

تر این اسناد و سایر سندهای دولتی در این مسیر مفید خواهد بود؛ مانند تحقیقی که مرکز عمیق

مسئله و اولویت کشور را در آن تحقیق  733انجام داده و  7های راهبردی ریاست جمهوریبررسی

 مشخص کرده است.

نامۀ دانشگاه تهران لحاظ نهای راهبردی فوق، در آییگیرینکتۀ حائز اهمیت آن است که باید جهت

های ها با توجه به تخصصدهی به این اولویتهای خود را مأمور پاسخشود و دانشگاه هریک از دانشکده

اند تا با ترسیم جایگاه تحقیقاتی خود، ها نیز موظفها نقشۀ راه آینده را بخواهد. آنمورد نیاز کند و از آن

_____________________________________________________________ 
 ترینمهم بررسی به« 31 ایران پژوهیآینده» عنوان با گزارشی در جمهوریریاست استراتژیک هایبررسی مرکز .7

 نظرات به زمانهم نگاه با را جاری سال در کشور مهم اولویت صد رش،گزا این. است پرداخته کشور کالن هایاولویت

. است کرده بندیاولویت و بینیپیش مجازی شبکه روندهای و المللیبین هایگزارش کشور، خبری فضای کارشناسان،

 تمرکز هحوز ترینمهم 71 فراوانی با اقتصادی مسائل دهدمی نشان پژوهش این در شدهمعرفی اولویت صد بررسی

 مسئله سه عنوانبه را «بیکاری» و «آب بحران» ،«اقتصادی اصالحات انجام» پژوهش این. است کشور مهم مسائل

 .کندمی معرفی 7931 سال در کشور پراهمیت
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طوفی به حل مسائل فوق را ترسیم کنند. دانشجویان هر دانشکده تر و تحقیقات معهای کاربردیبرنامه

های تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه، موضوعی را هایشان، از فهرست اولویتمندیتناسب عالقهنیز به

پردازند. درواقع، تلفیق و ترکیب چندین راهکار فوق با یکدیگر کنند و به تحقیق و مطالعه میانتخاب می

 سازد.کند و آن را تسهیل میشدن را در دانشگاه فراهم میایرشتهساز میانتواند زمینهمی

 کارورزی یا کارآموزی تقویت .9

 و یادگیری شناسیهای رواننظریه براساس که دارد وجود آموزشی ریزیبرنامه برای متفاوتی الگوهای

 اورهایب و هادانش رفتارها، الگوها، اول، دستۀ شوند: درمی تقسیم دو دستۀ کلی به پرورشی شناسیروان

محوری است و از یادگیرنده شوند. اما دستۀ دوم مبتنی بر روش که باید آموخته دارند وجود مشخصی
 آموزش از گیرد. منظورنشئت می 7گراییساخت هایهایی است که از نظریهجمله آموزش

عهده  بهخود،  را مطالب فهم و درک مسئولیت استاد، کمک به آن است که یادگیرندگان محوریادگیرنده
 ایران در محوریادگیرنده شود. رویکردداشته باشند. به این نوع آموزش، آموزش غیرمستقیم نیز گفته می

 محورمعلم رویکردد نویس( می3331د. شارما )ورمیکار بهندرت به عالی، آموزش مقاطع در خصوصبه و

 طوربه موجود نظری دانش کهرحالید شود،می گرفته کاربه ایگسترده طوربه آموزش بزرگساالن برای
جمله  (. کارآموزی یا کارورزی از7933وند، کند )معارفمی حمایت محوریادگیرنده رویکرد از جدی

 محوری است.آموزشی است که مبتنی بر یادگیرنده ۀمفاهیم حوز

تی دانست آموزش تجربی یا یادگیری تجربی یا موقعی ۀرایج در حوز یتوان اصطالحکارآموزی را می
کند. کارآموزی و نیاز در محیط کار تلفیق می دانشگاهی را با کاربرد و مهارت مورد ۀکه دانش و نظری

آورد؛ یا دانشگاهی، پلی میان محیط دانشگاهی و محیط شغلی فراهم می ۀتجارب مبتنی بر کار در دور
ای عنوان دوره با توان از آنی(. همچنین م7931صفت، بهتر بگوییم، پلی میان نظریه و عمل است )زارع

هایی که شرایط ورود به این دوره را دارند، واحدهای درسی یادکرد که طی آن، دانشجویان رشته
های منظور استفاده از آموختهگذرانند تا بهمشخصی را در مراکز صنعتی، خدماتی و سایر مراکز می

مربوط و امکان تأثیر متقابل تئوری و عمل یا  ۀی خود در رشتیتوان علمی و اجرا افزایش علمی و فنی،
 ند.شورفع نیازهای اساسی و ضروری جامعه آشنا  ۀعلم و تکنیک، با نحو

بنیان های دانشتأکید مدیران عامل شرکت اساسهای گزارش حاضر و برحال آنکه براساس یافته

ها نیاز شرکت به دانش موردفقط شوند، نهمی استخدامها ها، دانشجویانی که از دانشگاهطی مصاحبه
 دیده در دانشگاه نیز از کیفیت خوبی برخوردار نیستند. بههای آموزشسرفصل ۀتسلط ندارند که در ارائ

تجاری و صنعتی قرار داشتند، یکی  ۀشوندگان در گزارش حاضر که در بدندیگر، از منظر مصاحبه بیان

_____________________________________________________________ 
1. Constructivism 
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از دانش کاربردی  نبودنمندهای مرتبط، بهرهزمانهای دانشجویان در بازار کار و جذب در سااز چالش
افزارها و دانش عملیاتی روز صنعت، آشنایی ندارند. البته اگرچه امروزه در نظام است و اینکه با نرم

هایی که قابلیت کارآموزی را دارند، چنین واحدهایی درنظر گرفته شده، ویژه برای رشتهدانشگاهی به
این واحدهای درسی کامالً از نیاز بازار و صنعت، دور  ،بنیانهای دانشزعم مدیران عامل شرکتبه

های علم و فناوری بنیان ساکن در پارکهای دانشرغم وجود پتانسیل شرکتهستند. همچنین علی
ها بتوانند دانشجویان خود را ها وجود ندارد تا آندانشگاه، ارتباط مؤثری میان استادان و این شرکت

های دانشگاهیان در طراحی ها هم از مشورتطور متقابل، شرکتزی معرفی کنند یا حتی بهبرای کارآمو
تواند بنیان، آنچه میهای دانشزعم مدیران عملیاتی در شرکت. بهشوندمند هایشان بهرهو پیشبرد پروژه

جهت پاسخ به واقعی دانشجویان با سؤاالت کاربردی و تالش در  ۀحساب آید، مواجهکارآموزی واقعی به
پیش رود. براساس آن شکل گیرد و به دبنیان بایهاست؛ یعنی همان مأموریتی که هر شرکت دانشآن

ها که از نیازهای دنیای واقعی به دور باشد و نتواند دانشجو های عملی در دانشگاهدرواقع، تنظیم برنامه
ترین در این راستا، یکی از مهم را در موقعیت واقعی حل مسئله قرار دهد، مثمر ثمر نخواهد بود.

میان دانشگاه  ۀتقویت رابط برایشوندگان شده از سوی مصاحبهها و پیشنهادهای عملیاتی مطرحراهبرد
عنوان واسط میان بنیان بههای دانشو صنعت، تقویت کارآموزی/کارورزی دانشجویان در شرکت

 :سؤاالت زیر مطرح استها و صنعت است. اما دانشگاه

 هایی است؟شدن چنین پیشنهادی نیازمند چه مکانیسمراییاج -

توان پلی میان دانشگاه و های کاربردی دانشگاه میترشدن دفتر پژوهشآیا فقط با فعال -

 بنیان فراهم کرد؟های دانششرکت

تواند دانشگاه و صنعت می ۀگذاری هماهنگ، در بدنجدید و نوعی سیاست یا مکانیسمآ -

 راهبرد باشد؟این  ۀکنندفراهم

 است: 7وزارت علوم ۀنامتوجه به تعریف کارآموزی در آیین ،تأمل دیگرقابل ۀنکت

های فنی مهندسی و سایر )صنعتی ها و دانشجویان رشتهای است که هنرجویان هنرستانکارآموزی دوره»

گذرانند تـا شور میو معدنی( در سطوح کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در مراکز صنعتی و معدنی ک

 «مربوطه ارتقا پیدا نماید. ۀی آنان در رشتیضـمن کسب دانش عملی و آشنایی با محیط کار، توان اجرا

 :های کارآموزی از سوی کارآموزان اشاره شده استگزارش ۀنامه به ارائاین آیین 3 ۀدر ماد

هایی که انجام قدامات و برنامهکارآموزی، گزارش مشروحی از ا ۀکارآموز موظف است در پایان دور»

کامل تهیه و یک  ۀصورت یک مجموعهای تخصصی خود را بهداده و همچنین پیشنهادات علمی و طرح

_____________________________________________________________ 
 تبصره است. 9ماده و  71بند،  3شامل  نامهآیین این. 7
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کننده، یک نسخه به مرکز صنعتی و معدنی محل کارآموزی و یک نسخه به نسخه به مرکز آموزشی اعزام

 کارآموزی وزارت علوم(. ۀنام)منبع: آیین« دفتر پژوهش و فناوری و آموزش )گروه آموزش( ارائه نماید

 د آن است که:شواما سؤالی که به ذهن متبادر می

ناکارآمدی ارتباط  ۀعنوان نقشها بهتوان از آنشود؟ زیرا میای میها استفادهآیا از این گزارش  -

به صنعت دیگر، پژوهشگرانی از جنس دانشجو، هرساله  بیان میان دانشگاه و صنعت نام برد. به

شوند و حامالن دانش دانشگاهی هستند و در تطبیق بین این دو )دانشگاه و صنعت(، وارد می

 یابند که چه نواقصی وجود دارد. سؤال دیگر این است که:درمی

حتی در صورت آگاهی و شناسایی مشکالت و نواقص دانشی و اطالعات از سوی دانشجویان، آیا برای  -

توانند با استقالل آیا دانشجویان می ،مثال ایع این نواقص وجود دارد؟ برها راهکاری در جهت رفآن

 خود را مرتفع سازند؟  علمینیازشان بپردازند و مشکالت  و اختیار به انتخاب واحدهای درسی مورد

 تر اینکه:و سؤال مهم

 شود؟ها برای دانشجویان ارائه میاصالً چنین واحدهایی در دانشگاه  -

بیان شد، نیازمند همت  تمامی سؤاالتی که در قالب راهکارها ید داشت که پاسخ بهتأک داما بای

عنوان علمی بهکالن، دانشجویان و اعضای هیئت ۀعنوان بازیگران عرصدانشگاه، دولت و صنعت به

ای است. شناخت عمیق هریک از راهکارهای فوق نیازمند رشتهبازیگران سطح خرد در محیط میان

 طلبد.ای تحقیقاتی را میداگانه و عمیق است و پروژهای جمطالعه

 مهم راهکارهای بر مروری

های متنوع در ها و مروری بر مدلرشتهها و ادبیات نظری میانپس از بررسی و تحلیل مصاحبه

های سیاستی را در ای از توصیهتوان مجموعهها میرشتهمیان ۀگیری و توسعمفهومی و شکل ۀحوز

توانند با تغییر و اصالح ساختار و چارچوب فعلی تردید میهای سیاستی بیئه داد. این توصیهاینجا ارا

دیگر،  بیان به وهای مذکور، ساختار و الگو ند. توصیهکنشدن آن را تسهیل ایرشتهدانشگاه تهران، میان

آموزشی، مفهومی، مالی،  ۀهای حوزگذاریهای مدیریتی، سیاستای از نکات در بخشمجموعه

توصیه به تفکیک  773علمی و غیره هستند که در ادامه و در قالب پژوهشی، مدیریت اعضای هیئت

 جدولاند. گذاری و بازیگران فردی بیان شدههای مفهومی، آموزشی، پژوهشی، سیاستهریک از بدنه

 .کندمیان این سطوح پیشنهادی را بیان می ۀنیز مدل رابط 39

 
 های مختلفشدن دانشگاه به تفکیک بخشایرشتههای میانتوصیه راهکارها و   19جدول 

 بدنه راهکار پیشنهادی
  ؛های مختلفخلق یک زبان مشترک در میان رشته .1
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 ؛ای در محیط دانشگاهیرشتهتشویق گفتمان میان .2

 ؛پذیرش و اجماع مورد ۀرشتیک تعریف واحد از میان ۀارائ .3

ها و ر راستای برقراری ارتباط میان خروجی آنها دتعریف مسئولیت و مأموریت دانشگاه .4

 ؛مشاغل بازار کار )در اسناد باالدستی(

 ؛کارآفرینی، اهمیت خالقیت و کارهای گروهی در اسناد باالدستی ۀتوجه به توسع .5

 ؛تأکید بر پاسخگویی به سؤاالت پیچیده و چندبعدی .6

گیری ضرورت شکل های کالسیک در حل مسائل پیچیده و توجه بهپذیرش ناتوانی رشته .7

 ؛ایرشتهمیانمطالعات 

ها از منظر نظریه و روش بین رشتهمیان دربارۀ سازی بستر مناسب برای مناظرهفراهم .8

 های مختلف.رشته

 

 

 یگذارسیاست

 مفهومی

 هارشتهمیان

 نقش دولت

 ؛رها و مسائل کشوانتقال دغدغه دلیلها بهارتباط مناسب و نزدیک میان دولت و دانشگاه .7

 ؛هادهی به دانشگاهسوی استقاللطراحی ساختارهای مدیریتی جایگزین و حرکت به .3

 ؛پذیریپذیرش نوآوری و تحمل خطرات و ریسک ۀارتقای روحی .9

 ؛ایرشتهشناسی میانروش ۀایجاد یک مرکز بین دانشگاهی: مختص مطالع .3

 ؛ایرشتهمیان مطالعات ایجاد صندوق حمایت از .3

 ؛علمی و صنعت و نیازهای آنی ارتباط میان اعضای هیئتایجاد کانال رسمی برا .1

 ای.رشتههایی از سوی دولت، صنعت و شورا برای مطالعات میاناختصاص گرنت .1

 

 نقش دانشگاه
 ؛ها و مأموریت راهبردی برای دانشگاهتعریف برنامه .7

 ؛سوی انطباق با نیازهای جامعهبررسی و تغییر مأموریت مؤسسه یا دانشکده به .3

 ؛از مدیریت تمرکزگرا به تمرکززدا و منعطف و فارغ از ساختارهای فیزیکی حرکت .9

ها مبتنی های استخدام، تغییر وضعیت استخدامی، ارتقا، حقوق و شایستگیطراحی سیاست .3

 ؛هارشتهبر ماهیت میان

 ؛ایرشتهمیان ۀ مطالعاتها از ایدحمایت ریاست و سایر مدیران دانشگاه و رؤسای دانشکده .3
 ؛ایرشتهپژوهش و آموزش میان منظوربهنظارت مرکزی  ۀد بدنایجا .1

 ؛ای مرکزیرشتهسایت میانطراحی و ایجاد وب .1

ای و رشتهها، مراکز و مؤسسات میانمدیران برنامه ۀاندیشی ساالنبرگزاری جلسات هم .3

 ؛رهبران قوی و باتجربه

 ؛طح هریک از واحدهاهای داخلی و خارجی در سنفعای و ذیهای مشاورهانتخاب هیئت .3

 ؛ایرشتهمیانمطالعات  ۀتوسع برایهایی نامهایجاد قوانین و آیین .73

 ؛های جدیدها و دورهبرنامه ۀگر از توسعهای سخت و ممانعتکنارگذاشتن دستورالعمل .77

 ؛عبور از الزامات صلب و انحصاری برای کسب مدرک .73

 ؛پژوهرشته، ارتقا و حقوق افراد میانکارگیری، تغییر وضعیتهایی برای بهایجاد دستورالعمل .79

 ؛فنی توسط دانشگاه در تناسب با نیاز صنعت ۀداشتن یک برنام .73

 

 

 

 

 مدیریت کالن

 هارشتهمیان
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ایجاد دفاتر ارتباط با صنعت که صدای مشتری یا مخاطبان دانش تولیدشده در دانشگاه را به  .73

 ؛گوش رؤسای دانشگاهی برساند

 ؛های مشترکطراحی، ایجاد و گسترش فضاها و مکان .71

 ؛ؤسای قوی و مجربانتخاب ر .71

 ؛ها با محققان منفرد دارای بهترین عملکردتقویت رشته .73

 ؛ای با ساختارهای حاکمیتی نامتناسبرشتههای میانکردن فعالیتپرهیز از ثقیل .73

 ؛ایرشتهسایت مرکزی میانمعرفی علمی دستاوردها و دانش تولیدی از طریق وب .33

 ؛کارگماری(آموزشی، مشاوره و سیستم به مثال در مواردرای معرفی در سطح کل دانشگاه )ب .37

های نامهدانشجویان در انجام پایان ۀگروهی، راهنمایی و مشاور دادن به خدمات کاراهمیت .33

 ؛های دکتریکارشناسی ارشد و رساله

 ۀهای جدید و ویژدرنظرگرفتن جوایز و عناوین افتخاری در سیستم موجود و رقابت .39

 ؛ایرشتهمیان

 ؛واحدها ۀای در کل گزارش ساالنرشتهمیان اتمطالع کردنلحاظ .33

 ؛های آنالینای، مجالت و خبرنامهرشتهانتشارات در سطح واحد میان .33

 ؛ایرشتهمیان ۀای برای توسعهای رشتهاستفاده از امکانات و زیرساخت .31

 ؛ای در اسناد باالدستی دانشگاه و کشوررشتهمیان ۀ مطالعاتتأکید بر اید .31

 سایت.نظارتی مرکزی و وب ۀع با هماهنگی مجموعایجاد بانک مناب .33

 

 ای تمرکزگرا:رشتهدر صورت پذیرش مدل میان

 ؛ایرشتهداشتن یک واحد مستقل و خودگردان میان .7

 ؛های آموزشی مختلفها و گروههای واحد در دانشکدهها و رویهمشیایجاد خط .3

 ؛همراتب سازمانی دانشگاایجاد جایگاه معین و امن در سلسله .9

 ؛ای تمرکزگرارشتهمیان مطالعات مندی از انسجام ساختاری در مدلبهره .3

 ؛وقتعلمی اختصاصی و تماماختصاص پرسنل کافی، شامل کارکنان و اعضای هیئت .3

خاص خود، و الگوهای دانشگاهی  ۀاهمیت وجود ساختارهای اجرایی جدید، بودج .1

 ؛ایرشتهمیان
 کردن.ه یکدیگر و نه ایزولههای دانشگاهی باهمیت پیونددادن رشته .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت کالن

 هارشتهمیان

 ؛پایه ۀهای درسی برای دانشجویان دو یا چند رشتبرنامه ۀایجاد و توسع .7
 ؛شدههای درسی منعطف و شخصیطراحی برنامه .3

 ؛شانهای آموزشیاحدهای درسی و برنامهتسهیل مشارکت بیشتر دانشجویان در انتخاب و .9

 ؛شدن محتواهای درسی مرتبط با نیاز صنعتهای درسی کارآمدتر و عملیاتیتنظیم برنامه .3

 ؛های مهارتی با افزایش تعداد واحدهای عملیافزایش سهم آموزش .3

 ؛کاهش دروس پایه و افزایش دروس تخصصی و مبتنی بر مسئله .1

 ؛های درسیتنظیم سرفصلگرفتن از مشاوران صنعت در کمک .1

 ؛درسی ۀتحوالت پژوهشی جدید و محتواهای برنام میانموقع ارتباط به .3

 ؛های درسی با مسائل بازار کاربنیان در تطبیق سرفصلهای دانشگرفتن از مشورت شرکتکمک .3

گذاری سیاست

 آموزشی

 هارشتهمیان



     717    گیری پژوهشنتیجه: شمشفصل 

 ؛های مختلف و تعیین سهم هر رشتهایجاد سیستم ارزیابی مبتنی بر همکاری میان رشته .73

های محتوایی جدید، های خرد و جلسات آموزشی در حوزهها یا درسطراحی دوره .77

 ؛های جدیدها و مجموعه مهارتابزارسازی

 ؛رشتهتدریس میان برایهای نامطلوب در اختصاص واحد اضافه بر سازمان اصالح سیاست .73

های قانونی مانند مقررات تبادل دانشجو میان بیشتر از ظرفیت ۀاصالح و تقویت و استفاد .79

 ؛هایی مانند کهادا یا طرحهدانشکده

ها و تالش های وارداتی از غرب یا تقلید از سایر دانشگاهرشتهدر تأسیس میانپرهیز از تقلید  .73

 ؛ماندگاری و کارآمدی بیشتر منظورهای برآمده از نیاز کشور بهرشتهدر ایجاد میان

ای حاضر در رشتهمیان هایتقویت کارآموزی در شرکت با صنعت وپیوند میان دانشگاه  .73

 ؛های علم و فناوریپارک

های سازی دانش خود برای ارتقای کیفیت برنامهروزرسانی و متناسبتالش استادان در به .71

 آموزشی.

 ؛شدهپایه و ترکیب ۀهای تحقیقاتی مرتبط با دو یا چند رشتسازمان ۀایجاد و توسع .7

 ؛های مرتبط با مسئله و مبتنی بر نیاز مشتریشطراحی پژوه .3

 ؛ایرشتههای تحقیقات میانامکان چاپ و نشر نتایج و یافته .9

 ؛ها و مشارکت در پژوهشهای کافی برای مدیریت پژوهانهایجاد دستورالعمل .3

ها و مؤسسات پژوهشی با اتخاذ رویکرد وآمد دانشجویان میان دانشکدهتسهیل رفت .3
 ؛محوریموضوع

 ؛هاهای پژوهشی نامطلوب و تقسیم هزینهمشیالح خطاص .1

 ؛های پژوهشیتقویت اعتماد و روابط صمیمانه میان اعضای گروه .1

 ؛های آموزشیهای تحقیقاتی در داخل گروهتشکیل گروه .3

 ؛منظور پیوند میان دانش آکادمیک دانشجویان با بازار کارمحور بههای مسئلهتعریف پروژه .3

محور از سوی هر دانشجو و حل آن از طریق واحدهای درسی در سئلههای مانتخاب پروژه .73

 ؛های مختلفرشته

 ؛بازاریابی محصوالت پژوهشی منظورسازی بههای تجاریگیری کمیتهشکل .77

 ؛های راهبردیتقویت تحقیقات جدید معطوف به حوزه .73

 های دانشگاه.اهداف و توجه به اولویت ۀپردازی و بیان گستردتغییر عادت همکاران به ایده .79

 پژوهش

 ایرشتهمیان

 ؛های راهبردیگیریریزی مالی سالیانه و کالن با جهتبرنامه .7

 ؛راهبردی سالیانه ۀهای مختلف در تنظیم برنامهای دانشکدهاستفاده از نظرات و مشاوره .3

 ؛ایرشتهای و مطالعات میانرشتهتخصیص اعتبار پایه برای واحدهای پژوهش میان .9

بینی علمی و پیشسازی اعضای هیئتای مربوط به رسمیهای بودجهردیف اختصاص .3

 ؛ایرشتهها و مراکز میانهای ثابت در برنامهانتصاب

های پیش و پس از دکتری در دانشگاه، مراکز و مؤسسات هایی برای دورهاختصاص بودجه .3

 ؛های راهبردیگیریتحقیقاتی با جهت

های دولتی مربوطه، مؤسسات آموزشی و ادارات دولتی و نروابط با ادارات و سازما ۀتوسع .1

 ؛المللیخصوصی و در سطح بین

 

 

 

گذاری سیاست

 مالی

 هارشتهمیان
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آن از طریق اخذ  ۀفقط تهیها و تحقیقات و نهکردن دانشگاه در تأمین مالی پروژهسهیم .1

 ؛دولتی ۀبودج

 ؛گروهیریزی بینهای بودجهسازی مکانیسمفراهم .3
 ؛های آموزشیگروه کرد منابع مالی در سطحپذیری هزینهانعطاف .3

 ؛هااندازی پروژهراه منظورسازی اعتبار مالی بهفراهم .73

 ؛مند منابع مالی خارجی و تسهیل ارتباطات فرادانشگاهیشناسایی نظام .77

های غیرمستقیم از طریق اعتبارها برای تدریس گروهی و جبران هزینه ۀاختصاص عادالن .73

 ؛های خارجیپژوهانه

ای، هم در سطح دانشگاه و هم در های سرمایهای با فعالیتهرشتمیان مطالعات همسوسازی .79

 ای.رشتهسطح واحدهای میان

 

 علمی:استادان و اعضای هیئت

 ؛های مشترکهمکاری ۀها و تمایالت فردی برای توسعتشویق انگیزه .1

 ؛ایرشته ۀعبور از خودبرتربینی و سلط .2

 ؛اندیشیای و دگمت رشتهکنارگذاشتن تعصبا .3

 ؛گروهی مشترک علمی و کارتالش در جهت گسترش همکاری میان اعضای هیئت .4

ای مانند تدریس گروهی و پژوهش رشتهدر کار از طریق مشارکت در فعالیت میان مشارکت .5

 ؛مشارکتی

 ؛ایرشتههای میاندر برابر همکاری نکردنتلطیف روابط میان همکاران و مقاومت .6

تسلط موضوعی و برخورداری از دانش  ۀدانش فردی و تالش در جهت گسترش حیط ارتقای .7
 چندبعدی.

 

 ها:های آموزشی و دانشکدهگروه

 ؛ایرشتهای و پژوهش میانرشتهمطالعات میان ۀها و سمینارهایی در زمینبرگزاری کارگاه .1

 ؛گروهیپژوهش میان ۀتدریس داخلی و ارائ برای اندیشیبرگزاری جلسات هم .2

دعوت از مدرسان و سخنرانان  برایشده های هماهنگاندیشی و برنامهبرگزاری جلسات هم .3

 ؛خارجی

 ؛هاها و برنامهبررسی پروژه منظوربهروزی روزی یا تمامهای نیمبرگزاری برنامه .4

 ؛هاوقایع در سایر دانشگاه دربارۀهایی در سطح دانشگاه و بحث برگزاری همایش .5

 ؛علمیطالعاتی به اعضای هیئتهای ماختصاص فرصت .6

 ؛های آموزشیتحصیل و تدوین برنامه ۀادام برایمرخصی و مأموریت تحصیلی به افراد  .7

ها، ها و بازدید از سایر برنامهسازی فرصت مسافرت برای شرکت افراد در کنفرانسفراهم .8

 ؛هاهای آموزشی و پروژهمراکز، گروه

 ؛از مشاوران خارجی های همکارانهاخذ مشورت و سایر فعالیت .9

 ؛هایی برای تعامالت غیررسمیهای اجتماعی و فرصتایجاد گردهمایی .11

 ؛علمیای اعضای هیئتحرفه ۀای برای توسعدرنظرداشتن برنامه .11

بازیگران در 

 سطح خرد

)اعضای 

علمی و هیئت

استادان در 

های گروه

آموزشی و 

 ها(دانشکده
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 ؛ها(سازی بسترهای دوستانه و غیررسمی )در روابط میان اعضای دانشکدهایجاد و فراهم .12

 ای.رشتههای میانروهبرگزیدن سیاست تغییرپذیری در اعضای علمی گ .13

 
 هارشتهمیان ۀمدل راهکارهای پیشنهادی در توسع   17تصویر 

 

رشته، شناسی میانای، مفهومرشتهامید است نتایج این گزارش در شناسایی ادبیات میان پایان،در 

های ای، شناخت تجارب جهانی، الزامات و مشوقرشتهمیان مطالعات های نظری و قانونیانهپشتو

ای، گامی کوچک رشتهمیان ۀ مطالعاتگیری، ایرادات موجود در نظام دانشگاهی و موانع توسعشکل

 .کرده باشدتری را فراهم حصول فهم و شناخت عمیق ۀو زمین شتهبردا

 

7931ماه دی  

دانشگاه تهران ۀدکتری مطالعات توسع، یحمیده دباغ  
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 ایرشتههای میانهمکاری
پور، محسن علوی

 مجتبی قاضی
- 7933 

پژوهشکدۀ 
 ریخ اسالمتا

3 
ای در رشتهبرنامۀ درسی بین

آموزش عالی)مبانی، اصول، 
 رویکردها و الگوها(

جمال سلیمی، 
 حسن ملکی

- 7933 
انتشارات 

 سمت

 7933 پورمحسن علوی اف آلن رپکو ای: نظریه و فرایندرشتهپژوهش میان 3

پژوهشکدۀ 
مطالعات 

-فرهنگی
 اجتماعی

 عمل و هینظر خچه،ی: تاریرشتگانیم 1
جولی تامپسون 

 کالین
 سپهر اندیشه 7939 منصور متین

 ایرشتهمطالعات و تحصیالت میان 1
جولی کالین، ماریت 

 رایلز
 سپهر اندیشه 7939 منصور متین

3 
 یشناسو منبع قیتحق یراهنما

 یارشتهانیم
 سپهر اندیشه 7939 - منصور متین

 ر اندیشهسپه 7933 - منصور متین یرشتگانیو م یدگیچیپ 3

 سپهر اندیشه 7933 - منصور متین یافرهنگ اصطالحات چندرشته 73

 ایرشتهترسیم نقشه مطالعات میان 77
جولی تامپسون 

 کالین
 سپهر اندیشه 7937 منصور متین

73 
دهی محتوای طراحی و سازمان

ای رشتهبرنامۀ درسی: رویکرد بین
 در برنامۀ درسی تلفیقی

 نتشارات روانا 7933 - پروین احمدی

79 
های ای و موقعیترشتهمیان

 یادگیری
 توحیده مالباشی

 آنتونیو والزان
- 7933 

پژوهشکدۀ 
مطالعات 

-فرهنگی
 اجتماعی

73 
ای در رشتهیادگیری و تدریس میان

 آموزش عالی، نظریه و عمل
 موهان چاندرا

محمدرضا 
 دهشیری

7933 
پژوهشکدۀ 
مطالعات 
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-فرهنگی
 اجتماعی

73 
ای در آموزش رشتهیانفرهنگ م

گیری، عالی: الگویی برای شکل
 بخشی و تداوماستحکام

جولی تامپسون 
 کالین

اله نعمت
پور، موسوی
اله هدایت
 زادهاعتمادی

7933 

پژوهشکدۀ 
مطالعات 

-فرهنگی
 اجتماعی

71 
رشتگی: تحوالت کاربردهای میان

 علوم، صنعت و آموزش
 7933 توحیده مالباشی ونک دومینیک

هشکدۀ پژو
مطالعات 

-فرهنگی
 اجتماعی

71 
آموزش دانشگاهی و مطالعات میان 

ای: چارچوبی برای تحلیل، رشته
 اقدام و ارزیابی

 نیکول رژکوله
محمدرضا 
 دهشیری

7933 

پژوهشکدۀ 
مطالعات 
فرهنگی 
 اجتماعی

73 
اندازهای مطالعات ها و چشمچالش
 ای رشتهمیان

 7931 - پورمحسن علوی

پژوهشکدۀ 
عات مطال

-فرهنگی
 اجتماعی

73 
برنامۀ درسی در نظام آموزشی با 

 ایرشتههای میانتأکید بر روش
 7931 - نادرقلی قورچیان

فراشناختی 
 اندیشه

33 

ای دانش: مبانی رشتهگفتمان میان
شناسی و نظری، گونه

هایی برای عمل در مشیخط
 آموزش عالی

علی خورسندی 
 طاسکوه

- 7931 

پژوهشکدۀ 
مطالعات 

-فرهنگی
 اجتماعی

37 
شناسی مبانی نظری و روش

 ایرشتهمطالعات میان
 7931 - پورمحسن علوی

پژوهشکدۀ 
مطالعات 

-فرهنگی
 اجتماعی

33 

ای دانش: مبانی رشتهگفتمان میان
شناسی و نظری، گونه

هایی برای عمل در مشیخط
 آموزش عالی

پژوهشکدۀ مطالعات 
 اجتماعی-فرهنگی

- 7931 

پژوهشکدۀ 
العات مط

-فرهنگی
 اجتماعی

 7931 داوود حاتمی جو موران رشتگیمیان 39

پژوهشکدۀ 
مطالعات 

-فرهنگی
 اجتماعی

 7931 - ابراهیم برزگر ای در ایرانرشتهمطالعات میان 33
دانشگاه عالمه 

 طباطبایی
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 ایرشتهمقاالت حوزۀ میانپیوست سوم: 

 
 محل چاپ نویسنده عنوان مقاله ردیف

 ایرشتهمیانیات تطبیقی و مطالعات بررسی ادب 7

پور، سید رضوی

؛ نعمتی اهللفضل

 ، لیالاحمدآباد

بهار و  ،ادبیات تطبیقی

 3 ۀشمار ،7933تابستان 

 ISC (73/  پژوهشی-علمی

 (791تا  773از  -صفحه 

 ایرشتهمیانمطالعات  یهم معنادر ف تیروا چهار 3
حمدوند، شجاع؛ ا

 هیسم ،یدیحم

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 ۀشمار ،7933زمستان  ی،انسان

 ISC (33 ی/پژوهش-یعلم 37

 (33تا  97از  - صفحه

9 

انجام  هایچالشو  هاانگیزه یو تجرب ینظر یبررس

 شناسیروشبر  دیبا تأک ایرشتهمیانمطالعات 

 ایرشتهمیان

 ؛یفاتح راد، مهد

وند،  یلیجل

محمدرضا؛ 

 رهیمحمدزاده، من

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 ۀشمار ،7933زمستان  ی،انسان

 ISC (33ی/ پژوهش-یعلم 79

 (773تا  33از  -صفحه 

 یآموزش عال ۀدر حوز ایرشتهمیان یدرس ۀبرنام یطراح 3
جمال؛  ،یمانیسل

 حسن ،یملک

در  ایهرشتمیانمطالعات 

 ،7933 زییپا ی،علوم انسان

 ISCی/پژوهش-یعلم 3 ۀشمار

 (13تا  93از  -صفحه  93) 

3 
 هایآموزش یدرس ۀبرنام یابیارزش هایمالک

 ایرشتهمیان

 ،الدینیمعین

محمود؛ پورصادق، 

 ناصر

دانش  ایرشتهبینمطالعات 

، 7939زمستان  ی،راهبرد

-یعلم 71 ۀشمار ،سال پنجم

 -صفحه  ISC  (71ی/ پژوهش

 (773تا  33از 

1 
های علمی در مطالعات راهکار همگرایی رشته

 ایرشتهمیان

؛ محمدرضاحاتمی، 

 چشم، حامدروشن

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 ۀشمار ،7933پاییز  ،انسانی

 ISC (71/ پژوهشی-علمی 73

 (13تا  33از  -صفحه 

 ای در آموزش عالیرشتهتأملی بر پژوهش میان 1

زاده، عتمادیا

اهلل؛ هدایت

دار، لیاقت

؛ نصر، محمدجواد

؛ موسی احمدرضا

 اهللنعمتپور، 

در  ایرشتهمیانمطالعات 

بهار و تابستان  ،علوم انسانی

 77و  73 ۀشمار ،7933

 ISC (91/ پژوهشی-علمی

 (33تا  73از  -صفحه 

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات فاتح راد، مهدی؛ های انجام ها و چالشبررسی نظری و تجربی انگیزه 3
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شناسی ای با تأکید بر روشرشتهمطالعات میان

 ایرشتهمیان

وند، جلیلی

محمدرضا؛ 

 محمدزاده، منیره

 ۀشمار ،7933زمستان  ،انسانی

 ISC (33/ پژوهشی-علمی 79

 (773تا  33از  -صفحه 

3 
های ریزی آموزش عالی و چالشبرنامه

 شدنایرشتهمیان
 راستخواه، مقصودف

 ،آموزشی ریزیبرنامهمطالعات 

 ۀشمار ،7937ار و تابستان به

 ISC (31 پژوهشی/-علمی 7

 (33تا  33از  -صفحه 

73 
علمی و ساختار سازمانی: تعارضات تئاعضای هی

 ایرشتهمیان

حجوب م

، آبادیعشرت

نیا، حسن؛ ملکی

 قرونه، داودعماد؛ 

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 ۀشمار ،7937پاییز  ،انسانی

 ISC (93 پژوهشی/-علمی 71

 (93تا  7از  -صفحه 

77 
های علمی در محیطی هیئتتسهیم دانش بین اعضا

 ایرشتهدانشگاهی؛ نگاهی میان

سلیمی، قاسم؛ 

صباغیان، زهرا؛ 

، حسن؛ فرددانایی

 ابوالقاسمی، محمود

در  ایرشتهمیانمطالعات 

بهار و تابستان  ،علوم انسانی

 77و  73 ۀشمار  ،7933

 ISC (33 پژوهشی/-علمی

 (13تا  37از  -صفحه 

73 
مطالعات  یعلمی در ارتقاتئاعضای هی ۀنقش توسع

 ایرشتهمیان
 صفری، ثنا

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 ۀشمار ،7937پاییز  ،انسانی

 ISC (73 /پژوهشی-علمی 71

 (33تا  93از  -صفحه 

79 
علوم انسانی  ۀوسعنیازها و موانع تحقق تپیش

 ایرشتهمیان

خورشیدی، 

غالمحسین؛ 

 پیشگاهی، شیوا

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 73 ۀشمار ،7937بهار  ،انسانی

 ISC (71 پژوهشی/-علمی

 (71تا  7از  -صفحه 

73 
 ۀای در حوزرشتهعات میانهای مطالبررسی ضرورت

 علوم انسانی
 ابراهیمی، مرتضی

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 33 ۀشمار ،7939بهار  ،انسانی

 ISC (73 پژوهشی/-علمی

 (93تا  73از  -صفحه 

73 
در  ایرشتهمیانای برای ایجاد ساختارهای مقدمه

 آموزش عالی
 شهامت، نادر

رهیافتی نو در مدیریت 

 ۀشمار ،7933پاییز  ،آموزشی

 ISC (73 پژوهشی/-علمی 39

 (733تا  713از  -صفحه 

71 
 ۀیندها و عوامل مؤثر بر توسعاساختارها، فر

 هاایهرشتمیان

جاودانی، حمید؛ 

 توفیقی، جعفر

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

شماره  ،7933زمستان  ،انسانی

 ISC (33 پژوهشی/-علمی 3
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 (31تا  91از  -صفحه 

33 
 ۀیندها و عوامل مؤثر بر توسعاساختارها، فر

 هاایرشتهمیان

جاودانی، حمید؛ 

 توفیقی، جعفر

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 ۀشمار ،7933زمستان  ،انسانی

 ISC (33 پژوهشی/-علمی 3

 (31تا  91از  -صفحه 

37 
: نوآوری علوم شناختی در ایرشتهمیانآموزش 

 ذهن ۀموزش فلسفآ
 تلخابی، محمود

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 1 ۀشمار ،7933بهار  ،انسانی

 ISC (33 پژوهشی/-علمی

 (33تا  11از  -صفحه 

33 
درآمدی بر ضرورت، جایگاه و انواع مطالعات 

 آموزش عالی در ایرشتهمیان

، خنجرمانی

؛ بختیار اهللذبیح

، حسن نصرآبادی

علی؛ ابراهیمی 

 دینانی، آرزو

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 ۀشمار ،7933زمستان  ،انسانی

 ISC (33 پژوهشی/-علمی 3

 (731تا  711از  -صفحه 

39 
ای از منظر رشتههای میانپردازی توسعۀ برنامهمفهوم

 پیچیدگی سیستم دانشگاهی

کیذوری، 

امیرحسین؛ یمنی 

دوزی سرخابی، 

محمد؛ مهر 

محمدی، محمود؛ 

 ابوالقاسمی، محمود

 ،آموزشی ریزیبرنامهمطالعات 

 ۀشمار ،7937تابستان  بهار و

 ISC (93 پژوهشی/-علمی 7

 (713تا  797از  -صفحه 

33 
دانشگاهی؛  ایرشتهمیانارزیابی کیفیت  هایشاخص

 ریزیبرنامهابزاری برای 

مهر محمدی، 

محمود؛ کیذوری، 

 امیرحسین

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 1 ۀشمار ،7933بهار  ،انسانی

 ISC (33 پژوهشی/-علمی

 (773تا  33از  -صفحه 

33 
دانشگاهی با  هایمحیطدر  ایرشتهمیانآموزش 

 ایران ۀبر تجرب تأکید

، آبادیابراهیم

 حسین

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 ۀشمار ،7933زمستان  ،انسانی

 ISC (33 پژوهشی/-علمی 79

 (13تا  37از  -صفحه 

31 
موج چهارم تحول در فضای علمی دانشگاه )نگاهی 

 (ایرشتهمیان
 عبیری، غالمحسن

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 ۀشمار ،7933زمستان  ،انسانی

 ISC (71 پژوهشی/-علمی 79

 (33تا  13از  -صفحه 

31 
های برنامه ۀهای سیاستی توسعبر گزینه تأملی

 علوم انسانی در آموزش عالی ایران ایرشتهمیان

مهرمحمدی، 

پور، ؛ موسیمحمود

اهلل؛ کیذوری، نعمت

ش درسی آموز ۀمطالعات برنام

 ،7931بهار و تابستان  ،عالی

 پژوهشی/-علمی 71 ۀشمار
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     731    هاتوسیپ

 (93تا  1از  -صفحه  33) ISC امیر حسین

33 
در آموزش عالی:  هاایرشتهمیان ۀو توسع گیریشکل

 عوامل و الزامات
 مهدی، رضا

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 73 ۀشمار ،7933بهار  ،انسانی

 ISC (33 پژوهشی/-علمی

 (773تا  37از  -صفحه 

33 
و  ایرشتهمیانتا علوم  ایرشتهسیر تحول از علوم 

 علوم یکپارچه
 گلشنی، مهدی

بهار و تابستان  ،علم ۀفلسف

 7 ۀشمار، هشتم ۀ، دور7931

 ISC (73 پژوهشی/-علمی

 (31تا  13از  -صفحه 

93 
درسی با تأکید بر  ۀبرنام ایرشتهمیاندهی سازمان

 سازی محتوای دروساثربخش

احمدی، پروین؛ 

سبحانی نژاد، 

مهدی؛ امیری، 

 مهدی

آموزش و  هایپژوهش

بهار و تابستان  ،یادگیری

-علمی 1 ۀشمار  ،7933

 -صفحه  ISC (31 پژوهشی/

 (733تا  31از 

97 
 هایمحیطدر  علمیهیئتتسهیم دانش بین اعضای 

 ایرشتهمیاندانشگاهی؛ نگاهی 

سلیمی، قاسم؛ 

، زهرا؛ صباغیان

، حسن؛ فرددانایی

 ابوالقاسمی، محمود

در  ایرشتهمیانمطالعات 

بهار و تابستان  ،علوم انسانی

 77و  73 ۀشمار ،7933

 ISC (33 پژوهشی/-علمی

 (13تا  37از  -صفحه 

93 
 ۀ؛ فلسفایرشتهمیانکرد تبیین و تحلیل ماهیت و کار

 تعلیم و تربیت

سجادی، مهدی؛ 

 ، سولمازنورآبادی

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 1 ۀشمار ،7933بهار  ،انسانی

 ISC (33 پژوهشی/-علمی

 (33تا  73از  -صفحه 

99 
در طراحی  ایرشتهمیانوی تلفیق یک مدل الگ ۀارائ

 درسی هایبرنامه

محمدی مهر، 

مژگان؛ فتحی 

 واجارگاه، کوروش

در علوم  ایرشتهمیانمطالعات 

 3 ۀشمار ،7933پاییز  ،انسانی

 ISC (33 پژوهشی/-علمی

 (93تا  73از  -صفحه 

93 
بر  تأکیدبرنامه درسی با  ایرشتهمیاندهی سازمان

 سازی محتوای دروساثربخش

احمدی، پروین؛ 

نژاد، سبحانی

مهدی؛ امیری، 

 مهدی

بهار و تابستان  ،دانشور رفتار

-علمی 33 ۀشمار ،7933

 -صفحه  ISC (31 پژوهشی/

 (733تا  31از 

93 
ات ها در مصوبایرشتهانعکاس جایگاه و اهمیت میان

 کشور ۀهای توسعشورای عالی انقالب فرهنگی و برنامه

؛ نورآبادی، سولماز

نژاد، سبحانی

مهدی؛ فناخسرو، 

 محبوبه

ریزی وهش در برنامهپژ

 31 ۀشمار ،7931بهار  ،درسی

 ISC (73 پژوهشی/-علمی

 (73تا  7از  -صفحه 
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733        هاای، موانع و بازدارندهای: ملزومات توسعهرشتهمطالعات میان 

91 
علوم انسانی  ۀدر حوز ایرشتهمیاننوآوری در مطالعات 

 (ع)موردی دانشگاه امام صادق  ۀدر ایران؛ مطالع
 خانی، محمدحسن

ای در علوم رشتهمطالعات میان

 1شماره  ،7933بهار  ،انسانی

 ISC (33 پژوهشی/-علمی

 (11تا  39از  -صفحه 

91 
آن  هایداللتو  ایرشتهمیان هایرهیافتشناسی گونه

 آموزش عالی درسی چندفرهنگی در ۀدر طراحی برنام
 عراقیه، علیرضا

رهیافتی نو در مدیریت 

 ۀشمار ،7933بهار  ،شیآموز

 ISC (73 پژوهشی/-علمی 79

 (33تا  37از  -صفحه 

93 

 ایرشتهمیانعلوم انسانی و  توسعۀ هایچالشبررسی 

علوم تربیتی با  ایرشتهموردی  مطالعۀآن در ایران )

، دبستانیپیش وپرورششآموز هایرشتهمیان

 دبستانی و تطبیقی(

 بالغت، سید رضا

ای در علوم رشتهمطالعات میان

 ۀشمار ،7933پاییز  ،انسانی

 ISC (79 پژوهشی/-علمی 73

 (733تا  771از  -صفحه 
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