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پژوهش حاضر با هدف شناسایی گزینه های  چکیده:

م جاان به انسیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای در ایر

در  این پژوهش از روش های چندگانه بهره رسیده است. 

شده است. در عین حال بخش عمده پژوهش از نوع برده 

ه باستفاده شده است. « گروه کانونی»کیفی و در آن از روش

هش نفر از اعضاء هیات علمی که در زمینه پژو 9این منظور 

ی نمونه گیردارای تجربه و فعالیت پژوهشی بودند از طریق 

هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش 

 ائیتحلیل محتوای کیفی انجام شد. برای تعیین اعتبار و رو

ر داده ها نیز از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرو

خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. یافته 

زان می»عامل  2های پژوهش نشان داد که بر مبنای 

یعنی چند رشته ای یا میان رشته ای بودن و « آمیختگی

ن تحقق میان رشتگییعنی ایران و جهان می توا« زیست بوم»

ذ رشته ای اتخاسیاست را برای توسعه برنامه های میان  9

ه راهکار اجرایی برای توسع 18راهبرد و  10مود. همچنینن

 صیهایران توبرنامه های میان رشته ای در نظام آموزش عالی 

 .شده است
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Abstract: The present study aimed at 

identifying the policy options and strategies for 

developing interdisciplinary programs in Iran.  

Multiple methods were used, although the study 

was mainly qualitative and revolved around the 

focus group method. To this end, nine faculty 

members from universities and higher education 

institutions, who were experienced in teaching 

and conducting research projects, were selected 

through purposeful sampling. Data analysis was 

performed by qualitative content analysis 

method. To determine the validity of the data, 

two methods were used: member checking and 

review by non-participant experts. The research 

findings showed that nine policies could be 

developed for the enhancement of 

interdisciplinary programs based on the two 

factors, including the mixing rate that meant 

being multidisciplinary or interdisciplinary as 

well as the ecosystem of intercultural 

realization, i.e. Iran and the world. Also, 10 

strategies and 18 executive strategies were 

recommended for the development of 

interdisciplinary programs in Iranian higher 

education system. 
Keywords: Policy making; Interdisciplinary 
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 مقدمه
« وجود سیستم ها و پدیده های پیچیده، شرط الزم مطالعات میان رشته ای است»
در « پیچیدگی»(. مطالعه روند تحوالت زندگی بشر حاکی از جریان فزاینده 2001، 1دنیوول

تلقی دانش »عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی و فناوری است. همینطور 
تارهای »و « شبکه»ختار خطی، جای خود را به اصطالحاتی چون: به مثابه یک نهاد و یا یک سا

داده است. تصورات مربوط به برنامه درسی نیز به همین منوال دچار تغییر « مشبک درهم تنیده
شده و تفرق و قطعه قطعه شدگی جای خود را به تلفیق، ارتباط، پیوند و خوشه بندی داده 

ن حرف در محیط های بیرون دانشگاه، آشکار شدن (. متنوع و پیچیده شد2010کالین،«د است
پدیده های امروزی با »پیچیدگی پدیده های اجتماعی، انسانی، عینی و ... نشان می دهد که؛ 

رشته های مجزا، درک شدنی نیست و دانشگاه با شیوه سنتیدیعنی دانشگاهی که برحسب 
(. 1388دیمنی، « استدانشکده، گروه و رشته های خاص طراحی شده باشد(، ناسازگار 

بودن به واسطه ناتوانی آن در پاسخگویی به مسائل پیچیده در اواخر قرن « رشته ای»نابسندگی 
پای در عرصه نهاد. « میان رشتگی»( و دیدگاه رقیب آن با نام 2010بیستم آشکار شددکالین، 

، اما ظهور مجدد گرچه تاریخ حیات بشر مواردی از میان رشتگی را پیش از این تجربه کرده بود
آن با بازسازی دیدگاه ها، روش ها و رویکردها همراه شد. بنیاد میان رشتگی بر آمیختگی رشته 
های منفک برای پاسخگویی به مساله های اجتماعی و معرفتی پیچیده است. این موضوع 
 واقعیتی است که در زیست بوم های مختلف و در عرصه های گوناگون مطرح می شود، که زیست
بوم ایران و عرصه علوم انسانی نیز می توانست از آن خالی باشد. همین بود که به این پرسش 
انجامید: چه ظرفیت هایی برای توسعه میان رشته ای های علوم انسانی در آموزش عالی ایران 

 «د»ای با توجه به الزام بند رشتههای میانموجود است؟ در ایران، گرچه توجه به طراحی برنامه
قانون برنامه پنجم  15ماده « ب»( و همچنین بند 1383-88قانون برنامه چهارم توسعهد 49ماده 

های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحوالت بازنگری در رشته»توسعه مبنی بر 
 سند قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی«دایرشتهعلمی در راستای توسعه علوم میان

( در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است؛ اما، الگوی مناسبی برای توسعه این 1389ایران، 
ها مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. تالشهای صورت گرفته نیز با ابهامات نظری، نوع برنامه

گیری آن مواجه شده استدکیذوری و مفهومی و روش شناختی بسیاری در خصوص نحوه شکل
ای متولد رشتههای نوظهور که تحت عنوان میان(. بطوریکه برخی از رشته1388الهدی، علم
ای، با هویت مستقل و برخوردار از پشتوانه پژوهشی و ساختاری رشتهاند فاقد ویژگیهای میانشده

(. لذا با توجه به اینکه میان رشتگی و توسعه آن در رشد 1388مورد نیاز بوده استدمهرمحمدی، 

                                                 
1 . Newell 
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فی و معرفتی علوم انسانی و همسوسازی آن با نیازهای اجتماعی موثر است، دست نیافتن به کی
این هدف، هدر رفتن منابع اقتصادی و زوال اعتماد به نفس و تزلزل شخصیت فردی و اجتماعی 
فراگیران و دانش آموختگان علوم انسانی را در پی خواهد داشت. و آنچه که از علوم انسانی به 

لوم تمدن ساز و ظرفیت ساز در حل مسائل اجتماعی انتظار داریم تحقق نخواهد یافت. عنوان ع
توجه به این واقعیت، نیاز به حل این مسئله و به تبع آن ارتقاء وضعیت علوم انسانی، 

توسعه مطالعات »سیاستگذاران آموزش عالی را به سمت اتخاذ سیاست های متنوع، از جمله؛ 
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی گزینه های ه است. به این منظور سوق داد« میان رشته ای

سیاستی و راهبردهای توسعه برنامه های میان رشته ای در نظام آموزش عالی ایران است. و برای 
 رسیدن به این هدف کلی اهداف ویژه زیر مد نظر قرار گرفته است:

 ن کدام است؟زینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای در ایراگ-1
 اهبردهای توسعه برنامه های میان رشته ای در ایران کدام است؟  ر -2
دنظر میی را می توان برای توسعه برنامه های میان رشته ای در ایران چه راهکارها -3
 قرار داد؟

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سی موضوعی دهی به سواالت، حل مسئله و یا بررفرایند پاسخ 1ایرشتهمطالعات میان
تر از آنست که بتوان با استفاده از یک رشته یا تخصص بدان تر یا پیچیدهاست که گسترده

ها، ای را تلفیق محتوا، دادهرشته(. همچنین، مطالعات میان1997پرداختدکالین و نیوویل، 
 های مربوط به دو یا چند رشتة علمی یا مجموعه ای ازها، ابزارها، مفاهیم و تئوریروش
های پیچیده و حل مسائلی که های تخصصی به منظور ارتقاء فهم اساسی، پاسخ به پرسشدانش

ها از عهدة یک رویکرد واحد، خارج است، نیز تعریف کرده اند که حل آنآنقدر گسترده یا پیچیده
ن تریعالی از جمله پیچیده گرایی در آموزشایرشته(. علیرغم اینکه میان1387انددعلوی پور، 

ها، ابعاد و زوایای آن در جامعه علمی و بویژه نظام شود، اما ظرفیتمباحث نظری محسوب می

دارای دو « 3رشتگییا میان 2ایرشتهمیان»آموزش عالی به نکویی مورد مداقه قرار نگرفته است. 
های مربوط به آمیختن سطح کاربرد شده است: از سویی اصطالحی برای همه فعالیت

محور و از سوی دیگر اصطالحی برای ا در آموزش و برنامه درسی یا مطالعات مسالههدیسیپلین
محور. یعنی ها در آموزش و برنامه درسی یا مطالعات مسالهنوع خاصی از آمیختن دیسیپلین

های مختلف رشتگی یک مفهوم به اصطالح ژنریک شده و تعبیر عامی است که برای گونهمیان

                                                 
1 . Interdisciplinary studies (IDS) 

2.  Interdisciplinary 

3  . Interdisciplinarity 
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گیرد. ضمن اینکه ها مورد استفاده قرار میبرقرار کردن میان دیسیپلینآمیختن و پیوند درهم
 ها است. های دیگر اقدام به آمیختن دیسیپلینخود یک گونه خاص در کنار گونه

بررسی ها نشان می دهد که برنامه های میان رشته ای همچون سایر نقاط جهان، در    
قرار گرفته اند. بطوریکه، دانشگاه بریتیش کلمبیا در دانشگاه های آمریکا و کانادا نیز مورد توجه 

به مقوله میان رشته ای توجه کرده است و اقدام به  1949کانادا از ابتدای تاسیس در سال 
تاسیس یک واحد تحقیقاتی میان رشته ای نموده و به مرور زمان گروه های آموزشی و برنامه 

ین دانشگاه راه اندازی شده است. در آمریکا نیز های درسی مختلفی با ماهیت میان رشته ای در ا
 1«موسسه مطالعات تلفیقی یا میان رشته ای»توجه به مطالعات میان رشته ای منجر به تاسیس 

شده که تئوری پردازان مطرحی در آن به فعالیت می پردازند. اما آنچه که موجب تحوالتی در 
نشان داد، تاسیس دانشکده مطالعات میان مقوله میان رشته ای شد و جلوه های متفاوت آنرا 
و  2به نقل از کالین 1994بوددنیوول،  1974رشته ای در دانشگاه میامی در ایالت اوهایو به سال 

 (.1997نیوول،
برنامه های میان رشته ای مخالفانی نیز دارد که توفیق آنرا مورد تردید قرار داده اند    

آگزبورگ و ها در سطح کارشناسی مطرح بوده استد عمدتا بحث ناموفق بودن میان رشته ای
نوعی افول تالشهای  1970( خاطرنشان می کند که در اواخر دهه 1990(. کالیند2009هنری، 

میان رشته ای را همزمان با بازگشت به اشکال بیشتر متمرکز رشته گرایی در آموزش شاهد 
ته ای قلمداد می کند که ناشی از بودیم. او این پدیده را شکستی برای برنامه های میان رش

محدودیت های نهادی و موانع روشی و رشته ای بوده که گامهای میان رشته ای را متوقف کرده 
بودند و پیشنهاد می کند که آموزش میان رشته ای در برنامه درسی و طرحهای مطالعاتی مورد 

ر ادامه به برخی از آنها اشاره بررسی و تبیین قرار گیرد.  از تجربه کشورهای توسعه یافتهدکه د
می شود( می توان چنین نتیجه گرفت که؛ توسعه میان رشته ای ها در سطح تحصیالت تکمیلی 
باید در اولویت قرار داشته باشد. توضیح بیشتر اینکه در سطح کارشناسی میان رشتگی 

ی تواند بروز و موضوعیت خود را از دست نمی دهد بلکه در قالب واحد درسی و حداکثر گرایش م
ظهور معنا داری داشته باشد. تحلیل و تبیین وضعیت میان رشته ای ها در کشورهای پیشرفته از 

نیز قابل توجه است. از این منظر به نظر می رسد آینده میان رشته ای ها  منظر قدرت و سیاست
ن رشته ای ها در آموزش عالی را نمی توان آینده هموار و فارغ از تنش تصور کرد. توسعه میا

سرکار دارد. به دیگر سخن توسعه میان رشته ای ها ناظر به نوعی تغییر « تغییر»اساسا با مقوله 
اکم بر دانشگاه هاست. در واقع ورود به این عرصه و حمایت از حدر ساختار و فرهنگ رشته ای 

یر عجین شده آن به طور طبیعی می تواند با مفهوم یا مقوله ای مواجه شود که باگفتمان تغی

                                                 
1 . Association for Integrative Studies  

2 . Klein 
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است. این بدان خاطر است که رواج گفتمان میان رشته ای قدرت و هژمونی که هم اکنون 
گفتمان دیسیپلین محوری از آن برخوردار است را به مخاطره می اندازد و تداوم اقتدار افراد و 
 گروه های متعلق به حوزه های دیسیپلینی را زیر سوال می برد. برنامه های میان رشته ای
امکانات مادی و انسانی را از دیسیپلین منتزع می کند و بدین ترتیب فرهنگ و گفتمان 

(. تعطیل شدن برخی از برنامه 2003و  2009،  1دیسیپلینی را به چالش می کشنددزوستاک
  های میان رشته ای را باید معلول همین عامل یعنی مقاومت اصحاب دیسیپلین ها دانست.

العات رشته ای ها در دانشگاه ها و کشورهای مختلف حاوی اطشناخت وضعیت میان    
 ارزنده ای است که در ادامه به معرفی برخی از آنها پرداخته شده است.

 :2«بخش»دانشگاه آکسفورد و اهتمام به میان رشته ای ها با تکیه بر ظرف تشکیالتی    
میان رشته ای از حدود  دانشگاه آکسفورد برای تسهیل حرکت به سمت توسعه آموزش و پژوهش

. 3سال پیش به بازسازی تشکیالت خود پرداخته و تشکیالت بخشی را نهادینه ساخته است 12
و باالخره بخش علوم ریاضی، علوم  6، علوم پزشکی5، علوم اجتماعی4چهار بخش علوم انسانی

ش های کل تشکیالت دانشگاه را در الیه نخست معرفی می کند. از میان بخ 7مادی و حیاتی
چهارگانه گرایش های رشته ای در بخش علوم اجتماعی بسیار پایدارتر و قدرتمند تر ارزیابی شده 
که جای تامل است. با این حال بعضی از دانشکده ها یا دپارتمان هائی که به تازگی در این بخش 

بیت، توسعه تاسیس شده اند کامال ماهیت میان رشته ای دارند. دپارتمان هائی مانند تعلیم و تر
بین الملل، دانشکده تجارت. گرچه هنوز داده هایی در اختیار نیست تا مشخص نماید این 
چرخش تشکیالتی و هدفی که در پس آن وجود داشته تا چه اندازه اثر بخش بوده است، اما نفس 
این چرخش تائیدی است بر تشخیص این ضرورت از سوی تامین کنندگان منابع مالی دانشگاه 

 رنامه هایی میان رشته ای با تقاضای درخور توجهی مواجه هستند.که ب

                                                 
1. Szostak 

2. division 

(، رئیس دفتر تحصیالت David Millsبر مبنای تحلیل پروفسور دیوید میلزد« بخشی»تشکیالت  -3

تکمیلی دانشگاه آکسفورد و عضو هیات علمی دپارتمان تعلیم و تربیت تدوین شده است. ارتباط با ایشان 

با واسطه آقای دکتر ابراهیم طالئی دانش آموخته آکسفورد و عضو کنونی گروه تعلیم و تربیت دانشگاه 

  تربیت مدرس انجام پذیرفته است.

4. Humanities 

5. Social Sciences 

6. Medical Sciences 

7. Mathematical, Physical and Life Sciences 
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در بخش علوم اجتماعی همچنین دانشکده ای بوجود آمده است که در عنوان آن از    
 1«مطالعات میان رشته ای منطقه ای»لفظ میان رشته ای استفاده شده است. نام این دانشکده 

برنامه  9خش علوم اجتماعی است و هم اکنون گانه ب 14این دانشکده یکی از اجزاء   است.
آموزشی در سطوح فوق لیسانسدیک ساله( و ام فیلددوساله( در آن به اجرا گذاشته می شود. در 

به مطالعه و فهم پیچیدگی ها و در هم تنیدگی »اسناد مربوط به این دانشکده آمده است که 
ای مردم شناسی، اقتصاد، سیاست، دیسیپلین هروابط متقابل جاری در جوامع با مراجعه به 
 «.تاریخ، جامعه شناسی و فرهنگ متعهد است

مالزی و اتخاذ راهبرد اختصاصا میان رشته ای: این دانشگاه  USM)2دانشگاه یو اس امد
تاسیس شده و ابتدا با نام دانشگاه  1969که دومین دانشگاه مالزی از نظر قدمت است، در سال 

دانشگاه که البته دانشگاهی جامع به حساب نیامده و تنها رشته  شناخته می شد. این 3پنانگ
های علوم پایه را پوشش می دهد تجربه ای موفق را در حوزه تامین نیروی انسانی متخصص 
مورد نیاز برنامه توسعه مالزی به ثبت رسانده و این موفقیت در درجه نخست مرهون انتخاب 

دانشجو با پایه علوم  57است. یو اس ام با ثبت نام از  راهبرد میان رشته ای در آموزش و پژوهش
دانشجو است. در بیانیه رسمی  20000تجربی کار خود را آغاز نموده و اکنون پذیرای بیش از 

دانشگاه از آغاز سیستم »دانشگاه در خصوص جهت گیری میان رشته ای آن آمده است که 
آنچه این سیستم را  ه اجرا گذاشته است.ب 5دپارتمانیسنتی را به جای سیستم  4دانشکده ای

متمایز می سازد آن است که هر دانشکده قادر است به نیاز رشته های مشخص تردغیر متعارف( 
در آن حوزه دانش پاسخ دهد و هم زمان دانشجویان نیز از فرصت کاوش در سایر حوزه های 

ند. رویکرد میان رشته ای مطالعاتی که توسط دانشکده دیگری ارائه می شود برخوردار می شو
تضمین می نماید یو اس ام به عنوان نخستین دانشگاهی که این سیستم را انتخاب کرده است 

 «.های چندگانه هستنددانش آموختگانی را تربیت کند که دارای قابلیت 
در 7«سیاست ملی تعلیم و تربیت: »6جایگاه میان رشته ای ها در آموزش عالی هندوستان

رسیده است. در این قانون به صراحت  هند ه عنوان یک قانون به تصویب پارلمانب 1986سال 

                                                 
1. School of Interdisciplinary Area Studies 

2. University Science Malaysia 

3. Penang 

4. School system 

5. Faculty system 

پرفسور  بر اساس منابع و اطالعات ارسالی از سویضعیت آموزش عالی هندوستان در حوزه میان رشته ای ها و -2

حریر تبه رشته   Jamia Millia Islamia Central Universityمحمد اختر صدیقی، استاد تعلیم و تربیت 

 .درآمده است که اختصاصا برای بهره برداری در این مطالعه تدوین و ارسال شده بود
7. National Policy on Education (NPE) 
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قید شده است که برنامه های درسی دانشگاه ها پاسخگوی نیازهای زمان نیستند. برنامه های 
عمل نیز صراحتا از تدوین و اجرای برنامه های درسی میان رشته ای و همچنین برنامه های 

با بخش اشتغال، به عنوان یکی از ماموریت های این نهاد ها داز  1تعاملدرسی و رشته های دارای 
ماموریت( نام برده است. نهاد صاحب قدرت دیگری که در نظام آموزش عالی هندوستان  4میان 

به دانشگاه هاست. این کمیسیون نیز  2«کمسیون دولتی تخصیص گرنت»ایفای نقش می نماید
ن و به ویژه ایجاد تحول در برنامه های درسی و همچنین برای تحقق اهداف یادشده در قانو

آموزش عالی خواسته  "مستقل"پژوهش های دانشگاهی با گرایش میان رشته ای از نهاد های 
است تا در تشکیالت سازمانی خود مراکزی را برای پشتیبانی از برنامه ها و پژوهش های میان 

ه نشان داد که این اتفاق به ویژه در حوزه علوم رشته ای تعبیه نمایند. بررسی های به عمل آمد
انسانی و اجتماعی در سطح مطلوبی به وقوع نپیوسته است. در نتیجه برنامه یازدهم توسعه 

( فرصت دیگری را در اختیار این کمیسیون قرار داد تا با قدرت قانونی 2011-2007کشورد
مرکز  25رنامه یازدهم توسعه، تاسیس بیشتری تاسیس چنین مرکزی را مطالبه نماید. در قانون ب

مرکز راه  12در نهاد های آموزشی برگزیده و منتخب پیش بینی شده بود که تا کنون تنها 
برنامه دوازدهم توسعه هندوستان نیز اندازی شده اند. کارگروه مسئول بخش آموزش عالی برای 

وهش و آموزش، در کنار کماکان بر تقویت ماموریت میان رشته ای دانشگاه ها در حوزه پژ
 ماموریت رشته ای، تاکید نموده است.

موفق ترین نهاد آموزش عالی در این زمینه دانشگاه جواهر لعل نهرو معرفی شده است  
که از بدو تاسیس نیز جهت گیری میان رشته ای چه در حوزه علوم پایه و چه در حوزه علوم 

 4«مرکز مطالعات توسعه منطقه ای»و  3«زیستی مرکز علوم»برای نمونه از  اجتماعی داشته است.
این دانشگاه می توان نام برد که عملکرد ممتازی در زمینه گسترش دامنه فعالیت های میان 

 رشته ای داشته اند.

 چارچوب نظری پژوهش
ای در نظام آموزش عالی نیازمند مدل مناسبی است رشتههای میانسیاستگذاری برنامه

گیری ها به تصمیمن نسبت به فهم، ایجاد، استحکام و تداوم این نوع برنامهکه بر اساس آن بتوا
ی هستند؛ که « تحوالت»ها دارای ایرشتهدهد که میانبررسی تجارب مربوط نشان می پرداخت.

گیری و هایی هستند؛ که زمینه علمی شکل« بستر»دهد و دارای فرایند رشد آنها را نشان می
شوند، اما عواملی کند. این دو عامل گرچه عوامل انحصاری محسوب نمیمیتحول آنها را آشکار 

ها در ایران ایرشتهشناسی و سیاستگذاری توسعه میانبسیار تعیین کننده برای ظرفیت

                                                 
1. interface 

2. National Grant Commission(NPG) 

3. Center for Life Sciences 

4. Center for Studies in Regional Development 
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و دوم عامل « تحول»اساس، دو عامل در این چارچوب مورد نظر است: اول عامل باشند. براینمی
، دو گونه « تحول»(. بر اساس عامل 1391ر و کیذوری، مهرمحمدی، موسی پو«دموقعیت»

های ای مورد توجه قرار گرفته است و آن تمایز قائل شده بین برنامهرشتهاساسی میان
ای شامل: های چندرشتهایدتلفیقی( است. برنامهرشتههای میانایدتجمیعی( و برنامهچندرشته
های خاص بکار مستقل را برای بررسی مسالهیافته  های سازمانهایی است که دانشمجموعه

ای ی که معموال ترکیبی از نام دو یا چند دانش شریک در بررسی مساله گرفته و تحت عنوان تازه
 کنند. هستند ی فعالیت می

ای از دانش است که تمامی ویژگیهای یک ای شامل: مجموعهرشتههای میاناما، برنامه   
ق ای با هم تلفیهای مختلف است که بطور استادانهآن برگرفته از رشتهرشته را دارد اما آبشخور 

یک  اند که فرآیند الزم را برای تبدیل شدن بهاند. در واقع دارای هویت و دانش انباشته شدهشده
ای به دنبال پاسخگویی به نیازهای رشتههای میاناند. برنامهرشته با دیرینه مشخص طی نموده

دمهر است د؛ هرچند که پاسخگویی به نیازهای اجتماعی همچنان در آنها مطرحمعرفتی هم هستن
 (. 1388محمدی، 

شود و این ای مطرح میرشتههای میان، زمینه اجرای برنامه«موقعیت»بر اساس عامل 
های المللی( مورد نظر است. آنچه در زمینهزمینه در دو سطح ملی ی بومیدایرانی( و جهانیدبین

شود؛ هرچند که در بررسی مساله می قابل طرح است، ویژه ایران محسوب میی بو ملی
عنوان یک موقعیت مطرح باشد. با وجود ها ممکن است ایران نیز با احتیاط بتواند بهایرشتهمیان

توان بین موقعیت ایران و سایر کشورها قائل شد. آنچه به لحاظ این، تمایزهای فراوانی را می
ی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و سیاسی در کشورهای مختلف قابل شناسایی تاریخی، اجتماع

ها، همین دلیل است که از سویی ممکن است رشتهسازد. بهطور بارزی آنها را متفاوت میاست، به
هایی در یک موقعیت ایجاد، استحکام و تعالی یابد ولی در موقعیت دیگر رشتهها و میانرشتهچند

ها، ممکن است ایرشتهابد و یا در زمان دیگری تحقق یابد. با این نگاه به میانهیچگاه ظهور نی
است و یا ممکن است « عرضه»شده باشد که قابل « ابداع»همواره در یک موقعیت چیزی 

توان را شکل دهد. پس، بر اساس موقعیت می« کسب»ادراک شده باشد که الزام برای « نیازی»
استدموقعیت ملی ی بومی( با آنچه مربوط به خارج از ایران بین آنچه مربوط به ایران 
المللی(، تمایز گذاشت. از آنجا که در دنیای کنونی کشورهایی یافت استدموقعیت جهانی ی بین

هایی نقش پیشتازی دارند، در درجه نخست به علوم و شکل گیری آن با شوند که در عرصهمی
ت این علوم در زمینه آموزش عالی کشور مورد نگاه جهانی نگریسته می شود و سپس وضعی

بررسی قرار می گیرد. یک وضعیت دیگر نیز در هر یک از عوامل مورد نظر در این چارچوب قابل 
وضعیت فقدان، چند رشته ای ها یا میان رشته ای هایی را «. وضعیت فقداندنبود(»طرح است: 
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ل نگرفته و یا مغفول واقع شده شامل می شود که در سطح ایران یا جهان و یا هردو، شک
 (. 1391انددمهرمحمدی، موسی پور و کیذوری، 

با شناسایی تعامالت عوامل اساسی چارچوب نظری پژوهش یعنی دو سطح    
ای بودندکه با عناوین تجمیعی و تلفیقی معرفی شدند( و با درنظر گرفتن دو موقعیت رشتهمیان

المللی تفکیک شدند(، و وضعیت قعیت بومی و موقعیت بینهادکه با عناوین موایرشتهظهور میان
 (.1دجدول ای متبلور می شودرشتههای میانگونهدشکل( متفاوت برنامه 9فقدان، 

 ؛المللی و در سطح ملیای در سطح بینرشتهوضعیت اول: میان
 ای در سطح ملی؛ند رشتهالمللی ولی چای در سطح بینرشتهوضعیت دوم: میان

 المللی؛ای در سطح بینای در سطح ملی ولی چندرشتهرشتهسوم: میانوضعیت 

 لی؛ المللی و در سطح منای در سطح بیوضعیت چهارم: چندرشته
المللی دایر و فعالند اما ایران فاقد هایی که در سطح بینایرشتهوضعیت پنجم: میان

 آنهاست؛

دایر و فعالند اما ایران فاقد  المللیهایی که در سطح بینایرشتهوضعیت ششم: چند
 آنهاست؛ 

المللی هایی که در ایران دایر و فعالند اما در سطح بینایرشتهوضعیت هفتم: میان
 ای ندارند؛سابقه

المللی هایی که در ایران دایر و فعالند اما در سطح بینایوضعیت هشتم: چندرشته
 ای ندارند؛سابقه

در هر  المللی و نه در سطح ایران، رخ ننموده یاح بینوضعیت نهم: آنچه هنوز نه در سط
 دو موقعیت مغفول واقع شده است. 

 عنایت به این موارد از حیث سیاستگذاری حایز ارزش فراوانی است.
 

 (1391ای)مهرمحمدی، موسی پور و کیذوری، رشته( اشکال برنامه های میان1جدول)

 
 جهان دبین المللی(

میان 
 (ایدتلفیقیرشته

 فقدان چند رشته ایدتجمیعی(

 یرانا
 دبومی(

 7 3 1 میان رشته ای
 8 4 2 چند رشته ای

 9 6 5 فقدان
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 روش پژوهش
استفاده شده است. گروه  1«گروه کانونی»پژوهش حاضر از نوع کیفی و در آن از روش 

ی می شود کانونی روشی برای تبادل افکار و مذاکره است که طبق یک برنامه ریزی دقیق طراح
، 2تا ادراکات و بینش مصاحبه شوندگان را در محیطی به دور از تهدید و فشار بسنجددکروگر

(. با استفاده از این روش پژوهشگر می تواند نظردذهنیت( مشترک افراد را نسبت به 1994
(. مشارکت کنندگان، از بین اعضاء هیات 31999مورد بررسی نمایان کندددریچسلین،« پدیده»

که در زمینه پژوهش دارای تجربه و فعالیت پژوهشی بودند انتخاب شدند. به این منظور  علمی
پس از بررسی و جستجو در منابع علمی منتشر شده و سوابق فعالیت های میان رشته ای، 

نفر از  9مصاحبه گروه کانونی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس و با شرکت 
مشخصات  2ساعت به انجام رسید. در جدول  5های کشور، در مدت  مطلعین کلیدی دانشگاه

 شرکت کنندگان در پژوهش مشخص شده است.
 ویژگیهای شرکت کنندگان در پژوهش (2جدول)

 جنسیت رتبه علمی محل خدمت ردیف

 مرد دانشیار دانشگاه تهران 1

 مرد استاد دانشگاه اصفهان 2

 مرد ردانشیا هرانت -دفتر منطقه ای ایسسکو 3

 مرد استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 4

 مرد دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 5

 مرد استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 6

 مرد استادیار انجمن آثار مفاخر 7
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پیاده سازی رونوشت مصاحبه و تحلیل مصاحبه ها تماما توسط پژوهشگران به انجام 
رسید. برای جمع آوری داده ها ابتدا متنی به هنگام دعوت برای معرفی طرح و طرح مباحث و 

گفتگو  ایجاد آمادگی در اختیار صاحبنظران قرار گرفت. در جلسه بحث، بر اساس همین متن،
آغاز و پرسش ها مطرح گردید. تمامی صحبت ها ضبط و نکات کلیدی یاداشت برداری شد. به 
منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد 

                                                 
1. Focus Group 

2. Krueger 

3. Dreachslin 
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دتم های( درونی داده ها بوده و شامل مراحل؛ 1که روشی برای تعیین، تحلیل و بیان مضامین
فرایند تحلیل تم »داده ها، خالصه کردن عبارت ها و دسته بندی آنها، و تحلیل تم است.  تلخیص

نیز خود شامل مراحل؛ آماده سازی داده ها و مکتوب کردن گزاره های کالمی، کد گذاری باز و 
(. برای انجام مراحل یاد 1998، 2تشکری و تدلی«دمحوری و دریافت معانی و مفاهیم می باشد

واحد تحلیل موضوع در نظر گرفته شد و هر موضوع گستره ای از یک عبارت تا چند  شده ابتدا
جمله را در بر می گرفت. در تحلیل محتوا از هر دو شیوه تحلیل محتوای آشکار و نهفته استفاده 
شد. به عبارتی، در برخی از موارد محتوای نهفته در داده ها تعبیر شد. قبل از آغار تحلیل، داده 

ط شده به صورت مکتوب در آمدند. سپس جدولی تهیه شد و گزاره های کالمی هر های ضب
مصاحبه شونده در آن وارد شد. در مرحله بعد کد گذاری داده ها که ماده اولیه تمدمضمون( 

اختصاص یافت. در کد  9تا  1است، انجام شد. به این صورت که به هر مشارکت کننده کدی از 
، گفته های صاحبنظران بوده و در کد گذاری محوری عنوانی به گذاری باز، مفاهیم کلیدی

مجموعه ای از مفاهیم مشترک بیان شده تعلق گرفت. در مرحله نهایی برای خلق معانی و 
 مفاهیم، تمام مفاهیم مشترک ارائه شده توسط مشارکت کنندگان دسته بندی گردید. 

 یافته ها
 هاایرشتهوسعه میانتتباط با نظام آموزش عالی در ار گزینه های سیاستی
ها که در بخش چارچوب نظری پژوهش تشریح و تبیین ایرشتهبر اساس مدل فهم میان
 9توان معرفی کرد. در مدل مورد نظر، ها در ایران را میایرشتهشد، اشکال عمده توسعه میان

طرح « موقعیت بروز»و « ایرشتهسطوح میان»ه دو متغیر بای با عنایت رشتهشکل ظهور میان
ای، رشتهانشده است. اکنون این پرسش مطرح است که در ارتباط با هر یک از اشکالدانواع( می

ای دارای رشتهتوان در پیش گرفت؟ هر یک از اشکال میانهایی را میچه نوع سیاست
ا ن نوع را بکند و توسعه آهایی هستند که توسعه آنها در ایران اقتضائات خاصی را طلب میویژگی

ای دارای ارتباط رشتهحال، هر یک از اشکال میانسازد. درعینصعوبت یا سهولت همراه می
اند. ب شدهشوند و برخی دیگر اکتساخاصی با ایران هستند: برخی از آنها تولید ایران محسوب می

زینه گ 9 ستوسعه هر یک از آنها نیز با مزایا و پیامدهای متفاوتی همراه است. بر این اسا
ا تشریح ه( و در ادامه هریک از گزینه 3سیاستی به صورت جدول دوبعدی ارائه شده استدجدول

 ست.شده ا
 
 
 

                                                 
1. Theme 

2. Tashakkori and Teddlie  
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 ایرشته( گزینه های سیاستی در هر یك از اشکال میان3جدول)

 

 جهان)غیر بومی(

میان رشته 

 ای)تلفیقی(

چند رشته 

 ای)تجمیعی(
 فقدان

 ایران

 دبومی(

 میان رشته ای

 قی(دتلفی

 همگامی

 سیاست تثبیت

1 

 مزیت بالفعلدپیشرو(
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3 

 برتری دبدیع(

 سیاست ترویج

7 

 چند رشته ای

 دتجمیعی(

 ضعف آشکار

 سیاست تقویت

2 

 مزیت بالقوه

 سیاست توسعه

4 

 پیشتازی

 سیاست تبلیغ

8 

 فقدان

 عقب افتادگی

 سیاست اکتساب

5 

 تاخیر

 سیاست تاسیس

6 

 ناشناخته ها

 یقسیاست تحق

9 

 

گیرد در واقع قرار می 1هایی که در خانه شماره برنامه الف( گزینه اول، سیاست تثبیت:
ای هستند که فرایند تکوین آنها بخوبی و طی سالیان متمادی طی رشتههای میانهمان برنامه

های مستحکمی شکل شده و عملیات تلفیق در آنها بخوبی شکل گرفته است. در اینجا عمال رشته
المللی شناخته ای یافته و به عنوان یک دیسیپلین در سطح ملی و بیناند که هویت رشتهرفتهگ
ها چند رشته علمی بوده است. هایی که منشاء ظهور و آبشخور تحول آنشوند اما رشتهمی

بندی هستند: دهند در دو دسته قابل طبقهها را تشکیل میایرشتههایی که بنیاد میانمساله
های معرفتی؛ که های اجتماعی؛ که ممکن است از پایداری زیادی برخوردار نباشند و مسالهمساله

های هایی فراتر از مسالهها به مسالهایرشتهدارای پایداری زیادی هستند. دسته دوم میان
باشند. همین ویژگی باعث پایداری های تازه میدهند و خود آنها زاینده مسالهموقعیتی پاسخ می

« زابرون»توان با عناوین ها را میایرشتهشود. این دو نوع از میانها میایرشتهین دسته از میانا
زا دارای منشاء بیرونی در اجتماع پیرامون های برونایرشتهنیز معرفی کرد. میان« زادرون»و 

اص های خشوند یعنی به کاربرد دانش در موقعیتهستند و نوعی پاسخگویی محسوب می
در اینجا نوعی از فعالیت  .(1389؛ ترجمه اعتمادی زاده و موسی پور، 1991دکالین، پردازندمی
رشتگی را با دهد و میانای که مسائل اقتصادی، فناورانه و عملی را در اولویت قرار میرشتهمیان

وان آن را تسازد، مطرح است؛ که میمدیریت پژوهش، نیازهای ملّی و نوآوری در بازار همسو می
زا های درونایرشتهمیانرشتگی ابزاری، استراتژیک، عملگرا و فرصت جویانه محسوب کرد. میان
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همین دلیل  دهند. بهدانشی هستند و نوعی تولید دانش جدید را نشان میدارای منشاء درون
بر های مبتنی های آموزشی مربوط به هر یک دارای ماهیت متفاوت هستند. برنامهبرنامه
زادموقعیتی(، تا زمانی دوام دارند که مساله مربوط باقی است و با از میان های برونایرشتهمیان

های ایرشتههای مبتنی بر میانها دارای توجیه نیست! اما؛ برنامهرفتن آن مساله، ادامه این برنامه
ل توجیه است. این دسته از سازند و حمایت از آنها قابزادمداوم( نیازی دانشی را برآورده میدرون
ها را باید کمک کرد تا همچنان به تولید دانش خود ادامه دهند؛ یعنی نقش ایرشتهمیان

درستی ایفا نمایند. حیات این پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و نیازهای معرفتی را به
ت. پس، حفظ شرایط المللی اسآنان با قافله علم بین« همراهی»و « پیشتازی»ها به ایرشتهمیان

گذاری در ارتباط با این ها، باید محور اصلی سیاستسازی برای رفع برخی نارساییکنونی و زمینه
 ای باشد. رشتههای میاننوع برنامه

هایی گیرند برنامههایی که در خانه دوم قرار میبرنامه ب(گزینه دوم، سیاست تقویت:
ای ای هستند ولی در ایران وضعیت چندرشتهشتهرهستند که در جهان دارای موقعیت میان

 ت و ثانیادهد که اوال آنچه در ایران جریان دارد نیازمند توسعه اسدارند. این حالت نشان می
نه تحول توان با ایجاد شرایطی، زمیالگوهایی برای توسعه آنها در سطح جهانی مطرح است و می

ماندگی ایران و مزیت نسبی حاکی از عقبضعیت تری را فراهم کرد. در واقع، این وسهل
المللی سود یافته در سطح بینها از دانش سازمانالمللی است. به این معنی که این نوع برنامهبین
 برند و معقول آنست که از این فرصت بوجود آمده استفاده مناسب برد و سعی کرد بامی

فراهم  ها زمینه، ارتقاء آنها راش در این رشتهها و با تولید دانگذاری بیشتر روی این رشتهسرمایه
ایدتجمیعی( به هیا به عبارت بهتر از وضعیت چندرشت 1به خانه  2ساخت و آنها را از خانه شماره 

ها با سهولت المللی این رشتهدلیل شرایط بینایدتلفیقی( ارتقاء داد؛ ارتقایی که بهرشتهمیان
صوال، اسیس رشته جدید نیز، اتاهمیت است این که هر گونه گیرد. آنچه حائز بیشتری انجام می

ول را های تمرین تحها در عمل فرصتایرشتهگیرد. این شکل از میاندر این حالت شکل می
 آورند. برای جامعه علمی ایران پدید می

هایی قرار دارند برنامه 3هایی که در خانه شماره برنامه ج(گزینه سوم، سیاست تداوم:
گذاری مناسب روی آنها توان با سرمایهگردند. لذا میند که مزیت رقابتی ایران محسوب میهست

ی این ها، پیشتازی و زایندگی علمی و احتماال سلطه فرهنگی خود را روضمن توسعه این رشته
ح ها حفظ کرد. از این طریق، دانشی که برگرفته از فرهنگ و دانش بومی است در سطرشته
در عرصه دانش، اعتماد « تولیدی»شود و عالوه بر ایفای نقش رسمیت شناخته میبهالمللی بین

ایران « مزیت بالفعل»ها ایرشتهدهد. این نوع از میانبه نفس علمی جامعه را نیز افزایش می
 باشند؛ که توسعه آنها به معنای افزایش دارایی و سرمایه موجود است.می
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گیرد جزء قرار می 4هایی که در گزینه برنامه د(گزینه چهارم، سیاست توسعه:
یت های نوظهوری هستند که از لحاظ کیفیت دانش موجود در آن، ایران نیز در موقعبرنامه

ها بتواند گذاری در توسعه این رشتهالمللی قرار دارد. لذا ممکن است با سرمایهبرابری با سطح بین
؛ که مطرح است« مزیت بالقوه». در این وضعیت، المللی پیشی گیرداز رقبای خود در سطح بین

 المللی همراه است. های مربوط به رقبای جدی بینگیری از آن با سختیالبته بهره

ای رشتهاین گزینه در وضعیتی مطرح است که میان ه(گزینه پنجم، سیاست اکتساب:
افتادگی نوعی عقب المللی فعال است اما در ایران موجود نیست. در این شرایطدر سطح بین

توان به الساعه برطرف کرد. لذا میهای خلقتوان آن را به سرعت و با فرمانمطرح است که نمی
کوتاه  های عمدی، بر سرعت حرکت افزود و زمان گذر رااکتساب تاخیری اقدام کرد و با جبران

 المللی همراه شد.کرد و با سطح بین

ای در گزینه ششم مطرح است که چندرشته وضعیتی و( گزینه ششم، سیاست تاسیس:
بهره است. این شرایطی است که باید به الملل فعال شده است اما ایران از آن بیدر سطح بین

. در کرد درک آن پرداخت و شرایط الزم برای طی طریق را فراهم ساخت و زمان الزم را لحاظ
ا ای قرار داد و ببنای مطالعات چندرشتهتوان میمای موجود در ایران را این شرایط، بستر مساله

 ها به پیش رفت.ایرشتهای، به سوی استقرار میانهای آموزشی چندرشتهگذر از تولید برنامه

ای در ایران رشتهدهد که یک میانوضعیتی را نشان می ز( گزینه هفتم، سیاست ترویج:
رای بان مطرح است و تالش فعالیت دارد ولی در جهان موجود نیست. در اینجا برتری ایر

 برداری از این برتری و حفظ و اعتالی آن باید در دستور کار قرار گیرد.بهره

ای در ایران رشتهکند که چندوضعیتی را آشکار می ح( گزینه هشتم، سیاست تبلیغ:
 تواند ازبهره است. در اینجا پیشتازی ایران مطرح است و میفعالیت دارد اما جهان از آن بی

 تر استفاده شود.لهای مشارکتی برای پیشبرد سهروش

دهد که اکنون از دید بومی و وضعیتی را نشان می ك( گزینه نهم، سیاست تحقیق:
دور مانده است؛ وضعیت مغفول. آینده نشان خواهد داد که چه سطحیدبومی یا المللی بهبین
اما عنایت به آن زمینه الزم برای  المللی( به شناسایی و اکتشاف آن توفیق خواهند یافت.بین

سازی برای شناسایی آنها را در بخشد و فرصترا رسمیت می« نیازهای ناآشکار»آشکارسازی
شود. این وضعیت نشان شناسی حاصل میکند؛ موضوعی که از طریق آیندهدستور کار حفظ می

معرفتی مطرح است؛  های اجتماعی ودهد که قابلیت بشری برای شناسایی و پیگیری مسالهمی
های واقعی همراه است. اما در این جا سرمایه گذاری برای شناخت، قابلیتی که با محدودیت

است. از این « تاخیر»و « افتادگیعقب»، 1ضروری است. نقطه عزیمت بر اساس محتوای جدول 
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عه آغاز شود: اول بر منطق توسماندگی ی ضروری است در دو سو حرکت نقطه ی یعنی عقب
؛ و دوم بر «ایرشتهمیانای به از چندرشته»و « ایاز نبود به چندرشته»ها یعنی ایرشتهمیان

از مزیت بالقوه به »و « بالقوه افتادگی به مزیتاز عقب»ها یعنی ایرشتهمنطق پیشرفت میان
 «. برتری

 راهبردها و راهکارهای اجرایی توسعه میان رشته ای ها در ایران 

روی آوردن به »( بر این باور است که 1389جمه اعتمادی زاده و موسی پور، کالیندتر
ای ها، متاثر از ادراک ضرورت های اجتماعی است: این تحول، منبعث از ایمان فلسفی میان رشته

به میان رشتگی نیست؛ بلکه تقاضاهای علمی و راهبرد های طراحی  1یا امید معرفت شناختی
شاید به «. رشته های علمی توأم با پیشرفت علم مطرح شده اندپاسخگو به محدودیت های 

همین علت است که در این حوزه تنوع پارادایم ها و عدم تجانس دیدگاه ها موضوعی معمول 
است و موجبات برانگیختن و پیشبرد فعالیت میان رشته ای را فراهم می آورد و در عین حال 

یچیده تر شوند. به عبارت دیگر، شرایطی که به سبب می گردند این فرایند و افق های آن پ
عنوان عوامل زمینه ساز میان رشتگی مطرح می شوند، اغلب همان علت های مشکالتی هستند 
که جلوی شکل های متفاوت میان رشتگی را سد می کنند. با این نگاه، به طرح راهبرد ها و 

وم انسانی اقدام شده است. این معرفی برخی راهکارهای اجرایی توسعه میان رشته ای های عل
 4راهبرد ها و راهکارها به گونه ای مرتبط با یکدیگر هستند که چگونگی این ارتباط در جدول 

 ارائه شده است. 

 ( نسبت بین راهبرد ها و راهکارهای توسعه میان رشته ای های علوم انسانی4جدول)

 راهکار راهبرد

های فرهنگی ی ی توجه به زمینه1

 هاایتاسیس میان رشته اجتماعی

 توسعه انجمن های علمی میان رشته ای در علوم انسانی 

 از دانش  "بومیت زدائی"تالش برای 

 حفظ حرمت میان رشته ای ها و صالحیت دست اندرکاران 

 کاهش و حذف تعلق رشته ای 

 فرصت دادن به گذار هویتی میان رشته ای شدن 

 گسترش تولید نشریات علمی در حوزه میان رشته ای 

ی بازنگری در ساختار نظام آموزش 2

عالی، پژوهش و فناوری برای 

ای پاسخگویی به نیازهای میان رشته

 عضویت چند گروهی اعضاء هیات علمی 

 عضویت موقت در گروه های آموزشی 

ا تسهیل شکل گیری توسعه انجمن های میان رشته ای ی

                                                 
1. epistemic 
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 راهکار راهبرد

 اتحادیه میان رشته ای از انجمن های دارای هویت رشته ای  ومطالعاتبودن آموزش

ی سیاست گذاری توسعه برنامه ای 3

 ای در علوم  انسانیمیان رشته

، وسعهتوجه به سیاست های نه گانه د تثبیت، تقویت، تداوم، ت

 تاسیس، ترویج، تبلیغ، و تحقیق( در سیاستگذاری ها 

 سلسه مراتبی(گامدبهی حرکت گام4

 مساله شناسی و مساله محوری 

برنامه های آموزشی مشترک توسط آموزشگران د ارائه 

 مشترک درس( 

یان زمینه سازی برای بلوغ رشته ای به عنوان الزمه تحقق م

 رشته ای 

ی شروع فعالیت های میان رشته ای با همکاری بین گروه ها

 دایر 

ند رشته ای را برای هر به رسیمت شناختن برنامه های چ

 گونه اقدام تاسیسی 

 ضرورت همراهی نهاد های باالدستی 

 ی استقالل دانشگاه ها5

تدوین برنامه های کالن توسعه میان رشته ای های عرضه 

 محور 

ه حمایت از ادغام دانشگاه های تخصصی برای تاسیس دانشگا

 جامع 

ی اولویت دادن به توسعه دانشگاه 6

 جامع
 تاسیس دانشگاه های تخصصی و دانشکده های مستقل منع 

ی نهاد سازی به منظور پیگیری 7

 ایامور میان رشته

تاسیس دفاتر ستادی و دانشگاهی پیگیری تاسیس میان 

 رشته ای ها 

تاسیس و اجرای دوره های آموزشی و پژوهش محور در سطح 

 کارشناسی ارشد و دکتری 

 ی رسمیت دادن به برنامه ریزی8

 ای تقاضا محورهای میان رشتهدوره

ه تدوین آیین نامه خاص برای توسعه برنامه های میان رشت

 ای تقاضا محور 

های ی تعادل بخشی بین برنامه9

عرضه محوردراسخ/ پیشینی( و تقاضا 

 محوردروییدنی/ پسینی(

 تعامل با کنشگران بیرون از دانشگاه 

 توجه به نیازهای بازار کار 

ه رسمی به توسعه میان ی توج10

 هاایرشته

 اختصاص ردیف بودجه مستقل برای میان رشته ای ها 

 ا اختصاص جایگاه مشخص در برنامه های راهبردی دانشگاه ه
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 راهکار راهبرد

 تدوین مکانیزم انگیزشی برای اعضاء هایت علمی 

 

 : توجه به زمینه های فرهنگی ی اجتماعی تاسیس میان رشته ای ها 1راهبرد 

ادی با ه افربیا ساختار فرهنگی جامعه و نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور اینکه آ
فکر تر از آید شخص برخورداتفکر میان رشته ای اجازه فعالیت می دهد، مهم است! به نظر می

را  خود ومیان رشته ای برای ساختارهای بسته، مناسب نیست! چرا که چنین فردی مقلد نیست 
جه می موا لذا چنین افرادی که دارای تفکر میان رشته ای هستند با مشکل صاحبنظر می داند؛

ست. ازم شوند. ساختار فرهنگی متناسب میان رشته ای بودن برای توسعه میان رشته ای ها ال
ته میان رش فرادااین موضوع را باید ابتدا در درون دانشگاه و بعد در جامعه طوری دنبال کرد که 

صوّر تدرت قشوند. متخصصان میان رشته ای عمدتاً باید دنبال خالقیت و  ای مورد پذیرش واقع
ا ریازهایی یش نپباشند. این امر با نظام فرهنگی حاکم بر جامعه، سازگار نیست! لذا باید ابتدا 
ه انند جنبی تومبرای آن تعریف کرد. این پیش نیازهایی را برای آن تعریف کرد. این پیش نیازها 

 مه ای و.... داشته باشند. ساختاری، برنا

 گویی به: بازنگری در ساختار نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری برای پاسخ2راهبرد 
 نیازهای برنامه ها و مطالعات میان رشته ای 

ی ن براآنظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری دارای ساختار رشته ای است و به اقتضای 
ت میان العاتی تالش می کند. حال آنکه برنامه ها و مطپاسخگویی به نیازهای اجتماعی و معرف

اعضای  و ازرشته ای دارای اقتضائات دیگری هستند. دانشگاه های دارای تقسیمات رشته ای ممل
ضوع ن موهیات علمی دارای هویت رشته ای، به ناچار در پی حفظ شرایط خود خواهند بود. ای

رین مده تآموزش عالی، پژوهش و فناوری، که عمی تواند با بازنگری ساختارهای تخصصی نظام 
توجه  مورد هاست، به شکلی سامان یابد که تعلقات رشته ای کمترظهور آن در ساختار دانشگاه

 ه هایدانشگا»قرار گیرد. یکی از موارد خاص در این ارتباط، ایجاد شرایط برای تاسیس 
 زشی بهعالیتهای پژوهشی و آمودهد تا فاست. دانشگاه پژوهشی این امکان را می« پژوهشی

ه ای و ان رشتهایی برای مطالعات میها فرصتصورت آمیخته به اجرا گذاشته شوند. این دانشگاه
وره های اد دآموزش میان رشته ای ایجاد می کنند و زمینه الزم را برای بررسی های تجربی ایج

ل ه شکبد به عرصه آموزش آموزشی را فراهم می آورند. در چنین شرایطی تاسیس رشته و ورو
 بهنگام و ناپخته رخ نخواهد داد. 

 : سیاست گذاری توسعه برنامه های میان رشته ای در علوم انسانی 3راهبرد 
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 رشته بر اساس تحلیل هایی که در این پژوهش به عمل آمد، سیاست گذاری توسعه میان
واجه ستی مبا نه گزینه سیاای ها علوم انسانی در نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور 

عیت ه وضاست؛ که هر یک از آنها برای تحقق اهداف خاصی دارای اولویت هستند. با عنایت ب
 ادل بخشیه تعمیان رشته ای های علوم انسانی درایران و شرایط کلی کشور در جهان و با نگاه ب

ر بلی حاکم کیط وجه به شرابین اهداف مبتنی بر نیازهای اجتماعی و نیازهای معرفتی و البته با ت
نه  تحت تالش های جهانی برای پیشبرد علم و فناوری در دنیای جدید، ترتیبی از سیاست ها

 گزینه مطرح شده است. رعایت آن سیاست ها، امری ضروری است. 

 ی : حرکت گام به گام دسلسله مراتبی( توسعه برنامه های میان رشته ا4راهبرد 

ا می ست لذاه برنامه میان رشته ای شروع از درس میان رشته ای یکی از راه های رسیدن ب
دوره  ی یاتوان از یک درس اختیاری شروع کرد و به تدریج برای پنج سال بعد یک برنامه درس

 تحصیلی میان رشته ای را شکل داد. 

ته د داشبرای شروع یک رشته دمیان رشته( حتماً الزم نیست دانش آن به طور کامل وجو
 "سالمیااسی روانشن"حتی اگر زمینه پژوهش آن هم فراهم باشد می توان شروع کرد. مثالً  باشد.

ردید گر این تما، اکم دانش آن را تدوین نمود. ارا می توان اوّل با یک  واحد درس آغاز کرد و کم
را  ره ای کارشت پدید آید که درس هم نیاز به دانش الزم دارد، آن گاه می توان با مطالعات میان

ی ایجاد برا شروع کرد و بستر آن را فراهم نمود تا خوراک علمی آماده شود. همچنین، می توان
ل ر پنج سا دبرنامه میان رشته ای اول دوره عمومی آن را ایجاد کرد ولی در نظر داشت که مثالً
ه م پروژجاا انبعد قرار است  یک گرایش خاصّی از آن برنامه رشد کند و در طی این پنج سال و ب
گرایش  ه باهای مختلف، دانش الزم را تهیه کرد و بعد آن رشته جدید را راه اندازی کرددرشت

 خاص(. 

 : حفظ و گسترش استقالل دانشگاه ها 5راهبرد 

رفتی و مع استقالل دانشگاه ها زمینه توجه و امکان عنایت آنها به مساله های اجتماعی
 یگیریپها ایت که می تواند از طریق میان رشتهحادث را فراهم می کند و این موضوعی اس

 شود. این استقالل در اسناد مربوطه هم مطرح شده است. 

 : اولویت دادن به تاسیس دانشگاه های جامع 6راهبرد 

رویکرد های دانشگاه جامع و دانشگاه تخصصی دارای دفاعیات و فواید خاص خود است. 
ان رشته ای ها، مخصوصا میان رشته ای های گستردهدچند این دو رویکرد، در ارتباط با توسعه می
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رگه( که ریشه در حوزه های معرفتی نامتجانس و دور از هم دارند، مورد بررسی قرار گرفتند و به 
 شکل زیر جمع بندی شد: 

* سیاست مرجح در خصوص تاسیس دانشگاه ها عبارت است از تاسیس دانشگاه های 
ای اه هصی در یک گروه علمی عام یا یک رشته خاصدیا دانشگجامع به جای دانشگاه های تخص

 به اصطالح ماموریت گرا(. 

لمرو ق* سیاست مرجح در سطح دانشکده ها تبدیل نشدن آن ها به دانشکده های دارای 
 نگاهآتخصصی تر است. اگر مالحظات و مصالح دیگری این اتفاق را اجتناب ناپذیر ساخت. 

د حانی سیس ساختارهای جایگزین مانند ایجاد پردیسدواحد سازمبایستی هم زمان به فکر تا
ا شته ای هریان فاصل میان دانشکده و دانشگاه( یا دفتری با ماموریت برنامه ریزی برای توسعه م

 بود. 

 : نهاد سازی به منظور پیگیری امور میان رشته ای 7راهبرد 

 یی برایها، ایجاد ساختارهاایمراد از دفاتر ستادی برای پیگیری تاسیس میان رشته
وزشی ای آمههای میان رشته ای عرضه محور و ایجاد هماهنگی بین گروه طراحی و تدوین برنامه

در  ن استای عرضه محور ممکبرای ایجاد دوره های تقاضا محور است. برنامه های میان رشته
ل و اثر قبااردند و با چارچوب برنامه های توسعه یک کشور و یا با آینده شناسی دقیق طراحی گ

ی وضوعبخشی جدی همراه باشند، اما در هر حال ایجاد فرصت برای دوره های تقاضا محور م
 است که بر اساس تشخیص و تقاضای دانشجو تنظیم و ارائه می شوند. 

 : رسمیت دادن به برنامه ریزی دوره های میان رشته ای تقاضا محور 8راهبرد 

می و وه علرا داشته باشند که با ایجاد ارتباط بین چند گر وقتی دانشجویان این امکان
ی تخصص های چند شخص، به طراحی آموزشی برای پاسخگویی به نیازی اجتماعی یا معرفت

قاضا ای تهاقدام کنند یا دست کم بنایی برای کسب آموزش مورد نظر خود فراهم آورند، دوره 
می  ه نظربای خاص ضروری تدوین آیین نامه محور شکل گرفته است. برای دستیابی به این امر

 رسد. 

های عرضه محوردراسخ/ پیشینی( و تقاضا : تعادل بخشی بین برنامه9راهبرد 
 محوردروییدنی/ پسینی( 

های ای راسخ و روییدنی، به معنای تعادل بین برنامهتعادل بین برنامه های میان رشته
ها و حفظ است. این تعادل، برای تحقق آرمانتوسعه اجتماعی و خواست های مردم یک جامعه 

های آموزشی ها ضرورت دارد. بدین منظور، این موضوع باید در سه سطح اصلی دورهانگیزه
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های متفاوتی تحقق یابد؛ که وضع مورد نظر در کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به شکل
 ارائه شده است. 5جدول 

 و روییدنی در سطوح مختلف ( بکارگیری برنامه های راسخ5جدول)

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی 

پیشینی / بسته/ ساختار یافته/ 

 دانشگاه محور
 بلی بلی 1خیر

پسینی / باز/ ساختار نیافته/ 

 دانشجو محور
 2خیر 

بلی/ خیردیعنی با شرایط 

 خاص(
 بلی

 

ای ی ن رشتهارائه شده است معرف راهکار پیشنهادی برای توسعه میا 5آنچه در جدول 
ها درسیدباز و با توجه به متغیر سطوح تحصیلی و انواع برنامه 3ای در وضعیت تاسیسچند رشته
باشد. شایان ذکر است توجه به نیازهای بازار کار و تعامل مستمر با کنشگران بیرون از بسته( می

 حیاتی است. های مردم های توسعه اجتماعی و خواستدانشگاه در ایجاد تعادل بین برنامه

 : توجه رسمی به توسعه میان رشته ای ها10راهبرد 

ع موضو اختصاص بودجه یکی از شرایط بسیار موثر بر توسعه میان رشته ای هاست و این
اگر به وضوح یعنی به صورت مستقل رخ دهد، می تواند سبب تحوالت عمده ای شود. 

ی را مال گونه ای است که امکانات ساختارهای اجرایی ی مدیریتی نظام آموزش عالی کشور به
تبدیل  شکارصرف دردهای آشکار می کند. از آنجا که هنوز موضوع میان رشته ای به یک مساله آ

ی ادجهنشده، الزم است دست کم تا زمان اشراف کامل نظام مذکور بر این موضوع، ردیف بو
ضوع نیز از مو افزایش آگاهی ها اختصاص یابد. این اختصاص به نوعی برایمستقلی به میان رشته

هبردهای ی و رااهای توسعهای در برنامههای میان رشتهاثر دارد. از سوی دیگر توجه به برنامه
ای یان رشتهسعه مسازان دانشگاهی به ضرورت تودانشگاه ها بیانگر باور و اعتقاد مدیران و تصمیم

ای میان همهافزایش سرعت توسعه برنا هاست که چنانچه با سازو کارهای انگیزشی همراه شود بر
 افزاید. ای میرشته

 راهکارهای توسعه برنامه های میان رشته ای در ایران

                                                 
 البته در سطح درس و گرایش بالمانع است  1-

 ه نظر نمی رسد. در سطح جهان هم سابقه ای یافت نشد منطقی ب 2-

  توسعه به معنای تقویت رشته ای موجود ددایر( را در بر نمی گیرد 3-
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  عضویت چند گروهی اعضاء هیات علمی 

یکی از تمایزات میان چند رشته ای ها و میان رشته ای ها این است که در چند رشته ای 
 1چند رشته ای اجرا الزاما شکل تدریس مشترکها می توان عضویت وابسته را اعمال کرد. در

استادان در این جاست که معنا می یابد. البته در  2خواهد داشت. و موضوع عضویت وابسته
حرکت به سوی میان رشته ای واقعی، اشخاص عضو گروه های متعدد از هویت خاص برخوردار 

 به انجام می رسد.  می شوند و بدین ترتیب با تحقق میان رشته ای، گذار هویتی نیز

  عضویت موقت در گروه های آموزشی 

می  عضویت موقت درگروه های آموزشی، فرصتی برای باز تعریف هویت رشته ای محسوب
د ز طرق خوکی اشود؛ اما نمی توان انتظار داشت برای همه افراد به یک شکل اتفاق بیفتد شود. ی

 مکاناضویت موقت است. دراین شرایط آزمایی برای حضور در فعالیت های میان رشته ای، ع
 یاین اقدام م آزمون تغییر هویت رشته ای پدید می آید و اگر چنین شد، همکاری ادامه می یابد.
ه وزه توسعحدر  تواند با شناساندن فعالیت های رشته ای دیگر، از میزان مقاومت در برابر تغییر

 میان رشته ای ها بکاهد. 

 لمی اجرای برنامه های مشترك ع 

ز لفی ادر اینجا، برنامه های مطالعاتی و آموزشی مشترک مطرح است که با اشکال مخت
 زم برایای الفعالیت میان رشته ای می تواند همراه باشد. پروژه های مشترک مطالعاتی، بنیاده

ین های مشترک بآموزش های میان رشته ای را فراهم می سازند. در این ارتباط، پروژه
ل و داخ های مختلف، بین دانشگاه های متفاوت، بین مراکز تحقیقاتی، و بین متخصصان رشته

 خارج مطرح است. این موضوع اگر به شکل تلفیقی صورت گیرد، دارای اولویت است. 

  )برنامه های آموزشی مشترك توسط آموزشگران)ارائه مشترك درس 

از  صل می شود کهاز طریق آموزش چند استادی، این امکان برای هر یک از آنان حا
فزایش اریق دیگری بیاموزند و با رشته علمی دیگری آشنا شوند. این آشنایی ها نه تنها از ط

اری همک دانش و گسترش دید اشخاص بر عملکرد شان اثر می گذارد، که در مواقعی نیز زمینه
 بین رشته ها را فراهم می کند. 

 انی توسعه انجمن های علمی میان رشته ای در علوم انس   

                                                 
1. Team teaching  

2. Joint appointment  
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نجمن ااشد. بمی تواند نقش میان بر را در ارتباط با عضویت هم زمان در چند گروه داشته 
اتیک روکرهای میان رشته ای محملی برای تحقق همان کارکرد به شکل سریع تر و با موانع بو

 کمتر هستند. 

  از دانش « بومیت زدائی»تالش برای 

انعطاف  ( در واقع نوعی1387جمه حاتمی، از دانشدمورن، تر« بومیت زدائی»تالش برای 
ست ایشه فکری است. توسعه میان رشته ای ها نیازمند نوعی انعطاف فکری یا گشودگی در اند
د، موجب باش که با اتکای به آن بوم یا سرزمین رشته ای، هر قدر که مغتنم و حایز اهمیت نیز

یر غفکر ی برای بسط و تقویت تزمین گیر شدن ساکنان آن نشود. به عبارت دیگر برنامه ریز
 به میان قبالرشته ایدمیان رشته ای( در سطوح پایین تر آموزشی و ایجاد آمادگی اولیه برای ا

 رشته ای ها نزد دانشجویان ضرورتی زیر ساختی است. 

  مساله شناسی و مساله محوری 

رای بی که هایخاستگاه طراحی میان رشته ای ها را باید خود مسئله قرار دارد و راه حل 
دی ک بعتمسائل در نظر گرفته می شود نوع رشته را مشخص می کند. اگر راه حل ها به صورت 

یا  تنظیم شود، همان حرکت رشته ای استمرار می یابد. مسئله در حیات واقعی اجتماعی
 معرفتی، کشف می شود. 

  زمینه سازی برای بلوغ رشته ای به عنوان الزمه تحقق میان رشته ای 

رط شرد و رای اینکه میان رشته ای ها شکل بگیرد باید یک  بلوغ در رشته ها صورت گیب
ها به یاشتهنزدیکی به رشته های دیگر اینست که در همان رشته عمق و غنا ایجاد شود. میان ر
دت علوم ل وحسمت انحالل مسائل پیش نمی روند و اتفاقاً تکثر مسائل ظهور می یابد. کسی دنبا

ن در آلیف که تکثر رسمیت می یابد، در میان رشته ای ها بسیاری از چیزهایی که تکنیست، بل
 یک رشته مشخص شده، مجدداً مطرح و مسئله می شود. 

  کاهش و حذف تعلق رشته ای 

عضو هیأت علمی وقتی می تواند در عرصه میان رشته ای ها وارد و به درستی عمل کند، 
مقاومت و دیدگاه محدود نشود! تعلق رشته ای منجر به  که تعلق به یک رشته خاص در او سبب

تخصص گرایی و آن نیز موجب دیدگاه های محدود به موضوعات و مسائل می شود و امکان 
تفاهم چند رشته ای را کم می کند. به همین دلیل الزم است شرایط بیرونی برای کاهش تعلق 

علمی به عنوان عضو هیات علمی رشته ای پدید آید. یکی از طرق آن است که عضو هیأت 
دانشگاه مطرح باشد نه یک گروه خاص. در چنین شرایطی هر عضو پذیرای آن است که اگر 
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دانشگاه تشخیص داد در هر گروهی خدمت کند. این تفکر نیاز به این دارد که عضو هیأت علمی 
ک گروه خاص. احساس کند به یک گروه خاص تعلق ندارد و عضو هیأت علمی دانشگاه است نه ی

 این چیزی است که در ادبیات میان رشته ای به نام عضویت وابسته از آن یاد می شود. 

  همراهی نهادهای باال دستی در فعالیت های میان رشته ای 

اقع خی مووزارت علوم برای تصویب میان رشته ای ها باید جسورانه وارد میدان شود. بر
ز نظر اثال ست میان رشته ای ها مغایرت دارد. بطور مصحبت ها و اقدامات وزارت علوم با سیا

ره ه دوبسازمان سنجش اگر دوره کارشناسی ارشد کسی بیش از دو سال طول بکشد اجازه ورود 
ه داشت؛ ه نگدکتری ندارد! و تأکید می شود که دانشجویان را نباید بیش از دو سال در دانشگا

 دانشگاه د کهشورشد سرانه می دهد. نتیجه این میزیرا وزارت علوم فقط دو سال به دانشجویان ا
ی هامینهزشود باید از ها میایای دور شود، چون وقتی فرد وارد میان رشتهاز میان رشته

د های مختلف زمان بر است و باعث می شومختلفی دانشی آگاهی کسب کند و این زمینه
ش نام ت پوشهمان کار رشته ای را تحدانشگاه ها از این نوع دوره ها صرف نظر می کنند و یا 

 های میان رشته ای دنبال می کنند. که البته پیامدها زیان باری دارد. 

  تدوین برنامه های کالن توسعه میان رشته ای های عرضه محور 

ص ه مشخچنانچه در سطح وزارت علوم و بعد در سطح دانشگاه ها در یک برنامه پنج سال
روه های مات گاست در پنج سال آینده ایجاد شود، مبنایی برای اقداهایی بنمی شود که چه دوره

ای هآموزشی فراهم می شود. در چنین شرایطی هر گروهی مشخص خواهد کرد که چه برنامه 
ا، هبرنامه  این میان رشته ای یا رشته ای را می خواهد تأسیس کند. البته الزم است برای پیشبرد

وع موض گسترش بیابد و بطور مستمر و همه جانبه بر این فرهنگ میان رشته ای در دانشگاه
ن امکان ه ایتاکید شود که راه اندازی میان رشته ای ها یک اقدام ارزشمند است و هر گروهی ک

 را دارد بایستی نسبت به راه اندازی آن اقدام نماید. 

  فرصت دادن به گذر هویتی میان رشته ای شدن 

ز وضوع امباید فرصت برای گذار هوّیتی پدید آید. این برای میان رشته ای شدن اعضا، 
ناع و تحول درونی نیازمند فرصت است و با اق«! امر بیرونی»است نه « تحول درونی»جنس 

ینی ارآفرکخواهد به دپارتمان مواجهه ممکن می شود. مثالً کسی که از دپارتمان اقتصاد می
مان پارتکند. او در ددهای هویّتی حس میبیاید، در ابتدا خشنود نیست؛ چون در خودش تهدی

ای شته هرای است. آشنایی چنین افرادی با سوابق اقتصاد دارای هویت مستقل و شناخته شده
در  ذیرند کها بپتعلمی و تاریخ دانشگاه و همچنین برنامه های آینده، می تواند به آنها کمک کند 

 یّت مشخّص شکل می گیرد. آینده و با حضور آنان، میان رشته ای جدیدی با هو
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  به رسمیت شناختن برنامه های چند رشته ای برای هر گونه اقدام تأسیسی 

وعی از ودن ناصوال امکان تاسیس میان رشته ای واقعی، وجود ندارد، زیرا میان رشته ای ب
 شد فراهمای ررشد یافتگی تبادالت بین دو یا چند رشته است. به همین دلیل، باید زمینه ای بر

ود به محد شود و آن زمینه از طریق ایجاد چند رشته ای ها ممکن می گردد. این موضوع البته
میان  ه یکموارد قدرت بنیاد نیست، در موارد مساله بنیاد نیز چنین است. حتی در مواردی ک

یان مرشته ای در سطح جهانی مطرح است، باز هم تاسیس آن در زیست بوم ایران به صورت 
 ساخت تا راهممکن است! در این موارد هم باید از چند رشته ای آغاز کرد و فرصت فرشته ای نام

ان ه های میرنامبآن برنامه در این زیست بوم به تولید بینجامد و هویت میان رشته ای پیدا کند. 
ان ش میرشته ای، مبتنی بر دانش میان رشته ای شکل می گیرند. و وقتی می توان شاهد دان

 ست. اطرح مکه زایش در موقعیت ظهور یابد؛ که در اینجا، بومی بودن آن دانش  رشته ای بود،

  حفظ حرمت میان رشته ای ها و صالحیت دست اندرکاران 

اعث این  که کار به یک آدم متخصص و کاردان سپرده شود هم تعیین کننده است و ب
ی رهاه برخی ساختابهبود امور می شود. در سنت های جاری دانشگاهی، گاه دیده می شود ک

ودن بمنعطف زمینه را برای حضور اشخاص کم صالحیت فراهم می کند. برای میان رشته ای 
. یک گروه علمی، ساختارهای منعطف، به خصوص از حیث پذیرش صاحبان تخصص، الزم است
 واین ساختارهای منعطف در عین حال فرصت ایجاد می کند که برخی اشخاص کم صالحیت 

طف ختار منعای ساگروه های دیگر رانده و یا در راه مانده اند، به این گروه های دارضعیف که از 
سیس ه تاوارد شوند. چنین شرایطی یک تهدید جدی است! این موضوع مخصوصاً تا زمانیکه دور
گروه  ود ودر جریان است و شرایط چند رشته ای بر پذیرش عضویت گروه تازه تاسیس نخواهند ب

 راقبت ازل، مه فعالیت خود را با برخی اعضای ضعیف تر آغاز کند! به همین دلیناچار می شود ک
دن، ی بوحریم میان رشته ای ها، موضوعی حساس است و الزم است تاکید شود که میان رشته ا

 فراتر رفتن از تخصص رشته ای است، نه ضعیف تر بودن در تخصص! 

 وه های دایر شروع فعالیت های میان رشته ای با همکاری بین گر 

سیاست های توسعه میان رشته ای ها در دانشگاه می تواند به دو شکل دنبال شود: اول 
سیاست تاسیس میان رشته ای ها در درون گروه های موجود، و دوم سیاست ایجاد گروه 
مستقل، هر دو سیاست دارای قوت ها و ضعف هایی هستند که با عنایت به فرهنگ دانشگاهی 

ای، مناسب تر می باشد. همچنین، همکاری بین گروه ها برای ایجاد میان رشته ایران، سیاست
توصیه می شود اگر الزم بود، مدیریت این دوره های به صورت چرخشی در میان گروه های 
دخیل تغییر کند تا هر کدام از آنها از نزدیک با موضوع آشنایی کسب کنند. تاسیس گروه 
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ری این گروه ها باشد. چنین شرایطی سبب می شود که اعضای مستقل، بهتر است برآیند همکا
صاحب صالحیت گروه های تخصصی که دارای عالیق میان رشته ای هستند به گروه برآمده از 

 فعالیت های جاری گروه تمایل نشان دهند و عضویت آن را بپذیرند. 

  تاسیس و اجرای دوره های آموزشی پژوهش محور در سطح کارشناسی ارشد
 دکتری  و

دوره های پژوهش محور دارای انطباق بیشتری با ماهیت میان رشته ای ها هستند؛ 
ایجاد و دنبال شوند، زمینه الزم  1مخصوصاً اگر این دوره ها بر منطق پژوهش های تقاضا محور

 برای میان رشته ای شدن را ایجاد می کنند. 

 ه جامع حمایت از ادغام دانشگاه های تخصصی برای تاسیس دانشگا 

 کند،یها ایجاد مایاز آن جهت که دانشگاه جامع فرصت های بیشتری برای میان رشته
کل داد. ع را شهایی به ادغام دانشگاه های تخصصی اقدام و دانشگاه های جامتوان با برنامهمی

ند. اشمحدود ب ایها و مطالعات میان رشتهساز برنامهتوانند زمینههای تخصصی فقط میدانشگاه
 ترک اعضاای مشهتواند زمینه برای همکاریاما دانشگاه های جامع عالوه بر آثار مثبت دیگر، می

 در ایجاد برنامه ها و طراحی مطالعات میان رشته ای گسترده را فراهم کند. 

  منع تاسیس دانشگاه های تخصصی و دانشکده های مستقل 

ل ا مسائبای تخصصی در بیشتر مواقع هتالش برای تاسیس دانشکده های مستقل و دانشگاه
د کنن سیاسی آمیخته شده است. این نوع مراکز آموزشی به صورت جزیره های مستقل عمل می

نین و قوا شوند. تدوینو معموال مانعی عمده بر سر راه فعالیت های میان رشته ای محسوب می
ه تی بمی تواند خدم مقرراتی برای منع تاسیس دانشگاه های تخصصی و دانشکده های مستقل

 توسعه فعالیت های میان رشته ای باشد. 

 ای گیری اتحادیه میان رشتهتوسعه انجمن های میان رشته ای یا تسهیل شکل

 ای های دارای هویت رشتهاز انجمن

شود. ای مربوط میاین پیشنهاد به بعد ساختاری و آنهم در بخش مطالعات میان رشته
های ساختاری هستند ها، تشکیالت و ظرفیتها یا اتحادیهانجمنکه  اهمیت آن نیز در این است

                                                 
امه ریزی شورای برن 775محور به نحوی منظور است که در آیین نامه دوره دکتراد مصوب جلسه  پژوهش تقاضا -1

 ( مطرح شده است. 08/08/1389عالی به تاریخ  آموزش
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که با سهولت و سرعت بیشتر دبوروکراسی کمتر( در مقیاس با تاسیس ساختارهای دانشگاهی  
 قابل راه اندازی می باشند.

 گیرینتیجه

و  جتماعیمساله های ا»نه تنها مباحث نظری و استدالل های مبتنی بر آن و اقتضائات 

 مهوریاز ضرورت حضور میان رشته ای ها دفاع می کند، بلکه اسناد باال دستی ج« معرفتی

 می کنند اکیداسالمی ایران نیز به طور آشکار بر توسعه مطالعات و آموزش های میان رشته ای ت

جمهوری  وسعهسند قانون برنامه پنجم تو استفاده از رویکرد میان رشته ای را الزام می کنندد

ظر جمهوری نیکی از بنیادهای اصلی توسعه علمی مورد (. به عبارت دیگر، 1389ایران،  اسالمی

مداد ی قلااسالمیدآنطور که در نقشه ی جامع علمی کشور نیز مطرح شده(، رویکرد میان رشته 

زش های آمو»و « مطالعات میان رشته ای»شده است و این موضوع دارای دو بستر تحقق است: 

نده ین آیاپس آینده مطلوب کشور باحضور میان رشته ای ها ترسیم شده است. «. میان رشته ای

اظ ه لحمطلوب هم به لحاظ بنیادهای نظری با تبیین میان رشته ای شکل گرفته است و هم ب

 علمی تحقق آن وابسته به حضور و عمل گسترده میان رشته ای هاست.

 1404م انداز توسعه در افقجمهوری اسالمی ایران براساس آموزه و آرمان اصلی چش

و ازسوی دیگر « توسعه یافته باجایگاه اول اقتصادی علمی وفناوری درسطح منطقه»ازسویی 

خواهد بود. چنین وضعیتی با مساله « هویت اسالمی انقالبی الهام بخشی درجهان اسالم»دارای 

رفتی در ارتباط با های متعدد اجتماعی در ارتباط با توسعه یافتگی و با مساله های متعدد مع

هویت اسالمی و انقالبی مواجه است. مساله هایی که حل آن نیازمند فعالیت های همکارانه 

متخصصان رشته های مختلف است. این نوع همکاری بربنیاد رویکرد میان رشته ای میسر می 

شته ای شود و از این جهت، آینده به ناچار باحرمت بیشتر بکارگیری گسترده تر رویکرد میان ر

همراه خواهد بود. این موضوع البته با دو تعدیل همراه خواهد شد که از نگاه دانشمندان علوم 

انسانی درباره ضرورت بهره گیری از علوم انسانی و علوم اسالمی پدید خواهد آمد. که یکی از 

 بنیادهای اصلی پیشتازی جمهوری اسالمی  در عرصه علوم انسانی خواهد بود. پس هم الگو

پردازی برای جامعه مطلوب و هم حل مسائل واقعی حیات اجتماعی الزام برای بکارگیری میان 

 واقع دررشته ای ها را گسترش خواهد داد و البته دستاوردهای بدیعی را به ارمغان خواهد آورد. 

موزش عالی آو تحول  حوزه میان رشته ای های علوم انسانی به عنوان یکی از محور های توسعه

در برخی  قابلیت های تاریخی فکری و فرهنگی ران است که ورود به این عرصه که با توجه بهای

موزش عالی و جامعه ی علمی ما در سطح جهانی آرا برای توسعه و پیشرفت رشته ها امکان 

دبا توجه به اینکه خاستگاه حوزه هایی مانند زبان و ادب فارسی و فلسفه اسالمی فراهم می سازد.
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گرچه متقابال در بسیاری از رشته های  .یندآبه حساب می  از این دست رشته ها ن است(آن ایرا

جهان اتفاق  موزشی درآموزشی و حوزه های مطالعاتی رشد قابل توجهی در نظام های پیشرفته آ

تعامل سازنده با محیط  ن به چشم نمی خورد.آموزش عالی ما اثری از آنظام  افتاده است که در

رشته ها یا حوزه های مطالعاتی نیز با  ب می کند سیاست تاسیس در این قبیلجهانی ایجا

  موزش عالی قرار گیرد.آجدیت در دستور کار سیاستگذاران 

راحی طدر این پژوهش سیاست هایی برای فهم و توسعه برنامه های میان رشته ای    

دن ی بواعنی چند رشته شد که نشان می دهد برای توسعه میان رشتگی باید میزان آمیختگی ی

اشت. ز گذو میان رشته ای بودن و همچنین بین زیست بوم تحقق آن یعنی ایران و جهان، تمای

رد، یا نطباق دااارد بر این اساس، برنامه ها و مطالعات جاری در ایران یا با آنچه در جهان جریان د

 یان رشتهمد که پژوهش آشکار شاز آن عقب افتاده و یا از آن فراتر رفته است. هم چنین، در این 

 ی بهای بودن برنامه های درسی و مطالعات به عنوان یکی از ضرورت های آشکار پاسخگوی

ه ست کانیازهای اجتماعی و معرفتی پیچیده و حادث شونده در شرایط کنونی جهان، موضوعی 

ود و از ل شد عمنیازمند طی فرایند تحولی خاص است و برای تحقق آن از سویی باید مساله بنیا

نیاد بدرت سوی دیگر هرگونه اقدام تاسیسی از چند رشته ای آغاز گردد. میان رشته ای های ق

تباط در ار است؛ موضوعی که اگر« تبعیت و پیروی»گرچه دارای سابقه هستند، ولی ویژگی آنها 

ا نبود بلب غبا قدرت سیاسی شکل گیرد، اغلب با نبود مطلق و اگر با قدرت علمی همراه گردد ا

اصول  نوانارتباط ظهور می یابد. لذا بر اساس یافته های تحقیق می توان اصول زیر را به ع

 توسعه میان رشته ای ها در آموزش عالی ایران مطرح نمود:

دهد و این نوع از زا، وضعیت مطلوب و آرمانی را نشان میای شدن درونرشتهمیان -1

 های آموزشی فراهم کند؛برنامه یی برایتواند مبنارشتگی است که میمیان

زا یک پدیده وابسته به موقعیت استدیعنی ممکن است در رشتگی درونمیان -2

نین هد چموقعیتی که تولید دانش گسترده از اولویت برخوردار نیست، در یک مورد بتوان شا

 وضعیتی بود(؛

اند، ها باقیا مسالهمحور است و تها، مسالهایهور و استمرار حیات چندرشتهظ -3

 انجامد؛ ای نمیرشتهای مربوط هم استمرار دارد! هیچ امری به ایجاد میانچندرشته

های موقعیتی ناپایدار نیستند و حتی ها لزوما مسالهایرشتههای زاینده میانمساله -4

ایدار های معرفتی پگیری مسالههای اجتماعی گذرا نیز ممکن است خود منجر به شکلمساله

 شوند؛
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یابد، بعد برنامه محور ظهور میرشتگی، ابتدا مطالعه مسالهحقق میاندر فرایند ت -5

 یابد؛ای تحقق میرشتهگیرد و در نهایت یک میانای شکل میآموزش چندرشته

های های مطالعاتی هستند نه برنامهزا دارای قابلیت برنامههای برونایرشتهمیان -6

 ها آغاز کرد؛ایین، جهت آموزش، تنها این امکان وجود دارد که از چندرشتهآموزشی. بنابرا

های ایرشتهزا از طریق تمرکز بر میانها، نقش پیشتازی درونایرشتهاندر توسعه می -7

 المللی؛های بینایرشتهخودی قابل ایفاست و نقش پاسخگویی اثربخش از طریق تمرکز بر میان

ها، با هر نام و نشانی، ها، همواره الزم است به سابقه عمل بدانایشتهردر توسعه میان -8

  های جدید تمایز گذاشت؛های موجود و تاسیس رشتهتحکیم رشته عنایت داشت و بین تثبیت و

ای به کاربست رشتهشود و گاه ارزش میانرشتگی لزوما به تولید دانش منجر نمیمیان -9

 ای اجتماعی است؛متفاوت برای حل مسالههای موجود در ترکیبی دانش

رشتگی است؛ اما در بستری از فرصت و تامل. از ضروریات میان 1اقتباس آگاهانه -10

که  4رشتگی مولدشود، نه میانمی 3صرفاً منجر به چندرشتگی آشفته 2های گذرا و سریعفعالیت

 دهند؛گ را تشکیل میحاصل عنایت قابل توجّه به موضوعات و امور پژوهشی است که فرهن

 منابع:

 

 1389ورای اسالمی، ش(. مجلس 1390-1394سند قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایراند

. تهیران  مباانی نظاری و روش شناسای مطالعاات میاان رشاته ای      ( 1387علوی پور، محسند

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

. ترجمیه هیدایت ا    رشاته ای در آماوزش عاالی   فرهنگ میان  (.1389کالین، جولی تامسیوند 

 اعتمادی زاده و نعمت ا  موسی پور. تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

( واکیاوی برنامیه هیای درسیی مییان رشیته ای       1388کیذوری، امیر حسین و علم الهیدی، جمیلیه.د  

رنامیه  ب.  لعات برنامه درسی ایراننهمین همایش ساالنه انجمن مطادانشگاهی؛ موانع و پیش نیاز ها. 

 . دانشگاه تبریز.1388مهر  29و  28درسی آموزش عالی در ایران چالش ها و چشم اندازها . 

                                                 
1. informed borrowing  

2. surfing and zapping  

3. muddled multidisciplinarity  

4. productive interdisciplinarity  
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. ترجمیه داود حیاتمی. تهیران، پژوهشیکده مطالعیات فرهنگیی و       میان رشاتگی (. 1387مورن، جود

 اجتماعی. 

ظرفیات هاای باین    (. 1391حسییند مهر محمدی، محمود؛ موسی پور، نعمت ا  و کیذوری، امیر 

ی گزارش طرح پژوهشی منتشر نشده. تهران، معاونت علمی و پژوهش رشتگی رشته های علوم انسانی.

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

ر د(. مالحظات اساسی در باب سیاستگذاری توسعه علوم میان رشیته ای  1388مهر محمدی، محمودد

 -18: 3. سیال اول شیماره  مطالعات میان رشته ای در علوم انسانیکوین.آموزش عالی از منظر فرایند ت

1. 

و در نرویکردها و چشم اندازهای (. دانشگاه سازگار شونده. در: 1388یمنی دوزی سرخابی، محمدد

 . تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.آموزش عالی
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