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اصالح ساختار هدف این پژوهش طراحی الگویی برای  چکیده:

ی است. توسعه مل یداریبر پا دیبا تاک دانشگاههادر  ای رشته میانرویکرد 

از نظریه داده بنیاد برای تبیین و تحلیل یافته برخاسته روش پژوهش 

جامعه مورد مطالعه این های حاصل از مصاحبه های اکتشافی بود.

پژوهش اساتید علوم پایه و اساتیدی بودند که در این زمینه صاحبنظر 

ابزار بودند. روش نمونه گیری نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بود. 

تحلیل طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. در  یافته ها از یگردآور

احصاء مضامین در مراحل کدگذاری باز، محتوا و  لیاز تحل یافته ها

با استناد به ادبیات پژوهش و یافته گردید. استفاده  محوری و انتخابی

علوم به عنوان پدیده  ای رشته میانهای اکتشافی،اصالح ساختار رویکرد 

نشگاه ها، اهداف بنیادین، تدوین برنامه ها به محوری،تحول در نقش دا

، شرایط مداخله گر و ای زمینهترتیب به عنوان شرط علی، شرایط 

سیاستگذاری در فرایندها و ساختار و الزامات مدیریتی به عنوان راهبرد 

شناخته شد. یافته ها نشان داد پیامد اصالح ساختار دستیابی به 

ین اساس اتخاذ سیاستگذاری های ویژه همگرایی علم و فناوری است. برا

در دانشگاهها و نهادهای مرتبط و توجه به پژوهش و آموزش 

همراه با الزامات آن می تواند در اصالح ساختار کمک های  ای رشته میان

 نماید. یمؤثر
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Abstract: The purpose of this study is to design a model 

for reforming the structure of the interdisciplinary 

approach in the field of basic science at the university 

level, emphasizing the sustainability of national 

development. The research method was derived from 

grounded Theory for explaining and analyzing findings 

from exploratory interviews. The study population was 
the professors of basic sciences and professors who were 

well-known in this field. The sampling method was a 

combination of purposeful sampling and snowball. The 

research tool included an open source interview. In the 

data analysis phase, the content analysis and counts of the 

themes were employed in open, axial and selective 

coding stages.Referring to the literature and exploration, 
reform of the structure of science education as a pivotal 

phenomenon, evolution of the role of universities, 

fundamental goals, formulation of programs, respectively 

as caustic condition, underlying conditions, conditions of 

intervention and policy in the processes and structure and 

management requirements were identified as a strategy. 

The findings indicated that the outcome of reform of the 

structure is achieving a convergence of science and 
technology. Therefore, the adoption of special policies 

with emphasis on national development in universities 

and related institutions and special attention to 

interdisciplinary research, along with its requirements 

could facilitate reforming the structure. 
Keywords: interdisciplinary approach, basic sciences, 

university, structural reform, national development  
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 مقدمه
یکی از اهداف جوامع امروز برای رسیدن به رفاه اجتماعی رسیدن به توسعه ی علمی 

گفت که پیشرفت علمی از مفروضات  است که معنایی عمیق تر از پیشرفت علمی دارد.می توان
توسعه ی علمی است ولی شرط کافی نیست.توسعه ی علمی به این معنا است که ما از دانش و 
روش عقالنی برای حل مسائل مختلف در جامعه استمداد بگیریم.برای داشتن توسعه ی علمی 

تند،دوم برنامه های سه وجه الزامی است.یکی برنامه های راهبردی که برنامه های بلند مدت هس
توسعه ای که برنامه های میان مدت هستند و سوم برنامه های عملیاتی.برنامه راهبردی 
ترسیمات راه کلی به منظور رسیدن به اهداف یک رشته در بلند مدت را مطرح می کند.که البته 

ده با در این مسیر توجه به جنبه های جامعه شناختی علم یعنی آگاهی از مطالعات انجام ش
رویکرد تعامالت فرهنگی،تلفیق آن با نیازهای جامعه،تقویت اعتماد به نفس علمی)نه اتکای 
علمی( با توجه به مبادله علمی به جای انتقال علمی،درک درست از ماهیت نظریات موجود به 
عنوان زایش علمی با توسل به ترکیب آراء و اندیشه های مختلف،تعمیم نظریات موجود در دو 

تجربی و نظری با نگرش آزاد اندیشی و تعیین اهداف و ماموریت های علم مورد بررسی در  حوزه
(. همچنین باید در نظر داشت که فعالیت های علمی مانند 0386نظام علمی الزم است)قانعی راد،

شاخص  (.0311هر شاخه علمی دارای سه شاخص خروجی است)سند راهبردی توسعه علوم پایه،
و ارائه مقاالت و  فیتألیا تولید علم است  که خود دارای شاخص هایی مانند،اول بروندادها 

سمینارهای علمی است که شامل ارائه ایده ها،الگو سازی ها،اندازه گیری تجربی و شبیه سازی 
است.یکی از اهداف این بخش حرکت در مرزهای دانش و گذر از آنها و افزودن به دانش بشری از 

یک فرایندی پویا و خالق است که نیاز به تتبع و تالش دارد و از جمله  جهان طبیعت است.این
فعالیت های دیربازده تلقی می شود.برای این معموالً راه میانبری وجود ندارد و باید از شاهراه 
های موجود حداکثر بهره را برد.شاخص دوم دستاوردها است که به معنی تولید دانش فنی و 

نتیجه برآمده از تولیدات علمی برای برطرف کردن نیازهای جامعه و  فناوری است که در واقع
رسیدن به توسعه پایدار است که شاخص مرتبط با آن اختراعات،تاسیس شرکت های دانش 
بنیان،فعالیت در پارک های علم و فناوری است.شاخص سوم علمی تاثیرات است.تاثیر عبارت 

افزاری و نرم افزاری در جامعه که دارای شاخص  است از سازوکارهایی عینی در دو مقوله سخت
هایی نظیر:ارتقای دانش عمومی)تربیت افرادی که به صورت علمی باسواد هستند نه فقط مردم 
باسواد(،افزایش ثروت ملی،تولید برندهایی با شاخص های علمی،اقتصادی،اجتماعی و...و به طور 

 کلی افزایش رفاه اجتماعی.
شاخص های مذکور برنامه آموزش و پژوهشی باید ویژگی های واضح است که بر اساس 

خاصی داشته باشد تا در نهایت فعالیت علمی بتواند موارد مذکور را با بهترین کیفیت و کمیت 
فراهم سازد.و البته یکی از بسترهایی که به طور همزمان این سه شاخص فعالیت علمی را در 
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گرایی علم و فناوری است و یکی از وجه های الزام خود دارد و مستقل از موضوع علمی است هم
است. به این معنا که برای  0ای رشته میانآور برای رسیدن به پیوند علم و فناوری فعالیت های 

رسیدن به همگرایی علم و فناوری که در حوزه ی خط مشی گذاری علمی یک پارادایم جدید 
امه ریزی های آموزش عالی به ویژه در حوزه ها در برن ای رشته میاناست باید آموزش و پژوهش 

علوم پایه پررنگ تر شود که البته برای تاثیرگذاری بهتر این مصداق همگرایی، باید زیر ساخت ها 
 ی الزم آن در همه ابعاد وجود داشته باشد.

با توجه به پیشینه پژوهش نشان  ای رشته میانتوسعه و گسترش فعالیت های دانشگاهی 
های بسیاری بستگی دارد که در بسیاری اوقات در ساختار رشته محور  مؤلفهه می دهد که ب

دانشگاه ها وجود ندارد.عوامل و الزامات شناسایی شده می توانند نقش محرک ها و پیشران های 
 ها در بخش آموزش و پژوهش باشند . ای رشته میانشکل گیری و توسعه ی 

 در مجدد ( بررسی 0311آبادی)  یر؛ ابراهیمپذ انعطاف و نرم ساختار (0311فراستخواه)
 اجتماعی، فرهنگی، دانشی،) جدید شرایط و فضا در آموزش کارهای سازو و چگونگی روش،
فرهنگی  های الیه به ( توجه 0310همکاران) و ،محجوب (تکنولوژی و تجهیزات منابع،

حداقلی؛ و  مرکزت تعاملی، مدیریت امور، شدن ای رشته ( میان0388)   طاسکوه ،خورسندی
 راه و ها فعالیت اندازی راه و طراحی برای نیاز مورد مالی منابع و ( تسهیالت 0314مهدی) 

 و دولت ها، دانشگاه ها، دانشکده ها، گروه بین مشترک های برنامه و ها رشته ها، فعالیت اندازی
 گروه تشویق ( 0314ای ،حاتمی) رشته میان های رشته و ها فعالیت گسترش درراستای صنعت

(  0381زاده)  ها و حکیم ای رشته میان توسعه و ،تدوین طراحی در شدن درگیر به آموزشی های
 در گیری تصمیم و گذاری سیاست ریزی، ( برنامه0310عالی،صفری ) آموزش شدن المللی بین

وثر م ای رشته میانعلمی را در راستای مولفه های اصالح ساختار  هیات اعضای توسعه با ارتباط
)  3سازمانی؛چایت رفتار اصلی های زمینه ( شناسایی 4113)  4کراز و می دانند.همچنین ایکل

 و علمی؛ هریس ارزیابی صحیح های روش ای، رشته میان علمی هیات اعضای ( استخدام 4112
( 4114) 2همکاران و سازمانی وپورتر ساختارهای و ای رشته میان فرهنگ ( ادغام4118) 6هالی

 و گشایی مساله ای، حرفه گیری جهت مجری، گروه کارکرد و ساختار نهادی، حمایت و آمادگی
ها را در این زمینه موثر  نگرش و قواعد به عمیق اشراف و شناسی معرفت نیازها، به دهی پاسخ

 می دانند.  

                                                 
1
 . interdisciplinary 

2
 . Eckel & Kezar 

3
 . chait 

4
 . Harris & Holley 

5
 . Porter et al 
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بنیان و تأکید بر لزوم حصول  شدن تفکر دانش اخیر در کشورمان با نهادینه های سال در
های فنی و مهندسی  دانشگاهی، جایگاه رشته افزوده و صرفۀ اقتصادی از علوم ، ارزشفناوری
 به عنوان پایه اصلی این رشته ها شرایط و جایگاه علوم پایه باید پرسید شده است، اما  تثبیت

کننده  ، خیره40، نرخ توسعه علم و فناوری در قرن 08و  07در مقایسه با قرن چگونه است؟
ای جدید را برای مشاهده جهان و دنیای  زمانی که فیزیک کوانتومی پنجره است. از بوده

سابقه در حال پیشرفت است. در نتیجه،  است، علم و فناوری با سرعتی بی میکروسکوپی گشوده
است. این پیشرفت و توسعه،  اجسام و ابزارها در مقیاس نانو نزدیک شده یکار دستبشر امروزه به 

ای و همگرایی فناورانه، شتاب بیشتری  رشته افزایی تحقیقات میان رات همدر آینده به دلیل اث
 یمیپارادا رییتغ ینوع صرفاً نه اما است، یمیپارادا رییتغ کی ییهمگرا انقالب خواهد گرفت.درکل

 یشیبازاند کی متضمن ییهمگرا. دهد یم رخ خاص رشته کی درون کوهن توماس انیب به که
 یعلم خاص شرفتیپ ینوع اساس بر ییهمگرا انقالب. است یدانش یها هیپا مورد در گسترده

 .کند یم کار شرفتیپ به دنیرس یبرا دیجد کپارچهی وهیش کی اساس بر بلکه ستین استوار
کشورهای  ت.پیشرفت علوم پایه، اساس ارتقاء علمی و توسعه کشور اسآنچه بدیهی است  

دهند چراکه  معنوی در حوزه علوم پایه انجام میپیشرفته هزینه زیادی را چه به لحاظ مالی و چه 
درهر  پذیر نیست. دانند دستیابی به توسعه و تعالی علمی بدون پیشرفت علوم بنیادین امکان می

های علوم پایه بومی و  کنیم باید مبتنی بر دانش بومی با زیرساخت هر صنعتی که آغاز میحال 
های علوم اجتماعی، انسانی و  ن در حوزهشناسی آ با مطالعات عمیق زیست محیطی و آسیب

 رفتاری باشد.
در این حوزه باعث ایجاد تحرک در این  ای رشته میانهمچنین شکل گیری فعالیت های 
در این حوزه استقبال از این حوزه از علم  ای رشته میانحوزه ها شده و همچنین ایجاد رشته های 

به دلیل ماهیت خود که ارتباط زیادی با بازار کار  ای رشته میانرا بیشتر نموده چراکه رشته های 
دارند آینده نوید بخش تری برای دانش آموختگان به همراه دارد. در مجموع می توان گفت جهت 

داشتن در جامعه علمی در آینده،یکی از انواع انتخاب هایی است که اتخاذ آن  ای رشته میانگیری 
اشتن نیروی انسانی کارآمدتر راه چاره دیگری را الزامی است.پرکردن شکاف های معرفتی و د

برای سیاست گذاران آموزش عالی جهت ورود به این مباحث نمی گذارد. برای ورود به این 
آموزش مولفه های ساختاری ویژه ای الزم است . برنامه راهبردی علوم پایه کشور 

در مقاطع (،در بخش آموزش،بازبینی و بازتعریف آموزش علوم پایه 01،ص0311)
گیری تفکر خالقانه در این مقاطع در جهت  ویژه دبیرستان را باهدف شکل دبستان،راهنمایی و به

های صحیح در این علوم با توجه به ضرورت هماهنگ  هدایت دانش آموزان مستعد و دارای نگرش
، سازی آموزش علوم در دوره های پس و پیش از دانشگاه، و در قسمت برنامه درسی و آموزشی

گیری در خصوص ضرورت ادامه و یا  های موجود این علوم و تصمیم بازنگری رشته ها و زیررشته
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ویژه بازار کار و همچنین تاسیس  ها با توجه به کارآمدی هر یک در جامعه و به تاسیس آن
 ی علوم پایه با تاکید بر نیازهای جامعه و اولویت های اسناد باالدستی در ای های حوزه رشته میان

 نظر گرفته است.
در  ای رشته میانبنابراین این پژوهش بر آن است که مولفه های اصالح ساختار رویکرد 

حوزه علوم پایه در دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران را شناسایی کند و با استفاده از این 
ی بپردازد معلول-مولفه ها به تبیین و تدوین الگویی چند وجهی،جامع،راهبردی و فرایندی و علی

به طوری که عوامل مرتبط،همراه با پیش زمینه ها و پیامدهای مولفه های اصالح ساختار رویکرد 
 در حوزه علوم پایه را شامل شود. ای رشته میان

 روش پژوهش
ی و ا کتابخانهای در ایران ، در قالب مطالعات  رشته های در رابطه با میان بیشتر پژوهش

نه سعی ایرگرایتفسدیگر هستند. این پژوهش با استفاده از رویکردی  ی کشورهای تجربهمبتنی بر 
های جامع  ای در حوزه علوم پایه را در دانشگاه رشته ی اصالح ساختار رویکرد میانها مؤلفهدارد تا 

ی جامع ها دانشگاهی  هیکلدولتی شهر تهران شناسایی کند. مکان نمونه گیری پژوهش شامل 
ی )شهید ها دانشگاه ها دانشگاهپژوهشگر در بین این  دولتی شهر تهران است که

ی ها در ا رشته انیمی ها تیفعال که نیابهشتی،تهران،صنعتی شریف،تربیت مدرس( را بر اساس 
ی میدانی انتخاب نمود .نمونه گیری نظری ها تیفعالاست برای انجام  شده شناخته ها دانشگاهاین 

عالوه بر نمونه گیری هدفمند، از نمونه گیری گلوله و بنابراین هدفمند است.شایان ذکر است 
نفر از صاحب نظران رویکرد  08داده ها از طریق مصاحبه با  برفی نیز استفاده شده است.

علوم پایه در زمینه تحقیق گردآوری شد. مصاحبه ها به صورت فردی انجام شد و  ای رشته میان
ری نظری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری دقیقه بود.نمونه گی 41زمان آن به طور میانگین 

ادامه یافت.مقصود از اشباع نظری مرحله ای است که داده های جدیدی در ارتباط با مقوله به 
(.سواالت مصاحبه از 0،4107دست نیامده و روابط بین مقوله ها بر قرار و تایید شده است)گلیزر

،مواردی مانند ابعاد اصالح ساختار ای زمینهه نوع نیمه ساختاریافته بوده و بر اساس ابعاد نظری
در حوزه علوم،شرایط علی،زمینه و شرایط مداخله گر،راهبردها،برون دادها و  ای رشته میانرویکرد 

پیامدهای مورد انتظار این اصالح ساختار در ایران را جست و جو می کرد تا از زبان مصاحبه 
ی تدریس رشته های مختلف فیزیک،شیمی و شوندگان که دارای سوابق متعدد در زمینه ها

 زیست شناسی بودند با توجه به تجربه زیسته آنها پدیده روشن شود.
 
 
 

                                                 
1
 . Glaser 
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 تحلیل داده ها
و از طریق فرایند کدگذاری،تحلیل  0داده ها با استفاده از طرح نظام دار نظریه داده بنیاد

عالمت گذاری  3کدهای زنده،متن مصاحبه های ثبت شده با استفاده از 4شدند.طی کدگذاری باز
ک مصاحبه عبارت ها و کلمه هایی بود که ادراو ایده های تکراری شناخته شد.مفاهیم شامل 

در حوزه علوم پایه  ای رشته میانشوندگان و ایده های آنها در خصوص اصالح ساختار رویکرد 
ایی که نمی توان منعکس می کرد.کدگذاری و بررسی مفاهیم تکرار شده تا رسیدن به اشباع)تا ج

به هیچ موضوع جدیدی در داده های خام رسید(،ادامه یافت.روند افزایش تدریجی و انباشتی 
اکتشاف در ادامه مصاحبه ها ذهن پژوهشگر را به این نکته سوق داد که صاحب نظران به انحای 

ت علی یا از مختلف از مقوالت مرتبط با مقوله اصلی و کانونی سخن می گویند،مثالً یا از موجبا
و یا کنش الزم برای اصالح ساختار یا نتایج و بروندادهای  ای زمینهشرایط محیطی یا ویژگی های 

.بدین طریق مدل کلی اولیه نظریه مبنایی برای نویسنده آشکار شد که در الگو زنند میآن حرف 
 ارائه گردیده است.

در اصالح ساختار  آمده دست بهبا توجه به نقش مفاهیم  6در مرحله کدگذاری محوری
،این مفاهیم در قالب شرایط علی)علل پدیده اصلی(،راهبردها)راهبردهایی که ای رشته میانرویکرد 

پدیده اصلی انجام می شوند(،زمینه)شرایط بستر ساز خاص موثر بر  درآوردنبرای به مرحله اجرا 
ها )نتایج به کار بستن راهبردها(،شرایط مداخله گر)شرایط عام موثر بر راهبردها( و پیامد

راهبردها( به صورت نظری از طریق مدل فرایندی به هم مرتبط شدند.در کدگذاری 
در حوزه علوم پایه در دانشگاه  ای رشته میان،نظریه پژوهش درباره اصالح ساختار رویکرد 2انتخابی

ارائه می  ها روایت شده است.کدگذاری انتخابی،بیانی از فرایند پژوهش و سیر داستان پژوهش
 دهد.

 بررسی روایی پژوهش
طی تحلیل متن ثبت شده مصاحبه ها برای یافتن مدل با مشورت استادان حوزه علوم 
پایه و آموزش عالی چندین بار به صورت مجزا بازنگری شد.همچنین بر اساس معیارهای ارائه 

رسول و شده کرسول برای حصول اطمینان از روایی پژوهش دو اقدام مهم انجام گرفت)ک
(.نخست تطبیق توسط اعضا بود که در آن چهار نفر از مصاحبه شوندگان گزارش 4،4111میلر

را بازبینی کردند و پیشنهاد آنها در  آمده دست بهنهایی مرحله نخست فرایند تحلیل و مقوله های 

                                                 
1
 . grounded theory 

2
 . open coding 

3
 .In-vivo 

4
 . axial coding 

5
 . selective coding 

6
 . Creswell & Miller 
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علوم  کدگذاری باز و محوری اعمال شد.دوم فرایند بررسی همکار بود که در آن دو استاد در حوزه
پایه و دو استاد در حوزه علوم پایه،پارادایم کدگذاری باز و محوری را بررسی کردند و نظر آنها در 

 تدوین مدل به کار رفت.

  
 نتایج کدگذاری باز و محوری و تناظر مقوله های کلی و مقوله های فرعی-1جدول

 2مقوله کلی 1مقوله  فرعی

به ثروت ملی و رفاه اجتماعی حل نشدن مسائل جامعه در تک مقیاس رسیدن 

 ؛شکل گیری پدیده جهانی شدن
 فشار بیرونی

ارتباط بودن دانش رشته محور به  تغییرات به وجود آمده در حوزه علم ؛بی

 نیازهای جامعه و بازار کار
 فشار درونی

 ارتقای نظام آموزشی ارتقای سطح آموزش اساتید و دانشجویان و ارتقای جایگاه علوم پایه  

شارکت فعال و اخالق محوری در تولید دانش و فناوری و سرعت عمل در آن و م

 تعامل اثر بخش با محیط جهانی،ارتباط مستمر با بازار کار  

ارتقای کیفیت 

 پژوهشی

آگاهی از مطالعات انجام شده با رویکرد تعامالت فرهنگی؛ تقویت اعتماد به نفس 

 علمی و تضارب آرا در علم 

ای توجه به جنبه ه

 جامعه شناختی علم

توجه به بخش خصوصی در اقتصاد کشور ؛دور شدن از صنعت  مونتاژ و اتخاذ 

 نگرش بلند برد در بخش مدیریت 

 برنامه راهبردی

دهی به آموزش و پرورش برای رفع نیازهای کشور ؛بازنگری دروس در  جهت

لوم پایه بازنگری و ارتقای روش و محتوای آموزش ع بخش محتوایی و ساختاری،

 و بستر سازی محیطی مناسب برای اتخاذ رویکرد 
 برنامه توسعه ای

 
بستر سازی برای نظام غیر متمرکز و انعطاف پذیر و همراه باا برناماه در بخاش     

آموزش و پژوهش دانشگاه ها در کلیه ابعاد همراه با تاکید بر دیادگاه خبرگای و   

 وجود یک نهاد متولی انجام پژوهش در سطح کشور

 برنامه عملیاتی

وجاود نهاادی   گیری و استقالل نهادهای آموزشای ؛  تمرکززدایی از فرایند تصمیم

گذاری در بخش آموزش و پژوهش در دانشاگاه و وزارتخاناه بارای     برای سیاست

ها و تدوین نظاام آماوزش و پاژوهش و هماهناگ کاردن       دهی به پژوهش جهت

  ها پژوهش

طراحی مجدد فرایندها 

 و ساختارها

                                                 
1
 .Subcategories 

2
 . Main categories 
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 2مقوله کلی 1مقوله  فرعی

های الزم جهت تصویب  تدوین رویه پذیری در سازمان اداری و مدیریتی ؛ عطافان

 هیاات  دهای  ای ؛شکل رشته دروس و برنامه ها و مدیریت آموزش و پژوهش میان

 واحاادهای از یااک هاار سااطح در( خااارجی و داخلاای هااای نفااع ذی) ای مشاااوره

 (مفه پارادایم) عمل و فکر برای فضا ایجاد منظور به ای رشته میان

 الزامات مدیریتی

 و یمحل ینوآور ستمیس تیحما تحت و اطالعات محور های حضور فناوری

 ها آن انیم ارتباط یبرقرار و مجاور عیصنا انیم شبکه جادیاای ؛  رشته میان
 تحوالت دانشی

افزایش محور ؛ ایجاد اقتصاد دانش ؛ نوظهور عیصنا در یرقابت تیاولو به دنیرس

 کرده افزایش تعداد شاغالن تحصیلتولید ناخالص ملی ؛
 تحوالت اقتصادی

 

 پدیده محوری
ها با  ای رشته میانبارها به این نکته تاکید شده است که ساختار  ای رشته میاندر ادبیات 

ساختار رشته های سنتی متفاوت است و برای توسعه آنها الزم است هر سازمانی،ساختار خود را 
ها هستند که  فرم های موجود در سازمان ها را مشخص می متحول سازد چرا که این ساختار

در حوزه  ای رشته میاننمایند، بنابراین پدیده محوری مدل پژوهش حاضر ،اصالح ساختار رویکرد 
 علوم پایه شناخته شد. 

 شرایط علی
شرایط علی اشاره به موجباتی دارد که مستقیماً بر مقوله اصالح ساختار رویکرد 

ر حوزه علوم پایه در دانشگاه ها می پردازد و منشاء این اصالح ساختار را در د ای رشته میان
دانشگاه ها می طلبد. این مقوله عمده که هم از تحلیل اسناد و مدارک موجود یعنی ادبیات 

شده است، به تغییر و تحوالت ایجاد شده در نقش و  پژوهش و هم از کدگذاری مضامین استخراج
صورت درونی و  ی اخیر اشاره دارد. این تغییر و تحوالت که به چند دههکارکرد دانشگاه، در 

های  ها خود را با التزامات نقش اند، باعث شده است که دانشگاه شده ها تحمیل بیرونی بر دانشگاه
 ی عملکرد خود ایجاد کنند.  جدید وفق دهند و تغییراتی را در نحوه

 
 مضامین شرایط علی-2جدول 

 عمدهمقوالت  مفاهیم

 فشار بیرونی
 ها تحوالت در نقش دانشگاه

 فشار درونی
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 فشارهای درونی
ارتباط بودن دانش رشته محور به نیازهای جامعه و بازارکار یکی از  در شرایط کنونی بی

در واقع یکی از خاستگاه های میان دغدغه هایی که ذهن دانشگاهیان را مشغول داشته است. 
شرایط اجتماعی جوامع کنونی ایجاب  های علمی است. گی و رشتهپاسخگویی رشت عدم رشتگی،

ی و پریشانی جهان و اتکای روز افزون سردرگم می کند که دانشجویان به واسطه ی پیچیدگی،
ها و مراکز آموزش عالی پیش از پیش هجوم می آورند، اما آموزش عالی به  دانشگاه به بر دانش،

ارتباط با یکدیگر، فقط در راستای  درسی نامربوط و بیی آموزش و برنامه ی  واسطه ی ارائه
ها و  خدمت به عده ی اندکی از دانشجویان عمل می کند و این به این دلیل است که دانشگاه

های علمی سازمان یافته اند و این امر تجزیه شدگی بیش از بیش برنامه  ها حول رشته دانشکده
ی و کارهای آموزشی وجود ندارد را به دنبال ریادگی ،درسی و ایجاد مرزهایی که واقعاً در زندگی

ناشی از فشار ها و  ای رشته میان.بنابراین روی آوردن دانشگاه ها به فعالیت های استداشته 
 خواسته های متقاضیان خود است.

 فشارهای بیرونی
در علوم پایه یکی از شاخصه ها در جهت توسعه ملی است. توسعه  ای رشته میانرویکرد 

ریانی چندبعدی است که عالوه بر تغییرات اقتصادی، رشد تولیدات ناخالص ملی،ساختار تولید ج
و اشتغال،توسعه کشاورزی و صنعت ، عواملی چون گسترش تعلیم و تربیت،بهبود شرایط 

اجتماعی ،گسترش دموکراسی در جامعه و  نیتأمبهداشت،توسعه شهری و بازسازی روستاها، 
. این مهم از طریق تلفیق استعدادها و توانمندی شود ی را نیز شامل میرشد ابعاد فرهنگ عموم

ای امکان پذیر می گردد. بنابراین،  رشته های عده زیادی از پژوهشگران و از طریق پژوهش میان
ای در گزارش های بی شماری از انجمن های تخصصی،  رشته در قرن بیست و یکم واژه میان
گذاران علم نمود  سرمایه گذار و دست اندرکاران عملی و سیاستسازمان های آموزشی، نهادهای 

ای در کنار شعارهای مالزم آن یعنی نو آوری،  رشته چشمگیری داشته است. در واقع میان
های راهبردی دانشگاه ها مبدل  مشارکت، رقابت پذیری و پیشگامی، به یکی از کلید واژگان برنامه

 شده است. 

 ای زمینهشرایط 
ا می توان به عنوان یکی از زیر ساخت های بنیادین و زمینه ساز و بستر ساز اهداف ر

در حوزه علوم در دانشگاه ها دانست. یکی از گام های مهم در فرایند برنامه  ای رشته میانرویکرد 
شناسایی و تدوین اهداف نظام و واحد دانشگاهی است تا بر  ای، رشته ریزی در مطالعات میان

ه ریزان درسی، محتوا و موضوعات مورد نظر جهت تحقق اهداف را طراحی و اساس آن برنام
-3ارتقای نظام پژوهشی و -4ارتقای نظام آموزشی،  -0تدوین کنند.این شرایط با زیر مقوله های 

 توجه به جنبه های جامعه شناسی علم در این پژوهش شناسایی شد.
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 ای زمینهمضامین -3جدول 

 مقوالت عمده مفاهیم

 ای نظام آموزشیارتق

 ارتقای کیفیت پژوهشی اهداف بنیادین

 توجه به جنبه های جامعه شناختی علم

 

 ارتقای نظام آموزشی
توان از  منظر  در حوزه علوم را می ای رشته میانارتقای نظام آموزشی درزمینه ی رویکرد 

و گسترش آموزش های تعمیق یکی از مولفه های ارتقای نظام آموزشی،  چندین مولفه نگریست.
تخصصی و ارتقای کیفیت آموزشی برای مدرسان علوم در کلیه سطوح و تربیت افراد خالق و 
توجه ویژه بر جنبه های روان شناختی و جامعه شناختی در زمینه تدریس علوم است.هنگامی که 

اساتید این امر مهم جلوه نمود، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری روش آموزش علوم و 
 متخصص برای تربیت نیروی انسانی مدرس در کلیه سطوح نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ارتباط مستمر بین جامعه ،مشارکت فعال در تولید دانش و فناوری و سرعت عمل در آن 
علمی کشور در حوزه علوم پایه و بازار کار و تأسیس مراکز رابط بین نیاز بازار کار و فارغ 

ده دانشگاه از دیگر مولفه های ارتقای نظام آموزشی است. چرا که رابط های علمی التحصیل ش
می توانند با ارزیابی توانایی های علمی گروه های علمی از یک سو و از سویی دیگر دریافت 

تعداد پروژه های علمی دانشگاهیان برای حل  اطالعات مربوط به نیازهای جامعه و صنعت،
یش دهند. بدیهی است ارتقای سطح علمی دانشجویان ، ارائه سمینارهای مشکالت جامعه را افزا

ها یکی از بخش های جدا نشدنی از فعالیت های علمی در علوم  علمی و شرکت دانشجویان در آن
به حساب می آید. که دانشجو می تواند در این مشارکت ها بسیاری از مهارت ها از جمله خوب 

های خروجی مقاله ها  در مقیاس های  یاموزد و با شاخصشنیدن و خوب ارائه کردن را ب
شرکت مستمر در نشست های علمی فوایدی را در بروز  المللی آشنا شود. دستاوردهای ملی و بین

ارائه بروندادها و دستاوردهای علمی و از همه مهمتر جامعه علمی در پی  تضارب آراء، خالقیت،
ار در هر نیم سال بستری را فراهم می کند که خواهد داشت. رویکردی مانند ارائه سمین

دانشجویان به آرامی مهارت های مورد نیاز در این خصوص را کسب نمایند. جنبه دیگر  باالبردن 
سطح آموزش، ارتقای جایگاه آموزش علوم از طریق ترویج علم در الیه های مختلف جامعه و 

توان به نقش آن به توسعه رفاه  م پایه میارتقای تفکر علمی است. ازجمله اثرات بسیار مهم علو
 اجتماعی اشاره کرد که در آن ارتباط دو سویه بین تحوالت علمی و تعامالت فرهنگی وجود دارد.
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عنوان بخشی از  در واقع باید کارکردهای فرهنگی اجتماعات برای پذیرش جایگاه علوم پایه به
امروزه بر اساس تجربه  ی ارتقاء یابد.ارکان اصلی توسعه علمی برای رسیدن به رفاه اجتماع

کشورهای توسعه یافته در می یابیم کافی نیست برای رسیدن به توسعه جامعه ای با سواد داشته 
 صورت علمی باسواد باشند.  باشیم بلکه عامه مردم باید به

 ارتقای کیفیت پژوهشی
ای کیفیت پژوهشی از دیگر جنبه های اهداف بنیادین، ارتقای کیفیت پژوهشی است. ارتق

با مولفه های مختلفی ارتباط دارد . تعامل فعال و اثربخش با محیط جهانی  در پرهیز از  بیگانگی 
دانشگاه ها و کادرهای علمی با دیگر کشورها و همتایان خود در کشور و همچنین غافل نماندن از 

تر همکاری های بین پیشرفت ها و دستاوردهای ارزنده تحقیقاتی،تهیه ابزارهای نوین در بس
 المللی و تعریف پروژه های مشترک با دیگر کشورها است. عامل موثر دیگر بر کیفیت پژوهشی

فرهنگ تک محوری و  اخالق محوری و تقدم مصالح عمومی بر منافع شخصی و دوری جستن از
 پذیرش مسئولیت فردی در توسعه علمتقسیم منابع و نه پیشبرد اهداف در کلیه ی سطوح  و 

 است. این بدان معنا است که اگر چه دولت در بخش ارتباط با صنعت و دانشگاه باید یک ارتباط
ولی این  دهنده باشد یعنی محرکی برای اختصاص بخشی از بودجه صنعت به تحقیقات باشد

نباید به معنای تنبل شدن بخش دانشگاهی باشد. قطعاً بخش دانشگاهی باید قدرت و توان علمی 
ال ببرد، به طوری که صنعت به آن اعتماد کند. در کنار این عوامل باید به تکریم جایگاه خود را با

ها به لحاظ قضایی توجه  جامعه علمی کشور و پژوهشگر و پاس داشتن حقوق مادی و معنوی آن
نمود. همچنین برای تسریع در روند ارتقای کیفیت پژوهشی توجه ویژه به جایگاه آموزش عالی 

لمی و اختصاص بودجه بیشتر در امر پژوهش و توزیع عادالنه آن در وزارت خانه ها در توسعه ع
ای نیازمند بودجه ی بیشتری  رشته فعالیت های میانتوان گفت که  الزم است. در این باره می

اعتبار بیشتری در اختصاص پژوهانه ها ارائه  ای رشته میاناست بنابراین باید به پژوهش های 
 د دست بازتری در انجام این فعالیت ها داشته باشند.گردد تا اساتی

 توجه به جنبه های جامعه شناختی علم
 در کنار ارتقای نظام آموزشی و کیفیت پژوهشی توجه به جنبه های جامعه شناختی علم،

مولفه هایی چون آگاهی از مطالعات انجام شده با رویکرد تعامالت فرهنگی، تلفیق آن با نیازهای 
نه اتکای علمی( با توجه به مبادله علمی به جای انتقال ) قویت اعتماد به نفس علمیجامعه، ت

عنوان زایش علمی با توسل به ترکیب آراء و  علمی، درک درست از ماهیت نظریات موجود به
اندیشه های مختلف، تعمیم نظریات موجود در دو حوزه تجربی و نظری با نگرش آزاد اندیشی 

مار زیادی از رویکردها،پارادایم ها و مواضع نظری و روش های تجربی در امروزه ش الزم است.
جامعه شناسی علم با مطالعات علم و فناوری وجود دارد.و این خود اهمیت توجه به نقش جامعه 
شناسی علم را در علوم نوین نشان می دهد.آنچه امروز بر آن تاکید می شود این است که علم 
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است که در آن کلیه مولفه های اجتماعی،تکنیکی،مفهومی در هم  فرآیند مهندسی نامتجانسی
 .آمیخته شده و یک شبکه را به وجود می آورد

 عوامل مداخله گر
نه در خالء،بلکه در شرایط خاص محیطی  ای رشته میانموجبات اصالح ساختار رویکرد 

برای حل مسائل  شکل می گیرد.توسعه ی علمی به این معنا است که ما از دانش و روش عقالنی
هدایت صحیح دانشگاه از میان این تالطم ها و ناآرامی ها در  مختلف در جامعه استمداد بگیریم .

جهت نیل به آینده مطلوب نیازمند شناخت و درک صحیح از محیط و تحوالت آن،ارزیابی واقع 
ی شده و گرایانه از قابلیت ها و ضعف های داخلی سازمان و اتخاذ تصمیم های برنامه ریز

هوشمندانه می باشد.نگرش مبتنی بر برنامه باعث نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل و تفکر 
تدوین برنامه ها ، عامل مداخله گری برای  آینده نگر و عزم راسخ بر استمرار آن می گردد.

ه در حوزه علوم پای ای رشته میانرسیدن به اهداف و نهایتاً رسیدن به اصالح ساختار رویکرد 
های بلند مدت(  های راهبردی ) برنامه برنامه-0 است.در پژوهش حاضر تدوین برنامه در سه وجه

های کوتاه  های عملیاتی ) برنامه برنامه-3های میان مدت( ؛ های توسعه ای) برنامه برنامه -4؛
 مدت( شناخته شد.

 مضامین مداخله گر-4جدول 

 مقوالت عمده مفاهیم

 رنامهتدوین ب برنامه راهبردی

 برنامه توسعه ای

 برنامه عملیاتی

 

 برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی مستخرج شده در این پژوهش برنامه هایی هستند که در سطح 
کالن کشور باید مد نظر قرار گیرند و توجه خاص دولتمردان را می طلبد. این برنامه ها عمدتاً 

عدم ارتباط بین نعت را هدف قرار می دهد. چرا که توجه به پیوند نزدیک دولت،دانشگاه و ص
دانشگاه و موسسات پژوهشی با سایر بخش های جامعه و عدم پیوند علمی و تحقیقاتی بین 
دانشگاه و مراکز تولیدی و خدماتی،زمینه های مناسب برای حمایت از دانشگاه و وظایف 

ای دانشگاهی در کشورهای جهان تحقیقاتی را آن فراهم نمی سازد و مانع رشد و ترغیب نیروه
 و رشد نیافتن آموزش آن می شود. ای رشته میانسوم در پرداختن به پژوهش 

توجه به بخش خصوصی در اقتصاد کشور وحمایت بخش از جمله این راهبردها  
خصوصی از تحقیقات است که به دنبال آن رهاوردهایی چون خارج نمودن صنعت از یک صنعت 

و حذف رانت از اقتصاد کشور، و متکی شدن صنایع بزرگ به بخش خصوصی و مونتاژ و وارداتی 
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خارج نمودن انحصار آنها از دولت و دور شدن از اقتصاد متکی بر نفت و سوبسیدی و خروج اداره 
کشور به صورت یتیم خانه ای،رقابت بین صنایع،افزایش تجاری سازی دانش و ارتباط بیشتر 

دارد. البته در کنار این تحوالت رشد توان علمی دانشگاه ها برای  دانشگاه و صنعت را به همراه
پاسخگویی به صنعت مبتنی بر دانش و گسترش مراکز استارت آپ)پارک های علم و فناوری( و 
وجود افرادی با نقش واسط که هم مشکالت صنعت و جامعه را بشناسند و از سویی دیگر به 

مچنین مدیریتی با نگاه دور برد و بلند برد و دور از فضای پژوهشی شناختی داشته باشند، و ه
 انتصابات و توسل به فرمایشات در تصمیم گیری های کالن الزم است.

 برنامه های توسعه ای
اگر در برنامه های بلند مدت رسیدن به اهداف در سطح کالن مد نظر است در برنامه 

: هدف هایی که می توان در طول های توسعه ای )میان مدت( دو هدف در نظر گرفته می شود
در طراحی برنامه توسعه برنامه به آن رسید و هدف هایی که بعداً می توان به آنها دست یافت . 

ای  با توجه به نظر اکثر صاحب نظران ، در بخش ساختاری نیازمند یک برنامه ی آموزشی 
و به این معنا نیست که برنامه ها  منعطف هستیم که البته این برنامه، حرکت روی لبه تیغه است

خبرگی علمی  در راستای کاهلی و کاهش کیفیت خود جهت گیری شوند. منعطف بودن اشاره به
در صورت کیفی کار کردن، به سمت  یعنی عالوه بر داشتن پایه های اصلی علمی دارد؛
طول برنامه های ای حرکت کنیم.این انعطاف باید در زیر ساخت های آموزشی از جمله  رشته میان

کارشناسی ارشد و دکتری به دلیل رویکردهای متفاوت در روش شناسی های رشته ها نیز اعمال 
گردد.همچنین هماهنگی بین چارچوب کنونی آموزش دوره دکتری و نیازهای پژوهشی آن و 
تناسب قوانین اداره دروس و ارائه آن توسط اساتید با ماهیت پژوهش،دوره های کوتاه مدت 

وهش محور و در کنار آن داشتن دانشجویان تمام وقت دکتری به دور از دغدغه های پژ
معیشتی،بازنگری در سرفصل برخی از دروس همراه با تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی مرتبط به 
آن،وجود آزمایشگاه های بزرگ مرکزی به عنوان یکی از استلزامات ضروری فعالیت های 

وم پایه، و استقبال از ایده های نو و خالقانه می تواند به کیفیت آموزشی در حوزه عل ای رشته میان
 و پژوهشی کمک زیادی کند.

گسترش شرکت های دانش بنیان به عنوان راه حلی برای پیوند علم با بازار کار و صنعت 
این  نیز در این زمینه بسیار اثرگذار خواهد بود.البته باید توجه داشت که ایده ها ارائه شده در

شرکت ها به دور از کپی کاری باشد به طوری که این مکان ها محلی برای رشد ایده های نو قرار 
گیرند تا بتواند در رقابت جهانی نیز جلوه ای داشته باشند.در کنار همه این مسائل باید توجه 

ار داشت که چنانچه بخواهیم مسائل را با یک نگرش سیستمی حل نماییم در کنار بهبود ساخت
در آموزش عالی، نیازمند بهبود ساختار در آموزش و پرورش نیز هستیم.در این راستا برنامه های 
آموزش و پرورش به ویژه در مقطع دبیرستان باید با تحوالت سریع تکنولوژیک و با حداقل روند 
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ح فعالیت دانشگاه و برنامه های توسعه ملی آشنا باشد.که این خود توجه ویژه به تربیت صحی
مربیان علوم پایه و برنامه ریزی صحیح درسی در این حوزه را هماهنگ با تحوالت ایجاد شده می 

 طلبد. 

 عملیاتیهای ه برنام
ای جهت رسیدن به اهداف تعیین ها و گام های ویژهرنامه ریزی عملیاتی شامل فعالیتب
رای رسیدن به اهداف باشد. به عبارتی برنامه ریزی عملیاتی شامل اقدامات تفصیلی بشده می

ریزی در سطح مدیریت های اجرایی مطرح است و با اهداف مشخص، محدود است. این نوع برنامه
این برنامه ها غالباً در سطح وزارت خانه و دانشگاه ها انجام می پذیرد و در و عینی سروکار دارد.

 اختصاص می دهد.پژوهش حاضر این مقوله ها بخش قابل توجهی از کدهای محوری را به خود 

   
کم رنگ شدن نگاه متمرکز و یکسان نادیده شدن دانشگاه ها می تواند سرآغار پویایی و 

و متکی  ها پروژه های تحقیقاتی و تزریق پول به دانشگاه ایجاد رقابت در دانشگاه ها برای گرفتن
اشد  و این خود نمودن دانشگاه ها برای کسب هزینه های پژوه ها از سازمان های غیر آکادمیک ب

اقدامی موثر برای رشد و پیشرفت در دانشگاه ها باشد.در واقع تقویت افت و خیزها در دانشگاه ها 
و دوری جستن از ساختار سوبسیدی عاملی است که هر دانشگاهی برای حفظ بقای خود 

کارمندی در نظام  توانمندی هایش را افزایش می دهد. به دنبال آن دوری جستن از فرهنگ
دانشگاهی، کسب بیشتر آزادی عمل و انتخاب، و به دنبال آن حاکم نبودن ساختار انتصابی 

نفعان در بسیاری از امور و ایجاد شفافیت در هزینه و  مدیریتی و داشتن نقش فعال کلیه ذی
بودجه ها، مشخص شدن مسیر های پژوهشی و وجود برنامه چه در دانشکده ها و دانشگاه ها و 

متعاقب آن اختصاص گرنت ها به پروپوزال هایی که دغدغه خاصی را در سطح ملی وزارتخانه و 
دنبال می کنند و افزایش جلب نخبگان جوان و فکرهای تازه در حوزه علوم می توانند پویایی 

 علمی دانشگاه ها را افزون تر سازد.
ویایی را تواند این پ المللی می در کنار این تحوالت داخلی ،افزایش همکاری های بین

ای به دلیل تهیه ابزارهایی با فناوری سطح  رشته های میان دوچندان کند.ضمن این که در حوزه
باال این نقش خیلی کلیدی تر است.بنابراین بستر سازی برای یک ساختار خوش تعریف در 

عنوان محقق میهمان و عضو هیات علمی و مدرس و دوری  کارگیری پژوهشگران خارجی به به
ز توجه بیش از اندازه به کمیت فعالیت های علمی می تواند انجماد های موجود در این جستن ا

صورت  برای تبادل داخلی دانش بهزمینه را از بین ببرد.در کنار تبادالت خارجی، ایجاد بستری 
های مختلف و تقویت تعامل  های مشترک بین دانشگاه ها و برگزاری همایش ی سخنرانی ارائه

و یادگیری مکانیزم برخورد با مشکالت در این گردهمایی ها، می  های دانشی ایر حوزهسازنده با س
از دیگر عوامل پویایی تولید علم، تعریف تواند عامل سازنده ای در تحرک دانشگاه ها باشد. 
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عنوان محرک چرخه دانش است. دوره پسا دکتری را  ها به های پسا دکتری در دانشگاه برنامه
عنوان محقق  طالیی انتفاع دانش آموخته دوره دکتری و موسسه ای که در آن بهتوان دوره  می

از سویی دیگر حضور محققان پسا دکتری  قلمداد کرد. پسا دکتری مشغول فعالیت می شود،
های مختلف هرم پژوهشی را نیز برای استفاده بهینه  ضمن کمک به ایجاد چرخه علم در دانشگاه

و کارشناسی ارشد تکمیل می کند. عامل دیگر پویا سازی، حمایت از دانشجویان دوره دکتری 
حمایت از ) های مطالعاتی اساتید و کسب تجربه در کشورهای دیگر تر از برنامه بیشتر و جدی

های مطالعاتی اساتید( ؛تقویت انگیزه نیروی انسانی با نظام نظارت و ارزیابی کارآمد و  فرصت
 ای رشته میانزشی برتر و حمایت از اساتید پرتالش در زمینه ی کیفی و ارتقا دادن گروه های آمو

 هایی برای انتشار سریع تر این تالش ها  است. زمینه در بخش آموزش و پژوهش  و ایجاد
های کمک کننده دیگر برای تعیین جهت و عالقمندی دانشجویان به سمت  از دیگر زمینه

در جهت توسعه ملی، درست اجرا شدن ای در حوزه علوم  رشته انتخاب پژوهش های میان
های علوم و قربانی نشدن آنها تحت آیین نامه ها دست و  در دانشکده واحدهای)فرعی یا ماینر(

وجود آزادی برای دانشجویان برای تحصیل در بیش از یک رشته یا اخذ واحدهای پاگیر است. 
ین مورد اثرگذار باشد. درکنار تواند در ا درسی در بیش از یک دانشکده یا گروه آموزشی نیز می

غیرمتمرکز و کارآمد در بخش آموزش و پژوهش( و ) پذیر ای انعطاف برنامههمه این عوامل داشتن 
تواند بسیار اثرگذار باشد. به طور  های برتر، می ویژه به دانشگاه ها به دادن آزادی عمل به دانشگاه

با توجه به شرایط متفاوت دانشگاه ها به  کلی نگاه انعطاف پذیر هم در رویکرد و هم در محتوا
لحاظ سطح و عالقمندی دانشجویان و اساتید می تواند از هدر رفت سرمایه انسانی جلوگیری 

 کند.

 راهبردها

در حوزه علوم پایه  ای رشته میاناز نظر مصاحبه شوندگان هر چند اصالح ساختار رویکرد 
است،ولی  ای زمینهمداخله گر و ویژگی های  ناشی از موجبات علی و تحت تاثیر شرایط محیطی

در این اثنا نقش عاملیت انسانی در سیاستگذاری ها و کنشگران اجرایی را نبایده گرفت.این 
عاملیت ها با راهبردهای خود می توانند این فرایند را تسهیل کنند.در واقع،کنشگران فردی و 

سیاست گذاری در آموزش و پژوهش در هرچه گروهی به عنوان کارگشایان تغییر عمل می کنند.
سیاست  کشوری جدی تر،عمیق تر و اصیل تر باشد چشم انداز پیشرفت در آن روشن تر است.

گذاری و طراحی مجدد ساختارها در این پژوهش به عنوان راهبردی جهت اداره اهداف 
ی دانشگاه ها با بنیادین،تحوالت در نقش دانشگاه ها و تدوین برنامه ها و به طور کلی کیفی ساز

 دو زیر مولفه سیاست گذاری در فرایندها و ساختار و الزامات مدیریتی شناخته شد. 
 
 



یطاسکوه ، محبوبه عارف یخورسند ی، عل یسرخاب یدوز یمنی، محمد  یاعظم معتمد  

 0318بهار و تابستان ، 01، شماره 01سال  دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی،                     04

 

 

 مضامین راهبردی-5جدول 

 مقوالت عمده مفاهیم

گذاری و طراحی مجدد  سیاست طراحی مجدد فرایندها و ساختارها

 الزامات مدیریتی ساختارها
 

 

 گذاری و طراحی مجدد فرایندها سیاست
 ای رشته میانطعاً سیاستگذاری های مبتنی بر کارکرد سنتی دانشگاه ها برای رویکرد ق

یک سیاستگذاری ناکارآمد است که نمی تواند برای برنامه توسعه ملی و تحقق اصالح ساختار 
موثر باشد. در واقع در اولویت قرار ندادن پژوهش و غفلت از این وظیفه  ای رشته میانرویکرد 

ی دانشگاه؛ عدم وجود کادر علمی صرفاً پژوهشی ؛تنگ نظری و اهمال در پرورش حساس و حیات
نیروی تحقیقاتی کارآمد؛ تظاهر به توانایی انجام تحقیقات و شکوه مستمر از عدم وجود امکانات 
تحقیق و بدین وسیله پنهان کردن ضعف، ناتوانی قابلیت های پژوهشی ؛انجام پژوهش های 

منظور اخذ ترفیع؛ اولویت دادن به انتشار مقاالت و نتایج کار تحقیقاتی نظری و بنیادی صرف به 
در مجالت خارجی و انجام و گزارش این پژوهش ها در زمینه ها و شیوه های مورد نظر آنها ؛ 
عدم پویایی برنامه های آموزشی و پژوهشی و خدماتی دانشگاه و استمرار شیوه های سنتی در 

ی و اعمال حاکمیت کادر اداری و بیگانگی هیات علمی با مدیریت عمل؛ خودکامگی کادر اجرای
؛سرگردانی،بی تفاوتی و سرخوردگی دانشجویان در اثر عدم ارضای انتظارات علمی و تجربی و 

های هماهنگ کننده و کنترل کننده و ارزیابی م رفع مسائل معیشتی آنان ؛ عدم وجود مکانیز
رای این اصالح ساختار یک سم مهلک است .ساختار عادالنه و علمی فعالیت های پژوهشی ب

های الزم جهت  رویهجدید باید دارای سطحی مسطح و فارغ از اقتدار سلسله مرتبی باشد و بتواند 
های ارزیابی  ای و شاخص رشته تصویب دروس و برنامه ها و مدیریت آموزش و پژوهش میان

یافته های  را تدوین کند و بخشی ی کیفیتعنوان ابزاری برا ای دانشگاهی به رشته آموزش میان
ی مشارکتی و رهبر ،مشارکت ای در حوزه یاددهی و یادگیری )تفکر انتقادی، رشته پژوهشی میان
ی نگهدار ی،بهساز جذب،) یانسانفرایند جامع آموزش منابع   و همچنین ای( رشته پژوهش میان

ی ادراک مهارت های انسانی، و در این راستابه کارگیرد.  ای را رشته کارگیری هیات علمی میان و به
ارتقا بخشد و بتواند الگو های ساختاری منسجمی را  ای رشته های میان و فنی مدیران در حوزه

 ارائه دهد. ای رشته میانبرای فعالیت های 
گذاری در بخش آموزش و پژوهش در  در کنار همه مواردفوق وجود نهادی برای سیاست

ها و تدوین نظام آموزش و پژوهش و هماهنگ  دهی به پژوهش ه برای جهتدانشگاه و وزارتخان
هر چند برنامه تواند بسیار اثر بخش باشد. این نکته را باید در نظر داشت که  ها می کردن پژوهش
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گذاری در امر پژوهش به طور  ریزی آموزش عالی در ایران سابقه طوالنی دارد ولی سیاست
باید مورد عنایت قرار  زیر ساخت های الزم برای این مهم بنابراین مستقل نهادی را نیاز دارد؛

گیرد.از دیدگاه غالب صاحب نظران عدم وجود یک سازمان مرکزی قوی که فعالیت های 
تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و امور پژوهشی وزارت خانه ها و سازمان های مختلف 

ف برنامه توسعه ملی هماهنگ نموده و با شیوه های دولتی و بخش خصوصی را در راستای اهدا
دموکراتیک کنترل و ارزیابی نماید در زمره مهمترین موانع و عوامل بازدارنده تحقیقات پیشرفته 
در جهان سوم است. چنین سازمان و تشکیالتی مغز متفکر و طراح سیاست های تحقیقاتی کل 

توانا و نیرومند دولت در سرعت بخشیدن به  جامعه محسوب می شود و می تواند به صورت بازوی
 اجرای برنامه های توسعه ملی عمل نماید .

 الزامات مدیریتی
ی توانمند و ها تیریمداین واقعیت را باید پذیرفت که اصالح ساختار و رفع موانع نیازمند 

ساختارهای  ی ها وابسته بها رشته انیمرفع موانع و اصالح ساختار  ازآنجاکهی است. ا حرفهالبته 
ی نهادهای علمی و ها تیریمددرونی و بیرونی نهاد دانشگاهی است بنابراین بسیار وابسته به 

ی در کلیه سطوح کالن و خرد و علمی و غیرعلمی ا حرفهغیرعلمی دارد. بنابراین مدیریت 
بر  شدت بهمبتنی بر شایستگی باشد.در ایران با توجه به وضعیت حاکم این دو مدیریت  ستیبا یم

است. هر  مؤثری سیاسی بسیار ها یریگ میتصمکارشناسی علمی در متقابل دارند.  ریتأثیکدیگر 
ی سیاسی ها ارزشیی است که مستقل از ها لیتحلی سیاسی مبتنی بر اطالعات و ریگ میتصم

را به عهده  مدار استیساین صورت دانشمند و تحلیلگر نقش  ریدر غاست چه  آمده دست به
فاقد ارزش علمی  دیآ یمیی که از این طریق به دست ها لیتحلطبیعتاً نتایج علمی یا که  ردیگ یم

اجازه  متأسفانه.انجامد یمی اشتباه ها استیسی سیاسی قرار بگیرد به ها میتصماست و اگر مبنای 
که تحلیل گران جامعه در تحلیل و برداشت علمی خود اعمال سیاست کنند. برای  میده یم

ی ها فرضبر مبنای  ها استنتاجیا  رود یمی اطالعات فیلتر سیاسی به کار آور جمعنمونه در 
ی برمبنا خواهد یمو  انگارد یمرا علمی  ها برداشت. اما سیاستمدار ما این ردیپذ یمسیاسی انجام 

این اطالعات ناصحیح تصمیم سیاسی بگیرد.در اینجا وظیفه سیاستمداران است که به خاطر 
دهند دانشمندان و تحلیل گران نقش سیاستمدار را بازی کنند.این سیاست منافع خود اجازه ن

زدگی باعث بسیاری از ضررهای اجتماعی برای ما شده است. و ما را از مدیریت حرفه ای دور 
ساخته است.آموزش عالی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اثرگذار بر ابعاد مختلف 

که در کلیه سطوح نسبت به سطح اجرایی خود پاسخگو بوده جامعه،امروزه نیازمند مدیرانی است 
 بط خود باشند.شخصی بتوانند پاسخگوی سیستم ذیرلیقه های همراه با تحوالت روز و دور از س و

در هر صورت برای در مسیر قرار گرفتن در جهت توسعه ملی و اصالح ساختار رویکرد 
های  تدوین رویه سازمان اداری و مدیریتی ؛ پذیری در در حوزه علوم پایه انعطاف ای رشته میان
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 ای ؛تدوین رشته الزم جهت تصویب دروس و برنامه ها و مدیریت آموزش و پژوهش میان
بخشی  کیفیت برای ابزاری عنوان به دانشگاهی ای رشته میان آموزش ارزیابی های شاخص

 و رشد جهت در اییاجر مدیران از ؛حمایت انسانی منابع آموزش جامع فرایند کارگیری ؛به
 ساختار ایجاد با ها دانشگاه میانی و عالی مدیران سوی از ای رشته میان های رشته گسترش

پایدار  توسعه واحد یا دفتر تأسیس دانشگاه، انداز چشم سند در پایدار توسعه ای ؛تلفیق رشته میان
ها  ی دانشکدهها سازی در بودجه نفعان در سیستم مدیریتی کشور ؛شفاف ؛پاسخگویی به ذی

 واحدهای از یک هر سطح در( خارجی و داخلی های نفع ذی) ای مشاوره هیات دهی ؛شکل
و شکل گیری اجتماعات علمی  (فهم پارادایم) عمل و فکر برای فضا ایجاد منظور به ای رشته میان

 ضروری به نظر می رسد.

 پیامدها

لوم در دانشگاه ها می تواند در حوزه ع ای رشته میاندر نهایت شکل گیری صحیح رویکرد 
دستاورد همگرایی علم و فناوری و پیامدهای متعاقب آن، تحول هم در عرصه دانشی و هم در 

همگرایی علم و فناوری از فرایند همگرایی علم)رشته های علمی  عرصه اقتصادی ایجاد کند.
بین ناکارایی و  مختلف با یکدیگر مشارکت و به هم استناد می کنند(،همگرایی فناوری)فاصله

پیشرفت های فناوری کاهش  می یابد( و همگرایی صنعتی)تلفیق و ادغام شرکت ها یا بخش 
 های صنعتی( ایجاد می شود.

 مضامین پیامدها-6جدول 

 مقوالت عمده مفاهیم

 تحوالت دانشی
 همگرایی علم و فناوری

 تحوالت اقتصادی
 

 تحوالت دانشی

واژگانی نوین در ادبیات اجتماعی هستند که  «محور جامعه دانش»جامعه فرا صنعتی و 
برای توصیف تحوالت اخیر در مدرنیته به کار می رود. اگر چه تفاوت های مهمی بین این دو 

ها بیانگر گذار به جامعه ای هستند که الزامات، اقتضائات و  اصطالح وجود دارد با وجود این، آن
که دانش و دانشگاه نقش محوری در تحوالت آن ضرورت های خاص خود را دارد، ضرورت هایی 

محور توسعه، تحوالت و تغییرات جامعه را بر پایه مفهوم دانش و  ایفا می کنند. جامعه دانش
محور، جامعه ای است که در آن دانش مهمترین  فعالیت های دانشی تبیین می کند. جامعه دانش

ر فزاینده ای از تحقیق و توسعه ناشی می منابع نو آوری به طو عامل تولید است. در این جامعه
شوند و دوم این که وزن جامعه که به وسیله تولید ناخالص ملی و اشتغال اندازه گیری می شود، 

محور صورت  به طور گسترده ای در حوزه دانش قرار می گیرد . جامعه فرا صنعتی و جامعه دانش
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محوریت بنیانی در تحوالت  اه و دانش، بندی جدیدی از جامعه ارائه می دهند که در آن دانشگ
بخش های مختلف جامعه دارند. بر این اساس، دانشگاه در شرایط کنونی بیش از پیش به نهادی 

جامعه،  –برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف تبدیل شده و رابطه متقابل دانشگاه 
خوبی در مطالعه اتزکوینتز و از ویژگی های اساسی دانشگاه جدید است. این تحول به 

دولت و یا مطالعه  –صنعت  –( در چارچوب تز مارپیچ سه گانه دانشگاه 4111) 0لیدسدورف
پیامد اصالح  محور دیده می شود. ها در جامعه دانش ( در باب نقش دانشگاه4101) 4دالنتی

سخت افزاری و نرم  در حوزه علوم سازو کارهایی عینی در دو مقوله ای رشته میانساختار رویکرد 
افزاری در جامعه دارد که دارای شاخص هایی نظیر:ارتقای دانش عمومی )تربیت افرادی که به 
صورت علمی باسواد هستند نه فقط مردم باسواد( ، افزایش ثروت ملی ، تولید برندهایی با 

 ست .شاخص های علمی ، اقتصادی ، اجتماعی و ... و به طور کلی افزایش رفاه اجتماعی ا

 تحوالت اقتصادی
 هر یاجتماع توسعه و یمل اقتصاد در کننده نییتع ینقش تواند یم فناورانه ییهمگرا

 یبرا فرصت نیا از توانند یم ها دولت. باشد داشته اطالعات عیصنا حوزه در خصوص به یکشور
. کنند فادهاست نشده برآورده قبالً یاجتماع یازهاین کردن برآورده و بازار توسعه زاندنیبرانگ

 یاثربخش ،یراحت د،یجد افزوده ارزش خدمات جادیا یبرا را یادیز یها فرصت فناورانه ییهمگرا
 در یصنعت یمرزها فناورانه، یهمگرا طیمح در .کنند یم فراهم کنندگان مصرف و بازارها توسعه و

 .دهند ارائه زاربا چند در را خدماتشان خدمات، کنندگان فراهم که شوند یم باعث و زندیآم یم هم
 با جاافتاده یها شرکت. شوند دیجد یکاربردها و خدمات ظهور باعث تواند یم یفناور ییهمگرا
 و فناورانه یها یگذار هیسرما در هیسرما بازگشت شیافزا کاراتر، عملکرد فرصت یی،همگرا کمک

 دست به ار بازار عیسر گسترش و دیجد خدمات توسعه قیطر از گرید یتجار منافع به دنیرس
 یهمگرا طیمح در .شود یم ها شرکت یبرا دیجد فروش یبازارها جادیا باعث ییهمگرا. آورند یم

 خدمات، کنندگان فراهم که شوند یم باعث و زندیآم یم هم در یصنعت یمرزها فناورانه،
 .دهند ارائه بازار چند در را خدماتشان

اید گفت جهت آغاز همگرایی در ارتباط پیوند این تحوالت با محیط دانشگاه ها ب 
ها و کاربردهای احتمالی این پیوند شناسایی شود. برای این کار،  بایست پتانسیل فناورانه، ابتدا می

ها و  باشد. مشارکت شرکت های مختلف، امری ضروری می تعیین روند همگرایی در زیربخش
های آزمایشی  ای( در فعالیت های ناحیه های علمی، سازمان ها، پارک های واسطه )دانشگاه سازمان

کاربردمحور همراه با دورنمای تجاری، در پارک های علم و فناوری از اهمیت چشمگیری 

                                                 
1
 Etzkowitz & Leydesdorff 

2
 . Delanty 
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، یک اکوسیستم همگرایی در 0های دودکشی برخوردار است.همچنین باید با برقراری میان سیستم
های حاوی  پارک ایجاد شود. مشارکت به معنای مکالمه با یکدیگر، شناسایی مشترک زمینه

های علمی بنیادی و توسعه راهبردهای مشترک جهت پیشرفت  های ارزشمند و چالش فرصت
هایی با  های مختلف و فناوری ها، بخش برقراری ارتباط میان مجموعه باشد.در این راستا می

باشد. و  کاربردهای احتمالی جهت توسعه همگرایی فناورانه و تجارت جهانی نیز حائز اهمیت می
ای، تالش  رشته های میان هایت باید در زمینه تعلیم نسل بعدی محققان فعال در زمینهدرن

های  زمینه و پایه علمی قوی در رشته بیشتری به عمل آورد. به عبارتی دیگر در کنار داشتن پس
ای نیز برای  رشته های میان فرد و مستحکم در زمینه متمایز، برخورداری از آموزشی منحصربه

 ن تحول الزم است.ایجاد ای

 مدل برآمده از یافته های کیفی 
در حوزه  ای رشته میاناز یافته های کیفی برای اصالح ساختار رویکرد  آمده دست بهمدل 

 است. 0علوم پایه   به شرح شکل 

 

 
 

 مدل برآمده از داده های کیفی-1شکل

 

                                                 
0
 . stove-piped systems- ای ساختار سازمانی که تا حد زیادی جریان اطالعات را به صورت باال به پایین  گونه

 .کند ن سازمانی جلوگیری میمحدود و از ارتباطات درو
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 گیری بحث و نتیجه
ی برگرفته از ساختار موجود نظام آموزشی در جهت اصالح ساختار قطعاً کشف الگوها 

می تواند در پیشبرد اهداف نظام های آموزشی اثرگذار باشد. از آنجا که ارتقای تکنولوژی برنوعی 
زمینه سازی علمی در جامعه متکی است، دانشگاه به عنوان بستر واقعی تربیت نیروی انسانی در 

در علوم گامی در جهت  ای رشته میانانکار ایفا می نماید.امروزه رویکرد این رابطه نقشی غیر قابل 
توسعه ملی است. توسعه جریانی چند بعدی است که عالوه بر تغییرات اقتصادی،تغییرات 
متعددی در کلیه ابعاد جامعه،هراه با شاخص های ویژه خود دارد. در این پژوهش مشخص گردید 

 مچنین فشارهای درونی حاصل از تغییرات دانشگاه همچونفشار بیرونی حاصل از توسعه و ه

تحوالت و مرزشکنی های به وجود آمده در حوزه علم و عدم تناسب آموزش ها با نیازهای بازار 
کار این اصالح ساختار را ایجاب می کند بنابراین تغییر در تحوالت به وجود آمده در نقش 

ساختار شناسایی شد.تدوین برنامه در سه سطح دانشگاه ها به عنوان مولفه علی این اصالح 
راهبردی ،توسعه ای و عملیاتی با توجه به موانع ساختار موجود به عنوان مولفه ای مداخله گر در 
این تحول ساختار تبیین شد.همچنین ارتقای آموزشی و پژوهشی و توجه به جنبه های جامعه 

ها در ساختار و الزامات مدیریتی به عنوان شناسی علم به عنوان بسترهای الزم و اصالح فرایند
عوامل راهبردی در این تحول ساختاری شناخته شدند. و در نهایت همگرایی علم و فناوری پیامد 

 این اصالح ساختار با مولفه های معرف تحوالت دانشی و تحوالت اقتصادی شناسایی شد.
در حوزه علوم پایه، می توان  ای رشته میانبا نگاهی به مولفه های اصالح ساختار رویکرد 

ی نیست و آنچه صاحب نظران ا رشته انیمدریافت که این مولفه ها تنها منحصر به رویکرد 
خواستار آن هستند استانداردهایی از آموزش عالی است که در دانشگاه های تراز اول جهانی 

صاحب نظران که به   وجود دارد. در واقع می توان گفت که خواستار شدن این مولفه ها از جانب
نوعی داللت بر نقص و عدم وجود آنها در دانشگاه ها است،گویای این است که دانشگاه ها در 

استنباط نمود که دلیل بسیاری از مشکالت در حوزه  توان یمایران با یک ناکارکردی مواجه است.
ی ها دانشگاهس ی ایران بر اساها دانشگاهی صحیح ساختاری ریگ شکلی عدم ا رشته انیمعلوم 

ی قدیمی اروپایی است و هنوز پوستین ها دانشگاهی ایران کپی شده از ها دانشگاهنوین است.
ی تطابق الملل نیبی استاندارد در سطح ها دانشگاهنتوانسته خود را با  که یطور بهعوض نکرده است 

تطابق ندارد.  اه دانشگاهی با ساختار سنتی ا رشته انیمی ها آموزشدهد.این در حالی است که 
پژوهش حاضر معتقد بودند که این ساختار صلب کپی شده در برابر  نظران صاحببسیاری از 

و گویی نوعی لختی و اینرسی بر آن حاکم است. آموزش عالی ایران  کند یمتغییرات مقاومت 
ی نیازمند طورجد بهکه آموزش عالی  رسد یمتجربه ایجاد ساختار نداردو به نظر 

ی علمی است.ما نیازمند سیاست گذاری های دقیق و سنجیده در بخش آموزش ها یرگذا استیس
ی استیس یباستمرار بهتر از  شرط بهو پژوهش در دانشگاه ها هستیم. حتی سیاست غلط 
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با توجه به این که یکی از پایه های اساسی موفقیت  است.البته در این میان باید توجه داشت که
نتیجه رشد و توسعه آن توجه به رابطه سیستماتیک و نظامند علوم  در سیاست گذاری علم و در

مختلف با یکدیگر و دقت در پرورش و رشد موزون و هماهنگ اجزاء این سیستم است، فراهم 
آوردن زمینه های الزم جهت رشد متوازن علوم مختلف امری ضروری است.نتایج حاصل از 

 انجام راهکارهای سیاستی ذیل الزم باشد: پژوهش نشان داد که برای اصالح ساختار موجود
افزایش اعتبارات پژوهشی به گونه ای که منطبق با اهداف برنامه توسعه ملی باشد؛ 
برقراری ارتباط هر چه بیشتر بین دانشگاه و صنعت،کشاورزی و سایر بخش های تولیدی و 

نظر کلی در برنامه های خدماتی به منظور استفاده بیشتر از نیازها و توان های یکدیگر؛تجدید 
درسی دانشگاهی و گرایش  دادن جنبه های تئوریک به جنبه های کاربردی منطبق با نیازهای 
ملی؛ تحول در تربیت نیروی انسانی کارآمد آموزش علوم برای آموزش و پرورش و توجه به 

شیوه  جایگاه علوم پایه هم در سطح آموزش و پرورش و هم آموزش عالی؛ تجدید نظر کلی در
های انتخاب دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا ؛گسترش ارتباطات داخلی و توسعه 
روابط علمی بین المللی از طریق ارتباطات بین بخشی،بین دانشکده ای و بین دانشگاهی و بین 
کشوری و تجدید نظر در اعزام اعضای هیات های علمی به سمینارها و فرصت های مطالعاتی و 

ه گیری بهنگام از دستاوردهای علمی و تکنولوژیک پیشرفته دنیا؛ ایجاد یک موسسه واحد بهر
متولی پژوهش برای سیاست گذاری در امر پژوهش کشور؛ ایجاد موسسات تحقیقاتی رابط بین 
پروژه های تحقیقاتی دولت و جامعه و دانشگاه؛ و تشویق و انگیزان دادن به پژوهشگران)اساتید و 

پژوهش علوم در راستای تحقق اهداف  ای رشته میاندر انتخاب عناوین پروژه هایی  دانشجویان(
توسعه ملی؛ به کارگیری مدیران توانا و کاردان و طبعاً و در جهت مصالح عمومی و ملی که درک 
عمیق و علمی از هدف های توسعه ملی و اهمیت پژوهش و نقش دانشگاه در جامعه دارند و 

و پژوهشگران در سطح معقول و مطلوب ؛ تربیت نیروی انسانی پژوهشگر   تامین زندگی محققان
که به  ای رشته میانکارآمد در سطح موسسات آموزشی ؛ اتخاذ رویکرد بین بخشی از طریق مراکز 

در دانشگاه  ای رشته میانهیچ گروه آموزشی خاص تعلق ندارد و تاسیس حداقل یک دانشکده 
یف ماموریت های گروه های علمی ،دانشکده ها و دانشگاه ها بر پایه های معتبر؛ بازنگری و بازتعر

؛اصالح نظام ارزیابی علمی؛بازنگری ماموریت فعالیت های  ای رشته میانالزامات پژوهش های 
 .بر اساس نیاز ملی ای رشته میان
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