فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،دوره پنجم ،شماره  ،2بهار  ،1392ص ص 91-117


شکلگیری و توسعه میانرشتهایها در آموزش عالی :عوامل و الزامات
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چکیده
محوریت دانش در حیات اجتماعی ،پیچیدگی مسائل و نیازهای جامعه ،انتظار خدمات اجتماعی و
نوآوری و کارآفرینی علمی از دانشگاهها ،مسأله گشايي و غنی سازی وظایف آموزشی و پژوهشی،
توسعه و گسترش فعالیتها و رشتههای میانرشتهای را به یک ضرورت راهبردی در آموزش عالی

و نظام دانشگاهی تبدیل کرده است .در نیم قرن اخیر ،گسترش و توسعه فعالیتهای آموزشی و

پژوهشی میانرشتهای دستاوردها و نتایج مناسبی برای نظام آموزش عالی ،دانشگاهها ،صنعت و

جامعه در کشورهای توسعه یافته داشته است .عالقهمندی و تمایل دانشگاهها ،صنایع ،دولت ،استادان،

محققان و دانشجویان به طراحی و اجرای فعالیتها و رشتههای میانرشتهای یکی از مهمترین

دستاوردهای فعالیتهای میانرشتهای در نظام دانشگاهی و آموزش عالی است .در آموزش عالی و

نظام دانشگاهی ایران ،شکلگیری و توسعه فعالیتها و رشتههای دانشگاهی میانرشتهای نسبت به

اهداف و برنامه ،توفیق چندانی نداشته است .در راستای جبران عقب ماندگیهای گذشته و فراهم

کردن شرایط مطلوب برای شکلگیری و توسعه میانرشتهایها ،هدف اصلی این مقالهشناسایی
عوامل و الزامات کلیدی برای شکلگیری و توسعه فعالیتهای دانشگاهی میانرشتهای ،است .برای

انجام این پژوهش ،از روش تحقیق کیفی ترکیبی شامل مرور اسناد ،فراتحلیل یافتههای پژوهشهای

دیگر و پیمایش محدود ،استفاده شده است .در نهایت ،با جمعبندی تحقیقات انجام شده ،شش
عامل عمده و دوازده الزام کلیدی برای شکلگیری و توسعه فعالیتها و رشتههای دانشگاهی
میانرشتهای ،استخراج و ارائه شده است.

واژگان کلیدی :دانش ،آموزش عالی ،دانشگاه ،میانرشتهای ،بین رشتهای

 .1استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیiamahdi@yahoo.com/
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با توجه به پارادایم اقتصاد و جامعه دانش بنیان ،فعالیتهای علمی در ابعاد مختلف به طور
چشمگیری رو به توسعه است .بر اساس سبک سوم تولید دانش و الگوی پویای نوآوری ،از
دانشگاهها به عنوان مرجع اصلی آموزش عالی ،انتظار میرود که از رسالت سنتی خود خارج
شده و به فعالیتهای فناورانه و کارآفرینی علمی با تأکید و تمرکز بر فناوریهای دانش بنیان
و رقابتی ،بپردازند(گیبونز .)1994 ،امروزه ،مسائل سیاسی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی
و فناوری جوامع ،1به قدری گسترده ،پیچیده و متنوع شده است که انجام فعالیتهای علمی،
آموزشی و پژوهشی به شکل سنتی و تک رشتهای ،امکان و فرصت پاسخگویی و حل انواع
مسائل پیچیده و متنوع را ندارد .البته ،این بدان معنی نیست که رشتههای تخصصی سنتی اعتبار
و اهمیت خود را از دست دادهاند و در آموزش عالی مورد توجه نمیباشند ،بلکه الزمه و پیش
نیاز موفقیت فعالیتهای میان (بین) رشتهای ،کیفیت ،توانایی و اصالت رشتهها و تخصصهای
سنتی است .در موقعیت و شرایط موجود ،آموش عالی باید به دنبال راهبردها و ابتکارات
جدیدی برای پاسخگویی به مسائل جامعه باشد .بسندگی به رسالت سنتی آموزش و پژوهش
در نظام دانشگاهی در حکم در جا زدن و انفعال در مواجهه با مسائل اجتماعي مرتبط با نظام
علمي است .پيچيدگي و تنوع نيازها و مسائل جامعه و رقابت شديد بنگاهها و كشورها براي
دستيابي به منفعت و ثروت دستاوردهاي جديد دانش ايجاب ميكند كه نظام آموزش عالي
همسو با فرايند توسعه ملي در انجام فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي و اراده خدمات اجتماعي
به الگوها و سبکهاي اثربخش نويني روي آورده و ابزارها و الزامات مترقيانهاي بخدمت بگيرند.
بر اساس سبك ٣توليد دانش(گیبونز ،همان) ،الگوي پيچش سه جانبه دانشگاه -صنعت -دولت
و الگوي پوياي نوآوري (اتزکویتز و لی ِدسدُ رف ،)2000 ،يكي از مهمترين الگوها و سبکهاي
مترقي براي آموزش عالي ،انجام فعالیتهاي میانرشتهاي با هدف مسأله گشايي دانش بنيان،2
نوآوري فناورانه 3و كارآفريني علمي 4است.
سير تحوالت نظام دانشگاهي نشان ميدهد كه از اواخر قرن  ١٩ميالدي آموزش ،پژوهش

و خدمات اجتماعي محورهاي اصلي رسالت دانشگاههاي مدرن جهان شده است(بروباچر،

 .)1977در طول قرن بیستم ،براي تحقق رسالتهای اصلی دانشگاهها ،به موازات گسترش و
1. PEEST
2. Knowledge-based Problem Solving
3. Technological Innovation
4. Academic Entrepreneurship

پيچيده شدن مسائل ،تخصصها و فنون ،نگرش فعالیتهاي بينرشتهاي در دانشگاههاي پيشرو

آمريكا و اروپا در كنار ساير فعالیتهاي نوين ،مورد پذيرش و توجه قرار گرفته است .امروزه،
پس از گذشت حدود یک قرن ،به لحاظ نظری فعالیتهاي بينرشتهاي بهعنوان بخش مهمي

از فعالیتهاي آموزشي ،پژوهشي دانشگاههاي برتر جهان تبديل شده است .نظام دانشگاهي

در تعامل با نظام اجتماعي و صنعتي ،به اين نتيجه اساسي رسيده است كه ديگر قادر نيست

مسائل متنوع و پيچيده جامعه را با تمركز بر فعالیتهاي تكرشتهاي حل كند و رضايت
ذينفعان آموزش عالي (دانشجويان ،كارفرمايان ،صنعت ،خانوادهها ،جامعه و دولت) را تأمین

نمايد .بنابراين ،فضاي حاكم بر آموزش عالي حكم ميكند كه فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي

بينرشتهاي بهعنوان يك راهبرد و نوآوري مورد توجه سیاستگذاران ،برنامهریزان و مجريان

آموزش عالي و دانشگاهها قرار گيرد .انباشت مسائل ساده و پیچیده جامعه و گسترش روز

افزون مسائل حاد و مخل زندگي آرام و پايدار ،انتظار از نظام علمي را افزايش داده و ابتكارات

و راهحلهاي نويني را از نظام دانشگاهي مطالبه ميكند .بخشي از انتظارات و مطالبات جامعه
و نيازهاي توسعه پايدار از طريق توسعه مشارکتها ،فعالیتهای میانرشتهاي كيفي ،واقعگرا و

مسألهمحور ،قابل پاسخگويي است.

امروزه ،پس از چند دهه تجربه ،فعالیتها و رشتههای میان (بين) رشتهاي براي تبيين

سطح وسيع و متنوعي از فعالیتهاي علمي ،پژوهشي و آموزشي بهکار ميرود .به دنبال بروز

مسائل زيستي -اجتماعي پيچيده ،متنوع و ناشناخته در دهههاي اخير ،رويكردها و فعالیتهاي

میانرشتهاي در سیاستگذاريهاي علمي ،آموزشي و پژوهشي ،مورد توجه و اشتياق عمومي

بوده و سرمايهگذاري بر روي آن يكي از سیاستهاي اصلي كارگزاران نظام علمي و دانشگاهي

است .بر اساس آیندهپژوهیهای آموزش عالی ،پیشبینی میشود در راستای سازگاری دانشگاه

با محیط علمی و اجتماعی ،این روند با سرعت بیشتری تداوم یابد (مهدی .)1392 ،در اين

مقاله ،با رویکرد سیستمی و با روش تحقیق کیفی ترکیبی 1شامل مرور اسنادي ،فراتحلیل
یافتههای پژوهشهای دیگر و پیمایش محدود ،عوامل و الزامات کلیدی برای شکلگیری و

توسعه فعالیتها و رشتههای دانشگاهی میانرشتهايشناسایی و ارائه شده است .این مقاله،
دارای سه بخش شامل هدف و روش تحقیق ،مفاهیم و مبانی ،یافتهها و نتیجه گیری است.

هدف اصلی این تحقیق،شناسایی عوامل و الزامات کلیدی مورد نیاز برای شکلگیری ،رشد،
1. Mixed Qualitative Research Method
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توسعه و گسترش فعالیتهای دانشگاهی میانرشتهای با استفاده از یافتههای سایر تحقیقات،

نظرات خبرگان دانشگاهی و شرایط موجود ،میباشد .عوامل و الزاماتشناسایی شده میتوانند

نقش محرکها و پیشرانهای شکلگیری و توسعه رشتههای دانشگاهی میانرشتهای را ایفا
کنند .آنچه مسلم است اینکه به دالیل متعدد از جمله عادت به شرایط موجود و روالهای

مرسوم و دشواری کارهای علمی جدید ،گروهها ،دانشکدهها و دانشگاهها تمایل و اشتیاق

زیادی برای میانرشتهای ندارند .از این رو ،باید برای گسترش میانرشتهایها امتیازات و

محرکهای بهتر و افزونتری نسبت به رشتههای مرسوم ،داده شود .در این مقاله در محدوده

مطالعات انجام شده ،بخشی از این امتیازات و محرکهاشناسایی و پیشنهاد شده است.

برای انجام پژوهش ،از روش تحقیق کیفی ترکیبی شامل مرور اسناد ،فراتحلیل کیفی

یافتههای تحقیقات دیگر و پیمایش محدود ،استفاده شده است .بخش مهم پیمایش محدود

مربوط به مصاحبه نیمهساختیافته با  20نفر از خبرگان دانشگاهی در همایش ارزشیابی
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و تضمین کیفیت در آموزش عالی ( )1390بوده است .در فراتحلیل کیفی یافتههای سایر

پژوهشها ،نتایج و پیشنهادهای بیش از  16تحقیق بررسی و موارد مشترک اساسی و قابل
عملیاتی شدن آنها،شناسایی و استخراج شده است:

(حاجی یوسفی( ،)1388 ،آراسته( ،)1388 ،افتخاری( ،)1388 ،خورسندی( ،)1388 ،خاکباز

و موسی پور( ،)1388 ،دهشیری( ،)1388 ،یاکوبز( ،)1991 ،جاودانی و توفیقی( ،)1388 ،پورتر
و دیگران( ،)2006 ،حسنخانی( ،)1389 ،مهرمحمدی و کیذوری( ،)1389 ،علیزاده و هنری،

( ،)1389کاظمیان و حقیقی( ،)1390 ،محجوب ،ملکی نیا و قرونه( ،)1391 ،ابراهیمآبادی،

( ،)1390خورشیدی و پیشگاهی.)1391 ،

بر اساس پژوهش حاجییوسفی ( )1388دانشگاههای کانادا برای توسعه فعالیتهای

میانرشتهای ،به تأسیس کالج میانرشتهای ،برنامه میانرشتهای ،مرکز میانرشتهای ،مرکز

پژوهشهای میانرشتهای ،برگزاری سمینارهای میانرشتهای و ...اقدام میکنند .به عبارتی ،برای

توسعه آموزش عالی میانرشتهای باید فعالیتها و اقدامات ابتکاری بیشتری صورت پذیرد .آراسته

( ،)1388سیاستگذاریهای جدید ،استخدام اعضای هیأت علمی ،ایجاد تحول در برنامههای

درسی ،بازنگری در ساختار دانشکدهها و گروههای آموزشی ،راهاندازی آزمایشگاههای جدید،

ایجاد همکاری میان گروههای آموزشی و نظایر آن را از چالشها و اقدامات ضروری برای توسعه

میانرشتهایها در آموزش عالی عنوان کرده است .از نظر افتخاری ( ،)1388به کارگیری مقوله

بین رشتهای در رشتههای کالسیک که هر یک ساختار خاصی دارند ،بسیار دشوار است .توسعه
بینرشتهایها مقوله بسیار پیچیده است که نیازمند مالحظات تخصص است .خورسندی ()1388
معتقد است که فعالیتهای میانرشتهای دارای چالشها و موانع زیادی است که این موانع را در

سه دسته سازمانی ،حرفهای و فرهنگی ،طبقه بندی و تبیین کرده است .موانع سازمانی شامل موانع

مدیریتی ،موانع بروکراتیک اداری ،مانع استقالل علمی ،مانع هزینه بری و زمان بری ،موانع حرفهای
شامل بر تجربگی حرفه ای ،خودبرتربینی روشی ،ارزیابی غیر علمی ،نشر غیر حرفه ای ،بازار
کار و اشتغال ،ارائه شده است .همچنین ،موانع فرهنگی شامل تسلط فرهنگ رشتهای ،باورهای

آکادمیک درون حوزهای ،پایداری انتظارات رشتهای ،مشارکت گریزی ،معرفی شده است .برای
رعایت حجم مقاله و جلوگیری از اطاله موضوع ،یافتههای سایر تحقیقات ارائه نشده است.

مفاهیم و مبانی
 -1وضعیت میانرشتهایها در آموزش عالی جهان و ایران

مفهوم مطالعات میانرشتهای در طول قرن بیستم در دانشگاههای اروپا و امریکای شمالی در
مسیری نزدیک به هم ،ظاهر شده است .واژه بین رشتهای برای نخستین بار در دهه  1920در
شورای پژوهش علوم اجتماعی ایاالت متحده امریکا بکار برده شده است .در این دهه ،اسنادی
که توسط این شورا به عنوان بخشی از توسعه یک برنامه سازنده برای شورا تهیه شده بود،
عالقه این شورا به ترویج و تشویق پژوهشهایی را اظهار میدارد که مشتمل بر بیش از یک
رشته علمی باشد (باالساب رامانیام .)14 :1389 ،1به اعتقاد کالین ،2مفهوم مطالعات میانرشتهای
نقطه عطفی در دهههای  1960و  1970تجربه کرده است (نیکول .)12 :1388 ،3در دهه 1980
نوعی افول در تالشهای میانرشتهای همزمان با بازگشت به اشکال بیشتر متمرکز رشته گرایی
در آموزش پدید آمده است .کالین ،این پدیده را شکستی برای مطالعات میانرشتهای دانسته
است که ناشی از محدودیتهای نهادی و موانع روشی و رشتهای بوده که گامهای میانرشتهای را
متوقف کرده بودند .فعالیتهای میانرشتهای به سرعت به مخالفت با تفکیک رشتهای در فضای
نهادی برخاسته است .این اتفاق مهم به ویژه در دانشگاهها که سازماندهی دانش به صورت

رشتههای علمی نوعی ساختاربندی نهادی را ایجاد میکند بیشتر مشهود بوده است .مطالعات
1. Balasubramanyam
2. Klein
3. Nicole
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میانرشتهای غالب ًا بهعنوان تهدیدی علیه فضای نهادی و به مثابه زیرسؤال بردن دوباره تقسیم
قلمروی دانش تلقی میشود (نیکول .)41 :1388 ،برای تحقق اهداف میانرشتهای خبرگان امر

ضرورت سازماندهی مجدد فضای نهادی را مطرح کردهاند .متخصصان بر روی دو پیشنهاد زیر
اتفاق نظر دارند (همان:)42 :

الف .اتخاذ رویکرد بین بخشی از طریق ایجاد مراکز میانرشتهای افقی یا ساختارهای

عمودی نشاندهنده گسترههای مختلف رشتههای علمی؛ ب .اتخاذ رویکرد محلی زدایی یا بوم
زدایی با تأسیس مراکز خارج از دانشگاه.

بهرغم تالشهای صورت گرفته در سالیان مدید ،مطالعات میانرشتهای جدیترین مفهوم

ناشناخته انتقادی ،آموزشی و نهادی در فضای نوین دانشگاهی به شمار میآید (رامانیام:1389 ،
 .)12بهرغم فراز و فرودها ،از دهههای نخستین قرن بیستم ،به ویژه در دهههای پایانی قرن

بیستم و دهه نخست قرن  ،21کاربرد مفهوم و واژه میانرشتهای در نهادهای علمی جهان غرب
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به عنوان مهد آموزش عالی پیشتاز ،به سرعت در حال رشد و افزایش بوده است.

در ایران ،بنا بر جریان کلی آموزش عالی و نظام دانشگاهی کشور ،نمیتوان تحول عمدهای

در رشد و توسعه فعالیتها و میانرشتهایهای بومی انتظار داشت .نظام دانشگاهی اغلب
کشورهای در حال توسعه و جهان اسالم ،تقلیدی از الگوهای دانشگاهی غرب بوده و تا زمانی

که مفهوم و ایدهای نظیر ایجاد و توسعه رشتههای جدید آموزشی یا موضوعات خاص پژوهشی،
در دانشگاههای معتبر غربی بهطور کامل ایجاد و مستقر نشده باشد ،انتظار نمیرود آن ایدهها

و موضوعات در دانشگاههای سایر کشورها محقق و جاری شود (مهدی .)1388 ،وضعیت
رشتههای دانشگاهی میانرشتهای در آموزش عالی ایران از چند منظر قابل بررسی است:

الف) شروع انقالب فرهنگی پس از پیروزی انقالب اسالمی که در این دوره تالش بر این

بوده که علوم غربی موجود در دانشگاههای کشور به نحوی با علوم اسالمی با راهکارهایی

شبیه ایجاد میانرشتهایها ،ترکیب شده و رشتههای علمی جدیدی برای پاسخگویی به نیازهای

جامعه اسالمی بوجود آید .بررسیها نشان میدهد که در مجموع چنین ایدهای چندان موفق

نبوده و دانشگاهها همچنان به روند گذشته خود (قبل از انقالب اسالمی) ادامه دادهاند .البته،

برخی صاحب نظران نظیر (حسنخانی )44 :1389 ،متعقدند که دانشگاه امام صادق(ع) در
سال 1361با شش دانشکده با روش ایجاد رشتهها و علوم میانرشتهای (تلفیق علوم انسانی غیر
اسالمی با علوم انسانی اسالمی) تأسیس شده و عملکرد مناسبی داشته است.

ب) پس از شکلگیری ایده گسترش دانش میانرشتهای در محافل علمی ایران و پیشنهاد

و تصویب آن در برنامه چهارم توسعه ،طرح تأسیس رشتههای میانرشتهای در وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری ( )1385بهعنوان یک راهبرد مورد توجه قرار گرفت .در این طرح بر اساس
خواست وزارت علوم ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی حدود  229میانرشتهای

طراحی و به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب و ابالغ به دانشگاهها ارائه کرده است
( .)1389بررسیها نشان میدهد علی رغم تالشهای مستمر وزارت علوم دانشگاهها استقبال
چندانی از این رشتهها نکرده و در عمل ،میانرشتهایهای طراحی شده در برنامههای آموزشی

و درسی دانشگاهها به کار گرفته نشده است (ابراهیمآبادی)42-43 :1390 ،

ج) مرور اجمالی وضعیت ارتباط دانشگاه  -صنعت (جامعه) گویای آن است که رابطه

مناسبی بین این دو نهاد وجود ندارد .ضعف ارتباط دانشگاه  -صنعت به زبان ساده به معنای

ناهمسویی کارکردها و محصوالت دانشگاه با خواستهها و نیازهای صنعت است .یکی از

خاستگاههای اصلی توسعه میانرشتهایها پاسخ به انتظارات و نیازهای صنعت و جامعه

میباشد .از این رو ،میتوان نتیجه گرفت که رشد و توسعه میانرشتهایها در ایران ،چندان

محسوس و قابل اعتنا نمیباشد.

بنابراین ،سه دیدگاه بررسی شده فوق نشان میدهد که وضعیت دانشگاههای کشور در

فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و خدماتی مرتبط با میانرشتهایها مناسب نبوده و شکلگیری

میانرشتهایها به روال طبیعی (آنچه که در دانشگاههای غربی معمول است) دشوار است .به

عبارتی ،توسعه میانرشتهایها در دانشگاههای کشور نیازمند مداخله و اتخاذ تدابیر و راهبردهای

مؤثر است .بنا به همین ضرورت ،در این مقاله عوامل و الزامات کلیدی به عنوان محرکها

و پیشرانهای رشد و گسترش فعالیتها و رشتههای میانرشتهای در نظام دانشگاهی کشور
استخراج و پیشنهاد شده است.

 -2ضرورتها و منافع

طي نيم قرن اخير ،در زمينه ضرورتها و منافع مستقيم و با واسطه فعالیتهاي بينرشتهاي

دیدگاهها و مطالب زيادي مطرح شده است .به عنوان مثال ،گيبونز( )1994دو دليل اصلي تمايل
به انجام پژوهشهاي بينرشتهاي را شامل -١ :توليدگر و خالق بودن پژوهشهاي بينرشتهاي

و  -٢كاربردي و عمليتر بودن يافتههاي پژوهشهاي بينرشتهاي نسبت به پژوهشهاي
درون رشتهاي ،ميدانند .همچنين ،پالمر( )1999معتقد است با توسعه مطالعات بينرشتهاي،
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امكان از بين بردن فاصله و فضاي خالي بين علوم مختلف ،فراهم ميشود .مرور و ارائه تمامي
دیدگاههاي مطرح در زمينه ضرورتها و منافع فعالیتهاي بينرشتهاي خارج از حوصله و

هدف اين پژوهش ميباشد .از اینرو ،در اين قسمت مهمترین ضرورتها و منافع فعالیتهاي

بينرشتهاي در شش عنوان كلي ،جمعبندي و تبيين شده است (جدول .)١

الف) تنوع ،پيچيدگي و جامعيت مسائل و عدم امكان پاسخگويي به آنها با فعالیتهاي تك رشتهاي

طي يك قرن گذشته ،با پيشرفت سريع علم و فناوري ،شاخههاي مختلف علم بيش از پيش
از يكديگر منفك و تخصصي شدهاند .علي رغم منافع و دستاوردهاي فراوان تخصصي شدن

علوم و رشتهها ،ارتباط بين علوم و رشتههاي مختلف علمي كمتر شده است .از سوي ديگر،
مسائل جامعه و مسائل مرتبط با علم و فناوري پيچيده ،متنوع و جامعتر شده و حل اين مسائل،

نيازمند نگرشهاي جامعتري است .فعالیتهاي بينرشتهاي ميتواند راهكار مؤثري براي مسأله

گشايي از مسائل پيچيده و جامع باشد .به عنوان مثال ،پديده گرم شدن زمين ،مسأله آلودگيهاي

فصلنامه علمی -پژوهشی

98

دورهپنجم
شماره 2
بهار 1392

محيط زيست ،مشكالت ترافيك ،حضور در فضا و نظایر آن ،مسائل و نيازهاي جوامع امروزی
است كه رشتهها و تخصصهاي سنتي قادر به پاسخگويي به آنها نميباشند.
ب) نوآوري فناورانه و كارآفريني علمي

تاکنون ،توليد دانش داراي چهار سبک 1عمده بوده است (مهدی .)١٣٨٨ ،سبک  3توليد دانش

توسط ايتزكو ويتز و دیگران ،در چارچوب الگوي پیچش سه جانبه دانشگاه -صنعت -دولت،

طرح شده است (اتزکویتز ،و لیدسدورف .)2000 ،در اين سبك ،دانشگاه وظيفه و مأموريت

سومي را جهت تأمين نيازهاي جامعه مبتني بر دانش تقبل ميكند .اين مأموريت ،نوآوري

فناورانه و توسعه اقتصادي است .نظام دانشگاهی با تولید دانش به كارآفريني و فعاليت اقتصادي

دانش محور میپردازند(سیج و دیگران .)2005 ،همچنين ،از  ،1950دو انقالب بزرگ علمي

اتفاق افتاده است .انقالب اول در اواخر قرن 19بوده كه طي آن دانشگاهها عالوه بر مأموريت

آموزشي ،مأموريت پژوهشي را نيز پذيرفتهاند .انقالب دوم در اواخر قرن ٢٠بوده كه طي آن

دانشگاهها عالوه بر مأموریتهاي آموزشي و پژوهشي ،مأموريت نوآوري فناورانه را نيز متقبل

شده و كارآفرينی علمی ظهور كرده است(.اتکویتز )2001 ،بهحدی که کل حوزههای پژوهشی
بتدریج در جهتی پیش میرود که تابع قوانین بیرون از خود یا دگرآیین باشند (پیر بردیو،

 .)1386ادگار مورن معتقدست امروزه علم در قلب جامعه مستقر شده است .علم در عین
1. Mode

گسترش تأثیر و نفوذ خود بر جامعه ،به تعین فنی -بوروکراتیک سازمان صنعتی کار تن میدهد
(ادگار مورن .)1379 ،نكته مهم و اساسي اين است كه تك رشتههاي تخصصي و سنتي به دليل
ديدگاه تخصصي محدود و باريك ،نميتوانند رسالت نوآوري فناورانه و كارآفريني علمي را
عهده دار شوند .از اینرو ،فعالیتهاي بينرشتهاي ضرورت و اهميت پيدا ميكند.

ج) جهش كيفي در آموزش و پژوهش

فعاليت مداوم و درازمدت در يك حوزه و قلمرو محدود و مشخص علمي تا زماني كارا و

اثربخش است كه مباني ،ابزارها ،فنون و روشهاي آن قلمرو داراي ابهام و موارد ناشناخته

فراواني باشد .با آموزش و پژوهش در اين قلمروها دانش تخصصي عميقتر شده و روز

به روز بر كيفيت يافتهها افزوده ميشود .اين كيفيت تا زماني داراي مطلوبيت است كه هنوز
موارد جديدي قابل دستيابي بوده و به نيازهاي نويني پاسخگو باشد .با تجربه طوالني مدت

نظام دانشگاهي در اغلب رشتههاي تخصصي سنتي ،برخي از مهمترین نيازها و خواستهها در

اين حوزهها پاسخ داده شده است .براي ايجاد تحرك و پويايي در علوم ميتوان سطح نيازها

را توسعه داد .يكي از عوامل اصلي و زيربنايي توليد و ارتقاي سطح نيازها در قلمرو علم و
فناوري ،طراحي و اجراي فعالیتهاي پژوهشي و آموزشي بينرشتهاي است (شكل.)١

سﻄﺢﻧيازﺟديد

ﭘاسﺦبﻪﻧياز

ﺗرﻗﻲﻭاﺭﺗﻘاء

سﻄﺢﻧياز

ﻧﻘﻄﻪﺟﻬﺶﻛيﻔﻲ
شكل -1نياز جدید و نقطه جهش کيفي

د) رويكرد سيستمي به فعالیتهاي علمي

یک سیستم مجموعهای از اجزاء و عناصر به هم پیوسته شامل درونداد ،فرایند و برونداد است

که برای تحقق هدف معینی استقرار مییابد .عناصر سیستم باید در تماس و مواجهه با محیط

بیرونی چنان در تعامل باشند که دروندادها پس از سپری شدن فرایند تغییر و انجام تبدیلهای
الزم ،منجر به برونداد مطلوب شود (شكل.)٢
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پيامد:
ﻓﻨاﻭﺭﻱ،
ﻛاﺭﺁﻓريﻨﻲ،
حﻞمسﺄﻟﻪ
ﻭ...

محصول:
ﮔﺰاﺭﺵ،
خدماﺕﻋلﻤﻲ،
مﻘاﻟﻪ
ﻭ...

فرایند:
ﭘﮋﻭﻫﺶ،
ﺁموزﺵ،
ﭘﺸتيﺒاﻧﻲ
ﻭ...

درونداد:
مﻨابﻊماﻟﻲ،
اﻧساﻧﻲ،
ﻓيﺰيﻜﻲ
ﻭ...

بازخورد مقتضي)ﻛﻨترل،ﻧﻈاﺭﺕ،اﺭزيابﻲ،اصﻼﺡ(
شكل -2عناصر نظام علمي

نظام علمي به عنوان يك نظام فرعی از نظام فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی و نوآوری باید

دارای دروندادهای و فرایندهای مناسب و کارآمد ،محصوالت و بروندادهای مفید و مناسب

و پیامدهای اثربخش و قابل اتکاء براي خود و ساير نظامهاي جامعه باشد .طراحي و انجام
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فعالیتهاي بينرشتهاي به منزله اعمال و بكارگيري رويكرد سيستمي در فعالیتهاي علمي و
حل مسائل جامعه و ساير نظامهاي مرتبط ميباشد.

مفهوم بينرشتهاي اين ذهنيت را تقويت ميكند كه كل ،بيش از مجموع اجزا بوده (مورن،

 )1379و با انجام فعالیتهاي میانرشتهاي نتيجه باالتري براي علم و جامعه بدست ميآيد.

هـ) مسأله يابي و پوشش فضاهاي خالي و بي صاحب بين علوم و رشتهها

اغلب رشتههاي علمي و تخصصي بهصورت واحدهاي سلسله مراتبي بنام الگوي دودكشي
يا سيلويي ،گسترش يافتهاند كه براي ياران آموزشي و پژوهشي (استاد ،دانشجو و محقق)

محدودكننده ميباشند(بوچبیندر و دیگران .)2005 ،يكي از مهمترین و اساسيترین زمينههايي

كه در قرن بيستم منشأ توليد علم شده توجه به اين منظر از علم است كه هر رشته علمي با

به خدمت گرفتن ساير رشتهها به فضاي قدرتمندي دست مييابد كه عالوه بر پاسخگويي
به بسياري از معماهاي موجود ،دريچهاي نو بر روي معماهاي جديد باز ميكند .اين امر به

معناي مسألهيابي و توليد مسائل و معماهاي نوين و تالش براي حل مسائل موجود و معماهاي

جديد با نگرش و ابزارهاي بينرشتهاي است .همچنين ،با توجه به تمايز و مرزهاي شاخههاي
علمي ،معموالً بين علوم و رشتهها فاصله و فضاي خالي وجود دارد .با توسعه فعالیتهاي

میانرشتهاي ،امكان و زمينه حذف يا كاهش فاصله و فضاي خالي و بي صاحب بين علوم و
رشتهها فراهم ميشود(پالمر.)1999 ،

و) غني سازي وظايف آموزشي و پژوهشي دانشگاهها ،استادان ،پژوهشگران و دانشجويان

در علوم مديريت ،يكي از روشهاي ارتقاي بهرهوري منابع انساني ،غني سازي وظايف است.

دانشگاهها ،استادان ،محققان و دانشجويان به مرور زمان و با كسب دانش و تجربه در يك مسير

رشتهاي به طور نسبي دچار تكرار شده و با ادامه و استمرار فعالیتهاي عادي و يكنواخت،
نسبت به دستاوردهاي جديد ،بيانگيزه ميشوند .طراحي و توسعه فعالیتهاي بينرشتهاي

موجب غناي وظايف آموزشي و پژوهشي دانشگاهها ،استادان ،محققان و دانشجويان ،شده و

انگيزه و بهرهوري آنها را افزايش ميدهد.

جدول -١ضرورتها و منافع فعالیتها و رشتههای بین رشتهاي
رديف

ضرورتها و منافع

١

تنوع ،پيچيدگي و جامعيت مسائل و عدم امكان پاسخگويي به آنها با فعالیتهاي تكرشتهاي

٢

نوآوري فناورانه و كارآفريني علمي

٣

جهش كيفي در پژوهش و آموزش

٤

رويكرد سيستمي به فعالیتهاي علمي

٥

مسأله يابي و پوشش فضاهاي خالي و بيصاحب بين علوم و رشتهها

٦

غني سازي وظايف آموزشي و پژوهشي دانشگاهها ،استادان ،پژوهشگران و دانشجويان

 -3مفاهيم اساسی

تعاريف مختلف و متعددي براي فعالیتهاي میانرشتهاي وجود دارد .در يك نگاه كلي ،فعاليت
میانرشتهاي عبارتست از انتقال روشها ،بینشها ،ابزارها و فنون از يك يا چند رشته به رشتهاي

ديگر و ايجاد يك رشته جديد با اهداف معين و منابع مشترك با ساير رشتهها و حوزهها .تلفيق

دانش ،روش و تجارب دو يا چند حوزه علمي و تخصصي براي شناخت و حل يك مسأله و
معضل چند وجهي نيز به عنوان بينرشتهاي تعريف شده است (آراسته .)١٣٨٨ ،در فعالیتهاي

میانرشتهاي متخصصان دو يا چند رشته و تخصص علمي در ارتباط با شناخت و تحليل يك
پديده ،موضوع و يا مسأله واقعي پيچيده ،تعامل و همكاري ميكنند .از اینرو ،فعالیتهاي

علمي میانرشتهاي موقعي معنا پيدا ميكند كه هدف شناخت و فهم علمي و دقيق يك پديده و

يا مسأله پيچيده يا ناشناختهاي و كمتر شناخته شدهاي باشد كه خارج از ظرفيت و دانش يك

رشته يا تخصص است (خورسندي.)1٣٨٨ ،

در واقع ،فعالیتهاي میانرشتهاي ،راهكار جديدي براي مواجهه رشتههاي مختلف يا
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راهاندازي يك رشته جديد بر پايه سنتهاي گذشته نميباشد .هر رشته بينرشتهاي ،رشته
نويني است كه هيچ يك از رشتههاي سنتي مبدأ مالك آن محسوب نميشوند و مداخلهاي
در آن ندارند .البته ،اين امر به معناي عدم ارتباط يا بي اهميتي رشتههاي سنتي نبوده و ذرهاي
از اهميت و ضرورت اين رشتهها كم نميكند .بلكه ،اين امر نشان دهنده نگرش و شيوه تولد
و توسعه رشتههاي میانرشتهاي و گسترش فعالیتهاي میانرشتهاي بر اساس اصل گسست
رشتهاي و عدم نفوذ رشتههاي سنتي مبدأ در قلمرو رشتههاي میانرشتهاي است.
يادگيري و آموزشهاي بينرشتهاي مبتني بر آموزش مجموعهاي از مهارتها است كه بر هنر
ايجاد ارتباط بين موضوعي ،قضاوتهاي متفكرانه و كنش حساب شده تأكيد ميكند .از اینرو،
آموزشهاي بينرشتهاي ،زمينهها و بسترهاي استفاده بهينه از دانش را فراهم ميكند .هدف از
آموزشهاي بينرشتهاي ،ايجاد ارتباط يادگيري با دنياي فرادانشگاهي است (آراسته .)١٣٨٨ ،در
زمينه آموزشهاي بينرشتهاي و اين گونه رشتهها دیدگاههاي گوناگوني وجود دارد كه برخي
از مهمترین اين نگرشها به شرح زير است:
روتن 1و همكاران( :)2006آموزشهاي بينرشتهاي ،روشي براي طراحي برنامه درسي و
آموزش است كه در آن ،استاد يا گروه علمي ،اصول علمي ،دادهها ،اطالعات ،مهارتها ،فنون،
بینشها ،مفاهيم و يا تئوريها را از حداقل دو رشته ،تعيين ،ارزيابي ،تلفيق و تركيب ميكند.
رپكو :)2005(2رشتههاي بينرشتهاي فرايندي براي پاسخ به يك پرسش ،حل يك مسأله و
يا پرداختن به موضوعي است كه به دليل پيچيدگي و يا گستردگي نميتوان با يك رشته
تخصصي سنتي آن را مطالعه و تحليل كرد .منسيال :)2005(3رشتههاي بينرشتهاي تركيب
دانش و شيوههاي تفكر مبتني بر حداقل دو رشته تخصصي بهمنظور ارتقاي شناخت است.
نیوول :)2007(4رشتههاي بينرشتهاي روشي براي حل مسأله ،طرح يك موضوع ،پاسخ به يك
پرسش ،تبيين يك پديده و توليد يك محصول است.
در مجموع ،رشتهها و فعالیتهاي بينرشتهاي ،سيستمي براي حل مسائل پيچيده است كه
دستاورد آن بايد با روش سنتي مقايسه رويكردهاي مختلف رشتههاي تخصصي سنتي متفاوت
باشد .رويكرد بينرشتهاي از روشهاي سنتي تطبيقي ،تلفيقي و اكتشافي فراتر ميرود و آموزشگران

و پژوهشگران را براي تعامل با جهان در حال تحول و رقابتي ،آماده و توانمند ميكند.

1. Rhoten
2. Repko
3. Mansilla
4. Newell

به موازات آموزشهاي بينرشتهاي ،پژوهشهاي بينرشتهاي با هدف تركيب دادهها،

اطالعات ،ابزارها ،مهارتها ،مفاهيم و تئوريهاي اخذ شده از حداقل دو رشته تخصصي ،مورد
توجه محافل علمي و دانشگاهي است .اين نوع پژوهشها براي حل مسائلي بهکار گرفته ميشود

كه در آنها دستيابي به شناخت ،فراتر از ميدان فعاليت هر يك از رشتههاي تخصصي سنتي

است .پژوهشهاي بينرشتهاي در روش و تمركز ،كثرتگرا هستند و با انگيزههاي مختلف

اجرا ميشوند (آراسته .)١٣٨٨ ،امروزه ،تفكرات بينرشتهاي به سرعت به روش سازنده براي

اجراي پژوهش تبديل شدهاند كه داليل اصلي آن پيچيدگي طبيعت و عالقهمندي پژوهشگران
براي حل مسائل و ارائه پاسخهايي است كه معموالً در چارچوب و حيطه يك تخصص و رشته

علمي ،نميگنجد (خورسندي .)1٣٨٨ ،بنابراين ،براي حل مسائل پيچيده و توسعه پاسخ براي

پرسشهاي چندوجهي ،پژوهشهاي بينرشتهاي به يك ضرورت واقعي در دنياي علم ،دانش و
فناوري ،تبديل شدهاند .در واقع ،پاسخ به نيازهاي نوين جامعه بشري و حل مسائل امروزي ،با

روشها و ابزارهاي سنتي و ديروزي ،امكانپذير نبوده و يا بهسختی و با نااطمينانيهاي فراوان،

ممكن است.

 -4انواع رويكردها

در معرفي و تبيين فعالیتها و رشتههای میان (بين) رشتهاي ،رويكردها و تقسيمات مختلفي

توسط علما و پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است .به دليل گوناگوني رويكردها

و گونههاي فعالیتها و رشتههای بین رشتهاي و تأثير اين تنوع در تعريف و برداشت از

فعالیتها و رشتههای میانرشتهاي ،در اين قسمت مهمترین رويكردهاي بينرشتهاي معرفي
شده است .در واقع ،رويكردهاي بينرشتهاي 1مبين نسبت و نحوه ارتباط و تعامل مياندانش،

مفاهيم ،ابزارها ،روشها ،فنون ،تجربههاي گوناگون از رشتههاي مختلف درباره يك مسأله يا
موضوع ميباشد .اين رويكردها نوع مشاركت و سبکهاي مواجهه با مسائل پيچيده و چند

وجهي را به کنشگران و مداخلهكنندگان فعالیتها و رشتههای بينرشتهاي نشان ميدهند.

مهمترین رويكردهاي بينرشتهاي شامل چندرشتهاي ،جمع رشتهاي ،ميانرشتهاي ،بينرشتهاي،
و فرارشتهاي است )( (Stein, 2007جدول .)٢

1. Interdisciplinary Approaches
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تعريف

رديف

رويكرد

١

چندرشتهاي

يك رويكرد تلفيقي يا غيرتلفيقي ميانرشتههاست كه هر رشته در آن نقش
و موقعيت مستقلي دارد و همواره هويتهاي شناختي و روش رشتهاي
خود را حفظ ميكند

٢

جمع رشتهاي

گفتگو ،تعامل و همكاري مياننظريهها ،تخصصها ،ابزارها ،شيوهها و
تجربههاي متعدد از حوزههاي مختلف علمي بهمنظور بررسي،شناسايي و
حل مسأله مبتالبهاي كه اجتماع وسيعي را در بر ميگيرد

٣

ميان رشتهاي

بررسي و مطالعه يك پديده يا موضوع و مسأله علمي مرتبط با يك رشته
خاص با استفاده از مباني ،مهارتها ،تجربهها و روشهاي رشته ديگر ،ميباشد

٤

بينرشتهاي

متخصصان رشتهها و حوزههاي مختلف دانش بهطور هدفمند به مرزهاي
معرفتي و روشي يكديگر وارد ميشوند تا با توجه به ضرورتها و
نيازهاي جديد به توسعه حوزههاي شناختي جديد ،ايجاد ساختارهاي
علمي نوين و شيوهها و ابزارهاي شناخت و فهم مسائل ،دست يابند

٥

فرارشتهاي

همگرايي چشماندازها و رويكردهاي علمي ،فلسفي و شناختي بهمنظور
دستيابي به شناخت حقيقت ،طبيعت و معرفت

الف) رویکرد چندرشتهاي

سابقه فعالیتها و رشتههای چندرشتهاي به بيش از نيم قرن ميرسد كه با توسعه فعالیتهاي
آموزشي ،گفتمان چندرشتهاي در نهادها و ساختارهاي علمي و اجتماعي ،اعتبار خاصي يافته
است .چندرشتهاي يك رويكرد تلفيقي يا غيرتلفيقي ميانرشتهها است كه هر رشته در آن نقش و
موقعيت مستقلي دارد و همواره هويتهاي شناختي و روش رشتهاي خود را حفظ ميكند .با اين
حال ،فعالیتها و نتايج كار به مسأله و موضوعي معطوف است كه رشتههاي ديگر در حال مطالعه
هستند .از اینرو ،فعالیتهاي چندرشتهاي ميتواند به طور مستقل يا در كنار هم و تلفيقي انجام
شود(آوگسبرگ .)2005 ،اگر در يك دوره آموزشي يا در يك طرح پژوهشي ،منظرهاي نظري و
روشي چند رشته براي فهم و حل يك مسأله تلفيق شوند بدون اينكه هيچ يك از رشتهها استقالل
روشي و نظري خود را از دست بدهند آن دوره يا طرح ،چندرشتهاي است(کولینز.)2002 ،
برخي صاحب نظران ،چندرشتهاي را فرايندي تلفيقي با هدف توسعه دانش و روشهاي
موجود ميدانند .به عنوان مثال ،كالين معتقد است چندرشتهاي فرايندي است كه در آن ،با كنار
1

هم نهاده شدن ابعاد و گروههاي مختلف دانش و روشهاي رشتهاي ،اطالعات و روشهاي

موجود توسعه مييابد(کالین .)2002 ،بنابراين ،در فرايند فعالیتهاي چندرشتهاي ،دانشها و
1. Multidisciplinary

برنامهها الزام ا با هم تركيب نميشوند بلكه هر يك مسير خود را طي ميكند ولي نهايت ا يافتهها
و شناختها در يك فضاي جمعي تركيب ،تلفيق و اعالم ميشوند(استمبر.)1998 ،
ب) رویکرد جمع رشتهاي (اجتماع رشتهاي)

فعالیتهاي اجتماع يا جمعرشتهاي 1عبارتند از گفتگو ،تعامل و همكاري مياننظريهها،
تخصصها ،ابزارها ،شيوهها و تجربههاي متعدد از حوزههاي مختلف علمي بهمنظور
بررسي،شناسايي و حل مسأله مبتالبهاي كه اجتماع وسيعي را در بر ميگيرد .فعالیتهاي
جمع رشتهاي عمدت ا پژوهشي و مطالعاتي بوده و بر مسائل و موضوعات اجتماعي و كالن
متمركز هستند .اين فعالیتها معموالً در دو دسته اصلي تقسيمبندي ميشوند -١ :فعالیتهاي
جمع رشتهاي با هدف شناخت و حل مسائل عمومي مهم و گسترده نظير گرمايش زمين و
برنامههاي آموزش عمومي(ابلولئا و دیگران)2007 ،؛  -٢فعالیتهاي جمعرشتهاي داراي جنبه
سیاستگذاري و برنامهريزي اجتماعي نظر آمايش سرزمين(چناسیا و ماریکا .)2002 ،به طور
معمول ،فعالیتهاي جمع رشتهاي از سوي نهادها و مؤسسات دولتي ،شبهدولتي و خصوصي
پيگيري ميشوند كه دانشگاهها و مراكز علمي نيز يكي از اين نهادهاي مؤثر و ذيسهم است.

ج) رویکرد ميانرشتهاي

فعالیتها و رشتههاي ميانرشتهاي 2يكي از مهمترین رويكردهاي بينرشتهاي است كه در
برنامهریزيهاي آموزشي و پژوهشی نظام دانشگاهي براي توسعه ساختارهاي رشتهاي كاربرد دارد.
فعاليت و رشته بین رشتهاي ،بررسي و مطالعه يك پديده يا موضوع و مسأله علمي مرتبط با يك
رشته خاص با استفاده از مباني ،مهارتها ،تجربهها و روشهاي رشته ديگر ،ميباشد .به عبارتي،
فعاليت ميانرشتهاي يك رشته را از منظر روشي يك رشته ديگر نظير رشته فيزيك موسيقي،
مورد مطالعه قرار ميدهد(سایپل .)2005 ،نيوول و گرين( )1982ميانرشتهاي را فعاليت و فرايندي
ميدانند كه يك رشته ،نقش محوري مبنايي و زمينهاي و رشته ديگر ،نقش ابزاري و روشي دارد.
سیاستها و فعالیتهاي ميانرشتهاي عمدت ا دغدغههاي علمي و آموزشي دارند و منجر به
ايجاد و توسعه ساختارهاي جديد رشته و دانش در نظام دانشگاهي موجود ميشوند .از اینرو،
يكي از مزیتها و خصوصيات فعالیتهاي ميانرشتهاي ،ظرفيت خودتلفيقي است .در اين ساختار

بدون اينكه طرح تلفيقي ترسيم شود دوره (برنامه) مورد نظر بهطور تلفيقي اجرا ميشود(دیویس و
مارتین.)2007 ،

1. Pluridisciplinary
2. Crossdisciplinary
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د) رویکرد بينرشتهاي

بينرشتهاي 1يكي ديگر از مهمترین رويكردهاي فعالیتهاي بينرشتهاي است كه در آن،
متخصصان رشتهها و حوزههاي مختلف دانش بهطور هدفمند به مرزهاي معرفتي و روشي

يكديگر وارد ميشوند تا با توجه به ضرورتها و نيازهاي جديد به توسعه حوزههاي شناختي

جديد ،ايجاد ساختارهاي علمي نوين و شيوهها و ابزارهاي شناخت و فهم مسائل ،دست يابند.
در همكاري بينرشتهاي ،پژوهشگران فعالیتهاي خود را با يكديگر هماهنگ و از طريق ابزارها

و جداكنندههايي كه آنها را از يكديگر جدا ميكند با همديگر تعامل ميكنند (خورسندي.)1٣٨٨ ،

فعالیتهاي بينرشتهاي در سه سطح اصلي انجام ميشود -١ :سطح نظري ،2به منظور ايجاد

يك دانش شناختي نوين .نظريه پيچيدگي و نظريه آشوب دو نمونه از سطح نظري فعالیتهاي
بينرشتهاي هستند -٢ .سطح دانشگاهي ،3در اين سطح ،نظريهها ،ساختارها و رشتههاي آموزشي

و پژوهشي تأسيس يا حذف ميشوند .در بينرشتهاي ،رشتهها و قلمروهاي جديد بينرشتهاي از
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ادغام و تلفيق شكلي يا محتوايي دو يا چند رشته سنتي شكل نميگيرند ،بلكه محصول پژوهش،

آزمايش و تجربههاي جديدي هستند كه طي سالها همكاري بينرشتهاي شكل ميگيرند .خروجي
يك فعاليت بينرشتهاي علمي و دانشگاهي ممكن است منجر به ايجاد رشته يا رشتههاي جديد
يا حذف رشته يا رشتههاي موجود ،شود -٣ .سطح كاربردي ،در اين سطح ،از همكاري و تعامل
دو يا چند رشته و تخصص ،محصوالت و روشهاي جديدي براي حل مسائل و نيازهاي

موجود ،حاصل ميشود .توليد روشهاي درماني جديد سرطان با استفاده از روشهاي فيزيك

هستهاي در پژوهشهاي داروسازي ،يك نوع فعاليت بينرشتهاي كاربردي است.

به اقتباس از اشتين( )2007فعالیتهاي ميانرشتهاي و بينرشتهاي به شرح شكل  ٣قابل

نمايش است.

هـ) رویکرد فرارشتهاي

در بيانيه نخستين كنگره بینالمللي فرارشتهاي 4قيد شده است كه «فرارشتهاي فرايند اختالط

چند رشته نيست بلكه مرزهاي موجود ميانرشتهها را از بين ميبرد تا از طريق گفتگو ميان

آنها بهترين نتيجه كه همان خلق دانش نو است ،حاصل شود» .فعاليت فرارشتهاي عبارت
1. Interdisciplinary
2. Theory
3. Academic
4. Transdisciplinary

است از همگرايي چشماندازها و رويكردهاي علمي ،فلسفي و شناختي به منظور دستيابي به

شناخت حقيقت ،طبيعت و معرفت .فعالیتهاي فرارشتهاي نه تنها مرزها و قلمروهاي دانش و
روشهاي رشتههاي دانشگاهي و علمي را ميپيمايد بلكه دانشها ،تجربهها و روشهاي وراي

مرزهاي رشتهها و تخصصهاي مرسوم علمي را جستجو ميكند.

از نظر نيكولسكو( )2002فعالیتهاي فرارشتهاي راهي بسوي خودشناسي ،اتحاد دانش و

خلق هنر نو براي حيات در دنياي پيچيده و آشوبناك است .ريجر (خورسندي )1٣٨٨ ،معتقد
است ماهيت و شرايط فرارشتهاي از دو منظر قابل تحليل است -١ :پژوهش .فعالیتهاي

فرارشتهاي پژوهشي مرزهاي علمي را ميشكند و از همه منابع علمي و غيرعلمي استفاده ميكند،
 -٢آموزش .فعالیتهاي فرارشتهاي آموزشي در صدد ارائه شكل نويني از يادگيري و مسأله

گشايي است كه با همكاري و مشاركت بخشهاي زيادي از جامعه دانشگاهي و سايرين ،حادث

ميشود .با اقتباس از اشتاین( )2007فعالیتهاي فرارشتهاي به شرح شكل  ٤نشان داده ميشود.

فصلنامه علمی  -پژوهشی

یافتهها

با توجه به هدف تحقیق و بر اساس تحلیل کیفی یافتههای سایر پژوهشها و پیمایش ،نتایج

این پژوهش در دو عنوان کلی شامل عوامل ضروری و الزامات کلیدی برای شکلگیری ،توسعه
و گسترش فعالیتها و رشتههای میانرشتهای در دانشگاههای کشور تنظیم و ارائه شده است.

 -1عوامل ضروری

1

مطابق بررسیها و تحلیلهای انجام شده در فرایند تحقیق ،عوامل متعددي در شكلگيري ،تداوم

و موفقيت فعالیتها و رشتههای بينرشتهاي در آموزش عالی دخالت دارند .با اقتباس از پورتر

و دیگران( ،)2006مهمترین عوامل موفقیت فعالیتها و رشتههای میانرشتهای در آموزش عالی
به شرح زير استخراج و معرفی شده است (جدول :)3
یک -منابع مالي مناسب و مؤثر

به دليل روال شدن فعالیتهاي رشتهاي در نظام علمي و نامقيد بودن رويكرد میانرشتهاي به

نظام رشتهاي ،يكي از عوامل اصلي موفقيت فعالیتها و رشتههای بينرشتهاي ،تأمين و تخصيص

منابع مالي مكفي به فعالیتها و رشتههای بينرشتهاي است .بين گسترش میانرشتهايها و
تأمين و تخصيص بهينه منابع مالي ،ارتباط قوي وجود دارد.

1. Necessary Factors
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دو -آمادگي و حمايت نهادي

حمايت نهادي و رسميت دادن به فعالیتها و رشتههاي بينرشتهاي نظير طراحي و اجراي

رويههاي مناسب پاداش دهي و تشويق ،يكي از عوامل كليدي گسترش میانرشتهايهاست.

بر اين اساس ،آييننامههاي ترفيع و ارتقاء استادان و پژوهشگران و فرايند امتيازدهي به

دانشجويان ميتواند يكي از محورهاي موفقيت فعالیتهاي میان  /بينرشتهاي باشد.
سه -ساختار و كاركرد گروه مجري

موفقيت در طراحي و انجام فعالیتها و رشتههای میانرشتهاي وابستگي شديدي به گروه

مجري دارد .بنابراين ،اندازه گروه ،ميزان اقتدار ،شيوه و ساختار ارتباطات درون و برون گروهي
و رهبري از جمله مهمترین اجزاي گروه براي موفقيت در گسترش میانرشتهايهاست.
چهار -جهت گيري حرفهاي (حرفهاي گري)

بر اساس تجارب طوالني ،در نظام رشتهاي روالها و قواعد حرفهاي بهصورت مناسب و

فصلنامه علمی -پژوهشی
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مؤثري طراحي و پياده سازي شده است .بنابراين ،همين روالها و قواعد حرفهاي نظير ارزيابي،
رتبهبندي ،پاداش دهي و نظایر آنها در بين پژوهشگران ،استادان ،دانشجويان ،گروههاي علمي
و دانشگاهها برای میانرشتهایها نیز بايد طراحي و جاري شود.
پنج -مسأله گشايي و پاسخ دهي به نيازها

حل مسأله ،عامل مهمي براي توجيه گسترش فعالیتها و رشتههاي میان /بينرشتهاي است.

از اين رو ،ميزان فوريت يك مسأله ،فناوریهاي مورد نياز و نحوه استمرار مسأله و پاسخ به آن،

ميتواند از اجزاي كليدي يك مسأله و حل آن از طريق توسعه فعالیتها و رشتههاي بينرشتهاي

باشد .فعاليت و رشته میانرشتهاي بدون توجه به مسأله گشايي ،چندان مورد اقبال نظام علمي
نميباشد.

شش -معرفتشناسي و اشراف عميق به قواعد و نگرشها

معرفتشناسي به معناي شناخت پارادایمها ،اهداف ،سطح دانش ،يكپارچگي و نظایر آنها

يكي ديگر از عوامل اصلي موفقيت فعالیتها و رشتههای میانرشتهاي دانشگاهی باالخص در

پژوهشهاي میانرشتهاي است .بيترديد هر گونه فعاليت میانرشتهاي بدون معرفتشناسي و

اشراف به قواعد و نگرشهاي مسلط در جامعه علمي ،امكان پذير نميباشد.

جدول – ٣عوامل ضروری برای شکلگیری و توسعه میانرشتهايها
رديف

عوامل ضروری

٢

آمادگي و حمايت نهادي

٣

ساختار و كاركرد گروه مجري

٤

جهت گيري حرفهاي

٥

مسأله گشايي و پاسخ دهي به نيازها

٦

معرفتشناسي و اشراف عميق به قواعد و نگرشها

١

منابع مالي مناسب و مؤثر

عوامل ضروری توصیه شده در این مطالعه ،جمع بندی یافتههای کلی و عمومی این

پژوهش در نظام آموزش عالی (مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) است .در عمل،
برای هر مرکز  /دانشگاه میتوان با مطالعات دقیق تر ،عوامل ضروری خاصی را را هماهنگ با
نیازهای مرکز  /دانشگاه مورد نظر،شناسایی و ارائه کرد.
 -2الزامات کلیدی

1

با تحلیل و جمع بندی یافتههای سایر تحقیقات و پیمایش و با استناد به عوامل مورد نیاز برای
شکلگیری و موفقيت فعالیتها و رشتههای میانرشتهاي (جدول  )3مهمترین الزامات کلیدی
برای شکلگیری و توسعه فعالیتها و رشتههاي میانرشتهاي در دانشگاهها و آموزش عالی
بهشرح زيرشناسایی و ارائه شده است (جدول :)٤
 -١آسيبشناسي و رفع موانع و محدودیتهاي فعالیتهاي پژوهشي میانرشتهاي
اين آسيبشناسي و عارضه يابي ميتواند در هر دانشگاه بهصورت بومي انجام شود و باشناسايي
و رفع موانع و محدودیتهاي موجود ،فعالیتهاي پژوهشي میانرشتهاي گسترش يابد.
 -٢توسعه و بهسازي استادان گروههاي علمي با نگرش میانرشتهاي و حمايت از آنها براي
توسعه فردي و ايجاد باور براي طراحي و انجام وظایف و فعالیتهاي میانرشتهاي
اعضاي هيأت علمي گروهها يكي از عوامل ايجاد كننده و پيش برنده فعالیتها و رشتههای
میانرشتهاي هستند .بنابراين ،توسعه ،بهسازي و ايجاد اعتماد و باور در اعضاي هيأت علمي

ميتواند نقطه اتكاء مناسبي براي آغاز و توسعه فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي بينرشتهاي

باشد .همچنين ،امتيازدهي مضاعف به پژوهشهاي بينرشتهاي به داليل دشواري و پيچيدگي

اين فعالیتها نسبت به فعالیتهاي رشتهاي ،از زمينههاي ترويج فعالیتهاي میان  /بينرشتهاي

و گسترش رشتههای بین رشتهای باید مد نظر باشد.

1. Key Requirements
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 -٣ارائه تسهيالت و منابع مالي مورد نياز براي طراحي و راهاندازي فعالیتها ،رشتهها و
برنامههاي مشترك بين گروهها ،دانشكدهها ،دانشگاهها ،دولت و صنعت در راستای گسترش
فعالیتها و رشتههای میانرشتهای
توسعه فعالیتها ،رشتهها و برنامههاي مشترك بین رشتهای بين گروهها ،دانشكدهها،
دانشگاهها ،دولت و صنعت ،يكي از طليعههاي اصلي شروع و تداوم فعالیتها و رشتههای
میانرشتهاي است .اين گونه فعالیتها و برنامهها بايد تسهيل شود و منابع مالي مورد نياز در
اختيار اين نوع فعالیتها قرار گيرد.
 -٤حمايت مادي و معنوي از طراحي و اجراي فعالیتها و رشتههاي میانرشتهاي و
دستاوردهای آنها
عالوه بر فعالیتهاي غيرمستقيم و تسهيل كننده فعالیتهاي میانرشتهاي ،بايد از فعالیتهاي
مستقيم بينرشتهاي نظير طراحي و راهاندازي يك رشته بينرشتهاي يا تعريف و انجام يك
پروژه پژوهشي بينرشتهاي ،در ابعاد مادي و معنوي بسته به نوع نياز ،پشتيباني و حمايت شود.
 -٥طراحی و تدوين برنامه استراتژيك توسعه و گسترش فعالیتها و رشتههای میانرشتهای
در دانشگاهها در افق كوتاه مدت ،ميانمدت و بلندمدت
داشتن برنامه راهبردي مناسب و زمانبندي شده ،يكي از الزامات كليدي براي توسعه و
گسترش فعالیتها و رشتههای میانرشتهاي در نظام دانشگاهي است .از اين رو ،الزم است
دانشگاههايي كه ادعاي عالقه مندي براي گسترش فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي بينرشتهاي
دارند اين عالقه را با برنامهریزي راهبردي در افق زماني مناسب ،تثبيت و عملياتي نمايند.
 -٦تأسيس حداقل يك دانشكده میانرشتهاي در دانشگاههاي معتبر
ايجاد يك دانشكده میان /بينرشتهاي در دانشگاههاي معتبر موجب ميشود كه بهصورت
رسمي و علمي نيازسنجي براي توسعه فعالیتها و رشتههای بین رشتهاي بهطور متمركز انجام
شود .همچنين ،سازوكارها ،زمينهها و ساختارهاي الزم براي توسعه فعالیتها و رشتههای
میانرشتهاي ،ايجاد و مستقر شود.
 -٧بازنگري و بازتعريف مأموریتهاي گروههاي علمي ،دانشكدهها و دانشگاهها بر پايه
الزامات فعالیتها و رشتههاي میانرشتهاي
با توجه به محوريت حل مسأله در فعالیتها و رشتههای میانرشتهاي ،بازنگري در
مأموریتها بايد با در نظر گرفتن نيازهاي ملي و منطقهاي و مسائل اصلي شهرها ،استانها و
كشور و تأمين انتظارات تمامي ذي نفعان آموزش عالي باشد.

 -٨بازنگري و بازتعريف ساختارهاي علمي و اداري گروهها ،دانشكدهها و دانشگاهها با

محوريت حمايت از همكاري ،مشاركت و تعامل

فعالیتهاي میانرشتهاي در ابعاد آموزشي و پژوهشي يكي از ابعاد نوآوري در آموزش

عالي است .ضرورت دارد بر اساس اين نوآوري ،ساختارهاي علمي و اداري موجود در

گروهها ،دانشكدهها و دانشگاهها بهمنظور توسعه ،تقويت و تشويق همكاري ،مشاركت و تعامل

دو وجهي و چند وجهي در راستای توسعه و گسترش فعالیتها و رشتههای بین رشتهای،

بازنگري و بهبود يابد .با ساختارهاي موجود ،گسترش فعالیتهاي و رشتههای میانرشتهاي

بهسختی امكان پذير است (ابراهیمآبادی.)41-68 :1390 ،

 -٩توسعه انجمنها ،کارگاهها و همایشهاي دورهاي مرتبط با فعالیتها و رشتههای

میانرشتهاي کارگاههاي آموزشي ،انجمنهاي علمي و همایشهاي دورهاي يكي از راهكارهاي
زيربنايي و ترويجي براي گسترش فعالیتهاي علمي میان  /بينرشتهاي است .بايد با توسعه
انجمنهاي علمي بينرشتهاي و برگزاري منظم همایشها و کارگاههاي مرتبط با فعالیتهاي

بينرشتهاي ،فعالیتها و رشتههای بينرشتهاي را ترويج و اطالع رساني كرد ،دستاوردهاي آن
را ارائه نمود و تبادل دانش در زمينه فعالیتها و رشتههای بينرشتهاي را افزايش داد.
 -١٠افزايش تعامالت بینالمللي و استفاده از تجارب ساير دانشگاههاي برتر دنيا

بي ترديد تجربه دانشگاههاي برتر جهان در حوزه فعالیتها و رشتههای میانرشتهاي از

تجربه نظام دانشگاهي ايران بسيار زياد و قابل اعتناست .از اين رو ،الزم است دانشگاهها و مراكز

علمي كشور تعامالت خود را در زمينه فعالیتها و رشتههای بينرشتهاي با دانشگاهها و محافل

علمي معتبر دنيا گسترش دهند و از دستاوردهاي شكلي و محتوايي آنها با بومي سازيهاي

مورد نياز ،بهره گیرند.

 -١١تحول در نظام آموزشي دانشگاهها و تغيير جهت از الگوي خطي دانشجومحور به

الگوي چند وجهي كاربرمحور ،پژوهش محور و بازارمحور

اهداف اصلي فعالیتها و رشتههای میانرشتهاي ،مسأله گشايي و توسعه دانش كاربردي

براي حل مسائل مبتالبه جامعه است .از اين رو ،تحول در نظام آموزشي و فرايند ياددهي-

يادگيري و توجه به نيازهاي بازار (صنعت ،دولت و جامعه) و محوريت دادن به فعالیتهاي

پژوهشي ،راهكاري است كه ميتواند زمينه شکلگیري و توسعه و گسترش فعالیتها و
رشتههای میانرشتهاي را در درازمدت فراهم سازد.
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 -١٢اصالح روشهاي تدريس و ارتقاي كيفيت ارائه دروس میانرشتهاي

روش تدريس و نحوه ارائه دروس يكي از مهمترین مؤلفههاي آموزشهاي میانرشتهاي

است .روش تدريس در آموزشهاي بينرشتهاي به قدري مهم و جدي است كه حتي ميتوان

يك درس تك رشتهاي را با يك روش تدريس جديد و كيفي به صورت درس بينرشتهاي
ارائه نمود و يا اينكه محتواي يك درس میانرشتهاي را با يك روش نامناسب و ضعيف ،به يك

درس تكرشتهاي تبديل كرد(یاکوبز.)1991 ،

جدول  – ٤الزامات کلیدی برای شکلگیری و توسعه میانرشتهايها
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رديف

الزامات کلیدی

١

آسيبشناسي و رفع موانع و محدودیتهاي فعالیتهاي پژوهشي میان (بين) رشتهاي در دانشگاهها

٢

توسعه و بهسازي استادان گروههاي علمي با نگرش بينرشتهاي و حمايت از آنها براي توسعه فردي
و ايجاد باور براي طراحي و انجام وظایف و فعالیتهاي میانرشتهاي

٣

ارائه تسهيالت و منابع مالي مورد نياز براي طراحي و راهاندازي فعالیتها و برنامههاي مشترك بين
گروهها ،دانشكدهها ،دانشگاهها ،دولت و صنعت

٤

حمايت مادي و معنوي از طراحي و اجراي فعالیتهاي بينرشتهاي و دستاوردهاي اين فعالیتها

٥

تدوين برنامه استراتژيك توسعه و گسترش فعالیتها و رشتههای میانرشتهاي در دانشگاهها در افق
كوتاه مدت ،ميانمدت و بلندمدت

٦

تأسيس حداقل يك دانشكده میان (بين) رشتهاي در دانشگاههاي معتبر کشور

٧

بازنگري و بازتعريف مأموریتهاي گروههاي علمي ،دانشكدهها و دانشگاهها بر پايه الزامات فعالیتها
و رشتههای میان /بينرشتهاي

٨

بازنگري و بازتعريف ساختارهاي علمي و اداري گروهها ،دانشكدهها و دانشگاهها با محوريت حمايت
از همكاري ،مشاركت و تعامل

٩

توسعه انجمنها ،کارگاهها و همایشهاي دورهاي مرتبط با فعالیتها و رشتههاي بينرشتهاي

١٠

افزايش تعامالت بینالمللي و استفاده از تجارب ساير دانشگاههاي برتر دنيا در زمینه بین رشتهای

١١

تحول در نظام آموزشي دانشگاهها و تغيير جهت از الگوي خطي دانشجومحور به الگوي چند وجهي
كاربرمحور ،پژوهش محور و بازارمحور

١٢

اصالح روشهاي تدريس و ارتقاي كيفيت ارائه دروس بين /میانرشتهاي

الزامات کلیدی ارائه شده در این مقاله ،جمعبندی یافتههای کلی و عمومی این مطالعه در

نظام آموزش عالی (مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) است .برای هر مرکز  /دانشگاه

میتوان با پژوهشهای دقیقتر ،الزامات خاصی را هماهنگ و سازگار با نیازهای آن مرکز /
دانشگاه،شناسایی و توصیه کرد.

جمعبندی

پيشرفت روز افزون دانش ،تنوع و پیچیدگی مسائل و نیازها ،انتظار خدمات اجتماعی و
نوآوری فناورانه و کارآفرینی علمی از دانشگاهها ،مسأله یابی و پوشش فضاهای خالی بین

رشتهها و غنی سازی وظایف آموزشی و پژوهشی ،گسترش و توسعه فعالیتها و رشتههای بین
رشتهای را به یک ضرورت راهبردی در آموزش عالی تبدیل کرده است .در  ٥٠سال گذشته ،در
آموزش عالی و نظام دانشگاهی فعالیتها و رشتههای میانرشتهای دستاوردها و نتایج مناسبی برای

نظام آموزش عالی ،صنعت و جامعه در غرب (اروپا و امریکای شمالی) داشته است .عالقهمندی و

تمایل دانشگاهها ،صنایع ،دولت ،استادان ،پژوهشگران و دانشجویان به تعريف ،طراحی و اجرای
فعالیتها و گسترش رشتههای میانرشتهای یکی از مهمترین دستاوردهای توجه به فعالیتهای میان/

بین رشتهای در سالهای اخیر است .در آموزش عالی و نظام دانشگاهی ایران ،توسعه و گسترش
فعالیتها و رشتههای دانشگاهی میانرشتهای نسبت به اهداف و برنامه تعریف شده ،توفیق چندانی

نداشته است .با توجه به اهميت فعالیتها و رشتههای میانرشتهاي و نقش بارز دانشگاهها در تحقق

آنها ،الزم است عوامل شکلگیری و موفقيت فعالیتها و رشتههای بین /میانرشتهاي بهشرح زير

مورد توجه رهبران و مديران نظام آموزش عالی و دانشگاهی قرار گيرد:

منابع مالي مناسب ،آمادگي و حمايت نهادي قوي ،مراقبت از تشكيل و ايجاد گروههاي

اجرايي مؤثر ،جريان سازي حرفهاي (ايجاد فضاي حرفهايگري) ،راهبري فعالیتهاي

بينرشتهاي به سمت و سوي مسأله گشايي و توسعه پاسخ به نيازها ،توسعه معرفتشناسي

و اشراف عميق به قواعد و نگرشها .همچنين ،بايد شرايطي بهشرح زير در دانشگاهها فراهم

گردد كه اين شرايط منجر به تحقق الزامات گسترش و توسعه فعالیتها و رشتههای دانشگاهی
میانرشتهاي در دانشگاهها شود:

 -١آسيبشناسي و رفع موانع و محدودیتهاي فعالیتهاي پژوهشي میان /بينرشتهاي در

نظام دانشگاهی

 -٢توسعه و بهسازي استادان گروههاي علمي با نگرش بينرشتهاي و حمايت از آنها براي

توسعه فردي و ايجاد باور براي طراحي و انجام فعالیتهاي بينرشتهاي

فصلنامه علمی  -پژوهشی
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 -٣ارائه تسهيالت و منابع مالي مورد نياز براي طراحي و راهاندازي فعالیتها و برنامههاي

مشترك بين گروهها ،دانشكدهها ،دانشگاهها ،دولت و صنعت

 -٤حمايت مادي و معنوي از طراحي و اجراي فعالیتهاي بينرشتهاي و دستاوردهای آنها

 -٥طراحی و تدوين برنامه استراتژيك گسترش و توسعه فعالیتها و رشتههاي میان/

بينرشتهاي در دانشگاهها (كوتاه مدت ،ميانمدت و بلندمدت)

 -٦تأسيس حداقل يك دانشكده میان /بينرشتهاي در دانشگاههاي معتبر

 -٧بازنگري و بازتعريف مأموریتهاي گروههاي علمي بر پايه الزامات فعالیتها و

رشتههای بينرشتهاي

 -٨بازنگري و بازتعريف ساختارهاي علمي و اداري گروههاي علمي با محوريت حمايت

از همكاري ،مشاركت و تعامل

 -٩توسعه انجمنها ،کارگاهها و همایشهاي دورهاي مرتبط با فعالیتها و رشتههاي بين/

فصلنامه علمی -پژوهشی
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میانرشتهاي

 -١٠افزايش تعامالت بینالمللي و استفاده از تجارب ساير دانشگاههاي برتر دنيا در توسعه

فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي میانرشتهاي

 -١١تحول در نظام آموزشی دانشگاهها و تغيير جهت از الگوي خطي دانشجومحور به

الگوي چند وجهي كاربرمحور ،پژوهش محور و بازارمحور

 -١٢اصالح روشهاي تدريس و ارتقاي كيفيت ارائه دروس میان /بينرشتهاي

بر اساس تجارب موفق جهاني ،انتظار ميرود با تأمين عوامل موفقيت و تحقق الزامات

کلیدی ،شکلگیری و توسعه فعالیتها و رشتههاي میانرشتهاي در آموزش عالی سرعت

بیشتری گرفته و این رشتهها سهم بيشتري در آموزش عالی و پژوهشهاي دانشگاهی پيدا
کنند .همچنين ،اميد ميرود با گسترش و توسعه میانرشتهايها ،جامعه از دستاوردهاي آنها

در حل مسائل زیست جهان در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی و فناوری

و تمدنسازی ،بهره مند شود .در آیندهپژوهیهای 1آموزش عالی نیز تأکید زیادی بر گسترش
میانرشتهایها و ضرورت تجدید ساختار گروههای آموزشی و پژوهشی بر مبنای توسعه این
رشتهها ،وجود دارد.
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