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  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
 

  يلاع شزومآ رد اه يا هتشر نايم

  حميدرضا آراسته
  گروه علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم استاديار

  

  چكيده

نياز براي جديد ي ها  فناوريو پيشرفت  ها ، گسترش دانشمشكالت اجتماعيمسائل و 
  اين ،در چهل سال گذشته. اي را مضاعف كرده است رشته ي ميانها  اندازي رشته راه

و  ستا  دستاوردهاي چشمگيري را براي جوامع به ارمغان آورده ها  گونه رشته
و  ،ها  ي علمي، بينشها  مندي يي را براي تركيب عالقهها  پژوهشگران نيز روش

چنين بوده است كه اعضاي هيئت علمي و . اند ي گسترده طراحي كردهها  مهارت
اين مقاله ضمن . اند ها جذب شده  به سوي اين گونه رشته ،دانشجويان به طور افزايشي

گونه   ضعف اين تجربيات، به نقاط قوت و بررسي ماهيت مفهومي و بيان برخي
اي  رشته ي ميانها  اندازي رشته پيشنهادهايي براي راه ،در پايان. پردازد مي ها  رشته
  .  شود مي

  مسائل اجتماعي، پژوهشرشته، چندرشته،  ميان،  رشتهآموزش عالي،  :يكليد واژگان

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦ 

 

  قدمهم

مشكالت اقتصادي، . رو به گسترش و افزايش است ،ي علمي در سراسر جهانها  فعاليت 
  اي  ي تازهها  تجربهمختلف تا جوامع  ستا  و مهندسي موجب شده ،اجتماعي، بهداشتي، مديريتي

به دليل پيچيدگي  .روي خود ببيند  نو را پيش ييها  بيابند و چالش  اي  ي تازهها  كسب كنند، فرصت
و داشتن جهاني بهتر  ها  جهان و انسان، و ارتباط دو سويه ميان انسان و طبيعت، سالمتي انسان

  اي  هاي تازه  د كه شناخت هر چه بيشتري از جهان و انسان فراهم شود و راهشو هنگامي ميسر مي
اصلي رفاه و سعادت  در اين ميان، آموزش و پژوهش از اركان. براي بهبود زندگي ارائه شود

و  ها  شناختي و مديريت داده ي روشها  ابزارها و امكانات جديد، ظرفيت. آيد بشري به شمار مي
ي عصر حاضر و ها  پيشرفت. روي بشر قرار داده است  ي نويني را پيشها  اطالعات علمي، افق

رتباط ميان ي علمي و ايجاد اها  ي پيش روي آن نيز الزاماتي را براي همكاريها  چالش
كرده است؛  و هنر ايجاب ،پژوهان در علوم مهندسي، علوم پايه، علوم پزشكي، علوم انساني دانش

اجتماعي   و خدمات ،ي آموزشي، پژوهشيها  يي كه به دليل ماهيت خود از چارچوبها  همكاري
  . رود بسي فراتر مي

چند اهميت ويژه يافته كه از  ضوعاتيگويي به الزامات جديد و نيازهاي بشري مو براي پاسخ     
ي پژوهشي، تحليل تركيبي ها  محور، تركيب فعاليت لهئي مسها  پژوهش ياراج: ستآن جمله ا

اينك در دوران . علوم جديد والگوها  ةي مختلف، و ارائها  و اطالعات موجود در تخصص ها  داده
ي مختلف، ها  رگرفته از رشتهي بها  است كه اهميت تركيب سنجه  اي  نيازهاي بشري به گونه ،ما

ي اطالعاتي و ها  همكاري نزديك ميان دولت، بخش خصوصي و دانشگاه با استفاده از بانك
ي متنوع، و ارتباطات اثربخش ميان پژوهشگران، دانشجويان، مديران صنايع، صاحبان ها  روش
ي است كه جهان كنوني به نحو انداز چشم. و سياستمداران را مضاعف كرده است ،سرمايه
و  ،تجهيزات ،گذاري هر چه بيشتر را در تربيت نيروهاي انساني متخصص، امكانات سرمايه

اجمالي از   اي  اين مقاله ضمن بررسي تاريخچه. كند ي نوين براي توسعة پايدار طلب ميها  هنديشا
ها و   رشته اي، تركيب دروس و رشته ي ميانها  چون پژوهشهم، مفاهيم و مصاديقي ها  اي رشته ميان

 اندازي آنها پيشنهادهايي براي راه ةو ارائ ها  گونه رشته  ، به نقاط قوت وضعف اينها  ادغام دانشكده
  . پردازد مي
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  تاريخچه

 ،و تالش براي حل مسائل ها  گويي به گسترش تخصص اي در پاسخ رشته ي ميانها  دروس و رشته
. شكل گرفت ،و مراكز آموزش عالي ها  از طريق اهميت دادن به محور خدمات اجتماعي دانشگاه

، در كنار آموزش و پژوهش، به ها  در اواخر قرن نوزدهم ميالدي، خدمات اجتماعي دانشگاه
ميان  اي در ي بين رشتهها  ، رويكرد رشته1960 ةدر ده. ي برتر دنيا افزوده شدها  رسالت دانشگاه

، شوراي ملي دانشجويان 1980 ةدر ده. اي برخوردار شد ي درسي عمومي از جايگاه ويژهها  رنامهب
 ةدر ده. اي را به عنوان ابزاري براي برتري علمي مورد حمايت قرار داد رشته ممتاز، رويكرد ميان

ايت اي حم هاي آموزشي پيشرو در اياالت متحده از رويكرد بين رشته  بسياري از سازمان 1990
) هاي كارشناسي  هاي  مختلف رشته  در كنار يادگيري گروهي و آموزش فرهنگ(كردند و اين امر 

   .دروس اصلي پذيرفته شد ءبه عنوان اصلي مهم و نيز جز
هاي   ها و فعاليت اي به صورت بخشي مهم از پژوهش هم اكنون تفكرات بين رشته   

با ساختار در حال تغيير و تحول علم در  ،اين موضوع به داليل مختلف .آموزشي درآمده است
ي ها  واقعيت اين است كه اينك، برخالف سابق، ديگر مسائل جامعه در ميدان فعاليت. ارتباط است

 Feller).  گيرد دانشجويان و كارفرمايان قرار نمي ةق ابراز شدياي خاص و نيازها و عال رشته

2007)  
  

  تعاريف و مفاهيم

  . رشته بر موضوعات خاصي از دانش بشري با اهدافي مشخص متمركز است هر: 1رشته

اما اهداف و  ،شود و اجرا مي اندازي راهچند رشته و با تركيب چند بينش مختلف  با :2اي چندرشته
  . ماند ي تركيب شده باقي ميها  دستاوردهاي آنها در چارچوب رشته

جديد با  اي اي ديگر منتقل و رشته از يك يا چند رشته به رشته ها  و روش ها  بينش :3اي رشته ميان
  .شود اهداف مشخص و منابع مشترك ايجاد مي

يادگيري و . ي تركيبي تفاوت داردها  اي با يادگيري و آموزش رشته ي ميانها  بنابراين، رشته
كه بر هنر ايجاد ارتباط  ستا  مبتني ها  اي از مهارت اي بر آموزش مجموعه رشته هاي ميان  آموزش

 ،اين موضوع. كند و كنش حساب شده تأكيد مي ،ورزانه هاي انديشه  بين موضوعي، قضاوت
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توان گفت كه در  مي. آموختگان فراهم خواهد كرد دانش برايبهينه از دانش را  ةموجبات استفاد
دگيري با دنياي ايجاد ارتباط ميان يا ،اي، هدف از تربيت دانشجويان ي بين رشتهها  آموزش

 .)Schneider 2003(ي جديد است ها  و مسئوليت ،، مسائلها  به ويژه وضعيت ،فرادانشگاهي
  اي  اندازي رشته ي مختلف يا راهها  اي عنوان جديدي براي رويارويي رشته ي بين رشتهها  فعاليت

يك   ست كه هيچجديد ا اي اي، رشته رشته ميان ةرشت هر. هاي پيشين نيست  جديد بر اساس سنت
  .و در باب آن سخني ندارد شود هاي سنتي  مالك آن محسوب نمي  از رشته

يندي براي پاسخ به ااي فر ي بين رشتهها  معتقد است كه رشته (Repko 2005)  لن رپكوآ 
ال، حل يك مسئله، يا پرداختن به موضوعي است كه به دليل پيچيدگي يا گستردگي آن ؤيك س
براي  ،رو  از اين. آن همت گماشت ةبه مطالع ،به طور دقيق ،تخصصي ةتوان با يك رشت نمي

  . ضروري است ها  هاي مختلف و تركيب بينش  توجه به نگرش تر، تر و ژرف شناخت جامع
يندي دو بعدي ااي را فر مطالعات بين رشته(Newell 2007) از سوي ديگر، ويليام نول 

ي ها  نگرش ةضمن بررسي موشكافانه و نقادان ها  اين رشتهكه وي معتقد است . كند تعريف مي
اي پيچيده  ، به شناختي جامع و مبسوط نسبت به پديدهها  كوشند با تركيب بينش تخصصي، مي

  . كنند  اي پيچيده و جديد را ابداع دست يابند يا پديده
ي اي برا اي را شيوه ي بين رشتهها  آموزش  Rhoten and et al 2006)(روتن و همكاران 

علمي يا گروه، اصول علمي يا   عضو هيئت ،دانند كه در آن درسي و آموزش مي  مةطراحي برنا
تحصيلي،  ةرا از حداقل دو رشت ها  يا نظريه ،ها  ها، مفهوم  ، ابزارها، بينشها  ، مهارتها  اطالعات، داده
در شناخت  ار با هدف ارتقاي توانايي دانشجويانكاين . كنند و تركيب مي ،تعيين، ارزيابي

گيرد كه از ميدان يك رشته و  مي انجاميي ها  حل رويكردها و راه ةو ارائ ،موضوعات، بيان مسائل
  . رود محور آموزش فراتر مي

اي، از امكان تركيب دانش و  رشته در توصيفي براي فهم ميان (Mansilla 2005) منسيال 
به عنوان مثال، تشريح يك (اي شناخت ي تفكر مبتني بر حداقل دو رشته، به منظور ارتقها  شيوه

د كه كن گويد و اظهار مي سخن مي) پديده، حل يك مسئله، توليد يك محصول، يا طرح يك سؤال
اي را  ي بين رشتهها  وي تركيب بينش. خاص حاصل نخواهد شد ةيك رشت ةاين شناخت به وسيل

 (Newell 2007) نولهمچنين، . كند تعريف مي ـ و نه غايي ـ به عنوان ابزاري هدفمند
گشايي، حل يك موضوع، طرح يك موضوع، پاسخ به يك   را روشي براي مسئله ها  اي رشته ميان

  .داند و توليد يك محصول مي ،سؤال، توضيح يك پديده
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 ةي متفاوت دربارها  وجود نگرش ةدهند  موضوع اين نوشتار نشان ةتعاريف متفاوت دربار
ي ها  ي درسي و روشها  برنامه ئةمختلف، ارا  يها  ن نگرشاي ةنتيج. اي است رشته  علوم بين

اما . ي علمي و دستاوردهاي متفاوت بوده استها  آموزشي و تربيتي گوناگون و همچنين، فعاليت
اي نظامي براي حل مسائل پيچيده است كه  بايد دانست كه مطالعات بين رشته ،در هر حال

رويكرد . فرق داشته باشد ها  رويكردهاي متفاوت رشته ةدستاورد آن بايد با روش سنتي مقايس
سازي دانشجويان  رود و هدف آن آماده ي سنتي تطبيقي و اكتشافي فراتر ميها  اي از روش رشته ميان

  .العاده رقابتي كنوني است با جهان در حال تحول و فوق/ براي تعامل در
ريف و تناقضات مفهومي ناشي اي از ابهام در تعا رشته يكي از نقاط ضعف علوم ميان 

اي و در نهايت، تعريف روشني از ماهيت آن  رشته اگر تعريف مشخصي از دروس ميان. شود مي
. پذير خواهد بود امكان ها  وجود داشته باشد، طراحي ابزارهايي براي ارزيابي مقاصد دروس و رشته

وجود نداشته  ها  و رشته ،گونه مطالعات، دروس اما چنانچه تعريف و برداشت مشخصي از اين
 ةنتيج. گاه ارزيابي عملكرد و ميزان وصول به مقاصد نيز ضعيف و پر از ابهام خواهد بود  باشد، آن

ويليام  .بر اساس احتماالت است ها  گونه برنامه شواهد و قرائن در باب موفقيت اين ةاين ابهام، ارائ
  : كند تعاريف مختلف را چنين خالصه مي  (Newell 2007)نول
   ؛اي توجهي خاص و بنيادين به موضوعات و مسائل دارد رشته ميان ةبرنام .1
   ؛اي فراتر از بينشي خاص است رشته ي ميانها  كانون رشته .2
   ؛استهگستردگي و پيچيده بودن آن ها  اي رشته ي متمايز ميانها  يكي از ويژگي .3
  ؛ي تعيين شده هستنداه  و روش ها  كليتي با فرايند ها  اي رشته ميان .4
   ؛ي مختلف مبتني هستندها  بر رشته ،طور آشكاره ب ها  اي رشته ميان  .5
  .تركيبي هستند ها  اي رشته ميان .6

  اي  رشته ي ميانها  پژوهش

 NIH 2008; Yale) اند اي تأكيد كرده رشته ي ميانها  نيز بر پژوهش ها  و دانشگاه ها  سازمان     
به منظور تركيب  ،سان روشي پژوهشي و افراد به ها  گروه رايي ها  آنان چنين پژوهشاز نظر . (2008

 ةي برگرفته از حداقل دو رشتها  و نظريه ،ها  ، مفهومها  ، ابزارها، بينشها  ، مهارتها  اطالعات، داده
د كه نريگ ميشناخت اساسي و برتر جهت حل مسائلي به كار دستيابي به تحصيلي و با هدف 

 ناآن. پژوهشي است ةتحصيلي يا حوز ةرشت هرفراتر از ميدان فعاليت  ،هاگشايي در آن ئلهمس
را با هدف  ها  رشته بتواندگرا خواهد بود كه نه تنها  هنگامي واقع ها  معتقدند كه اين پژوهش

  .را نيز تركيب كند ها  بلكه بتواند آرا و روش ،اي جديد در كنار هم قرار دهد دستيابي به فرآورده
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از  ها  افراد يا گروه ةانگيز. گراست  اي در روش و تمركز، كثرت رشته ي ميانها  پژوهش
 ،براي مثال، اخيراً. ممكن است نيازهاي علمي يا تمايل شخصي باشد ها  گونه پژوهش اين ياراج

طرح در اين . (Lennard 2007) فرهنگي در حال انجام است  مطالعاتي تحت عنوان زيست
و فرهنگ  ،كوشند تا شناخت بيشتري از نحوة ارتباط علوم پايه، پزشكي، فناوري پژوهشگران مي

معتقدند كه  نآنا. پيدا كنند و دو فرهنگ حاكم بر علوم پايه و علوم انساني را با هم تلفيق كنند
  .واجد عناصر فرهنگي استنيز شناسي  و زيست است فرهنگ داراي عناصر زيستي

رسد، اما ايجاد  سهل به نظر مي ها  گونه برنامه  اين ةاندازي و ادام راه ةالبته بحث دربار 
آساني   ان بهآن يها  ي مشترك علمي و تركيب دانشها  فعاليت يارهمكاري ميان متخصصان در اج

 ات و ايجاديتركيب نظر. دارند  ي مختلفها  پديده ةافراد تفاسير متفاوتي دربار. شود ممكن نمي
كاري بس دشوار، اما  ،ي مختلفها  جديد در ميان متخصصان رشته  اي  نظريه ةتوافق عام دربار

ترين  بزرگ ها  داده ،شناسي و زيست ،يي مانند فيزيك، شيميها  براي مثال، در رشته. عملي است
. اهميت كمتري دارد ها  داده، انساني ي علومها  اما در رشته ،دداري علمي ها  را در فعاليت تأثير

و اجتماعي در گردآوري و  ،انساني معتقدند كه اعتقادات فرهنگي، سياسي نظران در علوم صاحب
ي مختلف را ها  ي متفاوت، دادهها  برداشت قع،اي موا شود و در پاره مهم تلقي مي ها  داده تفسير

پژوهش تأثير  هرتايج بديهي است كه سؤاالت پژوهشي و روش اجراي پژوهش در ن. كند توليد مي
  . توان آن را مطلق تلقي كرد گذارد و نمي مي

 ةاز جمل ،ها  ي مختلف بشري وحتي ادغام دانشكدهها  ي دانشها  تركيب دروس و رشته
. المللي است اين موضوع ضرورتي ملي و بين. شود عالي محسوب مي  در آموزش ها  ديگر نوآوري
گويي هر چه  با هدف پاسخ ها  گونه برنامه  آميز اين موفقيتعالي به ارائه و اجراي   كيفيت آموزش

  . بيشتر به نيازهاي بشري، بستگي دارد
  

   ها  تركيب دروس و رشته
و زبان انگليسي در  ،دروس عمومي ادبيات، تاريخ، فلسفه، هنر ةامري فراتر از ارائ ها  اي رشته ميان
ي ها  ي روشي در رشتهها  به منظور شناخت تفاوت ها  اي رشته ميان. پايه است ي علومها  رشته

رشته  هردهد كه چگونه ابزارها و مواد موجود در  نشان مي ،و در عمل است مختلف طراحي شده
فراوان است؛ از همكاري  وضوعي اين مها  نمونه. زدايي كند اي ديگر ظلمت تواند از رشته مي

برداري از تجربيات يكديگر   مختلف و بهره يها  شناسان و مهندسان رشته شناسان، زمين زيست



٣١ 

 

ي ها  شناسان براي شناخت ظرفيت تا كمك فيلسوفان به زيست ،ها  بخشان آببراي شناخت بهتر 
  . موجود در مهندسي ژنتيك، يا مساعدت فيلسوفان به فيزيكدانان براي شناخت بهتر جهان

و  ستا  اي شده رشته ميانچه بيشتر   شناختي نيز هر  ي زيستها  و نظريه ها  مفهوم 
ارتباط ميان . ي علمي وابسته استها  ي ساير رشتهها  و نظريه ها  هاي اين رشته به روش پژوهش

فيزيكي، رياضي و كامپيوتر گسترش يافته و ابعاد جديدي را به خود   شناختي و علوم علوم زيست
دانشمندان در اين  ي پژوهشگران وها  و همكاري ،ارتباطات، تعامالت. ستا  اختصاص داده

  . ي جديد را فراهم كرده استها  آوردن تخصص  موجبات تحول در اين علوم و سر بر ،ها  رشته
شيمي، علم ژنتيك و پاتوفيزيولوژي از دروس  علوم كالبدشناسي، ميكروبيولوژي، زيست 

يي همچون مديريت، آمار، ها  شود، اما پزشكان به مهارت اصلي آموزش پزشكي محسوب مي
. و ارتباطي نيز نيازمندند ،ي نوشتاريها  شنايي با حقوق، فناوري اطالعات، اخالق پزشكي، مهارتآ

ي آمريكا، براي مثال، درس مكانيك ارگانيزم در كنار ها  به همين دليل است كه در برخي دانشگاه
اصول  ،ابتدا ،در اين درس. (Brainard 2002)  شود شناسي ارائه مي مكانيك و زيست ةرشت

نيروهاي ديناميك  ،شود و به دنبال آن ي زيستي بررسي ميها  مهندسي مكانيك مربوط به فرايند
در اين درس همچنين مهندسي و . دشو و شنا تحليل مي ،سيال در چتربازي، پرواز آزاد

به بحث گذاشته  ها  و سلول ،ها  مكانيك ارگانيزم، بافت  شناسي با هم تركيب و زيست زيست
  .شود مي

با ساختن ابزارها و وسايل بسيار  ،در نانوتكنولوژي چشمگيري ها  برخي پيشرفت 
براي مثال، اخيراً در دانشگاه . كنند كه در سطوح مولكولي ماده عمل مي  كوچكي صورت گرفته

هاي مختلف درصدد طراحي   و پژوهشگران رشته ،شناسان پژوهشگران پزشكي، زيست ،ميشيگان
 Desloover)  فعاليت كنند ها  هستند كه به منظور درمان سرطان در ميان سلوليي ها  نانو روبات

and et al 2008). 
براي مثال، مهندسي . ستااي  بين رشته ها  ي ارائه شده در دانشگاهها  البته بسياري از رشته

 ،به طور معمول. اي خود در جستجوي حل مسائل است رشته با استفاده از دانش گسترده و ميان
مندان و حل مسئله توسط اعضاي  يي را براي شناخت بيشتر عالقهها  ي مهندسي فرصتها  رشته
اي و بين سازماني نيز در  ي بين رشتهها  همكاري. كند علمي و متخصصان صنعت ايجاد مي  هيئت
ي چندجانبه و با استفاده ها  همكاري ةمهندسان در ساي ،از ديرباز. ي مهندسي مشهود استها  رشته

  . اند گوي نيازهاي بشري بوده پاسخ ،ي گوناگونها  از فناوري
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  ها  ادغام دانشكده

ريزي دانشگاهي در  متخصصان برنامه ،ي مهندسيها  اكنون در رشته  يكي از افكار جديدي كه هم
هاي علوم پايه و مهندسي با   از جمله دانشكده ،ها  ادغام دانشكده ند،ستآن هحال گسترش 

ي علوم ها  مهندسان دروسي را در ميدان ،البته به طور سنتي. علوم انساني استي ها  دانشكده
گذرانند و به  مي) و معارف ،ي خارجيها  اجتماعي، زبان  مانند ادبيات، هنر، تاريخ، علوم(  انساني

پايه   انساني و علوم  ي مهندسي، دروس علومها  هاي كارشناسي رشته  طور معمول، در سال اول دوره
. اما نگرش جديد معتقد است كه مهندسي بايد بخشي از علوم انساني باشد. رداي دا  ويژه جايگاه

اذعان  نكتهي مختلف مهندسي، بر اين ها  اين رويكرد ضمن تأكيد بر حفظ ماهيت تخصصي رشته
ي مهندسي، ها  عالوه بر تقويت رشته ،انساني  ي علومها  دارد كه تركيب آنها در زير چتر دانشكده

و هنر افزايش خواهد  ،سياسي، ادبيات، تاريخ  را در شناخت بيشتر اقتصاد، علوم ها  اين رشته تأثير
 ةداشتن پيشين ،از سوي ديگر. انساني خواهد شد  ي مهندسي و علومها  داد و موجب رشد رشته

گشايي  انساني، با توجه به ماهيت كار گروهي و مسئله  رياضي و مهندسي براي دانشجويان علوم
براي مثال، . انساني به ارمغان خواهد آورد  ي علومها  ي مهندسي، نوآوري را براي رشتهها  رشته

انساني كاربرد آمار را در طيف وسيعي از   هاي علوم  به دانشجويان رشته 4درس تحليل عدم قطعيت
  . موضوعات نشان خواهد داد
انساني و مهندسي را با هم تركيب   كه علوم ،اي ي بين رشتهها  اندازي برنامه به هر حال، راه

انرژي، هنرهاي  مطالعات محيطي، مهندسي: رو به افزايش است؛ از آن جمله است ست،ا  كرده
ي ها  علمي در رشته  دانشجويان و اعضاي هيئت. ديجيتالي، نانوتكنولوژي، و بايوانيفورمتيك

ايي متخصصان مهندسي گش و مسئله ،ي پژوهش، طراحيها  توانند از تجربيات و روش مختلف مي
 ،شود براي مثال، مفهوم سيستم كه به طور وسيعي در مهندسي از آن استفاده مي. بهره ببرند

دانان قرار   شناسان و اقتصاد دانان، فيزيكدانان، جامعه شناسان، شيمي تواند راهگشاي زيست مي
فراواني براي ساير برد   تواند كار گونه كه خالقيت و نوآوري در مهندسي نيز مي  بگيرد؛ همان

. ستها  گونه دوره  اندازي اين ي فرهنگي نيز مانعي براي راهها  اما تفاوت. داشته باشد ها  رشته
ي ها  ها و ارزش  ايجاد سنت ،از اين رو. فرهنگ حاكم بر گروه فيزيك متفاوت از گروه فلسفه است

  .گير و نيازمند استقامت و بردباري است اري وقتكواحد 

                                                
٤
. uncertainty analysis 
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 Boston University 2008; University of) بوستون و دانشگاه جنوب فلوريدادانشگاه 
South Florida 2008)   ي بين ها  هاست كه به فعاليت ي برتر آمريكا، سالها  به عنوان  دانشگاه

كه چگونه دانش در را  شناخت از هنر و علوم و اين ها  اين دانشگاه. اي اشتغال دارند رشته
اين . اند اهداف خود قرار داده ءجز ،تواند به رشد دانشجويان كمك كند ف ميي مختلها  رشته

شود، بلكه  به كسب دانش و عمل به آن خالصه نمي ها  معتقدند كه خرسندي انسان ها   دانشگاه
ورزانه با عمل، به ويژه در خدمت به مردم، تعيين  كنش متقابل ميان شناخت و اعتقادات انديشه

  دروس هنر، تاريخ، ادبيات، نگارش، رياضيات، فلسفه، علوم رو، از اين. ستن ااسعادت آن ةكنند

 .ستها  از جمله دروس اصلي در بسياري از رشته ،و تنوع فرهنگي ،اجتماعي، معارف  طبيعي، علوم
اسي، نشناسي، نوروبيولوژي و رفتار، اخترش چون زيستهميي ها  علوم و هنر نيز رشته ةدانشكددر 

شناسي و ژئوفيزيك، رياضيات،  و آسياي پاسفيك، ارتباطات، اقتصاد، زمينمطالعات چين 
المللي و   سياسي و شيمي و بيوشيمي، مطالعات سينما، مطالعات بين  شناسي، معارف، علوم روان

  .اي است رشته ي ميانها  آخر زير پوشش رشته ةشود، كه چهار رشت تمدن و جوامع اسالمي ارائه مي
  

  نقاط قوت

ي مختلف بشري ها  بر مبناي اين فلسفه، دانش. قدرتمند است  اي  فلسفه ها  اي بين رشته ةفلسف. 1
گشايي با يكديگر تعامل داشته باشند و از يكديگر بهره  و مسئله ها  توانند براي شناخت از پديده مي
ي مختلف دانش بشري براي ها  جهان بر اساس دانشي واحد طراحي شده است كه شاخه. ببرند
 توان نسبت به جهان پرسش اساسي اين است كه چگونه مي. كنند آن تالش مي اخت بيشترشن

  ي مختلف با هم ارتباط نداشته باشد؟ ها  معرفت بيشتري داشت اگر تخصص
ي علمي راه به جايي نخواهند برد، چرا كه ها  متخصصان با پافشاري بر سنت. علوم مطلق نيستند. 2

رشد دانش و حل مسائل بشري،  ،به هر حال. ها نيز مطلق نيستند  سنتاگر علم مطلق نباشد، اين 
ي واقعي در ايجاد تحول علمي ها  اي رشته كند و ميان رويكردها و ساختارهاي جديدي را طلب مي

  .ندهست  حائز اهميت
گر  شود كه صرفاً با هم ارتباط دارند و نظاره يي اطالق نميها  ي واقعي به رشتهها  اي رشته ميان .3

شناسي و  اشكال پيشين زيست دان كردهكه در آن تالش  ،شيمي  الگوي بيو.  ي يكديگرندها  فعاليت
  . از آن جمله است ،شيمي را تغيير دهند و دو دانش را با هم تركيب كنند



٣٤ 

 

داليل . ستا  اي به سرعت به روشي سازنده براي اجراي پژوهش تبديل شده تفكرات بين رشته. 4
پيچيدگي طبيعت و جامعه و : موضوع وجود دارد كه از آن ميان است مختلفي براي اين

يي كه در چارچوب يك تخصص ها  پاسخ ةمندي پژوهشگران براي حل مسائل و ارائ عالقه
 .گنجد نمي
 ،به طور غير مستقيم ،كنند دروس مختلف را تدريس مي ها  كه در دانشگاه ،علمي  اعضاي هيئت. 5

اي با هدف شناخت  رشته اين در حالي است كه دروس ميان. غال دارنداي اشت رشته به تدريس ميان
مطالعاتي  ةحوز هركه خارج از ميدان تخصصي  ستا  طريق براي مسائلي طراحي شده ةو ارائ
، با ندم نظامشوند و با رويكردي  ي نظري و عملي آشنا ميها  با مهارت ،ها  فعاالن در اين رشته. است

به تفكر انتقادي  ،اري، تلفيق و تلخيص، و در نهايتذگ به ارزش ،جوانب همةدر نظر گرفتن 
، اصول علمي را به جاي اينكه كنار هم قرار ها  بدين معني است كه اين رشته سخناين . پردازند مي

  . كنند دهند يا با هم مقايسه كنند، با هم تركيب مي
  
   نقاط ضعف 
ي ها  اي بر برنامه عده. دارداي ضعف در انسجام و سمت و سويي مشترك  رشته ي ميانها  رشته .1
اي براي  ي بين رشتهها  بر ارزش عملي رشته ،اي ديگر كنند و عده نگر و وحدت دانش تأكيد مي كل

  . ورزند حل مسائل خاص تأكيد مي
توان موفقيت  چگونه مي. ر استپذيان  بيني مبهم و پيش ،اي از لحاظ آموزشي ي بين رشتهها  رشته .2

ارتباط دارند؟  كم نامناسب و  اي  ضعيف، و پيشينه  اي  اي را تضمين كرد كه دانشجويانش پايه رشته
  . قوي در آن رشته بستگي دارد ةداشتن پايه و پيشين   تحصيلي به ةموفقيت دانشجويان در هر رشت

ي ها  كارشناسي، از رشد شايستگي ةمختلف در دوري ها  اي و تركيب پيشينه ي بين رشتهها  رشته .3
  .كرد  جلوگيري خواهد ،اي تخصصي ضروري است كه براي رشته ،بنيادي

ي ها  ي دانشجويان و كاستيها  ، تواناييها  ي مدت تحصيل، ظرفيتها  با توجه به محدوديت .4
ي تخصصي خاص ها  از داشتن مهارت ها  گونه رشته  آموختگان اين موجود در آموزش عالي، دانش
  .دوخواهند ب محرومبشري  ةو بنيادي براي حل مسائل پيچيد

ي سطحي و جايگزيني ها  اي، انتقاد از ويژگي ي بين رشتهها  يكي ديگر از نقدهاي مخالفان رشته .5
 ،عمدتاً ها  گونه رشته محتواي اين. مطالعات موشكافانه با شور و شوق و هيجانات موضعي است

ي گروهي ها  و بحث ،سخنراني دانشجويان، برگزاري سمينار، دعوت از سخنرانان، نمايش فيلم
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، رشد خالقيت و آموزش هاجاي اينكه محلي براي آموزش اصول و كاربرد آن  به ها  است و كالس
  . ي اجتماعي تبديل خواهد شدها  پبه كلو ،و يادگيري واقعي به مدد استانداردهاي علمي باشد

تأكيد  ها  گونه رشته  اين. هاي سنتي است  اي بيشتر از رشته رشته ي ميانها  ي ادارة رشتهها  ينههز .6
 ةادار ةدارد و اين موضوع هزين ها  ي گروهي، مطالعات فردي و كالسها  بيشتري بر آموزش

  .را افزايش خواهد داد ها  دانشگاه
دو و  ةدارند و به عنوان اعضاي درجناي   جايگاه ويژه ها  گونه رشته  اعضاي هيئت علمي در اين .7

نيز  هااحساس تعلق و موفقيت آن ،نتيجه شوند و در ي آموزشي ديگر محسوب ميها  مهمان از گروه
  ).Lennard 2007; Benson 1982( محدود است

  

  پيشنهادها

 ،سنتياي با فصل مشترك دروس  رشته ، طراحي دروس ميانها  براي ارتقاي سطح علمي دانشگاه .1
دروس  ةهمچنين است طراحي و ارائ. ستا  حائز اهميت ،كه به دنبال حل مسائل مهم باشند

پردازند و  ي سنتي ميها  كه به بيان مسائل اجتماعي از طريق تجربيات پژوهشي رشته ،اي رشته ميان
  . دهد گسترش مي ناتخصصي آن ةنيز دروسي كه دانش دانشجويان را در موضوعاتي فراتر از رشت

و  ها  عالي به دنبال بازنگري و تقويت سياست  و مؤسسات آموزش ها  شايسته است دانشگاه. 2
ي ها  پژوهشي در فعاليت  و موانع بر سر راه پژوهش و دانش ها  يي باشند كه محدوديتها  فعاليت

، ها  گاهي مشترك ميان دانشها  اندازي برنامه ايجاد تسهيالت براي راه. دهد اي را كاهش مي بين رشته
كه موجبات شناخت و ايجاد مسئله در موضوعات  ،ي غيردولتيها  و سازمان ،دولت، صنعت

  . اي است رشته ي ميانها  از جمله عوامل گسترش برنامه ،كند اي را فراهم مي فرارشته
 ةعالي، بايد در انديش  و مراكز آموزش ها  متوليان آموزش و پرورش در كشور، در كنار دانشگاه. 3

بر اساس نيازهاي كشور و  ها  اي رشته و ساختارهاي جديد براي نهادينه كردن ميان ها  سياست
  . و مراكز پژوهش و توسعه باشند ،ي آموزش عالي، صنعتها  تجربيات ساير كشورها در بخش

بايد ضمن  »درمان و آموزش پزشكي ،بهداشت«و  »و فناوري تحقيقاتخانة علوم،  دو وزارت. 4
توجه  ،در اين ميان. تسهيالت و منابع مالي الزم را تأمين كنند ،ها  اندازي اين گونه رشته راه تأكيد بر

به ايجاد فرصت براي آموزش پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي، ارتباط پويا با آموزش و 
ي ها  هاي چندجانبه، تشويق مراكز صنعتي به اجراي پژوهش  پرورش، توجه به همكاري
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 ها  گونه رشته اندازي اين راه ،گير و پرمخاطره يندهاي وقتاو مقاومت در برابر فراي،  رشته ميان
  .رسد ضروري به نظر مي

به صرف وقت اعضاي هيئت علمي، باور  ،بيش از هر چيز ،ي درسيها  بازنگري دروس و برنامه .5
اعضاي هيئت علمي بايد با  ،ها  گونه رشته  در اين. و تشويق دانشگاه بستگي دارد ،گروه آموزشي

ي درسي خود حذف ها  ي پيشين را از برنامهها  مطالب جديد آشنا شوند، برخي باورها و نظريه
 . ي جديد آموزشي و پژوهشي را فراگيرندها  كنند و روش

ي مد نظر نيازمند ها  به فرهنگ سازماني مناسب در زمينه ،ي علميها  تحول پايدار در مجموعه .6
گيري  آن حمايت از همكاران و مسئوالن دانشگاه، كار گروهي، تصميم ةنگي كه شالوداست؛ فره

اما نهادينه كردن موضوعات پيش . مشاركتي و باور به استقالل دانشگاهي و آزادي علمي است
در . مند است  ي مناسب، به بالندگي اعضاي هيئت علمي نيز نيازها  گفته، عالوه بر وجود زيرساخت

ي تخصصي ها  ايجاد بسترهاي مناسب و تأمين منابع مالي، تشويق به شركت در كنفرانس ،اين ميان
هاي   ي تخصصي و گسترش همكاريها  ، و برگزاري كارگاههاو حمايت از آن ،خارج از كشور

 .شود المللي مهم تلقي مي بين
زوكارهاي معنوي و ي كشور تقويت شوند، ايجاد ساها  در دانشگاه ها  اي رشته براي اينكه ميان. 7

بسياري از . از اهميت خاصي برخوردار است ها  گونه رشته  اين ةاندازي و ارائ مالي براي راه
ي سنتي ها  و متناسب با تخصص ،ناپذير قديمي، انعطاف ،ي كشورها  امكانات موجود در دانشگاه

براي عصر  ي ما فاقد تجهيزات آموزشي و پژوهشي الزمها  اكثر دانشگاه. ستا طراحي شده
، طراحي و يياز سو: ذكر دو نكته ضروري است ،در اين ميان. استارتباطات  فناوري اطالعات و

انجام ي درسي و اهداف آن ها  بازسازي فضاهاي آموزشي و پژوهشي بايد بر اساس نيازهاي برنامه
اي را فراهم  ي بين رشتهها  و اين امكانات بايد به نحوي طراحي شود كه قابليت اجراي برنامه شود
مراتبي و  از سوي ديگر، ممكن است فضاهاي مناسبي طراحي شود، اما نظام سلسله. كند

ها   هاي بسياري را براي نوآوري و تكامل رشته  وپاگير خود محدوديت ناپذير با قوانين دست انعطاف
  .ايجاد كند

ي جديد به معناي ها  اندازي دوره راه. است عالي محدود  سسات آموزشؤو م ها  منابع دانشگاه .8
و دروس جديد بايد به  ها  اندازي دوره در نتيجه، پيشنهاد راه. ستها  كاهش منابع در ساير بخش

ي داده يها  ي موجود، اولويت بايد به برنامهها  با توجه به محدوديت. بررسي و ارزيابي شود ،دقت
  . د كه كاربرد درازمدت بيشتري در جامعه داردوش
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تداوم  عبارت است از ست،ا  حائز اهميت ها  اي عميق بين رشته ةاز جمله اموري كه براي توسع .9
ها و  اجراي پژوهش ؛اي ي بين رشتهها  اندازي انجمن راه ؛اي ي علمي بين رشتهها  برگزاري همايش

تعامالت فردي،  ارزيابي، اعتبارسنجي، افزايش؛ ها  گونه برنامه اين ةها و مقاالت دربار  گزارش ةارائ
  جامعه؛ چاپ و انتشار مجالت علمي بينو جانبه ميان مراكز علمي، دولت،  هاي سه  ايجاد همكاري

ي مختلف؛ و تشويق ها  و زبان رشته ،ها  ، فرهنگها  اي؛ تالش براي شناخت متقابل روش رشته
 . اي رشته مجالت تخصصي به چاپ مقاالت ميان

گير و  و اجراي آنها غالباً وقت ،ي اجماعيها  گيري و تصميمسازي  كارهاي گروهي، تصميم .10
 ها  به سال ،بندي نتايج و نوآوري افراد ممكن است براي پيشرفت علمي، جمع. پرهزينه است

ي معنوي و مادي ها  حمايت ،اي ي بين رشتهها  در فعاليت ،بنابراين. فعاليت مستمر نياز داشته باشند
  . مدت ضروري است  دراز
عالي كشور   دانشگاهي و نزد متوليان آموزش ةبايد در ميان جامع ها  اي رشته اهميت دادن به ميان .11

ي جديدي براي تدوين ها  باور كه مراكز آموزشي ايران به روشاين به يك باور تبديل شود؛ 
  . داردنياز ي جديد ها  ي درسي و رشتهها  برنامه
ي آموزشيِ عملي ها  روش ةدانشگاهي به منظور توسع ةي مناسب براي جامعها  ايجاد فرصت. 12

ي بين دانشگاهي و ها  و همكاري ،ي مطالعاتيها  ي تخصصي، فرصتها  از طريق شركت در كارگاه
، ها  آوري و تحليل داده ي پژوهشي نوين، جمعها  در اين ميان، اهميت دادن به روش. المللي بين

  و مراكز پژوهشي برتر، و بهره ها  ها در دانشگاه  يشگاهگروهي، آشنايي با آزما مديريت طرح، كار

  . ستا  اي حائز اهميت ي بين رشتهها  اندازي رشته برداري از تجربيات ساير كشورها در راه
موجبات موفقيت بيشتر در  ،اي موفق ي بين رشتهها  اندازي و اجراي رشته نظر به اينكه راه. 13

علمي   مند و تواناي هيئت كردن اعضاي عالقه  آورد، معاف ارمغان مياي را به  ي بين رشتهها  نوآوري
ي مشابه، ايجاد ها  ي آموزشي به منظور مطالعه و الگوبرداري از تجربيات دورهها  ليتئواز برخي مس
  .حائز اهميت است ها  گونه دوره اندازي اين و راه ،هاي الزم  هماهنگي

ياري مانند بيكاري، تورم، ضعف مديريت، آلودگي هوا ي بسها  ما از كاستي ةهم اكنون جامع .14
... و  ،ي اجتماعي، مشكل بهداشت، مواد مخدر، مسائل فرهنگي و سياسيها  ،ترافيك، ناهنجاري

اي را  تواند چنين مسائل پيچيده ي سنتي موجود به تنهايي نميها  يك از تخصص  هيچ. برد رنج مي
بايد در پي ايجاد فرهنگ دانشگاهي مبتني بر  ها  دانشگاه. طريق كند ةارائ هاموشكافي و براي حل آن

فردي، گروهي و سازماني، رهبري و  ةي گستردها  اي، همكاري رشته ي ميانها  تخصص در رشته
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برداري از فناوري با هدف  ي تخصصي، بهرهها  به ويژه در زيرسيستم ،مديريت اعضاي هيئت علمي
 . اي و ملي باشد گويي به نيازهاي منطقه و پاسخدارند نياز كه  ينفعان به اطالعات دسترسي ذي

  

  گيري نتيجه

. شود عالي محسوب مي  در آموزش ها  آوري  ي مختلف در زمرة نوها  و دروس دانش ها  تركيب رشته
عالي به ارائه و اجراي   المللي است و ارتقاي كيفي آموزش اين موضوع ضرورتي ملي و بين

. گويي هر چه بيشتر به نيازهاي جامعه، بستگي دارد دروس، براي پاسخآميز اين گونه  موفقيت
 ةي نوآورانه، در همها  فعاليت. كند گرايي علمي را طلب مي اي و كثرت نوآوري، فناوري بين رشته

 ةتوسع ،در اين ميان. ي دولتي نياز داردها  ، به تبادل گستردة آرا و عقايد و حمايتها  رشته
  .نظري ذاتي حاكم بر ساختارهاي علمي، يك ضرورت است كردن بر تنگ سازوكارهايي براي غلبه

هاي بسياري روبرو خواهد بود، كه از   اي در ايران با چالش رشته ي ميانها  اندازي رشته راه 
ي ها  گذاري، استخدام اعضاي جديد هيئت علمي، ايجاد تحول در برنامه سياست: آنهاست  ةجمل
اي،  رشته بهينه از امكان ميان ةي آموزشي، استفادها  و گروه ها  بازنگري در ساختار دانشكده ،درسي
ي آموزشي در دانشگاه و خارج از ها  ي جديد، ايجاد همكاري ميان گروهها  اندازي آزمايشگاه راه

  .برداري بهينه از امكانات بين گروهي و بين دانشگاهي دانشگاه و تسهيل بهره
ي تخصصي به نحوي است كه ايجاد اجماع در ميان ها  ي رشتهها  ويژگيهمچنين، 

و زبان مشترك، به ويژه با  ها  ي متفاوت، براي طراحي روشها  متخصصان مختلف با بينش
گرا   عالي سنت  و مراكز آموزش ها  افزون بر اين، دانشگاه. دشوار است ،ي علوم انسانيها  رشته
اما، افزايش . زنند اري ميذگ رايج پيشين دست به سياستي ها  و بر اساس سنت هستند

ي سازماندهي و اصالح ها  شدن علوم و نيازهاي جديد، لزوم ايجاد روش  گرايي و غني تخصص
ه كرداي ضروري  رشته  ي درسي را با هدف سهولت بخشيدن به تعامالت بينها  ساختارهاي برنامه

  . است
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