
  
  
  
  
  

  اي شدنریزي آموزش عالی و چالشهاي میان رشتهبرنامه
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  چکیده
   هاي سنتی به علم ورزي و مدلهاي متعارف گرایی، عالمتی از بحران رویکردمیان رشته

هدف . ریزي آموزشی ودرسی و ساختارهاي معمول دپارتمانها وتخصصهاي دانشگاهی استبرنامه
اي شدن، پیشرانهاي آن، ظرفیتها هاي پیدایی وبرآمدن میان رشتهشناخت زمینه ،از این مقاله

ریزي آموزش هاي آن با تأکید بر برنامهوبایستهها، و سرانجام الزامات ومحدودیتها و آسیب پذیري
روش تحقیق فراتحلیل کیفی تحقیقات قبلی به منظور افق گشایی براي فعالیتها و . عالی است

     هشت دسته عوامل مؤثر به شرح. هاي دانشگاه وآموزش عالی در ایران به کار رفته استبرنامه
تحوالت فناوري اطالعات . 3 ت کالن پارادیمی،تحوال. 2کارکردي در علم،  –ساختی  تحوالت. 1

عامل جهانی . 6تحوالت ناشی از کشش تقاضا، . 5تحوالت انتظارات بیرونی از علم، . 4وارتباطات، 
ها و محدودیتهاي هر یک از  ظرفیت. عامل فناوري شناسایی شد. 8 تحوالت نهادي و. 7شدن، 

    علم جلودار سرحدي، علمی پیشرو در . اي هم سنجی شد رشته اي و میان  رویکردهاي رشته
هاي نوپدید دانش بشري، رهیافتی پیشرو براي توسعه جهان اجتماعی با مرجعیت علم است و کران

هاي فراوان با وجود کارایی. اي قابل پی جویی نیست اي و رویکرد شبکه بدون پارادایم میان رشته
. ها، الزم است در این فعالیتها احتیاط کردذیريپها و آسیباي به دلیل معرضفعالیت میان رشته

اي به همراه ساز هاي آموزشی و پژوهشی میان رشتههاي راهبردي فعالیتهفت گروه از بایسته

                                                
  ریزي آموزش عالیعضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه.  1
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اي است که اي شدن مستلزم رویکرد فلسفۀ علم پیچیدهمیان رشته. وکارهاي اجرایی به دست آمد
  .کندتمایزات علم را با تشابهاتشان تألیف می

  
 :واژگان کلیدي

  شدن، علم جلودار سرحدي ايورزي، میان رشته، تحوالت علمآموزش عالی ریزيبرنامه 
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  مقدمه 

، حداقل چهار داللت انتقادي براي علم و 1اي هاي میان رشته به عرصه آمدن حوزه
دهد که حاکی  دست میشناسی به  نخست اینکه نوعی نشانه. آموزش عالی و دانشگاه دارد

هاي بین  دوم، ظهور این حوزه. اي به علم است رشته - در رویکرد سنتی » بحران مرزها«از 
هاي معمول و مرسوم دانشگاهی اعم از آموزشی  دهد که برنامه اي، در حقیقت پیام می رشته

زي ری سوم، روالهاي متعارف برنامه. اند و پژوهشی دچار بحران کارایی و اثربخشی شده
. کند کشد و بحران برنامه درسی سنتی را عیان و بیان می درسی دانشگاهی را به چالش می

. چهارم اینکه عالمتی براي اعالم بحران ساختاري و نهادي در آموزش عالی است
  .اندساختارهاي دپارتمانی دانشگاهها، ناکارآمد شده

کاف میان جهان زندگی با اي، عالمتی از ش هاي میان رشته به بیان دیگر تکوین حوزه
در دنیاي واقعی، در صنعت و خدمات مورد . نظام آموزش عالی و نظام دانشگاهی است

ها و تقاضاهایی نوپدید وپی در پی به  گري و بازار کار، مسأله نیاز جامعه ودر عالم حرفه
داد و  هاي آموزشی و درسی موجود توضیح توان همه آنها را با برنامه آیند که نمیوجود می

. هاي سنتی و با ساختارهاي شناخته شدة گروههاي دانشگاهی رفع و رجوع کرد با رشته
  .براي مواجهه با این مشکل به میان آمده است 2»میان رشتگی«مفهوم 

            گرایی، آگاهی بههاي ظهور میان رشتههدف از این مقاله شناخت زمینه
هاي ، و سرانجام توجه به الزامات و بایستههاي این گرایش در حال رواجپذیريآسیب

  . ریزي آموزش عالی استاي با تأکید بر برنامهرویکرد میان رشته
هاي آموزش عالی، بزرگسال هستند، بدان معناست که آنان  این امر که مخاطبان برنامه

ی هاي زیستۀ مختلف کنند بلکه واجد و حامل تجربه فرایند یادگیري را از صفر شروع نمی
اي گوناگون  هاي حرفه هاي کاري و نیازهاي شغلی شان متفاوت است، افق هستند، مسأله

براین مبنا، آموزش . آیندهاي متنوع جهان رنگارنگ زندگی می دارند و از موقعیت
اي را در مضمون  بزرگساالن از ابتدا نیاز به نگاهی فراتر از یک تخصص محدود و رشته

اخیر به دلیل فراگیر شدن آموزش عالی و گسترش تقاضاي  هاياما در دوره. خود داشت
                                                

1. interdisciplinary fiel 
2  . Interdisciplinarity 
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اجتماعی به آن و با توجه به تحوالت نوپدید در دنیاي کنونی، چالشها و ضرورتهاي میان 
  . ریزي آموزش عالی دو چندان شده استاي شدن برنامهرشته

یی و رویکردهایی مانند کاربردگرایی و تقاضاگرا (POL) 1یادگیري معطوف به مسأله
اي  اي و میان رشته در آموزش عالی از دیگر پیشرانهایی بودند که به نیازهاي چند رشته

هاي آموزشی و درسی را با  وقتی بیش از هر زمان دیگر ملزم هستیم که برنامه. دامن زدند
هاي واقعی در جهان زندگی و دنیاي کار و خدمات و صنعت، جفت وجور  نظریۀ مسأله

رد دانش در عمل و در عالم واقعی داریم و بناگزیر باید برنامه آموزشی کنیم و نیاز به کارب
و درسی را بر مبناي تقاضاهاي متنوع و نوپدید عینی سامان بدهیم ، به طور طبیعی احساس 

اندازهاي  اي بیرون بیایید و چشم هاي رشته هاي تنگ تخصص کنیم که باید از قالب می
تر  از طریق ادغام افقها، برنامۀ آموزشی و درسی متنوع اي را درهم بیامیزیم و مختلف رشته

  . هاي خاص، ترتیب بدهیم تر با توجه به شرایط و موقعیت و منعطف
ها و پیشرانهاي رویکرد میان عوامل، خاستنگاه. 1:هاي تحقیق عبارت اند از پرسش

ظرفیتها هاي تخصصی مرسوم چه ها در مقایسه با رشتهمیان رشته. 2اي چیست؟ رشته
ها هایی را براي نهاداي شدن، چه بایستهتوسعۀ میان رشته. 3ومحدودیتهایی دارند؟ و 
  .کندریزان آموزشی طلب میوعامالن علمی بویژه برنامه

اي، بررسی منابع اینترنتی، مرور مطالعات قبلی وتحلیل روش تحقیق از نوع کتابخانه
تحقیقات ونظریه پردازیهاي انجام گرفته  از طریق تأمل مجدد در. محتواي کیفی آنهاست

هاي دانشگاه قبلی و فراترکیب آن، کوششی در جهت افق گشایی براي فعالیتها و برنامه
  .  آیداي به عمل میاندازهاي میان رشتهوآموزش عالی با چشم

 
  هاي نظري و پیشینۀ مباحثزمینه

     ت که بدون گسترش اي شده اسورزي وارد شرایط تازهطی چند دهۀ اخیر، علم
برخی از این . رسدها امکان ادامۀ حیات مؤثر اجتماع علمی غیر ممکن به نظر میمیان رشته

کنند، به اي شدن را با خود حمل میهاي میان رشتهابعاد این موقعیت جدید که ضرورت
  :شرح زیر هستند

                                                
1. Problem Oriented Learning  
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  مفهوم موج سومی علم  -1
در . موج اولی خود، گسست کامل پیدا نکرده بود، علم هنوز از مفهوم 18تا پایان قرن 
. شاگردي بود-علم مبتنی بر نظام استاد. بندي علم، تنوع اندکی داشت موج اول، طبقه
علم بیشتر، یک فضل به . مهارتهاي آن عمدتاً دستی بود. هاي آن ساده بود ابزارها و روش

یطی با ثبات قرار داشت و علم در مح. سرعت تغییرات علمی بسیار کند بود. رفت شمار می
ي  رسانه. ارتباطات علمی بسیار محدود بود. یافت هاي چند نسلی، تحول می ب با مضر

  . انداختجمعی وجود نداشت و مفهوم مکان بر علم سایه می
، مفهوم موج دومی علم 20و بخش اعظمی از قرن  19و در طی قرن  19با آغاز قرن 

در موج دوم، . نهادینه شد) عمدتاً در دانشگاهها(به ظهور رسید و استقرار یافت و 
هاي علمی  ، ابزارها و روش”خودکار شدن“انقالب . بندي و تخصص علمی رشد کرد طبقه

علم، کم و بیش در میان همگان تعمیم . مهارتهاي فکري اهمیت یافت. را نیز توسعه داد
ربهاي تغییرات آن حدوداً تولید آن انبوه و مض. اي به خود گرفت ي حرفه پیدا کرد و جنبه

هاي انبوه شد و در سطح  ارتباطات آن گسترش یافت و سوار بر رسانه. ساله شد 10
  .المللی مورد مبادله قرار گرفت بین

سرعت تحوالت ساختاري پس از . اما روند تغییرات در این حد نیز متوقف نشد
اي در علم را به  تازه انقالب الکترونیکی، از اواخر قرن بیستم، تحول مفهومی دیگر و

بندي علم تحول  در موج سوم، ساختار درختی در طبقه. صورت موج سوم به بار آورد
علم، ساختار . دیگر به سادگی معلوم نیست که کدام دسته از علوم، پایه هستند. یابد می

. آمیزد گرا در می شود و با نگاه کل مفهوم تخصص علمی دگرگون می. کند اي پیدا می شبکه
خالقیت و فناوري . پیوندد افزاري به وقوع می اي و انقالب نرم جهش بزرگ رایانه

هاي زندگی و کار، عمیقاً  چرخه. شود اطالعات، جایگزین مهارتهاي دو موج پیشین می
تغییرات علمی به طرز . کند شود و اقتصاد دانش ظهور پیدا می مبتنی بر دانش می

شود و مضربهاي آن به مراتب کوچکتر  تر می یچیدهتر و پویاتر و پ اي، سریع سابقه بی
هاي انبوه با  رسانه. یابد ارتباطات و تعامل بین االذهانی در علم افزایش می. شود می

اي با ویژگی تعاملی و کاربران فعال توسعه  کنندگان منفعل، به نظام چندرسانه مصرف
 )ب 1383فراستخواه، (شود  تولید و انتقال و مصرف دانش، فرایندي جهانی می. یابند می
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  علم سبک دو  -2
گیبونز و همکارانش، تحوالت آموزش عالی و دانشگاهی را در اواخر قرن بیستم، با 

علم سبک دو با رشد روندهایی . اند ، توضیح داده21سازي علم سبک در علم سبک  مفهوم
وزافزون کیفیت و گرا شدن، کاربردگرا شدن، اهمیت ر گرا شدن، زمینه در علم مانند مسأله

تناسب و ثمربخشی و پاسخگویی نهادهاي علمی به تقاضاهاي بازاري و اجتماعی شکل 
   (Gibbons, 1997 Rossman,2003)گرفته است 

  علم کوچک، علم بزرگ -3
وي که پیشرو مطالعات . است»2دار علم رشد توان«پرداز مشهور  نظریه “پرایس”

هایی از مجالت و  د و با استفاده از شاخصهاي خو است بر اساس بررسی” سنجی علم“
هاي اخیر گسترش پر  مقاالت علمی، این موضوع را مطرح کرد که رشد علم، در دوره

نفر از آنها در زمان بررسی  7دانشمند تاریخ،  8شتاب و پرخیز داشته است، به طوري که از 
نظر بگیریم این پایه نه  در 1750را به عنوان پایه رشد علمی در سال  10اگر . او، زنده بود

 1800در سال . ، رو به رشد گذاشته است”توان“به صورت تصاعد حسابی بلکه بر اساس 
وي . رسیده است 4به توان  1900و در سال  3به توان  1850، در سال 2این پایه به توان 

ي  شبکه. را در مقابل علم سنتی کوچک مطرح کرد» 3علم بزرگ«ي  بر این اساس نظریه
ي دانشمندان به صورت مستقل از سیاستمداران، تعامل آنها با هم  تباطات علمی، اتحادیهار

  (Price, 1992). انجامد در علم می” 4مزیت انباشتی“و با سیاستمداران به توسعه 
  )علم حساس به زمینه(محلی -دانش جهانی -4

روایت عمده، المللی شدن در علم حداقل به صورت دو  فرایندهاي جهانی شدن و بین
سازي نیز تعبیر کرد،  توان از آن به جهانی یک روایت آن که می. شده است توصیف می

دانش جهانی را بدون تنوع و تکثر در سبکهاي تولید دانش و بیشتر با گفتمانهاي مسلط 
این روایت به لحاظ نظري، بیش از اندازه انتزاعی و به . کند امریکایی عنوانی می-اروپا

ی فاقد ظرفیت مشارکتی و تعاملی در سطح جهان است و ابعاد هژمونیک دارد لحاظ سیاس
تر جهانی شدن، به جهانی  ر و موجهاما روایت دیگ. و از نظر کارکرد، فاقد پویایی است

                                                
1. Mode 1 and Mode 2 Science  
2. Exponential Growth of Science   
3. Big Science  
4. Cumulative Advantage  
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در ارتباط با . کند تأکید می) با الگوي وحدت در عین کثرت(چند سبکی، چند فرهنگی 
گیري  بر معیارهاي مشترك جهانی و ضرورت بهره علم نیز در این روایت با وجود تأکید

المللی در شبکه جهانی آن،  هاي پیشرو جهانی در علم و فناوري و تعامل بین کامل از تجربه
  : شود که از این نکته نیز غفلت نمی

 تواند به غناي تجارب جهانی در  اوالً تنوع سبکهاي تولید دانش و توسعه فناوري می
فعال و خالق هر یک از جوامع در  1در واقع سهیم شدن و شراکتاین زمینه کمک کند و 

 .شود دانش جهانی، موجب توسعه دانش جهانی می

 گرایی مفرط به معناي ترجمه و انتقال محض دانش و فناوري، ممکن  ثانیاً جهانی
به دلیل تفاوتهاي ) بویژه در علوم انسانی(است سبب شود که فعالیت علمی در کشورها 

ها، نتواند به منطق درونی زندگی و  جوامع و ساختارها و مناسبات و زمینه فرهنگها و
  .مسائل بومی نفوذ بکند و از کیفیت و تناسب و کارایی و اثربخشی الزم برخوردار نباشد

استیگلیتز در . ، به میان آمده است2براي همین است که مفهوم جدید دانش حساس به زمینه
را  3محلی -مفهوم دانش جهانی” نگاه جهانی و اختراع مجدد محلی“اي با عنوان  مقاله

   (Stiglitz, 1999)توسعه داده است 
  انحصار زدایی از دانشگاهها -5

طی تحوالت دو سه دهۀ اخیر، نگاه درونگرایانه و سنتی به دانشگاهها، مفهوم خود را 
با . شود تلقی می 6و خشک 5، کهنه4الگوي برج عاجی استقالل دانشگاه. دهد از دست می

اند و رقباي  اي قرار گرفته هاي تازه مرکززدایی از دانش، دانشگاهها در شرایط و موقعیت
تولید دانش، . آید که باید با آنها همگرایی فعال داشته باشند اي براي آنها به عرصه می تازه

  دیگر یک فرایند خطی از دانشگاه به بیرون آن نیست
 (Tasker and Packhman 1990, Gerard, 2003)   با به وجود آمدن سازمانهایی متکثر، که

                                                
1. Sharing  
2. Context Sensitive Knowledge  
3. Glo-cal  

  )از آن دو ساخته شده استو به صورت ترکیبی متعادل  Localگرایی محض  و یا بومی  globalاین واژه در مقابل دانش جهانی انتزاعی(

4. Ivory Tower Model of Autonomy 
5. Untime  
6. Rigid  
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 1در گیر تولید و مبادلۀ علم و فناوري و تحقیق و توسعه هستند، عصر انحصار دانشگاهها
به سر آمده وابعاد ودامنه وافق فعالیتهاي پژوهشی وآموزشی آنها میل به عبور از مرزهاي 

  .)ج 1383فراستخواه، (مرسوم سنتی دارد 
شناختی،   الگوي شناختی، جامعه(ي الگوهاي توضیحی مربوط به علم  توسعه -6

  )اقتصادي اقتصادي یا شبه
در واقع، علم، . شد مدتها، براي توضیح علم، عمدتأ از الگوهاي شناختی استفاده می

ي شناخت حقیقت و از سرکنجکاوي  آمد که افرادي به انگیزه فعالیتی شناختی به حساب می
در قرن بیستم، . کنند سا با دود چراغ خوردن و از خودگذشتگی آن را دنبال میو چه ب

ي توضیح کاروبار علم، رواج یافت که مطابق آن علم  شناختی درباره الگوهاي جامعه
هاي خاص تخصصی تلقی شد که با منافع گروهها، سازمانها و فعالیتی اجتماعی در حوزه

  . ستواحدهاي اجتماعی و سیاستها درگیر ا
هر چند این . اقتصادي براي توضیح علم به میان آمد سرانجام الگوهاي اقتصادي یا شبه

سابقه نبود ولی در یکی دو دهۀ آخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یک،  نوع طرز نگاه، بی
  عقالنیت اقتصادي،  بر اساس این الگوها، در فعالیت علمی،. گسترش جدي یافته است

گذاري و به کارگیري  زاري دخیل است و ترجیحات و مقتضیات سرمایهبا بازاري و شبه
توجیه بازاري هزینۀ فائده و به تعبیر التور و وولگار؛ در کتاب . منابع در آن نقش دارد

گذاري در پژوهش و فناوري،  براي سرمایه” اطمینان از برگشت سرمایه“، ”زندگی دانشگاه“
دهد که  توضیح می” اقتصاد دانش علمی“در  ”شی“. اهمیت روزافزون پیدا کرده است

دانشمندان با انتخاب عقالنی و با هدف حداکثر کردن سود، از یک سو به ارائۀ خدمات 
پردازند و از سوي دیگر این خدمات علمی را به  علمی براي دستیابی به تأیید همگنان می

با وجود این، . ست بیابندکنند تا به منابع بیشتري د دستگاههاي دولتی و بنگاهها ارائه می
داند،  تر از سایر بازارها می نیز هزینه مبادالت بازار علم را به طور نسبی پایین” شی“البته، 

سازي نازل سود است، چون انگیزة کنشگران دانش به دو  زیرا این بازار مبتنی بر قاعدة بهینه
خدمات خود هستند و شود یعنی در همان حال که به دنبال قیمتی براي  جنبه تقسیم می

هدف دیگري نیز دارند که همان تأیید   خواهند آن را از دولت و بنگاه وصول بکنند، می

                                                
1. University Monopoly  
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شدن از سوي همگنان علمی است و اینکه به گزارشهاي علمی آنها ارجاع بشود و مالکیت 
ورزي را از مفهوم سنتی این وضعیت جدید نیز علم). 1383منصوري، (فکري داشته باشند 

هاي چراغ خوردن در عالم کنجکاویهاي محدود شخصی ونیز از درك مرسوم تخصصدود 
دانشگاهی خارج ساخته است و آن را با انواع نهادها وپارادایم هاي مختلف اجتماعی 

  .واقتصادي وفرهنگی وسیاسی مرتبط ساخته است
  دانش کارآفرین -7

اتزویتز توضیح داده که دو انقالب مهم آکادمیک در طول دو قرن اخیر اتفاق افتاده 
با ظهور دانشگاههاي پژوهشی بود که  20و اوایل قرن  19انقالب اول در اواخر قرن . است

مأموریتهاي تحقیقاتی را به کارکردهاي معمول آموزشی خود افزودند و انقالب دوم در 
م تکوین یافت و محور آن ظهور دانش کارآفرین بود یکی دو دهۀ آخر قرن بیست

(Etzkowitz,2001) نقش ایجاد ارزش   بنگاه، وقتی گروههاي پژوهشی به صورت یک شبه
افزوده براي اقتصاد دانش را به عهده گرفتند، دانشگاههاي پژوهشی به صورت کارآفرین به 

سات آموزش عالی و بدین ترتیب دانشگاهها و مؤس (Etzkowitz,2003)عرصه آمدند 
ترین عوامل  پژوهشی با یک تحول پارادایمی، در نقش بنگاههاي دانش، به یکی از مهم

اي این افق جدید گستره). 1382انتظاري، (اند  بازارهاي جدید جهانی و ملی تبدیل شده
  تواند در محدودة تخصصی متعارف قابل پی جویی نیستدارد و البته نمیوسیع 

  دانش”رِبازا ـ صنعت“ -8
مکالپ، اقتصاددان .اف. ها ابداع شد ، از سوي امریکایی60صنعت دانش در دهۀ 

به نقش صنعت ” تولید و توزیع دانش در ایاالت متحده“با نوشتن  1966امریکایی در سال 
و سرانجام در  1از صنعت آگاهی 1974در ادامه ازنبرگر در . دانش در تولید ملی تأکید کرد

د از صنعت اطالعات بحث کردند که عالوه بر اطالعات علمی و فناوري، دانشگاه استانفور
  ). 1380یونسکو (شد  اي و فرهنگی نیز می شامل اطالعات تجاري، مدیریتی، مشاوره

. اي هستند با ظهور اقتصاد دانش، جوامع شاهد تبدیل دانش به دارایی و کاالي سرمایه
مانند سرمایۀ فیزیکی و منابع طبیعی براي  هایی تر از سایر نهاده ي مهم دانش یک نهاده

بنگاههاي اقتصادي شده است و به عبارت دیگر، به یک مزیت رقابتی مبدل گشته است که 

                                                
1. Consciousness Industry   
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اش، از آن براي کسب مالکان دانش، بویژه در شکل خصوصی و باالخص در حالت ضمنی
و توزیع دانش به  بدین ترتیب فرایند تولید. کنند مطلوبیت در بازارهاي جدید، استفاده می

و دامنۀ ) 1382انتظاري، (ي اخیر، ظاهر شده است  در مدرنیته” بازار- صنعت“صورت یک 
  . هاي مرسوم دپارتمانهاي تخصصی تعریف وتحدید بشودفعالیت آن نمی تواند در محدوده

  علم؛ چونان فرایندي اجتماعی -9
. شود ایستاي آن اطالق میهاي  علم، فرایند اجتماعی تولید دانش است و دانش به برش

شود و فاعالن مستقیم  به همین دلیل پژوهشگران و فناوران که به آنها دانشگر اطالق می
پردازند، تنها کنشگران علم  تولید دانش هستند و نیز آموزشگرانی که به انتقال دانش می

نهادهاي فرایند اجتماعی علم، شامل اجتماع علمی، قواعد و هنجارها، . شوند محسوب نمی
حتی در این نوع ) 1383منصوري، (علمی و نهادهاي سیاستگذار علم و فناوري است 

که از منصوري نقل شد، باز هم نارسایی به نظر ) به عنوان فرایند اجتماعی(تعریف از علم 
زیرا فرایند اجتماعی علم، فقط تولید دانش نیست بلکه انتقال و توزیع دانش . رسد  می

شامل تقاضاها و (، و حتی مصرف دانش )مشاوره تخصصی(بدیل دانش ، ت)آموزش عالی(
اي از این وضعیت جدید اجتماعی، علم را به سطح ودامنه. گیرد را نیز در بر می) مشتریان

  .بندي هاي تخصصی سابق، بسیار وسیعتر و فراتر استدارد که از مرزرشد وتوسعه ملزم می
  نظام علمی جامعهمفهوم فناوري و نگاه فرابخشی به  - 10

اي میان علم و صنعت، علم و محصول، و علم و ارزش  فناوري به عنوان حلقۀ مفقوده
هاي  بدون فناوري، یافته. افزوده، در دورة اخیر اهمیت مفهومی روزافزونی پیدا کرده است

جریان دانش از طریق کاالها و . انجامد پژوهشی علمی، به کاربرد مولد اقتصادي نمی
رد نیاز و تقاضا براي جامعه و بازارها به ثمردهی و اثربخشی مطلوب و مورد خدمات مو
فناوري، کاربرد هوشمندانۀ علم و دانش در فرایند توسعه است و چهار . رسد انتظار می

مفهوم فناوري . ساختارها. 4تجهیزات .3مهارتها . 2اطالعات . 1: مؤلفۀ اصلی آن عبارتند از
. کند با خود دارد که نگاه فرابخشی به نظام علمی جامعه را الزام میاز جمله این معنا را نیز 
ي پژوهش مفهومی ندارد و آن  بدون حلقه”آموزش“دهد که حلقۀ  زیرا به روشنی نشان می

ي کاالها و خدمات و ارزش  دو بدون اینکه به فرایند صنعت و تولید محصول و توسعه
ز اثر بخشی الزم برخوردار نخواهند بود و این افزوده و در یک کالم به توسعه بینجامند، ا
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پژوهی و  اي در جامعه نیاز دارد تا در پرتو سیاست همه به یک نگرش فرابخشی و شبکه
و با همکاري میانِ   ي توسعه علمی، هاي کالن و همگرایانه ریزي سازیها و برنامه سیاست

سیاسی، این امکان فراهم فرهنگی، صنعتی، اقتصادي و   بخشهاي آموزشی، پژوهشی، علمی،
چنین نگاه فرابخشی ) 1383مهدوي (شود که چرخۀ فناوري در خدمت توسعه قرار بگیرد 

  .با درك سنتی وکالسیک از علم قابل توسعه نیست
  چرخۀ زندگی دانش - 11

با مبتنی شدن هر چه بیشتر زندگی بر دانش، مفاهیم و الگوهاي مختلفی براي بیان نقش 
سعۀ زندگی ساخته شده است که یکی از آنها مفهوم چرخۀ حیات دانش جریان دانش در تو

اي حیاتی است که  دانش دیگر نه یک کاالي لوکس، بلکه سرمایه.  (Serban,2002)است 
براي همۀ کارها چه در خانه، چه در کسب و کار، چه در صنعت، چه در اوقات فراغت، 

این مفهوم تازه از دانش، حیات . یاز داریمگیري و مانند آن به آن ن چه در مدیریت و تصمیم
دانش، سازماندهی  1گیرش: بخشد که عبارتند ازاي سیال استمرار میخود را در چرخه

و یا کاربر مجدد (، دسترسی به دانش، کاربري دانش )و یا سازماندهی مجدد آن(دانش 
  .)1383فراستخواه، (، و سرانجام آفرینش دانش )آن
  آوري در سطح ملیپویایی شبکۀ نو - 12

اما مطالعات . شد نوآوري در مفهوم سنتی اقتصادي به تولید محصول تازه متمرکز می
هاي دیگر آن شامل ایده، دانش، فرایند و ساختار نیز  بعدي دربارة نوآوري به مؤلفه

المللی توسعه، نوآوري را در دینامیزم کاربردهاي تجاري نو در  نهادهاي بین. اند پرداخته
  .(OECD, 2000)اند  دانش تعریف کرده جریان

و الگوهاي . امروزه نوآوري از یک تفنن، به یک ضرورت براي بقا تبدیل یافته است
تدریجاً افزایشی در آن به الگوهایی با تأکید بر عاملیت انسانی کارآفرین و خالق تحول 

  ).1383فراستخواه و کیوانی، (پیدا کرده است 
هر . در مطالعات علم، نوآوري بر اساس مفهوم کارآفرینی علمی توضیح داده شده است

را که بتواند با تکیه بر خالقیت خود و با تصرف ذهنی و فنی در اطالعات » کنشگر علم«

                                                
1. Capture 
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موجود دانش بشري به خلق یک نظریه یا روش جدید در جهت طراحی فرایند و تولید 
  ). 1383منصوري، (گویند  فق بشود، نوآور میتازه و ایجاد کاال و خدمت نو مو

مثل فشار دانش به بنگاه یا کشش (الگوهاي نوآوري ابتدا غالباً به صورت خطی بودند 
ولی بعداً توسعه بیشتري یافتند و آن را به صورت نهادینه ...) و تقاضاي بازار و تقاضا و 

دیدند ) و چه پنهان چه به صورت آشکار(شدن جریان خالق و زایشی و اثربخش دانش 
با عوامل متنوع سیاستگذاري،  (NIS/NIN)اي پویا در سطح ملی  که از طریق شبکه

پشتیبانی، تحقیق و توسعه، تولید و انتقال و اشاعۀ علم و فناوري و دسترسی به آن، 
 یابد توسعه می... و) ي آن تقاضا و عرضه( و خدمات کارآفرینی، مصرف و تولید کاال

(Freeman,1995)  ،اهمیت یافته ” 1اي نگاه سیستم شبکه“در رویکردهاي جدید به نوآوري
این رویکرد .  (Kashani, 2004)است که نیازمند همگرایی فرابخشی در سطح ملی است

 .هاي محدود تخصصی قابل توضیح نیستمیان بخشی وفرابخشی با تنگ نظري

  تحوالت اجتماع علمی  - 13
هاي علمی و مجالت  نتشکل از کنشگران علم، انجماجتماع علمی، نهادي غیررسمی م

هاي  و قواعد خود، ناظر بر روایی فعالیت 2است که با هنجارها، روالها ....علمی تخصصی و
در اجتماع علمی ” مبادله“به مفهوم ” اجتماع علمی“هگستروم در کتاب . علمی است

تحوالت  .)1380زاده،  ، رجب1383پور و فاضلی،  ، شارع1383منصوري، . (پرداخته است
. فناوري و ارتباطات و مجازي شدن، در ساختار سنتی اجتماع علمی نیز اثر گذاشته است

هاي  وساطت شبکۀ الکترونیکی سبب از بین رفتن ارتباطات چهره به چهره و یکپارچگی
قبلی شده است و آن را در معرض نوعی پراکندگی، تجزیه، غیرمحلی بودن، زودگذر بودن، 

فقدان مرزهاي ذاتی و طبیعی براي اجتماع علمی، . یی و ناپایداري قرار داده استجابجا
). 1383راد،  قانعی(اي مواجه ساخته است  هاي تازه تعهدات مشترك در آن را با چالش

  .ماندبنابراین اجتماع علمی نیز دیگر در داخل مرزهاي تخصصی محدود نمی
  الگوي تعامالت چرخشی در علم - 14

هاي سنتی میان دولت و دانشگاه، بین دانشگاه و   اي ظهور اقتصاد دانش، فاصلهپا به پ
دهد و تفکر  صنعت و میان دولت و صنعت معناي خود را به طور کامل از دست می

                                                
1. Networking System Vision  
2. Routines  
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کنند که این سه، با نوعی همگرایی و از طریق  اي و ضرورت همگرایی، ایجاب می شبکه
این را به صورت یک  1بورتون کالرك. عه باشندتعامل خالق با همدیگر، به فکر بقا و توس

ي دیگر  یک گوشۀ این الگو، الیگارشی دانشگاهی، گوشه. مثلث، الگوسازي کرده است
      ي سوم دولت است و گوشه) اعم از دنیاي صنعت وخدمات وکل جامعه(بازار 

(Becher and Trowler, 2001) .هاي سابق در این چرخش سه جانبه یا چند جانبه ، تعریف
  .پاشندتخصصی از هم می

اي  با این زمینۀ نظري ابتدا الزم است میان دو رویکرد پیشامدرن و پسامدرن میان رشته
 20و  19هاي  پیش از اینکه علم مدرن به عنوان نظام نوینی از دانایی در سده. تفکیک بشود

وجود داشت هاي تخصصی توسعه پیدا بکند الگویی قدیمی از جامعیت  به صورت رشته
بسیاري . شد ها فراهم می که در آن، امکان جمع میان علوم و دانشهاي مختلف براي خیلی

از علما و حکماي گذشته، جامع معقول و منقول بودند و طب را با نجوم و هر دو را با 
ریاضیات و آن سه را با متافیزیک و ادبیات و الهیات و اخالق و تدبیر منزل و سیاست مدن 

  .کردند جمع می
شناسی علمی و گسترش  شناسی و روش در دوران مدرن و با توجه به بلوغ معرفت

ترین  هاي نوین تخصصی به وجود آمد که یکی از مهم فنون و ابزارها، به طور طبیعی رشته
این مرحله از رشد و بلوغ علم، از . شد و منضبط بودن محسوب می» دقت«هاي آنها  ویژگی

اي ظاهر ساخت و وجوهی خاص از یق و تجسس موشکافانهخود ظرفیتهاي بررسی دق
 2واژة دیسیپلین. گرفتامور عالم و آدم به صورتی منضبط مورد شناسایی وآزمون قرار می

  .براي رشته نیز خود حاکی از این دقت وانضباط علمی است
و شد اي رو به ر هاي تازه اما این نظام مدرن علمی نیز به نوبۀ خود با مشکالت و مسأله

و آن این بود که نگاه تخصصی، آگاهی مدرن را با تکه تکه شدن و از دست دادن نگاه 
یک مشکل عمده در نظام دانایی مدرن » کلیت«، غیبت ِ.ساخت یکپارچه دست به گریبان می

و از  نوعی بیگانگی اجتماع علمی از هم بیگانگی کریدورهاي تخصصی با همدیگر، به. بود
انجامید و چه بسا، فعالیتها همدیگر را  کل نهادهاي اجتماعی می جامعه وسپس بیگانگی

  .رفت امکان برهم افزایی نیز از بین می. کردند تضعیف یا حتی خنثی می
                                                

1. Burton Clark  
2 . Discipline 
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ورزي، هاي پسامدرن علمقرن بیستم به بعد با ظهور جنبش 70این بود که از دهه 
اي به وجود آمد که  هگرایی و حتی درك فرارشت گرایی، میان رشته هاي چند رشته زمینه

  . اصوالً افقی متفاوت از جامعیت پیشامدرن دانش بشري است
اي با هم  میان رشته. 3اي  چند رشته. 2اي  همه رشته. 1در برخی تحقیقات سه رویکرد 

هاي  در رویکرد نخست، فعالیتهاي آموزشی بر منوال سنت رشته. مقایسه شده است
هاي دیگر نیز به صورت فوق  ال موادي از رشتهدر عین ح. شود تخصصی ترتیب داده می

اي، هر  در رویکرد چند رشته. شود ها گنجانیده می برنامه و نهایتاً دروس اختیاري در برنامه
ها موازي با هم است  هاي متعدد است ولی رابطۀ این رشته چند یک برنامه تلفیقی از رشته

در حالی است که رویکرد میان  این. آورند انداز ترکیبی یگانه پدید نمی و یک چشم
اي با هدف ایجاد  هاي رشته اي، اصوالً مبتنی بر درهم آمیخته شدن تخصص رشته

  ).1: 1389چاندراموهان، (یکپارچگی و فراهم آمدن یک کلیت وگشایش افق یگانه است 
، علوم زیست »مطالعات زنان«توان اي، می رشته هاي میان اي از حوزه به عنوان نمونه

محیطی، مطالعات آموزش عالی، مطالعات فرهنگی ،سیاستگذاري علم و فناوري و مطالعات 
هاي  اي مطالعات جهانگردي، رشته براي مثال در قلمرو میان رشته. جهانگردي را نام برد

جغرافیا، ریزي،  متنوع بازاریابی، حسابداري، تحقیق در عملیات، امور مالی و بودجه
ریزي به هم آمیخته  شناسی، مدیریت، معماري و برنامه شناسی، مردم شناسی، جامعه روان

تري ارتباط پیدا  هاي متنوع تر، مطالعات جهانگردي با حوزه در یک افق وسیع. شود می
شناسی تحولی،  زیست) جهانگردي -بوم(کند مانند مطالعات فرهنگی، اکوتوریسم  می

هاي قدرت، ایدئولوژي، سلطه  فلسفی بویژه پساساختگرایی و نظریهزیست، مباحث  محیط
براي نمونه در . اي است هاي میان رشته مطالعات دینی نیز از سایر حوزه. و تحلیل گفتمان

هاي مختلفی همچون تاریخ،  مسیحیت در کمبریج، رشته –مرکز مطالعات روابط یهود 
تحلیل روانکاوي، الهیات و مطالعات زنان  شناسی، فلسفه، شناسی، علوم تربیتی، زبان متن

  ).247 - 229: 1389چاندراموهان، (مورد توجه بوده است 
اند که چگونه علوم محیط زیست، به طرز  بررسی کرده) 2010(و همکاران  1پرز
اي، بین  اي و سازمانی و ملی را درنوردیده و بین رشته ناپذیري مرزهاي رشته اجتناب

                                                
1. Perz 
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گري در  به همین منظور در این علوم، راهبردهاي واسطه. المللی شده است بینسازمانی و 
  .مورد توجه قرار گرفته است 1شبکه

اي است که با علوم سیاسی،  هاي میان رشته مطالعات رسانه از دیگر حوزه
هاي دیگر ارتباط  شناسی، علم معانی، بیان و سخنوري و خیلی رشته شناسی، روان جامعه

براي . اي اشاره کرد توان به مطالعات آینده به عنوان یک حوزة میان رشته ین میهمچن. دارد
هندوستان در دانشکدة  2پژوهی در دانشگاه مادوراي کاماراج مثال دپارتمان مطالعات آینده

هاي  پژوهی، رشته در مطالعات آینده. انرژي، محیط زیست و منابع طبیعی قرار دارد
شوند  با هم ترکیب می... ، کشاورزي وشناسی، اقتصادسنجی مدیریتی، محیط زیست، جامعه

  ).1985به نقل از مک کوئل،  268: همان(
  

  هایافته
  خاستنگاه. الف

با مرور در زمینۀ نظري بحث که پیشتر ذکر شد و از طریق تحلیل محتواي کیفی آنها، 
دي در کارکر–تحوالت ساختی . 1در هشت دسته » 1«عواملی به شرح مندرج در جدول 

تحوالت . 4تحوالت فناوري اطالعات وارتباطات، . 3تحوالت کالن پارادیمی،. 2علم، 
. 7عامل جهانی شدن، . 6تحوالت ناشی از کشش تقاضا، . 5انتظارات بیرونی از علم، 

توانند عامل فناوري استخراج شده است که به عنوان عوامل مؤثر می. 8تحوالت نهادي و
  :گرایی را تحت تأثیر قرار بدهندانداز میان رشتهچشمریزي آموزشی در برنامه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1. Net brokering  
2. Moduria Kamaraj University  
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  گراییانداز میان رشتهریزي آموزشی در چشمعوامل مؤثر بر برنامه: 1جدول

  
براي مثال کمیتۀ علوم . هاي نظري همداستان استروندهاي جاري دنیا نیز با این یافته

) 13: 1389؛ به نقل از چاندراموهان، 2004(مهندسی و سیاست عمومی ایاالت متحده 
پیچیدگی امور عالم و آدم و بویژه جهان اجتماعی، .1گرایی را  چهار عامل مهم میان رشته

  نوع عامل  عامل  ردیف
 موج سوم علم  1

 بندي علم ساختار درختی در طبقه
 اي علم ساختار شبکه

 2علم سبک 
  ظهور مفهوم علم بزرگ

  علم مزیت انباشتی در
 اقتصاد دانش

 مرکززدایی از دانش
 تولید دانش، دیگر یک فرایند خطی نیست

 اقتصادي براي توضیح علم الگوهاي اقتصادي یا شبه
 فرایند اجتماعی علم

 در اجتماع علمی” مبادله“مفهوم 
  اجتماع علمی فراسوي مرزهاي تخصصی

 ضرورت فائق آمدن بر بیگانگی کریدورهاي تخصصی
 بر بیگانگی اجتماع علمی از هم واز جامعه ضرورت فائق آمدن

  برهم افزایی

  کارکردي در علم–ساختی  تحوالت
  

 گرایی»کلیت«گرا،  نگاه کل  2
 اي شبکه -نگاه سیستمی

 اي و ضرورت همگرایی تفکر شبکه
 انداز ترکیبی یگانه چشم

  نگاه یکپارچه
  مفهوم پیچیدگی وفوق پیچیدگی

  کالن پارادیمی تحوالت

  تحوالت فناوري اطالعات وارتباطات  فناوري اطالعاتخالقیت و   3
 تناسب و ثمربخشی و پاسخگویی نهادهاي علمی  4

  دانش حساس به زمینه
 ظهور دانش کارآفرین

  ضرورت بیش از پیش اثربخشی
  مواجهه با مسائل نوپدید

  قابلیت انعطاف ودرجۀ تنوع

  از علم تحوالت انتظارات بیرونی
  

  تحوالت ناشی از کشش تقاضا  اجتماعیتقاضاهاي بازاري و   5
  عامل جهانی شدن  المللی شدن در علم فرایندهاي جهانی شدن و بین  6
 تکثر وتنوع نهادها ،سازمانها وکنشگران علمی  7

ارتباط علم با انواع نهادها وپارادایم هاي مختلف اجتماعی واقتصادي 
 وفرهنگی وسیاسی

 بازار دانش -ظهور صنعت
 یا چند جانبهچرخش سه جانبه 

  اي و سازمانی و ملی بحرانی شدن مرزهاي رشته

  تحوالت نهادي

  عامل فناوري  فناوري و نقش  فرابخشی آن  8
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ربردهاي اجتماعی و دانش حساس به کا.3مسائل نوپدید فراتر از یک رشته تخصصی، .2
  . ظهور فناوریهاي جدید برشمرده است.4سرانجام 

  ظرفیتها، محدودیتها و معرضها . ب
دهد اي بالفاصله ما را در برابر این پرسش قرار میطرح ضرورتهاي رویکرد میان رشته

آید اینجاست که الزم می. که در این مسیر چه معرضهایی ممکن است در انتظارمان باشد
اي والزامات اولیه ورود به این نوع فعالیتهاي میان ظرفیتها ومحدودیتهاي گرایش میان رشته

  . اي، مورد توجه قرار بگیردرشته
اي، تحول در فلسفه و الگوها و  هاي آموزشی میان رشته هاي اساسی برنامه از بایسته

هاي سنتی  با شیوهتواند  ها نمی مطمئناً این برنامه. یادگیري است –هاي یاددهی  روش
سخنرانی به اجراي مناسب دربیایند و نیازمند روشهایی مانند پروژه، موردکاوي، یادگیري 
فعال و مشارکتی، بحث گروهی، اجتماعات یادگیري، زمینه کاوي، یادگیري معطوف به 

  . مسأله، بازي نقش و نظایر آن است
الزام  5اي در ایاالت متحده و بریتانیا از  طی بررسی موردي مطالعات رسانه 1پترائوش

  :اي بحث کرده است که عبارتند از در مطالعات میان رشته
اندازهاي متنوع  اي و ادغام افقها و چشم عبور از رویکردهاي سنتی پژوهش رشته. 1

  .اي رشته
  .اي مختلف هاي رشته کارآموزي و کارورزي دانشجویان در حوزه. 2
هاي تیمی میان دپارتمانی یا  عبور از ساختارهاي سنتی دپارتمانی مانند توسعۀ تدریس. 3

  .هاي علمی میان گروهی ایجاد اجتماعات یادگیري و حلقه
المللی و گفتگوهاي چند فرهنگی،  اي و بین جهانی اندیشی و تعامالت سرزمینی، منطقه. 4

المللی و گسترش  همان، همکاریهاي علمی بینمبادالت استاد و دانشجو، استادان می
استفادة بیشتر از محیطهاي مجازي و فناوري اطالعات و ارتباطات  دوم و سوم،هاي  زبان

  .اي شدن وسرانجام شبکه

                                                
1. Petrausch 
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یادگیري و تحول در الگوهاي سنجش و ارزیابی و  –هاي یاددهی  تحول در شیوه. 5
هاي میدانی،  ، دانشجویی، بررسیاي هاي خاطرات حرفه تضمین کیفیت مانند دفترچه

  ).286- 265: 1389چاندرا موهان، (مستندسازي و مددکاوي 
گرایی آن است که میل مفرط به عبور از  پذیریهاي میان رشته ترین آسیب یکی از مهم

اي و قواعد روش شناختی علم، ما را به طور کلی از کف انضباط و  هاي رشته دیسیپلین
شود  به بیان دیگر می. ي هنجارمندي فعالیت علمی بازبدارددقت و روشمندي الزم برا

گرایی  ها و انضباطهاي متعارف رشته پیوستاري را در نظر گرفت که یک سوي آن دقت
اي  نارشته«شود که کارش اصوالً به  تخصصی است و طرف دیگر آن، چنان دچار افراط می

  .انجامد می 1»شدن
که تابع ضوابط شناخته  2اي بودن رشته. کنیم ا میدر واقع ما با چند مفهوم سروکار پید

که در آن به طور موازي انضباط چند رشته  3اي شدن شدة تخصص علمی است، چند رشته
هاي  که از درك سنتی و محدود انضباط 4گرایی میان رشته. گیرد خاص مدنظر قرار می

اهی و دانش شدن که حتی مرزهاي علوم دانشگ 5اي کند، فرارشته اي عبور می رشته
اما این تنوع جویی و توسع . کند نوردد و آنها را با هم جمع می غیردانشگاهی را درمی

ضابطگی و اي مفرط از بی خواهی ممکن است کار ما را هرچند ناخودآگاه به درجه
که صرفاً عنوانی براي (  روشی و بی دقتی برساند که هر رطب ویابسی به نام دانش بی

بندي و ارائه بشود و این همان چیزي است که ما را در  سرهم) ستدعاوي صادق موجه ا
  .دهد قرار می» اي شدن رشته بی«یا » اي شدن نارشته«معرض 

اي، ظرفیتها و  اي و میان رشته دهد که هر یک از رویکردهاي رشته تحقیقات نشان می
  ) 2جدول (محدودیتهاي خاص خود را در برنامه ریزي آموزشی دارند 

  
  
  

                                                
1. nondisciplinarity  
2. disciplinarity 
3. multidisciplinarity 
4 Interdisciplinarity 
5. Transdisciplinarity 
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  ریزي آموزشیاي در برنامه رشته اي و میان  ظرفیتها و محدودیتهاي هر یک از رویکردهاي رشته: 2جدول

  421: 2010با اقتباس از پرز و همکاران، 
  

اي  اي و فرارشته محققان جوان معموالً کمتر به محدودیتهاي رویکردهاي میان رشته
بیشتر این . دهند ها را کم و بیش در مرکز توجه قرار نمی کنند و ریسک توجه می

در حالی که  (Rhoten & Parker, 2004)کند  هاست که آنان را جذب خود می ظرفیت
  . گیرند تر می اي را جدي ي دانشی میان رشتهتر، الزامات فعالیتها محققان با تجربه

  اي ریزي آموزشی میان رشتهبرنامه در الزامات راهبردي. پ
اي ریزي آموزشی و پژوهشی میان رشتههاي برنامهبا توجه به مباحث فوق، بایسته

این راهبردها تنها از طریق تأمل در طبیعت این نوع علم ورزي و . کندموضوعیت پیدا می
» 3«در جدول . آیدها و محدودیتها و ابعاد گمراه کنندة آن به دست میدر معرضدقت 

  محدودیتها  ها مزیت  تعریف  رویکرد
اي  رشته .1

  بودن
فعالیت دانشی به صورت 
فردي یا با همکاري جمعی در 

  یک رشته دانشگاهی

هنجارهاي تخصصی نهادینه شده و  -
  اي حرفه

  دانشگاهیساختارهاي مشخص  -
  سازوکارهاي شناسایی و اعتباریابی -

پهنۀ ناکافی براي 
گیري وحلّ مسائل  هدف

  متنوع مبتال به

چند  .1
  اي بودن رشته

فعالیت دانشی با همکاري میان 
متخصصین چند حوزه مختلف 
که هر بخش فعالیت جداگانه 
در حوزه خاص تخصصی 

  گیرد صورت می

هاي دانشی از طریق  سازي فعالیت بهینه
هاي تخصصی در جهت  جلب همکاري

اثربخشی دانش و حل مسائل و 
  پاسخگویی

هاي  توازي فعالیت -
  دانشی و خطی بودن آنها

  مشکل تلفیق -
غفلت از اینکه کل  -

مساوي با مجموع اجزا 
  نیست

اي  میان رشته .2
  بودن

فعالیت دانشی با تلفیق و 
  ترکیب چند حوزه تخصصی

  اي و تخصصی عبور از مرزهاي رشته -
گرایی  بر محدودیتهاي تخصصغلبه  -

  گرایی و جزء
نیل به کلیت و یکپارچگی و رفع و  -

  تر رجوع مسائل بیشتر و متنوع

در خطر افتادن  -
اي و  هنجارهاي رشته

  اي حرفه
  ابهامات روش شناختی -

اي  فرارشته .3
  بودن

فعالیت دانشی با تلفیق چند 
حوزه تخصصی و نیز با سهیم 

هاي دانشی  شدن حوزه
  ِغیردانشگاهی

  عبور از مرزهاي دانشگاهی -
گسترش کران دانش بشري وتعمیم  -

  آن
  کلیت و یکپارچگی بیشتر -

در خطر افتادن ضوابط  -
  تولید دانش موجه

  ابهامات روش شناختی -
پذیر شدن اعتبار  آسیب -

  علمی فعالیت



 1391 و تابستان بهار • شماره اول • سال اول • آموزشیمطالعات برنامه ریزي فصلنامه  دو /74

          اي درج شده است هاي میان رشته برخی از راهبردهاي الزم براي انجام فعالیت
(Perz, 2010: 422).  

  

  ايریزي آموزشی میان رشتهبرنامه درهاي راهبردي واجرایی بایسته: 3جدول

  
  بندي ونتیجه گیريجمع

تحوالت کالن . 2کارکردي در علم، –تحوالت ساختی . 1هشت دسته عوامل شامل 
  تحوالت انتظارات بیرونی از علم،. 4تحوالت فناوري اطالعات وارتباطات، . 3 پارادیمی،

عامل . 8 تحوالت نهادي و. 7عامل جهانی شدن، . 6تحوالت ناشی از کشش تقاضا، . 5
ظرفیتها و . ریزي آموزش عالی را تحت تأثیر قرار بدهندتوانند برنامهفناوري می

اي در برنامه ریزي آموزشی هم  رشته اي و میان  محدودیتهاي هر یک از رویکردهاي رشته
  . سنجی شد

ریزي آموزش توان گفت اگر از مهمترین اهداف برنامهمهمتر میگیري در یک نتیجه
عالی، نیل به علمی است که بتوانیم با استمداد از آن، جهان اجتماعی خود را توسعه بدهیم، 

ریزي براي تولید وانتقال این برنامه. این علم باید علمی پیشرو در کران دانش بشري باشد
تنها از رهگذر . اي قابل تصور نیست رویکرد شبکه اي و علم بدون پارادایم میان رشته

توانیم به علم جلودار ریزي آموزش عالی است که میاي در برنامهرویکرد میان رشته
  :شودچند مورد مثال در زیر ذکر می. برسیم 1سرحدي

                                                
1. Frontier Science  

  سازوکارهاي اجرایی  الزامات راهبردي
  هاي نظري مرتبط به هر رشته و مفروضات آن تعریف دقیق چارچوب  ارتباطات مؤثر و یادگیري مشترك .1
  شناسایی محدودیتهاي هررشته در ارتباط با موضوع و نحوه ترکیب مناسب  اي طرح توجیهی براي تلفیق میان رشته .2
  سامانۀ مسأله شناسی و پایه نظريسازي  یکپارچه  ها و رویکردها بندي مسأله چارچوب .3
  هاي تحقیق سازماندهی روش  وضوح اهداف و سؤاالت اصلی و فرعی .4

  ها افزایی داده طرح هم
  سازماندهی تیم تحقیق  اي شرح خدمات تحقیق ساختاربندي شبکه .5

  ها مدیریت تخصص
  مدیریت تلفیق

  تقسیم کار و حقوق مؤلفان  وضوح انتظارات .6
  ها ها و فعالیت ها و داده هاي الزم در تخصص ترمیم  اطمنیانمدیریت در شرایط عدم  .7
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  مورد مثال اول؛ حوزة علوم زیستی و علوم اجتماعی. 1
 1990مانی در مقیاس جهانی است که از سال ساز؛ (HFSP) 1برنامۀ علم جلودار انسانی

کند ویژگی  در حوزة علوم زیستی تشکیل شده است و بسیاري از تحقیقاتی که پیگیري می
درباره ) 2011(و همکاران  2براي مثال ازهار (IHFSPO ,2011)اي دارد  میان رشته

هاي اجتماعی  ديفعالیتهاي کرتکس مغز و رابطۀ آن با پردازش اطالعات و نهایتاً بدکارکر
اي جوان  هاي میان رشته هایی براي تیمها و گرنت حمایت IHFSPO. اند پژوهش کرده

هایی براي  ها و بورس و نیز کمک هزینه (IHFSPO, 2011: 8 and 29)آورد  فراهم می
ترین معیارهاي  یکی از مهم (IHFSPO, 2000: 84)دهد  اي می هاي آموزشی بین رشته دوره

  ).32همان، (اي بودن است  رشته هاي پژوهشی این سازمان نیز میان الزم براي گرنت
  مورد مثال دوم؛ حوزه مدیریت نیروي انسانی. 2

زیست و کار را  هاي بهداشت، ایمنی و محیط که حوزه (HSE) 3»اچ، اس، اي«موضوع 
هاي  ار سرحدي، ومبتنی بر مطالعات در حیطههاي علم جلوداز دیگر نمونه. گیرد دربر می

این . کند ن را پیگیري میآ (ILO)المللی نیروي انسانی  اي است و سازمان بین میان رشته
         .اي سروکار دارد اي و میان رشته هاي چند رشته حیطه به طور کلی با تخصص

)Hurst and Kirby, 2004 (به بعد،  2002لهاي اي در سا اس نگاهی به مقاالت مجله اچ
  . بودن مباحث مطرح شده در آنهاست  نشان دهندة میان تخصصی

  :4مورد مثال سوم؛ علوم پایداري. 3
این حوزه از مطالعات نیز به عنوان یک علم جلودار سرحدي کامالً به صورت میان 

براي مثال در آن از بهداشت تا کشاورزي، دانش . اي مورد توجه قرار گرفته است رشته
... مشی، مطالعات علم و فناوري و خط شناسی، علم شناسی، زیست سیستم، فیزیک، زمین

نشان داده  1دخالت دارد و از ویژگیهاي آن پیوند پویاي دانش و کنش است که در نمودار 
  :(http://landscapemodelling.net/blog/2007/12). شده است

  
  

                                                
1. Human Frontier Science Program 
2. Yizhar 
3. Health, Safety and Environment 
4. Sustainability Science 
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  مورد علوم پایداري/ ریزي براي علم جلودار برنامه: 1نمودار

  
اي، امروزه راهبردي براي مواجهه با افول علوم پایه ریزي با رویکرد میان رشتهبرنامه

این . شناسی در آموزش عالی قلمداد شده است محض مانند فیزیک، ریاضیات و زیست
در واقع براي بسط این علوم طبیعی در جهت . انگیز جهانی دارد موضوع ابعاد شگفت

ریزي آموزشی اي در برنامه ی جهان اجتماعی و بازار کار، رویکرد میان رشتهمسائل واقع
گذاریهاي جامعه  علوم پایه، مدتی است که مورد توجه قرار گرفته است که با جلب سرمایه

هایی مانند زیست فناوري از جملۀ اینهاست  حوزه. پذیرد هاي علوم صورت می در دانشکده
شناسی و  آمار، ریاضیات، میکروبیولوژي، گیاه هاي شیمی، که ترکیبی از تخصص

: 1389چاندرا موهان، (نانوتکنولوژي یک مثال دیگر است . جانورشناسی را با خود دارد
گرایی به عنوان پلتفرمی براي ظهور و کما اینکه برخی محققان نیز به میان رشته). 8-286

  ).Meusburger , et al, 2009(اند بروز وارتقاي خالقیت نگریسته
قابل توضیح است، میان » ساختار«گرایی که به میانجیگري مفهوم  در مقایسه با رشته

هاي تخصصی گرفتار  رویکرد رشته. است» فضا«گرایی قرین وآشنا با مفهوم  رشته
هاي آموزشی تخصصی در مفهوم سنتی  ریزي ساختارهایی مشخص از گروهها و برنامه

هاي آموزشی و پژوهشی را بیش  اي، فعالیت رشته اما رویکرد میان. ومتعارف آن شده است
فضا برخالف ساختار، مفهومی نرم و قابل . دهد توضیح می» فضا«از ساختار با مفهوم 

اودات و هایش بسته نیست و در او امکان مر انعطاف است، قابلیت اتّساع دارد، کرانه
در فضا هست که دانشگاهیان با همدیگر و با مسائل جامعه و . هاي تماس وجود دارد منطقه

 زمان

  
 علوم پایداري

  
تحقیقات کاربردي 

 اي رشته میان

  
تحقیقات بنیادي 

 اي رشته میان

هاي بهبود  مشی خط فهم بهبود یافته            
 یافته

  

 هاي موجود مشی خط فهم موجود
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شوند و نقاط تماس و تعامل میان  هاي همدیگر و روابط فیمابین آشنا می با تخصص
گیرد و کران عمل علمی چه از نوع آموزشی تخصصی، میان گروهی و بین بخشی شکل می

هاي رهیافت اینها همه حاکی از ظرفیتها وکارایی. کندعه پیدا میوچه از نوع پژوهشی توس
  . اي استمیان رشته

هاي عینی فراوان ودالیل منطقی متعددي براي فعالیت با وجود این، در حالی که زمینه
هایی پذیريها، محدودیتها و آسیباي وجود دارد، الزم است با توجه به معرضمیان رشته

اي جانب احتیاط ریزي آموزشی میان رشتهبحث قرار گرفت، در برنامهکه در مقاله مورد 
هاي راهبردي و الزامات اجرایی ترین پیش شرط، توجه به بایستهابتدایی. مراعات شود

  .است که به بخشی از آنها در مقاله اشاره شد
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