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  چكيده

هاي مختلفي اند ميان رشتگي را در چارچوب نظريههاي اخير تالش كردهپژوهشگران در سال

با اين وجود، ابعاد و زواياي آن در جامعة علمي به نيكويي مورد واكاوي قرار . بازنمايي كنند

اي از منظر نظريه هاي ميان رشتهبرنامهاين پژوهش با هدف مفهوم پردازي توسعة . نگرفته است

» گروه كانوني«اين پژوهش از نوع كيفي و در آن از روش . هاي پيچيده به انجام رسيده استسيستم

نفر از اعضاء هيات علمي كه در زمينة  7نمونة آماري اين پژوهش شامل؛ . استفاده شده است

ها با روش تحليل تجزيه و تحليل داده. اشدبمي د،انپژوهش داراي تجربه و فعاليت پژوهشي بوده

هاي يافته. ، كد گذاري باز، و محوري انجام شد)مضمون(محتواي كيفي، و بطور مشخص تحليل تم
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 بلوغ  -2اي، تفكر ميان رشته -1دهد كه از بعد كاركردي، عواملي همچون؛ پژوهش نشان مي

شبكه سازي  - 6توليد دانش تلفيقي، و  -5يابي، نياز سنجي و مسئله -4توجه رسمي،  - 3اي، رشته

ساختار  - 2نهاد سازي،  -1همچنين از بعد ساختاري؛ . اي موثرندهاي ميان رشتهدر توسعه برنامه

اي تاثير هاي ميان رشتهساختار ذهني افراد، بر توسعه برنامه -4عوامل سازماني و  - 3برنامه درسي 

صل شد كه؛ ميان رشتگي نه تنها خود حاصل پيچيدگي با اجراي اين پژوهش اين نتيجه حا. گذارند

هاي پيچيده در سازي ظرفيتاي در فراهمهاي ميان رشتهاست، بلكه توسعه و تداوم بخشي فعاليت

  .كندسيستم دانشگاه، نقشي بسيار اساسي ايفا مي
 

  :واژگان كليدي

 ميان رشتگي، سيستم دانشگاه، پيچيدگي، ساختار، كاركرد 
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  مقدمه 

     است 1ايهاي پيچيده، شرط الزم مطالعة ميان رشتهها و پديدهوجود سيستم  

 3»پيچيدگي« جريان فزاينده مطالعة روند تحوالت زندگي بشر حاكي از). 2001، 2نيوول(

افزايش . هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و علمي و فناوري استدر عرصه

ها و افزايش روابط آنها با يكديگر از يك سو، و اثرات دخيل در پديدههاي عناصر و مولفه

تعاملي سازوكارهاي حاكم بر نهادها و ساختارهاي جوامع انساني از سوي ديگر، ضرورت 

در اين ميان . را بيش از پيش نمايان ساخته است» پيچيدگي«و » پيچيده«پرداختن به 

هاي آموزشي و درسي دانشگاهي، از جمله رنامهاي در طراحي و توسعة برويكرد ميان رشته

ميان «همكاري . آيدبارزترين نمود و تجلي تحوالت مفهومي در اين عرصه بشمار مي

تر از آن هستند كه به شكل از آن رو الزم است كه مسائل چندوجهي پيچيده» ايرشته

خاص مورد تحليل قرار گيرند » رشته«مناسبي به وسيلة دانش موضوعي يك 

   اي از منظر پيچيدگي هاي ميان رشتهگرچه توسعة برنامه). 181ص4،2010كالين(

ها اما، توسعة اين برنامه) 2001نيوول، (هاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است سيستم

از جنبة پيچيدگي سيستم دانشگاهي مغفول مانده و سوالهايي نظير؛ آيا ميان رشتگي در تمام 

اي اداره توان به صورت رشتهگيري است؟، آيا دانشگاه پيچيده را ميلها قابل شكدانشگاه

هاي هاي دانشگاهي پيچيده چگونه است؟ و سوالكرد؟، رابطة بين ميان رشتگي و سيستم

رسد در ايران، نظام دانشگاهي به دليل به نظر مي. پاسخ مانده استديگري از اين قبيل بي

اي و در نتيجة عقيم ماندن فرهنگ سازماني براي هعدم اشاعة فرهنگ و تفكر ميان رشت

اي از تجربيات ساير ملل هاي توسعة ميان رشتگي، چندان حظ و بهرهگيري از مدلبهره

هاي مبتني بر آن و  داللاين در حالي است كه نه تنها مباحث نظري و است. نبرده است

كند،  ها دفاع مي اي رشته اناز ضرورت توسعة مي» هاي اجتماعي و معرفتي مسئله« اقتضائات

ماده » د«، بند )1390(بلكه اسناد باالدستي جمهوري اسالمي نظير؛ نقشة جامع علمي كشور 

قانون برنامة پنجم توسعه  15ماده » ب«، و بند )1382(قانون برنامة چهارم توسعه 49

                                                 
1. Interdisciplinary  
2. Newell 
3. Complexity  
4. Klein  
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د دارند و اي تاكي هاي ميان رشته نيز، به طور آشكار بر توسعة مطالعات و آموزش) 1390(

با توجه به مطالب ياد شده، توسعة . شمارند اي را الزامي مي رشته استفاده از رويكرد ميان

رشتگي در نظام دانشگاهي، مستلزم شناخت ابعاد سيستم دانشگاه، شناخت نحوة عمل ميان

لذا، . ها در نظام دانشگاهي استرشتگي و شناسايي عوامل موثر بر توسعه اين برنامهميان

به مثابه يك (اي در دانشگاه هاي ميان رشتهين پژوهش با هدف بررسي نحوة توسعة برنامها

، به انجام رسيده و در پي پاسخگويي به اين سوال ويژه بوده است كه؛ )سيستم پيچيده

اي از منظر كاركردها و ساختارهاي سيستم رشتههاي ميانعوامل موثر بر توسعة برنامه

  مند؟  پيچيدة دانشگاهي كدا

  

  مباني نظري 

اي فراگير براي تغيير مبدل شده است در قرن بيست و يكم به واژه 1رشتگيميان

تلقي دانش به مثابة يك نهاد و يا يك ساختار خطي، جاي خود را به ). 2008كالين، (

تصورات مربوط به برنامة . اصطالحاتي چون شبكه و تارهاي مشبك درهم تنيده داده است

همين منوال دچار تغيير شده و تفرق و قطعه قطعه شدگي جاي خود را به  درسي نيز به

متنوع و پيچيده شدن حرف «). 2010كالين،(بندي داده است تلفيق، ارتباط، پيوند و خوشه

... جتماعي، انساني، عيني وهاي اهاي بيرون دانشگاه، آشكار شدن پيچيدگي پديدهدر محيط

هاي مجزا، درك شدني نيست و دانشگاه با زي با رشتههاي امرودهد كه پديدهنشان مي

هاي خاص طراحي شده يعني دانشگاهي كه برحسب دانشكده، گروه و رشته(شيوه سنتي 

   ) 1379(2به عقيده ادگار مورن). ، ص چهارده1382يمني، (» ، ناسازگار است)باشد

چون ديگر پيوندي  .كنداي نوعي تاريك انديشي فزاينده را توليد ميشناسي رشتهروش

پذير ها امكانها و تامل روي آنميان عنصرهاي گسستة دانش وجود ندارد و ديگر ثبت آن

رسد عصر جديد نيازمند آن است كه از طريق آميزش و بازسازماندهي به نظر مي. نيست

هاي معرفتي جديد دست يافته كه پاسخگوي نوين و حوزهاي، به دانشهاي رشتهدانش

                                                 
. ترجمه شده است» اي گراييميان رشته«يا » ميان رشتگي«نقش اسمي دارد و تحت عنوان  Interdisciplinarityواژه  -1

ميان «ترجمه شده كه در اينجا مفهوم كاربردي آن و به عنوان گونه اي از » ايميان رشته«نيز  Interdisciplinaryواژه 

  .مد نظر قرار گرفته است... و» ايفرارشته«، »ايبين رشته«، »ايچند رشته«ها نظير؛ در كنار ساير گونه» رشتگي
2. Edgar Morin  
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   ها راايدر عين حال، فلسفة پيدايش و گسترش ميان رشته. معرفتي بشر باشدنيازهاي 

نياز به درك ) الف): 2008، 1اشتاين(توان در چهار انگيزة اصلي زير تلخيص كرد مي

ضرورت ) پاسخگويي به نيازهاي معرفتي بشر، ج) هاي ذاتي طبيعت و جامعه، بپيچيدگي

 .هاي انقالبي و خالق در علومنياز به ايجاد بينش) د رفع نيازها و مسائل اجتماعي امروز،

كنند؛ به لحاظ مفهوم شناختي، اشاره مي) 25ص1997(طور كه كالين و نيوول همان

» مبهم«ميان رشتگي مفهومي . رشتگي توافق ندارندها درباره مياناجرايي و سياسي، دانشگاه

و » اينتر«: دو بخش است ، شامل»اينترديسيپلينري«واژة . است» پيچيده«و عملي

ترين، يا منتج شده از دو يا به معناي؛ بين، ميان، در وسط» اينتر«پيشوند . »ديسيپلينري«

به معناي مربوط بودن به يك تخصص يا حوزة مطالعاتي » ديسيپلينري«و . بيشتر است

دو  در بين«عبارت از » ايميان رشته«بنابراين نقطة شروع براي تعريف واژة . خاص است

  ).7ص2008، 3، به نقل از رپكو4ص 21991استمبر(است » حوزة مطالعاتي يا بيشتر

فرايند پاسخ دهي به سواالت و حل «ميان رشتگي را ) 393ص1997(كالين و نيوول 

تر از آن است كه بتوان با استفاده از يك رشته و مسئله و يا بررسي يك موضوع كه گسترده

اي مبتني بر مطالعات ميان رشته«اند كه؛ و بر اين عقيده دانسته» يا تخصص، بدان پرداخت

تر ها را با مبنا نهادن يك چشم انداز جامعاي است و ادراكات آن»رشته«اندازهاي چشم

ترين معناي ممكن، ميان رشتگي را در گسترده) 21ص1387(جو مورن . »سازدمنسجم مي

و . برددو رشته يا بيشتر به كار ميبراي داللت بر هر صورت از گفتگو يا تعامل ميان 

كند؛ اي را اينچنين تعريف مي، مطالعات ميان رشته)39ص2005(، 4آكادمي ملي آمريكا

هاي مربوط به دو يا چند رشتة ها و ابزارها، مفاهيم و تئوريها، روشتلفيق محتوا، داده«

 هاي تخصصي به منظور ارتقاي فهم اساسي، پاسخ به اي از دانشعلمي يا مجموعه

ها از عهده يك اند كه حل آنهاي پيچيده و حل مسائلي كه آنقدر گسترده يا پيچيدهپرسش

ميان رشتگي عبارت است «، )2003(و باالخره از نظر زوستاك . »رويكرد واحد خارج است

    اي ازقبال هر مجموعهها و همه روشها، در از گشودگي بر روي اعمال همه نظريه

  . »هاپديده

                                                 
1. Stein 
3. Stember  
4. Repko 
4. National Academy of  Sciences 
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هاي ميان تعاريف مختلف ارائه شده براي برنامه) 1388به نقل از آراسته،  2007(نيوول 

اي توجهي خاص و بنيادين به برنامه ميان رشته - 1: كنداي را اين چنين خالصه ميرشته

از بينشي خاص است،  اي فراترهاي ميان رشتهكانون برنامه - 2موضوعات و مسائل دارد، 

          هاست،ها گستردگي و پيچيده بودن آناييكي از ويژگيهاي متمايز ميان رشته -3

                 روشهاي تعيين شده هستند، اي كلي با فرايندها و ها حوزهايميان رشته -4

ها ايميان رشته -6هاي مختلف مبتني هستند، و ها به طور آشكار، بر رشتهايرشته ميان -5

  .تركيبي هستند

و  1379؛ ادگار مورن، 2004؛ كالين،2001؛ نيوول، 2000زوستاك، (صاحبنظران 

هاي نظري مختلفي بازنمايي ها و ساختميان رشتگي را در چارچوب نظريه...) و1387

كه بطور اعم با  2»نظريه پيچيدگي«، و 1»هاي پيچيدهنظريه سيستم«در اين ميان؛ . اندكرده

  معرفتي و نظري ميان رشتگي ارتباطآموزش عالي و نظام دانشگاهي و بويژه با مباني 

شناسي هاي روشسيستمي يكي از گرايش] تفكر[تحليل«. تري دارند قابل توجه استوثيق

در علوم جديد است كه در اوايل سدة بيستم براي يافتن راه گريزي از بحران در شناخت 

سيستم پيچيده، ). 20ص 1363بالوبرگ، آي وي و همكاران،(» ود آمده استعلمي بوج

اي كه الگوي رفتاري منحصر به فردي از خود عناصر و اجزاي بهم پيوسته«عبارت است از 

اي كه الگوي مورد نظر از اجزاء و عناصر آن به صورت منفرد ساخته به گونه دهد،نشان مي

هايي حتي كوچك، حساس شرايط اوليه يا آشفتگيهاي پيچيده نسبت به سيستم. نيست

از ديدگاه ). 2001نيوول، (» هاي واكنشي زياد استها و مولفههستند و در آن تعداد متغير

كنند كه در اثر تلفيق غير كمي، پيچيدگي را كيفيت و يا خاصيتي براي سيستم تلقي مي

ويژگيهاي هر  -2ندة سيستم، تعداد عناصر تشكيل ده -1آيد؛ چهار عامل ذيل به وجود مي

درجة نظام يافتگي  -4ميزان و نحوه تعامل عناصر مختلف سيستم، و  -3يك از عناصر، 

  ).1370دوروسني و بيشون،(ذاتي سيستم 

يكي . هاي پيچيدة ثابت، خطي، پيش بيني پذير و قطعي نيستالگوي رفتاري در سيستم

ها اين است كـه روابـط   ان زير سيستمهاي اصلي بين روابط غير خطي و خطي مياز تفاوت

توانـد بـراي   اين امـر همـواره مـي   . بيني ناپذير و غير قطعي هستندغير خطي، روابطي پيش

                                                 
1. Complex System Theory 
2. Complexity Theory 
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ضمن اينكه موفقيت و ارتقاء سطح آنهـا  . هاي اجتماعي چالش برانگيز باشدمديريت سيستم

تفكر «ذكر شد، در همانطور كه قبال ). 2001نيوول،(نيز در همين اصل رمز آلود نهفته است 

تـر از آن  اين مسـائل پيچيـده  «اي از آن رو الزم است كه همكاري ميان رشته» ايميان رشته

هستند كه به شكل مناسبي به وسيلة دانش موضوعي يك رشتة خـاص مـورد تحليـل قـرار     

چنانچـه  . تـوان توجيـه كـرد   لذا ميان رشتگي را تنها با وجود يك سيستم پيچيده مي. گيرند

اي نيسـت  رفتار، محصول يك سيستم يا سيستم پيچيده نباشد، نيازي به مطالعه ميـان رشـته  

فهم بخشي از جهان است كـه  «اي، نهايي مطالعات ميان رشتهدر واقع هدف). 2001نيوول،(

اي بايد متوجـه  مطالعة ميان رشته. »بوسيلة يك سيستم پيچيدة خاص مدل سازي شده است

؛ 2001نيــوول،(اي پژوهــان ميــان رشــته. و رفتــار آن باشــدهــاي پيچيــده خــاص سيســتم

اي بـراي ارائـة فهمـي    بر اين باورند كه اگر مطالعة ميان رشته) 2009؛ زوستاك،2008رپكو،

اندازهاي بيش از يك رشته باشد، آنگاه بايد روابط غير خطي تر مبتني بر چشمهر چه جامع

بطـور كلـي، ايـن    . تبط با يكديگر در برگيـرد هاي مربيشتري را ميان تعداد بيشتري از متغير

توان در مجموعه بزرگ متغيرها و روابط را به شكل مناسبي به منزلة يك سيستم پيچيده مي

 . نظر گرفت

همزماني بسط ) 2010، 2؛ مكينن و ديگران2011، 1؛ بارنت2004كالين، (پردازان نظريه

دانش را عامل مهمي براي  هاي اجتماعيميان رشتگي و نظرية پيچيدگي در ساختار

در نتيجة نسبت و پيوند بين نظرية پيچيدگي و ميان رشتگي . دانندگسترش ميان رشتگي مي

، مطالعات )2001(به عقيدة نيوول . در ابعاد مختلف مورد بررسي و تامل قرار گرفته است

است و شكلي از پيچيدگي متمركز است كه هم از لحاظ ساختاري پيچيده  اي برميان رشته

و براساس نوعي از پيچيدگي كه مبتني است بر روابط غيرخطي ميان . هم از لحاظ رفتاري

گروه كثيري از اجزاء و همچنين تأثيرات اجزاء و روابط سيستم بر الگوي كلي رفتار در آن 

  .بنا شده است

  

  

                                                 
1. Barnett  
2. Mackinnon et al  
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  دانشگاه به مثابه سيستم پيچيده

پردازي در مفهوم). 128ص1382يمني،(دانشگاه سيستمي با ويژگيهاي خاص است 

خصوص سيستم پيچيدة دانشگاهي و ارتباط آن با ميان رشتگي منوط به آشنايي با اين 

عناصر  -1، مفاهيمي همچون؛ )1376(1از نظر دوران. اي آن استويژگيها و مفاهيم پايه

ن يافتگي سازما -6كليت و  -5پيچيدگي،  -4تغيير و تحول،  -3تعامل،  -2تشكيل دهنده، 

  . توان جزء مفاهيم اساسي سيستم دانشگاه برشمردرا مي

دهندة سيستم دانشگاه چندان ساده و آشكار نيستند، از نظر بيرن بائوم تشكيل» عناصر«

زيرسيستم تخصصي و ) سيستم دانشگاه داراي دو زير سيستم شامل؛ الف) 33ص1383(

خصصي، شامل عناصري از سيستم زير سيستم ت. زير سيستم مديريتي و اجرايي است) ب

از سوي ديگر مبناي وجودي سيستم . كننداست كه دروندادها را به برونداد تبديل مي

هاي عناصر و فرايند. بين اجزاء و عناصر تشكيل دهندة آنست» تعاملي«دانشگاه، روابط 

ني تغيير در وضعيت درو. اي ثابت درنظر گرفتتوان مجموعهموجود در دانشگاه را نمي

ها، تغيير در مديريت، ساختار، گزينش اساتيد ها، افزايش شهريهدانشگاه نظير؛ افزايش رشته

و همچنين تغييرات و تحوالت محيطي، سيستم دانشگاه را همواره در معرض تحوالت ... و

هاي دروني آن پويايي سيستم دانشگاه به وسعت و تنوع ارتباط. دهدوسيعي قرار مي

هاي سازماني و ميان خود يستم دانشگاه ارتباط ميان محيط و زير سيستمدر س. بستگي دارد

هاي تعاملي، وضعيتي در سيستم بوجود بر مبناي ارتباط. ها بسيار پيچيده استزير سيستم

پيچيدگي سيستم دانشگاه به تعداد . كنندآيد كه به عنوان پيچيدگي سيستم از آن ياد ميمي

هاي مختلف ارتباط بين آنها و نحوه...) ات، تجهيزات ودانشجو، استاد، اطالع(عناصر 

توان در ، ابعاد پيچيدگي سازمان دانشگاه را مي)43ص1388(از نظر يمني . بستگي دارد

   دانشگاه  -2دانشگاه روابط متعددي با محيط خود دارد؛  -1موارد زير خالصه نمود؛ 

انساني، مالي، (ز انواع مختلف منابع دانشگاه ا -3بايد به نيازهاي متنوعي پاسخ گويد؛ مي

گيري بطور دقيق قابل شناسايي نيست؛ برد و اين بهرهبه ميزان مختلفي بهره مي...) كالبدي 

دانشگاه ساختارهاي  -5آورد؛ كاركردهاي دانشگاه محصوالت متنوعي را بوجود مي -4

ثبات هم گاه بيدهد و تصميمات مختلف كه گاه مبهم و سازماني مختلفي را توسعه مي

                                                 
1. Durand  
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هر موسسه دانشگاهي به مانند يك نهاد ويژه، اصيل،  - 6شود؛ هستند در آن گرفته مي

در » كليت«در كنار تعامل و پيچيدگي سيستم دانشگاهي داراي  .همتا استخاص و بي

). 130ص1382يمني،(سازد، دو مفهوم تعامل و پيچيدگي است آنچه كل را مي. رفتارهاست

سيستم دانشگاه به اين معني است كه همواره كل اجزاء سيستم دانشگاه  درواقع كليت در

بيش از مجموعة اجزاء آن و نوع رفتارها و مناسباتي است كه بين اجزاء و عناصر وجود 

لذا هرگونه تحليل از دانشگاه بايد با توجه به اين كليت آن انجام گيرد تا از اعتبار . دارد

هيم ارتباط تعاملي، پيچيدگي و كليت مانع از اين نيست كه مفا. علمي الزم برخوردار باشد

هاي باز براي بقاء و ها به مثابه سيستمدانشگاه. برخوردار باشد» سازمان يافتگي«دانشگاه از 

اين سازماندهي با ايجاد تغييرات . حفظ پويايي خود به تغيير و سازماندهي نيازمندند

  . پذير استشگاه امكانمناسب در ابعاد ساختاري و كاركردي دان

  

  تبيين ساختاري و كاركردي سيستم دانشگاه  

توان تجزيه و تحليل بر اساس نظرية سيستمهاي پيچيده هر سيستم را از دو بعد مي

شود و بعد دوم، به وضع و فعاليت هر سيستم مربوط مي] رفتار[ 1بعد اول، به كاركرد. كرد

روشن ساختن ) 26ص1376(دوروسني و بيشون از نظر . شودمي سيستم مربوط 2ساختاري

كه در آن سيستم، در ] تغييراتي[يك سيستم، يعني يافتن پديدارهايي ) كاركرد(» طرز كار«

يا زنجيرة تغييراتي است كه در يك يا چند ويژگي ساختاري سيستم . آيندبوجود مي» زمان«

انهاي انرژي، مواد و ، كه؛ جري»سازمان سيستم در زمان«لذا، بررسي . پذيردصورت مي

، )هادريچه(گيري اند، مراكز تصميماطالعات يا عواملي كه ميان ذخاير سيستم در گردش

گيرد، وضعيت كاركردي هاي بازخورد را در بر ميزماني، و حلقه) هايفرصت(فاصله 

تبيين كاركردي، عناصر ). 26ص1376دوروسني و بيشون، (سازد سيستم را نمايان مي

نشگاه را بر حسب پيامدهايي كه براي سيستم كالن دانشگاه يا نظام آموزش عالي مختلف دا

ها فقط دو سال بابت هر مثال اگر سوال شود؛ چرا به دانشگاه. كنددارند، تبيين مي

شود، ممكن است پاسخ اين باشد كه دانشجوي كارشناسي ارشد هزينه سرانه پرداخت مي

كند و لذا رشد پوشش جمعيت ر را فراهم مياين كار امكان جذب دانشجويان بيشت

                                                 
1. Functional  
2. Structural  
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اين يك تالش براي تبيين كاركردي است كه كاهش دوره . كنددانشجويي را بيشتر مي

رشد (تحصيل دانشجويان را بر حسب كاركردي كه اين امر براي يك نياز اجتماعي 

كردي هر تبيين كار«، )152ص 1373(از نظر ليتل . نمايددارد تبيين مي) جمعيت دانشجويي

نشاند كه خود در حال پديده، تبييني است كه تبيين شونده را در دل سيستمي متفاعل مي

تعادلي ديناميك يا تحولي كنترل شده است و حضور هر جنبه يا عنصر را بر حسب اثر 

در واقع ]. هم سوژه و هم ابژه است[» كندسودمندي كه براي كل سيستم دارد تبيين مي

نهند كه در دل سيستمي بزرگتر در حال انجام است گشت بر كاركردي ميها انتبيين شونده

لذا، تبيين شونده . دهدرسانند، نشان مياي را كه آنها به كاركرد روان آن سيستم ميو فايده

  .كندهاي سودمندي كه براي كل سيستم دارد تبيين ميرا بر حسب پيامد

يعني تعيين نحوة قرار گرفتن  از سوي ديگر، تعيين وضعيت ساختاري يك سيستم،

، ذخاير )عناصر(، كه؛ حدود سيستم، عوامل سازندة سيستم »مكان«اجزاء و عوامل آن در 

سيستم مورد بررسي به » ساختار«شناسايي . گيردمي ، و شبكه ارتباطات را در بر)خازنم(

. گيرددهد مد نظر قرار ميعنوان يك چيز ثابت كه چارچوب آن موضوع را تشكيل مي

پذير وضعيت بينيپيش مختلف دانشگاه را برحسب پيامدهايتبيين ساختاري، عناصر 

 ود؛ چرا امكان جذب دانش آموختگانمثال چنانچه سوال ش. كندساختاري دانشگاه تبيين مي

اي در بازار ايران كم است، ممكن است پاسخ اين باشد كه اين به هاي ميان رشتهبرنامه

اين يك تالش براي تبيين ساختاري است كه . ها است»رشته«ر اشتغال با دليل انطباق ساختا

و » متمركز«را پيامد ساختار » هاايميان رشته«تالزم ميان عدم جذب دانش آموختگان 

شود تبيين ساختاري خود به دو الگوي تبييني تقسيم مي. شماردبازار كار مي» رشته محور«

اي از تبيين علي است كه ساختارهاي موجود گونه الگوي اول) ؛ الف)145ص1373ليتل، (

الگوي دوم اساسا، احتياج تبيين به ) داند، برا علت اصلي وضعيت موجود سيستم مي

كند كه رابطة علي را منكر شده و در عوض، شئوون مختلف سيستم را طوري تبيين مي

ها ساختار. شوندجفت مي 1دهد آن شئوون چگونه با ساختارهاي انتزاعي زيريننشان مي

اي از سيستم است كه در طول مدتي خصيصه -1اند؛ هايي به اين شرحويژگي داراي

خصوصيات و ويژگيهاي ساختار استقالل بسيار زيادي از  -2ماند، طوالني پايدار مي

                                                 
1. Underlying   
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ساختار بر آزادي افراد درون آن  -3افرادي دارد كه در آن ساختار واجد سمتي هستند و 

  .نهدقيودي مي

، اگر در تجزيه و تحليل، كل سيستم را مد نظر قرار )68ص1376(از نظر رضائيان 

اما وقتي توجه ما به عملياتي است كه . است» ساختاري«دهيم ماهيت اين تجزيه و تحليل 

ها، فرايندها و ورودي«دهد و در واقع اين سوال مطرح است كه سيستم را شكل مي

گيريم، عناصر سيستم را به صورت منفرد در نظر مي و» كنند؟بازخوردهاي سيستم چه مي

ممكن است اين سوال براي تحليل گر مطرح . چنين تجزيه و تحليلي ماهيت كاركردي دارد

، در پاسخ بايد »سيستم، تحت تاثير ساختار آن قرار دارد؟) يا رفتار(آيا كاركرد « شود كه

بر اين ) 68ص1376رضائيان، ، به نقل از1971آكف، (گفت كه نظريه پردازان سيستمي 

ولي اين امر از اهميت و مطلوبيت تجزيه . »ساختار سيستم بر رفتار آن اثر دارد«باورند كه 

آن، اين پرسش » ساختار«در واقع بعد از شناخت سيستم و . كاهدو تحليل كاركردي نمي

چگونه «و » قرار است چه كاري انجام دهد؟«يا » سيستم براي چيست؟«شود كه مي  مطرح

ذكر اين نكته حايز اهميت است كه تبيين كاركردي مبتني بر  .»بايد آن كار را انجام دهد؟

و تبيين ساختاري گاهي در . تبيين علي است و به دنبال تثبيت ربط خادم و مخدوم است

سازد كه زمام عليت را به دست نوعي تبيين علي خود را نمايان مي) تركيب يا تصوير( 1فرم

  .  2]رويكرد مديريتي[سپارد ختاري دانشگاه مياوصاف سا

  

  چارچوب پژوهش 

هاي توان چنين اظهار نمود كه؛ براي توسعة برنامهبا توجه به مباني نظري پژوهش مي

اي از عوامل  اي در سيستم دانشگاه، بايستي ابتدا سيستم دانشگاه را مجموعهميان رشته

نظر گرفت و بررسي نمود كه؛ عوامل سيستم  ابعاد ساختاري و كاركردي متعامل پويا در

نمايانگر  1شكل. ها مناسب استموجود دانشگاه تا چه ميزان براي توسعة اين نوع برنامه

هاي با توجه به اين شكل براي توسعة برنامه. چارچوب مطالعه در پژوهش حاضر است

                                                 
1. Form  

مفهوم ساختار در فرايند شكل گيري آن در علوم اجتماعي، بويژه فلسفه تاريخ مي تواند در بعدي غير از تبيين علي  -2

  .به نظر مي رسد كه در قلمرو مباحث مديريتي ساختار به نمايندگي از فرم ها خود را تبيين مي نمايد. خود نمايي كند
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عوامل ضروري  اي حضور عوامل كاركردي و ساختاري و تركيب مناسبي از اينميان رشته

هاي پيچيده؛ همواره عوامل هاي نظريه سيستمبر اساس مباني نظري پژوهش و آموزه. است

ساختاري محيط بر عوامل كاركردي بوده و عوامل كاركردي تحت تاثير عوامل ساختاري 

بر اساس رويكرد مكاتب ساختارگرايي كاركردي، معموال ابتدا عوامل . گيرندقرار مي

اي مورد شناسايي قرار هاي ميان رشتهسيستم دانشگاه براي توسعه برنامه ساختاري مناسب

شود كه اين عوامل ساختاري چگونه بر رفتار سيستم دانشگاه گيرد و سپس مشخص ميمي

گذارد و سيستم دانشگاه در اين قبال چه رفتاري از خود بروز اثر مي) عوامل كاركردي(

تواند به بروز و ساختاري و كاركردي مورد نظر ميدر مجموع تركيبي از عوامل . دهدمي

  . اي كمك نمايدهاي ميان رشتهظهور برنامه

  
  اي در سيستم دانشگاهيهاي ميان رشتهچارچوب توسعة برنامه -1شكل

  

  شناسي روش

گـروه  . استفاده شـده اسـت   1»گروه كانوني«اين پژوهش از نوع كيفي و در آن از روش 

  ريـزي دقيـق طراحـي    كانوني روشي براي تبادل افكار و مذاكره است كه طبـق يـك برنامـه   

شود تا ادراكات و بيـنش مصـاحبه شـوندگان را در محيطـي بـه دور از تهديـد و فشـار        مي

مشـترك  ) ذهنيـت (تواند نظر با استفاده از اين روش پژوهشگر مي). 21994كروگر،(بسنجد 

مشاركت كننـدگان،  ). 31999دريچسلين،(مورد بررسي نمايان كند » پديده«افراد را نسبت به 

به . انداز بين اعضاء هيات علمي كه در زمينه پژوهش داراي تجربه و فعاليت پژوهشي بوده

هـاي ميـان   فعاليت در منابع علمي منتشر شده و سوابقاين منظور پس از بررسي و جستجو 

                                                 
1. Focus Group 
1. Krueger 
2. Dreachslin. 
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كه داراي اطالعات با ارزشي بودند براي شركت در جلسـه مصـاحبه گـروه    نفر  7اي، رشته

مشخصات جمعيت شناختي افـراد مشـاركت كننـده ارائـه      1كانوني انتخاب شدند درجدول

  . شده است
  مشخصات جمعيت شناختي افراد مشاركت كننده -1جدول

  جنسيت  مرتبه   تخصص  سمت  رديف

  مرد  دانشيار  مديريت  هيات علمي دانشگاه تهران  1

  مرد  استاد يار  كارآفريني  هيات علمي دانشگاه تهران  2

  مرد  استاد  علوم تربيتي  هيات علمي دانشگاه اصفهان  3

  مرد  استاد  علوم تربيتي  هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس  4

  مرد  دانشيار  مهندسي -فني   هيات علمي وزارت علوم  5

  مرد  استاد يار  فلسفه  هيات علمي وزارت علوم  6

  مرد  استاد يار  علوم تربيتي  هيات علمي دانشگاه خوارزمي  7

  

هايي در راستاي هدف تحقيق نزد مشاركت كنندگان ها، ابتدا سوالآوري دادهبراي جمع

العمـل  مطرح شد و افراد با بحث دربارة هـر سـوال بـين خودشـان، اظهـار نظـر و عكـس       

مدت زمان اجراي جلسه سه ساعت بود  .هاي سايرين بيان نمودندخودشان را نسبت به نظر

به منظـور تجزيـه و تحليـل    . ها ضبط و نكات كليدي ياداشت برداري شدو تمامي صحبت

ها از روش تحليل محتواي كيفي استفاده شد كـه روشـي بـراي    هاي حاصل از مصاحبهداده

 يص   هـا بـوده و شـامل مراحـل؛ تلخـ     درونـي داده ) هـاي تم( 1تعيين، تحليل و بيان مضامين

فرايند تحليل تـم نيـز   «. بندي آنها، و تحليل تم استها و دستهها، خالصه كردن عبارتداده

هاي كالمي، كد گذاري بـاز و  ها و مكتوب كردن گزارهخود شامل مراحل؛ آماده سازي داده

براي انجام مراحل ياد شده، ). 2000، 2مايرين(» باشدمحوري و دريافت معاني و مفاهيم مي

اي از يك عبارت تا چنـد  ا واحد تحليل موضوع در نظر گرفته شد و هر موضوع گسترهابتد

در تحليل محتوا از هر دو شيوة تحليل محتـواي آشـكار و نهفتـه    . گرفتجمله را در بر مي

قبـل از آغـار   . ها تعبير شدبه عبارتي، در برخي از موارد محتواي نهفته در داده. استفاده شد

  سـپس جـدولي تهيـه شـد و     . بط شده بـه صـورت مكتـوب در آمدنـد    هاي ضتحليل، داده

                                                 
1. Theme 
2. Mayrig  
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هـا كـه   در مرحله بعد كد گذاري داده. هاي كالمي هر مصاحبه شونده در آن وارد شدگزاره

به اين صورت كه به هر مشاركت كننـده كـدي از   . است، انجام شد) مضمون(مادة اولية تم 

. باشـد شماره اختصاص يافته به مشاركت كنندگان مي K7تا   K1اختصاص يافت كه 7تا  1

هاي صـاحبنظران بـوده و در كـد گـذاري محـوري      در كد گذاري باز، مفاهيم كليدي، گفته

در مرحلة نهايي براي خلـق  . اي از مفاهيم مشترك بيان شده تعلق گرفتعنواني به مجموعه

ت كنندگان به دو دسته عوامل معاني و مفاهيم، تمام مفاهيم مشترك ارائه شده توسط مشارك

  . كاركردي و ساختاري تقسيم گرديد

براي افزايش روايي نتايج، قبل از اجراي مصاحبه تالش شد سـوالهاي مطـرح شـده در    

، طوري تنظيم شـود كـه   )1994(براساس چارچوب ارائه شده توسط كروگر  1فرم مصاحبه

قبـل  . موضوعات اصلي ترغيب شوندكنندگان به بيان ديدگاه نهايي خويش در مورد شركت

كـه در  -از اجراي مصاحبه، سوالهاي تدوين شده، توسط افـرادي از جامعـه مـورد مطالعـه     

مورد بررسي قـرار گرفـت و مـواردي     -هاي كانوني مشاركت نداشتندجلسة مصاحبة گروه

گان ها و مفاهيم بكاربرده شده براي شركت كنندنظير؛ روشني و وضوح سواالت، اينكه واژه

كنـد و اينكـه   قابل فهم است، اينكه هر سوال فقط در خصوص يـك موضـوع پرسـش مـي    

بـراي  . گيري است، مورد تاييد قـرار گرفـت  سواالت منعكس كنندة هر نوع تورش يا جهت

ها از منظر پژوهشـگر،  يعني دقيق بودن يافته(هاي اين مرحله حصول اطمينان از روايي يافته

كنندگان، فرآيند تحليـل  برخي از مشاركت) گان گزارش پژوهشكنندگان يا خوانندمشاركت

. هاي به دست آمده را بازبيني نموده و نظرات خود را در ارتباط با آنها ابراز داشـتند و مقوله

 عالوه بر آن يكي از دانشجويان دكتري رشتة آموزش عالي كـه در زمينـة موضـوع تحقيـق    

شـايان ذكـر   . ها بررسي را بررسي و تاييد نمـود هحاضر رسالة خود را به پايان رسانده، يافت

هـاي  هاي مصاحبه گروه كـانوني، از يادداشـت  است در مرحلة كد گذاري باز عالوه بر داده

  .هاي روزانة پژوهشگر نيز استفاده شده استفني و همچنين ياداشت

  

  

  

                                                 
2. Interview Form 
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   :هايافته

اي سيستم دانشگاهي و با توجه به اين كه چارچوب مطالعة حاضر بر اساس مفاهيم پايه

بويژه از بعد كاركردي و ساختاري سيستم پيچيده دانشگاهي تدوين شده است، نتايج و 

هاي بدست آمده از كد گذاري يافته. هاي پژوهش نيز از همين منظر ارائه شده استيافته

آوري شده بيانگر آنست كه از بعد كاركردي، عواملي همچون؛ هاي جمعباز و محوري داده

يابي، نياز سنجي و مسئله - 4 توجه رسمي، -3اي، بلوغ رشته - 2اي، تفكر ميان رشته -1

. اي موثرندهاي ميان رشتهشبكه سازي، در توسعه برنامه - 6توليد دانش تلفيقي، و  -5

عوامل سازماني و  - 3ساختار برنامه درسي  - 2نهاد سازي  - 1همچنين از بعد ساختاري؛ 

بيانگر  2لجدو. اي تاثير گذارندهاي ميان رشتهبر توسعة برنامه ساختار ذهني افراد، -4

كد گذاري باز و محوري مصاحبة گروه كانوني است كه در ادامة  نتايج حاصل از فرايند

  .توصيف خواهد شد
  كد گذاري باز و محوري مصاحبة كانوني -2جدول

 
 
 
 
 

                                                 
  :كليد -1

 يادداشت روزانه: ي رياداشت فني: ي فشماره مطلع كليدي مصاحبه شونده: عدد

  

  1كد  هاي كالميگزاره  مفاهيم  هامقوله  بعد

  ايرشتهتفكر ميان   كاركردي

باور به اهميت ميان 
رشتگي نزد عامالن 

  توسعه برنامه ها

مسألة نخست پذيرش و اهميت گسترش ميان 
سياست هاي كالن آموزشي . رشته اي ها است

بايد در راستاي دفاع و حمايت از شكل گيري 
  ..و گسترش ميان رشته اي ها باشد

K,1,2,3,4,5  

سپردن امور به افراد 
آشنا با فلسفه و 

  روش ميان رشتگي

سپردن كار به آدم متخصص و كاردان هم 
تعيين كننده است و باعث بهبود امور مي 

برخي مواقع آدم هاي ضعيف از . شود
گروه هاي ديگر رانده و يا در راه مانده به 
گروه هاي ديگر تحميل مي شوند كه اين 

  يك تهديد است

K,1,2,5,6,7 
  

اراده و خواست 
  مديران

دانشگاه بايد حمايت و پي گيري كند مثال مديريت 
در يكي از دانشگاه ها رئيس دانشگاه حكم كرده كه 

  بگذارند "تعامل"براي مهندسان برق درس 

K,3,4,5,6, 
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  كد  هاي كالميگزاره  مفاهيم  هامقوله  بعد

  كاركردي

  بلوغ رشته اي

تكثر رشته تنوع و 
  هاي موجود دانشگاه

اآلن گروه هاي دانشگاه با هم همكاري مي 
. كنند رشته ها در دانشگاه زياد شده است

افراد ديگر كمبود رشته ندارند كه به سر هم 
. بكوبند و بگويند اين رشته را ما مي خواهيم

از سوي ديگر يادگيري غيررسمي در دانشگاه 
به معناي  جامع بهتر است اما به خودي خود

پرورش تفّكر ميان رشته اي نيست ولي بالقوه 
  .دانشگاه جامع شرايط بهتري دارد

K,1,2,3,6,7 
  

تعميق رشته هاي 
  موجود دانشگاه

براي شكل گيري ميان رشتگي بايد يك 
بلوغي در رشته ها صورت گيرد و شرط 
نزديكي به رشته ها ديگر اينست كه در 

  .شودهمان رشته عمق و غنا ايجاد 

K,3,4,5,6,7 
  

  تسلط و تخصص
  رشته اي

براي ورود به ميان رشته اي ها تسّلط بر رشته ها 
بايد ابتدا دانشجو به يك بلوغ تخصصي . الزم است

نمي شود كه . برسد و پايه خود را قوي كند
دانشجويي كه هيچ چيزي راجع به تفكّر ميان رشته 

ارائه داد اي نمي داند به او دروس ميان رشته اي 
يعني خود دانشجو هم بايد از يك حداقل بلوغ 
برخوردار باشد تا بتواند وارد اين وادي شود لذا 

  بايد كانون توجه ما اول ارشد و دكتري باشد

K,1,2,3,5  

  توجه رسمي

جايگاه مشخص در 
برنامه راهبردي 

  دانشگاه

ما يك برنامه پنج ساله داده ايم كه چه دوره 
خواهيم ايجاد كنيم و دعواها را هايي را مي 

آن جا حل كرده ايم و مشّخص است هر 
گروهي چه برنامه هاي ميان رشته اي يا 

  .رشته اي مي خواهد تأسيس كند

K,1,2,4,5,6 
  ,ي ف

  مكانيزم انگيزشي

حق الزحمه اي [براي بازنگري در رشته ها بايد 
شش واحد به اعضاء هيأت علمي بدهند ] برابر با
دانشگاه تصميم گرفته ايم براي اين موارد و در 

جديد دو برابر بدهيم يعني اگر كسي يك 
كارشناسي ارشد راه اندازي كرد به او معادل 

  بيست واحد پول مي دهند

K,1,2,5,6,7 
  

  نياز سنجي و
  مسئله يابي

تعامل با كنشگران 
  بيرون از دانشگاه

از سال گذشته به عنوان يك سياست ارتباط 
با بيرون دانشگاه را در طرّاحي رشته ها تنگاتنگ 

دنبال كرده ايم و مرتبط ترين فرد را مي آوريم 
تا در مورد برنامه ها نظر بدهند مثالً براي 

بازنگري در رشتة توريست، از ميراث فرهنگي 
  .دعوت كرده ايم تا نظر بدهند

K,1,2,3,4,5 
  

  توجه به نيازهاي
  بازار كار

علوم انساني را بايد از ها در  اي رشته ميان
وجهه اشتغال دانش آموختگان آن و بطور 
كّلي وصل كردن علوم انساني به بازار كار 

  مطرح كرد

K,1,2,3,4,5 
  ي ر ،

توجه به مسائل 
  واقعي جامعه

ها بر  اي رشته تمامي علوم از جمله ميان
اساس مسائل واقعي شكل مي گيرند و در 

اجتماعي اقتضائات . خالء شكل نمي گيرند
ايجاب مي كند كه چندرشته اي را ايجاد 
كنيم كه ممكن است چند سال بعد تبديل 

  شود به ميان رشته اي

K,3,4,5,6,7 
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  كد  هاي كالميگزاره  مفاهيم  هامقوله  بعد

  كاركردي

  نياز سنجي و
  مسئله يابي

توجه به نيازهاي 
بشر و دانش معرفتي 

  نو

برخي از مواقع كه ميان رشته اي هايي بر 
اساس نياز صنعت تأسيس مي كنيم دانشگاه 
را دنباله رو صنعت مي كنيم حال آن كه آن 

نياز صنعت اساساً كاذب است عاليق معرفتي 
و عاليق دانشي هم از جمله عواملي است كه 

ها و تركيب  اي رشته ما را به سمت ميان
  دهد ديگر سوق ميها به هم رشته

K,1,2,3,4,5  
  

توليد دانش 
  تلفيقي

فراهم ساختن متن و 
محتواي تلفيقي در 

  طي زمان

ساختار تلفيقي رشته يعني اينكه محتواي يك 
رشته و دروس آن هم شكل تلفيقي بگيرد گذر 
زمان الزم است تا علم اوليه توليد شود و بعد 

  كنار هم جمع شوند

K,4,5,6,7 
  ي ف ، ي ر

توليد نشريات علمي 
  ايرشتهدر حوزة ميان

در خصوص موانع برنامه هاي ميان رشته 
  اي مشكل چاپ مقاله ها وجود دارد

K,1,4,5,6,7 
  

ايجاد دوره هاي 
  )جامع(عمومي 

  ميان رشته اي

مي توان براي ايجاد برنامه ميان رشته اي 
اول دوره جنرال آن رشته را ايجاد كرد ولي 

مثالً در پنج سال آينده  در نظر داشت كه
قرار است يك گرايش خاصي از آن برنامه 
رشد كند و در طي اين پنج سال و با انجام 
پروژه هاي مختلف دانش الزم را تهيه كرد 

  و بعد آن رشته جديد را راه اندازي كرد

K,1,2,3,4,5,6,7 
  ي ف ، ي ر

ايجاد دوره هاي ميان 
رشته اي پژوهش 

  محور

مؤخري وجود داشته باشد  بايد يك دانش
لذا مي توان فعالً با پژوهش شروع كرد و 

بستر آن را فراهم كرد تا يك خوراكي آماده 
  شود

K,1,2,3,4,5,6,7 
  ي ف ، ي ر

  شبكه سازي

ايجاد ارتباط ديالكتيكي 
و غير خطي بين رشته ها 

و اعضاء گروه هاي 
  آموزشي

اين مسئله ممكن است سيصد سال طول 
رابطه ديالكتيكي دارند و يك  اين ها. بكشد

  .ديناميزم دروني دارند و خطّي نيست
K,1,2,3,4,5,6,

7 
  ي ف ، ي ر

بهره گيري از فضاي 
مجازي براي ارتباط 
بين بخشي و بين 

  فرهنگي

در عصر فناوري اطالعات امكان پيوندهاي افقي، 
چندگانه و پويا ميان قلمروهاي گوناگون دانش، 

فراهم شدن چنين امكاني، حال با . فراهم مي شود
و با پي گيري اين امكان از سوي نظام هاي 

دانشگاهي در سراسر دنيا، هر نظام دانشگاهي كه از 
  اين جريان غفلت كند، توان رقابت نخواهد داشت

K,6,7 
  

بكارگيري اعضاء 
هيات علمي در بيش 

از يك گروه 
  آموزشي

گروه ها و افراد مقاومت مي كنند كه به چند 
وصل باشند و دلشان مي خواهد كه به جا 

يك جا وصل باشند اما ما چاره اي نداريم و 
برخي افراد را به صورت نيمه وقت تقسيم 

اين ايده را مصوب . به چند گروه كرديم
كرديم كه عضو هيأت علمي يعني عضو 
  هيأت علمي دانشگاه نه يك گروه خاص

K,3,4,5,6  
  

هاي ايجاد گروه
عضو آموزشي بدون 

  )عضويت وابسته(ثابت 

ما گروهي تأسيس كرديم كه اصالً عضو 
اوليه نداشت و از جاهاي مختلف عاريه 

  گرفتيم
K,1,2,4,5,6,7  
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  كد  هاي كالميگزاره  مفاهيم  هامقوله  بعد

  شبكه سازي  كاركردي

هاي راه اندازي برنامه
اي هم نام ميان رشته 

با محتواي متفاوت 
  هاي مختلفدر گروه

برخي از رشته ها هست كه ميان رشته اي است 
اما نگران هستيم كه چيزي از آن ها درنيايد اآلن 
اين الگو جواب داده و ما االن يك رشته محيط 

زيست داريم در مهندسي شيمي يك محيط 
زيست داريم در زيست شناسي و هر كدام از 

خودشان مي روند جلو اما بعد از اين زاويه ديد 
  كه به بلوغ رسيدند دور هم جمع خواهند شد

K,5,6,7  

همكاري پژوهشي 
هاي بين گروه

  آموزشي دانشگاه

همه گروه هاي دانشگاه به اين نتيجه رسيده 
اند كه براي رساله هاي ارشد و دكتري با 

  هم همكاري پژوهشي داشته باشند

K,1,2,3  
  ي ف ، ي ر

  ساختاري

  نهاد سازي

استقرار واحدهايي 
براي پيگيري امور و 

پاسخگويي به 
  تقاضاهاي دانشجويي

در برخي دانشگاه هاي دنيا دانشجو رشته را 
تعريف مي كند و برحسب مسئلة خودش 
دوره را مي گذراند كه يك تشكيالتي در 
دانشگاه هست و دانشجو مي رود مراجعه 

را پيشنهاد  مي كند و برنامه مورد نياز خود
  )تنها در سطح ارشد و دكتري(مي كند 

K,1,2,3,4,5 
  ,ي ف

راه اندازي گروه هاي 
  ايرشتهآموزشي ميان

اگر بتوان تفّكر ميان رشته اي را در گروه 
لذا . ايجاد كرد، خدمت زيادي كرده ايم

بستگي به موقعيت برخي موقع ها مجبوريم 
يك گروه جديد تأسيس كنيم چون گروه 

قبلي جا افتاده با تفّكر رشته اي به ما اجازه 
تفّكر ميان رشته اي نمي دهد و مجبوريم 

  خارج از گروه ساختاري را ايجاد كنيم

K,1,2,3,4,5,6,7  

  ساختار برنامه 
  درسي

تدوين اهداف 
  ايرشتهآموزشي ميان

هاي  يكي از عوامل اساسي در ايجاد برنامه
  هاست رشتهجديد توجه به اهداف اين 

K,1,2,3,4,5,6,7 
  ي ف ، ي ر

  طراحي دروس
  ايميان رشته

يكي از داده هاي رسيدن به يك برنامة ميان 
رشته اي شروع از درس ميان رشته اي 
است لذا مي توان از يك درس اختياري 
شروع كرد و كم كم براي پنج سال آينده 

  به برنامه ختم شود

K,1,2,3,4,5,6,7 
  ي ف ، ي ر

بكار گيري ساختار 
معكوس در آموزش 

حركت از مسئله به (
  )دانش تئوريك

قطعاً ميان رشته اي با طرّاحي وارونه 
در ساختار ميان رشته اي . سازگارتر است

بايد رويكرد معكوس حاكم باشد يعني اول 
بايد مسئلة اصلي را به دانشجو بگوييم و 
. بعد بايد ساختار معرفتي جديد ارائه شود

مسئله شناس كردن و ذهن را آبستن يعني 
سؤال كردن و متعاقباً به دانشجو متون 

  تئوريك و مباني را معرّفي كردن

K,6,7  

وجود موضوعات 
هماهنگ ساز به 

عنوان اصل 
موضوعي مشترك 
  بين رشته هاي درگير

ها بايد حتماً  اي رشته گيري ميان براي شكل
. هاي درگير باشد موضوع آن فراتر از رشته

مثالً روانشناسي تربيتي نه روانشناسي است 
  و نه تربيتي و چيزي فراتر از اين دو است

K,1,2,3,4  
  ي ف ، ي ر
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  كد گذاري باز و محوري مصاحبة كانوني -2جدولادامه 

 
 
 
 
 

  كد  هاي كالميگزاره  مفاهيم  هامقوله  بعد

  ساختاري

  عوامل سازماني

  ساختار اشتغال

رشته اي امكان جذب فارغ التحصيالن ميان 
ها نسبت به رشته اي ها به ويژه در رشته 

فكر مي كنم اين به . هاي فّني پايين تر است
دليل انطباق ساختار اشتغال با رشته هاست 
يعني ساختار اشتغال با ميان رشته ها پيوند 

  ندارد

K,1,2,6,7  

سلطه تفكر رشته اي 
هاي رشته و رويه

هاي محور در فعاليت
  دانشگاهي

برخوردار از تفّكر ميان رشته اي براي آدم 
ساختارهاي بسته آدم مناسبي نيست چراكه 

چنين فردي مقلّد نيست و خود را 
صاحبنظر مي داند چنين افرادي كه داراي 
تفّكر ميان رشته اي هستند با مشكل مواجه 
مي شوند، لذا بايستي ساختار فرهنگي را 

طوري تغيير داد كه اين افراد مورد پذيرش 
  .اقع شوندو

K, 4  
  ي ف ، ي ر

سياسي شدن 
  تصويب برنامه ها

برخي رشته ها در يك موقعيت سياسي 
  K,3,6,7  ايجاد شده و ذهنيت بد ايجاد كرده است

تعارض بين سياست 
هاي دانشگاه با 

  وزارت علوم

برخي مواقع صحبت ها و اقدامات وزارت 
علوم با سياست ميان رشته اي ها مغايرت 

مثالً سازمان سنجش مي گويد اگر دارد 
دورة كارشناسي ارشد كسي بيش از دو 
سال طول بكشد اجازه ورود به دورة 

دكتري به او نمي دهيم و تأكيد مي شود كه 
دانشجويان را نبايد بيش از دو سال در 

چون وزارت علوم ... دانشگاه نگه داشت و
فقط دو سال به دانشجويان ارشد سرانه مي 

اين مي شود كه ما از ميان رشته نتيجه . دهد
  اي دور مي شويم

K,1,2,3,6,7 
  ي ف ، ي ر

ساختار ذهني 
  افراد

تلقي خاص از 
فلسفه و ماهيت ميان 

  رشتگي

اين مسئله خود به خود اتّفاق مي افتد و 
توسعه ميان رشته اي ها . برنامه بردار نيست

  به برنامه ريزي دقيق نياز دارد
  ي ف ، ي ر

برنامه  دغدغة هويت
  هاي ميان رشه اي

برخي هيأت علمي هاي قوي هم مي گويند 
ما شأن خودمان را از رشته خاص خودمان 
به دست آورده ايم لذا به ساير گروه ها 

  نمي رويم

K,4,5,6,7  

دغدغة ماهيت علمي 
  فارغ التحصيالن

  

ما نگران اين بوديم چه كسي فارغ التحصيل 
شناسد؟ اين برنامه ها را به رسميت مي 

برخي از برنامه ها هستند كه ميان رشته اي 
اند اما نگران هستيم كه چيزي از آن ها 

  درنيايد

K,1,2  
 ,ي ر
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  ايهاي ميان رشتهعوامل كاركردي موثر بر توسعه برنامه) الف

ها، آشكار كرد نتايج بدست آمده از كد گذاري باز و محوري داده اي؛تفكر ميان رشته �

اي هم به لحاظ كاركردي و هم به لحاظ ساختاري از جمله لوازم اصلي ميان رشتهكه تفكر 

باور به اهميت ميان رشتگي نزد ) بر اين اساس؛ الف. اي استتوسعة برنامة ميان رشته

 سپردن امور به افراد با تدبير و صاحبنظر در امور ميان ) كنشگران توسعة دانشگاه، ب

اي در سيستم ميان مديران دانشگاه، نمايانگر تفكر ميان رشتهاراده و خواست ) اي و جرشته

اند به اهميت ها موفق عمل كردههايي كه در توسعة اين نوع برنامهدانشگاه. دانشگاهي است

هاي ميان رشتگي و لزوم ذاتي آن در فضاي پيچيده دانشگاهي امروز باور داشته و گام

  .اندعملي در اين خصوص برداشته

    دهد كه؛هاي حاصل از تحليل مصاحبة گروه كانوني نشان مييافته اي؛شتهبلوغ ر �

كسب تسلط و تخصص در ) ها و جتعميق رشته) هاي موجود، بتنوع و تكثر رشته) الف

اين نتيجه با مباني نظري ميان . كنديك رشتة خاص به توسعه ميان رشتگي كمك مي

ها بر مبناي اي، ميان رشته)1997(ن و نيوول به عقيده كالي. رشتگي كامال همخواني دارد

تر انداز جامعاي شكل گرفته و ادراكات آنها را با بنا نهادن يك چشماندازهاي رشتهچشم

هاي موجود در واقع تعامل و رابطه ديالكتيكي و غير خطي بين رشته. سازدمنسجم مي

نهايتا به قالب شكني و كشف اي شده و دانشگاه منجر به تنگ و ناكافي شدن مرزهاي رشته

  .انجامدها و قلمروهاي جديد معرفتي ميو خلق حوزه

   كنندگان، توجه رسمي نسبت به توسعة با توجه به نظرات شركت توجه رسمي؛ �

داشتن جايگاه مشخص در ) توان در قالب دو مقوله؛ الفاي را ميهاي ميان رشتهبرنامه

توجه به ميان رشتگي . مكانيزم انگيزشي، دنبال نمود وجود) برنامة راهبردي دانشگاه و ب

شود تا همواره مديران دانشگاه نسبت به آن تعهد و الزام هاي راهبردي سبب ميدر برنامه

از سوي ديگر مكانيزم انگيزشي اعضاي هيات علمي و عامالن توسعه اين نوع . داشته باشند

  .كنداي ترغيب ميميان رشته ها را به همكاري و مساعدت بيشتر در اموربرنامه

بر اساس كدگذاري باز مصاحبه گروه كانوني چهار مقوله كه  يابي؛نياز سنجي و مسئله �

 اين . حكايت از لزوم نيازسنجي و شناسايي مسائل واقعي جامعه است، شناسايي شد

زار كار، توجه به نيازهاي با) تعامل با كنشگران بيرون از دانشگاه، ب) ها شامل؛ الفمقوله
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. باشدتوجه به نيازهاي معرفتي بشر و دانش نو مي) توجه به مسائل واقعي جامعه و د) ج

هاي تخصصي، در واقع نياز به درك و فهم پيچيدگي ذاتي طبيعت جامعه، تكوين حوزه

معرفتي يا دانش و تكنولوژي جديد نيازمند تعامل دانشگاه با محيط بيرون و شناسايي 

  .ه، صنعت و نيازهاي پيش روي بشر استمسائل واقعي جامع

اي از هاي ميان رشتهدانش به عنوان پيش زمينه و درونداد برنامه توليد دانش تلفيقي؛ �

توليد ) بر اساس نظرات مشاركت كنندگان؛ چهار مقوله، الف. اهميت بااليي برخوردار است

ايجاد ) اي، جشتهتوليد نشريات علمي ميان ر) متن و محتواي تلفيقي در طي زمان، ب

تواند به توليد دانش هاي پژوهش محور ميايجاد دوره) اي و دهاي عمومي ميان رشتهدوره

توجه به عامل زمان از اين نظر مورد تاكيد قرار گرفته كه تهيه و توليد . تلفيقي كمك نمايد

     ه را ها تحقيق و پژوهش در اين زمينمحتواي تلفيقي به زمان زيادي نياز دارد و سال

توانند زمينه الزم را اي ميهاي عمومي ميان رشتهبه گفته مشاركت كنندگان دوره. طلبدمي

هاي جديد ميان براي توليد دانش تلفيقي فراهم ساخته و در نهايت منجر به ايجاد گرايش

هاي پژوهشي نيز در توليد دانش تلفيقي تاثيرگذار يافته و نشرپژوهش . اي شودرشته

  .داده شده است تشخيص

هاي به عقيدة مشاركت كنندگان، ايجاد رابطة غير خطي بين رشته سازي؛شبكه �

تواند به همكاري بيشتر كنشگران توسعة دانشگاهي و همچنين بين اعضاي هيات علمي مي

به . ها را فراهم سازداي دامن زده و موجبات ايجاد و استحكام برنامههاي ميان رشتهبرنامه

ايجاد ارتباط ديالكتيكي و غيرخطي ) الف كت كنندگان، شبكه سازي از طريق؛شارعقيدة م

گيري از فضاي مجازي براي ارتباط بين بهره) هاي آموزشي، بها و اعضاي گروهبين رشته

به كارگيري اعضاي هيات علمي در بيش از يك گروه آموزشي، ) بخشي و بين فرهنگي، ج

 اندازيراه) ضو هيات علمي ثبت يا با عضويت وابسته، هها آموزشي بدون عايجاد گروه) د

همكاري ) ي مختلف و زهااي هم نام با محتواي متفاوت در گروههاي ميان رشتهبرنامه

  .هاي آموزشي دانشگاه، فراهم خواهد شدگروه پژوهشي بين

  ايهاي ميان رشتهعوامل ساختاري موثر بر توسعه برنامه) ب

هاي دنيا حاكي از آن است موفقيت آميز ميان رشتگي در دانشگاه تجربيات نهاد سازي؛ �

كه ساختارهاي سازماني مناسبي بمنظور پيگيري امور و پاسخگويي به تقاضاهاي 
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اين واحدهاي . اي شكل گرفته استهاي ميان رشتهدانشجويان براي تحصيل در برنامه

ها، مديريت امور مربوط به اين دانشكدهطور مستقل و يا زير نظر يكي از  سازماني بعضا به

  اندازي عالوه بر آن به عقيده مشاركت كنندگان راه. ها را عهده دار هستندنوع برنامه

هاي اي جديد كه با نيت توسعة ميان رشتگي تخصصهاي آموزشي ميان رشتهگروه

  .ايدتواند به ايجاد و استحكام آن كمك نمآورند، ميمختلف را دور هم گرد مي

. هاي دانشگاهي استها و رشتهبرنامة درسي به منزلة قلب برنامه ساختار برنامه درسي؛ �

هاي اي انباشته شده، در برنامة درسي و فرصتها و دانش ميان رشتهدر واقع تمامي تالش

     به عقيدة مشاركت كنندگان حضور چهار مقولة؛. يابديادگيري دانشجويان تجلي مي

طراحي و توليد دروس ميان ) اي، بميان رشته هداف مشخص و تصريح شدهوجود ا) لفا

حركت از سوي مساله به مباني (به كارگيري ساختار معكوس در برنامه درسي ) اي، جرشته

   تمهيد موضوعاتي به عنوان موضوعات مشترك و ) و د) نظري و دانش تئوريك

اي، از جمله عواملي است كه ميان رشتههاي هاي درگير در برنامهبين رشته 1سازهماهنگ

اي بايستي برنامة درسي ميان رشته. اي بينجاندتواند به توليد يك برنامه درسي ميان رشتهمي

اي مرتبط با همه دانشجويان و اعضاي هيات علمي بوده و ضمن داراي اهداف ميان رشته

اتژيك دانشگاه، از سازوكار اي برنامه، با اهداف استرايجاد تناسب بين اهداف ميان رشته

همچنين بايستي، انسجام تلفيقي بين . مناسبي براي بازنگري در اهداف برخوردار باشد

به عقيدة مشاركت كنندگان برنامة درسي ميان . تمامي دروس برنامه وجود داشته باشد

و ذهن اي با ساختار وارونه يا معكوس كه در آن ابتدا دانشجويان با مساله آشنا شده رشته

   ها قرار دانشجويان را آبستن سواالت متعدد كرده و سپس متون تئوريك در اختيار آن

هاي در نهايت اينكه وجود موضوعاتي فراتر از موضوع رشته. گيرد، سازگارتر استمي

  . اي واقعي شكل گيرد ضروري استهاي درسي، براي اينكه ميان رشتهدرگير در برنامه

  

  عوامل سازماني �

به عقيدة مشاركت كنندگان در پژوهش، امكان جذب دانش آموختگان  اختار اشتغال؛س �

به زعم . هاي جاافتاده، كمتر استاي در بازار ايران نسبت به رشتههاي ميان رشتهبرنامه

                                                 
1. Coordinator  
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اي هاي ميان رشتهمشاركت كنندگان، دليل اين مساله عدم انطباق ساختار اشتغال با برنامه

شكل گرفته و از يك ساختار كامال » هارشته«در ايران بر اساس  ساختار اشتغال. است

  .شوداي قلمداد ميميان رشته هايكند كه خود مانعي براي توسعة برنامهمتمركز پيروي مي

به عقيدة يكي از مشاركت كنندگان ساختار فرهنگي دانشگاه اجازة  اي؛سلطة تفكر رشته �

دهد و اين چنين افرادي در اي هستند را نميفعاليت به افرادي كه صاحب تفكر ميان رشته

بها » تخصص«چراكه در ساختار كنوني تنها به . شوندساختار كنوني با مشكل مواجه مي

سائل عمومي برچسب غيرتخصصي و غيرعلمي شود و به اظهارنظرهاي راجع به مداده مي

هاي فني و روزانة پژوهشگر نيز مشهود بود و در اين مساله در يادداشت. شودزده مي

اي به عنوان مانعي قدرتمند ، از سلطه تفكر رشته)1999آگسبورگ و هنري، (برخي منابع 

جريان تخصيص  بطور مثال. اي ياد شده استها و اقدامات ميان رشتهدر برابر فعاليت

هاي سازماني دانشگاهي اكثرا بودجه به واحدهاي دانشگاهي، جذب هيات علمي و پست

  .رشته محور بوده و ميان رشتگي در آن كمتر جاي دارد

هاي ميان سياسي شدن تصويب برنامه اي؛هاي ميان رشتهسياسي شدن تصويب برنامه �

  هاي ميانسياسي به برخي از برنامهاي؛ به عقيدة برخي مشاركت كنندگان، نگاه رشته

اند باعث ايجاد ذهنيت منفي راجع به اين نوع اي كه تحت شرايط خاصي ايجاد شدهرشته

هاي دانشگاهي، به ويژه در حوزة علوم انساني ها در بدنه سياستگذار توسعة رشتهبرنامه

هاي سوي ديگر، موجاز . اي نيز از اين قضيه مستثني نيستهاي ميان رشتهشده كه برنامه

برخاسته از مجادالت و مباحثات گسترده در فلسفه علم؛ چون به فضاي فرهنگ ديني ايران 

اين . شودگيريهاي اساسي و صف بنديهاي اعتقادي انديشمندان همراه ميرسد، با موضعمي

شود تا اهداف كالن و سياستهاي راهبردي آموزش عالي كشور درباره صف بنديها سبب مي

اي است، با هاي ميان رشتههمراه نمودن علم و دين كه زمينة مناسبي براي توسعة برنامه

هاي هاي سياسي و همچنين اقدامات شتابزده و رويكردگيريمجادالت طوالني، موضع

  .سطحي نگرانه روبرو شود

به عقيدة مشاركت كنندگان عدم  هاي دانشگاه با وزارت علوم؛تعارض بين سياست �

گذاري و ها مانع اساسي در هدفهاي وزارت علوم با دانشگاهها و سياستي رويههمسوي

به طور مثال از آنجا . شودها محسوب ميريزي براي توسعه ميان رشتگي در دانشگاهبرنامه
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ها هزينه كه وزارت علوم بيش از دو سال بابت هر دانشجوي كارشناسي ارشد به دانشگاه

كنند كه دانشجويان بيش از ها نيز به هر صورت تالش ميانشگاهكند، دسرانه پرداخت نمي

ريزي براي توسعة ميان رشتگي كه به زمان كافي در نتيجه برنامه. دو سال در دانشگاه نمانند

  .شودبراي توليد دانش تلفيقي نياز دارد، عمال امكان پذير نمي

  

  ساختار ذهني افراد �

يكي از مواردي كه در  تگي بين صاحبنظران؛تلقي خاص از فلسفه و ماهيت ميان رش �

بين گفتگوهاي مشاركت كنندگان درجلسة گروه كانوني مشهود بود، اختالف نظر و تلقي 

به طور مشخص در خصوص . اي گرايي بودخاص از معنا، مفهوم و هدف ميان رشته

توليد و اي رسيدن به شناخت بهتر است يا هدف هاي ميان رشتهآيا هدف برنامه«اينكه؛ 

اي زمان دقيقي ميان رشته هاياينكه براي ايجاد برنامه« ، »خلق دانش و معرفت جديد است

ها از نوع برآمدني و نوظهور هستند يا بيني نمود و اصوال اين نوع برنامهتوان پيشنمي

و تمايز » ريزي دقيق و حساب شده نيز استها به يك برنامهبرعكس براي ايجاد اين برنامه

، توافق )اياي و فرارشتهاي، ميان رشتهچند رشته(هاي مختلف ميان رشتگي ن گونهبي

  .نظري وجود ندارد

به عقيدة مشاركت كنندگان، هويت مستقل  اي؛هاي ميان رشتهدغدغة هويت برنامه �

بسياري از اعضاي هيات . هاي دانشگاهي استهاي اساسي رشتهعلمي يكي از ويژگي

ان علمي خود را مديون جايگاه اجتماعي رشته و توليدات علمي آن علمي نيز هويت و ش

اي در فرايند تكوين خود از يك بحران هاي ميان رشتهلذا با توجه به اينكه برنامه. دانندمي

هويتي برخوردار است، اعضاي هيات علمي باسابقه و مجرب كمتر تمايل دارند وقت خود 

  .كنندها ابراز ترديد ميبه هويت علمي اين نوع برنامه ها گذرانده و نسبترا در اين برنامه

هايي كه مشاركت كنندگان در يكي از نگرانيدغدغة ماهيت علمي دانش آموختگان؛  �

به عقيدة . داشتند، بحث دانش مورد انتظار دانش آموختگان بودجلسة گروه كانوني ابراز مي

نگري انش آموختگان دچار سطحيمشاركت كنندگان همواره اين دغدغه وجود دارد كه د

هاي آنان از عمق و ژرفاي الزم برخوردار نباشد و از سوي كارفرمايان به شده و آموخته

  .رسميت شناخته نشوند
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  :گيريبحث و نتيجه

تر اي را در سيستم دانشگاهي دقيقهاي ميان رشتهچنانچه بخواهيم فرايند توسعة برنامه

دانشگاه را شامل دو بعد كاركردي و ساختاري بدانيم و بررسي كنيم، بهتر است سيستم 

تناسب عوامل سيستم موجود دانشگاه به لحاظ كاركردي و ساختاري را با شرايط الزم 

اين رويكرد از يك سو، . اي مورد بررسي قرار دهيمهاي ميان رشتهبراي توسعة برنامه

سيستم دانشگاهي را  پردازي همه جانبه و ديدگاهي كل نگر در خصوصامكان مفهوم

اي هاي ميان رشتهآورد و از سوي ديگر، ابزاري قدرتمند براي فهم توسعة برنامهفراهم مي

دهد، هاي پژوهش نشان مييافته. دهددر فضاي سيستم پيچيده دانشگاه در اختيار قرار مي

اي به عبارت ديگر بر. گيردبه لحاظ كاركردي، ميان رشتگي در شرايط پيچيده شكل مي

ظهور و بروز ميان رشتگي به شرايطي نياز است كه تحت آن ارتباط و تعامل پويا، فعال و 

هم افزا بين عناصر سيستم دانشگاه افزايش يافته و از دل ساختارهاي موجود، ساختار 

اي »رشته«گيري با سيستمي ساده، گرايش به دانشگاه بر اساس شكل. نويني شكل گيرد

      گر نگرش خطي در پي داشته و به قول ادگار مورن ة سادهزيرا انديش. شدن دارد

    سازي،دانشگاه با سيستم ساده توان نهاد. انجامدمي» فهم كور«، به )25، ص1379(

هاي سازي و برقراري ديناميزم دروني بين رشتهيابي، توليد دانش تلفيقي، شبكهمسئله

هرگز به آستانه ميان رشتگي نرسيده و  دانشگاهي را ندارد و با سازوكارهاي ساده خود

اي وانگهي، ميان رشته. هاي دانشگاه استسازي كاركردو ساده 1همواره در پي يكنواخت

هاي ذهني و معرفتي انديشمندان و ها و دغدغهدرونزا نشات گرفته از عاليق، خواست

رسالت  اي در خدمت تحقق اهداف ومتفكران درون دانشگاه است و به عنوان وسيله

اي عالوه بر آن، بلوغ رشته. زنداي دامن ميدانشگاه ظهور و بروز يافته و به تفكر ميان رشته

ها را طلب نموده و نهايتا تاسيس و ها، ساختار شكني و مرز شكني رشتهبر رشته 2و تسلط

ميان رشتگي نه تنها خود حاصل پيچيدگي . پي دارددر هاي جديد معنا راكشف قلمرو

هاي سازي ظرفيتاي در فراهمهاي ميان رشتهبلكه توسعه و تداوم بخشي فعاليتاست، 

ها در پاسخگويي به اين ظرفيت. كندپيچيده براي دانشجويان، نقشي بسيار اساسي ايفا مي

هاي تخصصي جديد و مسائل نوظهور بشر هاي دانشجويي و واكاوي حوزهها و تقاضانياز

                                                 
1. Routine  
2. Mastery  
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امكان ) كند، ببه توليد دانش تلفيقي كمك مي) ا كه؛ الفچر. بسيار حائز اهميت هستند

يادگيري ) آورد، جهاي متعدد را براي يادگيرنده فراهم ميها و برداشتدستيابي به تفسير

افراد را براي زندگي در محيط مبتني بر عدم ) شود، دعميق و چند وجهي را سبب مي

  . زاننده و هيجان انگيز استبراي دانشجويان برانگي) كند و هقطعيت آماده مي

بررسي نتايج بدست آمده، بيانگر آنست كه رفع موانع ساختاري نيازمند تعامل بيشتر 

هاي كنشگران دانشگاه با محيط پيراموني و حركت تدريجي براي تغيير باورها و دغدغه

 توسعة ميان رشتگي در خصوص ماهيت علمي دانش آموختگان و هويت بخشي به 

هاي گذشته از اين، از آنجا كه اين عوامل بر كاركرد. اي نوظهور استميان رشته هايبرنامه

  .گذارند، بدون رفع آن نتيجة دلخواه حاصل نخواهد شدسيستم اثر مستقيم مي

منوط به وجود » ميان رشتگي«توان چنين اظهار نمود كه؛ نه تنها توسعة در نهايت مي

افزوده » ميان رشتگي«است، بلكه، هرچه بر ميزان  در سيستم دانشگاه» پيچيده«هاي ظرفيت

در . كندهاي نويني را خلق ميشود، خود به پيچيدگي سيستم دانشگاه افزوده و ظرفيتمي

هاي هاي ديگر در زمينة عوامل ساختاري موثر بر توسعة برنامهشود پژوهشانتها پيشنهاد مي

انجام گيرد تا به غناي » شاهده مشاركتيم«هايي همچون گيري از روشاي با بهرهميان رشته

  .تحليل اين بعد از سيستم دانشگاه افزوده گردد
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