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چكيده 
محوریت دانش در حيات اجتماعی، پيچيدگی مسائل و نيازهای جامعه، انتظار خدمات اجتماعی و 
نوآوری و کارآفرینی علمی از دانشگاه ها، مسأله گشایي و غنی سازی وظایف آموزشی و پژوهشی، 
توسعه و گسترش فعاليت ها و رشته های ميان رشته ای را به یک ضرورت راهبردی در آموزش عالی 
و نظام دانشگاهی تبدیل کرده است. در نيم قرن اخير، گسترش و توسعه فعاليت های آموزشی و 
پژوهشی ميان رشته ای دستاوردها و نتایج مناسبی برای نظام آموزش عالی، دانشگاه ها، صنعت و 
جامعه در کشورهای توسعه یافته داشته است. عالقه مندی و تمایل دانشگاه ها، صنایع، دولت، استادان، 
محققان و دانشجویان به طراحی و اجرای فعاليت ها و رشته های ميان رشته ای یكی از مهمترین 
دستاوردهای فعاليت های ميان رشته ای در نظام دانشگاهی و آموزش عالی است. در آموزش عالی و 
نظام دانشگاهی ایران، شكل گيری و توسعه فعاليت ها و رشته های دانشگاهی ميان رشته ای نسبت به 
اهداف و برنامه، توفيق چندانی نداشته است. در راستای جبران عقب ماندگی های گذشته و فراهم 
کردن شرایط مطلوب برای شكل گيری و توسعه ميان رشته ای ها، هدف اصلی این مقاله شناسایی 
عوامل و الزامات کليدی برای شكل گيری و توسعه فعاليت های دانشگاهی ميان رشته ای، است. برای 
انجام این پژوهش، از روش تحقيق کيفی ترکيبی شامل مرور اسناد، فراتحليل یافته های پژوهش های 
دیگر و پيمایش محدود، استفاده شده است. در نهایت، با جمع بندی تحقيقات انجام شده، شش 
عامل عمده و دوازده الزام کليدی برای شكل گيری و توسعه فعاليت ها و رشته های دانشگاهی 

ميان رشته ای، استخراج و ارائه شده است. 
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مقدمه 
با توجه به پارادایم اقتصاد و جامعه دانش بنيان، فعاليت های علمی در ابعاد مختلف به طور 
چشمگيری رو به توسعه است. بر اساس سبک سوم توليد دانش و الگوی پویای نوآوری، از 
دانشگاه ها به عنوان مرجع اصلی آموزش عالی، انتظار می رود که از رسالت سنتی خود خارج 
شده و به فعاليت های فناورانه و کارآفرینی علمی با تأکيد و تمرکز بر فناوری های دانش بنيان 
و رقابتی، بپردازند)گيبونز، 1994(. امروزه، مسائل سياسی، اقتصادی، زیست محيطی، اجتماعی 
و فناوری جوامع1، به قدری گسترده، پيچيده و متنوع شده است که انجام فعاليت های علمی، 
آموزشی و پژوهشی به شكل سنتی و تک رشته ای، امكان و فرصت پاسخگویی و حل انواع 
مسائل پيچيده و متنوع را ندارد. البته، این بدان معنی نيست که رشته های تخصصی سنتی اعتبار 
و اهميت خود را از دست داده اند و در آموزش عالی مورد توجه نمی باشند، بلكه الزمه و پيش 
نياز موفقيت فعاليت های ميان )بين( رشته ای، کيفيت، توانایی و اصالت رشته ها و تخصص های 
سنتی است. در موقعيت و شرایط موجود، آموش عالی باید به دنبال راهبردها و ابتكارات 
جدیدی برای پاسخگویی به مسائل جامعه باشد. بسندگی به رسالت سنتی آموزش و پژوهش 
در نظام دانشگاهی در حكم در جا زدن و انفعال در مواجهه با مسائل اجتماعي مرتبط با نظام 
علمي است. پيچيدگي و تنوع نيازها و مسائل جامعه و رقابت شدید بنگاه ها و کشورها براي 
دستيابي به منفعت و ثروت دستاوردهاي جدید دانش ایجاب مي کند که نظام آموزش عالي 
همسو با فرایند توسعه ملي در انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و اراده خدمات اجتماعي 
به الگوها و سبک هاي اثربخش نویني روي آورده و ابزارها و الزامات مترقيانه اي بخدمت بگيرند. 
بر اساس سبک3 توليد دانش)گيبونز، همان(، الگوي پيچش سه جانبه دانشگاه- صنعت- دولت 
و الگوي پویاي نوآوري )اتزکویتز و ليِدسُدرف، 2000(، یكي از مهمترین الگوها و سبک هاي 
مترقي براي آموزش عالي، انجام فعاليت هاي ميان رشته اي با هدف مسأله گشایي دانش بنيان2، 

نوآوري فناورانه3 و کارآفریني علمي4 است. 
سير تحوالت نظام دانشگاهي نشان مي دهد که از اواخر قرن 19 ميالدي آموزش، پژوهش 
و خدمات اجتماعي محورهاي اصلي رسالت دانشگاه هاي مدرن جهان شده است)بروباچر، 
1977(. در طول قرن بيستم، براي تحقق رسالت های اصلی دانشگاه ها، به موازات گسترش و 

1. PEEST
2. Knowledge-based Problem Solving 
3. Technological Innovation 
4. Academic Entrepreneurship 
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پيچيده شدن مسائل، تخصص ها و فنون، نگرش فعاليت هاي بين رشته اي در دانشگاه هاي پيشرو 
آمریكا و اروپا در کنار سایر فعاليت هاي نوین، مورد پذیرش و توجه قرار گرفته است. امروزه، 
پس از گذشت حدود یک قرن، به لحاظ نظری فعاليت هاي بين رشته اي به عنوان بخش مهمي 
از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي دانشگاه هاي برتر جهان تبدیل شده است. نظام دانشگاهي 
در تعامل با نظام اجتماعي و صنعتي، به این نتيجه اساسي رسيده است که دیگر قادر نيست 
مسائل متنوع و پيچيده جامعه را با تمرکز بر فعاليت هاي تک رشته اي حل کند و رضایت 
ذي نفعان آموزش عالي )دانشجویان، کارفرمایان، صنعت، خانواده ها، جامعه و دولت( را تأمين 
نماید. بنابراین، فضاي حاکم بر آموزش عالي حكم مي کند که فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي 
بين رشته اي به عنوان یک راهبرد و نوآوري مورد توجه سياست گذاران، برنامه ریزان و مجریان 
آموزش عالي و دانشگاه ها قرار گيرد. انباشت مسائل ساده و پيچيده جامعه و گسترش روز 
افزون مسائل حاد و مخل زندگي آرام و پایدار، انتظار از نظام علمي را افزایش داده و ابتكارات 
و راه حل هاي نویني را از نظام دانشگاهي مطالبه مي کند. بخشي از انتظارات و مطالبات جامعه 
و نيازهاي توسعه پایدار از طریق توسعه مشارکت ها، فعاليت های ميان رشته اي کيفي، واقع گرا و 

مسأله محور، قابل پاسخگویي است. 
امروزه، پس از چند دهه تجربه، فعاليت ها و رشته های ميان )بين( رشته اي براي تبيين 
سطح وسيع و متنوعي از فعاليت هاي علمي، پژوهشي و آموزشي به کار مي رود. به دنبال بروز 
مسائل زیستي- اجتماعي پيچيده، متنوع و ناشناخته در دهه هاي اخير، رویكردها و فعاليت هاي 
ميان رشته اي در سياست گذاریهاي علمي، آموزشي و پژوهشي، مورد توجه و اشتياق عمومي 
بوده و سرمایه گذاري بر روي آن یكي از سياست هاي اصلي کارگزاران نظام علمي و دانشگاهي 
است. بر اساس آینده پژوهی های آموزش عالی، پيش بينی می شود در راستای سازگاری دانشگاه 
با محيط علمی و اجتماعی، این روند با سرعت بيشتری تداوم یابد )مهدی، 1392(. در این 
مقاله، با رویكرد سيستمی و با روش تحقيق کيفی ترکيبی1 شامل مرور اسنادي، فراتحليل 
یافته های پژوهش های دیگر و پيمایش محدود، عوامل و الزامات کليدی برای شكل گيری و 
توسعه فعاليت ها و رشته های دانشگاهی ميان رشته اي شناسایی و ارائه شده است. این مقاله، 

دارای سه بخش شامل هدف و روش تحقيق، مفاهيم و مبانی، یافته ها و نتيجه گيری است. 
هدف اصلی این تحقيق، شناسایی عوامل و الزامات کليدی مورد نياز برای شكل گيری، رشد، 

1. Mixed Qualitative Research Method 
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توسعه و گسترش فعاليت های دانشگاهی ميان رشته ای با استفاده از یافته های سایر تحقيقات، 
نظرات خبرگان دانشگاهی و شرایط موجود، می باشد. عوامل و الزامات شناسایی شده می توانند 
نقش محرك ها و پيشران های شكل گيری و توسعه رشته های دانشگاهی ميان رشته ای را ایفا 
کنند. آنچه مسلم است اینكه به دالیل متعدد از جمله عادت به شرایط موجود و روال های 
مرسوم و دشواری کارهای علمی جدید، گروه ها، دانشكده ها و دانشگاه ها تمایل و اشتياق 
امتيازات و  ميان رشته ای ها  برای گسترش  باید  این رو،  از  ندارند.  ميان رشته ای  برای  زیادی 
محرك های بهتر و افزونتری نسبت به رشته های مرسوم، داده شود. در این مقاله در محدوده 

مطالعات انجام شده، بخشی از این امتيازات و محرك ها شناسایی و پيشنهاد شده است. 
فراتحليل کيفی  اسناد،  ترکيبی شامل مرور  از روش تحقيق کيفی  انجام پژوهش،  برای 
یافته های تحقيقات دیگر و پيمایش محدود، استفاده شده است. بخش مهم پيمایش محدود 
ارزشيابی  دانشگاهی در همایش  از خبرگان  نفر  با 20  نيمه ساخت یافته  به مصاحبه  مربوط 
یافته های سایر  و تضمين کيفيت در آموزش عالی )1390( بوده است. در فراتحليل کيفی 
پژوهش ها، نتایج و پيشنهادهای بيش از 16 تحقيق بررسی و موارد مشترك اساسی و قابل 

عملياتی شدن آنها، شناسایی و استخراج شده است: 
 )حاجی یوسفی، 1388(، )آراسته، 1388(، )افتخاری، 1388(، )خورسندی، 1388(، )خاکباز 
و موسی پور، 1388(، )دهشيری، 1388(، )یاکوبز، 1991(، )جاودانی و توفيقی، 1388(، )پورتر 
و دیگران، 2006(، )حسنخانی، 1389(، )مهرمحمدی و کيذوری، 1389(، )عليزاده و هنری، 
1389(، )کاظميان و حقيقی، 1390(، )محجوب، ملكی نيا و قرونه، 1391(، )ابراهيم آبادی، 

1390(، )خورشيدی و پيشگاهی، 1391(.
فعاليت های  توسعه  برای  کانادا  دانشگاه های   )1388( حاجی یوسفی  پژوهش  اساس  بر 
مرکز  ميان رشته ای،  مرکز  ميان رشته ای،  برنامه  ميان رشته ای،  کالج  تأسيس  به  ميان رشته ای، 
پژوهش های ميان رشته ای، برگزاری سمينارهای ميان رشته ای و... اقدام می کنند. به عبارتی، برای 
توسعه آموزش عالی ميان رشته ای باید فعاليت ها و اقدامات ابتكاری بيشتری صورت پذیرد. آراسته 
)1388(، سياست گذاریهای جدید، استخدام اعضای هيأت علمی، ایجاد تحول در برنامه های 
درسی، بازنگری در ساختار دانشكده ها و گروه های آموزشی، راه اندازی آزمایشگاه های جدید، 
ایجاد همكاری ميان گروه های آموزشی و نظایر آن را از چالش ها و اقدامات ضروری برای توسعه 
ميان رشته ای ها در آموزش عالی عنوان کرده است. از نظر افتخاری )1388(، به کارگيری مقوله 
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بين رشته ای در رشته های کالسيک که هر یک ساختار خاصی دارند، بسيار دشوار است. توسعه 
بين رشته ای ها مقوله بسيار پيچيده است که نيازمند مالحظات تخصص است. خورسندی )1388( 
معتقد است که فعاليت های ميان رشته ای دارای چالش ها و موانع زیادی است که این موانع را در 
سه دسته سازمانی، حرفه ای و فرهنگی، طبقه بندی و تبيين کرده است. موانع سازمانی شامل موانع 
مدیریتی، موانع بروکراتيک اداری، مانع استقالل علمی، مانع هزینه بری و زمان بری، موانع حرفه ای 
شامل بر تجربگی حرفه ای، خودبرتربينی روشی، ارزیابی غير علمی، نشر غير حرفه ای، بازار 
کار و اشتغال، ارائه شده است. همچنين، موانع فرهنگی شامل تسلط فرهنگ رشته ای، باورهای 
آکادميک درون حوزه ای، پایداری انتظارات رشته ای، مشارکت گریزی، معرفی شده است. برای 

رعایت حجم مقاله و جلوگيری از اطاله موضوع، یافته های سایر تحقيقات ارائه نشده است. 

مفاهيم و مبانی 
1- وضعيت ميان رشته ای ها در آموزش عالی جهان و ایران

مفهوم مطالعات ميان رشته ای در طول قرن بيستم در دانشگاه های اروپا و امریكای شمالی در 
مسيری نزدیک به هم، ظاهر شده است. واژه بين رشته ای برای نخستين بار در دهه 1920 در 
شورای پژوهش علوم اجتماعی ایاالت متحده امریكا بكار برده شده است. در این دهه، اسنادی 
که توسط این شورا به عنوان بخشی از توسعه یک برنامه سازنده برای شورا تهيه شده بود، 
عالقه این شورا به ترویج و تشویق پژوهش هایی را اظهار می دارد که مشتمل بر بيش از یک 
رشته علمی باشد )باالساب رامانيام1، 1389: 14(. به اعتقاد کالین2، مفهوم مطالعات ميان رشته ای 
نقطه عطفی در دهه های 1960 و 1970 تجربه کرده است )نيكول3، 1388: 12(. در دهه 1980 
نوعی افول در تالش های ميان رشته ای همزمان با بازگشت به اشكال بيشتر متمرکز رشته گرایی 
در آموزش پدید آمده است. کالین، این پدیده را شكستی برای مطالعات ميان رشته ای دانسته 
است که ناشی از محدودیتهای نهادی و موانع روشی و رشته ای بوده که گام های ميان رشته ای را 
متوقف کرده بودند. فعاليت های ميان رشته ای به سرعت به مخالفت با تفكيک رشته ای در فضای 
نهادی برخاسته است. این اتفاق مهم به ویژه در دانشگاه ها که سازماندهی دانش به صورت 
رشته های علمی نوعی ساختاربندی نهادی را ایجاد می کند بيشتر مشهود بوده است. مطالعات 

1. Balasubramanyam 
2. Klein
3. Nicole



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره پنجم
شماره 2
بهار 1392

96

ميان رشته ای غالباً به عنوان تهدیدی عليه فضای نهادی و به مثابه زیرسؤال بردن دوباره تقسيم 
قلمروی دانش تلقی می شود )نيكول، 1388: 41(. برای تحقق اهداف ميان رشته ای خبرگان امر 
ضرورت سازماندهی مجدد فضای نهادی را مطرح کرده اند. متخصصان بر روی دو پيشنهاد زیر 

اتفاق نظر دارند )همان: 42(: 
یا ساختارهای  افقی  ایجاد مراکز ميان رشته ای  از طریق  بين بخشی  اتخاذ رویكرد  الف. 
عمودی نشان دهنده گستره های مختلف رشته های علمی؛ ب. اتخاذ رویكرد محلی زدایی یا بوم 

زدایی با تأسيس مراکز خارج از دانشگاه. 
به رغم تالش های صورت گرفته در ساليان مدید، مطالعات ميان رشته ای جدی ترین مفهوم 
ناشناخته انتقادی، آموزشی و نهادی در فضای نوین دانشگاهی به شمار می آید )رامانيام، 1389: 
12(. به رغم فراز و فرودها، از دهه های نخستين قرن بيستم، به ویژه در دهه های پایانی قرن 
بيستم و دهه نخست قرن 21، کاربرد مفهوم و واژه ميان رشته ای در نهادهای علمی جهان غرب 

به عنوان مهد آموزش عالی پيشتاز، به سرعت در حال رشد و افزایش بوده است. 
در ایران، بنا بر جریان کلی آموزش عالی و نظام دانشگاهی کشور، نمی توان تحول عمده ای 
اغلب  دانشگاهی  نظام  انتظار داشت.  بومی  ميان رشته ای های  فعاليت ها و  در رشد و توسعه 
کشورهای در حال توسعه و جهان اسالم، تقليدی از الگوهای دانشگاهی غرب بوده و تا زمانی 
که مفهوم و ایده ای نظير ایجاد و توسعه رشته های جدید آموزشی یا موضوعات خاص پژوهشی، 
در دانشگاه های معتبر غربی به طور کامل ایجاد و مستقر نشده باشد، انتظار نمی رود آن ایده ها 
و موضوعات در دانشگاه های سایر کشورها محقق و جاری شود )مهدی، 1388(. وضعيت 

رشته های دانشگاهی ميان رشته ای در آموزش عالی ایران از چند منظر قابل بررسی است: 
الف( شروع انقالب فرهنگی پس از پيروزی انقالب اسالمی که در این دوره تالش بر این 
بوده که علوم غربی موجود در دانشگاه های کشور به نحوی با علوم اسالمی با راهكارهایی 
شبيه ایجاد ميان رشته ای ها، ترکيب شده و رشته های علمی جدیدی برای پاسخگویی به نيازهای 
جامعه اسالمی بوجود آید. بررسی ها نشان می دهد که در مجموع چنين ایده ای چندان موفق 
نبوده و دانشگاه ها همچنان به روند گذشته خود )قبل از انقالب اسالمی( ادامه داده اند. البته، 
برخی صاحب نظران نظير )حسن خانی، 1389: 44( متعقدند که دانشگاه امام صادق)ع( در 
سال 1361با شش دانشكده با روش ایجاد رشته ها و علوم ميان رشته ای )تلفيق علوم انسانی غير 

اسالمی با علوم انسانی اسالمی( تأسيس شده و عملكرد مناسبی داشته است. 
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ب( پس از شكل گيری ایده گسترش دانش ميان رشته ای در محافل علمی ایران و پيشنهاد 
و تصویب آن در برنامه چهارم توسعه، طرح تأسيس رشته های ميان رشته ای در وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری )1385( به عنوان یک راهبرد مورد توجه قرار گرفت. در این طرح بر اساس 
خواست وزارت علوم، پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی حدود 229 ميان رشته ای 
طراحی و به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب و ابالغ به دانشگاه ها ارائه کرده است 
)1389(. بررسی ها نشان می دهد علی رغم تالش های مستمر وزارت علوم دانشگاه ها استقبال 
چندانی از این رشته ها نكرده و در عمل، ميان رشته ای های طراحی شده در برنامه های آموزشی 

و درسی دانشگاه ها به کار گرفته نشده است )ابراهيم آبادی، 1390: 42-43(
ج( مرور اجمالی وضعيت ارتباط دانشگاه - صنعت )جامعه( گویای آن است که رابطه 
مناسبی بين این دو نهاد وجود ندارد. ضعف ارتباط دانشگاه - صنعت به زبان ساده به معنای 
ناهمسویی کارکردها و محصوالت دانشگاه با خواسته ها و نيازهای صنعت است. یكی از 
جامعه  و  نيازهای صنعت  و  انتظارات  به  پاسخ  ميان رشته ای ها  توسعه  اصلی  خاستگاه های 
می باشد. از این رو، می توان نتيجه گرفت که رشد و توسعه ميان رشته ای ها در ایران، چندان 

محسوس و قابل اعتنا نمی باشد. 
بنابراین، سه دیدگاه بررسی شده فوق نشان می دهد که وضعيت دانشگاه های کشور در 
فعاليت های آموزشی، پژوهشی و خدماتی مرتبط با ميان رشته ای ها مناسب نبوده و شكل گيری 
ميان رشته ای ها به روال طبيعی )آنچه که در دانشگاه های غربی معمول است( دشوار است. به 
عبارتی، توسعه ميان رشته ای ها در دانشگاه های کشور نيازمند مداخله و اتخاذ تدابير و راهبردهای 
مؤثر است. بنا به همين ضرورت، در این مقاله عوامل و الزامات کليدی به عنوان محرك ها 
و پيشران های رشد و گسترش فعاليت ها و رشته های ميان رشته ای در نظام دانشگاهی کشور 

استخراج و پيشنهاد شده است. 
2- ضرورت ها و منافع 

طي نيم قرن اخير، در زمينه ضرورت ها و منافع مستقيم و با واسطه فعاليت هاي بين رشته اي 
دیدگاه ها و مطالب زیادي مطرح شده است. به عنوان مثال، گيبونز)1994( دو دليل اصلي تمایل 
به انجام پژوهش هاي بين رشته اي را شامل: 1- توليدگر و خالق بودن پژوهش هاي بين رشته اي 
پژوهش هاي  به  نسبت  بين رشته اي  پژوهش هاي  یافته هاي  بودن  کاربردي و عملي تر  و 2- 
درون رشته اي، مي دانند. همچنين، پالمر)1999( معتقد است با توسعه مطالعات بين رشته اي، 
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امكان از بين بردن فاصله و فضاي خالي بين علوم مختلف، فراهم مي شود. مرور و ارائه تمامي 
دیدگاه هاي مطرح در زمينه ضرورت ها و منافع فعاليت هاي بين رشته اي خارج از حوصله و 
هدف این پژوهش مي باشد. از این رو، در این قسمت مهم ترین ضرورت ها و منافع فعاليت هاي 

بين رشته اي در شش عنوان کلي، جمع بندي و تبيين شده است )جدول 1(. 
الف( تنوع، پيچيدگي و جامعيت مسائل و عدم امكان پاسخگویي به آنها با فعاليت هاي تک رشته اي 

طي یک قرن گذشته، با پيشرفت سریع علم و فناوري، شاخه هاي مختلف علم بيش از پيش 
از یكدیگر منفک و تخصصي شده اند. علي رغم منافع و دستاوردهاي فراوان تخصصي شدن 
علوم و رشته ها، ارتباط بين علوم و رشته هاي مختلف علمي کمتر شده است. از سوي دیگر، 
مسائل جامعه و مسائل مرتبط با علم و فناوري پيچيده، متنوع و جامع تر شده و حل این مسائل، 
نيازمند نگرش هاي جامع تري است. فعاليت هاي بين رشته اي مي تواند راهكار مؤثري براي مسأله 
گشایي از مسائل پيچيده و جامع باشد. به عنوان مثال، پدیده گرم شدن زمين، مسأله آلودگيهاي 
محيط زیست، مشكالت ترافيک، حضور در فضا و نظایر آن، مسائل و نيازهاي جوامع امروزی 

است که رشته ها و تخصص هاي سنتي قادر به پاسخگویي به آنها نمي باشند. 
ب( نوآوري فناورانه و کارآفریني علمي 

تاکنون، توليد دانش داراي چهار سبک1 عمده بوده است )مهدی، 1388(. سبک 3 توليد دانش 
توسط ایتزکو ویتز و دیگران، در چارچوب الگوي پيچش سه جانبه دانشگاه- صنعت- دولت، 
طرح شده است )اتزکویتز، و ليدسدورف، 2000(. در این سبک، دانشگاه وظيفه و مأموریت 
سومي را جهت تأمين نيازهاي جامعه مبتني بر دانش تقبل مي کند. این مأموریت، نوآوري 
فناورانه و توسعه اقتصادي است. نظام دانشگاهی با توليد دانش به کارآفریني و فعاليت اقتصادي 
دانش محور می پردازند)سيج و دیگران، 2005(. همچنين، از 1950، دو انقالب بزرگ علمي 
اتفاق افتاده است. انقالب اول در اواخر قرن 19بوده که طي آن دانشگاه ها عالوه بر مأموریت 
آموزشي، مأموریت پژوهشي را نيز پذیرفته اند. انقالب دوم در اواخر قرن20 بوده که طي آن 
دانشگاه ها عالوه بر مأموریت هاي آموزشي و پژوهشي، مأموریت نوآوري فناورانه را نيز متقبل 
شده و کارآفرینی علمی ظهور کرده است.)اتكویتز، 2001( به حدی که کل حوزه های پژوهشی 
بتدریج در جهتی پيش می رود که تابع قوانين بيرون از خود یا دگرآیين باشند )پير بردیو، 
1386(. ادگار مورن معتقدست امروزه علم در قلب جامعه مستقر شده است. علم در عين 

1. Mode
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گسترش تأثير و نفوذ خود بر جامعه، به تعين فنی- بوروکراتيک سازمان صنعتی کار تن می دهد 
)ادگار مورن، 1379(. نكته مهم و اساسي این است که تک رشته هاي تخصصي و سنتي به دليل 
دیدگاه تخصصي محدود و باریک، نمي توانند رسالت نوآوري فناورانه و کارآفریني علمي را 

عهده دار شوند. از این رو، فعاليت هاي بين رشته اي ضرورت و اهميت پيدا مي کند. 
ج( جهش کيفي در آموزش و پژوهش 

فعاليت مداوم و درازمدت در یک حوزه و قلمرو محدود و مشخص علمي تا زماني کارا و 
اثربخش است که مباني، ابزارها، فنون و روش هاي آن قلمرو داراي ابهام و موارد ناشناخته 
با آموزش و پژوهش در این قلمروها دانش تخصصي عميق تر شده و روز  فراواني باشد. 
به روز بر کيفيت یافته ها افزوده مي شود. این کيفيت تا زماني داراي مطلوبيت است که هنوز 
موارد جدیدي قابل دستيابي بوده و به نيازهاي نویني پاسخگو باشد. با تجربه طوالني مدت 
نظام دانشگاهي در اغلب رشته هاي تخصصي سنتي، برخي از مهم ترین نيازها و خواسته ها در 
این حوزه ها پاسخ داده شده است. براي ایجاد تحرك و پویایي در علوم مي توان سطح نيازها 
را توسعه داد. یكي از عوامل اصلي و زیربنایي توليد و ارتقاي سطح نيازها در قلمرو علم و 

فناوري، طراحي و اجراي فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي بين رشته اي است )شكل1(. 

 

 سطحنياز
 پاسخبهنياز

 نقطهجهشكيفي

 سطحنيازجديد
 ترقيوارتقاء

- نياز جدید و نقطه جهش کيفي1شكل  

د( رویكرد سيستمي به فعاليت هاي علمي 

یک سيستم مجموعه ای از اجزاء و عناصر به هم پيوسته شامل درونداد، فرایند و برونداد است 
که برای تحقق هدف معينی استقرار می یابد. عناصر سيستم باید در تماس و مواجهه با محيط 
بيرونی چنان در تعامل باشند که دروندادها پس از سپری شدن فرایند تغيير و انجام تبدیل های 

الزم، منجر به برونداد مطلوب شود )شكل2(.
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:درونداد

منابعمالي،
انساني،
فيزيكي
 و...

 
:فرایند

پژوهش،
آموزش،
پشتيباني
 و...

 
:محصول
گزارش،

خدماتعلمي،
مقاله
 و...

 
:پيامد

فناوري،
كارآفريني،
حلمسأله

 و...

- عناصر نظام علمي 2شكل  

 

(كنترل،نظارت،ارزيابي،اصالح)بازخورد مقتضي  

نظام علمي به عنوان یک نظام فرعی از نظام فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و نوآوری باید 
دارای دروندادهای و فرایندهای مناسب و کارآمد، محصوالت و بروندادهای مفيد و مناسب 
و پيامدهای اثربخش و قابل اتكاء براي خود و سایر نظام هاي جامعه باشد. طراحي و انجام 
فعاليت هاي بين رشته اي به منزله اعمال و بكارگيري رویكرد سيستمي در فعاليت هاي علمي و 

حل مسائل جامعه و سایر نظام هاي مرتبط مي باشد. 
مفهوم بين رشته اي این ذهنيت را تقویت مي کند که کل، بيش از مجموع اجزا بوده )مورن، 

1379( و با انجام فعاليت هاي ميان رشته اي نتيجه باالتري براي علم و جامعه بدست مي آید. 
هـ( مسأله یابي و پوشش فضاهاي خالي و بي صاحب بين علوم و رشته ها 

اغلب رشته هاي علمي و تخصصي به صورت واحدهاي سلسله مراتبي بنام الگوي دودکشي 
یا سيلویي، گسترش یافته اند که براي یاران آموزشي و پژوهشي )استاد، دانشجو و محقق( 
محدودکننده مي باشند)بوچبيندر و دیگران، 2005(. یكي از مهم ترین و اساسي  ترین زمينه هایي 
که در قرن بيستم منشأ توليد علم شده توجه به این منظر از علم است که هر رشته علمي با 
به خدمت گرفتن سایر رشته ها به فضاي قدرتمندي دست مي یابد که عالوه بر پاسخگویي 
به بسياري از معماهاي موجود، دریچه اي نو بر روي معماهاي جدید باز مي کند. این امر به 
معناي مسأله یابي و توليد مسائل و معماهاي نوین و تالش براي حل مسائل موجود و معماهاي 
جدید با نگرش و ابزارهاي بين رشته اي است. همچنين، با توجه به تمایز و مرزهاي شاخه هاي 
علمي، معموالً بين علوم و رشته ها فاصله و فضاي خالي وجود دارد. با توسعه فعاليت هاي 
ميان رشته اي، امكان و زمينه حذف یا کاهش فاصله و فضاي خالي و بي صاحب بين علوم و 

رشته ها فراهم مي شود)پالمر، 1999(. 
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و( غني سازي وظایف آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها، استادان، پژوهش گران و دانشجویان 

در علوم مدیریت، یكي از روش هاي ارتقاي بهره وري منابع انساني، غني سازي وظایف است. 
دانشگاه ها، استادان، محققان و دانشجویان به مرور زمان و با کسب دانش و تجربه در یک مسير 
رشته اي به طور نسبي دچار تكرار شده و با ادامه و استمرار فعاليت هاي عادي و یكنواخت، 
نسبت به دستاوردهاي جدید، بي انگيزه مي شوند. طراحي و توسعه فعاليت هاي بين رشته اي 
موجب غناي وظایف آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها، استادان، محققان و دانشجویان، شده و 

انگيزه و بهره وري آنها را افزایش مي دهد.

جدول1- ضرورت ها و منافع فعاليت ها و رشته های بين رشته اي

ضرورت ها و منافعرديف
تنوع، پيچيدگي و جامعيت مسائل و عدم امكان پاسخگویي به آنها با فعاليت هاي تک رشته اي 1
نوآوري فناورانه و کارآفریني علمي 2
جهش کيفي در پژوهش و آموزش 3
رویكرد سيستمي به فعاليت هاي علمي 4
مسأله یابي و پوشش فضاهاي خالي و بي صاحب بين علوم و رشته ها 5
غني سازي وظایف آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها، استادان، پژوهش گران و دانشجویان 6

3- مفاهيم اساسی 

تعاریف مختلف و متعددي براي فعاليت هاي ميان رشته اي وجود دارد. در یک نگاه کلي، فعاليت 
ميان رشته اي عبارتست از انتقال روش ها، بينش ها، ابزارها و فنون از یک یا چند رشته به رشته اي 
دیگر و ایجاد یک رشته جدید با اهداف معين و منابع مشترك با سایر رشته ها و حوزه ها. تلفيق 
دانش، روش و تجارب دو یا چند حوزه علمي و تخصصي براي شناخت و حل یک مسأله و 
معضل چند وجهي نيز به عنوان بين رشته اي تعریف شده است )آراسته، 1388(. در فعاليت هاي 
ميان رشته اي متخصصان دو یا چند رشته و تخصص علمي در ارتباط با شناخت و تحليل یک 
پدیده، موضوع و یا مسأله واقعي پيچيده، تعامل و همكاري مي کنند. از این رو، فعاليت هاي 
علمي ميان رشته اي موقعي معنا پيدا مي کند که هدف شناخت و فهم علمي و دقيق یک پدیده و 
یا مسأله پيچيده یا ناشناخته اي و کمتر شناخته شده اي باشد که خارج از ظرفيت و دانش یک 

رشته یا تخصص است )خورسندي، 1388(. 
یا  براي مواجهه رشته هاي مختلف  ميان رشته اي، راهكار جدیدي  فعاليت هاي  در واقع، 
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راه اندازي یک رشته جدید بر پایه سنت هاي گذشته نمي باشد. هر رشته بين رشته اي، رشته 
نویني است که هيچ یک از رشته هاي سنتي مبدأ مالک آن محسوب نمي شوند و مداخله اي 
در آن ندارند. البته، این امر به معناي عدم ارتباط یا بي اهميتي رشته هاي سنتي نبوده و ذره اي 
از اهميت و ضرورت این رشته ها کم نمي کند. بلكه، این امر نشان دهنده نگرش و شيوه تولد 
و توسعه رشته هاي ميان رشته اي و گسترش فعاليت هاي ميان رشته اي بر اساس اصل گسست 

رشته اي و عدم نفوذ رشته هاي سنتي مبدأ در قلمرو رشته هاي ميان رشته اي است. 
یادگيري و آموزش هاي بين رشته اي مبتني بر آموزش مجموعه اي از مهارتها است که بر هنر 
ایجاد ارتباط بين موضوعي، قضاوت هاي متفكرانه و کنش حساب شده تأکيد مي کند. از این رو، 
آموزش هاي بين رشته اي، زمينه ها و بسترهاي استفاده بهينه از دانش را فراهم مي کند. هدف از 
آموزش هاي بين رشته اي، ایجاد ارتباط یادگيري با دنياي فرادانشگاهي است )آراسته، 1388(. در 
زمينه آموزش هاي بين رشته اي و این گونه رشته ها دیدگاه هاي گوناگوني وجود دارد که برخي 

از مهم ترین این نگرش ها به شرح زیر است: 
روتن1 و همكاران)2006(: آموزش هاي بين رشته اي، روشي براي طراحي برنامه درسي و 
آموزش است که در آن، استاد یا گروه علمي، اصول علمي، داده ها، اطالعات، مهارتها، فنون، 
بينش ها، مفاهيم و یا تئوریها را از حداقل دو رشته، تعيين، ارزیابي، تلفيق و ترکيب مي کند. 
رپكو2)2005(: رشته هاي بين رشته اي فرایندي براي پاسخ به یک پرسش، حل یک مسأله و 
یا پرداختن به موضوعي است که به دليل پيچيدگي و یا گستردگي نمي توان با یک رشته 
تخصصي سنتي آن را مطالعه و تحليل کرد. منسيال3)2005(: رشته هاي بين رشته اي ترکيب 
دانش و شيوه هاي تفكر مبتني بر حداقل دو رشته تخصصي به منظور ارتقاي شناخت است. 
نيوول4)2007(: رشته هاي بين رشته اي روشي براي حل مسأله، طرح یک موضوع، پاسخ به یک 

پرسش، تبيين یک پدیده و توليد یک محصول است.
در مجموع، رشته ها و فعاليت هاي بين رشته اي، سيستمي براي حل مسائل پيچيده است که 
دستاورد آن باید با روش سنتي مقایسه رویكردهاي مختلف رشته هاي تخصصي سنتي متفاوت 
باشد. رویكرد بين رشته اي از روش هاي سنتي تطبيقي، تلفيقي و اکتشافي فراتر مي رود و آموزش گران 

و پژوهش گران را براي تعامل با جهان در حال تحول و رقابتي، آماده و توانمند مي کند. 

1. Rhoten
2. Repko
3. Mansilla
4. Newell 
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داده ها،  ترکيب  هدف  با  بين رشته اي  پژوهش هاي  بين رشته اي،  آموزش هاي  موازات  به 
اطالعات، ابزارها، مهارتها، مفاهيم و تئوریهاي اخذ شده از حداقل دو رشته تخصصي، مورد 
توجه محافل علمي و دانشگاهي است. این نوع پژوهش ها براي حل مسائلي به کار گرفته مي شود 
که در آنها دستيابي به شناخت، فراتر از ميدان فعاليت هر یک از رشته هاي تخصصي سنتي 
است. پژوهش هاي بين رشته اي در روش و تمرکز، کثرت گرا هستند و با انگيزه هاي مختلف 
اجرا مي شوند )آراسته، 1388(. امروزه، تفكرات بين رشته اي به سرعت به روش سازنده براي 
اجراي پژوهش تبدیل شده اند که دالیل اصلي آن پيچيدگي طبيعت و عالقه مندي پژوهش گران 
براي حل مسائل و ارائه پاسخهایي است که معموالً در چارچوب و حيطه یک تخصص و رشته 
علمي، نمي گنجد )خورسندي، 1388(. بنابراین، براي حل مسائل پيچيده و توسعه پاسخ براي 
پرسشهاي چندوجهي، پژوهش هاي بين رشته اي به یک ضرورت واقعي در دنياي علم، دانش و 
فناوري، تبدیل شده اند. در واقع، پاسخ به نيازهاي نوین جامعه بشري و حل مسائل امروزي، با 
روش ها و ابزارهاي سنتي و دیروزي، امكان پذیر نبوده و یا به سختی و با نااطميناني هاي فراوان، 

ممكن است. 
4- انواع رویكردها 

در معرفي و تبيين فعاليت ها و رشته های ميان )بين( رشته اي، رویكردها و تقسيمات مختلفي 
رویكردها  گوناگوني  دليل  به  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  پژوهش گران  و  علما  توسط 
و گونه هاي فعاليت ها و رشته های بين رشته اي و تأثير این تنوع در تعریف و برداشت از 
فعاليت ها و رشته های ميان رشته اي، در این قسمت مهم ترین رویكردهاي بين رشته اي معرفي 
شده است. در واقع، رویكردهاي بين رشته اي1 مبين نسبت و نحوه ارتباط و تعامل ميان دانش، 
مفاهيم، ابزارها، روش ها، فنون، تجربه هاي گوناگون از رشته هاي مختلف درباره یک مسأله یا 
موضوع مي باشد. این رویكردها نوع مشارکت و سبک هاي مواجهه با مسائل پيچيده و چند 
وجهي را به کنش گران و مداخله کنندگان فعاليت ها و رشته های بين رشته اي نشان مي دهند. 
مهم ترین رویكردهاي بين رشته اي شامل چندرشته اي، جمع رشته اي، ميان رشته اي، بين رشته اي، 

و فرارشته اي است (Stein, 2007) )جدول 2(. 

1. Interdisciplinary Approaches 
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(Stein, 2007) جدول 2 – انواع رويكردهاي ميان / بين رشته اي

تعريفرويكردرديف

چندرشته اي1
یک رویكرد تلفيقي یا غيرتلفيقي ميان رشته هاست که هر رشته در آن نقش 

و موقعيت مستقلي دارد و همواره هویتهاي شناختي و روش رشته اي 
خود را حفظ مي کند 

جمع رشته اي2
گفتگو، تعامل و همكاري ميان نظریه ها، تخصص ها، ابزارها، شيوه ها و 

تجربه هاي متعدد از حوزه هاي مختلف علمي به منظور بررسي، شناسایي و 
حل مسأله مبتالبه اي که اجتماع وسيعي را در بر مي گيرد 

بررسي و مطالعه یک پدیده یا موضوع و مسأله علمي مرتبط با یک رشته ميان رشته اي3
خاص با استفاده از مباني، مهارتها، تجربه ها و روش هاي رشته دیگر، مي باشد 

بين رشته اي4

متخصصان رشته ها و حوزه هاي مختلف دانش به طور هدفمند به مرزهاي 
معرفتي و روشي یكدیگر وارد مي شوند تا با توجه به ضرورت ها و 

نيازهاي جدید به توسعه حوزه هاي شناختي جدید، ایجاد ساختارهاي 
علمي نوین و شيوه ها و ابزارهاي شناخت و فهم مسائل، دست یابند 

همگرایي چشم اندازها و رویكردهاي علمي، فلسفي و شناختي به منظور فرارشته اي5
دستيابي به شناخت حقيقت، طبيعت و معرفت 

الف( رویكرد چندرشته اي 
سابقه فعاليت ها و رشته های چندرشته اي1 به بيش از نيم قرن مي رسد که با توسعه فعاليت هاي 
آموزشي، گفتمان چندرشته اي در نهادها و ساختارهاي علمي و اجتماعي، اعتبار خاصي یافته 
است. چندرشته اي یک رویكرد تلفيقي یا غيرتلفيقي ميان رشته ها است که هر رشته در آن نقش و 
موقعيت مستقلي دارد و همواره هویتهاي شناختي و روش رشته اي خود را حفظ مي کند. با این 
حال، فعاليت ها و نتایج کار به مسأله و موضوعي معطوف است که رشته هاي دیگر در حال مطالعه 
هستند. از این رو، فعاليت هاي چندرشته اي مي تواند به طور مستقل یا در کنار هم و تلفيقي انجام 
شود)آوگسبرگ، 2005(. اگر در یک دوره آموزشي یا در یک طرح پژوهشي، منظرهاي نظري و 
روشي چند رشته براي فهم و حل یک مسأله تلفيق شوند بدون اینكه هيچ یک از رشته ها استقالل 

روشي و نظري خود را از دست بدهند آن دوره یا طرح، چندرشته اي است)کولينز، 2002(.
برخي صاحب نظران، چندرشته اي را فرایندي تلفيقي با هدف توسعه دانش و روش هاي 
موجود مي دانند. به عنوان مثال، کالین معتقد است چندرشته اي فرایندي است که در آن، با کنار 
هم نهاده شدن ابعاد و گروه هاي مختلف دانش و روش هاي رشته اي، اطالعات و روش هاي 
موجود توسعه مي یابد)کالین، 2002(. بنابراین، در فرایند فعاليت هاي چندرشته اي، دانش ها و 
1. Multidisciplinary 
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برنامه ها الزاما با هم ترکيب نمي شوند بلكه هر یک مسير خود را طي مي کند ولي نهایتا یافته ها 
و شناخت ها در یک فضاي جمعي ترکيب، تلفيق و اعالم مي شوند)استمبر، 1998(.

ب( رویكرد جمع رشته اي )اجتماع رشته اي(

ميان نظریه ها،  همكاري  و  تعامل  گفتگو،  از  عبارتند  جمع رشته اي1  یا  اجتماع  فعاليت هاي 
به منظور  علمي  مختلف  حوزه هاي  از  متعدد  تجربه هاي  و  شيوه ها  ابزارها،  تخصص ها، 
بررسي، شناسایي و حل مسأله مبتالبه اي که اجتماع وسيعي را در بر مي گيرد. فعاليت هاي 
جمع رشته اي عمدتا پژوهشي و مطالعاتي بوده و بر مسائل و موضوعات اجتماعي و کالن 
متمرکز هستند. این فعاليت ها معموالً در دو دسته اصلي تقسيم بندي مي شوند: 1- فعاليت هاي 
جمع رشته اي با هدف شناخت و حل مسائل عمومي مهم و گسترده نظير گرمایش زمين و 
برنامه هاي آموزش عمومي)ابلولئا و دیگران، 2007(؛ 2- فعاليت هاي جمع رشته اي داراي جنبه 
سياست گذاري و برنامه ریزي اجتماعي نظر آمایش سرزمين)چناسيا و ماریكا، 2002(. به طور 
معمول، فعاليت هاي جمع رشته اي از سوي نهادها و مؤسسات دولتي، شبه دولتي و خصوصي 
پيگيري مي شوند که دانشگاه ها و مراکز علمي نيز یكي از این نهادهاي مؤثر و ذي سهم است. 

ج( رویكرد ميان رشته اي 

در  که  است  بين رشته اي  رویكردهاي  مهم ترین  از  یكي  ميان رشته اي2  رشته هاي  و  فعاليت ها 
برنامه ریزیهاي آموزشي و پژوهشی نظام دانشگاهي براي توسعه ساختارهاي رشته اي کاربرد دارد. 
فعاليت و رشته بين رشته اي، بررسي و مطالعه یک پدیده یا موضوع و مسأله علمي مرتبط با یک 
رشته خاص با استفاده از مباني، مهارتها، تجربه ها و روش هاي رشته دیگر، مي باشد. به عبارتي، 
فعاليت ميان رشته اي یک رشته را از منظر روشي یک رشته دیگر نظير رشته فيزیک موسيقي، 
مورد مطالعه قرار مي دهد)سایپل، 2005(. نيوول و گرین)1982( ميان رشته اي را فعاليت و فرایندي 
مي دانند که یک رشته، نقش محوري مبنایي و زمينه اي و رشته دیگر، نقش ابزاري و روشي دارد. 

سياست ها و فعاليت هاي ميان رشته اي عمدتا دغدغه هاي علمي و آموزشي دارند و منجر به 
ایجاد و توسعه ساختارهاي جدید رشته و دانش در نظام دانشگاهي موجود مي شوند. از این رو، 
یكي از مزیت ها و خصوصيات فعاليت هاي ميان رشته اي، ظرفيت خودتلفيقي است. در این ساختار 
بدون اینكه طرح تلفيقي ترسيم شود دوره )برنامه( مورد نظر به طور تلفيقي اجرا مي شود)دیویس و 

مارتين، 2007(.
1. Pluridisciplinary 
2. Crossdisciplinary 
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د( رویكرد بين رشته اي 

آن،  در  که  است  بين رشته اي  فعاليت هاي  رویكردهاي  مهم ترین  از  دیگر  یكي  بين رشته اي1 
متخصصان رشته ها و حوزه هاي مختلف دانش به طور هدفمند به مرزهاي معرفتي و روشي 
یكدیگر وارد مي شوند تا با توجه به ضرورت ها و نيازهاي جدید به توسعه حوزه هاي شناختي 
جدید، ایجاد ساختارهاي علمي نوین و شيوه ها و ابزارهاي شناخت و فهم مسائل، دست یابند. 
در همكاري بين رشته اي، پژوهش گران فعاليت هاي خود را با یكدیگر هماهنگ و از طریق ابزارها 
و جداکننده هایي که آنها را از یكدیگر جدا مي کند با همدیگر تعامل مي کنند )خورسندي، 1388(. 
فعاليت هاي بين رشته اي در سه سطح اصلي انجام مي شود: 1- سطح نظري2، به منظور ایجاد 
یک دانش شناختي نوین. نظریه پيچيدگي و نظریه آشوب دو نمونه از سطح نظري فعاليت هاي 
بين رشته اي هستند. 2- سطح دانشگاهي3، در این سطح، نظریه ها، ساختارها و رشته هاي آموزشي 
و پژوهشي تأسيس یا حذف مي شوند. در بين رشته اي، رشته ها و قلمروهاي جدید بين رشته اي از 
ادغام و تلفيق شكلي یا محتوایي دو یا چند رشته سنتي شكل نمي گيرند، بلكه محصول پژوهش، 
آزمایش و تجربه هاي جدیدي هستند که طي سالها همكاري بين رشته اي شكل مي گيرند. خروجي 
یک فعاليت بين رشته اي علمي و دانشگاهي ممكن است منجر به ایجاد رشته یا رشته هاي جدید 
یا حذف رشته یا رشته هاي موجود، شود. 3- سطح کاربردي، در این سطح، از همكاري و تعامل 
دو یا چند رشته و تخصص، محصوالت و روش هاي جدیدي براي حل مسائل و نيازهاي 
موجود، حاصل مي شود. توليد روش هاي درماني جدید سرطان با استفاده از روش هاي فيزیک 

هسته اي در پژوهش هاي داروسازي، یک نوع فعاليت بين رشته اي کاربردي است. 
به اقتباس از اشتين)2007( فعاليت هاي ميان رشته اي و بين رشته اي به شرح شكل 3 قابل 

نمایش است. 
 هـ( رویكرد فرارشته اي 

در بيانيه نخستين کنگره بين المللي فرارشته اي4 قيد شده است که »فرارشته اي فرایند اختالط 
چند رشته نيست بلكه مرزهاي موجود ميان رشته ها را از بين مي برد تا از طریق گفتگو ميان 
 آنها بهترین نتيجه که همان خلق دانش نو است، حاصل شود«. فعاليت فرارشته اي عبارت 

1. Interdisciplinary
2. Theory 
3. Academic
4. Transdisciplinary 
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است از همگرایي چشم اندازها و رویكردهاي علمي، فلسفي و شناختي به منظور دستيابي به 
شناخت حقيقت، طبيعت و معرفت. فعاليت هاي فرارشته اي نه تنها مرزها و قلمروهاي دانش و 
روش هاي رشته هاي دانشگاهي و علمي را مي پيماید بلكه دانش ها، تجربه ها و روش هاي وراي 

مرزهاي رشته ها و تخصص هاي مرسوم علمي را جستجو مي کند. 
از نظر نيكولسكو)2002( فعاليت هاي فرارشته اي راهي بسوي خودشناسي، اتحاد دانش و 
خلق هنر نو براي حيات در دنياي پيچيده و آشوبناك است. ریجر )خورسندي، 1388( معتقد 
از دو منظر قابل تحليل است: 1- پژوهش. فعاليت هاي  است ماهيت و شرایط فرارشته اي 
فرارشته اي پژوهشي مرزهاي علمي را مي شكند و از همه منابع علمي و غيرعلمي استفاده مي کند، 
2- آموزش. فعاليت هاي فرارشته اي آموزشي در صدد ارائه شكل نویني از یادگيري و مسأله 
گشایي است که با همكاري و مشارکت بخش هاي زیادي از جامعه دانشگاهي و سایرین، حادث 
مي شود. با اقتباس از اشتاین)2007( فعاليت هاي فرارشته اي به شرح شكل 4 نشان داده مي شود. 

یافته ها 
با توجه به هدف تحقيق و بر اساس تحليل کيفی یافته های سایر پژوهش ها و پيمایش، نتایج 
این پژوهش در دو عنوان کلی شامل عوامل ضروری و الزامات کليدی برای شكل گيری، توسعه 
و گسترش فعاليت ها و رشته های ميان رشته ای در دانشگاه های کشور تنظيم و ارائه شده است. 

1- عوامل ضروری1 

مطابق بررسی ها و تحليلهای انجام شده در فرایند تحقيق، عوامل متعددي در شكل گيري، تداوم 
و موفقيت فعاليت ها و رشته های بين رشته اي در آموزش عالی دخالت دارند. با اقتباس از پورتر 
و دیگران)2006(، مهم ترین عوامل موفقيت فعاليت ها و رشته های ميان رشته ای در آموزش عالی 

به شرح زیر استخراج و معرفی شده است )جدول 3(: 
یک- منابع مالي مناسب و مؤثر

به دليل روال شدن فعاليت هاي رشته اي در نظام علمي و نامقيد بودن رویكرد ميان رشته اي به 
نظام رشته اي، یكي از عوامل اصلي موفقيت فعاليت ها و رشته های بين رشته اي، تأمين و تخصيص 
منابع مالي مكفي به فعاليت ها و رشته های بين رشته اي است. بين گسترش ميان رشته اي ها و 

تأمين و تخصيص بهينه منابع مالي، ارتباط قوي وجود دارد. 

1. Necessary Factors 
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دو- آمادگي و حمایت نهادي
حمایت نهادي و رسميت دادن به فعاليت ها و رشته هاي بين رشته اي نظير طراحي و اجراي 
رویه هاي مناسب پاداش دهي و تشویق، یكي از عوامل کليدي گسترش ميان رشته اي هاست. 
به  امتيازدهي  فرایند  و  پژوهش گران  و  استادان  ارتقاء  و  ترفيع  آیين نامه هاي  اساس،  این  بر 

دانشجویان مي تواند یكي از محورهاي موفقيت فعاليت هاي ميان / بين رشته اي باشد. 
سه- ساختار و کارکرد گروه مجري

موفقيت در طراحي و انجام فعاليت ها و رشته های ميان رشته اي وابستگي شدیدي به گروه 
مجري دارد. بنابراین، اندازه گروه، ميزان اقتدار، شيوه و ساختار ارتباطات درون و برون گروهي 

و رهبري از جمله مهم ترین اجزاي گروه براي موفقيت در گسترش ميان رشته اي هاست. 
چهار- جهت گيري حرفه اي )حرفه اي گري( 

بر اساس تجارب طوالني، در نظام رشته اي روال ها و قواعد حرفه اي به صورت مناسب و 
مؤثري طراحي و پياده سازي شده است. بنابراین، همين روال ها و قواعد حرفه اي نظير ارزیابي، 
رتبه بندي، پاداش دهي و نظایر آنها در بين پژوهش گران، استادان، دانشجویان، گروه هاي علمي 

و دانشگاه ها برای ميان رشته ای ها نيز باید طراحي و جاري شود. 
پنج- مسأله گشایي و پاسخ دهي به نيازها

حل مسأله، عامل مهمي براي توجيه گسترش فعاليت ها و رشته هاي ميان/ بين رشته اي است. 
از این رو، ميزان فوریت یک مسأله، فناوری هاي مورد نياز و نحوه استمرار مسأله و پاسخ به آن، 
مي تواند از اجزاي کليدي یک مسأله و حل آن از طریق توسعه فعاليت ها و رشته هاي بين رشته اي 
باشد. فعاليت و رشته ميان رشته اي بدون توجه به مسأله گشایي، چندان مورد اقبال نظام علمي 

نمي باشد. 
شش- معرفت شناسي و اشراف عميق به قواعد و نگرش ها

معرفت شناسي به معناي شناخت پارادایم ها، اهداف، سطح دانش، یكپارچگي و نظایر آنها 
یكي دیگر از عوامل اصلي موفقيت فعاليت ها و رشته های ميان رشته اي دانشگاهی باالخص در 
پژوهش هاي ميان رشته اي است. بي تردید هر گونه فعاليت ميان رشته اي بدون معرفت شناسي و 

اشراف به قواعد و نگرش هاي مسلط در جامعه علمي، امكان پذیر نمي باشد. 
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جدول3 – عوامل ضروری برای شكل گيری و توسعه ميان رشته اي ها

عوامل ضروری رديف 
منابع مالي مناسب و مؤثر1
آمادگي و حمایت نهادي 2
ساختار و کارکرد گروه مجري3
جهت گيري حرفه اي 4
مسأله گشایي و پاسخ دهي به نيازها5
معرفت شناسي و اشراف عميق به قواعد و نگرش ها6

این  یافته های کلی و عمومی  بندی  این مطالعه، جمع  عوامل ضروری توصيه شده در 
پژوهش در نظام آموزش عالی )مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری( است. در عمل، 
برای هر مرکز / دانشگاه می توان با مطالعات دقيق تر، عوامل ضروری خاصی را را هماهنگ با 

نيازهای مرکز / دانشگاه مورد نظر، شناسایی و ارائه کرد. 
2- الزامات کليدی1 

با تحليل و جمع بندی یافته های سایر تحقيقات و پيمایش و با استناد به عوامل مورد نياز برای 
شكل گيری و موفقيت فعاليت ها و رشته های ميان رشته اي )جدول 3( مهمترین الزامات کليدی 
برای شكل گيری و توسعه فعاليت ها و رشته هاي ميان رشته اي در دانشگاه ها و آموزش عالی 

به شرح زیر شناسایی و ارائه شده است )جدول 4(: 
1- آسيب شناسي و رفع موانع و محدودیت هاي فعاليت هاي پژوهشي ميان رشته اي

این آسيب شناسي و عارضه یابي مي تواند در هر دانشگاه به صورت بومي انجام شود و با شناسایي 
و رفع موانع و محدودیت هاي موجود، فعاليت هاي پژوهشي ميان رشته اي گسترش یابد. 

2- توسعه و بهسازي استادان گروه هاي علمي با نگرش ميان رشته اي و حمایت از آنها براي 
توسعه فردي و ایجاد باور براي طراحي و انجام وظایف و فعاليت هاي ميان رشته اي 

اعضاي هيأت علمي گروه ها یكي از عوامل ایجاد کننده و پيش برنده فعاليت ها و رشته های 
ميان رشته اي هستند. بنابراین، توسعه، بهسازي و ایجاد اعتماد و باور در اعضاي هيأت علمي 
مي تواند نقطه اتكاء مناسبي براي آغاز و توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي بين رشته اي 
باشد. همچنين، امتيازدهي مضاعف به پژوهش هاي بين رشته اي به دالیل دشواري و پيچيدگي 
این فعاليت ها نسبت به فعاليت هاي رشته اي، از زمينه هاي ترویج فعاليت هاي ميان / بين رشته اي 

و گسترش رشته های بين رشته ای باید مد نظر باشد. 
1. Key Requirements 
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3- ارائه تسهيالت و منابع مالي مورد نياز براي طراحي و راه اندازي فعاليت ها، رشته ها و 
برنامه هاي مشترك بين گروه ها، دانشكده ها، دانشگاه ها، دولت و صنعت در راستای گسترش 

فعاليت ها و رشته های ميان رشته ای
دانشكده ها،  گروه ها،  بين  رشته ای  بين  مشترك  برنامه هاي  و  رشته ها  فعاليت ها،  توسعه 
دانشگاه ها، دولت و صنعت، یكي از طليعه هاي اصلي شروع و تداوم فعاليت ها و رشته های 
ميان رشته اي است. این گونه فعاليت ها و برنامه ها باید تسهيل شود و منابع مالي مورد نياز در 

اختيار این نوع فعاليت ها قرار گيرد. 
4- حمایت مادي و معنوي از طراحي و اجراي فعاليت ها و رشته هاي ميان رشته اي و 

دستاوردهای آنها
عالوه بر فعاليت هاي غيرمستقيم و تسهيل کننده فعاليت هاي ميان رشته اي، باید از فعاليت هاي 
مستقيم بين رشته اي نظير طراحي و راه اندازي یک رشته بين رشته اي یا تعریف و انجام یک 
پروژه پژوهشي بين رشته اي، در ابعاد مادي و معنوي بسته به نوع نياز، پشتيباني و حمایت شود. 
5- طراحی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه و گسترش فعاليت ها و رشته های ميان رشته ای 

در دانشگاه ها در افق کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت
داشتن برنامه راهبردي مناسب و زمان بندي شده، یكي از الزامات کليدي براي توسعه و 
گسترش فعاليت ها و رشته های ميان رشته اي در نظام دانشگاهي است. از این رو، الزم است 
دانشگاه هایي که ادعاي عالقه مندي براي گسترش فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي بين رشته اي 

دارند این عالقه را با برنامه ریزي راهبردي در افق زماني مناسب، تثبيت و عملياتي نمایند. 
6- تأسيس حداقل یک دانشكده ميان رشته اي در دانشگاه هاي معتبر 

ایجاد یک دانشكده ميان/ بين رشته اي در دانشگاه هاي معتبر موجب مي شود که به صورت 
رسمي و علمي نيازسنجي براي توسعه فعاليت ها و رشته های بين رشته اي به طور متمرکز انجام 
شود. همچنين، سازوکارها، زمينه ها و ساختارهاي الزم براي توسعه فعاليت ها و رشته های 

ميان رشته اي، ایجاد و مستقر شود. 
7- بازنگري و بازتعریف مأموریت هاي گروه هاي علمي، دانشكده ها و دانشگاه ها بر پایه 

الزامات فعاليت ها و رشته هاي ميان رشته اي 
در  بازنگري  ميان رشته اي،  رشته های  و  فعاليت ها  در  مسأله  حل  محوریت  به  توجه  با 
مأموریت ها باید با در نظر گرفتن نيازهاي ملي و منطقه اي و مسائل اصلي شهرها، استانها و 

کشور و تأمين انتظارات تمامي ذي نفعان آموزش عالي باشد. 
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8- بازنگري و بازتعریف ساختارهاي علمي و اداري گروه ها، دانشكده ها و دانشگاه ها با 
محوریت حمایت از همكاري، مشارکت و تعامل 

فعاليت هاي ميان رشته اي در ابعاد آموزشي و پژوهشي یكي از ابعاد نوآوري در آموزش 
در  موجود  اداري  و  علمي  ساختارهاي  نوآوري،  این  اساس  بر  دارد  است. ضرورت  عالي 
گروه ها، دانشكده ها و دانشگاه ها به منظور توسعه، تقویت و تشویق همكاري، مشارکت و تعامل 
دو وجهي و چند وجهي در راستای توسعه و گسترش فعاليت ها و رشته های بين رشته ای، 
بازنگري و بهبود یابد. با ساختارهاي موجود، گسترش فعاليت هاي و رشته های ميان رشته اي 

به سختی امكان پذیر است )ابراهيم آبادی، 1390: 41-68(. 
فعاليت ها و رشته های  با  مرتبط  کارگاه ها و همایش هاي دوره اي  انجمن ها،  توسعه   -9
ميان رشته اي کارگاه هاي آموزشي، انجمن هاي علمي و همایش هاي دوره اي یكي از راهكارهاي 
زیربنایي و ترویجي براي گسترش فعاليت هاي علمي ميان / بين رشته اي است. باید با توسعه 
انجمن هاي علمي بين رشته اي و برگزاري منظم همایش ها و کارگاه هاي مرتبط با فعاليت هاي 
بين رشته اي، فعاليت ها و رشته های بين رشته اي را ترویج و اطالع رساني کرد، دستاوردهاي آن 

را ارائه نمود و تبادل دانش در زمينه فعاليت ها و رشته های بين رشته اي را افزایش داد. 
10- افزایش تعامالت بين المللي و استفاده از تجارب سایر دانشگاه هاي برتر دنيا

بي تردید تجربه دانشگاه هاي برتر جهان در حوزه فعاليت ها و رشته های ميان رشته اي از 
تجربه نظام دانشگاهي ایران بسيار زیاد و قابل اعتناست. از این رو، الزم است دانشگاه ها و مراکز 
علمي کشور تعامالت خود را در زمينه فعاليت ها و رشته های بين رشته اي با دانشگاه ها و محافل 
علمي معتبر دنيا گسترش دهند و از دستاوردهاي شكلي و محتوایي آنها با بومي سازي هاي 

مورد نياز، بهره گيرند. 
11- تحول در نظام آموزشي دانشگاه ها و تغيير جهت از الگوي خطي دانشجومحور به 

الگوي چند وجهي کاربرمحور، پژوهش محور و بازارمحور 
اهداف اصلي فعاليت ها و رشته های ميان رشته اي، مسأله گشایي و توسعه دانش کاربردي 
براي حل مسائل مبتالبه جامعه است. از این رو، تحول در نظام آموزشي و فرایند یاددهي- 
یادگيري و توجه به نيازهاي بازار )صنعت، دولت و جامعه( و محوریت دادن به فعاليت هاي 
فعاليت ها و  توسعه و گسترش  زمينه شكل گيري و  راهكاري است که مي تواند  پژوهشي، 

رشته های ميان رشته اي را در درازمدت فراهم سازد. 
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12- اصالح روش هاي تدریس و ارتقاي کيفيت ارائه دروس ميان رشته اي 
روش تدریس و نحوه ارائه دروس یكي از مهم ترین مؤلفه هاي آموزش هاي ميان رشته اي 
است. روش تدریس در آموزش هاي بين رشته اي به قدري مهم و جدي است که حتي مي توان 
یک درس تک رشته اي را با یک روش تدریس جدید و کيفي به صورت درس بين رشته اي 
ارائه نمود و یا اینكه محتواي یک درس ميان رشته اي را با یک روش نامناسب و ضعيف، به یک 

درس تک رشته اي تبدیل کرد)یاکوبز، 1991(.

جدول 4 – الزامات كليدی برای شكل گيری و توسعه ميان رشته اي ها

الزامات كليدیرديف

آسيب شناسي و رفع موانع و محدودیت هاي فعاليت هاي پژوهشي ميان )بين( رشته اي در دانشگاه ها1

توسعه و بهسازي استادان گروه هاي علمي با نگرش بين رشته اي و حمایت از آنها براي توسعه فردي 2
و ایجاد باور براي طراحي و انجام وظایف و فعاليت هاي ميان رشته اي 

ارائه تسهيالت و منابع مالي مورد نياز براي طراحي و راه اندازي فعاليت ها و برنامه هاي مشترك بين 3
گروه ها، دانشكده ها، دانشگاه ها، دولت و صنعت

حمایت مادي و معنوي از طراحي و اجراي فعاليت هاي بين رشته اي و دستاوردهاي این فعاليت ها4

تدوین برنامه استراتژیک توسعه و گسترش فعاليت ها و رشته های ميان رشته اي در دانشگاه ها در افق 5
کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت

تأسيس حداقل یک دانشكده ميان )بين( رشته اي در دانشگاه هاي معتبر کشور 6

بازنگري و بازتعریف مأموریت هاي گروه هاي علمي، دانشكده ها و دانشگاه ها بر پایه الزامات فعاليت ها 7
و رشته های ميان/ بين رشته اي 

بازنگري و بازتعریف ساختارهاي علمي و اداري گروه ها، دانشكده ها و دانشگاه ها با محوریت حمایت 8
از همكاري، مشارکت و تعامل 

توسعه انجمن ها، کارگاه ها و همایش هاي دوره اي مرتبط با فعاليت ها و رشته هاي بين رشته اي 9

افزایش تعامالت بين المللي و استفاده از تجارب سایر دانشگاه هاي برتر دنيا در زمينه بين رشته ای10

تحول در نظام آموزشي دانشگاه ها و تغيير جهت از الگوي خطي دانشجومحور به الگوي چند وجهي 11
کاربرمحور، پژوهش محور و بازارمحور 

اصالح روش هاي تدریس و ارتقاي کيفيت ارائه دروس بين/ ميان رشته اي 12

الزامات کليدی ارائه شده در این مقاله، جمع بندی یافته های کلی و عمومی این مطالعه در 
نظام آموزش عالی )مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری( است. برای هر مرکز / دانشگاه 
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می توان با پژوهش های دقيق تر، الزامات خاصی را هماهنگ و سازگار با نيازهای آن مرکز / 
دانشگاه، شناسایی و توصيه کرد.

جمع بندی 
انتظار خدمات اجتماعی و  نيازها،  تنوع و پيچيدگی مسائل و  افزون دانش،  پيشرفت روز 
نوآوری فناورانه و کارآفرینی علمی از دانشگاه ها، مسأله یابی و پوشش فضاهای خالی بين 
رشته ها و غنی سازی وظایف آموزشی و پژوهشی، گسترش و توسعه فعاليت ها و رشته های بين 
رشته ای را به یک ضرورت راهبردی در آموزش عالی تبدیل کرده است. در 50 سال گذشته، در 
آموزش عالی و نظام دانشگاهی فعاليت ها و رشته های ميان رشته ای دستاوردها و نتایج مناسبی برای 
نظام آموزش عالی، صنعت و جامعه در غرب )اروپا و امریكای شمالی( داشته است. عالقه مندی و 
تمایل دانشگاه ها، صنایع، دولت، استادان، پژوهش گران و دانشجویان به تعریف، طراحی و اجرای 
فعاليت ها و گسترش رشته های ميان رشته ای یكی از مهمترین دستاوردهای توجه به فعاليت های ميان/ 
بين رشته ای در سالهای اخير است. در آموزش عالی و نظام دانشگاهی ایران، توسعه و گسترش 
فعاليت ها و رشته های دانشگاهی ميان رشته ای نسبت به اهداف و برنامه تعریف شده، توفيق چندانی 
نداشته است. با توجه به اهميت فعاليت ها و رشته های ميان رشته اي و نقش بارز دانشگاه ها در تحقق 
آنها، الزم است عوامل شكل گيری و موفقيت فعاليت ها و رشته های بين/ ميان رشته اي به شرح زیر 

مورد توجه رهبران و مدیران نظام آموزش عالی و دانشگاهی قرار گيرد: 
منابع مالي مناسب، آمادگي و حمایت نهادي قوي، مراقبت از تشكيل و ایجاد گروه هاي 
فعاليت هاي  راهبري  حرفه اي گري(،  فضاي  )ایجاد  حرفه اي  سازي  جریان  مؤثر،  اجرایي 
بين رشته اي به سمت و سوي مسأله گشایي و توسعه پاسخ به نيازها، توسعه معرفت شناسي 
و اشراف عميق به قواعد و نگرش ها. همچنين، باید شرایطي به شرح زیر در دانشگاه ها فراهم 
گردد که این شرایط منجر به تحقق الزامات گسترش و توسعه فعاليت ها و رشته های دانشگاهی 

ميان رشته اي در دانشگاه ها شود: 
1- آسيب شناسي و رفع موانع و محدودیت هاي فعاليت هاي پژوهشي ميان/ بين رشته اي در 

نظام دانشگاهی 
2- توسعه و بهسازي استادان گروه هاي علمي با نگرش بين رشته اي و حمایت از آنها براي 

توسعه فردي و ایجاد باور براي طراحي و انجام فعاليت هاي بين رشته اي 
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3- ارائه تسهيالت و منابع مالي مورد نياز براي طراحي و راه اندازي فعاليت ها و برنامه هاي 
مشترك بين گروه ها، دانشكده ها، دانشگاه ها، دولت و صنعت

4- حمایت مادي و معنوي از طراحي و اجراي فعاليت هاي بين رشته اي و دستاوردهای آنها
5- طراحی و تدوین برنامه استراتژیک گسترش و توسعه فعاليت ها و رشته هاي ميان/ 

بين رشته اي در دانشگاه ها )کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت(
6- تأسيس حداقل یک دانشكده ميان/ بين رشته اي در دانشگاه هاي معتبر 

و  فعاليت ها  الزامات  پایه  بر  علمي  گروه هاي  مأموریت هاي  بازتعریف  و  بازنگري   -7
رشته های بين رشته اي 

8- بازنگري و بازتعریف ساختارهاي علمي و اداري گروه هاي علمي با محوریت حمایت 
از همكاري، مشارکت و تعامل 

9- توسعه انجمن ها، کارگاه ها و همایش هاي دوره اي مرتبط با فعاليت ها و رشته هاي بين/ 
ميان رشته اي 

10- افزایش تعامالت بين المللي و استفاده از تجارب سایر دانشگاه هاي برتر دنيا در توسعه 
فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي ميان رشته اي 

11- تحول در نظام آموزشی دانشگاه ها و تغيير جهت از الگوي خطي دانشجومحور به 
الگوي چند وجهي کاربرمحور، پژوهش محور و بازارمحور 

12- اصالح روش هاي تدریس و ارتقاي کيفيت ارائه دروس ميان/ بين رشته اي 
بر اساس تجارب موفق جهاني، انتظار مي رود با تأمين عوامل موفقيت و تحقق الزامات 
کليدی، شكل گيری و توسعه فعاليت ها و رشته هاي ميان رشته اي در آموزش عالی سرعت 
بيشتری گرفته و این رشته ها سهم بيشتري در آموزش عالی و پژوهش هاي دانشگاهی پيدا 
کنند. همچنين، اميد مي رود با گسترش و توسعه ميان رشته اي ها، جامعه از دستاوردهاي آنها 
در حل مسائل زیست جهان در ابعاد سياسی، اقتصادی، زیست محيطی، اجتماعی و فناوری 
و تمدن سازی، بهره مند شود. در آینده پژوهی های1 آموزش عالی نيز تأکيد زیادی بر گسترش 
ميان رشته ای ها و ضرورت تجدید ساختار گروه های آموزشی و پژوهشی بر مبنای توسعه این 

رشته ها، وجود دارد. 

1. Futures Studies 
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