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  چكيده

بسياري از انديشمندان علوم سياسي در حال حاضر، بر اين باورند كه مطالعة سياست صرفاً، 

اي از  استفاده از مجموعه(اي  رشته با استفاده از يك رشته ممكن نيست و مطالعات درون

الملل و  اي، نظرية سياسي، روابط بين تخصصي علوم سياسي، مانند سياست مقايسههاي  حوزه

هايي ديگر مانند اقتصاد،  نه تنها علوم سياسي، بلكه مساعدت از رشته(اي  رشته و ميان...) 

هاي مختلف در دنيا، از  بر اين اساس، دانشگاه. ، ضروري است...)شناسي، و  حقوق، جامعه

اند كه براي آماده كردن و توانمندسازي دانشجويان خود در  ا، تالش كردهجمله در كشور كاناد

هاي عصر جهاني شدن و همچنين كسب شغل مناسب، به رويكرد  جهت فهم پيچيدگي

اي شده و  رشته هاي كانادا از مسئلة ميان فهم تعريفي كه در دانشگاه. اي روي آورند رشته ميان

پرسش . تأكيد بر علوم سياسي، هدف اصلي اين مقاله است اي كه به اجرا درآمده است، با شيوه

هاي مهم كانادا، با تأكيد بر علوم  اي در دانشگاه رشته اصلي اين مقاله اين است كه رويكرد ميان

  .سياسي، به چگونه در عمل اجرا شده است

  . رشتگي هاي كانادا، علوم سياسي، فرارشتگي، ميان چندرشتگي، دانشگاه: واژگان كليدي
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  مقدمه
المللي، شناخت آنها با  با توجه به تحوالت سريع در عصر جهاني شدن و پيچيدگي مسائل داخلي و بين

هاي  و عرصه 2ها بندي دانش بشري به رشته در واقع، تقسيم. دانشگاهي ممكن نيست 1يك رويكرد و رشتة
هاي  اي، در دو دهة اخير، به طور جدي به چالش كشيده شده است و اين چالش در دانشگاه مختلف رشته

ادعاي اصلي اين است كه محصور ماندن اساتيد، پژوهشگران و . شود معتبر دنيا به وضوح ديده مي
نوآوري و خالقيت است، اي، نه تنها مانعي جدي بر سر راه  پژوهان در مرزهاي غيرمنعطف رشته دانش

بر اين اساس، چنين . تواند جوابگوي مسائل و مشكالت بسيار پيچيدة دنياي جهاني شده باشد بلكه نمي
اندازهاي جديد به روي پژوهشگران، آنان  تواند با گشودن چشم رشتگي مي باوري ايجاد شده است كه ميان

ايا و مسائل برحذر دارد و آنان را به تأمل و بعدي به قض هاي تك ناپذير و نگرش را از تعصبات انعطاف
اي در واقع، برطرف كردن  رشته هدف مطالعات ميان. تر در مطالعات خود رهنمون كند تدبر بيشتر و جامع

هاي طبيعي و  تر پديده بيگانگي ميان علوم مختلف و آشتي دادن آنها براي روشنگري بهتر و فهم دقيق
نخست، با به چالش كشيدن : تواند دو فايده داشته باشد رشتگي مي نبر اين اساس، ميا. اجتماعي است

دهد، و دوم، اين فرصت را به  هاي پذيرفته شده، دركي جديد و انتقادي به پژوهشگر مي انديشه
آورند يكديگر به دست  هاي علمي دهد كه شناخت بهتري از فعاليت هاي گوناگون مي پژوهشگران رشته

تواند  ها، از سوي ديگر، مي د و انتقادي، از سويي، و شناخت بهتر از ديگر رشتهجدي درك). 1387روالند (
  .هاي جديدي از دانش منجر شود به نوبة خود، به تأسيس رشته

تر است، زيرا اين علوم تا حد زيادي از  رشتگي در علوم اجتماعي، انساني، و هنر عميق چالش ميان   
ها شده  هاي ميان آنها موجب انحراف از فهم درست پديده دشمنيها و  يكديگر بيگانه شده و حتي رقابت

ها به يكديگر  افتد، زيرا نياز اين رشته هاي دقيقه و علوم طبيعي كمتر اتفاق مي اين اختالف در رشته. است
بيشتر بوده ) دانان هاي رياضي يا رجوع به شيمي براي نمونه، نياز يك فيزيكدان به تسلط بر برخي حوزه(

ايم كه مثال اقتصاددانان رشته و  اما در علوم اجتماعي، انساني، و هنر، بارها شاهد اين بوده. است
فايده  شناختي را بي هاي جامعه شناسان تبيين گرفتند يا روان متخصصان علم سياست را به سخره مي

اين روند . اشتندپند ها خود را از مراجعه به ديگري مستغني مي در بهترين حالت، اين رشته. انگاشتند مي
هاي اجتماعي، انساني، و هنر رواج يابد  هاي ناقص و بعضاً، نادرست در حوزه متأسفانه، موجب شد تبيين

دو دهه است كه ذهن بسياري را  اي است كه تقريباً، يكي اين مسئله. ناپذير به بار آورد و خساراتي جبران
رشتگي  شته است و آنان راه چاره را در ميانهاي اروپايي و آمريكايي به خود مشغول دا در دانشگاه

  . اند اند و آن را به مرحلة اجرا گذاشته يافته
در حال حاضر، باور . هايي كه تحت تأثير اين تحول قرار گرفته، رشتة علوم سياسي است از جمله رشته   

اي  رشته عات دروناي خاص ممكن نيست و مطال بر اين است كه مطالعة سياست صرفاً، با استفاده از رشته

                                                
1
. mono-disciplinary approach  

  .است موجود ةهاي جاافتاد و فعاليت ،ها، اهداف به معناي اطاعت از چارچوبي خاص شامل روش ،در علم) discipline(واژه رشته . 2
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اي، نظرية سياسي،  هاي تخصصي علوم سياسي، مانند سياست مقايسه اي از حوزه استفاده از مجموعه(
هايي ديگر مانند اقتصاد،  نه تنها علوم سياسي، بلكه با مساعدت رشته(اي  رشته و ميان...) الملل و  روابط بين

هاي مختلف در دنيا، از جمله در كشور  ، دانشگاهبر اين اساس. ، ضروري است...)شناسي و  حقوق، جامعه
هاي  سازي دانشجويان خود در جهت فهم پيچيدگي اند كه براي آماده كردن و توانمند كانادا، تالش كرده

  .اي روي آورند رشته عصر جهاني شدن و همچنين كسب شغل مناسب، به رويكرد ميان
اي كه به اجرا درآمده، با تأكيد  اي شده و شيوه رشته هاي كانادا از مسئلة ميان  فهم تعريفي كه در دانشگاه   

اي  رشته پرسش اصلي اين مقاله اين است كه رويكرد ميان. بر علوم سياسي، هدف اصلي اين مقاله است
براي پاسخ به اين . ل اجرا شده استهاي مهم كانادا، با تأكيد بر علوم سياسي، چگونه در عم در دانشگاه

دانشگاه مهم كانادا، يعني آلبرتا،  10اي در  رشته سؤال، در اين مقاله، ماهيت و چگونگي مطالعات ميان
مستر، سيمون فريزر، ويكتوريا، و يورك را با تأكيد بر  گيل، اتاوا، بريتيش كلمبيا، مك كارلتون، تورنتو، مك

هاي كانادا،  اي در دانشگاه رشته در عمل، خواهيم ديد كه مطالعات ميان.  كنيم علوم سياسي بررسي مي
هاي درسي شبيه است و از اين رو، بيشتر با تعريف چندرشتگي سنخيت دارد تا  عمدتاً، به ادغام برنامه

  ).Panayotidis 2001; Mann 2000(فرارشتگي رشتگي و  ميان
  

  تعريف مفاهيم
5اي ، و فرارشته4اي رشته ، ميان3اي رشته سه اصطالح يا عبارت چند

هاي مختلف  براي نشان دادن شكل 
رشتگي اين است كه براي درك و حل  منظور از چند 6.وجود دارد ها علمي مناسبات و همكاري ميان رشته

در اين حالت، هر . هر مشكل، چند رشتة مختلف با يكديگر و در كنار هم، به مطالعه و همكاري بپردازند
در . آيد اي خاص از مشكل برمي پردازد و در صدد حل جنبه اي خاص مي رشته از زاوية ديد خود به مسئله

هاي ديگر  ماند و هر چند ممكن است پژوهشگران از مسائل رشته پابرجا مياي  اين حالت، مرزهاي رشته
به عبارت ديگر، در اين . كنند نيز اطالعاتي كسب كنند، اما در كار تخصصي يكديگر دخالتي نمي

در اين حالت، . كند شمارد و در كار آن دخالت نمي همكاري، هر رشته تخصص رشتة ديگر را محترم مي
  .شود هاي مختلف ايجاد نمي ها و رشته تنيدگي جدي ميان تخصص شود و درهم ظ ميها حف هويت رشته

اي به مطالعة مسئله، به  رشته مطالعات ميان. اي است اي كامالً متفاوت از چندرشته رشته منظور از ميان   
دارد؛ بدين اين مطالعات دو ويژگي انتقادي و تبادلي . پردازد هاي مختلف مي طور كلي، و از ديدگاه رشته

كشد و ثانياً، ميان آنان، در  صورت كه هر رشته اوالً، مفروضات و فرضيات رشتة ديگر را به چالش مي
شود تا با استفاده از  بر اين اساس، تالش مي. گيرد شكل مي  اي خاص، تبادل نظر علمي ارتباط با مسئله
  .ررسي به دست آيددركي جديد از مسئلة موضوع ب هاي مختلف علمي،  رويكردهاي رشته

                                                
3
. multidisciplinary  

4
. interdisciplinary or cross-disciplinary  

5
. Trans-disciplinary or meta-disciplinary  

  ).Mann 2000(ام  ن اخذ كردهبندي را از مقالة سوزان م تقسيماين  6
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اي و منسوخ دانستن مفهوم رشته، در واقع، دو  اي با زير سؤال بردن مرزهاي رشته مطالعات فرارشته   
بنابراين، فرارشتگي بدين معناست كه مرزهاي . كند فايده مي رشتگي را نيز بي رشتگي و ميان مفهوم چند
منافعي خاص ترسيم شده و واقعيت عيني هاي مختلف، مرزهايي تصنعي است يا در راستاي  ميان رشته

كار گيري استعارة مرز يا ديوار يا ميزهاي از يكديگر مجزا در يك   به. ندارد و لذا، بايد كنار گذاشته شود
همگي از  هاي مختلف علمي،  هاي جدا از يكديگر، براي نشان دادن مناسبات ميان رشته رستوران يا جزيره

اي با رد اين  هاي مختلف واقعيتي بيروني دارند، اما رويكر فرارشته هاين مفروض حكايت دارد كه رشت
فرضيه، بر اين باور است كه بايد از اين مرزهاي ساختگي فراتر رفت و حتي آنها را فروريخت تا بتوان 

  ).1387روالند : به ك ن(تر از مسائل پيچيدة دنياي كنوني به دست آورد  تر و دقيق ركي عميقد
    

   هشپيشينة پژو
هاي كانادا انجام شده است، اما در  رشتگي به شكل كلي، در دانشگاه هر چند مطالعات متعددي دربارة ميان

اي به بررسي  براي نمونه، سوزان من طي مقاله. اي يافت نشد الملل، هيچ نوشته علوم سياسي و روابط بين
رشتگي و  رشتگي، چند تعاريف ميان وي پس از ارائة. رشتگي در دانشگاه اتاوا پرداخته است وضعيت ميان

هاي كانادا، چندرشتگي را ايجاد كرده است نه  فرارشتگي، مدعي است كه دانشگاه اتاوا مانند، اكثر دانشگاه
از لحاظ اجرايي، نويسندة مقاله بر اين باور است كه دانشگاه اتاوا ). Mann, 2000: 9(رشتگي را  ميان

براي نمونه، در اين دانشگاه، يك معاونت براي پيشبرد . استرشتگي را فراهم كرده  مقدمات ميان
). Mann, 2000: 11(رشتگي تأسيس شده و ساختماني نيز براي آن در نظر گرفته شده است  ميان
رشتگي در بخش آموزش در دانشگاه اتاوا، بدين شكل اجرا شده است كه دروس مختلف در  ميان

هايي براي  همچنين مراكز و برنامه. شود هاي متفاوت ارائة مي هاي مختلف براي دانشجويان رشته دانشكده
هايي همچون  هر چند نويسنده در اين مقاله، به دانشگاه. اي تأسيس شده است رشته هاي ميان پژوهش

اي  اي مقايسه كند، اما مطالعه رشتگي اشاره مي يورك در كانادا و شيكاگو در آمريكا به عنوان پيشروان ميان
رشتگي در  هايي براي پيشبرد ميان سوزان من بخش زيادي از مقالة خود را به توصيه. نكرده استرا ارائه 

رشتگي در علوم سياسي، به ويژه اينكه چگونه  اما دربارة ميان 7.دانشگاه اتاوا اختصاص داده است
  . شدو مطلبي يافت ن  هاي كانادا اجرا شده است، پژوهش رشتگي به صورت عملي در دانشگاه ميان

  
  روش پژوهش

و كيفي  8هاي كميهاي توصيفي ـ تحليلي است و به سبب آنكه از روشپژوهش حاضر از نوع پژوهش
توان هم  از سوي ديگر، اين پژوهش را مي. نيز هست 9تنيده هم در آن استفاده شده است، از نوع در

                                                
اي از قلت منابع در اين  شود و اين خود نشانه رشتگي در كانادا ديده نمي جالب توجه است كه در فهرست منابع مقالة سوزان من هيچ منبعي دربارة ميان .7

 .حوزه است

.
گيري  شود و هدف آن يافتن و اندازه عمدتاً، به صورت توصيفي و استنباطي از آمار استفاده مي. كنيم مي در اين پژوهش، از اعداد و ارقام و آمار استفاده 8

در اين پژوهش، از آمارهاي . كند ها كمك مي آمار توصيفي در واقع، به توصيف، تلخيص، و سازماندهي داده. همبستگي ميان دو يا چند متغير نيست
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شود  توصيفي و هم اسنادي ناميد؛ توصيفي است به اين معنا كه از طريق مشاهدة مستقيم نمودها اجرا مي
اين پژوهش همچنين اسنادي است . برد هاي خصوصي بهره مي و از ابزارهايي نظير مصاحبه و يادداشت

: 1386مهاجري (پردازد  به مطالعه و بررسي كتب و منابع نوشتاري مي  زيرا براي نيل به اهداف پژوهش
  ). 51ـ  50
هاي ها، اساتيد، و دانشجويان دكتراي علوم سياسي دانشگاه جامعة پژوهش حاضر شامل دانشكده   

 انتخاب شده 10برداري قضاوتي هاي كانادا بر اساس نمونه هاي علوم سياسي و دانشگاه دانشكده .كاناداست
البته، در ابتدا، بايد  11.است، بدين معنا كه داوري پژوهشگر در گزينش نمونه تأثير اساسي داشته است

تواند اثبات كند كه اين نمونه معرف جامعة اصلي است، اما با توجه به  خاطرنشان كرد كه پژوهشگر نمي
تواند  انتخاب شده ميمعيارهايي كه بر اساس آن اين گزينش انجام شده، معتقد است كه ده دانشگاه 

هاي كانادا در سال  بندي دانشگاه در اين پژوهش، با استفاده از رتبه 12.هاي كانادا باشد معرف كل دانشگاه
 مك لينتوسط مجلة  2007، در سال )Gourman 1998(، توسط جك گورمن 1998

)rankings-annual-th17-our/2007/11/08/education/ca.macleans.oncampus://http/( ،
، )Hix 2004(توسط سيمون هيكس  2004هاي علوم سياسي دنيا در سال  بندي دانشكده و همچنين رتبه

هاي  است از دانشگاهايم كه عبارت  به انتخاب ده دانشگاه و دانشكدة علوم سياسي براي مطالعه پرداخته
  .مستر، سيمون فريزر، ويكتوريا، و يورك گيل، اتاوا، بريتيش كلمبيا، مك آلبرتا، كارلتون، تورنتو، مك

   
  1جدول 

  هاي بررسي شده  دانشگاه

                                                                                                                                     
آمار استنباطي نيز .  بريم دانشگاه كانادا در رشتة علوم سياسي استفاده مي 10پردازي در  آموزشي، پژوهشي، و نظريه هاي بندي ويژگي مختلف براي دسته

كنيم تا با  در اين پژوهش نيز تالش مي. كند تر كمك مي اي بزرگ شود، به تعميم دربارة جامعه آوري مي با استفاده از اطالعاتي كه از يك نمونه جمع

بديهي . هاي كانادا در اين حوزه دست يابيم دانشگاه كانادايي در علوم سياسي، به نوعي تعميم دربارة كل دانشگاه 10مار به دست آمده دربارة استفاده از آ

  .است ذكر اين آمار در اين مقاله، ميسر نيست
9
. Integrated research methodology   

10
. Judgmental sampling  

 .173: 1383هومن : به ك در اين زمينه ر .11
هاي مختلف كانادا با تعداد  دانشكدة علوم سياسي در دانشگاه 53تعداد  ،انجمن علوم سياسي كانادا، در حال حاضر پايگاهموجود در  فهرستبر اساس  .12

ها به سه بخش انگليسي،  دانشگاه ،از لحاظ زباني ،اوالً .دكربندي  تقسيم توان مياز چند جهت را هاي كانادا  دانشگاه. وجود دارد  ت علميئعضو هي 1150
و دانشگاه اتاوا در  ،زبان فرانسوي ،دانشگاه كبك در مونترال ،زبان انگليسي ،گيل در مونترال دانشگاه مك ،براي نمونه. شود و دوزبانه تقسيم مي ،فرانسوي
هاي داراي  ، دانشگاه)comprehensive universities(هاي جامع  شگاهبه سه بخش دان ،ها در كانادا دانشگاه ،ثانياً. استدوزبانه  ،شهر اتاوا

 primarily undergraduate(داراي كارشناسي  هاي عمدتاً ، و دانشگاه)medical doctoral universities(پزشكي  هاي رشته

universities (شود  تقسيم مي)rankings-annual-th17-our/2007/11/08/education/ca.macleans.oncampus://http/ .( و
  . دكرتقسيم بندي  توان ميو غربي  ،نيهاي شرقي، ميا بر اساس موقعيت جغرافيايي نيز به سه بخش دانشگاهرا هاي كانادا  باالخره دانشگاه
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   13رتبة جهاني  شهر و ايالت  نام دانشگاه
  97  ادمونتون، آلبرتا  آلبرتا
  227  اتاوا، انتاريو  اتاوا

  33  ونكوور، بريتيش كلمبيا  بريتيش كلمبيا
  45  تورنتو، انتاريو  تورنتو

  139  ونكوور، بريتيش كلمبيا  سيمون فريزر
  345  اتاوا، انتاريو  كارلتون
  12  مونترال، كبك  گيل مك
  108  تورنتو، انتاريو  مستر مك

  213  ويكتوريا، بريتيش كلمبيا  ويكتوريا
  248  يورك، انتاريو  يورك
     
بر اساس . استفاده شد 15اي يا كومه 14برداري انباشته در انتخاب افراد براي مصاحبه نيز از روش نمونه   

تر است  تر و نزديك الوصول كند كه براي مطالعه، سهل اين روش، پژوهشگر بخشي از جامعه را گزينش مي
اند كه در دسترس  ينش شدهاي گز عمدتاً، اساتيد و دانشجويان دكتراي علوم سياسي). 172: 1383هومن (

هاي كارلتون و اتاوا شاغل بوده يا در سمينارهاي مختلفي  اين افراد يا در دانشگاه. اند پژوهشگر بوده
هاي انجام شده عبارت است از  مصاحبه. اند كه پژوهشگر در آنها حضور داشته است شركت داشته
بار مصاحبه با پروفسور  2روفسور رجايي، بار مصاحبه با پ 3(استاد دانشگاه كارلتون  13مصاحبه با 
استاد دانشگاه  1استاد دانشگاه تورنتو،  1، )بار مصاحبه 1بار مصاحبه با پروفسور آدام و بقيه،  2پيچيل، 
استاد دانشگاه بريتيش كلمبياي شمالي،  1، )بار مصاحبه 2(گيل  استاد دانشگاه مك 1، )بار مصاحبه 2(اتاوا 
استاد  1استاد دانشگاه ويكتوريا، و  1استاد دانشگاه مونترال،  1انادا در كينگستون، ك استاد كالج نظامي 1

 2دانشجوي دكتراي دانشگاه اتاوا،  2دانشجوي دكتراي دانشگاه كارلتون،  2همچنين با . دانشگاه يورك
ه دانشجوي دكتراي دانشگاه مونترال، و يك دانشجوي دكتراي دانشگاه كبك در مونترال مصاحبه شد

  16.است

                                                
 منبع. 13

univer_004_top/rankings_overall/2007/results/worlduniversityrankings/com.topuniversities.www://http

sities/   

   
14

. chunk  
15

. lumpy   

.
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و تحليل متني استفاده شده ) مشاركتي(در اين پژوهش، از سه ابزار مصاحبه، مشاهدة مشاركت كننده    
يكي از سؤاالت اصلي در هر مباحثه، . ساختاريافته اجرا شده است ها به شكل باز و نيمه مصاحبه. است

رشتگي در علوم  حوة اجراي مياناز آن رو كه ن. رشتگي در علوم سياسي در كانادا بوده است مسئلة ميان
پژوهشگر در . ها اهميت خاصي دارد ها استخراج كرد، مصاحبه توان از سايت دانشگاه سياسي را نمي

هاي مختلف كانادا، توانسته است به كشف  مصاحبه با اساتيد و دانشجويان دكتراي علوم سياسي دانشگاه
  . اين كشور دست يابدرشتگي در علوم سياسي در  ماهيت و نحوة اجراي ميان

در . بريم براي كسب اطالعات بهره مي 17در اين پژوهش، همچنين از روش مشاهدة مشاركت كننده   
هاي موضوع  مشاهدة مشاركت كننده، پژوهشگر در متن زندگي يا محل و زمان وقوع پديده يا پديده

روش مشاهدة مشاركت كننده ). 143ـ  134: 1385هومن (كند  يابد و آنها را بررسي مي مطالعه حضور مي
هاي  است كه هدف آن كسب آشنايي نزديك با پديده يا پديده  اي از راهبردهاي پژوهش مجموعه«شامل 

» موضوع مطالعه و مشاهدة رفتار و كردار آنها از طريق حضور تعاملي با آنهاست
)observation_Participant/wiki/org.wikipedia.www .( با استفاده از اين روش، هم نگارنده

ها شركت كرده و هم  ها، و همايش هاي آموزشي، سخنراني هاي مختلف درسي، سمينارها، كارگاه در كالس
گاه آموزشي، المللي، ميزگرد، كار كنفرانس ملي و بين 25شركت در بيش از . خود به تدريس پرداخته است

و توليد علم در رشتة   سخنراني، و كالس درس، نگارنده را عمالً با نحوة آموزش، يادگيري، پژوهش،
رشتگي محل توجه خاص  در اين ميان، معنا و نحوة اجراي ميان. علوم سياسي در كانادا آشنا كرده است

تر از هر روش ديگري با  عميق مسلماً، تدريس يك يا چند درس، نگارنده را بسيار. پژوهشگر بوده است
. كند  هاي آموزش در علوم سياسي در كانادا و همچنين تا حدي مسئلة پژوهش و توليد علم آشنا مي شيوه

، درس مسائل جهان سوم در دورة كارشناسي ارشد را در دانشكدة علوم 2008پژوهشگر در ترم زمستان 
هاي آموزش در اين  خود مستقيماً، با قواعد و شيوهسياسي دانشگاه كارلتون تدريس كرده و از اين طريق 

  . اي تدريس و يادگيري، آشنا شده است رشته دانشكده، به ويژه ماهيت ميان
هاي نمونة مطالعه در  و باالخره، برخي موضوعات درسي علوم سياسي در كانادا، با تمركز بر دانشگاه   

طريق نيز اطالعات الزم را، به ويژه دربارة ماهيت  ايم تا از اين اين پژوهش، از نظر متني تحليل كرده
يكي از ). Palomba & Barta 1999: 277(رشتگي آموزش و پژوهش علوم سياسي، كسب كنيم  ميان

هاي  رشتگي، وجود موضوعات درسي در دانشگاه منابع مهم براي فهم و آشنايي با مفهوم و اجراي ميان
هاي نمونة مطالعه در اين  درسي علوم سياسي را در دانشگاه نگارنده بيش از دويست موضوع. كاناداست

  .پژوهش، از لحاظ محتوايي بررسي كرده است
  

   هاي پژوهش يافته
  .آمده است  5و  4ها نيز در جداول  اي از يافته هاي اين پژوهش به شرح زير است؛ خالصه ترين يافته مهم
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  اي رشته تعريف ميان. 1
آيد كه منظور از  ها چنين برمي هاي ده گانه و بر اساس محتواي مصاحبه هاي دانشگاه با بررسي سايت

هاي  مطالعة سياست از منظرهاي مختلف و رشته«هاي كانادا، در نظر و عمل،  رشتگي در دانشگاه ميان
آموزش كه طي آن، بهترين شيوة «، »هاي گوناگون ها از منظرهاي رشته مطالعه و آموزش پديده«، »ديگر

، است كه همانا، اين »توانند موضوع مطالعة خود را همزمان از زواياي مختلف مطالعه كنند دانشجويان مي
توان گفت كه فقط در دانشگاه ويكتوريا  مي. رشتگي جمالت تعريف چندرشتگي است نه تعريف ميان

به كار رفته » ها ن مرزهاي رشتهدرنورديد«رشتگي، در نظر و عمل، به معناي واقعي خود، يعني  ميان
همچنين ريان ماهون، رئيس مؤسسة اقتصاد سياسي دانشگاه كارلتون، معتقد است كه دكتراي  18.است

يا الن گوترمن، استاد دانشگاه  19.اي است رشته اي ميان اقتصاد سياسي اين دانشگاه به معناي واقعي، برنامه
با وجود اين،  20.داند اي به معناي واقعي آن مي رشته مة ميانقراول اجراي برنا يورك، اين دانشگاه را پيش
رشتگي را اجرا  رشتگي نه ميان هاي موضوع مطالعه در اين پژوهش، عمدتاً، چند در مرحلة اجرا، دانشگاه

هاي ارائه شده  براي نمونه، برنامه). Mann 2000: 9(كند   كنند؛ كاري كه سوزان من هم آن را تأييد مي مي
هاي مختلف به موضوع  كارشناسي و تحصيالت تكميلي در دانشگاه اتاوا، همگي از منظر رشته در مقطع

الملل و مطالعات جهاني از اين دست  پردازند؛ مطالعات منازعه و حقوق بشر يا توسعة بين مطالعة خود مي
شناسي  انسان براي نمونه، در برنامة كارشناسي مطالعات منازعه و حقوق بشر، دروسي از دانشكدة. است
المللي، خشونت  هاي بين مانند سازمان(، دانشكدة علوم سياسي )شناسي اجتماعي و فرهنگي مانند انسان(

مانند (شناسي  ، دانشكدة روان)الملل سازي، و سياست اخالق بين سياسي، سياست امنيت، دموكراسي
خرد و كالن،  اي بر اقتصاد ند مقدمهمان(، دانشكدة اقتصاد )فرهنگي شناسي ميان ، روانفردي مناسبات ميان

، دروس اختصاصي برنامة )اي بر مطالعة علوم اجتماعي مقدمه(، علوم اجتماعي )مسائل اقتصاد خرد معاصر
در مطالعات منازعه، منازعات نامتقارن، جنگ و   هاي پژوهش مانند روش(مطالعات منازعه و حقوق بشر 

، و )قرن بيستم، چين در قرن بيستم، تاريخ خاورميانه در قرن بيستممانند اروپا در (، دانشكدة تاريخ )امنيت
به . اي اين برنامه است رشته دهندة ماهيت ميان  شود كه كامالً، نشان به طور اجباري و انتخابي ارائه مي... 

شود  هاي مختلف دانشگاهي مطالعه بررسي مي عبارت ديگر، موضوع منازعه و حقوق بشر از ديدگاه رشته
 شوند هاي مختلف دانشگاهي با آن آشنا مي دانشجويان از ديدگاه رشتهو 

)
p.ECHProgramEng/documents/eng/ech/ca.uottawa.socialsciences.www://http

d .( اي  هاي انساني، اجتماعي، و هنر برنامه در دانشگاه كارلتون در حوزهو باالخره اينكه برنامة كارشناسي

                                                
رشتگي در عمل به  معناي واقعي ميان ،شود ميه ئكارشناسي ارشد در دانشگاه ويكتوريا ارا عطمقكه در  ،و سياسي ،فرهنگي، اجتماعي ةانديش ةدر برنام .18

اين  ةها در مطالع مرزهاي رشته ،شوند و در واقع كنوني آشنا مية زمان ةل عمدئدانشجويان با متفكران بزرگ و مسا ،در اين برنامه. كار گرفته شده است

 .شود ل درنورديده ميئمتفكران و مسا
 .انجام شددر دانشگاه كارلتون،  ،1387خرداد  6مصادف با  ،2008ه م 26روز دوشنبه  ،مصاحبه با پروفسور ماهون .19

.
  .، در دانشگاه بريتيش كلمبيا، برگزار شد1387خرداد  16مصاحبه با پروفسور گوترمن، روز پنجشنبه مورخ   20
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كند كه دانشجويان در چند رشتة  مسائل پيچيدة جهاني در حال حاضر، اقتضا مي. اي است رشته ميان
هاي درسي كارلتون رويكردي  بر همين اساس، تعداد زيادي از برنامه. دانشگاهي تخصص داشته باشند

شناسي،  ها، مانند روان هاي ديگر رشته شناسي است كه از ديدگاه نمونة آن رشتة جرم. داي دار رشته ميان
ها و علل رفتار مجرمانه را درك كنند يا  برد تا دانشجويان بهتر ريشه شناسي، و حقوق نيز بهره مي جامعه

شود يا  ر ارائه ميشناسي و علوم كامپيوت شناسي، زبان هاي فلسفه، روان در علوم شناختي، مباحثي از رشته
شناسي، و  هايي همچون حقوق، فلسفه، علوم سياسي، جامعه در رشتة حقوق بشر، از دروس رشته

شود  شناسي بهره گرفته مي انسان
)
_of_Bachelor/program/pdfs/academics_shared/dshare/ca.carleton.2www://http

pdf.Arts .(رشتگي نه يك مد  دونالد، رئيس دانشكدة علوم سياسي دانشگاه كارلتون، ميان از نظر لورا مك
توان بهتر مسائل را شناخت و راه  است، نه يك راه حل نهايي، بلكه ابزراي است كه با كمك آن مي

   21.اين رو، نوعي ضرورت است هاي بهتري پيشنهاد داد و از حل
  اي رشته تأسيس كالج يا برنامة ميان. 2

، مركز 22اي در قالب برنامه رشته هاي موضوع مطالعه در اين پژوهش، مطالعات ميان تقريباً در همة دانشگاه
دانشكدة براي نمونه، . اي را گسترش دهند رشته ميان  يا حتي كالج طراحي شده است تا تدريس و پژوهش

، و مطالعات 25، علوم اجتماعي، هنرهاي زيبا24بخش علوم انساني 4دانشگاه آلبرتا داراي  23هنر
شود  اي را شامل مي رشته دانشكده و تعدادي مؤسسه و برنامة ميان 14اي است كه در مجموع،  رشته ميان

دة درصد دانشجويان شاغل در دانشك 41بايد توجه كرد كه بيش از . مشخص شده است 2كه در جدول 
اي در  رشته هاي ديگر هستند و اين نشان دهندة ماهيت آموزش و پژوهش ميان هنر از دانشجويان دانشكده

  .cfm.aboutthefaculty/arts/ca.ualberta.uofaweb.www://http(26(اين دانشكده است 
  

  2جدول 
كالسيك، مطالعات شرق آسيا، انگليسي، نويسندگي مبتكرانه، مطالعات   نسانيعلوم ا

  هاي مدرن و مطالعات فرهنگي، فلسفه فيلم، زبان

                                                
، در محل اين دانشگاه 1387ارديبهشت  23شنبه مورخ  دونالد، رئيس دانشكدة علوم سياسي دانشگاه كارلتون، روز سه مصاحبه با پروفسور لورا مك .21

  .انجام شد
٢٢
. program  

23
. Faculty of Arts  

24
. Humanities  

25
. Fine Arts  

الملل  اي با عناوين مطالعات خاورميانه و آفريقا، مطالعات صلح و پسامنازعه، و مطالعات بين رشته ميان ةسه برنامه در چارچوب برنام ،در دانشگاه آلبرتا .26

و افتخاري ) Honors(توانند به صورت گرايش اصلي، گرايش فرعي، كارشناسي افتخاري  كارشناسي مي ةدانشجويان در دور ،شود كه طي آن ه ميئارا

  .نندك، دروس مربوطه را اخذ )combined honors(تركيبي 
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شناسي، علوم سياسي،  شناسي، علوم اقتصادي، تاريخ، زبان انسان  علوم اجتماعي
شناسي،  ، جرم27شناسي، يادگيري خدمت به جامعه شناسي، جامعه روان

  مطالعات زنان
  هنر و طراحي، دراما، موسيقي  هنرهاي زيبا
، گرايش فرعي 28فرعي فردي شده/ اي، گرايش اصلي ادبيات مقايسه  اي رشته مطالعات ميان

الملل، مطالعات خاورميانه و آفريقا، مطالعات اديان، علم،  مطالعات بين
  فناوري و جامعه

  
اي و ادارة  رشته هايي تحت عنوان برنامة ميان ها و پژوهش گيل، سلسله آموزش همچنين در دانشگاه مك   
مربوط است؛ مانند ) الملل و روابط بين(شود كه بعضاً، به رشتة علوم سياسي  اي ارائه مي رشته ميان

الملل، مطالعات آمريكاي التين و كارائيب، برنامة  مطالعات آفريقا، مطالعات كانادا، مطالعات توسعة بين
. سازي، مطالعات خاورميانه، مطالعات آمريكاي شمالي جامعة مدني و صلحگيل دربارة  خاورميانة مك

توجهي  گيل، ضمن اشاره به كم پروفسور ركس براينن، رئيس مؤسسة مطالعات خاروميانة دانشگاه مك
گيري مراكز  هاي مهم شكل هاي كانادايي به مطالعات خاورميانه، بر اين باور است كه يكي از سائقه دانشگاه
در دانشگاه  29.هاي كاناداست اي در دانشگاه رشته تي دربارة خاورميانه، همانا اتخاذ رويكرد ميانمطالعا

هاي حل منازعه، حكمراني  اي وجود دارد كه در اين برنامه، در حوزه رشته اي ميان ويكتوريا نيز برنامه
هاي كارشناسي ارشد يا  هبوميان، مطالعاتي در سياست و اجرا، و انديشة فرهنگي، اجتماعي و سياسي، دور

شايد بتوان گفت كه دو ويژگي بسيار مهم در آموزش . اي دارد رشته شود كه ماهيت ميان دكترا برگزار مي
نخست، . كند  ها متمايز مي شود كه آن را از ديگر دانشگاه علوم سياسي در دانشگاه ويكتوريا ديده مي

ها، دانشجويان  بر اينكه مانند ديگر دانشگاه افزون. اي آموزش علوم سياسي است رشته ماهيت ميان
ها مانند اقتصاد،  توانند در برنامة كارشناسي تركيبي علوم سياسي با ديگر رشته كارشناسي علوم سياسي مي
شناسي يا فلسفه شركت كنند يا دروس كارشناسي علوم سياسي و مطالعات  تاريخ، محيط زيست، جامعه
اي در مقطع كارشناسي ارشد با عنوان انديشة فرهنگي، اجتماعي،  شگاه، برنامهاروپا را بگذرانند، در اين دان

در اين برنامة كارشناسي ارشد، دانشجويان با . نظير است شود كه در نوع خود بي و سياسي ارائه مي
اي دارد،  رشته در اين برنامه، كه ماهيت ميان. شوند متفكران بزرگ و مسائل عمدة زمانة كنوني آشنا مي

در حال حاضر، دانشجوياني كه در . شود ها در ديدن اين متفكران و مسائل درنورديده مي مرزهاي رشته
توانند اين  اند، مي شناسي پذيرفته شده برنامة كارشناسي ارشد زبان انگليسي، تاريخ، علوم سياسي، يا جامعه
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داند و موضوعي را در نظر دارد كه  هاي خود نمي هاي موجود دانشگاه را متناسب با خواسته رشتهتواند در صورتي كه هيچ يك از  هر دانشجو مي.  
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نظري است  اي اين برنامة كارشناسي ارشد عمدتاً، برنامه. برنامه را انتخاب كنند
)htm.index/cspt/polisci/ca.uvic.web://http .( دانشجويان هم بايد دروس ضروري را در

براي نمونه، . شود بگذرانند و هم دروسي را كه در اين برنامه ارائه مي) مانند علوم سياسي(دانشكدة خود 
شكدة علوم سياسي است، براي گذرانيدن اين برنامه در مقطع كارشناسي ارشد، بايد كسي كه در دان

دروس و واحدهاي زير را بگذراند 
)htm.requirements/program/cspt/polisci/ca.uvic.web://http:(  

  
  3جدول 

  يك و نيم واحد  انديشة سياسي
اي،  اي، سياست مقايسه سياست و حكمراني مقايسه

  الملل سياست و حكومت در كانادا، روابط بين
  فقط يك درس مساوي با يك و نيم واحد

هر درس علوم سياسي در مقطع كارشناسي ارشد به 
  انتخاب دانشجو

  يك و نيم واحد

معادل شش و نيم واحد در حوزة انديشة فرهنگي،   رساله
  اجتماعي، و سياسي

  
  هاي علوم انساني و اجتماعي امكان تركيب رشتة علوم سياسي با ديگر رشته. 3

تواند به  هاي مطالعه شده در اين پژوهش، اين ويژگي وجود دارد كه هر دانشجو مي تقريبا در همة دانشگاه
براي نمونه، در دانشگاه . التحصيل شود هاي مختلف تحصيل كند و از آنها فارغ صورت تركيبي، در رشته

توانند دو رشتة  نشجويان ميدر قالب كارشناسي افتخاري، تركيبي، گرايش اصلي و گرايش فرعي، دااتاوا، 
هاي  تواند در رشته مثال هر دانشجوي كارشناسي علوم سياسي مي. دانشگاهي مختلف را با هم تركيب كنند

ارتباطات و علوم سياسي، اقتصاد و علوم سياسي، تاريخ و علوم سياسي، فلسفه و علوم سياسي، مطالعات 
نامة  و علوم سياسي، دانش  ياسي، و حقوق عموميو علوم س زنان و علوم سياسي، سياستگذاري عمومي 

كارشناسي بگيرد 
)asp.programs_undergrad/eng/pol/ca.uottawa.socialsciences.www://http .( يا در

توانند به صورت مشترك، در علوم سياسي و با يكي از  ناسي ميدانشجويان در مقطع كارش ،دانشگاه تورنتو
يا در دانشگاه برتيش كلمبيا، در دانشكدة . شناسي، تاريخ، و فلسفه تحصيل كنند چهار رشتة اقتصاد، جامعه
تواند كارشناسي خود را در رشتة اقتصاد و علوم سياسي يا فلسفه و علوم  علوم سياسي، دانشجو مي

هاي  همچنين دانشجويان رشته. ا هر رشتة ديگري را به عنوان گرايش فرعي انتخاب كندسياسي بگذراند ي
توانند علوم سياسي را به عنوان گرايش فرعي خود برگزينند  ديگر مي

)php.index/ca.ubc.politics.www://http?.(  
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  هاي علوم طبيعي سياسي با رشتهامكان تركيب رشتة علوم . 4
هاي علوم انساني، اجتماعي، و هنر نه  هاي مطالعه شده در اين پژوهش، دانشجويان رشته در برخي دانشگاه

ها و  توانند با رشته اي بپردازند، بلكه مي رشته ميان  توانند در همان حوزه به تحصيل و پژوهش تنها مي
تواند  براي نمونه هر دانشجو در دانشگاه بريتيش كلمبيا مي ر كنند؛هاي علوم دقيقه نيز پيوند برقرا حوزه

حقوق، پزشكي، و «سه رشتة ظاهراً متفاوت از سه دانشكدة مختلف را با هم تركيب كند، مانند 
» شناسي، و مهندسي الكترونيك موسيقي، روان«، »شناسي انسان

)htm.intro_info_prog/ca.ubc.isgp.www://http .(اي در اين دانشگاه، كه در  رشته برنامة ميان
امكان . 1: شود، در واقع، دو هدف اصلي دارد كه عبارت است از اي ارائه مي رشته چارچوب كالج ميان

مند به  اني كه عالقهامكان انتخاب براي دانشجوي. 2هاي فرعي در هر رشتة اصلي دانشگاهي؛  ايجاد رشته
هايي كه در دانشگاه بريتيش كلمبيا ارائه  در حال حاضر، بسياري از برنامه. ها هستند تركيب برخي رشته

، نتيجة همين برنامة )بوميان(شود، مانند مطالعات زنان، مطالعات اروپا و مطالعات ملل اوليه  مي
به صورت تركيبي با  30و، دانشكدة علوم و هنرجالب توجه است كه در دانشگاه تورنت. اي است رشته ميان

مركز، مؤسسه و برنامة  36كالج، و  7دانشكده،  29اين دانشكده داراي . يكديگر تأسيس شده است
دانشجوي تحصيالت تكميلي است و نيمي  3000دانشجوي كارشناسي و  22000اي و حدوداً  رشته ميان
شود  مل مياز جمعيت كل دانشجويان دانشگاه تورنتو را شا 
)about/main/ca.utoronto.artsci.www://http .(اي در دانشكدة علم و هنر  رشته ها برنامة ميان ده

شود؛ شامل مطالعات آسيا، مطالعات آفريقا، مطالعات آمريكا، مطالعات كانادا،  دانشگاه تورنتو ارائه مي
عات كارائيب، مطالعات آسيا ـ پاسفيك، مطالعات آمريكاي التين، مطالعات صلح و منازعه، و مطال

  .مطالعات آسياي جنوبي كه مربوط به حوزة علوم سياسي است
اي نيز به عنوان هنر و  مستر، عالوه بر دانشكدة علوم اجتماعي و دانشكدة انساني، برنامه در دانشگاه مك   

علم وجود دارد كه در نوع خود، در كانادا كم نظير است و براي دانشجوياني است كه توانايي دارند 
اين برنامه در سال . هنر را بگذراننداي، شامل علوم دقيقه و علوم انساني، اجتماعي، و  رشته اي ميان برنامه
است، نه ) هنر ليبرال(تأسيس شده است و فلسفة آموزشي آن آموزش براي تربيت اخالقي انسان  1981

يعني  بر همين اساس، هر ساله تعداد كمي، . آموزش صرفاً براي كسب مهارت براي يافتن شغل در بازار
جمعيت و  هاي كم شوند تا بهتر بتوانند كالس يرفته ميدانشجوي سال اولي، در اين برنامه پذ 60حدود 

. اي كه در اين فلسفة آموزشي  يك اصل است آموزش فردي را اجرا كنند؛ نكته
)html.program_the_utabo/program_the_about/artsci/ca.mcmaster.www://http.(  
  اي رشته هاي ميان تأسيس مراكز پژوهش. 5

اي گسترش يافته و  رشته هاي ميان هاي مطالعه شده در اين پژوهش، پژوهش تقريباً در همة دانشگاه
دانشكدة علوم سياسي دانشگاه سيمون فريزر، هم براي نمونه، . مراكزي براي آن در نظر گرفته شده است
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ر پژوهش، با مراكز متعددي در اين دانشگاه ارتباط دارد و در عمل، ماهيت در آموزش و هم د
ارتباط با مراكز مطالعات زنان، مطالعات آمريكاي التين، مطالعات . اي را به نمايش گذاشته است رشته ميان

ين شهري، برنامة سياستگذاري عمومي، برنامة آسيا ـ كانادا، مطالعات توسعه، مطالعات كانادا، و همچن
اي  رشته هاي ميان به زبان فرانسه از سويي، و همچنين ايجاد دو مركز پژوهش  برنامة سياستگذاري عمومي
هاي مؤسسة مطالعات حكمراني و مركز اقتصاد سياسي جهاني از سوي ديگر، به  در داخل دانشكده با نام

است اي آموزش علوم سياسي در اين دانشگاه  رشته خوبي نشان دهندة ماهيت ميان
)html.RelatedPrograms/department/politics/ca.sfu.www://http .( در دانشگاه بريتيش

و (در حوزة علوم سياسي   شامل برخي مراكزي است كه به پژوهش 31اي رشته كلمبيا، كالج مطالعات ميان
كه  32شامل مركز ليو براي موضوعات جهاني كه اشتغال دارند) اي ن الملل و مطالعات منطقهروابط بي

دربارة خلع سالح و عدم اشاعه، و مركز   الملل، مركز سيمونز براي پژوهش داراي سه بخش روابط بين
ا، در دو در دانشگاه بريتيش كلمبي  اي و پژوهش رشته افزون بر اين، مطالعات ميان. امنيت انساني است

و كالج  اي در مقطع تحصيالت تكميلي رشته بخش تحصيالت تكميلي با عنوان برنامة مطالعات ميان
  مند به پژوهش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا كه عالقه. شود اي اجرا مي رشته مطالعات ميان

رنامه به صورت فردي است و هر در واقع، اين ب. توانند در اين برنامه ثبت نام كنند اي هستند، مي رشته ميان
كارشناسي ارشد   تواند پژوهش اي در دانشگاه مي دانشجوي تحصيالت تكميلي در هر دانشكده يا مدرسه

اي كه  بر اين اساس، هر دانشجو در هر دانشكده. اي پيشنهاد بدهد رشته يا دكتراي خود را به صورت ميان
ارائه كند تا در كميتة تحصيالت تكميلي بررسي  هست، بايد يك طرح پژوهشي همراه با برخي منابع

اي متمركز بر  رشته ميان  در هر كار پژوهشي، بايد دو استاد راهنما در دو رشتة مختلف، كه پژوهش. شود
آنهاست، هدايت كار را بر عهده داشته باشند 

)htm.intro_info_prog/ca.cub.isgp.www://http .(اي در مقطع  رشته اما كالج مطالعات ميان
هاي آسيا يكي از  مركز پژوهش. اي دارند رشته هايي است كه ماهيت ميان كارشناسي است و شامل پژوهش

. مشاركت دارد  اي است كه هم در كار تدريس و هم در پژوهش رشته هاي ميان مراكز مهم پژوهش
: هاي اين مركز عبارت است از پژوهش  عناوين مهم. است 33مركز، عمدتاً كاربرديها در اين  پژوهش

جهاني شدن در آسيا، تجارت و حقوق بشر، منابع طبيعي و توسعة پايدار، تحول اجتماعي، اقتصادي و 
سياسي، مناسبات كانادا ـ آسيا، مهاجرت و تحرك در منطقة آسيا ـ پاسفيك، شهرنشيني در پاسفيك، 

محيطي  ياسي و قانوني، مديريت فقر، سياست زيستاصالح س
)aspx.researchdirections/aboutus/ca.ubc.iar.www://http .( دانشگاه بريتيش كلمبيا در

در آموزش و پژوهش در حوزة آسيا  هاي كانادا، بيشترين نيروي متخصص و منابع مقايسه با ديگر دانشگاه

                                                
31

. College for Interdisciplinary Studies  
32

. Liu Institute for Global Issues  
33

. Policy-oriented  



٥٤ 

 

را دارد و از آنجا كه مناسبات اقتصادي با اين منطقه براي كانادا و همچنين ايالت بريتيش كلمبيا حائز 
هاي كاربردي در  اهميت است، اعتبارات زيادي، به ويژه از سوي بخش خصوصي، براي گسترش پژوهش

كه داراي اعتبار ور پاسفيك، نامة ام فصل 34.كند ياين زمينه وجود دارد كه دانشگاه آنها را جذب م
  ). /ca.ubc.pacificaffairs://http(شود  المللي است، در اين مركز منتشر مي بين
  هاي فردي شده اي رشته امكان تحصيل در ميان. 6

تواند پس از ورود به  شده در اين پژوهش، هر دانشجو ميهاي كانادايي مطالعه  تقريباً، در اكثر دانشگاه
براي نمونه، هر دانشجو از دانشكدة علوم انساني كه در . دانشگاه، رشتة خود را خودش طراحي كند
تواند خودش واحدهاي خودش را تنظيم كند و برنامة  گيرد، مي دانشكده و رشتة علوم سياسي پذيرش مي

اين برنامه، كه به برنامة فردي . پيشنهاد دهد تا پس از بررسي، تأييد شودمدون شدة خود را به دانشگاه 
رسد كه هدف  به نظر مي. دهد هاي كانادا را نشان مي رشتگي در دانشگاه شده معروف است، اوج ميان

اصلي از اين برنامه اين است كه دانشجو بتواند خودش برنامة درسي خود را بر اساس آن چيزهايي 
هاي مهم يا بسيار مهم آموزش در حال حاضر، در كانادا،  يكي از ويژگي. كه به آنها نياز داردانتخاب كند 

رسد وجود اين ويژگي به دليل سلطة تفكر بازار است؛ يعني دانشجو يك  اين ويژگي است، كه به نظر مي
قدر بايد شود و لذا بايد خودش كمال اختيار و انتخاب را داشته باشد، لذا اين  مشتري محسوب مي

ها  هاي درسي و عناوين دروس گسترده و وسيع باشد كه انتخاب دانشجو واقعي باشد، لذا دانشگاه برنامه
  .كند 35اش را طبق ميل خودش تنظيم معتقدند كه بايد دانشجو خودش بتواند برنامه

  4جدول 
  اي هاي كانادا از منظر مقايسه رشتگي علوم سياسي در دانشگاه هاي ميان ويژگي

  
  ويژگي خاص  اجرا  هدف/تعريف  ام دانشگاهن

اي  رشته مطالعات ميان    آلبرتا
اي،  شامل ادبيات مقايسه
فرعي /گرايش اصلي

، گرايش 36فردي شده
الملل،  فرعي مطالعات بين

مطالعات خاورميانه و 

اي در كنار علوم  رشته مطالعات ميان) 1
علوم اجتماعي، و هنرهاي زيبا، انساني، 

وجود ) 2جزئي از دانشكدة هنر است، 
هاي تحصيلي با انتخاب فرد يا  گرايش

درصد  41بيش از ) 3فردي شده، 
دانشجويان دانشكدة هنر از 

                                                
34

هاي ساالنة  توان به گزارش شود، مي اي كه در آن انجام مي هاي پژوهشي هاي متعدد آن و فعاليت براي اطالعات تفصيلي دربارة اين مركز و بخش.  

   aspx.annualreport/aboutus/ca.ubc.iar.www://http: به رك. اجعه كردآن مر
35

. Customize  
36

اي  رشته دارد كه ميان داند و موضوعي را در نظر هاي خود نمي هاي موجود دانشگاه را متناسب با خواسته هر دانشجو در صورتي كه هيچ يك از رشته.  

اي جديد را به دانشگاه پيشنهاد كند و در صورت تصويب به صورت فردي به  تواند رشته شود، مي است، با انتخاب دروسي كه در اين دانشكده ارائه مي

  ). cfm.Studies_Individualized/arts/ca.ualberta.uofaweb.www://ttph(تحصيل در آن مشغول شود 



٥٥ 

 

آفريقا، مطالعات اديان، 
  علم، فناوري و جامعه

  .هاي ديگر هستند دانشكده

بريتيش 
  كلمبيا

امكان ايجاد ) 1
هاي فرعي  رشته

در هر رشتة 
اصلي 

) 2دانشگاهي، 
امكان انتخاب 

براي 
دانشجوياني كه 

مند به  عالقه
تركيب برخي 

  .ها هستند رشته

هايي كه در  بسياري برنامه
دانشگاه بريتيش كلمبيا 

شود، مانند  ارائه مي
مطالعات زنان، مطالعات 
اروپا و مطالعات ملل 

جة نتي) بوميان(اوليه 
. اي است رشته برنامة ميان

در دانشكدة علوم 
تواند  سياسي، دانشجو مي

كارشناسي خود را در 
رشتة اقتصاد و علوم 
سياسي يا فلسفه و علوم 
سياسي بگذراند يا هر 
رشتة ديگري را به عنوان 
گرايش فرعي انتخاب 

همچنين دانشجويان . كند
توانند  ها ديگر مي رشته

علوم سياسي را به عنوان 
گرايش فرعي خود 

  .برگزينند

اي كه در آن هر  رشته وجود كالج ميان
تواند سه رشتة ظاهراً  دانشجو مي

متفاوت از سه دانشكدة مختلف را با هم 
حقوق، پزشكي و «تركيب كند؛ مانند 

شناسي و  موسيقي، روان«، »شناسي انسان
  .»مهندسي الكترونيك

مطالعة سياست   تورنتو
هاي  از ديدگاه

 مختلف و
  هاي ديگر رشته

دانشجويان در مقطع 
توانند در  كارشناسي مي

علوم سياسي، با يكي از 
چهار رشتة اقتصاد، 

شناسي، تاريخ، و  جامعه
فلسفه به طور مشترك 

  .تحصيل كنند

  اي رشته اي ميان تأسيس برنامه

سيمون 
  فريزر

ارتباط دانشكدة علوم   
سياسي با مراكز مطالعات 
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زنان، مطالعات آمريكاي 
التين، مطالعات شهري، 
برنامة سياستگذاري 
عمومي، برنامة آسيا ـ 
كانادا، مطالعات توسعه، 
مطالعات كانادا، و همچنين 
برنامة سياستگذاري 

به زبان فرانسه و   عمومي
همچنين ايجاد دو مركز 

اي  رشته هاي ميان پژوهش
در داخل دانشكده با 

هاي مؤسسة مطالعات  نام
 حكمراني و مركز اقتصاد
سياسي جهاني، به خوبي 
نشان دهندة ماهيت 

اي آموزش علوم  رشته ميان
سياسي در اين دانشگاه 

  .است
اي  رشته ميان  كارلتون

بودن به دو 
صورت ظهور 

نخست، : دارد
در هر رشته، 

شود  سعي مي
دانشجويان 

دروسي را بر 
اساس گرايش 
اصلي يا فرعي 
ها  خود از رشته
هاي  و دانشكده
كنند، ديگر اخذ 

دانشجوي علوم سياسي 
تواند از  به راحتي مي

هاي حقوق،  دانشكده
شناسي،  اقتصاد، جامعه

بر اساس ... شناسي و  روان
گرايش اصلي يا فرعي 
  .خود دروسي را اخذ كند
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دوم اينكه 
ها  برخي رشته

در دانشگاه 
كارلتون تأسيس 
شده است، 
مانند رشتة 
حقوق بشر يا 
اقتصاد سياسي، 
كه ماهيتاً، 

اي  رشته ميان
  .هستند

  
اي  رشته وجود برنامة ميان    گيل مك

و مطالعات مختلفي كه در 
حوزة علوم سياسي 

گنجد، مانند مطالعات  مي
آفريقا، كانادا، توسعة 

  ... . الملل و  بين

  

عالوه بر دانشكدة علوم اجتماعي و       مستر مك
اي نيز به  دانشكدة  انساني، برنامه

وجود دارد كه در عنوان هنر و علم 
نظير است و  نوع خود، در كانادا، كم

براي دانشجوياني است كه توانايي 
اي، شامل  رشته اي ميان دارند برنامه

علوم  دقيقه و علوم انساني، اجتماعي، 
  .و هنر را بگذرانند

مطالعه و   ويكتوريا
آموزش 
ها از منظر  پديده
هاي  رشته

گوناگون، 

افزون بر اينكه مانند ديگر 
ويان ها، دانشج دانشگاه

كارشناسي علوم سياسي 
توانند در برنامة  مي

كارشناسي تركيبي علوم 

اي در مقطع  رشته تأسيس برنامة ميان
هاي حل  تحصيالت تكميلي، در حوزه

منازعه، حكمراني بوميان، مطالعاتي در 
سياست و اجرا، و انديشة فرهنگي، 

اسي، مطالعات آسيا ـ اجتماعي، و سي
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درنورديدن 
ها  مرزهاي رشته

در برنامة (
انديشة 
فرهنگي، 

اجتماعي، و 
سياسي، كه در 

مقطع 
كارشناسي 

ارشد است، 
دانشجويان با 
متفكران بزرگ 
و مسائل عمدة 
زمانة كنوني 

شوند و  آشنا مي
در واقع، 
ها  مرزهاي رشته

در مطالعة اين 
متفكران و 

مسائل 
درنورديده 

  ).شود مي

ها،  سياسي با ديگر رشته
مانند اقتصاد، تاريخ، محيط 

شناسي، يا  زيست، جامعه
فلسفه شركت كنند يا 
كارشناسي علوم سياسي و 
مطالعات اروپا را 
بگذرانند، در اين دانشگاه، 

اي در مقطع  برنامه
عنوان كارشناسي ارشد با 

انديشة فرهنگي، اجتماعي، 
شود كه  و سياسي ارائه مي
. نظير است در نوع خود بي

همچنين در مقطع دكترا، 
اي  رشته نوعي ادغام درون

هاي فرعي علوم  در رشته
سياسي انجام و حاصل آن 

هايي شده  اي رشته ميان
است كه باز در نوع خود، 

نظير است؛ مانند  بي
سياست فراملي و اقتصاد 

اسي ـ جهاني، قانون سي
گرايي دموكراتيك،  اساسي

و  سياست عمومي 
اي، و  حكمراني مقايسه

انديشة فرهنگي، اجتماعي، 
  .و سياسي

پاسفيك، مطالعات اروپا، مطالعات 
جهاني، كه در مقاطع كارشناسي ارشد 

  .شود يا دكترا ارائه مي

بهترين شيوة   يورك
آموزش، 

استفاده از 
روش 
اي  رشته ميان

افزون بر اينكه دانشجويان 
در دانشكدة علوم سياسي 

توانند تركيبي از علوم  مي
ها را  سياسي و ديگر رشته

در كارشناسي خود 
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است كه طي 
آن، دانشجويان 

توانند  مي
موضوع خود را 
همزمان از 
زواياي مختلف 

  .مطالعه كنند

بگذرانند، وجود مراكز 
متعدد آموزش علوم 
سياسي، مانند برنامة 

الملل  مطالعات توسعة بين
يا مطالعات مناطق 
مختلف، نشان از ماهيت 

. اي آنها دارد رشته ميان
همچنين كارشناسي 
انديشة اجتماعي و سياسي 

اي كامالً  برنامه
  .اي است رشته ميان
  

 

 

  گيري بحث و نتيجه
هاي كانادا  رشتگي در علوم سياسي، در دانشگاه به ماهيت و چگونگي اجراي ميان  در اين پژوهش،

هاي  از ديدگاه  كنيم، مطالعه و پژوهش پرداختيم و نشان داديم كه پيچيدگي دنيايي كه در آن زندگي مي
ل را ضروري كرده و از اين رو، به اين ضرورت از دو دهة قبل، در هاي گوناگون به مسائ مختلف و رشته

رشتگي در علوم سياسي  هاي ميان همان گونه كه از مطالعة ويژگي. هاي كانادايي توجه شده است دانشگاه
آيد، هر چند آنچه در عمل اجرا  برمي 5و  4هاي  هاي كانادا، كه از خالصة آن در جدول در دانشگاه

هاي مختلف  تواند دروس مختلفي را از دانشكده رشتگي است، يعني هر دانشجو مي ، چندشود، عمدتاً مي
در اين . ها كامالً مشهود است رشتگي در برخي دانشگاه رشتگي به ميان بگيرد، اما حركت از چند

ها و مسائل را از ديدگاهي  هايي تأسيس شده است با دروس خاص خود كه پديده ها، رشته دانشگاه
براي نمونه، مؤسسة اقتصاد سياسي دانشگاه كارلتون يا برنامة كارشناسي ارشد . كنند اي مطالعه مي رشته ميان

  .انديشة فرهنگي، اجتماعي، و سياسي در دانشگاه ويكتوريا نشان از اين رويكرد دارد
ي ها اي، مراكز پژوهش رشته هاي اين پژوهش، نتيجة نهايي تأسيس مراكز ميان بر اساس يافته   
ها و  اين خواهد بود كه ارتباط الزم ميان دانشكده... اي، و  رشته اي، برگزاري سمينارهاي ميان رشته ميان
رشتگي موجب شده است كه  به عبارت ديگر، ميان. شود هاي مختلف در هر دانشگاه ايجاد مي رشته

هاي مختلف  هشگران در رشتهها فروريزد و در نتيجه، تعامل ميان اساتيد و پژو ديوارهاي حائل ميان رشته
به عبارت ديگر، اين كار موجب ارتباط ميان اساتيد و پژوهشگران دانشگاه خواهد شد و آنان . افزايش يابد

تواند به هدف اصلي هر  را براي بحث دربارة هر مسئلة خاص كنار هم قرار خواهد داد و از اين طريق، مي
دهي به اجتماع  رساني از طريق شكل و خدمت  دانشگاه نزديك شود كه بايد آموزش، پژوهش،
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دانش ترين ابزار توليد  همان گونه كه بسياري از متخصصان تاريخ علم معتقدند، مهم. باشد 37ورزان انديشه
). Nonaka 1996(نامد  مي 38گيري آن چيزي است كه نوناكا جوامع تعاملي و علم جديد، همانا شكل

ورزان در نهايت، موجب خواهد شد كه نه تنها دانشگاه در كار  جوامع تعاملي يا اجتماع انديشه گيري شكل
داخلي و بين (رساني به جامعه   مفيد باشد، بلكه بتواند هدف ديگر خود، يعني خدمت  تدريس و پژوهش

  .را نيز محقق كند) المللي
  

  پيشنهادهاي پژوهش
رشتگي در علوم سياسي در ايران  توان نكات زير را براي ارتقاي ميان مي  هاي اين پژوهش با توجه به يافته

  :پيشنهاد داد
با توجه به اينكه در حال : ها اي در دانشگاه رشته ضرورت تأسيس برنامه يا كالج ميان) الف

شود، ضرورت  رشتگي وجود ندارد، يا خيلي به ندرت ديده مي هاي ايران ويژگي ميان حاضر، در دانشگاه
اي  رشته اي يا مركز ميان رشته تر با تأسيس برنامة ميان هاي كشور اين نقيصه را هر چه سريع دانشگاهدارد 

  رشتگي تدوين كنند؛  در دانشگاه براي طراحي چگونگي حركت به سمت ميان
هاي علمي  ها و گروه اي در همة دانشكده رشته هاي ميان گيري كميته ضرورت شكل) ب

  رشتگي؛ چگونگي حركت به سمت ميان ها براي بررسي دانشگاه 
ها در مقاطع مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكترا در  اي رشته ضرورت تأسيس ميان) ج
  هاي كشور؛ دانشگاه

با توجه به پيچيدگي مسائل موجود، به ويژه : اي رشته هاي ميان ضرورت تأسيس مراكز پژوهش) د
اي گرد هم آيند  رشته ميان  هاي مختلف در مراكز پژوهش رشتهدر اثر جهاني شدن، جا دارد پژوهشگران از 

  هاي مختلف مطالعه كنند؛  و هر مسئله را از ديدگاه
ها براي تسهيل حركت به  ها در دانشگاه ها و پژوهش محور شدن آموزش ضرورت مسئله) ه
  رشتگي؛ سمت ميان
تلف هر مسئله از اي براي بررسي جوانب مخ رشته ضرورت برگزاري سمينارهاي ميان) و

  . اجرا شود 39هاي كانوني يا بحث گروهي متمركز تواند با روش گروه منظرهاي گوناگون، كه مي
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- Gourman, Jack. (1998). The Gourman Report: Undergraduate Programs. 10th

 

edition. New York: Princeton Review. 

 .”Hix, Simon. (2004). “A Global Ranking of Political Science Departments ـ

Political Studies Review.No. 2, pp. 293-313. 
 ,Mann, Susan.(2001). Interdisciplinarity for the University of Ottawa ـ

Unpublished Manuscript. 

 

 Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge ـ

Creation.  Organization Science. No. 5, 1. February. 

 
 :Palomba, C. and T. Barta. (1999). Curriculum Assessment Essentials ـ

Planning. Implementing and Improving Assessment in Higher Education. San 

Francisco: Jossey Bass. 

 
 :University of Calgary (2001) Paradigms Lost and Paradigms Gained ـ

Negotiating Interdisciplinarity in the Twenty-First Century. Border Crossing, 

Fall 2001, University of Calgary, p.2.  

 

  )به ترتيب زماني( پژوهشانجام شده براي هاي  مجموعه مصاحبه
هاي جديد آموزش و پژوهش علوم  شيوه: موضوع( 1386آبان  8 ،ـ مصاحبه با پروفسور كنراد وين

  ).سياسي در كانادا
: موضوع( 1386آبان  8ـ مصاحبه با آرن روكرت، دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه كارلتون، 

  ).هاي جديد آموزش و پژوهش علوم سياسي در كانادا شيوه
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 1386مهر  27دانشگاه اتاوا، ) گرايش فلسفة سياسي(ـ صحبت با سردار حسيني، دانشجوي دكتراي فلسفه 
 ).هاي جديد آموزش و پژوهش علوم سياسي در كانادا شيوه: موضوع(

: موضوع( 1386آبان  10با ابوالفضل معصومي، دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه اتاوا،  گو و گفتـ 
 ).هاي جديد آموزش و پژوهش علوم سياسي در كانادا شيوه

هاي جديد  شيوه: موضوع( 1386به با دكتر فرهنگ رجايي، سه جلسه در شهريور، مهر و آبان ـ مصاح
  ).آموزش و پژوهش علوم سياسي در كانادا

 1386آبان  26ـ مصاحبه با سيد رضا موسوي، دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه كبك در مونترال، 
 ).در كاناداهاي جديد آموزش و پژوهش علوم سياسي  شيوه: موضوع(

هاي نوين  شيوه: موضوع( 40با پروفسور كريستين آدام، معاون دانشكدة هنر و علوم اجتماعي مصاحبهـ 
 )آموزش در علوم اجتماعي در كانادا و دانشگاه كارلتون

 12دي ماه، ساعت  19شناسي، چهارشنبه  با پروفسور پيچيل، استاد گروه روانگو  و گفتـ مالقات و 
  ).در دانشگاه) مدرسي(آموزش : موضوع(

بهمن  8الملل دانشگاه كارلتون، دوشنبه  با پروفسور برايان اشميت، استاد روابط بينگو  و و گفتـ مالقات 
 ). سياست خارجي آمريكا ـ آموزش و پژوهش علوم سياسي در كانادا: موضوع( 12، ساعت 1386ماه 

بهمن  26گيل، جمعه  سياسي دانشگاه مكـ مالقات و مصاحبه با پروفسور ركس براينن، استاد علوم 
تحوالت خاورميانه و آموزش و پژوهش : موضوع(گيل  بعد از ظهر در دانشگاه مك 14، ساعت 1386

 ). علوم سياسي در كانادا

 2008فوريه  28مالقات و مصاحبه با دكتر فرهنگ رجايي، استاد علوم سياسي دانشگاه اتاوا، پنجشنبه  ـ 
آموزش و پژوهش علوم سياسي و روابط : موضوع( 16الي  14:30، ساعت 1386اسفند  9مصادف با 

 ). الملل در كانادا بين

، 1386اسفند  17الملل دانشگاه اتاوا، جمعه  ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور پيتر جونز، استاد روابط بين
 ). در كاناداتحوالت خاورميانه و آموزش و پژوهش علوم سياسي : موضوع( 12:30الي  11:30ساعت 

الي  15:30، ساعت 1386اسفند  20ـ مالقات با توماس جونيو، دانشجوي دكتراي علوم سياسي، دوشنبه 
هاي سياست خارجي، و آموزش و پژوهش علوم  روابط ايران با آمريكا و غرب، نظريه: موضوع( 17

 ). سياسي در كانادا

 21/1/1387با پروفسور سيمون دالبي، استاد گروه جغرافيا و ژئوپليتيك، چهارشنبه  گو و و گفتـ مالقات 
سياست آمريكا در خاورميانه، امپراتوري : موضوع( 12:30الي  10:30، ساعت 2008آوريل  10مصادف با 

 ). آمريكايي و آموزش علوم انساني در كانادا
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شنبه  كانادا در كينگستون، پنج الملل كالج نظامي ط بينبا پروفسور ديزبني، استاد رواب گو و و گفتـ مالقات 
آموزش و : موضوع(در دانشگاه كارلتون  13، ساعت 2008آوريل  17مصادف با  1387فروردين  29

 ). الملل در كانادا پژوهش علوم سياسي و روابط بين

آوريل  23چهارشنبه  شناسي دانشگاه كارلتون، ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور تيم پيچيل، استاد روان
هاي جديد آموزش  شيوه: موضوع(در دانشگاه كارلتون  11، ساعت 1387ارديبهشت  4مصادف با  2008

 ). در كانادا

مه  7الملل دانشگاه كارلتون، چهارشنبه  ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور كريس براون، استاد روابط بين
هاي  شيوه: موضوع(در دانشكدة علوم سياسي  11: 30، ساعت 1387ارديبهشت  18مصادف با  2008

 ). الملل در كانادا جديد آموزش و پژوهش علوم سياسي و روابط بين

 7الملل دانشگاه كارلتون، روز چهارشنبه  ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور فرهنگ رجايي، استاد روابط بين
هاي جديد  شيوه: موضوع( در ساختمان سوتهام 13، ساعت 1387ارديبهشت  18مصادف با  2008مه 

 ). الملل در كانادا آموزش و پژوهش علوم سياسي و روابط بين

 13شنبه  الملل دانشگاه كارلتون، روز سه ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور لورا مك دونالد، استاد روابط بين
ي جديد ها شيوه: موضوع(صبح در محل دانشكده   10، ساعت 1387ارديبهشت  23مصادف با  2008مه 

 ). الملل در كانادا آموزش و پژوهش علوم سياسي و روابط بين

مه  13شنبه  الملل دانشگاه كارلتون، روز سه ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور مايكل دوالن، استاد روابط بين
هاي جديد  شيوه: موضوع(ظهر در محل دانشكده  12، ساعت 1387ارديبهشت  23مصادف با  2008

 . الملل در كانادا علوم سياسي و روابط بين آموزش و پژوهش

، 1387خرداد  2شنبه  ـ مصاحبه با پروفسور پيتر آندره، استاد علوم سياسي دانشگاه كارلتون، روز پنج
  ). هاي جديد آموزش علوم سياسي در كانادا شيوه: موضوع(در محل دانشكده  12الي  11ساعت 

 26، رئيس مؤسسة اقتصاد سياسي دانشگاه كارلتون، دوشنبه ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور ريان ماهون
هاي آموزش و پژوهش علوم سياسي و  شيوه: موضوع( 30/9، ساعت 1387خرداد  6مصادف با  2008مه 

 ). الملل در كانادا روابط بين

 14نبه ش ـ مالقات و مصاحبه با خانم اي كاترينا پيشكانوا، دانشجوي دكترا و مدرس دانشگاه مونترال، سه
: موضوع(در دانشگاه بريتيش كلمبيا در شهر ونكوور  11، ساعت 2008ژوئن  3، مصادف با 1387خرداد 

الملل در  روابط ايران و روسيه، سياست خارجي روسيه در قبال ايران و همچنين آموزش روابط بين
 ).دانشگاه مونترال

خرداد  15دانشگاه ويكتوريا، چهارشنبه  ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور جان ميسر، استاد علوم سياسي
هاي آموزش علوم سياسي و روابط  شيوه: موضوع(، در محل دانشگاه بريتيش كلمبيا 15:15، ساعت 1387
 ).الملل در كانادا بين
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 15ـ مالقات و مصاحبه با افشين حجتي، دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه مونترال، چهارشنبه 
 ).آموزش علوم سياسي در كانادا: موضوع(در محل دانشگاه بريتيش كلمبيا  18، ساعت 1387خرداد 

گيل،  الملل دانشگاه مك ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور ركس براينن، استاد علوم سياسي و روابط بين
آموزش علوم : موضوع(در محل دانشگاه بريتيش كلمبيا  17:30، ساعت 1387خرداد  15روز چهارشنبه 
 ).ناداسياسي در كا

، ساعت 1387خرداد  16شنبه  ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور الن گوترمن، استاد دانشگاه يورك، پنج
 ).آموزش علوم سياسي در كانادا و ايران: موضوع(در محل دانشگاه بريتيش كلمبيا  10:45

لمبياي شمالي، الملل دانشگاه بريتيش ك ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور هيتر اسميت، استاد روابط بين
آموزش علوم سياسي : موضوع(در محل دانشگاه بريتيش كلمبيا  13: 30، ساعت 1387خرداد  16شنبه  پنج

 ).الملل در كانادا و روابط بين

خرداد  16ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور گراهام وايت استاد علوم سياسي دانشگاه تورنتو پنج شنبه 
 ش كلمبيا در مورد آموزش علوم سياسي در كانادادر محل دانشگاه بريتي 30/12ساعت 

خرداد  17ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور جين جنسون، استاد علوم سياسي دانشگاه مونترال، جمعه 
 ).آموزش علوم سياسي در كانادا(در محل دانشگاه بريتيش كلمبيا  11، ساعت 1387

الملل نورمن  الملل مدرسة امور بين روابط بين ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور ترور فيندلي، رئيس كرسي
: موضوع( 14: 30، ساعت 1387خرداد  20مصادف با  2008ژوئن  9پاترسون دانشگاه كارلتون، دوشنبه 

 ).الملل در كانادا هاي جديد آموزش و پژوهش روابط بين شيوه

تير  5چهارشنبه  ،اه كارلتوندانشگ 41شناسي ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور جفري كلو، استاد كالج انسان
 ).آموزش علوم سياسي در كانادا: موضوع( 14در كتابخانة دانشگاه كارلتون، ساعت  1387

، 1387تير  13شنبه  الملل دانشگاه اتاوا، پنج ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور پيتر جونز، استاد روابط بين
الملل  تأكيد بر علوم سياسي و روابط بين الملل در كانادا، با آموزش روابط بين: موضوع( 11ساعت 
 ).در مقابل نظري) عملي(كاربردي 

تير  13 شنبه ، پنج42ـ مالقات و مصاحبه با پروفسور كريستين آدام، معاون دانشكدة هنر و علوم اجتماعي
هاي جديد آموزش در  شيوه: موضوع(در دانشگاه كارلتون  14، ساعت 2008ژوالي  3مصادف با  1387
 ).هاي كانادا هدانشگا
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