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پیشگفتار
دانشگاه تهران ،به عنوان نماد آموزش عالی در ایران و دانشگاه مرجع ،چندی است که بر اهمیت
توسعۀ میانرشتهایها تأکید دارد و پردیس البرز دانشگاه تهران را بهعنوان متولی اجرا و گسترش این
امر برگزیده است .پردیس البرز دانشگاه تهران نیز عالوه بر امور متعدد اجرایی مانند ارتباطات وسیع با
گروههای آموزشی ،دریافت درخواستهای گروههای آموزشی برای تصویب میانرشتهایهای جدید و
غیره در حوزۀ مطالعاتی نیز گامهای مهم و باارزشی برداشته است.
ادارۀ پژوهش پردیس البرز دانشگاه تهران از سال  1397بر آن شد تا مطالعات و پژوهشهای
نظاممند و مشخص و گامبهگامی را در حوزههای میانرشتهای به انجام برساند .در این راستا ،سه فاز
مطالعاتی درنظر گرفته شد .در فاز اول ،تحت نظارت پردیس البرز دانشگاه تهران ،مصاحبههای متعددی
با بدنۀ اجرایی ،سیاستگذاری و عوامل خرد میانرشتهای (اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران
میانرشته ای) انجام گرفت و تحلیل و تفسیر شد .در این پژوهش ،اشاره شد که گفتمان میانرشتهای
هنوز در دانشگاه شکل نگرفته است و البته موانع شکلگیری و شرایط تسهیل آن نیز در این پژوهش
مشخص شد .خروجی این پژوهش در قالب گزارشی پژوهشی در دست چاپ است.
در فاز دوم ،پردیس البرز دانشگاه تهران ،اقدام به برگزاری همایش و انتشار کتابچۀ مجموعه مقاالت و
سخنرانیهای کنفرانس ملی نقش مطالعات میانرشتهای در توسعۀ علمی و کارآفرینی کشور کرد و کتابچۀ
چکیدههای همایش را بهصورت کتاب و مجموعه مقاالت بهصورت دیجیتالی (سیدی) منتشر ساخت.
در فاز سوم ،تالش شده که ترکیبی از دو فاز قبل بهدست آید و از این طریق ،بتوان به توصیههای
سیاستی مفیدی برای دانشگاه دست یافت؛ بنابراین تمامی مقاالت و سخنرانیهای فاز دوم نیز به شیوۀ
پژوهش اول (تحلیل تماتیک) تحلیل شدند و در کنار یافتههای پژوهش ،ابتدا برای هریک از موضوعاتی
مانند تعریف ویژگیها ،اهمیت و کارکرد حوزههای میانرشتهای ،جایگاه آنها در اسناد باالدستی ،موانع
و بازدارندهها در قالب مدلها و نمودارهایی ارائه شد .درنهایت نیز توصیههای سیاستی در سه بعد خرد،
میانی و کالن از آن استخراج شد که در پژوهش حاضر مالحظه میشود.

مقدمه
جهان امروز جهان وابستگیهای متقابل ،پیوندهای ناممکن و عبور از خط و مرزهای مشخصی است
که دانش و علوم را به یکدیگر نزدیک ،وابسته و مرتبط میسازد .از این منظر ،حوزههای میانرشتهای،
پاسخ هوشمندانۀ سیستم دانشگاهی و پژوهشی به شکاف میان علوم چندگانه و نیازهای چندبعدی
زندگی روزمره است .حال اینکه تا پیش از این مسیر ،جهان شاهد تسلط رشتههای مشخصی بود؛
رشتههایی که در هریک ،دغدغههای و حوزههای فکری خاصی وجود داشته است.
با نیم نگاهی به تاریخ سیر علوم میتوان مالحظه کرد که تا پایان قرن  18و طی موج اول
طبقهبندی علوم ،هنوز رشتههای علمی تنوع اندکی داشتهاند .در این دوره ،علم مبتنی بر نظام استاد-
شاگردی و کاربرد ابزارها و روشهای ساده بود و مهارتها در علوم نیز عمدتاً دستی و سرعت تغییرات
علمی بسیار کند بود .از منظر ارتباطات علمی نیز روابط بسیار محدود بود و رسانۀ جمعی وجود نداشت.
اما با آغاز قرن نوزدهم و حتی تا بخش اعظمی از قرن بیستم ،موج دوم علم ظهور و استقرار یافت و
نهادینه شد .طی این موج دوم ،طبقهبندی و تخصصیشدن علمی رشد یافت .این تحوالت سبب
خودکارشدن ابزارها و پیشرفت روشهای علمی شد .همچنین مهارتهای فکری از اواخر قرن بیستم
اهمیت یافتند .علم کموبیش در میان همگان تعمیم یافت و جنبهای حرفهای به خود گرفت .اما روند
ت غییرات در اینجا متوقف نشد .سرعت تحوالت ساختاری پس از انقالب الکترونیکی از اواخر قرن بیستم،
تحول مفهومی تازهای را پدید آورد که موج سوم نامیده میشد .در موج سوم ،ساختار درختی در
طبقهبندی علم تحول یافت و طی این تحول ،دیگر بهسادگی معلوم نبود که کدام دسته از علوم ،علوم
پایه هستند .درواقع علم ،ساختار شبکه ای یافت و مفهوم تخصص علمی دگرگون شد .جهش بزرگ
رایانهای و انقالب نرم افزاری نیز موجب شد تا خالقیت و فناوری اطالعات ،جایگزین مهارتهای دو موج
پیشین شود؛ بنابراین چرخههای زندگی و کار عمیقاً مبتنی بر دانش شد و اقتصاد دانشبنیان ظهور
یافت .در این دوره ،ارتباطات و تعامل بیناالذهانی در علم افزایش یافت (فراستخواه )59 :1391 ،و
پیشرفت علوم و پیوستگی میان آنها موجب ازمیانرفتن مرزهای بین آنها و حرکت از علوم بسیط به
علوم پیچیده و چندگانه شد.
در این زمان دیگر حوزههای میانرشتهای نهفقط بهمثابۀ نیازمندی خاص دورۀ کنونی ،بلکه بهعنوان
پاسخی به آسیبهای تسلط رشتههای علمی و فرهنگرشتگی بر بدنۀ آموزش عالی و جامعۀ پژوهشی
معرفی شدند .این آسیبها عبارتاند از :تخصصگرایی ،مدرکگرایی و انحراف از اهداف نظام آموزش
عالی و نهاد دانشگاه.
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در این رویکرد نو ،حوزههای میانرشتهای با بینشی کامالً متفاوت ،پژوهشگران و فعاالن عرصه
آموزش عالی را نسبت به محدودیتها و ضعفهای باقیماندن در چارچوب مرزهای رشتهای آگاهی
میدهند و به آنها جسارت عبور از این مرزها را میبخشند .تعصبات رشتهای نیز که عموماً پیامد
نهچندان مطلوب تخصصیشدن افسارگسیختۀ رشتههای دانشگاهی است ،به مدد بهخدمتگرفتن
نگرش میانرشتهای به حاشیه رانده میشود و این فرصت فراهم میآید تا جستوجوگران از امکانات و
قابلیتهای رشتههای دیگر علمی بهرهمند شوند (شهامت و همکاران.)57 :1392 ،
از منظر رابطۀ میان دانشگاه و جامعه نیز باید افزود که مطالعات میانرشتهای پاسخی برای نیازهای
دنیای واقعی ،صنعت و خدمات مورد نیاز جامعه هستند و در عالم حرفهگری و بازار کار ،نهتنها با
مسئلهمحوری ذاتیشان به نیازها پاسخ میدهند ،بلکه با ایجاد تقاضاهایی نو ،هم زمینۀ کارآفرینی و
اشتغالزایی را در جامعه فراهم میآورند و هم بر کیفیت کاالهای تولیدشده میافزایند .درواقع ،یک
رشتۀ علمی فقط از جنبهای خاص به جهان مینگرد که ممکن است جامع نباشد ،اما حوزههای
میانرشتهای با تلفیق مرزهای علمی ،دیدگاهی چندجانبه و جامع را به مسائل ارائه میدهند که
بیتردید کاربردیتر نیز هست.
چنین رویکردی در دانشگاههای جهان نیز با اقبال مواجه است و در گزارشهای جدیدتر
فرهنگستان ملی علوم با عنوان «تسهیل پژوهش میانرشتهای» نیز عنوانشده که برنامههای
میانرشتهای در حال گسترشاند؛ برای مثال در دانشگاه کلمبیا ،تعداد دانشجویانی که رشتۀ آنها
میانگروهی یا میانرشتهای بوده در یک دورۀ دهسالۀ منتهی به سال  2004رشد چشمگیری داشته
است (شهامت و همکاران .)62 :1392 ،در دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا ،از ابتدای تأسیسش در
سال  1949به مقولۀ میانرشتهای توجه شده است و بهمرور ،گروههای آموزشی و برنامههای درسی
مختلف با ماهیت میانرشتهای در این دانشگاه راهاندازی شدهاند (مهر محمدی و کیذوری.)10 :1397 ،
مثالهای متعددی در این خصوص وجود دارد که گواهی بر تعدد مراکز و پژوهشکدههای میانرشتهای
است که در مرز علوم مختلف امروزه شکل گرفتهاند و مشغول به کارند .میانرشتهایشدن امروزه حتی
ساختارهای گروههای آموزشی را درنوردیده و استادان و اعضای هیئتعلمی نیز در این مسیر سعی
داشته اند تا به روال رایج در چند حوزۀ تخصصی مشغول به کار باشند و از این قافله عقب نمانند.
برنامههای درسی نیز از این ساختار منعطف و مورد نیاز حوزههای میانرشتهای به دور نمانده و بهوفور
میتوان دانشکده ،کالج و دانشگاههایی را یافت که دانشجویان را با ارائۀ برنامههای درسی سفارشی
ترغیب به ادامۀ تحصیل میکنند.
در ایران ،با توجه به الزام بند د ماده  49قانون برنامۀ چهارم توسعه و همچنین بند ب مادۀ  15قانون
برنامۀ پنجم توسعه مبنی بر بازنگری در رشتههای دانشگاهی برمبنای نیازهای اجتماعی ،بازار کار و تحوالت
علمی در راستای توسعۀ علوم میانرشتهای (سند قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمی ایران)1389 ،

مقدمه  ز
توجه به طراحی برنامههای میانرشتهای در سالهای اخیر مورد توجه بوده ،اما هنوز الگوی مناسبی برای
توسعۀ این نوع برنامهها فراهم یا بررسی و تحلیل نشده است (مهر محمدی و کیذوری.)8 :1397 ،
نظر به اهمیت میانرشتهایشدن نظام دانشگاهی ،این کتاب بهمرور دیدگاه محققان و متخصصان
مطالعات میانرشتهای در زمینۀ موانع و تسهیلگرها میپردازد .پژوهش حاضر مشتمل بر چهار فصل
است .در فصل اول ،به تعریف ،ماهیت ،کارکرد و ضرورت مطالعات میانرشتهای و همچنین جایگاهشان
در اسناد باالدستی میپردازیم .فصل دوم به معرفی موانع میانرشتهایشدن دانشگاه در ایران با توجه
به مجموعۀ سی سخنرانی پژوهش اول میانرشتهایها ،تحلیل چهل مقاله 1و یازده سخنرانی کتاب دوم
مجموعه مقاالت و سخنرانی کنفرانس ملی میانرشتهایها 2اختصاص دارد .در فصل سوم ،عوامل
تسهیلگر در توسعۀ مطالعات میانرشتهای ارائه میشود .فصل چهارم نیز سیاستهایی برای
میانرشتهایشدن دانشگاهها ،در قالب توصیههایی مجمل و مفید ارائه میکند.
در این پژوهش ،بهمنظور تحلیل متن مقاالت و سخنرانیهای «کنفرانس ملی نقش مطالعات
میانرشتهای در توسعۀ علمی و کارآفرینی کشور» ،از تکنیک تحلیل مضمون/تماتیک استفاده شد.
تحلیل مضمون ،یکی از مهارتهای عام و مشترک در تحلیلهای کیفی است و کدگذاری مضامین را
فرایند پیشنیاز تحلیلهای اصلی و رایج کیفی میداند .این روش ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی
است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند .مضمون صرفاً روش
کیفی خاصی نیست ،بلکه فرایندی است که میتواند در بیشتر روشهای کیفی بهکار رود .بهطورکلی،
تحلیل مضمون ،روشی است برای:
 دیدن متن؛ برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط؛ تحلیل اطالعات کیفی؛ مشاهدۀ نظاممند شخص ،تعامل ،گروه ،موقعیت ،سازمان یا فرهنگ؛ تبدیل دادههای کیفی به دادههای کمی ( Boyatzis, 1998به نقل از عابدی و همکاران.)1390 ،همچنین در این پژوهش ،بهمنظور استخراج مقولهها از نرمافزار روش تحقیق کیفی مکس
کیو.دی.ای .استفاده شد .دادههای متنی (مقاالت و سخنرانیها) در سه مرحله کدگذاری شدند .طی این
سه مرحله و با کدگذاری باز دادهها ،بهتدریج از دل کدها مفاهیم ،از دل مفاهیم مقولههای فرعی ،و از
دل مقولههای فرعی ،مقولههای اصلی استخراج شدند .سپس به تفکیک و تناسب موضوعی هر فصل،
نتایج و یافتهها ارائه شد.
_____________________________________________________________
 .1از مجموع  40مقاله ،فقط  26مقاله دارای کدهای مرتبط با موضوع این کتاب بودند و از آنها استفاده شد.
 .2اسامی مصاحبه شوندگان و سخنرانان و فهرست مقاالتی که نکاتی در باب موضوع این پژوهش از آنها استخراج شده ،در
پیوست  1کتاب حاضر موجود است.

س

 نظام دانشگاهی و مطالعات میانرشتهای

درمجموع 310 ،مفهوم 329 ،مقولۀ فرعی سطح اول و دوم 30 ،مقولۀ اصلی 6 ،راهبرد و 115
توصیۀ سیاستی در این پژوهش ارائه شده است.
در آخر الزم می دانم که از جناب آقای دکتر نوربخش و جناب آقای دکتر نائینی ،مشاور محترم و
معاونت محترم علمی ،جناب آقای دکتر فیروزآبادی ناظر علمی و حرفهای ،جناب آقای دکتر وصفی
معاونت محترم اجرایی و همچنین سرکار خانم آیناز نوری کارشناس محترم پژوهش ،کمال تشکر و
تقدیر را داشته باشم که در این مسیر پژوهشی ،همواره از هیچگونه کمک و حمایتی دریغ نکردند.

