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Abstract
Present era is the era of scientific and technological
changes in the world. These changes, have been affected
various aspects of society and human life. Conformity
with the scientific advances, require to benefit from
interdisciplinary, specially in Higher educational system.
The question of the research is due to the increasing use
the interdisciplinary specially in higher education of our
country 'How is the Interdisciplinary reflection on the
Supreme Council of the Cultural Revolution (SCCR)?''
To answer this question, while using qualitative research
method, the descriptive - analytical study method was the
way. In this study, after giving a description of the
Interdisciplinary in higher education and familiarity with
the SCCR, the selected Ratifications were analysis. After
interpret analyses performed, the results showed that the
first attention to Interdisciplinary is in the early of
revolution (1358) as "Interdisciplinary services" in higher
education. Another application of that is in the National
Master Plan for Science and Education Ratification
(1389), that has been applied in terms of "science, areas,
orientation, issues, studies, and development of
interdisciplinary" in higher education.Also used the
content analysis in chosen ratification. In the next step, the
first to fifth develop programs of Iran was studied in order
to assess the emphasis documents before and after the
SCCR. Another development Plans were also explored.
Results show that SCCR was pioneer in the
interdisciplinary applying in higher education than the
other academic institutions and with creation favorable
conditions, re-emerged.
Keywords: Higher education, Development Plans of
the country, Supreme Council of the Cultural Revolution,
Interdisciplinary.
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چکیده
 عصر تحوالت گوناگون علمی و تکنولوژیکی در جهان،عصر حاضر
، از استلزامات همنوا شدن با پیشرفتهای علمیی متنیو روز.است
 پرسش پژوهش حاضر این است.بهرهمندی از میانرشتهایها است
که با توجه به روزافزونی بهرهگیری از میانرشتهایهیا بیهوییژه در
 «میانرشتهایها از چه جایگیاه و اهمیتیی،آموزش عالی کشورمان
در مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی و سایر اسیناد باالدسیتی
برخوردارند؟» برای پاسخ به این پرسیش ضیمن اسیتهاده از روش
. تحلیلی و استنتاجی انجام شد- مطالعه ای توصیهی،پژوهش کیهی
در این تحقیق پس از ارائه توصیهی از میانرشتهایهیا در آمیوزش
 بیه تحلیین اسینادی مصیوّبات،عالی و آشنایی با شیورای میوکور
 یافتییههییا نشییاندهنییدة اولییین کاربسییت. پرداختییه شیید، مییرتب
) بیا عنیوان1358  در مصیوّبات اوایین انقیالب،میان رشیتهایهیا
«خدمات میانرشتهای» در آموزش عیالی و کاربسیت دیگیر آن در
 تحلین محتوای.) است1389 مصوّبه سند نقشه جامع علمی کشور
 برنامههای پنجسالة اول تا پنجم،مصوّبات نیز انجام و در گام بعدی
توسعه جمهوری اسالمی ایران بهمنظور بررسی میزان تأکید اسیناد
 به همراه اسناد باالدستی دیگیر مطالعیه،قبن و بعد از تشکین شورا
 بر اساس یافتهها چنین نتیجهگیری شید کیه ایین شیورا جیز.شد
،پیشتازان توجه به میانرشتهایها بوده که با ایجاد شرای مطلیوب
این توجه دوباره ظهور یافته و قبن از سایر نهادهای علمی وارد این
.بحث شده است
 شیورای، برنامههای توسعة کشور، آموزش عالی:ودژههای کلیدی
. میانرشتهای،عالی انقالب فرهنگی
nourabadi@shahed.ac.ir : نویسندة مسؤول.*
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مقدمه

نظام آموزش عالی نقش مهمی در تربیت نیروی انساانی
متخصص و در عین حال آیندهنگر برای جامعاة اماروز و
فردای کشور دارد .با توجه به اینکه علوم در شااهههاای
مختلف آموزشی و پژوهشی باا شاتاف فراوانای در حاال
رشد و گسترش هستند؛ نظام آماوزش عاالی باهمنظاور
همسویی و همگام شدن با این شتاف ،نقش بسزایی ایفاا
میکند؛ بهطوریکه ضمن اهمیت قائل شدن به توسعه و
ترویج علوم در محور اهداف هود ،گسترشی متناسب باا
نیازهای گوناگون جامعه به همراه تربیت افرادی ماهر ،با
قدرت ذهنی میانرشتهای و هالق دارد .از طارف دیگار،
با بهرهمندی از میانرشتهایهاا مایتاوان ضامن حاذف
فاصله میان علوم مختلف ،بین آنها ارتباط برقارار نماود
تا هر یک دانش و دساتاوردهای هاود را باا دیگاری باه
اشتراک بگذارد؛ بنابراین با توجاه باه ایان گساتردگی و
پیچیاادگیع علااوم مختلااف ،از یکسااو؛ و پاسااخگویی بااه
نیازهای متنوع جامعه از سوی دیگر؛ نیاز به بهارهمنادی
از میانرشاتهایهاا در اولویات برناماهریازیهاای نظاام
آموزش عالی کشور قرار میگیرد .در این رابطاه یکای از
متخصصان ایان حاوزه معتقاد اسات «از سیاساتهاای
آموزش عالی ،توسعه میانرشتهایها است که به دنباال
نیاز جامعه به تخصاصهاای جدیاد ،ماورد توجاه قارار
گرفت .جهتگیری میانرشتهای در مطالعات علمای در
آینده ،نه یک انتخاف ،بلکه یک اجبار و الزام هواهد بود؛
به عبارت دیگر ،پرکردن شکافهاای معرفتای بشار یاا
پاسخگویی به نیازهای جوامع انسانی به شکل کارآمدتر
و رضاایتبخاشتار ،راه چاارهای بارای دانشامندان و
پژوهنادگان بااقی نمایگاذارد» ( Mehrmohammadi,
)2009؛ بنابراین ورود میاانرشاتهایهاا در حیطاههاای
گوناگون جامعه مانند حیطاههاای علمای و اجتمااعی و
مورد توجه قرار دادن نیازهای روز انساان و شااهههاای
مختلف داناش هاای نوظهاور جواماع انساانی در آنهاا،
اهمیت فراوان دارد.

بحثی که دربارة میانرشتهایها در ایران مطرح است
هم دارای سابقه بوده و هم امیاد بسایاری باه آن بساته
شده است .این امر به اسناد باالدستی مانند ساند نقشاه
جامع علمی کشور (مصوّبه  679جلساه ماور -10-14
 1389شورای عالی انقالف فرهنگی) برمیگاردد کاه در
آن به میانرشته ای اشاره شده اسات .حاال ساؤال ایان
است که آیا به میانرشتهایها در مصوّبات شورای عاالی
انقالف فرهنگی ،توجه شاده اسات اگار جاواف مثبات
است ،چگونه و در چه زمانهایی باه آنهاا اهمیات داده
شده است و به دنبال ساؤال فاوق ،ایان ساؤال مطارح
میگردد که آیا میانرشتهایهاا در برناماههاای توساعه
کشور دارای جایگاهی قابل توجه هستند یا هیر
تاریخچه میان رشتهاي و مطرح شددن آن در آمدوش
عالي

سابقه میاانرشاتهایهاا در جهاان علمای باهعناوان
شاههای نوین از دانش بشری ،نزدیک به یاکصاد ساال
است .برهی از صاحب نظران بر این باورناد کاه اصاطالح
میانرشتهای به دهاه  1920برمایگاردد کاه درزمیناة
پااژوهش علااوم اجتماااعی و جناابش آمااوزش عمااومی
( )General educational movementمطرح شد .بنا باه
نوشته کالین (« )Kleinعدهای هاساتگاه ایان وا ه را در
سالهای دهه  1940و در پارو ه منهاتن ( Manhattan
 )Projectکه طی آن بمب اتمی ساهته شد ،ریشاه یاابی
می کنند و بسیاری دیگر منشأ آن را در رویدادهای دهاه
 1960و  1970و برپااایی جریااان نااوآوری آموزشاای و
تجربااهگرایاای ( )Experimentationجسااتجو مایکننااد.
امروزه عالقه مندی و گرایش به میاانرشاتگی روزافازون
شده است و در عصر حاضر ،آن را بهعنوان دانشی نوپاا از
ارکان اساسی دانش و پژوهش میدانند .یوهان هیلبارون
( ،)Johan Heilbronگسااترش میااانرشااتگی در مراکااز
آموزشی را ،از سالهای دهه  1960میداند و مینویساد:
احتماالً این جریان واضحترین نشانه فروپاشی رشته هاای
علمی ( )Disciplinesبهعنوان شیوة غالب ساازماندهای
مراکااز آموزشاای اساات» ( .)Klein, 2010بعااد از آن،
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پژوهشگران دیگری برای معرفی ،گسترش و بیاان نقااط
قوت میانرشتهای ،گامهای مثبتای برداشاتند مبنای بار
اینکه آموزش و پژوهش در حوزه میانرشاتهای در حاال
حاضر یکی از مؤلفهها و اهتصاصات قابل توجه در تغییار
نظام دانشگاهی است؛ به عبارت دیگر این رویکارد یعنای
لزوم حضور میانرشتهای در نظام آموزش عالی از عوامال
اساسی تحوالت آن است .همچنانکه افازایش روزافازون
پژوهش های مشارکتی ،حمایت هاای مادیران ،تخصایص
اعتبارات مالی و وجود ادبیاات مرباوط باه فعالیات هاای
علمی میانرشتهای ،دلیل صحت بیانات فوق است.
کالیاان ( )Kleinهمچنااین داللااتهااای چندگانااه
میانرشتگی را نشانگر دالیل تشدید عالقه نسبت باه آن
می داند و می نویسد« :میاانرشاتگی ،باا پیشارفت هاای
برجستهای در زمینههای تولید دانش ،راهحلیاابی بارای
رفع مسائل فاوری اجتمااعی ،پیشارفت قابال مالحظاه
مربوط به نوآوری فناورانه و تجربة آموزشی یکپارچاهتار؛
پیوندی وثیق دارد .اعضای هیئتعلمی به تواناایی هاود
در راستای دنبال کردن پرسشهای فکری جدید ،کار در
حوزه های نوین آموزش و پژوهش ،ایجاد تعادل و تاوازن
در راستای دچار نشدن به انزوای تخصصای ،باه دمیادن
روح نوآوری و روش های آموزش فعال در برنامه درسای،
رشااد و توسااعه مهااارتهااای تلفیقاای و مشااارکتی در
دانشجویان و پاسخگویی باه مساائل اجتمااعی اهمیات
میدهند» ()Klein, 2010؛ زیرا برنامه درسی ،جوهره هر
نوع آموزش دانشگاهی است که در ترکیب باا روشهاای
مااؤثر تاادری  ،کارآماادی و اثربخشاای نظااام آمااوزش
دانشگاهی را تضمین میکند و از اجازای نظاام آماوزش
عاااالی و دانشاااگاه محساااوف ما ایشاااود ( Amery,
 .)Sobhaninejad, Rahnama; 2015در سوی دیگر این
اماار ،دانشااجویان هسااتند کااه الزم اساات بااا ایجاااد
فرصت های مناسب به منظور یادگیری و آماوزش دربااره
طیف گستردهای از رشتههای علمی متناسب با نیازهاای
روز ،مطالعة مساائل و مشاکالت جهاان واقاع ،برقاراری
ارتباط بین رشتة تحصیلی هود و سایر رشتههای علمی،

هالقیت به هرج داده و بارای تلفیاق و پیشابرد داناش
مربوط به رشته هاای علمای متناوع و باه دسات آوردن
مهارت هاای ساطح بااالی تفکار مانناد تفکار انتقاادی،
ترکیب و مشارکت برای فعالیت گروهی بکوشند؛ زیرا باه
نظر میرسد داشتن دانش میانرشتهای و کوشش بارای
رسیدن به تأسی و کاربست آن ،مایتواناد پاساخگوی
نیازها و مشکالت ایجاد شده در ابعااد گونااگون جامعاه
علمی باشد.
الزم به ذکر است که هر آموزشی درزمینة اجتمااعی
انجام میشود .برنامهریزان و آموزشگران بایاد باه زمیناه
اجتماعی که در آن کار میکنند توجه کنند .اگار هادف
آنها توانمندسازی مخاطبان هود است باید سعی کنناد
که ساهتار اجتماعی موجود را درک کنند و دریابند کاه
کدام اجزاء مانع کسب تواناایی تأثیرگاذاری بار زنادگی
هااود در مخاطبااان اساات ( Salehi Omran, Ezadi,
.)Faraji; 2017
پژوهشگران ضمن بررسی و تحلیل دوره های مختلف
آموزش عالی ،آن را در تغییر و تحاول نظاام دانشاگاهی
مؤثر میدانند .از این روست که کالین ضامن اشااره باه
پااژوهشهااای اشاانایدر ،شااونبر ( Carol Geary
 )Schneider and Robert Schoenbergو مینااای
( )Minnichماینویسااد« :آکااادمی جدیااد ،جنبشاای بااا
مبنای وسیع است که حاول مرزهاا (لباههاا) و باهطاور
روزافزون درون گروه های آموزشای آکاادمی قادیمی تار
رشد کرده است .این آکادمی دربردارنده روشهای جدید
پژوهش و شیوههای تدری و یاادگیری ،ساازماندهای
مجدد رشتههاای علمای و یاک کثارتگرایای ارتبااطی
جدید است .وی میان رشتگی را یاک تغییار اساسای در
مراکز آموزش عاالی مایداناد و عااملی کاه ایجااد یاک
فرهنااد دانشااگاهی مبتناای باار آمااوزش و پااژوهش
میانرشتهای را تسهیل کند ،فعالیت مرزی میداناد کاه
مستلزم تعیین نقاط همگرایی ،توزیع و استفادة مناساب
از منابع موجود ،ظرفیت سازی و ایجااد حاداقل شارای
الزم ،ساهتارسازی و اسکلت بندی معماری برای دانشگاه
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شاابکهای و اقتباااب بهتاارین اقاادامات ،ایجاااد بانااک
اطالعاتی مرجع و سازماندهی عمیق یک مجموعه غنای
از راهبردها است که هدف آنها استحکام و تداوم مبتنی
باااار برنامااااه ( Programmatic Strength and
 )Sustainabilityاست» (.)Klein, 2010
امروزه اهمیت میانرشتهایها در آموزش عالی بایش
از پیش احساب میشود ،زیارا ایان نظاام آموزشای کاه
متشکل از مؤسسات و مراکز علمی و آموزشای متعاددی
اسات درصاادد «دسااتیابی باه اهاادافی ماننااد؛ آمااوزش،
پااژوهش ،پاارورش تفکاار هااالق و انتقااادی ،یااادگیری
مادامالعمر و روش حلمسئلهای ،توسعه مرزهای دانش و
رفع مشکالت گونااگون آموزشای ،اجتمااعی ،فرهنگای،
اقتصادی و سیاسای اسات و باه عناوان باارزترین نماود
سرمایهگذاری نیروی انساانی ،نقاش اصالی در تربیات و
تأمین نیروی انساانی کارآماد و ماورد نیااز بخاشهاای
مختلف جامعه را بر عهاده دارد» ( Mehrmohammadi,
 .)2008شایان ذکر است که بیش از سی سال از تولید و
اجرای برنامه های درسی میانرشاته ای در ایاران (بارای
مثال دانشاگاه اماام صاادق (ع) ،تأسای ساال )1361
میگذرد.
عالوه بر نظام آموزش عالی ،نهادهاا و پژوهشاکدههاا
نیز به مطالعاه و بهارهمنادی از میاانرشاتهای و نتاایج
حاصاال از پااژوهشهااای میااانرشااتهای ،توجااه نشااان
میدهند« .به واسطة ضرورت جامع نگری در حل مساائل
و درک پیچیدگی و چندبعدی بودن مساائل پایش روی
جوامع بشری ،این تفکر شکل گرفته که اگر پژوهشگران
یک رشتة علمی ،درگیر بررسی مسئلههای مهم بر بنیااد
بیاانش تخصصاای هااود شااده و باادون یاااری جسااتن از
متخصصان سایر رشته های علمی ،ارائاه طریاق نمایناد؛
ممکن است بدون مالحظه و مداقه در تمام وجوه و ابعاد
مسائل ،به عرضه راهحلهایی متعدد ولی ناکارآمد ،بارای
آنها اقدام کنند» (.)Etemadizadah & etal, 2011
حال این سؤال به ذهن مایرساد کاه باا توجاه باه
مباحث ارائه شاده؛ در کشاورمان ایاران ،شاورای عاالی

انقالف فرهنگی که مسائولیت تصاویب مصاوّباتی بارای
همسو شدن با تغییرات روز جامعه و دانشگاه را بر عهاده
دارد ،در این راستا چه اقداماتی انجام داده است «آیا به
بحث میانرشتهایها هم توجه شده است » در وظیفهٔ
دوم این شورا که عباارت اسات از تهیاه و تادوین ساند
نقشه جامع علمی کشور؛ «آیا مفاد ساند مانناد توساعه
میانرشتهایها و تحقیقات مربوط به آنها ،محقق شاده
است » اگار پاسام مثبات اسات« ،نتاایج حاصال از آن
چیست »
رو

پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به منابع مطالعاتی ایان پاژوهش،
ماهیت موضاوع ،اهاداف و ساؤاالت آن ،از ناوع تحقیاق
کیفی بوده و پژوهشی توصایفی -تحلیلای و اساتنتاجی
است .با بهرهمندی از روش پژوهش توصیفی ،به توصیف
شرای و اهمیت میانرشتهایها در آموزش عاالی و نیاز
شورای عالی انقالف فرهنگی پرداهته شد .باا توجاه باه
اینکه هدف پژوهش تحلیلای عباارت اسات از «فهام و
بهبود مجموعاه مفااهیم یاا سااهتارهای مفهاومی کاه
برحسب آنها تجربهها تفسیر ،مقاصاد باهوضاوح بیاان،
مسااائل ساااهتبناادی شااده و پااژوهشهااا بااه اجاارا
درمیآیند» ()Short, 2008؛ به توضیح مفاهیم مرتب با
میانرشتهایها بهمنظور ارائه تصویری دقیاق و آموزناده
از ماهیت مفهوم فوق میپردازیم.
از انواع روشهاای تحلیال محتاوا نیاز روش تحلیال
اسنادی انتخاف شده است که منظور از اسناد در اینجاا،
مصوّبات شورای عالی انقالف فرهنگی و برهای از اساناد
باالدستی مرتب با موضوع است .در ایان مقالاه پا از
توصیف مؤلفههاای محاوری مقالاه ،باه تحلیال جایگااه
میانرشتهای ها در مصوّبات شورای عالی انقالف فرهنگی
پرداهته شده است .در ایان تحلیال اسانادی باه دنباال
پاسخگویی به این سؤال پژوهشی هستیم که با توجه باه
روزافزون شدن تأکید و بهرهگیاری از میاانرشاتهایهاا
بهویژه در آموزش عالی ایران ،این میانرشاتهایهاا چاه
انعکاساای در مص اوّبات شااورای عااالی انقااالف فرهنگاای
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دارند بنابراین به چگونگی توجه به میاانرشاتهایهاای
آموزش عالی در مصوّبات شورای عالی انقالف فرهنگی از
سال  1363تا اواهر سال  1394با کلیدوا ههای آموزش
عالی ،میانرشته و میانرشاتهای پرداهتاه شاده اسات.
سپ گزارشی از این اقدام ،ارائه؛ و در گام نهایی ،نتاایج
به دست آمده در راستای پاسخگویی به مسئله پاژوهش،
تحلیل و تفسیر شده است .همچنین مصوّبات این شاورا
در زمانی که با عناوان ساتاد انقاالف فرهنگای فعالیات
داشت (در فاصله ساال هاای  1358کاه زماان تأسای
ستاد انقالف فرهنگی بود تا قبل از  1363که به شاورای
عالی انقالف فرهنگی تبادیل شاد) ،ماورد باازبینی قارار
گرفاات .بااهمنظااور تحلیاال گسااتردهتاار مس ائله ،اسااناد
باالدستی دیگر که عبارت است از :برنامه های پانج سااله
اول تا پنجم توسعه جمهوری اساالمی ایاران باهمنظاور
بررسی میزان تأکید اسناد قبل و بعد از تشکیل شاورای
عالی انقالف فرهنگی؛ نیز سیاستهای کلی برنامه پنجم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران؛ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصاادی،
اجتماااعی و فرهنگ ای جمهااوری اسااالمی ایااران؛ و
سیاستهای کلی نظاام بارای رشاد و توساعه علمای و
تحقیقااتی کشاور در بخاش آماوزش عاالی و مراکاز
تحقیقاااتی؛ اهااداف ،وظااایف و تش اکیالت وزارت علااوم،
تحقیقات و فناوری مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها

در تحلیاال مص اوّبات شااورای عااالی انقااالف فرهنگاای و
تفسیر آن ها برای کشف مباحاث میاانرشاتهای ،اولاین
ردپای کاربست وا ه میانرشاتهای ،در مصاوّبات «ساتاد
انقالف فرهنگی» ،به سال  1358برمایگاردد .در تااریم
 1358/08/06الیحه ای با عنوان «الیحاه قاانونی ادغاام
برهی دانشگاه ها و مؤسساات آماوزش عاالی مساتقر در
مرکز» به تصویب اعضاای ایان ساتاد رساید .طای ایان
الیحه به اعضای ایان ساتاد اجاازه داده شاد تاا در پای
تأسی «دانشگاه بازر » برآیناد؛ زیارا زمیناه را بارای
ادامه شرای فعلی دانشگاه ها و مؤسسات آماوزش عاالی

مناساب نمایدیدنااد .از دالیال طاارح تشاکیل دانشااگاه
باازر  ،م ایتااوان بااه عااواملی از قبیاال نابسااامانیهااای
فرهنگی -علمی ،رشد قارچی و نامنظم مادارب عاالی و
دانشکده ها و دانشگاه های فاقد محتوای علمی و آموزشی
اشاره نمود که در دو دهه  40و  ،50گریباانگیار نظاام
آموزش عالی کشاور شاده باود .در ایان مصاوّبه ضامن
برشمردن امتیاازات ایان دانشاگاه ،ماورد شاماره  5آن،
درباره خدمات میانرشتهاي ،بیاان مایکناد کاه« :بارای
بسیاری از مؤسسات آموزش عاالی در حاال حاضار ایان
امکان وجاود نادارد کاه در رشاتههاای فرعای و دروب
انتخابی ،افراد تماموقت استخدام کنند .درنتیجه بسیاری
از آنها برای رفع نیاز هود به افراد حقالتدریسای و گااه
غیرحرفهای متوسل می شاوند کاه اغلاب موجاب تنازل
کیفیاات آمااوزش ماایگااردد .بااا تمرکااز کااادر آموزشاای
رشااتههااای مختلااف در یااک دانشااگاه ،ارائااه هاادمات
میانرشتهای بین دانشکدهها به ساطح مطلاوف رساید»
( Supreme Council of the Cultural Revolution,
 .)2015در آن زمان با توجاه باه وضاعیت آشافته نظاام
دانشاگاهی ،یکای از راهحالهاای ممکان بارای کااهش
مشکالت ،میان رشته ای نگریستن به امور دانشگاهی بود.
این نوع نگاه در قالب هدمات میانرشتهای بروز و ظهاور
مییابد و هدمات نیز دربردارنده کلیه فعالیتهایی اسات
کااه ساابب باااال رفااتن سااطح کیفاای آمااوزش دانشااگاه
میگردد .اینکاه ابتادا ایان بیانش را در کاادر آموزشای
دانشگاه ،از جمله اساتید دانشکدههای یک دانشگاه بهکار
بسااتهانااد تااا ضاامن بهاارهمناادی از اطالعااات و دانااش
تخصصی هر یک از اسااتید در دانشاکده هاای مختلاف،
ارتباط فیمابین نیز بین ایشان برقرار شود .درنتیجه این
تعامالت علمی ،پیشبرد علمی محسوسی در ابعاد جدیاد
علوم بهویژه علوم نوبنیان میانرشاتهای ،قابال مشااهده
است .از ساایر مزایاای تصاویب ایان مصاوّبه ،پرهیاز از
واگذاری تادری واحادهای درسای انتخاابی ،باه افاراد
تازهکار و ناآشنا با فنون تدری از یکسو و اهمیت قائال
شدن به دروب انتخابی (اهتیاری) از سوی دیگر است.
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این مسئله ،جای بسی تأمل دارد ،اینکاه اهمیات دروب
اهتیاری تا جایی است که در مورد انتخاف اسااتیدی باا
اشراف علمی بر موضوع ،مورد تأکید اعضای ستاد انقالف
فرهنگی بوده است که درنهایات ،تماامی ایان ماوارد در
مورد تصمیمگیری با بینش میانرشتهای موجب افزایش
کیفیت آموزش مایشاد .از مزایاای دیگار ایان مصاوّبه،
صرفهجویی اقتصادی آن با بهکارگیری دید میانرشتهای
بود؛ زیرا با توجه به اینکه انقالف اسالمی ایاران تاازه باه
پیااروزی رساایده بااود ،مطمئنااً از نظاار مسااائل مااالی و
بودجه ،آنگونه که بایدوشاید ،مباال چشامگیری بارای
بخشهای مختلف دولت از جمله نظام آموزش عاالی ،در
نظر گرفته نمیشد .با انتخاف نگاه میانرشتهای در نظام
دانشگاهی و برقراری تعامال میاان دانشاکده هاای یاک
دانشگاه باه ویاژه از نظار نیاروی انساانی متخصاص ،در
مسائل مالی نیز صرفهجویی صورت میگرفت.
در ادامه تحلیل اسنادی تحقیق ،در مصوّبات شاورای
عالی انقالف فرهنگای ،ایان مصاوّبات از ساال  1363تاا
اواهر  1394با کلیدوا ههای میانرشته ،میانرشاتهای و
آموزش عالی ،مطالعه و بررسی شد .از میان ایان تعاداد،
موارد مرتب با هدف مقاله که دارای ارتباط نزدیکتاری
با ابعاد کیفی آموزش عالی و تغییر و تحوالت تحقیقااتی
بود؛ انتخاف و مورد تحلیل قرار گرفت .مصوّبات انتخااف
شده عبارتند از:
 «مصاوّبه  143جلساه ماور  1366-12-18شاورایعالی انقالف فرهنگای؛ باا عناوان شایوهناماة توساعه
آموزشعالی.
 مصاوّبه  165جلساه ماور  1367-07-12شاورایعالی انقالف فرهنگی؛ باا عناوان سیاسات تحقیقااتی
کشور.
 مصوّبه  223جلسه مور  1369-06-27شورای عالیانقاالف فرهنگای؛ باا عناوان تأییاد سیاسات وزارت
فرهند و آموزش عاالی در رابطاه باا تقویات کیفای
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاالی موجاود و اتخااذ
سیاست گسترش دانشگاه ها و مؤسسات آموزشعاالی
کشور.

 مصاوّبه  306جلساه ماور  1372-02-28شاورایعالی انقالف فرهنگی؛ با عنوان ه مشیهای اساسای
بخشهای آموزشعالی در برنامه دوم توسعه کشور.
 مص اوّبه  430جلسااه مااور  1377-08-05شااورایعالی انقالف فرهنگای؛ باا عناوان باازنگری مصاوّبات
شاااورای عاااالی انقاااالف فرهنگااای در هصاااو
آموزشعالی.
 مص اوّبه  530جلسااه مااور  1382-09-25شااورایعالی انقالف فرهنگی؛ باا عناوان راهکارهاای اجرایای
ارتقای علم و فناوری کشور.
 مص اوّبه  550جلسااه مااور  26-08-1383شااورایعالی انقالف فرهنگی؛ با عنوان شااهصهاای ارزیاابی
آموزش عالی.
 مص اوّبه  679جلسااه مااور  1389-10-14شااورایعالی انقالف فرهنگی؛ باا عناوان مصاوّبه ساند نقشاه
جاامع علمای کشاور» ( Supreme Council of the
.)Cultural Revolution, 2015
پ از مطالعه و تحلیال اسانادی مصاوّبات ماذکور،
موارد مطرح شده و مورد سؤال این تحقیق ،پاسام هاود
را عااالوه باار مصاوّبه سااال  ،1358در سااال  1389و در
مصوّبه شماره  ،679با عنوان «سند نقشاه جاامع علمای
کشور» باه دسات آورد کاه در اداماه باه تحلیال آنهاا
پرداهته میشود:
در فصل سوم با عنوان اولویاتهاای علام و فنااوری
کشور و در بخش دوم این اولویتها آمده« :از آنجاا کاه
حصااول اطمینااان از رشااد و شااکوفایی در برهاای از
اولویتها نیازمند توجه و هدایت و پشتیبانی در ساطوح
کالن مدیریتی کشور اسات و در برهای دیگار رشاد و
توسعه باا پشاتیبانی مادیریت هاای میاانی و تخصایص
غیرمتمرکز منابع حاصل هواهد شد ،اولویتها بهترتیاب
در سااه سااطح الااف و ف و ج تنظاایم شاادهانااد .ایاان
دسته بندی ناظر بر نحوه و میزان تخصیص منابع ،اعم از
مالی و انسانی و توجه مدیران و مسئوالن است.
که در سطح ف؛ به عبارت «مطالعات باینرشاتهای»
اینگونه اشاره شده است:
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اولویت های ف چنین هستند :در بخش علوم انساانی
و معارف اسالمی :اهالق اسالمی و مطالعات بینرشدتهاي
آن -الهیات  -عرفاان اساالمی -فلسافه -غارفشناسای
انتقادی  -کاارآفرینی و مهاارتافزایای -تااریم اساالم و
ایران و انقالف اسالمی -مطالعات زنان و هانواده مبتنای
بر مبانی اسالمی -تاریم علم (با رویکارد تااریم اساالم و
ایران) -جغرافیای سیاسی؛
در بخااش هناار :مطالعااات انتقااادی هناار ماادرن-
مطالعات تطبیقی حاوزه هاای هنار -هنرهاای سانتی و
صنایعدستی -هوشنویسی -هنرهای نمایشای -مباحد
میان رشتهاي هنر و شاهههای علاوم باا تأکیاد بار نگااه
اسالمی.
و در اولویااتهااای ج؛ در بخااش سااالمت :علددوم
میانرشتهاي بین علوم پایه با علوم بالینی -مقابله با انواع
اعتیاد -ایمنی غذایی -امنیت غذایی».
از نکات مثبت مصوّبه فوق که جای تأمل دارد ،توجه
به این مسئله است که برای علم و فناوری و توساعه آن،
بخااش مجزایاای در سااند نقشااه جااامع علماای کشااور
اهتصا داده شده است و این مسئله حاکی از اهمیات
و جایگاه واالی آن در پیشبرد اهاداف بلندمادت مناافع
ملی بخصو در حوزه نظام آموزشای کشاور اسات .در
ایاان بااین ،نقااش می اانرشااتهای غیرقاباال انکااار اساات.
بهطوریکه در بخاش دوم اولویاتهاای علام و فنااوری
کشاااور؛ و در بخاااش اولویا اتهاااای ف ،ساااه باااار از
میان رشته ای با قید «مطالعات»« ،مباحاث» و «علاوم»،
نام برده شده؛ به عبارت دیگر ،در مصوّبات شورای عاالی
انقالف فرهنگی در سال  ،1389در بخش علوم انسانی و
معارف اسالمی ،عنوان «مطالعات باینرشاتهای» باهکاار
رفته است .بینرشته ای در ایان قسامت ،هماان معناای
کلی میانرشتهای بوده است .توجه به این مسئله یعنای
مطالعات میانرشتهای سبب رشد و توسعه علوم باهطاور
عام و علوم انسانی و اسالمی بهطور ها میگردد .برای
نمونه ،توجه به هساته مشاترک دو شااهه علمای ماثالً
الهیات و عرفان کاه عباارت اسات از «هداشناسای» یاا

«معرفت» که طرح مسائل و موضوعات هر کدام عالوه بر
اینکه به غنای دیگری کمک مینماید ،منجار باه ایجااد
حوزههای جدید دانش بشری میگردد .در همین قسمت
و در بخش هنر ،از میانرشتهایهاا باا عناوان «مباحاث
میانرشتهای» یاد شاده اسات کاه ایان نگااه ،نشاان از
تعامل سازنده ،میاان هنار و حاوزه علاوم اساالمی دارد.
درنهای ات در اولوی اتهااای علاام و فناااوری در راسااتای
هودکفایی کشور در بُعد پزشکی و در بخش سالمت نیاز
از عبارت «علوم میانرشتهای» استفاده شاده اسات کاه
اینجا به معنای واقعی میانرشتهای بهکاار گرفتاه شاده
است .شایان ذکر است که منظور و هدف از کااربرد هار
سه وا ه علوم ،مطالعات و مباحث میانرشتهای در همان
معنای ذاتی میانرشتهای است.
همچنین در فصل چهارم :راهبردها و اقادامات ملای
برای توسعة علم و فناوری در کشور؛ در بخش دوم آن با
عنوان :راهبردها و اقدامات ملی متناسب باا راهبردهاای
کالن توسعة علم و فناوری در کشور و بهطور جزئیتر در
بند شماره  6اقدامات ملی ،راهبارد شاماره  7آن ،آماده
اساات کااه؛ «حمایاات از توسااعة علددوم و فندداوريهدداي
میان رشتهاي باعث جهتدهی آموزش ،پژوهش ،فنااوری
و نوآوری شده و بهمنظور حل مشکالت و رفاع نیازهاای
واقعی و اقتضائات کشور با توجه باه آماایش سارزمین و
نوآوری در مرزهای دانش برای تحقاق مرجعیات علمای
میگردد» (راهبرد  .)7در ایان راهبارد از میاانرشاتهای
بهعنوان راهبردی بارای رشاد و توساعه علام و فنااوری
کشور یاد شده است .کاربرد میانرشتهای در این راهبرد
در برای توسعه علوم و فناوریها آمده اسات و جاای آن
دارد که در قالب طرح پژوهشای بررسای شاود کاه آیاا
چنین توسعه هایی صورت گرفته است اگر پاسم مثبات
است در کدام علوم
در بند  4راهبردهای ملای ،از راهبارد کاالن شاماره
10؛ از «گسترش گرایشهاي میانرشتهاي در درون علوم
انسانی و بین رشتههای علوم انسانی باا ساایر علاوم ،بار
اساب نگرش اسالمی با رویکارد رفاع نیازهاای علمای و
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همکاری و تقویت تحقیقات بینرشتهاي از طریق اشتراک
امکانات و تجهیزات ،تقسیم کارهاای پژوهشای و جاذف
نخبگان علمی ،سبب توسعه و تعمیق و تقویت آموزش و
پژوهش در حوزة علاوم پایاه» ( Supreme Council of
 )the Cultural Revolution, 2015مایگاردد .در ایان
راهبرد ،به نظر میرساد کاه هادف ،برقاراری ارتبااط و
تقویت تحقیقات میان آموزش و پژوهش صارفاً در علاوم
پایه است .تحقیقات بین رشتهاي در اینجا نیز مترادف باا
میانرشتهاي بهکار برده شده است.
همچنین در مصوّبات مورد بحث این مقالاه ،تحلیال
محتوا نیز انجام شد .به این صورت که در این مصاوّبات،
ابتدا مقولههای مربوط باه هادف پاژوهش و باه عباارت
دیگر واحدهای مورد تحلیل ،انتخااف شادند کاه شاامل
برنامه درسی ،برنامه درسی میان رشته ای ،برنامه درسای
میانرشتهای آموزش عالی 5 ،عنصر برنامه درسی شاامل
هدف ،محتوا ،روش ،ارزشیابی و مقولاه زماان در برناماه
درسی به همراه مقوله آموزش عالی بود .در گاام بعادی،
تحلیل محتوای آن هاا انجاام شاد کاه شاامل شامارش
فراوانی رهداد هر مقوله در مصوّبات انتخاف شاده ،باود.
نتیجه اقدامات بیان شده ،جدول تدوین شدهای است که
در ادامه ارائه میگردد.

اجتماعی ؛ ساخن گفتاه شاده اسات کاه ایان گساترش
بهمنظور متحولسازی و ارتقای کمّای و کیفای در علاوم
انسااانی و هناار مبتن ای باار معااارف اسااالمی» اساات؛ و
همچنین در بند شماره  12و  28اقادامات ملای راهبارد
کالن شماره 10؛ از «ایجاد گرایشهاي میانرشتهاي باین
شاهههای علوم اسالمی و علوم انساانی و ساایر علاوم؛ و
نیز تقویت و راهاندازی حوشههاي میانرشتهاي بین هنار و
دیگر رشته های علوم بر اساب آموزه های اسالمی بهویژه
فلسفه ،فقه و هنر» صحبت شده است .در راهبرد کاالن
شماره  10وا ه میاانرشاتهای باا کلماات گارایشهاا و
حوزهها ،بهکار برده شده است و هادف از ایان کاربردهاا
نیز ایجاد ،تقویات و گساترش گارایشهاا و حاوزههاای
میانرشتهای است .باهویاژه در بناد  4کاه هام منظاور
گاارایشهااای میددانرشددتهاي در علااوم انسااانی و هاام
گرایش های بین رشتهاي علوم انسانی با سایر علوم اسات.
اینجا بین میانرشتهای و بینرشتهای تفاوت قائل شده و
هر یک در معناای کناونی و مجازای از یکادیگر باهکاار
رفتهاند.
در بند شمارة  6اقدامات ملای از راهبارد کاالن 13؛
آمده است «شبکه سازی مؤسسات آموزشای و پژوهشای
در حااوزة علااوم پایااه بااهمنظااور افاازایش هماااهنگی و

جدول  .1تحلیل محتواي مصوّبات انتخاب شدة شوراي عالي انقالب فرهنگي
مؤلفههای مورد بررسی
مصوّبات برنامه درسی عناصر اهداف
میانرشتهای برنامههه برنامه درسی
درسی
0
0
مص ّبه 0 143

مص ّبه 0 165

0

مص ّبه 0 223
مص ّبه 0 306

0
0

محتهههههه ای ارزشیابی
روش
برنامه درسی
برنامهههههههه برنامه درسی
درسی
0
روش 1

0

0

زمان

0

جمع/
میانگین

6

اههههداف جمیههه ری
اسالمی 1
اهداف آم زش عهایی
3
اهداف ت سعه کمّی 1
0
اههههداف جمیههه ری
اسالمی 1
0

0
روش 1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0
اهداف کالن 1

0
روش 2

0

0

0

3
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مص ّبه 0 430

0

0

0

مص ّبه 0 530

0

0
اهداف کمّی 1

0

0
محت ا 1
0

0

0

0
اهداف دانشگاه 1

0
روش 1

0

0

0

0
اهداف 3
اهههههههههههههههههداف
برنامههایپیشرفت 1
اهداف راهبردی 1
اهداف چشمانداز 1
اههههداف جمیههه ری
اسالمی 1
اهداف کالن 2
اهداف بخشی نظام 1
اهداف اوی یتبندی 3
اهداف نقشه جامع 5
اهههداف نظههام ع ههم و
فناوری 1
اههههداف آمههه زش و
پرورش 1
اهههههههداف نظههههههام
اعتباربخشی 1

0
روشهههههای
تع هههههههیم و
تربیت 1
روشهههههای
آم زشی 1
روشهههههای
آم زش زبهان
1

0
محت ا 2
محتهههههه ه ای
آم زشی 9

0
ارزشههههیابی در
نظههام آمهه زش
عایی 1
ارزشههههیابی در
تع یم و تربیهت
رسمی 1
ارزشهههههههیابی
مستمر آم زش
و پرورش 1

0
بهههههههازه
زمهههههانی
معین 1
برنامه های
زمانبنههدی
شده 1
اف ه هههای
زمهههههانی
پیش بینهی
شده 1
ک تاهترین
زمان 1
ف اصههه
زمهههههانی
خاص 1

43

30

8

12

3

5

59

مص ّبه 0 550
برنامه درسی
1
0
مص ّبه 0 679

کل /میانگین

1

0

نتیجة تحلیل پیش نشان میدهد که در های یاک از
مصوّبات مورد بررسی ،به مقوله های انتخاف شده ،اشاارة
مستقیمی نشده است .بلکاه باه هماراه ساایر وا ه هاای
مطرح در نظام آموزشای باه طاور عاام و برناماه درسای
بهطور ها بهکار رفتهاند .همچناین نتیجاه باه دسات
آمده دیگر ،این است که در مصوّبه شاماره  679شاورای
عالی انقالف فرهنگی با عنوان «سند نقشه جاامع علمای
کشور» بیش از بقیه مصوّبات به مؤلفه های برنامه درسی
توجه شده است که بهوضوح میتوان جهش این حرکات
را مشاهده نمود .این یافته حااکی از اهمیات توجاه باه
برنامه درسی و عناصر آن در چند ساال اسات .در اداماه
جایگاه میانرشتهایها در ساایر اساناد باالدساتی ماورد
بررسی قرار میگیرد.

0

0

1

0

1
3

جایگاه میان رشتهاي ها در سایر اسدناد و برنامدههداي
توسعه

بهرغام کاربردهاای موجاود از میاانرشاته در مصاوّبات
شورای عالی انقالف فرهنگای ،جملگایع آن هاا در قالاب
عباااراتی ماننااد مطالعااات ،مباحااث ،علااوم ،حااوزههااا،
تحقیقات ،گرایشهای میانرشتهای بهکار گرفته شدهاند.
از ایاانرو شااناهت نقااش و جایگاااه میااانرشاااته و
میان رشتهای ها ،با توجاه باه عباارات ماذکور در اساناد
باالدستی و برنامههای توسعه ،نیازمند بررسی سااهتار و
محتوای این اسناد و برنامههاا اسات .از ایانرو نیااز باه
بررسی جایگاه نقش میاانرشاته و میاانرشاتهایهاا در
الگوی توسعه بهمنزله هدف جمعی و مورد پذیرش هماة
دستاندرکاران برنامههای توسعه ،احساب میشود؛ زیارا
توسعه ملی ،فرایندی پیچیاده ،فراگیار و پویاا اسات .در
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جریان این تغییر و تحول ،توجه به رشد و گسترش علوم
و بهارهمناادی از آنهااا ضاارورتی اجتنااافناپااذیر اساات؛
بنااابراین پاارداهتن بااه نقااش و جایگاااه می اانرشااته و
میانرشتهایها ،بهویژه در اساناد و برناماههاای توساعه،
یک ضرورت و عامل کارایی و اثربخشای آنهاا باهشامار
می رود .این مقاله در پی تبیین این نکته است کاه «آیاا
به نقش و جایگااه میاانرشاته در اساناد و برناماههاای
توسعه ،توجه شده است چگونه »
در پاسم به پرسش فوق ،عاالوه بار تحلیال اسانادی
مصوّبات شورای عالی انقالف فرهنگای (کاه در مباحاث
قبلی ذکر آن گذشت) به تحلیلع دیگر اسناد و برنامههای
توسعه کشور ،در ارتباط با مسئله مورد بحث مقالاه ،نیاز
پرداهته شده است که در ادامه ارائه میگردد.
 سیاستهاي کلي نظام براي رشد و توسعه علميو تحقیقاتي کشور در بخش آمدوش

عدالي و مراکدز

تحقیقاتي

سیاستهای کلی نظام که به بررسای مناافع ملای از
جملااه بررساای و توسااعه علماای و تحقیقاااتی کشااور
م ایپااردازد ،دارای مراکااز آموزشاای مختلااف اساات کااه
بهمنظور اجرای سیاستهاای تعیاین شاده از ساوی آن
راهانادازی شادهاناد .حاال بااا توجاه باه ماهیات اسااناد
سیاستهای کلی نظام در بعد علمی و تحقیقاتی ،آیا باه
میانرشتهایها توجه داشتهاند یا هیار در تحلیال ایان
اسناد ،روشن شد که «سااهتار مناسابی بارای تحکایم
پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکااریهاای مساتمر
راهبردی در عرصههاای اجتمااعی ،آموزشای ،علمای و
تحقیقاتی ایجاد شده است تا بار نظریاهپاردازی علمای
بهویژه در علوم انسانی ،تبادل اساتاد و دانشاجو ،ایجااد
مراکز علمی شامل بینرشتهاي ،دورهها و پاژوهشهاای
مشترک و نظریهپردازی علمی درزمینة الگوهای توسعه
و رابطه علم و دین با هدف تحقق آرماانهاای انقاالف
اسالمی تأکید نماید» (اسناد و برنامه های کاالن توساعه
کشاااور ،قسااامت  8-3سیاساااتهاااای کلااای نظاااام)
( .)Mirafzali, 2015در سیاساااتهاااای کلااای نظاااام

جمهوری اسالمی ایران برای رشد و توسعه ابعاد علمی و
تحقیقاااتی آمااوزش عااالی کشااور ،بااهطااور مسااتقیم و
غیرمستقیم به وا ه میانرشته و باینرشاته اشااره شاده
اساات .برقااراری ارتباااط میااان علاام و دیاان از مباحااث
محوری این قسمت است و به نوعی دیاد میاانرشاتهای
دارد .به عبارتی با توجه به این سیاست علمی ،درنتیجاه
پیوند دو حوزه علم و دین ،ضمن رشد و گسترش علمی،
به اهداف واالی انقالف اسالمی مای تاوان دسات یافات.
شایان ذکر است در تحلیل اساناد ،بعاد از مصاوّبه 679
شورای عاالی انقاالف فرهنگای ،در ایان ساند؛ باهطاور
غیرمستقیم باه ایجااد رابطاه میاانرشاتهای و باه طاور
مستقیم ،بین رشته ها در ابعاد مختلاف علاوم ،پرداهتاه
شده است.
از اسناد دیگری که مورد بررسی قارار گرفتاه اسات،
قوانین برنامههای پنجسالة اول تا پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران است که بنابر اقتضاائات و شارای هاا
زمانی ،زیرسازیهای الزم بهمنظور هماوار کاردن مسایر
توسعه در ابعاد مختلف ،طراحای و اجارای برناماههاا در
پنج مرحله پنجساله صورت گرفته است که تقسیمبنادی
زمانی آن به شرح زیر ارائه شده است و در این مقاله باه
تحلیل این اسناد پرداهته میشود:
 قانون برنامة پدن سدالة اول توسدعه جمهدورياسالمي ایران (( )1368 -1373قانون اول توساعه،
نخستین برنامة پنج سالة جمهاوری اساالمی ایاران
پ از انقالف تلقی میشود .این قانون زمانی نوشته
و به اجرا گذاشته شد که جند تحمیلی هرابیهای
زیااادی را باار جااای نهاااده بااود و الزم بااود کااه بااا
برنامهای منسجم ،ترمیم این هرابیها و پایهگاذاری
یک نظام اقتصادی پویا وارد دوران جدیدی شود).
-

قانون برنامه پدن سدالة دوم توسدعه جمهدوري

اسددالمي ایددران (( )1373 -1378قااانون برنامااه
پنجسالة دوم بر مبناای تجربیاات برناماة اول تهیاه
شد .در متن این قانون می توان به هوبی به افازایش
تجربه و اعتمادبهنف

برنامهریزان کشور پی برد).
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-

قانون برنامة پن سدالة سدوم توسدعة جمهدوري

اسددالمي ایددران ( )1379 -1383در تحلیاال ایاان
اسااناد باالدسااتی کااه شااامل قااوانین برنامااههااای
پنجسالة اول ،دوم ،سوم توسعه کشور ( Mirafzali,
 )2015است ،هی نشانه و اشاارهای از میاانرشاته
وجود ندارد .الزم به ذکر است علیرغم وجود بخشی
با عنوان "توسعة علاوم و فنااوری" در فصال ساوم
برنامه سوم توساعه ،اثاری از ایان وا ه و مفااهیم و
مصداقهای آن دیده نشد؛ اما با توجه باه اینکاه در
برنامه چهارم و پنجم ،نشانهها و اشارههاای روشانی
از کاربرد وا ه میانرشتهای و بینرشتهای به چشام
میآید ،این دو سند مورد تحلیل و بررسی بیشاتری
به شرح زیر ،قرار گرفته است.
-

قانون برنامه پن ساله چهارم توسدعه جمهدوري

اسالمي ایران ( )1383 -1389بنا به اهمیت نقاش
دانش و فناوری و مهارت بهعنوان اصلیترین عامال
پیشرفت در قانون برنامه چهارم توسعه ،با توجه باه
فصل چهارم آن با عنوان« :توسعه مبتنی بر دانائی»
و بند د آن« ،بازنگری در رشتههاای دانشاگاهی بار
مبنااای نیازهااای اجتماااعی ،بااازار ک اار و تحااوالت
علمااای»؛ ( )Mirafzali, 2015توساااعه علدددوم
میانرشتهاي با تأکید بر علوم انساانی الزم باه نظار
میرسد .در قوانین توسعه کشور برای اولین باار ،در
بند د فصل چهارم این قانون ،از وا ه میاانرشاتهای
بااه همااراه کلمااه علااوم و آنهاام توسااعه علااوم
میان رشته ای استفاده شده اسات .ایان کاربسات از
وا ه مذکور ،همدوره باا مصاوّبه ساند نقشاه جاامع
علمی کشور است کاه در ساال  1389باه تصاویب
شورای عالی انقالف فرهنگی رسید؛ به عبارت دیگار
طرح توسعه علوم میانرشتهای و ایجاد زمینه بارای
اجرای این مصوّبه در برنامه فوقالذکر ،کامالً مشهود
است.
-

قانون برنامة پن سالة پدنمم توسدعة جمهدوري

اسالمي ایران ( )1390 -1394برنامه پانجم توساعه

کشور کاه از ساال  1390باه اجارا درآماده اسات،
بیشترین کاربرد از میانرشاتهای را در بار دارد کاه
این امر نیز ناشی از فراگیار شادن درک عماومی از
مزایااای بهاارهمناادی از میااانرشااتهایهااا در ابعاااد
مختلف رشد و پیشرفت کشور است .به طوریکه در
فصل دوم قانون برنامة پنجم توسعه با عنوان علام و
فناااوری و در ماااده  15آمااده« :بااهمنظااور تحااول
بنیادین در آموزش عالی بهویژه در رشتههای علاوم
انسانی ،تحقق جنبش نارمافازاری و تعمیاق مباانی
اعتقادی ،ارزش های اسالمی و اهالق حرفاهای و باا
هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسالمی،
وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری؛ و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی مکلفاند اقدامات مذکور را
انجام دهند .در بند ف و ها آن نیز بهطور مساتقیم
به وا ه میانرشتهای چنین اشاره شده است:
ب -تدوین و ارتقاء شاهصهای کیفی بههصو در
رشتههای علوم انسانی و بهویژه در رشتههای علوم قرآن
و عترت و مطالعات میانرشتهاي با بهرهگیری از امکانات
و توانمندیهای حوزههای علمیه و تأمین آموزشهاای
مورد نیاز متناسب با نقش دهتران و پسران.
هد -گساترش کرسایهاای نظریاهپاردازی ،نقاد و
آزاداندیشای ،انجاام مطالعدات میدانرشدتهاي ،توساعه
قطبهای علمی و تولید علم بومی باا تأکیاد بار علاوم
انسانی با همکاری شورای عاالی حاوزه علمیاه و دفتار
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم» (.)Mirafzali, 2015
در این دو بند بهوضوح به مطالعات میانرشاتهای در
معنای واقعی و امروزی کلمه فوق و در راستای گسترش
کیفی و ارتقاء علاوم و بسایاری از ابعااد رشاد و توساعه
علمی ،اشاره شده است .دستیابی بهتماامی ماوارد فاوق،
درنهایت منجر به تحول بنیادین در آموزش عالی کشاور
و ارتقاء کیفی در حاوزههاای گونااگون داناش بشاری و
مراکز مختلف آموزشی و پژوهشی میگردد.
 اهداف ،وظایف و تشکیالت وشارت علوم ،تحقیقاتو فندداوري «در ماااده  1آن و در راسااتای تعیااین
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اهداف ،باه اساتناد مااده ( )99قاانون برناماه ساوم
توسعه اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای جمهاوری
اسااالمی ایااران مصااوف  1379/1/17و بااهمنظااور
انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاساتگاذاری
نظااام علم ای ،تحقیقااات و فناااوری کشااور ،اهااداف
وزارت علااوم ،تحقیقااات و فناااوری تعیااین شااده»
( & Ministry of Science, Research
 )Technology, 2013که یکی از آن موارد توسعه و
گسترش ابعاد مختلف علمی است در عین حال باه
وا ه میانرشتهای در کنار هی کدام ،اشارهای نشاده
است .الزم به ذکر است این اهداف و وظایف بعاد از
تصویب قانون برناماه ساوم توساعه کشاور ،تعیاین
کردهاند که در هر دو مورد بهصورت کلی باه بحاث
توسعه علوم پرداهتاه شاده اسات ولای در معناای
واقعی کلمه ،میانرشتهای هاا مادنظر قارار نگرفتاه
است .به عبارتی ،تعیین وظایف و اهتیارات اجرایای
وزارت علوم ،تحقیقات و فنااوری (مصاوّف نشسات
 1385/2/3شورای عالی) نیز بعد از تصاویب قاانون
برنامه سوم توسعه صورت گرفت .به طاوریکاه «در
اجرای ماده  99قانون برنامه سوم توسعه اقتصاادی،
اجتماااعی و فرهنگاای و بااا هاادف اصاالی انسااجام
بخشیدن به اماور اجرایای و سیاساتگاذاری نظاام
علمای ،تحقیقاااتی و فناااوری کشااور؛ قااانون وزارت
علااوم ،تحقیقااات و فناااوری ،تاادوین و در تاااریم
 1383/5/18به تصاویب مجلا شاورای اساالمی
رسید .با توجه به نقش تعیینکنندة علوم ،تحقیقات
و فناوری در تحقق اهداف جامعه آرماانی کشاور در
سند چشم انداز بیست سالة جمهوری اسالمی ایاران
و اهتصااا فصاال مسااتقلی تحاات عنااوان توسااعه
مبتنی بر دانایی در برنامه چهارم توسعه ،مأموریات
اصاالی شااورای عااالی علااوم ،تحقیقااات و فناااوری
راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور برای ارتقاای
مستمر جایگاه و اقتدار علمای و فنااوری کشاور باا
رسااالت سیاسااتگااذاری و نظااارت فرابخشاای و

هماهنگی بین بخشی هواهاد باود» ( Ministry of

 .)Science, Research & Technology, 2013در
ماااده  1ایاان سااند بااا عنااوان سیاسااتگااذاری و
برنامااهری ازی کااالن ،علیاارغم تصااویب راهبردهااا و
برنامااههااای ک االن توسااعه در حااوزههااای علااوم،
تحقیقات و فناوری ،هی اشارهای به بهارهمنادی از
میانرشتهای نشده است .این امر نشاان از عادم در
نظر گرفتن و توجاه باه میاانرشاتهایهاا و نقاش
تعیین کننده آن ها در پیشبرد اهداف و برناماه هاای
کااالن کشااور دارد .بااا ایاان حااال در آن سااالهااا،
فعالیت های میان رشتهای نظری و عملی در کشاور،
انجام شده بود که در اداماه ،باه ماوارد زیار اشااره
میشود.
از جملاااه محافااال آکادمیاااک کاااه باااه مباحاااث
میانرشتهای اشاره داشته و حتی چند مقاله نیز باا ایان
موضوع در مجلاه شاماره  4هاود چاان نماوده ،مجلاه
«سخن سمت و به ناام جدیاد آن ،فصالنامه پاژوهش و
نگارش کتب دانشگاهی» است .در صافحات دوم و ساوم
این مجله در پاییز سال  ،1377سردبیر در سرمقاله ایان
شاماره باا عناوان «اقتاراح» ( )Barzegar, 1998بار آن
است تا چگونگی تأثیر مطالعات میانرشاتهای بار تولیاد
علمی و تدوین کتب درسی را مورد کنکاش قرار دهد .از
دیگر فعالیات هاا در ایان راساتا مای تاوان باه تأسای
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد .ایان
پژوهشکده «از سال  1384بارای تحقاق اهاداف برناماة
چهارم توسعه از سوی وزارت علوم ،تحقیقاات و فنااوری
به عنوان مجری طرح تدوین میانرشاتهای هاا باا هادف
ارتقای وضعیت علوم انسانی تعیین شد کاه ماحصال آن
ایجاد دبیرهانه طرحهای میانرشتهای و تدوین بایش از
 200رشته میانرشتهای است .باه گازارش پژوهشاکدة
مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،موضاوع کااربردی کاردن
علااوم انسااانی و آشااتی دادن ایاان حااوزه از علاام باارای
پاسخگویی به نیازهاای ملماوب جامعاه در رشاتههاای
علوم انسانی یکی از مهامتارین ضارورتهاای تادوین و

انعکاس جایگاه و اهمیت میانرشتهايها در مصوّبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و برنامههاي توسعه کشور 13 /

راه اندازی رشته های میانرشتهای محسوف می شود .طی
دو سال نخست فهرست و سرفصل های برهی از رشتهها
از سال  1384تا  1386بهتدریج مشخص گردید .ساپ
رشته های طراحی شده ،بارای نظاارت دقیاق تار و رفاع
ایرادات احتمالی ،از سوی ارزیابان متخصص هر کادام از
رشتهها بر اساب فرم نظارت بر طرحهای میانرشاتهای،
مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفت و برای تصویب نهایی
به شورای گسترش آموزش عالی کشاور ارساال گردیاد.
همچنااین ایاان پژوهشااکده در سااال  1387بااه انتشااار
فصلنامه علمی -پژوهشای مطالعاات میاانرشاتهای نیاز
اقدام کرده که به میانرشتگی ،هم در آماوزش و هام در
پاژوهش جایگااهی قائال شاده اسات ( Inistitude for
 .)Cultural & Social Studies, 2015در ساال جااری
هفاادهمین شااماره ایاان مجلااه چااان شااده و نسااخه
الکترونیکی مجالت نیز در وفگاه مجله ،قابل دسترسای
است.
نتیمهگیري

با توجه به روزافازون شادن بهارهگیاری از برناماههاای
درسی میانرشتهای بهویژه در آموزش عاالی کشاورمان،
مقالااه حاضاار در پاای بررساای ایاان مس ائله اساات کااه
«میانرشتهایها چه انعکاسی در مصوّبات شاورای عاالی
انقالف فرهنگی و اسناد باالدستی داشتهاند » باهمنظاور
پاسم به این سؤال ،تحلیل اساناد باالدساتی مارتب باا
وزارت علوم و برنامه درسی آموزش عالی ،ماورد بررسای
قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحلیل اسنادی حااکی از
آن است که بحث از میاانرشاتهایهاا از اوایال انقاالف
مطرح بوده و سابقه آن به مصوّبات ستاد انقالف فرهنگی
برمیگردد ،ولی به دالیلی تا سال  1389و تصویب ساند
نقشه جامع علمی کشور ،دیگر بیش از آن در اسناد وارد
نشده و به حالت آرامی به حرکت هود ادامه مایداد .باا
توجه به نکات فوق و نیز تحلیال محتاوایی انجاام شاده
دیگر ،روشن میشود که شورای عالی انقالف فرهنگی در
بهکارگیری وا ه میانرشتهای و گسترش آن ،پایشقادم
بوده است .در فاصله مصوّبات سالهای  1358تاا 1389

افت عملکردی را شاهد هستیم ،ولای باا ایجااد شارای
مطلوف و رشد این مفهوم در فضای اجتماعی جامعاه ،از
سال  1389به بعاد دوبااره ایان وا ه در اساناد باهطاور
گستردهای مطرح شده است.
از پیامدهای توجه به توسعه میانرشتهای ،مایتاوان
به تأسی دانشگاه امام صادق (ع) در سال  1361اشااره
نمود کاه نشاان از عملای شادن مصاوّبه ساتاد انقاالف
فرهنگی در سال  1358مبنای بار لازوم بهارهمنادی از
هدمات میانرشتهای بین دانشکدههای دانشگاه است.
پ از تحلیل مصاوّبات ،باه تحلیال برهای دیگار از
اسناد باالدستی مرتب با هدف پاژوهش ،پرداهتاه شاد.
ساهتار و محتوای اسناد و برنامههای توساعه در کشاور،
حکایت از پذیرش نظری یک برنامه جمعایع ذهنای دارد
که عزم همگی ایشان در دهه اهیر در تادوین و تثبیات
آنها دهیل و مصمّم بوده است و بعد از تدوین و ارائه بر
پایة یک نظم منطقی ،مبنای همه فعالیاتهاا در کشاور
قرار گرفته است .درواقع ،این ساهتار نشان دهندة اعتقاد
به حاکمیّت یک تفکر هدفمند بارای اداره کشاور اسات؛
محتوای این اسناد و برنامه ها نیاز بیاانگر آن اسات کاه
ضرورت برهورداری از یک ادبیات مشترک و یک برناماه
همگانی برای عمل بر اساب برنامه ،مسالمم فارش شاده
است .نگاهی دقیق به اسناد و برنامههای توسعهای ماورد
بررسی در متن مقاله ،نشاان مایدهاد کاه باه نقاش و
جایگاه میانرشتهایها در اسناد باالدساتی ،توجاه شاده
است.
البته آنگونه که انتظار میرفت باا تأکیاداتی کاه در
محافل علمی بر بهرهگیری از مباحاث میاانرشاتهای در
رشااد کمّاای و کیفاای علااوم شااده اساات ،ردپااای آن در
مصوّبات شورا درباره وزارت علاوم ،تحقیقاات و فنااوری؛
چندان محسوب نبوده و تنها به دو بار ذکر ایان وا ه در
سال  1358و  1389اکتفا شده است .با توجه به تحلیل
اسنادی در این مقاله ،میتوان چنین جماعبنادی نماود
کااه در کشااورمان سااابقه مطالعااات و فعالیااتهااای
میانرشتهای ،با استناد به مصاوّبه  1358ساتاد انقاالف
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فرهنگی و تأسی دانشاگاه اماام صاادق (ع) باهعناوان
اولین دانشگاه میانرشتهای کشور ،به بیش از سی ساال؛
اما عمر فعالیت های عملای آن مانناد انتشاار مجاالت و
فصلنامه ها و تأسی پژوهشکده ها ،باه کمتار از بیسات
سال می رسد .این مسئله نشاندهنده ورود این مطالعات
از زمان پیروزی انقالف اسالمی ،به سیاستگاذاریهاای
کالن و اسناد رسمی و ملی بوده و بهصاورت رسامی باه
آن ها بها داده شده است .همچنین این نکته روشن شاد
که در نخستین نشانه از کاربست وا ه میاانرشاتهای باا
عنوان در مصوّبات سال  1358ساتاد انقاالف فرهنگای؛
صحت ادعاهایی مبنی بر کاربرد این وا ه برای اولین باار
در سال  1378 ،1377و  ...زیر سؤال رفته و با مدارک و
اسناد تحلیل شده ،ایان امار باه اوایال انقاالف اساالمی
برمیگردد.
همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن اسات کاه
کاربرد میانرشتهای در مصوّبه ستاد انقالف فرهنگی ،باه
میان رشته ای با تعبیر «هادمات میاان رشاتهای» توجاه
شده و برداشت اعضای ستاد انقالف فرهنگای از مفهاوم
میانرشتهای همانند مفهوم امروزی آن و در معنای عاام
به کار گرفته شاده اسات .آن هاا از جنباه هادماتی کاه
میانرشتهای میتواند ایجاد کند ،به این امر نگریستهاند؛
و در مص اوّبه سااال  1389بااه همااراه تعااابیر مطالعااات،
مباحث ،علوم ،گرایشها و حوزههای میانرشتهای تمرکز
داشته اند .این مسئله نیز قابال ذکار اسات کاه علیارغم
کاربرد وا ه های گوناگون هماراه باا وا ه میاانرشاتهای؛
هدف اصلی همگی آنها عبارت است از ایجااد ارتبااط و
تعامل بین دو یا چند رشته که موجب گساترش قلمارو
دانش ،کشف اندیشههای جدید در حیطههاای گونااگون
علم و رشد و توسعه علوم و فناوری میگردد که این امار
منجر به تولیاد محصاوالت ماورد نیااز جامعاه ،تربیات
نیروهای انسانی متخصص ،ایجاد بازار کار مناساب بارای
نیروهای انسانی ،ایجااد تعامال در ساطوح جهاانی باین
مراکز آموزشی و جوامع انسانی میشود .از نتایج دیگر به
دست آمده میتوان به تفااوت و تشاابه معناایی کااربرد

بینرشته در کنار میانرشته اشاره نمود .به ایان صاورت
که «میانرشتهای» در کنار کلمات و ترکیباتِ مباحاث و
علوم ،علوم و فناوریها ،گرایشها و حوزهها ،قرار گرفتاه
است و وا ه «بینرشتهای» در کناار کلمااتِ مطالعاات و
تحقیقااات واقااع شااده کااه در هاار دو متاارادف بااا
میانرشتهای بهکار بسته شده است .ولی در بخشهاایی،
این دو وا ه در معنای کنونی و متمایز از هم بهکار بساته
شده اند مانند گرایشهای میانرشتهاي در علوم انسانی و
گرایشهای بینرشتهاي علوم انسانی با سایر علوم .اینجاا
بین میانرشتهای و بینرشتهای تفاوت قائل شاده و هار
یک مجزای از یکدیگر استفاده شدهاند.
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