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چکيده
پژوهش حاضر با هدف امكان سنجي و الويتبندي رشتههاي هنر،
حقوق ،اقتصاد و مديريت در دانشگاه آزاد نجف آباد انجام شد .روش
پژوهش به صورت توصیفي ،پیمايشي بود که در دو مرحله انجام
گرفت .جامعه آماري پژوهش شامل  111نفر از استادان علوم انساني
و  712نفر از دانشجويان تحصیالت تكمیلي رشتههاي علوم انساني
در دسترس دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد در سال تحصیلي  98ـ
 81بود که با روش نمونهگیري تصادفي ساده تعداد  111نفر به
عنوان نمونه آماري انتخاب شد .در مرحله اول مطالعه ،پس از
مطالعات مروري و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار يافته ،رشتهها
و مالکها مشخص شد و  11رشته ،بین رشتهها در حوزه مورد
مطالعه در الويت قرار گرفت که در مرحله دوم بررسي روي
الويتهاي مشخص شده انجام شد .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق
ساخته الويت بندي رشتههاي میان رشتهاي بود که روايي
پرسشنامه توسط کارشناسان تأيید شد و پايايي آن در  %98محاسبه
گرديد .اطالعات در نرم افزار 11
با استفاده از آزمونهاي لوين
و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .نتايج نشان داد که ايجاد
رشتههاي بین رشتهاي از لحاظ هزينه ـ فايده توجیه اقتصادي دارد
و در حال حاضر امكان ايجاد سه رشته بین رشتهاي اقتصاد نفت
وگاز ،هنر تطبیقي و مديريت دانش از لحاظ منابع اطالعاتي،
امكانات فضاي آموزشي ـ فرهنگي و مديريتي بیش از ساير رشتهها
است و رشتههاي بین رشتهاي ديگر در الويتهاي بعدي قرار دارند
واژگان کليدي :بین رشتهاي ،دانشگاه نجفآباد ،الويتبندي،
امكانسنج
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مقدمه
در جهان امروز پیشرفتها در ابعاد گوناگون زندگي
بشر ،به صورت محسوس روي ميدهد و هر روز شاهد
پیشرفتهاي گوناگوني در زمینههاي مختلف هستیم به
گونهاي که انسان امروز با انبوه اطالعات ،مسائل و رخدادها
درگیر است که نیاز به آگاهي و شناخت علوم بین رشتهاي
را ضروري مينمايد .زيرا انسان از يک سو با پیچیدگي و
ابعاد مختلف پديدهها و روشهايي که در آن ميتوان
واقعیتهاي فیزيكي يا موجود را مورد توجه قرار داد،
روبهروست و از سوي ديگر پیشرفتهاي سريع در علوم
باعث تعدد موضوعات مختلف شده است که دانشهاي
توصیف شده با چارچوب مشخص (ديسیپلینها) نميتوانند
به درستي از عهده پاسخگويي به اين نیازهاي جهان امروز
برآيند (پیغامي .)1891 ،از طرفي ،دانشگاه اصوالً بدين
منظور تأسیس شده است که متخصصان کارآمد و مورد نیاز
جامعه امروز را تربیت کند .لذا اين تفكر نیز در میان
مسؤوالن دانشگاهي پديد آمده است که اگر جامعه نیازي به
رشتههاي موجود در دانشگاهها ندارد و آنها نميتوانند
پاسخگوي نیازهاي امروز جامعه باشند ،هیچ لزومي ندارد که
اين رشتهها در دانشگاهها ماندگار و مداوم باشند و اکنون
که نیاز به تغییر برخي تک رشتهايها در دانشگاههاي کشور
به طور جدي احساس ميشود ،يكسويه نگري و تمرکز بر
يک رويه انعطاف ناپذير نميتواند راهگشاي مسائل و
مشكالت علمي و آموزشي کشور باشد .حل مشكالت پیش
روي متخصصان و مديران علوم مختلف نیازمند اين است
که آموزش را به گونهاي سازماندهي کنند که براي
يادگیرندگان فرصتهايي به وجود آيد که با اصول،
موضوعات و روشهاي متنوع در گسترههاي مختلف و در
عین حال مرتبط با علوم مورد نیاز آشنا شوند و دستیابي به
اين مهم در قالب يک رويكرد تلفیقي امكان پذير است
) .درنگاهي به تاريخ علم نه تنها شاهد
(
افزايش رشتهها نیستیم بلكه در آن متوجه از بین رفتن مرز
میان رشتهها ،گام نهادن مسائل يک رشته در رشته ديگر
وتشكیل رشتههاي ترکیبي هستیم که به هم پیوند خورده و
در هم ادغام شدهاند (مورن .)1892 ،ايجاد ارتباط بین
مطالب و رشتههاي علمي يا به طور کلي «عامگرايي» يک

امر حیاتي است که بدون اين امر يادگیري و کسب معرفت
از علوم مختلف ،سطحي و کم دامنه خواهد بود (
) .در میان رويكردهاي تلفیقي ،رويكرد میان رشته از
جايگاه خاصي برخوردار است که با کند و کاو و تعمق همه
جانبه بر موضوعات مرتبط ،زمینه را جهت درک هرچه
بیشتر آنها براي افراد فراهم ميآورند.
)»
هنگامي که از واژه «میان رشتهاي(
استفاده ميشود ،معموالً به نوعي از آگاهي انتقادي از اين
ارتباط نیاز است .به اعتقاد رابرتا فرانک ،اينتر ديسیپلیناي
میان رشتهاي است؛ پیشوند آن اينتر (میان) ،بین و ارتباط
دوستانه است( .مورن ،به نقل از حاتمي .)1892،در دهه
اخیر در اصطالح میان رشتهاي نیز تغییرات گوناگوني انجام
) از سیكلر و
شده است اصطالح سخت و نرم (
مافو (

) به رغم سادگي در لفظ،

همان گونه او ميگويد ،مفهومي «مبهم» و عملي «پیچیده»
است (
) .در نتیجه ،تعاريف و ديدگاههاي
گوناگوني از مفهوم آن در دست است .يكي از تعاريف میان
رشتهاي که بسیار بدان استناد ميشود ،تعريفي است که
يک دهه پیش ارائه شده است .اين تعريف را ويلیام نیوول
) در سال  1882با نشر کتاب «پیشرفت مطالعات
(
میان رشتهاي» ارائه کرده است .به اعتقاد اين دو صاحب
نظر ،میان رشتهاي عبارت است از فرآيند «پاسخگويي به
پرسشها ،شناخت و حل مسأله يا مشكل و نیز تجزيه و
تحلیل موضوع يا موضوعات پیچیدهاي که با استفاده از
دانش ،روش و تجارب يک رشته يا تخصص امكان پذير
نباشد» .به عبارت ديگر ،نیوول و کالين ،میان رشتهاي را
فرآيند تلفیق و آمیزش حرفهاي و تخصصي چشماندازهاي
مختلف و متنوع رشتهاي براي شناخت جامع و حل درست
مسائل و موضوعات پیچیده ميدانند (خورسندي ،طاسكوه،
 .)1892عالوه بر اين میان رشتهاي يک نوع همكاري علمي
و آکادمیک میان کنش گران و متخصصان دو يا چند رشته
علمي و آموزشي فراهم ميکند که جهت تعقیب و تأمین
هدفهاي معین در ابعاد علمي ،اجتماعي و فرهنگي با
يكديگر کار ميکنند .در اينجا فعالیتهاي آنها بر اساس
دانش ،نظريهها ،تخصصها ،مهارتها و روشهاي رشتهاي
حیات مييابند ،پس با آنها متفاوتند .يعني در اينجا میان
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رشتهاي ،برآيند پیچیدگي مسائل و غیرخطي بودن روابط و
مناسبات اجتماعي میان حوزههاي مختلف معرفت است که
مطالعه ،تحلیل و شناخت آنها با ابزارها و چش اندازهاي
رشتهاي بي نتیجه است .اين بدان معني است که رويكردها
و گونههاي میان رشتهاي اگرچه از روابط دروني دانش،
نظريهها ،روشها و الگوهاي جديد ارتباطي میان رشتهها و
ساختارهاي رشتهاي شكل ميگیرند ،اما از ظرفیتها و
ويژگيهايي برخوردارند که آنها را به شكل يک گفتمان
مطلوب و قالب معرفي ميکند که ميتواند در حل مشكالت
چند وجهي جامعه اثر گذار باشد (لوريمر و مانیون
و ويچا و پوالر
(
به نقل از :کمبل

).

از نگاهي ديگر ،میان رشتهاي عبارت است از فرايند
ارتباط ،تعامل و تلفیق خالق و بهره ور دانش ،مفاهیم،
روشها ،تجارب و تخصصها در دو يا چند حوزه يا رشته
علمي به منظور دست يابي به شناخت جامع ،فهمي گويا و
تحلیل علمي مسائل ،موضوعات و پديدههاي واقعي
(علیخاني.)1899 ،اين که میان رشتهاي چیست ،بستگي به
نگاهها و رويكردهاي افرادي دارد که در اين حوزه کار
ميکنند .رويكرد میان رشتهاي مانند هر طرز تلقي و رويكرد
ديگري ،ريشه در ديدگاههاي روانشناختي و فلسفي دارد
(ملكي )1891،و بیشتر در مواقعي مورد استفاده قرار
ميگیرد که حل يک موضوع يا پاسخگويي به يک مسأله
آنقدر دشوار باشد که نتوان با استفاده از يک رشته يا
) .رويكردهاي بین
تخصص به آن پرداخت (
رشتهاي ميتواند به شكلهاي مختلف به پیشرفت دانش
کمک کند به اين صورت که اوالً در خالل مطالعات میان
رشتهاي صاحب نظران رشتههاي گوناگون ميتوانند از
نگاههاي مختلف به موضوع آگاه شوند و فراتر از آن ،ميتوان
با مبادالت مفاهیم پايه که در هر رشته تخصصي وجود دارد
به غني سازي مباحث کمک کرد .اگرچه اين رويكرد بیشتر
به عنوان يک اصطالح در قرن بیستم در نظر گرفته ميشود
اما بر اساس نظر جیل تامسون کلن (فیلسوف يوناني)
استفاده از اين رويكرد ريشه در تاريخ يونان باستان دارد
(
).

علوم میان رشتهاي با تمرکز بر يک موضوع خاص باعث
آگاهي هرچه بیشتر از جوانب آن موضوع ميشود و تالش و
تمرکز بیشتر فرد را جهت درک موضوع به خدمت ميگیرد
) .به عنوان مثال ،در يک
(
تعبیر بسیار کلي ميتوان موضوع برنامه رشتههاي مختلف
علوم انساني را حیات انساني ـ اجتماعي نامید که کالهون و
) آن را با عنوان برنامههاي
اتن (
اجتماعي و به صورت بین رشتهاي مطرح ميکنند .زيرا هر
يک از اين رشتهها به وجه يا وجوهي از اين موضوع کلي
ميپردازند .در عین حال ،موضوعاتي چون فرد انساني،
روابط فرد انساني ،تجربیات فردي و گروهي ،سیر تغییر و
تحول در زندگي فردي و جمعي ،معضالت و گرفتاريهاي
حاصل از زندگي جمعي ،تالش فردي و گروهي انسانها
براي دستیابي به خواستههاي خويش ،پرسشهاي انسان
درباره زندگي خويش و تالش وي براي ايجاد ارتباط با
دنیاي پیرامون ،هر يک به گونهاي زمینه ساز طرح
پرسشهاي علمي بي شماري است که پاسخگويي بدانها را
).
ميتوان دلیل پیدايش علوم انساني دانست (
اين رويكردها سبب گسترش توانايي فرد در مسائل علمي و
ايجاد تفكر انتقادي ميشود و به گسترش دايره تفكر در
بیان موضوعات مرتبط با هم از ديدگاهها و راههاي مختلف
منجر ميشود .از نگاه ديگر ،هدف آموزش بین رشتهاي
انتقال مفاهیم خاص از يک رشته به رشته ديگر نیست ،بلكه
از مفاهیم و روشهاي رشتههاي مختلف براي حل يک
مسأله يا رسیدن به يک هدف خاص استفاده ميکند و
فعالیتهاي رشتههاي گوناگون را به صورت معنادار پیرامون
يک مفهوم جمعآوري ميکند و باعث پديد آمدن فهم
).
بااليي از يک مطلب در فراگیر ميشود (
رويكرد میان رشتهاي بر خالف رويكردهاي موضوع محور که
نیازمند افرادي با دکتري تخصصي در زمینه موضوعات
خاص هر رشته است ،به افرادي نیاز دارد که داراي
عالقمندي يا مدرک در حوزههاي گوناگون و همچنین
اطالعات و دانش در زمینههاي مختلف باشند که ايجاد
ارتباط میان مطالب و تلفیق آنها در آموزش يک امر بسیار
حیاتي ميسازد و بدون آن آگاهيهاي به وجود آمده در
افراد بسیار کم ارزش و سطحي خواهد بود .در اين حالت

 /63پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 9پیاپي ،)63سال دهم ،بهار 3698

است که مطالعه علوم میان رشتهاي باعث تأثیر بر ابعاد
مختلف ديسپیلینها و به طبع ،ايجاد برداشتهاي جامع از
) .لذا پروژه
آن ميگردد (
مطالعات میان رشتهاي نفي تخصص نیست و به خدشهدار
شدن مرزهاي تخصصي علوم و اظهار نظر ديگر متخصصان
در مسائل تخصصي نميانجامد .به عبارت ديگر ،میان
رشتهاي نقد تخصص است نه نفي آن .اين مطالعات کار
خود را با نقد تخصصي شدن رشتهها آغاز ميکند ولي اين
نقد تخصص در يک فرايند زماني مشخص نه تنها تخصصها
را نفي نميکند ،بلكه به ايجاد تخصصهاي جديد نیز منتهي
ميشود .براي مثال ،نقد علم جغرافیا و سیاست به طور
جدي موجب همكاري اين دو رشته ميشود وهمكاريهاي
میان رشتهاي در اين حوزه صورت ميگیرد و در جريان اين
نقد يک رشته جديد به نام جغرافیاي سیاسي شكل
ميگیرد .پس موجب آسیب به تخصص نميشود (برزگر،
.)1899
) میان رشتهاي
کالين و نول (
کردن را به عنوان يک معیار رايج براي يک فرآيند که شامل
پاسخگويي به يک سؤال اساسي که ممكن است گسترده يا
پیچیده باشد ،ميدانند .اين رويكرد ،مجموعه وسیعي از
تئوريها ،روشها و پديدهها را براي فهم و درک موضوعات
به کار ميگیرد .چالش اصلي پژوهشگران در طول سالیان
متمادي اين بوده است که هر چند مزاياي استفاده از علوم
براي آنها آشكار بوده است و آنها عالقمند به استفاده از اين
علوم بودهاند؛ اما نبود روشهاي علمي و راهكارهاي الزم در
استفاده و به کارگیري اين علوم از مشكالت اصلي آنها بوده
) .به عالوه ،دغدغه ديگري که
است (
طرفداران اين رويكرد را به خود مشغول داشته اين است که
اين رويكرد نتواند هم فرآيند تلفیق و هم مسأله تحول در
).
علوم مختلف را ايجاد کند(
آنچه که بايد همواره در استفاده از اين رويكرد مورد توجه
قرار گیرد اين است که عامل مهم در فهم و درک علوم میان
رشتهاي داشتن انديشه باز ،توانايي پذيرش نقطه نظرات
ديگران و تعقیب افكار و سخنان آنان بجاي تعقیب يک
نقطه نظر صرف و غیرقابل تغییر زمینههاي مختلف علوم
است (
) .البته تئوريهاي میان رشتهاي ابعاد

مختلف علوم مرتبط ،تفاوتها و شباهتهاي آنها را در
جهاني که در آن زندگي ميکنیم ،آشكار مينمايد .به طور
کلي ميتوان گفت که علوم میان رشتهاي با ايجاد ديدي
جامع از علوم مختلف و مرتبط به هم توانمندي ما را در
درک پديدهها و مسائل پیچیده و مرتبط که در قالب علوم
جزئي نگر قابل درک نیستند ،ياري ميساند.
ادبیات پژوهشهاي اخیر مزاياي حاصل از درسهاي
میانرشتهاي را فهرست کردهاند 1 .ـ اين درسها به
دانشجويان نشان ميدهد که چگونه با مسائل پیچیده
مواجهه گشته ،انتقاديتر فكر کنند 7 .ـ اين درسها
استادان را بر ميانگیزد که ماجراجويان آموزشي باشند،
ترکیب دانش را افزايش دهند و موجب نزديكي هر چه
بیشتر جامعه دانشگاهي شوند
( -8

) معتقد است که تلفیق دانش ،آزادي

پژوهش ،و نوآوري ،پیامدهاي مهم آموزش میانرشتهاي
هستند .عالوه بر اين ،پژوهشها نشان دادهاند که فراگیراني
که تحت برنامه میانرشتهاي آموزش ديدهاند نسبت به
آنهايي که برنامهي آموزشي آنها سنتي و ديسیپلیني بود ،در
مقابل موقعیتهاي مبهم از سعه صدر بیشتري برخوردارند.
 4ـ آموزش میانرشتهاي ارتباط میان مربیان را بهبود
ميبخشد و همكاري و مشارکتهاي میان آنها را افزايش
ميدهد ،عالوه بر اين فراگیران از واحدهاي موضوعي لذت
ميبرند و در مجموع نگرش مثبتتري نسبت به مدرسه
) رويكرد
خواهند داشت-1 .
میان رشتهاي باعث شكلگیري تفكري منظم و روشمند و
يادگیري بهتر ميشود .به گونهاي که در اين روش افراد
ميتوانند با برقراري انسجام و يكپارچگي بین مطالب و
کلينگري ،فهم بهتري از مسائل داشته باشد 6 .ـ مسائل
جهان به صورتي نیست که با يک نگاه تک بعدي و از يک
جنبه بتوان به آنها احاطه پیدا کرد و به طبع آن ،اهداف
آموزشي نیز داراي ابعاد چندگانه و در مواقعي متعارض
است .رويكرد میان رشتهاي اين توان را دارد که باعث
صرفهجويي در زمان دستیابي به اهداف چند بعدي و متكثر
شود(.پیغامي 2 .)1891 ،ـ علوم میان رشتهاي در انتقال
دانش کسب شده به زندگي روزانه و در افزايش دانشهاي
جديد و توسعه يادگیري ميتواند راهگشاي مؤثري باشد.
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) -9 .علوم میان رشتهاي
باعث توسعه روشهاي تحقیق ميشود و ضعف روشهاي
) و
پژوهش مرسوم را ندارد 8 .ـ بنكس(
گي(

) اين رويكرد را رويكردي قدرتمند ميدانند

چرا که فهم را تسهیل ميسازد ،يادداري را دوام ميبخشد و
موجب انتقال دانش ميشود 11 .ـ گلیدو همكاران
) بر مشارکت صاح بنظران ،براي حل مشكالت
(
کاربردي جامعه تأکید دارند و میان رشتهاي را يک نوع هنر
کار جمعي براي حل مشكل ميدانند.
نكته مهم اين است که اين امر همیشه در میان
پژوهشگران و علوم مختلف با نوعي ترس يا به عبارت بهتر
مانع روبهرو بوده است و همین باعث شده است که استفاده
از رويكرد بین رشتهاي در بین محققان علوم مختلف تا
حدي نیازمند شجاعت و توانمنديها خاصي باشد که در
ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود.
 1ـ از آنجايي که رويكرد بین رشتهاي ،شیوه آموزش
سنتي علوم را تهديد ميکند؛ اين علوم بايد بتواند از
ديدگاهها و رويكردهاي مختلف و همچنین روشهاي
مختلف استفاده کند .به طور مثال علومي که تأکید زيادي
بر رويكردهاي کمي داشتهاند ،بايد به رويكردهاي کیفي نیز
توجه کنند .به عبارت ديگر ،در رويكر میان رشتهاي در
صورت پافشاري بیش از حد اعضاي آن بر چارچوب رشته
خود ،موفقیت الزم را کسب نخواهد کرد
) .میلر و بويكس مانسیال
(
(

) به چالشها ،تفاوت

ديدگاهها برقراري ارتباطات و استانداردها اشاره ميکنند.
) موانع اصلي توسعه میان رشتهاي را
کالين (
در عواملي مانند مديريت و ساختار سازماني رويهها و
سیستمها ،منابع و توجه به مشوق ميداند 7 .ـ ممكن است
از ديدگاه علوم نظاممند علوم میان رشتهاي غیرعلمي به
نظر برسد .اين ديدگاه باعث ايجاد مانع در مسیر شغلي
افرادي که فعالیتهاي بین رشتهاي را انتخاب کردهاند،
ميشود .براي مثال ،درخواست بورس افرادي که در زمینه
بین رشتهاي فعالیت ميکنند ممكن است به وسیله ناظرين
دقیق از رشتههاي ساختمند و رايج بررسي شود .به عالوه،
پژوهشگر بین رشتهاي براي رسیدن به نتیجه معیني از

تحقیقات خود ،مشكالت زيادي تجربه ميکند .زيرا نتیجه
کار آنها به وسیله متخصصان رشتههاي مختلف بررسي
ميشود و بايد بسیار دقیق باشد 8 .ـ برنامه علوم میان
رشتهاي اگر نتواند به خود مختاري برسد ،احتماالً شكست
ميخورد .اعضاي هیأت علمي رويكردهاي بین رشتهاي
معموالً افرادي را به خدمت ميگیرد که داراي مسؤولیت يا
توانمندي در هر دو حوزه میان رشتهاي و ديسیپلین باشد.
اما اگر علوم سنتي تصمیم به استخدام رسمي افراد بگیرد؛
ممكن است فعالین علوم میان رشتهاي در مورد پايبندي به
علوم میان رشتهاي مردد شوند به دلیل اينكه امكان
استخدام براي آنها در خیلي از موارد وجود ندارد (
) .کريمر (

) مانع واقعي میان

رشتگي ،نگرشها ،اعتقادات و ارزشهاي حاکم بر دانشگاه را
مانع اصلي ميداند 4 .ـ مسأله ديگر عبارت است از چاپ
مقاالت بین رشتهاي در مجالت رسمي و تخصصي و نیز
تخصیص بودجه نسبت به اين مطالعات به گونهاي که اگر
مقاالت بین رشتهاي به صورت واقع گرايانهاي داوري نشود؛
انتشار آنها در مجالت علمي به دلیل تعصبات علمي با
)
مشكل روبهرو ميشود
-1آبرامز (

) کمبود متخصصان و نداشتن

برنامه را از ديگر موانع در اين زمینه ميداند در واقع يكي از
انتقادهايي که به حوزه مطالعات میان رشتهاي وارد است
مربوط است به آموزش و تعلیم آن در دانشگاه ،بدين ترتیب
دانشجوياني که خود هنوز در يک رشته به تخصص الزم
دست پیدا نكردند ،نميتوانند مجموعهاي از مفاهیم و علوم
مختلف را جهت درک بهتر مسأله در مطالعهاي میان
رشتهاي به کار گیرند .زيرا انجام مطالعهاي دقیق و هدفمند
مستلزم درک عمیق وداشتن زمینههاي الزم در يک علم و
به کارگیري مفاهیم و روشهاي علم ديگر جهت تعمیق
دانستهها يا تكمیل آن است .بنابراين براي موفقیت مطالعات
میان رشتهاي الزم است افراد ابتدا در زمینه مربوط به خود
تخصص الزم را داشته باشد تا بتواند در مرحله بعدي از
ساير علوم بهره برده ،بتواند به هدف پژوهشي خود دست
يابد .اشكال اصلي ديگر در بعد آموزش ،به عدم تناسب
محتواي دروس خارج از رشته اصلي با دانشجويان بر
ميگردد .اکثر دروس يک رشته به حوزه تخصصي آن رشته
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مربوط ميشود وساير دروس جنبه فرعي به خود گرفته
است و اهتمام الزم جهت آموزش و نیز يادگیري از جانب
دانشجويان صورت نميگیرد .مسأله ديگر در حوزه آموزش
قرباني شدن حوزههاي اصلي يک رشته در اثر تأکید بیش از
حد به مطالعات میان رشتهاي است (گوهري مقدم.)1899 ،
 6ـ مشكل ديگر مطالعات میان رشتهاي به ويژه ،در
کشورهاي در حال توسعه عدم درک فلسفه وجودي و
متدولوژي صحیح آموزش و به کارگیري اين حوزه است .اگر
تالشهايي نیز در جهت ايجاد رشتهها و تعلیم علوم میان
رشتهاي صورت گرفته است ،شامل تدريس دورههاي
مختلفي از دو يا چند رشته به طور جداگانه توسط
متخصصان آن حوزه بدون ايجاد ارتباط منطقي و روشمند و
علمي میان آن علوم بوده است .مسلماً تدريس دروس
مختلف در مطالعات میان رشتهاي بدون ايجاد حلقه واسط
و بدون آموزش نحوه استفاده از اين علوم نميتواند هدف
آموزش را محقق سازد .به عبارت ديگر ،عدم ايجاد سنتز
مناسب از اين علوم آموخته شده و عملیاتي نشدن اهداف
آن ،از آسیبهاي جدي مطالعات میان رشتهاي است
(گوهري مقدم.)1899 ،
 2ـ مشكالت اجرايي و هزينهاي در پیشبرد مطالعات
میان رشتهاي نیز از محدوديتهاي اين رويكردها است .به
کارگیري استادان مختلف از رشتههاي گوناگون در يک
برنامه عملي میان رشتهاي منظم ،به شكلي که اعتقاد واقعي
به انجام آن در آنها وجود داشته باشد ،امري است که به
سادگي محقق نميشود و در اکثر موارد متخصصان به کار
گرفته شده در رشتههاي بین رشتهاي افراد تبعیدي از
رشتههاي خاص هستند که بیشتر تمايل دارند در زمینه
رشته خود به پژوهش بپردازند تا اين که وارد يک رشته
جديد بشوند (گوهري مقدم .)1899 ،به دلیل وجود اين
مشكالت و مسائل ديگر ،علوم بین رشتهاي به شدت نیازمند
اين است که خود به صورت يک رشته مستقل با روشها،
هدفها ،ساختار و چارچوب کلي مربوط به خود در آيد.
با توجه به ضرورت کار ،هدف اصلي اين مقاله
نیازسنجي ،امكان سنجي و الويت بندي رشتههاي بین
رشتهاي در دانشگاه آزاد نجف آباد است که شامل  8سؤال
اصلي است 1 :ـ آيا وجود چنین رشتههايي از لحاظ هزينه ـ

فايده توجیه اقتصادي دارد؟  7ـ آيا امكان ايجاد هر يک از
رشتههاي بین رشتهاي از لحاظ منابع اطالعاتي ،فضاي
آموزشي ،فرهنگي و مديريت وجود دارد ؟  8ـ الويت بندي
رشتههاي بین رشتهاي به لحاظ امكان پیدايش از ديدگاه
اعضاي هیأت علمي و دانشجويان مقطع تحصیالت تكمیلي
چگونه است؟
روش پژوهش
روش پژوهش از نوع توصیفي ،پیمايشي است که در دو
مرحله انجام شد و به دلیل نیاز به گردآوري بهتر و عمیقتر
دادهها ،در دو مرحله طراحي شد .در مرحله اول طرح با
توجه به مطالعه مروري ،ابتدا به سراغ افراد آگاه و عمیق که
در اين زمینه اطالعاتي داشتند رفتیم که تعداد آنها در حد
 71نفر از اساتید بود .پس از بررسي نظرات و حذف
مؤلفههاي تكراري ،الويتهاي رشتههاي بین رشتهاي
حوزهها براساس مالکهاي مشخص شده بر اساس روش
) .در مطالعه کمي
دلفي تنظیم شد (
جهت تنظیم ابزار پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد .بدين صورت که با توجه به مسأله اساسي و
اهداف تحقیق مطالعات مروري پرسشنامهاي بر اساس
طبقهبندي طیف لیكرت از 1تا  1بر اساس مالکها تنظیم
گرديد .رشتههاي مورد مطالعه شامل  4حیطه هنر ،حقوق،
اقتصاد و مديريت بود .لذا از گروه نمونه خواسته شد که
مطابق شاخصها به آنها نمره دهند .شاخصها عبارت بودند
از نیاز جامعه ،اقتصاد ،پیشرفت اهداف ،رشته پاسخگو ،رشته
مأموريت و . ...جامعه آماري اين پژوهش ،شامل کلیه اعضاي
هیأت علمي و دانشجويان در دسترس تحصیالت تكمیلي
رشتههاي هنر ،حقوق ،اقتصاد و مديريت دانشگاه آزاد نجف
آباد در سال تحصیلي 81ـ  1898بود که تعداد افراد نمونه
بر اساس روش فرمول نمونه به طور تصادفي به تعداد 111
نفر ( 11نفر از اساتید و  11نفر دانشجويان تحصیالت
تكمیلي) تعین شد .پس از جمعآوري اطالعات ،دادههاي
جمع آوري شده در دو سطح آمار توصیفي و استنباطي ،با
 ،مورد تجزيه و تحلیل
استفاده از نرم افزار آماري
قرار گرفت .شاخصهاي گرايش مرکزي و پراکندگي (شامل
میانگین و انحراف معیار) ،براي ارائه اطالعات توصیفي مورد
استفاده قرار گرفت و براي امكان سنجي و اولويتبندي
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رشتههاي میان رشتهاي از آزمون

و لوين به منظور

مقايسه میانگین رشتههاي میان رشتهاي و همساني
واريانسها با توجه به متغیرهاي الزم استفاده شد.
يافتههاي پژوهش
دادههاي مرحله اول پس از تحلیل موضوعي جهت
تعیین رشتههاي مربوط به حوزهها و شاخصهاي الويت
بندي در هر حوزه  11رشته الويتدار مورد مطالعه کمي
قرار گرفت که دادهها ذيل سؤاالت زير آمده است.
سؤال  1ـ آيا ايجاد رشتههاي بین رشتهاي علوم انساني
در  4حوزه مديريت ،هنر ،حقوق و اقتصاداز لحاظ هزينه ـ
فايده توجیه اقتصادي دارد؟
در پاسخ به اين پرسش مسائلي مانند نیاز جامعه ،رفع
چالشهاي آموزش عالي و هزينه ـ فايده ايجاد رشته مطرح
شد که افراد نمونه با توجه به شاخصهاي مطرح شده در
پرسشنامه پاسخ دادند .میانگین قابل قبول در حد  8بود که
با میانگین به دست آمده مقايسه شد و شرح آن در جدول
شماره  1آمده است.
نتايج جدول شماره  1براي پاسخ به اين سؤال پژوهش
با توجه به سطح  α <1/11معنادار بود.
به عبارت ديگر ،يافتهها نشان ميدهد که ايجاد
رشتههاي بین رشتهاي مورد بررسي در اين پژوهش ،به
لحاظ مأموريت گرايي و شاخصهاي هزينه ـ فايده ،توجیه
اقتصادي دارد .يعني امكان ايجاد رشتههاي گرافیک
محیطي ،علوم ارتباطات هنري ،هنر تطبیقي در حوزه هنر و
امكان رشتههاي حقوق زن ،خانواده و حقوق مالیاتي در
حوزه حقوق و اقتصاد نفت و گاز براي حوزه اقتصاد موجود
است و براي رشتههاي ديگر چندان مقرون به صرفه نیست
يا از لحاظ نیاز سنجي از میانگین بااليي ندارد.
جدول 1ـ آزمون
مقولهها


هایمربوطبهرشتهایدارایاولویت 


گزینه
درحوزههای(مدیریت،هنر،حقوقواقتصاد)


سؤال  7ـ آيا امكان ايجاد هر يک از رشتههاي بین
رشتهاي از لحاظ منابع اطالعاتي ،فضاي آموزشي ،فرهنگي و
مديريت وجود دارد ؟
در اين قسمت هر يک از رشتههاي اولويتدار  4حوزه
اصلي که عبارت بودند از حوزه هنر (گرافیک محیطي ،علوم
ارتباطات هنري ،هنر تطبیقي) ،حوزه حقوق (مطالعات
حقوق زن و خانواده ،جامعه شناسي حقوق ،حقوق مالیاتي)،
حوزه اقتصاد (اقتصادکار ،اقتصاد تجارت هنري ـ ادبي،
اقتصاد نفت و گاز) ،حوزه مديريت (مطالعه آرشیوي و
مديريت اطالعات ،برنامهها و مديريت رايانهاي ،مديريت
دانش) ،به لحاظ منابع اطالعاتي ،فضاي آموزشي ،فرهنگي و
مديريت مورد پژوهش و بررسي قرار گرفته است که
میانگین همه آنها از  8باالتر بود و با توجه به آزمون و
آزمون لوين تنها براي برخي رشتهها معنادار بود که در
جدول شماره  7آمده است.
براي تساوي
جدول  7ـ آزمون لوين و آزمون
واريانسهاي رشتههاي حوزه چهارگانه (هنر ،حقوق ،اقتصاد،
مديريت).
نتايج جدول شماره  7با توجه به میانگین و همچنین
سطح معناداري  α <1/11نشان ميدهد که از ديدگاه
استادان و دانشجويان امكان ايجاد رشتههاي گرافیک
محیطي ،علوم ارتباطات ،مطالعات حقوق زن و خانواده،
جامعه شناسي حقوقي ،حقوق مالیاتي ،اقتصاد کار ،اقتصاد
تجارت هنري ـ ادبي ،مطالعه آرشیوي و مديريت اطالعات،
و برنامهها و مديريت رايانهاي به لحاظ منابع اطالعاتي،
فضاي آموزشي ،فرهنگي و مديريت وجود ندارد .اما نتايج
آن براي رشتههاي هنر تطبیقي ،اقتصاد نفت و گاز و
مديريت دانش معنادار است.

جهت مقايسه میانگین رشتهها بر حسب هزينه فايده
تعداد

میانگین

انحرافاستاندارد

آزمونT

معناداری

501

3.967

905

346.7

0/00
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جدول  7ـ آزمون لوين و آزمون

براي تساوي واريانسهاي رشتههاي حوزه چهارگانه (هنر ،حقوق ،اقتصاد ،مديريت)
آزمونلوینبرای 



برایتساویواریانسها

آزمونT

برابریواریانسها


همسانیوعدمهمسانیواریانسها 

فرض
f

گرافیکمحیطی

فرض همساني واريانسها

علوم 
ارتباطاتهنری

فرض عدم همساني واريانسها

هنرتطبیقی

فرض همساني واريانسها

مطالعات 
حقوقزنوخانواده

فرض عدم همساني واريانسها

جامعهشناسی 

فرض همساني واريانسها

حقوق

فرض عدم همساني واريانسها

اقتصادکار

فرض همساني واريانسها

.053

.707

6.0.9

.051

.075

.965

.55.

.939

فرض عدم همساني واريانسها
فرض همساني واريانسها
فرض عدم همساني واريانسها

اقتصاد 

فرض همساني واريانسها

تجارتهنریـادبی

فرض عدم همساني واريانسها

اقتصاد 

فرض همساني واريانسها

نفتوگاز

فرض عدم همساني واريانسها

اقتصاد 

فرض همساني واريانسها

نفتوگاز

فرض عدم همساني واريانسها

مطالعاتآرشیویو 

فرض همساني واريانسها

مدیریتاطالعات

فرض عدم همساني واريانسها

برنامههاومدیریت

فرض همساني واريانسها

رایانهای

فرض عدم همساني واريانسها

مدیریتدانش

.580

.178

فرض عدم همساني واريانسها
فرض همساني واريانسها

حقوقمالیاتی

5451.

فرض عدم همساني واريانسها
فرض همساني واريانسها

فرض همساني واريانسها
فرض عدم همساني واريانسها

t

درجه آزادي

54609

503

.331

-54661

394551

.311

-.781

503

.193

-.75.

334106

.169

-5465

503

*.131

-5460

314.3

*.131

معناداري

.581

.853

.367

5.51.

.581

3 .691

.916

3 .691

.916

6.0.9

5.183

.550

3 .109

.113

معناداری

-.811

503

.121

-.956

30.97

.131

-.765

503

.113

-5.006

39.60

.193

-5.303

503

.326

-5.516

39.60

.933

-1.0

503

.021

-198

38.988

.066

-5.609

503

.331

-5.661

39.55

.311

 -9 .310

 311

*.116

-9 .211

11 .311

*.110

 -9 .310

 311

 *.116

-9 .211

11 .311

-.811
.051

سطح 

*.110

503

 .121

30.979

.131

-.113

503

 .033

-.173

38.88

.003

 -9 .103

 311

 *.136

-9 .133

13 .31

*.199

-.956
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به عبارت ديگر ،با توجه به میانگین و نیز سطح
معناداري  α <1/11از ديدگاه استادان و دانشجويان امكان
ايجاد رشتههاي باال به لحاظ منابع اطالعاتي ،فضاي
آموزشي ،فرهنگي و مديريت وجود دارد.
سوال -8آيا الويت بندي رشتههاي بین رشتهاي از
ديدگاه اساتید و دانشجويان تحصیالت تكمیلي توجیه
اقتصادي دارد؟
با مراجعه به يافتههاي حاصل از سؤال  8پژوهش و
سطح معناداري جداول مذکور ميتوان گفت که از میان
رشتههاي بین رشتهاي مورد بررسي ،تنها امكان ايجاد 8
رشته وجود دارد که اولويت بندي اين رشتهها به لحاظ دارا
بودن شرايط و امكان برگزاري معنادار است .به عبارت ديگر،
براي رشته اقتصاد نفت و گاز ،هنر تطبیقي و مديريت دانش
شرايط فراهم است.

مديريت دانش به اثبات رسید .در بررسي سؤاالت ،نتايج
پژوهش از نظر مقرون به صرفه بودن با نتايج پژوهشهاي
تقريباً مشابهي که توسط رژکوله ( )1899و ديگران انجام
گرفت ،همخواني دارد .به عبارت ديگر ،يافتهها نشان داد که
ايجاد رشتههاي بین رشتهاي مورد بررسي در اين پژوهش
به لحاظ هزينه ـ فايده توجیه اقتصادي دارد که دلیل اصلي
اين نیاز هم در جهت رفع نیازهاي جامعه است و هم به
لحاظ اهمیت از جايگاه مهم برخوردار است .نكته منفي که
در اين راستا رژکوله ( )1899بیان کرده است که تدريس
میان رشتهاي ،فراتر از عنوان آن ،هزينهبر است .در برابر بي
تحرکي نهادهايي که هنوز نميتوانند پاسخگوي خواستهها
باشند ،استادان از پردازش و گسترش کامل پروژه خود
صرف نظر ميکنند و اعالم ميدارند که مطالعات میان
رشتهاي امري غیر ممكن است.

جدول شماره  8ـ اولويت بندي رشتههاي بین رشتهاي

رشتهها


اقتصادنفتوگاز

هنرتطبیقی

مدیریتدانش

معناداری

.116

.131

. 136

بحث و نتيجهگيري
در اين پژوهش نیازسنجي ،امكان سنجي و الويت بندي
رشتههاي بین رشتهاي از ديدگاه استادان و دانشجويان
فارغالتحصیل تحصیالت تكمیلي در دانشگاههاي آزاد
نجفآباد مورد بررسي قرار گرفت .نتايج سؤاالت به اين
شكل بود که تمايل و انگیزه کافي براي اجراي اين دورهها
در میان مسؤولین و دانشجويان وجود دارد و امكان ايجاد
تنها  4رشته بین رشتهاي از لحاظ منابع اطالعاتي ،فضاي
آموزشي ،فرهنگي و مديريت فراهم است که الويت بندي
رشتههاي بین رشتهاي به اين صورت بود که رشتههاي
گرافیک محیطي ،علوم ارتباطات هنري ،هنر تطبیقي،
مطالعات حقوق زن و خانواده ،حقوق مالیاتي ،اقتصاد کار،
اقتصاد تجارت هنري ـ ادبي ،اقتصاد نفت و گاز ،مطالعه
آرشیوي و مديريت اطالعات ،برنامهها و مديريت رايانهاي و
مديريت دانش در اولويت بود .البته در بررسي نهايي اين
اولويت براي رشتههاي اقتصاد نفت و گاز ،هنر تطبیقي و

به نظر پژوهشگران بخش آموزش ،به دلیل اين که اين
کار يک فرايند دير بازده است ،معموالً در کشورهاي در حال
توسعه کمتر به اين بخش توجه ميشود و همان
سرمايهگذاري محدودي هم که در بخش آموزش صورت
ميگیرد ،باعث شده است که در سالهاي اخیر در نظامهاي
آموزش عالي دولتي کشورهاي مختلف نوعي رقابت میان
ساختارهاي رشتهاي و ساختارهاي میان رشتهاي در اخذ
بودجه و منابع الزم از سر گرفته شود .پیرامون با رشتههاي
بین رشتهاي از آنجايي که اين رشتهها معموالً از دو يا چند
رشته به وجود ميآيد ،ميتوان که از مزاياي دو رشته در
عین واحد در يک رشته میان رشتهاي استفاده کرد و اين
بدان معناست که ميتوان در هزينهها ،زمان ،استفاده از
استادان ،محیطهاي آموزشي و ...استفاده بهینهتري داشت.
از سوي ديگر ،از آنجايي که بسیاري از اين رشتهها هنوز در
جوامع در حال توسعه از جمله ايران هنوز شكل نگرفته
است يا نوپاست ،بسیاري از عالقمندان به آنها براي تحصیل
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در اين رشتههاي بین رشتهاي به کشورهاي ديگر رفته در
آنجا به تحصیل ميپردازند .لذا در پي خروج آنها از کشور
ارز هم از کشور خارج ميشود و اين از نظر اقتصادي به
زيان کشور است .بنابراين اگر در دانشگاههاي کشور چنین
رشتههايي بنیان گذاشته شود ،ميتوان به لحاظ اقتصادي به
نفع کشور عمل کرد .از سوي ديگر ،بسیاري از اين
دانشجويان پس از تحصیل ديگر به کشور خود باز
نميگردند تا با تحصیل و معلومات خود در خدمت جامعه
باشند و اين نیز ضرر ديگري است که جامعه متحمل
ميشود و نميتواند از مزاياي آنها در بخشهاي مختلف
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بهرهمند گردد .در حالي که
اگر چنین رشتههايي در دانشگاهها داير شود ،همان گونه که
يافتههاي پژوهش نیز نشان داد ،به لحاظ هزينه ـ فايده
توجیه اقتصادي دارد.
در مورد اين که امكان ايجاد اين رشتهها براي برخي از
رشتهها فراهم است ،بايد گفت که اين پژوهش با نتايج
پژوهشهاي تقريباً مشابهي که توسط رژکوله ( ،)1899کزار
) انجام گرفته است ،همخواني دارد.
(
از نظر رژکوله ( ،)1899بعد «مديريت» در آموزش
میان رشتهاي امري است که نبايد از نظر دور داشته شود.
در واقع استاداني که از سنگیني شرايط کاري ،پر بودن
اوقات تدريس و کم بودن وقت پژوهش گاليه دارند ،نمي
توانند ضمن کاستن از مسؤولیتهاي تدريس ،به تدارک و
تهیه پروژههاي میان رشتهاي مبادرت ورزند.
) برنامه ريزي مجدد را با
آدريانا کزار (
هدف همكاري در ابتكارات آموزشي در  4مؤسسه داراي
سطوح باالي انجام داد .در اين پژوهش دريافت اساسيترين
مشخصههايي که الزم است به منظور ممكن شدن کار
گروهي تغییر کنند عبارتند از :مأموريت ،شبكه دانشگاهي و
ساختار و زيربناهاي تلفیقي ،پاداشها ،در اولويت قرار دادن
همكاري از سوي متصديان پستهاي ارشد ،فشارها و عوامل
خارجي ،ارزشها ،يادگیري ،طراحي مجدد براي کار گروهي
در مقابل سازماني مشارکتي بودن .با توجه سؤال  8پژوهش،
که معناداري برخي رشتهها در آن به اثبات رسید ،بايد گفت
که هیچ پژوهش مشابهي در اين زمینه وجود ندارد .با اين
حال به نظر ميرسد که در حال حاضر الويتبندي جهت

ايجاد رشتههاي بین رشتهاي قابل اجرا در اين دانشگاه با
اين ترتیب ،به اين دلیل است که منابع انساني ،مالي،
تجهیزات ،امكانات ،فضاي فیزيكي مورد نیاز و غیره ـ به
عنوان مثال براي رشته اقتصاد نفت و گاز ،هنر تطبیقي و
مديريت دانش ،بیشتر فراهم است تا رشتههايي مانند
برنامهها و مديريت رايانهاي ،مطالعه آرشیوي و مديريت
اطالعات و  . ...با توجه به اين شرايط ،آشكار است که
سرمايهگذاري در زمینه رشتههاي بین رشتهاي مانند
مديريت دانش و هنر تطبیقي با توجه به توجهات استادان و
دانشجويان به صرفهتر و ارزشمندتر است.
منابع
برزگر ،ابراهیم ( .)1899شروعي در حرکت به سمت
مطالعات میان رشتهاي در ايران ،ماهنامه جشنواره فارابي،
شماره .8
پیغامي ،عادل ( .)1891درآمدي بر طراحي برنامههاي
درسي با تأکید بر رويكردهاي تلفیقي .سايت دانشگاه امام
صادق (ع) .دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد.
خورسندي ،طاسكوه ( .)1892گفتمان میان رشتهاي
دانش .تهران :پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
رژکوله ،ن( .)1899آموزش دانشگاهي و مطالعات میان
رشتهاي ،مترجم محمد رضا دهشیري ،تهران :پژوهشكده
مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
علیخاني( .)1899ضرورت ايجاد پشتوانه تئوريک براي
علوم میان رشتهاي در ايران ،ماهنامه فارابي ،شماره .8
گوهري مقدم ،ابوذر ( .)1899آسیب شناسي مطالعات
میان رشتهاي در علوم انساني ،ماهنامه جشنواره فارابي،
شماره .8
مورن ،جو ( .)1892میان رشتگي .ترجمه داوود حاتمي.
تهران :پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
ملكي ،حسن ( .)1891برنامه درسي راهنماي عمل،
مشهد؛ پیام انديشه.
مورن ،ادگار ( .)1892پیرامون میان رشتگي ،ترجمه
توحید مالباشي ،در مباني نظري و روش شناسي مطالعات
میان رشتهاي ،ترجمه وتدوين سید محسن علوي پور و
همكاران ،تهران ،پژوهشكده مطاالت میان فرهنگي
اجتماعي.

امكان سنجي و اولویت بندي رشتههاي بین رشتهاي 13 / ...

.
.

.
.
.

.
.
.
.

.
.

.

.

.
.

