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چکیده
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مقدمه

س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی ،بهعنوان نخس��تین س��ازمانی که ب��ه پردازش
میانرشتهایگرایی و تبیین ابعاد و جنبههای آن پرداخته است و دربرگیرندة سی کشور
معتق��د به مردمس��االری و ب��ازار آزاد ،در زمرة نهادهایی به ش��مار میآید که عالوه بر
برخورداری از تجربیات ارزندة عملی در زمینة فرارش��تهایگرایی ،بیش��ترین مشارکت
و مس��اعدت را در باالبردن مطالعات میانرشتهای از رهگذر چاپ و انتشار آثار علمی
داشته است .این سازمان با علم به اینکه حل مشکالت عدیدة اجتماعی ،زیستمحیطی،
صنعت��ی ،علم��ی و فنی ،فقط با تکیه بر یک رش��تة علمی امکانپذیر نیس��ت ،درصدد
تحولبخشی به علوم میانرشتهای در زمینة پژوهشها و آموزش عالی ،با همپوشانی دو
یا چند رشتة علمی و تخصصی و ایجاد تمهیداتی برای تولید پژوهشهای کاربردی ،با
کیفیت باال برآمده است.
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سازمان یادشده با نوشتههای خود ،ضمن بیا ن اهمیت انعطاف و خالقیت در آموزش عالی و

با توجه به بازتابهای فزایندة میانرشتهایگرایی در عرصة دانش و فناوری ،سعی دارد زمینههای
جدید همکاری میانرش��تهای را در عرصة تحقیق و جهتدهی به دانش��جویان برای زمینهیابی

مسائل اجتماعی و اقتصادی در پروژههای میانرشتهای بهمنظور تحقق توسعة پایدار ایجاد کند و

همچنین برای آموزش کاربردی مبتنی بر تجربهآموزی و عملیاتیکردن مطالعات میانرشتهای ،با
تکیه بر شرایط و اقدامات نهادی از دیدگاه جامعهشناختی و سیاستگذاری تالش کند.

در واقع ،این سازمان با تالش برای برقراری نوعی همافزایی 1میانرشتهای ،به پایداری 2در

عرصة توسعه و آموزش ،بهصورت همزمان ،توجه کرده است ( .)OECD, 1998بر این اساس،
کشورهای عضو این س��ازمان به میانرشتهایگرایی و فرارشتهایگرایی در چارچوب توسعة

پایدار مینگرند؛ بهگونهایکه این س��ازمان ،در فرهنگنامة توسعة پایدار ،دو رویکرد مطالعات

میانرشتهای و فرارش��تهای را بهعنوان رویکردهای کلی پژوهش برای دستیابی به راهحلهای

اجتماعی برگزیده اس��ت که در آن ،مجری و راهبر پروژه از رهگذر بهرهگیری از متخصصان

متن��وع ،در صورت نیاز ،به ابعاد و جنبههای تحقیق ژرفا میبخش��د (Transdisciplinarité /

.)Interdisciplinarité, in: SOS Planet Earth, 2010

1. Synergy
2. Sustainability

دربارة پیش��ینة پژوهش ،بیان این نکته ضروریاست که بیشتر پژوهشها دربارة رویکرد

سازمان همکاری و توسعة اقتصادی به مطالعات میانرشتهای ،به تعاریف ارائهشدة این سازمان

درب��ارة تمایز مفهومی واژگان میانرش��تهایگرایی ،فرارش��تهایگرایی و چندرش��تهایگرایی

پرداختهاند .بهعنوان مثال ،گریگ در گزارشی پژوهشی دربارة پژوهش بینارشتهای ،ضمن ارائة

بحثی مفهومی و واژگانی در زمینة گونهشناسی انواع پژوهش ،با رویکردی شناختی ،معیارها و
تعاریف این سازمان را در زمینة واژگان چندرشتهایگرایی ،میانرشتهایگرایی ،بینارشتهایگرایی،

و فرارشتهایگرایی بیان میکند ( .)Grigg, 1999: 4پژوهش گریگ بیشتر بر رهیافت نظری و

ش��ناختی سازمان یادشده در فعالیتهای دانشگاهی متمرکز است .وی ضمن تالش برای بیان
روند تحول دانش میانرشتهای در سازمان همکاری و توسعة اقتصادی ،خواستار آن است که
این سازمان به جای تأکید صرف بر تالش مشترک ،ب ه کارکردن بر روی مشکل مشترک بپردازد
تا بتواند در برقراری ارتباط پایدار و مستمر بین رشتههای علمی موفق شود.

برخی پژوهشگران ،با نگاهی آماری و توصیفی ،رویکرد کشورهای عضو این سازمان به آموزش

میانرشتهای را از رهگذر مطالعات موردی یا تطبیقی بررسی کردهاند .بهعنوان نمونه ،لودلین اوریول

در گزارشی به ویژگیهای بازار کار و تحرک حرفهای و بینالمللی گروههای متخصص و دارندگان
مدرک دکترا در هفت کشور عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی میپردازد (.)Auriol, 2007

پژوهش یادشده بخشی و جزئینگر است و کمتر به جهتگیریها و سیاستهای آموزشی این
سازمان در عرصة فرارشتهایگرایی توجه میکند .نمونة دیگر از این نوع پژوهش موردی و توصیفی

را مؤسسة ملی پژوهش آموزشی مستقر در لیون فرانسه ،با مطالعة موردی وضعیت آموزشی 16

کشور اروپایی اجرا کرده است که به بررسی رویکرد سازمان همکاری و توسعة اقتصادی به آموزش
محیط زیست و توسعة پایدار میپردازد .این مؤسسه بر لزوم انتخاب رویکردی نوین ،مبتکرانه و

نوآور در سیاستهای آموزشی سازمان مزبور و کشورهای عضو آن ،بهویژه در زمینة محیط زیست

و توسعة پایدار ،تأکید میکند و از کشورهای اروپایی میخواهد تا نگاه ملی و گاه حتی رهیافتهای

ملی متغایر و متفاوت خود را به نفع نگاه فراملی و جهانی در زمینة روشهای آموزشی تغییر دهند.

با وجود این ،اثر یادش��ده عالوه بر اینکه از بخش��ینگر و جزئینگر است ،استواری نظری ندارد؛

بهگونهای که توصیه میکند سازمان مزبور رویکردی چندرشتهای برگزیند ،حال آنکه به شرحی که

در پی میآید ،رویکرد میانرشتهای و فراتر از آن ،رویکرد فرارشتهای ،ابتکار و نوآوری بیشتری دارد؛

بهویژه از جنبة جهتگیری و سیاستگذاری آموزشی.
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شاید بتوان گفت که پژوهشهایی که توانمندیهای مورد نیاز دانشجویان کشورهای عضو

س��ازمان همکاری و توسعة اقتصادی را بررس��ی میکنند ،به رویکرد روششناختی پژوهش

حاضر نزدیکترند .در این زمینه ،میتوان بهعنوان مثال ،به اثر مشترک سالکانیک ،ریشن ،موزر

و کنستانت اشاره کرد که به تحلیل بنیادهای نظری و مفهومی پروژههای آموزشی سازمان مزبور
در زمینة باالبردن توانمندیهای افقی دانشجویان و آسانساختن فعالیتهای میانرشتهای آنان

میپردازند ( .)Salganik et al, 1999آنان بر این اعتقادند که سیاستهای آموزشی این سازمان
باید عالوه بر باالبردن تفکر منسجم ،منطقی ،خالق ،باز ،انتقادی ،تحلیلی و استنباطی ،موجب

افزایش مها رتهای ش��خصیتی ،فیزیکی ،بهداش��تی ،کاری و مطالعات��ی ،یادگیری ،بینافردی،
ارزش��ی ،اخالقی ،رقابتی ،اجتماعی ،میانفرهنگی ،سیاس��ی ،ارتباطی و اکولوژیک دانشجویان
گردد .این رویکرد مدرن آموزشی ،از نظر آنان ،موجب افزایش قدرت رقابتپذیری بینالمللی

و توان مسئولیتپذیری و همکاری گروهی دانشجویان میشود و آنان را قادر میکند تا برای
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مشارکت فعال در جهان متغیر کنونی تالش کنند .با وجود این ،پژوهش مزبور کمتر از رهیافت

تحلیلی و نگاه چشماندازی در زمینة جهتگیریهای آموزشی برخوردار است؛ بهگونهای که

به فرایند گذار از میانرشتهایگرایی به فرارشتهایگرایی توجه نکرده است و بیشتر به مباحث

توصیفی و آماری بسنده کرده است.

اوری پت��ر تریر نیز پژوهش جالبی را دربارة س��نجش و ارزیابی توانمندیهای کلیدی در

کشورهای عضو س��ازمان همکاری و توسعة اقتصادی اجرا کرده است و تالش کرده تا وجوه
تشابه و تمایز توانمندیهای کلیدی در دوازده کشور عضو این سازمان را با یکدیگر مقایسه کند
( .)Trier, 2002در این گزارش پژوهش��ی ،تریر با رویکردی مقایسهای و تحلیلی ،به شناسایی

مجموعه توانمندیهای کلیدی میپردازد که دانش��جویان را قادر میکند با تقاضاها و چالشها

روبهرو ش��وند .هدف وی آن اس��ت که پس از سنجش ایس��تارها و رفتارهای دانشجویان در
تکتک کشورهای عضو ،و در پی جداسازی سطوح تحلیل فردی ،جمعی ،نهادی و اجتماعی،
دستاندرکاران سیاست آموزشی در این کشورها را به ایجاد چارچوبی هنجاری در نظام آموزش
عالی ترغیب کند .وی با اذعان به اینکه آموزش دانشگاهی باید از توانمندی در دانش موضوعی به

توانمندی افقی و میانرشتهای توسعه و تحول یابد ،چهار نوع توانمندی کلیدی متناسب با زندگی

دانشپژوهان کشورهای عضو سازمان مزبور را بیان میکند که عبارتند از :توانمندیهای اجتماعی؛

توانمندیهای سوادآموزی؛ توانمندیهای یادگیری؛ و توانمندیهای ارتباطی .تریر سرانجام ،در

یک طبقهبندی دیگر ،با رتبهگذاری درجة اهمیت توانمندیها ،معتقد اس��ت که توانمندیهای

اجتماعی ،رتبة باال ،جهتگیریهای ارزشی و اخالقی ،رتبة متوسط و توانمندیهای فرهنگی،

رتبة پایین را به خود اختصاص دادهاند .با وجود این ،اثر مزبور درصدد مفهومسازی برای بیان

انواع و شیوههای تحرک دانشگاهی از میانرشتهایگرایی به فرارشتهایگرایی برنیامده است.

با مرور پیشینة پژوهش ،میتوان دریافت که گرچه آثار ارزشمندی در این زمینه نوشته شده

است ،پژوهشهای مزبور کمتر رویکرد چشماندازگونه و کالننگر داشتهاند .همچنین با توجه
به رویکرد ساختاری ،نگاه فرایندی کمتری در زمینة نحوة سیاستگذاری آموزشی برای حرکت

از میانرشتهایگرایی به فرارشتهایگرایی داشتهاند .ازاینرو ،مقالة حاضر سعی دارد با رویکردی

فرایندمدار ،پویا و تحلیلی ،از رهگذر تقسیمبندی و گونهشناسی نوین مطالعات میانرشتهای و

فرارشتهای ،به مفهومسازی فرایند گذار از میانرشتهایگرایی به فرارشتهایگرایی بپردازد و از
رهگذر برقراری انسجام نظری و با نگاهی کاربردی ،خأل مزبور را تا حدودی جبران کند.

ب��ا توجه به مباحث فوق ،تحقیق حاضر با تکیه بر اثر دهینو ،بهعنوان چارچوب مفهومی

و روشش��ناختی خ��ود ( )D́Hainaut, 1983ضمن برقراری تمایز بین میانرش��تهایگرایی و
فرارشتهایگرایی ،میانرشتهایگرایی ساختاری 1را ،که معادل فرارشتهایگرایی ابزاری 2است،

بهعنوان وضع پیش��ین و گاه موجود و فرارش��تهایگرایی رفت��اری 3را بهعنوان وضع مطلوب
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی قلمداد میکند و بر این باور است که این

سازمان گامهای عملی درخور توجهی را در این مسیر برداشته است.

رویکرد میانرشتهایگرایی ساختاری یا فرارشتهایگرایی ابزاری ،از نظر دهینو ،بیانکنندة

توجه به مس��ئلة محتوا ،نه از طریق یک رش��تة علمی ،بلکه از رهگذر یک اصل سامانبخش
مشترک برای چند رشتة علمی ،و تالش برای پیشرفت از خالل هرکدام از رشتههای مزبور و

رسیدن به اصل فراتر بعدی است(.)D́Hainaut,1983: 104

چنین رویکردی از آن لحاظ میانرشتهای قلمداد میشود که انتقال داناییها را آسان میکند و

درصدد است تا ضمن سازماندهی منطقی اصول و برقراری توازن و تعادل میانرشتههای علمی

اولیه ،میانرش��تهایهای علمی را در کانون شناخت و معرفت قرار دهد و زمینة گشتار از چند
رشتة تخصصی اولیه به رشتة جدید میانرشتهای را فراهم آورد (.)D́Hainaut, 1983: 105

1. Interdisciplinarité Structurelle
2. Trans disciplinarité instrumentale
3. Transdisciplinarité comportementale

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات میانرشتهای
شماره اول زمستان یکهزار و سیصدوهشتادونه

فصلنامهعلمی-پژوهشی

5

رویکردسازمانهمکاری
و توسعه اقتصادی ...

با استناد به دیدگاههای نیسانی ( )Nissani, 1997: 201-216و گاس (،)Gass, 1972: 9-10

کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی مدتها از میانرشتهایگرایی ساختاری،

به دالیل زیر ،حمایت کردهاند:

•دانش میانرشتهای غالب ًا خالقیت را طلب میکند؛

•ترکیب رش��تههای جدید با رشتههای پیش��ین زمینة ایجاد قلمروهای جدید علمی را

فراهم میآورد؛

•آشنایی با دو یا چند رشتة علمی موجب شناخت و واکاوی خطاهای طرفداران رشتههای

تخصصی میشود؛

•وجود برخی موضوعات تحقیقی ارزشمند در حوزههای بینابینی رشتههای سنتی ،لزوم

بررسی آنها با بهرهگیری از میانرشتهایها را اقتضا میکند؛

•رویکرد میانرش��تهای نیاز موجود برای حل بس��یاری از مشکالت فکری ،اجتماعی و
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عملی را تأمین میکند؛

•دانش و تحقیق میانرشتهای زمینة تحقق ایدهآل وحدت شناخت را فراهم میآورد؛

•مطالعاتمیانرشتهایزمینةانعطافبیشتریرابینپژوهشگرانمیانرشتهایب هوجودمیآورد؛

•دانش میانرشتهای زمینة مطلوبی را برای سفر پژوهشگران به سرزمینهای جدید فکری

مشابه ایجاد میکند؛

•مطالعات میانرش��تهای موجب زدودن ش��کافهای ارتباطی بین رشتههای تخصصی

متعلق به آکادمی مدرن میش��ود و محققان را در بس��یج مناب��ع عظیم فکری در خدمت
عقالنیت و عدالت اجتماعی وسیعتر یاری میرساند؛

•مطالعات میانرشتهای با برقراری پیوند بین رشتههای پراکنده ،محققان میانرشتهای را

در دفاع از آزادی آکادمیک یاری میرساند.

رویکرد فرارش��تهایگرایی رفت��اری ،از نظر دهینو ،بر لزوم تمرکز تعامالت آموزش��ی بر

ارتقای توانمندیها ،خالقیتها ،و ش��یوههای رفتاری دانشپ��ژوه بههنگام فارغالتحصیلی از

دانش��گاه و انتقال از جرگة آموزش دانش��گاهی به بازار کار حرفهای در جامع ه تأکید میورزد

( .)D́Hainaut, 1983: 105در این رویکرد ،محتواهای یادگیری براس��اس روشهای فکری و
اجتماعیاحساس��ی بسیار کلی تعیین میشود که دانشجو باید در حین تحصیل ،بر آنها احاطه
داشته باشد و خود را برای ورود به عرصة اشتغال و فعالیت در جامعه آماده کند؛ گرچه ممکن

اس��ت در حین تحصیل در دانشگاه ،درک عینی و دقیقی از اوضاع اجتماعی پس از خروج از

دانشگاه نداشته باشد(.)D́Hainaut, 1983: 106

مزیت رویکرد فرارشتهگرایی رفتاری آناست که از طریق مفهوم رفتار ،زمینة بیان شاکلة

ش��ناختی و اجتماعی آموزش و آسانساختن انتقال دانستهها فراهم میشود؛ بهگونهایکه بین

آموختههای دانش��گاهی و نقشها و کارکردهای دانش��جویان در زندگی روزمره نوعی انطباق

تحقق مییابد .چنین روش��ی از توجه به ساختار ش��ناخت فراتر میرود و هدفش را بر انتقال

اوضاع جدید ش��غلی و اجتماعی ،برخورداری دانشپژوه از توانمندی ابزاری و نزدیکسازی
اهداف نهایی و شغلی دانشجویان به آموزش دانشگاهی متمرکز میکند.

بر این اس��اس ،س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی درصدداس��ت ک��ه از توقف در

میانرش��تهایگرایی س��اختاری بهعنوان یک علم محض مبتنی بر گردآوری و انسجامبخشی

ب��ه یافتهه��ای برآمده از چندین رش��تة علمی برای حل یک مش��کل پیچیده فرات��ر رود و به
فرارشتهایگرایی رفتاری ،با ارائة توصیههای عینی و عملی به دانشجویان برای حضور موفق در
بازار کار و اشتغال آنان پس از فراغت از تحصیل ،روی آورد.

در واقع ،این سازمان بر این باور است که با توجه به بحران اقتصادی و مالی کنونی جهان،

سیاس��تگذاران آموزش��ی باید با تکیه بر آموزش فنی و حرفهای 1و آموزش در طول زندگی

2

راهکارهایی را بهمنظور افزایش خالقیتهای دانشجویان برای گذراندن زندگی و پاسخگویی به

نیازهای جامعة خود بیندیشند و آنرا از طریق فرارشتهایگرایی رفتاری نهادینه کنند.

از نظر س��ازمان همکاری و توسعة اقتصادی ،میانرش��تهایگرایی ساختاری بر دو محور

اس��توار است :نخست ،محور معرفتشناختی 3به معنای وحدتبخشی به شناخت و دانستهها
و دیگری ،محور عملگرایانه 4برای مقابله با چالشها ،معضالت و انتظارات اخالقی ناشی از

مشکالت اجتماعی موجود و تالش برای حل آنها به شیوههای مؤثر و سازنده .لیکن سازمان

مزبور معتقد است که نظام آموزش عالی نباید خود را به حل مشکل معرفتشناختی یا اجرای
پروژههای دانش��گاهی محض محدود کند ،بلکه باید از مرحلة برنامهمحور میانرشتهایگرایی

گذر کند و زمینة انتقال خود را به مرحلة عملگرایانة فرارشتهایگرایی رفتاری ،براساس ارتقای
1. Technical and Vocational Education
2. Lifelong Education
3. Epistemological
4. Pragmatist
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مهارتهای دانشجویان برای جذب آنان در بازار کار و نیز کارآفرینی ،فراهم آورد .در واقع ،این
سازمان ضمن اهتمام به سیاستگذاری عمومی و اتخاذ رویکردی اجتماعی به مسائل آموزش
عالی ،تالش کرده است تا از رهگذر دسترسی مستقیم به تصمیمگیران میانرشتهایگرایی ،آنان

را بهسوی فرارشتهایگرایی کارآمد و مؤثر سوق دهد .بدینترتیب ،سازمان همکاری و توسعة

اقتصادی س��طح تحلیل را به عرصة سیاستگذاری عمومی میکشاند و ضمن آسیبشناسی
وضع موجود ،راهحلها و توصیههایی را برای گذار از مشکالت موجود و رفع موانع پیشرو
در عرصة سیاستگذاری ارائه میکند.

بر این مبنا ،تحقیق حاضر تالش دارد با رویکردی توصیفیتحلیلی به آزمون این س��ؤال

بپردازد که رویکرد س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی به مطالعات میانرشتهای ،در عرصة

آموزش عالی چه بوده اس��ت؟ فرضیة این پژوهش آ ن اس��ت که س��ازمان همکاری و توسعة

اقتصادی به میانرش��تهایگرایی در عرصة آموزش عالی بهمنزل��ة وضعیت انتقالی مینگرد تا
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زمینههای گذار از میانرش��تهایگرایی س��اختاری به فرارش��تهایگرایی رفت��اری را در عرصة
سیاستگذاری و جهتگیری آموزشی و پژوهشی خود فراهم آورد.

بهمنظ��ور آزمون فرضیة فوق ،پژوهش حاضر در مبحث نخس��ت ،ب��ه بیانکردن برنامهها و

سیاس��تهای سازمان همکاری و توس��عة اقتصادی در عرصة آموزش عالی میپردازد؛ سپس در
مبحث دوم ،به بررس��ی دقیق و ژرفنگری در سیر تحول میانرشتهایگرایی به فرارشتهایگرایی

در مطالعات و پژوهشهای س��ازمان همکاری و توسعة اقتصادی مبادرت میورزد؛ و در مبحث
سوم و نهایی ،رویکرد سازمان مزبور را به گذار از میانرشتهایگرایی ساختاری به فرارشتهایگرایی

رفتاری ،با تأکید بر دالیل گرایش به مطالعات فرارشتهای ،شاخصهای فرارشتهایگرایی رفتاری
و موانع فراروی آن ،بررس��ی و تجزیه و تحلیل میکند .در نتیجهگیری ،تالش میش��ود تا ضمن
واگویی اجمالی معیارهای گذار به فرارشتهایگرایی ،موانع و راهکارهای پیشرو بازشناسی شود و

با تأکید بر لزوم جداسازی ارزشها و روشها در مطالعات فرارشتهای ،ضرورت اتخاذ رویکردی
احتیاطآمیز در بهرهگیری از تجربیات آن سازمان از سوی کشورهای در حال توسعه گوشزد شود.

امید است پژوهش حاضر بتواند بهعنوان نمونهای از مطالعات موردی ،1راه را برای ژرفنگری در

روشهای ارتقای آموزش عالی با بهرهگیری از تجربیات نهادهای برخوردار از تجربیات بینالمللی
هموار سازد.

1. Case study

 .1برنامهها و سیاستهای سازمان همکاری و توسعة اقتصادی در عرصة آموزش عالی

سازمان همکاری و توسعة اقتصادی بهعنوان تنها محفلی که حکومتهای متعلق به سی
کشور دموکراتیک جهان را بهمنظور همکاری با یکدیگر برای مقابله با چالشهای اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی ناشی از جهانیشدن و تحکیم حکومت مردمساالر و اقتصاد
1
بازار آزاد گرد هم آورده است و نقش عمدهای را در تقویت و ترویج حکمرانی مناسب
در بخش عمومی و خصوصی ایفا نموده اس��ت ،پیشگام تالشهای آموزشی در زمینة
میانرشتهایگرایی به شمار میآید .در ضمن ،حکومتها را در پاسخگویی به تحوالت و
نگرانیهای جدید ،از جمله حکمرانی شرکتها ،اقتصاد اطالعاتی و چالشهای جوامع
دارای جمعیت سالخورده یاری میرساند و از رهگذر شناسایی سیاستهای کارا و مؤثر،
امکان آن را فراهم میآورد که حکومتها و سیاستگذاران بتوانند به مقایسة تجربیات
آموزش��ی خود در عرصة سیاستگذاری بپردازند ،جهتگیریهای راهبردی مناسب را
اتخاذ کنند ،پاسخهایی برای مشکالت مشترک بیابند ،اقدامات مطلوب را شناسایی کنند
و به هماهنگسازی سیاستهای داخلی و بینالمللی بپردازند (.)OECD, 2009: 2
این س��ازمان ضمن بررسی و بازنگری در سیاس��تهای آموزشی آحاد کشورهای عضو،

ابزارها ،تصمیمات و توصیههای مورد توافق بینالمللی را برای ارتقای قواعد بازی در عرصههای

الزم برای توافق چندجانبه در پیشرفت کشورها در یک اقتصاد جهانیشده تولید میکند.

شکلگیری سازمان همکاری و توسعة اقتصادی به انعقاد قرارداد پاریس در چهارده دسامبر

 1960و اجرایی و عملیش��دن آن در سی س��پتامبر  1961بازمیگردد .براساس مادة یک این

قرارداد ،س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی باید به افزایش سیاستهایی بپردازد که بتواند

بیشترین رشد اقتصادی ،اشتغال پایدار و استاندارد زندگی را در کشورهای عضو بهارمغان آورد،

ثبات اقتصادی را بهصورت پویا و پایا نگاه دارد ،موجب گسترش معقول اقتصاد در کشورهای

عضو در فرایند توسعة اقتصادی شود و برای توسعة اصول دموکراسی و اقتصاد بازار و گسترش
تجارت جهانی براساس رویکرد چندجانبهگرایانه و غیرتبعیضآمیز تالش کند.

کشورهای اولیة عضو این سازمان عبارت بودند از :اتریش ،بلژیک ،کانادا ،دانمارک ،فرانسه،

آلمان ،یونان ،ایسلند ،ایتالیا ،لوگزامبورگ ،هلند ،نروژ ،پرتغال ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،ترکیه ،بریتانیا

و ایاالت متحدة امریکا .سپس کشورهای ژاپن (در  28آوریل  ،)1964فنالند (در  28ژانویه ،)1969
1. Good Governance
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استرالیا (در  7ژوئن  ،)1971نیوزیلند (در  29می ،)1973مکزیک (در  18می ،)1994جمهوری چک

(در  21دسامبر  ،)1995مجارستان (در  7می ،)1996لهستان (در  22نوامبر  )1996و کرةجنوبی (در

 12دسامبر  )1996به این سازمان پیوستند .کمیسیون جوامع اروپایی ،براساس مادة سیزده کنوانسیون
این س��ازمان ،در فعالیتهای آن مشارکت دارد .سازمان همکاری و توسعة اقتصادی ،با توجه به

برقراری روابط فعال با حدود هفتاد کشور جهان ،سازمانهای مردمنهاد 1و نهادهای جامعة مدنی

بینالمللی ،گسترهای جهانی دارد .این سازمان بیشتر بهعلت انتشارات و آمارهایش شهرت جهانی
یافته است .انتشارات سازمان مزبور به انتشار گستردة نتایج جمعآوری آمارهای این سازمان و تحقیق

دربارة امور اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی و نیز کنوانسیونها ،دستورالعملها و معیارهای

مورد توافق اعضای آن میپردازد .آثار این سازمان بیشتر موضوعات اقتصادی و اجتماعی ،از اقتصاد
کالن تا تجارت ،آموزش ،توسعه ،علم و نوآوری را دربرمیگیرد.

انتشارات سازمان همکاری و توسعة اقتصادی با انتشار یافتههای عمومی دربارة اقدامات
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مرتبط با سیاستگذاری آموزشی و توسعة پایدار در میان کشورهای عضو ،انعکاس قلمروهای

مختلف فعالیتهای آموزش��ی و پژوهش��ی و بیا ن نتایج و پیامدهای سیاستهای آموزشی در
تولیدات مکتوب خود و چاپ و نش��ر دستاوردهای کلی در زمینة توسعة آموزشی یا اقدامات

مرتبط با آن در میان کش��ورهای عضو ،توانسته اس��ت زمینهای را برای تبادل اطالعات دربارة
اقدامات نویدبخش بدون ارائة نتایج تحلیلی وسیعتر فراهم آورد و برای ارائة یافتههای کلیدی و

انعکاس نتایج و رهاوردهای ارتقای عرصة سیاستگذاری و جهتگیری آموزشی تالش کند.

ادارة آموزش این سازمان ،با آگاهی بر نقش کلیدی مدیریت دانایی در عرصة جهانی و تأثیر

اطالعات و آموزش در داناییمحوری ،بر این باور است که دانش کارویژة اصلی آموزش قلمداد

میش��ود .بر این اساس ،کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی شاهد گسترش

خیلی سریع آموزش عالی خود بودهاند؛ بهگونهایکه همة اقشار و اکثریت جامعه در هر کشور
قادر بودهاند بدون اینکه برخورداری از آموزش عالی مجددا ً به اقلیتی محدود و منحصر شود،
آموزش دانش��گاهی را تجربه کنند .بهعالوه ،وجود نوعی گش��ودگی در نظام آموزش عالی و

پژوهشهای علمی در کشورهای عضو این سازمان و محیطی مساعد در مسیر ابتکار و نوآوری،
موجب جذب استعدادهای خارجی ،اشتغالزایی و باالرفتن استانداردهای زندگی شده است.

ازاینرو ،در کشورهای عضو این سازمان ،پدیدة فرار مغزها کمتر است.

1. NGO: Non- Governmental Organization

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی ،به روندهای آشکاری توجه شده

است؛ از جمله ارتقای دانش حرفهای بهموازات رشد فزایندة بازار ،گسترش آموزش عالی در عرصة

بینالمللی ،تضمین کیفیت آموزش عالی و ارتقای کیفی آموزش میانرشتهای از رهگذر بازنگری در

آموزش عالی و ارزیابی نتایج و دستاوردهای آموزش عالی .مهمترین مرکزی که به آموزش و تحقیق
میانرشتهای اهتمام میورزد« ،مرکز تحقیق و نوآوری آموزشی» 1است که ضمن اهتمام به پیامدها و

دستاوردهای سیاستگذاریها و جهتگیریهای آموزش دانشگاهی ،تالش دارد اقداماتی را در عرصة
سیاستگذاری آموزشی توصیه کند که قابلیت کاربرد و انطباق در میان کشورهای عضو داشته باشد؛ از
آن جمله میتوان به اصالح در پژوهش عمومی ،آموزش و یاددهی علوم و فناوری ،ارتقای مهارتهای

اطالعاتی و ارتباطی دانشجویان ،تقویت تحرک بینابخشی میان تحقیق و نظام نوآوری ،افزایش تحرک

و تردد محققان و همکاری آنان با صنعت و افزایش تحرک بینالمللی دانشجویان و اساتید علوم و
فناوری اشاره کرد .در این زمینه ،سازمان همکاری و توسعة اقتصادی برای ارتقای آموزش و کیفیت

منابع انسانی ،افزایش نوآوری و مهارتها ،توزیع و انتشار دانش ،افزایش تحرک و تردد دانشجویان ،و
باالبردن آموزش علوم و فناوری برای کمک به رشد و نوآوری کشورها ،همکاریهایی را با دفتر آماری

جوامع اروپایی موسوم به «یوروستات» 2داشته است (.)OECD: 1998 a

همچنین ،این سازمان ،بهمنظور تدوین مجموعهای از خطوط راهنمای بینالمللی برای تضمین

کیفیت آموزش عالی میانرشتهای ،با یونسکو همکاریهای نزدیکی داشته است .در این راستا،
سازمان مزبور با همکاری یونسکو اقداماتی را برای متولیان و دستاندرکاران مختلف برنامههای

آموزشی بهمنظور فراهمآوردن امکان نوآوری از پایین به باال ،3باالبردن کیفیت تحصیلی دانشجویان

و رونقبخشیدن به بازار بینالمللی برای آموزش عالی توصیه کرده است که عبارتند از:

1.1ایجاد یا تش��ویق به ایجاد یک نظام جامع ،منصفانه و شفاف برای ثبت یا اعطای مجوز

ایجاد رشتة تحصیلی به مؤسسات آموزش عالی؛

)1. The Center for Educational Research and Innovation (CERI

 .2يوروستات ()Eurostat: Statistical Ofce of the European Communities
بهعنوان ادارة عمومي کميس��يون اروپايي مس��تقر در لوگزامبورگ ،وظيفة اطالعرساني آماري در اروپا را به عهده دارد .اين
اداره با جمعآوري ،هماهنگسازي و تلفيق دادههاي منتشرشده توسط نهادهاي ملي آماري کشورهاي عضو اتحادية اروپا،
کشورهاي متقاضي پيوستن به اتحادية اروپا و انجمن اروپايي تجارت آزاد ،آمارهاي رسمي اتحادية اروپا را توليد ميکنکد.
انتش��ار اطالعات آماري از س��وي اين دفتر در اروپا ،امکان مقايسه بين کش��ورها و مناطق را فراهم ميآورد ،تصميمگيران
اتحادية اروپايي را در تصميمگيري دربارة نحوة حکمراني محلي ،تجارت و آموزش ياري ميرساند و زمينة ارزيابي کارايي
سياستگذاران را ،بهويژه در سياستهاي آموزشي ،ميسر ميسازد.

3. Bottom- up
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2.2ایجاد یا تشویق به ایجاد یک ظرفیت جامع برای تضمین کیفیت قابل اتکا و اعتباربخشی

به تمهیدات آموزش عالی؛

3.3فراهمکردن زمینة مش��ورت و هماهنگی بین نهادهای مختلف ضامن کیفیت آموزش��ی

برای اعتباربخشی به نظام آموزشی در هر دو عرصة ملی و بینالمللی؛

4.4فراهمکردن اطالعات دقیق ،معتبر و در دسترس دربارة معیارها و شاخصهای ثبت ،اعطای

مجوز ،تضمین کیفیت و تأیید اعتبار مؤسسات آموزش عالی ،پیامدهای برنامههای آموزشی بر

یافتههای علمی دانشجویان و طبیعت اختیاری یا الزامی واحدهای درسی دانشگاهی؛

5.5تالش برای تبدیلشدن به یکی از طرفهای کنوانسیونهای منطقهای یونسکو در زمینة

آموزش عالی و اهتمام به توسعه یا روزآمدکردن این کنوانسیونها ،شناسایی کیفیتها و تأسیس

مراکز اطالعرسانی ملی آنگونه که در کنوانسیونهای مربوط تصریح شده است؛

6.6توسعه یا تشویق به نوشتن توافقنامههای شناسایی دوجانبه یا چندجانبة مدارک تحصیلی،
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در صورت لزوم ،و آس��انکردن شناس��ایی یا معادلیابی مدارک دانشگاهی هر کشور براساس

رویهها و معیارهای درجشده در موافقتنامههای متقابل؛

کردن به تالشهای مربوط به باالبردن دستیابی به اطالعات روزآمد ،دقیق و جامع
7.7کمک 

دربارة نهادهای آموزش عالی مورد تأیید و شناسایی در عرصة بینالمللی؛

8.8ایجاد یک تعامل مؤثر و کارآمد بین نوآوری و نظامهای آموزش عالی برای فراهمشدن

منافع از رهگذر سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی در عرصة تحقیق و تضمین حیات و

کیفیت نظامهای آموزش عالی (.)OECD, 2009: 46-48

درواقع ،از نظر این س��ازمان ،همکاریهای میانرش��تهای یک وضعیت معرفتش��ناختی

برای تحقق اقدام اجتماعی بهش��مار میآید که از رهگذر پیوند معرفتشناسی و روششناسی
رش��تههای تشکیلدهندة میانرشتهها ،زمینهای مناس��ب را برای کارآفرینی و فعالیت حرفهای

فراهم م��یآورد ( .)Apostel, 1972: 141-180این س��ازمان با ارائة تعریفی کلی از توانمندی
و مهارت و قلمدادکردن آن بهعنوان توانایی انجام کار ( )OCDE, 2000: 15معتقد اس��ت که

باید متناسب با هزینة صرفشده برای دانشجویان در کشورهای عضو 1نتایج و عواید مطلوبی
 .1براساس گزارش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در سال  ،2005ساليانه به ازاي هر دانشجو در فرانسه  8600يورو،
در فنالند  9300يورو ،در آلمان و اتريش  9500يورو ،در ژاپن  10/000يورو ،در هلند  10/400يورو ،در دانمارک 10/700
يورو ،در سوئد 12/000يورو و در سوئيس و امريکا  19/000يورو هزينه ميشودOCDE, 2005, Quoted by: Jean( .
)Matouk, 2009

در عرصة اجتماعی بهدس��ت آید که شایسته است روند میانرشتهایگرایی به سویی باشد که

باالرفتن توانمندیها و مهارتهای دانشجویان را برای رونق اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و
توسعة پایدار جامعه به ارمغان آورد .ازاینرو ،انتقال از میانرشتهایگرایی به فرارشتهایگرایی
توجه سیاستگذاران و برنامهریزان آموزشی را در سازمان مزبور جلب کرده است.

 .2سیر تحول میانرشتهایگرایی به فرارشتهایگرایی در مطالعات و پژوهشهای سازمان
همکاری و توسعة اقتصادی

واژگان «میانرشتهایگرایی» و «فرارشتهایگرایی» نخستینبار در سال  ،1970در کارگاه
آموزش��ی بینالمللی «سازمان همکاری و توسعة اقتصادی» در دانشگاه نیس 3فرانسه با
عنوان «میانرش��تهایگرایی :مشکالت تدریس و تحقیق در دانشگاهها» در اظهارات ژان
پیاژه ،4اریک جانتش 5و آندره لیچنروویچ 6مطرح ش��د .پیاژه در این کارگاه آموزش��ی،
فرارش��تهایگرایی را مرحلهای پس از میانرش��تهایگرایی و فراتر از آن دانس��ت که به
شناس��ایی تعامالت و مناس��بات متقابل بین پژوهشهای رش��تهای تخصصی محدود
نمیش��ود ،بلکه تالش دارد تا پیوند بین رش��تههای علمی را در درون یک نظام کامل
معرفتی جای دهد و مرزهای ثابت بین این رشتههای تخصصی را رو به تحلیل ببرد .از
نظر پیاژه ،فرارشتهایگرایی صرف ًا ،مرحلهای جدید ،اما «برتر» نسبت به میانرشتهایگرایی
به شمار میآید .بهعبارت دیگر ،فرارشتهایگرایی به تعامل بین رشتهها و در میان رشتهها
و فراتر از رش��تههای متفاوت تخصصی اهتمام میورزد و هدف آن درک جهان کنونی
است که یکی از لوازم آن «وحدت شناخت» است و هدف منحصر آن «حل مشکل از
رهگذر همگرایی و انسجامبخش��ی به رشتههای علمی و ترکیب آنها با یکدیگر» است
(.)Nicolescu, 1996: 1-4
1

2

گفتن��ی اس��ت که در این کارگاه آموزش��ی ،نوعی مناقش��ة نظری بین جن��اح امریکایی ـ

آنگلوساکس��ون و جناح اروپایی دربارة میانرشتهایگرایی بروز کرد .جناح اروپایی با توجه به
1. Interdisciplinarity
2. Transdisciplinarity
3. Nice
4. Jean Piaget
5. Erich Jantsch
6. André Lichenerowicz
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برخورداری از ذهنیت تحوالت اجتماعی می 1968در فرانسه ،خواستار نوعی تحقیق میانرشتهای

بود که از اهمیت شدید اجتماعی ،ایدئولوژیک و شخصی برخوردار باشد .اما جناح امریکایی

ـ آنگلوساکس��ون بیش��تر به مباحث عملیاتی متمایل بود .به هر تقدیر ،رویکرد جناح اروپایی

بر دیدگاه امریکایی ـ آنگلوساکس��ون فائق آمد و همین موجب ش��د که میانرش��تهایگرایی

در اثر انگیزههای فرهنگی ،اخالقی و ایدئولوژیکی ریش��هدار تحرک بیشتری بیابد و در مسیر
تحققبخشی خود ،با هدفگذار از میانرشتهایگرایی به فرارشتهایگرایی گام بردارد.

چاپ کتاب س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی با عنوان میانرشتهایگرایی :مشکالت

تدریس و تحقیق در دانشگاهها در سال  1972براساس مباحث مطرحشده در کارگاه آموزشی

مزبور و نتایج و دستاوردهای آن به همت لئو اپوستل ،گام دیگری برای ارتقای میانرشتهایگرایی
بهش��مار میآمد  )OECD, 1972(.اثر مذکور نهتنها چارچوب��ی را تقریب ًا برای تمامی مباحث
بعدی دربارة میانرش��تهایگرایی فراهم آورد ،بلکه همچنین واژة «میانرش��تهایگرایی» را در
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واژگان تخصصی و حرفهای آموزش عالی وارد کرد (.)Miller, 1983: 3

ژولی تامپس��ون کالین مباحث مقدماتی اثر س��ازمان همکاری و توسعة اقتصادی در سال
 1972را بهعن��وان کاری «حقیقت ًا ممتاز» توصیف میکند ،با توجه به اینکه اثر مزبور به «جزوة
اولیة متعادل»« ،یک ابزار کاری» و «نقطة آغازین برای تفکر و اقدام جدید» بدل ش��ده اس��ت،

اثری مرجع دربارة موضوع میانرشتهایگرایی قلمداد میشود که بهگونهای وسیع به آن اشاره و

ارجاع داده شده است ،زیرا توانست مباحث متفرق و پراکندهای را دربارة «میانرشتهایگرایی»

کانالیزه و هدایت کند (.)Klein, 1990: 36

از نظر لئو اپوستل ،1این کتاب را گروه وسیع و ناهمگنی از افراد تهیه کرده بودند ،بهگونهای

که تجزیه و تحلیل محتوای این اثر وجود تکثر در آرا و تنوع در خاس��تگاههای فکری آنان را

تأیید میکند .بهرغم آنکه هیچگونه وحدت واقعی ،از نظر س��بک یا روش در اثر مزبور وجود
ندارد ،لیکن خوانندة کتاب میتواند دیدگاههای بسیار متفاوت و متباعد دربارة میانرشتهایگرایی
را با یکدیگر مقایسه کند .بهعنوان مثال ،لیچنرو ویچ معتقد است که «میانرشتهایگرایی واقعی

همانا ریاضیکردن تمام علوم است» .پیاژه بر این باور است که میانرشتهایگرایی واقعی همانا

ی ژنتیک روشهای متفاوت تفکر و اندیشیدن در علوم گوناگون است .جانتش
مطالعة روانشناخت 

بر این اعتقاد است که با توجه به سلسلهمراتبیبودن شدید جامعه ،نوعی نظام سلسلهمراتبی بر
1. Leo Apostel

تالشهای علمی احاطه یافته است بهنحوی که میانرشتهایگرایی واقعی همانا پیگیری اجرای

تحقیق در خدمت این هدف اجتماعی سلس��لهمراتبی و چترگونه قلمداد میش��ود .از نظر لئو

اپوس��تل ،هر س��ه نویس��ندة مزبور از زبانها و مفاهیم نظری جبر ،ریاضیات و نظام سیبرنتیک

بهگونهای بهره جستهاند که عدهای کتاب مزبور را تالشی امپریالیستی برای حاکمسازی «نظریة
نظامها» 1در معنای سیبرنتیک آن در عرصة میانرشتهایگرایی نامیدند (.)Apostel, 1994: 9-22

به هر تقدیر ،کتاب س��ازمان همکاری و توسعة اقتصادی در سال  ،1972نخستین اثر متمرکز

دربارة تدریس و تحقیق دانش��گاهی بهش��مار میآمد که دارای دلمشغولی عمدة ارتقای پیوند و

ارتباط تنگاتنگ بین آموزش و پژوهش میانرش��تهای و ارتق��ای نوآوری در عرصة پژوهشها و
آموزش عالی بود .اثر مزبور بین واژگان تحقیق چندرش��تهای ،2میانرش��تهای و فرارشتهای تمایز

مفهومی آشکاری قائل شد .بر این اساس ،در تحقیق چندرشتهای ،نوعی خودمختاری و استقالل

بین رشتههای مختلف علمی وجود دارد« .چندرشتهایگرایی» 3متضمن بهکارگیری دو یا چند رشتة
علمی با روی هم قراردادن آنهاست ،بدون اینکه از رهگذر همپوشانی رشتههای علمی کمابیش

همس��ایه از نظر گسترههای شناخت ،تعاملی بین اینرش��تههای مجزا برقرار شود .بدینترتیب،

اگرچه چندرشتهایگرایی ابعادی افزودنی در فرایند تحقیق و یادگیری دارد ،اما به بروز تغییراتی در

ساختارهای رشتهای و نظری منجر نمیشود .این در حالی است که تحقیق میانرشتهای متضمن

وا ژهسازی متحدالشکل و همنواخت و پایهریزی روششناسی مشترک است.

از نظر سازمان همکاری و توسعة اقتصادی ،میانرشتهایگرایی شکلی کالسیک از پیوند بین

رشتههای علمی به شمار میآید که براساس آن ،کمرنگشدن مرزهای موجود بین رشتههای علمی

به افزایش ارتباطات میان آنها و باروری و شکوفایی متقابل منجر میگردد .در واقع ،مطالعات
میانرشتهای ریشه در «تعامل پیوستاری» دارد و رویکردی ترکیبی به شمار میآید که با تمرکز بر

یک محور مفهومی ،نظری یا روشی ،تالش دارد تا بین روشها و قواعد رشتههای علمی پیوند
برقرار سازد .در واقع ،از نظر سازمان مزبور ،میانرشتهایگرایی بر همکاری در یک چارچوب

مشترک و موارد توافق رشتههای دخیل استوار است که تعامل بین دو یا چند رشتة علمی در آن
میتواند گسترهای از تبادل سادة ایدهها تا ترکیب متقابل مفاهیم راهنما ،معرفتشناسی ،واژهشناسی،

روششناس��ی ،رویهها ،دادهها و جهتگی��ری تحقیق و تدریس س��هیم در آن را دربربگیرد.
1. Systems Theory
2. Multidisciplinary
3. Multidisciplinarity
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( .)De Landsheere, 1979: 153این در حالی است که تحقیق فرارشتهای بر نوعی درک نظری

مش��ترک استوار است که با تفسیر متقابل معرفتشناسیهای رش��تهای همراه است .در واقع،

مطالعات فرارش��تهای ش��یوهای اصیل را ابداع میکند تا موضوع مشترک تحقیقاتی را به بحث
گذارد و در آن ،محققان برخوردار از خاستگاههای فکری و افقهای نظری متفاوت به همکاری

با یکدیگر برای پایهریزی روششناس��ی جدیدی مبادرت ورزند .چنین اقدامی به شکلگیری
رش��تهای جدید منجر میش��ود که دربرگیرندة رشتههای اولیه است ،ولی در عین حال ،از آنها

فرات��ر میرود .این رویکرد جدید ویژگی یک تحقیق مجموعهای و گروهی به ش��مار میآید
(.)CARDINET, 1992: 2-5

در اواسط دهة  ،1970بهویژه در سالهای  1974و  ،1975سازمان همکاری و توسعة اقتصادی

به میانرشتهایگرایی در حوزة علوم انسانی و اجتماعی اهتمام ویژهای مبذول نمود ،بهگونهای که

آن را بهمثابة یک شیوة نوین یادگیری دانست که متضمن واکاوی مسائل و مشکالت اجتماعی
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و همافزایی معرفتی از رهگذر همگراس��ازی و ترکیب قواعد نظری و روششناختی برآمده از
بیش از یک رشتة علمی است .بدینترتیب ،میانرشتهایگرایی بهعنوان ایدهای شناخته شد که

میتواند رویکردهای رش��تهایگرای سنتی را به چالش بکشد ،به واکاوی و کشف عرصههای
جدید معرفتی بپردازد ،و با برخورداری از معنای «نرم» ،جنبهای ابداعی و پیشرو به خود بگیرد.

تأکید سازمان مزبور بر اهمیت «تنوعبخشی» به ساختارهای آموزش عالی براساس نوع و سطح
1

تحصیالت ،منابع مالی و جایگاه و منزلت دانشگاه ،بیانگر پایهریزی مبانی میانرشتهایگرایی در

آموزش عالی براساس رویکرد «از پایین به باال» 2بود« .ایستار» 3مزبور بهویژه در اثر این سازمان
در سال  1974با عنوان سیاستهایی برای آموزش عالی ( )OECD, 1974و در جریان برگزاری

سمپوزیوم دروس میانرشتهای در آموزش اروپایی در  13سپتامبر  ،1975که صورت مباحث و

نتایج آن در سال  1977منتشر شد )OECD, 1977( ،مشهود بود.

در دهة  ،1980سازمان همکاری و توسعة اقتصادی رویکردی عملیاتی را برای بهرهگیری

ش گرفت .در سال ،1985
از دادههای 4مرتبط با بروندادهای 5نظام آموزشی و ارزیابی آن در پی 

س��ازمان مزبور در کتاب خود ضمن بازس��نجی مفهوم میانرش��تهایگرایی در پرتوی تجربة
1. Diversification
2. Bottom- up Approach
3. Attitude
4. Data
5. Outputs

دانش��گاهی ،کارکرد تحقیق میانرش��تهای و مش��کالت پیشروی آن را تجزیه و تحلیل کرد

( .)OECD, 1985با توجه به اینکه در میان منابع بیشمار در زمینة میانرشتهایگرایی ،مطالعات

اندکی به کارکرد تحقیق میانرشتهای اختصاص یافته بود ،اثر مزبور اهمیت شایان توجهی یافت.

تأکید این اثر بر اهمیت تحقیق راهبردی یا پژوهش مأموریتمدار در مطالعات میانرشتهای و
اینکه هدف از میانرش��تهایگرایی «تولید علم برای علم» نیس��ت ،بلکه تولید دانایی برای حل

مشکالت اجتماعی یا اقتصادی است ،گامی عمده در مسیر تحول میانرشتهایگرایی ساختاری

بهسوی فرارشتهایگرایی رفتاری به شمار میآمد (.)Weingart et al., 2000

در نیمة نخست دهة  ،1990سازمان همکاری و توسعة اقتصادی به موضوع پیوند دانشگاه

و اش��تغال حرفهای و فرایند انتقال دانش��جویان از آموزش عالی به بازار کار توجه کرد .دو اثر
این س��ازمان در سالهای  1992و  )OECD, 1992, 1993( 1993با عنوان از آموزش عالی تا

اشتغال و نیز اثر دوجلدی سازمان مزبور دربارة مطالعة شغلی در سال )OECD, 1994( 1994

از عنایت ویژة این سازمان به همافزایی میانرشتهای از رهگذر توجه همزمان به «پایداری» 1در

توسعه و آموزش حکایت دارد .به دنبال آن ،در سال  ،1995سازمان همکاری و توسعة اقتصادی

در اث��ری با عنوان تداوم آم��وزش حرفهای کارکنان برخوردار از کیفیت باال (،)OECD, 1995
آموزش غیررسمی یا آموزش ضمن خدمت را برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها در دستور
کار خود قرار داد.

در نیمة دوم دهة  ،1990سازمان مزبور به ارتقای سرمایة انسانی بهعنوان عامل رقابتپذیری

و رش��د اقتصادی و سرمایهگذاری در دانش بهعنوان مبنای توسعة پایدار در «جوامع معرفتی»

2

( ،)OCDE, 1996تعیین ش��اخصهای ارتقای آموزش عالی میانرش��تهای (OECD/CERI,
 ،)1997بازنگری موضوعی در آموزش رسمی دانشگاهی با رویکردی مقایسهای (OECD,1997

ش و پس از اشتغال حرفهای اهتمام فزونتری مبذول
 )bو یادگیری مداوم در طول زندگی پی 
داشت .پژوهشهای این سازمان در سال  1998دربارة «میانرشتهایگرایی در علوم و فناوری»
( ،)a 1998 ,OECDسیاس��تگذاری آموزش��ی بر مبنای توسعة پایدار ( )OECD, 1998 cو

بهترین سیاستهای آموزشی برای س��ودمندی فناوری و ایجاد فرصتهای شغلی (OECD,

 )1998 bبیانگر رویکرد مأموریتمدار این سازمان به مطالعات میانرشتهای براساس پیوند بین
1. Sustainability
2. Knowledge Societies
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علوم دانش��گاهی و حرفهایگرایی ،عالوه بر افزایش درجة ترکیب رش��تهها در فرایند و پیامد

پژوهش و آموزش میانرش��تهای است .توجه سازمان مزبور به تطبیق یافتههای پژوهشی خود

در زمینة میانرشتهایگرایی بر حوزة علوم اجتماعی در سالهای  1999و  2000تجلی بیشتری

یافت که انتش��ار دو اثر علوم اجتماعی در نقطة عطف ( )OECD, 1999و میانرشتهایگرایی

در علوم اجتماعی ( )OECD, 2000 bگواهی بر این مدعاست .همچنین فعالیتهای پژوهشی

«مرکز تحقیق و نوآوری آموزشی» 1این سازمان در سال  2000دربارة «جامعة معرفتی و مدیریت

دانایی»( )OCDE/CERI, 2000بیانگر تمهیدات آن برای ارتقای شاخصهای آموزش و پژوهش

میانرشتهای در حوزة علوم اجتماعی براساس مدیریت دانایی در جوامع دانشمدار است.

در آغاز هزارة س��وم ،س��ازمان همکاری و توسعة اقتصادی در اثری موسوم به رفاه ملتها

( )OECD, 2001به واکاوی شیوههایی مبادرت ورزید که «سرمای ة اجتماعی» 2بهعنوان مکمل
مفهوم «س��رمای ة انس��انی» 3در جهت ارتقای س��عادت اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی عمل
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میکند .این اثر بیانگر آن بود که آموزش میانرش��تهای باید اولویت خود را به سامانبخشی به
مس��ائل اجتماعی و اقتصادی جوامع معطوف سازد .در سال  ،2003اثر سازمان مزبور با عنوان

علوم ،فناوری و صنعت بر لزوم سرمایهگذاری برای پیشرفت دانایی و ارتقای دانش میانرشتهای

براس��اس تأمین بودجة مکفی برای تحقیق و توس��عة آموزش عال��ی عمومی و خصوصی و
سرمایهگذاری در نرمافزار بهعنوان زیرساختهای الزم برای تقویت میانرشتهایگرایی در عرصة

آموزش و پژوهش تأکید کرد ( .)OECD, 2003در گردهمایی س��ال  2004با عنوان «بهداشت
ملتها :مش��ارکت در تحقیق ،حکومت ،تجارت و جامعة مدنی» ،این س��ازمان بر نقش همة
دستاندرکاران و متولیان آموزشی برای ارتقای فرارشتهایگرایی رفتاری تأکید کرد .برگزاری

کنفرانس��ی در ژانویة  ،2005دربارة پیش��برد دانایی و اقتصاد و دانشمداری ()OECD, 2005

بیانگر اهتمام این سازمان به تحقق جوامع معرفتی بهعنوان بستر تحول از میانرشتهایگرایی به
فرارشتهایگرایی است.

ط��ی س��الهای  ،2006-2005س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی ب��ا تأکید بر تحلیل

سیاس��تگذاری آموزش��ی در عرص��ة آم��وزش عالی تالش داش��ته اس��ت با تکی��ه بر نتایج

پژوهشه��ای میدانی دربارة پیوند آموزش و اش��تغال ،برونداده��ا و یافتههای تحلیلی برآمده
1. CERI= The Center for Educational Research and Innovation
2. Social Capital
3. Human Capital

از ای��ن پژوهشه��ا را مبنای��ی برای سیاس��تگذاری آموزش��ی و ارتقای تحرک دانش��گاهی
قرار دهد .آثار این س��ازمان در س��ال  ،2008دربارة «آموزش دانش��گاهی برای جامعة معرفتی»

( )OECD, 2008 aو «تدریس ،یادگیری و ارزیابی برای ارتقای مهارتهای بزرگساالن (OECD,

 )2008 bبیانگر توجه آن به جنبة کاربردی پژوهشهای میانرشتهای و فرارشتهای برای تحقق

توسعة پایدار است .آخرین اثر سازمان مزبور با عنوان آموزش در حال حاضر :چشمانداز سازمان

همکاری و توس��عة اقتصادی ( )OECD, 2009نشانگر آیندهنگری آن دربارة تحوالت آموزش

عالی با تأکید بر لزوم درک رویکردهای مؤثر برای تدریس و یادگیری ،ارزیابی سیاستگذاری

عمومی آموزشی ،دسترسی مستقیم به تصمیمگیران کارآمد و مؤثر در زمینة فرارشتهایگرایی و

امعا ن نظر دربارة سودمندی اندوختههای دانشگاهی بهمنظور تحقق چشمانداز مطلوب آموزشی
برای ارتقای فرارشتهایگرایی در جهت توسعة پایدار و پایهریزی جامعة معرفتی است.

رویکرد سازمان همکاری و توسعة اقتصادی به گذار از میانرشتهایگرایی ساختاری به
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فرارشتهایگرایی رفتاری :دالیل ،شاخصها و موانع

در این مبحث ،نخس��ت دالیل گرایش س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی به گذار از
میانرشتهایگرایی ساختاری به فرارشتهایگرایی رفتاری واکاوی و تجزیه و تحلیل میشود.
سپس به تبیین شاخصهای گذار در این فرایند پرداخته میشود و سرانجام موانع پیشروی
کشورهای عضو این سازمان در تحققبخشی به این روند انتقالی بررسی میشود.
الف .دالیل گرایش سازمان همکاری و توسعة اقتصادی به گذار از میانرشتهایگرایی ساختاری

به فرارشتهایگرایی رفتاری

نخس��تین دلیل گرایش س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی به گذار از میانرشتهایگرایی

ساختاری به فرارشتهایگرایی رفتاری را میتوان در احاطة این سازمان به روندها و سناریوهای

آین��ده در عرص��ة جهانی در زمینة پیوند بین آم��وزش عالی و دنیای کار و اش��تغال حرفهای
دانس��ت .ازاینروست که از اواخر دهة  1980تاکنون ،به اصطالحات متعددی از قبیل «جامعة

پساصنعتی»« ،1جهانیشدن»« ،2بحرا ن جامعة کاری» ،3تمایل به سوی یک «جامعة مخاطرهآمیز»

4

1. Post-industrial Society
2. Globalization
3. The Crisis of the Work Society
4. Risk Society
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(« ،)Beck, 1986: 123جامعة اطالعاتی»« ،1جامعة برخوردار از تحصیالت عالیه»Teichler,( 2

« ،)1991جامعة حرفهای» )Perkin, 1996, 2002( 3و «جامعة معرفتی» 4برمیخوریم که همگی

از لزوم توجه نهادهای آموزش عالی به اش��تغال ب��ا توجه به زمینهها و مقتضیات نظام کنونی

بینالملل حکایت دارند.

مداقه در تفصیل پیشنهادهای کارفرمایان ،کمیتههای متولی بررسی آیندة آموزش عالی و اکثر

پژوهشگرانی که به تحلیل پیوند بین آموزش عالی و دنیای کار میپردازند ،بیانگر آن است که از

فارغالتحصیالن دانشگاهها چنین انتظار میرود که از کیفیتها و مهارتهایی برخوردار باشند که آنان

را در عرصة اشتغال یاری رساند .این انتظارات عبارتند از .1 :انعطافپذیری؛  .2توانایی و گرایش

به مشارکت در نوآوری و خالقیت؛  .3اعتماد به نفس و پرهیز از بییقینی و دودلی؛  .4عالقهمندی
و آمادگی برای یادگیری در طول زندگی؛  .5برخورداری از حساس��یت اجتماعی و مهارتهای

ارتباطی؛  .6توانایی انجام کار تیمی و گروهی؛  .7تمایل به مس��ئولیتپذیری؛  .8توان کارآفرینی؛
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 .9آمادگ��ی برای بینالمللیکردن بازار کار از طریق درک فرهنگهای متفاوت؛  .10جس��تجوی

مهارتهای کلی موجود در بین رشتههای مختلف علمی و آگاهی و خبرگی در عرصههای دانایی
(بهعنوان نمونه :در فناوریهای نوین) بهعنوان پایهای برای مهارتهای حرفهای متفاوت.

سازمان همکاری و توسعة اقتصادی تالش دارد تا در عرصة آموزش عالی ،توانمندیهای

بینالمللی را تقویت کند ،بهگونهای که فارغالتحصیالن دانشگاهها مهارت الزم را برای اقدام و

تغییر فضای بینالمللی داشته باشند .براساس مطالعهای تطبیقی در کشورهای توسعهیافتة این

سازمان ،گونهشناسی واحدهای درسی بینالمللیشده ،یعنی واحدهای درسی دارای جهتگیری

بینالمللی ،گواه آن اس��ت که دروس مزبور توانس��تهاند هدف این س��ازمان را در آمادهسازی
دانش��جویان برای فعالیت در هر بستر بینالمللی چندفرهنگی و طراحیشده برای دانشجویان

داخلی و خارجی برآورده کنند.

س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی اهتم��ام خاصی را به «جامعهپذی��ری حرفهای» 5با

تأکی��د بر «یادگیری تجربی» 6و یادگیری ف��وقبرنامهای در خارج از کالسهای درس و فراتر

1. Information Society
2. Highly Educated Society
3. Professional Society
4. Knowledge Society
5. Professional Socialization
6. Experiential Learning

از برنامهه��ای تحصیلی اولیه بهعنوان ابزار قدرتمند تکمیلکنن��دة فرایند یادگیری و آموزش

دانشگاهی مبذول میدارد .از نظر این سازمان ،کارآموزی در فعالیت حرفهای و اشتغال در دیگر

نهادهای فراهمکنندة تجربة عملی در طول تحصیل ،بهعنوان بخش الینفک برنامههای آموزشی

یا بهعنوان فعالیتهای فوق برنامة آموزشی قلمداد میگردد .یادگیری در محیط خارج دانشگاهی
بینش مطلوبی را در اختیار دانشپژوهان قرار میدهد و مهارتهای بینافرهنگی آنان را فراتر از

آنچه در کالسهای درس فراگرفتهاند ،پرورش میدهد .از نظر فارغالتحصیالنی که یک دورة
تحصیلی را در خارج از کشور در چارچوب برنامة «اراسموس» ،1بهعنوان گستردهترین برنامة

تبادل دانشجو در اروپا گذراندهاند ،تحصیل در خارج کشور تأثیرات قویتر اجتماعی ،فرهنگی
و زبانی چش��مگیری دارد .چنین یافتههایی س��ازمان همکاری و توسعة اقتصادی را در فرایند

حرکت بهسوی فرارشتهایگرایی مصممتر کرده است (.)Maiworm and Teichler, 1996

ب .شاخصهای گذار از میانرشتهایگرایی ساختاری به فرارشتهایگرایی رفتاری

اهمیت دانایی ،مهارت و توانمندیهای افراد و جامعه در میان سیاستگذاران آموزشی کشورهای

عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی بهگونهای وسیع پذیرفته شده است بهطوریکه هر
شهروند دارای تحصیالت عالیه ،دانا و برخوردار از کیفیات باال ،الاقل در گفتار ،بهعنوان فردی

قلمداد میش��ود که از نقش برجستهای در مقابله با چالشهای کنونی و آتی جامعه برخوردار

است .از منظر اجتماعی ،دانایی ،مهارت و توانمندی اهمیت شایان توجهی دارد ،زیرا به ارتقای

مش��ارکت افراد در نهاده��ای دموکراتیک کمک میکند ،موجب انس��جام و عدالت اجتماعی

میشود و عالوه بر تقویت تالشهای حقوق بشری ،زمینههای مقابله با نابرابری فرصتها در

جهان و حاشیهایشدن فزایندة افراد را فراهم میآورد.

بر این اس��اس ،در عرصة آموزش دانش��گاهی ،بهویژه در روند گذار از میانرشتهایگرایی

س��اختاری به فرارش��تهایگرایی رفتاری نخس��ت ،اص�لاح رفتارهای حکومت��ی در عرصة

سیاس��تگذاری عمومی و جهتگیریه��ای راهبردی مد نظر قرار میگیرد و س��پس ،تغییر
 .1اراسموس ()ERASMUS= European Region Action Scheme for the Mobility of University Students
يا طرح اقدام منطقهاي اروپايي براي تحرک دانش��جويان دانش��گاهها ،عمدهترين برنامة تبادل دانش��جويان و اس��اتيد بين
دانش��گاهها و دانش��کدههاي اروپايي محسوب ميشود که از سال  1987با مشارکت  11کش��ور اروپايي آغاز به کار کرد.
براساس اين برنامة مبادلة دانشگاهي ،دانشجويان ميتوانند بخشي از تحصيالت خود را در يک مؤسسة آموزشي اروپايي
بهمدت حداقل سهماه و حداکثر يکسال بگذرانند .اين برنامه در حال حاضر سي و سه کشور ،شامل  27کشور عضو اتحادية
اروپا ،بههمراه ايس��لند ،ليختن اش��تاين ،نروژ ،سوئيس و ترکيه را دربرميگيرد .برنامة مزبور امکان بهبود و افزايش تحرک
دانشجويان و اساتيد را فراهم ميسازد و موجب شفافيت و انطباق کيفيتها در آموزش عالي و حرفهاي اروپا شده است.
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رفتارهای دانش��جویی در عرصة عملیاتی و در فرایند جامعهپذیری داخلی و بینالمللی مورد

اهتمام واقع میشود.

در زمرة ش��اخصهای گذار در سطح حکومتی ،میتوان به سیاستهای مورد نظر سازمان

همکاری و توسعة اقتصادی به شرح زیر اشاره کرد:

1.1تأکید بر پایداری در توس��عه و آموزش با اهتمام به ارتقای سطح دستاوردهای آموزش

بهویژه در علوم و فناوری؛

2.2اهتمام به پیش��رفت دانایی ابتکارآمیز در جوامع معرفتی ،بهمنظور اجرای سیاس��تهای

منسجم و جهتدار در مسیر توسعة پایدار؛

3.3توج��ه به مأموریتمداری در آموزش عالی برای حل مس��ائل و مش��کالت فرهنگی،

اجتماعی و اقتصادی و تحقق برنامههای رفاه اجتماعی؛

4.4عنایت به ارزشهایی ملی همچون انسجام و عدالت اجتماعی ،آزادی آکادمیک ،حقوق
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بشر و برابری فرصتها؛

5.5تقویت مراکز و مؤسسات پژوهشی میانرشتهای بهمنظور یافتن پاسخهایی برای مشکالت

مشترک اجتماعی و ارتقای معیارهای زندگی در کشورهای عضو؛

6.6بسیج منابع فکری در خدمت عقالنیت ،بینش و راهبرد ملی و افزایش تحرک بینابخشی؛

7.7تأکید بر تضمین کیفیت آموزش عالی در سیاستگذاری عمومی از رهگذر تمرکز بیشتر

بر نتایج و بروندادهای آموزشی به جای دروندادها و دادههای آموزشی؛

8.8ارتقای نظارت و ارزیابی بر عناصر نظام نوآوری ش��امل دانشگاه ،صنعت و حکومت و

تعامل میان آنها؛

9.9همافزایی ظرفیت نهادهای متکفل امر آموزش عالی از طریق ارتقای همکاری حکومت

با شرکای اجتماعی؛

1010تنوعبخش��ی به س��اختار و کارکرد آموزش عالی با اهتمام به سیاستگذاری آموزشی

از پایین به باال ،دخیلکردن چش��ماندازهای رش��تههای متعدد علم��ی و اهتمام به بخشهای

غیررسمی اشتغال و شیوههای جدید خوداشتغالی بهمنظور پاسخگویی به تقاضای طیف وسیعی
از فارغالتحصیالن جویای کار؛

1111برقراری پیوند و تعامل بین نهادهای آموزش��ی و پژوهش��ی و دانشگاهی و صنعتی و

کاهش مرزهای میان آنها؛

1212اهتم��ام به تولید دانایی برای راهبری تغیی��رات و تأمین اهداف اجتماعی یا اقتصادی

بهویژه توسعة پایدار و تحقق جوامع معرفتی؛

1313توجه به حل مشکالت عدیدة اجتماعی ،زیستمحیطی ،صنعتی ،علمی و فنی عالوه

بر کمک به زندگی فکری و فرهنگی؛

1414ارزیابی هزینه ـ فایدة سرمایهگذاریهای آموزشی با توجه به میزان نوآوریها ،اکتشافات

و عایدات علمی دانشگاهها در مقایسه با هزینههای آموزشی و اداری تحصیل دانشجویان ،نرخ
فارغالتحصیالن دانشگاهها نسبت به دانشجویان ورودی به دانشگاهها و نیز نسبت نوع ،اندازه،

جایگاه ،منزلت و س��طح تحصیالت دانشگاهها در مقایسه با منابع مالی آنها (OECD/CERI,

.)1997: 333

1515توجه به س��ودمندی س��رمایهگذاری بخش عمومی و خصوصی در تحقیق ،توسعه،

نرمافزار و آموزش عالی؛

1616بررس��ی فایده و س��ودمندی اجتماعی اندوختههای دانش��گاهی ب��ا توجه به بازدهی

س��رمایهگذاری در بخشهای بهداش��ت ،تولید ،اش��تغال ،فراگیری اجتماعی و ارتقای کیفیت
کاالهای عمومی؛

1717تأکید بر سرمایة اجتماعی بهعنوان مکمل مفهوم سنتی سرمایة انسانی بهمنظور ارتقای

سعادت اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی در کنار افزایش رقابتپذیری و رشد اقتصادی؛

1818ارتقای سیاس��تهای نویدبخش برای رشد اقتصادی ،اشتغال پایدار ،ارتقای استاندارد

زندگی ،سعادت و پیشرفت اجتماعی؛

1919تنوعبخشی به قواعد ارزیابی نظامهای آموزشی بهمنظور ارتقای انعطاف و پاسخگویی

دانشگاهها به نیازهای جامعه؛

2020شناسایی ،توسعه ،کاربرد و ارزیابی اولویتهای ملی برای تحقیقات کاربردی و توسعة

پایدار(.)OECD, 2009: 91

در زمرة ش��اخصهای گذار آموزش عالی به فرارش��تهایگرایی رفتاری در س��طح افراد و

دانش��جویان بهعنوان منابع عمدة انس��انی و محصوالت علمی دانشگاههای کشورهای عضو

سازمان همکاری و توسعة اقتصادی میتوان موارد زیر را برشمرد:

1.1توجه به تقویت توانمندیها و مهارتهای ارتباطی ،اجتماعی و اطالعاتی دانشجویان از

رهگذر ارتقای آموزش و تحقیق کاربردی؛
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2.2توج��ه به آموزش ضم��ن خدمت برای تقویت حرفهایگرای��ی ،ارتقای توانمندیهای

فرارشتهای و افزایش پیوند کاربران دانش با تولیدکنندگان دانش؛

3.3افزای��ش انگیزهه��ای یادگی��ری با تقوی��ت سیاس��تهای یادگیری در ط��ول زندگی

بهمنظور فراهمآوردن آموزش غیررس��می در کنار آموزش رس��می و تضمین یادگیری مداوم
دانشپژوهان؛

4.4اهتم��ام به آم��وزش فنی و حرفهای بهمنظ��ور تقویت همکاری دانش��گاه با صنعت و

بهطورکلی ،پیوند آموزش عالی با دنیای کار ،آشناس��ازی دانشجویان با اقتضائات بازار کار ،به
حداقل رساندن تنش بین دو رویکرد آکادمیک و حرفهای ،تقویت درک دانشجویان از اوضاع

اجتماعی کار و باالبردن ظرفیت دانشپژوهان برای ابتکار عمل در قبال دنیای کار؛

5.5تأکید بر یادگیری تجربی و پیوند کارآموزی ،کارآفرینی و کاریابی بهمنظور تأمین نیازهای

متنوع دانشجویان و جوامع؛
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6.6اهتمام به جامعهپذیری آموزشی در خارج از کالسهای درس و فراتر از برنامههای اولیة

تحصیلی بهمنظور افزایش ظرفیت منابع انسانی در عرصة علوم و فناوری از رهگذر برنامهریزی

برای افزایش فعالیتهای فوق برنامه؛

نالمللی؛
 7.7توجهبهارتقایمهارتهایبینافرهنگیباتوجهبهتنوعفرهنگیدرفضایچندجانبةبی 

8.8افزایش تحرک و تردد دانشجویان برای فعالیت در یک بستر چندفرهنگی بینالمللی؛

9.9ارتقای توانمندیها ،تقویت قابلیتها و شکوفاسازی استعدادها و ظرفیتهای دانشجویان

برای تغییر فضای اجتماعی با تأکید بر نوآوری و ابتکار در تحقیق و آموزش عالی؛

 1010تقویت آموزش کیفی بهمنظور افزایش توانایی دانشجویان برای حل مشکالت اجتماعی

و اقتصادی؛

1111جامعهپذیری آموزش��ی دانش��جویان براساس ارتقای خالقیت ،س��ازگاری ،انطباق و

انعطاف برای جذب در بازار کار؛

1212ارائة خدمات مرتبط با اش��تغال حرفهای به دانشجویان بهمنظور آمادهسازی آنان برای

دنیای کار از رهگذر ارائة مش��اورة حرفهای ،حمای��ت از کارآموزی در کارخانجات ،آموزش
کاریابی و حمایت مستقیم از فرایند جستجوی کار (.)Teichler, 1994: 217-225

ج .موانع فراروی گذار از میانرش��تهایگرایی س��اختاری به فرارش��تهایگرایی رفتاری در

کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی

وجود موانعی در میانرش��تهایگرایی س��اختاری و توقف و درج��ازدن در آن ،مانع گذار

کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی از وضعیت مزبور بهس��وی ارتقای

فرارشتهایگرایی رفتاری در نظام آموزشی خود شده است.

در زیر به برخی موانع گذار از وضع موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب اشاره میشود:

1 .1فقدان چارچوب صریح مفهومی براس��اس نظریههای کلی مربوط به چیس��تی مهارتها،

داناییها و توانمندیها و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر :این ضعف ناشی از آن است که بیشتر
کش��ورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی به بروندادها به جای دروندادها اهتمام

میورزند و درصدد یافتن سازوکارهایی برای ترجمان دادهها به نتایج هستند ،بهگونهای که به
جای تمرکز بر نحوة مش��ارکت در شکلدهی به سرمایة انسانی و اجتماعی ،بیشتر به بازدهی

س��رمایهگذاری و نتایج فعالیتهای آموزش��ی توجه دارند .این مه��م موجب غفلت از فرایند

محوری و چارچوببندی مفهومی در عرصة آموزش میانرشتهای شده است.

2 .2فق��دان چارچ��وب نهادی برای ج��ذب فارغالتحصی�لان آموزش میانرش��تهای :از نظر

استفن تورنز ،دانش��جویانی که در هر دپارتمان میانرشتهای ثبت نام میکنند ،درحالیکه هیچ

دپارتمان خواهر مش��ابه در دیگر دانشگاهها برای آن وجود نداردة مخاطرة شدیدی را به جان

میخرند هنگامی که میخواهند بهعنوان عضو هیئت علمی دانشگاهها ،شغلی دانشگاهی داشته

باش��ند ( .)Turner, 2000ویلهلم کرول نیز مالحظة مش��ابهی در این زمینه دارد .به نظر وی،
تخصصگرایی رشتهمدار در دانشگاههای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی

(از جمله آلمان) مانع از آن شده است که پژوهشگران جوانی که استعداد باالیی دارند و در یک
پروژة میانرشتهای دخیل شدهاند ،بتوانند به نظام آموزشی بازگردند (.)krull,1999: 269

3 .3کارتلگرایی دپارتمانهای رشتههای تخصصی :از نظر استفن تورنز ،تالشهای میانرشتهای
معموالً در مراکز و مؤسس��ات آموزشی رشتهایگرا س��ازماندهی میشود و درصورتیکه یک

دپارتمان میانرشتهای در دانشگاهی خاص وجود خارجی داشته باشد ،در وضعیت جزیرهای

به سر میبرد و وضعیت آن با دپارتمانهای رشتهای ،از قبیل فیزیک و جامعهشناسی ،که اغلب
دانش��گاهها از آن برخوردارند ،متفاوت اس��ت .رشتهها بهمثابة کارتلهایی قلمداد میشوند که
بازارها را برای تولید سامان میدهند و موجب اشتغال دانشجویان خود میشوند و این اقدام را

از طریق محرومکردن دیگر جویندگان کار ،که محصوالت این کارتلها نیستند ،به مرحلة انجام

میرسانند (.)Turner, 2000: 51
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4 .4کلنگری :1توصیههای س��ازمان همکاری و توسعة اقتصادی به کشورهای عضو برای

اهتمام به فرارشتهایگرایی رفتاری ،گرچه بر دادههای آماری استوار است ،اما بهتدریج رویکرد

تجویزی 2و هنجاری 3به خود گرفته اس��ت بهگونهای که ادعا دارد الگوهای آن را میتوان بر
تمامی کشورهای عضو تطبیق داد .این رویکرد تعمیمنگر ،یکسانانگار و متحدالشکل موجب

بیتوجهی به بس��ترها و زمینههای متنوع فرهنگی و اجتماعی در کشورهای عضو شده است.
چنین کلگرایی فکری و سیاس��ی برخالف ایدة برس��اختن دیدگاههای متنوع و متکثر جهانی
است.

5 .5فقدان عادت کار گروهی در میان اس��اتید دانش��گاهها :حرفهایگرایی و رش��تهایگرایی

فزایندة اساتید در دانش��کدههای تخصصی دانشگاهها و تمایل مدرسان به اینکه بهتنهایی زمام

تدریس در یک درس دانش��گاهی را در اختیار داشته باشند ،مانع از همکاری اساتید در عرصة

آموزش میانرشتهای شده است بهگونهای که از قرارگرفتن میانرشتهایگرایی و فرارشتهایگرایی
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بهعنوان محور برنامههای تدریس دانشگاهی پرهیز دارند .افزون بر این« ،فرهنگ علمی»« ،تقسیم
کار علمی» ،دپارتمانهای دانشگاهی مجزا ،نشریات علمیتخصصی ،فقدان تبادل و ارتباط بین

رشتههای علمی و نبود ادبیات انتقادی در محیطهای علمی رشتهایگرا و تمایلنداشتن دانشکدهها

به انتشار نتایج ارزیابیهای انتقادی از عملکردها و فعالیتهای رشتهای را میتوان بهعنوان موانع
نهادی ،ساختاری و اجتماعی فراروی مطالعات میانرشتهای برشمرد (.)OCDE, 1998: 4

نتیجهگیری

با عنایت به آنچه گفته شد ،مشخص گردید که سازمان همکاری و توسعة اقتصادی فرایندی
رو به پیش��رفت را در مسیر گذار از میانرش��تهایگرایی ساختاری به فرارشتهایگرایی
رفتاری در عرصة سیاستگذاری و جهتگیری آموزشی و پژوهشی طی کرده است .این
مهم بهویژه در تغییر رفتار حاکمان در عرصة سیاستگذاری عمومی و نیز اصالح رفتار
دانشجویان در عرصة جامعهپذیری اجتماعی نمود یافته است .در این راستا ،سازمان مزبور
به تقویت رویکردهای مؤثر برای تدریس ،ارزیابی و یادگیری فرارشتهایگرایی مبادرت
ورزیده و تالش کرده تا موجبات تقویت حرفهایگرایی ،توازن و انعطاف بین ساختار
1. Holism
2. Prescriptive
3. Normative

و کارکرد ،تقویت رویکردهای فراگیرمحور ،تنوعبخشی به روشهای سنجش و ارزیابی
برنامههای آموزش��ی و تقویت بنیادهای شناخت برای دستیابی به جامعة داناییمحور و
تحقق توس��عة پایدار را فراهم آورد .این سازمان ضمن تقویت تفکر نظاممند به معنای
ابتکار و نوآوری ،ارتقای کیفیت و خالقیتهای علمی را بهعنوان رفتار عمدة دانشجویی
مورد اهتمام قرار داده است و در این رهگذر ،عالوه بر عنایت به دروندادها و دادههای
علمی ،همزمان به فرایندها ،پیامدها ،دستاوردها و نتایج فعالیتهای آموزش و پژوهش
میانرشتهای و فرارشتهای توجه خاصی را مبذول داشته است.
س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی در فرایند گذار به فرارش��تهایگرایی ،به گروههای

علم��ی بهعنوان مجموعههایی اجتماعی مینگرد که در جهت ارتقای تعامالت خاص در میان

اعضای هیئت علمی و نیز بین اساتید و دانشجویان ،بهرهگیری از ظرفیت تنوع زبانی در عرصة
آموزش بهمنظور برقراری ارتباط علمیآموزش��ی بین اس��اتید و دانشجویان از طریق زبانهای
مختلف ،بازتولید دانش از رهگذر تقویت راهبردهای یادگیری در طول زندگی ،آموزش فنی و

حرفهای و پیوند دانشگاه با صنعت و دنیای کار گام برمیدارند« .میانعلوم» 1از نظر این سازمان،

هویتهایی عینی و زنده محسوب میشوند که ضمن برساختن قلمروهایی برای تعامل بسیاری
از علوم با یکدیگر ،مظهر پیدایش هویتهای نوین اجتماعی بهش��مار میآیند و از این لحاظ،
عالوه بر اهتمام به اس��تداللهای عقالنی ،به عملیاتیکردن آموزش و پژوهش میانرشتهای و

فرارش��تهای برای رفع نیازهای اجتماعی و تالش خالق برای گردهمآوردن «علومِ علوم» 2در

کنار یکدیگر بهمنظور پاسخگویی به خواستههای جوامع و به ارمغان آوردن سودمندی و تحقق

«پایداری حیاتبخش» 3مبادرت میورزند.

بهرغم اهتمام س��ازمان همکاری و توسعة اقتصادی به تدوین و تنظیم راهبردی نظاممند و

طوالنیمدت برای ارتقای فرارشتهایگرایی رفتاری ،باید اذعان داشت که برنامههای آن همچنان

در عرصة مطالعات میانرش��تهای و فرارشتهای ضعیف اس��ت که این مهم مانع گذار کامل از

میانرش��تهایگرایی ساختاری به فرارشتهایگرایی رفتاری شده اس��ت .در واقع ،روند انتقالی

مزبور ضمن آنکه حرکتی سینوسی و دارای فرازونشیبها و نوسانات عدیدهای داشته است ،با

سه مانع عمدة فکری ،ساختاری و کارکردی روبهرو بوده است.

1. Inter-sciences
2. Science of Science
3. Living Sustainability
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در زمرة موانع فکری میتوان به دو جریان افراط و تفریط دربارة فرارشتهایگرایی رفتاری اشاره

کرد .جریان افراطی خواستار اتخاذ رویکردی هنجاری و تجویزی به جای رویکردی اثباتی و عملیاتی

است بهگونهایکه براساس نوعی ذهنگرایی کلنگر و با رویکردی یکسانانگار و عمومیتبخش
درصدد ارائة الگویی واحد برای ارتقای فرارشتهایگرایی در کشورهای عضو بدون توجه به زمینههای

اجتماعی و تنوع فرهنگی جوامع و دیدگاههای جهانی متغیر و پویا برآمده است.

جریان تفریطی که با ش��ائبههای «فرانوگرایی» 1همراه است ،قلمدادنمودن هرگونه ادغام و

ترکیب رش��تههای علمی بهعنوان یک ارزش را رد میکند و معتقد اس��ت که ترکیب و س��نتز

رشتههای علمی نه الزم و نه ممکن و بلکه حتی خطرناک است .این حرکت پستمدرنیستی

ن رش��تههای علمی ،هرگونه نگاه جهانی
ضمن نفی رادیکال امکان هرگونه ارتباط و تعامل بی 

ترکیبی در عرصة آموزش عالی را بر اندیشههای توتالیتریانیستی مبتنی میداند.

بهمنظور رفع موانع فکری فوق ،سازمان همکاری و توسعة اقتصادی تالش نموده تا نسبت به
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تدوین چارچوب صریح مفهومی و نظری براساس پردازش نظریههای اثباتی و واقعگرایانه ،برای
کاستن از شکاف بین نظریه و عمل و نیز برقراری انسجام بین ساختار و کارکرد و همزمان ،تقویت

مهارتها ،داناییها و توانمندیها و ایجاد ارتباط همتکمیلی میان آنها و اجرای مطالعات گسترده
برای تحلیل مجدد دادهها براس��اس معیارهای عینی ،تعیین شاخصهای آموزشی ،تفسیر دوبارة

برنامهها براساس دروندادهای تکمیلی عالوه بر ارتقای انگیزههای فرهنگی ،اخالقی و ایدئولوژیک
برای جامة عمل پوشاندن به فرارشتهایگرایی رفتاری در عرصة تحقیق و آموزش مبادرت ورزد.

دومین مانع فراروی گذار به فرارش��تهایگرایی رفتاری به جنبههای ساختاری و نهادی در

فضای کار دانشگاهی مربوط میشود ،بهگونهایکه نوعی ناهماهنگی سیستمی بین دانشگاهها،

مراکز صنعتی ،دستگاههای حکومتی و سازمانهای تأمینکنندة اعتبارات مالی عالوه بر انفکاک

س��اختاری بین دانشکدههای مبتنی بر تخصصگرایی رش��تههای و تحت حاکمیت «فرهنگ

علمی ـ تخصصی» و «تقسیم کار علمی» وجود دارد .بهمنظور فائقآمدن بر این مشکل ،اهتمام
فزونتری به س��اماندهی میانرشتهایگرایی و فرارشتهایگرایی در مراکز و مؤسسات آموزشی
و پژوهشی براساس بهادادن فزاینده به ابتکارات و نوآوریهای فرارشتهای ،رفع موانع فراروی
دانش و تحقیق میانرشتهای در عرصة سیاستگذاری آموزشی و اصالح تدریجی روند موجود

برای تحقق دانش و پژوهش فرارشتهای مبذول شده است.

1. Post- modernism

اما در خصوص مانع س��وم ،که به جنبههای کارکردی مرتبط اس��ت ،باید اذعان داشت که

این نگرانی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی وجود دارد که دانشجویان

بیشتر در مباحث مفهومی و نظری میانرشتهایگرایی درجا بزنند و درصدد نوآوری و خالقیت

برای حل مشکالت اجتماعی با اتکا به ظرفیتهای مطالعات میانرشتهای و فرارشتهای برنیایند.
افزون بر این ،آنان با این دلمش��غولی روبهرو هس��تند که وجود موانعی فراروی تردد و تحرک

دانشپژوهان و پژوهش��گران ممکن اس��ت موجب تضعیف مسیر پیشرفت و ابتکار علمی در
مؤسس��ات آموزش عالی شود .در این زمینه ،کشورهای مزبور تالش کردهاند تا ضمن اهتمام

فزاین��ده به ابت��کار و «رقابتپذیری» ،1اصالحاتی را در عرصهه��ای انعطاف و تحرک و تردد
دانش��جویان و افزایش ظرفیت منابع انسانی در عرصة علوم و فناوری صورت دهند تا بتوانند

در مس��یر تحقق جوامع داناییمحور و ارتقای توس��عة پایدار از رهگ��ذر آموزش و پژوهش

فرارش��تهای گام بردارند .ازاینرو ،ارتق��ای دانش مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات را با
ایجاد «ش��بکههای شبکهها» ،2بهرهگیری دانشپژوهان از نرمافزارهای رایانهای و تسلط آنان به

بیش از دو زبان رایج بینالمللی را در دس��تور کار قرار دادهاند تا بتوانند توان تحرک و تبادل
دانشجویان را افزایش دهند.

با وجود این ،موفقیت الگوهای تحقیق و تدریس فرارش��تهای در کشورهای عضو سازمان

همکاری و توس��عة اقتصادی به معنای آن نیس��ت که کش��ورهای در حال توسعه باید همان

مسیر آموزشی و پژوهشی طیشده توسط کشورهای توسعهیافته را تکرار کنند ،زیرا مطالعات
فرارش��تهای عالوه بر روشهای مدرن ،ارزشهای غربی را نیز در درون خود جای داده است.

تالش س��ازمان مزبور برای «بینالمللیکردن» 3مطالعات میانرشتهای در عرصةآموزش عالی

براساس «گشودگی نسبت به اسطورهها و ادیان ،آزادی تغییر ادیان ،القیدی نسبت به مذهب،
روامداری و پایهریزی معنویت جدی��د» ( )Charter of Transdisciplinariy, 1994بیانگر بار

ارزش��ی و هنجاری این رویکرد در ادبیات س��ازمان مزبور اس��ت .بنابراین ،با توجه به اینکه

کشورهای مختلف بسترهای متفاوت اجتماعی و فرهنگی دارند ،شایسته است نظام دانشگاهی

خود را براس��اس هنجارهای فرهنگی و بومی جوامع خویش س��اماندهی کنند .بر این اساس،

مقتضی اس��ت نهایت احتیاط در اقتباس دس��تاوردها یا تعمیم و تسری تجربیات این سازمان
1. Competitiveness
2. Networks of Networks
3. Internationalization
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صرف شود و بین ارزشها و روشها تمایز گذاشته شود .ازاینرو ،اهتمام به دقت نظر علمی،
نوآوری و خالقیت بهعنوان ابعاد روش��ی مطالعات میانرش��تهای و بهرهگیری از رویکردهای
نوین آن سازمان برای برقراری پیوند بین دانایی و توانایی و «بازیابی توازن بین دانستن و بودن»

میتواند جوامع گوناگون را بهسوی همتکمیلی میانرشتهایگرایی ساختاری با فرارشتهایگرایی
رفتاری و بالمآل «اینهمانی دانایی و توانایی» رهنمون سازد.

در واق��ع ،کش��ورهای درح��ال توس��عه بای��د ب��رای فائقآم��دن ب��ر موان��ع موج��ود،

راهحلهایی نویدبخش را جس��تجو کنند ،بهگونهای که متناس��ب با شرایط منطقهای ،فرهنگی
و اجتماعی ،نظامهای اقتصادی ،مراحل توس��عة اقتصادی ،بخشها و عرصههای مختلف نظام

آموزش��ی ،فرهنگهای رشتههای علمی و عرصههای حرفهای ،راهکارهای متناسب و مقتضی
درنظر گیرند .حال با الهام از تجربیات سازمان همکاری و توسعة اقتصادی ،راهکارها و توصیههای

زیر برای ارتقای مطالعات میانرشتهای در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد میشود:
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1.1درنظرگرفت��ن فضای چندجانب��ة بینالمللی بهعنوان بس��تری ب��رای ارتقای تعامالت

میانرشتهای بین دانشگاههای کشورهای مختلف جهان؛

2.2بهرهگی��ری از میانرش��تهایگرایی بهعنوان عاملی برای ارتقای توس��عة پایدار و تقویت

سرمایة اجتماعی؛

3.3اهتمام به تببین ارزشها و هنجارهای خود در جهان چندفرهنگی کنونی بینالمللی؛

4.4تالش برای ارتقای معیارهای آموزش��ی متناسب با سطح بینالمللی بر مبنای تمرکز بر

کیفیت آموزشی به جای کمیتمحوری؛

5.5فراهمآوردن زمینة شفافسازی و محاسبهپذیری درخصوص کیفیت تحصیلی دانشجویان

بهعنوان محصول آموزش عالی میانرشتهای؛

6.6ت�لاش ب��رای ارتقای فرصتهای آموزش��ی از رهگذر تلفیق س��طوح تحلیل آموزش

میانرشتهای اعم از محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی؛

7.7بهرهگیری از آموزش عالی بهعنوان ابزاری سودمند برای ابتکار و نوآوری بهمنظور جهتدهی

به گزینههای زندگی فکری و فرهنگی و مشارکت فارغالتحصیالن در عرصة حیات اجتماعی؛

8.8ارتقای کارآمدی عملکرد ،انعطاف و پویایی دانش��گاهها و تنوعبخش��ی به ساختارهای

آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای جدید اجتماعی؛

9.9تغییر جهت فعالیت آموزشی دانشگاهها از الگوی خطی فراگیرمحور به الگوی چندوجهی

کاربرمح��ور ،پژوهشمح��ور و بازارمحور از رهگذر دخیلنمودن دانش��جویان در پروژههای

پژوهشی مورد حمایت بخش صنعت؛

1010تالش برای گس��ترش همکاریهای دانشگاهی با ش��بکههای آموزشی و دانشگاهی،

مشارکت با کارگزاران حکومتی و بازار سرمایه و صنعت و مشارکت صنعتگران در فرایندهای

تصمیمگیری آموزشی از طریق عضویت در شوراها یا نهادهای مشورتی؛

1111بهرهگی��ری از عنصر زمان و برنامهریزی س��نجیده بدون هرگونه ش��تابزدگی از طریق

بهکارگیری ابزارهای مناس��ب در عرصة سیاستگذاری ،پایهریزی زیرساختهای آموزشی و
تأمین منابع مالی؛

1212تمرکز بر س��رمایهگذاری پایدار عمومی با مشارکت دستاندرکاران بخش آموزشی و

انگیزهبخشی برای جذب سرمایهگذاری در عرصة آموزش عالی و جذب دانشجویان با استعداد
و قابل اتکا در زمینة ارائة ایدههای نوین؛

1313ایجاد نهادهایی در بخش سیاس��تگذاری حکومتی و آموزشی برای حمایت از دانش

میانرشتهای و فرارشتهای؛

1414ارتق��ای همکاری می��ان کارگزاریهای متعدد آموزش��ی و حکومت��ی در حمایت از

پژوهشهای مبتنی بر ابتکار و نوآوری؛

1515ایجاد انعطاف در نهادهای دانش��گاهی در زمینة برنامههای میانرشتهای و فراهمآوردن

زمینة دسترسی تمامی دانشجویان به شبکههای علمی بهمنظور ارتقای کیفیت تحصیلی؛

1616ایجاد شبکههای همکاری میان دانشگاه و صنعت برای درنوردیدن مرزهای موجود میان

آنها و هماهنگی برای انسجام سیاستها و سازوکارهای آموزشی از رهگذر برقراری پیوند و

تعامل بین آموزش عالی و دنیای کار؛

 1717فراهمآوردن محیطی مناسب برای پژوهشهای پویا و کاربردی و ایجاد انگیزة پرسشگری؛

 1818تشویقرقابتدرعینهمکاریبین نهادهایدانشگاهیبهمنظورهمتکمیلیوهمافزاییآنانو

اعطای استقالل عمل به دانشگاهها بهمنظور توانمندسازی آنان برای ایفای مسئولیتهای آموزشی؛

1919تدوین راهبرد جامع پژوهش��ی براس��اس ارزیابی میزان نوآوری و خالقیت و نظارت

مستمر بر فعالیتهای نظام آموزشی؛

2020بازسازی ساختاری عرصة دانشگاهی با تقویت مراکز پژوهی میانرشتهای و همکاری

آنها با نهادهای آموزشی بهمنظور تسهیل اجرای پژوهشهای انتقادی و کاربردی؛
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2121هماهنگس��ازی رویکردهای مختلف آموزشی در عین بهرهگیری از تنوع آنها بهعنوان

نقطة قوت مطالعات میانرشتهای و فرارشتهای؛

2222حرکت از مطالعات فرارش��تهای نظری و پدیدارشناختی بهسوی مطالعات فرارشتهای

تجربی با هدف ارتقای تجربیات کاربردی؛

2323اهتمام به پیوند علوم انس��انی و علوم تجربی و تعامل اندیش��مندان علوم فنی با علوم

اجتماعی و انس��انی دربارة روشهای همکاری میانرش��تهای بهگونهای که گرایش مطالعات

میانرشتهای بهسوی صنعت به غفلت از علوم انسانی منجر نشود؛

2424اهتمام به ایس��تار میانفرهنگی و زمینههای متنوع اجتماعی بهمنظور ارتقای تعامل بین

افقهای دید جوامع دانشگاهی از منظر هستیشناختی ،معرفتشناختی و روششناختی؛

2525اهتمام ب��ه میانرش��تهایگرایی در مطالعات منطقهای بهمنظ��ور بهرهگیری از تجارب

نظامهای منطقهای در عرصة آموزش عالی؛
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2626توجه به تواناییهای جمعی دانشجویان با عنایت به اینکه خالقیت و نوآوری عالوه بر

استعداد فردی نیازمند فعالیت جمعی است؛

2727مدنظر قراردادن همزمان ارتقای توانمندیهای گروهی ،مهارتهای اجتماعی و بالندگی

شخصیتی؛

2828ارائة خدمات مش��اورهای به دانشجویان خارج از کالسهای درس از رهگذر افزایش

ارتباطات خارج از دانش��گاه ،ارائة روشهای مختلف کارآفرینی و اش��تغالیابی و حمایت از
دانشجویان برای عرضة خدمات فنی و حرفهای برای کاریابی و اشتغال دانشجویان؛

2929فراهمآوردن امکان تدریس پارهوقت افراد برخوردار از تجربة حرفهای بهمنظور برقراری

پیوند بین تجربه و دانش؛

3030برنامهریزی برای کارآموزی دانشجویان قبل و حین فراگیری دروس تحصیلی بهمنظور

ارتقای یادگیری تجربی؛

3131فرهنگسازی ارتباطاتی بهمنظور تشویق دانشجویان به بهرهگیری و استفادة گسترده از

رسانههای جمعی با هدف فراهمآوردن زمینة ارتقای آگاهی آنان از شرایط اجتماعی دنیای کار
و نیز امکان اطالعرسانی به آنان دربارة فرصتهای جدید اشتغال و بازار کار.
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