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مقدمهای برای ایجاد ساختارهای میان رشتهای در آموزش عالی
ًبدس ؿْبهت
تبسیخ دسیبفت92/9/14 :

1

تبسیخ پزیشؽ93/10/26 :

چکيده
دس دِّّبی اخیش الگَّبی ػبصهبًی آهَصؽ عبلی ثیؾ اص گزؿتِ تَػعِ یبفتِاًذ .تٌَع ٍ تعدذد دس
ػبختبسّب ٍ الگَّدبی ػدبصهبًی آهدَصؽ ًـدبى دٌّدذُ گدشایؾ اختودبعی دس حدَصُ ػیبػدتّدب
سٍیکشدّب فشایٌذّب ٍ ؿیَُّبی آهَصؽ عبلی اػت .دس ایي فشایٌذ ًْبدّبی آهَصؿی ٍ علودی خذیدذ
ؿکل گشفتِاًذ ٍ ثب گؼتشؽ ػبصهبىّب ٍ ؿجکِّبی آهَصؿی ٍ علوی اًحلبسگشایی داًـدگبُ هدذسى
دس اسائِ آهَصؽّبی عبلی ثِ چبلؾ افتبدُ اػت .هیبى سؿتِ ای ٍ فعبلیتّبی هدشتج ثدب آى یکدی اص
هتغیشّبی اكلی ثـوبس هیسًٍذ کِ دس چٌذ دِّ اخیش ػبختبسّبی ػبصهبًی آهَصؽ عبلی سا ثب تغییدش
ٍ تحَل سٍثشٍ کشدُاًذ .دس ایي ساػتب داًـکذُّب ٍ داًـگبُّب ثِ ؿکلی فضایٌذُ ثدِ اسائدِ ثشًبهدِّدبی
«هیبى سؿتِای» ثِ عٌَاى ؿبخق ظشفیتـبى ثشای آهبدُ ػبختي ًؼلی اص هتفکشاى ٍ هتخللبى ثدب
ٍیظگیّبی ّوچَى :تفکش اًتقبدی هـبسکت سّجشی هـبسکتی ٍ پظٍّؾ هیبى سؿتِای هیپشداصًدذ.
دس فشایٌذ ؿکل گیشی ٍ ثؼ ایي پذیذُ ثٌیبدّبی هعشفتی ٍ سٍؿی آهَصؽ ٍ ًَع استجدب ٍ تعبهدل
هیبى صیشػیؼتنّبی آهَصؿی ثِ دلیل هبّیت ٍ خللت دسًٍی آًْب ثیؾتش ثدب تغییدشات ٍ دگشگدًَی
هَاخِ ؿذُاًذ .پزیشؽ الگَّبی سفتبسی آهَصؽّبی هیبى سؿتِای؛ آهَصؿی پظٍّـی ػبیِ دٍسگِ
ٍ ًبهشئی دس دسٍى ػبختبسّبی ػبصهبى یبفتِ داًؾ (سؿتِّب) ًوَد ٍ هثبل ایي گضاسُ اػت.
واشههای کليدی :هیبى سؿتِای ػبختبس هذل آهَصؽ عبلی

 -1اػتبدیبس گشٍُ علَم تشثیتی ٍاحذ هشٍدؿت داًـگبُ آصاد اػالهی هشٍدؿت ایشاى.
*ًَ -یؼٌذُ هؼٍَل هقبلِnader_shahamat@yahoo.com :
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مقدمه
ثؼ هطبلعبت ثیي سؿتِای عالٍُ ثش ایي کِ هَخت اًؼددبم هحدی داًـدگبّی پَیدبیی ًادبم
آهَصؿی داًـگبُّب ٍ دس ًتیدِ سؿذ ٍ اكالح فشٌّگ هیؿَد اهکبى اص ثیي ثدشدى فبكدلِ ٍ فیدبی
خبلی ثیي علَم ٍ سفع ًیبصّبی خبهعِ سا ًیض ثِ دًجدبل داسد .ثدذیْی اػدت ثدب ػدبصهبًذّی ٍ اخدشای
طشحی خبهع فشاگیش ٍ اثش گزاس گبهی هَثش دس خْت تَػعِ علوی ٍکبسثشدی علَم دس ایشاى ثشداؿتِ
خَاّذ ؿذ چشا کِ ثب تذٍیي ثشًبهِّبی هیبى سؿتِای افدشاد ادبدس خَاٌّدذ ثدَد ؿدکب ّدبی سٍؽ
ؿٌبختی ٍ ًاشی ثیي سؿتِّب سا پش کٌٌذ ٍ ثب تحقیقبت هـتشک ٍ ّوکدبسی ثدیي هتخللدبى علدَم
هختلف ثؼتشی فشاّن خَاّذ ؿذ کِ سٍحیِ ّوکبسی تقَیت هیؿَد ٍ ًتدبیح ابثدل اعتودبدتشی دس
عشكِ علن ثِ دػت هیآیذ .دس ایي ساػتب ( )Archibald, 2009ثش ایي عقیذُ اػت کِ پدظٍّؾّدبی
هیبى سؿتِای آؿکبسا تَػعِای تبصُ ثِ حؼبة هیآیذ کِ ثب ایدبد آى هیتَاى «اختوبعبت پیًَذی»
هیبى داًـوٌذاى ٍ هحققبى ثِ ٍخَد آٍسد .اص ثیي سٍیکشدّبی هیبى سؿتِای سٍیکشد تلفیقی دس پدی
ایي اػت کِ ثب اسائِ ػبصهبًذّی خبكی اص آهَصؽ فشكتّبیی سا ثشای فشاگیشاى فشاّن ػبصد تدب آًْدب
ثب اكَل هجبًی سٍؽّب ٍ هَضَعبت هتٌَع دس الوشٍّبی هتعذد آؿٌب ؿًَذ .الجتِ ایي ثِ هعٌبی ًفی
هحبػي ٍ فَایذ ًابمّبی سؿتِای ًیؼت .چشا کِ سٍیکشد سؿتِای ثِ علدت ثشخدَسداسی اص آگدبّی
ػبصهبًذّی ٍ داؿتي چبسچَثی اص حقیقت اص طشیق هفدبّین ٍ الگَّدبی هشثدَ ٍ سؿدذ تدذسیدی ٍ
هٌطجق ثش هؼیش تعشیف ؿذُ اثش اطویٌبى ثخـی ثش یبدگیشًذُ داسد .سٍیکدشد سؿدتِای یبدگیشًدذُ ٍ
یبددٌّذُ سا هؼتقیوب ثب ػبختبسی هٌطقی هَاخِ هیکٌذ کِ خَد ثدِ خدَد تدَالی صًدیدشُ هفدبّین
پیؾ ًیبصّبی هَضَعی ٍ سٍؿی خبف سا سعبیت ٍ اص طشیق هفبّین ٍ الگَّب ػبختبسّبی حقیقت سا
آؿکبس هیکٌذ ٍ ایي خَد اهتیبصی چـوگیش اػت کِ ًجبیذ دس سٍیکشد تلفیقی اص آى غفلدت ؿدَد .دس
ٍااع ػبختبس هٌطقی علن ثی فبیذُ ًیؼت ثلکِ ثحث دس ؿیَُ اػتفبدُ اص آى ٍ هْبستّبی ثِ دػدت
آهذُ ثشای یبدگیشًذُ اػت .لزا ػبختبس هٌطقی یک علن ٍ ػبصهبًذّی هْبستّب دٍ هتغیشی ّؼدتٌذ
کِ ثبیذ دس ّش ثشًبهِ دسػی خبهع ّوضهبى ثِ آًْب تَخِ ؿَد ٍ تشکیت ثْیٌدِای اص آًْدب دس ثشًبهدِ-
سیضی دسػی ثِ کبس سٍد .هـخق کشدى عٌبكش ٍ هؤلفِّبی اكلی هیبى سؿدتِّدب تدب اًدذاصُ صیدبدی
هـدددکالت گًَدددِ ؿٌبػدددی ٍ اثْبهدددبت هفْدددَهی حدددَل ٍاطُ «هیدددبى سؿدددتِای» سا کدددبّؾ
هی دّذ ٍ ثبعث پشٍسؽ ٍ سؿذ یبدگیشی تلفیقی ؿدذُ ٍ کیفیدت ثشًبهدِ سیدضی ٍ اسصیدبثی هعٌدبداس
ثشًبهِّبی هیبى سؿتِای سا استقب هیثخـدذ ( .)Mehrmohammadi,2008دس ّودیي ساػدتب (,2009
 )Augsburgدس هدوَعِای اص گضاسؽّبی خذیذ ساخع ثِ هذیشیت ثشًبهِّبی هیدبى سؿدتِ ای پدٌح
اكل اػبػی سا ثشای فعبلیتّبی هٌبػت هتزکش ؿذُ اػدتً :ادبست هدذیشیتی اًعطدب ػدبختبسی
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فشٌّگ ػبصهبًی حوبیت اص ثشًبهِ ٍ سّجشی اخشایی .1دس ػبل  1994اٍ ایي اكَل سا دس چْبس ػبختبس
عوذُ تشػین کشد :ثشًبهِّبی هطبلعبت هیبى سؿتِای آهَصؽ عوَهی داًـکذُّبی هیبى سؿتِای ٍ
داًـگبُّبی هیبى سؿتِایّ .نچٌیي ثِ هذیشاى ػفبسؽ هیکٌذ کِ ثیبًیِ هأهَسیت ًْبد یب داًـکذُ
خَد سا ثشسػی کٌٌذ ٍ ثجیٌٌذ کِ ّشیک اص آًْب ثِ چِ هیضاى ًیبصّبی داًؾ خبسی سا ثدش آٍسدُ هدی-
ػبصًذ .آکؼجَسگ ثش پظٍّؾّبی خذیذ ٍ دٍ ًیبص خذیذ کِ هَخت تؼشیع اكالحبت ػبختبسی هدی-
ؿًَذ تأکیذ صیبدی ٍسصیذُ اػت .ایي ًیبصّب عجبست اػت اص :حوبیت اص هشصگدزاسی ٍ پیًَدذ هشصّدبی
ثیي سؿتِّبی علوی کِ ثِ حل چبلؾّبی ٍ هؼبئل فَسی خبهعِ هدیپشداصًدذ ٍ ثبصػدبصی آهدَصؽ
ًاشی دٍسُ کبسؿٌبػی ٍ پیؾ اص آى اص طشیق ایدبد خبهعِّبی یبدگیشی .ثِ طَس کلی سًٍذ حشکدت
ثِ ػَی ادغبم سؿتِّب هٌدش ثِ افضایؾ تعذاد ػبختبسّبی حوبیتی ؿذُ اػت کدِ هـدکالت ػدٌتی
کبسگضیٌی ٍ ثَدخِ ثٌذی سا ثش طش ػبختِ ٍ ثب ایي حبل ؿیَُّبی کدبس هـدبسکتی ٍ حوبیدتّدبی
هذیشیتی اص خولِ حوبیت اص تغییش ٍضعیت اػتخذاهی سا هعشفی هیًوبیذ .دس ایشاى فقذاى ػدبختبسی
هٌطقی کِ ثِ عٌَاى ساٌّوب ثتَاًذ دس ساػتبی اّذا ثشًبهِ چْبسم ٍ پٌدن تَػعِ ٍ ّنچٌیي ًقـدِ
خبهع علوی هذیشاى آهَصؽ عبلی سا دس خْت ایدبد ٍ اسصیبثی سؿتِّبی هیبى سؿتِای یبسی سػدبًذ
ثیؾ اص پیؾ ضشٍست هییبثذ.
بيان مسأله
هذت هذیذی اػت کِ سؿتِّبی علوی ػبختبس آهَصؽ عدبلی سا ػدبصهبًذّی کدشدُ ٍ فشاگیدشاى دس
یک سؿتِ علوی خبف تحلیل هیکٌٌذ اص فشاگیشاى ثِ هحض ٍسٍد ثِ داًـدگبُ خَاػدتِ هدیؿدَد
ثشای یک دٍسُ چْبس ػبلِ ٍ دس یک سؿتِ علوی خبف ثشًبهِ سیضی ًوبیٌذ .اعیبی ّیأت علودی ًیدض
ثش اػبع سؿتِ ٍ هیضاى خذهبت ثِ آى سؿتِ اػدتخذام ٍ استقدبم هدییبثٌدذ .دس ثؼدیبسی اص ًْبدّدبی
آهَصؽ عبلی کؼت دسآهذ ٍ تخلیق هٌبثع ثش اػدبع ثجدت ًدبم ٍ تعدذاد فشاگیدشاى دس سؿدتِّدبی
هختلف كَست هیپزیشد .فشاگیشاى تحلیالت تکویلی ٍ هحققبى هؼدتقل اًدوديّدب ٍ ؿدجکِّدبی
علوی حشفِ ای سا دس یک صهیٌِ خبف ؿکل هیدٌّذ .هدلِّب ٍ ػبصهبىّبی اعتجبسػٌدی ًیض ًقدب
ضعف ٍ اَت داًـگبُّب ٍ ًْبدّبی آهَصؽ عبلی سا ثش اػبع سؿتِّب ستجِ ثٌذی هیکٌٌذ.
داًـکذُّب اص ًاش ػبختبسی ّوؼٌگ سؿتِ ّب ادشاس دادُ هدیؿدًَذ ٍ ػدبصهبًی ثدشای عولکشدّدبی
پشاکٌذُ داًـگبُ هذسى فشاّن هیػبصًذ .دس ًْبیت سؿتِّب ثِ هحققبى ایدي اهکدبى سا هدیدٌّدذ کدِ
اؼوت خبكی اص داًؾ سا ثذٍى تَخِ ثِ دیگش اؼوتّب تَػعِ دٌّذ .اعیبی ّیأت علوی ثش اػدبع
تخلق ؿبى دس یک حَصُ خبف هطبلعبتی ثب یکذیگش هتفبٍتاًذ .اص طشیق کبس دس گشٍُّبی علودی
هحققبى ثش اػبع داًؾ ٍ یبفتِّبی آى سؿتِ خبف هـخق هیکٌٌذ کِ چِ چیدضی ابثدل اجدَل ٍ
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هَسد تَخِ اػت .علیشغن چبسچَة سؿتِ ای حبکن ثش داًـگبُّب ٍ ًْبدّبی آهَصؽ عبلی تحقیقدبت
ٍ هطبلعبت اًدبم گشفتِ دس طَل یک اشى اخیش ًیبص ثِ سٍیکشدّبی هیبى سؿتِای سا گَؿضد ًوَدُاًذ.
ایي تالؽّب تب حذٍدی ًگبُ هحذٍد ٍ تخللی سؿتِّب سا کِ اهکبى ؿٌبخت کبهل داًدؾ سا فدشاّن
ًویػبصًذ هَسد اًتقبد اشاس دادُ اًذ ( .)Thelin,2004ایي دس حبلی اػت کِ ثدش اػدبع ػدجک ػدَم
تَلیذ داًؾ ٍ الگَی پَیبی ًَآٍسی اص داًـگبُّب ثِ عٌَاى هشخع اكلی آهَصؽ عبلی اًتادبس هدیسٍد
کِ اص سػبلت ػٌتی خَد خبسج ؿذُ ٍ ثِ فعبلیتّبی فٌبٍساًِ ٍ کبسآفشیٌی علوی ثدب تأکیدذ ٍ توشکدض
ثش فٌبٍسیّبی داًؾ ثٌیبى ٍ سابثتی ثپشداصًدذ ( .)Gibbons,1994دس ایدي ساػدتب هؼدبئل ػیبػدی
ااتلبدی صیؼت هحیطی اختوبعی ٍ فٌبٍسی خَاهع ثِ اذسی گؼتشدُ پیچیذُ ٍ هتٌَع ؿذُ اػت
کِ اًدبم فعبلیتّبی علوی آهَصؿی ٍ پظٍّـی ثِ ؿکل ػدٌتی ٍ تدک سؿدتِای اهکدبى ٍ فشكدت
پبػخگَیی ٍ حل اًَاع هؼبئل پیچیذُ ٍ هتٌَع سا ًذاسد .الجتِ ایي ثذاى هعٌی ًیؼت کِ سؿدتِّدبی
تخللی ػٌتی اعتجبس ٍ اّویت خَد سا اص دػت دادُ اًذ ٍ دس آهَصؽ عبلی هَسد تَخِ ًودیثبؿدٌذ
ثلکِ الصهِ ٍ پیؾ ًیبص هَفقیت فعبلیتّبی ثدیي سؿدتِای کیفیدت تَاًدبیی ٍ اكدبلت سؿدتِّدب ٍ
تخلقّبی ػٌتی اػت .دس هَاعیت ٍ ؿش ای هَخدَد آهدَصؽ عدبلی ثبیدذ ثدِ دًجدبل ساّجشدّدب ٍ
اثتکبسات خذیذی ثشای پبػخگَیی ثِ هؼبئل خبهعِ ثبؿدذ .ثؼدٌذگی ثدِ سػدبلت ػدٌتی آهدَصؽ ٍ
پظٍّؾ دس ًابم داًـگبّی دس حکن دسخب صدى ٍ اًفعبل دس هَاخِْ ثدب هؼدبئل اختودبعی هدشتج ثدب
ًابم علوی اػت .پیچیذگی ٍ تٌَع ًیبصّب ٍ هؼبئل خبهعِ ٍ سابثت ؿذیذ ثٌگدبُّدب ٍ کـدَسّب ثدشای
دػتیبثی ثِ هٌفعت ٍ ثشٍت دػتبٍسدّبی خذیذ داًؾ ایدبة هیکٌذ کِ ًابم آهَصؽ عبلی ّوؼَ ثب
فشایٌذ تَػعِ هلی دس اًدبم فعبلیتّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍ اسائِ خدذهبت اختودبعی ثدِ الگَّدب ٍ
ػجکّبی اثشثخؾ ًَیٌی سٍی آٍسدُ ٍ اثضاسّب ٍ الضاهبت پیـشفتِتشی سا ثِ خذهت ثگیشًذ .ثش اػدبع
ػجک  3تَلیذ داًؾ گیجًَض ( )1994الگَی پیچؾ ػِ خبًجدِ داًـدگبُ -كدٌعت -دٍلدت ٍ الگدَی
پَیبی ًَآٍسی ( )Etzkowitz & Leydesdorff,2000یکی اص هْوتشیي الگَّب ٍ ػدجکّدبی هتشادی
ثشای آهَصؽ عبلی اًدبم فعبلیتّبی هیبى سؿتِای ثب ّذ هؼدألِ گـدبیی داًدؾ ثٌیدبى ًدَآٍسی
فٌبٍساًِ ٍ کبسآفشیٌی علوی اػت.
ػیش تحَالت ًابم داًـگبّی ًـبى هیدّذ کِ اص اٍاخش ادشى ًدَصدّن آهدَصؽ پدظٍّؾ ٍ خدذهبت
اختوبعی هحَسّبی اكلی سػبلت داًـگبُّدبی هدذسى خْدبى ؿدذُ اػدت ( .)Brubacher, 1997دس
طَل اشى ثیؼتن ثشای تحقق سػبلتّبی اكلی داًـگبُّب ثِ هَاصات گؼتشؽ ٍ پیچیدذُتدش ؿدذى
هؼبئ تخلقّب ٍ فٌَى ًگشؽ فعبلیتّبی هیبى سؿتِای دس داًـگبُّبی پیـدشٍ آهشیکدب ٍ اسٍپدب
دس کٌبس ػبیش فعبلیتّبی ًَیي هَسد پزیشؽ ٍ تَخِ اشاس گشفتِ اػت .اهشٍصُ پدغ اص گزؿدت یدک
اشى ثِ لحبظ ًاشی فعبلیتّبی ثیي سؿتِای ثدِ عٌدَاى ثخدؾ هْودی اص فعبلیدتّدبی آهَصؿدی
پظٍّـی داًـگبُّبی ثشتش خْبى تجذیل ؿذُ اػتً .ابم داًـگبّی دس تعبهدل ثدب ًادبم اختودبعی ٍ
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كٌعتی ثِ ایي ًتیدِ اػبػی سػیذُ اػت کِ دیگش ابدس ًیؼت هؼبئل هتٌَع ٍ پیچیذُ خبهعِ سا ثدب
توشکض ثش فعبلیتّبی تک سؿتِ ای حل ٍ فلدل کٌدذ ٍ سضدبیت ؿدشکبی آهدَصؽ عدبلی؛ فشاگیدشاى
کبسفشهبیبى كٌعت خبًَادُّب خبهعِ ٍ دٍلت سا تأهیي ًوبیذ .ثٌبثشایي فیبی حبکن ثش آهَصؽ عدبلی
حکن هیکٌذ کِ فعبلیتّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی ثیي سؿتِای ثِ عٌَاى یک ساّجشد ٍ ًَآٍسی هدَسد
تَخِ ػیبػتگضاساى ثشًبهِسیضاى ٍ هدشیبى آهَصؽ عبلی ٍ داًـگبُّب اشاس گیشد .اًجبؿت هؼبئل ػبدُ
ٍ پیچیذُ خبهعِ ٍ گؼتشؽ سٍصافضٍى هؼبئل حبد ٍ هخل صًذگی آسام ٍ پبیذاس اًتابس اص ًابم علودی
سا افددددضایؾ دادُ ٍ اثتکددددبسات ٍ ساُ حددددلّددددبی ًددددَیٌی سا اص ًاددددبم داًـددددگبّی هطبلجددددِ
هیکٌذ .ثخـی اص اًتابسات ٍ هطبلجبت خبهعِ ٍ ًیبصّبی تَػعِ پبیذاس اص طشیق تَػعِ هـدبسکتّدب
فعبلیتّبی هیبى سؿتِای کیفی ٍااع گشا ٍ هؼألِ هحَس ابثل پبػخگَیی اػت.
ٍاًگ ( )Wang ,2000هأهَسیت داًـگبُ اهشٍصی سا پشداختي ثِ هؼبئل پیؾ سٍ ٍ پشداصؽ پشػدؾ-
ّبی صهبًِ هیداًذ .ایي گضاسُ ًوبیبًگش خْت گیشیّدب ٍ ػیبػدتگدزاسیّدبی آهدَصؽ عدبلی ثدشای
تأػیغ داًـگبُّب ٍ ػبختبسّبی ػبصهبًی ٍ علوی هؼألِ هحدَس اػدت کدِ ػدبختبسّبی داًـدگبّی
هیبى سؿتِای ًوًَِای ایي دیذگبُ هیثبؿذ .دٍسُّبی هیبى سؿتِای چْبس یبدگیشی هـدتشک سا ثدش
آٍسدُ هیػبصًذ؛ تفکش اًتقبدی هـبسکت سّجشی هـدبسکتی ٍ پدظٍّؾ هـدبسکتی)Burgett,2010( .
تأکیذ داسد کِ هذل تلفیقی آهَصؽ ٍ اعطبی هذسک تحلیلی هَخت اًعطب پدزیشی دس تخلدیق
هٌبثع تذسیغ دس حَصُّبی هختلف ؿذُ ٍ فشكت کبس ثب هدوَعِای اص اعیبم ّیأت علودی سا فدشاّن
هیػبصد کِ علَم اًؼبًی ٍ ػبیش سؿتِّبی تحلیلی سا دس ثش هیگیشد .ایي تحقیق ثدب ّدذ هعشفدی
ثشخی ػبختبسّبی هیبى سؿتِای داًـگبّی کِ خْتّدب ٍ اكدَل اػبػدی دس طشاحدی ػدبختبسّبی
هیبى سؿتِای داًـگبّی سا تعییي هیکٌذ ثِ اًدبم سػیذُ ٍ دس پبػخگَیی ثِ ػؤال ٍیظُ صیدش ثدَدُ
اػت:
هذلّبی ػبختبسّبی ػبصهبًی کِ فعبلیتّبی هیبى سؿتِای دس آى ًوَد پیذا هیکٌٌذ کذاهٌذ؟
اهميت و ضرورت پصوهص
هؼألِ هْوی کِ دس توبم پشٍطُّب ٍ ثشًبهِّدبی هیدبى سؿدتِای ٍخدَد داسد هؼدألِ خبیگدبُ ٍ ًقدؾ
سؿتِّبی علوی اػت .پیؾ اص ایٌکِ اهکبى الصم ثشای حشکت ثِ فشاػَی سؿتِّدبی علودی ٍ پیًَدذ
آًْب فشاّن ؿَد الصم اػت چبسچَة سٍؿٌی اص سؿتِ علوی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .دس غیدش ایدي كدَست
ثددین آى هددیسٍد کددِ تددالؽّددب هٌدددش ثددِ داًـددی کددن عوددق ٍ تفکددشی غیددش هٌیددج ؿددَد
( . )Chrysostomou, 2004ثدَستي (ً )Burton, 2001یدض هعتقدذ اػدت پدیؾ اص ثشادشاسی سٍاثد ٍ
پیًَذّبی اكیل ثیي سؿتِّبی علوی ثبیذ ػبختبس ایي سؿتِّبی علوی ؿٌبختِ ؿَد ٍ سٍاثد ثدیي
حَصُّبی هحتَایی فشایٌذّب ٍ هحلَالت سؿتِّبی علوی دس صهیٌِ ٍ ثبفتی کِ اص آى گشفتِ ؿذُاًذ
هَسد تحقیق اشاس گیشًذ.
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هؼألِ دیگش ایي اػت کِ گبّی ایي هَضَع هطشح هیؿَد کِ آیب سؿتِ ثش هیبى سؿتِای تقدذم داسد
یب ثبلعکغ هیبى سؿتِای ثش سؿدتِای هقدذم اػدت؟ كدبحت ًادشاى اص خولدِ ()Mitchman, 2003
هعتقذ اػت ّن صهبى ثب ظَْس ػبختبسی سؿتِای هبثعذ سًؼبًغ دس علدَم فیضیدک ؿدیوی صیؼدت
ؿٌبػی ٍ ػبیش حَصُّب تالؽّبی هیبى سؿتِای دس حدَصُّدبی ؿدیوی -فیضیدک صیؼدت ؿدیوی
(ثیَؿیوی) صیؼت فیضیک (ثیَفیضیک) ٍ صیؼت هَلکَلی پذیذاس ؿذًذ .ثٌدب ثدش دیدذگبُ هدیچوي اص
یک ًاش هیبى سؿتِ ای ثش سؿتِای هقذم اػت چشا کِ اص صهیٌِ توبیض ًیبفتِ هیبى سؿتِای ثدَد کدِ
توبم سؿتِّبی علوی ثِ ٍخَد آهذًذ .اهب اص هٌاش دیگش سؿتِای ثش هیبى سؿتِای هقدذم اػدت صیدشا
تالؽّبی هیبى سؿتِای ثشای ایدبد پیًَذ ثیي سؿتِّبی علوی پب ثِ عشكِ ٍخَد گزاؿتِ ٍ دس ٍااع
هیبى سؿتِای ثِ تٌْبیی کبسی اص پیؾ ًویثشد ثلکِ حتی ثشای ؿشٍع کدبس خدَد ًیبصهٌدذ سؿدتِای
اػت.
اکٌَى ثیؾ اص دٍ اشى اص ؿکل گیشی ًابم سؿتِ هحَس هیگزاسد ٍ ػبختبس آهَصؽ عبلی اص دیشثبص ثش
اػبع سؿتِّبی علوی ػبصهبى یبفتِ اػت .سؿتِّبی علوی ثِ عٌَاى حَصُای اص تحقیدق دس هدَسد
خٌجِ خبكی اص خْبى تأثیشات ٍ ًقؾّبی هْودی دس آهدَصؽ عدبلی ایفدب کدشدُ ٍ هدیکٌٌدذً .ادبم
آهَصؿی سؿتِ هحَس هحلَل تخلق گشایی ٍ ًْبدیٌِ ؿدذى فشایٌدذ تَلیدذ داًدؾ دس اٍاخدش ادشى
ًَصدّن ٍ اٍایل اشى ثیؼتن اػت ( .)Klein, 2010دس ٍااع هحَس اشاس گشفتي سؿدتِّدبی علودی کدِ
تحت عٌبٍیي سؿتِ هحَسی ٍ سؿتِ ای اص آى یبد هیؿَد چدبسچَثی اػدت کدِ طدی دٍ ادشى اخیدش
ػبختبس هعشفتی حبکن ثش ػیبػتّب فشایٌذّب ٍ ؿیَُّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی سا تـکیل دادُ اػت.
ّنچٌیي ( )Becher & Trowler , 2001هعتقذًذ سؿتِّبی علوی ؿدبلَدُ گدشٍُّدبی آهَصؿدی ٍ
کبسکشدّبی پشاکٌذُ داًـگبُ اهشٍص سا تـکیل هیدٌّذ .عالٍُ ثش ایدي اغلدت ثدِ ٍاػدطِ سؿدتِّدبی
علوی اػت کِ صهیٌِ ثِ گًَِ ای فشاّن هیؿَد تب هحققدبى هدوَعدِّدبی خدبف داًدؾ سا استقدبم
ثخـیذُ ٍ تَػعِ دٌّذ (ٍ .)Braxton & Hargens, 1996خِ توبیض اعیبی ّیأت علوی ًیض ثش اػبع
دسخِ تخلق آًْب دس حَصُّبی هطبلعبتی تخللی تعییي هیؿَد .پظٍّـگشاى ًیدض ثدب فعبلیدت دس
گشٍُّبی سؿتِ هحَس تعییي هیکٌٌذ کِ چِ چیضی حبئض هطلَثیدت ٍ داسای ابثلیدت پدزیشؽ اػدت
( .)Becher, 1994دس فشاّن ػبصی ثؼتش ٍ هجٌبی هٌبػجی ثشای ثحث دس هَسد هیدبى سؿدتِای ثْتدش
اػت ثِ هفَْم سؿتِّبی علوی ثِ عٌَاى فیبیی ثٌگدشین کدِ داسای ػدبختی اختودبعی دس ػدبخت
داًـگبُ اػت .ایي ػبختبس ثشای تَػعِ تَلیذ ٍ اًتقبل داًؾ اص یک گشٍُ ثِ گشٍُ دیگش طشاحی ؿذُ
اػت.
ثٌبثشایي دس پی تحَالت اختوبعی دِّّبی اخیش تلقی خذیذی اص داًـدگبُ ظْدَس ًودَدُ اػدت ثدِ
ؿددکلی کددِ داًـددگبُ دس حددبل کؼددت تدشثددِ خذیددذ دس ػددِ حددَصُ «ػددبختبسی» «سٍیکددشدی» ٍ
«کبسکشدی» اػت .یکی اص تغییشات هْن دس ػبختبسّبی ًابم آهَصؽ عبلی تعذیل دٍگبًدِ اًگدبسی-
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ّبی ػٌتی ٍ هشػَم هیبى دٍ هقَلِ اكلی آهَصؽ ٍ پظٍّؾ اػت ) .(Gaff, 1997دس ػبختبس خذیدذ
آهَصؽ عبلی «آهَصؽ کبسآ ٍ اثشثخؾ ثِ پظٍّؾ ثْدشُ ٍس» ثؼدتگی داسد .ایدي ثدذاى هعٌبػدت کدِ
ثشًبهِ ّب ٍ فشایٌذّبی آهَصؿی کًٌَی ثش ػبختبسّبی علوی پظٍّؾ هحَس اػتَاسًذ .ثب چٌیي ًگشؿی
اهشٍصُ داًـگبُّب دسكذد ثبصػبصی ٍ ثبص طشاحی ػبختبسّبی آهَصؽ ٍ یبدگیشی ّؼدتٌذً .ادبمّدبی
داًـگبّی ثب آهیضؽ ٍتلفیق ػبختبسّب تخلقّب هْبستّب اثضاسّب ٍ سٍؽّبی تخللی دس تدالؽ
ثشای طشاحی ٍ خلق داًؾّب ٍ ػبختبسّبی خذیذی ثِ ًبم ػدبختبسّبی هیدبى سؿدتِای ّؼدتٌذ .دس
فشایٌذ ؿکلگیشی ٍ ثؼ ایي پذیذُ ثٌیبدّبی هعشفتی ٍ سٍؿی آهَصؽ ٍ ًَع استجب ٍ تعبهدل صیدش
ػیؼتنّبی آهَصؿی ثِ دلیل هبّیت ٍ خللت دسًٍی آًْب ثیؾتش ثدب تغییدشات ٍ دگشگدًَی هَاخدِ
ؿذُاًذ .پزیشؽ الگَّبی سفتبسی آهَصؽّبی هیدبى سؿدتِای دس دسٍى ػدبختبسّبی ػدبصهبى یبفتدِ
داًؾ (سؿتِّب) ًوَد ٍ هثبل ایي گضاسُ اػت .چِ ثؼب دسکوتدش اص ػدِ دّدِ ػدبختبسّب ٍ الگَّدبی
سفتبسی هتٌَع ٍ هعتٌبثْی ؿکل گشفتِاًذ کِ ایي اهش ثِ ًَثِ خدَد اؿدکبل خذیدذی اص فشایٌدذّب ٍ
ؿیَُّبی آهَصؿی ٍ ثشًبهِّبی دسػی ٍ الگَّب ٍ ًاشیِّبی تشثیتی سا ػدجت ؿدذُ اػدت .ثدِ یدک
اعتجبس فعبلیتّبی آهَصؿی هیبى سؿتِای ًوًَِ هـَْد ٍ هلوَػی ثشای تَكیف تغییش پدبساداین دس
ػبختبس آهَصؽ ٍ یبدگیشی داًـگبّی اػت .دس پی سؿذ تدذسیدی ایدي تفکدش ٍ تغییدش پدبساداین دس
ػبختبس آهَصؽ ٍ داًؾ خْت گیشیّب ٍ گًَِّبی هتعذدی دس فعبلیتّبی آهَصؿی ٍ دسػی هیدبى
سؿتِای ًوَد پیذا کشدُاًذ )Ghnassia , 2002( .هعتقذ اػت کِ تغییش پبساداین دس ػبختبس ًاشیدِ ٍ
سٍؽ آهَصؽ ٍ یبدگیشی دس دٍ ثعذ كَست گشفتدِ اػدت .دس ثعدذ اٍل تغییدش اص ػدبختبس ػدبدُ ثدِ
ػبختبس پیچیذُ ثب تأکیذ ثش هذلّبی هیبى سؿتِای ٍ تئَسیّبی هشثَطِ هیثبؿذ .دس ثعذ دٍم ظَْس
یک داًـگبُ خذیذ ثب تأکیذ ثش تدبسة ٍ فعبلیتّبی تشثیتدی ٍ ثشًبهدِّدبی دسػدی تلفیقدی ٍ هیدبى
سؿتِای اػت.
اؿٌبیذس ٍ ؿَئٌجشگ ( )Schneider & shoenberg ,1998ثِ لحبظ تبسیخی ایي دٍسُ اص آهَصؽ عبلی
سا «دٍسُ دگشگًَی»ً 1بم ًْبدُ اًذ .اص ًاش آًْب خْت گیشی ٍ داهٌِ ایدي دگشگدًَی اص ػدبختبسّبی
هشػَم ٍ سؿتِ هحَس دس ثشًبهِ دسػی ثِ ػوت ثبصػبصی ٍ ثبصًگشی سؿتِّبی ػٌتی ثِ ػدبختبسّبی
هیبى سؿتِای سا دس ثش هیگیشد .ایي اهش ثیؾ اص ّودِ ثدبصًگشی دس ثشًبهدِّدبی آهدَصؽ عودَهی ٍ
گؼتشؽ آهَصؽّبی آصاد ثش اػبع تفکش ٍ سٍیکشد هیبى سؿتِای سا هـتول اػت .اص ایي سٍػت کدِ
( )Holley,2009داًـگبُ خذیذ سا ثِ هثبثِ یک «خٌجؾ فشاگیش» 2هیداًذ کدِ دس حبؿدیِّدب سؿدذ
یبفتِ ٍ دس گشٍُّبی آهَصؿی ػٌتی گؼتشؽ یبفتِ اػت .اص ًادش هیٌدی ( )Minnich,1995ثدیؾ-
تشیي تغییشات ٍتحَالت دس ثخؾّب ٍ عٌبكش آهَصؿی داًـگبُ اص اجیل ؿیَُّدبی خذیدذ تفکدش ثدبص
1

- time of transformative
- broad – based movement

2
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تشکیت ٍ ثبص طشاحی ػبختبسّبی سؿتِ ای دس ػبختبسّبی هیبى سؿتِای خذیدذ فشایٌدذّبی خذیدذ
آهَصؽ ٍ تذسیغ (یبددّی -یبدگیشی) ٍ تغییش دس سٍؽّبی یبدگیشی ٍ پیذایؾ اؿکبل داًؾ اتفدب
افتبدُ اػت .اهب ایي دیذگبُ ًِ تٌْب دس کـَس ایدشاى ثلکدِ دس ثؼدیبسی اص کـدَسّبی كدٌعتی هثدل
آلوبى ًبدیذُ گشفتِ ؿذُ اػت .ثٌب ثِ گضاسؽ ٍصاست علَم دس ایبلت ًَسد سایدي ٍػدت فدبلي آلودبى
اگشچددِ تلفیددق اص دیددذگبُ ًاددشی ضددشٍسی اػددت ٍلددی دس عوددل ثددِ آى تَخددِ الصم ًوددیؿددَد
( .)Klein,2010هتخللبى سؿتِ کوتش حبضشًذ ثب ّوکبساًـدبى دس سؿدتِای دیگدش تدذسیغ کٌٌدذ.
هیبى سؿتِای ثَدى ثبعث هیؿَد تب داًـدَیبى اص سؿدتِّدبی هتفدبٍت دسکدی خدبهع ٍ هدشتج ثدب
هَضَع هیبى سؿتِ ای داؿتِ ثبؿٌذ؛ ٍ هـکالت سا اص صٍایبی هختلف ثشسػی کٌٌذ .هیبى سؿتِای ثدِ
هعٌی آى ًیؼت کِ ٍاحذّبیی سا اص سؿتِّبی دیگش ثِ سؿتِ اكدلی اضدبفِ کٌدین ٍ ثدِ تعجیدشی ثدب
دهیذى دس ثشًبهِ دسػی ثشًبهِ سا حددین کٌدین .هیدبى سؿدتِای ًگدبّی هؼدألِ هحدَس ثدِ فشایٌدذ
یبدگیشی داسد کِ ثبیذ دس ًابم آهَصؿی کـَس آلوبى ثِ آى تَخِ ؿَد (ٍصاست علدَم ٍ پدظٍّؾّدبی
ایبلت ًَسد سایي ٍػت فبلي  .)1998دسثبسُ ایي پشػؾ کِ دس هحی ّب ٍ کالعّبی هیدبى سؿدتِای
چگًَِ پیًَذّبی هیبى سؿتِای ثشاشاس هیؿًَذ اطالعبت ثؼیبس کوی ٍخَد داسد .گٌبؿدیب ٍ ػدیجشی
) .)Ghnassia & Seabury 2002ایي ًقلبى سا تلذیق هیکٌٌذ آًْب هعتقذًدذ ثدشای فعبلیدت هیدبى
سؿتِای ثِ ػبختبس ًیبص داسین ٍ ًِ كشفب ثدِ اًذیـدیذى .ثٌدبثشایي هدب ًیبصهٌدذ چدبسچَثی هفْدَهی
ّؼتین تب ثب ساُّبیی کِ دس آًْب افشاد فْن خدَد اص سؿدتِ ٍ هیدبى سؿدتِای سا ػدبهبى هدیثخـدٌذ
سٌّوَى ؿَین .ثٌبثشایي ٍ دس پی تحَالت اختوبعی دِّّبی اخیدش تلقدی سٍیکدشدی اص داًـدگبُ ثدب
ٍخَد ایي ٍ ثِ سغن اصدیبد تدبسة دس حَصُ هطبلعبت هیبى سؿتِای ٍ پظٍّؾّبی پیشاهَى آى ٌّدَص
هطبلعِ ًابم هٌذ ابثل تَخْی دسثبسُ طشاحی ٍ اخشای حَصُّدب ٍ کدالعّدبی هیدبى سؿدتِای ٍ دس
ًتیدِ اطالعبت کبفی دس هَسد آى چِ دس دسٍى آى هیگزسد ٍخَد ًذاسد.
هفَْم هطبلعبت هیبى سؿتِای دس طَل اشى ثیؼدتن دس داًـدگبُّدبی اسٍپدب ٍ آهشیکدبی ؿدوبلی دس
هؼیشی ًضدیک ثِ ّن ظبّش ؿذُ اػتٍ .اطُ ثدیي سؿدتِای ثدشای ًخؼدتیي ثدبس دس دّدِ  1920دس
ؿَسای پظٍّؾ علَم اختوبعی ایبالت هتحذُ آهشیکب ثِ کبس ثشدُ ؿذُ اػت .دس ایي دِّ اػٌبدی کدِ
تَػ ایي ؿَسا ثِ عٌَاى ثخـی اص تَػعِ یک ثشًبهِ ػبصًذُ ثشای ؿَسا تْیِ ؿذُ ثدَد عالادِ ایدي
ؿَسا سا ثِ تشٍیح ٍ تـَیق پظٍّؾّبیی سا اظْبس هیداسد کِ هـتول ثش ثدیؾ اص یدک سؿدتِ علودی
ثبؿذ ( .)Balasubramanyam,2009ثِ اعتقبد کالیي هفَْم هطبلعبت هیبى سؿتْبی ًقطِ عطفدی دس
دِّّبی  1970 ٍ 1960تدشثِ کشدُ اػت .دس دِّ ًَ 1980عی افَل دس تالؽّبی هیدبى سؿدتِای
ّوضهبى ثب ثبصگـت ثِ اؿکبل ثیؾتش توشکض سؿتِ گشایی دس آهَصؽ پذیذ آهذُ اػدت .کالیدي ایدي
پذیذُ سا ؿکؼتی ثشای هطبلعبت هیبى سؿتِای داًؼتِ اػت کِ ًبؿدی اص هحدذٍدیتّدبی ًْدبدی ٍ
هَاًع سٍؿی ٍ سؿتِ ای ثَدُ کِ گبمّبی هیبى سؿتِ ای سا هتَاف کشدُ ثَدًدذ .فعبلیدتّدبی هیدبى
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سؿتِای ثِ ػشعت ثِ هخبلفت ثب تفکیک سؿتِای دس فیبی ًْبدی ثشخبػتِ اػت .ایدي اتفدب هْدن
ثَیظُ دس داًـگبُّب کِ ػبصهبًذّی داًؾ ثِ كَست سؿتِّبی علودی ًدَعی ػدبختبسثٌذی ًْدبدی سا
ایدبد هیکٌذ ثیؾتش هـَْد ثَدُ اػت .هطبلعبت هیبى سؿتِای غبلجب ثِ عٌَاى تْذیذی علیِ فیدبی
ًْبدی ٍ ثِ هثبثِ صیش ػؤال ثشدى دٍثبسُ تقؼین الوشٍ داًؾ تلقی هدیؿدَد ( .)Nicole, 2008ثدشای
تحقق اّذا هیبى سؿتِای هتخللبى ضشٍست ػبصهبًذّی هدذد فیبی ًْبدی سا هطشح کدشدُاًدذ.
آًْب ثش سٍی دٍ پیـٌْبد اتفب ًاش داسًذ:
الف) اتخبر سٍیکشد ثیي ثخـی اص طشیق ایدبد هشاکض هیبى سؿتِای افقی یب ػبختبسّبی عوَدی ًـبى
دٌّذُ گؼتشُّبی هختلف سؿتِّبی علوی؛
ة) اتخبر سٍیکشد ثَهی صدایی ثب تأػیغ هشاکض خبسج اص داًـگبُ
ثِ سغن تالؽّبی كَست گشفتدِ دس ػدبلیبى هذیدذ هطبلعدبت هیدبى سؿدتِای خدذیتدشیي هفْدَم
ًبؿٌبختِ اًتقبدی آهَصؿی ٍ ًْبدی دس فیبی ًَیي داًـگبّی ثدِ ؿدوبس هدیآیدذ .ثدِ سغدن فدشاص ٍ
ًـیتّب اص دِّّبی ًخؼتیي اشى ثیؼتن ثَیظُ دس دِّّبی پبیبًی اشى ثیؼتن ٍ دِّ ًخؼت ادشى
ثیؼت ٍ یکن کبسثشد هفَْم ٍ ٍاطُّبی هیبى سؿتِای دس ًْبدّبی علوی خْبى غشة ثِ عٌدَاى هْدذ
آهَصؽ عبلی پیـتبص ثِ ػشعت دس حبل سؿذ ٍ افضایؾ ثَدُ اػت.
دس ایشاى ثٌبثش خشیبى کلی آهَصؽ عبلی ٍ ًابم داًـگبّی کـَس ًویتَاى تحَل عوذُ ای دس سؿدذ
ٍ تَػعِ فعبلیتّب ٍ هیبى سؿتِایّبی ثَهی اًتابس داؿتً .ابم داًـگبّی اغلت کـَسّبی دس حبل
تَػعِ ٍ خْبى اػالم تقلیذی اص الگَّبی داًـگبّی غشة ثَدُ ٍ تب صهبًی کدِ هفْدَم ٍ ایدذُّدبیی
ًایش ایدبد ٍ تَػعِ سؿتِّبی خذیذ آهَصؿی ثب هَضَعبت خبف ٍ پظٍّـی دس داًـگبُّبی هعتجدش
غشثی ثِ طَس کبهل ایدبد ٍ هؼتقش ًـذُ ثبؿذ اًتابس ًویسٍد آى ایذُّدب ٍ هَضدَعبت دس داًـدگبُ-
ّبی ػبیش کـَسّب هحقق ٍ خبسی ؿَد.
وضعيت آموزش عالي ايران
ٍضعیت سؿتِّبی داًـگبّی هیبى سؿتِای دس آهَصؽ عبلی ایشاى اص چٌذ هٌاش ابثل ثشسػی اػت:
 )1ؿشٍع اًقالة فشٌّگی پغ اص پیشٍصی اًقالة اػالهی کِ دس ایي دٍسُ تالؽ ثش ایي ثَدُ کِ علَم
غشثی هَخَد دس داًـگبُّبی کـَس ثِ ًحَی ثب علَم اػالهی ثب ساّکبسّبیی ؿجیِ ایدبد هیبى سؿدتِ-
ایّب تشکیت ؿذُ ٍ سؿتِّبی علوی خذیذی ثشای پبػخگَیی ثِ ًیبصّبی خبهعِ اػالهی ثدِ ٍخدَد
آیذ .ثشسػیّب ًـبى هیدّذ کِ دس هدوَع چٌیي ایذُای چٌذاى هَفق ًجَدُ ٍ داًـگبُّدب ّوچٌدبى
ثِ سًٍذ گزؿتِ خَد اداهِ دادُ اًذ .الجتِ ثشخی كبحت ًاشاى هعتقذًذ کِ داًـگبُ اهدبم كدبد (ع)
دس ػبل  1361ثب ؿؾ داًـکذُ ثب سٍؽ ایدبد سؿتِّب ٍ علَم هیبى سؿدتِای (تلفیدق علدَم اًؼدبًی
غیش اػالهی ثب علَم اًؼبًی اػالهی) تأػیغ ؿذُ ٍ عولکشد هٌبػجی داؿتِ اػت.
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 )2پغ اص ؿکل گیشی ایذُ گؼتشؽ داًدؾ هیدبى سؿدتِای دس هحبفدل علودی ایدشاى ٍ پیـدٌْبد ٍ
تلَیت آى دس ثشًبهِ چْبسم تَػدعِ طدشح تأػدیغ سؿدتِّدبی هیدبى سؿدتِای دس ٍصاست علدَم ٍ
تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ( )1385ثِ عٌَاى ساّجشد هَسد تَخِ اشاس گشفت .دس ایي طشح ثش اػبع خَاػدت
ٍصاست علَم حذٍد  229هیبى سؿتِ ای طشاحی ٍ ثِ ؿَسای گؼتشؽ آهَصؽ عبلی ثدشای تلدَیت ٍ
اثالغ ثِ داًـگبُّب اسائِ ؿذُ اػت .ثشسػیّب ًـبى هیدّذ علی سغن تالؽّبی هؼتوش ٍصاست علدَم
داًـگبُّب اػتقجبل چٌذاًی اص ایي سؿتِّب ًکشدُ ٍ دس عول هیدبى سؿدتِایّدبی طشاحدی ؿدذُ دس
ثشًبهِّبی آهَصؿی ٍ دسػی داًـگبُّب ثِ کبس گشفتِ ًـذُ اػت.
 )3هشٍس اخوبلی ٍضعیت استجب داًـگبُ-كٌعت (خبهعِ) گَیبی آى اػت کِ ساثطِ هٌبػجی ثیي ایي
دٍ ًْبد ٍخَد ًذاسد .ضعف استجب داًـگبُ-كٌعت ثِ صثبى ػبدُ ثدِ هعٌدبی ًبّوؼدَیی کبسکشدّدب ٍ
هحلَالت داًـگبُ ثب خَاػتِّب ٍ ًیبصّبی كٌعت اػت .یکی اص خبػتگبُّدبی اكدلی تَػدعِ هیدبى
سؿتِایّب پبػخ ثِ اًتابسات ٍ ًیبصّبی كٌعت ٍ خبهعِ هیثبؿذ .اص ایي سٍ هیتَاى ًتیدِ گشفت کِ
سؿذ ٍ تَػعِ هیبى سؿتِایّب دس ایشاى چٌذاى هحؼَع ٍ ابثل اعتٌب ًویثبؿذ.
ثٌبثشایي ػِ دیذگبُ ثشسػی ؿذُ فَ ًـبى هیدّذ کِ ٍضعیت داًـگبُّبی کـَس دس فعبلیدتّدبی
آهَصؿی پظٍّـی ٍ خذهبتی هشتج ثب هیبى سؿتِایّب هٌبػت ًجَدُ ٍ ؿکلگیشی هیبى سؿتِایّدب
ثِ سٍال طجیعی (آًچِ کِ دس داًـگبُّبی غشثی هعوَل اػت) دؿَاس اػت .ثِ عجبستی گؼتشؽ هیبى
سؿتِایّب دس داًـگبُّبی کـَس ًیبصهٌذ هذاخلِ ٍ اتخبر تذاثیش ٍ ساّجشدّبی هؤثش اػت .لزا ضشٍست
تَػعِ هیبى سؿتِ ای هؼتلضم اكالحبت ػبختبسی تغییش سفتبس ٍ ٌّدبسّدبی ػدبصهبًی ثدب سٍیکدشدی
ػیؼتوی ثِ هٌاَس ایدبد فشٌّگ ػبصهبًی آهَصؽ ٍ پظٍّؾ هیدبى سؿدتِای ثدب ًگدشؽ اػدالهی اص
اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت.
رويکردهای ساختاری ميان رضته ای:
ٍاًگ ( )Georgette wang , 2000فعبلیتّبی هیبى سؿتِای ثؼتِ ثِ هَاعیت هبّیت ٍ اًتادبسات
دس فیبّبی اختوبعی -ػبصهبًی هتفبٍت ٍ هتعذد تحقق پیذا هیکٌٌذ .هذلّب ٍ ػبختبسّبی ػبصهبًی
هیبى سؿتِای كشفب هحذٍد ثِ فیبّب ٍ هحی ّبی فیضیکی ٍ ًْبدّبی ٍ هشاکض آهَصؿدی ٍ پظٍّـدی
ًیؼتٌذ ثلکِ الگَّب ٍ چبسچَةّبی ػبختبسی ٍ ػبصهبًی هیبى سؿتِای اص اكَل ٍ هدَاصیي گفتودبى
هیبى سؿتِ ای پیشٍی هیکٌٌذ .دس ًتیدِ دس هَاعیتّبی هختلف هیتَاى اص ػبختبسّب ٍ ؿجکِّبی
ػبصهبًی هیبى سؿتِای هتٌَع ثحدث کدشد کدِ دس آى سٍاثد هیدبى ؿدجکِّدب کٌـدگشاى ٍ عٌبكدش
داًـگبّی غیش خطی ٍ خَد ػبهبًذُ اػت .عوذُتشیي ػبختبسّبی ػبصهبًی کِ فعبلیت هیبى سؿدتِ-
ای دس آًْب ًوَد پیذا هیکٌٌذ عجبست اػت اص:
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 -1ساختارهای آموزضي :
ایي دػتِ اص ػبختبسّبی ػبصهبًی هیبى سؿتِای اص دِّ  60اشى ثیؼدتن پدب ثدِ عشكدِ عودل
گزاؿتٌذ ٍ هشػَمتشیي ػبختبسّبی ػبصهبًی هیبى سؿتِای ثِ ؿوبس هیسًٍذ .کالیدي ()2010
هعتقذ اػت دس دٍ دِّ اخیش تغییش ثؼ ٍ تأػیغ داًـگبُّب ٍ هشاکض ٍ هؤػؼدبت آهَصؿدی
هیبى سؿتِای یکی اص اٍلَیتّبی اٍل دس ثشًبهِسیضی ساّجشدی کـَسّبی تَػتعِ یبفتدِ ثدَدُ
اػت .اص ًاش کالیي هذلّب ٍ ػبختبسّبی ػبصهبًی ٍ داًـدگبّی سٍیکشدّدبی هیدبى سؿدتِای
عوذتب دس دٍ هذل ٍ ػبخت ؿٌبختِ هیؿًَذ کِ اٍلی «داًـگبُّبی هیبى سؿتِای ٍ »1دٍهدی
«داًـکذُّبی هیبى سؿتِ ای »2هعشٍ اًذ .اص دِّ 70ثدِ تدذسیح تأػدیغ ٍ ثؼد دٍسُّدب ٍ
داًـکذُّبی هیبى سؿتِ ای دس ًابمّبی داًـگبّی خْبى عوَهیت یبفت.
 -2ساختارهای پصوهطي :
ػبختبسّبی پظٍّـی دس ّیأتّبی هختلف داًـدگبُّدبی پظٍّـدی ًْبدّدبی علودی هشاکدض
تحقیقبتی ٍ آصهبیـگبُّبی هیبى سؿتِای دس حبل گؼتشؽ ّؼتٌذ .ایدي ػدبختبسّب عودذتب دس
ّیئت ًْبدّبی ٍ هشاکض پظٍّـی ًوَد پیذا هیکٌٌذ .کِ عوذتب کبسکشدّبی پظٍّـدی ٍ تَلیدذ
داًؾ داسًذًْ .بدّبی هَلذ اًذیـِ 3یکی اص خذیتشیي ػدبختبسّبی ػدبصهبًی هیدبى سؿدتِای
پظٍّـی ّؼتٌذ کِ دس حَصُّبی هختلف علوی اختوبعی ااتلدبدی اًؼدبًی ٍ فشٌّگدی ثدِ
عٌَاى هشاخعی علوی ًقبد ٍ هؼتقل تَلیذ کٌٌذگبى اكلی کبالّبی هعشفتی ٍ ًدشم ٍ عشضدِ-
کٌٌذُ ساّجشدیتشیي اطالعبت سٍیکشدّب ٍ ایذُ ّدب ثدِ هٌادَس کودک ثدِ تلدوین گیشًدذگبى
ػیبػت گزاساى ٍ هذیشاى اختوبعی هدیثبؿدٌذ .ػدبختبسّبی پظٍّـدی هیدبى سؿدتِای چْدبس
کبسکشد عوذُ داسًذ کِ عجبست اػت اص :تَلیذ علن تلوین ػبصی اؿبعِ داًدبیی ٍ آگدبّیّدبی
اختوبعی ٍ تَلیذ ٍ ثبص تَلیذ پبساداین.
 -3ساختارهای سايه :
کالیي ( )2010هعتقذ اػت ثیـدتش هطبلعدبت ٍ پدظٍّؾ ّدبی هیدبى سؿدتِای دس آًچدِ کدِ
«داًـگبُ پٌْبى »4یب «ػبختبسّبی ػبیًِ »5بهیذُ هیؿَد اتفب هیافتٌذ .ػدبختبسّبی هیدبى
سؿتِ ای ػبیِ فیبّب فشایٌذّب ٍ الگَّبی سفتبسی خذیذی اص آهَصؽ ٍ پظٍّؾ سا هعشفی هدی-
کٌٌذ کِ ثِ ثؼ ٍ خلق الگَّبی خذیذی اص تَلیذ داًؾّبی هیبى سؿتِای هٌدش هیؿًَذ .ثِ
عجبست دیگش ػبختبسّبی هیبى سؿتِ ای ػبیِ ثدب ثیدٌؾّدب هعشفدتّدب ٍ سٍؽّدبی خذیدذ
1

-Interdisciplinary universities
-Universities and colleges with an interdisciplinary milieu
3
-Think thanks
4
-Hidden university
5
-Shadow structure
2
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هَاعیتّبی خذیذی اص هطبلعِ ٍ پظٍّؾ سا فدشاّن هدیآٍسًدذ کدِ ثدب تَخدِ ثدِ ػدبختبسّب ٍ
الگَّبی سفتبسی پیچیذُ هحیطی عوذتب هیبى سؿتِای ّؼتٌذ .هْوتشیي ػبختبسّبی پظٍّـی
هیبى سؿتِ ای ػبیِ عجبست اػت اص :آهَصؿگبُّبی حشفِای حلقِّبی ًاشیِ پشداصی ًْبدّبی
هؼتقل هیبى سؿتِای داًؾ پظٍّبى ٍ گشٍُّبی پظٍّـی هؼتقل.
 -4ساختارهای دو رگه:1
هذلّبی دٍسگِ یب پیًَذی اثعبدی داسًذ ٍ هحذٍد ثِ سؿتِّبی داًـگبّی ًویگشدًذ ٍ عودذتب
هحلَل پیًَذی ًْبدی هیبى ثخؾّبی داًؾ كٌعت ٍ دٍلت اػت .آصهبیـگبُّبی پظٍّـدی
ٍ علوی هیبى سؿتِای کِ دس آى هیبى دٍ حَصُ «علن ٍ كٌعت» پیًَذی حشفِ ای ثشاشاس هدی-
ثبؿذ ًوًَِ ای اص ػبختبسّبی پیًَذی ٍ دٍسگِ اػت .ػبختبسّبی ؿکل گشفتِ اص ّوکبسی ثیي
«داًـگبُ ٍ كٌعت» « داًـگبُ ٍ تعلین ٍ تشثیت» ٍ یب «داًـگبُ ٍ ٍصاست کبس» ًوًَدِ دیگدشی
اص ػبختبسّبی دٍسگِ ٍ پیًَذی هیثبؿذ.
 -5ساختارهای نامرئئ :



ػبختبسّبی ًبهشئی ثِ ًَعی اص «دادٍػتذّبی هیبى سؿتِای» اؿبسُ داسد کِ دس طَل ًیوِ دٍم
اشى گزؿتِ هتذاٍل ثَدُ ٍ دس ػبلّبی آغبصیي ّضاسُ ػَم ثِ ؿذت سًٍق یبفتِاًذ .اگشچِ ایدي
گًَِ اص ػبختبسّبی هیبى سؿتِای ػبثقِ طَالًی دس فشٌّگّب ٍ توذىّبی ثـشی داسًذ لیکي
سؿذ ٍ ثؼ سٍص افضٍى آى هحلَل پیذایؾ سؿذ ٍ گؼتشؽ داًؾّدب ٍ فٌدبٍسیّدبی خذیدذ
اطالعبتی ٍ استجبطبتی اػت کِ هی تَاى آًْب سا داًـگبُّبی ًدبهشئی خَاًدذ .ثدِ عجدبست دیگدش
هْبخشت اًذیـوٌذاى ٍ هتخللبى ٍ تعبهل ٍ استجب هتقبثل آًْب ثب یکدذیگش ٍ ثدب ػدبختبسّب ٍ
ًْبدّبی خذیذ علوی داًؾّبی هیبى سؿتِ ای خذیذی سا تَلیذ کشدُ کدِ حبكدل اهتدضاج ٍ
تلفیق ثیٌؾّب ًگشؽّب ٍ اطالعبت علوی ٍ فشٌّگی هیبى آًْب اػت .کالیدي ( )2010عودذُ-
تشیي هؤلفِّب ٍ ػبختبسّبی ًبهشئی هیبى سؿتِای سا دس هَاسد صیش خؼتدَ هیکٌذ:
ؿجکِّبی اختوبعی علوی ثیي الوللی ّوکبسیّبی كدٌفی ٍ گشٍّدی ٍ تدینّدبی پظٍّـدی
فشاهشصی.



هْبخشت هتخللبى پظٍّـگشاى ٍ اػتبداى داًـگبُّب ثِ داًـگبُ ٍ هشاکض پظٍّـی دیگش.



کٌفشاًغّب ٍ ّوبیؾّبی هیبى سؿتِای فشاگیش دس خلَف هؼدبئل هختلدف هحدی صیؼدت
خبهعِ علن ٍ فٌبٍسیّبی خذیذ.



اػتفبدُ اص دادُّبی هٌتـش ؿذُ دس کتت هدالت ٍ فللٌبهِّبی ثیي الوللدی ؿدبخق داس دس
الوشٍّبی دیگش.
-Freelancer

1
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کلیي ٍ ًیَل ) (Klein & Newell,1997ثشای ایي کِ پبػخ کبهلتشی ثِ ػؤال ایي پظٍّؾ ثذٌّدذ
ؿکلّب ٍ ػبختبسّب سا دس طَل صهبى ثشسػی ًوَدُ اًذ .هقبیؼِّبیی کِ آًْب اًددبم دادًدذ ػدشاًدبم
ثِ ایي ًتیدِ سػبًذ کِ آهَصؽ عبلی اص یک هذل ػبدُ ثِ یک هدذل پیچیدذُ حشکدت کدشدُ اػدت.
تغییش اص ػبدُ ثِ پیچیذُ صهبًی آؿکبس هیؿَد کِ ٍیظگیّدبی تعشیفدی پدظٍّؾ هیدبى سؿدتِای ٍ
هطبلعبت هیبى سؿتِای ثیي ػبلّبی دِّّبی  1970 ٍ 1960ثب یکذیگش هقبیؼِ ؿَد .ایي هقبیؼدِ
دس خذٍل صیش ًـبى دادُ ؿذُ اػت:
جدول  : 5ويصگيهای مدل های ساده و پيچيده

ٍیظگی ّبی هذل ػبدُ (سؿتِای)

ٍیظگیّبی افضٍدُ هذل پیچیذُ (هیبى سؿتِ ای)

هؤػؼبت هؼتقل

سٍیکشدّبی هیبى سؿتِ ای خذیذ ٍ هٌبطق داد ٍ
ػتذ علوی
ثشًبهِّبی دسػی سؿتِ هحَس هتغیش

داًـکذُّبی هؼتقل دسٍى داًـگبُ-
ّب
هشاکض ٍ هؤػؼبت
گشٍُّبی آهَصؿی ٍ ثشًبهِ ّب
1
دسع ّبی اكلی فشعی ٍ کبًًَی
2
سؿتِ ّبی اكلی داًـدَ  -هذاس
آهَصؽ عوَهی کلی (عبم) ٍ
4
خبیگضیي
دسعّبی هدضا دس دسٍى سؿتِ ّبی
علوی
آهَصؽّبی اًفشادی ٍ هطبلعِ
هؼتقل
ػفش هطبلعبتی کبسٍسصی دسع ّبی
5
عولی

خبهعِ ّبی یبدگیشی ٍ ؿجکِ ّبی ّیأت علوی
هَضَعبت پظٍّـی هؼألِ هحَس پشٍطُ ّب
اثضاسّب پبیگبُ ّبی دادُّب ٍ تؼْیالت هـتشک
3
هشصگزاسی خشدُ سؿتِ ای
کبسکشدّبی آهَصؿی هشاکض
آهَصؽ ثشای ؿیَُ ّبی هیبى سؿتِ ای ٍ هـبسکتی
ثشًبهِ ّب ٍ پشٍطُ ّبی هـبسکتی
هـبسکت هیبى ثخـی ثب دٍلت كٌعت ٍ اختوبعبت

1

- majors , minors and concentration
-self – designed majors
3
- sub – disciplinary boundary crossing
4
-mainstream and alternative general education
5
-traval study , internship and practicum
2
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کالیي ٍ ًیٍَل ( )1997عالٍُ ثش ایي دسیبفتٌذ کِ ػبختبسّبی هیبى سؿتِای دیگش اًحلبسی یب هدضا
ًیؼتٌذ .آًْب هوکي اػت دس یک ؿجکِ هبتشیؼی هتغیش ثب یکذیگش استجدب داؿدتِ ثبؿدٌذ ٍ هولدَ اص
حلقِّبی ثبصخَسد ٍ سٍاث ّن افضایبًِ غیش ابثل پیؾ ثیٌی ثبؿٌذ.
بحث و نتيجه گيری
پیـشفت سٍص افضٍى داًؾ تٌَع ٍ پیچیذگی هؼبئل ٍ ًیبصّدب اًتادبس خدذهبت اختودبعی ٍ ًدَآٍسی
فٌبٍساًِ ٍ کبسآفشیٌی علوی اص داًـگبُّب هؼألِ یبثی ٍ پَؿؾ فیبّبی خبلی ثیي سؿدتِّدب ٍ غٌدی-
ػبصی ٍظبیف آهَصؿی ٍ پظٍّـی گؼتشؽ ٍ تَػعِ فعبلیتّب ٍ سؿتِّبی ثیي سؿتِای سا ثدِ یدک
ضشٍست ساّجشدی دس آهَصؽ عبلی تجذیل کشدُ اػت .هیدبى سؿدتِایّدب ثدب چٌدیي ًگشؿدی هطدشح
گشدیذُاًذ کِ حَصُ اًذیـِ ٍ عول سا اص ًگبُ كش ٍ تخللی ثِ پذیذُّب ثِ ػَی ًگبُ کلی ٍ خبهع
ّذایت ًوبیٌذ .ایي ّن گشایی صهبًی هیؼش هیؿَد کِ هشاکض آهَصؿی دیذگبُ تخللی ٍ یک ػًَگش
خَد سا دس ساػتبی ًگشؿی چٌذ ثعذی ٍ خبهع هذیشیت کٌذ .دس پٌح دُ گزؿتِ دس ًابم داًـدگبّی
فعبلیتّب ٍ سؿتِّبی هیبى سؿتِای دػتبٍسدّب ٍ ًتبیح هٌبػجی ثشای ًابم آهَصؽ عدبلی كدٌعت ٍ
خبهعدددِ دس غدددشة (اسٍپدددب ٍ آهشیکدددبی ؿدددوبلی) داؿدددتِ اػدددت .عالاوٌدددذی ٍ توبیدددل
داًـگبُّب كٌبیع دٍلت اػتبداى پظٍّـگشاى ٍ فشاگیشاى ثِ تعشیف طشاحی ٍ اخشای فعبلیتّدب ٍ
گؼتشؽ سؿتِّبی هیبى سؿتِای یکی اص هْوتشیي دػتبٍسدّبی تَخِ ثِ فعبلیتّبی هیبى سؿتِای
دس ػبلّبی اخیش اػت .دس ایي صهیٌِ ٍاًگ ( )2000هعتقذ اػت پدٌح هدذل ػدبختبسی؛ آهَصؿدی
پظٍّـی ػبیِ دٍسگِ ٍ ًبهشئی ػیؼتنّبی آهَصؽ عبلی سا ثِ چبلؾ کـیذُاًذ ثِ ؿکلی کِ تٌَع
فعبلیتّبی هیبى سؿتِای ثِ پیچیذگی داًـگبُ اهشٍص هیافضایذ .دس ًابم داًـگبّی ایدشاى تَػدعِ ٍ
گؼتشؽ فعبلیتّب ٍ سؿتِّبی داًـگبّی هیبى سؿتِای ًؼجت ثِ اّذا ٍ ثشًبهدِ چْدبسم تَػدعِ ٍ
هلَثبت ٍصاست علَم ٍ تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ثب تَخِ ثِ حشکت کٌذ آى سؿذ هحؼَع ٍ ابثل اعتٌبی
ًذاؿتِ اػت .لزا هیبى سؿتِای ثِ عٌَاى حلقِ هفقَدُ ًابم آهَصؽ عبلی ٍ خبػتگبُ اكدلی تَػدعِ
دس پبػخ ثِ اًتابسات ٍ ًیبصّبی كٌعت ٍ خبهعِ اص خبیگبُ ٍیظُای ثشخَسداس اػت .دس آیٌذُ پظٍّدی-
ّبی آهَصؽ عبلی ایشاى ًیض تأکیذ صیبدی ثش گؼتشؽ هیبى سؿتِایّب ٍ ضشٍست تدذیذ ػدبختبسّبی
آهَصؿی ٍ پظٍّـی ثَیظُ دس ثشًبهِّبی چْبسم ٍ پٌدن تَػعِ ٍ ًقـِ خبهع علوی کـَس ثب تَخِ ثدِ
ؿشای صیش احؼبع هیگشدد:
 -1آػیت ؿٌبػی ٍ سفع هَاًع ٍ هحذٍدیتّبی فعبلیت آهَصؿی ٍ پظٍّـی ثیي سؿدتِای دس ًادبم
داًـگبّی.
 -2حوبیت هبدی ٍ هعٌَی اص طشاحی ٍ اخشای فعبلیتّبی ثیي سؿتِای ٍ دػتبٍسدّبی آى.
 -3طشاحی ٍ تذٍیي ثشًبهِ اػتشاتظیک گؼتشؽ ٍ تَػعِ فعبلیتّب ٍ سؿتِّدبی هیدبى سؿدتِ ای دس
داًـگبُّب ثِ تَخِ ثِ صهبى تخلیق دادُ ؿذُ.
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 -4ثبصًگشی ٍ ثبص تعشیف هأهَسیت گشٍُّبی علوی ثش پبیِ الضاهبت فعبلیتّب ٍ سؿتِّبی ثیي سؿدتِ-
ای.
 -5ثبصًگشی ٍ ثبص تعشیف ػبختبسّبی علوی ٍ اداسی گشٍُّبی علوی ثب هحَسیت حوبیت اص ّوکبسی
هـبسکت ٍ تعبهل.
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