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  ديباچه
ريزي آموزش عالي به مثابه نهادي علمي و تخصصي با  مؤسسه پژوهش و برنامه

اي، محور اصلي  رشته پژوهي در قلمرو آموزش عالي و رويكردي ميان رسالت دانش
توليد و ارتقاء دانش نظري و كاربردي در  - ١هاي:  هاي خود را به كارويژه فعاليت

نفعان در سطح  وزش عالي به ذيانتقال و اشاعه دانش آم - ٢حوزه آموزش عالي 
هاي آموزش عالي قرار داده است.  پژوهي و تحليل سياست سياست -٣خرد و كالن 

هاي تخصصي كه  در اين راستا به منظور پاسخگويي سريع، مؤسسه تدوين گزارش
هاي پژوهشي به كار گرفته  مدت است را در كنار انجام طرح رويكردي چابك و كوتاه

  است. 
هاي تخصصي آموزش عالي است و از نيمه دوم سال  ر شامل گزارشمجموعه حاض

نفعان آماده شده است. گستره موضوعي اين  برداري ذي براي انتشار و بهره ١٣٩٧
هاي كنوني در حوزه آموزش عالي  ها و دغدغه ها طيف وسيعي از چالش گزارش

و درسي، ريزي آموزشي  نظير: مديريت و حكمراني، توسعه كمي و كيفي، برنامه
المللي شدن و جذب دانشجويان خارجي، ارزيابي و تضمين  منابع مالي و انساني، بين

باشد. اين  هاي آموزش عالي و ... مي كيفيت، مطالعات تطبيقي، تحليل سياست
ها سعي دارند ضمن تحليل وضعيت موجود، راهكارهايي مفيد و مؤثر در  گزارش

يزي آموزش عالي كشورمان در سطح خرد ر جهت بهبود نظام سياستگذاري و برنامه
  و كالن ارائه نمايند.

نظران آموزش عالي به مشاركت  در پايان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب
در اين برنامه پژوهشي، خواهشمند است نظرات و نقدهاي ارزشمندتان را در 

  ها به اين مؤسسه ارسال نمايند. خصوص هر يك از گزارش
  

  رضا منيعي
  پژوهشي مؤسسهمعاون 
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    چكيده
 يها ها و پر كردن شكاف در جهت رفع چالش يها و موسسات آموزش عال دانشگاه

تالش  يموجود در جوامع انسان يو به طبع رفع كمبودها يموجود در حوزه آموزش
كه  نينو يمطالعات يها حوزه فيو تعر ديجد يليتحص يها رشته جادياند كه با ا كرده

آنها ارائه  يبرا يدر خور توجه يها پاسخهستند،  يقيو تلف ييا رشته نيمعموال ب
مستلزم  يمختلف آموزش يها در حوزه يعلم يمبان شياز پ شيكنند. توسعه ب

و  ياجتماع طيشرا ريياست. با گذر زمان و تغ يدانشگاه ديجد يها  رشته جاديا
 كيمتحول شده و البته حوزه آموزش  زين يانسان يزندگ اتيو ضرور ازهاين ،يانسان

 ليتبد ريانكارناپذ يتيامروز به واقع ييا و تكامل رشته رييتغ دهي. پدستياستثنا ن
 جيبودن آن به تدر يا رشته نيو ب يا چندرشته تيماه ،شده است كه با گذشت زمان

 يديجد يها رشته و توسعه جاديرو، شاهد ا نياز ا. كرده است دايپ يشترينمود ب
. در اين است  مختلف بوجود آمده يحوزه مطالعات نيچند قيكه از تلف ميهست

و  يدرس ديجد يحوزه ها ييبه شناسا يا با استفاده از مطالعات كتابخانهگزارش 
 – يفيمطالعه از روش توص نيدر ا .اقدام شد ايبرتر دن يدر دانشگاه ها ييا رشته

هاي جديد  هاي در دسترس پيرامون رشته ي و با استناد به آمارها و دادهليتحل
)، ميزان اصالحات انجام ،تحقيقات و فناوريوزارت علومHESدانشگاهي(در سامان 

براي ارزيابي و بررسي وضعيت موجود در حوزه اصالح، تدوين و  شده و تحوالت آنها
 يها افول رشته تينهارشد، تكامل و در هاي منسوخ شده اقدام شد.  رشته

و  يو مكان يزمان ،يطي، مح يكي، تكنولوژ يو تحوالت  علم رييدر اثر تغ يدانشگاه
و  يبازنگر ن،ي. در حوزه تدودهد يمخ ر يانسان يها و ضرورت ازهايبا توجه به ن

 ينقش قابل توجه رياخ يها آنچه كه در دهه يدانشگاه منسوخ شده يها رشته
الشعاع قرار داده است،  حوزه را تحت نياز تحوالت شگرف در ا ياريو بس هداشت

رو، همگام با تحوالت  نيبوده است. از ا نينو يها يو فناور يتكنولوژ شرفتيپ
 يها رشته نيو تدو يدانشگاه يها ها و رشته نظر در برنامه ديلزوم تجد يكيتكنولوژ

در نتيجه، با بررسي روند  است. يجامعه ضرور يازهاياهداف و ن يدر راستا نينو
هاي مختلف و  هاي جديد در كشور در دوره تحوالت در زمينه اصالح و تدوين رشته

هاي جديد تدوين شده  هاي مصوب و بررسي دقيق تعداد رشته نامه با استناد به آيين
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هاي اخير منسوخ و كنار گذاشته  كه در سال يهاي شده و همچنين رشته و بازنگري
ا تصويري منسجم و فراگير از وضعيت حال حاضر فرايند اصالح و شده سعي شد ت

  هاي جديد دانشگاهي ارائه شود.  تدوين رشته
  

رشته، (بازنگري)رشته دانشگاهي جديد، تدوين رشته، اصالح كلمات كليدي:
  آموزش عالي ايران، 
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  مقدمه 
فرهنگي از نوع دانشي است. فلسفه وجودي دانشگاه، توليد دانشگاه نهاد اجتماعي و 

پژوهي است،  آموزي و دانش ورزي، علم خير عمومي و رفاه اجتماعي از طريق علم
در منطق دولت يا يابيم. اگر دانشگاه  اه نيز در مياين را از تامل در تاريخيت دانشگ

 –فرهنگي  د، هويت اصيلِعت ادغام شومنطق اقتصاد، در منطق ثروت و منف
كاركردي و تاريخي خود را از  –شود. يعني سرشت ساختي  اجتماعي از او سلب مي

هرگز مراكز  ). دانشگاه و مراكز آموزش عالي١٨٣: ١٣٩٦دهد (فراستخواه،  دست مي
هاي خود را جهت  مشي ها و خط تهي از ارزش نبوده و نيستند، آنها پيوسته سياست

ون آنها در حال وقوع است و در جهت ترويج بازتاب آنچه كه در جهان پيرام
گذاري  ها سياست آموزش عالي بازتاب دههاند.  هاي قدرت حاكم تغيير داده پويايي
نفع است. موسسات  هاي ذي هاي افراد و گروه ها و برآيند منافع و اولويت دولت

ر آموزش عالي نيز به نوبه خود، بر اساس منافع رهبران و كنشگران متعددي كه دو
اند، سازماندهي شده  ها را تنظيم كرده ها و امور دانشگاه هم جمع شده و سياست

 ديبا چطور انيكه دانشجو كنند يم نييو گروهها تع روهاين نيااست. در مجموع، 
رت آموزش عالي جهان معاصر . عبارا تجربه كنند يآموزش عال طيو شرا يچگونگ

گيري را  فرآيندهاي تصميمدهنده مفروضاتي هرمي شكل است كه بازتاب 
هاي هميشگي وجود دارد كه در بدنه تفكر  دهد. همچنين، تنش الشعاع قرار مي تحت

پايان  موجود در آموزش عالي رسوخ كرده است. براي نمونه، هميشه يك نبرد بي
بين كساني كه معتقد هستند كه اين وظيفه موسسات آموزش عالي است تا 

هاي اقتصادي كشور تامين كنند و  تامين نياز هاي شغلي الزم را جهت مهارت
كساني كه باور دارند كه اتخاذ يك رويكرد فني كامال اشتباه است و بايد موسسات 

هاي فكري و ذهني دانشجويان تمركز كنند،  آموزش عالي بر روي توسعه ظرفيت
شود به توسعه  هاي مورد اختالف مربوط مي وجود دارد. يكي ديگر از حوزه

عمومي. اين قبيل مباحث جزئي از مسائل  هاي هاي ويژه در مقابل مهارت مهارت
رايج در محيط آموزش عالي است و از بسياري جهات ميزان مشاركت آن را تقويت 

و نهادهاي وابسته  ها دانشگاهبنابراين، آموزش عالي، ). Richardson, 2016كند ( مي
ت آموزشي و تحصيلي به آنها با اتخاذ سازوكارهاي مختلف در جهت هداي
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دارند. يكي از  دانشجويان به عنوان يكي از دو كنشگر اصلي اين حوزه گام بر مي
  هاي دانشگاهي است.  ها يا ابزارهاي اين كار رشته اهرم
هاي  هاي علمي و دانشگاهي در بردارنده دانش تخصصي و ژرف در حوزه رشته

ي هستند. درك اي رشتهمختلف هستند كه متشكل از مجموعه مطالعات ميان 
هاي جديد بسيار حائز اهميت است. براي مثال، به  ها در شناخت رشته پيشينه رشته

منظور كسب دانش درباره داروها بسيار ضروري است پيرامون گياهان دارويي و 
تا به امروز را مورد  را موارد استفاده آنها در گذشته بينديشيم و روند تحول آن

واهد شد كه در چه ر جريان اين انديشه و تامل مشخص خبررسي قرار دهيم. د
هايي مورد غفلت قرار گرفته است.  چه زمينهيا انجام شده و ، مطالعاتي هايي  زمينه

ها و ايجاد  بنابراين، با توجه به سير تحوالت و روند آنها شاهد تغيير در رشته
مرتب و مستمر و  ها به طور هاي علمي جديد هستيم. محافل علمي و دانشگاه رشته

بنا بر نيازهاي روز جامعه و موارد ضروري علمي براي دانشجويان در حال تغيير و 
هاي تحصيلي و مفهوم رشته علمي به معناي امروزي آن محصول  رشتهتحول است. 

گيري  تحوالت اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است. در اين دوره شاهد شكل
شناسي،  هاي انسان يم. علوم اجتماعي شامل رشتههاي مختلف دانش هست مقوله

هاي اين  اقتصاد و علوم سياسي در همين دوران شكل گرفتند. به زودي زيرشاخه
ها شرايط نوين اجتماعي را با رويكردها و  نيز شكل گرفتند. اين رشته ها رشته

هاي نوين  هاي متمايز و تجربي مورد توجه قرار دادند و به بررسي چالش نگرش
 & Cohen( اجتماعي پرداختند كه پيامد رشد شتابان صنعتي و شهري شدن بود

Lloyd, 2014.(   
الشعاع  مختلف آن را تحت ابعادامروزه فناوري به تمام جوانب زندگي نفوذ كرده و 

به نيروي پيشران اقتصاد مبدل شده و نقش قابل انكاري در گسترش  ،قرار داده
هاي علمي كه وجود دارند و  حوزه آموزش عالي داشته است. بسياري از رشته

ايجاد خواهند شد به كمك فناوري و براي آموزش  هبسياري ديگر كه در آيند
اين رشته را هاي نوين پزشكي دانشجويان  فناوري خواهند بود. براي مثال، فناوري

اي مشاهده، بررسي و تفسير  قادر ساخته تا آناتومي و جزئيات بدن انسان را به گونه
و تشريح كنند كه تا قبل از آن قابل تصور نبود. تحوالت مربوط به آموزش از 
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هاي گذشته تا به امروز به دانشجويان اين فرصت را داده تا بتوانند با مشاهده  قرن
ن فرآيند يادگيري امروز و فرداي خود را بيش از پيش غنا گذشته و با توجه به آ

ون هفده، قرها به ويژه در حوزه علوم انساني و هنر به  ببخشند. منشاء پيدايش رشته
در قرن  بيشتر ها رشته بودن گردد، اما جنبه متمايز هيجده و نوزده ميالدي باز مي

نها و اينكه به سمت و گسترده بودن دامنه آمطرح شد ، به گونه ايي كه بيستم 
. اتخاذ است  هاز اين قبيل سير كرد يي بودن و اتخاذ رويكردهاييا سوي چند رشته

هاي مختلف علمي به  اين رويكرد چندگانه دانشجويان را قادر ساخته تا در زمينه
هاي  هاي متمايزي براي حل و فصل چالش حل طور همزمان شناخت پيدا كنند و راه

  . )Kirkwood and Price, 2014( ارائه كنند نجهابشر و امروز  پيچيده و چند وجهي
 هاي دانشگاه دارند. جوامع توسعه و پيشرفت در حياتي و مهم بسيار نقش ها دانشگاه

 هاي دانشگاه الگوهاي از اقتباس سبب به ايران، جمله از جهان كشورهاي از بسياري

 سياسي، اقتصادي، شرايط با مناسبي تعاملي ارتباط است توانسته كمتر غربي،
 در ريشه دانشگاه، توسعه الگوي كه زماني نمايد. ايجاد جامعه فرهنگي و اجتماعي

 و سازد مي دور واقعي مسائل از را آن باشد نداشته آن محيط و دانشگاه شناخت
. يكي از )٥: ١٣٩٦(مهدي و شفيعي،  گذارد مي جاي بر منفي آثار مثبت، آثار بجاي

براي كاهش اين اثرات منفي و ايجاد انطباق و سازگاري هر چه  مناسبراهكارهاي 
زنگري و در صورت بيشتر بين واحدهاي دانشگاهي و جامعه در كليت آن تدوين، با

فرآيند مستمر، دقيق و هاي دانشگاهي است. طراحي يك  رشتهنياز منسوخ شدن 
بومي و محلي در هاي  نيازهاي روز جامعه و با توجه به معيارها و ارزشمتناسب با 

  تواند بسيار اثرگذار باشد.  هاي دانشگاهي مي تدوين و بازنگري رشته
حث آنها، يكي از مبا  بازنگري ،جديد هاي تحصيلي مباحث مربوط به رشتهافزون بر 

است. در واقع،  طرحمها  سات آموزش عالي و دانشگاهبيشتر موس در كهاست  كليدي
هاي اخير، عالوه بر  جديد درسي در سالبازنگري، تدوين و طراحي واحدهاي 

حدودي بدان توجه  هاي ايران نيز تا هاي بزرگ و مطرح جهان، در دانشگاه دانشگاه
تالش شده است عالوه بر مبحث طراحي و تدوين ست . در اين مطالعه شده ا
تدوين و بازنگري  ،حيراشگاهي، به صورت مختصر، به مبحث طهاي جديد دان رشته

  ها نيز پرداخته شود.  واحدهاي درسي در سطح دانشگاه
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  مطالعهبيان مساله و ضرورت 
بسياري از متخصصان حوزه آموزش و پژوهش اذعان دارند كه ارائه يك تعريف 

است. دامنه و تنوع  اره رشته و رشته تحصيلي بسيار دشوجامع و دقيق از واژ
ترده است كه امكان تجميع و ارائه يك تعريف هاي دانشگاهي به قدري گس رشته

اشد تقريبا اگر هاي آنها ب ها و ويژگي واحد كه پوشش دهنده تمام مشخصه
از واژه التين  »رشته«. اصطالح خواهد بودبسيار سخت  ،غيرممكن نباشد

كه به  ٣يپليناو اصطالح ديس ٢آموز شده است كه به معناي دانش اخذ ١ديسيپيلوس
ي از معاني يا معناي تدريس است. در تعريف لغوي در فرهنگ لغت دامنه گسترده

ي آن ارائه برا ٥و قدرت كنترل و خود كنترلي رفتار ٤ارسالمختلف از آموزش تا 
، رشته به معني آموزش فرد براي دنبال فعلي(دستور زبان)شده است. به لحاظ 

در عين حال در بردارنده  و است ٦گيرانه سختهاي  اي از دستورالعمل كردن مجموعه
توان رشته آكادميك  اعمال زور و تنبيه در جلب فرمانبرداري نيز است. بنابراين، مي

كه دانشجويان را بر اساس  دانسترا به عنوان يك آموزش علمي دشوار و ويژه 
د. ده آموزش مي ،خواهد بودايي كه براي آنها مفيد  هاي خاص تعريف شده چارچوب
از  يهاي هاي خاص رفتاري يا شيوه رشته به معناي اتخاذ سياست همچنين

خود منحرف شده يا  ي)اي رشته تخصصي( انديشيدن است و افرادي كه از حوزه
كند. در نتيجه، نوعي بعد  گيرند را دوباره به مسير درست رهنمود مي مي هفاصل

نوع رفتار و طرز تفكر كننده  اخالقي مهم براي رشته تعريف شده است كه مشخص
رشته را به عنوان يك نيرو و عمل سياسي قهري ) ١٩٩١( ٧فردي است. ميشل فوكو

 هاي فرمانبردار است كند كه به دنبال پرورش و تربيت افكار و بدن تفسير مي
)Krishna, 2009( .  
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كنيم كه به صورت مداوم در معرض تغيير، نوآوري و ابداع  ما در محيطي زندگي مي
ايجاد از آن  و بعد ٢٠٢٠% از مشاغلي كه در سال ٧٠شود كه  بيني مي است. پيش

مربيان و موسسات . )Fullan, 2006( هنوز بوجود نيامده باشند، خواهند شد
آموزان و دانشجويان را بر عهده  آموزشي كه امر خطير يادگيري و آموزش دانش

دارند بايد خود را براي تغيير و تحوالت بزرگ كه همين امروز نيز در حال وقوع 
ها و امكانات الزم براي تغيير،  هستند آماده كنند. پس الزمه آن فراهم كردن زمينه

غيير آموزشي يك اصطالح بسيار گسترده است كه به هر دو تتحول و نوآوري است. 
در درون )Reform(هاي اصالحي  در قالب آموزش و تالش )change(انداز تغيير چشم

هاي انجام شده براي ايجاد انطباق با  تالشتوان  همچنين، مي آموزش اشاره دارد.
 ,Fullan( عريف كردهاي نو و تامين نيازهاي جديد را به عنوان تغيير آموزشي ت ايده

هاي  هاي جديد، حوزه يكي از علل ايجاد و تمايل به تغيير، ظهور چالش. )2001
هاي جديد در آموزش است. هدف از ايجاد تغيير و انجام  جديد و در نتيجه افق

هاي موجود در  اصالح آموزشي، بهبود وضعيت آموزشي فراگيران و كاهش شكاف
فرآيند هاي كيفي و كمي  العمر، و جنبهم اداحوزه يادگيري، آموزش، يادگيري م

اول ارتقا كيفي و كمي آموزش و يادگيري فراگيران  ي است. در حقيقت، در وهله
هاي استاندارد و ارزشيابي نشان داده و در  است كه البته اين امر خود را در حوزه

 ١لعمراام فرآيند يادگيري ماد"نهايت به حوزه حيات و زندگي اجتماعي و آنچه كه 
صنعت  لياز قب يعيهمان طور كه در حوزه صناشود.  منتقل مي "شود ناميده مي

تحوالت تغيير و تلفن همراه شاهد  يها يو گوش يوتريكامپ يها ستميخودرو و س
و به روز  كنند يم دايپ توسعه ها ستميس نيو به مرور زمان ا ميهست يفناور ميعظ

 جهيو در نت يدر حوزه آموزش و آموزش عال يتحوالت نيچن نيتصور ا شوند، يم
 شرفتياست. سهم پ ريناپذ اجتناب نينو يمطالعات يها نهيزمها و  رشته جاديا

درس  يها خود را در قالب كالس رياخ يها در حوزه آموزش در سال يكيتكنولوژ
 يها ها و دوره داده است. كالس نشان٢موك ي بر خطليتحص يها و دوره يمجاز

توسعه آموزش و  يدر راستا يگام بزرگ و مهم اما ناكاف كيكه  ينيآنال يآموزش
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 يها نهيها  و زم رشته جاديمورد توجه است، ا نجايدر ا آنچه .شود يقلمداد م ژوهشپ
   است. يانسان نينو يازهايبا توجه به توسعه همه جانبه جوامع و ن ديجد يليتحص

ها و پر  ها و موسسات آموزش عالي در جهت رفع چالش هاي اخير دانشگاه در سال
هاي موجود در حوزه آموزشي و به طبع رفع كمبودهاي موجود در  كردن شكاف

هاي تحصيلي جديد و تعريف  اند كه با ايجاد رشته جوامع انساني تالش كرده
هاي در  يقي هستند، پاسخايي و تلف هاي مطالعاتي نوين كه معموال بين رشته حوزه

هاي  حوزهدر  يعلم يمبان شياز پ شيتوسعه بخور توجهي براي آنها ارائه كنند. 
 دهيطرح ا خچهيتاردانشگاهي است.  ديجد يها  رشته جاديمستلزم ا مختلف آموزشي

 انيسال ي) و در طDirks, 1996( گردد يباستان باز م ونانيبه  يليرشته تحص
كه روند  يرانسانيو غ يانسان يها دهيها و پد حوزه ريگذشته همانند سا يمتماد
بكار  زين يدانشگاه يها رشته يمفهوم تكامل را برا توان ياند، م كرده يرا ط يتكامل

و  ازهاين ،يو انسان ياجتماع طيشرا رييگذر زمان و تغ با گر،يبرد. به عبارت د
. ستياستثنا ن كيمتحول شده و البته حوزه آموزش  زين يانسان يزندگ اتيضرور

شده است كه با  ليتبد ريناپذانكار يتيامروز به واقع ييا و تكامل رشته رييتغ دهيپد
 يشترينمود ب جيربودن آن به تد يا رشته نيو ب يا چندرشته تيگذشت زمان ماه

اين تغيير يكي از داليلي كه براي ). Cohen and Lioyd, 2014كرده است ( دايپ
توان برشمرد، پيچيدگي و چند بعدي شدن  هاي تحصيلي مي ماهيتي در رشته

ها و رويكردهاي تك بعدي  ها و مشكالت جامعه بشري است كه ديگر با نگاه پديده
رو، شاهد ايجاد و  هاي قابل قبولي براي حل آنها ارائه كرد. از اين توان جواب نمي

زه مطالعاتي مختلف ز تلفيق چندين حوهاي جديدي هستيم كه ا توسعه رشته
در دانش دارد كه  نينو يها اشاره به حوزه ١اي واژه ميان رشته .است  بوجود آمده

. روش برخورد دهد يرا مورد مطالعه قرار م يمحض دانش نهيزم كياز  شيب
گوناگون دانش را با هدف  يها رشته يسنت يفرصت عبور از مرزها يا رشته انيم

حوزه  كي گر،ي. به عبارت دسازد يرشته فراهم م كيمطلوب در  جهيبه نت دنيرس
و  علميچند حوزه  ايدانش، روش و تجارب دو  قيتلف«عبارتست از  ،يا رشته انمي
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. »يچندوجه يمعضل اجتماع اي دهيچپيمسئله  كيشناخت و حل  يبرا يتخصص
تخصص  يچند رشته و دارا ايمتخصصان دو  ،يا رشته انيم يعلم تيفعال كيدر 
معموالً  ئلهمس ايموضوع  ده،يپد كي ليتحل ايدر ارتباط با شناخت، حل،  يعلم

 يعلم  تيفعال ن،يبنابرا كنند؛ يم يعلم يتعامل و همكار گريكديبا  يو واقع دهيچيپ
 اي دهيپد قيو دق يكه شناخت و فهم علم كند يم دايمعنا پ يزمان يا رشته انيم

تخصص خارج  ايرشته  كيو دانش  تيناشناخته كه از ظرف اي دهيچيپ يا مسئله
 ،يا رشته انيم دهيپد به .)٥٩: ١٣٨٨(خورسندي طاسكوه،  است، هدف باشد

 يبا تعامل علم ساخت يا رشته انيو تولد علوم م دي. تولشود يگفته م زين يرشتگ انيم
 يميوشيب ،يشناس ستيو ز يمياست. مثالً ش يگريموجب د يكيو  نيدر هم عج

هم  ياجتماع دهيپد كينهاد و  كيهمواره  يياند. علم دانشسرا را موجب شده
 يها باشد. دانش يمعلول تعامل علم ساخت توانند يم ههم يهست. تحوالت معرفت

 يسنت ينوظهور، از مرزها يها و تخصص ديجد يازهايبه تناسب ن يا رشته انيم
را كه با  يرو، علوم ني. از اكنند يگذر م يمكاتب فكر اي يدانشگاه يها رشته انيم

. مثالً نامند يم يا رشته انيم يها را دانش شوند يم جاديچند علم گوناگون ا قيتلف
(رجايي،  رود يبه شمار م كيزيو ف يميش يا رشته انيدانش م ،يدانش نانوفناور

١٢٣: ١٣٨٧( .  
 يواقع يايدن يها را كه با چالش ديچهار رشته جد ايفرنيدانشگاه كالبراي مثال،  

 راتييتغ لياز موضوعات از قب يعيوس فيكرده كه به ط يمعرف،است  ريامروز درگ
ها، علوم  كسب و كار، علوم داده ي. روانشناسپردازد يم داريو توسعه پا يمياقل
 يها يدر پاسخ به تقاضا ديجد يها رشته وانو توسعه به عن ،يو جو يانوسياق

 نيشده است. تمام ا جاديا النيو بازخورد فارغ التحص يروند كار نده،يمحتمل در آ
ها و  را با تخصص انيبرخوردار هستند كه دانشجو ييا رشته نيب تيها از ماه رشته

  .)Kiderra & et al, 2018( كند يآشنا م يمتنوع يو كار يآموزش يها مهارت
هاي  مناظرهفل و نقل محا »ايي بين رشته«هاي اخير به تدريج واژه  در سال
و بسياري از پژوهشگران و صاحبنظران حوزه آموزش بر ضرورت  شده آكادميك

اند. يكي از  ايي به ويژه در حوزه علوم انساني تاكيده كرده ترويج رويكرد بين رشته
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و  ١ايي از جمله جويس تايت هاي بين رشته نكات كليدي كه موافقان ترويج حوزه
اين است كه اكثريت  ،دنكن ز اين ايده ابراز مي) در حمايت ا٢٠٠١( ٢كاترين ليال

هاي تعيين شده خاصي تعريف  هاي دانشگاهي بسيار انحصاري و در محدوده رشته
ها و پيوندهاي آنها  نگري در تحليل و شناخت پديده اند كه امكان بررسي و ژرف شده

  كند.  با يكديگر را سخت مي
  
 هاي پژوهش پرسش 

 يك رشته علمي / دانشگاهي چيست؟مهمترين عناصر شكل دهنده  .١

هاي جديد دانشگاهي در دنيا  مهمترين تحوالت در حوزه شناسايي رشته .٢
 چگونه است؟

 هاي تحصيلي در ايران به چه صورت است؟ وضعيت تدوين و بازنگري رشته .٣

روي فرآيند تدوين و بازنگري در  هاي پيش و چالشمهمترين عوامل  .٤
 هاي ايران چيست؟ دانشگاه

 
  شناسي روش  

 اي به شناسايي با استفاده از مطالعات كتابخانهاين بررسي ،  در مرحله اول .١
  .شد دنيا اقدام برتر هاي دانشگاه در ايي رشته و درسي جديد هاي حوزه

هاي  روشتحليلي استفاده شد. از  -در اين مطالعه همچنين از روش توصيفي  .٢
براي هاي دوطرفه ،چند طرفه و  جدولاز  براي تعيين فراواني وآمار توصيفي 

شد. محاسبات به كمك هاي استقالل بهره گرفته  يز از آزمونها ن تحليل داده
تحليل و كاربرد آن بيان   انجام شد. در ادامه روش ٢٣ورژن  SPSSنرم افزار 

 شده است.

تحليلي برعكس تحقيقات تاريخي در مورد زمان حال به  -روش تحقيق توصيفي 
تحليلي به توصيف و تفسير شرايط و  - زد. روش تحقيق توصيفيپردا بررسي مي

موضوع  گيدر تحقيقات توصيفي محقق به دنبال چگون پردازد. روابط موجود مي

                                                                                                                        
1 Joyce Tait 
2 Catherine Lyall 
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نه است. به عبارت ديگر، خواهد بداند پديده، متغير، شيء يا مطلب چگواست و مي
دار وضعيت كند و به توصيف منظم و نظاموضع موجود را بررسي مي مطالعه اين

در صورت لزوم ارتباط بين متغيرها  و ها و صفات آن راو ويژگيپردازد فعلي آن مي
تحليلي براي تحليل و بررسي علل و  - توصيفي نمايد. از روش را بررسي مي

هاي جديد دانشگاهي بهره گرفته شده است.  هاي تدوين و طراحي رشته ضرورت
مربوط به تدوين، طراحي و بازنگري  ابتدا، پيشينه و شرح مختصري از تحوالت

ها و الگوهاي رايج در  هاي دانشگاهي ارائه شده است. در ادامه، برخي نظريه رشته
به تفصيل آورده شده است و در هاي جديد دانشگاهي  حوزه تدوين و طراحي رشته

ها و آمارهاي موجود در زمينه وضعيت طراحي، تدوين و  نهايت با استفاده از داده
هاي ايران، يك  مختلف در دانشگاه هاي هاي مختلف در حوزه گري رشتهبازن

هاي ايران ارائه  هاي جديد دانشگاهي در دانشگاه انداز كلي از وضعيت رشته چشم
  شده است. 

  
  ها  يافته

توان به عنوان مطالعات آكادميك تعريف كرد  يا دانشگاهي را مي عبارت رشته علمي
مشخص و خود خواسته در حوزه دانش متمركز يك نوع محدوديت  كه بر روي

) ١٩٩٩( ١سديرك. ي كهنه و هم نو است هاي علمي هم يك ايده ايده رشته. است
قبل از ميالد  ٥٠٠هاي علمي را در يونان باستان و حدود سال  منشاء پيدايش رشته

 تحدهبراي اولين بار در اياالت م هاي علمي رشتهكند كه  اما تاكيد مي ،داند مي
هاي علمي را يك پديده نسبتا  رشته) ٢٠٠١( ٢استيچوه. بود ١٨٢٥در سال  دوداح

كند كه رشته علمي به عنوان واحد اصليِ تمايزدهنده  بيند و بيان مي جديد مي
) دانشگاهي( هاي مختلف علمي رشته. دروني علم محصول جامعه قرن نوزدهم بود

حوزه مطالعاتي كه به آن تعلق : شوند حداقل به سه صورت از يكديگر تميز داده مي

                                                                                                                        
1 Dirks 
2 Stichweh 
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 هاي پژوهشي و علمي ، روش)زمينهكانتكس يا (دهند  دارند و مورد كنكاش قرار مي
  ).Cohen & Lioyd, 2014(١رشته شناسي لحاظ معرفتبه و  مربوط به آن رشته

هاي رشته  در بردارنده بسياري از عناصر و مشخصه» ٢رشته آكادميك«اصطالح 
 يرشته آكادميك به اصطالح در عين حال ؛كه تا كنون مورد بحث قرار گرفته است 

مند دانش نوين مبدل  ها و نهادهاي آموزشي و يك محصول نظام فني براي سازمان
شوند اما  ها اغلب با موضوعات مربوط به تدريس شناسايي مي شده است. رشته

شود يك  ا تدريس ميه توان هر موضوعي را كه در دانشگاه روشن است كه نمي
رشته قلمداد كرد. براي آنكه بتوان يك رشته دانشگاهي را واقعا رشته ناميد 

هاي بيشتري از شاخصه موضوعي و تدريس در محيط دانشگاهي الزم دارد.  چيزي
هاي متعددي براي سنجش اين امر كه يك موضوع  ها و ويژگي در واقع، شاخصه

هاي  يك رشته در نظر گرفت. برخي از ويژگيتوان در حقيقت به عنوان  خاص را مي
  مهم و عمومي يك رشته دانشگاهي به شرح زير است: 

ها داراي يك موضوع خاص پژوهشي تعريف شده هستند (براي مثال،  رشته .١
  .قانون، جامعه، و سياست)

هستند كه به حوزه موضوعي  ٣ها داراي يك بدنه دانش تخصصي انباشته رشته .٢
ها مربوط  پژوهش مربوط است و تنها مختص آنهاست و به ساير رشته

  .شود نمي
تواند دانش تخصصي  هاي نظري و مفهومي هستند كه مي ها داراي بنيان رشته .٣

  .دهي كند انباشته شده را به صورت موثر سازماندهي و سامان
) ٤شان (ترمنولوژيه خودها داراي يك دامنه لغتي و اصطالحي ويژ رشته .٤

  .هاي موضوعي آن كامال همخواني دارد هستند كه با اهداف و حوزه
هاي خاص  ها و ضرورت ايي را با توجه به نياز هاي پژوهشي ويژه ها روش رشته .٥

  پژوهشي خود دارا هستند 

                                                                                                                        
1 Epistemology 
2 academic discipline 
3 body of accumulated specialist knowledge 
4 Terminology  
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 ١هاي نهادي ها بايد برخي از نشانه رشتهدر آخر از همه البته مهم تر از همه ، .٦
 -شود  تدريس مي  ها ها يا دانشكده را در قالب موضوعاتي كه در دانشگاه

اي مرتبط با آنها را داشته باشند. تنها از طريق  هاي حرفه ها و انجمن دانشكده
توانند خود را در قالب يك  هاي دانشگاهي مي سازي است كه رشته نهادينه

 زتوليد كنندسازي آموزشي ويژه با نسل به نسل ديگر به كمك آماده
)Krishna, 2009( . 

ايي مختص آن  بنابراين، يك رشته جديد دانشگاهي از طريق ايجاد يك كُرسي حرفه
البته بايد اشاره كرد كه لزوما نبايد تمام تواند ايجاد شود.  در يك دانشگاه مي

ها هر شش ويژگي مورد اشاره را داشته باشند تا بتوان آنها را رشته ناميد.  رشته
مثال، رشته ادبيات انگليسي با وجود اينكه داراي يك پارادايم واحد، يا روش و  براي

اما كماكان يك رشته ، يك حوزه موضوعي پايدار پژوهشي به طور همزمان نيست 
توان گفت  . در مجموع مي)Eagleton, 1983( شود دانشگاهي و علمي محسوب مي

گانه مورد  هاي شش تعداد از ويژگيد هر رشته دانشگاهي در صورتي كه بتوانكه هر 
اشاره بيشتر داشته باشد شانس آن در تثبيت موقعيت و بازتوليد دانش به عنوان 

استفاده » ٢مطالعات«تر خواهد بود. اگر براي يك رشته عنوان  يك رشته علمي موفق
شود اين بدان معناست كه اين حوزه موضوعي جديدتر است (ريشه وجودي آن به 

گردد) و در نتيجه به احتمال زياد يك يا برخي از  دوم جهاني باز مي بعد از جنگ
توانند  هاي مطالعاتي مي گانه مورد اشاره را نخواهد داشت. اين رشته هاي شش ويژگي

كماكان در قالب حوزه مطالعاتي و نه رشته به حيات خود ادامه دهند براي مثال 
يا اينكه وارد فرآيند  داشتشاره ا ١٩٧٠در دهه  ٣توان به حوزه مطالعات زنان مي

. همچنين، براي نمونه پيشرفت نمايد ايي شدن و طي فرآيند رشته نهادينه شدن
ريزي درسي  تاريخ آموزش برنامه و ريزي درسي گيري قلمرو برنامه هاي شكل زمزمه

رسد. اما  در جهان، به عنوان يك رشته مطالعاتي، به سختي به يك قرن مي
مقاله  ٤هربرت اسپنسر ١٨٦٠هاي آن در قرن نوزدهم شكل گرفت. در سال  زمينه

                                                                                                                        
1 institutional manifestation 
2 Studies 
3 Women’s studies 
4 Herbert Spencer 
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نوشت كه در عصري نو حكايت از » چه دانشي ارزشمندتر است؟«اي با عنوان 
نيازي بزرگ داشت؛ ظهور عصر انفجار اطالعات و ضرورتي با عنوان انتخاب دانش 

ميالدي،  هيجدهمهفدهم و ارزشمند. همزمان با توسعه فزاينده دانش در قرنهاي 
شناسي،  شماري مانند زيست هاي بي ها و گرايش هاي مختلف شاخه در رشته

شناسي، فيزيك، مكانيك، جغرافيا، روانشناسي و صدها رشته مطالعاتي پديدار  زمين
هاي دنياي  شده بودند كه ساختار و محتواي قابل آموزش در مدارس و دانشگاه

  ). ١٣٩٣ري، اختند (قادپيشامدرن را دچار چالش س
  

  محور جنبش اجتماعي مقبوليت مثابههاي جديد دانشگاهي به  رشته
گيري يك رشته دانشگاهي در واقع يك جنبش اجتماعي موفق است كه به  شكل

  باشد و داراي سه عنصر حياتي است: دنبال كسب پذيرش و مقبوليت مي
  يا متفاوت سازي  ١. تمايز١ 
  امكانات)(تدارك منابع و ٢تداركات. ٢
  . ٣. ايجاد مشروعيت٣ 

، براي اينكه يك رشته جديد دانشگاهي به وجود بيايد، الزم است كه خود نخست 
هاي دانشگاهي متمايز كند. اين ادعا را مطرح كند كه  ها و حوزه را از ساير رشته

هاي موجود  ها و رشته اي از مسائل و مشكالت را با توجه به حوزه طيف گسترده
 تدارك، وجود آنكه  . دومنمايد پرهيزدل و فصل كرد اما از انكار آنها حتوان  نمي

جانبه و ساختارهاي سياسي مورد نياز، وجود منافع مشترك و  منابع، اقدام همه
اينكه  . سومكند مهيا  رادر اينجا بسيار حائز اهميت هستند كه زيربناهاي اجتماعي 

ته دانشگاهي جديد هستند بايد تمام كه به دنبال ايجاد رش يهاي ، افراد يا گروه
تالش خود را انجام دهند تا مشروعيت ايجاد آن را به كمك ترويج فكري در ميان 

ها و استانداردهاي  ها باال ببرند و در عين حال به اصول، هنجارها، شيوه سينيآكادم
الزم براي ايجاد يك رشته دانشگاهي متعهد باشند. هر چند در اينجا بر روي اين 

                                                                                                                        
1 Differentiation 
2 Mobilization 
3 Legitimacy building. 
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از اين الگو ، هاي جديد دانشگاهي  سه مرحله تاكيد شده است اما لزوما ايجاد رشته
هايي  و ايجاد زمينهمنابع  تداركدر طي فرآيند تمايز قائل شدن، كنند.  پيروي نمي

جهت مشروعيت بخشيدن به يك رشته جديد دانشگاهي، ممكن است كه اين 
به صورت رفت و برگشت تكرار شود تا گانه نه فقط يكبار بلكه چندين بار  فرآيند سه

  گيري و ايجاد رشته جديد منجر شود (شكل شماره يك).  در نهايت به شكل

  
 يجنبش اجتماع يبر اساس الگو ديجد يرشته علم كي جاديو ا رشي: روند پذ١شكل 

  محور تيمقبول
 Hambrick & Chen (2008)منبع: 

  
هاي علمي كه به دنبال ايجاد  جماعت ها و هاي جديد، گروه پيرامون وجه تمايز رشته

هاي اوليه به دنبال جذب  يك رشته جديد علمي هستند معموال به دليل ضعف
كمك و كسب منابع الزم به هر طريق ممكن است. بنابراين، به شدت نياز است كه 

ها و ارزشمندي علمي خود را به اثبات برساند. در نتيجه  تمايز خود از ساير حوزه
بندي كند كه پيشرفت علم و دانش و  كار خود را به نحوي چارچوببايد دستور

كه تصويري بهتر از جهان  ياي كليت جامعه با وجود آن تسريع خواهد شد. طرح ايده
كند و وجه تمايز آن است بسيار حائز اهميت  جديد ارائه مي  با توجه به ايجاد رشته
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اي كه  را به عنوان رشته كه خود ١شناسي مولكولي است. براي مثال، رشته زيست
كه  ٢ي صنعتيسانشود يا روانش كليد اسرار حيات انساني و نباتي محسوب مي

شود و از تركييب روانشناسي  خودشناسي علم حيات رواني (ذهني) محسوب مي
ايجاد شده است. از  "٤رواني انقالب"آل مديريت علمي  و ايده "٣مهندسي انساني"

) در توجيه ناكافي ١٩٨٧( ٥جنبش اجتماعي توسط تيلينظريه منابع،  تداركمنظر 
هاي جمعي در جامعه براي  ها يا اقدام بودن انتظارات موجود براي ايجاد حركت

تحقق يك هدف خاص مطرح شد. تا قبل از طرح اين نظريه، الگوهاي پيشين بر 
ي سياس - ها و رهبري كاريزماتيك براي پيشبرد مطالبات اجتماعي  روي نقش انگيزه

كردند اما نظريه جنبش اجتماعي الزمه  در چارچوب اقدامات جمعي تاكيد مي
ها را دسترسي به منابع كافي و سازماندهي موثر در كنار عوامل  موفقيت اين اقدام

اي مناسب براي  توان نمونه داند. بنابراين، نظريه جنبش اجتماعي را مي پيشين مي
ساختار به دنبال ايجاد فضا در جامعه و طرح الگويي از ابتكارات جمعي دانست كه 

  گيرد.   كه مجامع علمي و دانشگاهي را نيز در بر مي آن از طريق جذب منابع است
يك عنصر كليدي در تشخيص ميزان سرعت و موفقيت يك جنبش منابع  تدارك

شامل: ساختار منابع  تداركاجتماعي است. سه مولفه در تعيين ميزان تاثير عامل 
است.  ٨هاي اجتماعي و زيرساخت ٧، منافع مشترك٦هاي موجود رصتسياسي و ف

هاي  هاي اجتماعي در جوامعي كه شرايط، ساختار و فرصت امكان موفقيت جنبش
بسيار بيشتر  ،گيرند سياسي در آنها مهيا است و رويكردهاي منعطفي در پيش مي

هاي رواني در خالل جنگ جهاني  ها و تست است. براي نمونه، استفاده از آزمايش
هاي الزم براي ايجاد رشته روانشناسي صنعتي  اول توسط ارتش اياالت متحده زمينه

بخش انسجام  ي منافع مشترك كه معرف هويت گروهي و تحكيم را مهيا كرد. مولفه
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تواند  يا علمي باشد و مي تواند سياسي، اقتصادي هاي آن است مي اعضا و تالش
به منظور افزايش ميزان . هاي فردي و كاري اعضاي آن باشد منتج از دغدغه

يرگذاري آن الزم است كه منافع مشترك تا جاي ممكن به لحاظ عددي محدود ثتا
براي نمونه، در مورد رشته هوش . باشد و به طور مشخص بيان شده باشند

چند اد كمي از اعضاي موسس گروه كوچكي از دانشجويان را در مصنوعي، تعد
مورد پوشش قرار  ١٩٥٠دهه ر در اواخ) ٣، و كارنيج٢تي آي ، آم١استنفورد( ها دانشگاه

 رساختيز. دادند و همه آنها كامال به اين امر واقف بودند كه رشته جديد چيست
هدف با اتكا به  كيبه  لين يدر راستا تدارك يگروه برا كي ييبه توانا ياجتماع

خود اطالق  انيحام انيموجود در م ياجتماع يوندهاياز پ يبخش قابل توجه
روند  نيدر ا ٤يگررزينقش كاتال ياجتماع يها و نهادها . وجود سازمانشود يم

كمك  ،يسازمانده يالزم برا يها نهيصورت كه با كاهش هز نيخواهند داشت. بد
نقش  ها رمجموعهيز تيو فراهم كردن شبكه الزم و تقو يريعضوگ يبه اعضا برا

سازي، بانيان ايجاد يك  مشروعيت روند خواهد داشت. نيا عيدر تسر ي قابل مالحظه
رشته جديد علمي الزم است كه به خوبي اين پيام را منتقل كنند كه اهداف و نيات 

ن را بدهند كه آنها هاي مخاطب اين اطمينا آنها كامال مشروع است و به افراد و گروه
سازي  توانايي و شايستگي الزم براي هدايت اين موضوع را دارند. فرآيند مشروعيت

هاي اجتماعي بسيار حياتي است چون بانيان رشته  در پذيرش و موفقيت جنبش
جديد درصدد ورود به حوزه دانشگاه هستند و از اين رو تعامل جدي و سازنده ساير 

با آنها در مقبوليت و موفقيت آنها بسيار حائز اهميت است. هاي علمي  ها رشته گروه
. ٦و تقليد ٥ترغيب ،گيرد: تشويق  بخشي به دو صورت انجام مي فرآيند مشروعيت

بخشي به صورت ترغيب و تشويق تاكيد  ) بر اهميت مشروعيت١٩٧٣( ٧مرتون
تواند جايگاه خود را با توجه به نحوه  كند كه يك رشته جديد مي كند و اشاره مي مي
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ها و شواهد محكم و ميزان مشاركت و كمك متمايز  معرفي خود در قالب استدالل
ديد علمي آن به حوزه دانش يا جامعه بروز دهد. از سوي ديگر، يك رشته ج

هاي  هاي تثبيت شده علمي مانند اتخاذ رويه تواند با تقليد از ساير رشته مي
شناسي آنها براي خود مشروعيت علمي كسب كند. براي مثال  پارادايمي و روش

ها و  و روش ٢رشته نوروساينسخود را از  يهياول تيمشروع ١رشته هوش مصنوعي
  . كسب كرد، رشته روانشناسي از ساختار آن نه

  
  هاي جديد دانشگاهي  رشتهچگونگي به وجود آمدن 

شوند و توسعه پيدا  هاي علمي و دانشگاهي به طور تصادفي ايجاد نمي رشته
كنند. پژوهشگران در مورد اينكه چه موضوعي نيازمند مطالعه و بررسي است  نمي

 ها در مورد تخصيص منابع كنند. موسسات آموزش عالي و دانشگاه گيري مي تصميم
ها،  هاي خاصي دارند. همكاري مالي و انساني در حوزه پژوهش و مطالعه دغدغه

هاي الزم براي  اي از عوامل مختلف الزم است تا زمينه مشاركت و شبكه گسترده
مشكالت موجود مرتفع تا زماني كه  ك رشته جديد مهيا شود و در نتيجهايجاد ي

. طرح اين پرسش كه گذارد  نميدر نهايت رشته جديد پا به عرصه وجود ،شود ن
گيري آن  هاي شكل شوند و زمينه هاي جديد دانشگاهي چگونه ايجاد مي رشته

هاي صورت  ها و ارزيابي هاي زيادي را مطرح كرده است. تحليل چگونه است؟ فرضيه
دهد كه نياز بازار و نقش حوزه  نشان مي "٣بازاريابي خدمات"گرفته در مورد رشته 

 Berry and( ن رشته دانشگاهي بسيار حائز اهميت بوده استصنعت در ايجاد اي

Parasuraman, 1993( در مورد رشته بازاريابي خدمات آنچه كه در فرآيند .
گيري آن به عنوان يك رشته جديد دانشگاهي مورد تاكيد است، بازه زماني  شكل

كند كه موجب ايجاد  است كه سطوح جديدي از انديشه، گفتمان و پژوهش بروز مي
طور تحول و دگرگوني در ماهيت صنعت خدمات شده و بر روي بازاريابي خدمات به 

  كند.  كلي تاكيد مي
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گيري يك رشته جديد (در اينجا رشته بازاريابي  هاي شكل در تحليل و ارزيابي زمينه
 دودر شكل شماره كه  ي خاص پيروي شده است. اين الگوخدمات) از يك الگو

ها شامل: نيروهاي  داراي سه مولفه اصلي است. اين مولفه،نشان داده شده است 
است. از ميان اين سه  ٣و رشته بازاريابي خدمات ٢اي كنترلي، نيروه١كننده مشاركت

مولفه رشته بازاريابي خدمات داراي سه مرحله يا سطح متوالي است كه در ارتباط 
مستقيم با ايجاد رشته جديد دانشگاهي است. بنابراين، در بررسي توسعه و طراحي 

و مهاركننده ايجاد، كننده  بازاريابي خدمات ما بر روي نيروهاي بالقوه  مشاركت
  ترويج و بكارگيري دانش متمركز خواهد بود. 

هاي  الگوي ايجاد رشته جديد دانشگاهي (در اينجا بازاريابي خدمات) نيروها و مولفه
 »٥هاي توليد مولفه«و  »٤هاي تقاضامحور مولفه«موثر در اين فرآيند را در دو مقوله 

هاي بيروني تاثيرگذار در  هاي تقاضامحور مولفه بندي كرده است. مقصود از مولفه دسته
بازار هستند كه نياز و ضرورت به دانش جديد در حوزه بازاريابي خدمات را ايجاد 

شود كه دانش جديد را در واكنش  هاي توليد به منابع انرژي اطالق مي كند. مولفه مي
هاي توليد شامل موسسات آموزشي نيز  كند. مولفه به تقاضاي موجود فراهم مي

(علمي)  يها كننده پژوهش شود كه به عنوان جوامع تخصصي و منابع تامين مي
كنند. همچنين،  هاي اساسي براي ايجاد يك رشته مطالعاتي را فراهم مي زيرساخت

امل ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشگران را نيز ش اشخاص از قبيل اساتيد دانشگاه
ها در راستاي مديريت  وري زيرساخت در بهره اساسيشود چون اين افراد نيز نقش  مي

 Berry and( هاي ايجاد شده دارند هاي مربوط به رشته و مهندسي رشد زيرشاخه

Parasuraman, 1993(محصول  گريو موارد د دادهايتحوالت مشخص، رو ي. برخ
 جاديو ا نياست كه در تكو اشخاصو  يوهشژموسسات پدو عامل موثر  يتالق

 »٦كننده عيعوامل تسر«عوامل  نيموثر هستند. در اصطالح به ا اريبس ديجد يها رشته
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. ددارن ديرشته جد جاديچندگانه بر روند ا ي قابل مالحظه ريچون تاث نديگو يم
نقش  كننده عيعوامل تسر نيمشخص است ا زين كيشماره  يهمانطور كه در الگو

مشاركت  زانيحال م نيها دارند و در ع رشته رمجموعهيدر روند رشد ز يقابل توجه
كننده همچنين  عوامل تسريع .دهند يرا ارتقا م نديفرآ نيموسسات و اشخاص در ا

نيروها يا موانع . دهند نيروها و موانع موجود در اين فرآيند را كاهش مي بازدارندهنقش 
هاي جديد نقش  ر مسير ايجاد رشتهكنند كه د به عواملي اشاره مي ١بازدارنده

براي مثال، يكي از موانع بازدارنده جدي در بسياري از موارد . كنند گري ايفا مي اخالل
يكي ديگر از اين . در موسسات آموزش عالي است محدوديت منابع مالي و سازماني

  شود. ميزان اعتبار علمي مي مربوط بهاست كه  »٢عامل مشروعيت«موارد 
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 : الگوي نيروهاي موثر بر تدوين رشته بازاريابي خدمات٢شكل 

  Berry & Parasuraman  1993منبع:
  

(حوزه / رشته) بازاريابي  ١است در مورد دامنه ييها زا شامل پرسش عوامل مشروعيت
خدمات (به عنوان مثال، آيا يك رشته بازاريابي خدمات جداگانه نياز است؟) و 

(براي مثال، آيا پژوهش جديد از دقت كافي و الزم برخوردار بوده است؟).  ٢ها روش
ها در الگوي شماره دو حاكي از  تالقي بين مسائل مربوط به حوزه (رشته) و روش

كننده ديگري باشند. براي مثال،  تواند تغذيه آن است كه هر كدام از آنها مي
ايي  مات يك زيرمجموعه رشتهدر مورد اينكه آيا رشته بازاريابي خد يهاي پرسش
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هاي درباره ميزان انسجام  مشروع است كه ممكن است تا حدودي از طرح پرسش
دست ) دانشگاهي( هاي مختلف علمي رشته  شناختي آن اخذ شده باشد. بنيان روش

حوزه مطالعاتي كه به آن تعلق دارند : شوند از يكديگر تميز داده مي شيوهبه سه كم 
هاي پژوهشي و علمي، و به  ، روش)زمينهكانتكس يا (دهند  ر ميو مورد كنكاش قرا

  ). Cohen & Lioyd, 2014(١شناسي لحاظ معرفت
كه توسط  يخاص ستمياغلب به كمك س يعلم ي ها رشته  نهيزم ليو تحل سهيمقا

از  يبند رده كي سهيمقا ستميس ني. در اشود يشد انجام م جاديا )١٩٧٣( ٢گالنيب
ها سخت در مقابل  سه محور (رشته يبا توجه به سه بعد بر رو يدانشگاه يها رشته
در  بنيادين  نهيمو ز ٤يكاربردرشته هاي در برابر محض  يها ، رشته٣نرم يها رشته
مصنوعات  اي ي، و تمركز بر زندگگراييكاربرد ،يمعرفت شناس -  ) ٥غيربنيادينبرابر 
  ). ٣(شكل شماره  شود يداده م شينما -  يزندگ
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  ١٩٧٣: رشته هاي مختلف بر اساس ابعاد سه گانه بيگالن ٣شكل 

  ١٩٧٣منبع: بيگالن، 

  
  هاي علمي  درك ما از رشتهونظريه تكامل 

ها در درك بهتر ما از فرآيند ايجاد  مقايسه روند تكامل زيستي و تكامل رشته
هاي جديد علمي بسيار مفيد است. نظريه تكامل مختص بررسي و شناخت  رشته

در موجودات زنده است و اين در حالي است كه رشته علمي و دانشگاهي تغييرات 
هاي  فاقد حيات است. با وجود اين تمايز آشكار، همانند موجودات زنده، رشته

هاي علمي و دانشگاهي  شوند. رشته دانشگاهي نيز در گذر زمان دستخوش تغيير مي
خود را سازگار كرده و نيز به مانند موجودات زنده در تعامل با تغييرات محيطي 

شوند فرصت رشد و  كه با تغييرات پيرامون سازگار مي يهاي شوند. رشته متحول مي
كه از قافله عقب بمانند تضعيف شده و  يهاي كنند و آن دسته از رشته ترقي پيدا مي

هاي تكامل  يكي ديگر از مشخصهو از بين مي روند . شوند ميدر نهايت منسوخ 
هاي  ي رشته اما در حوزه مطالعه ،ژنتيكي از يك جفت استزيستي وجود تركيب 

هر چند نفر  از يك جفت بيشتر است و علمي افراد سهيم در اين تغيير و تحول
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ها بايد از ميزان مشابهت قابل  توانند باشد. بر خالف روند تكامل زيستي كه جفت مي
جديد علمي عدم هاي  توجه ژنتيكي برخوردار باشند، در روند تغيير و زايش رشته

تواند به غنا و تحكيم  شود بلكه مي تشابه به هيچ عنوان يك ضعف محسوب نمي
هاي قابل  رشته جديد منجر شود. هر چند كه روند تكامل اين دو حوزه شباهت

ها و طرح بيش از پيش  توجهي با هم شايد نداشته باشند اما روند تكامل رشته
در شناخت ما از روند توسعه و تكامل هاي اخير  ها در سال موضوع ميان رشته

). درباره روند تكامل Cohen & Lioyd, 2014( هاي علمي كمك خواهد كرد رشته
توان به رشته كشاورزي به عنوان يك نمونه عيني اشاره كرد.  هاي علمي مي رشته

كشاورزي و كاشت محصوالت براي تامين نيازهاي اوليه غذايي جوامع از هزاران 
د داشته و كماكان نيز وجود دارد. اگر به خط سير رشته كشاورزي سال قبل وجو

يابيم كه تكامل چرخه توليد و صنعت كشت به صورت مستمر  نگاه كنيم درمي
سال قبل رسما وارد مرحله صنعتي شدن  ٢٥٠حدود  ازتكامل يافته تا اينكه 

گرفتن از صنعت،  كشاورزي و كشت محصوالت شديم. در اين روند تكامل، بهره
وري هر چه  هاي نوين آبياري و استفاده از كودها و سموم براي بهره فناوري، روش

 اين تكامل رسوم و بيشتر محصوالت كشاورزي به امري فراگير تبديل شد در مقابل
ها براي طلب  از قبيل قرباني كردن موجودات و حتي انسان آداب قرون وسطايي

باران و فرونشاندن خشم خدايگان به مرور زمان منسوخ شد. اكنون توسعه و 
نوردد و الگوهاي بسيار  پيشرفت در حوزه كشاورزي مرزهاي نوين دانش را در مي

هاي علمي  شود و زيرشاخه هاي در توليد محصوالت كشاورزي استفاده مي پيشرفته
  زيادي نيز دارد. 

هاي صورت گرفته اكنون به توصيف فرآيند  با توجه به طرح نظريه تكامل و مقايسه
هاي جديد دانشگاهي  و مقايسه تطبيقي آن در حوزه ايجاد رشته» ١گيري شكل«

هاي جديد دانشگاهي از  گيري به فرآيند ايجاد رشته خواهيم پرداخت. واژه شكل
تر اشاره دارد درست  تقسيم يك رشته به واحدهاي كوچكتر و تخصصي طريق

همانند تقسيم سلولي و ژنتيكي كه در فرآيند حيات موجودات شاهده آن هستيم. 

                                                                                                                        
1 Speciation 
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هاي دانشگاهي در يك قرن گذشته مطرح شد و در نيم  گيري رشته طرح ايده شكل
ينه مختلف هستيم. هاي وابسته در زم ها و شاخه قرن اخير شاهد رشد فزآينده رشته

هاي  از رشته فهرستي) ٢٠١٢( ١براي مثال در حوزه كشاورزي دانشگاه پردوو
اند را براي سال  تخصصي كه همه آنها زيرمجموعه رشته مادر (كشاورزي) بوده

  ارائه كرده است كه شامل موارد زير است: ٢٠١٢-٢٠١٣تحصيلي 
 ،زراعت  
 ،علوم حيواني  
 گياه شناسي  
 علم مواد غذايي  
 گلداري و منابع طبيعي،جن  
 باغباني و معماري منظر، و  
 ،توسعه جوانان و آموزش كشاورزي  

با استناد به نظريه تكامل زيستي تالش شد تا حدودي سير تكامل و توسعه 
ن شود. اكنون با استناد به همين نظريه تالش يهاي علمي و دانشگاهي تبي رشته

دانشگاهي با استفاده از تركيب دو يا چند هاي جديد  شود تا روند ايجاد رشته مي
د مورد بررسي قرار گيرد. گوين مي ٢يسه ديگر كه اصطالحا به آن هتروزرشت

هاي علمي،  اشاره دارد. در حوزه رشته ٣به بهبود آمادگي مواليد هيبريدي هتروزيس
هاي انجام گرفته كه فراتر از  اي اشاره دارد كه در آن پژوهش اين حالت به پديده

كه تنها محدود به  يهاي يك حوزه علمي منحصر را پوشش دهد به نسبت پژوهش
يك رشته خاص است اغلب از ارزش علمي بيشتري برخوردار هستند. براي مثال، 

) كمك شاياني به پيشبرد علم در حوزه فناوري كامپيوتر ١٩٧٠( ٤برنارد لوسكين
اسي در يك رشته جديد با كرد و توانست با تلفيق دو حوزه مجزاي رسانه و روانشن

ي مطالعاتي جديد بردارد. تاثير،  عنوان روانشناسي رسانه گام مهمي در توسعه حوزه
هاي نوين يكي از عوامل كليدي در ايجاد بسياري از  توسعه و گسترش فناوري
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 ها هاي جديد دانشگاهي بوده است. تحت تاثير اين تحوالت، سرانجام دانشگاه رشته
  ها و واحدهاي درسي خود اعمال كنند.  تغييرات الزم را در دوره ترغيب كرد تا را
  

  ١هاي هيبريدي رشته
يك رشته هيبريدي (دوگانه) است. اين رشته  ٢ارتباطات رشته روانشناسي اجتماعي

هاي مربوط به حوزه مطالعات رسانه و روانشناسي از قبيل  شامل تلفيق نظريه
) به نقش و اهميت قابل ٢٠١٣( ٦است. سيلكا  ٥ها و رنگ ٤، توجه٣هاي ترغيب نظريه

هاي  ها براي رشته ها و الگوهاي موجود در ساير رشته توجه استفاده از چارچوب
كند كه بروز يك مسئله در يك حوزه  ديگر اشاره كرده است. سيلكا بيان مي

تواند مسئله مطرح در حوزه ديگر اما به شكلي متفاوت باشد.  مطالعاتي خاص مي
آميز به عنوان يك مسئله در حوزه  ار مجرمانه خشونتبا مشاهده رفتبراي مثال، 

و ارائه  ٧هاي مسري سالمت عمومي، ابزارهاي سالمت عمومي در حوزه علم بيماري
كمك كند. هاي جديدي از اين مسئله  تواند به شناخت جنبه مي ٨تحليل مداخله

ي هتروزيسم و نقش آن در توسعه  است تا پديده اين حاال در اينجا سعي بر
 & Cohen( هاي اخير مورد بررسي قرار گيرد هاي علمي و دانشگاهي در سال شتهر

Lioyd, 2014( .  
تلفيق روانشناسي و فناوري در حوزه آموزش. پژوهش در حوزه آموزش به عنوان 
يك حوزه مطالعاتي آكادميك حدودا شصت سال قبل و در نتيجه تالقي دو جريان 

خورد. در حقيقت اين دو جريان يا حوزه پژوهشي روانشناسي و فناوري كليد 
 ١٠هينرت گااب) و ر١٩٥٦( ٩مطالعاتي بسيار به هم مرتبط هستند. بنيامين بلوم
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ي آموزشي هستند. جالب اينكه هر  ) دو چهره شناخته شده در حوزه نظريه١٩٦٥(
 يروانشناس در حوزه دوي اين افراد تحصيل كرده رشته آموزش نيستند بلكه هر دو

   .ارندفعاليت د
  

  هاي جهان هاي جديد دانشگاهي در دانشگاه هايي ازتدوين رشته نمونه
هاي كامپيوتري و  همان طور كه در حوزه صنايعي از قبيل خودرو و سيستم

هاي تلفن همراه شاهد تحوالت عظيم فناوري هستيم و به مرور زمان اين  گوشي
اين چنين تحوالتي در شوند، تصور  كنند و به روز مي ها توسعه پيدا مي سيستم

هاي مطالعاتي نوين  ها و زمينه حوزه آموزش و آموزش عالي و در نتيجه ايجاد رشته
هاي اخير  ناپذير است. سهم پيشرفت تكنولوژيكي در حوزه آموزش در سال اجتناب

بروز داده است.  ١هاي تحصيل موك هاي درس مجازي و دوره خود را در قالب كالس
آموزشي آناليني كه يك گام بزرگ و مهم اما ناكافي در هاي  ها و دوره كالس

شود. اما آنچه كه در اينجا مورد توجه  راستاي توسعه آموزش و پژوهش قلمداد مي
هاي تحصيلي جديد با توجه به توسعه همه جانبه  ها  و زمينه است، ايجاد رشته

 گانعلم هم ي انجام شده در حوزهها شرفتيپجوامع و نيازهاي نوين انساني است. 
 يشناس ستيدرك زبراي مثال، . سوق داده استبهتر  و ديجد يرا به توسعه ابزارها

چاقو و  استفاده از سپس ،انجام دهيدبا دستان خود  ديتوان يآنچه كه شما مانجام با 
و  يجداساز يها كيو در حال حاضر با تكن كروسكوپ،يم بعدترچنگال، و 

شناسي  . تمام اين تحوالت در حوزه زيستشروع شد ،يمولكول شناخت يها كيتكن
 هاي دانش و علم. براي مثال، ميسر شد اما با كمك و وام گرفتن از ساير حوزه

 ي است زمانيزيهر چدر  هياول عنصراطالعات به عنوان  يمركز دهيا، ٢سايبرنتيك
 ،يميش ك،يزيدرك ما از فتواند  مي، ودداده ش حيدرك و توض يكه به درست

خواهد داد.  رييرا تغ ٣تلپورت يتكنولوژ يو حت يپزشك ،يروانشناس ،يشناس ستيز
كه در آينده بيشتر از آن خواهيم شنيد. نمونه است  ديجد اريبسيك رشته  نيا
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ما از  ي. درك كنوناشاره كرد ١يكيژنت انيبتوان به  ها مي ديگر از اين قبيل رشته
و  يا غير هسته DNAو از  شده است از حد متمركز شيب يا   هسته يها ژن يتوال

فاصله دارد،  است يما ضرور يبقا يكه برا ييها يباكتر موجود در DNA نيهمچن
 جاديا يبرا زهايچ گي تعامل همه اين. چگونيتوپالسميس ثتبدون اشاره به ورا

واقعا  اتيكشف يبرا يفرصت ن،ي. بنابراباقيمانده است هعمال ناشناخت افراد پيفنوت
. در ادامه به برخي از دانشگاههاي )Maguire, 2014وجود دارد ( در اين حوزهبزرگ 

  جهان كه رشته هاي جديدي را تدوين كرده اند به تفصيل اشاره مي شود .
  ٢دانشگاه هاروارد: رشته مطالعات علم و تكنولوژي

رشته مطالعات علم و تكنولوژي يك رشته نسبتا جديد در حوزه آموزش عالي است. 
گيري اين رشته به دوران بعد از جنگ جهاني دوم و آغاز جنگ  شكلهاي  ريشه

شناسان به ارتباط ميان دانش  ايي كه تاريخ دانان و جامعه گردد. دوره سرد باز مي
هاي تكنولوژيكي و جامعه عالقه پيدا كردند. مهمترين برآيند اين  علمي، سيستم

ساختار "با عنوان  ١٩٦٢در سال  ٣عالقه را بايد خلق اثر كالسيك توماس كوهن
دانست. اين اثر علمي رويكرد و بينش نويني در حوزه مطالعات  "هاي علمي انقالب

هاي علمي به مثابه محصول  تاريخي و اجتماعي علم پيش كشيد كه در آن واقعيت
ها و تحقيقات اجتماعي دانشمندان است تا صرفا  و دستاورد علمي حاصل از پژوهش

مند و منسجمي از طرف دانشمندان و محققان  تالش نظامنمودهاي عيني طبيعي. 
هاي علمي و  حوزه علوم اجتماعي صورت گرفت تا دريابند كه چطور اكتشاف

هاي فرهنگ، حقوق،  كاربردهاي تكنولوژيكي آنها با ساير تحوالت اجتماعي در حوزه
    سياست عمومي و اخالق در ارتباط است.

شكلي كه امروز در محافل آكادميك وجود دارد،  رشته مطالعات علم و تكنولوژي، به
دو جريان عمده دانش را در بر گرفته است. اولين جريان شامل پژوهش در حوزه 
طبيعت و ديگري كاربردهاي علم و تكنولوژي است. گسترش رشته مطالعات علم و 

نگر اعتراف به اين امر است كه اتكنولوژي به عنوان يك حوزه آموزشي نماي
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رو  به هاي جهان آن گونه كه بايد دانشجويان را براي رو ايي در دانشگاهگر تخصص
كند، نيست . بنابراين به طور روزافزون  هاي جدي امروز آماده  شدن عالمانه با چالش

هايي كه امروزه مردم با آنها  ها و پيچيدگي شاهد اين واقعيت هستيم كه چالش
حوزه صنعت، حكمراني، سياست يا ها در  مواجه هستند اعم از اينكه اين چالش

ها و محافل  زندگي روزمره افراد باشد، از دايره تعاريف روندهاي مرسوم در دانشگاه
علمي خارج هستند. بنابراين، رشته مطالعات علم و تكنولوژي به دنبال ايجاد ارتباط 

 رايج حوزه علوم دو فرهنگهاي مختلف دانشي به ويژه بين  و پيوند ميان حوزه
  است.  )٢يمنطق يلي(تحل يعي) و علوم طب١يريتفس قي(تحق يانانس

هاي ميان  تدريس و آموزش مطالعات علم و تكنولوژي به دنبال تقويت همگرايي
هاي تحصيلي در اين رشته  ايي، تعامالت اجتماعي و تفكر انتقادي است. دوره رشته

هايي كه امكان طراحي و  هايي است براي تلفيق دانش در حوزه در پي روش
يست. براي نمونه، رشته ريزي آنها تنها در قالب يك رشته خاص ممكن ن برنامه

زيست، جهاني شدن و غيره از جمله مهمترين آنها  مطالعات امنيت، مطالعات محيط
  است. 

  ٣يدر مطالعات آموزش دانشگاه هاروارد: رشته تحصيلي ثانويه
در دانشگاه  ٢٠١٨ – ٢٠١٩هاي نوين آموزشي كه از سال تحصيلي  يكي از رشته

 دانشكده هنر و علومآن با همكاري  يليتكم التيدانشكده تحصهاروارد و در 
اندازي خواهد شد در حوزه مطالعات آموزشي است. اين رشته تحصيلي نوپا در  راه

 واقع تمركز فكري و تحصيلي دانشجويان عالقمند به مطالعات آموزشي را بر روي
 يعلم يها مهارت متكي بهكه  ي متمركز خواهد كردا رشته انيم يدوره آموزش كي

 خصصان حوزه مطالعات آموزشي در اين دانشگاه خواهد بود. دانشجويانتمام مت
 يدر موضوعات درس يآموزش ياز دوره ها يا گسترده فيقادر خواهند بود ط

حكمراني را انتخاب و  خ،يتار ،يجامعه شناس ،يمختلف از جمله اقتصاد، روانشناس
گذراندن اين  هاي مختلف براي كنند. يكي از داليل مهمي كه دانشجويان رشته
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 نياز مهمتر يكيدانند آموزش  يم اند اين است كه آنها واحدهاي آموزشي بيان كرده
 تيافراد، ماه يزندگ يبر روو به تاثير آن است كه وجود دارد؛  ياجتماع ينهادها

آنها رو،  از اين. آگاهي دارند به هم پيوسته جوامع ندهيها و آ جوامع، قدرت ملت
اگر قصد ندارند كه به عنوان  يرا حت ي خود از امر آموزشليخواهند درك تحص يم

 ياعضا). Bayer, 2018به امر آموزش مشغول شوند، ارتقا ببخشند( يمدرس حرفه ا
از دانشمندان، محققان،  يهاروارد گروه يليتكم التيدانشكده تحص يعلم ئتيه

 تيدر جهت بهبود وضع يگذاران هستند كه به طور جد استيو س نيمتخصص
دانشگاه  يليتكم التيدر دانشكده تحص كنند. يم تيدر سراسر جهان فعال آموزشي
 حوزه تحقيقاتدر  هاي علمي ترين چهره شناخته شدهدر كنار  دانشجويانهاروارد، 

 آموزند.  خواهند بود و مي ...و  ،گذاري تاسي، سيآموزش

  هاي جديد ، چالشهاي جديد رشته :١سن ديگو كاليفرنيا دانشگاه
چهار رشته  ايفرنيدانشگاه كالتر نيز به صورت خالصه اشاره شد،  همانطور كه پيش

را معرفي كرده كه به  است ريدرگ ي امروزواقع يايدن هاي چالشرا كه با  ديجد
پردازد.  مي داريتوسعه پا و يمياقل راتييتغقبيل  طيف وسيعي از موضوعات از

و امالك و  ،٤يو جو يانوسياق ، علوم٣ها ، علوم داده٢كسب و كار يروانشناس
هاي محتمل در  يدر پاسخ به تقاضا ديجد يها به عنوان رشته ٥مستغالت و توسعه

ها از  ه است. تمام اين رشتهشد جاديا النيو بازخورد فارغ التحص يروند كار ،آينده
هاي  ها و مهارت اي برخوردار هستند كه دانشجويان را با تخصص ماهيت بين رشته

ها و عوامل جوي با  كند. علوم مربوط به اقيانوس آموزشي و كاري متنوعي آشنا مي
استفاده از علم فيزيك، شيمي و رياضي به دنبال بسط دانش بشري در حوزه 

ها خود متشكل از  ها و جو است. رشته جديد علوم داده اقيانوسمطالعات مربوط به 
هاي محاسباتي است. براي  ها و تكنيك علوم شناختي، علوم كامپيوتر، تحليل داده

آموختگان را از  ها طيف وسيعي از دانشجويان و دانش مثال، رشته علوم داده
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ه در آن كند ك اي جديد جذب مي هاي مختلف براي آموزش در رشته دانشكده
هدف از كند.  ها يك نقش مركزي و كليدي ايفا مي توانايي تجزيه و تحليل داده

 در خوبياست كه به  جوياناز دانش يديآموزش نسل جد ،ايجاد اين رشته جديد
 يها كيها و تكن داده ليو تحل هي، تجزبيني مبتني بر پيش يساز مدل حوزه

  ). Kiderra & et al, 2018مهارت داشته باشند( يمحاسبات
  : حيات وحش١دانشگاه دولتي هامبولت

را ارائه كرده است كه  "وحش حيات"دانشگاه هامبولت رشته جديدي تحت عنوان 
هاي مختلف، مقابله  زيست گونه هاي جانوري، حفظ محيط ظ عنوان گونهدر آن حف
برداري مناسب از  كند و شيوه بهره ها و مشكالتي كه در اين زمينه بروز مي با چالش

عرضه شده در اين رشته براي نمونه  يدوره هاشود.  حيات وحش آموزش داده مي
وحش،  اتيح تيريبه حفاظت و مد درآمدي ،ي عموميشناس ستي: زشامل

 اتيح يها يمارياصول ب ،شناسي وحش، پستانداران اتيح گذاري در حوزه تاسيس
است. از مهمترين داليلي كه دانشگاه هامبولت براي  حفاظت يشناس ستيوحش، ز

از  ياريبس انبشتاانقراض ايجاد اين رشته و اهميت آن بيان كرده است روند 
 ٢وحش اتيح يشناس ستيمتخصص ز كي ن،ياست. بنابرا در دنيا يوانيح يها گونه

 ،يطيمح ستيز دهيچيمشكالت پگي الزم براي درك، تحليل و مقابله با آماد ديبا
هاي  تواند منجر به انقراض گونه يكه م را داشته باشد ياسيو س يجامعه شناخت

التحصيالن و متخصصان اين حوزه عالوه بر كسب دانش الزم  فارغ شود. حيواني
براي حفظ حيات وحش، بايد تحوالت مربوط به رشد جمعيت جانوران و تبعات 

هاي زير  اي آن بر محيط زيست و زندگي مردم مناطق مختلف و زمين ناخواسته
  .)Humboldt, 2017كشت نيز مورد توجه داشته باشند (
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  ٢داريو توسعه پا يجهان ستيز طيمح :١دانشگاه اُكلند
و  يطيمح ستيز يها چالش نيدر مورد ارتباط ب در اين رشته جديد دانشجويان

،  يفرهنگ آداب و رسوماز  توانند يم نيهمچن دانشجويانگرفت.  دنخواه اديتوسعه 
شوند را  ارائه ميها  چالش اينبه  در پاسخكه  ييها استيو س يقانون يساختارها

از گذراندن دوره تحصيلي به عنوان قرار دهند. دانشجويان بعد  ليو تحل هيتجزمورد 
 يبود. عالوه بر مهارتها دنخواه يشهروند جهان كي يمطالعات جهاندانش اموخته 

 ي، شما را براآنها يو دانش عمل يپژوهش يمرتبط، مهارتها يا زبان و دانش منطقه
 يها سازمان ،يمور خارجمختلف از جمله ا يها در بخش ينقش رهبرايفاي 

 ,Auckland(كند يآماده م يشگرآموزش و گرد ،يالملل نيب يها رسانه ،يدولتريغ

2018(.  
  ٣آينده براي مهندسي فناوري كاربرديژاپن: 

ژاپن داراي صنايع دستي متنوعي است. اين صنايع دستي داراي تاريخي كهن 
منتقل شده است. عقالنيت ها و فرهنگ مختص آنها نسل به نسل  هستند و تكنيك

و تفكر خاصي در طراحي و ساخت اين صنايع بكار رفته است. به منظور توليد 
صنايع جديد الزم است كه اين تفكر و عقالنيت در قالب دانش فناوري علمي نوين 

 "مهندسي فناوري متعارف كاربردي آينده"مورد مطالعه قرار گيرد. بنابراين، رشته 
انش تلويحي سنتي در اين زمينه را با كمك فناوري علمي به تعريف شده است تا د

اي جديدي براي توليد صنايع سنتي  حوزه دانش رسمي (مدرن) منتقل كند و آينده
هاي كاربردي آنها و  با كمك فناوري جديد بگشايد. اين صنايع دستي به دليل جنبه

ايع يا محصوالتي كه صن"پيوندهاي كه با سنت غني اين كشور دارد از آنها با عنوان 
شود. در حقيقت، اين صنايع به لحاظ  ياد مي "دارند ٤ارزش فرهنگي بسيار زيادي

قيمت و كاربردي بودن هم گران هستند و هم اينكه خيلي كاربردي نيستند. اما 
هاي ژاپني موكد به ساير افراد  صنايع و محصوالتي هستند كه از سوي خانواده

                                                                                                                        
1 Auckland University 
2 Global Environment and Sustainable Development  
3 Future Applied Conventional Technology Engineering 
4 Highly cultural products 



  ٣١                هاي برتر دنيا و ... اي در دانشگاه هاي جديد درسي و رشته شناسايي حوزه

هاي جديد در ژاپن بايد به  در حوزه صنايع و فناوري رو، شوند. از اين توصيه مي
مولفه فرهنگ و بازتوليد آن توجه ويژه كرد چون يكي از ستون توسعه فناوري در 
آينده اين كشور خواهد بود. اين حوزه (رشته) جديد علمي از منظر توليد و 

ه گيرد. در واقع، اين رشته جديد شبيه يك حوز ي قرار ميسمحصوالت مورد برر
  علمي  تلفيقي شامل مهندسي و علوم اجتماعي است. 

   ١:  امنيت راهبرديپاتنم - يهنلدانشگاه 
تالشي بود در راستاي ايجاد يك موسسه علمي به  ٢ماتنپ - ليتاسيس دانشگاه هن

منظور آموزش دانشجويان در رشته مديريت اطالعات، مبارزه با تروريسم و حفاظت 
كه قرار بود در  ييها ايده تاسيس دانشگاه و رشتهري گي شخصي كه در زمان شكل

هاي  آن تدريس شود، وجود نداشت. تغيير و تحوالت قابل توجهي كه در حوزه
ها و ... در حوزه حفاظت اطالعات و تروريسم در  تهديدات محيطي، بازار، سياست

كه  چند سال اخير روي داده است و البته حادثه يازدهم سپتامبر شرايطي را رقم زد
رويكرد و نگرش دولت و مردم آمريكا را به مقوله امنيت تا حدود زيادي دستخوش 
تغيير كرد. بعد از تحوالت يازدهم سپتامبر، تعريف، مقياس و مسئله امنيت به بحث 

 داغ محافل علمي و امنيتي اياالت متحده تبديل شد. 

رشته جديد رسيد كه زمان آن فرا رسيده است تا يك  رو، به نظر مي از اين
امنيت "دانشگاهي در حوزه مباحث مربوط به امنيت و تروريسم با عنوان 

ايجاد شود. امنيت راهبردي خود از سه زيرشاخه امنيت، مبارزه با  "٣راهبردي
تروريسم و حفاظت تشكيل شده است. ايجاد استاندارد آموزشي در اين حوزه براي 

امنيتي بسيار حائز اهميت است. برنامه  هاي ملي در مواجه با تهديدات بهبود توانايي
از حوزه اطالعات باشد  يهاي درسي منطبق با اين استاندارد بايد بر اساس آن جنبه

ايي از  كه دانشجويان اين رشته را به خوبي آموزش دهد و در بردارنده دامنه گسترده
  مسائل حوزه امنيت باشد. 
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مرسوم علمي و نهادهاي ي ها جوزهاي مطالعاتي كه فاقد م تهبه طور روزافزون رش
هاي مختلف به  الزم جهت تاسيس هستند، تعدادشان در حال رشد است و به شيوه

كنند. اين تحول در بطن تغييرهاي بزرگتري در  حوزه آگاهي عمومي ورود پيدا مي
هاي نوين، بروز تغييرات عمده در حوزه سياسي و  كليت جامعه مانند رشد فناوري

اقتصادي نوين روي داده است. بسياري از رشته نوين  -ماعي بروز پديده اجت
هاي  الشعاع يا زيرمجموعه رشته اما تحت ، اند مطالعاتي تقريبا از قبل وجود داشته

رشته   موعهها زيرمج شناسي كه براي سال اند. براي نمونه، رشته ستاره ديگر بوده
هاي صورت گرفته در  فتي بود تا اينكه اكتشافات و پيشرهواشناسي و تحوالت جو

  شناسي باعث شد تا اين رشته به صورت مستقل درآيد.  حوزه ستاره
  

  ايران دانشگاه هاي هاي جديد دانشگاهي در  تدوين رشته
فقط درس بخوانند بلكه در آنجا مي خواهند زندگي  آيند نميدانشجويان به دانشگاه 

سفيد و ظروف خالي نيستند تا  لوحذهن همچون  هنيز بكنند. يعني معلوم است ك
از معلومات پر بشوند. آنها به دانشگاه آمده اند اما نه فقط با اذهان بلكه با بدنها و 
انواع نيازها و احساس ها و شور و شوق زندگي و بازي و شادي و هويت و مشاركت 
و تشكيل اجتماعات و ساير آمال و آرزوهايشان. دانشگاه را نه صرفا براي تحصيل 

توسعه ). ٥٣: ١٣٩٤(فراستخواه،  خواهند لكه به مثابه يك كلوپ اجتماعي نيز ميب
قراول توسعه  شياست و پ يتوسعه علم منوط به يدر هر كشور يو صنعت ياقتصاد

از  رانيدر ا يرو توسعه آموزش عال نيكشور است. از هم يآموزش عال توسعه ،يعلم
پس از انقالب  يدر سالها ژهيتوجه بوده است. به و مورد تاكنون شيدهه پ يك

نموده و  جاديرا در كشور ا يديجد هاي رشته يالع وزشآم عهتوس ياسالم
 ميعظ ليخ زين و وركش يعلم امبه نظ يرا برآن داشته تا با اتكا زانير برنامه

 ي. اقداماتسازند تواراس ييادان اساس ررا ب يمل عهپژوهان و توس دانشمندان، دانش
 و معل هسوم، چهارم و پنجم توسعه ب يها از فصول برنامه ياختصاص فصل ر،ينظ

تالش  ديمؤ يكشور، سند تحول علوم انسان ينقشه جامع علم نيتدو ،يفناور
صورت  يها تالش رغمياست؛ اما عل يتوسعه آموزش عال يراستا در ذارانگ استيس



  ٣٣                هاي برتر دنيا و ... اي در دانشگاه هاي جديد درسي و رشته شناسايي حوزه

روند شده در رابطه با  مطالعات انجام ،يعال توسعه آموزش يگرفته در راستا
 يو مراكز آموزش عال دانشگاه ترشگس يونگو چگ رانيدر ا يالتحوالت آموزش ع

، و تركزاده يمني (يگاهدانش عهتوس يزير هبرنام ندياز مورد توجه نبودن فرا يحاك
و  ياز اندازه به رشد كم شيو توجه ب )١٣٩٥لو،  كلهخادمي به نقل از محمودي و 
نبود از سوي ديگر، . است يآموزش عال مراكز گريو د اه البته ناموزون دانشگاه

هاي  گذاري مناسب در حوزه آموزش و به ويژه آموزش عالي در ارتباط با داده سرمايه
گذاري موضوعات  ريزي و اولويت آماري و اطالعات دقيق، جامع و بهنگام براي برنامه

گاهي و هاي دانش آموزشي از جمله در زمينه تدوين، بازنگري و منسوخ شدن رشته
گرانه داشته باشند به  هاي جامعي كه در اين زمينه نقش تسهيل لزوم گردآوري داده
  .)١٣٩٥(مركز آمار ايران،  شود شدت احساس مي

 ها و زمينه كليه در اطالعات افزايشتحوالت و پيشرفت تكنولوژيكي در كنار  سرعت

 امري حياتي را درسي هاي برنامه در مداوم بازنگري طراحي، تدوين و  به نياز ها رشته

جزء  اطالعات بودن روز به در ها دانشگاه رود مي توقع معموال كه آنجا از. است نموده
 بايد ها دانشگاه درسي هاي برنامه در بازنگري باشند، تدوين و  كسوت پيش نهادهاي

 هاي سازمان مهمترين از يكي عنوان به دانشگاههاي اول آنها باشد.  جزء اولويت
 انساني، هاي پتانسيل تبلور براي مختلفي هاي نقش رسمي آموزش دخيل در فرآيند

 بر عهده دارد. بنابراين، انساني جوامع در علم توسعه و يادگيري هاي فرصت ايجاد
 علم، توسعه در درگير موسسه يك عنوان به آن جاذبه جمله از مختلف داليل به

 از. شود مي افزوده متقاضيانش به روز افزون طور به جامعه، در نوآوري و يادگيري
 هاي زمينه در سريع تحوالت همراه به ها دانشگاه كه رود مي انتظار ديگر، سوي

 و نوآورانه گسترده اقدامات به تمايل سياسي و اجتماعي اقتصادي، علمي، مختلف
هاي  و ضرورت ها از اينرو، اين تحوالت زمينه .باشند داشته را مسئله حل رويكردهاي

براي  ها نهاده است. نويني را در حوزه مسئوليت اجتماعي و علمي بر عهده دانشگاه
ها و  يا حذف و منسوخ كردن برخي رشته جديد هاي رشته ايجاد باها  مثال، دانشگاه

  ") در مقاله تحت عنوان١٣٩٧مواد درسي كه حسيني لرگاني و فتحي واجارگاه (
به صورت مفصل بدان  "رانيا يزائد در نظام آموزش عال يبرنامه درس يساز مفهوم

 را آنها و دهند آموزش را علمي جامعه يك تا شود مي تالش از اين رو اند، پرداخته
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منطبق با نيازها و مطالبات عيني جامعه و حوزه  جديد فرآيند يك به ورود ي آماده
 معرفي ،٢١ قرن دوم دهه در متعدد هاي خواسته اين به توجه با. آموزش عالي كنند

ن ها و مسئوال هاي دانشگاه به يكي از اولويت جديد دانشگاهي هاي رشته توسعه و
 است. حاضر عصر ويژگي مهمترين نوآوري و تغيير كه آنجا از .آموزشي مبدل شد

 كه اي گونه است به شده وارد ها دانشگاه بر ار روزافزونيفش دن،ش جهاني با همزمان

 با تا هستند جديد دانش از گيري بهره علمي، خواهان تحوالت سمت به حركت با آنها

ه ب آن الانتق و جديد علمي ايه تهرش و دروس بقال در شده توليد دانش از استفاده
 و عالي آموزش بين تعادل بتوانند آن تعميق و توسعه و شدن كاربردي و دانشجويان

 و جامعه نيازهاي ثابت رفع در علم بخشي نجات به اعتقاد زيرا نمايند. را فراهم هجامع
 انتظارات ديرباز از هجامع يرمتغ شرايط با همسويي براي الزم انعطاف از برخورداري

ان عنو هب بايد عالي آموزش بنابراين است. كرده ايجاد عالي آموزش براي را خاصي
، بازنگري و در صورت لزوم تدوين طريق از جامعه، بر تأثيرگذار عامل مهمترين

 علمي، ايه هعرص در تحوالت اين دار طاليه دانشگاهي هاي رشته منسوخ كردن

 از اعظمي قسمت كه آنجا از). ١٣٩٤و همكاران،  (قضاوي باشد خدماتي و پژوهشي

 در ارائه شده هاي آموزشي دوره و تحصيلي هاي رشته مبناي بر عالي آموزش ساختار

 نيز دانشگاهي هاي رشته توسعه گيرد، مي شكل عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه

 باشد. توجه مورد عالي آموزش نظام كالن توسعه برنامه از بخشي عنوان به بايستي

 است هايي چالش ازجمله نيز دانشگاهي هاي رشته متوازن تأسيس و دان توسعهفق ذال

 توسعه ريزي برنامه فرايند نبودن توجه مورد سبب به عالي كشور آموزش نظام كه

   .تاس شده مواجه آن با عالي آموزش
ريزي آموزشي دانشگاه مصوب  شوراي برنامه در دستور العملرچوب، در همين چا

 دانشگاهي آمده است اي بين رشته هاي جديد درباره تصويب و ايجاد رشته ٨٧سال 
  كه:  )١٣٨٧ريزي آموزشي،  (شوراي برنامه

 جمله از اجتماعي مسئوليت ايفاي در متعددي هاي نقش از ها دانشگاه كه آنجا از"

 و تغيير بايستي مي برخوردارند، جامعه در كننده هماهنگ و دهنده جهت هاي نقش
 طريق از آن رفع به نسبت و داشته نظر مد هميشه را جامعه در شده ايجاد تحوالت

 تربيت نهايت در و كار بازار نياز مورد مدت بلند آموزشي هاي دوره طراحي و اصالح
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 عوامل و بوده فكري استقالل داراي كاري حوزه در بتواند كه كارآمد انساني نيروي

 مشكالت رفع جهت در و داده قرار تحليل و تجزيه مورد را كار جريان در مؤثر و مهم

 علمي تحوالت به توجه با د.نماي اقدام ، باشد مطلوب و مناسب گيري تصميم به قادر

 به نياز فنون، و توسعه علوم راستاي در و آيد مي پيش كار بازار در كه افزوني روز

 گوناگون هاي حرفه به مختلف هاي سازمان در و كار بازار در كه باشد مي انساني نيروي

 اي، پايه مفاهيم دانستن ضمن چند، افرادي آنكه مگر نيست ميسر اين و باشد مشغول

 نظام بنابراين .باشنداي)  رشته ميان( مرتبط رشته چند در علمي هاي قابليت داراي

 به اطالعات مربوط جديدترين كه شود طراحي صورتي به بايد ها دانشگاه در آموزشي

بتوانند  آنان تا كند ارائه دانشجويان به را الزم هاي بينش و مهارت كار، فني دانش
 اين رفع راه تنها .باشند داشته را كافي آمادگي همواره مختلف مشاغل احراز براي

 مفاهيم و ها قابليت امكانات، تركيب و تلفيق از كه است هايي طراحي دوره نقيصه،

 رشته يك عنوان تحت شاغل انساني نيروي كارآيي بردن جهت باال رشته چند اي پايه

  ".شود جديد ايجاد نام با اي رشته بين تحصيلي
 اي رشته اي، رشته بين هاي رشته از بر اساس تعريف ارائه شده در اين شورا، منظور

 يا يك قلمرو از آن مواد بقيه و يك رشته قلمرو در آن درسي مواد بيشترين كه است

 هاي فعاليت توسعه و گسترش اخير، قرن نيم در .باشد شده انتخاب ديگر رشته دو

 آموزش نظام براي مناسبي نتايج و دستاوردها اي ميان رشته و پژوهشي آموزشي

 مندي عالقه است. داشته يافته توسعه كشورهاي در و جامعه صنعت ها، دانشگاه عالي،

 اجراي و طراحي به دانشجويان و استادان، محققان دولت، صنايع، ها، دانشگاه تمايل و

 دانشگاهي نظام مهمترين دستاوردها در از اي يكي هاي ميان رشته رشته و ها فعاليت

 توسعه و گيري شكل ايران، دانشگاهي و نظام عالي آموزش در .است عالي آموزش و

 توفيق برنامه، و به اهداف نسبت اي ميان رشته دانشگاهي هاي ها و رشته فعاليت

 هاي ها و رشته فعاليت تجربه توسعه دهه چند از پس امروزه،است.  نداشته چنداني

 علمي، هاي فعاليت از متنوعي و وسيع تبيين سطح اي براي ميان (بين) رشته

 پيچيده، اجتماعي -زيستي بروز مسائل دنبال بهرود.  بكار مي آموزشي و پژوهشي

 اي در هاي ميان رشته فعاليت و رويكردها اخير، هاي دهه در ناشناخته و متنوع

 و عمومي بوده اشتياق و توجه مورد پژوهشي، و آموزشي علمي، هاي گذاري سياست
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 و علمي نظام كارگزاران اصلي هاي سياست از يكي آن روي بر گذاري سرمايه

 در شود بيني مي پيش عالي، آموزش هاي پژوهي آينده اساس دانشگاهي است. بر

 بيشتري سرعت با روند اين اجتماعي، و علمي محيط دانشگاه با سازگاري راستاي

رو چندان اميدوار كننده  هاي پيش ) هر چند افق٩٣: ١٣٩٢يابد (مهدي،  تداوم
  نيست. 

در اينجا مقصود از صنعت نه تنها  - صنعت - دانشگاه  ارتباط وضعيت اجمالي مرور
 -خود حوزه صنعت به صورت محض بلكه كليت جامعه به صورت عام نيز است 

 دانشگاه ارتباط ضعف ندارد. وجود نهاد دو اين بين رابطه مناسبي كه است آن گوياي

 با دانشگاه محصوالت و كاركردها معناي ناهمسويي به ساده زبان به صنعت -

ميان  توسعه اصلي هاي از خاستگاه است. يكي صنعت نيازهاي و ها خواسته
توان  مي رو، اين از باشد. جامعه مي و صنعت نيازهاي و انتظارات به پاسخ ها ييا رشته
 اعتنا قابل و چندان محسوس ايران، در ها ايي ميان رشته توسعه و رشد كه گفت

 ها دانشگاه علوم وزارت مستمر هاي تالش رغم علي دهد ها نشان مي بررسيباشد.  نمي

 در شده طراحي هاي ي ميان رشته عمل، در و ها نكرده رشته اين از استقبال چنداني

آبادي،  است (ابراهيم نشده گرفته كار به ها دانشگاه درسي هاي آموزشي و برنامه
ها بيشتر از اين  ي در اينجا قصد بر آن نيست تا بيشتر به مبحث ميان رشته). ١٣٩٠

اخته شود و ذكر اين نكات تنها تلنگري بود به اين موضوع كه تدوين و بازنگري پرد
گيرد  ها را نيز در بر مي هاي دانشگاهي بسيار گسترده است و اين قبيل رشته رشته

  هاي زيادي دست به گريبان است.  كه البته هنوز با كمبودها و خالء
  

  هاي دانشگاهي در ايران تدوين و بازنگري رشته
 پذيراي جديد هاي رشته تدوين ي در زمينه اخير هاي دهه طي در ايران هاي دانشگاه

 توانسته عمل در فعاليت اين اجراي و پيدايش د.ان بوده تمركززدايي در مسير حركت

در نتيجه تا حدودي  و داشته رشته تدوين كاربردي و بنيادي هاي معيار بر تأثيراتي
ها فراهم كرده است كه بتوانند به صورت نسبتا مستقل  اين امكان را براي دانشگاه

رغم حركت در جهت  عليهاي جديد دانشگاهي گام بردارند.  در جهت تدوين رشته
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ها و نهادهاي آموزش عالي اما  تمركززدايي و توسعه حوزه استقالل عمل دانشگاه
 تأسيس رويكردل ممكن فاصله قابل توجهي وجود دارد. ا كماكان با وضعيت ايده

 به پاسخ در، اي رشته چه در قالب تدوين يا به صورت بين، دانشگاهي هاي رشته

بايد باشد  كنوني شرايط در آموزش راهبردي هاي سياست جزو و بوده جامعه نيازهاي
 اطالعات، در تبادل همچنين، با توجه به سرعت). ٢٣: ١٣٩٣(نادريان و رهبري، 

 است. نموده امري حياتي هاي درسي را برنامه در مداوم بازنگري به نياز ها رشته كليه

 جزء نهادهاي اطالعات بودن روز به در ها دانشگاه رود مي توقع معموال كه آنجا از

 بايد يكنيز   ها دانشگاه درسي هاي برنامه در بازنگري در كنار تدوين،باشند،  پيشرو

 از استفاده و نوآوري در بايد عصر ارتباطات و تبادل اطالعات مخصوصا در است.

  ). ٤٦: ١٣٩٢آبادي،  بود (علي پيشرو جديد امكانات
ها با وجود اينكه  در راستاي تمركززدايي از فرايند برنامه درسي و تفويض اختيار به دانشگاه

آموزش عالي، منشأ تحركات واگذاري اختيارات برنامه درسي به دانشگاه ها و موسسات 
مثبت و مباركي در محيط آموزش عالي كشور شده است؛ برخوردار نبودن از بصيرت ها و 
دستاوردهاي نظري، دامنه اين آثار را بسيار محدودتر از آنچه متصور بود، نموده است و 

ت برنامه متأسفانه به علت رغبت پايين، تغيير زيادي در برنامه ها اتفاق نمي افتد و به ندر
  :)١٣٧٩عليرغم اينكه طبق آيين نامه واگذاري اختيارات (. ها نوسازي مي شوند

هاي برنامه سوم توسعه و به منظور حركت در جهت نهادينه  با استناد به سياست«
ها در مديريت آموزش عالي، تمركززدايي و ارتقاي كيفيت  كردن مشاركت دانشگاه

ريزي درسي به  واگذاري اختيارات برنامه آموزش عالي آيين نامه حاضر در خصوص
هاي واجد شرايط وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مورد اجرا  دانشگاه

 شود. اهداف اين آيين نامه عبارتند از: گذاشته مي

 انطباق هرچه بيشتر برنامه هاي درسي با نيازهاي جامعه  
 ها  نهادينه كردن برنامه ريزي درسي در دانشگاه  
  روزآمد شدن برنامه ها با توجه به تحوالت دانش بشري  
 ها هاي دانشگاه تناسب بيشتر برنامه هاي درسي با امكانات و توانايي«  

هاي  گيري از بررسي توانند با رعايت اصول و روشهاي علمي و بهره دانشگاه ها مي 
هاي پژوهشي و با مشاركت صاحبنظران به ايجاد رشته جديد  كارشناسي و يافته
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هاي تحصيلي  هاي آموزشي دوره و در چارچوب آيين نامه) ٣اقدام نمايند (ماده 
ريزي، در خصوص بازنگري، حذف، ادغام، جايگزيني و  مصوب شوراي عالي برنامه

ها  ژوهش) اقدام كنند، برخي پ٤هاي موجود در دانشگاه (ماده  تغيير دروس رشته
هاي كشور در عمل  حاكي از آن است كه آئين نامه بازنگري برنامه درسي دانشگاه

مورد پذيرش قرار نگرفته و عدم انسجام بين مواد آيين نامه، عدم انطباق اين مواد با 
ها و راهكارهاي اجرايي مندرج در آيين نامه، واگذاري اختيارات  اهداف، سياست

هاي  ها و كلي گويي در بعضي از قسمت ه دانشگاهبرنامه درسي در حد متوسط ب
متن آيين نامه وجود دارد و در كل تغيير در برنامه هاي درسي آموزش عالي داراي 

هاي درسي دانشگاه هاي زير نظر وزاررت علوم،  پيشرفت چشمگيري نبوده، برنامه
د تحقيقات و فناوري تغييرات چنداني نيافته و موضوع كيفيت آموزش عالي مور

  ). ٤: ١٣٩٣ست (نوه ابراهيم و همكاران، انتقاد ا
  

  فرآيند تدوين رشته جديد دانشگاهي
 و ها دانشگاه پيشنهادي هاي برنامه شخص است،م ٤شماره  شكل كه همانگونه

 درون هاي شوراي در تصويب فرايند پس از طي علوم تخصصي وزارت هاي كميته

 ريزي برنامه عالي شوراي سوي از بايست ميابتدا  تخصصي، هاي كميته و دانشگاهي

 تصويب فرايند طي شورا اين از سوي پيشنهادي برنامه تأييد صورت ودر شوند تأييد

 صورت عالي گسترش آموزش شوراي در رشته تأسيس قطعي مجوز صدور و نهايي

 از برنامه پيشنهادي كردن اعالم مردود امكان هر يك از اين مراحل در گيرد.  مي

 .دارد وجود گسترش و شوراي ريزي برنامه عالي شوراي دانشگاهي، درون شوراهاي
 در هاي تخصصي كميته يا دانشگاه سوي از پيشنهادي برنامه درصورتيكه اين بر عالوه

١انساني علوم تحول شوراي سوي از بايست مي ابتدا گيرد قرار تحولي هاي زمره رشته
 

                                                                                                                        
علوم انساني و به منظور طراحي، سازماندهي، برنامه ريزي، مديريت با هدف ايجاد تحول پايدار در  ١

نامه  آيين ١٨و هدايت تحول علوم انساني در دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي، به استناد ماده 
تحول و ارتقاي علوم انساني، تحت نظارت  داخلي شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي تخصصي

  شد. تاسيس  ١٣٨٨در سال  گيشوراي عالي انقالب فرهن
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 عالي آموزش گسترش و ريزي برنامه عالي شوراي در سپس و رار گيردق تأييد مورد

   و سپس به دانشگاه ها ابالغ شود . بررسي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : فرآيند تدوين رشته جديد دانشگاهي در ايران٤شكل 
  )١٣٩٢لو ( خادمي كلهمنبع: محمودي و 

  

  

ها و  به دانشگاه ريزي درسي نامه واگذاري اختيارات برنامه آيين"در ماده ششم 
در وزارت علوم و تحقيقات و  ١٥/١٢/١٣٩٥مورخ  "هاي آموزش عالي موسسه

به منظور هاي جديد دانشگاهي  فناوري مراحل و شرايط تدوين و بازنگري رشته
به تفصيل  ،يردولتيو غ يدولت يها دانشگاه اراتيسطح اخت شيو افزا ييزدا تمركز

  بيان شده است.
  :هاي درسي جديد راحل تدوين برنامهم
 :يهي ايجاد برنامه درسي جديد شاملتهيه گزارش توج - ١ 

  عنوان، ضرورت و اهميت، نيازسنجي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، پيش
متولي اجراي بيني وضعيت شغلي دانش آموختگان دانشكده گروه آموزشي 

 رشته مطالعه تطبيقي با رشته هاي همنام و يا موجود در دانشگاه هاي معتبر
  ؛دنيا، مشخص كردن تشابه و تفاوت با رشته هاي مرتبط توسط دانشگاه

  ؛ارسال گزارش توجيهي به دبيرخانه جهت طرح و تصويب در شوراي عالي - ٢ 

تصويب اهداف و 
ها در شوراي سرفصل

 گروه

تصويب برنامه 
پيشنهادي در شوراي 

 دانشكده

تصويب در شوراي آموزشي 
دانشگاه يا كميسيون 

 ريزي درسي دانشگاهبرنامه

 پيشنهاد رشته و برنامه درسي 
 هاي تخصصياز سوي كميته

تصويب رشته و برنامه درسي 
 تصويب در گروه مربوطه در كميته تخصصي

صدور مجوز اصولي (در 
 مواردي مجوز قطعي)

صدور مجوز قطعي 
 شوراي گسترش

اعزام هيأت جهت بازديد از 
امكانات دانشگاه توسط مركز 

وزارت علوم نظارت و ارزيابي 
 يا بررسي تخصصي امكانات

تهيه گزارش بازديد 
 يا بررسي تخصصي

تصويب طرح دوره و 
ها در شوراي عالي سرفصل

ريزيبرنامه  

هاي تحوليهاي درسي رشتهبرنامه شوراي تحول علوم انساني  
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تدوين برنامه درسي توسط گروه آموزشي مربوطه و تصويب نهائي در شوراي  - ٣ 
  ؛دانشگاه

ارسال يك نسخه از برنامه مصوب به دبيرخانه، براي انعكاس عمومي و حسب  -٤
  مورد ابالغ به ساير مؤسسات.

هر  يو اجرا يانداز راه "نامه مذكور قيد شده است كه  همچنين در ماده هشتم آيين
منوط به كسب مجوز از  ،يليدر هر رشته مقطع تحص ديجد يدرس يها رنامهاز ب كي

شوراي گسترش نقش محوري در اين فرآيند  "است. يگسترش آموزش عال يشورا
 يدرباره خطوط اصل يريگ ميمرجع تصم يگسترش آموزش عال يشوراكند.  ايفا مي

آنچه  شود. يدر سطح كشور محسوب م يتوسعه و گسترش آموزش عال يها استيس
شود، دبيرخانه  ريزي آموزش عالي خوانده مي در حال حاضر دفتر گسترش و برنامه

گيري براي ايجاد،  شوراي گسترش آموزش عالي است كه باالترين مرجع تصميم
ها و  هاي آموزشي، دانشكده هاي تحصيلي، گروه ها و دوره ادغام و انحالل رشته

نوع مركز آموزش عالي و همچنين تهيه و هاي دولتي و غيردولتي يا هر  دانشگاه
هاي آموزشي  نامه ها و مقررات و آئين هاي آموزشي دانشگاه تدوين و تصويب برنامه

نامه مهمترين اهداف از  در همين آيين). ١٣٩٧است (دفتر گسترش آموزش عالي، 
  ابالغ آن به شرح زير است:

 ؛يدرس برنامه نيو تدو يبازنگر نديدر فرا انيدانشگاه ياستفاده از توانمند )١

 جامعه؛ يو آت يفعل يازهايبا ن يدرس يها انطباق برنامه )٢

 در موسسه؛ يدرس يزير كردن برنامه نهيكمك به نهاد  )٣

 ؛يبا توجه به تحوالت دانش بشر يدرس يها روزآمد شدن برنامه  )٤

 خاص موسسه يها ييبا امكانات و توانا يدرس يها مهبرنا شتريتناسب ب )٥
 آموزش عالي. 

با وجود تمام تمهيدات انديشيده شده و حركت رو به جلو و مبتني بر عدم 
تمركزگرايي در روند كلي آموزش عالي و به ويژه در حوزه تدوين، طراحي و 

اين هاي ايران در  دانشگاههاي درسي جديد دانشگاهي، اما كماكان  بازنگري برنامه
ا كه در شكل ه ين چالشهاي جدي و متعددي رو به رو هستند. ا زمينه با چالش
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ابل تجميع شدن قدر پنج مقوله كلي  نيز به روشني قابل درك است ٥شماره 
  ). ١٣٩٥هستند (قضاوي و همكاران، 

  

  
 رانيدر ا يدانشگاه ديجد يها رشته نيتدو يها : چالش٥شكل 

  )١٣٩٥منبع: قضاوي و همكاران (
  

هاي بنيادي و كاركردي،  چالشتوان گفت مفهوم و مقوله  مياين مقوالت با توجه به 
ها و مباحث فوق را پوشش  تواند كليه مقوله اي مفهومي است كه مي مقوله هسته

ي جديد دانشگاهي به  ها داشته باشد. بنابراين تدوين رشتهداده و جنبه تحليلي نيز 
تواند بر  عنوان يك فرآيند مؤثر در رشد و توسعه كمي و كيفي آموزش عالي مي

ي جامعه تاثيرگذار باشد. از آنجا كه اين فرآيند در مراحل مختلف ها ساير بخش
دانشگاه و وزارتخانه تحت تأثير دو دسته معيارهاي بنيادي و  گروه، دانشكده،

اند، لذا  ها محسوب شده ساز رشته ار دارد كه به عنوان شرايط زمينهكاركردي قر
دسته عوامل در هر دو  نتايج پژوهش نشان داد وجود هر نوع موانع و ضعف در اين

د و تعامالت ل در اين فرآينشرايطي گردد كه خلساز  تواند زمينه يك از مراحل مي
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ختاري، اي، سا اي، بين رشته حرفه -علميهاي  موجود در آن و نهايتا ظهور چالش
هاي بنيادي  ن وضعيت حضور چالشمديريتي و مالي را موجب شود. پيامد عمده اي

  . اي در فرآيند تدوين رشته است مقوله هستهو كاركردي به مثابه 
  هاي كشور هاي جديد تدوين شده در دانشگاه برخي از رشته

هاي جديد تدوين شده در برخي از  هاي موردي از رشته در اين قسمت نمونه
ها  هاي كشور مورد بررسي قرار گرفته است. قبل از معرفي اين نمونه رشته دانشگاه

ريزي آموزشي در  هاي كه شوراي عالي برنامه رها و شاخصالزم است كه ابتدا معيا
به تصويب رسانده است را مرور كنيم. بر اساس  ١٣٩٤جلسه اين شورا در سال 

هاي درسي  مصوبه مورد اشاره رعايت معيارهاي زير در تدوين و بازنگري برنامه
  ضروري است:

o هاي كالن كشور؛ انطباق با ارزشها، اهداف و سياست  
o  اي؛ نياز ملي و منطقهپاسخ به  
o االمكان گنجاندن واحدهاي درسي كارآفريني، توجه به اشتغال و  حتي

  هاي كانوني؛ شايستگي
o ها و تحوالت علمي؛ مندي از آخرين يافته بهره  
o هاي علمي در تدوين و بازنگري  ها و يا انجمن مشاركت دادن ساير موسسه

  هاي درسي؛ برنامه
o هاي داخلي و  درسي مشابه در موسسه امهمقايسه برنامه پيشنهادي با برن

  خارجي؛
o ر؛معرفي منابع درسي به روز و متغي  

 يزير كل دفتر برنامه ريبر عهده مد زين اين موارد ينظارت بر حسن اجرا تيمسئول
  است. يآموزش يزير برنامه يعال يشورا

دانشگاه تهران: رشته مطالعات زنان با گرايش حقوق زن در اسالم مقطع 
  دكتري

هاي اخير تدوين در دانشگاه تهران تدوين شده  هاي نوپايي كه در سال يكي از رشته
رشته مطالعات زنان در مقطع در دوره دكتري است. » رشته مطالعات زنان«است 
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اي است كه با صبغه  دكتري با گرايش حقوق زن در اسالم، گرايشي ميان رشته
وق مدني، حقوق جزا حقوق فلسفه حقوق بنا نهاده شده، شامل دروس فقهي، حق
باشد. و نتايج آن را در زمينه  بين الملل، حقوق عمومي مربوط به زن و خانواده مي

اهداف اين گرايش به اين شرح مي  .دهد آموزشي و پژوهشي مورد استفاده قرار مي
نظريه پردازي و توليد راهبردهاي دانش بنيان در حوزه حقوق زن و  - ١باشد 

جامع به حقوق زن در اسالم و مهندسي آن با تكيه بر مباني و نگاه  -٢خانواده 
توسعه و بومي سازي مسائل زنان با تكيه بر  -٣اصول حاكم بر قانونگذاري اسالمي 

بسترسازي مناسب  - ٤هاي علمي  هاي اسالمي از طريق روش اصول اخالقي و ارزش
تربيت اساتيد  -٥براي رشد تفكر علمي، اسالمي جامعه نسبت به مسائل حقوق زن 

بازشناسي و تحليل دقيق  -  ٦و  ها جهت تامين كادر آموزشي و پژوهشي دانشگاه
  . هاي دفاع از حقوق زن مكاتب و جريان

هاي مختلف به ويژه در حوزه  با توجه به رويكردها و تحوالت امروز جهان در حوزه
هاي  عرصهحقوق زنان و جايگاه آنان در جوامع مختلف، پررنگ شدن نقش آنها در 

مند كه در  هاي نظام مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي و لزوم مقابله با تبعيض
بسياري از جوامع عليه زنان در جريان است، لزوم توجه به مسائل زنان در ايران نيز 

ايي برخوردار است. كامال مبرهن است كه ايجاد يك رشته جديد  از اهميت ويژه
مقطع دكتري يك ايده و اقدام صحيح بشمار دانشگاهي با موضوعيت زنان در 

هاي بسياري باالي  ها و ظرفيت رود و جاي شك نيست كه جامعه ايران پتانسيل مي
در اين زمينه براي توسعه و پيشبرد اينگونه مقوالت دارد. در عين حال، ماهيت 
اسالمي جامعه و نقش و جايگاه خاصي كه براي زن در تعاليم اسالمي تعريف شده 

كند. با وجود اينها  ها را دو چندان مي ضرورت تدريس و تدوين اين قبيل رشته است
شود اولين موردي كه نمود  ها و مواد آموزشي اين رشته نگاه مي وقتي به سرفصل

كند شيوه تمركزگرايانه شديد آن در حوزه مطالعات زنان در چارچوب  پيدا مي
ور چنداني براي بروز و تبلور مفاهيم اسالمي و ديني است. امري كه ميدان مان

هاي غيراسالمي و همچنين اهداف  مسائل مربوط به زنان در ساير مكاتب و آيين
  هزاره سوم باقي نگذاشته است. 
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  دانشگاه تبريز: رشته مكا ترونيك مقطع كارشناسي ارشد
از لغت   "ترونيك "از لغت مكانيزم و  "مكا"لغت مكاترونيك كه تركيبي از كلمات

ميالدي توسط مهندس ژاپني به نام  ١٩٦٩الكترونيك مي باشد. اولين بار در سال 
 ١٩٨٣به كار گرفته شد. رشته تحصيلي مكاترونيك براي اولين بار در سال  ١ياسكاوا

در ژاپن براي پاسخگويي به صنايع روز دنيا ارائه شده است. اين رشته تحصيلي 
پذير است كه حاصل  ند منظوره و انعطافاي از يك سري فناوريهاي چ مجموعه

تلفيق مهندسي مكانيك، مهندسي كامپيوتر(نرم افزار و سخت افزار)، مهندسي 
رشته تحصيلي مكاترونيك جهت طراحي و  .باشد الكترونيك و مهندسي كنترل مي

هاي هوشمند و خودكار، توليد اتوماتيك هوشمند (خط توليد  بكارگيري ربات
 .آالت هوشمند ارائه شده است چنين طراحي و نگهداري ماشينپذير) و هم انعطاف

هاي مختلف  هدف از ايجاد اين رشته تربيت متخصصاني است كه بتوانند در زمينه
اي و مهندسي هوشمند اعم از صنعت، پزشكي، هوا فضا، صنايع  علوم بين رشته

ها و  ختهخدماتي، مطابق با نياز روز از آمو -دفاعي و حتي سيستم هاي امنيتي 
   .هاي منحصر به فرد خود به نحو احسن استفاده و همكاري نمايند توانائي

در آينده نه چندان دور بلكه در دهه آينده، تجارت محصوالت هوشمند با 
پذيري مورد نياز، همراه با عملكرد و كيفيت باال براي ارتقاء صنايع مختلف  انعطاف

هد بود. از جمله محصوالت هوشمند در صحنه اقتصاد جهان بسيار با اهميت خوا
هاي پيشرفته  راننده نام برد كه در آنها از سيستم توان از خودروهاي مدرن خود مي

شود و يا اينكه سيستم تعليق خودرو  مكاترونيكي براي هدايت خودرو استفاده مي
تواند به صورت فعال از طريق كامپيوتر كنترل شود و در هر مورد با تشخيص  مي

جاده و محيط خارج از خودرو سيستم تعليق عملكرد همزمان و بهينه را شرايط 
، داشته باشد. از طرف ديگر، در صنايع امروزي با توجه به پيشرفت تكنولوژي

هاي كنترل كيفيت،  ضرورت رعايت قيود تكنولوژيكي از قبيل دارا بودن گواهينامه
صوالت جديد حياتي و نقش متخصصين مكاترونيك براي دوام و رقابت در بازار مح

باشد. به عنوان مثال نقش مهندسين مكاترونيك در صنعت، با توجه به  ضروري مي

                                                                                                                        
1 Yaskawa 
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اي است كه با متخصصين  چند گونگي تخصص آنها، همانند شبكه تصميم گيرنده
هاي مختلف در ارتباط مستقيم بوده و با توجه به تجهيزات، ماشين  ديگر در زمينه

چند گونگي محصوالت در هر مقطع زماني)  ر قسمتو عملكرد هها  هآالت، حساس
تصميم نهايي و بهينه را جهت باال بردن كيفيت محصوالت به هر قسمت ارائه 

نمايند بنابراين با استفاده از رشته مهندسي مكاترونيك هم در محصوالت يك  مي
گردد و هم  پذيري و هوشمندي ايجاد مي كارخانه و ماشين آالت آن قابليت انعطاف

پذير و هوشمند  با نظارت مهندسين مكاترونيك، خط توليد به خط توليدي انعطاف
  ). ١٣٩٦(شوراي دانشگاه تبريز،  يابد ارتقاء مي

هاي  هاي نوين در زمينه هيچ شكي نيست فناوري و سرعت شتابان توسعه فناوري
هاي درسي جديد  مختلف ضرورت انديشيدن تمهيدات الزم از جمله تدوين برنامه

كند، اما نبايد  هاي زماني چند ساله را ايجاب مي اين زمينه و بازنگري آنها در بازه در
ها به ويژه حوزه  از نظر دور داشت كه پيش شرط توسعه و پيشرفت در تمام حوزه

فناوري داشتن تعامالت گسترده و مطلوب با كشورهاي توسعه يافته و پيشرو در اين 
  رسد.  تحقق آن كمي سخت به نظر ميهاست امري كه در حال حاضر  زمينه

  ، مقاطع كارشناسي ارشد و دكتريرشته مديريت رسانهدانشگاه تهران: 
برنامه درسي جديد رشته مديريت رسانه از سوي شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي 

ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور كه  وزارت علوم براي همه دانشگاه
 كنند، براي اجرا علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت ميطبق مقررات مصوب وزارت 

برنامه جديد رشته مديريت رسانه كه در دو مقطع كارشناسي ارشد و  .ابالغ شد
هاي درسي رشته  گيري از مطالعه و بررسي برنامه دكتري تدوين شده با بهره

دانشگاه در دنيا كه اين رشته در آن وجود دارد، شكل  ٨٠مديريت رسانه در بيش از 
در تدوين برنامه درسي مذكور تالش بر اين بوده است كه به روزترين و  .گرفته است

التحصيالن  ترين دروس مورد نياز رشته مديريت رسانه گنجانده شود تا فارغ جامع
انه، رس هاي مختلف مديريت استراتژيك حوزهاين رشته با كسب تخصص در 

هاي  هاي صنايع خالق، اقتصاد رسانه، مديريت رسانه مديريت منابع انساني سازمان
  .  اجتماعي، مديريت خبر و ... بتوانند در حوزه مديريت رسانه فعاليت كنند
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هاي رشته مديريت است كه با مديريت بازرگاني  مديريت رسانه از زير مجموعه
هاي مديريت و بازرگاني اجرا  در دانشكده بيشترين قرابت و نزديكي را دارد و عمدتا

هاي موفقي را  شود. هدف از اين رشته تربيت مديراني است كه قادر باشند سازمان مي
در صنعت رسانه، شامل انواع گوناگون آن، تأسيس كرده و اداره كنند. در تعريف، 

هيمي اي است و با مفا مديريت رسانه عبارت از مديريت اقتصادي يك سازمان رسانه
همچون مدل كسب و كار، استراتژيهاي رقابتي، مديريت نيروهاي خالق، مديريت 
تبليغات، مديريت بازاريابي، مديريت توليد و توزيع و عرضه، مديريت منابع و زنجيره 

سپهر مديريت رسانه بسيار گسترده شده  .ارزش، مديريت مخاطب و .. سر و كار دارد
رهنگي و جنگ نرم تا كسب و كار و كارآفريني را است و از مفاهيمي همچون تهاجم ف

هاي مديريت و  گيرد. نظر به اينكه اين رشته جهت تدريس در دانشكده در بر مي
هاي فناوري  گيري عمده آن به سوي اشتغال بازرگاني تدوين شده است، لذا جهت

اي، توليد محتواهاي خالق فرهنگي و ايجاد سازمانهاي موفق  كارآفريني رسانه
تواند به توسعه بازارهاي نوين در كشور بينجامد،  اي است. موفقيت اين رشته مي رسانه

اي كند، اشتغال وسيعي  گوشه بازارهاي جديد را تبديل به فضاهاي كارآفريني رسانه
هاي رقابتي در صنعت رسانه  در سطح هنرمندان و افراد خالق ايجاد كند، شركت 

 ). ١٣٩٦(دانشگاه تهران،  مشاركت كند ايجاد كند و در توسعه اقتصاد ملي

  
  هاي تحصيلي هاي جديد دانشگاهي در گروه تدوين و بازنگري رشته

هاي  رشته و بازنگري هاي برتر دنيا به طور مداوم و مستمر در حال ارزيابي دانشگاه
اين  .سازي آنها با شرايط و نيازهاي جامعه هستند مورد ارائه خود و متناسب

ساله شرايط بازار كار، نيازهاي علمي و فني مرتبط با مشاغل مورد ها هر  دانشگاه
هاي خود در رابطه با نياز مشاغل را مدنظر قرار  نياز بازار كار و محتوي رشته

در  .كنند با آموزش متمركز، دانشجويان را متخصص بار بياورند دهند و تالش مي مي
هايي  بازار كار رشته نيازهايعه و ها تالش دارند با توجه به شرايط جام واقع دانشگاه

را ارائه كنند كه در قدم اول دانشجو در رشته خود صاحب نظر شده و با استفاده از 
مطالعات خود قدرت تجزيه و تحليل مسائل مختلف را دارا باشد و در گام بعدي 
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در ايران و نظام آموزش عالي  .باالترين كارايي را در شغل آينده خود داشته باشد
هاي دانشگاهي، بر خالف ساير كشورهاي  ور، فرايند تدوين و بازنگري رشتهكش

ها و  تالش دارند تا با توجه به دادهبي ندارد. در اين قسمت نگارنده جهان، روند مطلو
هاي جديد تدوين، بازنگري  آمارهاي در دسترس به تفصيل به بررسي وضعيت رشته

ها و مقاطع مختلف تحصيلي آموزش عالي پرداخته و  و منسوخ شده در رشته
  هاي مختلف آنها را مورد ارزيابي قرار دهند.  جنبه

  

  حصيليهاي ت در گروه هاي جديد تدوين شده رشته
هاي جديد دانشگاهي  تر نيز اشاره شد روند تدوين و ايجاد رشته همانطور كه پيش
رو است و در مقايسه با ساير كشورهاي توسعه  به هاي متعددي رو در ايران با چالش

هاي زيادي است. در اين بخش ابتدا به بررسي وضعيت  يافته داراي كم و كاستي
هاي مختلف تحصيلي با  ه دانشگاهي در گروههاي جديد و بازنگري شد تدوين رشته

 ١٣٩٦تا سال  ١٣٩٣سال )از HESسامانه (از  استناد به اخرين آمارهاي در دسترس
  پرداخته خواهد شد و روندهاي آن مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. 

  گروه علوم انساني
ورد هاي تحصيلي است كه حساسيت زيادي در م گروه علوم انساني از جمله حوزه
اين حساسيت در مورد  اي و شناختي وجود دارد. هآن به واسطه طرح مباحث انديش

تا حدود  هاي تحصيلي آن نيز گروه علوم انساني در روند بازنگري و تدوين رشته
هاي  روند تدوين و بازنگري رشتهبر اساس بررسي  زيادي متبلور شده است. 

ها مربوط به بازه  (داده دهد كه داده ها نشان ميتحصيلي در گروه علوم انساني 
هاي جديد تقريبا محدود و  است) روند تدوين رشته ١٣٩٦تا  ١٣٩٣زماني سال 

هاي تحصيلي ديگر از جمله فني و  روند بازنگري نيز به نسبت برخي از گروه
  ).١(نمودار شماره مهندسي پويايي الزم را ندارد

تدوين شده بسيار بيشتر  هاي تهشده به نسبت تعداد رش هاي بازنگري تعداد رشته 
رو  به است و در عين حال روندهاي مذكور با نوسانات شديد در طي اين چند سال رو

درسي يك بررسي  هاي بازنگري برنامهكه  الزم است اشاره شودبوده است. 
هاي درسي دوره كارشناسي و  هر يك از برنامهدر آكادميك و علمي نقادانه 
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سازي نتايج يادگيري هر كدام از آن  به منظور بهينهكارشناسي ارشد است كه 
فرآيند بازنگري برنامه درسي ). Calgary University, 2013شود ( ها انجام مي برنامه

ها اهداف يادگيري  اساسا يك فعاليت خودآموزي و ارزيابي است كه در آن دانشكده
فرآيند به بررسي  كنند. مشخصا، اين دانشجويان و راه رسيدن به آنها را مشخص مي

پردازد. اين فرآيند شامل  ساختار برنامه درسي دانشكده يا واحد برنامه درسي مي
ها /  يك بعد بيروني و عنصر تطبيقي است كه اين امر مستلزم آن است كه دانشكده

هاي مطرح از سوي مشاوران و صاحبنظران بيروني،  واحدهاي درسي چشم انداز
هاي درسي در موسسات ديگر و روندهاي ملي را به دقت ها / واحد مطالعه دانشكده

. يك برنامه بازنگري موفق )College of Wooster, 2013مورد توجه قرار دهند (
ايي است كه در بردارنده شواهد مستقيم و غيرمستقيم ارزيابي مبتني بر نتايج   برنامه

اهداف و يادگيري دانشجويان است كه در آن نتايج حاصل شده مستقيما به 
هاي  هاي برنامه گره خورده است. در اينجا شواهد مستقيم شامل روش ماموريت

هايشان نياز  گردآوري اطالعات است كه دانشجويان براي نشان دادن دانش و مهارت
دارند و شواهد غيرمستقيم شامل گردآوري اطالعاتي است كه در آنها از دانشجويان، 

تامل آنها در مورد فرآيند يادگيري دانشجويان آموختگان و سايرين در مورد  دانش
هاي  درسي بايد گزارش  ها و واحدهاي برنامه شود. بنابراين، دانشكده پرسش مي

هاي حاصل از آن به عنوان سندي دال بر يادگيري دانشجويان  ارزيابي را با داده
اني در زمينه ها براي اطالع رس هايي از نحوه استفاده از اين داده تلفيق كنند و نمونه

هاي حاصل شده فرآيند يادگيري  تصميم گيري در مورد برنامه با توجه به پيشرفت
  دانشجويان، تدريس يا برنامه درسي دانشكده ارائه كنند.
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يها در مقاطع مختلف گروه علوم انسان رشته نيو تدو ي: بازنگر١نمودار   

  

بوط به مقاطع تحصيلي همچنين، بيشترين آمار مربوط به بازنگري و تدوين مر
كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي است و در مقاطع كارشناسي كه بازخورد 

تري براي  تر باشد و دستاوردهاي ژرف تر و عميق تواند گسترده اينگونه اقدامات مي
بسيار محدود بوده است. همانطور كه در نمودار  ، دانشجويان به همراه داشته باشد

هاي  هاي تحصيلي در سال مشخص است روند بازنگري و تدوين رشته ٢شماره 
  .نسبتا جهش قابل توجهي داشته است ١٣٩٥و  ١٣٩٤

١٣٩٣ – ١٣٩٦ يدر بازه زمان يها در علوم انسان رشته نيو تدو ي: روند بازنگر٢نمودار   
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هاي جديد در گروه علوم  نكته قابل توجه در مورد روند بازنگري و تدوين رشته
هاي متوليان امر در خصوص اهميت و تاثيرهاي شناختي و فكري  اني دغدغهانس

است كه اين علوم براي دانشجويان به همراه دارند. براي نمونه، در اهميت انجام 
 ١٣٨٨دنياي اقتصاد، در اللهي  آيتدر گروه علوم انساني  ها و تدوين رشته بازنگري

اي خود را در  كند شرايط بومي و منطقه هر كشوري سعي مي"اظهار مي دارد كه :
تدوين دروس مورد توجه جدي قرار دهد، در حالي كه در كشور ما بسياري از 

كه يكي رسد  به نظر مياند  هاي دروس اين اقتضا را ناديده گرفته عناوين و سرفصل
هاي  كه دغدغهتدوين و بازنگري در حوزه علوم انساني بيشتر از آن دراصلي  از علل

البته نبايد از نظر دور سياسي و جناحي است.  هاي دغدغهعلمي و پژوهشي باشد 
اي و مباحث فرهنگي  هاي بومي و منطقه داشت كه لزوم توجه به شرايط و چارچوب

از اهميت قابل توجهي برخوردار هستن اما نبايد فرايند بازنگري و و اسالمي نيز 
بنابراين، ها محدود كرد.  ي را تنها به همين حوزههاي جديد دانشگاه تدوين رشته

نيز مشخص  ١شماره تدوين و بازنگري در حوزه علوم انساني همانطور كه در نمودار 
است در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته بوده و كمترين بازنگري و تدوين نيز 

  مربوط به مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته بوده است. 
  

  گروه علوم اجتماعي
هاي جديد  ، فرايند بازنگري و تدوين رشته)٣(نمودار شماره  در گروه علوم اجتماعي

دانشگاهي تقريبا بر خالف گروه علوم انساني يك روند پيوسته و رو به جلوي را 
تجربه كرده است. هر چند به مانند گروه علوم انساني در اين اينجا نيز روند بازنگري 

بر  اما،ها بيشتر در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد بوده است  و تدوين رشته
هاي جديد مستمر و افزايشي  و تدوين رشتهخالف گروه علوم انساني روند بازنگري 

  بوده است.
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يها در مقاطع مختلف گروه علوم اجتماع رشته نيو تدو ي: بازنگر٣نمودار   

  

تقريبا صفر بود كه با گذشت زمان  ١٣٩٣ها در سال  روند بازنگري و تدوين رشته
و اوايل  ١٣٩٥هاي تحصيلي تقويت شد و در سال  ايجاد تغيير و بازنگري در رشته

البته به مانند گروه علوم ). ٤رشد قابل توجهي داشته است (نمودار شماره  ١٣٩٦
ها و مسائل خاص  وم اجتماعي نيز چالشانساني، روند بازنگري و تدوين در گروه عل

  خود را دارد. 
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شناسي ايران در اعتراض به روند بازنگري و تدوين  براي نمونه، انجمن جامعه
كلي انجمن جامعه به طور «اعالم كرد كه  ١٣٩٥هاي دانشگاهي در سال  رشته

شناسي ايران فرايند، روش و نتايج اين بازنگري را براي علوم اجتماعي ايران مثبت 
ارزيابي نمي كند و بر اين باور است كه عملي شدن اين تصميم ها به جهت پشتوانه 
ضعيف كارشناسي و علمي آن و عدم مقبوليت فرايند و ساز و كار انجام اين بازنگري 

دانشگاهي منجر به نتايج نامطلوبي در كيفيت آموزش اين رشته و  نزد اجتماع علمي
تضعيف جايگاه وسرمايه اجتماعي شوراي عالي انقالب فرهنگي، وزارت علوم و دست 
اندركاران اين برنامه در ميان اعضاي هيات علمي، دانشجويان و دانش آموختگان 

ستفاده از كارشناسان اين انجمن به عدم بكارگيري و ا ».علوم اجتماعي خواهد شد
  هاي جديد معترض است.  آن در روند بازنگري و تدوين رشته
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  گروه علوم پايه
يافته، علومي مانند فيزيك، شيمي، رياضي و زيست و  در غالب كشورهاي توسعه

ديگر علوم بنيادين، از جايگاه و اهميت بااليي برخوردارند و همانطور كه از نام آنها 
هاي  شود. در سال پايه و بنيان توسعه و پيشرفت از آنها ياد ميپيداست، به عنوان 

بنيان و تأكيد بر لزوم حصول فناوري،  شدن تفكر دانش  با نهادينه ايراناخير در 
ي فني و مهندسي ها دانشگاهي، جايگاه رشته ز علومافزوده و صرفة اقتصادي ا ارزش
اما اين به تنهايي به معناي پويايي و توسعه نظري و عملي در . شده است  تثبيت

علوم پايه نيست. به منظور ايجاد نوآوري، پويايي، و ساماندهي هر چه بهتر 
هاي درسي  هاي مختلف گروه علوم پايه لزوم بازنگري، تدوين و توسعه برنامه رشته

تا  ١٣٩٣اي ه بر اساس داده استخراج شده در فاصله سالكامال ضروري است. 
كه در است ،  بازنگري و تدوين قرار گرفته عنوان رشته مورد ١٥٢در مجموع  ١٣٩٦

مورد نيز مربوط به  ١٢٨مورد مربوط به تدوين برنامه درسي جديد و  ٢٤اين بين 
 نمودارهاي درسي گروه علوم پايه بوده است. همانطور كه در  بازنگري در برنامه

رد بازنگري در مقطع كارشناسي ارشد و مشخص است بيشترين مو ٥شماره 
  بيشترين مورد تدوين در مقطع دكتري تخصصي بوده است. 

  

 
هيها در مقاطع مختلف گروه علوم پا رشته نيو تدو ي: بازنگر٥نمودار   
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هاي جديد دانشگاهي در گروه علوم پايه مربوط  بيشينه روند بازنگري و تدوين رشته
هاي جديد سهم  است كه باز هم در حوزه بازنگري بوده و تدوين رشته ٩٥به سال 

  چنداني به نسبت نداشته است. 
  گروه فني و مهندسي

و  تدويندر حوزه  ١٣٩٧تا  ١٣٩٢هاي  در گروه فني و مهندسي در بازه زماني سال
هاي نسبتا خوبي در  جديد دانشگاهي در اين گروه تحصيلي گامهاي  رشته بازنگري

، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ناپيوسته و پيوسته) طع كارشناسياهر مق
هاي تحصيلي ديگر  در اين گروه تحصيلي نيز به مانند گروهبرداشته شده است. 

وط به مقطع كارشناسي ارشد است. مورد مرب ٣٧بيشترين تعداد تدوين رشته با 
تنها در  و تقريبا يكنواخت بوده ١٣٩٧تا  ١٣٩٢هاي جديد از سال  روند تدوين رشته

چند جهش آني در تعداد  ١٣٩٦و ارديبهشت  ١٣٩٥، اسفند ١٣٩٤هاي خرداد  ماه
  .  )٧و  ٦(نمودار شماره  هاي جديد تحصيلي روي داده است تدوين رشته

  

 
يو مهندس يها در مقاطع مختلف گروه فن رشته نيو تدو يبازنگر: ٦نمودار شماره   

  
رشته جديد دانشگاهي در گروه فني  ٦٩ساله حدود  ٥ زماني در مجموع در اين بازه

است كه به نسبت گرفته  رشته نيز مورد بازنگري قرار  ١٣٩و  و مهندسي تدوين
  هاي تحصيلي قابل توجه است.  ساير گروه
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  سيو مهند يها در مقاطع مختلف گروه فن رشته يبازنگر: ٧نمودار   

  گروه كشاورزي
روند بازنگري در گروه كشاورزي تا حدودي بر خالف روند كلي بازنگري و تدوين در 
گروه فني و مهندسي است. در گروه كشاورزي به جزء يك مورد در حوزه تدوين 

هاي درسي  زنگري برنامههاي جديد دانشگاهي، تمام موارد موجود در حوزه با رشته
  ). ٨بوده است (نمودار شماره 

 
يها در مقاطع مختلف گروه كشاورز رشته نيو تدو ي: بازنگر٨نمودار   

  

0

20

40

60

80

100

120

140

دكتري 
تخصصي

كارشناسي 
ارشد 

ناپيوسته

كارشناسي 
پيوسته

كارشناسي 
ناپيوسته

تعداد  46 129 37 1

تعداد بازنگري  20 90 29 0

داد
تع

0

10

20

30

40

50

60

70

دكتري تخصصي كارشناسي ارشد 
ناپيوسته

كارشناسي 
پيوسته

بازنگري 60 69 14

تدوين 1

داد
تع



  هاي برتر دنيا و ... اي در دانشگاه هاي جديد درسي و رشته شناسايي حوزه  ٥٦

هاي  هاي در دسترس مربوطه تنها مربوط به سال به لحاظ بازه زماني نيز داده
هاي  % بازنگري٩٠در همين بازه سه ساله، بيش از است.  ١٣٩٥و  ١٣٩٤، ١٣٩٣

مورد  ٩و  ١٣٩٣مورد تدوين رشته در سال  ١بوده و تنها  ١٣٩٤انجام شده در سال 
  انجام شده است.  ١٣٩٥بازنگري در سال 

  گروه هنر و معماري
هاي جديد  در گروه هنر و معماري در ارتباط با موضوع بازنگري و تدوين رشته

هاي جديد تدوين  شود تعداد كم رشته كه در نگاه اول متبلور ميدانشگاهي آنچه 
هاي تحصيلي تناسب ميان  شده و بازنگري شده است. هر چند به نسبت ساير گروه

 ٢٣هاي بازنگري و تدوين شده در گروه هنر و معماري تا حدودي بهتر است ( رشته
طه تا حدود زيادي رايندهاي مربورشته تدوين شده) اما ف ١١رشته بازنگري شده و 

. البته شايد علت اين امر را بتوان )٩(نمودار شماره  بر بوده است كُند و روندها زمان
 ،رئيس كار گروه هنر و معماري شوراي تحول علوم انساني ،سرسنگيدر سخنان 

 به توجه معماري و هنر هاي رشته تصويب و بازنگريالزمه " دريافت كه گفت:
 اگر زيرا است شده جلوگيري زمينه اين در شتاب ازدر نتيجه  و است كيفيت

ها با  ه دانشگاهآيند در باشند نداشته را كيفي الزم استانداردهاي مصوب هاي رشته
  ). ١٣٩٤(سرسنگي،  ".مشكالتي مواجه خواهند شد

  

 
  يها در مقاطع مختلف گروه هنر و معمار رشته نيو تدو ي: بازنگر٩نمودار 
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نامه دروس دوره كارشناسي مهندسي معماري از  كه ابالغ آيينبا توجه به اين امر 
گردد و بعد از  باز مي ١٣٧٧ريزي وزارت علوم به سال  سوي شوراي عالي برنامه

(شوراي  مورد ارزيابي و بازبيني قرار گرفت ١٣٩٥سال دوباره در سال  ١٨گذشت 
اي جديد ه ، لزوم بازنگري و تدوين رشته)١٣٩٥ريزي آموزشي،  عالي برنامه

دانشگاهي با توجه به نيازها و تحوالت بايد مورد اهتمام ويژه باشد كه روند كُند 
عدم اين رويكرد را نشان سال گذشته  ٥هاي درسي در  بازنگري و تدوين برنامه

البته نبايد از نظر دور داشت كه بعد از ابالغ برنامه درسي دوره كارشناسي دهد.  مي
و تدوين به نسبت شتاب گرفته است به طوري كه از  روند بازنگري ١٣٩٥در سال 
، سيزده مورد ١٣٩٧تا سال  ١٣٩٣رشته بازنگري و تدوين شده از سال  ٣٤مجموع 

  انجام شده است.  ١٣٩٦از آنها در سال 
  گروه دامپزشكي

در پي اتخاذ  بايد هاي جديد در گروه دامپزشكي روند بازنگري و تدوين رشته
و تربيت دانشجويان باشد. آنچه كه در حوزه آموزش  بهتر  رويكردهاي تخصصي

 ،هاي مختلف آن كامال عيان است حوزه دامپزشكي و دروس ارائه شده در رشته
تعامل نگرانه و جامع است كه تالش دارد دانشجويان را براي  وجود رويكردهاي كلي

لم آنچه مسبا طيف وسيعي از موضوعات و مسائل در حوزه دامپزشكي آماده كند. 
هاي مختلف مرتبط با حرفه دامپزشكي (از جمله ارائه  است دامپزشكان در عرصه

ور و آبزيان، مسئوليت فني در طي دام، پرورش مراكز مديريت و بهداشتي  خدمات
هاي تشخيص دامپزشكي،  هاي دامي، آزمايشگاه هاي فرآورده ها، كارخانه كشتارگاه

داروهاي دامپزشكي و مواد بيولوژيك و هاي توليد، توزيع، صادرات و واردات  شركت
هاي تشخيص و درمان دام) اشتغال  ها و درمانگاه همچنين مراكز تحقيقاتي، دانشگاه

اما بخاطر نداشتن مهارت كافي و عدم اعتماد به نفس الزم، كه بطور عمده  ،دارند
). ١٣٨٨(رسولي، اند بهره ناشي از سيستم آموزشي نامناسب است، از كارآيي الزم بي

هاي دانشگاهي در گروه دامپزشكي بايد  از اينرو، روند بازنگري و تدوين رشته
ها باشد، امري كه با توجه به روند چهار سال اخير  كننده اين قبيل كاستي تامين

  تحقق آن در حال حاضر دشوار است.
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يها در مقاطع مختلف گروه دامپزشك رشته نيو تدو ي: بازنگر١٠نمودار   

  
نيز كامال روشن است، روند بازنگري و تدوين  ١٠همانطور كه در نمودار شماره 

شود گفت  هاي جديد دانشگاهي در گروه دامپزشگي محدود و تقريبا مي رشته
ها تحصيلي  محدود به مقطع دكتري تخصصي است آن هم در حوزه بازنگري رشته

 كه بايد مورد بازبيني جدي قرار گيرد. 

  
  هاي تحصيلي شده در گروه هاي منسوخ رشته

هاي  هاي جديد تنها يك جنبه از فرايند طرح تحول در رشته بازنگري و تدوين رشته
هاي درسي  ها و برنامه دانشگاهي است و جنبه ديگر آن به كنار گذاشته شدن رشته

ها اهميت  هاي فناوري و ساير حوزه شود كه در نتيجه تحول در حوزه مربوط مي
رشته علوم تربيتي، آموزش  ز دروسي ابرخاند. براي نمونه،  خود را از دست داده

هاي منسوخ در پزشكي و ...كه عمالً كارايي خود را زبان برنامه نويسي قديمي، روش
 ، جزء رشته ها و يا سرفصل هاي منسوخ به حساب مي آيند . واژهانداز دست داده

 يشود كه متناسب با شرايط موجود ديگر كاراي به هر چيزي اطالق مي» منسوخ«
 Longmanرا ندارد يا اينكه تصميم بر آن است كه كنار گذاشته شود ( الزم

Dictionaryدهد كه مواد و  منسوخ شدن زماني روي مي ،). در حوزه برنامه درسي
هاي موجود همخواني ندارد يا اينكه از آنها  هاي درسي و آموزشي با واقعيت برنامه
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هاي درسي جديد تالش در جهت  برنامهرو، در تعريف و تنظيم  از ايندور است. 
ها و نيازهاي جوامع  يتهاي درسي و واقع بيشر بين برنامه ايجاد تطابق هر چه

 حاضر، عصر در عالي آموزش نقش و اهداف ها، رسالت به توجه بامختلف است. 

 مورد بايد ادواري صورت به ضرورتاً آموزشي نظام قلب عنوان به درسي هاي برنامه

 زوال به رو عنوان تحت ييا پديده اينصورت غير در گيرند، قرار بازنگري و اصالح

 قراضه درسي برنامه عنوان تحت آن كه از دهد مي رخ درسي برنامه رفتن

 ارايه شود: نخست مي استخراج معنا دو اصطالح اين شود. از مي ياد  )دورريختني(

 كه درسي هاي برنامه ديگري و خارج رده از و قديمي منسوخ، هاي درسي برنامه

). ١٣٨٩ واجارگاه، فتحي( ندارد وجود جامعه در آنها كاربرد زمينه اما نيستند، قديمي
بر اين باور است )١٣٩٤( سخن ديگر در حوزه برنامه درسي زايد حسيني لرگانيبه 

كه برنامه درسي زايد يعني آنچه كه در حال حاضر در نظام آموزشي ما تدريس مي 
  ). ١٣٩٤(حسيني لرگاني،  برنامه درسي زايد مي گويندرا بشود  تدريس شود و نبايد

هاي درسي تدوين شده در  ايران نيز  الزم است اكثر برنامه نظام آموزش عالي در
يكي از هاي دانشگاهي مورد بازبيني مجدد قرار گيرند.  تمام سطوح و رشته

پديده يادگيري زائد درسي  هاي نامهپيامدهاي عدم بازبيني و به روز كردن مواد و بر
-داده مي است كه به فراگيران يادگيري زائد، به معني آموزشي .را منجر مي شود

خواهد بود (حسيني در محيط كار غيرقابل استفاده  ها شود، ولي بيشتر اين آموزش
ها و  هاي جديد و مطالعه رشته با بازنگري و تدوين رشته). ١٣٩٤لرگاني و همكاران، 

توان  ند ميبازنگري و به روز شدن دار به اند يا نياز درسي كه منسوخ شدههاي  برنامه
شدن د برنامه درسي كمك كرد. با اين حال، روند منسوخ تا حدود زيادي به بهبو

هاي جديد به  وين رشتهها و مواد درسي نيز به مانند فرايند بازنگري و تد برنامه
مشخص است تعداد  ١١رود. همانطور كه در نمودار شماره  كُندي پيش مي

تا به  ١٣٩٣گانه بعد از سال  هاي تحصيلي شش هاي منسوخ شده در گروه رشته
  شود. رشته را شامل مي ٦٧امروز در مجموع 
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تا كنون ١٣٩٣ز سال ا يليمنسوخ شده در شش گروه تحص يها : نمودار تعداد رشته١١نمودار   

  

رشته تحصيلي و گروه  ٢٢هاي در دسترس، گروه علوم اجتماعي با  بر اساس داده
 هاي يب ميزان بيشينه و كمينه رشتهدامپزشكي بدون هيچ رشته منسوخي به ترت

تعداد كلي  ١٢در نمودار شماره . است  خ شده را به خود اختصاص دادهوسمن
هاي درسي تدوين شده، بازنگري شده و منسوخ شده به تفكيك گروه  رشته

  تحصيلي آورده شده است. 

 
١٣٩٣و منسوخ شده از  يبازنگر ن،يتدو يها : تعداد كل رشته١٢نمودار   
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  برنامه درسي و تدوين شناسي بازنگري آسيب
وح مختلف دانشگاهي برنامه درسي در سط و تدوين با وجود اقدام در جهت بازنگري

تفويض نامه  حاكي از عدم موفقيت در اجراي آييني انجام گرفته نتايج پژوهشها
توان به نبود  بوده است. از جمله عوامل عدم موفقيت مي١٣٧٩اختيار در سال 

ريزي  هاي مناسب، عدم رعايت اصول علمي در مراحل مختلف برنامه زيرساخت
ريزي درسي دانشگاهي  منابع مالي، نبود الگو يا راهنماي عمل برنامهدرسي، كمبود 

ها در خصوص بازنگري و تدوين  و نبود فرايند نظارت و ارزيابي از عملكرد دانشگاه
هاي درسي، قرائت حداقلي از برنامه درسي، نبودن انگيزه در اعضاي هيأت  برنامه

هاي ريزي درسي با روح آزمون  هعلمي و عدم سازگاري روح واگذاري اختيارات برنام
نوروززاده و همكاران، (متمركز و مقاومت اعضاي هيأت علمي در برابر تغييرات 

ها و تهديدهاي بازنگري  اشاره نمود. همچنين در نشست تخصصي آسيب )١٣٨٥
مواردي چون عدم وجود ساختار مناسب جهت بازنگري ) ١٣٩٤(برنامه درسي 

هاي متخصص برنامه درسي و عدم توانمندي و برنامه درسي، عدم وجود نيرو
هاي اساسي در زمينه  شايستگي اساتيد در زمينه برنامه درسي به عنوان چالش

 يليتكم التيتحص يآموزش ينمعاون يكي از .بازنگري برنامه درسي مطرح شد
عدم اعتماد وزارت علوم به تهران بر اين باور بود كه ،در ١سطح دانشگاه 

كه روند بازنگري  ؛يك و دو در اين زمينه مزيد بر علت شده است هاي سطح دانشگاه
رو باشد (پنل تدوين و بازنگري  روبه يهاي درسي با موانع متعدد و تدوين برنامه

زي ير برنامه يتخصص تهيمسئول كمدر همين ارتباط ). آذر ماه١٣٩٧، ١برنامه درسي
   ي تاكيد كردند كه:در مورد برنامه درس ١سطح دانشگاه 

ما رشته محور باشد،  يكردهايكه رويادامتا م م،يو تحول هست ريياگر به دنبال تغ"
. شود يحاصل نم يرشته محور كردياست. اشتغال با رو فيضع اريامكان تحول بس

را   يدرس هاي برنامه ٣يو مساله محور ٢يمحور يستگيبر اساس شا سته استيبا

                                                                                                                        
هاي درسي دانشگاهي در ساختمان وزرات علوم، تحقيقات و فناوري و به  اولين پنل تدوين برنامه  ١

  تشكيل شد.  ١٣٩٧اذر  ٢٠مديريت سركار خانم سيده مريم حسيني لرگاني در تاريخ 
2 Competency Base 
3 Problame Base 
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، آن رشته  ايجاد ميكند يياشتغال زا ميكه واقعاً معتقد يي. آن رشته هاميكن نيتدو
دانش حركت كند  يدر مرزها خواهنديكه مه ريو غ يشناس ستيكه مثال ز ييها
  ".ستيمراد بحث من ن يليخ

هايي  بررسي تجربه دانشگاه ،بر موارد فوق الوهع يك چارچوب كلي بايد تعيين شود 
 دهد كه معموال نشان مياند،  هاي درسي اقدام نموده كه در زمينه بازنگري برنامه

گيري برنامه درسي در سطوح مختلف گروه آموزشي، دانشكده و دانشگاه  تصميم
ريزي  شوراي برنامهشامل: در يك دانشگاه سطوح  براي مثال،پذيرد.  صورت مي

كميته  - ريزي درسي دانشكده  شوراي برنامه -درسي بخش يا گروه آموزشي 
ريزي درسي دانشگاه  شوراي برنامه -دانشگاه ريزي درسي  كارشناسي شوراي برنامه

و در دانشگاهي ديگر اركان شامل: گروه آموزشي، دفتر برنامه ريزي درسي، شوراي 
ها اركان تشكيل دهنده  ريزي درسي، شوراي دانشگاه و يكي ديگر از دانشگاه برنامه

فرآيند بازنگري برنامه درسي شامل: اعضاء متخصص در گروه آموزشي، شوراي 
هاي درسي  گزاري برنامه ريزي دانشكده و ستاد سياست تخصصي گروه، شوراي برنامه

هاي چنين ساختارهايي عدم وجود ارتباط منسجم  باشد. از جمله آسيب دانشگاه مي
باشد. لذا وجود  مي )گروه و دانشكده(ريزي درسي و سطوح عملياتي  بين ستاد برنامه

هاي ياد شده ضروري  ها و آسيب چالش ها جهت رفع ساختاري بهينه در دانشگاه
  ). ١٣٩٥(كرمي و وقاري زمهرير،  است
 در درسي برنامه بازنگري و تدوين فرايند دهد كه  مي نشان ها بررسي از حاصل نتايج

 نيمه مهندسي علوم در و مراتبي سلسله ركزممت نيمه صورت به پايه و انساني علوم

 نهادهاي كه معناست بدين مراتبي سلسه متمركز باشد. نيمه مي تعاملي متمركز

 هر و پردازند مي نقش ايفاي به مراتبي سلسله صورت به فرايند اين در گير تصميم

 ارجاع مربوطه نهاد ديگر به بررسي جهت و رسانده انجام به را خود وظيفه نهاد

 و شده شروع آموزشي هاي گروه در برنامه بازنگري يا و تدوين از فرايند دهد. اين مي
 شوراي دانشگاه، درسي و آموزشي ريزي  برنامه شوراي دانشكده، شوراي به ترتيب به

 طرح جهت فناوري و تحقيقات علوم، وزارت عالي آموزش ريزي برنامه دفتر و دانشگاه

 علوم هاي رشته به مربوط درسي هاي برنامه است ذكر به گردد. الزم مي ارائه بررسي و

 اما گردد مي ابالغ انساني علوم تحول شوراي به نهايي تصويب و بررسي جهت انساني
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 تصويب عالي آموزش ريزي برنامه دفتر توسط مهندسي و پايه علوم درسي هاي برنامه

 هاي گروه در كه تعاملي ركزممت نيمه گردد. فرايند مي ابالغ دانشگاه به اجرا جهت و

 تعاملي شكل به فرايند اين كه معناست بدين شود مي گرفته كار به مهندسي فني

 شكل بدين فرايند پذيرد. اين مي صورت خصوص اين در گير تصميم نهادهاي بين
 ايي كميته تشكيل به اقدام علوم وزارت در عالي آموزش ريزي برنامه دفتر كه باشد مي

 و بحث خصوص در آنها با را جلساتي و نموده مربوطه رشته صاحبنظران از متشكل
 به اقدام نظرانبصاح ي كميته نمايد. سپس مي برگزار رشته روز مسائل بررسي

 تهيه وظيفه و نمايند مي مربوطه رشته خبرگان از متشكل تخصصي كارگروه تشكيل

نمايد.  مي محول آنها به را درسي برنامه بازنگري يا جديد درسي برنامه پيشنويس
 هاي گروه به را برنامه درسي، برنامه نويس پيش تهيه از پس تخصصي كارگروه

 آنها، بازخوردهاي دريافت از پس و نموده ابالغ مميزه هيئت هاي دانشگاه در آموزشي

 ريزي برنامه دفتر به نهايي تصويب جهت و كرده نهايي برنامه تدوين و اصالح به اقدام

 به اجرا جهت را برنامه تصويب، از پس مربوطه دفتر و دهد مي ارجاع عالي آموزش

 وضعيت كه باشد مي نكته اين بيانگر نتايج اساس اين نمايد. بر مي ابالغ ها دانشگاه

 مشخص مطلوب وضع با تمغاير در درسي برنامه بازنگري و تدوين فرايند موجود

 راستاي در ها دانشگاه به درسي ريزي برنامه اختيارات تفويض قالب در شده

 برنامه بازنگري و تدوين اختيارات كليه نامه آيين اين در كه باشد. چرا مي تمركززدايي

 علوم، وزارت نقش تنها و گرديده تفويض مميزه هيئت داراي هاي دانشگاه به
باشد  مي ها دانشگاه توسط نامه آيين اين اجراي ميزان بر نظارت فناوري و تحقييقات

  ). ١٣٩٥(كمالي و همكاران، 
  
 تيجه گيري ن

هاي مختلف روند تدوين، تغيير و بازنگري  منظردر اين گزارش سعي بر آن بود تا از 
بر اساس داده هاي  ورد ارزيابي قرار گيرد و مصاديقهاي جديد دانشگاهي م رشته

مشخص است كه رشد، تكامل و در نهايت به وضوح   بررسي شود. موجود و موثق
محيطي، علمي ، تكنولوژيكي ،  هاي دانشگاهي در اثر تغيير و تحوالت  افول رشته



  هاي برتر دنيا و ... اي در دانشگاه هاي جديد درسي و رشته شناسايي حوزه  ٦٤

دهد. در حوزه  روي مي هاي انساني ماني و مكاني و با توجه به نيازها و ضرورتز
هاي اخير  هاي دانشگاهي آنچه كه در دهه تدوين، بازنگري و منسوخ شدن رشته

الشعاع  تحتدر اين حوزه را  اشته و بسياري از تحوالت شگرفنقش قابل توجهي د
رو، همگام  از ايننوين بوده است. هاي  پيشرفت تكنولوژي و فناوري ،قرار داده است

هاي دانشگاهي و تدوين  ها و رشته با تحوالت تكنولوژيكي لزوم تجديد نظر در برنامه
يكي از عوامل هاي نوين در راستاي اهداف و نيازهاي جامعه ضروري است.  نمونه

هاي كلي  هاي درسي جديد سياست ها و برنامه بسيار مهم در فرايند تدوين رشته
ها  مشي ها و خط حاكميت رويهها و رويكردهاي  ها است كه با توجه به اولويت دولت

هاي فني و غيرفني در روند تدوين  كنند. در واقع، عالوه بر مولفه را تعيين مي
هاي كلي آن نيز از اهميت بسيار باالي برخوردار  نگرشهاي جديد، حاكميت و  رشته

  است. 
 صورت ها دانشگاه در تمركززدايي خصوص در هايي تالش اخير هاي سال طي ايران در

بعد از انقالب سال  كه كنند مي تجربه را مسيري ها دانشگاه اكنون هم .است گرفته
پس از تدوين برنامه سوم و هم هنگام با  .شده بود سپرده فراموشي دست به ١٣٥٧

اجتماعي و فرهنگي كشور توسعه علمي  ابعاد سياسي ،اقتصادي،روند اصالحات در 
گرايي تمركز و رخوت چند دهه از بعداز اين رو  در صدر اقدامات كشور قرار گرفت.

 شد، مي و ديكته ابالغ موزش عالي وقتآز وزارت فرهنگ و ا چيز همه كه صرف

 از استفاده براي ها دانشگاه بودن پاسخگو در راستاي ي كامال سنجيده حركتدر

به دانشگاه ها به  اختيارات واگذاري نامه آيين .صورت گرفت شده واگذار اختيارات
پاسخگودر  منظوردر دست داشتن اختيارات الزم براي تبديل شدن به نهادي نقاد،

 .محول شد  ها دانشگاه بهدروس دانشگاهي  بازنگري و تدوينبه منظور  ١٣٧٩سال 
دامات در راستاي تمركززدايي مفيد واقع شود كه به دليل روحيه اين اقرفت كه  مي

خودگردان نبودن دانشگاه ها از يك طرف و اشتياق شديد دولت وقت (نهم و دهم) 
 آيين نامهبه واقع اين  ،نها عملي صورت نگيردآبراي تمركز شديد كه دور از چشم 

كودكي خود عقيم ماند. با توجه به سياست هاي پاندولي موجود در كشور در مترقي 
گاهي تمركز و گاهي  ،ها هم تغير مي يابند يين نامهآها و  كه با تغير دولتها سياست

ميل به تمركز زدايي باعث شد كه بارقه هاي اميد مجددا در دولت يازدهم در 
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شدت گرفت. اين آيين نامه با اندكي تغيير اجرايي شدن آيين نامه تفويض اختيار 
اما  ابالغ شد. از آن زمان تا كنون ٣٩٥براي دومين بار به دانشگاه ها در سال 

هاي درسي  روي فرايند تدوين و بازنگري برنامه هاي جدي پيش كماكان چالش
فعال و پاسخگو  اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، وجود دارد كه اهتمام روزافزون 

  طلبد.  را مي دانشكده و دانشگاه اندركاران مسئوالن و دست ها، گروهبودن 
  گونه بيان كرد: توان در چند سطح به صورت خالصه اين كلي را مي ايجبنابراين نت

و تصميمات اتخاذ شده رايج در كنترل  ،كزگراييتمايل به تمر در سطح وزارتخانه:
هاي درسي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  فرايند تدوين و بازنگري برنامه

ها و موسسات آموزش  دانشگاه ه تا كنون چهار دهه گذشتاز موجب شده است كه 
هاي بالقوه خود نتوانند استفاده بهينه كنند و در نتيجه  عالي از ظرفيت و پتانسيل

هاي جديد  هاي درسي و ايجاد رشته ري برنامهفرايند تدوين و بازنگپويايي الزم در 
يي كه در طي اين سالها ها  هاي پاندولي دولت سياستنداشته اند، البته دانشگاهي 

هاي مثبت و مترقيانه كه در  تسياس از كه برخيروي كار آمده اند ، موجب شد 
شده  ها كامال دگرگون با تغيير دولت و سياستبعضي از ادوار در پيش گرفته بودند 

از قبيل  يو بازده الزم را به دنبال نداشته باشد. عدم دخالت دولت در فرايندهاي
 هاي دانشگاهي كه در حيطه تخصص گروه هاي آموزشي هتدوين و بازنگري رشت

  گشا باشد.  به سمت تمركززدايي راه مي توانداست 
(عطف هاي سطح يك و دو هاي كشور به ويژه دانشگاه دانشگاه در سطح دانشگاه:

و سپس اصالح و  ٧٩به آيين نامه هاي واگذاري اختيارات به دانشگاه ها در سال 
، طرح  هاي منسجم توانند با اتخاذ سياست مي )٩٥ابالغ مجدد آن در سال 

هاي علمي و عملي بسترهاي الزم  خواهانه و توسعه زيرساخت اندازهاي ترقي چشم
ها و  ه تدوين و بازنگري رشتههاي مختلف از جمل براي قبول مسئوليت در حوزه

ها و مسئوالن دانشگاهي بايد با اتخاذ  هاي درسي را بر عهده بگيرند. دانشگاه برنامه
ران را اهاي منسجم در حوزه عملكردي وزارت علوم و سياستمد ها و برنامه سياست

 به دانشگاه هاهاي حوزه آموزش و توسعه علمي  مجاب كنند كه سپردن مسئوليت
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پيامدهاي مثبت و ارزنده نه تنها در سطح دانشگاه بلكه در سطح وزارتخانه تواند  مي
  . ه باشدبه همراه خواهد داشت

به اينكه  ها با عنايت در هر يك از دانشگاههاي تخصصي  گروه ها: در سطح گروه
تدوين و  دانشگاه هستند كه مي توانند در امرمغز متفكر موجه ترين افراد به عنوان 

موزشي آهاي  هاز اين رو گرو،  نقش آفريني كنند هاي درسي زنگري برنامهبا
دانشكده و  گروه ،هاي علمي و پژوهشي خود در سطح  توانند با توسعه ظرفيت مي

هاي جديد دانشگاهي بر عهده  دانشگاه نقش پيشرو در هدايت فرايند تدوين رشته
  بگيرند. 

هاي شناخته  ي به ويژه چهرهعلم  اعضاي هيات در سطح اعضاي هيئت علمي:
بايد اين آگاهي را از دانشي هاي مختلف  در حوزه و برجسته به لحاظ علمي شده

، دانشگاهدفتر نظارت و ارزيابي  دانشكده ،طريق تعامل سازنده با يكديگر و با بدنه 
وزارت علوم، دفتر برنامه ريزي آموزش عالي از يك سو و  شوراي عالي دانشگاه

تصميم ساز و  گر، اي تسهيله فناوري از سوي ديگر به عنوان نيرويتحقيقات و 
  ها عمل كنند.  به دانشگاه برنامه هاي درسي در فرايند واگذاري اختيارت تصميم گير

  پيشنهادات 
 يمانع مهم برا كي تواند يم يدانشگاه ديجد يها رشته تدوينموجود در  يها ضعف

ون رب يمحسوب شود. برا ها دانشگاهي اعتباربخشها و ارتقا و  ت رشتهيفيتوسعه و ك
  ز: آنها عبارتند ا نيتر كه عمده شود يم شنهاديپ ييراهكارها، ها ن چالشيرفت از ا

 :علمي هاي چالش از رفت برون براي  -الف 

 و تدوين غناي و ايران در رشته يك هيئت علمي اعضاي شبكه اندازي راه )١

 جديد رشته برنامه درسي اجراي

 برخي تفويض و رشته هر مدرسانِ متشكل از علمي انجمن اندازي راه و ايجاد )٢

 هاي درسي به آنها و بازنگري برنامه تدوين اختيارات از

  :ساختاري هاي چالش از رفت برون براي  - ب 
 و تدوين براي آنها تمركززدايي و برجسته هاي دانشگاه عملياتي استقالل تأمين )١

 ها رشته درسي برنامه طراحي
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 ها رشته تدوين زمان نمودن كوتاه براي رشته تدوين فرآيند نمودن مكانيزه )٢

 :مديريتي هاي چالش از رفت برون براي  - ج 

 قوانين سازي شفاف و رشته اندازي راه و تدوين هاي نام آيين تنظيم )١

 وزارتخانه و هادانشگاه مديران سياستهاي سازي شفاف )٢

  :مالي هاي چالش از رفت برون براي  -د 
 پژوهشي ايفوظ از يبخش وانعن به رشته تدوين پذيرش فرهنگ بسترسازي )١

 . علمي هيئت اياعض

  اعضاي هيات علمي و مديران: درپذيري  حس مسئوليت –ح 
اندركاران حوزه آموزش و به ويژه  هاي علمي، مديران، اساتيد و دست هيات )١

ي كه هستند بايد به اين درك برسند كه  آموزش عالي در هر جايگاه و مرتبه
در يك تصوير بزرگتر آنها مسئوليت دارند نسبت به توسعه علمي، رفع موانع 

ايي،  اخالق حرفه منفعل نباشند. بدين معنا كهبخشي  ساختاري و البته آگاهي
كند كه در مسير بهبود آموزش عالي به هر  علمي و اجتماعي آنها ايجاب مي

پذيري بايد يكي از اركان اصلي  صورت ممكن گام بردارند. بنابراين، مسئوليت
 ).١٥٣: ١٣٩٧هاي درسي باشد (فراستخواه،  در بازنگري و تدوين برنامه
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  بعمنا

 با  يدانشگاه ها در محيط ي ميان رشته، آموزش )١٣٩٠( نيحس ،يآبادم يابراه
: ١، دوره چهارم و شماره اي ميان رشتهمطالعات  فصلنامه ران،يبر تجربه ا ديتأك
٤١ – ٦٨ . 

 ) .سازي  ). مفهوم١٣٩٧حسيني لرگاني, سيده مريم, فتحي واجارگاه, كوروش
  پژوهش در برنامه ريزي درسي .عالي ايرانبرنامه درسي زائد در نظام آموزش 
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  حسيني لرگاني سيده مريم, فتحي واجارگاه كوروش, عارفي محبوبه, زرافشاني
مفهوم سازي يادگيري زائد و راهكارهاي كاهش آن در نظام )، ١٣٩٤( كيومرث

مطالعات اندازه گيري  ، آموزش عالي ايران از ديدگاه صاحب نظران آموزش عالي
تا صفحه  ٩از صفحه  ; ٩, شماره   ٥, دوره   ١٣٩٤و ارزشيابي آموزشي :   بهار 

٣٣. 

 ) مفهوم سازي برنامه درسي زايد در نظام ). ١٣٩٤حسيني لرگاني، سيده مريم
 آموزش عالي ايران، رساله دكتري، دانشگاه شهيد بهشتي. 

 ) شناختي در آموزش و پژوهش  تنوع گونه). «١٣٨٨خورسندي طاسكوه، علي
، صص ٤اي در علوم انساني، شماره  رشته فصلنامه مطالعات ميان». اي رشته ميان
٥٧–٨٣. 

 تهران: پژوهش صدا و ينيو باور د ي). در تفكر جانب١٣٨٧( ديحم ،ييرجا .
 . مايس

 ) پيشنهاداتي براي بازنگري در دروس دوره دكتراي )، ١٣٨٨رسولي، علي
هاي راهبردي دامپزشكي، بازيابي در:  ، مركز كجازي پژوهشامپزشكيعمومي د

http://www.hakimemehr.ir/fa/news/  

 ) وطني براي عصر جهاني شدن:  يادگيري جهان). ٢٠١٦ريچاردسون، سارا
(ترجمه: سيده مريم حسيني لرگاني و زهرا  آموزش عالي در جهاني درهم تنيده

 رشيدي). تهران، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي. 
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 ) يزير برنامه اراتياخت ينامه واگذار نييآ)، ١٣٩٥دفتر گسترش آموزش عالي 
ي، قابل دسترسي در: آموزش عال يها و موسسه ها دانشگاه بهي درس

https://gostaresh.msrt.ir/fa  

 ) شماره روزنامه: ، هاي علوم انساني بازنگري در رشته). ١٣٨٨دنياي اقتصاد
. قابل دسترسي در:  ٥٧٢٧٤٢شماره خبر:  ،١٣٨٨/٠٦/١٦چاپ:  خيتار ،١٨٩٠

eqtesad.com-e-https://donya  

 ) رشته جديد در كارگروه هنر و معماري  ١٢تصويب )، ١٣٩٤سرسنگي، مجيد
، باشگاه خبرنگاران جوان، بازيابي در: شوراي تحول علوم انساني

https://www.yjc.ir/fa/news/  

 هاي  نامه تاسيس رشته )، آيين١٣٨٧دانشگاه (ريزي آموزشي  شوراي برنامه
 هاي ايران. اي در دانشگاه رشته بين

 برنامه درسي دوره كارشناسي: رشته ١٣٩٥ريزي آموزشي ( شوراي عالي برنامه ،(
 مهندسي معماري، دانشگاه مشهد، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري. 

 ريزي برنامه ختياراتا واگذاري نامه ). آيين١٣٧٩ريزي ( برنامه عالي شوراي 
 فناوري. و تحقيقات علوم، وزارت: تهران ها، دانشگاه به درسي

 ) رشته مهندسي مكاترونيك، دوره كارشناسي ١٣٩٦شوراي دانشگاه تبريز .(
  /http://newtech.tabrizu.ac.ir/fa/page/3462ارشد، قابل بازيابي در: 

 گرايش تربيتي علوم رشته درسي برنامه )، بازنگري١٣٩٢آبادي، خديجه ( علي 

 سال ششم، و بيست شماره تربيتي شناسي روان آموزشي، فصلنامه تكنولوژي

 زمستان.  هشتم،

 دوفصلنامه يختنيدور ر يبرنامه درس ).١٣٨٩، كوروش (واجارگاه يفتح .
 ). ٤( ١ ،يش عالزآمو يدرس مطالعات برنامه

 ) گاهيِ دانشگاه در ايران: مباحثي نو و  ). گاه و بي١٣٩٦فراستخواه، مقصود
پژوهي، مطالعات علم و آموزش عالي، تهران، انتشارات  دانشگاهانتقادي در باب 

 آگاه.
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 ) آموزش و پرورش و خلقيات ايراني: مرگ مدرسه، ١٣٩٧فراستخواه، مقصود  .(
 به كوشش مرتضي نظري. انتشارات مشق شب، 

 ي دانشجويان مطالعه موردي  شده هاي زيسته و ادراك فراستخواه مقصود. تجربه
 ٧٠- ٢٥) :٢( ٧ ;١٣٩٤يك دانشگاه ايراني . آموزش عالي ايران. 

 ) ريزي درسي در جهان، دانشنامه  ريخ آموزش برنامهتا). ١٣٩٣قادري، مصطفي
 ايراني برنامه درسي، تهران

 پور،  قضاوي، منصوره؛ نصر، احمدرضا؛ ميرشاه جعفري، سيد ابراهيم؛ موسوي
 دانشگاهي، فصلنامه جديد هاي رشته تدوين هاي ). چالش١٣٩٤اهللا. ( نعمت
 . ١٣٩٤ايران، سال هفتم، شماره سوم، تابستان  عالي آموزش انجمن

 ) ساختار بهينه تدوين و بازنگري ). ١٣٩٥كرمي، مرتضي و وقاري زمهرير، زهرا
، كنگره ملي آموزش برنامه درسي آموزش عالي: تجربه دانشگاه فردوسي مشهد

 عالي ايران. 

 درسي ريزي هبرنام فرايند). ١٣٩٥ي، زهرا؛ و براهويي، بهزاد (كمالي، حامد؛ كمال 

 ها، كنگره ملي آموزش عالي ايران.  چالش ها؛ فرصت :ايران در عالي آموزش

 تأسيس فرايند شناسي آسيب). ١٣٩٥، محمد. (لو كلهخادمي ي، مريم؛ محمود 

 مطالعات دوفصلنامه، )انساني علوم مورد( ايران در دانشگاهي جديد هاي رشته

، بهار و  ٣١، شماره ٧سال  ، ٥٣١ ٣١١، تهران، عالي آموزش درسي برنامه
 . ٣١٣تابستان 

 ) تحصيلي هاي آموزشي و رشته سطوح بندي طبقه)، ١٣٩٥مركز آمار ايران 

 ، سازمان برنامه و بودجه كشور، چاپ اول، آبان، تهران. ISCEDبراساس  ايران 

 ) عالي آموزش در ها ي ميان رشته توسعه و گيري شكل)، ١٣٩٢مهدي، رضا: 

دوره پنجم،  ،يدر علوم انسان اي ميان رشتهفصلنامه مطالعات الزامات،  و عوامل
 . ٩١ – ١١٧، ص  ١٣٩٢، بهار ٢شماره 
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 ) يها دانشگاه يساز تيو ظرف ينيآفر نقش)، ١٣٩٦مهدي، رضا؛ شفيعي، مسعود 
فصلنامه صنعت و دانشگاه، سال ي، ا منطقه و يتوسعه محل ينسل چهارم برا

 .١٣٩٦، بهار و تابستان  ٣٦و  ٣٥ يها دهم، شماره

 ) يدرباره بازنگر يانجمن جامعه شناس ينامه اعتراض)، ١٣٩٥ميزان آنالين 
بهمن  ١٣ - ١٤:٢٣انتشار:  خيتار ٢٧٤٦٦٥كد خبر: ي، رشته علوم اجتماع

  /http://www.mizanonline.com، قابل دسترسي در: ١٣٩٥

 ،رشته تأسيس سنجي)، امكان ١٣٩٣مسعود؛ رهبري، سميه ( نادريان 

ميان  مطالعات ايران، فصلنامه هاي دانشگاه در ورزشي حقوق ارشد كارشناسي
 ٣٢-١٩ ص پاييز، ،٤ شماره ششم، دوره انساني، علوم در اي رشته

 م،يواجارگاه، كوروش؛ نوه ابراه يرضا؛ فتح ،ينوروززاده، رضا؛ محمود 
 يها برنامه يدر بازنگر ها دانشگاه سهم مشاركت تيوضع )،١٣٨٥( ميعبدالرح

در  يزيفصلنامه پژوهش و برنامه ر ،يزير برنامه يعال يمصوب شورا يدرس
 ٧٢ – ٩٣، ص ٤٢، شماره  ٢٧ ١٨. ،يآموزش عال

 ١٣٩٣اماني، مرتضي ( عبدالهي، بيژن؛ آباد، حسن؛ نوه ابراهيم، عبدالرحيم؛ زين .( 
 و ها دانشگاه به درسي ريزي برنامه اختيارات واگذاري نامه آيين شناسي آسيب
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 هاي تخصصي ليست گزارش

عالي يا ادغام آموزش پزشكي در وزارت گسست و بازپيوست آموزش پزشكي به آموزش  .١

  بهداشت؟ (حميد جاوداني)

ها در كشورهاي دنيا و ايران در جهت پيشنهادي براي  بررسي تطبيقي ساختار دانشگاه .٢

  هاي تحصيلي (سميه فريدوني) ها و گروه سازي دانشگاه كوچك

  مهتاب پورآتشي)شناسايي و حمايت از استعدادهاي برتر و نخبه دركشورهاي دنيا و ايران ( .٣

هاي آموزشي كوتاه مدت در كشورهاي دنيا (با اولويت كشورهاي پيشرو) و  مطالعه تطبيقي دوره .٤

  هايي براي ايران (مهتاب پورآتشي) رهيافت

  ها در ايران؛ تحول در برنامه درسي دانشگاهي (زهرا رشيدي) جهاني شدن دانشگاه .٥

ايران و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن (زهرا هاي  تحليل وضعيت كيفيت آموزشي در دانشگاه .٦

  رشيدي)

 المللي در ايران (يعقوب انتظاري) هاي الزم براي جذب دانشجوي بين الزامات و زيرساخت .٧

 (غالمرضا ذاكرصالحي) المللي به ايران هاي جذب دانشجويان بين الزامات و زيرساخت .٨

هاي پيشرفته  زشگر، محقق و ...) در دانشگاهبررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آمو .٩

  اصغر زماني)( دنيا و چگونگي ارتقاي مرتبه آنها و ارائه پيشنهادهايي براي ايران

  


