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Jamal Salimi *جمال سليمي
ر جهت نگاه وگاي نشانرشتهرويكرد بين: چكيده

چگونگي شناخت و فهم مسائل و موضوعات 
پيچيده، چندوجهي و چندبخشي است كه در 

 برنامه درسي. يابد رشتگي معنا مي  فضاي بين
گيري است كه  هم يك فرآيند تصميماي  هرشت ميان

، رفت و 1يابانه يا خالق راههاي  داراي ويژگي
است كه بر حول  3مليأو ت 2برگشتي و غيرخطي

ؤاالت و موضوعات پيچيده شكل مسائل، س
اين مقاله ارائه يك الگوي كاربردي  هدف. گيرد مي

در اي  ههاي درسي بين رشت طراحي برنامه به منظور
از نوع تحقيقات  پژوهش. ح آموزش عالي استسط

اي  هروش كتابخانها  مروري و روش گردآوري داده
هاي  از چك ليستها  براي گردآوري داده. است

نتايج تحقيق بيانگر . موضوعي استفاده شده است
با تعيين اي  هآن است كه يك برنامه درسي بين رشت

 آغاز و با خلقاي  هبين رشت مسألهيك موضوع يا 
از آن مسائل و موضوعات و اي  هيك فهم بين رشت

  .گردد ارزشيابي آن منتهي مي
  

Abstract: An interdisciplinary 
curriculum is a decision-making 
process that has specific characters 
Heuristics, Iterative and Reflexive. 
Interdisciplinary curriculum first will 
be formed to revolve around issues, 
questions and complex issues. 
Interdisciplinary curriculum process 
ultimately lead to a set of decisions, is 
to produce a final product 
(interdisciplinary understanding). The 
main goal of the article is presenting a 
practical model for designing 
interdisciplinary curriculum in higher 
education. The research type is review 
studies and the method of data 
collection is library method For 
collecting the data subjective check list 
is used. The result of study shows that a 
process of interdisciplinary curriculum 
study is started by determining of 
subject and themes and developed to 
produce an interdisciplinary 
understanding of the problem and 
Leads to the evaluation of 
interdisciplinary understanding. 
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  مقدمه
هايي  كه يادگيرندگان نيازمند فرصتاين است اي  همنطق بنيادي برنامه درسي بين رشت

بتوانند  وهاي درسي متعدد وجود دارد را درك كنند  وابطي كه بين رشتههستند تا ر
ملكي و سليمي، ( شده را در جهان واقعي به كار ببرند ها و دانش كسب مهارت

b1389 .( چه به اي رشتهارچوب برنامه درسي بين هدر چ اي  رشته ميانانجام فعاليت ،
حوزه  نظران صاحبرت فردي و چه به صورت مشاركتي، از طرف بسياري از صو
 ؛a, b2008 ، 1رپكو( گيري تعريف شده است به عنوان فرآيند تصميماي  هرشت ميان
تصميمات مبني اي  ه، مخصوصاً زماني كه دربرگيرنده گون»فرآيند«واژه ). 2007، 2نوول

فكار، محتواها و مطالب درسي است، به ها، ا بر چگونگي انتخاب، تركيب و تلفيق ايده
به » فرآيند«همچنين . پيوستگي است و اصوالً يك امر راهبردي است معناي مداومت و

معناي تعامل لحظه به لحظه ، همچون ارتباط دروني و تعامل موجود بين تمام دروس 
ند بنابراين، فرآي). 2004، 3سابوري( ستاي رشتهدر يك پروژه يا برنامه درسي بين 

گردد كه منجر  مي در نهايت به يك دسته از تصميمات ختم اي  رشته ميانبرنامه درسي 
هورش . »اي رشته درك ميان«ست از ا شود، و آن عبارت مي به توليد يك فرآورده نهايي

پذيرد  مي فرآيندي كه تلفيق از طريق آن صورت«گويند كه  مي )1983( 4و ديگران
ي و بهره بردن از اولين سطح، تمركز بر رشته درس. نيازمند رويكردي دو سطحي است

درسي به موضوع خاصي از منظر خود آنان هاي  ست و به چگونگي پرداختن رشتهآنها
 مختلف با همديگرهاي  هاي اخذ شده از رشته توجه دارد؛ سطح دوم به تلفيق بصيرت

  ).52-53ص ( »پردازد مي
  
   مسألهبيان 

يك اي  هت كه اگرچه فرآيند برنامه درسي بين رشترا در نظر داش مسألهبايد اين 
 بيانبه . فعاليت گام به گام است اما، اين فرايند به هيچ عنوان يك فرآيند خطي نيست

نيست بلكه زماني  Cبه  Bو از به  Bبه  Aديگر اين فرايند به معني حركت از نقطه 
 Aد تا به نقطه رسد ممكن است نياز باش مي Bبه نقطه  اي  رشته ميانكه تدريس 

بنابراين، مرور و مطالعه مجدد كارهاي . دوباره رجوع كند و آن را مجدداً بازبيني كند
، ممكن است اي رشته انجام شده در هر كدام از مراحل قبلي تدريس يا پژوهش ميان

                                                                                                                                      
1. Repko 
2. Newell 
3. Seabury  
4. Hursh et al.  
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مثالً در الگوي پيشنهادي كه در ادامه خواهد آمد، در گام . در هر مرحله ضروري باشد
ريزي مجدد  ممكن است نيازمند تنظيم و طرح) درسي مرتبطهاي  ب رشتهانتخا(سوم 

  . باشيم) مسألهشناسايي (مرحله اول 
هاي نگاه، نوع همكاري و  نماهاي كلي، جهت ةاي با عرض رشته  رويكرد بين

هاي مواجهه با موضوعات، مشكالت يا مسائل پيچيده را در  مشاركت، و شيوه
به يك اعتبار، هدف هر . دهد كنندگان نشان مي مشاركت اي به رشته  هاي بين فعاليت

هاي همكاري، مشاركت و ايجاد  ها و شيوه گيري اي نشان دادن جهت رشته  رويكرد بين
اي و عناصر متفاوت و  رشته  هاي بين كنندگان در فعاليت درك متقابل ميان مشاركت

يا همكاري  اي، تلفيقي و رشته  له و موضوعي است كه مستلزم فعاليت بينأدرگير با مس
  .هاست رشته) همگرايي و تقارب(

 بيانچگونگي طراحي فرايند آموزش و به اي  ههاي بين رشت اصلي در فعاليت مسأله
اي  ههرچند در خصوص پژوهش بين رشت. ديگر فرايند تدريس و يادگيري است

هاي  تامه درسي به عنوان مركزيت فعاليكارهاي زيادي انجام گرفته است اما برن
با مرور ادبيات . شدن در اولويت قرار گيرداي  هآموزشي ناگزير بايد در پروسه بين رشت
در كشور ما متوجه خواهيم شد كه بسياري اي  هموجود در حوزه برنامه درسي بين رشت

 ريزي درسي هاي انجام شده در اين حوزه با مصاديق و اصول علمي برنامه از فعاليت
ندارد و غالباً به صورت تركيب صرف يك سري از حوزه هاي همخواني اي  هبين رشت

هاست و چيزي فراتر از لفظ و  و كنار هم گذاشتن عناوين رشته) ديسيپليني( اي رشته
  . توان از آن برداشت كرد عنوان نمي
آموزش بين  پوشش دادن اين بخش مغفول از ادبياتنويسنده مقاله  مسأله

. كار كرده بايد چاي  هبرنامه درسي بين رشت ست كه براي طراحي يك مدلاي رشته
براي پاسخ گفتن به اين دغدغه و با در نظر گرفتن مباني و اصول علم برنامه درسي، 

به صورت ها  نويسنده به مرور ادبيات موجود در اين زمينه پرداخته كه مجموعه يافته
 .گردد زير خالصه شده و در ادامه مدل اصلي مورد نظر محقق ارائه مي

عموماً بر اين نكته اجماع نظر دارند كه نياز اصلي در اي  همتخصصان بين رشت
توان  مي ال را كه چگونهؤآن است كه بتوانيم تا حدودي اين س اي  رشته ميانرويكرد 

درسي گوناگون بهره برد، پاسخ داد و در هاي  از رويكردها و بصيرت حاصل از رشته
كساني كه با . ا همكاري آنها را ترسيم نمودمرحله بعد بتوان چگونگي تلفيق و ي

 ورزند داليلي را براي كار خود ارائه مي گرايي بيش از اندازه، مخالفت تخصص
گرايي باعث آزادي در عمل و  گويند كه كاستن از تخصص مي كنند؛ آنها مي



  
نامة آموزش عالي  52

 

آموزشي، بروز خالقيت و مواردي از اين نوع خواهد شد كه به گفته نوول هاي  فعاليت
)b2001 (گرايي سفت و سخت دوران مدرنيسم در تضاد  گرايي با هدف بين رشته

از اي  هرشت باشد و چه مياناي  هفرآيند برنامه درسي چه رشت). 242ص (خواهد بود 
مورد نظر را تبيين و  مسألهد موضوع، مبحث يا برد تا بتوان مي هايي بهره روش

اين فرايند اغلب در . آوري كند جمع اطالعات الزم براي تبيين و توضيح ابعاد آن را
 كند كه غالباً از آن به عنوان الگو ياد مي يك چارچوب منظم و مرتبط به هم معنا پيدا

  .شود مي
  

  
 تا فهم مسألهاي؛ از  فرايند بين رشته )1(نمودار 

  
گونه  ن شكل اينتري را به سادهاي  رشته ميانفرايند يك پژوهش ) b2008(رپكو 

  ).1نمودار (ترسيم كرده است 
اي  هاصلي اما كلي كه جهت رسيدن به درك و فهم بين رشتهاي  گام 1در نمودار 

برنامه درسي بين «كوبز در كتاب  جي. الزم است مشخص گرديده است مسألهاز 
به رويكردي گام  :اي همدل بين رشت«و در فصلي با عنوان  1»طراحي و كاربرد: اي رشته

را اي  هيك مدل برنامه درسي بين رشت 2»گام براي تدوين واحدهاي تلفيقي دروس
يا وقايعي ها  تعيين مفاهيم، فعاليت -)1: پيشنهاد كرده كه متشكل از عناصر زير است

ايجاد يك بارش  -)2شود؛  كه محتواي برنامه درسي بر حول آنها سازماندهي مي
تباط با مفاهيم و رهاي درسي در ا يوند رشتهمغزي در يادگيرنده جهت يافتن نقاط پ

االت راهنما جهت تعيين دامنه ؤتدوين س -)3اند؛  موضوعاتي كه از قبل مشخص شده

                                                                                                                                      
1. Interdisciplinary Curriculum : Design and Implementation 
2. The Interdisciplinary Model: A Step-by-Step approaches for developing integrated units 
of study  

 فهم تلفيقبصيرتلهأمس
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دهد تا  در اينجا او پيشنهاد مي( هاي يادگيري تعيين فعاليت -)4و توالي برنامه درسي؛ 
 )دندهاي فكري بلوم انتخاب گر بندي مهارت بر اساس طبقهها  اين فعاليت
فرايندي را  1»اي رشتههاي بين  طراحي دوره« با عنواناي  هدر مقال) 1994( نوول

 -1: مرحله است 8 اين فرايند دارايكند،  ذكر مياي  هبراي طراحي يك دوره بين رشت
 - 3، ) ها مسائل، مباحث و چالش( 3انتخاب موضوع -2،  2اي رشته تشكيل تيم ميان
 6سازماندهي دوره -5 ،5محتواييهاي  تدوين زير شاخهتهيه و  -4، 4شناسايي رشته ها

  . 9سازي رئوس مطالب درسي آماده -8، 8طراحي تكاليف -7، 7انتخاب متون -6، 
را در قالب شكل زير ارائه اي  هپژوهش بين رشت فرايند) 2005( همچنين رپكو 

بردي و هاي كار خطوطي كه علوم طبيعي، حوزه: افزايد او مي). 2نمودار( نموده است
هاي  سازد بيانگر اين نكته مهم است كه حوزه علوم اجتماعي را به هم متصل مي

هاي پژوهشي  از روش...) .همچون آموزش، ارتباطات، قانون، تجارت و( كاربردي
  .د كردنبندي آنها استفاده خواه هاي دانش و طبقه ساير حوزه

  

  
  اي ش بين رشتهفرايند پژوه )2(نمودار 

  
  

                                                                                                                                      
1. Designing Interdisciplinary courses  
2. Assembling Interdisciplinary Team 
3. Selecting a Topic 
4. Identifying Disciplines  
5. Developing the Subtext  
6. Structuring The course  
7. Selecting Readings  
8. Designing Assignments  
9. Preparing the Syllabus  

  هاي  روش
 علوم طبيعي

هاي  روش
هاي  حوزه

  هاي  روش 
علوم 

 اجتماعي

  هاي  روش  
 علوم انساني
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  شناسي پژوهش روش
در تحقيقات مروري محقق تالش . پژوهش كنوني از نوع تحقيقات مروري است

كند تا با بررسي و مطالعه ادبيات موجود در خصوص يك موضوع خاص به يك  مي
روش ). 2009، 1ليوچ، كيسلينگ و داويز( درك جامع و كامل از آن دست يابد

در اي  ههاي كتابخان روش. استاي  هخانبوش هاي كتاگردآوري اطالعات از نوع ر
در بعضي از آنها در بخشي از ، ولي گيرد تمامي تحقيقات علمي مورد استفاده قرار مي

است اي  هفرايند تحقيق و در بعضي ديگر موضوع تحقيق از حيث روش، ماهيتاً كتابخان
فرهنگي و صفرزاده، ( تاساي  ههاي تحقيق كتابخان و از آغاز تا انتها متكي بر داده

در اين دسته از مطالعات محقق در بسياري از موارد به دنبال ارائه موضوعي  ).1385
اين در ). 2001 ،2همكارانازو و ( داد فرايند مرور پژوهش است جديد به عنوان برون

و ارائه يك اي  هبرنامه درسي بين رشت بارهبررسي ادبيات موجود دربه محقق  ،پژوهش
اي  هبين رشت) ريزي درسي برنامه( جم جهت طراحي يك برنامه درسيمدل منس

   :ال زير استؤبا اين توصيف، هدف پژوهش پاسخ گفتن به س. پردازد مي
هايي دارد و فرايند  چه ويژگياي  هريزي درسي بين رشت مدل مطلوب برنامه

براي ؟است تشكيل شده) هايي فعاليت(يي ها از چه گاماي  هريزي درسي بين رشت برنامه
محقق طراحي شده است  به وسيلهال يك مدل مفهومي مطلوب پاسخ گفتن به اين سؤ

  .ارائه گرديده است كه در ادامه نوشته كليت آن
  )اي رشته ميان طراحي دروس(اي  هالگوي طراحي برنامه درسي بين رشت

  
اي  هريزي درسي بين رشت آنچه در ادامه خواهد آمد فرايند طراحي الگوي برنامه

هايي از حوزه علوم اجتماعي،  در ضمن الگو سعي شده است با ارائه مثال. است
كه بعد از اين اي  هدر الگوي برنامه درسي بين رشت. هاي اجرايي را مشخص سازيم گام

از زمان برخورد با اي  هارائه خواهد شد، مراحل رسيدن به فهم و بصيرت بين رشت
اين . ، ترسيم خواهد شدلهمسئدرك جامع از آن  يا مبحث تا انتها و رسيدن به لهمسئ

  .)3نمودار( كنيد مالحظه مي ادامهالگو شامل اجزاء و مراحلي است كه در 

                                                                                                                                      
1. Leucht; Kissling & Davis 
2. Ezzo et al  
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 در حوزه آموزش عالياي  هالگوي طراحي برنامه درسي بين رشت )3(نمودار 

  
ي دانشجو و يا خالق شد كه آيا لزوم تحقق آزادشود  ميث مطرح اكنون اين بح

را  اي  رشته ميانارچوب پژوهش و برنامه درسي هبودن او آن است كه ساختار و چ

مباني الگوي خرد برنامه درسي بين 
 )طراحي دروس(ايرشته

  -ي بينمباني برنامه درس
 ايرشته

 اي فرايند پژوهش بين رشته

فرايند طراحي برنامه درسي 
  رويكرد فلسفه بنيادين
 اي بين رشته

 تعيين موضوعات و مضامين:گام اول

 ايتوجيه استفاده از رويكرد بين رشته:گام دوم

  تناسب را با موضوع دارندهايي كه بيشترين هاي تحصيلي مرتبط و انتخاب رشتهشناسايي رشته:گام سوم

  اي له يا موضوع بين رشتهأهاي مرتبط با مسبسط و توسعه شايستگي و كفايت در هر كدام از رشته:گام چهارم

  هاي درسي  هاي به دست آمده از رشته تجزيه و تحليل محتوا در سايه روشنگري حاصل از بصيرت:گام پنجم

ها  هاي درسي و شناسايي ريشه هاي حاصل از رشتهموجود در بصيرتهايشناسايي تضاد و تفاوت:گام ششم

 هاي درسي در پرداختن به تم يا موضوعهاي سازگار بين رشتهايجاد يا كشف زمينه:گام هفتم

 ايهاي رشتهتلفيق و تركيب بينش:گام هشتم

    يابي آناي از مساله ، موضوع يا تم و ارزشخلق يك فهم بين رشته:گام نهم
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گويند كه نه تحقق آزادي و نه  مي )2007(و نوول ) a2007( ناديده بگيريم؟ رپكو
ارچوب و ساختار هتواند سازش و مصالحه برسر حذف چ رسيدن به خالقيت نمي

در حقيقت، دانشجويان . را مشروعيت بخشد اي  رشته نميامنسجم براي برنامه درسي 
و ها  از داشتن يك راهنماي روشن و واضح كه در آن، فرآيند درگير شدن رشته

موضوعات درسي با هم، به خوبي ترسيم شده و چگونگي رسيدن به درجات متفاوتي 
ه همين منظور، ب .نمايد، بسيار نفع خواهند برد مي از تلفيق را براي آنان بازگو و تبيين

در اين پژوهش به مبحث طراحي خرد برنامه اي  هبرنامه درسي بين رشت الگوي
بخش طراحي خرد در اينجا ناظر به . نيز پرداخته است) در سطح دروس(درسي

است كه در درون ساختار كالن برنامه درسي اي  هچگونگي طراحي دروس بين رشت
   .قرار گرفته انداي  هبين رشت
  عيين موضوعات و مضامين ت: گام اول

 - يا يك بحث اجتماعي مسألهبر يك موضوع، اي  هرشت ها و دروس ميان معموالً، دوره
ترين معناي آن به كار برده شود  علمي متمركز هستند، البته واژه موضوع بايد در وسيع

، 3، مسائل2، مضامين1مباحث: كه دربرگيرنده معاني اصطالحاتي چوناي  هيعني به گون
در درون . ها باشد ها و شخصيت يه جغرافيايي، محدوده زماني، آموزشي، كار، ايدهناح

االتي بخش و كاربرد آنها سؤهاي بسيار اثر اين موضوعات، در خصوص استراتژي
را پاسخگويي به آنها  توانطور كامل  هاي درسي به كدام از رشته گردد كه هيچ مي مطرح
ال برنامه درسي بايد نكاتي اساسي را ؤضوع يا سدر انتخاب مو). 2005، 4نوول( ندارند

 :در نظر گرفت
آن را بررسي  اي  رشته ميانيا موضوعاتي كه بتوان با رويكرد  مسألهانتخاب  - 1

االت كليدي شروع ؤبا مسائل يا س اي  رشته ميانطراحي يك درس : و مطالعه كرد
واحد آنها را حل كرد يا اي  هتوان تنها با استفاده از يك رويكرد رشت خواهد شد كه نمي

موضوعات و مسائلي  ).a1389؛ به نقل از سليمي و ملكي، 2004سابوري، (پاسخ داد 
در مورد آنها به تحقيق پرداخت معموالً داراي اي  هرشت توان با روش ميان مي را كه
نوع با توجه به ) گيرند؛ ب دو يا چند رشته درسي را دربرمي) الف: هايي هستند ويژگي

هاي يك حوزه  ، شكافي اطالعاتي به وجود آمده كه پوشش آن فراتر از داشتهألهمس
يك » بررسي اثرات جنگ بر جامعه«طور مثال . دانش و يا يك رشته درسي است

                                                                                                                                      
1. issues or debate  
2. themes  
3. problems  
4. Newell 
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مشخص مثل اقتصاد، اي  هاالتي است كه در يك چارچوب رشتؤنمونه از مسائل و يا س
   .ن به آن پاسخ گفتتوا شناسي يا علوم سياسي نمي شناسي، روان جامعه
يا موضوع، فعاليت بعدي  مسألهتعريف دامنه : و موضوع  مسألهتعريف دامنه  - 2

  ). 2004و  2002، 1زوستاك( است كه بايد انجام گيرد
معتقدند كه در فرايند  2اي رشتهحوزه بين  نظران صاحب: پرهيز از سوگيري - 3

ها  رفتار دو دسته از سوگيرينبايد گاي  هتصميمات مربوط به برنامه درسي بين رشت
  :شد

  : اي رشتههاي  سوگيري - )الف
. اجتناب كرداي  هرشتهاي  بايد از سوگيري اي  رشته مياندر بيان موضوع برنامه درسي 

را به يك  مسألهاين بدان معناست كه دانشجويان از اصطالحات، عبارات يا واژه هايي كه 
). 155.ص:  2003 ،3وولف و هاينز( كننددهند، استفاده ن مي رشته درسي خاصي پيوند

با نوع اي  هو تفاوت فرهنگي چه رابطاي  هگرافي منطقودم«مثالً در گفتن اين جمله كه 
در حالي كه اگر جمله را . شناسي استفاده شده است مشخصاً از زبان جامعه» آموزش دارد

تواند جامعيت  يم »اي رشته ميانآموزش چند فرهنگه؛ يك مطالعه «طور بيان كنيم  اين
  ). 146- 145ص :  a2008رپكو، ( بيشتري را به موضوع بدهد

  فرديهاي  سوگيري -)ب
شخصي را رد كنند هاي  دومين مورد، نوعي توصيه به دانشجويان است تا سوگيري

و عقايد است كه ها  در اينجا بحث تفاوت در نقطه نظرات، نگرش. و از آن بپرهيزند
نقش برنامه «. در طرح موضوع يا بحث اوليه از آن بپرهيزندبايد دانشجويان و اساتيد 

را به وجود بياورند كه بسيار  مسألهآن است كه درك و فهمي از اي  هدرسي بين رشت
:  b2007رپكو، ( »است مسألهمجزا، در مورد هاي  حاصل از رشته تر از درك جامع
  .)2005، 4به نقل از نيكيتينا 147.ص

  5اي رشته ه از رويكرد ميانتوجيه استفاد: گام دوم
با توجه به . مناسب نيستاي  هرشت ال يا موضوعي براي برنامه درسي ميانؤهر س

عموماً به اي  همالك را كه متخصصان بين رشت 5توان حداقل  مي ادبيات موضوع،
  :اند، برشمرد تعيين كردهاي  هرشت منظور توجيه چرايي استفاده از برنامه درسي ميان

                                                                                                                                      
1. Szostak 
2. Wolfe & Haynes, 2003; Repko, 2007 
3. Wolfe & Haynes 
4. Nikitina 
5. Justify Using an interdisciplinary approach 
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  :بايد پيچيده باشداي  هرنامه درسي بين رشتموضوع ب - 1
سيستم . تواند به عنوان توصيف رفتار يك سيستم استفاده گردد مي »پيچيدگي«

متشكل از اجزاء و اعضا در حال تعاملي است كه ضمن اين كه تعامل دروني دارد، 
، 1بويد( سازد مي داراي مرزهايي است كه محيط دروني و بيروني آن را از هم مشخص

مسائل داراي  كه ، پيچيدگي يعني ايناي رشته در برنامه درسي ميان). 27ص:  2006
. متفاوت استاي  هجزء هستند و هر كدام از اين اجزاء داراي خصوصيات رشتچندين 

توان با نظر به يك رشته درسي مجزا بررسي و  مي ديگر، هر كدام از اجزاء را بيانبه 
چون گرم شدن كره زمين، كمبود و نبود منابع آب،  مثالً مسائل و مباحثي. تبيين كرد

سازي  سقط جنين و ابعاد علمي، ديني و اخالقي آن، شبيه مسألهمهاجرت غيرقانوني، 
  . انسان و ابعاد مختلف مربوط به آن

  رشته درسي منتج شود 2هاي حاصل شده حداقل از  بصيرت - 2
در باال و يا مبحث االت مطرح شده ؤانگيز هستند، همچون س مسائلي كه بحث

جهاني شدن و فرهنگ، آموزش چندفرهنگه و غيره، تمايل و عالقه مربوط به دو يا 
انگيزند و آنها را در قالب يك فعاليت مشترك با  مي چند حوزه يا اجتماع علمي را بر

در اين ميان هر اجتماع، رشته، حوزه دانش يا . دهند مي هم و در كنار همديگر قرار
اين . ارائه خواهند كرد مسألهيقي، بينش خاص خود را در خصوص تحقهاي  حيطه

هايي باشد كه  هاي انجام شده، تحقيقات يا رسالهفعاليت ممكن است شامل مرور كار
داد علمي  مطرح شده در يك چارچوب علمي انجام شده و يا برون مسألهدر رابطه با 
  .است )يعني مقاالت علمي(ها  آن فعاليت

طور جامع تبيين  را به مسألهصيلي توانايي آن را ندارد كه آن هيچ رشته تح - 3
  كرده و يا آن را حل كند

اشد كه اوالً مناسب باي  هرشت تواند براي برنامه درسي ميان مي يا موضوعي مسأله
و دوماً هر رشته درسي  جامع تبيين كنداي  هتواند آن را به گون يك رشته تحصيلي نمي

مثالً دانشمندان علوم سياسي . كند مي را ارائه مسألهآن درك ناقصي از كم و بيش 
 انتخاب منطقي براي تبيين و توضيح رفتار تروريستي استفادههاي  معموالً از تئوري

و است كنند، اما اين تئوري در توضيح و تبيين متغيرهاي مذهبي و فرهنگي ناتوان  مي
  . شود مي با شكست مواجه

  

                                                                                                                                      
1. Boyd 
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  گيرند مي قرارها  رشته) مرز(باً در خط اتصال غال اي  رشته ميان مسأله - 4
تر باشد كه  تر و جذاب تواند مناسب مي زمانياي  رشته مياناستفاده از رويكرد 

قرار گرفته باشد، به اين ها  و موضوع مورد بررسي در مرز بين رشته مسألهاالت يا سؤ
رشته ممكن يك  درگيرد كه قدرت پوشش آنها  مي االت در نقاطي قرارؤمعنا در س

نيست و از طرف ديگر ناحيه و منطقه مورد عالقه مشترك دو يا چند رشته درسي 
و انستيتوي پزشكي  2، آكادمي ملي مهندسي آمريكا1آكادمي ملي علوم آمريكا .است

ي از بسيار« :كيد دارندأت) خط اتصاالت(بر ارزش باالي اين چنين نقاط ) 2005(
كنند و شناسايي  مي ظهور پيداها  ل بين رشتهاالت علمي و جذاب در نقطه اتصاسؤ

درسي خود گام هاي  كند تا فراتر از رشته مي محققان كمكبه ...  چنين خط اتصاالتي
هاي  مجاور يا حوزههاي  بردارند و با آغوش باز پذيراي مشاركت محققان در رشته

گرايي  رشتهجديدي از بين هاي  اين فرآيند ممكن است به توسعه حوزه. تكميلي باشند
  ). 2001، 3التوكا(»).3ص (نوين منجر گردد اي  هرشت ميانهاي  و يا ظهور رشته

  ت حل نشده اجتماع هستندسؤاالمسائل دربرگيرنده نيازهاي تحقق نيافته و  - 5
هاي  از اين منظر، انديشه بين رشتگي، دقيقاً متناسب با نياز به توسعه و ايجاد روش

سليمي و ملكي، (هاي سنتي، رشد كرده است  راتر از روشجديد پژوهشي و تحقيقاتي، ف
c1389( .عمومي يا اجتماعي نياز به آنچه كه متخصصان هاي  مسائل مرتبط با خط مشي

ها  اين برنامه. نامند، را الزامي ساخته است مي »مسألهبرنامه درسي مبتني بر «اي  هبين رشت
يا تحقيقات نظري » ات بنياديتحقيق«هايي هستند كه تحت عنوان  محدود به پژوهش
نشده اجتماعي و بر حل آنها از طريق  اند زيرا كه بر نيازهاي حل محض شناخته شده

هاي  پژوهش) 1990( 4بر طبق نظر كالين. ، متمركز هستندمسألهعلمي حل هاي  روش
كيد ر نتايج اثربخش، كارآمد و عملي تأمحور بر توسعه دانش، عمل آگاهانه و ب مسأله
توان موارد زير را نام  مي پيچيده در مقياس بزرگهاي  از جمله پروژه). 122ص ( دارند
سترسي به پروژه هوايي سفينه آپولو، توزيع منابع غذايي در سطح جهان، تالش براي د» برد

لبنياتي و هاي  المللي براي افزايش فرآورده بينهاي  ها، تالش منابع موجود در اقيانوس
هايي  در حوزه علوم انساني و اجتماعي ايران مثال. دسي حمل و نقلمطالعات مرتبط با مهن

هاي كنوني  هاي مرتبط با آموزش چندفرهنگه، بحران يافتن پاسخي براي چالش چون
علل و عوامل، : هاي عمومي ، پديده فرار دختران سرپناهان و خط مشي زندگي جوانان، بي

                                                                                                                                      
1. American National academy of Sciences  
2. American National academy of Engineering  
3. Lattuca 
4. Klein 
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وني خانواده در ايران، علل افزايش طالق و نهاد كنها  خوابي در كشور، ارزش پديده كارتن
  . توان مطرح كرد مي.. . در بين جوانان ايراني و

هايي كه بيشترين  هاي تحصيلي مرتبط و انتخاب رشته شناسايي رشته: گام سوم
  1تناسب را با موضوع دارند

ها و  هايي كه بصيرت چالش اصلي پيش روي اساتيد و دانشجويان در انتخاب رشته
از آنها اخذ خواهد شد، آن است كه اي  رشته ميانتلفيق  به منظورهاي الزم  روشنگري

كت داده شده در برنامه درسي مشار -بايد مشخص كنند كه كدام رشته تحصيلي
و يا تبيين الگوي كلي رفتاري كه قصد  مسألهنقش اساسي در حل  - اي رشته ميان

مواجهه با اين چالش اولين كار آن براي . كنند مي مطالعه و بررسي آن را دارند، ايفا
ؤال هايي را كه به صورت بالقوه با موضوع دروس و يا س است كه ابتدا رشته

هايي را  تر رشته در ارتباط هستند را شناسايي كنيم و در ادامه به طور دقيقاي  هرشت ميان
 مثالً چالش مربوط به .)1جدول ( تر هستند شناسايي كنيم تر و مرتبط كه متناسب

كار دارد،  و ايدز سر مسألهبيماري ايدز؛ در اينجا علم پزشكي ناخواسته با ابعادي از 
آن توجه كرده ...  كه به ماهيت گسترده ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بدون اين

عد پزشكي و يا شناسان هم بدون آگاهي از ب از طرف ديگر ممكن است جامعه. باشد
در اينجا اساتيد و . ي به بررسي اين معضل اجتماعي بپردازند، به نوعمسألهابعاد ديگر 

ايدز، مثل پزشكي،  مسألهبالقوه مرتبط با هاي  دانشجويان سعي خواهند كرد كه رشته
    .را شناسايي كنند...  شناسي ، اقتصاد و جامعه
  

  در ارتباط هستند 2سازي انسان شبيه مسألههايي كه به شيوه بالقوه با  رشته )1(جدول 
هايمجزا، رشتههاي  رشته

كاربرديهايو حوزهاي  هرشت ميان
  دهد ميرا توضيح مسألههايي از چگونه هر كدام از آنها بخش

  سازي انسان و ميزان موفقيت يا شكست آنشناختي شبيهفرايند زيست شناسيزيست

و ميزان سازي انساني بر احساس انساني شناسي احتمالي شبيهاثرات روان  شناسي روان
  سازي شدهشناختي موجود شبيههوشياري روان

 نقش حكومت در اين ماجرا علوم سياسي
  سازي موجود انسانياثرات اخالقي شبيه فلسفه

  سازي گونه جديدي از زندگي انسانيهاي مقدس بر ضد شبيهكتابتنبيه و منع مطالعات مذهبي
 ده و والدينشسازي شحقوق قانوني و نوع ارتباط بچه شبيه حقوق

براي  استلزامات اخالقي مربوط به فرايندهاي تكنيكي و فني مورد نياز  اخالق زيستي
  شود ميسازي انساني، مخصوصاً در مواردي كه با شكست مواجهشبيه

                                                                                                                                      
1. Identify relevant disciplines and choose those most relevant to the subject  
2. Human Cloning  
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هاي مرتبط با  بسط و توسعه شايستگي و كفايت در هر كدام از رشته: گام چهارم
  1اي رشتهيا موضوع بين  مسأله

طور بالقوه با  درسي كه بههاي  كه اساتيد و دانشجويان توانستند از بين رشتهزماني 
ترين  در برنامه درسي در ارتباط هستند، متناسباي  هال يا موضوع دروس بين رشتسؤ

ترين آنها را شناسايي كنند، گام بعدي آن است كه دانشجويان بتوانند در هر  و مرتبط
در همان حال آنها بايد . يستگي و كفايت دست يابندمورد نظر به شاهاي  كدام از رشته

د و به عنوان رشته نكن مي دنبالاي  هدر رشته تخصصي خود كه آن را به صورت حرف
. به حد تسلط برسند) 2مهاد( اصلي، مدرك تحصيلي خود را در آن اخذ خواهند كرد،

: ئل استقا 4و حد تسلط 3يك تمايز اساسي بين كفايت يا شايستگي) 1996(كالين 
اي  هكفايت، تمركز خود را بيشتر بر روي موضوع مورد نظر در برنامه درسي بين رشت«

 گيري تصميممتمركز نموده و اساساً بدان معناست كه اگر ما بخواهيم در اين خصوص 
اصلي  مسألهبه طور مستقيم با موضوع يا ها  كنيم كه كدام يك از عناصر اصلي رشته

ايجاد كفايت و . »را بشناسيمها  ند، بايد به اندازه كافي رشتهارتباط داراي  هبين رشت
پژوهشي دارند،  مسألههايي كه بيشترين تناسب را با  شايستگي در هر كدام از رشته

آن است كه ما در خصوص موارد زير الزمه رسيدن به چنين هدفي . امري الزامي است
  :گيري كنيم تصميم
الزمه  ميزان دانش و اطالعات نياز هست؟ به چهها  در هر كدام از رشته) الف

در دانش و محتواي  6»وسعت«و  5»عمق«عد ه دو ب، توجه بالپاسخگويي به اين سؤ
  ). 253ص:  2007نوول، (درسي است هاي  مربوط به رشته

پاسخگويي  به چه نوع از دانش و اطالعات نيازمنديم؟ها  در هر كدام از رشته) ب
و به ) درسيهاي  مربوط به هر كدام از رشته(نوع از دانش ال كه ما به چه ؤبه اين س

در پرداختن به : است ياالتؤسچنين چه ميزان نيازمنديم منوط به پاسخگويي به 
درسي هاي  ال، كدام عناصر مربوط به رشتهوع برنامه درسي يا پاسخگويي به سؤموض

رنامه درسي قابليت كاربرد دارند؟ خصوصيات موضوع مورد بررسي كدامند؟ هدف ب
  چيست؟ اي  هبين رشت

                                                                                                                                      
1. Develop adequacy in each relevant discipline relevant to the subject 
2. Major  
3. Adequacy  
4. Mastery  
5. Depth  
6. Breadth  
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هاي  مورد نظر توانسته است به طور آشكارا ، استفاده از بصيرت مسألهآيا ) ج
متنوع را در هر كدام هاي  و روشها  و مفاهيم، فرضيات، تئوري) چندوجهي( چندگانه

  از رشته ها، توضيح و تشريح نمايد؟
بسيار «يا » بسيار مرتبط«ي درسهاي  هايي را كه ما به عنوان رشته آيا رشته) د

از تناسب و  اي  رشته مياناز آنها نام برديم، هنوز در فرآيند برنامه درسي » متناسب
  اهميت برخوردارند؟

اي  هبرنامه درسي بين رشت) موضوع و مضامين(تجزيه و تحليل محتوا : گام پنجم
  1هاي درسي هاي به دست آمده از رشته در سايه روشنگري حاصل از بصيرت

درسي ، اولين گام در پرداختن به موضوع، بعد از طرح، تحليل آن هاي  ارچوب رشتههدر چ
، ، شامل حركت از يك رشتهمسأله، فعاليت تحليل اي رشته در نگاه ميان. است مسأله

ديگر و انتقال هاي  مورد نظر به رشته مسألههاي خاص آن راجع به  ها و روشنگري بصيرت
نوول . انداز ديگر است به طرف چشماي  هانداز رشت و چشم پيدا كردن از يك بصيرت

 بيانبه . كند مي توصيف 3»انتقال«و  2» حركت«اين فرآيند را با اصطالحاتي چون ) 2007(
د كه يادگيرنده بتواند به نطراحي شواي  هبايد به گون اي  رشته مياندرسي هاي  برنامه تر، ساده

 مسألهگوناگون به هاي  و از دريچه نگاه رشته كند را عوضاي  هرشتهاي  طور مداوم عينك
ت منجر به سيالي اي  رشته مياناز لحاظ روانشناختي، يادگيري . پژوهشي بنگرد سؤاليا 

شود تا امكان انتقال و جهش از بصيرت و آگاهي حاصل  مي شود و اين امر باعث مي 4ذهني
ي از ين نوع، تحقيقي است كه مثال. از يك رشته درسي به رشته ديگر وجود داشته باشد

  .)2جدول ( و ساختار آن انجام داد DNA مسألهراجع به ) 1968( واتسون
  

 DNAساختار  مسألهمرتبط با اي  هاندازهاي رشت چشم )2(جدول 
هايي كه بيشترينيا زير رشتهها  رشته

 دارندمسألهتناسب را با
لي بيان شده كه در قالب جمالت ك( مسألهنوع بصيرت آنها در مورد

  )است

نگرد كه با استفاده از  مي ساختاري مسألهرا به عنوان يكDNAمسأله  فيزيك
  قابل حل است -به عنوان ابزار اصلي تحقيق–عكس اشعه ايكس

نگرد كه با كشف  مي ژنتيكي مسألهرا به عنوان يك DNAمسأله  ميكروبيولوژي
  چگونگي كاركرد ژن، قابل حل است

نگرد كه با شناسايي ساختار  مي اي مسألهرا به عنوانDNAمسأله  بيوشيمي
 شيميايي آن قابل حل است

                                                                                                                                      
1. Analyze the subject (themes) and evaluate each Insight into it 
2. moving  
3. shifting 
4. mental flexibility 
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هاي حاصل از  هاي موجود در بصيرت شناسايي تضاد و تفاوت: گام ششم
  1هاي آنها هاي درسي و شناسايي ريشه رشته

از  شامل بهره بردن اي  رشته ميانبه طور اجمالي، اولين مرحله در فرآيند برنامه درسي 
و  اي  رشته ميانال ؤيا موضوع يا س مسألهمرتبط با هاي  حاصل از رشته 2هاي بصيرت

و ) اي تصميمات رشته(ها  اتخاذ دو تصميم اساسي است؛ تصميمات مربوط به رشته
است كه كدام يك  شامل تعيين اين مسألهاي  هتصميمات رشت. اي رشته تصميمات ميان

در ارتباط و متناسب با آن هستند اي  هرشت ميان با موضوع درس يا دروسها  از رشته
شناسي،  ها، فرضيات، معرفت همچون پديده(كه عناصر گوناگون آنها اي  هبه شيو

منطبق با موضوع مورد بررسي است، چه تعداد و چه ) ها و روشها  مفاهيم، تئوري
زم را در و كفايت الها  آوري كرد، چگونه شايستگي نوع از منابع و اطالعات بايد جمع

را  مسألهچگونه  م؟مربوط، در دانشجويان ايجاد كنيهاي  خصوص هر كدام از رشته
را در خصوص اي  همختلف رشتهاي  كه چگونه بصيرت تحليل كنيم؟ و نهايتاً اين

 مسألهبه اين اي  هرشت موضوع يا مبحث مورد نظر ارزيابي كنيم؟ تصميمات ميان
در چارچوب رويكرد ها  و يافتهها  آوري داده جمع درسي درهاي  پردازد كه آيا رشته مي
هايي دارند يا نه؟ در حقيقت،  بيني و يا احياناً كوتاهها  خود، محدوديت، ضعفاي  هرشت

مختلف در نگاه به هاي  حاصل از رشتههاي  تضادها، نمايانگر تفاوت بين بصيرت
كه يك فرد ديگر، تضاد يا تناقض همان چيزي است  بيانبه . واحد است مسأله

گوناگون در هاي  حاصل از نظرات متخصصان رشتههاي  هنگامي كه از منظر بصيرت
يعني تفاوت نوع نگاه (رسد  مي نگرد، به آن مي مسألهخاص به اي  مسألهمورد 

 و روشنگري ويژه آنها راجع به موضوع درسي است كهاي  همتخصصان رشت
مطرح  سؤالاما حاال اين ). پردازيمبه بررسي آن باي  هرشت خواهيم از منظر ميان مي

  ديگر، آنها در چه موقعيتي قرار دارد؟ بيانها كجاست يا به  است كه جايگاه بصيرت
درسي مختلف و هاي  يا درون رشته: در دو جايگاه احتمال قرار دارند 3ها بصيرت

بسيار واضح است كه آنهايي كه در درون . اند درسي پراكنده يا در بين چند رشته
هستند ولي درسي قرار دارند داراي اشتراكات و تشابهات بيشتري هاي  تهرش

در . هايي كه از چندين رشته حاصل شده اند، متناقض و با هم در تضاد هستند بصيرت
و فرضيات تلفيقي در بين ها  از مفاهيم، تئورياي  هچنين شرايطي اگر نتوانيم مجموع

از تضادها و معاني خواهيم رسيد كه بسيار به در نهايت به فهمي  پيدا كنيمها  اين رشته
با اي  لهأمسدر ضمن بيان  )1998( 4چارلز فيشر .مغشوش و مبهم است ،هم ريخته

                                                                                                                                      
1. Identify conflicts between Insights and locate their sources  
2. Insights  
3. Insights  
4. Charles Fischer  
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مفاهيم، ( تضادهاي بصيرتي  ، به صورت مشخص1»تبعيض جنسيتي شغلي« عنوان
 .)5جدول (تبعيض جنسيتي را بيان كرده است  مسألهراجع به ) ها مفروضات و تئوري

هاي درسي در پرداختن به  هاي سازگار بين رشته ايجاد يا كشف زمينه: هفتم گام
  2تم يا موضوع

ترين  مشكل) مرحله هفتم(شك اين مرحله  معتقدند كه بدوناي  هرشت ميان نظران صاحب
گويد، دليل مشكل بودن اين مرحله آن  مي )2001(است كالين اي  هرشت مرحله كار ميان

تحليلي و تفكر  - بديع و اصيل است كه بتواند دو تفكر منطقياست كه نيازمند تفكري 
اما اگر دانشجويان يك رويكرد . خالقانه را به هم نزديك و بين آنها پيوند ايجاد كند

تلفيق مناسب هاي  بيانديشند و از تكنيكها  سيستماتيك اتخاذ كنند، به ماهيت چالش
  .)31 ص(است  امري شدني ،استفاده كنند، رسيدن به زمينه سازگار

  
 مسألهدرسي و نوع نگاه آنها نسبت به هاي  هاي مبتني بر رشته تئوري )3(جدول 

 )OSD( تبعيض جنسيتي شغلي
رشته يا 

  )ها تئوري( ها هاي حاصل از رشته بصيرت  تئوري مكاتب فكري

  اقتصاد

كار  يري منطقي كه بر تقاضا براي نيرويگبه دليل تصميممسألهاين نظريه انحصار خريد
  شود مي تمركز دارد، ايجاد

تئوري سرمايه
 انساني

منطقي اي كه بر عرضه نيروي كار  گيريتصميمبه دليلمسألهاين
 شودميتمركز دارد، ايجاد

تئوري تشخيص
 آماري

شود كه بر حجم  مي منطقي ايجاد گيريتصميمبه دليلمسألهاين
  كيد داردأوي كار زنانه تمربوط به استخدام نيرهايبسيار باالي هزينه

آيد كه بعضي از استخدام كنندگان  ميبه اين دليل به وجودمسأله داوري تئوري پيش
 شوند كه نسبت به زنان دارندميداورييتسليم پيش

تئوري توسعه  تاريخ
 سساتيؤم

سسات به وجود آمده و ؤبه دليل قدرت و نفوذ ديرينه ممسألهاين
 تداوم يافته است

  شناسي جامعه
تئوري

هاي  گيري جهت
جنسيتي نقش 

 اجتماعي

زنان است كه بر خالف » اجتماعي شدن«فرايندنتيجهمسألهاين
يعني . مردان، مستقيماً با ساختارهاي شغلي آنان در ارتباط است

ساختارهاي شغلي زنان بر اساس آنچه در فرايند اجتماعي شدن 
  يابند ميف شده، انسجامتعري) به عنوان شغل زنانه(براي آنها

تئوري استيالي  شناسي روان
 مردانه

 -مردانه( به دليل حفظ ايده تقسيم كار بر اساس جنسيتمسألهاين
  اد و تداوم يافته استمردان، ايجبه وسيله)زنانه

داري، يك عمل براي حفظ و بازتوليد نهادهاي سرمايهمسألهاين  تئوري تضاد طبقاتي  ماركسيسم
 استالزامي

  
                                                                                                                                      
1. Occupational Sex Discrimination (OSD) 
2. Create or discover common grounds between disciplines  
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» زمينه سازگار«اولين كسي بود كه از اصطالح ) a, b 1979( 1جوزف كوكلمن
براي ارتباطات مشاركتي در ميان اي  هاستفاده كرد؛ آنجا كه او آن را به عنوان پاي

كردند،  مي بزرگ صنعتي و دولتي كارهاي  دانشمندان و محققاني كه بر روي پروژه
اي  هرشت عنصر بنيادين هرگونه فعاليت ميان» ازگارسهاي  زمينه«از نظر او . معرفي كرد

در تيم تدريس ها  ارتباطات واقعي بين كساني كه در مباحثه«است زيرا كه بدون آن 
 2نوول و گرين ).141ص(رسد  مي كنند، غير ممكن به نظر مي شركتاي  هبين رشت

خواندند  مي » اي رشته ميانروش «را به آنچه آنها » سازگارهاي  زمينه«مبحث ) 1982(
يك يا چند عبارتست از  اي  رشته ميانسازگار هاي  زمينه). 25-29. ص(پيوند دادند 

توان تضادها را فيصله داد و  مي هايي كه از طريق آنها تئوري، مفهوم و مفروضه
سازگار به هاي  ايجاد زمينه. را با همديگر تلفيق كردها  هاي منتج از رشته بصيرت

است كه زيربناي اي  هو توضيح اجتماع نظر و جامعيت بالقومعناي روشن ساختن 
باشند، به  مي و آگاهي و دانش حاصل از آنهاها  متضاد و تئوريهاي  تمامي رشته

. كه بتوان اين تضادها را حل و فصل كرد و نهايتاً آنها را با هم تلفيق نموداي  هگون
  تئوري زمينه سازگار چيست؟

شريك مساعي در فرايند درك تگونه همكاري و هاي مشترك، هر تئوري زمينه
، 3برومه( كند مي متقابل به ايجاد، تحقق يافتن و حفظ مداوم اين زمينه سازگاري كمك

اين تئوري در هر دو بعد ارتباطات كالمي و نوشتاري قابليت كاربرد  ).119 ص:2000
هايي  فرض شهرگونه مشاركت ارتباطي، بر مبناي پي: گويد مي )1996( 4كالرك. دارد

داريم، نوع هدفي كه از برقراري ارتباط و يا مباحثه داريم، ها  كه راجع به موقعيت
ها،  ثر از مفروضهأزمينه سازگار بين دو فرد مت«: بندي و درك خواهد شد فرمول

  ).93ص (» است اعتقادات و دانش مشترك، مشابه و متقابل
وصيف تعامالت روزمره، ايجاد به منظور تبيين و ت» زمينه سازگار«اگرچه تئوري 

هاي  شناسان شناختي آن را به منظور ايجاد ارتباط بين رشته شده بود، اما امروزه روان
بنابراين، در حوزه . برند مي دانشگاهي، خصوصاً در حوزه علوم طبيعي، به كار

بين و اصطالحاتي باشد كه در ها  تواند دربرگيرنده واژه مي ، زمينه مشتركاي  رشته ميان
به اي  هدو يا چند رشته، مشترك هستند، در همين راستاست كه متخصصان بين رشت

همچنين . يكسان يا مشابه هستند كننده معاني دنبال مفاهيم متفاوتي هستند كه بيان
                                                                                                                                      
1. Kockelmans  
2. Newell & Green  
3. Bromme 
4. Clark 
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كه در بين چند رشته درسي وجود  تواند دربرگيرنده دانشي باشد مي »زمينه سازگار«
زماني كه : گويد مي )1995( 1كلي .نده شده استدارد يا بين چند رشته درسي پراك

شود، ايجاد زمينه مشترك بين آنها  مي درسي زيادهاي  شناختي بين رشته تفاوت معرفت
  .بسيار مشكل خواهد شد

  روند مي هايي كه در ايجاد زمينه مشترك به كار خصوصيات يا مهارت - 1- 7
جسارت و : ه عبارتند ازنند كك مي مواردي را در اين زمينه عنوان نظران صاحب

پروازي؛ عشق به يادگيري؛ تعميق و تدبير؛ ايجاد موازنه بين نقاط مبهم و بلند
كامل و شايسته؛ توانايي تفكر اي  هپارادوكسيكال؛ توانايي برقراري ارتباط به گون

غير خطي؛ توانايي تفكر به اي  همحض؛ توانايي تفكر ديالكتيكال؛ توانايي تفكر به گون
هاي  قانه و نوآورانه؛ توانايي تفكر به شيوه تلفيقي؛ ارزش گذاشتن به شيوهشيوه خال
گويند كه  مي )2005و  a2007(و رپكو ) 1997(نوول و كالين . »دانستن«گوناگون 

به شيوه مستقيم، ايجاد اي  ههاي رشت زمينه سازگار از طريق تعديل و اصالح بصيرت
 ها، مفاهيم و مفروضاتي حاصل وريشود، بلكه از طريق تعديل و اصالح تئ نمي
توان چنين  مي از اين جمله. اند متضاد از درون آنها بيرون آمدههاي  شود كه بينش مي

مشترك را در مفاهيم و هاي  نتيجه گرفت كه دانشجويان بايد امكان رسيدن به زمينه
را در » زمينه مشترك«توانند انتخاب كنند كه  مي آنان. بيابندها  مفروضات و تئوري

ترين توصيفات را از رابطه بين مفاهيم  ها، عمومي تئوري. يك از اين موارد بيابند كدام
مفاهيم هم به عنوان . كنند مي بيانرا  مسألهكنند و بنابراين روشنگري خاص از  مي ارائه

و اصالحات فني هستند ها  از واژهاي  هها، دربرگيرنده دست اجزاء تشكيل دهنده تئوري
  .دهند مي خود را از طريق آنها توضيحهاي  درسي، ايدهاي ه كه رشته

  ايجاد زمينه مشترك برايهايي  تكنيك - 2- 7
متوجه خواهيم شد كه  اي  رشته ميانبا مرور ادبيات مربوط به كاربرد روش 

 به منظورهايي  را تحت عنوان تكنيكاي  هچندگانهاي  اين حوزه، روش نظران صاحب
اند كه در ادامه به معرفي  راي انجام تلفيق پيشنهاد دادهرسيدن به زمينه مشترك، ب
  .اجمالي آنها خواهيم پرداخت

روند كه  مي زماني به كارها  اين تكنيك 2:تلفيقيِ بسط تئوريهاي  تكنيك - 1
كه دربرگيرنده اي  همحققان بخواهند دامنه استفاده از يك تئوري را بسط دهند، به گون

بسط . مورد بررسي در ارتباط هستند مسألهي باشد كه با تمام عوامل و فاكتورهاي علّ
                                                                                                                                      
1. Kelly 
2. The Integrative Technique of Theory Expansion  
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 ها تئوري، در بعضي از موارد، ممكن است دربرگيرنده اضافه كردن عامل يا عامل
جايگزين اي  هيا غير رشتاي  هاندازهاي رشت از هر يك از چشم) متغير يا متغيرهايي(
مثل مطالعات  د،گيرن مطالعاتي كه در قالب يك رشته قرار نميهاي  شامل حوزه(

) درسي متفاوت، مكاتب فكري گوناگون و حتي فرهنگ عاميانههاي  فرهنگي، رشته
   .باشد
شامل انطباق يا تعريف مجدد ها  اين تكنيك: تكنيك تلفيقيِ تعريف مجدد - 2

شوند  مي مرتبط و متناسب با هم استفادههاي  رشته درمفاهيم و يا مفروضاتي است كه 
گفتيم هر رشته درسي از نيز كه قبالً  چنان. آنها را توضيح دهندمشترك بين تا معاني 

ها  لغوي و اصطالحات تكنيكي ويژه براي توضيح پديده - يك حوزه اصطالحي
شناسي، آموختن رفتارهاي گروهي و جمعي معموالً زير  مثالً در جامعه .كند مي استفاده

ثير أركردگرايي، تاز نظر تئوري كا. شود بحث مي 1پذيري عنوان مفهوم جامعه
تفسير طرفداران ). 2،1981بايلي( شود پذيري از طريق ورزش مثبت ارزيابي مي جامعه

عدالتي و نابرابري  پذيري، تداوم روابط موجود، بازتوليد بي ديدگاه انتقادي از جامعه
توانند برتري خودشان  پذيري، طبقات مسلط مي گويند كه از طريق جامعه آنها مي. است

 4)كنش(نظريه مبادله ). 1996، 3نيكسون و فراي( بقات تحت سلطه اعمال كنندرا بر ط
گر امتيازات و خسارات ناشي از يك كنش متقابل  محاسبهها  نيز معتقد است كه انسان

شود  هستند و در واقع ارزش هر رفتاري از مسير پاداش و تنبيه مشخص مي
هاي درسي  ويكردي نوين در برنامهاد و خلق ربا ايج) 2003( اتكينسون). 1981بايلي،(

هاي انتقادي و كنش را براي بررسي  شناسي ورزش سعي كرده كه نظريه جامعه
پذيري در  ، جامعه»پذيري جامعه«او با بازتعريف . پذيري در ورزش تلفيق نمايد جامعه
نوين اي  هرا از همديگر جدا كرده و زمين 6پذيري از طريق ورزش و جامعه 5ورزش

شناسي  رشته جامعه(و تئوري مبادله ) رشته فلسفه(فاده از دو تئوري انتقادي براي است
شناسي ورزش و در چارچوب برنامه درسي بين  درس جامعه در قالب) اقتصاد
  ). 2005، 7دراي، شان و گرنسباچر( فراهم كرده استاي  هرشت

                                                                                                                                      
1. Socialization  
2. Baily 
3. Nikson and Fray 
4. Exchange or Action  
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7. Derry, Schunn & Gernsbache 
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و يا ي ا هاين تكنيك تضاد بين مفاهيم رشت: تلفيقيِ بسط معناييهاي  تكنيك - 3
اين كار از طريق بسط معنايي يك ايده به حدودي . دهد مي مفروضات آنها را پوشش

طوري كه بيشتر معاني حوزه رشته درسي  فراتر از حيطه يك رشته درسي است به
  .ديگر را نيز شامل شود

جامعيت  -1: دهد مي اين تكنيك دو كار انجام: تكنيك تلفيقيِ سازماندهي - 4
مختلف، مشخص و هاي  را براي مفاهيم و مفروضات مربوط به رشته 1بنيادينِ معنايي

مفاهيم و مفروضات بازتعريف  -2كند؛  مي آنها را بر طبق آن ديدگاه عام، باز تعريف
  ). 259ص  :a2001نوول، ( كند تا ارتباط بين آنها را نشان دهد مي شده را سازماندهي

اين تكنيك تلفيقي  توان از يم زماني: تكنيك تلفيقيِ مبتني بر دگرگوني - 5
استفاده كرد كه متغيرها حالت پيوستاري دارند و مفاهيم و مفروضات به ندرت با 

متضاد  بلكه غالباً) مثالً عشق و نفرت يا تكبر و تواضع(همديگر متفاوت هستند 
: 2007نوول، ) (منطقي بودن يا عقالني و غير عقالني مثل منطقي بودن و غير(هستند 

از موارد را ذكر كرده كه  اي نمونه) 1988( 2به طور مثال آميتاي اتزيوني ).259 ص
در اين مورد او . گوناگون غلبه كنندهاي  اند بر مفروضات متضاد رشته چگونه توانسته

او مبحث . پردازد مي اقتصاد و جامعه شناسيهاي  به بررسي ارتباط دو مفروضه رشته
در (با غير منطقي يا عقالني بودن ) ه اقتصاددر حوز(عقالنيت و منطقي بودن انسان 

درجه «با عنوان اي  هرا با قرار دادن آنها در دو انتهاي متغير پيوست) شناسي حوزه جامعه
در اين فرايند، اتزيوني به مطالعه . مورد بررسي قرار داد» عقالني يا منطقي بودن

 سيد كه در هر شرايطيثر بر عقالنيت پرداخت و به اين نتيجه رؤمتغيرها و عوامل م
استفاده از  .از عقالنيت را تعيين كرداي  هتوان با استناد به يك سري از اصول، درج مي

اي  همتغيرهاي پيوسته به عنوان تكنيك تلفيقي به ما اين امكان را خواهد داد تا به گون
دو و از انشعاب،  هگوناگون پرداختهاي  رشتههاي  تر به بررسي فرضيات و تئوري دقيق

  .گري خودداري كنيم شاخگي و دوگانگي و جزمي
  3ها هاي حاصل از رشته تلفيق و تركيب بصيرت: گام هشتم

، متوجه خواهيم شد كه اي رشتهبا مطالعه كلي و مروري بر فرايند برنامه درسي بين 
مرتبط به هم و هاي  تمركز بر امر تلفيق از مرحله سوم يعني شناسايي رشته

آغاز و با شناسايي نقاط تضاد و تناقض بين آنها ها  اين رشته حاصل ازهاي  بصيرت
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هاي  هايي كه در مرحله هفتم و به منظور شناسايي زمينه كند و با تالش مي ادامه پيدا
هاي  رسد كه بايد براساس اين زمينه مي اي هگيرد، به مرحل مي سازگاري بين آنها انجام

حاصل از آنها هاي  و بصيرتاي  هرشت هاي سازگار شناسايي شده، به تلفيق ديدگاه
سازگار تئوريك، هاي  شود تا با استفاده از زمينه مي در اين مرحله سعي. بپردازيم

كالين . را با هم تلفيق كننداي  هرشت مفاهيم و مفروضات مشترك بين آنها، دانش
گوردون . برد مي نام» اي  رشته ميانواقعيت پيچيده كار «از اين مرحله به عنوان ) 1990(

فرايند ذهني «كننده  توصيف» يبترك«و » تلفيق«گويد، اصطالح  مي )2002( 1وارس
  .است» نهايت پيچيده بي

دهنده مواد و اشياء معيني يا  تركيب عناصر تشكيل«عموماً، تلفيق به عنوان 
تعريف شده » و افكار انتزاعي مجزا از هم در قالب يك كليت واحد و متحدها  انديشه
 3شناسي هم بنيامين بلوم در حوزه روان  .)2نقل از فرهنگ لغت راندوم هوس به(است 

شناختي، عاطفي و (هدف هاي  بندي مشهوري كه از حوزه در تقسيم) 1956و1987(
تجميع يا روي هم «را به عنوان » تلفيق و تركيب«ارائه كرده است؛ ) حركتي -رواني

تعريف كرده » يك كل را تشكيل دهدكه اي  هبا هم به گونها  گذاشتن عناصر يا بخش
: و مشخصه اصلي باشد ويژگيبايستي داراي دو » تلفيق«بلوم تاكيد دارد كه . است

  )2002كالين، (
اين . (ارتباطات نظري يا انتزاعي باشداي  همحصول نهايي بايد منتج شده از دست -1

فيق تئوري، مفاهيم با عنوان زمينه مشترك يا تل اي  رشته ميانگونه ارتباطات در حوزه 
  ). شود مي اي، شناخته رشتههاي  و مفروضه

دهنده نتايج يك عمل تلفيق باشد كه در قالب  محصول نهايي بايستي انعكاس -2
 اند يك كل واحد با همديگر تركيب شده يك طرح اثربخش و به منظور تشكيل

  ).a2008(به نقل از رپكو ) مسألهطور مثال درك جامع يك  به(
  اي  رشته ميانناي تلفيق در فرايند مب - 1- 8

كه  گاه با هم تلفيق نخواهند شد مگر اين هيچاي  ههاي رشت و آگاهيها  بصيرت
اين بدان معناست كه شناسايي . سازگاري بين آنها را شناسايي كنيمهاي  زمينه
 است كهاي  هسازگاري تئوريك، مفهومي و يا مفروضات مشترك، تنها وسيلهاي  زمينه
هاي  هدف از ايجاد زمينه. متضاد را به هم نزديك كردهاي  ن از طريق آن، بينشتوا مي

درسي هاي  حاصل از رشتههاي  و اختالفات بين بصيرتها  مشترك آن نيست كه تنش
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را كاهش ها  را حذف و از ميان برداريم، بلكه هدف اصلي آن است كه سطح اين تنش
دهايي، باز باقي خواهند ماند و منعكس و حتي تضاها  اما تنش). a 2008رپكو،( دهيم

درسي و هاي  متفاوتي خواهند بود كه رشتههاي  كننده مفروضات و معرفت شناسي
شناختي مرتبط با  معرفتهاي  مرتبط با آنها بر مبناي آن مفروضات و ديدگاههاي  تئوري

هاي  زماني كه دانشجويان توانستند زمينه). 260 ص: 2007نوول، ( كنند مي آنها عمل
سازگاري را شناسايي يا ايجاد كنند، آنها وارد مرحله جديدي خواهند شد كه به دنبال 

همچنان كه در مرحله هفتم الگو، به آن اشاره . است حاصل شدههاي  تلفيق بصيرت
ها،  ترين تئوري ترين و اساسي كننده مهم سازگاري بايد منعكسهاي  كرديم، زمينه

اين . له يا موضوع بر اساس آنها بررسي خواهد شدأمسمفاهيم و مفروضاتي باشند كه 
نقش يك مدير را ايفا خواهند كرد كه با كاربرد دانش اخذ شده از ها  مفاهيم و تئوري

كالين و نوول . پردازند مي لهأگوناگون، به صورت همكارانه، به بررسي مسهاي  رشته
، دانشجويان بين ها شده از رشته ذدر ضمن تلفيق بصيرت اخ: گويند مي )1997(

 هايي را انجام خواهند داد كه دانشجويان عادي به ندرت آن را انجام گرا، فعاليت رشته
هايي از مسئله تمركز دارند كه با  نوعاً بر روي بخشاي  همتخصصان رشت. دهند مي

گرا، مسئوليت دارند تا  دانشجويان بين رشته. سازگار استاي  هپژوهش رشتهاي  حيطه
 ص(را شناسايي كنند ها  جامع مطالعه كنند و نقاط پيوند بين رشتهاي  هه گونمسئله را ب

27.(   
   1، موضوع يا تم و ارزشيابي آن  مسألهاز اي  هخلق يك فهم بين رشت: گام نهم

، دانشجويان با اطالعاتي كه از اي  رشته مياندر اين مرحله از فرآيند برنامه درسي 
اين مرحله . حاصل شده است در ارتباط هستند ي ا رشته ميانمراحل قبلي فرآيند 

دهد تا تصميماتي را كه در مراحل قبلي اتخاذ كرده اند را  مي فرصتي را به دانشجويان
عبارت  اي  رشته مياندرك . برسند اي  رشته ميانگذاري نمايند تا به درك  مرور و ارزش

ه دو يا چند رشته درسي تفكر مربوط بهاي  تلفيق دانش و گونه برايظرفيتي «است از 
واحد درسي هاي  كه با استفاده از رشته» تحقق رشد، ارتقا و پيشبرد شناختي به منظور

ها، حل  اين ارتقا شامل تبيين پديده. امكان رسيدن به آن بلوغ شناختي وجود ندارد
، 2باخ مانسيال( ت و مسائل جديد استسؤاال، توليد فرآورده و يا رسيدن به مسأله
و كاربرد آن، آخرين محصول و فرآورده اي  رشته ميانرسيدن به درك ). 15 ص: 2005

چهار فرضيه اصلي را كه بنيان درك ) 2005(مانسيال . استاي  رشته ميانيك فعاليت 
  :كند مي هستند را اين چنين بيان اي  رشته ميان
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اين ). يعني فهم عملي قضايا(بر مبناي شيوه عملكردي از فهم، بنا شده است  -1
از آنچه كه هست و فراتر از  را فراتر» دانش«نوع فهم داراي اين مزيت است كه 

  برد؛ مي كنوني در عمل به كارهاي  بندي دسته
نيز هست، به اين معنا كه بر مبناي درك اي  هاين نوع فهم داراي خاصيت رشت -2

  برد؛ مي درسي بنا شده و از آنها بهرههاي  عميق از رشته
  هاي درسي است؛ هاي حاصل از رشته تلفيقي از بصيرت دربرگيرنده -3
مثالً . گردد مي منجر» رشد شناختي«به » به صورت هدفمندانه«اين نوع فهم  -4

از  مسألهجديد، تبيين مسائل و حل هاي  جديد راه حل) بصيرت( رسيدن به نگرش
  .اي گوناگون رشتههاي  شناختي طريق تلفيق روش

  اي  رشته ميانفهم بيان درك و هاي  راه - 9- 1
در  اي  رشته ميان، رسيدن به فهم اي رشته ميانآخرين مرحله از فرآيند برنامه درسي 

اين مرحله، با نظر به حوزه و رشته تحصيلي موضوع . حل مسائل و ارزيابي آن است
در . گوناگون و يا تركيبي از آنها انجام پذيردهاي  ، ممكن است در شكلاي رشتهبين 

  :)a 2008؛ رپكو،2002نوول، ( عضي از آنها اشاره خواهد شدادامه به ب
شكلي از گفتار كه در آن، لغات و اصطالحات بر (عرضه و ارائه يك استعاره  -1
شناسايي  براير توصيف ديگري و داللت دارند كه به منظوها  از اهداف و ايدهاي  هگون
دهد چگونه اين  مي نشانكه ) شود مي ييد شباهت و همانندي بين آنها، استفادهو تأ

را از  اي  رشته ميانزمينه مشترك تئوريك، مفاهيم و مفروضات تلفيقي مشترك، درك 
  .كند مي ارائه مسأله
تواند  مي يك مثال، سرمشق نخستين يا الگوي نخستين كه(ايجاد يك الگو  -2

دهد كه چگونه تئوري، مفاهيم،  مي كه نشان) نقش راهنما و الگو را بازي كند
  .گردد مي منجر اي  رشته ميانمشترك به يك درك هاي  فروضات و زمينهم

كه ) نوشتن يا بازگو كردن يك داستان يا گزارش(تحرير يك داستان يا روايت  -3
 مشترك به دركي منجرهاي  ا، مفاهيم، مفروضات يا زمينهه دهد چگونه تئوري مي نشان
درسي هاي  ز طريق تكيه بر رشتهتر از آن چيزي است كه ا گردند كه بسيار جامع مي

  .گردد مي مجزا حاصل
  .جديد پژوهش هاي روشت جديد يا بسط و توسعه سؤاالطرح  -4
ايجاد فرآيند جديد يا فرآورده فيزيكي نو كه حاصل كاربرد عملي دانش يا  -5

  .است )اي رشته ميان(درك جديد 
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توصيف چگونگي تبيين و ) 1: به كار بستن درك جديدي از مسئله به منظور -6
كنوني؛ هاي  ارچوبهيا چها  ها، برنامه ها، طرح براي سياست اي رشته ميانكاربرد و فهم 

  .كلي نوينهاي  يا چار چوبها  ها، برنامه ها، طرح فراهم نمودن خط مشي) 2و 
  

  گيري بحث و نتيجه
ويژه  هاي اخير، قلمروهاي آموزشي و پژوهشي در حوزه علوم انساني، به در دهه

اي برخوردار شده است؛  اي از رشد و گسترش قابل مالحظه رشته العات بينمط
هاي طراز اول دنيا اولويت تحقيقات بر پايه  اي كه امروزه در تمامي دانشگاه گونه به

از جمله داليلي كه اين توجه را موجب گرديده است، . اي است رشته هاي بين پژوهش
تبع آن ظهور  هزاره جديد و بهسرعت پيشرفت علم در اواخر قرن بيستم و 

هاي  مواجه شدن پژوهشگران و محققان با زمينه. هاي تخصصي بسيار است گرايش
تخصصي متنوع و فراوان و فقدان ديدگاه جامع در بين پژوهشگران به علت 

هاي  را روشن ساخت كه گرچه نگاه تخصصي به زمينه مسأله، اين  گرايي تخصص
هاي مختلف را فراهم آورده است، ولي  ع در حوزهمطالعات، موجبات پيشرفت سري

هاي تخصصي به صورت ساختاري موجب گرديد كه  ارتباط منطقي بين اين زمينه نبود
اي  رشته  هايي مشاهده شود كه تنها با تخصص بين ضعف ،هاي علم در بعضي از حوزه

نمايد  ميزيرا درهم تنيدگي علوم مختلف در موضوعات متفاوت ايجاب . قابل رفع بود
بر  .هاي علمي مورد استفاده قرار گيرند زمان دو يا چند رشته براي مطالعه پديده كه هم

قانون برنامه چهارم توسعه، كه دولت را موظف به بازنگري  49از ماده  »د«اساس بند 
هاي دانشگاهي بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحوالت علمي در  در رشته

  .اي با تأكيد بر علوم انساني نموده است رشته وم بينراستاي توسعه عل
خوبي در پيش روي متخصصان  تواند ادبيات بسيار دراين راستا، نوشته كنوني مي

ريزي آموزشي كشور باشد تا در گسترش  والن برنامهئريزي درسي و همچنين مس برنامه
به همين . باشدهاي درسي بسيار كارساز  هرچه بيشتر اين دسته از مطالعات و رشته

اي  رشته ميانهاي درسي  شود تا در راستاي تطبيق هرچه بيشتر برنامه دليل توصيه مي
با اصول و معيارهاي ) اي كشور در حال اجراسته كه هم اكنون در بعضي از دانشگاه(

علمي در اين زمينه، اين پژوهش در كنار ساير موارد مشابه به عنوان راهنماي طراحي 
 .ي مورد توجه قرار گيردياه چنين برنامه
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