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  دهچکی

هاي  هترین حوز ه عنوان یکی از مهمب، 1رشتگی یا بیناي  هرشت حوزه بین، هاي اخیر در سال
از اهمیت دوچندان ، پژوهش در زمینه آموزش به طور کلی و آموزش عالی به طور خاص

تلفیقی هاي  هگذاري در دور سرمایه، هاي آموزش عالی دنیا در بیشتر نظام. برخوردار شده است
یکی . ل شده استبه امري رایج و معمول تبدی يارشد و دکتر، در سطوح سه گانه کارشناسی

ات معتبر مؤسستوان تحقیقاتی مثال زد که در حوزه علوم بسیار پیچیده در  می از این موارد را
ات مؤسساین . دانشگاهی کشورهایی چون ایاالت متحده آمریکا و کانادا در حال انجام است

ل نتایج حاص اما. هستند ياغلب در پی تربیت متخصصان در سطوح کارشناسی ارشد و دکتر
اران امر آموزش کارگز، اي هرشت بیني درسی ها هاي منتشر شده در خصوص برنامه از گزارش

رو ساخته است که باید به آنها  هت گرفته از واقعیات روبأجدي و نش هاي العالی را با سئو
را براي گروهی اي  هرشت بینما چگونه بایستی مواد آموزشی  :از جمله اینکه. پاسخ داده شود

؟ توانایی و تجارب هستند، زمینه متفاوت از تحصیالت د تدریس نماییم که داراي پیشاز افرا
هاي  هدر هر کدام از دوراي  هرشت بینطراحی ؟ کدامنداي  هرشت بینمباحث مطرح در رویکرد 

سعی بر آن است که از طریق بازخوانی ، در این مقاله؟ تحصیالت تکمیلی چگونه است
به این هاي مناسب و درخور  پاسخ، در آموزش عالیاي  هرشت بینادبیات مربوط به حوزه 

سعی خواهد شد تا به نتایج و پیامدهاي حاصل از اجراي ، ضمن اینکه، ها داده شود سئوال
تئوریک هاي  هدر بخش دیگر مقاله؛ ضمن اینکه به بررسی پای. اشاره گرددها  این برنامه

و » 2علوم پیچیده«هد شد آنچه تحت عنوان سعی خوا، شود پرداخته میاي  هرشت بینرویکرد 
واکاوي و مورد ، شود می از آنها نام برده در آموزش عالیاي  هرشت بینآن بر برنامه درسی  تأثیر

   .بحث قرار گیرد
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  مقدمه
و  1بین(اند  هتر براي یادگیرندگان بودمؤثردرسی هاي  همربیان همیشه به دنبال تهیه برنام

متنوعی به منظور تحقق نیازهاي هاي  هبرنام، لذا) 1989، جاکوب ؛1994، 2جاکوب
درسی  برنامه. اند هطراحی و اجرا شد، متنوع جامعه و یادگیرنده در هر زمانی تدوین

، گستردههاي  هرشت، مبتنی بر موضوعات درسی، بر تجربهمبتنی ، کودك محور
هایی هستند از  مثالاي  هرشت بیندرسی هاي  هو برنام، درسی یکپارچههاي  هبرنام

درسی به منظور تحقق نیازهاي مختلف جامعه هاي  هتدوین برنام برايهایی که  تالش
نوع نگاه به دانش و ، راینبناب .)2001، 3آرتور و دیگران(اند  هانجام گرفت، و یادگیرنده
هاي آموزشی و درسی  هاي مختلف طراحی دانش و برنامه گونه کننده تعیین، یادگیرنده
  . بوده است

گرایـی الگـوي    تخصـص ، شـود شناختی  اگر نگاه پارادایمی به گفتمان دانش و نظام
ــود کــه در آن   ــاري عصــري ب ــاریخ«رفت ــود طفقــ »ت ــاریخ ب ــراث » روشــنگري«، ت می

دیـوار  ، در قبالـه فیلسـوفان درآمـده بـود    » فلسـفیدن «، رفت می ان به شمارشناس جامعه
ملـک بالمنـازع اسـتقراگرایان    » علـم «، نمود می تر روز به روز بلند و سخت» ریاضیات«

، »تخصـص «، تـر  نماد علمی بودن بود و از همه مهم» و رقمها  جدول و داده«، شده بود
اي  هدانـش بـه مثابـه نقشـ    ، در ایـن عصـر  . کرد می نمایندگی، را» شناخت«و » مهارت«

ناپـذیري  ارکـان آن از مرزهـاي محصـور و نفوذ   گردید که عناصر و  می شناختی ترسیم
، در حقیقـت . شد می پذیر توصیف بینی برخوردار بودند و ارتباط میان آنها خطی و پیش

ظ توان آن را با لفـ  می گرایی نماد و نشان گفتمان دانش در عصر مدرن بود که تخصص
گفتمانی که بیش از دو قرن مطلوبیت یافـت و بـر نظـام دانـش و     . تبیین کرد» رشتگی«

  .)2006، 4هاتورتنتواین و دیگران( نهاد دانشگاه حکمفرما بود
. ساختار معرفتی جدیدي وارد صحنه شد، رویکردهاییدر کشاکش چنین 

زمانی ي نهادي تولید دانش و اجتماعات ساها ساختاري که طی یک دهه در حوزه
آموزش ورود پیدا کرد و در کوتاه زمانی مطلوبیت عام و خاص یافت؛ این ساختار در 

ساختار ، 5گیرشت بین. اطالق گردیده است» اي هرشت بینگفتمان «محافل علمی به عنوان 
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هاي زبانی و معرفتی برخوردار است و از روابط و  معرفتی نوینی است که از خصلت
ساختار فکري و قواعد اجتماعی ، شناختی نظام و اجزاي اسبات درونی میان عناصرمن

برآیند پیچیدگی ، میان رشتگی، به زبان دیگر. شکل گرفته است گفتمان جدید دانش
خطی بودن روابط و مناسبات پیچیده میان غیر، چند وجهی بودن موضوعات، مسائل
کنشی و  یق همتفهیم و تحلیل آنها از طر، و مسائلی است که مستلزم تبیینها  پدیده

و علمی اي  هاندازهاي گوناگون رشت ابزارها و چشم، ها مفاهیم و روش، تلفیق دانش
  .)2006، 1جیوتی( است

اي  هرشـت  بـین تلفیق برنامه درسی یکی از مباحث پیچیده و چالش برانگیز در حوزه 
و معایـب  هـا   به طور عمده بـه دلیـل کاسـتی   ، است که به عنوان یک نیاز رو به توسعه

و موضـوعی  ) دیسـیپلینی ( یعنی برنامه درسی رشـته محـور  ، درسی متداولهاي  هرنامب
هـاي   انفجـار دانـش و اطالعـات؛ گسـیختگی و پراکنـدگی بخـش      . مطرح شده اسـت 

اي؛ عدم ارتبـاط آن بـا واقعیـات زنـدگی      محور و رشته درسی موضوعه گوناگون برنام
درسـی  ه برنامـ سـبتاً ضـعیف   نشخصی و اجتماعی یادگیرندگان؛ و نتایج و پیامـدهاي  

نظران به مقوله تلفیـق برنامـه درسـی شـده      موجب توجه بیش از پیش صاحب، موجود
  .)2002، 2هاینس( است

از اي  هگون، درسی یکپارچهه برنام«: آورده است که) 1991( لیک به نقل از شوماخر
ـ  ، ي درسی است که با سازماندهی خاصها برنامه ده مرزهاي موضوعات درسـی را نادی

. آورد مـی  گـرد هـم  ، گسترده تحقیـق هاي  هبر حوز تأکیدبا ، دار معنیه گرفته و مجموع
نگرد و  می 3نگر به تدریس و یادگیري به صورت یک روش کل، درسی یکپارچهه برنام
تلفیق بـه عنـوان   . »کند که متعامل و تنگاتنگ است می اندازي از جهان را منعکس چشم

هاسـت   مدت، درسیه ن موارد مربوط به طراحی برنامیکی از مباحث چالش برانگیزتری
از طریـق برداشـتن مرزهـاي سـاختگی بـین      ، که به عنوان راهی براي یادگیري واقعـی 

این نـوع از برنامـه بـه منظـور ارتبـاط معنـادار و       . موضوعات درسی مطرح شده است
محـور   درسی مجـزا و محتـوا  هاي  هها در مقابل برنام مضامین و مهارت، ترکیب مفاهیم

  . گیرد می قرار
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درسی در نیم قرن گذشته همیشه وجود داشته ه سازي برنام بحث در مورد یکپارچه
انفجار دانـش و نگرانـی از   . است؛ اما این مباحث طی دهه اخیر مجدداً احیا شده است

از جملـه دالیلـی   هـا   فقدان پیوند و ارتباط میـان رشـته  ، درسیهاي  همرتبط بودن برنام
درسـی منسـجم و   ه ولیان امـر تعلـیم و تربیـت را بـه سـمت یـک برنامـ       هستند که مت

  .)2001، 2الك( کند می تشویق 1یکپارچه
ــز آموزشــی   ــروزه در مراک ــا دور –ام ــدایی ت ــاي  هاز ابت ــیه  -تحصــیالت تکمیل

یادگیرندگان سرگرم تحصیل و مربیان در حال آموزش دروس و موضـوعات مجزایـی   
یادگیرنده و نه از طرف مربیان برقرار نشده است و هستند که هیچ پیوندي نه از جانب 

قطعه قطعه شـده اسـت و هـر بخـش بـه      ، ها فراگیران مانند جداول زمانی کالس ذهن
موضوع خاصی اختصاص یافته است؛ به طوریکه که دانشـجویان قـادر بـه اسـتفاده از     

  . نیستند، خود در مواجهه با مسائل زندگی و اجتماع بیرونیهاي  هآموخت
هـر کـدام   ، انـد  هیسندگان بیشماري که در حوزه برنامـه درسـی مطالعـاتی داشـت    نو

آن را ) 1998( 3نـوول . انـد  هارائـه نمـود  اي  هرشـت  بـین تعاریف متفاوتی از برنامه درسی 
ایـن تعامـل   . تعامل بین دو یا چند رشته مجـزا و گونـاگون  : چنین تعریف نموده است

تـا تعامـل دوجانبـه    ها  ز ارتباط ساده ایدها، ممکن است در سطوح متفاوتی انجام گیرد
متنـوع و  هـاي   هرشت بینو اطالعات ها  داده، شناسی واژه، فرایندها، شناسی روش، مفاهیم

  ).3. ص( سازماندهی تحقیق و آموزش در یک حوزه کامالً وسیع
از هـا   روش 5محـض  انتقال«عبارتست از اي  هرشت بینرویکرد : گوید می 4فین کنتال
 که ایـن انتقـال بـه سـه شـکل صـورت      ) 86. ص( »دیگره حصیلی به رشتیک رشته ت

  : گیرد می
کـه  ، اي انتقال از یک رشـته همچـون فیزیـک هسـته    ، به طور مثال، انتقال روش .1
  شود؛ می آن در علم پزشکی و براي درمان بیماري سرطان استفادههاي  روش
انتقال از رشته منطـق  ، به صورت یک ابزار معرفت شناختی؛ به طور مثال، انتقال .2

شـناختی   یی از مطالعات حقوقی که از طریق آن تغییـري در مبنـاي معرفـت   ها به حوزه
  شود؛ می حقوق حاصل

، 6فـین کنتـال  ( ایجاد یک رشته جدید از طریق ترکیب و نلفیـق دو رشـته مجـزا    .3
2001(.  
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بـر اصـول   تیمـی و مبتنـی   ، فعالاي  هپروژ، اي برنامه درسی میان رشته، به طور کلی
ـ     شناختی است که با رویکـردي جـامع   روان روابـط بـین   ه نگرانـه بـه شناسـایی آگاهان

وراي مرزهاي موجود پرداخته و آنها را به صورت هدفمند ، موضوعات درسی مختلف
نماید تا با اعطاي قدرت خلق ساختارهاي جدیـد   می دار ترکیب در یک مجموعه معنی

نگرانه با مسائل فراروي خود در تمام طـول زنـدگی    آنها را در برخورد کل، به فراگیران
بـا شـدت و ضـعف متفـاوت در      -ولیت یـادگیري ئمسـ ها  در این برنامه. توانمند سازد

به فراگیران منتقل شده و آنها کنترل یادگیري خـود را  ها  جنبهه در هم -تلفیقهاي  هگون
  . گیرند می به عهده

تعریفـی  ، اي هرشت بینپردازان حوزه  ئوريدو نفر از ت، 2و نویل 1کالین، یک دهه قبل
ارائه کردند که نمایانگر وجود اتفاق نظر متخصصان این حوزه اي  هرشت بیناز مطالعات 

ممکـن اسـت بـه عنـوان فراینـد      اي  هرشـت  بـین مطالعـات  «  :بود و آن عبـارت بـود از  
قـدر  له یا پرداختن به موضوعی باشد که آنئهاي حل مس روش، ها پاسخگویی به پرسش

از مجراي یک رشته تحصیلی یا یک تخصص  توان تنها گسترده و پیچیده است که نمی
بـه  ( تحصیلی به تلفیـق شـناخت و عالیـق   هاي  هترغیب رشت) و( ...آن ر ابررسی نمود

  )393. ص( »عانداز جامع و وسی رسیدن به یک بینش و چشم) منظور
کنند  می را توصیفاي  هترش اگرچه تعاریف ذکر شده تا حدودي ابعاد رویکرد بین

رشتگی در آموزش عالی داراي معنایی فراتر از تعاریف باالست و کلیت تعریف  اما بین
است که هم دربرگیرنده موارد اي  هدر آموزش عالی به گوناي  هرشت بینبرنامه درسی 

توان گفت که برنامه درسی  می لذا. ذکر شده در باالست و هم چیزي فراتر از آن است
هر گونه سازماندهی دانش در داخل «در آموزش عالی عبارتست از اي  هرشت بین

بردن و  سئوالزیر ، درسی و تحصیلی که امکان به چالش کشیدنهاي  هیا رشتها  حوزه
جایگزین نمودن ساختارهاي جدید را فراهم نموده و یا این ساختارها را متحول 

 .)201: 1992، 3اسکوایرز( »سازد
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  گیرشت بیندر برابر  رشته محوري .1
ابتداً باید به بررسی آنچه » بودناي  هرشت بین«براي داشتن درك روشنی از چیستی 

اشاره ، کند می که در برابر میان رشتگی معنا پیدا 1)رشتگی( رشته محوري تحت عنوان
ي آموزشی و ها فرایندها و شیوه، ها ساختار معرفتی حاکم بر سیاست، رشتگی. شود

رن اخیر است که به مثابه گفتمانی مسلط بر نهادهاي سازمانی تولید پژوهشی دو ق
بنیان معرفتی این گفتمان . حکمفرما بوده است، نش و عرضه آموزش نظیر دانشگاهاد

از قرن نوزدهم ، شود أ میدکارتی منش از فلسفه و اندیشه، که قریب به چهار قرن پیش
آن تا دهه اي  هرشد جنگل وارگسترش و  در فضاهاي آکادمیک رسمیت پیدا کرد و

این گفتمان از یک ، به عبارت دیگر. )2003، 2لنویر( هفتاد قرن بیستم تداوم پیدا کرد
قوام و ، موجب و موجد دوام، سو ثمره و موجب دانشگاه مدرن است و از سوي دیگر

معتقد است که برخی از ) 1387( واالد. )2001، 3التوکا( شود می گسترش آن
دانند که در  می را متوجه اندیشمندانیاي  ههاي رشت مسئولیت مرزبندينظران  صاحب

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم براي قلمرو تخصصی خود تقدس قائل بودند و 
  . دانستند می آن را برتر و باالتر از هر نوع دیگري

به جاي  4»هاي سنتی رشته«اصطالح ، در ادبیات نظري مربوط به میان رشتگی
انداز سنتی به  اگر از چشم) 1992( 5به گفته اسکوایرز. استعمال بیشتري دارد» شتهر«

از مطالعه اي  هیک رشته تحصیلی دانشگاهی عبارتست از حوز«، شودنگاه  موضوعاین 
خاص آن و محتواي مربوط به آن قرار هاي  روش، که در درون آن یک تئوري مبنا

ها و  بندي هودر قالب گر، وان از لحاظ سازمانیت می امروزه این نوع برداشت را. »دارد
هاي  که هر کدام از گروه، نمود ا مشاهده دانشگاهو ها  مختلف در دانشکدههاي  بخش

. ول خود هستندئو دروس خاص خود و مدیر و کارکنان مسها  علمی داراي دوره
برگیرنده حالتی است که در، گیرشت بین، توان گفت که در مقابل این امر می بنابراین

هاي پژوهشی و محتواي مجزا با هم  روش، ها شرایطی است که در آن این تئوري
و ها  که این کار از طریق هماهنگی و تلفیق رشته، شوند می ارتباط پیدا کرده و تلفیق

، و دروس و محتواي آنهاها  و دورهها  مدیریت این بخش، علمی در دانشگاههاي  بخش
                                                                                                                                      
1. Disciplinarily  
2. Lenoir 
3. Lattuca 
4. Traditional discipline  
5. Squires 



  
  
 

151  ... اي در آموزش عالی رشته برنامه درسی بین
 

کننده نهایت گسستگی و مجزا بودن و استقالل  القاء، یرشته تحصیل. گردد می حاصل
) ها با سایر رشته( از تجانس و همگونی یک رشتهاي  هگونه نشان است و در آن هیچ

  . )1981، 1بچر( وجود ندارد
بـه  . شـود  می تعریف» 2از یادگیرياي  هشاخ«تحصیلی همچنین به عنوان ه یک رشت

 یشـتر در قالـب برنامـه درسـی نمـود پیـدا      تحصیلی کـه ب ه این تعریف از رشت، هرحال
رشته تحصیلی را ) 1976( 4الهدو لو 3بایر. نیازمند بحث و بررسی بیشتر است، کند می

 آنهـا  انـد  هتعریف کـرد » فرهنگیه یک پدید«ترین شکل خود و تحت عنوان  در عمومی
ندگان هستند که یادگیر5» ساختاري از دانش«ه کنند درسی فراهمهاي  هگویند که رشت می

بـر اسـاس سـاختار دانـش در     ها  همچنین رشته. سازند می را تربیت و آنها را اجتماعی
سازي افراد  تربیت و اجتماعی گیرند که سعی در می متفاوت موضوعی شکلهاي  هحوز

دربرگیرنـده  ، این تربیت و اجتمـاعی شـدن   .)1976، بایر و لودهال( یادگیرنده را دارند
پـژوهش و  ، یف خاصـی اسـت کـه حاصـل تـدریس معلـم      توانایی فرد در انجام وظـا 

نتیجه یادگیري مستقیم و  ها این مهارت. درسی استهاي  هیادگیري مبانی و اصول رشت
 ؛2006، 6ریچ و ریچ( کند می سنتی است که فرد را در یک چارچوب مشخص هدایت

  .)1976، بایر و لودهال
همـان تعریفـی اسـت کـه از     ، دتوان از رشته ارائه دا می ترین تعریفی که شاید ساده

ي آموزشی و درسی در فضاهاي سازمانی آموزش عـالی مطـرح اسـت؛    ریز برنامهمنظر 
اي  هیافته دانش که به طور تاریخی و متعارف حول مجموع ساختارهاي منظم و سازمان

، فیزیـک و یـا ریاضـیات   ، الهیات، تاریخ، مشخص از مسائل و موضوعات مانند فلسفه
تـوان آنهـا را    می یی را کهها حوزه، اصوالً. )2003، 7مر آیکین و دیگراناسکا( متمرکزند

داراي سـه اصـل   ، در قالب مجزا تدریس و آنها را به عنوان رشته مورد خطاب قرار داد
 .2موضوعات و مسائلی که آنها به دنبال تحقق آنهـا هسـتند؛   ، محتوا .1: بنیادین هستند
. 3دهنـد؛   مـی  مورد استفاده قرارها  ه این رشتهها و فرایندهایی ک تکنیک، روش شناسی

درسـی و  هـاي   هوجود یک تحلیل و مبناي منطقی و عقالنی در مورد ماهیت این رشـت 
  . )1992، اسکوایرز( جداگانههاي  هحوز
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است که از یک حوزه تحصیلی یا رشته اي  هبیانگر برداشت اولی، ویژگی سوم
ش و عالقه محدود است تا تعریف آن گردد و فقط بیانگر یک گرای می درسی حاصل

در این . درسی دیگرهاي  همختلف و رشتهاي  هرشته درسی در مقابل سایر حوز
اما ، عظیم و مستقل از مطالعات است، یک حوزه وسیع، رشته تحصیلی، برداشت

مرزهاي آن در بسیاري از جاها بسیار شکننده و در جاهاي دیگر تا حدود زیادي با 
اگرچه طرفدارن رویکرد رشته محوري این نقاط مشترك و ، رندهم همپوشانی دا

  .)2006، 1فیلینگهام( گیرند می عالیق مشابه را نادیده
ها و خصوصیات رشته تحصیلی  بسیار آشکار است که تعریف ویژگی، عالوه بر آن
، مفهومی و تئوریک جدیدهاي  هیا حوزهاي  که روشاي  هبه گون، امري پویا است

ساختار کنونی ، بنابراین. )2005، 3و اسچوالز 2فیدلر( ت بگیرندأز آنها نشتوانند ا می
دانش آنها چگونه شکل گرفته ، درسی بستگی دارد به اینکه از لحاظ تاریخیهاي  هرشت
توان این نکته را مشاهده نمود که در  می با نگاهی گذرا و بسیار ساده، لذا. است

کننده مواضع دانشمندان در یک  ب منعکسدرسی اغلهاي  هرشت، تشکیل ساختار آنها
که ، حوزه خاص و چگونگی سیر نظرات و توسعه این مواضع در گذشته بوده است

تا . )2001، 4کات( در زمان کنونی هم ممکن است این توسعه مرزها ادامه پیدا کند
توان  می اغلب یک پدیده فرهنگی و حتی، درسیهاي  هتوان گفت که رشت می اینجا

توان به توسعه علوم  یک مثال کالسیک از این مورد را می. یخی هستندگفت تار
به ، و به دنبال رشد سریع و افزایش استفاده از کامپیوتر 60کامپیوتر در خالل دهه 

  .)2008، 5دولین( وجود آمد
ریاضیات و هاي  هدر دانشکد، این علم به عنوان دانشی میهمان 80در ابتداي دهه 

ظاهر گردید و امروزه آنچنان توسعه پیدا کرده که خود اي  هرشت ینب حوزهبه عنوان یک 
 مستقل موجودیت پیدااي  ها به گونه دانشگاهدر قالب یک دپارتمان جدید در بیشتر 

توان به علوم مواد و یا به عنوان  می، به عنوان یک مثال مشابه به این مورد. کرده است
شناختی اشاره کرد که  شناسی و علوم بتوان به علوم مربوط به عص می مثال جدیدتر

هاي  هساختار ظاهري بسیاري از رشت. هنوز در مراحل اولیه رشد و تکوین خود هستند
هایی چون اجماع دسته یا گروهی از مربیان و  تحصیلی دانشگاهی بیانگر ویژگی
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. )2000، 2و ایزینبرگ 1پالمیر( هاست از پژوهشاي  هها و تاریخچ سنت، متخصصان
توانیم سه حوزه یا  می، گذاریم می درسی پا فراترهاي  هی که از محدوده رشتزمان

  ):2007، 3دایویز( رویکرد مجزا را تشخیص و آنها را تبیین نماییم
 بودن با زبان ساده عبارتست از آنچه که پیتراي  هرشتچند: اي رشتهرویکرد چند .1

افراد کار خود را بدون آگاهی  در اینجا هر کدام از«: اینچنین بیان کرده است) 1976(
از سایر افراد و ، اگرچه غیر الزامی، از سایر افراد و یا با آگاهی محدود

نمایانگر اي  هرشترویکرد چند .)1976، 4پتري( »دهد می کنندگان انجام مشارکت
چند رشته با همدیگر است که از لحاظ فکري و تحصیلی چیزي فراتر از  5همزیستی

 کند منعکس نمی، شود دیده می ر مدارك تحصیالت دانشگاهیآنچه که امروزه د
، دهند می یی که دو یا چند رشته را پوششها برنامه، ور مثالطبه  .)2000، 6هوفر(

توان در حوزه موضوعات  می بدون آنکه ارتباط خاصی بین آنها وجود داشته باشد را
م از کنشگران و است که طی آن هر کدااي  هچند رشتگی گون. هنري مشاهده نمود

از ، له و موضوع مشتركئمختلف در بررسی و مطالعه یک مسهاي  همتخصصان رشت
  . )79: 1387، خورسندي( کنند می کار) رشته خاص خود( نظرگاه معرفتی و روشی

تلفیقی غیر/یک رویکرد تلفیقی، چندرشتگی: گوید می )2005( 7آگسبرگ، همچنین
هاي  قعیت مستقلی دارد و همواره هویتست که هر رشته نقش و موها میان رشته

له و ئکند ولی فعالیت و نتایج کار به مس می خود را حفظاي  همعرفتی و روش رشت
، بنابراین. دیگر در حال بررسی و مطالعه هستندهاي  هموضوعی معطوف است که رشت

توانند به طور مستقل یا در کنار هم و تلفیقی صورت  اي می هرشتهاي چند فعالیت
 . )2006، 8فلر( یردپذ

 در یک حوزه خاص تخصـص پیـدا  ، به طور معمول، اگرچه دانشجویان کارشناسی
کـه مـدرك تحصـیلی    اي  هتوانند چندین موضوع دیگر را مجزا از رشت می آنها، کنند می

، یـک دانشـجوي حسـابداري   ، به طـور مثـال  . مطالعه کنند، اند هخود را در آن اخذ کرد
اقتصاد ، بودجههاي  هموضوعاتی را در حوز، به حسابداريعالوه بر موضوعات مربوط 
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اگرچه شاید موضوعات مربوط به موزیک و تـاریخ را نیـز مطالعـه    . کند می مطالعه ...و
ـ  توان گفت که چند می، بنابراین. کند اسـت کـه طـی آن هـر کـدام از      اي  هرشـتگی گون

و موضـوع   همسـئل مختلف در بررسی و مطالعه یـک  هاي  هکنشگران و متخصصان رشت
، خورسـندي ( کننـد  مـی  کـار ) رشته خاص خـود ( از نظرگاه معرفتی و روشی، مشترك
1387 :79( .  
 دیگري هم طرازه یک رشته با رشت، در اینجا: متقاطعاي  هرشترویکرد چند .2
در یک ، خارج از یک حوزه یا رشته مطالعاتی است الًموضوعی که معمو. شود می

، ضرورتاً نیازمند همکاري بین دو رشته تحصیلی باشد فرایند یادگیري و بدون اینکه
در اینجا هر گونه . فیزیک موسیقی، به طور مثال. گیرد می مورد بررسی و تحقیق قرار

. پذیرد می ین دو رشته به ندرت صورتاشناسی  تبادل و تعامل در حوزه روش
هاي  هلسفمانند ف، مضافهاي  همنطبق بر این رویکرد تلفیقی شامل رشتهاي  هرشت

در این رویکرد تلفیقی به وضوح . شود می، مضاف همچون فلسفه علم و فلسفه اقتصاد
این رویکرد ، تر به طور دقیق. هستیم، شاهد تلفیق به معناي خلق حوزه معرفتی جدید

نامتجانس هاي  هاست که ناظر به درآمیختگی و وحدت رشت» همجوشی«تلفیقی از نوع 
 .)1388، هرمحمديپیغامی؛ به نقل از م( است

امروزه کاربرد چندانی ندارد اما ایـن نـوع از   » متقاطعاي  هچندرشت«اگرچه اصطالح 
سازماندهی به معناي به عاریت گرفتن چیـزي از یـک رشـته تحصـیلی جهـت انجـام       

مفـاهیم و  ، تواننـد روش  مـی  شناسـان  جامعه، به طور مثال. دیگر استه تحقیق در رشت
اسی و جهت مطالعه فراینـدهاي اجتمـاعی شـدن بـه عاریـت      شن متغیرهایی را از انسان

یی را که بـه طـور معمـول در سـایر     ها زمانی که اقتصاددانان پدیده، مثال دیگر. بگیرند
جهـت تبیـین رفتارهـاي پیچیـده و در     ، گیـرد  مـی  درسی مورد مطالعه قـرار هاي  هرشت

به دلیـل   1»گاري بکر«اقتصاددان مشهور . دهند می مطالعات اقتصادي مورد استفاده قرار
، ازدواج، هاي اقتصادي در مطالعه موضـوعاتی همچـون بقـاي انسـان     استفاده از تئوري

که به طور سنتی از  ...اعتیاد به مواد و، تبهکاري، تبعیض نژادي، امنیت اجتماعی، طالق
جـایزه نوبـل اقتصـاد را    ، شوند می شناسی مطالعه دیگر همچون جامعههاي  هطریق رشت

  .)2001، 2نوول( کرده استدریافت 
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ایست که در آن دو یا چند  دربرگیرنده حوزهاین رویکرد  :اي هرشت بینرویکرد  .3
اي  هرشت بینمنطق بنیادي برنامه درسی . شوند می رشته تحصیلی با هم تلفیق و ترکیب

هایی هستند تا بتوانند روابطی که  این است که یادگیرندگان نیازمند فرصت
ها و دانش کسب  درسی متعدد وجود دارد را درك کنند تا بتوانند مهارتي ها هرشت بین

 .)1389، ملکی و سلیمی( شده را در جهان واقعی به کار ببرند
است که در برگیرنده اي  هرشت بینتالش ما متمرکز بر حوزه ، در ادامه مطلب

 -فیق آنهابر مبناي سطح تل -ها اندازهایی از فعالیت مشمقایسه بین یک پیوستار و چ
دانش خاص خود ، ترین حالت زمانی است که دو یا چند رشته درسی ضعیف. باشد می

همچون مطالعات . نمایند می را در بررسی یک موضوع مشترك با هم تلفیق و ترکیب
هاي  هتعدیل و تغییراتی در ساختار رشت، اصالح، در شدیدترین حالت تلفیق. زنان

فرایند پژوهشی و در جزئیات کار هم این عمل افتد که حتی در  می درسی اتفاق
کنندگان در این فرایندهاي برنامه درسی نیازمند آن  مشارکت. کند می نمود پیدا، تلفیق

اي مختلف مربوط به ه و بخشها  هستند که متناسب با میزان درگیر شدن دانشکده
تخصصی  تالش، دانشگاهیهاي  هرشت .)2000، پتري( با این عمل همگام شوند، خود

خودشان را جهت تحقق مشارکت دسته جمعی به منظور دسترسی به اهداف تعیین 
تواند  میها  این حوزهه از جمل. گذارند می با هم به اشتراك، خاصاي  هشده در حوز
حفظ میراث ، مشکل تغذیه، تغییرات آب و هوایی، گرم شدن کره زمین، مبحث ایدز
  . توان نام برد می را ...فرهنگی و

این شدت تلفیق ، به طور مثال در حوزه علوم کامپیوتر، چنانکه در باال اشاره شدهم
 هاي این حوزه را یکی دیگر از مثال. نوین گردیداي  همنجر به ایجاد رشتاي  هرشت بین
توان از آن به عنوان یک رشته جدید نام  می ذکر کرد که 1توان علم محیط زیست می
توان به عنوان یک  می رشته جغرافیا را، هاي سنتی ديدر تقسیم بن، از طرف دیگر. برد

علوم انسانی و علوم طبیعی با هم و در در ، نام برد زیرا که در آناي  هرشت بینحوزه 
. شوند می ترکیب، از مسائل و مباحث مشتركاي  هیک چارچوب به منظور بررسی دست

ار نیست و همچنانکه ذکر از شفافیت برخورد، اي گی تا اندازهرشت بینتعریف ، بنابراین
  . کند می شد متناسب با زمان تغییر پیدا

  
  

                                                                                                                                      
1. Ecology  
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  برنامه درسیاي  هرشت بینمباحث مطرح در رویکرد  .2
ـ اي  هرشـت  بـین کـه رونـد سـیر دانـش از دیسـیپلینی تـا        شدتا اینجا سعی  هـاي   هو گون

کـه   ودش پرداخته می ابتدا به بررسی مالحظات کلی، در ادامه. شودبررسی ، اي هرشت بین
و  توجـه شـود  در آموزش عالی بایـد بـه آنهـا    اي  هرشت بیندر مورد استفاده از رویکرد 
تا مباحثی را راجع به آمـوزش و   شود می سعی، اي هرشت بینمتعاقباً با تمرکز بر رویکرد 

  . شودارائه اي  هرشت علوم بین
  
  1شناختی مالحظات تربیتی و معرفت .1-2

یـادگیري ارائـه    ـ  هاي یاددهی رهایی در خصوص روشچه راهکااي  هرشت بینرویکرد 
بهترین نوع ، عام وجود دارد که معتقد استه یک نوع بینش مشترك و اید؟ کرده است

هـاي   ههنوز هم همان آمـوزش مبتنـی بـر رشـت    ، آموزشی جهت ارائه براي دانشجویان
شـدن  ولی هر وقت موجه و مجاز دانستیم بایستی زمینه را بـراي مطـرح   . علمی است

در قالـب  ، اي تلفیـق و ترکیـب بـین محتواهـاي رشـته     . فراهم کنیماي  هرشت بینمباحث 
  . یک امر بنیادي و اساسی است، اي هرشت بینهاي  روش

، کند که خود دانشجویان می تضمین، محتواي مناسب و کافی در هر رشته تحصیلی
نسبت بـه  ، کند یم مناسب مطرح و آن را طلبهاي  یی در موقعیتها زمانی که خواسته

متخصـص  ، بنـابراین . کننـد  مـی  احسـاس نیـاز  اي  هرشـت  بـین ضرورت وجود مباحـث  
. کند که به آن احساس نیـاز کنـد   می استفادهاي  هرشت بینموضوعی فقط زمانی از روش 

ممکن نیست که به متخصصان ، هاي آموزشی که بیش از حد گسترده هستند در سیستم
کـه چـه وقتـی اسـتفاده از کارهـاي      بـرآورد کننـد   ستی متعدد اجازه داده شود تا به در

اگرچه استفاده از درجـاتی از روش  . مورد نیاز است و چه موقع نیاز نیستاي  هرشت بین
تـوان ایـن    مـی  اصلی آن است که چگونـه  سئوالاما ، تواند مناسب باشد اي می هرشت بین

  ؟ ی جاري ساخترا در تجارب یادگیري دانشجویان دخیل و به طور اثربخشها  روش
  

  2شناختی بحث مربوط به نقشه .2-2
بیشـتر  . بیننـد  مـی  ها هر کدام جهان را از دریچه نگـاه خـود   مشهور است که دیسیپلین

هـاي   هچـارچوب و نقشـ  ، 3ذهنـی هـاي   این پدیده تحت عنـاوینی چـون مـدل   ، اوقات

                                                                                                                                      
1. Pedagogical and Epistemological Considerations 
2. The issue of cognitive maps 
3. Mental models  



  
  
 

157  ... اي در آموزش عالی رشته برنامه درسی بین
 

 انـد  هپـی بـرد  افراد مختلف . )1962، 3کوهن( شوند می نام برده، 2ها یا پارادایم 1شناختی
آن را ، نگـاه کنـی  شـناختی   و با چـه مـدل  اي  هکه بستگی به اینکه جهان را از چه زاوی

براي داشتن طـرز نگـاه خـاص بـه     ، مفاهیم دیسیپلین محور نیز. متفاوت خواهی یافت
در شـرایط  ، البتـه . بسیار الزم و مورد نیـاز هسـتند  ، معیناي  هجهان و دیدن آن به شیو

. افتـد  می این امر اتفاق، شوند می مختلف آشناهاي  همانی که با رشتز، دانشجویان، عادي
  .)1998و 1991، 5پالمر( است »4تربیت شدن« این بخشی از مبناي پدیده

یـادگیري   تنهـا بـا  ، گیرد می موسیقی را یادهاي  زمانی که کسی تئوري، به طور مثال
، یک آهنگ یا صدا چیست تواند پی ببرد که دلیل افت و خیز و زیر و بم نمیها  تئوري

یـک فـرد   ، در مقابـل نیـز  . مگر اینکه بـه یـک آهنـگ گـوش داده و یـا آن را بنـوازد      
بیند و چگـونگی نگـاه او    می براي درك آنچه یک فیزیکدان، بازدیدکننده از آزمایشگاه

آرتـور و   ؛1975، 6هانسـون ( بایـد از قبـل مقـداري فیزیـک آموختـه باشـد      ، به جهـان 
تئوري بر مبنـاي مشـاهده اسـتوار    «نابراین پدیده و اصطالح مشهور ب. )2001، 7دیگران
تحصـیلی  هاي  هدر تمامی رشت، بدون استثنا» شناختی نقشه«و همچنین اصطالح  »8است

شناختی  زمانی که دانشجو بر مبناي نقشه. علوم اتفاق افتاده و صحت داردهاي  هو حوز
ینش متفاوت از آنچه را که یاد مشکل است نوع ب، گیرد می یاد، خاص یک رشته علمی

و  سـئوال در اینجـا یـک   . تجربه کند و جهان را با دیدي متفـاوت بنگـرد  ، گرفته است
والن و طراحـان رویکـرد   ئشـود کـه چـه مسـائلی پـیش روي مسـ       مـی  چالش مطـرح 

در آموزش عالی وجود خواهد داشت و چـالش دانشـجویان چـه خواهـد     اي  هرشت بین
  ؟ بود

مجـزا  ، به طور سنتی، حاصل موضوعات مختلفی است کهاي  هشتر بینروش ، الزاماً
تضـمین ایـن امـر کـه دانشـجویان بتواننـد       ، بـه هـر حـال   . شـوند  مـی  از هم تـدریس 

به دست آورنـد یـا   اي  هرشت بینو اي  هالزم را براي ورود به مطالعات رشتشناختی  نقشه
ي درسـی و در  هـا  نامـه بر» 9عمـق «و به عبـارتی  . ها دارد بستگی به عمق دیسیپپلین، نه

نظـام آمـوزش   . یادگیرندگان از اهمیت زیادي برخوردار استهاي  هعمق دانست، نهایت
                                                                                                                                      
1. Cognitive maps or frameworks 
2. Paradigms 
3. Kuhn 
4. Educated 
5. Palmer 
6. Hanson 
7. Arthur et al 
8. Theory dependence of observation 
9. Depth 
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باید نوعی از آموزش را ارائه کنـد کـه هـم دانشـجویان را     ، در سطح کارشناسی، عالی
هاي مناسـبی   آماده سازد و هم راه)محیط کار( براي دنیاي همیشه در حال تغییر بیرونی

عمـق  ، بنـابراین . تحصیلی بـاالتر بـراي آنـان فـراهم نمایـد     هاي  هد به دوررا براي ورو
دانشجویان در دوره کارشناسی هـم بـراي یادگیرنـدگانی کـه قصـد ادامـه       هاي  هآموخت

تحصیل در سطوح باالتر را دارند و هـم بـراي کسـانی کـه قصـد دارنـد بعـد از دوره        
و  1گلـد ( برخـوردار اسـت   از اهمیـت زیـادي  ، کارشناسی به حرفه و شـغلی بپردازنـد  

  .)1999، 2گاالگر
  

  3تحصیلیهاي  هبحث مربوط به زبان رشت .3-2
آشکار است که عالوه بر . بحث زبان آنهاست، ها یکی از موضوعات مرتبط با دیسیپلین

لغـات و  ، هـا  توسـط دیسـیپلین  ، مورد نیـاز دانشـجویان بـراي آنهـا    شناختی  تهیه نقشه
آنهـا  ، اغلـب ، زیـرا . تحصیلی نیز باید تـدریس شـود  هر رشته هاي  هاصطالحات و واژ

به این خاطر است که اصطالحاً بین مردم رایـج  . داراي زبان مخصوص به خود هستند
 »کنـد  مـی  فالنی با زبـان ریاضـیات یـا بـا زبـان فلسـفه صـحبت       « :گویند می است که

ي یـک  بـرا . این امر مباحث تربیتی زیادي را به میـان آورده اسـت  . )2003، 4هاسکین(
و مفاهیم و محتواي آن رشـته  ، فرایندها، شناسی به همان اندازه که تدریس روش، مربی

بسیار مهم است که بتواند با زبان و اصطالحات مربـوط بـه   ، از اهمیت برخوردار است
زیرا کـه بسـیاري از موضـوعات جـز بـا زبـان       . تدریس کند، رشته درسی خاص خود

 Academic honesty and( هنـد داشـت  قابلیـت تـدریس را نخوا  ، خـاص آن علـم  
plagiarism, 2003 2004، 5دیویدسون( .  
تفـاوت  ، انـد  هبندي شد درسی که به طور طبیعی با هم گروههاي  هاما در درون رشت

، زبان یک حسابدار با زبان یک مـدیر ، به طور مثال. مشخصی در زبان آنها وجود دارد
در هـا   حالی که همه این دسته از رشـته متفاوت است در  ...نویس و حقوقدان و بودجه

یی کـه در حالـت معمـول بـا هـم      هـا  در حوزه. شوند می بندي قالب علوم انسانی دسته
زبـان یـک حسـابدار بـا     ، مثالً. گردد می تر ها بسیار برجسته این تفاوت، گروه نیستند هم

  .)2000، 6رز( زبان یک شیمیدان و فیزیکدان بسیار متفاوت است
                                                                                                                                      
1. Golde 
2. Gallagher 
3. The issue of disciplinary language 
4. Hoskin 
5. Davidson 
6. Roth 
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و عملـی بـراي   شناسـی   مان اندازه که نمایـانگر یـک چـالش معرفـت    این امر به ه
علمـی کـه بـه     هیـأت به همان اندازه چالشی اسـت بـراي اعضـاي    ، دانشجویان است

، هـاي آنـان   فـرض  اصـطالحات و پـیش  ، ها بعضی از واژه. کنند می دانشجویان تدریس
. هسـتند  موضـوعی هـاي   هو حـوز هـا   غیرقابل مقایسه با موارد مشـابه در سـایر رشـته   

ولی در مهندسی و معماري همان معنـا را  ) جرم( در فیزیک به معنایی است1»مجموعه«
هـاي   هموضوعات و مواردي هسـتند کـه رشـت   »2ها ادله«و » حقیقت«اصطالحات . ندارد

اگر در اینجا و در کاربرد این اصطالحات خاص . شوند می درسی بر مبناي آنها تعریف
هاي آشکاري در درك مفـاهیم   ن انتظار داشت که تفاوتتوا می، تفاوت نظر وجود دارد

  . )1993، 3فایراباند( نظري بین آنها وجود داشته باشد
نیاز اسـت  ، کنند می استفادهاي  هرشت بینزمانی که در مراکز دانشگاهی که از رویکرد 

درسی دست یابند احتیـاج  هاي  هبرنام» 5عمق«و هم » 4گستردگی«که دانشجویان هم به 
 مـورد نیـاز خواهـد بـود    ، درسـی هاي  همتنوعی از رشتهاي  هستفاده و تدریس حوزبه ا

امـا امکـان   ، اگرچه این امر یک هدف نـاممکن نیسـت  . )2000، 7و گراسمن 6وینبرگ(
توان تنها از طریق کـاربرد   دسترسی به آن یک نوع چالش است که به احتمال زیاد نمی

ـ   ، ر آن غالـب آمـد و از طـرف دیگـر    مجزاي زبان و اصطالحات مربوط به هر رشـته ب
 به همان مطلوبیت حالت مجزا) در صورت ترکیب( توان ادبیات هر کدام از آنها را نمی

اگرچـه ممکـن اسـت کـه بتـوان زبـان       ، به طور مثال، بنابراین. یاد گرفت) دیسیپلینی(
ممکن است ، واحدي از تجارت و مهندسی به وجود آورد ولی اگر با دقت انجام نشود

ورودي آموختگـان   دانـش هماهنگ هم براي تربیت نامتناسب و آموزش ناقبی چون عوا
بنـابراین  . به دنبـال داشـته باشـد   ، اند هبازار کار و هم دانشجویانی که ادامه تحصیل داد

و ادبیـات خـاص هـر رشـته را کـه در آن      شناسـی   نیاز دارند کـه واژه  آموختگان دانش
  . ن تحصیل بیاموزنداز طریق دانشگاه و ضم اند هتحصیل کرد

  

                                                                                                                                      
1. Mass  
2. Fact and evidences 
3. Feyerabend 
4. Breadth  
5. Depth 
6. Wineburg 
7. Grossman 
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  1غالب) تفکرات(ها  و اندیشهاي  هرشت بینرویکرد  .4-2
تـرین خصیصـه مـورد نیـاز بـراي       نظران مطرح است که مهم این بحث در بین صاحب

بـا  –مختلف دانش و البته هاي  هو حیطها  توجه به حوزهاي  هرشت بینموفقیت تحقیقات 
اغلـب  ، و تحقیقات از این نوعها  روژهپ. )1976، پتري( تدریس آنهاست -اهمیت کمتر

هـا   نیازمند یک اندیشه و فکر کلیدي هستند که بدون وجود آنها ممکن است آن پروژه
این اندیشه کلیـدي یـا   . )1996، 2دوز( با شکست مواجه شده و یا نیمه کاره رها شوند

اهمیـت  علمی متقابالً به عنوان نقطـه مرکـزي و بـا    هاي  هایده اصلی باید از طرف رشت
ها نسبت به ایـن ایـده اصـلی در ضـمن فراینـدها و       البته تفاوت در نگاه. شناخته شود

گیـرد امـا در    مـی  مـورد اسـتقبال قـرار   ، که اغلب ناهماهنگ هم هستند، مباحث فکري
  . )2007، 3کزار( قابل تردید استغیر، نهایت تمرکز و توافق بر روي مسائل مشترك

. جزء مباحـث کلیـدي و اساسـی هسـتند    ها  ایده این، سنتی و مستقلهاي  هدر رشت
هـاي   هدر بین سایر اید، شناسان مهندسان یا روان، یی توسط اقتصاد دانانها انتخاب ایده
ضـعیف خودبخـود   هاي  هاید، نتیجه آن که در تر یک امر عادي و معمولی است ضعیف
هـاي   هو ایـد  قابـل قبـول  هـاي   هغالب به عنوان ایدهاي  هاید، در اینجا. شوند می حذف
هسـتند کـه میـزان    هـا   این ایده. شوند می تحقیق و یادگیري تبدیل، در تدریس، مرکزي

میـزان موفقیـت   ، دهند و به عبارت دیگـر  می موفقیت یادگیرنده در تحقق آنها را نشان
 غالـب سـنجیده  هـاي   هبر مبناي میزان یادگیري این ایـد ، یک فرد در یک حوزه خاص

. شـود  اینگونه عمل نمـی اي  هرشت بیندر رویکرد ، به هر حال. )2001، 4التوکا( شود می
 با هم ترکیـب  ...اصطالحات وهاي  هحوز، شناختیهاي  هنقش، به اقتضاي نیاز، در اینجا

غالـب و بنیـادیی وجـود    هاي  هاید» 5گرم شدن کره زمین«در موضوعی چون . شوند می
ضوعی کـه در ایـن فراینـد    از سوي متخصصان مو، به طور متقابل و همسان، دارند که

مهم و اساسی بـر آنهـا   هاي  هو ایدها  و به عنوان اندیشه اند همشارکت دارند پذیرفته شد
  .)2000، پتري( توافق دارند
غالب هاي  همفاهیم و اید آن است که هر چه، برداشت تربیتی از این قضیه، بنابراین

هـاي   هموفقیـت برنامـ   درسی و علـوم مختلـف بیشـتر باشـد احتمـال     هاي  هرشت بیندر 
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هـاي   هدانشجویانی که از دور، مشخص است. )2002، 1موران( بیشتر استاي  هرشت بین
برداشت آشـکار و نظـر مشخصـی    ، شوند می آموخته دانشاي  هرشت بینکارشناسی علوم 

آنهـا بایـد توانـایی    . تحصیلی خود دارنـد هاي  هاصلی و بنیادي رشتهاي  هراجع به حوز
. تر داشـته باشـند   و عالیق ضعیفها  اصلی را از ایدههاي  هیادي و ایدشناسایی دانش بن

یی که خاص یـک رشـته اسـت را بـا     ها همچنین باید توانایی شناسایی دانش و اندیشه
اي  هرشـت  بـین ولی ماهیت  -اگرچه در چارچوب یک رشته خاص است –یی که ها ایده

انـداز و   مناسـبی راجـع بـه چشـم     ايه که سئوالبتوانند  آنها باید. داشته باشند، را دارد
بنیـادي را از  هـاي   هچارچوب رشته تحصیلی را مطرح سازند و قادر باشند کـه آن ایـد  

بـه  اي  هرشت بیناز منظر رویکرد ، در صورت نیاز، منظر رشته تحصیلی خود و همچنین
  . نقد و بررسی بکشند

  
  2گرایی درسی بر تخصصهاي  هاثرات وسعت برنام .5-2

یی بـه تحقیـق و تحصـیل بپردازنـد کـه      هـا  خواهند که در رشـته  می اغلب، دانشجویان
هـایی   دانشجویانی که مهـارت . دارندها  استعدادي در آن رشته، به طور طبیعی، معتقدند

مهندسـی و  ، فیزیـک ، یی چـون ریاضـیات  هـا  بـه رشـته  ، را در حوزه ریاضیات دارنـد 
ی که داراي استعداد هنـر و زبـان   دانشجویان. موضوعات شبیه به این موارد تمایل دارند

  . دارند ...مطالعات اجتماعی و، حقوق، علوم انسانیهاي  ههستند تمایل بیشتري به رشت
احتماالً ما شاهد عقب افتادن بسیاري ، امري اجباري باشداي  هرشت بیناگر مطالعات 

عیف ضـ ، وسیع و چند بعـدي هاي  هاز دانشجویانی خواهیم بود که در مواجهه با اندیش
. افرادي هستند که در حوزه تخصصـی خـود بسـیار سـرآمدند    ، و اینها معموالً. هستند
کنندگان در این کارها در حوزه تخصصی خـود   شود که اگر مشارکت می گفته، بنابراین

 بـه نـدرت موفـق   اي  هرشـت  بـین هـاي   کوشـش ، شایستگی الزم و کامل را نداشته باشند
بعضی ، ایستگی و لیاقت در یک رشته تحصیلیشود که ش می شوند و همچنین گفته می

  ).2000، پتري( تعمق و تعقل خالق گره خورده است، اوقات با عالیق وسیع
تخصصـی خـود را    الگوهاي معنادار حوزه، متخصصان: گوید می )2003( 3جانسون

 آنها براي حل مشکالت از اصول سـطح بـاال  . کنند می متخصص دركبهتر از افراد غیر
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توانند کار کننـد   می تر سریع، توانند استفاده کنند می تر راحت) و حساسیت از نظر نظم(
معناي ، کنند می بهتر عمل، در امر نظارت برخود، در حالی که دقت آنها نیز بیشتر است

کننـد و داراي حافظـه تخصصـی     مـی  تر درك تر و جامع امور تخصصی را بسیار سریع
  .)1988، 1چاي و دیگران ؛2003، سونجان( کوتاه مدت و بلند مدت بهتري هستند

هـاي   نیازمنـدي ، به همین خاطر است که متخصصان براي مطالعه رشـته تخصصـی  
ایـن  . دارند تا بتوانند برتري و تسلط خود بر آن حیطـه را بهتـر نشـان دهنـد     ضروري

باعث شده تا آنهـا   اند هبعدي شکل گرفت یی که تکها گرایی و ذهنیت درجه از تخصص
. هاي بنیادي روبرو شـوند  با چالشاي  هرشت بینسوي آموزش و یادگیري  در حرکت به

تخصصـی و توجـه بـه ارتباطـات     هـاي   هایجاد موازنه بـین تمرکـز بـر رشـت    ، در عمل
و همچنین هدایت این موازنـه امـري مشـکل اسـت و نیازمنـد قضـاوت و       ها  هرشت بین

  . والن استئمسداوري درست هم از طرف دانشجو و هم از طرف مربیان و سایر 
  

هـاي   سـازمان ( 2سـازمانی هـا   در موقعیتاي  هرشت بینگذاري مطالعات  ارزش .6-2
  )آموزشی

در آنها اي  هرشت بینات آموزشی که کارهاي مؤسسیکی دیگر از مباحث مهم تربیتی در 
ــذاري آن کارهاســت، رواج دارد ــري( ارزش گ ــادل  ) 1976، پت ــال و تب ــدف از انتق ه

یــک عمــل . ات آموزشــی خلــق و ایجــاد مشــکالت نیســتمؤسســدر اي  هرشــت بــین
هـاي   و حمایـت  یازمند سیستمی مناسب براي تشـویق ن، مناسب و هدفمنداي  هرشت بین

هـاي   هکمـک هزینـ  ، زمـان مناسـب  ، گـذاري مـالی   سرمایه، ارتقاء و پیشرفت، سازمانی
اختصـاص   اي هرشـت  بـین باید مستقیماً به کارهاي  ها این تشویق. باشد می ...تحقیقاتی و

  . )1992، 4و لی 3فیلد( یابد
 هیـأت ا و بـراي اعضـاي   هـ  دانشگاههاي پاداش و اصول تشویق در  سیستم، امروزه

 علمی در مجالت معتبر علمـی  هاي انتشار مقاله. استاي  همبتنی بر رویکرد رشت، علمی
هایی جهت بهبود و توسعه رشته تخصصـی هـر کـدام از     انجام پژوهش، )رشته محور(

یی هـا  نشـانه  ...تدریس و آموزش متناسب با حـوزه تخصصـی و  ، علمی هیأت اعضاي
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براي انتشـار نتـایج   اي  هرشت بین هاي ه در اولین گام باید یک سري مجلهاست براي اینک
  )2007، 2و الیال 1تریت( ایجاد شونداي  هرشت بینعلمی متخصصان 

کننـد   مـی  ییها کوشش خود را صرف فعالیت، علمی هیأتطبیعی است که اعضاي 
و بـا سیسـتم خـاص    ، پس در شرایط تشریح شده در بـاال . آنها شود موجب ارتقاءکه 

که همگی رشته محور و تخصصی ( علمی وجود دارد هیأتها که براي اعضاي  پاداش
. و پیشرفت آنهـا وجـود نخواهـد داشـت    اي  هرشت بینامیدي به انجام کارهاي ، )هستند

ترین کار آن است کـه   دانشجویان به زودي متوجه خواهند شد بهترین و مهم، همچنین
. اي هرشـت  بـین هـاي   درسی حرکت کنند نـه فعالیـت  هاي  هبر مبناي اصول حاکم بر رشت

و هـا   دوره، هـا  فعالیـت در پـروژه  ، بنابراین باید شرایطی فراهم نمـود کـه دانشـجویان   
عاديِ آموزشی تلقی کنند نه چیزي مجـزا از  را به عنوان تجارب اي  هرشت بینهاي  هبرنام

  . هاي معمولی آموزشی فعالیت
  
  آموزشیِ کارشناسیه در دور گیرشت ینب .3

نشانگر جهت نگاه و چگونگی شناخت و فهم مسائل و  3اي هرشت بینرویکرد 
 معنا پیدا 4گیرشت بینچندوجهی و چندبخشی است که در فضاي ، موضوعات پیچیده

کننده  رشته تحصیلی فراهم، آکادمیکه در حوز)1389، همکارانسلیمی و ( کند می
آموزش اعضاء و ارائه راهکارهاي ، ساختاري از دانش است که به دنبال تربیت

، جدا از توجه به بحث رشته محوري. آموزشی استاندارد براي دانشجویان است
ي مربوط به ها مهارت، مسئلههاي حل  به دنبال توسعه مهارت، مدرن آموزشهاي  هدور

به . هاي قابل انتقال هستند و مهارتشناختی  هاي سطوح باالي توانایی کاربرد استراتژي
، داویز( به شرح زیر وجود داردو مدارك تحصیلی ها  سه گونه از دوره طور کلی

2007:(  
مهندسی و معماري؛ که ارتباط ، همچون پزشکی :اي و مدارك حرفهها  دوره .1

 کاريه وارد یک حوزها  این دوره آموختگان دانش. ر کار دارندمستقیم و فشرده با بازا
این . قابلیت پژوهش و تحقیق را دارا نیستند، شوند و اغلب فراتر از آن حوزه می

  . شوند می هاي صنعتی برگزار فنی و کالجهاي  ها و یا دانشکده دانشگاهاغلب در ها  دوره
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که داراي  ...بیولوژي وهاي  هدور، جغرافی، همچون ادبیات: مدارك دانشگاهی .2
 ا برگزاره دانشگاهارتباط قوي با امور تحقیقاتی هستند و اغلب به صورت متمرکز در 

به دنبال ادامه تحصیل در ها  این دورهآموختگان  دانشنسبت بسیار زیادي از . شوند می
سطوح تحصیالت تکمیلی هستند و یا امکان استخدام و مشغول شدن در حوزه متنوع 

 . سیعی از مشاغل و کارها را دارا هستندو و
مطالعات ، وسیع علوم انسانیهاي  هکه در چارچوب حوز: مدارك عمومی .3

اجتماعی و یا علوم طبیعی که غالباً ارتباط جدي و مستقیم با روندهاي استخدامی و 
 صنعتی وهاي  هغالباً توسط دانشکدها  این دوره. گیرند می جاي، پژوهشی ندارند

یی که به ها توان به دوره می به عنوان مثال. شوند می ارائه، آموزش عالی هاي کالج
شود و یا  می هاي نگهداري و تربیت صحیح برگزار منظور آشنایی والدین با روش

هاي مقابله و  هاي خاص و راه یی که به منظور آگاهی عمومی از بیماريها دوره
 . اشاره کرد، شود می رگزارپزشکی بهاي  هپیشگیري و درمان آنها توسط دانشکد

موضوعات چندگانه به صورت موازي و همزمان مورد ، یی که در آنهاها دوره
، به طور سنتی، مثالً. به مدت زمان طوالنی وجود داشته است، گیرند می مطالعه قرار

. بوده است) حداقل دو موضوع( مدرك کارشناسی در آلمان در برگیرنده چند موضوع
التوکا و ( اند هی با موضوعاتی چون علوم اجتماعی با هم ترکیب شدمثالً زبان خارج

  . )2004، دیگران
مهندسی و غیره ، همچون پزشکی، اي حرفههاي  هبسیاري از دور، از طرف دیگر

اگرچه . جنبی یا کمکی هستندهاي  هاصلی و رشتهاي  هسعی در تلفیق تعدادي از رشت
، با این نگاه، به کار برد امااي  هرشت بینلفظ ها  همه این دسته از رشتهه توان در بار نمی

اینها داراي یک هویت . یندآ می به حساباي  هرشت بیناغلب به طور واقعی ها  این دوره
مستقل و تعریف شده هستند که اغلب برگرفته شده از چندین رشته تحصیلی هستند 

ه در قالب تدریس توان در خدماتی مشاهده نمود ک می تر آن را و شکل بسیار عملی
اي  هرشت بینهاي  همثالً برنام. مشاهده نمود، ها دروس توسط اعضاي سایر دپارتمان

ي گویایی ها مطالعات محیطی یا مطالعات فرهنگی نمونه، جدید همچون بیوتکنولوژي
، ها شروع این دوره. و مدارك عمومی قرار دارند مدارك آکادمیکه هستند که در حوز

پژوهشی به منظور حل هاي  احساس نیازي بود جهت افزایش ظرفیتبر اساس ، عموماً
این بسط . سنتی امکان حل آنها وجود نداردهاي  همسائل و مشکالتی که از طریق رشت

جایی که بیشترین تقاضاها ، صنعت و اقتصاد بیشتر استهاي  و توسعه اغلب در بخش
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تحقیق در ، کند می ارائه، تندهساي  هرشت بینهاي  را براي دانشجویانی که داراي مهارت
  ).1999، 2گاالگر و 1گلد( هاي سنتی در این رابطه است عملیات یکی از مثال

هاي  دقیقاً متناسب با نیاز به توسعه و ایجاد روش، گیرشت بیناندیشه ، از این منظر
اما در نگاه . رشد کرده است، هاي سنتی فراتر از روش، جدید پژوهشی و تحقیقاتی

عالوه بر ، بنابراین. شود می خود داراي بار مثبت و مفید شناخته، گیرشت نبی، عموم
وجود دارد و اي  هرشت بینهاي  هبنیادي که جهت ایجاد دورهاي  هدالیل واقعی و اندیش

، همچنین دالیل سیاسی بیشماري، گیرند می محتواي دروس شکلاغلب بر مبناي 
ان استقبال و تحسین عموم از این گذاري و همچنین میز مرتبط به احتمال سرمایه

یک امر مشکل و صعب به حساب ، توانند از دیدگاه آکادمیکی می که اغلب -ها برنامه
   .)2000، پتري( تواند بر آنها اثر بگذارد می نیز -آیند

 فراتر از آن، شوند می آموختهاي  هرشت بینیی که در طی یک دوره ها آیا ارزش
یاد ) با استفاده از رویکرد رشته محوري( یک رشته چیزي است که از طریق محتواي

مثبت است و ، جواب این پرسش )1992( 3ویلیام نوول بر طبق نظر؟ شوند می گرفته
به ، 4داشتن احساس قوت در تفکر انتقادي و تفکر چند منطقی: این نتایج عبارتند از

هاي  از بینشي ا هطرفانه در بین مجموع درست و بی، توانایی تفکر صحیح، طور مثال
همچنین توانایی قضاوت در مورد ، هاي متناقض از منابع و افکار متضاد و قالب

شود و یا توانایی ایجاد  می مدارك و شواهدي که از طرف متخصصان ارائه، نظرات
هایی که نسبت به مباحث  ها و حساسیت یدگیچتعادل و موازنه بین ابهامات و پی

  . شود می مطرح هنجاري و ایدئولوژیکی، اخالقی
ه کـارنگی در خصـوص   مؤسسـ پژوهشی بـر مبنـاي درخواسـت    ) 1988( 5سیمون

ا هـ  دانشـگاه دوره کارشناسی انجام داده اسـت و نشـان داده کـه بسـیاري از     هاي  هبرنام
او در حـوزه علـوم   . اند هتحصیلی را به قطعات و اجزاي کوچکتر تقسیم کردهاي  هرشت

را دنبـال  اي  هرشـت  بـین هـاي   هایی که دوره دانشگاه انسانی به این نتیجه دست یافت که
هاي ذهنی یادگیرندگان را بهبود بخشند و از طریق دانـش   تا مهارت اند هتوانست اند هکرد

تا بینشی صحیح از زندگی و از نقشی که به عنـوان   اند هتلفیقی به دانشجویان امکان داد
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او همچنـین گـزارش داد کـه    . داشـته باشـند  ، عضوي از جامعه آن را بر عهـده دارنـد  
که برنامـه درسـی    اند هتالش کرد، از طریق توافق متخصصانشان، ها بسیاري از دانشکده

 1ایوانیتسـکایا و همکـاران  . تغییـر دهنـد  اي  هرشت بینهاي  هخود را از طریق تدوین دور
در دوره کارشناسـی و پیامـدهاي   اي  هرشـت  بـین درسـی  هـاي   هبا بررسی برنامـ ) 2002(

تـا   80هـاي دهـه    در بین سـال (اي  هاز طریق یک روش مطالعات مقایس، ز آنهاحاصل ا
ایـن مـوارد    )2000، ایوانیتسـکایا و همکـاران  ( انـد  هنتایج زیر را به دست آورد) 2002

  .)2جدول ( دارداي  هرشت بیندرسی هاي  هنشان از اهمیت و ضرورت توجه به برنام
  

  اي در آموزش عالی رشته اي آموزش بینه نتایج به دست آمده از برنامه )2( جدول
  نتایج  پژوهشگر

 )1991، 1989( 2آکرمن

  
  ، پذیر تفکر انعطاف

ــدي  ــایی ایجــاد و کشــف همانن ــل، هــا توان هــا و  تمثی
هـاي   درك و فهم نقاط قوت و ضعف رشته، ها استعاره

  تحصیلی

  4پرکینز و 3آکرمن
 )2000و1998، 1993، 1990(

  

  ، شده توانایی سنجش ارزش دانش حاصل
  ، هاي یادگیري و تفکر ارتقاء و افزایش مهارت

  ، سطح باالشناختی  هاي توسعه مهارت
  ، بهبود توانایی حفظ و یادسپاري مطالب و محتوا

هــاي تفکــر مســتقل و  ظرفیــت و توانــایی در مهــارت
هـایی   توانایی ایجاد ارتباط و پیوند بین حوزه، مبتکرانه
  متشابه هستندغیر که ظاهراً

  )1994(فیلد ، 5و لیفیلد 

  ، توانایی ایجاد توازن بین ابهام و تناقض
وسـعت  ، حساسیت نسبت به ابعاد اخالقی موضوعات

  ، توانایی ترکیب و تلفیق، اندازها افق هاي دید و چشم
و تفکرات انتزاعـی و  ، بینش مبتکرانه، افزایش خالقیت

  شهودي
ر توانایی ایجاد موازنه بـین تفکـ  ، افزایش تفکر انتقادي

  ، حساسیت نسبت به سوگیري، تواضع، عینی و انتزاعی
  گرایی شکستن اسطوره تخصص
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اي اروپایی و ه دانشگاهدر  -اي هرشت بیندرسی هاي  هتحقیقاتی که راجع به برنام
از ، ذکر کرده استها  دالیلی را براي مطلوبیت این دوره، انجام شده است -آمریکایی

اندازها و نگرش سایر  یازمند آگاهی و فهم چشمناي  هرشت بینجمله اینکه آموزش 
نیاز به ، در افراد شکل بگیردها  چنانچه این نگرش، بنابراین. تحصیلی استهاي  هرشت

 شناختی نیست تئوریک و یا روش، مفهومیهاي  هکسب تخصص در تمام حوز
  .)2004، 1دیویدسون(

یک رشته ه ن مشخصتری توان گفت که مهم می، گیري از این بحث به عنوان نتیجه
بلکه ، خاص مطالعاتی نیسته دارا بودن یک حوز، که باید آموزش داده شود، تحصیلی

مثالً شیوه دیدن چیزها و نگریست . استشناختی  چارچوب یا پارادایم، ارائه یک نقشه
که این ، خاص آنشناسی  داشتن زبان تخصصی مربوط به خود و روش، به جهان

. مفاهیم و راهبردها از اهمیت زیادي برخوردارند، هاموارد براي تدریس فرایند
نیازمند ، تخصصی خاصه براي تبدیل شدن به یک متخصص در یک حوز، بنابراین

اگرچه متخصص شدن نتیجه مقدار قابل . داشتن بینشی متمرکز و تقسیم نشده هستیم
راد که ممکن است بسیاري افاي  هبه گون، توجهی از تربیت و کارآموزي ویژه است

، اما، قابل انتقال استاین نوع تربیت خاص یک حوزه و غیرچنین تصور کنند که 
مثالً یک متخصص . را دارندها  ها قابلیت کاربرد در سایر حوزه بیشتر این مهارت

به پزشکان در کاربرد لیزر در درمان ک تواند از دانش خود براي کم می فیزیک
تحت اي  هوند تا آنجا ادامه پیدا کند که رشتهاي بسیاري استفاده کند و این ر بیماري

  .)2004، التوکا و دیگران به وجود آیداي  هعنوان پزشکی هست
، پردازیم می به مطالعه» 2علوم کمی«زمانی که در حوزه ، توان گفت می به طور کلی

، از طرف دیگر. تواند تا حدودي موجودیت خود را حفظ کند می نگاه رشته محوري
هاي  هباید معطوف به دوراي  هرشت بینتوجه به رویکرد ، ها از رشتهدر این گونه 

ق پیدا اصدماین موضوع ، ها اما همیشه و در مورد تمام رشته. تحصیالت تکمیلی باشد
، عکس قضیه ...علوم تربیتی و، در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی. کند نمی

نه در حوزه علوم اجتماعی در دوره هاي چندگا مثالً داشتن گرایش. کند میپیدا  قاصدم
اجتماعی ریزي  برنامه، تعاون، رفاه اجتماعی، مثالً پژوهشگري اجتماعی( کارشناسی

به طوریکه میزان واحدهاي ( که داراي بیشترین واحدهاي درسی مشترك هستند )...و
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تواند  نمی) رسد می واحد 140واحر از  48در بهترین حالت به ها  تخصصی این رشته
بنابراین در سطح کارشناسی این . تربیت کندها  خصص کارامد و مفید در این رشتهمت

از اولویت برخوردار است و اي  هرشت بیندرسی هاي  هنیاز به طراحی برنام، ها رشته
البته این امر به معناي عدم . جو نمود و تخصص را باید براي سطوح باالتر جست

  . و در سطوح تحصیالت تکمیلی نیستها  تهگی در این رشرشت بینپرداختن به مبحث 
  

  آموزشیِ تحصیالت تکمیلی گی در دورهرشت بین .4
در اي  هرشت بینهاي  هدر قرن هفدهم بود که تقاضا براي مدارك و دور، براي اولین بار

یعنی زمانی که آن کارها از طرف یک فکر ، اي انگلستان مطرح شده دانشگاه
 به شدت حمایت، کرد می وع انقالب علمی حمایتکه از ضرورت وق، آلیستی هاید
کردند و نهایتاً منجر  می تر از آن بود که فکر اما این کار مشکل .)2005، 1کزار( شد می

نتیجه کم شدن این  به کاهش حمایت و در 18به نتایج دردآوري شد که در قرن 
و در بعضی موارد ا ه دانشگاهاگرچه کمبود منابع پشتیبانی مالی از ، انجامیدها  رشته

اما این وضعیت تداوم پیدا . بودها  نیز از دالیل رکود این برنامه، این منابعه حذف کلی
هاي ارائه شده در  به دلیل تاکید بر وجود تناسب در آموزش، به طوریکه اخیراً، نکرده

متخصصان را در به ، شود می حوزه آموزش عالی و نیازي که در این حوزه احساس
اي  هرشت بیندرسی و آموزشی هاي  هتري از برنام تر و مدرن پیشرفتههاي  هونکارگیري گ

هاي  هاتی که دورمؤسسسیس روز افزون مراکز تحقیقاتی و أوادار نموده و ت
در سطوح ها  دالیلی است بر اهمیت این دسته از برنامه، کنند می را ارائهاي  هرشت بین

  .)1992، 2اسکوایرز( متفاوت آموزش عالی است
بسیار ، سنتی سطوح دکتراهاي  هدر برناماي  هرشت بینکاربرد و استفاده از تحقیق 

دانشجویان نیازمند داشتن دانش عالی ، در هر مورد، ضمن اینکه. نگیز استاچالش بر
 هاي همچنین نیازمند ایجاد سازگاري و مصالحه بین تناقض، و تخصصی هستند

وجود داشته ، تحصیلی مختلفهاي  هشتر بینهستند که ممکن است در شناختی  روش
). 2007، داویز( تا بتوانند یک اجماع فکري و تئوریک براي مباحثه پیدا کنند، باشد

یکی از مسائل ، اي هرشت بینهاي  هبر اساس اطالعات حاصل از نتایج برنام، همچنین
غلبه بر  برايمناسب  آنها عبارتست از یافتن پیشنهادهاي عملی پیش روي اجراي
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ها و  زیراکه ساختار کنونی و دپارتمان، موانع سازمانی است که وجود دارند
با ساختاري ، دکتري ایجاد شده استه تربیت دانشجویان دور برايیی که ها دانشکده

در این . همخوانی ندارد، الزم استاي  هرشت بیندرسی هاي  هکه براي اجراي برنام
هاي سازمانی و  ی نیازمند حمایتعلم هیأتهم دانشجویان و هم اعضاي ، راستا

  .)2006، 2و پوش 1استلینر( پاداش هستندهاي  سیستم
هاي  ممکن است در زمان، تخصصیاي  هدانشجوي در حال تحصیل در رشت

 ش راا چه زمانی که دروس تخصصی رشته اصلی، تحصیلی خود متفاوت از دوره
شترك بین چند رشته مگذراند و یا در زمان تحصیل سایر واحدهاي عمومی و یا  می

، اي اروپاه دانشگاهدر ، به طور مثال. برخوردار گردداي  هرشت بیناز دانش ، تحصیلی
دروس تخصصی در همان  به این صورت است که ابتداها  آموزش، کبک و کانادا

شود و دروس تخصصی کمتري براي  می ي اول تحصیل دانشگاهی ارائهها سال
عکس این مطلب در نظام آموزش تخصصی . مانند می هاي باالتر تحصیل باقی سال

کنند  می دروسی ارائه، اي آمریکاست؛ آنها در ابتداي تحصیالت دانشگاهیه دانشگاه
ي تخصصی باید در مقاطع ها که گرایش تخصصی کمتري دارد و معتقدند آموزش

، به عبارت دیگر در دسته اول از کشورها. کارشناسی ارشد و دکتري ارائه شود
به مقاطع تحصیالت تکمیلی موکول شده و در آمریکا اي  هرشتي بین ها شآموز

 . )74: 1387، ژاك برازو( شود می برعکس عمل
عیب و نقص  هنوز جزء موضوعات دقیق و بیاي  هرشت بینتحقیقاتی هاي  هپروژ
عبارتست از ، نکته کلیدي در اینجا .، ها درست باشند حتی اگر این زیرساخت، نیستند

مناسبی که از منظر تمامی هاي  هوافق متقابل بر مسائل مشترك و وجود ایدوجود ت
. ارزشمند تلقی شوند -گیرشت بیندر فرایند  -تحصیلی مشارکت کنندههاي  هرشت

هاي مقابله  هستند ولی راهشناسی  هاي زیادي در زبان و روش اگرچه آنها داراي تفاوت
ممکن است بسیار متفاوت و حتی  ،در آغاز و براي شروع فرایند، با این مسائل
مشترکی که باید وجود هاي  هتوان گفت که یکی از زمین می، بنابراین. ناسازگار باشند

حقوق کودکان یا مباحث ، مثالً بحث حقوق بشر. خود مسائل هستند، داشته باشد
 توان بر روي هر کدام از آنها به توافق رسید و می که ...مربوط به قاچاق مواد مخدر و

  .)2001، 3فینکنتال( به بررسی ابعاد گوناگون آن پرداخت
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  اي هرشت بینعلوم پیچیده و برنامه درسی  .5
در ابتدا باید مشخص کنیم که منظور ما از این علوم ؟ منظور از علوم پیچیده چیست

آید تالشی است براي  میاینجا  آنچه در. پیچیده است سئوالاین خودش یک ؟ چیست
شده  گردآوريکه از منابع مختلف و شبکه اینترنت  سئوالین روشن شدن پاسخ ا

ایست براي  یک اصطالح گسترده، علوم پیچیده) EPSRC؛ 2007، 1سولومون( است
هایی تمرکز دارد که  این رویکرد بر سیستم. پیچیدههاي  هوسیعی از پدیده درك دست

لکردهایی که در داراي اجزاء بسیار به هم پیوسته و مرتبط هستند و به مطالعه عم
انطباق ، از جمله خود سازماندهی، پردازد می، شود می سطوح متفاوت سیستم مشاهده

  .)2000، 2سنگه( با تغییر و تحول در سازمان
متفاوت یا سطوح هاي  عبارتست از مقیاسها  یکی دیگر از خصوصیات این سیستم

یجاد پل ارتباطی بین ا، متفاوتی از تجزیه و تحلیل و تحقیق در سطوح متفاوت سازمان
از ارگانیسم به اکو سیستم؛ ، شناسی شناسی به جامعه از روان، به طور مثال. فرد و گروه

پروتئینی؛ از اتم به مواد؛ از کامپیوتر شخصی به شبکه گسترده هاي  هها به شبک از ژن
ي ها الگوهاي رفتاري سیستم )2007، سولومون( د به اجتماعنجهانی و یا از شهرو

، قابل شناسایی، اما همواره در حال شدن، ناپذیر هستند بینی ده به رغم اینکه پیشپیجی
فلوود و ؛ 1993، 4و کارسون 3دوفلو( فهم پذیرند و همچنین قابلیت تحلیل دارند

  .)1991، 5جاکسون
اگر شما یک سیستم پیچیده را به ، ها بر اساس نظریات مدیریتی و علوم سیستم

توانید کل  می، کنید و رفتار هر کدام از اجزاء را بررسی کنیداجزاء بنیادي آن تجزیه 
بر خالف . بازسازي نمایید، رفتار سیستم را با به حرکت درآوردن همه اجزاء با هم

علمی وجود غیرمتخصص و غیر اعتقادات عمومی و مشترك که بین بسیاري از افراد
شده را در خصوص توان یک متدلوژي مناسب و خوب تعریف  در اینجا نمی، دارد

از . بسیار وسیع از رویکردها باشداي  هعلوم پیچیده به کار برد که دربرگیرنده مجموع
هاي  هدر بسیاري از حوز -ذکر شده در باال -ها یی با این ویژگیها پدیده، طرف دیگر

  .قابل مشاهده هستند، هنر و علوم اجتماعی، اعم از علوم طبیعی، مربوط به علوم
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گیرند و  علمی قرار نمیهاي  هوم پیچیده به طور آشکار ا در قالب رشتعل، بنابراین
، همچنین. جاي داد، تعریف شده از مطالعاته توان آنها را در قالب یک حوز نمی
داشتن ، عالوه بر این. شناسی خاص را براي آن در نظر گرفت توان یک روش نمی

نیازمند ، در تمام علوم بسیار وسیعهاي  هادعاي یا حداقل اقدام جهت تحقق پدید
هاي کامپیوتري  هاي متعددي از ریاضیات و فیزیک همچنین مدل استفاده از تکنیک

. باشد می هاي آماري و مکانیسماي  هنظریه شبک، نظریه آشوب، مبتنی بر سیستم عامل
خود ، هاي علوم پیچیده توان به این نکته اشاره نمود که بلند پروازي می اما در نهایت

هاي  هتعامل متخصصان مربوط به رشت. طلبد می رااي  هرشت بیننوعی فعالیت ، دبه خو
هارت آنها جهت پاسخگویی به تخصص و م، درسی گوناگون و تلفیق دانش

 .)2008، 1گراسکینسکی( هاي این دسته از علوم است جزء ویژگی، خاص هاي سئوال
ارتباطـات درونـی   اراي تا حـدودي د » بودناي  هرشت بین«و » پیچیدگی«این ایده که 

در حـال  اي  هرشـت  بـین مطالعات «در مقاله . سابقه نیست معمول و بیهستند یک امر غیر
فرایند پاسـخگویی بـه   «را به عنوان اي  هرشت بینمطالعات ) 1997( نوول و کالین» رشد

حل مسائل یا پرداختن به موضوعاتی است که آن قدر گسترده یـا پیچیـده   ، هاي سئوال
توان تنها از طریق یک رشته یا تخصص خاص به بررسی آنها پرداخـت   نمیهستند که 
اندازهاي رویکرد رشـته محـور اسـتفاده     از چشماي  هرشت بینمطالعات . اند هتعریف کرد

سـاخت یـک   بـراي  هـا   این رشـته هاي  گیرد و به تلفیق بینش می کرده و بر مبناي آن پا
  . کند می اقدام، انداز جامع تر چشم

 ضروريبنا بر دالیلی امري اي  هرشت بیندارد که تفکر  می اشاره) 1994( 2هوبنتال
) شود می جهت بررسی شان استفادهاي  هرشت بینآنهایی که رویکرد ( است؛ این مسائل

مناسب و در قالب رویکردهاي موجود در اي  هآنقدر پیچیده هستند که بتوان به گون
توان با استفاده از  می ل و به ندرتاغلب به سختی قابل ح، موردشان قضاوت نمود

. دانش موجود در چارچوب یک رشته تحصیلی به بررسی و تبیین این مسائل پرداخت
هاي  توسعه علوم اجتماعی از مجراي فعالیت«در مقاله  )1991( 3ماریال استمبر

اي  هرشت بینمربوط به رویکرد هاي  در کوشش: اشاره دارد که »اي هرشت بین
ان باید نیم نگاهی به کلیت پیچیده روابط درونی بین اجزاء سیستم کنندگ مشارکت

                                                                                                                                      
1. Grosskinsky 
2. Hübenthal 
3. Stember 
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هاي  هبرنام«گیري را در ضمن مقاله  یک جهت) 1998( 1برایان ترنر. داشتته باشند
با توجه : گوید می او. ارائه میکند، »از پزشکی اجتماعی تا پست مدرنیسم: اي هرشت بین

ی است که پزشکی و علوم داراي الزام، به پیچیدگی موضوعات و مباحث بهداشتی
چیزهایی که با هم «در مقاله ) 1994( 2اینرو کراوئل و است. باشنداي  هرشت بینساختار 
  :کند که می اشاره» بین فرهنگیهاي  هنقدي بر اصالح برنام: هستند

، گیرد می صورتها  فرهنگهاي  در هر نوع انتقالی که در تعامالت و پیچیدگی
اي  هرشت بینپژوهش و تدریس براساس رویکردهاي هاي  روش نیازمند استفاده از

یا » پیچیده«یی چون ها اگرچه بسیاري از این نویسندگان از کاربرد واژه. باشد می
، اما به طور معمول، اند هخودداري کرد، در مفاهیم و اصطالحات فنی، »پیچیدگی«

نابهنجار ، وازنه شکنندهکننده یک نوع م فنی از این اصطالحات حداقل بیاناستفاده غیر
  . باشد می و نامنظم بین خطوط فکري

  
 گیري یجهتبحث و ن
ا در صدد بازسازي و بازطراحی ساختارهاي آموزشی و یادگیري ه دانشگاهامروزه 
، ها مهارت، ها تخصص، و تلفیق ساختارها درهم آمیختني آکادمیک با ها نظام. هستند

و ها  طراحی و خلق دانش، ي ترسیمهاي تخصصی در تالش برا ابزارها و روش
به منظور ، به عبارت دیگر. هستنداي  هساختارهاي جدیدي به نام ساختارهاي میان رشت

هاي فرامرزي براي  حل پاسخگویی به نیاز روزافزون به دانش تخصصی و ارائه راه
هاي  هضمن عمق بخشیدن به رشت، ندا ا در تالشه دانشگاه، مسائل دنیاي واقعی

نتایج بررسی . مختلف دانش بیابندهاي  هراهی براي ایجاد ارتباط میان حوز ،تخصصی
که اوالً ورود به این مبحث و کسب موفقیت در آن شناسایی مباحث مربوط  نشان داد

ها و درك  ثانیاً شناسایی روش. و مسائل فنی در این حوزه استاي  هرشت بینبه رویکرد 
طوح متفاوت دانشگاهی نیز باید مورد توجه درسی در سهاي  هالزامات تدوین برنام

همچنین این واقعیت نیز باید لحاظ شود که . ریزان آموزش عالی قرار گیرد برنامه
تلفیق برنامه هاي  سازي فرآیند مفهوم برايپیچیده راهی را هاي  مبحث تئوري سیستم

 رپیش روي ما قرا، خاصاي  هبه شیواي  هرشت بیندرسی به طور کلی و رویکرد 
  . دهد می

                                                                                                                                      
1. Turner 
2. Steiner 



  
  
 

173  ... اي در آموزش عالی رشته برنامه درسی بین
 

  منابع
از ، ترجمه مالباشی، و تحصیالت عالیهاي  هرشت دانش میان. )1387( ژاك، برازو

پژوهشکده  :تهران، اي هاندازهاي مطالعات میان رشت و چشمها  مجموعه چالش
 . مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 :تهران، چاپ اول، دانشاي  هرشت گفتمان میان. )1387( علی، خورسندي صاسکوه
 . ژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیپ

. )1389( صـغري ، محمود و ابراهیمی قوام، حسن؛ مهرمحمدي، جمال؛ ملکی، سلیمی
، در حـوزه آمـوزش عـالی   اي  هرشـت  راحی یک الگوي نظري برنامـه درسـی بـین   ط

  . زیر چاپ، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالیپذیرفته شده در 
در اي  هرشت بیناز نظام دیسیپلینی تا ررویکرد . )1389( مالج، حسن و سلیمی، ملکی

سال ، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، برنامه درسی آموزش عالی
 . 1389بهار و تابستان ، 1شماره ، اول

گذاري توسعه علوم مطالعات اساسی در باب سیاست. )1388( محمود، مهرمحمدي
فصلنامه مطالعات میان ، از منظر فرایند تکویندر آموزش عالی اي  هرشت میان
 . 18-1صص ، 88تابستان ، 3شماره ، سال اول، در علوم انسانیاي  هرشت
مبانی  از مجموعه مقاالت، ترجمه مالباشی، موضوع میان رشتگی. )1387( برنار، واالد

پژوهشکده مطالعات فرهنگی  :تهران، اي هشناسی مطالعات میان رشت نظري و روش
  . اجتماعیو 

  
Academic honesty and plagiarism (2003). Retrieved 20/12, 2003, 

from:http://www.services.unimelb.edu.au/plagiarism/plagiarism.
Html 

Ackerman, D. B. (1989). Intellectual and practical criteria for 
successful curriculum integration.In H. H. Jacobs (Ed.), 
Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. (pp. 
25–38). Alexandria, VA: Association for Supervision and 
Curriculum Development. 

Ackerman, D. B., & Perkins, D. N. (1989). Integrating thinking and 
learning skills acrossthe curriculum. In H. H. Jacobs (Ed.), 
Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. (pp. 
77–96). Alexandria, VA: Association for Supervision and 
Curriculum Development. 

Arthur K. Fllis and Jeffrey T. Fouts (2001). Interdisciplinary 
Curriculum: The Research Base; Music Educators Journal 87; 22.  

http://www.services.unimelb.edu.au/plagiarism/plagiarism


نامۀ آموزش عالی  174
 

Beane, N. & Jacobs. R (1994). Designing Interdisciplinary Courses: 
an Interdisciplinary Study Today. New Directions for Teaching 
and Learning 58, ed. Julie T. Klein and William G. Doty. San 
Francisco: Jossey-Bass.  

Becher, T (1981). towards a definition of disciplinary cultures, 
Studies in Higher Education, 6:2, pp. 109-122.  

Beyer, J., & Lodahl, T (1976). A comparative study of patterns of 
influence in United States and English universities, 
Administrative Science Quarterly, 21, pp. 104-129.  

Chi, M; Glaser, R & Farr, M (1988). The Nature of Expertise 
(Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum).  

Cornwell, G. and Stoddard, E (1994, Fall). Things fall together: A 
critique of multicultural curricular reform. Liberal Education, 40-
51.  

Davidson, M (2004). Bones of contention: Using self and story in the 
quest to professionalize higher education, an interdisciplinary 
approach, Teaching in Higher Education, 9:3), pp. 299-310.  

Davidson, M (2004). Bones of contention: Using self and story in the 
quest to professionalize higher education, an interdisciplinary 
approach, Teaching in Higher Education, 9:3), pp. 299-310.  

Davies, M. & Devlin M., Interdisciplinary higher education: 
Implications for teaching and learning, available online at 
http://www. cshe. unimelb. edu. au/, CSHE (2007).  

Devlin, M (2008). An international and interdisciplinary approach 
to curriculum: The Melbourne Model. Keynote address at the 
Universities 21 Conference, Glasgow, University, Scotland 21-22 
February.  

Doz, Y (1996). The evolution of cooperation in strategic alliances: 
Initial conditions or learning processes? Strategic Management 
Journal, 17, pp. 55-83.  

EPSRC website on the meaning of Complexity Science http://www. 
epsrc.ac.uk/ResearchFunding/Programmes/CDI/ComplexityScien
ce/WhatWeMean. htm.  

Fellingham, J (2006). Is accounting an academic discipline? Paper 
presented at the American Accounting Association Plenary 
Meeting, Washington.  

Feyerabend, P (1993). Against method 3rd ed (London: Verso).  
Fiedler, I, and Schwarz, A (2005). Focus constructions and relative 

clauses. In Interdisciplinary Studies on Information Structure 3, 
eds. Shinichiro Ishihara, Michaela Schmitz and Anne Schwarz, 
111-142. Potsdam: Potsdam University.  

Field, M. & Lee, R (1992). Assessment of interdisciplinary 
programs, European Journal of Education, 27:3, pp. 277-283.  

Field, M.; Lee, R. & Field, M. L. (1994). Assessing interdisciplinary 
learning. New Directions for Teaching and Learning, 58, 69–84. 



  
  
 

175  ... اي در آموزش عالی رشته برنامه درسی بین
 

Finkenthal, M (2001). Interdisciplinarity: Toward the definition of a 
Meta- discipline. New York: P. Lang Press.  

Flood, R. & Carson, E (1993). Dealing with Complexity: An 
introduction to the theory and application of systems science (2nd 
ed.), New York: Plenum Press.  

Flood, R. and Jackson, M (1991). Creative Problem Solving, 
Chichester: Wiley and P Checkland.  

Golde, C. M. & Gallagher, H. A (1999). The challenges of 
conducting interdisciplinary research in traditional doctoral 
programs, Ecosystems, 2, pp. 281-285.  

Golde, H. A. Gallagher, C. M (1999). The challenges of conducting 
interdisciplinary research in traditional doctoral programs, 
Ecosystems 2, 281–285.  

Grosskinsky, S (2008). Personal notes taken by during the 
Complexity Science. DTC annual retreat at the Stanton 
Guildhouse.  

Hanson, N. R (1975). Patterns of discovery: An enquiry into the 
conceptual foundations of science (Cambridge: Cambridge 
University Press).  

Haynes, C. Ed (2002). Innovations in Interdisciplinary Teaching, 
Westport, CT: Greenwood Press.  

Hoskin, K. W (2003). Education and the genesis of disciplinarity: 
The unexpected reversal. In E. Messer-Davidow, D. R. Shumway, 
& D. J. Sylvan (Eds.), Knowledges: Historical and critical studies 
in disciplinarity (pp. 271–304). Charlottesville: University of 
Virginia Press.  

Hübenthal, U (1994). Interdisciplinary thought. Issues in Integrative 
Studies, 12, 55-75.  

Hythornthwaite, C; Lunsford, K & Bruce (2006). Challenges for 
Research and Practice in Distributed, Interdisciplinary 
Collaboration, USA: Urban-Champaign, University of Illinois.  

Ivanitskaya, L ; clark,d; Montgomery,g & primeau, r (2002). 
Interdisciplinary learning: process and outcomes, Innovative 
higher education, vol. 27, no. 2.  

Jacobs, H. H (1989). Interdisciplinary curriculum. Alexandria, VA: 
Association for Supervision and curriculum Development 

Johnston, R (2003). Reducing analytic error: Integrating 
methodologists into teams of substantive experts, Studies in 
Intelligence, 47: 1, pp. 57-65.  

Jyothi, G (2006). A Model for Interdisciplinary Service-Learning 
Experience for Social Change, Journal of Physical Therapy 
Education, Available at: http://findartivles. 
com/p/artivles/mi_qa3969/is_200612/ai_n21099496 

Katz, C (2001). Disciplining Interdisciplinarity. Feminist Studies, 27 
(2), 519-525.  



نامۀ آموزش عالی  176
 

Kezar, A (2005). Redesigning for collaboration within higher 
education institutions: An exploration into the developmental 
process, Research in Higher Education, 46:7, pp. 831-880.  

Klein, J., and Newell, W (1997). Advancing interdisciplinary 
studies. In J. Gaff and J. Ratcliffe (Eds.), Handbook of the 
undergraduate curriculum: A comprehensive guide to purposes, 
structures, practices, and changes (pp. 393-415). San Francisco: 
Jossey-Bass.  

Kuhn, T (1962). The structure of scientific revolutions (Chicago, Ill. 
: Chicago University Press). List of academic disciplines.  

Lake, K (2001). Integrated Curriculum. SIRS.  
Lattuca, L (2001). Creating Interdisciplinarity: Interdisciplinary 

Research and Teaching Among College and University Faculty. 
Nashville, TN: Vanderbilt University Press.  

Lattuca, L. R.; Voight, L. J. and Fath, K. Q. (2004). Does 
interdisciplinarity promote learning? Theorital support and 
researchable questions, The Review of Higher Education 28 (1), 
23–48.  

Lenoir, T (1993). The discipline of nature and the nature of 
disciplines, E. Messer-Davido, D Shumay and D. Sylvan, 
Knowledges: Historical and Critical Studies in Disciplinarity. 
Charlottesville, USA: University Press of Virginia,  

Moran, J (2002). Interdisciplinarity (New Critical Idiom Series). 
London: Routledge.  

Newell, W. H (1992). Academic disciplines and undergraduate 
interdisciplinary education: lessons from the School of 
Interdisciplinary Studies at Miami University, Ohio, European 
Journal of Education 27 (3), 211–221.  

Newell, William H., ed (1998). Interdisciplinarity: Essays from the 
Literature. New York: The College Board.  

Palmer, C. L (1998). Ways of working and knowing across 
boundaries: Research practices of interdisciplinary scientists. In 
C. LaGuardia & B. A. Mitchell (Eds.), Finding Common Ground: 
Creating the Library of the Future without Diminishing the 
Library of the Past—Proceedings, 1996, Cambridge, MA (pp. 
253–261). New York: Neal-Schuman.  

Palmer, J (1991). Scientists and information: 1. Using cluster 
analysis to identify information style. Journal of Documentation, 
47, 105–129.  

Pellmar, T. C., & Eisenberg, L (Eds.) (2000). Bridging disciplines in 
the brain, behavioral, and clinical sciences. Washington, DC: 
National Academy Press.  

Petrie, H (2000). Interdisciplinary education: Are we faced with 
insurmountable opportunities? In G. Grant (Ed.), Review of 
research in education (Vol. 18, pp. 299-333). Washington, DC: 
American Educational Research Association.  



  
  
 

177  ... اي در آموزش عالی رشته برنامه درسی بین
 

Petrie, H. G (1976). Do you see what I see? The epistemology of 
interdisciplinary inquiry, Educational Researcher, February, pp. 
9-15.  

Petrie, H. G (1976). Do you see what I see? The epistemology of 
interdisciplinary inquiry, Educational researcher, February, 9–15.  

Reich, S. M. & Reich, J. A (2006). Cultural competence in 
interdisciplinary collaborations: A method for respecting diversity 
in research partnerships, American Journal of Community 
Psychology, 38, pp. 51-62.  

Roth, K. J (2000). Photosynthesis of Columbus: Exploring 
interdisciplinary curriculum from the students’ perspectives. In S. 
Wineburg & P. Grossman (Eds.),Interdisciplinary curriculum: 
Challenges to implementation (pp. 153–179). New York: 
Teachers College Press.  

Schommer-Aikins, M.; Duell, O. K. , & Barker, S (2003). 
Epistemological beliefs across domains using biglan's 
classification of academic disciplines, Research in Higher 
Education, 44:3, pp. 347-366.  

Senge, P., Ed (2000). Schools that learn: A fifth Discipline Field 
book for educators, Parent and everyone who cares about 
Education, New York: Doubleday Dell Publishing Group.  

Solomon, S. Complexity Roadmap, available online at http://shum. 
huji. ac. il/_sorin/Sorin’s-Complexity-Report-002. doc.  

Squires, G (1992). Interdisciplinarity in higher education in the 
United Kingdom, European Journal of Education 27 (3), 201–
210.  

Steiner, G. & Posch, A (2006). Higher education for sustainability 
by means of transdisciplinary case studies: An innovative 
approach for solving complex real-world problems, Journal of 
Cleaner Production, 14:6, pp. 877-890.  

Stember, M (1991). Advancing the social sciences through the 
interdisciplinary enterprise. Social Science Journal, 28 (1), 1-14.  

Student feedback forms for the Complexity Science DTC core 
modules; minutes by Jamie Luo of SSLC meetings from 14. 11. 
07, 16. 01. 08 and 20. 02. 08.  

Trait, J and Lyall, C (2007). Short Guide to developing 
Interdisciplinary Research Proposals, (ISSTI), University of 
Edinburgh.  

Turner, B (1990). The interdisciplinary curriculum from social 
medicine to postmodernism. Sociology of Health and Illness, 12 
(1), 1-23.  

Wineburg, S. & Grossman, P (Eds.) (2000). Interdisciplinary 
curriculum: Challenges to implementation. New York: Teachers 
College Press.  


