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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،52-14 ،)3(9 ،تابستان 4391

شاپا5002-1116:

میانرشاه ایدانشاااهیبارایتقویا 
پیشنیازهااوساازوااربرناما درسای 
سبحانینژاد،مهدی؛ونورآبادی،سولماز( .)6931

میانرشااه ایدرعاااو انسااانیdoi: .52-16،)9(3،
آینااد پژوهیدرراسااهایتحقاا معرفاا جااام ،فصااانام مطالعااا  
10.22631/isih.2017.1937.2480

میانرشه ایدرعاو انسانی»ازنویسندگاناخذشد اس .دسهرسیب مهن
نویسندگان/ح انهشاراینمقال جه انهشاردرفصانام «مطالعا  
ااملمقال براساسقوانیناریهیواامانزCC BY 4.0آزاداس (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) .

رشتهایدانشگاهیبرای


نیازهاوسازوکاربرنامهدرسیمیان

پیش
تقویتآیندهپژوهیدرراستایتحققمعرفتجامع

مهدی سبحانینژاد  ،سولماز نورآبادی*

دریافت5921/80/92 :؛

پذیرش5921/58/80 :

چکیده

هشحاضر،تبیینپیشنیازهاوسازوااربرنام درسیمیانرشاه ایدانشاااهیبا منظورتحقا 

هدفپژو
معرف جام اس .روشپژوهشاینمقال ،توصیفی اتحایایواساهنهاجیباود ودرپایپاسا با دو
پیشنیازهایبرنام درسیمیانرشه ایدانشااهیچیس ؟.5ساازواارتحقا معرفا 
پرسشاس ؛ .6
جام حاصلازبرنام درسیمیانرشه ایدرآموزشعالی،چاون اس ؟یافه هانشاندادا «عمد ترین
پیشنیازبرناما درسایمیانرشاه ایدانشاااهی،در اهمیا میانرشاه ایدرراساهایخودرهبرساازی

وضوعهابا ماواددرسایم،ازا،
یادگیرند اس ».الز اس دس اندرااراناینحوز دریابندا تقسیمم 
رویکاردموضاوعمحوراناونی،سابپپارورشنیاافهن

برقراریارتباا میاانمفااهیمرادشاوارمیاناد.
هایفکریسطحباالونیزبیتوجهیب ابعادبینشیومهارتییادگیریمیشود.همچنینازآن،ااا 

مهار 
منظورازمعرف جام ،نوعییادگیریاس اا دربردارناد همزماانشاناخ ،بیانشومهاار باشاد،
بنابراین،برنام درسیدانشااهیبایدب گون ایباشدا فراگیرانبهوانندب همۀابعادمعرف جاام دسا 
سازواارمیانرشه ای،درصددفراهماردنفرص بحثوتفکر،آشنااردناسهادانباارویکردهاای

یابند.
نوینتدریس،سن،شنیازه ایمحایومایومشاهد نهایجدرمحهوایبرنام درسی،وب اارگیریروش

ایمیتاوانبا تحقا 

مناسپارزشیابیازبرنام هایدرسیاس .بابهرمندیازبرنام درسیمیانرشاه 
معرف جام ا هدفواالیدانشاا اس ،امکارد.
ای،پیشنیاز،سازواار

میانرشه 
کلیدواژهها:معرف جام ،آموزشعالی،برنام درسی 
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.دانشیارعاو تربیهی،دانشکد عاو انسانی،دانشاا شاهد ،تهران،ایران.

اسهادیارعاو تربیهی،دانشکد عاو انسانی،دانشاا شاهد ،تهران،ایران(نویسند مسئول).



مقدمه
،رشدوشکوفاییاسهعدادهایجوانااناسا .رشادتواناایی،نباو و

یکیازوظایفنظا آموزشعالی
ظرفی فکریبرایتوسع مرزهایدانشبشریب همرا تربی نیرویاارمهخصصموردنیازجامعا ،از
ااراردهایاصاینظا دانشااهیاس .آموزشعالیباتقوی نیرویااهشاف،رشدخالقی ونوآوری،
اینترتیپ
وگسهرشروحی تحایایوانهقادیدانش،ویان،ب حالچالشهاایجامعا اماکاارد وبا  
میتواندب طوروسیعیبرحوزهایاعهقادی،اجهماعی،فرهناای،اقهصاادیوسیاسایجامعا اارگاذار

باشد.برایبیشین اردنتأایرگذارینظا دانشاااهی،الز اسا طراحاانوم،ریاانبرناما هایدرسای
دانشااهیدربررسیموضوعهایعامیازدیدعاو مخهافب بحثهابنارندوپرورشخالقی ،تفکر

ریزیهایخاودقاراردهناد.
انهقادیومهار هایفرایندیالز برایآموزشمادا العمررامحاوربرناما  
عنوانبخشیازآموزشهایرسمیویادگیریمداو ،درسیرحیا خاود

ب عبار دیار،آموزشعالیب 
درراسهایشکوفاییاسهعدادها،رف نیاز هایدانشا،ویانوتوساع جواما انساانی،رساال ووظاایف
فراوانیرابرمبنایشرایطمخهافب عهد داشه اس «.امروز دانشاا هاومراازآماوزشعاالیازمنااب 
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مهمآموزش،پژوهشودانشمحسوبشد وزمینۀانهقالت،ااربفرهناایوعامایانساانهارافاراهم
ساخه ومحلمباحث ،مذاار وپژوهشدربار مسائلعامی،اجهمااعی،اقهصاادی،سیاسایمیباشاند؛
همچنینای،ادنوآوریوخالقی درراسهایاصالحوتوساع پایاداراقهصاادی،اجهمااعی،فرهناایدر

دانشاا  هارخداد ودانشاا مرازترویجفرهنگصاحواحهرا ب اصولاخالقیوارزشهایدمواراتیک
شمارمیآید»(عارفی .)6،6929،دراناارنقاشدانشااا درابعااداقهصاادی،اجهمااعی،فرهناایو

ب
ازپایش
سیاسیجامع ،برایاطمینانازایفی عماکردآنونیزحفظتوانرقابا دردنیاایآیناد ،بیش 
توج ب نوعوایفی محهوایآموزشیدانشااهیقابلتوج اس (معروفیوهمکاران.)665،6921،

یکیازراهکارهایعمایبهبودبرنام هایدرسیدانشااهیبرایرهاییازرویکاردسانهیباا
ً
هایسطحیتکبعدیوغالباشناخهی،ایناس ا ب سم رویکردمیانرشه ایحرا 

معرف 
انیم،زیرادرایننوعبرناما درسای،آماوزشبارمحاورمساائلوواقعی هاایزنادگیفاردیو
میتوانادبارایتاأمیناهاداف
ریزیمیشود؛بنابراین،برنام درسیمیانرشه ای  


اجهماعیطرح
درسیدانشااهیقرنحاضر،مهناسپباشد.برخیازدالیلتوج ب برنام درسیمیانرشاه ایرا
می توانرشددانش،عد ارتبا مسهقیمدانشبازنادگیفراگیاران،وفقادانپیونادوارتباا باین

رشه هایعامیدانس .
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الز ب ذاراس تاری «اندیش میانرشهایواقدا بارایطراحایبرناما هایدرسایاا از
ساخهارموضوعهایدرسیم،زاییپیروینکند،ب درازایتاری رشه برنام ریزیدرسایاسا ؛

هرچنددرده هایاخیرتوج دوچندانصاحپنظرانوبرنام ریزاندرسیدرطراحیبرناما های
تاسالهایپایانیده 

درطولسالهایپایانیده 6230

درسی،ب اینالاومعطوفشد اس .
6390ا ا سااالهایتک اوینقامااروبرنام ا ریزیدرساایاس ا ،ب ا مرورتوج ا دس ا اندرااران
تعایمو تربی آمریکاب اینموضاوعجااپشادوت،ربا طراحایبرناما هایدرسایتافیقای(و

میانرشه ایدرنااهیجام تر)دردور تحصیایابهدایی،آغازشد.اینگارایشدرساازماندهی

برنام هایدرسی،رفه رفه ب برنام هایدرسایدور مهوساط نیازسارای اارد»(میاار،ترجما 
مهرمحمدی.)516،6929،ازجما پژوهشهایان،ا شد درمورداهمی وضرور ااربس 
ای،میتوانب مواردزیراشار ارد:

برنام درسیمیانرشه 
اورمک،پانسینیوتا ()5060دردانشاا ویکهوریااپژوهشایان،اا داد اناداا برناما 
عنوانیکیازویژگیهاایضارورینظاا دانشاااهیمعرفایاارد ودر

درسیمیانرشه ایراب 

جس وجویپاس ب اینپرسشبود اندا چاون میتواندرشرایطانونیغابۀمحهوایبرناما 
درسیت،رب محور،نوعیبرنام درسیطراحیاارداا ازدانشا،ویانتااشاکلگیرییاادگیری
اامل،حمای ارد وآنهاراب افرادیتبدیلاندا توانااییروبا روشادنبااجهاانسرشااراز
تغییرا ،پیچیدگیهاواحهماال راداشه باشند.
بیا ()5003برایننظراس ا دررویاروییبااوضاعاقهصادیوصنعهیروب پیشارف ،
برنام هایدرسیآموزشعالیب طورروزافزونیب ساویبرناما درسایمیانرشاه ایدرحراا 
هسهندتابهواننددراارهایحرف ایواقهصادی،مؤارواق شوند.درچنینشارایطی،دانشا،ویان
ازتبادلدانشوحرف خشنودشد وازب اارگیریبرنام درسایمیانرشاه ایدرآماوزشعاالی،
اسهقبالمیانند.

واتاارز ()5002درپژوهشاایرابطاا میااانآموخهاا هاییادگیرناادگاندرنظااا آموزشاایو
مهار هایحرف  ایموردنیازبرایآیند ااریرابررسیارد وبا ایاننهی،ا رساید اسا اا 
پربارتراردنبرنام هایدرسیمدرس هاودانشاا هاونیزمهناساپنماودنرشاه هایتحصایای

فراگیرانباآیند ااری،ازطری طراحیواجرایبرنام درسیتافیقیامکانپذیراس .
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پژوهشایورزوولسهنهام ()5002دردانشاا گولفهاامر،باربرناما درسایتافی انناد 
نظری وعملمبهنیبودا براساسآن،برنام درسیدور اارشناسی،تافیقیازداناش،مهاار و
ایمیتوانب سطحیاادگیریمطااوبوایاد آل

ارزشهابود.بااسهفاد ازبرنام درسیمیانرشه 

دس یاف ودرراسهایبالفعلاردناسهعدادهایدانش،ویانگا برداش (برور .)5005،
دیوول ()6333درپژوهشخودبراسهفاد ازبرنام درسیمیانرشه ایدانشااهیوب دنبال
آنبرتوسع تحقی ،مهار هایتفکرتحایایوتوساعۀدیادگا هایجهاانیتأایاداارد اسا .
بررسیوضعی اشهغالدانشآموخهااانبیسا دانشااا ازجماا اامبیاا،هااروارد،واشاناهن،
درصددانشآموخهااان

ویرجینیا،النویز،تازاس،اسهنفوردومدیسننشانداد اس ا شغل25
مبهنیبربرنام درسیمیانرشه ای)مرتبطبود 
دانشااهیآنها( 

دور اارشناسیبارشه تحصیای
اس وازایفی آموخه هایخوددردانشاا محلتحصیل،ابرازرضای ارد اند؛ب گون ایاا 
درصدآنهامشهاقان خواسهارادام تحصایلفرزنادانخاودنیازدرایاندانشااا هابود اناد.

30
براساسنهایجپژوهشدیوول،تافی موضوعهایارائ شد ،تقویا مهار هاایتفکارتحایاای،
توسع دیدجهانی،ورشادمهار هااییماننادپشاهکاروحفاظتعاادلروحایدرموقعی هاای
اسهرسزا،ازدالیلعمد رضای وتناسپیادشد درایندانشاا هااسا .همچناین،یافها های

اینشانمیدهدا میزان

اردندووراسینسکی ()6332درموردبرنام درسیتافیقیومیانرشه 
هاایمعناادار،ازجماا برناما هایدرسایتافیقای،

یادگیریدانشا،ویانیاا داناشرابااروش
میانرشه ای،چندرشه ایوفرارشه ایفراگرفه اند،ب مراتپبیشهرازدیارانبود اس .

قادریوشکاری()6939درپژوهشی،ایفی برناما درسایموجاودرشاه عااو تربیهایرا
عنوانمیانرشه ای،بااسهفاد ازپرسشنام محق ساخه ارزیابیارد اند.ت،زی وتحایلیافه ها

ب
نشانداد اس ا ایفی اایبرنام درسیدور اارشناسیرشه عاو تربیهیدانشاا ااشااناز
ً
دیدگا اعضایهیئ عامیودانش،ویان،درحدنسبهامطاوبیاس .
همچنین،اعهمادیزاد وهمکاران()6930برایاننظرناداا تحاوال عامایدها هایاخیار

هایمیانرشه ای،موردحمای مؤسسا های


هاوپژوهش
موجپشد اس ا توج ب میانرشه  
ای
گذاریمیانند،قرارگیرد.

پژوهشیوهمچنیننهادهاوجوامعیا درپژوهشهاسرمای 
مهرمحمدیدرمقال ایباعنوان« مالحظا اساسیدربابسیاس گذاریتوساع عااو 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

میانرشه ایدرآموزشعالی»( )6922ب بررسیضرور اسهفاد ازبرنام درسایتافیقایو
عاو میانرشه  ایوانواعتافی پرداخه ودرنهای ،توضیحهاییدربا ر تافی واقعین ت،میا 
ارائ داد اس .
درپژوهشدیاریدربار ت،رب هایب دس آمد ازبرنام درسیمیانرشاه ایدانشاااهیدر
سطحبینالمال،اینپرسشمطرحشد اس ا برنام درسایمیانرشاه ایدانشاااهی،چاونا 

دانش،ورابراییادگیریمداو ،برانایخها وقابایا الز بارایزنادگیدرقارنحاضاررادروی
ای،ادمیاند.شهابعامیجوام وتنوعفزایند تقاضایبازار،ب گونا ایاسا اا باامالحظا 

تحولسری فناوریاطالعا وارتباطا بایدسازوااروساخهاربرنام هایدرسیدانشاا راپویا
اردودراینراسها،تافی باحمای فناوریاطالعاا ،شابک جهاانی،وت،ربا هایزمینا ایو
تواندامکدهند باشد(پورموسیوابراهیمیقوا .)6922،


واقعیمی
عارفی()6929دررسال داهرایخود،نقا ضعفوقو (وض موجود)برنام درسیرشه 
عاو تربیهیباگارایشمادیری آموزشایدرآماوزشعاالیایارانرابررسایاارد ودرنهایا ،
راهکارهاییبرایبهبودبرنام (وض مطاوب)ارائ داد اس .
پسازبررسیپژوهشهایان،ا شد درزمین موضوعمقال حاضرمیتوانگف ،باارشادو

گسهرشروزافزونعاو ،انهقالدانشواهداففراتارازآنبا عنوانیاکنظاا پیچیاد مارتبطباا
یکدیار،نیازمندناا جام تریب رشه هایمخهافعاو وبرقراریارتباا میاانرشاه هابارای
دسهیابیب یادگیریموف ،اارآمدودرعینحال،پاسا گوبا نیازهاایفراگیارانوجامعا اسا .
همچنین،ارتبا نداشهنبرنام درسیبازنادگیواقعایوعینای،سابپنااتوانیدررویااروییباا
یادگیرندگانمیشود.

مسائلومشکال زندگیدر
درایاانمیااان،برنام ا درساایمیانرشااه ایدرآمااوزشعااالیازجایاااا ویااژایدرتربی ا 
دانشآموخهاانرشه هایمخهافبرخورداربود وب عنوانیکیازعناصریااخرد نظا هاایاصاای

آموزشعالی،درتحق اهدافنظاا دانشاااهیازنظارامایوایفاینقاشتعیینانناد ایدارد.
ب عبار دیار،برنام درسیمیانرشه ایدرراسهایاهادافورساال هایدانشاااهی،الز اسا 
پاس گویشرایطودغدغ هایفعایوآیند بود ونقشسازند ایدرحلمساائلگونااگونجامعا 
یکایازپیشنیازهاای

ایفااندوهمچنین،رشه هایمخهافراهمسوبانیازهاوتحوال قراردهاد.
ایهااس ا ضمنپاس گوییوتوج ب نیازهایفاردی
اینامر،جامعی ومناسب الز میانرشه  
دانش،ویان،ب حلمشکال اجهماعینیزتوجا داشاه باشاد.درقالاپیاکچاارچوبمفهاومی
مشهر ،بایاداذعاانداشا اا برناما درسایمیانرشاه ای،م،موعا ایازت،ربا هاییاادگیری
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طراحیشد اس اا بااناااهیاالنار،م،موعا ایازاطالعاا وداناشمشاهر راب صاور 
نظا منددراخهیاریادگیرندگانقرارداد وتواناییآنانرابرایدریاف واشفارتبا هاایناوافازایش
میدهد.ضرور جام ناریدرحلمسائلودر پیچیدگیوچندبعدیباودنمساائلپایشروی

جوام بشری،ای،ابمیاندا مهخصصانیکرشه عامایدررشاه تخصصایخاودباااماک
مهخصصانسایررشه هایعامیب حلمسائلگوناگونعصرحاضراقدا انند.
دهاد،پیشنیازهااوساازوااربرناما درسای

همانگون ا مبانینظریوپیشین پاژوهشنشاانمی

میانرشه ایدانشااهیب طوردقی ،مشخصنیسا وضارور دارداا درمقالا حاضاراموایاف

یادشد رابررسیانیمتاچاونایواهمی برنام درسیمیانرشه ایدانشااهیدررا تحقا معرفا 
جام دردانش،ویانبیشازپیشروشنشود.برایناساس،نوآوریمقال حاضار،تبیاینپیشنیازهاای
ظهوربرنام درسیمیانرشه ایومطالع سازواارتحق معرف حاصلازاینبرنام اس تااازطریا 
آن،م،موع آموزشعالیاشوربیشازپیشقان شودا راهکارتحقا معرفا جاام دربرناما های
ایشدنآنهااس .درصور دسهیابیب ایانهادف،بادیهیاسا اا 

درسیدانشااهی،میانرشه 

پرساشهای

برنام هایدرسیدانشااهیب ساویراهکاارمیانرشاه ایشادنحراا خواهاداارد.
پیشنیازهایبرنام درسیمیانرشه ایدانشاااهیچیسا ؟؛وب.ساازواار
پژوهشعبارتنداز:الف .
تحق معرف حاصلازبرنام درسیمیانرشه ایدرآموزشعالیچاون اس ؟
 .1روش پژوهش
روشپژوهشحاضر،روشتوصیفیاتحایایواسهنهاجیاسا .درایانچاارچوب،مفااهیممارتبطباا

هایصااحپنظرانبرناما درسای

موضوعپژوهشراگردآوریارد وبا اشافخطاو اصاایاندیشا 
میانرشه ایدرآموزشعالی،پرداخها ایمتاابراسااسآن،ازم،موعا مفااهیموسااخهارهایمفهاومی

ترپیشنیازهاوسازوااربرنام درسیمیانرشه ایدرآموزشعالی،اساهفاد 

ب دس آمد ،برایتبییندقی 
انیم .جامع آماریپژوهش،مناب ومراج مرتبطبابرنام درسیمیانرشه ایدرنظا آموزشعالیبود 
ا مهناسپباهدفپژوهشب ااررفه اند.ابزارپژوهش،فر فیشبرداریاس واطالعاا ب دسا آمد 
کهایتحایلایفی،طبق بندیوتحایلشد اند.
بااسهفاد ازتکنی 
 .2یافتهها
پیشنیازهایبرنام درسیمیانرشه ایدانشااهیادامند؟
بررسی پرسش نخست :

درمهونوادبیا نظریرشه مطالعا برنام درسی،اصطالح«تافی »بیشهرمعادل""Integration

اارمیرود.رویکردتافی دربرناما ریزیدرسایاز

میانرشه ای»،معادل""Interdisciplinaryب 
و« 
شمارمیرودا 

هایمهرقیودرعینحال،پیچید ،درطراحیوتدوینبرنام درسیب 

جه  
گیری
ازپیش،ب مباحثمربو ب آنتوج شد وب همینسبپ،برایهادای 
هایاخیر،بیش 

«درده 
اارگزارانبرنام درسی،مناب مهعاددیدرایانزمینا تولیادوعرضا شاد اسا »(خورساندی
دراینبار مینویسد،تافی برنام درسای،یاکنظریا 

بیین ()6332
طاسکو  .)513،6922،
طراحیبرنام درسیاس ا ب افزایشامکاناتیبرایتافی فردیواجهماعیازطریا ساازمان
برنام درسیوحولمسائلوموضوعا مهم،من،رمیشود.برنام درسیبرمبنایتافی ،موجپ
هایعمایزندگیمیشود.

خودرهبرییادگیرندگانواسپمهار 
پژوهشهایان،ا شد دراینزمین نشانمیدهدا هناامیا یکعامباادیاارزمینا های

عامیب صور یکپارچ  ایتدوینوارائ شود،یادگیرندگان،آنعامودیارموضوعا رابا طور
اینترتیپ،شایسه اس ا درفرایندیاددهیایادگیریتالشبرآنباشداا 
مؤارتریمیآموزند.ب  

هناامی ا مطالع وبررسییکزمین عامیموردنظراسا ،موضاوعا دیاارنیازدرمطالعا 

گن،اند شوند(احمدیونورآبادی.)6922،ایندرحالیاس ا دربرنام درسایاناونینظاا 
عالیاشورا برنام درسیموضوعمحور اس ،موضوعا ومواددرسای،محاورساازماندهی
موضوعهایدرسیدرشکلدادنب ساخهارالبرنام درسی

محهوایبرنام درسیقرارمیگیرند.
شمارمیآید.دیدگا موضوعیبرموضاوعهای

نقشاساسیدارندومعام،مرج اصایآموزشب 
درسی،شیو تکوین،وسازماندهیآنهاتأایددارد.ازبسیاریجنب ها،دراغاپمراازآموزشی،
با ویژ درمدرسا هایمهوسااط ودانشاااا ها،اولویا نخسا باااایااندیاادگا اسا .میااار ،
ویژگیهایاینبرنام درسیرا«تساطبرموضوعا وقامروهایسانهیبا عنوانآرماانتربیهای،

تأایدبرب  خاطرسپاریمعاوما ،تأایدبرسخنرانی،تمرینومباحث درآموزش،توج با نقاش
معامب  عنوانمرج اصایدرآموزش،تأایدبرمیازانتسااطیادگیرنادگانبارموضاوعدرسایو
هابرمیشمارد»(میار.)26،6929،

ب خاطرآوردناطالعا درارزشیابیآموخه 
هایغیررشه ایوظهوربرنام درسیتافیقای

مواردزیرازجما عواملزمین سازتوج ب نظا 
ب طورعا وبرنام درسیمیانرشه ایب طورخاص،هسهند:
اانسانوپیچیدگیهایش؛
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اطبیع وابعادمخهافآن؛
توانآنهارابابررسیواقعی هایفیزیکای

ها،روشهاوابعادیا می

اتعددوتکثررهیاف 
وانسانی،مطالع ارد؛
حدوروزافزونمرزهایعاو ا موجپشد اس نیاازمحیطهاایعامایبا 

ارشدبیش 
از

ای،محسوسترشود(پیغامی)6922،؛

دانشوموضوعا تحقیقیاپژوهشیوابسه ب هررشه 
انهایجبررسیهاینظری پردازانیادگیرینشانمیدهداا سااخهارموضاوعهابااچااونای

یادگیریورشدیادگیرندگان،همبسهایندارد؛
اتقسیمموضوعهاب مواددرسیم،زا،برقراریارتبا میانمفاهیمواندیش هاباموضاوعا 

رادشوارمیاند؛
ااینخطرنیز وجودداردا دیدگا موضاوعی،سابپبیاااناییادگیرنادگانباانارانیهااو
هایاجهماعیشود؛


مشغولی

دل
اانهقاددیارب ایندیدگا ،مرتبط بودنایننوعبرناما درسایباایاادگیریدرساطوحپاایین
ً
اس ،ب اینمعنیا اانونتوج معموالبریادآوریاطالعا ومهار هایپای همرا باافاراهم
اردنفرص اندایبرایمهار هایسطوحباالیتحایایومفهومیاسا واغااپ،با حیطا 
عاطفی،توج نمیشودونیزسبپازبینرفهنزمینا هایرشادخالقیا وتفکارمبهنیبارخاود
یادگیرندگانمیشود(میار.)6929،

عالو برموارداشارشد ،یکیدیارازعوامل،عد پرورشمهار هایفکریسطوحبااالدر
هایدرسایمیانرشاه ایبا دلیل

یادگیرندگاندربرنام درسایسانهیاسا ،درحالیاا برناما 
هایفکریسطوحباالمیشوند«.پراینز درتأییدایان

مسئا محوربودن،موجپپرورشمهار 
مطاپ،اسهداللمیاندا یادگیریمؤارب معناییاادگیریهمارا بااتفکاراسا اا بااای،ااد

ارتبا ،غنیمیشودواینامرب نوب خود،مساهاز بیانشواااربردزناد وانعطافپاذیرداناش
اس »(مهرمحمدیواحمدی.)6920،
محوراصایسخنطرفدارانمقول تافی ومیانرشه ایدربرنام درسیایناس اا تربیا 
شهروندانفعال،پاس گوومولد،مسهاز آموزشمهار هایزندگیاجهماعیموردنیاازدریاک
هایساازمانیافهۀعامایونیازداناش

جامع پویاودمواراتیکاس ؛بنابراین،نبایدبرایساخهار
انباشه بشریدرفراینادتعایموتربیا ،ارزشذاتایومااهویقائالشاد(خورساندیطاساکو ،
گیریمیانرشاه ایدرمطالعاا 

هاچنیناسهداللمیشوداا «جها 

.)529،6922دراینراس
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

عامیدرآیند ،دیارن یکانهخاب،ا یکاجباروالزا خواهدبود؛یعنیپرااردنشاکافهای
هاااینوظهااورجواماا انسااانی،ب شااکلاارآماادترو

معرفهاایبشااریاااپاساا گوییباا نیاز
یدانشمندانوپژوهندگانباقینمیگذارد.سیاسا گذاران

بخشتری،را چار دیاریبرا
رضای  
آموزشعالینیزبا ناچارگریازیازورودبا ایانمباحاثندارناد»(مهرمحمادی.)5،6922،
درم،موع،باتوج ب اهمی نیازوپیشنیازهایبرنام درسیمیانرشه ای،چنیناسهنبا میشود
ً
ریزیتافیقیمیانرشه ای«،مفاهیم،مبادییاموضوعا اایاصولمشهر یانسابها

ا دربرنام 
مشهر بیندویاچندرشه ،موردتوج بود وب طورآگاهان ،روش،زباان،وداناشساازمانیافهۀ
اارمیگیرناد.دانشا،ویان،

چندحیط ازدانشرابرایبررسیموضوعا ومباادیمشاهرایبا 
هایتحایایوازمنظارروششناسای


ابعادمخهافودرچارچوب
موضوعا مهموواحدیرااز
چندعاممطالع وبررسیمیانند.اینرهیافا ،ظرفیا خاوبیبارایمطالعا هم جانبا یاک
موضوعچندبعادیوتربیا سیاسا گذارانمهخصاصچندحرفا ایدارد»(پیغاامیوتاورانی،
هایتافیقیمیانرشه ایاس ا منطب بار

«.)11،6922مطالعا توسع »عنوانیکیازرشه 
اینرویکردشناخه شد اس (مهرمحمدی.)61،6922،
تواناینگون بیااناارداا گساهرشعااو مخهاافبشاریاا با توساع موضاوعا و


می
شاخ هایگوناگونیمن،رشد اس ،سبپمیشودا عاو فعاینهوانندب خوبیبرواقعی های
فردیوا جهماعیمنطب شوند؛بنابراین،الز اس مهخصصااندرطراحایواجارایبرناما های
درسیبادرنظرگرفهنایننکه ب ادغا رشه هاپرداخه ویافها هایجدیادیرادرعرصا عاامو
فناوریارائ انند.اگربادیدتحایایب ایننکه هاتوج انایم،مایبینیماا یکایازویژگیهاای
صایبسیاریازآنها«جام ناری »اس .ب عبار دیار،برنام درسایمیانرشاه ای،عباار 

ا
اس ازبرنام درسینوینیا موضوعا درسیرااززاویا هایعااو مخهاافبررسایاارد و
محهوایبرنام هایدرسیجدیدیراب منظورای،ادمعرف جام درفراگیارانوشاناخ وفهام
ترآنهادرموردمسائلوموضوعا فردیواجهماعی،ارائ میدهدا پیشنیازهاایآن
واق بینان  
دربحثهایباالارائ شاد؛بارایمثاال،درعصارحاضارنمیتاوانهمچاونگذشاه ،رساال 

دانشاا هاراتنهاانهقالاطالعا تعریفارد.برنام درسیدانشاا هایاشورب طوروسایعیدر
قالپنظا رشه ایشکلگرفه وعاو ،م،زاوبخشبخششد اند.اینامرسبپشاد اسا اا 
دانش،وب صور تکبعدیرشدیابدوب ساویجز اندیشایساودداد شاود.ازآن،ااا دنیاای
واقعی،یکبعدینبود ودارایابعادونیازهایمخهافیاس ،رشدناموزونیکبعد،فراگیارانرا
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میدارد؛بناابراین،یکایازپیشنیازهاایتحقا برناما 
رشدمطاوبدرسایرابعادزندگی،بااز 

از
درسیمیانرشه ای،توج ب رشدهم جانبۀفردیواجهماعییادگیرندگاناس .

بررسی پرسش دوم:سازواارتحق معرف حاصلازبرنام درسیمیانرشاه ایدرآماوزش
عالیچاون اس ؟
باتوج ب اینک جهانمعاصر،جهانیسرشارازم،هوال اس ،هراسیب اقهضایمحایطوباا
توج ب دانشخودب دنبالپاس گوییب پرسشهااسا .گااهیپاسا پرساشهاارادرمحسوساا 
ایازپرسشهاوجوددارنداا بنیاادیواساسایهساهندوتاا

میجویدوگاهیدرمعقوال ،امادسه 

دراینمیان،معرفا شناسای،
ایحلنشوند،نمیتوانب دنبالمسائلدیاریرف  .

زمانیا ب شکلپای 

هایاساسیبشرمیپردازدودرباار هریاکازآنهاا،بحاثواااوش

عامیاس ا ب اینگون بحث
میاند.امروز معرف شناسی،دانشمسهقایاس ا تعریفهایمخهافیبرایآنارائا شاد اسا .

ایناصطالح،درزباناناایسیدومعاادلدارد؛نخسا «اپیساهمولویی» ودو «نظریا شاناخ » .
اپیسهمولوییازدوریش یونانی«اپیسهم» ب معنی«عاامومعرفا » ودیااری«لوگاوس» با معنی
رمایرود.وای دیاار«نظریا 
«نظری » گرفه شد اس ا درم،موع،ب معنی«نظری شناخ »ب ااا 
نظریةالمعرف »اس وباوجوداینک ازعمارآنبایشازیاکقارن
دانش» اس ا معادلعربیآن «،
حسینزاد .)6930،

نمیگذرد،بیشهرازوای نخس ،ااربرددارد (

تاوانبا 
ی 
مطرحاس ا باچا ابازاریم 
پرسش 

ن
دراینمیان،دربحثازابزارشناخ ،ای 

مطهریماننادبسایاریازمعرف شناساان،عقالرایکایازابازارشاناخ 

معرف دس یاف .
یایدرشاناخ دارد،زیارا
نقاشاساسا 
عنوانقاو در انناد  ،
میداندومعهقداس ،عقالبا  

دنب امور،و
لوترایپ،تعمیمواای بخشی 
یزند؛ازجما :تحای 
فعالی هایبسیاریازآنسرم 
ت،رید(مطهری.)6930،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

و 
اخهالفبیندووای 
میشود.
ب امور«جزئی»اطالد 

دراناایسی،ایناس ا وای نخس ،برایعامب «اایا »ودومایدرعاام

(گناساهولویی)اسا .هریاکازسا 
میرود،
.عالو بردووای باال،وای دیاریا برایمعرف شناسیب اار 
وساپسوای 
وای یادشد برایمعرف شناسی،ناسا دیااریبودناد،ب گونا ایاا تاااوایالقارنبیساهم،وای 
میرود.
ب اار 
ودرس ده اخیرهموای 

باتوج ب مباانیمعرف  شناسایفاسافی،شایو تافیا دربرناما درسایآماوزشعاالیبا 
شکلهایگوناگونان،ا میشودا درادام ب برخیازآنهااشار شد اس ؛برایمثال،تافیا 

برنام درسیازنظرمهرمحمدیازس وج مشخصشد اس ؛وج نخسا ،تافیا ازدرونو
تافی ازبیرون؛وج دو ،باحفظساخهارهویا موضاوعیبرناما درساییااباااناارگذاشاهن
ساخهارهوی موضوعیبرنام درسی؛وج سو ،تقد محهاوابارساازماندهی(هادف،محهاوا،
نکهاۀقابلتأمال

سازماندهی)وتقد سازماندهیبرانهخابمحهوا(هدف،سازماندهی،محهاوا).
ایناس ا منط تافی دردور آموزشعالی،تکوینحوزهایتخصصی،معرفهی،یااداناشو
فناوریجدید یارسیدنب دانشوحد یافه باتوجا با رابطا میااندویااتعادادبیشاهریاز
رشه هایتثبی شد دانشاس (مهرمحمدی.)1،6922،
اانونباتوج ب اینک یکیازضرور هایآموزشعاالیدردنیاایپیچیاد اماروز،نیاازبا 
دیدگا هایجام برایحلمسائلجامعا اسا ،بساطمطالعاا میانرشاه ای،عالو باراینکا 
موجپانس،ا محیطدانشااهی،پو یایینظا آموزشایدانشااا هاودرنهی،ا ،رشادواصاالح
نبردنفاصا وفضایخالیباینعااو ورفا نیازهاایجامعا نیاز
فرهنگمیشود،قادرب ازبی 

هس .بدیهیاس ا باسازماندهیواجرایچنینطرحجام ،فراگیرواارگذاری،گاا ماؤاری
درراسهایتوسعۀعامیوااربردیعاو درایرانبرداشه خواهدشد،زیارابااتادو ینبرناما های
هایروششناخهیونظریبینرشه هاراپراننادوباا


دبودشکاف
انرشه ای،افرادقادرخواهن
می 
پژوهشهایمشهر وهمکاریبینمهخصصانعااو مخهااف،بساهریفاراهمخواهادشاداا 

جقابلاعهمااادتریدرعرصااۀعااامب دساا میآیااد

میشااودونهااای

روحیااۀهمکاااریتقو یاا
(خن،رخانیوهمکاران.)612،6922،ب عبار دیار،باب اارگیریبرنام درسایمیانرشاه ای
درآموزشعالیمیتوانواقعی ها،نیازهاا،تحاوال ونیازجامعیا الز رادرنظارگرفا واز

طری آنب رشددانش،بینشومهار هادردانش،ویانامکارد.یادگیرندگانعصراطالعاا 
باتوج ب شرایطخاصزمانی،بیشازپیشبا زمینا هاییبارایتوساع وپارورشتواناییهااو
مهار هاییهمچونپژوهش،انهخاب،وترایپمناسپاطالعا برایخا داناش،نوآوریهاا،
حلهاایالز بارایرویااروییباامساائل،ااارگروهایو
تواناییتفکر،انهخابوب اارگیریرا  
مهار هایارتباطیمناسپوتواناییمدیری راهبردیومدیری زمان،نیازدارند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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دراینبین،نکه قابلتأملایاناسا اا فاراهمااردنپیشنیازهاایاجارایبرناما درسای
میانرشه ای،نیازمندوسایلوسازواارهاییاس ا ب مواردزیراشار میشود:

ابهداالز اس ب رویکردهااییدربرناما درسایرویآوریاماا درآنبا جایموضاوعا 
جزئی،ب موضوعا اایپرداخه شود؛ب گون ایا اینموضوعا ،دربرگیرناد مساائلمهامو
موردنیازفردوجامع بود وهمزماندربردارند نظا هاایرشاه ایفراوانایباشاد؛بارایمثاال،
محهوایرشه هایمخهافراهمسوبانیازهااوتحاوال اجهمااعیقاراردهاد،ب گونا ایاا از
جامعی وتناسپالز برخوردارشد وضمنپاس گوییوتوج ب نیازهایفاردیدانشا،ویان،
ب حلمشکال اجهماعینیزبپردازد.برخیدیارازاینسازواارهاعبارتنداز:ای،اادآگااهیدر
دانش،ویان،اسهادان،وخانواد هاازطری وسایلارتبا جمعی،برگزاریهمایشها،جاسا های
گف وگووگرو هایعامیبرایای،ادفرص هاییب منظورآگا سازیاسهادانازاارهاایعامای
یکدیار،توج ب مسئا یکپارچای اهمدرنظا طراحیوهمدرنظا اجراا،ای،اادتعاادلمیاان
هیچیاکرشاد
س منب تعییناهدافیادگیری(یادگیرند ،جامع ،ساخهارداناش)ب گونا ایاا 
ناموزونینداشه باشند،درنظرداشهناصلواق بینان بودنوعمایبودن،شروعااربااطرحهاای
گروهیبرایبررسیمسائلومشکال مشخصجامع ،اصالحبرنام هایتربی معامومراااز
تربی دبیروپیشبینیرشه هایتحصیایمرتبط،تقوی وای،ادفرهناگااارگروهای،تربیا 
مهخصصانیدرهررشه خاصعالو برمهخصصاانمرباو با موضاوعهایمخهاافدرسایو
برنام ریزیدرسیوآموزشی،طراحیفرص هاییادگیریدرخاار ازااالسوفراتارازاهااب
درسیدرموقعی هایمخهاف،ااهشتعدادیادگیرندگاندراالسوتناساپتعادادمعاماانبا 
یادگیرندگانب منظورفراهماردنفرص بحث،تفکروانهقاالمطالاپبا فراگیاران،آشاناااردن
اسهادانبارویکرد هاینوینتدریسازقبیلروشحلمسئا ،مشاراهیوپروی ازطری شرا در

هاینیازسن،یو

دورهایآموزشیاوتا مد ،شناسایینیازهایمحایومایبااسهفاد ازروش
فهنآنهااادرمحهاوایبرناما هایدرسای،با اارگیریروشمناسااپبارایارزشاایابی

درنظارگار
هایدرسیمیانرشه ای.

برنام 
نکهۀدیاریا دراین،ابایدبرآنتأایادانایمایاناسا اا آگااهیازضارور وفاسافۀ
انرشه ایدرمیانطراحانوم،ریانبرنام هایدرسیدانشاااهی،سابپموفقیا در
وجودیمی 
یچالشهاایفارارویفراگیارانو

ااربس اینبرنام درسیخواهدشاد.عالو بارایان،شناساای
ایمیاند.ازنظرپژوهشااران

انرشه 
اسهاداناینبرنام درسی،امكفراوانیب تحق اهدافمی 
اینمقال ،معرف شناسییانظری دانشوشناخ بارایاساهادان(با عنوانم،ریاانبرناما های

درساایطراحیشااد )وبرناماا ریزاندرساای(باا عنوانطراحااان)اهمیاا فراواناایدارد،زیاارا
اند،پرساشهایمهمایرامطارحمیانادوباا

معرف شناسیا بنیادهایمعرف راتعریفمی
مؤلف هایفرایندیاددهیایادگیریدرآموزشعالینیزرابط نزدیکیدارد.منظورازمعرف جام ،
آننوعیادگیریودر وفهماس ا دربردارند همزمانشناخ ،بینش،ومهار باشدوبرنام 
درسینظا آموزشعالیبایدب گون  ایطراحیشودا فراگیرانبهوانندب چنینمعرفا جاامعی
دس یابند.براساسبحثهایارائ شد ونهی ،یافه هاینویسندگاناینمقالا ،باابهرمنادیاز
ایمیتوانب اینمعرف جام دس یاف واهادافواالیتعایموتربیا 

برنام درسیمیانرشه 
دانشااهیرامحق ساخ .باتحق سازواارهایاجارایبرناما درسایمیانرشاه ای،معرفا 
ب دس آمد درفراگیرانب صور جام ،ای،ادومهناسپباواقعی ها،نیازهاوتحاوال جامعا 
درعصرحاضرتقوی میشود.

بحث و نتیجهگیری

هایآموزشرسمیویادگیریماداو ،درسایرتحاولخاوددر


ترینبخش

عنوانیکیازمهم
آموزشعالیب 
راسهایتحق یافهناسهعدادهایآدمی،رف نیازهاییاادگیریورشادوتوساع جواما انساانیبا طوراای،
وظایفورسال هایفراوانیرابرمبنایشرایطمخهافبرعهد داشه اس .برنام درسینظا آموزشعاالی
فعایایران،برنام درسیموضاوعمحوراسا اا ب صاور ساساا مراتبی،ساازمانداد میشاود.تنظایم
ساسا مراتبیموضوعهایدرسیب مفهو خاصیازواقعی وارزشبسهایدارد.درنقط مقابلبرناما های
ِ
درسیموضوعمحور،گون هایفراوانیازبرنام هایدرسیمانندبرنام درسیمیانرشه ایمعرفیشد اندا 

شیو هایمطاوبیرابرایتدوینواجرایبرنام هایدرسیارائا میانناد.تحاوال اقهصاادیواجهمااعی
فراوانیا درجوام بشریب دلیلتغییرا سری فناوریوعامرخداد ،بازناریبرنام درسیآموزشعاالی
راضروریاارد اسا .بارایرسایدنبا اهادافواالینظاا آماوزشعاالی،بهرگیاریازبرناما درسای
میانرشه ایب عنوانیکیازراهکارهایپیشنهادیارائ میشود.اینبرنام درسیدرپیآناس اا بااارائا 

نوعخاصیازسازماندهیآموزشی،فرص هاییرابرایفراگیرانفاراهماناداا بااموضاوعهایمهناوعدر
هامیتاوان
قامروهایمهفاو آشناشوند .آنچ ازمطالعا وپژوهشهایان،ا شد درایرانوساایراشاور 

برداش ارد،ایناس ا تأایرا مثب تافی وبرنام درسیمیانرشاه ایدرافازایشاااراییپژوهشهاای
دانشااهیروشنبود ودرراسهایرهاییازتخصصگرایی،مواردیمطرحشدند.

معرف شناسی،عامیبرایپاس گوییب مسائلاساسیبشراس ودرباار هریاکازآنهاا
وگومیاند؛بنابراین،ازآن،ااا امکاانشاناخ وجاوددارد،با اماکابزارهاایگونااگون

گف 
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شناخ میتوانحقیق برنام درسیمیانرشه ایرادر ارد.ب عبار دیار،بابهرمندیازاین
برنام درسی،المعناداروساخ شناخهیمهصلوااملتریباپیوندهایعینیوروشنب دس 
میآید .باتوج ب نظا آموزشعالیاشورمان،تافی ازبیرونپیشنهادمیشودا باانارگذاشهن

ساخهارهوی موضوعمحوریبرنام درسی،بازپردازشیدررشه هاوموضاوعا درسایان،اا 
شود.دراینحوز میتوانب میانرشه ایب عنوانیکایازاناواعتافیا اشاار اارداا عالو بار
ساخهارشکنیدرسن هایتدوینواجرایبرنام درسی،خواهانترایپوتعامالمیاانداناشو
مهار هادررشه هایمخهافاس ا درراسهایافزایشدر وفهمابعادمخهاافموضاوعا 
موردمطالع ،رشدتواناییتحایلدرس امور،توسع تفکارانهقاادیوقادر خالقیا حراا 
هایمیانرشه ایاس ا بادوقامرو

میاند؛برایمثال،فاسف تعایموتربی ،خودیکیازدانش

تعایموتربی » درارتبا اس واسپآننیزنیازمندآگااهیازمباانیوبحثهاای
«فاسف »و« 
سوودانشومبانیتعایموتربی ازسویدیاراس .

فاسف ازیک
دراینبین،ای،ادمعرف جاام برناما درسایمیانرشاه ایدانشاااهی،نیازمنادتوجا با 
پیشنیازهاوفراهماردنسازواارهاییاس ؛براینمون ،یکیازپیشنیازهایتحق برنام درسی

میانرشه ای،توج ب رشدهم جانب فردیواجهماعییادگیرندگاناس وفاراهمااردنفرصا 

بحث،تفکروانهقالمطالپب فراگیران،شناسایینیازهایمحایومایباااساهفاد ازروشهاای
نظرگرفهنآنهادرمحهوایبرنام هایدرسی،ازجما سازواارهایای،ادمعرف 

نیازسن،ی،ودر

شامارمیآیناد.عالو بارایانالز اسا در

هایدرسیمیانرشه ایدانشااهیب 

جام دربرنام 
طورهمزمااان،نیازهاااو

محهااوایارائ شااد توسااطاسااهاداندراالسهااایدرساایدانشاااا ،ب ا 
ایدانش،ویانوهمچنیننیازهایجامع درنظرگرفه شود،تاپاس گویمهقاضایان

مندیه
عالق  
آموزشعالیدرقرنبیس ویکمباشد.
باتحق معرف جام برنام درسیمیانرشه ایدانشااهی،پرورشتفکرخاالدوانهقاادی،
تقوی قدر حلمشکال باااساهفاد ازروشهاایحالمسائا ،بالفعالشادناساهعدادهای
ناریآنها،دورازدساهرسنخواهادباود.درایان

یادگیرندگانوتقوی پژوهشمحوریوجام 
راسهاضاروریاسا اا پژوهشااران،طراحاان،برناما ریزانوم،ریاانایانحاوز ،با نهاایج
ازآنهاا
ب دس آمد ازاینبررسیهاتوج انندتادرطراحیواجرایبرنام درسیمیانرشاه ای 
اسهفاد ارد وهمزمان،تما جنب هایآنرادرنظرداشه باشند.درنهای ،باااربردمعرف جام 
میانرشه ای،ب نیازهایدانش،ویانوجامع توج شد وهماهنایگسهرد ایدرتما مؤلف های

یادگیریای،ادمیشودوبازدهیآموزشعالیب طورچشامایریافازایش

مؤاردرفرایندیاددهیا

خواهدیاف .ب عبار دیار،چنانچ آموزشعاالیباابا اارگیریبرناما درسایمیانرشاه ایو
ای،ادمعرف جام میانرشه ای،فراگیرانیمساطب مهار هاینظریوعمایمناساپ،تربیا 
اند،گا مهمیدرراسهایپیونددانشعامیوعمایبرداشه وفراگیرانیباقادر جاام ناریو
اندونقشاساسیایدرپیشرف ابعادمخهافجامع خواهدداش .

واق بینیتربی می
پیشنهادهای پژوهش

ازمین سازیبرایتغییربرنام درسیمصوبآموزشعالیب برنام درسیمیانرشه ای؛
اتوج ب بعدمعرف شناسیبرنام درسیمیانرشه ایدرتما مراحلتدوینواجرایبرناما 
درسی؛
اازآن،اا بینبرنام طراحیشد وبرنام اجرایینبایدتفاوتیوجودداشه باشاد،الز اسا 
ا اسهادان(م،ریانبرنام درسی)ومهخصصانوبرناما ریزاندرسای(طراحاانبرناما درسای)
همکارینزدیکیداشه باشند؛
ابراساسیافه هایب دس آمد ازاینپژوهشوبناابا اهمیا دورهاایتربیا معاامدر
اجرایموف برنام درسی،پیشنهادمیشودا تغییرا الز دردورهایآماوزشضامنخادم 
دانشااهیوآماد سازیعامیوعمایاسهادانان،ا شود؛
ابناب اهمی پذیرشبرنام درسیمیانرشه ایتوسطافرادجامع ،آشنااردنافکارعماومی
جامع بااینبرنام درسیازطری رسان هایجمعی،ضروریاس ؛
ای
االز اس ا برخیپژوهشهایتطبیقیدرمورداشورهاییا برنام درسایمیانرشاه  ِ
طراحیواجراشد موفقیداشه اند،ان،ا شود.
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