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Abstract

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،99-99 ،)4(11 ،پیاپی  ،44پاییز 1991
طاهری دمنه ،محسن؛ و حیدری دارانی ،زهرا ( .)8931ضرورت و امکانپذیری میانرشتگی در آموزشهای پیشدانشگاه؛ کوالژی

از آینده مدرسه .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.93-33 ،)4(88 ،
شاپا8001-4948 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

ضرورت و امکانپذیری میانرشتگی در آموزشهای پیش از
ٔ
آینده مدرسه
دانشگاه؛ کوالژی از
محسن طاهریدمنه ،1زهرا حیدری دارانی

2

دریافت8931/60/60 :؛ پذیرش8931/60/72 :

چکیده

بهرغم آنکه ساحت میانرشتهای چه از نظر مفهومپردازی و چه از نظر کاربرد هنوز در ٔ
میانه راه استت،
بیشتر مطالعات در این زمینه بر ٔ
سوژه دانشگاه متمرکز بتوده و بتر لتزوم ای تاد نریتان میانرشتتهای در
دانشگاه تونه نشان دادهاند .با ونود این ،ت ٔ
ربه زیست دانشگاهی نشان میدهد انسان دانشگاهی کته
مهارت میانرشتهای را پیش از دانشگاه نیاموخته است ،در فهم و کاربری میانرشتگی در دانشتگاه نیتز
ضعیف عمل میکند .از این منظر فارغ از مفهوم «رشتته» کته یتادآور فعالیتت تی تی در دانشتگاه
استٔ ،
واژه «میانرشتهای» بیانکننده م موعهای از مهتارتهتای زیستت در آینتده استت کته بایتد از
نیستین مراحل آموزشپذیری انسان در سبد آموزش او قرار گیترد .ایتن مقالته ،کوششتی نظرورزانته و
تحلیلی استنباطی برای بسط نایگاه میانرشتهای در آموزشهای پیشادانشگاهی است کته در آن ابتتدا
امکانپذیری و ضرورت این نایگاه بررسی میشود و سپس برخی از راهکارهای عملی برای نیل به ایتن
مق ود تشریح میشود تا ت ویری از ٔ
آینده مدرسه شکل گیرد .این تکهچستبانی ت تویری از متدارس
آینده است که در آن انسان میانرشتهای برای زیست در محیطی پیچیده ،مهارتهایی چون ستازگاری،
کار گروهی ،خالقیت ،تفکر انتقادی و حل مسئله را بهدست میآورد.
کلیدواژهها :میانرشتگی ،یتادگیری پدیتدهمحور ،آمتوزشهتای پیشادانشتگاهی ،انستان میانرشتتهای،
مهارتهای آیندهگرا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1استادیار ،آینده پژوهی ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)


 .2دانش وی کارشناسی ارشد ،آیندهپژوهی ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران


 .1مقدمه

پژوهشهای دانشگاهی بهطرز چشمگیری بهسوی تالشهای میانرشتهای پیش میروند و همکتاری
ٔ
بتالقوه
مؤثر بین افراد از رشتههای میتلف را بته امتری ضتروری در آینتده تبتدیل میکننتد تتا منتافا
تحقیقاتی میانرشتهای بیشینه شود (بریدل .)88 ،8089 ،1از طرف دیگر ،میانرشتتگی
فعالیتهای
ِ

2

مفهومی محبوب در ادبیات نوآوری و مدیریت است .همکاری میان واحتدهای تحقیتو و توستعه در
شرکتهایی که با هم کار میکنند و با هدف ار ٔ
ائه مح توالت ندیتد دانتش ختود را بتا یکتدیگر بته
اشتراک میگذارند ،باعث شده فناوریهای مرسوم و سنتی بته فناوریهتای میانرشتتهای 3در صتنایا
ٔ
میتلف تبدیل شتوند و استتفاده از دانتش میانرشتتهای در ال
توستعه فناوریهتای
تحتوالت فناورانته و
میانرشتهای با سرعت در حال افزایش باشد (سو و موانیبتا )88-89 ،8082 ،4و مطالعتات تکتاملی

5

ٔ
حتوزه
در زمینههای اقت تاد ،سیاستت ،دیتن ،هنتر و ( ...گارستیا 6و همکتاران )8088 ،و همچنتین
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سالمت و پزشکی (الورنس )8004 ،7آیندهای با رویکردهای میانرشتهای خواهند داشت.
اگر بپذیریم در زمانهای زندگی میکنیم که همت ٔه چتالشهتای پتیشرو ،پیچیتده بههمپیوستته،
متناقض و درواقا در یک محیط نامطمئن با دورنمایی بهسرعت در حال تغییر هستند 8بایتد انتظتار
داشته باشتیم کته آینتده نتهتنها در حتوزههتای دانشتگاهی و کست وکار ،بلکته در همت ٔه حتوزههتا
میانرشتهای باشد .با این ونود ،بهگواهی مقاالت و مطالعات منتشرشده در دنیا و با غلظتی بیشتتر
در کشور ما ،اهمیت پرداختن به میانرشتگی و موانا و راهکارهای رسیدن به آن در ستطح آمتوزش
عالی تونه وافر شده است (پایا8911 ،؛ برزگر8912 ،؛ خورسندی طاسکوه8912 ،؛ خورستندی
طاسکوه( 8911 ،بهار)؛ خورسندی طاسکوه( 8911 ،پاییز)؛ محمدی روزبهانی8911 ،؛ سیاری
و فرامرز قراملکی8913 ،؛ ابراهیمآبتادی8930 ،؛ فراستتیواه8938 ،؛ بحرانتی8938 ،؛ فاضتلی،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

) ،توضیحی مونز از ویژگیهای محیطی است کته امتروزه در آن زنتدگی متیکنیم (بترای توضتیحات
 .8نهان ووکا (
بیشتر رک :وب سایت یادداشتهای یک آینده پژوه)

8938؛ احمدوند8938 ،؛ شهامت و همکتاران8938 ،؛ شتعبانیورکی و بابتادی8939 ،؛ نبتوی،
8931؛ فراهانی و خانیپور8931 ،؛ فاضلی و کوشتکی8931 ،؛ معتمتدی و همکتاران.)8932 ،
اما امکانپذیری و ضرورت این زمین ٔه ندید در آموزشوپرورش متورد تونته اهتل علتم و متدیران

حوزٔه آموزش کشور نبوده است .هر چند باید یادآور شد در دیگر کشورهای دنیا نیز کمتتر بته ایتن
موضوع پرداخته شده که به برخی از آنها در دیگر بیشهای این مقاله اشاره شتده استت .بتا ایتن
تفاسیر بهنظر میرسد زمانی که سین از مطالعات حوزٔه میانرشته و فرارشته بهمیان میآید ،نگاهها
و انتظارات به سمت دانشگاه است و شروع مطالعات میانرشتهای برای حل چالشهای نامعه ،از
دانشتتگاه در نظتتر گرفتتته میشتتود .در ایتتن راستتتا ،ایتتن مقالتته کوششتتی علمتتی در راستتتای بستتط
امکانپذیری و ضرورت راهیابی گفتمان و روشهای میانرشتهای در فضای پیشادانشگاهی استت.
آموزش قبتل از دانشتگاه از قبیتل هنرستتانها و مدرستهها در همت ٔه پایتههتا
این فضا شامل هر نوع
ِ
میشود که در ایننا بهطور کلی با عنوان مدرسه از آنها یاد میشود .مقاله حاضتر بتهدنبال یتافتن
پاسیی علمی برای این سؤال است که میان رشتتگی در مدرسته بته چته معنتا استت و زیستتبوم
آفرینش میانرشتگی در مدرسه چگونه است.
 .2مبانی نظری

طبقهبندی علم تا پایان قرن ه دهم میالدی تنوع اندکی داشت .ارتباطات علمی بستیار محتدود و
سرعت تغییرات علمی بسیار کند بود .در قرن  83و  80میالدی ،طبقهبندی و تی ص علمی رشد
کرد .همچنین انقالب صنعتی دوم ،ابزارها و روشهتای علمتی را توستعه داد ،ارتباطتات گستترش
یافت و علم بهواسط ٔه رسانه در سطح بینالمللی مبادله شتد .سترعت ال
تحتوالت ستاختاری پتس از
انقالب صنعتی سوم و از اواخر قرن بیستم باعث ستاختار درختتی در طبقهبنتدی علتم شتد .علتم
ساختار شبکهای پیدا کرد و در برخی شاخهها همپوشانی ای تاد شتد .همچنتین مفهتوم تی تص
علمی دگرگون و دیدگاههای کلگرا با آن ترکی شد .تغییرات علمی در ع ر فناوری اطالعتات بته
طرز چشمگیری سریاتر ،پویاتر و پیچیدهتر شد (فراستیواه.)13 ،8938 ،
در واقا اگر تاریخ رسمی علم تاریخ دانش رشتهای باشد ،دوران پتس از آن را میتتوان تتاریخ
دانشهتتای میانرشتتتهای ،چندرشتتتهای و فرارشتتتهای درنظتتر گرفتتت .رشتتته ،مقولتتهای استتت
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ضرورت و امکانپذیری
میانرشتگی در ...

سازمانیافته که مون تقسیمبندی و تی

یشدن علم شده است .سازماندهی رشتهای در قرن

نوزدهم و همزمان با پیدایش دانشگاههای مدرن بهونود آمد و پس از آن در قرن بیستتم همتراه بتا
افزایش پژوهشهای علمی گستردهتر شد .پس از انقالبهتای صتنعتی دوم و ستوم مستائل ستاده
تبدیل به مستائل پیچیتده و غتامض 1شتدند کته بترای حتل آنهتا نیتاز بته دیتدگاههتای کتلگرا و
یکپارچهسازی اطالعات بود .این روند باعث ای اد رویکردهای ندیدی در علم و تحلیل پدیدهها
شد که رویکردهای میانرشتهای ،چندرشتهای و فرارشتهای نام گرفت (بحرانی.)19 ،8938 ،
تاکنون تعریف واحدی از میانرشتگی ارائه نشده است و تعاریف میتلفی ونود دارند که هتر
کدام بر روی ننبهها و عناصر خاص آن تمرکز دارند و با ونتود تتالشهتای صتورتگرفته در ایتن
سالها ،مطالعات میانرشتهای ندیترین مفهوم ناشناخت ٔه انتقادی ،آموزشتی و نهتادی در فضتای
دانشتتگاهی بهشتتمار متتیرود (شتتهامت .)829 ،8938 ،برختتی از صتتاح نظران میانرشتتتگی را
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بهمثابه فرایندی تعاملی میبینند کته در آن محققتان بتهطور مشتترک کتار میکننتد و هتر کتدام از
چشمانداز رشت ٔه خود به مسئلهای مشترک مینگرند (استوکولوس .)23 ،8001 ،2برخی دیگتر بتر
ماهیت خاص مسائل تحقیو تمرکز میکنند و بیان میکنند که یک رشته بهتنهایی نمیتواند بتا ایتن
مسائل درگیر شود و بر رویکرد میانرشتهای تأکید دارند که شامل همکاری رشتهها بهمنظور توسع ٔه

متقابل حوزهها و رویکردهای میتلف مسئل ٔه تحقیو است (الم 3و همکاران .)813 ،8084 ،چنین
مشارکتی مون ای اد دانشی میشود که بر روی هر یتک از رشتتههای مربتو تتأثیر میگتذارد.
برخی نیز تعامل میان گروههای میتلف دانش یتا تحقیقتات را بررستی میکننتد و چتالش اصتلی

تالشهای میانرشتهای را غلبه بر مرزهای مفهومی و روششناختی بین زمینههای رایت تحقیقتات
میدانند (هوتونیمی .)18 ،8080 ،4بهنظر میرسد تفاوت دیتدگاه در تعریتف میانرشتتگی نتی ت ٔه
ناتوانی در ارائ ٔه تعریفی ناما و مانا نیست؛ بلکه هرگونه تعریفی ،احتماال الزامتات و استتلزاماتی
دارد که حیطه عمل هر رشته دیگر را با مشکل موانه میکند (نبوی .)90 ،8931 ،نتدول شتماره
( )8خالصهای کوتاه از تالشهای صورتگرفته برای تعریف پیوستار رشتگی تا فرارشتگی است.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

جدول شماره ( .)1پیوستار ترکیب رشتهای
عبارت مصطلح
درونرشتهای

1

تقاطا رشتهای
چندرشتهای

3

میانرشتهای
فرارشتهای

5

4

2

تعریف
کار تنها درون یک رشته ان ام میشود.
یک رشته از دیدگاه یک ٔ
رشته متفاوت دیگر تحلیل میشود.
تالش برای حل مشکل یا مسئلهای که نیاز به دیدگاههای چندین رشته متمایز داشته باشد.
تالش برای یکپارچهکردن چندرشته در حل یک مشکل یا پرداختن به یک مسئله
برای حل مشکل یا مسئلهای فراتر از رشتههای سنتی (و با درنظرگرفتن نظر نامعه و انسان) تالش میشود.
منبا( :استمبر8338 ،6؛ نیکیتینا8009 ،7؛ پائولی)8083 ،8

ندول شماره ( ،)8میتواند شامل عناصر دیگری مانند بین رشتهای و تکثررشتهای نیز باشتد ،امتا
دقیتو واژگتانی در ایتن حتوزه نیستت و بته تعریتف کالیتن 9از
به هر حال مق ود این مقاله بررستی ِ

میانرشتگی تکیه میکند؛ زیرا همه ننبههای مرتبط را بهطور خالصه بیتان میکنتد .کالیتن در متورد
میانرشتگی میگوید« :میانرشتگی بهعنوان ترکیبی از ایدهها ،دادهها و اطالعات ،روشهتا ،ابزارهتا،
مفاهیم یا نظریههایی از دو یا چند رشته با هدف پاسخ به یک سؤال پیچیده ،حل یک مشکل پیچیتده،
یا تولید دانش یا مح ول ندیتد تعریتف میشتود» (کالیتن .)19 ،8088 ،در نتی ته ،میانرشتتگی
فرایندی است که با موضوع یا مشکلی آغاز میشود که باید توستط زمینتههای میتلتف و بته روشتی
یکپارچه بررسی شود (هپاساری 10و همکاران .)8088 ،در ٔ
ادامه این تعریف ،دستتهبنتدی ویتژهای از
حوزههای میتلف میانرشتگی ارائه شده که متکی بر این پیش فرض است که میانرشتتگی مفهتومی
انتمتاعی متمتایز بتهکار متیرود .در
چندپهلو است و در حوزههای فعالیت انسانی براساس اهتداف
ِ
هنگام بررسی ،اهداف ،ز ٔ
اویه نگاه به واقعیت و انتیاب موضوع من ر به تعیین چهتار حتوزه عملیتاتی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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میانرشتگی میشود :میانرشتگی عملی ،1میانرشتگی حرفهای 2و شغلی ،3میانرشتگی دانشگاهی

4

و میانرشتگی مدرسه .5شکل شماره ( ،)8نمایی از این چهار حوزه است.

میانرشتگی
اهداف
حرفهای

مدرسه

عملی

تحقیقاتی
تدریس

سازمان

دانشگاهی

کاربردی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سبکها

شکل شماره ( .)1حوزههای عملیاتی و زاویههای رویکرد مرتبط با میانرشتگی
منبا :لنیور و هانسی8089 ،6

در ادامه توضیحی کوتاه از هر کدام از این چهار حوزه آمده است:
 .1-2میانرشتگی عملی

میانرشتگ ی عملی به ت ربه عملی اشاره دارد که فرد از آن بترای حتل مستائل روزمتره و متدیریت
زندگی فردی و انتماعیاش استفاده میکند .این روش بترای رستیدگی بته مستائل عملتی ،فنتی و
فرایندی استفاده میشود که به روشنی از دیگر زمینههای عملی میانرشتگی متمایز است؛ زیرا:
 .8از اساس مبتنی بر ت ربهای است که افراد در حوزههتای میتلتف یتا موقعیتهتای روزمتره
کس میکنند یا خواهند کرد؛
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .8متکی بر ابزارهایی است که برای حل مشکالت و موقعیتهای زندگی روزمره به کار متیرود.

ً
مثال در انتیابهای مربو به بهداشت ،عناصری از علوم طبیعی ،مستائل اقت تادی و بومشناستی و
انتیابهای زیباییشناختی به هم پیوند داده میشود .یک مکانیک در حال تعمیر ماشین ،یتک آشتپز
در حال آماده کردن غذا ،یک باغبان در حتال هترس گیتاه یتا یتک راننتده اتوبتوس کته وستیله نقلیته
عمومیاش را میراند ،از دانش فرایندی ،دانش ت ربتی و شتیوههای آگاهانته و معمتولی از افوهتای
میتلف تت از نمله رشتهای ،فنی و حرفهای تت استفاده میکند (لنیور و هانسی.)8089 ،
 .2-2میانرشتگی حرفهای و شغلی

میانرشتگی حرفهای و شغلی به ترکی فرایندها و دانشهای آکادمیک و عملی میپتردازد تتا از ایتن
رهگذر مهارتها و شایستگیهایی را توسعه دهد کته در نهایتت بترای ان تام یتک شتغل متورد نیتاز
هستند .البته این کار مستلزم آن است که از ویژگیهای معمول در میانرشتگی فراتتر بترود؛ زیترا هتر
حرفه یا شغلی نیازمند ادغام م موعهای از رویکردها و دانش مربو به توسعه مهارتهای حرفهای و
ِ
شایستگیهای مورد نیاز آن شغل است .در نتی ه ،کس مهارت در یک حرفه یا شغل تنها وابستته بته
ارتبا بین رشتههای دانشگاهی نیست؛ بلکه به نوع دیگری از رویکردهای میانرشتهای نیاز است کته
در آن نه تنها رشتههای دانشگاهی ،بلکه دانش ان ام امور نیز حالتی از امتزاج و درهمآمییتگتی پیتدا
ِ
میکنند .بنابراین ،وقتی از میانرشتگی در شغل و حرفه سین به میان میآید دو مستئله بایتد در کنتار
هم بررسی شوند .8 :آموزشهای حرفهای؛  .8توس ٔ
عه مهارتهای حرفهای و شایستگیهای موردنیتاز
برای ان ام یک شغل .بنابراین ،فرایند آموزش شغلی یا حرفهای نمیتوانتد در ستطح میانرشتتهای یتا
ر ٔ
ابطه متقابل بین دانشها باقی بماند؛ بلکه دانش مدنظر در این ا تلفیقی از دانتش نظتری و فعالیتت-
های انتماعی و ت ربه زیست مرانا و متی ان آن حرفه است .درنتی ه ،دانش در این ا بتهنوعی
هم دانش صریح نظری و هم دانش ضمنی مربو به اقدام و ت ٔ
ربه زیست است .چیزی کته در این تا
ِ
با آن مونه هستیم نوعی فرارشته است (لنیور و هانسی.)8089 ،
 .2-3میانرشتگی مدرسه و دانشگاه

میانرشتگی در حوزه مدرسه یا میانرشتگی مدرسه باید به وضوح از میانرشتگی در حوزه پژوهش
دانشگاهی ،با تونه به اهداف ،موضوعات ،روشهای کاربرد و سیستم مرنا متمایز شتود .بتهنظر
میرسد که اولی ،نیاز به اصالحات اساسی با تونه به دومی دارد .البته تالشهتای بستیاری کته در
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این زمینه ان ام شده چیزی بیش از برقراری پیوندهای مستقیم از زمینه دانشگاهی به مدرسه نبتوده
است (استن رز 8312 ،1به نقل از لنیور و هانسی)8089 ،؛ درحالیکه انتقال یتک مفهتوم از یتک
دیگر کاربرد ،مستلزم بازتفسیر معنا ،دگرگونی در محتوا و تغییر در گسترٔه کاربرد
حوزه به حوزههای ِ
آن است که باید در موانهه با میان رشتگی نیز در نظر گرفته شود .به همین دلیل است که تمایز بین
یک رشته در حوزٔه دانشگاهی و یک رشته یا موضوع در حوزٔه مدرسه اهمیتت دارد .نتدول شتماره

( )8تمایز بین این دو حوزٔه عملیاتی میانرشتهای را بهوضوح نشان میدهد.

با ونود آنکه میدانیم رشتههای مدرسه با تونه به طرحی مشابه تت و نه یکسان تت با رشتتههای
دانشگاهی سازمان یافتهاند ،مهم است که اذعان کنیم اهتداف ،موضتوعات ،روشهتای کتاربرد و
منابا متفاوتی دارند.
جدول شماره ( .)2تمایز بین میانرشتگی دانشگاهی و میانرشتگی مدرسه (لنیور و هانسی)2112 ،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میانرشتگی مدرسه

میانرشتگی دانشگاهی
اهداف
هدف از این کار تولید دانش ندید و پاسخگویی به نیازهای
انتماعی است:
 با ای اد ارتبا بین شاخههای علوم؛

 با ای اد سلسلهمرات یا نظم رشتههای دانشگاهی؛
 با تعریف ساختار معرفتشناختی؛

 با درک دیدگاههای رشتهای میتلتف ،از طریتو بازستازی
ارتباطات بین گفتمانهای رشتهای؛

هدف تدریس دانش و آموزش بازیگران انتماعی است:

 با ای اد مناس ترین شرایط برای آغاز و توسعه فرایندهای
یکپارچه و تی یص دانش بتهعنوان مح توالت شتناختی،

که نیازمنتد ستامان دادن دانتش مدرستهای در برنامهدرستی،
نظریه آموزشی و استراتژیهای آموزشی است.

گزینههای معرفتشناختی

 دیدگاه ارتباطی :ای اد روابط مکمل ،همگرایی و برقتراری
پیوندهای درونی؛
 دیدگاه گستردگی :پرکردن شتکاف بتین دو علتم یتا علتوم
میتلف مونود که من ر به ظهور رشتههای ندید میشود؛
 دیدگاه بازسازی :پرسش از ماهیت دانش و ارتقتا ظهتور
یک مفهوم ندید و ساختار ندیتد دانتش دانشتگاهی بترای
غلبه بر بیشبندی و مرزهای محافظ آنها.

دیدگاه ارتباطی :ای اد روابتط مکمتل ،همگرایتی و برقتراری
پیوندهای درونی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

میانرشتگی مدرسه

میانرشتگی دانشگاهی

موضوعات
رشتههای مدرسه

رشتههای دانشگاهی
روشهای کاربرد
شامل مفهوم تحقیو است که دانش را بهعنوان سیستم مرنا

شامل مفهوم تدریس و آموزش استت و موضتوع یتادگیری را

(چارچوب) خود در نظر میگیرد.

بهعنوان نزئی از مرنا (چارچوب) خود در نظر میگیرد.
سیستم مرجع
به یک رشته تح یلی بهعنوان یتک موضتوع درستی (دانتش

به یک رشته بهعنوان یک علم (دانش علمی و ت دیوشتده)

مدرسه) اشاره دارد .در نتی ه ،یک سیستم مرنا محدود بته

اشاره دارد.

علوم نیست؛ بلکه شامل انزای میتلف آموزشی ،اخالقتی،
سیاسی ،فرهنگی ،اقت ادی ،انتماعی و  ...است.
عواقب

به تولید رشتههای ندید با ابزارهای میتلف من ر میشود.

به ای تاد پیونتدهای مکمتل بتین رشتتههای مدرسته من تر
میشود.

حال میتوان به این مستئله پرداختت کته میانرشتتگی مدرسته چیستت و چته تعریفتی دارد.
میانرشتگی مدرسه را به این صورت میتوان تعریف کرد« :اقدام بته قترار دادن دو یتا چنتد برنامت ٔه
درسی مدرسه در سطوح شناختی ،عملیاتی و برنام ٔه درسی که من تر بته ای تاد ارتبتا مکمتل یتا

همکاری ،رسوخ دیدگاههای متقابل در یکدیگر یتا اقتدام متقابتل دیتدگاههای میتلتف (اهتداف،
موضوع مطالعه ،مفاهیم و نظریهها ،رویکردهای یادگیری ،تواناییهای فنی و غیره) میشود که ایتن
تعامالت با هدف ادغام و یکپارچگی فرایندها و دانش بشری صورتگرفته است» .در فعالیتهتای
آموزش و یادگیری ،نقش معلم ای اد بهترین و مناست ترین شترایط بترای حمایتت از فراینتدهای
یادگیری دانش آموزان است؛ اما این معلم نیست که باید ترکی را ان تام دهتد؛ بلکته ایتن وظیفت ٔه
دانشآموزان است که باید به عنوان بازیگران اصلی دست به ترکیت و یکپتارچگی بزننتد (لنیتور و
هانسی .)8089 ،اما پرسش بنیادین بعدی ،که مقاله حاضر بهدنبال پاسخ به آن استت ،ایتن استت
که چگونه میانرشتگی در مدرسه محقو میشود.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ٔ
آینده مدرسه
 .3کوالژی از

برای پاسخ به سؤال قسمت قبل چهار مفهوم «گفتمتان حتل مستئله»« ،یتادگیری پدیتده محتور»،
«تدریس گروهی میانرشتهای» و «برنامه آموزشی تلفیقی میانرشتهای» بهمثابه کتوالژی 1از آینتد ٔه
مدرسه توضیح داده شدهاند.
 .1-3گفتمان حل مسئله

مسئله عبارت است از موقعیتی که فرد بتا آن روبتهرو میشتود و بتا استتفاده از اطالعتاتی کته دارد
نمیتواند به آن موقعیت پاسخ دهد .روش حل مسئله در واقا نوعی روش یتادگیری فعتال و شتامل
پتتن مرحلتته استتت .8 :شناستتایی و تعری تف مستتئله؛  .8نمتتاآوری اطالعتتات؛  .9نتی تتهگیری
مقدماتی؛  .4آزمون نتای و ارزشیتابی؛  1.9ت تمیمگیری (قتدمپور و همکتاران-29 ،8932 ،
 .)24یکی از فرایندهای اساسی شناختی انسان حل مسئله استت .بتهعنوان یتک فراینتد شتناختی
سطح باالتر ،حل مسئله با بسیاری از فرایندهای شناختی دیگر مانند انتزاع ،نستونو ،یتادگیری،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ت میم گیری ،استنتاج و سنتز براساس بازنمایی دانش درونی از مدل رابطه دارد .حتل مستئله یتک
فرایند شناختی در مغز است که راه حلی برای یتک مشتکل مشتیص را نستتونو میکنتد و یتا
مسیری برای رسیدن به یک هدف مشیص پیدا میکند.

ادبیات گفتمان حل مسئله غنی و متمایز است .استراتژیهایی ماننتد انتتزاع ،2قیتاس ،3طوفتان

8

فکری ،4تفکر نانبی ،5تحلیل رییتشناستی ،6تحلیتل علتهتای ریشتهای 7یتا آزمتون و خطتا
(وانگ و چو )8080 ،9و روشهایی مانند حل مستئل ٔه کتاربردی ،10روش گترو (هتدف ،واقعیتت،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

) نام تکنیکی در هنرهای ت سمی و نیز نام اثر هنری ساخته شده به ٔ
وسیله این تکنیتک استت.
 .1تکهچسبانی یا کوالژ (
ِ
در این روش مواد و چیزهای گوناگونی مانند تکههای روزنامه ،کاغذهای رنگی ،مقوا ،پارچه ،عکس ،اشیای دوررییتنتی و  ...را
بر روی یک سطح صاف مانند بوم ،تیته یا مقوا میچسبانند تا یک ترکی ندید بهونود آورنتد (ویکیپتدیای فارستی) .از ایتن
نهت از این واژه در این ا استفاده میشود که مقاله سعی دارد با کنار هم قرار دادن ویژگیهای میانرشتگی در مدرسه ،ت تویری
ٔ
مدرسه آینده ارائه دهد.
از

ماناها ،گزینهها ،ر ِاه پیشرو ،)1روش مشاهده ،نهتگیری ،ت میم ،اقدام ،2روش تریز یتا نظریته
حل مسئله مبتکرانه ،3روش حل مستال ٔه سیستتماتیک( 4الیتا و مارگریتتا ،)810 ،8081 ،5و تفکتر
انتقادی (شیخاالسالمی و امیدوار ،)11-19 ،8939 ،ذیل گفتمان حل مسئله قرار میگیرند.
حل مسئله بهعنوان مهارتی اساسی در زندگی واقعی و عرصههای انتماعی برای دانشآمتوزان
الزم و ضروری است .این مهارت فرایند فکری ،منطقی و نظاممندی است که به دانشآمتوز کمت
میکند تا هنگام رو یارو یی با مشکالت ،راهحلهای میتلف را نستونو کند و سپس بهتترین راه
را برگز یند .در استفاده از سب های حلمسئله ،دانشآموز یتاد میگیترد در شترایط ستیت زنتدگی
درست فکر کند و درست ت میم بگیرد .این مهتارت در بهبتود روابتط انتمتاعی بتا همستاالن و
افزایش سازگاری در نامعه و خانواده نیز نقش دارد .حل مسئله مهارت شناختی پیچیتدهای استت
که در مقایسه با سایر فرایندهای شناختی نظیر زبانآموزی و تشکیل مفهوم ،نیاز به سطوح بتاالتری
از پردازش اطالعات دارد و از هوشمندانهترین فعالیتهای آدمی است (شیخاالسالمی و امیتدوار،
 .)14-11 ،8939یادگیری مهارت حل مسئله ستب میشتود کته تونته ،ادراح ،حافظته و ستایر
فرایندهای پردازش اطالعات به شیوهای هماهنگ برای دستیابی به هدف برانگییته شوند.
ٔ
شتیوه سنتﻲ،
دورﻳن و ﻛورب )8003( 6در تحقیو خود به اﻳن نتی ه رستیدند ﻛه در آموزش به
دانشآمتتتتتتتوزان نتوانستهاند از علومﻲ ﻛه ﻳادگرفتهاند در زندگﻲ روزمره خود استفاده ﻛنند .آنها
معتقدند ﻛه برای داشتن نظام آموزشﻲ سازنده ،نظام سنتﻲ باﻳد متحوالل و بهستتمت آمتتوزش تفکتتر
حل مسئله هدایت شود (دورین و کورب8003 ،؛ به نقل از قدمپور و همکاران.)29 ،8932 ،
در واقا گفتمان حل مسئله ،گفتمان ندیدی نیست و در تحقیقات دفاعی در طول دوره ننتگ
نهانی دوم بسیار اساسی بود .حل مسئله در سال  8311به مفهوم ندیدی در میانرشتتگی تبتدیل
شد و بهدنبال آن مفهوم میانرشتگی برونزا 7و میانرشتتگی درونزا 8در دانشتگاه توستط محققتان
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

:
:
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سازمان همکاری و توسعه اقت ادی 1مطرح و از اولویت اولی بر دومی سین به میان آمد .توضتیح
اینکه ،درونزایی از درون علم و دانشگاه نشئت میگیرد؛ در مقابل« ،مشکالت حقیقتی نامعته»
سرچشم ٔه برونزایی است (کالین .)20 ،8081 ،با این تعاریف ،انتظار از دانشگاهها بترای ان تام
مأموریت انتماعی واقاگرایانهشان مطالب ٔه بهحقی بتهنظر میرستد .امتا آیتا دانشتگاه میتوانتد بتا

سیستم فعلی خود به این مطالبه پاسخ شایستهای دهد؟ آیا شکاف میان ،دانشگاه ،مدرسه و مسائل
واقعی نامعه تنها با تونه به میانرشتگی برونزا ُپر خواهد شد؟
همانطور که اشاره شد ،گسست هایی اساستی بتین آمتوزش دریتافتی در مدرسته و دانتش یتا
رویکردهای الزم برای زندگی روزمره و کار ونود دارد .چهار ویژگی اساسی آموزش در مدارس که
در تضاد مستقیم با هن ارهای رفتاری در خارج از مدرسه هستند ،عبارتاند از:
ً
 .8در مدرسه یادگیری و ارزیابی آنچه که دانشآموزان آموختهاند ،تقریبا منح ر به فعالیتهای
فردی هستند .درحالیکه ،خارج از مدرسه اغلت فعالیتهتا از نظتر انتمتاعی مشتترک استت و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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«موفقیت» نتی ه تالش گروهی است.
 .8در مدرسه نتی ه نهایی این است که دانشآموزان بتوانند بدون کمک ابتزاری ماننتد کتتاب،
یادداشت ،ماشین حساب و غیره ،کاری ان ام دهنتد .در مقابتل ،در دنیتای کتار بتهمنظور افتزایش
کارایی و دقت استفاده از ابزار تشویو میشود یا حتی مورد نیاز است.
 .9یا دگیری مدرسه تا حد زیادی مبتنی بر نمادها و الگوهای ذهنی است و از هرگونه ارتبا بتا
اشیا واقعی حوادث واقعی یا مشکالت واقعی دور است .تحقیقات نشتان میدهتد کته در دنیتای
واقعی ،مردم بهطور معمول مشکالت عینی را بهآسانی و با دقتت حتل میکننتد تتا اینکته آنهتا را
بهعنوان تمرینهای کاغذی در نظر بگیرند.
 .4مأموریت مدارس ،آموزش گسترد ٔه مهارتهای کاربردی و اصول نظتری استت کته ت التور
میشود انتقالدادنی باشد .با این حال ،شواهد نشان میدهد که مهارتهای آموختهشده در مدرسه
به موقعیتهای خاص خارج از مدرسه محدود شده است.
یادگیری مبتنی بر مسئله که بهعنوان یکتی از بهتترین روشهتای آمتوزش علتوم در روشهتای
میانرشتهای موردتونه قرار گرفتهاست ،در اصل برای استفاده در مدارس پزشکی در پاسخ بته ایتن

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

انتقادات مطرح شد که سینرانیها ،دانش ویان پزشکی را برای چالشهای واقعی در عرصه عمتل
آماده نمیکند .براساس رویکردهای اولیه به یادگیری مبتنی بر مسئله ،مربیان آن را بتهعنوان روشتی
امیدبیش برای آموزش علوم شناسایی کردند (ناوی 1و همکاران.)91 ،8083 ،
بنابراین یادگیری در دنیای واقعی با کتالس درس متفتاوت استت .یتادگیری در دنیتای واقعتی،
نتی ٔه حل مسئله است و این نوع یادگیری نه با حفظ مطال  ،بلکه در رو یارو یی با مسائل و ت ز یه
و تحلیل و حل آنهتا بهدستت متیآیتد .از ستوی دیگتر ،مستائل دنیتای واقعتی ،از ستنخ مستائل
میانرشتهای بروزنزا هستند ،نه مسائل مونود در کتابهای درسی .از آن ا که هم ٔه فعالیتتهتای
آموزشی در «یادگیری مسئلهمحور» حول مسائل برگرفته از دنیای واقعی صتورت میگیترد ،چنتین
و یژگی مهمی نشان میدهد که این رویکرد آموزشی چگونه میتواند با فراهمآوردن محیطتی بترای
یادگیری نمعی ،تعاملی و خودفرمان در مقایسه با آموزش ستنتی ،یتادگیری متؤثرتر و پایتدارتر را
توسعه دهد .به این ترتی  ،یادگیری مسئلهمحور میتوانتد بتا پترورش مهارتهتای میانرشتتهای،
فاصل ٔه میان کالس درس و دنیای واقعی را پر کند (محمدی روزبهانی.)882 ،8911 ،
استفاده از رویکرد میانرشتگی برونزا در فضای آموزش مدرسه و انتقال روشهای حل مسئله
از مدرسه به زندگی واقعی ،در هم ٔه مقاطا پیش از دانشگاه ،میتواند راهی بترای پرکتردن گسستت
بین دنیای درون و بیرون مدرسه باشد .بهاینترتی  ،ای اد زیستبوم میانرشتگی مدرسهها ،وابسته
به اطمینان از این موارد است که مربیان و معلمان مدرسه از چالشهای دنیای بیرونی درک درستی
دارند ،در تبدیل آن چالشها به مسائل قابلتحقیو بترای دانشآمتوزان توانمنتد هستتند و ارزیتابی
دانش آموزان در مدرسه را بر اساس میزان درگیری و مشارکت آنها در فرایندهای حل مسائل بیترون
از مدرسه تعریف میکنند.
 .2-3گفتمان یادگیری پدیدهمحور

اصطالح پدیده اغل برای نشاندادن چیزهایی در محیط اطراف یتا ت ربیتاتی بتهکار متیرود کته
مشاهدهپذیر و کشفشدنی هستند .یادگیری پدیتده محور ،مستیری آموزشتی را بترای یتادگیری از
طریو و در مورد موضوعات نهان واقعی روشن میکند که تأثیر عملی برای دانشآموزان دارد و در
توسعه شایستگیها و کس صالحیتهای الزم برای زنتدگی بته آنهتا کمتک میکنتد .بنتابراین،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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برخورد با پدیدههایی که مرز سنتی بین ستوژهها را تحتتتأثیر قترار میدهتد ،زمینتههای میتلتف
دانش و مهارتها را به هم پیوند میدهد و میتواند در زندگی واقعی بهکار آید (سمیندز و شوارتز،1
.)99-91 ،8089
یادگیری مبتنی بر پدیده ارتباطی عملی را برای دانشآموزان فراهم میکند تتا دانتش ختود را در
موانهه با مسئل ٔه واقعی در نامعه پرورش دهند و این ارتبا من ر به عمل مسئوالنه شتود .دیتدگاه
پدیدارشناختی یا وابسته به پدیده ،به سه دلیتل بته یتادگیری دانشآمتوزان مترتبط استت .نیستت،
آمتوزش
دانشآموزان را برای فهم گستردهتر از کل سیستم و پذیرش آن آمتاده میکنتد و در نتی ته،
ِ
محدودتر و مبتنی بر مفهتوم را تکمیتل میکنتد .دوم اینکته ،بهصتراحت بتر آمتوزش مهارتهتا و
شایستگیهای مرتبط ،یکپارچه با اصول اخالقی و ارزشها تأکید دارد و شایستتگیهای شتناختی
دانشآموزان را تکمیل میکند و سوم ،ننب ٔه عملی یادگیری و تدریس را ارتقا میدهد و فاصله بتین
ُ
دانش نظری و اقدامات مبتنی بر دانش در موقعیتهای واقعی زنتدگی را پتر میکنتد (استترگارد 2و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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همکاران.)82 ،8080 ،
 .3-3پدیدهشناسی و یادگیری

ادموند هرسل )8320( 3در نقد پدیدهشناسان ٔه خود استدالل میکند که توسعه علم مدرن من ر بته
ریاضیوار 4شدن «طبیعت» شده است .در حوزٔه نفوذ اروپا در قرن هفدهم ،دیدگاهی تثبیتشتده

ونود داشت که درک علمی از طبیعت را باید بر مبنای ریاضیات و دادههای قابلسن ش بنتا کترد.
بنا به گفت ٔه دکارت و دیگر دانشمندان و فیلسوفان انقالب علمی ،خواصی چون رنگ ،بو و مزه ،تنها
در آگاهی انسان ،نه در خود چیزها (پدیدهها) ،ونود دارند و این ویژگیها صرفا یک پدیده ذهنتی
هستند (دالین.)23 ،8009 ،5
در این دیدگاه ،ما تنها از طبیعت چیزی را درک متیکنیم کته میتتوان آن را انتدازهگیری کترد و
دیگر ویژگیها نادیده گرفته شدهاند و همانطور که دالین ( )8008اشاره میکند ،طبیعت صد زبتان
دارد؛ اما ما برای شنیدن نود و نه تا از آنها کر شدهایم .ریاضیات بهطور کلی و فرمولهتای نبتری

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

بتتهطور ختتاص صتترفا ت ربیتتات شتتناختی هستتتند (دالتتین .)412-411 ،8008 ،در مقابتتل،
پدیدهشناسی با آن چیزی آغاز میشود که در بوتة ت ربه درآید .پدیدارشناسی حرکتتی بترای تغییتر
تمرکز از فهم نهان بهسوی درک و عمل در برقراری رابطه با نهان است .رابطت ٔه متا بتا طبیعتت در
درنه اول یک عمل 1است ،نه آگاهی (دانستن) از رابطه .آگاهی ما و توانایی ما برای فکر کردن بتر
مبنای زندگی و بازیگری و عمل ما در نهان است .موضوع آگاهی در وهله اول «من فکر میکنم»
نیست؛ بلکه «من میتوانم» است .در شرایط عملی ،ما درک میکنیم سپس واکنش نشان میدهیم
و آنگاه در مورد اقدامات خود فکر میکنیم .با ایتن حتال ،هتر زمتان کته اراده کنتیم دانتش نظتری
نمیتواند بهطور خودکار به عمل تبدیل شود .پدیدهشناسی بهطور مداوم ما را تشویو میکند تتا بته
عمل و ت ربه فوری خود فکر کنیم .ت ربه مفهوم مرکزی ارتبتا پدیدهشناستی و یتادگیری استت.
دانشآموزان ت ربههای فردی خود را به کالس میآورند و معلمان باید ایتن ت ربته را درک کننتد و
ُ
بپذیرند تا به دنیای آنها دست یابند (استرگارد و همکاران.)82-81 ،8080 ،
یادگیری ،فرایندی هدایتشده است که در آن دانش آموزان نقتش فعتال و ختودتنظیمی دارنتد،
اهداف خود را تعیین میکنند و هم بهطور مستقل و هم بهطور مشترک مشکالت را حل میکنند .از
طریو فرایند یادگیری ،دانشآموزان به آنچه میآموزند تونه میکنند و مهارتهتای یتادگیری بترای
یادگیری 2را توسعه میدهند .یادگیری بیشی نداییناپذیر از رشد فردی یک انستان و ای تاد یتک
زیست انتماعی مناس است .همچنین شایستگی 3موضوعی کلیدی استت و بتهعنوان پیشنیتاز
رشد فردی ،مطالعه ،کار و فعالیت مدنی درحالحاضر و در آینده دیده میشود .تمرکتز بتهویژه بتر
شایستگیهای چندگانه 4است که مرزهای موضوعات فردی را زیر و رو میکنند و هتدف آن پیونتد
زمینههای میتلف دانش و مهارتها ،ارزشها ،گرایشها و اراده است.
شایستگیهای چندگانه عبارتاند از .8 :تفکر و یادگیری برای یادگیری؛  .8شایستتگی فرهنگتی،
تعامل و بیان حال؛  .9مراقبت از خود و مدیریت زندگی روزمره؛  .4سوادچندونهی5؛  .1شایستتگی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

) اصطالحی است که در اواسط دهه  8330توسط گتروه ندیتد در لنتدن ستاختهشتده
 .5سواد چندونهی (
است و رویکردی به نظریه سوادآموزی و آموزش و پرورش است .این رویکرد دو ننبته کلیتدی ستوادآموزی را شتامل میشتود:
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فناوری اطالعات و ارتباطات1؛  .9صالحیت زنتدگی کتاری و کتارآفرینی؛  .2مشتارکت ،پیگیتری و
ساخت آیندهای پایدار .محیطهای یادگیری و انواع روشهای کاری ،یادگیری دانشآموزان را بهستمت
نشاندادن تواناییهای خود به روشهای میتلف هدایت میکند (سمیندز و شوارتز.)92 ،8089 ،
 .4-3مروری بر آموزش و یادگیری مبتنی بر پدیده

پدیدههای دنیای واقعی بهشر اینکه بهعنوان مونودیتهای کامل در زمینته واقعتی ختود مطالعته
شوند و اطالعات و مهارتهای مربو به آنها با عبور از مرز بین سوژهها مورد مطالعه قرار گیترد،
به شروع یادگیری کمک میکنند .بنابراین ،یک پدیده به این صورت دیده میشود:
« .8یک موضوع (شی) معتبر از مشاهده»؛
« .8یک چارچوب سیستماتیک برای چیزهایی که باید یاد گرفته شوند» (مدل سیستماتیک)؛
« .9یک چارچوب استعاری برای چیزهایی که باید آموخت» (مدل مشابه)؛
 « .4یک بنیاد انگیزشی برای مرتبط کردن چیزهایی کته بایتد آموختت» (متاتیال و ستیالندر،2
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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.)4-8 ،8081

یادگیری مبتنی بر پدیده با مشاهد ٔه یک پدیده از دیدگاههای میتلتف شتروع میشتود و شتامل

پن بعد است :کلنگری (نامعیت)3؛ اصالت (صتحت)4؛ زمینتهگرایی5؛ پرسشتگری مبتنتی بتر
مسئله6؛ فرایند یادگیری .7بسته به اینکه چگونه این رویکرد خاص در یک کتالس انترا میشتود،
نتای می تواند در طیفی از یک مطالعه سطحی پدیده با شواهد محتدود تتا کتاربرد پیشترفته بترای
یادگیری متفاوت باشد.
تنوع زبانی و شکلهای چندونهی بیان و ار ٔ
ائه زبان .این اصطالح در پاسخ به دو تغییر قابلتونه در محیطهای نهانی ارائه شتده
بود :گسترش انواع میتلف ارتباطات از طریو فناوریهای ارتباطی ندید مانند اینترنت ،چندرسانهای و رستانههتای دی یتتال و
ونود تنوع زبانی و فرهنگی در حال افزایش بهدلیل افزایش مهانرت فراملی .از آن ا که شیوه ارتبا مردم با تونه به فناوریهتای
ندید تغییر میکند و نیز با تونه به تغییر در استفاده از زبان انگلیسی در فرهنگهای میتلتف ،بایتد «ستوادآموزی» ندیتد نیتز
استفاده شود و توسعه یابد( .ویکیپدیا ،برگرفته در تاریخ )8083/1/1

-

کل نگری به یادگیری مبتنی بر پدیده اشاره دارد که در موضوعات سنتی مدارس گن انده نشتده
و بر روی یک اکتشاف نظام مند و نتاما از وقتایا نتاری و واقعتی در دنیتای واقعتی تمرکتز دارد.
اصالت ،داللت بر استفاده از روش ها ،ابزارها و موادی دارد که در شرایط دنیای واقعتی بترای حتل
مشکالت مربو به زندگی دانش آمتوزان ضتروری هستتند .همتان مشتکالتی کته در نامعته نیتز
قابلتونه هستند و یک محیط واقعی ،بهنای یک کالس سنتی ،محیط یادگیری اصیل (معتبتر) در
نظر گرفته میشود.
بعد سوم ،یعنی زمینهگرایی ،به یادگیری پدیدهها بهعنوان مونودیتهتای سیستتمی اشتاره دارد
که در یک محیط و زمین ٔه طبیعی معنادار هستند .در یادگیری از طریو پرسشگری مبتنی بر مستئله،
دانشآموزان سؤاالت خود را مطرح میکنند و بهطور مشتترک دانشتی را در طتول فراینتد یتادگیری
ای اد میکنند که بهعنوان فرایند آگاهانه ای اد فرضیهها و تئوریهای کار در نظتر گرفتته میشتود.
تمرین یادگیری ،یادگیری دانشآموزان را تسهیل میکند و آنها را راهنمایی میکنتد تتا از یتادگیری
خود آگاه شوند (فوت و فن .)1در مرحلته پیشترفته ،ختود دانشآمتوزان بتا ای تاد وظتایف و ابتزار
یادگیری خود ،فرایند یادگیری را برنامهریزی میکنند .الزم است که دانشآموزان فراتتر از آنچته کته
اکنون میدانند ،به سمت آنچه باید بدانند حرکت کنند (سمیندز و شوارتز.)91 ،8089 ،
به همین ترتی  ،به تدریس پدیدهمحور در فضای حل مسئله تونه شده است؛ نایی که معلتم
با طرح ستؤاالت و مشتکالت شتروع میکنتد و دانشآمتوزان بترای آن ستؤالها پاستخ میستازند
(سیالندر .)2 ،8081 ،اهداف آموزشی به متذاکره گذاشتته شتدهاند ،نته اینکته تحمیتل شتوند و
ارزیابی بهعنوان یک ابزار خودآزمایی عمل میکند .تدریس دانشآموز محتور (یادگیرنتده محتور)
است و نظریههایی که توسط دانشآموزان یاد گرفته میشود بته موقعیتهتا و پدیتدههای کتاربردی
گروهی معلمان میتلف بتا
مرتبط هستند .برای پرداختن به مطالعه پدیده با دید کلنگری ،تدریس
ِ

تی صهای متفاوت ،یک روش مهم کار محسوب میشود .در فرایند یادگیری ،معلمتان بتهعنوان
ً
تسهیلگر وظایف یادگیری دیده میشوند که از تی ص ختود استتفاده میکننتد؛ نته لزومتا بترای
انتقال حقایو ،بلکه مهمتر از آن ،برای تشویو و راهنمایی دانشآموزان برای مقابله بتا مشتکلی کته
خودشان شناسایی کردهاند (سیمندیز و شوارتز.)92 ،8089 ،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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یادگیری مبتنی بر پدیده باعث رشد چشمگیری در یادگیری مهارت توسط دانشآموزان میشود
و خالقیت ،تفکر انتقادی ،ارتباطات ،1یادگیری مبتنی بر بازی 2و همکاری را برای آنها بته ارمغتان
میآورد .یادگیری مبتنی بر پدیده بر م موعه ای از قوانین استوار نیست و بیشتر در مورد نقش فعال
دانشآموزان در درک پدیده است (واکیل.)801 ،8083 ،3

در مقابل یادگیری سنتی که نقش دانشآموزان غیرفعال است و بته حافظت ٔه آنهتا بستتگی دارد،
ِ
یادگیری مبتنی بر پدیده بهطور فعال باعث میشود کته دانشآمتوزان در فعالیتهتای مشتارکتی بتا

هدف حل مسئله و پاسخ به پرسش شرکت کنند.
مهمتر از همه ،یادگیری مبتنی بر پدیده ایدهای برای فراهمکردن بستتر یتادگیری بتر مبنتای ت ربته
است که باعث افزایش استقالل دانشآمتوز میشتود و نتی ٔته آن یتادگیری عمیتوتر استت .یتادگیری
عمیوتر نیز مون میشود که دانشآموزان بین شکافهای حوزههتای موضتوعی متنتوع پتل بزننتد.
یادگیری مبتنی بر پدیده دارای چند مزیت مهم است :یادگیری کلنگرانه؛ یادگیری گروهتی؛ یتادگیری
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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موضعی متقاطا .4همچنین ،یک دانشآموز با برنامه آموزشی پدیدهمحور ،از گیرنتدهای غیرفعتال بته
مشارکتکنندهای فعال تبدیل میشود و از سوژه یاد میگیرد (واکیل.)801-809 ،8083 ،
 .5-3تدریس گروهی میانرشتهای

نظام آموزشی بهدلیل ضرورت سازگاری با تحوالتی که در هم ٔه عرصهها شاهد آن هستتیم ،ناگزیتر
به بازنگری در فرایند آموزش یتتادگیری است؛ زیتترا استفاده از روشهای سنتی ماننتتد سینرانتتی
محض ،زمینههای الزم برای رشد شی یتی و انتماعی دانشآموزان را فراهتم نمیکنتد و تربیتت
دانشآموزان غیرفعال و متکی بر محفوظات نمیتواند آنها را برای دنیای پیچید ٔه فتردا آمتاده کنتد.
تکنیکهای میانرشتهای به دانشآموزان انازه میدهد دیدگاههای میتلفی را ببینند ،در گروهها کار

کنند و رشتهها را در یکدیگر تلفیو کنند .بسیاری از بحثهای محققان میانرشتهای مبنتی بتر ایتن
است که تکنیک میانرشتهای «تتدریس گروهتی »5بهتترین روش بترای پیشترفت دانشآمتوزان در
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

کالس است .اغل در تعریف میانرشتهای ،تدریس گروهی را بهعنوان تکنیکی در نظتر میگیرنتد
که در آن معلمان از رشتههای میتلف با یکتدیگر همکتاری میکننتد تتا یتک برنامته آموزشتی را
طراحی کنند و تیمهای کالس را برای دورههای زمانی آموزش دهند که ممکن است به بیش از یک
سال برسد (نونز.)29 ،8080 ،1
در آغاز بحث ،باید به این پرستش بپتردازیم کته منظتور از تتدریس گروهتی چیستت .مفهتوم
«تدریس گروهی» به دو یا چند معلم اشاره دارد که در سطح خاصی از همکتاری در برنامتهریزی،
ارائه و ارزیابی یک دوره با همکاری میکننتد (کتارپنتر 2و همکتاران  8002 ،؛ کترو و استمیت،3
 8001؛ موراتا )8008 ،4و بهطور کلی شتامل بته اشتتراکگذاری تی تص معلتم در تتدریس و
گفتگوی انعکاسی بین آنهاست .دانشآموزان و معلمان میتوانند در تتدریس گروهتی از مزایتای
متعددی شامل باالرفتن سطح آموزش حرفهای و حمایت عاطفی بهرهمند شوند .بنابراین هم تبتادل
ت ربیات و هم تعامل انتماعی به دانشآموزان و معلمان کمک میکند تتا در روشهتای ختود بته
صورت انتقادی ت دیدنظر کنند .تدریس گروهی ت تارب یتادگیری متنتوع و ارزشتمندی را بترای
معلمان مبتدی فراهم و به رشد حرفهای آنها کمک میکند .کار کتردن در یتک گتروه بته معلمتان
کمک میکند تا مهارت و تی ص خود را در موضوعات میتلف به اشتراک بگذارند و آنهتا را از
نایگاه «متی ص» به نایگاه «خبره یا متی ص یادگیرنتده »5تبتدیل میکنتد .بتا همکتاری در
اکتشاف اشتراکی داشتته باشتند .کتار کتردن در
کالس ،معلمان و دانشآموزان میتوانند یک فرایند
ِ
یک تیم به فراگیران امکان میدهد تا به یک موضوع از دیدگاههای متفاوت با رویکردهای آموزشتی

میتلف نگاه کنند و این میتواند ت ربهای بسیار باارزش باشد .امتا تتدریس گروهتی معتایبی نیتز
دارد .ح م کاری معلم افزایش مییابد و تدریس و یادگیری فراینتدی زمتانبر میشتود .بتهعالوه،
نرسیدن به موفقیت در بین اعضای تیم میتواند من ر به یک ت رب ٔه منفتی بترای همته افتراد درگیتر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

این اصطالح به معنی داشتن سه ویژگی است .8 :دارای راهبرد؛  .8خودتنظیمکننده؛  .9بازتابدهنده .ما برای آن عنتوان خبتره یتا
متی ص یادگیرنده را برگزیدهایم .یک ٔ
خبره یادگیرنده میداند چطور یاد بگیرد و چطتور بهصتورت پیوستته بتهدنبال رستیدن بته
برگرفته در تاریخ .)8083/1/1
اهداف خود باشد (منبا:
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شود .با ونود این معای  ،بهدلیل کار مشترک ،معلمان به چیزی بیش از زمانی که تنها کار میکنند
دست مییابند .معلمان با همکاری و دریافت حمایت همساالن خود میتوانند به سطوح بتاالتری
از عملکرد برسند .بنابراین ،تدریس گروهی یعنی همکاری معلمان و دانشآموزان بتا یکتدیگر کته
استراتژی ارزشمندی در هنگام کار میدانی است (سیبالسکی و ماچینرزانف.)43 ،8083 ،1
به این ترتی از گردهمآمدن معلمانی که هر کدام در یک رشت ٔه خاص خبتره هستتند ،گروهتی
تدریس گروهی الزم است بهصورت طوالنی مدت فراینتد
تشکیل خواهد شد که برای موفقیت در
ِ
را ادامه دهند .تحقیقات نشان میدهد آن دسته از گروههای میانرشتهای در تدریس موفتو بودهانتد
که دارای روابط بلندمدت (موراتا8008 ،؛ نونز8080 ،؛ سیبالستکی و متاچینرزانف )8083 ،و
محیط یادگیری دموکراتیک بودهاند .این گروهها نه تنها تأثیر مثبتی بر یادگیری دانشآمتوزان داشتته،
بلکه فردگرایی را نیز مهار کردهاند .دانشآموزان تحمل همساالن خود و نیز مهارتهتای رهبتری و
همکاری را فراگرفتهاند .در نهایت بیشتر دانشآموزان گروههای تدریس میانرشتهای را ت ربت ٔه کتار
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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گروهی سودمندی دانسته و از اینکه به نظرات آنها احترام گذاشتته شتده ،بستیار راضتی بودهانتد
(نونز.)29 ،8080 ،
تدریس گروهی شکلهای میتلفی دارد .ساندهولدز ،)8000( 2از سه نتوع تتدریس گروهتی
نام میبرد .8 :دو یتا چنتد معلتم مستئولیتهای ختود را بته اشتتراک میگذارنتد؛  .8برنامتهریزی
گروهی ،اما آموزش انفرادی؛  .9برنامهریزی تلفیقی ،آموزش و ارزیابی ت ارب یتادگیری .بتاکلی

3

( ،) 8000تعریف زیر را از تدریس گروهی ارائه میدهد که بتهنوعی نتایگزینی مفتاهیم مربتی و
مربیگری بهنای مفاهیم معلم و تدریس است:
« تدریس گروهی شامل گروهی از مربیان استت کته به صتورت هدفمنتد و متنظم بتا هتم
همکاری می کنند تا به گروهی از دانش آمتوزان در یتادگیری کمتک کننتد» .بته طور کلتی بته
گروهی میان رشته ای در رویکردهای آموزشی به ندرت تونه می شود؛ زیترا ت ربته ای
تدریس
ِ

غیرمعمول برای معلمان به حستاب می آیتد .اگرچته تتدریس گروهتی میان رشتته ای می توانتد

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مشکل ساز و پرهزینه باشد؛ اما همچنان نذابیت دارد .بارت ) 8330( 1یکی از هزاران معلمی
است که ادعا می کند برای تغییر واقعی د ر مدارس ،معلمان باید شروع کننده باشند؛ به صورت
نمعی فعالیت کنند و به یکدیگر مشاوره بدهند .تدریس گروهی میان رشته ای معلمتان را بته
آموزش پیش از دانشگاه ،با انعطاف پتذیری
این هدف می رساند .همچنین عبور از رشته ها در
ِ
کافی برای تقویت آموزش دموکراتیک ،به عنوان راهی برای کاهش انزوای معلمان است؛ زیترا

آن ها با حمایت ا ز یکدیگر و کس بینش می توانند به احیای تدریس خود کمک کننتد و ایتن
ٔ
برنامه درسی است (استوارت و پری.)8001 ،2
به معنای تغییر تأثیر
تدریس گروهی میانرشتهای تفاوت زیادی با روشهای دیگر تدریس گروهی دارد؛ چراکته در
این روش هر معلم با تی ص خود و نقا قوتی کته در رشتت ٔه ختود دارد ،بته تتدریس میپتردازد.
سازمان (برنامه آموزشی) ،مشارکت معلمان ،حمایت معلمان از یکدیگر و از دانشآموزان و نقتا
قوت اعضای تیم اصول کار گروهی هستند که در تدریس گروهی میانرشتهای بیشتر باید بته آنهتا
تونه شود .بنابراین ،تدریس گروهی میانرشتهای گروههای میتلف دانشآموزی را در یک محتیط
آموزشی میانرشتهای رشد میدهد ،درک آنها را از دیدگاههای میتلف افتزایش میدهتد و کمتک
میکند تا دانشآموزان یک مشکل انتماعی واقعی را حل کنند.
تدریس گروهی میانرشتهای تفاوت زیادی با روشهای دیگر تدریس گروهی دارد؛ چراکته در
این روش هر معلم با تی ص خود و نقا قوتی کته در رشتت ٔه ختود دارد ،بته تتدریس میپتردازد.
اصول کار گروهی ،مفهوم اصلی تدریس گروهی مؤثر است و این اصول زمتانی اهمیتت بیشتتری
دارند که تدریس گروهی به صورت میانرشتهای ان ام شود.

ٔ
 .6-3برنامه آموزشی تلفیقی میانرشتهای

ادغام یا یکپارچهسازی مهمترین ویژگی تحقیقات میان و فرارشتهای است و بتهعنوان فراینتد تولیتد
دانش مشترک و یادگیری متقابل دیده میشود .یکپارچهسازی بهعنوان فرایند یادگیری و تولید دانش
دارای ابعاد شناختی و انتماعی است .در این فرایند ،رشتههای میتلف و فرهنگهتای مربتو بته
آنها ،سؤاالت ،روشها و ابزارهای محققان ارائه میشوند .بنابراین ،این فراینتد بتهعنوان مبادلتهای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

13
ضرورت و امکانپذیری
میانرشتگی در ...

یکطرفه تلقی نمیشود؛ بلکه بتهعنوان فراینتد یتادگیری متقابتل و در نتی ته بتهعنوان یتک فراینتد
انتماعی بهحساب میآید .بهوسیله تعامل گروهی دانش فردی تغییر میکند و این یتادگیری فتردی
بهنوبه خود بر دانش مشترک کل گروه تأثیر میگذارد (کروگر و سافر.)9-8 ،8089 ،1
ٔ
برنامه درسی یکی از ابزارهای تحقو اهداف آموزشی است (رنبی و علیمتردادی،8939 ،
برنامه درسی تلفیقتی بته برنامته هایی اشتاره دارد کته هتدف از آنهتا ٔ
ٔ
ارائته
 .)800بهطور کلی،

موضوعاتی است که بیشتر متناس با ت ربههای دانش آموزان است و کم تر به مرزهای رشتتهای
ارتبا دارد .وراگا ) 8003( 2سه اصل اساسی برای تلفیو برنامه درسی را مشیص کرده استت:
 .8ای اد ارتباطات در رشته های میتلف که تأثیر فزاینتده همته ت ربته های آموزشتی را تقویتت
میکند؛  .8اینکه مدارس باید به آموزگاران کمک کنند تا رابطه بی ن ت ربه و ایده را درک کنند؛ و
 .9مدارس باید برای دانش آموزان بستری برای تقویت توانایی حل مشکالت انتماعی و مسائل
را فراهم کنند.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

36

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

ٔ
برنامه درسی تلفیقی این مسئله مهم قرار دارد که اگت ر مدرسته در حتال
بنابراین ،در مرکز
ٔ
پیچیده نهانی شده ت میم بگیرند ،باید
آماده سازی شهروندانی است که بتوانند در یک دنیای

دانش آموزان را برای ادغام و کاربرد دانتش در دنیتای واقعتی آمتاده ستازد (الم 3و همکتاران،
.)81-89 ،8089
برنام ٔه آموزشی تلفیقی فرصتهایی را برای دانشآموزان فراهم میکنتد تتا بتین دانتش ارتبتا
ای اد کننتد و بتا ترکیت دانتش و مهتارت از رشتتههای میتلتف بته مشتکالت پاستخ دهنتد .در
اینصورت یادگیری تلفیقی در سطحی باالتر تسهیل میشود (ماودزلی و ویلیتز.)410 ،8083 ،4
در واقا برنام ٔه درسی تلفیقی یک استراتژی برای افزایش ت ربیات تح یلی ،سادهستازی یتادگیری
در سطح باالتر و راهی برای پلزدن رشتههای میتلف به یکدیگر استت .ایتن رویکترد معاصتر در
برنامهریزی درسی ،برای ای اد محیطی است کته دانشآمتوزان را در یتادگیری فعتال ،کتارگروهی،
تفکتتر انتقتتادی و حتتل مستتئله تشتتویو میکنتتد و از ایتتن نهتتت نستتبت بتته ادارٔه کتتالس بتته روش
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

سینرانیهای سنتی برتری دارد .در تدوین برنام ٔه درسی تلفیقتی ،رشتتههای م تزا ،بتا هتم ادغتام
میشوند تا رویکرد آموزشی منس می را شکل دهند ُ(ونگ و گوین183 ،8083 ،1ت.)181
برنام ٔه درسی تلفیقی به دانشآموزان کمک میکند تا به سطح باالتری در تفکر برسند و در واقا

از رویکردهای میانرشتهای بهره ببرند .تدریس معلم در استراتژیهای یادگیری میانرشتهای من تر
به افزایش درک معلم از دانش و مهارت الزم برای بهکارگیری این رویکرد در کالسها میشتود .در
رویکردهای تلفیقی در برنامهریزی درسی ،پرسشگری دانشآموزان تشتویو و تفکتر میانرشتتهای
تقویت میشود (ونتاسل باسکا 2و وود.)8080 ،3
برای نمونهای از برنام ٔه درسی تلفیقی میتوان به برنام ٔه درسی تلفیقتی یتا یکپارچت ٔه ریاضتیات
اشاره کرد که ریاضیات یکپارچه نیز نامیده میشود و به این معنی است که موضوعات ریاضتی بته
دانشآموزان معرفی میشوند و در موقعیتی تدریس میشود کته بترای حتل مشتکالت متورد نظتر
مناس است (آستین .)41 ،8332 ،4نتی ٔه چنین برنامهای این بوده که دانشآموزان نقتش فعتالی
در یادگیری ریاضی داشته ،اعتماد بتهنفس آنهتا در موانهته بتا ریاضتی بیشتتر شتده ،بته ستمت
توانمندی در ریاضیات حرکت کرده و در حل مشکالت ندید توانمند شدهاند.
در نهایت با کنار یکدیگر قرار دادن مفاهیمی که هر یک به نوعی بته ضترورت و امکانپتذیری
میانرشتگی در آموزشهای پیشادانشگاهی مربو میشد ،مدل زیر برای زیست بوم میانرشتگی
در آموزشهای پیشادانشگاهی پیشنهاد میشود .این مدل بهنوعی حاصل از کوالژ یا تکه چستبانی
مفاهیمی است که در این مقاله تشریح شدند .زیستبوم در یک بیان ساده متدلی از همته انتزا و
شرایط الزم برای رشد یک مفهوم استت و در این ازیستت بتوم میانرشتتگی نشتان دهنتد ٔه عمتده
عناصر و شرایط الزم برای رشد میانرشتگی در مدرسه است.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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زیستبوممیانرشتگیمدارس
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شکل  .2زیستبوم میانرشتگی در مدارس (منبع :نگارندگان)

 .4نتیجهگیری

بسیاری از محققان معتقدند که میانرشتگی پاسخهای بهتری برای پرسشهای نوظهور ارائته متی-
دهد و الزم ٔه زندگی در دنیای پیچیده کنونی است .از سوی دیگتر تأکیتد عمتد ٔه مطالعتات چته در
حوزٔه مفهومپردازی و چه در حوزٔه عملیاتیسازی میانرشتگی بر دانشگاه بوده است .اما نمیتتوان
منکر این مسئله شد که در دنیایی که در آن شغلها و حرفتهها ،صتنایا ،شترکتها و تح تیالت و
پژوهشها ،رویکردهای میانرشتهای دارند ،اساسا واژ ٔه «رشته» بار معنایی خاص دانشگاهی ختود
را از دست داده و مفهومی فراختر و عمیوتر پیدا میکند .با تونه به آنچه در این مقاله مطرح شتد،
میان رشتگی اگر بیواهد کارکرد دانشگاهی خود را داشته باشد النرم باید در دورٔه پیشادانشتگاهی
رشد و توسعه پیدا کرده و انسانی میانرشتهای را پرورش دهد .این نوع از سرمایههتای انستانی چته
برای ورود به محیط کار و احراز شغل و چه برای ادامه تح یل در دانشگاه ،م هز به مهتارتهتای
میانرشتهای از نمله مهارتهای بنیادینی مانند حل مسئله ،تفکر انتقادی و کار گروهتی خواهنتد
بود .اما برای پرورش انسان میانرشتهای در ساحت مدرسه باید سه ضلا آموزش یعنی دانشآموز،

محتوا و معلم ،ماهیتی میانرشتهای داشته باشند .فارغ از بار معنایی میانرشتگی کته در ایننتا بته
معنای عبور از مرز تکبعتدی و رستیدن بته دیتدگاههتای چندبعتدی استت ،در تتدریس گروهتی
میانرشتهای ،معلمها از برنامه درسی تلفیقی استفاده میکنند تا در فرایند یادگیری مبتنی بتر پدیتده
انسانی میانرشتهای پرورش دهند .این فهم از میانرشتگی ابزارهای اندیشیدن بته آینتده و یکتی از
راههای موانهه با آیند ٔه سرشار از عدم قطعیت است.
استدالل این مقاله این است که برنامههای درسی در مدارس در هم ٔه سطوح و با هم ٔه عنتاوین،

باید در مسیر آموزش مهارت همکاری و در تالش برای پرورش نسل نوان با آموزشهتای پایتهای
غنی و متنوع در حوزههای انسانی و انتماعی باشند .نهان آینده به دانشآمتوزانی بتا مهتارتهتا و
آموزشهای میانرشتهای نیاز دارد .تحقیقتات نشتان میدهتد کته دانشآمتوزان در تتیم بهتتر کتار
میکنند و هنگامی که مطال کالس را مرتبط با ت ربیات انتماعیشان میبینند ،توانایی بیشتتری
برای استفاده از دانش در ختود میبیننتد .ایتن نتوع ت ربیتات یتادگیری ،مهارتهتای بینفتردی را
پرورش میدهند ،درگیری کتالس و کن کتاوی معقتول را میافزاینتد و عملکترد کلتی آموزشتی و
مهارتهای حل مساله را بهبود میبیشند .به همین نسبت ،دانشآموزان درک بیشتری از آمتوزش،
محتوا و ساختار برنام ٔه درسی خواهند یافت.
میانرشتگی می تواند نقش اساسی در آموزش و پرورش بتازی کنتد و بته دانشآمتوزان کمتک
میکند که مدرسه ،درس و زندگی را با یکدیگر ادغام کنند .بهعالوه ،به دانشآموزان کمک میکنتد
تا سبک تفکر و یادگیری خود را درک کنند تا بتوانند بهطور مؤثر فکر کنند و یاد بگیرنتد .بته کمتک
این رویکرد مؤثر یادگیری ،دانشآموزان بر روی موضوع بهراحتی تمرکز میکنند و درک میکنند که
چترا ایتتن موضتتوع را یتتاد متتیگیرنتتد ،ارتبتتا رشتتتهها را درک میکننتتد و آنچتته را آموختهانتتد بتتا
موقعیتهای میتلف تطبیو می دهند یا از یک وضعیت به یتک وضتعیت دیگتر منتقتل میکننتد.
همچنین ،دانشآموزان میتوانند رابطه بین محتوا و فرایند را درک کنند و دانشی یکپارچه و کتلگترا
بهدست آورند .ای اد ظرفیت میانرشتهای از عمل واقعی مشتتو شتده استت و میتان و فرارشتتگی
پیکرٔه روبهرشد دانش در آیندهاند.
هنوز در محیطهتای آموزشتی کشتور بته آمتوزش میانرشتتهای تونته نشتده استت .از نظتر
نویسندگان این مقاله ،پرورش استعدادهای میانرشتهای در مدارس و پتیش از ورود بته دانشتگاه و
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فضای شغلی ضروری است و زیستبوم پیشنهادی در ایتن مقالته الزامتات پترورش دانشآمتوزان
میانرشته ای را مشیص کرده است .مطالعات دیگری نیاز است تا مفهوم میانرشتگی در متدارس
به پیتگی برسد و مهمتر از آن شیو ٔه پیادهسازی آن از نظر علمی و عملی بررسی شود .از این منظر
به محققان بعدی پیشنهاد میگردد بر روی ابعاد میتلف میانرشتگی در مدرسه ماننتد برنامتههای
درسی تلفیقی ،تدریس گروهی و یادگیری پدیده محور به پژوهش بپردازند.
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