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چكيده 
 در دنياى پيچيدة امروز، بشر براى حل مشكالت پيش رو، نيازمند ديدگاه هاى جامع 
است. در اين ميان، فقط مطالعات بين رشته اى است كه موجب مى شود محيط پيرامون 
افراد، به خصوص محيط دانشگاهى و مطالعات متخصصان انسجامى خاص پيدا كند 
و باعث پويايى نظام آموزشى و در نتيجه، رشد و اصالح فرهنگ شود. عالوه برآن، 
ــا، مرزبندى رايج علوم را  ــل در محتوا، روش هاى پژوهش، اصول و نظريه ه تداخ
ــت. واقعيت اين است كه پيشرفت در هر رشته، عالوه بر تحقيقات  از ميان برده اس
دانشمندان خود، به ميزان بسيارى به ديدگاه ديگر دانشمندان، به خصوص رشته هاى 
ــت. انديشمندان ميان رشته  اى، واقعيت ها و نيازهاى دنياى  نزديك به هم، نيازمند اس
جديد را در فراسوى رشته هايى نكوهش مى كنند كه ساختارى يك سويه ، جزئى نگر، 
محدود و تخصصى دارند و آشنايى با رويكردهاى ميان رشته اى و آگاهى از چرايى 
اين مقوله را براى برنامه ريزان درسى ضرورى مى دانند و تخصص هاى ميان رشته اى را 
براى دانشكده ها و مؤسساتى كه در پى دستيابى به مرزهاى جديد و خلق بايسته هاى 

خاص در عرصة علوم، به ويژه علوم انسانى هستند، ضرورى مى دانند. 
ــت: در بخش اول، مقدمه، اهميت و ضرورت و  ــده اس ــه بخش تنظيم ش  اين مقاله در س
تاريخچه اى از رويكرد ميان رشته اى بيان شده است. در بخش دوم، ميان رشته اى و انواع آن 
بحث شده است. در بخش سوم، اشاره اى به سياست هاى آموزشى، متخصصان و كاربران 
اين رويكرد شده است و در ادامه، چالش هاى مربوط به آن واكاوى مى شود. در پايان بحث، 
ــنهادهايى ارائه شده است كه به طور خالصه عبارت است از: 1. كاربرد  نتيجه گيرى و پيش
همزمان رويكرد رشته اى و ميان رشته اى در حوزة تحقيقات، يا به عبارت ديگر، قرارگرفتن 
ــازماندهى مهارت هاى متنوع بدون غفلت از ديگرى؛ 2. توجيه  ــاختار منطقى در كنار س س
فلسفة وجودى ميان رشته اى در ميان مسئوالن و مجريان و درونى كردن ارزش هاى اين مقوله 
براى افراد؛ 3. سرمايه گذارى در اين حوزه به سبب نياز به آموزش مناسب رشته ها، اجراى 

تحقيقات جامع و كاربردى، تسهيل روند رشد هر رشته با كمك رشته هاى ديگر. 
واژه هاي كليدي:  آموزش عالى، چالش ها، عناصر، ميان رشته. 

1. idin-jj@yahoo.com
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1. مقدمه
در دهه هاى اخير، قلمرو آموزش و پژوهش در مطالعات بين رشته اى گسترشى چشم گير داشته 
ــگاه هاى دنيا، اولويت تحقيقات بر پاية پژوهش هاى  ــت؛ به گونه اى كه امروزه در تمام دانش اس
بين رشته اى است. سرعت پيشرفت علم در قرن بيستم و به  تبع آن، ظهور گرايش هاى تخصصى، 
ــگران با زمينه هاى تخصصى متنوع و فراوان، فقدان ديدگاه مشترك بين  ــدن پژوهش مواجه ش
پژوهشگران، به علت تخصص گرايى ، اين مسئله را مشخص كرد كه هرچند نگاه تخصصى به 
زمينه هاى مطالعاتى، موجبات پيشرفت سريع در حوزه هاى مختلف را فراهم آورده است، ولى 
ــده  نبود ارتباط منطقى بين اين زمينه ها، در بعضى از حوزه هاى علم، به يك معضل تبديل ش
ــت به گريبان شده اند كه ذهن محققان را به  ــت و تحقيقات علمى با چالش هاى زيادى دس اس

خود مشغول كرده است. 
البته، اين چالش هاى تحقيقاتى در حوزة علوم انسانى بيشتر به چشم مى خورد و ضرورت 
بازنگرى در بين رشته اى را مضاعف مى كند، چراكه وابستگى علوم در ميان علوم انسانى بـيشتر 
ــت (چتى پارم1، 2007: 1). عالوه براين، اهميت و لزوم تشكيل و  از ديگر حوزه هاى دانش اس
تكوين ميان رشته  اى ها در بيشتر زمينه هاى علوم انسانى بيش از پيش نمايان  شده و ورود آن به 
حوزه هاى علمى امرى اجتناب ناپذير شده است. الزاماتى مانند وام گيرى رشته اى از رشتة ديگر 
ــگاهى، تجزيه و تحليل داده ها براى نتيجه گيرى در علوم  يا لزوم فعاليت هاى تجربى و آزمايش
ــانى، از جمله مواردى است كه لزوم اجتماع و وام گيرى علوم را در تمامى زمينه ها نمايان  انس
ــكو، 1986). در اين راستا، گروستى2 (2005: 12) پا را فراتر مى گذارد و بر اين  مى كند (يونس
ــته هاى جديد، حاصل فعاليت هاى ميان رشته اى بوده است كه در  ــت كه تكوين رش عقيده اس
راستاى پاسخ گويى به نيازهاى جامعه و افراد شكل گرفته اند، چراكه هم اكنون، نقش دانش در 
آموزش تغيير كرده است و اهميتى كه به شخص انسان داده مى شود تا در مسيرى قرار گيرد، 

بيشتر از اهميتى است كه به خود مسير داده مى شود. 
 با مقايسة موضوعات «علوم انسانى و اجتماعى» و «علوم طبيعى و فيزيك» مالحظه مى شود 
كه محقق علوم طبيعى و فيزيك با مباحث كنترل پذير ترى سروكار دارد. درحالى كه تحليل گران 
ــئلة جدى، يعنى 1. پويايى و تغيير و تحّول مستمر اجزاى پديده هاى  ــانى با سه مس علوم انس

1. Chettiparamb
2. Grossetti
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اجتماعى؛ 2. تنوع و گوناگونى ابعاد؛ 3. اختيار در ميان انسان ها، مواجه هستند. پس آينده نگرى 
ــانى به مراتب سخت تر از ديگر علوم است. عالوه براين،  و پيش بينى در ميان مباحث علوم انس
ــتن اطالعاتى از علوم متعدد مانند روان شناسى، فلسفه، جامعه شناسى و... در علوم انسانى  داش
ضرورى است و در اين صورت  است كه مى توان به برداشتى كّلى در علوم انسانى رسيد و اين 
كلى نگرى است كه مى تواند راهگشاى حل مشكالت و تحقيقات علوم انسانى باشد (داورپناه، 
1380). بديهى است كه امروزه، تداخل محتوا، روش هاى پژوهش، اصول و نظريه ها نيز لزوم 
ــته هاى مختلف علمى نمايان مى كند كه نيازمند تحقيقات  ــته اى را در رش نوعى رابطة ميان رش
ــتا، بلنتاين1 و همكارانش (1999: 6) اظهار مى دارند كه  ــته هاى مشابه هستند. در اين راس رش
اگرچه متخصصان و استادان دانشگاه معموالً در رشته هاى خود بسيار قوى هستند، اما بسيارى 
از آن ها دانش محدودى از نظريه هاى يادگيرى و روش هاى آموزش دارند و لذا بدون كاربست 

نتايج علمى ديگر رشته ها، ميزان توفيق آن ها در حرفة خود تقليل مى يابد. 
ــاظ جغرافيايى هم محدود به مرز يا حيطة  ــن، علم نه از لحاظ موضوع، بلكه از لح بنابراي
خاصى نيست و با اينكه ممكن است هر علمى را به شاخه اى ملحق نمود، ولى طبقه بندى در 

اين زمينه قاطع نيست. 
ــش، رهايى از جدول  ــد دان ــته اى را مواردى مانند رش جى كوبز2 اهميت مباحث ميان رش
زمانى تّكه تّكه شده در برنامه هاى درسى، ارتباط با دنياى واقعى، و تطابق با كيفيت يادگيرى در 
محيط هاى طبيعى مى داند. در كنار ايشان، اسميت نيز از شرايط يادگيرى مؤثر سخن مى گويد 
ــرايط فقط در برنامه هاى درسى تلفيقى متبلور مى شود. برنامة درسى  ــت كه اين ش و معتقد اس
ــئله محوربودن، موجب پرورش مهارت هاى سطح باالتر  ــته از ميان رشته اى به سبب مس برخاس
تفكر مى شود. عالوه برآن، پژوهش هاى عصب شناختى مؤيد اين مطلب است كه مغز انسان در 
دريافت معنا و مفهوم به كاوش براى كشف نقشه ها و پيوندهاى متقابل ميان عناصر و مؤلفه هاى 
ــت  ــرى مى پردازد، لذا طراحى آموزش بر مبناى پيوندها و ارتباط ها، منطقى و موجه اس يادگي

(مهرمحمدى، 1381: 78). 
ــتا، تومبز3 (1989: 13) ضرورت پرداختن به مطالعات ميان رشته اى را اين گونه  در اين راس

خالصه مى كند:
1. Ballantyne
2. Jacobs
3. Toombs
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• تغيير در محتواى درس ها و گاهى پيدايش برنامه هاى كامًال جديد و متناسب با نيازها 

و مشاغل نوظهور؛
• درهم تنيده شدن بيش از پيش تجارب كارى با يادگيرى آموزش عالى؛

• تغيير در شيوه هاى يادگيرى.

ــت كه ديگر نبايد در كار علم به عقالنيت آنى متكى  الكاتوش (1970: 130) نيز معتقد اس
بود؛ يعنى نبايد تصور كنيم كه كار علم با نظريه در برابر واقعيت ها يا آزمون تك تك فرضيه ها 
پيش مى رود. در واقع، پيشرفت علم در گرو اين است كه ببينيم در هر برنامة پژوهشى بلندمدت 
ــى نه يك تك نظريه بلكه رشته اى از نظريه هاست كه از حيث  چه بايد كرد. برنامه هاى پژوهش
قدرت تبيين و پيش بينى توانمندتر از نظريه هاى قبلى جلوه گر مى شود. در واقع، سؤالى كه شايد 
ــت كه باالخره، كدام يك از اين دو نگاه، رشته و ميان رشته اى، در اولويت  ــود اين اس مطرح ش
است تا گره از مشكالت جوامع باز شود؟ كدام يك در مقام اجرا، دست يافتنى است؟ در كل، 
ايجاد شرايط مناسب يادگيرى در دانشگاه، جامعيت انديشه، وام گيرى از ديگر رشته ها، انعطاف 
ــته ها و چندين نكتة ديگر در عرصة آموزش عالى، ضرورت ورود  فكرى، كاربردى كردن رش
ميان رشته  اى ها را در عرصة علم به خوبى نمايان مى كند. امروزه، لزوم آشنايى مربيان با شيوه هاى 
يادگيرى، اجتناب ناپذير بودن وام گيرى رشته ها، به خصوص در فعاليت هاى تحقيقاتى، از جمله 
ــت كه پژوهشگران را به فعاليت در ميان رشته اى واداشته است كه در اين مسير، به  مواردى اس

شناخت عناصر، چالش ها و چشم اندازها بايد توجه شود كه مسئلة اصلى اين مقاله است. 

2. تاريخچه
اولين بار در سال 1895، در نشست انجمن ملى هربارت با موضوع «ايجاد تمركز در سازماندهى 
برنامة درسى» به برنامة درسى ميان رشته اى توجه  شد. بعد از آن، در اوايل قرن بيست و در دهة 
ــه و عمل طراحى برنامه هاى درسى تلفيقى به حلقة صاحب  نظران و  ــى شاهد رسوخ انديش س
برنامه ريزان هستيم كه به دورة متوسطه مربوط بود (مهرمحمدى، 1381: 78). به دنبال آن، كم كم 
ــيده  شد كه تكوين و ورود آن در آموزش عالى از دهة  ــته اى به آموزش عالى كش بحث ميان رش
30 به بعد شدت  گرفت. اين مبحث، در اين زمان، به وسيلة تال ش ها و عوامل متعددى تكوين 
يافت. يكى از اين عوامل وحدت علوم و كاربست واحد آن ها براى فعاليت هاى جنگى در دهة 
ــيوة تلفيق  ــورهاى غربى بود (كالين، 2000). در دهة 1950، مخالفان ش 1930 تا 1940 در كش
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برنامة درسى اين برنامه را براى يادگيرى دانش آموزان تهديد قلمداد كردند. درنتيجه، مجدداً بر 
رشته هاى علمى مجزا از هم تأكيد شد1 و اين روند تا  سال ها ادامه داشت، ولى در كنار آن، شيوة 
تلفيقى در آموزش و پرورش اروپا نفوذ پيدا كرد و در برخى كشورها، مانند نروژ، قانونمند شد. 
ــيوة مزبور را نهادينه كرد و پس از آن، متخصصان  ــد رويكرد تلفيقى، ش اين مرحله از روند رش
صاحب نظر ظهور كردند و مبانى و روش هاى تلفيق را توسعه دادند (ملكى، 1382). در كنار آن 
و اندكى بعد، يعنى در دهة 60، دانشگاه هاى امريكا با چالش هايى مواجه شدند كه علت آن لزوم 
ــت.  كلى نگرى در علوم بود. كلى نگرى در علوم محصول نياز حوزه هاى دانش به همديگر اس
آن ها درصدد برآمدند تا رشته ها را در زندگى دانشجويان كاربردى كنند. بعد از آن بود كه مفهوم 
ميان رشته اى به صورت كامل در آموزش وارد شد و به نوعى، يك نوآورى و تحول در اين عرصه 
بود (وين گارت و استر، 2000: 12). در ادامه، در سال 1972، نيز يك سرى همايش هاى دوره اى 
ــال ها منتشر مى شد (پارم،  ــد و اولين مقاالت به صورت ابتدايى در اين س در اين زمينه برگزار ش
ــته  اى ها در دانشگاه ها شكل گرفت، هرچند اين  2007: 12). در آن موقع بود كه بعضى ميان رش

رشته ها هنوز به خوبى نمى توانستند در ساختار برنامة دانشگاه ها جا بيفتند (بچتل، 1986: 17). 
كالين (2000) بر اين عقيده است كه قرن بيستم را به نوعى مى توان قرن تكوين ميان رشته اى ها 
دانست، چون در اين قرن رفته رفته، بر تعداد ميان رشته اى ها افزوده شد. او بر اين عقيده است 
ــاخت مند منطقى، به حالت پويا، مانند  ــرى از حالت س ــده، معرفت و دانش بش كه در اين س
ــده است. اين حركت به بازانديشى در بعضى از دانش هاى  ــبكه اى در حال تعامل، تبديل ش ش
ساختگى چند وقت اخير كمك كرد (تورنر و رومن، 2006: 184). به  رغم اينكه در اين زمان، 
در امريكاى شمالى، به ميان رشته اى توجهى خاص مى شد، ولى اين توجه بيشتر بر مشكالت و 
چالش هاى آن ها متمركز بود. پين (1999) اشاره مى كند كه از سال 1986 تا 1996 دانشگاه هاى 
ــتند، اما رشته هاى ديگر 76 درصد  ــته اى ها داش ــدى 36 درصدى در بهبود ميان رش امريكا رش
توسعه داشتند. ولى واقعيت اين است كه سرعت تكوين ميان رشته اى به رويكردهاى تخصصى 
نرسيده است، ولى اين حركت آغاز شده و مانند يك ضرورت در دانشگاه هاى جهان پيگيرى 

مى شود. 

ــته هاى تخصصى در دهة شصت بود. انجمن روان شناسان امريكا در سال 1963، پنج بخش  ــترش رش 1. مهم ترين آن گس
داشت كه در سال 1976 تعداد بخش هاى تخصصى به سه برابر افزايش يافت، تاجايى كه در سال 1988، تعداد رشته ها در 

حوزه هاى تخصصى به 26 رسيده بود (خلخالى، 1373). 
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3. رويكرد ميان رشته اى
ــت و  ــن رويكرد، به معناى گروه بندى موضوعات نزديك به يكديگر يا تلفيق كامل آن هاس اي
متضمن ناديده گرفتن نظام هاى رشته اى نيست. ميان رشته اى در واقع، شامل سازماندهى آموزش 
است كه فرصت هايى را براى فراگيران فراهم مى سازد تا با اصول كلى علوم، قلمرو و تنوعات 
ــتم ها، نظرية مجموعه ها، اصول زبان شناسى، منطق و  ــنا شوند. مثًال، نظرية كلى سيس آن ها آش
معرفت شناسى، همگى زمينه هاى ميان رشته اى هستند كه مى توانند مفاهيم و اصولى بيافرينند كه 
در مجموعه هاى گوناگون قلمروهاى علمى به كار گرفته شود. متأسفانه اصطالح ميان رشته اى 
اغلب به عنوان مقابل درون رشته اى به كار مى رود، ولى شايسته است كه از آن به عنوان رويكرد 
ــته اى، كنارزدن رشته هاى خاص  ــته اى» ياد كنيم. روى آوردن به ميان رش «غيرمقيد به نظام رش
ــخن به ميان مى آيد، منظور آن نيست كه در رشته ها  ــت، در واقع، وقتى از اين  رويكرد س نيس

ترديد كنيم. لزوماً تكوين ميان رشته اى ها به معنى كنارگذاشتن رشته ها نيست. 
ــت،  طورى كه امكان تحليل  ــته اى كمك به انتقال مفاهيم اس امتياز اصلى رويكرد ميان رش
ــيع به يادگيرنده مى دهد و از  ــده را فراهم  كند. در واقع، اين رويكرد ديد وس ــائل مطرح ش مس
 نگريستن در حوزه هاى محدود جلوگيرى مى كند و از گرايش به جزم انديشى مى كاهد. با اين 
اوصاف، در فرايند تجديد نظر در نظام آموزش عالى، مسئلة ارتباط ميان رشته اى به عنوان يكى 

از مسائل محورى  در آموزش و پروش مطرح است (گويست، 1999 : 11).
1.3. انواع ميان رشته اى ها

ــرعت توليد علم را به نحوى چشمگير  ــته ها، س ــته اى با نگاه تلفيق و تركيب رش علوم بين رش
ــرى و نوع تلفيق آن ها  ــت. ولى چگونگى تركيب اين علوم، نحوة وام گي ــيده اس فزونى بخش
به نوعى نام گذارى در ميان رشته اى ها منجر شده است كه با توجه به اين قضيه، صاحب نظران، 

طبقه بندى هايى را مطرح كرده اند كه به شرح زير است:
1.1.3. طبقه بندى چتى پارم (2007 : 19)

 اين طبقه بندى چهار نوع است: 
ــته اى1: هم جوارى رشته هاى گوناگون؛ در اين مورد رابطة آشكار بين رشته ها ديده  چندرش
ــيقى، رياضى و تاريخ در يك برنامة درسى. در اين نوع، همزمان از  ــود. مثًال تلفيق موس نمى ش
ــته اى (يا اصول سازمان دهندة رشته هاى مختلف)، يك پديده، موضوع يا  طريق چند نظام رش
1. Multidisciplinary
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ــئله بررسى مى شود. اين رويكرد براى آموزش موضوعاتى كه در ابعاد مختلف هم پوشانى  مس
ــته هاى مختلف بر روى يك مسئله است،  دارند، فوق العاده جذابيت دارد. در اينجا، تمركز رش
ــود. ترتيب موضوعات  ــتقيمى براى ارتباط بين آن ها صرف يا دنبال ش بدون اينكه تالش مس
ــى، فراهم كردن فرصت هاى  ــهولت بررس ــى را عواملى همچون س مطرح در اين برنامة درس

پژوهشى خاص، نياز جامعه و... تعيين مى كند.
ــته اى هاى متكثر1: در اين مورد، هم جوارى رشته هاى گوناگون با رابطة نسبتاً زيادى  ميان رش
همراه مى شود، مانند رياضى و فيزيك. اين طراحى، از طريق طراحى مابين رشته هايى است كه 
ــترى با هم دارند. فلذا وجود يك ادبيات مشترك يا روش شناسى مشترك همراه با  ارتباط بيش
هم گونى مفاهيم در دو عرصة علمى الزمة چنين طراحى اى است. نمونة عملى آن را در طراحى 
دروس رياضى و فيزيك يا رياضى و اقتصاد در قالب اقتصاد رياضى مى توان مشاهده كرد كه 
ــته، مى توان نظم منطقى و محتوايى الزم را برقرار  ــجم، با تلفيق بين اين دو رش در طرحى منس
كرد. اين نوع طراحى، قدرت درك ارتباط بين دو حوزة علمى مشترك را در دانشجو تقويت 

مى كند و نقاط قوت هر يك در پيشرفت ديگرى مؤثر واقع مى شود. 
درون رشته اى2: در اين مورد يك مقصد تعريف شده براى دو يا چند رشتة متفاوت در نظر گرفته 
مى شود. اين كنش ممكن است حاصل روابط سادة ايده ها و روش ها در رشته هاى مختلف باشد. 

ــتم كلى قواعد، براى مجموعه اى از رشته ها  ــته اى هاى همسو3: در اينجا، يك سيس ميان رش
بنيان گذارى مى شود. 

2.1.3. طبقه بندى هاچيسن (1972: 89-87)
 اين طبقه بندى هم شش نوع ميان رشته اى را مشخص مى كند كه در سيرى از تكامل و 

فزايندگى قرار مى گيرند: 
ــامل تالش هاى جامعى است در راستاى تحقق  ــته اى هاى ناشى از نبود تبعيض4: ش ميان رش
ــى پيچيده. هدف، مطالعة مقدماتى زمينه هاى گوناگون حوزة علومى است كه  برنامه هاى درس
ــوع براى آموزش حرفه اى، براى افراد در  ــورت مكّمل و در كنار هم عمل مى كنند. اين ن به ص

پيش از دانشگاه و در مرحلة هنرستان طراحى مى شود. 

1. Pluridisciplinary
2. Interdisciplinary
3. Transdisciplinary
4. Indisccriminate interdisciplinary
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ميان رشته اى هاى كاذب1: اين زمانى است كه رشته ها در بعضى از ابزار تحليل با هم اشتراك 
داشته باشند، مانند الگو هاى رياضى يا الگو هاى كامپيوتر كه مدعى ميان رشته اى هستند. مباحثى 

مانند الگوهاى شناخت، سرگرمى ها و الگو هاى فعاليت هاى اجتماعى از اين نوع هستند. 
ميان رشته اى كمك رسان يا امدادى2: اين پديده زمانى است كه روش استفاده شده به وسيلة داده هاى 
رشته اى اجرا شود كه شاخص ارزشيابى براى ديگر رشته ها در سطوح تركيب نظرى است. رشته ها 

از الگو هاى كمكى ميان رشته زياد استفاده مى كنند كه ممكن است بادوام يا گذرا باشد. 
ميان رشته اى مركب3: اين پديده در موقعى است كه از رشته هاى مختلفى استفاده مى شود تا 

از تكنيك هاى گوناگون براى حل يك مسئله استفاده شود. 
ميان رشته اى مكّمل4: زمانى كه رشته ها در برخى مواد درسى هم پوشى داشته باشند؛ هم پوشى 
ــابهى است كه در ميان نظريه هاى برخى رشته ها ديده مى شود. بنابراين، طبقه بندى  حاصل تش
ــت و اين هم پوشى باعث كامل شدن مواد درسى آن رشته ها مى شود.  دقيق بين آن ها جايز نيس

اين نوع رشته ها در مرز رشته هاى گوناگون وجود دارند. 
ميان رشته اى هاى يكى شده5: زمانى است كه توافق و سازگارى بين دو رشته ديده شود. اين 
توافق ممكن است در مواد درسى، نظريه ها و روش هاى آن ها باشد. مثًال، زمانى كه تحقيقات 

بيولوژى اجرا مى شود و كاربست فيزيك اجتناب ناپذير است. 
3.1.3. طبقه بندى سيمون

 در اين طبقه بندى، ميان رشته اى ها از لحاظ تعداد رشته هاى تشكيل دهنده مد نظر هستند 
ــامل انواع دوگانه (تشكيل شده از دو رشته)، سه گانه (تشكيل شده از سه رشته) و  كه ش

چندگانه (تشكيل شده از چند رشته) است. 
ــكى،  فيزيك پزش ــيمى فيزيك،  ش ــت فيزيك،  زيس ــيمى ،  زيست ش ــد  مانن ــته هايى  رش
روان شناسى فيزيولوژيك، روان شناسى اجتماعى و... نمونه ايى از ميان رشته اى هاى دوگانه است. 
اين گونه ميان رشته اى ها تركيبى از دو رشته هستند كه به عنوان مكّمل هم درنظر گرفته مى شوند. 
رشتة زيست شيمى فيزيك (تشكيل شده از رشته هاى زيست شناسى، شيمى و فيزيك) نمونة 

1. Pseudo–interdisciplinary
2. Auxiliary interdisciplinary
3. Composite interdisciplinary 
4. Supplementary interdisciplinarity
5. Unifying interdisciplinarity
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يك ميان رشته اى سه گانه است كه از سه رشته شكل گرفته  است. البته، فراتر از اين وجود ندارد، 
چون بيش از سه رشته، در جرگة چندرشته اى ها قرار نمى گيرد. 

ــكى و خالقيت شناسى  ــكى، علوم تربيتى، مديريت، مهندسى پزش ــته هايى مانند پزش رش
ــته اى هاى چندگانه يا رشته هايى چندرشته اى است. علوم چندرشته اى ،  نمونه هايى از ميان رش

تركيبى خالق و هدفمند از چند رشتة مختلف هستند (هاشمى، 1380). 
البته براى چندرشته اى بودن، مى توان دو بعد قائل شد: «چندرشته اى درونى» كه در آن، تعداد 
گرايش هاى يك رشته از جوانب گوناگون مورد بررسى و الگوهاى روش شناختى تحقيقى در 
آن ها بررسى مى شود. به عبارتى، رويكردشناسِى تحقيقى است. «چندرشته اى بيرونى» كه تعداد 
گرايش هاى يك رشته از نظر موضوعات و حوزه ها در آن بررسى مى شود؛ به عبارتى نوع شناسى 

تحقيقى است. 
4.1.3. طبقه بندى بويسوت1 (1972 : 95)

 اين دانشمند نيز طبقه بندى اى را ارائه كرده است كه از آن ها با عنوان هاى ميان رشته اِى طولى، 
ــته اى هاى محدودكننده نام برده است. اولى، زمانى است كه  ميان رشته اِى ساختارى و ميان رش
رشته اى به صورت قانونى از پديده هاى خام رشتة ديگر استفاده كند. دومى، با استفاد از تركيب 
ــته يك استخوان بندى جديد به وجود مى آيد و سومى، زمانى است كه هنوز رشته ها در  دو رش

زير يك رشتة بزرگ و جزئى از آن محسوب مى شوند. 
بااين حال، وقتى از ميان رشته اى صحبت مى شود، چنين برداشت مى شود كه اين مبحث به 
آموزش عالى مربوط است، ولى واقعيت اين است كه در آموزش و پرورش، مبحث ميان رشته اى 
وجود دارد و در برخى مواقع، عقيده بر اين است كه اين مبحث بيشتر در آموزش و پرورش 
ــت كه در مباحث نوپاى برنامة درسى تلفيقى،  كارايى دارد تا در آموزش عالى. البته، گفتنى اس
كه در ايران وجود دارد، عمدتاً، اصطالح «ميان رشته اى» معادل همة رويكردهاى غيررشته اى و 
تلفيقى به كار مى رود. رويكردهاى ميان رشته اى يكى از حاالت متصور براى برنامه نويسى تلفيقى 
است، ولى از آنجا كه اين ها ماهيتاً يكى هستند و هدفى مشابه دارند، اگر معادل و هم معنى در 

نظر گرفته بشوند، چندان غيرمعمول نيست. 
پلى هال2 و همكارانش دسته بندى اشكال تلفيق در آموزش و پرورش را اين گونه بيان كرده اند:

1. Boisot
2. Plihal 
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1. برنامة درسى تقويت شده: زمانى به وقوع مى پيوندد كه از مطالب تكميلى و تقويتى براى 
برطرف كردن نارسايى هاى يادگيرى دانش آموزان يا غنابخشيدن به آن ها در خالل آموزش مادة 

درسى خاص استفاده مى شود. 
2. برنامة  درســى هم بســته: در مواقعى كه چند معلم در تالش هستند ميان درس هاى خود 
ارتباط و همبستگى روشنى ايجاد كنند. اين كار با همكارى و هماهنگى در ميان همكاران اجرا 

مى شود. 
3. برنامة درسى جوش داده شده: از تلفيق محتواى دو يا چند مادة درسى، مادة درسى جديدى 

خلق مى شود. مانند علوم غذايى كه از تركيب محتوايى علوم تجربى و كشاورزى است. 
4. برنامة درسى حوزه هاى گسترده: معّرف يك حوزة دانش تركيبى است كه بر پاية حوزهاى 

مختلف استوار گشته است و در آن، هدفى مشترك دنبال مى شود. 
ــائل  ــش و يادگيرى، حول محور مس ــازماندهى دان 5. برنامة درســى هســته اى: معرف س

شناسايى شده توسط معلم يا دانش آموز است (مهرمحمدى، 1381: 77). 
همان طور كه مالحظه مى شود با وجود تقسيمات ميان رشته اى، در اصل آن ها بيان كنندة يك 
واقعيت هستند و برشمردن گونه هاى آن براى درك بيشتر اين پديده است. تمامى اين گونه هاى 
ميان رشته اى چيزى نيست جز وام گيرى رشته ها از همديگر. مى توان گفت كه برشمردن اشكال 
گوناگون ميان رشته اى بيشتر كمكى است تا چگونگى كاربست آن ها  را بدانند و جايگاه و نقشى 

مشخص  شود كه براى خود اختصاص داده اند. 
2.3. ميان رشته اى ها و سياست هاى آموزشى 

قبل از آغاز فعاليت و تدريس در عرصة ميان رشته اى ، بايد به برخى پيش بايست ها توجه كرد. 
ــت ها عالوه  بر امكانات و نيروى انسانى، معيارهاى يك برنامة درسى تلفيقى و  اين پيش بايس
صالحيت يك ميان رشته اى است. اين كار براى جلوگيرى از انگيزش افراطى و احساسى برخى 

افراد در كاربست ميان رشته اى هاست (مهرمحمدى، 1381: 77). 
ــد. اين معيار ها به قرار زير  ــاى آكرمن در اين زمينه مى تواند راهنماى عمل ما باش معيار ه

است:
ــان برنامة درسى، محتواى گنجانده شده در  ــته اى1: متخصصان و مدرس 1. روايى درون رش
برنامة درسى تلفيقى رشتة خود را حايز اهميت ارزيابى كنند و آموزش آن ها را مشروع بدانند. 
1. Validity within the disciplines
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2. روايى براى رشته ها1: ناظر به يافتن داليل روشن براى آموزش مفاهيم مربوط به هر رشته 
در قالب طراحى تلفيقى باشند.

3. روايى ماوراى رشته اى2: به نظر آكرمن، روايى برنامه هاى درسى ميان رشته اى در گرو آن 
ــته هاى مختلف در قالب يك درس، نتيجه اى  ــت كه از تركيب و تلفيق اجزاى مرتبط با رش اس

مناسب از حيث يادگيرى حاصل شود. 
ــهيل نيل به مقاصد عام تر3: برنامة درسى ميان رشته اى مى تواند فضا يا فرهنگى را بر  4. تس
ــر آن، وي ژگى هاى مثبت عقالنى، عاطفى و... فراگيران  ــى حاكم كند كه تحت تأثي نظام آموزش
تقويت شود. يعنى فراگيران در ساية اين انديشه از انعطاف فكرى برخوردار شوند (مهرمحمدى، 

 .(83 :1381
 با وجود اينكه جذابيت هر ايده در موفقيت آن تأثيرى انكارناپذير دارد، اما انتقال انديشه در 
يك پداگوژى و تدريس آن، نيازهايى فراتر از عالقه مندى ِصرف را مى طلبد. با اين حساب، بايد 
ــته هايى گوناگون در جنبه هاى مختلف تدريس ميان رشته اى، تعاريف و شناخت دقيق  به نوش

آن ها، اهداف، راهكارهاى بهبود برنامة درسى، توجه شود (گويست، 1999: 379). 
ــناخت پداگوژى آن  ــته با تعريف و ش ــس و هوبر4 (2005) معتقدند كه تعريف رش ميلي
امكان پذير است. هر رشته پداگوژى منحصر به فردى دارد؛ پس چگونه مى توان يك ميان رشته 

را تعريف كرد و پداگوژى آن را تعيين كرد؟
ــگاه امروى5 تعريفى براى پداگوژى ميان رشته اى ارائه  ــته اى در دانش كميتة فرعى ميان رش
داده است كه نكات زير در آن ديده مى شود: 1. غنى سازى هر رشته به وسيلة زبان، روش ها، يا 
به وسيلة كنار هم گذاشتن چندين رشته؛ 2. جستار كلى در زمينه هاى خاص مثل «سالمتى»، كه 

با استفاده از روش ها و با تلفيق چند رشته حاصل مى شود. 
ــته اى با  ــه مى توان طرحى ريخت كه ميان رش ــن مى گويد ك ــل از كالي زوره (1999) به نق
ــته، در چگونگى شكل و  ــود. در اين ميان، ابتكار در ميان رش روش هايى گوناگون تدريس ش
ــته ها چگونه با هم تركيب يا در يك طبقه قرار  ــاخت دهى آن نمود پيدا مى كند و اينكه رش س

1. Validity for the disciplines
2. Validity Beyand the disciplines
3. Contribution to broader out comes 
4. Mills and Huber 
5. Emory University 
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بگيرند. ولى آنچه واقعيت دارد، اصطالح ميان رشته بايد به صورت متنوع به عنوان محتوا، روش، 
ــود. بنابراين، تدريس ميان رشته اى مفهومى  ــفه اى خاص استفاده ش فرايند، دانش، و حتى فلس
ــاختار تلقى مى شود كه بسيارى از فاكتورها را دربرمى گيرد. از مباحث اين گونه  تقريباً بدون س

تحقيقات برمى آيد كه ميان رشته، فارغ از رشته اى خاص، مختصرى از كل آن هاست. 
 هاچيسن1 (1972: 95) بر اين عقيده است كه تدريس هر رشته بايد ابتدا، با روشن سازى 
و معرفى آن رشته شروع شود. به موازات آن، آموزش ميان رشته اى نيز بايستى با شفاف سازى 
ــود. از ديدگاه د. زوره (1999) بيشتر رويكردهاى  ــاندن دقيق خود ميان رشته شروع ش و شناس
ــته دارد و بر استراتژى يادگيرى فّعال و در راستاى بهبود  ــى نوعى پيوستگى با ميان رش آموزش
ــته اى ها، تحليل،  ــت. در تدريس ميان رش روش هاى تفكر، به خصوص تفكر انتقادى، مبتنى اس
نتيجه گيرى، ارزيابى و در آخر، كاربرد مد نظر است. در شيوه هاى تدريس ميان رشته اى، كاربرد 
ــاركتى و گروهى، مباحثه، حل مسئله، نوشتن و رياضى جايگاهى  ــتفاده از يادگيرى مش و اس
ــتفاده از روش هاى ارزيابى چندبعدى (شامل داشتن  ــى آن ها اس خاص دارد و در برنامة درس
كيفيت و كميت و روايى و پايايى ابزار آزمون و خودارزيابى) از اولويت هاى برنامه هاى درسى 

است. 
گابلينك2 (2002: 288ـ289) برخى از انواع يادگيرى را، كه با (تدريس) ميان رشته اى مرتبط 

هستند، به شرح زير بيان مى كند:
1. يادگيرى خود هدايتى3: اين يادگيرى تجويزى و تحميلى نيست، بلكه يادگيرى اى است كه 
در راستاى بهبود خالقيت، مهارت ها، و كسب تجاربى براى زندگى است. واگذارى مسئوليت 

و شناخت نقاط قوت و ضعف خود از رسالت هاى اين نوع آموزش است. 
ــافى، و مباحثه اى هدف اين نوع تدريس و  ــتن تفكر واگرا5، اكتش 2. يادگيرى خالق4: داش

برنامة درسى است. 
3. يادگيرى معنى دار6: در اين گونه يادگيرى، فرد آنچه را ياد مى گيرد، به دانش قبلى در هرم 

شناختى خود وصل و آن را براى خود درك شدنى مى كند. 

1. Heckhausen 
2. Gabelnick, F
3. Self-directed learning 
4. Creative learning
5. Divergent thinking
6. Expressive learning
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4. يادگيرى مداوم1: يادگيرى در طى زندگانى.
5. فراشناختى: يادگيرى چگونه يادگرفتن، فراگيران در صورت آشنايى با روش هاى صحيح 

يادگيرى و چگونگى تقويت به يادسپارى، گام مهمى در جهت فهم محتوا بر مى دارند. 
 عالوه بر موارد ذكرشده، كريكر2 (1980) نيز از ميان رشته اى ها با  عنوان «رشته هاى انتقادى» 
ــته اى تنازعى بين چشم اندازهاى گوناگون  ــخن مى گويد و بر اين عقيده است كه ميان رش س
علوم است كه نتيجة آن درك واقعيت پديده هاست، چراكه در آن، با استفاده از انواع گوناگون 

روش ها، به خصوص روش هاى تدريس، نگاهى جامع و فراگير به قضايا دارد. 
ــت، اينكه تنوع يادگيرى و چگونگى آموزش، در رويكرد ميان رشته اى  آنچه مشخص اس
ــته ها در برخى مواقع، از حدى فراتر نمى رود، ولى  ــهود است. همبستگى در رش به خوبى مش
همان طوركه مالحظه مى شود، آشنايى متخصص، مربى يا استاد از روش هاى آموزش و اصول 
كلى ديگر رشته ها، كه به نوعى در حيطة تخصص او قرار ندارد، تا حد زيادى به تحقق اهداف 
ــته اى ها امروز،  ــكيل و تكوين ميان رش او در حرفة خود كمك مى كند. يعنى عالوه براينكه تش
ارزش خاصى پيدا كرده است، از سويى ديگر، نمى توان تمامى رشته ها را در يك جا جمع كرد. 
ــت كه هر شخص، بسته به ميزان ضرورت حرفه اى خود، با آشنايى در حيطه هاى  در اينجاس

مرتبط به رشتة خود، گامى مهم در پيشرفت و تسهيل اهداف خود برمى دارد. 

3.3. متخصصان و كاربران ميان رشته 
ــت. اين قبيل دانشمندان به  ــتفاده كرده اس ــمندان پل»3 اس آنبر (1973) از مفهوم «دانش
ــتند. بعد از  ــته اى عالقه مند هس ــى تلفيقى و علوم ميان رش مباحثى همچون برنامة درس
مطالعاتى كه در مؤسسة تحقيقاتى استنفور انجام شد، آنبر چهار گروه از افرادى را كه در 

اين مقوله درگير مى شوند، به شرح زير طبقه بندى مى كند:
ــازمان بايد يك  ــتند. ازآنجاكه مدير هر س • افرادى كه به كارهاى مديريتى عالقه مند هس

ــنايى به انواع رشته ها  در آن ها احساس  ــنايى نسبى با ديگر منصب ها داشته باشد، لزوم آش آش
مى شود؛ چون آن ها به نوعى، نقش رابط را در سازمان ايفا مى كنند. 

• افرادى كه در بيش از يك رشته تخصص دارند، بر اين عقيده هستند كه به جاى كاربرد 

1. Continual learning
2. Kroker
3. Bridge scientist
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ــور جامع عمل كنند. مانند  ــتفاده و به ط ــك آن ها، مى توانند از آن ها به صورت مكّمل اس تك ت
ــك متخصص تعليم و تربيت كه مدرك علوم تغذيه هم دارد. او به راحتى از عهدة تحقيقاتى  ي

برمى آيد كه در راستاى تأثير تغذيه بر يادگيرى فراگيران است. 
• متخصصانى كه با حس كنجكاوى در يك رشتة خاص و با وام گيرى از ديگر علوم، به 

بازشناسى بعضى مباحث مى پردازند و با اين كار، احساس خرسندى و رضايت مى كنند. 
• برخى متخصصان در رشته و كارى كه فعاليت مى كنند، رضايت خاطر دارند و مى خواهند 

در آن رشته بمانند و ادامة فعاليت دهند، ولى برخى هم در كار و رشته اى كه هستند، احساس 
ــان نه جّذاب است و نه از لحاظ اقتصادى و بازار كار،  اجبار مى كنند و بر اين باورند كه كارش
در وضعيت خوبى است. گروه دوم، افرادى هستند كه ممكن است در ميان رشته اى ها فعاليت 

كنند. 
 اما كاربران اين رشته چه كسانى هستند و به عبارتى ديگر، ميان رشته اى چه سودى دارد و 
ــكيل و تكوين اين پديده بهره مى برند؟ ضرورت اين كار چيست؟ عالوه بر  ــانى از تش چه كس
ــته ها از همديگر،  ــد، از جمله وام گيرى رش ــمت هاى آغازين مقاله مطرح ش مطالبى كه در قس
كل نگرى، بررسى موضوع از زواياى گوناگون، برخى مباحث ديگر نيز لزوم اين پديده را بيش 
از پيش نمايان مى كند. وجود ميان رشته اى ها باعث مى شود تخصص ها به همديگر نزديك شوند 
و بيگانگى در ميان آن ها ديده نشود. در اين موقع، امكانى فراهم مى شود تا فعاالن عرصة علم 
ــكالت و محدوديت ها مواجه شوند و با آشنايى نسبى از  در زندگى حرفه اى خود كمتر با مش
مبانى ديگر علوم و با جامعيت انديشه اى كه پيدا مى كنند، در امور شغلى موفق تر از متخصصان 
صرف عمل  كنند. در اين ميان، چتى پارم (2007 : 26) عوامل گرايش افراد ذى نفع يا درگير در 

ميان رشته اى ها را به شرح زير مى آورد: 
1.3.3. دانشجويان 

ــد كه آن ها بدون اتالف  ــانس) فراهم مى كن ــن امكان را براى فراگيران (در حد ليس •  اي

وقت، رشتة اصلى خود را تغيير دهند. مثًال، انتقال از رشته اى مثل برنامه ريزى آموزشى به فلسفة 
آموزش و پرورش راحت  تر از ديگر انتقال هاست. 

ــانات اجتناب ناپذير  ــته اى اين امكان را فراهم مى كند كه در مقابل نوس • اجراى ميان رش

شغلى، حداقل مهارت و آمادگى را در احراز شغل جديد داشته باشند. 
•  اجراى ميان رشته اى باعث باز شدن مسيرهاى جديد شغلى در برابر فراگيران است. 
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• سواد فراگيران بين رشته اى، نسبت به رشته هاى ديگر، جامعيت نسبى دارد. 

ــت و اين خود باعث  ــتر بر روش ها و فرايند كار اس ــته، تأكيد بيش • در اجراى ميان رش

مى شود كه فراگيران از خالقيت و نوآورى برخوردار باشند (چتى پارم، 2007: 32). 
. مربيان و محققان   •2.3.3

• يافتن تركيبى از علوم در راستاى نايل شدن به واقعيت امور.

• يادگيرى و آگاهى از روش هايى كه دستيابى به اهداف و آرمان هاى عمومى را در ميان 

انديشه هاى متفاوت، ممكن سازد. 
•  هدايت و تشويق افراد براى كارهاى با انرژى و لذت بخش. 

• باز كردن درهاى رشته هاى جديد و به دنبال آن، دستيابى به يافته هاى تازه.

 .( انگيزه هاى مربوط به نيازهاى برخاسته از سيستم دانشگاه ها (چتى پارم، 2007: 33• 
3.3.3. عالقه هاى خاص (ديگر موارد) 

ــتة خاص؛ يعنى فاصله گرفتن از تنگ نظرى در رشتة خاص و  • گسترش زمينة يك رش

استفاده از رويكرهاى متعدد و چندگانه در رشته ها.
• تأكيد بر وحدت پديده ها و نشان دادن رنگارنگى واقعيت.

• توانايى در كاربردى ساختن دانش.

ــاى قبلى حاكم  ــردن تخصص ه ــد و فراموش ك ــاى جدي ــودآوردن تخصص ه • به وج

(بازانديشى در آن تخصص ها). 

4.3. چالش هاى فراروى ميان رشته اى ها
ــى با برخى موانع و  ــته اى، دانشگاه ها و مراكز آموزش ــتاى تحقق اهداف بين  رش  در راس
ــتند. در اين ميان، دانشگاه امورى1 اين مشكالت را به دو دسته تقسيم  ــكالتى روبه رو هس مش
كرده كه اولى متوجه دانشجويان بوده و ديگرى، مشكالتى است كه مربوط به اساتيد و مربيان 

است. 
1.4.3. مشكالت دانشجويان

• فقدان فضاى مناسب و كالس هايى كه مخصوص ميان رشته اى ها باشد. 

• نبود مشاورة كافى در اين زمينه.

1. Emory 
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• فقدان رويكردهايى براى يادگيرى نظرى عملى.

ــانى و  ــته اى ها و كمك رس • نبود دفتر اطالعات مركزى براى آگاهى دهى دربارة ميان رش

راهنمايى براى فراگيران.
2.4.3. مشكالتى كه متوجه هيئت علمى است:

• مسائل و مشكالت مطرح شده براى فراگيران به نوعى مشكالت كارمندان نيز هست.

ــته اى ها را با مخاطره مواجه كرده است.  ــتم ارتقا در دانشگاه ها، تدريس ميان رش • سيس

تدريس در چنين مواردى، با توجه به اينكه فقط به علت نزديكى رشتة مدرس به ميان رشته اى ها 
به او واگذار مى شود، در توانايى او ترديد ايجاد مى كند و اغلب به دلسردى او منجر مى شود. 

ــته هايى خاص مد نظر است و كارشناسان ارتقا به  ــان، رش • اينكه در ارتقاى رتبة مدرس

ــود تا  اين گونه كالس ها اهميت نمى دهند و لحاظ نكردن اين كالس ها در ارتقا، موجب مى ش
مدرسان  انگيزة كافى براى تدريس نداشته باشند. 

• نبود انگيزه و مشكالت دستيابى افراد به منابع اطالعاتى در ميان رشته اى ها.

ــكالت و چالش هاى اين مقوله  • عالوه  بر موارد مذكور، مى توان موارد زير را نيز به مش

اضافه كرد:
ــكاف زياد برخى حوزه هاى دانش ، متخصصان را در تلفيق آن ها با  • در برخى مواقع، ش

مشكل مواجه مى كند. 
ــه بتوانند در تدريس  ــراد؛ افرادى ك ــتخدام اف ــت و كمبودهاى مربوط به اس • محدودي

ميان رشته اى جامعيت فكرى داشته باشند. 
 : آموزش حرفه اى كه به تصدى يك شغل از طرف فراگير منجر بشود (چتى پارم، 2007• 

.(30-26
ــود،  ــته اى ها مالحظه مى ش ــكيل ميان رش با توجه به نقاط ضعف و كمبودهايى كه در تش
ــاره شد، چاره اى جز روى آوردن به ميان رشته اى ها نيست. وام گيرى رشته ها و  همان طوركه اش
نياز آن ها به همديگر و اينكه رشته ها به عنوان مكّمل از كارايى بيشترى برخوردارند، ضرورت 
ــكالت دليل براى ناكارآمدى در يك  ــته اى ها را اجتناب ناپذير كرده است. وجود مش ميان رش
حيطه نيست. با كمى تأمل، مى بينيم كه بسيارى از اين مشكالت برخاسته از نوپايى اين مقوله 
است. اجراى تحقيقات در اين زمينه و آشنايى با ابعاد ميان رشته اى به اين منجر خواهد شد كه 

دانشگاه ها در كاربست ميان رشته اى با مشكالت كمترى مواجه باشند. 
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4. بحث و نتيجه گيرى
علوم ميان رشته اى به مباحثى از علم روز اطالق مى شود كه با نگاهى تلفيقى و با كاربرد 
ــرعت  ــت مى يابد كه در اين ميان، س ــوم در كنار يكديگر به يافته هاى جديدى دس عل
توليد علم را به نحو چشم گيرى فزونى مى بخشد. در تعليم و تربيت امروزى، دانش در 
ــت، به طورى كه اثر كلى در تخصص گرايى  ــوب تخصص گرايى به  دام  افتاده اس چارچ
ــاختارهاى مصنوعى و رشته هاى خاص به  چشم  آموزش عالى، مجزا كردن دانش به س
ــت كه هدف آموزش عالى تا حد   مى خورد. با اين اوضاع، ثمرة چنين فرايندى اين اس
ــته  ــى آن كاس ــب محتواى موضوعى كم دامنه منحرف و از اهميت اساس زيادى به كس
مى شود كه بر مبناى روابط ميان رشته اى، بايد آموزش عالى در چارچوبى متعادل تر (نه 

تخصص گرايى صرف و نه كلى گويى)  نگريسته شود. 
ــه ديدگاه هاى جامع  ــى در دنياى پيچيدة امروز، نياز ب ــى از ضرورت ها ى آموزش عال يك
براى حل مسائل جامعه است. بسط مطالعات بين  رشته اى عالوه براينكه موجب انسجام محيط 
دانشگاهى، پويايى نظام آموزشى دانشگاه ها و در نتيجه، رشد و اصالح فرهنگ مى شود، امكان 
ــه و فضاى خالى بين علوم و رفع نيازهاى جامعه را نيز به  دنبال دارد. بديهى  ــردن فاصل ازبين ب
است با سازماندهى و اجراى چنين طرح جامع، فراگير و اثرگذارى، گامى مؤثر در جهت توسعة 
علمى و كاربردى علوم در ايران برداشته خواهد شد، چراكه با تدوين برنامه هاى ميان رشته اى، 
افراد قادر خواهند بود شكاف هاى روش شناختى و نظرى بين رشته ها را پر كنند و با تحقيقات 
مشترك و همكارى بين متخصصان علوم مختلف، بسترى فراهم خواهد شدكه روحية همكارى 
تقويت مى شود و نتايج قابل اعتماد ترى در عرصة علم به دست مى آيد. در اين راستا، كريشنا 
ــته اى، آشكارا، توسعه اى تازه به حساب  ــت كه پژوهش هاى چندرش (1380) بر اين عقيده اس
مى آيد كه با ايجاد آن مى توان «اجتماعات پيوندى» ميان دانشمندان و محققان به  وجود آورد. از 
بين رويكردهاى  ميان رشته اى، رويكرد تلفيقى در پى اين است كه با ارائة سازماندهى خاصى 
ــول، مبانى، روش ها و  ــازد تا آن ها با اص ــوزش، فرصت هايى را براى فراگيران فراهم س از آم
ــن و فوايد  ــوند. البته اين به معناى نفى محاس ــنا ش موضوعات متنوع در قلمروهاى متعّدد آش
ــته اى نيست. چراكه رويكرد رشته اى به علت برخوردارى از آگاهى، سازمان دهى  نظام هاى رش
و داشتن چارچوبى از حقيقت از طريق مفاهيم و الگوهاى مربوط و رشد تدريجى و منطبق بر 
مسير تعريف شده، اثر اطمينان بخشى بر يادگيرنده دارد. رويكرد رشته اى، يادگيرنده و ياددهنده 
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را مستقيماً با ساختارى منطقى مواجه مى كند كه خودبه خود توالى زنجيرة مفاهيم، پيش نيازهاى 
موضوعى، و روشى خاص را رعايت و از طريق مفاهيم و الگوها، ساختارهاى حقيقت را آشكار 
مى كند و اين خود امتيازى چشمگير است كه نبايد در رويكردهاى تلفيقى از آن غفلت شود. 
در واقع، ساختار منطقى علم بى فايده نيست، بلكه بحث در شيوة استفاده از آن و مهارت هاى 
ــاختار منطقى يك علم و سازماندهى مهارت ها، دو  ــت آمده براى يادگيرنده است. لذا س به دس
متغيرى هستند كه بايد در هر برنامة درسى جامع، همزمان به آن ها توجه شود و تركيب بهينه اى 

از آن ها در برنامه ريزى درسى به  كار رود. 
ــئوالن و  ــته اى در ميان مس ــفة وجودى ميان رش آگاهى از اهداف، ضرورت و توجيه فلس
مجريان، درونى كردن ارزش هاى اين مقوله براى افراد و آموزش چگونگى ياددهى و يادگيرى 
ــايى  ــد. عالوه برآن، شناس ــت اين مقوله خواهد ش ــته اى ها باعث توفيق ما در كاربس ميان رش
چالش هايى كه فراروى فراگيران و امكانات آموزشى آن هاست و همچنين مشكالت پيش روى 

مدرسان اين حوزه، كمك شايانى در راستاى تحقق آرمان هاى ميان رشته اى است.
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