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  چكيده

پيچيدة بشري،  التضمعو افزايش  تحوالت مختلف، از جمله رشد فناوري
از  .ده استكرر عصر حاضر اجتناب ناپذير اي را درشته هاي ميانهمكاري

ي موجب يگراهاي دانشگاهي و تخصصسوي ديگر، تلقي سنتي از رشته
هاي الزم براي مواجهه با   ظرفيتده است كه آموزش عالي از ايجاد ش

بر اين اساس،  .شود اي روبروهاي تازه تحوالت مذكور بازبماند و با چالش
هاي  ر حال حاضر، پرورش مهارتهاي آموزش عالي د يكي از ضرورت

در اين مقاله، با . استاي در هر دو زمينة آموزشي و پژوهشي رشته ميان
رشتگي در آموزش عالي، بر  و ميان هاي تحصيلي مروري بر مفاهيم رشته

نياز هر گونه فعاليت  پيش اي به عنوانرشته ضرورت پرورش تفكر ميان
يادگيري «ه، با شرح و توصيف رويكرد در ادام. تأكيد شده است ايرشته ميان
اين انديشه مطرح شده است كه اين رويكرد نوين آموزشي » محور مسئله

پايان، الگوي در . اي داردرشته هاي ميان قابليت فراواني براي پرورش مهارت
به » ايرشته الگوي حل مسئلة ميان« محور با عنوان  خاصي از يادگيري مسئله
مقاطع مختلف تحصيلي به اجمال، ها و ي براي رشتهعنوان الگويي كاربرد
        .معرفي شده است

-رشته ، حل مسئلة ميانايرشته پژوهش ميان آموزش عالي، :يكليد واژگان

  . محور اي، يادگيري مسئلهرشته علوم مياناي، 
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  مقدمه
فراهم آوردن بخش است كه با  الهامو هاي بسيار مولد  تالشيكي از  1ايرشته هاي ميان پژوهش

 مسائل پيچيدة زندگي و در عين حال، توسعة ب حلجوممختلف زمينة ارتباط ميان علوم 
 يها رشد و گسترش پژوهش مهمعوامل در حال حاضر، يكي از  .شوددانش جديد مي

اي است كه اي در دنيا، گذشته از رشد علم به خودي خود، مشكالت و مسائل پيچيدهرشته ميان
هاي  هاي مشترك ميان تخصص قلمرو هر يك از علوم و مستلزم همكارياز  حل آنها فراتر

كه هم اكنون، دو عامل نيازهاي زيستي و اجتماعي بشر، و  درحالي. گوناگون علمي است
- اي عمل ميهاي بين رشته پيشرفت فناوري در جهان به عنوان عوامل اصلي توسعة همكاري

و كاركرد آموزش عالي در قبال رشد فزايندة  كه مسئوليت استشده د، اين پرسش مطرح نك
هاي متناسب با چنين نيازهايي  ظرفيتتوان اي چيست و چگونه ميرشته دانش و پژوهش ميان

  را ايجاد كرد؟
اي رشته هاي ميان قصد اين مقاله پرداختن به اين ضرورت است كه توسعة علوم و پژوهش   

يادگيري  ،اي است و به اين منظوررشته ميانفكر مستلزم پرورش تپيش و بيش از هر چيز، 
در پي . از آن به عنوان پيشنهادي مؤثر و كاربردي ارائه شده است يي خاصگولاو  2محور مسئله

تغيير  هاينگاه كوتاهي خواهيم داشت به زمينهابتدا اين هدف، در سه بخش مقالة حاضر، 
گيري ؛ سپس در ضرورت بهرهايرشته اناز سنتي به مي هاي دانشگاهيبه رشته ها نسبت ديدگاه

محور، اين ديدگاه نوين آموزشي و مباني آن به اجمال توصيف  هاي يادگيري مسئله از قابليت
الگوي حل مسئلة «محور با عنوان  شده و در بخش آخر، الگويي خاص از يادگيري مسئله

      .ه استشدارائه  ايرشته هاي پرورش تفكر ميان به عنوان يكي از راه 3»ايرشته ميان
  
  گرايي دانشگاهي و تخصص ايهرشته 

، اما تاريخ علم نشان اي طوالني داردهاي علمي سابقهرشته بندي و تفكيك ميان گرچه تقسيم
به عنوان يكي از دهد تالش براي پيوند ميان علوم مختلف و جستجوي دانشي منسجم مي

 2000( ره به اشكال گوناگون مطرح بوده استورزي نيز همواهاي بزرگ تاريخ انديشهانديشه
Wolf .(ها و راهشيوهمند به يافتن قهالع ،پردازانشمندان و نظريهيهاي مختلف، انددر دوره-

از فلسفة سقراطي، قبل . ندكاند كه قادر باشد ارتباط ميان قلمروهاي دانش را تسهيل بوده هايي
، دانش خود دربارة زمين، گياهان، و حيات را شاگرد تالس) م پ 610ـ  540( 4آناكسيماندروس
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ترين اشكال پيچيده بهترين گردآورد تا به اين تشخيص نائل شود كه موجودات زنده از ساده
دانشمندان مشتاقانه به دنبال راهي براي  ،هاي مختلفدر دوره .)1366دورانت ( يابندمي هعتوس

ها از فلسفه قرنتا . اندبوده برتررشتة  در پي ،در نهايت وارتباط ميان قلمروهاي مختلف علمي 
چنين رسالتي به فيزيك، سپس به  ،اما پس از شكوفايي علوم تجربي ،رفتچنين انتظاري مي

در انقالب  ).Wolf 2000(ر، به علوم رايانه واگذار شده است اخيدر دورة شناسي و  زيست
چون نيوتن، رابرت هوك، ادموند هفدهم به بعد، نوابغي هم هايعلمي اروپا، در حدود قرن

 را ايرشته هايي بودند كه دانشي ميان هالي، رابرت بويل، و افراد ديگر در پي پاسخ به پرسش
گذاري  هاي لويي پاستور در حل مسائل عملي به پايه در قرن نوزدهم، تالش .طلبيدمي

هاي را تا ميانهچنين تفكري ). Andreasen 2004(شناسي منجر شد  شناسي و ايمني ميكروب
همچون دكارت، اسپينوزا، كانت، شلينگ، و  يانفولسيتوان در افكار فقرن نوزدهم ميالدي مي

  .هگل يافت
هاي نظري  نيز در فعاليتتوان گذشت كه حكما و انديشمندان اسالمي از ذكر اين نكته نمي   

بيروني، خواجه نصيرالدين سينا، ابوريحان ابن . اند نگر داشته ديدي جامعهمواره و عملي خود 
و از افراد معاصر، سيدحسين نصر، نمونة دانشمنداني هستند كه منبعث از  طوسي، شيخ بهايي

 .)1385نصر ( اندنگر به طبيعت و هستي داشته گرا و جامع بيني ديني خود، نگاهي وحدت جهان
گستردة  هايز زمينههاي آنان يكي ا تحليل و بررسي افكار اين افراد در جهت استمرار ديدگاه

  .    پژوهشي است كه كمتر به آن توجه شده است
ت شدنيرو و هاي تخصصي با تقسيم و تفكيك علوم و ايجاد زمينه رسداما به نظر مي   

صنعتي و پيشرفت علوم، كه در آن زمان با شتابي انقالب . در جريان بوده است يبيشتر
زمان، طي . هاي تخصصي را سرعت بخشيدبندي رشته غيرمنتظره در حركت بود، تقسيم

حصاركشي و مرزبندي ذهني پيرامون هر رشته افزايش يافت كه همين موجب اقتدار 
نتيجه اينكه . متخصصاني بود كه آن قسمت از زمين مسابقة علمي را تصاحب كرده بودند

-تعبير مي »رهاي غلّهانبا« اند كه از آنها به هاي سازمان يافتهاي دانشگاهي به گونهاكنون، رشته

هاي رشته(چنين ساختاري، افراد موجود در هر انبار به ندرت با افراد انبارهاي ديگر در . شود
از دانشجويان پس از اتمام تحصيالت، به عنوان متخصص، انبار بسياري . تعامل دارند) ديگر

. بينندبه اين كار نمي، چرا كه نيازي ها ارتباطي ندارندرشتهند و با ساير نكخود را ترك نمي
هاي خود غرق شوند و از تبادالت فكري و  ها در ديدگاهشود دانشكدهانبارهاي مجزا باعث مي

يكي از نتايج منفي  .)Morreale & Howery 2002( ها محروم شوندعقلي با ساير رشته
دن كرهاي علمي و محدود مسدود شدن چنين تبادالتي، گسترش تقسيمات نابارور درون رشته

  ).Sawa 2005( خالقيت علمي است
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هاي ، رشد علوم موجب درك بيشتر پيچيدگيهاي اخيراما از سوي ديگر، در دهه   
هاي  موضوعات و مسائل شده و اين پيشرفت نيز به نوبة خود، موجب توسعة ديدگاه

به  هاي مختلف علمي در جستجوهاي خودواقع، انديشمندان حوزهدر . اي شده استرشته ميان
كه فقط از يك  ستان آتر از تر و وسيعاند كه موضوعات مطالعه پيچيدهاين واقعيت رسيده

ود شز بيشتر ميهاي زندگي بشر روز به روپيچيدگي عالوه بر اين،. ديدگاه علمي بررسي شوند
مسائلي . است شده ترو مسائل و مشكالت برآمده از چنين شيوة زندگي به همان نسبت پيچيده

هايي مانند ايدز،  گيري بيماريند تغييرات آب و هوايي و گرم شدن زمين، كمبود آب، همهمان
و مسائل مشابه را، كه اكنون گريبانگير جامعة  هاي اجتماعي جهاني شدن، نابرابريموضوع 

 توان مياي رشته ها ميان بشري است، به دليل گستردگي دامنه و پيچيدگي فقط از راه پژوهش
  .كردمطالعه 

هاي مختلف علمي، بشر را به اي در حوزهرشته هاي ميان از جانب ديگر، رشد ديدگاه   
زيربناي مولكولي و فهم . ده استكرهاي حاصل از اين ديدگاه واقف  ها و ظرفيتتوانايي

هاي  ژنتيكي حيات، دستيابي به نانوفناوري و پيشرفت در هوش مصنوعي، نتيجة همكاري
در مقايسه  ،هاي علوم انسانيدر اينجا بايد اذعان كرد كه در حوزه .مشترك علوم مختلف است

  .اي كمتري هستيمرشته هاي ميان شاهد همكاري ،هابا ساير رشته
  

  در آموزش عالي   هامشكالت تصور سنتي از رشته
اي به وقوع پيوسته رشته هاي ميانهايي كه در زمينة همكاري به هر حال، با وجود پيشرفت

هاي جهان و از جمله  هاي تحصيلي است كه در دانشگاهاين ساختار سنتي رشتهوز هن ،است
و ها از نظريه يهاي دانشگاهي، در تلقي سنتي، به محتواي مشتركرشته .كشور ما حاكم است

ها و شود كه در مؤسسات دانشگاهي بر اساس دانشكدهتحصيل اطالق ميها براي  روش
از اين قبيل شناخته مشتركي هاي  ي مشخص و ويژگيهاي مشخص با واحدهاي درس گروه
را به عنوان  هاي دانشگاهيرشته) 1981( 5بچرتوصيفي ديگر، در . )Squires 1992( شودمي

فكر، با  هم از افراد تجسم يافته ايمجموعه«: كنداي فرهنگي اين گونه توصيف ميپديده
توان به طور خالصه مي. »مشخص و وظايف فكري ها اي از ارزشرمزهاي تماسي، و مجموعه

تحت اين ) 2007( 6ي را به نقل از ديويس و دولينهاي دانشگاهرشته هاي مشترك ويژگي
  :عناوين خالصه كرد

 ؛)مشخص ايجامعه(وجود اجتماعي از دانشگاهيان  �

                                                
٥
. Becher 

٦
. Davies & Devlin 
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 ؛)فرهنگ ارتباطي مشخص(اطات اي از ارتبوجود شبكه �
 ؛)اي مشخصپيشينه(سوابق مطالعاتي و پژوهشي  �
 ؛)هاي مشخص روش(پژوهشي  )هادادهآوري و تفسير جمع(هاي خاص شيوه �
 ).محصوالت مشخص(دانش نو  �

  
شناسي، يا اقتصاد براي اثبات دانش  شناسي، زمين مانند رواني يهابه عنوان نمونه، رشته    

تحت چنين  .اندهاي خاص خود از يكديگر متمايز شده خود، به طور بارزي در شرايط و روش
مسيري استاندارد، مستقل و خودكار براي دانشجويان هر  هاي دانشگاهيبرداشتي سنتي، رشته

هاي جستجو و اينكه چه  اين مسير ديد دانشجويان را دربارة  قابليت. دنكنرشته تعيين مي
- نيازي نمي ياندانشجواين  ،دهد و در نهايتچيزي ارزش دانستن دارد، تحت تأثير قرار مي

شود كه باعث مي هاي دانشگاهيتحصيل در رشته .دنهاي ديگر چيزي بدانبارة رشتهكه در دنبين
دانش عميقي در رشتة خود كسب كند، اما به همان ميزان، از نگاه عمومي و فرد متخصص 

اساس محتوا انجام  بر ،كنون هاي علمي از زمان ارسطو تاتقسيم رشته .شودكلي او كاسته مي
يكي از تقسيمات مهم ارسطو تفكيك ميان عمل و  ،عمل، و اساساً بر اساس نه ه استشدمي

هاي نگاه كلي به جزئي و تفكيك ميان عمل و نظر، كه در رشتهكاستن فرو. نظر است
و هاي عملي زمينهباعث فاصله گرفتن دانشگاه از  ،به تدريج ،دانشگاهي به وقوع پيوسته است

     .ه استشدواقعي 
، هاي دانشگاهي، آن طور كه توصيف شدل از چنين برداشتي از رشتهيكي از پيامدهاي حاص   

همان گونه كه اسكويرز . آن است كه از انعكاس زمينة در حال تغيير آموزش عالي عاجز است
در  ي علميهااين است كه گويا رشتهها ، مشكل چنين تصوري از رشتهكندبيان مي) 1992(

  .كنندو در طي زمان تغيير نمي اندو تثبيت شده وضعيتي تاريخي و فرهنگي قرار گرفته
-از رشته) رايج(هاي فراواني براي بازتعريف و تصحيح طرز تلقي سنتي  در اين ميان، تالش   

ها،  در اين تالش. هاي مغفول صرف شده است ويژگيدر جهت بازشناسي  ،هاي دانشگاهي
شناختي  عالئق معرفت( ضعا، مو)اتها و موضوععالقه(، از جمله اهداف هاابعاد مختلف رشته

حتي . قرار گرفته است ها، و الگوها و مكاتب رايج در هر رشته اساس تعريف)شناختي و روش
-دهكربه جاي محتوا مطرح  يعملقابليت اساس  هاي علمي را بربرخي پيشنهاد بازسازي رشته

هاي علمي و تعبير او از هاز رشت) 1962( 8تبيين كوهن ).Sawa 2005: به نقل از 7لُنرگان( اند

                                                
٧
. Lonergan 
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. Kuhn 
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در واقع، تالشي در اين جهت و در پي تبيين اين تغييرات توان علمي را نيز مي هاينقالبا
  .  دانست

علوم بشري و بروز وجوه طبيعي و گسترش توان شاهد رشد ها، مي اما در تعديل اين ديدگاه   
ها معتقد است كه همة رشته) 1992(اسكويرز . اشتراك و تمايزات در فرايندي طبيعي نيز بود

شوند و بر اساس همان يابند و محافظت مييابند، گسترش مي عينيت ميدر فضايي چندبعدي 
، تأثيرات هر هامرز بين رشتهدر با اصطكاك و نفوذ . ها تعامل يا تضاد دارندرشتهبا ساير  ،ابعاد

  .شودآشكار مي» تگيرش ميان«منتشر شود و در اينجا مفهوم  تواندمي يك در ديگري
  

  رشتگي هاي مختلف از ميان برداشت
اهميت اين پرسش از اين  كرد؟ توان آن را تعريفرشتگي چيست و چگونه مي اما مفهوم ميان

از اين . رشتگي، پيامدها و استلزامات خاص خود را دارد جهت است كه هر نوع تلقي از ميان
هاي مختلف هاي مربوط به آن از جنبه بحث رشتگي در رو، تعيين موضع در قبال مفهوم ميان

هاي  رشتگي مفهوم روشني نيست و از آن برداشت واقعيت آن است كه ميان. اهميت دارد
  . مختلفي وجود دارد

در پيوستاري با دو قطب ها را  ترين اين برداشتبهتر باشد مهم تر آنشايد براي فهم روشن   
رشتگي، قطب ساده صرفاً، شامل موضوعات منتخب  اندر پيوستار مي. ساده و افراطي جاي داد

مطالعات خانواده گرد  اي مانندمختلفي است كه تحت عنواني عمومي در رشتههاي از رشته
در حركت در طول پيوستار، ديدگاه ديگر شامل محصور ). Garkovich 1982(ست اآمده 
. قادي ميان قلمروهاي رقيب استميان آنها و ترك گفتگوي آزاد و انت بنديمرز ها ورشته كردن

اين ديدگاه ممكن است منحصراً، به داد و ستدي انتقادي و در عين حال، حفظ نيرومند انسجام 
رشتگي شامل  در حركت در طول پيوستار، ديدگاه ديگر ميان. معتقد باشد هاو يكپارچگي رشته

توانند با مي ،اشته باشندها بدون اينكه نيازي به بحث با يكديگر داين عقيده است كه رشته
اين جهت، الزم است سهم هر رشته در همكاري مشترك معين در . نندكيكديگر همكاري 

ترين و شايد رايجترين اختصاصي .دشوها نيز حفظ شود، ضمن آنكه الزم است انسجام رشته
 اي همكاري چند رشته براي شناسايي مسائل موجود در زمينه تضمنرشتگي م مفهوم ميان
و . و گرماي زمين است ،گيرشناسي ايدز، بحران آبفكري همه نمونة چنين هم .مشترك است
ي تندرو، معتقد به فروپاشي ارشته انتهاي اين پيوستار، قطب افراطي يا ديدگاه مياندر سرانجام، 

دربارة هر ). Davidson 2004(هاي جديد است هاي دانشگاهي و ظهور رشتهمرزهاي رشته
از جمله دربارة ديدگاه افراطي اين . هاي مهمي مطرح است ها، پرسش برداشتيك از اين 

و توليدي حركتي بر ضد زادآوري  ،هاي دانشگاهيپرسش مطرح است كه آيا فروپاشي رشته
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، از جنبة عملي ها از بين برودرشته  و اگر مرز ميان هاي پايه وجود داردنيست كه در رشته
چگونه استمرار  هاي جديدو موجوديت رشته شودحفظ مي چگونه هاي جديدانسجام رشته

هاي مختلف از آن رشتگي و تلقي به هر حال، مفهوم ميان). Marginson 2007(؟ يابد مي
مقالة در . طلبداي مياهميتي است كه پرداختن به آن، خود مجال جداگانه با موضوع گسترده و

رشتگي هنگامي  اين اساس، ميانبر . استترين برداشت از اين مفهوم مد نظر حاضر، رايج
ند گذارهاي خود را به اشتراك مي ة مختلف ديدگاهگران از چند رشت يابد كه پژوهشتحقق مي

سئلة مربوط به اي متناسب با متا راهي تازه براي فهم موضوعي بيابند و در پي آن، راه حل تازه
      .ارائه دهند آن موضوع

  
 قطب افراطي    قطب ساده

شامل موضوعات 
منتخب از 

مختلف، هاي  رشته
تحت عنواني 

 عمومي

 ها ورشته محصور كردن
ميان آنها و ترك  بنديمرز

گفتگوي آزاد انتقادي 
 ميان قلمروهاي رقيب

تعيين سهم و جايگاه 
  هر رشته در پژوهش
مشترك با حفظ انسجام 
 و بدون نياز به گفتگو 

همكاري چند 
رشته براي 
شناسايي مسائل 

جود در مو
 اي مشترك زمينه

اعتقاد به 
فروپاشي 
مرزهاي 
هاي  رشته

دانشگاهي و 
هاي ظهور رشته

 جديد

  
  رشتگي هاي گوناگون در باب ميان پيوستار ديدگاه

  
 

به اشكال اي رشتههاي ميانفكري ها و همشود كه روند همكاريبه اين ترتيب، مالحظه مي   
ها براي ادامة اين روند حال گسترش است و رشتهگوناگون و تحت تأثير عوامل مختلف در 

داشته توانند ها در اين ميان چه تأثيري مي اما دانشگاه .اجازه از دانشگاه نيستندگرفتن منتظر 
رشتگي  باشند؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم شناخت الزاماتي است كه روند رو به رشد ميان

 توان ميدر دو زمينة آموزش و پژوهش را امات رسد اين الزبه نظر مي. براي آموزش عالي دارد
  .كردشناسايي 
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  رشتگي در آموزش عالي برخي از موانع ميان
، اي به همراه داردرشتههاي ميان هايي كه پژوهش ها، و نيز ظرفيت ها، موفقيت با وجود ضرورت

. استاي رشتههاي ميان هاي متعدد حاكي از موانع و مشكالت مختلفي در فعاليت گزارش
با اي رشتههاي ميانها حاكي از آن است كه بيش از پنجاه درصد از همكاري برخي گزارش

ترديد، شناخت و تحليل اين موانع يكي از  بي). Kezar 2005( شودشكست مواجه مي
  .رشتگي در آموزش عالي استهاي توسعة ميان ضرورت

از اين رو، و است مسائل پيچيده اي به معني تفكر جمعي دربارة رشتههاي ميان پژوهش   
 ترينعمده دهدها نيز نشان ميپژوهش .شودرشتگي محسوب مي ، نقطة عطف ميان»رابطه«

هاي تجربي در باب  در پژوهش .است يهاي مختلف ارتباطمعطوف به جنبهرشتگي موانع ميان
معتقدند كه ) Mansilla 2005مثالً، (گران متعدد  پژوهش ،ايبين رشته )هايبرنامه( هاپروژه
ها و ايجاد زمينة  اختالفوقت زيادي صرف مديريت  ،هاي مشتركدخيل در برنامههاي  گروه

هايي كه قادر به ايجاد فضايي براي گفتگو هستند، در  ، و به وضوح، گروهكنندمشترك مي
فكري مستلزم  هم). Oberg 2008(مقايسه با سايرين شانس بيشتري براي موفقيت دارند 

گران  بسياري از پژوهش. مشترك است هايها و ايجاد زمينه ها و اختالف ناخت تفاوتش
با دست كم گرفتن اين مسائل، تالش بايسته و اي هاي بين رشتهاندركار در همكاري دست

و در نتيجه، اين مسائل نيز به نوبة خود موجب  ندكنزمان الزم را در اين زمينه صرف نمي
بسياري از ). Klien 2005( دشومي ها، و قطع همكارينشدني حل هايسرخوردگي، تقابل

در قلمرو آموزش و ها ها به دليل زبان متفاوتي است كه هر يك از رشتهرشته هاي ميان تفاوت
اي مشابه و گاه اصطالحات مختلف براي توصيف پديدهگاه . برندپژوهش به كار مي

هاي مختلفي براي ارائة  چارچوب. شودتفاده ميهاي متفاوت اسپديدهاصطالحاتي مشابه براي 
برخي از اين اختالفات به طور  .شودبه كار گرفته مي نوشتن شيوةها و حتي افكار و نظريه

هاي فرهنگي حاكم جنبهبه هاي مختلف دارد و برخي شناسي ناپذيري ريشه در معرفت اجتناب
به دو زمينة فلسفي و فرهنگي مربوط  به اين ترتيب، موانع ارتباطي .ستمربوط اها بر رشته

بچر . ارتباط ميان اين دو زمينه مانند دو روي يك سكه است. )Oberg 2008( شود مي
-دانشگاهي را بعد شناختي و بعد اجتماعي برمي هاي دو ويژگي مهم فرهنگ رشته) 1989(

وان از يكديگر ت واقع امر آن است كه دو جنبة فرهنگي و فلسفي را به طور صريح نمي .شمرد
دانشگاهي محسوب  ةتوان فرهنگ دانشگاهي را همان وجه ظاهري فلسفتفكيك كرد و مي

يا همان قلمرو رشتة  ،شناختي، محتواي تعقلي هاي معرفتشناختي، بازنمايي جنبهبعد . دكر
افراد مربوط به هر رشته است كه بر اساس  ويژگي اجتماعي ،دانشگاهي است و بعد اجتماعي

هر تقدير، به  .اندهاي فلسفي مشابه، گرد هم آمده فرض ات مختلفي، از جمله پيشاشتراك
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ها  تالشبرخي . طلبدرا مي هاي چندجانبه شناخت هر دو زمينه و تالش براي رفع موانع، تالش
اي در حال انجام رشته هاي ميان براي ارائة انواع الگوهاي نظري براي سازماندهي همكاري

شناختي  هاي ديگر نيز  بر حل تعارضات فلسفي و معرفت تالش ).Sawa 2005( است
  ). LELE & Norgaard 2005(متمركز است 

هاي الزم براي  آنچه مسلم است توفيق در هر دو زمينه، به پرورش تفكر و مهارت   
-هايي پرورش ميدانشجويان و متخصصاني كه در محيط. استمنوط اي  رشته هاي ميان فعاليت

و دفاع از رشتة تحصيلي اهميتي بيش از جستجو و كشف حقيقت دارد، عصب يابند كه ت
هاي  بار نيز تجربة كار گروهي و بحث دانشجوياني كه در طي تحصيل خود، حتي يك

هايي نخواهند داشت،  ، در عمل نيز توفيق چنداني در چنين فعاليتانداي را نداشتهرشته ميان
        .ها را ندارند زم براي شركت در اين گونه فعاليتهاي ال چرا كه تصور روشن و نه مهارت

طرز خاصي از  ،هاي تحصيليرشتهآموزش در چارچوب  ،تر اشاره شدآن گونه كه پيش   
يا بروز (اين ترتيب، كسب هر نوع قابليت به . كندرا به دانشجويان القا مي هانگريستن به پديده

هاي بر اين اساس، يكي از زمينه. اصل آموزش استاز جمله در ميدان پژوهش نيز ح )ناكارآمد
، ضمن آموزش عميق در اي در آموزش عاليرشته هاي ميان شده براي توسعة فعاليتق افتو

هاي  ها و بحث هايي براي فعاليت گسترش آموزش براي ايجاد فرصت تحصيلي، يهارشته
به  ،ايرشته گرايي و تفكر ميانتوان از تعديل ميان تخصصبه بيان ديگر، مي. اي استرشته ميان

كليدي براي تجارب در اين ميان، . براي آموزش عالي نام برد حياتيعنوان راهبردي 
اي تا حد زيادي در رشته هاي ميان توفيق در ميدان فعاليت. دانشجويان بسيار ضروري است

دي، ديد بع اين منظور، در مقابل تفكر تكبه . اي استرشته هاي ميان مهارتكسب  گرو
، براي پرورش تفكر شودترويج ميهاي سنتي  نگر، و حل مسائل كالسي، كه در روش جزئي
نگر، و  ضروري است سه توانايي اساسي با عنوان انعطاف شناختي، تفكر كل ايرشته ميان

همان گونه كه بحث شد، شيوة سنتي و رايج  .اي فراگرفته شودرشته راهبردهاي حل مسئلة ميان
از اين رو، الزم است  .آوردها فراهم نمي زمينة مساعدي براي پرورش اين مهارت دانشگاهي

هايي براي پرورش  فرصت ،رايجدرسي  هايو محتواي برنامههاي آموزشي با بازنگري در شيوه
هاي با ارزش نشان داده است هنگامي كه تجربه. وجود آيده اي برشته هاي ميان مهارت

احساس نياز كنند، خود به خود و با  ايرشته هاي ميان نواع فعاليتدانشجويان به شركت در ا
و بدون شك، چنين انديشة اصيل و  اي را دنبال خواهند كردرشتهروابط مياناي دروني انگيزه

هايي،  همزمان با رشد چنين ديدگاه. هاي خود را در عمل نشان خواهد داد پايداري قابليت
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در رسيدن به  9»محور يادگيري مسئله«هاي  گيري از قابليترهعالقة مجامع دانشگاهي براي به
         ).Buchbinder 2005( افزايش يافته استمقاصد فوق 

  
  محور   يادگيري مسئله
است كه نزديك به چهار دهه پيش، در  ايمحور ديدگاه آموزشي شناخته شده يادگيري مسئله
ستفاده شده است، اما پس از تحوالت از آن اكانادا كشور هاي پزشكي در برخي دانشكده

مختلفي كه پشت سر گذاشته، در حال حاضر، به عنوان رقيبي براي آموزش سنتي در آموزش 
تمايز اين ديدگاه در مقايسه با شيوة سنتي اين است  يكي از وجوه مهم. عالي مطرح شده است

، وظيفة مربي، محتواي بر اين اساس. كه به طور عمده، مسئوليت يادگيري به عهدة دانشجوست
  . برنامة درسي، و فضاي آموزش تفاوت چشمگيري با شيوة سنتي دارد

گرايي فرض اساسي ساخت. 10ستگراشناسي ساخت محور برآمده از معرفت يادگيري مسئله   
و د سازن آن را مي  اندركار پژوهش كه افراد دست ي اجتماعي استمحصولدانش كه اين است 
 2005(ضوع جستجو هر دو در تعامل و تأثير متقابل با يكديگرند و موكننده  جستجو

Mertens .( بر مبناي اين ديدگاه، يادگيري حاصل تعاملي شناختي و اجتماعي از راه حل
محور مفهومي اساسي است،  ، كه در يادگيري مسئله11مفهوم مسئلة ناقص. مسائل واقعي است
ي واقعي است و بر خالف مسائل معمول درسي، شود كه برگرفته از دنيابه مسائلي اطالق مي

چنين . هاي واقعي دارددارد، ابهامات و پيچيدگي هاي معينكه متغيرهاي مشخص و راه حل
و ديگر اينكه به دليل ارتباط مستقيم با  ستااول اينكه ناشناخته : مسائلي دو ويژگي مهم دارد

مسيري يادگيري اين ديدگاه،  در).    Jonassen 2000( زندگي حل آنها با ارزش است
مستقيم و از پيش تعيين شده ندارد، بلكه با كنكاش و جستجوي دانشجو در فضاي مسئله پيش 

ممكن است به راه  كنند،اي مشابه تالش ميهايي كه دربارة مسئله اين رو، گروهاز . رودمي
هاي ختلف از حوزهروند حل مسئله، نياز به مطالعة موضوعات مدر . هاي متفاوتي برسندحل

شود كه دانشجويان از دانش پاية گوناگون علمي و مراجعه به منابع مختلف موجب مي
مواجهة مكرر با عناوين و موضوعات درسي به  .و منعطفي برخوردار شوند ،گسترده، منسجم

دهد تا ، اين ديد را به دانشجو ميشودهاي مختلف مطرح ميهكه در مسئل فاوت،هاي متشكل
اين بر خالف يادگيري به شيوة معمول است كه  .پي ببرد هاظاهر مسائل به اصول اساسي آناز 

مطالعات نشان  .شودبه صورت مجزا مطرح مياي از مفاهيم پشت سر هم و در آن، مجموعه
محور، در مقايسه با يادگيري سنتي، مهارت  داده است كه دانشجويان در يادگيري مسئله
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؛ )Newsstetter 2006(يادگيري خودفرمان و كارهاي گروهي دارند بيشتري در حل مسئله، 
  .اي بسيار حياتي هستندرشته هاي ميان هايي كه براي فعاليت مهارت
 2002( دمحور ذكر كر سه ويژگي مهم را براي يادگيري مسئلهتوان در مجموع، مي   

Dahlgren( :          
  واقعي اييادگيري در زمينه. الف

دليل عقلي چنين . محور، آغاز يادگيري با طرح مسائلي از دنياي واقعي است مسئله در يادگيري
دنياي دار براي يادگيري است كه با اي معنيكاري تحريك دانش پيشيني و فراهم آوردن زمينه

 ،اي آيندهسازي زمينة يادگيري با مسائل حرفهشبيه. اي آيندة دانشجو مرتبط استحرفه
در يادسپاري مطالب علمي، هنگامي كه در آينده در عمل با آنها مواجه دانشجو به همچنين 

   .كندكمك مي ،شودمي
  
  ساخت دانش در تعامل با محيط. ب
محور تأكيد بر اين مطلب است كه دانشجويان بايد  دومين ويژگي اساسي يادگيري مسئله 

با اين هدف، . بيان كنندهاي كالمي مختلف  دانش خود را بسازند و قادر باشند آن را در قالب
به طور مثال پنج تا (هايي با تعداد افرادي محدود  يادگيري در كالس درس، در قالب گروه

هاي گروهي به اين  بحث. به همراه يك مربي كه نقش پشتيبان را دارد شودانجام مي) هفت نفر
زنند و مي سبب بسيار مهم است كه در خالل آن، افراد فهم خود را در موضوعات بحث محك

به صورت جمعي بحث  ضوعدانش مو ،شناسند و در نهايتنيازهاي يادگيري خود را مي
اي بسيار متفاوت از وظيفة سنتي  مربي كه وظيفه .شودو ارزيابي مي ،بندي، تحليل چارچوب

خود دارد، وظيفة حمايت از يادگيري را با پايش و پرسش در تمام مراحل يادگيري به عهده 
  .يابدهاي فراشناختي و بازتابي نيز پرورش مي چنين فرايندي، قابليتدر  .دارد
  
  استدالل فراشناختي و يادگيري خودفرمان. ج 

هاي فراشناختي و يادگيري خودفرمان براي پرورش دانشجويان به سوي استقالل،  مهارت
ز دو جنبه ا. يادگيري مستمر، و بر عهده گرفتن مسئوليت يادگيري بسيار اهميت دارد

ست، عبارت است از دانش شناختي و نحوة افراشناخت كه براي يادگيري خودفرمان ضروري 
راهبردهاي آموزشي بايد در جهت تشكيل  .داد آنها را پرورشتوان سازماندهي شناخت، كه مي

يادگيري خودفرمان نيز شامل توانايي . فراشناختي پيش برود هايو جذب آگاهي
ي منابع، انتخاب راهبردهاي مناسب و معتبر، و ارزيابي نتايج بندي اهداف، شناساي چارچوب

  .يادگيري توسط خود دانشجوست
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هاي آموزشي محور در محيط در حال حاضر، انواع الگوها براي اجراي يادگيري مسئله   
استفاده از اين رويكرد آموزشي اكنون در مقاطع مختلف همچنين . طراحي شده است

  . بل از دانشگاه در تمام كشورهاي جهان در حال گسترش استدانشگاهي و نيز مقاطع ق
  

  ايرشته محور و مسائل ميان يادگيري مسئله
تعليم و تربيت و آموزش  هاي مختلفي را براي ها، چالشزمينة به شدت متغير دانش و فناوري

نياي از آنجا كه يكي از اهداف مهم تحصيالت عالي، ورود افراد به د. عالي ايجاد كرده است
چنين دنياي آموزش نيز افزايش انعطاف و انطباق با  مهمهاي  چالش، يكي از اي استحرفه

تحت تأثير  بر خالف گذشته، اكنون مسائل و موضوعات دنياي كار و حرفه. متغيري است
توان براي مسائل عصر اطالعات و ارتباطات، با سرعت بيشتري در حال تغيير است و نمي

در چنين فضايي، انباشتن اطالعات ). Knowlton 2003( دكري قبلي اكتفا ها جديد به پاسخ
هاي الزم براي حل  اي كسي است كه مهارتمتخصص حرفهبلكه  ،آيدمزيت به حساب نمي

يا همان روش (روش كنوني يادگيري . ، و كار گروهي را فراگرفته باشدگيريمسئله، تصميم
اي دانشجويان و چنين شيوههد د است كه مربي ارائه ميبر حفظ و تكرار مطالبي استوار ) سنتي

يادگيري در دنياي واقعي با كالس درس . كندرا براي مواجهه با دنياي واقعي آماده نمي
اي نه با حفظ  در دنياي واقعي، نتيجة حل مسئله است و چنين يادگيرييادگيري . متفاوت است

 2000( آيدتحليل و حل آنها به دست ميمطالب، بلكه در رويارويي با مسائل و تجزيه و 
Jonassen(. است، اي رشته از سوي ديگر، مسائل دنياي واقعي در واقع، از سنخ مسائل ميان

يادگيري «هاي آموزشي در  از آنجا كه همة فعاليت. هاي درسي نه مسائل موجود در كتاب
نين ويژگي مهمي نشان چگيرد،  حول مسائل برگرفته از دنياي واقعي صورت مي» محور مسئله
براي يادگيري محيطي با فراهم آوردن تواند د آموزشي چگونه ميكريرودهد كه اين مي

را مؤثرتر و پايدارتري يادگيري ، تعاملي، و خودفرمان در مقايسه با آموزش سنتي، جمعي
، ايتهرش هاي ميان با پرورش مهارتتواند محور مي به اين ترتيب، يادگيري مسئله. گسترش دهد

  .             خأل و فاصلة ميان كالس درس و دنياي واقعي را پر كند
 

12ايرشته الگوهاي تفكر و حلّ مسئلة ميان
 

، تجربي بوده افتد، به همان نحوي كه خارج از كالس درس اتفاق ميهادر آغاز همة يادگيري
كالس درس آورد و به تدريج، نظام آموزشي در مقاطع مختلف، يادگيري را به درون  .است
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» تحصيل كرده« به »  ايحرفه«نظام آموزشي، بر شيوة استاد ـ شاگردي غلبه كرد و مفهوم 
  ). Sawa 2005: به نقل از 13هاول(تبديل شد 

فقط د كه يادگيري واقعي ركاز طرفداران جدي كاربرد دانش بود و تصريح مي 14ديويي   
او تفكر بازتابي را به عنوان . د داشته باشدوجو» 15تفكر بازتابي «كه  دهدهنگامي روي مي

هاي تعمق فعال، پايدار، و دقيق نسبت به هر نوع باور يا شكل فرضي دانش، در پرتو زمينه«
: به نقل از( كندتعريف مي» آن دانش گرايش دارد آنچه بيش ازهايي  گيريو نتيجه آن يحمايت
1999 McLaughlin(. تفكر بازتابي سبك و سنگين كردن «: به بياني ديگر از خود ديويي

او معتقد است ابهام و .  »موضوعي در ذهن و تأمل و تعمق جدي و مستمر دربارة آن است
دارد سردرگمي، و نياز به وضوح هر مسئله، فرد را در جستجوي پاسخ، به تفكر بازتابي وامي

هاي در حوزه هاي متعدد نظريات ديويي با پژوهش).    McLaughlin 1999: به نقل از(
تأييد شده است و مربيان را متقاعد كرده است كه براي شناسي  شناسي و روان مختلف عصب

هر يك از اينها به قواي مختلف مغز . يادگيري مؤثر، تجربه، و آموزش همراه با هم الزم است
شناسان  عصب. مرتبط است و براي يادگيري، قواي مغز هم بايد بداند و هم بايد عمل كند

)1983 Harte (از برخي  .استابزارهاي يادگيري  ،و فعاليت ،اند كه محيط، تجربهنشان داده
كه در ) بازتاب(الگوهاي يادگيري به دليل داشتن هر دو عناصر تجربه و مكالمات دروني 

هاي  مهارت .شودياد مي 16»فراشناختي«هاي  عنوان ديدگاهبه د، دهخالل يادگيري روي مي
هاي يادگيريد تا كنچرا كه شخص را قادر مي ست،اژه براي يادگيري حياتي فراشناختي به وي
  .هاي جديد تعميم دهدخود را به زمينه

شناسي يادگيري از كاركرد مغز و تفكر به دست  گران روان بر اساس توصيفي كه پژوهش   
 .شده استهاي حل مسئله ارائه هاي مختلف تفكر و شيوه دهند، الگوهاي مختلفي از سبكمي

الگوي در . و فكر بازتابي است ،دهد شامل تجربه، فعاليت شرح مي) 1984( 17الگويي كه كُلب
شود كه يادگيرنده آن را او، يادگيري فرايند، و دانش نتيجه است، و يادگيري هنگامي محقق مي

 و كسب دانشي دارمعتقد است بيشترين يادگيري معنيلب كُ. در تجربه به دست آورده باشد
 آزمايشسازي انتزاعي،  مفهوم ةدهد كه يادگيرنده از ميان چهار مرحلمنسجم هنگامي روي مي

  .عبور كند و مشاهدة بازتابي ،)واقعي( فعال، تجربة عملي
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نيز به عنوان يكي از افراد صاحب نظر در اين زمينه، يادگيري از راه تجربه ) 1983(18شاون   
موضع را بررسي كرد كه چرا در طي زمان، دانشگاه و عمل  او اين. نامدمي» دانستن با عمل«را 

با واقعيت عملي چگونه ضعيف دانشگاهي  يها پژوهشارتباط و  ستا از هم فاصله گرفته
و اگر آنها را » داننداز راه عمل مي«اندركار  او معتقد است افراد شاغل و دست. شده است

تري به اين ات بعدي خود، به طور عميقاو در مطالع. مطالعه كنيم، هنرشان آموختني است
آنها . هاي مرجع كاملي نيست بيان كرد كه مسائل دنياي واقعي كتابموضوع پرداخت و 
ريخته و پر از جزئياتي است كه ممكن است به رشتة كاري  آشفته، درهمموضوعات و عناوين 

اندركار  درگير و دستفرد . فرد شاغل مرتبط نباشد، بلكه در مسائل مبتالبه فرد تأثير دارد
بق اين متغيرها، چارچوبي مفهومي شود و طكه به او مربوط ميكند شناسايي ميمسئله، آنچه را 

  .كندبراي حل مسئله ايجاد مي
-مياتفاقي چه  ،اندكه قبالً نديدهشوند مواجه مياندركاران دنياي عمل با چيزي وقتي دست   
دارند، » بازتابي در عمل«آنها در اولين مواجهه،  .مدنامي» زدگيشگفت«شاون اين را  ؟افتد

پس از آن، به  .روندو با آن اطالعات به سراغ مسئله مي دنكنآوري ميسپس اطالعاتي جمع
  . اندركاران مسائل عملي است اين چرخة يادگيري دست .شوددانش پاية آنها افزوده مي

 يادگيري دربارة خود زتابي در الگوهايكُلب و شاون هر دو بر اهميت تجربه و تفكر با    
اي به اي دارد و هيچ گونه اشارهرشته اما هر دو الگو بيشتر جنبة فردي و تك .اندتأكيد كرده
كه افتد وقتي آيد كه چه اتفاقي مياين سؤال پيش مي .شده استاي نرشته هاي ميان فعاليت

تجربي  يا موضوعيبا فعاليت ري، در هنگام يادگي ،هاي مختلفگروهي از فراگيران رشته
بچبيندر . اندالگويي ارائه داده) 2005(و همكاران  19بر اين اساس، بچبيندر شوند؟مواجه مي

اينجا نيز، مشابه با آنچه شاون در . هايي چندگانه در اينجا وجود داردمعتقد است فرصت
بازتاب بر «، و »شگفتي «، »بازتاب درون مسئله«توصيف كرده است، دورنمايي چندگانه براي 

را نيز اينجا بايد  كننده محور، حضور مربي حمايت بر حسب يادگيري مسئله. وجود دارد» مسئله
اين الگو، در . ستناداي رشته توان اين وضعيت را الگويي از يادگيري ميانمي. در نظر داشت

- مواجه مي نياي واقعياي از دمسئلهبا  يي،ها هاي مختلف در قالب گروهدانشجويان از رشته

اين حالت، مراحلي را كه براي هر فرد در . كندشوند و هر گروه را يك مربي حمايت مي
اين الگو، كسب دانش با سرعت بيشتري در . كنندها با هم تجربه مي تشريح شد، افراد گروه

هاي فراشناختي  ، چرا كه وجوه مختلفي از دانش دخيل است و از مهارتدشوممكن مي
 هم براي دانشجويان و هم براي مربيان ايرشته اي ميان روش مطالعة نمونه .دشوتفاده مياس
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اين نوع يادگيري همة مزايايي را كه دربارة يادگيري . است تسريع كنندة رشد علمي و مهارتي
    . دربردارد اي رارشته هاي ميان محور بيان شد و پرورش همة مهارت مسئله
توجه  يياتئبرخي جزدر الگوي ارائه شده توسط بچبيندر و همكاران، به  رسداما به نظر مي   

كاستي مهم ديگر اين است كه مراحل . نشده كه براي شرح كامل هر الگوي عملي الزم است
مد نظر در الگوي اشاره شده ناقص است و براي درك كامل فرايند رويارويي با موضوعي 

با عنوان تري در اينجا، به اجمال، الگوي كامل .ستااي توسط دانشجويان نابسنده رشته ميان
   .  شودارائه مي» ايرشته الگوي حل مسئلة ميان«
  

  ايرشته الگوي حل مسئلة ميان
هاي مختلف آموزشي، محور يادگيري است،  محور، حل مسئله در موقعيت در يادگيري مسئله

ز آنجا كه چنين فرايندي در فضاي ااما . اي استرشته كه يكي از نتايج آن پرورش تفكر ميان
- يعني براي دانشجوياني كه در يك رشته تحصيل مي ،شودهاي تحصيلي سنتي انجام ميرشته

براي  رسيدن به فضاي واقعي و آرمانيبراي . شودچنين هدفي به طور كامل محقق نمي كنند،
هايي از  ات و ديدگاهالزم است دانشجويان به معناي واقعي با تفكراي رشته تفكر ميانپرورش 
موجب پرورش  ،هاي مختلفهاي ديد از رشته تالقي افق .هاي مختلف مواجه شوندرشته
-رشته اي ميان مطالعة نمونه. تر استاي نزديكرشته شود كه به تفكر ميانمي اي هاي تازه ديدگاه

انشجويان از با اين تفاوت كه در اين حالت، د. محور است يكي از اشكال يادگيري مسئله 20اي
، به تفكر بپردازند و اي واقعيهآيند تا با تفكر جمعي دربارة مسئلهم مي هاي مختلف گردرشته

  .نندكاي را تمرين رشته در واقع، تفكر ميان
. الزم باشداي رشته اي و حل مسئلة ميان ميان مطالعة نمونهاي به تفاوت در اينجا شايد اشاره   

گران شناخته شده  در بين پژوهش  هاي رايج پژوهش ن يكي از روشاي به عنوا نمونهمطالعة 
از . محور محسوب كرد اي را نيز گامي به سوي يادگيري مسئله توان مطالعة نمونهمي. است
مثالً، معلم يكي از مشكالت . ي حل مسائل در زمينة واقعي استا نهمونهاي مهم مطالعة ويژگي

به راه حلي  ،و در نهايت كند هشي مطالعه و بررسي ميكالسي خود را به عنوان موضوعي پژو
و تفكر جمعي در  ،ايرشته اي با حل مسئلة ميان تفاوت عمدة مطالعة نمونه .يابددست مي

هاي اي ساده معموالً، مسائل خاص و در زمينه در مطالعة نمونه .استبودن آن اي رشته ميان
. ي مواجه نباشيماپيچيده ئلاار داشت كه با مستوان انتظمي ،د و از اين روشو بررسي ميخاص 

به هر تقدير، . استاي و حتي جهاني منطقه  حد كالندر  مسائلي پيچيدهاي رشته ميان اما مسائل
دامنة آن فراتر از اي است كه دامنة بسيار گسترده و وجوه بسيار متعدد اين مسائل به گونه
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از وجوه مختلف بررسي كرد، اما  ناتويز ميگرچه مسائل ساده را ن. هاي رايج است تخصص
محدود بودن دامنة آنها در مقايسه با مسائل كالن به طوري است كه متخصص مربوط به آن 

  .ندكبخش حل  رضايت يآن را در حد دتوانكند مياحساس مي
هاي مختلف و نوع خاص اي، كه به دليل شركت دانشجويان از رشته روش مطالعة نمونه   

 يهامبتني بر مسئله شود،از آن ياد مي 21»ايرشته الگوي حل مسئلة ميان«آن با عنوان مسائل 
با » ايرشته حل مسئلة ميان«از هدف  .با جوانب پيچيده و گسترده استاز دنياي واقعي برگرفته 

اين است كه دانشجويان ملزم شوند تا مسائل واقعي را از نزديك  محور رويكرد يادگيري مسئله
هاي تفكر انتقادي را بياموزند، دانش نظري  نند، علل بنيادي آنها را تحليل كنند، مهارتدرك ك

در نهايت، مشكالت شخصي در حين كار تجربه و اي واقعي به كار گيرند، و خود را در زمينه
سردرگمي و  ،اي است كه به قدر كافيمسئلة خوب، مسئله. هاي ارتباطي را تمرين كنند مهارت
مسائل، كه در اينجا به مسائل . هاي غني آموزشي شود كند تا موجب بحثرا ايجاد ميابهاماتي 

از اين الگو . دهدهايي بسيار غني ارائه مي در اين جهت فرصت ،ستمعطوف ااي  رشته ميان
تحصيلي، در سال  يهاي پايان هر سال يا نيمسال تحصيلي و حتي در طتوان به عنوان برنامهمي

  .دكرهاي مختلف استفاده زش عالي و رشتهتمام مقاطع آمو
 ي،از جنبة نظري و كاربرد ،الگويي كه بچبيندر شرح داده است همان گونه كه اشاره شد،   

با عنوان حل اي در اينجا، با تكميل الگوي مذكور، الگوي تازه و اصالح شده. هايي دارد كاستي
كه در  يابدگيري واقعي هنگامي تحقق ميدر اين الگو، ياد. شوداي ارائه ميرشته مسئلة ميان

بر اين اساس، . به حل مسئله كمك كند ،شود و در عملمنجر اي ذهن، به تشكيل مفاهيم تازه
بنابراين، تجربة مواجهه . يادگيري واقعي آن است كه توانايي حل مسئله را در فرد تقويت كند

هاي  راحي شود كه ضمن پرورش مهارتاي طاي بايد به گونهرشته اي مياندانشحويان با مسئله
در مراحل زير، فرايند مواجهة  .با هدف حل مسئله بينجامد هاييبه يادگيري ،ايرشته ميان

ترين مرحله، قبل از هر اقدامي، طراحي اما اولين و مهم. شوددانشجويان با مسئله شرح داده مي
 اي مهماندازهف اين برنامه، به عنوان نقطة عطبه  ،اي رشته طراحي مسئلة ميان. مسئله است
به هر . گام اول در شكست برنامه دانست توجهي به آن را بييا توان هر نقص است كه مي

مند، خالق، و متخصص  حال، موضوع طراحي مسئله، كه بايد گروهي از مربيان و اساتيد عالقه
محور،  ري مسئلههاي مهم يادگي آن را طراحي كنند، خود مبحث مفصلي است و يكي از چالش
   .شوددشواري طراحي مسئله و مهارت نداشتن بيشتر مربيان ذكر مي

توسط گروهي متشكل از  هاي خاص خوداي با ويژگيرشته اي مياناما پس از طراحي مسئله   
-مي ،ايرشته هاي ميان تشكيل گروهو اي كاربردي نامه طراحي شيوه وهاي مختلف اساتيد رشته
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هاي آموزشي در طي سال تحصيلي و حتي در تابستان  آموزشي را در فرصت ايتوان برنامه
هم براي اساتيد  ايبرنامهدهد كه چنين ها نشان ميتجربه و پيشينة اين گونه برنامه. تدارك ديد

. خواهد بوداي فراموش نشدني و تجربهاي بسيار جذاب و مربيان و هم براي دانشجويان برنامه
بيني آنها براي طراحي برنامه و  كه پيش افتدهايي اتفاق ميفرايند ئلهدر رويارويي با مس

از آنجا كه قصد اين مقاله، ارائة الگويي عملي براي اجراي  .مديريت فرايند ضروري است
است كه موجب پرورش مد نظر فرايندي ذهني  ترشبلكه بي ،هايي نيستچنين برنامه

شود مستقل موكول مياي ، شرح كامل الگو به مقالهشوداي ميرشته هاي حل مسئلة ميان مهارت
   .شوداشاره مياي  رشته و در اينجا، در راستاي هدف مقاله، به مراحل حل مسئلة ميان

   :تشكيل شده است ريز يمجزا الگو از پنج مرحلةاين     
   ؛)مواجهه با مسئله(اوليه  تجربة .1
 كسب اطالعات؛) بازتاب در مسئله(بسط تجربه  .2

 ؛)تأمل دربارة مسئله(ت به مسئله بازگش .3
 سازي جديد؛ مفهوم .4

 .ارائة پيشنهاد و راه حل جديد .5
   
  )مواجهه با مسئله(تجربة اوليه . 1

توجه فرد جلب اي است كه موجب رشته اي ميانهمواجهه با مسئل ،اوليه در اين الگو، تجربة
يت مسئله و ساختار آن جذاب. اينجا، كيفيت و  ساختار مسئله موضوع مهمي استدر . شودمي

اين موضوع يادآور مفهوم تجربة . اي باشد كه موجب انگيزش ذهني فرد شودبايد به گونه
، رشد تفكر دهدكه پياژه شرح مي چنان در تحول شناختي آن. ذهني كودك در نظرية پياژه است

پي آن، حاصل به هم خوردن تعادل شناختي مداومي است كه فرايند سازماندهي و انطباق در 
 ،شودناي كه موجب برانگيختگي ذهني فرد بر اين اساس، مسئله. شودموجب رشد تفكر مي

فكر را به معناي كامل  ،اصطالحدر شود و به معناي واقعي تواند باعث فعاليت ذهني نمي
   .ندكدرگير 
مفهومي  مسئلة ناقص به عنوانمفهوم . ابهام كافي داشته باشد اي بايد جذابيت وچنين مسئله   

محور دربرگيرندة چنين معنايي است، مسئلة ناقص برگرفته از دنياي  كليدي در يادگيري مسئله
در مسائل . واقعي و محيط زندگي دانشجويان است و از اين رو، جذابيت الزم را داراست

ت ابهام مهم آن به دليل جوانبي از مسئله اس. ، ابهام و جذابيت مضاعفي وجود داردايرشته ميان
جذابيت آن نيز به دليل . گويي و حل آنها نيست به تنهايي، قادر به پاسخها رشتهكه هر يك از 
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رشتگي بودن آن است، به اين معني كه مسائل به نحوي با مسائل روز و كالن جوامع  ميان
  .شودامروزي مربوط مي

اشاره به اين » درون«كلمة . است» درون مسئله«اين مرحله در واقع، آغاز بازتاب ذهني فرد    
واقعيت دارد كه گويي فرد درون مسئله محاط شده است و براي آنكه بتواند از ابهام خود 

  .با مسئله را بسط و گسترش دهد ةمواجه ةاولي بكاهد و از بيرون به آن بنگرد بايد تجربة
  بسط تجربه. 2

مواجه موضوعاتي  افرد ب ،تاي اسرشته اي مياندر مواجهه با مسئلة واقعي، كه در اينجا مسئله
. راتر از تخصص اوست، لذا الزم است از منابع مختلف، اطالعاتي را كسب كندكه ف شود مي

فرد در تعامل با  ،به بيان ديگر .است هاي گروهي بحث ،براي فهم مسئله مهممنابع يكي از 
به وجوه  ،دهندكه هر يك مسئله را از ديد خود شرح مي ،هاي ديگراز رشته نانشجويادساير 
هاي تازه  با ديدگاهآشنايي . شودوي مي ةشود كه موجب بسط تجرباي از مسئله آگاه ميتازه

-، موجب ميمسئله آگاهي از وجوه تازةهمين . شوديكي از منابع تفكر خالق نيز محسوب مي

روهي، هاي گ ضمنِ بحثدر . يابد خود دست يتخصصدر ديد اي هاي تازهشود كه او به زمينه
شود تا او براي فهم اي ميشود و انگيزهفرد به نيازهاي اطالعاتي و شناختي خود نيز واقف مي

   .ندكاي را شناسايي بيشتري انجام دهد و منابع تازه لعاتامط ،بهتر مسئله
پشتيبان، راهنمايي در زمينة منابع حمايتي مربي به عنوان  وظيفة ايفايهاي يكي از زمينه   

هاي  ها و اجراي بحث وظيفة بسيار مهم ديگر مربي در اينجا، چالش با گروه. الع استكسب اط
هاي دروني در جهت و ايجاد انگيزههاي فراشناختي مختلف با آنها در جهت پرورش توانايي

   .تقويت يادگيري خودفرمان است
-بروز خالقيت ميهاي ايجاد زمينه دليل بهاي در مقاطع تحصيلي باال، تعامالت بين رشته   

در هر دو عرصة آموزش و پژوهش موجب نوآوري شود و به عنوان نمونه، به  تواند
    .  )Sawa 2005( علمي منجر شود  هاي جديد در پژوهششناسي روش
  )تأمل دربارة مسئله(بازگشت به مسئله . 3
. گرددبازمي به مسئله ،اي از مسئلهپيشين، فرد با تعريف و فهم تازه پس از طي دو مرحلة 

، مسئله اي كه به دست آورده استفرد كه عضوي از گروه است، با فهم تازه و ديد تازهاكنون 
اي رشته شود كه به ديد مياناي از مسئله آشكار ميدر اينجا، وجوه تازه. كندمي» بازتعريف« را

-اي ارائه مياي تازهه براي فهم خود استداللفرد . داردبراي را درتر است و مفاهيم تازهنزديك

اين مرحله، به جاي محاط شدن در مسئله، فرد بر مسئله در . دهد و سعي در دفاع از آنها دارد
 هاي تازة ساير افراد نيز با ارائة ديدگاه .بينداحاطة نسبي دارد و با ديدي فراتر، مسئله را مي

كند به فهم ه سعي ميدر اين مرحله، گرو. كننداي مسئله كمك ميرشته خود به فهم ميان
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ها شكل  اي است كه در ذهنفهم مشترك مبتني بر مفاهيم تازه. مشتركي از مسئله دست يابد
  .گرفته است

  )يادگيري واقعي(سازي جديد  مفهوم. 4
توأم هاي گروهي و اطالعات تازه  بحث باكه  ،مسئله بارةردمل أيعني ت ،قبل ةمرحل در نتيجة
مفاهيم تازه است كه سطحي اين . گيردمياي در ذهن افراد شكل مفاهيم و شناخت تازه ،است

مفاهيم . هاي جديد استحل از خالقيت را با خود دارد و ابزار درك مسئله و ارائه دهندة راه
هاي قبلي است كه در اثر ارتباطات جديد در شبكة شناختي فرد  جديد، يا تصحيح ساخت

هاي ذهني با مفاهيم  نتيجة چالشست كه در ا حاصل شده است يا حتي، ساختارهايي تازه
 ينگر كل اي بودنرشته به دليل مياناين مفاهيم . ذهن فرد به وجود آمده استجديد در 

از آنجا كه مفاهيم تازه در اثر تالش  .اي استرشته كتمفاهيم تخصصي بيشتري نسبت به 
رخ  ادگيري به معناي واقعيي ،در اين مرحلهفكري با تمركز بر حل مسئله به وجود آمده است، 

  .دهدمي
  راه حل جديد. 5

به اين اشاره . پردازدبه حل مسئله مي است، اي كه آموختهدر اين مرحله، فرد با مفاهيم تازه
نكته الزم است، در صورتي كه فرد احساس كند مفاهيم كسب شده براي حل مسئله نابسنده 

در نهايت، گروه از ميان . مسئله تكرار كنداست، ممكن است مراحل قبلي را تا حد كفايت حل 
اين . دهدراي مسئله ارائه مياي ب راه حل تازه ،اعضااز هر يك  ةهاي مختلف ارائه شدحل راه

به هر  .ي مختلف باشدهاحل برگزيده يا تركيبي از راههاي حل يكي از راه راه حل ممكن است
 حلهرهر مدرك كامل اي است كه هرشت حال، اين شرح مختصري از مراحل حل مسئلة ميان

  .مستلزم شرح نظري و عملي مبسوطي است
  

  گيري نتيجه
گرايي امكان مواجهة  رايج دانشگاهي، به دليل تخصصسنت تحصيلي در هاي رشته 

در دنيايي كه در آن زندگي  ،از سوي ديگر .كنداي فراهم نميرشته دانشجويان را با مسائل ميان
در چنين وضعيتي، ضرورت  .كندكالن بيشتري بروز ميپيچيده و مسائل  روز به روز ،كنيممي

، كه امكان طرح مسائل آموزشيرايج هايي متفاوت از چارچوب  ها و فرصتطراحي برنامه
كه چه بسا با در نظر بل ،است بسيار حياتينه تنها  ،ها فراهم آورد اي را در دانشگاهرشته ميان

هاي دنياي كنوني  ضرورت .اندها از آن بازمانده وز، دانشگاهگرفتن سرعت تحوالت زندگي امر
كند و مسئوليت آموزش عالي در قبال روز بيشتر مي به روزرا اي رشته هاي مياناهميت همكاري
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گسترش  ي مهمراهكارهااز يكي در اين ميان، . شوداي بيشتر ميطور فزايندهاين تحوالت به 
  . هاست شگاهر داناي درشته ها و فضاي ميان فرصت

هايي نيست كه در كوتاه مدت اي تواناييرشته هاي ميان كه مالحظه شد، تفكر و مهارت چنان   
تحصيالت دانشگاهي با تمرين و  يدر ط ييهاين تواناييچنالزم است  رو،اين  از. حاصل شود

-نياي حرفهالتحصيالن دانشگاهي در عصر حاضر و براي توفيق در دفارغ. تجربه به دست آيد

و الزم است در طي تحصيل، تجربياتي در  اي نيازمند هستندرشته به شدت به تفكر ميان ،اي
  .اين زمينه كسب كنند

گذاري، و صرف وقت، زمينة انجام انواع  ها با تشويق، سرمايه ضروري است دانشگاه   
ي درسي و هادر برنامه هايي و چنين فرصت اي را فراهم آورندهاي بين رشته فعاليت
-و البته، نقطة اوج اين برنامه در مقاطع مختلف تحصيلي گنجانده شودهاي فوق برنامه  فعاليت

اي از جهات گوناگون براي بين رشتههاي  فعاليت. اي باشدرشته پرورش تفكر ميانها بايد 
اي خالقيت و نوآوري را در رشته هاي ميان شركت در فعاليت. استآموزش عالي با ارزش 

 اننآشود مياي موجب رشته دانشجويان با مسائل ميانمواجهة . عاد مختلف به دنبال دارداب
از جمله مسائل  ،هاي خود در ارتباط با مسائل واقعيتوانايي بيشتري در كاربرد دانسته

گران  پژوهشتربيت  ،اي در بلندمدترشته تحصيل در فضاي ميان .به دست آورند ،ايرشته ميان
. اي را در پي داردرشته ميان  هاي پژوهش روشتوسعة اي و نيز رشته هاي ميان هشآشنا با پژو
انگيزش و در مهم  يعامل ،ستات گرفته از دنياي واقعي ئاي به دليل آنكه نشرشته ميانمسائل 

گسترش  خوب هاياز زمينه كيياي رشته هاي ميان باالخره، فعاليتو . ستايادگيري مؤثر 
در اي رشته به هر حال، براي ايجاد فضا و تفكر ميان. اه با جامعه استبين دانشگ ارتباط

فقط اي رشته حل مسئلة ميانالگوي و هاي مختلفي وجود دارد ها و برنامه آموزش عالي، روش
در  ،تر از آنالزم است اين الگو و الگوهاي مشابه هم در بعد نظري و مهم. آنهاست يكي از
      . نقد و بررسي شود ،دانشگاهيملي و كاربردي عهاي ها و برنامه كارگاه
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