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حسنعلی بختیار نصرآبادی
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آرزو ابراهیمی دینانی
كارشناس ارشد برنامهريزي آموزشي دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای پیچیدة امروز ،بشر برای حل مشکالت پیش رو ،نیازمند دیدگاههای جامع
است .در این میان ،فقط مطالعات بینرشتهای است که موجب میشود محیط پیرامون
افراد ،بهخصوص محیط دانشگاهی و مطالعات متخصصان انسجامی خاص پیدا کند
و باعث پویایی نظام آموزشی و در نتیجه ،رشد و اصالح فرهنگ شود .عالوهبرآن،
تداخ��ل در محتوا ،روشهای پژوهش ،اصول و نظریهه��ا ،مرزبندی رایج علوم را
از میان برده اس��ت .واقعیت این است که پیشرفت در هر رشته ،عالوهبر تحقیقات
دانشمندان خود ،به میزان بسیاری به دیدگاه دیگر دانشمندان ،بهخصوص رشتههای
نزدیک به هم ،نیازمند اس��ت .اندیشمندان میانرشتهای ،واقعیتها و نیازهای دنیای
جدید را در فراسوی رشتههایی نکوهش میکنند که ساختاری یکسویه ،جزئینگر،
محدود و تخصصی دارند و آشنایی با رویکردهای میانرشتهای و آگاهی از چرایی
این مقوله را برای برنامهریزان درسی ضروری میدانند و تخصصهای میانرشتهای را
برای دانشکدهها و مؤسساتی که در پی دستیابی به مرزهای جدید و خلق بایستههای
خاص در عرصة علوم ،بهویژه علوم انسانی هستند ،ضروری میدانند.

این مقاله در س��هبخش تنظیم ش��ده اس��ت :در بخش اول ،مقدمه ،اهمیت و ضرورت و
تاریخچهای از رویکرد میانرشتهای بیان شده است .در بخش دوم ،میانرشتهای و انواع آن
بحث شده است .در بخش سوم ،اشارهای به سیاستهای آموزشی ،متخصصان و کاربران
این رویکرد شده است و در ادامه ،چالشهای مربوط به آن واکاوی میشود .در پایان بحث،
نتیجهگیری و پیش��نهادهایی ارائه شده است که بهطور خالصه عبارت است از .1 :کاربرد
همزمان رویکرد رشتهای و میانرشتهای در حوزة تحقیقات ،یا بهعبارت دیگر ،قرارگرفتن
س��اختار منطقی در کنار س��ازماندهی مهارتهای متنوع بدون غفلت از دیگری؛  .2توجیه
فلسفة وجودی میانرشتهای در میان مسئوالن و مجریان و درونیکردن ارزشهای این مقوله
برای افراد؛  .3سرمایهگذاری در این حوزه بهسبب نیاز به آموزش مناسب رشتهها ،اجرای
تحقیقات جامع و کاربردی ،تسهیل روند رشد هر رشته با کمک رشتههای دیگر.
واژههاي كليدي :آموزش عالی ،چالشها ،عناصر ،میانرشته.

1. idin-jj@yahoo.com

 .1مقدمه

در دهههای اخیر ،قلمرو آموزش و پژوهش در مطالعات بینرشتهای گسترشی چشمگیر داشته

اس��ت؛ بهگونهای که امروزه در تمام دانش��گاههای دنیا ،اولویت تحقیقات بر پایة پژوهشهای

بینرشتهای است .سرعت پیشرفت علم در قرن بیستم و بهتبع آن ،ظهور گرایشهای تخصصی،

مواجهش��دن پژوهش��گران با زمینههای تخصصی متنوع و فراوان ،فقدان دیدگاه مشترک بین

پژوهشگران ،بهعلت تخصصگرایی ،این مسئله را مشخص کرد که هرچند نگاه تخصصی به

زمینههای مطالعاتی ،موجبات پیشرفت سریع در حوزههای مختلف را فراهم آورده است ،ولی

نبود ارتباط منطقی بین این زمینهها ،در بعضی از حوزههای علم ،به یک معضل تبدیل ش��ده
اس��ت و تحقیقات علمی با چالشهای زیادی دس��ت به گریبان شدهاند که ذهن محققان را به
خود مشغول کرده است.

البته ،این چالشهای تحقیقاتی در حوزة علوم انسانی بیشتر به چشم میخورد و ضرورت
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بازنگری در بینرشتهای را مضاعف میکند ،چراکه وابستگی علوم در میان علوم انسانی بـیشتر

از دیگر حوزههای دانش اس��ت (چتی پارم .)1 :2007 ،1عالوهبراین ،اهمیت و لزوم تشکیل و

تکوین میانرشتهایها در بیشتر زمینههای علوم انسانی بیش از پیش نمایا ن شده و ورود آن به

حوزههای علمی امری اجتنابناپذیر شده است .الزاماتی مانند وامگیری رشتهای از رشتة دیگر
یا لزوم فعالیتهای تجربی و آزمایش��گاهی ،تجزیه و تحلیل دادهها برای نتیجهگیری در علوم
انس��انی ،از جمله مواردی است که لزوم اجتماع و وامگیری علوم را در تمامی زمینهها نمایان

میکند (یونس��کو .)1986 ،در این راستا ،گروستی )12 :2005( 2پا را فراتر میگذارد و بر این

عقیده اس��ت که تکوین رش��تههای جدید ،حاصل فعالیتهای میانرشتهای بوده است که در

راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و افراد شکل گرفتهاند ،چراکه هماکنون ،نقش دانش در

آموزش تغییر کرده است و اهمیتی که به شخص انسان داده میشود تا در مسیری قرار گیرد،
بیشتر از اهمیتی است که به خود مسیر داده میشود.

با مقایسة موضوعات «علوم انسانی و اجتماعی» و «علوم طبیعی و فیزیک» مالحظه میشود

که محقق علوم طبیعی و فیزیک با مباحث کنترلپذیرتری سروکار دارد .درحالیکه تحلیلگران
علوم انس��انی با سه مس��ئلة جدی ،یعنی  .1پویایی و تغییر و تح ّول مستمر اجزای پدیدههای

1. Chettiparamb
2. Grossetti

اجتماعی؛  .2تنوع و گوناگونی ابعاد؛  .3اختیار در میان انسانها ،مواجه هستند .پس آیندهنگری

و پیشبینی در میان مباحث علوم انس��انی بهمراتب سختتر از دیگر علوم است .عالوهبراین،

داش��تن اطالعاتی از علوم متعدد مانند روانشناسی ،فلسفه ،جامعهشناسی و ...در علوم انسانی
ت است که میتوان به برداشتی ک ّلی در علوم انسانی رسید و این
ضروری است و در اینصور 

کلینگری است که میتواند راهگشای حل مشکالت و تحقیقات علوم انسانی باشد (داورپناه،

 .)1380بدیهی است که امروزه ،تداخل محتوا ،روشهای پژوهش ،اصول و نظریهها نیز لزوم

نوعی رابطة میانرش��تهای را در رش��تههای مختلف علمی نمایان میکند که نیازمند تحقیقات

رش��تههای مشابه هستند .در این راس��تا ،بلنتاین 1و همکارانش ( )6 :1999اظهار میدارند که
اگرچه متخصصان و استادان دانشگاه معموالً در رشتههای خود بسیار قوی هستند ،اما بسیاری
از آنها دانش محدودی از نظریههای یادگیری و روشهای آموزش دارند و لذا بدون کاربست
نتایج علمی دیگر رشتهها ،میزان توفیق آنها در حرفة خود تقلیل مییابد.

بنابرای��ن ،علم نه از لحاظ موضوع ،بلکه از لح��اظ جغرافیایی هم محدود به مرز یا حیطة

خاصی نیست و با اینکه ممکن است هر علمی را به شاخهای ملحق نمود ،ولی طبقهبندی در

این زمینه قاطع نیست.

جی کوبز 2اهمیت مباحث میانرش��تهای را مواردی مانند رش��د دان��ش ،رهایی از جدول
تکه ّ
زمانی ّ
تکهشده در برنامههای درسی ،ارتباط با دنیای واقعی ،و تطابق با کیفیت یادگیری در

محیطهای طبیعی میداند .در کنار ایشان ،اسمیت نیز از شرایط یادگیری مؤثر سخن میگوید

و معتقد اس��ت که این ش��رایط فقط در برنامههای درسی تلفیقی متبلور میشود .برنامة درسی

برخاس��ته از میانرشتهای بهسبب مس��ئلهمحوربودن ،موجب پرورش مهارتهای سطح باالتر

تفکر میشود .عالوهبرآن ،پژوهشهای عصبشناختی مؤید این مطلب است که مغز انسان در

دریافت معنا و مفهوم به کاوش برای کشف نقشهها و پیوندهای متقابل میان عناصر و مؤلفههای

یادگی��ری میپردازد ،لذا طراحی آموزش بر مبنای پیوندها و ارتباطها ،منطقی و موجه اس��ت
(مهرمحمدی.)78 :1381 ،

در این راس��تا ،تومبز )13 :1989( 3ضرورت پرداختن به مطالعات میانرشتهای را اینگونه

خالصه میکند:

1. Ballantyne
2. Jacobs
3. Toombs
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•تغییر در محتوای درسها و گاهی پیدایش برنامههای کام ً
ال جدید و متناسب با نیازها

و مشاغل نوظهور؛

•درهمتنیدهشدن بیش از پیش تجارب کاری با یادگیری آموزش عالی؛
•تغییر در شیوههای یادگیری.

الکاتوش ( )130 :1970نیز معتقد اس��ت که دیگر نباید در کار علم به عقالنیت آنی متکی

بود؛ یعنی نباید تصور کنیم که کار علم با نظریه در برابر واقعیتها یا آزمون تکتک فرضیهها

پیش میرود .در واقع ،پیشرفت علم در گرو این است که ببینیم در هر برنامة پژوهشی بلندمدت

چه باید کرد .برنامههای پژوهش��ی نه یک تکنظریه بلکه رشتهای از نظریههاست که از حیث

قدرت تبیین و پیشبینی توانمندتر از نظریههای قبلی جلوهگر میشود .در واقع ،سؤالی که شاید

مطرح ش��ود این اس��ت که باالخره ،کدامیک از این دو نگاه ،رشته و میانرشتهای ،در اولویت

است تا گره از مشکالت جوامع باز شود؟ کدامیک در مقام اجرا ،دستیافتنی است؟ در کل،
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ایجاد شرایط مناسب یادگیری در دانشگاه ،جامعیت اندیشه ،وامگیری از دیگر رشتهها ،انعطاف

فکری ،کاربردیکردن رش��تهها و چندین نکتة دیگر در عرصة آموزش عالی ،ضرورت ورود
میانرشتهایها را در عرصة علم بهخوبی نمایان میکند .امروزه ،لزوم آشنایی مربیان با شیوههای

یادگیری ،اجتنابناپذیربودن وامگیری رشتهها ،بهخصوص در فعالیتهای تحقیقاتی ،از جمله

مواردی اس��ت که پژوهشگران را به فعالیت در میانرشتهای واداشته است که در این مسیر ،به
شناخت عناصر ،چالشها و چشماندازها باید توجه شود که مسئلة اصلی این مقاله است.

 .2تاریخچه

اولینبار در سال  ،1895در نشست انجمن ملی هربارت با موضوع «ایجاد تمرکز در سازماندهی
برنامة درسی» به برنامة درسی میانرشتهای توجهشد .بعد از آن ،در اوایل قرن بیست و در دهة
س��ی شاهد رسوخ اندیش��ه و عمل طراحی برنامههای درسی تلفیقی به حلقة صاحبنظران و

برنامهریزان هستیم که به دورة متوسطه مربوط بود (مهرمحمدی .)78 :1381 ،بهدنبال آن ،کمکم

بحث میانرش��تهای به آموزش عالی کش��یدهشد که تکوین و ورود آن در آموزش عالی از دهة

الشها و عوامل متعددی تکوین
 30به بعد شدتگرفت .این مبحث ،در این زمان ،بهوسیلة ت 

یافت .یکی از این عوامل وحدت علوم و کاربست واحد آنها برای فعالیتهای جنگی در دهة
 1930تا  1940در کش��ورهای غربی بود (کالین .)2000 ،در دهة  ،1950مخالفان ش��یوة تلفیق

برنامة درسی این برنامه را برای یادگیری دانشآموزان تهدید قلمداد کردند .درنتیجه ،مجددا ً بر

رشتههای علمی مجزا از هم تأکید شد 1و این روند تا سالها ادامه داشت ،ولی در کنار آن ،شیوة
تلفیقی در آموزش و پرورش اروپا نفوذ پیدا کرد و در برخی کشورها ،مانند نروژ ،قانونمند شد.
این مرحله از روند رش��د رویکرد تلفیقی ،ش��یوة مزبور را نهادینه کرد و پس از آن ،متخصصان

صاحبنظر ظهور کردند و مبانی و روشهای تلفیق را توسعه دادند (ملکی .)1382 ،در کنار آن

و اندکی بعد ،یعنی در دهة  ،60دانشگاههای امریکا با چالشهایی مواجه شدند که علت آن لزوم
کلینگری در علوم بود .کلینگری در علوم محصول نیاز حوزههای دانش به همدیگر اس��ت.

آنها درصدد برآمدند تا رشتهها را در زندگی دانشجویان کاربردی کنند .بعد از آن بود که مفهوم
میانرشتهای بهصورت کامل در آموزش وارد شد و بهنوعی ،یک نوآوری و تحول در این عرصه

بود (وینگارت و استر .)12 :2000 ،در ادامه ،در سال  ،1972نیز یکسری همایشهای دورهای

در این زمینه برگزار ش��د و اولین مقاالت بهصورت ابتدایی در اینس��الها منتشر میشد (پارم،
 .)12 :2007در آن موقع بود که بعضی میانرش��تهایها در دانشگاهها شکلگرفت ،هرچند این

رشتهها هنوز بهخوبی نمیتوانستند در ساختار برنامة دانشگاهها جا بیفتند (بچتل.)17 :1986 ،

کالین ( )2000بر این عقیده است که قرن بیستم را بهنوعی میتوان قرن تکوین میانرشتهایها

دانست ،چون در این قرن رفتهرفته ،بر تعداد میانرشتهایها افزوده شد .او بر این عقیده است

که در این س��ده ،معرفت و دانش بش��ری از حالت س��اختمند منطقی ،به حالت پویا ،مانند

ش��بکهای در حال تعامل ،تبدیل ش��ده است .این حرکت به بازاندیشی در بعضی از دانشهای
ساختگی چند وقت اخیر کمک کرد (تورنر و رومن .)184 :2006 ،بهرغم اینکه در این زمان،
در امریکای شمالی ،به میانرشتهای توجهی خاص میشد ،ولی این توجه بیشتر بر مشکالت و

چالشهای آنها متمرکز بود .پین ( )1999اشاره میکند که از سال  1986تا  1996دانشگاههای

امریکا رش��دی  36درصدی در بهبود میانرش��تهایها داش��تند ،اما رشتههای دیگر  76درصد

توسعه داشتند .ولی واقعیت این است که سرعت تکوین میانرشتهای به رویکردهای تخصصی

نرسیده است ،ولی این حرکت آغاز شده و مانند یک ضرورت در دانشگاههای جهان پیگیری
میشود.

 .1مهمترین آن گس��ترش رش��تههای تخصصی در دهة شصت بود .انجمن روانشناسان امریکا در سال  ،1963پنج بخش
داشت که در سال  1976تعداد بخشهای تخصصی به سهبرابر افزایش یافت ،تاجاییکه در سال  ،1988تعداد رشتهها در
حوزههای تخصصی به  26رسیده بود (خلخالی.)1373 ،

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات میانرشتهای
شماره اول زمستان یکهزار و سیصدوهشتادونه

فصلنامهعلمی-پژوهشی

171

درآمدی بر ضرورت،
جایگاه و انواع ...

 .3رویکرد میانرشتهای

ای��ن رویکرد ،به معنای گروهبندی موضوعات نزدیک به یکدیگر یا تلفیق کامل آنهاس��ت و
متضمن نادیدهگرفتن نظامهای رشتهای نیست .میانرشتهای در واقع ،شامل سازماندهی آموزش
است که فرصتهایی را برای فراگیران فراهم میسازد تا با اصول کلی علوم ،قلمرو و تنوعات
آنها آش��نا شوند .مث ً
ال ،نظریة کلی سیس��تمها ،نظریة مجموعهها ،اصول زبانشناسی ،منطق و

معرفتشناسی ،همگی زمینههای میانرشتهای هستند که میتوانند مفاهیم و اصولی بیافرینند که

در مجموعههای گوناگون قلمروهای علمی بهکار گرفته شود .متأسفانه اصطالح میانرشتهای
اغلب بهعنوان مقابل درونرشتهای بهکار میرود ،ولی شایسته است که از آن بهعنوان رویکرد

«غیرمقید به نظام رش��تهای» یاد کنیم .رویآوردن به میانرش��تهای ،کنارزدن رشتههای خاص
نیس��ت ،در واقع ،وقتی از اینرویکرد س��خن به میان میآید ،منظور آن نیست که در رشتهها
تردید کنیم .لزوم ًا تکوین میانرشتهایها به معنی کنارگذاشتن رشتهها نیست.
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امتیاز اصلی رویکرد میانرش��تهای کمک به انتقال مفاهیم اس��ت،طوریکه امکان تحلیل

مس��ائل مطرحش��ده را فراه م کند .در واقع ،این رویکرد دید وس��یع به یادگیرنده میدهد و از

نگریستن در حوزههای محدود جلوگیری میکند و از گرایش به جزماندیشی میکاهد .با این
اوصاف ،در فرایند تجدید نظر در نظام آموزش عالی ،مسئلة ارتباط میانرشتهای بهعنوان یکی

ی در آموزش و پروش مطرح است (گویست.)11 : 1999 ،
از مسائل محور 

 .۱.۳انواع میانرشتهایها

علوم بینرش��تهای با نگاه تلفیق و ترکیب رش��تهها ،س��رعت تولید علم را بهنحوی چشمگیر

فزونی بخش��یده اس��ت .ولی چگونگی ترکیب این علوم ،نحوة وامگی��ری و نوع تلفیق آنها

بهنوعی نامگذاری در میانرشتهایها منجر شده است که با توجه به این قضیه ،صاحبنظران،
طبقهبندیهایی را مطرح کردهاند که به شرح زیر است:

 .۱.۱.۳طبقهبندی چتیپارم ()19 : 2007

این طبقهبندی چهار نوع است:

چندرش��تهای :1همجواری رشتههای گوناگون؛ در این مورد رابطة آشکار بین رشتهها دیده
نمیش��ود .مث ً
ال تلفیق موس��یقی ،ریاضی و تاریخ در یک برنامة درسی .در این نوع ،همزمان از

طریق چند نظام رش��تهای (یا اصول سازماندهندة رشتههای مختلف) ،یک پدیده ،موضوع یا
1. Multidisciplinary

مس��ئله بررسی میشود .این رویکرد برای آموزش موضوعاتی که در ابعاد مختلف همپوشانی
دارند ،فوقالعاده جذابیت دارد .در اینجا ،تمرکز رش��تههای مختلف بر روی یک مسئله است،

بدون اینکه تالش مس��تقیمی برای ارتباط بین آنها صرف یا دنبال ش��ود .ترتیب موضوعات
مطرح در این برنامة درس��ی را عواملی همچون س��هولت بررس��ی ،فراهمکردن فرصتهای

پژوهشی خاص ،نیاز جامعه و ...تعیین میکند.

میانرش��تهایهای متکثر :1در این مورد ،همجواری رشتههای گوناگون با رابطة نسبت ًا زیادی

همراه میشود ،مانند ریاضی و فیزیک .این طراحی ،از طریق طراحی مابین رشتههایی است که
ارتباط بیش��تری با هم دارند .فلذا وجود یک ادبیات مشترک یا روششناسی مشترک همراه با

همگونی مفاهیم در دو عرصة علمی الزمة چنین طراحیای است .نمونة عملی آنرا در طراحی
دروس ریاضی و فیزیک یا ریاضی و اقتصاد در قالب اقتصاد ریاضی میتوان مشاهده کرد که

در طرحی منس��جم ،با تلفیق بین این دو رش��ته ،میتوان نظم منطقی و محتوایی الزم را برقرار
کرد .این نوع طراحی ،قدرت درک ارتباط بین دو حوزة علمی مشترک را در دانشجو تقویت

میکند و نقاط قوت هر یک در پیشرفت دیگری مؤثر واقع میشود.

درونرشتهای :2در این مورد یک مقصد تعریفشده برای دو یا چند رشتة متفاوت در نظر گرفته

میشود .این کنش ممکن است حاصل روابط سادة ایدهها و روشها در رشتههای مختلف باشد.

میانرش��تهایهای همسو :3در اینجا ،یک سیس��تم کلی قواعد ،برای مجموعهای از رشتهها

بنیانگذاری میشود.

 .۲.۱.۳طبقهبندی هاچیسن ()89-87 :1972

این طبقهبندی هم شش نوع میانرشتهای را مشخص میکند که در سیری از تکامل و
فزایندگی قرار میگیرند:
میانرش��تهایهای ناشی از نبود تبعیض :4ش��امل تالشهای جامعی است در راستای تحقق

برنامههای درس��ی پیچیده .هدف ،مطالعة مقدماتی زمینههای گوناگون حوزة علومی است که

بهص��ورت مک ّمل و در کنار هم عمل میکنند .این ن��وع برای آموزش حرفهای ،برای افراد در
پیش از دانشگاه و در مرحلة هنرستان طراحی میشود.

1. Pluridisciplinary
2. Interdisciplinary
3. Transdisciplinary
4. Indisccriminate interdisciplinary
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میانرشتهایهای کاذب :1این زمانی است که رشتهها در بعضی از ابزار تحلیل با هم اشتراک

داشته باشند ،مانند الگوهای ریاضی یا الگوهای کامپیوتر که مدعی میانرشتهای هستند .مباحثی
مانند الگوهای شناخت ،سرگرمیها و الگوهای فعالیتهای اجتماعی از این نوع هستند.

میانرشتهای کمکرسان یا امدادی :2این پدیده زمانی است که روش استفادهشده بهوسیلة دادههای

رشتهای اجرا شود که شاخص ارزشیابی برای دیگر رشتهها در سطوح ترکیب نظری است .رشتهها

از الگوهای کمکی میانرشته زیاد استفاده میکنند که ممکن است بادوام یا گذرا باشد.

میانرشتهای مرکب :3این پدیده در موقعی است که از رشتههای مختلفی استفاده میشود تا

از تکنیکهای گوناگون برای حل یک مسئله استفاده شود.

میانرشتهای مک ّمل :4زمانی که رشتهها در برخی مواد درسی همپوشی داشته باشند؛ همپوشی

حاصل تش��ابهی است که در میان نظریههای برخی رشتهها دیده میشود .بنابراین ،طبقهبندی

دقیق بین آنها جایز نیس��ت و این همپوشی باعث کاملشدن مواد درسی آن رشتهها میشود.
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این نوع رشتهها در مرز رشتههای گوناگون وجود دارند.

میانرشتهایهای یکیشده :5زمانی است که توافق و سازگاری بین دو رشته دیده شود .این
توافق ممکن است در مواد درسی ،نظریهها و روشهای آنها باشد .مث ً
ال ،زمانی که تحقیقات

بیولوژی اجرا میشود و کاربست فیزیک اجتنابناپذیر است.
 .۳.۱.۳طبقهبندی سیمون

در این طبقهبندی ،میانرشتهایها از لحاظ تعداد رشتههای تشکیلدهنده مد نظر هستند
که ش��امل انواع دوگانه (تشکیلشده از دو رشته) ،سهگانه (تشکیلشده از سه رشته) و
چندگانه (تشکیلشده از چند رشته) است.
رش��تههایی مانن��د زیستش��یمی ،زیس��تفیزیک ،ش��یمیفیزیک ،فیزیکپزش��کی،

روانشناسیفیزیولوژیک ،روانشناسی اجتماعی و ...نمونهایی از میانرشتهایهای دوگانه است.
اینگونه میانرشتهایها ترکیبی از دو رشته هستند که بهعنوان مک ّمل هم درنظر گرفته میشوند.

رشتة زیستشیمیفیزیک (تشکیلشده از رشتههای زیستشناسی ،شیمی و فیزیک) نمونة
1. Pseudo–interdisciplinary
2. Auxiliary interdisciplinary
3. Composite interdisciplinary
4. Supplementary interdisciplinarity
5. Unifying interdisciplinarity

یک میانرشتهای سهگانه است که از سه رشته شکل گرفت ه است .البته ،فراتر از این وجود ندارد،
چون بیش از سه رشته ،در جرگة چندرشتهایها قرار نمیگیرد.

رش��تههایی مانند پزش��کی ،علوم تربیتی ،مدیریت ،مهندسیپزش��کی و خالقیتشناسی

نمونههایی از میانرش��تهایهای چندگانه یا رشتههایی چندرشتهای است .علوم چندرشتهای،
ترکیبی خالق و هدفمند از چند رشتة مختلف هستند (هاشمی.)1380 ،

البته برای چندرشتهایبودن ،میتوان دو بعد قائل شد« :چندرشتهای درونی» که در آن ،تعداد

گرایشهای یک رشته از جوانب گوناگون مورد بررسی و الگوهای روششناختیتحقیقی در
آنها بررسی میشود .بهعبارتی ،رویکردشناسیِ تحقیقی است« .چندرشتهای بیرونی» که تعداد

گرایشهای یک رشته از نظر موضوعات و حوزهها در آن بررسی میشود؛ بهعبارتی نوعشناسی
تحقیقی است.

 .۴.۱.۳طبقهبندی بویسوت)95 : 1972( 1

این دانشمند نیز طبقهبندیای را ارائه کرده است که از آنها با عنوانهای میانرشته ِ
ای طولی،
میانرشته ِ
ای ساختاری و میانرش��تهایهای محدودکننده نام برده است .اولی ،زمانی است که

رشتهای بهصورت قانونی از پدیدههای خام رشتة دیگر استفاده کند .دومی ،با استفاد از ترکیب
دو رش��ته یک استخوانبندی جدید بهوجود میآید و سومی ،زمانی است که هنوز رشتهها در
زیر یک رشتة بزرگ و جزئی از آن محسوب میشوند.

بااینحال ،وقتی از میانرشتهای صحبت میشود ،چنین برداشت میشود که این مبحث به

آموزش عالی مربوط است ،ولی واقعیت این است که در آموزش و پرورش ،مبحث میانرشتهای
وجود دارد و در برخی مواقع ،عقیده بر این است که این مبحث بیشتر در آموزش و پرورش

کارایی دارد تا در آموزش عالی .البته ،گفتنی اس��ت که در مباحث نوپای برنامة درسی تلفیقی،
که در ایران وجود دارد ،عمدت ًا ،اصطالح «میانرشتهای» معادل همة رویکردهای غیررشتهای و

تلفیقی بهکار میرود .رویکردهای میانرشتهای یکی از حاالت متصور برای برنامهنویسی تلفیقی
است ،ولی از آنجا که اینها ماهیت ًا یکی هستند و هدفی مشابه دارند ،اگر معادل و هممعنی در
نظر گرفته بشوند ،چندان غیرمعمول نیست.

پلی هال 2و همکارانش دستهبندی اشکال تلفیق در آموزش و پرورش را اینگونه بیان کردهاند:
1. Boisot
2. Plihal
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 .۱برنامة درسی تقویتشده :زمانی به وقوع میپیوندد که از مطالب تکمیلی و تقویتی برای

برطرفکردن نارساییهای یادگیری دانشآموزان یا غنابخشیدن به آنها در خالل آموزش مادة
درسی خاص استفاده میشود.

 .۲برنامةدرس��ی همبس��ته :در مواقعی که چند معلم در تالش هستند میان درسهای خود

ارتباط و همبستگی روشنی ایجاد کنند .این کار با همکاری و هماهنگی در میان همکاران اجرا

میشود.

 .۳برنامة درسی جوشدادهشده :از تلفیق محتوای دو یا چند مادة درسی ،مادة درسی جدیدی

خلق میشود .مانند علوم غذایی که از ترکیب محتوایی علوم تجربی و کشاورزی است.

معرف یک حوزة دانش ترکیبی است که بر پایة حوزهای
 .۴برنامة درسی حوزههای گستردهّ :

مختلف استوار گشته است و در آن ،هدفی مشترک دنبال میشود.

 .۵برنامة درس��ی هس��تهای :معرف س��ازماندهی دان��ش و یادگیری ،حول محور مس��ائل
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شناساییشده توسط معلم یا دانشآموز است (مهرمحمدی.)77 :1381 ،

همانطور که مالحظه میشود با وجود تقسیمات میانرشتهای ،در اصل آنها بیانکنندۀ یک

واقعیت هستند و برشمردن گونههای آن برای درک بیشتر این پدیده است .تمامی این گونههای

میانرشتهای چیزی نیست جز وامگیری رشتهها از همدیگر .میتوان گفت که برشمردن اشکال

گوناگون میانرشتهای بیشتر کمکی است تا چگونگی کاربست آنهارا بدانند و جایگاه و نقشی
مشخصشود که برای خود اختصاص دادهاند.

 .۲.۳میانرشتهایها و سیاستهای آموزشی

قبل از آغاز فعالیت و تدریس در عرصة میانرشتهای ،باید به برخی پیشبایستها توجه کرد.

این پیشبایس��تها عالوه بر امکانات و نیروی انسانی ،معیارهای یک برنامة درسی تلفیقی و
صالحیت یک میانرشتهای است .این کار برای جلوگیری از انگیزش افراطی و احساسی برخی
افراد در کاربست میانرشتهایهاست (مهرمحمدی.)77 :1381 ،

معیاره��ای آکرمن در این زمینه میتواند راهنمای عمل ما باش��د .این معیارها به قرار زیر

است:

 .۱روایی درونرش��تهای :1متخصصان و مدرس��ان برنامة درسی ،محتوای گنجاندهشده در

برنامة درسی تلفیقی رشتة خود را حایز اهمیت ارزیابی کنند و آموزش آنها را مشروع بدانند.
1. Validity within the disciplines

 .۲روایی برای رشتهها :1ناظر به یافتن دالیل روشن برای آموزش مفاهیم مربوط به هر رشته

در قالب طراحی تلفیقی باشند.

 .۳روایی ماورای رشتهای :2بهنظر آکرمن ،روایی برنامههای درسی میانرشتهای در گرو آن

اس��ت که از ترکیب و تلفیق اجزای مرتبط با رش��تههای مختلف در قالب یک درس ،نتیجهای

مناسب از حیث یادگیری حاصل شود.

 .۴تس��هیل نیل به مقاصد عامتر :3برنامة درسی میانرشتهای میتواند فضا یا فرهنگی را بر

نظام آموزش��ی حاکم کند که تحت تأثی��ر آن ،ویژگیهای مثبت عقالنی ،عاطفی و ...فراگیران
تقویت شود .یعنی فراگیران در سایة این اندیشه از انعطاف فکری برخوردار شوند (مهرمحمدی،
.)83 :1381

با وجود اینکه جذابیت هر ایده در موفقیت آن تأثیری انکارناپذیر دارد ،اما انتقال اندیشه در
یک پداگوژی و تدریس آن ،نیازهایی فراتر از عالقهمندی ِ
صرف را میطلبد .با این حساب ،باید

به نوش��تههایی گوناگون در جنبههای مختلف تدریس میانرشتهای ،تعاریف و شناخت دقیق
آنها ،اهداف ،راهکارهای بهبود برنامة درسی ،توجه شود (گویست.)379 :1999 ،

میلی��س و هوبر )2005( 4معتقدند که تعریف رش��ته با تعریف و ش��ناخت پداگوژی آن

امکانپذیر است .هر رشته پداگوژی منحصر به فردی دارد؛ پس چگونه میتوان یک میانرشته

را تعریف کرد و پداگوژی آنرا تعیین کرد؟

کمیتة فرعی میانرش��تهای در دانش��گاه امروی 5تعریفی برای پداگوژی میانرشتهای ارائه

داده است که نکات زیر در آن دیده میشود .1 :غنیسازی هر رشته بهوسیلة زبان ،روشها ،یا

بهوسیلة کنار هم گذاشتن چندین رشته؛  .2جستار کلی در زمینههای خاص مثل «سالمتی» ،که

با استفاده از روشها و با تلفیق چند رشته حاصل میشود.

زوره ( )1999بهنق��ل از کالی��ن میگوید ک��ه میتوان طرحی ریخت که میانرش��تهای با

روشهایی گوناگون تدریس ش��ود .در این میان ،ابتکار در میانرش��ته ،در چگونگی شکل و
س��اختدهی آن نمود پیدا میکند و اینکه رش��تهها چگونه با هم ترکیب یا در یک طبقه قرار

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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بگیرند .ولی آنچه واقعیت دارد ،اصطالح میانرشته باید بهصورت متنوع بهعنوان محتوا ،روش،

فرایند ،دانش ،و حتی فلس��فهای خاص استفاده ش��ود .بنابراین ،تدریس میانرشتهای مفهومی
تقریب ًا بدون س��اختار تلقی میشود که بسیاری از فاکتورها را دربرمیگیرد .از مباحث اینگونه
تحقیقات برمیآید که میانرشته ،فارغ از رشتهای خاص ،مختصری از کل آنهاست.

هاچیسن )95 :1972( 1بر این عقیده است که تدریس هر رشته باید ابتدا ،با روشنسازی

و معرفی آن رشته شروع شود .به موازات آن ،آموزش میانرشتهای نیز بایستی با شفافسازی

و شناس��اندن دقیق خود میانرشته شروع ش��ود .از دیدگاه د .زوره ( )1999بیشتر رویکردهای

آموزش��ی نوعی پیوستگی با میانرش��ته دارد و بر استراتژی یادگیری ف ّعال و در راستای بهبود

روشهای تفکر ،بهخصوص تفکر انتقادی ،مبتنی اس��ت .در تدریس میانرش��تهایها ،تحلیل،

نتیجهگیری ،ارزیابی و در آخر ،کاربرد مد نظر است .در شیوههای تدریس میانرشتهای ،کاربرد

و اس��تفاده از یادگیری مش��ارکتی و گروهی ،مباحثه ،حل مسئله ،نوشتن و ریاضی جایگاهی
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خاص دارد و در برنامة درس��ی آنها اس��تفاده از روشهای ارزیابی چندبعدی (شامل داشتن
کیفیت و کمیت و روایی و پایایی ابزار آزمون و خودارزیابی) از اولویتهای برنامههای درسی

است.

گابلینک288 :2002( 2ـ )289برخی از انواع یادگیری را ،که با (تدریس) میانرشتهای مرتبط

هستند ،به شرح زیر بیان میکند:

 .۱یادگیری خودهدایتی :3این یادگیری تجویزی و تحمیلی نیست ،بلکه یادگیریای است که

در راستای بهبود خالقیت ،مهارتها ،و کسب تجاربی برای زندگی است .واگذاری مسئولیت

و شناخت نقاط قوت و ضعف خود از رسالتهای این نوع آموزش است.

 .۲یادگیری خالق :4داش��تن تفکر واگرا ،5اکتش��افی ،و مباحثهای هدف این نوع تدریس و

برنامة درسی است.

 .۳یادگیری معنیدار :6در اینگونه یادگیری ،فرد آنچه را یاد میگیرد ،به دانش قبلی در هرم

شناختی خود وصل و آنرا برای خود درکشدنی میکند.

1. Heckhausen
2. Gabelnick, F
3. Self-directed learning
4. Creative learning
5. Divergent thinking
6. Expressive learning

 .۴یادگیری مداوم :1یادگیری در طی زندگانی.

 .۵فراشناختی :یادگیری چگونه یادگرفتن ،فراگیران در صورت آشنایی با روشهای صحیح

یادگیری و چگونگی تقویت به یادسپاری ،گام مهمی در جهت فهم محتوا بر میدارند.

عالوهبر موارد ذکرشده ،کریکر )1980( 2نیز از میانرشتهایها باعنوان «رشتههای انتقادی»

س��خن میگوید و بر این عقیده است که میانرش��تهای تنازعی بین چشماندازهای گوناگون

علوم است که نتیجة آن درک واقعیت پدیدههاست ،چراکه در آن ،با استفاده از انواع گوناگون

روشها ،بهخصوص روشهای تدریس ،نگاهی جامع و فراگیر به قضایا دارد.

آنچه مشخص اس��ت ،اینکه تنوع یادگیری و چگونگی آموزش ،در رویکرد میانرشتهای

بهخوبی مش��هود است .همبستگی در رش��تهها در برخی مواقع ،از حدی فراتر نمیرود ،ولی
همانطورکه مالحظه میشود ،آشنایی متخصص ،مربی یا استاد از روشهای آموزش و اصول
کلی دیگر رشتهها ،که بهنوعی در حیطة تخصص او قرار ندارد ،تا حد زیادی به تحقق اهداف

او در حرفة خود کمک میکند .یعنی عالوهبراینکه تش��کیل و تکوین میانرش��تهایها امروز،
ارزش خاصی پیدا کرده است ،از سویی دیگر ،نمیتوان تمامی رشتهها را در یکجا جمع کرد.

در اینجاس��ت که هر شخص ،بسته به میزان ضرورت حرفهای خود ،با آشنایی در حیطههای
مرتبط به رشتة خود ،گامی مهم در پیشرفت و تسهیل اهداف خود برمیدارد.

 .۳.۳متخصصان و کاربران میانرشته

آنبر ( )1973از مفهوم «دانش��مندان پل» 3اس��تفاده کرده اس��ت .این قبیل دانشمندان به
مباحثی همچون برنامة درس��ی تلفیقی و علوم میانرش��تهای عالقهمند هس��تند .بعد از
مطالعاتی که در مؤسسة تحقیقاتی استنفور انجام شد ،آنبر چهار گروه از افرادی را که در
این مقوله درگیر میشوند ،به شرح زیر طبقهبندی میکند:
•افرادی که بهکارهای مدیریتی عالقهمند هس��تند .ازآنجاکه مدیر هر س��ازمان باید یک

ها در آنها احساس
آش��نایی نسبی با دیگر منصبها داشته باشد ،لزوم آش��نایی به انواع رشته


میشود؛ چون آنها بهنوعی ،نقش رابط را در سازمان ایفا میکنند.

•افرادی که در بیش از یک رشته تخصص دارند ،بر این عقیده هستند که بهجای کاربرد
1. Continual learning
2. Kroker
3. Bridge scientist
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تکت��ک آنها ،میتوانند از آنها بهصورت مک ّمل اس��تفاده و بهط��ور جامع عمل کنند .مانند

ی��ک متخصص تعلیم و تربیت که مدرک علوم تغذیه هم دارد .او بهراحتی از عهدة تحقیقاتی

برمیآید که در راستای تأثیر تغذیه بر یادگیری فراگیران است.

•متخصصانی که با حس کنجکاوی در یک رشتة خاص و با وامگیری از دیگر علوم ،به

بازشناسی بعضی مباحث میپردازند و با این کار ،احساس خرسندی و رضایت میکنند.

•برخی متخصصان در رشته و کاری که فعالیت میکنند ،رضایت خاطر دارند و میخواهند

در آن رشته بمانند و ادامة فعالیت دهند ،ولی برخی هم در کار و رشتهای که هستند ،احساس
اجبار میکنند و بر این باورند که کارش��ان نه ّ
جذاب است و نه از لحاظ اقتصادی و بازار کار،
در وضعیت خوبی است .گروه دوم ،افرادی هستند که ممکن است در میانرشتهایها فعالیت
کنند.

اما کاربران این رشته چه کسانی هستند و بهعبارتی دیگر ،میانرشتهای چه سودی دارد و
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چه کس��انی از تش��کیل و تکوین این پدیده بهره میبرند؟ ضرورت این کار چیست؟ عالوهبر

مطالبی که در قس��متهای آغازین مقاله مطرح ش��د ،ازجمله وامگیری رش��تهها از همدیگر،

کلنگری ،بررسی موضوع از زوایای گوناگون ،برخی مباحث دیگر نیز لزوم این پدیده را بیش

از پیش نمایان میکند .وجود میانرشتهایها باعث میشود تخصصها به همدیگر نزدیک شوند
و بیگانگی در میان آنها دیده نشود .در این موقع ،امکانی فراهم میشود تا فعاالن عرصة علم

در زندگی حرفهای خود کمتر با مش��کالت و محدودیتها مواجه شوند و با آشنایی نسبی از
مبانی دیگر علوم و با جامعیت اندیشهای که پیدا میکنند ،در امور شغلی موفقتر از متخصصان

صرف عملکنند .در این میان ،چتی پارم ( )26 : 2007عوامل گرایش افراد ذینفع یا درگیر در
میانرشتهایها را به شرح زیر میآورد:

 .۱.۳.۳دانشجویان

• ای��ن امکان را برای فراگیران (در حد لیس��انس) فراهم میکن��د که آنها بدون اتالف
وقت ،رشتة اصلی خود را تغییر دهند .مث ً
ال ،انتقال از رشتهای مثل برنامهریزی آموزشی به فلسفة
آموزش و پرورش راحتتر از دیگر انتقالهاست.

•اجرای میانرش��تهای این امکان را فراهم میکند که در مقابل نوس��انات اجتنابناپذیر

شغلی ،حداقل مهارت و آمادگی را در احراز شغل جدید داشته باشند.

• اجرای میانرشتهای باعث بازشدن مسیرهای جدید شغلی در برابر فراگیران است.

•سواد فراگیران بین رشتهای ،نسبت به رشتههای دیگر ،جامعیت نسبی دارد.

•در اجرای میانرش��ته ،تأکید بیش��تر بر روشها و فرایند کار اس��ت و این خود باعث

میشود که فراگیران از خالقیت و نوآوری برخوردار باشند (چتی پارم.)32 :2007 ،
• .۲.۳.۳مربیان و محققان

•یافتن ترکیبی از علوم در راستای نایلشدن به واقعیت امور.

•یادگیری و آگاهی از روشهایی که دستیابی به اهداف و آرمانهای عمومی را در میان

اندیشههای متفاوت ،ممکن سازد.

• هدایت و تشویق افراد برای کارهای با انرژی و لذتبخش.

•بازکردن درهای رشتههای جدید و بهدنبال آن ،دستیابی به یافتههای تازه.

•انگیزههای مربوط به نیازهای برخاسته از سیستم دانشگاهها (چتی پارم.)33 :2007 ،
 .۳.۳.۳عالقههای خاص (دیگر موارد)

•گسترش زمینة یک رش��تة خاص؛ یعنی فاصلهگرفتن از تنگنظری در رشتة خاص و

استفاده از رویکرهای متعدد و چندگانه در رشتهها.
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•تأکید بر وحدت پدیدهها و نشاندادن رنگارنگی واقعیت.
•توانایی در کاربردیساختن دانش.

•بهوج��ودآوردن تخصصه��ای جدی��د و فراموشک��ردن تخصصه��ای قبلی حاکم

(بازاندیشی در آن تخصصها).

 .۴.۳چالشهای فراروی میانرشتهایها

ن رش��تهای ،دانشگاهها و مراکز آموزش��ی با برخی موانع و
در راس��تای تحقق اهداف بی 

مش��کالتی روبهرو هس��تند .در این میان ،دانشگاه اموری 1این مشکالت را به دو دسته تقسیم

کرده که اولی متوجه دانشجویان بوده و دیگری ،مشکالتی است که مربوط به اساتید و مربیان

است.

 .۱.۴.۳مشکالت دانشجویان

•فقدان فضای مناسب و کالسهایی که مخصوص میانرشتهایها باشد.
•نبود مشاورة کافی در این زمینه.

1. Emory
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•فقدان رویکردهایی برای یادگیری نظریعملی.

•نبود دفتر اطالعات مرکزی برای آگاهیدهی دربارة میانرش��تهایها و کمکرس��انی و

راهنمایی برای فراگیران.

 .۲.۴.۳مشکالتی که متوجه هیئت علمی است:

•مسائل و مشکالت مطرحشده برای فراگیران بهنوعی مشکالت کارمندان نیز هست.

•سیس��تم ارتقا در دانشگاهها ،تدریس میانرش��تهایها را با مخاطره مواجه کرده است.

تدریس در چنین مواردی ،با توجه به اینکه فقط بهعلت نزدیکی رشتة مدرس به میانرشتهایها

به او واگذار میشود ،در توانایی او تردید ایجاد میکند و اغلب به دلسردی او منجر میشود.

•اینکه در ارتقای رتبة مدرس��ان ،رش��تههایی خاص مد نظر است و کارشناسان ارتقا به

اینگونه کالسها اهمیت نمیدهند و لحاظنکردن این کالسها در ارتقا ،موجب میش��ود تا
مدرسان انگیزة کافی برای تدریس نداشته باشند.
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•نبود انگیزه و مشکالت دستیابی افراد به منابع اطالعاتی در میانرشتهایها.

•عالوهبر موارد مذکور ،میتوان موارد زیر را نیز به مش��کالت و چالشهای این مقوله

اضافه کرد:

•در برخی مواقع ،ش��کاف زیاد برخی حوزههای دانش ،متخصصان را در تلفیق آنها با

مشکل مواجه میکند.

•محدودی��ت و کمبودهای مربوط به اس��تخدام اف��راد؛ افرادی ک��ه بتوانند در تدریس

میانرشتهای جامعیت فکری داشته باشند.

•آموزش حرفهای که به تصدی یک شغل از طرف فراگیر منجر بشود (چتی پارم:2007 ،

.)30-26

با توجه به نقاط ضعف و کمبودهایی که در تش��کیل میانرش��تهایها مالحظه میش��ود،

همانطورکه اش��اره شد ،چارهای جز رویآوردن به میانرشتهایها نیست .وامگیری رشتهها و

نیاز آنها به همدیگر و اینکه رشتهها بهعنوان مک ّمل از کارایی بیشتری برخوردارند ،ضرورت

میانرش��تهایها را اجتنابناپذیر کرده است .وجود مش��کالت دلیل برای ناکارآمدی در یک

حیطه نیست .با کمی تأمل ،میبینیم که بسیاری از این مشکالت برخاسته از نوپایی این مقوله
است .اجرای تحقیقات در این زمینه و آشنایی با ابعاد میانرشتهای به این منجر خواهد شد که

دانشگاهها در کاربست میانرشتهای با مشکالت کمتری مواجه باشند.

 .۴بحث و نتیجهگیری

علوم میانرشتهای به مباحثی از علم روز اطالق میشود که با نگاهی تلفیقی و با کاربرد
عل��وم در کنار یکدیگر به یافتههای جدیدی دس��ت مییابد که در این میان ،س��رعت
تولید علم را بهنحو چشمگیری فزونی میبخشد .در تعلیم و تربیت امروزی ،دانش در
چارچ��وب تخصصگرایی ب ه دا م افتاده اس��ت ،بهطوریکه اثر کلی در تخصصگرایی
آموزش عالی ،مجزاکردن دانش به س��اختارهای مصنوعی و رشتههای خاص ب ه چشم
میخورد .با این اوضاع ،ثمرة چنین فرایندی این اس��ت که هدف آموزش عالی تا حد
زیادی به کس��ب محتوای موضوعی کمدامنه منحرف و از اهمیت اساس��ی آن کاس��ته
میشود که بر مبنای روابط میانرشتهای ،باید آموزش عالی در چارچوبی متعادلتر (نه
تخصصگرایی صرف و نه کلیگویی)نگریسته شود.
یک��ی از ضرورتهای آموزش عال��ی در دنیای پیچیدة امروز ،نیاز ب��ه دیدگاههای جامع

برای حل مسائل جامعه است .بسط مطالعات بینرشتهای عالوهبراینکه موجب انسجام محیط
دانشگاهی ،پویایی نظام آموزشی دانشگاهها و در نتیجه ،رشد و اصالح فرهنگ میشود ،امکان

ازبینب��ردن فاصل��ه و فضای خالی بین علوم و رفع نیازهای جامعه را نیز بهدنبال دارد .بدیهی

است با سازماندهی و اجرای چنین طرح جامع ،فراگیر و اثرگذاری ،گامی مؤثر در جهت توسعة
علمی و کاربردی علوم در ایران برداشته خواهد شد ،چراکه با تدوین برنامههای میانرشتهای،

افراد قادر خواهند بود شکافهای روششناختی و نظری بین رشتهها را پر کنند و با تحقیقات

مشترک و همکاری بین متخصصان علوم مختلف ،بستری فراهم خواهد شدکه روحیة همکاری

تقویت میشود و نتایج قابل اعتمادتری در عرصة علم به دست میآید .در این راستا ،کریشنا

( )1380بر این عقیده اس��ت که پژوهشهای چندرش��تهای ،آشکارا ،توسعهای تازه به حساب

میآید که با ایجاد آن میتوان «اجتماعات پیوندی» میان دانشمندان و محققان ب ه وجود آورد .از

بین رویکردهایمیانرشتهای ،رویکرد تلفیقی در پی این است که با ارائة سازماندهی خاصی

از آم��وزش ،فرصتهایی را برای فراگیران فراهم س��ازد تا آنها با اص��ول ،مبانی ،روشها و

موضوعات متنوع در قلمروهای متعدّ د آش��نا ش��وند .البته این بهمعنای نفی محاس��ن و فواید
نظامهای رش��تهای نیست .چراکه رویکرد رشتهای بهعلت برخورداری از آگاهی ،سازماندهی
و داشتن چارچوبی از حقیقت از طریق مفاهیم و الگوهای مربوط و رشد تدریجی و منطبق بر

مسیر تعریفشده ،اثر اطمینانبخشی بر یادگیرنده دارد .رویکرد رشتهای ،یادگیرنده و یاددهنده
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را مستقیم ًا با ساختاری منطقی مواجه میکند که خودبهخود توالی زنجیرة مفاهیم ،پیشنیازهای

موضوعی ،و روشی خاص را رعایت و از طریق مفاهیم و الگوها ،ساختارهای حقیقت را آشکار
میکند و این خود امتیازی چشمگیر است که نباید در رویکردهای تلفیقی از آن غفلت شود.
در واقع ،ساختار منطقی علم بیفایده نیست ،بلکه بحث در شیوة استفاده از آن و مهارتهای

بهدس��تآمده برای یادگیرنده است .لذا س��اختار منطقی یک علم و سازماندهی مهارتها ،دو

متغیری هستند که باید در هر برنامة درسی جامع ،همزمان به آنها توجه شود و ترکیب بهینهای

از آنها در برنامهریزی درسی ب ه کار رود.

آگاهی از اهداف ،ضرورت و توجیه فلس��فة وجودی میانرش��تهای در میان مس��ئوالن و

مجریان ،درونیکردن ارزشهای این مقوله برای افراد و آموزش چگونگی یاددهی و یادگیری
میانرش��تهایها باعث توفیق ما در کاربس��ت این مقوله خواهد ش��د .عالوهبرآن ،شناس��ایی

چالشهایی که فراروی فراگیران و امکانات آموزشی آنهاست و همچنین مشکالت پیش روی
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مدرسان این حوزه ،کمک شایانی در راستای تحقق آرمانهای میانرشتهای است.
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