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  چكيده

به ارائة  اي و نيازرشتهدر اين مقاله ابتدا، با اشاره به ضرورت ورود به عرصة علوم ميان

سپس موقعيت . شودتبيين دقيق نظري از آن، هدف مقاله در همين راستا ارزيابي مي

از . شوداي، در آموزش عالي ايران و جهان توضيح داده مي رشتهاي علوم ميان مسئله

درسي مقطع پيش از دانشگاه، يعني  يها آنجا كه تبار و پيشينة مباحث تلفيق در برنامه

گذاران آموزش عالي با سياست ييحوزة آموزش و پرورش، است، بر ضرورت آشنا

اين پيشينه تأكيد شده و در بخش بعد، از طريق بازپردازش اين پيشينه، شكل متفاوتي 

متفاوتي تشريح  يهاآن گاه منطق. عرضه شده است) سه وجهي(شناسي تلفيق از تيپ

است كه در پس استفاده از رويكرد تلفيقي در آموزش پيش از دانشگاه، در شده 

شود كه منطق تلفيق مقايسه با آموزش دانشگاهي، وجود دارد و بر اين مهم تأكيد مي

معرفتي و  يگويي به نيازهااالصول، پاسخدر آموزش عالي، علي) ايرشتهو علوم ميان(

متعاقباً، در . جديد است يهاوين رشتهاجتماعي نوظهور بشر از طريق خلق و تك

نمونه يهاترين بخش اين نوشتار دانست، با ارائة بررسيتوان آن را مهمبخشي كه مي

 يها اي، قواعدي كه در جريان تكوين رشتهرشتهاي و اجمالي دربارة تكوين علوم ميان

گيري، پيش از در بخش نتيجه. جديدي بايد به آنها ملتزم بود، توضيح داده شده است

و اي توضيح داده شده است رشتهبخش پاياني، پنج گزينة سياستي در توسعة علوم ميان

شناسي تلفيق در برنامة درسي آموزش عالي نقد و االخره، در بخش پاياني يك گونهب

  .ارزيابي شده است

اي، مطالعات برنامة رشتهشناسي، علوم ميانآموزش عالي، تلفيق، تيپ: واژگان كليدي
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  هدف و ضرورت بحث

ك انتخاب، كه يك اجبار و الزام ي، در آينده، ديگر نه اي در مطالعات علميرشتهگيري ميانجهت

نوظهور جوامع  يهابه نياز ييگوا پاسخيمعرفتي بشر  يهاخواهد بود؛ يعني پر كردن شكاف

ر، راه چارة ديگري براي دانشمندان و پژوهندگان باقي تبخشانساني، به شكل كارآمدتر و رضايت

. گذاران آموزش عالي جوامع نيز الجرم گريزي از ورود به اين مباحث ندارندسياست. گذاردنمي

شود و با هدف اي تلقي ميگويي به چنين نياز توسعهاز اين دست تالشي براي پاسخ هايينوشتار

  . هاي مربوط به آن به رشتة تحرير درآمده استپيچيدگيها و سازي برخي دشواريشفاف

 

  ايبيان موقعيت مسئله 

. گيرددر طراحي برنامة درسي قرار مي» تلفيقي«ها ذيل مباحث رويكرد ايرشتهبحث دربارة ميان

، در زمرة مباحث نظري پيچيده و در نتيجه كم»برنامة درسي«رويكرد تلفيقي نيز در منظومة دانش 

و نظام آموزشي ما شود كه ابعاد و زواياي آن در جامعة علمير رخدادهاي عملي محسوب ميتأثي

اين وضعيت دربارة مقاطع مختلف نظام ). 1379،يمهرمحمد(ي واكاوي نشده است ينيز به نيكو

در ايران صادق است؛ گرچه صدق ) عالي(آموزشي، اعم از آموزش عمومي و آموزش تخصص 

اين بدان دليل است كه اساساً، . تر و بارزتر استلي بسيار شديدتر، بينآن در حوزة آموزش عا

اخير  يهاآموزش و پرورش تكوين يافته و فقط در سال يهاازيدانش برنامة درسي در پاسخ به ن

گيري اين رشتة تخصصي در جهان، شاهد سال از شكل 100بوده است كه پس از گذشت قريب 

دانشگاهي معطوف به  يهاگيري تالشپردازي و شكلا نظريهيي، ورود آن به عرصة آموزش عال

ورود اين ). 2001گران ي، بارنت و د 1387يمهرمحمد( برنامة درسي در آموزش عالي هستيم 

گذاري در تمام دنيا، با تقدم آموزش و پرورش آموزشي و عرصة سياست يهامعارف به نظام

توان نتيجه چنين اوضاعي، با صراحت و قطعيت مي در. نسبت به آموزش عالي همراه بوده است

نسبتاً مغفول در حوزة نظر و عمل برنامة درسي، در سطح آموزش و پرورش  يهاگرفت كه بحث

پيش از دانشگاه در هر نظام آموزشي، مانند بحث تلفيق به عنوان يك مصداق بارز در ايران، در 

ا در فقر مطلق يابل ذكر برخوردار نبوده است اي قحوزة برنامة درسي آموزش عالي از پشتوانه

  .گذاري استپشتوانگي در سياستتوجهي و غفلت و بيناشي از بي

در آموزش عالي نيز دارد و  يدانش برنامة درسي معطوف به دورة آموزش عمومي، البته، كاربرد   

ات واجب تلقي مياندركاران برنامة درسي در آموزش عالي يكي از مقدمبا آن براي دستييآشنا

توان ذكر كرد در عرصة مباحث ناظر به تلفيق نيز اين قاعده صادق است و مثالً، آنچه را مي. شود
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ريزي درسي در زمينة رويكرد تلفيقي در برنامه» شناسيگونه«و » سطوح«، »انواع«كه در خصوص 

ة آموزش عالي و گذاران حوز، كه توجه انديشمندان و سياست)1379،  يمهرمحمد( آمده است 

ها بسيار ها و بصيرتاي را دارند به اين دستاوردرشتهكساني كه دغدغة تلفيق يا علوم ميان

به ديگر سخن و به زعم نگارنده، ارجاع اين مبحث در آموزش عالي به . ضروري و روشنگر است

نقطة عزيمت مباحث مطرح شده در آموزش عمومي، كه خاستگاه اين مباحث است، بايد به عنوان 

خوانندگان با  ييلذا در اين مجال و براي آشنا 1.ناپذير در نظر گرفته شودمنطقي و چه بسا اجتناب

درسي در سطوح پيش از دانشگاه  يهاشناسي تلفيق در برنامهاين مباحث، مروري اجمالي برگونه

برداري از موضوع، زمينة بهره يهاشود تا از اين رهگذر، ضمن معرفي پيچيدگيارائه مي

  .فراهم شود) به عنوان نقطة عزيمت(درسي آموزش عالي  يهادستاوردهاي مربوطه در برنامه

   

  شناسي تلفيق در متون تخصصي برنامة درسي مروري بر تيپ

متنوع موجود از انواع يا سطوح تلفيق  يهابنديدر ابتدا، بايد به اين مهم اشاره كنيم كه دسته

حقيقتاً، ) 1989كوبز ، جي1991، فوگارتي 1989، شوماخر 1992، كيس1995، پامر 1986وبرت ش(

هاي بنديبه ديگر سخن، در شكل كنوني، دسته. برداري استنيازمند پردازش مجدد پيش از بهره

و ارائه شده به جاي آنكه دليل راه پويندگان باشد و راه را به آنان نشان دهد، متأسفانه، بر حيرت 

نياز توافق به عمل آمده، از جمله به پيش يهااين بدان دليل است كه تالش. افزايدابهام رهروان مي

خواه و مد نظر بهدل يبر حداقلي از معاني و مفاهيم پايبند نبوده اس و، هر يك مفاهيم را به شكل

مثالً، مفهوم  .ستيپذيري برخوردار نسنجشگيرد و در نتيجه، از خاصيت همخود به خدمت مي

دربارة . متفاوت تلفيقي به كار رفته است يهابه معاني مختلف و ناظر به رويكرد» ايرشتهميان«

ها براي بندياز سوي ديگر، در اين دسته. نيز همين وضعيت صادق است» ايچندرشته«مفهوم 

توان با و نمي شوداشاره به شكل واحدي از تلفيق از مفاهيم و اصطالحات مختلف استفاده مي

  .اطمينان خاطر از داللت يك اصطالح براي شكل خاصي از تلفيق سخن به ميان آورد

بر اين اساس نگارنده براي معرفي اين حوزه از دانش برنامه درسي و فراهم كردن زمينه تامل 

كا ها اتتواند به هيچيك از اين دسته بنديدرباب كاربرد آن در برنامه درسي آموزش عالي نمي

نمايد و ناگزير بايد قرائت يا باز پردازش خود از معاني، مفاهيم و اصطالحات مطرح شده را به 

                                                
هاي درسي آموزش عالي آشنا خواهيم شد و به تحليل هاي معدود تلفيق در برنامهشناسيشناسي از گونهدر ادامه، با يك گونه. 1

 . و ارزيابي آن خواهيم پرداخت
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وجهي كه ذيال معرفي شده است دست  3شناسي در اين تالش به تيپ. خوانندگان عرضه نمايد

  . موجود راهگشا و روشنگر باشد يهارود بتواند بيش از دسته بندييافته ايم كه انتظار مي

 وجه نخست. 1شناسي تيپ

  :تلفيق از درون و تلفيق از بيرون

كپارچگي تجارب يادگيري است و بالطبع، ياي متخصصان بر اين باورند كه حقيقت تلفيق، پاره

اين متخصصان آنچه را در مقام طراحي . پيوندداتفاقي است كه در درون يادگيرنده به وقوع مي

دانند كه ممكن بيروني مي يهادانند و آن را معرف تالشمي دهد، فاقد اصالتبرنامة درسي رخ مي

يادگيرندگان به دليل تفاوت در . است به تلفيق و يكپارچگي تجربة يادگيري منجر بشود يا نشود

تلفيقي  يمتفاوت، با برنامة درسي واحدي كه به رويكرد يهاجهانابعاد مختلف وجودي يا زيست

كنندگان آن خواهان تلفيق و يكپارچگي تجربيات به كه تدويناي درسي متكي است يا برنامه

هاست كه در گوناگوني خواهند داشت و اين مواجهه يهاعنوان يك امر مطلوب هستند، مواجهه

كه در مقام طراحي در اين زمينه به هاييبايد به آنها اعتنا و استناد كرد، نه كوشش ،ييتحليل نها

نكه وقتي تلفيق از درون يا در سطح تجربيات يادگيري در كانون اصلي تر ايجالب. عمل آمده است

ها و در اشكال گوناگون اهميت توجه قرار گيرد، حتي كوشش براي تلفيق از بيرون به صورت

دهد، چرا كه تلفيق در سطح تجربيات ممكن است حتي به تلفيق در مقام خود را از دست مي

تلفيق طبيعي يا شخصي اصطالحي است . نياز نيز وابسته نباشدطراحي به عنوان شرط الزم يا پيش

نظران توضيح بيشتر اينكه اين صاحب). 1997ديويس (كه براي اين منظور به كار رفته است 

نگرند و بر اين باورند كه جريان ساخت و مي ييتجربيات يادگيري را از منظر ساخت و سازگرا

اي به نام سازماندهي تلفيقي برنامة درسي و لذا، قاعده مند استساز، جرياني پويا و غيرقاعده

نگارنده در نوشتار ديگري . نياز براي آن تجويز شودتواند به عنوان يك پيشنمي) تلفيق از بيرون(

ريزي درسي و تلفيقي در فرايند برنامه يهااين برداشت را به نقد كشيده و در مقام دفاع از تالش

اي ديگر سخن گفته است كه خوانندگان عالقهها، در مقالهن اين كوششواجد ارزش قلمداد كرد

 ).1384مهرمحمدي (مند به آن مراجعه خواهند كرد 

  

 وجه دوم. 2شناسي تيپ

هويت موضوعي / هويت موضوعي برنامة درسي يا با كنار گذاشتن ساختار / با حفظ ساختار 

  : برنامه درسي
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فرض استوار است كه تلفيق از بيرون موضوعيت دارد و رخدادي شناسي بر اين اين وجه از تيپ

موجود به عمل آمده است، با توجه به مقولة  يهابنديبازپردازشي كه از طبقه. واجد ارزش است

يا ساختارشكني ) مجزا يهامتشكل از درس(اي است كه به حفظ ساختار سنتي كنندهمهم و تعيين

محور سنتي را تلفيق كه به حفظ ساختار وفادار است و هويت موضوعانواع . در اين بعد ناظر است

 4»فرابرنامه درسي«، 3»دانه تسبيحي«، 2»ايچندرشته«ها و اصطالحاتي مانند زند، با تعبيربر هم نمي

انواع و اشكال تلفيق كه دگرگوني ساختاري و سازماني . معرفي شده است 5»كاركرد ثانويه«و 

، 8»ايابر رشته«، 7»ايفرارشته«، 6»ايرشتهميان«كند، با اصطالحاتي از قبيل مي برنامة درسي را طلب

 .مطرح شده است 10»همجوشي«و  9»گسترده يهاحوزه«

 

 وجه سوم. 3شناسيتيپ

و تقدم سازماندهي بر انتخاب محتوا ) هدف ـ محتوا ـ سازماندهي(تقدم محتوا بر سازماندهي  

  ):هدف ـ سازماندهي ـ محتوا(

شناسي بر پذيرش موضوعيت تلفيق از بيرون و همچنين بر ضرورت بازپردازش اين وجه از تيپ

هاي مختلف تلفيق برنامه يهاكه براي تميز گونه يمحور مهم. موجود استوار است يهابنديطبقه

شده و بر آن تأكيد شده، اين است كه تلفيق را به عنوان يك اصل و  ييدرسي در اينجا شناسا

م يا تلفيق را به عنوان نوعي يوسيله در سازماندهي محتوا، و طبعاً، پس از انتخاب محتوا تلقي كن

؛ كه اين وجه فرايند مرسوم )1997بين (ريزي درسي ارزيابي كنيم پارادايم و تفكر جديد در برنامه

ريزي طي ميدر حالت نخست، مراحلي كه در فرايند برنامه. كنددستكاري مي و مألوف فوق را

گيري دربارة اهداف برنامة درسي، تعيين محتوا و سپس شود، به ترتيب، عبارت است از تصميم

حالت دوم، كه معرف . پرداختن به سازماندهي، كه به تعيين تكليف براي تلفيق نيز نيازمند است

                                                
2
. multidisciplinary 

3
. threaded 

4
. Meta curriculum 

5
. Secondary function 

6
. interdisciplinary 

7
. transdisciplinary 

8
. Supradisciplinary 

9
. Broad fields 

10
. fusion 
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كينگ و (ختارشكنانه است، با عناوين گوناگوني مانند رويكرد پيامدمحور تر و ساوضعيتي جدي

معرفي شده است و مراحل تصميم) 1997بين (و رويكرد برگرفته از نظرية ديويي ) 1991اونس 

ا تركيب و ي(گيري و ساخت برنامة درسي در آن، با اصالت قائل شدن براي مقولة سازماندهي 

شود؛ به جاي اينكه نخست، مقولهف براي اهداف يا پيامدها پيگيري ميبه دنبال تعيين تكلي) تلفيق

در صورت اخير، چنانچه دربارة پيامدهاي يادگيري در فرايندي . هاي محتوايي انتخاب شود

ها يا مضامين گيري شود و مقولهآموزان تصميممشاركتي و با حضور همزمان مربيان و دانش

مين شكل برگزيده شود، برنامة درسي تلفيقي داراي ويژگي يادگيري مرتبط با آنها نيز به ه

كه چنين سازوكاري در ميان نباشد و اين مضامين را ساختارنايافتگي خواهد بود و در صورتي

ديگران براي هدايت فرايند يادگيري تبيين و تعريف كنند، برنامة درسي تلفيقي با ويژگي 

 ).1987وارس (شود افتگي شناخته مييساختار

 يهاگونينگارنده پردازش مبتني بر سه وجه ياد شده را براي به تصوير كشيدن تنوعات و گونه    

داند، گرچه ممكن است داند و اين ميزان توضيحات را كافي ميتر ميموجود توانمندتر و مناسب

  .ابديتر را ضروري نميوافي و كافي نباشد، و در اين مجال، توضيحات تفصيلي

  

  هاي متفاوت تلفيق در سطوح مختلف آموزشيمنطق

منطق گرايش به رويكرد تلفيقي در قلمرو آموزش و پرورش عمومي با منطق اين گرايش در 

گذران اهميت تشخيص اين تفاوت براي سياست. قطعاً يكي نيست) عالي(هاي تخصصي آموزش

  . فراواني دارد و الزم است بر آن تأكيد شود

تحصيلي  يهاتلفيق در هر يك از دوره. توان چنين توضيح دادامح مياين تفاوت را با تس

  :و عالي هماهنگ با مأموريت آن دورة تحصيلي، بر چنين منطقي استوار استعمومي 

 transferringهرچه معنادارتر ساختن يادگيري دانش موجود يا : منطق تلفيق در دورة عمومي •

the existing knowledge and technology map محور كردن يادگيري، از طريق مسئله

گيري شناختي يادگيري، كمك به شكلروان يهاكاستن از تعدد و تنوع موضوعات، توجه به زمينه

 .... .تجربيات يكپارچة يادگيري و 

تخصصي، معرفتي، يا دانش و تكنولوژي  يهاتكوين حوزه: منطق تلفيق در دورة آموزش عالي •

، manipulating current knowledge and technology map /territoryجديد يا

ميان دو يا تعداد  interfaceبا عنايت به  unified scienceافته يا يرسيدن به دانش وحدت

  ).1986چرچ لند (تثبيت شدة دانش  يهابيشتري از رشته
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اي، كه موضوع بحث رشتهابيم كه ماهيت يا فرايند تكوين علوم ميانيبا توجه به اين نكته درمي    

اي است كه به آموزش عالي اختصاص دارد و دقيقاً به دليل منطق اصلي اين نوشتار است، مقوله

تلفيق در آموزش عالي، كه به آن اشاره شد، نيازمند عطف توجه به فرايندي است كه طي آن حوزه

اي تخصصي تأسيس حوزه چرا كه تلفيق در اين سطح، عمدتاً، به. شوددانش بشري متولد مي يها

توان گفت بنابراين، مي. در قلمرو علم يا تكنولوژي ناظر است) افتهييا همان دانش اتحاد(و جديد 

اي، بحثي است كه بيش و پيش از هر چيز، به التزام به قواعد رشتهكه بحث دربارة علوم ميان

نياز ت آن بايد به عنوان پيشتكوين هر حوزة معرفتي نيازمند است و شناخت اين قواعد و اقتضائا

گذاري و توسعة رويكرد كه سياستبه ديگر سخن، درحالي. توسعه مطمح نظر قرار داده شود

گيري سنجيده را درسي در آموزش و پرورش، صرفاً التزام به قواعد تصميم يهاتلفيقي در برنامه

اي در رشتهوسعة علوم ميانكند و به يك تصميم و اراده متكي است، اقدام مشابه براي تطلب مي

معرفتي جديد طلب مي يهادرسي آموزش عالي، التزام به قواعد تكوين را در حوزه يهابرنامه

  .كند

  

  هاي درگير در باب روابط ميان رشته

دانم بنا به داليلي كه در اين بخش به آنها اشاره پيش از آنكه به بحث اصلي وارد شويم، الزم مي

درگير در جريان  يهااين نكته به تبيين رابطة ميان رشته. اي ديگر توجه دهمنكتهخواهد شد، به 

  .تلفيق و خلق حوزة معرفتي جديد ناظر است

  رشتة دهنده                                                رشتة گيرنده 

  مقصدرشتة مبدأ                                                     رشتة  

  )مولود(رشتة فرزند )                                           والد(رشتة مادر  

  رشتة ميهمان                               رشتة ميزبان  

عالمانه و  يهااي است كه سؤال و مسئله در بطن آن و در جريان فعاليترشتة گيرنده رشته •

ها، اين رشته به عنوان ميزبان، ده است و براي پاسخ به اين سؤالييدانشمندانة اصحاب آن رشته رو

ميهمان شده است كه بالقوه، ظرفيت پرداختن و پاسخ دادن به آن  يهاا رشتهيپذيراي رشته 

 .ها را دارندپرسش
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. تواند رشتة گيرنده را تغذيه و به غناي آن كمك كندبرخوردار است كه مي ييرشتة دهنده از غنا •

رسد كه هر دو سويه نيست و به نظر ميو ستاندن از سوي ديگر، البته يك يينتيجة اين دادن از سو

 .شوندمند ميرشته از اين داد و ستد يا اصطالحاً، ديالوگ بهره

اين پرسش كه ساختار رشتة جديد بيشتر از ساختار رشتة دهنده متأثر است يا گيرنده يا اينكه بايد  •

درگير  يهاها و موضوعات رشتههوري را انتظار داشته باشيم كه مركب از مقولهساختار كامالً نوظ

 .شوداست كه با عنايت به اين نكته قابل طرح و پيگيري مي ياست نيز موضوع

هاي ميان متخصصان رشته اين شناخت در ساحت عمل، به تنظيم بهتر روابط و مناسبات علمي •

باني و متولي توسعة اين حوزة معرفتي در درجة نخست،  اينكه مثالً،. كنددرگير نيز كمك مي

هاي درسي و صاحبان كدام تخصص باشند و در جريان ترويج و توسعة رشته، كار تدوين برنامه

  هاي درگير بايد اتفاق بيفتد؟ تحصيلي در كدام فرايند و با كدام نوع تقسيم كار ميان اصحاب رشته

اي تكوين يافته يا در دست رشتهو جالب دربارة علوم ميان بنابراين، يك پرسش موجه، مشروع،   

درگير چگونه است؟ كدام دهنده  يهاتكوين اين است كه نسبت ميان قلمروهاي معرفتي يا رشته

برانگيز هستند؟ البته پاسخ به اين سؤاالت ممكن است گاه مناقشه) فرزند(و كدام گيرنده ) مادر(

شناسي تربيتي، شناسي تربيتي، جامعهاي مانند روانرشتهن يافتة ميانمثالً، در علوم تكوي. نيز باشد

اقتصاد سياسي، آمار حياتي، اقتصاد مهندسي، جغرافياي سياسي، بيوفيزيك، و مديريت فناوري 

 توان به سهولت و با قطعيت در اين باره اظهار نظر كرد؟اطالعات و ارتباطات، آيا مي

به ين بخش اين است كه غناي حاصله در رشتة گيرنده و دهنده، نكتة جالب توجه و پاياني ا   

كديگر را به ذهن يكه تكوين كليتي در اثر جمع كردن اجزا با (آميز با مفهوم تلفيق شكلي تناقض

چون حوزة معرفتي ! انجامدهاي ريزتر ميها به تخصص، در حقيقت، به تجزية رشته)كندمتبادر مي

 .هاي درگير استرشته» ايرشتهدرون«تقسيمات جديد در واقع، معرف 

  

  هاي موردي و قواعد تكوينبررسي

، نكتة اساسي اين نوشتار دربارة ياگرديم و با اتكا به چند بررسي نمونهحال به بحث اصلي بازمي

  .اي را توضيح خواهيم دادرشتهفرايند تكوين دانش ميان

چرا كه اوالً، حوزة تخصصي . ربيتي انتخاب شده استاي از حوزة علوم تنمونه يهابررسي   

اي آن بدان رشتهاهميت ميان. اي استرشتهنگارنده است و ثانياً، يكي از قلمروهاي علمي مهم ميان

جهت است كه ماهيت و موضوع دانش تعليم و تربيت، انسان است، يعني موجودي پيچيده، 

شناخته و ناشناخته، لذا علماي اين رشته به درستي  يهاچندين و چند ساحتي و داراي قوا و نياز
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اند تا با به خدمت گرفتن دانش و بصيرت اندوخته شده در بسياري از حوزههمواره در تالش بوده

، )شناسيشناسي، زبانشناسي، اقتصاد، زيستشناسي، جامعهمانند فلسفه، روان(ديگر معرفتي  يها

تربيتي بتاباند، بر شناخت و بصيرت و در نتيجه،  يهاغدغهها و دتواند نوري بر پديدهكه مي

  . اندركاران عرصة عمل تربيت بيفزايندها و اقدامات دستكنش كارايي

توان از ميان علوم متقدم، مي. ديياي در اين قلمرو توجه نمارشتهاكنون به دو مثال از علوم ميان   

سال به طول انجاميده  70ند تكوين آن، كه دست كم شناسي تربيتي اشاره كرد و به فرايبه روان

هاي آغازين قرن و سال) 1899(هاي پاياني قرن نوزدهم ثورندايك در سال. است، توجه كرد

شناسي تربيتي به چاپ رساند و پس از آن نيز آثاري را در زمينة روان) 1906و  1903(بيستم 

شروع  يهاها، سالاين سال. اپ شده استشناسي تربيتي چزيادي با عنوان روان يهاكتاب

شناسي به شناسي تربيتي در ساية بلوغ و توسعة نسبي است كه دانش روانپژوهش در حوزة روان

، آزوبل، شخصيت 1968سال، در سال  70جالب اينكه با گذشت قريب . آن دست پيدا كرده است

شناسي اي به نام روانمطمئن نيست رشتههنوز «كند كه بارز اين رشته، صراحتاً اعالم ميعلمي 

شناسي تربيتي وجود دارد و منابع موجود با اين عنوان را تركيب پراكنده و ناهمگوني از روان

شناسي انطباق، گيري، روانشناسي اندازهشناسي اجتماعي، روانيادگيري، روان يهاعمومي، نظريه

اين قضاوت گرچه ). 1968آزوبل ، (» كندارزيابي ميمحور بهداشت روان، و تعليم و تربيت كودك

اي تابع فرايندي كند و رشتهدهد كه تأسيس علوم ميانگيرانه باشد، اما نشان ميممكن است سخت

  . همراه با زحمت و مرارت فراوان است

زبان اي مربوط است كه اخيراً، به آن توجه شده و مايل است با اتكا به دانشمثال دوم به حوزه   

دربارة بهبود بخشيدن به فرايند و افزايش اثربخشي مهمي يهاشناسي به پرسششناسي و معرفت

از اين حوزة معرفتي در دست تكوين با عنوان زبان). 1386دادرس (تعليم و تربيت پاسخ دهد 

ان، و به شود و البته، به دليل نوظهور بودن آن در جها زبان و تربيت نام برده مييشناسي تربيت 

گذارد و هنوز ويژه در ايران، عمدتاً، در قالب يك برنامة پژوهشي دورة تكوين را پشت سر مي

   11.اي در آموزش عالي سخن به ميان آوردرشتهتوان از تولد يك مياننمي

ها را تعميم توان اين نمونهتوان مطرح و پيگيري كرد كه آيا منطقاً، مياكنون اين پرسش را مي   

رشتهگذاري سنجيده و قابل دفاع در زمينة توسعه علوم ميانو از آنها به عنوان پشتوانة سياست داد

                                                
گرچه شواهد موجود حاكي از . شي زبان و تربيت اخيراً، به تصويب دانشگاه تربيت مدرس رسيده استگروه پژوهتأسيس . 11

 ! اي با اين عنوان داير شده استآن است كه در دانشگاه پيام نور رشته
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ديگر را مطرح كرد  يتوان سؤالاي در آموزش عالي بهره جست؟ براي پاسخ بهتر به اين سؤال، مي

 افتد؟ االصول چه اتفاقي ميا فرايند تكوين طي نشود، علييكه اگر اين مسير 

اي كه شكل خواهد گرفت، پاسخ اين است كه در صورت ناديده انگاشتن اين فرايند پديده   

. ابي به يك حوزة معرفتي جديديآنها براي دست 13»تلفيق«موجود است، نه  يهارشته 12»تجميع«

پليني هاي ديسياي، انتقال دانشرشتهاي با عنواني جديد و به ظاهر ميانيعني اينكه چه بسا در رشته

افتد كه شرط الزم و موجود در چند حوزة مرتبط با يكديگر با اتكا به اين فرض ناصحيح اتفاق مي

كافي براي دستيابي به يك تجربة معرفتي نوين، آگاهي از دستاوردهاي دو يا چند حوزة مختلف 

م ممكن نتيجة اين اقدا! دانش از طريق چيدن آنها در كنار يكديگر در قالب يك رشتة جديد است

 يالبته تجميع ممكن است در مواقع. است لوث شدن يك فكر بالقوه ناب و جديد معرفتي باشد

ها، به به اين نيازگوييبراي پاسخ ينياز جامعه و در نتيجه گريزناپذير باشد و نظام آموزش عاد

اين زمينه، تلفيقي نكته اينجاست كه بدانيم در . اهتمام بورزد» تجميعي«هاي ناچار، به تأسيس رشته

اي معرفتي كه بايد بر اتحاد دو يا چند رشتة شناخته اي و حوزهرشتهميان ياتفاق نيفتاده و دانش

 . افته و خلق نشده استيشده مبتني باشد، تكوين ن

تعريف هر . رسدتر شدن موضوع، اين توضيحات تكميلي ضروري به نظر ميبراي روشن   

بخشد، چيست؟ در دورة طوالني تكوين هر قلمروي معرفتي هويت ميآنچه به قلمروي معرفتي يا 

هاي جديد داراي چنين ماهيتي چه چه نوع اشتغاالتي وجود داشته است و در نتيجه، براي رشته

  توان به دانشمندان و پژوهشگران توصيه و حتي تجويز كرد؟ نوع اشتغاالتي را مي

ديسيپليني هاي معرفتي تكعد به طور يكسان در حوزهي كرد، اين قواياگر بتوان قواعدي را شناسا

تر چرا كه پيش. جاري و ساري خواهد بود) ايرشتهميان(هاي معرفتي اينترديسيپليني و حوزه

 يهااي در آموزش عالي چيزي جز تكوين حوزهرشتهم كه منطق تلفيق يا علوم ميانيروشن كرد

  .معرفتي جديد نيست

 ):Beauchamp 1968(به قرار زير دانست توان اين قواعد را مي

ابي به سازماني يعني توليد، انباشت دانش و دستي: 14برخورداري از ساختار مفهومي و موضوعي •

ها، اصول، و قواعد شكل دهنده به ساختار متمايز، با شباهت بيشتر به متشكل از مفاهيم، متغير

 .ساختار رشتة دهنده و كمتر به رشتة گيرنده

                                                
12

. Addition 

13
. Integration 

14
. substantive structure  
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پژوهشي متمايز بر مبناي  يهاها و قاعدهها، هنجارعني رويهي: 15ري از ساختار روشيبرخوردا •

 .شناسي روشنضوابط روش

  

موجود يا چينش دو يا چند تك يهارشته» تجميع«توان به اين نكته بهتر پي برد كه حال مي   

ساختاري  يهانيازپيشاي جديد و فرصت ندادن به تأمين اي در كنار يكديگر، در قالب رشتهرشته

مغاير است و اينكه تا » تلفيق«اي جديد تا چه اندازه با روح رشتهتكوين يك حوزة معرفتي ميان

» رشته«، پيش از آنكه مبادرت به تأسيس »برنامة پژوهشي«چه اندازه تقدم قائل شدن براي تعريف 

توان فرايند تكوين ن بخش ميبندي ايدر جمع. ناپذير استتحصيلي شود، ضروري و بلكه اجتناب

ت آموزشي و تبديل شدن به يك رشتة تحصيلي به ياي را تا نيل به ظرفرشتهميانهر قلمرو علمي 

  :شكل زير دانست

 

/ ترويج / آموزش --------دانش  ------ پژوهش  -----مسائل خاص/ هاي ويژهپرسش 

16توسعه
 

  

  اي مد نظر است؟پديدهگذاري براي توسعة چه سياست: گيرينتيجه 

اي بايد اين پرسش رشتهپيشين، به هنگام تعيين تكليف براي توسعة علوم ميان يهابر اساس بحث

اي تلفيق از رشتهاي مد نظر است؟ اگر منظور از علوم ميانمقدر را پاسخ گفت كه توسعة چه پديده

شناسي تربيتي، مهندسي مثل مكاترونيك، روان( 18يادگيري گسترده يهاو حوزه 17نوع همجوشي

معرفتي  يهاحوزه 19باشد، كه ظاهراً...) شناسي سياسي، فلسفة علم، و شيمي، ژئوپوليتيك، جامعه

                                                
15. syntactical structure  

كه از نظر نگارنده كامالً قابل دفاع نيز هست، پس از توليد دانش در رشتة تلفيقي مد نظـر،  ) 2002(بر اساس منطق شورت . 16

اي را شرط ريزي درسي نيز همت گماشت يا اينكه توليد و انباشت دانش رشتهبايد نسبت به توليد دانش عملي و پشتيبان برنامه

مانند هر مصنوع پيچيدة ديگر نيازمند پشتيباني به وسيلة دانشي است كه توليد برنامة درسي . الزم، نه كافي، براي آموزش دانست

به اصطالح ) آموزشي(به ديگر سخن، برنامة درسي . توان به تحقق اهداف يادگيري و تربيتي مد نظر اميدوار بودبا اتكا به آن مي

در اين فرايند بـا تسـامح   » آموزش«به » دانش«بنابراين، انتقال از . شودتوليد نمي ياكردن دانش رشته cut & pasteاز طريق 

 . همراه است

17. fusion  
18. broad fields  

 . توانند قضاوت كنندتر ميها از زاوية اين بحث البته، اهل فن دقيقدربارة وضعيت و ماهيت اين رشته. 19
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مورد نياز هستند، موضوع  يهاداراي هويت مستقل و برخوردار از پشتوانة پژوهشي و ساختار

مانند آمار حياتي، ( 20اياي، تلفيق از نوع چندرشتهرشتهكامالً متفاوت است تا اينكه منظور از ميان

در نوع . هويت معرفتي مستقل ندارند 21باشد كه ظاهراً) مديريت فناوري، فيزيولوژي ورزشي

در اين . دهدها رخ ميرشته» تجميع«افتد، بلكه اخير، در واقع، تلفيق به معناي واقعي اتفاق نمي

ة معرفتي مستقل و جديد سخن به ميان آورد و وانمود كرد گيري يك حوزصورت، نبايد از شكل

تر نيز البته همان گونه كه پيش. جديد بشر پاسخ داده شده است» نياز معرفتي و علمي«كه به يك 

ايجاب بكند » اجتماعي يهاها و نيازضرورت«اشاره شد، در هر نظام آموزش عالي ممكن است 

ك نشست در يك مرجع يو در نتيجه، در » كن فيكوني«نوع الساعه و از اي خلقكه به گونه

بنابراين، . ها از طريق تجميع پرداختنيز به تأسيس رشته) ريزيمانند شوراي برنامه(گذار سياست

تر به موضوع، نگاه غير صفر و يكي يا نگاه طيفي باشد كه در شكل زير نمايش شايد نگاه درست

  . داده شده است

         

  

  

  

   

   Broad field/fusion  multidisciplinary           

 

 

 

 

 

توان به اي را ميرشتهگذاري توسعه علوم ميانمختلف سياست يهابا توجه به نكات فوق گزينه

  : صور زير ترسيم كرد

  

                                                
20. multidisciplinary  

 . ها نيز صادق استهمان توضيحات دربارة اين دسته رشته. 21
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صورت تجميعي، آزمودن ظرفيت تلفيق يا گرايش به ) شايد هم اختياري(آغاز در قالب يك درس  .١

و به تدريج، در ساية انباشت دانش و مفاهيم از طريق پژوهش به يك رشته يا حوزة مستقل 

 .معرفتي تبديل شدن

بيني ، به ويژه در صورت حاد بودن نياز اجتماعي، و پيش»تجميعي«تأسيس رشته در قالب رويكرد  .٢

» تلفيقي«اي تكامل يافته با رويكرد ه سمت رشتهو طراحي همزمان برنامة پژوهشي براي حركت ب

 ). ايرشتهميان(

ممكن است در سطوح عالي، به ويژه دكتراي تخصصي، به : اندازي دورة دكتراي پژوهشيراه .٣

اما اين انديشه با توجه به فرض تقدم پژوهش بر آموزش و پذيرش . تأسيس رشته انديشيد

از اقدام به تأسيس رشته و آموزش، در صورتي ضرورت طي يك دورة تكويني پژوهشي پيش 

ترين سطح دورة آموزشي چيزي جز پژوهش در پيشرفته» مأموريت«قابل دفاع خواهد بود كه 

اين سياست به . محوري و پژوهشيبه سبك اروپا اندازي دورة دكتراعني راهي. علمي تلقي نشود

دار توسعة آنها در خواهد طاليهايران ميهاي بكر و بديعي كه آموزش عالي ويژه دربارة رشته

 . جهان باشد، به عنوان بهترين گزينة سياستي بايد مطمح نظر قرار گيرد

بيني دورة گذار زيرساختي به شكل برنامة پژوهشي و سپس تكوين تدريجي رشته در سطوح پيش .٤

. به مدد آموزشو سپس آغاز ترويج و توسعة رشته ) كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا(مختلف 

اي باشند؛ رشتههاي ميانالواقع، پژوهشاند، فياي شناخته شدهرشتههايي كه ميانشايد اكثر رشته

به حساب نمي) داراي ساختار مفهومي و روشي متمايز(اي علمي يعني به معناي متعارف، رشته

هاي مربوط به آنها نيازمند پژوهش يهاي پژوهشي هستند كه اجراتر، برنامهبه بيان دقيق. آيند

را، كه يكي از رشته 22اي مانند مهندسي زيستيظاهراً رشته. هاي گوناگون استدانش در حوزه

لذا عمل به اين گزينة سياستي با . توان دانستاي است، از اين نوع ميرشتههاي شاخص ميان

 . هاي موجود هماهنگ استبسياري از واقعيت

اي تكوين يافته در جهان كه فرايند تكوين آنها در خارج از ايران رشتهعلوم ميانتمركز بر انتقال  .٥

درسي  يهابرداري و از طريق برنامهتوان از آنها بهرهطي شده و به عنوان يك ميراث بشري مي

 .آموزش عالي آنها را ترويج كرد
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. bioengineering 
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در ارزيابي گونه» ميعتج«و » تلفيق«شناسي مبتني بر مفاهيم كليدي كاربرد گونه :كالم آخر

   هاي موجودشناسي

شناسي تلفيق در برنامة درسي در اين بخش پاياني، به معرفي اجمالي و نقد و ارزيابي يك گونه

نگارنده اميدوار است از اين طريق نشان دهد كه مفاهيم كليدي . آموزش عالي توجه شده است

ل و فهم بهتر مباحث يتواند در تحله اندازه ميتجميع و تلفيق، كه در اين مقاله شرح داده شد، تا چ

  . ها از آنها استفاده شده استبنديده و بعضاً، ديريابي سودمند واقع شود كه در طبقهيو مفاهيم پيچ

  ):پيغامي، مقالة منتشر نشده(شده شش نوع است كه عبارت است از  يياشكال شناسا

در اين «. شودها نيز ياد مياز آن به جمع جبري رشته: 23اي موازيرشتهريزي تلفيقي درونبرنامه •

هاي خود و همچنين ترتيب ها، مفاهيم، ساختار، اصول، مبادي، و روشروش، هر يك از رشته

كند و در عمل، فقط شاهد اجراي متوازي دو يا چند رشته با ارائة آنها را به طور كامل حفظ مي

اي رشته). پيغامي، مقالة منتشر نشده(» منطقي هر رشته هستيم مجزا و البته منطبق بر نظم يهابرنامه

شود، نمونة برنامة تلفيقي كه در دانشگاه آكسفورد اجرا مي» فلسفه، سياست و اقتصاد«با عنوان 

بر مبناي اين تعريف و طبق آنچه به صراحت در باال آمد، . منطبق بر اين رويكرد معرفي شده است

 .ع استاين رويكرد از جنس تجمي

مفاهيم، مبادي يا موضوعات كلي و اصول «در اين روش، : 24ايرشتهريزي تلفيقي ميانبرنامه •

مشترك يا نسبتاً مشترك بين دو يا چند رشته مورد توجه بوده و به نحو آگاهانه، روش، زبان، و 

يافتة چند حيطه از دانش را جهت بررسي موضوعات و مبادي مشتركي به كار ميدانش سازمان

هاي تحليلي و دانشجويان موضوعات مهم و واحدي را از ابعاد مختلف و در چارچوب... . گيرند 

ن رهيافت ظرفيت خوبي يا... دهند شناسي چند علم مورد توجه و مطالعه قرار مياز منظر روش

اي گذاران متخصص چند حرفهجانبه يك موضوع چندبعدي و تربيت سياستبراي مطالعة همه

تلفيقي است كه  يهاعنوان يكي از رشته» مطالعات توسعه«). پيغامي، مقالة منتشر نشده(» داراست

بر مبناي تعريف و توضيحات ارائه شده، اين رويكرد نيز . منطبق بر اين رويكرد شناخته شده است

به ) Pammer 1995(اي رشتهاز جنس تجميع است و با اتكا به چرخة موسوم به چرخة ميان

 .دهد مانند آنچه ذكر شدشكل مييهاتهرش
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. Parallel intra-disciplinarity 

24
. Inter-disciplinarity 
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شود كه اين رويكرد با يك موضوع يا مسئلة كلي آغاز مي«: 25ايريزي تلفيقي چندرشتهبرنامه •

ك پديده يا يك يمختلف،  يهااي و اصول سازمان دهندة رشتههمزمان از طريق چند نظام رشته

رشتهميزان تلفيق رويكردي فيمابين درونبه جهت شدت و ... كندموضوع يا مسئله را بررسي مي

جامع«رشته يا درسي با عنوان ). Pammer 1995(» شوداي محسوب ميرشتهاي موازي و ميان

از نمونه» اقتصاد فناوري اطالعات و ارتباطات«ا رشتة ي» در حال توسعه يهاشناسي سياسي كشور

ا تعريفي كه ارائه شد، اين رويكرد تلفيقي ب. منطبق با اين رويكرد تلفيقي معرفي شده است يها

 .نيز مانند دو رويكرد قبلي ماهيت تجميعي دارد

. ها نيز ناميده شده استطراحي بر اساس گذر از رشته«: 26اي متقاطعريزي تلفيقي چندرشتهبرنامه •

ششناختي يا حيطة موضوعي را از ديدگاه تحليلي و روا رويكرد روشيدر اين گزينه، يك رشته

هاي رشته). Pammer 1995(» دهدديگر مورد مطالعه قرار مي ياشناختي و در قالب الفاظ رشته

مضاف همچون فلسفة علم  يهاهاي مضاف، مانند فلسفهمنطبق بر اين رويكرد تلفيقي شامل رشته

 در اين رويكرد تلفيقي به وضوح شاهد تلفيق به معناي مطرح شده در. شودو فلسفة اقتصاد، مي

تر، اين رويكرد تلفيقي از نوع به طور دقيق. مياين مقاله، يعني خلق حوزة معرفتي جديد، هست

 . هاي نامتجانس ناظر استاست كه به درآميختگي و وحدت رشته» همجوشي«

كه ارتباط  ييهااين رويكرد از طريق طراحي ما بين رشته«: 27اي متكثرريزي چندرشتهبرنامه •

شناسي مشترك كه همراه با همگوني وجود يك ادبيات مشترك يا روش...  بيشتري با هم دارند

در حوزة رشتة ). Pammer 1995(» باشدالزمة چنين طراحي ميمفاهيم در دو عرصة علمي

هايي به عنوان نمونه معرفي شده است كه تمايز ميان اين رويكرد و رويكرد قبلي را اقتصاد، رشته

، اقتصاد فيزيك و اقتصاد پزشكي؛ ابهام از اين حيث كه تمايز اين كند، مثالًبا ابهام مواجه مي

هاي همرويكرد را بايد در تلفيق يا خلق حوزة معرفتي جديد از طريق ايجاد وحدت ميان رشته

به . كندها حكايت نميها از تركيب اين نوع رشتهخانواده، و نه غيرمتجانس، جستجو كرد كه مثال

» گسترده يهاحوزه«خانواده را تلفيق از نوع هاي متجانس يا همتلفيق متكي به رشتهتر، تعبير دقيق

 . نامندمي
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. Multi disciplinarity 

26
. Cross disciplinarity 

27  . Pluri disciplinarity 
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زير تقسيم شده  يهااين رويكرد خود به سه رويكرد فرعي با نام: 28ايريزي تلفيقي فرارشتهبرنامه •

 :است

o ؛29اي افقيفرارشته 

o ؛30اي قائم فرارشته 

o 31اي مورب فرارشته . 

شود كه رويكرد ششم، رويكردي چنين استنباط مي) Pammer 1995(توضيحات ارائه شده از 

توان كند و لذا مياست كه به هيچ روي تلفيق به معناي خلق حوزة معرفتي جديد را تعقيب نمي

اين رويكرد را از جنس تجميع نيز . گفت كه قطعا از جنس تلفيق به معناي مد نظر اين مقاله نيست

قلمداد كرد، چون اساساً، به يك رشته معطوف نيست و در عين اهميت و جذابيتي كه  تواننمي

درسي پيش از دانشگاه  يهاپردازد كه بيشتر با منطق تلفيق در برنامهمي ييهادارد، به مقوله

است كه عمومي يهاكاربرد اين رويكرد و اشكال فرعي آن، از جمله در آموزش. هماهنگ است

توان همسو با رويكردتر اينكه اين رويكرد را ميتوضيح دقيق. شودلي تعقيب ميدر آموزش عا

  .دانست» فرا برنامة درسي«و » دانه تسبيحي« يها

  

  

 منابع

گونه شناسي رهيافت هاي تلفيقي  در طراحي برنامه هاي درسي و ). زير چاپ(پيغامي ، عادل 

 .داللت هاي كاربردي ان براي رشته اقتصاد

رساله دكتري فلسفه تعليم و تربيت،، دانشگاه .حدود كاربرد زبان در تربيت). 1386(محمد دادرس، −

 تربيت مدرس

. تاريخچه، ضرورت، معيارها و اشكال: تلفيق در برنامه درسي).1379(مهرمحمدي ، محمود −

 .پژوهش در مسائل تعليم و تربيت
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. Supra disciplinarity / trans disciplinarity 

29
. Horizontal supra disciplinarity 

30
. Vertical supra disciplinarity  

31
. Oblique supra disciplinarity 
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ريزي درسي در نامهتحليلي بر سياست كاهش تمركز از بر). 1387( مهرمحمدي، محمود −

-18، ص 3فصلنامه آموزش عالي، زمستان، شماره  ها،ها و فرصتضرورت:آموزش عالي ايران

1. 

مجموعه . سازواري رويكرد تلفيقي با نظريه ساخت و سازگرائي). 1384(مهرمحمدي، محمود −

 ت مدرستهران، دانشگاه تربي. مقاالت دومين همايش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
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