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ىارجا و حىارط ترورض
شىزومآ و سىرد�ى همانرب
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هم.تنيدهسى درنامه.ى دراى برافزون به محتونياز روز
، دانش�آموز كالس دوم دبستان، رياضيات را چنين تعريw مى�كند: «چيزى كـه شـمـامايك

هر صبح انجام مى�دهيد.» اين اظهارنظر وى، برداشت درونى از رياضيات است كـه بـه�عـنـوان
٣٠٫١٠ تا ٤٥٫٩يك تجربه منعكس مى�شود. براى او رياضيات چـيـزى اسـت كـه از سـاعـت 

 هم قبل از زنگ تفريح. ما به�ندرت براى دانش�آموزان توضيح مى�دهيمًصبح بايد ياد بگيرد و يقينا
كه چرا روزهاى مدرسه اين�گونه تقسيم شده�اند. تعجبى نيسـت كـه چـرا دانـش�آمـوزان بـه ايـن
تقسيمات فرمايشى جلسات درسى، به صورت خواندن، حساب، مطالعات اجتماعى، علوم، هنر،
موسيقى و تربيت�بدنى مى�نگرند و حوزه�هاى درسى را به�عنوان موضوعات مجزا از هم كه كمترين

ارتباط را با يكديگر دارند، تعريw مى�كنند.
با رفتن مايك از دبستان به دبيرستان، شرح و بسط موضوعات درسى با شدت بيشترى انجام

 دقيـقـه�اى٥٠ در قالب جلـسـات ً همانند حوزه�هاى آموزشـى عـلـمـى كـه اجـبـاراًمى�شود؛ دقيـقـا
به�وسيله�ى متخصصان موضوعى تدريس مى�شود. تعجبى نيست كه چرا بيشتـر دانـش�آمـوزان

دوره�ى متوسطه شكايت دارند كه موضوعات درسى با زندگى واقعى، چندان ارتباطى ندارند.
 دقيقه از وقت٥٠ً در دنياى واقعى، ما در هر روز از صبح، بدان جهت بيدار نمى�شويم كه فرضا

خود را صرف مطالعات اجتماعى كنيم. بزرگ�ساالن با شروع روز به اين نكتـه تـوجـه دارنـد كـه
آن�ها در زندگى واقعى با مسائل و موقعيت�ها، گردآورى اطالعات از منابع متفاوت و توليد راه�حل
سروكار دارند. اما تقسيم�بندى ساعات درسى روزانه�ى مدرسه، اين واقعيت را منعكس نمى�كند.

)، نظر عالمانه�اى در توصيـw مـحـدوديـت�هـاى١٩٧٧ (لويـنِليـونـل افيلسوف بريتـانـيـايـى، 
زمان�بندى غلط جلسات درسى مدرسه دارد: «وقتى در طبيعت قدم مى�زنيد، اين�گونه نيست كه
در سه ربع ساعت از يك ساعت، تنها با گل�ها مواجه شويد و بعد از آن با جانوران. طبيعت با همه

اجزا و يكپارچگى�اش در برابر شما پديدار مى�شود.»
 سال گذشته دريافتم،١٥با مرورى بر مدل�ها و رويكردهاى متفاوت در طراحى بين�رشته�اى در 

اگرچه معلمان به هنگام طراحى درس�هاى بين�رشته�اى به نكات مهمى توجه داشته�اند، اما بـه
هرحال درس�هاى آن، به�طور كلى فاقد پيوستگى پـايـدار بـوده اسـت. دو مـسـئـلـه�ى مـهـم كـه

گريبان�گير اغلب اين درس�ها بوده است، عبارت�اند از:
 بيشتر واحدهاى درسى، به صورت نمونه�هايى از دانش رشته�هـاى. مسئله.ى آميختگى:١

درسى متفاوت بودند. براى مثال، در واحد درسى مصر باستان، مقدار كمى از تاريخ مصر باستان،
) و١٩٨٧ (هيـرچكمى ادبيات، مقدارى از هنر و موضوعاتى از اين قبيل گنجـانـده شـده بـود. 

) بر اين رويكرد، به دليل فقدان عمق، خرده گرفته�اند.١٩٨٧ (بلوم
برخالف رشته�هاى درسى كه از وسعت و توالى (كه توسط برنامه�ريزان مورد اسـتـفـاده قـرار
مى�گيرد) برخوردارند، در كارهاى بين�رشته�اى ساختارى جامـع در ايـن�خـصـوص وجـود نـدارد.
برنامه�ريزان درسى خودشان بايد محتوايى را كه از وسعت و توالى برخوردار است، براى واحد يا

موضوع درسى بين�رشته�اى، طراحى كنند.
 به�طور سنتى، به حوزه�هاى رشته�اى و بين�رشته�اى، به�صورت. مسئله.ى چندوجهى شدن:٢

يك برنامه�ى يك�وجهى يا چند�وجهى نگاه شده و خود اين امر به افزايش يك سلسله از مناقشات
انجاميده است. طراحى برنامه�ى درسى بين�رشته�اى، نه�تنها ممكن است كه صراحت نـداشـتـه
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باشد، بلكه سبب نگرانى�هاى واقعى معلمان مى�شود. برخى از آنان احساس مى�كنند كه قلمرو
موضوع درسى آن�ها بسيار گسترده شده است و نگران افزوده شدن موضوعات جديد، به برنامه�ى

درسى هستند.
به هرحال، داشتن چشم�انداز در طراحى حوزه�هاى درسى، اعم از بين�رشته�اى و رشـتـه�اى،
ضرورى است. براى پرهيز از گرفتار شدن در چنين مسـائـلـى در طـراحـى بـرنـامـه�هـاى درسـى

بين�رشته�اى، برنامه�ريزان بايد به دو معيار توجه كنند:
 در ذهن خود ترسيم كنند: وسعت و توالى برنامه، يك طبقه�بندىً مشخصات طرح را دقيقا

شناختى كه دست�يابى به مهارت�هاى تفكر را فراهم كند، شـاخـص�هـاى رفـتـارى از تـغـيـيـرات
نگرشى، و تصويرى مطمئن از ارزش�يابى.

 هم از شيوه�ى رشته�اى و هم از تجربيات بين�رشته�اى براى آموزش دانش�آموزان استفاده
كنند.

به�طور ساده، در تهيه�ى فهرستى از يك سلسله مالحظات براى انتخاب محتواى درهم�تنيده،
بايد از بغرنج�كردن كار در برنامه�ى بين�رشته�اى پرهيز كرد. براى اجتناب از اين كـه بـرنـامـه بـه
مسئله�هاى آميختگى و چند�وجهى شدن دچار گردد، بايد ابتدا چند سؤال بنيـادى مـطـرح كـرد.
محورهاى اين پرسش�ها كه در ادامه مورد بحث قرار خواهـنـد گـرفـت، عـبـارت�انـد از: نـيـاز بـه
درهم�تنيدگى و امكان آن، آگاهى از اصطالحاتى كه در اين حوزه به�كار گرفته مى�شوند، و ارائه�ى

يك سلسله از مفروضات به�منظور راهنمايى و عملكرد مؤثر در طراحى برنامه�ى درهم�تنيده.

جه كنيم؟هم.تنيده توسى درنامه.ى درا بايد به برچر
هر حوزه از برنامه�ى درسى استعداد و ظرفيت خاص خود را دارد. برنامه�ريزان نه�تـنـهـا بـايـد
تصميم بگيرند كه چه ياد داده شود، بلكه بايد درباره اين�كه چه مى�توان از برنامه�ى درسى حذف
كرد نيز با هم چانه بزنند. در آموزش زبان انگليـسـى، نـويـسـنـدگـان تـازه، كـتـاب�هـاى جـديـد و
تفسيرهاى نويى مطرح مى�شوند كه هر ساله بايد مورد توجه قرار گيـرنـد. در عـلـوم اجـتـمـاعـى
سؤاالت مهمى در مورد انتخاب فرهنگ موردنظر مطرح است، به�خاطر هـمـيـن امـر مـا بـه�طـور

واضح نمى�توانيم هر كشورى از دنيا را مورد مطالعه قرار دهيم.
نكته�ى بعد وجود دستورالعمل�هاى ايالتى در آمريكاست كه هر ساله تـصـويـب مـى�شـونـد تـا
مدارس بر مبناى آن�ها به مسائل روز بپردازند. براى مثال، بيشتر اياالت كنونى به يك برنامه�ى
درسى كه مسئله�ى ايدز را پوشش دهد، نياز دارند. برنامه�هاى درسى پيشگيـرى از اعـتـيـاد هـر
ساله در تعدادى از كتاب�هاى درسى اياالت، مطرح مى�شود. برنامه�ى درسى آموزش جنسيت و
زندگى خانوادگى نيز در حال حاضر جزئى از برنامه�ى درسى آموزش عمومى پـاره�اى از ايـاالت
است. اين�ها موضوعات حساسى هستند، اما به هرحال افزوده شـدن آن�هـا، بـرنـامـه�ى جـارى

مدرسه را تحت فشار قرار مى�دهد.
مدت زمان ساعات درسى روزانه�ى مدارس در اياالت متحده، اكنون در حدود همان چـيـزى

 به تصويب رسيد. ما در حال حاضر نياز داريم، درباره�ى راه�هاى انتخاب١٨٩٠است كه در دهه�ى 
 بينديشيم. رشد دانش متوقw نخواهد شد و مدارس به�خاطر فشارىًحوزه�هاى مطالعاتى مجددا

كه ما بر آن�ها وارد مى�كنيم، اكنون در حال انفجار هستند.

اى انتخاببر
هم.تنيدهاى درمحتو

دن كارنج.كربايد از بغر
نامه.ىدر بر

شته.اىبين.ر
دهيز كرپر
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د شدهمانى خرنامه.ى ز. بر٢
من از معلمان صدها بار شنيده�ام كه شكايت مى�كنند: «جلسات درسى روزانه بسيار خرد شده
است.» معلمان ابتدايى مى�گويند: «ما دانش�آموزان خود را براى زمانى طوالنى نمى�بينيم.» و

٤٠معلمان مدارس متوسطه مى�افزايند: «ما بايد طرح درس خود را متناسب با يـك جـلـسـه�ى 
دقيقه�اى تنظيم كنيم، نه مطابق نيازهاى دانش�آموزان.»

از سوى ديگر، مدارس ما بايد پاسخ�گوى درخواست�هاى اداره�ى آموزش و پرورش ايالتى، از
طريق تقسيم مدت زمان ساعات درسى، به دليل مسئوليت�ها و محاسبات مالى، باشند. بارها در
مورد درخواست�هاى ايالت در ارتباط با دقايق جلسات درسـى هـفـتـگـى، صـحـبـت شـده اسـت.
دانش�آموزان با تيزبينى، اين خرد شدن جلسات درسى را احساس مى�كنند. يكـى از انـتـظـارات
مطلوب من ارزش�يابى وضعيت ساعات يك مدرسه متوسطه، و تعقيب يك دانش�آموز در طول

 جلسه�ى٨روز است. شايد براى ما خيلى آسان باشد كه فراموش كنيم، چگونه دانش�آموزان در 
 دقيقه بعد به٥ دقيقه و در طول روز، با عجله از صندلى�هاى خود بلند مى�شوند و ٤٠درسى در هر 

 مواجه شدن بـاًصندلى كالس ديگرى هجوم مى�آورند و بعد موضوع ديگر، معلـم ديـگـر و كـال
گروه ديگرى از دانش�آموزان.

سىنامه.هاى درتباط بر. ار٣
 در اين كارًاگر كوشيده�ايم شرايطى فراهم كنيم كه دانش�آموزان مدرسه را رها كنند، يقـيـنـا

٤٠ درصد و در مناطق شهرى ٢٥موفق بوده�ايم. آمارهاى اخير نشان مى�دهند كه در سطح ملى 
درصد دانش�آموزان ترك�تحصيل كرده�اند. دلواپسى مشترك دانش�آموزان، بى�ارتـبـاط بـودن

 در ترك�تحصيل از مدرسه، بى�تأثير نيست. براى آن�هاًدرس�ها با زندگى آن�هاست كه احتماال
سخت است كه قبول كنند بايد رياضى ياد بگيرند، در حالى كه بيشتر اين آموزش�هـا بـر مـبـنـاى
كتاب�هاى درسى است و كاربردى در زندگى آن�ها ندارد. دانش�آمـوزان هـرگـز ايـن فـرصـت را

ندارند كه يك درس را به�شكل عميق مطالعه كنند.
مسئله�ى ارتباط برنامه�هاى درسى با يكديگر، در عين حال مـوضـوع عـمـيـق�تـرى را مـطـرح

 دقيقه علوم داريم.٤٣ دقيقه زبان انگليسى و ٤٣ دقيقه رياضيات، ٤٣مى�كند. ما در مدرسه تنها 
در خارج از مدرسه ما با مسائل و نگرانى�هايى در يك جريان زمانى سروكار داريم كه دانش�هاى
گوناگون مدرسه با آن�ها سروكار ندارند. مسئله اين نيـسـت كـه مـدرسـه از سـروكـار داشـتـن بـا
رشته�هاى درسى مشخص اجتناب ورزد، برعكس الزم است تجربيات يادگيرى را در دوره�هاى
متفاوت زمانى كه ارتباط بين رشته�ها و بسط اين روابط را نشان مى�دهد، ايجاد كنند. ضـرورت

 به دانش�آموزان نشان دهيم كه چگونه حوزه�هاى متفاوت درسى، بر زندگى ما تأثـيـرًدارد عمال
دارند. به�عالوه اين خيلى مهم است كه دانش�آموزان توانايى درك چشم�انداز يك رشته�ى درسى

و ارتباط آن را با موضوعات ديگر، كسب كنند.
در زمينه�ى بين�رشته�اى كردن درس�ها سؤال اين نيست كه آيا ما متون كالسيك را تدريس
كنيم يا خير. (كه خود اين سؤال به نوبه�ى خود مهم و ارزشمند است)، بلكه ما بايد به نـكـتـه�ى
مهم�ترى توجه كنيم: «نوع محتوا چندان مهم نيست، آن�چه اهميت دارد اين است كه ارتباطات
واقعى بين حوزه�هاى گوناگون دانش را چگونه ايجاد كنيم.» براى مـثـال، مـا مـى�تـوانـيـم آثـار

نىبيشتر اياالت كنو
سىنامه.ى دربه يك بر

اكه مسئله.ى ايدز ر
شش دهدپو

ندنياز دار
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 را تنها از يك نگاه و آن هم از بعد زمان تاريخى در زمينه�هاى متفاوت تدريس كنيم؛شكسپير
 هنر، ارزش�ها، علوم و طرز نگرش، تا تنها به صورت گزينش موضـوعـات ادبـى سـاده و يـاًمثال

قطعات برگزيده. دانش�آموزى كه در ادبيات پايه�ى قوى ندارد، ممكن است كه ادبيات ساده�ترى
مانند «شاه�لير» را در يك موضوع درسى ديگر مطالعه كند.

به كوشش�هايى كه در طراحى و تدوين برنامه�هاى درسى درهم�تنيده صورت مى�گيرد، نبايد
به�عنوان تنوعى از عالئق نگاه كرد، بلكه بايد آن را ابزارى مؤثر در ارائه�ى برنامه�ى درسى دانست.

 و يا ادبيات فيمينيستى عالقه داريد، به خود شما بستـگـى دارد. درافالطوناين�كه شما به آثار 
اين�جا نكته�ى پر�اهميت آن است كه ايجاد ارتباط و پيوستگى بين برنامه�هاى درسى بهتر از آن

است كه موضوعات درسى به صورت برنامه�هايى مجزا و بى�روح در مدرسه ارائه شوند.
) ارائه شده است. آن�ها١٩٨٥ (فين و راويچتوجه كنيد به تعريw «تاريخ» كه به وسيله�ى 

صادقانه از ما مى�خواهند، كه عالوه بر درك و فهم تـاريـخ، بـه�طـور هـمـزمـان بـا پـذيـرش يـك
چشم�انداز بين�رشته�اى، در فراسوى آن مبناى محكمى براى آموزش تاريخ فراهم كنيم! آن�ها
اظهار مى�كنند: «… حفظ كردن داده�ها، حقايق يا شناخت جنگ�ها و رهبران سـيـاسـى، جـاى
خود را دارند… كه بايد درك شوند. [اما] تاريخ شامل ايده�ها، توسعه�ى فرهـنـگـى، سـيـاسـى،
اجتماعى، و جنبش�هاى اقتصادى است. تاريخ مشتمل است بر تحول و تنوع فرهنگ�ها و تغيير

ارتباطات انسان�ها، نژادها، مذاهب و باورها.»
اين دو نويسنده، در آموزش تاريخ نوعى ساختار كرونولوژيكى مرتبط از موضوعات را توصيه
مى�كنند كه به�طور آشكار مسيرى خردمندانه است. اما آن�چه كه اهميت دارد، تعريـw آن�هـا از
تاريخ است كه شموليت آن بيشتر از محدوديت آن است. باور من ايـن اسـت كـه ايـن ديـدگـاه،
تاريخ را با زندگى دانش�آموزان دبيرستان مرتبط مى�سازد. راويچ به ما هشدار مى�دهد كه مراقب
عملكردهاى غيرعاقالنه�اى كه ممكن است ذيل شعار مرتبط�سازى برنامه�هـاى درسـى صـورت

 ارائه كرده�اند،چستروفينمى�گيرد، باشيم. اين خانم درست مى�گويد. تعريفى كه او همراه با 
نمونه�اى با�ارزش از ديدگاهى پويا درباره�ى تاريخ است؛ در حقيقت يك موضوع بين�رشته�اى.

س.هاا شدن درابر مجز در براكنش جامعهو
 تخصصىًما در حال حاضر به اين آگاهى رسيده�ايم كه نمى�توانيم افراد را به شيوه�ى كامـال

تربيت كنيم و از آن�ها انتظار داشته باشيم كه در كارهايشان به جوانب متفاوت توجه كنند. تعجبى
نيست كه بيشتر دانشكده�هاى پزشكى ما، اكنون فلسفه�هايى در طبابت دارند. پزشك نمى�تواند
تنها در فيزيولوژى و زيست�شناسى اندام�هاى بدن، آموزش ببيند. او با موجود زنـده�ى انـسـانـى
سروكار دارد. مسائل شخصيتى كه پزشكان با آن�ها مواجه مى�شونـد، در درمـان بـيـمـاران اثـر
جدى دارد. دانشكده�هاى بازرگانى درس�هايى را در زمينه�ى اخالقيات تدارك ديده�اند. كالج�هاى
علوم تربيتى درس�هايى را در زمينه�ى مديريت بازرگانى پيش�بينى كرده�اند. بقيه هم همين�طور.

 اگرچه ما دنيايى تخصصى شده داريم، اما آونگ امور در حال چرخيـدن بـه سـوى نـوعـىًاساسا
توازن است. از اين رو ممكن است، به سوى يك سلسله از حوزه�هاى تخـصـصـى ديـگـر بـراى

ارائه�ى خدمات بهتر، سوق داده شويم.
گرايش جديد مدارس به سوى بين�رشته�اى شدن درس�ها به دانش�آموزان كمك مى�كند تـا

شته.اى شدنبين.ر
س.هادر

انبه دانش.آموز
كمك مى.كند
تا از طريق

دهاى مطالعاتىاهبرر
ك بهترىبه در

گ.تراز دنياى بزر
ندهدايت شو
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از طريق راهبردهاى مطالعاتى، به درك بهترى از دنياى بزرگ�تر هدايت شوند.

شن مى.كندا روه.ى عمل رتعاريفى كه نحو
تفسيرهاى متفاوتى از اصطالح�شناسى برنامه�ى درسى در رابطه با «درهم�تنيـدگـى دانـش»
به�كار گرفته مى�شوند. گاهى از معلمان مى�شنوم كه به «واحدهاى درسى بين�رشته�اى» اشاره

 درجه با ساير همكارانش فرق١٨٠مى�كنند، در حالى كه منظورشان از واحدهاى بين�رشته�اى، 
مى�كند. به هر صورت اين يك واقعيت است كه يك سلسله توافق�هاى بنيادى در معانى واژه�ها
وجود دارند. بى�توجهى به اين واقعيت�ها مى�تواند، تالش�هايى را كه در طراحـى بـرنـامـه�هـاى
درسى صورت مى�گيرند، دچار آشفتگى كند. در مورد برخى از اصطالحات، تعاريw آن�ها كوشش

براى روشن كردن تفاوت�هاى جزئى آن�ها با يكديگر است. به تعري�wهاى زير توجه كنيد:
 يك مجموعه�ى خاص از دانش قابل تدريس است با زمينـه�هـاى آمـوزشـى،ديسيپليـن: 

].١٩٧٢تربيتى، رويكردها، روش�ها و گستره�ى محتوايى خاص خود [پياژه، 
نقطه�ى آغاز براى همه�ى گفت�وگوها درباره�ى ماهيت دانشى كه در مدارس آموخته مى�شود،

التونمى�تواند از طريق درك و فهم ديسيپلين يا رشته�ى درسى شروع شـود. هـمـان�طـور كـه 
) اظهار داشته است، هر ديسيپلين سؤاالت متفاوت، چارچوب�هاى مشخص از منبع و١٩٧٥(

انواعى از بيانيه�ها را مطرح مى�سازد. هر كدام از ايـن�هـا نـيـز، شـيـوه و نـتـايـج پـايـانـى واحـد و
يكپارچه�اى را ارائه مى�كند كه در حقيقت، حوزه�هاى يك ديسيپلين را تشكيل مى�دهد.

) در تحقيق خود نشان داده است كه چگـونـه مـى�تـوان١٩٦٤ (هيرسـتمتفكر انگليـسـى، 
نظام�هاى دانش را به�صورت بهترى به جوانان ارائه كرد. از نظر او، هر ديسـيـپـلـيـن شـكـلـى از
دانش است، با ويژگى�هاى مشخص و مجزا. در هر شكل، مفاهيم و قـضـايـاى واحـدى وجـود

دارند كه آزمون�ها، اعتبار حقايق آن�ها را نشان مى�دهند.
انگيزه براى تقسيم�بندى دانش به ديسيپلين�ها، مبتنى بر اين عقيـده اسـت كـه ديـسـيـپـلـيـن
يادگيرى مؤثر را برمى�انگيزد. ساختار ديسيپلين براى كسب دانش ضرورت دارد، ساختار، بنيانى

است كه نشان مى�دهد، موضوعات درون يك ديسيپلين چگونه
]. مزيت ديگـر١٩٧٥با يكديگر ارتباط دارند [بـرونـر، 

ديسپيلين اين است كـه اجـازه مـى�دهـد، مـدارس بـه
شكل نظام�مند روى آن�ها مطالـعـه و

تحقـيـق كـنـنـد و

هانگيز
شناد ىدنب.ميسقت ىارب

به ديسيپلين.ها
مبتنى بر

اين عقيده است
كه ديسيپلين

ثرگيرى مؤياد
دمى.انگيزا برر
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به�تدريج بر ارتباط نزديك مفاهيم و الگوهاى استدالل آن�ها، تسلط يابـنـد [هـيـرسـت و پـتـرز،
ارسطـو]. تصميم�گيرى توسط مربيان در مورد تـخـصـصـى شـدن دانـش�هـا، بـه زمـان ١٩٧٤

برمى�گردد. وى اعتقاد داشت، دانش را مى�توان به سه حوزه تقسيم كرد: تدبير منزل، حكمـت
نظرى و حكمت عملى.

 يك نظريه�ى دانشى و رويكردى در برنامه�ى درسى است كه آگاهانه روش�هابين.رشته.اى: 
و سبك خاصى را در بيش از يك رشته�ى علمى به�كار مى�گيرد تا موضـوع، مـسـئـلـه، مـشـكـل،

مفهوم يا تجربه را از جهات متفاوت بررسى كند.
ىا�هتشر�نيب .دزادـرپ�ىم صاخ شناد كي ـwيصوت هب ،نيـلپيسيد زا هزوح كي ،ـسكعرب

)١٩٧٨( تيم اما .دراد ديكأت اه�شناد نيب تاطابترا رب رتشيب هكلب ،دنك�ىمن wيصوت ار شناد
،عقاو رد .تساه�هتشر نيب طابترا ىياسانش و wيصوت رب ىديكأت ىا�هتشر�نيب هك دنك�ىم هراشا
ـلُُثم هب نآ ى�ـهشير و تسا ـىبرغ ـركفت رد ـتنس ـكي تروص�هب ـهك تسارـگن�لك ىدـركيور
ىا�هتشر�نيب .تساهزيچ ى�همه رد ىلعا لاثم اي ىگچراپكي لابند�هب و ددرگ�ىمرب ىنوطالفا

داجيا ،ىگدنز تايبرجت و لئاسم ،تاعوضوم رب زكرمت اب ار توافتم ىزادنا�مشچ دهاوخ�ىم
.دنك

زمانى كه ما ارتباط بين حوزه�هاى دانش را بررسى مى�كنيم، با يك سلسله از تعاريw متفاوت
از بين�رشته�اى مواجه مى�شويم كه حاكى از اختالف برداشت�هاى متفاوت است. به تعاريw زير

توجه كنيد:
 مطالعه�ى يك ديسيپلين از چشم�انداز ديسيپلين ديگرى؛ بـراى مـثـالتقاطع رشتـه.اى: 

].١٩٧٨فيزيك موسيقى و تاريخ رياضيات [ميت، 
 كنار هم قرار دادن چندين ديسيپلين با هدف مطالعه�ى يك مسئله، بـدونچندرشته.اى: 

].١٩٧٨؛ ميت، ١٩٧٢اين�كه كوشش مستقيمى براى درهم�تنيدگى صورت گيرد [پياژه، 
 كنار هم قرار دادن رشته�ها با اين فرض كه بين آن�ها كم�و�بيش ارتـبـاطدرهم.رشته.اى: 

].١٩٧٢برقرار شود؛ براى مثال رياضيات و فيزيك، فرانسه والتين [پياژه، 
 فراسوى وسعت رشته�ها، با يك مسئله شروع مى�شود و دانش با بهره�گيرىفرا.رشته.اى: 

].١٩٧٨از رشته�هاى متفاوت توليد مى�شود [ميت، 
زا هداـفتسا رد هك ديوگ�ىم هزوح نيا رد نم ى�هبرجت ،ىا�هتشر�نيب wيرعت زا رظن�فرص

ناحارط ـهك ىهار رد ار ىمـهم توافت اه�نآ .مـينك لمع ـرت�هديجـنس دياب ،اهدـركيور نيا
ـاما .دـنهد�ىم نـاـشن ،دنـرـيگ�ىم ـشيپ رد ـىسرد ـدحاو كي ـىحاـرط رد ىسرد ى�ـهمانـرب
ىيوگو�تفگ رد .تسا تمحز ى�هيام لقادح ،دشابن لكشم رگا اهدركيور نيا زا ىريگ�هرهب

هعومجم ؛دنراد دوخ نهذ رد ىا�همقلم اه�نآ ،مدش هجوتم متشاد ناريدم و ناملعم اب نم هك
ـكي هك دسر�ـىم رظن�ـهب لاح نيا ـاب .ميزادرپ�ـىم نآ هب دـعب تمـسق رد هك تاحـالطصا زا

،دنوش�ىم هتفرگ ىسرد ى�همانرب اب طابترا رد هك ىتـاميمصت :دراد دوجو ىساسا ى�هلئسم
رد .دنوش�ىم هتفرگ ىا�ـهتشر�نورد ى�هزوح ىعون تمس هب ،هنارايشوه ىطـايتحا اب ًامومع
شوشغم و مهرب و مهرد ىتيلاعف هب ،همانرب ندرك طولخم ىوس هب شيارگ ،تروص نيا ريغ
دصقم اج�نيا رد .دش دهاوخ رجنم ،ـدننك�ىم زاغآ ار اه�همانرب ىحارط ناملعم هك ىنامز رد
.تساهدركلمع نيا زا ناملعم ندرك هاگآ ام

شته.اىبين.ر
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شته.اىسى بين.رنامه.ى درجانب.دارى از يك بر
؟دنا�مادك ىا�هتشر�نيب ىسرد ى�همانرب ىحارط ىارب ششوك زا ىراد�بناج رد تاضورفم و اهرواب

راك اب ار نـامدوخ رـاك نم .دـنك�ىم ـتلاخد همـانرب حـرط رد هراومه ـىسرد نازير�ـهمانرب ى�ـهفـسلف
و داـوم دياب وا .تسا هتفرگ هدـهعرب ىناكم رد ار هژورپ كي ىحارط ـهك منك�ىم هسياقم ـىتكتيشرآ

ىنيب�شيپ لباقريغ ثداوح هژورپ ىارجا رد ناهگان�هب اما ،دريگب تمدخ�هب ار ىناسنا ىورين و حلاصم
تكتيشرآ ،ظاحل نيدب .نامتخاس ىپ رد هرخص كي ندش اديپ اي حلاصم و داوم دوبمك :دنتفا�ىم قافتا
.دنك�ىم هدايپ ار دوخ ىصخش راكفا تكتيشرآ ًالوصا اما .دهد قيبطت تيعضو نيا اب ار دوخ حرط دياب
ربارب رد رتشيب هك ىزيچ ًالامتحا .ميتسه نامدوخ دياقع فوسليف ام ،ميوگب دياب رتشيب ىهاگآ ىارب
هب ،ماوداب ىتيفيك و ىقطـنم ىگتسويپ زا هك تسا ىياه.حرط شنيـزگ ،ميراد تيلوئسم نآ
و تايرظن هب نونكا .دراد زاين شالت هب هك ىراك ؛دنشاب رادروخرب ،ىشزومآ ى.هبرجت ظاحل

:دينك هجوت ،ديريگ راك هب هتشر�نيب ىاهراك رد ىفسلف ظاحل هب ديناوت�ىم امش هك ىتاضورفم
 دانش�آموزان، در برنامه�ى درسى يك سلسله تجربياتى دارند كه هـم انـعـكـاسـى اسـت از
سوگيرى رشته�اى و هم انعكاسى از سوگيرى بين�رشته�اى. مى�خواهم چيزى فراتر از اين�ها را

دانش.آموزان نمى.توانند از مـطـالـعـاتطرح كنم كه برگرفته از عـالقـه�ى خـاص مـن اسـت: 
بين.رشته.اى بهره.مند شوند، مگر اين.كه زمينه.ى محكمى در ديسيپلين.هـاى مـتـفـاوت
كسب كنند. كوشش.هاى بين.رشته.اى مى.توانند، بين.رشته.هاى علمى، پل ايجاد كننـد

.]١٩٨٦[جاكوب و بورلند، 
 براى پرهيز از گرفتار شدن در مسئله�ى آميختگى، معلمان بايد طراحان برنامـه�ى درسـى
پويايى باشند و ماهيت و شدت درهم�تنيدگى، و وسعت و توالى موضوع مورد مطالعـه را مـعـيـن
كنند. تصميمات معلمان بيشتر به شكل مستقيم، دانش�آموزان را در كارهاى روزمره�ى كالس
درس متأثر مى�كند. معلم بايد در طراحى كارهاى بين�رشته�اى، و سازمان�دهى و تدوين واحدهاى

درسى، با توجه به نياز دانش�آموزان، از توانمندى كافى برخوردار باشد.
 تدوين برنامه�ى درسى يك راه�حل خالق در برخورد با يك مسئله است. از اين�رو برنامه�ى
درسى بين�رشته�اى زمانى بايد به�كار گرفته شود كه نياز براى غلبه بر مجزاسازى، ايجاد ارتبـاط

بين رشته�ها و توسعه�ى دانش، احساس شود.
 تدوين برنامه�ى درسى را نـبـايـد يـك فـعـالـيـت پـنـهـان دانـسـت. درس يـا مـاده�ى درسـى
بين�رشته�اى، بايد براى همه�ى دانش�آموزان مدرسه ارائه شود. تعداد كمى از والدين درباره�ى
برنامه�ى درسى درهم�تنيده تجربه دارند. هرگاه به روشنى به آن�ها اطالع�رسانى شود، در مـورد

برنامه كمتر احساس بدگمانى خواهند كرد.
 دانش�آموزان بايد مسائل معرفت�شناختى را مطالعه كنند. بدون توجه به سن دانش�آمـوز،
الزم است با او پرسش�هايى از اين قبيل را مطرح كنيم: دانش چيست؟ چه چيزى بايد بدانيـم؟
چگونه مى�توانيم دانش را در مدرسه ارائه كنيم؟ اين�ها را مى�توان در قلب كوشش�هاى مدرسه

]. در دوره�ى پيش�دبستان، شايسته است كودكان بدانند كه١٩٨٦جاى داد [جاكوب و بورلند، 
چرا در خانه هر چيزى بايد نظم داشته باشد، چرا براى انجام كارها «زمان�هاى معيـنـى» وجـود
دارد و چرا بايد «مالقات�هاى گروهى» در زمان�هاى مشخصى صورت گيـرنـد. مـرتـبـط�سـازى
برنامه�هاى درسى با موضوعات آموزشى و براساس يك منطق، بدان دليل انجـام مـى�شـود كـه
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زندگى مدرسه�اى، دانش�آموزان را متأثر سازد.
 تجربيات برنامه�ى درسى بين�رشته�اى، فرصتى براى ايجاد ارتباط بيشتر بين رشـتـه�هـاى
علمى، جداسازى كمتر دانش�ها، و انگيزش بيشتر براى توسعه�ى تجارب دانش�آموزان را تدارك
مى�بينند؛ البته اگر به شكلى درست و با بهره�گيرى از معيارهاى مقبول طـراحـى شـونـد. در ايـن
صورت، ديد سنتى دانش�آموزان تغيير مى�كند و آن�ها به شكل فـعـاالنـه�اى در يـك سـلـسـلـه از

چشم�اندازها كه مى�توانند در دنياى واقعى به كار گرفته شوند، برانگيخته مى�شوند.
 دانش�آموزان مى�توانند ـ و در زمانى كه ممكن است بايد ـ در تـهـيـه�ى واحـدهـاى درسـى
بين�رشته�اى درگير شوند. البته لزومى ندارد كه همه�ى دانش�آموزان را درگير كنيم؛ شـايـد هـم
مطلوب نباشد. اما مى�توان دانش�آموزانى را كه عالقه و توانايى دارند، در فرايند طراحى درگير

].١٩٨٦كرد [جاكوبس و بورلند، 
با آگاهى و درك نياز به برنامه�هاى درسى درهم�تنيده، روشن�سازى مفهوم اصطالحاتـى كـه
توسط برنامه�ريزان درسى مورد استفاده قرار مى�گيرند، و تدوين يك سلسله از مفروضات راهنما
و محكم و طرح�هاى پايدار، اميد مى�رود كه معلمان به صورت كارورزانى انديشمند از اين تجارب

به�هنگام طراحى برنامه، استفاده كنند.
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