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 ای و کارکرد آن در پیوند فلسفه و تعلیم و تربیترشتهمطالعات میان

 

3دکتر سولماز نورآبادي
 

 

 چکیده

اي نقش بسیار موثري در تسهیل و حل مشکالت و مسائل گوناگون بشري دارد و با ایجاد رشتهمطالعات میان

ها را از میان برداشته و به رشد و توسعه علوم از هاي مختلف، مرزهاي ساختگی میان آنیکپارچگی میان رشته

اي در راستاي بسترسازي جهت تولیدات علمی جدید و رشتهنماید. نقش مطالعات میاندیدگاهی جدید کمک می

این مقاله، ضمن بررسی ابعاد گوناگون انکار است. در هاي گوناگون در عصر حاضر غیرقابلهاي رشتهپیشرفت

اي، به ماهیت آن در ایجاد پیوند میان علم فلسفه و علم تعلیم و تربیت توجه شده است. جهت رشتهمطالعات میان

هاي بدست آمده، توجه استنتاجی استفاده شد. بر اساس یافته -دستیابی به این هدف از روش اسنادي و تحلیلی

اي و رشد و گسترش آن در جوامع کنونی براي پیشبرد دانش بشري بطور عام و در پیوند رشتهبه مطالعات میان

اي مورد نظر، متاثر از رویکرد رشتهباشد. مطالعات میانفلسفه و علم تعلیم و تربیت بطور خاص، از الزامات می

رد از یک حوزه معرفتی استنتاجی به فلسفه است و منظور از رویکرد استنتاجی این است که از طریق این رویک

 هاي معرفتی مانند تعلیم و تربیت استنتاج نمود.هایی را براي دیگر حوزهمثل فلسفه، داللت

 .تعلیم و تربیت -فلسفه -ايرشتهمطالعات میان -ايرشته: میانهاکلید واژه

 

 مقدمه

ده است که تعامالت روزافزون ي جهانی شگسترش علوم و تکنولوژي سبب تبدیل این جهان پهناور به دهکده     

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و آموزشی را در تمامی ابعاد زندگی بشر به ارمغان آورده است. در این بین، 

مند اي از علوم انسانی و دیگر علوم آن را بهرهاي است که مجموعهرشتهعلم تعلیم و تربیت، از جمله علوم میان

شوند. به عبارت  شود که با تلفیق چند علم گوناگون ایجاد میاي به علومی گفته می هرشتسازند. علوم میانمی

هاي نوظهور، از مرزهاي  اي است که به تناسب نیازهاي جدید و تخصص اي، حوزه رشتهدیگر؛ یک حوزه میان

است که در فرایند کار کند و زمانی موفق و کارآمد  هاي دانشگاهی یا مکاتب فکري گذر می سنتی حاکم بین رشته

هاي مرتبط در جاي مناسب و مقتضی، هاي معرفتی، مهارتی و روشی رشتهها، تجارب و ظرفیتبتواند از انباشته

گیري باشد؛ با بهرههاي علوم مطرح میاستفاده بهینه و مؤثر نماید. از آنجایی که فلسفه به عنوان هسته اکثر رشته
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اي در ایجاد پیوند میان علم فلسفه رشتههش حاضر: بررسی نقش مطالعات میاناز رویکرد استنتاجی به هدف پژو

 و علم تعلیم و تربیت، پرداخته شده است. 

 

 مبانی نظري

هاي گوناگون جامعه همچون آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و نیز تغییر و تحوالت در عرصه     

اجتناب میاي در عصر حاضر را غیرقابلرشتهستفاده از رویکرد میانهاي رو به افزایش زندگی بشر؛ اپیچیدگی

پژوهان، تواند با ارائه نگرشی نو نسبت به علم و دانش در پژوهشگران و دانشاي میرشتهسازد. مطالعات میان

ات علمی در اي در مطالعرشتهگیري میانجهت"مسیر دستیابی به تولیدات علمی جدید را هموارتر نماید. بنابراین 

هاي معرفتی بشر یا آینده، دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار و الزام خواهد بود؛ یعنی پر کردن شکاف

تر، راه چاره دیگري براي پاسخگویی به نیازهاي نوظهور جوامع انسانی به شکل کارآمدتر و رضایت بخش

عالی جوامع، الجرم گریزي از ورود به این گذاران آموزش گذارد و سیاستدانشمندان و پژوهندگان باقی نمی

ي توان فرایندي بالنده در عرصهرا می 1ايرشتهمطالعات میان (.2، ص 1166 )مهرمحمدي،"مباحث ندارند

ها با یکدیگر در یک ها و مهارتمعرفتی و کاربردي دانست که خواهان ترکیب، تعامل و ارتباط افقی دانش

ها و ابعاد گوناگون و کمک که به منظور تسهیل درک و فهم موضوعات از جنبهباشد مجموعه آموزشی منسجم می

هاي شناختی یادگیرندگان و تشویق حل مسائل به صورت فعال و سازنده از طریق ایجاد پیوند به بازسازي سازه

دانش به  (. در واقع، انتقال1166دهشیري،  ؛2)کوله باشدمیان اطالعات و معلومات کسب شده از چند رشته می

هاي درسی در جهت دستیابی به یادگیري تر به رشتهعنوان نظامی پیچیده مرتبط با یکدیگر، نیازمند نگاهی جامع

به ت تربی تعلیم وو علم  فهفلسباشد. از طرفی علم کارآمد و در عین حال پاسخگو به نیازهاي فراگیران می موفق،

شان از عمر هاکه قرن ندسته ايباسابقهمعرفتی ي هی، حوزدانشگاه ايهرشت و هاي معرفت بشري منزلۀ حوزه

ت در زمینه ارائه محتواي نظام تعلیم و تربیت مانند اهداف یا اصول تعلیم و تربیت، تربی تعلیم و شود. سپري می

عدم  رود. ولی به دلیلهاي تحصیلی به شمار میاي براي بسیاري از رشتههاي مفیدي برداشته و به عنوان پایهگام

مند شد. وجود ارتباط توان از مزایاي گوناگون آن به نحو احسن بهرهها، نمیوجود ارتباط مستقیم با این رشته

تر نمودن تواند بر افزایش بازدهی و کاربردياي مابین فلسفه و تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف میرشتهمیان

 مطالب، تاثیر انکارناپذیري داشته باشد. 

 

                                                   
1. Interdisciplinary Studies 

2. Nicole Rege Colet 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

1176 

 هاپیشینهمرور 

شود و پیش فرض آن، تعامل علم جدید یا به عبارتی اي در فضاي دنیاي مدرن بحث میرشتهدرباره مطالعات میان

science ها، اندیشهاي، نظریهرشته(. در مفهوم میان1165گذرد )برزگر،است که از عمر آن بیش از نیم قرن نمی-

اي شامل چند رشتهشوند. هر میاني حل مسائل به کار برده میهاي مختلف به خوبی درک شده و  براها یا رشته

اي، رشتهدهد. مطالعات میانهاي خاص هر رشته پاسخ میدانش کلی مستقل است که سؤال علمی را با روش

ها گنجد، بلکه مانند مفاهیم عام به همه رشتهاي خاص نمیاي است که در قلمرو علم و رشتهرشتهموضوعی غیر

( 1112) 1(. تیجسن1165توان به علوم جدید دست یافت )نیلی احمدآبادي، دارد که به واسطه آن میپیوند 

هاي ها، فنون، ابزار )یا دیگر تولیدات( را به مثابه نتیجه فعالیتاستفاده مستقیم و غیرمستقیم از دانش، روش

فشانند ( بر این اندیشه پاي می1167) 2ین و همکارانکند و بیاي تلقی میرشتهعلمی و فناوري، مطالعات میان

سازي شود مفهوم "ناپذیرتقسیم"، به عنوان واحد بنیادي "رشته"اي نباید بر مبنايرشتهکه پژوهش میان

اي فرایندي براي پاسخ به یک سؤال، رشته( معتقد است که رویکردهاي میان2007) 1آلن رپکو"(. 1165)توفیقی،

توان با یک رشته نمی موضوعی است که به دلیل پیچیدگی یا گستردگی آن حل یک مسئله یا پرداختن به

-تر، توجه به نگرشتر و ژرفتخصصی، به طور دقیق، به مطالعه آن همت گماشت. از این رو براي شناخت جامع

  .(26، ص 1166)آراسته،  "ها ضروري استهاي مختلف و ترکیب بینش

هاي علوم انسانی، دست یافتن به قانونی هاي علمی در رشتهی به ظرفیتاي، امکان دستیابرشتهمطالعات میان 

رشته اي فرانسوي، که مرد میان 4دهد. ادگار مورنفراگیر و نگاهی چند ساحتی به انسان و جامعه را افزایش می

ین قطعه گوید: علوم انسانی و اجتماعی مدرن به طور مصنوعی، تکه تکه شده است. نتیجه القب گرفته است، می

شناسی بسته شود که اقتصاد بسته است، روانهاي مختلف، این میقطعه شدن مصنوعی علوم اجتماعی به رشته

ها هم به نوبه خود، اي کوچک تقسیم شده و هر یک از آناست، جامعه شناسی نه تنها بسته است، بلکه به پاره

ها را به روي هم باز کرده، نگاه اي بسته مصنوعی رشتهتوان این مرزهاي میرشتهبسته است. ولی با مطالعات میان

چندساحتی به انسان واقعی و جامعه واقعی فراهم نمود و به قانونی جامع، فراگیر و دقیق در علوم انسانی دست 

هاي معینی را که تاکنون و تکنیک هاتوان فرضیات، مفاهیم، روشاي میرشتهیافت. همچنین با مطالعات میان

اي دیگر به کار گرفت تا به تحلیل مسائلی در رشته دوم رفته است، در حوزههاي مختلف به کار میدر رشتهصرفاً 

اي با آشناسازي پژوهشگر به زوایاي دید رشتهتري به بار آورد. همچنین مطالعات میانانجامیده و نتایج درخشان

دهد تا به طرح ی را در اختیار پژوهشگر قرار میاندازهاي نظري گوناگون، امکانات پژوهشی مناسبمتفاوت و چشم
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اي خاص مسئلهاي متفاوت از آنچه تاکنون براي پدیدهسازي به گونهمسئله خود بپردازد و حتی با این ظرفیت

اي نوآورانه و متفاوت و به تبع به فهمی جدید از مساله مطروحه دست یابد. نیز پروري شده است، به طرح مسئله

ساخته و ها رها کند و آنان را از چنبره داورياي به پژوهشگران، تفکر انتقادي را تزریق میرشتهنمطالعات میا

اي، رشتههاي میاناي را فراهم می نماید. پژوهشتر و حتی فرارشتهامکان اجماع نظري و استخراج قواعد کلی

حساسیت داشته باشند و به این ترتیب با  حدي دو علم توجه کنند،کند تا به مناطق سرپژوهشگران را تشویق می

اي با نقد رشتهدهد. الزم به ذکر است مطالعات میانهاي بدیع در اختیار آنان قرار میتوجه به این مناطق، سوژه

نگري کلید ها به جاي کل واقعیت و جزءها و پنداشتن بخشی از واقعیتهاي تخصصی و مثله کردن واقعیترشته

ها و بلکه نقد کرده و به تخصص  کند،اي، تخصص را نفی نمیرشتهلی در عین حال مطالعات میانخورده است، و

ها را در گذارد. آنچه مدنظر است، اضافه کردن عنصر جدیدي است تا این تخصصها احترام میحریم رشته

-گرفته و نهایتاً نوعی نظام افزایی داشته و مکمل یکدیگر قرارترکیبی جدید به کار گیرد تا نسبت به یکدیگر هم

هاي مختلف گانه بین تخصصهاي چندگرایی و ایجاد تعاملسازي و توجه به کلیت یکپارچه علوم بعد از تجزیه

1(. در همین راستا کاسکی1165باشد )برزگر،
( در بررسی خود بر استفاده از برنامه درسی تلفیقی به 2-2001) 

هاي آموزشی دانشگاه و دهد که بین تجربهتاکید دارد، زیرا این امکان را می اي به طور خاصرشتهطور عام و میان

فردي، پرورش تفکر سطوح هاي میانمحیط واقعی ارتباط برقرار نموده؛ به افزایش انگیزه یادگیري، رشد مهارت

ر یادگیري همچون با افزایش تفکر در سطوح باالت (2002) 2هاي برورمحوري منجر گردد. طبق یافتهباال و پژوهش

تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی، فرایند خالقیت نیز رشد یافته و در نهایت به یکی از اهداف آموزش عالی که 

 یازیده و گسترش علم و دانش حاصل گردد. پرورش تفکر خالق و انتقادي است، دست 

سـت کـه دیگـر پاسـخگوي نیازهـاي      محـور ا هاي درسی غالب در نظام آموزشـی، برنامـه درسـی موضـوع    از برنامه

نماید. از سوي دیگر، رشـد روزافـزون دانـش    یادگیرندگان نبوده و آنان را براي رویارویی با جوانب آینده مجهز نمی

درسی را ضروري سـاخته اسـت. در تاییـد مطالـب فـوق،      هاي حاصل در علم، نیاز به تغییر برنامهبشري و پیشرفت

اي در آموزش، همواره با دو گرایش پویا و ظاهراً متضـاد روبـرو هسـتند. از    اي رشتههکند که نظامخلخالی بیان می

هـاي متـوالی گردیـده اسـت و مرتبـاً بـه       یک سو، دانش محض، خود به علت رشد سریع و فزاینده، دچار انشـعاب 

ادي انجامد. از سوي دیگر، تحوالت عظـیم اجتمـاعی، سیاسـی، جمعیتـی و اقتصـ     هاي ظریف میپیدایش تخصص

اي، بـه پیـدایش آفـاق    هاي متوالی در مشاغل و نیازهـاي حرفـه  همچنین گسترش روزافزون تکنولوژي و دگرگونی

-اي جدید منجر مـی ها به گونهاي و ظهور آنهاي رشتهاي و درهم تنیدن نظامرشتههاي میانجدیدي از مشارکت

هاي خود در زنـدگی واقعـی   تواند از آموختهنمی (. از سوي دیگر در رویکرد حاکم، یادگیرنده1151شود )خلخالی، 
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هاي آموخته در محیط آموزشـی بـا مسـائل و    حلجهت حل مسائل پیش آمده بهره گیرد و در مقایسه مسائل و راه

توانـد مسـائل رخ داده را   شود. بنابراین نه تنهـا نمـی  هاي موجود در محیط زندگی با نوعی تعارض روبرو میحلراه

دار کند. طبق نظر دیویی، تعارض با بازشناسی موقعیـت مسـئله  ه هیچ کمکی به توسعه علم نیز نمیحل نماید، بلک

-هاي شناختی براي تشخیص و تعیین اطالعات مرتبط آغـاز مـی  داري، تالشگردد. در هر موقعیت مسئلهآغاز می

هـا شـکل   اد متنـوعی از رشـته  اي است که با کمک تعدرشتهشود که این مقدمه نوعی از یادگیري اکتشافی و میان

ترتیب جریان فهـم عمیـق و   شود. بدینطور مداوم ارزیابی می کند که بههاي علمی جدید خلق میگیرد و بازدهمی

هـا و  بخشـی بـه نظریـه   اي انسجامرشته(. همچنین در فرایند میان1165گردد )نیلی احمدآبادي،معنادار فراهم می

اي تلقـی شـود. در مطالعـات    رشـته اي و میـان راهنمایی براي تمیز میان جستارهاي رشـته تواند اصول ها، میروش

اي، به جاي پرداختن به مباحث خرد و طرح یک یا چند نظریه یا روش، باید چگونگی کلنجـار رفـتن بـا    رشتهمیان

هـاي فـردي   تعدادها و قابلیـت هاي الزم براي شکوفایی اسنظر قرار داد. این رویکرد زمینهها را مداي از آنمجموعه

دانشجویان را فراهم آورده، به آنان چگونه فکرکردن، تصمیم گرفتن، سازماندهی افکار، تجزیه و تحلیـل، ترکیـب و   

هاي خود با زنـدگی واقعـی و بیـرون کـالس را     ها و آموختهارزشیابی را آموخته و ارتباط برقرار کردن میان دانسته

اي همیشـگی در  العمر و مداوم شده و عالقـه ها، یادگیري دانشجو به صورت مادامن فعالیتنماید. با ایامکانپذیر می

(. تحقیقـات نشـان   1166آید )احمدي، صمدي و نورآبادي، هاي ایجاد شده در ذهن وي به وجود مییافتن پرسش

وسـط فراگیـران آموختـه    شود، آن علوم به طور مؤثرتر تهاي درسی تلفیق میدهد وقتی یک علم با دیگر زمینهمی

یادگیري تالش بر آن باشد که وقتـی مطالعـه و بررسـی     -ترتیب، منطقی است که در فرایند یاددهیشود. بدینمی

اي رشتهتوان گفت مطالعات میانیک زمینه علمی مورد نظر است موضوعات دیگر نیز در مطالعه گنجانده شود. می

 1ش به فرایندي فعـال، پویـا و مـؤثر تبـدیل شـود. در همـین راسـتا؛ مـور        آورد تا آموزبسترسازي الزم را فراهم می

کنندگان در مصاحبه با شرکت 10به انجام رسانده و به بررسی پیشنهادهاي بدست آمده از 2007تحقیقی در سال 

و  1کـور  پرداخته و در جهت بررسی تغییر برنامه درسی در دانشگاه کلمبیـا ، ون  2کارگاه آموزشی در دانشگاه کلمبیا

هـاي  اي در برنامـه رشـته می پردازد. برخی از پیشنهادات ارائه شده شامل تلفیق و استفاده از مطالعات میان 4کانادا

باشد که  با بررسی نتایج حاصـل، ایـن پیشـنهادات در هرچـه     گیري و ارزیابی میدرسی دانشگاه و ساختار تصمیم

بـه بررسـی ابعـاد     1112نامه خود در سـال  نیز در پایان 7ود. دورلآمیز بها موفقیتبهتر کردن کیفیت این دانشگاه

التحصـیل از بیسـت دانشـگاه مثـل کلمبیـا، هـاروارد، واشـنگتون،        مختلفی چون وضعیت اشتغال دانشجویان فـارغ 
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منـد شـده بودنـد، پرداخـت . طبـق نتـایج و       ویرجینیا، النویز، تگزاز، استنفورد و مدیسون که از این رویکـرد بهـره  

شـان بـوده   التحصیالن مقطع لیسانس مرتبط با رشـته تحصـیلی دانشـگاهی   % فارغ62ارهاي بدست آمده، شغل آم

ایـن افـراد    %10انـد، بـه طـوري کـه     هایشان در دانشگاه محل تحصیل ابراز رضایت نمودهاست و از کیفیت آموخته

تـوان  ها مـی از دالیل موفقیت این دانشگاه باشند.ها میمشتاقانه خواستار ادامه تحصیل فرزندانشان در این دانشگاه

هـاي تفکـر   به ایجاد انسجام و رابطه میان موضوعات ارائه شده، و پیامد هـاي حاصـل از آن چـون تقویـت مهـارت     

زا اشـاره  هاي اسـترس هایی چون پشتکار و حفظ تعادل روحی در موقعیتتحلیلی، توسعه دید جهانی، رشد مهارت

 .(1166آبادي، )احمدي، صمدي و نور نمود

گیرد. چنانچه پروفسور توان گفت مطالب بیان شده، مورد تایید و تاکید قرار میبا بررسی پیشینه تحقیق، می

گیرد که بهترین برنامه براي پاسخگویی به نیازهاي فرد در برخورد با ( در تحقیقی نتیجه می1151) 1هینوت

( ضمن اهمیت دادن به ساختار هر یک 1151است. خلخالی ) ايرشتهمسائل جامعه، برنامه درسی تلفیقی و میان

دارد: الزم هاي منطقی این ساختار، بیان میدار حاصل از رعایت توالیاي و لزوم یادگیري معنیهاي رشتهاز نظام

ها و است تالش نمود تا قید و بندهاي رویکرد درون نظام آموزشی را به حداقل رسانده و شرایط انتقال آموخته

دهد که نشان می (1161هاي دیگر فراهم نمود. نتایج تحقیق سرکارآرانی )ها را به قلمرو نظامتعمیم محتاطانه آن

ها و ریزي درسی متناسب با نیازها، آسیباي در برنامهرشتهگیري از رویکرد تلفیقی و میانطراحی روش بهره

دار ریزي درسی و آموزشی، تبیین دقیق، روشن و جهتههاي برنامهاي ملی، درک همه جانبه از تنوع روشتوانایی

بینانه نتایج و اي، تجزیه و تحلیل واقعرشتههاي درسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی و میانانتظارات از تغییر برنامه

داوري، توجه به تغییر نقش معلمان و اساتید از جمله راهکارهاي هاي اجراي آزمایشی برنامه بدون پیشپیامد

باشد. هاي درسی میتر نمودن برنامهها و امکانات و در عین حال اثربخشبرداري بیشتر از فرصتملی براي بهرهع

توان به سطح یادگیري اي میرشته( در پژوهشی دریافت که با استفاده از برنامه درسی تلفیقی و میان2002برور )

دادهاي گوناگون یادگیرندگان گام برداشت. وي آل دست یافت و در جهت بالفعل نمودن استعمطلوب و ایده

سازد که معلمان و استادان خاص هر رشته که از متخصصان آن درس هستند براي تدریس انتخاب خاطرنشان می

ها را با مطالب دیگر تشخیص داده و شوند تا با احاطه و اشرافی که بر آن مطالب دارند بتوانند جنبه تلفیقی آن

توان به رسد که با استفاده از سه فعالیت شناختی میدر تحقیقی به این نتیجه می (2007) 2تنااجرا نمایند. نیکی

اي یا تکرشتهاز عدم وجود دیدگاه تک اي مطلوب دست یافت. این سه فعالیت عبارتندرشتهبرنامه درسی میان

درسی تلفیقی. همچنین وي  موضوعی، توجه به فرایند تلفیق و در نهایت گنجاندن مطالب جدید در برنامه

اي نام برده و تاکید بر رشتههاي درسی میان( طی پژوهشی سه استراتژي را براي بهبود تدریس برنامه2007)
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 1ها براي اجراي مطلوب این نوع برنامه درسی دارند. در تحقیقی ایورس و ولستنهلماستفاده از این استراتژي

را به سبب  هااي در دانشگاهرشتهنشگاهی و استفاده از برنامه درسی میان( نیز بر تلفیق موضوعات درسی دا2005)

( در تحقیقی در رابطه با تغییر 2005)2مزایاي فراوان اثبات شده مورد تاکید قرار می دهند. الفسون و دیگران

بطه تنگاتنگی به این نتیجه رسیدند که باید بین مدرسه و دانشگاه را محوري، هاي درسی سنتی و موضوعبرنامه

وجود داشته باشد تا فراگیران را از همان ابتدا با دروس و رشته مورد عالقه تربیت نموده و آماده ورود به عرصه 

اجتماع و محیط کاري نموده و در جهت پربارتر نمودن نیروهاي کاري آینده برآییم. نیز به این نتیجه رسیدند که 

اي براي معلمان و رشتهدرسی تلفیقی و میانسازي و اجراي صحیح برنامههاي آموزشی الزم براي پیادهباید دوره

1اساتید در نظر گرفته شود. یونگ
آمیز برنامه درسی تلفیقی ( طی پژوهشی به دالیل عدم اجراي موفقیت2005) 

-محافظه نماید. یکی از دالیل عدم موفقیت، نحوه ادراک معلمان از این برنامه درسی وکنگ اشاره میدر هونگ

-محوري را به دانشمحور وفادار بوده و معلمباشد. معلمان هنوز به برنامه درسی رشتهها میکارانه عمل نمودن آن

-اي در هونگرشتهدهند که در نهایت سبب شکست اجراي برنامه درسی تلفیقی و میانآموز محوري ترجیح می

4کنگ شد. پرک
اي اشاره نموده و از رشتهرنامه درسی تلفیقی و میان( در تحقیقی به چگونگی اجراي ب2006) 

نماید که شامل: کمبود تحلیل نتایج بدست آمده، به عوامل مؤثر در عدم اجراي صحیح این برنامه اشاره می

هاي اجرایی و محدودیت هاي تئوریکی معلمان از این برنامه درسی، دیدگاه عملی معلمان از این برنامهچارچوب

گیرد که نقش معلمان و درک ایشان از برنامه درسی تلفیقی بسیار حیاتی بوده و . وي نتیجه میباشدآن می

 هاي آموزشی مراکز تربیت معلم گنجانده شود.هایی در همین راستا باید در دورهبرنامه

طوري . بهباشداي بسیار مهم و اساسی میرشتهدر این بین نقش معلمان و اساتید در اجراي صحیح رویکرد میان

به نقش حیاتی معلمان اشاره نموده، محافظه کاري و وفادار ماندن  2005در سال  7که تحقیقات یونگ و لم

محور و نیز عدم ادراک صحیح و کامل آنان از برنامه درسی تلفیقی را از عوامل هاي سنتی و رشته معلمان به شیوه

نگرش مثبت  .(1166انند )احمدي، صمدي و نورآبادي، دکنگ میآمیز این برنامه در هنگعدم اجراي موفقیت

ها اعتقاد هایی که به کارایی روشباشد. معلمها میکننده در اجراي موفق روشمعلم به عنوان عاملی تعیین

ها براي به کار بردن آنها کافی اند. آگاهی از چگونگی اجراي روشها را به نحو مطلوب به کار گرفتهاند آنداشته

ها باید ها باید در اولویت قرار گیرد. به منظور استفاده مؤثر از این رویکرد معلم، بنابراین تغییر نگرش معلمنیست

هاي علمی را که قصد شود، داشته باشند و رشتهها اعمال میدانش کافی در مورد محتوایی که تلفیق در مورد آن
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دار بین موضوعات مختلف باشند. تبیین ارتباطات معنامرتبط ساختن آنان را دارند، شناخته و قادر به کشف و 

  (.1،2007هاي تلفیق کارآموزي الزم و کافی دیده باشند )هایندهمچنین، باید در زمینه تکنیک

هاي اخیر، در اشکال مختلف آموزشی و اي در دههرشتههاي میاندهند که توسعه فعالیتها نشان میپژوهش

کاري هاي سازمانی با محافطهشود که برخی مدیریتبا وجود این، مالحظه میپژوهشی در حال گسترش است. 

(. این در 1166دهند )خورسندي، اي بودن حساسیت نشان میرشتهاي شدن و میانرشتهاي نسبت به میانویژه

در حال افزایش تري دارند، به تدریج اي، که سابقه و تجارب طوالنیرشتهاي از قلمروهاي میانحالی است که پاره

-رشتهاي هستند. یعنی در عین میانرشتهاي در قالب الگوهاي رفتاري میانگرایش به الگوها و ساختارهاي رشته

گیري است. با وجود ها، ساختارهاي جدیدي در حال شکلاي شدن دارند و از درون آناي بودن، گرایش به رشته

1( و دوالند1117) 2مله کالیناي، از جرشتهنظران میاناین، و به زعم صاحب
( براي دستیابی به رشد و 1165) 

اي بود رشتههاي میانسازي فعالیتورتر براي بهرههایی عملیحلاي، باید در جستجوي راهرشتهشکوفایی در میان

 .(1166)خورسندي، 

-فلسفه و تعلیم و تربیت غیراي در توسعه علوم بخصوص رشتهبا توجه به مطالب ارائه شده؛ نقش مطالعات میان

اي، به جاي پرداختن به مباحث خرد و طرح یک یا چند نظریه یا روش، رشتهدر مطالعات میان انکار است.قابل

-اي میرشتهنظر قرار داد. به این معنا که مطالعات میانها را مداي از آنباید چگونگی کلنجار رفتن با مجموعه

اي چون هاي رشتهها و روشهاي پدید آمده از طریق نظریهبخشی به بینشسجامبایست دربرگیرنده فرایند ان

هاي هاي الزم براي شکوفایی استعدادها و قابلیتاین رویکرد زمینه .(1165 فلسفه تعلیم و تربیت باشد )توفیقی،

، تجزیه و تحلیل، فردي دانشجویان را فراهم آورده، به آنان چگونه فکرکردن، تصمیم گرفتن، سازماندهی افکار

هاي خود با زندگی واقعی و بیرون از ها و آموختهترکیب و ارزشیابی را آموخته و ارتباط برقرار کردن میان دانسته

اي العمر و مداوم شده و عالقهها، یادگیري دانشجو به صورت مادامنماید. با این فعالیتپذیر میکالس را امکان

-اد شده در ذهن وي )بخصوص در زمینه فلسفه و تعلیم و تربیت( به وجود میهاي ایجهمیشگی در یافتن پرسش

هاي درسی تلفیق دهد وقتی یک علم با دیگر زمینه(. تحقیقات نشان می1166آید )احمدي، صمدي و نورآبادي، 

ند ترتیب، منطقی است که در فرایشود. بدینشود، آن علوم به طور مؤثرتر توسط فراگیران آموخته میمی

یادگیري تالش بر آن باشد که وقتی مطالعه و بررسی یک زمینه علمی مورد نظر است موضوعات دیگر  -یاددهی

آورد تا آموزش به اي بسترسازي الزم را فراهم میرشتهتوان گفت مطالعات میاننیز در مطالعه گنجانده شود. می

 فرایندي فعال، پویا و مؤثر تبدیل گردد.
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تعلیم و تربیت . شودمطرح می این دوله پیوند أتعلیم و تربیت مس و فلسفهه به اهمیت دو علم در این بین با توج

شود و ال دیگري مطرح میؤس "تعلیم و تربیت چیست؟"ال که ؤهنگام طرح این ست. له فلسفی اسأخود یک مس

اي به رشتهبین ،ايرشتهالی فلسفی است. به دلیل چنین قرابتی ؤو این خود س "انسان چیست؟"آن این است که 

در این میان برخی بر این اعتقادند که فیلسوف تربیتی  .(1161، )نلرت نام فلسفه تعلیم و تربیت شکل گرفته اس

بر عهده فیلسوف تعلیم و ت. اس خارج از حیطه وظایف او "چگونگی" شود و قلمرووارد می "چرایی"در قلمرو 

آیا باید "، "توانیم تربیت کنیم؟آیا می" "تربیت چیست ؟" "چیست؟ آدمی"االتی همچون ؤتربیت است که به س

هاي تربیتی و مکاتب فلسفی پیش از این به ارتباط نظریهد. پاسخ ده "چگونه باید تربیت کنیم؟"، "تربیت کنیم؟

 هر نظریه تربیتی بر بنیان تفکري فلسفی استوار است. نزدیک و عمیق فلسفه و تربیت اشاره شد. مسلماً

اي رشتههاي میاناي  فلسفه و تعلیم و تربیت ، طراحی دورهرشتهمهمترین راهکار براي بسط مطالعات میان 

-هاي بیناي مابین فلسفه و تعلیم و تربیت، زمینه براي مطالعات و پژوهشرشتههاي میاناست. با وجود دوره

ها به عنوان افراد متخصص در التحصیالن این دورهآید. از طرف دیگر، فارغاي در بستري مناسب به وجود میرشته

این زمینه، قادر به هماهنگی این گونه مطالعات در بین متخصصان و جامعه خواهند بود. با بررسی تحقیقات انجام 

شود که: براي رشد و توسعه علم الزم است بطور بنیادي در نظام آموزشی شده در این زمینه چنین استنباط می

کننده این هدف را بر  نمود. به عبارتی سیستم آموزشی، سیستم تربیت معلم و سایر شرایط مهیاتجدید نظر 

اي بنا نهاد تا فراگیرانی تربیت شوند که روز به روز بر حدود و ثغور علم افزوده و در جهت رشتهمبناي رویکرد میان

اي با علم تعلیم و رشتهبرقراري ارتباط میانحل مسائل بشري برآیند. در این بین با توجه به ماهیت علم فلسفه و 

تربیت، در افزایش کیفیت یادگیري از یکسو و توجه به سایر ابعاد این دو علم از سوي دیگر گام مؤثري برداشته 

 شود.می

 

 شناسیروش

یجاد اي در ارشتهاستنتاجی به تبیین کارکرد مطالعات میان -این پژوهش بر آن است که با رویکردي تحلیلی

 ها را مورد تحلیل قرار دهد.، پرداخته و چگونگی همپوشانی آنتربیت تعلیم وعلم  ه وفلسفپیوند میان علم 

 

 ها یافته

تربیت نوعی شکفتگی و از قوه به فعل درآوردن استعدادهاي نهفته انسان در جهت کمال مطلوب فرد و اجتماع 

آموزان در حل مشکالت و مسائلی است که در زندگی شباشد و یکی از وظایف نظام آموزشی، کمک به دانمی

هاي یابد که فعالیتاجتماعی با آن دست به گریبان هستند. سازمان فکري آدمی وقتی شکل گرفته و توسعه می
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ترین موضوعات مطالعاتی این  انسان موضوع تربیت و یکی از اساسیبینی شده باشد. الزم براي تحقق هدفی پیش

زمینه براي پرورش دادن و به فعلیت رساندن تمام  فراهم آوردن"ود. چرا که تربیت را ش علم محسوب می

نوع زندگی فردي و به  .(55ص مطهري،) "داند که خداوند بالقوه در نهاد او به ودیعت نهاده است استعدادهایی می

اي از ابهام  دي او هنوز در هالهباشد، بسیاري از ابعاد وجو تبع اجتماعی او نیز دائماً در حال تحول و دگرگونی می

 اي است.  العادهباقی مانده است. به همین دلیل علم تعلیم و تربیت نیز از جهات مختلف داراي پیچیدگی فوق

-گسترش دامنه مجهوالت در زمینه ، نوآوري و ابداعات علمی،افزایش سطح آگاهی بشرتوجه به  امروزه بااز طرفی 

از میان برداشتن مرزهاي مصنوعی ایجاد هاي مختلف دانش و تغییر ماهیت مسائل از حالت تحلیلی به ترکیبی، 

ناپذیر است. ها نه تنها الزم، بلکه امري اجتنابشده میان علوم مختلف به منظور شناخت و استفاده بهینه از آن

ه یکدیگر یا تلفیق کامل آنها، متضمن این معنی بندي موضوعات نزدیک ب اي به مفهوم گروه رشتهرویکرد میان

در آموزش و  گرفت. بلکه از موضوعات مجزا و تلفیقی هر دو دیدگاه  اي را نادیده  هاي رشته نیست که باید نظام

این رویکرد در اصل شامل سازماندهی  (.1166درک مناسب جهان پیرامون، بهره برد )خنجرخانی و دیگران، 

اصول نسبتاً عام در  همچنین   و  سازد تا با اصول کلی بسیار عاممی  هایی را فراهمتآموزش است که فرص

و اصول بسیار جامع و   شامل قلمروهایی با مفاهیم  که  ممکن، آشنا شد تنوع  برخوردار از بیشترین  قلمروهایی 

ي مثال، علم تعلیم و تربیت یا علم اي وجود دارد؛ برا رشته بر ضرورت مطالعات میان زیادي   گسترده هستند. دالیل

باشد که با توجه به گستردگی کاربردشان براي مطالعات امروز، مطرح می  فلسفه از علوم اساسی جهان

محتوا در زمینۀ   نوع حال، این رویکرد نتیجه منطقی درهم تنیدن همه  هستند؛ در عین اي مناسب  رشته میان

 (. 1167العمر است )شعبانی،  آموزش مادام

-سازد و هم این امکان را براي ما فراهم میاي هم ما را با ابعاد تاکنون از نظر دورمانده پدیده روبرو میرشتهمیان

تر مساعد هاي ابتکاري و ترکیبی تازهبنديهاي سنتی علوم فراتر رویم و فضا را براي تقسیمبنديآورد که از تقسیم

 (.1165پور، کنیم )علوي

باشد که اي مطرح میرشتهاي میانهاي علوم و به عنوان مقولهفلسفه به عنوان هسته بیشتر رشتهاز سویی علم 

تعلیم و تربیت از جمله مباحثی است که قدمتی به درازاي  همچنین علم شود.هاي مختلفی از آن منتج میرشته

است که نیازمند تربیت است تا به  زیرا انسان تنها موجودي ،دلیل این امر نیز آشکار استد. اندیشه فلسفی دار

تربیت فرایندي است که بواسطه آن میراث فرهنگی و معلومات بشري به  تعلیم ود. کمال انسانیت خویش برس

هایی است که بواسطه آنها یک نسل به عبارت دیگر در حوزه تعلیم و تربیت سخن از فعالیتد. یابانسان انتقال می

 علمبا بررسی دو  (.1150، دهد )اسمیتراث بشري را به نسل دیگر انتقال میعلوم و فنون و در یک کالم می

له فلسفی أتعلیم و تربیت خود یک مسکه در این بین،  شودمطرح می دواینله پیوند أمس ،تعلیم و تربیت و فلسفه
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 ت. اس

 

 گیرينتیجه

جمله تعلیم و تربیت از توان هر یک از انسان ماهیتی پیچیده دارد و به تبع آن پرداختن به مسائل انسانی و از 

اي ضروري است. عالوه بر این، پیچیدگی در رشتهگیري از رویکرد میانهاي علمی خارج است و لذا بهرهرشته

تري را به بار آورده است. این مسائل به طور مستقیم و غیرمستقیم در عرصه تعلیم و عصر حاضر مسائل پیچیده

اي است. همچنین پدیده انسانی امري کلی رشتهها مستلزم دیدگاه میانیارویی با آنباشد و روتربیت مطرح می

چنان ي اجتماعی آنواقعه یا پدیده هاي علوم انسانی در برابر آن جاي خاصی دارند.است که هر یک از رشته

اي دیگر توجیه کنیم هطور جداگانه و بدون در نظر گرفتن جنبهپیچیده است که اگر بخواهیم یک جنبه آن را به

نماید. بنابراین براي شناخت و تبیین همه جانبه انسان، همکاري بسیاري از علوم ضرورت دارد و کاري ناممکن می

 هاي مختلف همکاري وجود داشته باشد. باید بین متخصصان رشته

هـا در آمـوزش عـالی    آورياي در زمـره نـو  رشتهعبارتی نگاه میانهاي مختلف یا به ها و دروس دانشترکیب رشته

المللی اسـت و ارتقـاي کیفـی آمـوزش عـالی بـه ارائـه و اجـراي         شود. این موضوع ضرورتی ملی و بینمحسوب می

گونه دروس، براي پاسخگویی هر چه بیشتر بـه نیازهـاي جامعـه بسـتگی دارد. توسـعه و نـوآوري،       آمیز اینموفقیت

ها به تبادل گسـترده آرا و  هاي نوآورانه در همه رشتهطلبد. فعالیتیگرایی علمی را ماي و کثرترشتهفناوري میان

هـاي علمـی   نظري ذاتی حاکم بر سـاختار عقاید بستگی دارد. در این میان، توسعه سازوکارهایی براي غلبه بر تنگ

عـام و   طـور (. زیرا براي حل بسیاري از مسائل و مباحث مطرح در زمینه علوم به1166یک ضرورت است )آراسته، 

اي برقـرار گـردد.   رشتهگذاران آموزشی نوعی رابطه میاننظران و سیاستطور خاص باید بین صاحبعلوم انسانی به

اي را بـراي کسـب   کننـد و زمینـه  ها براي توسعه علوم از طریق پژوهش، آمـوزش و تحصـیل، خـدمت مـی    دانشگاه

هـاي کسـب کـرده را بـه صـورت      ها و مهارتجامعه، آموختهنمایند تا افراد بتوانند در هاي الزم فراهم میصالحیت

اي است. این دیـدگاه، در بسـیاري از   رشتههاي نیل به این هدف، برنامه درسی میانکاربردي پیاده نمایند که از راه

نـورد راي  "هاي صنعتی مانند آلمان نیز مغفول مانـده اسـت. بنـا بـه گـزارش وزارت علـوم در       کشورها حتی کشور

آلمان، اگرچه تلفیق از نظر نظري ضروري است، ولی در عمل بـه آن توجـه نمـی شـود چـون متخصصـان        "نوست

شـود تـا   اي بـودن باعـث مـی   رشـته هاي دیگـر تـدریس کننـد. میـان    رشته کمتر حاضرند با همکارانشان در رشته

اشـند و مشـکالت را از   اي داشـته ب رشـته هاي متفاوت درکی جامع و مرتبط با موضـوع میـان  یادگیرندگان از رشته

 (.  1165زوایاي مختلف بررسی نمایند )نیلی احمدآبادي،

انکار است. زیرا با فراهم آوردن قابلاي در توسعه علوم غیررشتهبا توجه به مطالب ارائه شده؛ نقش مطالعات میان
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دگی، فراهم ساختن محیط هاي عینی زنگیرنده در زمینه و فضاي موقعیتقرار دادن یاد -هاي این پیشرفت زمینه

نفس و بهدار، تقویت نمودن یادگیري مشارکتی، ایجاد و تحکیم اعتمادمناسب براي یادگیري یکپارچه و معنا

کاوشگري در یادگیرندگان، عمیق و گسترده ساختن مفاهیم علمی و در عین حال فراهم  پرورش روحیه اکتشاف و

انسجام بین تجربیات فراگیران، فعال و درگیر ساختن یادگیرنده در  ها، ایجاد پیوستگی ونمودن امکان تعمیم آن

جریان یادگیري، پردازش آگاهانه و فعال اطالعات و نیز تسهیل نمودن فرایند تفکر و حل مسأله، فراگیر پژوهش

گام در بهحل برآمده و گامبینی تمام در جهت یافتن راههاي مبهم با روشنمحور بار آمده، در مواجهه با موقعیت

اي در هاي مختلف رشتهاي همکاري و همراهی دیدگاهرشتهکند. به بیانی دیگرمیانجهت گسترش علم حرکت می

اندازهاي مندي از چشمها و همچنین فراهم نمودن امکان بهرهراستاي رسیدن به نقاط اشتراک فهم از پدیده

شود. به عبارت دیگر تمامی این ها را شامل میبه پدیدهاي براي نگریستن انداز مطلوب رشتهدیگري غیر از چشم

 شوند تا فاصله میان علوم تا حد ممکن کاهش یابدموارد گردهم آمده و سبب می

هاي اي فلسفه و تعلیم و تربیت، طراحی دورهرشتهشایان ذکر است مهمترین راهکار براي بسط مطالعات میان

هاي علمی، زمینه اي مابین فلسفه و تعلیم و تربیت و سایر رشتهرشتهمیانهاي اي است. با وجود دورهرشتهمیان

التحصیالن این آید. از طرف دیگر، فارغاي در بستري مناسب به وجود میرشتههاي بینبراي مطالعات و پژوهش

صان و جامعه ها به عنوان افراد متخصص در این زمینه، قادر به هماهنگی این گونه مطالعات در بین متخصدوره

اي متاثر از رویکرد استنتاجی به رشتهگیري نمود که مطالعات میانتوان چنین نتیجهخواهند بود. در نهایت می

توان از یک حوزه معرفتی مثل فلسفه است و منظور ما از رویکرد استنتاجی این است که از طریق این رویکرد می

رفتی مثل تعلیم و تربیت استنتاج کنیم. سخن آخر اینکه با فراگیر هاي معهایی را براي دیگر حوزهفلسفه، داللت

توان گام موثري در جهت حل مسائل مطرح جامعه برداشته و به اي،  میرشتهشدن استفاده از مطالعات میان

هاي آموزشی )عمومی و عالی( غیر قابل انکار نماییم که در این بین نقش نظامسوي توسعه مرزهاي دانش حرکت 

 باشد.می

 

Interdisciplinary Studies and its Function in the Link between Philosophy and Education 

Soolmaz Nourabadi (Ph.D) 

  

Interdisciplinary studies has effective role in facilitating and solving problems and issues. With the 

integration of different disciplines, removed the artificial borders between them and contribute to 

the development of the new view. The role of interdisciplinary studies is undeniable. This article 

has been review the different aspects of interdisciplinary studies and noted the function of the link 

between Philosophy and Education and employing the analytical – descriptive method. The finding 

indicates that given the complex nature of human beings and extent of education, outside utilization 

of interdisciplinary approach is essential. Since the philosophy of education is discussed as the core 
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of the most humanities disciplines; the use of inductive approach has been discussed in knowledge 

areas. 

Keywords: Interdisciplinary, Interdisciplinary Studies, Philosophy, Education.  
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