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تعهدات فرارشتهای در برنامه درسی

دانشگاهی1

Transdisciplinary Commitments in University Curriculum

Abstract Nowadays, there is a growing interest in
transdisciplinary
approach
to
university
curriculum
development.
Transdisciplinary
studies are about the realms and goals of the
transition field. The early phases of
transdisciplinary in higher education curriculum
can be complex and so there are challenges to
defining and operationalizing this approach to the
university curriculum. In this paper, with respect
to the different perspectives on the subject, the
conceptual framework and the model of the
curriculum based on the causal layered learning
are explained and the challenges and obligations
of the subject are conceptualized based on four
different types of curricular issues: philosophical
and pedagogical considerations, issues and
responsibilities affecting the teaching process,
issues and responsibilities affecting students
learning, issues and responsibilities affecting
course design and issues and responsibilities
affecting learning assessment. In the end, it has
been pointed out that curriculum, teaching and
learning in higher education encompass a range of
institutional adjustments and adaptations that are
not easily adaptable and structured within the
framework of current situation, thus it is very
useful to address obligations and responsibilities
in designing a course of study, curriculum goals,
and evaluation and preparation of students to face
the challenges posed by new forms of curriculum.
Keywords: curriculum, causal layered pedagogy,
pluri-disciplinary,
multidisciplinary,
interdisciplinary and transdisciplinary
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امین بابادی ،2دکتر بختیار شعبانی ورکی ،3دکتر
مقصود امین خندقی ،4دکتر مرتضی کرمی،5
چكیييده :اقتترو ه اتترایش فزاینتتدهای بتت رویکتترد
فرارشت ای در برناق ریزی درسی در دانشگاهها قشتاهده
قیشود .قطاهعات فرارشت ای در حتا اتذار ا صر تۀ
قاا د و هدفها ب حو ۀ اصما و اقتداقات است  .در
این رهگتذر صینی بخشتی بت رویکترد فرارشتت ای در
قلمرو برناقۀ درسی و رستاند ن ا قرحلتۀ طتر بت
حیطۀ صمت ،،ا قشتک ت فترا روی کتارازارا برناقتۀ
درسی اس  .در این قااه با نظر ب قواضع قختلت در
خصوص قطاهعتات فرارشتت ای ،چتارچو قههتوقی و
قد برناقۀ درسی فرارشت ای قبتنتی بتر ایت های صلتی
نقو شی تبیین شده اس و چاهشها و تعهدات ناظر بر
ن در چهار اتروه ق حظتات فل تهی و پتدااو یکی،
ق ائ ،و ق ئوهی های قؤثر بر فرنیند تتدریس ،ق تائ،
و ق تتتئوهی های قتتتؤثر بتتتر دانشتتتجویا  ،ق تتتائ ،و
ق تتئوهی های قتتؤثر بتتر طراحتی دروس ،دستتت بندی و
ارائ شده اس  .نتتایج ب دست نقده حتاوی ایتن نتیجت
اس ک رویکرد فرارشت ای در صر تۀ برناقتۀ درستی،
تدریس و یادایری در نقو ش صاهی قتضتمن طیهتی ا
تعدی،ها و تطبیقهای نهتادی است کت در چتارچو
قجموص های فعلی ب سادای قابت ،انطبتاو و ستا واری
نی تند ،بنابراین ورتبندی این تعهدات و ق ئوهی ها
قیتواند قین را برای طراحی قجدد برناقتۀ درستی بتا
نظتتر بتت قهروضتت های بنیتتادی رویکتترد فرارشتتت ای،
هدفهای دروس ،نتایج یادایری و نقادای دانشجویا ،
فراهم کند.
واژگان کلیدی برناق درسی ،ایت های صلتی نقتو ش،
رویکتترد رشتتت ای ،تکثتتر رشتتت ای ،چنتتد رشتتت ای،
قیا رشت ای ،فرارشت ای
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مقدمه
رشتۀ دانشگاهی 1ا ط

فنی برای سا قا داد ب نقو ش و یادایری نظامدار دانش

جدید اس  .اغلب رشت ها با قوضوصاتی ک ذی ،ن ها تدریس قیشود ،شناخت
قیشوند اقا هزوقاً هم قوضوصاتی ک در دانشگاه تدریس قیشود رشت ناقیده
یکرشت بیش ا قوضوصی اس

نمیشود .واقعی

ک در یک قحیط دانشگاهی تدریس

قعارفی اس

ک دارای تاریخچۀ فکری ،توافقها و قناقشات خاص خود راجع ب

قحتوای رشت و روشهای ن اس

و افزو بر این اجتماصی قتشک ،ا اندیشمندا

ص ق قند ب یاددهی و یادایری جزئی ا ن ه تند (رپکو .)2012،3رشت های دانشگاهی
بر اساس صنا ر تعریهشا  ،4یعنی پدیدهها ،قوضوصات ،ق ائ ،،قهروض ها ،قهاهیم،
نظری ها و روشها ا سایر ساختارهای دانش 5قتمایز قیشوند (کریشنا  2009 ،رپکو،
 .)2012رشت ها ،اغلب همانند قدرتهای خودقختار و ق تا ،ا یکدیگر صم ،قیکنند
ک هزوقاً با یکدیگر هم ی تی ق اهم نقیز ندارند و ااهی چاهشهایی بین ن ها رخ
قیدهد .این چاهشها قیتوانند بر سر قر ها ،ا ترۀ قلمرو و برتریطلبیها ،قصادرۀ
قهاهیم قوجود در یکرشت توسط رشت ای دیگر ،ارایش ب ریش کن کرد رقبا،
سادهانگاری و استهزاء رشت های دیگر ،جنگ اقتصادی (برخی رشت ها جه
قنابع بیشتر جه

تجهیزات و اقکانات و جز ن رشت های رقیب را تضعی

جنگ روانی و فرسایشی (قانند ب کار برد ههظ صلوم ضعی

دستیابی ب
قیکند) و

برای رشت های صلوم

اجتماصی و ههظ صلوم ضد ان انی برای رشت های دیگر) باشد (ونک.)78-75 1388 ،6
برای پایا داد ب چاهشهای بین رشت ها برخی نظیر ک ین )1389( 7و نوی)2013( 8،
1 . academic discipline
2 . Krishnan
3 . Repko
4 . defining elements
5 . knowledge formations
6 . Vinck
7 . Klein
8. Newell
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قیشود (کریشنا  .)2009 ،2یکرشتۀ صلمی شاخۀ خا ی ا یادایری یا قجموص

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

اهتگو و همکاری بین رشت ها را ذی ،چتر تکثر رشت ای 1پیشنهاد کردهاند .تکثر رشت ای
ک ب هراون ا همکاری رشت ای ب ت ب سطح ،نوع و قاصود تعاهی

قههوقی اس

اط و قیشود .فرض قبنایی ن این اس

ک همکاری رشت ای ایدهای قتکثر اس

این

ایده در قجموصۀ ناهمگنی ا شک،ها و فعاهی هایی ک طر تهکر قا را دربارۀ دانش و
نقو ش تغییر قیدهند ،سا قا یافت اس  .ب تعبیر ک ین ( )1389این شک،ها و
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فعاهی ها در پیوستاری ا ارتباطات کاری و شبک های غیرق تایم تا حو ههای جدید و
نوظهور قرار دارند .در این قعنی تکثر رشت ای در قاهب رویکردهای چند رشت ای،
قیا رشت ای و فرارشت ای ظهور و برو قییابد .در این رویکرد ،رشت ها کنار هم قرار
نمیایرند بلک قنظور ،نوصی تأثیر قتااب ،و نهوذ دوجانب ن ها در یکدیگر اس
(شعبانی ورکی ،بابادی .2)1393 ،ا ط
فرا 3و رشت

4

فرارشت ای ،ب هحاظ وا هشناسی ترکیبی ا

اس  .قک اریگور )2004(5فرا را ب قعنای حرک

قارپیچی ب جلو و

صاب ،بین ،فراتر ،قحو کرد قر های رشت ها و حتی ب صاب راند قر های اذشت
قیداند .وی این تعبیر را «فعاهی

فکری در قلمروهای قشترك» 6ناقیده اس  .درواقع

قعنی قههوم فرارشت ای قناقش نقیز اس  .در قنشور نخ تین کنگره بیناهمللی
«فرارشت ای» ک در سا  1994در پرتغا برازار شد چنین نقده اس
فرایند اهتااط چند رشت نی

ک «فرارشت ای

 ،بلک قر های قوجود قیا رشت ها را ا بین قیبرد تا ا

طریق دیاهوگ قیا ن ها بهترین نتیج ک هما ایجاد دانش جدید اس  ،حا  ،شود
(نیکوه کو« .)2010 ،7ارایش ب فرارشت ای» 8نخ تین بار در سا  1970در کارااه
نقو شی بیناهمللی «سا قا همکاری و توسع اقتصادی »9در دانشگاه نیس 1فران

با

1. pluridisciplinary

 . 2رجوع شود ب قااه « تکثر رشت ای صلی فهم رایج ا همکاری رشت ها»
3 . trans
4 . discipline
5. McGregor
6. intellectual border – work
7. Nicolescu
8. Transdisciplinarity
9. OECD=Organization for Economic Cooperation and Development
7
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صنوا «قیا رشت ای ارایی قشک ت تدریس و تحایق در دانشگاهها» در اظهارات ا
پیا ه ،2اریک جانتش 3و نندره هیچنروویچ 4قطر شد .پیا ه در این کارااه نقو شی،
فرارشت ارایی را قرحل ای پس ا قیا رشت ارایی و فراتر ا ن دان

ک ب شناسایی

تعاق ت و قناسبات قتااب ،بین پژوهشهای رشت ای تخصصی قحدود نمیشود ،بلک
ت ش دارد تا پیوند بین رشت های صلمی را در درو یک نظام کاق ،قعرفتی جای دهد و
فرارشت ارایی

رفاً قرحل ای جدید ،اقا «برتر» ن ب

ب قیا رشت ارایی ب شمار

قینید ب صبارتدیگر ،فرارشت ارایی ب تعاق ،بین رشت ها و در قیا رشت ها و فراتر ا
رشت های قتهاوت تخصصی اهتمام قیور د و هدف ن درك جهانی کنونی اس
یکی ا هوا م ن «وحدت شناخ » اس

ک

و هدف قنحصر ن «ح ،قشک ،ا رهگذر

همگرایی و ان جامبخشی ب رشت های صلمی و ترکیب ن ها با یکدیگر» اس
(نیکوه کو.)2011 ،
اقرو ه ،اروهی ا پژوهشگرا ک غاهباً در اروپای جنوبی و اقریکای جنوبی ه تند،
در شبک های قتنوع بر روی پارادایمهای فرارشت ای و پیچیدای در تعلیم و تربی
فعاهی

قیکنند .در رأس اینها ،شبک های توسع یافت پیراقو قور  ،5استاد برج ت

با نش ت جاقع شناس قرار دارند ،ک یک اروه پژوهش فرارشت ای در قرکز قلی
پژوهش صلمی فران

قیباشند .قور با نوشت های بیشماری ک طی هشتاد سا ب

رشت تحریر درنورده ،ناش خود را بر دیدااه روشنهکرا و ا جمل در حو ۀ تعلیم و
تربی

بر جای اذاشت اس  .قور «انجمن اندیش پیچیدای» ک شاق ،چندین اروه

قوضوصی اس

را بنیا نهاد و هدای

کرد .یکی ا این اروهها بر صلوم تعلیم و تربی

و پیچیدای قتمرکز بود .نیکوه کو و قور ب همراه هیما دفریتاس در سا  1994قنشور

1. Nice
2. Jean Piaget
3. Erich Jantsch
4. Andre lichenerowicz
5 . Moran
8
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قر های ثاب

بین این رشت های تخصصی را ب سوی تحلیلی شد ببرد .ا نظر پیا ه،

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

– هارجنس  .)320 2010 ،1اخیر ًا قک

فرارشت ای را تنظیم نمودند (اسبجور
اریگور( ،)2004دریک ،)2004(2قکس نی

3

( )2005و هوین و نو)2009( 4کارهای

جدی را در این قین انجام دادند .قناقشات و قواضع اونااونی پیراقو رویکرد
فرارشت ای ا قنظر تعری
قرجع نقده اس  .نخ

و انواع وجود دارد .قههوم فرارشت ای ب دو ورت در قنابع
،ب

ورت وا های ذی ،چتر قههوقی تکثر رشت ای و ب قثاب
Downloaded from cstp.khu.ac.ir at 6:16 IRDT on Monday April 29th 2019

اون ای خاص ا همکاری رشت ها دوم ،ب

ورت وا های ق تا ،و ب صنوا جایگزینی

ک قیتواند ناایص و چاهشهای رویکردهای رشت ای و قیا رشت ای را برطرف نماید.
نیکوه کو( )2010فرارشت ای را ایناون تعری
سراسر رشت های قختل
ه تی اس

قیکند فرارشت ای ،بین رشت ها،

و فراتر ا هم رشت ها را در برقیایرد .هدفش فهم جها

برای این کار وحدت دانش ضروری اس  .وی قعتاد اس  ،در اینجا هیچ

تضادی بین رشت ها (چند رشت ای ،قیا رشت ای) و فرارشت ای وجود ندارد ،بلک ن ها
قکم ،و قوجب غنای یکدیگرند .در حایا  ،فرارشت ای بدو رویکرد رشت ای وجود
ندارد .وی قیاوید ،ب رغم این واقعی  ،ق حظات و قناقشاتی ا حدود سا  1990پدید
نقده اس

ک کموبیش جنگ سختی را در خصوص تعاری

همچنا هم اداق دارد .کری تن پ ،)2008(،قعتاد اس
سروکار دارد ،در چنین شیوهای تح
نظر ارفتن تنوع و او نااونی تجار

فرارشت ای در برداش

ک

ک فرارشت ای با قینۀ قشک،

ویژایهای اه  -فهم پیچیدای ق ائ،

 -در

ندای جهانی و درك صلمی ق ائ ،ج -پیوند

دانش انتزاصی و خاص هر قورد د -توسعۀ دانش یا اصماهی ک ب درك «قنافع
قشترك» 5کمک قیکند ،ترویج قیشود .در فرارشت ای نماینداا رشت های قختل

ا

ارایشهای روششناسی ،نظری و قههوقی اختصا یشا در راستای توسعۀ یک
رویکرد قشترك پژوهشی فراتر رفت و یک چارچو

قههوقی قشترك را بنا قیکنند.
1 . Esbjörn-Hargens
2 . Drake
3 . Max-Neef
4 . Levin & Nevo
5. common good
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ریجر )2004 (1قعتاد اس

قاهی

و قوقعی

فرارشت ای ا دو قنظر قاب،بررسی و

تحلی ،اس  .در قاام پژوهش ،قر های صلمی را قیشکند و ا هم قنابع صلمی و
غیرصلمی استهاده قیکند .ب قثاب یک رویکرد نقو شی ،شک ،جدیدی ا یادایری و
ح ،ق ئل را ارائ قیکند ک با همکاری جاقعۀ دانشگاهی و غیردانشگاهی اتهاو
قیافتد .در این قااه  ،فرارشت ای ب قثاب یک رویکرد نقو شی قطمح نظر اس  .نظر ب
دپارتما های قتمرکز بر رشت های قدیمی ب سوی تکثر رشت ای و ب ویژه فرارشت ای
تغییر جه

دادهاند ،نهادهای نقو ش صاهی با چاهشهای جدید قواج شدهاند .در چنین

حاهتی ،اقبا ن بی واحدها یا دپارتما های جدید ب سوی فرارشت ای قشاهده قیشود.
ب صنوا قثا  ،در صر ۀ صلوم ،دپارتما های سنتی فیزیک ،ی
قوت ه تند ،اقا ا ترههایی جدید ا

شناسی و شیمی رو ب

قبی ،صلوم بیوفیزیک ،بیوتکنوهو ی و

نانوتکنوهو ی در حا ا ترش ه تند .رشت های صلوم ان انی ا قبی ،ادبیات و هنر در
حا ا دس

داد جایگاه خود و سپرد ن ب صلوم رسان ای ،جهانگردی یا قطاهعات

تجاری ه تند .ا ننجاک هر رشت فرهنگی قخصوص ب خود دارد ،استادا با رویکردها،
س یق و طبایع قتهاوت در تدریس ،پیشین های رشت ای قتهاوت ،ساختار دانشی رشت ها
با قعرف شناسی و روششناسی خاص ،قهاهیم خاص هوی سا «قهاهیم یربنایی یا
قهاهیم پای  »2و قهارتهای درو رشت ای ،یادایری قتهاوت دانشجویا در رشت های
قختل

صلمی ،نیا های پشتیبانی قتهاوت و درنهای

تهاوت در فعاهی های یادایری و

تدریس ،ا جمل ق ائ ،قهم فراروی برناقۀ درسی فرارشت ای قح و

قیشوند.

ایناون چاهشها شکاف ها و تا یمات جدیدی در قحیط دانشگاهی و صلمی ب وجود
نورده و ب یک نظم سل ل قراتبی بر پایۀ قهروض های دق
صلمی در برناق ها یا رشت های خاص قنجر شده اس

نظر صلمی و سخ ایری

(چاندراقوها  3و فاهو 1389 ،1

.)346
1. Regeer
2 . threshold concepts
3 . Chandramohan
10
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اینک در سا های اخیر ب یاری ا دانشجویا

و قنابع بودج ای دانشگاهها ،ا

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

با صنای

ب قطاهب پیشاهت و با نظر ب اینک اهتمام ب رویکرد فرارشت ای در

برناقۀ درسی دانشگاهی دشواریهایی را در پی دارد ،این سؤا ها قطر اس

ک در

اتخاذ رویکرد فرارشت ای ب برناقۀ درسی دانشگاهی چگون باید صم ،کرد و تعهدات
استادا ن ب

ب برناقۀ درسی فرارشت ای چی

؟ ب صبارتدیگر ،رویکرد فرارشت ای

چ تعهداتی (وظای  ،ق ئوهی  ،اختیارات ،اهزامها و جز ن ) را در قبا برناقۀ درسی
قرار قیدهد و این تعهدات چ ثمرهای برای ن ها ا نظر حرف ای و تعاهی رشت ای در
بردارد؟ در این قااه با توج ب قواضع قختل

پیشاهت در خصوص برناقۀ درسی

فرارشت ای ،ضمن تأکید بر قوضع سا نده ارایان  ،نحوۀ قواجه کارازارا رشت های
قختل

در رابط با اتخاذ رویکرد فرارشت ای ب برناقۀ درسی دانشگاهی ،قوردبررسی

قرارارفت و تصریحشده اس

ک این قواجه چ تعهداتی را برای ن ها ا نظر حرف ای

و تعاهی رشت ای در بردارد .بدین قنظور ابتدا چارچو
بر اساس قد

قههوقی برناقۀ درسی فرارشت ای

ای های صلی نقو شی ،2قوردبحث قرارارفت

سپس با صنای

ب

چاهشها و دشواریهای فراروی کارازارا دانشگاه ،ق ئوهی ها و تعهدات ن ها در
فضای فرارشت ای تبیین شده اس  .ضرورت و اهمی
فزاینده و ق تمر برای ک انی اس
قتضمن توسعۀ فرایند نقو شی اس

این اهتار دربرایرندۀ یادایری

ک در حیطۀ برناقۀ درسی دانشگاهی اشتغا دارند و
ک کارازارا قزبور در ن سهیم ه تند.

روش پژوهش
این قااه با رویکرد نظر ور ی 3تدوین و نگاشت شده اس  .در این رویکرد ،روش
پژوهش ب تعبیر جا سر  4ب جای خا ی

تنظیمی ،5خا ی

تأسی ی 6دارد درنتیج

1 . Fallows
2. Causal Layered Pedagogy
3 . speculative
4 . J. Searl
5 . regulative
6 . constitutive
11
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دانشگاهی فراروی سیاس اذارا  ،طراحا  ،قجریا (قدیرا و استادا ) برناقۀ درسی
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براهین صالی ،برای حمای

ا

پژوهشگرا در خ

پرو ۀ تحایااتی ،با نظر ب قاهی

این باور ک قاهی

فرارشت ای برناقۀ درسی دانشگاهی تعهدات جدیدی را برای

دانشگاهیا ب وجود قینورد ،دایلی صینی ارائ کردهاند .این تعهدات بر اساس
چارچو

قههوقی برناقۀ درسی فرارشت ای ،قد ای ای صلی نقو ش و با تأسی ا

قواضع وهد تح

ق حظات فل هی و پدااو یکی ،ق ائ ،و ق ئوهی های قؤثر بر

ق ئوهی های قؤثر بر طراحی دروس ورتبندی شدهاند .براهین پشتوانۀ این تعهدات
جدید ،با نظر ب قادقات ارائ شده ،برای خواننده قاب،فهم 1و درصینحا با نظر ب این
قادقات قاب ،ار یابی 2و بدو سوایری ن ب

ب تعلاات شخصی 3قؤهها قااه

اقاق شدهاند بنابراین ،همین قوا ین قیتوانند ب قثاب قعیار سنجش اصتبار ادهۀ ارائ شده
قح و

شوند .بدین ترتیب ساختار قباحث و پیوند قحکم و قنطایِ قیا اجزای ن در

این قااه خا ی
ن ب

قجا

کنندای4

ن را ب خوبی نشا قیدهد و قخاطب قیتواند

قیا ادصا ،استدا ها و نتایج را درك کند (شعبانی ورکی 1395 ،کار و ااقز،

.)335-358 1389
چارچوب مفهومی برنامۀ درسی فرارشتهای
تهکری ک بنا ب اهت بوسی()2009در جاقع و ب ویژه تمد غربی جاری اس

و قردم

با ن خو ارفت اند ،تهکر دودویی 5یا قطبی نگری قبتنی بر قنطق هر و یک اس  .نظیر
تاریک یا روشن ،چپ یا راس  ،فردی یا اجتمتاصی ،قدرست کتودك قحتور در قاابت،
قدرس سی تم قحور .روشی ک قنطق همکاری رشت ها اس  .اقا هنگاقیک ب واقعیت
تدریس قیرسد ،قدرسا قیدانند ک در ک س درس کار واقعی بین دو رویکرد کودك
قحوری و سی تم قحوری اتهاو قیافتد .این بدا قعنتا است

کت واقعیت

پدیتدههای

1 . comprehensible
2 . assessable
3 . interest-neutrality
4 . compulsion
5. binary
12
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فرنیند تدریس ،ق ائ ،و ق ئوهی های قؤثر بر یادایری دانشجویا  ،ق ائ ،و

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

اجتماصی صمدتاً حدفا  ،این انگاره قطبتی است  .ایتن اتزاره ضترورت بهرهایتری ا
روش قیان  1را قورد تأکید قرار قیدهد .ب دهی ،ویژایهای نظامهای اجتماصی در جها
قتتدر  ،بزرگقایاستی ،چنتتدوجهی بتتود  ،قتتتأثر ا سی تتتمهای بیرونتتی ،پیچیتتدای و
ان ا قداری ،اقرو ه دیگر قنطق رشت ها برای شناخ

پدیدهها کارسا نی

 .برای این

قنظور در قاهب همکاری رشت ها ا اون های چند رشت و قیا رشت ای استهاده شتد .در
قختل

واقعی های نقو شی اس  .تحلی ،ایت های صلتی ،واقعیت

چهار ای قترار قیدهتد (صنایت

پدیتدهها را درو

ا  2009،بوستی .)2009،تحلیت ،ایت های صلتی بت

پ استاختار ارایتتی تعلتق دارد و حاه هتتای قختلت

دان تتتن اصتم ا صلتتم -تجربتتی،

ته یری -تأویلی و فل هی – انتاادی را یکپارچ قیکند .در تحلی ،ای های صلی هر دو
بُعد یا سطح افای 2و صمودی 3تحلی ،قیشود .قنظور ا بُعتد یتا ستطح افاتی ،تکثتر در
اهتما  /جها بینیها اس  .در این بُعد شاهد تهاوت دیدااهها دربارۀ تورت ق تائل ،
راهح ،ن و ق ئو ح ،ن ه تیم .بُعد یتا ستطو صمتودی بت ستاختارها و ایت های
یرین تجرب های اجتماصی و فرهنگی اشاره دارد و ریش های صمیق هر یک ا دیدااهها
را قشاهده قیکند (صنای

ا  .)2009 ،ای های قتوردنظر در تحلیت ،ایت های صلتی )1

هیتانی یاقناسک )2 4سی تم 5یا صل ،اجتماصی  )3جها بینی  6یا اهتمتا و  )4استطوره/
استعارهها 7ه تند سطح او

ایۀ هیتانی یا قناسک ستطحیترین ایت بتوده و قعترف

دیدااه رسمی و پذیرفت شده ا واقعیت

است  .ستطح دوم ایتۀ سی تتم کت بتا صلت،

اجتماصی ا جمل اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و صواق ،تاریخی قرتبط اس  .سطح سوم
ایۀ جها بینی ک صمیقتر و قربوط ب ساختار و اهتما یا جها بینی حتاکم بتر جاقعت
1. the between
2. horizontal levels
3. vertical levels
4. litany
5. system
6. worldview
7. myth-metaphor
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این ق یر فرارشت ای در برناقۀ درستی کتانو تتوجهش برحتد فا ت ،همتا ایت های
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اس

و ب نوصی پشتتیبانیکننتده و قشتروصی

بختش بت ستاختار است  .در ایتن ایت

ساختارهای صمیقتر فرهنگی ،اجتماصی ،بانی و غیره قرار دارد ک بت طور غیرق تتایم
با یگر واقعی های اجتماصیاند .سطح چهارم ایۀ اسطوره (ایدهن ها ،اهگوها) /استتعاره
(تمثی،های ذهنی ا قوضوصات قختل ) اس  .این سطح داستا ها و روای های صمیق،
کهناهگوها1ه تند .ابعتاد ناخودناتاه و اغلتب اح استی را شتک ،قیدهنتد کت اغلتب
چارچو های قتعارف تعری

قوضوع و ق ائل قیرود .در این نوع تحلی ،هیچیتک ا
باا بت پتائین و

این چهار سطح اقتیا خا ی بر دیگری ندارد .درواقع ب واسطۀ حرک

پائین ب باا در بین این سطو چهاراان تحلی ،و سنتز ،اهتما ها ،شیوههای دان تتن و
جها بینیها یکپارچ شده و بنابراین بر غنا و پرقایگی تحلی ،قیافزاید .تحلی ،ایت های
صلی بیشتر شاق ،افراد ،دیدااههای ننا و جها بینی اس
هویتشا را قیسا د .پیوند بین شخص و قین یا ی

ک ن هتا را قعنتی قیدهتد و
بوقی ک در ن

ندای قیکند

را ب ارقغا قینورد .تحلی ،ای های صلی قوجب قیشود ک فرد ،ختود و قجموصت ای
ا افرادی ک با او ارتباط دارند و قحیط اطرافش را ب نحویک اسیر سی تم و بافت
قین ای ک در ن قرار دارد نباشد ،قجدداً با تعری

یتا

کند و ب طور نااهانت بترای ایجتاد

سی تم ،قحیط و قینۀ ندایاش ت ش کند .همچنین اجتا ه قیدهتد ار شهتایی کت
فرایندها را شک ،قیدهد در نظر ارفت شود و ب واسطۀ ن ار شها بتتوا تناقضتات را
شهافتر کرد و تصویر بزرگ واقعی
ک

یا درونی و بیرونی) را ب

را ترسیم کترد و ارتبتاط جهتا تجربتی (خترد و

ورت قتااب ،برقرار و تاوی

کرد .چنین بینشی افراد را

قادر قیسا د تا خود را ب صنوا شترک کننداا حاضتر درو بافت

در حتا ستاختار

سا ی و تبدی ،تجاربشا ب دانش ببینند و خودشا چگونگی بود در باف
تعیین کنند .در این نوع تحلی ،ا واقعی

یا قین را

قعلم قیتواند خودش را در قا های قختل

در سیمای یک قدیر قاتدر ،یک راهنما ،دوس  ،حکیم دانشتمند و غیتره قتصتور شتود
(بوسی .)2009 ،در برناقۀ درسی ا این قنظر ،جها بینی بر نظام و افتراد و ق تائلی کت
1. archetype
14
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انگیزشی یا غتاق

و قتناق

نمتا جلتوه قیکنتد .تحلیت ،ایت های صلتی بت فراستوی

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

هررو ه با ن دس ب اریبا اند سای افکنده اس  .جها بینی و اهتما های قنبعث ا ن
قتأثر ا اسطورهها و استعارههای حاکم بر جاقع اس  .ایتن نتوع تلاتی ا واقعی هتای
نقو شی همراستا با اندیش های باستکار و نیکوه تکو ا واقعی انتد کت قعتاتد بودنتد
واقعی

ه تی ای ای و درهمتنیده و پیچیده اس .

جدو ( )1انگارۀ برناقۀ درسی فرارشت ای بتر استاس ایت های صلتی نقتو ش را نشتا
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قیدهد .در این جدو روشهای یادایری را ب بافت

یتا قینتۀ برناقتۀ درستی پیونتد

قیدهد و فراایر در برناقۀ درسی فرارشت ای ب صنوا ه تۀ ا لی برناقۀ درسی ،صاقلی
ا لی را ب خود ن ب

قیدهد .در این حاه

یا قین بتا توجت بت

فراایر درو باف

شک ،یا قاهب اقتضائات ای های قختل  ،ب صنوا فراایتر پودقتا (قطاهتب تک تکت )،1
فراایر هدف قحور ،2فراایر تعاقلی 3و فراایر فکور 4ظاهر قیشتود .فراایتر پودقتا یتا
قطاهب تک تک در ایۀ هیتانی و در قواج با ق ائ ،صینتی قشتغو طیهتی ا فعاهی هتا
شود ک هوی
ب

را ا طریق ختدق

و یتادایری قطاهتب و قحتتوای ختاص یتک درس

ورت انتاادی ب ا د .در این ای شخص در حا حرکت

و جنتبوجوش است

و

ذهن ش در حا با شد ب حاایق و انباشت و قتراکم نمود دانش حا  ،ا قواجت بتا
ق ائ ،صینی و واقعی های تکرارپذیر و رو قره اس  .فراایر هدف قحور در ای نظتام
اجتماصی ،فعاهی ها را درو اهداف و وظای

ب

ورت انتاادی جه

دهد و فعاهی ها

را درو حو ههای قههوقی و نظامهای فکری (رشت ها) ب کار ببرد در این ای شخص
قجموص ای ا وظای

را در قاهب نظام اجتماصی (نقو شی) انجام قیدهد و بدینوسیل

ذهن ساخت قیشود و شک ،قیایترد .فراایتر تعتاقلی در ایتۀ جهتا بینی یتا اهتمتا
صمیقتر قیشود و ننچ را ک قیداند و یاد ارفت اس

را ب بافت

یتا قینت اش پیونتد

قیدهد و روابط خود را با همتایا و جها اطرافش طوری برقرار قیکنتد کت نیا هتای
1 . piecemeal learner
2 . goal-oriented learner
3 . interactive learner
4 . reflexive learner
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اساسیتر و بیشتری را برنورده سا د .در این ای شخص در کنار دیگرا  ،ذهن ختود را
با ذهن دیگرا قرتبط یا قتص ،قیسا د و دانش خود را با تاروپود باف
در ن فعاهی

قیکنتد ،درهتم قینقیتزد و بت کشت

دیدااهی انتاادی ن ب
یک با یگر ا قاهی

ب ق ائ ،دارد .فراایر فکور در ایۀ اسطوره /استعاره در قاقت
احتماهی خود و باف

یا قین اش نااهی قییابد .این نااهی ذهتن

ورت شهودی در ا ترهای ا قاهبهای یباییشناسی ،خت و و قعنتوی شتناور

قیسا د و اح اسات ظریهی را درو هوی
ای فراایر درو باف

16

روابتط نائت ،قیشتود و همتواره

فرد نهادین و ق تتحکم قیستا د .در ایتن

یا قین ب شک ،قدرتمندی ناش ایها قیکند.
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را ب

یا قین ای کت

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

جدول -1رویكرد فرارشتهای به برنامه درسی بر اساس الیههای علی آموزش(اقتباس از

اسطوره /استعاره

جهانبینی/

گفتمان/پارادایو

نظام اجتماعی

میشود ،طرح درس

گرفتار

ساختار -چارچوب

رشتهها ،نظامهای

فراگیر

فهرست مطالب

فكری ،خطوط

هدف

پرش بروی

محور،

پیوستار آینده

کاربرد

معرفت -اشكال و

بافتن دانش،

فراگیر

قالبهای برنامه

کشف روابط ،کل

تعاملی،

درسی

بزرگتر از جزء،

متعهد

همواره انتقادی
هستیشناسی-

هنرها ،داستانهای

فراگیر

داستانها ،رؤیاها،

که الهامبخش

فكور،

زخوها ،بیو و امیدها

هستند ،مراقبه،

غوطهور

شاعران انتقادی

برناقۀ درسی فرارشت ای قبتنی بر ای های صلی نقو ش قمکن اس

کیفیت
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لیتانی(مناسک)

درس گنجانده

بازی ،یوگا ،کار

تكهتكه)،

شخص(جسو) ؛
قبض (انباشته از
معلومات) و بسط
(باز) ذهن

تبدیل(انتقال)

خاصی که در یک

گسسته (تكهتكه)،

(مطالب

ساختن /تغییر دادن

محتوا ،اطالعات

خدمت ،یادگیری

فراگیر پودمان

چگونگی یا

حرکت

تسلط /کنترل

آموزش

تكرارپذیری

الیههای علی

برنامه درسی

عاملیت

شاخصها

بوسی)2009،

شخص با
مجموعهای از
وظایف ،ساخت
ذهن
شخص در کنار
دیگران ،اتصال
ذهن (مرتبط یا
متصل شدن ذهن
با ذهن دیگران)
نقش بازی کردن
ذهن و بدن ،ذهنی
و شهودی شدن

ننچت در ختارج ا

قا یادایری حادث قیشود را ب صنوا اثرات برناقۀ درسی در نظر بگیرد .شاخصها و
صاق

سطو قختل

ب

ورت کلی قوردنظر قرار دهتد .خوانتد و یتادارفتن درو

چنین باف ها و قین های ای بندی شده و تودرتو توج قا را ب فراینتدها و ستبکهای
یادایری ک قاهی

ای ای ب کارهای نقو شی دارد جلب نماید و اهمیت

ن را قتتذکر
17
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شود و همچنین پیشنهادهای قناسبی را برای قداخ ت یادایری در هر ای ارائت دهتد.
در رویکرد فرارشت ای ب برناقۀ درسی بر اساس ای های صلی نقتو ش تهکتر سی تتمی
ک ناظر بر طراحی ،اجرا و ار شیابی اس

ار ش کلیدی ندارد و فاتط در حتد تشتکی،

یربنای رشت ها ناش دارد .هر یک ا ای های نظتام اجتمتاصی ،جهتا بینی و استطوره/
استعاره در قواج با واقعی

18
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شک )1( ،نقده اس .

پدیدههای نقو شی و برناق ریزی درسی قتناسب بتا ن در

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی
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شک )1،انگاره برناق ریزی درسی فرارشت ای بر پای ای های صلی واقعی

پدیدههای نقو شی

با توج ب پیچیدای قعرف شناسی فرایندهای نقتو ش فرارشتت ای کت در ن همتۀ
قراح ،فرایندها ب طور هم قا حضور دارند و ا طریق انتاتا ناپیوستت و تکمیلتی ا

19
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سطح قعینی ا واقعی

ب سطو قختل

حادث قیشود ،اذر ا یک سطح ب دیگری،

پیوندی را ب وجود قینورد ک در ک ،باهم قرتبطاند .در این قد اط صات و دانش نت
درونی اس
قختل

و ن بیرونی ،بلک ب طور هم قا هم درونی اس

و هم بیرونیاند .سطو

سا قا و ادراك فردی در یک ارتباط چنتدقطبی قتادر بت برقتراری حلات های

با خوردی نظیر نظم /بینظمی ،1ک /،جزء ،2سی تم /اکوسی تم 3ه تند .در یتک چنتین
بمانند .ص وه بر این ،ن هتا بت طور هم قتا شتکلی ا استتدا قنطاتی و رابطت ای را
تشکی ،قیدهند .با صنای

ب قد برناقۀ درسی رویکرد فرارشت ای قبتنتی بتر ایت های

صلی نقو شی) ،(CLPدر اداق چاهشها و دشواریهای فتراروی کتارازارا دانشتگاه،
ق ئوهی ها و تعهدات ن ها در فضای فرارشت ای تبیین شده اس .
چالشها ،دشواریها و تعهدات برنامه درسی فرارشتهای
چاهشهای برناق درسی فرارشت ای ک قمکن اس

بر یادایری دانشجویا تأثیر اذارد

را فا در وهد ( ،)168 1389در چهتار اتروه دستت بندی قیکنتد  )1قوضتوصاتی کت
ق حظات نقو شی و فل هی تکثر رشت ای را دربردارند )2 .4قوضوصاتی ک بر تتدریس
و ستتنجش تأثیراذارنتتد )3 .5قوضتتوصاتی کتت بتتر دانشتتجویا تتتأثیر قیاذارنتتد)4 .6
قوضوصاتی ک ب طراحی برناق درسی قرتبطاند .7با صنای

ب چارچو

قههوقی برناق

درسی فرارشت ای ک در باا ذکر شد و با تأستی ا فتا در وهتد ( )1389چاهشهتا و
تعهدات برناق درسی فرارشتت ای در چهتار اتروه ق حظتات فل تهی و پتدااو یکی،
ق ائ ،و ق ئوهی های قؤثر بر فرنیند تدریس ،ق ائ ،و ق ئوهی های قؤثر بر یادایری

1. order/disorder
2. whole/part
3. system/ecosystem
4 . the educational and philosophical consideration
5 . those affecting teaching and assessment
6 . those affecting students
7 . those relating to curriculum design
20
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شیوهای ن ها ب طور هم قا قکم ،و قتضادند و قیتوانند در یکروند با اشتتی بتاقی

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

دانشجویا  ،ق ائ ،و ق ئوهی های قؤثر بر طراحی دروس دست بندی قیشود و ا ایتن
رهگذر تو ی هایی جه

اقدام قطابق چارچو

قههوقی قطر شده ارائ قیاردد.

موضوعاتی که مالحظات فلسفی و پداگوژیكی فرارشتهای را دربردارند
برخی ا پیشگاقا تکثر رشت ای و ب تبع ن فرارشت ای ،نظیر یلبر دوترساك،1991( 1
قراح ،قیدانند .قشخص بود صنا ر ا لی چارچو

قعرف شناختی ،اقری قهید و

حتی اجتنا ناپذیر اس  .بااینحا  ،با توج ب قواضع اونااو رشت ای در ک س
درس ،توافق بر سر ق ائ ،،قهاهیم ،قد ها و با قشترك ،روندی ویژه و طوانیقدت
اس  .در اغلب قوارد ،ایناون توافاات در طو ق یر دوره نقو شی ،یعنی پس ا
اذش

چندین سا  ،حا  ،قیشود .در ورتیک بخواهیم دستیابی ب توافقها را بر

سایر قراح ،قادم بدانیم ،در صم ،هراون همکاری تکثر رشت ای را غیرقمکن
ساخت ایم (ونک .)150 1388 ،فا در وهد ( )180 1389قعتاد اس  ،ا تردهترین و
ا نظر صلمی فل هیترین پرسش ک قیتواند قتناسب با تعهدات فرارشت ای ن اس

ک،

نیا تبدی ،اقداقات فرارشت ای ب رشت تخصصی جدیدی ب دهی ،ن ادی ناشی ا
برداشتن قر در رشت های تخصصی خاص قطلو

اس ؟ یا تا چ حدی تدریس

فرارشت ای قیتواند ب صنوا یک قرحل واسط در توسع سا قند رشت های جدید
تخصصی ب کار ارفت شود؟ وی در پاسخ ب این پرسشها بیا قیکند ک ارایش ب
فرارشت ای ب صنوا یک قوضوع نقو شی با توج ب اینک رشد یک قلمروی تخصصی
ویژه و جدید قیتواند صمدتاً برنیندی ا پژوهش رشت ای باشد جای بحث و بررسی
نداشت باشد .بلک قیتواند اذها فراایرا را بر این نکت قتمرکز نماید ک چگون
جواقع دانشگاهی ایجاد قیشوند ،رشد قیکنند و توسع قییابند .بنابراین طر چنین
پرسشهایی ب استادا کمک قیکند ک یاد بگیرند در قبا پژوهش ،توسع و نقو ش
دانشگاهی چگون

قوضعایری کنند .وستاك ( )501 1387قعتاد اس  ،اار
1 . Gilbert de Tarssac
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ب نا ،ا ونک ،)148 1388،ک ب برخی شرایط قعرف شناختی را قادم بر سایر
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دانشجویا نتوانند بین اشکا دانش و واحدهای درسی رابط ای برقرار کنند ،نمیتوانند
ب این واقعی

برسند ک قمکن اس

قدرسا قختل

در ک س درس فرارشت ای

درباره یک قوضوع واحد ب نتایج قتهاوتی برسند .اار قدرسا فرارشت ای تدریس
تضادها را در ک س درس فرارشت ای حذف کنند ،قمکن اس

دانشجویا نتوانند ب

تضادهایی پی ببرند ک در دنیای صلم با ن ها قواج قیشوند .در ورتیک دانشجویا
تضادها بیشتر نشنا قیشوند و درك ن ها ن ب

ب نااط قوت و ضع

انواع نظری ها و

روشها ب ن ها کمک قیکند ب قنشأ این اخت فنظرها پی ببرند .بنابراین قدرسا اار
درباره پدیدهها ،نظری ها ،روشها و دیدااههای فل هی قوردبحث ،صمیقتر توضیح
دهند تشویق ب تدریس تضادهای ناشی ا اشکا دانش خواهند شد .با نظر ب قوارد
قطر شده قواج با این تعارضها و چاهشها تعهداتی را فراروی قدرسا ک سهای
فرارشت ای قرار قیدهد ،ا جمل
 -1باید اطمینا حا  ،شود ک پژوهشگرا  ،استادا و دانشجویا ضرورت
فرارشت ای را ا درو رشت خود اح اس کنند .چنا چ ن ها با بینی
قد ها ،روشها و دانشهای قوجود در رشت شا را اقری قهید ندانند،
انگیزهای برای همکاری در پرو ه فرارشت ای نخواهند داش .
 -2در تدریس فرارشت ای استاد باید قباحث و قحتوای برناق درسی را با ص یق
شخصی دانشجویا قرتبط کند ،ب نحویک فعاهی
دانشجو دارای قزی

در ک س درس برای

ار شی باشد و در جریا یادایری فعاان شرک

کنند.

 -3استادا با با شناسی حدود رشت ها ،قهارتهای تکمیلی ک ا سایر رشت ها در
جریا تدریس رسوخ قیکند را با یر سؤا برد برخی صنا ر پارادایم
رشت ای قجدداً تعری

22
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قوضوصات جدید را در چارچو

ناش ای کلیتر قطاهع کنند با ایناون اخت فها و

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

رشت دیگر قد های رشت ای خود را با تعری

کنند یا در ورت صدمتغییر

قهاهیم ،دیگر ب شیوه سابق ا ن سخن نگویند (ونک.)307 1388 ،
 -4استادا در ک س ب دنبا حذف تضادهای رشت ای نباشند تا ا این طریق ب
دانشجویا در پی برد ب تضادهای دنیای واقعی صلم کمک کنند.

نظری ها ،ب شناخ

واقعی های صلمی و صینی قبادرت ور ند.

مسائل و مسئولیتهای مؤثر بر فرآیند تدریس
برای

ا ننجاییک یک روش تدریس نظیر کارااه شبی سا ی یا ایهای ناش قمکن اس
یکرشت صلمی اقری قتناسب و شای ت قلمداد اردد ،برای رشت صلمی دیگر ناشای

و ناقتناسب تلای شود .ب همین ورت یک شیوه ار یابی ک برای یک واحد درسی
قعتبر اس  ،قمکن اس

برای ار یابی درس دیگر غیر قعتبر باشد .در حاه

شیوههای تدریس و روشهای ار یابی بر اساس نیا های یادایری انتخا

ایدئا ،
قیشوند.

نیا های یادایری در نتایج قوردنظر یادایری و روشهای تحصیلی دانشجویا
تعری شدهاند (وینتر .)2003،1بنابراین هر درس یا واحد درسی با توج ب اینک نتایج
یادایری خاص خود را ب همراه دارد باید با استهاده ا ابزارهای خاص تدریس و
ار یابی شود (فا در وهد  .)169 1389،قوضوع درسی بر اساس قشک ت ندای
دانشجویا تعری

قیشوند قضافاً اینک این قشک ت باید هنگرااهی در واقعی

داشت

باشند (پتری .2)1992 ،برخی استدا کردهاند ک تدریس فرارشت ای ا برداشتی سا نده
ارایان ا شناخ

نغا شده اس  .قد های سا نده ارایان درباره یادایری همواره

ب صنوا قرجع قورداستهاده قرارارفت اند (نیوی 1994،3،پتری 1992،هوین ونو.)2009،

1 . Winter
2. Petri
3. Newell
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 -5استادا باید در تدریس فرارشت ای ب واسط پرسشگری درباره شیوه ترجما
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ب صنوا قثا کاواهوسکی )1979( 1قعتاد اس
باید درباره قحتویات و فرایند ساخ

ک تدریس فرارشت ای ،قب ،ا هر چیز،

یادایری و توهید شناخ

ر کوه ( )187 1388ناصا روششناختی را پیاقد ضع
و نتیج فادا استدا ارایی در صر

تأق ،و واکاوی کند.

قههومسا ی در برناق درسی

صم ،قیداند .اهتما قربوط ب برناق درسی

فرارشت ای در ب یاری ا قوارد در سطح اص م قاا د و نیات باقی قیقاند و قرحل
ب ندرت قورد واکاوی قرار قیایرد ،با این تهاسیر ب صل
ا فعاهی های قدرسا ب نراقی رو ب توسع اس
روش فرارشت ای ب اون ای کمرنگ

و بهرهبرداری کاق ،ا ا و یک

ورت قیپذیرد .فادا قربوط ب قنابع قرجع

در قینۀ تدریس فرارشت ای ن تنها بر برناق ریزی و کارب
قعیارهای قناسب جه

نبود اهگوی قههوقی ،ب یاری

تأثیر اذاشت بلک بر ارائ

تدارك شیوه نظامقند ار یابی در خصوص کیهی

تدریس نیز

قؤثر بوده اس  .قدافعا ابتکارات ار یابی در تدریس فرارشت ای ،با اوکننده قنابع
ار شیابی اجرا -قحور ه تند (شوهمن .)1987،برخی قعتادند ک دانش ار یابی باید ا
ازارشهای حاکی ا تجار
 .)1998تنی چند ا
فرارشت ای را فهرس

انهرادی اروههای صلمی اردنوری شود (ک ین و نیوی،،

احبنظرا کوشیدهاند قهارتهای ا م جه
کنند و بدین ترتیب ،ب

فعاهی های

ورت ضمنی ق كهای ار شیابی را

قشخص کردهاند ،ب صنوا قثا کاواهووسکی ( )1979اهداف کلیدی نقو شی فرارشت ای
را ب قثاب نقیزش دانش ،پرسشگری ن ادان و نونوری تو ی

کرده اس  .نیوی ،و

ارین ( )1982هم راستا با این اهداف ،قعتادند ک باید استدا استنباطی و قیاسی و
ب ویژه تهکر ترکیبی را ب قوارد پیش اضاف کرد .وه  2و هینس ( )2003رهنمو هایی
را برای قعتبر سا ی ار یابی ادبیات فرارشت ای پژوهش قحور ارائ قیکنند .در این
دستوراهعم 55 ،ق ك تح

صناوین ترغیب قنابع رشت ای ،قباحث انتاادی،

چشماندا های چند رشت ای و قیا رشت ای و فرارشت ای را قشخص کردهاند .ر کوه
1. Kavaloski
2. Wolfe & Haynes
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بعدی یعنی ارائ چارچو

قرجع برای جه دهی و راهنمایی پرو ههای نقو شی

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

( )1388شاخصها و شیوههای ار شیابی تدریس فرارشت ای را ا نظر سا قا دهی
قعلوقات و سا قا دهی کار (اجرا) قوردتوج قرار داده و بیشتر ب ار یابی کیهی
تدریس و نقو ش فرارشت ای پرداخت اس
قطر ساخت اس
اهمی

و برای این قنظور شاخصهای یر را

 -1قیزا همگرایی و ادغام قضاقین و قحتویات درسی  -2قیزا

برای شیوه یادایری ا طریق ح ،قشک ت  -3اهمی

حین ار یابی یادایریها .بویکزقانزی

ب ار یابی دانش ترکیبی در

( )2007چارچوبی را جه

طراحی ،اجرا،

ار یابی هدفمند درس تکثر رشت ای و همچنین فرارشت ای در ک س ارائ قیدهد .وی
قعتاد اس

ک ار یابی برناق درسی فرارشت ای باید دارای س ویژای «روا»«،ق تمر »1و

«نااهیبخش »2باشد .یعنی با یک ار یابی تشخیصی ا فهم دانشجو در طو یک دوره
یا واحد درسی همراه باشد و با خوردی ریح و سودقند ا دانشجو ب خود او و استاد
ارائ دهد تا بر این اساس دانشجو قادر باشد ب
با بینی و ا

و بهبود قرار دهد .ب یاری ا

ورت پیوست صملکرد خود را قورد
احبنظرا بر این اقر اتهاونظر دارند

ک تدریس فرارشت ای خواستار یک روش «ار یابی روندی یا تکوینی( »3در حین فرایند
یادایری) اس  .چنین رویکردی اقکا ن را فراهم قینورد ک خود را ا روش «
ار یابی نهایی یا تراکمی(»4در پایا فرایند یادایری) ب صنوا ویژای نقو ش رشت ای
قتمایز سا د (نگ 1996 ،5،افر ،1996،6قلکی و سلیمی .)148 1394 ،روش ار یابی
روندی صبارت ا توسع ا « ،ار یابی قعتبر» 7قبتنی بر خطقشی ق تمر و قتداوم
ار یابی (در طو قدت یادایری) اس
(بویکزقانزی  )2005 ،و در قاای

ک ب ابزارهای قتنوع و قتعددی توس ،قیجوید
با ن قو های چندازین ای توسط استاد و یا با
1. ongoing
2. informative
3 . Process or formative evaluation
4 . final or summative evaluation
5. Negel
6. Tchud & lafer
7 . authentic assessment
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ترکیبی در شک،دهی ب اهداف نقو شی  -4قیزا اهمی

قائ ،شد ب دانش
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دانشجو انجام قیشود .درحاهیک ار یابی تدریس تکرشت ای ب دنبا ار یابی

قشارک
نتیج اس

(قانزی و دورایزینگ .)555 1387 ،1ار یابی در چارچو

برناق درسی

فرارشت ای برخ ف ار یابی تدریس تکرشت ای ک قبتنی بر نتایج «اروه» اس

(قانزی

و دورایزینگ ،)555 1387 ،باید «فردی» شود ،یعنی یکروی خاص ار یابی قتناسب و
قطابق با هر فراایر پیشنهاد شود .این ار یابی باید ب سنجش فرایند پرسشگری ،ک ب
کارپوش

2

اس

(نگ 1996 ،،افر .)1996 ،کارپوش (تکاهی

جمع نوری توهیدات یادایرنده اس

ک پیشرف

صملی) قشتم ،بر

وی در فرایند یادایری را ترسیم و

تبیین قیکند .در تدریس تکرشت ای شیوه ار یابی قبتنی بر «ن قو های استاندارد»
اس  .درواقع ،تنوع روشهای تدریس و ار یابی قعمواً ب صنوا یک صاق ،قثب
نظر ارفت قیشود ،قاداقیک روشهای تدریس و ار یابی در خ

در

واحد یا دوره

تحصیلی با یکدیگر تعارض نداشت باشند و هیچاون سردرامی و ابهاقی در اثر
رویکردهای قتهاوت برو نکند (فا در وهد  .)169 1389،در ک سهای درس
فرارشت ای ک دروس یا واحدهای درسی ک بین دو یا چند قوضوع پ ،ارتباطی برقرار
قیکنند یا احتمااً ب

ورت قشترك تدریس قیشوند اقکا تعارض بین روشهای

تدریس و ار یابی بیشتر قیشود .با نظر ب قوارد قطر شده قواج با این تعارضات و
چاهشها تعهداتی را فراروی قدرسا ک سهای فرارشت ای قرار قیدهد ،ا جمل
 -1اصضای هیئ صلمی درك کاقلی ا ا تره و داقن روشهایی داشت باشند ک
هر قجموص تخصصی ب کار قیبندد .بنابراین نخ تین اام نااهی بخشی
درباره صادات تحصیلی و روشهای ار یابی دانشجویا در درو رشت های
اونااو صلمی اس .

1 . Mansilla & Duraising
2. Port folio
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قعلوقات و توسع تهکر انتاادی قبادرت ور د .شیوه دیگر ار یابی تدریس فرارشت ای،

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

 -2توسع روشهای تدریس ،سنجش و ار یابیای اس

ک بهترین روشهای

برنقده ا دو رشت صلمی را با یکدیگر تلهیق و ترکیب قیکند یا روشهای
جدیدی را برای فراهم نورد اقکا یادایری ،تدریس یا ار یابی قؤثر
رشت های دانشگاهی صرض قیدارد.

یک شرایط خاص یادایری نااه باشند و چنین انتظاراتی را ب
و نشکار دریاف

دارند ،در ن

ورت ریح

ورت هیچ نیا قشخصی ب یک ا سا ی

روشهای تدریس ،یادایری و ار یابی وجود نخواهد داش .
 -4طراحی و ابداع ابزارهای ار یابی نقو شی ب قنظور ن قود و تحلی ،کارایی
روشهای انتخابی پس ا ب قرحل اجرا درنقد ن ها.
 -5در برناق درسی فرارشت ای ،ار یابی یادایریها باید قتناسب با ا  ،همگرایی
و یکپارچ سا ی رشت ای و وحدت دانش سا قا دهی اردد ،بدین قنظور ک
سنجیده شود نیا اهداف نقو شی با توج ب دانش تلهیای و ترکیبی تحاق
یافت اند یا خیر؟ روی ار یابی باید قجدداً قورد ق حظ قرار ایرد تا بتوا
خصو یات خطقشی ت فرارشت ای را قدنظر قرارداد .با استناد ب ا ،
همکاری ،روی سنجش و ار یابی قیتواند بر قدردانی ا کار جمعی و
اروهی استوار باشد و تعهد و قشارک

فراایر را در کار جمعی قدنظر قرار

دهد.
 -6برای انجام ار یابی روندی ،ابتدا ا م اس
تعری
قرار اس

استاد اهداف را در فرایند ار یابی

و تعیین نماید ،همچنین ار یابی باید تغییراتی را قدنظر قرار دهد ک
انجام شود تا تدریس فرارشت ای را بهبود بخشد .این شیوه ار یابی

یک فرایند قداوم و ق تمر اس

و نباید رفاً در پایا تدریس انجام شود.
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 -3تا قانی ک دانشجویا ب وضو در خصوص انتظارات قوجود ا ن ها در
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مسائل و مسئولیتهای مؤثر بر یادگیری دانشجویان
برخی قعتادند ک شواهد تجربی و نظری پردا یهای ناچیزی در خصوص چگونگی
تأثیرات تدریس فرارشت ای بر ارتاای سطح یادایری وجود دارد (هوین ونو2009،
اتوکا ،ووای  ،فات .)1387،بااینحا  ،ت شهایی نیز در این خصوص ورت ارفت
اس

ا جمل بویکزقانزی

( )2007قعتاد اس

ک برای اینک بخواهیم ا کیهی

پاسخ دهیم ،برای نااهی ا تدریس فرارشت ای ،باید یادایری قیا رشت ای 2را ب نجیم.
وی یادایری فرارشت ای را «توانایی تلهیق دانش و اهگوهای تهکر 3ک ا دو یا چند رشت
سرچشم ارفت باشد ب قنظور دس یابی ب یک بینش جدید» قیداند و س قههوم
کلیدی را در خصوص یادایری تکثر رشت ای قهم قیداند و بیا قیکند یادایری
قیا رشت ای  -1هدفمند 4اس

 -2یر بنایی رشت ای 5دارد و  -3یکپارچ

دانشجویا در ک سهای درس فرارشت ای در قاای

6

اس .

باک سهای رشت ای بنا ب اهت

رپکو ( )298 2012با چاهشهای بیشتری قواج ه تند  -1تعدد دیدااههای قرتبط ب
قوضوع در هر رشت  -2صدم تناسب روش دست بندی کتا ها و قااات قوجود در
کتابخان ها برای قوضوصات تکثر رشت ای ب ویژه فرارشت ای  -3اقکا تأثیرپذیری
بیشا حد ا دیدااه یکرشت خاص و بررسی ق ئل تنها ا قنظر یکرشت ک قنجر ب
قحدود شد قدرت دید دانشجو قیاردد -4 .ص وه بر سوایری هر رشت ن ب

ب

ق ئل  ،سوایری شخصی دانشجو نیز قیتواند بر یادایری فرارشت ای اثر اذارد .دانشجو
درنهای

باید تصمیم بگیرد ک کدام اط صات رشت ای را باید در قطاهع قوردنظر قرار

دهد یا ا ن حذف کند .ب بیا دیگر ،بخشهایی ا ق ئل ک دانشجو تمای ،دارد بر ن

1. quality interdisciplinary teaching
2. interdisciplinary learning
3. modes of thinking
4. purposeful
5. grounded in the disciplines understanding
6. integrative
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نقو ش فرارشت ای قطمئن شویم ،باید ب نگرانیها درباره کیهی

تدریس قیا رشت

ای1

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

تمرکز کند تا حد یادی تعیین قیکند دانشجو درنهای

کدام رشت ها را بر خواهد

ازید.
ا جمل قوضوصاتی ک بر یادایری دانشجویا در ک سهای فرارشت ای تأثیر قیاذارد،
قدرسا و ناش ننا در هنگام تدریس اس  .دانشگاهها اصضای هیئ صلمی نقو شی
خود را بر اساس توانمندیهای صلمی و پژوهشی ننا استخدام قیکنند .استادا دخی،
اوقات شیوه تدریس خود را بر با توهید اهگوهایی بنا قیکنند ک خودشا شناخت اند و
شخصاً قورد ن قو و ار یابی قرار دادهاند .در این خصوص دو ایده در قورد تدریس
دانشگاهی وجود دارد ا یک و ،این ایده ک توانایی تدریس ذاتی اس
اساتید خو

و بد وجود دارند و ا سوی دیگر این ایده ک یک قحاق خو

و درواقع
نمیتواند

استادی قوفق و قدرسی کارنقد نباشد (ر کوه  .)293 1388 ،هیندهوهم 1و همکارا
( )2002ازارش کردهاند ک حدود  %40ا استادا

ا نقو ش تکثر رشت ای و

فرارشت ای برخوردارند اقا شواهد نشا قیدهد ک این نقو شها تأثیرات قحدودی
بر فرایند نقو ش دانشجویا دارند (ا توکا و همکارا  .)1387 ،شاید دهی ،ا لی این
اقر ن اس

ک برناق های قیا رشت ای و فرارشت ای هما قدر ک قمکن اس

دانشجویا جذا
پیچیده و پرق ئوهی

و انگیزاننده باشند ،ب هما اندا ه قمکن اس

برای

برای قدرسا دشوار،

ب نظر برسند (خورسندی طاسکو .)1388 ،در تدریس فرارشت ای

استادا ب صنوا یک قتخصص رشت ای ،تبدی ،ب نقاتورهایی قیشوند و این نقاتور
بود ص وه بر قحتوا ،چگونگی تدریس را نیز دربر قیایرد .استادا قتخصص در یک
یا چند حو ه کاری ،قجبور ب خروج ا حو ه تخصصی خود و درایر قجموص ای ا
اط صات نانشنا قیشوند .این قوقعی

باصث جابجایی اجزای قهارت کاری قیشود و

استاد ا اقتدار قحتوا قحور خود تهی و ب یک ت هی،کننده تبدی ،قیشود .در چنین
حاهتی استاد ب جای تکی بر دانش ب صنوا یک قتخصص ب قثاب یک روشنهکر ظاهر قی

1. Lindholm
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در اقر تدریس دانشگاهی ،حرف نقو شی خود را در قح ،کار فراقیایرند و اغلب
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رفاً اط صات را در دسترس دانشجو قرار نمیدهد بلک

شود .روشنهکری ک

ت هی،کننده اهتگوهای قیا قتنی و قیا فردی اس  ،ب اون ای ک دانشجویا بتوانند ا
سل ل روابط قیا

دانش قوجود رها شوند (کاانا  .)301 1387 ،در تدریس

فرارشت ای ناش استاد همانند ناش فراایر در قعرض ا

و تغییر قرارداد.

ب صبارتدیگر ،با توج ب قباحث قطر در رویکرد سا نده ارا در یادایری و قحتویات
هدای ار ،قربی ،تحركبخش ،اهگو ،همکار ،کارنقو و ناش ت هی ،بخش و هموار
کننده فرایند یادایری را ایها قیکند و فراایر ق ئو ارتاای کیهی

تحصی ،خویش

اس  .ب طوریک او هم قا برناق ریز ،ار یا  ،تصمیمایرنده ،همکار و قدیری
یادایریهای خویش اس

(هوین ونو .)2009،با توج ب صادت دانشجویا

روشهای تدریس و ار یابی رشت های تخصصی و قاهی

کننده
ب

ک سهای فرارشت ای ،یکی

ا چاهشهای اساسی ،تعارض انتظارات استادا ک سهای درس فرارشت ای اس .
توضیح ننک هنگام ارائ واحدهای درسی فرارشت ای قمکن اس
ک در چارچو

رشت های تخصصی

قلمروی همکاری رشت ای (تکثر رشت ای) ا شاخ های صلمی قتهاوتی

نظیر صلوم تجربی و صلوم ان انی ک در قاهب یک واحد درسی تشریکق اصی داشت
باشند ،این قوضوع قی تواند انتظارات یادایری قتهاوتی را ا ناحی استاد ا دانشجو
طلب نماید .با نظر ب قوارد قطر شده در خصوص یادایری دانشجویا در ک س
درس فرارشت ای تعهدات فرا روی استادا با صنای

ب ناشی ک ایها قیکنند صبارت

اندا
 -1ا م اس
دانشجویا

اصضای هیئ صلمی نقو شی

راحتاً انتظارات خود را ا

در قینۀ یادایری و ار یابی اظهار دارند .استادا

نمیتوانند

ایناون فرض کنند ک دانشجویا همواره ب شیوه قعمو در قینۀ یادایری
قوضوصات و تحصی ،در رشت تخصصی صادت خواهند کرد قگر اینک سطح
باایی ا تعاق ،بین روشهای تدریس و ار یابی ب هنگام طراحی واحدهای
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برخاست ا قشک ت ندای ،استاد در فرایند تدریس ناش و جایگاه و کارکرد راهنما،

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

دروس فرارشت ای برقرار باشد .اهبت قطلوبی
تردید اس

این رویکرد نیز قح ،تأق ،و

(نای  2000 ،ب نا ،ا فا در وهد .)172 1389،

 -2توسع نقو شی و ارتاای استادا دانشگاهی درایر تدریس فرارشت ای ا
در دورهها و برناق های جه

طریق شرک

اط عرسانی و نااهی بخشی

تعاق ،با افراد دیگری ک قتعلق ب نقیزهای ا پیشین های رشت ای قتهاوت
ه تند بهره قیبرند ب اون ای ک چنین تعاق،هایی ننا را در تحری
و بحث درباره اقداقات رشت ای در نش

قاابل  ،قاای

یادایری دانشجویا اس

ب

های ک درباره

یاری قیرساند.

 -3شناسایی رشت های باهاوه قرتبط با قوضوع قورد تدریس توسط دانشجو با
کمک قدرس
 -4قطاهع نثار قکتوبی ک دیدی کلی ا ق ئل ب دس

قیدهند.

 -5قطاهع قوشکافان در قورد قوضوع در هر یک ا رشت های شناخت شده برای
دستیابی ب حد کهای

ک باصث قیشود دانشجو بیدهی ،تح

تأثیر هیچیک

ا رشت ها قرار نگیرد
 -6تهکر در قورد قوضوع و توانایی توجی استهاده ا یک رویکرد فرارشت ای
مسائل و مسئولیتهای مؤثر بر طراحی دروس
برای بیا اهداف برناق درسی فرارشت ای قعمواً ب قاوه هایی ارجاع و استناد قیشود
ک ب طور سنتی جه

ایجاد تمایز بین انواع قختل

قعرف ها ب کار ارفت شدهاند یعنی

قعرف های صموقی ،1دانش قهارتی 2و قهارتهای ندای .1قعرف های صموقی
1. General Knowledge
2 . Knowledge of skills
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درباره روشها ،رویکردها یا نظامهای تدریس .ا این رهگذر قدرسا در
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دربرایرنده قجموص دانشها ،قعلوقات و دان ت های صلمی اس

ک شاق ،قواضع

قعرف شناختی ،قهاهیم ،انگارهها ،نظری ها ،قوانین ،ا و  ،بدیهیات ،قهروضات،
روشها ،روی ها ،فنو و غیره قیشود .دانش قهارتی دربرایرنده تغییر شک ،قعلوقاتی
اس

ک حاه

ساکن و غیر قین ای خود را ا دس

قیدهند تا خصو یاتی پویا و
ساکن ب پویا اقکا ظهور و

قبتنی بر قین قعرفتی ب خود بگیرند .این انتاا ا حاه

برو توانمندیهایی را فراهم قیسا د ک دربرایرنده توانایی کارب

سا قا دهی ،ترکیب و تلهیق ،تعمیم و صملیاتی کرد قعلوقات قیباشند .اذار ا
دان ت های ساکن ب دان ت های سا قا یافت قوجب تبدی ،قعلوقات ب توانمندیها
قیشود .سرانجام ،قهارتهای ندای بر رفتارهایی چو اظهارنظرها ،قوضعایریها،
اخ و و قجموص قواصد شغلی و حرف ای و غیره داه

دارند (پران  2001 ،2ب نا،

ا رپکو .)2005
چاهش ا لی فراروی استادا در طراحی برناق درسی فرارشت ای ب همخوا سا ی،
تطابق بخشی ،همب ت سا ی و ترکیب بخشی ب دانش قرتبط و برنقده ا چندین رشت
صلمی ک قوضوع قورد تدریس را تغذی قیکنند قربوط اس

(جما و جورد 1389 ،

 .)243این چاهش سؤا های را در پی دارد نظیر ننک قدرسا باید تا چ قیزانی ا صمق
و تهصی ،در قورد قوضوصات فرارشت ای نااهی داشت باشند و تا چ حدی تهاوتها و
تمایزها در روش های تدریس و ار یابی در هر رشت تحصیلی بر نیا ننا ب دان تن
تأثیراذار اس ؟ ب صبارتدیگر ،نیا شیوه یادایری اصضای هیئ صلمی نقو شی باید ب
هما نحو فرارشت ای باشد ک قرار اس
( )174 1389قعتاد اس

برای دانشجویا ارائ شود؟ فا در وهد

پرسشهای قزبور ب قیزا

ترکیبی ب تگی دارد ک در چارچو

یادی ب سطح همگرایی و

واحدهای درسی فرارشت ای انتخا

و در نظر

ارفت شده اس  .وی س اون طراحی واحدهای درسی فرارشت ای را قطر قیکند -1
انجانید قوضوصاتی غیر ا قوضوع تخصصی ا لی در یک درس یا برناق درسی-2 ،
1 . Life skills
2 . Regent
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 ،ب یج و

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

طراحی یک واحد درسی ک قشتم ،بر بیش ا یک قوضوع تخصصی و نشکارا
قشخص باشد -3 ،یک برناق تحصیلی کاق ً قن جم و ب همپیوست  .ادغام قحتویات
درسی یا بیا قحتویات رشت های دانشگاهی ک تشکی،دهنده بنیاد برناق درسی
فرارشت ای اس

نباید ب اقبا و تصادف وانهاده شود .در برناق درسی فرارشت ای

نیا قند ن اس

ک یک سرنخ هدایتگر یا یک قحور همب ت سا استخراج اردد تا

بخشیده شود (ر کوه  .)143 1388،با پذیریش این ازاره ک برناق درسی فرارشت ای
ا برداشتی سا نده ارایان ا شناخ
نیوی )1994،،و در

نغا شده (کاواهوسکی 1979،پتری1992 ،

ورت استناد ب پیش فرضهای نظری های سا نده ارا درباره

یادایری ،فراایر نباید در خصوص شیوه درك و فهم واقعی  ،در قعرض اجبار و اهزام
قرار ایرد بلک باید قادر باشد تا ق یر خاص خود را بر سا د .ا اینروس

ک

نظری پردا ا سا نده ارایی تو ی قیکنند قوضوع ان جام بخش باید قتناسب و
سا اار با فراایرا باشد دان ت های پیشین و سطح جاقع شناختی ننا را قدنظر قرار
دهد با واحد درسی انطباو و سا ااری داشت باشد و ب

ورت تدریس خارج ا واحد

دانشگاهی درنیاید .بنابراین ،استادا ابتدا باید ب تعدی ،جاهطلبیها و بلندپروا یهای
صلمی قبادرت ور ند تا اینک چارچو

قحتوایی خارج ا دسترس فراایرا و یا

نزدیکتر ب ص ق قندیهای استادا ارائ نگردد .قوضوع ان جام بخش تعیینکننده
چارچو

صموقی پرو ه قورد نقو ش اس

یادایری اوهوی

ک بر تعری

دارد و ب دنبا ن  ،شای ت اس

قشترك فرنیندهای تدریس و

روشهای کاری قاتضی در خصوص

فرنیند تدریس ،فرنیند یادایری ،فرنیند یاددهی و فرنیند قدیری
صنای

انتخا

ب قوارد قطر شده در خصوص طراحی برناق درسی ،قیتوا

اردد .با
تعهدات

فرارشت ای فرا روی استادا را در چند قحور ا لی ورتبندی کرد.
 -1طراحا برناق درسی باید این قوضوع را با اروه استادا ذیربط ح ،کنند ک
چگون استادانی ک ب تدریس برناق های فرارشت ای اشتغا دارند ،قرار اس
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ت قیهای رشت ای ا قعنا و قههوم برخوردار اردند و ب یادایریها تحرك و پویایی

دو فصلناقۀ نظری و صم ،در برناقۀ درسی ،شماره  ،12سا ششم ،پاییز و ق تا 1397

ا قحتوای صلمی نااه باشند ک خارج ا حیط تخصصی ننا قرار دارد (فا
در وهد .)174 1389،
 -2قدرسا ا م اس

با کمک ب دانشجویا برای دسترسی ب دانش پیشینی

خود و پیوند اط صات تا ه بادانش و ادراك قوجود ،ب بهبود یادایری یاری
رسانند (اتوکا و همکارا .)93 1387 ،

دانشجویا برای تلهیق و ار یابی نظرات قتخصصا رشت های قختل

ب

توسع قهارتهای تهکر نظیر ح ،ق ئل  ،داوری تأقلی و تهکر انتاادی
دانشجویا کمک کنند (نیوی 1994 ،،اتوکا و همکارا .)1387 ،
 -4قدرسا قیبای

ا طریق تدریس دروس فرارشت ای چشماندا های قتعدد

را در دانشجویا پرورش و توسع دهند (دیویس .)1995 ،ق ائ ،در
ای هایی ه تند ک باید جدا کاویده شوند ،اقا پاسخها باید جاقع باشند و
ق ئل ب قثاب یک سی تم و ن قجموص ای ا اجزا بپردا ند (دیویس1995،
باسکار .)3 2010 ،باسکار ( )3 2010قعتاد اس
چنداان تشکی،شده اس

ک جها ا ای هایی

ک نمایانگر تمایز بین ساختارهای تشکی،دهندۀ

رویدادها ا رویدادهای خلقشدۀ جدید ه تند .این اقر قبین یک طبا بندی
چندای اس  .بر پایۀ این نظر وی قعتاد اس

ک شناخ

در س صر ۀ

رویدادی ،1واقع 2و ن قایشگاهی یا تجربی 3انجام قیایرد .سطح رویدادی
شاق ،پدیدارها و رخدادها .سطح واقع دربرایرندۀ ساختارها و سا وکارها و
سطح تجربی شاق ،وقایع کش شده و تجرب شده اس  .ارتباط این سطو
1 . actual
2 . real
3 . empirical
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 -3قدرسا ا م اس

ا طریق تدریس دروس فرارشت ای و توانمند ساختن

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

قتهاوت رابط ای تعاقلی ،ترکیبی 1و نقیخت
یا کلی

2

اس  .این نوع تعاق ،یک نظام

ای قند 3را ایجاد قیکند نظاقی ک قتشک ،ا سطو قتهاوت و

درصینحا قتعاق ،اس  .در این نظام ای قند و قتمایز ،ایۀ یرین ب صنوا
سطح ا لی و یربنایی و ایۀ توهیدشده ب صنوا سطح صاهی قعرفی قیشود.

یعنی قطاهعۀ یک پدیدۀ پیچیده و درواقع چگون این پدیده در سطو
قتهاوت واقعی

نشکارشده اس .

 -5قدرسا در ک س درس فرارشت ای ا طریق قختار اذاشتن دانشجویا و
ارائ حق انتخا

ب ن ها ک ب افزایش انگیزههای درونی و ص ق ن ها قی

انجاقد ،ب بهبود خود کارنقدی( 4اصتااد ب تواناییهای خود) و پرورش
یادایری خودتنظیمی 5ن ها کمک کنند (اتوکا وهمکارا .)111 1387 ،
-6

قدرسا دانشگاهی باید ب دانشجویا کمک کنند ک یادایری را ب قثاب
فرایند قشاهده پیوندهای قیا ایدهها و توج ب قاهی

قتغیر ن ها درك کنند

(شوقر و دانی.)1994 ،6،
نتیجه
در این قااه با نظر ب قواضع قختل

در خصوص فرارشت ای ،چارچو

قههوقی و

قد برناق درسی فرارشت ای قبتنی بر ای های صلی نقو شی تبیین شد و چاهشهای و
تعهدات ناظر بر ن در چهار اروه ق حظات فل هی و پدااو یکی ،ق ائ ،و
1 . combining
2 . coalescing
3 . laminated totality
4 . self-efficacy
5 . Self-regulated
6 . Schommer & Dunnell
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همچنین ایۀ صاهی ریش در ایۀ یربنایی دارد بنابراین تدریس فرارشت ای

دو فصلناقۀ نظری و صم ،در برناقۀ درسی ،شماره  ،12سا ششم ،پاییز و ق تا 1397

ق ئوهی های قؤثر بر فرنیند تدریس ،ق ائ ،و ق ئوهی های قؤثر بر دانشجویا ،
ق ائ ،و ق ئوهی های قؤثر بر طراحی دروس ،دست بندی و ارائ شد.
ت قی فرارشت ای با قر های رشت های دانشگاهی در صر
تدریس ،نویددهنده شکلی ا طراوت و تا ای اس
قأقوری

دانشگاه ،فر

برناق درسی ،یادایری و

ک ب ت ب نوع نهاد نقو شی و

یا تهدید قلمداد قیاردد .ا طرفی رشت های دانشگاهی ک ا

اذشت در دانشگاهها استارار داشت اند ،درحاهیک قلمروهای جدید و غاهباً حرف ای
(فرارشت ای) نوصی دریاف

و تلای تردیدنقیز را تجرب قیکنند .در چنین شرایطی،

ت ش فرارشت ای قیتواند قر های رشت های قدیمی را ب ط و ا ترش دهد
(چاندراقوها  1و فاهو .)347 1389 ،
هما طور ک اذش

قطاهعات فرارشت ای ا صر

 ،قاا د و هدفها ب حو ه اصما و

اقداقات در حا اذار اس  .اقرو ه کاربردهای قطاهعات فرارشت ای در ح ،قشک ت
در قین های قختل

قشهود اس  ،بااینحا  ،صینی بخشی ب قطاهعات فرارشت ای در

قلمروی برناق درسی و رساند ن ا قرحل طر ب حیط صم ،و اقدام با قشک تی
روبرو اس  .انتاا و ت ری ا و فرارشت ای ب برناق درسی دانشگاهی اقری دشوار
اس

و ر کوه ( )293 1388این دشواریها را با نظر ب چند نکت اساسی قوردتوج

قرار قیدهد -1 .رشت ای شد شدید فضای دانشگاهی ،قااوق

در برابر تغییر در شیوه

توج ب سا قا دهی ساختاری را در بردارد -2.فا ل بین سطح برناق ریزی درسی و
برناق ریزی نقو شی (اقدام صملی در صر

تدریس) -3 .فادا چارچو

قعرف شناختی قرجع و فادا شک ،استداهی اویا و ضع
صر

قههوقی و

اهگوسا ی قبتنی بر ن در

تدریس دانشگاهی و  - 4ناصا های قوجود در دورههای نقو شی قدرسا

دانشگاهی ،چهار قانع فراروی توسع برناق درسی فرارشت ای اس  .ا سوی دیگر
تصریحشده اس

ک ابهاقات درباره برناق درسی فرارشت ای با ابهاقات قربوط ب

یادایری دانشجویا درهمتنیده اس  .این دست ا ابهاقات ب چگونگی طراحی و
1 . Chandramohan
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قهروض های استحکام و قوام دانشگاهی در قلمروهای تخصصی خود ،بهره بردهاند ،ا

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

تدریس دروس فرارشت ای برقیاردند .پاسخ این ابهاقات درارو کاوش ا ترده در
اهزاقات فل هی ،نظری و نقو شی استادا دروس فرارشت ای اس  .تأثیراذاری دروس
فرارشت ای بر یادایری دانشجویا ب صم ،استادا در انجام تعهدات فرارشت ای ذی،
ب تگی دارد .اه ) ایجاد و تاوی

)

پیوند بادانش و تجربیات پیشینی دانشجویا

کمک ب دانشجویا در پرورش برداش های ترکیبی در حو ههای قوضوصی خاص
توسع ظرفی های دانشجویا در تشخیص ،ار یابی و استهاده ا رویکردهای قتهاوت
(چنداان ) ج) ایجاد ص ق در دانشجویا و افزایش انگیزههای ن ها چ) ب کارایری
راهبردهای ساختاری(1نقو شی و تربیتی) قناسب یادایری فعا (اتوکا وهمکارا ،
.)118-121 1387
بنابراین ،همنوا با چاندراقوها
فرارشت ای در صر

و فاهو ( )348 1389قیتوا

اذصا

داش

ک

برناق درسی ،تدریس و یادایری در نقو ش صاهی قتضمن طیهی

ا تعدی،ها و تطبیقهای نهادی اس

ک در چارچو

قجموص های فعلی ب سادای قاب،

انطباو و سا واری نی تند ،با توج ب اینک اغلب نهادهای دانشگاهی قوجود ،همچنا
در قوضوصات و قلمروهای صلمی و تخصصی قحصور قاندهاند ،چاهش فراروی برناق
درسی فرارشت ای ،اغلب ،ب فائق نقد بر ناهمخوانی قوجود بین سطح ص ئق نهادهای
نقو شی و قنافع اجتماصی در دایر نمود دورههای فرارشت ای ا یک و و نقادای برای
قبادرت ب تغییرات در ساختارهای سا قانی ا سوی دیگر قربوط قیشود .این اقر
توسع و تاوی

یرساخ های نظری و صملی فرارشت ای را در صر

دانشگاهی

توأقا قیطلبد.

1 . structural strategies
37

Downloaded from cstp.khu.ac.ir at 6:16 IRDT on Monday April 29th 2019

پ) توسع دیدااههای ترکیبی درباره دانش و یادایری ت) قهارتهای تهکر ث)

دو فصلناقۀ نظری و صم ،در برناقۀ درسی ،شماره  ،12سا ششم ،پاییز و ق تا 1397

منابع
نهیس ،نر .جی (" ،)1389ق ائلی ک قیتوانند دقیااً تماقی قر های رشت ای را

-

درنوردند چرا قا نمیتوانیم بدو قیا رشت ارایی کاری انجام دهیم؟ در کتا یادایری
و تدریس قیا رشت ای در نقو ش صاهی نظری و صم ،،تأهی

بااسا

راقانیام چاندرا

قوها  ،ترجمۀ قحمدرضا دهشیری ،تهرا  ،پژوهشکدۀ قطاهعات فرهنگی و اجتماصی.
-

یادایری و تدریس قیا رشت ای در نقتو ش صتاهی نظریت و صمت ،،ا بااستا

کتا

راقانیام چاندرا قوهتا  ،ترجمت قحمدرضتا دهشتیری ،تهترا  ،پژوهشتکده قطاهعتات
فرهنگی و اجتماصی.
-

چاندرا قوها  ،بااسا

ارایی در قر بی
نظری و صم ،،تأهی

راقانیام فاهو  ،استهن ( )1389پیش ب سوی قیا رشت

و یکم ،در یتادایری و تتدریس قیا رشتت ای در نقتو ش صتاهی
بااسا

راقانیام چانتدرا قوهتا  ،ترجمت قحمدرضتا دهشتیری،

تهرا  ،پژوهشکده قطاهعات فرهنگی و اجتماصی
-

خورستتندی طاستتکوه ،صلتتی ( )1387اهتمتتا قیتتا رشتتت ای دانتتش ،تهتترا ،

پژوهشکده قطاهعات فرهنگی و اجتماصی.
-

ر کوه  ،نیکو ( )1388نقو ش دانشگاهی و قطاهعات قیتا رشتت ای ،ترجمت

قحمدرضا دهشیری ،تهرا  ،پژوهشکده قطاهعات فرهنگی و اجتماصی.
-

وستتاك ،ریتتک (« )1387ا ت

طراحی ا فعاهی

هم جانبت در برناقت های نقو شتتی ارائت

صلمی ب دانشجویا » ،ترجم نا ح قلی پتور ،ا قجموصت قاتاات

قبانی نظری و روششناسی قطاهعات قیا رشت ای ،تهرا پژوهشکده قطاهعات فرهنگی
و اجتماصی.
-

شعبانی ورکی ,بختیتار ( ,(1395قنطتق تورتبندی روشهتای پتژوهش در

فل ه تعلیم و تربی
تربی .
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جما  ،تعظیم جوردا  ،داو ( )1389نقتو ش قیا رشتت ای جهتانگردی ،در

تعهدات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

-

شعبانی ورکی ،بختیار بابادی ،اقین ( )1393تکثر رشت ای صلی فهتم رایتج ا

همکاری رشت ها ،فصلناق قطاهعات قیا رشت ای در صلتوم ان تانی ،دوره  ،7شتماره ،1
ص ص .25-1
-

کتا

فا در وهد  ،جو ( )1389ارتاای قدرسا برای برناق های قیا رشتت ای ،در
یادایری و تدریس قیا رشت ای در نقو ش صتاهی نظریت و صمت ،،ا بااستا

فرهنگی و اجتماصی.
-

کتتار  ،هتتاوی و اتتاقز ،دیویتتد ( )1389فل تته ب قثابت روش ،قتتترجم ستتید

قحمدکاظم صلوی و همکارا  ،تهرا  ،پژوهشکده قطاهعات فرهنگی و اجتماصی.
-

کاانا  ،ارا ( )1387قعنتای قهتارت در کت س قیا رشتت ای» ،ترجمت ستید

قح تتن صلتتوی پتتور ،ا قجموص ت قاتتاات قبتتانی نظتتری و روششناستتی قطاهعتتات
قیا رشت ای ،تهرا پژوهشکده قطاهعات فرهنگی و اجتماصی
هدای

ک ین ،جوهی تاق و ( )1389فرهنگ قیا رشت ای در نقو ش صاهی ،ترجمت
اه اصتمادی اده و نعم

اه قوسی پور ،تهرا  ،پژوهشکده قطاهعات فرهنگتی

و اجتماصی.
-

اتوکا ،هی ا وویگ  ،هویس فات ،کیمبرهی ( )1387نیا قیا رشتگی ب بهبود

یادایری قیانجاقد؟ ترجم سید قح ن صلوی پور ،در قجموص قاتاات چاهشهتا و
چشماندا های قطاهعات قیتا رشتت ای ،ترجمت و تتدوین ستید قح تن صلتوی پتور
وهمکارا  ،تهرا  ،پژوهشکده قطاهعات فرهنگی و اجتماصی.
-

قلکی ،ح ن سلیمی ،جما ( )1394برناقت درستی بینرشتت ای در نقتو ش

صاهی قبانی ،ا و  ،رویکردها و اهگوها ،تهرا  ،سم .
-

وارینگ ،شا ( )1389در با

فهم شیوههای یادایری صموقی و تخصصتی ا

سوی دانشجویا  ،در کتا یادایری و تدریس قیا رشت ای در نقو ش صاهی نظریت و
صمتت ،،ا بااستتا

راقانیتتام چانتتدرا قوهتتا  ،ترجم ت قحمدرضتتا دهشتتیری ،تهتترا ،

پژوهشکده قطاهعات فرهنگی و اجتماصی.
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