
 26| ضميمه ماه نامه آموزشی، اطالع رسانی  )ويژه نامه پنجم و نهم(

يك رنگي بي رنگي
ره

لد
 ِش

ري
كب

ن ا
دو

ري
ر ف

كت
د

ي
رس

 فا
ت

بيا
 اد

اي
ب ه

كتا
ف 

ألي
ه ت

رو
رگ

س
خواست ما از رشته، قلمرو ويژة يك دانش يا پيشه است، 
آن چنان كه در آموزش رس��می هم شاخه های علمی به 
نام هايی خوانده شده  و به قلمروهايی بخش شده اند؛ مانند 
رشتة فيزيك، رشتة فلسفه، رشتة فارسی، رشتة مكانيك، 

رشتة رياضی و... 
هر يك از اين رش��ته     ها برای خود دنيايی فريبا و فضايی 
دلگش��ا دارند و ب��دان خوش اند: »ُكلُّ ِح��ْزٍب بَِما لََديِْهْم 
َفِرُحوَن« )س��ورة روم، آية 32(: هر گروهی بدآنچه پيش 

آن هاست دلخوش شدند. 
جهان صنعت زده و علمی كنوني به س��وی تخصص ها و 
شاخه ش��اخه  ش��دن گرايش دارد. از اين رو، »در1920 
برای مقابله ب��ا تخصص گرايی، به بازنگری در برنامه های 
درسی و توس��عة »برنامه های درسی مطالعات عمومی« 
روی آوردن��د. كالي��ن )1996( در اثر مهم خود، »گذر از 
مرزها: دانش، رشتگی و ميان رشتگی«، معتقد است كه 

اصطالح »ميان رش��ته ای« اولين بار در دهه ی1920، از 
سوی اعضای شورای پژوهش علوم اجتماعی استفاده شده 
 اس��ت. در واقع در اين تاريخ است كه به تدريج از زوايای 
مختلف به بحث ميان رش��ته ای پرداخته می شود. ويژگی 
مشترك برداشت ها و تعاريف از رويكرد ميان رشته ای در 
اين دوره، همگرايی، تلفيق و يكپارچگی چش��م اندازهای 
مختلف رش��ته ای بود«. )خورسندی طاس��كوه، 1387: 

105 و106(
ام��ا جهاِن درون انس��ان به همگرايی، پيون��د، وحدت و 
يكپارچگی گرايش دارد، زيرا همة پويه های فكری انسان 
برآمده از يك آبش��خور است؛ آبشخور مغز، و مغز خود از 
جويبار دل، روان و دريچه های حواس، س��يراب و مايه ور 

می شود. 
طبيعت و جهان بيرونی هم  نمودی از پيوستگی ها و اتحاد 
اس��ت. رگ رِگ وجودی پيكرة ما و شما نيز همين گونه 

بايستگي نگرش فرا برنامه اي به مهارت نوشتن در برنامه هاي درسي
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اس��ت. همة پديده ها، اگرچه از س��ازه ها و اجزا س��اخته 
شده اند، اما نشانی از وحدت و كل هستند.

»وحدت دانش، به مثابه يك نظريه، به ش��ناخت و فهم 
يكپارچ��ة بش��ر و تاريخ طبيعی و تاريخ فرهنگ انس��ان 
باور دارد. از اين رو در صدد اس��ت معرفت های بش��ری را 
در ي��ك كل يكپارچه مطالعه و بررس��ی كن��د. در واقع، 
پرس��ش عمدة نظرية وحدت دانش اين است كه چگونه 
می ت��وان »فاصله های معرفتی« را به گونه ای به هم پيوند 
داد تا بتوان بر معرفت های بشری افزود، تا انسان را بهتر 
و بيشتر شناخت و بر دغدغه ها و مسائل طبيعی، انسانی، 
اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و... غلبه كرد. نظرية وحدت 
دانش به فرا رش��ته ای بودن دانش ه��ا و روش ها معتقد 
است و همواره در صدد اس��ت حوزه های گوناگون دانش 
از علوم طبيعی، مذهب و عرفان در بس��تری فراروشی و 
فرامعرفت��ی با هم گفت وگو و با يكديگر آميزش داش��ته 

باشند« )خورسندی طاسكوه، 1387: 142و143(. 
بدان س���ان كه گفتيم؛ اي��ن پي�كرة كل��ی از جويباران 
بس��ياری مايه می گيرد، اما هرگز تفاوت ها و ناسازی ها و 
ويژگی های هيچ كدام را در خود آشكار نمی سازد. رنگ ها 
را ب��ه يكرنگی و بی رنگی در م��ی آورد. يكرنگی، بی رنگی 
اس��ت و بی رنگی، يكدلی است. اقيانوس دنيای دورن ما، 
اگرچه از جويبارهای دهگان��ة حس های باطنی و برونی 
سيراب می شود، اما فراوردة مغز و حاصل ذهن و تراويدة 

خيال، حكايت از يكتايی و يكصدايی دارند. 
مقص��ود از وحدت علوم اين اس��ت كه همة ش��اخه های 
علمی برای فربه سازی ذهن می كوشند و نقطة هدفشان 
يكی است. رشته های تحصيلی و قلمروهای دانشی، همه 
در پی پروردن انسانی فرهيخته و آراسته به شايستگی ها 

هستند. 
را گردهماي��ی  ميان رش��ته ای  م��وَرن )1387(  »ادگار 

برنامه ها ی  
درسی

     ؟
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رش��ته ها بر س��ر يك مي��ز و در يك مجم��ع، به منظور 
تبادالت و تعامالت ميان رشته های دانش می داند. هدف 
از آموزش های ميان رش��ته ای ارتقای سطح نگرش كلی 
فراگيرن��دگان به دانش و بس��ط نگاه، رش��د مهارت های 
حرف��ه ای و تفكر انتق��ادی و انعطاف پذي��ری در تحليل 
تعصب��ات و از همه مهم تر تقويت نگرش های اجتماعی و 
عاطفی اس��ت« )خورسندی طاسكوه، 1387: 32 و 77-

.)79
اگر جز اين باش��د، جای چند و چون بس��يار خواهد بود. 
تخصصی ش��دن، ب��دون تعالی و كمال درون، انس��ان را 

يك چشم، تك ساحت و يك بعديبار می آورد. 
»دراك )1993( در مدل برنامة درس��ي با عنوان »مدل 
رويك��رد مهارت ه��اي بين رش��ته اي1« مهارت هاي��ي را 
پيش��نهاد مي ده��د ك��ه از طريق رش��ته هاي تحصيلي 
چندگانه، امكان توس��عه و رش��د پيدا خواهند كرد. اين 
مدل به دنبال تدريس و آموزش شيوه     هاي تفكر، توانايي 
پژوهش، و تحقيق و مهارت ه��اي رياضيات، به گونه هاي 
تلفيقي اس��ت. مدل ادغامي تلفيقي برنامة درسي كه در 
بيشتر دانشگاه هاي آمريكايي استفاده شده است، تمركز 
خود را بر اين گونه از مدل ها قرارداده است كه دربرگيرندة 
توس��عه و گسترش شايس��تگي هاي انساني هستند. اين 
دس��ته از شايس��تگي ها عموماً چندين بعد در هم تنيده 

دارند. وي اين شايس��تگي هاي انساني را به عنوان توانايي 
عمومي كه دربرگيرن��دة مهارت ها، نگرش ها و مفاهيم و 
دانش هاي گوناگون اس��ت، تعريف مي كند« )س��ليمي و 

ابراهيم قوام، 1391(.
جهان تخصص زده و بيزار از ش��عبه شعبه شدن ها  اندك 
اندك در حال بازگشت به خاستگاه خويش و گرايش به 
اصل هم گرايی اس��ت. نش��انة آن هم پيوند ميان علوم و 

پيدايی نگرش های ميان رشته ای است. 
در گس��ترة تاري��خ علم، می ت��وان دو نوع ن��گاه را از هم 

بازشناخت: 
 نگرش فراگير و عام به علم. 

 ويژه بيني و موضوعي انديشي. 
گويی علوم پس از فراق و گسس��تگی فرصتی يافته اند تا 
به خويشی، پيوند و روزگار وحدت بينديشند. مثاًل به اين 

نام     ها توجه كنيد: 
- روان شناس��ی زبان، روان شناسی تربيتی، روان شناسی 

پرورشی، روان شناسی كودك، روان شناسی بالينی و... 
- مهندسی نوشتن، مهندسی پزشكی، مهندسی فرهنگ، 

مهندسی زبان، مهندسی فضا، مهندسی فكر و... 
- زبان آموزش، زبان علم، زبان سياست، زبان رسانه، زبان 
گفتار، زبان نوشتار، زبان خواندار، زبان كودك، زبان قصه، 

زبان شعر و... 

- آشنایي با الفبا
- بازشناسي )تشخیص( نمادها

- نماد )نشانه( خواني
- نماد )نشانه( نویسي

- هم نشین سازي و پیوند نشانه ها )واژه نویسي(

- گسترش واژه )ترکیب سازي(
- با هم آوري واژه     ها )عبارت نویسي(

- بافتارسازي )جمله نویسي(
- رونویسي / بازنویسي   

- امال 

- بند نویسي )متن نویسي(
- نوشتن حافظه بنیاد 

- نوشتن ادراکي 
- نوشتن به زبان علم )تبدیل آموخته ها  (

- آفرینش 

الیه هاي نوشتن در نگرش رشته اي

سهدو یک
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اين نام ها و بی ش��مار از اين دست تركيب های نوپديد، از 
نوعی گرايش به وحدت و باهم آيی حوزه های گوناگون علوم 
خبر می دهند. از دل اين گرايش ها گفتمان ميان رشته ای 
و گفت وگوی ميان علوم پديدار ش��د. »مطالعة سير علوم 
و دانش بشری نشان می دهد، اين معرفت در آغاز وحدت 
داش��ته است و در عصر جديد تمدن غربی تجزيه شده و 
كثرت يافته است. با مشاهدة پيامدهای منفی اين شعبه 
شعبه شدن، تالش می ش��ود وحدت گذشته احيا شود« 

)برزگر، 1387(.
يكی از اين نمودهای مش��ترك كه در همة ش��اخه ها و 
دانش رش��ته ها جاری است، زبان است. زبان دو نمودگار 

اصلی دارد: گفتار و نوشتار. 
برنامة درسی زبان فارسی را از اين ديد می توان به دو پارة 

كلی بخش كرد: 
 رشته ای )زبان آموزی(

  فرا رشته ای )آموزش از راه زبان(
در بخش رشته ای برنامة درسی فارسی، چونان يك رشتة 
علم��ی و تخصصی، موضوع     ها و مفاهي��م مربوط به زبان 
فارس��ی در س��طوح واژگانی، آوايی، معنايی، ساختاری 
و نحوی، نوش��ته و س��ازمان دهی می ش��وند تا در تأليف 
محتوای آموزش��ی و كتاب درس��ی )زبان آموزی(، مورد 
توجه قرار گيرند. اين بخش در واقع برپاية نگاه رشته ای و 
تخصصی به دنبال آموزش زبان فارسی يا فارسی آموزی به 
فراگيرندگان است و از نخستين سطح آشنايی با نمادهای 
خط��ی و الفبايی تا س��طوح مهارتی زب��ان برنامه ريزی 
می شود. يعنی زبان در اينجا هم موضوع و هم هدف است. 
بنابراين، در نگرش رش��ته ای، خود زبان فارسی گرانيگاه 
رويك��رد، اهداف، اصول و روش های ياددهی- يادگيری و 
ارزش��يابی است. اين نگاه سبب می شود كه برنامه ريزان، 
مؤلفان و آموزندگان محتوای آموزشی گرايش ويژه ای به 

»این اشتباه بزرگي است که فكر کنیم درس انشا 
و نگارش باید در کنار ادبیات فارسي باشد و صرفًا 
دبیر ادبیات آن را تدریس کند. سال هاست در 
کشورهایي که به نوشتن اهمیت مي دهند، نگارش 
بین درسي مطرح است. همة معلمان و همة درس ها 
در این زمینه مسئولیت آموزش نوشتن دارند. 
یعني باید نگاهی جامع به نوشتن داشت.
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رشته و موضوع خود نشان دهند و تنها به ساكنان جزيرة 
خود بينديشند و از ديگر پهنه ها و رشته ها به دور بمانند؛ 

همين وضع را برنامه ها و رشته های ديگر هم دارند. 

در بخش فرا رشته اي يا ميان رشته ای، زبان فارسی بستر 
و گذرگاه يادگيری ديگر علوم اس��ت. نخس��تين رس��انة 
آموزش��ی برای انتق��ال آموزه ها در برنامه های درس��ی و 
رشته های تخصصی ديگر، زبان فارسی است. زبان فارسی 
در برنامه های درس��ی همچون خون و آبی اس��ت كه در 
همة رگ ها و آوندها روان اس��ت. اگر جريان چهارمهارِت 
اصلی اين رسانه )ش��نيدن، گفتن، خواندن و نوشتن، يا 
ش��نيدار، گفتار، خواندار و نوشتار(، نارسايی داشته باشد، 
كار آموزش و يادگيری و انتقال علم دچار اختالل و آسيب 
می ش��ود. در اين بخش، زبان پل پيوند به سرزمين هاي 
ديگر علوم است و نوشتن، مانند خواندن ، چونان جلوه ای 

از توانش زبانی، در همة علوم كارايي و روايي دارد. 

مهارت های زبانی ش��امل س��خن گفتن، گ��وش دادن، 
خواندن و نوش��تن هس��تند ك��ه در دو قلم��رو دريافتی 

)ادراكی( و توليدی جای می گيرند: 
 مهارت  های تولیدی/بروندادي/

صادراتي
سخن گفتن، نوشتن

مهارت  های دریافتی /ادراکی/ 
دروندادي/ وارداتي

گوش دادن، خواندن

در كنار مهارت های گفتاری يا ش��فاهی، نوشتن مهارتی 
كتبی اس��ت. نوشتن، مهارتی آموختنی و اكتسابی است 

در برابر مهارت هايی كه اكتس��ابی نيستند؛ مانند: گوش 
دادن يا شنيدن. مهارت های اكتسابی را بايد آموزش داد 
و مهارت های ش��فاهی را بايد پرورش داد تا به پروردگی 
و مهارت برسند. نوشتن دشوارترين مهارت زبانی است. 

بنابراين، س��خن گفتن و در پی آن نوش��تن، دو مورد از 
نمودها و بنيان های ميان رشته ای هستند كه البته حضور 
و كاراي��ي الزم در همة برنامه ها را دارند. همة حوزه های 
يادگي��ری بايد تعصب ه��ای لهجه ای و دلبس��تگی های 
رش��ته ای را كنار بگذارند تا بتوانند ذه��ن مخاطب را از 
تنگی و خش��كی به فراخی و باروري يكپارچه و منسجم 
برس��انند. همچنان كه در جايگاه رس��مي، زبان ملي را 
به كار مي گيريم و از كاربست گويش و لهجة بومي پرهيز 
مي كنيم، در آموزش رسمي نيز بايد يكسويه نگري هاي 
رش��ته اي و نگاه مختصربين را كنار بگذاريم و به رشد و 
تعالي و تربيت سالم فرزندان اين سرزمين براي ايران فردا 

بينديشيم.
نوشتن عنصر مشترکي است که در همة رشته هاي 
علمي و آموزشي حضور دارد. اما از ميان اليه     هاي زبان 
نوشتاری، اليه ها ي اول و دوم بيشتر به برنامة زبان آموزي 
پيوند دارند و الية سوم با همة حوزه ها پيوستگي مي يابد. 
يك��ی از راه هاي��ی كه ما را به هدفم��ان نزديك می كند، 
گذر از مرزهای علوم اس��ت. ما بايد جرئت داشته باشيم 
و از م��رز زب��ان بگذريم. زبان عنصر مش��ترك بين تمام 
حوزه ه��اي يادگيري اس��ت. در واقع، پهن��ای اين مرز، 
گس��ترة ذهن مخاطبان ماس��ت. ب��راي ورود به دنياي 
ذهن دانش آم��وزان، همة حوزه ها ناگزيرند به كمك اين 
گذرواژه، بدان س��رزمين راه يابند. يعني معلم هر درسي 



پيش از انديشيدن به موضوع ويژة رشتة خود بايد به زبان 
آموزش��ي و آموزش زبان آن علم بينديش��د. مثاًل » زبان 
آموزش��ي رياضي چيس��ت و چه ويژگي هايي دارد؟ « يا 
» آموزش زبان رياضي به چه س��بك و ساني بايد باشد؟« 
و... چيزهايي از اين گونه كه تاكنون در ايران پيش��ينه اي 

نداشته اند يا ما از آن ها بي خبر مانده ايم!
»اين اشتباه بزرگي است كه فكر كنيم درس انشا و نگارش 
بايد در كنار ادبيات فارس��ي باشد و صرفاً دبير ادبيات آن 
را تدريس كند. سال هاست در كشورهايي كه به نوشتن 
اهميت مي دهند، نگارش بين درس��ي مطرح است. همة 
معلمان و همة درس ها در اين زمينه مس��ئوليت آموزش 
نوش��تن دارند. يعني بايد نگاهی جامع به نوشتن داشت 

)نعمت زاده، 1392: 15و 17(. 
بنيان هاي نگرش فرا رشته اي يا ميان رشته ای عبارت اند از: 
 جست وجوي معنا براي رسيدن به توانايي معناسازي

  كشف پيوستگي هاي دروني دانش ها
 پرورش رويكرد گفتماني: فرصت سازي براي گفت وگوي 

ميان علوم وحوزه هاي يادگيري
 تالش براي رسيدن به يكپارچگي، هم صدايی و وحدت 

علوم 
هنگام آم��وزش و يادگيری بايد ب��ه مخاطبانمان مجال 
انديش��يدن و معناس��ازي بدهيم. اگر فقط معنايابی در 
مت��ن را آموزش دهيم، خطای بزرگی مرتكب ش��ده ايم. 
ب��راي نمونه، ما هرگز نمی خواهيم معلم يك بيت ش��عر 
را بخوان��د و معنايی را كه خود از آن درك كرده اس��ت، 
به دانش آموزان انتقال دهد و در ارزش��يابی نيز همان را 
بخواه��د. بلكه روش صحيح اين اس��ت كه معلّم، مجالی 
برای انديشيدن، گفت وگو و ارتباط با متن و توانمند سازی 

ذهن براي خلق و زايش فراهم آورد. 
به هر روي، دو مهارت بنياني زبان، »خواندن و نوش��تن« 
در همة برنامه هاي درس��ي نقش دارند و اثرگذارند. همة 
حوزه هاي تربي��ت و يادگيري به هنگام طراحي، تدوين، 
سازمان دهي محتوا و نوشتن فعاليت ها بايد براي چگونگي 
تقويت زبان آن علم در هر دو پهنة خوانداري و نوشتاري، 

پی نوشت ها
1. Interdisciplinary-Skills Approach 
Model
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روية روش��ن و قابل دفاعي داش��ته باشند.  البته درست 
است كه نوشتن در معنای عام، در همة برنامه های درسی 
و آموزشی بايد مورد توجه قرار گيرد، اما از ديد اهميت و 
تأثير آن در پرورش تفكر و بازنمايی هويت علمی و رشد 
عقلی فراگيرندگان، درس نگارش و انش��ا جايگاه ويژه ای 
دارد: »جايگاه انش��ا در برنامه هاي درس��ي بس��يار فاخر 
اس��ت. يعني تاج سر برنامه هاي درس��ي است، زيرا يكي 
از بارزترين موارد خالقيت و تفكر محس��وب می ش��ود«. 

)باقري، 1392: 7(.

 نوشتن دشوارترین مهارت زبانی است. 
بنابراین، سخن گفتن و در پی آن نوشتن، 

دو مورد از نمودها و بنیان های میان رشته ای 
هستند که البته حضور و کارایي الزم در همة 

برنامه ها را دارند.
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