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 برنامه درسی جاري سطح یک حوزة علمیه و دهی سازمانبررسی الگوي 

  هاي مطلوب آن با توجه به رویکرد تلفیقی مضمون محور  ویژگیارائۀ
  

  1سیدجواد قندیلی
 23/4/89: تاریخ پذیرش  21/4/88 :تاریخ دریافت

 
  چکیده 

 زة علمیـه و ارائــۀ  محتــواي درسـی ســطح یـک حــو  دهـی  ســازمانمطالعـه، بررســی وضـعیت   ایــن از هـدف  
در ایـن راسـتا، پـس از مطالعـۀ     .  است  بوده 2اساس رویکرد تلفیقی مضمون محور     هاي مطلوب آن بر     ویژگی

 محتـواي  دهـی  سـازمان هـاي مربـوط بـه      اولیه با تعدادي از استادان حوزوي، ویژگـی     مبانی نظري و مصاحبۀ   
هاي مربـوط بـه    اي که حاوي گویه   امهاساس این مجموعه مطالعات، پرسشن     بر. ی گردید درسی حوزه شناسای  

 نفـر  115عـداد   ت،پـس از آن . باشـند، طراحـی گردیـد     محتـوا در وضـع موجـود و مطلـوب مـی            دهی  سازمان
 شـشم سـطح یـک حـوزه، در مـورد ایـن       از اسـتادان و طـالب پایـۀ      ) د مطالعـه   مـور  حدود نیمـی از جامعـۀ     (

 محتـواي  دهـی  سـازمان هـاي   ارزترین مشخـصه  بـ  ،هاي این پژوهش    اساس یافته  بر. ها قضاوت نمودند    ویژگی
ي مستقل درسی، رعایت تقدم و تـأخر عنـاوین و محتـواي    ها آنتنظیم محتوا با عنو  : درسی جاري عبارتند از   

انبعـاث نظـم موجـود در محتـواي دروس     ریزي توسـط اسـاتید و طـالب،     دروس تعیین شده در مرکز برنامه    
از . باشـند  محـوري مـی   هـاي الگـوي دانـش    رد یاد شده ویژگـی  امو. هاي علمی مربوطه    از ساختار رشته  صرفاً  

مطالعــات و : ا باشــندهـ   محتــوا در شـرایط مطلــوب داراي ایـن ویژگــی  دهـی  ســازمانرود  طرفـی انتظــار مـی  
هـاي مختلـف    بـوط بـه واقعیـات زنـدگی تنظـیم شـوند؛ رشـته           حـول مـسایل و مـضامین مر        مباحثات طـالب  

 شـوند؛  و موضوعات واقعی، بـا یکـدیگر مـرتبط و هماهنـگ     مسایلدر جهت حل ...) ات، فقه، اصول و ادبی(
اي  گونـه  ات جامع و کلی، مقـدم بـر مـوارد جزیـی باشـند؛ و ارتبـاط محتـواي دروس، بـه        مضامین و موضوع 

هـاي حـال و آینـده مربـوط      شـان را بـا یـادگیري    هاي گذشته باشد که طالب قادر شوند تجربیات و یادگیري   
  . سازند
  .  محتوادهی سازمان علمیه، تلفیق مضمون محور، الگوي  سطح یک حوزة:هاي کلیدي واژه

                                         
   ghandili@um.ac.ir - شگاه فردوسی مشهدان استادیار د-1

2. Thematic Integration 

بررسی الگوي سازمان دهی برنامه درسی جاري سطح یک حوزه علمیه و ). 1389(قندیلی، سید جواد 
، شناسی مطالعات تربیتی و روان. جه به رویکرد تلفیقی مضمون محورارایه ویژگی هاي مطلوب آن با تو

11) 1( ،132-109. 

mailto:ghandili@um.ac.ir
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  مه مقد
ویـژه   لت تربیتـی نوجوانـان و جوانـان، بـه     بخشی از نظام رسمی آموزشی، رسـا   عنوان  بههاي علمیه     حوزه

اي   اولین مقطع آموزشی ایـن نظـام از اهمیـت ویـژه     عنوان  بهسطح یک   . دار هستند   تربیت دینی آنان را عهده    
برنامـه  . گیرنـد  در ایـن دوره شـکل مـی   ب هـاي تحـصیلی طـال    گیـري  مبانی فکري و جهـت . رخوردار استب

هـاي علـوم حـوزوي     تـرین مـضامین و مفـاهیم مربـوط بـه هریـک از رشـته          درسی سطح یک متضمن اصلی    
اي باشـد تـا ضـمن     گونـه   محتـوایی بـه  دهی سازمانکند که  ایجاب میاین گستره و عمق مضمونی     . باشند  می

 را هـا  آنهاي دینـی و اجتمـاعی، امکـان ادامـه تحـصیل          ایجاد آمادگی براي طالب جهت حضور در عرصه       
  .دهاي بعدي نیز فراهم نمای براي دوره
، کتـب درسـی و   تـرین سـند رسـمی برنامـه درسـی بـراي دروس سـطح یـک         عمـده  وضعیت کنونی  در
 و منـابع  هـا  نا عنـو ، اهـداف ایـن مقطـع    مختـصر، تنهـا بـه    در این مجموعۀ  .  آموزشی انضباطی است   نامۀ  آیین

 اخیـر و تعـدادي، بـیش از     طـی چنـد دهـۀ    ، برخی از متون درسی    .هاي تحصیلی پرداخته است    درسی و سال  
اي کـه ایـن منـابع درسـی      لمـی رغـم اسـتحکام ع   علی. اند شده  منبع اصلی برنامه درسی محسوب می ،نیم قرن 
؛ ایـن  )56 :1376 اي،  خامنـه ؛72: 1376 ،صـدر (انـد   شده با هدف آموزش، تـألیف نـ      ها  آنبسیاري از   دارند؛  

یش از صـد   کـه بعـضاً متعلـق بـه بـ     نظران بزرگواري اسـت   هاي علمی صاحب    مشتمل بر اندیشه   ،منابع درسی 
ویژه علم اصـول فقـه، در سـیر     ، بههاي علمی که هر یک از رشته  حالی؛ در )1376صدر،  (سال گذشته است    

ه کـه در ایـن منـابع دیـده      مباحـث، کـاربرد و قلمـرو جدیـد رسـید         ،طالحاتهـا، اصـ       تکوینی خود به نظریه   
 برنامـه  رسـد  نظـر مـی   بـه  بـا عنایـت بـه مـوارد یـاد شـده       .)1381؛ صادقی رشاد،    1380  ،الریجانی( شوند  نمی

، هـا  آنهـا، محتـوا و پیوسـتگی      از جمله سطح یک و متون درسی، از جهـت هـدف           ،درسی سطوح مختلف  
 ).242 :1376 ،ملکی(ت دچار مشکالت جدي اس

صـورت مـوردي و مقطعـی، از     جایی کتب به     جابه ، اصالحات در برنامه درسی حوزه     در راستاي اندیشۀ  
 صـدر، تعبیـر بـه     جملـه نظران حوزوي، از  تغییر از نظر بعضی از صاحب این شیوة.هاي رایج بوده است     شیوه

 جــاري،   ضــمن بررســی وضــعیتا اســت تــ تــالش بــر ایــن بــوده،در ایــن مطالعــه. وصــله زدن شــده اســت
 ،در ایـن راسـتا  .  نمایـد یا توجـه بـه ماهیـت ایـن مقطـع شناسـای        محتوا را بـ    دهی  سازمانهاي مطلوب     ویژگی

 محتـواي برنامـه درسـی جـاري چیــست؟ و     دهـی  سـازمان الگــوي «:  اسـت سـؤال اصـلی پـژوهش ایـن بـوده     
  .» محتوا در وضع مطلوب چه خواهد بوددهی سازمان
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  تلفیقمعنا و مفهوم 
 هـم  بـه مـوازات   صـورت مجـزا و    بهاندیشههاي علمی که در تاریخ    هاي مختلف مطالعاتی و رشته      حوزه

 هـاي علمـی   نظریـه .  واحد داشته اسـت اي هاي تک بعدي بوده که بشر به مجموعه  نگاهاند، ثمرة شکل گرفته 
 مختلـف، از یـک زاویـه    هاي علمی هایی هستند که هریک از متخصصین رشته   حل  ها و راه    در حقیقت تبیین  

هـاي واحـدي هـستند و زمـانی بهتـر       مـسایل زنـدگی، واقعیـت   . انـد  الت زندگی، اظهار داشـته    در مورد مشک  
هـاي مـرتبط و هماهنـگ بـا یکـدیگر       اي از تبیـین   در مجموعـه هـا   آن که ابعـاد مختلـف       شناخته خواهند شد  
  .نماید ختی را فراهم می رویکرد تلفیقی امکان چنین شنا.ل قرار گیرندمورد تجزیه و تحلی

تـري حاصـل    تـر و ماهیـت جـامع    یعاي که شـکل وسـ   گونه  به ،تلفیق یعنی ملحق شدن عناصر به یکدیگر      
نظـران   می آن، صـاحب اي عمـو عنـ  وراي م.زاء هم وجود داشـته باشـد   هماهنگی بین اج، در عین حال   و شده

زیـرا جهـان واقعـی را تـداعی     داننـد؛    می و مناسب براي مدرسها یک مفهوم قابل اعتماد ر ، آن تعلیم و تربیت  
 بـه سـؤاالت   یی پاسـخگو دصـد  نـدرت در  دانش یک فرآیند یکپارچه است و بـه      ساختار   ، همچنین .کند  می

ــه  ــت مدرس ــیمنفــک از واقعی ــی دارد    .باشــد  م ــستر کل ــه و ب ــادگیري در زمین ــر ی ــد ب ــن رویکــرد تأکی  ؛ ای
نیـز در    )4: 1997( 1بـین  .)1-2 :2000همکـاران، رافائـل و     ( جامعـه  و  مدرسـه  هاي واقعی مثل خانه،    موضوع

، تلفیـق  2هـا    تلفیـق تجربـه  :نمایـد   کلـی تلفیـق اشـاره مـی    ۀهـار زمینـ  توضیح ابعـاد تلفیـق برنامـه درسـی بـه چ         
 اظهـار  در مـورد تلفیـق دانـش   او  .5درسـی    برنامـه  یحـ ا یـک طر   عنـوان   بـه و تلفیـق     4، تلفیق دانـش   3اجتماعی

پرسـیم کـدام قـسمت ایـن مـشکل       ل و مـشکالت زنـدگی، از خـود نمـی    ی که ما در برخورد بـا مـسا   دارد  می
بـدون در  کـه    آنـیم  صـدد  ؛ بلکه در یا ریاضی استتاریخ یا جغرافیابه مربوط به ادبیات، کدام قست مربوط     

 صـورت  بـه  زمانی که دانـش .  چه دانشی براي حل این مشکل الزم است    ببینیم علمی خاص    ةنظر گرفتن ماد  
وي اشـاره  . آمـوزان ایجـاد کنـد    صدد است بیشترین احساس و معنـا را بـراي دانـش        در ،دشو  تلفیقی اجرا می  

ل زنـدگی  ی حـول مـسا   دانـش  نمـوده کـه تلفیـق    )1995( اپـل و بـین    و)1971( 6به نظرات بـالك و کلیبـارد    
ت  امکـان مـشارک  گیري ایـن نـوع دانـش     کـار   هبـ  زیـرا  ؛شـود  مدرسه مـی   گیري دموکراسی در   موجب شکل 

  . نماید را فراهم میآموزان  دانش

                                         
1. Beane 
2. Integration of  Experiences 
3. Social Integration 
4. Integration knowledge 
5. Integration as a curriculum Design 
6. Bellack and Kliebard 
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  تلفیق مضمون محور
 از جملـه (ی ت مطالعـا ةنظران این حـوز  درسی که اکثر صاحب یکی از انواع رویکردهاي تلفیق در برنامه        

ــسگو، ــین،؛ 3: 1996گل ــر؛ 11: 1997ب ــسونمیل ــک؛ 4: 1997 ، و دیوی ــسا  ودری ــورد  آن) 3: 2004 ،رب را م
 ی کـه مـسایل ( واقعـی  ۀدر ایـن نـوع تلفیـق، یـک مـسئل     . اشـد ب   تلفیق مضمون محور مـی     ،اند  بررسی قرار داده  

 کـه  هـاي زنـدگی   ی در ارتبـاط بـا واقعیـت   یهـا  ، یا موضوعات و پرسش    )اي ندارند   ماهیت موضوعی یا رشته   
اســتفاده از  ۀگیرنـد و زمینـ   رنامـه درســی قـرار مـی    بدهـی  سـازمان  محـور  ،دنباشــ  فراگیـران مـی  ۀمـورد عالقـ  

: 2004 ربـسا،  دریـک و ( نماینـد  ها فراهم می  یا موضوعمسایل این  ۀر مطالع ی را د  یهاي مختلف محتوا    حوزه
ا مـرتبط بـ  اي از مفـاهیم غیر  رایش به مجموعه نه گ،ضمون محور یک تالش هدایت شده است     طراحی م ). 3

 کـه اشـاره بـه    توضـیحاتی دارنـد   ) م یا مـضمون   ت(وم  ، در خصوص مفه   نظران این رویکرد   صاحب. یکدیگر
  . به غناي بحث خواهد افزود ها آنز برخی ا

ه درسـی یـا    کـه طراحـی برنامـ   ، پیام یا ایده اصلی استل موضوع در حقیقت اص  ) مت(یک مضمون    •
 یک مضمون قـادر اسـت اطالعـات پراکنـده را وحـدت بخـشیده و موجـب          .کند یک مطالعه را هدایت می    

  . دار از دانش گردداي معنا  براي ساختن ایدهیادگیرندهکمک به 
 یـا عبـارت یـا    ،»بقـاء  « مـثالً  ، که مفهوم مهمی را در بـر دارد    اي باشد   تواند کلمه   مییا  ن  یک مضمو  •
 مـثالً  ، یـا یـک سـؤال باشـد    ،»دنهاي مختلف زندگی کن نند در محیطتوا  مردم می « مثالً   ،کوتاه باشد  اي  ملهج
تحقیـق  یـا یـک    ،»هـاي مختلـف زنـدگی کنـد؟     کند تا بتواند در محـیط  چگونه رفتار انسان به او کمک می  «

  »کمک کنند که در یـک محـیط ناآشـنا زنـده بماننـد؟     خود توانند    می گونهمردم چ « مثالً   ،مسئله محور باشد  
خـاص، در نظـر   اي   مضمون ممکن است براي یـک کـالس، در زمینـه    ،همچنین). 4: 2004 رابرتس وکلو، (

لـف علمـی را بـا    هـاي مخت  حـوزه توانـد     که می  ، یا این  زبان خارجی براي آموزش   » گلف« مانند   ،گرفته شود 
کـه زبـان انگلیـسی یـا زبـان      » سـالمت «اي حـول مـضمون     رشـته  ، مثل یک واحـد بـین    یکدیگر مربوط سازد  

ـ  از جهتـ . زنـد  خارجی دیگر را با مطالعـات اجتمـاعی پیونـد مـی        مثـل  ، توانـد بـسیار روشـن     م  مـی ی دیگـر ت
 .د باش،»عدالت چیست؟« مثل ،که بسیار مبهم  یا این،»قانون«

•  سـالمتی  « مـثالً  ،ی باشـد ، حتی در سطح جهـان اي فردي یا اجتماعی  داراي محدوده تواند   م می یک ت
گیرنـد و عوامـل    در جامعـه چگونـه شـکل مـی    » سـالمتی و مریـضی   «که  ایندر مورد یک فرد یا» و مریضی 

ـ  ا چیست در ارتباط با آب و هوها آنایجاد و کنترل    مربـوط بـه یـک    توانـد  مـی » زنـدگی در آینـده  «م ؟ یـا ت 
   .)49: 1997بین،(عناي جهانی داشته باشد فرد باشد یا یک م



 113  ...دهی برنامه درسی بررسی الگوي سازمان                                                        1389 ، سال1دوره یازدهم، شماره   

 بـا یکـدیگر    درسـی  ی که در طراحی ایـن نـوع برنامـه     یها ها و ارزش    به دانش  )50: 1997(، بین   در ادامه 
  :  به شرح ذیل اشاره نموده است،شوند تلفیق می

  .باشد ز خود میهاي آگاهی ا دانش شخصی که مربوط به ارتباطات شخصی و راه •

بوط بـه دو نفـر تـا ارتباطـات     از ارتباطات مر . شود  هاي جهانی مربوط می      به جنبه   که دانش اجتماعی  •
 . ها  این دانشۀهاي ارزیابی نقادان ه و راجهانی

ح داده و تـشریح و   توضـی ،هـا را نامگـذاري نمـوده    ی دارد کـه پدیـده     ی اشـاره بـه محتـوا      دانش بیانی  •
 . نماید تفسیر می

ایـن نـوع دانـش در    . شـود  ، توضـیح و انتقـال مـی   هاي تحقیق، تحلیـل  ه مشتمل بر روش ک فنی دانش •
 . اند آموزان در مدرسه کسب کرده  که دانشندستهی یها حقیقت همان مهارت

هــاي  هـاي دمکراتیکــی کــه بـراي مقــام و منزلــت انـسان قابــل توجــه بـوده و در تمــام تجربــه     ارزش •
  .ندگیر میمورد تأکید قرار یادگیري 

  
  مبانی نظري برنامه درسی مضمون محور 

و طراحـی آموزشـی تلفیـق مـضمون      برنامـه درسـی    ةنظران حوز    صاحب ۀهاي مورد مطالع    یکی از زمینه  
هـا و تحقیقـاتی اسـت کـه بـه تجزیـه و تحلیـل ایـن رویکـرد           ، بررسی و اظهار نظر در خصوص نظریه    محور
 بـین  ۀ در مـورد رابطـ  )376: 1999 (1گیهـان   مـک ولیـک  تـوان بـه مطـالبی کـه کوا         له مـی  از جم . اند  پرداخته

 شناسـی  زیـست سیستم عصبی و یادگیري انسان و جایگاه آموزش مضمون محـور در برقـراري ارتبـاط بـین              
حقیقـات علـوم   ، تزعـم ایـن دو   بـه . اند اشاره کرد  ه بیان داشت  درسی و راهبردهاي آموزشی      برنامه  و 2یادگیري

ــادگیري انــسان پرداخ بــین سیــسۀعــصبی بــه چگــونگی رابطــ  ــایج تم عــصبی و ی ــراي تــه و نت آن مــدخلی ب
 ماننـد سـایر اعمـال    ،ادگیريشناسـی یـ     زیـست  ،به بیان دیگـر    .باشد   می تعلیم و تربیت  تصمیمات متخصصین   

 چگونـه و  ،کـه چـه وقـت     ایـن :کنـد   تـشریح مـی  د مورد چن در   هاي ما را    و آگاهی   داشته ، سیر طبیعی  حیاتی
شناسـی    زیـست ،در حقیقـت . کـار گیـریم   طـور مـؤثر بـه    مان را بهو قادریم که اطالعات   آوریم     یاد می  هچرا، ب 

  .دهد را در یادگیري مورد بررسی قرار می آن  بین سیستم عصبی و چگونگی عملکرد ۀ رابطیادگیري

                                         
1. Kovalik & MC. Geehan 
2. Biology of learning 
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    مدل آموزشی تلفیقی مضمون محور- 1رنمودا

  
 را اصـول اساسـی مغـز    هـا  آن کـه   مهـم ، شش مورد  زمینههاي رو به افزایش در این         پژوهش ۀاز مجموع 

   : انتخاب کرده که عبارتند ازاند  نامیده1بدنی
،  پـرت ؛1990، لـین   ماك؛1996، دوکسلی ؛1995، گلدمن(مدخل یادگیري و اجرا هستند      ها    ـ انگیزه 1
  .)1995، سیلوستر  ؛1997
  ).1995،  پرکینز؛1998،  دیاموند؛199، بگلی(ـ هوش تابعی از تجربه است 2
ي  براي حل مسایل زندگی و خلق محصوالت جدیـد از هـوش چنـد بعـد    ها  در تمام فرهنگ ها  ناـ انس 3

  . )1983، گاردنر(کنند  استفاده می
 هـارت،  ؛1996 ،کـالوین ( باشـد   از تحقیقـات معنـادار مغـز مـی    اي ، نمونـه ـ جـستجوي مغـز بـراي معنـا     4
1983(.  
  .)1995  ،  سیلوستر؛1995، کینز پر؛1983 هارت،(د باش هاي مفید ذهنی می  از نتایج برنامهـ یادگیري5
 در سـازي  ، تـصمیم هـا  آنکـار بـستن    ه و بدهی سازمان ،د به اطالعاتودر چگونگی ورفرد  ـ شخصیت   6
هماهنـگ سـاختن خـود در مـورد      شخـصیت فـرد در چگـونگی     ،همچنـین . شـود   مؤثر واقع مـی    ها  آنمورد  

  ).1984، 2؛ کایرزي و بیتز1976، جانگ( شود واقع می مؤثر مسئولیتش در قبال دیگران و جهان مادي
بـر طبـق   . باشـد   مـی 3 اجتماعی-لفیقی مضمون محور، نظریه شناختیاز جمله مبانی نظري برنامه درسی ت   

هـم خـوردن موازنـه و ایجـاد      هاي جدید و تجـاربی کـه موجـب بـه      ده، دانش درطی تعامالت با ای     این نظریه 

                                         
1. body brain 
2. Keirsey and Bates 
3. Sociocognitive 
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ایـن امـر یـک فرآینـد اجتمـاعی      . گردد ، حاصل می شوند   دانش فردي می   هومی مبتنی بر  تغییر در ساخت مف   
 مـسئولیت  ،کننـد  ا سـاختار دانـش خـود طراحـی مـی      که برنامه درسی خـود را در ارتبـاط بـ     فراگیرانی .است

 ، رنینـگ ب(مـی پذیرنـد    هـاي زنـدگی هـستند    هاي یادگیري اجتماعی که مثـالی از واقعیـت   خود را در محیط   
پـذیري     انعطـاف  ۀ نظریـ ،باشـد   بـا اهمیـت ایـن نـوع تلفیـق مـی         ی که مؤید جایگاه   یها  ظریهکی از ن  ی).  1999
، از منظرهـاي  هـاي متعـدد مفهـومی     دانـش بـه شـکل    ۀائی ار یمعناي توانا  پذیري به    انعطاف .باشد یم 1شناختی
دن یـا حـل   منظـور فهمیـ   ی بر همان تنوع مفهومی و شکلی به    مبتن ها  آنکارگیري   ی به یسپس توانا و   ،مختلف
ش کنند کـه چگونـه دانـ     صراحت مشاهده می   آموزان زمانی که به    دانش.  است  و ساختن دانش جدید    مسایل

نـش را در   آن دا،یابـد  ی انتقـال مـی  ی مختلـف محتـوا  هـاي  ، درون حـوزه در قالب یک تلفیق مضمونی معتبـر  
   .)3: 1991همکاران، و اسپیرو(گیرند  کار می هاي چندگانه هم به حوزه

  
    مورد نظرمسایلو  ها نا، عنوها  مضمون،ها یویژگ

 و   مضمون یـا موضـوع ذکـر کـرده       ،ههایی را براي یک مسئل      ویژگی  تخصصی ةنظران این حوز   صاحب
گلـسگو بـه   . باشـند   مـی  خصوصیات رویکرد تلفیقی مـسئله محـور، مـضمون یـا موضـوع محـور            نهایتاً همان 
  :ره کرده است؛ ازجمله اشاها آنمواردي از 

 .باشد  میي جهانی و محلیها اي از ارتباطات و زمینه گر درجه  بیان،، مضمون یا موضوعسئلهیک م •

تـر از    جالـب هـا  آن بـراي  ،دنشـو  آمـوزي مربـوط مـی      دانـش  ۀی که مـستقیماً بـه مجموعـ       مسایلمعموالً   •
 . هستند کلی مسایل

  .هاي هم ردیف یا نزدیک به یکدیگر باشد  موقعیتةعنوان باید منعکس کنند •

تـر اجـزاء یـک مـسئله، بایـد مـسئله را           احساسی و واقعی   ،هاي تاریخی   منظور رعایت توازن در جنبه     هب •
 .توأم با مناسبات اخالقی و ارزشی انتخاب نمود

 . هاي علمی باشد  ارتباطات منطقی رشتهةتواند نشان دهند نمودار مسئله میساختار یا  •

 -هــاي آموزشــی  شــیوه،هــاي یــادگیري یــت فعالاي از هگیــري مجموعــ   شــکلۀ، زمینــ بــزرگمــسایل •
 . کنند ها فراهم می ها را براي افراد و گروه ییها و توانا پژوهشی و سطوح مختلفی از مهارت

 بـراي شـناخت آن بایـد    اي کـه   هـاي ضـروري    دقت یک مسئله بستگی به میزان پیچیـدگی آن و قـدم            •
  ).57: 1997 گلسگو،( دارد  نه به حجم اطالعاتی که در درون آن وجود، ، داردبرداشته شود

                                         
1. Cognitive Flexibility 
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 ایـن مـوارد  بـه  ، مـوزان آ  دار براي دانـش وعات معنادر توضیح موض) 373: 1999(گیهان   کوالیک و مک 
 هـا  آنو بـه   منـد نمـوده   هآمـوزان را عالقـ   که دانـش  مضامین یا موضوعاتی باید انتخاب شوند  :اند  اشاره داشته 

هـاي طـوالنی سـاالنه بایـد قابلیـت تبـدیل بـه         مونمـض . نماینـد کمک کند تـا بـه دنیـاي اطـراف خـود نفـوذ        
 هـر یـک از ایـن مـضامین بـه لحـاظ       . باشـند اي را داشـته  ابلیت تبـدیل بـه هفتـه   هاي ماهانه و ماهانه ق     مضمون

 اي کـه  گونـه   بـه اي بـوده  هاي کلیدي  و مفـاهیم اساسـی   هاي فردي، داراي نقطه ها و مهارت مفهومی و دانش 
  .آموز روشن گردند اي دانشمطالب مبهم بر بسیاري از ها آنبا بررسی 

   
   برنامه درسی تلفیقی مضمون محور یادگیري درمحیط

 یـادگیري و  - فرآینـد یـاددهی  ةگیري اساسی دربـار  حقیقت یک موضع هر دیدگاه برنامه درسی که در  
در برخــی .  یــادگیري دارد تلقـی خاصــی نــسبت بـه محــیط  ،ابعـاد گونــاگون نظــري و عملـی آن مــی باشــد  

، از  شـده و در برخـی دیگـر   دهـی  سـازمان یر  پـذ   باز و انعطاف   صورت  به، محیط مطلوب یادگیري     ها دگاهدی
 گیهـان   از نظـر کوالیـک و مـک   .)177 :1381، میلـر (ش طراحی شده برخوردار است ساختاري بسته و از پی   

 يکـه موجبـات ارتقـا    اي طراحی شـوند  گونه  باید به،سهیا مدر  چه محیط خانه و      ، محیط یادگیري  ،)372: 1999(
   :ش تلفیقی مضمون محور ضروري هستند فراهم نمایندهشت عنصر کلیدي ذیل را که در حقیقت براي اجراي آموز

  .  به یادگیرنده کمک شود که فارغ از فشارهاي اجتماعی به یادگیري بپردازند:عدم تهدید •
  امکـان  ،منـد نمـوده   ه را عالقـ  عناوین و مضامینی باید انتخـاب شـوند کـه یادگیرنـده           :محتواي معنادار  •

  . ارتباط جدي و معنا دار با محیط زندگی را برایشان فراهم نمایند
دهـد؛ بنـابراین بایـد بـه      طـور یکـسان رخ نمـی     بـه  فراگیـران  یـادگیري بـراي همـه        :هاي مختلف   گزینه •

  . هاي متفاوت توجه مواردي مثل استعدادها و گرایش
اي کـه   گونـه  شـده بـه    کافی بـراي یادگیرنـدگان در نظـر گرفتـه     باید زمان   :در نظر گرفتن عنصر زمان     •

کـار گرفتـه و    شان را بـه یـ ها  اطالعـات و مهـارت    فراهم گردد و همچنین،    ها  آنامکان اکتشاف حقیقی براي     
  . به فهم برسند

 تــا  شــدهبینـی  هــاي دنیــاي واقعـی پــیش  ی بــا منـابع متنــوع و داراي ویژگـی  ی بایـد فــضا :فـضاي وســیع  •
  . ع زندگی را داشته باشندیامکان بازسازي وقا یادگیرندگان

هـا   همـراه یکـدیگر بـه هـدف       بـه یادگیرنـدگان ی در نظـر گرفتـه شـوند تـا           یها  باید فرصت  :مشارکت •
 دروسـی را  ایتی متنـوع زنـدگی طراحـی شـده باشـد     اي که مبتنی بر خطـوط هـد     مدرسه. دسترسی پیدا کنند  
   .نماید آمیز فراهم می براي تعامالت موفق
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 ایـن امـر موجـب    .هاي الزم برسـد  ها به پاسخ  باید یاگیرنده با اجراي مفاهیم و مهارت      :خورد سریع باز •
  . تقویت انگیزه و تسلط بیشتر خواهد شد

مهـارت یـا یـک مفهـوم را      ة به این معنـا کـه یادگیرنـد   .، هدف اصلی یادگیري است این سطح  :تسلط •
  .کار گیرد هاي واقعی زندگی به  در موقعیتباشدفهمیده و قادر 

 ۀبتنی بر تلفیـق مـضمون محـور و نظریـ     نیز در توصیف محیط یادگیري م     ) 372: 1997(و دیویسون   میلر  
  :ندا گري از این قبیل اشاره نمودههاي دی سازندگی، عالوه بر موارد یاد شده به ویژگی

 . مورد بررسی قرار گیردها آن» فهم«آموزان باید میزان  در ارزشیابی از یادگیري دانش •

وادار بـه پـژوهش و    ،پاسـخ از خـود و دیگـران    -االت بـاز ؤز طریق  طراحـی سـ    ا  باید یادگیرندگان •
 .شوندارزشیابی 

 .ها باشند شرح و بسط دانش و مهارتصدد   باید درها آن •

  .ها را بازسازي نموده و مفاهیم کلی راشکل دهند تا ارتباط وقت کافی داشته ،همچنین •
 

 ضمون محور  مزایاي برنامه درسی تلفیقی م
مـضمون محـور،    تلفیـق برنامـه درسـی     کـه نظـران برنامـه درسـی معتقدنـد     بسیاري از محققان و صـاحب   

 ماننـد هـر رویکـرد آموزشـی داراي     ،عـین حـال     در  و معنـا و قابـل اعتمـاد اسـت        ، پر رویکردي بـسیار مـؤثر    
 رابـرتس  ،ایـن رویکـرد  در مورد مزایـاي  همچنین،  .)9: 2004،  کلو و سرابرت(باشد    ی نیز می  های  محدودیت

تحقیـق و فکـر   « مطالعـاتی را بـا عنـوان    هـاي ایـن حـوزة    اي از پـژوهش   ، نتـایج مجموعـه    )10: 2004 (و کلو 
   :اند بندي نموده  ذیل طبقهصورت به» گوید؟ عالمانه به ما چه می

  . نماید شان فراهم می  آگاهی خود را نسبت به میزان فهم فرصت توسعۀفراگیرانبراي  •
  .)1996، 1شاناهان و شنایدر(نماید  ا طبیعی مییادگیري ر •

  .)1992 ،2کوك و مارتینلو(شوند به یک متن توانند تبدیل  مضامین و عناوین می •

 .)1994  ، برنز (باشد   می4هاي همکارانه  و تعامل3اي براي عمل فکورانه پشتوانه •

تــر  آسـان ا یـادگیري ر  و شــان را بـه گذشـته مـرتبط سـازند     کنـد تـا آینـده     کمـک مـی   فراگیـران بـه  •
  .)1993، 5آندور (تري دارند  زیرا دروس کاربردهاي وسیع؛سازد می

                                         
1. Shanahan & Schneider 
2. Cook & Martinello 
3. Reflective practice 
4. Collegia 
5. Andur 
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 کـه در  ییهـا  آنانـد، نـسبت بـه     اي یا تلفیقـی شـرکت داشـته    رشته هاي بین  که در آموزش فراگیرانی •
 وارز( دانـ  هـا کـسب کـرده    در ارزشیابی امتیازات بهتري   ،اند   مجزا آموزش دیده   ةشیو هاي معمولی و به     برنامه
  .)2000، 1و بین
 در ؛پردازنـد   زنـدگی مـی  مـسایل  به حل ،هاي یادگیري مدرسه  ها و تجربه    در قالب فعالیت   فراگیران •

 ). 1993، 3 اندرهیل و تامسون؛1994 ،2جونسن(شود   تقویت میها آن یادگیري در نتیجه انگیزة

 ارائـه  هـا  آنتفـسیرهاي عمیقـی از   ار داشـته و  هاي بزرگی سـروک  کند تا با ایده  را وادار می  فراگیران •
   .دهند
 افـزایش  فراگیـران بنـدي را در   گـري و مهـارت طبقـه     پرسـش  و روحیـۀ  موجب طوفان مغـزي شـده      •
   .)1993، 4چاستون و پیترسون( دهد می

 فراگیـران  هاي علمی متعـددي را بـه    علمی یا رشتهیادي از اطالعات مربوط به یک رشتۀ    ز ۀمجموع •
 .)1994، 5و فردنلسون  (نماید ارائه می

، 6فـوگرتی   (نمایـد  را مـسئول یـادگیریی خـود مـی    فراگیران  و رساند ها می   به تمام سطوح از مهارت     •
1991(.  

هـاي   ها و ارتباطـات عمیـق در درون رشـته     هـا را بـه سـاختار         ایـده  ،واحدهاي تلفیقی مضمون محور    •
  ).1996  و اشنایدر،، رابینسونشاناهان(سازد   مربوط می،ن واقعیعلمی یا جها

ي مربـوط بـا یکـدیگر و اندیـشیدن در     هـا  نا، کشف عنـو العمل  عکس،ی را براي انتخابهای  فرصت •
 ). 1994 ،7ریچموند و استرایلی(کند  مورد تفکر خود ایجاد می

  .)2001، 8فرنکس( فراگیرانهاي خود و سایر کمک به شناخت توانایی •
  ).1995، 9گریشام(کمک به ایجاد و گسترش حس همبستگی  •
  

   :که عبارتند ازاند  به موارد دیگري نیز اشاره داشته) 372: 1999 (گیهان کوالیک و مک

                                         
1. Vars & Beane 
2. Johnsen 
3. Underhil & Thompson 
4. Chaston & Peterson 
5. Nelson & Frederick 
6. Fogatry 
7. Richmond and S triley 
8. Franks 
9. Grisham 
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  فراگیرانمند در  تربیت تفکر نظام •

 .اي فعال  شنونده، با صداقت،ساختن شخصیتی معتبر •

  .جاي حاکمیت مواد درسی  بهفراگیرانرهبري  •

هـاي مربـوط    شـناختی و پـژوهش   تهاي آموزشی که مبتنی بر ساختار زیس     کارگیري روش  هامکان ب  •
  .نماید به مغز انسان را فراهم می

 . یک عامل اکتسابی و رشد یابندهعنوان بهدر نظر داشتن هوش  •

  
  حوزوي برنامه درسیتلفیق در 

 دیـن بـا رویکـردي حـصرگرایانه و      مطالعات دینی این اسـت کـه آیـا    ۀاالت اساسی در زمین   ؤیکی از س  
 دانـشی  هـاي  هـاي متنـوع در حـوزه    اسـتفاده از روش  جانبـه و بـا   نگاهی همهبا ا  ی ،دي باید مطالعه شود   بع تک

  دینـی داراي ابعـاد متعـددي هـستند    مسایل، مستلزم بررسی این امر است که آیا       مختلف؟ پاسخ به این سؤال    
  ؟ یا نههاي مختلف علمی قابل بحث است وزه دینی در حۀ؟ و آیا یک مسئلیا خیر

 از منظـر علـوم   کـم  دسـت ( دینـی از ابعـاد مختلـف علمـی       مـسایل وم اسـالمی    نظران عل   به اعتقاد صاحب  
  .باشند قابل مطالعه می) ...صاد و،  اقتشناسی شناسی، جامعه بی مثل روانیم حتی علوم تجریالهی، اگر نگو

مختلف تشکیل دهنـده و یـا بـه دلیـل داشـتن آثـار         دینی از عوامل مسایلي  این امر یا به دلیل برخوردار     
هـاي   در صـحنه   و حـضور دیـن  هـا  آن دینی و توجه به پیچیدگی      ة تأمل در پدید   . است مسایلن این   گوناگو

اي ماننـد وحـی و نبـوت بـا      لهمـسئ ). 33 :1380 ،قراملکـی  (مدعا است این    ةمختلف حیات انسان اثبات کنند    
بـر اسـاس   گیـرد و   ی مـورد بحـث قـرار مـی    یـ روا  تفـسیري،  ،، عرفانیهاي گوناگون کالمی، فلسفی   ویکردر

هـاي    دینـی در گـستره  ۀ تجربـ ۀلئامـروزه مـس  . شـود  مبانی هر یـک از ایـن علـوم، تـصویري از آن ارائـه مـی               
 مـورد بحـث قـرار     الهیـات نـوین و تـاریخ ادیـان       ، فلـسفه دیـن    ،شناسـی دیـن    پژوهی مانند روان   مختلف دین 

آیـد   ر بـه میـان مـی   گـ هـاي دی  اي، تفسیري مختلف و یـا متخـالف نـسبت بـه گـستره          و درهر گستره   گیرد  می
  .)319 :1380قراملکی، (

 کبـراي ایـن اسـتدالل در     .باشـد   اول یـا صـغراي یـک اسـتدالل مـی           ۀتوضیحات فوق در حقیقت مقدمـ     
ونـه  گ تـوان طبـق جـدول زیـر ایـن       مـی ، بـدین ترتیـب  .مباحث مربوط به تلفیق، مورد بحث قرار گرفته است       

  :استدالل نمود
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  )337 :1380قراملکی، ( کرد تلفیقی در دین پژوهییاده از رواستدالل بر ضرورت استف  -1جدول 
  صغري
  کبري
 نتیجه

  بعدي هستند  چند،پژوهی  دینمسایل
  . نیازمند مطالعه با رویکرد تلفیقی هستند، چندبعديمسایل
 .پژوهی، نیازمند مطالعه با رویکرد تلفیقی هستند  دینمسایل

  
  :هاي حوزوي اشاره شود ي تلفیق در آموزشها  مناسب است به نمونه،در این قسمت از بحث

 آمـوزش همزمـان قـرآن    ،هاي رویکرد تلفیقی در برنامه درسی مقطع تحصیلی سطح یـک      از جمله مثال  
 آیات قرآنی یـا مـضامینی از ادعیـه    ،در این شیوه. باشند  می ،و ادعیه با آموزش صرف و نحو  و علوم بالغی          

هـاي   هـدف . گیرنـد   مورد بررسـی قـرار مـی   ها آنی هاي ادب انتخاب شده و مباحث صرفی و نحوي و ظرافت 
اسـتفاده از مـضامین ادبـی     ظـاهري و سـاده، و نهایتـاً تفـسیر، بـا         ۀ ترجمـ  ، یادگیري قرائت قرآن   ،مورد انتظار 

در مباحـث فقهـی و اصـولی نیـز آمـوزش       ). 8: 1382 خراسـان،    ۀ علمیـ  ة آموزشـی حـوز    ۀنام ینیآ(باشند    می
د تلفیـق در آمـوزش سـطح     رویکـر  از دیگـري ۀقواعد اصولی و مفاهیم ادبی، نمون     از  همزمان فقه با استفاده     

ـ آمـوزش احکـام و شـناخت فتـاواي علمـا     ؛ به این شکل که در   باشد یک می   ایـشان در اصـول فقـه در    ۀ، ادلّ
 البتـه مباحـث ایـن    .شـود   فتـوا شـناخته مـی   گیري ایـن    شکل ة بحث شده و نحو    ،ارتباط با فتواي مورد مطالعه    

  .)8: 1382، )عج(الزمان  حضرت صاحبۀ علمیۀشی مدرساصول آموز (اند  بسیار مقدماتی و کلی،سطح
 یکـی از متـون عـالی    )التوحیـد  واعـد شرح کتـاب ق (  کتاب تمهید القواعد،)191: 1376 (اعتقاد ملکیبه  

 هـم تلفیـق   بن محمد، قواعـد عرفـان و فلـسفه و شـریعت را بـا      الدین علی باشد و صاین  ها می  عرفان در حوزه  
زاده  ، حـسن ییتید بزرگواري مثـل عالمـه طباطبـا    اسا.کرده و این کتاب نیز به همین روش تألیف شده است   

  .اند نموده اب را تدریس میالدین آشتیانی این کت جوادي آملی و جالل آملی،
  از تلفیقـی خوانـدن فلـسفه   مـراد . ی دانـست یوان در حکمـت تلفیقـی صـدرا       تـ    دیگر تلفیـق را مـی      ۀنمون
فلـسفه مـشاء و فلـسفه     چهـارراهی اسـت کـه    ، فلسفه صدرا:شود ، تعبیر مشهوري است که گفته می      مالصدرا

  ). 340: 1380، ملکینقل از قرا مطهري، به( ردهم متصل ک  متشرعه را بهۀ عرفا و طریقۀاشراق و طریق
م، فلـسفه،  ی مثـل کـال  یهـا  دانـش  .اي در مطالعـات الهیـاتی اسـت        ، نگـرش بـین رشـته      نوآوري مالصدرا 

 ایـن معـارف از خـدا، انـسان،     ۀهمـ . موضوع دارنـد   در و اشتراكمسایل ، تفسیر  و حدیث تداخل در   عرفان
بعـدي بـه    نگـاهی چند ،بـدین ترتیـب  . گوینـد   سـخن مـی   انسان با خدا و جهان آفرینش و نظـام هـستی     ۀرابط

یابــد فزونــی برهــان و حجــت شــود شــعاع کــشف و شــهود بیــشتر و تــوان  موضــوعاتی واحــد، موجــب مــی
  .)346 :1380قراملکی، (
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طـع بـا   برنامـه درسـی در ایـن مق   . شـود  آموزشی حوزوي اولین سـطح محـسوب مـی    سطح یک در نظام     
هـاي تبلیغـی در سـطح      تحصیل در سطوح بعدي و همچنین اجراي فعالیـت   هدف آمادگی طالب براي ادامۀ    

 تحـصیلی نیـز بـا دو منظـور      دورةهـاي فـوق، تلفیـق در ایـن        ي هـدف  در راسـتا  . مقدماتی تنظیم شـده اسـت     
منظـور تحلیـل منطقـی و ارائـۀ       اجتمـاعی بـه  مسایلکه طالب را با شبهات دینی و  اول این . پذیرد  صورت می 

گیـري مـضامین کلـی قابـل       موجـب شـکل  کـه   ایـن دومو . نماید هاي مناسب در سطح مقدماتی آشنا   حل  راه
  . ود شبحث و بررسی در دروس مختلف و از ابعاد گوناگون

  
  پیشینۀ پژوهش

هـاي    جـستجو در دو محـور پـژوهش   ،ات انجام شده در خصوص موضوع تحقیقمنظور بررسی تحقیق  به
   .داخلی و خارجی صورت گرفت

 مراکـز پژوهـشی مثـل    ،هاي دانشگاهی  هاي انجام شده در داخل کشور از کتابخانه      براي بررسی پژوهش  
 فرهنـگ  ة پژوهـشکد ، علمیه قـم هاي فرهنگی حوزة وهش مطالعات و پژ مرکز، حوزه و دانشگاه  پژوهشکدة

رسـانی حـوزه اسـتفاده شـده      و پایگـاه اطـالع  ) رسـا (اسـري اسـالم   رسانی سر  پایگاه اطالع،و اندیشه اسالمی  
، بانـک  1 بانـک اطالعـاتی اریـک   ،هـاي انجـام شـده در خـارج از کـشور       منظـور بررسـی پـژوهش       بـه  .است

رسـانی مربـوط بـه     پایگـاه اطـالع  و ، 3ها نامه ، بانک اطالعاتی چکیدة پایان    2اطالعاتی فهرست علوم اجتماعی   
   .مورد جستجو قرار گرفت 4تربیت مبلغ مذهبی

 داخلـی و خـارجی هـیچ عنـوانی کـه مـستقیماً بـه پـژوهش            هاي انجام شدة    که از میان پژوهش    نتیجه این 
هـاي حـوزوي مربـوط      بـه آمـوزش  اي گونـه  هاي داخلی که بـه      پژوهش .حاضر مربوط باشد مشاهده نگردید    

هاي مختلـف معـارف اسـالمی هـستند و بـسیار انـدك بـه برنامـه           عمدتاً محتوایی و مربوط به رشته،شوند  می
   .اند  علمیه پرداخته و ساختار نظام آموزشی حوزةدرسی

بیــشتر مربــوط بــه ) 1380(  داوودي،)1379( ســاجدي ،)1370(مطالعــات انجــام شــده ماننــد پــورآرین  
در پژوهـشی بـا   ) 1370(آرین ، پـور  مثـال عنـوان  بـه  .هاي علمـی آن هـستند    علمیه و برخی رشته  خ حوزة تاری

 بـه بررسـی نظـام آموزشـی حـوزه و تـشکیالت آن در          » نظام طلبگـی ایـران عـصر صـفوي         تاریخچۀ«عنوان  
 ور تعمـیم منظـ   است که در ایـن دوران بـه   کلی که به آن اشاره نموده این نتیجۀ.دوران صفوي پرداخته است 

                                         
1. Eriec 
2. Social science index 
3. Dissertalion Abstracts 
4. The Network for strategic Missions 
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 علـوم شـرعی رواج پیـدا کـرد و گـروه کثیـري         ،اي فزونی یافت    سابقه طرز بی  ی به  مدارس دین  ،مذهب تشیع 
اي بـراي تحـصیل علـوم دینـی بـه       سـابقه  طـور بـی    و طالب به   از عالمان شیعه از خارج به داخل جذب شدند        

   .هاي علمیه گرایش پیدا کردند حوزه
 پژوهـشی اسـت   ،کنـد  دا مـی الت آن با پژوهش حاضر ارتباط پی    اؤهایی که برخی از س     از جمله پژوهش  

هاي گرایش به تحـصیالت دانـشگاهی در بـین طـالب      بررسی عوامل و انگیزه«با عنوان  ) 1379(که کارآمد   
صـدد    در،هـاي آن  گر ضـمن بررسـی نظـام آموزشـی حـوزه و ویژگـی            پژوهش . انجام داده است   »حوزوي
هـاي علمـی و    هاي مربـوط بـه رشـته    که آیا کاستی  از جمله این   است؛ ال اساسی بوده  گویی به چند سؤ     پاسخ

اسـت کـه هفتـاد و    محتواهاي درسی حوزه موجب گرایش طالب به دانشگاه شده است؟ وي نتیجـه گرفتـه        
ر مــورد  د. همـین اعتقـاد را در مــورد گـرایش طـالب بـه دانـشگاه دارنـد       ،دهنـدگان  چهـار درصـد از پاسـخ   

هـاي دانـشگاهی نیـز هـشتاد و چهـار و نـیم        هـا و تخـصص     منظور کسب مهارت   گرایش طالب به دانشگاه به    
   .اند درصد بر این اعتقاد بوده

 وي چنـین  .هـاي علـوم حـوزوي پرداختـه اسـت      به بررسـی کاسـتی  ) 1381( خاکبان  ،در پژوهشی دیگر  
طالعـات   غفلـت از فقـه سیاسـی در م   ، کـالم اسـالمی از علـوم حـوزوي     گرفته که خارج شدن فلسفه و    نتیجه

هـا نتواننـد    کـه حـوزه  اسـت   موجـب شـده   ، گذشـته  طی چند سـدة   طور کلی افول جامعیت علمی     هفقهی و ب  
   .ظهور در جهان اسالم دهند نومسایلهاي مستدلی به  پاسخ

ررسـی سـبک رفتـار کالسـی اسـاتید حـوزة علمیـۀ        با هدف ب) 1377(پور   ، بصیري  دیگري اي  مطالعهدر  
بخش اسـاتید  هـاي رفتـاري کالسـی و اثـر      سـبک مقایـسۀ « عنـوان کالسـی، بـا   مشهد و رابطۀ آن با اثربخشی  

معنـی   بـه D(1 )-3(بخـشی ردیـن   تحقیقی مبتنی بر نظریۀ سه بعدي اثر»  مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد  حوزة
باشـد    مـی  ایـن نظریـه   واضـع 2ویلیـام جـی ردیـن     .انجـام داده اسـت    ) الگوي سه بعدي اثر بخشی رفتار رهبر      

اثربخـشی زمـانی   ایـن الگـو،   در  .باشـد   رهبر کالس استاد درس می      نظریه، در این ). 10: 1377پور،    بصیري(
 ردیـن از عوامـل   .هـاي محیطـی اسـتفاده کنـد     معلـم از سـبک رفتـار مناسـب یـا خواسـته       کـه   شـود    ظاهر می 

) 1( : کـه عبارتنـد از  شـمارد  مـی کالسـی بر بخشی رفتار  عامل مهم مؤثر در اثر   عنوان  بهمحیطی، پنج عامل را     
) 5(؛ هــاي محیطــی محــیط و ارزش) 4(؛  همکــاران)3(؛ هــا آندســتان و انتظــارات یرز) 2(؛ فــرد و انتظــار او

 اثـر بخـشی اسـاتید حـوزه نـسبت بـه          ،بر اساس نتـایج حاصـل      ).37 :1377 ،رئوفی (تکنولوژي یا روش کار   
اسـت کـه   نـه تبیـین نمـوده      گو  محقـق ایـن    .اسـت داري بیـشتر     نیطور مع   به ،هاي علوم انسانی   اساتید دانشکده 

                                         
1. The Tri-Dimensional Leader Effectiveness Model 
2. Reddin 
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تـري را ایجـاد    باشـد کـه فـضاي صـمیمی      انتخـاب آزاد اسـتاد توسـط طـالب مـی         ترین علت ایـن امـر       عمده
بخـشی آنـان   هـاي رفتـار کالسـی اسـاتید حـوزة علمیـه و اثر         سـبک   معناداري بـین   ، رابطۀ  همچنین .نماید  می

   .وجود دارد
هـاي   هـاي یـادگیري و روش   هـدف «عنـوان  بـا  ) 2003 ( پژوهش جوناسـن ،از مجموع مطالعات خارجی   
. دارد، ارتباط بـسیار نزدیکـی بـه پـژوهش حاضـر      »منظور تربیت مبلغ مذهبی  آموزشی مبتنی بر صالحیت، به    

کـه ایـن   اسـت  هاي مبلغین مذهبی بـوده    ی براي طراحی برنامه درسی صالحیت     هدف این مطالعه یافتن مبنای    
 ،جـا انجـام شـده    یـا در حـال توسـعه کـه ایـن تحقیـق در آن      مبانی باید با شرایط خاص کـشورهاي پیـشرفته         

هــاي اصــلی بــراي تبلیغــات    ابتــدا محقــق بایــد گروهــی از صــالحیت ،بــراي ایــن کــار. تطبیــق داده شــوند
 در ایـن  .هـاي آموزشـی را تـسهیل نمایـد     اي کـه طراحـی اسـتراتژي    گونه بندي نموده، به    فرهنگی را طبقه    بین
 مؤسـسات تربیـت مبلـغ مـذهبی در آرژانتـین،      وسـیلۀ  هـایی را کـه بـه    حیت محقق چهار دسـته از صـال       ،راستا
 ده و بـا اسـتفاده از تحقیقـات گذشـتۀ    بینی شده بود بـا یکـدیگر مقایـسه نمـو      پیش، هندوستان و فیلیپین ،نیجر

 .بنـدي جدیـدي رسـید    طبقـه مبلغ مذهبی در کشورهاي مختلف، بـه     کسب نظرات چند مرکز تربیت       خود و   
هـاي عملـی مبلـغ مـذهبی       فهم دینی، مهـارت ، دانش مذهبی:گر عبارتند از ژوهششنهادي پ پی يها صالحیت
 محقـق پنجـاه و نـه روش آموزشـی را بـراي      ، پس از آن  .اي که روحانی باید داشته باشد       هاي ویژه  و کیفیت 

هـا را بـه    آن محقـق  ،هـا  بـراي اعتبـار بخـشی بـه ایـن صـالحیت        . ی پیـشنهاد نمـوده اسـت      یها چنین صالحیت 
هـاي معـارف مـسیحی     ساتید و مبلغین مـذهبی کـه دانـشکده      ، اساتید تعلیم و تربیت و ا        منصبان علمی  صاحب

  . ها را تأیید نمودند  اعتبار این صالحیتها آن ارائه داده و  را تأیید نموده بودند،ها آنصالحیت علمی 
  
   پژوهش فرضیۀ

 دروس مجـزا بـوده و   صـورت  بهي  محتواي درسی سطح یک حوزه در شرایط جار     دهی  سازمانالگوي  
  . باشد در وضع مطلوب به شکل تلفیق مضمون محور می

  
 روش مطالعه

 دهـی   سـازمان ین صـورت کـه وضـعیت کنـونی    د؛ بـ ت اسـ صورت پذیرفتهپیمایشی این مطالعه با روش    
هـاي مطلـوب آن    بینـی ویژگـی   محتواي درسی سطح یک حوزه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و به پیش 

و مـالك تحلیـل وضـعیت     نظـري  انی مبـ .پرداختـه شـده اسـت      لفیقـی مـضمون محـور     ت  رویکـرد  توجه به با  
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هاي مربوط به تلفیـق بـوده کـه بـه کمـک اسـتادان        اي از نظریه هاي مطلوب، مجموعه  ویژگیموجود و ارائۀ  
  . اند مورداستفاده قرار گرفته، اي که خواهد آمد شیوه و طالب سطح یک و به

دهی   مرجع قابل اعتمادي براي قضاوت در خصوص سازمان   عنوان  بهمدرسین و طالب     ،در این پژوهش  
برنامه درسـی مطلـوب،    هاي آن در نظر در مورد ویژگیرمنظور اظها حتواي درسی جاري و کارشناسانی به     م

 بـه  هاي پایانی این سطح مشغول سال  که در  اند  افرادي داراي چنین صالحیتی بوده     مسلماً .اند  مشارکت داشته 
 ۀ علمیةشان در سطح یک حوز  ششم و استادانۀهاي پای ، طلبه آماريۀجامع ،بنابراین. بودندتدریس  تحصیل و

 در مـورد   مـشهد ۀ علمیة به اطالعاتی که مرکز مدیریت حوز، با توجهبراي انتخاب گروه نمونه   . ودندمشهد ب 
 و بعضاً سطوح بـاالتر مـشغول بـوده و     ششمۀی که به تدریس دروس پای کسان تمام،استادان در اختیار داشت  

 بـر اسـاس اطالعـات    ،در مورد طـالب ). 1N =20( انتخاب گردیدند ،نمودند   را تأیید می   ها  آن ،استادانسایر  
شان از بهترین وضعیت تحـصیلی    تحصیلیةمدیران و مسئوالن آموزش مدارس، کسانی که با توجه به پروند       

  . باشند ها می  آماري طلبهۀ که این تعداد حدود نیمی از جامع)2N= 95(برخوردار بودند انتخاب گردیدند 
 ابتدا ،آن ۀبراي تهی. بوده است کلی تحقیق ۀپرسشنامبخشی از  ،در این مطالعه  ابزار گردآوري اطالعات    

،  محتـوا  دهی  سازمانۀفهاي مربوط به مؤل  پژوهش و مشخص شدن گویهۀنظري پیشین  اجمالی مبانی ۀبا مطالع 
 با تعدادي از اسـاتید و مـدیران مـدارس سـطح        ،از طریق این پرسشنامه   . پاسخ طراحی گردید   - باز ۀپرسشنام

، هـا   نتایج حاصـل از مـصاحبه  .مل آمدیک که اشراف کاملی به برنامه درسی این سطح دارند، مصاحبه به ع     
ایی بـسیار مفیـد    نهۀ پرسشنامۀک حوزه و تهیدهی محتواي درسی سطح ی سازمان بسیاري از نکاتی را که در    

اي در   درجـه 7پاسـخ بـر اسـاس طیـف      -اي بسته    پرسشنامه ،بر اساس این مطالعات   . تر ساخت   هستند، روشن 
فـی در نظـر گرفتـه     دو دسته ویژگی مثبـت و من ، این پرسشنامه در.وضعیت موجود و مطلوب تدوین گردید     

هـاي موجـود    هـاي منفـی، گویـه    ژگیمنظور از وی و  مطلوبي  ها  هاي مثبت، گویه   ظور از ویژگی   من .اند شده
وضـع   در یک پرسـشنامه و  در ها، مجموعه ویژگی دو جاکه این  ازآن .باشند   محتواي درسی می   دهی  سازمان
بـراي تحلیـل    ، اسـت وضـعیت پاسـخ داده شـده    دو هر ویژگی در براي هر مطلوب طراحی شده و   و موجود
 ابـزار تحقیـق،   ییبراي تعیین روا   .اند گرفته  قرار دسته ویژگی مورد بررسی    دو هر وضعیت، دو هر در ها داده

انجام این   نظرات اصالحی وۀپس از ارائ. نامه درسی قرار گرفت نفر از متخصصین بر9 در  اختیار     پرسشنامه
: 1375 (1ی، توسط وایرزمـا یاین روش تعیین روا.  تأیید گردیدی آنی نهایتاً اعتبار محتوایی و روا   ،اصالحات

 ة، از شـیو ی پرسـشنامه  یبـراي تعیـین پایـا     . اسـت هایی معرفی شـده       سبی براي چنین پرسشنامه    منا ة شیو ،)345

                                         
1. Wiersma 
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و % 73ی در سنجش وضع موجـود برابـر   یارزش پایا. نباخ استفاده شد  لقاي کرو آهمسانی درونی و از طریق      
  . سازد ی قابل قبولی را نمایان میی، پایااین مقدار. مشاهده گردید% 87لوب سنجش وضع مط

هـا قـرار    ه اسـتادان و طلبـه  دهنـدگان در دو گـرو   کـه پاسـخ   ، با توجه بـه ایـن     ها  ي تجزیه و تحلیل داده    برا
ک مجموعه مورد بررسـی قـرارداد؟   ها را در ی  پاسخ تمامتوان    ؤال مطرح بوده که آیا می      ابتدا این س   ،داشتند

هاي صـائبی بـراي     داراي دیدگاهاند که  ن کارشناسانی مورد نظر این مطالعه بوده      اعنو هرچند این دو گروه به    
 در عین حال براي اطمینان بیشتر  ، و مطلوب محتواي درسی حوزه هستند      اظهارنظر در مورد وضعیت موجود    

اي بـودن مقیـاس    ، بـا توجـه بـه رتبـه     بدین منظور . ها استفاده شود   داري بین پاسخ  ناهاي مع  الزم بود از آزمون   
از آزمـون    ،طبیعـی بـودن   از جهـت طبیعـی یـا غیر     هـا  زیع پاسـخ  گیري، ابتدا براي تشخیص وضعیت تو       اندازه

 بـا هـا   هاي استادان و طلبه  معناداري بین پاسخۀبراي تعیین رابط.  استفاده شده است   1اسمیرنوف -کولموگرف
ی یهـا  و پاسخ 2شکل یکنواخت یا نرمال بوده از آزمون تی دو گروه مستقلبه   ها خکه توزیع پاس   توجه به این  

فرگوسـن  ( استفاده شده اسـت  3تینی، از آزمون یومن واي بودن مقیاس    بوده به دلیل رتبه   نرمال  غیرکه توزیع   
  .)531 :1377 ،4و تاکانه

اطمینـان    کـه بیـشتر از متوسـط بـوده و    5/3مقایسه بـا ارزش   ( پژوهش از آزمون تی      ۀبراي بررسی فرضی  
   .استفاده شده است) نماید بیشتري را حاصل می

  
   شي پژوهها یافته

  .گانۀ زیر همراه با توضیحات آمده است در جداول هشتهاي این پژوهش  یافته
  

 دهی محتوا هاي مربوط به سازمان گیژوی مورد ها در اسخپنتایج آزمون چگونگی توزیع طبیعی  -2جدول 
  آزمونۀنتیج سطح معناداري میانگین انحراف معیار مؤلفه
 توزیع طبیعی 48/0 39/27 98/4  وضع موجود

  طبیعی توزیع 055/0 41/29 27/4 وضع مطلوب

اوت توزیـع مـشاهده شـده     ارزش معناداري خطا براي تف،شود گونه که در جدول فوق مشاهده می       همان
 ایـن مقـدار   کـه   ایـن با عنایـت بـه  . باشد  می055/0 و در وضع مطلوب 48/0ها در وضع موجود     نمرات پاسخ 

                                         
1. One–sample kolmograv–smirnov Test 
2. Indepent–sampel T-test 
3. Mann Whitney-Test 
4. Ferguson & Takene 
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شـود کـه تفـاوت میـان      گیـري مـی    چنـین نتیجـه  باشـد،   مـی 05/0شتر از احتمال خطـاي      وضعیت بی  دوهر  در  
  . باشد ها از نوع طبیعی می ها معنادار نبوده، بنابراین توزیع پاسخ توزیع نمرات پاسخ

  
 هاي وضع موجود داري تفاوت میانگین پاسخ  تست دو گروه مستقل جهت تعیین معناT- 3جدول 

پاسخ 
 دهندگان

 میانگین تعداد
داري   معنا سطح
 ایسه واریانسمق

T 
سطح 
داري  معنا

 )دو دامنه(
  آزمونۀنتیج

 25/29 20 اساتید

 99/26 95 طالب
42/0 

86/1
- 

06/0 
اوت دو میانگین تف

 یستن معنادار

  
هـاي   ش معنـاداري خطـا در مـورد طیـف پاسـخ      شـود، ارز    گونه کـه در جـدول فـوق مـشاهده مـی            همان

 بـوده کـه ایـن مقـدار بزرگتـر از      06/0 در وضـع موجـود    محتواي درسیدهی سازمانهاي    مربوط به ویژگی  
  . شود هاي اساتید و طالب مشاهده نمی دار بین پاسخ  تفاوت معنی،بنابراین.  است05/0

  
 هاي وضع مطلوب  داري تفاوت میانگین پاسخ  تست دو گروه مستقل، جهت تعیین معناT -4جدول 

   پاسخ
 دهندگان

 میانگین تعداد
داري   معنا  سطح
 ایسه واریانسمق

T 
سطح 
  داري  معنا

 )دو دامنه(
  آزمونۀنتیج

 60/29 20 اساتید

 37/29 95 طالب
83/0 20/0- 83/0 

تفاوت  دو میانگین 
 دار نیست معنا

  
 05/0تـر از احتمـال خطـاي     بـوده و بزرگ 8/0 ارزش معنـاداري خطـا   ،هاي جدول فـوق  با عنایت به یافته   

هـاي اسـتادان و طـالب در مـورد      د شـده و تفـاوت معنـاداري بـین پاسـخ     تأییـ  صفر یۀ فرض، بنابراین.باشد  می
  .شود  دیده نمی محتوا در برنامه درسی مطلوبدهی سازمانهاي  ویژگی
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  دهی محتواي برنامه درسی هاي مربوط به سازمان هاي اساتید و طالب به ویژگی هاي پاسخ  ـ مقایسۀ میانگین5جدول
  در شرایط موجود و مطلوب

  )5/3(ارزش مقایسه براساس طیف   )5/3(زش مقایسه براساس طیف ار
احتمال 

معناداري 
خطا 

  )دوسویه(

  تفاوت
  میانگین

درجۀ 
  آزادي

  تعداد  میانگین

  
  وضع موجود) الف
  وضع مطلوب) ب

  ها ویژگی
  میانگین  تعداد

درجۀ 
  آزادي

تفاوت 
  میانگین

احتمال 
معناداري 

خطا 
  )دوسویه(

0008/0  38/0  113  88/3  114  
ــا عنــوان هــاي  محتواهــا، ب

ــیم  ــستقل درســـی تنظـ مـ
  . شوند می

111  99/1  110  5/1-  000/0  

006/0  48/0  113  98/3  114  
طالب موظف به رعایـت     
تقدم و تأخر تعیـین شـده       

  . باشند دروس می
113  38/1  112  1/2-  000/0  

000/0  27/0  112  77/3  113  

مدرسین کتـب درسـی را    
صــورت پـی در پــی و   بـه 

یی تـدریس   جا  بدون جابه 
  .کنند می

113  30/1  112  1/2-  000/0  

002/0  51/0  114  01/4  115  

نظــم موجــود در کتــب   
درســــــی، منبعــــــث از 

هـاي علمـی      ساختار رشته 
  .باشند مربوطه می

111  37/5  110  8/1-  000/0  

000/0  24/1-  112  25/2  113  

ــات  ــات و مباحثــ مطالعــ
طــالب حــول مــسایل و   
ــه  مــــضامین مربــــوط بــ
ــدگی شــکل   ــات زن واقعی

  .گیرند می

113  23/5  112  7/1  000/0  

004/0  46/0-  112  03/3  113  

هــــاي مختلــــف  رشــــته
ــول  ( ــه، اصـ ــات، فقـ ادبیـ
در جهــــت حــــل  ...) و

ــوعات   ــسایل موضـــ مـــ
ــدیگر  واقعــــی، بــــا یکــ

  . کنند ارتباط برقرار می

114  31/5  113  8/1  000/0  

001/0  56/0-  110  93/2  111  
ــوعات   ــضامین و موضـ مـ
ــر  ــی، مقــدم ب جــامع و کل

  .جزیی هستندموارد 
110  81/4  109  3/1  000/0  

000/0  15/1-  113  34/2  114  

ــواي دروس،  ــاط محت ارتب
اي اســت کـــه   گونــه  بــه 

طالب قادرنـد، تجربیـات     
ــاي  و یـــــــادگیري هـــــ

شــــان را بــــا   گذشــــته
هـــاي حـــال و  یـــادگیري

  . آینده، مربوط سازند

115  46/5  114  9/1  000/0  
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   در برنامه درسی موجوددهی سازمانهاي مثبت الگوي  ویژگیهاي مربوط به   میانگین پاسخ ـ مقایسۀ6جدول
 )5/3(ارزش مقایسه بر اساس طیف 

 تفاوت میانگین  آزاديۀدرج میانگین تعداد مؤلفه
داري  احتمال معنا

 )دوسویه(خطا 
 000/0 -62/1 70 87/1 115 برنامه درسی موجود

  
هـاي مثبـت     مـشاهده شـده بـراي ویژگـی     ارزش میانگینشود، نه که در جدول فوق مشاهده می   گو همان

 001/0متـر از  باشد که با احتمـال خطـاي ک    کم می   و در محدودة گزینۀ    87/1رسی موجود برابر    در برنامه د  
تـر از   یناي معنـادار پـای   گونـه  هـا بـه   دهنـدگان در مـورد ایـن ویژگـی      نگـرش پاسـخ  توان نتیجه گرفت که   می

کـه الگـوي برنامـه درسـی     گر ایـن امـر اسـت     اي بیان چنین نتیجه. قرار دارد) 5/3(ارزش در نظر گرفته شده    
  تلفیقـی دهـی  سـازمان هاي مربـوط بـه الگـوي      دروس مجزا بوده و ویژگی    صورت  بهمحوري و    جاري دانش 

  . مضمون محور در آن وجود ندارد
  

  برنامه درسی مطلوبدر  محتوادهی سازمان) بایدها(هاي مثبت  هاي مربوط به ویژگی  میانگین پاسخۀمقایسـ 7جدول 

 )5/3(ارزش مقایسه بر اساس طیف 

 تفاوت میانگین  آزاديۀدرج میانگین تعداد
داري خطا  احتمال معنا

 )دوسویه(
115 21/5 104 71/1 000/0 

  
هـاي مثبـت     ارزش میانگین مشاهده شـده بـراي ویژگـی   ،نه که در جدول فوق مشاهده می شود   گو  همان
باشـد    خیلی زیاد میۀ گزینةدر محدود و 21/5در برنامه درسی مطلوب برابر با    محتوا   دهی  سازمانمربوط به   

دهنـدگان در مـورد ایـن     نگـرش پاسـخ  کـه   مـی تـوان نتیجـه گرفـت     001/0که با احتمـال خطـاي کمتـر از         
  .قرار دارد) 5/3(ر نظر گرفته شده دار باالتر از ارزش د  معنا اي گونه ها، به ویژگی

  
  محتوا در برنامه درسی مطلوبدهی سازمان) نبایدها(هاي منفی  هاي مربوط به ویژگی گین پاسخ میانۀمقایس ـ 8جدول 

 )5/3(ارزش مقایسه بر اساس طیف 
  
 تعداد

  
 میانگین

  
  آزاديۀدرج

  
 تفاوت میانگین

داري خطا  احتمال معنا
 )دوسویه(

115 58/1 107 91/1- 000/0 
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هـاي منفـی    ارزش میانگین مشاهده شـده بـراي ویژگـی    ،نه که در جدول فوق مشاهده می شود       گو همان
باشـد کـه بـا      کـم مـی  ۀ گزینـ ة و در محدود58/1رسی مطلوب برابر  محتوا در برنامه ددهی سازمانمربوط به  

هـا   دهنـدگان در مـورد ایـن ویژگـی     نگـرش پاسـخ  کـه   تـوان نتیجـه گرفـت          می 001/0احتمال خطاي کمتر    
و ) 6(بـا توجـه بـه نتـایج جـداول      . قـرار دارد ) 5/3( نظـر گرفتـه شـده    ش درتر از ارز ینیدار پا  اي معنا   گونه به
 تلفیقـی از  ، در سـطح یـک   برنامـه درسـی مطلـوب حـوزة علمیـۀ     دهی سازمانالگوي  که  توان گفت     می) 7(

  . باشد نوع مضمون محور می
  

  گیري  بحث و نتیجه
 دهـی  سـازمان . سـی هـستند  هـاي ایـن مطالعـه در دو وضـعیت موجـود و مطلـوب قابـل بحـث و برر              یافته

ي هـا  نا الگوي دروس مجزا بوده و بـا عنـو  صورت  بهمحتواي دروس در وضعیت فعلی حوزه در سطح یک          
شود طـالب ارتبـاط و کـاربرد موضـوعات درسـی در یکـدیگر را           این امر موجب می   . اند  مستقل تنظیم شده  

محتـواي دروس  نگی و جـدایی بـین     این نگرانی وجود دارد که بیگـا       ،همچنین. کمتر مورد توجه قرار دهند    
 ،متخصصان هریک از موضوعات درسی با غـرق شـدن در یـک قلمـرو        . آید وجود و مشکالت اجتماعی به   

رود در برنامـه درسـی مطلـوب، موضـوعات      که انتظـار مـی   در حالی . توجه بمانند   زندگی بی  مسایلنسبت به   
گـویی بـه مـشکالت     دینـی و پاسـخ  در جهـت حـل شـبهات    ... مختلف درسـی مثـل ادبیـات، فقـه، اصـول و        

اي است که اساتید و طـالب بـر آن تأکیـد داشـته و بـر ایـن        این نکته. زندگی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند    
 حـول مـسایل و   هـا  آنسـاز مطالعـات و مباحثـات     باورند که این درهم تنیدگی دروس مختلـف، بایـد زمینـه       

  . مضامین مربوط به واقعیات زندگی باشد
توان به آن اشـاره نمـود؛ تقـدم و تـأخر دروس       بخشی از نتایج این مطالعه می عنوان  بهگري که   مطلب دی 

در برنامه درسی جاري سطح یک، طالب و مدرسین باید رعایـت نظـم تعیـین شـده محتـواي درسـی         . است
ی هـاي بـارز الگـوي مبتنـی بـر موضـوعات درسـ        این امـر از جملـه ویژگـی     . ی داشته باشند  یجا هرا بدون جاب  
تأکیـد بـر   . گیرنـد  اي مـنظم و قطعـی شـکل مـی      مجموعـه صـورت  بـه ها  در چنین الگویی درس . مدون است 

شـوند کـه جریـان     هـا موجـب مـی    ایـن ویژگـی  . باشـد  حجم معینی از محتوا در تقسیمات زمانی خـاص مـی          
آموزش تبدیل به یک جریان مکانیکی شده و طـالب و مدرسـین نقـش فعـالی در فراینـد آمـوزش نداشـته                  

هاي درسی بـا واقعیـات زنـدگی     ها آموزشی که تالش بر هماهنگ ساختن برنامه      که در نظام   در حالی . باشند
مدرسـین و طـالب هـم بـراي برنامـه درسـی       . شـود  هـاي درسـی دیـده مـی       انعطاف بیشتري در برنامـه     دارند،



  1389، سال 1       دوره یازدهم، شماره                        مشهد              مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی130

ــرار داده   ــای   مطلــوب همــین ویژگــی را مــورد توجــه ق ــژه مدرســینی کــه داراي توان ــه وی ــد؛ ب ی علمــی و ان
  . ریزي بیشتري هستند برنامه

 مربـوط بـه چگـونگی ارتبـاط و تـوالی محتـوا و تجـارب        ، دیگري که از این مطالعه حاصـل شـده     نتیجۀ
طلـوب بایـد ارتبـاط    اسـاس نظـرات مدرسـین و طـالب، در برنامـه درسـی م          بـر . باشـد   یادگیري طـالب مـی    
ــا  هــاي گذشــته ت و یــادگیريشــوند تجربیــااي باشــد کــه طــالب قــادر   گونــه محتــواي دروس بــه شــان را ب

عات جـامع و  ایـن امـر زمـانی میـسر اسـت کـه مـضامین و موضـو        . هاي حال و آینده مربوط سازند      یادگیري
بنـدي   هـاي یـادگیري بـه شـکل پراکنـده و سـاده طبقـه        از نظر بـین، تجربـه  . ی باشندکلی مقدم بر موارد جزی 

 هرچـه یادگیرنـده جلـوتر    ،ین ترتیـب بـد . بعدي است تجربۀاي براي  تجربه منبع و مقدمهشوند؛ بلکه هر     نمی
هـایی   این در حالی اسـت کـه چنـین ویژگـی    ). 1997بین، (شوند   تر می   تر و وسیع    هایش عمیق   رود تجربه   می

  . در برنامه درسی جاري سطح یک وجود ندارند
فـوق،  ضـیحات  و تو) 7(و ) 6(، )5(، )4(هـاي   هـاي پـژوهش در جـدول       بـا توجـه بـه یافتـه        : کلی نتیجۀ

 و بـه شـکل دروس مجـزا بـوده در     الگوي برنامه درسی جـاري حـوزة علمیـه در سـطح یـک دانـش محـور          
  . مضمون محور سازمان داده شودرود در وضعیت مطلوب به شکل تلفیقی  که انتظار می حالی
  

  پیشنهادها 
 درسـی  اي در اجـراي برنامـه   پـژوهش حاضـر، مـدیران مـدارس و مدرسـین، نقـش عمـده       طبق نتـایج     •

 رویکردهـاي جدیـد برنامـه درسـی و     هاي آموزشی در زمینـۀ  ها و کارگاه مطلوب دارند؛ لذا برگزاري دوره    
  . هاي فوق ضروري است ویژه تلفیق مضمون محور براي گروه احی آموزشی مثل رویکرد تلفیقی بهطر

 یـادگیري مـشابه و   هـاي  که در اجراي الگوي تلفیق مضمون محور، امکان انجام فعالیت      با توجه به این    •
یع یمنظــور اجتنـاب از تکرارهــا و تــض  ئله یـا مــضمون وجــود دارد، لـذا بــه  مـشترك بــراي بررسـی یــک مــس  

هاي یادگیري طالب، هماهنگی بـین اسـتادان دروس مختلـف بایـد مـورد توجـه جـدي قـرار داشـته             فرصت
  . باشند
باشـد؛   نابع آموزشـی متنـوعی مـی   با توجه به اینکه براي اجراي الگوي تلفیقی مضمون محور، نیاز به م        •

هاي مدارس و سایر شرایط آموزشـی و پژوهـشی کـه امکـان اجـراي چنـین الگـویی را                لذا تقویت کتابخانه  
  . باشد نمایند، ضروري می فراهم می

 تلفیقـی از نـوع مـضمون محـور، حـول مـسایل اجتمـاعی و        دهـی  سـازمان کـه الگـوي    با توجه بـه ایـن    •
منظـور شـناخت نیازهـا و انتظـارات      هـاي پژوهـشی بـه    ي طـرح لـذا اجـرا  گیـرد،   مشکالت زندگی شکل مـی  
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 شـند و طراحـی برنامـه درسـی ایـن دورة      باهـا  آنگـوي   اجتماعی و شبهات دینی کـه حوزویـان بایـد پاسـخ          
  . نماید هایی ضروري می آموزشی مبتنی بر نتایج چنین پژوهش

  
  منابع
 :، مـشهد  واحـد مـدارس  ).1382 ( خراسـان  ۀعلمی ةي حوز ا ه انضباطی نظام سالی پای    -ن نامه آموزشی  ییآ

  . خراسانۀ علمیةریزي مدیریت حوز شوراي برنامه
 ،مقایسه سبک مدیریت کالسی حوزه علمیه مشهد و دانـشگاه فردوسـی            ).1376 (غالمرضا ،پور بصیري

  .شناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد کارنامه پایان
مدرسـه حـضرت    :مـشهد  ).1382 ()عـج (لزمـان   ا  رسـه علمیـه حـضرت صـاحب       ویس مرامنامـه مد   ن  پیش
  .الزمان صاحب
ي مـدیریت  ریـز  شـوراي برنامـه   :مـشهد ، بایستگیهاي حوزه از نگاه رهبـري  ).1376 ( سید علی،اي  خامنه

  .حوزه علمیه خراسان
، چـاپ دوم،  )مهارتهـاي آموزشـی و پرورشـی   (مدیریت رفتـار کالسـی     ).1377 (رئوفی، محمد حسین  

 .ن قدس رضويانتشارات آستا :مشهد

 انتـشارات  : تهـران ، علـی اوجبـی  ۀ ترجمـ .)دفتـر اول (دروس فی علم االصول   ).1376 ( محمدباقر ،صدر
  .سبز آسیا

 پـژوهش و  فـصلنامه  ،شناسی اجتهاد موجـود و اجتهـاد مطلـوب     آسیب). 1381 (صادقی رشاد، علی اکبر   
  . شماره دوازدهم، سال سوم،حوزه

 علـی   ۀ ترجمـ  .تحلیـل آمـاري در روانـشناسی و علـوم تربیتـی            ).1377( ، یوشـیو   تاکانه ؛ جرج  فرگوسن،
  .نشر ارسباران :تهران، بندي، چاپ اول  سیامک نقش ودالور

اسـالمی    دانـشگاه علـوم  : مـشهد  چاپ اول،  .شناسی مطالعات دینی   روش ).1380 (احد فرامرز    ،قراملکی
  .رضوي

فـصلنامه پـژوهش و    ،لـم اصـول   طرحـی نـو در تـدوین و تبویـب مباحـث ع         ).1380 ( صـادق  ،الریجانی
 .، سال دوم، شماره پنجمحوزه

  .دارالثقلین :قم، چاپ اول، هاي علمیه ایران ی با متون درسی حوزهیآشنا ).1376 (، محمدملکی
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