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چكيده
مطالعه ی حاضر با هدف شناسایي الگوی تلفیق برنامه درسي )درون رشته ای، بین رشته ای و تلفیق 
در یادگیرندگان( علوم انسانی و بررسی میزان فاصله آن با وضعیت مورد انتظار صورت پذیرفت. 
روش پژوهش از نوع توصیفی / مقایسه ای بود و جامعه ی آماری شامل تمامی دانشجویان رشته های 
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-92 بود. تعداد 216  نفر از دانشجویان 
طبق فرمول حجم نمونه و به شیوه ی طبقه ای نسبی انتخاب و پرسشنامه  محقق ساخته بر اساس ده 
الگوی تلفیق برنامه درسي مطرح شده توسط فوگارتی که روایی و پایایی آن نیز احراز گردید را 
تکمیل کردند. یافته ها نشان دادکه: 1- از دید دانشجویان علوم انسانی، در حال حاضر، الگوي تلفیق 
درون رشته ای بر تدوین و اجرای برنامه های درسی این حوزه حاکم است. 2- الگوي تلفیق در ذهن 
یادگیرنده، مورد انتظار دانشجویان است. 3- از نظر دانشجویان، بین وضع موجود و وضع مورد 
انتظار در هر سه دسته از الگوهای کالن تلفیق طبق دیدگاه فوگارتي در برنامه هاي درسي رشته هاي 
علوم انساني تفاوت وجود دارد. با عنایت به یافته های حاصل، توجه به الگوي تلفیق برنامه درسي 

در ذهن یادگیرندگان، در راستاي بازنگري علوم انساني مد نظر قرار می گیرد.
واژگان كليدی: برنامه درسی، علوم انسانی، تلفیق درون رشته ای، تلفیق بین رشته ای، تلفیق در 

یادگیرندگان.
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مقدمه 
بوده  مواجه  با چالش هایی جدی  انسانی  علوم  برنامه های درسی  به گذشته،  نسبت  امروزه 
است. از یکسو، برنامه های درسي حاکم، موضوع محور است که دیگر پاسخ گوي نیازهاي 
دانشجویان نبوده و از سویی دیگر، دانش محض، به علت رشد سریع، دچار انشعاب های متوالي 
و منجر به تخصصی شدن هر چه بیشتر رشته های علمی گردیده است. همچنین، تحوالت 
عظیم اجتماعي، سیاسي و همچنین، گسترش روزافزون تکنولوژي و دگرگونی های چشمگیر 
در نیازهاي حرفه ای، به پیدایش افق هاي جدیدي از مشارکت های میان رشته ای منتهی شده است 

)خلخالي،1373 : 117(. 
رشد روزافزون مرزهای علوم موجب شده تا نیاز محیط های علمي و نهادهاي آکادمیک 
به برنامه های غیررشته اي، آشکار شود و دگرگونی های پي درپي در ساختار برنامه های درسي 
دانشگاه ها ایجاد گردد )مور1، 2005 و بنکن و براون2، 2008(. در حوزه ی علوم انسانی نیز، به دلیل 
وجود پاره ای چالش ها همواره مسأله تحول و بازنگری، مطمح نظر مسؤولین و دست اندرکاران 
انساني به شکل  مجزا، قادر به شناخت، درک و حل  این حوزه بوده است. اگر چه علوم 
مسائل پیچیده  و چند  بعدي  نیست و نیازمند کاهش مرزبندي ها و ایجاد دانش جدید  در قالب 
تلفیق می باشد )صالحي هیکویي و احمدآبادي، 1389(، لیکن به نظر می رسد که کم توجهی به 
موضوع تلفیق و جهت گیری محافظه کارانه داشتن نسبت به آن، از جمله چالش های پیش رو است 
)یونگ و لم3 ، 2007(. صاحب نظران متعددی بر تلفیق موضوعات درسي دانشگاهي به سبب 
مزایاي اثبات شده، صحه گذاشته اند )اورز و والستنهام4 ، 2007، نیکیتینا2002،5، کنتامارا6، 2006(. 
مارکلیس، هو و استراری7 )2005( و نیکیتینا )2006( نیز با تأکید بر رهایی از قید و بندهاي 
رویکرد درون نظام آموزشي، خواهان تغییر جهت از برنامه های درسي رشته ای به تلفیقي هستند. 
تلفیق، به دانشجویان این امکان را مي دهد که بین تجارب آموزشي و محیط واقعي ارتباط برقرار 
کرده )فرناندز8، 2006( و پیامدهایی چون افزایش انگیزه یادگیري، رشد مهارت های میان فردي 
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و ارتباطات اجتماعی )کاسکی1، 2001، واترز2، 2008(، پرورش تفکر سطوح باال )هایثورنثورن3، 
2006( و پژوهش محوري )برور4، 2002( در آنان تبلور  یابد.

نوع سازماندهی محتوا، کارایی برنامه و میزان تحقق تغییرات مهم در یادگیرندگان را نیز 
تضمین می کند )کارتلج و ملیون، 1369، ص10(، توجه به نوع و شیوه ی آن در تدوین برنامه های 
درسی نیازمند توجه جدی می باشد. شیوه های سازمان دهی محتوا به دو صورت عمودی و افقی 
روی می دهد، که متداول ترین شیوه ی سازماندهی محتوای برنامه ی درسی، شیوه سازماندهی 
مبتنی بر موضوعات درسی و دیسیپلینی است و  یکی دیگر از شیوه های سازماندهی افقی 
محتوا با نام شیوه های تلفیقی شناخته می شود. تلفیق یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مباحث در 
حوزه برنامه درسی است. )مهرمحمدی، 1388؛ اعتمادی زاده، نصر اصفهانی و لیاقتدار 1388( 
سازماندهی برنامه های درسی به شیوه ی تلفیقی، زمینه ی الزم را برای دست یابی دانش  آموزان به 
وحدت و یکپارچگی در تجربه های یادگیری فراهم می  آورد و موجب یادگیری معنادار می شود. 
رویکردهاي تلفیقي در پي این هستند که با ارائه ی سازماندهي خاصي از آموزش، فرصت هایي 
را براي فراگیران فراهم سازند تا با اصول، مبادي، روش ها و موضوعات متنوع در قلمروهاي 
متعدد آشنا شوند. به عبارت روشن تر، تلفیق برنامه ی درسی درهم آمیختن محتوا، فرآیندها و 
مهارت های برنامه ی درسی به منظور تحقق هدف انسجام تجربیات یادگیری دانش آموزان است 
)مهرمحمدی، 1379(. استفاده از برنامه های درسی تلفیقی به معّلمان امکان می دهد تا موضوعات 
درسی را با مسائل روزمره زندگی بیامیزند. به گونه ای که دانش آموزان مطالعه موضوعات درسی 
را امری بیهوده تلقّی نمی کنند بلکه قادرند آنچه را که می آموزند، در عرصه عمل و زندگی خود 
نیز به کار گیرند. به عالوه به کارگیری دانش امکان تولید آن را از سوی دانش آموزان فراهم نموده 
و یادگیری را برای آنها جالب و شوق انگیز می سازد )اگبرشت، 1999؛ نیپو همکاران 1996(. 
جکوبز )1989( از استادان نامور برنامه ریزی درسی و پژوهش گران فعال مبحث تلفیق برنامه های 
درسی است که ضرورت و اهمیت رویکرد تلفیقی در برنامه ریزی درسی را در وضعیت موجود 
رشد دانش، جدول زمانی تکه تکه شده و  فقدان ارتباط محتوای برنامه های درسی با زندگی  

می داند )به نقل از مهرمحمدی، 1379(. 
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الگوهاي متنوعی  از وجود رویکردها و  تلفیق، حاکی  انجام شده در حوزه ی  مطالعات 
است که هر یک از قابلیت هایی برخوردار هستند و بررسی آرای صاحب نظران در این زمینه 
روشن می سازد که تنوع مفاهیم و انواع اشکال تلفیق، معِرّف پیچیدگي و چالش های نظری 
است که فهم مباحث مربوط به تلفیق در حوزه برنامه درسي، به همراه دارد. میلر1 یک پیوستار 
برنامه  درسي تلفیقي  را ترسیم  مي کند که با رویکرد چندرشته اي شروع شده، به سمت رویکرد 
میان رشته اي حرکت مي کند و سرانجام به رویکرد فرارشته ای می رسد، که مرزبندي رشته اي را 
از بین مي برد )شعبانی، 1389؛ عراقیه، فتحی واجارگاه، فروغی ابری و فاضلی، 1388(. کیس2 
چهار نوع سازماندهي تلفیقي شامل تلفیق محتوا3، تلفیق مهارت ها و فرایندها4، تلفیق  دانشگاه و 
فرد5 و تلفیق کل گرا6 را  مطرح نموده است. یکی از رایج ترین قرائت ها از انواع رویکردهاي 
برنامه درسي تلفیقي تقسیم آن به رویکرد میان رشته ای، چندرشته ای و فرا رشته ای می باشد 
)احمدی، 1390؛ نو )1981( به نقل از خلخالی، 1373( می باشد. در رویکرد بین رشته ای یک 
مفهوم، مضمون، محتوا و مهارت محور سازماندهی برنامه ی درسی قرار می گیرد و از رشته ها و 
مواد درسی مختلف برای توضیح و تبیین آن بهره گرفته می شود. در رویکرد چندرشته ای یک 
مفهوم و مضمون مشترک در رشته های مختلف به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. در 
رویکرد فرارشته ای مرزبندی های رشته ای از بین می رود و از مضمون های وابسته به زمینه های 

واقعی زندگی استفاده می شود )احمدی، 1390(.
شوبرت7 در مبحث مربوط به انواع سازماندهی برنامه ی درسی از پنج رویکرد موضوعات 
مجزا، حوزه های گسترده، پروژه ها، هسته ی اصلی و تلفیق نام می برد. جیکوبز8 نیز در این 
زمینه شش رویکرد رشته محور، رشته های موازی، واحدهای درسی شکل گرفته از رشته های 
مکمل یکدیگر، واحدهای درسی میان رشته ای، الگوی روز تلفیق شده و برنامه ی کامل را 
مطرح ساخته است )مهرمحمدی، 1383(. فوگارتی9 )1991( به عنوان یکی از صاحب نظران 
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حوزه تلفیق، ده الگو در این زمینه ارائه می کند که بر روي یک پیوستار قابل تصور است و به 
سه گونه متمایز تقسیم بندي می شود. ابتدا، از تلفیق درون رشته ای مستقل شروع می شود که شامل 
الگوهاي مجزا، اتصال یافته و النه ای است. سپس، با الگوي تلفیق در بین چند رشته )الگوهاي 
توالی، مشترک، تار عنکبوتی، به نخ کشیده شده و درهم تنیده( ادامه می یابد. به دنبال آن گونه ای 
است که تلفیق طی آن در یادگیرندگان و شبکه اي از یادگیری های آنان )الگوي غوطه ور شده 
و الگوي شبکه ای( به پایان می رسد. در یک جمع بندی، کلیه اشکال تلفیق به دو نوع تلفیق از 
بیرون در مقابل تلفیق از درون تقسیم می گردند. در تلفیق از بیرون تلفیق در مقام طراحی و 
تدوین برنامه های درسی توسط برنامه ریزان درسی از پیش تنظیم می شود و در تلفیق از درون 
که با قرائت پیشرفت گرایانه از تعلیم و تربیت هم خوانی دارد تلفیق بر اساس نیازها و عالئق 

فراگیر از درون وی نشئت می گیرد.
با عنایت به اینکه الگوهای تلفیق ارائه شده توسط فوگارتي، به دلیل جامعیت و هم پوشی 
با الگوهای مطرح شده توسط سایر صاحب نظران، مبنای نظری مطالعه حاضر است، ذیاًل به 

توضیح مختصر آن ها پرداخته می شود. 
1- الگوي پاره پاره )مجزا(1: طرح سنتی سازماندهی برنامه  درسی است. تأکید و تمرکز در این 
الگو بر روي یک رشته مستقل بوده و حوزه های علمی، جدای از یکدیگر قابل تصور می باشند. 
هر رشته علمی توسط اساتید مختلفی در کالس های مختلف تدریس می شود. همچنین، تقویم 

آموزشی روزانه، زمان مشخصی را براي هر ماده درسی نشان می دهد.
2- الگوي اتصال یافته2: این الگو، نزدیکی از جزئیات و ارتباطات درون هر رشته تحصیلی را 
نشان می دهد. در حالی که رشته ها مجزا باقی می مانند، این الگو بر ایجاد ارتباطات آشکار درون 

هر ماده درسی در طی یک جلسه کالسی یا یک ترم تحصیلی تأکید دارد. 
3- الگوي النه ای3 )به صورت تو در تو(: تلفیق برنامه درسی را از طریق عینک های سه بعدي 
می بیند که ابعاد چندگانه و متعدد یک درس را مد نظر قرار می دهد. طبق این الگو، استاد می تواند 
مهارت تفکر علت و معلولی را نیز مورد توجه قرار داده و همان طور که دانشجویان، مقدمات 

یک واحد درسی را یاد می گیرند، مهارت فکر کردن، پیش بینی و کشف را نیز می آموزند.
4- الگوي توالی4:  این الگو برنامه درسی را از طریق یک عینک می بیند. لنزها از هم مجزا 
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هستند اما توسط یک قاب مشترک به هم مرتبط می شوند. اساتید می توانند موضوعات را تنظیم 
کنند تا واحدهاي درسی مشابه با هم جور شوند. آن ها می توانند توالی مطالب درسی را بر هم 
زده و توالی جدید و منطقی تری را ارائه کنند؛ به طوري که به موازات سایر محتواي موجود در 

واحدهاي درسی دیگر قرار گیرند.
5- الگوي مشترک )به اشتراک گذاشته شده(1: دو رشته علمی را با یکدیگر درون یک 
تصویر مستقل متمرکز می سازد. این الگو با استفاده از همپوشی مفاهیم به عنوان عناصر سازمان 
دهنده، تدریس مشارکتی را در دو رشته علمی ایجاد می سازد. به طور مثال، دو استاد در یک 
گروه آموزشی، یک جلسه مقدماتی ترتیب می دهند تا مفاهیم، مهارت ها و نگرش هایی را که به 
طور سنتی به شیوه موضوعات مجزا تدریس می شوند را به منظور شناسایی هم پوشی هایی در 

محتوا شناسایی کنند.
6- الگوي تار عنکبوتی2: مجموعه ای کامل از رشته های علمی را در یک زمان ثبت می کند. 
با استفاده از این الگو، تلفیق برنامه ی درسی در گروه های آموزشی، اغلب از طریق کاربرد یک 
مضموِن پربار محقق می شود. به عبارتی، چند استاد، یک مضمون را انتخاب و آن را به عنوان 

پوششی براي مواد درسی مختلف مورد تدریس و آموزش قرار می دهند. 
7- الگوي دانه تسبیحی )به نخ کشیده شده(3: در این الگو، ایده های بزرگ با یک رویکرد 
فرابرنامه درسی در سراسر محتوا گسترش می یابند. در واقع، در این الگو، مهارت های تفکر، 
مهارت های اجتماعی، مهارت های مطالعه و رویکرد هوش های چندگانه براي یادگیري در تمام 

رشته های علمی به نخ  کشیده می شود.
8- الگوي درهم تنیده4: در این الگو، موضوعات و مواد درسی میان رشته ای حول مفاهیم 
داراي هم پوشی و طرح ها نوظهور تنظیم می شوند. یک گروه میان رشته ای بر این امر واقف است 
که می توانند مفهوم »بحث و شواهد5« را در دروس مختلف یک رشته تحصیلی به کار برند. 
در واقع، این الگو، با یافتن مهارت ها، مفاهیم و نگرش های داراي هم پوشی در رشته های علمی 

آن ها را با هم در می آمیزد. 
9- الگوي غوطه ور شده6: در این الگو، تلفیق در درون یادگیرنده با دخالت کم یا بدون 

1. Shared Model
2. Webbed Model
3. Threaded Model
4. Integrated Model
5. Argument and Evidence
6. Immersed Model
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دخالت بیرونی اتفاق می افتد. دانشجویان در یک حوزه مطالعاتی کامالً غوطه ور می شوند. مثالً یک 
دانشجو ممکن است خیلی از برنامه های نرم افزاري رایانه ای مرتبط با رشته اش را فراگیرد و در 
مجموع به مهارت هایی دست می یابد او را در ارتباط با رشته تخصصی اش کمک می کند. در واقع، 

یک یادگیرنده غوطه ور شده هر آنچه را با اشتیاق انتخاب می کند به رشته اش مربوط می شود.
دانشجویان فرایند تلفیق را هدایت  10- الگوي شبکه ای1: این الگو، در این الگو، خودِ 
می کنند. دانشجویان با استفاده از این الگو، پیچیدگی ها و ابعاد رشته شان را همچنان که درون و 
بین حوزه های تخصصی جستجو می کنند، شناسایی کرده و می توانند منابع ضروري را هدف 
قرار دهند. این موارد مختلف، در واقع، یک شبکه یادگیري را تشکیل می دهند )فوگارتي،1991(.

جدول1. انواع برنامه درسی تلفيقی از منظر فوگارتی

انواع برنامه درسی تلفيق

تلفيق از درونتلفيق از بيرون

درون و بين يادگيرندگانبين رشته ایدرون رشته ای

 اتصالمجزا
 تارمشترکتوالیالنه اییافته

عنکبوتی
 دانه

تسبیحی
 درهم
تنیده

 غوطه ور
شبکه ایشده

بنابراین با عنایت به اهمیت علوم انساني در بین سایر علوم بشري و نقش بي بدیل آن 
بر رشد و توسعه سایر علوم بشري و تأکید بر بازنگري در علوم انساني در سال هاي اخیر و 
اهمیت تدوین، سازماندهي و تلفیق محتواي برنامه هاي درسي علوم انساني در فرایند بازنگري 
علوم انساني و ضرورت شناخت انتظارات دانشجویان به عنوان یک عنصر مهم در تغییرات و 
بازنگري هاي علوم انساني و متعاقباً افزایش اثر بخشي علوم انساني مسأله اصلي در این پژوهش 
این است که معلوم سازد دانشجویان علوم انساني از نوع سازماندهي و میزان درهم آمیخته بودن 
محتواي فعلي برنامه هاي درسي خود چه برداشتي و متقاباًل چه انتظاراتي دارند و انتظارات آنان 
با وضع فعلي چقدر مطابقت یا تفاوت دارد؟ موضوعي که در پژوهش ها کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است. لذا در این راستا به سؤاالتي به شرح ذیل پاسخ خواهد داد: 
1- از منظر دانشجویان علوم انسانی، در حال حاضر کدام یک از الگوهاي تلفیق مطرح شده 

توسط فوگارتي بر برنامه هاي درسي علوم انساني حاکم است؟

1. Networked Model
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2- الگوی مورد انتظار، جهت تلفیق برنامه های درسی علوم انسانی از دیدگاه دانشجویان 
کدام است؟

3- آیا بین بر داشت دانشجویان علوم انساني از الگوي موجود تلفیق برنامه هاي درسي رشته 
خود والگوي مورد انتظار آنان  تفاوت معناداری وجود دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع مقایسه ای می باشد. جامعه آماری آن، شامل تمامی دانشجویان 
مشغول به تحصیل رشته های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-93 
در دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی )1360 نفر(، الهیات )1354 نفر(، ادبیات )2739 
نفر(، علوم اداری و اقتصاد )2100 نفر( بود )7553 نفر( بودند که تعداد 216 نفر از آنان )38 
نفر الهیات، 39 نفر علوم تربیتی و روان شناسی، 79 نفر ادبیات و 60 نفر علوم اقتصادی و 
اداری( طبق فرمول حجم نمونه و به شیوه ی نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. به منظور 
رعایت اخالق پژوهش، پس از توضیح مختصری درباره اهداف پژوهش و جلب مشارکت 
آزمودنی ها از آنان خواسته شد پرسشنامه مربوط را تکمیل نمایند. داده های حاصل با استفاده از 
آمار توصیفی، تحلیل واریانس یک طرفه درون آزمودنی ها و تی همبسته تحلیل و تفسیر شدند.

ابزار پژوهش
براي گردآوري داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوهای تلفیق فوگارتی 
)1991( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 40 گویه و در قالب سه الگوي کالن تلفیق درون 
رشته ای، بین رشته ای و در درون و بین یادگیرندگان در قالب ده الگوی تلفیق پاره پاره، اتصال 
یافته، النه ای، توالی منطقی، همپوشی، تنیده، دانه تسبیحی، درهم تنیده، غوطه ور شده و شبکه ای 
می باشد. این ابزار در مقیاس 4 گزینه ای لیکرت )زیاد- تاحدودی- کم- اصاًل( تنظیم شده و 
میزان تلفیق برنامه های درسی را در دو سطح موجود و مطلوب می سنجد. به منظور احراز 
روایي پرسشنامه، از داوري تخصصي 5 نفر از متخصصان برنامه  درسي استفاده شد و پایایي 
پرسشنامه طی چند مرحله احراز شد. به عالوه پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای نمره 

کل پرسشنامه در وضعیت موجود  0/89 و در وضعیت مطلوب 0/99 حاصل گردید.  
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یافته های پژوهش
الف-یافته های توصيفی

جدول 1- توزيع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفكيك دانشكده 

درصدفراوانیدانشکده
380/17/6الهیات

390/18/05علوم تربیتی و روانشناسی
790/36/57ادبیات

600/27/78علوم اداری و اقتصاد
2160/100مجموع

بر اساس نتایج مندرج در جدول 1، 38 نفر دانشجویان از دانشکده الهیات )0/17/6(، 39 
نفر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی )0/18/05(، 79 نفر دانشکده ادبیات )0/36/57( و 60 

نفر از دانشکده علوم اداری و اقتصاد )0/27/78( می باشند. 

جدول 2- شاخص های آمار توصيفی شيوه های تلفيق برنامه درسی
 برای كل دانشجويان مورد بررسی در دو سطح موجود و مورد انتظار

گونه تلفیق
وضعیت مطلوبوضعیت موجود

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
1/930/631/250/08تلفیق درون رشته ای
0/220/082/340/14تلفیق بین رشته ای

0/230/052/690/10تلفیق در بین و درون یادگیرندگان

در جدول 2 شاخص های آمار توصیفی گونه های تلفیق برنامه درسی علوم انسانی برای 
کل دانشجویان مورد بررسی در دو سطح موجود و مورد انتظار ارائه گردیده است. بر اساس 
نتایج مندرج در این جدول، در وضعیت موجود میانگین و انحراف معیار گونه تلفیق درون 
رشته ای 0/63 ± 1/93، گونه تلفیق بین رشته ای 0/08 ± 0/22 و گونه تلفیق در بین و درون 
یادگیرندگان 0/05 ± 0/23 می باشد. همچنین میانگین و انحراف معیار در وضعیت مورد انتظار 

برای سه گونه تلفیق به ترتیب 0/08 ± 1/25، 0/14 ± 2/34 و 0/10 ± 2/69 می باشد.
ب- یافته های استنباطی

سوال اول: از منظر دانشجویان علوم انسانی، در حال حاضر کدام یک از الگوهاي تلفیق 
مطرح شده توسط فوگارتي بر برنامه هاي درسي علوم انساني حاکم است؟
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جدول 3-  نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه درون آزمودنی ها 
به جهت  بررسی الگوی غالب تلفيق 

مجموع 
مجذورات

درجه آزادی 
درون گروهی

درجه آزادی 
بین گروهی

میانگین 
مجذورات

مقدار 
Fمعناداری

گونه های 
***155/23243077/611/660/000تلفیق 

*** معناداری در سطح 0/001

به جهت بررسی الگوی غالب تلفیق از منظر دانشجویان مورد بررسی از آزمون تحلیل 
واریانس یک طرفه درون آزمودنی ها استفاده گردید. نتایج مندرج در 3 حاکی از این است که 
بین الگوهای تلفیق تفاوت معناداری وجود دارد )F )2 ،430(  = 1/66 ،p<0/001(. در ادامه، 
آزمون تعقیبی LSD نشان می دهد که الگوی تلفیق حاکم بر برنامه های درسی علوم انسانی الگوی 
تلفیق درون رشته ای می باشد )p=0/ 000) همچنین، بین دو الگوی دیگر تفاوت معناداری وجود 

(p>0/ 05( نداشت
از دیدگاه  انسانی  برنامه های درسی علوم  تلفیق  انتظار، جهت  الگوی مورد  سوال دوم: 

دانشجویان کدام است؟

جدول 4-  نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه درون آزمودنی ها 
به جهت  بررسی الگوی مورد انتظار تلفيق 

مجموع 
مجذورات

درجه آزادی 
درون گروهی

درجه آزادی 
بین گروهی

میانگین 
معناداریمقدار Fمجذورات

گونه های 
***61/50243030/754/290/000تلفیق 

*** معناداری در سطح 0/001

انتظار تلفیق از منظر دانشجویان مورد بررسی از آزمون  به جهت بررسی الگوی مورد 
تحلیل واریانس یک طرفه درون آزمودنی ها استفاده گردید. نتایج مندرج در 4 حاکی از این 
 .)F )2 ،430(  = 4/29 ،p<0/001( است که بین الگوهای تلفیق تفاوت معناداری وجود دارد
در ادامه، آزمون تعقیبی LSD نشان می دهد که الگوی تلفیق حاکم بر برنامه های درسی علوم 
انسانی الگوی تلفیق بین و درون یادگیرندگان می باشد )p=0/ 000)  همچنین، بین دو الگوی 
درون رشته ای و بین رشته ای تفاوت معناداری وجود داشت )p=0/ 000) به طوری که الگوی 

بین رشته ای نسبت به الگوی درون رشته ای اولویت داشتند.
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سوال سوم: آیا بین بر داشت دانشجویان علوم انساني از الگوي موجود تلفیق برنامه هاي 
درسي رشته خود والگوي مورد انتظار آنان  تفاوت معناداری وجود دارد؟

جدول 5- نتايج آزمون  t همبسته جهت مقايسه وضعيت موجود 
و وضعيت مورد انتظار  الگوهای تلفيق

انحراف میانگینوضعیتگونه تلفیق
معیار

تفاوت 
درجه مقدار tمیانگین ها

معناداریآزادی

تلفیق 
درون رشته ای

1/930/06موجود
0/68124/172150/000***

1/250/08مورد انتظار

تلفیق 
بین رشته ای

0/220/08موجود
-2/11-183/632150/000***

2/340/14مورد انتظار
تلفیق در 

بین و درون 
یادگیرندگان

0/230/05موجود
-2/47-265/962150/000***

2/690/10مورد انتظار

*** معناداری در سطح 0/001

انتظار  نتایج آزمون t همبسته در زمینه بررسی تفاوت بین وضع موجود و وضع مورد 
الگوهای تلفیق در تدوین و اجرای برنامه های درسی علوم انسانی نشان می دهد که بین هر سه 
 ،(p=0/ 000( الگوهای تلفیق در وضعیت موجود و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد
به طوریکه دانشجویان مورد بررسی الگوی تلفیق درون رشته ای را در شرایط موجود با میانگین 
انتظار ارزیابی نموده اند )t= 124/17 و )p=0/ 000).  در  باالتری نسبت به وضعیت مورد 
حالیکه در الگوی تلفیق بین رشته ای  )t= -183/63 و )p=0/ 000) ( و تلفیق در بین و درون 
یادگیرندگان )t= -265/96 و )p=0/ 000) وضعیت موجود را در حد پایین و وضعیت مورد 

انتظار را در حد باالتری ارزیابی کرده اند )جدول 5(.

بحث و جمع بندی
رشد روز افزون مرزهای علوم و تحوالت مستمر از یک سو دگرگونی های عدیده ای در ساختار 
برنامه های درسي دانشگاه ها و به خصوص در قلمرو علوم انسانی ایجاد کرده و از سویی دیگر، 
علوم انساني در محدوده هاي مجزا از هم قادر به شناخت مسائل پیچیده این حوزه نیست. 
لذا مطالعه حاضر با بررسی میزان تلفیق در تدوین و اجرای برنامه های درسی این حوزه در 

وضعیت کنونی و شکاف آن با وضعیت مورد انتظار صورت گرفت. 
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اولین یافته پژوهش نشان داد که الگوي تلفیق کالن حاکم بر برنامه های درسی علوم انسانی، 
از نوع درون رشته ای شامل زیر الگوهاي مجزا، اتصال یافته و النه ای می باشد. علی رغم این 
که علوم انساني یک حوزه ی چند  بعدي است و به صورت مجزا از هم قادر به درک  و حل 
مسائل پیچیده ی  این حوزه نخواهد بود، یافته هاي این پژوهش نشان داد که از منظر دانشجویان، 
همچنان در سازماندهی برنامه های درسی بر رشته های مجزا و حوزه های علمی مستقل تأکید 
می شود. لذا بین حوزه هاي دانش مرزبندي آشکار وجود داشته و در طراحی و تدوین برنامه های 
درسی، الگوهي موضوعي و دیسیپلیني غلبه دارند. اگرچه نتایج برخی مطالعات حاکی از عدم 
اجرای موفقیت آمیز برنامه درسي تلفیقي بوده، لیکن، به اعتقاد پارک1 )2008( نحوه ی ادراک 
صحیح اساتید از برنامه ی درسي تلفیقي و محافظه کارانه عمل آنان در برابر این رویکرد، از جمله 
دالیل عدم موفقیت اجرای آن بوده است. در راستای چنین پیامدی آالفسن، گیورجیس، کوآین 
و فالبا2 )2007( معتقدند برگزاری دوره های آموزشي الزم جهت پیاده سازي و اجراي صحیح 
برنامه ی درسي تلفیقي براي اساتید می تواند مثمرثمر واقع گردد. به عالوه در نظام های آموزشی، 
همچنان تدریس مستقل هر رشته علمی توسط اساتید، تقویم آموزشی روزانه و در نظر داشتن 
زمان مشخصی براي هر ماده درسی وجود دارد، که خود این امر می تواند مانع اجراي سایر 

الگوهاي تلفیق از جمله بین رشته ای و تلفیق مرتبط با یادگیرندگان شود. 
یافته دیگر حاکی از آن بود که الگوي تلفیق مورد انتظار در برنامه های درسی علوم انسانی 
مربوط به یادگیرندگان می باشد. این شکل از تلفیق به صورت درون و بین یادگیرندگان بوده 
و مدل های غوطه وری و شبکه ای را در بر می گیرد. در الگوی غوطه ور شده، تلفیق در درون 
الگویی، دانشجویان در یک حوزه مطالعاتی کاماًل  بر اساس چنین  یادگیرنده اتفاق می افتد. 
غوطه ور می شوند. دانشجویان ممکن است خیلی از برنامه های نرم افزاري رایانه ای مرتبط با 
رشته تخصصی خود را فراگرفته و در مجموع به مهارت هایی دست یابند که آنان را در ارتباط 
با رشته تخصصی شان کمک نماید. با چنین نگاهی، در سازماندهی برنامه های درسی به عالیق، 
تجارب و دل مشغولی های دانشجویان در انتخاب محتوا توجه می شود. فعالیت های یادگیری 
نظیر تعیین جهت یادگیری با استفاده از پرسش های دانشجویان صورت گرفته و مسائل واقعی 
زندگی به عنوان نقطه شروع آموزش، محور تدریس قرار می گیرد. لذا، همواره بین محیط زندگی 
واقعی و محیط آکادمیک پیوند دوسویه ای برقرار مي شود. همچنین با در نظر داشتن الگوی 
1. Park
2. Olafson, Giorgis, Quin & Falba
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شبکه ای، خودِ دانشجویان فرایند تلفیق را هدایت کرده و با استفاده از این الگو، پیچیدگی ها 
و ابعاد رشته شان را همچنان که درون و بین حوزه های تخصصی جستجو می کنند، شناسایی 
می کنند. دانشجویان همواره با متخصصان رشته خود و  سایر رشته ها  جهت کسب مهارت های 
عمومی همکاری داشته و به دیدگاه های سایر متخصصیان درباره موضوعات درسی توجه دارند 
که تمامی این موارد  در واقع، یک شبکه یادگیري را تشکیل می دهند. حرکت به چنین سمت 
و سویی، با ارائه سازماندهي خاصي از برنامه درسی، فرصت هایی را براي دانشجویان فراهم 
می سازد تا با مفاهیم و موضوعات متنوع در قلمروهاي متعدد، با متخصصان و نظریه پردازان در 
سایر حوزه های علمی مستقل و مرتبط با رشته تخصصی خود آشنا شوند. شایان ذکر است 
که در این راستا، به زعم مهر محمدی )1383: 252( باید از گرایش ایدئولوژیکی پرهیز نمود و 

به سنجش اعتبار گونه های تلفیق با استفاده از معیارهای عقالنی، نیز مبادرت ورزید. 
الگوي  برنامه درسي حاکم و  تلفیق  الگوي  از  دانشجویان  برداشت  بین  تفاوت  بررسی 
مورد انتظار، نشان داد که بین هر سه الگوهای تلفیق در وضعیت موجود و مورد انتظار تفاوت 
معناداری وجود دارد، به طوریکه دانشجویان مورد بررسی، الگوهای تلفیق درون رشته ای را در 
شرایط موجود با میانگین باالتری نسبت به وضعیت مورد انتظار ارزیابی نمودند. در حالیکه 
در الگوهای تلفیق بین رشته ای و تلفیق در یادگیرندگان، وضعیت موجود را در حد پایین و 
وضعیت مورد انتظار را در حد باالتری ارزیابی کرده بودند. این تفاوت، بیانگر حاکمیت تلفیق 
درون رشته ای بر قلمرو علوم انسانی و شکاف آن با گونه های مطلوب دارد که نتایج حاصل 
می تواند فرایند طراحی و تدوین برنامه های درسی علوم انسانی را تغییر دهد. چرا که همواره، 
عدم ارتباط بین واحدهای درسی با زندگی و شرایط واقعی از جمله نگرانی های دانشجویان 
است و به باور آن ها اکثر واحدهای درسی مبتنی بر سرفصل های تعیین شده است، بدون اینکه 

به کاربردهای آن در زندگی آنان توجه شود )هادینت و وتریچ 1، 2005(. 
بنابراین، با عنایت به اینکه چند سالي است موضوع بازنگري علوم انساني مورد تأکید 
قرار گرفته است و کنفرانس ها و پژوهش هایي نیز در این راستا در کشور برگزار شده است و 
برخي سازمان ها از جمله سازمان تألیف کتب علوم انساني دانشگاهي)سمت(، پژوهشگاه علوم 
انساني و برخي دانشگاه ها مطالعات و اقداماتي در راستاي سیاستگذاري و تألیف کتب جدید 
علوم انساني با رویکرد اسالمي /انساني را آغاز کرده اند، ولي بحث فني چگونگي تلفیق و 

1. Hoddinott & Wuetherich
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درهم آمیختن محتوایي علوم انساني و روش هاي مناسب تلفیق مورد غفلت قرار گرفته است. 
به عالوه توجه به دیدگاه ها و انتظارات دانشجویان علوم انساني نیز به عنوان یکي از عناصر مهم 
درگیر در برنامه هاي درسي خود در فرایند بازنگري علوم انساني کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. از جمله انتظارات مهم این دانشجویان در زمینه برنامه هاي رشته خود در پژوهش حاضر، 
توجه به شیوه تلفیق در درون ذهن یادگیرنده در هنگام یادگیري است. این انتظار بیانگر این 
موضوع مهم است که تنها در آمیختن محتوایي برنامه هاي درسي علوم انساني به عنوان یک سند 
مکتوب بیروني براي یادگیري مطلوب، کافي نیست بلکه استفاده از مناسب سازماندهي و تلفیق 
برنامه هاي درسي وروش هاي تدریسي که امکان تلفیق را در ذهن یادگیري هنگام یادگیري 
و پس از آن فراهم مي کنند، موضوعي بس مهم و حیاتي است و این موضوع نیز در جریان 

بازنگري علوم انساني تاکنون مورد غفلت واقع شده است.
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