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  چکیده

هاي غالب وغایب تلفیق در برنامه درسی دانشگاه علوم این مطالعه با هدف شناسایی گونه
روش پژوهش از  .اسالمی رضوي و بررسی میزان فاصله آن با وضعیت ممکن صورت پذیرفت

دانشگاه علوم اسالمی اي، و جامعه آماري شامل تمامی دانشجویان مقایسه نوع توصیفی ـ
نفر طبق فرمول حجم نمونه به  135نفر بود که  940به تعداد  93ـ 92رضوي در سال تحصیلی 

اي که بر اساس پرسشنامه 80هاي گیري هدفمند انتخاب شدند که در نهایت دادهشیوه نمونه
وري شد آتهیه شده بود، پس از جلب مشارکت آزمودنیها جمع) 1991(الگوي تلفیق فوگارتی 

و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل واریانس یکطرفه درون آزمودنیها و تی همبسته مورد 
از دید دانشجویان دانشگاه علوم اسالمی  ـ 1: ها نشان داد کهیافته. تحلیل و تفسیر قرار گرفت

گاه اجراي برنامه درسی این دانش اي بر تدوین ورضوي در حال حاضر، الگوي تلفیق بین رشته
ـ الگوي تلفیق فرارشته در برنامه درسی دانشگاه علوم اسالمی رضوي غائب  2. غالب است

بین وضع موجود و وضع ممکن در هر سه دسته از  نظر دانشجویان، ـ از 3. است) امکانپذیرتر(
داري نشگاه علوم اسالمی رضوي تفاوت معنیاهاي درسی دالگوهاي کالن تلفیق در برنامه

ها، الگوي تلفیق غالب بر برنامه درسی دانشگاه علوم اسالمی با عنایت به یافته. مشاهده شد
همخوانی ) حوزوي دانشگاهی(اي است که با ماهیت دانشگاه رضوي الگوي تلفیق بین رشته

تواند در برنامه درسی این دانشگاه مورد نظر قرار گیرد و به عبارت دیگر دارد و الگویی که می
  .اي استفرارشتهغائب است، الگوي 

اي، اي، میان رشتهبرنامه درسی، دانشگاه علوم اسالمی رضوي، تلفیق، درون رشته :هاواژه کلید
   .ايفرارشته

  

  دانشجوي دکتري برنامه ریزي درسی دانشگاه فردوسی مشهد:  نویسنده مسئول *
aminbabadi54@gmail.com 

  hsuny@um.ac.ir             دانشیار برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد **
  mor.karami@gmail.com             دانشیار برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد*** 
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  مقدمه 
دانشگاه علوم اسالمی رضوي به عنوان دانشگاهی که در آن هم دروس حوزوي و هم دروس 

     نظام آموزشی خود بهره  شود به نوعی از شیوه تلفیقی برنامه درسی دردانشگاهی تدریس می
در این شیوه تلفیقی دانشجویان،  .تواند به عنوان الگویی خاص مورد مطالعه قرار گیردبردکه میمی

. گیرندمی هم دروس دانشگاهی را فرا  همزمان هم دروس حوزوي و هایی هستند کهطلبهـ دانشجو 
هاي گونه. هاي تلفیق همخوانی داردگونهسؤال اصلی مقاله این است که این تلفیق با کدام یک از 

هاي غالب، رویکردهایی است که سازماندهی برنامه درسی بر غالب وغائب تلفیق کدام است؟ گونه
هاي غالب تلفیق، نشاندهنده وضعیت شیوه محور آن شکل گرفته است؛ به عبارت دیگر، گونه

مکن شیوه سازماندهی برنامه درسی هاي غائب مبین وضعیت مگونه. سازماندهی برنامه درسی است
دانشگاهی، ساختار و اعضاي هیئت  است؛ یعنی با توجه به اهداف آموزشی، واحدهاي حوزوي و

  علمی در دانشگاه علوم اسالمی عمالً بر اساس کدام رویکرد امکانپذیر است؟ 
یک سو،  زا. رو استاسالمی با چالشهاي جدي روبه هاي درسی علوم انسانی وامروزه، برنامه

سوي  هاي درسی حاکم به دلیل موضوع محوري، پاسخگوي نیازهاي دانشجویان نیست و ازبرنامه
دیگر به علت سرعت گسترش مرزهاي دانش انشعابهاي متعددي از علوم پدید آمده که به 

 ؛ جعفري ثانی، کرمی1373 خلخالی،(شده است  هاي علمی منجرتخصصی شدن هر چه بیشتر رشته
هاي برنامه    هاي علمی و دانشگاهی به این موضوع سبب شده است نیاز محیط). 1392 ،پاکمهر و

ها ایجاد هاي درسی دانشگاهاي، آشکار شود و دگرگونیهاي پی در پی در ساختار برنامهغیررشته
صاحبنظران متعددي بر تلفیق موضوعات درسی دانشگاهی به سبب ). 2008 ،1بنکن و برواون(کند 

 مارکلیس، هو و). 2006 ،3؛ نیکتینا2007، 2اورز و والستنهام( انداثبات شده، صحه گذاشتهمزایاي 
نیز با تأکید بر رهایی از قید و بندهاي رویکرد درون نظام آموزشی، خواهان تغییر  )2005( 4استراري

  .اي به تلفیقی هستندهاي درسی رشتهجهت از برنامه
بین تجربه آموزشی و محیط واقعی ارتباط برقرار، و  تلفیق به دانشجویان کمک می کند که

پیامدهایی نظیر افزایش انگیزه یادگیري، رشد مهارتهاي میان فردي و ارتباطات اجتماعی، پرورش 
 

1 - Benken & Brown 
2 - Evers & Wolstenholme 
3 - Nikitina 
4 - Markulis, Howe & Strary 
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تلفیق به ). 1392 همکاران، جعفري ثانی و(محوري را تجربه کنند تفکر سطوح باال و پژوهش
هدف این است که . شودسازمانی اطالق می فهومی وترکیب کردن یا مرتبط ساختن امور به طور م
پیچیدگی ذاتی  از هاي به ظاهر جداي دانش را بفهمند وبا تلفیق، یادگیرندگان ارتباطات مجموعه

؛ به )15 :1378 مهرمحمدي،( قدردان آن باشند کنند آگاه شوند ودنیایی که در آن زندگی می
مهارتهاي برنامه درسی  درهم آمیختن محتوا، فرایندها وعبارت دیگر، تلفیق برنامه درسی به معناي 

). 1380 احمدي، مهر محمدي و( به منظور تحقق هدف انسجام تجربیات یادگیري فراگیران است
مطالعات در حوزه تلفیق، مبین وجود رویکردها و الگوهاي گوناگونی است که هر یک توان 

هاي سازد که تنوع مفاهیم وگونهشن میبررسی آراي صاحبنظران دراین حوزه رو. خاصی دارد
تلفیق، نشاندهنده پیچیدگی و چالشهاي نظري است که فهم مباحث مربوط به تلفیق در حوزه برنامه 

  .درسی را به همراه دارد
اي وجود با اینکه تلفیق انواع گوناگونی دارد در همه آنها مرکز یا کانون سازمان دهنده

هاي بزرگ یا حتی اندیشه مضمون، مسئله، رویداد جاري، مفاهیم وتواند هر این کانون می".دارد
  ).8: 1989 یاکوب،( "هاي جدا باشدموضوعاتی از داخل خود قوانین یا رشته

. اندبندیهاي مختلفی را ذکر کردهطبقه صاحبنظران برنامه درسی درباره تلفیق انواع، الگوها و
شود و  به اي شروع میکند که با رویکرد چند رشتهمی پیوستار برنامه درسی تلفیقی را ترسیم 1میلر

رسد که مرزبندي اي میکند و سرانجام به رویکرد فرارشتهاي حرکت میسمت رویکرد میان رشته
). 1388فروغی ابري و فاضلی،  عراقیه، فتحی واجارگاه، ؛1389شعبانی، ( برداي را از بین میرشته

   مباحث مربوط به تلفیق، شش نوع سازماندهی برنامه درسی رشته محور،  در )1989( یاکوب
) ايفرارشته(اي، الگوي روز تلفیق شده، برنامه کامل هاي مکمل، میان رشتههاي موازي، رشتهرشته

هاي درسی را در چهار مورد تلفیق انواع تلفیق در برنامه) 1992( 2کیس .را معرفی کرده است
تلفیق  ،4فرایندها ، تلفیق مهارتها و3موضوعات درسی با استفاده از یک مضمونمحتواي مربوط به 

هاي حوزه شوبرت پنج رویکرد موضوعات جدا،. کندبندي میدسته 6گراتلفیق کل ،5فرد مدرسه و

 
1 - Miller 
2 - Case 
3 - Integration of Content 
4 - Integration of Skills /Processes 
5 - Integration of School And Self 
6 - Holistic integration 
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 گسترده، طرحهاي پژوهشی، هسته اصلی و تلفیق را در زمینۀ انواع سازماندهی برنامه درسی نام 
 3همکاران فرانک و به نقل از )1972( 2بویسوت و) 1972( 1هیوکسن ).1383 محمدي، مهر(برد می

هاي آموزشی و اي در مؤسسههاي مختلفی را که همکاري رشتهبرخی از شیوه) 2007( 3همکاران
اي در تدریس و تحقیق  رشتهتلفیق میان 4شناسیقالب گونه کند دربروز پیدا می پژوهشی ظهور و

  . )1جدول( اندارائه کرده
  اي در تدریس و تحقیقگونه شناسی همکاري رشته :1جدول 

  اي در تدریس و پژوهشگونه شناسی همکاري رشته  نویسنده

   5برگر
  )26ـ  25: 1972(

ها، روشها اي از تعلیم و تربیت، مهارت آموزي، شیوهاي از دانش قابل آموزش است که داراي پیشینهپیکره: ـ رشته
  .به خود است و محتواي مخصوص 

  هاي مختلف، گاهی اوقات بدون ارتباط واضح بین آنهامجاورت رشته: ايـ چند رشته
  ها با فرض کمترین و بیشترین ارتباطمجاورت رشته: ايـ تکثر رشته
  تعامل بین دو یا چند رشته متفاوت: ايـ میان رشته
  هارشته اي ازایجاد نظامی مشترك از اصول براي مجموعه: ايـ فرا رشته

  کالین
  )65ـ  64: 1990(

هاي عاریت گرفتن ابزار و روشهاي تحلیلی از یک رشته براي رشته: 6)نمیان رشته دروغی( ايشبه میان رشتهـ 
  .اي شناخته شده استچنین به عنوان روش کمکی براي میان رشتهدیگر و هم

چنین محدود کننده و یا هم(  ها براي حل مسائل بدون تالش براي تلفیق آنها ترکیب رشته: 7اي مرکبمیان رشته ـ
  .)شوداي شناخته میمسئله میان رشته

مفهوم مشابه مرز . ها در یک زمینه یکسان با هم تداخل و هم پوشانی دارندبخشی از رشته: 8اي مکملمیان رشته ـ
  هاتهبین رش) تداخل(اي براي توصیف همپوشانی میان رشته

  .شوداي جدید منجر میرشتهتعامالتی که به ظهور یا پدید آمدن زمینه یا میان: 9ايوحدت یا ساختار میان رشته ـ

   10فابرو اسکیپر
)1997 :53(  

   دهد؛می هاي مختلف علمی توضیحهایی که پدیده را  از دیدگاهتلفیق نظریه: 11اي به مثابه علممیان رشتهـ 
  .به موجب تفاوتهاي معرفت شناختی و هستی شناسی  در برابر هم استهایی که  دیدگاه

  ها از یک یا چند رشته مرتبط براي مثال در علوم اجتماعیتلفیق نظریه:  12اي به مثابه رشتهمیان رشتهـ 

  

 
1 - Heckhausen 
2 - Boisot 
3 - Franks et al 
4 - Typologies 
5 - Berger 
6 - Psuedo interdisciplinary 
7 - Composite interdisciplinary 
8 - Supplementary interdisciplinary 
9 - Unifying or Structural interdisciplinary 
10 - Faber and Scheper 
11 - Interdisciplinary of sciences 
12 - Interdisciplinary of disciplines 
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  اي در تدریس و تحقیق شناسی همکاري رشتهگونه :1جدول ادامه 
  تدریس و پژوهشاي در شناسی همکاري رشتهگونه  نویسنده

 1کارلکویت
)1999(  

  انجام دادن یک چیز به روشهاي مختلف. ایجاد رشته جدید: 2وحدت دانشـ 
 افزودن به دانش از طریق چندین زمینه براي رسیدن به هدفی مشترك: 3انباشت دانشـ 
چارچوبهاي فراتر از تولید دانش مستلزم مالحظه جنبه تراکمی آن و تفسیر با تکیه بر : 4دانش تفسیر انباشت وـ 

  .قلمروي معرفتی مورد بررسی است
 انجام دادن کارهاي متفاوت. ها و پارادایمها اساس دانشهاي مختلف استنظریه: 5ناسازگاري دانشـ 
  .از فرهنگهاي مختلف که در آن تفاوتهاي اساسی و مفهومی و تفسیري موجود مشتق شده است: 6دانش مکملـ 

   7استراپا 
  )4ـ  3: 2000(

  

 ترهاي قدیمیاز رشته 8شکل گیري یک رشته جدیدـ 
 نظیر مطالعات آسیایی: 9ايمطالعات منطقهـ 
 10شناسیهاي قدیمی اما با هدف مطالعات جدیداي جدید از روشایجاد رشتهـ 
  اي جدید با روشها و مقاصد جدید در مطالعه نظیر مطالعات فرهنگیایجاد رشتهـ 

  11یگراندفرودمن و
)2001 :4(  

  )پیوند علم و انسان(وسیع ـ 
  )درگیر کردن قشر عظیمی از عموم(عمیق ـ 

   12التوکا
  )7ـ  6: 2003(

  .شودگیرد و صیقل داده میهاي دیگر قرار میدروس هر رشته تحت تاثیر رشته: 13آگاهـ 
مسائل یا سؤاالت در  ـ  1: شودها به دوطریق ایجاد میمسائل آموزشی و سؤاالت پژوهشی بین رشته: 14ترکیبیـ 

 .شودها پیدا میمسائل و سؤاالت در شکاف بین رشتهـ  2. شودها پیدا میرشته برخورد
ها، مفاهیم یا روشها از یک رشته اقتباس نشده نظریه. است ها به چارچوب بزرگتري وابستهرشته: ايفرا رشتهـ 

 .کندها عمل میو به قصد امتزاج و توسعه بین رشته هااست؛ بلکه وراي رشته
توان به آنها هاي مختلف میتنها از راه کاربرهاي گوناگون رشته اي نیست ومبناي رشتهداراي سؤاالت  :15مفهومیـ 

اي هاي مختلف و موضع انتقادي به فهم رشتههاي برخاسته از رشتهبنابراین سؤاالت  شامل تلفیق دیدگاه.  پاسخ داد
  .است

 
 
 
 

1 - Karlqvit 
2 - Unification of knowledge 
3 - Accumulation of knowledge 
4 - Accumulation & interpretation of knowledge 
5 - Knowledge incompatibility 
6 - Complementary knowledge 
7 - Struppa 
8 - The formation of a new discipline 
9 - Area studies 
10 - The creation of a new discipline from old methodologies but a new object of study 
11 - Frodeman et al 
12 - Latucca 
13 - Informed 
14 - Synthetic 
15 - Conceptual 
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  اي در تدریس و تحقیق گونه شناسی همکاري رشته :1جدول ادامه 
  اي در تدریس و پژوهشگونه شناسی همکاري رشته  نویسنده

: 2003( 1ماناتونگا
3(  

  .کندارتباط تأکید می کار گروهی و رهبري، بر 3روانشناسی سازمانی 2ايمدیریت مبتنی براجتماعات حرفهـ 
 4علوم بهداشت، مهندسی ونظیر  "پیامد محور" ايهاي حرفهرشتهـ 
  هاي مختلفاي به عنوان واسطه بین رشتهدیدگاه میان رشته: موزش محورـ آ
  اي از مرزهاي متقاطع معرفت شناختی، نظري وارتباطیگستره 5گفتمان علوم انسانی و علوم اجتماعیـ 

  )1388( 6زایپل

شناختی ساختار سلول در یک موجود زندة اي، فعالیت در یک رشته جدا است؛ مثل بررسی زیست درون رشتهـ 
  خاص

هاي فیزیک دهد؛ مثل استفاده از رشتهاي دیگر مورد بررسی قرار میاي، یک رشته را از چشم انداز رشتهبین رشتهـ 
  براي صدا شناسی در موسیقی

. و موضوعات دارد کند که هر کدام چشم اندازي متفاوت به مسائلاي از دانش چندین رشته استفاده میچند رشتهـ 
ها امکانپذیر است؛ هررشته در درك کلی موضوع سهیم است؛ اما این موضوع به طور جمعی و در کنار بقیه رشته

هایی نظیر ادبیات، تاریخ ، جامعه شناسی، هنر، تئاتر، ارتباطات و فلسفه و مذهب مثل مطالعات زنان که از رشته
 .کندکالسهایی را انتخاب می

اي، مفاهیم و ابزار دانش رشته. هاي مورد استفاده ضروري استاي، یکپارچگی دانش در میان رشتهمیان رشتهـ 
شود که گیرد و طوري ترکیب میشود و پژوهش مورد نظر، مورد مقایسه قرار میاي و قوانین، بررسی میرشته

  .نتیجه و درك آن بسیار قابل توجهتر از مجموع اجزاي آن است 
اي توجه دارد و ممکن است با پرسشهاي به وحدت، چارچوب ذهنی فراتر از چشم انداز رشته ايفرا رشتهـ 

  .ها نیز فراتر رفته استباشد که از رشته داشته کار و فلسفی دربارة ماهیت واقعیت و نظام دانش سر

  )1388(؛ زایپل )2007(به نقل از فرانک و همکاران ) 1972(بویسوت  و) 1972(هیوکسن : ازاقتباس
  

    ها نشان بر اساس نوع تعامل، تبادل و همکاري رشته ترکیبهاي متفاوت تلفیق را )1(شکل 
توان بر پیوستاري قرار داد که در یک سوي آن اي را میهاي مختلف همکاري رشتهگونه. دهدمی
 سوي ظریف پیوستار، در .هاي رادیکال قرارداردهاي ظریف و در سوي دیگر آن گونهگونه

شودکه به نوعی به موضوعی کلی هایی از قوانین مختلف تلقی میها به موضوعهمکاري رشته
ادامه این پیوستار،  در. شود؛ مثل مطالعات زنان، که به دو گونه مقررات یا بیشتر نیاز استمربوط می

باز هاي متضاد را استحکام بخشی مرزهاي قوانین و جاي نقد دیالکتیکی رادیکال دوطرفه حوزه

 
1 - Manathunga 
2 - Management based communities of practice 
3 - Organisational Psychology 
4 - Professional disciplines ‘outcomes-focused’ health, engineering and sciences 
5 - Humanities and Social Science discourse 
6 - Seipel 
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عین حفظ یکپارچگی شدید مقررات،  این دیدگاه ممکن است در). 2004 ،1دیویدسون( گذاردمی
 پیوستار، گونه دیگري از امتداد در حرکت بیشتر با. صرفا نقد و تبادل انتقادي نظریات را به کار ببرد

طرفداران آن اي، که نماید که بر این استوار است که برخالف چند رشتهها رخ میهمکاري رشته
بیش  ها نیازمند کم ونیاز نیست دربارة کارها با یکدیگر به بحث بپردازند، این گونه همکاري رشته

تلفیق، و حتی تاحدودي ملزم به اصالح و تعدیل زیر بخشهاي مقررات است؛ مثل مسئله ایدز یا 
رات و ظهور یک ، دیدگاه فروپاشی مرزهاي مقر)1( در سر دیگر پیوستار شکل. مسئله بحران آب

 ،2نیکولسکو( شناسنداي میاین نوع ترکیب را تحت عنوان فرارشته. مقررات جدید وجود دارد
2010.(  

  
  

  قلمروي موضوعی 5درون                قلمروي موضوعی           4بین      قلمروي موضوعی           3فراسوي
  
  
  

  اياي                   درون رشتهرشته تکثر/اي                           چندمیان رشتهاي                     فرارشته
  

  6ترکیبهاي متفاوت مقررات 1 :شکل
  ).2014کانادا،   7پرورش شهر منیتوبا اداره آموزش و( 

  

 نخست توضیح و: تواند دو مقصود را به همراه داشته باشداي میشناسی تلفیق میان رشتهگونه
 شودمی هاي علمی که به بازترکیب وحدت علوم منجرتبیین پیشرفت تدریجی در پودمان رشته

هاي علمی و هم آمیختگی آنها تشریح باروري متقابل میان رشته و دوم توصیف و) 1972 برگر،(
بندي ترین طبقهیکی از شناخته ).1990 کالین،( گرددمی هاي جدید منجربروز رشته که به ظهور و

 
1 - Davidson 
2 - Nicolescu 
3 - Beyond Subject Areas 
4 - Between Subject Areas 
5 - Within Subject Areas 
6 - Desipline 
7 - Manitoba 
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. منتسب است 1بندي است که به فوگارتیهاي طراحی برنامه درسی هست، طبقهدر زمینه شیوه که
توان به سه طبقه اصلی هاي سازماندهی برنامه درسی را میاز شیوه) 1991( طبقه بندي فوگارتی

او ده ). 264: 1388 خورسندي طاسکوه،(تقسیم کرد  4ايو فرارشته 3اي، بین رشته2ايدرون رشته
کند که روي یک پیوستار قابل تصور است و به سه گونه متمایز لگو را در زمینه تلفیق ارائه میا

اي رشتهتلفیق میان ،)الگوهاي جدا، ارتباطی یا اتصال یافته و تودرتو یا النه اي( ايتلفیق درون رشته
به نخ کشیده و  عنکبوتی، پیچیده یا الگوهاي پی در پی، تسهیمی یا مشترك، درهم تنیده یا تار(

تقسیم بندي ) ايالگوي شبکه الگوي خودجوش یا غوطه ورشده و(اي الگوي فرارشته و) یکپارچه
نوع تلفیق از بیرون در مقابل تلفیق از درون تقسیم  هاي تلفیق به دوبه طور کلی تمام گونه. شودمی
  ).1392 پاکمهر، و کرمی جعفري ثانی،(شود می

اي الگوي تلفیق برنامه درسی علوم انسانی را در در مطالعه) 1392(همکاران  جعفري ثانی و
نتیجه نشان داد که از . دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوي فوگارتی مورد بررسی قرار دادند

مورد  اي است و الگوي مطلوب ودید دانشجویان، الگوي حاکم، تلفیق برنامه درسی درون رشته
 .اي استرشتهانتظار دانشجویان الگوي فرا

دلیل . هاي تلفیق استبندي فوگارتی در زمینه گونهبراي پاسخ به سؤال مقاله، تأکید بر طبقه
بندي، جامعیت و همپوشی با الگوهاي صاحبنظران است که با ساختار دانش در انتخاب این دسته

 و کرمی جعفري ثانی،( اي در حوزه آموزش عالی مطابقت بیشتري داردمطالعات میان رشته
ابتدا دانشگاه علوم اسالمی رضوي به عنوان زمینه مورد مطالعه  براي این منظور). 1392 پاکمهر،

 ها بحث ویافته ،هاتحلیل داده آوري وشیوه جمع ارائه روش و پس از گیرد ومورد بررسی قرار می
  .شودبررسی می

  دانشگاه علوم اسالمی رضوي
دانشگاه کشوراست که شیوه آموزشی آن بر گذراندن کامل تنها دانشگاه علوم اسالمی رضوي 

برنامه نظام آموزشی دانشگاه به تصویب وزارت علوم، . دانشگاهی مبتنی است دروس حوزوي و
بعد از پایان تحصیالت به دانش آموختگان، دانشنامه مورد تأیید  فناوري رسیده است و تحقیقات و

 
1 - Fogarty 
2 - intrasiciplinary 
3 - interdisciplinary 
4 - transdisciplinary 
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آموختگان مورد پذیرش مرکز هاي حوزوي دانشمرهچنین نشود و هماین وزارتخانه اعطا می
این  .سطوح باالتر حوزوي است مدیریت حوزه علمیه خراسان نیز به منظور ادامه تحصیل در

دو  يواقع شده که به نوعی احیا) ع(کنار آرامگاه علی بن موسی الرضا  شهر  مشهد و دانشگاه در
این دانشگاه . داردساله در قالب مدرن  400اي هکه سابق است مدرسه علمیه خیراتخان و میرزا جعفر

به و در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتري است زیر نظر آستان قدس افتتاح شده  1363در سال 
دانشجویان این دانشگاه همزمان با دروس . پذیرددانشجو می) فقط مرد( صورت تک جنسیتی

 این دانشگاه به دولت. گیرندفرا می جاري دانشگاه ، دروس سطوح مختلف حوزه علمیه را نیز
، شهریه مختصري هم استو در عین حال که تحصیل در این دانشگاه رایگان  ردندا مالی وابستگی

و تصویب تولیت آستان قدس  رئیس این دانشگاه به پیشنهاد هیئت امنا. شودبه دانشجویان داده می
  . دشوتعیین میسال سه رضوي از بین روحانیهاي برجسته شیعه براي 

   :شده استاین دانشگاه چنین ذکر  اهدافدر اساسنامه 
 هاي مختلف علوم اسالمی تربیت فقیه، اسالم شناس، محقق و استاد در رشتهـ  1

 تربیت حقوقدان، قاضی و کارشناس حقوقی ـ  2

) ع(ت عالم دینی و مبلغ اسالمی با هدف گسترش فرهنگ اسالمی و معارف اهل بیتیتربـ  3
 در داخل و خارج کشور

 پژوهشی کشورـ مد براي مراکز علمی و آموزشی اتربیت نیروي انسانی کارـ  4

که به تصویب وزارت است برنامه درسی این دانشگاه، تلفیقی از دروس حوزوي و دانشگاهی 
  :تعداد واحدهاي آن در جدول زیر آمده است. علوم رسیده است

 
  دکتري  ارشد  کارشناسی  عنوان  ردیف

  0  0  64  دروس عمومی و پایه  1
  80  80  56  دروس حوزوي  2
  30تا  20  28  70  دروس تخصصی  3
  20  4  0  رساله  4

  130 تا 120  112  190  جمع  
  

که عالوه بر تبحر در یک رشته دارند ی یویژگیها ،ت علمی این دانشگاهأاستادان و اعضاي هی
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چنین یک زبان خارجی به علوم حوزوي در سطح خارج فقه و هم دبایتخصصی دانشگاهی می
دانشجویان این دانشگاه درسال  نفر و 28 تمام وقت این دانشگاه اداناست .آشنایی داشته باشند

  . اندبوده نفر 940 حدود 92 ـ  91تحصیلی 
  
  روش

انشجویان جامعه آماري آن، شامل تمام د. اي استنوع مقایسه این پژوهش، پیمایشی و از
ـ  1393مشغول به تحصیل دانشگاه علوم اسالمی رضوي است که تا نیم سال دوم سال تحصیلی  

گیري هدفمند به نفر طبق فرمول حجم نمونه به شیوه نمونه 135از این تعداد . نفر هستند 940، 1392
، سپري کردهطوري که دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی که مدت زمان بیشتري را در دانشگاه 

هاي داده    در نهایت . اند، انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتندو دروس بیشتري را گذرانده
آوري شد و با استفاده از آمار پس از جلب مشارکت آزمودنیها جمع )2 جدول(پرسشنامه  80

  .یر قرار گرفتتفس توصیفی، تحلیل واریانس یکطرفه درون آزمودنیها و تی همبسته مورد تحلیل و
  

  درصد پاسخ دهندگان به تفکیک رشته فروانی و: 2 جدول
  درصد  فراوانی  رشته

  30  24  حقوق
  5/12  10  ادبیات فارسی

  5/32  26  علوم قرآن و حدیث
  3/16  13  فلسفه وکالم

  8/8  7  بی پاسخ
  100  80  مجموع

  
، )درصد 30(هاي آن شاخهزیر  انشجویان از رشته حقوق ونفر از د 24، 2براساس نتایج جدول

 13 و) درصد 5/32( حدیث نفر رشته علوم قرآن و 26، )درصد 5/12( رشته ادبیات فارسی نفر 10
  .هستند) درصد 3/16(کالم  نفر از رشته فلسفه و
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  ابزار پژوهش
بر ) 1392( همکاران اي که توسط جعفري ثانی وهاي پژوهش از پرسشنامهبراي گردآوري داده

این پرسشنامه شامل . تهیه شده بود با اندکی تغییر استفاده شد )1991(تلفیق فوگارتی  اساس الگوي
بین  درون و( ايفرارشته اي واي، بین رشتهب سه الگوي کالن تلفیق درون رشتهگویه و در قال 40

، در پی پی، )ايالنه(تو  در ، ارتباطی یا اتصال یافته، توجدادر قالب ده الگوي تلفیق ) یادگیرندگان
اي شبکه و )غوطه ورشده( ، یکپارچه، خودجوش)دانه تسبیحی(تسهیمی، درهم تنیده، پیچیده 

تنظیم شد و میزان ) اصالـ کم ـ  حدودي تاـ  زیاد(اي لیکرت گزینه چهاراین ابزار در مقیاس . است
جاي سطح این پژوهش به  سنجیدکه درمی در دو سطح موجود و مطلوب هاي درسی راتلفیق برنامه

دانشگاهی دانشگاه  واحدهاي حوزوي و که با توجه به چرا؛ مطلوب از سطح ممکن استفاده شد
. علوم اسالمی عمال امکان پذیري تلفیق نسبت به وضعیت موجود از اهمیت بیشتري برخوردار است

در وضعیت  پایایی براساس ضریب آلفاي کرونباخ در پرسشنامه اولیه براي نمره کل پرسشنامه
این  پایایی پرسشنامه تغییر یافته در. گزارش شده است 99/0 در وضعیت مطلوب و 89/0 موجود

به دست  96/0 در وضعیت ممکن و 97/0 پژوهش براي نمره کل پرسشنامه در وضعیت موجود
  . آمد

  
  هاي پژوهشیافته
  هاي توصیفییافتهـ  الف

 درسی براي کل دانشجویان مورد بررسی در دوهاي تلفیق برنامه شاخصهاي آمار توصیفی شیوه: 3جدول 
  ممکن سطح موجود و

  گونه تلفیق
  وضعیت ممکن  وضعیت موجود

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین
  10/7  84/44  24/7  47/34  رشتهايتلفیق درون رشته 

  53/14  97/78  74/16  95/53  ايرشته تلفیق میان
  53/8  34/36  80/8  10/24  ايتلفیق فرارشته 

  
هاي تلفیق برنامه درسی دانشگاه علوم اسالمی شاخصهاي آمار توصیفی گونه 3در جدول 
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بر اساس . ده استشممکن ارائه  رضوي براي کل دانشجویان مورد بررسی در دو سطح موجود و
اي، رشتهگونه تلفیق درون 24/7و انحراف معیار  47/34نتایج جدول در وضعیت موجود میانگین 

             و گونه تلفیق در بین و درون یادگیرندگان 74/16و 95/53اي رشتهگونه تلفیق بین
انحراف معیار در وضعیت ممکن براي سه  چنین میانگین وهم. ،  است80/8و  10/24 )ايفرارشته(

  .است  53/8و 34/36؛ 53/14و 97/78؛  10/7و 84/44گونه تلفیق به ترتیب 
  نباطیهاي استب ـ یافته
در حال حاضر کدام یک از شجویان دانشگاه علوم اسالمی رضوي دان دیداز : اول سؤال

 وم اسالمی رضوي غالب ولالگوهاي تلفیق مطرح شده توسط فوگارتی بر برنامه درسی دانشگاه ع
  حاکم است؟
  تلفیقنتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه درون آزمودنیها براي بررسی الگوي غالب : 4جدول 

  معناداري Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادي درون گروهی  مجموع مجذورات  
  000/0  74/294  22/18426  2  43/36852  هاي تلفیقگونه

  
به منظور بررسی الگوي غالب تلفیق از دید دانشجویان مورد بررسی از آزمون تحلیل واریانس 

حاکی است که بین الگوهاي تلفیق تفاوت  3 نتایج جدول. یکطرفه درون آزمودنیها استفاده گردید
نشان داد که   LSDدر ادامه، آزمون تعقیبی ). P <  ،74/294) =2 (F 001/0( معناداري وجود دارد

اي هاي درسی دانشگاه علوم اسالمی رضوي، الگوي تلفیق بین رشتهالگوي تلفیق حاکم بر برنامه
به ) = 001/0P( تفاوت معناداري وجود داشتالگوي دیگر  چنین بین دوهم). P= 000/0( است

 )ايفرارشته( درون یادگیرندگان بین و اي نسبت به الگوي تلفیق درطوري که الگوي درون رشته
  .در برنامه درسی دانشگاه بیشتر استفاده شده است

هاي درسی دانشگاه علوم اسالمی رضوي را از دید الگویی که تلفیق برنامه: سؤال دوم
  سازد، کدام است؟ن امکانپذیر میدانشجویا

  نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه درون آزمودنیها به منظور بررسی الگوي ممکن تلفیق: 5جدول 
  معناداري Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادي درون گروهی  مجموع مجذورات  

  000/0  60/964  01/40741  2  01/81482  هاي تلفیقگونه
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از دید هاي درسی دانشگاه علوم اسالمی رضوي الگوي تلفیق برنامه کدامبررسی اینکه براي 
نتایج . دشها استفاده یل واریانس یکطرفه درون آزمودنیآزمون تحلدانشجویان امکانپذیر است از 

 .)P <  ،60/964) =2 (F 001/0(هست حاکی بودکه بین الگوهاي تلفیق تفاوت معناداري  4جدول
که بیشتر در دانشگاه  ،هاي درسینشان داد که الگوي تلفیق برنامه LSD، آزمون تعقیبی در ادامه

است ) ايرشتهفرا( درون یادگیرندگان بین و علوم اسالمی رضوي امکانپذیر است، تلفیق در
)000/0 =P( .مالحظه شد الگوي دیگر تفاوت معناداري  چنین بین دوهم)001/0P = ( به طوري

اي از اولویت بیشتري براي دانشجویان درون رشته اي نسبت به الگويیق بین رشتهالگوي تلفکه 
  .برخوردار بوده است

آیا بین برداشت دانشجویان دانشگاه علوم اسالمی رضوي از الگوي موجود تلفیق : سوم سؤال
هاي درسی تلفیق برنامهبراي بۀ آنها ی که آنها با توجه به تجریالگو هاي درسی رشته خود وبرنامه

  ؟هستتفاوت معناداري  ،دانندمی امکانپذیر
  

  وضعیت ممکن الگوهاي تلفیق همبسته براي مقایسه وضعیت موجود و t نتایج آزمون :6جدول 
  معناداري  درجه آزادي tمقدار  هاتفاوت میانگین  انحراف معیار  میانگین  وضعیت  گونه تلفیق

تلفیق درون 
  ايرشته

  000/0  79  -99/8  -29/12  79/8  05/24  موجود
  53/8  34/36  ممکن

تلفیق بین 
  ايرشته

  000/0  79  -33/10  -36/10  24/7  47/34  موجود
  06/7  84/44  ممکن

    تلفیق 
  ايفرا رشته

  000/0  79  -62/11  -02/25  74/16  95/53  موجود
  53/14  97/78  ممکن

  
موجود و وضع ممکن الگوهاي تلفیق  همبسته در زمینۀ بررسی تفاوت بین وضع tنتایج آزمون 

داد که بین نشان می) 6جدول ( هاي درسی دانشگاه علوم اسالمی رضويدر تدوین و اجراي برنامه
، به طوري )p=000/0(ي تلفیق در وضعیت موجود و ممکن تفاوت معنی داري هست هر سه الگو

یت ممکن با میانگین بیشتري اي را در وضعکه دانشجویان مورد بررسی الگوي تلفیق  بین رشته
چنین در الگوي تلفیق هم). p=000/0( و )t= -62/11( اندنسبت به وضعیت موجود ارزیابی کرده

    )ايفرارشته( درون یادگیرندگان بین و و تلفیق در) p=000/0 و t= -33/10(اي درون رشته
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)99/8- =t 000/0و=p (کن را در حد باالتري هم وضعیت موجود را در حد پایین و وضعیت مم
  .اندارزیابی کرده

  
  گیريبحث و نتیجه

پیچیده است؛ مهم به  اي وکاربست آن در حوزه تدریس دانشگاهی، مهم ومطالعات میان رشته
هاي این دلیل که رشد روزافزون مرزهاي علوم و تحوالت مستمر به دگرگونیهاي زیادي در برنامه

گستره چالشهاي کنونی  پیچیده از آن لحاظ که ماهیت وشده است و  ها منجردرسی دانشگاه
مهارتهاي تعاملی از طریق تولید دانش کاربردي برآمده از پیوند و انسجام  نیازمند ارتقاي کارآیی و

ها و فناوریهاي نو، بهره گیري از تمامی عوامل و نهادهاي هاي متعدد دانشگاهی و حرفهبین رشته
 پژوهشی و تعامل مستمر بین فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطی و و ریزي آموزشیموثر در برنامه

هاي موجود علمی پس از پیوند و اي است که رشتهفنی به گونه پژوهشها و ابداعات پیشرفته علمی و
ترجمه  ،1990 رژکوله،(تلفیق با یکدیگر ساختار دوباره بیابد و شکل جدیدي به خود بگیرد 

  ).1388 دهشیري،
هاي درسی دانشگاه علوم اسالمی اجراي برنامه با بررسی میزان تلفیق در تدوین واین مطالعه 

هاي غالب و شکاف آن با وضعیت ممکن به منظور شناخت گونه رضوي در وضعیت کنونی و
  .غائب تلفیق در برنامه درسی این دانشگاه صورت گرفت

هاي درسی دانشگاه علوم اسالمی کند الگوي تلفیقی، که احتماال بر برنامهاولین یافته بیان می
اي شامل الگوهایی پی در پی، تسهیمی یا مشترك، درهم تنیده رضوي غالب است از نوع بین رشته

هاي دانشگاه علوم با توجه به اینکه رشته. یکپارچه باشد یا تار عنکبوتی، پیچیده یا دانه تسبیحی و
با کل پیچیده انسان سر و کار دارد، این  بندي می شود کهاسالمی رضوي در زمره دانشهایی طبقه
هاي پژوهش نشان داد که از دید دانشجویان در یافته. طلبدپیچیدگی، شناختی یکپارچه را می

هاي مشترك و درهم تنیده هاي درسی در دانشگاه علوم اسالمی رضوي بر رشتهسازماندهی برنامه
لفیقی بودن آموزش در اسناد فرادستی دانشگاه این یافته با ادعاي ت. شودهاي علمی تأکید میحوزه

یک از  علوم اسالمی رضوي تا حدودي همخوان است؛ ولی در این نتیجه مشخص نشده که هر
عبارتی برنامه درسی اي تا چه میزان بر برنامه درسی دانشگاه غالب است یا بهالگوهاي میان رشته
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اي یعنی توان میان رشتهاست تا چه میزان میدانشگاهی  دانشگاه را، که تلفیقی از دروس حوزوي و
شاید بتوان این موضوع را در قالب پژوهشی دیگر بر اساس . از نوع قوي یا ضعیف آن قلمداد کرد
وقت دانشگاه و مسئوالن سیاستگذار دانشگاه مشخص پاره نظر اعضاي هیئت علمی تمام وقت و

اید بتوان مدعی شد که سازماندهی برنامه صورت تأیید این یافته با پژوهشهاي دیگر ش در. کرد
هایی که دغدغه تواند به عنوان الگویی موفق در حوزة اجرا براي دانشگاهدرسی این دانشگاه می
مایلند محتواي آموزشی را بر اساس اصول اسالمی به شکلی علمی بنا نهند،  اسالمی بودن را دارند و

  .مورد نظر و استفاده  قرار گیرد
افزاري دانشگاه افزاري وسختود که با توجه به امکانات و زیرساختهاي نرمبحاکی  یافته دیگر

توان برنامه درسی را براساس آن سازماندهی کرد، الگوي علوم اسالمی رضوي، الگویی که می
 اي است و الگوهاي خودجوش یاتلفیق مربوط به یادگیرندگان است؛ این گونه از تلفیق فرارشته

ورشده، تلفیق در درون در الگوي خود جوش یا غوطه. گیرداي را در بر میشبکه وري وغوطه
ور بر اساس چنین الگویی دانشجویان در یک حوزه مطالعاتی کامال غوطه. افتدیادگیرنده اتفاق می

از چنین دیدگاهی در سازماندهی برنامه درسی به عالقه، تجربه ودلمشغولی دانشجویان در . شوندمی
هاي فعالیتهاي یادگیري نظیر تعیین جهت یادگیري با استفاده از پرسش. شودمحتوا توجه می انتخاب

گیرد و مسائل واقعی زندگی به عنوان نقطه شروع آموزش، محور تدریس دانشجویان صورت می
ارتباط  بنابراین، همیشه بین محیط علمی دانشگاه و محیط واقعی زندگی پیوند و. گیردقرار می
کنند و اي، فرایند تلفیق را هدایت میدانشجویان از طریق الگوي شبکه. گردداي بر قرار میدوسویه

هاي بین حوزه توانند ابعاد و پیچیدگیهاي رشته تخصصی خود را درون وبا استفاده از این الگو، می
ن دهند بدیدانشجویان در واقع یک شبکه یادگیري تشکیل می. تخصصی جستجو و شناسایی کنند

ها، مهارتها و ها به منظور کسب دیدگاهسایر رشته صورت که همواره با متخصصان رشته خود و
  .کنندروشهاي الزم همکاري می

بررسی تفاوت برداشت دانشجویان از الگوي تلفیق برنامه درسی غالب و الگوي غایب 
ممکن تفاوت  وکند که بین هر سه الگوهاي تلفیق در وضعیت موجود ، بیان می)وضعیت ممکن(

معناداري هست به طوري که دانشجویان مورد بررسی، هر سه الگوي تلفیق را در وضعیت ممکن با 
  . اندمیانگین بیشتري نسبت به وضعیت موجود ارزیابی کرده

تنها دانشگاه در کشوراست که شیوه دانشگاه علوم اسالمی رضوي بنابراین با عنایت به اینکه 
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دانشگاهی مبتنی است، هدف این است که از  کامل دروس حوزوي وآموزشی آن بر گذراندن 
اي طریق تلفیق محتواي دروس دانشگاهی و حوزوي دانشجویان به دانش یکپارچه و وحدت یافته

نتایج پژوهش نشان داد که در وضعیت موجود تلفیق . در زمینه رشته تحصیلی خود دست یابند
ش ههاي پژواین نتیجه با یافته. اي استیق میان رشتهصورت گرفته از دید دانشجویان الگوي تلف

، که الگوي حاکم بر برنامه درسی علوم انسانی دانشگاه فردوسی )1392( همکاران جعفري ثانی و
دانشجویان در این مطالعه معتقدند که در . داند، همخوانی ندارداي میمشهد را از نوع درون رشته

افزاري نظیر محتواي دانش سازماندهی شده، سخت فزاري واصورتی که از تمام ظرفیتهاي نرم
تجهیزات، فضاي معنوي حرم مطهر  اي مناسب و باکیفیت، امکانات وروشهاي تدریس میان رشته

هاي خطی نفیس و غیره به نحو احسن استفاده شود و فرصتهایی به ، کتابها و نسخه)ع(امام رضا
ي زندگی در اختیار دانشجویان این دانشگاه قرار گیرد، هامنظور درآمیختن مباحث نظري با واقعیت

         اي بر برنامه درسی دانشگاه علوم اسالمی رضوي امکانپذیرالگوي تلفیق فرارشته غالب بودن
، که الگوي برنامه درسی )1392(همکاران  ش جعفري ثانی وههاي پژواین نتیجه با یافته .شودمی

 پژوهش نشان داد چنین نتایج اینهم. داند تا حدودي همسو استمیاي مطلوب را از نوع فرارشته
انتظارات دانشجویان به عنوان یکی از عناصر مهم درگیر در برنامه درسی در  ها وکه به دیدگاه

بنابراین، تنها درآمیختن محتواي . شودتوجه می سازماندهی برنامه درسی در این دانشگاه کمتر
برنامه درسی این دانشگاه به عنوان سند مکتوب بیرونی براي یادگیري دانشگاهی در  حوزوي و
هاي درسی و تلفیق برنامه با کیفیت، کافی نیست بلکه استفاده مناسب سازماندهی و مطلوب و

روشهاي تدریسی، که امکان تلفیق را در ذهن یادگیرندگان در هنگام یادگیري و پس از آن فراهم 
  .استحیاتی  آورد، بسیار مهم و

  منابع 
شناسایی الگوي تلفیق برنامه درسی علوم انسانی ). 1392( حسین؛ کرمی، مرتضی؛ پاك مهر، حمیده جعفري ثانی،

 در ايرشتهمیان مطالعات فصلنامه .و فاصله آن با وضعیت مورد انتظار دانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتی
  .134تا 111: 4ش .پنجم دوره .انسانی علوم

  .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی :تهران .اي دانشفتمان میان رشتهگ .)1388( علی طاسکوه،خورسندي 
 )1388( دهشیري ترجمه محمد رضا .ايرشتهآموزش دانشگاهی و مطالعات  میان .)1990( رژکوله، نیکول

  .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی :تهران
مجموعه  .هاي درسی در حوزه علوم انسانیویکرد جامع تلفیق برنامهطراحی وارائه ر ).1389( شعبانی، زهرا
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  .مقاالت کنگره راهکارهایی براي  ارتقاي علوم انسانی در کشور
تلفیق، راهبردي ). 1388( عراقیه، علیرضا؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ فروغی ابري، احمد علی؛ فاضلی، نعمت اهللا

. 2دوره  .اي در علوم انسانیفصلنامه مطالعات میان رشته .فرهنگیمناسب براي تدوین برنامه درسی چند 
  .1ش

هاي درسی تلفیقی، رویکردي متفاوت با برنامه هاي درسی برنامه ).1380(احمدي، پروین  ؛محمود مهر محمدي،
  .199ـ  218 :)س(فصلنامه پاییز دانشگاه الزهراء  ).شیوه سنّتی(دیسیپلینی / موضوع محوري 

  .به نشر: مشهد. چ دوم. رویکردها وچشم اندازها نظرگاه ها، :برنامه درسی). 1383( محمود مهر محمدي،
مسائل  پژوهش در .تلفیق برنامه درسی، تاریخچه ضرورت، معیارها و اشکال ).1378(  محمودي مهرمحمدي،
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