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چکیده
مطالعهی حاضر با هدف شناسايي الگوی تلفیق برنامه درسي (درونرشتهای ،بینرشتهای و تلفیق

در یادگیرندگان) علوم انسانی و بررسی میزان فاصله آن با وضعیت مورد انتظار صورت پذیرفت.
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مقدمه

امروزه نسبت به گذشته ،برنامههای درسی علوم انسانی با چالشهایی جدی مواجه بوده
است .از یکسو ،برنامههای درسي حاکم ،موضوع محور است كه ديگر پاسخگوي نيازهاي

دانشجويان نبوده و از سویی دیگر ،دانش محض ،به علت رشد سريع ،دچار انشعابهای متوالي

و منجر به تخصصی شدن هر چه بیشتر رشتههای علمی گردیده است .همچنین ،تحوالت
عظيم اجتماعي ،سياسي و همچنين ،گسترش روزافزون تكنولوژي و دگرگونیهای چشمگیر

در نيازهاي حرفهای ،به پيدايش افقهاي جديدي از مشارکتهای ميان رشتهای منتهی شده است

(خلخالي.)117 : 1373،

رشد روزافزون مرزهای علوم موجب شده تا نياز محیطهای علمي و نهادهاي آكادميك

به برنامههای غيررشتهاي ،آشكار شود و دگرگونیهای پيدرپي در ساختار برنامههای درسي

دانشگاهها ایجاد گردد (مور 2005 ،1و بنکن و براون .)2008 ،2در حوزهی علوم انسانی نیز ،به دلیل

وجود پارهای چالشها همواره مسأله تحول و بازنگری ،مطمح نظر مسؤولین و دستاندرکاران
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این حوزه بوده است .اگر چه علوم انساني به شكل مجزا ،قادر به شناخت ،درك و حل

مسائل پيچيدهو چندبعدينيست و نيازمند كاهش مرزبنديها و ايجاد دانش جديددر قالب

تلفیق میباشد (صالحي هيكويي و احمدآبادي ،)1389 ،ليكن به نظر میرسد که کمتوجهی به

موضوع تلفیق و جهتگیری محافظهکارانهداشتن نسبت به آن ،از جمله چالشهای پیشرو است

(یونگ و لم .)2007 ، 3صاحبنظران متعددی بر تلفيق موضوعات درسي دانشگاهي به سبب

مزاياي اثبات شده ،صحه گذاشتهاند (اورز و والستنهام ،2007 ، 4نیکیتینا ،2002،5کنتامارا.)2006 ،6

مارکلیس ،هو و استراری )2005( 7و نیکیتینا ( )2006نيز با تأکید بر رهایی از قيد و بندهاي

رويكرد درون نظام آموزشي ،خواهان تغيير جهت از برنامههای درسي رشتهای به تلفيقي هستند.

تلفيق ،به دانشجويان اين امكان را ميدهد كه بين تجارب آموزشي و محيط واقعي ارتباط برقرار

كرده (فرناندز )2006 ،8و پیامدهایی چون افزايش انگيزه يادگيري ،رشد مهارتهای ميان فردي
1. Moore
2. Benken & Brown
3. Yeung & Lam
4. Evers & Wolstenholme
5. Nikitina
6. Kantamara
7. Markulis, Howe & Strary
8. Fernandez

و ارتباطات اجتماعی (کاسکی ،2001 ،1واترز ،)2008 ،2پرورش تفكر سطوح باال (هایثورنثورن،3

 )2006و پژوهش محوري (برور )2002 ،4در آنان تبلوریابد.

نوع سازماندهی محتوا ،کارایی برنامه و میزان تحقق تغییرات مهم در یادگیرندگان را نیز

تضمین میکند (کارتلج و ملیون ،1369 ،ص ،)10توجه به نوع و شیوهی آن در تدوین برنامههای

درسی نیازمند توجه جدی میباشد .شیوههای سازماندهی محتوا به دو صورت عمودی و افقی

روی میدهد ،که متداولترین شیوهی سازماندهی محتوای برنامهی درسی ،شیوه سازماندهی

مبتنی بر موضوعات درسی و دیسیپلینی است و یکی دیگر از شیوههای سازماندهی افقی

محتوا با نام شیوههای تلفیقی شناخته میشود .تلفیق یکی از مهمترین و پیچیدهترین مباحث در
حوزه برنامه درسی است( .مهرمحمدی1388 ،؛ اعتمادیزاده ،نصر اصفهانی و لیاقتدار )1388
شآموزان به
سازماندهی برنامههای درسی به شیوهی تلفیقی ،زمینهی الزم را برای دستیابی دان 

وحدت و یکپارچگی در تجربههای یادگیری فراهم میآورد و موجب یادگیری معنادار میشود.


رويكردهاي تلفيقي در پي اين هستند كه با ارائهی سازماندهي خاصي از آموزش ،فرصتهايي

را براي فراگيران فراهم سازند تا با اصول ،مبادي ،روشها و موضوعات متنوع در قلمروهاي
متعدد آشنا شوند .به عبارت روشنتر ،تلفیق برنامهی درسی درهم آمیختن محتوا ،فرآیندها و

مهارتهای برنامهی درسی به منظور تحقق هدف انسجام تجربیات یادگیری دانشآموزان است
(مهرمحمدی .)1379 ،استفاده از برنامههای درسی تلفیقی به مع ّلمان امکان میدهد تا موضوعات
درسی را با مسائل روزمره زندگی بیامیزند .به گونهای که دانشآموزان مطالعه موضوعات درسی

را امری بیهوده تلقّی نمیکنند بلکه قادرند آنچه را که میآموزند ،در عرصه عمل و زندگی خود
نیز به کار گیرند .به عالوه به کارگیری دانش امکان تولید آن را از سوی دانشآموزان فراهم نموده

و یادگیری را برای آنها جالب و شوقانگیز می سازد (اگبرشت1999 ،؛ نیپو همکاران .)1996

جکوبز ( )1989از استادان نامور برنامهریزی درسی و پژوهشگران فعال مبحث تلفیق برنامههای

درسی است که ضرورت و اهمیت رویکرد تلفیقی در برنامهریزی درسی را در وضعیت موجود
رشد دانش ،جدول زمانی تکهتکه شده و فقدان ارتباط محتوای برنامههای درسی با زندگی

میداند (به نقل از مهرمحمدی.)1379 ،

1. Caskey
2. Waters
3. Haythornthwaite
4. Brewer
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مطالعات انجام شده در حوزهی تلفیق ،حاکی از وجود رویکردها و الگوهاي متنوعی

است که هر یک از قابلیتهایی برخوردار هستند و بررسی آرای صاحبنظران در این زمینه
روشن میسازد که تنوع مفاهيم و انواع اشكال تلفيق ،مع ّ ِرف پيچيدگي و چالشهای نظری

است كه فهممباحث مربوط به تلفيق در حوزه برنامه درسي ،به همراه دارد .ميلر 1يك پيوستار
برنامهدرسي تلفيقيرا ترسيمميكند كه با رويكرد چندرشتهاي شروع شده ،به سمت رويكرد
ميانرشتهاي حركت ميكند و سرانجام به رويكرد فرارشتهای میرسد ،كه مرزبندي رشتهاي را
از بين ميبرد (شعبانی1389 ،؛ عراقیه ،فتحی واجارگاه ،فروغی ابری و فاضلی .)1388 ،كيس

2

چهار نوع سازماندهي تلفيقي شامل تلفيق محتوا ،3تلفيق مهارتها و فرايندها ،4تلفيق دانشگاه و

فرد 5و تلفيق كل گرا 6را مطرح نموده است .یکی از رایج ترین قرائتها از انواع رويكردهاي
برنامه درسي تلفيقي تقسیم آن به رويكرد ميانرشتهای ،چندرشتهای و فرارشتهای میباشد

(احمدی1390 ،؛ نو ( )1981به نقل از خلخالی )1373 ،میباشد .در رویکرد بینرشتهای یک
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مفهوم ،مضمون ،محتوا و مهارتمحور سازماندهی برنامهی درسی قرار میگیرد و از رشتهها و

مواد درسی مختلف برای توضیح و تبیین آن بهره گرفته میشود .در رویکرد چندرشتهای یک

مفهوم و مضمون مشترک در رشتههای مختلف بهطور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد .در
رویکرد فرارشتهای مرزبندیهای رشتهای از بین میرود و از مضمونهای وابسته به زمینههای
واقعی زندگی استفاده میشود (احمدی.)1390 ،

شوبرت 7در مبحث مربوط به انواع سازماندهی برنامهی درسی از پنج رویکرد موضوعات

مجزا ،حوزههای گسترده ،پروژهها ،هستهی اصلی و تلفیق نام میبرد .جیکوبز 8نیز در این

زمینه شش رویکرد رشتهمحور ،رشتههای موازی ،واحدهای درسی شکل گرفته از رشتههای

مکمل یکدیگر ،واحدهای درسی میانرشتهای ،الگوی روز تلفیق شده و برنامهی کامل را

مطرح ساخته است (مهرمحمدی .)1383 ،فوگارتی )1991( 9بهعنوان یکی از صاحبنظران
1. Miller
2. Case
3. Integration of Content
4. Integration of Skills /Processes
5. Integration of School And Self
6. holistic integration
7. Schubert
8. Jacobs
9. Fogarty

حوزه تلفیق ،ده الگو در این زمینه ارائه میکند که بر روي یک پیوستار قابل تصور است و به
سهگونه متمایز تقسیمبندي میشود .ابتدا ،از تلفیق درونرشتهای مستقل شروع میشود که شامل
الگوهاي مجزا ،اتصال یافته و النهای است .سپس ،با الگوي تلفیق در بین چند رشته (الگوهاي
توالی ،مشترک ،تار عنکبوتی ،به نخ کشیده شده و درهم تنیده) ادامه مییابد .بهدنبال آن گونهای
است که تلفیق طی آن در یادگیرندگان و شبکهاي از یادگیریهای آنان (الگوي غوطهور شده
و الگوي شبکهای) به پایان میرسد .در یک جمعبندی ،کلیه اشکال تلفیق به دو نوع تلفیق از
بیرون در مقابل تلفیق از درون تقسیم میگردند .در تلفیق از بیرون تلفیق در مقام طراحی و
تدوین برنامههای درسی توسط برنامهریزان درسی از پیش تنظیم میشود و در تلفیق از درون
که با قرائت پیشرفتگرایانه از تعلیم و تربیت همخوانی دارد تلفیق بر اساس نیازها و عالئق
فراگیر از درون وی نشئت میگیرد.
با عنایت به اینکه الگوهای تلفیق ارائه شده توسط فوگارتي ،به دلیل جامعیت و همپوشی
با الگوهای مطرح شده توسط سایر صاحبنظران ،مبنای نظری مطالعه حاضر است ،ذی ً
ال به
توضیح مختصر آنها پرداخته میشود.
 -1الگوي پارهپاره (مجزا) :1طرح سنتی سازماندهی برنامهدرسی است .تأکید و تمرکز در این
الگو بر روي یک رشته مستقل بوده و حوزههای علمی ،جدای از یکدیگر قابل تصور میباشند.
هر رشته علمی توسط اساتید مختلفی در کالسهای مختلف تدریس میشود .همچنین ،تقویم
آموزشی روزانه ،زمان مشخصی را براي هر ماده درسی نشان میدهد.
 -2الگوي اتصال یافته :2این الگو ،نزدیکی از جزئیات و ارتباطات درون هر رشته تحصیلی را
نشان میدهد .در حالی که رشتهها مجزا باقی میمانند ،این الگو بر ایجاد ارتباطات آشکار درون
هر ماده درسی در طی یک جلسه کالسی یا یک ترم تحصیلی تأکید دارد.
 -3الگوي النهای( 3به صورت تو در تو) :تلفیق برنامه درسی را از طریق عینکهای سه بعدي
میبیند که ابعاد چندگانه و متعدد یک درس را مد نظر قرار میدهد .طبق این الگو ،استاد میتواند
مهارت تفکر علت و معلولی را نیز مورد توجه قرار داده و همان طور که دانشجویان ،مقدمات
یک واحد درسی را یاد میگیرند ،مهارت فکر کردن ،پیش بینی و کشف را نیز میآموزند.
 -4الگوي توالی :4این الگو برنامه درسی را از طریق یک عینک میبیند .لنزها از هم مجزا
1. Fragmented Model
2. Connected Model
3. Nested Model
4. Sequenced Model
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هستند اما توسط یک قاب مشترك به هم مرتبط میشوند .اساتید میتوانند موضوعات را تنظیم
کنند تا واحدهاي درسی مشابه با هم جور شوند .آنها میتوانند توالی مطالب درسی را بر هم
زده و توالی جدید و منطقیتری را ارائه کنند؛ به طوري که به موازات سایر محتواي موجود در
واحدهاي درسی دیگر قرار گیرند.
 -5الگوي مشترک (به اشتراک گذاشته شده) :1دو رشته علمی را با یکدیگر درون یک
تصویر مستقل متمرکز میسازد .این الگو با استفاده از همپوشی مفاهیم به عنوان عناصر سازمان
دهنده ،تدریس مشارکتی را در دو رشته علمی ایجاد میسازد .به طور مثال ،دو استاد در یک
گروه آموزشی ،یک جلسه مقدماتی ترتیب میدهند تا مفاهیم ،مهارتها و نگرشهایی را که به
طور سنتی به شیوه موضوعات مجزا تدریس میشوند را به منظور شناسایی همپوشیهایی در
محتوا شناسایی کنند.
 -6الگوي تار عنکبوتی :2مجموعهای کامل از رشتههای علمی را در یک زمان ثبت میکند.
با استفاده از این الگو ،تلفیق برنامهی درسی در گروههای آموزشی ،اغلب از طریق کاربرد یک
مضمو ِن پربار محقق میشود .به عبارتی ،چند استاد ،یک مضمون را انتخاب و آن را به عنوان
پوششی براي مواد درسی مختلف مورد تدریس و آموزش قرار میدهند.
 -7الگوي دانه تسبیحی (به نخ کشیده شده) :3در این الگو ،ایدههای بزرگ با یک رویکرد
فرابرنامه درسی در سراسر محتوا گسترش مییابند .در واقع ،در این الگو ،مهارتهای تفکر،
مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای مطالعه و رویکرد هوشهای چندگانه براي یادگیري در تمام
رشتههای علمی به نخ کشیده میشود.
 -8الگوي درهم تنیده :4در این الگو ،موضوعات و مواد درسی میانرشتهای حول مفاهیم
داراي هم پوشی و طرحها نوظهور تنظیم میشوند .یک گروه میانرشتهای بر این امر واقف است
که میتوانند مفهوم «بحث و شواهد »5را در دروس مختلف یک رشته تحصیلی به کار برند.
در واقع ،این الگو ،با یافتن مهارتها ،مفاهیم و نگرشهای داراي هم پوشی در رشتههای علمی
آنها را با هم در میآمیزد.

 -9الگوي غوطهور شده :6در 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

ال غوطهور میشوند .مث ً
دخالت بیرونی اتفاق میافتد .دانشجویان در یک حوزه مطالعاتی کام ً
ال یک

دانشجو ممکن است خیلی از برنامههای نرمافزاري رایانهای مرتبط با رشتهاش را فراگیرد و در

مجموع به مهارتهایی دست مییابد او را در ارتباط با رشته تخصصیاش کمک میکند .در واقع،
یک یادگیرنده غوطهور شده هر آنچه را با اشتیاق انتخاب میکند به رشتهاش مربوط میشود.

 -10الگوي شبکهای :1این الگو ،در این الگو ،خودِ دانشجویان فرایند تلفیق را هدایت

میکنند .دانشجویان با استفاده از این الگو ،پیچیدگیها و ابعاد رشتهشان را همچنان که درون و

بین حوزههای تخصصی جستجو میکنند ،شناسایی کرده و میتوانند منابع ضروري را هدف
قرار دهند .این موارد مختلف ،در واقع ،یک شبکه یادگیري را تشکیل میدهند (فوگارتي.)1991،
جدول .1انواع برنامه درسی تلفیقی از منظر فوگارتی
انواع برنامه درسی تلفیق
تلفیق از بیرون
درون رشته ای

مجزا

اتصال
یافته

النه ای

تلفیق از درون
بین رشته ای

توالی

مشترک

تار
عنکبوتی

درون و بین یادگیرندگان

دانه
تسبیحی

درهم
تنیده

غوطه ور
شده

شبکه ای

بنابراين با عنایت به اهميت علوم انساني در بين ساير علوم بشري و نقش بيبديل آن

بر رشد و توسعه ساير علوم بشري و تأكيد بر بازنگري در علوم انساني در سالهاي اخير و

اهميت تدوين ،سازماندهي و تلفيق محتواي برنامههاي درسي علوم انساني در فرايند بازنگري

علوم انساني و ضرورت شناخت انتظارات دانشجويان بهعنوان يك عنصر مهم در تغييرات و
بازنگريهاي علوم انساني و متعاقب ًا افزايش اثر بخشي علوم انساني مسأله اصلي در اين پژوهش

ايناست كه معلوم سازد دانشجويان علوم انساني از نوع سازماندهي و ميزان درهم آميخته بودن
محتواي فعلي برنامههاي درسي خود چه برداشتي و متقاب ً
ال چه انتظاراتي دارند و انتظارات آنان
با وضع فعلي چقدر مطابقت يا تفاوت دارد؟ موضوعي كه در پژوهشها كمتر مورد توجه قرار

گرفته است .لذا در اين راستا به سؤاالتي بهشرح ذيل پاسخ خواهد داد:

 -1از منظر دانشجویان علوم انسانی ،در حال حاضر كداميك از الگوهاي تلفيق مطرح شده

توسط فوگارتي بر برنامههاي درسي علوم انساني حاكم است؟

1. Networked Model
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 -2الگوی مورد انتظار ،جهت تلفیق برنامههای درسی علوم انسانی از دیدگاه دانشجویان

کدام است؟

 -3آیا بین بر داشت دانشجويان علوم انساني از الگوي موجود تلفيق برنامههاي درسي رشته

خود والگوي مورد انتظار آنان تفاوت معناداری وجود دارد؟
روش پژوهش

پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع مقایسهای میباشد .جامعه آماری آن ،شامل تمامی دانشجویان

مشغول به تحصیل رشتههای علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-93

در دانشکدههای علومتربیتی و روانشناسی ( 1360نفر) ،الهیات ( 1354نفر) ،ادبیات (2739

نفر) ،علوم اداری و اقتصاد ( 2100نفر) بود ( 7553نفر) بودند که تعداد  216نفر از آنان (38

نفر الهیات 39 ،نفر علوم تربیتی و روانشناسی 79 ،نفر ادبیات و  60نفر علوم اقتصادی و
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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اداری) طبق فرمول حجم نمونه و به شیوهی نمونهگیری طبقهای نسبی انتخاب شدند .بهمنظور

رعایت اخالق پژوهش ،پس از توضیح مختصری درباره اهداف پژوهش و جلب مشارکت
آزمودنیها از آنان خواسته شد پرسشنامه مربوط را تکمیل نمایند .دادههای حاصل با استفاده از

آمار توصیفی ،تحلیل واریانس یکطرفه درون آزمودنیها و تی همبسته تحليل و تفسير شدند.

ابزار پژوهش

براي گردآوري دادههای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوهای تلفیق فوگارتی

( )1991استفاده شد .این پرسشنامه شامل  40گویه و در قالب سه الگوي كالن تلفیق درون
رشتهای ،بین رشتهای و در درون و بین یادگیرندگان در قالب ده الگوی تلفیق پاره پاره ،اتصال

یافته ،النهای ،توالی منطقی ،همپوشی ،تنیده ،دانه تسبیحی ،درهم تنیده ،غوطهور شده و شبکهای
میباشد .این ابزار در مقیاس  4گزینهای لیکرت (زیاد -تاحدودی -کم -اص ً
ال) تنظیم شده و

میزان تلفیق برنامههای درسی را در دو سطح موجود و مطلوب میسنجد .به منظور احراز
روايي پرسشنامه ،از داوري تخصصي  5نفر از متخصصان برنام ه درسي استفاده شد و پايايي

پرسشنامه طی چند مرحله احراز شد .بهعالوه پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای نمره

کل پرسشنامه در وضعیت موجود  0/89و در وضعیت مطلوب  0/99حاصل گردید.

یافتههای پژوهش

الف-یافتههای توصیفی
جدول  -1توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک دانشکده
فراوانی

درصد

علوم تربیتی و روانشناسی

39

0/18/05

ادبیات

79

0/36/57

علوم اداری و اقتصاد

60

0/27/78

مجموع

216

0/100

الهیات

دانشکده

38

0/17/6

بر اساس نتایج مندرج در جدول  38 ،1نفر دانشجویان از دانشکده الهیات (39 ،)0/17/6
نفر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ( 79 ،)0/18/05نفر دانشکده ادبیات ( )0/36/57و 60
نفر از دانشکده علوم اداری و اقتصاد ( )0/27/78میباشند.

جدول  -2شاخصهای آمار توصیفی شیوههای تلفیق برنامه درسی
برای کل دانشجویان مورد بررسی در دو سطح موجود و مورد انتظار
گونه تلفیق

وضعیت موجود

فصلنامهعلمی-پژوهشی

وضعیت مطلوب

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تلفیق درون رشتهای

1/93

0/63

1/25

0/08

تلفیق بین رشتهای

0/22

0/08

2/34

0/14

تلفیق در بین و درون یادگیرندگان

0/23

0/05

2/69

0/10

در جدول  2شاخصهای آمار توصیفی گونههای 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
رشتهای  ،1/93 ± 0/63گونه تلفیق بین رشتهای  0/22 ± 0/08و گونه تلفیق در بین و درون
یادگیرندگان  0/23 ± 0/05میباشد .همچنین میانگین و انحراف معیار در وضعیت مورد انتظار
برای سه گونه تلفیق به ترتیب  2/34 ± 0/14 ،1/25 ± 0/08و  2/69 ± 0/10میباشد.

ب -یافتههای استنباطی

سوال اول :از منظر دانشجویان علوم انسانی ،در حال حاضر كداميك از الگوهاي تلفيق

مطرح شده توسط فوگارتي بر برنامههاي درسي علوم انساني حاكم است؟
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جدول  -3نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه درون آزمودنیها
به جهت بررسی الگوی غالب تلفیق

گونههای
تلفیق

مجموع
مجذورات

درجه آزادی
درونگروهی

درجه آزادی
بینگروهی

میانگین
مجذورات

مقدار
F

معناداری

155/23

2

430

77/61

1/66

***0/000

*** معناداری در سطح 0/001
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به جهت بررسی الگوی غالب تلفیق از منظر دانشجویان مورد بررسی از آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه درون آزمودنیها استفاده گردید .نتایج مندرج در  3حاکی از این است که
بین الگوهای تلفیق تفاوت معناداری وجود دارد ( .)F )2 ،430( = 1/66 ،p<0/001در ادامه،
آزمون تعقیبی  LSDنشان میدهد که الگوی تلفیق حاکم بر برنامههای درسی علوم انسانی الگوی
تلفیق درونرشتهای میباشد ( (p=0/ 000همچنین ،بین دو الگوی دیگر تفاوت معناداری وجود
نداشت ((p>0/ 05
سوال دوم :الگوی مورد انتظار ،جهت تلفیق برنامههای درسی علوم انسانی از دیدگاه
دانشجویان کدام است؟
جدول  -4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه درون آزمودنیها
به جهت بررسی الگوی مورد انتظار تلفیق

گونههای
تلفیق

مجموع
مجذورات

درجه آزادی
درونگروهی

درجه آزادی
بینگروهی

میانگین
مجذورات

مقدار F

معناداری

61/50

2

430

30/75

4/29

***0/000

*** معناداری در سطح 0/001

به جهت بررسی الگوی مورد انتظار تلفیق از منظر دانشجویان مورد بررسی از آزمون
تحلیل واریانس یکطرفه درون آزمودنیها استفاده گردید .نتایج مندرج در  4حاکی از این
است که بین الگوهای تلفیق تفاوت معناداری وجود دارد (.)F )2 ،430( = 4/29 ،p<0/001
در ادامه ،آزمون تعقیبی  LSDنشان میدهد که الگوی تلفیق حاکم بر برنامههای درسی علوم
انسانی الگوی تلفیق بین و درون یادگیرندگان میباشد ( (p=0/ 000همچنین ،بین دو الگوی
درونرشتهای و بینرشتهای تفاوت معناداری وجود داشت ( (p=0/ 000به طوری که الگوی
بینرشتهای نسبت به الگوی درونرشتهای اولویت داشتند.

سوال سوم :آیا بین بر داشت دانشجويان علوم انساني از الگوي موجود تلفيق برنامههاي

درسي رشته خود والگوي مورد انتظار آنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

جدول  -5نتایج آزمون  tهمبسته جهت مقایسه وضعیت موجود
و وضعیت مورد انتظار الگوهای تلفیق
انحراف
معیار

گونه تلفیق

وضعیت

میانگین

تلفیق
درونرشتهای

موجود

مورد انتظار

1/93

0/06

تلفیق
بینرشتهای

موجود

مورد انتظار

0/22

2/34

0/08

تلفیق در
بین و درون
یادگیرندگان

موجود

0/23

0/05

مورد انتظار

2/69

0/10

1/25

0/08

0/14

تفاوت
میانگینها

مقدار t

درجه
آزادی

معناداری

0/68

124/17

215

***0/000

-2/11

-183/63

215

***0/000

-2/47

-265/96

215

***0/000

*** معناداری در سطح 0/001

نتایج آزمون  tهمبسته در زمینه بررسی تفاوت بین وضع موجود و وضع مورد انتظار
الگوهای تلفیق در تدوین و اجرای برنامههای درسی علوم انسانی نشان میدهد که بین هر سه
الگوهای تلفیق در وضعیت موجود و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد (،(p=0/ 000
بهطوریکه دانشجویان مورد بررسی الگوی تلفیق درونرشتهای را در شرایط موجود با میانگین
باالتری نسبت به وضعیت مورد انتظار ارزیابی نمودهاند ( t= 124/17و ( .(p=0/ 000در
حالیکه در الگوی تلفیق بینرشتهای ( t= -183/63و ( ) (p=0/ 000و تلفیق در بین و درون
یادگیرندگان ( t= -265/96و ( (p=0/ 000وضعیت موجود را در حد پایین و وضعیت مورد
انتظار را در حد باالتری ارزیابی کردهاند (جدول .)5
بحث و جمعبندی

رشد روز افزون مرزهای علوم و تحوالت مستمر از يكسو دگرگونیهای عدیده ای در ساختار
برنامههای درسي دانشگاهها و بهخصوص در قلمرو علوم انسانی ایجاد کرده و از سویی دیگر،
علوم انساني در محدودههاي مجزا از هم قادر به شناخت مسائل پيچيده این حوزه نیست.
لذا مطالعه حاضر با بررسی میزان تلفیق در تدوین و اجرای برنامههای 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 كالن حاکم بر برنامههای درسی علوم انسانی،
از نوع درون رشتهای شامل زير الگوهاي مجزا ،اتصال یافته و النهای میباشد .علیرغم این
که علوم انساني یک حوزهی چندبعدياست و بهصورت مجزا از هم قادر به دركو حل
مسائل پيچيدهیاین حوزه نخواهد بود ،یافتههاي اين پژوهش نشان داد که از منظر دانشجویان،
همچنان در سازماندهی برنامههای درسی بر رشتههای مجزا و حوزههای علمی مستقل تأكيد
میشود .لذا بین حوزههاي دانش مرزبندي آشكار وجود داشته و در طراحی و تدوین برنامههای
درسی ،الگوهي موضوعي و ديسيپليني غلبه دارند .اگرچه نتایج برخی مطالعات حاکی از عدم
اجرای موفقيت آميز برنامه درسي تلفيقي بوده ،لیکن ،به اعتقاد پارک )2008( 1نحوهی ادراك
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صحیح اساتید از برنامهی درسي تلفيقي و محافظهكارانه عمل آنان در برابر اين رویکرد ،از جمله
داليل عدم موفقيت اجرای آن بوده است .در راستای چنین پیامدی آالفسن ،گیورجیس ،کوآین
و فالبا )2007( 2معتقدند برگزاری دورههای آموزشي الزم جهت پياده سازي و اجراي صحيح
برنامهی درسي تلفيقي براي اساتيد میتواند مثمرثمر واقع گردد .بهعالوه در نظامهای 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 میتواند مانع اجراي سایر
الگوهاي تلفیق از جمله بینرشتهای و تلفیق مرتبط با یادگیرندگان شود.
یافته دیگر حاکی از آن بود که الگوي تلفیق مورد انتظار در برنامههای درسی علوم انسانی
مربوط به یادگیرندگان میباشد .این شکل از تلفیق به صورت درون و بین یادگیرندگان بوده
و مدلهای غوطهوری و شبکهای را در بر میگیرد .در الگوی غوطهور شده ،تلفیق در درون
یادگیرنده اتفاق میافتد .بر اساس چنین الگویی ،دانشجویان در یک حوزه مطالعاتی کام ً
ال
غوطهور میشوند .دانشجویان ممکن است خیلی از برنامههای نرم افزاري رایانهای مرتبط با
رشته تخصصی خود را فراگرفته و در مجموع به مهارتهایی دست یابند که آنان را در ارتباط
با رشته تخصصیشان کمک نماید .با چنین نگاهی ،در سازماندهی برنامههای درسی به عالیق،
تجارب و دلمشغولی های دانشجویان در انتخاب محتوا توجه میشود .فعالیتهای یادگیری
نظیر تعیین جهت یادگیری با استفاده از پرسشهای دانشجویان صورت گرفته و مسائل واقعی
زندگی بهعنوان نقطه شروع آموزش ،محور تدریس قرار میگیرد .لذا ،همواره بین محیط زندگی
واقعی و محیط آکادمیک پیوند دوسویه ای برقرار ميشود .همچنین با در نظر داشتن الگوی

1. Park
2. Olafson, Giorgis, Quin & Falba

شبکهای ،خودِ دانشجویان فرایند تلفیق را هدایت کرده و با استفاده از این الگو ،پیچیدگیها

و ابعاد رشتهشان را همچنان که درون و بین حوزههای تخصصی جستجو میکنند ،شناسایی

میکنند .دانشجویان همواره با متخصصان رشته خود و سایر رشتهها جهت کسب مهارتهای
عمومی همکاری داشته و به دیدگاههای سایر متخصصیان درباره موضوعات درسی توجه دارند

که تمامی این موارد در واقع ،یک شبکه یادگیري را تشکیل میدهند .حرکت به چنین سمت
و سویی ،با ارائه سازماندهي خاصي از برنامه درسی ،فرصتهایی را براي دانشجویان فراهم

میسازد تا با مفاهیم و موضوعات متنوع در قلمروهاي متعدد ،با متخصصان و نظریهپردازان در

سایر حوزههای علمی مستقل و مرتبط با رشته تخصصی خود آشنا شوند .شایان ذکر است
که در این راستا ،بهزعم مهر محمدی ( )252 :1383باید از گرایش ایدئولوژیکی پرهیز نمود و

به سنجش اعتبار گونههای تلفیق با استفاده از معیارهای عقالنی ،نیز مبادرت ورزید.

بررسی تفاوت بین برداشت دانشجويان از الگوي تلفيق برنامه درسي حاكم و الگوي

مورد انتظار ،نشان داد که بین هر سه الگوهای تلفیق در وضعیت موجود و مورد انتظار تفاوت

معناداری وجود دارد ،بهطوریکه دانشجویان مورد بررسی ،الگوهای تلفیق درون رشتهای را در
شرایط موجود با میانگین باالتری نسبت به وضعیت مورد انتظار ارزیابی نمودند .در حالیکه

در الگوهای تلفیق بینرشتهای و تلفیق در یادگیرندگان ،وضعیت موجود را در حد پایین و

وضعیت مورد انتظار را در حد باالتری ارزیابی کرده بودند .این تفاوت ،بيانگر حاکمیت تلفیق

درون رشتهای بر قلمرو علوم انسانی و شکاف آن با گونههای مطلوب دارد که نتایج حاصل

میتواند فرايند طراحی و تدوین برنامههای درسی علوم انسانی را تغییر دهد .چرا که همواره،
عدم ارتباط بین واحدهای درسی با زندگی و شرایط واقعی از جمله نگرانیهای دانشجویان

است و به باور آنها اکثر واحدهای درسی مبتنی بر سرفصلهای تعیین شده است ،بدون اینکه
به کاربردهای آن در زندگی آنان توجه شود (هادینت و وتریچ .)2005 ،1

بنابراین ،با عنایت به اينكه چند سالي است موضوع بازنگري علوم انساني مورد تأكيد

قرار گرفتهاست و كنفرانسها و پژوهشهايي نيز در اين راستا در كشور برگزار شده است و

برخي سازمانها از جمله سازمان تأليف كتب علوم انساني دانشگاهي(سمت) ،پژوهشگاه علوم

انساني و برخي دانشگاهها مطالعات و اقداماتي در راستاي سياستگذاري و تأليف كتب جديد
علوم انساني با رويكرد اسالمي /انساني را آغاز كردهاند ،ولي بحث فني چگونگي تلفيق و
1. Hoddinott & Wuetherich
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درهم آميختن محتوايي علوم انساني و روشهاي مناسب تلفيق مورد غفلت قرار گرفته است.
بهعالوه توجه به ديدگاهها و انتظارات دانشجويان علوم انساني نيز بهعنوان يكي از عناصر مهم

درگير در برنامههاي درسي خود در فرايند بازنگري علوم انساني كمتر مورد توجه قرار گرفته

است .از جمله انتظارات مهم اين دانشجويان در زمينه برنامههاي رشته خود در پژوهش حاضر،

توجه به شيوه تلفيق در درون ذهن يادگيرنده در هنگام يادگيري است .اين انتظار بيانگر اين

موضوع مهم است كه تنها در آميختن محتوايي برنامههاي درسي علوم انساني به عنوان يك سند
مكتوب بيروني براي يادگيري مطلوب ،كافي نيست بلكه استفاده از مناسب سازماندهي و تلفيق

برنامههاي درسي وروشهاي تدريسي كه امكان تلفيق را در ذهن يادگيري هنگام يادگيري

و پس از آن فراهم ميكنند ،موضوعي بس مهم و حياتي است و اين موضوع نيز در جريان
بازنگري علوم انساني تاكنون مورد غفلت واقع شده است.
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