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چكيده
ــفة آموزش و رويكردهاى برنامه ريزى درسى صرفاً به انتقال مجموعه اى از  ــته، فلس در گذش
ــازمان يافته يا ايجاد و ارتقاى نظام ارزشى حاكم بر رفتارهاى فرد و جامعه محدود  ــى س دانش
مى شد، به طورى كه طى چندين قرن و با كوشش هاى دانشگاه ها و مراكز جديِد اغلب رشته هاى 
علمى ازجمله اقتصاد، برنامه هاى درسى تخصصى و تك رشته اى به وجود آمد. اما امروزه، فلسفة 
ــعه داده اند و از روش هايى جديد استفاده  ــى را توس آموزش و رويكردهاى برنامه ريزى درس
مى كنند. در اين روش ها، در فراسوى ساختار يك سويه نگر رشته هاى تخصصى، واقعيت ها و 
نيازهاى دنياى جديد را جست وجو مى  كنند و جزئى نگرى و محدوديت هاى تخصصى شدن 
ــت، نقد مى كنند. مى توان اين جريان را،  ــيم علوم را، كه در دهه هاى اخير رايج بوده اس و تقس
كه در حوزة طراحى برنامه هاى درسى در رويكردهاى به اصطالح «غيررشته اى»2 يا «تلفيقى» 
تجلى يافته است، در انواع رويكردهاى درون رشته اى موازى3، رويكرد ميان رشته اى4، رويكرد 
چندرشته اى5، رويكرد چندرشته اى متقاطع6، رويكرد چندرشته اى متكثر7 و رويكرد فرارشته اى8 

(در سه نوع افقى، قائم و مورب) گونه شناسى كرد.
اين مهْم انكارناپذير است كه مسائل اقتصادى چندوجهى و چندبعدى است و دانش اقتصاد 
ــى تلفيقى از چند حوزة معرفتى علوم اقتصادى،  جامعه شناسى، تاريخ، فلسفه،  ماهيتاً، دانش
روان شناسى، حقوق و مباحث اخالقى و هنجارى دينى است. با توجه به اين نكته، پرواضح 
است كه اوالً، طراحى هاى آموزشى و برنامه هاى درسى اين رشته نمى تواند فارغ از مباحث 
برنامه ريزى تلفيقى باشد. ثانياً، بالشك بهره مندى از ظرفيت ها و يافته هاى علمى و تجارب 
آموزشى اين رويكردها مى تواند سرعت تحول و نوآورى در برنامه هاى آموزشى را افزايش 
دهد و بالتبع، سرمايه هاى انسانى آن را مضاعف كند و توانمندى و كارآمدى اين دانش را 

براى مواجهه با مسائل علمى ارتقا دهد.
در اين مقاله، در پى آن هستيم كه ضمن معرفى اين رهيافت ها، با طراحى نمونه هايى، امكان 
ــتفاده از رهيافت هاى تلفيقى را در طراحى برنامه هاى درسى رشتة  و داللت هاى عملى اس

اقتصاد و گرايش هاى تخصصى در مقاطع تكميلى آن نشان دهيم؛ ان شاءاهللا. 
واژه هاي كليدي: اقتصاد، برنامه ريزى درسى، برنامة درسى تلفيقى، رويكرد هاى غيررشته اى.
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مقدمه
ــفة آموزش صرفاً به انتقال مجموعه اى از دانشى سازمان يافته يا ايجاد  ــته، فلس در گذش
ــد. اين مهم، در  ــى حاكم بر رفتارهاى فرد و جامعه محدود مى ش و ارتقاى نظام ارزش
چارچوب برنامه اى برآمده از نظامى رشته اى با ساختارى مشخص و با زنجيره اى نهادينه 

از مفاهيم و روش ها و گام هاى آموزشى، عملى مى شد. 
اما امروزه، فلسفة آموزش را توسعه داده و از رويكردهايى جديد استفاده كرده اند. در اين 
رويكردهاى جديد، اهميت اصلى به شخص انسان و مسائل برآمده از شئونات فردى و اجتماعى 
او داده مى شود، نه به مسيرى كه طى مى كند. در اين برنامه ها، واقعيت ها و نيازهاى دنياى جديد 
را در فراسوِى ساختارِ يك سويه نگِر رشته هاِى تخصصى جست وجو مى كنند و جزئى نگرى و 
ــدن و تقسيم علوم را نقد مى كنند. از سوى ديگر، وحدت واقعى  محدوديت هاِى تخصصى ش
حوزه و دانشگاه و اسالمى شدِن علوم انسانى و همچنين رفتارهاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى 
در فضاى اجتماعى كشور از دغدغه هاى معرفتى حاكم بر فضاى علمى كشور است. در اين باره، 
ــنايى با اين رويكردها و چرايى آن ها براى مديران آموزشى و برنامه ريزان  ــد آش به نظر مى رس
درسى الزم و كارآمد است؛ به ويژه براى مديران و برنامه ريزان در دانشكده ها و مؤسساتى كه در 
پى دستيابى به توليد علم و نهضت نرم افزارى براى خلق دانش هاى بومى و اسالمى و دستيابى 
به مرزهاى جديد علم و خلق بايسته هاى خاص در عرصة علوم (به ويژه علوم انسانى) هستند. 

الحمدهللا در سال هاى اخير، مسئوالن به اين مسئله توجه و بر آن تأكيد كرده اند.
در اين نوشته به اختصار و ايجاز تمام، به معرفى اجمالى رويكردهاى تلفيقى مى پردازيم و 

براى مثال، به داللت ها و نمونه هايى كاربردى از رشتة اقتصاد اشاره خواهيم كرد.

1. چرايى رويكرد تلفيق
ــته اى را  ــتر مؤثر در ظهور رويكردهاى تلفيقى و توجه به نظام هاى غيررش عوامل و بس

مى توان اين گونه خالصه كرد:
1-1. انسان و پديده هاى انسانى ذاتاً، پيچيده و داراى وجوه متعدد و مختلف است. همچنين 
رهيافت ها و روش ها و ابعادى كه مى توان به آن ها در بررسى واقعيت هاى فيزيكى يا انسانى توجه 
كرد، متعدد و متكثرند. از سوى ديگر، رشد و پيشرفت در علوم نيز به تقسيم موضوعى و روشى 
در علوم منجر شده است. اين تكثر و پيچيدگى انسان و ابعاد مختلف او و تخصصى شدن علوم 
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موجب مى شود كه دانشى سازمان يافته و مرزبندى شده (رشته) نتواند به طوركامل، بر واقعيت منطبق 
شود و الگو و آينه اى گويا و شناسنده از آن باشد. لذا، برنامه ريزان و طراحان آموزشى با دانستن اين 
موضوع، دست به تلفيق رشته ها و معارف بشرى مى زنند تا يافته هاى جديدى را در عرصة علم و 

فناورى كسب كنند و براى مسائل جديد و مستحدثه و چندوجهى پاسخ هاى درخور يابند. 
ــته كه نيازِ محيط هاى علمى و  ــد بيش از حد و روزافزون مرزها در علوم، تبعاتى داش 1-2. رش

نهادهاى دانشگاهى به برنامه هاى غيررشته اى را توجيه و تثبيت كرده است. اين تبعات عبارت اند از:
ــدن در عرصة علوم پيدا شده  ــيزم1 كه به دنبال تخصصى ش 1-2-1. دگماتيزم و فانتس

است (قورچيان، 1378).
.(Feiner, 2002) 1-2-2. جزئى نگرى، غيرواقع نگرى و يك سويه نگرِى ناشى از تقطيع علم

1-2-3. حاكميت روش ها و مبادى انتزاعى و تجريدى فارغ يا حتى مغاير با واقعيت 
به ويژه روش ها و مبادى ناشى از تحويل گرايى مفرِط2 موجود در پوزيتيويزم.

1-2-4. حاكميت نوعى بى اطالعى و بى فايدگى در هر رشته از ساير رشته ها و فقدان 
هرگونه تعامل و تأثير و تأثر مثبت ميان رشته ها.

1-2-5.  اطالع نداشتن و استفاده نكردن از مواهِب جامعيت و سازگارى درونى علم و 
ناديده گرفتن ديدگاه كل گرايانه و وحدت ذاتى علوم.

1-2-6. ضرورت افزايش كارآمدى علوم و دستيابى به اهداف چندوجهى و متكثر.
ــده به موقعيت ها و نظام هاى مختلف  1-2-7. نبودن موقعيت انتقال علوم فراگرفته ش

.(Kockelmans, 1998)
ــكالت جريان هاى دگم  ــارى از مصائب و مش ــروز به توليد علومِ ع ــاِن ام 1-3. نياز انس
ــته جريان هاى  ــه دس (جزم انديش) مدرنيته. جريان هاى موجود در اين عرصه را مى توان در س
مسيحى، جريان هاى پست مدرن و جريان هاى اسالمى خالصه كرد كه به دنبال تعريف و تبيين 

علوم اسالمى جديد هستند.
1-4. دريافت اين حقيقت كه نظام هاى محتوايى رشته ها، در واقع و در ابتدا، نوعى طبقه بندى 
عملى براى دانش و موضوع هاى تحقيقى پژوهشِى وابسته به آن رشته به شمار مى رفته است و 

الزاماً، نمى تواند به معناى مبنايى براى سازمان دهى آموزشى مفيد و ضرورى باشد. 
Fanaticism  .1 جريانى كه متعصبانه و بيش از حد بر چارچوب هاى مفهومى و روش شناسى رشتة خودى تأكيد مى كند 

و از درك زواياى نگاه ديگر عاجز مى شود.
2.  Reductionism
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درمجموع، رويكردهاى تلفيقى در پى اين است كه با ارائة سازمان دهى خاصى از آموزش، 
ــازد تا با اصول، مبادى، روش ها و موضوع هاى متنوع  فرصت هايى را براى فراگيران فراهم س
ــنا شوند. البته، اين سازمان دهى جديد به معناى نفى محاسن و فوايد  در قلمروهاى متعدد آش

نظام هاى رشته اى نيست (قورچيان، 1378).
ــته اى آگاهى سازمان يافته از هر واقعيت را از طريق مفاهيم و الگوهاى مربوط  رويكرد رش
و رشد تدريجى و انباشتِى منطبق بر مسير تعريف شده دارد. به همين علت، اين رويكرد اثرى 
اطمينان بخش بر يادگيرنده دارد. رويكرد رشته اى يادگيرنده و ياددهنده را مستقيماً با ساختارى 
ــى  منطقى مواجه مى كند كه خودبه خود، توالى زنجيرة مفاهيم، پيش نيازهاى موضوعى و روش
ــكار مى كند  ــاختارهاى حقيقت را آش خاص را رعايت مى كند و از طريق مفاهيم و الگوها، س
(Smith, 2003). اين خود امتيازى درخور توجه است كه نبايد در رويكردهاى تلفيقى رقيب از 
آن غفلت كرد. در واقع، ساختار منطقى علم بى فايده نيست، بلكه بحث در شيوة استفاده از آن 
و مهارت هاى به دست آمده براى يادگيرنده است. لذا «ساختار منطقى هر علم» و «سازمان دهى 
مهارت ها» دو متغيرى است كه برنامه ريز بايد در هر برنامة درسِى خوب، هم زمان به آن ها توجه 

كند و تركيب بهينه اى از آن ها را استفاده كند.
چرايى كاربرد و استفاده از برنامه ريزى هاى تلفيقى و داليل مذكور و موجه در آن، در برنامه هاى 

.(Weber, 1978) درسى حوزة علوم انسانى اجتماعى، مثل رشتة اقتصاد، پررنگ تر نيز هست
ــران، عمدتاً اصطالح  ــى تلفيقى در اي ــه در منابع جديد برنامة درس ــت ك الزم  به  ذكر اس
ــته اى» معادل همة رويكردهاى غيررشته اى و تلفيقى به كار مى رود كه چندان دقيق و  «ميان رش
ــته، خواهيم ديد كه رويكردهاى ميان رشته اى فقط يكى از  ــت و در ادامة اين نوش صحيح نيس

حالت هاى متصور براى برنامه ريزى تلفيقى است.

2. انواع رويكردهاى تلفيق
ــمارة 1، رهيافت هاى موجود در طراحى برنامه هاى درسى،  ــاس نمودار ش به طوركلى و براس
ــته اى1 و رهيافت هاى غيررشته اى2 تقسيم بندى  ــته رهيافت هاى رش به حصر عقلى، در دو دس
مى شود. رهيافت هاى غيررشته اى نيز خود به دو دسته رويكردهاى تلفيقى با محوريت رشته و 

1.  Disciplinary Approach
2.  Non-Disciplinary Approach
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رويكرد تلفيقى بدون  محوريت رشته دسته بندى مى شود (قورچيان، 1374 و 1378).
ــاس كار رهيافت هاى تلفيقى با محوريت رشته، در جدول 1 و رهيافت فرارشته اى، كه  اس

خود به سه حالت ديگر تقسيم مى شود،  براساس جدول 7، تعريف و سازمان دهى مى شود.

نمودار 1. انواع رويكردهاى تلفيق (قورچيان، 1374)

ــاهده مى كنيد، ساختار منطقى چند حوزة علمى،  از مفاهيم  در جدول 1، همان طور كه مش
و مبانى عام تا مفاهيم خاص، مدنظر بوده است و تركيب ها و تلفيق هاى افقى و قائم و مورب 
در سطوح مختلف مى تواند حالت هاى مختلف از برنامه هاى درسى را پديد آورد. بديهى است 
ــى و مقاصد آموزشى مدنظر برنامه ريزان در تعيين نوع رشته ها،  ــت حاكم بر برنامة درس سياس

مفاهيم و سطوح آن ها تأثير مهمى دارد.

1. Parallel Disciplinary Approach
2. Interdisciplinary Approach
3. Multi-Disciplinary Approach
4. Cross-Disciplinary Approach
5. Plural-Disciplinary Approach
6. Supra/Trans-Disciplinary Approach

1          

2

3

4         

5       

6



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره دوم
شماره 1
زمستان 1388

فصلنامه علمى      تخصصى مطالعات ميان رشته اى
شماره اول    زمستان يكهزار و سيصدوهشتادونه

62

جدول 1. نحوة چينش و گزينش عناصر از رشته هاى تخصصى در انواع رهيافت هاى تلفيقى (دنو، 1377)

مفاهيم و روش ها
رشته هاى تخصصى

ABCDEFGH

n 11101110مفاهيم بسيار عام 1 تا
n 11010110روش هاى بسيار عام 1 تا

n 00011010مفاهيم نسبتًا عام 1 تا
n 101100روش هاى نسبتًا عام 1 تا

n 10000000مفهوم خاص 1 تا
n 00010000روش خاص 1 تا

در اين جدول، انتخاب مفهوم يا روشى خاص از حيطه اى علمى با عدد «1» و  انتخاب نكردن 
آن در برنامه با عدد «0» نشان داده شده است. البته، در مقام برنامه ريزى و در شكل كامل تر اين 
ــته نظر داد و سپس در هر  ــى موجود در هر رش جدول، مى توان ابتدا دربارة حيطه هاى آموزش

حيطه نيز به انتخاب مفاهيم يا روش ها پرداخت.
براساس اين جدول و با توجه به نوع حركت افقى يا عمودى يا مورب در آن، رويكردهاى 

پنج گانه اى خلق مى شود كه در ادامه، به بررسى بيشتر آن ها خواهيم پرداخت.
ــت كه  ــل از معرفى مختصر انواع روش هاى برنامه ريزى تلفيقى، ذكر اين نكته الزم اس قب
ــده در اين مقاله، از نظر درجه و ميزان تلفيق، ماهيتى طيفى دارند.  رويكردهاى تلفيقى اشاره ش
به طورى كه در يك سر اين طيف، عمًال با «جمع جبرِى» دو يا چند رشته مواجهيم و به تدريج، 
ــدت تلفيق بيشتر مى شود و به «جمع مزجى» مى رسيم.  در طول اين طيف، درجه و عمق و ش
ــّكك و طيف گونه خواهيم  ــئلة تجميع يا تلفيق را مقوله اى مش لذا، در تمامى مقالة حاضر، مس
ديد. در واقع، نمى توان براى رويكردهاى تلفيق مرزهاى مشخص ترسيم كرد و بايد به ماهيت 
ــترى بين رويكردها اذعان داشت. عالوه براين، هرگونه مرزبندى مفهومى بين تجميع و  خاكس
تلفيق (مهرمحمدى، 1388) را دورى از ُكنهِ مسئله مى دانيم. اين مرزبندى مفهومى ما را به ورطة 

ارائة وجه  تمايز و فارِق بين اين دو مى كشاند كه به نظر مى رسد چندان ارائه شدنى نباشد.
ــاى متعدد و  ــى رويكرده ــان برنامه ريزى درس ــرد كه متخصص ــد اذعان ك ــن باي همچني
ــى اين رويكردها  ــى را براى تلفيق مطرح كرده اند و ادعاى اين مقاله براى گونه شناس گوناگون
ــتت  آراى موجود بين  ــى هاى ديگر و همچنين بى توجه به اختالف نظر و تش نافى گونه شناس
ــت كه در عمل و با نگاهى  ــت. هرچند ادعاى اين مقاله اين اس صاحب نظراِن اين عرصه نيس
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كاربردى، دسته بندِى ارائه شده بيشتر به كار برنامه ريزان درسى و طراحان آموزشى در رشته هاى 
دانشگاهى مى آيد.

(Parallel Intra-Disciplinarity) 2-1. برنامه ريزِى تلفيقِى درون رشته اِى موازى
برنامة درسى «درون رشته اى موازى»، كه از آن به «جمع جبرى» رشته ها نيز ياد كرده اند، 
روشى است كه در آن، هر يك از رشته ها، مفاهيم، ساختار،  اصول، مبادى و روش هاى 
خود و ترتيب ارائة آن ها را به طوركامل حفظ مى كند و در عمل، فقط اجراى متوازى دو 
يا چند رشته با برنامه هاى مجزا و البته، منطبق بر نظم منطقى هر رشته را براى يادگيرنده 

مى بينيم.
ــته اى  ــن رويكرد نيز مجموعه اى از برنامه ها را در تالقى و تعامل نظام هاى رش ــه در اي البت
ــيار منحط اين روش، هيچ گونه تالقى و تعاملى از نظر  ــتيم. مثًال، در نوع بس ــاهد هس با هم ش
موضوع، مبادى، مبانى يا روش بين دو حوزة معرفتى را لحاظ نمى كنند و صرفاً به ارائة دروس 
ــرفتة اين رويكرد، البته به تالقى و تعاملى كه موضوعات و مبانى و  اكتفا مى كنند. در نوع پيش
ــته باشد، توجه و تالش  مبادى يا رويكردها و روش هاى دو حوزة معرفتى با هم مى تواند داش
ــى را رعايت كنند. نمونه اى  ــازگارى درونى برنامه و محتواى آموزش مى كنند تا همگونى و س
ــرفصل ها و برنامه هاى  ــى، اعم از س ــاختار كلى برنامه هاى آموزش از اين نوع را مى توان در س
ــالم)1، كه در اين عرصه در دو دهة گذشته  ــى، در رشته هاى دانشگاه امام صادق (عليه الس درس
ــرو بوده است، مشاهده كرد. اين برنامه ها طبق اهداف خاص آن دانشگاه در نظريه پردازى  پيش
علوم انسانى مبتنى بر معارف وحيانى اسالم، بين معارف اسالمى و رشته هاى پنج گانة اقتصاد، 
مديريت، علوم سياسى، حقوق، فرهنگ و ارتباطات و گرايش هاى فلسفه  و كالم، فقه  و اصول و 
علوم قرآنى و حديث طراحى شده است. در برنامه هاى پيشنهادى جديد اين دانشگاه، در حوزة 
ــالمى و همچنين رشته هاى تخصصى، مانند اقتصاد يا فرهنگ و  دروس عمومى و معارف اس
ارتباطات، نيز مى توان سطوح پيشرفته ترى از اين روش را مشاهده كرد. البته، دربارة برنامه هاى 
درسى رشته هاى دانشگاه امام صادق(عليه السالم) بايد به اين نكته دقت كرد كه هرچند رويكرد 
«درون رشته اى موازى» رويكردى ساده و نسبت به ساير رويكردها، ابتدايى تر و فاقد ويژگى هاى 
تلفيقى الزم است، ولى تمامى جريان ها و سياست هاى آموزشى تلفيقى، به ويژه در گام اول و 
1.  جالب است بدانيد كه دانشگاه هاى مهم دنيا در عرصة علوم انسانى هم زمان و بعضاً، بعد از دانشگاه امام صادق(عليه السالم) 
به طراحى هاى تلفيقى مانند فلسفه و اقتصاد در دانشگاه اراسموس، فلسفه و سياست و اقتصاد در آكسفورد و... پرداخته اند! 

(ر.ك: پيوست 1 و 2)
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ــى تلفيقى و همچنين استاد براى تدريس آن  مرحله اى كه متون و  درس نامه و محتواى آموزش
ــتفاده مى كنند. شاهد اين  محتواها وجود ندارد، الجرم از رويكرد موازى به عنوان اولين گام اس
مدعا نمونه هايى است كه در مراكز معتبر علمى دنيا در حال اجراست و در جاى خود، بدان ها 

اشاره خواهيم كرد.
2-1-1. محاسن

2-1-1-1. ازآنجاكه تابه حال، نظام حاكم و سنتى آموزش دانشگاهى نظام رشته اى غيرتلفيقى1 
بوده است و مديران و برنامه ريزان و اساتيد نيز برآمده از همين نظام بوده  اند، طراحى و اجراى 
اين نوع برنامه بسيار ساده است. در اين رويكرد، برنامة درسى را به طور اساسى و ماهوى تغيير 
نمى دهند، مگر در متغيرى معيّن مانند عامل زمان ارائة دروس، سازمان دهى عمودى (نه افقى) 
محتواى آن ها يا سازمان دهى افقى زنجيرة مفاهيم مشترك در دو حوزة تخصصى. بديهى است 

هرچه سازمان دهى افقى پررنگ تر شود، شاهد نوع پيشرفته ترى از تلفيق خواهيم بود.
ــوزة تخصصى و رعايت  ــاختار منطقى هر ح ــه به حفظ و رعايت س ــا توج 2-1-1-2. ب
پيش نيازها و زنجيرة مفاهيم و روش شناسى حاكم در هر حوزه، فرايند يادگيرى منظم است و 

يادگيرنده در هر حوزه، پيشرفت علمى ملموسى را شاهد خواهد بود. 
2-1-1-3. برنامه ريز از تجزية اهداف كلى تلفيقى به اهداف جزئى معاف است.

2-1-1-4. محصول اين برنامه، دانش آموختگانى است ذووجهين و ُمّطلع از هر دو حوزة 
معرفتى.

2-1-2. معايب
2-1-2-1. ارتباط عميق و مؤثر بين رشته ها ايجاد نمى شود. در واقع، جز در حد اطالعات 
عمومى، اين رويكرد از انتقال دانش و مهارت كسب شده به موقعيت هاى متفاوت و حوزه هاى 
ديگر عاجز است. در واقع، توازى حاكم بر برنامة درسى، انديشة فرد را در سازمان دهى مطالب 
ــاس يافته ها و نگرش هاى حاصل از رشته ها يارى  ــى يك پارچة پديده اى واحد براس و بررس

نمى كند.
ــتعد، يادگيرنده رشته ها را  2-1-2-2. جز دربارة يادگيرندگان نخبه، خالق، باهوش و مس
جدا از هم فرامى گيرد و كالس درس ارتباط و تعامل الزم را با قابليت ها و توانمندى هاى هر 
ــائل زندگى واقعى برقرار  ــى و حل مس حوزة معرفتى در حوزة ديگر، و به طوركلى، در بررس
1.  Discipline Based Design
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نمى كند. لذا يادگيرنده در اين باره نمى تواند ارتباطى برقرار و روابط موجود را درك كند.
2-1-2-3. مسئلة تلفيق فقط به ذهن يادگيرنده واگذار مى شود و عناصر درگير در فرايند 
آموزشى، از قبيل متن، برنامة درسى، چينش و زنجيرة مفاهيم، روش هاى آموزشى و استاد، هيچ 
نقشى را در اين  زمينه به عهده نمى گيرد. لذا، احتماِل شكست و اين خطر برنامة درسى را تهديد 

مى كند كه يادگيرنده فلسفة آموزشى را نفى كند.
2-1-2-4. در عمل و در اكثر اوقات، توانمندى ها و قابليت هاى يك رشته به نفع رشتة ديگر 
نفى و دانش آموخته به يك رشته متمايل مى شود. به ويژه اينكه اين خطِر بالقوه با سياست هاى 
آموزشى يك سونگر و ناظر بر يك رشته، همچون اصل و فرع قراردادن رشته ها و درخواست 
و پذيرش موضوعات يا روش شناسى هاى ويژه از يك رشته در پايان نامه هاى تحصيلى، همراه 

شود.
2-1-2-5. در اين رويكرد، آنچه اصالت دارد، ساختار رشته اى است نه متعّلم يا موضوع. 
تأكيد بر ساختار حاكم بر يك رشته نيز امكان، توان و مسئوليت تجزيه وتحليل تلفيقى و نهايتاً، 
دستيابى به مرزهاى جديد از دانش تلفيقى را تضعيف مى كند. لذا، تخصصى شدن و تعلق به يك 
نظام رشته اى خاص از نظر مفاهيم، روش ها و تجزيه و تحليل ها و زندانى شدن ذهن دانشجو در 
چارچوب بت هاى چهارگانة مدنظر كانت در كتاب ارغنون، كه طراحى تلفيقى در پى غلبة بر 

آن ها بود، جز در حالت هاى استثناشده، همچنان باقى مى ماند.
2-1-3. داللت كاربردى رهيافت درون رشته اى موازى در رشتة اقتصاد

ــط و توسعة  ــكده هاى اقتصاد دنيا كه به علت بس ــگاهى و دانش ــتند مراكز دانش اكنون كم نيس
ــت و همچنين به سبب نياز مراكز تجارى، اجرايى و  نظرى كه در علم اقتصاد به وجود آمده اس
ــورها در مواجهه با مسئله ها و پديده هاى چندوجهى، در پى تربيت  ــت گذارِى كالِن كش سياس
ــتند. رشته هايى همچون اقتصاد و مهندسى، اقتصاد و پزشكى،  افراد داراى چند تخصص هس
ــته هاى «فلسفه و اقتصاد»، «حقوق و اقتصاد»، «فلسفه، سياست و اقتصاد» را  و به طورويژه، رش
مى توان در بيش از يك صد مركز دانشگاهى معتبر دنيا رديابى كرد. اسامى برخى از دانشگاه هاى 
معتبر مجرى رشتة «فلسفه، سياست و اقتصاد» را در پيوست 1 آورده ايم. رشتة معارف اسالمى 

و اقتصاد دانشگاه امام صادق(عليه السالم) نيز دقيقاً از همين رويكرد برخوردار است.
ــت كه صرفاً،  ــى در اين مراكز دقيقاً، بر رهيافتى موازى منطبق اس طراحى برنامه هاى درس
ــى هر رشته، مستقل از  ــى هاى پژوهش به انتقال مفاهيم و چارچوب هاى تحليلى و روش شناس
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ــى را در جدول 2،  ديگرى مى پردازد. نمونة عملى و عينى از اين رهيافت در برنامه ريزى درس
ــت و اقتصاد» دانشگاه آكسفورد مشاهده  ــتة «فلسفه، سياس و در عناوين درس هاى برنامة رش
ــگاه هاِى ديگِر مجرِى اين رشته نيز مشابه همين عناوين را با رويكرد  مى كنيد. البته، تمام دانش
ــته درس را از سه رشتة مستقِل از هم و بدوِن  رابطة  ــه دس موازى اجرا مى كنند، به نحوى كه س
مفهومى يا روش شناسى، فقط در كنار هم، به دانشجو ارائه كرده و از هيچ درِس واسط، مانند 

فلسفة اقتصاد يا فلسفة سياسى استفاده نكرده اند. (پيوست 2)

جدول 2. عناوين درسى رشتة PPE دانشگاه آكسفورد

اقتصادسياستفلسفه
اقتصاد خردعلوم سياسىكليات فلسفه
اقتصاد كالندموكراسى در نظريه و عملفلسفة اخالق
رياضىنظريه سازى دولتمنطق مقدماتى
آمار مقدماتىتحليل نهادهاى دموكراتيكتاريخ فلسفه

اقتصاد بين المللروابط بين المللفلسفة فراكانتى
اقتصاد كشورهاى درحال توسعهجامعه شناسى سياسى

همان طور كه در بخش معايب اشاره كرديم، البته اين رويكرد به تنهايى قادر به تأمين همة اهداف 
برنامه ريزان درسى نيست، ولى ابعاد مثبت و محاسن اين رويكرد را نيز نمى توان ناديده گرفت. 
ــته هايى همچون فقه، حقوق،  ــته اى موازى بين اقتصاد با رش لذا، وجود تركيب هاى درون رش
فلسفه، جامعه شناسى، علوم سياسى و حتى علوم پايه اى همچون رياضى و فيزيك يا رشته هاى 
مهندسى نياز امروز دانشكده هاى اقتصاد است و موجب مى شود تا ظرفيت اين نهادها و اعضاى 
هيئت  علمى و دانش آموختگان آن ها در تحليل معضالت و حل مسئله هايى ارتقا يابد كه وجوه 

متعدد چندرشته اى دارند.
(Inter-Disciplinarity) 2-2. برنامه ريزى تلفيقى ميان رشته اى

برنامه ريزى تلفيقى ميان رشته اى اساساً، رويكردى موضوع محور است. در اين روش، به مفاهيم 
يا مبادى يا موضوعات كلى و اصول مشترك يا نسبتاً مشترك بين دو يا چند رشته توجه مى كنند 
و آگاهانه، روش و زبان و دانِش سازمان يافتة چند حيطه از دانش را براى بررسى موضوعات و 
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مبادى مشترك به كار مى گيرند. درعين حال، كاربردها و جلوه هاى بسيار متنوعى را از موضوعى 
ــى،  ــازمان دهِى خاِص آموزش ــته هاى مختلف مطرح مى كنند. لذا، در اين س واحد از منظر رش
دانشجويان هرچند به نظام رشته اى خاصى مقيد نمى شوند، ولى موضوعات مهم و واحدى را 
از ابعاد مختلف و در چارچوب هاى تحليلى و همچنين از منظر روش شناسى چند علم مطالعه 
و بدان ها توجه مى كنند، به طورى كه ابعاد متفاوت هر موضوع از جهات مختلف كالبدشكافى و 
در طرحى منسجم به دانشجو ارائه مى شود (Weber, 1978). اين موضوعات طيفى از مفاهيم 

بسيار عامِ مشترك بين رشته ها تا مفاهيم خاص را دربرمى گيرد.
با توجه به جدول 1 نيز مالحظه مى شود كه طراحى برنامة درسى ميان رشته اى را در سطوح 
مختلفى مى توان انجام داد، چراكه برنامه ها را مى توان با توجه به رسالت و اهداف كالن آموزشى 
هر دانشگاه صرفاً، در محدودة مفاهيم بسيار عام يا مفاهيم خاص طراحى كرد. ولى در تمامى 

اين حاالت، وجهة مشخص و اصلى اين رويكرد حركت افقى در جدول است.
2-2-1. محاسن

ــجم، ارتباط مؤثرى با برنامة  ــت چندوجهى و پيچيده و درعين حال منس 2-2-1-1. واقعي
آموزشى برقرار مى كند.

ــى با هم و يكپارچگى و انسجام مطالب،  ــبب ارتباط مطالب و مواد درس 2-2-1-2. به س
يادگيرى بهتر ممكن مى شود.

2-2-1-3. در زمان دستيابى به اهداف متكثر و چندبعدى صرفه جويى مى شود.
2-2-2. معايب

ــطح حركت افقى در جدول به مجموعه اى از  2-2-2-1. در بعضى حالت ها، به ويژه اگر س
مفاهيم خاص محدود شود، موجب نوعى سطحى نگرى مى شود كه براى برون دادهاى انساِن متفكر 

و تصميم ساز چندان مناسب نيست، ولى براى سطوح اجرايى و عملياتى چه بسا مفيد هم باشد.
2-2-2-2. با توجه به اينكه از هر حوزة علمى فقط چند مفهوم خاص بررسى مى شود، فقط 
براى مقاصدى آموزشى مفيد است كه مى خواهند موضوعات خاص و اندكى را از زاويه هاى 

متعدد بررسى كنند، ولى براى اطالع از حيطه اى آموزشى، اطالعات بسيار كمى دارد.
2-2-2-3. تلفيق و طراحى روش هاى منحصربه فرد هر رشته با روش هاى احتماالً ناسازگار 
يا مغاير با ساير رشته ها كارى مشكل است و در برخى حالت ها، برنامه را با ضعف طراحى و 

ناسازگارى درونى مواجه مى كند.
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2-2-3. داللت كاربردى رهيافت ميان رشته اى در رشتة اقتصاد
اين رهيافت توانايى خوبى براى مطالعة همه جانبة موضوعى چندبعدى و تربيت سياست گذاران 
متخصص چندحرفه اى دارد. مثًال در اين رهيافت، موضوعاتى همچون دولت، خصوصى سازى، 
رقابت، توسعه، بازار يا مالكيت، يا حتى موضوعاتى جزئى مانند توسعة صنعتى، توسعة كشاورزى 
و... را هم زمان از ديدگاه هاى مختلف حقوقى، سياسى، جامعه شناسى، تاريخى، اقتصادى و حتى 
دينى، و با به كارگيرى مبادى، روش شناسى ها و روش هاى مربوط به هر ديدگاه بررسى مى كنند. 

مثال جدول 3 را مى توان نمونه اى از برنامة كارشناسى ارشد «مطالعات توسعه» تلقى كرد.

جدول 3. عناوين درسى دورة فرضى كارشناسى ارشد «مطالعات توسعه»

درس هاى عمومى مصّوب همة رشته هادرس هاى عمومى
نظريه هاى جامعه شناسى، كليات حقوق، اقتصاد خرد، اقتصاد كالن و... درس هاى پايه

درس هاى 
ميان رشته اى

نظريه هاى اقتصاد توسعه
سير تحوالت توسعة اقتصادى در دنيا

جامعه شناسى توسعه
اقتصاد كشورهاى درحال توسعه

ابعاد حقوقى فرايند توسعه
ابعاد كالمى، فلسفى و انسان شناسى مسئلة توسعه

توسعه و نوسازى سياسى
اقتصاد سياسى كشورهاى در حال توسعه

جامعه شناسى سياسى كشورهاى در حال توسعه
سياست گذارى عمومى در كشورهاى درحال توسعه

طراحى برنامه هاى آموزشى ميان رشته اى موجب مى شود تا دانشكده هاى اقتصاد با تربيت 
دانشجويان چندبعدى، مشاركت جدى و مؤثرى را در عرصة سياست گذارى و ارتقاى سطوح 
ــى در مراكز اجرايى و تصميم گيرى كشور داشته باشد. بديهى است اين مهم مستلزم  كارشناس

خواست، تقاضا و سرمايه گذارى مراكز مزبور نيز هست.
 (Multi-Disciplinarity) 2-3. برنامه ريزى تلفيقى چندرشته اى

در اين رويكرد، با اطالع از محدوديت ها و ضعف هاى پارادايمى و روشى علم اقتصاد، سعى 
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مى كنند تا با استفاده از رهيافت ها و روش هاى ساير رشته ها، ضمن تقويت برنامة آموزشى و 
پژوهشى رشتة اقتصاد، تبعات تلفيق و مشاركت اقتصاد را با آن رشته ها در روش ها، نظريه ها 
ــتفاده از ظرفيت ها و يافته هاى  ــال كنند. بدين ترتيب، با اس ــوم اقتصاد دنب و راه حل هاى مرس
ــايند و ضمن تقويت، تصحيح و تكميل در  ــته هاى جديد، افقى نو در علم اقتصاد مى گش رش
-De G )  نظريه ها و روش ها، چارچوب هاى تحليلى جديدى از آن رشته ها به دست مى آورند
ــذا، اين رويكرد براى آموزش موضوعاتى جذابيت فوق العاده دارد كه در ابعاد  jsel, 2005). ل

مختلف هم پوشانى دارند.
ــئله اى كلى آغاز مى شود كه هم زمان از طريق چند  ــى با موضوع يا مس اين رويكرد آموزش
نظام رشته اى و اصول سازمان دهندة رشته هاى مختلف، پديده يا موضوع يا مسئله اى را بررسى 

مى كند. لذا، از اين رويكرد نيز مى توان به عنوان رويكردى «موضوع محور» نام برد.
ــته هاى مختلف بر يك مسئله است، اما  ــته اى، اصل بر تمركز رش ــابه رهيافت ميان رش مش
برخالف آن، تالش مستقيمى براى ارتباط بين آن ها صرف نمى  شود و مسئلة يكپارچگى1 دنبال 
ــود. مثًال، در عنوانى همچون «جامعه شناسى سياسى كشورهاى درحال توسعه»، هرچند  نمى ش
ــت، اما ارتباط و يكپارچگى  ــائل كشورهاى درحال توسعه اس ــته بررسِى مس موضوِع اين رش
چندانى بين چارچوب هاى تحليلى و روش شناسى دو رشتة جامعه شناسى و علوم سياسى در 
ــود. ازاين رو، اين رويكرد به  سبب شدت و ميزان تلفيق، رويكردى  تحليل موضوع ديده نمى ش
فى مابين رهيافت درون رشته اى موازى و ميان رشته اى محسوب مى شود و به علت تمركز بر يك 
ــود، ولى هنوز به چارچوب هاى نظرى و روشى رشته ها  موضوع، از رويكرد موازى دور مى ش
مقيد است. البته، چه بسا بازشناسى رهيافت ميان رشته و چندرشته اى از هم، صرفاً از عهدة يك 

متخصص برنامه ريزى درسى تلفيقى برآيد.
ترتيب و توالى موضوعات مطرح شده در اين برنامة درسى را نيز عواملى همچون سهولت 

بررسى، فراهم كردِن فرصت هاِى پژوهشِى خاص، نيازِ جامعه و... تعيين مى كند.
بروز و ظهور اين رهيافت در برنامه هاى درسى را مى توان در ماهيت و كيفيت متون آموزشى 
يا محتواى تدريس استاد جست. اين رهيافت در برنامه هاى پژوهشى، البته ظهور بيشترى دارد 
و پژوهش هايى را دربرمى گيرد كه با عناوينى همچون «تحليل جامعه شناسى و سياسى توسعة 

مالزى» يا «ابعاد جامعه شناسى و سياسى توسعة مالزى» مطرح مى شود.
1.  Integration
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2-3-1. محاسن
عالوه بر محاسنى كه رويكردهاى تلفيقى به طورعام دارد، مى توان به محاسن زير اشاره كرد:

2-3-1-1. استاد و دانشجو به راحتى مى توانند بين رشته هاى مختلف ارتباط برقرار كنند.
2-3-1-2. در مقام طراحى برنامه، تالش كمترى را مى طلبد.

ــرايط و ابعاد موضوع بررسى مى شود. در واقع، چون پديده يا مفهومى  2-3-1-3. همة ش
به طور جامع و در كّليت خود ارائه مى شود، همة شرايط و ويژگى ها و روابط بررسى مى شود.

2-3-1-4. به سبب بررسى مسئله از زواياى مختلف،  تطابق و ارتباط الزم را با مسائل واقعى 
و زندگى داراست.

2-3-2. معايب
2-3-2-1. در اين رويكرد، ساختار درونى موضوعاِت درسى و توالى مفاهيم و پيش نيازها 
به هم مى خورد. لذا، در مقام برنامه ريزى بايد دقت كرد تا حلقه هاى متوالى موضوعات و مسائل 

به گونه اى انتخاب شود كه اين مشكل به حداقل خود برسد.
ــرد موضوعى» با روند « از  ــازى ميان «رويك ــام طراحى، برنامة همسان س 2-3-2-2. در مق
ــوار» دقت و مهارت خاص خود را مى طلبد كه دشوارى  ــاده به دش معلوم به مجهول»  يا « از س

خاص خود را دارد.
2-3-2-3. شرط الزم براى تدوين چنين طراحى درسى، اين است كه موضوع يا موضوعات 
انتخابى، امكان طرح از جانب رشته هاى مختلف را داشته باشد. لذا، در اين رويكرد، تلفيق همة 

رشته ها با هم ممكن نيست.
2-3-2-4. براى اجرا، به اساتيد ذووجهين با اطالعات و دانش باال نياز است.

2-3-2-5. ايجاد وحدت رويه بين اساتيد مشكل است.
ــينى را براى درك پيچيدگى ها و  2-3-2-6. يادگيرنده تجارب ذهنى الزم و معمول و پيش
حقايق امور ندارد. لذا، معموالً و در حالتى كه يادگيرنده از  تجزيه و تحليل جدى مسائل توسط 
ــت و چه بسا موجب تعميم هاى شتاب زدة  ــد، فرايند يادگيرى سهل نيس مربى نيز محروم باش

يادگيرنده نيز بشود.
2-3-3. داللت كاربردى رهيافت چندرشته اى در رشتة اقتصاد

ــراى مطالعة همه جانبة  ــته اى، ظرفيت خوبى را ب ــز همچون رهيافت ميان رش ــن رهيافت ني اي
موضوعى چندبعدى و تربيت سياست گذاران متخصص چندحرفه اى دارد. نمونة خوب استفاده 
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 (IT) «از اين روش را مى توان در برنامة كارشناسى  ارشد «اقتصاد فناورى اطالعات و ارتباطات
مشاهده كرد (پيوست 4) كه در آن، موضوعى چندبعدى، مانند فناورى اطالعات و ارتباطات، 
ــود. برخى از درس هاى اين رشته را، كه با نگرشى  ــته بررسى و تحليل مى ش از منظر چند رش

چندرشته اى سازمان يافته  است، در جدول 4 مشاهده مى فرماييد.

جدول 4. برخى عناوين درسى رشتة فرضى كارشناسى ارشد «اقتصاد فناورى اطالعات و ارتباطات»

خصوصى سازى و مقررات در فناورى اطالعات و ارتباطات
مديريت و سازمان در فناورى اطالعات و ارتباطات

سياست هاى تجارى و بازارهاى بين المللى فناورى اطالعات و ارتباطات
مديريت پروژه هاى فناورى اطالعات و ارتباطات

حسابدارى صنعتى در فناورى اطالعات و ارتباطات
مسائل بانكى و بيمه در فناورى اطالعات و ارتباطات

بازاريابى و توليد در فناورى اطالعات و ارتباطات
مهندسى فناورى اطالعات و ارتباطات

تأمين مالى و سرمايه گذارى خارجى در پروژه هاى فناورى اطالعات و ارتباطات
نقش فناورى اطالعات و ارتباطات در توسعه اقتصادى 

اقتصاد فناورى اطالعات و ارتباطات ايران
حقوق اطالعات و ارتباطات

(Cross-Disciplinarity) 2-4. برنامه ريزى تلفيقى چندرشته اى متقاطع
اين رويكرد كه « طراحى براساس گذر از رشته ها»  نيز ناميده شده است،  رويكردى است كه در 
آن، رشته يا رويكردى روش شناختى يا حيطه اى موضوعى را از ديدگاه تحليلى و روش شناسى 
و در قالب الفاظ رشتة تخصصى ديگر مطالعه مى كنند (Dorman, 2005). مثال هاى معروف در 
اين نوع از برنامه ريزى درسى، تركيب اضافى (مضاف و مضاف اليه) رشته ها يا تركيب موضوعات 
به عنوان مضاف اليه با رشته ها به عنوان مضاف است، مانند: «فيزيك موسيقى» يا «سياست ادبيات». 
امروزه، اين نوع از طراحى درسى در مقاصدى آموزشى كه در پى نگاهى بيرونى به يك رشته و 
مبادى و اصول حاكم بر آن و رفتار جمعى عالمان آن و همچنين در پى دستيابى به توصيف هايى 

پسينى يا توصيه هايى پيشينى از آن است، كاربردى وسيع و فراگير دارد. 



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره دوم
شماره 1
زمستان 1388

فصلنامه علمى      تخصصى مطالعات ميان رشته اى
شماره اول    زمستان يكهزار و سيصدوهشتادونه

72

ــاس هر رشتة تحصيلى، دروس مضافى مانند فلسفه هاى مضاف، تاريخ هاى مضاف،  براس
جامعه شناسى هاى مضاف و... نمونه هايى از اين مقوله  است كه نقش مهمى را به عنوان كاتاليزور 
در كار تلفيق ايفا مى كنند. مثًال، مى توان برنامه هاى درسى مبتنى بر فلسفه هاى مضاف مانند فلسفة 
اقتصاد، فلسفة دين، فلسفة فقه يا عناوينى همچون جامعه شناسى علم سياست (نه جامعه شناسى 

سياسى) و جامعه شناسى علم اقتصاد را نام برد.
2-4-1. محاسن

ــن اين رويكرد مى توان به سادگى تاّم آن اشاره كرد كه به راحتى مى توان آن را  از محاس
ــتة علمى طراحى كرد. مثًال، با آشنايى الزم با روش شناسى و مبادى  بين حداقل دو رش
حاكم بر رشتة تاريخ و آشنايى با موضوعات و جريان هاى علم، به راحتى مى توان رشتة 

« تاريخ علم» را طراح   كرد.
2-4-2. داللت كاربردى رهيافت چندرشته اى متقاطع در رشتة اقتصاد

براساس اين رويكرد، در دانشكده هاى اقتصاد، عالوه  بر اينكه مى توان در مقاطع تكميلى و 
دكترى، رشته هاى خاص و كاربردى طراحى كرد، مى توان برنامه هاى موجود را نيز تقويت و 
تكميل نمود. به عبارت ديگر، در مقاطع مختلف تحصيلى، با درنظرگرفتن چند واحد درسى 
مى توان تحليل ها و مطالعات برون رشته اى را دربارة كاركردها و مسائل علم اقتصاد مطرح كرد.

نمونه هاى كاربردى استفاده از اين رويكرد در برنامه هاى درسى رشتة اقتصاد را مى توان در 
دو دسته خالصه كرد:

دستة اول، درس ها و رشته هاى مضاف هستند كه اغلب بر كليّت رشتة اقتصاد يا جريان هاى 
ــفه هاى مضاف، تاريخ هاى مضاف، جامعه شناسى هاى  ــوند. مانند فلس اقتصادى متمركز مى ش

مضاِف ناظر بر اقتصاد.
ــته اى مرجع (يعنى رشتة  ــت كه كليّت رش ــتة دوم مجموعه برنامه ها يا درس هايى اس دس
ــه از آن ها به «اقتصادهاى صفت» ياد مى كنيم.  ــوف) به موضوعات اقتصادى مى پردازد ك موص
در جدول 5، از برخى عناوين درس ها يا حوزه هاى پژوهشى حاصل از رهيافت چندرشته اى 

متقاطع در دو دستة گفته شده نام برده ايم.
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1 2 3 4 5جدول 5. برخى عناوين درسى و مطالعاتى چندرشته اى متقاطع متناسب با رشتة اقتصاد
تركيب هاى صفتتركيب هاى مضاف 

فلسفة اقتصادىجامعه شناسى علم اقتصاد
جامعه شناسى اقتصادىجامعه شناسى رفتار اقتصاددانان

رفتارشناسى اقتصادىجامعه شناسى جهانى شدن 
حقوق اقتصادىتاريخ علم اقتصاد

روان شناسى اقتصادىفلسفة اقتصاد
انسان شناسى اقتصادىهستى شناسى اقتصاد1

مردم شناسى اقتصادىمعرفت شناسى اقتصاد2
فرهنگ اقتصادىروش شناسى اقتصاد3
نهادشناسى اقتصادىارزش شناسى اقتصاد4
مديريت اقتصادىغايت شناسى اقتصاد5

(Pluri-Disciplinarity) 2-5. برنامه ريزى تلفيقى چندرشته اى متكثر
اين نوع طراحى، با طراحى بين رشته اِى رشته هايى ممكن مى شود كه ارتباط بيشترى با هم 
دارند. لذا، وجود ادبياتى مشترك يا روش شناسى مشترك همراه با همگونى مفاهيم در دو 
عرصة علمى الزمة اين گونه طراحى است. نمونة عملى آن را در طراحى دروس رياضى 
و فيزيك يا رياضى و اقتصاد در قالب اقتصادِ رياضى مى توان مشاهده كرد كه با تلفيق بين 
ــته، مى توان نظم منطقى و محتوايى الزم را در طرحى منسجم برقرار كرد. در  اين دو رش
اين نوع طراحى، نقاط قوت هر يك از رشته ها، در پيشرفت ديگرى مؤثر واقع مى شود و 

قدرت درك ارتباط بين دو حوزة علمى مشترك را در دانشجو تقويت مى كند.
2-5-1. داللت كاربردى رهيافت چندرشته اى متكثر در رشتة اقتصاد

ــت. در  ــب اقتصادهاى موصوف، كه در جدول 6 مالحظه مى كنيد، از اين قبيل  اس اغل
اقتصادهاى موصوف، رشته اى الحاقى با كليّت علم اقتصاد تلفيق شده است كه البته، اين 
تلفيق در برخى از آنها از نظر موضوع، در برخى ديگر از نظر رهيافت و در برخى ديگر 

هم از نظر روش بيشتر است.

1. Ontology of Economics
2. Epistemology of Economics
3. Methodology of Economics
4. Axiology - Ethology of Economics
5. Teleology of Economics
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جدول 6. برخى عناوين درسى و مطالعاتى چندرشته اى متكثر متناسب با رشتة اقتصاد
2 1

اقتصاد فيزيك1
اقتصاد شهرى و روستايى

اقتصاد سياسى
اقتصاد منطقه اى جهانى

اقتصاد رياضى
اقتصاد اجتماعى

اقتصاد عصبى2
اقتصاد مهندسى
اقتصاد پزشكى
اقتصاد مديريت

اقتصاد مالى

(Supra-Disciplinarity / Trans-Disciplinarity) 2-6. برنامه ريزى تلفيقى فرارشته اى
رويكرد هايى كه تاكنون بدان ها اشاره كرديم، همگى ماده يا موضوع درسى را به عنوان مدخل 
و جهت دهندة اصلى فرآيند ياددهى/ يادگيرى در نظر مى گرفتند و تفاوت اساسى آن ها در 
جهت گيرى آموزشى حاكم بر آن ها، كه در جدول 1 متصور بود، خالصه مى شد. به اين معنا 
كه پيشبرد آموزشى در آن جدول، به طور افقى، قائم، مورب يا تركيبى از آن ها بود. در اينجا، 
مى توان رويكرد ديگرى را نيز مطرح كرد كه بر ساختار منطقى و موضوعات مرسوم در هر 
حيطة علمى متمركز نمى شود. اين رويكرد با قراردادن يادگيرنده و مهارت هاى گوناگون وى 
در كانون توجه، ساختار جامعى از فعاليت ها و قابليت هاى سه گانة فرايند يادگيرى (شناختى، 
گرايشى و مهارتى رفتارى) را ماوراى موضوعات، جانشين ساختار منطقى و موضوعى علوم 
در حيطة رشته ها مى كند و اين ساختار را فرع بر آن اصل قرار مى دهد. البته، تعيين آن دسته از 
فعاليت ها و قابليت هاى اشاره شده، به مقاصد آموزشى طراحان و خواسته هاى آنان از دوره ها 
و برنامه ها برمى گردد و در سياست هاى كالن آموزشى حاكم بر برنامه متجلى مى شود. لذا، 

اهداف و استراتژى هاى كالن، نقش اساسى را در اين زمينه ايفا مى كند.
جدول 7 اساس كار اين رويكرد و نوع تعامل قابليت هاى مختلف با ساختارهاى رشته ها را 
نشان مى دهد. اين رويكرد با توجه به نوع حركت در جدول، در مسيرهاى افقى، قائم و مورب، 

حداقل به سه صورت تصور مى شود:
1.  .Econophysics
2. Neuroeconomics
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جدول 7. فهرستى از قابليت هاى شناختى، گرايشى و مهارتى مدنظر در برنامه ريزى فرارشته اى

رشته هاى تخصصىبرخى از انواع قابليت هاى شناختى، گرايشى و مهارتى
ABCD

برقرارى ارتباط (دريافت)
برقرارى ارتباط (گسيل)
واكنش نسبت به محيط 

تعبير و تفسير
انطباق يافتن

پيش بينى
يادگيرى

تصميم گيرى
انتخاب
قضاوت

توان مقابله
عمل كردن
به كاربستن
حل مسئله

ارائة خالقانه
تبديل كردن (دگرگون كردن)

سازمان دهى، اداره كردن
تشريح كردن و توضيح دادن

مجمل سازى
اثبات

(Horizontal Supra-Disciplinarity) 2-6-1. فرارشته اى افقى
ــتفاده از  ــا مهارتى با توجه به و با اس ــى ي ــناختى يا گرايش ايجاد يك يا چند مهارت ش
موضوعات و موقعيت هاى گوناگوِن برگرفته از حوزه ها و رشته هاى متعدد و درعين حال، 
توجه كردن به شيوة «ميان رشته اى»، رويكرد ما را به «فرارشته اى افقى» مبدل مى كند. اين 
رويكرد هرچند با جزئى نگرى رشته اى مقابله مى كند و باعث انتقال آموخته ها به حوزه هاى 
گوناگون مى شود، ولى سازمان دهى قابليت ها و نقش هاى واحد از رشته هاى مختلف، در 
تمامى حالت ها و هميشه، ممكن نيست و چه بسا، موجب كنار هم قرارگرفتن فعاليت هاى 
بسيار متفاوت و ناهماهنگ در برنامه اى درسى شود. مثًال، قابليت هاى مختلفى همچون 
خالقيت يا قضاوت در رشته اى درسى، بسيار به هم نزديك ترند تا كسب مهارت قضاوت 
در دو حيطة رياضى و هنر! همچنين مهارتى خاص را در همة رشته ها بالسويه نمى توان 
جست وجو كرد. با اين حال، در صورت امكان، اين رويكرد كارايى بسيار مؤثرى در خلق 

و ايجاد نقش ها و قابليت هاى مدنظر در مقاصد آموزشى دارد.
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(Vertical Supra-Disciplinarity) 2-6-2. فرارشته اى قائم
همچنين مى توان جدول 7 را به طور قائم نيز پيمود. در اين رويكرد طراحى برنامة درسى، 
تالش مى كنند تا با بهره گيرى از ساختار يكى از نظام هاى رشته اى يا تلفيقى از ساختار 
چند نظام رشته اى، فرصت ها و موقعيت هاى مناسب را براى پرداختن به مجموعه اى از 
ــت وجو و در برنامة آموزشى سازمان دهى كنند.  مهارت ها و فعاليت هاى مرتبط را جس
ــا همكارى متخصص تعليم وتربيت،  ــى ب معموالً  در اين رويكرد، متخصص نظام درس
ــده اى از فعاليت ها و  ــه در آن، يادگيرنده طيف تعريف ش ــه اى طراحى مى كنند ك برنام
ــناختى و گرايشى و رفتارى را، با توالى مناسبى در نظام رشته اى خاص،  مهارت هاى ش
ــرد، فقط همچون منبعى براى زمينه ها  ــب كند. در واقع، حوزة علمى در اين رويك كس
ــه اى از فعاليت هاى علمى  عمل مى كند و نقش  ــتورالعمل هاى مربوط به مجموع و دس

چارچوب و ساختار را براى انتخاب آن موقعيت ها ايفا مى كند.
رويكرد «فرارشته اى قائم» ضمن اينكه تغييرى بنيادين در مقاصد تعليم وتربيت ايجاد مى كند، 
ــاختار هاى آن به وجود  ــى و س ــى و برهم زننده اى در چارچوب برنامه هاى آموزش تغيير اساس
ــمار مى رود. درعين حال، اشكاالتى  نمى آورد. از اين روى، اين رويكرد، رويكردى انقالبى به ش
ــده است. مثًال، از هم سويى و قرابت تام با يك سويه نگرى هاى نظام رشته اى  نيز بر آن وارد ش
ــدان يكپارچگى در انتقال آموخته ها به حوزه هاى مختلِف واقعى و عينى، به عنوان برخى  و فق
اشكال ها نام برده اند. لذا، مثًال يادگيرى مهارت قضاوت در حيطة رياضى اين اطمينان را فراهم 

نمى كند كه يادگيرنده توان الزم را براى قضاوت دربارة مسائل اجتماعى پيدا كند.
(Oblique Supra-Disciplinarity) 2-6-3. فرارشته اى مورب

برخالف رويكرد فرارشته اى قائم، اين رويكرد با رهيافتى چندرشته اى، در پى فرصت هايى 
ــته هاى مختلف است تا مهارت هاى خاص و مشخصى را در شخص يادگيرنده  از رش
ــق كند. در اين نوع از طراحى، هرچند يادگيرنده با انواع فعاليت ها و مهارت ها در  محق
ــته اى آشنا مى شود، ولى نظام هاى رشته اى در آن، نقش ثانوى  قالب انواع نظام هاى رش
را ايفا و صرفاً، از آن ها  به عنوان منبعى براى مفاهيم و موقعيت ها و موضوعات استفاده 
مى كنند، نه به عنوان چارچوبى سازمان دهنده. رعايت مسئلة «تعادل» و « تركيب مناسب»  
ــئله را در  ــت كه بايد اين مس ــئلة مهم اين رويكرد اس بين انواع گوناگون فعاليت ها مس

سياست هاى آموزشى حاكم بر آن مدنظر قرار دهند.
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2-6-4. داللت كاربردى رهيافت فرارشته اى در رشتة اقتصاد
ــى موجود در مقاطع دانشگاهى رشتة اقتصاد با برنامه هاى  ــة اجمالى برنامه هاى درس از مقايس
مشابه دانشگاه هاى معتبر دنيا، به جرئت مى توان گفت كه برنامه هاى ايرانى رشتة اقتصاد، چندان 

در تربيت مهارت هاى چهارگانة زير (NA, 19991) موفق نبوده  است:
؛  •(Raveaud, 2001) 1مهارت تفكر و عمل نقاد

؛  •2(Dorman, 2005) مهارت حل مسئله
؛ مهارت تصميم گيرى3• 

.  •(Feiner, 1995) 4مهارت تفكر و استدالل تحليلى
با اين پيش فرض، تصور كنيد در برنامه ريزى آموزشى رشتة اقتصاد و در اهداف و مقاصد 
كالن آموزشى، تأكيد كرده اند كه الزم است مهارت هاى حل مسئله، تصميم گيرى، خالقيت و 
نوآورى دانشجوى اين رشته تقويت شود و ارتقا يابد. در اين صورت، در قالب درس يا درون 
سرفصل هاى درسى مرسوم در اقتصاد، مى توان در پى تحقق اين قابليت ها بود. مثًال، در درس 
اقتصاد توسعه يا اقتصاد سياسى به مسئلة فساد و رانت خوارى مى پردازند. در اين درس ها، بايد 
ــتفاده از يك  ــى ناظر بر قابليت هاى پيش گفته با اس براى طرح چارچوب هاى تحليلى و روش
رشته (مثل) يا يك مهارت از چند رشته (مانند مهارت هاى حل مسئله و اتخاذ راهبرد از علم 
پژوهش عملياتى يا نظرية بازى ها) يا تحقق تمامى اين قابليت ها با استفاده از چند علم مديريت 
استراتژيك تالش كرد. در اين تالش، بايد سياست گذارى عمومى و پژوهش عملياتى و نظرية 
بازى ها و  علم برنامه ريزى را پيگيرى كرد. همچنين با گونه شناسى انواع رويكرد هاى موجود در 
ــته هاى مختلف، براى حل مسئلة مزبور و شيوه هاى اتخاذ تصميم و مديريت رفتارها،  اين رش
ــبت به وضعيت هاى مختلف و نمونه هاى ديگر بينديشد. در  ــجو خواست كه نس بايد از دانش
اين حال، نظام آموزشى درس اقتصادِ توسعه به ترتيب سه رويكرد فرارشته اى قائم، فرارشته اى 

مورب و فرارشته اى افقى را تجربه كرده است.

1.  Critical Thinking & Action
2.  Problem Solving
3.  Decision Making
4. Analytical Thinking
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3. جمع بندى
در اين مقاله، سعى شد تا با معرفى مختصر و مؤثر انواع رهيافت هاى تلفيقى مطرح شده 
توسط متخصصان دانش برنامه ريزى درسى و ارائة داللت هاى كاربردى اين رهيافت ها 

در برنامه ريزى درسى رشتة اقتصاد، بر نكات زير تأكيد شود:
ــترة منابع و ظرفيت دانش برنامه ريزى درسى براى  ــعى كرديم نشان دهيم كه گس 3-1. س
ارتقاى برنامه هاى درسى دانشگاه ها و دستيابى به برنامه هاى درسى و آموزشى اسالمى ايرانى و 
بومى مغفول مانده است. متأسفانه، در محافل علمى و تخصصى نيز فقط از عنوان «ميان رشته اى» 

نام مى برند و گسترة بحث و قابليت هاى باالى تك تك آن ها را فراموش مى كنند. 
3-2. هرچند در اين مقاله، داللت ها و ظرفيت هاى رهيافت هاى تلفيقى در طراحى برنامه هاى 
درسى رشتة اقتصاد  مدنظر و توجه نگارنده بوده است، اما از ظرفيت هاى باالى اين رهيافت ها 
ــى تلفيقى در حوزة پژوهش هاى اقتصادى نيز نبايد غافل ماند.  در طراحى برنامه هاى پژوهش
ــى اين ظرفيت ها خود مقاله اى جداگانه و مفصل مى طلبد. در اينجا، به همين نكته  البته، بررس
بسنده مى كنيم كه خوانندة محترم قطعاً، با ما هم رأى است كه ورود اين موضوعات به مباحِث 
پژوهشِى اقتصادى و استفادة مؤثر و صحيِح نهادهاى آموزشى و پژوهشى مربوط از آن ها باعث 
انقالبى در اين موضوعات و جابه جايى مرزهاى اين دانش (در عناوينى مشابه عناوينى كه ذكر 

شد) در ايران و حل مسئله هاى پيش رو خواهد شد. 
3-3. در اين نوشته، نمونه هاى مذكور طبق اقتضا و ويژگى هاى رهيافت محل بحث، شامل 
كليّت رشته يا گرايشى از رشته يا انواع درس هاى ممكن و متصور از برنامة رشتة اقتصاد بوده 
است. اما بايد تصريح كرد كه چه بسا برنامه يا حتى درسى از برنامة رشته ممكن است، و بلكه 
طبق موضوع مدنظر، بايد، بيش از يك رهيافت داشته باشد. بدين ترتيب، در عمل، اتّصاف كليّت 
برنامه به يكى از رويكردهاى تلفيقى (جز درون رشته اى موازى) بسيار مشكل و نادر است. در 
عوض، اطالع از اين رهيافت ها و كاربرد مؤثر آن ها، كتاب هاى درسى و درس نامه هاى آموزشِى 

پژوهش محور را براى رشته هاى اقتصاد به ارمغان خواهد آورد.
ــان دهيم كه به كارگيرى اين رهيافت ها چگونه زمينة بروز و تبلور  ــعى كرديم نش 3-4. س
ــرى ادبيات جديِد دانش  ــى اقتصاد و امكان بهره گي ــم چندوجهى را در برنامه هاى درس مفاهي

اقتصادى را از ساير علوم و معارف فراهم مى آورد.
ــزارى و توليد علم، مدنظر مقام معظم رهبرى و نيازِ عرصه هاى علمى و  ــت نرم اف 3-5. نهض
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مديريت و سياست گذارى كشور است. اين نهضت به داشتن سيستم ها و نظام هاى معرفتى مؤثر و 
كارا و شناسا و منسجمى منوط است كه اوالً، بر معارف و ارزش هاى اصيل اسالمى مبتنى باشد. 
ثانياً، توان شناسايى واقعيت هاى امروزِ كشور و ارائة راه حل براى مشكالت چندوجهى و پيچيده را 
داشته باشد. اين مهم جز با تربيت دانش آموختگان مؤثر و كارآمد ممكن نيست كه خود منوط است 

به مهندسى مجدد برنامه هاى درسى موجود در دانشگاه ها به ويژه در عرصة علوم انسانى. 
دانش آموختگان دانشگاه سرمايه هاى انسانى محسوب مى شوند كه نقش بسزايى در توسعه و 
پيشرفت كشور بر عهده دارند. پرواضح است كه دقت در برنامة درسى آن ها موجب كارآمدى و 
اثربخشى بيشتر اين سرمايه ها خواهد بود. از اين رو، به جرئت مى توان گفت كه كاربرد طراحى و 
اجراى رويكردهاى تلفيقى، به ويژه در برنامه هاى درسى رشته هاى علوم انسانى، از جمله اقتصاد، 
تأثير مهمى در توسعة علمى و اجرايى كشور و سرعت بخشى به نهضت نرم افزارى، مخصوصاً در 
علوم انسانى، و حل مشكالت و مسائل فراروى عرصه هاى علمى و اجرايى كشور خواهد داشت. 
ــئوالن و سياست گذاران ارشد علمى كشور و دانشكده ها و انجمن هاى  بدين منظور به مس
علمى پيشنهاد مى كنيم تا با سرمايه گذارى در شناسايى و جذب و تربيت و ارتقاى چندنفر در 
ــائل ناظر به طراحى هاى برنامة درسى و آموزشى، راهى براى  ــته و تمركز ايشان بر مس هر رش
برون رفت از ركود فعلى در مسئلة پويايى و تحول و نوآورى رشته هاى علمى فراهم آورند و 

خأل و كمبود دهه هاى گذشته و حال را برطرف كنند.
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(PPE) پيوست 1. فهرست برخى از دانشگاه هاى معتبر برگزار كنندة رشتة اقتصاد، فلسفه و سياست
مقطع تحصيلىعنوان رشتهدانشگاه

BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)آكسفورد
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)كالج سامر وايل

BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)كالج پمبروك
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)كالج لينكلن
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)كالج مرتن
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)كالج اوريل

BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)كالج كليساى مسيحى
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)كالج هرت فورد

BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)كالج وركستر
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)كالج كبل

BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه وارويك
MAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه يورك

Certificate degreeفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه دورهام
UEA دانشگاه(PPE) فلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصادBA

BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه منچستر
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه پن

BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه دنيسون
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه استرلينگ
Sc .Bفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه كيپ تاون

BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه اسكس
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه كاروليناى شمالى

BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه لنكستر
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه اوتاگو
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه كينگ

BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه اپن
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه براوون
BS and BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه آالباما

BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه بريتيش كلمبيا
BAفلسفه ْ  ٌٌ، سياست و اقتصاد (PPE)دانشگاه وايكاتو
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پيوست 2. عناوين درسى رشتة PPE دانشگاه هاى سراسر دنيا

اقتصادسياستفلسفه
اقتصاد خردمقدمة علم سياستكليات فلسفه
اقتصاد كالندموكراسى در نظريه و عملفلسفة اخالق

رياضى و آمارنظريه سازى حكومت دموكراتيكمنطق مقدماتى
اقتصاد بين المللتحليل نهادهاى دموكراتيكتاريخ فلسفه

اقتصاد كشورهاى درحال توسعهدولت و سياست انگلستانفلسفة فرا كانتى
اقتصاد خانوادهنظرية علم سياستقرارداد اجتماعى

سازمان دهى صنعتىروابط بين المللنظرية قرارداد اجتماعى
اقتصاد و حقوقجامعه شناسى عمومىماهيت استدالل
مقدمة نظرية تصميم گيرىتفكر سياسى فمينيستىعدالت طبيعى
نظرية بازى هانظام هاى تصميم گيرى پيشرفتهعدالت جهانى

روش هاى تحليلى در اقتصاد و حقوق و پزشكىاقتصاد سياسى و روابط بين المللفلسفه و قانون اساسى
بازار، اخالق و آيندة كاپيتاليسمچالش هاى سياست جهانىزبان  تفكر و واقعيت

مقدمه اى بر تفكر نقاد
اقتصاد سياسى بين المللسياست تطبيقىو علوم اجتماعى

برابرى و عدالت توزيعىسياست در جهان سوممقدمه اى بر فلسفه
تاريخ انديشة اقتصادىفلسفة سياسى معاصرمنطق و معرفت شناسى

بازارها، اخالق و كاپيتاليسمدموكراسى، تغييرات اجتماعى و توسعهفلسفة روان شناسى و ذهن
تحليل اقتصادى حقوقتحليل سياسىاخالق و تاريخ فلسفة جديد
معرفت شناسى، متافيزيك و 

تجارت بين الملل كاربردى و چانه زنى اقتصاد تحليل سياست هاى اجتماعىفلسفة علوم اجتماعى
و توسعه

صنعتى سازى قرن بيستماقتصاد بين الملل و سياست گذارى اقتصادىفلسفة محيط زيست
روش هاى كمى در اقتصادحكومت و اجتماعفلسفة حقوق

همكارى و تعاونتاريخ نظريات تساهل و تسامحفلسفة ذهن و زبان
كليات اقتصادعقل و قدرت در انديشة سياسى اروپامعرفت شناسى و متافيزيك

تأمين مالى شركت هادولت و اجتماع در چشم انداز بين المللنظريات و ايدئولوژى ها
ارزيابى طرح هاى توسعهتحليل هاى معاصر در تساهل و تسامحدانش و واقعيت

تحليل هزينه و سودنظريات و سياست هاى توسعة دولتىعقل، دانش و جامعه
اقتصاد اتحادية اروپاتحليل سياست هاى اجتماعىمباحث اساسى در فلسفه

اقتصاد تجربىمديريت و شكل گيرى دولت هاى ملى و محلىمالحظات فلسفى اخالقيات
اقتصاد صنعتىرفتار و نهادهاى سياسى امريكافلسفه، جامعه و سياست

اقتصاد كارتوسعة انديشة سياسى (از ماكياولى تا ميل )مطالعات فلسفه
مباحثى در فلسفه، سياست 

و اجتماع
توسعة انديشة سياسى 

اقتصاد بخش عمومى(از ماركس تا زمان معاصر)
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اقتصادسياستفلسفه
مقدمه اى بر مفاهيم فلسفة 

مالية عمومىسياست در انگلستانسياست

مقدمه اى بر فلسفة تطبيقى 
نظرية تأمين مالىمفاهيم و نظريات سياسىدولت هاى توسعه يافته

فلسفة تطبيقى ملل 
تحليل مقايسه اى نقل و انتقال نيروى كارمتفكران بزرگ سياسىدرحال توسعه

اصالت عقالنيت و اصالت 
مبانى اقتصاد سياسى در قلمروى جهانىمطالعات سياست فرانسهتجربه

روش هاى اقتصادىمطالعات سياست آلمانتفكر نقاد (انتقادى )
عناصر علم اقتصادتاريخ و سياستفلسفة كالسيك

حسابدارى مالىفرهنگ، جامعه و سياست اروپاعقايد فلسفى قرن 19 و 20
تفكر در باب تجارتسياست جهانىفلسفة علم

اقتصاد و روابط بين المللتاريخ و روابط بين المللفلسفة باستان (عهد عتيق)
اقتصاد و جغرافياروابط بين الملل و مطالعات استراتژيكمتافيزيك

اقتصاد تجارى امريكاى شمالى و استراليامطالعات صلح و روابط بين المللفلسفة قرن معاصر
پول و اجتماع (مقدمه اى بر اقتصاد اجتماعى)احزاب و گروه هاى سياسىعقالنيت كاربردى

مسائل فلسفى در علوم 
جهانى سازى و چالش هاى اجتماعىتوليد ملى و سياستاجتماعى و علوم طبيعى

ملى گرايى و اتحاد رسانه، دموكراسى و اخالق كاربردى
توسعة اقتصادى و تحوالت اجتماعىجامعه

توسعة تطبيقىنظريه  هاى سياسى و سياست هاى تطبيقىارزش ها و نهادها
اقتصاد رفتارىتاريخ و نظرية اجتماعىنظرية اخالقى
فلسفه و اقتصاد سياسىعقايد سياسى مدرناخالق زيستى
Communication and Leadershipنظرية جامعه شناسىتفكر اخالقى

روش هاى تحقيقمقدمه اى بر انديشة سياسىعلم اخالق
Cooperation and Punishmentاخالق و سياست عمومىاخالق و ارزش ها

اخالق و حرفه (اخالق 
مديريت دولتى و اجرايىتحوالت و نظم اجتماعىپزشكى، اخالق شركتى)

تاريخ، فلسفه و سياستقضاوت و تصميم
حقوق اساسىمنطق فعاليت جمعى



فصلنامه علمى - پژوهشى
فصلنامه علمى      تخصصى مطالعات ميان رشته اى
شماره اول    زمستان يكهزار و سيصدوهشتادونه

85
گونه شناسى رهيافت هاى

تلفيقى در ...

پيوست 3. فهرست برخى دانشگاه هاى برگزاركنندة دورة اقتصاد سياسى

مقطععنوان رشتهدانشگاه
اقتصاد سياسىاستنفورد

تحليل هاى اقتصادى و سياست گذارى
Ph .D  
MBA

Ph .Dاقتصاد سياسىسيدنى
Ph .Dجغرافياى اقتصاد سياسىبريستول

BAاقتصاد سياسى جوامع صنعتىبركلى

اقتصاد سياسى بين المللشيفيلد
MAحكمرانى و سياست گذارى عمومى

MAاقتصاد سياسى توسعة بين المللىتورنتو
MAاقتصاد سياسىاسپرينگ آربور

sound-Puget اقتصاد سياسى بين المللMA
MAاقتصاد سياسى بين المللساسكس

سياست گذارى عمومى و اقتصاد سياسىتگزاس و واالس 
MA اقتصاد كاربردى

MPHILمطالعات سياست گذارى برونشويك 
MAمطالعات بين الملل (اقتصاد سياسى) آريزونا

پيوست 4. جدول دورة كارشناسى ارشد اقتصاد فناورى اطالعات و ارتباطات 

لي
 اص

اي
سه

در

اقتصاد خرد ميانه
اقتصاد كالن ميانه

مهندسى فناورى اطالعات و ارتباطات
تأمين مالى و سرمايه گذارى خارجى در پروژه هاى فناورى اطالعات و ارتباطات

مدل سازى و پيش بينى اقتصادى
نقش فناورى اطالعات و ارتباطات در توسعة اقتصادى 

اقتصاد فناورى اطالعات و ارتباطات ايران
حقوق اطالعات و ارتباطات

گرايش «سياست گذارى 
در اقتصاد فناورى اطالعات و 

ارتباطات»

برنامه ريزى اقتصادى
خصوصى سازى و مقررات در فناورى اطالعات و ارتباطات

مديريت و سازمان در فناورى اطالعات و ارتباطات
سياست هاى تجارى و بازارهاى بين المللى فناورى اطالعات و ارتباطات

گرايش «بازار و مالى در 
فناورى اطالعات و ارتباطات»

مديريت پروژه هاى فناورى اطالعات و ارتباطات
حسابدارى صنعتى در فناورى اطالعات و ارتباطات
مسائل بانكى و بيمه در فناورى اطالعات و ارتباطات
بازاريابى و توليد در فناورى اطالعات و ارتباطات


