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In Iranian Higher Education Humanities
2

Abstract: According to scientific and
technological changes that are emerging in
society, the necessity of using
interdisciplinaries is unavoidable.
Successful development and
implementation of interdisciplinary
curricula need evaluation and revision
continuously. The main aim of this study is
to evaluate the humanities interdisciplinary
curricula in higher education of Iran. Now
the question is: "How much the current
status of the curricula in higher education of
Iran is adapted with the desired status"? To
answer this question, evaluative research
method, based on mixed methods, has been
ussed.The population of this research
includes humanities interdisciplinary
curricula in higher education of Iran.
Methods of data collecting were determined
according to research variables and four
study groups. The findings indicate that all
components of the curriculum (including
objectives, content and topics, teaching and
)evaluation methods, and retraining courses
need to be reviewed and be changed
fundamentally.
Keywords: Interdisciplinary Curriculum,
Evaluation, Interdisciplinary Curriculum of
Humanities, Quality.
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چکیده :با توجه به تحوالتی که در جوامع بشری
به دلیل تغییرات سریع علمی و تکنولوژیکی رخ داده
است ،بهرهمندی از میانرشتهایها ،ضرورتی اجتناب-
ناپذیر است .الزمۀ تولید و اجرای موفق برنامههای
درسی میانرشتهای ،ارزشیابی و به تبع آن بازنگری
مداوم ،است .هدف اصلی تحقیق حاضر ،ارزشیابی
برنامههای درسی میانرشتهای علوم انسانی در آموزش
عالی ایران است .حال این سؤال مطرح میشود که
وضعیت موجود این برنامهها در آموزش عالی ایران تا
چه میزان با وضعیت مطلوب انطباق دارد؟ برای پاسخ
به این سوال از روش پژوهش ارزشیابی بر بنیاد رویکرد
آمیخته استفاده شده است .جامعۀ آماری در این پژوهش
شامل برنامههای درسی میانرشتهای علوم انسانی نظام
دانشگاهی ایران است .متناسب با متغیرها و چهار گروه
اطالعرسان این تحقیق ،روشهای جمعآوری دادهها
تعیین شد .نتایج حاکی از آن است که تمامی مؤلفههای
برنامۀدرسی( ،شامل اهداف ،محتوا و سرفصلها،
روشهای تدریس و ارزشیابی ،و نیز دورههای
بازآموزی) نیاز به بازنگری و تحول بنیادی دارد.
کلیدواژهها :برنامۀدرسی میانرشتهای ،ارزیابی،
برنامۀدرسی میانرشتهای علوم انسانی ،کیفیت.
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نظام آموزش عالی نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص و در عین حاال آینادهنگار
برای جامعۀ امروز و فردای کشور دارد .با توجه به اینکه علوم در شاخههای مختلا آموزشای و
پژوهشی با شتاب فراوانی در حال رشد و گسترش هستند ،نظام آموزش عالی جهت همساویی و
همگام شدن با این شتاب ،نقش به سزایی ایفا میکند .با توجه باه گساتردگی و پیدیادگیل علاوم
مختل  ،از یکسو؛ و پاسخگویی به نیازهای متنوع یادگیرندگان و جامعه از سوی دیگر؛ نیااز باه
بهرهمندی از میانرشتهایها در اولویت برنامهریزیهای نظام آموزش عالی کشور قارار مایگیارد.
برنامۀدرسی میانرشتهای به برنامهای گفته میشود که حاصل تلفیق دو یا چند رشتۀ مستقل اسات
که برای پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی یا مسئلۀ معرفتی شکل گرفته است و به صورت رسامی
بر اساس برنامۀ مصوّب نظام آموزش عالی کشور در دانشگاهها به اجرا گذاشته شده اسات .ایان
برنامۀدرسی ،فرصتهایی را برای دانشجویان مهیا میسازد که ضامن بهارهمنادی از رشاتههاای
علمی گوناگون ،به مطالعه و حل مسائل مطرح در جامعه پرداخته و به مهارتهای تفکر انتقاادی
و ترکیبگرایی دست یابند.
با توجه به مطالب فوق دربارۀ نظام دانشگاهی و برنامۀدرسی میانرشتهای ،آیا بحا ارزشایابی
برای این برنامه درسی و بررسی کیفیت آن ،مطرح بوده است؟ مطالعاات حااکی از آن اسات کاه
«سنگ بنای تفکر سنتی دربارۀ بررسی و ارزشیابی برنامۀدرسی ،میزان پیشرفت برناماه بار اسااس
اهداف روشن و مورد توافق بود .اما میانرشتگی دارای پیدیدگیهایی اسات ،زیارا بایش از یاک
رشتۀعلمی ،تخصص یا حوزۀ میانرشته ای در آن ،دخیل است و گاهی اوقاات نظارات متنااق
دربارۀ اینکه چه چیزی ارزشیابی شود ،وجود دارد (کالین ،3ترجماه اعتماادیزاده و موسایپاور،
 ،3143ص  .)264به واسطۀ نبود دستورالعملهای روشن ،اغلب اوقات ،استانداردهای رشتهمحور
گذشته بهکار گرفته میشوند .بنابراین ارائۀتعریفی روشن از این ویژگیهاا و شایوههاای مناساب
ارزشیابی آنها از اهمیت اساسی برخوردار است .جستوجو در این زمینه نشان میدهد که ضامن
کوششهای پژوهشی مربوط (مانند رسالۀ دکتری کیذوری3132 ،؛ تحقیق مهرمحمدی ،موسیپور
و کیذوری ،)3133 ،پاسخی برای این پرسش در آنها ارائه نشده و به این وجه برنامههای درسای
میانرشته ای عنایت نشده است .بنابراین ،پرسش از اینکه «برنامههای درسی میاانرشاتهای علاوم
انسانی در آموزش عالی ایران از چه کیفیتی برخوردارند و به چاه نحاو باه اجارا درمایآیناد؟»،
پرسشهایی هستند که مسئلۀ واقعی نظام آموزش دانشگاهی ایران محسوب میشوند.
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بیان مسئله
بحثی که درباره برنامههای درسی میانرشتهایها در ایران مطرح است از سویی دارای سابقه است
و از سویی امید بسیاری به آن بسته شده است .این امر به اسناد باالدستی مانناد ساند نقشاۀ جاامع
علمی کشور ( )3143برمیگردد که بسیار به کلمۀ میانرشتهای اشاره شده اسات .مطالعاات انجاام
شده حاکی از آن است که بهرهمندی از برنامۀدرسی میانرشتهای در نظام آماوزش عاالی ایاران باه
بیش از سی سال قبل برمیگردد .اولین کاربست آن در «مصوّبات ستاد انقالب فرهنگای باا عناوان
"خدمات میانرشتهای" در «آموزش عالی» (شورای عالی انقالب فرهنگی )3132 ،دیده شده است.
همدنین کاربست دیگر آن ،بعد از انقالب اسالمی ،به دانشگاه امام صادق (ع) برمیگاردد .در ایان
دانشگاه که در سال  3103تأسیس شده است« ،باین رشاتههاای مختلا علاوم انساانی و معاارف
اسالمی ارتباط میانرشتهای برقرار شده است» (دانشگاه امام صادق.)3132 ،
برای بیان ملموستر میانرشتهایها در سالهای اخیر ،میتوان از گارایشهاای مختلا علاوم
تربیتی مانند مدیریت آموزشی ،تکنولوژی آموزشی ،و سنجش آموزشی نام برد« .در نظام آموزش
عالی ایران 448 ،رشته علاوم انساانی در ساال  3136فعاال باوده اسات کاه  54/3درصاد دارای
وضعیت چندرشاتهای و  26/3درصاد دارای وضاعیت میاانرشاتهای باودهاناد» (مهرمحمادی و
دیگران ،3133 ،ص  .)363بنابراین تولیاد و اجارای برناماههاای درسای میاانرشاتهای ،نیازمناد
ارزشیابی است .در ادامه این سؤال مطرح میشود که آیا برنامههای درسای میاانرشاتهای کاه باا
تاریخدۀ فوق ،در ایران بهکار رفتهاند؛ مورد ارزشیابی قرار گرفتهاند؟
همدنین باید اشاره شود که در زمینۀ ارزشیابی برنامههای میاانرشاتهای علاوم انساانی در ایاران
تحقیقی انجام نشده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
با توجه به اینکه عصر حاضر ،عصر تحوالت گوناگون علمی و تکنولاوژیکی در جهاان اسات؛
همنوا شدن با پیشرفتهای علمی روز ،مستلزم بهرهمندی از میانرشتهایهاا باهویاژه در آماوزش
عالی میباشد .نظام آموزش عالی نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص و در عین حاال
آیندهنگر برای جامعۀ امروز و فردای کشور دارد .با توجه به اینکه علوم در شااخههاای مختلا
آموزشی و پژوهشی با شتاب فراوانی در حال رشد و گسترش هستند؛ نظام آموزش عالی جهات
همسویی و همگام شدن با این شتاب ،نقش بهسزایی ایفا میکند؛ بهطوریکه ضمن اهمیت قائال
شدن به توسعه و ترویج علوم در محور اهداف خود ،گسترشای متناساب باا نیازهاای گونااگون
جامعه به همراه تربیت افرادی ماهر ،با قدرت ذهنی ترکیبگر و خالق دارد .از طارف دیگار ،باا
بهرهمندی از میانرشتهایها میتوان ضمن حذف فاصلۀ میاان علاوم مختلا  ،باین آنهاا ارتبااط
برقرار نمود تا هر یک ،دانش و دستاوردهای خود را با دیگری باه اشاتراب بگاذارد .بناابراین باا
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توجه به این گستردگی و پیدیدگیل علوم مختل  ،از یکسو؛ و پاساخگاویی باه نیازهاای متناوع
جامعه از سوی دیگر؛ نیاز به بهرهمندی از میاانرشاتهایهاا در اولویات برناماهریازیهاای نظاام
آموزش عالی کشور قرار میگیرد .بنابراین ،با توجه به اهمیت رشاد و گساترش و باهروزرساانی
یادگیرندگان در ابعاد گوناگون علمی ،نیاز به بهرهمندی از میانرشاتهایهاا و برناماههاای درسای
میانرشتهای محسوستر میشود .تا آنجا که در سیر تکامل رشتۀ برنامهریزی درسی ،برنامهریازی
درسی میانرشتهاى مطرح شده و روزبهروز ،بر تعداد میانرشتهاىها افزوده میشود .این حرکات
«به بازاندیشى در بعضى از دانشهاى ساختگى چند وقت اخیار کماک کارد .در ایان زماان ،در
امریکاى شمالى ،به میانرشتهاى توجهى خاص میشد که بیشتر بر مشکالت و چاالشهااى آنهاا
متمرکز بود» (تورنر ،2660 ،3ص  .)340شایان ذکر است «از سال  3340تاا  3330دانشاگاههااى
امریکا رشدى  10درصدى در بهبود میانرشتهاىها داشتند ،اما رشتههاى دیگر  80درصد توساعه
پیدا کرده بودند .با این حال ،واقعیت این است که سرعت تکوین میاانرشاتهاى باه رویکردهااى
تخصصى نرسیده است ،ولى این حرکت آغاز شده و مانند یک ضرورت در دانشگاههااى جهاان
پیگیرى میشود» (پین ،3333 2،ص  .)388با توجه به اینکه ایجاد میانرشتهایهاا از مباحا روز
نظام دانشگاهی است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود؛ با گسترش میاانرشاتهایهاا در
شاخههای مختل علوم ،نیاز به ارزشیابی و بررسی کیفیت آنها نیز مطرح میشود.
از لحاظ تاریخی ،واژۀ «ارزشیابی برنامه درسی ،برای مفاهیم مختل ولی به هام مارتبم ماورد
استفاده قرار گرفته است .برخی برای این مفهوم ،ارزشیابی محصول برنامۀدرسای و ارزشایابی از
برنامۀدرسی را بکار بردهاند» (فتحی واجارگاه ،3143 ،ص  .)43بنا باه تعریا دیگار ،ارزشایابی
«فعالیت نظامداری است که طی آن مالبهایی بارای ارزشگاذاری تعیاین مایشاود ،اطالعااتی
دربارۀ وضعیت موضوع یا پدیدۀ موردنظر فراهم میآید و باا مقایساۀ ایان دو (وضاع موجاود و
مالبها) ،از ارزش و سودمندی و به عبارتی از کیفیت موضوع یا پدیده خبر داده میشود .بر این
اساس کسی که به کار ارزشیابی اقدام میکند نیازمند آن است که تصمیم بگیرد که از کدام مناابع
و با چه شیوهای مالبهای ارزشگذاری را انتخاب کند ،چگونه اطالعات الزم دربارۀ موضاوع یاا
پدیدۀ مورد بررسی را به دست آورده و تحلیل کند» (موسیپور3143 ،ال  ،ص .)326
ارزشیابی برنامههای درسی میانرشتهای نظام آموزش عالی ایران نیز از جایگاه مهمی برخاوردار
است .در این مورد بازرگان ( )3144تقسیمبندی زیر را ارائه داده است:
از دیدگاه سیستمی ،کیفیت برنامه درسی میانرشتهای متشکل از کیفیت عوامل درونداد ،فرایند،
برونداد ،و پیامدهای برنامه است .از طرف دیگر ،به منظور پی بردن به کیفیت برنامۀدرسی میاان-
رشتهای ،باید سه جنبۀ برنامۀدرسی را ارزشیابی کرد :برنامۀدرسی مصوّب ،برنامۀدرسی اجرا شده،
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برنامۀدرسی کسب شده .بطور کلی ،ابتدا باید به ارزشیابی برنامۀ تصویب شاده پرداخات؛ هماان
برنامهای که نمایانگر هدفهای برنامه و انتظارات مخاطباان آن اسات .از طارف دیگار؛ در هار
برنامۀ میانرشتهای ،نه تنها این مرحلۀ مقدماتی انجام میشود ،بلکه همانطور که در بخش کیفیت
اینگونه برنامهها اشاره شد ،قضاوت درباره برنامۀدرسی میانرشتهای باا تأکیاد بار آن اسات کاه
مباح تا چه اندازه بههم تنیده شده است ،به عبارت دیگر ،موضوعها و مباح برنامه درسی در
کدام یک از پلههای نردبان بههمتنیدگی قرار دارد.
در ارزشیابی ،مفاهیم مالب یا شاخص ،نشانگر ،استاندارد ،و الزامات قضاوت مطرح مایشاود.
«مالب عبارت است از ویژگیها یا جنبههایی از پدیدۀ مورد ارزیاابی کاه قضااوت درباارۀ آنهاا
انجام میپذیرد .نشانگرها عبارت است از مشخصاههاایی کاه بارای گاردآورری دادههاا جهات
قضاوت دربارۀ مالبهای مورد نظر بهکار برده میشود .استاندارد به این سؤال پاسخ میدهاد کاه
چقدر از مالب مورد نظر کافی است تا بتوان وضعیت آن را "مطلوب" قضاوت کرد» (وینادهام3
و چاپمن3336 ،2؛ به نقل از بازرگان.)3140 ،
در این پژوهش طی سه گام از برنامههای درسی میانرشتهای با شاخصهای ارزشیابی بهدست-
آمده از مطالعۀ اسناد و مصوّبات ،ارزشیابی بهعمل خواهد آمد تا به مقایسۀ وضع موجود با وضاع
مطلوب این برنامهها در علوم انسانی پرداخته شده و تفاوت ایندو بهدستآید.
مدل نظری پژوهش
بح از برنامۀدرسی میانرشتهای ،دارای دامنهای وسیع است که ورود به آن از مناارر مختلفای
ممکن است .در این تحقیق ،الگویی برای تقسیمبندی برنامههای درسی میانرشتهایها ارائه شاده
است .به اینصورت که این برنامهها از منظر «منشاء» مورد نظر خواهند بود و بر اساس واقعیات-
های آموزش عالی ایران ،در سه گروه قرار میگیرناد :برنامۀدرسای میاانرشاتهای مسائلهمحاور،
برنامۀدرسی میانرشتهای دانشمحور و برنامۀدرسی میانرشتهای دانش -دیانمحاور .برناماههاای
درسی میانرشتهای مسئلهمحور که به نیازهای اجتماعی کشورمان میپردازد مانند مادیریت اماور
فرهنگی ،که مبنای تأسیس آن بررسی و حل مسائل تربیتی ایران است؛ برنامههای درسی دانشش-
محور که با مسائل معرفتی سروکار دارد و به مسائل آموزشی و تربیتی در ابعاد جهانی میپاردازد
مانند مشاوره؛ و برنامههای درسی دانش -دینمحور که ترکیب دانش و دین را دنبال مایکناد و
مسائل دوگانه آنها مبنای تأسیس آن است مانند علوم قرآن و حدی  .هر برنامۀدرسی میانرشاته-
ای در زیرمجموعۀ یکی از این موارد قرار میگیرد .به عبارتی در یک گروه ،میاانرشاتهایهاایی
قرار گرفتهاند که در جهت بررسی مسائل آموزشی بومی کشور اسات؛ یاا بارای مطالعاۀ مساائل
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1.

Mix Method
Tashakkori & Teddlie
3. Creswell
4.Merging
5.Converging
6. Triangulation Design
2.

«طرح همسوسازی ،یک طرح یکمرحلهای است که در آن پژوهشگر روشهای کمّی و کیفی را همزمان و با وزنی
یکسان مورد استفاده قرار میدهد» (کرسول و کالرب ،3136 ،ص .)03
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آموزشی ،در جهان تأسیس شده؛ و یا مسائل مربوط به دو حوزۀ علم و دین را مد نظر خود قارار
میدهد.
روش پژوهش
با توجه به اجرای برنامههای درسی میانرشتهای در کشورمان ،در این تحقیق به ارزشایابی ایان
برنامهها در جهت اصالح و بهبود آنها پرداخته شده است .بنابراین تحقیق حاضر از نوع پژوهش-
های کاربردی است .رویکرد اصلی ،روش پژوهش ارزشیابی بر بنیاد رویکرد آمیخته3؛ باا ترکیبای
از روشهای کمّی و کیفی است .روش تحقیق ترکیبی« ،روشی است که رهیافت کمّی و کیفای را
در قالب روششناسی یک مطالعۀ واحد یاا یاک مطالعاۀ چندمرحلاهای بااهم ترکیاب مایکناد»
(تشااکری و تاادلی ،2661 ،2ص  .)324کرسااول )2632( 1طراحاای تحقیااق بااه روش آمیختااه را
«مجموعه فرایندهای کمّی و کیفی تعری میکند که به منظور فهم یاک مسائلۀ تحقیاق اساتفاده
میشود» (ص .)421
5
«ادغام 4یا همگرا کردن دو مجموعۀ داده ،از طریق یکی کردن آنها ،یکای از روشهاای تلفیاق
دادهها است که ما در پژوهش حاضر از آن بهرهمند شدهایم .بهطور خالصاه مایتاوان گفات کاه
صرفاً جمعآوری و تحلیل دادههای کیفی و کمّی کافی نیست ،بلکه ایان دادههاا بایاد باه شاکلی
تلفیق شوند که تصویر کاملتری از مسئلۀ مورد نظر در مقایسه با هر یک از دادهها به تنهایی ارائه
دهند» (کرسول و کالرب ،3136 ،ص  .)33در ایان پاژوهش ،دادههاای کمّای و کیفای همزماان
جمعآوری شد .دادههای کمّی با استفاده از پرسشنامۀ ساختاریافته از دانشجویان برنامههای درسی
میانرشتهای گردآوری شد .دادههای کیفی با اساتفاده از مصااحبه (ساه فارم جداگاناه) از مناابع
اطالعرسان اساتید و متخصصان تولیاد و متخصصاان اجارای برناماههاای درسای میاانرشاتهای
گردآوری شد .همدنین از میان چهار نوع طرح اصالی روشهاای ترکیبای ،طارح همسوساازی0
(مثل سازی) برای پژوهش حاضر انتخاب شده است.
عالوه بر روشهای فوق ،روش پژوهش نهایی در این تحقیق ،روش ارزشیابی است .ارزشایابی
آموزشی و درسی ،فرایند قضاوت دربارۀ ارزش یا سودمندی برنامههای آموزشی و درسی اسات.
در این پژوهش در روش ارزشیابی ،وضعیت موجود با شاخصهای مطلوب ،محک زده میشاود.
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به عبارت دیگر منطق استفاده از روش ارزشیابی این است که بدانیم علیرغم اجارای بایش از 16
سالۀ برنامههای درسی میانرشتهای ،آیا اهداف مورد نظر تحقق یافتهاند؟
در این تحقیق ،از طریق ارزشیابی ،وضعیت موجود با شاخصهای مطلاوب ،طای ساه مرحلاۀ
زیر ،محک زده میشود:
 مرحلۀ اول :تعیین شاخصهای ارزشیابی برنامههای درسی میانرشتهای (وضعیت مطلوب). مرحلۀ دوم :جمعآوری داده دربارۀ متغیرهای مربوط به شاخصها (وضعیت موجود). مرحلۀ سوم :به محک زدن و تعیین کیفیت برنامههای درسی میانرشتهای (مقایساۀ وضاعیتموجود با وضعیت مطلوب).
جامعۀ آماری
جامعۀ آماری در این پژوهش شامل برنامههای درسی میانرشتهای علوم انسانی ایران اسات .در
نظام آموزش عالی ایران ،بر اساس گزارش پژوهشی مهرمحمدی ،موسیپور ،و کیذوری ()3133؛
 448رشتۀ علوم انسانی در سال  3136فعال بوده است؛ کاه تعاداد  233عناوان کارشناسای104 ،
عنوان کارشناسی ارشد و  264عنوان دکترا بوده است .تحلیل وضعیت رشتههای دایار بار اسااس
تعاری مطرح در این پژوهش نشان میدهد که  26/3درصد آنهاا دارای وضاعیت میاانرشاتهای
بودهاند.
برای کسب اطالع دربارۀ برنامههای درسی ،از منابع اطالعرساان شاامل اسااتید ،متخصصاان و
دانشجویان برنامههای درسی میانرشتهای؛ و نیز اسناد مربوط به برنامههای درسی مذکور اساتفاده
شد.
نمونۀ آماری و روش نمونهگیری
نمونۀ مورد بررسی این پژوهش ،به شیوۀ نمونهگیری مالبمحور انتخاب میشود .از مالبهای
انتخاب نمونه برنامههای درسی میانرشتهای عبارتند از:
در دسترس بودن و قابلیت اجرایی داشتن.
اجرای برنامههای درسی میانرشتهای در سال تحصیلی .3132-3131
دایر بودن تمامی دورههای تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشاد و دکتارای آن میاان-
رشته در گروه آموزشی.
داشتن حداقل امکانات برای اجرای برنامههای درسی میانرشتهای بار اسااس مقاررات
وزارت متبوع.
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سه میانرشته 3برای بررسی به عنوان نمونۀ میانرشتهایهای در حاال اجارا در هار ساه مقطاع
تحصیلی انتخاب شد که تمامی مالبهای انتخاب نمونه برنامههای درسی میانرشتهای مورد نظر
این پژوهش را دارا بود .مدیریت امور فرهنگای در دانشاگاه آزاد اساالمی؛ مشااوره در دانشاگاه
خوارزمی؛ و علوم قرآن و حدی در دانشگاه تهران انتخاب شد.
جدول شماره  :3حجم نمونه برنامههای درسی میانرشتهای علوم انسانی
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد دکترا
کارشناسی
3

3

3

1

3

3

3

1

3

3

3

1

1

1

1

3

در این پژوهش ،گروههای مختلفی از افراد به عنوان اطالعرسان نقش ایفا کردهاند که در هار
گروه بر اساس انتخاب ،به نمونۀ اطالعرسان دسترسی حاصل شاده اسات .ایان اطاالعرساانهاا
عبارتنااد از :اساااتید و دانشااجویان برنامۀدرساای میااانرشااتهای در سااه دانشااگاه انتخاااب شااده،
متخصصان برنامۀدرسی میانرشتهای .نمونه و نمونهگیری در چهاار گاروه اطاالعرساان متفااوت
است .به ایان صاورت کاه نموناه و نموناهگیاری در گاروه اسااتید و متخصصاان برنامۀدرسای
میانرشتهای با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند یا از روی قصد انجام شد.
طبق اطالعات ارائه شده توسم کارشناسان آموزشی مربوط در سه دانشگاه ،تعداد  5استاد در
گروه مشاوره (دانشاگاه خاوارزمی)؛  4اساتاد در گاروه مادیریت اماور فرهنگای (دانشاگاه آزاد
اسالمی)؛ و تعداد  32استاد در علوم قرآن و حدی (دانشگاه تهران)؛ با مادرب دکتاری در ساال
تحصیلی  3132-3131مشغول به تدریس بودهاند (جدول شماره  .)2از میان این افاراد ،مصااحبه
تا اشباع نظری اطالعات ( 22نفر) ،ادامه داشت.
جدول شماره  :2حجم جامعه و نمونه آماری مربوط به اساتید برنامههای درسی میانرشتهای مورد بررسی
تعداد
نمونه آماری
جامعه آماری
میانرشتهها و دانشگاهها
4
4
مدیریت امور فرهنگی (دانشگاه آزاد اسالمی)
1
5
مشاوره (دانشگاه خوارزمی)
33
32
علوم قرآن و حدی (دانشگاه تهران)
جمع

25

22

 .1بر اساس تحقیق مهرمحمدی ،موسیپور و کیذوری ( )1931که این سه را جزء میانرشتهایها ،طبقهبندی نموده-
اند.
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میانرشته
مسئلهمحور
(مدیریت امور فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی)
دانشمحور
(مشاوره در دانشگاه خوارزمی)
دانش ش دینمحور
(علوم قرآن و حدی در دانشگاه تهران)
جمع

جمع

دوفصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شمارۀ  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 3131

جدول شماره  :1حجم جامعه و نمونۀآماری مربوط به متخصصان تولید و اجرای برنامههای درسی میانرشتهای
نمونه آماری
جامعه آماری
متخصصان
تعداد
4
81
متخصصان تولید
8
05
متخصصان اجرا
15
131
جمع

در گروه دانشجویان برنامۀدرسی میانرشتهای ،نمونهگیری با استفاده از جدول نمونه-
گیری مورگان( 3کمّی) انجام شد .اطالعات مربوط به این منبع اطالعرسان در جدول شماره 4
ارائه شده است.

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

جمع

کارشناسی

کارشناسی ارشد

مدیریت امور فرهنگی
(دانشگاه آزاد اسالمی)
مشاوره (دانشگاه
خوارزمی)
علوم قرآن و حدی
(دانشگاه تهران)
جمع

دکترا

میانرشتهها و
دانشگاهها

جمع

جدول شماره  : 4حجم جامعه و نمونۀ آماری مربوط به دانشجویان برنامههای درسی میانرشتهای مورد بررسی
نمونۀآماری
جامعۀ آماری
تعداد

334

362

18

118

32

00

10

334

321

44

25

330

84

14

20

314

324

48

34

343

32

14

34

364

445

191

18

122

221

131

17

437

نمونهگیری در چهارمین گروه اطالعرسان یعنی اسناد برنامۀدرسی میانرشتهای ،مطرح
نبوده و همه اسناد قابل دستیابی مورد مطالعه قرار گرفت.
Morgan Samlling

1.
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در مورد متخصصان برنامۀدرسی ،ابتدا فهرساتی از متخصصاان تولیاد و اجارای برناماههاای
درسی میانرشتهای به همراه مشخصات فردی مانند رشتۀتخصصی و محل پژوهش ایشان ،تهیاه
شد .از فهرست  81نفری مربوط به متخصصان تولید ،و فهرست  05نفری مربوط به متخصصان
اجرا ،مجموعا  32نفر ،برای اعتبارسنجی ابزار گردآوری دادهها انتخاب شد تا در صاورت عادم
پاسخگویی برخی از متخصصان ،اعتبار مربوط به این بخش تحقیق حفظ شود.در مرحلۀ جماع-
آوری اطالعات نیز مصاحبه با متخصصان تولید و اجارا درباارۀ متغیرهاای پاژوهش ،تاا اشاباع
نظری دادهها ادامه داشت که اطالعات کامل در جدول شماره  1ارائه شده است.
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روش و ابزار جمعآوری اطالعات
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از روشهای کمّی و کیفای اساتفاده مایشاود .باه
عبارتی متناسب با متغیرها و چهار گروه اطالعرسان این تحقیاق ،روشهاای جماعآوری دادههاا
تعیین میشود.
در گام نخست تحقیق ،برای تعیین شاخصهای ارزشیابی برنامههای درسی میاانرشاتهای ،از
انواع روشهای کیفی ،روش تحلیل محتوا انتخاب شد .از انواع روشهای تحلیل محتوا نیز روش
تحلیل اسنادی انتخاب شده است که منظور از اسناد در اینجاا مصاوّبات شاورای عاالی انقاالب
فرهنگی و برخی از اسناد باالدستی مرتبم با موضوع میباشد .پس از تعیین مالبها یا شااخص-
های ارزشیابی از منبع اطالعرسان اسناد ،جهت کسب اطالعات درباره وضعیت موردنظر و جمع-
آوری اطالعات ،از سه منبع اطالعرسان شاامل اسااتید ،متخصصاان ،و دانشاجویان برنامۀدرسای
میانرشتهای استفاده شد.
در گام دوم تحقیق ،برای گردآوری اطالعات در بخش کیفی پژوهش ،برای دو منبع اطاالع-
رسان اساتید سه دانشگاه انتخاب شده در سه میانرشته ،و متخصصان تولید و اجرای برنامههاای
درسی میانرشتهای ،فرم مصاحبهای تدوین شد که سؤاالت آن به صورت نیمه ساختاریافته مبتنی
بر شاخصهای ارزشیابی بود .برای گردآوری اطالعات در بخش کمّی ،برای منباع اطاالعرساان
دانشجویان ،فرم پرسشنامهای تدوین شد که سؤاالت آن مبتنی بر شااخصهاای ارزشایابی ،و بار
مبنای نمرهگذاری طی  5درجهای لیکرت بود.
در گام سوم پژوهش از روش پژوهش ارزیابانه برای تجزیه و تحلیل اطالعات اساتفاده شاده
است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در مرحلۀ اول :تعیین شاخصهاای ارزشایابی برناماههاای درسای میاانرشاتهای (وضاعیت
مطلوب)؛ جهات تعیاین شااخص هاا ،از ساه منباع مصاوّبات شاورای عاالی انقاالب فرهنگای،
دستورالعملهای مصوّب (و مرتبم باا) وزارت علاوم ،تحقیقاات و فنااوری در باازنگری علاوم
انسانی ،و نیز مباح مطرح در حوزههای برنامههای میانرشتهای استفاده شد .پس از مطالعۀمنابع
بیان شده ،شاخصهایی استخراج شد و ارتباطشان با هدف کلی این پژوهش با ذکار هار یاک از
آنها در جدول شمارۀ  5مشخص گردید .در ستونی از جدول نیز ،سندی کاه شااخص مرباوط از
آن انتخاب شده به همراه منبع شاخص بیان شد .در ستون آخر ،نشانگرهای شاخص یا دادههاای
مورد نیاز برای این شاخص ،تدوین شد .بنابراین برای جمعآوری اطالعات موردنیاز به پرساش-
های این پژوهش 24 ،شاخص شناسایی شدند.
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شاخصهای ارزیابی
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شماره
3

هدف
هدف
کلی

سند
مصوّبه 556جلسه مورخ
 3141-64-20شورای
عالی انقالب فرهنگی؛
شاخصهای ارزیابی
آموزش عالی

جدول شمارۀ  :5شاخصهای ارزشیابی برنامههای درسی میانرشتهای علوم انسانی
دادههای مورد نیاز
شاخص
منبع شاخص
 نسبت اعضاء هیئت علمی میانرشتهای به اعضاء هیئتبخش کمّی
دانشجویان میانرشتهای
علمی،
 تعداد اعضای هیئت علمی میانرشتهای* نسبت میانرشتهها به رشتهها در مقطع
 مقاطع تحصیلی تعداد دانشجویان میانرشتهایکارشناسی ،ارشد و دکتری
 تعداد میانرشتهها در مقاطع کارشناسی ،ارشد و دکتری تعداد رشتهها در مقطع کارشناسی ،ارشد و دکتریبخش کیفی
 میزان رضایت اعضای هیئت علمی میانرشتهای ازامکانات آموزشی موجود
 میزان رضایت دانشجویان میانرشتهای از کیفیتتدریس
 نقش میانرشتهایهای موجود در علوم انسانی در* نقش میانرشتهایهای موجود در درون
متحولسازی و
ارتقای کمّی علوم انسانی از نظر اساتید و متخصصان
علوم انسانی در ارتقای کمّی و کیفی علوم
ارتقای کمّی و کیفی
برنامه درسی میانرشتهای
انسانی از نظر اساتید و متخصصان برنامه
در علوم
 نقش میانرشتهایهای موجود در علوم انسانی دردرسی میانرشتهای
ارتقای کیفی علوم انسانی از نظر اساتید و متخصصان
برنامه درسی میانرشتهای
* تناسب برنامههای درسی میانرشتهای با
تناسب برنامههای
نیازهای فرد و جامعه از نظر اساتید
درسی میانرشتهای
 نظر دانشجویان درباره برآوردن نیازهایشان توسم* تناسب برنامههای درسی میانرشتهای با
با نیازهای فرد و
برنامه درسی در حال اجرا
نیازهای فرد و جامعه از نظر متخصصان
جامعه
* تناسب برنامههای درسی میانرشتهای با
نیازهای فرد و جامعه از نظر دانشجویان
 فهرست دروس برنامههای درسی میانرشتهای* تنوع دروس برنامههای درسی میانرشتهای
انعطاف پذیری
 نظر اساتید ،متخصصان و دانشجویان برنامههای درسیبا نیازهای فرد و جامعه از نظر اساتید
برنامههای درسی
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دورههای آموزشی
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شاخصهای ارزیابی
درونی گروه آموزشی
مدیریت و برنامهریزی
آموزشی دانشگاه تهران
()3145

تناسب برنامههای
درسی میانرشتهای
با امکانات مادی و
نیروی انسانی گروه

هدف
کلی

مالبها و شاخصهای
عامل "برنامه درسی"
میانرشتهای (مهرمحمدی
و کیذوری ،3143 ،ص
)360

انسجام تلفیقی بین
تمام عناصر برنامه
درسی و در درون
هر یک از دروس
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* سازماندهی برنامه درسی به صورت میان-
رشتهای.
* مشخص بودن آنده سبب ایجاد انسجام در
برنامه میشود و وجود شواهد الزم برای
دستیابی به این انسجام.
* برنامهریزی دقیق نحوه ارتباط دروس با
یکدیگر.
* سازماندهی هر یک از دروس ،پیرامون
سرفصلهای اصلی ،موضوعات ،ایدههای حاکم
بر برنامه ،مسائل یا سؤالهای اساسی.

 اهداف دقیق برنامههای درسی میانرشتهای درخصوص دورههای آموزشی
 اجرای دورههای آموزشی و بازآموزی میانرشتهای تخصص اساتید برنامههای درسی میانرشتهای تجهیزات و امکانات مورد استفاده در اجرای برنامههایدرسی میانرشتهای

 نظر متخصصان و اساتید برنامههای درسی میانرشتهایدرباره شاخصهای بیان شده
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شماره

هدف

سند
مدیریت و برنامهریزی
آموزشی دانشگاه
تهران()3145

منبع شاخص
میانرشتهای نسبت
به نیازهای فرد و
جامعه

شاخص
* تنوع دروس برنامههای درسی میانرشتهای
با نیازهای فرد و جامعه از نظر متخصصان
* تنوع دروس برنامههای درسی میانرشتهای
با نیازهای فرد و جامعه از نظر دانشجویان
* وجود اهداف دقیق و مدون در برنامههای
درسی میانرشتهای در خصوص دورههای
آموزشی
 ارائه دورههای جدید آموزشی میانرشتهای وبازآموزی متناسب با نیازهای جامعه و تحوالت
علمی روز
 تناسب برنامههای درسی میانرشتهای باتخصص اساتید
 تناسب برنامههای درسی میانرشتهای باتجهیزات و امکانات

دادههای مورد نیاز
میانرشتهای درباره تنوع دروس و برآوردن نیازهای
فردی و اجتماعیشان
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شماره

هدف

سند

منبع شاخص

شاخص
* طراحی برنامه درسی بر اساس توالی
مهارتهای میانرشتهای از ساده به پیدیده.
 مرتبم بودن قسمتهای مجزای ساختارمیانرشتهای به هم ،و درب این ارتباط بین
دروس مجزا توسم دانشجویان.
* برقراری تعادل موثری در وسعت (رهور
رشتههای چندگانه) ،عمق (دانش مربوط به
رشتههای مختل ) و ترکیب (فرصتهایی
برای تلفیق) در برنامه درسی میانرشتهای.
 وجود سازوکار مدونی برای همکاری رشته-های مختل علمی و حوزه میانرشتهای و
طیفی از دروس میانرشتهای در برنامه درسی.
* طراحی تجربههای یادگیری میانرشتهای
کافی برای دستیابی به اهداف میانرشتهای.
 وجود سازوکار مدونی برای همکاری مستمرسایر گروههای آموزشی دانشگاه و مجامع
خارج از دانشگاه در ارتباط با موضوعات و
محتوای مربوط به میانرشتهای.
 شاخصهای روزآمدسازی ،بومیسازی واسالمیسازی در مباح برنامههای درسی
میانرشتهای بکار رفتهاند.

دادههای مورد نیاز
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مرحلۀ دوم :جمعآوری داده دربارۀ متغیرهای مربوط به شاخصها (وضعیت موجود)؛
در این مرحله از تحقیق ،متغیرهای تحقیق از شاخصهای ارزشیابی استخراج و تفسیر شد.
متغیرهای مربوط به برنامۀ درسی بهطور کلی شامل طراحی و تادوین برناماههاای درسای
میاانرشااتهای ،روش سااازماندهی ،تحقااق اهاداف برنامۀدرساای ،مناسااب بااودن محتااوا و
سرفصلها ،روش تدریس ،روش ارزشیابی ،و اجرای دورههای بازآموزی اساتید ،بودند که
از مرحله قبل بدست آمد .سپس اطالعرسان برای هر متغیر مشخص شد .مناابع اطالعااتی
مربوط به متغیرهای تحقق اهداف برنامۀدرسی ،مناسب بودن محتاوا و سرفصالهاا ،روش
سازماندهی ،روش تدریس ،روش ارزشیابی؛ عبارتند از متخصصان تولید و اجرای برناماه-
های درسی میانرشتهای ،دانشجویان و اساتید سه مقطاع کارشناسای ،کارشناسای ارشاد و
دکتری برنامههای درسی سه میانرشتهای انتخاب شده (مشاوره (داناشمحاور) ،مادیریت
امور فرهنگی (مسألهمحور) ،علوم قرآن و حدی (داناش -دیانمحاور)) .همدناین منباع
اطالعرسان برای متغیر روش سازماندهی ،متخصصان تولید و اجارای برناماههاای درسای
میانرشتهای؛ و برای متغیر اجرای دورههای بازآموزی اساتید ،متخصصان تولیاد و اجارای
برنامههای درسی میانرشتهای ،و اساتید سه مقطع کارشناسی ،کارشناسای ارشاد و دکتاری
برنامههای درسی سه میانرشتهای تعیین شدند.
مرحلۀ سوم :به محک زدن و تعیین کیفیت برنامههای درسای میاانرشاتهای؛ از روش
پژوهش ارزیابانه برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شده است .دادههای کمّای جماع-
آوری شده در بخش کمّی ،قبل از شروع تحلیل دادهها و پاسخ به سؤاالت اصلی پژوهش،
با استفاده از نرمافزار  ، spss 18مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آزمون ناپارامتریک
خیدو ،مورد تجزیه و تحلیل قارار گرفات .دادههاای جماعآوری شاده کیفشی از طریاق
مصاحبه ،پیاده شده و با استفاده از مقولهبندی یا دستهبندی اطالعات ،کدگذاری شاد .ایان
مقولهها توصی  ،و در نهایت با استفاده از الزاماات قضااوت ،باه دادههاای کمّای تبادیل
شدند .دلیل استفاده از رویکرد روشهای ترکیبی ،درب درست از مسئلۀ پاژوهش باود .در
بخش بح در مورد نتایج و در تفسیرهایی که در بخش بح ارائه شده ،متغیرهای کمّای
و کیفی ترکیب شدند .نشانهگذاری این مطالعاه مایتواناد باهصاورت QUAN + QUAL
باشد .هر یک از روشها در یک بازۀ زمانی یکسان مورد استفاده قرار گرفتاهاناد و هار دو
نقش برابر در دستیابی به هدف مطالعه را داشتهاند .در تفسیر نیز هر دو داده با هام ادغاام
شدهاند .از انواع طرحهای همسوسازی ،3مدل تبدیل دادهها 2انتخاب شده است که دو نوع
داده را در زمان تحلیل ادغام میکند.
یافتهها
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در سؤاالت مطرح شده در بخش کیفی ،به ارزشیابی ابعاد مختل برنامۀدرسی میاان-
رشتهای ،و تعیین چارچوب کلی وضعیت برنامههای درسی در حال اجرا بر اساس تحلیال
نظرات مطرح شده اساتید برنامههای درسی میانرشتهای ،و متخصصان تولید و اجرای این
برنامهها ،میپردازیم .پاسخهای مصاحبهشوندگان به تفکیک هر سؤال بیان شده ،و سپس با
استفاده از کدگذاری 3باز و محوری ،مقولهبندی شده است.
 پاسخهای ارائه شده به سؤال  3مصاحبه دربارۀ ارزشیابی از اهاداف برناماههاایدرسی میانرشتهای
از دید اساتید ،و متخصصان تولید و اجرا ،اهداف برنامههای درسی میانرشاتهای ،باه
نوعی مغفول هستند .همدنین از شفافیت چندانی برخاوردار نباوده و آنچناان کاه الزماۀ
پیشبرد آن حوزه است ،محقق نشدهاند .دالیل مختلفی برای عادم موفقیات و عادم تحقاق
اهداف برنامههای درسی میانرشتهای از نظر اسااتید ،وجاود دارد .از دالیال ماورد تأکیاد،
مدربگرا شدن دانشگاهها و جوانان است کاه پیاماد آن از باین رفاتن اهمیات توجاه باه
یادگیری واقعی است .همدنین این دلیل که باین ابعااد تئوریاک دانشاگاه و ابعااد عملای
جامعه و بازار کار ،رابطۀ مستحکم و مشخصی وجود ندارد .از دالیال ذکار شاده و ماورد
تأکید دیگر ،دقیق و روشن نبودن این گونه برنامهها و در کناار آن کیفیات اجرایای پاایین،
عدم وجود اهداف عینی و دقیق ،عدم تطابق اهداف با شرایم موجود ،عدم پاسخگویی باه
نیازهای دانشجویان ،پایین بودن بنیۀ علمی دانشجویان ،عدم انعطاف سرفصلهای مصوّب،
تغییر مداوم نیازها ،تخصص و مهارت کمل اجراکنندگان ،عوامل متغیر سیاسی اجتماعی ،کم
شدن عالقۀ دانشجویان ،حجم زیاد مطالب و ساعات آموزشی کم ،ذکر شده است.
 پاسخهای ارائه شده به سوال  2مصاحبه دربارۀ ارزشیابی از محتوای برناماههاایدرسی میانرشتهای
از دید اساتید و متخصصان تولید و اجرا ،سرفصلها و محتوای مناسبی در برنامههاای
درسی میانرشتهای ،مشخص نشده و ارائه نمیشاود .دالیال مختلفای بارای عادم تحقاق
سرفصلهای برنامههای درسی مورد بررسی ،وجاود دارد .مانناد عادم توجاه باه گازینش
اساتید ماهر و متخصص در میانرشتهایهای تدوین شده ،که این امر مشکالتی را در اجرا
ایجاد میکند .از دالیل دیگر ،عدم انعطاف سرفصلهای مصوّب ،و حجام زیااد مطالاب و
ساعات آموزشی کم ،عنوان شده است .حجم باالی اطالعاتی کاه بایساتی باه دانشاجو در
مدت زمان مشخص شدۀ محدود کالسی ارائه شاود .همدناین مارتبم و ملماوس نباودن
دروس و واحدهای درسی برای دانشجویان ،از دیگر عوامل زمینهساز عدم موفقیت برنامه-
ها از بُعد محتوا است.
 -پاسخهای ارائه شده به سوال  1مصاحبه دربارۀ ارزشیابی از روشهای تدریس
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در مجموع تمامی اساتید ،و متخصصان نارضایتی خود را از روشهای تدریس کنونی
اعالم نموده و نیاز به تغییر و تحول در روشهای تدریس را ضروری ارزیابی مینمودناد.
در کنار این مباح  ،معتقد بودند که با توجه به باال بودن حجم مطالب و محتوای آموزشی
نسبت به ساعات برنامه درسی ،الزم است شایوههاای ارائاه مکملای بارای انتقاال داناش،
طراحی و ارائه شود .زیرا
 پاسخهای ارائه شده به سوال  4مصاحبه دربارۀ ارزشیابی از روشهای ارزشیابیبنا به نظر اساتید هر سه گروه میانرشتهای ،و متخصصان ،روشهای ارزشایابی بکاار
رفته کنونی ،چندان مناسب نبوده و نیاز به تغییر و انتخاب روشهای مناساب وجاود دارد.
در عین حالی که انتخاب روش ارزشیابی با توجه باه ماهیات واحادهای مختلا درسای
مانند واحدهای عملی ،نظری؛ و به عبارت دیگر ،اتخاذ روش ارزشیابی متناسب با موضوع
درسی ،محور انتخاب باشد .همدنین از روشهای ارزشیابی بهره گرفته شود که یادگیری-
های واقعی دانشجویان را مورد ارزشیابی قرار دهد نه محفورات ایشان را.
 پاسخهای ارائه شده به سوال  5مصاحبه دربارۀ ارزشیابی از دورههای باازآموزیاساتید برنامههای درسی میانرشتهای
تحلیلها نشان میدهد که این افراد تمایلی برای شرکت در دورههای بازآموزی کنونی
ندارند .دالیل عدم استقبال عبارتنداز :نبود دورههای مناسب علمای و تخصصای ،کاه ایان
مورد تأکیدترین دلیلل اساتید شرکت نکرده در دورهها بود؛ وقتگیر بودن این دورهها؛ عدم
احساس نیاز به شرکت در این دورهها؛ معنیدار نبودن دوره بازآموزی .در مجماوع تحلیال
نتایج نظرات اساتید ،و متخصصان ،حاکی از عدم برگزاری دورههای باازآموزی تخصصای
الزم برای اساتید است .بنابراین با توجه به اهمیت برنامههای درسای میاانرشاتهای لازوم
طراحی و اجرای مداوم چنین دورههای علمی ،توسم تمامی اسااتید و متخصصاان ماورد
تأکید بود.
 پاسخهای ارائه شده به سؤال  0مصاحبه دربارۀ طراحی و تولید برنامههای درسیمیانرشتهای
در بیانات مطرح شده متخصصان تولید ،نظر تمامی متخصصان ،یکسان است .به نظار
ایشان ،برنامههای درسی میانرشتهای طراحی شده کنونی ،در هیچ یک از سه حوزۀ میاان-
رشتهای ،موفقیت مورد انتظار را بدست نیاورده است .طراحای و اجارای برناماههاا بادون
تأمل و بررسی چندجانبه ،و با شتابزدگی انجام میشود که نتیجهای جز عدم دستیابی باه
اهداف میانرشتهای ،در پی نخواهد داشت .به نظر متخصصان تولید ،بسیاری از برناماههاا
به خوبی طراحی و سندسازی میشوند ،ولی زمینۀ اجرایی موفق پیدا نمیکنند .برای مثاال،
عدم اختصاص بودجۀ مناسب و عدم حمایت مالی ،اجرای بهترین برنامههای طراحی شده
را با شکست مواجه میسازد .از دیگر مؤلفهها ،وجود مقررات اداری وقتگیار ،و دخالات
سالیق فردی بعد از اتمام طراحی است.
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.3آگاهی از
اهداف برنامۀ
درسی خود
.2دقیق و
روشن بودن
اهداف
.1آگاهی
دادن اساتید
اهداف در
4از .میزان
دستیابینیمبه-
شروع
سال
اهداف در
پایان نیمسال

N
30

%
1.4

N
80

%
30.2

N
218

4441

N
310

%
24.3

N
12

%
0.4

سطح معنی-
داری

سؤاالت

جدول شماره  :0آزمون خی 2در پرسش اول
خیلی زیاد
زیاد
متوسط

خی2
286.38

6.66

40

3.4

306

14

288

4247

52

33.3

4

3.8

236.20

6.66

14

4.3

336

21.4

212

4541

32

33.0

34

1.4

245.8

6.66

14

4.3

324

28.2

211

4744

04

34.5

4

3.8

163.1

6.66

بسیار کم

کم

%

آزمون خی 2یکراهه نشان میدهد این تفاوت میان گزینهها با اطمینان  Pv=6.33و
میزان خطای  α=6.63معنیدار است.
پرسش پژوهشی شماره  :2آیا محتوای مطلاوب میاانرشاتهای در نظار گرفتاه شاده
است؟
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 پاسخهای ارائه شده به سوال  8مصاحبه دربارۀ ساازماندهی برناماههاای درسایمیانرشتهای
بنا به نظر متخصصان تولید برنامههای درسی میانرشتهای ،روشهای سازماندهی باه-
کار رفته در تدوین برنامههای درسی میانرشتهای ،مناسب ماهیت این برنامهها نیست .زیرا
هر یک از دروس ،پیرامون سرفصلهای اصلی ،موضوعات ،و ایدههاای حااکم بار برناماه،
سازماندهی نشدهاند؛ و تعادل مؤثری در وسعت (رهور رشتههای چندگانه) ،عمق (داناش
مربوط به رشتههای مختل ) و ترکیب (فرصتهایی برای تلفیاق) در برنامۀدرسای میاان-
رشتهای برقرار نشده است.
در بخاش کمّی پاژوهش ،درصادد تحلیال نتاایج نظرسانجی از دانشاجویان مقااطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای برنامههای درسی میانرشتهای دانشمحاور ،مسائله-
محور و دانش -دینمحور است .برای پاسخ به سؤاالت پژوهش ،به ارزشیابی عناصاری از
برنامۀدرسی پرداخته که دانشجویان درکی از آن داشته و با آن سروکار دارند .ایان عناصار
عبارتند از :هدف ،محتوا ،روشتدریس ،روش ارزشیابی .در پرسشنامۀ محقق ساخته ،برای
ارزشیابی هدف 4 ،سؤال؛ محتوا 3 ،ساؤال؛ روش تادریس 1 ،ساؤال؛ روش ارزشایابی4 ،
سؤال؛ طراحی و اجرا شد.
پرسش پژوهشی  -1آیا اهداف دقیقی در برنامۀدرسای دروس میاانرشاتهای ،تعیاین
شده است؟

ارزیابی کیفیت برنامههای درسی میانرشتهای علوم انسانی در...
جدول شماره  :8آزمون خی 2در پرسش دوم
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%
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%
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%
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%

N

%

خی2

سطح معنیداری
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1.4
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بسیار کم
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84

30.0
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1
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192
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35.1

26

4.1

232.53

6.66
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4.1

211.08
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30.2
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25.5
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3449
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34.1
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1.4

316.25

6.66

84

30.0

334

25.3

152

3243

364

22.3

4

3.8

320.48

6.66

84

35.8

306

34

344

16.0

42

38.4

0

3.1

302.45

6.66

آزمون خی 2نشان میدهد تمامی تفاوتها با سطح اطمینان  Pv=6.33و میزان خطای
 α=6.63مورد تأیید قرار میگیرد.
پرسش پژوهشی  -3آیا از روشهای تدریس نوینی در کالسهای درس میانرشاته-
ای ،استفاده میشود؟
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در باااهدسااات
آوردن تخصااص
الزم رشته
 .8مشارکت شما
در تعیااااااااین
محتوای مطالاب
کالس درس
 .4ارتبااااااااط
دروس بااااااااا
یکااااادیگر ،در
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دروسبهرهمندیاز
.31
ایاااااان
تجارب یادگیری
رشته
سایر رشتههاا در
افزایش یادگیری
خود

متوسط

خیلی زیاد
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سؤاالت

جدول شماره  :4آزمون خی 2در پرسش سوم
زیاد
متوسط

بسیار کم

کم

N

%

N

%

 .34رضاااایت از
روشهااااااااای
تااااااادریس در
کالس درس

50

33.3

346

23.4

342

 .35مشارکت در
ارائاااه محتاااوا و
بح کالسی
 .30اساااتفاده از
روشهااااااااای
تدریس جدید

14

4.3
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21
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3747
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33.5

344

16.0
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3445

خیلی زیاد

3141

82

35.1

30

1.4

333.82

320

20.4

20

5.5

358.04

6.66

40

34.1

22

4.8

343.20

6.66

با توجه به میزان بهدستآمده از خی 2و ساطح معنایداری آن مایتاوان گفات ایان
تفاوت درصد میان گزینهها با اطمیناان  Pv=6.33و میازان خطاای  α=6.63ماورد تأییاد
است.

بسیار کم

جدول شماره  :3آزمون خی 2در پرسش چهارم
زیاد
متوسط
کم

خی2

خیلشششی
زیاد
% N
233.81 3.8 4

سطح
معنیداری

پرسش پژوهشی  -4آیا از روشهای ارزشیابی مناسبی بارای ارزشایابی دانشاجویان
میانرشتهای ،استفاده میشود؟

سؤاالت
 .38رضاااااایت از
روشهااااااااای
اسااااااتفاده از
.34ارزشیابی
روشهای ارزشیابی
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.33

N

%

N
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%
13.3

N
N
%
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%
8.2
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32.4
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15.1

56 3141 342

0 36.0

250 3.1
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31.2

354

11.0

روشهای ارزشیابی
جدیدمشااااارکت در
.26

54 3141 342

4 32.1

216.23 3.8

6.6
6

244

21.4

30

138.03 844

6.6
6

انتخاب روشهاای
ارزشیابی

5149

332

30

26.4

1.4

2

6.6
6
6.6
6

با توجه به میزان به دست آمده از خی 2و سطح معنایداری آن مایتاوان گفات ایان
تفاوت درصد میان گزینهها با اطمیناان  Pv=6.33و میازان خطاای  α=6.63ماورد تأییاد
است.
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ارزیابی کیفیت برنامههای درسی میانرشتهای علوم انسانی در...
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پس از گردآوری و تحلیل اطالعات بدست آمده ،مرحلۀ سوم پژوهش انجام شد .باه
محک زدن و تعیین کیفیت برنامههای درسی میانرشاتهای (مقایساه وضاعیت موجاود باا
وضعیت مطلوب) .دو نوع شاخص و اطالعات در مراحل قبل بدسات آماد :دساتۀ اول از
جنس شاخصها و اطالعات کیفی ،و دستۀ دوم از جانس شااخصهاا و اطالعاات کمّای
بودند .در بخش کیفی ،جمعآوری دادهها به صورتی بود که امکان انطباق را فراهم میآورد
و این انطباق از طریق تشخیصهای کارشناسی و به شیوۀ تفسیری صورت مایگرفات .در
بخش کمّی به این شرح عمل شد که از آزمونهای آماری برای انطباق وضعیت موجود باا
وضعیت مطلوب بهکار گرفته شد .در نهایت نتایج بررسی اطالعات بدست آماده کیفای و
کمّی ،با اطالعات مربوط به وضعیت مطلوب برنامههای درسی میانرشتهای ماورد مقایساه
قرار گرفت.
بحث و نتیجهگیری
برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش "وضعیت موجود برنامههای درسی میانرشاتهای
علوم انسانی در آموزش عالی ایاران تاا چاه میازان باا وضاعیت مطلاوب انطبااق دارد؟"
اطالعات الزم از اساتید برنامههای درسی میانرشتهای مسئلهمحور ،دانشمحور ،و داناش-
دینمحور ،و دانشجویان سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای این گاروههاا؛ و
نیز متخصصان تولید و اجرای برنامههای درسی میانرشتهای ،بهدست آمده است .اطالعات
مربوط به متخصصان تولید و اجرا ،و اساتید مدیریت امور فرهنگی ،مشاوره ،و علوم قارآن
و حدی از طریق مصاحبۀ نیمهساختاریافته؛ و اطالعات مربوط به دانشاجویان ساه مقطاع
هر سه میانرشته ،از طریق پرسشنامۀ محقق ساخته جمعآوری شد .پاسخهای بدست آماده
از مصاحبهها با استفاده از روش کدگذاری ،و پاسخهای بهدست آمده از پرسشنامهها نیز با
استفاده از آزمونهای خیدو ،تحلیل شد.
در مورد شاخص ارزشیابی اول که "نسبت استاد به دانشجو" میباشد ،بهطور متوسم
در برنامههای درسی میانرشتهای ،این نسبت  3به  12نفار اسات کاه بار اسااس الزاماات
قضاوت ،وضعیت نامطلوبی دارد (بهجز گاروه میاانرشاته داناش -دیانمحاور کاه دارای
وضعیت مطلوبی است) .با توجه به اینکه تعداد زیااد دانشاجویان کارشناسای ،کارشناسای
ارشد و حتی دکترا در یک کالس ،کیفیت تدریس را تحت تأثیر قرار داده و در دستیابی به
اهداف مورد نظر ایجاد اختالل میکند ،این مسئله در مورد میانرشتهایها کاه دو یاا چناد
حوزه را تحت پوشش قرار میدهند ،بیشتر نمایان میشود.
شاخص "تناسب برنامههای درسی میانرشتهای با تخصص اساتید" ،در میانرشتههای
مسئلهمحور ،نسبتاً مطلوب ،و در میانرشتههای داناشمحاور و داناش -دیانمحاور دارای
وضعیت مطلوبی میباشد .یکی از موارد مربوط به امکاناات آموزشای ،اسااتید ماورد نیااز
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میانرشتهای است که بر اساس یافتههای این پژوهش ،در گروه دوم و سوم دارای وضعیت
مطلوب ،و در گروه اول دارای نسبتاً مطلوبی میباشد.
شاخصهای مربوط به بُعد اهداف برنامههای درسی میانرشاتهای ،نشاان مایدهاد از
دید اساتید و دانشجویان میانرشتهای ،و متخصصان تولید و اجرای این برنامههاا ،اهاداف
دقیقی در برنامههای درسی میانرشتهای ،تعیین نشده است .همدنین اهداف طراحی شاده،
از شفافیت چندانی برخوردار نبوده و تحقق نیافتاهاناد .در شااخصهاای مرباوط باه بُعاد
محتوای این برنامهها ،به نظر گروههای اطالعرسان مذکور ،محتوای مطلوبی در برنامههاای
درسی میانرشتهای ارائه نشده است .در شاخصهای مربوط به ابعاد روشهای تادریس و
ارزشیابی ،تاحدودی از روشهای نوینی در کالسهای درس میانرشتهای بهره گرفته مای-
شود.
در مورد شاخص اجرای دورههای بازآموزی اساتید ،بررسی نتایج بهدست آمده حاکی
از آن است که اساتید رضایت چنادانی نداشاته و خواساتار طراحای و اجارای دورههاای
بازآموزی تخصصی بودند .بنا به نظر متخصصان تولید ،طراحی و سازماندهی این برنامههاا
نیز بهصورت میانرشتهای و رضایتبخش نبوده و پاسخگوی نیازهای ابعاد مختل فردی،
اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،و اقتصادی نیست .بهطور کلی ،علیرغم نقش میانرشتهایهاا در
ارتقای کمّی و کیفی علوم انسانی ،آنچنان که الزمه پیشبرد آن حوزه است ،در ایفای نقش
خود موفق نبوده است.
در مورد شاخصهای مربوط به بُعد طراحی برنامههای درسی میاانرشاتهای ،تحلیال
دیدگاههای متخصصان تولید برنامههای درسی میانرشتهای نشان از عدم موفقیات برناماه-
های درسی میانرشتهای طراحی شده کنونی دارد .در دالیل این شکست ،طراحای برناماه-
هایی با عدم قابلیت اجرا در دنیای واقعی (بیارون از نوشاتههاای کاغاذی) و عادم ایجااد
ررفیت اجرای چنین برنامههایی ذکر شده است .از دیگر دالیل ،فقدان کارایی الزم برنامه-
های درسی کنونی است که به راهر ،عنوان میانرشتهای دارناد؛ ولای همانناد برناماههاای
رشتهای اجرا میشود .همدنین عدم اتصال تخصصی مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری ،از دالیل دیگر این عدم موفقیت است .برای مثال برای چندین میانرشته طراحی و
اجرا شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری؛ دوره کارشناسی طراحی نشده اسات مانناد
میانرشته مطالعات جهان .دانشجوی پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد از سایر رشته-
ها و میانرشتههای مرتبم یا نامرتبم ،وارد چناین میاانرشاتهای شاده و بادون آگااهی از
اطالعات پایهای و اولیه ،شروع به دریافت اطالعات تخصصی میکند .در این میان ،بادون
تسلم به این اطالعات ،انتظار شکلگیری قدرت تحلیل و نقد دانشجو (با گذراندن  24یاا
 34واحد کارشناسی ارشد یا دکترا) وجود دارد که انتظار نابهجایی است که این مسئله نیاز
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به تأمل ،تجدیدنظر و اصالح دارد .بنابراین ،طراحی برنامههای درسی میانرشاتهای فعلای،
نیاز به بازنگری دارند .تحلیل دیدگاههای متخصصان تولید درباره روشهای ساازماندهای
برنامههای درسی میانرشتهای ،نشان میدهد روشهای سازماندهی بهکار رفتاه در تادوین
برنامههای درسی میانرشتهای ،پاسخگو نبوده و مناسب نیست .از دالیال ایان ادعاا ،عادم
وجود رابطه و انسجام بین سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در یک میانرشته
است .از نظر کاربردی نیز سازماندهی این برنامهها با مشاکل مواجاه باوده و پاساخگاوی
نیازهای فردی و اجتماعی نیست .نکتۀ دیگری که در سازماندهی برنامۀدرسی جای خاالی
آن دیده میشود ،عدم توجه به دروس پیشنیاز است .بهویژه ایان کمباود ،زماانی پرزناگ
میشود که دانشجویی از سایر رشتهها وارد دوره تحصیالت تکمیلی شده و بدون اشاراف
به اطالعات پایهای ،در معرض اطالعات تخصصی فراوانی قرار میگیارد .همدناین عادم
توجه به ارتباط بین دروس ،در یک مقطع تحصیلی یک میانرشته است .دانشجو قاادر باه
برقراری ارتباط و فهم لزوم یادگیری تعدادی از دروس نبوده و در سردرگمی به سار مای-
برد .برای انجام طراحای موفاق برنامۀدرسای ،در نظار گارفتن مؤلفاههاای ذکار شاده در
سازماندهی ،نیاز است.
بررسی کیفیت برنامههای درسی میانرشتهای ،موضوعی است که جاای خاالی آن در
تحقیقات داخلی مشاهده میشود .آنچه از مطالعات و پژوهشهای انجام شده در ایاران و
سایر کشورها مانند رساالۀ دکتاری کیاذوری ( ،)3132پاژوهش مهرمحمادی و کیاذوری
( ،)3143رسالۀ دکتری سلیمی ( ،)3143پایانناماۀ نورآباادی ( ،)3143پاژوهش خاکبااز و
موسیپور ( ،)3144پاژوهش لزلای ریئال ،)2632( 3کورماک ،پانساینی و تاات،)2636( 2
بیلت ،)2663( 1ولترز ،)2664( 4نیکیتینا ،)2665 ( 5و رسالۀ دکتری دیوولل)3333( 0؛ می-
توان استنتاج نمود ،این است که :تمامی پژوهشها به نحوی باه مسائلۀ برناماۀدرسای باه-
خصوص در نظام آموزش عالی و نقاط قوت و ضع آن؛ برنامۀدرسای میاانرشاتهای در
قرن حاضر و مزایا و معایب آن ،تقاضای رو به افزایش آن جهت جایگزینی به جای سایر
برنامههای درسی ،انجام شده است که نشان از اهمیت این موضوع دارد .همدنین در کناار
موارد ذکر شده ،راهکارهایی جهت بهبود و حل مشکالت نظام آموزشی ارائه شاده اسات.
الزم است نتایج بهدست آمده از این بررسیها ،مورد توجه محققان ،طراحان ،برناماهریازان
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و مجریان امر قرار گیرد تا در طراحی ،برنامهریازی و اجارای برنامۀدرسای میاانرشاتهای
استفاده نموده و همزمان به تمام جوانب امار توجاه کنناد .همدناین در کناار مطالعاات و
پژوهشهای انجام شده ،مطالعااتی در زمیناۀ کااربرد ایان برنامۀدرسای در علاوم انساانی
صورت گرفته است.
با توجه به اینکه افزایش نسبت میانرشتهها به رشتهها بر اساس مطالعات و پاژوهش-
های بسیاری مورد تأکید قرار گرفته است ،وضع موجود و نسبت میانرشتهها به رشتههاای
علوم انسانی در ایران در مقطع کارشناسی ،کارشناسای ارشاد و دکتاری ،مطاابق پاژوهش
مهرمحمدی و همکاران ( )3133نشان میدهد:
 در رشتههای موجود در دورههای کارشناسی علومانسانی 36« ،عناوان ( 13درصاد)رشته و بقیه ( 03درصد) در گروه میانرشتهایها قرار دارند»؛ نسبت میانرشته به رشته در
مقطع کارشناسی ،سه به یک ،میباشد.
 در رشته های موجود در دورههای کارشناسی ارشد علومانسانی 00« ،عناوان (38/3درصد) رشته و بقیه ( 82/3درصد) عناوین در گروه میانرشتهایهاا قارار دارناد»؛ نسابت
میانرشته به رشته در مقطع کارشناسی ارشد ،پنج به یک میباشد.
 در رشتههای موجود در دورههای دکترای علومانسانی 03« ،عناوان ( 23/1درصاد)رشته قلمداد کرد .بقیۀ عناوین در گروه میانرشتهایها قرار دارند»؛ نسابت میاانرشاته باه
رشته در مقطع دکترا ،سه به یک میباشد.
به عبارت دیگر ،در اولین شاخص ارزشیابی برنامههای درسی میاانرشاتهای ،نسابت
میانرشته به رشته مشخص شده بود که نسبت پنج به یک در کارشناسای ارشاد ،و نسابت
سه به یک در مقاطع کارشناسی و دکترا میباشد .برای افزایش این نسابت ،نیااز باه اتخااذ
نگاه سیاستگذارانهای است .در افزایش رشد کمّی میانرشتههای علوم انسانی ،الزم اسات
ابتدا به نیازهای کاربردی کشور توجه نمود (و به آیندهشناسی آن توجه نمود) .زماانی کاه
مسائل کشور با نگاه میانرشتهای نگریسته میشود ،برای حل آن مسائله ،متخصاص ماورد
نیاز خود را میطلبد .بنابراین از آنجایی که فهرست نیازهای میاانرشاتهای کشاور فاراوان
است ،پیدایش میانرشتهایهای متناسب با نیازهای جامعه باع رشد کمّای علاوم انساانی
خواهد شد .زیرا هر یک تبدیل به میانرشته ،گرایش و یا درس مورد نیاز میشوند .در این
میان ،رشد کیفی نیز اهمیت مییابد .در حال حاضر ،وضع موجود میانرشتهایهاا ،آندناان
که باید و شاید مطلوب نیست .زیرا هم از نظر تعداد میانرشتهایهایی که کشاور باه آنهاا
نیازمند است ،هم از نظر تأمین محتوا مانند ترجمه کتاب ،تألی کتابهای درسی؛ و هم از
نظر تأمین اساتید میانرشتهای ،مشکل وجود دارد .برای تأمین اساتید میانرشتهای ،نیااز باه
برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی ،تدارب فرصتهای مطالعاتی میانرشاتهای ،و غناا
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بخشیدن به کتابخانههای دانشکدهای و دانشگاهی با جدیدترین کتابهاا و مجاالت باین-
المللی و پایگاههای اطالعاتی الزم در راستای آن میانرشته است.
همدنین با در نظر گرفتن اینکه میانرشتهایها دو یا چند حوزه را تحت پوشش خود
قرار میدهند ،الزم است چند نکته در طراحی و اجرای برناماههاای درسای میاانرشاتهای
مدنظر باشد .اول اینکه بنا به ماهیت این برنامهها ،کالسهای درسی اساتادمحور اسات تاا
کتاب درسیمحور؛ و این در مورد هر سه گروه مسئلهمحور  ،دانشمحور ،و دانش -دیان-
محور حاکم است .به عبارت دیگر ،پایین آوردن نسبت استاد به دانشاجو از یاکطارف ،و
میانرشتهای و چندرشتهای بودن علم استاد از طرف دیگر ،و ارائۀ دروس (بیشتر) عملی و
کارگاهی تا دروس نظری مح  ،یا ارائۀ دروس نظری و عملی به صورت همزماان (باه-
ویژه در گروه مسئلهمحور  ،دانشمحور)؛ محور تدوین برنامهها قرار گیرد.
طراحی برنامههای درسی هر سه گروه میانرشتهای در حاال حاضار دارای وضاعیت
خاکستری است .زیرا آنچنان که الزم است واقعیتها و نیازهاای واقعای کشاور در نظار
گرفته نشده است .در مرحلۀ طراحی برنامههای درسی میانرشتهای ،ضمن بهرهمنادی (ناه
گرتهبرداری صارف) از برناماه هاای درسای مشاابه در کشاورهای پیشارو ،باا عنایات باه
اقتضاعات و مسائل واقعی کشور خودمان ،و نیز زنجیره افقی و عمودی مفاهیم مورد نیااز،
فعالیت تدوین برنامۀدرسی انجام گیرد .برای لحاظ کردن تناوع دروس ،توجاه باه محایم
کاری طالبل آن متخصص میانرشتهای آینده ،ضروری اسات .باه عباارتی تناوع دروس را
محیطی تعیین میکند که برناماههاا در آن اساتقرار ماییابناد باا در نظار گارفتن تجاارب
کشورهای پیشرو؛ که این نکته بیشتر در مورد برنامههای درسی میانرشتههای گروه دانش-
محور مطرح است .در مرحله طراحی ،عالوه بر توجه به مساائل فاوق ،توجاه باه تادوین
دورههای بازآموزی مناسب سه نوع میانرشتهای ،اجتنابناپذیر است .این امر آنجا خود را
نشان میدهد که بر اساس سیاست نانوشته وزارت علوم ،در دو یا سه دهاۀ گذشاته ،اکثار
فارغالتحصیالن دانشگاهی ،اعزامشدگان به خارج ،دورههای دکتری برگازار شاده ،و حتای
تربیت استاد و مدرس ،به میانرشتهای بودن آندنان توجهی نشده است .بنابراین در مرحلۀ
طراحی و هدفگذاری ،توجه به تخصص میانرشتهای اسااتید و تقویات ایان مهاارت باا
برگزاری دورههای بازآموزی و تدارب امکانات مورد نیاز ،الزم است.
با گسترش امکانات فناوری مانند اینترنت ،دسترسای باه پایگااههاای اطالعااتی و در
نتیجه کتابها و مقاالت میانرشتهای از سراسر دنیا مهیا شاده اسات .بارای اجارای موفاق
برنامههای درسی میانرشتهای طراحی شده ،فراهم نمودن تجهیازات و امکاناات آموزشای
مورد نیاز ،اقدام مهمی است .وضع موجود حاکی از شرایم نسبتاً مطلوب اسات کاه بارای
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رسیدن به وضعیت مطلوب ،نیاز به انجام اقاداماتی وجاود دارد .باه عباارت دیگار ،بارای
تجهیز کتابخانهها نیاز به امکان دسترسی به کتابها و مجالت میانرشتهای وجود دارد.
یکی از ویژگیهای برنامۀدرسی میانرشتهای موفق ،رعایت زنجیارۀ افقای و عماودی
مفاهیم و ایجاد پیوندهای مناساب افقای و عماودی در ساازماندهی آن اسات .پیدیادگی
رعایت این نکته در این نوع برنامههای درسی کامالً مبرهن است .زیرا ماتریس گااهی باه-
جای دووجهی بودن ،چندوجهی و پیدیده است .با توجه به اینکه اغلاب متخصصاانی کاه
به طراحی برنامههای درسی میانرشتهای میپردازند ،داناش میاانرشاتهای ندارناد؛ و اگار
دانش آن را داشته باشند ،دانش مربوط به طراحی آن را ندارند .به عبارت دیگر دانش فنای
الزم را نداشته و پایههای آن حوزه شکل نگرفته است .بنابراین در ایان زمیناههاا ضاعی
عمل مینمایند و نتیجۀ آن در عمل دیده میشود .همدنین در سازماندهی ایان برناماههاا،
توجه به سازماندهی دروس ،پیرامون سرفصلها و محتاوا الزم اسات کاه در برناماههاای
درسی موجود ،به قدر کفایت وجاود نادارد .ایان مساائل در ساازماندهای هار ساه ناوع
برنامۀدرسی میانرشتهای وجود دارد.
ارتباط دروس یک میانرشته ،و همکاری بین میانرشتهها ،از دیگر شاخصهایی است
که در طراحی و اجرای برنامههای درسی میانرشتهای مورد توجه قارار گیارد .کاار میاان-
رشتهای و ارتباطات میانرشتهای ،منوط به داشتن زباان مفاهماه میاانرشاتهای اسات .باه
عبارت دیگر ،نیازمند افرادی است که به زبان میانرشتهای مسلم باشند و تعدادشان نیز باه
حد مطلوبی برسد تا بتوانند مفاهمههای بینرشتهای را چه درون میانرشته خود و چه باین
رشتهها و مراکز دیگر ،برقرار کند .هنوز افرادی که بتوانند این مفاهماههاا را اجارا نمایناد،
بسیار کم است.
در مرحلۀ طراحی برنامههای درسی میانرشتهای ،طراحی تجربههاای یاادگیری کاافی
مطرح است .به دلیل اینکه اساتید و متخصصانی که به طراحی این برنامههای درسای مای-
پردازند ،به ندرت اهل نظر و عمل هستند ،ترکیب نظر و عمل نیز به خوبی در برنامههاای
هر سه نوع میانرشته انجام نمیگیرد .همدنین شفافسازی اهداف در مورد تمامی عناصار
برنامۀدرسی ،امری الزم و ضروری است .عدم توجه به این امار ،سابب مایشاود اهاداف
دیگری مانند مدربگرایی ،جایگزین اهداف اصیل آن میانرشته شود.
با توجه به اینکه انتظار میرود دانشجویی که از یک میانرشته فارغالتحصیل میشاود،
میانرشتهای عمل کند؛ در عمل این انتظار محقق نمیشود .زیرا اوالً بستگی به این دارد که
برنامۀدرسی میانرشتهای مورد نظر ،طراحی و اجرای دقیقی داشته است؟ و دومااً آیاا ساه
سطح کارشناسی ،ارشد و دکترا را طی کرده است؟ با توجه به یافتههاای پاژوهش حاضار،
پاسخ آن کامالً روشن است .در هیچ یک از سه گروه میانرشتهای ،این اهداف محقق نشده
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است .کوتاه بودن دورههای کارشناسی ارشد و دکترا ،نکته دیگری است که نشان مایدهاد
دانشجو در مدت زمان کوتاه با گذراندن واحدهای درسی اندب ،به ادراب عمقای مطالاب
نرسیده و به دنبال آن ،اهداف برنامه درسی محقق نمیشود .انفصال بین مقاطع تحصیلی و
انتخاب رشته یا میانرشتههای متفاوت از دوره کارشناسی در دورۀ تحصیالت تکمیلی نیاز
منجر به عدم تحقق اهداف تدوین شده در مقاطع باالتر تحصیلی میشود.
عالوه بر موارد ذکر شده ،الزم است در ایان ناوع برناماههاای درسای ،از روشهاای
تدریس و ارزشیابی متفاوتی نیز استفاده گردد .در طراحی برنامههای درسی میاانرشاتهای،
بهرهمندی از روشهای نوین یادگیری ،از موارد مهمی است که برای اجرای موفق برناماه-
های درسی میانرشتهای الزم است در نظر گرفته شود .زیارا روشهاای مونولاوگی دیگار
جوابگوی این نوع برنامههای درسی نیست .بنابراین بهرهمندی از روشهای تدریس ناوین
و ابزارهای کمک آموزشای مناساب آنهاا ،و متناسابساازی روش ارزشایابی ،در اجارای
برنامههای درسی میانرشتهای توجه شود .نکته قابل توجه اینکه با توجه به اقتضای میاان-
رشتهایهای سه گروه ،این روشها متفاوت هستند .همدنین عدم انعطااف سرفصالهاای
مصوّب ،و حجم زیاد مطالب و ساعات آموزشی کم ،از دیگر مواردی است که در طراحی
برنامههای درسی بدان توجه شود .حجم باالی اطالعاتی که بایستی باه دانشاجو در مادت
زمان مشخص شده محدود کالسی ارائه شود .همدنین مرتبم و ملماوس نباودن دروس و
واحدهای درسی برای دانشجویان ،از دیگر عوامل زمینهساز عدم موفقیت برنامههاا از بُعاد
محتوا است.
با انسجام بخشیدن به دادههای کمّی و کیفی تحقیق ،کیفیت برنامههای درسی میاان-
رشتهای علوم انسانی روشن شد .در مجموع برنامههای درسای میاانرشاتهای طراحای و
اجرا شده علوم انسانی در حال حاضر ،در هیچ یک از سه گروه میاانرشاتهای ،موفقیات
مورد انتظار را بهدست نیاورده است و از کیفیت مطلوبی برای آن برخاوردار نمایباشاد.
تمامی مؤلفههای برنامۀدرسی( ،شامل طراحی ،ساازماندهای؛ تادوین و تعیاین اهاداف،
محتوا و سرفصلها ،روشهای تدریس و ارزشیابی ،و نیاز دورههاای باازآموزی اسااتید)
نیاز به بازنگری و تحول دارد .دلیل عمده آن ،طراحای و اجارای برناماههاا بادون تأمال
متخصصانه و بررسی چندجانبه ،و با شتابزدگی انجام میشاود کاه نتیجاهای جاز عادم
دستیابی به اهداف برنامههای درسی میانرشتهای ،در پی نداشته است .بسیاری از برنامهها
به خوبی طراحی و سندسازی میشوند ،ولی زمینۀ اجرایی موفاق پیادا نمایکنناد .بارای
مثال ،عدم اختصاص بودجۀ مناسب و عدم حمایت مالی از طرف ارگاانهاای مارتبم باا
آموزش عالی ،اجرای بهترین برنامههای طراحی شده را با شکسات مواجاه مایساازد .از
دیگر مؤلفههای عدم موفقیت اجرای این برنامههاا ،وجاود مقاررات اداری وقاتگیار ،و
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دخالت سالیق فردی بعد از اتمام طراحی است .همدنین روشهای سازماندهای باهکاار
رفته در تدوین برنامههای درسی میانرشتهای ،مناسب ماهیت این برنامههاا نیسات .زیارا
هر یک از دروس ،پیرامون سرفصلهای اصلی ،موضوعات ،و ایدههای حاکم بار برناماه،
سازماندهی نشدهاند؛ و نیز ،تعادل مؤثری در وسعت (رهور رشتههاای چندگاناه) ،عماق
(دانش مربوط به رشتههای مختل ) و ترکیب (فرصتهایی برای تلفیق) در برنامۀدرسای
میانرشتهای برقرار نشده است .خالقانه و اکتشافی عمل کردن و به عبارتی با بهارهمنادی
از قدرت تفحص ،اکتشاف و خالقیت ،میتوان برنامههای درسی میانرشتهای مطلاوب و
موفقی طراحی نمود .به عبارت دیگر ،در طراحی بایستی مطالعه منابع و برخاورد خاالق
با ضرورتها مورد نظر باشد .همدنین طراحی خوب ،مستلزم شناخت دقیاق موضاوع و
گنجاندن تمامی مؤلفهها در کنار هم ،توجه به نیازهای دانشجویان و جامعه است ،تعامال
مستمر سیستم تولید با سیستم اجرا ،توجه به تربیت اساتید مورد نیاز میانرشتههای ایجاد
شده ،از ملزومات طراحی موفق است .نکته مورد توجه دیگر اینکه ،بازنگری برناماههاای
درسی طراحی و اجرا شده ،به صورت مکرر و مداوم با همکااری و همفکاری اسااتید و
متخصصان ،انجام گیرد .
در نهایت خروجی این پژوهش ،ماتریسای مایشاود باا  3ردیا و  30ساتون .باه
عبارت دیگر سه میانرشتۀ مورد بررسی در سه مقطاع کارشناسای ،ارشاد و دکتارا؛ و 30
شاخص مورد بررسی برای ارزشیابی برنامههای درسی میانرشتهایها .تقاطع ردی هاا و
ستونها میشود وضع شاخصها یا نتیجه ارزشیابی این برنامهها ،یا وضع مطلوب ،نسابتا
مطلوب یا نامطلوب آنها .اینکه وضع موجود در  3برنامۀدرسای میاانرشاتهای ،شااخص
تعیین شده ،دارای وضع مطلوب است یا خیر .به بیانی دیگر ،با یک نگااه ،وضاعیت هار
میانرشته در هر مقطع و در هر شاخص ،روشن میشود (اینکه در کدام شاخص ،اوضااع
بهتر است و نباید دغدغۀ زیادی داشت ،در کدام اوضاع بحرانی است و باید نگران باوده
و چارهای اندیشید).
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