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گونهشناسی رهیافتهای تلفیقی در طراحی برنامههای درسی
و داللتهای کاربردی آن برای رشتۀ اقتصاد
1

عادل پیغامی
ف اسالمی و اقتصاد
عضو هیئتعلمی دانشکدة معار 
حیدر تورانی
ت علمی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
عضو هیئ 

چکیده
در گذش��ته ،فلس��فة آموزش و رویکردهای برنامهریزی درسی صرف ًا به انتقال مجموعهای از
دانش��ی س��ازمانیافته یا ایجاد و ارتقای نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود
میشد ،بهطوریکه طی چندین قرن و با کوششهای دانشگاهها و مراکز جدی ِد اغلب رشتههای
علمی ازجمله اقتصاد ،برنامههای درسی تخصصی و تکرشتهای بهوجود آمد .اما امروزه ،فلسفة
آموزش و رویکردهای برنامهریزی درس��ی را توس��عه دادهاند و از روشهایی جدید استفاده
میکنند .در این روشها ،در فراسوی ساختار یکسویهنگر رشتههای تخصصی ،واقعیتها و
نیازهای دنیای جدید را جستوجو میکنند و جزئینگری و محدودیتهای تخصصیشدن
و تقس��یم علوم را ،که در دهههای اخیر رایج بوده اس��ت ،نقد میکنند .میتوان این جریان را،
که در حوزة طراحی برنامههای درسی در رویکردهای بهاصطالح «غیررشتهای» 2یا «تلفیقی»
تجلی یافته است ،در انواع رویکردهای درونرشتهای موازی ،3رویکرد میانرشتهای ،4رویکرد
8
چندرشتهای ،5رویکرد چندرشتهای متقاطع ،6رویکرد چندرشتهای متکثر 7و رویکرد فرارشتهای
(در سه نوع افقی ،قائم و مورب) گونهشناسی کرد.
مهم انکارناپذیر است که مسائل اقتصادی چندوجهی و چندبعدی است و دانش اقتصاد
این ْ
ماهیت ًا ،دانش��ی تلفیقی از چند حوزة معرفتی علوم اقتصادی،جامعهشناسی ،تاریخ ،فلسفه،
روانشناسی ،حقوق و مباحث اخالقی و هنجاری دینی است .با توجه به این نکته ،پرواضح
است که اوالً ،طراحیهای آموزشی و برنامههای درسی این رشته نمیتواند فارغ از مباحث
برنامهریزی تلفیقی باشد .ثانی ًا ،بالشک بهرهمندی از ظرفیتها و یافتههای علمی و تجارب
آموزشی این رویکردها میتواند سرعت تحول و نوآوری در برنامههای آموزشی را افزایش
دهد و بالتبع ،سرمایههای انسانی آن را مضاعف کند و توانمندی و کارآمدی این دانش را
برای مواجهه با مسائل علمی ارتقا دهد.
در این مقاله ،در پی آن هستیم که ضمن معرفی این رهیافتها ،با طراحی نمونههایی ،امکان
و داللتهای عملی اس��تفاده از رهیافتهای تلفیقی را در طراحی برنامههای درسی رشتۀ
اقتصاد و گرایشهای تخصصی در مقاطع تکمیلی آن نشان دهیم؛ انشاءاهلل.
واژههاي كليدي :اقتصاد ،برنامهریزی درسی ،برنامة درسی تلفیقی ،رویکردهای غیررشتهای.
3. Parallel Disciplinary Approach
5. Multi-Disciplinary Approach
7. Plural-Disciplinary Approach

		Paighami@isu.ac.ir
		Non-Disciplinary Approach
		Interdisciplinary Approach
		Cross-Disciplinary Approach
Supra/Trans-Disciplinary Approach

1.
2.
4.
6.
8.

مقدمه

در گذش��ته ،فلس��فۀ آموزش صرف ًا به انتقال مجموعهای از دانشی سازمانیافته یا ایجاد
و ارتقای نظام ارزش��ی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود میش��د .این مهم ،در
چارچوب برنامهای برآمده از نظامی رشتهای با ساختاری مشخص و با زنجیرهای نهادینه
از مفاهیم و روشها و گامهای آموزشی ،عملی میشد.
اما امروزه ،فلسفۀ آموزش را توسعه داده و از رویکردهایی جدید استفاده کردهاند .در این

رویکردهای جدید ،اهمیت اصلی به شخص انسان و مسائل برآمده از شئونات فردی و اجتماعی

او داده میشود ،نه به مسیری که طی میکند .در این برنامهها ،واقعیتها و نیازهای دنیای جدید
فراسوی ساختارِ یکسویهنگ ِر رشته ِ
ِ
های تخصصی جستوجو میکنند و جزئینگری و
را در

محدودیت ِ
های تخصصیش��دن و تقسیم علوم را نقد میکنند .از سوی دیگر ،وحدت واقعی
حوزه و دانشگاه و اسالمیشد ِن علوم انسانی و همچنین رفتارهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
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در فضای اجتماعی کشور از دغدغههای معرفتی حاکم بر فضای علمی کشور است .در اینباره،

بهنظر میرس��د آش��نایی با این رویکردها و چرایی آنها برای مدیران آموزشی و برنامهریزان
درسی الزم و کارآمد است؛ بهویژه برای مدیران و برنامهریزان در دانشکدهها و مؤسساتی که در

پی دستیابی به تولید علم و نهضت نرمافزاری برای خلق دانشهای بومی و اسالمی و دستیابی

به مرزهای جدید علم و خلق بایستههای خاص در عرصة علوم (بهویژه علوم انسانی) هستند.
الحمدهلل در سالهای اخیر ،مسئوالن به این مسئله توجه و بر آن تأکید کردهاند.

در این نوشته بهاختصار و ایجاز تمام ،به معرفی اجمالی رویکردهای تلفیقی میپردازیم و

برای مثال ،به داللتها و نمونههایی کاربردی از رشتة اقتصاد اشاره خواهیم کرد.
 .۱چرایی رویکرد تلفیق

عوامل و بس��تر مؤثر در ظهور رویکردهای تلفیقی و توجه به نظامهای غیررش��تهای را
میتوان اینگونه خالصه کرد:
 .۱-۱انسان و پدیدههای انسانی ذات ًا ،پیچیده و دارای وجوه متعدد و مختلف است .همچنین

رهیافتها و روشها و ابعادی که میتوان به آنها در بررسی واقعیتهای فیزیکی یا انسانی توجه
کرد ،متعدد و متکثرند .از سوی دیگر ،رشد و پیشرفت در علوم نیز به تقسیم موضوعی و روشی
در علوم منجر شده است .این تکثر و پیچیدگی انسان و ابعاد مختلف او و تخصصیشدن علوم

موجب میشود که دانشی سازمانیافته و مرزبندیشده (رشته) نتواند بهطورکامل ،بر واقعیت منطبق

شود و الگو و آینهای گویا و شناسنده از آن باشد .لذا ،برنامهریزان و طراحان آموزشی با دانستن این

موضوع ،دست به تلفیق رشتهها و معارف بشری میزنند تا یافتههای جدیدی را در عرصة علم و

فناوری کسب کنند و برای مسائل جدید و مستحدثه و چندوجهی پاسخهای درخور یابند.
 .2-1رش��د بیش از حد و روزافزون مرزها در علوم ،تبعاتی داش��ته که نیازِ محیطهای علمی و
نهادهای دانشگاهی به برنامههای غیررشتهای را توجیه و تثبیت کرده است .این تبعات عبارتاند از:

 .1-2-1دگماتیزم و فانتس��یزم 1که بهدنبال تخصصیش��دن در عرصة علوم پیدا شده

است (قورچیان.)1378 ،

 .2-2-1جزئینگری ،غیرواقعنگری و یکسویه ِ
نگری ناشی از تقطیع علم ).(Feiner, 2002

 .3-2-1حاکمیت روشها و مبادی انتزاعی و تجریدی فارغ یا حتی مغایر با واقعیت
ِ
بهویژه روشها و مبادی ناشی از تحویلگرایی
مفرط 2موجود در پوزیتیویزم.

 .4-2-1حاکمیت نوعی بیاطالعی و بیفایدگی در هر رشته از سایر رشتهها و فقدان

هرگونه تعامل و تأثیر و تأثر مثبت میان رشتهها.

ِ
مواهب جامعیت و سازگاری درونی علم و
.5-2-1اطالعنداشتن و استفادهنکردن از

نادیدهگرفتن دیدگاه کلگرایانه و وحدت ذاتی علوم.

 .6-2-1ضرورت افزایش کارآمدی علوم و دستیابی به اهداف چندوجهی و متکثر.

 .7-2-1نبودن موقعیت انتقال علوم فراگرفتهش��ده به موقعیتها و نظامهای مختلف

).(Kockelmans, 1998
 .3-1نیاز انس��ا ِن ام��روز به تولید علومِ ع��اری از مصائب و مش��کالت جریانهای دگم

(جزماندیش) مدرنیته .جریانهای موجود در این عرصه را میتوان در س��ه دس��ته جریانهای

مسیحی ،جریانهای پستمدرن و جریانهای اسالمی خالصه کرد که بهدنبال تعریف و تبیین
علوم اسالمی جدید هستند.

 .4-1دریافت این حقیقت که نظامهای محتوایی رشتهها ،در واقع و در ابتدا ،نوعی طبقهبندی

عملی برای دانش و موضوعهای تحقیقیپژوهشیِ وابسته به آن رشته بهشمار میرفته است و
الزام ًا ،نمیتواند به معنای مبنایی برای سازماندهی آموزشی مفید و ضروری باشد.
 Fanaticism .1جریانی که متعصبانه و بیش از حد بر چارچوبهای مفهومی و روششناسی رشتۀ خودی تأکید میکند
و از درک زوایای نگاه دیگر عاجز میشود.
2. Reductionism
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درمجموع ،رویکردهای تلفیقی در پی این است که با ارائة سازماندهی خاصی از آموزش،

فرصتهایی را برای فراگیران فراهم س��ازد تا با اصول ،مبادی ،روشها و موضوعهای متنوع
در قلمروهای متعدد آش��نا شوند .البته ،این سازماندهی جدید به معنای نفی محاسن و فواید

نظامهای رشتهای نیست (قورچیان.)1378 ،

رویکرد رش��تهای آگاهی سازمانیافته از هر واقعیت را از طریق مفاهیم و الگوهای مربوط

و رشد تدریجی و انباشتیِ منطبق بر مسیر تعریفشده دارد .به همین علت ،این رویکرد اثری
اطمینانبخش بر یادگیرنده دارد .رویکرد رشتهای یادگیرنده و یاددهنده را مستقیم ًا با ساختاری

منطقی مواجه میکند که خودبهخود ،توالی زنجیرۀ مفاهیم ،پیشنیازهای موضوعی و روش��ی

خاص را رعایت میکند و از طریق مفاهیم و الگوها ،س��اختارهای حقیقت را آش��کار میکند

) .(Smith, 2003این خود امتیازی درخور توجه است که نباید در رویکردهای تلفیقی رقیب از
آن غفلت کرد .در واقع ،ساختار منطقی علم بیفایده نیست ،بلکه بحث در شیوة استفاده از آن
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و مهارتهای بهدستآمده برای یادگیرنده است .لذا «ساختار منطقی هر علم» و «سازماندهی

مهارتها» دو متغیری است که برنامهریز باید در هر برنامة درسیِ خوب ،همزمان به آنها توجه
کند و ترکیب بهینهای از آنها را استفاده کند.

چرایی کاربرد و استفاده از برنامهریزیهای تلفیقی و دالیل مذکور و موجه در آن ،در برنامههای

درسی حوزة علوم انسانیاجتماعی ،مثل رشتة اقتصاد ،پررنگتر نیز هست (.)Weber, 1978

الزمبهذکر اس��ت ک��ه در منابع جدید برنامة درس��ی تلفیقی در ای��ران ،عمدت ًا اصطالح

«میانرش��تهای» معادل همة رویکردهای غیررشتهای و تلفیقی بهکار میرود که چندان دقیق و

صحیح نیس��ت و در ادامة این نوش��ته ،خواهیم دید که رویکردهای میانرشتهای فقط یکی از
حالتهای متصور برای برنامهریزی تلفیقی است.

 .۲انواع رویکردهای تلفیق

بهطورکلی و براس��اس نمودار ش��مارۀ  ،1رهیافتهای موجود در طراحی برنامههای درسی،

به حصر عقلی ،در دو دس��ته رهیافتهای رش��تهای 1و رهیافتهای غیررشتهای 2تقسیمبندی
میشود .رهیافتهای غیررشتهای نیز خود به دو دسته رویکردهای تلفیقی با محوریت رشته و
1. Disciplinary Approach
2. Non-Disciplinary Approach

رویکرد تلفیقی بدونمحوریت رشته دستهبندی میشود (قورچیان 1374 ،و .)1378

اس��اس کار رهیافتهای تلفیقی با محوریت رشته ،در جدول  1و رهیافت فرارشتهای ،که

خود به سه حالت دیگر تقسیم میشود،براساس جدول  ،7تعریف و سازماندهی میشود.

1
2
3
4
5
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نمودار  .1انواع رویکردهای تلفیق (قورچیان)1374 ،
در جدول  ،1همانطور که مش��اهده میکنید ،ساختار منطقی چند حوزة علمی،از مفاهیم

و مبانی عام تا مفاهیم خاص ،مدنظر بوده است و ترکیبها و تلفیقهای افقی و قائم و مورب
در سطوح مختلف میتواند حالتهای مختلف از برنامههای درسی را پدید آورد .بدیهی است

سیاس��ت حاکم بر برنامة درس��ی و مقاصد آموزشی مدنظر برنامهریزان در تعیین نوع رشتهها،

مفاهیم و سطوح آنها تأثیر مهمی 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

جدول  .1نحوة چینش و گزینش عناصر از رشتههای تخصصی در انواع رهیافتهای تلفیقی (دنو)1377 ،
مفاهیم و روشها
مفاهیم بسیار عام  1تا n
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در این جدول ،انتخاب مفهوم یا روشی خاص از حیطهای علمی با عدد « »1وانتخابنکردن

آن در برنامه با عدد « »0نشان داده شده است .البته ،در مقام برنامهریزی و در شکل کاملتر این

جدول ،میتوان ابتدا دربارۀ حیطههای آموزش��ی موجود در هر رش��ته نظر داد و سپس در هر
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حیطه نیز به انتخاب مفاهیم یا روشها پرداخت.

براساس این جدول و با توجه به نوع حرکت افقی یا عمودی یا مورب در آن ،رویکردهای

پنجگانهای خلق میشود که در ادامه ،به بررسی بیشتر آنها خواهیم پرداخت.

قب��ل از معرفی مختصر انواع روشهای برنامهریزی تلفیقی ،ذکر این نکته الزم اس��ت که

رویکردهای تلفیقی اشارهش��ده در این مقاله ،از نظر درجه و میزان تلفیق ،ماهیتی طیفی دارند.
بهطوریکه در یک سر این طیف ،عم ً
ِ
جبری» دو یا چند رشته مواجهیم و بهتدریج،
ال با «جمع

در طول این طیف ،درجه و عمق و ش��دت تلفیق بیشتر میشود و به «جمع مزجی» میرسیم.
ّ
مش��کک و طیفگونه خواهیم
لذا ،در تمامی مقالۀ حاضر ،مس��ئلة تجمیع یا تلفیق را مقولهای
دید .در واقع ،نمیتوان برای رویکردهای تلفیق مرزهای مشخص ترسیم کرد و باید به ماهیت

خاکس��تری بین رویکردها اذعان داشت .عالوهبراین ،هرگونه مرزبندی مفهومی بین تجمیع و
تلفیق (مهرمحمدی )1388 ،را دوری از ُکن ِه مسئله میدانیم .این مرزبندی مفهومی ما را به ورطة
ِ
فارق بین این دو میکشاند که بهنظر میرسد چندان ارائهشدنی نباشد.
ارائة وج ه تمایز و

همچنی��ن بای��د اذعان ک��رد که متخصص��ان برنامهریزی درس��ی رویکرده��ای متعدد و

گوناگون��ی را برای تلفیق مطرح کردهاند و ادعای این مقاله برای گونهشناس��ی این رویکردها
نافی گونهشناس��یهای دیگر و همچنین بیتوجه به اختالف نظر و تش��تتآرای موجود بین
صاحبنظرا ِن این عرصه نیس��ت .هرچند ادعای این مقاله این اس��ت که در عمل و با نگاهی

کاربردی ،دسته ِ
بندی ارائهشده بیشتر بهکار برنامهریزان درسی و طراحان آموزشی در رشتههای
دانشگاهی میآید.

ای موازی ()Parallel Intra-Disciplinarity
ریزی
 .1-2برنامه
تلفیقی درونرشته ِ
ِ
ِ

برنامة درسی «درونرشتهای موازی» ،که از آن به «جمع جبری» رشتهها نیز یاد کردهاند،
روشی است که در آن ،هر یک از رشتهها ،مفاهیم ،ساختار،اصول ،مبادی و روشهای
خود و ترتیب ارائة آنها را بهطورکامل حفظ میکند و در عمل ،فقط اجرای متوازی دو
یا چند رشته با برنامههای مجزا و البته ،منطبق بر نظم منطقی هر رشته را برای یادگیرنده
میبینیم.
البت��ه در ای��ن رویکرد نیز مجموعهای از برنامهها را در تالقی و تعامل نظامهای رش��تهای
با هم ش��اهد هس��تیم .مث ً
ال ،در نوع بس��یار منحط این روش ،هیچگونه تالقی و تعاملی از نظر

موضوع ،مبادی ،مبانی یا روش بین دو حوزة معرفتی را لحاظ نمیکنند و صرف ًا به ارائة دروس

اکتفا میکنند .در نوع پیش��رفتة این رویکرد ،البته به تالقی و تعاملی که موضوعات و مبانی و
مبادی یا رویکردها و روشهای دو حوزة معرفتی با هم میتواند داش��ته باشد ،توجه و تالش
میکنند تا همگونی و س��ازگاری درونی برنامه و محتوای آموزش��ی را رعایت کنند .نمونهای
از این نوع را میتوان در س��اختار کلی برنامههای آموزش��ی ،اعم از س��رفصلها و برنامههای

درس��ی ،در رشتههای دانشگاه امامصادق (علیهالس�لام) ،1که در این عرصه در دو دهة گذشته

پیش��رو بوده است ،مشاهده کرد .این برنامهها طبق اهداف خاص آن دانشگاه در نظریهپردازی

علوم انسانی مبتنی بر معارف وحیانی اسالم ،بین معارف اسالمی و رشتههای پنجگانة اقتصاد،

مدیریت ،علوم سیاسی ،حقوق ،فرهنگ و ارتباطات و گرایشهای فلسفهو کالم ،فقهو اصول و
علومقرآنی و حدیث طراحی شده است .در برنامههای پیشنهادی جدید این دانشگاه ،در حوزة

دروس عمومی و معارف اس�لامی و همچنین رشتههای تخصصی ،مانند اقتصاد یا فرهنگ و

ارتباطات ،نیز میتوان سطوح پیشرفتهتری از این روش را مشاهده کرد .البته ،دربارۀ برنامههای
درسی رشتههای دانشگاه امامصادق(علیهالسالم) باید به این نکته دقت کرد که هرچند رویکرد

«درونرشتهای موازی» رویکردی ساده و نسبت به سایر رویکردها ،ابتداییتر و فاقد ویژگیهای

تلفیقی الزم است ،ولی تمامی جریانها و سیاستهای آموزشی تلفیقی ،بهویژه در گام اول و

 .1جالب است بدانید که دانشگاههای مهم دنیا در عرصة علوم انسانی همزمان و بعض ًا ،بعد از دانشگاه امامصادق(علیهالسالم)
به طراحیهای تلفیقی مانند فلسفه و اقتصاد در دانشگاه اراسموس ،فلسفه و سیاست و اقتصاد در آکسفورد و ...پرداختهاند!
(ر.ک :پیوست  1و )2
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مرحلهای که متون ودرسنامه و محتوای آموزش��ی تلفیقی و همچنین استاد برای تدریس آن
محتواها وجود ندارد ،الجرم از رویکرد موازی بهعنوان اولین گام اس��تفاده میکنند .شاهد این

مدعا نمونههایی است که در مراکز معتبر علمی دنیا در حال اجراست و در جای خود ،بدانها
اشاره خواهیم کرد.

 .1-1-2محاسن

 .1-1-1-2ازآنجاکه تابهحال ،نظام حاکم و سنتی آموزش دانشگاهی نظام رشتهای غیرتلفیقی

1

بوده است و مدیران و برنامهریزان و اساتید نیز برآمده از همین نظام بودهاند ،طراحی و اجرای
این نوع برنامه بسیار ساده است .در این رویکرد ،برنامة درسی را بهطور اساسی و ماهوی تغییر

نمیدهند ،مگر در متغیری معیّن مانند عامل زمان ارائة دروس ،سازماندهی عمودی (نه افقی)

محتوای آنها یا سازماندهی افقی زنجیرۀ مفاهیم مشترک در دو حوزة تخصصی .بدیهی است
هرچه سازماندهی افقی پررنگتر شود ،شاهد نوع پیشرفتهتری از تلفیق خواهیم بود.
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 .2-1-1-2ب��ا توج��ه به حفظ و رعایت س��اختار منطقی هر ح��وزۀ تخصصی و رعایت

پیشنیازها و زنجیرۀ مفاهیم و روششناسی حاکم در هر حوزه ،فرایند یادگیری منظم است و
یادگیرنده در هر حوزه ،پیشرفت علمی ملموسی را شاهد خواهد بود.

 .3-1-1-2برنامهریز از تجزیۀ اهداف کلی تلفیقی به اهداف جزئی معاف است.
 .4-1-1-2محصول این برنامه ،دانشآموختگانی است ذووجهین و ُم ّطلع از هر دو حوزۀ

معرفتی.

 .2-1-2معایب

 .1-2-1-2ارتباط عمیق و مؤثر بین رشتهها ایجاد نمیشود .در واقع ،جز در حد اطالعات

عمومی ،این رویکرد از انتقال دانش و مهارت کسبشده به موقعیتهای متفاوت و حوزههای
دیگر عاجز است .در واقع ،توازی حاکم بر برنامة درسی ،اندیشۀ فرد را در سازماندهی مطالب

و بررس��ی یکپارچة پدیدهای واحد براس��اس یافتهها و نگرشهای حاصل از رشتهها یاری

نمیکند.

 .2-2-1-2جز دربارۀ یادگیرندگان نخبه ،خالق ،باهوش و مس��تعد ،یادگیرنده رشتهها را

جدا از هم فرامیگیرد و کالس درس ارتباط و تعامل الزم را با قابلیتها و توانمندیهای هر

حوزة معرفتی در حوزة دیگر ،و بهطورکلی ،در بررس��ی و حل مس��ائل زندگی واقعی برقرار
1. Discipline Based Design

نمیکند .لذا یادگیرنده در اینباره نمیتواند ارتباطی برقرار و روابط موجود را درک کند.

 .3-2-1-2مسئلۀ تلفیق فقط به ذهن یادگیرنده واگذار میشود و عناصر درگیر در فرایند

آموزشی ،از قبیل متن ،برنامة درسی ،چینش و زنجیرۀ مفاهیم ،روشهای آموزشی و استاد ،هیچ
ن زمینه بهعهده نمیگیرد .لذا ،احتما ِل شکست و این خطر برنامة درسی را تهدید
نقشی را در ای 
میکند که یادگیرنده فلسفۀ آموزشی را نفی کند.

 .4-2-1-2در عمل و در اکثر اوقات ،توانمندیها و قابلیتهای یک رشته به نفع رشتۀ دیگر

نفی و دانشآموخته به یک رشته متمایل میشود .بهویژه اینکه این خط ِر بالقوه با سیاستهای

آموزشی یکسونگر و ناظر بر یک رشته ،همچون اصل و فرع قراردادن رشتهها و درخواست

و پذیرش موضوعات یا روششناسیهای ویژه از یک رشته در پایاننامههای تحصیلی ،همراه

شود.

 .5-2-1-2در این رویکرد ،آنچه اصالت دارد ،ساختار رشتهای است نه متع ّلم یا موضوع.
تأکید بر ساختار حاکم بر یک رشته نیز امکان ،توان و مسئولیت تجزیهوتحلیل تلفیقی و نهایت ًا،

دستیابی به مرزهای جدید از دانش تلفیقی را تضعیف میکند .لذا ،تخصصیشدن و تعلق به یک

نظام رشتهای خاص از نظر مفاهیم ،روشها و تجزی هوتحلیلها و زندانیشدن ذهن دانشجو در

چارچوب بتهای چهارگانۀ مدنظر کانت در کتاب ارغنون ،که طراحی تلفیقی در پی غلبة بر
آنها بود ،جز در حالتهای استثناشده ،همچنان باقی میماند.

 .3-1-2داللت کاربردی رهیافت درونرشتهای موازی در رشتة اقتصاد

اکنون کم نیس��تند مراکز دانش��گاهی و دانش��کدههای اقتصاد دنیا که بهعلت بس��ط و توسعۀ

نظری که در علم اقتصاد بهوجود آمده اس��ت و همچنین بهسبب نیاز مراکز تجاری ،اجرایی و
ِ
گذاری کال ِن کش��ورها در مواجهه با مسئلهها و پدیدههای چندوجهی ،در پی تربیت
سیاس��ت
افراد دارای چند تخصص هس��تند .رشتههایی همچون اقتصاد و مهندسی ،اقتصاد و پزشکی،

و بهطورویژه ،رش��تههای «فلسفه و اقتصاد»« ،حقوق و اقتصاد»« ،فلسفه ،سیاست و اقتصاد» را
میتوان در بیش از یکصد مرکز دانشگاهی معتبر دنیا ردیابی کرد .اسامی برخی از دانشگاههای

معتبر مجری رشتة «فلسفه ،سیاست و اقتصاد» را در پیوست  1آوردهایم .رشتة معارف اسالمی
و اقتصاد دانشگاه امامصادق(علیهالسالم) نیز دقیق ًا از همین رویکرد برخوردار است.
طراحی برنامههای درس��ی در این مراکز دقیق ًا ،بر رهیافتی موازی منطبق اس��ت که صرف ًا،

به انتقال مفاهیم و چارچوبهای تحلیلی و روششناس��یهای پژوهش��ی هر رشته ،مستقل از
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دیگری میپردازد .نمونۀ عملی و عینی از این رهیافت در برنامهریزی درس��ی را در جدول ،2

و در عناوین درسهای برنامة رش��تة «فلسفه ،سیاس��ت و اقتصاد» دانشگاه آکسفورد مشاهده
ِ
میکنید .البته ،تمام دانش��گاه ِ
مجری این رشته نیز مشابه همین عناوین را با رویکرد
های دیگ ِر
موازی اجرا میکنند ،بهنحوی که س��ه دس��ته درس را از سه رشتۀ مستقلِ از هم و بدو ِنرابطۀ

ِ
درس واسط ،مانند
مفهومی یا روششناسی ،فقط در کنار هم ،به دانشجو ارائه کرده و از هیچ

فلسفۀ اقتصاد یا فلسفۀ سیاسی استفاده نکردهاند( .پیوست )2

جدول  .2عناوین درسی رشتة  PPEدانشگاه آکسفورد
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فلسفه

سیاست

اقتصاد

کلیات فلسفه

علوم سیاسی

اقتصاد خرد

فلسفة اخالق

دموکراسی در نظریه و عمل

اقتصاد کالن

منطق مقدماتی

نظریهسازی دولت

ریاضی

تاریخ فلسفه

تحلیل نهادهای دموکراتیک

آمار مقدماتی

فلسفة فراکانتی

روابط بینالملل

اقتصاد بینالملل

جامعهشناسی سیاسی

اقتصاد کشورهای درحالتوسعه

همانطور که در بخش معایب اشاره کردیم ،البته این رویکرد بهتنهایی قادر به تأمین همۀ اهداف
برنامهریزان درسی نیست ،ولی ابعاد مثبت و محاسن این رویکرد را نیز نمیتوان نادیده گرفت.

لذا ،وجود ترکیبهای درونرش��تهای موازی بین اقتصاد با رش��تههایی همچون فقه ،حقوق،

فلسفه ،جامعهشناسی ،علوم سیاسی و حتی علوم پایهای همچون ریاضی و فیزیک یا رشتههای

مهندسی نیاز امروز دانشکدههای اقتصاد است و موجب میشود تا ظرفیت این نهادها و اعضای

هیئتعلمی و دانشآموختگان آنها در تحلیل معضالت و حل مسئلههایی ارتقا یابد که وجوه
متعدد چندرشتهای دارند.

 .۲-۲برنامهریزی تلفیقی میانرشتهای ()Inter-Disciplinarity

برنامهریزی تلفیقی میانرشتهای اساس ًا ،رویکردی موضوعمحور است .در این روش ،به مفاهیم
یا مبادی یا موضوعات کلی و اصول مشترک یا نسبت ًا مشترک بین دو یا چند رشته توجه میکنند
و آگاهانه ،روش و زبان و ِ
دانش سازمانیافتة چند حیطه از دانش را برای بررسی موضوعات و

مبادی مشترک بهکار میگیرند .درعینحال ،کاربردها و جلوههای بسیار متنوعی را از موضوعی

ِ
واحد از منظر رش��تههای مختلف مطرح میکنند .لذا ،در این س��ازماندهیِ
خاص آموزش��ی،
دانشجویان هرچند به نظام رشتهای خاصی مقید نمیشوند ،ولی موضوعات مهم و واحدی را
از ابعاد مختلف و در چارچوبهای تحلیلی و همچنین از منظر روششناسی چند علم مطالعه

و بدانها توجه میکنند ،بهطوریکه ابعاد متفاوت هر موضوع از جهات مختلف کالبدشکافی و
در طرحی منسجم به دانشجو ارائه میشود ) .(Weber, 1978این موضوعات طیفی از مفاهیم

بسیار عامِ مشترک بین رشتهها تا مفاهیم خاص را دربرمیگیرد.

با توجه به جدول  1نیز مالحظه میشود که طراحی برنامة درسی میانرشتهای را در سطوح

مختلفی میتوان انجام داد ،چراکه برنامهها را میتوان با توجه به رسالت و اهداف کالن آموزشی
هر دانشگاه صرف ًا ،در محدودة مفاهیم بسیار عام یا مفاهیم خاص طراحی کرد .ولی در تمامی
این حاالت ،وجهة مشخص و اصلی این رویکرد حرکت افقی در جدول است.
 .1-2-2محاسن

 .1-1-2-2واقعی��ت چندوجهی و پیچیده و درعینحال منس��جم ،ارتباط مؤثری با برنامة

آموزشی برقرار میکند.

 .2-1-2-2بهس��بب ارتباط مطالب و مواد درس��ی با هم و یکپارچگی و انسجام مطالب،

یادگیری بهتر ممکن میشود.

 .3-1-2-2در زمان دستیابی به اهداف متکثر و چندبعدی صرفهجویی میشود.

 .2-2-2معایب

 .1-2-2-2در بعضی حالتها ،بهویژه اگر س��طح حرکت افقی در جدول به مجموعهای از
مفاهیم خاص محدود شود ،موجب نوعی سطحینگری میشود که برای بروندادهای انسا ِن متفکر
و تصمیمساز چندان مناسب نیست ،ولی برای سطوح اجرایی و عملیاتی چهبسا مفید هم باشد.

 .2-2-2-2با توجه به اینکه از هر حوزة علمی فقط چند مفهوم خاص بررسی میشود ،فقط

برای مقاصدی آموزشی مفید است که میخواهند موضوعات خاص و اندکی را از زاویههای

متعدد بررسی کنند ،ولی برای اطالع از حیطهای آموزشی ،اطالعات بسیار کمی دارد.
 .3-2-2-2تلفیق و طراحی روشهای منحصربهفرد هر رشته با روشهای احتماالً ناسازگار

یا مغایر با سایر رشتهها کاری مشکل است و در برخی حالتها ،برنامه را با ضعف طراحی و
ناسازگاری درونی مواجه میکند.
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 .3-2-2داللت کاربردی رهیافت میانرشتهای در رشتة اقتصاد

این رهیافت توانایی خوبی برای مطالعة همهجانبة موضوعی چندبعدی و تربیت سیاستگذاران
متخصص چندحرفهای دارد .مث ً
ال در این رهیافت ،موضوعاتی همچون دولت ،خصوصیسازی،
رقابت ،توسعه ،بازار یا مالکیت ،یا حتی موضوعاتی جزئی مانند توسعۀ صنعتی ،توسعۀ کشاورزی

و ...را همزمان از دیدگاههای مختلف حقوقی ،سیاسی ،جامعهشناسی ،تاریخی ،اقتصادی و حتی

دینی ،و با بهکارگیری مبادی ،روششناسیها و روشهای مربوط به هر دیدگاه بررسی میکنند.

مثال جدول  3را میتوان نمونهای از برنامة کارشناسیارشد «مطالعات توسعه» تلقی کرد.
جدول  .3عناوین درسی دورۀ فرضی کارشناسیارشد «مطالعات توسعه»
درسهای عمومی
درسهای پایه

نظریههای جامعهشناسی ،کلیات حقوق ،اقتصاد خرد ،اقتصاد کالن و...

نظریههای اقتصاد توسعه
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درسهای عمومی مص ّوب همۀ رشتهها

جامعهشناسی توسعه
اقتصاد کشورهای درحالتوسعه
درسهای
میانرشتهای

ابعاد حقوقی فرایند توسعه
ابعاد کالمی ،فلسفی و انسانشناسی مسئلۀ توسعه
توسعه و نوسازی سیاسی
اقتصاد سیاسی کشورهای درحالتوسعه
جامعهشناسی سیاسی کشورهای درحالتوسعه
سیاستگذاری عمومی در کشورهای درحالتوسعه

طراحی برنامههای آموزشی میانرشتهای موجب میشود تا دانشکدههای اقتصاد با تربیت

دانشجویان چندبعدی ،مشارکت جدی و مؤثری را در عرصۀ سیاستگذاری و ارتقای سطوح

کارشناس��ی در مراکز اجرایی و تصمیمگیری کشور داشته باشد .بدیهی است این مهم مستلزم

خواست ،تقاضا و سرمایهگذاری مراکز مزبور نیز هست.

 .3-2برنامهریزی تلفیقی چندرشتهای ()Multi-Disciplinarity

در این رویکرد ،با اطالع از محدودیتها و ضعفهای پارادایمی و روشی علم اقتصاد ،سعی

میکنند تا با استفاده از رهیافتها و روشهای سایر رشتهها ،ضمن تقویت برنامة آموزشی و
پژوهشی رشتۀ اقتصاد ،تبعات تلفیق و مشارکت اقتصاد را با آن رشتهها در روشها ،نظریهها

و راهحلهای مرس��وم اقتصاد دنب��ال کنند .بدینترتیب ،با اس��تفاده از ظرفیتها و یافتههای

رش��تههای جدید ،افقی نو در علم اقتصاد میگش��ایند و ضمن تقویت ،تصحیح و تکمیل در

نظریهها و روشها ،چارچوبهای تحلیلی جدیدی از آن رشتهها بهدست میآورن د ( iDe G

 .)jsel, 2005ل��ذا ،این رویکرد برای آموزش موضوعاتی جذابیت فوقالعاده دارد که در ابعاد

مختلف همپوشانی دارند.

این رویکرد آموزش��ی با موضوع یا مس��ئلهای کلی آغاز میشود که همزمان از طریق چند

نظام رشتهای و اصول سازماندهندۀ رشتههای مختلف ،پدیده یا موضوع یا مسئلهای را بررسی

میکند .لذا ،از این رویکرد نیز میتوان بهعنوان رویکردی «موضوعمحور» نام برد.

مش��ابه رهیافت میانرش��تهای ،اصل بر تمرکز رش��تههای مختلف بر یک مسئله است ،اما

برخالف آن ،تالش مستقیمی برای ارتباط بین آنها صرف نمیشود و مسئلة یکپارچگی 1دنبال
نمیش��ود .مث ً
ال ،در عنوانی همچون «جامعهشناسی سیاسی کشورهای درحالتوسعه» ،هرچند

موضو ِع این رش��ته بررسیِ مس��ائل کشورهای درحالتوسعه اس��ت ،اما ارتباط و یکپارچگی

چندانی بین چارچوبهای تحلیلی و روششناسی دو رشتة جامعهشناسی و علوم سیاسی در

تحلیل موضوع دیده نمیش��ود .ازاینرو ،این رویکرد بهسبب شدت و میزان تلفیق ،رویکردی
فیمابین رهیافت درونرشتهای موازی و میانرشتهای محسوب میشود و بهعلت تمرکز بر یک

موضوع ،از رویکرد موازی دور میش��ود ،ولی هنوز به چارچوبهای نظری و روشی رشتهها
مقید است .البته ،چهبسا بازشناسی رهیافت میانرشته و چندرشتهای از هم ،صرف ًا از عهدة یک
متخصص برنامهریزی درسی تلفیقی برآید.

ترتیب و توالی موضوعات مطرحشده در این برنامة درسی را نیز عواملی همچون سهولت
بررسی ،فراهمکرد ِن فرصت ِ
های پژوهشیِ خاص ،نیازِ جامعه و ...تعیین میکند.

بروز و ظهور این رهیافت در برنامههای درسی را میتوان در ماهیت و کیفیت متون آموزشی

یا محتوای تدریس استاد جست .این رهیافت در برنامههای پژوهشی ،البته ظهور بیشتری دارد

و پژوهشهایی را دربرمیگیرد که با عناوینی همچون «تحلیل جامعهشناسی و سیاسی توسعۀ
مالزی» یا «ابعاد جامعهشناسی و سیاسی توسعة مالزی» مطرح میشود.

1. Integration
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 .1-3-2محاسن

عالوه بر محاسنی که رویکردهای تلفیقی بهطورعام دارد ،میتوان به محاسن زیر اشاره کرد:

 .1-1-3-2استاد و دانشجو بهراحتی میتوانند بین رشتههای مختلف ارتباط برقرار کنند.
 .2-1-3-2در مقام طراحی برنامه ،تالش کمتری را میطلبد.

 .3-1-3-2همة ش��رایط و ابعاد موضوع بررسی میشود .در واقع ،چون پدیده یا مفهومی
بهطور جامع و در ک ّلیت خود ارائه میشود ،همة شرایط و ویژگیها و روابط بررسی میشود.
 .4-1-3-2بهسبب بررسی مسئله از زوایای مختلف،تطابق و ارتباط الزم را با مسائل واقعی

و زندگی داراست.
 .2-3-2معایب

ِ
موضوعات درسی و توالی مفاهیم و پیشنیازها
 .1-2-3-2در این رویکرد ،ساختار درونی

بههممیخورد .لذا ،در مقام برنامهریزی باید دقت کرد تا حلقههای متوالی موضوعات و مسائل
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بهگونهای انتخاب شود که این مشکل به حداقل خود برسد.

 .2-2-3-2در مق��ام طراحی ،برنامة همسانس��ازی میان «رویک��رد موضوعی» با روند «از

معلوم به مجهول»یا «از س��اده به دش��وار» دقت و مهارت خاص خود را میطلبد که دشواری
خاص خود را دارد.

 .3-2-3-2شرط الزم برای تدوین چنین طراحی درسی ،این است که موضوع یا موضوعات

انتخابی ،امکان طرح از جانب رشتههای مختلف را داشته باشد .لذا ،در این رویکرد ،تلفیق همة
رشتهها با هم ممکن نیست.

 .4-2-3-2برای اجرا ،به اساتید ذووجهین با اطالعات و دانش باال نیاز است.
 .5-2-3-2ایجاد وحدت رویه بین اساتید مشکل است.

 .6-2-3-2یادگیرنده تجارب ذهنی الزم و معمول و پیش��ینی را برای درک پیچیدگیها و
حقایق امور ندارد .لذا ،معموالً و در حالتی که یادگیرنده ازتجزی هوتحلیل جدی مسائل توسط

مربی نیز محروم باش��د ،فرایند یادگیری سهل نیس��ت و چهبسا موجب تعمیمهای شتابزدۀ

یادگیرنده نیز بشود.

 .3-3-2داللت کاربردی رهیافت چندرشتهای در رشتۀ اقتصاد

ای��ن رهیافت نی��ز همچون رهیافت میانرش��تهای ،ظرفیت خوبی را ب��رای مطالعة همهجانبة
موضوعی چندبعدی و تربیت سیاستگذاران متخصص چندحرفهای دارد .نمونة خوب استفاده

از این روش را میتوان در برنامة کارشناسیارشد «اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات» ()IT

مشاهده کرد (پیوست  )4که در آن ،موضوعی چندبعدی ،مانند فناوری اطالعات و ارتباطات،
از منظر چند رش��ته بررسی و تحلیل میش��ود .برخی از درسهای این رشته را ،که با نگرشی

چندرشتهای سازمان یافتهاست ،در جدول  4مشاهده میفرمایید.

جدول  .4برخی عناوین درسی رشتۀ فرضی کارشناسیارشد «اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات»
خصوصیسازی و مقررات در فناوری اطالعات و ارتباطات
مدیریت و سازمان در فناوری اطالعات و ارتباطات
سیاستهای تجاری و بازارهای بینالمللی فناوری اطالعات و ارتباطات
مدیریت پروژههای فناوری اطالعات و ارتباطات
حسابداری صنعتی در فناوری اطالعات و ارتباطات
مسائل بانکی و بیمه در فناوری اطالعات و ارتباطات
بازاریابی و تولید در فناوری اطالعات و ارتباطات
مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات
تأمین مالی و سرمایهگذاری خارجی در پروژههای فناوری اطالعات و ارتباطات
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی
اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات ایران
حقوق اطالعات و ارتباطات

 .4-2برنامهریزی تلفیقی چندرشتهای متقاطع ()Cross-Disciplinarity

این رویکرد که «طراحی براساس گذر از رشتهها»نیز نامیده شده است،رویکردی است که در

آن ،رشته یا رویکردی روششناختی یا حیطهای موضوعی را از دیدگاه تحلیلی و روششناسی
و در قالب الفاظ رشتۀ تخصصی دیگر مطالعه میکنند ( .)Dorman, 2005مثالهای معروف در

این نوع از برنامهریزی درسی ،ترکیب اضافی (مضاف و مضافالیه) رشتهها یا ترکیب موضوعات

بهعنوان مضافالیه با رشتهها بهعنوان مضاف است ،مانند« :فیزیک موسیقی» یا «سیاست ادبیات».
امروزه ،این نوع از طراحی درسی در مقاصدی آموزشی که در پی نگاهی بیرونی به یک رشته و

مبادی و اصول حاکم بر آن و رفتار جمعی عالمان آن و همچنین در پی دستیابی به توصیفهایی
پسینی یا توصیههایی پیشینی از آن است ،کاربردی وسیع و فراگیر دارد.
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براس��اس هر رشتة تحصیلی ،دروس مضافی مانند فلسفههای مضاف ،تاریخهای مضاف،

جامعهشناسیهای مضاف و ...نمونههایی از این مقول ه است که نقش مهمی را بهعنوان کاتالیزور
در کار تلفیق ایفا میکنند .مث ً
ال ،میتوان برنامههای درسی مبتنی بر فلسفههای مضاف مانند فلسفۀ
اقتصاد ،فلسفۀ دین ،فلسفۀ فقه یا عناوینی همچون جامعهشناسی علم سیاست (نه جامعهشناسی

سیاسی) و جامعهشناسی علم اقتصاد را نام برد.
 .1-4-2محاسن

از محاس��ن این رویکرد میتوان به سادگی تا ّم آن اشاره کرد که بهراحتی میتوان آن را
بین حداقل دو رش��تة علمی طراحی کرد .مث ً
ال ،با آشنایی الزم با روششناسی و مبادی
حاکم بر رشتة تاریخ و آشنایی با موضوعات و جریانهای علم ،بهراحتی میتوان رشتة
«تاریخ علم» را طراح کرد.
 .2-4-2داللت کاربردی رهیافت چندرشتهای متقاطع در رشتة اقتصاد
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براساس این رویکرد ،در دانشکدههای اقتصاد ،عالوه بر اینکه میتوان در مقاطع تکمیلی و
دکتری ،رشتههای خاص و کاربردی طراحی کرد ،میتوان برنامههای موجود را نیز تقویت و
تکمیل نمود .بهعبارت دیگر ،در مقاطع مختلف تحصیلی ،با درنظرگرفتن چند واحد درسی
میتوان تحلیلها و مطالعات برونرشتهای را دربارة کارکردها و مسائل علم اقتصاد مطرح کرد.
نمونههای کاربردی استفاده از این رویکرد در برنامههای درسی رشتة اقتصاد را میتوان در

دو دسته خالصه کرد:

دستة اول ،درسها و رشتههای مضاف هستند که اغلب بر کلیّت رشتة اقتصاد یا جریانهای

اقتصادی متمرکز میش��وند .مانند فلس��فههای مضاف ،تاریخهای مضاف ،جامعهشناسیهای
ِ
مضاف ناظر بر اقتصاد.

دس��تة دوم مجموعه برنامهها یا درسهایی اس��ت که کلیّت رش��تهای مرجع (یعنی رشتة

موص��وف) به موضوعات اقتصادی میپردازد ک��ه از آنها به «اقتصادهای صفت» یاد میکنیم.

در جدول  ،5از برخی عناوین درسها یا حوزههای پژوهشی حاصل از رهیافت چندرشتهای
متقاطع در دو دستة گفتهشده نام بردهایم.

چندرشتهای متقاطع متناسب با رشتۀ اقتصاد
جدول  .5برخی عناوین درسی و مطالعاتی
54321
ترکیبهای مضاف

جامعهشناسی علم اقتصاد

ترکیبهای صفت
فلسفة اقتصادی

جامعهشناسی رفتار اقتصاددانان

جامعهشناسی اقتصادی

تاریخ علم اقتصاد

حقوق اقتصادی

جامعهشناسی جهانیشدن
فلسفة اقتصاد

هستیشناسی اقتصاد

روششناسی اقتصاد

3

ارزششناسی اقتصاد

غایتشناسی اقتصاد

روانشناسی اقتصادی

1

معرفتشناسی اقتصاد
4

5

رفتارشناسی اقتصادی

2

انسانشناسی اقتصادی

مردمشناسی اقتصادی
فرهنگ اقتصادی

نهادشناسی اقتصادی

مدیریت اقتصادی

 .5-2برنامهریزی تلفیقی چندرشتهای متکثر ()Pluri-Disciplinarity

این نوع طراحی ،با طراحی بینرشته ِ
ای رشتههایی ممکن میشود که ارتباط بیشتری با هم
دارند .لذا ،وجود ادبیاتی مشترک یا روششناسی مشترک همراه با همگونی مفاهیم در دو
عرصة علمی الزمۀ اینگونه طراحی است .نمونۀ عملی آن را در طراحی دروس ریاضی
و فیزیک یا ریاضی و اقتصاد در قالب اقتصادِ ریاضی میتوان مشاهده کرد که با تلفیق بین
این دو رش��ته ،میتوان نظم منطقی و محتوایی الزم را در طرحی منسجم برقرار کرد .در
این نوع طراحی ،نقاط قوت هر یک از رشتهها ،در پیشرفت دیگری مؤثر واقع میشود و
قدرت درک ارتباط بین دو حوزۀ علمی مشترک را در دانشجو تقویت میکند.
 .1-5-2داللت کاربردی رهیافت چندرشتهای متکثر در رشتة اقتصاد

اغل��ب اقتصادهای موصوف ،که در جدول  6مالحظه میکنید ،از این قبیلاس��ت .در
اقتصادهای موصوف ،رشتهای الحاقی با کلیّت علم اقتصاد تلفیق شده است که البته ،این
تلفیق در برخی از آنها از نظر موضوع ،در برخی دیگر از نظر رهیافت و در برخی دیگر
هم از نظر روش بیشتر 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  .6برخی عناوین درسی و مطالعاتی چندرشتهای متکثر متناسب با رشتۀ اقتصاد
21

اقتصاد فیزیک
اقتصاد شهری و روستایی
اقتصاد سیاسی
اقتصاد منطقهایجهانی
اقتصاد ریاضی
اقتصاد اجتماعی
2
اقتصاد عصبی
اقتصاد مهندسی
اقتصاد پزشکی
اقتصاد مدیریت
اقتصاد مالی
1

 .6-2برنامهریزی تلفیقی فرارشتهای ()Supra-Disciplinarity / Trans-Disciplinarity
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رویکردهایی که تاکنون بدانها اشاره کردیم ،همگی ماده یا موضوع درسی را بهعنوان مدخل
و جهتدهندۀ اصلی فرآیند یاددهی/یادگیری در نظر میگرفتند و تفاوت اساسی آنها در
جهتگیری آموزشی حاکم بر آنها ،که در جدول  1متصور بود ،خالصه میشد .به این معنا
که پیشبرد آموزشی در آن جدول ،بهطور افقی ،قائم ،مورب یا ترکیبی از آنها بود .در اینجا،
میتوان رویکرد دیگری را نیز مطرح کرد که بر ساختار منطقی و موضوعات مرسوم در هر
حیطة علمی متمرکز نمیشود .این رویکرد با قراردادن یادگیرنده و مهارتهای گوناگون وی
در کانون توجه ،ساختار جامعی از فعالیتها و قابلیتهای سهگانۀ فرایند یادگیری (شناختی،
گرایشی و مهارتیرفتاری) را ماورای موضوعات ،جانشین ساختار منطقی و موضوعی علوم
در حیطة رشتهها میکند و این ساختار را فرع بر آن اصل قرار میدهد .البته ،تعیین آن دسته از
فعالیتها و قابلیتهای اشارهشده ،به مقاصد آموزشی طراحان و خواستههای آنان از دورهها
و برنامهها برمیگردد و در سیاستهای کالن آموزشی حاکم بر برنامه متجلی میشود .لذا،
اهداف و استراتژیهای کالن ،نقش اساسی را در این زمینه ایفا میکند.
جدول  7اساس کار این رویکرد و نوع تعامل قابلیتهای مختلف با ساختارهای رشتهها را
نشان میدهد .این رویکرد با توجه به نوع حرکت در جدول ،در مسیرهای افقی ،قائم و مورب،
حداقل به سه صورت تصور میشود:
1. .Econophysics
2. Neuroeconomics

جدول  .7فهرستی از قابلیتهای شناختی ،گرایشی و مهارتی مدنظر در برنامهریزی فرارشتهای
برخی از انواع قابلیتهای شناختی ،گرایشی و مهارتی

A

رشتههای تخصصی
B

C

D

برقراری ارتباط (دریافت)
برقراری ارتباط (گسیل)
واکنش نسبت به محیط
تعبیر و تفسیر
انطباقیافتن
پیشبینی
یادگیری
تصمیمگیری
انتخاب
قضاوت
توان مقابله
عملکردن
بهکاربستن
حل مسئله
ارائة خالقانه
تبدیلکردن (دگرگونکردن)
سازماندهی ،ادارهکردن
تشریحکردن و توضیحدادن
مجملسازی
اثبات

 .1-6-2فرارشتهای افقی ()Horizontal Supra-Disciplinarity

ایجاد یک یا چند مهارت ش��ناختی یا گرایش��ی ی��ا مهارتی با توجه به و با اس��تفاده از
موضوعات و موقعیتهای گوناگو ِن برگرفته از حوزهها و رشتههای متعدد و درعینحال،
توجهکردن به شیوۀ «میانرشتهای» ،رویکرد ما را به «فرارشتهای افقی» مبدل میکند .این
رویکرد هرچند با جزئینگری رشتهای مقابله میکند و باعث انتقال آموختهها به حوزههای
گوناگون میشود ،ولی سازماندهی قابلیتها و نقشهای واحد از رشتههای مختلف ،در
تمامی حالتها و همیشه ،ممکن نیست و چهبسا ،موجب کنار هم قرارگرفتن فعالیتهای
بسیار متفاوت و ناهماهنگ در برنامهای درسی شود .مث ً
ال ،قابلیتهای مختلفی همچون
خالقیت یا قضاوت در رشتهای درسی ،بسیار به هم نزدیکترند تا کسب مهارت قضاوت
در دو حیطة ریاضی و هنر! همچنین مهارتی خاص را در همة رشتهها بالسویه نمیتوان
جستوجو کرد .بااینحال ،در صورت امکان ،این رویکرد کارایی بسیار مؤثری در خلق
و ایجاد نقشها و قابلیتهای مدنظر در مقاصد آموزشی دارد.
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 .2-6-2فرارشتهای قائم ()Vertical Supra-Disciplinarity

همچنین میتوان جدول  7را بهطور قائم نیز پیمود .در این رویکرد طراحی برنامة درسی،
تالش میکنند تا با بهرهگیری از ساختار یکی از نظامهای رشتهای یا تلفیقی از ساختار
چند نظام رشتهای ،فرصتها و موقعیتهای مناسب را برای پرداختن به مجموعهای از
مهارتها و فعالیتهای مرتبط را جس��توجو و در برنامة آموزشی سازماندهی کنند.
معموالًدر این رویکرد ،متخصص نظام درس��ی ب��ا همکاری متخصص تعلیموتربیت،
برنام��های طراحی میکنند ک��ه در آن ،یادگیرنده طیف تعریفش��دهای از فعالیتها و
مهارتهای ش��ناختی و گرایشی و رفتاری را ،با توالی مناسبی در نظام رشتهای خاص،
کس��ب کند .در واقع ،حوزة علمی در این رویک��رد ،فقط همچون منبعی برای زمینهها
و دس��تورالعملهای مربوط به مجموع��های از فعالیتهای علمیعمل میکند و نقش
چارچوب و ساختار را برای انتخاب آن موقعیتها ایفا میکند.
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رویکرد «فرارشتهای قائم» ضمن اینکه تغییری بنیادین در مقاصد تعلیموتربیت ایجاد میکند،

تغییر اساس��ی و برهمزنندهای در چارچوب برنامههای آموزش��ی و س��اختارهای آن بهوجود

نمیآورد .از این روی ،این رویکرد ،رویکردی انقالبی بهش��مار میرود .درعینحال ،اشکاالتی
نیز بر آن وارد ش��ده است .مث ً
ال ،از همسویی و قرابت تام با یکسویهنگریهای نظام رشتهای
ِ
مختلف واقعی و عینی ،بهعنوان برخی
و فق��دان یکپارچگی در انتقال آموختهها به حوزههای

اشکالها نام بردهاند .لذا ،مث ً
ال یادگیری مهارت قضاوت در حیطة ریاضی این اطمینان را فراهم

نمیکند که یادگیرنده توان الزم را برای قضاوت دربارۀ مسائل اجتماعی پیدا کند.
 .3-6-2فرارشتهای مورب ()Oblique Supra-Disciplinarity

برخالف رویکرد فرارشتهای قائم ،این رویکرد با رهیافتی چندرشتهای ،در پی فرصتهایی
از رش��تههای مختلف است تا مهارتهای خاص و مشخصی را در شخص یادگیرنده
محق��ق کند .در این نوع از طراحی ،هرچند یادگیرنده با انواع فعالیتها و مهارتها در
قالب انواع نظامهای رش��تهای آشنا میشود ،ولی نظامهای رشتهای در آن ،نقش ثانوی
را ایفا و صرف ًا ،از آنهابهعنوان منبعی برای مفاهیم و موقعیتها و موضوعات استفاده
میکنند ،نه بهعنوان چارچوبی سازماندهنده .رعایت مسئلۀ «تعادل» و «ترکیب مناسب»
بین انواع گوناگون فعالیتها مس��ئلۀ مهم این رویکرد اس��ت که باید این مس��ئله را در
سیاستهای آموزشی حاکم بر آن مدنظر قرار دهند.

 .4-6-2داللت کاربردی رهیافت فرارشتهای در رشتة اقتصاد

از مقایس��ة اجمالی برنامههای درس��ی موجود در مقاطع دانشگاهی رشتۀ اقتصاد با برنامههای

مشابه دانشگاههای معتبر دنیا ،به جرئت میتوان گفت که برنامههای ایرانی رشتۀ اقتصاد ،چندان
در تربیت مهارتهای چهارگانة زیر ( )NA, 19991موفق نبوده است:
•مهارت تفکر و عمل نقاد(Raveaud, 2001) 1؛
•مهارت حل مسئله )2(Dorman, 2005؛
•مهارت تصمیمگیری3؛

•مهارت تفکر و استدالل تحلیلی.(Feiner, 1995) 4

با این پیشفرض ،تصور کنید در برنامهریزی آموزشی رشتۀ اقتصاد و در اهداف و مقاصد

کالن آموزشی ،تأکید کردهاند که الزم است مهارتهای حل مسئله ،تصمیمگیری ،خالقیت و

نوآوری دانشجوی این رشته تقویت شود و ارتقا یابد .در اینصورت ،در قالب درس یا درون
سرفصلهای درسی مرسوم در اقتصاد ،میتوان در پی تحقق این قابلیتها بود .مث ً
ال ،در درس

اقتصاد توسعه یا اقتصاد سیاسی به مسئلۀ فساد و رانتخواری میپردازند .در این درسها ،باید

برای طرح چارچوبهای تحلیلی و روش��ی ناظر بر قابلیتهای پیشگفته با اس��تفاده از یک
رشته (مثل) یا یک مهارت از چند رشته (مانند مهارتهای حل مسئله و اتخاذ راهبرد از علم
پژوهش عملیاتی یا نظریۀ بازیها) یا تحقق تمامی این قابلیتها با استفاده از چند علم مدیریت

استراتژیک تالش کرد .در این تالش ،باید سیاستگذاری عمومی و پژوهش عملیاتی و نظریۀ
بازیها و علم برنامهریزی را پیگیری کرد .همچنین با گونهشناسی انواع رویکردهای موجود در

این رش��تههای مختلف ،برای حل مسئلۀ مزبور و شیوههای اتخاذ تصمیم و مدیریت رفتارها،

باید از دانش��جو خواست که نس��بت به وضعیتهای مختلف و نمونههای دیگر بیندیشد .در
اینحال ،نظام آموزشی درس اقتصادِ توسعه بهترتیب سه رویکرد فرارشتهای قائم ،فرارشتهای

مورب و فرارشتهای افقی را تجربه کرده است.

1. Critical Thinking & Action
2. Problem Solving
3. Decision Making
4. Analytical Thinking
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 .۳جمعبندی

در این مقاله ،سعی شد تا با معرفی مختصر و مؤثر انواع رهیافتهای تلفیقی مطرحشده
توسط متخصصان دانش برنامهریزی درسی و ارائة داللتهای کاربردی این رهیافتها
در برنامهریزی درسی رشتة اقتصاد ،بر نکات زیر تأکید شود:
 .1-3س��عی کردیم نشان دهیم که گس��ترۀ منابع و ظرفیت دانش برنامهریزی درسی برای

ارتقای برنامههای درسی دانشگاهها و دستیابی به برنامههای درسی و آموزشی اسالمیایرانی و

بومی مغفول مانده است .متأسفانه ،در محافل علمی و تخصصی نیز فقط از عنوان «میانرشتهای»
نام میبرند و گسترۀ بحث و قابلیتهای باالی تکتک آنها را فراموش میکنند.

 .2-3هرچند در این مقاله ،داللتها و ظرفیتهای رهیافتهای تلفیقی در طراحی برنامههای

درسی رشتة اقتصادمدنظر و توجه نگارنده بوده است ،اما از ظرفیتهای باالی این رهیافتها

در طراحی برنامههای پژوهش��ی تلفیقی در حوزة پژوهشهای اقتصادی نیز نباید غافل ماند.
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البته ،بررس��ی این ظرفیتها خود مقالهای جداگانه و مفصل میطلبد .در اینجا ،به همین نکته
ِ
مباحث
بسنده میکنیم که خوانندة محترم قطع ًا ،با ما همرأی است که ورود این موضوعات به

صحیح نهادهای آموزشی و پژوهشی مربوط از آنها باعث
پژوهشیِ اقتصادی و استفادۀ مؤثر و
ِ

انقالبی در این موضوعات و جابهجایی مرزهای این دانش (در عناوینی مشابه عناوینی که ذکر
شد) در ایران و حل مسئلههای پیش رو خواهد شد.

 .3-3در این نوشته ،نمونههای مذکور طبق اقتضا و ویژگیهای رهیافت محل بحث ،شامل

کلیّت رشته یا گرایشی از رشته یا انواع درسهای ممکن و متصور از برنامة رشتة اقتصاد بوده

است .اما باید تصریح کرد که چهبسا برنامه یا حتی درسی از برنامۀ رشته ممکن است ،و بلکه

طبق موضوع مدنظر ،باید ،بیش از یک رهیافت داشته باشد .بدینترتیب ،در عمل ،اتّصاف کلیّت
برنامه به یکی از رویکردهای تلفیقی (جز درونرشتهای موازی) بسیار مشکل و نادر است .در
عوض ،اطالع از این رهیافتها و کاربرد مؤثر آنها ،کتابهای درسی و درسنامههای آموزشیِ
پژوهشمحور را برای رشتههای اقتصاد به ارمغان خواهد آورد.

 .4-3س��عی کردیم نش��ان دهیم که بهکارگیری این رهیافتها چگونه زمینة بروز و تبلور
مفاهی��م چندوجهی را در برنامههای درس��ی اقتصاد و امکان بهرهگی��ری ادبیات جدی ِد دانش

اقتصادی را از سایر علوم و معارف فراهم میآورد.

 .5-3نهض��ت نرماف��زاری و تولید علم ،مدنظر مقام معظم رهبری و نیازِ عرصههای علمی و

مدیریت و سیاستگذاری کشور است .این نهضت به داشتن سیستمها و نظامهای معرفتی مؤثر و
کارا و شناسا و منسجمی منوط است که اوالً ،بر معارف و ارزشهای اصیل اسالمی مبتنی باشد.

ثانی ًا ،توان شناسایی واقعیتهای امروزِ کشور و ارائة راهحل برای مشکالت چندوجهی و پیچیده را
داشته باشد .این مهم جز با تربیت دانشآموختگان مؤثر و کارآمد ممکن نیست که خود منوط است

به مهندسی مجدد برنامههای درسی موجود در دانشگاهها بهویژه در عرصة علوم انسانی.

دانشآموختگان دانشگاه سرمایههای انسانی محسوب میشوند که نقش بسزایی در توسعه و

پیشرفت کشور بر عهده دارند .پرواضح است که دقت در برنامة درسی آنها موجب کارآمدی و
اثربخشی بیشتر این سرمایهها خواهد بود .از اینرو ،بهجرئت میتوان گفت که کاربرد طراحی و

اجرای رویکردهای تلفیقی ،بهویژه در برنامههای درسی رشتههای علوم انسانی ،از جمله اقتصاد،
تأثیر مهمی در توسعة علمی و اجرایی کشور و سرعتبخشی به نهضت نرمافزاری ،مخصوص ًا در
علوم انسانی ،و حل مشکالت و مسائل فراروی عرصههای علمی و اجرایی کشور خواهد داشت.

بدینمنظور به مس��ئوالن و سیاستگذاران ارشد علمی کشور و دانشکدهها و انجمنهای

علمی پیشنهاد میکنیم تا با سرمایهگذاری در شناسایی و جذب و تربیت و ارتقای چندنفر در
هر رش��ته و تمرکز ایشان بر مس��ائل ناظر به طراحیهای برنامة درسی و آموزشی ،راهی برای

برونرفت از رکود فعلی در مسئلۀ پویایی و تحول و نوآوری رشتههای علمی فراهم آورند و
خأل و کمبود دهههای گذشته و حال را برطرف کنند.
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پیوست  .1فهرست برخی از دانشگاههای معتبر برگزارکنندۀ رشتۀ اقتصاد ،فلسفه و سیاست ()PPE
آکسفورد

دانشگاه

کالج سامر وایل

کالج لینکلن

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

کالج مرتن

کالج اوریل
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فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

کالج کلیسای مسیحی

کالج ورکستر

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

کالج کبل
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فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

کالج هرت فورد
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فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

کالج پمبروک
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عنوان رشته

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE
فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه وارویک

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه دورهام

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه منچستر

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه دنیسون

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه یورک

دانشگاه UEA
دانشگاه پن

دانشگاه استرلینگ

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE
فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE
فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه کیپ تاون

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه کارولینای شمالی

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه اوتاگو

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه اسکس
دانشگاه لنکستر
دانشگاه کینگ

دانشگاه اپن

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه براوون

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه بریتیش کلمبیا

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

دانشگاه آالباما

دانشگاه وایکاتو

فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE
فلسفهٌٌْ ،سیاست و اقتصاد ()PPE

مقطع تحصیلی
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
MA
Certifcate degree
BA
BA
BA
BA
BA
Sc .B
BA

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BS and BA
BA
BA

پیوست  .2عناوین درسی رشتة  PPEدانشگاههای سراسر دنیا
فلسفه

کلیات فلسفه

سیاست

مقدمة علم سیاست

اقتصاد خرد

اقتصاد

فلسفۀ اخالق

دموکراسی در نظریه و عمل

اقتصاد کالن

منطق مقدماتی

نظریهسازی حکومت دموکراتیک

ریاضی و آمار

تاریخ فلسفه

تحلیل نهادهای دموکراتیک

اقتصاد بینالملل

فلسفۀ فراکانتی

دولت و سیاست انگلستان

اقتصاد کشورهای درحالتوسعه

قرارداد اجتماعی

نظریة علم سیاست

اقتصاد خانواده

نظریة قرارداد اجتماعی

روابط بینالملل

سازماندهی صنعتی

ماهیت استدالل

جامعهشناسی عمومی

اقتصاد و حقوق

عدالت طبیعی

تفکر سیاسی فمینیستی

مقدمۀ نظریة تصمیمگیری

عدالت جهانی

نظامهای تصمیمگیری پیشرفته

نظریۀ بازیها

فلسفه و قانون اساسی

اقتصاد سیاسی و روابط بینالملل

روشهای تحلیلی در اقتصاد و حقوق و پزشکی

زبا ن تفکر و واقعیت

چالشهای سیاست جهانی

بازار ،اخالق و آیندۀ کاپیتالیسم

مقدمهای بر تفکر نقاد
و علوم اجتماعی

سیاست تطبیقی

اقتصاد سیاسی بینالملل

مقدمهای بر فلسفه

سیاست در جهان سوم

برابری و عدالت توزیعی

منطق و معرفتشناسی

فلسفة سیاسی معاصر

تاریخ اندیشۀ اقتصادی

فلسفۀ روانشناسی و ذهن

دموکراسی ،تغییرات اجتماعی و توسعه

بازارها ،اخالق و کاپیتالیسم

اخالق و تاریخ فلسفۀ جدید

تحلیل سیاسی

تحلیل اقتصادی حقوق

معرفتشناسی ،متافیزیک و
فلسفۀ علوم اجتماعی

تحلیل سیاستهای اجتماعی

تجارت بینالملل کاربردی و چانهزنی اقتصاد
و توسعه

فلسفۀ محیط زیست

اقتصاد بینالملل و سیاستگذاری اقتصادی

صنعتیسازی قرن بیستم

فلسفۀ حقوق

حکومت و اجتماع

روشهای کمی در اقتصاد

فلسفۀ ذهن و زبان

تاریخ نظریات تساهل و تسامح

همکاری و تعاون

معرفتشناسی و متافیزیک

عقل و قدرت در اندیشۀ سیاسی اروپا

کلیات اقتصاد

نظریات و ایدئولوژیها

دولت و اجتماع در چشمانداز بینالملل

تأمین مالی شرکتها

دانش و واقعیت

تحلیلهای معاصر در تساهل و تسامح

ارزیابی طرحهای توسعه

عقل ،دانش و جامعه

نظریات و سیاستهای توسعۀ دولتی

تحلیل هزینه و سود

مباحث اساسی در فلسفه

تحلیل سیاستهای اجتماعی

اقتصاد اتحادیة اروپا

مالحظات فلسفی اخالقیات

مدیریت و شکلگیری دولتهای ملی و محلی

اقتصاد تجربی

فلسفه ،جامعه و سیاست

رفتار و نهادهای سیاسی امریکا

اقتصاد صنعتی

مطالعات فلسفه

توسعة اندیشة سیاسی (از ماکیاولی تا میل)

اقتصاد کار

مباحثی در فلسفه ،سیاست
و اجتماع

توسعۀ اندیشة سیاسی
(از مارکس تا زمان معاصر)

اقتصاد بخش عمومی
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اقتصاد

سیاست

مقدمهای بر مفاهیم فلسفۀ
سیاست

سیاست در انگلستان

مالیة عمومی

مقدمهای بر فلسفۀ تطبیقی
دولتهای توسعهیافته

مفاهیم و نظریات سیاسی

نظریۀ تأمین مالی

فلسفۀ تطبیقی ملل
درحالتوسعه

متفکران بزرگ سیاسی

تحلیل مقایسهای نقل و انتقال نیروی کار

اصالت عقالنیت و اصالت
تجربه

مطالعات سیاست فرانسه

مبانی اقتصاد سیاسی در قلمروی جهانی

تفکر نقاد (انتقادی)

مطالعات سیاست آلمان

روشهای اقتصادی

فلسفۀ کالسیک

تاریخ و سیاست

عناصر علم اقتصاد

عقاید فلسفی قرن  19و 20

فرهنگ ،جامعه و سیاست اروپا

حسابداری مالی

فلسفۀ علم

سیاست جهانی

تفکر در باب تجارت

فلسفۀ باستان (عهد عتیق)

تاریخ و روابط بینالملل

اقتصاد و روابط بینالملل

متافیزیک

روابط بینالملل و مطالعات استراتژیک

اقتصاد و جغرافیا

فلسفۀ قرن معاصر

مطالعات صلح و روابط بینالملل

اقتصاد تجاری امریکای شمالی و استرالیا

عقالنیت کاربردی

احزاب و گروههای سیاسی

پول و اجتماع (مقدمهای بر اقتصاد اجتماعی)

مسائل فلسفی در علوم
اجتماعی و علوم طبیعی

تولید ملی و سیاست

جهانیسازی و چالشهای اجتماعی

اخالق کاربردی

ملیگرایی و اتحاد رسانه ،دموکراسی و
جامعه

توسعۀ اقتصادی و تحوالت اجتماعی

ارزشها و نهادها

نظریههای سیاسی و سیاستهای تطبیقی

توسعۀ تطبیقی

نظریۀ اخالقی

تاریخ و نظریة اجتماعی

اقتصاد رفتاری

اخالق زیستی

عقاید سیاسی مدرن

فلسفه و اقتصاد سیاسی

تفکر اخالقی

نظریة جامعهشناسی

علم اخالق

مقدمهای بر اندیشة سیاسی

اخالق و ارزشها

اخالق و سیاست عمومی

اخالق و حرفه (اخالق
پزشکی ،اخالق شرکتی)

تحوالت و نظم اجتماعی

قضاوت و تصمیم

تاریخ ،فلسفه و سیاست

منطق فعالیت جمعی

حقوق اساسی

Communication and Leadership

روشهای تحقیق

Cooperation and Punishment
مدیریت دولتی و اجرایی

پیوست  .3فهرست برخی دانشگاههای برگزارکنندۀ دورۀ اقتصاد سیاسی
دانشگاه
استنفورد
سیدنی

عنوان رشته

Ph .D
MBA
Ph .D

اقتصاد سیاسی
تحلیلهای اقتصادی و سیاستگذاری
اقتصاد سیاسی

بریستول

جغرافیای اقتصاد سیاسی

شیفیلد

اقتصاد سیاسی بینالملل
حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

برکلی

مقطع

Ph .D
BA

اقتصاد سیاسی جوامع صنعتی

تورنتو
اسپرینگ آربور

MA
MA
MA

اقتصاد سیاسی توسعۀ بینالمللی
اقتصاد سیاسی

sound-Puget

اقتصاد سیاسی بینالملل

تگزاس و واالس
برونشویک

سیاستگذاری عمومی و اقتصاد سیاسی
اقتصاد کاربردی
مطالعات سیاستگذاری

آریزونا

مطالعات بینالملل (اقتصاد سیاسی)

ساسکس

MA
MA

اقتصاد سیاسی بینالملل

MA
MPHIL
MA

پیوست  .4جدول دورۀ کارشناسیارشد اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات

درسهاي اصلي

اقتصاد خرد میانه
اقتصاد کالن میانه
مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات
تأمین مالی و سرمایهگذاری خارجی در پروژههای فناوری اطالعات و ارتباطات
مدلسازی و پیشبینی اقتصادی
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعۀ اقتصادی
اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات ایران
حقوق اطالعات و ارتباطات

گرایش «سیاستگذاری
در اقتصاد فناوری اطالعات و
ارتباطات»

برنامهریزی اقتصادی
خصوصیسازی و مقررات در فناوری اطالعات و ارتباطات
مدیریت و سازمان در فناوری اطالعات و ارتباطات
سیاستهای تجاری و بازارهای بینالمللی فناوری اطالعات و ارتباطات
مدیریت پروژههای فناوری اطالعات و ارتباطات

گرایش «بازار و مالی در
فناوری اطالعات و ارتباطات»

حسابداری صنعتی در فناوری اطالعات و ارتباطات
مسائل بانکی و بیمه در فناوری اطالعات و ارتباطات
بازاریابی و تولید در فناوری اطالعات و ارتباطات

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات میانرشتهای
شماره اول زمستان یکهزار و سیصدوهشتادونه

فصلنامهعلمی-پژوهشی
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گونهشناسیرهیافتهای
تلفیقی در ...

