
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

 

ای كيفی از اجرای دوره كارشناسی درآمدی بر طراحی دوره اقتصاد اسالمی؛ مطالعه

 ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاد
 

 5مهدی موحدی بكنظر

 2محمدجواد رضائی

 3زادهمحمدجواد شريف

 چكيده
ها و در راستای ايجاد پيوند ميان دو نهاد حوزه و دانشگاه، دوره كارشناسی ارشد پيوسته نظر به وجود برخی دغدغه

سال از اجرای چنين  92اندازی شد. گذشت بيش از السالم راهمعارف اسالمی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق عليه

تواند برای اجرای آتی فراهم آورده است. اين ارزيابی میرا ره ای، بستری مناسب برای ارزيابی برنامة اين دوتجربه

رو هدف بخش باشد. ازاينهای تلفيقی  مرتبط با اقتصاد اسالمی الهاماين دوره و نيز تدوين و اجرای دروس و گرايش

اد از صآموختگان دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتمطالعه حاضر تبيين تجارب اساتيد و دانش

در جهت دستيابی به چارچوب طراحی های اجرای دوره هايی پيرامون برخی چالشاجرای دوره و ارائة تحليل

 هايی مربوط به آموزش اقتصاد اسالمی است.دوره

آموختگان دوره نفر از دانش 52مطالعه حاضر شامل دو بخش اصلی است. بخش نخست به مطالعة كيفی ارزيابی 

بخش دوم مقاله به تحليل نتايج و ارائة برخی  و پردازدگيری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، میكه به روش نمونه

اختصاص يافته  بازبينیروی اجرای دوره به منظور های پيشچالشبرخی راهكارها از جانب نويسندگان مقاله به 

افته شوندگان تدوين يمصاحبهاست. اين بخش مبتنی بر روش نظری و تحليلی و ناظر به نتايج حاصل از ارزيابی 

 است.

ها بايد به آن ريزان دوره اقتصاد اسالمیيی است كه طراحان و برنامههادهندة چالشنتايج مطالعة حاضر نشان

 انتخاب هدف اصيل»، «اختيار يك نظر از سوی طراحان دوره دربارة ماهيت اقتصاد اسالمی»پاسخ گويند. برای مثال 

كيفيت و كميت ارائه دروس )اعم از دروس هتردوكس، ارتودكس، »، «ی برای ارائه دروسانتخاب رهيافت»، «دوره

 هاست.ترين اين چالشاز مهم« جايگاه و كيفيت ارائه زبان عربی»و (« ای، مهارتی، درجه دوم و اسالمیرشتهميان

 

 برنامة درسی، تفكر انتقادی بازبينیبرنامه آموزشی اقتصاد، برنامه آموزشی اقتصاد اسالمی،  كليدی: گانواژ

 JEL :A22 ،A23بندی طبقه
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 Rezaee.mj@gmail.com                                        السالم، تهرانيهمركز رشد دانشگاه امام صادق عل ی،علوم اقتصاد یدكتر ةآموختدانش .2
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 522های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

 مقدمه

 يوستهارشد پ یدو نهاد حوزه و دانشگاه، دوره كارشناس يانم يوندپ يجادا یها و در راستادغدغه ینظر به وجود برخ

 ينچن یسال از اجرا 92از  يششد. گذشت ب یاندازراه السالميهو اقتصاد در دانشگاه امام صادق عل یمعارف اسالم

 شناسی؛ مضاف بر آن، ارزيابی و آسيبرا فراهم آورده است رهدو ينا ةبرنام يابیارز یمناسب برا یبستر ی،اتجربه

السالم از جمله پيشنهادهای برخی مطالعات در راستای ارتقای های درسی اجرا شده در دانشگاه امام صادق عليهدوره

 ينا .(13: 5983 ی)به عنوان نمونه در خان ای قلمداد شده استرشتهقالب تجربيات ميان وضعيت آموزش و پژوهش در

زش مربوط به آمو يیهادوره یبه چارچوب طراح يابیدستبيشتر از آن برای دوره و  ينا یآت یاجرا یبرا تواندیم يابیارز

 هايی را داشته باشد.ی، داللتاقتصاد اسالم

اسی های كارشنرشته كارشناسی ارشد ناپيوسته معارف اسالمی و اقتصاد با رشته اوتدر مواجهه اول ممكن است تف

گيری چندانی را از اين مقاله برای طراحی ای باشد كه نتوان بهرهو كارشناسی ارشد ناپيوسته اقتصاد اسالمی به اندازه

تصاد و اق یرشته معارف اسالم يوستهد پدوره ارش يابیارز رسدیبه نظر نم هايی انتظار داشت اما كمی دقتچنين دوره

ه ب يقتحق ينا هایها و نارسايیيتاز محدود ی،دوره اقتصاد اسالم یجهت طراح يقتحق ينا یهااز داللت يریگو بهره

نظريه پرداز اقتصاد اسالمی و نيز  يتو اقتصاد در ترب یدوره معارف اسالم يلچرا كه با توجه به هدف اص يد،شمار آ

 از دو ی،دوره اقتصاد اسالم يك یآن با هدف و خروج یو انطباق نسبفن و دانش اقتصاد اسالمی  مجهز بهكارشناس 

 يقتحق ينا هایيشنهادها و پاز داللت توانیساخت: در حالت نخست م يّارا مه یااستفاده ينمقدمات چن توانیم يقطر

 یراب يیهابه داللت توانیو در حالت دوم م ردبهره ب یاقتصاد اسالم يوستهارشد پ یكارشناس یهادوره یبرگزار یبرا

 .يافتدست  یرشته اقتصاد اسالم يوستهارشد ناپ یو كارشناس یدروس دوره كارشناس ينشچ

ادی ارزيابی انتق ازمقاله  نخستپرسش يم تا در اين مقاله، به دو پرسش عمده پاسخ گوييم: بر آنبه اين منظور 

ست؟ بخش اول مقاله ناظر به اآموختگان دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاد از اجرای دوره دانش

پرسش نخست پژوهش ترتيب داده شده است. دستيابی به پاسخ پرسش نخست پژوهش، متكی بر توصيف و تحليل 

صيف تو های مورد اتكا ويازمند كاوشی اكتشافی از مجموعة دادهاست. پر واضح است كه مبنای پاسخ به اين پرسش، ن

های معروف به تحليل محتوا نيز قرابت دارد. تحليل محتوای روش مورد استفاده در بخش نخست مقاله با روش هاست.آن

است. هههای قابل استنتاج از مصاحبهای صورت گرفته به معنای درك، تفسير و منظم كردن نظرات و گرايشمصاحبه

 ای به كلمات، نمادها يا تكرارهر چند در تعاريف و كاربردهای رايج از شيوه تحليل محتوا يا تحليل گفتمان توجه ويژه

طور كه اشاره شد، در بخش واژگان وجود دارد، اما در اينجا تنها قصد تمركز هدفمند بر محتوای مصاحبه است. همان

ين نيز گيری از برخی مطالعات پيشزبور، به فراخور موضوع به تحليل و بهرهنخست، ضمن توصيف نتايج مطالعة كيفی م

اص روضات خفها و مها نيازمند اتكا به چارچوبو ايجاد ارتباط بين برخی يافته یبخشپرداخته شده است؛ چرا كه نظم

 است.

يا  يی برای طراحی دورهپرسش دوم مقاله نيز چنين است: با توجه به نتايج حاصل از پرسش نخست، چه راهكارها

قابل ارائه است. بخش دوم مقاله ناظر « دورهاين روی اجرای های پيشدشواری»اقتصاد اسالمی و مواجهه با  هایدوره

 بر اساس روشی تحليلی و نظری، ترتيب داده شده است. و به پرسش دوم پژوهش

 

 نتايج مطالعۀ كيفیتحليل . 5

گيری مبتنی بر هدف استفاده شد. پژوهش، از مصاحبه بر اساس نمونهبا توجه به ماهيت پرسش نخست 

ی د كه جايگاه شغلدنآموختگان دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاد بوكنندگان از دانشمشاركت

 (.5ايشان در زمان انجام مصاحبه به اين شكل بوده است )جدول 
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 523 ای كيفی از اجرای دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاددرآمدی بر طراحی دوره اقتصاد اسالمی؛ مطالعه

آموختگان دوره كارشناسی ارشد كنندگان در مصاحبه از بين دانشبندی مشاركتتقسيم .5جدول 

 پيوسته م. ا. و ا. برحسب جايگاه شغلی در زمان انجام مصاحبه

 تعداد كنندگانجايگاه شغلی و علمی مشاركت رديف

 8 السالمعضو هيأت علمی دانشكده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق عليه 5

 9 السالمهايی غير از دانشگاه امام صادق عليهعضو هيأت علمی دانشگاه 2

 9 السالمدانشجوی دكتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق عليه 9

 9 السالمدانشجوی دكتری علوم اقتصادی دانشگاهی غير از دانشگاه امام صادق عليه 3

 52 شوندگانمجموع مصاحبه 

 

كنندگان نفر از مشاركت 53ها نيز به اين ترتيب بوده است: پس از فهرست كردن مصاحبهفرايند اجرايی انجام 

احتمالی، درخواست انجام مصاحبه به طور شفاهی و نيز از طريق پست الكترونيكی ابالغ گرديد. در مرحلة نخست موفق 

نفر ديگر به  52با افزودن مصاحبه كتبی( شديم. پس از آن  5مصاحبه شفاهی و  52مصاحبه )شامل  55به انجام 

مصاحبة  9مصاحبة شفاهی و  9فرد ديگر )شامل  6كنندگان احتمالی، موفق به انجام مصاحبه با فهرست مشاركت

دست يافتيم. با توجه به اشباع نظرات و درك  شدهيلپرسشنامة تكم 52های حاصل از كتبی( شده و در مجموع به داده

های شده بسنده شد. مدت زمان انجام مصاحبههای انجامها و مصاحبهگيریكفايت كاوش از طريق مصاحبه، به نمونه

های پياده شدة تر بودن نتايج، پاسخدقيقه بوده است. در نهايت نيز برای دقيق 522شفاهی به طور متوسط 

 به تأييد ايشان رسيد.شوندگان مصاحبه

ها چندين بار مورد بازخوانی قرار گرفت. ابتدا كدهای باز استخراج گرديد و بعد از چند بار مرور بر متن مصاحبه

بندی شد و در نهايت زيرطبقات مشابه به لحاظ معنايی در طبقات اصلی قرار اساس تشابه معنايی در زيرطبقات دسته

ك آموختگان دوره، به تفكيی دانشدها، نتايج حاصل از ارزيابی انتقاای حاصل از مصاحبههداده بندیطبقهپس از گرفت. 

 مورد بازگويی و تحليل قرار گرفت. )طبقه( در هشت محور

شايان ذكر است كه چارچوب برنامه درسی دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاد و نيز برخی از 

ت های صوروست الف مورد اشاره قرار گرفته است. همچنين پرسشنامه مدنظر در مصاحبهعناوين درسی اين دوره در پي

 گرفته نيز در پيوست ب موجود است.

 

 . تلقی متفاوت از ماهيت اقتصاد اسالمی5.5

 «اقتصاد اسالمی»آيد، سؤال از ماهيت اولين سؤالی كه بعد از طرح اقتصاد اسالمی و مباحث مربوط به آن به ميان می

 رسدیشود. با اين اوصاف منطقی به نظر مپاسخی است كه احتماال  برای پاسخ به چيستی آن مذكور يا ملحوظ می و

 ها از اقتصادهای متفاوت طراحان و ارزيابان اين دورهآيد، تلقیآموزشی اقتصاد اسالمی به ميان  كه هرگاه بحث از دوره

 ارزيابی از آن سايه خواهد افكند. اسالمی، بر كليات و جزئيات دوره درسی و نحوة

ها بنا به قبول تبع، تابعين آننظران عرصه اقتصاد اسالمی و بهدر اين ميان هر يك از انديشمندان و صاحب

های بندیهای متفاوت در طبقهدهند. اين تلقیهايی خاص، تلقی نسبتا  متفاوتی از اقتصاد اسالمی را ارائه میفرضپيش

پردازی مورداستفاده برای اقتصاد اسالمی، ای آن را با توجه به روش نظريهشوند؛ برای مثال عدهه میمختلفی نيز ديد

رسد ( طبيعی به نظر می5شكل كنند )برای توضيحات بيشتر رجوع كنيد به در دو دسته تطبيقی و استقاللی تقسيم می

پژوهشی  های علمی،پردازی، موجبات تأثيرپذيری فعاليتكه باورمندی به يكی از انواع چنين تفكيكی در مرحلة نظريه

 و آموزشی در عرصة اقتصاد اسالمی خواهد بود.
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 ؛ های مختلف برای تبيين چيستی علم اقتصاد اسالمیپردازیروش نظريه .5شكل 

 .(18–12: 5986 يرمعزی)ممنبع: 

 

به اقتصاد رايج از منظر اقتصاد اسالمی، رويكردهای مواجهه با  سازیای تنها با تأكيد بر رويكردهای بومیو يا عده

و رويكرد بومی تقسيم كرده و رويكرد بومی را در قالب دو دسته به رويكرد تقليدی وهلة نخست اقتصاد رايج را در 

يحات بيشتر توض درك برایبه عنوان نمونه و ) اندرويكرد تطبيقی )روبنايی( و رويكرد مبنايی )زيربنايی( تقسيم نموده

 (.2شكل رجوع كنيد به 

 ؛سازی اقتصاد رايج از منظر اقتصاد اسالمیرويكردهای بومی .2شكل 

 (.91–93: 5935)درخشان  منبع:
 

بسياری  .در ارزيابی صورت گرفته نيز مشهود است «علم اقتصاد»ة نوع نگاه به ماهيت اقتصاد اسالمی در مواجهه با مسئل

هنوز تعريف متفقٌ عليهی از اقتصاد اسالمی وجود ندارد »شوندگان بر اين مسئله اذعان داشتند كه نه تنها از مصاحبه

ضعف »و (« 3شونده هنوز[ تصور روشنی ]نيز[ از اقتصاد اسالمی وجود ندارد )مصاحبه»]بلكه (« 2شونده )مصاحبه

عدم دستيابی به يك »و (« 56شونده ی ما برخوردار نبودن از يك مكتب فكری مورد اتفاق در دانشكده )مصاحبههعمد

اين («. 3شونده ريزی، توليد و حركت به سوی آن است )مصاحبهتعريف و روش واحد ]از اقتصاد اسالمی[ برای برنامه

در ساير ابعاد اين برنامه درسی اثر خود را خواهد  -پرداختطور كه در ادامه به توضيح بيشتر آن خواهيم همان -مهم 

طراحی و[ ارزيابی دوره، وابسته به تلقی ما از ماهيت ]و چيستی[ اقتصاد اسالمی و همچنين »]گذاشت. در واقع به نوعی 

 («.1شونده ارتباط معارف اسالمی با علم اقتصاد خواهد بود )مصاحبه

ارائة  گريدعبارتشوندگان شد. بهبندی نظر مصاحبهتوان قائل به طرح دوگانی در طبقهتسامحا  می بندی ودر مقام جمع

ازد. سها را از يكديگر جدا میآن ايدةطيف،  اينسر دو شوندگان به كه نزديك شدن نظر هر يك از مصاحبه يك طيف

روش تولید 
یاقتصاد اسالم

روش 
تطبیقی

قرارعهمطالموردمتعارفاقتصادعلمبامقایسهدراسالمیاقتصادعلمروش،ایندر
کهودشمیمالحظهمستحدثموضوعیکصورتبهمتعارفاقتصادعلم.گیردمی
.شودروشنآنبرابردراسالمموضعباید

روش 
یاستقالل

آغازمتعارفاقتصادوظایفواهدافیاعلمیهاینظریهازرامطالعهروش،ایندر
بعددراسالمیجامعهونظامبرایاسالمشریعتاهدافومبانیازبلکه.کنیمنمی

.کنیممیتعریفرااسالمیاقتصادعلمآناساسبروکردهشروعاقتصادی

رویکردهای 
سازی اقتصاد بومی

رایج

رویکرد 
تقلیدی

لذا در شناخت مفاهیم و رفتارهای اقتصادی است و« علمی»علم اقتصاد، مجموعه ای از قضایای 
.  می توان آن را مستقیماً در تنظیم امور اقتصادی مسلمین و غیرمسلمین به کار گرفت

رویکرد 
بومی

رویکرد 
تطبیقی 

(زیربنایی)

فعاالن در متضمن نقد فروض پایه ای در نظریات اقتصادی، نقد تعاریف و ویژگی
دی، نقد روش نظریات اقتصادی، نقد روش انتزاعِ مفاهیم اقتصادی از واقعیات اقتصا

. های اقتصادی و نظایر آن استاستنتاج در نظریه پردازی

رویکرد 
مبنایی 

(روبنایی)

ر آن نظریات را مبنای نظریات اقتصادیِ غربی و اهداف سیاستهای اقتصادی مبتنی ب
. کشف و سپس آن مبنا و اهداف را نقد کرد
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 521 ای كيفی از اجرای دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاددرآمدی بر طراحی دوره اقتصاد اسالمی؛ مطالعه

های متفاوت از اقتصاد اسالمی توان زيرطبقات، كدهای باز و واحدهای معنايی مرتبط با هر يك از تلقیمی 2جدول در 

 5)به عنوان طبقه( را مشاهده كرد.

 

 جهت تقليل واحدهای معنايی به زيرطبقات« های متفاوت از چيستی اقتصاد اسالمیتلقی»كد شيت طبقه  .2جدول 

 واحدهای معنايی كدهای باز زيرطبقات

مثابه اقتصاد اقتصاد اسالمی به

هترُدوكس متكی بر مبانی اسالمی 

 برای پاسخ به مسائل

دانشی برای اجتهاد متجزی در حوزه 

 علوم اجتماعی

مثابه مجتهدی متجزی بايد بتواند در باب تمام آموخته اين دوره بهدانش»

ها و بردارهای انسانی جامعه )علوم اجتماعی از جمله اقتصاد(، ها، تعاملچارچوب

 (.«52شونده نظر اجتهادی متخذ از دين دهد )مصاحبه

ه حد قابل هدف ما در اقتصاد اسالمی توانمند كردن دانشجو در حوزه اقتصاد، ب»

 (.«8شونده قبولی از اجتهاد است )مصاحبه

مكتب هترُدوكس با تعارضات مبنايی 

 زياد

ای از مكاتب اقتصادی هترُدوكس با مبنايی الهی در اقتصاد اسالمی خود شاخه»

 («6شونده مقابل ساير مكاتب ارتدوكس و هترُدوكس غيرالهی است )مصاحبه

مثابه دانشی اقتصاد اسالمی به

برای تكميل و تصحيح اقتصاد 

 رايج

مكتبی هترُدوكس با تعارضات مبنايی 

 كم

اد ها را در تضرابطه كنونی از اقتصاد و اقتصاد اسالمی در ادبيات متعارف كه آن»

توان ديد كه اقتصاد بينيم اشتباه است. حتی در جاهايی میو تعارض كامل می

 (.«55شونده تر است )مصاحبهمتعارف، دينی

های بيمه، بانك و پول، تفاوتی ميان اقتصاد رسد به غير از حوزهبه نظر می»

 (.«1شونده مصاحبهاسالمی و اقتصاد اخالقی نباشد )

رافع نقايص اقتصاد رايج و رشد 

 دهنده آن

قدر قوی است كه عمال  بسياری از جريانات هترُدوكس جريان غالب اقتصاد آن»

رسد اقتصاد اسالمی نيز بايد در پی . به نظر میانددر پی رفع نواقص آن رفته

 (.«1شونده )مصاحبهرفع اشكاالت جريان غالب برود 

های قابل ابطال اقتصاد اسالمی نيز همچون اقتصاد متعارف بايد با گزاره»

سروكار داشته باشد چرا كه وجود چنين رويكردی موجب رشد علم اقتصاد 

 (.«1شونده مصاحبهشود )می

 اقتصاد بومی شده

طور های دينی )همانالزم است اقتصاد متعارف را با تأكيد و استفاده از آموزه»

اند(، بومی كنيم كه بسياری همان اقتصاد متعارف را برای خود بومی كرده

 (.«55شونده )مصاحبه

 

 . هدف اصيل دوره5.2

اقتصاد اسالمی اثر خود را بر ابعاد مختلف برنامه درسی متفاوت از  تر مورد اشاره قرار گرفت، تلقیطور كه پيشهمان

خواهد بود. در واقع سؤال اين  ة اقتصاد اسالمیهای مستقيم، هدف اصيل دورخواهد گذاشت. يكی از اين اثرپذيری

ربيت تهدف دانشكده ]در ارائه اين برنامه[ بايد بر مبانی تئوريك و مباحث نظری تأكيد داشته باشد يا به دنبال »است: 

گرايانه، شايد در برخوردی ايده آل ؟(«1شونده نيروهايی باشد كه در عرصه اجرايی و مديريتی اثرگذار باشند )مصاحبه

جمع اين دو هدف، بتواند به عنوان پاسخ طرح شود اما ناگفته پيداست كه جمع بين اين دو هدف نيز خود مستلزم 

طلبد. ها بر ديگری، ملزومات خاص خود را برنامه دوره میك از آنحداقلی هر ي بندی است و اولويتنوعی اولويت

دوره باشد؛ اگر هدف، تربيت نيروی متخصص و « خروجی»برنامه بايد مبتنی بر هدف مورد انتظار از » يگردعبارتبه

                                                                                                                                                                                     

ده است؛ برای جلوگيری از اطالة ههای واحدهای معنايی در اين جدول و جداول آتی، بخشی از نتايج به دست آمكر است موارد مذكور در بخشذشايان  .5

نة ان و به زمينظر شده است. همچنين با توجه به اينكه نويسندگان اين مقاله خود اقدام به انجام مصاحبه كردهكالم، از بيان همة واحدهای معنايی صرف

 بندی و نسبت دادن واحدهایشوندگان به طبقهاسخ مصاحبههای التزامی برآمده از پها آگاهی دارند، در برخی موارد براساس داللت)كانتكست( ارائة پاسخ

 اند.معنايی به كدهای باز دست زده

« رف/سنتیاقتصاد متعا»های مناسب ، بايد به ترتيب از معادل«اقتصاد هتردوكس»و « اقتصاد ارتدوكس»ذكر اين نكته نيز ضروری است كه برای اصطالحات 

كارگيری آن توسط مصاحبه شوندگان، از ترجمه فارسی آن گفته و بهدر اينجا و با توجه به رواج اصطالحات پيش استفاده نمود اما« اقتصاد دگرانديش»و 

 مند نشديم.بهره
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 520های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

ز مورد نيا ها و موضوعاتی تأكيد داشته باشد كهكارشناس برای نظام جمهوری اسالمی است، برنامه آموزشی بر حوزه

ش توان چينپردازی است، باز میچنين نيرويی است. اگر هم هدف تربيت نيرويی برای سطوح باالتر علمی و نظريه

ترين ويژگی برنامه مطلوب، اثربخشی آن در راستای هدف مورد نظر است. هرحال مهمخاصی بدين منظور ارائه داد. به

تكليف راجع به مهم بودن طرف تقاضا يا اهميت نداشتن آن برای شفافيت در راستای تعيين هدف نيازمند تعيين 

ريز دوره مهم است، ]حال بايد ديد[ تا چه حدی و در چه دانشگاه/دانشكده است؛ اگر هم سمت تقاضا برای برنامه

 («.59شونده ای بايد به آن اهميت داد )مصاحبهگستره

شود؛ اختالف نظری كه به طور مستقيم و ديده میشوندگان ميان مصاحبهدر اين مسئله نيز به نوعی اختالف نظر 

تر نيز مورد اشاره طور كه پيشهمان 9جدول های متفاوت از چيستی اقتصاد اسالمی است. در متناظر متأثر از تلقی

قرار گرفت، با تفكيكی تسامحی از زيرطبقات به بيان كدهای باز و واحدهای معنايی مرتبط با اهداف اصيلی كه برای 

 برنامه بايد در نظر گرفت خواهيم پرداخت.
 

 جهت تقليل واحدهای معنايی به زيرطبقات« هدف اصيل دوره»كد شيت طبقه  .3جدول 

 واحدهای معنايی كدهای باز زيرطبقات

پردازان اقتصاد اسالمی تربيت نظريه

با تأكيد بر مسئله شناسی و ارائه 

 حل مبتنی بر دينراه

 اجتهاد متجزی در حوزه اقتصاد
متجزی حوزه اقتصاد اسالمی است رسد هدف دانشكده تربيت مجتهدان به نظر می»

 (.«52شونده )مصاحبه

 «(2شونده پردازی در حوزه اقتصاد اسالمی است )مصاحبههدف اوليه اين رشته نظريه» پردازی در عرصه اقتصاد اسالمینظريه

 توليد علم اقتصاد اسالمی
اقتصاد اسالمی يگانه هدف برنامه آموزشی رشته معارف اسالمی و اقتصاد، توليد علم »

 («.8شونده است )مصاحبه

 ايجاد قطب علمی اقتصاد اسالمی
هدف دانشگاه بايد تبديل شدن به قطب علمی در حوزه اقتصاد اسالمی باشد »

 («.56شونده )مصاحبه

تدوين و تحقق حوزه اقتصادی الگوی 

 اسالمی ايرانی پيشرفت

الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت است اگر هدف كلی دانشگاه به نوعی تبيين و تحقق »

 (.«52ه شوندبنابراين هدف دانشكده چيزی جز بعد اقتصادی اين الگو نبايد باشد )مصاحبه

آمادگی برای فعاليت در بازار علم و اشاعه 

 علم اقتصاد اسالمی

آموخته اين دوره[ بايد بازار توليد علم و اشاعه علم باشد و نه بازار بازار كار وی ]=دانش»

 (.«3شونده )مصاحبههای اقتصادی در دولت توليد، مثل ايران خودرو يا سمت

در طراحی برنامه درسی، نگاه به بازار اشتغال متعارف اقتصادی نبايد در اولويت قرار گيرد »

 (.«2ه شوند)مصاحبه

قرار نيست دانشكده در رشته معارف اسالمی و اقتصاد نيازهايی چون پاسخگويی به بازار »

ها و دروس مهارتی بايد در جهت اقتصادی متعارف را پاسخ گويد، بلكه تمامی مهارت

 («.53شونده تحقق هدف اصيل دانشگاه ارائه گردد )مصاحبه

تربيت كارشناسان و مديران 

به معارف اسالمی )با  اقتصادی آشنا

تأكيد بر عنوان دوره يعنی معارف 

 اسالمی و اقتصاد(

 آمادگی برای اشتغال در بازار كار اقتصاد

ارتباطی بين بازار كار و آموزش وجود ندارد و از جهات آماده ساختن دانشجويان برای »

 («.55شونده قبول مشاغل مربوط به رشته اقتصاد مشكل وجود دارد )مصاحبه

تواند نيازهای بازار كار را برطرف كند. در التحصيل دانشكده نمیرسد فارغبه نظر می»

 («52شونده حوزه بازارهای مالی و انرژی نيز اين مشكل مشهود است. )مصاحبه

آموختگان در نظر اگر بازار كار را در بورس، بانك، بازارهای مالی و ... را برای دانش»

 («.3شونده داده شده ضعيف است )مصاحبههای بگيريم، آموزش

 

 ای در ارائه دورهرشتههای متفاوت بين. رهيافت5.3

ترين مآيد، مهای يعنی اقتصاد اسالمی به ميان میرشتههر گاه بحث از علوم اقتصادی و علوم اسالمی و شاخه علمی بين

مواجهه در ارائه دوره آموزشی اين شاخه مطالعاتی، اوال  ارائه دروس اختصاصی مربوط به هر يك از اين دو شاخه و ثانيا  

های متفاوتی در مواجهه با ارائه يك دوره هاست. در اين بين رهيافتكدام آندروس تركيبی و ثالثا  تقدم و تأخر هر 

است به معرفی  8شونده هكه برگرفته از مصاحبه با مصاحب 9شكل ای مثل اقتصاد اسالمی وجود دارد. در رشتهميان

 ايم.چهار رهيافت مهم در آموزش اقتصاد اسالمی به عنوان يك شاخه علمی پرداخته
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 527 ای كيفی از اجرای دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاددرآمدی بر طراحی دوره اقتصاد اسالمی؛ مطالعه

 
 چهار رهيافت آموزش اقتصاد اسالمی در حال حاضر . 3شكل 

 8شونده منبع: مصاحبه

 

توان زيرطبقات، كدهای باز و واحدهای معنايی مرتبط با هر يك از توضيح داده شد، می 9شكل بر اساس آنچه در 

مشاهده كرد. در اين جدول به نوعی به  3جدول ای در ارائه دوره )به عنوان طبقه( را در رشتههای متفاوت بينرهيافت

 ايم.ها پرداختهارزيابی نظر طرفداران هر يك از اين رهيافت

 

  

های آموزش رهیافت
اقتصاد اسالمی

موازی
محققانی که هر دو حوزه اقتصاد و معارف اسالمی را به شکل موازی 

. اندای در این دو حوزه یافتهمورد مطالعه قرار داده و قدرت مفاهمه

با اولویت)متوالی
(علوم اقتصادی

متخصصین دانشگاهی که پس از تسلط بر علم اقتصاد متعارف، 
ای در این دو حوزه کنکاشی در مطالب اسالمی داشته و قدرت مفاهمه

.اندپیدا کرده

با اولویت)متوالی

(علوم اسالمی

فضالء علوم اسالمی که پس از آشنایی با مطالعات اسالمی به مطالعه
ای برخوردار علوم اقتصادی پرداخته و به طور نسبی از قدرت مفاهمه

. اندشده

یقیتلف-تطبیقی
دسته بعد از دستیابی به منظومه معرفتی حاصل از تلفیق مورد نظر از دو

. ای حاصل خواهد شدعلوم اسالمی و اقتصادی، قدرت مفاهمه
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 522های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

 جهت تقليل واحدهای معنايی به زيرطبقات« ای در ارائه دورهرشتههای متفاوت ميانرهيافت»كد شيت طبقه  .9جدول 

 واحدهای معنايی كدهای باز زيرطبقات

رهيافت موازی: آموزش 

در كنار اقتصاد متعارف 

آموزش مجموعه علوم اسالمی 

زمان )نمونه: به طور هم

 دانشگاه امام صادق(

موافقت با 

 رهيافت موازی

ونده شمرهون همين برنامه موازی است )مصاحبه يشوبموفقيت نسبی كنونی دانشجويان دانشكده كم»

52».) 

التحصيالن دانشگاه مزيت نسبی فارغهای اسالمی همراه با آموزش اصول اقتصاد متعارف، ارائه آموزه»

 (.«55شونده شود. )مصاحبهمحسوب می

كه در حال حاضر نه استاد كافی، نه استاد قوی برای اقتصاد اسالمی داريم و نه محتوا، بهترين ازآنجايی»

گزينه تلفيق موازی است. الگوی فعلی يعنی تركيب موازی معارف اسالمی و اقتصاد برای دوران گذار 

 (.«6شونده فعلی مناسب و بهترين انتخاب است )مصاحبه

 در آموزش موازیرسد از تمسك به الگوی موجود گزيری نيست. بايد همين شيوة اصطالحا  به نظر می»

 (.«59شونده حفظ شود )مصاحبه

 («.2شونده پيوندها بايد توسط خود دانشجويان شكل گيرد )مصاحبه»

نقاط ضعف و 

ت قوت رهياف

موازی و الزامات 

 آن

شونده )مصاحبهارائه ]موازی و[ بدون تركيب درست دروس اقتصادی و دروس معارفی يك ضعف است »

1».) 

شود  تررنگجدايی بين اقتصاد اسالمی، ساير دروس اقتصادی و دروس اسالمی مشهود است كه بايد كم»

 (.«3شونده )مصاحبه

 هایشناسی و روشگزينه خوبی است اما مشروط بر اينكه در بعد روشرسد اين الگو هنوز به نظر می»

 «(53شونده هايی در اختيار دانشجويان قرار گيرد. )مصاحبهپيوند اين دو سری معارف، ابزارها و مهارت

عی نامه موضوشود برای تدوين پاياننقد ضعف اين رويكرد اين است كه به ناگاه از دانشجو خواسته می»

 («.52شونده رسد برای آن تربيت نشده است )مصاحبهای انتخاب كند، كاری كه به نظر میرشتهبين

تلفيقی: -رهيافت تطبيقی

آموزش متكی به ادبيات و 

در عرصه  يجادشدهمتون ا

اقتصاد اسالمی )نمونه: گرايش 

اقتصاد اسالمی در دوره 

های كارشناسی ارشد دانشگاه

 كشور(

موافقت با 

رهيافت 

 قیتلفي-تطبيقی

تفكيك دروس به عمومی )دروس اسالمی( و اختصاصی )دروس اقتصادی( تفكيكی نامناسب است، »

ود ها( برای خای باشد كه هر گروهی )دروس معارف، فقه و دانشكدهگونهالگوی پيشنهادی برنامه نبايد به

 («.2نده شوست يافت. )مصاحبهريزی مجزا و جدا بزند بلكه بايد به يك برنامه تلفيقی ددست به برنامه

بايد تمام دروس را به سمت استفاده از رويكرد تطبيقی در آموزش سوق دهيم. يعنی اگر ماليه »

خوانيم در كنارش بدانيم ربط اين نظام ماليه با نظام ماليه اسالمی چيست. جای بحث پيرامون نظام می

 («.56شونده كالس ماليه است )مصاحبه ماليه اسالمی در كالس فقه االقتصاد نيست. در همان

انتظار بر اين است كه پس از سی سال به جای ارائه برنامه معارف اسالمی و اقتصاد، برنامه درسی »

 (.«2شونده اقتصاد اسالمی تدوين شود )مصاحبه

نقاط ضعف و 

قوت رهيافت 

قی تلفي-تطبيقی

 و الزامات آن

طور مجزا به دانشجو تدريس شود درسی با عنوان بانكداری اسالمی )به به جای آنكه فقه و بانكداری به »

عنوان درسی تلفيقی( قابل ارائه است كه نه تنها اطالعات مربوط به بانكداری در علم اقتصاد را پوشش 

دهد دهد بلكه آگاهی الزم از نظام بانكی ايران كه بانكداری اسالمی است را در اختيار دانشجو قرار میمی

 «.(52شونده صاحبه)م

رهيافت متوالی: تقدم زمانی 
آموزش يكی از مجموعه 
معارف اسالمی يا اقتصاد 

متعارف بر آموزش ديگری 
)نمونه: مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی حضرت امام 
 خمينی(

موافقت با 

 رهيافت متوالی
- 

نقاط ضعف و 

قوت رهيافت 

متوالی و الزامات 

 آن

اين است كه  ره آموزشی و پژوهشی همچون موسسه امام خمينی شيوه مرسوم در تلفيق در مراكز»

دانشجو پس از اتمام سطح حوزه به مطالعه اقتصاد بپردازد. هر چند اين شيوه برخوردار از محاسنی است 

گر در اين شيوه فاقد انگيزه و توان علمی در درك موضوعات اقتصادی است اما دانشجوی تحصيل

 «(.5شونده )مصاحبه

 

 هترُدوكس يا ارتدوكس(های رهيافت)غلبه كيفی و كمّی  دوره اقتصادیغلبه و تمركز بر دروس  .5.9
اصيل  هدف»، «اقتصاد اسالمی ماهيتتلقی متفاوت از »گفته يعنی يكی از مباحثی كه به نوعی متأثر از موارد پيش

دوره )غلبه  اقتصادی غلبه و تمركز بر دروس تخصصی »است، سؤال از « های متفاوت در ارائه دورهرهيافت»و « دوره
 های مطرح درگانيا سه خواهد بود. به عبارت ديگر پاسخ به هر يك از دوگان« كيفی و كمّی هترُدوكس يا ارتدوكس(

 كهتوضيح بيشتر آنخود مشخص خواهد كرد. دوره را نيز خودبه اقتصادی غلبه دروس تخصصی گفته، ميزانموارد پيش
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 522 ای كيفی از اجرای دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاددرآمدی بر طراحی دوره اقتصاد اسالمی؛ مطالعه

 انو ميز توان راجع به محتوابعد از ارائه يك تعريف متفقٌ عليه از اقتصاد اسالمی و اجماع نسبی بر آن است كه می
لزوم ارائه برخی دروس »(. از سوی ديگر 2شونده مصاحبهبرگرفته از به توافق رسيد ) اقتصادی، اسالمی و تلفيقی دروس

برای مثال متناسب با هدف تربيت كارشناسان آشنا به معارف اسالمی برای اشتغال . نيز به اهداف دانشكده بستگی دارد
های كمی، سنجی، مالی، ارزيابی پروژه و ... نياز است و برای هدفی چون در بازار كار اقتصاد دروس مهارتی چون مهارت

 .(«2شونده پردازی در اقتصاد اسالمی دروسی چون زبان عربی و اقتصادهای هترُدوكس اولويت دارد )مصاحبههنظري
 غلبه و تمركز بر دروس»ز و واحدهای معنايی مرتبط با با تفكيكی تسامحی از زيرطبقات به بيان كدهای با 1جدول 

 .است پرداخته« )غلبه كيفی و كّمی هترُدوكس يا ارتدوكس( اقتصادی تخصصی 
 

)غلبه كيفی و كمّی هتُردوكس يا  اقتصادی غلبه و تمركز بر دروس تخصصی»كد شيت طبقه  .1جدول 

 جهت تقليل واحدهای معنايی به زيرطبقات« ارتدوكس(
 واحدهای معنايی كدهای باز زيرطبقات

افزايش 
كيفيت و 

كميت دروس 
ای، رشتهميان

هترُدوكس و 
درجه معارف 

 دوم

كمك به تفكر انتقادی 
پردازی خارج و نظريه

از چارچوب در نقد 
 نظريات متعارف و ارائه

 نظريات بديل

های اقتصادی مطرحی كه جريان غرب را به نقد كشيده و قدرت تحليلی الزم است در برنامه آموزشی به جريان»
خوبی در اختيار دانشجو قرار دهد پرداخته شود؛ البته با توجه به اين نكته كه اين نظريات نيز خود عاری از عيب 

 (.«2شونده نيستند )مصاحبه
 ای ازالمقدور تمايزهای قابل مالحظهمند و روشمند چند مكتب هترودكس )با اين ويژگی كه حتینظاموجود آموزش »

بعد مسئله شناسی، مبانی نظری، روش و غايت با نظريات متعارف داشته باشند( در برنامه درسی در كنار مطالعه 
ب و همچنين در جهت تمرين نظريات متعارف اقتصادی، برای كمك به تفكر انتقادی و تفكر خارج چارچو

 .(«53شونده مصاحبهپردازی و نقد نظريات متعارف الزم است )نظريه
 (.«3شونده شود )مصاحبههای مختلف بايد به دانشجويان منتقل مبانی فلسفی تئوری»

كمك اين دروس به 
پيوند محتوايی الزم 
 در رهيافت موازی

است روش تلفيقی است كه از آن بايد برای پيوند در روش مورد استفاده ای مهم رشتههای ميانآنچه در دانش»
 («.8شونده برند. بايد از هر فرصتی برای الهام گيری در تلفيق بهره برد )مصاحبهدانشگاه امام صادق بهره 

بندی دروس اولويت
هترُدوكس، 

ای و درجه رشتهميان
 دوم

ريم بهره بب در برنامه درسی]بايد[  ماركسيسم ]دروسی چون[ مثال از با توجه به فضای رانتی اقتصاد كشور برای»
 (.«3شونده )مصاحبه

ترند تر هستند و چالش بيشتری با فروض بنيادين علم اقتصاد دارند، مهمهايی كه تئوريكمطالعه[ آن»]
 («.9شونده )مصاحبه

حقوق اقتصادی قانون اساسی، اقتصاد خانواده با توجه متناسب با اهداف دانشگاه، مطالعه حقوق و اقتصاد به خصوص »
 (.«3شونده مصاحبهفلسفه اقتصادی )ارزش، رفاه( الزم است )و  به اهميت واحد تحليل خانواده در اقتصاد اسالمی

با هدف قرار دادن اقتصاد اسالمی، دروسی چون فلسفه اخالق، اخالق و اقتصاد، حقوق و اقتصاد و همچنين »
 («3شونده يابد )مصاحبهروانشناسی و اقتصاد اولويت می

پردازی در اقتصاد اسالمی[، بايد از مكاتب هترُدوكس مخصوصا  نهادگرايی قديم، با توجه به اهداف دانشكده ]نظريه»
 (.«3شونده رويكردهای انتقادی اقتصاد فرانسوی در برنامه درسی بهره ببريم )مصاحبه

افزايش 
كيفيت و 

ميت دروس ك
اقتصاد 
 متعارف

اولويت با شناخت 
بيشتر اقتصاد متعارف 
و عدم تشويش به 
واسطه مطالعه ساير 

 هترودُكساقتصادهای 

های هترُدوكس، برای كسانی است كه جريان ارتودكس را اولويت بايد با دروس اقتصاد ارتدوكس باشد. فهم ديدگاه»
ه مطالعات هترُدوكس به دليل مشوش كردن اذهان دانشجويان مانع از باشند. تأكيد بيش از اندازه ب كامال  فهميده

 (.«55شونده شود )مصاحبهآموزش مناسب و كامل اقتصاد ارتودكس می
دی رسد تمركز بر ادبيات اقتصاخصوصيتی در استفاده از مكاتب اقتصادی هترُدوكس وجود ندارد بنابراين به نظر می»

آموزشی از اهميت باالتری برخوردار است؛ مكاتب هترُدوكس و ارتودكس تفاوت مبنايی  متعارف و تقويت آن در برنامه
 («.8شونده خاصی )از نظر مبانی غيرتوحيدی( ندارند )مصاحبه

لزوم ارائه 
ها و معارف هترُدوكس

درجه دوم به شكل 
المقدور محدود و حتی

 در برنامه غيررسمی

)اقتصاد پايه( بيش از حد نياز در بين دانشجويان شايع است كه بايد در حد آشنايی توجه به مبانی و فلسفه اقتصاد »
مختصر بوده و مطالعات بيشتر به مطالعات شخصی و خارج از دروس و مباحثات دانشگاهی محول شود. 

 («51شونده )مصاحبه
 («.6شونده مفيد باشد )مصاحبهتواند ای و در برنامه غيررسمی میمطالعه مكاتب هترودكس به صورت حاشيه»
در تعداد واحدهای درسی و ... توجه به مكاتب  ها همچون محدوديترسد با توجه به وجود انواع محدوديتبه نظر می»

مند بر دو يا سه مورد از جريانات هترودكس توان به شكل نظامچنان از اهميت برخوردار نيست. البته میهترودكس آن
آوری استادی مبرز[، دانشجو را با فضای آن رويكردها آشنا نمود تمركز كرده ]و البته با فراهمبه شكل تخصصی 

 («.59شونده )مصاحبه
ها و معارف درجه دوم[ بايد متناسب با گرايش و حوزه خاص اين دروس ارائه رشتهها، ميانها ]هترُدوكساين دانش»

 («59شونده شوند و نه در برنامه رسمی )مصاحبه
ها در مقطع ارشد مناسب باشد رسد توجه به مكاتب هترُدوكس در قالب دروس اختياری و گرايشبه نظر می»

 («5شونده )مصاحبه

 درجه دوم حوزه اقتصادمعارف ای و رشته. كيفيت ارائه دروس هتُردوكس، ميان5.1

هترُدوكس يا ارتدوكس(، سؤال از كيفيت و  بعد از بررسی غلبه و تمركز بر دروس تخصصی دوره )غلبه كيفی و كمی

ها در برنامه درسی است. دروسی چون اقتصاد ايران، اقتصاد اسالمی، تاريخ عقايد اقتصادی، معارف چگونگی ارائه آن
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 535های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

مضاف  دروسی چون اقتصاد خرد، اقتصاد كالن، اقتصادسنجی و... اگر از جمله  ةشناسی و فلسفدرجه دوم همچون روش

دول جها در برنامه نيز نظر داد. در دروسی باشند كه بناست در برنامه قرار گيرند، بايد در مورد كيفيت قرار گرفتن آن

ای و درجه رشتهتوان زيرطبقات، كدهای باز و واحدهای معنايی مرتبط با كيفيت ارائه دروس هترُدوكس، ميانمی 6

 دوم حوزه اقتصاد )به عنوان طبقه( را مشاهده كرد.

 

جهت « ای و درجه دوم حوزه اقتصادرشتهكيفيت ارائه دروس هتُردوكس، ميان»كد شيت طبقه  .0جدول 

 تقليل واحدهای معنايی به زيرطبقات

 واحدهای معنايی كدهای باز زيرطبقات

ها با ساير ارائه افقی اين درس

 دروس

حذف دروس مجزا از برنامه درسی و 

 ها در ساير دروسارائه افقی آن

تاريخ انديشه، تاريخ عقايد اقتصادی و اقتصاد ايران بايد از ميان  دروسی چون»

االقتصاد جريان پيدا دروس حذف شده و به شكل افقی در تمام دروس حتی فقه

 (.«3شونده كند )مصاحبه

ارائه بومی دروس اختصاصی )سطح 

 ايده آل(

های ويژگیدر سطح ايده آل، در هنگام تدريس مطالب علمی اقتصاد كالن بايد »

شود. البته در اساسی اقتصاد ايران ]به جای لحاظ اقتصاد كالن آمريكا[ لحاظ 

 («3شونده اين بعد هم ضعف داريم )مصاحبه

ارائه مبانی و مباحث معرفت درجه 

 دوم هر درس در ارائه افقی

شناسايی مبانی و هسته اقتصاد متعارف بايد در بطن دروس خرد، كالن، »

 (.«5شونده د توجه قرار گيرد )مصاحبهسنجی، ... مور

ها برای ارائه پيوستی از اين درس

 ساير دروس

به علت ضعف در ارائه افقی، لزوم ارائه 

پيوست در كنار ساير دروس )سطح 

 حداقلی(

در يك سطح حداقلی، در كنار تدريس كتب متعارف، بايد به عنوان يك پيوست، 

ه شونداقتصاد اسالمی اشاره شود. )مصاحبهبه مباحث و واقعيات اقتصاد ايران و 

3.) 

به دليل ضعف استاد و كتب آموزشی در ارائه بومی از مباحث تخصصی اقتصاد، »

اين مباحث بايد در كنار همه دروس تخصصی اقتصادی و دروس اسالمی مطالعه 

 («53شونده شده و برای دانشجويان ايجاد مسئله كند. )مصاحبه

ای از مباحث اسالمی و اقتصاد ايران مرتبط به آن ارائه ضميمهبرای هر درس »

 (.«3شونده شود )مصاحبه

ارائه دروسی مجزا در برنامه 

 درسی

 ارائه دروسی مجزا با رويكردهای بديل

رسد شايد بتوان به عنوان مثال با تعريف دو درس تاريخ عقايد كه به نظر می»

بر اساس سير »و در دومی « تصادیمباحث متداول تاريخ عقايد اق»در اولی 

تاريخی تكوين و تدوين نظريات اقتصادی )در خرد و كالن( يا مكتب هترُدوكس 

 («.59شونده مورد نظر ارائه شود )مصاحبه

ارائه دروس مجزا برای تقويت انتقال 

 نگاه مورد نظر

همانند دوره انترنی پزشكان، دانشجويان كارشناسی ارشد و دكتری برای »

پردازی اسالمی خود بايد در قالب دروسی ارتباط هر چه بيشتر حوزه نظريه

ده شونهای اقتصاد ايران شوند )مصاحبهتعريف شده به صورت عملی وارد واقعيت

52».) 

 

 . كيفيت و كميت ارائه دروس مهارتی حوزه اقتصاد5.0

توان در ادامه پاسخ به چالش غلبه و تمركز میرا « كيفيت و كميت ارائه دروس مهارتی حوزه اقتصاد»پاسخ به مسئله 

شود تا پس از دوره مطرح ساخت. تعداد محدود دروس در يك برنامه درسی موجب می اقتصادی بر دروس تخصصی

پاسخ به غلبه و تمركز بر دروس تخصصی دوره )غلبه كيفی و كمی هترُدوكس يا ارتدوكس(، تكليف كيفيت و كميت 

ه اقتصاد در برنامه دوره نيز مشخص شود. ناگفته پيداست كه اين چالش به نوعی به تعيين ارائه دروس مهارتی حوز

ی از گيرمتناسب با تعيين هدف دانشكده از تربيت نيروی هدف، نسبت بهره»هدف دوره نيز بستگی دارد. در واقع 

 (.«1شونده ود )مصاحبهشهای فن محور و مهارتی( نيز تعيين میدروس تخصصی اقتصادی دوره )برای مثال درس

توان زيرطبقات، كدهای باز و واحدهای معنايی مرتبط با كيفيت و كميت ارائه دروس مهارتی حوزه می 2جدول در 

 هده كرد.اقتصاد )به عنوان طبقه( را مشا
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 535 ای كيفی از اجرای دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاددرآمدی بر طراحی دوره اقتصاد اسالمی؛ مطالعه

جهت تقليل واحدهای « كيفيت و كميت ارائه دروس مهارتی حوزه اقتصاد»كد شيت طبقه  .7جدول 

 معنايی به زيرطبقات

 واحدهای معنايی كدهای باز زيرطبقات

آموزش تخصصی با كيفيت باال و 
كميت كمتر )و ارائه معارف درجه 

 ها(دوم آن

ها )با توجه به مهارتعدم اولويت اين 
 پردازی دانشكده(هدف نظريه

ها ]كه[ در فضای متعارف ]مورد توجه بيشتر كارگيری اين ابزار و مهارتبه»
]و بنابراين نبايد به همان اندازه، در  های درسی اقتصاد است[ هدف نيستبرنامه

 («.52شونده برنامه جديد مورد تأكيد و توجه قرار گيرد[ )مصاحبه
های الزم برای دانشجويان اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع(، بسياری از مهارت»

خوان باشد. از اين رو مطمئنا  هايی است كه با هدف و رسالت دانشگاه هممهارت
 (.«3شونده گيرد )مصاحبهدروس كمی و رياضيات در اولويت قرار نمی

قتصاد، بايد در جهت های مورد نياز دانشجويان معارف اسالمی و امهارت»
بندی شوند و نه برای ورود به بازار پژوهش و توليد علم دينی طراحی و اولويت

 («2شونده كار اقتصادی )مصاحبه
سازی نه پردازی( بيش از حد به مدلبا توجه به اينكه هدف دانشگاه )نظريه»

سازی و مدلتنها الزم نيست، بلكه ممكن است مضر باشد؛ هرچند آگاهی به 
شونده پردازی اسالمی بهتر است )مصاحبههای نظريهروش آن در كنار مهارت

2».) 

لزوم معرفی تنوع، گستره، جايگاه 
ها و تأكيد بر شناخت بيشتر معارف آن

ها )با توجه به هدف درجه دوم آن
 پردازی دانشكده(نظريه

تنی بر سازی مبمدل شناختی اين مباحث تكنيكی وبايد نسبت به ارزيابی روش»
 («.52شونده آن آشنايی الزمه را پيدا كرد )مصاحبه

بايد به اين نكته توجه داشت كه در برنامه مطلوب دوره معارف اسالمی و »
سازی يا اقتصاد، آنچه از اهميت برخوردار است، نه صرف اطالع از يك شيوه مدل

های آن و مفروضات آن كاستیسازی، مهارت كمی، بلكه درك جايگاه اين مدل
 (.«59شونده است )مصاحبه

های ارائه اين دروس در برنامه
غيررسمی )با توجه به هدف 

 پردازی دانشكده(نظريه

های تحليل كمی و كيفی ها و همچنين روشسازیمدل سازی و شيوهبايد مدل»
بسپاريم.  ريزی پنهان )برنامه غيررسمی(ها به برنامهمعرفی شود و خود روش

شونده پرداختن به همه دروس تخصصی در برنامه رسمی الزم نيست )مصاحبه
3».) 
های اقتصادی دانشجويان )غير از آنچه در برنامه درسی بهتر است مهارت»

های تكميلی موجود در دانشكده ارتقاء يابد آيد( به كمك كالسرسمی الزم می
 (.«5شونده )مصاحبه

 هاكيفيت آن تالش بر ارائه با
های تحليل كمی و كيفی ها و همچنين روشسازیمدل سازی و شيوهبايد مدل»

معرفی شود و در حداقل واحد و با كارايی باال اين اطالعات مورد نياز و متناسب 
 (.«3شونده با اهداف دانشگاه را منتقل كنيم )مصاحبه

های مورد نياز و تالش در ارائه مهارت
 پردازی دانشكدهنظريه منطبق با هدف

هايی چون تاريخ، تاريخ پردازی در علوم انسانی اسالمی مهارتبرای نظريه»
انديشه، فلسفه، بايد مورد تأكيد بيشتری قرار گيرد. هرچند اگر بگوييم رياضيات 

سؤال بعدی اين است كه كدام شاخه رياضيات برای تحقق اهداف و رسالت 
 (.«3ده شوندانشگاه الزم است )مصاحبه

تأكيد بر آموزش دروس مهارتی 
اقتصاد متعارف و تمركز بر 
 هاافزايش كميت و كيفيت آن

های اقتصادی، تخصص در مهارت
 الزمه ورود دانشجويان در بازار كار

های فنی و تكنيكی و در حال پيشرفت اقتصادی كه برای بايد آخرين مهارت»
آيد در اختيار دانشجويان كار الزم میو كاربردهای احتمالی در بازار  سازیمدل

 (.«55شونده قرار گيرد )مصاحبه

الزمه تسلط و تخصص به علم اقتصاد، 
های تسلط و تخصص در مهارت

 اقتصادی

 سازیالزمه تسلط دانشجو به علم اقتصاد، تسلط وی به اقتصاد كمی و مدل»
ت و پس از است. تسلط بر اين حوزه موجب تسلط وی بر روش علم اقتصاد اس

گيری از روش تجربی و آماری در اقتصاد اسالمی است. آن درك گستره بهره
ونه گكه نقد اقتصاد متعارف نيازمند فهم بهتر آن است، بنابراين اينازآنجايی

 («.8شونده آيد )مصاحبهموارد الزم می

 . كيفيت و كميت ارائه دروس اسالمی5.7

های در پاسخ به اين مسئله كه چه ميزان تأكيد بايد بر دروس اسالمی دوره باشد، بايد گفت همچون بسياری از چالش

ف متناسب با تعيين هد»است. در واقع « هدف اصيل دوره»گفته، اين مسئله نيز خود متأثر از موارد ديگر از جمله پيش

گيری از دروس معارف اسالمی در دوره تعيين ، ضرورت بهرهپردازی[دانشكده از تربيت نيروی هدف ]يعنی نظريه
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 532های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

« ه دورهميزان تأكيد بر ارائه دروس اسالمی در برنام»زير به بررسی  8جدول از اين رو (.« 1شونده شود )مصاحبهمی

 .پرداخته است
 

جهت تقليل واحدهای « ميزان تأكيد بر ارائه دروس اسالمی در برنامه دوره»كد شيت طبقه  .2جدول 

 معنايی به زيرطبقات

 واحدهای معنايی كدهای باز زيرطبقات

مطالعه تخصصی دروس 
 اسالمی

 مجتهد متجزی در حوزه اقتصاد

آموزشی رشته معارف اسالمی و اقتصاد، توليد علم  يگانه هدف برنامه»
های الزم بايد برای تربيت اقتصاد اسالمی است. از همين رو ابزار و مهارت

پردازی و اجتهاد در حوزه اقتصاد اسالمی ساز نظريهدانشجويی كه زمينه
 («.8شونده )در دوره دكتری( است مهيا شود )مصاحبه

 روايات توانايی استنباط از آيات و
ای باشد كه فرد را به سطح حوزه رسانده و گونهبرنامه مطلوب بايد به

 (.5شونده برداری از روايات را به او بدهد )مصاحبهتوانايی بهره
صرف آشنايی با مطالعات 
اسالمی )عدم ضرورت در 

 ها(مطالعه تخصصی در آن

صرف آشنايی )عدم ضرورت در 
 ها(مطالعه تخصصی در آن

آشنايی با اين دروس الزم است اما تأكيد بر تبحر در آن الزم نيست هر »
چند در مورد برخی اين دروس اصال  نيازی به قرار گرفتن آن در برنامه 

 (.«1شونده )مصاحبهتر است در بين، درس فقه از بقيه مهم نيست.
 

 آيد كه اينبعد از مشخص شدن ميزان تأكيد بر دروس اسالمی، سؤال از كيفيت ارائه دروس اسالمی به ميان می

 مورد بررسی قرار گرفته است. 3جدول در  موضوع
 

 جهت تقليل واحدهای معنايی به زيرطبقات« كيفيت ارائه دروس اسالمی در برنامه دوره»كد شيت طبقه  .2جدول 

 واحدهای معنايی كدهای باز زيرطبقات

متون منتخب از منابع نسبتاً ارائه 

اصيل اسالمی همراه با روش 

 مواجهه و استنباط از اين متون

ارائه متون منتخب از 

منابع نسبتا  اصيل 

اسالمی همراه با 

روش مواجهه و 

 استنباط از اين متون

ها، از الزامات تسلط به نص و متن قرآن و حديث و فقه و شيوه استخراج و استنباط از آن»

 (.«3شونده دانشجوی اين رشته است )مصاحبه

در تدريس مباحث اسالمی مثل فقه، اصول فقه، تفسير، حديث و... چند شرط بايد رعايت شود »

محوری، اوال  آموزش از متون رسمی و كالسيك، ثانيا  آموزش متد مواجهه با مباحث در حين متن

باحث تخصصی اقتصادی، رابعا  توجه به مسائل ثالثا  سعی در ارتباط و تناسب هر چه بيشتر با م

مستحدث و واقعی اقتصادی و خامسا  توجه به تدريس قواعد فقهی اقتصادی به شكل جدی. 

 («2شونده )مصاحبه

پردازی در عرصه اقتصاد اسالمی هستند بايد اين دروس در برای كسانی كه مدعی نظريه»

 «.(2شونده كيفيت و كميت رشد يابند )مصاحبه

لزوم ارائه دروس اسالمی با متون 

درسی جديد )فقه بانكداری 

 اسالمی، ...(

لزوم ارائه دروس 

اسالمی با متون 

درسی جديد )فقه 

 بانكداری اسالمی، ...(

الزم است تأكيد تدريس مباحث فقهی از كتب سنتی حوزه و ابواب سنتی تدريس فقه برداشته »

های نظری و كاربردی در اقتصاد اسالمی و آخرين تالشهای حوزه فقهی و شده و آخرين نوآوری

 (.«55شونده برنامه مطلوب درسی )برای مثال فقه بانك( جای گيرد )مصاحبه

االقتصاد تبديل شود شود نيمی از واحدهای فقه عمومی به واحدهای فقهپيشنهاد می»

 (.«51شونده )مصاحبه

مانند بازار سرمايه اسالمی، بيمه اسالمی، بانكداری مباحث فقهی بايد در قالب دروسی چون »

اسالمی، بازار پول اسالمی، نظام ماليه دولتی اسالمی، نظام مديريت انفال و غيره نبايد غافل 

 (.«6شونده باشيم )مصاحبه

 

 . جايگاه زبان عربی در برنامه درسی5.2

ان بر شوندگبحث زبان و يادگيری آن جايگاه بسزايی در برنامه درسی دارد. از همين روست كه قريب به اتفاق مصاحبه

ربی رسد زبان عهای چهارگانه تأكيد دارند. از سوی ديگر به نظر میزبان انگليسی و تقويت هر چه بيشتر آن در مهارت

رورت ، يك ضدارددر عرصه اقتصاد اسالمی ها يا انجام تحقيقات نوآوریقصد ارائة در كنار زبان انگليسی برای فردی كه 

محدوديت در واحدهای درسی »و « محدوديت در زمان دانشجو»، «تفاوت در هدف اصيل دوره». اما در اين بين است

ه رد، نداشتممكن است موجب شود تا زبان عربی، آن اهميتی را كه زبان انگليسی برای مخاطب اين دوره دا« شدهارائه
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 533 ای كيفی از اجرای دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاددرآمدی بر طراحی دوره اقتصاد اسالمی؛ مطالعه

به ) یتوان زيرطبقات، كدهای باز و واحدهای معنايی مرتبط با جايگاه زبان عربی در برنامه درسمی 52جدول باشد. در 

 عنوان طبقه( را مشاهده كرد.
 

 جهت تقليل واحدهای معنايی به زيرطبقات« جايگاه زبان عربی در برنامه درسی»كد شيت طبقه  .55جدول 

 واحدهای معنايی كدهای باز زيرطبقات

و  لزوم قرار گرفتن در برنامه درسی

 تقويت دانشجويان

يادگيری عربی جديد )از جمله 

مكالمه زبان عربی( و عربی قديم )از 

متون جمله برای ورود تخصصی به 

 اصيل اسالمی(

يادگيری زبان عربی از چند جهت اهميت دارد: زبان »

اسالم، حديث و قرآن و زبان جهان اسالم و كشورهای 

همسايه. بنابراين الزم است عالوه بر عربی متون فقهی 

ونده شدر مكالمه عربی نيز تقويت صورت گيرد )مصاحبه

5».) 

متون مربوط در مهارت مطالعه، دانشجو بايد بتواند »

در مهارت نوشتن، بايد  .اقتصادی عربی را مطالعه كند

ای به زبان عربی را داشته باشد. به توانايی نوشتن مقاله

كه به خوبی منظور خود را به رشته تحرير  گونهينا

در مهارت مكالمه و شنيدن، بايد بتواند در حد  .درآورد

 .حوزة كاری خويش بحث كرده و شنوندة خوبی باشد

افزون بر همة اين موارد بايد بتواند از منابع روايی و 

قرآنی استفاده كند. آنچه مهم است تشخيص دقيق 

جايگاه كلمات در متن و برداشت صحيح بر آن اساس 

 («8شونده است )مصاحبه

يادگيری عربی قديم )از جمله برای 

ورود تخصصی به متون اصيل 

 اسالمی(

كند. تون كفايت میزبان عربی صرفا  در حد فهم م»

 («6شونده نيازی به يادگيری مكالمه نيست )مصاحبه

در حد توانايی مطالعه متون فقهی برای دانشجويان، »

ريزی نمود اما از نظر مكالمه يا نگارش چندان بايد برنامه

 (.«55شونده رسد )مصاحبهنيازی به نظر نمی

اندازه و عدم لزوم تمركز زياد آشنايی به

 تخصصی بر يادگيری زبان عربی ورود

عدم تأكيد بر يادگيری عربی جديد 

 )از جمله مكالمه زبان عربی(

و  المللیاگر استفاده از زبان عربی برای ارتباطات بين»

كند ای است كه زبان انگليسی كفايت میمنطقه

 (.«1شونده مصاحبه)

عدم تأكيد بر يادگيری عربی قديم 

تخصصی به )از جمله برای ورود 

 متون اصيل اسالمی(

اگر استفاده از زبان عربی برای ورود تخصصی است كه »

توان از متخصصين به جای تمركز بر يادگيری آن می

 (.«1شونده )مصاحبه اين حوزه كمك گرفت

عدم تأكيد بيش از اندازه به زبان 

 عربی )چه قديم و چه جديد(

چندان نيست. با توجه به بازار كار اين نيازمندی »

شود نيمی از واحدهای صرف و نحو عربی پيشنهاد می

به واحدهای زبان تخصصی اقتصاد تغيير يابد. عربی در 

 (.«51شونده حد مقدمات كافی است )مصاحبه

 

 گيرینتيجه. 2

ر سالمی نام برد دهای اقتصاد اها به ابعاد مورد توجه برای طراحی يا بازبينی دورهتوان از آنهشت مؤلفة اساسی كه می

ند رسد نيازمبخش قبل برشمرده شد. تا اين جای بحث پاسخ پرسش نخست اين مطالعه ارائه گرديد؛ اما به نظر می

ارشد  های مربوط به دوره كارشناسیورزی بيشتری برای پاسخ به پرسش دوم هستيم؛ اينكه چگونه نتايج و تحليلدقت

توان بخش باشد؟ در اين راستا میهای اقتصاد اسالمی الهاماحی يا بازبينی دورهپيوسته معارف اسالمی و اقتصاد برای طر

 برانگيزی كه در طراحی يك دوره اقتصاد اسالمی بايد لحاظ شود،متناظر با مباحث هشتگانه پيشين، به نكات چالش

 اشاره داشت. اين موارد به شرح زير خواهد بود.
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 مرتبط با ماهيت اقتصاد اسالمی هایلزوم اجماع بر/گزينش يكی از ايده 

روی طراحی دوره ترين مسئلة پيشطور كه از مجموعه مطالب برآمده از بخش پيشين قابل درك است، مهمهمان

اقتصاد اسالمی، همان مؤلفة نخست، يعنی ماهيت اقتصاد اسالمی است. اهميت اين مقوله به حدی است كه تقريبا  بر 

 های اقتصاد اسالمی سايه خواهد افكند.راحی يا بازبينی دورهساير ابعاد مورد نياز برای ط

ای شتهررسد گام برداشتن در مسير پاسخ به پرسش دوم  اين تحقيق با توجه به ادبيات مطالعات بينبه نظر می

شود در وهلة نخست مطرح می« اقتصاد اسالمی»ايدة  كه بحث ازطور كه اشاره شد هنگامیشروع مناسبی است. همان

های برآمده از آموزه»و « ها و مجامع علمی اقتصادیانجام در دانشكده در حالهای علمی  ماهيت تالش»نيازمند درك 

 ای است.رشتهعرصة پژوهش و آموزش بين رهنمون گرهستيم؛ اين موقعيت « نصوص و متون اسالمی

اص شود، بنا به مشخصات خای يا تلفيقی ناميده میرشتههای علمی، پژوهشی و آموزشی بينآنچه به عنوان فعاليت

، «5ميان رشتگی»بندی به انواع گوناگونی است. وجود اصطالحاتی چون ورزی بيشتر قابل طبقهخود و البته با دقت

ای، خود بيانگر رشتهدر ادبيات بين« 6ایفرا رشته»، «1بينا رشتگی»، «3تعدد رشتگی»، «9فرارشتگی»، «2چند رشتگی»

 گيری از پيشوندهايیطور كه برخی متخصصان اين حوزه اذعان دارند، در نحوه بهرهوجود چنين تنوعی است؛ البته همان

 (.53: 5982قبول همگان باشد وجود ندارد )روالند  ددر مباحث، تعريفی كه مور« چند»يا « ميان»چون 

گفته در اينجا و برای رعايت سادگی همچون برخی، چند رشتگی و ميان مجادالت پيشبرای پرهيز از پرداختن به 

ها در كنار يكديگر (. چند رشتگی به معنای همكاری رشته53: 5982كنيم )روالند رشتگی را سر يك زنجير تلقی می

پردازند. به عنوان یای از حل مشكل مها به جنبهحول يك مسئله مشترك است. در چنين فعاليتی هر يك از رشته

مندی از علوم متداول در اين زمينه را مثال فرض كنيم كه با موضوعی چون كودكان كار سروكار داريم. اگر قصد بهره

»« و  «شناسیروان»، «حقوق»، «علوم تربيتی»های داشته باشيم، با فعاليتی چند رشتگی با حضور متخصصان حوزه

توان مسئله ها اساسا  نمیای قرار دارد كه در آنرشتههای مياندر سر ديگر طيف، فعاليتو  3شكل بر اساس مواجهيم. 

 تهای مختلف بررسی نمود. در اين وضعيرا به چند بخش تقسيم نمود بلكه بايد آن را به طور كلی و از نقطه نظر رشته

(.« 56–51: 5982كشند )روالند رويكردهای خاص هر رشته، فرضيات و زيربنای ايدئولوژيك يكديگر را به چالش می»

: 5982قدر شديد است كه روالند )ها آنهای مختلف در اين نوع از فعاليتاهميت تضارب آراء و مواجهه مفروضات رشته

 2كند.ه میبرای آن استفاد« رشتگی انتقادیميان»( از معادل 51

 

                                                                                                                                                                                     

5. Interdisciplinary 

2. Multidisciplinary 

9. Trans Disciplinary 

3. Pluridisciplinary 

1. Cross Disciplinary 

6. Meta Disciplinary 

رشتگی »های ديگری نيز قابل تصور است. به عنوان مثال يكی از متخصصان، چهار شكل فعاليت بين رشتگی را بندیطور كه اشاره شد تقسيمهمان .2

: 5982فات ) and يگتبه نقل از التوكا. وو 2225عنوان نموده است )التوكا، « ميان رشتگی مفهومی»و « فرا رشتگی»، «رشتگی تلفيقیميان»، «آگاهانه

86.)) 
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 531 ای كيفی از اجرای دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاددرآمدی بر طراحی دوره اقتصاد اسالمی؛ مطالعه

 
 ایرشتههای علمی بينطيف فعاليتدو سر  .9شكل 

 53: 5982 ،منبع: روالند 

 

رسد هر نوع فعاليت علمی در عرصه آموزش، پژوهش يا ترويج كه به نوعی به موضوع بين رشتگی به نظر میبنابراين 

رسد كه ای مربوطه روشن كند؛ طبيعی به نظر میرشتهموضع خود را راجع به نوع فعاليت بينمرتبط است، ابتدا  بايد 

ند ، ناظر به ارتباطی از نوع چ«اقتصاد اسالمی»های درسی از متون و برنامه ينگراناگر تلقی غالب پژوهشگران و نيز تدو

در مقابل اگر باورمند به  يابد.ش اشاعه میباشد سامانه خاصی از دان« معارف اسالمی»و « علم اقتصاد»رشتگی بين 

 بوده و« های اسالمیمعارف برآمده از متون و آموزه»و « علم اقتصاد»موقعيتی مشابه اختالفات پارادايمی ميان معارف 

 .5طلبدرشتگی قرار بگيريم، اقتضائات خاص خود در تدوين برنامة درسی را میدر وضعيت حّدی  ميان

  پردازی تا سطوح كارشناسی و اجرايیهای دوره از طيف سطح نظريههدف اصيل و اولويتلزوم مشخص ساختن 

پردازی تا برای يك دوره آموزشی اقتصاد اسالمی، هدف دورة آموزشی كه انتخاب يكی از دو سر طيف  نظريه

ناسان عالی، تربيت كارشاست. با توجه به اينكه بخشی از هدف نهاد آموزش  كنندهيينتع ياربسكارشناسی خواهد بود، 

و نيروهای اجرايی ماهر برای تنظيم امور اقتصادی، اجتماعی و ... است و از طرفی بخش قابل توجهی از امور اجرايی و 

                                                                                                                                                                                     

روی طراحی تر از آن اينكه ارائة هرگونه پاسخی به مسائل، همچون مسائل  پيشمهم هاست.حلتر از تعيين راهآسان هاو چالشعموما  تشخيص مسائل  .5

خاصی در دو سر طيف رويكردهای  كه ناظر به ديدگاه حل پيشنهادی مادهنده است. راههای پاسخفرضهای اقتصاد اسالمی، برآمده از پيشيا اجرای دوره

 در متون درسی و فرايند يادگيری است.« تفكر انتقادی»رشتگی است، تقويت مشخصة ميان-چندرشتگی

ين آشنايی رسد اهدف از تقويت تفكر انتقادی آن است كه دانشجو، حداقل به طور اجمالی، به طور واقعی با فرايند تكوين علم اقتصاد آشنا شود. به نظر می

 گيرنده در آينده كمكمزايای بسياری دارد. اين تأكيد به درك بهتر رابطة ميان علم اقتصاد و معارف اسالمی در ذهن دانشجو و نيز جريان علمی شكل

ترين ماقتصادی مهاساسا  دانشجو بايد متوجه شود كه قرار نيست در جريان علمی رشته ای چون اقتصاد، حرف آخر زده شود؛ تاريخ عقايد و نظريات كند. می

اقتصاد، چه به عنوان علم كاشف روابط ميان متغييرهای اقتصادی و چه به عنوان علم متكفل تنظيم امور  معارف علمی دليل بر صحت اين باور است. 

ی متعصبانه راجع به ماهيت علم هاو توجه به اين نكته موجب زدوده شدن برخی انگاره اقتصادی جامعه انسانی، همواره معركة آراء انديشمندان بوده است

 شود.اقتصاد و بالتّبَع اقتصاد اسالمی می

انواع  يریگاست. جان یاقتصاد اسالم یهاآموختگان دورهدانش یآت يقاتدر تحق هاینوآور يدايشپ ی،تفكر انتقاد ةتمركز بر مشخص يدةفا يل،تفاص ينبا ا

ا فراهم ( ریاسالم اداقتص ة)رشت یرشتگ یبه سو ایرشتهينمطالعات ب یامكان حركت از فضا ی،اقتصاد اسالم ياتبلوغ ادب ياندر جر هايدهو ا يكردهارو

مچون معترف بود كه ه يتواقع ينبه ا يد. باشودینم يسرم یو آموزش آن به آسان «یاقتصاد اسالم» يتماه يينتب يردر مس يشرفت. بدون شك پآوردیم

اقتصاد  اي یاقتصاد رفتار يستی،ليااقتصاد سوس يش،مكتب اتر هایيافتهمچون ره-در علم اقتصاد  ایيشانهدگراند يكردروهر  يااقتصاد متعارف  يانجر

 يتدن وضعش يداركه پد دهدینشان م يزن ياتتجرب ينرو هم يناست؛ از ا یبر مسائل واقع یو مبتن يوستهرشد درونزا، پ يازمندن يزن یاقتصاد اسالم -ینهاد

 .يستن يسرم يرمعقولبا سرعت غ یاقتصاد اسالم يریو فراگ یمتون آموزش ينمطلوب در عرصه تدو

است،  يشاندر ا یتفكر انتقاد ةمشخص يتمنجر به تقو تواندیكه م يگریتطور علم اقتصاد، ابزار مهم د يتاز ماه يانبر لزوم آگاه نمودن دانشجو افزون

 است. یدر دروس كاربرد گذارياستبه عنوان س يانمهارت حل مسائل در دانشجو يتبر تقو يدتأك

، در اين مقاله دبا توجه به اينكه بخش قابل توجهی از آموزش تفكر انتقادی بر عهدة استاد و شيوه تدريس است و ارتباط وثيقی با طراحی برنامة درسی ندار

 رسد:های علمی، مفيد به نظر میای اطالع از كليات ماهيت آموزش تفكر انتقادی در محيطاز پرداختن به آن صرف نظر شده است. منبع زير بر

 ها.(، آموزش تفكر انتقادی، ترجمة خدايار ابيلی، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه5982مايرز، چت )

 رشتگیمیان چندرشتگی
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های اسالمی است، بايد متناسب با چنين اهدافی و البته با توجه به كارشناسی در كشور ناظر به مقوالت و چارچوب

 های اقتصادی مزبور همت گماشت.حی دورهادبيات علمی موجود به طرا

پرداز و توليد ادبيات علمی در حوزه های اقتصاد اسالمی با هدف تربيت نظريهرسد كه طراحی دورهالبته به نظر می

ريزی عالمانه و اقتصاد اسالمی از اولويت خاصی برخورار است. دستيابی به اين هدف، نيازمند تالش، صبر و برنامه

متأسفانه، افزايش تقاضای جامعه و نيز دانشجويان برای تمركز بر برخی گفته است. های پيشسبت به دورهتری ندقيق

 ،و حتی اقتصاد اسالمی آموختگان رشته اقتصادهای تكنيكی  معين و حمايت ساختارهای موجود در اشتغال دانشحوزه

اد اسالمی اقتص پردازیدر فرايند نظريه سازسرنوشت موجبات عدم رغبت جامعه دانشگاهی به تمركز بر مباحث بنيادين و

 .5اقتصادی شده استو حتی 

 ای برای طراحی دورهرشتههای ميانلزوم مشخص ساختن يكی از رهيافت 

غلبه محتوايی »، «انتخاب دروس»ای برای ارائه دروس دوره، اثر خود را بر رشتههای ميانانتخاب هر يك از رهيافت

های پيش روی طراحان خواهد گذارد. بنابراين انتخاب هر رهيافتی، گزينه« چينش دروس»و « روستركيب د»، «دروس

ريزان دوره را متناسب با انتخاب آن تغيير خواهد داد. اين مهم با توجه به عدم اجماع راجع به ماهيت اقتصاد و برنامه

دوچندانی نسبت به آموزش علم اقتصاد برخوردار اسالمی در ميان اساتيد پژوهشگران حوزة اقتصاد اسالمی، از اهميت 

 است.

  ايهترُدوكس  هایيافترهی و كمّ  يفی)غلبه ك یغلبه و تمركز بر دروس اقتصادلزوم مشخص ساختن 

 ها در برنامه درسی دورهو كيفيت ارائه آن ارتدوكس(

، «ارای اولويت اقتصاد ارتدوكسگزينش دروس مهم و د»انتخاب غلبه هر يك از دو رهيافت مكتبی به ارائه دوره بر 

تقدم و تأخر هر »، «و هتردوكس ارتدوكسچينش دروس »، «گزينش مكاتب مهم و دارای اولويت اقتصاد هتردوكس»

 و ... اثر خواهد گذارد.« هاكدام از آن

                                                                                                                                                                                     

تيد اپرواضح است كه پيشنهاد مطرح شده در اين قسمت به نوعی مورد قبول برخی اساتيد مبرز اقتصاد كشور نيست. به عنوان نمونه، يكی از اين اس .5

ابل ق متاسفانه در ايران دشواری تكنيكی آموزش علم اقتصاد سبب شده است بخش»دارد:دربارة مشكل موجود در آموزش رشته اقتصاد در كشور اعالم می

نكه به اقتصاد بيش از آ»افزايند ايشان می« توجهی از استادان اقتصاد به تدريج به مباحثی از اقتصاد روی آورند كه رنگ و بوی فلسفه و ايدئولوژی دارد.

ر فلسفی هايی و متاثر از باودگاهعلوم انسانی شباهت داشته باشد به علوم مهندسی شباهت دارد. ... تا زمانی كه علم اقتصاد متاسفانه تحت تاثير چنين دي

نما شود و پذيرفته نشود كه علم اقتصاد علمی است كه قرار است در مورد حل و ايدئولوژيك باشد و تبديل به نقل قول و بيان آرای فيلسوفانی اقتصاددان

ته با حل بپردازد و آميخزيست و امثالهم به ارائه راهمحيطگيری و يارانه دادن برای مقابله با آلودگی تورم، ايجاد رشد اقتصادی بيشتر، چگونگی ماليات

پاك  فیمباحث انتزاعی و فلسفی شود آموزش علم اقتصاد همچنان دشواری خواهد داشت. تنها اميد برای بهبود آموزش اقتصاد آن است كه از مباحث فلس

بيان چنين باوری از جانب يكی از اساتيد .« ((5933خرداد  29) یمانرح)های زندگی روزمره و به شدت تكنيكی شود و ناظر به حل مسائل و دشواری

نما بلكه دانتصاداق ان فيلسوف ماهيت آن نه توسطتدريس علم اقتصاد است. علم اقتصادی كه محتوا و شيوة در  بازبينیاقتصاد كشور به خوبی بيانگر لزوم 

ه . علم اقتصادی كجيمز بوكانون، گونار ميردال و آمارتيا سن نيز سامان يافته است جان استوارت ميل، فردريك فون هايك، ی چوناناقتصاددان توسط

ا آلودگی گيری و يارانه دادن برای مقابله بحل تورم، ايجاد رشد اقتصادی بيشتر، چگونگی ماليات»حتی برای  -آشكارترين واقعيت قابل مشاهده در ادبياتش 

 پيگو،ر آرتوماسگريو، الوين راث، گری بكر، رونالد كوز، ريچارد ناپذير اقتصاددانان نوآوری چون هايك، بوكانون،  های پايان، جدال-« زيست و امثالهممحيط

اين  زميناردكينز، ميلتون فريدمن، جيمز توبين، رابرت سولو، ادوارد پريسكات، كنث بولدينگ و سن است. هر چند درك دليل تفاوت رويكرد هر يك ا جان

مسائل مختلف، نيازمند صرف يك عمر پژوهشی است اما اجماال  قابل درك است كه بسياری از اين اختالفات به همان باورهای بنيادين، اقتصاددانان در 

ض به فرور پيشبه ط»، اينكه «؟مالك ارزيابی يك نظام اقتصادی يا سازوكار نتايج آن باشد يا فرايند تعبيه شده در آن»فلسفی يا جهان بينانه دارد؛ اينكه 

سازوكار قيمت را يكی از »يا اينكه  «اشيمهای مطرح در الگوهای رقابت كامل و بازار آزاد، آن هم تحت هر شرايطی، باورمند بحركت به سمت مالك

ايی را برای گرفايدهمبنای پيامدگرايی يا »، اينكه «اينكه معتقد به بازارهای مفقوده بود يا خالف آن را باور داشت»، «اييمسازوكارهای تخصيص تلقی نم

 باشيمهای كالن قائل به مبانی خرد برای پديده»، اينكه «گرايی نيز نظر داشتگرايی يا فضيلترشد يا توسعه پذيرا شد يا به رويكردهای رقيب چون كمال

كننده هستند؛ مباحثی كه يك و ... مباحثی مهم و تعيين «ا؟روش پژوهش اقتصادی مبتنی بر قياس باشد يا استقرا يا هر دوی اينه»، اينكه «يا خير

و اتفاقا  همين موارد موجب تفاوت  ها در حال ابراز نظر استمستقيم يا غيرمستقيم راجع به آن -منظورهتك اقتصادی  يك تكنسين حتی و  - اقتصاددان

 ها و نظريات اقتصاددانان نوآور با يكديگر است.ايده
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  در  و معارف درجه دوم حوزه اقتصاد ایرشتهيانارائه دروس هترُدوكس، م يفيتكلزوم مشخص ساختن

 برنامه درسی دوره

ها برای رسيدن به يك محتوای جامع و ترين وجوه يك برنامه درسی نحوه تركيب و تلفيق دروس و سرفصلاز مهم

 هایيافتره هر يك از یو كمّ  يفیغلبه كحال مفيد در راستای اهداف اصيل دوره است. بعد از مشخص شدن يندرع

پيوست »كه بدانيم اين محتوا را چگونه بايد در اختيار دانشجو قرار داد. ارائه  رسدنوبت به اين می ارتدوكس ياهترُدوكس 

های معمول برای ارائه چنين محتوايی است. از روش« اضافه كردن دروس اضافی به برنامه»ها و يا در سرفصل« درسی

تواند شكل بهتری از س میگونه دروهر چند مهارت استاد و قدرت تبيينی وی در كنار محتوای بومی جهت ارائه اين

 ارائه چنين محتوايی باشد.

  در برنامه درسی دوره حوزه اقتصاد یارائه دروس مهارت يتو كم يفيتكلزوم مشخص ساختن 

های مهارتی و تكنيكی آن در برنامه های دروس مهم مكتب ارتدوكس و روشاين بخش را شايد بتوان از جمله ارائه

 مربوط به ارائه دروس هتردوكس نيز برای آن جاری است.درسی برشمرد كه همان مسائل 

  ی در برنامه درسی دورهو كميت ارائه دروس اسالم يفيتكلزوم مشخص ساختن 

ای، از دروس الزم در هر برنامه درسی اقتصاد رشتههای متفاوت بيندروس اسالمی فارغ از قبول هر يك از رهيافت

از علوم قرآنی )تفسير و تدبير( و علوم حديث )رجال و درايه( گرفته « المیهای اسگستردگی دانش»اسالمی است. اما 

تعداد »های دروس در يك برنامه بايد در مورد تا فقه، اصول، سيره، تاريخ و فلسفه مشكلی است كه با توجه به محدوديت

پاسخ  «ارائه دروس شيوه»و « متون دروس»، «بندی دروساولويت»، «چينش دروس»، «كيفيت ارائه دروس»، «دروس

 داده شود.

 لزوم مشخص ساختن جايگاه و كيفيت ارائه دروس زبان عربی در برنامه درسی دوره 

رسد تا در مورد راه ورود به منابع اصيل اسالمی كه همانا زبان بعد از بيان اهميت دروس اسالمی، حال نوبت به اين می

دروس متناسب با »، «دروس مربوط به وجوه مختلف زبان»، «یميزان تأكيد به زبان عرب»عربی است نظر داده شود. 

از جمله مواردی است كه « تعداد واحدهای درسی»، «ميزان تخصص بايسته در زبان عربی»، «های مورد نيازتخصص

ر د آيد كه تقويت اين مقولهورزی قرار گيرد. البته به نظر واضح میبايد در تدوين يك برنامه درسی ايده آل مورد دقت

ها دارد؛ اگر هدف اجرای های اقتصاد اسالمی تأثيرپذيری مستقيمی از هدف اجرای اين دورهطراحی يا بازبينی دوره

دورة خاصی متمركز بر تربيت نيروهای كارشناسی و اجرايی است، طبيعتا  از ضرورت گنجاندن اين دروس در برنامه 

پرداز در حوزه اقتصاد اسالمی تربيت نيروهای علمی و نظريه شود؛ در مقابل اگر هدف  دورة خاصی،درسی كاسته می

 باشد، بايد بر جايگاه فراگيری زبان عربی تأمل صورت گيرد.

 

 . محدوده و محدوديت تحقيق3

های درسی تلفيقی در حوزة های درسی رشته اقتصاد و نيز برنامهاين مطالعه معطوف به برنامه محدودهاز آنجا كه 

كه اقتصاد اسالمی است، برخی از نتايج هرچند مهم و تأثيرگذار در فرايند اجرای برنامة درسی تبيين نشد. توضيح آن

ها، برخی از عوامل تأثيرگذار ودن مصاحبههای مطروحه و نيز چهره به چهره ببا توجه به كلی و منعطف بودن پرسش

اصالح نظام پرداخت »در موفقيت دوره كه ارتباط مستقيمی با برنامه درسی ندارد، نيز احصاء گرديد؛ عواملی چون 

يرگذار تأث»، «های پنهان و غيررسمی دورهويژگی برنامه»، «های تحصيلی اساتيدتوان علمی و مهارت»، «اساتيد دانشگاه

استعداد و هوش دانشجويان ورودی »، «از نظر تجميع دانشجويان علوم اجتماعی و علوم انسانی هاای دانشگاهبودن فض
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رسد اجرای يك برنامه به نظر می«. دانشگاهدوره يا های دانشجويان با اهداف ها و انگيزهدغدغهانطباق »و « به دوره

 گفته است.های پيشزمان با همة عوامل از جمله مؤلفهه همموفق آموزشی و دستيابی به اهداف مورد نظر نيازمند توج

با توجه به ماهيت خاص برنامه دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاد، الزم ديده شد كه همة 

تر بينانهواقعهای آموختگان اين دوره باشند. انتظار بر اين است كه اين الزام موجب ارائة ارزيابیشوندگان از دانشمصاحبه

 های مرتبطها و گرايشتوان از نظرات اساتيد و دانشجويان رشتهتر از دوره شده باشد. با اين وجود میو به نوعی جامع

تفاده ها نيز به نحوی ديگر اسدر ساير دانشگاه« االقتصادفقه»و « بانكداری اسالمی»، «اقتصاد اسالمی»يا « اقتصاد»چون 

 نمود.

رسد، مرتبط با هدف اين مطالعه است. در اين مطالعه تمركز حقيق كه تذكر آن ضروری به نظر میديگر محدودة ت

های اجرای برنامه دوره بوده است. به اين ترتيب مزايای موجود اصلی بر ارزيابی انتقادی يا همان نقاط ضعف و دشواری

 در اين دوره به طور مستقيم مورد نظر اين مطالعه قرار نگرفته است.

كنندگان اصلی و اولية برنامة دوره و ارزيابی ايشان مطالعه، عدم دسترسی به تدوين های اينمحدوديت تريناز مهم

 از ميزان تحقق اهداف دانشگاه بود.

 

 تشكر و قدردانی

كنندگان كه با توجه و دقت ياريگر انجام اين پژوهش بودند، نويسندگان مراتب سپاس خويش را نسبت به مشاركت

 دارند.الم میاع
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 هاپيوست

 الف. برنامه تفصيلی دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاد

 

 م. ا. و ا. يوستهارشد پ یمصوب دوره كارشناس یدرس یواحدها بندیيمتقس 5 يوستجدول پ

 تعدد واحد نوع درس رديف

 2 كارشناسی(عمومی )مربوط به مقطع  5

 36 كارشناسی( عپايه معارف اسالمی )مربوط به مقط 2

 21 اصلی معارف اسالمی )مربوط به مقطع كارشناسی( 9

 23 زبان )خارجی و عربی، مربوط به مقطع كارشناسی( 3

 25 اصلی اقتصاد )مربوط به مقطع كارشناسی( 1

 52 تخصصی معارف اسالمی )مربوط به مقطع ارشد( 6

 92 تخصصی اقتصاد )مربوط به مقطع ارشد( 2

 1 نامه )مربوط به مقطع ارشد(پايان 8

 221 جمع

 

 یدوره، الزام یمربوط به مقطع كارشناس ی،معارف اسالم يۀپا یهافهرست و مشخصات درس 2 يوستجدول پ

شماره 

 درس

 زبان تدريس تعداد ساعات تعدد واحد نوع درس

 فارسی يا عربی 93 5 تجويد 912522

 فارسی 52 5 تاريخ و علوم قرآن 912525

 فارسی 52 5 5منطق  912582

 فارسی 93 2 2منطق  912585

 فارسی 93 2 9منطق  912589

 عربی 93 2 5صرف  912925

 عربی 93 2 2صرف  912923

 عربی 15 9 5نحو  912922

 عربی 93 2 2نحو  912952

 عربی 15 9 9نحو  912952

 عربی 93 2 3نحو  912929

 عربی 15 9 1نحو  912928

 عربی 15 9 6نحو  912999

 فارسی 93 2 5تاريخ تحليلی اسالم  912285

 فارسی 93 2 2تاريخ تحليلی اسالم  912289

 فارسی 15 9 5اصول عقايد  912235

 فارسی 52 5 2اصول عقايد  912232

 فارسی 15 9 9اصول عقايد  912233

 فارسی 93 2 5فقه مقدماتی  912535

 فارسی 93 2 2فقه مقدماتی  912532

 فارسی 93 2 9فقه مقدماتی  912539

 فارسی 93 2 3فقه مقدماتی  912533

  233 36 جمع
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ريزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال ها بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی برنامهيادداشت. اين سرفصل

ها و های قبل و بعد از اين سال اجرايی شده است. عليرغم برخی تغييرات در برخی سرفصلبوده كه برای دوره 5926

 ، چارچوب برنامه درسی فوق چندان تغيير نكرده است.)همچون دروس اصول عقايد( محتوای دروس

 

دوره،  یمربوط به مقطع كارشناس ی،معارف اسالم یاصل یهافهرست و مشخصات درس 3 يوستجدول پ

 یالزام

شماره 

 درس

تعدد  نوع درس

 واحد

تعداد 

 ساعات

 زبان تدريس

 فارسی 93 2 5تفسير قرآن  912225

 فارسی 93 2 2تفسير قرآن  912222

 فارسی 68 3 5فقه  912225

 فارسی 68 3 2فقه  912222

 فارسی 15 9 9فقه  912229

 فارسی 15 9 3فقه  912223

 فارسی 93 2 5اصول فقه  912525

 فارسی 15 9 2اصول فقه  912522

 فارسی 15 9 9اصول فقه  912529

  321 21 جمع

 

 یمربوط به مقطع كارشناس ی،معارف اسالم یتخصص یهافهرست و مشخصات درس 9 يوستجدول پ

 یارشد دوره، الزام

شماره 

 درس

تعدد  درسنوع 

 واحد

تعداد 

 ساعات

 زبان تدريس

 فارسی 68 3 5فقه االقتصاد  112225

 فارسی 15 9 2فقه االقتصاد  112222

 فارسی 15 9 9فقه االقتصاد  112229

 فارسی 93 2 آيات االحكام اقتصادی 112233

  223 52 جمع

 

 متن پرسشنامه. ب

 

 یمحور اول: معرف

 .ييدنما يانخود را ب یو تجرب یسوابق علم -5

 یدوم: منطق حاكم بر بازنگر محور 

روز بودن، داشته باشد؟ )مانند به هايیيژگیچه و يدو اقتصاد با یمطلوب رشته معارف اسالم یبرنامه آموزش -2

 و ...( يریپذانعطاف

 روز شود؟و به ينیبازب يارهايیبا چه مع يدبا یفعل یبرنامه آموزش -9

ه ب یآموختگان دانشكده عالوه بر معلومات علمتا چه مهارت محور است؟ به نظر شما دانش یكنون یبرنامه آموزش -3

 مجهز باشند؟ يدبا هايیچه مهارت
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 هایيك از شاخهكدام يرند؟دانشكده مورد توجه قرار گ يندهدر برنامه آ يدهترودكس تا چه حد با یمكاتب اقتصاد -1

 دارند؟ يتاولو یمذكور از جهت آموزش

ر د يدشناسی و اقتصاد و ... تا چه حد باای نوظهور مانند حقوق و اقتصاد، اخالق و اقتصاد، روانرشتهميان هایدانش -6

 دارند؟ يشتریب یآموزش يتمذكور اولو های¬يك از رشتهكدام يرد؟دانشكده مورد توجه قرار گ يندهبرنامه آ

 ؟يازمندندسازی نو مدل یاقتصاد كم هایه حد به دانش و مهارتو اقتصاد تا چ یآموختگان رشته معارف اسالمدانش -2

سازی در دانشگاه و مدل یآموزش دروس كم یارتقا یشما برا پيشنهاد كند؟یمزبور را برطرف م يازدانشگاه ن ياآ

 يست؟چ

 يقسوم: روش تلف محور 

 تا چه توانسته است اهداف دانشگاه را محقق سازد؟ یكنون یبرنامه آموزش -8

 و یكم یارتقا یشما برا يشنهادموفق بوده است؟ پ یتا چه حد در آموزش اقتصاد اسالم یكنون یبرنامه آموزش -3

 يست؟چ يندهدر برنامه آ یآموزش اقتصاد اسالم يفیك

برنامه  یشما برا يشنهادیپ یالگو ؟دانيدرا تا چه حد موفق می« اقتصاد»و  «یمعارف اسالم» يقتلف یكنون یالگو-52

 يست؟چ هيندآ

 آموزش اقتصاد یجهان یچهارم: تحوالت و استانداردها محور 

 كرده است؟ ييراتیسال گذشته چه تغ 51در طول  یعلم اقتصاد در عرصه جهان یآموزش یمحتوا-55

ر چه مذكو ييراتداشته است؟ تغ ييراتیچه تغ یاز جهت شكل یمعتبر جهان هایآموزش رشته اقتصاد در دانشگاه-52

 ما در بر داشته باشد؟ یتواند براهايی را میدرس

منطبق  یجهان یالسالم تا چه اندازه با استانداردهاآموزش اقتصاد در دانشگاه امام صادق عليه یو محتوا ينعناو-59

 تأكيد شود؟ یجهان یاستانداردها يتبر رعا يدبا يیاهتا چه حد و در چه حوزه يندهبرنامه آ يناست؟ در تدو

 كشور يندهآ يازهایپنجم: ن محور 

 بازار كار تناسب دارد؟ يندهحال و آ يازهایو اقتصاد تا چه حد با ن یرشته معارف اسالم یكنون هایآموزش-53

 چه گونه ينده( در دو دهه آیدانشگاه يرو غ یآموختگان اقتصاد )در دو بخش دانشگاهبازار كار  دانش يازهاین-51

 بود؟ خواهد

قتصاد ا هایدانشكده يربا سا يسهالسالم در مقاآموختگان دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق عليهدانش هایيتمز-56

 انداز آن چگونه است؟كرده و چشم ييراتیدر طول دو دهه گذشته چه تغ

 موفق است؟ يراناقتصاد ا هایيتبا واقع ياندانشكده تا چه حد در آشنا ساختن دانشجو یآموزش یبرنامه كنون-52

 یو معارف اسالم یدروس عموم یششم: بازنگر محور 

گاه دانش یدروس رسم ياآ يازمندند؟ن يسیو اقتصاد تا چه حد به زبان انگل یآموختگان رشته معارف اسالمدانش-58

 ت؟يسدر دانشگاه چ يسیآموزش زبان انگل یارتقا یشما برا يشنهادپ كند؟یمزبور را برطرف م يازن

 ازيدانشگاه ن یدروس رسم ياآ يازمندند؟ن یو اقتصاد تا چه حد به زبان عرب یآموختگان رشته معارف اسالمدانش-53

 يست؟در دانشگاه چ یآموزش زبان عرب یارتقا یشما برا يشنهادپ كند؟یمزبور را برطرف م

اه دانشگ یدروس رسم ياآ يازمندند؟ن یو اقتصاد تا چه حد به معلومات قرآن یآموختگان رشته معارف اسالمدانش-22

 يست؟قرآن در دانشگاه چ يرآموزش تفس یارتقا یشما برا يشنهادپ كند؟یمزبور را برطرف م يازن

گاه دانش یدروس رسم ياآ يازمندند؟ن يثیو اقتصاد تا چه حد به معلومات حد یآموختگان رشته معارف اسالمدانش-25

 يست؟در دانشگاه چ يثآموزش حد یارتقا یشما برا اديشنهپ كند؟یمزبور را برطرف م يازن
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 592های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

وس در ياآ يازمندند؟ن يدو اقتصاد تا چه حد به معلومات مرتبط با اصول عقا یآموختگان رشته معارف اسالمدانش-22

 يست؟در دانشگاه چ يثآموزش حد یارتقا یشما برا يشنهادكند؟ پمزبور را برطرف می يازدانشگاه ن یرسم

وس در ياآ يازمندند؟ن یو اقتصاد تا چه حد به معلومات مرتبط با فقه اسالم یآموختگان رشته معارف اسالمدانش-29

 يست؟آموزش فقه در دانشگاه چ یارتقا یشما برا يشنهادپ كند؟یمزبور را برطرف م يازدانشگاه ن یرسم

 دروس ياآ يازمندند؟مات مرتبط با اصول فقه نو اقتصاد تا چه حد به معلو یآموختگان رشته معارف اسالمدانش-23

 يست؟آموزش اصول فقه در دانشگاه چ یارتقا یشما برا يشنهادپ كند؟یمزبور را برطرف م يازدانشگاه ن یرسم

 موارد يرهفتم: سا محور 

 .يدكن يانب يددار يشنهادیپ يافوق خواهشمند است اگر نكته  یعالوه برمحورها-21
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 593 ای كيفی از اجرای دوره كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و اقتصاددرآمدی بر طراحی دوره اقتصاد اسالمی؛ مطالعه

 منابع و مآخذ

نوآوری در مطالعات ميان رشته ای در حوزه علوم انسانی در ايران؛ مطالعه موردی دانشگاه . 5983،محمدحسن ،خانی

  .ای در علوم انسانیمطالعات ميان رشته، امام صادق ع

 ’بومی سازی اقتصادی و اقتصاد اسالمی: مالحظاتی در رويكردهای تطبيقی و مبنائی .5935 .مسعود، درخشان

 .52.9، 99-22 .های اقتصادی ايرانوهشپژ

 .5933خرداد  29 ،دنيای اقتصاد ،فرار از دشواری های تكنيكی، 5933خرداد  29 تيمور، رحمانی

 سيدمحسن ed. by ,مبانی نظری و روش شناسی مطالعات ميان رشته ای in ,’ميان رشتگی، 5982  .اس، روالند

 ..pp  9-32 اجتماعیپژوهشكده مطالعات فرهنگی و  :تهران) علوی پور

پشتيبانی  :آيا ميان رشتگی به بهبود يادگيری می انجامد؟‘ ..فات كيمبرلی and ,وويگت لوييس ,ليسا ,التوكا

 سيدمحسن ed. by ,چالش ها و چشم اندازهای مطالعات ميان رشته ای in ,’های تحقيق پذيرنظری و پرسش

 .pp 85-592 ,و اجتماعیپژوهشكده مطالعات فرهنگی  :تهران) علوی پور

 .22: 31-61، اقتصاد اسالمی ,’روش فلسفة علم اقتصاد اسالمی‘ . .سيد حسين، ميرمعزی
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