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 ریزی برنامه یلیالت تكمیتحص انشجویانن دیب مشترک تجارب منظر از را ای حرفهت یهو حاضر پژوهش

ده شدن یشن یبرا ئیپژوهش، فراهم كردن فضا هدف ت.اس بررسی كرده كشور های دانشگاهدر  یدرس

و  یفیكرد كین پژوهش با رویا .اند كردهدرک و تجربه  خود ای حرفهت یاز هو ها آنكه  است هایی داستان

ل یكه مشغول تحص یلیالت تكمین تحصانشجویاشامل د تحقیقجامعه .  رفتیانجام پذ پدیدارشناسیروش 

هدفمند از  گیری نمونهبا روش  كنندگان شركت .باشد می ،آشنایی كامل دارند یهستند و با رشته برنامه درس

ز آنان انجام انفر  1۸با  یافته سازمان مهین های مصاحبه منظور نیا انتخاب شدند. به یتیعلوم ترب های دانشكده

د یمصاحبه توسط اسات سؤاالت تأییدو  یبررس ضمن، ها دادهدقت و صحت  ،رنان از اعتبایطمجهت او  شد

با روش  ها داده .استفاده شد ها دادهتا اشباع  سازی معادلو  ها دادهسه مكرر یمقا های روشاز  ،نظر صاحب

رش یپذ -2 ینقش فرد -1 مقوله اصلی ۴ل قرار گرفتند. یه و تحلیتجز مورد( 1995)ت یاسم یشنهادیپ

ن یچند یراكه هر كدام دا شدند شناسایی ها دادهن یبه رشته از ا یت بخشیهو -۴ساختار رشته -3 یاجتماع

در  تمركززدایینقش معلم و  حدود و ثغور رشته، ،یدرس ریز برنامهنقش  بازتعریف .باشند می یمضمون فرع

 ای حرفهت یوش هستند كه در كسب هن پژوهیاز ا استنتاجیچند عامل از مجموعه عوامل  یبرنامه درس

 .شده است تأكید ها آنبر  یدرس ریزی برنامه یلیالت تكمیان تحصیدانشجو
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 دانش افزایش و آموزش تأثیر تحت را خود از هویت هایی جنبه كه دارند را توانایی این

، چ و ساندرسونیونر) دهند تغییر خود یشغل و اجتماعی های سازمان از اثرپذیری ز باین و

 مشخصی فضاهای به را آن توان می كه دانشجویی زندگی اساس، این بر(. 1۷، ص 2003

 رابطه اساتید، ،ها كالسآن؛  روانی فرهنگی و ساختاری، مختصات همه خوابگاه با قبیل از

 و غیره دوستان دانشجویی، های گروه غربت، در زیستن خانواده، و دانشجویی زندگی

 همچنین دارد. آنان ای حرفه هویت به ادند شكل در اساسی نقشی كرد، بندی تقسیم

 ها آن های شناخت و ها برداشت و مدرسه روزهای همچون دانشجویان گذشته از عناصری

 بر عناصری كه همه بنابراین ؛هستند اهمیت حائز آنان ای حرفه هویت ساختن در دانش از

داشته  نقش ندهست امروز آنچه گیری شكل در اند گذاشته تأثیر دانشجویان زندگی مسیر

ان یسخن به م متعددی ابعاد از توان می دانشجویان ای حرفه هویت درک برای .است

دانشجویان را باید درون متن زندگی دانشجویی  ای حرفههویت  سازندهعوامل  آورد.

باید دید كه آگاهی و تحلیل فرد از  ك دانشجوی ای حرفهجستجو كرد. در ارزیابی هویت 

انشجو چیست و چه دركی از عضویت در یك دانشگاه خودش به عنوان یك د

دانشجو در بازاندیشی یا خوداندیشی مداومی كه در  .(13۸9قلیپور و همكاران، ؟)دارد

و سابقه ذهنی، فرهنگی و اجتماعی  (مدرن های آموزهنهادی مدرن با )ارتباط با دانشگاه 

خود دارد،  (در ارتباط است ها آنرشد یافته و هنوز با  ها آننهادهای سنتی كه فرد در دل )

دانشجویان در محیط دانشجویی  ای حرفه. در واقع هویت سازد میچگونه هویت خویش را 

به نقل از  200۴شمیر و كارک، ) گیرد می، شكل سازد میو آنچه زندگی دانشجویی را 

 .(123 :13۸9،قلیپور و همكاران

 رشد و و در یك فرد در حال «تكرارشوندهروند تكاملی و »از طریق  ای حرفههویت 

و در  ا استیمستمر و پو ای حرفههویت كسب  .شود می نتیجه «ای حرفهحس خود »یك 

عنوان  به .شود میساخته  یو خارج طول زمان و در پاسخ به فعل و انفعال بین عوامل داخلی

و  یطیمح شرایطمانند:  عوامل خارجی و انگیزه و احساسات مانند یعوامل داخل مثال

فعل و انفعال ن تعامالت. یاز اكار، تعامل با همساالن و تجارب حاصل  های زمینهجامعه در 

 گیری شكلد توان میو یا كند  حفظ را بسازد و ای حرفهد هویت توان میبین این عوامل 
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 همچنین .(3۸0 ،۴،201۴و كالوانیو 3یسنن ،2شاو ،1ی)نوبل .ل كندیرا تسه ای حرفههویت 

 جنس، ،رو ازاین است؛ ارتباط جامعه در درون در فرد موقعیت با ای حرفه هویت توسعه

 گیری شكل در فرد محیط ،دوستان و خانواده های حمایت اقتصادی، و اجتماعی پایگاه

 دادن یازمندن ای حرفهآمیز هویت  -موفقیت گیری شكل .مؤثرند وی ای حرفه هویت

معتبر  یها فرصتوان مثال دادن عن به .باشد می تجربه جهت كسب انیجوفرصت برای دانش

 های یتفعالدر  یداروسازدانشجویان  كار موزش وآ مثالًیك داروساز  یبرایادگیری 

ك ی به عنوان ای حرفههویت  گیری شكل توسعهبرای  تواند یم، معتبر های یشگاهآزما

 .(201۴،3۸0 و همكاران ی)نوبل روساز كمك كند.دا

 های یطمحدر  یاست كه با روابط گروه یاعاجتمت ا یاز هو یشكل ای حرفهت یهو

 ای حرفه یها گروهافراد چطور خود را با  كه است ینا یدر ارتباط است و به معن یكار

نش یت شامل كسب بین هوی. اسازند یمز یمتما ها آنو خودشان را از  كنند یمسه یگر مقاید

به  تواند میاست كه  ای حرفه های ارزشها و  لآ دهیجاد ای، ایباط با كاركرد شغلدر ارت

 های گروهن یف شود كه بیتعر هایی مهارتاعتقادات و  عنوان نگرش، ارزش، دانش،

ك یارتباط دارد كه  ای حرفه ای نقشهن با یهمچن ای حرفهت یمشترک است. هو ای حرفه

ت ین هوی(. ا200۶ ،5.، همكاراندامزآرد )یعهده بگبر  تواند میفرد در حرفه خود 

و  فاگرمون) .از شغل خودشان است ها آنات و احساس یجربت دربردارنده

دارند  گران از شغل آن فردیكه د یریرا تصو ای حرفهت یز هوین ای ( عده۶199۷،.همكاران

 .كنند میف یتعر (۷،199۸اوهلن) (یر اجتماعیتصو)

است  ای حرفهت یهو یدارا ی: فردشود میگفته  ای حرفهت یهو یاتیف عملیلذا در تعر

كه بر عهده اوست عمل كند. اگر  هایی مسئولیتف و یمرحله نخست بتواند به وظا كه در

داشته  یو مطمئن كننده قانعپاسخ  آید میل یآنچه كه در ذ همانند هایی پرسش یك فرد برای

                                                 
1. Nobl.e C 

2 .  Shaw. PN 

3 . Nissen. LM 

4.Clavarino. A 

5. .Adams K 

6. Fagermoen MS 

7. Ohlen J. 
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 یموساست )آورده  به دست یدرس ریزی برنامهخود را در حوزه  یت واقعیباشد هو

 (.1392پور،

 ست؟یچ یقاًدق یبت او در رشته برنامه درسگاه و منزلت و مرتیجا -

 ست؟یچخود  ندهینسبت او به گذشته و حال و آ -

د یبا یرشته برنامه درس مسائلگران در برخورد با ید از خود و دیبا یچه توقعات -

 داشته باشد؟

گران در یدر قبال خود و د هایی مسئولیتف و ی، وظاها نقشدرک كند كه چه  -

 بر عهده دارد؟ ن رشتهیا

 .شود می و شده گفته سخن فراوان درسی ریزی برنامه رشته در هویتی بحران ربارهد

 معنای به است ممكن هویتی بحران نخست، .دارد متعددی معانی هویتی خود انبحر

 بحران دوم، .اند یادكرده آن از دیگران و پاینار كه همچنان .باشد گفتمانی تكثر

 كرده، اشاره جكسون كه همچنان آن ستیچی و مرزها بودن معنای نامشخص به هویتی

باز هستند كه ممكن است  چنان آنن رشته یا یكه مرزها كند می)جكسون اشاره  .باشد

 است دردسرآفرین موقعیت این برخی ان هست؟( براییدر م یمرز اساساًا ید آیبتوان پرس

 كننده گیج نمودی بعضاً دتوان می همگان برای اما ،آور هیجان دیگر برخی برای و

ك یت یهو یكل طور بهو  ای حرفهت یهوبا توجه به اینكه ( 1392،یمهر محمدباشد )داشته 

ن آدر دانشجویان،  یو شغل اخالقی و اجتماعی -علمی مختلف ابعاد بر یمهم تأثیررشته 

 های گام توانیم می مهم امر این در تأثیرگذار عوامل شناخت با ینبنابرارشته دارد، 

ت یهو از انیدانشجو تجارب شناخت، برداریم ،رشته از بعد این ارتقای در مؤثری

ت دروس یفیك ارتقا و اصالح امكان تا كند می كمك برنامه ریزان بهخودشان  ای حرفه

 . پژوهش حاضر به بررسیندینما فراهم یلیالت تكمین رشته را در سطح تحصیا

 خود ای حرفهت یاز هو یلیالت تكمیتجارب و ادراكات دانشجویان تحص یدارشناسانهپد

 ك فلسفه وی پدیدارشناسی خود پرداخته است. التین رشته در دانشگاه و حوزه تحصیدر ا

. باشد می یات كسب شده در زندگیق است كه كانون توجه آن تجربیك روش تحقیز ین

سعی در درک یك پدیده ویژه از طریق شرح تجربه، شرایط آن تجربه و مردمی  ن روشیا
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كنند، دارد. توجه به تجربه و شرح آن از خصوصیات محوری ایط زندگی میكه در آن شر

 نوع از یفیك قاتیتحق در (.13۸۶علی احمدی و نهایی،است )تحقیق پدیدارشناسانه 

 ییها جوهره یزندگ اتیتجرب و هاهدیپد در كه است نیا بر دهیعق پدیدارشناسی

( ۷0 :13۸9همكاران، و یباقر حاجب ی)اد .هستند یبررس و فهم قابل كه دارند وجود

 به دست یق كمیك پژوهش و تحقیق ین اطالعات را از طریا توان نمیچ عنوان یكه به ه

شود. در این نوع تحقیق،  یك نظم خطی انجام می حقیق كمی بر اساسك تیدر  آورد

های قابل  كنیم و از این دیدگاه نظری گزاره پیش از هر كاری، دیدگاهی نظری اتخاذ می

های پژوهش تا  كنیم. تمام مراحل روش كمی )از نوشتن فرضیه مایش را استنتاج میآز

انتخاب متغیرها و از انتخاب یك نمونه برای مطالعه تا هدایت و اجرای آزمایش بر آن 

نمونه(، باید كامالً روشن، دقیق و از پیش طراحی شده باشد. محقق در این روش فقط از 

كند )مگر اینكه برای طرح پژوهشی سازنده باشد(.  استفاده نمیتر  تر و ساده های آسان روش

اگر  شود وآید كه مراحل تحقیق در تحقیق كمی، از طرح اولیه منحرف  پیش می ندرت به

های كمی، محقق تسلط و كنترلی بر فاكتورها بخصوص در آزمایش رفتارها،  در پژوهش

ه تحقیقی به كاری عبث تبدیل های تحقیق نداشته باشد، پروژ ادراک، نگرش و دیدگاه

پژوهش كیفی در  ی، ولرود می سؤالخواهد شد و اعتبار و قابلیت اتكای پژوهش به زیر 

قاعده است. غیر خطی  ای بی اصل استقرایی )از جزء به كل(، در حال تكوین و تا اندازه

به درک « گوبا»و « لینكن» توان آن را با دركی دقیق كنترل كرد. است و كمتر می

گرایانه  معتقدند درک طبیعت ها آنكنند.  های كیفی اشاره می گرایانه در پژوهش طبیعت

گسترده و حتمی، بدون اشاره به اینكه  بینی نشده ریزی برای رویدادهای پیش یعنی برنامه

دقیقاً در روابط هر كدام از متغیرها و موضوعات مورد مطالعه در تحقیق چه چیزی به دست 

گیری درباره مسائلی كه هنوز  یان دیگر، ما در پژوهش كیفی برای تصمیمخواهد آمد. به ب

كنیم. در این روش به محض درک هدف تحقیق و داشتن  ریزی می ایم برنامه كشف نكرده

شود. ممكن است با خواندن ادبیات پژوهش،  وسیع، كار تحقیق شروع می سؤالچند 

ورود به جهان اجتماعی پژوهشی پیدا  میان موضوعات بسازیم و راهی برای  تعدادی رابطه

شود و  ی ما چطور انجام می بینی كنیم كه مطالعه توانیم پیش كنیم. در غیر این صورت نمی

گویی جلوگیری  رسد. در حقیقت، ما در پژوهش كیفی از هر پیش به چه نتایجی می
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ان یشجوات دانینكه تجربیبا توجه به ا (120 :2011 ،2لوریو تا 1فندالیل). كنیم می

ده مورد یپد یبررس یبرا یمنبع اطالعات ترین اصلی یدرس ریزی برنامه یلیالت تكمیتحص

ن رو یده نپرداخته است، از این پدیدارشناسانه ایبه مطالعه پد یچ پژوهشیه یباًتقرنظر بوده و 

و مطالعه  یفیاز روش ك ای حرفهت یده هویق پدیدر پژوهش حاضر جهت شناخت عم

 كوشند می پدیدارشناسیكه اشاره شد مطالعات  طور همان تفاده شده است.اس پدیدارشناسی

ند. فلذا پژوهش حاضر یف نمایتوص دهند میكه رخ  ای زمینهات انسان را در متن و یتا تجرب

ارشد  یو كارشناس یان دكتریات دانشجویتجرب یفو توصق یبه دنبال شناخت عم

 .باشد میشان در اجتماع ای هحرفت یدر رابطه با درک هو یدرس ریزی برنامه

 پژوهش: شناسی روش 

 گرایـی طبیعـیا یو  یرگراییتفس ،گرایی ساختنفلسفه  یكه بر مبناكیفـی  روش

خالص نیست كه فارغ از عالئق و  چنان آندیدگاهی است كه طبق آن، مشاهده  ،باشد می

از افراد مورد  ای همدالنهاین دیدگاه، تحقیق علمی باید فهم . در فرد باشد های ارزش

 . (15 ، ص19۸۸، 3هوو) مطالعـۀ خـود داشـته باشـد.

ژوهش حاضر در چارچوب رویكرد كیفی و با استفاده از روش پژوهش پدیدارشناسی پ

این دیدگاه كل نگر، با مطالعه تجربه زیسته ممزوج شده و اساسی  صورت گرفته است.

محقق باید از خود سؤال قات یاز تحق ن نوعیدر ا. كند یمفراهم  شناسی یدهپدبرای تحقیق 

ست؟ چون ها داده یآور جمعروش  ینتر مناسبكند كه آیا تحقیق راجع به تجربه زیسته 

ی اولیه در نظر گرفتن تجربه پدیده است، باید محقق در نظر بگیرد كه این محصول ها داده

 برخالف مبتنی بر هدف است چون شناسی یدهپدی غنی و توصیفی است. پژوهش ها داده

، كه نمونه از آن انتخاب شده یا جامعهبه  ها یافتهتحقیقات كمی، هدف عمومیت بخشیدن 

كه اشاره شد محققین باید  طور همانبلكه هدف فهم پدیده مورد نظر است و  باشد ینم

ند بهترین اطالعات توان میافرادی كه تجارب كافی در مورد پدیده مورد مطالعه را دارند و 

نگاه درون( به ) یكامدر روش كیفی نگاه . موضوع ارائه دهند، انتخاب كنند را در مورد

                                                 
1. Lindlof, Thomas R 

2. Bryan C. Taylor 

3.  Howe 
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ها وجود دارد. در این حالت مقوالت فكری گروه مورد تحقیق برای توصیف نگرش پدیده

 (.13۸۶گیرد )علی احمدی و نهایی،قرار می تأییدو رفتارهایشان مورد 

، هسته اصلی اجرای سؤالو طرح شود اما ساخت  آغاز نمی سؤالاگرچه تحقیق كیفی با 

تحقیق دغدغه ذهنی محقق است. در  سؤالدهد. در واقع،  پژوهش كیفی را تشكیل می

پرسد. در تحقیق  درباره ادبیات تحقیق و جهان اطرافشان می سؤاالتیمحقق  مراحل اولیه،

های  یاب برای یافتن زمینه كننده و ابزار جهت ی تدابیر هدایت به مثابه ها سؤالكیفی 

روند و فرآیند  می سؤاالت. محققان مصرانه به دنبال یافتن پاسخ كند میاجتماعی عمل 

 سؤاالتشود.  ی ساختاری برای تحقیق می و جواب منجر به ارائه سؤالپاسخگویی و 

در طول  سؤاالتممكن است تا پایان تحقیق ثابت باقی بمانند. این  ندرت بهتحقیق كیفی 

 (121: 2011لر،یندالف و تایل) نند و جرح و تعدیل شوندتحقیق ممكن است تغییر ك

كشور كه در مقطع  های دانشگاهدانشجویان  از یقیتلف ،جامعه آماری پژوهش

 از انواع یكیق افراد ی، تلفباشد می، مشغول به تحصیل هستند یكارشناسی ارشد و دكتر

ب ی)اد پردازد یماوت متف های یدگاهدق از یتحق یابیكه به ارز باشد میق یق در تحقیتلف

در این پژوهش در چارچوب منطق  گیری نمونه .(۷۶ :1390،.همكاران و یباقر حاج

در روش پدیدارشناسی و به صورت هدفمند انجام شد. نكته مهم در  گیری نمونه

 گیری نمونهمبتنی بر هدف آن است كه در واقع حوادث و تجربیات هدف  گیری نمونه

و یا  ها مصاحبه تعداد حجم نمونه ممكن است به تعداد افراد، ینابرابن ،هستند، نه خود افراد

این  در (.۸9 :1390 ،.همكاران و یباقر حاج .)ادیبشده اطالق گردد گیری نمونهحوادث 

در اصطالح  یعنیامد ین به دست یدیجد یها دادهگر ی، دنفر 1۸پژوهش پس از مصاحبه با 

 :نشان داده شده استی دموگرافیك افراد ها داده 1در جدول  .به اشباع رسیدند یعلم
 ك افرادیدموگراف یها داده :۱جدول 

 مقطع سن شغل تیجنس

تا  ۲۰ كاریب شاغل مرد زن

۳۰ 

 سال

تا  ۳۰

و  ۴۰

 باالتر

فوق  یدكتر

 سانسیل
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۱۰ ۸ ۶ ۱۲ ۱۰ ۸ ۱۳ ۵ 

 

 زعم به گیری شده است.بهرهها آوری دادهاز مصاحبه به عنوان ابزاری در جهت جمع

ای های شناخته شدهیكی از روش كنندگان شركت( مصاحبه با 199۶همكاران )گال و 

كند كه دانش یا دیدگاه آوری میجمع یها را از اشخاصداده ،كننده مصاحبهاست كه 

نصر  ترجمه ،)بورگ و گال را هرگز ندارند ها دیدگاهن یگران ایای دارند كه دویژه

این پژوهش به منظور درک تجربیات  در .(235 ص ،139۴، اصفهانی و همكاران

یافته به عمل آمد و های نیمه سازمانمصاحبه نده خود،یآ  حرفهت یدانشجویان از هو

 مالحظات تیرعا منظور بهبودند.  ن موضوعاتیمطرح شده در ارتباط با ا سؤاالت

 دشدن آگاه قیت تحقیاهم و اهداف از كنندگان شركت مصاحبه، شروع از قبل ،یاخالق

 اطالعات كه شد داده نانیاطم ها آن به و نمودند شركت قیتحق در آگاهانه تیرضا با و

 اریاخت در و گیردمی قرار استفاده مورد قیتحق جهت اهداف در صرفاً آمده به دست

 ادامه یافت. ها دادهبه اشباع  یدنتا رس ها مصاحبه رد.یگنمی قرار پژوهشگر از ریغ یافراد

قات یاز مسائل مهم در تحق یكیها، داده یت و ارزش درستیفیك نان از صحت ویاطم

اعتبار پژوهش به معنای تالش آگاهانه برای برقراری اطمینان در  تأمین. باشد می یفیك

ها از نظر صحت و درستی است. معتبر بودن مربوط به اعتبار داخلی تفسیر معنی داده

ها بازتاب هدف العه و اینكه یافتههای مطپژوهش است، یعنی درجه حقیقی بودن یافته

 بودن معتبر نیتضم برای كنندگان در پژوهش هستند.پژوهش و واقعیت اجتماعی شركت

 دوباره ،خودشان به ها آنخالصه شده  های گفته ،كنندگان شركت مصاحبه از ها برداشت

 نمودند الماعرا خود  با گفته ها نوشته یهماهنگ در مورد را خود نظرات ها آن و شد ارائه

یا مقبولیت  معتبر بودندر این پژوهش  .شد اصالح محقق یها نوشته تناقض، صورت در و

قابلیت اطمینان به این  .قرار گرفته است تأییدان مورد نظر صاحبمصاحبه توسط  سؤاالت

به عبارت دیگر خواننده ؛ ها باید سازگار، منطقی و پیوسته باشندمعنی است كه یافته

-قادر به ارزیابی كفایت تحلیل انجام شده از طریق پیگیری فرایندهای تصمیمپژوهش باید 

است و  یدارشناسیپداز آنجا كه این پژوهش كیفی و از نوع مطالعه  ؛ وگیری محقق باشد
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برای حصول اطمینان از قابلیت وابستگی  رو ینازاهدف تعمیم نتایج به موارد دیگر نیست، 

سه یو مقا یه سازیتوسط محقق از روش سه سو اج از متنهای پژوهشی، پس از استنتداده

 .شده است استفاده ها دادهمكرر 

 :13۸9 حاج باقری و همكاران،ب یادها از روش پیشنهادی اسمیت )برای تحلیل داده

ها در روش پدیدارشناسی ( استفاده شده است. اسمیت سه مرحله برای تحلیل داده9۸

( تلفیق موردها. بدین 3ها و ( تجزیه و تحلیل داده2العات ( تولید اط1پیشنهاد كرده است: 

ها پس از ضبط بر روی فایل صوتی بالفاصله از سوی پژوهشگر گوش ترتیب كه مصاحبه

ها ابتدا مضامین فرعی مطالعه و مقایسه نوشته داده شده و خط به خط تایپ شدند و با

ها و تشابهات، مضامین اصلی فاوتاستخراج شدند سپس با ادامه مقایسه و در نظر گرفتن ت

 به همان شیوه و از طریق تلفیق، مضامین نهایی پدیدار شدند. یتدرنهااستخراج گردیدند و 

 :اهفتهای

رشته  ساختار - 3 یاجتماع رشیپذ -2 یفرد نقش -1مقوله اصلی:  ۴ها از تحلیل یافته

ف یتوص به بیترت بهكه ند استخراج شد یمضمون فرع 12و  به رشته یت بخشیهو -۴

 :پردازیم می ها آن

 یفرد : نقش۱ یمضمون اصل

از  یكی یدرس ریز برنامهك یبه عنوان فرد در جامعه و فعال بودن  تأثیرگذاریاحساس  

از  ن مضمونیا ،باشد میان یدانشجو ای حرفهت یكسب و رشد هو های بخش ترین اصلی

بدان اشاره كرده  ها مصاحبه دران یهمه دانشجو تقریباًكه  هست ای عمدهم یجمله مفاه

 .شود می مطرح ل آمده،یذكه در  ینیبا مضام یمقوله كل نی. ابودند

 :گیری تصمیمساختار –الف  

ك ین رشته آمده است به عنوان یف ایبا توجه به آنچه كه در تعار یدرس ریز برنامهك ی

 یبرخ اما دركند،  گیری تصمیم یدر مورد عناصر برنامه درس تواند میمتخصص 

 از قبل اتخاذ شده وجود ندارد. های تصمیمامكان دخل و تصرف در  یآموزش های سیستم

كه اكثر  باشد مین حرفه یان در ایفعال بودن دانشجو عدم ل مهمیاز دال یكین موضوع یا

 ان بدان اشاره كردند.یدانشجو
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ما » كه: كند میان یب باره دراین یدرس ریزی برنامه یدكتر انیدانشجواز  یكی 

د به فلسفه یبا یدر مورد عناصر برنامه درس یمیهر تصم در ابتدا قبل از یان درسریز برنامه

ها رد لترین فیاگه از ا ریزی برنامه. حاال بعد از میحاكم بر جامعه و منابع موجود توجه كن

ن برنامه یران ایدر مدارس معلمان و مد اصالًا ی نه یانو قبول دارن یم خود مردم اینید ببیبشه با

ك حرفه یدر جامعه ما به  یدرس ریزی برنامهكه  شده جوری اینا نه. ی كنند میرو اجرا 

 .«ل شدهیتبد غیرفعال

د نظام یشاكنم كه  یكار درگیر ریز برنامهك ید خودم رو به عنوان یچرا من با»

ح كم اصالیبوده رو  یكه از قبل در نظام آموزش ییزهایچ ن اجازه رو نده. منیا یآموزش

 .ارشد( یكارشناس، 1۷ كننده شركت) «دم یهمون رو ارائه م كنم می

 :یدرس ریز برنامهابهام در نقش خود به عنوان  -ب

ك یبه عنوان  یف نقش ویدر تعردر جامعه و حرفه خود فرد  تأثیرگذارین یشتریب

ف یتعر نیاشاره شد در ا ها بدانكه در باال  یمسائل با توجه به یول .باشد می ریز برنامه

 .شود مین رشته یافراد در ا یوجود دارد كه باعث دلسرد یابهامات

 ؟ممعلم ؟ممشاور نده چه خواهد بود؟ به فرضیمن در آ ن رشته نقشینم در اود ینم»

 كننده شركت) «انجام دهم. چنانی آنم كار توان نمیپس  .شناس جامعهك ی ایو  ؟مروانشناس

1۶) 

اظهار  باره دراین ،كند میل یارشد تحص یاسدر دوره كارشن كه یگرید یدانشجو

احساس رفته رفته  .ام شده یك رشته عملیكه وارد  كردم می من اول فكر» داشت كه:

 یواقع ریز برنامهك یاز  آیندهدر  نقش من و گیرم نمیاد ی یچ چیه یاز لحاظ عمل كنم می

م دون یاكنون من نم. كردخواهد دا یر پییتغ یات برنامه درسینظر صرف رندهیادگیك یبه 

ن یمن چه خواهد بود و ا ای حرفهنقش  وباالخره عنوان  التحصیلی فارغكه بعد از 

 .«ن حرفه شده استیمن از ا دلسردیباعث  سردرگمی

 :ینیآفر تحول -ج
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از  یلیخ. باشد می یدر نظام آموزش ریز برنامهك یف یاز وظا یكی مضمون نیا

رات ییو تغ ینیآفر تحولرا  ریز برنامهك ی ین پژوهش كار اصلیدر ا كنندگان شركت

 .دانند یم یاجتماع

در اكثر كشورها »: دارد یمان ی، بكند میل یتحص یكه در مقطع دكتر یا كننده شركت

جاد كنند یرا ا یراتییدند اگر بخواهند تو جامعه تغیان هستند كه به جامعه جهت مریز برنامه

ن بود كه ین رشته ایهدف من هم از اومدن به ا ،كنند میفا یان اریز برنامهرا  ینقش اصل

 .«د باشمیمف ام جامعه یداشته باشم و برا ام یآموزشنظام  یكنون های ینابساماندر  یراتییتغ

اگر » :كند میگر اشاره یبا عبارت د ین مسئله ولیز به همین یگرید كننده شركت

د نقش یبا حتماًم ین بدرا ساما یو اجتماع یاخالق ن وضع نابسامان آموزشیم ایبخواه

تحوالت را در جامعه رقم  توانند یمهستند كه  یزهار برنامهم. یف كنیرا بازتعر ریز برنامه

ا حداقل یست ین ین كار شدنین است كه حداقل در كشور ما ایمن احساسم ا یول .بزنند

ق ، تونست موفشده تأكیداونقدر بهش  یكه در سند برنامه درس یت هنریسخته. مگر ترب

 .«بشه؟

 یرش اجتماعیپذ: ۲ یمضمون اصل

رش یپذ ای حرفهت یاز عوامل مهم در كسب هو یكیبیان داشتند  كنندگان شركت

 ین مضمون سه مضمون فرعیا یبرا .باشد میدر جامعه  ها آنت ین افراد و مقبولیا یاجتماع

 استان استخراج شده یو ارتباطات و حام ی، ارتقاء شغلیاجتماع مقبولیت وژ یپرست

 :یت اجتماعیو مقبولژ یپرست الف(

، انیژه دانشجویبه و به عنوان یك نیاز روحی نسل جوان« پذیرش اجتماعی»یا  ژیپرست

مورد قبول  واقعاًآیا  كه بدانند هستند . عموم جوانان مایلگیرد میمورد توجه آنان قرار 

چقدر است؟ نوع نگاه دیگران هستند یا نه؟ میزان اعتبار آنان در بین دوستان و همساالن 

در  ای شایستهمحبوبیت و مقبولیت  توان میچگونه است؟ چگونه  ها آنجامعه به شخصیت 

 اجتماع به دست آورد؟

شخصیت آنان اثرگذار باشد و  گیری شكلد در كیفیت توان میاطالع از این موضوع، 

به عنوان  گردد. ها آن ای حرفهت یهو ارزشمندی در راه تكامل و تعالی های گامباعث 
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 های آزادیكسب  ،هر فرد یا طبقه اجتماعیو  دیگران و پذیرش اجتماعی تأییدنمونه، 

یكی از عوامل یا معیارهای سنجش اعتماد در دختران  خصوص به یو استقالل اجتماع یفرد

  .شود میبه نفس جوانان محسوب 

ینه بیان در این زم ،باشد میارشد  یكارشناس دانشجویكه  كنندگان شركتاز  یكی

دارند احترام  ییكه مدارک باال یبه كسان ها خانواده یشه در دانشگاه و حتیهم»كه:  كند می

ل یق شدم كه ادامه تحصیشتر تشویبود كه من ب یلیاز دال یكین یا .قائل هستند یشتریب

 .«بدم

اشاره  گونه اینن مضمون یبه ا باشد می یدكتر یكه دانشجو یگرید كننده شركت

شتر یمن ب ز به مطالبیدر كالس درس ن ها بچهقبول شدم  یمن دكتر كه وقتیاز : »كند می

 .«كنند مینگاه  ید بهتریه دیه من با نكه در خانواده و محله بیا ایو  كنند میتوجه 

 :یشغل ارتقایب( 

هم  ین رشته به شغل خاصیل در ایكه هم زمان با تحص یكسان یشتر براین موضوع بیا 

 ها آننفر  ۶ق شركت كردند یكه در تحق ینفر 1۸ن یدر ب .شود میربوط م باشند میمشغول 

 مشغول به كار بودند. یر دولتیا غیو  یاز مشاغل دولت یكیدر 

 یكی از دانشجویان در این زمینه بیان كرد:

ن بهتر یبنابر اچقدره؟  معلم درآمدد كه یدون یمه معلمم و خودتون بهتر یمن  چون»

 .«بپردازمل یشتر به ادامه تحصیو كسب حقوق ب یشغل یارتقا یبرادونستم كه 

 ،كند میس یتدر ها دانشگاهاز  یكیدر  یمرب به عنوان ان كه خودیگر از دانشجوید یكی

ل و كسب یادامه تحص یبرا ین دانشگاهیولئكه مس یاجبار دلیل به»كه:  دارد میان یب

مجبور به ادامه ارد كردند و سسانیفوق ل های علمی هیئتان و یهمه مرببه  یمدرک دكتر

 .«ل شدمیتحص

 :انیحامارتباطات و  (ج

و  انیحامدر تحقیق بیان داشته بودند عامل  كنندگان شركتاز جمله موارد مشترک كه 

است كه فرد را در  یاز عوامل یكی امرن یا ه است.بود ن رشتهیبه ا گرایش در ها آن لیدل



 59                                                 ...ریزی درسی ی دانشجویان تحصیالت تكمیلی برنامها حرفههویت 

 .كند میهستند، كمك  ای حرفهت یهو یاصل كه از ابعاد یو فرد یت علمیكسب هو

 های تشكلدوستان و  ،دیاسات، خانواده های حمایتبیان داشتند كه  كنندگان شركت

 .بوده است تأثیرگذار آنان ای حرفهت یدر كسب هوعنوان یك عامل اثرگذار  به ای حرفه

 یعامل اصل» :گوید می باره دراین ،ستا یدكتر یكه دانشجو كنندگان شركتاز  یكی

ت یدانشكده فعال یبودن كه در انجمن علم ین رشته دوستانیل و اومدن تو ایامه تحصاد

ر از علوم یگه غیه رشته دیل در ین انجمن قصد ادامه تحصیبا ا یی. من قبل از آشناكردن می

و بهش  آشنا یدرس ریزی برنامهن انجمن با رشته یبا عضو شدن تو ا یرو داشتم ول یتیترب

 .«تونم به هدفم برسم یشتر مین حرفه بیفكر كردم كه تو ادا كردم و یعالقه پ

خوندم  یلیسانس م فوق كه زمانیاز »: گوید مینه ین زمیا در یگرید یدكتر یدانشجو

دكترا قبول  یو از وقت كردم میشركت  یدرس ریزی برنامه های همایشمدام در جلسات و 

به  كم كنم كه كم میاحساس شده و  تر پررنگ ها همایشانجمن و ن یشدم حضور من در ا

 .«برم می یت رشته و حرفه خودم دارم پیماه

 كند میان یب استن رشته یا ارشد كه ترم دوم یان دوره كارشناسیگر از دانشجوید یكی

ل ادامه یدل .كنم می یف زندگیك خانواده با طبقه متوسط رو به ضعیمن كه در »كه: 

دونم كه به من  یك میان نزدیر اطرافیو ساو مادر پدر  های حرفشتر یل خودم رو بیتحص

د یرس یشتر به رفاه خواهیب یبرس تری عالیو به مدارج  یو تالش كن یهرچه سع گفتند می

 .«ن رشته رو انتخاب كردمیا لیسانس فوق یبود برا یتیعلوم تربسانسم یرشته دوره لو چون 

 رشته ت(یهو) ساختار :۳ یمضمون اصل 

عامل در  ترین مهمبه عنوان  آن و ساختار ت خود رشتهیز هوا كنندگان مشاركتاغلب  

 ر اشاره شده است:یمضمون زسه ن مقوله در یكه ا اند برده نام ای حرفهت یكسب هو

 رشته: جامعیت–الف 

و  یتینه تنها در رشته علوم ترب ست كه متخصصان آنیرشته ا یدرس ریزی برنامهرشته  

داشته باشند.  ییسزا به تأثیرات توانند میموجود  های تهرشبلكه در تمام  ینه در علوم انسان

ك ید یبا یو كتب درس ین برنامه درسیتدو های گروهك از یدر هر دانیم میكه  طور همان
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 های برنامهدقت نظر در  یبا كم یول نقش كند یفایاوجود داشته باشد و  یدرس ریز برنامه

 .شود می را مشاهدهكان كمبود آشیا یدرس های كتاب و یدرس

 یه درس خوانده بود و اكنون دانشجویك رشته علوم پایدر  قبالًكه  ای كننده شركت

كه با تمام  است اینن رشته یا یخوب»: دارد میعنوان  باشد می یارشد برنامه درس كارشناسی

از داره، به نظر ین ریز برنامهكنه به  یرو كه نظام بخواد طراح یدرس هر ارتباط دارد. ها رشته

 .«ستیه كمتر نیعلوم پا های رشتهش از خود یین رشته كاراین ام

 ن رشته من نسبت بهیدونم ا ینكه میبا ا: »گوید مین خصوص یدر ا یدكتر ییدانشجو 

 یداره ول تری مستقل یساختار علم یقات آموزشیو تحق یت آموزشیریمثل مد هایی رشته

اده در یرشته من ز كاربردرو داره كه دامنه  گرید تین مزیت رشته من نسبت به اونا ایماه

 .«شه از اون استفاده كردیم ها رشتههمه 

 :ت رشتهیو ابهام در هو ای رشتهن یب-ب

 .افته استیبه كشور ما راه  ید است كه به تازگیك رشته جدی یدرس ریزی برنامه 

 ریزی برنامهنكه ی. با توجه به ان استآبودن  ای رشته بین یحوزه علم نیا یاصل ویژگی

 ی، روانشناسیت، جامعه شناسیم و تربیمثل فلسفه تعل یگریخود را از علوم د یمبان یدرس

ك رشته ی یدرس ریزی برنامه گفت كه توان می ،اخذ كرده است گریو علوم د یتیترب

 یدرس ریزی برنامهرشته  ای حرفهت یابهام در هو یبرا یین خود مبنایكه ا است یقیتلف

 .كند میجاد یا

 در این زمینه یكی از دانشجویان بیان كرد:

، روش یا از روانشناسی دربیاوردد از فلسفه سر یبا ریز برنامهك یست كه یمشخص ن»

 یاست ول یك رشته خاصیوس متعلق به رئن ین هر كدام از اآت در قریا تربیق بداند یتحق

ند چه رشته یم و در آخر بگویمسلط باش ها آنم و به یواند بخین رشته بایرا ما در ا ها آنهمه 

 .«د!یدار یراحت

ن یتدو یاد با محتوایمن ز»ن اعتقاد است كه: یبر ا یان دوره دكتریاز دانشجو یكی 

 داری ریشهك رشته ی ریزی برنامهگن ید ما كه میاسات اینقدر ستم.ین رشته موافق نیشده با ا

 .«رهیگ یه عمدتا كمك مگینداره از علوم د یزیست. از خودش چین نیمن چن نظر بهاست 
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 :یحدود و ثغور برنامه درس -ج

وجود داشته  ین متخصصان برنامه درسیدر ب دیربازكه از  یمباحث ترین مهماز  یكی

 .است یبرنامه درسرشته مطالعات  است بحث حدود و ثغور

ت ینكه ماهین رشته با ایبه نظر من ا» كه: گوید مین یچن نیا كنندگان شركت از یكی 

 ن رشته برجسته است. ما تو كشوریدر ا یو هنر شناسی زیبایینگاه  یداره ول یعلم

 «.ستین طور ایندر واقع  كه حالیدر  كنیم مینگاه  یعلم ه رشتهیفقط به عنوان  خودمون

ن رشته یا یفلسف ین رشته رو به مبانیابهام در حدود و ثغور ا یان دكتریاز دانشجو یكی

 یكردهایبر رو یرشته من مبتن ینظر یكه مبان ستیمعلوم ن» :كه گوید میو  زند میوند یپ

ن رشته یبه ا (كالیتكن) فنیا صرفا نگاه یبعض چراكه .گرایی اثباتا پسا ی است گرایی اثبات

 .«كیو ام یفیگر كید یبعض دارند

به نظر من در كشور ما عنوان : »كند میان ین بیچن باره دراین یگرید كننده شركت 

ن حرفه كارش یست كه اا نینگاه ا عمدتاًست. یف شده نیچندان تعر یرسبرنامه د یشغل

ن رابطه فراتر از یفتاده كه این امر در كشور ما جا نیس است. هنوز ایا تدرینوشتن كتاب و 

 «كند میاون عمل 

 ت به رشتهیهو یاعطا :۴ یمضمون اصل

ن یا انیكه دانشجوبود  یمهم های مضموناز  یبه رشته برنامه درس اعتباربخشیت و یهو

ن یدر ا ای حرفهت یكسب هو یبراان كردند و یخود ب های هدفاز  یكیرا  نآررشته یز

 دانستند. یرشته الزم و ضرور

 :ریز برنامهمعلم -الف

اگر چند معلم  .دیت بخشین رشته هویبه ا توان میمعلمان  یبرا ریز برنامهنقش  یبا اعطا 

 .شود میواضح  ن مفهومیاهمگان  یهر شوند براموفق ظا ریزی برنامهن یبتوانند در ا

را بر عهده من  یك معلم اگر برنامه درسیمن به عنوان »: گوید می ییدانشجو باره دراین

دانش آموزان و با توجه به امكانات  ییخود و توانا های آموختهه یبر پا توانم میبگذارند 

 .«اجازه دهد یر نظام آموزشرا در رشته و درس خود موفق كنم البته اگ ها آن ،موجود
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ما »كه:  كند میاشاره  یبرنامه درس های كتاباز  یكیبه  یگرید یمورد دانشجو نیدر ا

س یارات معلم را از تدریكه اخت خوریم برمی ییك فصل به الگوهایدر  ن كتابیادر 

ك یم یكه بخواه یدر صورت ،كند میو طراح مطرح  ریز برنامهمعلم به عنوان  وفادارانه تا

د به معلم یجامعه باشد با نیازهایتمام  یم كه پاسخگویداشته باش یو خوب غیرمتمركزنظام 

كه  یم البته در صورتیدر كالس درس رو بد یكل های هدفبر حسب  ریزی برنامهار یاخت

 .«به تخصص خودشون وارد باشند، ما های معلم

 :گاه رشتهیجا یارتقا-ب

 های همایش یبا برگزار توانند می یبرنامه درس ان رشتهیو دانشجو نظر صاحبافراد  

 ین رشته و انجام كارهاید در ایبودن اسات روز بهو  یخوب و با آگاه های سخنرانی معتبر و

 واقع شوند. مؤثرن رشته یبه ا یت بخشیدر هو مؤثر یعمل

است و با  یادگیریبستر  ینكه برنامه درسیبا توجه به ا» :گوید می ای كننده شركت

 یبرا یریادگی ،بكار بردن یبرا یادگیری ،دانستن یبرا یریادگین ید با عناویف جدیرتعا

 ،ن به بعدیگفت كه از ا شود می ،است شده تعریفستن یبا هم ز یبرا یادگیریو  ستنیز

 .«یبرنامه درس یعنی یادگیری

 یم كتاب درسییایست كه فقط بین نیكار ما ا»: گوید می باره دراین یدكتر یدانشجو

 های برنامهدر  تأكید .نداره یتیچندان موضوع یرسم یم، امروزه برنامه درسیكن تألیف

ت ین رشته در كشور هویا به بخواهیم اگر، پنهان است یدرس های برنامه نقش ا بریدن یدرس

موجود در  های اخالقی بی ،میپنهان حركت كن یبرنامه درس ییشناسا د به سمتیم بایبده

 .«است حل قابلپنهان  یت دادن به برنامه درسیهوجامعه به نظر من با 

برنامه  یدكتر یك دانشجویمن به عنوان » :گوید مینه ین زمیان در ایاز دانشجو یكی

امتحان فقط با  یمطالعه كنم و برا بیشتربه خود حركت دهم و در خوابگاه  یاگر كم یدرس

 .«ام كردهن رشته یابه  یت بخشیهو ین خدمت را برایشتریك جزوه سرو كله نزنم بی

 

 گیری یجهنتو  بحث
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وارد جامعه  یراًاخكه  اهیمی هستندمفاز جمله  یدرس ریزی برنامهرشته  و ای حرفههویت 

د یجد یها رشتهیكی از  .اند كردهمباحثی را نیز ایجاد  ،ورود خود تناسب بهعلمی ما شده و 

ست. تعاریف متفاوت و ا یدرس ریزی برنامهرشته  رانیو رو به گسترش دانشگاهی در ا

 كه هنوز در دهد یمنشان  یدرس ریزی برنامهو  ای حرفهت یهو اهیممتعدد از مف های یدگاهد

در  یبا توجه به فقر پژوهش .وجود ندارد چندانی نظر اتفاق ها آناین مفاهیم و تعریف 

 در پژوهش حاضرمرتبط با آن در حوزه تعلیم و تربیت،  های یكاستخصوص موضوع و 

الت یان تحصیدانشجو ات و ادراكاتین مفهوم بر اساس تجربیا یبه بررس دیگرد یسع

 پرداخته شود. یلیتكم

 ۴ گرفته انجام های مصاحبهو  ها یبررسبا  اشاره شد، ها یافتهبخش كه در  طور همان

 .اند شده ارائه 2 شماره كه در جدول دیاستخراج گرد یمضمون فرع 11و  یمضمون اصل

 
 استخراج شده یها مضمون: ۲جدول 

 

از انتظارات افراد از اعمال و  ی، ناشبه عنوان یكی از مضامین اصلی پژوهش ینقش فرد

ن پژوهش یدر ا .فا كنندیا توانند میو  خواهند میخود  ینده شغلیاست كه در آ هایی فعالیت

 یفرع های مضموناز  ریز برنامهن نقش خود یو همچن گیری تصمیمو ساختار  آفرینی تحول

تحلیل  تحت عنوان یپژوهشدر عنوان شده است.  یان درسریز برنامهافراد و  نقش درمهم  و

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 

 یفرد نقش

ابهام در نقش خود به عنوان ؛ گیری یمتصمساختار 

 ینیآفر تحول؛ ریز برنامه

 

 یرش اجتماعیپذ

ارتباطات و ؛ یشغل یارتقا؛ یت اجتماعیمقبولژ و یپرست

 انیحام

 

 ساختار رشته

 ؛هرشت یو شغل ای حرفهت یابهام در هو؛ رشته جامعیت در

 یدرس ریزی برنامهحدود و ثغور 

 گاه رشتهیجا یارتقا؛ ریز برنامهمعلم  ت به رشتهیهو یاعطا

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1059884/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1059884/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c
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ن ییل و تعیتحل هدف با متخصصان برنامه درسی ای حرفههای شغلی و فعالیت های  نقش

 1392در سال  ادگار زاده و همكارانیتوسط كه  یمتخصصان برنامه درس یمشخصات شغل

طه عمل روشن، یمشخصات خاص، ح یدارا یشغل متخصص برنامه درس، نجام گرفتها

با توجه به  ینقش است. متخصص برنامه درس یفایا و الزامات یكاركرد و برونداد كار

ف مهم، خود یف مشخص، تكالیتنوع مهارت، وظا یدارا یج مشخصات شغلیرا های مدل

ط یازمند شراین یشغل متخصص برنامه درس ای حرفهو بازخورد است. از نظر  یراهبر

ت و دانش ی، مسئولیتخصص های آموزشت خاص، مهارت، تجربه، یاحراز، صالح

رشته  انیدانشجون است كه یانتظار بر ا .(1392یادگار زاده و همكاران، ) است یصصتخ

پژوهش  های یافته توجه به را كسب كنند اما با ها صالحیتن یا دیبا یمطالعات برنامه درس

ن ینو یبرنامه درس های نظریه. است اكنون محقق نشدهبه  ن امر تایا یفرع های مضمون در

 های دیدگاه در .اند كردهفراوانی  های اشاره یدرس ریز برنامه آفرینی تحولبه نقش 

 آفرین تحول یت نگاهیم و تربیعلمعلم و ت ینوع نگاه به برنامه درس یانتقاد پردازان نظریه

 شود میده ید وفور بهرو یژ  یكل اپل و هنریر ماینظ یدگاه افرادین امر در دیاست و ا

 .(۶۸تا  1390،39واجارگاه، یفتح)

. است ای حرفهت یهو یكه جنبه اجتماع است یرش اجتماعیدوم پذ یاصل ونمضم 

؛ 200۶؛ استراسر و همكارانش، 200۷، 1كارلون و جانسون پیشین یها پژوهشكه  طور همان

، یك هویت اجتماعی است ای حرفههویت  ،دهند مینشان  یزن ؛2003، 2كوک و همكاران

ایجاد  ای حرفهو آموزش عملی و تجارب و در ارتباط با دیگران و از طریق یادگیری 

با موقعیت فرد در  ای حرفهتوسعه هویت  اند داشتههمكارانش اظهار  و 3اسكوارتز. شود می

جنس، پایگاه  رو ینازا (،2011)اسكوارتز و همكاران، درون جامعه در ارتباط است

اعی فرد در اجتم یها شبكهخانواده و دوستان، محیط و  های یتحمااجتماعی و اقتصادی، 

 ها دادهآنچه كه از  بر طبق .روند یممتغیرهای اساسی به شمار از  ای حرفههویت  گیری شكل

پیشینه اجتماعی شخص  كننده منعكساغلب ژ یو پرست آموزشی های یتموفق استخراج شد

                                                 
1. Carlone, Heidi B. & Angela Johnson 

2. Cook T.H. & Gilmer M.J. & Bess C.J 

3. Schwartz, Seth J. & Koen Luyckx & Vivian L. Vignoles 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1059884/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c
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است و انگیزه و معنای تحصیل برای دانشجویان متناسب با پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنان 

دانشجویان دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین ادامه تحصیل  كه یدرحال .است متفاوت

از طریق كسب مدارک  كنند یمو تصور  كنند یمرا محركی اجتماعی و اقتصادی ارزیابی 

ند موقعیت بهتری در مناسبات اجتماعی كسب كنند، دانشجویان دارای توان میدانشگاهی 

برای تثبیت جایگاه خود در  ای یلهوستر، ادامه تحصیل را الپایگاه اجتماعی و اقتصادی با

مرتبط با  شناختی یباییز های ارزشاز این طریق  كنند یمو سعی  دانند یممناسبات اجتماعی 

همچنین ورود به دانشگاه برای مردان و زنان دارای معانی  .طبقه خود را تقویت كنند

. دختران از طریق ادامه كنند یمرا دنبال  و اهداف خاصی ها یزهانگیك  متفاوتی است و هر

ل الفردی هستند و از این طریق سعی دارند استق های یآزادت در پی كسب التحصی

اجتماعی كسب كنند، ولی كسب مدارک تحصیلی و ادامه تحصیل برای مردان بیشتر جنبه 

 را برای التیتحص دانشجویان بدون در نظر گرفتن جنسیتشان،هر  هرحال به اقتصادی دارد

 .دانند یم مؤثرشتر یب درآمدو كسب  یشغل یارتقا

در رشته  یتیدرباره بحران هو الخصوص علیساختار رشته  یعنیمورد مضمون سوم  در

ممكن است به كه  یتیبحران هو .شود میفراوان سخن گفته شده و  یدرس ریزی برنامه

 یبه معنا و یا اند یادكردهن از آ یگرانو د ینارهمچنان كه پا ،باشد یتكثر گفتمان یمعنا

جكسون اشاره .)است اشاره كرده همچنان كه جكسون، آن یستینامشخص بودن مرزها و چ

 اساساًا ید آیباز هستند كه ممكن است بتوان پرس چنان آنن رشته یا یكه مرزها كند می

 یگرد یبرخ یاست و برا یندردسرآفر یتموقع ینا یبرخ یان هست؟( برایدر م یمرز

مهر ) باشدداشته  كننده گیج ید بعضاً نمودتوان میهمگان  یاما برا ،آور انهیج

است كه بارها  ای مقوله یدرس ابهام در حدود و ثغور و ساختار رشته برنامه (.1392،یمحمد

و  رویكردها ،ها نظرگاهدر كتاب  یاست. مهر محمد شده اشارهبدان  ها تحقیق یها داده در

بر این اعتقاد خود  یبرنامه درس یثغور موضوع حدود و زشناسیبادر مقاله  هاانداز چشم

علم وجود ندارد و هر  ینا نظران صاحب یاندر م درسیاز برنامه  یواحد یفتعر است كه

 ،یارائه داده است )مهر محمد یدرس یزیر از برنامه یفیكس بنا به تفكرات خود، تعر

كه در  ورزی یشهرا محل اند درسی نامهبر خود، (هفت و هزار دو) ینارپا یلیامو .(1391،39

 یناركوشش كه پا ین. اكند میقلمداد  كنند یخود و جهان كوشش م یفتعر یآن افراد برا
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 یزو ن باشد یم یچیدهپ یارخود و نهادهاست كه بس حال شرحبه آن اشاره دارد مربوط به 

قابل  شان یشینیانپ سطتو سختی بهاند كه معموالً  مواجه یرمتغ یكه با جهان یدجد های نسل

ن مضمون پاسخ یگر و مهم در رابطه با ایموضوع د .(12 ص، 200۷نار،یپا) تصور بوده است

ا آموزش یمستقل از آموزش است و  ای حوزه یا برنامه درسیآ است كه سؤالن یبه ا

كه گودلد  یبه عدم توافق مخرب یادیتا حد ز است یاز رشته برنامه درس ای زیرمجموعه

را مجزا  یبرنامه درس تنها نه یاز متخصصان برنامه درس یخبر .گردد برمی ره داردبدان اشا

ك برنامه یتئورشرفت در مباحث یپ یز را نوعین تمایبلكه ا دانند می آموزشو مستقل از 

برنامه  یا مشكل اساسیدن یان درسریز برنامه ترین معروف. گودلد از كنند میقلمداد  یدرس

واجارگاه،  یو فتح یآن )مهر محمد یو نه در هست داند میآن  یتسیرا بحران در چ یدرس

نقش  یفبازتعربا است كه  یدرس ریزی برنامهت به رشته یهو یاعطا ،آخر مضمون .(13۷۸

ن شناخت نقاط ضعف و قوت یو همچن یمطالعات برنامه درس گاه رشتهیجا یو ارتقا معلم

شارع پور كه  طور هماند. ین هدف رسیبه ا توان یم، رفع آن یبرا ییراهكارهارشته و ارائه 

 یز بررسیو ن ها دانشگاهدر  یلیتحص یها رشتهت علوم و یوضع یبا بررس و همكاران

ان و گسترش یع تعداد دانشجویرشد سر باوجود كنند میان یب یآموزش عال یساختارها

 یش عالت آموزیفین كیو تضم یابیارز یبرا یهنوز نظام مناسب یآموزش عال یها برنامه

ن یان وجود ندارد. در ایو مشتر نفعان یذانتظارات  ینتأمو  یعموم ییپاسخگو یبرا

 ها رشته یران در برخیا یبه عنوان مشكالت نظام دانشگاه را یپژوهش عوامل متعدد

ضعف نهاد علم  شوند یممطرح  یم علمیك پارادایكه درون  ی. از جمله عواملاند برشمرده

، یدرس ریزی برنامهنه یدر زم ییتمركزگراو  یت علمیریدو ضعف م یو سازمان علم

 یقاتیو تحق ین مراكز علمیب یعلم یها مبادلهو  ها ارتباطنش نامناسب دانشجو، ضعف یگز

ان، ضعف یت استادان و دانشجوی، ضعف ارتباط استاد و دانشجو، وضعیو خارج یداخل

ن است آاز  ین پژوهش حاكیا های یافتهره بوده است. یو غ ییارتباط دانشگاه و مراكز اجرا

ف ین و ضعییار پایبس (د همه داشته باشندیكه با یژگیو)ان یدانشجو یكانون یستگیكه شا

تحقیقات  تأییدكننده( 1392) پژوهش پارسا های یافته (13۸9 ،یفاضل شارع پور،) .است

ی علم های حوزهدروس مرتبط با  برانگیز تأملفقدان در پژوهش مذكور  قبلی است.
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، ها نیازمندیو یا  ها آمادگیگوناگون كه دانشجویان بتوانند بر اساس عالئق و یا پیش 

با  ها دورهدرسی را بیازمایند، بیگانگی دروس تخصصی این  ریزی برنامهعملی  های مهارت

بین  ای رابطه گونه هیچموزشی و اجتماعی كشور و همچنین عدم وجود آواقعیات نظام 

موزشی كشور و مراكز و آبا نهادهای  ها رشته –ای این دوره موزشی دارآ های گروه

ایراداتی هستند كه  ترین مهمتهیه و تدوین كتب درسی كشور، برخی از  مسئولمؤسسات 

 .(1392ارسا، پ) سازد می غیرموجهاین رشته را با شرایط كنونی  ی ادامهگسترش و حتی 

دارای خود را  درسی زمانی یزیر برنامهدانشجویان پژوهش حاضر  های یافتهبر اساس 

در  یرگذارتأثكه بتوانند در عرصه عمل به عنوان عنصری فعال و  دانند یم ای حرفه هویت

تعریف دقیق حدود و  .آموزشی نقش ایفا كنند های یطراحدرسی و  یها برنامهطراحی 

این رشته  هرقدرد در پذیرش اجتماعی دانشجویان نیز نقش ایفا كند. توان میثغور این رشته 

گرایش به تحصیل در این رشته با اقبال بیشتری مواجه شده  ،دقیق و خوب معرفی شده باشد

آن از منزلت اجتماعی بیشتری برخوردار خواهند شد.  یالنالتحص فارغو دانشجویان و 

مجموعه  یكل طور بهخانواده و  یو معنو یماد های یتحماژ و یو پرست یگاه اجتماعیپا

افراد  ای حرفهت یدر كسب هو اثرگذاراز عناصر  یكیبه عنوان  یو اقتصاد یعوامل اجتماع

نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است كه دانشجویان از طریق  .ن كار بوده استیدر ا

و اهداف  ها یزهانگ، اند كردهكه از طرف خانواده و یا دوستان دریافت  هایی یتحما

ت الو پیشرفت بهتری در تحصی اند دادهنشان  شان حرفهت و الرا در زمینه تحصی تری یمتعال

مرتبط با  یها مهارتت و كسب الاز طریق تحصی خواهند یم. دانشجویان اند داشتهخود 

یك شغل دلخواه،  واسطه بهنیازهای زندگی خود را  تأمینرشته تحصیلی خود، امكان 

رای كسب شی فردی بالفراهم كنند. به دست آوردن موفقیت و رضایت شغلی منوط به ت

نسبت  ها نگرشتفاوت  ودرسی  یزیر برنامهرشته  ت خودیبحران هو. است ای حرفههویت 

بر رشد  یرگذارتأثد از جمله عوامل نتوان مینگاه هنری  ایبه این رشته نگاه دیسیپلینی و 

ن حدود یو همچن یدرس ریز برنامهنقش  یفبازتعركه با  در این حیطه باشد ای حرفههویت 

ن برنامه ییتمركززدائی در تع یسو بهآموزشی  یها نظامب یو ترغ یبرنامه درس هو ثغور رشت

 یدیمف یها گام توان یمت معلم و نقش معلم یدر ترب یاساس ینگرباز با نیو همچن یدرس



 1395 بهار، 2ارة ، شمدر برنامه ریزی درسی، سال اول های کیفی پژوهشفصلنامة                                      68

 یلیالت تكمیتحص الخصوص یعل یان برنامه درسیدانشجو ای حرفهت یدر كسب هو

 برداشت.

دانشجویان تحصیالت تكمیلی برنامه درسی  ای حرفههویت كسب اگرچه این پژوهش  

 یها پژوهشكشور را از منظر دانشجویان مورد مطالعه قرار داده است، انجام  یها دانشگاه

این رشته و  نظران صاحباز منظر اساتید و  ای حرفهمكمل بر آن نظیر بررسی هویت 

و  ای حرفهیت د در روشنگری مفهوم هوتوان میمعلمان دانشگاه فرهنگیان  -دانشجو

 آن در این رشته نقش اساسی ایفا كند. یفبازتعر

 :بعامن

: تهران ،یفیك قیتحق های روش ،(13۸۶) ، م.یصلصال و س ،پرویزی ؛م ،یباقر حاجب یاد

 .یبشر انتشارات

 :تهران .های تحقیقتوصیفی جامع از روش .(13۸۶) .رضاعلی ،نهایی ؛علی احمدی،

 انتشارات تولید دانش.

و  ها هیرونظریه مبنایی،  :اصول روش تحقیق كیفی .جولیت ،كوربین، آنسلم و سوتراشا
تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ،(13۸۷.)مترجم: بیوک محمدی .ها وهیش

 .فرهنگی

ی درسی در مقاطع ریز هدف رشته برنامه نقدی بر روند گسترش بی .(1392) .عبداهللارسا، پ

درسی در هایله ارائه شده در همایش ملی تحول و بازنگری برنامهمقا. تحصیالت تكمیلی
تا  220 چاپ مقاله در مجموعه مقاالت از صفحه آموزش عالی، دانشگاه تربیت مدرس.

22۶. 

. ریقی پور ظهتعلی  :ترجمه  .اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی .رالف ،تایلر

 .انتشارات آگاه ویراست دوم، چاپ هشتمتهران:  (.13۸۴)

http://mahabadedu.blogfa.com/post/90
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 .شناختی جامعهنش یو ب شناسی جامعهآموزش  .(13۸9) .، محمدیفاضل ؛شارع پور، محمود

 .21تا  1صفحه ، 3، شماره 1، دوره یدانشنامه علوم اجتماع

تهران:  تدریس(. فنون و ها روش) پرورشی وآموزشی  های مهارت (.13۸۷) .شعبانی، حسن

 انتشارات سمت.

 یزیر برنامهمشاركت معلمان در فرایند  یسنج امكان(. 13۸3.)كوروش ،گاهاجا فتحی و

 از صفحه ۸ شماره ،آموزشی یها ینوآورفصلنامه  ،درسی در نظام آموزش و پرورش ایران

 .۷۸ تا ۵۹

. تهران: یبرنامه درس دیجد های هویت یبه سو .(1390) .اجارگاه، كوروش و یفتح

 .آییژانتشارات 

هویت: شناسایی  یریتمد .(13۸9) .فتانه ،قلیپورو  ندا ،قلیپور، آرین؛ محمد اسماعیلی

فصلنامه زن در توسعه و  .تقویت هویت اجتماعی زنان در نهادهای آموزشیراهكارهای 
 .1۴0 تا 121از صفحه ، ۸دوره  ،زنان پژوهش ،سیاست

در  یفیو ك یق كمّیتحق های روش .(13۸3) .سیجو ،گال ؛والتر ،بورگ ؛مردیت ،گال
احمدرضا ر نظر دكتر یاز مؤلفان ز یمترجم: جمع .()جلد دوم .یو روانشناس یتیعلوم ترب

 .139۴هشتم  چاپ ،ینصر اصفهان

 .انتشارات مدرسه تهران: ،راهنمای عمل .ریزی درسی برنامه(. 13۸۶). حسنملكی، 

: مشهد .اندازها چشمو  رویكردها ،ها نظرگاه: برنامه درسی(. 1392) .مهر محمدی، محمود

 .انتشارات آستان قدس رضوی

و  یحدود و ثغور برنامه درس .(13۷۸) واجارگاه، كوروش یفتح ؛، محمودیمهر محمد

 صفحه از ز و زمستانییپا 2، شماره ت مدرسیدانشگاه ترب ،یفصلنامه علوم انسان .آموزش

 .95 تا ۷5

سازمان پژوهش  :تهران .طرح اعتباربخشی برنامه درسی ملی. (1392) .اهللمتپور، نعموسی

 .ریزی آموزشیو برنامه

تبیین انتظارات متقابل جامعه علمی مطالعات برنامه درسی و . (1392) .، محمودیمهرمحمد

آموختگان آن در  رشته و دانش ای حرفهنظام آموزشی: بحثی در زمینه بازسازی منزلت 
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، زمستان، صفحه  2 ماره ، ش1دوره  .فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی .انجامعه ایر

۴۷-۶۴. 

انتشارات یادواره  :تهران .ریزی درسیاصول برنامه(. 1390) .ارمحمدیان، محمدحسینی

 كتاب.
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