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 چکيده
 حیث از مطالعه اینباشد. دانشجو می درسی درسی جدیدی به نام برنامه مطالعه حاضر معرفی برنامههدف 

بخش   است. ابزار در های آمیخته اکتشافیاز نوع طرح تحلیلی و_توصیفی رویکرد حیث از ،نوع بنیادی
باشد. جامعه در بخش کیفی هشت نفر از ساخته میکیفی مصاحبه بازپاسخ و در بخش کمی پرسشنامه محقق

باشند. جهت تحصیالت تکمیلی می نفر از دانشجویان 355تربیت و در بخش کمی  و نظران تعلیمصاحب
بنیاد و در بخش کمی از آزمون از روش سیستماتیک در تئوری داده ها در بخش کیفیتحلیل داده و تجزیه

های های انجام گرفته بدست آمدند: ویژگیلفه محوری از مصاحبهدمن استفاده شد. در مجموع چهار مؤفری
گیری؛ و شکل ثر درهای مؤگاممل دانشجو، استاد و سازمان؛ دانشجو؛ عناصر اصلی آن شا درسی برنامه

آمده عبارتست از: عناصر اصلی این درسی. کد گزینشی بدست گیری این برنامههای شکلموانع و چالش
های لفهجو به ترتیب نزولی عبارتند از: مؤهای مربوط به دانشلفهبندی مؤدرسی. همچنین رتبه برنامه
این  کنندۀوجه متمایزانگیزشی، فراشناختی، اجتماعی و مهارتی. نتایج نهاییِ بدست آمده  و شناختیروان
گذاری مستمر برای خود دانسته که در گیری و هدفآفرینیِ فعال دانشجو در جهتدرسی را نقش برنامه

 برنامهفی مقدماتی برد. در تعریاین مسیر از دو عنصر اصلی دیگر یعنی استاد و دانشگاه استفاده الزم را می
مند دانشجوست که نگریِ دغدغهگذاری و آیندهگیری، هدفیند منظم و هدفمندِ تصمیمدرسی دانشجو فرا
کند و عنصر کیفیت در همه عناصر اصلی و جزئی ها استفاده میهای اساتید برتر و دانشگاهدر آن از ویژگی

لتحصیل شدن دانشجو و خروج او از دانشگاه پایان ادرسی با فارغ باشد. این برنامهآن شرطی اساسی می
 شود. راهبر و هدفدار تبدیل می-پذیرد بلکه ادامه داشته و با تثبیت آن در فرد، به نوعی یادگیری خودنمی

 درسی درسی دانشجو، دانشجو، برنامه آموزش عالی، برنامه واژگان کليدي:

                                                           
شناسی و علوم تربیتی ریزی درسی در دانشکده روانمه کارشناسی ارشد در رشته برنامهنامقاله برگرفته از پایاناین  .3
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 مقدمه

یابی هستند. ختلفی از آن قابل ترسیم و دستتنها یک آینده وجود ندارد. بلکه اشکال م

آنچه که روی خواهد داد بسته به نوع عمل امروز ماست. آموزش و پرورش دو کلمه 

 "آموزش"باشند. سازیم میکلیدی و اساسی در تعیین آنچه که ما به عنوان آینده می

ا نهادینه شده هدهیم تا یادگیریمی "پرورش"دهیم تا یادگیریِ هدفمند صورت گیرد و می

عالی یکی از بازوان پرتوان این امر خطیر است.  های آتی منتقل شوند. آموزشو به نسل

عامالت بین عالی با آموزش عمومی، عالوه بر نوع ویژه ت های آموزشیکی از تفاوت

هایِ آن سازمان، فرهنگ حاکم و سیاست کنندۀنقش حساس و تعیینیادگیرنده،  -یاددهنده

باشد. اما همانطور که دانشجویان مشتریان درسی می هایب استاد، دانشجو و برنامهدر انتخا

عالی نیز با فراهم کردن کیفیت، امکانات و  عالی هستند، آموزشنفعانِ اصلی آموزشو ذی

دهد. یعنی، این اش قرار میانتخاب اساتید؛ خود را در معرض انتخاب مشتریان اصلی

دهد، در انتظار هایی که انجام میریزییت با تمام اقدامات و برنامهدانشگاه است که در نها

تحصیلی،  دهی به آیندۀانتخاب شدن توسط دانشجویان است. دانشجویانی که برای جهت

ها به عنوان مراکز اصلیِ پرورش ای دارند و دانشگاهجایگاه علمی و شغلی خود برنامه

درسی جای گرفته و در  اد کنند که در این برنامههایی را در خود ایجنخبگان، باید ویژگی

ازآموزش عالی در قرن بیست و یکم انتظار تحقق یافتن اهداف دانشجویان شریک باشند. 

توسعه تسلطِ تخصصی یادگیرندگان بر دانش رشته  -3رود به سه هدف دست یابد: می

ن قرن بیست و های عمومی و ضروری در یادگیرندگاترویج و توسعه صالحیت -2خود؛ 

برانگیختن یادگیرنده به تطبیق یافتن به تناسب تغییرات روز، در رشته تخصصی  -1یک؛ و 

 شدهتصویب عالی آموزش جهانی بیانیه در (.2533، 3خود )شنخنبرگ و اِلرز و آدلرزبرگ

عالی اینگونه تعریف شده  آموزش ،3331 سال در عالی آموزش جهانی کنفرانس توسط

 سطحی باالتر از در تحقیق، جهت هاییآموزش یا آموزش مطالعات، نواعا است: تمام

 سساتمؤ عنوان به که آموزشی سساتمؤ  دیگر یا هادانشگاه توسط شده ارائه متوسطه،

                                                           
1. Schneckenberg, Ehlers & Adelsberger 
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ها و مراکز . یکی از وظایف دانشگاه3اندشده ییدتأ دولتی مقامات سوی از عالی آموزش

ویان و سایر اسب و برانگیزاننده برای دانشجهای منعالی تالش در ایجاد محیط آموزش

نقش اساسی و ابزاری در  درسی در این رابطه هایباشد و برنامهاندرکار میافراد دست

ها و های الزم برای توسعه و تقویت آگاهییند یادگیری و فراهم ساختن فرصتهدایت فرا

های محیطی، قابلیت پذیری، آگاهیای متعدد از قبیل ریسکهای شخصی و حرفهمهارت

، 3114، به نقل از عارفی، 3331، 2نمایند )هوواردزبانی، ارتباطی، عقالنی دانشجویان ایفا می

 (. 313، ص 3114

درسی، نوعی طراحی علمی است که (، طراحی برنامه2555) 1بنابر تعریف استارک

درسی برای  ریزیتواند برای یک دوره، یک برنامه و یا یک دانشکده انجام شود. برنامهمی

یک دوره یا یک درس شامل تصمیماتی است که استاد، محتوایی را جهت تدریس انتخاب 

گیرد و از میان یند آموزش و یادگیری را در نظر میکند، عوامل مؤثر بر فرامی

کردن دانشجو چه بیشتر درگیر های گوناگونی را جهت هرهای مختلف، جایگزیناستراتژی

 ند.کبا محتوا انتخاب می

آنچه که در این پژوهش مدنظر است، عبارتست از معرفی گامی فراتر از طراحی درس 

توسط اساتید. موضوع آن در ابتدای مسیر، برگرفته از انواع برنامه درسی است که استارک 

ها؛ و های کالج: محتوا، بافت و فرمریزی مقدماتی دوره( در مقاله خود به نام برنامه2555)

 درسی در آموزش ریزی( در کتاب خود به نام برنامه00، ص 3131جارگاه )وا سپس فتحی

درسی  ریزی، برنامه4درسی درس ریزیاند. این سطوح عبارتند از برنامهعالی، معرفی کرده

درسیِ  ریزیدرسی در سطح دانشکده. در این اسناد، برنامه ریزیدوره یا برنامه، و برنامه

 شود معرفی شدهای که توسط استاد انجام میریزیبا آن نوع برنامه درس در معنایی متقارن

دو عنصر کلیدی خود  ثیر هراست. اما آنچه مسلم است فرایند آموزش و یادگیری تحت تأ

                                                           
1. www.siteresources.worldbank.org/EDUCATION 

2. Howard 

3. Stark 

4. Course Planning 
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تر بودن باشد که البته، این موضوع در آموزش عالی به دلیل پررنگیعنی معلم و شاگرد می

 ک مسائل، نیازمند توجه بیشتر است. نقش دانشجو و بلوغ او در تشخیص و در

عالی و آموزش عمومی وجود تعامل دو طرفه و یکی از بارزترین وجوه تمایز آموزش

عالی نام برد. آموزش "قلب"توان از آن به عنوان پویا میان استاد و دانشجوست که می

حور قابل مقایسه م -آموزدرسی دانشمحور با برنامه-درسی معلمبنابراین همانطور که برنامه

درسی استاد نیز، قابل تأمل و توجه است. درسی دانشجو در مقابل برنامهاست، جایگاه برنامه

به معنی ضد بودن و عدم وجود داشتن نیست، بلکه بدین  "در مقابل"بردن واژه  کارالبته ب

 ها ومعنی است که همانطور که استاد اختیارات خاص خود در انتخاب محتوا، فعالیت

نگری خاص دهی و آیندهتواند ادراک، جهتارزشیابی و موارد دیگر دارد، دانشجو نیز می

درسی، خود را داشته باشد و آینده تحصیلی و حتی شغلی خود را در بستر این نوع برنامه

 ریزی و نظارت کند. برنامه

درسی  های اساسی برنامهلفهبندی مؤهدف کلی این پژوهش شناسایی و رتبه

صحت  درآمدی برش ثانوی به عنوان پیشها نقای از دادهنشجواست که در آن مجموعهدا

ی شده، که به صورت های انجام شده و ادبیات بررسهای بدست آمده از مصاحبهلفهمؤ

 کنند. ساخته بر روی دانشجویان تحصیالت تکمیلی اجرا شده را ایفا میپرسشنامه محقق

درسی دانشجو برای اولین بار مطرح شده است لذا مباحثی که  با توجه به اینکه نام برنامه

ت مبانی نظری و چه در قسمت بطور مستقیم با این مبحث در ارتباط باشند، چه در قسم

است مباحثی که ارتباط بیشتری با مفاهیم این  مطالعاتی یافت نشد. لذا سعی شده پیشینۀ

 درسی دارند در این بخش ذکر شوند. برنامه

رو گشته است. در عالی در قرن بیست و یکم با شرایط و تحوالت جدیدی روبه آموزش     

توان به تربیت افراد برای مشاغلی پرداخت که ممکن است در آینده عصر حاضر دیگر نمی

هایی در ها و مهارتوجود نداشته باشند. با توجه به نیازها و شرایط فعلی باید رشد قابلیت

ردی و اجتماعی، ها را از حیث فوجه قرار گیرد که بتوان در نهایت آندانشجویان مورد ت

، هاها راهنمایی هستند که نقشهدرسی در دانشگاه هایثر نامید. برنامههای مؤدادهبرون

ند نکمحتواها و راهکارهای آموزشی مورد استفاده در یک دوره مطالعاتی را توصیف می



 5/ ...  دانشجو درسیِبرنامه اساسی هایمولفه بندیرتبه و شناسایی

 های مختلف به برنامه(. شاید بتوان گفت از بین نگاه2551، و فتحی واجارگاه 3)زیمیتات

عالی به عنوان طرح و نقشه علمی که هدف آن رشد و  درسی آموزش ، برنامهدرسی

ت علمی ند مشارکت بخش وسیعی از اعضای هیئپرورش علمی دانشجویان از طریق فرای

لی باشد )استارک عا درسی آموزش هاست، بهترین چارچوب برای تعریف برنامهدانشکده

 (. 12، ص3131واجارگاه،  ، به نقل از فتحی3331، 2و التوکا

ای داشت. او بر این باور است که هدف درسل به عنصر هدف یا منظور، توجه ویژه

اختی است. به عالوه، هدف اولیه رشد شن ءعالی عبارت از ارتقا اصلی و اولیه آموزش

که یادگیرندگان را به اندیشمندان خودکفا و  کید رشد شناختی نیز عبارت از اینستتأ

 ریزی(. همانطور که پیشتر ذکر شد عمل برنامه15ص  مبدل کند )همان، 1فراگیران مداوم

شود که عبارتند از: درس، دانشکده میعالی در سطوح گوناگونی انجام  درسی در آموزش

ثیر رایندها و نیز میزان تأها ایفاگران نقش اصلی، فو برنامه/ دوره. که در هر یک از آن

ریزی درس (. برنامه01-00عوامل مختلف درونی و بیرونی متفاوت هستند )همان، ص 

گیری یند تصمیمدرسی به عنوان فرا ریزیباشد. در این سطح، برنامهبر عهده استاد می اساساً

ردن محتوا کسازگارسازی و تعدیل بخشیدن و نهایتاًدربارۀ انتخاب، سازماندهی و توالی

ای از دروس یا ریزی دوره یا برنامه علمی عبارتست از مجموعهشود. برنامهنامیده می

شده توسط اساتید که برای پیگیری و مطالعه توسط گروه خاصی از ریزیتجربیات برنامه

دارای منطقی قوی بوده که گروهی از  مناسب باشد. این مجموعه دروس نوعاًدانشجویان 

کنند و مسئولیت ریزی میلمی آن را تدوین کرده، توالی دروس را برنامهاعضای هیئت ع

تعداد بسیار  ریزی درسی در سطح دانشکده، معموالًگیرند. برنامهاجرای آن را بر عهده می

درسی را که برای تمام  هایامکان ارائه الگوی واحد تدوین برنامه ها عمالًزیاد دانشکده

کند. یک دانشکده یک واحد رسمی غیر ممکن می را رد باشدها قابل تعمیم و کاربآن

های بسیار عمومی نظیر علوم انسانی و یا بسیار تخصصی نظیر کوچک است که آموزش

                                                           
1. Zimimtat 

2. Stark & Lattuca 

3. Continuing Learners 
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ای در های مذهبی و فنی را ارائه کرده و در حقیقت دارای هویتی تخصصی و حرفهآموزش

  (.00هاست )همان، ص چارچوب مجموعه وسیع دانشگاه

کنندگان خدمات به عالی از نظر فراگیران یا دریافت تولید خدمات آموزش یندفرا

های متقاضیان ها و ویژگیای دارد. شایستگیعنوان مهمترین عامل، شرایط خاص و ویژه

ها و راهبردهای ثر در چارچوب روشبه فرایند آموزش و میزان تالش مؤ قبل از ورود

کننده هستند؛ به عبارت ردهای آموزشی بسیار تعیینلعه و یادگیری مناسب نیز در دستاومطا

دیگر، عوامل آموزشی از ناحیه واحدهای دانشگاهی، از جمله کیفیت تدریس اساتید، به 

ثر آموزشی نیستند. انگیزه و تالش مؤ هایمیزان و کیفیت ستانده کنندۀتنهایی تعیین

های ور در دانشگاه و کالسها و راهبردهای مطالعه و کیفیت حضفراگیران همراه با روش

بخشی مثبتی بر انتخاب تن انگیزه، اثرداش (.0، ص 2551درس نیز اثرگذارند )نادری، 

های بخشیدن به فعالیتلکرد تحصیلی و ایجاد نظم و سامانکردن، عمهای مطالعهاستراتژی

 (.2550، 3گیران دارد )وانسفتنکیست، زو، لنس و سوننسفرا

، به نقل از 3314) 1که توسط مالکوم نولز 2فی از آندراگوژیتوان تعریدر اینجا می

است را مورد توجه قرار داد. تعریف او از آندراگوژی،  ( ارائه شده331ص  ،3114عارفی، 

 باشد:های زیر میهنر و علم کمک به بزرگساالن برای یادگیری است که شامل ویژگی

 هستند. 4و خودراهبر پذیرندافراد بالغ مسئولیت یادگیری خود را می -

 گردند.آنان تجربیاتی دارند که در واقع منابع غنی برای یادگیری خود و دیگران محسوب می -

وقتی که آنان نیاز به داشتن اطالعات و بطور کلی نیاز به یادگیری نسبت به چیزی را احساس  -

 نمایند، برای یادگیری آماده هستند.

هستند تا  0مدارمحور یا مسئلهندگی است، آنان بیشتر مسئلهخود زبرای بزرگساالن، یادگیری  -

 .6مدارموضوع

                                                           
1. Vansteenkiste, Zho,   & Lens   & Soenens 

2. andragogy 

3. Malcom Knowles 

4. self _directed 

5. problem center 

6. subject center 
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های یادگیری درونی است و در واقع توسط عوامل درونی ها یا محرکبرای آنان بیشتر انگیزه -

 شوند.تقویت می

توان دانشجویان، درگیری تحصیلی است که می ی دیگر از مباحث بسیار مهم دربارۀیک

های اصلی یادگیری دانشجویان دانست. واژه درگیری اشاره ان یکی از پایهآن را به عنو

رِوِه، دارد به شدت رفتاری و کیفیت عاطفیِ دخالت فعال فرد در طول انجام کاری )

اختار بسیار گسترده است در واقع درگیری یک س .(2554، 3جانگ، کارِل، جوآن و بارچ

یک کار است و با بسیاری از عبارات انگیزشی کننده مشارکت مشتاقانه فرد در که منعکس

دهی به انگیزه بیرونی، جهت گری بوسیلۀتعیینانگیزۀ ذاتی، خودمرتبط است؛ مانند رفتار با

، 4)میه، میه و دراگوس 1درگیری رفتاری(. 2551، 2یابی )فرر و اسکینرکار و انگیزۀ تسلط

ای معطوف به تالش و تداوم در هکردن در محیط یادگیری، از نظر جنبهمشارکت (،2530

ه مقدار انرژی مصرف شده در های آموزشی است. همچنین تالش، کمشارکت در فعالیت

کند به تالش مستمر در یادگیری بویژه زمانی یند یادگیری است؛ در واقع اشاره مییک فرا

 (.2531، 0شوند )میهکه فراگیران با موانع روبرو می

در شکل دادن جامعه جهانی تحت عنوان توسعه پایدار،  ها نقش بسیار مهمیدانشگاه

کنند. در ها و آگاهی پایدار ایفا میجهت تولید دانش جدید، توسعه و باال بردن صالحیت

ها اقداماتی در راستای اهداف توسعه پایدار انجام های اخیر بسیاری از دانشگاهسال

باید در افرادی که به توسعه  هاییها اینست که چه صالحیتال اصلی آندهند. سؤمی

کنند ایجاد شود؟ زیرا آنچه مسلم است تحول از شرایط فعلی به توسعه پایدار کمک می

ها به منظور های افراد و در نتیجه توسعه شایستگیپایدار نیاز به تغییری گسترده در آگاهی

شود. در این راستا ای پایدار دارد؛ که این امر با آموزش و یادگیری محقق میداشتن آینده

رود: اول اینکه مردم را جهت پذیرفتن از آموزش و پرورش انجام دو امر انتظار می

                                                           
1. Reeve, Jang, Carrell & Jeon 

2. Furrer &Skinner 

3. behavioral engagement  

4. Mih, Mih & Dragoes 

5. Mih 
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ها را نسبت به مسئولیت توسعه آینده و شکل دادن به آن آماده کند و دوم آگاهی آن

مسائلی که با توسعه پایدار و برآورد نوآورانه در اقتصاد، محیط اجتماعی و فرهنگی دارد 

 شرفتیپ نیب تانفعاال و فعل برملی در پژوهشی با عنوان تأ(.  2532، 3ش دهد )ریکمنافزای

( انجام 2536) 2ی که توسط پاپ، ستیرینا، کروستی، اپر و میموسآموزش تیهو و یلیتحص

 1داری بین پیشرفت تحصیلی و هویت تحصیلیشد، نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنی

رفت تحصیلی باال منجر به ایجاد سطوح باالیی از تعهد بدین معنی که پیش وجود دارد.

( شده ولی در مقابل پیشرفت تحصیلی پایین منجر به ایجاد سطوح باالیی از 4)انسجام هویتی

شود. پیشرفت تحصیلی بر روشی که جوانان در مسائل مربوط به می 0سردرگمی هویت

 ثر است.کنند مؤهویت خود در زمینه علمی برخورد می

یری ژوهشی با عنوان بررسی قابلیت اطمینان و اعتماد به نتایج مقیاس یادگدر پ

( انجام شد، 2536) 1زوک و چنهای فردی که توسط با یادگیری و تفاوت 6راهبرخود

های فردی را بر اساس نتایج، ارتباط مثبت بین هوش هیجانی با خودراهبری و تفاوت

 نشان داد. های اجتماعی، شناختی و رضایت از خودخروجی

 یخودکارآمد یباورها بر یمنف و مثبت یجانیه حاالت القاء اثردر پژوهشی با عنوان 

( انجام 2536) 3که توسط مدرانو، فلورنس کانتر، مورتی و پرنو انیدانشجو در 1یلیتحص

ها به عنوان یک های اصلی، مشکالت دانشجویان در تنظیم هیجانات آنشد، متغیر

یج نشان داد القای خلق و خوی مثبت و منفی، به ترتیب باعت افزایش کننده بود. نتاشرکت

ها خواهد ثر بر سطح علمی آنخودکارآمدی در دانشجویان و سپس مؤو کاهش سطح 

 بود. 

                                                           
1. Rieckmann 

2. Pop, Negru-Subtirica, Crocetti, Opre & Meeus 

3. educational identity 

4. identity synthesis 

5. identity confusion 

6. Self-Directed Learning Scale (SDLS) 

7. Zhoc & Chen 

8. academic self-efficacy beliefs 

9. Medrano, Flores-Kanter, Moretti & Pereno  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608016300966
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608016300966
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X16000105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X16000105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X16000105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X16000105
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آنالیز( که )یک متا 3درپژوهشی با عنوان بررسی اهداف پیشرفت و خودکارآمدی

روابط بین اهداف پیشرفت  مطالعه جهت بررسی 320( انجام شد، 2536)2توسط هووانگ

تحصیلی و دانشگاهی با خودکارآمدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 

همبستگی بین تسلط و رویکرد نسبت به اهداف پیشرفت با خودکارآمدی قوی ولی 

 باشد. گزینی با خودکارآمدی پایین میتگی بین اجتناب از عملکرد از هدفهمبس

عالی که ن بررسی اثربخشی و ارتباط دریافت بازخورد در آموزشدر پژوهشی با عنوا

( انجام شد، نتایج نشان داد دریافت 2536) 1توسط پرریا، آسانکا، ورگاسیمارو و باروس

برای دانشجویانی  4تنظیمیراه برای دستیابی به یادگیری خودترین بازخورد به عنوان مناسب

 گیرند.ابی قرار میمحوری مورد ارزی -است که به روش دانشجو

بخشد؟ کیفیت زندگی را بهبود می 0در پژوهشی با عنوان آیا محیط یادگیری خودراهبر

)محیط  1SeDLE( انجام شده است، شاخص 2536)6که توسط دین، هرون و رشید

 لیتسه منظور به یریادگی طیمح ییتوانا و قدرت یریگاندازه یبراراهبر( یادگیری خود

راهبر، یک فرد نشان داد که یک محیط یادگیری خودجرا شد. نتایج ا خودراهبر یریادگی

کننده به باال بردن تواند به عنوان یک عامل کمکراهبر بوده و مییادگیرنده که خود

 کند.کیفیت زندگی فردی و اجتماعی او بیانجامد، را تربیت می

 1یری تحصیلیدر پژوهشی با عنوان تجربیاتی از ابتکار در یادگیری شخصی برای درگ

توسعه یادگیری  ، تأکید بر( انجام شد، هدف2530)3که توسط چیونگ کونک و سونگ

کردن یادگیرندگان با ندگان بود. هدف از این کار درگیرملی( در میان یادگیرانعکاسی )تأ

یندهای یادگیری بود. در فرا 35بازتابیجهت ساخت و ساز دانش بوسیله خود یادگیری فعال

                                                           
1. self-efficacy 

2. Huang  

3. Pereira, Assunção, Veiga Simão & Barrosd 

4. self-regulation 

5. self-directed learning 

6. Din, Haron & Rashid 

7. Self-directed Learning Environment 

8. reflective engagement 

9. Cheung Kong & Song 

10. self-reflection 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X1630029X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816302245
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816302245
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816302245
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تری توانند به ابتکار عمل بیشراهبر میکه فراگیران توسط یادگیری خود ادنتایج نشان د

گذاری تجربیات با همساالن، معلمان و متخصصان در این دست یابند. همچنین به اشتراک

 ها کمک کند.تواند به پیشرفت دانش آنزمینه می

که توسط  عالی در نظام آموزش 3آموزیهای خوددر پژوهشی با عنوان مدلی از مهارت

ال اصلی ( انجام شد، سؤ2530)2امیرخانوو، داولتکالیوا، مولداشوا، ساتیگلیوا و آرینهانووا

چیست؟ آزمون  1ایآموزی برای یادگیری خودآموزیِ حرفهاین بود که ساختار خود

ریزی و گیری، برنامهشده شامل پنج مقیاس اصلی استقالل، آگاهی اطالعاتی، تصمیماجرا

ود. نتایج نشان داد که نمرات باالتر متعلق به سه مقیاس استقالل، نگرش عاطفی ب

ها بدست ریزی بودند و افرادی که باالترین نمرات را در این مقیاسگیری و برنامهتصمیم

ها دانند. یعنی آنافتد میها اتفاق میآوردند خود را مسئول هر چیزی که در زندگی آن

 موفقیت دنبال کنند. قادرند اهداف خود در آینده را با

در دانشجویان  4تحققیهای انگیزشی و مفهومی خوددر پژوهشی با عنوان بررسی جنبه

های اساسی دانشجویان به فعالیت هستۀتحققی ( انجام شد، خود2530) 0شوتنکوکه توسط 

شدن فرایند عالی پربار باید از محقق آموزشاست. در واقع سوی موفقیت معرفی شده

ای اطمینان حاصل کند. از جمله های حرفهدانشجویان در امر آموزش و فعالیتتحققی خود

ها دست یابند مواردی تحققی به آنتوانند در فرایند خودهایی که دانشجویان میویژگی

ها یندهای علمی و یکپارچگی اجتماعی آنطور شخصی با مطالب و فرامانند درگیرشدن به

ها، هدفمندی در زندگی و های شخصیتی، نگرشگیدر اجتماعات دانشجویی است. ویژ

 ثرند.یادگیری عواملی هستند که در خودتحققی دانشجویان مؤ طلبی درجاه

                                                           
1. Self-education Skills 

2. Amirkhanova, Davletkalieva, Muldasheva, Kibataeva, Satygliyeva & Arynhanova 

3. readiness for professional self-education 

4. self-fulfillment 

5. Shutenko 
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عالی در توسعه سرمایه پژوهی تغییرات رویکردی آموزشدر پژوهشی با عنوان آینده

( انجام شد، 43ص  ،3134انسانی کشور که توسط امین بیدختی، رستگار و نامنی )

 در این موارد شناسایی شدند:  3435های کلیدی سرمایه انسانی برای افق انمندیتو

 تفکر برتر) تفکر غالب به جای تفکر خنثی یا مغلوب(، -3

 بینی(، در تشخیص صحیح مسائل )قوه مسئله توان باال  -2

 گروهی در ابعاد فراسازمانی. و توان باال در برقراری ارتباطات و کار -1

 از یلیتکم التیتحص انیدانشجو ادراک نقش یبررسکه با عنوان در پژوهشی 

ها که توسط طاطاری، آن یپژوهش زشیانگ زانیم ینیبشیپ در یدرس برنامه یهامؤلفه

 برنامه یهامؤلفه از ادراک انیم که داد نشان جیتان( انجام شد، 3131مهرام و کارشکی )

 ادراک کلی صورت به. دارد وجود همبستگی پژوهشی زشیانگ و کلی صورتبه درسی

 نیا داراست، را پژوهشی زشیانگ نییبشیپ تیقابل درسی برنامه یهامؤلفه از انیدانشجو

 بر طیمح از حاصل ادراکات کندمی انیب که است 3یگرنییخودتع کردیرو دیمؤ هاافتهی

 .گذاردمی ریتأث زشیانگ

 از رضایت و اجتماعی مایتح شخصیتی، هایویژگی ارتباطدر پژوهشی با عنوان 

( انجام 3131نیک )فر و منصوریدانشجویان که توسط تمنایی عملکرد تحصیلی با زندگی

 با زندگی از رضایت و اجتماعی حمایت شخصیتی، هایویژگی ارتباط هدف بررسیشد، 

 بودنوجدانبا و رنجورخوییروان صفت دو بین که داد نشان تحصیلی بود. نتایج عملکرد

 عملکرد که بود آن مؤید هایافته مجموع دارد. در وجود معنادار ارتباط تحصیلی ملکردع با

 از آنان با رضایتمندی و دانشجویان فردی پایدار صفات و هاویژگی با تحصیلی

 در پیشرفت مؤثر محیطی و فردی عوامل به توجه دارد. بنابراین، رابطه زندگی هایموقعیت

 اهمیت زحائ تواندمی آنان رضایتمندی در مؤثر عوامل یشناسای و دانشجویان تحصیلی

 .باشد

                                                           
1. self-determination 
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شدن که توسط های دانشجویان در عصر جهانیدر پژوهشی با عنوان بررسی مهارت

ها متعلق است، بیشترین میانگین مهارت(، انجام شده3132عبدالوهابی، رومیانی و ظریف )

های ی، و کمترین متعلق به مهارتپذیرهای کارگروهی و به دنبال آن مسئولیتبه مهارت

پذیری و هایی مانند ایجاد ارتباط، حل مسئله، انعطافای است. همچنین مهارتسواد رایانه

  اند.ای از میانگین کمتر بودهسواد رایانه

تالش شد به معرفی و تبیین نوع جدیدی از  این بخش،همچنان که مالحظه شد در 

شده در قسمت های ذکری دانشجو پرداخته شود. پژوهشسدر درسی به نام برنامه برنامه

عال دارند و پیشینه شامل متغیرها و مفاهیمی هستند که در این برنامه درسی نقشی کلیدی و ف

ی الزم است. شاهد ها برای دانشجو جهت رسیدن به این برنامه درسدارا بودن این ویژگی

باشد. در نظران میز مصاحبه با صاحبهای بدست آمده اها و ویژگیاین ادعا نیز مؤلفه

کند بیان این نکته است های ذکرشده متمایز میع آنچه که این پژوهش را از پژوهشواق

ها ریزیدر فراهم کردن امکانات و برنامه که جدا از سهمی که آموزش عالی و اساتید

ذیر پار آسیبدارند، این برنامه درسی به نقش مهم، اثرگذار و حساس و در عین حال بسی

ثر در موفقیت یا عدم موفقیت دانشجو در ساختن آینده خود تأکید داشته و عوامل مؤ

 دانشجو را در رسیدن به آن شناسایی کرده است.

 شناسیروش

تحلیلی و از حیث طرح  -این پژوهش از حیث نوع، بنیادی، از حیث رویکرد، توصیفی

باشد. بنابر آنچه که در این اکتشافی می های تحقیق آمیختهشده، از نوع طرحبکارگرفته

( 366، ص 3111طرح پژوهشی در هدف کلی مطرح شده است و طبق آنچه که بازرگان )

باشد که یابی درباره موقعیت نامعین میصدد زمینه ها پژوهشگر دربیان کرده در این طرح

درسی  ن برنامههای اساسی ایلفهن در این پژوهش مربوط به چیستی مؤاین موقعیت نامعی

ز این با استفاده ا پردازد.های کیفی میبه این منظور ابتدا به گردآوری داده باشد.می

هایی درباره پدیده فراهم خواهد شد که در بندی فرضیهشناسایی اولیه، امکان صورت

ها را مورد های کمی، فرضیهتواند از طریق گردآوری دادهمرحله بعدی، پژوهشگر می
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توان مورد نظر قرار ها را میهای کیفی، چهار نوع اصلی دادهرار دهد. در پژوهشآزمون ق

های حاصلی های اسنادی و دادهای، دادههای مشاهدهای، دادههای مصاحبهداد؛ شامل: داده

آوری ترین تکنیک جمع(. مصاحبه رایج3133شنیداری )ابوالمعالی،  -از ابزار دیداری

های پژوهشی سازگار شود. به تواند با انواع موقعیتی است و میها در پژوهش کیفداده

شود. در این ای هدفمند است که توسط پژوهشگر جهت داده میتعبیری مصاحبه مکالمه

پژوهش نیز از مصاحبه بدون ساختار جهت بدست آوردن ادراکات، معانی، تعاریف و 

 ت اطالعات پیرامون این برنامههای صاحبنظران برای ترسیم چارچوب کلی و دریافدیدگاه

تجربی است که در آن  -این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی است. درسی استفاده شده

نظران حوزه تعلیم و تربیت صاحبپاسخ با اولیه با استفاده از مصاحبه باز ها و اطالعاتداده

کیفی هدف در پژوهش اند. ساخته گردآوری شدهو پرسشنامه محقق در دانشگاه تهران

کنندگان شود و انتخاب تصادفی شرکتها از نمونه به جامعه بزرگتر دنبال نمیتعمیم یافته

گرفتند تناسبی با پژوهش کیفی ندارد؛ در مطالعه حاضر باید افرادی مورد مصاحبه قرار می

گیری هدفمند داشتند. از این رو راهبرد نمونهکه پیرامون آن نظر تخصصی و ارجاعی می

اند که نسبت به پدیده مورد مطالعه دارای د استفاده قرار گرفت و افرادی انتخاب شدهمور

نظرانی که در نظران حوزه تعلیم و تربیت، اساتید و صاحبتجربه باشند. از میان صاحب

سال  1اند و دارای حداقل انتخاب شده به صورت هدفمند تهران مشغول هستند دانشگاه

درسی، ریزیهای برنامهدر رشته دانشگاهی در مقطع دکتری سابقه تدریس و تحصیالت

باشند. در بخش کمی نیز نفر می  1به تعداد  آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیتتحقیقات

جامعه مورد بررسی کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دو نوبت روزانه 

 355فریدمن تعداد اجرای آزمون  باشند. لیکن جهتنفر می 065و نوبت دوم به تعداد 

آوری شد که این تعداد جهت اجرای این آزمون پرسشنامه به صورت در دسترس جمع

 کافی بود.

نیافته استفاده ها از مصاحبه ساختارگردآوری داده جهتدر بخش کیفی این پژوهش، 

این  در  ای اشتراوس و کوربنطبق روش سه مرحلهها مراحل انجام مصاحبهاست.  شده

 به شرح زیر است:پژوهش 
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 اند(؛ها توسط تلفن همراه ضبط شدهها )مصاحبهرسانهای رسمی با اطالعانجام مصاحبه 

 ها روی کاغذ؛پیاده نمودن مصاحبه 

 ها، استخراج مفاهیم و جمالت اصلی، کدگذاری باز )شامل: خواندن خط به خط داده

 تشکیل مقوالت و طبقات اولیه(؛

 ( ها، تشکیل مقولهها، مشخص نمودن زیربندی دادههشامل: طبقکدگذاری محوری

 طبقات نهایی(؛

 یندی است که مورد گزینشی که شامل تبیین نظری از فراکردن کدیافتن و نهایی

ها بوسیله گونه رابطه میان مقولهگرفته است و از طریق نگارش حکایتپژوهش قرار 

ها شده برای مصاحبهزمان صرف شود.شخصی پژوهشگر حاصل می -های فنییادداشت

ها توسط بین سی و پنج دقیقه تا یک ساعت و سی و هشت دقیقه است. همه مصاحبه

اند. پژوهشگر در طول مصاحبه با روشی تعاملی و در پژوهشگر انجام، پیاده و تحلیل شده

 پرداخت. گفتگو با ارائه توضیحیاالت تحقیق میهای سؤقالب گفتگو، به جستجوی پاسخ

شد سپس در مورد مسائل تاثیرگذار در پاسخ آغاز میموضوع تحقیق و سؤال بازپیرامون 

 گرفت.پدیده مورد نظر گفتگو صورت می

ای درجه 0گویه با مقیاس  21شامل ساخته که در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق

باشد، با یمخالفم م موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالً شامل درجات کامالً

ساخته است که برای تعیین . این پرسشنامه یک ابزار پژوهشگر، استفاده شد3تا  0ارزش 

گیری و فلسفه تعلیم درسی، سنجش و اندازه برنامه  نفر از استادان حوزه 4روایی آن از نظر 

گیری از روش آلفای برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازهو تربیت استفاده شده است. 

پرسشنامه به صورت تصادفی بین  15رونباخ استفاده شد. ابتدا به صورت آزمایشی ک

دانشجویان تحصیالت تکمیلی توزیع گردید و سپس با استفاده از نرم افزار آماری  

22SPSS   مبنای آن پایایی پرسشنامه بدست آمد و بر  33/5ضریب آلفای کرونباخ کل

های لفهمؤلفه مورد نظر بود که عبارتند از ه چهار مؤار گرفت. در این پرسشنامیید قرمورد تأ

فراشناختی )تشخیصی(، محیطی ) فرهنگی، اجتماعی، انتظارات روانشناختی و انگیزشی، 

لفه اول گویه اول این پرسشنامه برای سنجش مؤ 4کار( و مهارتی و صالحیتی.  بازار
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/. است. 61برابر با  باشد که ضریب آلفای کرونباخ آن)روانشناختی و انگیزشی( می

های فراشناختی اختصاص دارند که لفهاین پرسشنامه به سنجش مؤ 31تا  0 هایگویه

این پرسشنامه به سنجش  31تا  34های ؛ گویه11/5آلفای کرونباخ آن برابر با  ضریب

؛  و 01/5آلفای کرونباخ آن برابر با  های اجتماعی اختصاص دارند که ضریبلفهمؤ

های مهارتی اختصاص دارند که ضریب لفهپرسشنامه به سنجش مؤ این 21تا  31های گویه

 باشد.می 11/5آلفای کرونباخ آن برابر با 

درسی به  نظران از معرفی این برنامهدر بخش کیفی با هدف بازنمایی ادراک صاحب

شده های انجامنظران پرداخته شد. با مصاحبهشده با صاحبهای انجامتحلیل متون مصاحبه

کننده در پژوهش در زمینه موضوع تحقیق به این بوده که تجربیات افراد شرکتسعی بر 

های اساسی بدست آیند. لفهاوی شود تا ادراکات آنان و سپس مؤصورت عمیق واک

شوندگان ارائه شد، از لحاظ مفهومی قرابت بسیاری ها و تعاریفی که توسط مصاحبهلفهمؤ

پذیر درسی امکان بندی چارچوب اولیه این برنامهاده شده، شکلداشتند و بنابر اطالعات د

یید این چارچوب اشباع رسید و مصاحبه بعدی جهت تأ شد. اطالعات در مصاحبه هفتم به

 اولیه انجام گرفت. 

اند که عبارتند از: های فرعی به چهار دسته کلی تقسیم شدهها، مقولهواژهبا بررسی کلید

 ثر درهای مؤگامدرسی،  درسی دانشجو، اجزای اصلی این برنامه های برنامهویژگی

 گیری آن.های شکلدرسی و موانع و چالش گیری این برنامهشکل

واژه کلید 11ا یافت شد. از این تعداد هواژه در تمام مصاحبهکلید 146طور کلی به

های گاممربوط به  واژهکلید 64 واژه مربوط به اجزای اصلی،کلید 321ها، مربوط به ویژگی

 32باشد. همچنین ها میواژه متعلق به موانع و چالشکلید 63گیری و شکل ثر درمؤ

 ها وجود نداشت.ها اشتراکی بین آنواژه پراکنده وجود دارد که در تمام مصاحبهکلید
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 درسی دانشجو،  شده پیرامون برنامههای شناساییمؤلفه به مربوط اطالعات .1جدول 

 ال اول()سؤ نظرانبه با صاحباز مصاح

هازیرمقوله  
 کدهای باز

های فرعی()مقوله  

 کدهای محوری

های اصلی()مقوله  

برنامه درسیِ آینده به سمت آن در حال حرکت است و حرکتی است به سوی 

ای دارد، از اجزاء مهم آن تعامالت متنوع آینده، این برنامه درسی مضمون ویژه

 انشجوست،و رو به جلوی استاد و د

های ویژگی

 آشکار
های ویژگی

برنامه درسی 

 دانشجو

شود، این هر دانشجو یک تجربه جدید برای استاد است و در او موجب رشد می

)یا برنامه درسی بیرونی( نیز  outside curriculumدرسی شامل  برنامه

ریزی همان چیزی نیست که آموزش عالی برای آن برنامه شود. یعنی صرفاًمی

 است،کرده

های ویژگی

 پنهان

طلبی پذیری، جاهتحمل ابهام، ریسکشناختی و انگیزشی )های روانویژگی - 3

بردن انگیزه، امید، دغدغه هوشیار، لذتو بلندپروازی، پشتکار، ذهنیت خالق، 

ی کارهای بندهای مهارتی )توان صورتویژگی -2( عامل بودن از یادگیری،

نایی خودراهبری پروژه، قدرت ، توابندییتپژوهشی، توانایی اولو

گری، ، مهارت انتخابدتنظیمی، توانایی در احصاء مسئلهگری و خوتعیینخود

، های اجتماعی )بیان انتظاراتمهارت -1استفاده از دانش بروز و کاربردی( 

استفاده مداوم از منابعی مانند همگنان، استاد، بازارکار، داشتن ارتباط دائم، سیال 

 پویا با اساتید( و

گذرد، های فراشناختی )پردازش ذهنی، آگاه بودن به آنچه که میمهارت -4

قدرت شناسایی و تشخیص مسائل مهم از غیر مهم، وجود ذهنیت خالق،  

 اکتشاف مسئله(

 دانشجو

 اجزای اصلی

ها در زمان مناسب، تسلط محتوایی، بکارگیری محرکها )توانمندی-3

سلط به رویکردهای چندگانه هم در پژوهش و هم در توانمندی روشی و ت

 تدریس، توانمندی مدیریت رابطه سیال ) کالس و رابطه فردی با دانشجو((

پذیری، خودسانسوری، داشتن ایده های نگرشی )انعطافویژگی -2

 یادگیرندگی(

 استاد

(دانشگاه)سازمان وکار برنامه درسی انتخاب دانشجو، انتخاب استاد، ساز  

نفس، لذت ، انگیزه، امید به آینده، اعتمادبهویژگی های دانشجو: )ذهن خالق

 های محیطیهای استاد، ویژگیبردن از یادگیری(  و ویژگی
ایعوامل زمینه های مؤثر گام 

 در شکلگیری
 عوامل محرک های محیطی و سازمانیدانشجو، استاد، ویژگی
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سازی برنامه درسی دانشجو از دیدگاه گیری و پیادهنع شکلها و مواچالش به مربوط اطالعات .2جدول 

 ال دوم(نظران )سؤصاحب

 کدهای محوری

 های اصلی()مقوله

 کدهای باز

 های فرعی()مقوله
 هازیرمقوله

موانع و 

های چالش

 گیریشکل

 دانشجو

ر مسیر پژوهشی، فقدان مهارت نگرشی: فقدان تحمل ابهامات موجود د

 تکارپذیری، عدم پشریسک

بندی توانمندی: فقدان توانمندی مطالعه کردن به صورت مستقل، فقدان صورت

خودراهبری و مدیریت پروژه  کارهای پژوهشی به صورت مستقل، فقدان

 نامه یا رسالهپایان

 استاد

پذیری نسبت به شرایط دانشجو، عدم خودسانسوری و نگرشی: عدم انعطاف

شجو، فقدان ایده یادگیرندگی، دیدگاه ارائه اطالعات به محض درخواست دان

 گرایانه به دانشجوکمی

: فقدان تسلط محتوایی، فقدان توانمندی روشی و تسلط به توانمندی

رویکردهای چندگانه هم در پژوهش و هم در تدریس،فقدان توان مدیریت 

 رابطه سیال در کالس و رابطه فردی با دانشجو

 دانشگاه

 )سازمان(

ای برای تربیت افراد با ذهن خالق ندارد، عدم م آموزشی برنامهریزی: نظابرنامه

های الزم به اساتید تناسب تعداد اساتید با تعداد دانشجویان، عدم انجام آموزش

درسی ریزی که جهت اجرای برنامهکارهای برنامهقبل از ورود به کالس، سازو

 جود داردباشند، فاصله بسیاری از وضع موجود تا مطلوب ومناسب نمی

 گراییمغفول است، استیالی رویکرد کمی پدیدارشناختی کامالً رویکردی

هایی که به عنوان لفهکیفیِ پژوهش حاضر انجام گرفت، مؤ طبق آنچه که در بخش

های دانشجو بدست آمدند، در بخش کمی به صورت یک پرسشنامه محقق ساخته، ویژگی

)بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی(، مورد اجرا ، توسط دانشجویان هابندیِ آنجهت رتبه

لفه مورد بررسی قرار های توصیفی هر مؤجهت پاسخ به پرسش سوم شاخص قرار گرفت.

بود، جمع کل نمرات مربوط به یک لفه برابر نها در هر مؤگرفت. از آنجا که تعداد گویه

ل مقایسه باشند. عالوه بر ها قابها تقسیم شد تا به این وسیله مقیاسلفه بر تعداد گویهمؤ

ها با لفهای با هدف مقایسه میانگین نمره مؤنمونهتکهای توصیفی آزمون تیشاخص

در نظر  1( میانگین مفروض 0تا  3ها )از میانگین مفروض انجام شد. با توجه به طیف پاسخ
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، 33/4شناختی و انگیزشی )میانگین= روان ها شامل مؤلفۀلفهگرفته شد. هر یک از  مؤ

40/25 =99t ،53/5P<میانگین= (، مؤ( 99= 31/31، 34/1لفه فراشناختیt ،53/5P<مؤ ،) لفه

، 13/1لفه مهارتی )میانگین= ( و مؤ>99t ،53/5P= 33/30، 13/1اجتماعی )میانگین= 

10/32 =99t ،53/5P< دارای میانگینی بیش از میانگین فرضی بودند. این اختالف به لحاظ )

 ها از اهمیت قابل توجهی برخوردارلفهدهد که این مؤبود و نشان میدار آماری معنی

. این بندی فریدمن به کار گرفته شدها، آزمون رتبهلفههستند. به منظور مقایسه اهمیت مؤ

کند و دهندگان را مقایسه میلفه توسط پاسخیافته به هر مؤآزمون در واقع رتبه اختصاص

ها به لفهبندی مؤآورد. همسو با نتایج آزمون تی، رتبهم میبندی نهایی را فراهامکان رتبه

شناختی و انگیزشی، فراشناختی، اجتماعی و مهارتی لفه روانترتیب اهمیت شامل مؤ

لفه مورد که میزان اختالف رتبه بین چهار مؤباشد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد می

 31/01) دار استحاظ آماری معنیدرسی دانشجو به ل سنجش توسط دانشجویان در برنامه

=3
2 χ ،53/5P<.) 

 شده های سنجشلفهای مؤنمونهتک های توصیفی و نتایج آزمون تیشاخص .3 جدول

 از نظر دانشجویان

 میانگین هامؤلفه
انحراف 

 استاندارد

کمترین 

 نمره

بیشترین 

 نمره

اختالف 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 >53/5P 33 40/25 33/3 0 10/2 01/5 33/4 یزشیروان شناختی و انگ

 >53/5P 33 31/31 34/5 13/4 44/2 00/5 34/1 فراشناختی

 >53/5P 33 33/30 13/5 0 20/2 03/5 13/1 اجتماعی

 >53/5P 33 10/32 13/5 0 2 60/5 13/1 مهارتی

 ده های بدست آملفهبندی دانشجویان پیرامون مؤه رتبهب مربوط اطالعات .4جدول 

 ال سوم(های انجام گرفته )سؤاز مصاحبه

 هامؤلفه بندی به ترتیب صعودیرتبه

 مهارتی 3/31

 اجتماعی 2/13

 فراشناختی 2/43

 شناختی و انگیزشیروان 1/24
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 گيرينتيجه بحث و

درسی دانشجو  های اساسی برنامهلفهکه موضوع این پژوهش مشخص نمودن مؤاز آنجایی

باشد، ابتدا مباحث های دیگر میلفههای دانشجویان مهمتر از مؤویژگی بود، و از آنجا که

گیرد . پیش از آنکه به ها در این بخش مورد بحث قرار میمطرح شده پیرامون این ویژگی

های بدست آمده پرداخته شود، بیان این نکته ضروری است که رویکرد لفهتبیین مؤ

محوری یا  -نست که فراگیرآن ایباشد، دلیل محوری نمی -پژوهشگر دانشجو

ها و اجرای طرح محوری رویکرد یا روشی است که اساتید جهت انجام فعالیتدانشجو

محور . در واقع آموزش یادگیرنده(2255، 3کنند )ویمرداری اعمال میدرس و شیوه کالس

شد مطرح  شود. ولی طبق آنچه که در این پژوهشمیدر کالس بر یادگیری فردی متمرکز 

ها و رویدادهای کالسی و درسی درسی دانشجو به کالس و فعالیت مفاهیم مربوط به برنامه

گیری ثیر مثبت این رویکرد بر شکلتوان منکر تأشود. اما در عین حال نیز نمیمحدود نمی

های محوری با تسهیل فعالیت -درسی شد. بدین معنی که دانشجو بهتر و سریعتر این برنامه

گرفته و هم در ایجاد دیدگاه کالسی و درسیِ دانشجو، هم وقت کمتری از او آموزشی، 

 2چو و چانگبه اعتقاد کند. اش ایجاد میتر نسبت به رشته خود و آینده تحصیلیمثبت

تواند منجر به های دانشجویان، میها و دغدغه(، حتی ابراز پاسخ مثبت به نگرانی2554)

های درسیِ در بنابراین اگر برنامهمحور شود.  -شجونایجاد کالسی فراتر از کالس دا

اند در این راستا باشند، یکی از موانع ریزی شدهکالس و دوره تحصیلی که از پیش برنامه

اند؛ کما اینکه اگر این رویکرد نیز وجود نداشته باشد، درسی را رفع کردهایجاد این برنامه

باشد، خود را به کالس محصور نکرده و  درسی خود دست یافتهدانشجویی که به برنامه

  1آید.میرون از آن در تالش برای جبران بربی

                                                           
1. Weimer 

2. Chung & Chow 

ها  بین این دو د، اشتراکات و یا همپوشانیط متضاهای متفاوت این موضوع و واکاوی نقاهر چند بحث پیرامون جنبه. 1

 موضوع نیازمند تحقیقات بیشتری است.
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های روانشناختی و انگیزشی لفهؤم ها،لفهبندی مؤدر رتبه بنابر آنچه که شرح داده شد 

ها لفهمؤنظران پیرامون این آنچه که صاحب .دارای بیشترین میانگین در پرسشنامه بودند

کارهای پژوهشی، طلب دانشجو، احثی از قبیل: تحمل ابهامات موجود در تاکید داشتند مب

گیرد، که این میرا دربر محوری، ذهنیت خالق و غیره-غهدغد طلبی،جاه پذیری،ریسک

( که در آن مشخص شد 3131فر و منصوری نیک )موضوع با نتایج تحقیقات تمنایی

ار فردی دانشجویان و با پیشرفت ها و صفات پایدعملکرد تحصیلی دانشجویان با ویژگی

( که نشان 2536تحصیلی آنان ارتباط دارد، همسو است؛ همچنین با نتایج تحقیق هووانگ )

داد همبستگی مثبتی بین رویکرد دانشجو نسبت به اهداف پیشرفت با خودکارآمدی او 

ی، های شخصیت( که عواملی مانند ویژگی2530وجود دارد؛  همچنین با تحقیق شوتنکو )

تحققی طلبی در یادگیری را عوامل مؤثر در خودها، هدفمندی در زندگی و جاهنگرش

ابهام  تحمل پیرامون چهار نظر شمارهبه طور مثال صاحبداند، همسو است. دانشجو می

تحمل ابهام یعنی شما هنوز موضوع رو نفهمیدی ولی ادامه میدی. تحمل ابهام " : گویدمی

هاتون رو، یعنی اینکه چی هاتون رو مدیریت کنید. یعنی ترسیعنی شما بتونید اضطراب

هم خسته  میشه و فضای ابهام رو بتونید تحمل کنید و  بتونید دری را بسته ببینید ولی باز

رها  کار رو پشتکار داره، چون ناپذیری در دانشجو هست و اینکهنشید. در واقع خستگی

 "کنه.نمی

هایی از های فراشناختی است. ویژگیها متعلق به ویژگیلفهبندی مؤجایگاه دوم در رتبه

گذرد، تشخیص مسائل مهم از غیر مهم، پردازش ذهنی، آگاه بودن به آنچه که میجمله 

خاص بودن از لحاظ دقت نظر، وجود ذهنیت خالق، اکتشاف مسئله، لذت بردن از 

( که 2531) 3و اسلنکر، اسلنکر یادگیری و غیره. که این موارد با نتایج تحقیق اسلنکر

ای از اهداف که به لی را تابعی از درک روشن، مجموعههایی نظیر درگیری تحصیفعالیت

دانند، همسو است. خوبی تعریف شده باشند و قوانینی برای رسیدن به این اهداف می

محور، دانشجویی یک دانشجوی خالق، توانمند و دغدغه"گوید: نظر شماره سه میصاحب

                                                           
1. Barry R. Schlenker & Patricia A. Schlenker & Kristine A. Schlenker 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013000897?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013000897?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013000897?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013000897?np=y


 21/ ...  دانشجو درسیِبرنامه اساسی هایمولفه بندیرتبه و شناسایی

مده، محیط داند برای چی به دانشگاه آرشد کنه هست. دانشجویی که نمی ه واقعاًکه اومد

سری افراد خاص تربیت  کنه. پس باید یکخودش رو خراب میدرسی  دانشگاه و برنامه

 "بشن.

هایی از جمله های اجتماعی که ویژگیلفهبندی عبارتست از مؤلفه سوم در رتبهمؤ

کار، استفاده از تجارب استاد، بیان  د همگنان، استاد، بازاراستفاده مداوم از منابعی مانن

انتظارات، داشتن ارتباط دائم، سیال و پویا با اساتید. که با آنچه که در تحقیق عبدالوهابی و 

های شدن از جمله مهارتهای دانشجویان در عصر جهانی( پیرامون مهارت3132همکاران )

ها، بدست آمد؛ همچنین با نتایج ن باالترین رتبهعنواپذیری بهکار گروهی و مسئولیت

( پیرامون یادگیری انعکاسی که از سه بعد فکری، فردی و 2532)3تحقیق فار و ریوردان 

 اجتماعی تشکیل شده همسو است. 

بندی کارهای های مهارتی که عبارتند از : توان صورتلفهمؤلفه چهارم عبارتست از مؤ

یی در گری و خودتنظیمی، تواناتعیینپروژه، قدرت خود پژوهشی، توانایی خودراهبری

باشند، که این موارد با نتایج بدست آمده از تحقیق گری میباحصاء مسئله و مهارت انتخا

توانند در بستر های زبانی و ارتباطی میصالحیت( که در آن دریافت که 2530)2سیمونا 

وسیله بازخوردهای گرفته شده بهبود یابد روش ارائه کالسی به دفعات بسیار تمرین شده و ب

 همسو است. های دانشجویان معرفی شود،ترین مهارتو به عنوان یکی از اصلی

درسی دانشجو،  کننده برنامهوجه متمایزتوان گفت میبا توجه به آنچه که گذشت 

 ، وجود دانشجویی است طالب و هدفمند،دانشگاه)سازمان(های استاد و عالوه بر ویژگی

آموزی، دانشجویی که خود نقطه شروع این مسیر بوده، استاد و اانگیزه و آماده مهارتب

االتش هایی است که برای سؤدانشگاه را انتخاب کرده و این انتخاب بر اساس پاسخ

کند. به همین ترتیب نیز دانشجویی که انگیزه باالیی داشته باشد، مورد توجه و جستجو می

برد. چنین دانشجویی های او حداکثر استفاده را میرفته و از تواناییاستقبال استاد قرار گ

بخشد؛ این دانشجو در ها شکل عملی میهای خود و استاد را نمایان کرده و به آنتوانایی

                                                           
1. Farr & Riordan 

2. Simona 
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ها همواره به دنبال یافتن پاسخ هر موقعیتی یادگیرنده فعال بوده و در خالل این یادگیری

 االتش است.سؤ

در محیط یادگیری نیست. یک  3یک هدف ،کته توجه کرد که فراگیرباید به این ن

های مختلف و بوسیله ثر در محیططور مؤداند چگونه کاری را بهدانشجوی ماهر می

هایش انجام دهد )هیکیلیا کردن یادگیریی متفاوت، از طریق تنظیم و منعکسهااستراتژی

وضعیت خارجی یا یک ساختار خارجی به ها حتی توانایی تبدیلِ یک (. آن2556، 2و لونکا

ها و منابع را، به خوبیِ ایجاد تعادل بین خود و یک محیط ذهنی و خلق تعادل بین خواسته

های این یادگیرندگان اینست که از ویژگی .(2530، 1محیط دارند )نارتیال، کتونن و لونکا

اند را دارند. در یاد گرفتههای خود از میان موضوعاتی که توانایی واقعیت بخشیدن به ایده

فهم خود در بافتنِ درک و و دوباره 4سازیدرونیها را به سمت دوبارهواقع انجام اینکار آن

کند و در نهایت اند هدایت میبازتابی در محتوا بدست آوردهآنچه که توسط این خود

د ) فار و یوردان، کننهای جدید و بازساخته با محتوای یادگرفته شده ارتباط پیدا میایده

 (. 2534، 0، گبری، سارویان و بریسول2532

طبق آنچه که گفته شد استاد یکی از مهمترین عناصری است که دانشجو با استفاده از 

های انجام شده تواند به اهداف خود جامه عمل بپوشاند. در مصاحبهدانش و راهنمایی او می

تواند داشته باشد اشاره کردند، اما ستاد میهای گوناگونی که انظران به نقشتمام صاحب

در مقاطع تحصیالت  گری )خصوصاًبیشترین تکرارها پیرامون نقش راهنمایی و تسهیل

با پرسش و پاسخ فراوان با پژوهشگر توانست  ،هاتکمیلی( بود. اما در یکی از مصاحبه

له نقش مرشدی، . از جممشخص سازدهای دیگری را نیز برای استاد شونده، نقشمصاحبه

رهبری، فرماندهی و رهنموددهندگی. آنچه که در مصاحبه سوم به آن دست یافتیم سه 

 سطح از روابطی است که بین استاد و دانشجو در جریان است:

                                                           
1. Target 

2. Heikkilä & Lonka 

3. Nurttila & Ketonen &Lonka 

4. Re-internalize 

5. Gebre & Saroyan & Bracewell 
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 پیروی دانشجو  –سطح اول: عاملیت استاد 

 فعالیت و همراهی دانشجو  –سطح دوم: عاملیت استاد 

 اهی استاد )بهترین حالت(همر –سطح سوم: عاملیت دانشجو 

ها را دنباله اگر نگاهی غیر از نگاهِ بخشی و جزء به جزء به این سطوح داشته و آن

توانیم نوعی از تفویض اختیار را از استاد به دانشجو بیابیم. بدین معنی یکدیگر بدانیم، می

نابر میزان توانایی که دانشجویان در ابتدا به دلیل دارا نبودن تسلط محتوایی و روشیِ کامل، ب

تر و گاهی اختیارات کمتری هستند تا اینکه های مستقیمو پشتکار خود، نیاز به راهنمایی

های محتوایی و روشمندی مستقل شوند و سپس فعالیت و تجربیاتی پیدا کرده و در حوزه

دیده همراهی را در کنار استاد تجربه کنند؛ که این مورد بیشتر به صورت دستیاریِ اساتید 

درسی  چیزی است که نقطه شروع یا کلید دَرِ برنامه شود. اما رسیدن به سطح سوم آنمی

زه درسی عالوه بر داشتن هدف، انگی رسیدن به این نوع برنامه باشد. زیرا مطمئناًدانشجو می

شدن به ابزارهای الزم اندوزی جهت مجهزورزی و تجربهو متغیرهای دیگر، نیازمند دست

ای رونده، چرخهستاد و دانشجو طبق یک برنامه پیشتر، اباشد. در نگاهی عمیقنیز می

عاملیت، رهبری، تسهیلگری،  هایها را طی خواهند کرد که نقشتعاملی از تعویض نقش

اند.  برای دانشجو از پیروی تا عاملیت و دهندگی و غیره در آن در گردش، رهنمودپیروی

ی تا رهنموددهندگی در تغییر خواهند بود. تعریفی که رهبری؛ و برای استاد از رهبر

 باشد:توانستیم پیرامون مبحث ذکر شده بدست آوریم به شرح زیر می

های عاملیت، رهبری، فرماندهی، ای و تعاملیِ تعویض نقشفرایند منظم، چرخه"

شمندانه به سمت خودشکوفایی و گری؛ بین استاد و دانشجو به منظور حرکت هوتسهیل

 "درسی در سطح خود. ای در مسیر رسیدنِ دانشجو به برنامهتوسعهودخ

در  از نکاتی که باید همواره در امر آموزش در تمامی سطوح و انواع آن، خصوصاً

دانشجو یا  –که تعامل ناهمتراز در تعامل بین استاد اینست  آموزش عالی به آن توجه داشت

مل، اصل و اساسی است که به آموزش و است. تعا و الزم آموز ضروریدانش –معلم 

کند؛ ناهمترازی نیز یادگیری معنی داده و آن را از حالت مکانیکی و مونولوگ خارج می

عالی بسیار اهمیت دارد، این ناهمترازی عالوه بر دو حوزه  بخصوص در تعامالت آموزش
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و را در حوزه تسلطِ دیدگاهی  تسلط محتوایی و تسلط روشی که ذکر شد، خود

دهد. تسلطی که همه دانشجویان بخصوص در تحصیالت تکمیلی اندازی نشان میچشم

اندوزی زیر نظر اساتید یابی به آن خواستار تجربهخواهان آن هستند و به واسطه دست

های خود به طور جدی به موضوع کنندگان نیز، در صحبتهمه شرکتباشند. برجسته می

اند و آن را اهرم یا کلید اساسی تاد و دانشجو اشاره کردهلزوم وجود ارتباط متقابل بین اس

 دانند.درسی دانشجو میگیری برنامهشکل

راهنما  "و  "فرزانه در صحنه"های دو نقش سابق و جدید برای اساتید و معلمان به نام

( 3331، 1، کینگ2533، 2شوودورت و واپرمن ،3132، باقری، 2534، 3)موریسون "در کنار

است. اما با توجه کید فراوان شدهپیرامون نقش راهنمایی تأ مطرح بوده و خصوصاًهمواره 

توان گفت که تنها هایی که برای استاد ذکر شد، اکنون میبه آنچه که پیشتر پیرامون نقش

تواند تمام آنچه که اساتید در نام بردن از یک نقش برای استاد، دیگر کافی نیست و نمی

شان، به تعداد محتوایی که باید تدریس کنند و انواع اد دانشجویانلحظات مختلف، به تعد

ها را ایفا کرده و به ای از نقشنظارتی که باید داشته باشند، را بیان کند؛ بلکه استاد مجموعه

خود سپرده و او را در این  های گوناگونی را به دانشجویهمان نسبت نیز نقش

دانشجو بتواند به طور مستقالنه عاملیت اصلیِ کارهای  دهد؛ تا اینکهاندوزی یاری میتجربه

مصاحبه سوم و پنجم  ها خصوصاًخود را به عهده گیرد. در واقع در آنچه که در مصاحبه

مطرح شد و سپس با تجزیه و تحلیل پژوهشگر و استاد راهنمای محترم، بدست آمد، اینست 

بودن خود را نه تنها از منگی یا عالِگری، فرزابا پذیرش نقش راهنمایی یا تسهیل که استاد

توانیم عالِم یا فرزانه بخشد. بدین معنی که میدهد بلکه به آن معنایی جدید میدست نمی

هایی ی از شخصیت و هویت او دانسته و نقشهای او و جزئبودنِ استاد را هسته ویژگی

تصور شویم. بدین گری، رهبری و رهنموددهندگی را برای او ممانند راهنمایی، تسهیل

دهنده و رهبر نیز باشد و گر، رهنمودتواند عالِمی راهنما، تسهیلمعنی که یک عالِم می

                                                           
1. Morrison 

2. Schwerdt &  Wuppermann  

3. King 

http://educationnext.org/author/gschwerdt/
http://educationnext.org/author/awuppermann/
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های مختلف دیگری را نیز بنا به موقعیت و شرایط دانشجوی خود، آنچه که او در نقش

 (.3طلب آنست و پشتکاری که دارد، ایفا کند )شکل

  

 استاد متنوع هاینقش چرخه .1شکل 

ست که مرحله درسی ا گیری این برنامهثر درشکلهای مؤلفه محوری سوم شامل گاممؤ

های خاصی در ای  که عالوه بر اینکه شامل ویژگیثیر عوامل زمینهاول آن عبارتست از تأ

خودِ دانشجو از جمله داشتن انگیزه، امید، هدف، دغدغه نسبت به رشته تحصیلی، خالقیت 

هایی از دهد. ویژگیهای استاد را نیز در این زمینه نشان مییژگیثیر وباشد، تأو غیره می

ساز پذیری، شنونده و پذیرنده بودن که زمینهجمله دارا بودن ایده یادگیرندگی، انعطاف

تعامل سازنده و پویا با دانشجو هستند. عوامل محرک نیز عواملی هستند که دانشجو در 

درسی مد نظر هد که آنچه بیشتر در این برنامهدخود و در محیط کشف کرده و پرورش می

های خود است. عوامل محرک نیز در های درونی و پاسخگویی به دغدغهاست، پاداش

استاد، نقش او را در ایجاد خالقیت، انگیزه، پاسخگویی و نشان دادن عالقه نسبت به 

های محیطی و گیدهند. ویژها و مسائلی که در ذهن دانشجو وجود دارند، نشان میدغدغه

باشند. زیرا از ابتدا محیط که ای و محرک قابل توجه میسازمانی نیز در عوامل زمینه

های ریزیگیرد، با فراهم ساختن امکانات و برنامههای آموزشی را نیز در بر میسازمان

پذیر و خود را آماده ورود درسی را امکانگیری این برنامهمناسب زمینه ایجاد و شکل
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( پیرامون 2530) 3کند. که با نتایج تحقیق ردکو، یوزهاکوآوا و یانوشوسکایانشجو میدا

ای های حرفهثر شرایط انگیزشی، تعلیمی، ارتباطی و زیربنایی بر توسعه مهارتتأثیرات مؤ

  دانشجویان همسو است.

ضافه ها اتوان دو مرحله پیشنهادی دیگر نیز به آنالبته عالوه بر دو مرحله پیشین می

هایی بدست نیامدند ولی آنچه کرد: مرحله ایجاد و مرحله تثبیت که برای این دو، شاخص

درسی شامل  تواند مشخص باشد اینست که این برنامهدر مرحله تثبیت می که احتماالً

های مختلف هایی در حوزههایی است که در شخص ثابت شده و او را به تسلطخروجی

 شوندگان از یک خروجی احتمالی این برنامهیکی از مصاحبهمجهز خواهد کرد. تنها 

بر آن مسلط  2طلبیِ تحصیلیمندی پژوهشی که جاهدرسی نام برد که عبارتست از دغدغه

 باشد. در حرکت می 1بوده و به سوی فرهیختگی

درسی  گیری این برنامههای شکللفه محوری متعلق به موانع و چالشآخرین مؤ

گیرند که دانشجوی بدون داشتن تحمل ابهام،  موانع در چهار دسته جای می باشند. اینمی

بندی کارهای پژوهشی، و بدون داشتن پذیری، مطالعه و صورتبدون مهارت ریسک

انگیزه و پشتکار در اولین دسته جای دارد. همچنین استادی که ایده یادگیرندگی نداشته و 

سانسوری نداشته همچنین توانایی خودجو مدیریت کند؛ نتواند تعاملی پویا و سیال را با دانش

باشد و نتواند از ابهامی که در دانشجو بوجود آمده فرصتی برای رشد او فراهم کرده و 

ها را بالفاصله در اختیار او قرار دهد نیز در دسته دوم؛ سپس سازمانی که بدون پاسخ

درسی توجه  سازوکارهای برنامهریزی تعداد زیادی دانشجو را پذیرش کرده و به برنامه

گیرد. موانع رویکردی به عنوان آخرین دسته از موانع هستند ندارد نیز در دسته سوم قرار می

ه و حتی بر نگرش گرایی بر هر سه دسته پیشین غالب بودکه موانعی از جمله کمی

 ثر است.دانشجویان نیز مؤ

                                                           
1. Red'ko & Yuzhakova & Yanushevskaya  

2. Educational ambitious 

3. Literacy 
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م کرد. اولین حالت اینست که ها را در سه حالت ترسیشاید بتوان موانع و چالش 

کنند. دانشگاه و استاد با یگدیگر هماهنگ ولی از دانشجو دور بوده و به آن توجه نمی

ها نیز سعی در جذب شدن بطور مثال دانشگاه تنها به جذب اساتید برتر توجه کرده و آن

ها و استهدانشجو به عنوان فردی که خو های طراز اول دارند؛ اما هیچکدام بهدردانشگاه

زمان( بیشتر صرف مواردی هایی برای خود دارد، توجهی ندارند و منابع دانشگاه)ساهبرنام

شود. اما در این حالت نیز ممکن است دانشجو غیر از تأمین امکانات برای دانشجویان می

باشد. حالت بعدی گرایی میخود را از سازمان و استاد دور کرده و به دنبال مدرک

ها که استاد و دانشجو با یکدیگر تعامل خوبی دارند ولی سازمان از آن هنگامی است

ای است که از استاد و دانشجو کند. یعنی جو حاکم بر سازمان به گونهحمایت نمی

خواهد تنها به کارهای روتین و معمولی پرداخته و به اهداف نهایی رسیده و از کارها و می

ری دارد بپرهیزند. در حالت سوم نیز سازمان از دانشجو و هایی که احتیاج به منابع بیشتایده

ها و صرف وقت برای کند اما استاد حاضر به توجه به آنها و اهدافش حمایت میفعالیت

توان حالتی دانست دانشجو، در زمانی بیشتر از کالس نیست. بنابراین بهترین حالت را می

هدافشان، چه به صورت خرد و چه به که این سه عنصر با یکدیگر هماهنگی داشته و ا

 صورت کالن در یک راستاست.

های بدست آمده، به ترتیبی لفهاکنون گفته شد بار دیگر به ذکر مؤبا توجه به آنچه که ت

 پردازیم:دیگر می
 

 

 درسی دانشجو های برنامهیژگیو

 درسی                                             رنامهگیری این بشکل ثر درهای مؤگام عناصر اصلی )دانشجو، استاد، دانشگاه(

 گیری آنهای شکلموانع و چالش 

 لفه اصلی یا همان کدفتن به یک مؤهای محوری و دست یالفهدر واقع با تجمیع مؤ

ها در روش اشتراوس و کوربن است، گزینشی که مرحله نهایی در تجزیه و تحلیل داده

های آشکار و پنهان آن، درسی سازنده ویژگی رِ اصلیِ این برنامهتوان گفت که عناصمی

هایی هستند کننده چالشتثبیت و در نقطه مقابل نیز ایجادگیری و شکل ثر درهای مؤگام

شوند. اما همانطور که پیشتر گفته شد این عناصر اصلی درسی می که مانع ایجاد این برنامه
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ها در بهترین حالت از یکدیگر باشند. یعنی باید هر سه آنهای متفاوتی توانند در حالتنمی

بنابراین شاید  خود بوده تا بتوانند به سوی اهدافی که در یک راستا هستند، حرکت کنند.

درسی  درسی را یک کیفیت سه گانه و مسلط بر این برنامه بتوان کلمه کلیدی این برنامه

های دانشجو؛ کیفیت در ها و خواستگاهها، دیدگذاریدانست. کیفیت در اهداف، هدف

ها و سازوکارهای ریزیها و باورهای استاد و کیفیت در برنامهها و توانمندینگرش

 باشد.دهنده مباحث مطرح شده به صورت خالصه مینشان 2ها. شکل شماره دانشگاه

 

 شکل نهایی ارتباط عناصر اصلی برنامه درسی دانشجو .2 شکل

گذشت در تعریفی مقدماتی از این برنامه درسی که تا این مرحله از بنابر آنچه که 

یند منظم فرا 3درسی دانشجوبرنامهتوان گفت: تحقیق پیرامون این موضوع، بدست آمده می

مند دانشجوست که در آن از نگریِ دغدغهگذاری و آیندهگیری، هدفو هدفمندِ تصمیم

کند و عنصر های مولد و پویا استفاده مینشگاهپرور و داهای اساتید برتر و نخبهویژگی

درسی با  باشد. این برنامهکیفیت در همه عناصر اصلی و جزئی آن شرطی اساسی می

پذیرد بلکه ادامه داشته و با التحصیل شدن دانشجو و خروج او از دانشگاه پایان نمیفارغ

 یل خواهد شد. در این برنامهدار تبدراهبر و هدفآن در فرد، به نوعی یادگیری خودتثبیت 

درسی دیگر از متغیرهایی مانند پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی، انگیزه و درگیری 

                                                           
1. Curriculum of college students 
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هایی جهت گذر به سوی پژوهش و ها بسان پلهتحصیلی صحبت نخواهد شد؛ بلکه از آن

 شود. تفکر پیرامون مباحثی جدیدتر استفاده می

 ،هاسجام بیشتر آنهای بدست آمده و انلفهمؤشود جهت تکمیل پیشنهاد میدر یایان نیز 

نظران جهت اطالع رسانی به اساتید و صاحب 3های کانونیهایی با تکنیک گروهنشست

سی و در یابی این برنامهنبال آن جهت تسریع تکامل و مفهومحوزه تعلیم و تربیت و به د

رسی به این موضوع د های حوزه برنامهمحور در همایشدستیابی به نظامی جامع، چند

تر، و در عین حال های بیشنجاییکه این موضوع نیاز به پژوهشاختصاص یابد. همچنین از آ

تری جهت بررسی تمام جوانب آن دارد، اختصاص دادن چند محور در در ابعاد متنوع

درسی به طور کلی و بدون مشخص کردن جزئیات، جهت  های حوزه برنامههمایش

شود. بدیهی است ها پیشنهاد میآن محققان و عدم تعیین جهت برایبرانگیختن کنجکاوی 

هر محققی دید خاص خود را داراست و مجموع نظرات محققان در زمان و کارهای 

 تر مفهوم این برنامه درسی را فراهم خواهد کرد.پژوهشی بیشتر، تبیین کامل

 منابع

 تهران: انتشارات علم. ،لپژوهش کیفی از نظریه تا عم (.3133)خدیجه  ،ابوالمعالی

پژوهی تغییرات آینده .(3134نامنی ) ، احمدو  ؛رستگار، عباسعلی؛ اکبر، علیامین بیدختی

فق رویکردی آموزش عالی در توسعه سرمایه انسانی کشور؛ سناریویی محتمل بر ا

، صص 1، شماره 23، دوره ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه. 3435

13-00. 

 نشر دیدار. ، تهران:های کیفی و آمیختهای بر روشمقدمه .(3111زرگان، عباس )با

ورش در پرزش و مول در آتحون به، آموختن از: ندزاموآ .(3132) ، خسروپرستباقری نوع

-0 صص ،2، شماره 1 سال ،پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیتتعامل. و پرتو عاملیت 

36. 

                                                           
1. Focus group 
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و شخصیتی ی هاگییژط وتباار(. 3131صوری نیک )؛ اعظم، من، محمدرضافرتمنائی

فصلنامه  .ننشجویاداتحصیلی د ندگی با عملکراز زضایت و رجتماعی احمایت 
 .343-366، صص 13، شماره عالیزش موی در آیزربرنامهو هش وپژ

 . ترجمهها(های برنامه درسی )نظریهفرهنگ (.3113) پامال و دیگران ،ژوزف بولوتین

 تهران: انتشارات سمت. مود و دیگران.هرمحمدی، محم

 ،روش تحقیق در علوم رفتاری .(3111حجازی، الهه ) و بازرگان، عباس ،سرمد، زهرا

 .تهران: انتشارات آگاه

 کبررسی نقش ادرا (.3131، کارشکی )و حسین ، مهرام؛بهروز طاطاری، یونس؛

ینی میزان بهای برنامه درسی در پیشنشجویان تحصیالت تکمیلی از مؤلفهدا

، 0،  سال دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. هاوهشی آنژانگیزش پ

 .31-331، صص 35شماره 

انتشارات  ، تهران:عالی درسی راهبردی در آموزش ریزیبرنامه .(3114عارفی، محبوبه )

 آگاه.

ای اساسی هتربررسی مها .(3132ظریف )، سکینه و  ؛رومیانی، یونس ؛، مرضیهعبدالوهابی

، ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهشدن. دانشجویان در عصر جهانی

 .14-03 ص،  ص15شماره 

تهران:  ،درسی ریزی(. اصول و مفاهیم اساسی برنامه3131فتحی واجارگاه، کوروش )

 انتشارات علم استادان.

سسه کتاب ؤم ، تهران:یدرسی آموزش عال برنامه ریزی(. 3131فتحی واجارگاه، کوروش )
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