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Abstract  Article Info 

Introduction: Undesirable teachings or curriculum, pave the way  for training 

unqualified people. Among these, improving available curriculum are very significant. 

The present study aims to analyze scrap learning dimensions in technical and vocational 

training (work & knowledge branch) senior high schools. The study uses a qualitative 

approach.   

Methods: The present study was qualitative in nature and in terms of the type of study 

it was content analysis. To achieve the experts’ consensus a semi-structured interview 

through a snowball sampling technique was used. Theoretical saturation was found 

during the 11th interview. Having used a qualitative content analysis technique, the 

researchers encoded the data obtained from the interviews and elicited the model and 

dimensions of scrap learning dimensions by using MAXQDA 12. 

Results: The proposed model includes such dimensions and components as content 

(knowledge, skill, attitude), structural characteristics (professionalism, protectionism, 

concentration, formality, politicization, complexity), educational context (educational 

facilities, educational aids, financial resources, communication network, educational 

environment), learners’ characteristics (motivational ability, mental ability, cognitive 

ability, technical ability, the ability to achieve a goal), instructors’ characteristics 

(creativity, scientific ability, motivational ability, personality trait) and educational 

processes (inappropriate need assessment, designing, implementation, evaluation).    

Conclusion: Findings of the study indicated that there are a variety of dimensions and 

components which create and form the scrap learning. This type of curriculum can exist 

partially in all educational courses and levels ranging from work and knowledge high 

schools to higher education, even medical sciences. 
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 حرفه ای شاخه کاردانش  واکاوی ابعاد برنامه درسی زاید دوره متوسطه دوم آموزش فنی
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 ده کی چ

ارتقاء    انیم نی. در اآوردیرا فراهم م  نییپا  یهات یپرورش افراد با صالح  نهینامطلوب، زم  یدرس  یهابرنامه   ایها  اثربخش بودن آموزش   ریغ  : مقدمه

 یدوره متوسطه دوم آموزش فن  دیزا  یدرسابعاد برنامه   یاست. هدف پژوهش واکاو   تیحائز اهم  ار یموجود بس  یدرس  یهابه برنامه   یبخشتیفیو ک
 شاخه کاردانش بود.  یارفه ح

نظر متخصصان از مصاحبه    به اجماع   یابیدست   ی محتوا بود. برا  لی نوع مطالعه تحل  ثیو از ح  یفیپژوهش ک  تیحاضر از نظر ماه  قیتحق ها: روش

 ی فیک ی محتوا  ل ی. سپس با استفاده از تحلدیمحرز گرد  11در مصاحبه     ی استفاده شد که اشباع نظر  یبرف  گلوله  یریگساختارمند به روش نمونه   مهین
 .دیاستخراج گرد دیزا یل و ابعاد برنامه درسمد  12  ودایمکس ک یفیبا نرم افزار ک تیشد و در نها یها کدگذارحاصل از مصاحبه  یهاداده  ییاستقرا

 تیحما  ،ییگرا  یا)حرفه   یساختار   یهایژگی(، و یو نگرش  یمهارت  ،یدانش  یمحتوا )محتوا  یهامدل به دست آمده شامل ابعاد و مؤلفه : هایافته

  ط ی و مح  ی شبکه ارتباط  ،یمنابع مال   ،یکمک آموزش  ل یوسا  ،ی)امکانات آموزش  ی آموزش  ی (، فضایدگیچیو پ  ییگرا  است یس  ت،یتمرکز، رسم  ،ییگرا
و یآموزش توانا  یفن  ییتوانا  ،یشناخت   ییتوانا  ،یذهن  ییتوانا  ،یزشیانگ  یی )توانا  رانیفراگ  یهایژگی(،  و   لین  ییو  هدف(،   اددهندگانی  یهایژگیبه 
و   یزشیانگ  ییتوانا  ،یعلم  ییتوانا  ت،ی)خالق فرایتیشخص   یژگ یو  و  طراح  یازسنجی)ن  یآموزش  یندهای(  ارزش  ،ینامطلوب،  و  هستند.  یابی اجرا   )

نوع از   نیوجود دارد. ا دیزا  یدرس برنامه  یریگو شکل  شیدایدر پ یگوناگون یهااز آن است که ابعاد و مؤلفه  یپژوهش حاک یهاافتهی : یریگجه ینت

  ی علوم پزشک  یهادوره  یحت   یاز آموزش متوسطه شاخه کاردانش گرفته تا آموزش عال  یلیها و مقاطع تحص در همه دوره   یبه طور نسب  یدرس  برنامه 
 تواند وجود داشته باشد.یم زین

 کاردانش  ،یاحرفه  یفن د،یزا یدرسبرنامه   ، یدرس برنامه  ،یواکاو  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
و   پژوهش  محل  را  پرورش  و  آموزش  محققان  از  بسیاری 

می  خالق،  نوآوری  پرورش  و  آموزش  که  باورند  این  بر  و  دانند 
مکانی آموزشی و پایه کار آن تولید و ارتقای کیفیت دانش است و  
پژوهش،   برای  را  سازمان  و  جایگاه  برترین  پرورش  و  آموزش 

می  فراهم  نوآوری  و  رو  [1]کند  خالقیت  این  از  های فعالیت. 
میان  این  در  که  است  متعددی  فاکتورهای  بر  مشتمل  آموزشی 

های درسی نقش کلیدی در توفیق یا شکست مراکز آموزشی  برنامه 

در پیشبرد   . به همین جهت در میان عوامل مؤثر[2]برعهده دارند  
برنامه از سایر  های درسی برجستهاهداف نظام آموزشی نقش  تر 

همگان اذعان دارند برنامه درسی قلب عوامل است. به طوری که 
رود و کارایی نظام آموزشی بسته  تپنده نظام آموزشی به شمار می 

های درسی آن دارد. از طرفی رشد و توسعه شتابان  به کارایی برنامه 
دیدگاه وجود  خصوصا  درسی،  برنامه  و  حوزه  نظرات  نقطه  ها، 

ر مفاهیم و  ساز ظهوهای گوناگون از آن، از یک سو زمینهبرداشت 

است بوده  نوبنیاد  برنامه  این  برای  این  [3]قلمروهای جدید  . در 
برنامه درسی   نوظهور، پیدایش مفهوم  این مفاهیم  از  میان یکی 

این واژه را در کشور     زاید در کنار سایر مفاهیم برنامه درسی است.
( مطرح کرد و آن را در  1390ما برای اولین بار فتحی واجارگاه)

او با  انواع برنامه کنار سایر   های درسی مرسوم  و رایج قرار داد. 
معرفی عنوان »آنچه در نظام آموزشی هست، اما کارآمد نیست«.  

پرداخت   آموزشی  نظام  در  زاید  درسی  برنامه  معرفی  .  [4]به 
برنامه کیفیت  و  اثربخشی  با  که  ارتباط  مفهومی  در  درسی  های 

برنامه ایجاد  موجبات  تواند  می  و  داست  را  های  اثر بخش  رسی 

معتقد است زمانی می توانیم بگوییم    [6]. هالتون  [5]پدید آورد
که فرایند آموزش رخ داده و یا رفتار یادگرفته شده، که آنچه را که  
به  مشخص  زمانی  دوره  یک  در  شده،  آموخته  یادگیرنده  توسط 

نیز    [7]زمینه کار عمومیت یابد و توسط یادگیرندگان به کار رود.  
ا در  معتقد  که  آنچه  عملی  کاربرد  و  انتقال  در  ناتوانی  ست 
های تخصصی فراگرفته شده، در واقع اتالف وقت هزینه  آموزش

های  درصد از یادگیری 60دریافت که  [8]و یادگیری زاید است. 

نیز بیان می دارد   [9]شوند. آموخته شده در شغل به کاربرده نمی 
درصد آموزش ها یادگیری زاید هستند و   80تا    55که در حدود  

درصد کارکنان   62نیز دریافت که    [10]شوند.  هرگز کاربردی نمی
درصد   44کنند و  خیلی سریع آموزش را به جهان واقعی منتقل می 

از   می  6بعد  انتقال  به  ماه  زاید  یادگیری  نرخ  یعنی  این  و  دهند 

می  56و    38ترتیب   که    [11]باشد.  درصد  دارند  اشاره   65نیز 
شود، در شغل به طور  درصد از آنچه در برنامه آموزشی آموخته می 

شود. بر این اساس در عصری که به عصر بهینه به کار گرفته نمی
جهانی شدن مشهور است و در شرایط کنونی بازار کار جهانی که 

به طور مداوم در حال پیشرفت، تغیی دیگر    ر و تحول است  دنیا 
های از پیش تعیین شده های درسی با سر فصلجایی برای برنامه 

ندارد   وجود  نیست،  روز  به  که  محتوایی  م[. 12]و    ریز  انیدر 

آموزش و پرورش، نظام آموزش متوسطه و به خصوص   یهانظام
دل به  کاردانش  توانا  لیشاخه  پرورش  در  آن  تربیی نقش    ت یها، 

ن  ماهر  یانسان  یروین استادکارمه یو    ی برا  یسرپرست  ،یماهر، 
خود   تیو ساخت و ماه  یصنعت، خدمات و کشاورز   یهابخش 

م  یاژهیو  ریتأث اقتصاد  یهاامهبرن  تیموفق  زانیدر  و   یتوسعه 
حرفه ی  رسالت، مراکز آموزش فن  نیبه ا  لین  یبرا.  دارد  یاجتماع

  . [13]  ازمندندین  یآموزش  تی فیا به ارتقاء کدیو کاردانش شد  یا
 دیبا  یحرفه ا  یآموزش فن  ژهیپس نظام آموزش و پرورش به و

منطبق   ایدن  یهنرآموزان، جوانان، جامعه و حت  یهاازیخود را با ن
بازنگر  یدنما اصالح،  حال  در  همواره  بازب  یو    ی هابرنامه   ی نیو 

باشد.  مؤثر    ریناکارآمد و غ  یدرس  یهاو حذف برنامه موجود    یدرس
های درسی پس از طراحی و اجرای مکرر در طی  برنامه از این رو 

زمان ضرورتا باید به صورت ادواری مورد تجدید نظر قرار بگیرند،  
ای تحت عنوان »رو به زوال رفتن برنامه  در غیر این صورت پدیده

. بر اساس منابع موجود و با توجه به این  [4]افتددرسی« اتفاق می 
به   زاید  برنامه درسی  مفهوم  برنامه درسی  که  مفاهیم  تازگی در 

هایی شود، پژوهشمطرح شده و مفهومی تقریبا جدید محسوب می
نخستین   است.  شده  انجام  کشور  داخل  در  زمینه  این  در  اندک 

تحت عنوان »مفهوم   [4]پژوهش در ایران توسط حسینی لرگانی
سازی برنامه درسی زاید در آموزش عالی« صورت گرفته است که  

وم سازی برنامه درسی زاید پرداخته و مدلی تحت  در آن به مفه 
عنوان الگوی سنجش برنامه درسی زاید در آموزش عالی ارائه داده 
است. تحقیق دیگری تحت عنوان »طراحی مدل کاهش ضایعات 
و   توسط طرخان  ای«  فنی حرفه  آموزش های  برنامه درسی در 

ضایعات   [5]همکاران کاهش  به  آن  در  که  است  شده  انجام 
از  یاد است.  شده  پرداخته  ای  حرفه  فنی  آموزش های  در  گیری 

معرفی  و  تبیین  شناسایی،  زمینه  در  مطالعاتی  خأل  دیگر  سوی 
برنامه بر  اثرگذار  مهم  و  اصلی  برنامه  عوامل  بویژه  درسی  های 

درسی زاید به عنوان یک مفهوم نوظهور در نظام آموزشی احساس 
ده در این زمینه به  شود. با این حال تحقیقات اندک انجام شمی

های وجود و اهمیت این نوع از برنامه درسی در مدارس و نظام 
برنامه  که  این  به  توجه  با  لذا  دارند.  تأکید  درسی آموزشی  های 

آموزش و  متوسطه  نامطلوب  مدارس  در  اثربخش  غیر  های 
های پایین  کاردانش، زمینه پرورش افراد و فراگیران با صالحیت 

می فراهم  راهآورد،  را  از  به  یکی  بخشی  کیفیت  و  ارتقاء  های 
های درسی توجه ویژه به برنامه درسی زاید و عوامل مؤثر برنامه 

هایی بر پیدایش آن است. بنابراین همت گماشتن و انجام پژوهش 
گونه  به  بتواند  بوجود که  عوامل  یا کاهش  و  رفع   در جهت  ای 

بی  یا  زاید  درسی  برنامه  بردارند  آوردن  گام  لطف  فایده  از  خالی 
نخواهد بود و انجام این قبیل تحقیقات قطعا در راستای کاهش  
برنامه درسی زاید مؤثر خواهد افتاد. به همین منظور سؤاالت اصلی 

 که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است عبارت اند از: 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             3 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-2402-fa.html


 شاخه کاردانش یحرفه ا  یدوره متوسطه دوم آموزش فن دیزا  یابعاد برنامه درس  یواکاو

Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 14, No.2 75 

برنامه درسی زاید فنی  مؤلفه-1 ابعاد  بینی کننده  های پیش 
 شاخه کاردانش چیست؟حرفه ای متوسطه دوم  

های الگوی برنامه درسی زاید فنی حرفه ای  ابعاد و مؤلفه -2

 متوسطه دوم شاخه کاردانش چگونه است؟ 

 هاروش 
پژوهش حاضر از نظر ماهیت در زمره تحقیقات کیفی به شمار  

رود. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق روش تحلیل محتوای  می
ه در  اصلی  مسئله  بود.  محتوا  استقرایی  تحلیل  پژوهش  طرح  ر 

هاست، یعنی فضایی که واحدهای محتوا گزینش و تعریف مقوله 

شوند   بندی  طبقه  آن  در  برای  [14]باید  استفاده  مورد  ابزار   .
گویی به سؤال اول مصاحبه با متخصصان بود. بدین منظور  پاسخ

نیمه   مصاحبه  از  متخصصان  نظر  اجماع  به  یابی  دست  برای 
روش به  کاهشی نمونه   ساختارمند  شیوه  به  برفی  گلوله  گیری 

ریزی درسی و صاحب نظران استفاده شد. لذا با متخصصان برنامه
آموزش فنی حرفه ای شاخه کاردانش مصاحبه به عمل آمد که  

محرز گردید. معیار ورود به مصاحبه،    11اشباع نظری  در مصاحبه  
از     سال، تحصیالت دکتری و   10داشتن سابقه دانشگاهی بیش 

همچنین  است.  بوده  دانشیار  و  استادیار  دانشگاهی  رتبه  بعضا 
اثر  صاحب  و  درخشان  بسیار  تدریس  سابقه  کنندگان  مشارکت 

بوده المللی  بین  و  ملی  علمی  مقاالت  و  اصلی  کتاب  اند. مالک 
برنامه   افراد در  درسی و یا تدریس مشارکت کنندگان، تخصص 

بعضا   که  است  بوده  کاردانش  با  مرتبط  در دروس  مذکور  افراد 
برنامه  تغییرات  کامل  بوده  جریان  از  درسی  استفاده  با  اند. سپس 

داده محتوا  تحلیل  مصاحبهروش  از  حاصل  کدگذاری های  ها 
گردید. فرایند کدگذاری با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی  
انجام   گزینشی  و  انتخابی  باز،  کدگذاری  گام  سه  در  استقرایی 

ابعاد و مؤلفه گردید. بعد از اتم ها و ام مراحل کدگذاری و احصاء 
های کوتاه از واحدهای معنایی مصاحبه، برای پاسخ گویی  عبارت

  12های نهایی وارد نرم افزار کیفی مکس کیودا  به سؤال دوم داده
گردید و در نهایت مدل و ابعاد برنامه درسی زاید فنی حرفه ای  

. این مطالعه به لحاظ  متوسطه دوم شاخه کاردانش استخراج گردید
و به لحاظ بعد مکانی در    1398و    1397بازه زمانی در سال های  

سطح متخصصان برنامه درسی و صاحب نظران آموزش فنی حرفه  

های خود بیان در نوشته   [15]ای و کاردانش انجام گردیده است.  
دارند: اصوال هدف از بررسی روایی، دقت و استحکام تحقیق  می

بیانگر  کیفی آن   است که اطمینان حاصل شود که مطالعه دقیقا 
از   یکی  همچنین  باشد.  تحقیق  در  کنندگان  مشارکت  تجربیات 

ها برای کسب مقبولیت و اعتبار، درگیری طوالنی  بهترین روش
با   مداوم  درگیری  پژوهش  این  در  لذا  است.  موضوع  با  مدت 

ه برای  هایی است کمشارکت کنندگان و اخذ تجربیات آنها از روش
افزایش اعتبار به کار گرفته شد. روش دیگر برای بدست آوردن  

ها توسط مشارکت کنندگان اعتبار الزم برای پژوهش بازبینی یافته
سؤاالت  می کلیه  مصاحبه،  انجام  هنگام  دیگر  عبارت  به  باشد. 

مصاحبه در همان بخش، از خبرگان پرسیده شد که آیا منظور شما  
باشد که محقق برداشت نموده مطلبی می  از نقل این مطلب، همین

در این پژوهش محقق پس از معرفی خود و توضیح  است یا خیر؟
مختصر و روشن در مورد پژوهش و هدف از انجام آن برای شرکت  

ها رضایت کامل مبنی بر شرکت در انجام  کنندگان در طرح، از آن 
گفته ثبت  و  گرفت. ضبط  را  با مصاحبه  کنندگان  مشارکت  های 

ها هم کامال با توافق  ها صورت پذیرفت. مصاحبهرضایت خود آن 
طرفین انجام شد. شرکت در مصاحبه و انصراف از آن نیز توافقی  

رضایت  اساس  بر  و  آگاهانه  کامال  مشارکت و  اسامی  بود.  مندی 
مشارکت  به  بود.  معلوم  محقق  برای  فقط  پژوهش  در  کنندگان 

عات حاصل از مصاحبه به  کنندگان نیز اطمینان داده شد که اطال
 صورت محرمانه نگهداری و در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت. 

 

 هایافته
های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان آورده در ابتدا ویژگی 

های مصاحبه با روش تحقیق  شده است و پس از آن به تحلیل داده
. تحلیل محتوا پرداخته شده است

 های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان ویژگی . 1جدول 

 سنوات  سابقه دانشگاهی  تحصیالت جنسیت ردیف 

 سال 17 دانشیار هیئت علمی -مدیر گروه برنامه درسی  دکتری برنامه درسی  مرد 1

 سال 12 استادیار هیئت علمی -رئیس دانشگاه  دکتری برنامه درسی  مرد 2

 سال 14 استادیار هیئت علمی  دکتری برنامه درسی  مرد 3

 سال 15 دانشیار و مدیر گروه علوم تربیتی و هیئت علمی دکتری برنامه درسی  مرد 4

 سال 24 استادیار و هیئت علمی  دکتری برنامه درسی  مرد 5

 سال 30 مدرس دانشگاه حق التدریس  دکتری برنامه درسی  مرد 6

 سال 25 هنرستان مدرس  -مدرس دانشگاه فوق لیسانس برق  مرد 7

 سال 24 استاد کار هنرستان کشاورز  فوق لیسانس زراعت  مرد 8

 سال 17 کارشناس مقطع-مدرس دانشگاه و هنرستان فوق لیسانس برق  مرد 9

 سال 24 استاد کار هنرستان کاردانش  فوق لیسانس عمران  مرد 10

 سال 20 مدرس دانشگاه -رئیس هنرستان دکتری تحقیقات...  مرد 11
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برای دست یابی به پاسخ به سؤال اول، از متخصصان برنامه  
شاخه   ای  حرفه  فنی  آموزش  حوزه  متخصصان  و  درسی  ریزی 
کاردانش مصاحبه به عمل آمد. در مرحله اولیه که کدگذاری باز  

گویه از مصاحبه های صورت گرفته استخراج شد.   194بود تعداد  
های حاصل از مصاحبه پس از طی مراحل کدگذاری دادهدر نهایت  

 در قالب جدول زیر تهیه و تنظیم گردید.
  کیفی )تحلیل محتوای استقرایی(   مطالعه  یافته های ناشی از

به پاسخ  ویژگی  در  خصوص  در  تحقیق  و سؤال  ابعاد  های 
های برنامه درسی زاید متوسطه دوم شاخه کاردانش به شرح  مؤلفه

 ذیل است: 
مفاهیم مقوله فضای آموزشی شامل امکانات   آموزشی:   ی فضا 

و   ارتباطی  شبکه  مالی،  منابع  آموزشی،  کمک  وسایل  آموزشی، 
باشد که در این تحقیق بدست آمده و در ذیل محیط آموزشی می 

آن  کانون  به  همواره  آموزشی  فضاهای  است.  گردیده  اشاره  ها 
ل تأثیرات  تحوالت اجتماعی در جامعه بوده است و به همین دلی

با توجه به    های اخیرسالمهمی در پویایی علمی جامعه دارد. در  

رشد روز افزون علمی و صنعتی جوامع، باعث شده است این مقوله  
فضای آموزشی باید با سن  مورد توجه جدی متخصصان قرار گیرد.  

و مقطع تحصیلی هماهنگ باشد. فضای آموزشی بیشترین اثر و  

دارد   جامعه  سازی  تمدن  و  ذهنیت  بر  را  فضاهای .  [16]نقش 
  شود. برنامه درسی زاید می   در امر   توقفآموزشی باعث رشد و یا  

مثل   آموزشی  فضای  دهنده  تشکیل  آموزشی،  عناصر  امکانات 
تواند اثرات  تجهیزات و ... می نابع مالی،  وسایل کمک آموزشی، م

 برنامه درسی زاید داشته باشد.  بر  مثبت و منفی
 کند که:در این خصوص یکی از مصاحبه شوندگان عنوان می 

روز،  به   ها و تخصیص امکانات جدید و به »... فراهم کردن منابع 
های مقابل به اثر بخشی برنامه   های درسی زاید و درکاهش برنامه

ای که در برنامه درسی زاید مهم  درسی کمک خواهد کرد. مسئله
های کاردانش در مکان و جای مناسب  است این است که هنرستان 

ها در کنار مراکز صنعتی قرار نگرفته اند. به عبارت دیگر هنرستان
اند...«.  و خدماتی قرار نگرفته 

 های کوتاه از واحدهای معنایی مصاحبه ا و عبارتهابعاد و مؤلفه .2جدول

 ها مقوله مفاهیم  ردیف 

 فضای آموزشی  محیط آموزشی  امکانات آموزشی، وسایل کمک آموزشی، منابع مالی، شبکه ارتباطی،  1

 فراگیران های ویژگی توانایی نیل به هدف  توانایی انگیزشی، توانایی ذهنی، توانایی شناختی، توانایی فنی،  2

 های ساختاری ویژگی ای گرایی حرفه گرایی، رسمیت، تمرکز، حمایت گرایی، پیچیدگی، سیاست 3

 های یاددهندگان ویژگی خالقیت، توانایی علمی، توانایی انگیزشی، ویژگی شخصیتی  4

 محتوا محتوای نگرشی، محتوای دانشی، محتوای مهارتی  5

 فرایندهای آموزشی  اجرا، ارزشیابی نیازسنجی نامطلوب، طراحی،   6

 
 را نشان می دهد. 12های مصاحبه با نرم افزار کیفی مکس کیودا مدل کیفی استخراج شده از داده .1شکل 

 
 12 های مصاحبه با نرم افزار کیفی مکس کیودا مدل کیفی استخراج شده از داده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             5 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-2402-fa.html


 شاخه کاردانش یحرفه ا  یدوره متوسطه دوم آموزش فن دیزا  یابعاد برنامه درس  یواکاو

Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 14, No.2 77 

آموزان به عنوان کسانی که آینده   دانش:  های فراگیرانویژگی

می  را  ویژگی کشور  با  هستند  افرادی  دهند،  تغییر  های توانند 
آن  شخصیت  رشد  به  که  فرد  به  نوجوانی  منحصر  دوران  در  ها 

در   رشد  این  از  توجهی  قابل  بخش  نمود.  خاص  توجه  بایستی 
در جهان امروز صرف داشتن اطالعات    گیرد.  مدارس صورت می 

ن راهگشا  وسیع  زیاد  حجم  از  استفاده  دارد  اهمیت  آنچه  یست، 
حیطه همه  در  آن  کارگیری  به  و  است.  اطالعات  زندگی  های 

توانایی  ویژگی انگیزشی،  توانایی  مفاهیم  شامل  فراگیران  های 
هدف   به  نیل  توانایی  و  فنی  توانایی  شناختی،  توانایی  ذهنی، 

 باشد. می
 ند که:کدر این خصوص یکی از مصاحبه شوندگان عنوان می 

»... یکی از مباحثی که بایستی در برنامه ریزی درسی زاید مطرح  
کاردانش   رشته  در  آموزان  دانش  تحصیل  به  کم  استقبال  گردد 

عالقه می که  آموزانی  دانش  اهداف  باشد.  به  رسیدن  برای  ای 
ندارند. یعنی عالقه مندی به کار و رشته ندارند و همچنین یک 

انگیز این است که  این که خوداشتغالی در ه مورد دیگر  برای  ای 
 آینده داشته باشند ندارند یعنی منابع و امکاناتی وجود ندارد...«. 

انتخاب    :ساختاری   های ویژگی  در  معلمان  خودمختاری 
معلمان برنامه  است.  مهم  مسائل  از  دیگر  یکی  درسی  های 

احساس می استقالل  خودمختار  وظایف  دادن  انجام  در  که  کنند 
های شغلی خود تصمیم بگیرند.  وانند در مورد فعالیتتدارند و می 

نیاز روانی است، به   بر این که یک  احساس خودمختاری عالوه 

. انتخاب  [17]دهد  فرد احساس آزادی عمل و انتخاب کردن می
تواند بر کارایی برنامه درسی  مدیران با گرایش های سیاسی می 

رسه را مطابق میل  تأثیرگذار باشد. مدیران سیاسی، جو حاکم بر مد
دهند و به جای توجه به عالیق و نیازهای درونی خود تغییر می

های ساختاری  روند. ویژگی دبیران، با رویکرد خودمحوری پیش می
شود که مرتبط با ساختار سازمانی باشد که در  شامل مواردی می 

ای گرایی، حمایت ساختاری شامل حرفه  هایتحقیق ویژگی این  
 باشد. گرایی، تمرکز، رسمیت، سیاست گرایی و پیچیدگی می 

 کند که:در این خصوص یکی از مصاحبه شوندگان عنوان می 

»... سیاسی کردن حوزه آموزش و پرورش بسیار با اهمیت است.  
نصیب های کاردانش نیز در این مورد از این موضوع بی هنرستان

اند. انتخاب مدیران این مدارس بر اساس باند و حزب و نه  نبوده  
تواند بر برنامه درسی زاید  بر اساس تخصص و توانمندی گاها می

ها نقش داشته  و ناکارآمدی مدیر در جهت پیشبرد اهداف هنرستان 
باشد. به عنوان مثال وقتی مدیر یک هنرستان کاردانش دکترای 

ریز خوبی  تواند برنامه چگونه می  عربی دارد یا دکترای الهیات دارد
گونه   این  باشد.  کاردانش  رشته  مقاصد  و  اهداف  پیشبرد  جهت 
کیفیت   فکر  به  نه  هستند  کردن  مدیریت  فکر  به  فقط  مدیران 

 .«های درسی...آموزش و کیفیت برنامه 
آگاهی فراشناختی نقش مهمی در    :یاددهندگان   های ویژگی 

خودآموزی   خود،  کنترل  مسئله  حل  دارد.  دقت،  رفتار  تغییر  و 

تواند بر  تحقیقات نشان داده است که فراشناخت در معلمان نیز می 
تواند روی یادگیری دانش آموزان تأثیر بگذارد. فراشناخت معلم می

بر درک دانش آموزان نظارت کند و فرایند حل مسئله آنها را نظم 

  های ای معلمی یا همان مهارتاستانداردهای حرفه  .[18]ببخشد  
دارد.  مؤثر  یادگیری  ایجاد  در  مؤثری  بسیار  نقش  معلمی  حرفه 

ها تخصص و توانایی کافی و  هنگامی که معلمان در این مهارت
ها و تخصص خود  توانند از دانش، مهارتالزم را داشته باشند، می 

در فرایند آموزش استفاده کرده و بدین ترتیب زمینه مساعدی را  
 معلمان نش آموزان فراهم سازند.  برای پیشرفت تحصیلی بیشتر دا

یاددهندگان   یا  وظیفه  و  مهمدو  وظیفه  که  دارند  و  اصلی  تر 
و    دارند فرهنگ جامعه  آنها در قبال  مسئولیتی است که  تر،  شاخص
وظیفه وظیفه   در  دیگر،  که  دانش  ای  و  آموزان  دانش  برابر 

رنگ شدن یک وظیفه در قبال وظیفه دیگر،  آموختگان دارند. کم
موفقیت  های جدی به جامعه وارد گردد.  شود که آسیب یباعث م

برنامه آن  تبع  به  و  آموزشی  نظام  و  هر  دانش  به  درسی  های 
های معلمان بستگی دارد. در میان عناصر اثرگذار بر برنامه  توانایی 

توان گفت معلم معمار اصلی درسی معلم نقش زیادی دارد. لذا می
ی یاددهندگان یا معلمان و ها از جمله ویژگی نظام آموزشی است. 

خالقیت،  چون  مفاهیمی  زاید  درسی  برنامه  موضوع  در  مربیان 
 باشد. توانایی علمی، توانایی انگیزشی و ویژگی شخصیتی می 

 کند که:در این خصوص یکی از مصاحبه شوندگان عنوان می 

»... یکی از مباحث بسیار مهم در برنامه درسی زاید این است که  
و   یا گاها معلمان  دارند که  به عهده  را  تدریس  اساتیدی وظیفه 

تدریسی که سر کالس   یا خالقیتی در روش  و  ناکارآمد هستند 
اگر  ارائه می  است که  بسیار مهمی  ندارند. خالقیت بحث  نمایند 

تواند نتایج ها ترویج پیدا کند می فرهنگ آن در مدارس و دانشگاه 
در برنامه درسی زاید،  بسیار خوبی را به دنبال داشته باشد. معموال 

معلمان و مربیان توان ایده پردازی را ندارند بعبارت دیگر خالقیتی  
 از این حیث ندارند...«. 

ریزی درسی، اهمیت  یکی از موضوعات مهم در برنامه  :محتوا 
نوسازی و تجدید نظر در برنامه درسی و هماهنگ بودن محتوا و  
روش های تدریس با شرایط در حال تغییر و نامطمئن است. در  
واقع عدم تناسب برنامه درسی با شرایط و نیازهای موجود سبب  

مادی و از دست  گذاری دولت و افراد به لحاظ  هدر رفتن سرمایه
ای است که  . محتوا یکی از عناصر عمده[19]شود  دادن زمان می 

آن  هدف طریق  از  موردنظر،  یادگیری  یعنی  درسی،  برنامه  های 
یابد. محتوا یکی از عوامل مهم ارتقای کیفیت آموزش  تحقق می 

محتوای نگرشی، محتوای  است. محتوا در برنامه درسی زاید شامل  
باشد. محتوا در برنامه درسی زاید از  رتی میدانشی و محتوای مها

 اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 
 کند که:در این خصوص یکی از مصاحبه شوندگان عنوان می 

»... یکی از مسائلی که در کشور ما و مدارس کاردانش وجود دارد  
برنامه های درسی وجود دارد  این است که علم و دانشی که در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             6 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-2402-fa.html


 

78 Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 14, No.2 

دیگر کشورهاست. یعنی ما به صورت مستقل و برگرفته و کپی از  
مطابق با ساختار و فرهنگ کشور خودمان و نیازهای جامعه، برنامه  

گذاری در این مورد بایستی درسی به صورت کامل نداریم. سیاست 
هایی باید اتخاذ گردد که برنامه درسی  اصالح گردد. یعنی سیاست 

تدوین   جامعه خودمان  نیاز  و  فرهنگ  با  و  مطابق  اجرا  و سپس 
 ارزیابی گردد...«. 
شامل یکسری از  فرآیندهای آموزشی    :آموزشی   فرآیندهای 

کند را دریافت می  ورودیابتدا  که    باشدمتصل بهم میهای  فعالیت
ها معموال به صورت چرخه  فرایند  کند.را به خروجی تبدیل می و آن  

ل نمایند. فرآیندهای آموزشی در برنامه درسی زاید شامعمل می
می  ارزشیابی  و  اجرا  طراحی،  نامطلوب،    فتحی باشد.  نیازسنجی 

گوید:» نیازسنجی یکی  واجارگاه در اهمیت فرایندهای آموزشی می 
مهم مؤلفهاز  برنامهترین  می های  محسوب  درسی    شود.ریزی 

ریزی درسی است که بدون  نیازسنجی فرایندی ضروری از برنامه 
مشخص   حرکت  مسیر  و  هدف  طراحی  نمیآن  به  توجه  گردد. 

برنامه   دهنده  تشکیل  عناصر  زیرا  است  مهم  نیز  درسی  برنامه 
می مشخص  مرحله  این  در  برنامه درسی  اجرای  اهمیت  گردد. 

ها در صورتی ها و برنامهدرسی نیز از آن جهت است که کلیه طرح
می مطلوب  تغییرات  ایجاد  به  با  موفق  اجرا  مرحله  در  که  شوند 

شوند. ارزشیابی نیز بسیار مهم است زیرا بسیاری از   موفقیت پیاده
کنیم و اقدامات معینی را تصمیمات را براساس ارزشیابی اتخاذ می

  .[3]نماییم«دنبال یا قطع می
 کند که:در این خصوص یکی از مصاحبه شوندگان عنوان می 

می مشخص  سنجی  نیاز  عنصر  با  و  »...  مطالب  چه  که  شود 
های درسی گنجانده شود. اکثر مواد درسی  نامه محتوایی باید در بر 

های کاردانش منسوخ و از رده خارج شده و با شرایط جدید رشته 
این  ندارد. لذا گهگاهی  المللی همخوانی  بین  بازار کار جهانی و 

های درسی موجب پیدایش برنامه درسی زاید در این رشته  برنامه 
ت کیفیت بخشی خواهد شد و نیاز است به دالیل متعددی در جه 

مورد   کاردانش  شاخه  درسی  برنامه  درسی،  برنامه  کارآمدی  و 
بررسی و واکاوی قرار گیرد تا عوامل متعدد و اثر گذار بر پیدایش  
برنامه های درسی زاید شناسایی و در جهت رفع یا کاهش آنها از 

 طرف مسئولین امر اقدام الزم صورت پذیرد...«.

 بحث 
اب واکاوی  حاضر  پژوهش  دوره هدف  زاید  درسی  برنامه  عاد 

ای شاخه کاردانش بود. پژوهش  متوسطه دوم آموزش فنی حرفه 
بینی کننده و ابعاد    های پیشحاضر در پی پاسخ به دو سؤال مؤلفه 

برنامه درسی زاید دوره تحصیلی مورد مطالعه بود. نتایج حاصل از  
صر های تحقیق نشان داد عناها در ارتباط با سؤالبررسی مصاحبه

برنامه درسی زاید نقش دارند.  و عوامل متعددی در شکل گیری 
مصاحبه تحلیل  نیمهحاصل  سطح های  در  که  ساختارمندی 

ای متخصصان برنامه درسی و صاحب نظران آموزش فنی حرفه

شاخه کاردانش انجام شد، مشخص نمود از میان عوامل و عناصر  
ت آموزشی، وسایل  های فضای آموزشی )امکاناابعاد و مؤلفه متعدد،  

آموزشی(،   محیط  و  ارتباطی  شبکه  مالی،  منابع  آموزشی،  کمک 
توانایی ویژگی ذهنی،  توانایی  انگیزشی،  )توانایی  فراگیران  های 

ویژگی  هدف(،  به  نیل  توانایی  و  فنی  توانایی  های  شناختی، 
)حرفه رسمیت،  ساختاری  تمرکز،  گرایی،  حمایت  گرایی،  ای 

پیچیدگی(،   و  گرایی  )خالقیت، ویژگی سیاست  یاددهندگان  های 
محتوا   شخصیتی(،  ویژگی  و  انگیزشی  توانایی  علمی،  توانایی 
آموزشی   فرایندهای  و  نگرشی(،  و  مهارتی  دانشی،  )محتوای 
)نیازسنجی نامطلوب، طراحی، اجرا و ارزشیابی( بیشترین نقش را  
در ایجاد برنامه درسی زاید دارند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر با 

که در پژوهش خود  [ 20]های گذشته از جمله؛ چلیا  یج پژوهشنتا
کل   در  و  آموزش  نحوه  یادگیری،  توان  که  رسید  نتیجه  این  به 
هستند،   مؤثر  کامال  اثربخش  یادگیری  ایجاد  در  آموزش  کیفیت 

و همکاران   پژوهش[ 5]طرخان  در  نیازسنجی    که  دادند  نشان 
د و محیط نامناسب معیوب، انقباض در روش، نیروی انسانی ناکارآم

یادگیری با شکل گیری برنامه درسی زاید رابطه معناداری دارد و  

همکاران   و  لرگانی  حسینی  پژوهش  با  در  [ 4]همچنین  که 
ها، تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که کاربردی نبودن درس 

برنامه  ایجاد  در  ناکارآمد  درسی  برنامه  و  محتوا  بودن  نامتناسب 
 باشد. هستند، همسو میدرسی زاید مؤثر 

نتایج   اولین مقوله تحت عنوان فضای آموزشی  با  ارتباط  در 
داد مؤلفهمصاحبه امکانات آموزشی، وسایل کمک ها نشان  های 

ایجاد  ارتباطی و محیط آموزشی در  آموزشی، منابع مالی، شبکه 
ها با تحقیق افالکی فرد  برنامه درسی زاید مؤثر هستند. این یافته

توانند باعث رشد  آموزشی می   یفضاهاکه نشان دادند    [21]و بزم  
و   ضوابط  رعایت  و  باشند  یادگیری  امر  در  بازدارندگی  یا  و 

هنرستان  آموزشی  فضاهای  طراحی  در  میاستانداردها  تواند  ها 
به فضاهای  تعلق پذیری فراگیران  ایجاد حسن رضایت و  باعث 
آموزشی گردد هماهنگ است. همچنین با نتایج پژوهش طرخان  

همکاران   دادند  [ 5]و  نشان  مهمکه  از  های مؤلفه  ترینیکی 
محیط   درسی  برنامه  ضایعات  افزایش  یا  و  کاهش  در  اثرگذار 

ای به ویژه کاردانش  یادگیری است و در آموزش های فنی حرفه 
به واسطه برخورداری از ماهیت مهارتی و عملی، ناگزیر تجهیزات  

یار مهم  های بسو مواد مصرفی آموزشی و کمک آموزشی، از مؤلفه 

می داردمحسوب  همخوانی  و  . شوند  تجهیزات  وجود  عدم  لذا 
ارتباطی   به روز آموزشی، کمبود منابع مالی، وجود شبکه  وسایل 

ها معیوب، معماری نامناسب محیط آموزشی، دور بودن هنرستان 
از مراکز صنعتی و خدماتی، عدم وجود ایمنی و بهداشت محیط  

افزایش برنامه درسی زاید تلقی    هایترین مؤلفهکار و ... از مهم
های فراگیران شوند. در ارتباط با مقوله دوم تحت عنوان ویژگی می

ها نشان داد وجود عواملی همچون توانایی  نتایج حاصل از مصاحبه
انگیزشی، توانایی ذهنی، توانایی شناختی، توانایی فنی و توانایی 
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ران نقش دارند.  نیل به هدف در ایجاد برنامه درسی زاید در فراگی
مؤثر   یادگیری  کاهش  بر  عوامل  این  تأثیر  چگونگی  تبیین  در 

مفاخری   و  از [ 22]خدیوی  که  کردند  عنوان  خود  پژوهش  در 
شناختی انگیزش یکی از عوامل اصلی رفتار است و  دیدگاه روان

دقت،   ادراک،  و  عملکرد  یادگیری،  جمله  از  رفتارها  تمام  در 

خال تفکر،  فراموشی،  استیادآوری،  اثرگذار  هیجان  و  . قیت 

که بیان  [ 32]ها با نتایج تحقیق سیف و مصرآبادی  همچنین یافته
تواند بر  کردند رشد راهبردهای شناختی و فراشناختی فراگیران می

افزایش درک و نگهداری متون درسی مؤثر باشد مطابقت دارد. لذا  
زمینه توانایی باید  رشد  و  شناخت  برای  الزم  مختلف های    های 

توانند از  شناختی و فراشناختی فراگیران را فراهم نمود. معلمان می
مهارت این  آموزش  تا  راه  کنند  آموزان خود کمک  دانش  به  ها، 

تری باشند. در تبیین مقوله سوم از عوامل مؤثر  یادگیرندگان موفق 
ای شاخه گیری برنامه درسی زاید در آموزش فنی حرفهبر شکل 

ای های ساختاری مانند حرفهقش ویژگی توان گفت نکاردانش می
گرایی، حمایت گرایی، تمرکز، رسمیت، سیاست گرایی و پیچیدگی   
را نمی توان نادیده گرفت. یکی از متغیرهای اثرگذار بر اثربخشی 

حرفهبرنامه  درسی،  زمینه  های  این  در  است.  معلمان  گرایی  ای 

ای د حرفه رشهای خود نشان دادند  در یافته [ 24]نوالن و هوور  
ای گرایی معلمان به عنوان راهبردی برای بهبود کیفیت  یا حرفه

ای معلم و های حرفهو افزایش اثربخشی مدرسه، بهبود شایستگی
فعالیت عملکرد  بهبود  افزایش  در  مؤثری  نقش  آموزشی  های 

رسمیت  برنامه  و  گرایی  تمرکز  مؤلفه  ذیل  در  دارند.  درسی  های 

کپی ناقص از ساختار آموزشی تند که  به این نتایج دست یاف[ 5]
ها نشان از تمرکز، رسمیت و سیاست گرایی در نظام دیگر کشور

رویکرد   این  وجود  دارد.  کاردانش  شاخه  از جمله  آموزشی کشور 
سیستم طراحی  به  منجر  انعطاف ناقص  ناقص،  و   های  ناپذیر 

تحقیق   این  در  آمده  بدست  نتایج  با  شد. همسو  خواهد  ناکارآمد 

کنند که متأسفانه  اشاره می[ 25] عه حکیم زاده و همکارانمطال
میان مراکز آموزش مهارتی و مراکز صنعتی و نیازهای بخش سه  
گانه اقتصادی ارتباط کافی وجود ندارد که نشان از عدم حمایت از 

های درسی شاخه کاردانش است. در ارتباط با مقوله چهارم  برنامه 
گیری  برنامه  ددهندگان در شکل های یاتحت عنوان تأثیر ویژگی 

مصاحبه استخراج  از  حاصل  نتایج  مزبور  دوره  زاید  های درسی 
محوری   کدهای  شامل  گرفته  علمی،  صورت  توانایی  خالقیت، 

تبیین   با  ارتباط  در  بود.  شخصیتی  ویژگی  و  انگیزشی  توانایی 
های ذکر شده در ایجاد برنامه درسی زاید  چگونگی تأثیر ویژگی 

های شخصیتی در یاددهندگان کلیدی وجود ویژگی  توان گفتمی
دهد تا افکارشان  است برای توانایی شناختی که به آنها اجازه می 

کند را کنترل و بازسازی کنند و نقش اساسی در یادگیری ایفا می 

در پژوهشی تحت عنوان تحلیل [ 27]. در همین راستا دیل  [26]
ن نتیجه دست یافت  ادراکات دانشجویان از تدریس اثربخش به ای

ها اند به آن دانند که آمادهکه دانشجویان استادانی را اثربخش می

هستند،  دانشمند  خود  تخصصی  موضوع  در  دهند،  فرا  گوش 
دهنده یاری  هستند،  میاحساساتی  میاند،  و  فهمانند. فهمند 

یافته وهمکاران  همچنین  قربانی  پژوهش  نتایج  با  که  [ 28]ها 
تاد بر درس مورد تدریس، نحوه ساماندهی و  نشان دادند تسلط اس

مندی به تدریس از خصوصیات یک استاد تنظیم درس  و عالقه 

ها  نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه. توانمند است همخوانی دارد  
برنامه   بر  اثرگذار  از عوامل  به عنوان یکی دیگر  را  مقوله محتوا 

نگرشی و مهارتی  های محوری محتوای دانشی،  درسی زاید با کد
بر شکل   تبیین چگونگی تأثیر محتوا  مشخص نمود. در راستای 

پژوهش  زاید  درسی  برنامه  برنامه گیری  داد  نشان  همسو،  های 
درسی که محتوایی ناکارآمد و غیر اثربخش با خود به همراه داشته  

برنامه آموزش چنین  پیامد  آموختگان باشد  دانش  ای، چیزی جز 

از  [. 4]و در نهایت بیکاری نخواهد بود    غیر ماهر و کم کیفیت
طرفی فراگیرانی که باور دارند تکالیف جالب، مهم و با ارزش است  

فعالیت در  میبیشتر  درگیر  شناختی  راهبرد های  از  و  های  شوند 
کنند و قاعدتا از پیشرفت  شناختی و نظارتی بیشتری استفاده می

برخوردارند   نیز  باالتری  ن در صورتی که  بنابرای[. 29]تحصیلی 
مسؤالن نظام آموزشی به تدارک محتوای آموزشی مناسب اقدام 
باشند،   متنوع  باشند،  جالب  فراگیران  برای  که  طوری  به  کنند 
سطح   دارای  همچنین  و  باشند  آنان  تحصیلی  رشته  با  متناسب 
مناسبی از کاربرد در آینده باشند منجر به افزایش انگیزش و عالقه  

آنان خواهن برای پیشرفت تحصیلی به تحصیل  را  د شد و زمینه 

آورد   خواهند  ششم [. 30]فراهم  مقوله  با  ارتباط  در  آخر  در  و 
پژوهش تحت عنوان تأثیر فرایندهای آموزشی بر پیدایش برنامه  

ای شاخه کاردانش نتایج حاصل  درسی زاید در آموزش فنی حرفه
مصاحبه کداز  پیدایش  به  منجر  نیازسنجی ها  محوری  های 

تبیین  نامط با  ارتباط  در  گردید.  ارزشیابی  و  اجرا  طراحی،  لوب، 
فرایند قبیل  این  اثرگذاری  نیازسنجی  ها میچگونگی  گفت  توان 

ریزی درسی است که بدون  امری حیاتی و ضروری در فرایند برنامه 
های  شود. پژوهش آن مسیر حرکت و هدف برنامه مشخص نمی

یک نیازسنجی درست،    همسو در این مورد نشان دادند بدون انجام
امکان تنظیم درست اهداف برنامه، تخصیص منابع الزم و ارائه  

روشدیدگاه و  نیازها  این  رفع  برای  مناسب  ندارد های  وجود  ها 

. از طرفی هم به روز نبودن دانش تخصصی طراحان، اطالع  [5]
بین  تحوالت  و  تجارب  روز،  دانش  از  طراحان  المللی، ناکافی 

نفعان و تدوین راحان در تدوین برنامه با ذی گسستگی ارتباط ط
های درسی بدون توجه به نیازهای بازار کار از جمله عوامل  برنامه 

شکل  بر  گذار  برنامهاثر  پیدایش  و  است  گیری  زاید  درسی  های 

[31] . 

 گیرینتیجه

توان گفت که در نظر گرفتن  با توجه به آنچه بدست آمده می 
انگیزه   نگرش،  همچون  هنرجویان،  عواملی  و  مربیان  توانایی  و 
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های های الزم در زمینهارائه حمایتمحتوای استاندارد و به روز،  
مختلف، به کارگیری امکانات و تجهیزات جدید، توجه به طراحی  

ها در ها و حتی االمکان ساخت آن و معماری فضاهای هنرستان
تواند  می   جوار مراکز صنعتی، توجه به نیاز کارکنان و نتایج ارزشیابی

در کاهش یادگیری زاید و ایجاد یادگیری کارآمد و اثربخش مفید  
که   است  مختلفی  اثرگذار  ابعاد  دارای  درسی  برنامه  قطعا  باشد. 

تواند از اثربخشی و کارایی  نقصان و کوتاهی در هر کدام از آنها می
های درسی کاسته و به تبع آن برنامه درسی زاید را که در  برنامه 

بل آن قرار دارد پدید آورد. برنامه درسی زاید طبق نظر  نقطه مقا
می  درسی  برنامه  دورهمتخصصان  و  مقاطع  کلیه  در  های تواند 

به طور نسبی وجود داشته باشد. لذا می  توان گفت که  تحصیلی 
های  پیدایش این نوع از برنامه درسی حتی در آموزش عالی و رشته 

می  نیز  پزشکی  وعلوم  داشته  وجود  موجبات    تواند  آن  تبع  به 
های بوجود از محدودیت  یادگیری غیر اثربخش را به وجود آورد.

توان به این  آمده در جریان این پژوهش به لحاظ بعد مکانی می 
 نکته اشاره کرد که دسترسی به متخصصان برنامه درسی و صاحب 

ای و کاردانش تقریبا سخت بود و  نظران حوزه آموزش فنی حرفه 
یل به همکاری و شرکت در فرایند مصاحبه نداشتند بعضا نیز تما

 کرد. که این امر محقق را با نگرانی و مشکل مواجه می 

 مالحظات اخالقی 
در این پژوهش رضایت آگاهانه مشارکت کنندگان در مصاحبه  

ها در تمام مراحل تحقیق مورد احترام  و رعایت حقوق انسانی آن 
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