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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
degree of coordination and compliance of the
intended curriculum, implemented with the
acquired knowledge of family and population in
order to approximate between these three
programs. This research is applied in terms of
practical purpose in the education system. The
research method in the intended curriculum section
was content analysis technique in which the
objectives of the textbook were matched with the
objectives of the upstream document. In the
implemented curriculum section, a qualitative
research method of phenomenological type was
used and family and population knowledge
classrooms were analyzed. In the obtained
curriculum section, a qualitative research method
of phenomenological type was used. The research
field included undergraduate students of the
Faculty of Educational Sciences and Psychology,
University of Tehran, who were included in the
research by purposive sampling. The results
showed that there is a good correspondence
between the goals of the upstream document and
the goals of the family knowledge book and the
population of the second edition. It seems that the
content of this lesson has been expressed by the
teachers in a practical way in the classroom, which
shows the curriculum acquired in the students.
Keyword: Intended curriculum, Curriculum
implemented, Curriculum acquired, Science of
Family & Population, University of Tehran
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی و انطباق برنامه
 اجرا شده با کسب شده دانش خانواده و جمعیت،درسی قصد شده
 این پژوهش از نظر هدف.در جهت تقریب بین این سه برنامه بود
 روش پژوهش در بخش.کاربردی در نظام تعلیم و تربیت است
برنامه درسی قصد شده تکنیک تحلیل محتوا بود که اهداف کتاب
 در بخش برنامه.درسی با اهداف سند باالدستی مطابقت داده شد
درسی اجرا شده از روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی
استفاده شد و کالسهای درس دانش خانواده و جمعیت مورد
 در بخش برنامه درسی کسب شده نیز از روش.واکاوی قرار گرفت
،پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده شد که میدان پژوهش
شامل دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه تهران بودند که به وسیله نمونهگیری هدفمند
 نتایج پژوهش نشان داد که مطابقت.در پژوهش جای گرفتند
خوبی بین اهداف سند باالدستی و اهداف کتاب دانش خانواده و
 به نظر میرسد که محتوای این.جمعیت ویراست دوم وجود دارد
درس را استادان به صورت کاربردی در کالس درس بیان کردهاند
.که نشان از برنامه درسی کسب شده در دانشجویان است
، برنامه درسی اجرا شده، برنامه درسی قصد شده:کلیدواژهها
 دانشگاه تهران، دانش خانواده و جمعیت،برنامه درسی کسب شده
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مقدمه
به نظر میرسد برنامه درسی تک بعدی نیست ،بلکه
چند وجهی و پیوسته در حال تغییر است و برنامه
درسی وقتی بهتر فهمیده میشود که آن را ترکیبی
بدانیم از آنچه به قصد کالس درس تنظیم شده است
(برنامه درسی طرحریزی شده) ،آنچه در کالس درس
اتفاق می افتد (برنامه درسی اجرا شده) و این که چگونه
این اتفاقات ،افراد را تحت تأثیر قرار میدهند (برنامه
درسی تجربه شده) .میان برنامه درسیای که برای
کالس درس طراحی شده با برنامه درسیای که در
کالس درس اجرا شده و برنامه درسیای که از سوی
یکایک دانشآموزان در کالس درس تجربه شده ،ناگزیر
شکافهایی پدید میآید (.)Colin J. & Marsh, 2007
از همین رو ،در فرایند طراحی ،تولید و اجرای
برنامههای درسی معموالً از سه نوع برنامه درسی قصد
شده ،اجرا شده و کسب شده سخن به میان میآید.
برنامه درسی قصد شده که گاهی به آن برنامه درسی
نوشتاری یا رسمی هم گفته میشود ،به آرمانها،
هدفها و محتوا و روشهای یاددهی و یادگیری و
شیوههای ارزشیابی پیشرفت یادگیری در یک برنامه
درسی اشاره میکند .برنامه درسی قصد شده توسط
کارشناسان و برنامهریزان تهیه و تولید شده و در سطح
ملی یا نظام آموزشی به مدارس تجویز میشود .این
برنامه در یک نظام آموزشی معموالً از طریق تحلیل
کتابهای درسی ،راهنمای برنامه ،امتحانات،
دستورالعملها و بخشنامههای رسمی ،مورد بررسی قرار
میگیرد ( .)Robitaille, 1993به عبارت دیگر ،برنامه
درسی قصد شده ،آن سندی است که توسط معلمان یا
سایر افرادِ در رأس قدرت تدوین میشود .همه آن
چیزی که قرار است در انتهای آموزش به آن نایل شوند،
در سند مکتوب وجود دارد ) .)Viera, 2020در سند
مکتوب ،راهکارهای اجرای آن برای معلمان تشریح شده
است تا بتوانند آن را چراغ راه خود قرار دهند Dolores
).)Flores, Rivera López & Moore‐Russo, 2020
منظور از برنامه درسی اجرا شده ،مجموعه اقدامات و

فعالیتهای یاددهی-یادگیری است که بر اساس برنامه
درسی مورد نظر و آنچه که معلمان از آن برداشت
کردهاند ،در محیط واقعی مدرسه در سطح کالس درس
است و در واقع تفسیر و برداشتی از برنامه درسی قصد
شده توسط معلمان است که با توجه به تجربه و اعتقاد
آنها در کالس درس به اجرا در میآید Schmidt et al,
) .)1997مُراد از برنامه درسی کسب شده در واقع
یادگیریهایی است که از طریق به اجرا درآمدن برنامه
درسی در مجموعه دانشها ،مهارتها و نگرشهای
دانشآموزان به وجود میآید .انتظار میرود که در این
مرحله دانشآموزان بتوانند به بخش قابل توجهی از
هدفهای برنامه درسی قصد شده نائل گردند
( .)Ahaninjan, 2015به عبارت دیگر ،برنامه درسی
کسب شده را میتوان یادگیریهای نهایی که از طریق
ارزشیابیهای تکوینی و پایانی و پیگیری اندازهگیری
میشود و آن مطالبی که دانشآموزان یاد میگیرند،
دانست ).)Yuen, 2020
انسان ،موجودی اجتماعی است .اولین اجتماع بشر،
گردهمایی منزلی از راه ازدواج بوده که بر اساس یکی از
نیازهای طبیعی انسان (غریزه جنسی) پایهگذاری شده و
اسباب ادامه نسل بشر را فراهم کرده است
( .)Tabatabaei, 1995خانواده ،مهمترین نهاد اجتماعی
و فراگیرترین نهاد ،از نظر جمعیت و زمان است که نقش
مهمی در تأمین مؤفقیت افراد دارد .عالوه بر این ،جامعه
از خانوادهها تشکیل شده است و سرنوشت جامعه با
سرنوشت خانواده پیوند دارد (.)Pasandede, 2012
در جامعه امروز ،در حوزه مسائل خانواده و جمعیت،
مشکالت زیادی همچون افزایش سن ازدواج ،مجرد
زیستی ،تقدّسزدایی از ازدواج و خانواده ،کاهش نرخ
باروری ،رشد آمار طالق و پیر شدن جمعیت وجود دارد
که ناشی از تغییر نگرشها و سبک زندگی است ( A
 .)group of authors, 2015درس عمومی و اجباری
دانشخانواده و جمعیت برای پاسخگویی به نیازهای
فردی و اجتماعی موجود در زمینه خانواده و جمعیت،
به میزان دو واحد درسی کارشناسی ،از سال  1392در
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دانشگاهها ارائه میشود .این درس در تمامی ترمها ارائه
میشود و دانشجویان کلیه رشتهها بر حسب وقت خالی
خود و عدم تداخل با کالسهای اختصاصی خود در
زمان انتخاب واحد میتوانند این درس را از سیستم
دانشگاه انتخاب کنند.
اهمیت درس دانش خانواده و جمعیت با توجه به
نقش مؤثر نظامهای پرورشی (مدرسه و دانشگاه) در
تعلیم و تربیت جوانان ،عمومی شدن تحصیالت
دانشگاهی و تعداد زیاد دانشجویان کارشناسی ،سن
دانشجویان و اهمیت مباحث مربوط به خانواده و
جمعیت برای رشد و شکوفایی جامعه ،روشن است.
مطالب این درس به قدری اهمیت دارد و در زندگی
روزمره به قدری کاربردی است که عدم کاربست آن در
زندگی قطعاً مشکالت عدیدهای را در زندگی فردی یا در
زندگی زناشویی ایجاد خواهد کرد .به همین دلیل
استادی که به تدریس این درس اقدام میکند و یکسری
مسائل محرمانه را در کالس درسی خود بازگو میکند،
کالسهای این درس به طور مختلط ارائه نمیشود.
ازدواج به عنوان مهمترین و اساسیترین رابطه بشری
توصیف شده است ،زیرا ساختاری اولیه برای بنا نهادن
رابطه خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده را فراهم
میسازد ( .)Kamran, 2017آمارها نشان میدهد تعداد
تولدها در دو سال  95و  96نسبت به سالهای پیش از
آن ،سالی  40هزار مورد کمتر شده است و به گفته
مسئولین در سال  97هم وضعیت خیلی متفاوتی در این
زمینه نداشتیم .اعالم این آمار به گمانهزنیهای متعددی
منجر شد ،تا جاییکه مسئوالن از مشکالتی گفتند که
ممکن است در حوزه رشد جمعیت با آنها مواجه شویم.
بر این اساس مشخص میشود که در حوزه جایگزینی و
رشد جمعیت ابتدا یک روند صعودی داشتیم و سپس
روندی نزولی را طی کردهایم ،به طوری که اگر از این به
بعد اتفاق ویژهای نیفتد و اقدامات ویژهای در حوزههای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی که روی تأهل و به دنبال
آن فرزندآوری تأثیرگذار هستند انجام نشود ،در حوزه
رشد جمعیت با مشکل مواجه خواهیم شد .دغدغه

کاهش جمعیت یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری
است ،وزیر بهداشت نیز در این باره میگوید امروز بحث
رشد جمعیت یک دغدغه جدی و ملی است .از این رو
باید گروههای هدف برای رشد جمعیت و فرزندآوری
بازتعریف و آنها را برای فرزندآوری تشویق کرد .روند
رشد جمعیت در ایران کاهشی است و با این روند در 20
تا  22سال آینده پنجره جمعیتی کشور ما بسته خواهد
شد .اگر امروز مقام معظم رهبری و وزارت بهداشت در
خصوص افزایش جمعیت دغدغهمند هستند ،به این دلیل
است که بر اساس آمار ،روند رشد جمعیت کاهشی است.
قطعاً در  30سال آینده میانگین تعداد سالمندان ما از
میانگین جهانی افزایش پیدا خواهد کرد و این روند پیر
شدن جمعیت و کاهش نرخ رشد جمعیت یک هشدار
است .از این رو اگر امروز اقدامات پیشگیرانه برای کاهش
نرخ رشد جمعیت انجام ندهیم ،در سالهای آینده نرخ
رشد جمعیت و روند کاهشی آن ممکن است ادامه یابد و
رشد به صفر برسد .در چنین شرایطی قطعاً حسرت
روزهایی را خواهیم خورد که میتوانستیم اقدامات
مداخلهای انجام دهیم ،لذا در حال حاضر بحث این نیست
که امروز نرخ رشد جمعیت چقدر است ،بلکه بحث یک
روند است که قطعاً کاهشی است و منجر به افزایش
جمعیت سالمندی در کشور خواهد شد و این قطعاً یک
دغدغه مهم در حوزه جمعیت است .حُسن اجرای
برنامههای تنظیم خانواده و محدودیت میزان باروری
مستلزم تالش آگاهانه ،داوطلبانه و فعاالنه همه افراد و
خانوادهها در این برنامههاست و چنین مشارکتی جز با
آموزش فراهم نخواهد شد .از این رو در برنامههای وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای گسترش
برنامههای تنظیم خانواده در ایران ،آموزش نقش نخست
را برعهده دارد (.)Jafari, 2007
با توجه به مرور منظم پیشینه پژوهش و کنکاش
دقیق پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه ،بیشتر
پژوهشها کمّیگرایانه؛ بررسی موانع اجرایی (برنامه اجرا
شده) سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بر اساس مدل
فولن :مورد کاوی ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری
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( ،)Bitarafan, Sojoodi & Dehghani, 2020تحلیلی بر
وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم
ابتدایی ( Sadeghi Aval, Amin Khandaghi & Saidi
 ،)Rezvani, 2017مقایسه برنامه درسی قصد شده ،اجرا
شده و کسب شده درس کارورزی ( Ghadermarzi,
 ،)2017ارزیابی میزان همخوانی و همسویی برنامه
درسی قصد شده ،اجرا شده و کسب شده تفکر و
پژوهش ششم ابتدایی ( Mohammad AminZadeh,
 ،)2017ارزیابی میزان انطباق سطوح قصد شده ،اجرا
شده و کسب شده برنامه درسی اخالق اسالمی
دانشگاهها ( ،)Fazlullah Elahi Qomshi, 2016بررسی
همخوانی برنامه درسی قصد شده درس تفکر و سبک
زندگی پایه هشتم دوره اول متوسطه با برنامه درسی
اجرا شده و کسب شده ( ،)Jamalifar, 2016ارزیابی
میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده ،اجرا شده و
آموخته شده درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی
شهرستان نیریز در سال تحصیلی 1391-92
(،)Mirshekari, Oji Nezhad & Goltash, 2015
مقایسه برنامه درسی قصد شده درس تفکر و سبک
زندگی پایه هفتم و هشتم با برنامه درسی اجرا شده و
کسب شده ( ،)Esmaeili, 2015میزان انطباق برنامه
درسی قصد شده و اجرا شده پیش از دبستان ( Razavi,
 ،)2015تحلیل برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دوره
راهنمایی بر اساس مؤلفههای آموزش صلح یونسکو
( ،)Hajizadeh & Karami, 2014ارزیابی میزان
همخوانی برنامه درسی قصد شده ،اجرا شده و آموخته
شده درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی
( ،)Mirshekari, 2014تحلیل برنامه درسی قصد شده و
اجرا شده دوره راهنمایی بر اساس مؤلفههای آموزش
صلح یونسکو ( )Hajizadeh, 2014و مقایسه برنامه
درسی قصد شده ،اجرا شده و کسب شده در آموزش
دروس معارف اسالمی دانشگاه و شناسایی برنامه درسی
مغفول ( )Pirzadeh, 2012از نوع پوزیتویستی است .در
حالی که دست یافتن به این مهم از طریق مصاحبههای
عمیق با دانشجویان فراهم خواهد گردید.همچنین با

توجه به مرور منظم پیشینه پژوهش و کنکاش دقیق
مطالعههای انجام گرفته در پژوهشهای خارجی مرتبط
با ماهیت متغیرهای تحقیق حاضر مانند شکاف دانش
بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی کسب شده
در آموزش معلمان اتیوپی :شناسایی چالشها برای
توسعهی آینده ) ،(Alemu et al, 2021برنامه درسی
اجرا شده ،مدیریت و ارزیابی )،(Callahan, 2021
بررسی برداشت معلمان زبان انگلیسی از برنامه درسی
مصوب شده در اُردن :به سوی توسعه برنامه درسی
ادغام با آموزش معلمان (Al-husban & Akkari,
) ،2021برنامههای درسی مورد نظر دوره متوسطه دوم
در دروس علوم و ریاضیات :مقایسه برنامه درسی
کشورهای جمهوری چک ،استونی ،لهستان و اسلوونی
) ،)Kácovský et al, 2021مفهومپردازی انحراف در
برنامه درسی قصد شده در کشور مکزیک Dolores
)،)Flores, Rivera López & Moore‐Russo, 2020
تغییر در برنامه درسی قصد شده درس شیمی دبیرستان
در کشور چین :تمرکز بر خواستههای فکری (Wei,
) ،2020مطالبات فکری برنامه درسی قصد شده شیمی
مورد نظر در کشور چک ،فنالند و ترکیه :تحلیل
مقایسهای بر اساس طبقهبندی بلوم تجدید نظر شده
) ،(Elmas et al, 2020ارائه بینش در مورد برنامه درسی
کسب شده برای بخش آموزش پایه در کشور مصر از
دیدگاه تطبیقی ) ،(Elbehary, 2020درک دانشآموزان
از انجام یک بازی جدّی با هدف افزایش تصمیمگیری
درمانی در برنامه درسی قصد شده داروخانه (Duffull
) ،& Peterson, 2020به این نتیجه رسیدیم که در
پژوهشهای خارج از کشور نیز نتها یک بعد مثالً برنامه
درسی قصد شده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته
است و پژوهشی که بخواهد با رویکردی اکتشافی برنامه
درسی قصد شده ،اجرا شده با کسب شده را مورد
مطالعه قرار دهد ،یافت نشد.
عالوه بر آن درس دانش خانواده و جمعیت یکی از
حلقههای مفقوده است که متأسفانه از دید پژوهشگران
مغفول باقی مانده است و اغلب کارهایی که در حوزه
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انطباق برنامه درسی قصد شده ،اجرا شده و کسب شده
در جستجوهای داخلی و خارجی صورت گرفته است ،در
حوزه آموزش عمومی است و آموزش عالی کمتر مورد
توجه قرار گرفته است.
تاکنون در کشور ما و سایر کشورهای جهان ،مقاالت
زیادی در رابطه با برنامه درسی قصد شده ،اجرا شده با
کسب شده دروس مختلف دانشگاهی ارائه شده است .در
بیشتر این مقاالت تنها یک بخش از برنامه درسی مثالً
برنامه درسی قصد شده را مورد بررسی قرار دادهاند .با
توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش سعی شده
است برنامه درسی قصد شده ،اجرا شده و کسب شده
درس دانش خانواده و جمعیت به نحو احسن مورد
بررسی قرار گیرد .با توجه به اینکه کتاب درسی در
نظام آموزشی ایران یکی از مهمترین منابع یادگیری
محسوب میشود و وجود نظام آموزشی متمرکز اهمیت
آن را دو چندان کرده و موجب شده است که کتاب
درسی محور فعالیت آموزشی تمامی دانشجویان در
مناطق گوناگون باشد ) (Maleki, 2012و در ادامه باید
به این نکته اساسی اشاره شود که استادان دانشگاه یکی
از ارکان اصلی نظام آموزشی هستند که بدون درخواست
آنها هیچ تحول آموزشی به مؤفقیت نخواهید رسید .به
طور کلی اگر بخواهیم به شکل مبنایی و مطمئن دنبال
بررسی میزان هماهنگی و انطباق برنامه درسی قصد
شده ،اجرا شده با کسب شده درس دانش خانواده و
جمعیت در جهت حذف فواصل بین این سه برنامه
باشیم ،باید این موضوع را از دوران اولیه دانشگاهی
یعنی مقطع لیسانس آغاز کنیم و از همین امروز باید
سرمایهگذاری کنیم ،برای اینکه جامعه ایران فردا دچار
برخی از چالشها و مشکالت که امروزه ما از این جهت
گرفتارش هستیم ،نباشد .با توجه به اینکه در رشته
برنامهریزی درسی ،درس دانش خانواده و جمعیت که
یک درس ارزشمند در زمینه ازدواج و فرزندپروری
است ،مورد مطالعه پژوهشگران قرار نگرفته است ،لذا
پژوهشگران دادههای ذیقیمتی در این مطالعه استخراج
کردند که به یافتههای جدید در حوزه مطالعات برنامه

درسی اضافه خواهد شد .همچنین هر برنامه درسی
یکسری اهداف دارد و برنامه درسی دانش خانواده و
جمعیت از این امر مستثنی نیست .لذا بر آن شدیم تا
در مرحله اول دریابیم آیا اهداف کتاب درسی با اهداف
مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی تناسب دارد یا خیر.
در مرحله دوم پژوهش سعی بر این است تا برنامه اجرا
شده توسط استادان مورد واکاوی قرار گیرد و در مرحله
آخر برنامه درسی کسب شده توسط دانشجویان بررسی
گردد که آیا دانشجویان به خوبی مطالب درس دانش
خانواده و جمعیت را دریافت کردهاند؟
روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و با توجه به
ماهیت موضوع مورد مطالعه از روشهای مختلفی بهره
گرفته شده است .در بخش اول پژوهش که برنامه
درسی قصد شده را مورد مطالعه قرار دادهایم ،با توجه به
نوع روش پژوهش و نوع طرح مطالعه ،از تکنیک تحلیل
محتوا استفاده شده است .بنابراین در این مطالعه،
جامعه پژوهش شامل کتاب درسی دانش خانواده و
جمعیت و همچنین سند باال دستی شامل سرفصل 2
واحد درسی دانش خانواده و جمعیت در جلسه 823
مورخ  91/12/6شورای برنامهریزی آموزش عالی (نسخه
 )PDFاست .با توجه به هدف پژوهش ،در این مطالعه از
شیوه نمونهگیری هدفمند استفاده شده است .نمونه
پژوهش اهداف کتاب درسی دانش خانواده و جمعیت و
اهداف شورای آموزش عالی است .واحد تحلیل در این
مطالعه مضمون است و واحد ثبت ،پیام اصلی مضمون
بود .جهت انجام روایی ،هم از نظر استادان صاحب نظر
(روش هم فکری پژوهشگران و توافق داوران) و هم با
انجام تحلیل از سوی بیش از یک پژوهشگر ،تأیید شد و
جهت پایایی نیز از توافق درصدی ( Percent
 )agreementاستفاده شد.
در بخش دوم کار که قصد بر آن بود تا برنامه
درسی اجرا شده درس دانش خانواده و جمعیت را
بسنجیم ،با توجه به نوع روش پژوهش و طرح مورد
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مطالعه ،از پارادایم تفسیرگرایانه ،رویکرد کیفی و روش
پدیدارشناسی از نوع توصیفی استفاده شد .میدان
پژوهش ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
تهران بود که در این میدان ،مشارکتکنندگان
دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
تهران بودند .انتخاب مشارکتکنندگان بر اساس
نمونهگیری هدفمند ( )Stratified purposefulاز نوع
مالکی انجام شد .مالکها برای انتخاب دانشجویان این
بود که واحد دانش خانواده و جمعیت را گذرانده یا در
حال گذراندن درس باشند ،تعامل خوبی با پژوهشگر در
طول مصاحبه برقرار کرده و در انتها اطالعات جامع و
مانعی در اختیار ما قرار دهند .برای جمعآوری دادهها از
مصاحبههای نیمهساختاریافته ( Semi-structured
 )interviewsبا تأکید بر رویکرد اکتشافی ( Abolmaali,
 )2012استفاده شد که این مصاحبهها به شکل فردی
صورت پذیرفت و با رسیدن به اشباع داده ،به پایان
رسید .بدین صورت که پروتکل مصاحبه با کمک استاد
مربوطه تکمیل و کاستیهای آن برطرف و به وسیله
شبکههای اجتماعی خدمت دانشجویانی که این درس را
گذرانده یا در حال گذراندن این واحد درسی هستند،
ارسال گردید .با توجه به اینکه انتخاب حجم نمونه بر
اساس قاعده اشباع نظری تعیین میشود ( Bazargan,
 ،)2019در این مطالعه نیز در مصاحبه ششم اشباع
نظری حاصل شد ،اما به منظور اعتباربخشی به یافتهها
به انجام یک مصاحبه تکمیلی نیز پرداخته شد ،اما
اطالعات جدیدی حاصل نگردید .بنابراین فرایند
گردآوری اطالعات ،متوقف شد و فرایند گزارشنویسی
آن آغاز گردید .با توجه به اینکه در این مطالعه ،روش
ما پدیدارشناسی از نوع توصیفی است ،بنابراین از روش
جیورجی استفاده شده است که متناسب با این مطالعه
است .برای تحلیل دادهها از روش  5مرحلهای جیورجی
) )Giorgi, 1989استفاده شد که در گام نخست
مصاحبهها با کسب اجازه از اطالعرسانها با استفاده از
نرم افزار  Voice Memosموبایل  iPhone 5sضبط
شدند و در پروتکل اخالقی ،مواردی مدّنظر قرار گرفت،

از جمله به اطالعرسانها اطالع داده شد که اطالعات
آنها به هیچ وجه فاش نخواهد شد ،کامالً دادههای
آنها به شکل محرمانه خواهد بود ،بدون ذکر نام آنها و
یافتهها بعدا به سمع و نظر اطالعرسانها رسانده شد و
تأیید آنها گرفته شد .بنابراین در گام اول ،مصاحبهها
به صورت کامل پیادهسازی گردیدند و بی کم و کاست
روی کاغذ نوشته شدند .سپس گام دوم در تحلیل
دادهها ،مطالعه کلی توصیف به منظور دستیابی به حس
کلی از متن مصاحبه بود .در این مرحله ،کل متن
مصاحبهها مورد مطالعه قرار گرفت .گام سوم تفکیک
واحدها نام دارد .برآیند نهایی تحلیل پدیدارشناسی،
تعیین معانی تجربه است .پژوهشگر متن مصاحبهها را
به آنچه که جیورجی آن را واحدهای معنا یا تمایز معنا
مینامد ،تغییر داد تا روابط معنیداری که هر مصاحبه با
موضوع مصاحبه دارد ،مشخص شود .گام چهارم تبدیل
واحدهای معنایی به عبارات توصیفی از طریق تقلیل
دادهها یا تبدیل واحدهای معنایی به عبارات مهم
روانشناختی بود که جمالت مهم و نکات کلیدی
مشخص شده و طبقهبندی و مقولهبندی اولیه صورت
گرفت .گام نهایی تحلیل دادهها ،پژوهشگر ساختارهای
خاص شناسایی شده در مرحله قبل را مورد بازاندیشی
قرار داد .اختالفات موجود در تجارب افراد حذف شده و
تنها بر ابعاد مشترک تجارب کلیه مشارکتکنندگان
تمرکز شده و تحلیل ترکیبی صورت گرفت .طبقهبندی
مقولهها و زیرمقولهها به صورت دقیق و بر اساس هدف
پژوهش ،مشخص و تنظیم شدند .جهت بررسی شیوه
اعتباردهی به یافتهها که معادل روایی ) )Validityو
پایایی ) )Reliabilityدر پژوهشهای کمّی است ،در
پژوهش حاضر از  4معیار بازنگری ناظران ()Peer check
Peer
و استفاده از نظرهای تکمیلی همکاران
) ،)debriefingجستجوی شواهد مغایر و تحلیل موارد
منفی Searching for opposite evidences and
) ،)negative case analysisمرور دستنوشتهها،
مقولهها و نتایج از جانب مشارکتکنندگان در پژوهش
) )Member checkو مصاحبههای مداوم و ارتباط
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مستمر با اطالعرسانها در طول زمان ( Prolonged

 )Engagementحاصل شد .همچنین برای مقایسه
برنامه درسی اجرا شده از تکنیک مشاهده نیز استفاده
شد .به این صورت که فیلمهای مربوط به کالسهای
دانش خانواده و جمعیت که در سیستم آموزش
الکترونیک دانشگاه تهران ذخیره شده بودند ،به وسیله
یکی از دانشجویان کارشناسی ارسال گردیده بود و به
دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کالسها امکان
مراجعه حضوری امکانپذیر نبود و این فیلمهای ضبط
شده در سیستم ،مالک مقایسه قرار گرفت .بنابراین با
توجه به اهداف درس ،یک چک لیست (سیاهه رفتاری)
توسط پژوهشگر تدوین شد و با مشاهده کالس ،چک
لیست تکمیل گردید .در بخش سوم کار که برنامه
درسی کسب شده بررسی شده است ،از رویکرد کیفی،
روش پدیدارشناسی استفاده شده است .میدان پژوهش،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران بود
که در این میدان ،مشارکتکنندگان ما دانشجویان
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران
بودند .انتخاب مشارکتکنندگان بر اساس نمونهگیری

کد اطالعرسانها
1
2
3
4
5
6

هدفمند ) )Stratified purposefulاز نوع مالکی انجام
شد .مالک این بود که از دانشجویانی مصاحبه شود که
اطالعات جامع و کاملی در رابطه با موضوع پژوهش در
اختیار ما قرار دهند .برای جمعآوری دادهها از
Semi-structured
مصاحبههای نیمهساختاریافته
) )interviewsبا تأکید بر رویکرد اکتشافی استفاده شد
که این مصاحبهها به شکل فردی صورت پذیرفت و در
مصاحبه ششم اشباع نظری حاصل شد ،اما به منظور
اعتبار بخشی به یافتهها به انجام دو مصاحبه تکمیلی نیز
پرداخته شد ،اما اطالعات جدیدی حاصل نگردید.
بنابراین فرایند گردآوری اطالعات ،متوقف گردید و
فرایند گزارشنویسی آن آغاز گردید .همچنین برای
تحلیل دادهها از روش پنج مرحلهای جیورجی استفاده
شده است .برای اعتباربخشی به یافتهها که معادل روایی
و پایایی در پژوهشهای کمّی است ،مفاهیم نهایی با
اطالعرسانهای پژوهش در میان گذاشته شدند و
همچنین از حضور طوالنی مدّت پژوهشگر در محیط
پژوهش ) )Prolonged Engagementاستفاده شده
است.
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یافتههاي پژوهش
بخش اول پژوهش
در این قسمت میزان همخوانی اهداف کتاب دانش خانواده
و جمعیت با سند باالدستی گزارش شده است.
در سند باالدستی درس دانش خانواده و جمعیت،
هدف کلی این درس را "آشنایی دانشجویان با مبانی و
آموزههای بنیادین خانواده و مهارتهای تشکیل و تعالی
نهاد خانواده و تسهیل ازدواج جوانان" میداند .همچنین

وضعیت تأهل
مجرد
مجرد
مجرد
مجرد
مجرد
مجرد

اهداف رفتاری به شرح ذیل در این سند بیان گردیده
است.
 دانشجویان بتوانند مفاهیم بنیادین خانواده را براساس آموزههای دینی بیان کنند.
 دانشجویان با معیارهای انتخاب همسر آشنا شوند. دانشجویان مهارتهای مورد نیاز در تشکیلخانواده و نحوه رفتار با همسر و سایر
خویشاوندان را به دست آورند.
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 دانشجویان با مفاهیم بنیادین مباحث جمعیتآشنا شوند.
 دانشجویان با فواید فرزندآوری و آسیبهایکاهش جمعیت در سطح ملی و تک فرزندی در
ابعاد فردی و خانوادگی آشنا شوند.
کتاب دانش خانواده و جمعیت (ویراست دوم) که
مؤلفان آن جمعی از نویسندگان است ،به نویسندگی
آیتاللهی ،بانکیپورفرد ،بداغی ،حسینی ،حکمتنیا ،سیاح،
محمودی ،نامجو و با همکاری گروه مطالعات زنان و
خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی تدوین گردیده
است؛ ویراستار :امیرعباس رجبی؛ تدوین :نهاد نمایندگی

مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،معاونت پژوهشی دانشگاه
معارف اسالمی؛ ناشر :قم ،نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف؛ سال انتشار:
1394؛ مشخصات ظاهری 220 :صفحه؛ شابک-920-3 :
 .531-964-978این کتاب نخستین بار در سال  1392به
چاپ رسید و با توجه به اجباری بودن درس برای تمام
رشتههای کارشناسی ،بارها تجدید چاپ شد .ویراست دوم،
در سال  1394منتشر شد.
در زیر سرفصلهای اصلی درس که در سند آمده است
با اهداف دروس کتاب دانش خانواده و جمعیت
(ویراست دوم) مطابقت داده شده است.

جدول  :1مطابقت همخوانی سند باالدستی دانش خانواده و جمعیت با اهداف کتاب دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم
اهداف دروس دانش خانواده و جمعیت
اهداف کلی در سند باالدستی
اهمیت و ضرورت ازدواج و تشکیل خانواده در اسالم
_______
با معیارهای همسرگزینی آشنا شوند
معیارهای همسر گزینی
تشکیل خانواده
تسهیل ازدواج
_______
تبیین خانواده
_______
عوامل تحکیم خانواده را بشناسد.
عوامل استحکام خانواده
با تعدادی از مهارتهای تحکیم خانواده آشنا
مهارتهای تحکیم خانواده
شوند.
وظایف پدر و مادر و فرزندان را در خانواده
تحکیم خانواده
تقویت کارکردهای خانواده
فراگیرند.
اطالعاتی در مورد ارتباط با بستگان نسبی و سببی
نقشهای اعضای خانواده
به دست آورند.
قواعد و اصول حاکم بر خانواده
_______
حقوق و تکالیف اعضای خانواده
تعالی خانواده
_______
رشد فضایل و کرامات اخالقی و معنوی
_______
موضوعشناسی مسائل و مشکالت خانواده
_______
عوامل تضعیف خانواده را بشناسند و مهارتهای
عوامل تضعیف خانواده
الزم برای رفع این عوامل را به دست آورند.
ایمنسازي خانواده
ایمنسازی خانواده از آسیبها و ترمیم خانوادههای با عوامل و پیامدهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی
ایمنسازی خانواده آشنا شوند.
آسیب دیده
راهکارهای ترمیم خانوادههای آسیب دیده از
طالق :عوامل ،پیامدها و راهکارهای کاهش طالق
طالق را بدانند.
انحالل خانواده
سایر عوامل انحالل :فسخ (تدلیس ،عیوب و )...
_______
اهمیت و جایگاه فرزندآوری در اسالم را بشناسند.
اهمیت و فواید فرزندآوری
فرزندآوري و تربیت فرزند
آثار فردی و خانوادگی فرزندآوری را برشمارند.
اخالق و آداب بارداری و فرزندآوری
پیامدهای وضعیت کنونی نرخ رشد باروری در
جمعیت و جمعیتشناسی
ایران را بشناسند.
دیدگاه طرفداران افزایش و کاهش جمعیت را
دیدگاههای جمعیتی
ارزیابی کنند.
جمعیت
سیاستهای کلی جمعیت در ایران را بدانند.
سیاستهای جمعیتی با رویکرد ارتقای نرخ باروری
با علل ناباروری و راههای درمان آن به اختصار
ناباروری و راههای درمان آن
آشنا شوند.
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همانطور که در جدول فوق مالحظه میگردد ،با
تطبیق همخوانی اهداف کتاب دانش خانواده و جمعیت
و سند باالدستی آن ،از  22هدف اصلی سند 14 ،مورد
آن در کتاب دانش خانواده و جمعیت به صورت مستقیم
یا غیر مستقیم اشاره گردیده است .در واقع میتوان
گفت که اهداف " اهمیت و ضرورت ازدواج و تشکیل
خانواده در اسالم ،تسهیل ازدواج ،تبیین خانواده ،قواعد
و اصول حاکم بر خانواده ،حقوق و تکالیف اعضای
خانواده ،رشد فضایل و کرامات اخالقی و معنوی،
موضوعشناسی مسائل و مشکالت خانواده و سایر عوامل
انحالل خانواده" که در سند به آن اشاره شده بود ،در
اهداف کتاب مربوط ذکر نشده بود .بنابراین ضرورت

دارد تا مدرس دانش خانواده و جمعیت از سایر
کتابهایی که در این حوزه وجود دارد ،برای پوشش
اهداف سند استفاده کند.
بخش دوم پژوهش
در این بخش از پژوهش ،برنامه درسی اجرا شده درس
دانش خانواده و جمعیت به وسیله معلم مورد واکاوی
قرار گرفته است .به همین منظور ،یک چک لیست
حاوی اهداف کلی درس دانش خانواده و جمعیت تهیه
گردید تا نشان دهد که آیا استاد مربوط در کالس خود،
به اهداف اشاره کرده است یا خیر.

جدول  :2چک لیست مشاهده کالس درس دانش خانواده و جمعیت
اهداف کلی درس دانش خانواده و جمعیت

آري

آیا استاد در کالس درس ،به اهمیت و ضرورت ازدواج و تشکیل خانواده در اسالم اشاره کرد؟
آیا استاد در کالس درس ،معیارهای همسرگزینی را بیان کرد؟
آیا استاد در کالس درس ،به تسهیل ازدواج اشاره کرده است؟
آیا استاد در کالس درس ،به مبحث تبیین خانواده پرداخته است؟
آیا استاد در کالس درس ،به عوامل استحکام خانواده اشاره کرده است؟
آیا استاد در کالس درس ،مهارتهای تحکیم خانواده را برشمرده است؟
آیا استاد در کالس درس ،به تقویت کارکردهای خانواده پرداخته است؟
آیا استاد در کالس درس ،نقشهای اعضای خانواده را تشریح کرده است؟
آیا استاد در کالس درس ،به قواعد و اصول حاکم بر خانواده پرداخته است؟
آیا استاد در کالس درس ،به مبحث حقوق و تکالیف اعضای خانواده پرداخته است؟
آیا استاد در کالس درس ،به مسئله رشد فضایل و کرامات اخالقی و معنوی پرداخته است؟
آیا استاد در کالس درس ،به موضوعشناسی مسائل و مشکالت خانواده پرداخته است؟
آیا استاد در کالس درس ،عوامل تضعیف خانواده را برشمرده است؟
آیا استاد در کالس درس ،به مباحث ایمنسازی خانواده از آسیبها و ترمیم خانوادههای آسیبدیده پرداخته است؟
آیا استاد در کالس درس ،به مبحث طالق (عوامل ،پیامدها و راهکارهای کاهش طالق) پرداخته است؟
آیا استاد در کالس درس ،به عوامل انحالل ،فسخ ،تدلیس و عیوب پرداخته است؟
آیا استاد در کالس درس ،اهمیت و فواید فرزندآوری را تشریح کرده است؟
آیا استاد در کالس درس ،به اخالق و آداب بارداری و فرزندآوری پرداخته است؟
آیا استاد در کالس درس ،به مبحث جمعیت و جمعیتشناسی پرداخته است؟
آیا استاد در کالس درس ،دیدگاههای جمعیتی را بیان کرده است؟
آیا استاد در کالس درس ،سیاستهای جمعیتی با رویکرد ارتقای نرخ باروری را مورد بررسی قرار داده است؟
آیا استاد در کالس درس ،به ناباروری و راههای درمان آن پرداخته است؟

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

خیر

*
*
*
*
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همانطور که در چکلیست باال مشاهده شد ،مدرس
درس دانش خانواده و جمعیت تمامی مباحث را به جز
مبحث جمعیت را در کالس تدریس کرده است .با
مشاهده دو کالس درس دانش خانواده و جمعیت ،هر
دو اساتید تمامی مطالب را به درستی تشریح کردهاند و
تنها بحث جمعیت را در کالسها مطرح نکردهاند.
همچنین روایتهای اطالعرسانهای پژوهش ،میزان
همپوشانی برنامه درسی قصد شده با اجرا شده را به
طور شفاف روشن میسازد .اولین سؤالی که پژوهشگر
در پی پاسخگویی به آن بود ،این سؤال اصلی بود که
مدرسِ درس خانواده و جمعیت چه مباحثی را در
کالس درس مطرح ساخته است.
مباحث تشکیل خانواده (پیش از ازدواج):

اطالعرسان شماره  1میگوید :ایشون خیلی کامل،
اومدن تمام مراحلی که هر جوانی الزمه اونهارو انجام
بده رو توضیح دادن ،مثالً در رابطه با تیپشناسی هالند
( )Hollandصحبت کردن ،شیش تا تیپی که هالند
جامعهشناس معروف اونهارو توضیح داده بود رو ایشون
هم توضیح دادن خیلی کامل و البته به این مورد هم
اشاره کردن که هر شخص ممکنه یه دونه از این
تیپهارو نداشته باشه ،ممکنه یه شخصی ترکیبی از
چندین تا تیپ رو داشته باشه ،از جمله تیپهای هالند
هم تیپ واقعگرایی رو گفتن ،تیپ افراد ابزارگرا رو
گفتن و غیره که اینا خُب خیلی میتونه به جوانها
کمک بکنه.
اطالعرسان شماره  :5اینکه تا چه حد به مبحث
تشکیل خانواده پیش از ازدواج مدرس پرداختند میشه
گفتش که تمام مبحث و محتوای کالس رو استاد
گرامی بنده به همین موضوع اختصاص دادند و از نکاتی
که مربوط به دوره آشنایی هست و مالکهایی که در
اصل ازدواج باید مدّنظر قرار بگیره و این که اصال هدف
ازدواج چی هستش و اینکه چه موانعی ممکنه که بر
سر ازدواج باشه.
مباحث تشکیل خانواده (حین ازدواج) :اطالعرسان
شماره  1میگوید ... :در جلسات بعدی وارد مباحث

حین ازدواج شدیم که اشاره کردم توی همون سه مورد
اصلی .در رابطه با اینکه زوجینی که با هم ازدواج کردن
تازه ،ممکنه خیلیهاشون مهارتهای خیلی مهم رو
کسب نکرده باشن ،حتی ممکنه خیلی از زوجین تست
شخصیت ،آزمون شخصیت رو نداده باشن قبل از اینکه
ازدواج بکنن و این خودش خیلی میتونه مشکلساز
باشه در فرایند ازدواج و تشکیل خانواده.
در ادامه اطالعرسان شماره  1میگوید :خُب ایشون
وقتی وارد این مبحث شدیم ،اول اومدن در رابطه با
رضایت زناشویی ،سازگاری زناشویی ،پایداری اونها،
اینکه ثبات شخصیت داشته باشن و همچنین
زندگیشون رو بتونن پایدار و ثابت نگه دارن ،توضیحات
کاملی دادن هر کدوم از مفاهیم رضایت ،سازگاری،
پایداری رو خیلی کامل برای ما شرح دادن و توضیح
دادن.
اطالعرسان شماره  2میگوید :در ادامه هم که استاد
بعد اینکه خیلی کامل در مورد مسئله انتخاب ،یعنی
همون مرحله پیش از ازدواج توضیح دادن ،وارد مسئله
همراهی شدیم ،یعنی دیگه تشکیل خانواده که اینجا به
مسائلی مثل آگاهی و شناخت در مورد زندگی مشترک
و مهارتهایی که الزم داره و در آخرم انگیزه و تصمیم
به عمل توضیح دادن.
اطالعرسان شماره  3میگوید :خُب درس دوم هم
استاد توی سامانه پاورپوینت آپلود کردن و از روی
پاورپوینت شروع کردن توضیح دادن ،توضیحاتشون
توضیحات خوبی بود ،یعنی صرفاً مطالب کتاب نبود ،از
تجربیاتشون برای ما میگفتند و خالصه اینکه بهتر از
این بود که فقط پاورپوینت باشه.
اطالعرسان شماره  5میگوید :در مورد دانش
خانواده و جمعیت خانم دکتر  xدر مورد حین ازدواج
که یه سری مطالب رو توضیح دادند ،اینکه در مورد
انتخابها به چه صورتی باشه و در مورد دوره آشنایی در
حین ازدواج صحبت کردن ،به چه صورتی باشه ،افراد
چطور با هم دیگه آشنا بشن ،بهتره یا اگر در آینده
آشناییهای مختلف صورت میگیره ،چطور همدیگرو
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بهتر بشناسن ،با هم دیگه صحبت بکنن ،چه مالکها و
معیارهایی رو مدّ نظر قرار بدن ،در موردش صحبت
بکنن ،چه چیزهایی رو قرارداد بکنن.
مبحث تحکیم خانواده :اطالعرسان شماره  1بیان
میکند :تمام مواردی که خُب ایشون گفتن ،همون بیس
) )Baseکار و پاسخ سؤال تحکیم خانواده است .یعنی
همه چیزایی که گفتن ،روی هم رفته و وقتی جمع
میشه ،میشه یک بیسی ،میشه یک ستونی و پایه
خیلی محکمی که خانواده تحکیم داشته باشه .ما وقتی
ثبات شخصیت داشته باشیم ،خودمون رو بشناسیم،
بدونیم که چه جور آدمی هستیم.
اطالعرسان شماره  3میگوید :درس تحکیم خانواده،
درسی بود که مثل درس قبل توی سامانه آموزش
الکترونیک دانشگاه تهران تدریس شد .این درس خیلی
درس به نظرم با مفهوم و مفیدتر از بقیه درسها بود.
چون که یه سری اطالعات ناقصی که داشتیم ،تکمیل
شد .یه چیزایی رو نمیدونستیم و خیلی کامل با مطالعه
این درس یاد گرفتیم ،مثالً یادمه که این درس یکی از
مباحثش دینداری بود و چون استاد ما حوزه تخصصیش
ادیان بود ،خیلی در مورد دینداری برای ما صحبتهای
قشنگی کردن ،بحث دیگهای که خیلی در موردش
صحبت کردیم و فکر میکنم دونستنش خیلی برای ما
مفید بود ،حقوق و تکالیف بود.
مبحث ایمنسازي خانواده ،آسیبها و راهکارها:

اطالعرسان شماره  1میگوید :ایشون همه این دامهایی
که باعث میشه زوجی در زندگیشون ،یعنی در حین
ازدواج به مشکل بخورن یا حتی قبل از ازدواج رو برای
ما توضیح دادن ،خُب یکی از مواردی که خیلی به این
مبحث اشاره کردن ،این بود که ما بعد از ازدواج باید
حواسمون به دوستان و اطرافیانی که داریم ،باشه .مثالً
ایشون اشاره کردن که بعد از اینکه زوجین با هم
ازدواج میکنن ،زیاد با دوستان مجردشون در ارتباط
نباشن ،حاال چه آقا ،چه خانم و اینکه مثالً بدونن چه
دوستهایی برای خودشون انتخاب میکنن ،اینکه

دوستانشون حتماً متأهل باشن ،زندگی خوب و سالمی
داشته باشن.
اطالعرسان شماره  4میگوید :فصل چهارم که
عنوانش ایمنسازی خانواده ،آسیبها و راهکارها بود،
این درس هم توی سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه
تهران تدریس شد ،یادمه که درس رو با یه فعالیت
شروع کردن و گفتن که یه خانمی ،همسرش بهش
خیانت کرده و اینکه میخواد جدا بشه ،اما دو تا بچه
داره و نمیدونه که تصمیم درست چیه .آیا جدا بشه یا
به خاطر بچههاش بمونه و زندگی کنه؟ درس رو
اینجوری شروع کردن ،چون که فکر میکنم بحث
طالق هم توی فصل چهارم بوده.
اطالعرسان شماره  5و  6بیان میکنند :درباره
مبحث ایمنسازی خانواده ،آسیبها و راهکارها در این
رابطه ،مطالبی که ایشون بهش اشاره میکردن ،باز
مربوط به همون دوره انتخاب و آشنایی بود که میگفتن
باید همه زوایا بررسی بشه در دوره آشنایی و مطالبی که
برای افراد مهم هستش ،بررسی بشه.
اهمیت و جایگاه فرزندآوري و فرزندپروري:

اطالعرسان شماره  1میگوید :خُب باید بگم که مدرس
ما بیشتر به همین مباحث قبل از ازدواج ،حین ازدواج
و اشتباهات رایج در ازدواج پرداختند و زیاد به مبحث
فرزندآوری و فرزندپروری اشارهای نداشتن حقیقتش رو
بخوام بگم ،یعنی کالً در رابطه با اهمیت و ضرورت
فرزندآوری و فرزندپروری اصالً صحبت نکردن ،حاال
نمیدونم به خاطر اینکه وقت نشد یا به خاطر اینکه
این مباحث مهمتر بود ،واقعا نمیدونم دلیلش رو ،ولی به
این مبحث نپرداختن و من هم نمیتونم چیزی بگم و ما
در رابطه با همین جایگاه خانواده و فرزندآوری و
فرزندپروری فقط مطالب کتاب رو در طول ترم و طول
امتحان خوندیم و گذروندیم و همون مطالبی که توی
کتاب بود هم من االن یادمه ،ولی االن اینکه ایشون به
چه شکل اینارو توضیح دادن برای ما نمیتونم چیزی
بگم ،چون تدریس نکردند.
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اطالعرسان شماره  5میگوید :درسی که درباره
فرزندآوری و فرزندپروری بود ،درسی بود که توی سامانه
تدریس نشد و مشابه درس اول به صورت ویس و
پاورپوینت مجزا توی گروه قرار گرفت و ما از همونا
استفاده کردیم.
اطالعرسان شماره  5میگوید :نکته بعدی اینکه
مدرس تا چه حد در رابطه با اهمیت و جایگاه
فرزندآوری صحبت کردند ،سرکار خانم  xدر مورد
فرزندآوری ،اهمیتش و اینکه چه نکاتی باید در موردش
رعایت بشه ،صحبت کردن ،ولیکن ایشون فرزندآوری رو
هدف اصلی ازدواج نمیدونستن و بیان میکردن که اگر
که این مسئله به عنوان هدف ازدواج یا تأمین ازدواج به
قول معروف وسیلهای باشه برای تداوم ازدواج ،یه
همچین ازدواجی نمیتونه موفق باشه و یه همچین
مسئلهای نمیتونه سبب تداوم ازدواج باشه ،چه بسا
خانوادههایی که مثال با بیان اینکه اومدن بچه روابط
بین زوجین حسنه بشه ،یه همچین خطایی رو کردن و
مثال با وجود یک بچه خواستن که اقدام به جدایی
بکنن.
مبحث جمعیت :اطالعرسان شماره  1میگوید :خُب
مبحث جمعیت رو اگه بخوام بگم همون در رابطه با
فرزندآوری و فرزندپروری میشه که ایشون زیاد اشارهای
بهش نکردن ،اما باز هم بخوام چیزی بگم ،میتونم بگم
تمام مباحثی که توی ویسها و مطالب قبلی گفته بودم،
یه جورایی مربوط به مبحث جمعیت هم میشه.
اطالعرسانهای شماره  3و  6میگویند :استاد
پاورپوینت و ویسش رو توی گروه واتسآپی قرار دادن و
فعالیت هم برای ما طراحی کردن ،یکیش این بود که
صفحه چند تا کتاب رو بخونیم و یادمه که اون صفحات
در مورد سیاستهای کنترل جمعیتی بود که کشورهای
مختلف به کار برده بودن ،بعد سؤال فعالیت این بود که
سیاست کدوم یک از کشورهارو شما ترجیح میدید؟ که
حاال باید ما هم مینوشتیم و دلیلش رو میگفتیم که
چرا مثالً ما با این سیاست کنترل جمعیت بیشتر
موافقیم.

اطالعرسان شماره  5میگوید :در مورد اینکه خانم
دکتر حقیقتاً در مورد مبحث جمعیت ،خیلی صحبت
نشد در کالس و خُب تمرکز کالس بیشتر روی همون
مسئله تشکیل خانواده بود و نه تنظیم خانواده و میشه
گفتش که دانش خانواده و دانش پیش از ازدواج و حین
ازدواج رو ایشون مورد بررسی قرار دادن و بیشتر روی
همین مبحث صحبت کردن ،چون باالخره نیازی بودش
که توی دانشجوها احساس میکردن ،ولیکن در رابطه با
مبحث تنظیم جمعیت و فرزندآوری و اینا توی کالس
خیلی صحبت نشد و خُب نظر شخصی بنده هم این
هستش که حقیقتاً یه همچین مفهومی شاید خیلی،
مفهومی نباشه که یعنی تنظیم جمعیت ،مربوط به
دانشجویان باشه.
بخش سوم پژوهش :برنامه درسی کسب شده
سؤال اول این بخش به این صورت بود که با توجه به
طرح درسی که استاد برای این درس طراحی کرده بود
و در کالس اجرا کرد ،فکر میکنید آیا تمام مطالب به
خوبی در ذهن شما شکل گرفته است؟
اطالعرسان شماره  1میگوید :باید بگم که بله،
مباحثی که ایشون تدریس کردن در کالس و طرح
درسشون ،ایشون طوری این مطالب رو به ما درس دادن
که کامالً کاربردی بود ،به این شکل که برای تمام در
واقع مباحثی که تدریس میکردن ،مثال میزدن ،حتی
در رابطه با دعوا و مشاجرهای که ممکنه بین زوجین
اتفاق بیفته ،هم مثال میزدن و یه نکتهی خیلی مهم
دیگه هم که در رابطه با همین موضوع میتونم بهش
اشاره بکنم ،این هستش که ایشون برای هر کدوم از
مباحثی که میگفتن ،در هر جلسه تمرین میدادن.
اطالعرسان شماره  2میگوید :در پاسخ به این
پرسش که تا چه حد این مباحثی که تو کالس مطرح
شد تو ذهن من شکل گرفت ،باید بگم که نمیتونم این
طوری بیان کنم که همه مطالبی که استاد تو کالس
تدریس کردن ،راجبش بحث شد ،تو ذهنم شکل گرفت
یا هیچکدومش شکل نگرفت .یه سری از مطالب طبیعتاً
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به دلیل این که من با اون نظری که استاد گفتن ،نظر
من نظر مخالف ایشون بوده یا تجربهای که از اطرافیان،
دوستان یا حتی اتفاقایی که تو زندگی خودم افتاده با
اون چیزی که استاد میگفتن ،زمین تا آسمون فرق
میکرد ،یا یه سری از چیزا تو حرف منطقی بود ،ولی تو
عمل اصالً نه تو دنیای واقعی چنین اتفاقاتی نمیافتاد
که مثال استاد میگفتن یکیم مثال زدم در مورد همونی
که به معاشرتهای طوالنی خانوادگی یه چنین چیزی
توی دنیای واقعی هر فرد اتفاق نمیفته ،میگم یه سری
مباحث فقط جنبه تئوری داشت ،انگاری اصالً کاربردی
نبودن.
اطالعرسانهای شماره  3و  6میگویند :همینطور
که گفتم ،بعضی از درسها ،بعضی از مطالب واقعاً توی
ذهن من تثبیت شده ،مخصوصاً اون درسهایی که
بیشترش فعالیت بود و ما خودمون باید جواب میدادیم
و دنبالش میرفتیم ،اون درسهایی که ما خودمون رو
باید توی موقعیتی قرار میدادیم ،همون فعالیتهایی که
گفتم.
اطالعرسان شماره  4میگوید ... :این که کاربردی
بودنش چقدره مطالب ،واقعا میگم اون نتیجهگیریها
توی ذهن من خیلی جا مونده ،برای اینکه فقط یک
چیز تئوری و علمی نیست ،برای اینکه استاد اول به
کاربردی بودنش ،یعنی اون چیزی که واقعاً با واقعیت
جامعه و با واقعیت رفتار منِ نوعی توی جامعه برخورد
داره .برای همین اینکه دو تا کار کردن استاد ،یکی
مطالب رو به روز کردن و یک مطلب رو کاربردی و بر
اساس واقعیتها گفتن ،باعث شد که عملی بودن آنها
باال بره و کاربردی بودنشون توی زندگیمون باال بره و
اینکه توی ذهن ما بمونه ،چون اگه یه چیز تئوری و
علمی بود ،ما حفظ میکردیم ،نمره رو میگرفتیم و
تموم میشد.
اطالعرسان شماره  5میگوید :با توجه به طرح
درسی که استاد برای این درس طراحی کرده بودند ،من
تا هشتاد درصد حدوداً مطالب کالس رو در ذهن دارم و
میشه گفتش که ازش استفاده کردم و این مطالب به

قدری خوب و مفید و کاربردی بود که حتی مثالً من به
اعضای دیگر خانواده که در شُرُفِ امر ازدواج هم بودند،
حتی ،میشه گفتش ویسهای کالس رو دادم که گوش
بدن.
سؤال دوم این بخش به این صورت بود که به نظر
شما اگر در آینده بخواهید از مطالبی که سر کالس
دانش خانواده و جمعیت استفاده کنید ،آیا میتوانید
مطالب کتاب رو در عرصه عمل به کار بگیرید؟
اطالعرسان شماره  1میگوید :بله ،من خودم به شخصه
چون رشتم هم مشاوره بود و خُب این مطالبی که
ایشون هم میگفتن ،در رابطه با رشته تحصیلی خودم
بود ،خیلی برام این مفاهیم کاربردی بود و نه تنها
ایشون خیلی کاربردی و مفهومی به ما اینارو تدریس
میکردن ،من خودمم اینارو مفهومی و کاربردی یاد
میگرفتم.
اطالعرسان شماره  2میگوید :اگه بخوام در آینده از
مباحثی که توی کالس گفته شد ،استفاده کنم ،بیشتر
مبحث انتخاب یا همون وجود یه سری تناسبها ،اونا
خیلی مسائل مهمی بودن ،اینکه یکسری تشابههایی
وجود داشته باشه و اینکه گفته بودن که تغییر ممکن
نیست یا اگه باشه خیلی سخته ،اینو واقعاً قبول داشتم و
به نظرم واقعاً به این مسئله توجه کرد در آینده و
همچنین الگوهای رفتاری که بیان کرده بودن ،خیلی
کاربردی بود و کامالً میشد در زندگی بعد از تشکیل
خانواده ازشون استفاده کرد.
اطالعرسان شماره  3میگوید :بله ،واقعاً خُب یه
سری از مطالب کتاب رو خیلی مفید بود و با
بعضیهاشون موافق نبودم ،اما یه سری دیگشون واقعاً
اطالعاتمون رو باال برد یا اون اطالعات ناقصی رو که
داشتیم ،تکمیل کرد و من فکر میکنم که مخصوصاً این
فعالیتها اگر یه روزی تو اون موقعیت فعالیتهایی که
استاد طرح کرده بود و ما جواب دادیم قرار بگیرم،
مطالب درس عیناً واسم تکرار میشه و من میگم که
خُب اون وقت اون فعالیت رو با توجه به مطلب درس
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اون مُدلی جواب دادم ،اآلن خودمم بهتره که این
عملکرد رو از خودم نشون بدم.
اطالعرسان شماره  5بیان میکند :من احساس
میکنم کتابی که خانم دکتر به ما معرفی کردن ،شاید
خیلی مطالبش به صورت عملی استفاده نمیشه ،بیشتر
یه سری تفکری یا شناختی مارو بهمون علم میده،
ولیکن مطالبی که خود ایشون توی کالس فرمودن،
بسیار مطالب کاربردی و قابل استفادهای بود که من
االن هم خودم ازش استفاده میکنم و واقعا مطالب
مفید و کاربردی بودش ،همونطور که عرض کردم چون
کیسهای واقعی هم درش دخیل بودند ،اینکه
مثالهای زندگی آدما نزدیکتر بود ،باعث میشد که
بشه ازش استفاده بهتری کرد و بهره بیشتری برد.
بحث و نتیجهگیري
در این مطالعه تالش گردید تا برنامهریزی قصد شده،
اجرا شده و کسب شده درس دانش خانواده و جمعیت را
مورد واکاوی قرار دهیم .به نظر میرسد اجرای درست
برنامه درسی اجرا شده با کسب شده تا حدودی زیادی
به معلم برمیگردد ،چرا که تا زمانی معلم به خوبی
مطالب را در کالس اجرا نکند ،نمیتوان شاهد تحولی
عظیم در دانشآموزان باشیم .معلمانی هستند که صرفاً
دیسیپلینمحور هستند و متأسفانه به صورت کاربردی،
مطالب را به فراگیران منتقل نمیکنند و همین امر
سبب میشود که برنامه درسی کسب شده در آنها
ظاهر نگردد.
تالش عمده این است که یک همخوانی نزدیک
میان آنچه که تدریس میشود و آنچه که باید یاد
گرفته شود ،به وجود آید و این مهمترین هدف در
تدریس است ،اما اغلب شکاف عمدهای بین آنچه که
تدریس میشود و آنچه که آموخته شده است ،به وجود
میآید ،زیرا دانشآموزان معموالً آنچه را که به آنها
تدریس میشود ،نمیآموزند (.)FathiVajargah, 2015
برای پاسخ به سؤال اول پژوهشی که قرار بود برنامه
درسی قصد شده درس دانش خانواده و جمعیت مورد

بررسی قرار گیرد ،میتوان گفت کتاب دانش خانواده و
جمعیت (ویراست دوم) ،کتابی است که اهداف آن
همپوشانی متوسط رو به باال و خوبی با اهداف سند
باالدستی آن دارد .لذا برنامه درسی قصد شده در پی آن
است که در پایان این درس ،دانشجو بتواند به این
اهداف نزدیک شود و همچنین بتواند آن را به صورت
یک درس کاربردی در زندگی زناشویی خود به کار بندد.
این یافته با پژوهش ()Mohammad AliZadeh,2017
ناهمخوان است ،نتایج پژوهش ایشان حاکی از همخوانی
ضعیف که نشان دهنده طراحی نامناسب کتاب تفکر و
پژوهش است .روبرت زایس ( )1976( )Zaisدر مطالعه
خود اسناد باالدستی را معادل برنامه درسی خاموش
( )Inert Curriculumمیداند ،زیرا سندی است که
توسط متخصصان برنامهریزی درسی و یا حتی خود
معلمان طراحی و تدوین میشود و زمانی این اسناد
راکد به برنامه درسی زنده ) )Live Curriculumتبدیل
میشوند که در عرصه اجرا و عمل به درستی پیادهسازی
شوند.
برای پاسخ به سؤال دوم پژوهشی که قرار بود برنامه
درسی اجرا شده با استفاده از تکنیک مشاهده و تکنیک
مصاحبه مورد بررسی قرار گیرد ،این مدعا تأیید شد .در
رابطه با برنامه درسی اجرا شده نیز که به وسیله
مشاهده پژوهشگر از کالس دانش خانواده و جمعیت
انجام شد ،به این نتیجه رسیدیم که در کالسهای این
درس ،مباحث تشکیل خانواده ،تحکیم خانواده ،تعالی
خانواده و همچنین ایمنسازی خانواده از آسیبها به
خوبی در کالس تشریح گردیدهاند ،اما مباحث
فرزندآوری و تربیت فرزند و مبحث جمعیت دور از دید
برخی از استادان این حوزه باقی مانده است .این یافته با
مطالعه ) )Mirshekari, 2015به خوبی همخوان است،
زیرا پژوهشگر به این نتیجه رسید که بین دو نوع برنامه
درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده انطباق وجود
دارد .همچنین میتوان گفت این یافته با پژوهش
( )Razavi, 2015همراستاست ،زیرا نتایج نشاندهنده
این است که بین اهداف ،فعالیتها و روشهای ارزشیابی
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در برنامه درسی قصد شده با برنامه درسی در حال اجرا
تا حدودی انطباق وجود دارد.
با مصاحبههایی که با دانشجویان دوره کارشناسی
دانشگاه تهران انجام دادیم ،این ادعا تأیید شد .چرا که
اکثر افرادی که در کالسها حاضر بودهاند ،دانشجویانی
بودند که در دوره مجردی به سر میبرند و افرادی
نیستند که مباحث تنظیم جمعیت در خانواده و حتی
فرزندآوری و فرزندپروری برای آنها در این برهه از
زندگی الزم باشد .بنابراین بر طبق نظر دانشجویان
کارشناسی بیشتر بر روی مالکهای انتخاب همسر
تأکید بوده است .همچنین به مسائلی مانند ازدواج
موقت و همچنین ازدواج سفید که در جوانان بروز پیدا
کرده است و در واقع دغدغه آنها بوده و سؤاالتی را
برای آنها ایجاد کرده است ،در کالس درس پرداخته
شده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برنامه
درسی قصد شده با برنامه درسی اجرا شده مطابقت
دارد .این یافته با پژوهش ( )Esmaeili, 2015ناهمخوان
است ،زیرا نتایج پژوهش ایشان نشان داد که بین
متغیرهای اهداف و ارزشیابی برنامه درسی قصد شده و
برنامه درسی اجرا شده درس تفکر و سبک زندگی پایه
هفتم و هشتم انطباق وجود ندارد.
برای پاسخ به سؤال سوم پژوهشی که قرار شد برنامه
کسب شده یا آموخته شده دانشجویانی که در دانش
خانواده و جمعیت را گذراندهاند ،مورد بررسی قرار گیرد،
به نظر میرسد که دانشجویان به صورت کاربردی
میتوانند مطالب را در عرصه عمل به کار ببرند ،چرا که
اطالعرسانها مدعی شدند حتی مطالبی که در دوران
مجردی به درد آنها میخورد را نیز در خانواده خود به
کار بردهاند .همچنین با توجه به اینکه استادان درس
دانش خانواده و جمعیت به صورت کاربردی و با
مثالهای مختلف این واحد آموزشی را تدریس کردهاند،
میتوان گفت تمامی مطالب ارائه شده در کالس به
خوبی در ذهن فراگیران تثبیت شده است .ارائه
مثالهای مختلف در کالس درس میتواند به صورت
ملموس مطالب را در ذهن دانشجویان حک کند و

دانشجویان بتوانند در واقع به درستی مطالب را فهم
کنند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برنامه درسی
اجرا شده با برنامه درسی کسب شده مطابقت دارد .کولز
( )Colesدر طبقهبندی خود از سطوح و انواع
برنامهریزی درسی ،برنامه درسی قصد شده را معادل
برنامه درسی بر روی کاغذ )،)Curriculum On Paper
برنامه درسی اجرا شده را معادل برنامه درسی در عمل
( )Curriculum In Actionکه شامل تدریس واقعی
بدانسان که به دانشجویان از طریق سخنرانی یا سایر
روشها ارائه میشود ،میباشد و برنامه درسی کسب
شده را معادل برنامهدرسی تجربه شده میداند که در
حقیقت آن بخش از برنامه درسی است که دانشجویان
تجربه میکنند و یادگیری از آن منتج میشود .این
یافتهها با پژوهش ))Fazlullah Elahi Qomshi, 2016
به خوبی همراستاست ،زیرا پژوهشگر به این نتیجه
رسید که بین سطوح سه گانه قصد شده ،اجرا شده و
کسب شده برنامه درسی اخالق اسالمی دانشگاهها بیش
از  90درصد همخوانی وجود دارد .در مقابل این یافته با
پژوهش ) )Ghadermarzi, 2017ناهمخوان است ،چرا
که پژوهشگر در درس کارورزی به این نتیجه رسیده بود
که برنامه درسی اجرا شده و کسب شده درس کارورزی
تفاوت معنادار وجود ندارد ،یعنی بین کلیه اهداف
محتوایی و اجرایی در مرحله اجرا شده و کسب شده
درس کارورزی تفاوت چشمگیری وجود ندارد .همچنین
با پژوهش ( )Jamalifar, 2016نیز ناهمخوان است ،زیرا
نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان برنامه درسی
قصد شده و کسب شده و همچنین برنامه درسی قصد
شده و اجرا شده درس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم
دوره اول متوسطه همخوانی چندانی وجود ندارد.
در این پژوهش تالش گردید تا بررسی میزان
هماهنگی و انطباق برنامه درسی قصد شده ،اجرا شده با
کسب شده درس دانش خانواده و جمعیت در جهت
حذف فواصل بین این سه برنامه نمایان گردد .زمانی
میتوان شاهد حذف فواصل برنامه درسی قصد شده،
اجرا شده با کسب شده در کالسهای درس باشیم تا آن
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