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Abstract 
Introduction: Curriculum of Ph.D. of social work in Iran was first ap-
proved in 2003 and in 2006 the University of social welfare and reha-
bilitation sciences admitted first Ph.D. students. This curriculum has not 
revised since its approval. Due to the widespread social changes over 
these years in Iran, especially in the social health and social policy area, 
the Ph.D. program is not sufficiently responsive to the needs of the so-
ciety and students. In this regard, it is essential to analyze the stakehold-
ers’ feedback on the necessary revision of the curriculum.
Methods: A directed content analysis was used in this study. Twelve 
participants who were teachers, Ph.D. graduates and Ph.D. students 
of social work at the time of this study were recruited and interviewed 
through purposive sampling.
Results: Participants recommended several objectives and responsibili-
ties for social work Ph.D. graduates such as policy-making, leadership, 
and programming, critical theory and theory developing, practicing 
theoretical and field education and supervision, research, and clinical 
interventions. The most important inclusion criteria for admission in the 
Ph.D. of social work were having and a bachelor's and master's degree 
in social work and have a background career experience. Participants 
also emphasized on practical and internship courses. 
Conclusions: It is recommended to consider policy-making, leadership, 
and programming, critical theory and theory developing, practicing 
theoretical and field education and supervision, research, and clinical 
interventions as key responsibilities of a social work Ph.D. student. 
Accordingly, persons with appropriate academic and career background 
should be admitted to this program. Appropriate teaching methods and 
practices and internship courses are essential for the Ph.D. curriculum of 
social work.
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چکیده

مقدمه: برنامه آموزشی دکترای مددکاری اجتماعی در سال1382 به تصویب رسید و در 
سال1385 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اولین دانشجویان دکترا را پذیرش نمود. برنامه 
آموزشی مذکور از زمان تصویب مورد بازنگری قرار نگرفته است. با توجه به تغییرات گسترده 
اجتماعی در این سال ها به خصوص در حوزه سالمت اجتماعی و نیز تغییر در سیاست های 
پاسخگوی  کافی  اندازه  به  اجتماعی  مددکاری  دکترای  آموزشی  برنامه  ایران  در  اجتماعی 
در  نفعان  نظرات ذی  دارد  منظور ضرورت  به همین  نیست.  دانشجویان  و  نیاز های جامعه 

رابطه با بازنگری برنامه مورد تحلیل قرار گیرد.
از  انجام شد. دوازده شرکت کننده  تحلیل محتوا جهت دار  به روش  پژوهش  این  روش: 
روش  به  اجتماعی  مددکاری  رشته  دکترای  دانش آموختگان  و  دانشجویان  استادان،  جمله 

نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شده و با آن ها مصاحبه شد. 
دانش آموختگان  برای  را  متنوعی  وظایف  و  اهداف  پژوهش  در  شرکت کنندگان  نتایج: 
دکترای مددکاری اجتماعی پیشنهاد کردند از جمله سیاستگذاری، رهبری و برنامه ریزی، 
مداخالت  و  پژوهش  سرپرستی،  و  عملی  و  نظری  آموزش  نظریه پردازی،  و  نظریه ها  نقد 
بالینی. فارغ التحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی و همچنین 
داشتن سابقه کار به عنوان مهمترین معیارهای پذیرش دانشجویان معرفی شد. شرکت کنندگان 
بر ضرورت پیش بینی دروس عملی، کارآموزی و کارورزی عالوه بر واحدهای نظری تاکید 

نمودند. 
نقد  برنامه ریزی،  و  رهبری  سیاستگذاری،  می شود  پیشنهاد  نتیجهگیری:  و بحث
نظریه ها و نظریه پردازی، آموزش نظری و عملی و سرپرستی، پژوهش و مداخالت بالینی 
برنامه  بازنگری  در  اجتماعی  مددکاری  دکترای  آموختگان  دانش  اصلی  وظایف  به عنوان 
افرادی  باید  اساس  همین  بر  گیرند.  قرار  توجه  مورد  اجتماعی  مددکاری  دکترای  آموزش 
در دوره دکترا پذیرش شوند که از سوابق تحصیلی و شغلی مناسب برای سپری کردن این 
دوره برخوردار باشند. در عین حال در نظر گرفتن روش های متناسب آموزشی و پیش بینی 
دروس عملی، کارآموزی و کارورزی در بازنگری برنامه درسی دکترای مددکاری اجتماعی 

ضروری به نظر می رسد. 

نیازسنجی آموزشی برای بازنگری برنامه دکترای مددکاری اجتماعی 
یک مطالعه کیفی
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ناتساز 1398، دوره 8، شماره 4، پیاپی 2930

اموار امارم وعم و همکاراز

مقدمه

کوریکولوم از نظر ریشــه شناســی از واژه Currere در التین به معنایCourse گرفته شده است. واژه Currere به معنای 
راهی است که باید طی شود و بر یک مسیر یا برخی موانع یا وظایفی داللت می کند که هر فرد بر آن ها غلبه پیدا می کند؛ یعنی 
مقوله هایی که دارای آغاز و انجام اســت و باید هدف هایی از آن ها منتج شــود. کوریکولوم یا برنامه درســی شامل مفاهیمی 
همچون فلسفه تعلیم و تربیت، ارزش ها، هدف ها، ساختار سازمانی، مواد آموزشی، راهبردهای تدریس، تجربه های فراگیران، 
ســنجش و برون دادهای یادگیری می شــود و تغییر برنامه درســی می تواند به تغییر در هر یک از ابعاد یاد شده اطالق گردد. 
مفهوم اصالح یا بازنگری به تغییرات خاص، اما جامعتر و بنیادیتر در تغییر برنامه درســی مربوط می شــود که شــامل تجدید 
نظر در ســازمان و ســاختار نظام آموزشی، بازنگری عمده در برنامه درسی و امثال آن می شــود. تصمیم هایی که در جریان 
بازنگری برنامه درســی اتخاذ می شــود، به هدف های برنامه درسی، مواد آموزشــی، فعالیت های آموزشی ارزیابی و نظیر آن 

مربوط می شود.)1( 
مهمتریــن انتظاری کــه از برنامه های دکترای مددکاری اجتماعی می رود این اســت که دانشــجویان بتوانند در این حوزه 
پژوهــش کنند)2( و دانش مددکاری اجتماعی را توســعه دهند. عالوه بر این انتظار مــی رود دانش آموختگان در این مقطع 
بتوانند در آموزش و سرپرســتی دانشــجویان و همچنین مددکاری اجتماعی در فیلدهای مختلف فعالیت کنند.)3( پژوهش 

بخش مهمی از برنامه دوره دکترا را به خود اختصاص می دهد. 
در زمینه برنامه ریزی آموزشــی ویژه دوره دکترای مددکاری اجتماعی مطالعه ای در ایران انجام نشده است. کلیه مطالعاتی 
که در این زمینه در ایران صورت گرفته اســت، مربوط به ســایر رشته هاســت. بیشــترین پژوهش های انجام شــده در مورد 
برنامه های درســی دکترای مددکاری اجتماعی در آمریکا انجام شــده اند. اگرچه لیونز2010 معتقد اســت دکترای مبتنی بر 
پژوهش برای مددکاران اجتماعی مناســبتر است،)4( بسیاری از برنامه های دکترای مددکاری اجتماعی در کشورهایی مانند 
آمریکا و اســترالیا عالوه بر پژوهش گذراندن واحد آموزشــی قبل از آغاز پایان نامه را پیش بینی کرده اند. آموزش روش های 
پیشــرفته پژوهش بخش مهمی از واحدهای آموزشی در دوره دکترای مددکاری به شمار می رود.)7،6،5و8(. عالوه بر این، 
کادمیک یا حرفه ای، نظریه ها، فلســفه علم و سیاســتگذاری و برنامه ریزی اجتماعی نیز در برنامه های درسی دکترا  رهبری آ
مورد توجه قرار گرفتند.)6( معموال برنامه های دکترای مددکاری اجتماعی واحدهای اختیاری را به عنوان بخشــی از واحدها 
در نظر می گیرند. این واحدها در زمینه اخالق حرفه ای یا ارزش ها، نظریه های اجتماعی، ســمینار، نظریه های ســازماندهی، 
رویکردهای جهانی، گرانت نویسی، رهبری، اقتصاد، آی تی و گروه های در معرض خطر هستند. عالوه بر واحدهای نظری 
کارآموزی نیز در برنامه های دوره دکترا پیش بینی می شود و آزمون جامع و ارایه تز در همه برنامه ها درنظر گرفته می شود.)6( 
برخی از پژوهش های انجام شــده در زمینه آمــوزش مددکاری اجتماعی به موضوع واحدهای آموزشــی اختصاص دارد. 
به عنوان مثال در پیمایشی که با شرکت دویست و هفتاد دانشجوی مددکاری اجتماعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکترا در دانشــگاه های جنوب غربی آمریکا انجام شــد، تمایــل آن ها به مددکاری بین المللی مورد بررســی قرار گرفت. 
موضوعاتی مانند کودکان، تهدید کننده های ســالمت یا بیماری ها، آمادگی و پاســخ به حوادث، حل تعارض، مســاله های 
مرتبط با جنسیت مانند برابری جنسیتی، خشونت مبتنی بر جنسیت، LGBTQ و مانند آن در سطح بین المللی به طور معناداری 
در میان دانشــجویان مورد توجه قرار داشــت. این در حالی بود که دانشــجویان عالقه کمتری به حوزه های سیاستگذاری و 
سازماندهی نشان داده بودند. اغلب دانشجویان مایل بودند واحد درسی با موضوع مددکاری اجتماعی بین المللی بگذرانند 
و تعداد قابل توجهی از آن ها تصمیم داشــتند در برنامه های مبادله دانشــجو با ســایر دانشــگاه ها در کشورهای دیگر شرکت 
کنند. بیش از نیمی از شــرکت کنندگان در این مطالعه معتقد بودند برنامه های درســی نتوانســته است آن ها را به اندازه کافی 
با مشــکالت جهانی آشنا کند.)9( همچنین هادســون و همکاران2017 در یک مطالعه کیفی نشان دادند که در برنامه های 
آموزش دکترای مددکاری اجتماعی موضوع عدالت اجتماعی و نحوه آموزش مفاهیم آن به دانشجویان مددکاری اجتماعی 

مورد توجه خاص قرار گرفته است.)10( 
در مورد شــرایط کسانی که می توانند در مقطع دکترای مددکاری اجتماعی تحصیل کنند، نکات قابل توجهی مطرح شده 
است. مهمترین نکته این است که پذیرش دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی که فاقد مدرک کارشناسی ارشد مددکاری 
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فولناار امدکاری اجسماعی30

عیان نعی طانشی دهای دانعرهی دهعاار دکسهای امدکاری اجسماعی  شز اآایمر کییی

اجتماعی باشد مورد انتقاد قرار گرفته است.)11( 
مطالعه ای که در ســال1395 توسط یوســفی انجام شد، نشان داد بین 
اســتادان و دانشــجویان در نگاه به شــیوه گزینــش نیمه متمرکز تفاوت 
معناداری دیده می شــود، به گونه ای که اســتادان تمایل دارند دانشگاه 
ســهم بیشــتری در گزینش داوطلبان ورود به دوره دکتری داشته باشد، 
ولی داوطلبان عالقه مندند که به سازمان سنجش در فرایند گزینش سهم 
بیشــتری اختصاص داده شــود.)12( بررسی ها نشــان می دهند رویکرد 
دانشگاه ها در برگزاری جلســات مصاحبه با داوطلبان متفاوت و عوامل 
مــورد توجه آن ها در ارزیابی عملکرد داوطلبان مختلف اســت. در این 
مصاحبه ها به توانمندی های ویژه داوطلبان کمتر توجه شــده و موضوع 
مورد پرسش بر مباحث جزیی تمرکز داشته است.)13( در سال های اخیر 
آزمون ســاختارمند به روشMultiple Mini Interview-MMI برای 
انجــام مصاحبه با داوطلبان دوره دکترای مددکاری اجتماعی در وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج 
مطالعه ده ســرخی و همکاران1394 نشان داد که شرکت کنندگان معتقد 
بودند در هنگام پذیرش دانشــجویان دکترا باید شایســتگی های فردی و 
حرفه ای آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد. رزومه شــامل پیشــینه پژوهشی و 
آموزشی، نمونه های نوشــتاری شامل توصیه نامه و اظهارنامه های فردی، 
آزمون های اســتاندارد شــامل آزمون عمومی توانایی شناختی و آزمون 
زبان انگلیســی، مصاحبه های گروهی و یا انفرادی و کیفیت پژوهش)با 

تاکید بر برجســته بودن نقش فــرد و کیفیت 
محتوای مقاالت از جمله ســنجه هایی بودند 
کــه توســط شــرکت کنندگان بــرای ارزیابی 
شــد.)14(  معرفی  داوطلبان   شایســتگی های 
در طراحــی و بازنگری برنامه های آموزشــی 
اجتناب ناپذیری  به طــور  اجتماعی  مددکاری 
بایــد به نیازهــای ذی نفعان توجه داشــت. از 
این روســت که ضرورت طراحــی برنامه های 
با  آموزشــی مــددکاری اجتماعی متناســب 
نیازهــای بومی در کشــورهای مختلف مورد 
توجه قرار گرفته اســت به عنوان مثال می توان 
بــه برنامه های آموزش مددکاری اجتماعی در 
کشورهای ویتنام)15( استرالیا)16( مصر)17( 
و هند)18( اشــاره کرد. کوریکولوم درســی 
دکتــرای مددکاری اجتماعــی در قالب یک 
پژوهش با چند زیرمطالعه بازنگری شــد. در 
این مقالــه یافته های مربوط به نیازســنجی به 
روش کیفی با مشــارکت ذی نفعــان گزارش 

شده است. 

روش

ایــن مطالعه به روش تحلیل محتوا انجام گرفت و با چهار نفر از اســتادان که ســابقه تدریــس در مقطع دکترای مددکاری 
اجتماعی بر اســاس برنامه آموزشــی دکترای مددکاری اجتماعی که توسط شورای عالی برنامه ریزی آموزش پزشکی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی مصوب شــده است داشتند، ســه دانش آموخته دکترای مددکاری اجتماعی و پنج نفر 
دانشــجوی دکترای مددکاری اجتماعی مصاحبه شــد. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام گرفت و تا اشــباع داده ها ادامه 
یافت. به منظور جمع آوری اطالعات مصاحبه های نیمه ســاختار یافته با شــرکت کنندگان انجام شد. در مصاحبه ها با توجه به 
اجزای برنامه درســی پرســش هایی در خصوص اهدافی که باید در برنامه آموزشی دکترای مددکاری اجتماعی دنبال شوند، 
مهمتریــن نقش هایی که دانش آموختگان دکترای مددکاری اجتماعی باید ایفا کنند، معیارهای پذیرش دانشــجوی دکترای 
مددکاری اجتماعی، روش پذیرش دانشــجوی دکتــرای مددکاری اجتماعی، صالحیت هــا و توانایی های فارغ التحصیالن 
دکترای مددکاری اجتماعی، موضوعاتی که باید در دروس دوره دکترای مددکاری اجتماعی تدریس شوند، ترتیب دروس، 
روش آموزشی مناسب برای هر درس، زمان، روش و ابزار مناسب برای ارزشیابی برنامه دکترای مددکاری اجتماعی و گرایش 

در برنامه دکترای مددکاری اجتماعی مطرح شد.
گاهانه اخذ شد. کد اخالق پژوهش: IR.USWR.REC 1397 /77  از  از کلیه شرکت کنندگان برای ضبط صدا رضایت آ
تکنیک های مثلث سازی در جمع آوری داده ها، تایید شرکت کنندگان و مرور مکرر داده ها برای افزایش اعتمادپذیری پژوهش 
استفاده شد. تحلیل داده ها همزمان و موازی با جمع آوری داده و پس از اولین گام های جمع آوری داده ها آغاز شد تا اطالعات 
استخراج شده جمع آوری و تحلیل داده ها را هدایت کند. داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای جهت دار مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت. تحلیل محتوای جهت دار تمرکز خود را بر ســواالتی در پژوهش قرار می دهد که بر اســاس چهارچوب 
مفهومی، نظریات خاص و تحقیقات قبلی صورت گرفته باشــد. همچنین الگــوی کدگذاری اولیه و ارتباط بین کدها را بر 
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ناتساز 1398، دوره 8، شماره 4، پیاپی 3130

اموار امارم وعم و همکاراز

اســاس مفاهیم و نظریــات در مطالعات قبلی 
قرار می دهد. در مجمــوع می توان گفت که 
یک فرآیند ساختارمند در کدگذاری را شکل 
می دهد.)19( در این مطالعه سواالت پژوهش 
بر اســاس مفاهیم بیــرون آمــده از مطالعات 
قبلــی در زمینه بازنگری دروس حاصل شــد 

و این ســواالت خود مفاهیم پایه در آنالیز داده هــا را رقم زدند، بنابراین 
تحلیــل محتوای جهت دار روش به کار گرفته شــده در تحلیل داده های 
این پژوهش بود. طبقات و زیر طبقات بر اســاس رابطه بین آن ها شکل 
گرفت. ضمنا در پایان کدگذاری بر اســاس مفاهیم شکل گرفته اولیه، 
کدهــای بیرون آمده دیگر که در این الگوهای اولیه جای نگرفتند نیز به 

عنوان کدهای جدید بیان شدند. 
یافته ها

اهدافکوریکولومدکترایمددکاریاجتماعی: مصاحبه شوندگان معتقد بودند به طور عمومی مقطع دکترا به دنبال 
تربیت و پرورش افرادی است که بتوانند در حوزه پژوهش و آموزش عملکرد قابل توجهی داشته باشند. یعنی توانایی طراحی و اجرای 
 پژوهش های مختلف را داشته باشند و از سوی دیگر در امر انتقال دانش و هدایت دانشجویان در مقاطع پایین تر افراد توانمندی باشند. 
شــرکت کننده شــماره چهار، عضو هیات علمی دانشگاه، دکترای مددکاری اجتماعی: اصوال فرد باید بتونه مساله یابی بکنه 
و بتونه پژوهش قابلی رو در مورد اون مســاله انجام بده، دوم اینکه بتونه تدریس موثری داشته باشه و بتونه طرح های نوآورانه 
و ترکیبی رو ارایه بده، در واقع هدف باالترین ســطح دانش هســت که تجزیه تحلیل و ترکیبه. بنابراین بتونه مساله یابی بکنه 
و از طرح های مختلف اســتفاده بکنه و بتونه طرح های نویی را ارایه بده. همچنین شــرکت کنندگان اشاره داشتند که یکی از 
مهمترین اهداف این دوره تربیت فرد به عنوان مدیر در ســازمان های ارایه کننده خدمات اجتماعی در ســطوح کالن و میانه 
می باشــد. شــرکت کننده شــماره دو، دانش آموخته دکترای مددکاری اجتماعی، معاون یکی از مراکز توانبخشــی سازمان 
بهزیســتی: انتظار می رود که در ســطح دکتری اینطوری باشد که برای ســطح کالن فرد را آماده کنند. بنابراین اهدافی که 
تنظیم می شود توی هر زمینه ای اگر قرار هست که مثال مددکار اجتماعی سیاستگذار باشد توی حوزه اجتماعی... سیاست 
اجتماعی تدوین کند... پس هدف این باشد که توی سطح کالن وارد شود... فکر می کنم توی هدف مدیریت، برنامه ریزی 
و سیاستگذاری در حوزه اجتماعی را می توان گفت. حاال اسکوپ های مختلفش،آموزش، بهداشت و... این حوزه هایی که 

وجود دارند بخواهند کار کند با این هدف ها برود... مدیریت برنامه ریزی و سیاستگذاری...
از ســوی دیگر برخی از شــرکت کنندگان به ارتقا مهارت های دانشــجویان در زمینه کار عملی با گروه هدف اشاره داشتند 
و معتقد بودند در این مقطع باید به پرورش مهارت های حرفه ای نیز پرداخته شــود. شــرکت کننده شــماره یازده، عضو هیات 
علمی دانشــگاه، دکترای آموزش بهداشــت: نکته ام همینجا بود که یکی از مساله های اصلی این هست که هدف ما تربیت 
چه عنصری هســت؟ بایســتی بین حرفه و علوم پایه تفاوت قائل شــد برای حرفه تو خیلی از رشته ها دکترای حرفه ای تعریف 
شده. مثال وقتی پزشک یا دندانپزشک رو تربیت می کنیم مدرکی که بهش می دیم دکترای حرفه ای هست اخیرا در ده سال 
اخیر در رشته های توانبخشی هم حتی در تغذیه دکترای حرفه ای تعریف شده و خیلی از کشور ها هم دارن این کار رو انجام 
می دن، دکترای حرفه ای مددکاری اجتماعی هم وجود داره، در برخی از جاها هدف از تربیت مددکاران اجتماعی در مقطع 
دکترا این هســت که حرفه رو عملیاتیش بکنن، چرا برای پزشــکی دکترای حرفه ای میدن؟برای اینکه انتظاری که از پزشک 
می ره انجام یک ســری اقدامات حرفه ای هســت که شامل ارزیابی تشخیص و درمان مناسب و پیگیری است این می تونه به 
رشته های دیگه منتقل بشه، چیزی که االن سالهاست فیزیوتراپیست ها دنبالش هستن. بنابراین مهمترین اهداف برنامه آموزشی 
دوره دکترا از دید شرکت کنندگان، ارتقا توانمندی های دانشجویان در زمینه پژوهش، آموزش، مدیریت، طراحی مداخالت و 

ارتقا مهارت در زمینه کار عملی با گروه هدف است.
نقشهــایدانشآموختــگاندکترایمددکاریاجتماعــی:مهمترین نقش هایی که شــرکت کنندگان برای 
دانش آموختگان مقطع دکترای مددکاری اجتماعی برشمردند در راستای اهداف ذکر شده بود. در پاسخ به این سوال نقش هایی 
 از قبیل پژوهشگر، آموزش دهنده، مدیر، برنامه ریز، سیاستگذار، مدافع در سطح کالن، تحلیلگر و درمانگری را عنوان کردند. 
شرکت کننده شماره یک، دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی: نقش هایی در سطوح مدیریتی که پیوند دارد با برنامه ریزی، 
تســهیلگری، تعیین کردن راهبردهای خرد و کالن، تعلیم نیروی انســانی، نیازســنجی و تعیین نیاز های آموزشی... اگر یک 
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فولناار امدکاری اجسماعی32

عیان نعی طانشی دهای دانعرهی دهعاار دکسهای امدکاری اجسماعی  شز اآایمر کییی

مددکار اجتماعی در حیطه مدیریتی قرار گیرد، به کمک توانمندی هایی 
که دارا اســت می توانــد از مهارت هایش اســتفاده کــرده و تعارضات 
و نقش هایــی که در یک ســازمان به وجود می آینــد را مدیریت کند و 
پیوند های درون گروهی را تقویت کند. شــرکت کننده شــماره چهار، 
عضو هیات علمی دانشــگاه، دکترای مددکاری اجتماعی: مهمترینش 
اینه که بتونه مســاله های اجتماعی رو به خوبی بشناسه و پیش بینی بکنه، 
یه بخشش این هست که مساله های اجتماعی که االن هست رو بشناسه 
و بخش دیگه این که شــواهد رو جمع بکنه و تحلیل بکنه که در آینده 
چــه اتفاقاتی رخ خواهد داد و قبل از اینکه اون اتفاق بیفته باید پیش بینی 
موثری داشته باشه. بتونه طرح های موثری رو در رابطه با حل مساله بده، 
طبیعتا دانشــجوی دکترا باید منابع رو بشناســه و بتونه ارتباط قابلی رو با 
منابع مختلف اجتماعی و سیاســی برقرار بکنه که بتونه موثر در رابطه با 

حل مساله و مشکل کار بکنه.
ویژگیهــایافرادواجدشــرایطبــرایپذیرفتهشــدن
اجتماعــی:  مــددکاری دکتــرای دانشــجوی بهعنــوان
شــرکت کنندگان در پاسخ به این سوال که چه کسانی با چه ویژگی هایی 
می توانند به عنوان دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی پذیرش شوند؟ 
موارد متعددی را عنوان کردند. اولین ویژگی که توســط شرکت کنندگان 
بیــان شــد مدرک و ســابقه تحصیلی داوطلبیــن بود. با توجــه به اینکه 
مــددکاری اجتماعی یک حرفه اســت و اســاس شــکل گیری هویت 
حرفــه ای در دوران کارشناســی و به ویژه طی فرایند کارورزی شــکل 
می گیرد، شرکت کنندگان داشتن مدرک مددکاری اجتماعی به خصوص 
در مقطع کارشناسی را تاکید داشتند. شرکت کننده شماره هشت، دانش 
آموخته دکترای مددکاری اجتماعی، مشغول به کار در بیمارستان: اولین 
ویژگی اینکه کارشناسیش حتما مددکاری باشه اصال این برای من قابل 
درک نیست که وقتی کسی کارشناسی مددکاری نخونده بتونه دکترای 
مددکاری بگیره... به نظرم کارشناســی باید مددکاری باشــه مثل خیلی 
از رشــته ها که االن تو دفترچه میبینین برای خوندن دکترا شرط گذاشته 
به شــرط خوندن کارشناســی فالن. من فکر میکنم هشتاد تا نود درصد 

مهارت های مددکاری رو در کارشناسی فرد می آموزه.
از آنجا که حرفه مددکاری اجتماعی بر ارزش های انســانی و حرفه ای 
اســتوار است، دومین ویژگی بیان شــده توسط شرکت کنندگان، مربوط 
گاهی و پایبنــدی داوطلبین به اصول و ارزش های اساســی  به میــزان آ
حرفه مددکاری اجتماعی، تعهد و مســولیت پذیری بود. شــرکت کننده 
شماره شش، دانشــجوی دکترای مددکاری اجتماعی: از نظر من اینکه 
فــرد باید معتقد به ارزش هــا و اصول حرفه ای باشــه و در دوره دکتری 
خیلی مهم می شــه، اخالق در حیطه های مختلف چــون این فرد قراره 
در ســطح کالن تولید کننده باشــه ایــن خیلی مهم می شــه. الزمه که 
به عنــوان پیش نیاز مطرح بشــه. حتی باید در ســطح برتری در ســوابق 

کاری یا پژوهشــیش بررسی بشه آیا ریجکت 
شــدن هایی داشــته برای عدم رعایــت اینها، 
یــه پرونده قضایی داشــته برای عــدم رعایت 
رابطــه حرفــه ای و رعایت اخــالق پژوهش. 
یا اینها به صــورت نکته منفــی در نظر گرفته 
 بشــه یا گواهی داده بشــه بابت گذروندنش. 
داشــتن تجربه کاری از جمله مواری بود که 
از سوی تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان 
بیان شــد. یکی از انتظارات از داوطلبین این 
اســت که گروه های هــدف حرفه مددکاری 
مســتقیم  به طــور  و  بشناســد  را  اجتماعــی 
خدمات حرفه ای را به آنان ارایه کرده باشــد. 
شرکت کننده شماره ســه، دانشجوی دکترای 
مددکاری اجتماعی: آیتمی هست که اساس 
کار هست معتقدم در مقطع دکتری دو دسته 
دانشــجو داریم یکی اینکه سریع می خونن و 
وارد این مقطع می شــن اینم بد نیست و یک 
عده اونا کــه در فیلد کار کردن، من معتقدم 
اونها که در فیلد کار کردن و خودشون تمایل 
دارن و احساس می کنیم آدم توانمندی هستن 
و در مقطع ســنی باالیی هم نیســتن می تونن 
موثرترین گروه برای ما باشــن. شرکت کننده 
شماره نه، عضو هیات علمی دانشگاه، دانش 
آموخته دکترای مــددکاری اجتماعی: تجربه  
کاری هــم خیلی مهمه. معتقدم خیلی خوب 
هست که زمانی که می خوام دانشجوی دکترا 
بگیریم حداقل تجربه کاری دو ســه ساله رو 
گذرونده باشه و این تجربه کاری دو سه ساله 
بهتر این هســت که فقط پژوهش نباشه، رفته 

باشه و در فیلد کار کرده باشه.
تسلط بر زبان، توانایی جستجو در پایگاه های 
علمی و رزومه پژوهشی مناسب دیگر ویژگی 
بود که شرکت کنندگان به آن ها اشاره کردند. 
شرکت کننده شماره دو، دانش آموخته دکترای 
مــددکاری اجتماعی، معاون یکــی از مراکز 
توانبخشی سازمان بهزیســتی: زبان انگلیسی 
خیلی مهم است. بچه ها این موضوع را جدی 
نمی گیرنــد. ولی مهم اســت. وقتــی ما زبان 

نمی دانیم سراغ منابع اصلی نمی رویم. 
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اموار امارم وعم و همکاراز

از ســوی دیگر برخی از شــرکت کنندگان به 
ویژگی های شخصیتی اشاره کردند که متناسب 
بــا ذات و ماهیت حرفه مــددکاری اجتماعی 
 و نیــز الزمــه ورود بــه مقطع دکترا هســتند.

شرکت کننده شماره یک، دانشجوی دکترای 
مددکاری اجتماعــی: ویژگی های فردی مثال 
پایبندی به اخالق، تعهد... اگر دانشــجویی 
ســابقه بی اخالقــی حرفه ای داشــته من فکر 
نمی کنــم ورودش به دوره دکتری خوشــایند 
 باشــد. نظــم هم فکــر می کنم مهم باشــد.

شــرکت کننده شــماره چهــارم، عضو هیات 
علمی دانشگاه، دکترای مددکاری اجتماعی: 
هــوش درون فردی و بین فردی قوی داشــته 
باشــه، یعنی بتونــه درک باالتری نســبت به 
خودش و دیگران داشته باشه و توانایی ارتباط 
برقــرار کردن خوب با آدم ها و محیط پیرامون 
داشته باشه، تحلیلگر خوبی باشه، آدم خالقی 
باشــه، چون مــددکاری اجتماعــی به نظر من 
کامــال نیاز به آدم هــای باهوش و خالق داره 
چون اصال یــک راه نیســت، همون طور که 
می گیــم بحث فردیت قائل شــدن کامال باید 
دانش پایه رو بشناسه و بتونه بر اساس موقعیت 
این دانش رو اســتفاده بکنه بنابراین به لحاظ 

هوشی هم باید آدم توانمندی باشه.
از دیگر مواردی که شرکت کنندگان به آن اشاره 
 داشتند بررسی انگیزه ورود به مقطع دکترا بود.

شرکت کننده شــماره نه، عضو هیات علمی 
دانشــگاه، دانش آموخته دکتــرای مددکاری 
اجتماعــی: کســی کــه می خــواد دکتــرای 
مــددکاری بخونه به نظرم باید هدفش از دکترا 
خونــدن چیه رو بدونه، هرچند جامعه ایران به 
سمت مدرک می ره و خیلی ها می رن مدرک 
می گیرن که کار بهتری داشته باشن ولی واقعا 
در همــه جای دنیا این نیســت می تونه یه نفر 
دکتــرا نخونه و با مدرک کارشناســی حقوق 
و جایگاه و درآمد خوبی داشــته باشه بنابراین 
کســی که میاد در این کشــورها میــره دکترا 
میخونــه که دلیلی و هدفی داره برای پاســخ 
دادن به ســواالتی که در خودش هســت، یه 

جورایی می خواد کانتریبیوشــنی رو در ســطح اکادمیک و علمی ایجاد 
بکنه.

روشهــایپذیــرشدانشــجویاندکترایمــددکاری
اجتماعــی: شــرکت کنندگان در پاسخ به این ســوال که روش پذیرش 
دانشــجوی دکترای مددکاری اجتماعی باید چگونه باشد؟ به نقد شیوه 
فعلی پرداختند. اگرچه به ضرورت آزمون کتبی برای سنجش دانش پایه 
و تخصصی مددکاری اجتماعی اذعان داشــتند ولی محتوای سواالت، 
منابع آزمون و شکل تستی بودن آزمون را مورد نقد قرار دادند. همچنین 
مصاحبــه را دارای معایبی همچون ســوگیری مصاحبه کننده ها، کمبود 
زمان برای ســنجش دقیــق و نیز عدم توجه به مبحثی همچون بررســی 
انگیزه داوطلب برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا می دانستند. از سوی 
دیگر شــیوه پذیرش بر اســاس ارایه پروپوزال و سیســتم سوپروایزری از 
سوی اساتید راهنما را به عنوان روش موثر در افزایش کیفیت آموزش در 
مقطع دکترا می دانســتند. شرکت کننده شــماره پنج، دانشجوی دکترای 
مــددکاری اجتماعــی: تحصیالت تکمیلی مخصوصــا در مقطع دکترا 
خیلی خیلی باید استاد محوری پیش بره تا وزارتخانه محوری، متاسفانه ما 
یک نسخه پیچیدیم از وزارتخونه و اونو به همه رشته ها دادیم . من حس 
می کنم برای رشته خودمون این فرصت به اساتید داده بشه که یک سری 
از اســاتید یک سری از دانشــجو ها رو بنابراین معیارها به صورت بورس 
بپذیرن و اســتاد و دانشجو دفاع بکنه از اینکه چرا باید فالن دانشجو در 
این دانشــگاه دکترا بخونه... و طبق معیارهایی که تمام دانشگاه ها دارن 
هر سه ماه دانشجو و اســتاد اقدامات خودشونو باید گزارش بدن و اگر 
تو اون راســتا نباشه خیلی راحت اسکالرشــیپی که به دانشجو دادند رو 
حذف می کنند و می گیرن ازش. ما اسکالرشــیپمون شــاید این نباشه پول 
بدیم به دانشــجو اما می تونیم اینطور هشــدار بدیم که اگر از معیارهایی 
که روز اول دیدیم فاصله بگیری ما حذفت می کنیم در حالی که همیشه 
بردامون پر از اســامی دکتراهایی هســت که چرا پروپوزال نمیدین، چرا 
عنــوان نمیدین و... چرا؟ چون از روز اول هیچ اســتادی مســولیت اینو 
قبــول نکرده. این اومده و از پل گذشــته و دیگه بــراش اهمیت نداره. 
بشه شش سال یا هفت سال... کمی گرایی هیچوقت تو رشته ما جواب 
نداده، مخصوصا تو رشته کیفی مثل مددکاری اجتماعی. شرکت کننده 
شماره نه، عضو هیات علمی دانشگاه، دانش آموخته دکترای مددکاری 
اجتماعی: من آزمونی که گرفته می شه رو قبول ندارم، به نظر من آزمون 
تســتی معنایی نداره یعنی باید تشــریحی بشــه و هر دانشگاهی خودش 
جدا آزمونی رو برگزار بکنه که ســواالت تببین و تفسیر رو بتونه در یک 
دانشجو شناســایی بکنه و بررســی بکنه، موضوع اینه که اگر قرار باشه 
آزمون تســتی رو بگیری می ری ریز نمرات دانشجو رو نگاه بکنی و بر 
اســاس اون انتخاب بکنی چه دانشجویی بیاد باال یا نیاد ولی به نظرم مثل 
خیلی از دانشگاه های دنیا دانشجو بیاد یک پروپوزال پژوهشی رو بنویسه 
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فولناار امدکاری اجسماعی34

عیان نعی طانشی دهای دانعرهی دهعاار دکسهای امدکاری اجسماعی  شز اآایمر کییی

و یک سی وی کاملی رو از خودش ارایه بده و اون مدارک و مستنداتی 
رو که می تونه نشون بده این دانشجو می تونه کاندیدای خوبی باشه برای 
دکترای ما اینها رو پرزنت بکنه و ارایه بده و توی اون پروسه و کمیته های 
تخصصی بررسی بشه و بعد مصاحبه تخصصی رو با این دانشجو داشته 

باشیم که این روند بررسی بشه.
صالحیتهــایمــوردانتظــاربــرایدانشآموختگان
دکتــرایمددکاریاجتماعی:بر اســاس مواردی که در پاســخ 
به ســوال اهداف مطرح شــد، مهمتریــن صالحیت های مــورد انتظار 
از دانش آموختــگان مقطــع دکترای مــددکاری اجتماعــی، توانمندی 
در پژوهــش و آموزش، تســلط بر مفاهیم و رویکردهــای برنامه ریزی و 
سیاســتگذاری، توانایــی مدیریت ســازمان های ارایه دهنــده خدمات 
اجتماعی و نیز تخصص و عمیق شدن در یک حیطه کاری بوده است.

شرکت کننده شــماره یک، دانشــجوی دکترای مددکاری اجتماعی: 
اینکه توی حیطه تخصصی که انتخاب می کند حرفی برای گفتن داشــته 
باشــد. خیلی وقت ها از طریق انتشار مقاله است. سمینار و یا کنفرانس 
برگزار می شــود از ایشان دعوت می شــود، باید اینقدر موضوع را خوب 
بشناســد که خیلی خوب بتواند در مورد ابعاد این موضوع صحبت کند 
و راهکار ارایه دهد و یا اینکه می تواند اســتاد راهنما و یا مشــاور در این 
موضوع بشــود. مددکاری اجتماعی حیطه اش وســیع اســت، نمی توان 
در تمــام حیطه ها توانمند شــد. باید در یک حیطــه خاص گروه هدف 
را خوب شــناختن، تســلط به دانش آن حیطه، آشــنا بــودن با خدماتی 
گاهی داشــتن از  کــه توی آن حیطــه در حال حاضر ارایه می شــود. آ
خدمات مطلوبی که الزم هســت ارایه شود. شرکت کننده شماره شش، 
دانشــجوی دکترای مددکاری اجتماعی: دانشــجوی دکترا باید مهارت 
تفکر انتقادی داشــته باشــه، متاســفانه چیزی که مــن در کوریکولوم 
می بینم ارایه محتواســت و مدیریت تفکر انتقادی انجام نمی شــه، یکی 
از مهارت هایی که تولید کننده ها باید داشــته باشن این هست که کاربرد 
دانــش مــددکاری رو بدونن، این هســت که پالیســی میکینگ رو بلد 
باشــه، به عبارت دیگه گاید الین نویسی ها و اســتاندارد سازی ها رو بلد 
باشــه پروتکل نویســی بلد باشه. شرکت کننده شــماره ده، عضو هیات 
علمی دانشــگاه، دکترای جامعه شناسی: شــناخت عمیق از رویکردها 
مکاتب و نظریه های مرتبط و به صورت خالقانه داشــته باشــه، خصلت 
تحلیل و تبیین در دانشــجویان پر رنگ شــود، قدرت تبدیل تحلیل ها و 
تبیین ها به کاربردها رو داشــته باشه، مهارت اجرای طرح های کاربردی 
در قالــب مداخله و غیره رو داشــته باشــه، قدرت ارزیابی اثربخشــی 
اقدامــات رو دارا باشــه، ذهن دانشــجوی تربیت شــده منظما اصل و 
 فرع، خرد و کالن و اولویت بندی و ســطح بنــدی رو بتونه ارایه بکنه.

همچنین تسلط بر زبان علمی بین المللی و توانایی ارتباط با مجامع علمی 
از مواردی بود که شرکت کنندگان به آن اشاره داشتند. یکی از مهمترین 

موارد در رشد و توسعه حرفه ای، به روز شدن 
علمی و دانشــی در آن حرفه است. از طرفی، 
ویژگی مددکاری اجتماعی به گونه ای اســت 
که آن را رشته ای بین المللی می سازد. بنابراین 
یکــی از مهمترین دســت آوردها در دکترای 
مددکاری اجتماعی می بایســت توانمندی در 
همکاری های بین المللی در این حیطه باشــد 
که نهایتا توسعه حرفه ای را به طور بومی و بین 

المللی به ارمغان می آورد.
شــرکت کننده شماره نه، عضو هیات علمی 
دانشــگاه، دانش آموخته دکتــرای مددکاری 
اجتماعــی: نکته مهم دیگه بحث تاکید روی 
فرایندهای بین المللی، آموزش های بین المللی 
در موارد متعدد بــه صوت تئوری و عملیاتی، 
دیده می شــه که دانشــجویان در هر رشته ای 
با این مســاله مواجهن یعنی زبــان بین المللی 
نــه به عنــوان صرفا زبــان، زبــان فعالیت های 
اکادمیــک بین المللــی رو نمی دونن بنا براین 
بخشــی از تمرکز می تونه روی باال بردن یک 
چنین صالحیتی باشه، اگر این اتفاق در دکترا 
بیفته فرد بعــد از فارغ التحصیلیش این فرایند 
رو طــی خواهد کرد، چون یک فرایند درونی 
می شــه براش و می دونه که فارغ از مساله های 
بومی یک زبان مشترک بین المللی هست در 
علــم و متدهای تحقیقاتــی و این ها در اصل 
مواردی هست که می تونه ازش استفاده بکنه.
دروسدورهدکتــرایمــددکاری
اجتماعــی:شــرکت کنندگان قبــل از بیان 
موضوعات درسی، به این موضوع تاکید داشتند 
که برای اجرای یــک کوریکولوم خوب نیاز 
به مجریان یعنی اســاتید واجد شرایطی است 
که بتوانند ســرفصل ها و شــیوه های آموزشی 
را به درســتی پوشــش دهند. ضعف اساتید، 
عدم تطبیق محتوای آموزشــی با کوریکولوم 
فعلی، زیاد بودن ســرفصل ها و مباحث، زیاد 
بــودن واحدهای تئوری، تشــابه ســرفصل ها 
بــا مقاطع قبلی آموزش و بــه روز نبودن منابع 
از جملــه مهمتریــن مشــکالت دروس ارایه 
 شــده در کوریکولــوم فعلــی بوده اســت.
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اموار امارم وعم و همکاراز

شرکت کننده شماره یک، دانشجوی دکترای 
مــددکاری اجتماعــی: ... عنوان هــا خیلی 
طوالنــی و برخی با محتوای درســی مطابقت 
نــدارد. مثــال در مــورد یک درســی که در 
مــورد خانواده بــود به طور کلی نوشــته بودن 
خانواده درمانی این مفهوم کلی اســت، شما 
باید مشــخص کنید منظور از خانواده درمانی 
دقیقا چه چیزی هســت. مثال چه نظریه ای؟ 
اگــر زوج درمانــی را زیر مجموعــه خانواده 
درمانــی بدانیم، زوج درمانــی تاکید بر روی 
چه چیزی هســت؟ خانــواده درمانی و زوج 
درمانی خیلی کلی هست... باید ببینیم کدام 
یک را باید مددکار اجتماعی بداند... بعضی 
وقت ها به تعریف خانواده درمانی می گذرد..

اگــر هم وارد نظریه می شــود صرفا به معرفی 
نظریــه پرداختــه می شــود و تمام می شــود. 
شرکت کننده شــماره پنج، دانشجوی دکترای 
مــددکاری اجتماعی: شــما عناوین درس ها 
رو ببینیــد، می بینیــد که ما همیــن عنوان رو 
در کارشناســی داشتیم و ارشــد. یک سری 
از درس هایــی که ما داریــم می خونیم از بدو 
انقدر خال در تدریس وجود داشت که ما باید 
در ســطح دکترا آنالیزهای پیشرفته رو بخونیم 
ما کماکان داریم در ســطح های اولیه دست 
و پــا میزنیم. به نظرم باید روی روش تحقیق به 

شیوه دیگه ای تمرکز بشه. 
پایه ای  شرکت کنندگان تاکید داشتند دروس 
مانند روش تحقیق می بایست با دقت بیشتری 

طرح ریزی و اجرا شوند.
شــرکت کننده شــماره دو، دانش آموختــه 
دکترای مــددکاری اجتماعــی، معاون یکی 
بهزیســتی:  توانبخشــی ســازمان  از مراکــز 
یک درس هایــی هم در مــورد روش تحقیق 
می گذرونیم یک مقداری همســو باید باشد. 
باید ســبک به روزتری و به صــورت یکپارچه 
آموزش داده بشــود. ضمن اینکــه چیزهایی 
به صورت کارگاهی و از قبل پایه ریزی بشــود 
مثل آموزش شــیوه مقاله نویسی. این ها اصال 
آموزش داده نمی شود و وقتی آموزش ندیدیم 

و از ما می خواهند خیلی ســخت می شود. حاال این آموزش چه از طریق 
کارگاه باشــد چــه از طریق گنجونــدن در قالــب روش تحقیق... اگر 
کارگاه ها قرار هســت کمک کنند باید اجباری باشــند. شــرکت کننده 
شمارهســه، دانشــجوی دکترای مددکاری اجتماعی: من می گم چند تا 
اتفاق بیفته یکی اینکه جنس روش شناســی و متدولوژی باید قوی باشه 
 توش چون قراره دو سال درگیر پایان نامه باشن باید این قسمت قوی باشه...

شــرکت کنندگان همچین دروســی مانند نظریه های مرتبط با درمانگری 
روانی-اجتماعی، اقتصاد ســالمت، شــیوه های سرپرستی، کارورزی، 
مــددکاری اجتماعــی در حوادث و بالیــا، نظریه های توســعه پایدار و 
 جامعه شناسی پزشکی و سالمت را می بایست در کوریکولوم در نظر گرفت.

شــرکت کننده شــماره چها، عضــو هیات علمــی دانشــگاه، دکترای 
مددکاری اجتماعــی: قطعا مددکاران اجتماعی باید به عنوان درمانگران 
روانــی اجتماعــی کار بکنــن، پس نظریه هــای درمانی مرتبــط با کار 
مــددکاری اجتماعی رو الزمه که بدونن، دومیــن اینکه ما با گروه های 
خاص کار می کنیم پس بحث توانبخشــی گروه های خاص، چگونگی 
ارتباط گرفتن با اونها، بحث شــناخت مساله های اون ها خیلی باید قوی 
مورد بررســی قرار بگیرد. اگرچه ما از دوره کارشناسی بحث گروه های 
خــاص رو داریم امــا در دوره دکترا باید ارزیابی بشــه ببینیم دانشــجو 
ایــن مباحث رو بــه خوبی می دونه؟ آموزش هــای ترمیمی و تکمیلی به 
دانشــجویان داده بشه. ســومین بحث اقتصاد ســالمت و سیاست های 
اجتماعــی رو خوب بدونــه و بتونه تحلیل درســتی در مورد بحث های 
عدالــت، اقتصــاد اجتماعــی، اقتصاد ســالمت، سیاســت اجتماعی، 
سیاســتگذاری های اجتماعی، برنامه ریزی های اجتماعی داشــته باشه. 
شــرکت کننده شماره هشت، دانش آموخته دکترای مددکاری اجتماعی، 
مشغول به کار در بیمارستان: یکی از مهمترین کارهایی که انجام می دیم 
ســوپروایزریه... فقط دو واحد در ارشــد می خونیم اما الزمه توی دکترا 
هم باشه، اصول و مراحلش. الزمه کارورزی بگذرونیم، چیزی که دیده 
نمی شه، چون وقتی کارشناسی هستی چیز زیادی از این حرفه نمیدونی 
یا چشــم اندازی از این حرفه نمیدونی، مهمه که با شــناخت کاملی که 
در این مقطع به دســت آوردی بری و کارورزی بگذرونی، با دید نقادانه 
فرد باید کارورزی بگذرونه یعنی به تجزیه و تحلیل کارورزی دانشجو ها 
بپردازه اما شرطش اینه که خودش هم کارورزی بگذرونه. خودش کار 
بــا مراجع رو انجام بده، هیچوقت پایه های مددکاری از مددکار ســاقط 
نمی شه، اتفاقا بره مصاحبه با اون دید و دانش هم پایه های کار مددکاری 
رو بــا دید نقادانه بگذرونه تحلیلش بکنــه و هم به ایده پردازی بپردازه و 
شــروع بکنه به ایده ســازی در مورد کارورزی، یعنی با دانش و تجارب 
کارورزی خودش، کاری بکنه که کارورزی دانشــجو شکل متفاوت و 
کاربردی تری داشــته باشــه و بعد برای هر فیلد ایده و نظریش رو اعالم 
بکنه به صورت دانش ناشــی از تجربه اگر ما همه دانشــجوهای دکتری 
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فولناار امدکاری اجسماعی36

عیان نعی طانشی دهای دانعرهی دهعاار دکسهای امدکاری اجسماعی  شز اآایمر کییی

رو بفرســتیم کارورزی بگذرونن و بعد ایده هاشون رو جمع بندی بکنیم 
تحلیل ها و نقدهاشــون در پایان دســتاوردی داریم که کارورزی ها سر 
و ســامون می گیرن، ارزیابی ها درست تر خواهد بود بیس عملی مددکار 
تقویت می شه. شرکت کننده شماره یازده، عضو هیات علمی دانشگاه، 
دکترای آموزش بهداشــت: به نظرم حوزه مســاله های جامعه شناســی، 
انسان شناســی به معنــای ماهیت انســان، علــوم اجتماعــی، نظریه های 
مددکاری اجتماعی و مبحث آسیب های اجتماعی. یکی از چیزهایی که 
به نظرم جا افتاده و در درس های انتخاب شده دیده شده موضوع مطالعه 
معلولیت هســت اما ناتوانی جنبه کاری مددکاری نیست. جامعه شناسی 
می تونه جامعه شناسی معلولیت باشه، جامعه شناسی پزشکی و بهداشت.
نقشــهبرنامهآموزشــیدکتــرایمــددکاریاجتماعی:
مصاحبه شــوندگان به اولویت دورس تخصصی و بعــد دروس تکمیلی 
اشــاره داشتند، همچنین تاکید داشــتند که دروس روش تحقیق و زبان 
انگلیسی به طور مستمر در طول تحصیل باید ارایه شود و سپس به دروس 

کالنتر مثل رفاه و سیاست اجتماعی پرداخته شود.
شــرکت کننده شــماره هشــت، دانش آموختــه دکتــرای مــددکاری 
اجتماعــی، شــاغل در بیمارســتان: روش تحقیــق اولویــت داره اول 
آمــوزش داده بشــه.تجربه خــودم اینو می گــه، ما کلی شــروع کردیم 
واحد هــای مختلــف درس رو گذروندیم بعد هر کدوم از ما خواســتن 
یــه مقاله بنویســیم و در انتها که دانشــجو درگیر امتحان جامع هســت 
بــه ما روش تحقیــق کیفی رو دادن، همون ترم اول که دانشــجو انرژی 
بیشــتری داره روش تحقیق رو بخونه این خیلــی مهمه که روش تحقیق 
یه جایی باشــه که مددکار فرصت داشــته باشــه بقیــه واحدهارو بهش 
 پیونــد بزنــه، اولویــت اصلی روش تحقیق هســت چون خیلــی مهمه.

از نظر مصاحبه شوندگان سیر دروس باید از مقدمات به اجراییات باشد، 
به این صورت که ابتدا فلسفه علم به عنوان پایه دروس و سپس پژوهش، 

تحلیل مساله های اجتماعی و برنامه ریزی به دانشجویان ارایه گردد.
شــرکت کننده شــماره چهار، عضو هیات علمی دانشــگاه، دکترای 
مددکاری اجتماعی: به نظر من باید از فلســفه علم شروع کرد، بعد بریم 
سراغ پژوهش، بعد ســراغ تحلیل مساله های اجتماعی و بعد در ترم های 
آخر به بحــث درمان و طرح ریزی و برنامه ریزی برســیم، اول مقدمات 
و بعــد اجراییات. از نظر یکی از مصاحبه شــوندگان، دروس تخصصی 
باید پس از ارائه پروپوزال و مشــخص شــدن موضوع پایان نامه و مرتبط 
با موضــوع باشــد. در این صورت ابتــدا دروس عمومی ارایه شــده و 
ســپس آزمون جامع به صورت آینده نگر و جهت ســنجش نیاز دانشجو 
انجام شــده و بعد از آن دروس تخصصی مرتبط با موضوع ارایه گردد. 
شرکت کننده شماره پنج، دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی: آزمون 
جامعــی که ما داریم بعد از اتمــام دروس می گیریم بین دروس عمومی 
و تخصصی بگیریم و مشــخص بکنیم که یک مــددکار اجتماعی که 

می خواد وارد فیلد اعتیاد بشه بدونه به صورت 
تخصصی چه چیزهایی رو باید یاد بگیره، من 
می گم درس های عمومی و ثابت و یک سری 
درسهای عمومی مثل فرد و خانواده و... بعد 
آزمونی ازش گفته بشــه که این آزمون نخواد 
بیاد بســنجه اون چی یاد گرفته، این آزمون ها 
هیچ وقت ســواد طرف رو نتونسته اندازه گیری 
کنه اما ما کماکان داریم روش تاکید می کنیم 
به نظر من این آزمون به جای نگاه به عقب باید 
به آینده نــگاه بکنه، آزمون بایــد بگه تو که 
می خوای وارد فیلد اعتیاد بشی از این لحظه به 
بعد باید چیا بدونی؟ بعد وارد فیلد تخصصی 

بشه و پایان نامش رو تو اون حوزه بده و ...
اســتراتژیهایتدریــسدردوره
اجتماعــی: مــددکاری دکتــرای
تدریــس  روش  بهتریــن  مصاحبه شــوندگان 
را آمــوزش مشــارکتی و انجــام پروژه هــای 
کردنــد  عنــوان  مقالــه  تولیــد  و  عملــی 
و بــه نقــش حضــور در فیلــد بــه عنــوان 
 موثرتریــن شــیوه یادگیری اشــاره داشــتند.

شرکت کننده شماره هفت، دانشجوی دکترای 
مددکاری اجتماعی: اما مهارت و تکنیک ها 
رو با پروژه های عملی که بچه ها مجبور بشن 
برن توی فیلد، یه سری پروژه ها رو تخصصی 
کار کنند. من االن کســی رو می شناسم توی 
فیلد دارن کار می کنن و اون مهارت ها رو به کار 
نمی برن و در ظاهر دیده هم نمیشــه. به نظرم 
صرف اینکه ما ســر کالس بشــینیم و مدرس 
به عنــوان ســخنران بیاد و یه ســری نکته هارو 
بگه و مــا جزوه برداریم و آخــرش باید بریم 
کار عملی تحویل بدیم تا بفرســتیم که بتونیم 

آزمون جامع بدیم اصال اینو قبول ندارم.
مصاحبه شــوندگان به شــیوه ترکیب دانشجو 
محــوری و اســتاد محــوری با توجــه به نوع 
درس تاکید داشــتند و نقش استاد را هدایت 
کننــده و نقش کالس حضــوری را در حد 
شــرکت کننده  می دانســتند.  اشــکال گیری 
شــماره ســه، دانشــجوی دکترای مددکاری 
اجتماعی: براســاس جنس واحد درسی تغییر 
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اموار امارم وعم و همکاراز

کند اما تمایل به ســمت دانشجو محور بودن 
باشــد. این خطایی که ما سال هاســت انجام 
می دیم که وقتی می گیم دانشــجو محور بودن 
اینه که دانشــجو پاور درســت کنــه و تمام. 
در مراحل و گام به گام باید اســتاد درگیر بشــه 
و جهت بــده و نظربده و خود اســتاد هم باید 
آمادگی داشته باشــه در جهت پاسخ دادن به 
ســوال ها، هر مرحله که دانشجو درس می ده 
باید ارتباط بگیره و وارد مبحث بشــه اما خود 

دانشجو محور باشه.
مصاحبه شــوندگان عــالوه بــر انتقــاد بــه 
روش تدریــس کنونــی عنــوان کردنــد که 
روش های مباحثه، یادگیری اکتشافی هدایت 
شــده، بحث و تبــادل نظــر گروهی،آموزش 
الکتریکی، میزگردهــای تحلیلی فعالیت های 
میدانی، آموزش در قالب ســمینار و کارگاه، 
پخش فیلم و کارگروهــی و با هدف مهارت 
یادگیری  موثرتــری جهت  آموزی روش های 
در مقطــع دکتــری هســتند. شــرکت کننده 
شــماره چهار، عضو هیات علمی دانشــگاه، 
دکتــرای مددکاری اجتماعی: در واقع ما باید 
دانشــجویان رو طوری تربیــت بکنیم که اونا 
خودشون پژوهشــگران علم باشن و خودشون 
بتوانند دانش خودشون رو بسازن پس بنابراین 
این که من به عنوان یک معلم برم ســر کالس 
و درس بــدم به نظــر مــن در مقطــع دکتری 
پذیرفته نیست و این دانشجویان هستن که باید 
علم رو از دریچه های مختلف، در سایت ها، 
در کتاب هــا، مقــاالت بتونن جمــع بکنن و 
چکیــده ای در رابطه با هر موضوعی در ذهن 
خودشان داشته باشند و سر کالس آن ها را به 
 اشتراک بذارند و باهم بحث و تبادل نظر کنند.

مصاحبه شوندگان همچنین به ضرورت اجباری 
بودن برخی دوره ها و آموزش شــخصی شده 

متناسب با نیازهای دانشجو اشاره داشتند.
شرکت کننده شــماره نه، عضو هیات علمی 
دانشــگاه، دانش آموخته دکتــرای مددکاری 
اجتماعــی: نوع کــورس و روش هــای ارایه 
کامال کاربردی باشــه مثال در بحث روشــی 

اینو پیاده می کنیم مثال در درس روش تکلیفمون این هست که موضوعی 
رو انتخاب بکنید و بعد روشــی رو انتخــاب بکنید که تحقیق رو انجام 
بده، حاال اونجا در اصل تکالیف اینطور بود که پروژه پایان نامه خودت 
اگر رسیدی به مرحله دیتا و داده، داده هاتو بیار توی این کورس یعنی بر 
اساس پایان نامه ای که می خوای انجام بدی تکلیف بیار، حاال اگر هنوز 
نرسیدی بنابراین می تونی بری از پژوهش های قبلی استفاده بکنی اما در 
راســتای موضوع پایان نامه باشه. بنابراین اون روش پیاده شدن کورس ها 
باید کاربردی باشــه و بــه درد بخوره من می تونم بگم در کل اون ســه 
سال کورســی شــرکت نکردم که هیچی به دردم نخوره، یعنی تمامش 
مــواردی بود که به دردم می خــورد، مثال اگر می خواســتم برم کورس 
اخــالق همه چیز به دردم می خورد ، حاال مثــال ممکن بود تمرکزم بره 
رو بحث رگرســیون و تحلیل و این ها ولی اونای دیگه رو خیلی اجمالی 
شــرکت می کردم یا تو بحث کیفی من چون بخشــی از کارم کیفی بود 

همه دوره ها به دردم خورد.
از نکات مورد تاکید مصاحبه شــوندگان اشــاره به روش هایی با هدف 
تربیت تفکر انتقادی و تفکر خالق و بر مبنای حل مســاله بود. همچنین 
مصاحبه شــوندگان بر انتخاب درست اساتید جهت تدریس و دستیاری 

در کنار اساتید به عنوان روشی جهت یادگیری موثرتر اشاره داشتند.
شرکت کننده شماره هشت، دانش آموخته دکترای مددکاری اجتماعی، 
شاغل در بیمارســتان: از طرفی چون این دانشجو رو می خوای به عنوان 
مدرس یا پژوهشــگر تحویل جامعه بدی بهش بیشتر مجال آموزش دادن 
بدی. ما دو واحد برای آموزش دادن داشــتیم و اساتید هم راغب نبودن 
بنابراین من باید یاد بگیرم کجا درس بدم بنابراین بخشــی از این آموزش 
به سر کالس نیست به پیش زمینه های قبلش، یعنی دانشجو می ره همراه 
استاد سر کالس و حتی برخی مواقع کالس رو دستش می گیره اما برای 
آموزش پیش زمینه هایی الزمه که اســتاد الزمه اون ها رو بگه، مثال استاد 
نمی یاد بگه ما دیشب برای این کالس چه کار کردیم، تو خونه چه منبعی 
رو مطالعــه کردیم چقدر آماده بودیم؟ چطور پیش از آمدن به کالس به 
اســترس های احتمالی پیش از کالس غلبه می کنیم، چی می شــه وقتی 
دانشــجو سوالی بپرسه و من بلد نباشــم، اینا چیزهایی هست که آموزش 
داده نمی شه که دانشجو کل این فرایند رو بشناسه و بعد بر اساس روش 

خودش و تکنیک خودش اون رو ادامه بده.
مناســبترینروشبرایارزشیابیدانشــجویاندکترای
مــددکاریاجتماعــی:مصاحبه شــوندگان اظهار داشــتند جهت 
ارزشــیابی برخی دروس ناچار به آزمون تئوری هستیم اما این آزمون باید 
تغییــر کرده و صــورت تحلیلی به خود بگیرد، همچنین شــیوه طراحی 

آزمون جامع فعلی را نقد کردند و به تغییر سواالت تاکید داشتند.
شرکت کننده شماره یازده، عضو هیات علمی دانشگاه، دکترای آموزش 
بهداشــت: ما االن امتحان جامعمون فرمالیته هست چه به لحاظ سوالی 
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فولناار امدکاری اجسماعی38

عیان نعی طانشی دهای دانعرهی دهعاار دکسهای امدکاری اجسماعی  شز اآایمر کییی

که می کنیم امتحان های کتبی که می گیریم قاعدتا خیلی جدی نیســت یا 
دردی رو دوا نمی کنه. شــفاهی هم که خیلی جدی صورت نمی گیره که 
البته جابه جا فرق داره اما فکر می کنم اگر در دوره تدریســمون بر اساس 
مباحثه عمل بکنیم قاعدتا امتحان جامع می تونه خودش رو نشــون بده. 
امتحان جامع باید درک دانشــجو رو بسنجه و سوال بحث کنید داریم، 
نه نام ببرید که نشان می ده تفکر نظام مند دانشجو چطور شکل گرفته و 
ادامش در جلســه شفاهی و جلسه مصاحبه باید قدرت بیان رو بسنجند. 
و اگر این کار رو همون کســانی که بــرای ورود مصاحبه انجام داده اند 

انجام دهند می تونن بگن دانشجو چه تغییری کرده و...
مصاحبه شــوندگان ارزیابــی بر مبنای دســتاوردها و تولید محتوایی که 
دانشجو طی دوره های آموزشی داشته اند مانند تولید پروژه، کار عملی، 
مقاله، شــرکت در سمینار و... را موثر دانســته اند. شرکت کننده شماره 
پنج، دانشــجوی دکترای مددکاری اجتماعی: چرا باید برای دانشجوی 
دکترا نمــره ای در نظر بگیریم؟ می دونید ما چــرا امتحان می گیریم؟ ما 
شــک داریم که یک دانشجو اینهارو یاد گرفته و چرا شک داریم چون 
دانشــجو انگیزه الزم رو نداشــته باشــه، من حس می کنــم اگر پذیرش 
دانشجو روی منطق پیش بره ما نیاز نداریم که ازش درس رو بپرسیم این 
دانشــجو خودش برای اینکه خال کارهاشو پر بکنه با تمام وجود می یاد 
درس رو می پذیره، کار رو می پذیره و بازده عالی داره، من حس می کنم 
تنها ارزشــیابی که باید از دانشجوی دکترا بشه همون کارهایی هست که 
داره می گــه وگرنه این واحدهایی که دانشــجو می خواد بگذرونه چیزی 
رو به ما ثابت نمی کنه، این واحدها ابزار هستند برای اثبات ادعاش، پس 
باید این ابزار رو کامل یاد بگیره، یعنی باید دانشــجو خوب توجیه بشــه 
که این مواردی که برای تو گذاشــتیم در راستای اون ادعایی هست که 
تو کردی، اگر این اتفاق بیفته مساله هایی مثل حضور غیاب، نمره دادن، 
ســاعت پر کردن دیگه لوث میشه برای دانشجوی دکترا، اون می گه باید 
بجنگم برای چیزی که گفتم حتی خیلی بیشتر ازین مواردی که گفتید، 

شاید تو کارگاه ها شرکت بکنه، سمینار شرکت بکنه.
از مواردی که مصاحبه شــوندگان به آن تاکید داشــتند ارزیابی مستمر 
دانشــجویان در طول دوره تحصیلی بود به این صورت که ارزیابی اولیه، 
ارزیابــی در طول ترم تحصیلــی، ارزیابی همتایان، ارزیابــی در فیلد و 
در پایان ارزشــیابی نهایــی می تواند در مقطع دکتــرا موثرتر عمل کند و 
این ارزیابی هــا هموار باید بر مبنای توانایی ارایه و پرزنت کردن باشــد. 
شرکت کننده شــماره هفت، دانشــجوی دکترای مددکاری اجتماعی: 
متاســفانه مــا اواخر که درس های تئــوری تموم می شــه آزمون جامعی 
می گیرن آزمون که امتحان خیلی ســطح پایینیه و استادها سلیقه ای عمل 
می کنن و بــا حالت تبعیض آمیز نمره می دن. این اصال شــیوه درســتی 
برای ارزیابی دانشــجو نیســت، به نظر من جای اون آزمون جامع اونجا 
نیســت. حتی اســمش هم صحیح نیســت، به  نظرم این آزمون باید اول 

دوره گرفته بشــه و بشه بررسی توانمندی های 
فردی کــه می خواد دکترا بخونه. اون فرد باید 
توانمندی هاش و نقطه ضعف هاش شناســایی 
بشــه و در واقع یه جورایی حوزه تخصصیش 
معلوم بشــه. فرد با کمک اساتیدش و افرادی 
که متخصص این رشــته هســتن بیــان حوزه 
تخصصیشــون رو مشخص کنن و فرد در اون 

مسیر این چند سال رو حرکت بکنه.
از موارد مورد توجه مصاحبه شوندگان این بود 
که اگر دانشــجوی دکترا بر اســاس پروپوزال 
وارد مقطع دکتری شــود ایــن ارزیابی باید بر 
اســاس اهداف اولیه ای و پروپوزالی که زمان 
ورود بــه مقطع دکترا ارایه کرده اســت انجام 
گیرد. شرکت کننده شــماره پنج، دانشجوی 
دکترای مــددکاری اجتماعی: مــا باید زمان 
پذیرش برنامه ارزشــیابی دانشجو رو بنویسیم.

ما نمی تونیم بعد ازاینکه دانشــجو وارد مقطع 
دکترا شــد تازه یک امتحانی بگیریم آزمونی 
برگزار کنیم. ما اگر ندونیم دانشجو قراره چه 
راهی رو بــره چطوری می تونیم ارزشــیابیش 
کنیم؟ ما ارزشــیابیمون بر اساس انتظاراتمونه 
دیگه یعنی همون انتظاراتی که باعث شــد ما 
یه ســری دانشــجو رو جذب کنیم، و ممکنه 
ببینیم یه تعداد رو اشــتباه جذب کردیم برای 
دکترا، من فکر می کنم دانشجو در بدو پذیرش 
خــودش ادعا کــرده به نوعی خــودش داره 
می گه من رو بر چه اساســی ارزشــیابی کنید، 
باید مبتنی بر روز پذیرش باشه. به نوعی مسیر 

یک دانشجو باید مشخص باشه.
ارزشــیابی بــرای مناســب زمــان
برنامهدکترایمددکاریاجتماعی:

بیشتر مصاحبه شوندگان بر این باور بودند که 
برنامه دکتری باید مورد ارزیابی ســاالنه قرار 
گیرد و سپس با جمع بندی این نظرات بازنگری 
کلــی در بــازه زمانی چهار تا ده ســال انجام 
شود. شــرکت کننده شماره هفت، دانشجوی 
دکتــرای مــددکاری اجتماعی: بــا توجه به 
اینکه رشــته مددکاری رشــته پویایی هست و 
آســیب هایی که داریم باهــاش کار می کنیم 
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ناتساز 1398، دوره 8، شماره 4، پیاپی 3930

اموار امارم وعم و همکاراز

خیلــی قابل تغییر هســتند به نظــر من حداقل 
سه ســال یا چهار سال یک بار بازنگری بشن، 
متناسب با... دانشجوهایی که داریم میبینیم با 
دانشجوهای چهار سال پیش خیلی متفاوتند، 
توانمندی هاشون و دیدشــون، به نظرم باید هر 
 سال یک بار بازنگری بشــن تا آپدیت باشن.
ابزارهایمناســببرایارزشــیابی
اجتماعی: برنامهدکترایمددکاری
بیشتر مصاحبه شوندگان یکی از ابزار های موثر 
در ارزشیابی را مصاحبه کردن با دانشجویان، 
دانش آموختــگان مقطــع دکتــری، اســاتید 
حــوزه مــددکاری اجتماعی و کارشناســان 
آمــوزش عنــوان کردند، کــه بــرای این کار 
می توان شاخص ســازی کرد. شــرکت کننده 
شماره هفت، دانشــجوی دکترای مددکاری 
اجتماعــی: چون این امــکان وجود نداره که 
از ارایه استاد مستند تهیه کنیم و بررسی کنیم 
تنها ناظر عینی دانشــجو هســت کــه می تونه 
فیدبک بده. می شه یه سری شاخص ها تعیین 
کرد، شــاخص های ارزیابی و آزمون هایی که 
بتونن حداقل ها رو با توجه کالس ها بررســی 
کرد، نه برای ارزیابی دانشجوها، برای ارزیابی 
کوریکولــوم. که بعــد ببینیم بر اســاس این 
 کوریکولوم دانشجوها موارد رو یاد گرفتند یا نه.

برخــی دیگــر از مصاحبه شــوندگان، دیگــر 
ارزیابــی محصول و برونــداد دوره های دکترا 
شــامل بررســی پژوهش ها و پروژه های انجام 
شده توســط دانشجو، رســاله دکتری و کار 
در فیلد را ابزار مناســب ارزیابــی برنامه های 
دکترا می دانستند. شــرکت کننده شماره دو، 
اجتماعی،  مــددکاری  دکترای  دانش آموخته 
معــاون یکــی از مراکز توانبخشــی ســازمان 
بهزیســتی: باید ببینیم آیا رســاله دانشــجوی 
دکتری مطابق بــا اهــداف کوریکولوم بوده 
اســت؟ سبک نوشــتنش، ســبک هدایتش. 
ضمن اینکه یک چیزی که هست شما درسی 
کــه می گذرانید تهش ارزیابی هســت. یعنی 
به صورت جدی راجع به هر درســی پرســیده 
بشود و تحلیل بشود. و در کنار این پایان نامه، 

قــرار بوده ما تحلیلگر تربیت کنیم دیگه، کپی و جایگذاری نکرده؟... 
قــرار بوده کســی را تربیت کنیم کــه برنامه ریز خوبی باشــد ببینیم چه 

پیشنهاداتی داده... همه این ها در راستای یکدیگر است.
نیازهــای روز جامعه، شــرایط موجــود و تغییرات علمی، اســتفاده از 
مصاحبه و تکنیک دلفی، نرم افزارهای ارزشیابی نیز ابزارهای ذکر شده 

جهت ارزیابی برنامه دکتری بودند.
منابعجمعآوریاطالعاتبرایارزشیابیبرنامهدکترای
مــددکاریاجتماعی:مصاحبه شــوندگان اســاتید، دانشــجویان، 
کارشناســان آموزش، مدیران سازمان های اســتخدام کننده مددکاران و 
تحلیلگران اجتماعی را منابع جمع آوری اطالعات برای ارزشیابی برنامه 
دکتری به شمار می آورند. شرکت کننده شماره چهار، عضو هیات علمی 
دانشگاه، دکترای مددکاری اجتماعی: خود دانشجو که فارغ التحصیل 
می شن و اینکه تا چه میزان دانشی که به اون ها داده شده کاربرد داشته، 
باید نقایصش رو دربیاریم چه چیزهایی نیاز هســت، مانیتور بکنیم خود 

دانشجوهارو تا بتونیم اصالحی بکنیم.
بنــا بر نظر برخی از مصاحبه شــوندگان، مراجعه بــه برنامه های دکتری 
دانشــگاه های معتبر خارجی و مقایســه آن با برنامه کنونی می تواند منبع 
خوبی جهت ارزشــیابی آن باشد. شرکت کننده شماره یک، دانشجوی 
دکترای مددکاری اجتماعی: مطالعه مرور سیستماتیک را هم باید انجام 
بدهیم. ســرفصل دروس در کشــورهای دیگر مثال در حوزه مددکاری 
خانواده را بررسی کرد، رصد کردن مقاالت و کتاب ها و مفاهیم جدید.
تغییراتیکهموجبارتقایبرنامهکنونیآموزشدکترای
مــددکاریاجتماعــیمیشــوند:محدود شــدن و تخصصی 
شــدن، تکنیک محور بودن و مهارت آموز بودن ســرفصل ها از مواردی 
بود که مصاحبه کنندگان جهت اصــالح و ارتقای برنامه دکتری به آن ها 
اشاره کردند. شرکت کننده شــماره یک، دانشجوی دکترای مددکاری 
اجتماعی: باید از حیطه صرفــا تعاریف مفاهیم فراتر رفت و وارد حیطه 
یادگیری تکنیک ها و روش ها و راهبردها و استفاده آن ها در عمل شد.

برنامه دکتــری به صورت تیمــی و با همــکاری متخصصان مختلف 
بازنگری شده و ضمانت اجرایی در سطح دانشگاه و اساتید داشته باشد.

شرکت کننده شماره هفت، دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی: از 
نظر من مشکل اصلی مددکاری، کوریکولوم نیست، مشکل اصلی اجرا 
نکردن این ها و تخصص نداشــتن اســاتید هست. ولی کال برای ارتقای 
برنامه آموزشــی در مددکاری خیلی خوبه که اساتید... من نمی گم ایراد 
از دانشــجو نیســت اما دانشجو تابع استاده، اگر اســتاد من بیاد به شیوه 
ســخنرانی درس بده من میشــینم گوش می دم و نود درصد دانشــجوها 
اینطوری هســتن و دانشجوهایی که به شــیوه تدریس نقد می کنن خیلی 
کم هســتن، اما به نظرم برای ارتقای سطح برنامه های گروه روی اساتید 
کار بشه. جلسات و دوره ها برگزار بشه، توجیه بشن. روش های بعضی ها 
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فولناار امدکاری اجسماعی40

عیان نعی طانشی دهای دانعرهی دهعاار دکسهای امدکاری اجسماعی  شز اآایمر کییی

کارایی الزم رو نداره، ببرن به ســمت روش هایی که دانشجو محور باشه 
عملی تر باشه و اطالعاتی که دارند رو آپدیت بکنن و با اطالعات برن سر 
کالس. دانشــجوی کارشناسی هم می فهمه که استادش با آمادگی رفته 
 ســر کالس یا نه، متاسفانه برخی از اساتید ما متوجه این موضوع نیستن.

همچنیــن مطابق بــا نظــر مصاحبه شــوندگان برنامه دکتــری عالوه بر 
اینکه باید با نیازهای روز جامعه و نیازهای بومی کشــور انطباق داشــته 
باشــد، باید از متدهــای روز دنیا نیز بهره ببرد. شــرکت کننده شــماره 
دو، دانش آموختــه دکترای مددکاری اجتماعــی، معاون یکی از مراکز 
توانبخشــی ســازمان بهزیســتی: باید تحقیق کنیم که دوره دکتری در 
کشــور های دیگر به چه ســبکی برگزار می شود و چه جزییاتی دارد و ما 
کدوم بخش هایش را می توانیم نســبت به فرهنگ و امکانات خودمان 
اجرا کنیم. ممکن اســت مواردی باشد که ما اینجا امکان اجرا کردنش 
را نداشته باشیم و بخش هایی که امکان پذیر است را امتحان کنیم. یعنی 
وقتی کوریکولوم را طراحی کردیم، قبل از اجرا تحقیق کنیم کشورهایی 
که در زمینه مددکاری اجتماعی پیشــرفت کرده اند و حرفی برای گفتن 
دارند چه برنامه ای داشــته اند. و از آن ها الهــام بگیریم. چون االن همه 
اطالعات روی ســایت های دانشگاه ها بارگذاری می شــود و می توانیم 
ارتباط بگیریم. و از آن ها بخواهیم اگر برایشان ممکن است کوریکولوم 
خودشــان را برای ما بفرستند. و روی آن کار کنیم و با کوریکولوم خود 
مقایسه کنیم. بله، به شرطی که با فرهنگ و امکانات ما همخوانی داشته 
باشــند. و زیر ســاخت الزم برای اجرای آن را داشته باشیم. یا با انجمن 

بین المللی و... ارتباط بگیریم.
گرایــشدربرنامهدکترایمددکاریاجتماعی:تعدادی از 
مصاحبه شــوندگان با ایجــاد گرایش مخالف بــوده و معایب آن را عدم 
وجود بســتر ســازمانی برای مددکاران اجتماعی با گرایش، نبود اســتاد 
متخصــص در همه حوزه هــا، مغفول ماندن برخــی حوزه ها، کم بودن 
تعداد دانشجوین دکترا متناســب با گرایش، پراکندگی حوزه ها و ایجاد 
محدودیت، تکثر حوزه ها و همپوشــانی داشــتن آسیب های اجتماعی با 
یکدیگر عنوان کردند. این تعداد از مصاحبه شوندگان پیشنهاد دادند که 

تخصصی شدن گرایش هر دانشجو با پایان نامه دکتری صورت پذیرد. 
شــرکت کننده شــماره یازده، عضــو هیات علمی دانشــگاه، دکترای 
آموزش بهداشــت: به نظر می رســه گرایش ها مبتنی خواهــد بود بر نوع 
عنوان پایان نامه. من فکر می کنم اگر گرایش مشــخص نمی کنن دلیلش 

این هســت که گرایش ها به انــدازه پایان نامه 
باشه. اگر گرایش با تعداد کم در نظر بگیرید 
محدود کننده شده اید و فرد تخصص خود را 
مشــخص می کنه با پایان نامه. من فکر می کنم 
بســیاری از افراد که در دنیا دکترا می گیرن در 
گرایش خاص مدرک نگرفته اند و براســاس 

پژوهششون متخصص محسوب می شن.
عــده ای دیگر کــه با ایجــاد گرایش موافق 
بودنــد مزایای آن را تخصصی شــدن، عمیق 
شــدن در یک حیطه تخصصی، ثبات مســیر 
دانش آموختــگان، تخصصی شــدن کمک 
به گروه هدف، قوی تر شــدن سیســتم ارجاع 
و آشــنایی بــا متخصصان ذی ربط در ســایر 
کشــورها دانستند. شــرکت کننده شماره دو، 
اجتماعی،  مــددکاری  دکترای  دانش آموخته 
معــاون یکــی از مراکز توانبخشــی ســازمان 
بهزیســتی: من فکر می کنم مزیتش این است 
که مــا به صورت خیلــی حرفــه ای می توانیم 
بــه گروهمــان خدمت ارایه کنیــم و باری به 
هر جهــت نباشــد، آزمون و خطایی نباشــد 
و تفکیــک شــود و همکاران به طــور کامل 
مشخص شود و هر کس در حوزه مخصوص 
به خــودش فعالیت کند و سیســتم ارجاعات 
قوی تری داشته باشــیم یعنی در موارد خاص 
موضــوع را بــه فــرد مربــوط ارجــاع دهیم و 
حرفه ای تر و دقیقتر کار کنیم. در همان حوزه ای 
کــه عالقه داریم تمرکز کنیــم. این که خدمت 
 ما چهارچوب دارتر و مشــخصتر ارایه شــود.

در همین راستا گرایش های پیشنهاد شده توسط 
مصاحبه شــوندگان گرایش خانــواده، کودک 
نوجوان، اعتیاد، سالمندی، سالمت  روان، امور 
قضایی، سبک زندگی، ترویج تغذیه مناسب و 

توانبخشی و مددکاری نهادی بود.

بحث و نتیجه گیری

در مطالعه وظایف متعددی در حوزه های مختلف برای دانش آموختگان مددکاری اجتماعی در مقطع دکترا پیشنهاد شد. این 
وظایف در دسته های سیاستگذاری، رهبری و برنامه ریزی، نقد نظریه ها و نظریه پردازی، آموزش نظری و عملی و سرپرستی، 
پژوهــش و مداخــالت بالینی جای می گیرند. در برنامه آموزش دکترای مــددکاری اجتماعی که در تاریخ 1382/12/23 به 
تصویب رسید، مهمترین وظایف در نظر گرفته شده شامل سیاستگذاری، رهبری و برنامه ریزی، نقد نظریه ها و نظریه پردازی، 
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ناتساز 1398، دوره 8، شماره 4، پیاپی 4130

اموار امارم وعم و همکاراز

آموزش نظری و عملی و سرپرســتی بود. این 
در حالی اســت که بخش مهمــی دیگری از 
وظایف مرتبط با مددکاران اجتماعی بر اساس 
نظرات شرکت کنندگان وظایفی هستند که در 

دسته مداخالت بالینی طبقه بندی می شوند. 
به نظر می رسد الزم اســت برنامه آموزشی با 
توجه بــه نیازهای موجــود و وظایف تعریف 
شــده برای مددکاران اجتماعــی و همچنین 
برنامه های آموزشــی در ســایر دانشگاه ها از 
انعطــاف الزم برخوردار باشــد به گونه ای که 
دانشــجویان بتواننــد بــر اســاس عالقمندی 
خــود عــالوه بــر سیاســتگذاری، رهبری و 
برنامه ریــزی، نقد نظریه هــا و نظریه پردازی، 
آموزش نظری و عملی و سرپرستی و پژوهش 
بــا نظریه ها و انواع مداخالت بالینی در حوزه 
مددکاری اجتماعی آشــنا شوند و در صورت 
تمایل موضوع پایان نامه خود را در زمینه بالینی 

انتخاب کنند. 
پیشــنهادها: در نظر گرفتــن واحدهای 
عملــی، کارآمــوزی و کارورزی عــالوه بر 
واحدهــای نظــری برای حصــول اطمینان از 
اینکه دانشجویان در طول دوره آموزشی خود 
مهارت هــای کافــی را در زمینه های مختلف 
پیش بینی شــده در برنامه آموزشــی کســب 
می کنند، ضــروری به نظر می رســد. یکی از 
مهمترین انتقادهایی که به برنامه های آموزشی 
دوره دکترای مددکاری اجتماعی در خارج از 
ایران وارد شــده، این است که اگرچه در این 
برنامه ها آماده سازی دانشجویان برای آموزش 
رشته مددکاری اجتماعی به عنوان هدف در نظر 
گرفته شده است، در بسیاری موارد واحد نظری 

 و یا عملی مشخصی برای این منظور در نظر گرفته نشده است.)7و20(
 بر اســاس نکاتی که شرکت کنندگان مطرح کردند پیش بینی واحدهای 
سرپرســتی  و  تدریــس  زمینــه  در  کارورزی  و  کارآمــوزی  نظــری، 
 دانشــجویان می تواند این نقــص را در برنامه آموزشــی برطرف نماید. 
ارزیابی شایستگی های داوطلبان تحصیل در دوره دکترا یک چالش قابل 
توجه به شــمار می رود.)14،13،12و21( به نظر می رسد دانشجویانی که 
سابقه کار و پژوهش در حوزه مددکاری اجتماعی دارند، در دوره دکترا 
از قدرت تحلیل بیشــتری برخوردارند، در انجــام تکالیف موفقتر عمل 
می کنند و در انتخاب موضوع پایان نامه با چالش کمتری مواجه هستند. 
به همین دلیل از نظر مصاحبه شــوندگان نه تنها ســابقه تحصیل در رشته 
مددکاری اجتماعی، در هر دو مقطع کارشناســی و کارشناســی ارشد، 
برای پذیرش در مقطع دکترا ضروریســت، بلکه الزم اســت دانشجوی 
دکترای مددکاری اجتماعی قبل از ورود به این دوره در زمینه مددکاری 
اجتماعی فعالیت کرده باشد و در مصاحبه سابقه کار و پژوهش، انگیزه 
دانشــجو برای تحصیل در مقطع دکترا، مهارت هــای ارتباطی و قدرت 
 تحلیل موضوعات علمی در مددکاری اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرند. 
محدودیتها:دســتیابی بــه همه اســاتید و دانش آموختــگان، از 
مشــکالت اجرایی این پژوهش بود. تالش شــد با تنظیــم قرار مالقات 
بر اســاس زمان های مورد نظر شــرکت کنندگان و پژوهشگر برای انجام 
مصاحبــه در محلــی که برای آن ها مناســبتر بود، تاثیــر این محدودیت 
کاهش یابــد. در صورتی که پایش برنامه آموزشــی دکترای مددکاری 
اجتماعی به طور ســالیانه انجام شــود، نتایج پایش های سالیانه می توانند 

مبنای بازنگری دوره بعدی قرار گیرد. 
سپاسگزاری:یافته های ارایه شده در این مقاله بخشی از پژوهشی با 
عنــوان بازبینی و تدوین مجدد کوریکولوم دکترای تخصصی مددکاری 
اجتماعی است که به سفارش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 
1398 انجام گرفت. تیم پژوهش مایل است از کلیه مشارکت کنندگان در 
پژوهش که در مصاحبه ها شــرکت کردند، سپاسگزاری نماید. مرحومه 
زهرا الســادات ترابی، دانشــجوی فقیــد دکترای مــددکاری اجتماعی 
دانشــگاه علوم بهزیستی و توانبخشــی، در مراحل اولیه تنظیم پروپوزال 

پژوهش مشارکت داشتند. 
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