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 2*ضیه دهقانی، دکتر مر1بهروز رحیمی
حاضر، واكاوي ماهيت عناصر الگوي  هدف پژوهش چکیده:

محور در نظام آموزش عالي است. داده ها برنامه درسي جامعه

ده از ي و با استفاسنتز پژوهبراساس یک طرح پژوهش كيفي از نوع  

جمع آوري شده  (2006و باروس ) يگانه سندلوسکهفت يهاگام

 و رشیو عدم پذ رشیپذ يارهايمعده از اند. انتخاب نمونه با استفا

اده ها صورت گرفت. د (CASP) ياتيح يابیارز يهامهارت يبرنامه

 يمحتوا ليمحقق ساخته و روش تحل ستيلفرم چکاز طریق 

ها جهت بررسي قابليت اعتبار یافته. ( تحليل شدندTCA) يمضمون

عتماد يت ابررسي قابل منظوربه و بازبيني محقق از معيارهاي خود

رور همتا و نظرسنجي مروش  ها و الگوي پيشنهادي ازیافته

هاي پژوهش، مفاهيم برنامه متخصصان بهره گرفته شد. طبق یافته

توان در هشت طبقه محور در نظام آموزش عالي را ميدرسي جامعه

بندي و متناسب با آن ماهيت عناصر را نمایان كرد. كلي دسته

 محور شامل ابعاد: سياسي، فرهنگي،هاهداف در برنامه درسي جامع

هاي انساني و محيطي، پژوهشي، فناوري و ارزششغلي، زیست

صورت معنادار و كاربردي، عنصر معنوي مي گردد. عنصر محتوا به

صورت تجربي و مسئله مبنا و یادگيري به -هاي یاددهيروش

ایج گيرد. نتصورت كلي و مهارتي صورت ميارزشيابي در این الگو به

عنوان الگوي مفهومي و راهنماي فراتركيب توسط شبکه مضامين به

عمل ترسيم و پيشنهادات كاربردي در راستاي بازنگري الگوي 

ي ارائه محورجامعهي درسي نظام آموزش عالي در راستاي هابرنامه

 گردید.
 کردیرو -ينظام آموزش عال -محورجامعه يبرنامه درس: کلمات کلیدی

 بيفراترك

Behrooz Rahimi, Dr. Marzieh Dehghani 
Abstract: The aim of the present study is to analyze 

the nature of the elements of the curriculum model of 
the community-based on the higher education system. 

The data were collected based on a qualitative 

research project of the synthesis type using the 
Sandlowski and Barus (2006) weekly steps. Sample 

selection was performed using Inclusion and 

Exclusion criteria and Critical Appraisal Skills 
Program (CASP) program. Data were analyzed 

through the researcher's checklist and analyzed 

thematic content analysis (TCA). In order to evaluate 
the validity of the findings, the researcher's self-

review criteria were used and in order to evaluate the 

reliability of the findings and the proposed model, the 
peer review method and the survey of experts were 

used. According to the research findings, the concepts 

of community-based curriculum in the higher 
education system can be classified into eight general 

categories and the nature of the elements can be 

displayed accordingly. Goals in community-based 
curriculum include: political, cultural, occupational, 

environmental, research, technology, and human and 

spiritual values. The content element is done in a 

meaningful and practical way, the element of 

teaching-learning methods is done experimentally and 

the problem of basis and evaluation in this model is 
done in a general and skillful way. The above-

mentioned results were presented by the Subject 

Network as a conceptual model and guideline for 
action and practical suggestions for reviewing the 

curriculum of the higher education system for the 

community. 

Keywords: community-based curriculum, Higher 

Education System, Meta-Synthesis approach  
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 مقدمه
عنوان یکي از اهداف اصلي نظام آموزشي هر كشور، فرآیندي است كه تربيت اجتماعي به

 كند.هارت الزم را براي مشاركت فعال و مؤثر در زندگي اجتماعي كسب ميبا آن فرد دانش و م
 اجتماعي شدن و ارائه رفتار مناسب، یک سيستم دوجانبه ارتباطي ميان فرد و جامعه است

(. در مطالعه كاركرد نظام آموزش عالي، دو فرض اساسي مطرح 1385، 1كارتلج و ميلبرن)
هایي ها و مهارتهستند كه دانش 2هاي خود سازمان دهندهشود. یکي اینکه این نهادها نظاممي

ها جامعه ساختارهاي اجتماعي و و دیگري ابزاري هستند كه از طریق آن كنندرا منتقل مي
عنوان یک اي بهطور گسترده(. نظام آموزش عالي به2016، 3رید) كنداقتصادي را بازتوليد مي

، 4عي كشورها مورد توجه قرارگرفته است )بارو و ليموضوع كليدي در توسعه اقتصادي و اجتما
اي براي شناسایي مسائل اجتماعي، اقتصادي آموزش عالي، وسيله طوركلي امروزه نظام(. به2013

، 5باكنفيوسو و همکاران) ها استهاي مناسب براي آنحلو فرهنگي جامعه و پي بردن به راه
دهد بسياري از دانشجویان در رویاروي با مسائل هاي مختلف نشان مياما نتایج پژوهش (؛2015

ها را در مسائل هاي الزم است و نظام آموزش عالي نتوانسته آنها و توانایيزندگي فاقد مهارت
گيري هاي ناكارآمد موجب شکل(. ادامه این روند و آموزش2006، 6گيالک) زندگي یاري كند

« ستين كارآمد اماهست،  يدر نظام آموزشآنچه یعني »شده است.  7یادگيري زائد يپدیده
 (.1393)حسيني لرگاني و همکاران، 

عمدتًا انعکاس و بازتابي از عوامل و  عالي آموزش هاينظام ویژهبه هاسازماني نظام ساختار
چنانکه (. 2003، 8بنجامين) استجغرافيایي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي  تاریخي، هايزمينه

موجود  هايواقعيتآموزشي جوامع مستلزم لحاظ كردن متغيرهاي بومي و  پاسخگویي به نيازهاي
دیگر، هریک از مراحل نظام آموزش عبارت(. به1391فتحي واجارگاه و ملکي، ) استدر محيط 

از جامعيت )توجه به  9ریزي شود كه بنا به گفته ي فيليپ اچ. كومبزاي برنامهگونهباید به عالي،
عي از جمله حركت اقتصاد جامعه، مسائل جامعه و...( برخوردار بوده و نيازهاي مختلف اجتما

 ریزي جداگانه و بدون ارتباط مناسب مراحل آموزشي رسمي با یکدیگر( نباشد؛برنامه) موضعي
طور مداوم از یکسو در راستاي شناسایي و تأثيرپذیري آگاهانه از ها بهبایست همه آنبنابراین مي

                                                 
1-Kartlej  & Mylbern 
2-Self-organizing systems 
3-Reid 
4-Barro & Lee 
5-Boccanfuso et al 
6-Gilak 
7-Scrap Learning 
8-Benjamin 
9-Philip H. Coombs 
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گر در راستاي تأثيرگذاري آگاهانه بر روند حركت جامعه قرار گيرند )عارفي، تحوالت و از سوي دی
براي  ریزيبرنامهو تحوالت روزافزون محيطي، ضرورت  هاطور كه بيان شد، پویایيهمان (.1384

مؤسسات نظام آموزش  ویژهبهبراي نهادهاي اجتماعي  ازپيشبيش رویارویي با این تحوالت را
كه نظام آموزش عالي بخواهد (. درصورتي1395زاده و دیگران، ترک) است نمایان ساخته عالي

هایي صورت معقول ایفا كند باید بر برنامهعنوان عامل توسعه و تغيير اجتماعي بهنقش خود را به
هاي الزم براي هاي اجتماعي و كسب معرفت و مهارتتأكيد كند كه جوانان را براي فعاليت

هاي اجتماعي هاي جدید نياز است، آگاهينچه براي به وجود آوردن دانستنيزندگي آماده كنند. آ
 ریزي درسي و ميدان عمل استشناختي در برنامههاي جامعهو درک عملي پيامدهاي تعميم

ترین نهادهاي اجتماعي است كه باید ترین و سازنده(. دانشگاه از مهم1396ولي الهي و سليمي، )
هاي جانبه در جامعه منجر شود، زیرا منشأ دانشنمندي و توسعه همهبه اعتالي خالقيت، توا
ها صورت هاي روز دنيا و كاربرد آن در مسائل مختلف از طریق دانشگاهجدید و دریافت دانش

ها باید در همه دوران پاسخگوي نياز دیگر، دانشگاهعبارت(. به2007، 1گيرد )بوید و همکارانمي
بنابراین موفقيت نظام آموزش عالي در ایفاي نقش و رسالت شایسته  (؛0220، 2جامعه باشند )داو

هاي آن متناسب با شرایط و هریک از زیر نظام گيري اساسي مناسب دانشگاهخود مستلزم جهت
 (.1387زاده، و اقتضائات محيطي است )ترک

 يدرس يهابرنامههاي درسي هستند. از ترین عناصر آموزش عالي، برنامهاز جمله مهم
ها و نقاط ضعف فرصت يبنددر طبقه هابحثو نقطه تمركز  ينظام آموزش عال يربنایعنوان زبه

؛ 3،2000يرچاندنای، مک فارلند و ملتوني)هام گردديم ادی يمؤسسات آموزش عال
 ای قيدر توف يو مراكز آموزش عال هادانشگاهدر  يبرنامه درس د،ی( بدون ترد4،2016اسکات

 يبرنامه درس ،دیگرعبارتبهدارند؛  ايكنندهتعيين اريو بس يدينقش كل سساتمؤ نیشکست ا
 رييدر حال تغ يازهايبه ن هادانشگاهاز پاسخگو بودن  يو بازتاب شرفتيپ زانيم يتمام نما نهیآ

 (.1386واجارگاه، يجامعه است )فتح
لي )ربولو و اي براي تحقق اهداف آموزش عاعنوان وسيلهي بهدرسهاي برنامهتوسعه 

 ایمدل  کیاست كه در قالب  يابياجرا و ارزش ،يطراح ندیشامل فرا (2004، 5ایوارس بيدال
عمل در  يراهنما عنوانبههستند كه  ياساس یيالگوها ،هامدل. شودميارائه  يبرنامه درس يالگو

در توسعه  تواندمي يبرنامه درس يالگو كارگيريبه. كنندميش قن يفایا يتوسعه برنامه درس
گيري در تصميم در خصوص(. 1397قاسم پور و موسوي، ) باشد تأثيرگذار اريبس يبرنامه درس

                                                 
1-Boyd et al  
2-Dove 

Hamilton , McFarland and Mirchandani -3  

Scott-4  
5-Rebollo & ,Ivars Baidal 
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 ریزيبرنامهمراحل  ترینحساساز  يبرنامه درس دگاهید نييتعرابطه با الگوهاي برنامه درسي، 
با مشخص كردن  ،طوركليبهمفهوم گردد.  يدرس يبرنامه شودمياست كه موجب  يدرس

فراهم  يدرس ریزيبرنامهرجوع به  يبرا ينظر يچارچوب اساس کی ،يبرنامه درس هايدیدگاه
جامعه، نگاه به  کیموجود در  يعو اجتما يفرهنگ ،يارزش -يفلسف هايفرصتاز كه  شودمي
گيرد مي ئتدانش نش تيماه ای يريادگی -ياددهی ندینظر نسبت به فرا ایانسان  تيماه

هاي برنامه درسي تأثير گيريدیگر، عوامل متعددي در جهتتعبار(. به1380)سلسبيلي، 
ها منابع اطالعاتي برنامه درسي است. منابع، بر روي ساختار ترین آنگذارند كه یکي از عمدهمي

 گذارندشود، اثر ميیا الگو و تصميماتي كه بر روي عناصر برنامه درسي گرفته مي
 (.1394دهقاني،)

برنامه درسي داراي سه منبع اصلي ( 1985) 1جمله كالین از نظرانصاحببه عقيده 
ترجيح یکي از این منابع بر  جامعه و فرد بوده و اتخاذ تصميم در مورد سهم مساوي یا دانش،

كه  رودمي سطح كالن یا عام برنامه درسي به شمار هايگيريتصميم سایر منابع از جمله
برنامه  مشيخط كندميمشخص  دیگرعبارتهب. نمایدميبرنامه درسي را تعيين  گيريجهت

نيازهاي اجتماعي است یا در  توسعه و نشر دانش، رشد فراگيران و پاسخ به زمانطور همبهدرسي 
مهرمحمدي و همکاران، ) یابدميبر سایر مقاصد اولویت  هااین تدوین برنامه درسي یکي از

اهميت خاصي برخوردارند، ولي ها در جاي خود از (. گرچه هریک از آن173ص.  ،1387
كند و كم و ها را از یکدیگر جدا نمود. فرد در داخل جامعه زندگي ميطور كامل آنتوان بهنمي

اي با یکدیگر دارند و ي پيچيدهكيف نيازها و شخصيت او تحت تأثير آن است. فرد و جامعه رابطه
دیگر، فرد هم عامل اجتماعي عبارتبه كدام بدون دیگري وجود ندارند.توان بيان نمود كه هيچمي

وپرورش باید ضمن توجه به نيازهاي اساسي بنابراین در آموزش و هم محصول اجتماعي است؛
ها و مسائل ها و مؤسسات و گرایشفردي به نيازها و مسائل اجتماعي توجه نمود و فعاليت

اي مهم در تدوین و بازسازي عنوان معيارهاي و جهاني را بهاجتماعي مهم اعم از ملي، منطقه
(. از جمله الگوهاي طراحي برنامه درسي كه توجه 1384عارفي، ) هاي درسي در نظر گرفتبرنامه

 2، الگوهاي طراحي برنامه درسي مسئله محوررديگيمقرار  هاآنبه جامعه در كانون توجه 
است.  هانقش آن ها وتحول در دانشگاههستند، از مباني و مفروضات اساسي این الگوها، 

ها و مردم بر آموزش عالي فشارهاي روزافزوني وارد اخير از طرف دولت يهادر دهه، گریدعبارتبه
نمایند؛ بتواند به نيازهاي در حال تغيير جوامع  تا اهداف و نتایج یادگيري را بازنگري شوديم

در نتيجه (، 2000، 3بادن-ساوینمداري حركت كنند ) الگوي مشتري يسوپاسخگو باشند و به

                                                 
1-Klein 
2-Problem-based curriculum 
3-Savin-Baden 
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مورد نياز براي قرن حاضر  يهااساس نيازهاي جامعه و مهارت دانشگاه باید دانشجویان را بر
محمودي، نماید ) برقرار هاسازمان پرورش دهد تا بتواند یک ارتباط تنگاتنگ با جامعه و صنعت و

 شوديمبردهایي تعریف مجموعه راه عنوانبه، محورجامعهامروزه برنامه درسي  هرحالبه (.1395
: شوديمبه دنبال ایجاد تعامل سطح باال دانشجویان با یادگيري بوده و شامل الگوهاي زیر  كه

، یادگيري مبتني بر 3يطيمحستیز، آموزش 2، آموزش شهروندي1خدمات اجتماعي آكادميک
عان و . هر یک از این الگوها داراي مداف6و یادگيري محيط كار 5، یادگيري خدماتي4محل

منابع باارزشي براي آموزش و یادگيري به ارمغان  هاآنمتخصصاني بوده و همچنين هریک از 
تا با مسائل و موضوعات دنياي واقعي كار  كننديمیي براي دانشجویان فراهم هافرصتو  آورديم

؛ تد و 2014، 9؛ دمارست1973، 8؛ اسميت7، ص. 2006، 7كنند. )امالویلي و همکاران
، 13فيشر و همکاران؛ 2006، 12؛ كامينس و همکاران2008، 11؛ هنسان2007، 10نبرینکما
 (.2019، 15؛ گورد2016؛ رید، 2010، 14؛ فارسورث2007

اصلي  نفعان یکي از ذي عنوانبهي درسي دیگري كه جامعه را زیربرنامهي هامدلاز 
يفي مبتني بر مدل ي درسي كزیربرنامه، مدل دهديمبرنامه درسي در آموزش عالي مدنظر قرار 

 تيفيجهت بهبود ك ي،زیرمدل برنامهاین  است. 16(MSQCM) چند ذینفعي در آموزش عالي
 دانشگاه يمنابع انسان تیریگروه مد يعلمئتيعضو ه 17یرتوسط ما يعال آموزشي برنامه درس

ر د يجنوب يقایآفر دانشگاه يمنابع انسان تیریگروه مد يعلمئتيعضو ه 18يو بوشن ژوهانسبورگ
شده  نیتدو فرض نیمدل بر اساس ااین  .(2008مایر و بوشني، شده است ) نیتدو 2008سال 

اند. در شده نیتدو نفعانيذ بر اساس مشاركت محدود يبرنامه درس يقبل يهاها و تالشكه مدل

                                                 
1-academically based community service 
2-civic education 
3-environmental education 
4-place-based learning 
5-service learning 
6-work-based learning 
7-Melavill et al 
8-Smith 
9-Demarest 
1 0-Todd and Brinkman 
1 1-Hanson 
1 2-Cummins et al  

Fischer et al-7  
1 4-Farnsworth 
1 5-Gourd 
1 6- multi stakeholders quality curriculum model 
1 7-Meyer 
1 8-Bushney 
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بر  مدل نیاند. اشده یيشناسا براي برنامه هاي درسي نظام آموزش عالي نفعيذ جدهيمدل ه نیا
چند  يهاخواست با يريادگی يهابرنامه يو هماهنگ 1(OBE) هدف محور يابيس ارزشاسا

الزم به ذكر است  است. دواريام هاآن يهمه يازهايكه به برآورده شدن ن شدهيطراح ينفعیذ
فهرست  زیرقرار گرفته است. در جدول  يبازنگر توسط نوزده استاد دانشگاه موردمذكور مدل 

مورد توجه واقع شوند، آورده  ي درسيزیربرنامه در دیكه با جامعه زجملهاي متعدد نفعانيذ
دهد يم شیرا افزا هاي درسي برنامه یيپاسخگو زانيها ممشاركت آنبه عبارت دیگر، شده است. 

 (.1393یوسف زاده چوسري، صالح پور، كاظم پور، )
 

 (2008)مایر و بوشنی،  درسی یزیربرنامه برای متعدد نفعانیذ از کلی طرح : یک1جدول 

                                                 
1-Object based evalution 
2-Van der Merwe and Joubert 
3-Coladarci and Kornfield 
4-Jaschik 

 منبع یها در برنامه درسگنجاندن آن لیدل ذینفعان

 یادگیرندگان
مركز  در عنوان كاربران محصوالت و خدمات آموزشبه رندگانيادگی

 دارند. قرار يدرس يزیربرنامه

ي و ون در مرو

؛ 2،5200جوبرت

و  يكالدارس

 ،3لديكورنف

؛ 2007

 ،4کيجاش

2007 

ه جربترا  يو شخص يشغل يزندگ يواقع طیكه امروز شرا روزید رندگانيادگی آموختگاندانش

د. چه توجه شو دیبا يبه چه نکات يزیركه در برنامه داننديم كننديم

 ضرورت ندارند. یيهاو چه برنامه انديضرور یيزهايچ

 2007،  ساياون

و  انیکارفرما

صاحبان 

 مشاغل

 يفاندازه كابه رندگانيادگی ایكه آ داننديم انیصاحبان مشاغل و كارفرما

صاحبان مشاغل  اند؟دهیمربوط به شغل خاص آموزش د فیانجام وظا يبرا

 .كننديم كار را ارائه ياياندركاران دنو نظرات دست دگاهید

؛ 1992پراهالد ، 

،  نيك ريب

؛ ولفسون 2006

2007 
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1-Lategan 

 ینهاد یهاگروه

 یو رسم

 يدهاها و نهاگوناگون گروه يزهاايموارد ن يدر برخ يآموزش عال يهابرنامه

 ،يو ابعاد گوناگون رشد مثل رشد اقتصاد دهنديرا هدف قرار م يرسم

 .دهنديو اصالح بازار كار را مدنظر قرار م يخدمات عموم

؛ 2006،  تزريب

؛ 2006راسول ، 

 2007،  يليخان

 یهادانشگاه

 یمحل

 ودروس  فیتعر و دانش ميها و تسهدانشگاه ریبا سا يو عمل يمشاركت فکر

هم را فرا يشدن برنامه درس يمشترک موجبات غن يقاتيتحق يهاپروژه

 .كنديم

؛ 2002بارنت ، 

 2006،  اليمس

 یهادانشگاه

 یالمللنیب

 كنندهنيتضم يالمللنيب يهابا دانشگاه يبرنامه درس يو هماهنگ يسازگار

 ادجیا يجهان يرسبرنامه د کیو  يالمللنينکته است كه اقدامات خوب ب نیا

 شده است.و به كار گرفته

؛ 2002بارنت، 

و  کیوان و

 2004تدروف ، 

مشاوران و 

 متخصصان

اجد دانش و يسازمان رونيو ب يسازمانو درون يو خارج يمتخصصان داخل

 .دنكنيكمک م يشدن برنامه درس يبه غن يو تخصص يو فن ياحرفه

 2007ولفسون، 

و  انیمرب

 ابانیارز

، كار يايدن وابسته به يرونيناظران ب ،يدانشگاه يبرنامه ابانیارز و انيمرب

ند و بگذار به اشتراک يدرس يزیردانش و معرفت خود را در برنامه تواننديم

 مشاركت كنند. يدرس يزیردر برنامه ساننیبد

هرمان و ماندال 

؛ موهونو 2006، 

وان  يماهالتس

 2006توندر ، 

و  ارهایمع

 یهاشاخص

ر مختلف د ابعاد ا درالزم ر يفيو ك يها اطالعات كمو شاخص ارهايمع نیا

ها و امکان انواع مهارت آن و بر اساس دهنديقرار م زانیبرنامه ر ارياخت

تحقق اهداف و  يامبن ارهايمع نی. ارنديگيم ها شکلبرنامه يبندتیاولو

 يابیارز

 يريادگی نيتضم هاعمده شاخص يريگ. جهتكننديم نييرا تع هاتيفعال

 مادام العمر است. يريادگیو  يفيك

؛ 2007، 1التگان

 2007ولفسون، 
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1-excellence in total quality assurance 
2-south Africa qualifications and Australian system 
3-Keevy and Blom 

1ETQAs ETQAs  ستیبايكه م يفيو شفاف ك حیصر يارهايصرفاً مع 

 .سازنديم دنبال و اجرا شود را مشخص يمؤسسات آموزش عال توسط

 2007التگان، 

2SAQA SAQA و  كننديم نييرا تب يدر سطح مل يفيك ياستانداردهاي كل

را  يلم يواقع يازهاين برآورد الزم جهت تحقق و یيهاتيو صالح طیشرا

 .دهنديمورد توجه قرار م

، 3كوي و بلوم

، ولفسون ؛2007

2007 

 ینهادها

مرتبط  یاحرفه

 با اشتغال

رفه و در خصوص ح يو تخصص ياحرفه يهامشاوره توانندينهادها م نیا

 خاص فراهم كنند. يهاشیگرا ای يكل يهانهيها و زمشغل خاص، رشته

گودا و بانکس ، 

2006 

 كه كننديفراهم م يمستقل يدرون دادها ،يرونيب ينهادها و اعضا مشورت یاعضاء مشورت

دانش و  نیدتریو گنجاندن جد قياز تلف نانيدر كسب اطم ينقش مهم

 .كنديم فایا يدرس يهامحتوا  در برنامه

 پسيليبارنس و ف

 ،2000 

 برنامه يهاکردیاز رو يکیمحور جامعه يجامعه و برنامه درس يازهايتوجه به ن امعهج

ش نق نانهيبواقع يدرس يهابرنامه يجامعه در طراح قيلذا شناخت دق .است يدرس

جامعه و  يهااجرا و كاربست برنامه يواقع طيدارد. بعالوه مح يانکاررقابليغ

 يدرس يزیرجامعه در برنامه هبتوجه  نیمختلف آن است؛ بنابرا ينهادها

 است. ریناپذاجتناب

و لگرنا  يرد

 ترز،ي، ب ديواق

؛ راسول، 2006

2006 

مؤسسات 

 یپژوهش

 دیجد قاتيتحق جیبا ارائه نتا يو دولت يخصوص يپژوهش يهاسازمان

 آموزش يدرس يهامربوط به برنامه يهاما را با مسائل و چالش تواننديم

 زند.را مرتفع سا يآموزش عال يفرارو يهابستآشنا سازند و بن يعال

بارنس و 

 2000 پس،يليف
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موزش عالي ي درسي آهابرنامه، براي اینکه گردديممشاهده  1كه در جدول  گونههمان

د د. هر چنكنن اثربخشي و كارایي الزم را داشته باشند، باید به نيازهاي ذینفعان متعددي توجه
هيت ، اما دقت در ماگردديمیکي از ذینفعان این مدل لحاظ  عنوانبهمجزا  صورتبهجامعه خود 

ي از جامعه تلقي ارمجموعهیز عنوانبهخود  هاآنسایر ذینفعان حاكي از این نکته خواهد بود كه 
یا  رمایان و صاحبان مشاغل، پاسخگویي به نيازهاي دانشجویان، كارفمثالعنوانبه؛ شونديم

ین زیرا ا و نهادها رسمي و خصوصي به معناي توجه به نيازهاي اجتماع خواهد بود هاگروه
رفع  وند شد قي خواهاعضاي مختلف جامعه تل عنوانبهو در نگاه كليتي  گریکدیكنار ذینفعان در 

 دن جامعهر دابنابراین قرا؛ نيازهاي هریک از این اعضا بر كل جامعه اثرات خود را خواهد داشت
عضاء اهد شد به كل اذینفع اصلي باعث خو عنوانبهي درسي نظام آموزش عالي هابرنامهدر قلب 

ول و كافي مبذالزم  جامعه تمركز رمجموعهیزنفعان ، به رفع كل نيازهاي ذيگریدعبارتبهیا 
 گردد.

هاي محيطي نظام هایي كه در رابطه با تحوالت و چالشدر دهه اخير، عالوه بر پژوهش
؛ 2004، 3؛ ادین و مانيکاس2007، 2؛ آلتباخ و نایت2003، 1آموزش عالي صورت گرفته )كرفت

                                                 
1-Craft 
2-Altbach & Knight 
3-Odin & Manicas 

 انیحام

 یخصوص

و جلب  يخصوص انيحام يو انسان يگوناگون مال يهاتیمند از حمابهره

به شمار  يدرس يزیربرنامه ندیدر فرا ياساس هیسرما کیها آن يهمکار

 .روديم

،  نیون رو

2007 

مستمر  ابانیارز

 و بهبود گرا

ه با ارائ كنند،يمستمر م يابیگران كه اقدام به ارز لیو تعد ابانیرزا

در  تواننديم يمستمر از سطوح و عناصر مختلف برنامه درس يبازخوردها

 د.ر واقع شونمؤث يابیارز يهاوهيش يسازنهيو به يجهت بهبود برنامه درس

؛ 2005 ،يبوشن

؛ 2007راموركا ، 

 2007 فسون،ول

 يهمدارند( نقش م يعلم دگاهید يكه به نحو ي)و همه كسان انياهدانشگ انیدانشگاه

 رگید ريو به تعب يدرس يهامداوم برنامه يروزرسانو به تيفيك نيدر تضم

 .كنند يم فایا يدرس يبرنامه ها  یيو به پو يدر بهساز

 انيدانشگاه
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ر د (.2008؛ یوسفي و دهمني، 2007، 3؛ ترو2006، 2؛ آنان داكریشنان2015، 1ویليامز و لي
هاي درسي، راستاي اهميت و ضرورت توجه به اجتماع و نيازهاي جامعه ملي در برنامه

اند به گذاران حوزه آموزش، طراحان برنامه درسي و پژوهشگران مختلف سعي نمودهسياست
توان به محوریت هاي درسي بپردازند. از جمله ميي الگویي در زمينه برنامهشناسایي یا ارائه
( اشاره كرد. 1398همایش ملي آموزش عالي ایران )دانشگاه صنعتي شریف،  اصلي چهارمين

شده و محورهاي فرعي آن شامل انتخاب« محوردانشگاه جامعه»محور اصلي این همایش 
افزایي ها، همبخشي به مأموریت آنها و تنوعمسئوليت اجتماعي دانشگاه موضوعاتي از قبيل:

محور بوده كه حاكي از اهميت دوچندان این موضوع در امر آموزش و پژوهش در دانشگاه جامعه
هاي كه در این توان به پژوهشهاي نظام آموزش عالي است. عالوه بر این، ميگذاريسياست

؛ 2010، 5؛ نيکارسون و ریساک2011، 4مک درموت و همکارانزمينه صورت گرفته اشاره نمود؛ )
، جامعه يازهاي، با تمركز بر ابعاد مختلف نهاشر یک از این پژوهه، (2014، 6و سوبل تياسم

توجه به اینکه تاكنون،  با .اندنموده شنهاديپ يدرس هايبرنامه يرا برا يخاص گيريجهت
محور در نظام هاي درسي جامعهصورت هدفمند و جامع به ماهيت عناصر برنامهپژوهشي به

ب الگوهاي مختلف و متنوع اساس تركي آموزش عالي نپرداخته است، در این پژوهش بر
اند، توجه به نيازهاي جامعه صورت گرفته شده در مباني نظري و پژوهشي كه با محوریتگزارش

محور را ترسيم و ماهيت عناصر آن را سعي شده است شمایي كلي از الگوي برنامه درسي جامعه
نما و الگویي براي عنوان راهدر نظام آموزش عالي تبيين نمایيم. نتایج این فراتركيب، به

محوري دارند و همچنين، به طراحان برنامه ي جامعهگذاران نظام آموزش عالي كه دغدغهسياست
درسي كه به دنبال طراحي الگویي هستند كه بتواند به نيازهاي جامعه پاسخ مناسب بدهد، كمک 

محور بر جامعه طوركلي هدف این پژوهش واكاوي الگوهاي برنامه درسيشایاني خواهد نمود. به
 اساس رویکرد فرا تركيب است كه از رهگذر پاسخگویي به سؤال زیر به دنبال تحقق آن هستيم:

ي توسط و پژوهش ينظر يپيشينه اساس بر يدر نظام آموزش عال محورجامعه يبرنامه درس -1
 ؟تبيين مي گردد يميمفاه چه

كيب مباني فراتر اساس بر يدر نظام آموزش عال محورجامعه يبرنامه درس يعناصر الگو -2
 ؟نظري و پژوهشي چه ماهيتي دارند

 

                                                 
1-Williams & Lee 
2-Anandakrishnan 
3-Trow 

McDermott et al-4  

Nickerson and Resick-5  

Smith and Sobel-6  
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 روش پژوهش
روش  نیدر اشده است. استفاده ي()سنتز پژوه 1فرا تركيب از روش پژوهش حاضردر 

مطالعات  يو ضمن انتخاب تمام شودميو اجراشده پرداخته  يجار مطالعات بيبه ترككيفي 
كه  شودمي دهيسازمان يمرور و به نحو یکبهکیرا  هاآن خاص،ي درباره موضوع شدهانجام

ابعاد موضوع  ميو ترس ليمرتبط به تحل حالدرعينو  پژوهش بتوان برحسب سؤاالت مختلف
و  بنابراین در این پژوهش با جستجو (؛353، ص. 1387، 2شورت)سي.پژوهش پرداخت 

محور، سعي جامعهي نظري و پژوهشي حول موضوع الگوهاي برنامه درسي آوري پيشينهجمع
ماهيت  هامركز در این الگوها، از طریق تركيب آن گردید ضمن شناسایي و بازنمایي مفاهيم مورد

عناصر این الگو در نظام آموزش عالي را ترسيم نمایيم. فرایند اجراي پژوهش مطابق شکل زیر، با 
 ام شد.( طي هفت گام انج2006) 3و باروس يسندلوسکاستفاده از مراحل پيشنهادي 

 

 
 

 
 گام اول: تنظیم سؤاالت پژوهش

 چيزي، تنظيم سؤاالت پژوهش از معيارهاي، جامعه موردمطالعه، چه در گام اول، جهت
، شدر این پژوه بنابراین با توجه به این معيارها، شود؛و چگونگي روش استفاده مي چه موقع

 :سؤاالت زیر موردبررسي قرار گرفت
 

                                                 
1 -Meta-Synthesis 
2 -C.short 
3- Sandelowski  & Barros 
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 : سؤاالت پژوهش2جدول 

 سؤاالت پژوهش معیارها
 اساس رب يدر نظام آموزش عال محورجامعه يبرنامه درس يالگوعناصر   (Whatچه چيزي ) اصلی

 دارند؟ یتیماهچه  يو پژوهش ينظر يمبان ميمفاه بيفراترك

 

 

 فرعی

 (Whoجامعه موردمطالعه )

 (whenچه موقع )

 (How) چگونگي روش

 

 برنامه  ی زمانی(ی )بدون بازهو پژوهش ینظر یینهپیش اساس بر

ن مي تبيي يميمفاه توسط چه يدر نظام آموزش عال محورجامعه يدرس

  ؟گردد

 

 مند پژوهشگام دوم: بررسی نظام
، متناسب با جامعه آماري این پژوهش كه شامل مباني نظري و پژوهشي مرحله نیدر ا

مباني نظري و  کيستماتيس يبه جستجوكليدي  داخلي و خارجي بود، پس از گزینش كلمات
منظور جستجوي دقيق و بازیابي تمامي مباني نظري و به. ، پرداخته شدمنتشرشده پژوهشي

مستمر  طوري بهچهارچوب زمان ایجستجو  هايواژه فیدر سرتاسر پژوهش تعارپژوهشي مرتبط، 
نظر  بدون در ،وزه موضوع مدنظرهاي حدر این پژوهش، مقاالت و كتاب. گردید يابیدوباره ارز

هاي اطالعاتي و انتشاراتيِ پایگاه اي واز طریق مطالعات كتابخانه 1ي زماني خاصيگرفتن بازه
 بانک اطالعات، 3نور يمجالت تخصص یگاهپا ،2هيجهاد دانشگا ياطالعات علم یگاهپاداخلي )

، 7یركتدا ، ساینس6یکارجي )و خار 5ن(یرااطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور، 4كشوریات نشر
آموزش هاي )كليدواژهبا استفاده از و  (11گوگل اسکاالر، 10اشپرینگر ،9داج ،8اسکپوس

، 3پاسخگو يدرس ، برنامه2محورجامعه يدرس ، برنامه1محورجامعه ، یادگيري12محورجامعه

                                                 
كه در  اي ن بازه زماني ممکن است باعث از دست رفتن مباني نظري و پژوهشيتوجه به اینکه محدود كرد با - 1

زماني موردنظر قرار نمي گيرند، مي شود، بنابراین، در جستجوي اوليه محدودیت زماني درنظر گرفته نشد  -چارچوب

 زماني آن ها مشخص مي گردد.چارچوب  ،و پس گرداوري مباني
2-SID 
3-Noormag 
4-Magiran 
5-Magiran 
6-Eric 
7-Science Direct 
8-Scopus 
9-Doaj 
1 0-Springer 
1 1-google scholar 
1 2-Community-based education 
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ي شدند. جستجو و بازیاب( 6، یادگيري محلي5ياجتماع يدرس ، برنامه4آموزش ياجتماع خدمات
و كتاب، جهت مقاله  كامل از متن اينسخهمشخص، و كتاب هر مقاله  يبراپس از بازیابي مباني، 

 يگریمنابع منتخب دبا تحليل مباني یافت شده،  زماندرنهایت، هم بررسي و تحليل تهيه گردید.
 شد. یيشناسا نترنتیجستجو در ا يبرا دیجد يجستجو هايبا استفاده از واژه

 : جستجو و گزینش مبانی نظری و پژوهشیگام سوم
اي كه از طریق مباني ایكه آ مشخص گردیدجستجو  ندیفرا يدر ابتدادر گام سوم و 

منظور مقاالت و كتب  نی. بدريخ ای هستندپژوهش  تمتناسب با سؤاال اند،ها یافت شدهكليدواژه
 و كتب مقاالت از يتعداد ينيازبگام، در هر ب نی. در اگرفتقرار  ينيبار مورد بازب نیچند منتخب

ي مقاله( بازیابي شدند كه بازه 247كتاب و  27مباني ) 274درنتيجه جستجو، تعداد  .شدرد 
هاي و در بخش خارجي بين سال 1397تا  1384هاي زماني این منابع در بخش داخلي بين سال

انتخاب یا حذف مباني  شد. در ادامه با استفاده از دو معيار بهرا شامل مي 2018تا  1989
)عنوان، چکيده،  8و عدم پذیرش 7پرداخته شد. با توجه به ماهيت پژوهش، معيارهاي پذیرش

اوليه در نظر گرفته  منظور تعيين محدوده پژوهش از طریق انتخاب یا حذف مبانيمحتوا( به
 ي حياتيهاي ارزیابي مهارتاز برنامه ،شدند. سپس، جهت ارزیابي و انتخاب نهایي مباني

(CASP)9  .دقت، اعتبار  كندميپژوهشگر كمک  این برنامه، شاخصي است كه بهبهره گرفته شد
اساس این شاخص، اهداف پژوهش،  بر .كيفي پژوهش را مشخص كند هايمطالعهو اهميت 

، مالحظات اخالقي، پذیريانعکاس، هاآوري دادهجمع، بردارينمونهمنطق پژوهش، طرح پژوهش، 
سندلوسکي و ) شودميپژوهش، بررسي  و ارزش هایافته، بيان روش وتحليلتجزیهدقت در 

هاي ده گانه  به هریک از شاخصكه  بود بيترت نیبد مباني نهایي شنیمنطق گز (.2006باروس، 
 امتيازمجموع بر اساس  ( متيازي داده شد. سپس هر یک از مباني5( تا عالي )1از ضعيف )

-20(، متوسط )21-30(، خوب )31-40(، خيلي خوب )41-50) عاليشده در پنج طبقه؛ كسب
بود از  20هاي كه زیر بنابراین امتياز مقاالت و كتاب بندي شدند؛(، دسته0-10(، ضعيف )10

 46و بيشترین امتياز  22ها ي پژوهش خارج و باقي مباني كه حداقل ميانگين امتياز آنچرخه
 مباني، 274ها شدند. در نهایت از ميان وتحليل یافتهو تجزیهبود، وارد گام بعدي یعني استخراج 

                                                                                                                     
1-Community-based learning 
2-Community-based curriculum 
3- Responsive curriculum 
4-Social Services education 
5-Social curriculum 
6-Local learning 
7-Inclusion 
8-Exclusion  
9-Critical Appraisal Skills Program 
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، خارجي: 2داخلي: »كتاب  17، «44، خارجي: 9داخلي: »مقاله  53) مورد 70مورد حذف و  204
(، خالصه نتایج جستجو و 2نمونه آماري وارد فرایند تحليل گردیدند. در شکل ) عنوانبه«( 15

  .شده استنشان دادهغربالگري  مرحلهنتایج هر  همراه با ،مبانيفرایند طي شده براي غربال 

 
 : نتایج جستجو و فرایند انتخاب مبانی نظری و پژوهشی2شکل 

 

 هایافته وتحلیلتجزیهاستخراج و گام چهارم: 
ها هاي درون محتواي مجزایي كه در آنیابي به یافتهمنظور دستدر گام چهارم، به

طور به ،مباني نهایي 70شوند، پس از گرداوري و گزینش نجام ميهاي اصلي و اوليه امطالعه
ليست چک از فرم هادادهتحليل  منظوربهپيوسته مقاالت و كتب نهایي شده چند بار مرور گردید؛ 

شده بود، استفاده گردید. همچنين محقق ساخته كه متناسب با اطالعات موردنياز طراحي
و  هانظریه ليتحلدر جهت  1(TCA) ل محتواي مضمونيمنظور تحليل مطالعات، از تحليبه

هاي بنابراین محتواي تمامي مطالعات بررسي و كدهایي كه ارتباط با واژه؛ بهره گرفته شد الگوها 
 ها مفاهيم شکل گرفت. الزم به ذكر است، استخراج كدهااساس آن كليدي داشتند، انتخاب و بر

 یر انجام شد:از مباني نظري و پژوهشي به دو صورت ز
 اشارات مستقيم: در بررسي هر یک از مباني، كلمات، جه بهاستخراج كدها با تو-1

محور اشاره هاي درسي جامعهجمالت و عباراتي وجود داشت كه مستقيماً به مفاهيم برنامه
 داشتند.

راي با توجه به اشارات غيرمستقيم )موارد استنباطي(: معيارهایي ب استخراج كدها-2
 اند از:تكه عبار اج كدها از مباني، با توجه به اشارات غيرمستقيم در نظر گرفته شداستخر

                                                 
1 -Thematic Content Analysis (TCA) 
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 سي عبارت یا جمالتي كه خواسته معيني را در ارتباط با مفاهيم برنامه در
 كنند.محور مطرح ميجامعه

 كنند.عبارت یا جمالتي كه انتظارات جامعه از نظام آموزش عالي را مطرح مي 

 التحصيالن نظام هاي موردنياز جامعه از فارغكه دانش و مهارت عبارت یا جمالتي
 كنند.آموزش عالي را مطرح مي

 یفیک یهاافتهی بیو ترک لیگام پنجم: تحل
؛ ها پرداخته شدایجاد تفسير یکپارچه و جدیدي از یافته به در گام پنجم پژوهش،

هاي گرفت كه در ميان مطالعهورد جستجو قرار وتحليل، موضوعاتي مبنابراین در طول تجزیه
شود شناخته مي« بررسي موضوعي»عنوان اند. این مورد بهموجود در فراتركيب پدیدار شده

 کشخص شدند، یمها شناسایي و محض اینکه موضوع(. به2007، و باروس ي)سندلوسک
به  ار كه آن گرفترار ق يمشابه و مربوط در موضوع هايبنديطبقه و شکل گرفت بنديطبقه
 كند. فيگونه توص نیبهتر

 تیفیکنترل کگام ششم: 
قابليت » جهت بررسيها است، مربوط به كنترل و ارزیابي كيفيت یافته در گام ششم كه

ها آوري و تحليل دادهطي فرایند جمع در 1بازبيني محقق از معيارهاي خود« هااعتبار یافته
توضيحات روشن و واضح در كل فرایند و  استفاده گردید. به عبارت دیگر، ضمن فراهم نمودن

ها یافته ها و استخراجآوري، تحليل دادههاي طي شده به بازبيني مجدد كل فرایند جمعگام
هاي ي مهارتتوسط محققان پرداخته شد و همچنين براي تركيب مطالعات نهایي، از ابزار برنامه

بررسي  منظوربه گردید. در نهایت( جهت ارزیابي فراتركيب استفاده CASP) ارزیابي حياتي
توافق ) 2و براي كنترل ابعاد و مفاهيم استخراجي، از روش مرور همتا «هاقابليت اعتماد یافته»

دیگر، در این روش عالوه بر محققان كه به كدگذاري اقدام عبارتبين دو كدگذار( استفاده شد، به
اند را بدون اطالع از كدگذاري كرده اند، محقق دیگري نيز همان متني كه خود محققانكرده

بنابراین بيست عدد از منابع در اختيار محقق  صورت جداگانه كدگذاري كرد؛كدهاي او و به
كد استخراج كرده بودند و  25دیگري براي كدگذاري قرار گرفت. محققان از این تعداد منابع 

 نزدیک به هم دو محقق، كد را از درون این منابع استخراج نمود. كدهاي 21 همتامحقق 
است. ضریب توافق دو كدگذار یا پایایي  پایایي بيانگر و كدگذار دو بين باال توافق يدهندهنشان

 (:248، 1385گردد )سلکایند، ها از طریق رابطه زیر محاسبه ميارزیابي
 ها= پایایي ارزیابيتعداد توافق پذیر / توافق امکان تعداد

                                                 
1- self-monitoring 
2- peer-review 
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بار  4افق و بار تو 21كدگذاري شده نشان داد، بين دو كدگذار ي هافرمنتایج مقایسه 
دهيم، رار مي( ق1عدم توافق صورت گرفته است؛ بنابراین زماني كه اعداد را در فرمول شماره )

. /60ها از گردد. با توجه به اینکه مقدار ضریب پایایي ارزیابي. مي/84ها ضریب پایایي ارزیابي
ده توجهي برخوردار بوابلا كرد كه نتایج و كدهاي استخراجي از پایایي قتوان ادعبيشتر است، مي

 است.

 گام هفتم: ارائه فراترکیب
و  هادادهدر گام هفتم، با توجه به فرایند سنتزپژوهي در یک نماي كلي با مرور 

 هاي حاصل از مراحل قبل ارائه شدند وي سنتزپزوهي، یافتههافراورده، در بخش هايكدگذار
بهره گرفته شد. الزم به ذكر است ( 3)شکل  1از شبکه مضامين هاي فراتركيب یافتهمنظور ارائهبه

 سینوشيپي استفاده شد كه بدین ترتيب نظرسنججهت اعتباریابي الگوي پژوهش، از روش 
قرار  ي درسي آموزش عاليزیربرنامهالگوي پيشنهادي در اختيار دو تن از اساتيد متخصص حوزه 

نظرسنجي مشخص گردید متخصصان  سینوشيپي فرم آورجمعبعد از  تیدرنهاه گرفت ك
 نظام آموزش عالي را مثبت ارزیابي كردند.  محور دربرنامه درسي جامعه ماهيت عناصر الگوي

 

 هایافته
از چارچوب  هاافتهمنظور ارائه ید، بهشناسي بيان گردیطور كه در قسمت روشهمان
اجراي  تایج حاصل ازنبنابراین در ادامه به ؛ استفاده گردید و باروس يسکسندلوگانه مراحل هفت

 ؛شوديم رداختهپژوهش پ سؤاالتگانه متناسب با هریک از ي هفتهاگام
توسط  يو پژوهش ينظر يپيشينه اساس بر يدر نظام آموزش عال محورجامعه يبرنامه درس -1

 ؟تبيين مي گردد يميمفاه چه

ي و ع نظركه در گام چهارم پژوهش مطرح گردید، با تحليل مناب با توجه به معيارهایي
ند. در محور در قالب كدهاي اوليه استخراج و كدگذاري شدپژوهشي مفاهيم برنامه درسي جامعه

محور قرار عنوان مفاهيم برنامه درسي جامعهطبقه به 8بندي و در ادامه كدهاي مشابه دسته
شان هاي مربوط به این گام با توجه به سؤال اول نراج یافته(، نتایج استخ3در جدول ) گرفتند.

شده و در ستون دوم مرجع صورت كه در ستون اول كدهاي استخراجشده است. بدینداده
 استخراج كدهاي مربوط به هر طبقه ذكر شد.

 
 
 

                                                 
1 -Thematic Network 
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 یدر نظام آموزش عال محورجامعه یبرنامه درس: مفاهیم 3جدول 

 تخراج کدهامنابع اس کدهای اولیه ردیف

 
 

 

 

 
 

1 
 

مشاركت فعاالنه در زندگي دموكراتيک/ آموزش متناسب با عوامل 

فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه/ مشاركت سياسي/ 

و  هاارزشي/ پرستوطني/ یرانتقادپذپذیري/ قانون مداري/ يتمسئول

توجه به ي بنيادي مشترک/ هاارزشي/ چند فرهنگاصول اخالقي/ 

 زيرهپو  يو اجتماع يمعرفت ازيبه ن یيجامعه/ پاسخگو يفرهنگ يازهاين

چند  يبرنامه درس قیاز طر يبه مفهوم چند فرهنگ يکسونگریاز 

سب نسبت به فرهنگ، رسوم و آداب/ ك شتريتوجه به شناخت ب /يفرهنگ

 /يعموم يرسانخدمت هاييوهش يريفراگ /گریبا اقوام د يمهارت زندگ

ناسب ت /يو هنر يفرهنگ هاييتفعال نهيزم در يتیحما يهابرنامه

و نشر  نسبت به توسعه انیدانشجو يآگاه شیدر افزا يدرس يهابرنامه

توسعه  يبرا سازيينهزم /الملليينو ب يامنطقه ،يها در سطوح ملارزش

 يريگب با جهتاهداف متناس /انیدانشجو ياسيس یيها و توانامهارت

 ياارتق نهيدر زم یيهاآموزش و دانش هئارا /يجامعه در عرصه مل ياسيس

  /ياسيس رتيبص

 مک درموت و همکاران

و  يمعز(، 2011)

(، 1396) همکاران

 و سوبل تياسم

(، عارفي 2014)

 1(، ماي1384)

 لديهارتف(، 1999)

 (2013) 2ماندز

2 

مراقبت از  يهوشمند و آگاهانه در مورد چگونگ يريگميتصم

پژوهش  /يطيمحستیز داتیو تهد هابا فرصت یيآشنا /ستیزطيمح

 جادیا /يطيمحستیآموزش دانش، نگرش و رفتار ز /يطيمحستیز

ضوعات مو يبررس ليوتحلهیتجز يهامهارت /يطيمحستیز تيحساس

 قيدانش عم يراستادر  يبرنامه درس نیتدو /يطيمحستیز

 يطيمحستیز کردیبا رو يدرس يهابرنامه يهدفمندساز /يطيمحستیز

 يرسبرنامه د نیتدو /يآموزش عال يليتحص يهاش آن در رشتهو گستر

گردد/ تناسب دروس  يطيمحستیموضوعات ز قيكه سبب دانش عم

در  انیدانشجو يحولتبا رشد  يطيمحستیز يهاشده در رشتهارائه

 وناگونمقاطع گ

 3فيشر و همکاران

و  وانسیا(، 2007)

 (،2009) 4همکاران

 نزيكام (،1384) يعارف

(، 2006) 5ارانهمکو 

 6مونک و همکاران

(2014) 

                                                 
1-May 
2-Hartfield-Méndez 

Fischer et al-7  
4-Evans et al 
5-Cummins et al  
6-Munck et al 
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 تخراج کدهامنابع اس کدهای اولیه ردیف

3 

 يفضا /يفعال/ تجربه حس طيمؤثر/ مح يريادگی طيمح /يآموزش يفضا

 /يريادگیو  يفرصت باز /ياكتشاف يريادگیمدارس/  يرونيو ب يدرون

 يريادگی طياطراف/ مح طياز مح يآگاه /يليتحل يهامهارت شیافزا

  /يتعامل اجتماع يشاد و سرزنده/ ارتقا

(، اسندن 1395) سيلا

(، 1995و مووات  )

 اجارگاهو يفتح

و  کارسوني(، ن1387)

(، 2010) ساکیر

 (1390) زادهفیشر

4 

 وآموزش  /يمسائل خدمات اجتماع /يريادگیو  سیتدر ياستراتژ ينوع

 در يارتباط يهامهارت تیتقو /يريادگیتجربه  يسازيتفکر/ غن

 /ياجتماع يریپذتيمسئول /ياجتماع يهاتيشركت در فعال /انیدانشجو

و اطالعات  يدرس يهابرنامه يسازينظم و انضباط در كار/ غن

 /يبهبود روابط اجتماع /يدروس تئور سیتدر ليتسه /رندگانيادگی

 انتخاب شغل/ يكسب تجربه بر رو

سپه پناه و همکاران 

و  شري(، ف1393)

(، 2007همکاران )

و همکاران  ينجار

و  تي(، اسم1396)

 ي(، عبد2014سوبل )

(، 1396و همکاران )

و همکاران   نيآست

(2000) 

5 

هاي اي و شغلي/ تدوین برنامهسازي فرصت یادگيري اخالق حرفهفراهم

اي از طریق رفهكار/ پرورش ح-اساس چرخه تناوبي دانش درسي بر

هاي كارورزي و عملي/ فراهم ساختن فرصت آموختن از طریق كار دوره

 اساس نظم شغلي/ پرورش هي برنامه درسي بردو فعاليت/ سازمان

 آموزش /محور كارفرما منعطف یادگيري نوآوري در عرصه شغلي

 /اشتغال حين در تخصصي دانش روسازي به چگونگي

 

نيلي و همکاران 

و  شريف(، 1389)

 (2007) همکاران

6 
 يتكيف ارزیابي /دانش كاربرد زمينه و گرایي مسئله به توجه ضرورت

 سازي ملموس ،/صنایع نياز كردن برآورده ميزان ساسا بر آموزش

 /كاربردي هايمثال ارائه با درسي مباحث

 1(، ریلين1389قارون )

مک درموت و (، 2008)

 (،2011همکاران )

 (1394مهدي )

                                                 
1-Raelin 
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 تخراج کدهامنابع اس کدهای اولیه ردیف

7 

كارگيري، تغيير و خلق فناوري/ یادگيري از طریق توانایي كسب، به

العمر/ منسوخ شدن ادامتعامل/ یادگيري از طریق جستجو/ یادگيري م

توسعه كاربري هاي سنتي متناسب با فضاي یادگيري/ دانش و مهارت

 طافانع تيقابل /فناوري اطالعات و ارتباطات در كاركردهاي دانشگاه

و  يزمان و مکان، ارتباط ،يشآموز -)برنامه  يريادگی ياددهی ندیفرا

 بر مبتني درسي برنامه تدوین /(يمجاز هايكتابخانه ،ياطالعات يدسترس

 ،اطالعات نياز تشخيص: ازجمله ICT هايمهارت و هاشایستگي

 مدارقانون استفاده عات،اطال كارند و مؤثر كارگيريبه اطالعات، یابيمکان

 در ICT مبناي بر درسي ریزيبرنامه /اطالعات از مدارانِ اخالق و

 گرایانه،نو تدریس هايروش از آموزشي/ استفاده مراكز و هادانشگاه

 تعاملي فناوري، سواد بر مبتني

 

 1اینيستا و همکاران

 يعارف(، 2013)

و  شريف، (1384)

 (،2007) همکاران

 ساکیو ر کارسونين

و  يعبد، (2010)

(، فرج 1396) همکاران

اللهي و ظریف صنایعي 

(1388) 

 

8 

 سجامان بودن، محور نياز مبناي بر درسي هايبرنامه اهداف تدوین

 امعيتج داشتن، جذابيت مبناي بر محتوا تدوین /بودن ورانهنوآ داشتن،

 واسطهبه هاآموزش نمودن كاربردي /بودن برانگيزاننده داشتن،

 اهميت هب توجه /عملي و نظري دروس ارتباط و شدن ايرشتهبين

 هايروش و( یادگيري در فراشناخت) یادگرفتن چگونه یادگرفتن

 و متنوع محتوایي با یکسان يمحتوا جایگزیني/  یادگيري-یاددهي

 جامعه نيازهاي و محتوا ميان تناسب ایجاد /منعطف

 ي(، ما1384) يعارف

بکر و  (،1999)

(، 2001) 2همکاران

 3استند و همکاران

 4(، یولبریچ2003)

درموت و  مک (،2005)

(، 2011همکاران )

 (1394) يمهد

9 

 /هازمانسا و افراد در فناوري و پژوهش سازينهادینه و بخشي ارتقا

 و پژوهش سازيتجاري /پردازينظریه و بنيادین هايپژوهش توسعه

 يازهاين رفع راستاي در و محور مسئله هايپژوهش از حمایت /فناوري

 پيشرفت /جامعه نيازهاي خدمت در فناوري و علم توليد /كشور

 جامعه به مربوط هايپژوهش

و سوبل  تياسم

و  ي(، عبد2014)

، (1396همکاران )

 5استرند و همکاران

(2003) 

                                                 
1-Iniest et al 
2-Becker  et al 
3-Strand et al 
4-Ulbricht 
5-Strand et al 
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10 

 حکيمت /فرهنگي هايپژوهش موردنياز منابع به دانشگاه كردن مجهز

 ضرورت /ايتوسعه و كاربردي تحقيقات با عالي آموزش نظام ميان پيوند

 با پژوهش حساسيت /دانش كاربرد زمينه و گرایي مسئله به توجه

 اجتماعي و اقتصادي توسعه هايبرنامه

 1و همکاران اسرائيل

 2(، ماینکلر1998)

(، گرین و 2005)

(، 2001) 3همکاران

(، 2009) 4هورو وایتز

 5ساکیو ر کارسونين

زاده (، شریف2010)

(1390) 

 

 ميمفاه بيكفراتر اساس بر يدر نظام آموزش عال محورجامعه يبرنامه درس يعناصر الگو -2
 دارند؟ يتيچه ماه يو پژوهش ينظر يمبان

ا كده نیا بيزمان با تركهم ،يو پژوهش يدهاي اوليه از مباني نظرپس از استخراج ك
 منابع يمحتوا ليحلتعناصر( مجدداً به  تيپژوهش )ماه يبه سؤال اصل یيمنظور پاسخگوبه

( تياهكدگذاري دیگري صورت گرفت كه مفاهيم )م ،یينها يپرداخته شد و پس استخراج كدها
ت. اس گریکدیمختلف با  يتشابه كدها زانيبرحسب م كدها نیا يبندهدست يرا شکل داد. مبنا

( با يفيك يهاتهافی بيو ترك ليمربوط به این گام )تحل يهاافتهی(، نتایج استخراج 4در جدول )
 شده است:ژوهش نشان دادهتوجه به سؤال اصلي پ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1-Israel et al  
2-Minkler 
3-Green  et al 
4-Horowitz  et al 
5-Nickerson and Resick 
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 یدر نظام آموزش عال محورجامعه یبرنامه درس ماهیت عناصر الگوی: 4جدول 

 

نابعم  نمونه کدهای نهایی 
مفاهیم 

 )ماهیت(

ها مقوله

 )عناصر(

(، 2018) 1بوئن

 (2009) 2جاكوبي

 به یکسونگري از پرهيز و اجتماعي و معرفتي نياز به پاسخگویي

 افزایش در درسي هايبرنامه تناسب /فرهنگي چند مفهوم

 سطوح در هاارزش نشر و توسعه به نسبت دانشجویان آگاهي

 فرهنگ، به نسبت بيشتر المللي/ شناختبين و يامنطقه ملي،

 آداب و رسوم

 فرهنگی

 
 

 اهداف
 

 

جانگبلود و 

 3همکاران

(2008 ،)

 4اسوكياس

(1993.) 

 5برینگل و هتچر

 6وارد (،1996)

جانگبلود  (،1998)

 همکارانو 

 7نيوباي( 2008)

كن  (،1999)

 (1996) 8ورثي

 /انشجویاند ياسيس توانایي و هامهارت توسعه براي سازيزمينه

 /ملي عرصه در جامعه سياسي گيريجهت با متناسب اهداف

 سیاسی سيسيا بصيرت ارتقاي زمينه در هایيدانش و آموزش ارائه

 عرصه در نوآوري /شغلي و ايحرفه اخالق یادگيري فرصت

 روزسازي به محور/ چگونگي كارفرما منعطف یادگيري شغلي/

 لح و مسئله یابي هايهارتاشتغال/ م حين در تخصصي دانش

 شغلي محيط در مسئله

 شغلی

 تحساسي ایجاد /محيطيزیست رفتار و نگرش دانش، آموزش

 موضوعات بررسي وتحليلتجزیه هايمهارت /محيطيزیست

 محيطيزیست عميق محيطي/ دانشزیست
زیست 

 محیطی

                                                 
1-Bowen 
2-Jacoby 
3-Jongbloed et al 
4-Soskice 
5-Bringle & Hatcher 
6-Ward  
7-Newby 
8-Kenworthy 
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نابعم  نمونه کدهای نهایی 
مفاهیم 

 )ماهیت(

ها مقوله

 )عناصر(

 سازيتجاري /پردازينظریهو  نیاديبن هايپژوهشتوسعه  

ر مسئله محور و د هايپژوهشاز  تیحما /يفناور پژوهش و

در خدمت  يعلم و فناور ديكشور/ تول يازهايرفع ن يراستا

 ميحکمربوط به جامعه/ ت هايپژوهش شرفتيجامعه/ پ يازهاين

 ايتوسعهو  يكاربرد قاتيبا تحق ينظام آموزش عال انيم ونديپ

 پژوهشی

استرند و همکاران 

(، اسرائيل 2003)

ان و همکار

(، ماینکلر 1998)

(، گرین و 2005)

(، 2001همکاران )

هورو وایتز 

(، عارفي 2009)

(1384) 

موزش آ /فناوري خلق و تغيير كارگيري،به كسب، توانایي

 العات،اط نياز تشخيص: ازجمله ICT هايمهارت و هاشایستگي

 استفاده اطالعات، كارند و مؤثر كارگيريبه اطالعات، یابيمکان

 اطالعات از مدارانِ اخالق و ارمدقانون

 فناوری

 ارتقاي /عدالت اجتماعي و برابري اخالقي، رشد هايارزش ترویج

دهي  بخشي و هدف دیني/ آموزش اخالقي/ معنا ساالريمردم

 به زندگي/ ارتقاي خودآگاهي/ رابطه باوجود متعالي/ خود

 هاي ممتاز فکريگذشتگي و ایثار/ پرورش منش و عادت

 یهاارزش

و  یانسان

 یمعنو

 

(، 2012) 1سركار

 (،2002) 2اوليور

استن ساكر و 

 3همکاران

و  (، لوكير2007)

 (2001) 4همکاران

(، 1994كوگان )

كارتر و همکاران 

 يلی(، د1989)

(1997) 

، جامعه )فرهنگي، شغلي نيازهاي و محتوا ميان تناسب ایجاد

 ن،داشت جذابيت مبناي بر محتوا فناوري و غيره(، /تدوین

ه بودن/موضوعات مدون مربوط ب برانگيزاننده داشتن، جامعيت

 هاي معنويارزش رشدمسائل در دست مطالعه یادگيرندگان/ 

زمينه  در ش/ دانشفلسفه آفرین و با غایت محتوا واسطه پيوندبه

 بازنگري مداوم/ ضرورت و یادگيري چگونگي یادگيري یادگيري

در  رشته هر اي علميآخرین دستاورده بر اساس محتوا مداوم

 غاماد مجزا و صورتي بهموضوعات درس كاستن ازجهان/  سطح

ریع س با تحوالت محتوا تناسب /گریکدیبا  هارشته موضوعات و

 و متنوع با محتوایي یکسان محتواي جایگزیني فناوري/

 گرایي فرهنگي/منعطف/ تدوین محتوا با توجه به كثرت

 محتوا معنادار

                                                 
1-Sarkar 
2-Oliver 
3-Stensaker  et al 
4-Lockyer  et al 
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نابعم  نمونه کدهای نهایی 
مفاهیم 

 )ماهیت(

ها مقوله

 )عناصر(

با مسائل محيط  آن طریق ارتباط از نمودن محتوا كاربردي

 و شدن ايرشتهبين واسطهبه هاآموزش نمودن كاربرديواقعي/

و  هاي استخداميمهارت پرورش عملي/ و نظري دروس ارتباط

 كاربرد زمينه و گرایي مسئله به توجه ضرورتكارآفریني/ 

ي/ كاربرد هايمثال ارائه با درسي مباحث سازي دانش/ ملموس

كار/دانش و -دانش تناوبي چرخه اساس بر محتوا تدوین

هاي مربوط به شهروندي، خالقيت، تفکر انتقادي، مهارت

هاي درسي از كارگروهي/ ایجاد انعطاف در برنامه ارتباطي،

ي اساس نيازسنج طریق پودماني كردن محتوا/ تدوین محتوا بر

نياز افراد هاي موردمنظور شناسایي اطالعات، دانش و مهارتبه

ان انعطاف در زمان و مکبراي زندگي فردي، اجتماعي و شغلي/ 

هاي محتوا مطابق با شایستگي تدوین /جهت ارائه محتوا

 شده براي دانشجویانتعریف

 کاربردی

 1تيلبوري

(2004 ،)

 2استرلينگ

(2001،) (1392) 

ي/ یادگيري تجرب–مبتني بر فلسفه سازنده گرایي/روش یاددهي 

غل/ ش انتخاب روي بر تجربه یادگيري/ كسب تجربه سازيغني

م فراه ي/تئور شدهآموختهاهداف  ياتيعملارتقاء و بهبود كاربرد 

آموزش بر  ادگيري/ تأكيدیهاي مختلف جهت آوري فرصت

ت و پرداختن به موضوعا منظوربهافراد  دسترس تجارب در

 عه ورشد و توس يبرا يشاهراه عنوانبه يواقع جهان مسائل

 ي/تکامل آموزش
 تجربی

روش 

یاددهی 

-

 3كامپف و دینکلو یادگیری

 يصالح(، 2013)

 نژاد يو پازوك

(، كامپف و 1392)

دروس  سیتدر ليتسه دانشگاه/جامعه و  نيمشاركت ب يبرقرار

ي/ توجه با درگيري فعال دانشجویان با محتوا/تدریس رتئو

 فراهمعنوان فراهم ساختن امکان یادگيري عميق و كاربردي/ به

 تيكار و فعال قیساختن فرصت آموختن از طر

                                                 
1-Tilbury 
2-Sterling 
3-Kompf  & Denicolo 
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نابعم  نمونه کدهای نهایی 
مفاهیم 

 )ماهیت(

ها مقوله

 )عناصر(

 (،2013) 1دینکلو

شبيري و شمسي 

(1394) 

 2گرن والد

 3(، اسميت2014)

(2002 ،)

 4جانسون

 5(، رسور2012)

(2010) 

 و هاچالش ازها،يو مرتفع شدن ن تیو تقو يانعکاس تفکر قیتشو

 چندگانه اهداف انجام /جامعه در ابعاد گوناگون مشکالت

 ،يتيشخص ،يتیریمد)هماهنگ  اقدام کیدر  يآموزش مأموریت

 قیعال شیو افزا ها(/ كاهش دلسرديو ... يشهروند-ياجتماع

 / ياهداف درس تيفيك نیباالتر و نیبهتر تأمينبه  انیدانشجو

ي وادگخان يفرد تيآموزش مسئول دار و تعاملي/هدف

 عنوانتدریس به/تفکر خالق قیتشو ي/شهروند-ياجتماع

 متقابل، یادگيري سازمان دادن به یادگيري دانشجو/ پرورش

 تفکر سطوح باالتر هايمهارتبهبود انتقادي/  تعامل و تفکر

 نوع) درون فردي چهارگانه هايمهارت توسعه /انیشجودان

 م،تفهي فرآیند) خویش(، ميان فردي خویشتنِ با انسان ارتباط

ها(، برون فردي سانان دیگر با فرد یک بين معنا تسهيم و تفاهم

 نيازهاي تأمين منظوربه سازماني و محيط طبيعي با فرد )ارتباط

 يروين یا خدا با فرد ارتباط یک )نوع فردي فرا فيزیولوژیک( و

هاي آموزش و تدریس همچون بيشتر به روش برتر(/ توجه

 كاوشگري، پرسشگري و حل مسئله

  

(، 2016) 6بوتين

 7ایلر و گيلس

 (، زلوت1999)

 8كاواسکي

هاي مختلف تدارک سازوكارهاي الزم براي ارزشيابي حيطه

ش یادگيري/ ارزشيابي متناسب با اهداف كلي یا عمومي )پرور

تفکر انتقادي، حل مسئله و غيره(، اهداف خاص مقاطع 

تحصيلي )كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري(، اهداف خاص 

 هاي تحصيلي و در نهایت اهداف ویژه درس/رشته

 ارزشیابی عمومی

                                                 
1-Kompf  & Denicolo 
2-Gruenewald 
3-Smith 
4-Johnson 
5-Resor 
6-Butin 
7-Eyler & Giles 
8-Zlotkowski 
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نابعم  نمونه کدهای نهایی 
مفاهیم 

 )ماهیت(

ها مقوله

 )عناصر(

(، بوید و 1998)

(، 2001سولمون )

 1بایلي و همکاران

(، لستر و 2003)

(، 2010) 2كاستلي

 3ليتل و برنان

 يمومن(، 1996)

(، 1388مهموئي )

 4الین و الک

(، بکر و 2014)

(، 2001همکاران )

استند و همکاران 

(، یولبریچ 2003)

 5(، شامر2005)

(1994) 

از  شان با استفادهر فرایند ارزشيابيدرگيري فعال دانشجویان د

و یا ارزشيابي توسط « خود ارزشيابي»رویکردهایي همچون 

طراز یا همتا در جهت كسب استقالل و انگيزه بيشتر گروه هم

هاي هاي ارزشيابي با شرایط و تفاوتدر یادگيري/ تناسب روش

فردي دانشجویان/ استفاده از ابزارهاي ارزشيابي متنوع 

ها(/ توجه به مشاهده، یادداشت هاي كتبي، كارپوشه،)آزمون

م فهيتمعيارهاي چندگانه از جمله انجام كارهاي گروهي، بيان و 

حل، خالقيت و نوآوري، وتحليل مسائل و ارائه راهنظرات، تجزیه

ز اخاطر سپاري معلومات/ ارزیابي یک موضوع  حافظه ميزان به

گيري مختلف اندازه يكارگيري راهبردهازوایاي مختلف با به

 ربراي استفاده از نقاط برتر هریک/ ارزشيابي مداوم و مکر

هاي آوري اطالعات از آنچه كه در جایگاهارزشيابي كيفي )جمع

كارگيري دانش، مهارت و نگرش كاربردي به اساس به واقعي بر

هاي دانشجویان/ آید(/ ارزیابي واقعي از توانمندياجرا درمي

 برسنجش  هايروشانتخاب  بتني بر محل كار/ارزشيابي م

هاي ي/ ارزشيابي بر اساس مهارتريادگی يامدهايپ اساس

اي مشخص، توانایي آكادميک )دانش تخصصي در حوزه

هاي توسعه كارگيري دانش، حل مسئله، سواد رایانه(، مهارتبه

یي فردي )توانایي انجام دادن تمام و كمال یک وظيفه، توانا

و  مل یا خوداتکایي، توانایي واكنش دادن به محيطاستقالل ع

هاي كارآفریني، وكار )مهارتهاي كسبداشتن صداقت(، مهارت

بندي هاي ميان فردي، آگاهي تجاري، توانایي اولویتمهارت

ن كرد برآورده زانيآموزش بر اساس م تيفيك يابیارزوظایف(/ 

 غيره(/ جامعه )صنایع، فرهنگ و ازين

  مهارتی

شوند. در مراحل قبل از تحليل هاي حاصل از مراحل قبل ارائه ميمرحله آخر فراتركيب، یافتهدر 
دست  محور بهعنوان مفاهيم الگوي برنامه درسي جامعهمباني نظري و پژوهشي، كدهاي اوليه به

                                                 
1-Bailey et al 
2-Lester & Costley 
3-Little & Brennan 
4-Layne & Lake 
5-Shumer 
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 ،و پس از كدگذاري آمد كه در ادامه با استفاده از این مفاهيم، كدهاي نهایي از مباني استخراج
برنامه درسي  يابيو ارزش يريادگی – ياددهیچهارگانه اهداف، محتوا، روش  عناصر تيماه

 محيطي،ي، زیستشغلي، اسيسي، فرهنگمفهومِ:  13 در نظام آموزش عالي با محورجامعه
ي و كل، مبنا مسئلهي، تجربي، كاربرد، معناداري، و معنو يانسان هايي، ارزشفناورپژوهشي، 

( 3شدند. در نهایت نتایج حاصل از فراتركيب توسط شبکه مضامين )شکل ي نمایان مهارت
عنوان الگوي مفهومي در تدوین و تشخيص ماهيت عناصر تواند بهشده است. این الگو ميترسيم

عنوان راهنماي عمل در محور و همچنين بهمحور در نظام آموزش عالي جامعهبرنامه درسي جامعه
 ي مورداستفاده قرار گيرد.هاي آتترسيم مسير پژوهش

 
 : شبکه مضامین ماهیت عناصر الگوی برنامه درسی جامعه محور3شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
دهد و در توجهي از بودجه هر كشور را به خود اختصاص مينظام آموزش عالي سهم قابل

اي ندهكنهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه نقش تعيينوضعيت كنندگيتعيين
هاي بسياري به عرصه هاي اخير عوامل و پيشران(. طي سال1397زارع صفت و همکاران، ) دارند

اند، این اند كه به افزایش انتظارات جامعه از خدمات دانشگاه انجاميدهها وارد شدهفعاليت دانشگاه
ظام آموزش عالي ها از نگرفته از تحوالت جامعه و انتظاراتي كه متناسب با آنعوامل كه نشئت

هاي بنيان، نيروي انساني با كارایي باال، بحرانرود شامل مواردي از قبيل؛ اقتصاد دانشمي
بنابراین این تغيير و  شود؛محيطي، تحوالت فناورانه، نيازهاي صنعتي و صنایع و غيره ميزیست

ها را كه پاسخگوي تحوالت و تقاضاهاي جدید، نياز جامعه به خروجي مناسب و با كيفيت دانشگاه
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محور، ها و تقاضاها باشد را دوچندان كرده است. در نظام آموزش عالي جامعهاین دگرگوني
هاي صورت هاي آموزش عالي كه در منابع مختلف بهدیدگاه ابزاري نسبت به اهداف و رسالت

مالحظات گوناگون از جمله، رویکرد بازسازي گرا، رویکرد تجاري، رویکرد مبتني بر بازار و 
ها بایستي گردد، بر این نظر كلي مبتني است كه دانشگاهسياسي و رویکرد پراگماتيک بيان مي

در خدمت نيازهاي جامعه قرار گيرند و ارزش دانش نه در ارزش ذاتي بلکه در ميزان سودمندي و 
ها زش(. در این رویکرد، معيار درست بودن آمو1384دیگر، كاربرد آن است )عارفي، عبارتبه

آمدن یا كاربرد عملي و مدلل بودن آنان است و در نتيجه درستي و نادرستي  سودمندي و كار
اصطالح  1ها وابسته به شرایط و زمان است. به همين دليل برخي از افراد همچون گولدآن
در جهت تأكيد بر رابطه جامعه و محيط دانشگاهي « 3یونيورسيتي»جاي را به« 2كاميونيورسيتي»

ي نظام آموزش عالي را در مباني و محورجامعه (.2012، 4ماسکل و رابينسون) بردندكار ميبه 
ارزش  ،هادر نسل چهارم دانشگاهمشاهده كرد.  توانيممفروضات نسل چهارم دانشگاهي نيز 

و  ياز منابع خارج درآمد جذب سهم زانيو م نیپرورش كارآفر ،يمشاركت راهبرد يبرمبنا
. آموزش شونديم فیعوامل در جوامع تعر ریبر سا يرگذاريتأث زانيم نيهمچن و يو رهبر تیهدا

در  قيتحق اساس عنوانجامعه به يهاو حل چالش شوديجامعه و دانشجو انجام م ازيبر اساس ن
منظور نظام آموزش عالي، بهاین نوع نگاه به  (. در1397ي، نيگودرزوند چگد )شوي نظر گرفته م

الذكر، الزم است ماهيت عناصر هاي فوقها به رسالت و مأموریتدانشگاهپاسخگویي اثربخش 
ها، متناسب با اهداف ترین و اثرگذارترین عنصر دانشگاهعنوان مهمهاي درسي بهالگوي برنامه

رو، هدف این پژوهش، واكاوي ماهيت عناصر محوري بازنگري و بازطراحي شوند. ازاینجامعه
هاي كه در پژوهشمحور بود. به همين منظور ازآنجایيوزش عالي جامعهبرنامه درسي در نظام آم

محوري در نظام آموزش عالي صورت مجزا به ابعاد یا یک جنبه از رویکرد جامعهمختلف به
 همکاران و ایوانس ،(2007) همکاران و فيشر»محيطي  از جمله: آموزش زیست) شده بودپرداخته

هاي ، صالحيت«(2009) جاكوبي ،(2018) بوئن»كار  ازارهاي شغلي و ب، مهارت«(2009)
، در این پژوهش با یک نگاه جامع و «(1996) ورثي كن ،(1999) نيوباي»اجتماعي و فرهنگي 

ترین مصادیق و ماهيت عناصر رویکرد گيري از رویکرد فراتركيب به استخراج مهمبهره
محور در نظام آموزش رنامه درسي جامعهها الگو بمحوري پرداخته و از طریق تجميع آنجامعه

محوري در لذا ابتدا مفاهيم مباني نظري و پژوهشي مرتبط با رویکرد جامعه ؛عالي ارائه گردید
آوري و بررسي شد. تحليل این مباني نشان داد، پاسخگویي به نيازهاي نظام آموزش عالي جمع

محور قرار داشته و این نيازها را معههاي درسي جامختلف جامعه در مركز توجه الگوهاي برنامه

                                                 
1-Gould 
2-Communiversity 
3-University 
4- Maskell & Robinson 
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محور را تبيين توان در قالب هشت طبقه كلي قرار داد كه ماهيت عناصر برنامه درسي جامعهمي
عنوان نمونه در طبقه اول پردازد بهنمایند. مفاهيم هریک از این طبقات به گروهي از نيازها ميمي

ي در ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي و غيره هاي درسي باید پاسخگوي نيازهاي اجتماعبرنامه
هاي باشد. متناسب با این ابعاد تقاضاهایي در قالب پرورش دانشجویاني با دانش و شایستگي

با  يكسب مهارت زندگ ،نسبت به فرهنگ، رسوم و آداب شتريتوجه به شناخت ب خاص از جمله:
 هاييتفعال نهيدر زم يتیحما يهابرنامهي و عموم يرسانخدمت هاييوهش يريفراگ ،گریاقوام د
مطرح گردید. در طبقات دیگر تحليل هر یک از مباني نظري و پژوهشي  يو هنر يفرهنگ

محور مطالبه داشتند كه برخي از نيازها با توجه به نيازهاي دیگري را از برنامه درسي جامعه
يد بيشتري بوده و اهميت موضوع و نقش مهم نظام آموزش عالي در رفع این نيازها مورد تأك

ها مهم هرحال، آنچه در هر یک از این طبقات و مفاهيم آنبرخي دیگر فراواني كمتري داشتند. به
هاي جامعه از نظام آموزش عالي كه جهت تحقق است همان بحث تمركز بر ابعاد و خواسته

تایلر  د.مناسب این نيازها ماهيت هر یک از عناصر برنامه درسي در این رویکرد مشخص گردی
 نيازهاي و جامعه به توجه درسي، برنامه گزینيهدف در عمده منابع از ( معتقد بود یکي2013)

بنابراین، گرفتن است.  صورت حال در جامعه در كه است تحوالتي و تغيير گرفتن نظر در آن و
عنوان هگرفتن نيازها و مسائل جامعه ب نظر در محورریزي برنامه درسي جامعهطرح ابتدایي قدم

بندي نيازها كه شرح آن گذشت، در با توجه به طبقه .است اهداف و مقاصد نظام آموزش عالي
از  نيازهاي جامعه به تعيين اهدافي این الگو برنامه ریزان درسي نظام آموزش عالي باید برحسب

هاي انساني و معنوي ژوهشي، فناوري، ارزشمحيطي، پجمله فرهنگي، سياسي، شغلي، زیست
 1متناسب با این اهداف، محتوا مطابق با آنچه اليوراساس آن تدوین كنند.  بپردازند و محتوا را بر

معنادار و دانشجویان پرداخته و  عملکرد و صالحيت ارتقاي دارد باید به( بيان مي2002)
هستند محتوا باید متناسب با اهداف كه برخاسته از نيازهاي جامعه  دیگر،عبارتكاربردي باشد. به

 داشتن، جامعيت داشتن، جذابيت سریع فناوري، با تحوالت هایي ازجمله: تناسبداراي ویژگي
 چرخه اساس بر محتوا تدوین ،بودن، مربوط به مسائل در دست مطالعه یادگيرندگان برانگيزاننده

 هاي مربوط به شهروندي، خالقيت، تفکر انتقادي، ارتباطي،دانش و مهارت، كار-دانش تناوبي
 فرهنگي كثرت فرهنگي، هايارزش خصوص در هایيآموزشو غيره باشد و همچنين  كارگروهي

 و زیستمحيط و طبيعت با رفتار فرهنگ جدید، هايتکنولوژي از استفاده فرهنگ جامعه، در
در رابطه با  .گردد ارائه دانشجویان به عالي آموزش برنامه درسي محتواي قالب در باید آن نظایر

محوري همانند یادگيري نتایج تحليل منابع نشان داد، در رویکرد جامعه-هاي یاددهيشعنصر رو
دیگر، عبارتهاي آموزش از جنس تجربي و مسئله مبنا هستند. بهعنصر محتوا، استراتژي

                                                 
1-Oliver 
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 بهبود و سازي تجربه یادگيري، ارتقاءهاي آموزش باید متناسب با اهدافي همچون غنيروش
 یادگيري، جهت مختلف هايفرصت آوري فراهم تئوري، شدهآموخته افاهد عملياتي كاربرد
واقعي  جهان مسائل و موضوعات به پرداختن منظوربه افراد دسترس در تجارب بر آموزش تأكيد

تفکر گيري كاررفته و دانشجویان را با مسائل و نيازهاي واقعي جامعه درگير نموده و باعث شکلبه
فراهم  ، یادگيري عميق و كاربردي،انیشجودان طوح باالتر تفکرس هايمهارتبهبود ، خالق

یادگيري در  -هاي یاددهيطوركلي، روشبه گردد. تيكار و فعال قیساختن فرصت آموختن از طر
محور ضمن برقراري مشاركت بين جامعه و دانشگاه از طریق در نظر الگوي برنامه درسي جامعه

و  هاهاي مختلف، باعث كاهش دلسرديقالب پروژهمعه در جا مشکالت و هاچالش ازها،ينگرفتن 
صورت ي شده و بهاهداف درس تيفيك نیباالتر و نیبهتر تأمينبه  انیدانشجو قیعال شیافزا

 گردد. ازجملهعنوان عنصر سازماندهي یادگيري دانشجویان قلمداد ميهدفمند و تعاملي به
 محور،یادگيري در رویکرد جامعه چگونگي در آمده وجود به تغييرات مورد در اساسي مباحث

 –هاي یاددهي طور كه در رابطه با محتوا و روشهمان. است دانش ساخت به مقوله توجه
 هستند مبتني سازگرایي و اصول ساخت در این رویکرد، بر یادگيري یادگيري مطرح شد، ماهيت

 بسته كار به و تهيه ايگونهسنجش به ابزارهاي و هاروش ارزشيابي، جدید هايروش در و
 واقعي زندگي شرایط در هاكاربرد آموخته و تفکر استدالل، مسئله، حل فهم، و درک كه شوندمي
 یادگيرندگان اختيار در را واقعي پيچيده و تکاليف كه است ابزارهایي نيازمند امر این .بسنجد را

 استانداردهاي بدهد و مسائل و حل تکاليف انجام براي بيشتري هايفرصت آنان به و بگذارند

از جمله:  روند كار به عالي آموزش درسي هايبرنامه و هاي یادگيريمحيط ارزیابي براي جدیدي
ي. عالوه بر ريادگی يامدهايپ اساس برسنجش  هايروشانتخاب ارزشيابي مبتني بر محل كار و 

وجه به معيارهایي همچون محور، باید با تاین، عنصر ارزشيابي در الگوي برنامه درسي جامعه
هاي ارزشيابي با شرایط و تناسب با اهداف متنوع، توجه به معيارهاي چندگانه، تناسب روش

هاي فردي و استفاده از ابزارهاي ارزشيابي متنوع صورت بگيرد تا بتواند تصویري روشن از تفاوت
برطرف نمودن نيازهاي  هاي درسي در رابطه باطوركلي موفقيت برنامهميزان تحقق اهداف و به

 جامعه را نشان دهد.
هاي درسي در تبع آن مأموریت برنامهطور خالصه، رسالت عمده نظام آموزش عالي و بهبه

محور توجه به نيازهاي جامعه و خدمت به آن است و بدین ترتيب كليه كاركردها از الگوي جامعه
رسند كه در راستاي دمند به نظر ميجمله انتقال دانش، پژوهش و انجام خدمات نيز زماني سو

هاي جامعه باشند. همچنين تمامي عناصر برنامه درسي با تمركز بر جامعه، حل مسائل و چالش
گيرد، مناسبت و التزام ها مورد تأكيد قرار ميماهيتي جامعه نگر پيدا نموده و آنچه در آن

یگر، كليدواژه اصلي و سرفصل دعبارتهاي درسي نظام آموزش عالي است. بهاجتماعي برنامه
محور، در سازگاري نهاد دانشگاه با جامعه است و منظور از تمامي عناصر برنامه درسي جامعه
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محيطي، اجتماعي، فناوري و جامعه كليت محيط و جامعه در ابعاد سياسي، اقتصادي، زیست
ي در راستاي بازنگري كاربردي این پژوهش، پيشنهادات هاافتهی بر اساسفرهنگي است. در پایان 

 :گردديمي به شرح ذیل ارائه محورجامعهي درسي نظام آموزش عالي در راستاي هابرنامهالگوي 
 
 نيازهاي  روزبهص و تشخي یيمنظور شناسابه و مستمر قيدقي جامع نگرانه ازسنجين

 .هاآن بر اساسي درسي هابرنامهدانشگاه و طراحي  نفعانيذتمام 

  ه ل نسبت بي درسي دانشگاه بر اساس رویکرد متوازن و متعادهانامهبرتدوین اهداف
ي طيمحستیزپاسخگویي به همه ابعاد و نيازهاي جامعه )سياسي، فرهنگي، آموزشي، 

 و...(.

 ثري و اثربخشي حداك ي درسي با توجه به ميزان كارایيهابرنامهي محتواي روزرسانبه
راحي لف طمعه )استفاده از رویکردهاي مختدر راستاي رفع نيازهاي متنوع ذینفعان جا

 محتوا از جمله؛ شایستگي محور، مسئله محور، محيط كار و...(.
  ر و نوین یادگيري متکث-ي یاددهيهاروشي از ريگبهرهتوجه به ضرورت و اهميت

ي، ي فعال، تجربهاروش) محورجامعهمتناسب با اهداف و محتواي متنوع برنامه درسي 
 ي متعدد در زمينههاكارگاهتوجه به این موضوع برگزاري  منظوربهوارونه و...(، 

 .گردديمي تدریس براي اساتيد دانشگاهي پيشنهاد هاروش

  ش رویکرد سنج بر اساسي ريبازخورد گي ارزشيابي و هاروشبازنگري و اصالح
 ه.معنفعان جاي درسي نظام آموزش عالي در رفع نيازهاي ذیهابرنامهاثربخشي و پيامد 

 ریت، ها و مؤسسات آموزش عالي متناسب با رسالت، مأموتغييرات ساختاري در دانشگاه
 .محورجامعهي درس يهااندازها برنامهچشم

 ابي الزم براي طراحي، تدوین، اجرا و ارزشي يهارساختیبسترسازي و تأمين ز
 .محورجامعه درسي يهابرنامه

 روساي گذاراناستيوجه به حضور سبا ت يشیاندبرگزاري جلسات و سمينارهاي هم ،
و  مختلف تحصيلي يهادر رشته عملي و متخصصان اندركاراندست، هادانشگاه

درسي  يهابرنامهو فلسفه علمي جهت تبيين جایگاه  اجتماعي نفعانيذنمایندگان 
در  جایگاه آن و ضرورت آموزش عالي در كشور و درک اهميتنظام  محورجامعه

 .اي جامعهزهپاسخگویي به نيا
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