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Abstract: Nowdays management of
development requires social capital more  مدیریت توسعه در عصر حاضر بيشتر از سرمایه:چکیده
than physical, economic or human capital.
Without social capital, other investments  فيزیكي و انساني نيازمند سرمایه اجتماعي است و،اقتصادي
could not be optimized and the بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایهها به طور بهينه
development or cultural and economic
evolution would face barriers. Scholars انجام نمي گردد و پيمودن راههاي توسعه و تكامل فرهنگي و
believe that one of key institutions ، به اعتقاد صاحبنظران.اقتصادي ناهموار و دشوار ميشود
affecting the formation of social capital is
educational institutions through the سازمانهاي آمو زشي یكي از نهادهاي تاثيرگذار بر شكل گيري
curricula implemented. Changing curricula  با ایجاد.سرمایه اجتماعي از طریق برنامه هاي درسي هستند
could result in the improvement of social
capital. Accordingly, the present research تغيير در اجزاي برنامه درسي ميتوان سرمایه اجتماعي را
aims to design objectives for developing  این تحقيق بدنبال طراحي اهداف توسعه دهنده.ارتقا بخشيد
social capital within the higher education.
To do this, qualitative and grounded theory سرمایه اجتماعي در آموزش عالي مي باشد که به شيوه کيفي
was used. In order to obtain the data, 10 10  در این تحقيق با.و با استفاده از روش زمينهاي انجام شد
scholars in the field of curriculum and
social capital were interviewed. Next, the نفر از صاحبنظران حوزه برنامه درسي و سرمایه اجتماعي
content of interviews was analyzed and in  متن کامل گفتههاي پاسخگویان از.مصاحبه به عمل آمد
the process of coding, the presented ideas
were classified and the common ideas were متن ضبط شده اجرا گردید و در فرایند کدگذاري نظرات
placed in the same groups. In this part, ارائه شده به مفاهيم مجزا تفكيک شدند و سپس مفاهيم
objectives were identified as a major issue.
Finally, the way this factor affects social مشترک در دسته هاي جداگانه قرار گرفت و مولفه اهداف به
capital was examined. So, for the major  در مدل نهایي.عنوان مقوله اصلي تحقيق شناسایي شد
factor of the current research, its casual  راهبردها و پيامدها براي تدوین اهداف برنامه درسي،موانع
conditions, strategies and hypotheses were
separated and provided within a paradigm توسعه دهنده سرمایه اجتماعي به صورت مجزا و در قالب
model. The ultimate model was designed
.مدلهاي تحليلي ارائه گردید
thorough generalizing the paradigm
، اهداف، سرمایه اجتماعي، برنامه درسي:کلمات کلیدي
segments to social capital.
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مقدمه
صاحبنظران ،کارکردهاي بسياري براي سرمایه اجتماعي 1قائل شدهاند .سرمایه اجتماعي با
استفاده از موارد مشترک در افراد جامعه از جهات گوناگون ،باعث ایجاد روحيه اعتماد متقابل
مي شود و در خدمت منافع اقتصادي قرار مي گيرد و بستر و فضایي ایجاد مي کند که ضمن
کاهش هزینه استفاده از نيروهاي انساني ،تعامل بين آنها نيز افزایش یابد .سرمایه اجتماعي با
قواعد و ارزش هاي اخالقي و رف تاري خود در حوزه اقتصاد ،افراد را مقيّد مي کند تا در گروه هاي
مختلف اجتماعي با هم به تعامل ،مبادله و تصميم گيري بپردازند (ویليام 2و همكاران.)2012 ،
وجود یا عدم وجود سرمایه اجتماعي بر حوزههاي مختلف جامعه از قبيل اقتصاد و سياست تاثير
مستقيم دارد اما تاثير آن بر توسعه فرهنگي جامعه بيش از سایر حوزهها است و سرمایه
اجتماعي ،زیربناي توسعه فرهنگي هر جامعه محسوب مي شود .براي توسعه فرهنگي هر جامعه
باید سرمایه هاي اجتماعي این بخش شناخته شده و مورد بهره برداري قرار گيرد .هر چه سرمایه
هاي اجتماعي در بخش هاي فرهنگي جامعه تقویت شود ،توسعه فرهنگي نيز سرعت بيشتري به
خود مي گيرد و از این رهگذر ،رفتار افراد جامعه و نحوه تعامالت آنها قابل پيش بيني مي شود؛
چرا که افراد در چارچوب قواعد خاص فرهنگي ،رفتار ميکنند و این رفتار حساب شده ،منجر به
گسترش اعتماد در جامعه مي شود و با افزایش قابليت اعتماد در بخش هاي مختلف فرهنگي
جامعه ،مناسبات اجتماعي و فرهنگي هم ،روان و کم هزینه تر ميگردد (حق شناس و همكاران،
.)1388
تمام این فواید در صورتي تحقق مي یابد که سرمایه اجتماعي به صورت مناسبي توسعه یافته و
ابزارهاي الزم براي حمایت از آن در سطح جامعه وجود داشته باشد .براي توسعه بيش از پيش
سرمایه اجتماعي الزم است نهادهاي ایجاد کننده آن در جامعه تقویت شوند .سرمایه اجتماعي در
پيش فرضهاي ارائه شده توسط نهادهایي همچون خانواده ،دولت ،مذهب ،نهادهاي مدني و نظام
آموزشي ایجاد ميشوند .در این ميان تاثير نظا م آموزشي به علت ارتباط مستقيم با افراد جامعه
بيش از سایر نهادهاست .بيشتر این تاثير از طریق آموزش و یادگيري به افراد متقل مي شود.
آموزش ،در جوامع امروزي ،از دو بخش رسمي و غير رسمي برخوردار است .بخش رسمي آن،
مدارس و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي هستند و اشكال دیگر مانند یادگيري در

1 -Social Capital
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مجالس مذهبي و کارگاه ها ،یادگيري از طریق رسانه ها و ...بخش غير رسمي آن به شمار
ميآیند (بورنهيم.)2004 ،1
آموزش عالي یكي از ارکان اصلي در نظام آموزشي ایران است و با توجه به اینكه برنامههاي
درسي در مقاطع قبلي بيشتر بر آموزش دروس تاکيد دارند ،نقش نظام آموزش عالي براي ایجاد
سرمایه اجتماعي کليدي است.
تحقيقات نشان داده است که در جامعه ایران ،آموزش عالي نتوانسته نقش کليدي خود در ایجاد
و رشد سرمایه اجتماعي را به درستي ایفا کند .محسني( )1375در تحقيقي نشان داد که اعتماد
اجتماعي در مي ان افراد با تحصيالت دانشگاهي کمتر از افراد فاقد تحصيالت است .همچنين شارع
پور( ) 1383وجود همبستگي منفي ميان مولفه هاي سرمایه اجتماعي و تحصيالت را به اثبات
رساند .مرشدي( ) 1387در تحقيق خود به این نتيجه رسيد که اعتماد و مشارکت اجتماعي در
ميان دانشجویان و افراد تحصيل کرده پایين و یا کمتر از حد متوسط است.
با توجه به این نتایج و این حقيقت که هر فرد در نظام آموزشي در معرض برنامه درسي قرار
گرفته و با توجه به موارد پيش بيني شده در آن آموزش مي بيند ميتوان اینگونه نتيجه گيري
نمود که تدوین برنامه درسي در گذشته بدون توجه به تاثير آن بر سرمایه اجتماعي و تنها با
هدف آموزش مفاهيم درسي انجام شده است .در چنين حالتي الزم است که در شيوه تدوین
برنامه درسي تغييرات الزم به گونه اي اعمال گردد تا در نهایت تغييرات برنامه درسي به بهبود
سرمایه اجتماعي منجر گردد .این تاثير ميتواند از طریق انجام تغييرات در هر یک از ارکان برنامه
درسي صورت پذیرد .تدوین اهداف براي برنامه درسي به دليل انجام آن در مراحل اوليه و تاثيري
که بر سرنوشت برنامه ریزي درسي دارد مولفه قابل مالحظهاي به شمار ميآید .چنانچه توسعه
سرمایه اجتماعي در مرحله تدوین اهداف براي برنامه درسي در نظر گرفته شود و موانع پيش رو
براي پياده سازي تغييرات و هم چنين پيامدهاي ناشي از آن به درستي شناسایي شوند ميتوان
اميد داشت که نسل هاي آتي پس از فارغ التحصيلي از دانشگاه از سطح مناسبي از سرمایه
اجتماعي برخوردار باشند .این تحقيق نيز با همين هدف انجام شده و از طریق تئوریزه کردن
نظرات متخصصين حوزه برنامهریزي درسي و سرمایه اجتماعي تالش شده است تا موانع،
راهكارهاي مناسب و پيامد هاي تدوین اهداف براي برنامه درسي با هدف توسعه سرمایه اجتماعي
شناسایي و ارائه گردد.
اهداف و سواالت تحقیق

1- Burnheim
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هدف کلي از انجام این تحقيق ارائه مدلي براي تدوین اهداف براي برنامه درسي آموزش عالي با
تاکيد بر شناسایي موانع ،استراتژيها و راهبردهاي موثر بر توسعه سرمایه اجتماعي در دانشجویان
ميباشد .با توجه به این هدف ،سواالت تحقيق به شرح زیر بوده است:


چه موانعي در تدوین اهداف برنامه درسي آموزش عالي براي ارتقاي سرمایه اجتماعي
وجود دارد؟



چه راهبردهایي در تدوین اهداف برنامه درسي آموزش عالي موجب توسعه سرمایه
اجتماعي ميشوند؟



پيامدهاي حاصل از طراحي اهداف برنامه درسي آموزش عالي مبتني بر توسعه سرمایه
اجتماعي چه خواهد بود؟



آیا مي توان مدلي را براي تدوین اهداف مبتني بر توسعه سرمایه اجتماعي در آموزش
عالي طراحي نمود؟

مروري بر مبانی نظري تحقیق
انسان به طور ذاتي در تعامل با دیگران نيازهاي خود را برطرف ساخته و گذران امور ميکند.
اثرات این کنش هاي متقابل و نقش آنها تا حدي است که حذف آن زندگي را غير ممكن
مي سازد .در این ميان دانشمندان علوم اجتماعي با نگرشي کنجكاوانه در جوامع به شناسایي این
کنشها پرداخته و به مجموع عواملي پي بردهاند که آن را سرمایهاجتماعي ناميدهاند .مفهوم
سرمایه اجتماعي در برگيرنده مفاهيمي همچون اعتماد ،همكاري و همياري ميان اعضاي یک
گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندي را شكل ميدهند و آنها را در جهت دستيابي به
هدفهاي ارزشمند هدایت ميکند (چلبي.)1391 ،
تعاریف ارائه شده براي سرمایه اجتماعي بسيار زیاد بوده و به سختي ميتوان به اجماع نظري
درباره تعریف سرمایه اجتماعي رسيد .برخي از تعاریف سرمایه اجتماعي عبارتند از:
سرمایه اجتماعي مجموعهاي از هنجارهاي موجود در سيستمهاي اجتماعي است که موجب
ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه شده و سبب پایين آمدن هزینههاي تبادالت و
ارتباطات ميشود .به عبارت دیگر سرمایه اجتماعي را به سادگي ميتوان به عنوان وجود
مجموعه معيني از هنجارها یا ارزشهاي غيررسمي تعریف کرد که اعضاي یک گروه در آن
سهيم هستند (فوکویاما.)1385 ،1

1 -Fukuyama
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سرمایة اجتماعي موضوعي مربوط به سازمان اجتماعي است و منبع بالقوة ارزش محسوب
ميشود که مي توان آن را براي اهداف راهبردي و منفعت محور مهار کرد و تبدیل نمود
(فيلد)2011 ،1
سرمایة اجتماعي به ارزشها و هنجارهایي مربوط است که از پيوندها و روابط متقابل
گروهي و اجتماعي تفاهم شدة مردم نشأت گرفته و به نوبة خود پدیدآورندة آن پيوندها و
روابط نيز محسوب ميشوند (ادواردز 2و همكاران)2003 ،
سرمایه اج تماعي شامل یک چارچوب اجتماعي است که موجب تسهيل روابط ميان افراد
درون این چارچوب ميشود و فقدان آن باعث تحميل هزینه بيشتري به افراد جامعه در
دستيابي به اهداف خود مي شود .به عبارت دیگر همان طورکه سرمایه فيزیكي به تغييراتي
در مواد مختلف براي شكل دادن به ابزارهایي که کارشان تسهيل توليد است منجر ميشود،
سرمایه انساني هم تغييراتي در اشخاص (مهارت ها و قابليت هاي اشخاص) پدید ميآورد
که آنان را قادر ميسازد تا به شيوه هاي تازهاي عمل کنند( .کلمن)1389 ،3
سرمایه اجتماعي روابط دو جانبه ،تعامالت و شبكههایي است که در ميان گروههاي انساني
پدیدار مي گردد و نشان دهنده سطح اعتمادي است که درميان گروه و جماعت خاصي به
عنوان پيامد تعهدات و هنجارهایي پيوسته با ساختار اجتماعي یافت ميشود( .الواني،
)1390
آیزنشتات 4در این زمينه اعتقاد دارد که مهم ترین مساله در شكل دهي یک جامعه داراي
سرمایه اجتماعي مناسب توجه به اعتماد ،انسجام ،همبستگي و مشارکت اجتماعي افراد
است و بدون انسجام و مشارکت افراد در سایه اعتماد پایداري نظم نوین اجتماعي غير
ممكن است (چلبي.)1391 ،

نهادهاي شکل دهنده سرمایه اجتماعی
اگر سرمایه اجتماعي را ارتباط و شبكههاي اجتماعي که ميتوانند اطمينان و حس همكاري را در
ميان افراد حاضر در شبكههاي مورد بحث ایجاد کند بدانيم ،آنچه بيش از پيش اهميت پيدا
ميکند نقش نهادهاي جامعه مدني در تشكل این سرمایه است .نهادهاي مختلفي ازجمله نهاد
خانواده ،آموزشي ،مذهبي ،حكومت و  ...در این ميان تاثيرگذارند(.مهر نوروزي.)1384 ،

1 -Field
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به گواه بسياري از صاحبنظران حوزه علوم اجتماعي یكي از نهادهاي تاثيرگذار بر شكل گيري
سرمایه اجتماعي نهادهاي آموزشي هستند(.معدن دار و کاکيا.)1388 ،

نهاد آموزش
امروزه در سطح اجتماع ،آموزش در معناي وسيع کلمه با «جامعه پذیري» هم معناست و هر دو
واژه در بردارنده مفهوم انتقال فرهنگ از شخص یا گروه به شخص و گروه دیگر است .نهادهاي
آموزشي ـ تربيتي با توجه به کارکردهاي ویژه اي که به عهده دارند ،مي توانند موجبات رشد
فردي و رفاه جمعي را فراهم نمایند .در این تحقيق تمرکز بر آموزش عالي بوده است .آموزش
عالي نيز همانند هر سطحي از آموزش در راستاي نظریههاي آموزشي براي رسيدن به اهداف
خود حرکت ميکند .نظریههاي آموزش عالي وجود چهار چيز را در فرایند آموزش ضروري فرض
ميکنند :استاد ،دانشجو ،موضوع درسي و گروه اجتماعي که استاد و دانشجو به آن تعلق داشته و
از طریق آن با هم مرتبط مي شوند .آموزش عالي نقطه تالقي سه قلمرو فرهنگ ،قدرت و دانش
است .بي تردید نظام آموزشي در ظرف جامعه و فرهنگ عمل مي کند و با آن داد و ستد مستمر
دارد (ذاکر صالحي.)1389 ،
با توجه به همين موارد است که نهاد آموزش عالي توانایي تاثير گذاري بر سرمایه اجتماعي را به
دست مي آورد .ارتباطات گسترده ميان دانشجویان و محيط و هم چنين وجود گروه ها و انجمن
هاي رسمي و غير رسمي در فضاي دانشگاه امكان تقویت مولفه هاي سرمایه اجتماعي را فراهم
مي آورد.
برنامه درسي
مفهوم برنامه درسي در طول تاریخ کوتاه خود ،تغييرات و تحوالت بسياري را پذیرا بوده است .تا
اوایل قرن بيستم ،مفهوم برنامه درسي از چارچوب سنتي و محدود خود ،که تنها به موضوع
درسي محدود ميشد ،فراتر نميرفت .در این سالها ،برنامه درسي به عنوان «تعيين محتواي
برنامه ،آنچه باید آموخته شود ،مطالب مربوط به شاگرد ،تجربيات مدرسه ،موضوعات درسي
مختلف براي یک سال یا یک دورة تحصيلي ،فهرستي از هدفهاي آموزشي و یا عناوین و
سرفصلهاي دروس» تلقي مي شد .اما از اوایل قرن بيستم ،به دليل اهميت و نقش آموزش و
پرورش و توسعة تحقيقات تربيتي ،مفهوم سنتي برنامه درسي دچار تغييرات زیادي شد و مفهوم
جدیدتر آن یعني «سازماندهي فعاليتها و تجربيات یادگيري تحت راهنمایي آموزشگاه براي
تحقق رشد و شایستگي فردي و اجتماعي یادگيرندهها و رسيدن به هدفهاي آموزشي مورد
توجه قرار گرفت .این مفهوم جدید یا مفاهيم مشابه دیگر ،محور و پایة ارائه نظریات و تئوریهایي
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شد که پيكرة برنامة درسي را تشكيل دادند و برنامه درسي به عنوان یک رشتة علمي که به
مطالعه و بررسي تئوریک این مفاهيم ميپردازد پا به عرصة وجود گذاشت و بسياري از دانشگاهها
و مراکز آموزش عالي اقدام به تأسيس این رشته در مقاطع مختلف نمودند (یار محمدیان،
.)1391
با توجه به تنوع مفاهيم مستتر در برنامه درسي طبيعي است که تعاریف متنوعي نيز از آن وجود
داشته باشد .شریعتمداري( )1390برنامه درسي را به عنوان «کليه تجارب ،مطالعات ،بحثها،
فعاليت گروهي و فردي و سایر اعمالي مي داند که شاگرد تحت سرپرستي و راهنمایي محيط
آموزشي انجام ميدهد ».تعریف ميکند .از این دیدگاه برنامه درسي صرفاً محدود به تجارب و
فعاليتهاي کالسي افراد نميشود .
بنا بر نظر دال ) 2012(1برنامه درسي عبارت است از محتوا و جریان رسمي و غير رسمي که از
طریق آن ،یادگيرندگان تحت نظارت اساتيد ،معلومات و شيوة درک و فهم را به دست ميآورند یا
مهارتها را فرا ميگيرند و یا نگرش و ارزش گذاري یا نظام ارزشي خود را تغيير ميدهند .از نظر
وي هر محيط آموزشي داراي یک برنامه درسي طراحي شده و رسمي؛ و یک برنامه درسي
طراحي نشده ،غير رسمي و پنهان است .برنامه درسي طراحي شده؛ محتوا ،اهداف ،مقاصد
موضوعات درسي و سازماندهي آموزش را در برميگيرد و برنامه درسي طراحي نشده یا پنهان
تعامالت روانشناختي ،هنجارها و پویایي گروهي و به ویژه احساسات ،نگرشها و عالیق موجود در
ميان معلّمان و دانشآموزان را در برميگيرد .
برنامه درسي در کلي ترین حالت به آنچه مدارس تدریس مي کنند و در جزئي ترین حالت به
عنوان یک فعاليت آموزشي براي یک فراگير بر اساس یک دیدگاه مشخص در یک زمان تعریف
ميشود .برنامه درسي ميتواند به عنوان مجموعهاي از رویدادهاي از قبل طراحي شده در نظر
گرفته شود که به نتایج تربيتي براي یک یا بيش از یک فراگير منجر ميشود (آیزنر.)1979 ،2
این تعریف به چند ویژگي در برنامه درسي اشاره ميکند :مجموعهاي از رخدادها و تدابير،
همراهي برنامه درسي با فرایند برنامه ریزي و قصد ونتایج تربيتي که افراد را در گستره وسيعي
تحت تاثير قرار ميدهد .در دیدگاه برخي از صاحبنظران برنامه درسي به عنوان عاملي براي
بازسازي اجتماعي به شمار مي آید .در این دیدگاه چنين استدالل ميشود که موسسات آموزش
عالي به طور کلي براي ارائه خدمات به جامعه تاسيس ميشوند .از این رو دانشگاهها باید در

1- Doll
2- Eisner
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خدمت رفع نيازهاي اجتماعي باشند و برنامه هاي درسي به گونهاي طراحي شوند که این نيازها
را مرتفع سازند( .فتحي واجارگاه)1388 ،
طبيعي است که با گسترش تعاریف برنامه درسي ،توافق نظر دربارة عناصر یا اجزاء برنامه درسي
که در این رشته باید براي آنها تعيين تكليف شود نيز وجود نداشته باشد .برخي صاحب نظران
تصميمگيریه ا دربارة یک عنصر ،نتایج یادگيري و برخي دیگر محتوا را در حوزة کار برنامه ریزان
درسي قلمداد کرده اند .کالین نه عنصر را عناصر تشكيل دهنده برنامه درسي معرفي ميکند که
عبارتند از :هدفها ،محتوا ،فعاليتهاي یادگيري ،روشهاي تدریس ،مواد و منابع یادگيري،
ارزشيابي ،زمان ،فضا و گروه بندي .رایج ترین دیدگاه در این زمينه ،برنامه درسي را ،در بردارندة
تصميم در خصوص چهار عنصر اهداف ،محتوا ،روش و ارزشيابي ،قلمداد ميکند (مهر محمدي،
.)1389
آموزش عالي ازجملة مهمترین مراحل آموزش رسمي و یادگيري مداوم تلقي ميشود که وظایف
و رسالت هاي متعددي را در طول تاریخِ خود ،بر عهده گرفته است .درواقع ،برنامة درسي قلب
مراکز دانشگاهي و مهمترین عنصر نظام آموزش عالي است و نقشي تعيين کننده و انكارناپذي در
تحقّق اهداف و رسالت هاي آموزش عالي از نظر کمّي و کيفي برعهده دارد .تمرکز بر برنامة
درسي ،شناخت و تجزیه و تحليل هرچه بيشتر و بهترِ تأثيرِ عوامل مختلف (درون و برون
سازمان) بر کيفيت آن تاثير مستقيمي بر کيفيت آموزش عالي دارد (حسيني)1387 ،
در این تحقيق تمرکز بر مولفه اهداف در برنامه درسي بوده است .تعيين هدف براي برنامه درسي
به عنوان زیربنا و شالوده هر برنامه درسي به شمار ميآید .هدفگذاري نخستين مرحله اي است
که برنامه ریزان انجام داده و اقدامات انجام شده در این مرحله تاثيري غير قابل جبران بر
سرنوشت برنامه درسي طراحي شده دارند .هر گونه تغيير یا بازنگري در برنامه درسي مستلزم
هدفگذاري مجدد براي برنامه درسي بوده و بدون تغيير در اهداف ،نميتوان اقدام به تغيير در
سایر بخش هاي برنامه درسي نمود .به همين دليل در این تحقيق تغييرات احتمالي در
هدف گذاري برنامه درسي و موانع و راهكارهاي اجرایي این تغييرات مد نظر قرار گرفته است.
روش شناسی
در تحقيقاتي که محقق به دنبال شناسایي وضعيت مولفههاي اجتماعي و چگونگي انجام تغييرات
در آنهاست بهترین روش استفاده از تحقيقات کيفي است .تحقيقات کيفي به محقق این امكان را
ميدهد تا از خالل نظرات افراد و صاحبنظران به درک درستي از موضوع تحقيق رسيده و در
نهایت نظرات خویش را به صورت منسجم ارائه دهد .در این تحقيق از روش زمينهاي یا بنياني
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استفاده شد .این روش آفرینش تئوري را از طریق کدگذاري سيستماتيک مستقيم و شيوه هاي
تحليلي ميسر مي سازد( .فليک.)1390 ،1
جامعه آماري این پژوهش اساتيد رشته برنامه ریزي درسي و جامعه شناساني بودند که در
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در سال  1392مشغول به تدریس بودند .با توجه به لزوم بهره
گيري از افراد مطلع و صاحبنظر ،تعدا  10مورد با روش نمونهگيري هدفمند از نوع موارد
مطلوب انتخاب شدند.
روش اصلي گردآوري اطالعات ،مصاحبه نيمه ساختار یافته بود .پس از انجام هماهنگي مقدماتي
با افراد جلسات در دفتر محقق و یا در محل کار پاسخگو برگزار شد .پيش از شروع جلسه به
مدت ده دقيقه توضيحات کاملي درباره هدف از انجام تحقيق و شيوه نتيجه گيري از آن به
مصاحبه شونده ارائه و سپس جلسه شروع مي گردید .براي داشتن اطالعات کامل ،ضمن کسب
اجازه از مصا حبه شونده ،تمام جلسات ضبط و بر پایه این مدارک متن مصاحبه ها پياده شد .ابتدا
با طرح  2الي  3سوال کلي محقق به موضوع جلسه وارد شده و با استفاده از پاسخ هاي داده شده
توسط مصاحبه شونده سواالت بعدي پرسيده شد .در طول جلسات تالش بر این بود که بدون
ایجاد حساسيت در مصاحبه شونده از انحراف از موضوع جلسه جلوگيري شده و صرفاً در
چارچوب از پيش تعيين شده حرکت شود .مبناي تشخيص اعتبار و پایایي مصاحبه سواالت چک
ليست محقق بوده است .د پس از برگزاري نخستين مصاحبه ،تحليل اوليه نتایج انجام شد و با
مقایسه آنها با اهداف و سواالت تحقيق تغييراتي در سواالت چک ليست و هم چنين نحوه و
اولویت پرسش آنها داده شد .مصاحبه ها به صورت فردي برگزار شده و مدت هر مصاحبه بين
یک و نيم تا دو ساعت بوده است.
براي تجزیه و تحليل اطالعات از روش کد گذاري داده ها از نوع باز ،محوري و انتخابي استفاده
شد (فليک.)1390،
الف) کدگذاري باز
کدگذاري باز بخشي از تحليل است که در آن داده هاي مربوط به پدیده مورد مطالعه با بررسي
دقيق نام گذاري و مقوله بندي مي شوند .محصول این نام گذاري مفاهيم هستند که این مفاهيم
از عناصر سازنده نظریه بنياني محسوب مي شوند( .ازکيا و همكاران .)1390 ،در این تحقيق واحد
تحليل پاراگراف بوده است .این بدان معناست که متن مصاحبه ها ابتدا پياده شد و پس از حذف
گفته هاي نامرتبط با موضوع تحقيق ،اطالعات در قالب دهها پاراگراف دسته بندي و سپس با
توجه به مطالب درج شده در آن دسته بندي  ،پاراگرافهایي که موضوع مشابه داشتند در کنار
-Flick
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یكدیگر قرار گرفتند .در این مرحله مفاهيم داراي ارزش علمي از متن گفتهها بيرون کشيده و
براي هر کدام یک نام اختصاص داده شده است.
ب) کدگذاري محوري
در کدگذاري محوري داده هایي که قبالً در کدگذاري باز به مفاهيم و مقوله ها تجزیه شده بودند،
با شي وه هاي جدید به یكدیگر پيوستند تا پيوندهاي ميان یک مقوله و مقوله هاي فرعي آن
برقرار شود .این کار با بكارگيري یک مدل پارادایمي 1شامل «موانع ،2پدیده ،3زمينه ،4راهبردها 5و
پيامدها »6انجام گردید .در این مرحله از کدگذاري پرسش هایي مطرح شد تا نوع رابطه بين
مفاهيم مشابه را مشخص کند .این امر موجب شد تا مفاهيمي که امكان شكل دادن مقوله اي
اصلي تر با یكدیگر دارند شناخته شوند و هر کدام در یكي از این مقوله ها جاي گيرند ..پس از
اتمام این مرحله مدل هاي پارادایمي ترسيم شدند.
ج) کدگذاري انتخابی
در کدگذاري انتخابي که فرایند ي انسجام بخش است مقوله هسته اي یا محوري انتخاب و ارتباط
آن با سایر مقوله ها و افزایش اعتبار این روابط با جستجوي موارد تصدیق یا عدم تصدیق انجام
شد .در کدگذاري انتخابي ،مقوله ها انسجام یافتند تا چارچوب نظري شكل بگيرد .پس از تعيين
مقوله اصلي ،طبق مدل پارادایمي مقولههاي فرعي به مقولههاي اصلي مرتبط شدند .سپس مدل
نهایي تحقيق ترسيم و در آن ارتباط مقوله هسته اي با سایر مقوله ها نشان داده شد.
یافته ها
در کد گذاري باز مجموعا  65کد مفهومي ازتمامي نظرات مصاحبه شوندگان به دست آمد.
مفاهيم به دست آمده با یكدیگر مقایسه شد و مفاهيمي که از لحاظ معنایي با یكدیگر تناسب
داشتند و بر موضوع واحدي داللت مي کردند به صورت یک مقوله در آمدند و نامي براي آنها در
نظر گرفته شد .براي نا م گذاري مقوالت چنانچه مقوله مدنظر داراي نامي واضح و مفهومي
شناخته شده در منابع تئوریک بود از آن نام استفاده شد تا از استنباط متفاوت افراد در زمان
مطالعه نتایج جلوگيري به عمل آید .سپس مفاهيمي که با هم مرتبط بودند در کنار هم قرار
گرفتند و تشكيل مجموعه جدیدي را دادند .در کد گذاري محوري مفاهيم سطح دوم به دست
آمدند .با این روند تعداد مفاهيم کاهش چشمگيري پيدا کرد .در آخرین مرحله ،مقوله اصلي
تحقيق یعني تدوین اهداف در کد گذاري انتخابي شناسایي شد.
1- Paradigm model
2- Causal Conditions
3- Phenomenon
4- Context
5- Strategies
6- Hypotheses
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براي ترسيم مدل پارادایمي  65کد به دست آمده به سه بخش موانع ،راهبردها و پيامدها تقسيم
شدند .تعداد مفاهيم سطح اول در خصوص موانع  17و در سطح دوم به  4کد ،در مبحث
استراتژیها
یافت .شكل زیر یافته هاي تحقيق را
استراتژیها از  31به  8کد و پيامدها از  17به  6کد تقليل
در مدل پارادایمي نشان مي دهد:
موانع
ناکارآمدی
برنامهدرسی در
پاسخگویی به
نیازهای جامعه
اجتماعی
عدم بازنگری
برنامههای
درسی
ناکارآمدی برنامه
در
درسی
افزایش
مشارکت
اجتماعی
عدم توجه به
ارتقای سرمایه
در
اجتماعی
تدوین اهداف
برنامه درسی

زمینه
آموزش عالی
لیسانس
فوق لیسانس
و دکترا
مقوله اصلی
(پدیده)
تدوین
اهداف مبتنی
بر سرمایه
شرایط مداخلهگر

اجتماعی
شرایط جامعه

نیازهای جامعه

بکارگیری تکنیک های
مختلف نیازسنجی جهت
تدوین اهداف
شناسایی نیازها از منظر
صاحبنظران برنامه ریزی
درسی
شناسایی نیازها از منظر
صاحبنظران علوم اجتماعی
بازنگری برنامه درسی
شناسایی مشکالت توسعه
سرمایه اجتماعی
مشخص شدن حدود
تغییرات
مشخص شدن بستر و
شرایط دخیل در تغییرات
تعیین اهداف با دو رویکرد
سازگاری و بازسازی
اجتماعی

پیامدها
تغییرات گسترده
و بنیادی در
درسی
برنامه
آموزش عالی
ایجاد و گسترش
میان
مفاهیم
رشتهای
بیشتر
ارتباط
جامعه و صنعت
با دانشگاه
افزایش اعتماد
به کارآمدی نظام
آموزش عالی
شدن
نهادینه
روحیه انسجام و
در
مشارکت
فارغ التحصیالن
بهبود توانایی
فارغ التحصیالن
برای ایفای نقش
در جامعه
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نمودار شماره  -1مدل پارادایمی براي تدوین اهداف برنامه درسی مبتنی بر توسعه
سرمایه اجتماعی
بحث و نتیجه گیري
گفته هاي مصاحبه شوندگان بيانگر این مطلب است که از ميان نهادهاي مختلف
آموزشي نقش نهاد دانشگاه در پایين بودن سرمایه اجتماعي افراد باالست .جمالتي از قبيل « ،با
توجه به ناتواني برنامه درسي در ارتقاي سرمایه اجتماعي الزم است که اهداف جدیدي براي آن
تدوین شود تا بتواند به ارتقاي سرمایه اجتماعي کمک کند»« ،این حقيقت است که برنامه درسي
فعلي نميتواند سرمایه اجتماعي را ارتقا دهد»« ،آموزش عالي نيز در کنار سایر ارکان آموزش
مانند مد ارس و خانواده در این زمينه تاثيرگذار است و مي توان ادعا کرد که برنامه درسي فعلي
در زمينه بهبود سرمایه اجتماعي و پاسخ به انتظارات جامعه ضعيف عمل کرده است» و «در
گذشته هيچ گاه بهبود مولفه هاي سرمایه اجتماعي جزئي از اهداف برنامه درسي نبوده است .به
همين دليل برنامه هاي فعلي از این نظر کارایي ندارند» ،بيانگر این است که از نظر مصاحبه
شوندگان نظام آموزش عالي با وجود پتانسيل باال نتوانسته است تاثير مناسبي بر توسعه سرمایه
اجتماعي و مولفه هاي آن از جمله اعتماد و مشارکت در دانشجویان داشته باشد .این یافته ها در
راستاي نتایج تحقيقات آزاد ارمكي و کمالي در سال  1383است .تحقيقات این دو نفر نشان داد
که ميزان اعتماد برحسب انواع آن در ميان افراد با تحصيالت تا سطح ابتدایي و پایگاههاي پایين
اقتصادي -اجتماعي بيشتر از دیگران است .ذاکر صالحي( )1387در تحقيق خود نتيجه گيري
کرد که سطح جامعه پذیري علمي دانشجویان پس از فارغ التحصيلي پایين بوده و دانشگاه فقط
آموزش داده و امكان جامعهپذیري علمي را در اختيار دانشجویان قرار نميدهد.
از بين عناصر برنامه درسي ،تدوین اهداف از مهم ترین مواردي بود که مصاحبه شوندگان به آنها
اشاره کردند .تنكابني ،یوسفي و کشتي آراي( )2014در تحقيقي تحت عنوان"رابطه برنامه درسي
اموزش عالي با سرمایه اجتماعي" نتيجه ميگيرند که بين اهداف آموزشي برنامه درسي آموزش
عالي با مشارکت اجتماعي رابطه معنادار و منفي ولي با اعتماد اجتماعي رابطه مثبت وجود دارد.
تعيين هدف براي برنامه درسي باید با توجه به نواقص موجود در برنامه درسي فعلي صورت
پذیرد .با توجه به هدف نهایي که تاثيرگذاري هر چه بهتر برنامه درسي بر سرمایه اجتماعي و
مولفه هاي آن در آموزش عالي است باید تعيين اهداف براي برنامه درسي دچار تغييرات عمده
شود .در این نگاه هدف و نياز سن جي با یكدیگر پيوند مي خورند .نياز سنجي به عنوان اصلي
ترین پيش نياز برنامه درسي باید از ابتدا انجام شود .با بررسي دقيق نيازهاي جامعه در بخش
هاي مختلف و شناسایي نقاط ضعف به خصوص در مورد فاکتورهاي سرمایه اجتماعي مي توان
براي اهداف آموزشي و غير آموزشي برنامه درسي به درستي نياز سنجي نمود .با توجه به مقوالت
مطرح شده مي توان گفت تالش براي پرورش دانشجویاني باروحيه جمعي و خوشبين به نظام
آموزش عالي و داراي توانایي در فعاليتهاي جمعي و حس اعتماد به سایر افراد و سيستم مي
تواند از جمله اهداف برنامه درسي با رویكرد سرمایه اجتماعي باشد.
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در پاسخ به سوال اول تحقيق ( چه موانعي در تدوین اهداف برنامه درسي آموزش عالي براي
ارتقاي سرمایه اجتماعي وجود دارد؟) یافته ها نشان مي دهد که مهمترین مشكل در ناکارآمدي
برنامه درسي در زمينه تاثير گذاري بر سرمایه اجتماعي به خود برنامه درسي بر ميگردد .از نظر
مصاحبه شوندگان ،برنامه درسي فعلي ،بسيار از پيش تعيين شده بوده و موارد طرح شده در آن
براي رشته هاي مختلف حالت صوري داشته و چندان به مرحله اجرا نميرسد .در اکثر قریب به
اتفاق مصاحبه ها این نكته تكرار شد که برنامه درسي فعلي در نظام آموزش عالي بيشتر تعيين
کننده محتوایي است که باید آموزش داده شود و به سایر بخش هاي برنامه درسي یا پرداخته
نشده است و یا در صورت وجود کسي به آنها توجهي نمي کند .در چنين حالتي گام نخست براي
بهبود برنامه درسي طراحي مجدد آن و انجام تغييرات گسترده در آن است.
عالوه بر این موضوع استفاده نكردن از نظرات متخصصين و صاحبنظران سایر حوزهها در زمان
برنامه ریزي درسي از موانعي است که تغيير دهندگان شيوههاي هدف گذاري با آن روبرو هستند.
در هدف گذاري براي برنامه درسي چندان از نظرات متخصصين سرمایه اجتماعي استفاده نمي
شود و بيشتر تاکيد بر جمع آوري آراء متخصصان در حوزه تعيين محتواست .در نهایت آخرین
مانع پيش رو وجود تعدد نظرات در زمينه برنامه ریزي درسي است که این موضوع باعث ميشود
تعيين کردن حدود تغييرات به سختي انجام شود و در بسياري از موارد امكان اجماع نظر ميان
افراد وجود نداشته باشد.
ناکار آمدي برنامه درسي در پاسخگویي به نيازهاي جامعه اجتماعي ،عدم بازنگري برنامه هاي
درسي ،ناکارآمدي برنامه درسي در افزایش مشارکت اجتماعي و عدم توجه به ارتقاي سرمایه
اجتماعي در تدوین اهداف برنامه درسي از موانعي بودند که مصاحبه گران مطرح نمودند.
در پاسخ به سوال دو م تحقيق (چه راهبردهایي در تدوین اهداف برنامه درسي آموزش عالي
موجب توسعه سرمایه اجتماعي مي شوند؟) یافته ها نشان مي دهد که ارتقاي سرمایه اجتماعي از
طریق مرحله هدف گذاري نيز امكان پذیر است .یكي از اهداف اوليه نوشتن برنامه درسي براي
هر رشته و هر مقطعي اطمينان از انتقال مفاهيم مورد تاکيد به فراگيران است .با توجه به نياز
مبرم جامعه به سرمایه اجتماعي در کنار سایر اشكال سرمایه ،مصاحبه شوندگان اعتقاد داشته اند
که تالش براي ارتقاي سرمایه اجتماعي یكي از اجزاي کليدي برنامه درسي باشد .این موضوع در
راستاي یكي از مطرح تری ن نظریه هاي برنامه درسي نيز هست .برخي از صاحب نظران رشته
برنامه درسي اعتقاد دارند که در زمان نيازسنجي براي برنامه درسي باید به نيازهاي جامعه توجه
شود و دقت شود که جامعه چه انتظاري از نظام آموزشي دارد و این نياز در قالب برنامه درسي به
فراگيران انتقال یابد .حال اگر یكي از این نيازها را ارتقاي سرمایه اجتماعي در نظر بگيریم باید
برنامه درسي نيز با هدف ارتقاي آن نوشته شود .در صورت توجه برنامه درسي به نيازهاي جامعه
و گنجاندن آنها در برنامه درسي تمامي شئون برنامه درسي بر برآورده کردن این نيازها متمرکز
شده و دانشجو و استاد در مسير مشخصي گام بر ميدارند .برنامه درسي آموزش عالي چنانچه به
درستي هدف گذاري شود قادر خواهد بود تا به هدف نهایي خود در راستاي ارتقاي سرمایه
اجتماعي دست یابد .باید براي طراحي یک برنامه درسي مناسب به افراد متخصص و صاحب نظر
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در حوزه برنامه ریزي درسي و سرمایه اجتماعي مراجعه کرد و از آنان خواست انتظارات خود را از
یک برنامه درسي کارامد بيان کنند .در مرحله هدف گذاري به دو صورت ميتوان عمل نمود:
براي شناسایي نيازهاي یک برنامه درسي موفق ميتوان به صورت مختصر عمل نمود و یا آنكه
فرایند شناسایي نيازها ،یک مرح له مستقل را به خود اختصاص دهد .دیدگاه دوم در این تحقيق
مورد تاکيد بوده است .در این دیدگاه ،محور هدف گذاري برنامه درسي تجربة اجتماعي است و بر
انتقال فرهنگ مورد نياز به دانشجویان تأکيد ميورزد .به عبارت دیگر هدف گذاري براي
برنامههاي درسي با هدف نهایي جامعه پذیر کردن فراگيران صورت ميپذیرد و ترتيبي داده
ميشود تا ارزشها و سنت هاي مورد نياز جامعه و هم چنين بسترهاي الزم براي نقش داشتن
فعال افراد در جامعه فراهم شود .در یک برنامه درسي با تاکيد بر توسعه سرمایه اجتماعي ،تاکيد
و تمرکز برنامه درسي بر تقویت مهارتهاي تفكر انتقادي ،مهارتهاي فرآیند گروهي و مهارتهایي
است که براي شرکت در یک جامعة مردم ساالرانه گریز ناپذیرند .فرایند نيازسنجي برنامه درسي
باید با تاکيد توامان بر نيازهاي فعلي و آتي جامعه باشد .نظریه هاي صاحب نظران در باب
نيازسنجي به دو گروه حال نگر و آینده نگر دسته بندي ميشود .مرور برنامه هاي درسي فعلي
بيشتر گویاي این مطلب است که برنامه نویسان بيشتر قائل به نظریه آینده نگر بوده اند .نظریة
حال نگر آموزش را در راستاي تطبيق با شرایط موجود اجتماع هدایت ميکند .در مقابل این
دیدگاه ،نظریة آینده نگر برنامههاي درسي را بر مبناي نيازهاي اجتماع بنا مينماید .با توجه به
نيازهاي شناسایي شده و کمبودهاي موجود از لحاظ سرمایه اجتماعي در ميان دانشجویان بهتر
است که تمرکز در طراحي برنامه درسي در عين داشتن گوشه چشمي به نيازهاي آینده بيشتر بر
نيازهاي فعلي تمرکز کند.
طبق گفته مصاحبه شوندگان «براي تعيين اهداف برنامه درسي جدید باید از روشهایي استفاده
نموده که در آنها نيازها و انتظارات جامعه از برنامه درسي مبناي کار قرار ميگيرد .یكي از
روش هاي شایع براي طراحي برنامه درسي با توجه به نيازهاي آینده ،نگاه به جامعه در زمان
طراحي است .در این دیدگاه ،هدف از آموزش پاسخگویي به نيازهاي جامعه است و طبيعي است
که براي طراحي برنامه درسي به نيازسنجي از جامعه و برآورده نمودن خواستههاي آن توجه
ویژهاي شود و هدفها با توجه به این نيازها انتخاب شوند» .بنابر گفته مصاحبه شوندگان انتخاب
روش درست نيازسنجي از اهميت باالیي برخودار است« .براي ارتقاي مولفههاي سرمایه اجتماعي
از طریق سيستم آموزشي باید نياز سنجي با استفاده از روش هایي صورت پذیرد که تمرکز در
آنها بر اهداف حاصل از نياز سنجي است» .برخالف روشهایي که تاکيد بر فرایندهاي توافقي و
حل مسائل دارند برخي از صاحب نظران اعتقاد دارند که براي نيازسنجي برنامه درسي باید از
شيوه هایي استفاده نمود که در آنها تعيين اهداف از اولویت باالتري برخوردار است .به نظر
ميرسد که این روش ميتواند هدفهاي مناسبي براي طراحي برنامه درسي ایجاد نماید.
بكارگيري تكنيک هاي مختلف نيازسنجي جهت تدوین اهداف ،شناسایي نيازها از منظر
صاحبنظران برنامه ریزي درسي ،شناسایي نيازها از منظر صاحبنظران علوم اجتماعي ،بازنگري
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برنامه درسي ،شناسایي مشكالت توسعه سرمایه اجتماعي ،مشخص شدن حدود تغييرات،
مشخص شدن بستر و شرایط دخيل در تغييرات و تعيين اهداف با دو رویكرد سازگاري و
بازسازي اجتماعي از راهكارهایي بودند که مصاحبه گران مطرح نمودند.
در پاسخ به سوال سوم تحقيق (پيامدهاي حاصل از طراحي اهداف برنامه درسي آموزش عالي
مبتني بر توسعه سرمایه اجتماعي چه خواهد بود؟) یافته ها نشان ميدهد که تغييرات حاصل از
طراحي یک برنامه درسي مبتني بر سرمایه اجتماعي گسترده خواهد بود .پيامدهاي ناشي از
تغييرات در برنامه درسي را مي توان به دو گروه عمده تقسيم نمود .نخستين گروه از پيامدها
شامل تغييرات محتوایي هستند .ابتدایي ترین پيامد ،تغييرات بنيادي در برنامه درسي است.
تغيير در اجزاي م ختلف برنامه درسي وقتي کنار یكدیگر قرار گيرند نتيجه آن این خواهد بود که
برنامه درسي به کلي متحول خواهد شد .پس از انجام تغييرات مي توان انتظار داشت که
پيامدهاي مستقيمي همچون افزایش کيفيت یادگيري در ميان افراد ،قابل استفاده بودن تجربيات
درسي در محيط کاري ،افزایش رضایت اساتيد و دانشجویان و  ...مشاهده شود .گروه دوم
پيامدهایي هستند که در حوزه سرمایه اجتماعي رخ مي دهند .در تمام مولفه هاي سرمایه
اجتماعي مي توان تاثيرات این تغييرات را مشاهده نمود .مهم ترین تاثير ناشي از تغييرات در
برنامه درسي را مي توان در اعتماد اف راد به نظام آموزشي رصد نمود .بنا بر گفته مصاحبه
شوندگان یكي از دالیلي که باعث شده تا سرمایه اجتماعي افراد داراي تحصيالت دانشگاهي
چندان باال نباشد بي اعتمادي آنها به کارآمدي نظام آموزش عالي است .چنانچه دانشجویان در
دوران تحصيل خود تغييرات رخ داده در سيستم تدریس اساتيد را دیده و احساس کنند که
نمرات داده شده واقعي بوده و مي توان با توجه به آنها موقعيت شغلي مناسبي به دست آورد و
هم چنين پس از فراغت از تحصيل محتواي آموخته شده را در راستاي نيازهاي شغلي خود
ببينند اعتمادشان ترميم یافته و یكي از مفاهيم اصلي و پيش شرط براي ارتقا سرمایه اجتماعي
بهبود مي یابد .اقدامات متعددي در برنامه درسي مي تواند سازنده این اعتماد باشد .هدف گذاري
مناسب براي برنامه درسي و توجه به سرمایه اجتماعي در فرایند هدف گذاري باعث افزایش
اعتماد دانشجویان مي شوند.
بطور کلي تغييرات گسترده و بنيادي در برنامه درسي آموزش عالي ،ایجاد و گسترش مفاهيم
ميان رشته اي ،ارتباط بيشتر جامعه و صنعت با دانشگاه ،افزایش اعتماد به کارآمدي نظام آموزش
عالي ،نهادینه شدن روحيه انسجام و مشارکت در فارغ التحصيالن و بهبود توانایي فارغ
التحصيالن براي ایفاي نقش در جامعه از پيامدهایي بودند که مصاحبه گران مطرح کردند.
در پاسخ به سوال چهارم (آیا مي توان مدلي را براي تدوین اهداف مبتني بر توسعه سرمایه
اجتماعي در آموزش عالي طراحي نمود؟) مدل نهایي تحقيق که در واقع از تلفيق و یكپارچگي
مقوله اصلي و موانع و راهبردهاي اجرایي و پيامدهاي آنها پدید آمده به شرح زیر تدوین شد.
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طراحي اهداف مبتني بر توسعه سرمایه اجتماعي در برنامه درسي ...

یافته هاي تحقيق بيانگر این است که شيوه فعلي در اجراي برنامه درسي بيش از هر چيز دچار
جمود و رکود است .اصالحات الزم در این حالت هم باید در طراحي مجدد و اصالح برنامه درسي
صورت پذیرد و هم باید توجه الزم به اجراي مناسب آن صورت پذیرد .در تحقيقي تحت عنوان
" توصيف و باز شناسي مفهوم سرمایه اجتماعي در نظام آموزش عالي" عنوان شد که براي
ارتقاي سرمایه اجتماعي عناصر برنامه درسي آموزش عالي از جمله تعيين اهداف مي بایست بر
اساس مولفه هاي سرمایه اجتماعي تنظيم گردد(.تنكابني و همكاران)2013 ،
براي ایجاد تغييرات مثبت در اجراي برنامه درسي به نظر ميرسد که ميبایست ضمن بازنگري
در کليات برنامه درسي رشتههاي مختلف ،در روند هدفگذاري براي این برنامهها تجدید نظر
کلي صورت پذیرد و به بازنگري در آنها بسنده نشود .بنا بر یافته هاي تحقيق یكي از معضالت
برنامه درسي فعلي بي توجهي آن به آمادگي هایي است که فرد پس از ورود به جامعه به آنها نياز
دارد .پيشنهاد مي شود که از رویكردهاي الزم براي تعيين این نيازها استفاده شود .آیزنر به عنوان
یكي از تئوري پردازان رشته برنامه درسي در زمان معرفي نظریه هاي کالن برنامه درسي یكي از
آنها را با نام نظریه سازگاري و بازسازي اجتماعي 1دسته بندي نموده است .در این دیدگاه این
اعتقاد وجود دارد که هدف غایي از تاسيس و فعاليت واحدهاي آموزش عالي خدمت به جامعه و
تالش براي زندگي بهتر اعضاي آن است و بدیهي است که هر گونه هدف گذاري و نيازسنجي
براي چگونگي فعاليتهاي آنها نيز باید با توجه به نيازهاي جامعه صورت پذیرد .با توجه به نظریات
ارائه شده از سوي افراد مصاحبه شونده ميتوان گفت که این نظریه بهترین گزینه براي
نيازسنجي برنامه درسي است .در نهایت و با توجه به پاسخ هاي داده شوده توسط اساتيد در
جلسات مصاحبه مشخص است که بهترین شيوه براي توافق در زمينه نيازها و تدوین اهداف
استفاده از روش هاي هدف محور است .این شيوه ها از پيچيدگي و در عين حال اطمينان
بيشتري برخوردار هستند .این روشها براي ایجاد تغيير و بهبود در برنامه هاي درسي موجود بهتر
از شيوه هاي دیگر هستند و با کمک آنها ميتوان هدف هاي عقيم مانده را مشحص نمود و براي
دستيابي به آنها برنامه ریزي کرد از مهم ترین شيوه هایي که به آنها اشاره شد روشهاي استقرایي
و قياسي است.

1 - Social adaption and social reconstruction
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