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پاسخگویي متناسب نظام آموزش عالي به نیازهای چکیده: 

ی هادههی اصلي در هاچالشجامعه در ابعاد مختلف یکي از 
از اجرای اخیر بوده است. متناسب با این چالش، هدف 

ی درسي در هابرنامهی ریگجهتشناسایي  ،پژوهش حاضر
ی بود. محورجامعهنظام آموزش عالي بر مبنای رویکرد 

و همچنین  تحلیلي _هدف از روش توصیفيمتناسب با این 
ی اجرایي روش اسنادی بهره هاگامجهت پیشبرد پژوهش از 

گرفته شد. جامعه آماری شامل مباني نظری و پژوهشي 
)اسناد( داخلي و خارجي در راستای موضوع پژوهش بود که 

 عنوانبهی زماني( بازهکل جامعه آماری )تمام شماری بدون 
مطالعات  راهاز  ی اطالعاتآورگرد. شدنمونه انتخاب 

ی اطالعاتي داخلي و خارجي صورت هاگاهیپای و اکتابخانه
 منظوربهادامه پیدا کرد.  هادادهپذیرفت و تا زمان اشباع نظری 

ی بازخواني متون و مطالعه هاکیتکناز  هاداده لیوتحلهیتجز
تقلیل »و « مفهومي هایی و جدولبندطبقه»شامل  ،منابع
از  هاافتهبررسي اعتبار ی منظوربه. همچنین شد، استفاده «هاداده

ی و آورگرددر طي فرایند  پژوهشگري نیخودبازبمعیارهای 
 هادادهو همچنین از توسعه و توصیف غني  هادادهتحلیل 

 بر اساسی استفاده شد. ریپذانتقالاطمینان از قابلیت  برای
مأموریت نظام آموزش  انداز وچشممفاهیم کلیدی  هاافتهی

را روشن و متناسب با آن هشت  محورجامعه يعال
)اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي، سیاسي، فناورانه،  یریگجهت

ي بر درسی هابرنامه ي، آموزشي، پژوهشي( برایطیمحستیز
 ينظام آموزش عالی اصلي کارکردهاو  ابعاداساس 

 .شد)آموزش، پژوهش، خدمات( تبیین  محورجامعه

Abstract: The accountability of the higher 
education system to the needs of society in 
various dimensions has been one of the main 
challenges in the recent decades. In accordance 
with this challenge, the purpose of this study 
was to identify the orientation of the curricula in 
higher education system based on community-
based approach. The descriptive-analytical 
method was used for this purpose and the steps 
to implement the documentary method were 
used to advance the research. The statistical 
population consisted of internal and external 
theoretical and research bases in relation to the 
research topic, the entire statistical population 
(all without time intervals) was selected as a 
sample. Data collection was carried out through 
library studies and internal and external 
databases, which continued until theoretical 
saturation of data. In order to analyze the data, 
text retrieval techniques and resource studies 
that included "classification and conceptual 
tables" and "data reduction" were used. In order 
to verify the validity of the findings, the 
researchers' review of their criteria during the 
process of data collection and analysis, as well 
as the development and rich description of the 
data, were used to ensure transferability. Finally, 
the findings will clarify the key concepts of the 
vision and mission of the community-based 
higher education system and adapt them to eight 
orientations (social, economic, cultural, political, 
technological, environmental, educational, 
research) for curricula based on the dimensions 
and functions of the community-based higher 
education system (education, research, services). 
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 مقدمه
برای رویارویي با این  یزیربرنامهضرورت ، و تحوالت روزافزون محیطي هایيایپو

 کردهنهادهای آموزشي نمایان  ژهیوبهبرای نهادهای اجتماعي  شیازپشیب تحوالت را
نهادهای اجتماعي باید به  نیترسازندهو  نیترمهمیکي از  عنوانبهآموزش عالي  است.

این نهاد برای حفظ  .اجتماع بیندیشد جانبههمهاعتالی خالقیت، توانمندی و توسعه 
مناسب  یهاروشراهبردی، بهبود فرایندها و اتخاذ  یزیربرنامهپویایي خود نیازمند 

 یفایدر ا ينظام آموزش عال تیموفق (.2015، 2؛ ایندرز2007، 1است )بوید و همکاران
از  کیمناسب آن و هر ياساس یریگجهتخود، مستلزم  ستهیش و رسالت شانق
است تحول  در حالو جامعه  يطیو اقتضائات مح طیآن متناسب با شرا یهانظامریز
از باال بودن  يجهان حاک یهادهیپد يکل انیجر رای؛ ز(1397 ،یو کشاورز زادهترک)
 راتییجامعه، سرعت تغ ینهادهاو تحول  رییبا تغ راستاهماست.  راتییتغ زانیم

 ازیگسترده جامعه، ن راتییبا توجه به روند گذشته و تغ و شودمي شتریب زین هادانشگاه
، رونیا از(. 1392 ،مهدیشد )خواهد  شتریب ندهیدر آ یاندهیفزا طوربهبه دانش 

نقش  ،يرسانخدماتپژوهش و  وزش،در عرصه آم تواننديم يدر صورت هادانشگاه
در  (.1396 ،یثمرشوند )سازگار  هابخش ریسا راتییکنند که با تغ فایخود را ا

 يبوده است اما با رشد جوامع انسان يآموزش شتریب دانشگاه تیگذشته، مسئول یهادهه
و  ترافزون یبشر هایخواسته و ازهایروز ن هر ،يب صنعتالاز انق پس ویژهبهو 

 هایویژگي و گاهیجا یقشر دانشجو که دارا خصوص در شده است. ترمتنوعمطالبات 
شده  ترحساسو  ترپیچیده ازهایمطالبات و ن نیخاص خود در سطح جامعه است، ا

مطابق  ایتازهکرده و نقش  رییاز دانشگاه تغ زیبه دنبال آن انتظارات جامعه ن و است
در نظر  (دانشانتقال علم و )دانشگاه در کنار رسالت قبل ی برا دیجد هایخواسته

ضرورت تعامل کارکرد دانشگاه و اقتصاد در  (.2012 ،3ت )فالحاس شدهگرفته
 یبرا که يگشته است. نقش ترتوجهقابلو  ترپررنگ يو فرهنگ ياجتماع هایزمینه
 فیتعر يکیزیبه ثروت ف يعیثروت طب لیدر اداره جوامع و تبد يانسان هیسرما

ي، نیگودرزوند چگاست )پرشتاب در عصر حاضر شده  راتییتغ ، دستخوششودمي
1397.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Boyd et al .1  

Enders .2 
3. Fallah 
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تولید دانش، تأمین نیازهای  هادانشگاهاخیر، هدف اصلي و نهایي  یهادههدر 

 ار برای حل معضالت اجتماعي در همهراهک ارائهو  جامعه، تربیت متخصصان
که امروزه علم  بودبر این باور  1مورین (.1390 زاده،و عبداهلل زادهفیشرهاست )نهیزم

و نفوذ خود بر جامعه، به تعین  ریتأثشده و در عین گسترش  در قلب جامعه مستقر
نتایج در راستای این مدعا،  .دهديمکار تن  بوروکراتیک سازمان صنعتي-فني 

و مرور تاریخ سرنوشت و  متخصصان برجسته آموزش عالي مراکز و یهايپژوهندهیآ
و سیر تحوالت نظام دانشگاهي در یک قرن اخیر، همه  دنیا یهادانشگاهسرگذشت 

نظام دانشگاهي و انطباق فعال آن با شرایط محیطي  نشان از ضرورت تغییر و تحوالت
 (.1394، نقل از مهدی 1379مورن؛ ترجمه جهاندیده، دارد )و جامعه 

 بامداوم، نقش خود را در کمک به سعادت جامعه،  طوربه ،يآموزش عال مؤسسات
 نکهیا منظوربه نه،یزم نیدر ا ي. بر طبق متون تخصصدارنديمرسالت خود اذعان  انیب
دانشگاه که  یهاتیفعال همهدر  يروشنبه دیرسالت، اثربخش باشد، با هیانیب

و  وبی) ابدیس انعکاو  دوش گرفتهدر نظر  استآن  يبرنامه درس رندهیدربرگ
 عنوانبه يآموزش عال یبرا يابزار اساس يبرنامه درس قت،یحق در (.2016، 2همکاران

؛ ترجمه 3راتکلیفاست )خود  یهارسالتو  اندازهاچشمسازمان در جهت تحقق  کی
تحقق  جهتدر  انکارغیرقابلو  کنندهنییتعنقش درسي  یهابرنامه(. 1376نصیری، 

، 4)تومبز و ترني کننديم فایا يفیو ک ياز نظر کم يآموزش عال یهارسالتو  هاهدف
دارد گفت برنامه درسي در قلب آموزش عالي قرار  توانيمبا این تفاسیر  .(1993

نظام آموزش  یربنایعنوان زکه از آن به يدرس یهابرنامه(. 2005 ،5و کوات بارنت)
ها و نقاط ضعف مؤسسات آموزش فرصت یبنددر طبقه هابحثو نقطه تمرکز  يعال
 دی( با2016 ،7؛ اسکات2000 ،6ينرچاندیفارلند و م، مکلتونی)هم دشويم ادی يعال

مورد  کنديرا مطرح م یدیجد یازهایکه ن يطیو تحوالت مح راتییمتناسب با تغ
 .رندیقرار بگ دنظریتجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Morin 

Yob et al .2 

Ratcliff .3  

Toombs & Tierney .4  

Barnett & Coate .5  

, McFarland & MirchandaniHamilton .6 

Scott .7 



 نامۀ آموزش عالي 10
 

و  رییتغ کردیرو ،يبرنامه درس نهیزمدر  گرفته انجامبر مطالعات  یمرور
را  يدرس یهابرنامهو اصالح  یبازنگر برای يآموزش عال یهاگروه در يروزرسانبه

 یهانظامدر چارچوب  يدانشگاه يدرس برنامه تیاز اهم تیو حکاکرده  انینما
درسي  یهابرنامهبنابراین، ضروری است ؛ (1395، همکارانحاتمي و ) دارد ياجتماع

مختلف آن( باشند تا از  یهابخشپاسخگوی نیازهای در حال تحول محیط )جامعه و 
، 1؛ هیکس2015و نکومند،  زادهترکشود ) دییتأ هادانشگاهو تداوم  این طریق حیات

 بر اساسدرسي آموزش عالي  یهابرنامه یریگجهت(. توجه به تحوالت و 2007
دیده  جهانمعتبر  یهادانشگاهبرخي از  یاتوسعه یهایریگجهت خدمت به جامعه در

، دانشگاه 4، دانشگاه ملي مالزی3، دانشگاه آلبرتا2ازجمله؛ دانشگاه واشنگتن شود،مي
قدیمي و تاریخي دنیای  یهادانشگاهکه یکي از  6همچنین دانشگاه بولونیا و 5کمبریج

این  یهابرنامهپاسخگویي به نیازهای اجتماع در سرلوحه  .غرب و کشور ایتالیا است
 یهابرنامه( 2005) 7همکاراناز نظر رابلي و  (.1396قرار دارد )ثمری،  هادانشگاه

درسي و تمام فرایندهای یاددهي و یادگیری دانشگاه باید به انجام خدمات اجتماعي 
را  هایریگجهتاز این  ایباشد. نمونهمعطوف در پاسخ به نیازهای محلي  ژهیوبه
زماني که ما  .درسي مالحظه کرد یهابرنامهدر رابطه با رویکرد ارزشیابي  توانيم

 تأکید اصلي از، دخالت دهیم درسي یزیربرنامهعناصر اجتماعي را در فرایند 

بهبود  تعدیل یا منظوربه، پردازش و انتقال اطالعات که یآورگردچون  یيهاتیفعال
ایجاد  ورمنظبهچون مشارکت و تعامل که  یيهاتیفعالبه  ردیگيمدرسي انجام  برنامه

. کنديم درسي در آن جریان دارد، تغییر برنامهکه  یيهانهیزمو نگهداری از شرایط و 
دانش در  کسب منظوربه یالهیوس، روديمدرسي جلو  برنامهبا  گامبهگامارزشیابي که 

 یالهیوس حال کاربرد، احساس مسئولیت در مقابل کاربردی ساختن دانش و همچنین
)میدل  گذارديم ریزاندرسي در اختیار برنامه برنامهفراهم کردن و بازسازی  منظوربه

 (.2001، 8وود و بارتن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Hicks .1 

Washington University .2  

University of Alberta .3  

Kebangsaan MalaysiaUniversiti  .4 

University of Cambridge .5  

Bologna .6 

Robley et al .7 

Burton&  Middlewood .8 
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اصل مهم  کی عنوانبهو جامعه  يطیمح یازهای، توجه به نشد گفتهکه  طورهمان

صورت  یهاپژوهش، اما مطالعات و دشويممطرح  يآموزش عال يدرس یهابرنامهدر 
در  توانيمرا  آنهااست که  نهیزم نیمختلف در ا یهاچالشوجود  دهندهنشانگرفته 

 دسته یهاچالش .کرد یبندمیتقس يمل یهاچالشو  يالمللنیب یهاچالش دستهدو 
 که ازجمله آنها دارداشاره  يجهان يآموزش عال یتحوالت و روندها نیاول به آخر

 ،2تی؛ آلتباخ و نا2015 ،1يو ل امزیلیو» یساز يالمللنیبو  شدنيجهان: به توانيم
، «1394 ،ي؛ سلطان2003، 4کرفت» تیفیک نی، تضم«2004 ،3کاسیو مان نی؛ اد2007

کناپر و » العمرمادام یریادگی، «1999؛ آلتباخ، 2006 ،5شنانیآنان داکر» یسازيخصوص
؛ 2007 ،8گرانیبرث و د» يطیمحستیز، بحران «2004، 7؛ النگ ورث2000 ،6يکروپل
 تیو ترب می، تعل«2002 ،11وری؛ اول2007، 10لوگا و سنگاسیفي، » ی، فناور«2006، 9کرتز

اما آن دسته ؛ (1397 ،يمیرحکرد )اشاره  رهیو غ «2009، 12انکزو ب بانکز» يچندفرهنگ
نظام آموزش عالي مختص هر کشور  یهاچالش صرفاًکه ممکن است  هاچالشاز 

( در سنتزپژوهي خود 1395نصر )دارد. کاویاني و قرار ملي  یهاچالش در دستهباشد، 
-1394درسي آموزش عالي کشور در دهه اخیر ) یهابرنامه یهاچالشکه در رابطه با 

 یهااستیس) يالمللنیب یهاچالش( انجام دادند، عالوه بر گزارش برخي از 1384
سازی(، برنامه درسي غیرمتمرکز، بٌعد  يالمللنیبو  شدنيجهانقومي و چندفرهنگي، 

گرفتن و راهبردهای یادگیری،  کیفي تدریس، رشد انواع تفکر، یادگیری چگونه یاد
ملي معرفي  یهاچالش عنوانبهرا  یارشتهانیمدرسي  یهابرنامهمحتوایي،  یهاچالش

ستند، در همتمرکز که بیشتر بر عناصر برنامه درسي  هاچالش. عالوه بر این انددهکر
ملي اشاره شده است،  یهاچالشدیگر نیز به برخي از  یهاپژوهشمطالعات و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یهابرنامهبا تقاضای بازار کار و موفق نبودن  درسي یهابرنامه نبودن سازگارازجمله 
الزم جهت ایفای  یهامهارت درسي در کمک به دانشجویان برای کسب اطالعات و

 (.1389؛ قارون، 1384عارفي، امروزی )نقش مؤثر در دنیای کار متحول 
درسي،  یهابرنامه یهاهیپااخیر از بین  یهاسالطي  طبق مطالبي که بیان شد،

ن اآموزش عالي، متخصص گذاراناستیس توجه مورد شدتبهمباني اجتماعي آن 
 گرفته قرار و پژوهشگران درسي یهابرنامهطراحان و مجریان ، مختلف یهادانش

دیده  زین يشناسندهیآ یهاپژوهشتوجه در  این (.1389است )نیلي و همکاران، 
برنامه  نیی( در پژوهش خود به تب1396) همکارانو  ینمونه عبد عنوانبه. شودمي

در افق  رانیا يآموزش عال یهارسالتو  اندازهاچشمتحقق  جهتدر  ندهیآ يدرس
 دیآن است که توجه به جامعه با دهندهنشان، پژوهش نیا جینتا اند.اقدام کرده 1404

در نظر  يآموزش عال يبرنامه درس یو محتوا نیموضوع در تدو نیترمهم عنوانبه
 ران،یا يآموزش عال ندهیآ يبرنامه درس يو دغدغه اصل کردیگرفته شود و رو

به مباني اجتماعي و  توجهضرورت  توجه به آنچه بیان شد و با است. یمحورجامعه
این پژوهش از اجرای درسي آموزش عالي، هدف  یهابرنامهنیازهای جامعه در 

نظام بر اساس ابعاد و کارکردهای برنامه درسي  یهایریگجهت شناسایيبررسي و 
این پژوهش به دنبال پاسخگویي به  يطورکلبهاست.  محورجامعه آموزش عالي

 زیر است: پرسش
 یهایریگجهت چه محورجامعهعالي  آموزش نظام یکارکردها و ابعاد بر اساس

 شد؟ متصور توانيم درسي یهابرنامه برای را

 
 روش پژوهش

روش تحلیل اسنادی برای بررسي موضوع  و ازاست نوع توصیفي  ازپژوهش حاضر 
تا با استفاده  کنديم. روش اسنادی روشي کیفي است که پژوهشگر تالش شداستفاده 

 منابع و ارزیابي یبندطبقهاسنادی به کشف، استخراج،  یهادادهو منظم از  مندنظام
از (. 1394منش، فسایي و عرفانصادقي ) کندمرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام 

اسنادی بهره گرفته شد. در مرحله  پیشبرد پژوهش از مراحل اجرای روش برای رو،این
 . در مرحله دوم بهمشخص شد پژوهشاصلي  پرسشاز انتخاب موضوع،  پساول 
 شد. هدف اصلي در این مرحله اقدام و بررسي اکتشافي پیشینه پژوهش یآورگرد

پس از مشخص شدن مسیر پژوهش در مرحله . بودمشخص شدن آینده مسیر مطالعه 
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بررسي اطالعات  براینظر  پژوهش، رویکرد نظری مورد نهیشیپبا تمرکز بر  سوم

موضوع پژوهش  یاندازهاچشم. در این مرحله پژوهشگران انواع زوایا و شدانتخاب 
منابع و  یآورگرد. در مرحله چهارم به کردندمنابع استخراج  یآورگرد برایرا 

جامعه آماری شامل مباني نظری و پژوهشي  ،شد. در این مرحله اقدام یریگنمونه
بدون بازه ) کل جامعه آماریدر راستای موضوع پژوهش و ( اسناد)داخلي و خارجي 

تکرار مفاهیم و  اطالعات تا زمان یآورگردو  شدنمونه انتخاب  عنوانبه( 1زماني
 منظوربهدر مرحله پنجم ( ادامه پیدا کرد. هادادهاشباع نظری منابع ) هایگزاره
بازخواني متون و مطالعه منابع استفاده  یهاکیتکن نیترمهماز  هاداده لیوتحلهیتجز
برای تلخیص مطالب شامل « مفهومي هایو جدول یبندطبقه»بنابراین از فنون؛ ؛ شد

که مربوط به تقلیل « هادادهتقلیل »و  (رهیو غ هامؤلفه، راهکارها، عوامل، هامقوله)
مراحل آن از و  شودمي 3مندسازی مجدد متنو زمینه 2مندسازی متنزمینه-به وا هاداده

، استخراج مفاهیم کلیدی، یسازخالصهشامل تجزیه و خالصه کردن، انواع کدگذاری )
مستلزم محدود کردن و تنقیح کدگذاری کیفي مورد استفاده،  .شد( استفاده یبندمقوله

 واژگان بوده و شامل مراحل زیر است:
« عبارت»با یک واحد تحلیلي مانند  هافیشمرکزی  هایایدهصرفاً : سازیخالصه

 .شودميتلخیص 

قالب کلمات یا نماد بیان  استخراج مفاهیم کلیدی: مفهوم، تصوری است که در
 .شودمي

به خالصه کردن مفاهیم در قالب مفاهیم عام و  بندیمقولهیند ا: فربندیمقوله
و  یيصادقي فساشود )ميبا مفاهیم مافوق اطالق  آنهاآشکار کردن روابط میان 

 (.1394منش، عرفان
شد. الزم به  اقدامپژوهش  یهاافتهیدر مرحله آخر به پردازش، نگارش و گزارش  

در طي  4پژوهشگر ينیخودبازباز معیارهای  هاافتهیبررسي اعتبار  برایذکر است 
 به منظور هادادهاز توسعه و توصیف غني  و همچنین هادادهو تحلیل  یآورگردفرایند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود با توجه به اینکه محدود کردن بازه زماني ممکن است باعث از دست رفتن مباني نظری و پژوهشي ای . 1

نظر گرفته نشد  محدودیت زماني درگیرند، در جستجوی منابع اولیه که در چهارچوب زماني موردنظر قرار نمي
 د.شگرداوری مباني، چهارچوب زماني آنها مشخص  از و پس

Contextualization-De .2  

Contextualization-Re .3  

monitoring-self .4 
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از  نانیو اطم يبررس برایبدین منظور، استفاده شد.  یریپذانتقالاطمینان از قابلیت 
 ای یهایبندکردن در عنوان دنظریمطالب و تجد يبه بازخوان هاافتهیاعتبار 

ها داده لیاطالعات و تحل یآورگرد ندیمجدداً فرا نیشد؛ بنابرا اقدام هایبندمقوله
 .گیردالزم انجام  یرهاییتا در صورت لزوم اصالح و تغ شد ينیبازب
 
 هاافتهي

 یهایریگجهت چهمحور جامعهعالي  آموزش نظام یکارکردها و ابعادبر اساس 
 شد؟ متصور توانيم درسي یهابرنامه برای را

 پرسشو  هاهدف، با توجه به پژوهش ياصل پرسشبه  یيمنظور پاسخگوبه
)منابع  هیمطالعات اول و جستجوی پژوهش نهیشیمنابع و پ ياکتشافپژوهش به بررسي 

 جستجوی از نظری وری مبانيآگرد برایبدین منظور،  شد. اقدامو عمده(  ياصل

پایگاه اطالعات ) يداخل اطالعاتي پایگاه از مباني پژوهشي بخش در و یاکتابخانه
نشریات ، بانک اطالعات 2، پایگاه مجالت تخصصي نور1علمي جهاد دانشگاهي

آموزش »ی هادواژهیکل ( از6، اسکپوس5، ساینس دایرکت4اریک) يخارج و (3کشور
، برنامه درسي 9محورجامعه، برنامه درسي 8محورجامعه، یادگیری 7محورجامعه

ی و بردارشیف ی منابع از طریق فرایندآورگردپس از  .شد استفاده «10اجتماعي
 7مباني ) 10تعداد  تیدرنهانامرتبط حذف و  گری عنوان، چکیده و محتوا، منابعغربال

 عنوانبه( 1999-2014 /1384-1398زماني ) بازهمباني نظری( در  3مباني پژوهشي و 
( مطالعات اولیه )نظری و پژوهشي( 1. در جدول )شدمباني اولیه وارد فرایند تحلیل 

 .است شده ارائهمرتبط با موضوع پژوهش به همراه مشخصات هریک 
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sNoormag .2  

Magiran .3 

Eric .4  

Science Direct .5  

Scopus .6 

based education-Community .7  

based learning-Community .8 

based curriculum-Community .9  

Social curriculum .10 
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 يو پژوهش ینظر هیمطالعات اول (1) جدول

 عنوان مجله / ناشر سال / پژوهشگر )ان( مؤلف يعنوان مبان رديف
 مباني پژوهشي

1 

 يدانشگاه التیدن تحصکرمتوازن 
کشور: مسائل و  ازهاییبا ن

راهکارهای معطوف به آموزش 
 يعال

 نامه آموزش عالي 1389 قارون

2 

بر میزان  مؤثرشناسایي عوامل 
رضایت مشتریان تحصیالت 

تکمیلي در نظام آموزش عالي با 
 استفاده از مدل کانو

 نامه آموزش عالي 1396 نجاری و همکاران

3 

طراحي و اجرای برنامه آموزشي 
محور و پاسخگو: گزارش جامعه
مرکز مطالعات و توسعه  تجربه

دانشگاه علوم  آموزش پزشکي
 پزشکي شهرکرد

 1396 معزی و همکاران
مجله ایراني آموزش 

 در علوم پزشکي

دانشنامه ایراني برنامه  1398 پور و رحیميجوادی محورجامعهالگوی برنامه درسي  4
 درسي

5 
ضرورت بازشناسي نظام آموزش 

 علمي و عالي و نقش آن در توسعة
 کشور اجتماعي

 جامعه پژوهي فرهنگي 1390 زادهفیشر

6 
 ریتأث: محورجامعهآموزش 

 U-linksو  TCCBEی هاپروژه
 ی میزبان و جوامعهاسازماندر 

 2011 1درموت و همکارانمک
گزارش ارزشیابي مرکز 

 2ترنت

7 
مقایسه نقش ادراک دانشجویان در 

ی درسي سنتي و هابرنامه
 محورجامعه

 2010 3نیکارسون و ریساک

International 
journal of 
nursing 

education 
scholarship 

 مباني نظری 

محور در آموزش جامعه و محل 1
 هاهمدرس

 Routledge 2014 1و سوبل تیاسم

 Multilingual 1999 1مای يبر جامعه بوم يآموزش مبتن 2
Matters 

3 
ی درسي راهبردی در زیربرنامه

 1384 عارفي آموزش عالي
جهاد دانشگاهي شهید 

 بهشتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

McDermott et al .1  
2. Trent Centre (for Community Based Education and the U-links Centre for  

Community Based Education) 

Resick &Nickerson  .3  
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پژوهش به  اصلي پرسشمنابع اولیه، بر مبنای پاسخگویي به  یآورگرداز  پس
 کلیدیمفهوم  24 تیدرنها و شد اقدام شده یگردآورو اطالعات  مباني اولیهتحلیل 

. در شداستخراج  نظام آموزش عالي جامعه یهاتیمأمورو  اندازهاچشم نهیزمدر 
 است. شده ارائهاین مفاهیم  (2جدول )

 
 محورجامعه ينظام آموزش عال مأموريتو  اندازچشم مفاهیم کلیدی (2)جدول 

 محورجامعهنظام آموزش عالي  مأموريتو  اندازچشم

دانشگاه هماهنگ با نیازهای  اندازچشمو  هاارزشدانشگاه در خدمت توسعه محلي و ملي/ تحول سازمان، 

 نهیخاص دانشگاه در پاسخ به نیازهای محلي / نهاد مأموریتدرسي بر اساس  یهابرنامهتحولي جامعه/ تدوین 

 یهااز برنامه یریگبهره /يدر سطح مل يطینسبت به تحوالت مح يدر آموزش عال یيکردن فرهنگ پاسخگو

بر اساس  دیو ساخت دانش جد دیکشور/ تول یازهایو ن طیمعتبر جهان متناسب با شرا یهادانشگاه يدرس

 یارشتهانیم یزیرها در برنامهرشته گاهیو جا تیتوجه به اهم/يزندگ يبا مسائل واقعدر ارتباط و  قیعال ،ازهاین

 شده یيشناسا یازهاین یتحول و توسعه دانش در راستا ای شکلدر حل م آنها تیاهم یبند)ازلحاظ درجه

برخورداری  /توسعه فردی و مسئولیت در برابر دانشگاه و جامعه  هایهدفکشور(/ توسعه حرفه دانشگاهي با 

آموزشي دانشگاه/ توجه  یهابرنامه یوربهرهادراکي برای فهم نیازها و اقتضائات محیطي/ ارتقای  یهامهارتاز 

متناسب با  یهايمشکردن خط نهینحوه آموزش/ نهاد يابیدر ارز رندهیگآموزش یمندتیرضا یدیکل نقشبه 

آموزشي، پژوهشي و  یهابرنامهارتقای کیفیت  /جامعه يفرهنگ یاعتال یدر عوض آموزش/ تالش برا یریادگی

و  هاارزشتحول سازمان،  /و پاسخگو ریپذتیمسئول، کیفي، کارآفرین، وربهرهدانشگاه  /خدمات اجتماعي

 /توسعه روابط علم و جامعه و همکاری با صنعت و دولت /دانشگاه همسو با نیازهای تحولي جامعه اندازچشم

مرجع حل مسائل اساسي  /و مسئولیت اجتماعي باال یاحرفهو  علمي تیباصالحتربیت شهروندان فرهیخته 

نیازهای جامعه/ شناسایي نیازهای  نیتأمجامعه/ برقراری ارتباط مستمر با جامعه/ ارائه راهکارهای علمي در 

 يدرس یهابرنامه یبازنگرین نیازها/ درسي متناسب با تحول در ا یهابرنامهواقعي دانشجو و جامعه و بازنگری 

 دري طینسبت به تحوالت مح يعال آموزش در یيکردن فرهنگ پاسخگو نهینهاد /ازهایبا تحول ن متناسب موجود

 يسطح مل

 
 نیشد و متناسب با ا مشخصاز موضوع  یدتریابعاد جد ،هیمنابع اول لیتحلپس از 

 ياصل پرسشبه  یيپاسخگو برای یشتریانتخاب و منابع ب ینظر کردیرو ،ابعاد
در  ياکتشاف یهايگام با توجه به بررس نیدر ا، دیگر عبارتبه .شد یآورگردپژوهش 

 یاستخراج و موضع نظر ،یاندازها به موضوع نظرو چشم ایاانواع زو ،يمرحله قبل
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اندازها و )چشم متناسب ینظر کردیدر ادامه با اتخاذ رو ن،یبنابرا ؛شدمشخص 

و  ینظر يمبان ،(يدرس یهامحور، برنامهجامعه ينظام آموزش عال یهاتیمأمور
این مباني شامل  شد. آوریگرد صورت هدفمندبه ینظر کردیمتناسب با رو يپژوهش

بود. ( 1995-2014 /1387-1396در بازه زماني ) ی ونظر يمبان 3و  يپژوهش يمبان 8
 ياصل پرسشبه  یيمنابع بر اساس پاسخگو یمحتوا لیمنابع به تحل نشیپس از گز
منابع که شامل  يبررس یهاکیبا استفاده از تکن در نهایت، شد. اقدامپژوهش 

 یمطالب و کدگذار صیتلخ شد،يها مداده لیتقل و يمفهوم هایو جدول یبندطبقه
 پرسش( مرتبط با يو پژوهش ی)نظر یينها ي(، مبان3صورت گرفت. در جدول )

 .شده استارائه  کی پژوهش به همراه مشخصات هر ینظر کردیو رو ياصل
 

 مباني نهايي نظری و پژوهشي (3) جدول 
 عنوان مجله/ ناشر سال / پژوهشگر )ان( مؤلف عنوان مباني رديف

 مباني پژوهشي

 
1 

 جهتدر  ندهیآ يبرنامه درس نییتب
 یهارسالتو  اندازهاچشمتحقق 

 در افق رانیاي آموزش عال

 
 و همکارانعبدی 

 
1396 

مطالعات برنامه 
درسي آموزش 

 عالي

 
2 

آموزش عالي: راهبردها و  يشناسندهیآ
سازگاری دانشگاه با محیط  پیامدهای

 و جامعه

 
 مهدی

 
1394 
 

فرایند مدیریت و 
 توسعه

 
3 

و پیامدهای اجتماعي برنامه  هاالزام
 درسي پاسخگو در آموزش عالي

دولتي  یهادانشگاهمطالعه موردی: 
 اصفهان

 
 نیلي و همکاران

 
1389 

 يشناسجامعه
 کاربردی

 
4 

برنامه  يشناختجامعهبررسي مباني 
و  هامهارتدرسي جهت تعیین 

اساسي موردنظر در برنامه  یهانگرش
 درسي ملي

 
 فتحي واجارگاه

 
1387 

دبیرخانه طرح 
تولید برنامه درسي 

 ملي

 
5 

 يالمللنیببر جامعه،  يمبتن یریادگی
و مشارکت  يکردن برنامه درس

 نیجوامع الت دردانشگاه 

 
 1ماندز لدیهارتف

 
2013 Hispania 

برنامه درسي جامعه حور به چه  6
 معناست؟

 Medical 1995 2اسندن و مووات
Teacher 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Méndez-Hartfield .1 

Mowat Snadden & .2 
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 عنوان مجله/ ناشر سال / پژوهشگر )ان( مؤلف عنوان مباني رديف

 Language 2006 1کامینز و چو برنامه درسي عنوانبهجامعه  7
Arts 

8 

ی هايستگیشا: محورجامعهیادگیری 
ی پژوهش هادانشگاهاصلي محلي، 

 محور

 International 2007 2فیشر و همکاران
Journal of 

Computer 
Supported 

Collaborative 
Learning 

 مباني نظری

 نور علم 1395 3الیس ی نظریه برنامه درسيهاسرمشق 1

2 

ی هایيکایآمرمشارکت جوامع 
در آموزش عالي: خدمات  تباریيقایآفر

اجتماعي، یادگیری خدماتي و پژوهش 
 محورجامعه

 SUNY Press 2009 4ایوانس و همکاران

 Palgrave 2014 5مونک و همکاران محورجامعهآموزش عالي و پژوهش  3
MacMillan 

 
و  هاافتهیاستخراج  برایمطالب  نیترمرتبطدر مرحله پیشین، تالش شد تا 

در این گام، به پاالیش و بازخواني  شود.انتخاب  اصلي پژوهش پرسشپاسخگویي به 
در  هاافتهیر ادامه صورت گرفت. د یبندمقولهو  هایکدگذارو  اقدام شد هاافتهیمجدد 

 :دشويماصلي پژوهش ارائه  پرسشجهت پاسخگویي به 
اما ، شده استعالي مطرح گرچه کارکردهای متنوعي و متعددی برای نظام آموزش 

 دشويمآموزش عالي در سه وظیفه خالصه  مؤسساتو  هادانشگاهی اصلي کارکردها
از: تولید دانش )پژوهش(، انتقال دانش از نسلي به نسل دیگر )آموزش(  اندعبارتکه 

انساني متخصص برای ارائه خدمات متنوع  نیرویتربیت  راهو نشر و اشاعه دانش از 
تا  شد کندوکاودقیق  طوربهبنابراین، مباني نظری و پژوهشي ؛ در جامعه )خدمات(

لي ماهیت نظام آموزش عادر سه کارکرد  نیا برنامه درسي متناسب با یهایریگجهت
گزاره  63 ،منابع همهو مرور  با تحلیل ،بر این اساس. شودبازتعریف  محورجامعه

که در راستای  فرعيمقوله  8در قالب  هاگزارهاین  سپس شد.مفهومي استخراج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Cummins & Chow .1 

Fischer et al .2  

Ellis .3 

Evans et al .4 

Munck et al .5 
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 سرانجام وتجمیع شدند  ،مقوله اصلي بودند عنوانبهدرسي  یهابرنامه یهایریگجهت

کارکردهای نظام آموزش  به تبیین و روشنگری هامقولهو  هاگزارهتمامي ترکیب  با
 یهامقولهمفاهیم و  (،4در جدول ) شد. اقدامزمینه اصلي  عنوانبه محورجامعهعالي 

 محورجامعهدرسي نظام آموزش عالي  یهابرنامه یهایریگجهتابعاد، کارکردها و 
 است. شدهارائه 

 

نظام آموزش ی کارکردهاو  ابعاد بر اساس محورجامعهي برنامه درس یهایریگجهت (4)جدول 

 يعال
محورجامعه ينظام آموزش عال یابعاد و کارکردها  

 اصلي مقوله مقوله فرعي مفهومي یهاگزاره
زمینه 
 اصلي

آموزشي، پژوهشي و خدمات  یهاارتقای کیفیت برنامه
و  یمشارکت، همکار یهامهارتآموزش اجتماعي/ 
 یبرا تیمسئول رفتنیپذ آموزش مهارت /يکار گروه

کارایي ) یورارتقای بهره اجتماعي/ فیها و وظانقش
آموزشي، پژوهشي و خدمات  یهابرنامه (و اثربخشي

توسعه  هاتوسعه حرفه دانشگاهي با هدف /اجتماعي
تولید  /فردی و مسئولیت در برابر دانشگاه و جامعه

رفاه اجتماعي جامعه/ رشد برابری و  نیتأمثروت و 
 عدالت اجتماعي

 
 

ی ریگجهت
 اجتماعي

 
 

 یهایریگجهت
 درسي برنامه

عه
جام

ش 
وه

 پژ
 و

ش
وز

 آم
ت،

دما
خ

ور
مح

 

چگونگي  محور/ آموزشیادگیری منعطف کارفرما
دانش تخصصي در حین اشتغال/ ضرورت  نيسازروهب

 يابیکاربرد دانش/ ارز نهیو زم یيگراتوجه به مسئله
 ازیبرآورده کردن ن زانیآموزش بر اساس م تیفیک

 یهابا ارائه مثال يمباحث درس ی، ملموس ساز/عیصنا
از طریق کار  نفراهم ساختن فرصت آموخت /یکاربرد

 یهامهارت آموزش و فعالیت/ مهارت کسب درآمد/
بر اساس  يبرنامه درس يدهکارمدار/ سازمان یریادگی

با هدف پروش  يدرس یهابرنامه نیتدو /ينظم شغل
 بازارگرا شدن آموزش عالي ي/در عرصه شغل ینوآور

 
 یریگجهت

 یاقتصاد
و  ي)شغل
 (یکار

توجه به نیازهای فرهنگي جامعه/ پاسخگویي به نیاز 
معرفتي و اجتماعي و پرهیز از یکسونگری به مفهوم 
چندفرهنگي از طریق برنامه درسي چندفرهنگي/ توجه 
به شناخت بیشتر نسبت به فرهنگ، رسوم و آداب/ 

ی ریگجهت
 فرهنگي
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محورجامعه ينظام آموزش عال یابعاد و کارکردها  

 اصلي مقوله مقوله فرعي مفهومي یهاگزاره
زمینه 
 اصلي

ی هاوهیشکسب مهارت زندگي با اقوام دیگر/ فراگیری 
ی حمایتي در زمینه اهبرنامهي عمومي/ رسانخدمت

 يدرس یهاتناسب برنامه ی فرهنگي و هنری/هاتیفعال
 نشر نسبت به توسعه و انیدانشجو يآگاه شیدر افزا
 نییتع ي/المللنیب وی امنطقه ،يها در سطوح ملارزش

 خچهیدرک تار نیعناو با يدرس یهاسرفصل برنامه
انساني و معنوی/  هایارزشرشد  /هاجوامع، ارزش

بر مطالعه درباره هویت فرهنگ ملي و  دیتأک
 یو نوساز ینوآور احترام به تنوع فرهنگي/ حالنیدرع

 يدر فرهنگ و مناسبات اجتماع
ي اسیس یيها و تواناتوسعه مهارت یبرا یسازنهیزم

 ياسیس یریگمتناسب با جهت هایهدف دانشجویان/
 در یيهادانش ارائه آموزش و عرصه ملي/ جامعه در

 یو اعتال دنیعمق بخش ي/اسیس رتیبصی ارتقا نهیزم
آموزش  ي دانشجویان/اسیس تیهو تیو تقو استیس

ي مورد پذیرش اجتماع و ياسیهای سو انتقال ارزش
 نیآفرشهروندان مسئول، متفکر و نقش تیترب جامعه/

 ياجتماع سیاسي و

ی ریگجهت
 سیاسي

محور  ازین یبر مبنا ی درسيهابرنامه هایهدف نیتدو
محتوا بر  نیتدو /داشتن، نوآورانه بودن انسجام بودن،

 زانندهیداشتن، برانگ تیداشتن، جامع تیجذاب یمبنا
ی ارشتهنیب واسطهبه هاآموزشکاربردی نمودن  /بودن

شدن و ارتباط دروس نظری و عملي/ توجه به اهمیت 
( و یادگرفتن چگونه یادگرفتن )فراشناخت در یادگیری

یادگیری / جایگزیني محتوای -ی یاددهيهاروش
یکسان با محتوایي متنوع و منعطف/ ایجاد تناسب میان 

مطالب آموزش  تیجامع محتوا و نیازهای جامعه/
و  یریادگ)ی یفکر و يعمل یهاتیادغام فعال /شدهداده

و  ینوآور مانندي ذهن یهاتیبا فعال توأم آموزش
 کردیرو رییتغ (/...و يگروه یکارها انجام ت،یخالق

ی ریادگ)ی محور - محور به دانشجو -ی استادریادگی
به  یریادگی خودگردان، مستقل و یریادگی ،يمشارکت

 یریادگی کپارچه،ی و يکل یریادگیروش حل مسئله، 
 ه(/ابانیارز یریادگی خالق،

ی ریگجهت
 آموزشي
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محورجامعه ينظام آموزش عال یابعاد و کارکردها  

 اصلي مقوله مقوله فرعي مفهومي یهاگزاره
زمینه 
 اصلي

در  توسعه کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات
 نیتدوآموزش سواد فناورانه /  /دانشگاهکارکردهای 

 ICT یهاو مهارت هايستگیشا بري مبتن يبرنامه درس

 اطالعات، يابیمکان اطالعات، ازین صیازجمله: تشخ

مدار استفاده قانون اطالعات، مؤثر و کارند یریکارگبه
بر  يدرس یزیربرنامه /مدارانِ از اطالعات اخالق و

 تیقابل ي/آموزش و مراکزها ر دانشگاهد ICT مبنای
 ،يآموزش - برنامه) یریادگی ياددهی ندیانعطاف فرا

 ،ياطالعاتي و دسترس يارتباط زمان و مکان
 سیتدر یهااستفاده از روشی(/ مجازی هاکتابخانه

ي/ ایجاد تعامل ،یبر سواد فناور يمبتن انه،ینوگرا
ی صحیح برای نظارت و ارزیابي بر هاسمیمکان

اطالعات و ارتباطات در فرایند  کاربست فناوری
 یاددهي و یادگیری

ی ریگجهت
 فناورانه

و گسترش  يطیمحستیز کردیبا رو يدرس یهابرنامه
برنامه  نیتدو /يآموزش عال يلیتحص یهاآن در رشته

 يطیمحستیموضوعات ز قیکه سبب دانش عم يدرس
 یهاشده در رشته ارائه هایگردد/ تناسب درس

در مقاطع  انیدانشجو يبا رشد تحول يطیمحستیز
 رندگانیادگی یبرا يآموزش تیموقع يگوناگون/ طراح

که  يطیمحستیز تیمنظور به دست آوردن حساسبه
./ توجه دشويرفتار مناسب م یبرا لیتما شیسبب افزا
 يها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یراهبردبه نقش 
آن  هایهدفانداز و به چشم کشوري ابیدر دست

 (داری)توسعه پا

 یریگجهت
 يطیمحستیز

در افراد  یپژوهش و فناور یسازنهیو نهاد يارتقا بخش
و  نیادیبن یهاها/ توسعه پژوهشو سازمان

 /یپژوهش و فناور یسازیتجار /یپردازهینظر
رفع  یمحور و در راستامسئله یهااز پژوهش تیحما

در خدمت  یعلم و فناور دیکشور/ تول یازهاین
مربوط به  یهاپژوهش شرفتیجامعه/ پ یازهاین

 ازیجامعه/ مجهز کردن دانشگاه به منابع موردن
ي/ تحکیم پیوند میان نظام آموزش فرهنگ یهاپژوهش

ضرورت توجه  ی/اتوسعهعالي با تحقیقات کاربردی و 
 تیحساس /دانش کاربرد نهیو زم یيبه مسئله گرا

 يو اجتماع یقتصادا توسعه یهاپژوهش با برنامه

 یریگجهت
 يپژوهش
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 یریگجهیبحث و نت
دانشگاه و  به توجهيبيو  شودميمحسوب جوامع  ياصل یدانشگاه از نهادها

 .(2012، 1تاتیالباشد )جامعه داشته  یبرا یبارانیز پیامدهای تواندميآن،  هایرسالت
در  توانندمي هادانشگاهاست که  ایپیچیدهانباشته از مسائل و مشکالت  ،نینو جوامع

با توجه به نقش  (.2012، 2پالميباشند )مؤثر  يتوجهقابل زانیم به آن یریشگیرفع و پ
اجتماعي و انتظاراتي  معضالتدر حل آموزش عالي  مؤسساتو  هادانشگاهروزافزون 

علم و دانش  یهمپا يو اجتماع يفرهنگ خألهای و ازهایدر رفع و کاهش ن آنهاکه از 
 محوریجامعه(، ضرورت رویکرد 1397ي، نیگودرزوند چگ) رودمي در سطح جامعه

، محورجامعهدر نظام آموزش عالي . دشومياحساس  ازپیشبیشدر نظام آموزش عالي 
 یهایگذاراستیس، يعبارت بهیا  هاتیمأمورو  اندازچشم، تدوین شرطشیپ نخستین

با جامعه است.  هادانشگاهانطباق  یهافرصتو  هانهیزمایجاد  جهتآموزش عالي در 
و اقداماتي که موجب انفعال و انزوای دانشگاه و دور شدن آن از کارکرد  هااستیس

مسائل مبتال به محیط علمي و در برابر نیازها و  و پاسخگویي یریپذتیمسئول
وده و روند در تضاد ب محورجامعهاجتماعي باشد، با مفهوم نظام آموزش عالي 

؛ (1394، مهدیبخشد )يمدی نهاد دانشگاه را سرعت اضمحالل شکلي یا کارکر
، دیدگاه پاسخگویي و تعهد محورجامعهبنابراین رویکرد فلسفي در نظام آموزش عالي 

در  هادانشگاه یریپذتیمسئولگفته شد تمرکز آن بیشتر بر  چنانچهاجتماعي است که 
 عنوانبهآموزش عالي  مؤسساتو  هادانشگاه ،در این رویکرد .خدمت به جامعه است

 يجدانشدنیک نهاد اجتماعي با دیدگاه پاسخگویي به نیازها و انتظارات جامعه، جزء 
، کارکردها محورجامعهنظام آموزش عالي  در از فلسفه وجودی آموزش عالي هستند.

رفع نیازهای جامعه  بر اساسآن ازجمله آموزش، پژوهش و خدمات ابعاد  همهو 
میزاني که دانشگاه  بر اساس. کیفیت کارکردها و ابعاد مذکور کننديممشروعیت پیدا 

مورد  کنديماقدام نیازهای مهم جامعه و افراد  نیتأمد شده و به هدر قبال جامعه متع
. این کارکردها با توجه به تعهد و پاسخگویي نظام آموزش عالي ردیگيمارزیابي قرار 

( و 1998) 3نمونه نیدامول و ناتز عنوانبهطیف گسترده و متنوعي داشته باشد.  توانديم
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1. Taatila 
2. Palme 

Nidumolu & Knotts .3 
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ازجمله نظام آموزش  پاسخگو یهامنظا( ابعاد و کارکردهای 2011) 1پاولوف و الساو

را شامل پاسخگویي به بازار، یادگیری سازماني، هماهنگي با محیط و یکپارچگي  عالي
متناسب با این کارکردها مستلزم  مأموریتنقش و از سوی دیگر، ایفای  .اندکردهذکر 

ی آن و اجزا هانظامریزاساسي مناسب نظام آموزش عالي و هر یک از  یریگجهت
الزم است در یک  يیهایریگجهتمتناسب با شرایط و اقتضائات جامعه است. چنین 

انسجام  زمانهم طوربهاتخاذ و تبیین شود که  وتحلیل  یاگونهبهطرح و ترتیب منطقي 
آن به بهترین وجه لحاظ شود، ارتباط مناسبي بین  یهانظامدروني دانشگاه و زیر

اجزای نظام آموزش عالي،  همهفراهم شود که  یانهیزمدانشگاه و جامعه شکل گیرد و 
آن قرار  و کارکردهای هاتیمأمور، اندازهاچشماثربخش در خدمت تحقق  طوربه

 گیرد.
متناسب  یریگجهت داصلي آموزش عالي که بای یهانظامیکي از این اجزا یا خرده

 درسي هستند. یهابرنامهبا رویکردهای موردنظر نظام آموزش عالي داشته باشد، 
یادگیری  یعني دانشگاهي نظام فرایند نیترمهم گرفتن شکل بستر ،درسي یهابرنامه
 خدمات عرضه و پژوهش آموزش، کارکردهای نظام آموزش عالي یعني .است

 درسي یهابرنامه پویایي زیادی به حدود تا عالي آموزش مؤسسات توسط تخصصي
درسي را  یهابرنامه(. 1393 یادگارزاده، و پور موسي واجارگاه، فتحي) است وابسته
مستمر مورد بازنگری و  صورتبه بایددر نظر گرفت که  دانش معماری عنوانبهباید 

؛ 1997، 4وکا؛ استارک و الت1976، 3؛ زایس1993، 2اصالح قرار گیرند )تومبز و تیرنسي
است  6عدیبچند اندازچشمدرواقع برنامه درسي تحقق یک  (.1996، 5میلدرد و جیمز
 (.1395و همکاران،  زادهترک، به نقل از 2002، 7)پون و پوتولیا

 هایهدفاندازها و تحقق چشمدرسي در  هایبرنامهبه نقش انکارناپذیر  با توجه
(، 2004 ،8)ربولو و ایوارس بیدال نظام آموزش عالي و اثربخشي در ابعاد مختلف آن

درسي در نظام  هایبرنامه گیریجهتبا هدف شناسایي و بررسي پژوهش حاضر 
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Mildred & James .5 
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 برنامه یهایریگجهتانجام گرفت. ضرورت توجه به  محورجامعهآموزش عالي 
 یهااستیسو  اندازچشممتناسب با  ،هاگیریجهتاین  از این جهت بود کهدرسي 

در  ،کننديمزمان و دوره اتخاذ هر  با توجه به رویکردهایي که در نظام آموزش عالي
از  هایریگجهتنقشي راهبردی و اثربخش داشته و شناسایي این  ،هاهدفدستیابي به 

 رویکردهای موردنظر است. زیآمتیموفق در اجرایالزامات اولیه 
نشان  بررسي مبانيپس از گردآوری و گزینش منابع مرتبط،  ،متناسب با این هدف

در محور قرار ، توجه به نیازهای جامعه محورجامعهدر رویکرد نظام آموزش عالي داد 
 بنابراین، کننديمپیدا  محورجامعه یریگجهت ،درسي متناسب با آن یهابرنامهو  داشته

دارد.  انکاریغیرقابلنقش  نانهیبواقعدرسي  یهابرنامهدقیق جامعه در طراحي شناخت 
، جامعه و نهادهای مختلف آن است؛ هابرنامهمحیط واقعي اجرا و کاربست  ین،همچن

 است ریناپذاجتنابدرسي  یزیربرنامه یهایریگجهتبنابراین توجه به جامعه در 
پس از تحلیل منابع اولیه،  رو،از این؛ (2006، 2؛ راسول2004، 1ردی، لگرنا و واقید)

نقطه . شدمشخص  محورجامعه ينظام آموزش عال مأموریتانداز و چشممفاهیم 
و  هافعالیت، هابرنامهتمام تمرکز تمام این مفاهیم قرار گرفتن جامعه در بطن 

 مأموریت محورجامعه، در رویکرد دیگرعبارتبهکردهای نظام آموزش عالي بود. کار
نظام آموزش عالي در نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویي نسبت به نیازهای ملي و 

این نیازها عالوه بر آموزش و تربیت نیروی بازار . دشوميي تعریف طیتحوالت مح
فرهنگي و اجتماعي و غیره  خألهایدر رفع و کاهش نیازها و  اقتصادمحورکار و 

در  این رسالت را به نام رویکرد تعهد اجتماعي( 1383) 3فرمان. کندمينمود پیدا 
ی مدرن امروزی مطرح هادانشگاه آن را وجه ممیزه (2006) آموزش عالي و اسکات

با  باید دانشجویاني به جامعه تحویل دهند که بتوانند هادانشگاه ندبود معتقد کرد و
انجام دهند و انتظارات جامعه  خود خدمات اجتماعي هایآمادگيدانش، مهارت و 

 .کنند ملي و محلي را برآورده
نظام آموزش عالي  مأموریتو  اندازچشمپس از تبیین که بیان شد،  چنانچه

را در این  درسي هایبرنامهگیرهای باید جهت آنهاتحقق  منظوربه ،محورجامعه
از  ،شددرسي بیان  هایبرنامهکه در باب اهمیت  طورهمان زیرا کرد؛رویکرد مشخص 
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آموزش عالي یاد  هایهدفای برای تحقق عنوان وسیلهي بهدرسهای برنامهتوسعه 

در قالب کارکردهای اصلي دانشگاه )آموزش، پژوهش، خدمات( به  بنابراین،؛ دشومي
درسي در نظام آموزش  هایبرنامهشد تا مشخص شود که  اقداممباني  و تحلیل بررسي
 برای کارکردهای خود تعریف کنند. ی هاگیریجهتباید چه  محورجامعهعالي 

آموزش عالي درسي نظام  یهابرنامه یهایریگجهت يطورکلبهنشان داد،  هایافته
 هایریگجهتدر هریک از این در هشت دسته قرار داد.  توانيمرا  محورجامعه

جامعه و نیازهای آن محوریت  نظام آموزش عالي، مأموریتو  اندازچشممتناسب با 
درسي با رویکرد  یهابرنامه یهايطراحکه باید در  یيهامؤلفه آنهابا  همسوداشته و 

این  نیترمهمادامه به برخي از  در که دشويممدنظر قرار گیرد، معرفي  یمحورجامعه
متناسب با نیاز اجتماعي نظام آموزش عالي  یریگجهت . دردشويماشاره  هامؤلفه

که  صورتنیبددرسي مسئولیت اجتماعي خواهد بود،  هایبرنامهنقطه تمرکز  جامعه،
 یهاآموزش مهارت ي )از جمله:اجتماع هایمسئولیت به آگاه يانسان یرویبا پرورش ن

ها و نقش یبرا تیمسئول رفتنیآموزش مهارت پذ ،يو کار گروه یهمکار ،يمشارکت
در کنار  و غیره( جامعه يرفاه اجتماع نیثروت و تأم دیتول ي،اجتماع فیوظا

 .جوامع خواهد داشت ياجتماع در توسعه انکاریغیرقابل ریتأث ایحرفه هایمسئولیت
درسي باید بتوانند نقش اساسي  هایبرنامه ،«کاری و شغلي» اقتصادی یریگجهتدر 

مباني انتقال دانش به  بر اساس آنهادر اقتصاد ملي و محلي ایفا کنند و اجزا و عناصر 
تدوین از جمله: ) با صنعت تدوین و طراحي شوند و ارتباط مؤسساتو  هاشرکت
 زمینه و گرایيمسئله به توجه کار، ضرورت –چرخه دانش  بر اساسدرسي  یهابرنامه
 صنایع، نیاز کردن برآورده میزان اساس بر آموزش کیفیت ارزیابي دانش، کاربرد

 یریگجهتدر و غیره(.  کاربردی هایمثال ارائه با درسي مباحث سازیملموس
 هایبرنامه، محیطيزیستمسائل و تهدیدات  ضرورتبهبا توجه ، يطیمحستیز

 آموزش تحصیلي هایرشته در آن گسترش و محیطيزیستدرسي با اتخاذ رویکرد 
 يطیمحستیز موضوعات عمیق دانش سبب که درسي برنامه تدوین و با عالي

را و حفظ آن  ستیزطیها را در جهت محو ارزش هايقدرشناس ها،شیگرا ،دشومي
 ؛شامل گیردمي. ازجمله اقداماتي که در این زمینه انجام کنندميدانشجویان ایجاد ر د

 در دانشجویان تحولي رشد با يطیمحستیز یهارشته در شده ارائه هایدرس تناسب
 آوردن دست به منظوربه یادگیرندگان برای آموزشي موقعیت طراحي گوناگون، مقاطع

نظام آموزش عالي  ژوهشيپ یریگجهتدر  است.و غیره  يطیمحستیز حساسیت
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که کاربرد مستقیم  دشونميارزشمند تلقي  مطالعاتو  هاپژوهشزماني  ،محورجامعه
گرا مأموریت هاپژوهش ،دیگرعبارتبه .در حل مسائل و مشکالت جامعه داشته باشند

از ی پژوهش و فناور یسازیتجار اب هادانشگاهبنابراین ؛ و هدفمند صورت پذیرد
حمایت کنند. الزم به ذکر  کشور یازهایرفع ن جهتمسئله محور و در  یهاپژوهش

، بلکه این نیازها در ابعاد دشومينمحدود است این نیازها صرفاً به مسائل اقتصادی 
در نقطه تمرکز  ومطرح  ،سیاسي، اجتماعي و غیرهمختلف و مسائل گوناگون فرهنگي، 

در  يهدف اساس، گیریجهت. متناسب با این گیرندميقرار  هاپژوهشتمامي 
 .استي و استدالل علم یيتفکر استقرا ندیفرا تیتقومحور درسي پژوهش هایبرنامه

از  این نوع برنامه درسي هایآرمانو  هاهدف (،1392هاللیان ) گفته، به دیگرعبارتبه
و  يعلم یروهاین تیو دغدغه ترب شودمي آن گرفته هایارزشجامعه و مطابق  تینیع

 یریگجهت .است نمایان هاآندر  آیندهو  کنوني یازهایرفع ن یکارآمد، برا يپژوهش
در تمامي  يو ارتباط ياطالعات یهایفناورگرفتن نقش گسترده  در نظر بهفناورانه، 

( ورود 1383عطاران ) به گفته .شاره داردا ،نظام آموزش عالي ویژهبه ابعاد جوامع
-ياددهی ندیفرا تیبه عرصه آموزش، ماه دیجد يو ارتباط ياطالعات یهایفناور

آموزش  یهاوهیتنها شنه هایفناور نیداده است. ا رییرا تغ يدانشگاه یریادگی
 يکیزیآن را به خارج از کالس ف ی، بلکه مرزهاکردهها را متنوع در دانشگاه یحضور

نظام آموزش بنابراین، ؛ آورده است پدیدرا  یدیجد یریادگی یهاطیو مح ادهتوسعه د
 بازتعریف هافناوریخود را با  کارکردهایو  هافعالیتبر اینکه باید کل  ، افزونعالي
 هایفناوریترش سپیشران گ عنوانبهدرسي خود  هایبرنامه راهو انطباق دهد، از کند 

 از: اندعبارتاین نوع برنامه درسي  هایویژگيازجمله روز در جامعه حرکت کند. 
 ICT یهامهارت و هايستگیشا بر مبتني درسي برنامه تدوین فناورانه، سواد آموزش
 استفاده اطالعات، مؤثر یریکارگبه اطالعات، يابیمکان اطالعات، نیاز تشخیص شامل:
 و هادانشگاه در ICT مبنای بر درسي یزیربرنامه اطالعات، از مداراخالق و مدارقانون
 و زمان آموزشي، - رنامهب» یادگیری یاددهي فرایند انعطاف قابلیت آموزشي، مراکز

 یریگجهت توجه به .«مجازی یهاکتابخانه اطالعاتي، دسترسي و ارتباطي انمک
فرهنگ هر از آن جهت اهمیت دارد که  محورجامعهدر نظام آموزش عالي  فرهنگي

سبب شده است که جوامع توجه  تیاهم نیآن است. ا یجامعه، عامل سعادت و بقا
)عبدی و  باشند داشته توسعه خود یهااندازچشمدر  يبه مقوله فرهنگ ایویژه

 به جامعه فرهنگي نیازهای به توجهدرسي ضمن  هایبرنامهبنابراین  (.1396همکاران، 
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 سونگرییک ازي چندفرهنگ يبرنامه درسبا  و پاسخگو بوده اجتماعي و معرفتي نیاز
 التحصیالنفارغ هایمهارتازجمله دانش، نگرش و  شود. زیپره چندفرهنگي مفهوم به

 رسوم فرهنگ، از بیشتر شناخت به توجه :از اندعبارت محورجامعهنظام آموزش عالي 
 يرسانخدمت یهاوهیش فراگیری دیگر، اقوام با زندگي مهارت کسب آداب، و

 یهابرنامه تناسب هنری، و فرهنگي یهاتیفعال زمینه در حمایتي یهابرنامه عمومي،
 ملي، سطوح در هاارزش نشر و توسعه به نسبت دانشجویان آگاهي افزایش در درسي
صرفاً به دنبال انتقال علم و  هادانشگاهشي، ی آموزریگجهت. در يالمللنیب و یامنطقه

 مأموریتبازنگری و دارای  ،با تمرکز بر جامعهعناصر برنامه درسي دانش نیستند بلکه 
 و انسجام داشتنضمن  درسي یهابرنامه هایهدفکه  صورتبدین، ندشوميویژه 

 تیجامع داشتن، جذابیت مبنای بر محتوابودن و  نیازمحور مبنای بر نوآورانه بودن
 و شدن یارشتهنیب واسطهبه هاآموزش دنکرن کاربردی بودن، برانگیزاننده داشتن،
 یيبا محتوا کسانی یمحتواهمچنین  .ندشوميتدوین  عملي و نظری هایدرس ارتباط

ایجاد تناسب  جامعه یازهایمحتوا و ن انیم جایگزین و در نهایت متنوع و منعطف
 گرفتن یاد چگونه گرفتن یاد اهمیت به یریادگی-ياددهی یهاروشدر . شودمي

عنصر ارزشیابي در الگوی برنامه درسي  .دشومي توجه یریادگی در فراشناخت
متنوع، توجه به  هایهدفمحور، باید با توجه به معیارهایي همچون تناسب با جامعه

و  یفرد یاهو تفاوت طیبا شرا يابیارزش یهاچندگانه، تناسب روش یارهایمع
متنوع صورت بگیرد تا بتواند تصویری روشن از میزان  يابیارزش یاستفاده از ابزارها

دن کردرسي در رابطه با برطرف  یهاموفقیت برنامه يطورکلو به هاهدفتحقق 
 حقوقتوجه به سیاسي،  یریگجهتنهایت در در نیازهای جامعه را نشان دهد.

، (1396و همکاران،  ی)عبدآن یعني تصمیمات سیاسي  مؤلفه ترینمهمشهروندی و 
 درسي هایبرنامهدر  ،در این زمینه. دهدميدرسي را تشکیل  هایبرنامهنقطه ثقل 

 یو اعتال دنیعمق بخش ،ياسیس رتیبص یارتقا نهیدر زم یيهاآموزش و دانش
 برای یسازنهیزمو ضمن  شودارائه مي انیدانشجو ياسیس تیهو تیو تقو استیس

 یریگجهت با متناسب هایهدف ،دانشجویان سیاسي توانایي و هامهارت توسعه
بر  دیتأک، شودمي دیدهکه  طورهمان. دشومياتخاذ  ملي عرصه در جامعه سیاسي

و مشکالت اجتماعي در کانون تمامي  هاچالشجامعه، نیازها، مقتضیات، 
 هاییافتهبر اساس  ،دیگرعبارتبه قرار دارد. محورجامعهبرنامه درسي  یهایریگجهت
 ، سازگار شدن و انطباق نهاد دانشگاه با(1394، مهدی) آموزش عالي هایپژوهيآینده
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و در حال تحول جامعه در ابعاد سیاسي،  نو شونده هموارهالزامات و نیازهای سیال، 
نظام  هایاولویت ترینمهمو فناوری، از  محیطيزیستفرهنگي،  اقتصادی، اجتماعي،

 وسیله بهمتعالي در افق آینده است. نظام دانشگاهي باید  دانشگاهي کیفي، پویا و
دائم سازگار شده و با جامعه و  طوربه با محیط علمي و اجتماعي مؤثرراهبردهای 

برنامه درسي  یهایریگجهت (،1)در شکل  تحوالت آن در تعادل پویا باشد.
 است. شده ارائهعالي با توجه به ابعاد و کارکردهای نظام آموزش  محورجامعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آموزش نظام کارکردهای و ابعاد به توجه بامحور جامعه درسي برنامه یهایریگجهت (1)شکل 

   عالي

 
بازنگری  به منظوری کاربرد هایی این پژوهش، پیشنهادهاافتهی بر اساسدر پایان 

به  یمحورجامعه کردیبر اساس روی درسي نظام آموزش عالي هابرنامه گیریجهت
 :دشويمشرح ذیل ارائه 

 

 سیاسي

 آموزش

 اجتماعي

 فرهنگي

 جامعه

 آموزشي
 پژوهش

  خدمات

 زيست محیطي

 پژوهشي

 فناورانه
 اقتصادی
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 روزبهو تشخیص  یيمنظور شناسابه و مستمر قیدقنگرانه ي جامعازسنجین 

 .آنها بر اساسی درسي هابرنامهدانشگاه و طراحي  نفعانیذنیازهای تمام 
 ی درسي دانشگاه بر اساس رویکرد متوازن و هابرنامه هایتدوین هدف

متعادل نسبت به پاسخگویي به همه ابعاد و نیازهای جامعه )سیاسي، فرهنگي، 
 ي و...(.طیمحستیزآموزشي، 

 ها و مؤسسات آموزش عالي متناسب با اهتغییرات ساختاری در دانشگ
 .محورجامعهي درس یهااندازها برنامهرسالت، مأموریت، چشم

 الزم برای طراحي، تدوین، اجرا و  یهارساختیبسترسازی و تأمین ز
 .محورجامعه درسي یهاارزشیابي برنامه

 با توجه به حضور  يشیاندبرگزاری جلسات و سمینارهای هم
 یهادر رشته عملي و متخصصان اندرکاراندست، هادانشگاه، روسای گذاراناستیس

و فلسفه علمي جهت تبیین جایگاه  اجتماعي نفعانیذو نمایندگان  مختلف تحصیلي
 و ضرورت آموزش عالي در کشور و درک اهمیتنظام  محوردرسي جامعه یهابرنامه

 .ای جامعهجایگاه آن در پاسخگویي به نیازه
 در جهت بازنگری قوانین،و نگرش اقتضایي و راهبردی  اتخاذ رویکرد 

تحوالت سنجش بر اساس  برنامه درسي هایدستورالعمل و هانامهینیآمقررات، 
در رفع  ينظام آموزش عال يدرس یهابرنامه یيپاسخگو زانیمو  و ملي محیطي

 .جامعه نفعانیذ یازهاین
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