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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 communitybased 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).
Keywords: Curricula, Higher education system,
Community-based approach
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 پاسخگویي متناسب نظام آموزش عالي به نیازهای:چکیده
جامعه در ابعاد مختلف یکي از چالشهای اصلي در دهههای
 هدف از اجرای، متناسب با این چالش.اخیر بوده است
 شناسایي جهتگیری برنامههای درسي در،پژوهش حاضر
.نظام آموزش عالي بر مبنای رویکرد جامعهمحوری بود
متناسب با این هدف از روش توصیفي_ تحلیلي و همچنین
جهت پیشبرد پژوهش از گامهای اجرایي روش اسنادی بهره
 جامعه آماری شامل مباني نظری و پژوهشي.گرفته شد
(اسناد) داخلي و خارجي در راستای موضوع پژوهش بود که
کل جامعه آماری (تمام شماری بدون بازهی زماني) بهعنوان
 گردآوری اطالعات از راه مطالعات.نمونه انتخاب شد
کتابخانهای و پایگاههای اطالعاتي داخلي و خارجي صورت
 بهمنظور.پذیرفت و تا زمان اشباع نظری دادهها ادامه پیدا کرد
تجزیهوتحلیل دادهها از تکنیکهای بازخواني متون و مطالعه
 شامل «طبقهبندی و جدولهای مفهومي» و «تقلیل،منابع
 همچنین بهمنظور بررسي اعتبار یافتهها از. استفاده شد،»دادهها
معیارهای خودبازبیني پژوهشگر در طي فرایند گردآوری و
تحلیل دادهها و همچنین از توسعه و توصیف غني دادهها
 بر اساس.برای اطمینان از قابلیت انتقالپذیری استفاده شد
یافتهها مفاهیم کلیدی چشمانداز و مأموریت نظام آموزش
عالي جامعهمحور را روشن و متناسب با آن هشت
، فناورانه، سیاسي، فرهنگي، اقتصادی،جهتگیری (اجتماعي
 پژوهشي) برای برنامههای درسي بر، آموزشي،زیستمحیطي
اساس ابعاد و کارکردهای اصلي نظام آموزش عالي
. خدمات) تبیین شد، پژوهش،جامعهمحور (آموزش
، نظام آموزش عالي، برنامههای درسي:واژگان کلیدی
جامعهمحوری
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مقدمه
پویایيها و تحوالت روزافزون محیطي ،ضرورت برنامهریزی برای رویارویي با این
تحوالت را بیشازپیش برای نهادهای اجتماعي بهویژه نهادهای آموزشي نمایان کرده
است .آموزش عالي بهعنوان یکي از مهمترین و سازندهترین نهادهای اجتماعي باید به
اعتالی خالقیت ،توانمندی و توسعه همهجانبه اجتماع بیندیشد .این نهاد برای حفظ
پویایي خود نیازمند برنامهریزی راهبردی ،بهبود فرایندها و اتخاذ روشهای مناسب
است (بوید و همکاران2007 ،1؛ ایندرز .)2015 ،2موفقیت نظام آموزش عالي در ایفای
نقش و رسالت شایسته خود ،مستلزم جهتگیری اساسي مناسب آن و هریک از
زیرنظامهای آن متناسب با شرایط و اقتضائات محیطي و جامعه در حال تحول است
(ترکزاده و کشاورزی)1397 ،؛ زیرا جریان کلي پدیدههای جهان حاکي از باال بودن
میزان تغییرات است .همراستا با تغییر و تحول نهادهای جامعه ،سرعت تغییرات
دانشگاهها نیز بیشتر ميشود و با توجه به روند گذشته و تغییرات گسترده جامعه ،نیاز
به دانش بهطور فزایندهای در آینده بیشتر خواهد شد (مهدی .)1392 ،از اینرو،
دانشگاهها در صورتي ميتوانند در عرصه آموزش ،پژوهش و خدماترساني ،نقش
خود را ایفا کنند که با تغییرات سایر بخشها سازگار شوند (ثمری .)1396 ،در
دهههای گذشته ،مسئولیت دانشگاه بیشتر آموزشي بوده است اما با رشد جوامع انساني
و بهویژه پس از انقالب صنعتي ،هر روز نیازها و خواستههای بشری افزونتر و
مطالبات متنوعتر شده است .در خصوص قشر دانشجو که دارای جایگاه و ویژگيهای
خاص خود در سطح جامعه است ،این مطالبات و نیازها پیچیدهتر و حساستر شده
است و به دنبال آن انتظارات جامعه نیز از دانشگاه تغییر کرده و نقش تازهای مطابق
خواستههای جدید برای دانشگاه در کنار رسالت قبل (انتقال علم و دانش) در نظر
گرفتهشده است (فالح .)2012 ،3ضرورت تعامل کارکرد دانشگاه و اقتصاد در
زمینههای اجتماعي و فرهنگي پررنگتر و قابلتوجهتر گشته است .نقشي که برای
سرمایه انساني در اداره جوامع و تبدیل ثروت طبیعي به ثروت فیزیکي تعریف
ميشود ،دستخوش تغییرات پرشتاب در عصر حاضر شده است (گودرزوند چگیني،
.)1397
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Boyd et al
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در دهههای اخیر ،هدف اصلي و نهایي دانشگاهها تولید دانش ،تأمین نیازهای
جامعه ،تربیت متخصصان و ارائه راهکار برای حل معضالت اجتماعي در همه
زمینههاست (شریفزاده و عبداهللزاده .)1390 ،مورین 1بر این باور بود که امروزه علم
در قلب جامعه مستقر شده و در عین گسترش تأثیر و نفوذ خود بر جامعه ،به تعین
فني -بوروکراتیک سازمان صنعتي کار تن ميدهد .در راستای این مدعا ،نتایج
آیندهپژوهيهای مراکز و متخصصان برجسته آموزش عالي و مرور تاریخ سرنوشت و
سرگذشت دانشگاههای دنیا و سیر تحوالت نظام دانشگاهي در یک قرن اخیر ،همه
نشان از ضرورت تغییر و تحوالت نظام دانشگاهي و انطباق فعال آن با شرایط محیطي
و جامعه دارد (مورن؛ ترجمه جهاندیده 1379 ،نقل از مهدی.)1394 ،
مؤسسات آموزش عالي ،بهطور مداوم ،نقش خود را در کمک به سعادت جامعه ،با
بیان رسالت خود اذعان ميدارند .بر طبق متون تخصصي در این زمینه ،بهمنظور اینکه
بیانیه رسالت ،اثربخش باشد ،باید بهروشني در همه فعالیتهای دانشگاه که
دربرگیرنده برنامه درسي آن است در نظر گرفته شود و انعکاس یابد (یوب و
همکاران .)2016 ،2در حقیقت ،برنامه درسي ابزار اساسي برای آموزش عالي بهعنوان
یک سازمان در جهت تحقق چشماندازها و رسالتهای خود است (راتکلیف3؛ ترجمه
نصیری .)1376 ،برنامههای درسي نقش تعیینکننده و غیرقابلانکار در جهت تحقق
هدفها و رسالتهای آموزش عالي از نظر کمي و کیفي ایفا ميکنند (تومبز و ترني،4
 .)1993با این تفاسیر ميتوان گفت برنامه درسي در قلب آموزش عالي قرار دارد
(بارنت و کوات .)2005 ،5برنامههای درسي که از آن بهعنوان زیربنای نظام آموزش
عالي و نقطه تمرکز بحثها در طبقهبندی فرصتها و نقاط ضعف مؤسسات آموزش
عالي یاد ميشود (همیلتون ،مکفارلند و میرچاندني2000 ،6؛ اسکات )2016 ،7باید
متناسب با تغییرات و تحوالت محیطي که نیازهای جدیدی را مطرح ميکند مورد
تجدیدنظر قرار بگیرند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Morin
. Yob et al
3
. Ratcliff
4
. Toombs & Tierney
5
. Barnett & Coate
6
. Hamilton, McFarland & Mirchandani
7
. Scott
2

10

نامۀ آموزش عالي

مروری بر مطالعات انجام گرفته در زمینه برنامه درسي ،رویکرد تغییر و
بهروزرساني در گروههای آموزش عالي برای بازنگری و اصالح برنامههای درسي را
نمایان کرده و حکایت از اهمیت برنامه درسي دانشگاهي در چارچوب نظامهای
اجتماعي دارد (حاتمي و همکاران)1395 ،؛ بنابراین ،ضروری است برنامههای درسي
پاسخگوی نیازهای در حال تحول محیط (جامعه و بخشهای مختلف آن) باشند تا از
این طریق حیات و تداوم دانشگاهها تأیید شود (ترکزاده و نکومند2015 ،؛ هیکس،1
 .)2007توجه به تحوالت و جهتگیری برنامههای درسي آموزش عالي بر اساس
خدمت به جامعه در جهتگیریهای توسعهای برخي از دانشگاههای معتبر جهان دیده
ميشود ،ازجمله؛ دانشگاه واشنگتن ،2دانشگاه آلبرتا ،3دانشگاه ملي مالزی ،4دانشگاه
کمبریج 5و همچنین دانشگاه بولونیا 6که یکي از دانشگاههای قدیمي و تاریخي دنیای
غرب و کشور ایتالیا است .پاسخگویي به نیازهای اجتماع در سرلوحه برنامههای این
دانشگاهها قرار دارد (ثمری .)1396 ،از نظر رابلي و همکاران )2005( 7برنامههای
درسي و تمام فرایندهای یاددهي و یادگیری دانشگاه باید به انجام خدمات اجتماعي
بهویژه در پاسخ به نیازهای محلي معطوف باشد .نمونهای از این جهتگیریها را
ميتوان در رابطه با رویکرد ارزشیابي برنامههای درسي مالحظه کرد .زماني که ما
عناصر اجتماعي را در فرایند برنامهریزی درسي دخالت دهیم ،تأکید اصلي از
فعالیتهایي چون گردآوری ،پردازش و انتقال اطالعات که بهمنظور تعدیل یا بهبود
برنامه درسي انجام ميگیرد به فعالیتهایي چون مشارکت و تعامل که بهمنظور ایجاد
و نگهداری از شرایط و زمینههایي که برنامه درسي در آن جریان دارد ،تغییر ميکند.
ارزشیابي که گامبهگام با برنامه درسي جلو ميرود ،وسیلهای بهمنظور کسب دانش در
حال کاربرد ،احساس مسئولیت در مقابل کاربردی ساختن دانش و همچنین وسیلهای
بهمنظور فراهم کردن و بازسازی برنامه درسي در اختیار برنامهریزان ميگذارد (میدل
وود و بارتن.)2001 ،8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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همانطور که گفته شد ،توجه به نیازهای محیطي و جامعه بهعنوان یک اصل مهم
در برنامههای درسي آموزش عالي مطرح ميشود ،اما مطالعات و پژوهشهای صورت
گرفته نشاندهنده وجود چالشهای مختلف در این زمینه است که آنها را ميتوان در
دو دسته چالشهای بینالمللي و چالشهای ملي تقسیمبندی کرد .چالشهای دسته
اول به آخرین تحوالت و روندهای آموزش عالي جهاني اشاره دارد که ازجمله آنها
ميتوان به :جهانيشدن و بینالمللي سازی «ویلیامز و لي2015 ،1؛ آلتباخ و نایت،2
2007؛ ادین و مانیکاس ،»2004 ،3تضمین کیفیت «کرفت2003 ،4؛ سلطاني،»1394 ،
خصوصيسازی «آنان داکریشنان2006 ،5؛ آلتباخ ،»1999 ،یادگیری مادامالعمر «کناپر و
کروپلي2000 ،6؛ النگ ورث ،»2004 ،7بحران زیستمحیطي «برث و دیگران2007 ،8؛
کرتز ،»2006 ،9فناوری «سیفي ،لوگا و سنگا2007 ،10؛ اولیور ،»2002 ،11تعلیم و تربیت
چندفرهنگي «بانکز و بانکز »2009 ،12و غیره اشاره کرد (رحیمي)1397 ،؛ اما آن دسته
از چالشها که ممکن است صرفاً چالشهای نظام آموزش عالي مختص هر کشور
باشد ،در دسته چالشهای ملي قرار دارد .کاویاني و نصر ( )1395در سنتزپژوهي خود
که در رابطه با چالشهای برنامههای درسي آموزش عالي کشور در دهه اخیر (-1394
 )1384انجام دادند ،عالوه بر گزارش برخي از چالشهای بینالمللي (سیاستهای
قومي و چندفرهنگي ،جهانيشدن و بینالمللي سازی) ،برنامه درسي غیرمتمرکز ،بٌعد
کیفي تدریس ،رشد انواع تفکر ،یادگیری چگونه یاد گرفتن و راهبردهای یادگیری،
چالشهای محتوایي ،برنامههای درسي میانرشتهای را بهعنوان چالشهای ملي معرفي
کردهاند .عالوه بر این چالشها که بیشتر بر عناصر برنامه درسي متمرکز هستند ،در
مطالعات و پژوهشهای دیگر نیز به برخي از چالشهای ملي اشاره شده است،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. Sife & Lwoga & Sanga
11
. Oliver
12
. Banks & Banks
1
2
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نامۀ آموزش عالي

ازجمله سازگار نبودن برنامههای درسي با تقاضای بازار کار و موفق نبودن برنامههای
درسي در کمک به دانشجویان برای کسب اطالعات و مهارتهای الزم جهت ایفای
نقش مؤثر در دنیای کار متحول امروزی (عارفي1384 ،؛ قارون.)1389 ،
طبق مطالبي که بیان شد ،طي سالهای اخیر از بین پایههای برنامههای درسي،
مباني اجتماعي آن بهشدت مورد توجه سیاستگذاران آموزش عالي ،متخصصان
دانشهای مختلف ،طراحان و مجریان برنامههای درسي و پژوهشگران قرار گرفته
است (نیلي و همکاران .)1389 ،این توجه در پژوهشهای آیندهشناسي نیز دیده
ميشود .بهعنوان نمونه عبدی و همکاران ( )1396در پژوهش خود به تبیین برنامه
درسي آینده در جهت تحقق چشماندازها و رسالتهای آموزش عالي ایران در افق
 1404اقدام کردهاند .نتایج این پژوهش ،نشاندهنده آن است که توجه به جامعه باید
بهعنوان مهمترین موضوع در تدوین و محتوای برنامه درسي آموزش عالي در نظر
گرفته شود و رویکرد و دغدغه اصلي برنامه درسي آینده آموزش عالي ایران،
جامعهمحوری است .با توجه به آنچه بیان شد و ضرورت توجه به مباني اجتماعي و
نیازهای جامعه در برنامههای درسي آموزش عالي ،هدف از اجرای این پژوهش
بررسي و شناسایي جهتگیریهای برنامه درسي بر اساس ابعاد و کارکردهای نظام
آموزش عالي جامعهمحور است .بهطورکلي این پژوهش به دنبال پاسخگویي به
پرسش زیر است:
بر اساس ابعاد و کارکردهای نظام آموزش عالي جامعهمحور چه جهتگیریهای
را برای برنامههای درسي ميتوان متصور شد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفي است و از روش تحلیل اسنادی برای بررسي موضوع
استفاده شد  .روش اسنادی روشي کیفي است که پژوهشگر تالش ميکند تا با استفاده
نظاممند و منظم از دادههای اسنادی به کشف ،استخراج ،طبقهبندی و ارزیابي منابع
مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام کند (صادقي فسایي و عرفانمنش .)1394 ،از
اینرو ،برای پیشبرد پژوهش از مراحل اجرای روش اسنادی بهره گرفته شد .در مرحله
اول پس از انتخاب موضوع ،پرسش اصلي پژوهش مشخص شد .در مرحله دوم به
گردآوری و بررسي اکتشافي پیشینه پژوهش اقدام شد .هدف اصلي در این مرحله
مشخص شدن آینده مسیر مطالعه بود .پس از مشخص شدن مسیر پژوهش در مرحله
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سوم با تمرکز بر پیشینه پژوهش ،رویکرد نظری مورد نظر برای بررسي اطالعات
انتخاب شد .در این مرحله پژوهشگران انواع زوایا و چشماندازهای موضوع پژوهش
را برای گردآوری منابع استخراج کردند .در مرحله چهارم به گردآوری منابع و
نمونهگیری اقدام شد .در این مرحله ،جامعه آماری شامل مباني نظری و پژوهشي
داخلي و خارجي (اسناد) در راستای موضوع پژوهش و کل جامعه آماری (بدون بازه
زماني )1بهعنوان نمونه انتخاب شد و گردآوری اطالعات تا زمان تکرار مفاهیم و
گزارههای منابع (اشباع نظری دادهها) ادامه پیدا کرد .در مرحله پنجم بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها از مهمترین تکنیکهای بازخواني متون و مطالعه منابع استفاده
شد؛ بنابراین از فنون؛ «طبقهبندی و جدولهای مفهومي» برای تلخیص مطالب شامل
(مقولهها ،راهکارها ،عوامل ،مؤلفهها و غیره) و «تقلیل دادهها» که مربوط به تقلیل
دادهها به وا-زمینهمندسازی متن 2و زمینهمندسازی مجدد متن 3ميشود و از مراحل آن
شامل تجزیه و خالصه کردن ،انواع کدگذاری (خالصهسازی ،استخراج مفاهیم کلیدی،
مقولهبندی) استفاده شد .کدگذاری کیفي مورد استفاده ،مستلزم محدود کردن و تنقیح
واژگان بوده و شامل مراحل زیر است:
خالصهسازی :صرفاً ایدههای مرکزی فیشها با یک واحد تحلیلي مانند «عبارت»
تلخیص ميشود.
استخراج مفاهیم کلیدی :مفهوم ،تصوری است که در قالب کلمات یا نماد بیان
ميشود.
مقولهبندی :فرایند مقولهبندی به خالصه کردن مفاهیم در قالب مفاهیم عام و
آشکار کردن روابط میان آنها با مفاهیم مافوق اطالق ميشود (صادقي فسایي و
عرفانمنش.)1394 ،
در مرحله آخر به پردازش ،نگارش و گزارش یافتههای پژوهش اقدام شد .الزم به
ذکر است برای بررسي اعتبار یافتهها از معیارهای خودبازبیني پژوهشگر 4در طي
فرایند گردآوری و تحلیل دادهها و همچنین از توسعه و توصیف غني دادهها به منظور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1با توجه به اینکه محدود کردن بازه زماني ممکن است باعث از دست رفتن مباني نظری و پژوهشي ای شود
که در چهارچوب زماني موردنظر قرار نميگیرند ،در جستجوی منابع اولیه محدودیت زماني در نظر گرفته نشد
و پس از گرداوری مباني ،چهارچوب زماني آنها مشخص شد.
2
. De-Contextualization
3
. Re-Contextualization
4
. self-monitoring
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اطمینان از قابلیت انتقالپذیری استفاده شد .بدین منظور ،برای بررسي و اطمینان از
اعتبار یافتهها به بازخواني مطالب و تجدیدنظر کردن در عنوانبندیهای یا
مقولهبندیها اقدام شد؛ بنابراین مجدداً فرایند گردآوری اطالعات و تحلیل دادهها
بازبیني شد تا در صورت لزوم اصالح و تغییرهای الزم انجام گیرد.
يافتهها
بر اساس ابعاد و کارکردهای نظام آموزش عالي جامعهمحور چه جهتگیریهای
را برای برنامههای درسي ميتوان متصور شد؟
بهمنظور پاسخگویي به پرسش اصلي پژوهش ،با توجه به هدفها و پرسش
پژوهش به بررسي اکتشافي منابع و پیشینه پژوهش و جستجوی مطالعات اولیه (منابع
اصلي و عمده) اقدام شد .بدین منظور ،برای گردآوری مباني نظری از جستجوی
کتابخانهای و در بخش مباني پژوهشي از پایگاه اطالعاتي داخلي (پایگاه اطالعات
علمي جهاد دانشگاهي ،1پایگاه مجالت تخصصي نور ،2بانک اطالعات نشریات
کشور )3و خارجي (اریک ،4ساینس دایرکت ،5اسکپوس )6از کلیدواژههای «آموزش
جامعهمحور ،7یادگیری جامعهمحور ،8برنامه درسي جامعهمحور ،9برنامه درسي
اجتماعي »10استفاده شد .پس از گردآوری منابع از طریق فرایند فیشبرداری و
غربالگری عنوان ،چکیده و محتوا ،منابع نامرتبط حذف و درنهایت تعداد  10مباني (7
مباني پژوهشي و  3مباني نظری) در بازه زماني ( )1999-2014 /1384-1398بهعنوان
مباني اولیه وارد فرایند تحلیل شد .در جدول ( )1مطالعات اولیه (نظری و پژوهشي)
مرتبط با موضوع پژوهش به همراه مشخصات هریک ارائه شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. SID
. Noormags
3
. Magiran
4
. Eric
5
. Science Direct
6
. Scopus
7
. Community-based education
8
. Community-based learning
9
. Community-based curriculum
10
. Social curriculum
1
2
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جدول ( )1مطالعات اولیه نظری و پژوهشي
رديف

1

2

3

4
5

6

عنوان مباني
متوازن کردن تحصیالت دانشگاهي
با نیازهای کشور :مسائل و
راهکارهای معطوف به آموزش
عالي
شناسایي عوامل مؤثر بر میزان
رضایت مشتریان تحصیالت
تکمیلي در نظام آموزش عالي با
استفاده از مدل کانو
طراحي و اجرای برنامه آموزشي
جامعهمحور و پاسخگو :گزارش
تجربه مرکز مطالعات و توسعه
آموزش پزشکي دانشگاه علوم
پزشکي شهرکرد
الگوی برنامه درسي جامعهمحور
ضرورت بازشناسي نظام آموزش
عالي و نقش آن در توسعة علمي و
اجتماعي کشور
آموزش جامعهمحور :تأثیر
پروژههای  TCCBEو U-links
در سازمانهای میزبان و جوامع

7

مقایسه نقش ادراک دانشجویان در
برنامههای درسي سنتي و
جامعهمحور

1

آموزش جامعه و محلمحور در
مدرسهها

مؤلف  /پژوهشگر (ان)
مباني پژوهشي

سال

عنوان مجله  /ناشر

قارون

1389

نامه آموزش عالي

نجاری و همکاران

1396

نامه آموزش عالي

معزی و همکاران

1396

مجله ایراني آموزش
در علوم پزشکي

جوادیپور و رحیمي

1398

دانشنامه ایراني برنامه
درسي

شریفزاده

1390

جامعه پژوهي فرهنگي

2011

گزارش ارزشیابي مرکز
2
ترنت

2010

International
journal of
nursing
education
scholarship

مکدرموت و همکاران

نیکارسون و ریساک

3

1

مباني نظری
اسمیت و سوبل

1

2014

Routledge

2

آموزش مبتني بر جامعه بومي

مای

1

1999

3

برنامهریزی درسي راهبردی در
آموزش عالي

عارفي

1384

Multilingual
Matters
جهاد دانشگاهي شهید
بهشتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. McDermott et al
. Trent Centre (for Community Based Education and the U-links Centre for
)Community Based Education
3
. Nickerson & Resick
1
2

نامۀ آموزش عالي

16

پس از گردآوری منابع اولیه ،بر مبنای پاسخگویي به پرسش اصلي پژوهش به
تحلیل مباني اولیه و اطالعات گردآوری شده اقدام شد و درنهایت  24مفهوم کلیدی
در زمینه چشماندازها و مأموریتهای نظام آموزش عالي جامعه استخراج شد .در
جدول ( )2این مفاهیم ارائه شده است.
جدول ( )2مفاهیم کلیدی چشمانداز و مأموريت نظام آموزش عالي جامعهمحور
چشمانداز و مأموريت نظام آموزش عالي جامعهمحور
دانشگاه در خدمت توسعه محلي و ملي /تحول سازمان ،ارزشها و چشمانداز دانشگاه هماهنگ با نیازهای
تحولي جامعه /تدوین برنامههای درسي بر اساس مأموریت خاص دانشگاه در پاسخ به نیازهای محلي  /نهادینه
کردن فرهنگ پاسخگویي در آموزش عالي نسبت به تحوالت محیطي در سطح ملي /بهرهگیری از برنامههای
درسي دانشگاههای معتبر جهان متناسب با شرایط و نیازهای کشور /تولید و ساخت دانش جدید بر اساس
نیازها ،عالیق و در ارتباط با مسائل واقعي زندگي/توجه به اهمیت و جایگاه رشتهها در برنامهریزی میانرشتهای
(ازلحاظ درجهبندی اهمیت آنها در حل مشکل یا تحول و توسعه دانش در راستای نیازهای شناسایي شده
کشور) /توسعه حرفه دانشگاهي با هدفهای توسعه فردی و مسئولیت در برابر دانشگاه و جامعه  /برخورداری
از مهارتهای ادراکي برای فهم نیازها و اقتضائات محیطي /ارتقای بهرهوری برنامههای آموزشي دانشگاه /توجه
به نقش کلیدی رضایتمندی آموزشگیرنده در ارزیابي نحوه آموزش /نهادینه کردن خطمشيهای متناسب با
یادگیری در عوض آموزش /تالش برای اعتالی فرهنگي جامعه /ارتقای کیفیت برنامههای آموزشي ،پژوهشي و
خدمات اجتماعي /دانشگاه بهرهور ،کیفي ،کارآفرین ،مسئولیتپذیر و پاسخگو /تحول سازمان ،ارزشها و
چشمانداز دانشگاه همسو با نیازهای تحولي جامعه /توسعه روابط علم و جامعه و همکاری با صنعت و دولت/
تربیت شهروندان فرهیخته باصالحیت علمي و حرفهای و مسئولیت اجتماعي باال /مرجع حل مسائل اساسي
جامعه /برقراری ارتباط مستمر با جامعه /ارائه راهکارهای علمي در تأمین نیازهای جامعه /شناسایي نیازهای
واقعي دانشجو و جامعه و بازنگری برنامههای درسي متناسب با تحول در این نیازها /بازنگری برنامههای درسي
موجود متناسب با تحول نیازها /نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویي در آموزش عالي نسبت به تحوالت محیطي در
سطح ملي

پس از تحلیل منابع اولیه ،ابعاد جدیدتری از موضوع مشخص شد و متناسب با این
ابعاد ،رویکرد نظری انتخاب و منابع بیشتری برای پاسخگویي به پرسش اصلي
پژوهش گردآوری شد .بهعبارت دیگر ،در این گام با توجه به بررسيهای اکتشافي در
مرحله قبلي ،انواع زوایا و چشماندازها به موضوع نظری ،استخراج و موضع نظری
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مشخص شد؛ بنابراین ،در ادامه با اتخاذ رویکرد نظری متناسب (چشماندازها و
مأموریتهای نظام آموزش عالي جامعهمحور ،برنامههای درسي) ،مباني نظری و
پژوهشي متناسب با رویکرد نظری بهصورت هدفمند گردآوری شد .این مباني شامل
 8مباني پژوهشي و  3مباني نظری و در بازه زماني ( )1995-2014 /1387-1396بود.
پس از گزینش منابع به تحلیل محتوای منابع بر اساس پاسخگویي به پرسش اصلي
پژوهش اقدام شد .در نهایت ،با استفاده از تکنیکهای بررسي منابع که شامل
طبقهبندی و جدولهای مفهومي و تقلیل دادهها ميشد ،تلخیص مطالب و کدگذاری
صورت گرفت .در جدول ( ،)3مباني نهایي (نظری و پژوهشي) مرتبط با پرسش
اصلي و رویکرد نظری پژوهش به همراه مشخصات هر یک ارائه شده است.
جدول ( )3مباني نهايي نظری و پژوهشي
رديف

عنوان مباني

1

تبیین برنامه درسي آینده در جهت
تحقق چشماندازها و رسالتهای
آموزش عالي ایران در افق

2

3

4

5
6

آیندهشناسي آموزش عالي :راهبردها و
پیامدهای سازگاری دانشگاه با محیط
و جامعه
الزامها و پیامدهای اجتماعي برنامه
درسي پاسخگو در آموزش عالي
مطالعه موردی :دانشگاههای دولتي
اصفهان
بررسي مباني جامعهشناختي برنامه
درسي جهت تعیین مهارتها و
نگرشهای اساسي موردنظر در برنامه
درسي ملي
یادگیری مبتني بر جامعه ،بینالمللي
کردن برنامه درسي و مشارکت
دانشگاه در جوامع التین
برنامه درسي جامعه حور به چه
معناست؟

مؤلف  /پژوهشگر (ان)

سال

مباني پژوهشي

عنوان مجله /ناشر
مطالعات برنامه
درسي آموزش
عالي

عبدی و همکاران

1396

مهدی

1394

فرایند مدیریت و
توسعه

نیلي و همکاران

1389

جامعهشناسي
کاربردی

فتحي واجارگاه

1387

دبیرخانه طرح
تولید برنامه درسي
ملي

1

2013

Hispania

1995

Medical
Teacher

هارتفیلد ماندز

اسندن و مووات

2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Hartfield-Méndez
. Snadden & Mowat

1
2
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1
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عنوان مباني

مؤلف  /پژوهشگر (ان)
1

جامعه بهعنوان برنامه درسي

کامینز و چو

یادگیری جامعهمحور :شایستگيهای
اصلي محلي ،دانشگاههای پژوهش
محور

فیشر و همکاران

سرمشقهای نظریه برنامه درسي
مشارکت جوامع آمریکایيهای
آفریقایيتبار در آموزش عالي :خدمات
اجتماعي ،یادگیری خدماتي و پژوهش
جامعهمحور
آموزش عالي و پژوهش جامعهمحور

مباني نظری

الیس

سال
2006

2

2007

3

1395

Language
Arts
International
of Journal
Computer
Supported
Collaborative
Learning
نور علم

4

2009

SUNY Press

5

2014

Palgrave
MacMillan

ایوانس و همکاران
مونک و همکاران

عنوان مجله /ناشر

در مرحله پیشین ،تالش شد تا مرتبطترین مطالب برای استخراج یافتهها و
پاسخگویي به پرسش اصلي پژوهش انتخاب شود .در این گام ،به پاالیش و بازخواني
مجدد یافتهها اقدام شد و کدگذاریها و مقولهبندی صورت گرفت .در ادامه یافتهها در
جهت پاسخگویي به پرسش اصلي پژوهش ارائه ميشود:
گرچه کارکردهای متنوعي و متعددی برای نظام آموزش عالي مطرح شده است ،اما
کارکردهای اصلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در سه وظیفه خالصه ميشود
که عبارتاند از :تولید دانش (پژوهش) ،انتقال دانش از نسلي به نسل دیگر (آموزش)
و نشر و اشاعه دانش از راه تربیت نیروی انساني متخصص برای ارائه خدمات متنوع
در جامعه (خدمات)؛ بنابراین ،مباني نظری و پژوهشي بهطور دقیق کندوکاو شد تا
جهتگیریهای برنامه درسي متناسب با این سه کارکرد در ماهیت نظام آموزش عالي
جامعهمحور بازتعریف شود .بر این اساس ،با تحلیل و مرور همه منابع 63 ،گزاره
مفهومي استخراج شد .سپس این گزارهها در قالب  8مقوله فرعي که در راستای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Cummins & Chow
. Fischer et al
3
. Ellis
4.
Evans et al
5
. Munck et al
1
2
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جهتگیریهای برنامههای درسي بهعنوان مقوله اصلي بودند ،تجمیع شدند و سرانجام
با ترکیب تمامي گزارهها و مقولهها به تبیین و روشنگری کارکردهای نظام آموزش
عالي جامعهمحور بهعنوان زمینه اصلي اقدام شد .در جدول ( ،)4مفاهیم و مقولههای
ابعاد ،کارکردها و جهتگیریهای برنامههای درسي نظام آموزش عالي جامعهمحور
ارائه شده است.
جدول ( )4جهتگیریهای برنامه درسي جامعهمحور بر اساس ابعاد و کارکردهای نظام آموزش
عالي
ابعاد و کارکردهای نظام آموزش عالي جامعهمحور
زمینه
اصلي

مقوله اصلي

مقوله فرعي

جهتگیری
اجتماعي

خدمات ،آموزش و پژوهش جامعهمحور

جهتگیریهای
برنامه درسي

جهتگیری
اقتصادی
(شغلي و
کاری)

جهتگیری
فرهنگي

گزارههای مفهومي
ارتقای کیفیت برنامههای آموزشي ،پژوهشي و خدمات
اجتماعي /آموزش مهارتهای مشارکت ،همکاری و
کار گروهي /آموزش مهارت پذیرفتن مسئولیت برای
نقشها و وظایف اجتماعي /ارتقای بهرهوری (کارایي
و اثربخشي) برنامههای آموزشي ،پژوهشي و خدمات
اجتماعي /توسعه حرفه دانشگاهي با هدفها توسعه
فردی و مسئولیت در برابر دانشگاه و جامعه /تولید
ثروت و تأمین رفاه اجتماعي جامعه /رشد برابری و
عدالت اجتماعي
یادگیری منعطف کارفرمامحور /آموزش چگونگي
بهروزساني دانش تخصصي در حین اشتغال /ضرورت
توجه به مسئلهگرایي و زمینه کاربرد دانش /ارزیابي
کیفیت آموزش بر اساس میزان برآورده کردن نیاز
صنایع ،/ملموس سازی مباحث درسي با ارائه مثالهای
کاربردی /فراهم ساختن فرصت آموختن از طریق کار
و فعالیت /مهارت کسب درآمد /آموزش مهارتهای
یادگیری کارمدار /سازماندهي برنامه درسي بر اساس
نظم شغلي /تدوین برنامههای درسي با هدف پروش
نوآوری در عرصه شغلي /بازارگرا شدن آموزش عالي
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/
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ابعاد و کارکردهای نظام آموزش عالي جامعهمحور
زمینه
اصلي

مقوله اصلي

مقوله فرعي

جهتگیری
سیاسي

جهتگیری
آموزشي

گزارههای مفهومي
کسب مهارت زندگي با اقوام دیگر /فراگیری شیوههای
خدمترساني عمومي /برنامههای حمایتي در زمینه
فعالیتهای فرهنگي و هنری /تناسب برنامههای درسي
در افزایش آگاهي دانشجویان نسبت به توسعه و نشر
ارزشها در سطوح ملي ،منطقهای و بینالمللي /تعیین
سرفصل برنامههای درسي با عناوین درک تاریخچه
جوامع ،ارزشها /رشد ارزشهای انساني و معنوی/
تأکید بر مطالعه درباره هویت فرهنگ ملي و
درعینحال احترام به تنوع فرهنگي /نوآوری و نوسازی
در فرهنگ و مناسبات اجتماعي
زمینهسازی برای توسعه مهارتها و توانایي سیاسي
دانشجویان /هدفهای متناسب با جهتگیری سیاسي
جامعه در عرصه ملي /ارائه آموزش و دانشهایي در
زمینه ارتقای بصیرت سیاسي /عمق بخشیدن و اعتالی
سیاست و تقویت هویت سیاسي دانشجویان /آموزش
و انتقال ارزشهای سیاسي و اجتماعي مورد پذیرش
جامعه /تربیت شهروندان مسئول ،متفکر و نقشآفرین
سیاسي و اجتماعي
تدوین هدفهای برنامههای درسي بر مبنای نیاز محور
بودن ،انسجام داشتن ،نوآورانه بودن /تدوین محتوا بر
مبنای جذابیت داشتن ،جامعیت داشتن ،برانگیزاننده
بودن /کاربردی نمودن آموزشها بهواسطه بینرشتهای
شدن و ارتباط دروس نظری و عملي /توجه به اهمیت
یادگرفتن چگونه یادگرفتن (فراشناخت در یادگیری) و
روشهای یاددهي-یادگیری  /جایگزیني محتوای
یکسان با محتوایي متنوع و منعطف /ایجاد تناسب میان
محتوا و نیازهای جامعه /جامعیت مطالب آموزش
دادهشده /ادغام فعالیتهای عملي و فکری (یادگیری و
آموزش توأم با فعالیتهای ذهني مانند نوآوری و
خالقیت ،انجام کارهای گروهي و /)...تغییر رویکرد
یادگیری استاد -محور به دانشجو  -محور (یادگیری
مشارکتي ،یادگیری مستقل و خودگردان ،یادگیری به
روش حل مسئله ،یادگیری کلي و یکپارچه ،یادگیری
خالق ،یادگیری ارزیابانه)/
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ابعاد و کارکردهای نظام آموزش عالي جامعهمحور
زمینه
اصلي

مقوله اصلي

مقوله فرعي

جهتگیری
فناورانه

جهتگیری
زیستمحیطي

جهتگیری
پژوهشي

گزارههای مفهومي
توسعه کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات در
کارکردهای دانشگاه /آموزش سواد فناورانه  /تدوین
برنامه درسي مبتني بر شایستگيها و مهارتهای ICT
ازجمله :تشخیص نیاز اطالعات ،مکانیابي اطالعات،
بهکارگیری مؤثر و کارند اطالعات ،استفاده قانونمدار
و اخالق مدارانِ از اطالعات /برنامهریزی درسي بر
مبنای  ICTدر دانشگاهها و مراکز آموزشي /قابلیت
انعطاف فرایند یاددهي یادگیری (برنامه -آموزشي،
زمان و مکان ارتباطي و دسترسي اطالعاتي،
کتابخانههای مجازی) /استفاده از روشهای تدریس
نوگرایانه ،مبتني بر سواد فناوری ،تعاملي /ایجاد
مکانیسمهای صحیح برای نظارت و ارزیابي بر
کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند
یاددهي و یادگیری
برنامههای درسي با رویکرد زیستمحیطي و گسترش
آن در رشتههای تحصیلي آموزش عالي /تدوین برنامه
درسي که سبب دانش عمیق موضوعات زیستمحیطي
گردد /تناسب درسهای ارائه شده در رشتههای
زیستمحیطي با رشد تحولي دانشجویان در مقاطع
گوناگون /طراحي موقعیت آموزشي برای یادگیرندگان
بهمنظور به دست آوردن حساسیت زیستمحیطي که
سبب افزایش تمایل برای رفتار مناسب ميشود /.توجه
به نقش راهبردی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
در دستیابي کشور به چشمانداز و هدفهای آن
(توسعه پایدار)
ارتقا بخشي و نهادینهسازی پژوهش و فناوری در افراد
و سازمانها /توسعه پژوهشهای بنیادین و
نظریهپردازی /تجاریسازی پژوهش و فناوری/
حمایت از پژوهشهای مسئلهمحور و در راستای رفع
نیازهای کشور /تولید علم و فناوری در خدمت
نیازهای جامعه /پیشرفت پژوهشهای مربوط به
جامعه /مجهز کردن دانشگاه به منابع موردنیاز
پژوهشهای فرهنگي /تحکیم پیوند میان نظام آموزش
عالي با تحقیقات کاربردی و توسعهای /ضرورت توجه
به مسئله گرایي و زمینه کاربرد دانش /حساسیت
پژوهش با برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعي
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بحث و نتیجهگیری
دانشگاه از نهادهای اصلي جوامع محسوب ميشود و بيتوجهي به دانشگاه و
رسالتهای آن ،ميتواند پیامدهای زیانباری برای جامعه داشته باشد (تاتیال.)2012 ،1
جوامع نوین ،انباشته از مسائل و مشکالت پیچیدهای است که دانشگاهها ميتوانند در
رفع و پیشگیری آن به میزان قابلتوجهي مؤثر باشند (پالمي .)2012 ،2با توجه به نقش
روزافزون دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در حل معضالت اجتماعي و انتظاراتي
که از آنها در رفع و کاهش نیازها و خألهای فرهنگي و اجتماعي همپای علم و دانش
در سطح جامعه ميرود (گودرزوند چگیني ،)1397 ،ضرورت رویکرد جامعهمحوری
در نظام آموزش عالي بیشازپیش احساس ميشود .در نظام آموزش عالي جامعهمحور،
نخستین پیششرط ،تدوین چشمانداز و مأموریتها یا به عبارتي ،سیاستگذاریهای
آموزش عالي در جهت ایجاد زمینهها و فرصتهای انطباق دانشگاهها با جامعه است.
سیاستها و اقداماتي که موجب انفعال و انزوای دانشگاه و دور شدن آن از کارکرد
مسئولیتپذیری و پاسخگویي در برابر نیازها و مسائل مبتال به محیط علمي و
اجتماعي باشد ،با مفهوم نظام آموزش عالي جامعهمحور در تضاد بوده و روند
اضمحالل شکلي یا کارکردی نهاد دانشگاه را سرعت ميبخشد (مهدی)1394 ،؛
بنابراین رویکرد فلسفي در نظام آموزش عالي جامعهمحور ،دیدگاه پاسخگویي و تعهد
اجتماعي است که چنانچه گفته شد تمرکز آن بیشتر بر مسئولیتپذیری دانشگاهها در
خدمت به جامعه است .در این رویکرد ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بهعنوان
یک نهاد اجتماعي با دیدگاه پاسخگویي به نیازها و انتظارات جامعه ،جزء جدانشدني
از فلسفه وجودی آموزش عالي هستند .در نظام آموزش عالي جامعهمحور ،کارکردها
و همه ابعاد آن ازجمله آموزش ،پژوهش و خدمات بر اساس رفع نیازهای جامعه
مشروعیت پیدا ميکنند .کیفیت کارکردها و ابعاد مذکور بر اساس میزاني که دانشگاه
در قبال جامعه متعهد شده و به تأمین نیازهای مهم جامعه و افراد اقدام ميکند مورد
ارزیابي قرار ميگیرد  .این کارکردها با توجه به تعهد و پاسخگویي نظام آموزش عالي
ميتواند طیف گسترده و متنوعي داشته باشد .بهعنوان نمونه نیدامول و ناتز )1998( 3و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Taatila
. Palme
3
. Nidumolu & Knotts
2
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پاولوف و الساو )2011( 1ابعاد و کارکردهای نظامهای پاسخگو ازجمله نظام آموزش
عالي را شامل پاسخگویي به بازار ،یادگیری سازماني ،هماهنگي با محیط و یکپارچگي
ذکر کردهاند .از سوی دیگر ،ایفای نقش و مأموریت متناسب با این کارکردها مستلزم
جهتگیری اساسي مناسب نظام آموزش عالي و هر یک از زیرنظامها و اجزای آن
متناسب با شرایط و اقتضائات جامعه است .چنین جهتگیریهایي الزم است در یک
طرح و ترتیب منطقي بهگونهای تحلیل و اتخاذ و تبیین شود که بهطور همزمان انسجام
دروني دانشگاه و زیرنظامهای آن به بهترین وجه لحاظ شود ،ارتباط مناسبي بین
دانشگاه و جامعه شکل گیرد و زمینهای فراهم شود که همه اجزای نظام آموزش عالي،
بهطور اثربخش در خدمت تحقق چشماندازها ،مأموریتها و کارکردهای آن قرار
گیرد.
یکي از این اجزا یا خردهنظامهای اصلي آموزش عالي که باید جهتگیری متناسب
با رویکردهای موردنظر نظام آموزش عالي داشته باشد ،برنامههای درسي هستند.
برنامههای درسي ،بستر شکل گرفتن مهمترین فرایند نظام دانشگاهي یعني یادگیری
است .کارکردهای نظام آموزش عالي یعني آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات
تخصصي توسط مؤسسات آموزش عالي تا حدود زیادی به پویایي برنامههای درسي
وابسته است (فتحي واجارگاه ،موسي پور و یادگارزاده .)1393 ،برنامههای درسي را
باید بهعنوان معماری دانش در نظر گرفت که باید بهصورت مستمر مورد بازنگری و
اصالح قرار گیرند (تومبز و تیرنسي1993 ،2؛ زایس1976 ،3؛ استارک و التوکا1997 ،4؛
میلدرد و جیمز .)1996 ،5درواقع برنامه درسي تحقق یک چشمانداز چندبعدی 6است
(پون و پوتولیا ،2002 ،7به نقل از ترکزاده و همکاران.)1395 ،
با توجه به نقش انکارناپذیر برنامههای درسي در تحقق چشماندازها و هدفهای
نظام آموزش عالي و اثربخشي در ابعاد مختلف آن (ربولو و ایوارس بیدال،)2004 ،8
پژوهش حاضر با هدف شناسایي و بررسي جهتگیری برنامههای درسي در نظام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Pavlou & El Sawy
. Toombs & Tierncy
3
. Zais
4
. Stark & Luttuca
5
. Mildred & James
6
. Multidimensional perspective
7
. Paun & Potolea
8
. Rebollo & Ivars Baidal
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آموزش عالي جامعهمحور انجام گرفت .ضرورت توجه به جهتگیریهای برنامه
درسي از این جهت بود که این جهتگیریها ،متناسب با چشمانداز و سیاستهای
نظام آموزش عالي با توجه به رویکردهایي که در هر زمان و دوره اتخاذ ميکنند ،در
دستیابي به هدفها ،نقشي راهبردی و اثربخش داشته و شناسایي این جهتگیریها از
الزامات اولیه در اجرای موفقیتآمیز رویکردهای موردنظر است.
متناسب با این هدف ،پس از گردآوری و گزینش منابع مرتبط ،بررسي مباني نشان
داد در رویکرد نظام آموزش عالي جامعهمحور ،توجه به نیازهای جامعه در محور قرار
داشته و برنامههای درسي متناسب با آن ،جهتگیری جامعهمحور پیدا ميکنند ،بنابراین
شناخت دقیق جامعه در طراحي برنامههای درسي واقعبینانه نقش غیرقابلانکاری دارد.
همچنین ،محیط واقعي اجرا و کاربست برنامهها ،جامعه و نهادهای مختلف آن است؛
بنابراین توجه به جامعه در جهتگیریهای برنامهریزی درسي اجتنابناپذیر است
(ردی ،لگرنا و واقید2004 ،1؛ راسول)2006 ،2؛ از اینرو ،پس از تحلیل منابع اولیه،
مفاهیم چشمانداز و مأموریت نظام آموزش عالي جامعهمحور مشخص شد .نقطه
تمرکز تمام این مفاهیم قرار گرفتن جامعه در بطن تمام برنامهها ،فعالیتها و
کارکردهای نظام آموزش عالي بود .بهعبارتدیگر ،در رویکرد جامعهمحور مأموریت
نظام آموزش عالي در نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویي نسبت به نیازهای ملي و
تحوالت محیطي تعریف ميشود .این نیازها عالوه بر آموزش و تربیت نیروی بازار
کار و اقتصادمحور در رفع و کاهش نیازها و خألهای فرهنگي و اجتماعي و غیره
نمود پیدا ميکند .فرمان )1383( 3این رسالت را به نام رویکرد تعهد اجتماعي در
آموزش عالي و اسکات ( )2006آن را وجه ممیزه دانشگاههای مدرن امروزی مطرح
کرد و معتقد بودند دانشگاهها باید دانشجویاني به جامعه تحویل دهند که بتوانند با
دانش ،مهارت و آمادگيهای خود خدمات اجتماعي انجام دهند و انتظارات جامعه
ملي و محلي را برآورده کنند.
چنانچه که بیان شد ،پس از تبیین چشمانداز و مأموریت نظام آموزش عالي
جامعهمحور ،بهمنظور تحقق آنها باید جهتگیرهای برنامههای درسي را در این
رویکرد مشخص کرد؛ زیرا همانطور که در باب اهمیت برنامههای درسي بیان شد ،از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Reddy & Le Grange and Waghid
.Rasool
3
.Freman
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توسعه برنامههای درسي بهعنوان وسیلهای برای تحقق هدفهای آموزش عالي یاد
ميشود؛ بنابراین ،در قالب کارکردهای اصلي دانشگاه (آموزش ،پژوهش ،خدمات) به
بررسي و تحلیل مباني اقدام شد تا مشخص شود که برنامههای درسي در نظام آموزش
عالي جامعهمحور باید چه جهتگیریهای برای کارکردهای خود تعریف کنند.
یافتهها نشان داد ،بهطورکلي جهتگیریهای برنامههای درسي نظام آموزش عالي
جامعهمحور را ميتوان در هشت دسته قرار داد .در هریک از این جهتگیریها
متناسب با چشمانداز و مأموریت نظام آموزش عالي ،جامعه و نیازهای آن محوریت
داشته و همسو با آنها مؤلفههایي که باید در طراحيهای برنامههای درسي با رویکرد
جامعهمحوری مدنظر قرار گیرد ،معرفي ميشود که در ادامه به برخي از مهمترین این
مؤلفهها اشاره ميشود .در جهتگیری اجتماعي نظام آموزش عالي متناسب با نیاز
جامعه ،نقطه تمرکز برنامههای درسي مسئولیت اجتماعي خواهد بود ،بدینصورت که
با پرورش نیروی انساني آگاه به مسئولیتهای اجتماعي (از جمله :آموزش مهارتهای
مشارکتي ،همکاری و کار گروهي ،آموزش مهارت پذیرفتن مسئولیت برای نقشها و
وظایف اجتماعي ،تولید ثروت و تأمین رفاه اجتماعي جامعه و غیره) در کنار
مسئولیتهای حرفهای تأثیر غیرقابلانکاری در توسعه اجتماعي جوامع خواهد داشت.
در جهتگیری اقتصادی «شغلي و کاری» ،برنامههای درسي باید بتوانند نقش اساسي
در اقتصاد ملي و محلي ایفا کنند و اجزا و عناصر آنها بر اساس مباني انتقال دانش به
شرکتها و مؤسسات و ارتباط با صنعت تدوین و طراحي شوند (از جمله :تدوین
برنامههای درسي بر اساس چرخه دانش – کار ،ضرورت توجه به مسئلهگرایي و زمینه
کاربرد دانش ،ارزیابي کیفیت آموزش بر اساس میزان برآورده کردن نیاز صنایع،
ملموسسازی مباحث درسي با ارائه مثالهای کاربردی و غیره) .در جهتگیری
زیستمحیطي ،با توجه بهضرورت مسائل و تهدیدات زیستمحیطي ،برنامههای
درسي با اتخاذ رویکرد زیستمحیطي و گسترش آن در رشتههای تحصیلي آموزش
عالي و با تدوین برنامه درسي که سبب دانش عمیق موضوعات زیستمحیطي
ميشود ،گرایشها ،قدرشناسيها و ارزشها را در جهت محیطزیست و حفظ آن را
در دانشجویان ایجاد ميکنند .ازجمله اقداماتي که در این زمینه انجام ميگیرد شامل؛
تناسب درسهای ارائه شده در رشتههای زیستمحیطي با رشد تحولي دانشجویان در
مقاطع گوناگون ،طراحي موقعیت آموزشي برای یادگیرندگان بهمنظور به دست آوردن
حساسیت زیستمحیطي و غیره است .در جهتگیری پژوهشي نظام آموزش عالي
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جامعهمحور ،زماني پژوهشها و مطالعات ارزشمند تلقي ميشوند که کاربرد مستقیم
در حل مسائل و مشکالت جامعه داشته باشند .بهعبارتدیگر ،پژوهشها مأموریتگرا
و هدفمند صورت پذیرد؛ بنابراین دانشگاهها با تجاریسازی پژوهش و فناوری از
پژوهشهای مسئله محور و در جهت رفع نیازهای کشور حمایت کنند .الزم به ذکر
است این نیازها صرفاً به مسائل اقتصادی محدود نميشود ،بلکه این نیازها در ابعاد
مختلف و مسائل گوناگون فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي و غیره ،مطرح و در نقطه تمرکز
تمامي پژوهشها قرار ميگیرند .متناسب با این جهتگیری ،هدف اساسي در
برنامههای درسي پژوهشمحور تقویت فرایند تفکر استقرایي و استدالل علمي است.
بهعبارتدیگر ،به گفته هاللیان ( ،)1392هدفها و آرمانهای این نوع برنامه درسي از
عینیت جامعه و مطابق ارزشهای آن گرفته ميشود و دغدغه تربیت نیروهای علمي و
پژوهشي کارآمد ،برای رفع نیازهای کنوني و آینده در آنها نمایان است .جهتگیری
فناورانه ،به در نظر گرفتن نقش گسترده فناوریهای اطالعاتي و ارتباطي در تمامي
ابعاد جوامع بهویژه نظام آموزش عالي ،اشاره دارد .به گفته عطاران ( )1383ورود
فناوریهای اطالعاتي و ارتباطي جدید به عرصه آموزش ،ماهیت فرایند یاددهي-
یادگیری دانشگاهي را تغییر داده است .این فناوریها نهتنها شیوههای آموزش
حضوری در دانشگاهها را متنوع کرده ،بلکه مرزهای آن را به خارج از کالس فیزیکي
توسعه داده و محیطهای یادگیری جدیدی را پدید آورده است؛ بنابراین ،نظام آموزش
عالي ،افزون بر اینکه باید کل فعالیتها و کارکردهای خود را با فناوریها بازتعریف
کند و انطباق دهد ،از راه برنامههای درسي خود بهعنوان پیشران گسترش فناوریهای
روز در جامعه حرکت کند .ازجمله ویژگيهای این نوع برنامه درسي عبارتاند از:
آموزش سواد فناورانه ،تدوین برنامه درسي مبتني بر شایستگيها و مهارتهای ICT
شامل :تشخیص نیاز اطالعات ،مکانیابي اطالعات ،بهکارگیری مؤثر اطالعات ،استفاده
قانونمدار و اخالقمدار از اطالعات ،برنامهریزی درسي بر مبنای  ICTدر دانشگاهها و
مراکز آموزشي ،قابلیت انعطاف فرایند یاددهي یادگیری «برنامه  -آموزشي ،زمان و
مکان ارتباطي و دسترسي اطالعاتي ،کتابخانههای مجازی» .توجه به جهتگیری
فرهنگي در نظام آموزش عالي جامعهمحور از آن جهت اهمیت دارد که فرهنگ هر
جامعه ،عامل سعادت و بقای آن است .این اهمیت سبب شده است که جوامع توجه
ویژهای به مقوله فرهنگي در چشماندازهای توسعه خود داشته باشند (عبدی و
همکاران .)1396 ،بنابراین برنامههای درسي ضمن توجه به نیازهای فرهنگي جامعه به
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نیاز معرفتي و اجتماعي پاسخگو بوده و با برنامه درسي چندفرهنگي از یکسونگری
به مفهوم چندفرهنگي پرهیز شود .ازجمله دانش ،نگرش و مهارتهای فارغالتحصیالن
نظام آموزش عالي جامعهمحور عبارتاند از :توجه به شناخت بیشتر از فرهنگ ،رسوم
و آداب ،کسب مهارت زندگي با اقوام دیگر ،فراگیری شیوههای خدمترساني
عمومي ،برنامههای حمایتي در زمینه فعالیتهای فرهنگي و هنری ،تناسب برنامههای
درسي در افزایش آگاهي دانشجویان نسبت به توسعه و نشر ارزشها در سطوح ملي،
منطقهای و بینالمللي .در جهتگیری آموزشي ،دانشگاهها صرفاً به دنبال انتقال علم و
دانش نیستند بلکه عناصر برنامه درسي با تمرکز بر جامعه ،بازنگری و دارای مأموریت
ویژه ميشوند ،بدینصورت که هدفهای برنامههای درسي ضمن انسجام داشتن و
نوآورانه بودن بر مبنای نیازمحور بودن و محتوا بر مبنای جذابیت داشتن ،جامعیت
داشتن ،برانگیزاننده بودن ،کاربردی نکردن آموزشها بهواسطه بینرشتهای شدن و
ارتباط درسهای نظری و عملي تدوین ميشوند .همچنین محتوای یکسان با محتوایي
متنوع و منعطف جایگزین و در نهایت میان محتوا و نیازهای جامعه تناسب ایجاد
ميشود .در روشهای یاددهي-یادگیری به اهمیت یاد گرفتن چگونه یاد گرفتن
فراشناخت در یادگیری توجه ميشود .عنصر ارزشیابي در الگوی برنامه درسي
جامعهمحور ،باید با توجه به معیارهایي همچون تناسب با هدفهای متنوع ،توجه به
معیارهای چندگانه ،تناسب روشهای ارزشیابي با شرایط و تفاوتهای فردی و
استفاده از ابزارهای ارزشیابي متنوع صورت بگیرد تا بتواند تصویری روشن از میزان
تحقق هدفها و بهطورکلي موفقیت برنامههای درسي در رابطه با برطرف کردن
نیازهای جامعه را نشان دهد .درنهایت در جهتگیری سیاسي ،توجه به حقوق
شهروندی و مهمترین مؤلفه آن یعني تصمیمات سیاسي (عبدی و همکاران،)1396 ،
نقطه ثقل برنامههای درسي را تشکیل ميدهد .در این زمینه ،در برنامههای درسي
آموزش و دانشهایي در زمینه ارتقای بصیرت سیاسي ،عمق بخشیدن و اعتالی
سیاست و تقویت هویت سیاسي دانشجویان ارائه ميشود و ضمن زمینهسازی برای
توسعه مهارتها و توانایي سیاسي دانشجویان ،هدفهای متناسب با جهتگیری
سیاسي جامعه در عرصه ملي اتخاذ ميشود .همانطور که دیده ميشود ،تأکید بر
جامعه ،نیازها ،مقتضیات ،چالشها و مشکالت اجتماعي در کانون تمامي
جهتگیریهای برنامه درسي جامعهمحور قرار دارد .بهعبارتدیگر ،بر اساس یافتههای
آیندهپژوهيهای آموزش عالي (مهدی ،)1394 ،سازگار شدن و انطباق نهاد دانشگاه با
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الزامات و نیازهای سیال ،همواره نو شونده و در حال تحول جامعه در ابعاد سیاسي،
اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،زیستمحیطي و فناوری ،از مهمترین اولویتهای نظام
دانشگاهي کیفي ،پویا و متعالي در افق آینده است .نظام دانشگاهي باید به وسیله
راهبردهای مؤثر با محیط علمي و اجتماعي بهطور دائم سازگار شده و با جامعه و
تحوالت آن در تعادل پویا باشد .در شکل ( ،)1جهتگیریهای برنامه درسي
جامعهمحور با توجه به ابعاد و کارکردهای نظام آموزش عالي ارائه شده است.

آموزشي

پژوهش

فرهنگي
اجتماعي

جامعه

خدمات

آموزش

پژوهشي
سیاسي

زيست محیطي
فناورانه

اقتصادی

شکل ( )1جهتگیریهای برنامه درسي جامعهمحور با توجه به ابعاد و کارکردهای نظام آموزش
عالي

در پایان بر اساس یافتههای این پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی به منظور بازنگری
جهتگیری برنامههای درسي نظام آموزش عالي بر اساس رویکرد جامعهمحوری به
شرح ذیل ارائه ميشود:
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 نیازسنجي جامعنگرانه دقیق و مستمر بهمنظور شناسایي و تشخیص بهروز
نیازهای تمام ذینفعان دانشگاه و طراحي برنامههای درسي بر اساس آنها.
 تدوین هدفهای برنامههای درسي دانشگاه بر اساس رویکرد متوازن و
متعادل نسبت به پاسخگویي به همه ابعاد و نیازهای جامعه (سیاسي ،فرهنگي،
آموزشي ،زیستمحیطي و.)...
 تغییرات ساختاری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي متناسب با
رسالت ،مأموریت ،چشماندازها برنامههای درسي جامعهمحور.
 بسترسازی و تأمین زیرساختهای الزم برای طراحي ،تدوین ،اجرا و
ارزشیابي برنامههای درسي جامعهمحور.
 برگزاری جلسات و سمینارهای هماندیشي با توجه به حضور
سیاستگذاران ،روسای دانشگاهها ،دستاندرکاران و متخصصان عملي در رشتههای
مختلف تحصیلي و نمایندگان ذینفعان اجتماعي جهت تبیین جایگاه و فلسفه علمي
برنامههای درسي جامعهمحور نظام آموزش عالي در کشور و درک اهمیت و ضرورت
جایگاه آن در پاسخگویي به نیازهای جامعه.
 اتخاذ رویکرد و نگرش اقتضایي و راهبردی در جهت بازنگری قوانین،
مقررات ،آییننامهها و دستورالعملهای برنامه درسي بر اساس سنجش تحوالت
محیطي و ملي و میزان پاسخگویي برنامههای درسي نظام آموزش عالي در رفع
نیازهای ذینفعان جامعه.
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