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Introduction 
Playing the role of an active citizen in civil society is possible by 

augmenting the sense of social responsibility in the community. Therefore, 

to achieve this goal, teaching the principles, methods and approaches of 

social responsibility should be reflected in the curriculum. The goal of this 

report is to identify the components of social responsibility in the curriculum 

of technical and Vovcational University as one of the most universities for 

creating sustainable employment. 

 

Methods 
A qualitative method was used in this study according to the purpose and 

nature of research. Statistical sample includes 18 experts in the field of skills 

training; Sampling was performed purposefully. Data collection tools are 

semi-constructive interviews and data analysis methods based on thematic 

analysis technique. Findings from the study showed that educational content, 

learning and teaching activities, and continuous evaluations are principles 

that, in terms of social responsibility, lead higher education curricula toward 

skill-oriented curricula. The connection between the components and 

elements of the curriculum as an educational sub-system and macro-

educational programs can make the social institution of higher education 

more capable. 

                                                      
*  Ph.D. Student of Curriculum Development, Branch Sari, Islamic Azad University, Sari, Iran. 

**  Assistant Professor, Department of Philosophy of Education and Curriculum Development, 

Branch Sari, Islamic Azad University, Sari, Iran. Corresponding Author:  

vahidfallah20@yahoo.com 

***  Associate Professor, Department of Educational Management, Branch Sari, Islamic Azad 

University, Sari, Iran. 

Orginal Article 

mailto:vahidfallah20@yahoo.com


Journal of Educational Sciences (Spring & Summer, 2021, 28/1)  

 

 

208 

Results 
The results showed that the three main categories of educational content, 

learning and teaching activities, and continuous assessment are social 

responsibility categories in the curriculum of Skills University. Based on 

these categories, a model of social responsibility was developed in the 

curriculum of Skills University. 

 

Discussion 
Achieving social responsibility requires that technical and vovcational 

University change the curriculum paradigm and the elements contained in it 

to institutionalize the components of social responsibility in the core of 

curriculum activities. The establishment of a social responsibility research 

center in technical and Vovcational University and affiliated colleges to 

monitor the curriculum contexts, behaviors and structures according to the 

components identified in this study can be considered a turning point for this 

goal.  
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اجتماعیدربرنامهدرسیدانشگاهمهارتیبودهاست،پژوهشازنوعکیفیبودهاست؛جامعهآماریدر

ریزانگذارانوبرنامهانوسیاستعلمیدانشگاهیومربیاینتحقیقکلیهخبرگانمهارتیاعضایهیئت
آموزیدرنفرازخبرگانمهارت81گیریهدفمندهایمهارتیدرکشوربودند؛براساسنمونهآموزش

روشتجزیه تحلیلمضمونوشبکهوتحلیلدادهاینپژوهششرکتداشتند، نتایجها، یمضامینبود؛
مستمرهاییادگیریویاددهیوارزشیابیعالیتپژوهشنشاندادسهمقولهاصلیمحتوایآموزشی،ف

مسئولیتمقوله اساساینهای بر دادند. تشکیل را مهارتی دانشگاه درسی برنامه در اجتماعی پذیری
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 مقدمه
شدید رقابت امروزه و ارزشی نظام حفظ منابع، محدودیت گذشتگان،جوامع، فرهنگی

مؤثردرصحنهگفتمان وچندفرهنگیحضور بینهایپویا حفظوهایسیاسیملیو المللی،

هافروپاشیوتوجهیبهآنیعواملیازاینقبیلکهبیزیستطبیعیومجموعهیمحیطتوسعه

فرهنگیوحتیزیستاضمحاللنظام اقتصادی، اجتماعی، ومحیطیجوامعملیهایسیاسی،

 Karami, et al., 2020; Pourmoosavi, et)منتهیخواهدشد؛جوامعمدرنرادربرگرفتهاست

al., 2020)ریزیهانیازبهبرنامهازپیشبرایعبورازچالش؛اینبهآنمعنیاستکهامروزبیش

پرورشانساناحساسمی کلیدی عناصر به توجه امروزیو انسان حفظتکریم با تا گردد؛

ایپایدارباتمامابعادسیاسی،اجتماعی،فرهنگیوسیاسیآنایجادکنیم.اجتماعیبتوانجامعه

ب جامعه، این تحقق استدر یانشگاهدآموزشهاینظامدیهی مینقشمهمی ایفا نمایدرا

(Scott, 2001; Teichler, 2006; Xiaozhou, 2001; Haj Khozeymh et al., 2020.)

می نظر مهمبرنامهآیدبه از اجتماعی انسان پرورش برای هدفمندترینریزی و ترین

هاومراکزآموزشعالیباهایدرسیدانشگاههایدانشگاهیاستکهطیآنبرنامهمأموریت

هاهاوروشپذیردربعداجتماعیبهآموزشاصول،شیوههایانسانمسئولیتضرورتبهامعان

هایافرادبرایحضوردردنیایاجتماعیتواندبهآگاهیماعیمیپذیریاجتواهدافمسئولیت

آگاهی افزایش با تا افزاید فعالبی نقش ایفای و مدنی جامعه در جمعی زندگی برای ها

همه و صمیمانه مشارکت و نقششهروندی پایدار توسعه ایجاد برای نمایندجانبه آفرینی

(Bahram et al., 2020.)

امسئولیت بهپذیری تکجتماعی که کنشی و تعهد احساس قالبعنوان در افراد تک

مینقش گرفته نظر در دارد دیگری به خود میهای و اقتصادی،شود ابعاد در را آن توان

بالزاروبهنقلازهیجدلکاستکاو(.Blak Burn, 2007)بررسیکردمحیطیاجتماعیوزیست

(Heijden, 2010)یاخالقیوباهدفتعهدمداومبرایرفتاربهشیوه؛مسئولیتاجتماعیرا

ترعالوهبهبوداجتماعیوجامعهدرمقیاسوسیعشانبهبهبودکیفیتزندگیافرادوخانواده

سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،جهانیپنجنوعشهروندKakabadse and Kalu (2009)داند.می

 .پردازدنوعمسئولیتمیکندوبهبازشناسیپنجمجازیرامعرفیمیو

 ومانندروندمیهانیزماننداشخاصحقیقیعضویازاجتماعبهشمارسازمانکهازآنجایی
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پذیریمفهوممسئولیتبراساسسایراعضایجامعهدربرابرمحیطپیرامونخودمسئولیتدارند،

سازمانیاجتماعی ضروریاستکه سازمان، ها عملکرد بهبود بر اجتماعیعالوه اقتصادیو

 را جامعه ارتقایاستانداردهایزندگیاجتماعیافراد دهننیزخود، قرار کارخود ددردستور

(Aluchna, 2010, 912.)

درچنددههاخیرباعنوانخواستآحادجامعهبهاجتماعیدانشگاهمسئولیتازسویدیگر

رفتنانتظاردانشگاهدرقبالجامعه،توجهبهرشدتعداددانشجویانوهمگانیشدنآنوباال

ونظامآموزشعالیبسیاریازقرارگرفتهدرکشورهایمختلفدرسیریزانبرنامهموردتوجه

ایرادراجتماعدانشگاهیگسترشهایشغلیوحرفههاوبرنامهکشورهایکسریازفعالیت

آموزشعالی،برنامهدرسیاستابزارهایترینبدونشکیکیازمهم(.Gao, 2011)اندداده

(Lanenburg & Ornstein, 2004, 25)اصلی درسی برنامه آموزشعالیو. نظام ترینعنصر

یخدماتبهترینابزاربرایفراهمآوردندانش،تجربهومهارتدانشجویانبرایعرضهبنیادی

مهمیهادوترسیمنقشعنوانقلبایننظام،نقشمهمیدرتحققاهدافایننجامعهاستوبه

کند.ایناهمیتازاینامرناشیهاواهدافآنایفامیدرتحققاهدافایننهادوترسیمنقشه

 Karimi et)رودشودکهبرنامهدرسیعاملمهمیدرارتقایکیفیتآموزشعالیبهشمارمیمی

al., 2013, 90.) 

شکلگرفتنبرنامه دانشگاهییعنییادگیریاست.فرایترینمهمهایدرسیبستر ندنظام

 یکدهیشکلوظیفه آینده، درسی برنامه استمسئلهبه آموزشی سیستم در سیاسی ؛تغییر

هاییبنابرایناگربپذیریمکهبرنامهدرسیمطلوبمتأثرازنیازهایجامعهاستبنابراینبایدمؤلفه

 (.Williamson, 2013)درسیخودنماییکنندهاتأکیددارددربستربرنامهکهآحادجامعهبهآن

مهارتدانشگاه کردن توأم دلیل به نرمهایمهارتی مهمیدرهایسختو نقشبسیار

عنوانهابرایایفاینقشخودبهروایندانشگاهازاین تشکیلسرمایهانسانیواجتماعیدارند

نهادینه به ناگزیر اجتماعی، کارآمد دانشگاه اصولیک مسئولیتمؤلفهسازی پذیریهای

بنابرایناگربپذیریمیدرسیخوددارد؛هایدانشگاهی،خصوصاًدربرنامهاجتماعیدربرنامه

هاییکهآحادجامعهکهبرنامهدرسیمطلوبمتأثرازنیازهایجامعهاستبنابراینبایدمؤلفه

پذیریرسدوجودمسئولیتنظرمیبههاتأکیددارددربستربرنامهدرسیخودنماییکنند.بهآن

دانشگاه درسی برنامه در اجتماعی مهارتی مسئولیتهای حس اجتماعیپرورش پذیری

باپرورشحسمسئولیت -دانشجویانیکوظیفهضروریبرایتحصیالتدانشگاهیاست.
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انجشونددانشجویانتشویقمیتنهانهپذیریاجتماعیدانشجویان، امکهخودشانکارشانرا

هایتوانندبهشایستگیهامیتابهجامعهنیزخدمتکنند.آنشوندهاتشویقمیدهندبلکهآن

بهعهده ابتکارعملوخودانضباطیمجهزشوندودرآیندهمسئولیتاجتماعیرا شناختی،

گرددپذیریاجتماعیدربرنامهدرسی،اینسؤالمطرحمی؛باامعانبهنقشمسئولیتبگیرند

 هایدرسیدانشگاهمهارتیکداماست؟پذیریاجتماعیدربرنامههایتأثیرگذارمسئولیتمؤلفه



 پیشینه تجربی تحقیق

یاجتماعیدرآموزشریپذتیمسئولیپیشینمبینتوجهمحققانبهنقشهاافتهبررسیی

یدرطراحیکارگیریاقداماتعلمبه»،باعنوانLaura Hsieh (2019)برایمثال:،عالیاست

درسیبرایتحققمسئولیتاجتماعیدانشگاه می«برنامه هدفاصلیپژوهشبیان که کند

ارائه درطراحیبرنامهدرسیودرنتیجه بررسیاثربخشیادغاممسئولیتاجتماعیدانشگاه

دهدکهالگویهایاونشانمییکمدلبرایتحققمسئولیتاجتماعیدانشگاهبودهاست.یافته

ارتباطاتطراحیسعهبرنامهدرسیبرایتحققمسئولیتاجتماعیدانشگاهازطریقفرهنگوتو

به درسی طراحی تئوری اصلی، ششجنبه برنامهشامل و مسئله معرفی پایه، ریزی،عنوان

هاوایجادجامعهیادگیرندهاست.ها،تعاملنقشها،مداخلهدرنقشمداخلهدرزمینه

El-Kassar et al. (2013)شناسیدانشجوهویتووظیفه»درپژوهشخودتحتعنوان–

بهایننتیجهرسیدهاستکه«دانشگاهازطریقمسئولیتاجتماعی:یکتحلیلمتقابلفرهنگی

وظیفه بر دانشگاه و طریقهویتدانشجو از شناسیدانشجویانمسئولیتاجتماعیدانشگاه

می تأثیر پژوهشخود،Atakan and Eker (2016)گذارد. عنواندر یکسازمانیهویتبا

اجتماعی لحاظ به مسئول یافتهدانشگاه رسانیدند. انجام به کهرا داد نشان تحقیق های

.ستامطالعهمورددانشگاهسازمانیهویتیکیازعناصراصلیبرنامهبشردوستانههایفعالیت

Bokhari (2017)یک:پایدارتوسعهوهادانشگاهماعیاجتدرپژوهشخودباعنوانمسئولیت

دانشگاهچارچوب که است دریافته وآموزشیهایبرنامهتوسعهبهمتعهدبایدمفهومی

هایخروجیبرایمهارتوتحصیالتسطحبهبودمداومطوربهتاباشداضطراریهایفعالیت

آورددستبهجامعهنیازهایبهتوجهبارادانشگاه Karima et al. (2006)یهاافتهنتایجی.

است آن دانشگاهحاکیاز بهکه بخشها سایر ومثابه مسئول قبالجامعه در هایاقتصادی،
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م برای را پاسخگو دانشگاه واژه که جایی تا هستند مطرحپاسخگو ؤسساتآموزشعالی

نمایندمی .Nejati, Shafaei, Salamzadeh and Daraei (2011) برتردنیادانشگاه8۱بامطالعه

اجتماعیپذیریصورتبسیاروسیعیبهدنبالتوسعهمسئولیتهابهنتیجهگرفتندکهایندانشگاه

هایعنوانیکیازسازمانهابهدانشگاهJabbour (2010)درونیهستند.درتحقیقاتدیگریاز

محیطنام بر تأثیرگذار بسیار است. شده استWright (2010)برده اینباور آموزشبر که

مطالعاتیکه پایداریمحیطیاست. عنصریتوانمنددردستیابیبه توسطعالیدرکشورها

یکیشود،وساختنآیندهمطلوباجتماعیمیمحیطیمراکزدانشگاهیبرایکمکبهپایداری

نشانمیپذیرمسئولیتازنمودهایاساسی .(Nejati et al., 2011)دهدبودنآنمؤسساترا

پذیریبهارتقایافزایشحسمسئولیتLeonidas et al. (2012)واقعمطابقنتایجتحقیق در

درسازمان دنبالخواهدداشت.تعهداجتماعیافراد به پایداریاجتماعیرا و منجرشده ها

نیزباداشتنمسئولیتدانشگاه پذیریدرقبالجامعهومشتریانمستقیمخود)دانشجویان(ها

بنابراینآموزش؛(Shafeai & Azizi, 2014)داردگوییپاسخسیدرپرورشفرهنگنقشیاسا

استکهباوجودیدرحالنیانماید.تالشیپذیریاجتماعتحققمسئولیتیدرجهدیباعالی

هایهاییبرایبرنامهی،ضروریاستکهمدلپذیریاجتماعمسئولیتهابهمقولهدانشگاهازین

ح رفهدرسیمهارتیو ارتقاء تا گردد آنینهیزمدرایارائه کاربردیاز استفاده آموزشو

 حاصلگردد.



 شناسی تحقیق روش
کنندگاندراینپژوهشباتوجهبههدفوماهیتتحقیقازروشکیفیاستفادهشد.مشارکت

 پژوهش این از81در آموزشنفر میخبرگان مهارتی مشارکتهای ویژگی کنندگانباشند.

هایریزیدرسیدرآموزشهایاجراییدربرنامهگذاریوفعالیتبرخورداریازتجربهسیاست

آوریاطالعاترابیانکنندگاندرفرایندجمعمشخصاتشرکت8اند.جدولشمارهمهارتیبوده

جمعمی ابزار اینپژوهشمصاحبهآوریدادهکند؛ در عمیقها مصاحبه است. هایعمیقبوده

شوندهوهدفمصاحبهیافتهوکنندهآموزشایاستبینیکمصاحبهداردوجانبهیهدفگفتگو

وتحلیلاستفادههابرایتجزیهآناستنباطعمیقجزییاتغنیومواردمهمیاستکهبتوانازآن

 نکنندگاهایبازبینیتوسطمشارکتهایکیفیازروشمنظورتعیینرواییدادهکرد.دراینتحقیقبه
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هایآماریتحقیقپستسازمانینمونه.8جدول
Table 1.  Organizational post statistical research samples 

 پست سازمانی
Organizational position 

 مرتبه علمی/ مدرک تحصیلی
Academic rank / Degree of eduction 

دکتری-استادتمامایکشوررئیسدانشگاهفنیوحرفه
دکتریمهندسی–علمیعضوهیئت ایکشورونپژوهشوفناوریدانشگاهفنیوحرفهمعا

دکترایمهندسی ایکشورمدیرکلتضمینکیفیتدانشگاهفنیوحرفه
گذاری(دانشگاهتهرانمشیدکترا)مدیریتخط ایمعاونپژوهشسازمانآموزشفنیوحرفه

علمیدانشگاهتهرانعضوهیئت
 ای(ریزیسازمانفنیوحرفهبقدفتربرنامه)مدیرکلاس

 ریزیدرسی(برنامه)استادتمام

معلمعلمیدانشگاهتربیتعضوهیئت
 ای()مدیرکلاسبقدفترپژوهشسازمانفنیوحرفه

 مدیریتآموزشعالی()دانشیار

علمیدانشگاهمحدثاردبیلیعضوهیئت
 کشورایمعاونآموزشی)اسبق(سازمانفنیوحرفه

 دانشیار)دکتریفناوریاطالعات(

 ریزیآموزشی(استاد)برنامه علمیدانشگاهشهیدچمرانعضوهیئت

 ریزیدرسی(استاد)برنامه تلفنی()علمیدانشگاهکردستانعضوهیئت

ریزیدرسی(دانشیار)برنامهعلمیدانشگاهمازندرانعضوهیئت
 

 Milesهایکیفیازروشپیشنهادیمنظورتعیینپایاییدادهوخودبازبینیمحققاستفادهشد.به

and Huberman (1994)عنوانشاخصاستفادهشد.بدینمنظوردرصدپایاییبیندوکدگذاربه

هایالزموتکرارپذیریبرایحصولاطمینانمحاسبهگردید.برایناساسمحققابتداآموزش

زمانبامحققرمشاورارائهنمودوازویخواستکههمفنونالزمبرایکدگذاریرابهکدگذا

شدهبپردازد.نتایجحاصلازمیزانپایاییکدگذاریبینمحققوهایانجامبهکدگذاریمصاحبه

 شدهاست.خالصه2درجدولشمارهدهد.کدگذارمشاوررانشانمی
 

اورنتایجمیزانپایاییکدگذاریبینمحققوکدگذارمش. 2جدول
Table 2.  Results of coding reliability between researcher and consultant coder 

 ها تعداد مصاحبه
Number of 
interviews 

 تعداد کل کدها
Total number of codes 

 تعداد توافقات
Number of 
agreements 

 پایایی بین دو کدگذار
Reliability between 

coders 
درصد2927344۱ کدگذارمشاور:66۱محقق:81



بهوتحلیلدادهروشتجزیه عرضهدادهمنظورانجامتلخیصدادهها گیریازهاونتیجهها،

اساسکدگذاری مقولههایمقولهروشتحلیلمضمون)بر زیر استفادهایو است. ای( شده

است.بوده8هادراینتحقیقبراساسشکلاستراتژیکلیگردآوریداده
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هادراینتحقیقاستراتژیکلیگردآوریداده.8شکل
Diagram 1.  The overall data collection strategy in this research 

 

 های تحقیق یافته
در اکتشافعواملمتأثر کاوشو اصلیسؤاالتپژوهشمربوطبه اینپژوهشمحور در

پذیریاجتماعیبودبراینیلرویکردمسئولیتخصوصبرنامهدرسیمهارتیدرآموزشعالیبا

هایمضامیناصلیومضامینفرعیبراساسکدگذاریمصاحبهدرمرحلهاول،بهاینموضوع،

پاالیشمضامینمفهومیارائه و احصا اکتشافیو ایناساسبرایانجامعمیقو بر است. شده

هاموردبررسیقرارگرفتومصاحبههادرسطحجملهوعبارتبرایهریکازدادهکدگذاری،

یبعدیباانجامپاالیشوعملدرمرحله هااستخراجشدند.کدهایمفهومیازرونوشتمصاحبه

قالبمقولهکاهش، نامهایفرعیسازماناینمضامیندر بررسیمستمر با گذاریشدند.دهیو

هارونوشتمصاحبهمجدداًومقوالت،دهیمناسبهریکازمفاهیممنظوراطمینانازسازمانبه

بندیمعنادارپسازچندینوارسیومرورشد.فرایندکدگذاریزمانیمتوقفگردیدکهیکطبقه

 شدهاست.پژوهشارائهنمونهمورد8هاحاصلشد.درجدولبررسیدربارهرونوشتمصاحبه

 
پذیریاجتماعیدربرنامههایمسئولیتههاوکدگذاریمحوری)مؤلف.تحلیلمحتوایمصاحبه3جدول

Table 3.   Content analysis of interviews and central coding درسیدانشگاهمهارتی(
 سطح اصلی
Main level 

 مضامین فرعی
Sub-themes 

ضرورتتعریف،اهمیتو
اجتماعیپذیریمسئولیت

دربرنامهدرسیدانشگاه
ییدربرنامهگرا)نومفهوم

درسی(

پذیریاجتماعیدرایجادتوسعهپایدارنقشبرنامهدرسیمبتنیبرمسئولیت
ایعنوانبخشیاززندگیحرفهحمایتازمحیطخارجیبه

عنوانیکمزیترقابتیپذیریاجتماعیبهمسئولیت
عنوانیکعاملدرایجادکاراییاقتصادیپذیریاجتماعیبهمسئولیت
عنوانیکعاملدررفاهاجتماعیپذیریاجتماعیبهمسئولیت

اشتغالپایدارتأثیرمستقیمبرساختاراقتصادیدر
باآیندگانهامنظورپیوندارزشرویکردعلمیبه

بررسیرویکردو
یتربیتیحاکمفلسفه

برجامعه

رسیوفاقووحدتدرطراحیبرنامهدباظرایفعینیت،رویکردفلسفی
تحلیلزبانوگفتگوهایاخالقی

(کارکردگراییشناسانهودیدگاهدیدگاهمعرفت)فلسفهبرنامهدرسیسوتوانیدردیدگاهدو
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گفتمانمناسبدر
ریزیدرسیبرنامه

)مشارکتی،
ارزش،شناسانهروان
اجتماعیفرهنگی(افزا

گفتمانغیرمهندسیدرطراحیبرنامهدرسی
گفتمانمکانیکیدرطراحیبرنامهدرسیجلوگیریاز

آفرینتبدیلگفتمانمکانیکیبهگفتمانپویاوارزش
گفتماناجتماعیدرطراحیبرنامهدرسی
هاگفتمانارتباطمتقابلوپویادرزیرسیستم

توافقمحورگفتمان
درتدوینبرنامهدرسینفعانافزاییذیهم

یبرنامهدرسیبارویکرداجتماعیماهیتتعاملیدرطراح
ذهنیتفلسفیبرنامهریزان

نظران)تفکرچرایی(وصاحب
هایچراییوجودمؤلفه

پذیریاجتماعیمسئولیت
درمحتوایبرنامهدرسی

(تفکرفلسفی)منطقچراییوچگونگی
پذیریاجتماعیدربرنامهدرسیمهارتمحورمفاهیممسئولیت

پذیریاجتماعیدربرنامهدرسیمهارتمحورمفاهیممسئولیتتمرکزوتعمقروی
پذیریاجتماعیباتأکیدبرمفهومانصافپذیریدربیانمفاهیممسئولیتپویاییوانعطاف

بیننسلی

دهیسازمانوطراحی
محتوایبرنامهدرسی

پذیریمبتنیبرمسئولیت
اجتماعی

واهاارتباطافقیوعمودیبینعناوینومحت
هایمهارتیغیررسمیهایمهارتمحورازدبیرستانتادانشگاهوبرنامهنگرشجامعبهبرنامه

پذیریاجتماعیومؤلفهتوسعههایمسئولیتآوریروز،مؤلفهوجودیکبرنامهتنیدهبینفن
پایدار

احیبرنامهدرسیتفکیکدرطرهایغیرقابلعنوانمهارتارتباطبیندانش،توانشونگرشبه
توالی،یکپارچگی،تعادلووسعتعناصربرنامهدرسیاجتماعی

استانداردسازیمحتواها
وتضمینمحتواهای
برنامهدرسیپساز

طراحیاولیه

بررسیرواییوپایاییوعینیتمحتواهایبرنامهدرسی
بررسیکیفیتمحتواها
پایشمستمرکیفیت

نقشمربیدرنظام
ریتانتقالمفاهیممدی

پذیریمسئولیت
اجتماعی

)پداگوژیباز(

هاییادگیریبرایمربیطراحیفرصت
کالمیدرامرتدریسهایکالمیوغیرکالمیوفرااستفادهازمهارت

پذیریاجتماعیهایمسئولیتشایستگیعلمیمربیبرایتدریسآموزه
ننسبتبهمسائلاقتصادیواجتماعیوشایستگیمربیانبرایتغییرنگرشدانشجویا

مالحظاتاخالقی
نقشپشتیبانیوحمایتمربیانازدانشجویاندرقالبپاداش

نظامارزشیابیبرنامه
درسیبارویکرد

پذیریاجتماعیمسئولیت
ارزشیابینقادانهخبرگان
بهبرنامهدرسیحوزه

ارزشیابیمبتنی-اجتماعی
مشابهبرکارکرد

مبتنیارزشیابی-ی(تطبیق)
-گیریوپاسختصمیمبر

گویی)رویکردمتمرکزبر
کاربرددرارزشیابی(

جلوگیریازارزشیابیکاذب
جلوگیریازاهدافسیاسیدرارزشیابیپیامدهایبرنامهدرسیبارویکرداجتماعی

ماعیپذیریاجتایجادمدلیبرایارزشیابیعلمیپیامدهایبرنامهدرسیبامسئولیت
گیریارزیابانبرنامهدرسیباحداکثراطالعاتلزومتصمیم

تواناییتحلیلعمیقارزیابانبرنامهدرسی
نگرشیتطبیقیبربرنامهدرسی

عنوانعاملیبرایبهبودبرنامهدرسیارزشیابیپیامدهابه
گیریوضعیتموجودارزشیابیپیامدهابرایتصمیم

گوییبرایمطالباتایبرایپاسخعنوانوسیلهبهیبرنامهدرسیارزشیابیپیامدها
نفعانارزشیابیمتمرکزبرمنافعذی

ارزشیابیکارکردهایبرنامهدرسی
قضاوتبراساسمیزانتأثیرگذاریبرجامعههدف

عواملمترتبباقوانین
ومقرراتحاکمیتی

پذیریاجتماعیهایمسئولیتریبرایتوجهبهمؤلفهعنوانابزاضرورتاعمالقوانینومقرراتبه
عنواندروساختیارییااجباریهایآموزشیبهبرنامهتعیینالزاماتیبرایاجرای

پذیریاجتماعیدربرنامهدرسیهایمسئولیتهاییازسویدولتبرایلزوممؤلفهتدوینپروتکل
عواملمترتبباقوانین

یالمللومقرراتبین
پذیریاجتماعیالمللیمربوطمسئولیتتوجهبهاستانداردهایبین

پذیریاجتماعیهایمسئولیتالمللیمؤلفههایبینتوجهبهکنوانسیون
پذیریاجتماعیهایمسئولیتالمللیمؤلفهتوجهبهمعاهداتبین

عواملمترتببانظام
آموزشمهارتی

مهارتیهایرسمیهایآموزشتوجهبهرسالت
هایمهارتیدانشگاهیهایآموزشتوجهبهمأموریت
هایمهارتیدرارتقایجامعهمدنیبازجایگاهآموزش
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 بحث و تفسیر نتایج
گردد:صورتذیلعنوانمیبحثدراینمقالهبههایقابلترینیافتهمهم

 

 گرایی در برنامه درسینومفهوم

متنومفهومگراییموضوعمهمیاستکهبربهبودفهمتغییرپارادایمبرنامهدرسیبهس

بهترموضوعاتدرسیداللتداشتهوعبارتاستازفهمدانشپژوهانهموضوعاتبرنامه

درسی،ازمیانموضوعاتقابلاعتناییکهمیتواندرقالبنومفهومگراییدربرنامهدرسی

ذیریاجتماعیدرتوسعهپایداراست؛پبهآنپرداختنقشبرنامهدرسیمبتنیبرمسئولیت

سازیسریع،هایجدیدیمثلجهانیکهچالشنتایجحاصلازمصاحبههاحاکیازآناست

المللیمفهوماقتصادمتکیبردانشوآوری،تحولبینهایتغییرحاصلازانقالبفنطوفان

دجهانیشدهاست.تغییرسابقهبرنامهدرسیدربعبسیاریازعواملدیگرموجبتغییراتبی

هاگستردگیپیداکردهکهدربرنامهدرسیایدرابعادوشاخصاندازهرویکردبرنامهدرسیبه

میبه گرفته نظر پارادایمدر میعنوانیکتغییر درسیرا پارادایمبرنامه قالبشود. تواندر

آموزش فلسفه تحوالت، گفتمابررسی یادگیری، روانشناسی درسینوپرورشو برنامه های

تصمیم مورد آنرا و کرد نوخالصه درسیبهمفهومگیریقرارداد. عنوانیکپردازیبرنامه

فرایندمستمرومتعاملبادنیایبیروناینامکانرابهوجودآوردهاستتادرموردجایگاه

پذیریمسئولیتبرنامهدرسیاظهارنظرشودواقداماتالزمبرایبهبودآنصورتگیرد.عنصر

هاواجرایآنگیریاجتماعینیزیکمفهومجدیداستکهمتکیبرنگرشانسانیدرتصمیم

یپذیریاجتماعیبهایننکتهاشارهداردکهدروهلههاومؤسساتاست.مسئولیتدرشرکت

نیاعضایشرکتایجادشودکهدررفتارها،گفتارهاوعملکردهایشااولاینحسدرهمه

ایراپذیراباشد.اگراستانداردایرفتارکردهوهمهاستانداردهایحرفهعنوانیکفردحرفهبه

گذاردکهدرتوسعهپایدارایبرایمنابعانسانیایجادگردداثراتیدرجامعهبرجایمیحرفه

محیط حفظ و پایدار اشتغال گسترش و ایجاد دارد. سزایی به آیندگاتأثیر برای نزیست

که است پایدار توسعه تحقق پی در است. مطرح پایدار توسعه در که است دوعاملی

کاتونوشود.نتایجتحقیقحاضربانظرهاینفعانحاصلمیمندیافرادبیرونیوذیرضایت

ایدرآموزشتوسعهرشتهکهمعتقدندبایدنگرشیمیانBignell (2011)بهنقلازهمکاران
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بهنقلازوولتردوآموزشتوسعهپایداربههمهموضوعاتارتباطدادهشودپایداراتخاذگرد

Wals (2009)پذیریکهمعتقداستآموزشبرایتوسعهپایداربرخیازمفاهیمکلیدیمسئولیت

راستااست.اجتماعیرابایدمدنظرقرارهم



ی تربیتی حاکم بر جامعه بررسی رویکرد و فلسفه

هایتوسعهروزافزونابعادمختلفجامعهبشریرابایددرگروخلقاندیشهامروزهپیشرفتو

گرددروندوتحولدرنظامآموزشعالیدانست؛توجهبهفلسفهدربرنامهدرسیباعثمینو

ترییتدریسباالگویمطلوبگرددکهتوافقدرنحوهتدوینوطراحیبرنامهدرسیباعثمی

مضامی میان در گیرد. آنشکل به جامعه بر تربیتیحاکم فلسفه و رویکرد مورد در که نی

شناسانهودیدگاهکارکردگراییهایمعرفتکنندگانبهدیدگاهپرداختهشدبسیاریازمشارکت

رویکردهایی از یک برنامهدرسی در کارکردگرایی رویکرددربرنامهدرسیاشارهداشتنداساساً

 ایناستداده اختصاص خود به رادانشگاهینظام ررسیبدر را توجهیقابلسهم که است

انتقال نظیر کارکردهایی کهداندمی جامعه نظام کل از الینفکی بخشدانشگاهیرا نظام رویکرد

و نتیجهدهدومفهومآنمیانجام جامعه، اجتماعی نظام حفظ برای را، پذیریجامعه و فرهنگ

 فراهم محیط الزم شرایط با را آن اجزاییا معین ختارسا یک سازگاری یا انطباق که است اثری

 قالب دررا فرهنگی و اجتماعی مشخصِ نهادِ هر تا کوشدمی اساساً کارکردگرایینمایدمی

یافتهجامعه برای که پیامدهایی تعریفنماید میکاراییدارد نشان کههایاینتحقیق دهد

مسئول رویکرد با درسی طراحیبرنامه بهیتتدوینو باید کهگونهپذیریاجتماعی ایباشد

 ,Ornstein and Hunkins (1993 هایهایکارکردیآنمشخصباشدکهنتایجآنبایافتهجنبه

cited in Darke, 2018)که در اهمیتفلـسفه تأکیدهایگیریتصمیمبر درسـیبـه برنامه

وینبرنامهدرسیبایدبهکارکردعملیکهاعتقاددارددرتدVan de van (2010)اندونموده

خوانیدارد.عناصردرجامعهتوجهداشتهم


 گفتمان مناسب
گفتمان اینتحقیقوجود مهمدر درسیازجمله برنامه در مرتبطهایمؤثر ترینعوامل

پرورشالزامشدهاست.گفتماناقتصادی،اجتماعیوغیرمهندسی؛دربرنامهدرسی شناخته
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برایشایستگینسانیبرایرسیدنبهحداکثرمهارتنیرویا هایدنیایکاراستکهاینها

به میمسئله تلقی اقتصادی گفتمان درعینعنوان مسئولیتشود. بایدحال اجتماعی پذیری

شناختیدانشگاهینیزلحاظگردد،دراینگفتمانعنوانیکعنصراساسیدرگفتمانروانبه

مفاهیمبهره از تئوریگیری روانو تنوعهای جهت برناشناختی برایمهبخشی تالش و ها

برنامهمتناسب ویژگیسازی با درسی روانهای آنهای جهتبرانگیختن کارکنان هاشناختی

به درسیاست. اجرایاینبرنامه طراحیو محتواعبارتمحور اساساینگفتمان بر دیگر

دگیریترشدنبرنامهدرسیگردد.یابایستیدربسترروانشناسییادگیریوتربیتیموجبغنی

دومین...یابدهایروانشناسیبادرنظرداشتنویژگیدانشجویانتکوینمیبامحوریتنظریه

هایبرنامهدرسیاست؛یافتهضرورتمسئولیتاجتماعیدرعناصرایکهاهمیتداردمسئله

یافته برنامهChuang and Huang (2018)هایاینتحقیقبا معتقدهستندکه ریزیرشدکه

طورعملیباعملکردمسئوالنهاجتماعیپذیریاجتماعیبایددانشجویانرابهدهمسئولیتدهن

مهارت کرده، دراورشدآشنا هایاجتماعیالزمبرایحضورمطلوبدرصحنهاجتماعیرا

به دهد تحققاغلبگفتمانkewitz (1997)زعم ابزار درسی برنامه نظریاتمهندسی و ها

راستااست.همکنند.سیرابرنامهدرسیپنهانوتئوریانطباقتلقیمیهایمهندگیریجهت

نظریاتهمچنینیافته کهاعتقادداردعناصربرنامهدرسیkewitz (1997)هایاینتحقیقبا

که حقیقت این اعالم سازمان،نهیعنی راتنها وخود اخالقی قانونی، اقدامات به متعهد

ازطریقنهادینهکردندربرنامهدرسیدربدنهدانشگاهیاینامرراداند؛بلکهبشردوستانهمی

همخوانیدارد.دهد؛اشاعهمی



 نقش مربیان
Sihem (2012)الهامدهندکهدر تحریکو را معتقداستمربیانبایددانشجویانخود

کلیدیدرونقشهایخودراارتقادهندومربیانبایدارزشاقداماتاجتماعیدرگیرشوند

دهدکهبدونشکتوسعهآگاهیپروشمسئولیتاجتماعیدارند.نتایجاینپژوهشنشانمی

هاایآنهایحرفههاومهارتوترغیبمربیانبهتوسعهآگاهیایمربیاندانشگاهفنیوحرفه

گوژیایازپداگوژیموسومبهپداعنوانگونهپذیریاجتماعیبهبهعناصرمربوطبهمسئولیت

راه دریافتن اکتشافمستقل فرایند به تواند کمککند؛بازمی مسائل برای نوعحل این در
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خاصازپداگوژیانتظاراتیادگیریمحدودنبوده،محتواهایبرنامهدرسیهمگامباانتظارات

تبیینمی دارد.جامعه حالتسیال و موجبمیگردد تفکر گون برنامهاین نظام ریزیشود

تواندایمربیانمیطورتوسعهحرفهخودگامبردارد.همینبانیازهاواشتغاالتفکریمتناسب

نگرش دانشدر و مهارتها و مسئولیتها حس افزایش باعث گرددها اجتماعی پذیری

کهبراینباورندمربیاندرگسترشوافزایشSihem (2012)هایهایاینتحقیقبایافتهیافته

موزشیمهارتینقشکلیدیدارند؛همخوانیدارد.کیفیتنظامآ



 گویی الگوی پاسخ

فعالیتمربیانومتعلمینامروزتوانددورنمایکارکردهایبیرونیازالگویپاسخگوییمی

پذیریموردترسیمقراردهد،براساساینالگواگرمسئولیتایراسیستمدانشگاهیفنیوحرفه

دوهدفآنیودربرنامهدرسیلحاظشودوتوسعهپیداکند،عنوانیکضرورتاجتماعیبه

توانندثابتکنندکهدانشگاهاهدافکند؛دردرجهاولمدیراندانشگاهیمیمیآتیراترغیب

ایروشناستوایدارندودارایبرنامهبارشدحرفهاندازروشنیبهپرورشافرادیوچشم

هایدانشگاهیواننداعالمکنندکهنیازهایکشوررابهبرنامهتهمچنینمدیرانایندانشگاهمی

هاوکنندهپیوستهباپایشبرنامههارادربرنامهدرسیتبییناندوچگونگیآنخودانتقالداده

هاوهنجارهایایارزشآموختهدانشگاهفنیوحرفهدانشکهاصالحآنبهبودببخشندواین

در اقتصادیکسبزندگیفردجامعهرا اینیافتهباکند.رعایتمیایخودوکاروحرفهی،

هانقشمهمیرادرایجادتواناییکهدانشگاهکهمعتقدندSeto-Pamie et al. (2011)هاییافته

آینده جهانیبهنسل پدیده با موفقیت، به دستیابی رشدشدنمنظور ساختو و اقتصادی

کنند؛همخوانیدارد.رسراسرجهانایفامیایپایداربرایمردمدآینده


 ای عنوان بخشی از زندگی حرفه حمایت از محیط خارجی به

Doganay (2009)منداستبراینعقیدهاستکهبرنامهدرسیدرمحیطکارفرایندینظام

غیررسمی،ضمنیونیزکهباهدفایجادتعهدبهیادگیریمداومازطریقشیوه هایرسمی،

آوردوضمنتأکیدبرایجادووریبسترهایالزمرابرایبهبودمداومسازمانیفراهممیفنا

هایشغلیمتنوع،بهتوسعهشخصیوانفرادیکلیههایاساسیمربوطبهحوزهتوسعهمهارت



 پذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی های مسئولیت شناسایی مؤلفه

 

559 

مشخصشد تحقیق این در دارد. نظر عناصرکارکنان به توجه پذیریمسئولیتضرورت

در برنامه مؤلفهسییکتکلیفاستاجتماعیدر و عناصر درکفهم درسیو هایبرنامه

مسئولیت بر مؤلفهمبتنی فهم و درک به منوط اجتماعی وپذیری بستر در موردتوجه های

هایپرورشیمربیانخاستگاهبرنامهدرسیاست.برنامهدرسیخاستگاهمعینومبتنیبرایده

هنگامباایجادوپیدایشاینراهنمایعمل.گرددبزرگاست؛کهراهنمایعملمحسوبمی

وبراساسمحیطپیرامونمدلیاستکهدرآنپیداکردهاستوشاملجوامعبازتغییروارتقا

توجهبهرفعنیازهایجامعهوبازارکارواشتغالمی مضافبراینبا فلسفهدرمدلگیرد؛

مفروضاتعلمیوعملیوجودداردکه بادهیمحتواها،بهطراحیوسازمانبرنامهدرسی،

تعیینروش محیطتعاریفیادگیریو آموزشیمرتبطبا فرایند یادگیریو هایآموزشیو

برایبهدستآوردنیکبرنامهدرسیکارآمددرگردد،بنابراینخارجازدانشگاهطراحیمی

مسئولیت مپذیریاجتماعینهحوزه عوامل با رابطه آگاهیدر یکتنها به مستقیماً ؤثریکه

شود؛بلکهضروریاستکهعواملمؤثرخارجوداخلدانشگاهبرنامهدرسیعلمیمربوطمی

کنند.توانگفتنظریاتدوگانی،نتایجفوقراتأییدمیبنابراینمیراموردتوجهقرارداد؛


 هاگفتمان ارتباط متقابل و پویا در زیر سیستم

مؤلفه تعدیل و حرفههسازگاری و فنی دانشگاه در درسی برنامه نیازای اساس بر ای

برنامه ایننوع در دیگریکه نکته است. امروز دانشگاه مفقوده ریزیمحیطیاستوحلقه

برنامهدرسی ایننوع مشارکتیبودن نوع کرد توجه برنامهباید مشارکتیبودن ریزیاست.

مسئولیت درسی که معناست بدین اجتماعی ذیپذیری نوعتمامی این مخاطب که نفعانی

ریزیوتألیفایکهدردفتربرنامهگونهریزیهستندبایددرتدوینآنشرکتکنند،بهبرنامه

فنیوحرفه متخصصانرشتهکتبدرسیدانشگاه بر عالوه تحصیلایکشور عموماً که  ها

ایواستانیرآموزانمنطقهبایستمدیرانوهنهایگوناگونمهارتیاستمیهایرشتهکرده

نقدوبررسیها،نمایندگاندانشجویان،صاحبانحرفومشاغلحضوریابندوبهاینآموزش

اینمدلسبببهحداقلرساندنضایعاتبرنامهدرسی آنبپردازند. در در8عناصرموجود

                                                      
8 ریزیاستکهضمنآنمقدارزیادیازیادگیریبههدرایبرنامهریزیدرسیزائددرفنیوحرفهبرنامه.

 رودودرشغلموردنظرکارآمدیندارد)محقق(می
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بابرنامهدرسیتبیینالگویکنندگانبرایشود.براساسنظرمشارکتهایمهارتیمیآموزش

پذیریاجتماعیبایدبهدومسئلهخیلیخاصتوجهداشت،نخستیکفرارویکردمسئولیت

سیستماستکهدربرگیرندهنیازهایجامعه،توقعحکومتازدانشگاهونظامفلسفیحاکمبر

هادرحمایتازنیازهایخاصاقتصادی،اجتماعیمنطقهدرحالمشیجامعهودانشگاه،خط

وعاملوکارمطرحاست؛گردد.امروزهبحثاخالقیکردنبازارهاوکسببرمیحاضروآینده

هاییهستندکهفروشندگانمداریمکانانسانیدراینقضیهبسیارمهماست.بازارهایاخالق

و اجتماعی منافع از استانداردی مفهوم و پرداخته خدماتی تولید یا و خدمات عرضه به

مشخصمیمحیطیزیست وکارهاینیازجامعهودولتآناستکهکسب،روازاینکنند،را

باارزش متناسب نیز باشد؛موجود سیستم از برگرفته درهای چراییبنابراین باید ابتدا

هااستکهبایدهدفپذیریاجتماعیمشخصشود،مسئلهبعدی،مسئلهزیرسیستممسئولیت

کهتوجهبهمسئلهمسئو عنوانیکاصلدردانشگاهپذیریاجتماعیاستبهلیتآموزشیرا

ازاینهاهاوضرورتمؤلفهایتبیینگرددومؤلفهفنیوحرفه هایاینرویافتهتعیینگردد.

یافته با پژوهش بهTeichler (2006)های عالی آموزش است معتقد حوزهکه یک عنوان

ازجملهپژوهش،آموزش،مشاوره،ارزیابیهاوقلمروهایمتعددیتخصصیدارایزیرسیستم

است،همخوانیدارد.


 عوامل مترتب با نظام آموزش مهارتی

نظامآموزشمهارتیوجایگاهپذیریاجتماعیتوجهبهیکیازعواملمترتببامسئولیت

ایاستکهافرادآنرفتاریخردمندانهویمدنی،جامعهجامعهآندرارتقایجامعهمدنیبود؛

مدنینسبتبهیجامعهانتظارداشتکهافرادتوانمیدارند.عقالنیتتوأمباتفاهمیمبتنیبر

رجامعهمدنی،هردرادرپیشگیرند.پذیرومسئولیترفتاریخردمندانهونسلآیندهیکدیگر

 یابددرمیشهروندی مسؤولیتی بی هایانسانکه مسیر در را او قرارنوسانیپرپیرامونی،

دهدمی نسبتبه نیز خود چنانچه محیطزندگیهایپدیدهو پیرامونیبیمسؤولیتباشد،

آسیب دچار را دیگران و کندمیخود مقوله در احساسخوشایند زیباترین مدنی. ،جامعه

تعاون ایهایاجتماعیچوندانشگاهدرایجادجامعهافرادوسازمانکوششبرایهمکاری،

پرداختنبهعنصرتوجهبهارتقایجامعهمدنیبهمطلوبوتوانمندا عنوانیکعنصرست.
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برنامهدرسیمهارتمحورمی  دانشکهچگونهگرددبراینموضوعمتمرکزتواندمهمدر

وبهانجامپذیرندمیراشاناجتماعیپذیریمسئولیتدرآیندههایمهارتیدانشگاهآموختگان

 هاینظریه معرفی زمان در درسی برنامه رشته پردازان تئوری از کیعنوانیبه رسانند.آیزنرمی

 نموده بندیاجتماعیدسته بازسازی و سازگاری نظریه بانام را هاازآن یکی درسی برنامه کالن

 آواییدارد.همEisner )(1979هایاینتحقیقبانظربنابراینیافتهاست؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 گیری نتیجه
ت با سمتجامعۀ به حرکتجهان به پذیرمسئولیتوجه کشورها، از تغییراتبسیاری

درسیخود-هایآموزشیبرنامهوکاردرکسبدنیایبرایلحاظکردنشرایطتوجهیراقابل

آوردند عمل به برنامه. در اجتماعی آنمسئولیت اساس بر که است نظامی درسی های

اقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیامروزاهیرویکردهایطوردانشگتوانندبهدانشجویانمی

ارزش اصول، با فرهنگرا ارزشها، پیوند به منجر امر این بزنند، پیوند آیندگان باهاهای

 درسی برنامه در موجود نواقص به توجه با باید درسی برنامه برای هدف شود؛تعیینآیندگانمی
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ابعاد برنامه بهترچه هر تأثیرگذاری که یینها هدف به توجه با .صورتپذیرد فعلی درسیبا

 برنامه برای اهداف تعیین باید است عالی آموزش در آن هایومؤلفهپذیریاجتماعیمسئولیت

 برای تالش گفت توانمی شدهمقوالتمطرح به توجه با ..شودعمده تغییرات دچار درسی

آموزشنظبه بینخوش و جمعی باروحیه دانشجویانی پرورش  در توانایی دارای و عالی ام

 با درسی برنامه اهداف ازجمله تواندمی سیستم و افراد سایر به اعتماد حس و جمعی هایفعالیت

رویکردمسئولیت رویکرد با درسی برنامه طراحی در ماهیتتعاملی است. اجتماعی پذیری

هایازقبلساسمؤلفهاجتماعیبدینگونهاستکهمحبوسکردنعناصربرنامهدرسیبرا

هاماهیتیتعاملیداشتهباشد.شدهایننوعبرنامهدرسی،ضرورینبودهبلکهبایدفعالیتتعیین

این برنامهدر از بهریزیهمهگونه درسی برنامه طراحی در که ویعناصری صورتاصلی

پذیرییمسئولیتپذیریدستخواهندیافت.چراییمؤلفهپشتیبانیدخیلهستند؛بهمسئولیت

نویسان،مدیران،مربیانودانشجویانگذاران،برنامهاجتماعیدرطراحیبرنامهدرسیسیاست

متعهدمیدانشگاه محیطخارجیرا بخشکندحمایتاز وعلمیو آگاهانه شانیکاقدام

نیاتوجهیدرکشورهایدهابهشمارآورندتخصیصبودجهقابلایآنمهمیاززندگیحرفه

پذیریاجتماعیدرآموزشعالیدراینراستاخواهدبود،ازسویسازیمسئولیتدرنهادینه

مسئولیت به توجه نباید مؤلفهدیگر و اجتماعی نگرشیپذیری را درسی برنامه در آن های

عنوانبایدبه گوییموقتبهجامعهتلقیشود؛بلکهمدتوواکنشیسریعنسبتبهپاسخکوتاه

زیترقابتیوعاملیدرکسبکاراییاقتصادیورفاهاجتماعیبهشمارآیدکهنهادینهیکم

عنوانتواندبهناپذیراستومیشدناینموضوعدربرنامهدرسیدانشگاهیضرورتیاجتناب

ضرورتدارد اینمنظور به آید. شمار مدیریتدانشگاهیبه حکمرانیخوبدر نوعیاز

هاتفویضشدهاستفرصترانگریواصالحبرنامهدرسیبهدانشگاهکهسیاستبازاکنون

نفعاننظامآموزشعالیمهارتیبرقرارکردتاباایجادتعاملبرایایجادتمایلبیشتربینذی

پذیریاجتماعیراهبردهایالزمها،درراستاینقشاجتماعیآموزشعالیومسئولیتبینآن

واجرایبرنامهدرسیمطلوباتخاذواجراگردد.برایبهبودفرایندطراحی

توانپیشنهادهایذیلراارائهداد.برایناساسمی

پژوهشبهعرصه -8 این پیشنهادی درسیهای برنامه تدوین و برایطراحی مبنایی عنوان

 پذیریاجتماعیدربرنامهدرسیدانشگاهمهارتیقرارگیرد.مسئولیت
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وبرنامه -2 )آشکار درسی بایدهای کسبگونهبهپنهان( زمینه که گردد نگارش ای

 هایاجتماعیمانندرفتارمسئوالنهاجتماعیرافراهمنماید.مهارت

مسئولیت -3 گفتمان شد مشخص مهارتازآنجاکه و دانش بر عالوه اجتماعی پذیری

ایهاییبرایمربیانواستادههاراهمدربرمیگیردشایستهاستکارگاهآموزشی،نگرش

اساسگفتمانروان بر تا شود گرفته نظر در روشدانشگاه هایاصالحنگرششناسانه

 هایبالندگیتغییریابند.مهندسیبهانگارههایدانشجویانازانگاره

پایشمحتواهامنظورهایبههایمسئولیتاجتماعیدردانشگاهودانشکدهمرکزپژوهش-7

تواهارسمیتیابند.یمحهادانشگاهمصوبهاسرفصلدر

پذیریاجتماعییتمسئولتعیینکارکردهایمنظوربهسامانهرصدمهارتآموختگانمهارتی-2

دربرنامهدرسیاعتالیابد.

 
برنامهمریمطالبیاندرزی:سهم مشارکت نویسندگان آغازکرده،چارچوبکلیطرحرا را پروژه ریزیکرده،

تحلیلوی نتایجرا اجرا، ارسالمقالهوافتهطرحرا گزارشکردهاستوهمچنینویرایشمحتوایی، را ها
برفرآینداجرایطرحنظارتداشتهوراهنماییالزمراوحیدفالحاصالحاترابرعهدهداشتهاست.دکتر

انها،مروروتاییدنسخهنهاییموردتاییدنویسندگبحثدربارهیافتهاست.ونویسندهمسئولانجامداده
 .دکترمحمدصالحیمشاوربرفرآینداجرایطرحداشتهوراهنماییالزمراانجامدادهاست بودهاست؛

 .کنندمیتشکر،مشارکتداشتهاندتحقیقایندرکهعزیزاساتیدوهمکارانهمهازنویسندگانسپاسگزاری:

 .هیچگونهتعارضىدرمنافعبیننویسندگانوجودنداردتضاد منافع:

 .هاىاینپژوهشبراساساعتباراتشخصىپژوهشگرانانجامشدهاستهمههزینهمنابع مالى:
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