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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 macroeducational programs can make the social institution of higher education
more capable.

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

امر 
وزه
نفعاننظامآموزشعالیمهارتیشدهتاباایجادتعاملبینآنها،درراستای


ایجادتمایلبیشتربینذی
نقش اجتماعی آموزش عالی و مسئولیتپذیری اجتماعی راهبردهای الزم برای بهبود فرایند طراحی و
هایمسئولیتپذیری


اجرایبرنامهدرسیمطلوباتخاذواجراگردد.هدفازپژوهشحاضرشناساییمؤلفه
اجتماعیدربرنامهدرسیدانشگاهمهارتیبودهاست،پژوهشازنوعکیفیبودهاست؛جامعهآماریدر
گذارانوبرنامهریزان

اینتحقیقکلیهخبرگانمهارتیاعضایهیئتعلمیدانشگاهیومربیانوسیاست

نفرازخبرگانمهارتآموزیدر

هایمهارتیدرکشوربودند؛براساسنمونهگیریهدفمند 81


آموزش
وتحلیلدادهها ،تحلیلمضمونوشبکهیمضامینبود؛نتایج

اینپژوهششرکتداشتند،روش تجزیه
عالیتهاییادگیریویاددهیوارزشیابی مستمر

پژوهشنشاندادسهمقولهاصلیمحتوایآموزشی،ف
مقولههای مسئولیتپذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی را تشکیل دادند .بر اساس این

هامدلمفهومیمسئولیتپذیریاجتماعیدربرنامهدرسیدانشگاهمهارتیترسیمشد .بدونشک


مقوله
هایکالنآموزشیمیتوانند


عنوانخردهنظامآموزشیوبرنامه

درسیبه
ارتباطبیناجزاوعناصربرنامه
نهاداجتماعیآموزشعالیمهارتیرابیشازپیشتوانمندترکند.
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مقدمه
امروزه رقابت شدید جوامع ،محدودیت منابع ،حفظ نظام ارزشی و فرهنگی گذشتگان،
گفتمانهای پویاو چند فرهنگی حضورمؤثردرصحنههای سیاسیملی و بینالمللی ،حفظو

توجهیبهآنهافروپاشیو


یعواملیازاینقبیلکهبی
یمحیطزیستطبیعیومجموعه


توسعه
هایسیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگیوحتیزیستمحیطیجوامعملی و


اضمحاللنظام
منتهیخواهدشد؛جوامعمدرنرادربرگرفتهاست( Karami, et al., 2020; Pourmoosavi, et

هانیازبهبرنامهریزی


ازپیشبرایعبورازچالش

؛اینبهآنمعنیاستکهامروزبیش
)al., 2020
احساس میگردد؛ تا با حفظ تکریم انسان امروزی و توجه به عناصر کلیدی پرورش انسان
اجتماعیبتوانجامعهایپایدارباتمامابعادسیاسی،اجتماعی،فرهنگیوسیاسیآنایجادکنیم.

نظامهای آموزش دانشگاهی نقش مهمی را ایفا مینماید
بدیهی است در تحقق این جامعه  ،
( .)Scott, 2001; Teichler, 2006; Xiaozhou, 2001; Haj Khozeymh et al., 2020
برنامهریزی برای پرورش انسان اجتماعی از مهمترین و هدفمندترین
به نظر میآید  
هایدرسیدانشگاههاومراکزآموزشعالیبا


هایدانشگاهیاستکهطیآنبرنامه

مأموریت
هاوروشها


پذیردربعداجتماعیبهآموزشاصول،شیوه

هایانسانمسئولیت

ضرورت
امعانبه
تواندبهآگاهیهایافرادبرایحضوردردنیایاجتماعی


ماعیمی
واهدافمسئولیتپذیریاجت

بی افزاید تا با افزایش آگاهیها برای زندگی جمعی در جامعه مدنی و ایفای نقش فعال
شهروندی و مشارکت صمیمانه و همهجانبه برای ایجاد توسعه پایدار نقشآفرینی نمایند
( .)Bahram et al., 2020
مسئولیتپذیری اجتماعی بهعنوان احساس تعهد و کنشی که تکتک افراد در قالب

نقشهای خود به دیگری دارد در نظر گرفته میشود و میتوان آن را در ابعاد اقتصادی،

اجتماعیوزیستمحیطیبررسیکرد(.)Blak Burn, 2007کاستکاوبالزاروبهنقلازهیجدل

تعهدمداومبرایرفتاربهشیوهیاخالقیوباهدف

()Heijden, 2010؛مسئولیتاجتماعیرا
عالوهبهبوداجتماعیوجامعهدرمقیاسوسیعتر

بهبودکیفیتزندگیافرادوخانوادهشانبه

میداند Kakabadse and Kalu (2009).پنجنوعشهروند سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،جهانی

نوعمسئولیتمیپردازد.

مجازیرامعرفیمیکندوبهبازشناسیپنج

و
میروند ومانند
سازمانهانیزماننداشخاصحقیقیعضویازاجتماعبهشمار 

ازآنجاییکه 
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مفهوممسئولیتپذیری

سایراعضایجامعهدربرابرمحیطپیرامونخودمسئولیتدارند،براساس
سازمانها عالوه بر بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی

اجتماعی سازمانی ،ضروری است که 
خود ،ارتقایاستانداردهایزندگیاجتماعیافراد جامعهرانیزدردستورکارخودقراردهند
( .)Aluchna, 2010, 912
بهعنوانخواستآحادجامعهدرچنددههاخیربا
ازسویدیگرمسئولیتاجتماعیدانشگاه 
توجهبهرشدتعداددانشجویانوهمگانیشدنآنوباال رفتنانتظاردانشگاهدرقبالجامعه،
برنامهریزاندرسی درکشورهایمختلفقرارگرفته ونظامآموزشعالیبسیاریاز
موردتوجه  
هایشغلیوحرفهایرادراجتماعدانشگاهیگسترش


هاوبرنامه

کشورهایکسریازفعالیت
بدونشکیکیازمهمترین ابزارهای آموزشعالی،برنامهدرسیاست

دادهاند ( .)Gao, 2011

( .)Lanenburg & Ornstein, 2004, 25برنامه درسی اصلیترین عنصر نظام آموزش عالی و
بنیادیترینابزاربرایفراهمآوردندانش،تجربهومهارتدانشجویانبرایعرضهیخدماتبه
جامعهاستوبهعنوانقلبایننظام،نقشمهمیدرتحققاهدافایننهادوترسیمنقشمهمی
درتحققاهدافایننهادوترسیمنقشههاواهدافآنایفامیکند.ایناهمیتازاینامرناشی
میشودکهبرنامهدرسیعاملمهمیدرارتقایکیفیتآموزشعالیبهشمارمیرود( Karimi et

.)al., 2013, 90
مهمترین فرایند نظام دانشگاهی یعنی یادگیری است.
برنامههای درسی بستر شکل گرفتن  

شکلدهی به برنامه درسی آینده ،یک مسئله تغییر سیاسی در سیستم آموزشی است؛
وظیفه  
بنابرایناگربپذیریمکهبرنامهدرسیمطلوبمتأثرازنیازهایجامعهاستبنابراینبایدمؤلفههایی

کهآحادجامعهبهآنهاتأکیددارددربستربرنامهدرسیخودنماییکنند(.)Williamson, 2013

دانشگاههای مهارتی به دلیل توأم کردن مهارتهای سخت و نرم نقش بسیار مهمی در

هابرایایفاینقشخودبهعنوان


روایندانشگاه

ازاین
تشکیلسرمایهانسانیواجتماعیدارند
مؤلفههای مسئولیتپذیری
یک دانشگاه کارآمد اجتماعی ،ناگزیر به نهادینهسازی اصول  
اجتماعیدربرنامههایدانشگاهی،خصوصاًدربرنامهیدرسیخوددارد؛ بنابرایناگربپذیریم

کهبرنامهدرسیمطلوبمتأثرازنیازهایجامعهاستبنابراینبایدمؤلفههاییکهآحادجامعه

رسدوجودمسئولیتپذیری

بهآنهاتأکیددارددربستربرنامهدرسیخودنماییکنند.بهنظرمی

اجتماعی در برنامه درسی دانشگاههای مهارتی پرورش حس مسئولیتپذیری اجتماعی
دانشجویانیکوظیفهضروریبرایتحصیالتدانشگاهیاست.باپرورشحسمسئولیت-
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نهتنها دانشجویانتشویقمیشوند کهخودشانکارشانراانجام
پذیریاجتماعیدانشجویان ،
دهندبلکهآنهاتشویقمیشوندتابهجامعهنیزخدمتکنند.آنهامیتوانندبهشایستگیهای
شناختی،ابتکارعملوخودانضباطیمجهزشوندودرآیندهمسئولیتاجتماعیرابهعهده
پذیریاجتماعیدربرنامهدرسی،اینسؤالمطرحمیگردد


؛باامعانبهنقشمسئولیت
بگیرند
پذیریاجتماعیدربرنامههایدرسیدانشگاهمهارتیکداماست؟


هایتأثیرگذارمسئولیت

مؤلفه


پیشینه تجربی تحقیق
تپذیریاجتماعیدرآموزش
افتههایپیشینمبینتوجهمحققانبهنقشمسئولی 
بررسیی 
بهکارگیریاقداماتعلمیدرطراحی
عالیاست ،برایمثال،Laura Hsieh (2019):باعنوان« 
برنامه درسی برای تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه» بیان میکند که هدف اصلی پژوهش
بررسیاثربخشیادغاممسئولیتاجتماعی دانشگاه درطراحیبرنامه درسی و درنتیجهارائه
یکمدلبرایتحققمسئولیتاجتماعیدانشگاهبودهاست.یافتههایاونشانمیدهدکهالگوی

توسعهبرنامهدرسیبرایتحققمسئولیتاجتماعیدانشگاهازطریقفرهنگوارتباطاتطراحی
شامل شش جنبه اصلی ،تئوری طراحی درسی بهعنوان پایه ،معرفی مسئله و برنامهریزی،
ها،تعاملنقشهاوایجادجامعهیادگیرندهاست .


ها،مداخلهدرنقش

مداخلهدرزمینه
هویتووظیفهشناسیدانشجو–

)El-Kassar et al. (2013درپژوهشخودتحتعنوان«
دانشگاهازطریقمسئولیتاجتماعی:یکتحلیلمتقابلفرهنگی»بهایننتیجهرسیدهاستکه
مسئولیت اجتماعی دانشگاه از طریق هویت دانشجو و دانشگاه بر وظیفهشناسی دانشجویان
هویتسازمانی یک

تأثیر میگذارد ،Atakan and Eker (2016) .در پژوهش خود با عنوان 
دانشگاه مسئول به لحاظ اجتماعی را به انجام رسانیدند .یافتههای تحقیق نشان داد که
هویتسازمانی دانشگاهمورد مطالعه است.

فعالیتهایبشردوستانه یکیازعناصراصلیبرنامه

دانشگاهها وتوسعهپایدار:یک

)Bokhari (2017درپژوهشخودباعنوانمسئولیتاجتماعی
برنامههای آموزشی و
چارچوب مفهومی دریافته است که دانشگاه باید متعهد به توسعه  
خروجیهای

بهطور مداوم بهبود سطح تحصیالت و مهارت برای 
فعالیتهای اضطراری باشد تا  

افتههای)Karima et al. (2006
دانشگاه را با توجه به نیازهای جامعه به دست آورد.نتایجی 
حاکی از آن است که دانشگاهها بهمثابه سایر بخشهای اقتصادی ،در قبال جامعه مسئول و
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پاسخگو هستند تا جایی که واژه دانشگاه پاسخگو را برای مؤسسات آموزش عالی مطرح
مینمایند Nejati, Shafaei, Salamzadeh and Daraei (2011).بامطالعه 8۱دانشگاه برتردنیا

صورتبسیاروسیعیبهدنبالتوسعهمسئولیتپذیریاجتماعی

نتیجهگرفتندکهایندانشگاههابه

عنوانیکیازسازمانهای

دانشگاه 
هابه

درونیهستند.درتحقیقاتدیگریاز)Jabbour (2010
بسیار تأثیرگذار بر محیط نامبرده شده است Wright (2010) .بر این باور است که آموزش
عالی درکشورها عنصری توانمند دردستیابی به پایداریمحیطیاست.مطالعاتیکهتوسط
مراکزدانشگاهیبرایکمکبهپایداریمحیطی وساختنآیندهمطلوباجتماعیمیشود ،یکی
بودنآنمؤسساترانشانمیدهد ).(Nejati et al., 2011

مسئولیتپذیر 

ازنمودهایاساسی
افزایشحسمسئولیتپذیریبهارتقای

در واقعمطابقنتایجتحقیق) Leonidas et al. (2012
تعهداجتماعیافراد درسازمانهامنجرشدهو پایداریاجتماعیرابه دنبالخواهدداشت.
هانیزباداشتنمسئولیت پذیریدرقبالجامعهومشتریانمستقیمخود(دانشجویان)


دانشگاه
پاسخگوییدارد()Shafeai & Azizi, 2014؛بنابراینآموزش
نقشیاساسیدرپرورشفرهنگ 
تحققمسئولیتپذیریاجتماعیتالشنماید.ایندرحالیاستکهباوجود

درجهی
عالیباید 
هاییبرایبرنامههای


ی،ضروریاستکهمدل
مسئولیتپذیریاجتماع

دانشگاههابهمقوله 

نیاز 
نهی آموزش و استفاده کاربردی از آن
درسی مهارتی و حرفهای ارائه گردد تا ارتقاء در زمی 
حاصلگردد.


روششناسی تحقیق
دراینپژوهشباتوجهبههدفوماهیتتحقیقازروشکیفیاستفادهشد.مشارکتکنندگان
در این پژوهش  81نفر از خبرگان آموزشهای مهارتی میباشند .ویژگی مشارکتکنندگان
ریزیدرسیدرآموزشهای

گذاریوفعالیتهایاجراییدربرنامه

برخورداریازتجربهسیاست
کنندگاندرفرایندجمعآوریاطالعاترابیان

مهارتیبودهاند.جدولشماره8مشخصاتشرکت

میکند؛ ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش مصاحبههای عمیق بوده است .مصاحبه عمیق

مصاحبهشوندهوهدف

کنندهآموزشیافتهو

یهدفداردوجانبهایاستبینیکمصاحبه

گفتگو
هابرایتجزیهوتحلیلاستفاده


آناستنباطعمیقجزییاتغنیومواردمهمیاستکهبتوانازآن
هایکیفیازروشهایبازبینیتوسطمشارکتکنندگان


منظورتعیینرواییداده
کرد.دراینتحقیقبه
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پستسازمانینمونههایآماریتحقیق 

جدول.8

Table 1. Organizational post statistical research samples

پست سازمانی

Organizational position

مرتبه علمی /مدرک تحصیلی

Academic rank / Degree of eduction

رئیسدانشگاهفنیوحرفهایکشور 


استادتمام-دکتری 

مدیرکلتضمینکیفیتدانشگاهفنیوحرفهایکشور


دکترایمهندسی 

معاونپژوهشسازمانآموزشفنیوحرفهای

عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران 


دکترا(مدیریتخطمشیگذاری)دانشگاهتهران 


عضوهیئتعلمی–دکتریمهندسی 

ونپژوهشوفناوریدانشگاهفنیوحرفهایکشور

معا

بقدفتربرنامهریزیسازمانفنیوحرفهای)

(مدیرکلاس

علمیدانشگاهتربیتمعلم 


عضوهیئت

(مدیرکلاسبقدفترپژوهشسازمانفنیوحرفهای)


عضوهیئتعلمیدانشگاهمحدثاردبیلی 


معاونآموزشی(اسبق)سازمانفنیوحرفهایکشور


برنامهریزیدرسی)
استادتمام( 
دانشیار(مدیریتآموزشعالی)
دانشیار(دکتریفناوریاطالعات)

عضوهیئتعلمیدانشگاهشهیدچمران


استاد(برنامهریزیآموزشی)


عضوهیئتعلمیدانشگاهکردستان(تلفنی)


استاد(برنامهریزیدرسی)


عضوهیئتعلمیدانشگاهمازندران 


دانشیار(برنامهریزیدرسی) 


منظورتعیینپایاییدادههایکیفیازروشپیشنهادی Miles


وخودبازبینیمحققاستفادهشد.به

)and Huberman (1994استفادهشد.بدینمنظوردرصدپایاییبیندوکدگذاربهعنوانشاخص
تکرارپذیریبرایحصولاطمینانمحاسبهگردید.برایناساسمحققابتداآموزشهایالزمو

رمشاورارائهنمودوازویخواستکههمزمانبامحقق

فنونالزمبرایکدگذاریرابهکدگذا
بهکدگذاریمصاحبههایانجامشدهبپردازد.نتایجحاصلازمیزانپایاییکدگذاریبینمحققو

خالصهشدهاست.

کدگذارمشاوررانشانمیدهد.درجدولشماره2

جدول .2نتایجمیزانپایاییکدگذاریبینمحققوکدگذارمشاور 

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

تعداد مصاحبهها

Total number of codes

تعداد کل کدها

تعداد توافقات
Number of
agreements

پایایی بین دو کدگذار

 81

محقق66۱:کدگذارمشاور 292 :

 734

4۱درصد 

Number of
interviews

Reliability between
coders



هاونتیجهگیریاز


ها،عرضهداده

منظورانجامتلخیصداده
وتحلیلداده 
هابه


روشتجزیه
روش تحلیل مضمون (بر اساس کدگذاریهای مقولهای و زیر مقولهای) استفاده شده است.
استراتژیکلیگردآوریدادههادراینتحقیقبراساسشکل8بودهاست .
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استراتژیکلیگردآوریدادههادراینتحقیق 

شکل.8

Diagram 1. The overall data collection strategy in this research

یافتههای تحقیق
در این پژوهش محور اصلی سؤاالت پژوهش مربوط به کاوش و اکتشاف عوامل متأثر در
رویکردمسئولیتپذیریاجتماعیبودبراینیل

خصوصبرنامهدرسیمهارتیدرآموزشعالیبا
مضامیناصلیومضامینفرعیبراساسکدگذاریمصاحبههای

بهاینموضوع ،درمرحلهاول ،
عمیق و اکتشافی و احصا و پاالیش مضامین مفهومی ارائهشده است .بر این اساس برای انجام
دادههادرسطحجملهوعبارتبرایهریکاز مصاحبههاموردبررسیقرارگرفتو
کدگذاری  ،
درمرحلهیبعدیباانجامپاالیشوعمل

کدهایمفهومیازرونوشتمصاحبههااستخراجشدند .

هایفرعیسازماندهیوبابررسیمستمرنامگذاریشدند.


اینمضامیندرقالبمقوله
کاهش ،
رونوشتمصاحبهها

منظوراطمینانازسازماندهیمناسبهریکازمفاهیمومقوالت ،مجدداً 


به
وارسیومرورشد.فرایندکدگذاریزمانیمتوقفگردیدکهیکطبقهبندیمعنادارپسازچندین

بررسیدربارهرونوشتمصاحبههاحاصلشد.درجدول8نمونهموردپژوهشارائهشدهاست.

هایمسئولیتپذیریاجتماعیدربرنامه

.تحلیلمحتوایمصاحبههاوکدگذاریمحوری(مؤلفه

جدول3
درسیدانشگاهمهارتی)Table 3. Content analysis of interviews and central coding



سطح اصلی

Main level

مضامین فرعی

Sub-themes

نقشبرنامهدرسیمبتنیبرمسئولیتپذیریاجتماعیدرایجادتوسعهپایدار 

تعریف،اهمیتوضرورت
عنوانبخشیاززندگیحرفهای 


حمایتازمحیطخارجیبه
مسئولیتپذیریاجتماعی

پذیریاجتماعیبهعنوانیکمزیترقابتی 


مسئولیت
پذیریاجتماعیبهعنوانیکعاملدرایجادکاراییاقتصادی 


مسئولیت
دربرنامهدرسیدانشگاه
پذیریاجتماعیبهعنوانیکعاملدررفاهاجتماعی 


مسئولیت
(نومفهومگراییدربرنامه
تأثیرمستقیمبرساختاراقتصادیدراشتغالپایدار 
درسی) 
رویکردعلمیبهمنظورپیوندارزشهاباآیندگان 
رویکردفلسفیباظرایفعینیت،وفاقووحدتدرطراحیبرنامهدرسی 
بررسیرویکردو
فلسفهیتربیتیحاکم تحلیلزبانوگفتگوهایاخالقی 

دیدگاهمعرفتشناسانهودیدگاهکارکردگرایی) 

دیدگاهدوسوتوانیدرفلسفهبرنامهدرسی(
برجامعه 
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گفتمانغیرمهندسیدرطراحیبرنامهدرسی 
جلوگیریازگفتمانمکانیکیدرطراحیبرنامهدرسی 
گفتمانمناسبدر
تبدیلگفتمانمکانیکیبهگفتمانپویاوارزشآفرین 

برنامهریزیدرسی

گفتماناجتماعیدرطراحیبرنامهدرسی 
(مشارکتی،
گفتمانارتباطمتقابلوپویادرزیرسیستمها 
روانشناسانه،ارزش گفتمانتوافقمحور 
افزاییذینفعاندرتدوینبرنامهدرسی 

افزااجتماعیفرهنگی)  هم
ماهیتتعاملیدرطراحیبرنامهدرسیبارویکرداجتماعی 
ذهنیتفلسفیبرنامهریزان تفکرفلسفی(منطقچراییوچگونگی) 
مفاهیممسئولیتپذیریاجتماعیدربرنامهدرسیمهارتمحور 

وصاحبنظران(تفکرچرایی) 


چراییوجودمؤلفههای تمرکزوتعمقرویمفاهیممسئولیتپذیریاجتماعیدربرنامهدرسیمهارتمحور 

پذیریاجتماعی

مسئولیت
پویاییوانعطافپذیریدربیانمفاهیممسئولیتپذیریاجتماعیباتأکیدبرمفهومانصاف

درمحتوایبرنامهدرسی
بیننسلی 
ارتباطافقیوعمودیبینعناوینومحتواها 
هایمهارتمحورازدبیرستانتادانشگاهوبرنامههایمهارتیغیررسمی 

طراحیوسازماندهی نگرشجامعبهبرنامه
محتوایبرنامهدرسی وجودیکبرنامهتنیدهبینفنآوریروز،مؤلفههایمسئولیتپذیریاجتماعیومؤلفهتوسعه
مبتنیبرمسئولیتپذیری پایدار 
ارتباطبیندانش،توانشونگرشبهعنوانمهارتهایغیرقابلتفکیکدرطراحیبرنامهدرسی 

اجتماعی 
توالی،یکپارچگی،تعادلووسعتعناصربرنامهدرسیاجتماعی 
استانداردسازیمحتواها بررسیرواییوپایاییوعینیتمحتواهایبرنامهدرسی 
وتضمینمحتواهای بررسیکیفیتمحتواها 
برنامهدرسیپساز
پایشمستمرکیفیت 
طراحیاولیه 
طراحیفرصتهاییادگیریبرایمربی 

نقشمربیدرنظام
مدیریتانتقالمفاهیم استفادهازمهارتهایکالمیوغیرکالمیوفراکالمیدرامرتدریس 
شایستگیعلمیمربیبرایتدریسآموزههایمسئولیتپذیریاجتماعی 
مسئولیتپذیری

شایستگیمربیانبرایتغییرنگرشدانشجویاننسبتبهمسائلاقتصادیواجتماعیو
اجتماعی 
مالحظاتاخالقی 
(پداگوژیباز) 
نقشپشتیبانیوحمایتمربیانازدانشجویاندرقالبپاداش 
جلوگیریازارزشیابیکاذب 
نظامارزشیابیبرنامه
جلوگیریازاهدافسیاسیدرارزشیابیپیامدهایبرنامهدرسیبارویکرداجتماعی 
درسیبارویکرد
ایجادمدلیبرایارزشیابیعلمیپیامدهایبرنامهدرسیبامسئولیتپذیریاجتماعی 
مسئولیتپذیریاجتماعی 

لزومتصمیمگیریارزیابانبرنامهدرسیباحداکثراطالعات 

ارزشیابینقادانهخبرگان تواناییتحلیلعمیقارزیابانبرنامهدرسی 
بهبرنامهدرسیحوزه
نگرشیتطبیقیبربرنامهدرسی 
اجتماعی-ارزشیابیمبتنی
ارزشیابیپیامدهابهعنوانعاملیبرایبهبودبرنامهدرسی 
برکارکردمشابه
ارزشیابیپیامدهابرایتصمیمگیریوضعیتموجود 
ایبرایپاسخگوییبرایمطالبات 


عنوانوسیله
(تطبیقی)-ارزشیابیمبتنی ارزشیابیپیامدهایبرنامهدرسی 
به
تصمیمگیریوپاسخ-

بر
ارزشیابیمتمرکزبرمنافعذینفعان 

گویی(رویکردمتمرکزبر
ارزشیابیکارکردهایبرنامهدرسی 
کاربرددرارزشیابی) 
قضاوتبراساسمیزانتأثیرگذاریبرجامعههدف 
هایمسئولیتپذیریاجتماعی 


ریبرایتوجهبهمؤلفه
ضرورتاعمالقوانینومقرراتبهعنوانابزا

هایآموزشیبهعنواندروساختیارییااجباری 

عواملمترتبباقوانین تعیینالزاماتیبرایاجرای 
برنامه
ومقرراتحاکمیتی 
تدوینپروتکلهاییازسویدولتبرایلزوممؤلفههایمسئولیتپذیریاجتماعیدربرنامهدرسی 
توجهبهاستانداردهایبینالمللیمربوطمسئولیتپذیریاجتماعی 

عواملمترتبباقوانین
المللیمؤلفههایمسئولیتپذیریاجتماعی 


هایبین
توجهبهکنوانسیون
ومقرراتبینالمللی 
توجهبهمعاهداتبینالمللیمؤلفههایمسئولیتپذیریاجتماعی 
هایآموزشهایرسمیمهارتی 

توجهبهرسالت
عواملمترتببانظام
توجهبهمأموریتهایآموزشهایمهارتیدانشگاهی 

آموزشمهارتی 
جایگاهآموزشهایمهارتیدرارتقایجامعهمدنیباز 
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بحث و تفسیر نتایج
صورتذیلعنوانمیگردد :


بحثدراینمقالهبه

هایقابل

ترینیافته

مهم

نومفهومگرایی در برنامه درسی

تغییرپارادایمبرنامهدرسیبهس متنومفهومگراییموضوعمهمیاستکهبربهبودفهم
بهترموضوعاتدرسیداللتداشتهوعبارتاستازفهمدانشپژوهانهموضوعاتبرنامه
درسی،ازمیانموضوعاتقابلاعتناییکهمیتواندرقالبنومفهومگراییدربرنامهدرسی
بهآنپرداختنقشبرنامهدرسیمبتنیبرمسئولیتپذیریاجتماعیدرتوسعهپایداراست؛

هایجدیدیمثلجهانیسازیسریع،


کهچالش
نتایجحاصلازمصاحبههاحاکیازآناست 
آوری،تحولبینالمللیمفهوماقتصادمتکیبردانشو


هایتغییرحاصلازانقالبفن

طوفان
بسیاریازعواملدیگرموجبتغییراتبیسابقهبرنامهدرسیدربعدجهانیشدهاست.تغییر

ایدرابعادوشاخصهاگستردگیپیداکردهکهدربرنامهدرسی

رویکردبرنامهدرسیبه 
اندازه

بهعنوان یک تغییر پارادایم در نظر گرفته میشود .پارادایم برنامه درسی را میتوان در قالب

بررسی تحوالت ،فلسفه آموزشوپرورش و روانشناسی یادگیری ،گفتمانهای برنامه درسی
مفهومپردازی برنامه درسی بهعنوان یک

خالصه کرد و آن را مورد تصمیمگیری قرارداد .نو 
فرایندمستمرومتعاملبادنیایبیروناینامکانرابهوجودآوردهاستتادرموردجایگاه
مسئولیتپذیری

برنامهدرسیاظهارنظرشودواقداماتالزمبرایبهبودآنصورتگیرد.عنصر 
گیریهاواجرایآن
اجتماعینیزیکمفهومجدیداستکهمتکیبرنگرشانسانیدرتصمیم 

پذیریاجتماعیبهایننکتهاشارهداردکهدروهلهی


هاومؤسساتاست.مسئولیت

درشرکت
اولاینحسدرهمهیاعضایشرکتایجادشودکهدررفتارها،گفتارهاوعملکردهایشان

ایرفتارکردهوهمهاستانداردهایحرفهایراپذیراباشد.اگراستاندارد


عنوانیکفردحرفه

به
ایبرایمنابعانسانیایجادگردداثراتیدرجامعهبرجایمیگذاردکهدرتوسعهپایدار


حرفه
تأثیر به سزایی دارد .ایجاد و گسترش اشتغال پایدار و حفظ محیطزیست برای آیندگان
دوعاملی است که در توسعه پایدار مطرح است .در پی تحقق توسعه پایدار است که
مندیافرادبیرونیوذینفعانحاصلمیشود.نتایجتحقیقحاضربانظرهایکاتونو


رضایت
رشتهایدرآموزشتوسعه
کهمعتقدندبایدنگرشیمیان 

همکاران بهنقلاز) Bignell (2011
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پایداراتخاذگرددوآموزشتوسعهپایداربههمهموضوعاتارتباطدادهشودوولتر بهنقلاز
کهمعتقداستآموزشبرایتوسعهپایداربرخیازمفاهیمکلیدیمسئولیتپذیری

)Wals (2009
اجتماعیرابایدمدنظرقرارهمراستااست .



بررسی رویکرد و فلسفهی تربیتی حاکم بر جامعه 
توسعهروزافزونابعادمختلفجامعهبشریرابایددرگروخلقاندیشههای

امروزهپیشرفتو
وتحولدرنظامآموزشعالیدانست؛توجهبهفلسفهدربرنامهدرسیباعثمیگرددروند

نو
یتدریسباالگویمطلوبتری


گرددکهتوافقدرنحوه

تدوینوطراحیبرنامهدرسیباعثمی
شکل گیرد .در میان مضامینی که در مورد رویکرد و فلسفه تربیتی حاکم بر جامعه به آن
هایمعرفتشناسانهودیدگاهکارکردگرایی


کنندگانبهدیدگاه
پرداختهشدبسیاریازمشارکت
دربرنامهدرسیاشارهداشتنداساساًرویکرد کارکردگرایی در برنامهدرسی یک از رویکردهایی
قابلتوجهی را در بررسی نظام دانشگاهی را به خود اختصاص داده استاین
است که سهم  
میداندکه کارکردهایی نظیر انتقال
رویکرد نظام دانشگاهیرابخش الینفکی از کل نظام جامعه 
میدهدومفهومآننتیجه و
جامعهپذیری را ،برای حفظ نظام اجتماعی جامعه ،انجام 

فرهنگ و
اثری است که انطباق یا سازگاری یک ساختار معین یااجزای آن را با شرایط الزم محیط فراهم
میکوشد تا هر نهادِ مشخصِ اجتماعی و فرهنگی را در قالب
مینمایدکارکردگرایی اساساً 

پیامدهایی که برای جامعه کارایی دارد تعریف نماید یافتههای این تحقیق نشان میدهد که
گونهای باشد که
یتپذیری اجتماعی باید به 
تدوین و طراحی برنامه درسی با رویکرد مسئول 
هایکارکردیآنمشخصباشدکهنتایجآنبایافتههای Ornstein and Hunkins (1993,


جنبه

گیریهای برنامه درسـی بـه تأکید
تصمیم 

) cited in Darke, 2018که بر اهمیت فلـسفه در 
نمودهاندو) Van de van (2010کهاعتقاددارددرتدوینبرنامهدرسیبایدبهکارکردعملی

عناصردرجامعهتوجهداشتهمخوانیدارد .



گفتمان مناسب
در این تحقیق وجود گفتمانهای مؤثر در برنامه درسی ازجمله مهمترین عوامل مرتبط
شناخته شدهاست.گفتماناقتصادی،اجتماعیوغیرمهندسی؛دربرنامهدرسی الزام پرورش
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هابرایشایستگیهایدنیایکاراستکهاین


نسانیبرایرسیدنبهحداکثرمهارت
نیرویا
مسئله بهعنوان گفتمان اقتصادی تلقی میشود .درعینحال مسئولیتپذیری اجتماعی باید
عنوانیکعنصراساسیدرگفتمانروانشناختیدانشگاهینیزلحاظگردد،دراینگفتمان


به
مهها و تالش برای
بهرهگیری از مفاهیم و تئوریهای روانشناختی جهت تنوعبخشی برنا 
متناسبسازی برنامههای درسی با ویژگیهای روانشناختی کارکنان جهت برانگیختن آنها

عبارتدیگر بر اساس این گفتمان محتوا

محور طراحی و اجرای این برنامه درسی است .به
بایستیدربسترروانشناسییادگیریوتربیتیموجبغنیترشدنبرنامهدرسیگردد.یادگیری

هایروانشناسیبادرنظرداشتنویژگیدانشجویانتکوینمییابد ...دومین


بامحوریتنظریه
برنامهدرسیاست؛یافتههای

مسئلهایکهاهمیتدارد ضرورتمسئولیتاجتماعیدرعناصر 

این تحقیق با یافتههای ) Chuang and Huang (2018که معتقد هستند که برنامهریزی رشد
پذیریاجتماعیبایددانشجویانرابهطورعملیباعملکردمسئوالنهاجتماعی

دهندهمسئولیت
آشناکرده،مهارتهایاجتماعیالزمبرایحضورمطلوبدرصحنهاجتماعیرادراورشد
دهد بهزعم ) kewitz (1997اغلب گفتمانها و نظریات مهندسی برنامه درسی ابزار تحقق
همراستااست.
جهتگیریهایمهندسیرابرنامهدرسیپنهانوتئوریانطباقتلقیمیکنند  .
همچنینیافتههایاینتحقیقبانظریات ) kewitz (1997کهاعتقادداردعناصربرنامهدرسی

نهتنها سازمان ،خود را متعهد به اقدامات قانونی ،اخالقی و
یعنی اعالم این حقیقت که  
بشردوستانهمیداند؛بلکهاینامررا ازطریقنهادینهکردندربرنامهدرسیدربدنهدانشگاهی

اشاعهمیدهد؛همخوانیدارد .



نقش مربیان
) Sihem (2012معتقداستمربیانبایددانشجویانخودراتحریکو الهامدهندکهدر
اقداماتاجتماعیدرگیرشوند ومربیانبایدارزشهایخودراارتقادهند ونقشکلیدیدر
پروشمسئولیتاجتماعیدارند.نتایجاینپژوهشنشانمیدهدکهبدونشکتوسعهآگاهی

ایآنها


هایحرفه

هاومهارت

وترغیبمربیانبهتوسعهآگاهی
مربیاندانشگاهفنیوحرفهای

عنوانگونهایازپداگوژیموسومبهپداگوژی


پذیریاجتماعیبه

بهعناصرمربوطبهمسئولیت
بازمی تواند به فرایند اکتشاف مستقل دریافتن راهحل برای مسائل کمک کند؛ در این نوع
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خاصازپداگوژیانتظاراتیادگیریمحدودنبوده،محتواهایبرنامهدرسیهمگامباانتظارات
جامعه تبیین میگردد و حالت سیال دارد .این گون تفکر موجب میشود نظام برنامهریزی
طورتوسعهحرفهایمربیانمیتواند


خودگامبردارد.همین
متناسببانیازهاواشتغاالتفکری
در نگرشها و دانشها و مهارتها باعث افزایش حس مسئولیتپذیری اجتماعی گردد
هایاینتحقیقبایافتههای)Sihem (2012کهبراینباورندمربیاندرگسترشوافزایش


یافته
کیفیتنظامآموزشیمهارتینقشکلیدیدارند؛همخوانیدارد .


الگوی پاسخگویی
الگویپاسخگوییمیتوانددورنمایکارکردهایبیرونیازفعالیتمربیانومتعلمینامروز

موردترسیمقراردهد،براساساینالگواگرمسئولیتپذیری

سیستمدانشگاهیفنیوحرفهایرا
اجتماعیبهعنوانیکضرورتدربرنامهدرسیلحاظشودوتوسعهپیداکند،دوهدفآنیو

آتیراترغیب میکند؛دردرجهاولمدیراندانشگاهیمیتوانندثابتکنندکهدانشگاهاهداف
ایدارندودارایبرنامهایروشناستو


بارشدحرفه
وچشماندازروشنیبهپرورشافرادی 

واننداعالمکنندکهنیازهایکشوررابهبرنامههایدانشگاهی

همچنینمدیرانایندانشگاهمیت

کنندهپیوستهباپایشبرنامههاو


هارادربرنامهدرسیتبیین

اندوچگونگیآن

خودانتقالداده
ایارزشهاوهنجارهای


آموختهدانشگاهفنیوحرفه
اصالحآنبهبودببخشندواینکه  
دانش
وکاروحرفهایخود رعایتمیکند .اینیافتهبا

جامعهرادر زندگیفردی،اقتصادیکسب
یافتههای)Seto-Pamie et al. (2011کهمعتقدندکهدانشگاههانقشمهمیرادرایجادتوانایی

بهمنظور دستیابی به موفقیت ،با پدیده جهانیشدن و رشد اقتصادی و ساخت
نسل آینده  
آیندهایپایداربرایمردمدرسراسرجهانایفامیکنند؛همخوانیدارد .



حمایت از محیط خارجی بهعنوان بخشی از زندگی حرفهای
)Doganay (2009براینعقیدهاستکهبرنامهدرسیدرمحیطکارفرایندینظاممنداست
کهباهدفایجادتعهدبهیادگیریمداومازطریقشیوههایرسمی،غیررسمی،ضمنیونیز
فناوریبسترهایالزمرابرایبهبودمداومسازمانیفراهممیآوردوضمنتأکیدبرایجادو
توسعهمهارتهایاساسیمربوطبهحوزههایشغلیمتنوع،بهتوسعهشخصیوانفرادیکلیه
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مسئولیتپذیری

کارکنان نظر دارد .در این تحقیق مشخص شد ضرورت توجه به عناصر 
اجتماعی در برنامه درسی یک تکلیف است و درک فهم عناصر و مؤلفههای برنامه درسی
مبتنی بر مسئولیتپذیری اجتماعی منوط به درک و فهم مؤلفههای موردتوجه در بستر و
خاستگاهبرنامهدرسیاست.برنامهدرسیخاستگاهمعینومبتنیبرایدههایپرورشیمربیان

بزرگاست؛کهراهنمایعملمحسوبمیگردد .اینراهنمایعمل هنگامباایجادوپیدایش

جوامعبازتغییروارتقاپیداکردهاستوشاملمدلیاستکهدرآنبراساسمحیطپیرامونو
باتوجهبهرفعنیازهایجامعهوبازارکارواشتغالمیگیرد؛مضافبراین درمدل فلسفه

بهطراحیوسازماندهیمحتواها ،با

برنامهدرسی،مفروضاتعلمیوعملیوجودداردکه 
تعاریف یادگیری و تعیین روشهای آموزشی و یادگیری و فرایند آموزشی مرتبط با محیط
خارجازدانشگاهطراحیمیگردد،بنابراین برایبهدستآوردنیکبرنامهدرسیکارآمددر

حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی نهتنها آگاهی در رابطه با عوامل مؤثری که مستقیماً به یک
برنامهدرسیعلمیمربوطمیشود؛بلکهضروریاستکهعواملمؤثرخارجوداخلدانشگاه

راموردتوجهقرارداد؛بنابراینمیتوانگفتنظریاتدوگانی،نتایجفوقراتأییدمیکنند .


گفتمان ارتباط متقابل و پویا در زیر سیستمها
سازگاری و تعدیل مؤلفههای برنامه درسی در دانشگاه فنی و حرفهای بر اساس نیاز
محیطی است و حلقه مفقوده دانشگاه امروز است .نکته دیگری که در این نوع برنامهریزی
درسی باید توجه کرد نوع مشارکتی بودن این نوع برنامهریزی است .مشارکتی بودن برنامه
درسی مسئولیتپذیری اجتماعی بدین معناست که تمامی ذینفعانی که مخاطب این نوع
ایکهدردفتربرنامهریزیوتألیف

ریزیهستندبایددرتدوینآنشرکتکنند،به 
گونه


برنامه
کتب درسی دانشگاه فنی و حرفهای کشور عالوه بر متخصصان رشتهها که عموماً تحصیل
رآموزانمنطقهایواستانی

هایرشتههایگوناگونمهارتیاستمیبایستمدیرانوهن

 
کرده
ها،نمایندگاندانشجویان،صاحبانحرفومشاغلحضوریابندوبهنقدوبررسی


اینآموزش
عناصرموجود درآنبپردازند.اینمدلسبببهحداقلرساندنضایعات برنامهدرسی 8در
ایبرنامه ریزیاستکهضمنآنمقدارزیادیازیادگیریبههدر


ریزیدرسیزائددرفنیوحرفه
 .8برنامه
میرودودرشغلموردنظرکارآمدیندارد(محقق)
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شود.براساسنظرمشارکتکنندگانبرای تبیینالگویبرنامهدرسیبا

آموزشهایمهارتیمی

رویکردمسئولیتپذیریاجتماعیبایدبهدومسئلهخیلیخاصتوجهداشت،نخستیکفرا

سیستماستکهدربرگیرندهنیازهایجامعه،توقعحکومتازدانشگاهونظامفلسفیحاکمبر
مشیهادرحمایتازنیازهایخاصاقتصادی،اجتماعیمنطقهدرحال
جامعهودانشگاه،خط 

گردد.امروزهبحثاخالقیکردنبازارهاوکسبوکارمطرحاست؛وعامل

حاضروآینده 
برمی
مداریمکانهاییهستندکهفروشندگان


انسانیدراینقضیهبسیارمهماست.بازارهایاخالق
به عرضه خدمات و یا تولید خدماتی پرداخته و مفهوم استانداردی از منافع اجتماعی و
ازاینرو ،نیازجامعهودولتآناستکهکسبوکارهای
رامشخصمیکنند  ،

زیستمحیطی

موجود نیز متناسب باارزشهای برگرفته از سیستم باشد؛ بنابراین در ابتدا باید چرایی
پذیریاجتماعیمشخصشود،مسئلهبعدی،مسئلهزیرسیستمهااستکهبایدهدف


مسئولیت
لیتپذیریاجتماعیاستبهعنوانیکاصلدردانشگاه
آموزشیراکهتوجهبهمسئلهمسئو 
رویافتههایاین


تعیینگردد.ازاین
هاوضرورتمؤلفهها 


ایتبیینگرددومؤلفه

فنیوحرفه
پژوهش با یافتههای ) Teichler (2006که معتقد است آموزش عالی بهعنوان یک حوزه
تخصصیدارایزیرسیستمهاوقلمروهایمتعددیازجملهپژوهش،آموزش،مشاوره،ارزیابی
است،همخوانیدارد .


عوامل مترتب با نظام آموزش مهارتی
پذیریاجتماعیتوجهبهنظامآموزشمهارتیوجایگاه


یکیازعواملمترتببامسئولیت
یمدنی،جامعهایاستکهافرادآنرفتاریخردمندانهو


جامعه
آندرارتقایجامعهمدنیبود؛
جامعهیمدنینسبتبه

میتوانانتظارداشتکهافراد
توأمباتفاهمیمبتنیبرعقالنیت دارند .
ومسئولیتپذیررادرپیشگیرند.درجامعهمدنی،هر

یکدیگرونسلآیندهرفتاریخردمندانه
انسانهای پیرامونی ،او را در مسیر پر نوسانی قرار
درمییابد که بی مسؤولیتی  
شهروندی  
پدیدههای پیرامونی بی مسؤولیت باشد ،محیط زندگی
میدهد و چنانچه خود نیز نسبت به  

میکند .زیباترین احساس خوشایند در مقوله جامعه مدنی،
خود و دیگران را دچار آسیب  
هایاجتماعیچوندانشگاهدرایجادجامعهای


افرادوسازمان
کوششبرایهمکاری،تعاون
ست.پرداختنبهعنصرتوجهبهارتقایجامعهمدنیبهعنوانیکعنصر

مطلوبوتوانمندا
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مهم دربرنامه درسیمهارتمحورمیتواندبراینموضوعمتمرکزگردد کهچگونهدانش
میپذیرند وبهانجام
اجتماعیشان را 

مسئولیتپذیری 

دانشگاههایمهارتی درآینده

آموختگان 
نظریههای

بهعنوانیکی از تئوری پردازان رشته برنامه درسی در زمان معرفی
میرسانند.آیزنر 

ازآنها را بانام نظریه سازگاری و بازسازی اجتماعیدستهبندی نموده

کالن برنامه درسی یکی
همآواییدارد.
بنابراینیافتههایاینتحقیقبانظر) Eisner (1979

است؛

نتیجهگیری
مسئولیتپذیر ،بسیاری از کشورها تغییرات

با توجه به حرکت جهان به سمت جامعۀ 
کسبوکاردر برنامههایآموزشی-درسیخود
قابلتوجهیرا برایلحاظکردنشرایطدنیای 

به عمل آوردند .مسئولیت اجتماعی در برنامههای درسی نظامی است که بر اساس آن
توانندبهطوردانشگاهیرویکردهای اقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیامروز

دانشجویانمی
را با اصول ،ارزشها ،فرهنگهای آیندگان پیوند بزنند ،این امر منجر به پیوند ارزشها با
آیندگانمیشود؛تعیین هدف برای برنامه درسی باید با توجه به نواقص موجود در برنامه درسی

550
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چهبهتر برنامه درسی با ابعاد
فعلی صورت پذیرد .با توجه به هدف نهایی که تأثیرگذاری هر 
ومؤلفههای آن در آموزش عالی است باید تعیین اهداف برای برنامه

مسئولیتپذیریاجتماعی 

میتوان گفت تالش برای
درسی دچار تغییرات عمده شود ..با توجه به مقوالت مطرحشده 
بهنظام آموزش عالی و دارای توانایی در
خوشبین 

پرورش دانشجویانی باروحیه جمعی و
میتواند ازجمله اهداف برنامه درسی با
فعالیتهای جمعی و حس اعتماد به سایر افراد و سیستم 

مسئولیتپذیری اجتماعی است .ماهیت تعاملی در طراحی برنامه درسی با رویکرد

رویکرد
ساسمؤلفههایازقبل

اجتماعیبدینگونهاستکهمحبوسکردنعناصربرنامهدرسیبرا
شدهایننوعبرنامهدرسی،ضرورینبودهبلکهبایدفعالیتهاماهیتیتعاملیداشتهباشد.


تعیین
در اینگونه از برنامهریزی همهی عناصری که در طراحی برنامه درسی بهصورت اصلی و
یمسئولیتپذیری


پذیریدستخواهندیافت.چراییمؤلفه
پشتیبانیدخیلهستند؛بهمسئولیت
اجتماعیدرطراحیبرنامهدرسیسیاستگذاران،برنامهنویسان،مدیران،مربیانودانشجویان
دانشگاه را متعهد میکند حمایت از محیط خارجیشان یک اقدام آگاهانه و علمی و بخش
هابهشمارآورندتخصیصبودجهقابلتوجهیدرکشورهایدنیا


ایآن

مهمیاززندگیحرفه
سازیمسئولیتپذیریاجتماعیدرآموزشعالیدراینراستاخواهدبود،ازسوی


درنهادینه
دیگر نباید توجه به مسئولیتپذیری اجتماعی و مؤلفههای آن در برنامه درسی را نگرشی
بایدبهعنوان

کوتاهمدتوواکنشیسریعنسبتبهپاسخگوییموقتبهجامعهتلقیشود؛بلکه

یکم زیترقابتیوعاملیدرکسبکاراییاقتصادیورفاهاجتماعیبهشمارآیدکهنهادینه
تواندبهعنوان


ناپذیراستومی
شدناینموضوعدربرنامهدرسیدانشگاهیضرورتیاجتناب
نوعی از حکمرانی خوب در مدیریت دانشگاهی به شمار آید .به این منظور ضرورت دارد
نگریواصالحبرنامهدرسیبهدانشگاههاتفویضشدهاستفرصترا

اکنونکهسیاستباز
برایایجادتمایلبیشتربینذینفعاننظامآموزشعالیمهارتیبرقرارکردتاباایجادتعامل

ها،درراستاینقشاجتماعیآموزشعالیومسئولیتپذیریاجتماعیراهبردهایالزم


بینآن
برایبهبودفرایندطراحیواجرایبرنامهدرسیمطلوباتخاذواجراگردد .
برایناساسمیتوانپیشنهادهایذیلراارائهداد .

عرصههای پیشنهادی این پژوهش بهعنوان مبنایی برای طراحی و تدوین برنامه درسی

-8
مسئولیتپذیریاجتماعیدربرنامهدرسیدانشگاهمهارتیقرارگیرد.
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گونهای نگارش گردد که زمینه کسب
به 
برنامههای درسی (آشکار و پنهان) باید  

-2
مهارتهایاجتماعیمانندرفتارمسئوالنهاجتماعیرافراهمنماید.

 -3ازآنجاکه مشخص شد گفتمان مسئولیتپذیری اجتماعی عالوه بر دانش و مهارت
هاراهمدربرمیگیردشایستهاستکارگاههاییبرایمربیانواستادهای


آموزشی،نگرش
دانشگاه در نظر گرفته شود تا بر اساس گفتمان روانشناسانه روشهای اصالح نگرش
مهندسیبهانگارههایبالندگیتغییریابند.

دانشجویانازانگارههای

هایبهمنظور پایشمحتواها

 -7مرکزپژوهشهایمسئولیتاجتماعیدردانشگاهودانشکده
دانشگاههایمحتواهارسمیتیابند .

سرفصلهامصوب

در
یتپذیریاجتماعی
بهمنظور تعیینکارکردهایمسئول 
-2سامانهرصدمهارتآموختگانمهارتی 
دربرنامهدرسیاعتالیابد .

سهممشارکتنویسندگان:مریمطالبیاندرزیچارچوبکلیطرحرابرنامهریزیکرده،پروژهراآغازکرده،طرح
افتهها را گزارش کرده است و همچنین ویرایش محتوایی ،ارسال مقاله و
را اجرا ،نتایج را تحلیل و ی 
اصالحاترابرعهدهداشتهاست.دکتروحیدفالح برفرآینداجرایطرحنظارتداشتهوراهنماییالزمرا
انجامداده ونویسندهمسئول است .بحثدربارهیافته ها،مروروتاییدنسخهنهاییموردتاییدنویسندگان
بودهاست؛ دکترمحمدصالحیمشاوربرفرآینداجرایطرحداشتهوراهنماییالزمراانجامدادهاست.
سپاسگزاری:نویسندگانازهمههمکارانواساتیدعزیزکهدراینتحقیقمشارکتداشتهاند،تشکرمیکنند.
تضادمنافع:هیچگونهتعارضىدرمنافعبیننویسندگانوجودندارد.
منابعمالى:همههزینههاىاینپژوهشبراساساعتباراتشخصىپژوهشگرانانجامشدهاست.
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