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 اجتماعی سرمایه توسعه بر مبتنی درسی برنامه الگوی اعتبارسنجی و طراحی
 ایران عالی آموزش برای

 4یتوسک یارمحمد یممرو  3یعباس یبدر ،2یمودهیل یمپرست قدحق یدهفر، 1کاظم پور یلاسماع
 

  چکیده

 یاجتماع یهبر توسعه سرما یمبتن یبرنامه درس یالگو یسنج و اعتبار یبا هدف طراح یقتحق ینا
بود، جامعه  یاکتشاف-یلیبه روش تحل یاز نوع کاربرد یقانجام شد. تحق یرانا یآموزش عال یبرا

نفر و کل  2448به تعداد  یرانا یدانشگاه آزاد اسالم 5 یعلم یئته یشامل اعضا یقتحق یآمار
 یهدفمند به روش تصادف یریگنفر بود. از نمونه 3049آن  یو آموزش ییکارشناسان اجرا اعضای

نفر  179 یعلم یأته یانتخاب نمونه کمک گرفته شد و تعداد اعضا یو فرمول کوکران، برا یاطبقه
. دندنفر بودند، انتخاب ش 400نفر که به طور جمع  221 یو آموزش ییو تعداد نمونه کارشناسان اجرا

 یقرار گرفت. برا ییدآن مورد تا یاییو پا ییامه بود که روامصاحبه و پرسشن یق،ابزار تحق

استفاده شد. در  ییدیتأ یعامل یلو تحل یلکاکسوندو و و یخ یهاها از آزمونداده تحلیل¬و¬یهتجز
( و یابیارزش ی،آموزش یها)اهداف، محتوا، مواد و روش یبرنامه درس یالگو یو اعتبارسنج یطراح

 ینشان داد بارعامل هایافته( در نظر گرفته شد. یارتباط ی،شناخت ی،ختار)سا یاجتماع یهابعاد سرما
 یو ساختار یو ارتباط یشناخت یببه ترت یاجتماع یهسرما یهادر مؤلفه 77/0 یابیو ارزش 92/0اهداف 

 یهامواد و روش عاملیو بار  یو ساختار یو شناخت یارتباط یببه ترت 91/0محتوا  یو بار عامل
 یو اعتبارسنج یطراح یجه. در نتباشدیم یو ارتباط یو ساختار یشناخت یببه ترت 82/0 یآموزش

 .باشدیمعنادار م یرانا یدر آموزش عال یاجتماع یهبر توسعه سرما یمبتن یبرنامه درس یالگو

 یآموزش عال ی،اجتماع یهسرما ی،برنامه درس یالگو ی،اعتبار سنج ی،طراح :یواژگان كلید

                                                 
 )نویسنده مسئول(. یرانتنکابن، ا ی،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسالم ی،درس یزیگروه برنامه ر یار،دانش 1
 یراناراک، ا ی،واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم ی،درس یزیه ربرنام یتخصص یآموخته دکتردانش 2
 .یرانا ی،بندرانزل ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،واحد بندرانزل یریت،گروه مد یار،استاد 3
 .یراناراک، ا ی،واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم ی،گروه علوم اجتماع یار،استاد 4
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 مقدمه .1

 مورد نیز 1اجتماعی سرمایه نام به دیگری اقتصادی، سرمایه و انسانیهای سرمایه نارک در امروزه
است  داشتهای فزاینده رشد اخیرهای سال در آن مورد در پژوهش و بحث و گرفته قرار توجه

 (.112، ص 2112، 2)سوگوان
 مورد را اجتماعی پدیده این بینیخوش با ملی ریزان توسعه، برنامه شناسان، اقتصاددانان جامعه

 افراد، ابزار اقتصادی، در و سرمایه انسانی سرمایه اجتماعی، برخالف اند. سرمایهداده قرار بررسی
 حضور آنها روابط و هم با کنشگران روابط ساختار ذاتی، در طور به ندارد، بلکه قرار تولیدی و فیزیکی

 (.212، ص 2112، 3دارد )ون و آلدر
 سرمایه عناوین تحت اقتصادیهای تحلیل در متداول طور به کهای مایهسر نوع سه به در حقیقت

 سرمایه عنوان با چهارمی نوع شود، اکنونمی برده نام آنها از انسانی سرمایه و طبیعی تولیدی، سرمایه
 (.111 ، ص1311همکاران،  و صیدایی) است شده اضافه اجتماعی

 مطالعات حوزه در است اما موجود اجتماعی هسرمای از رقیبی گاه و متفاوت تفاسیر چه اگر 
 متخصصان از بسیاری برای امید این و شده یاد مفقوده حلقه مثابه به اجتماعی سرمایه ای، ازتوسعه
 یافت رهایی ماندگیعقب باطل دور از بتوان آن، شاید از استفاده با که است گردیده ایجاد توسعه

 (.222 ، ص1311همکاران،  و قاسمی)
 انسانی ارتباطات تسهیل آن نقش که است 2ایرشتهبین اجتماعی، موضوعی سرمایه قیقتح در
امور،  ساماندهی در بورکراتیک نظم رسیدن بستبن به با که است مفاهیمی از اجتماعی سرمایه. است
 سرمایه (.33 ، ص1311آبادی، فیض و احمدی) است کرده جلب خود به را اجتماعی اندیشمندان توجه

 تسهیل با توانندمی کهها شبکه و هنجارها مانند اجتماعی سازمان گوناگون وجوه به را ماعیاجت
 (.33 ، ص1312همکاران،  و خوشفر) کنندمی بخشند، تعبیر بهبود را جامعه هماهنگ، کارایی اقدامات
 وها اجتماعی، شبکههای اتحادیهها، شرکت) اجتماعی ساختارهای ازای مجموعه واقع در

)وولکاك  نامیممی اجتماعی سرمایه عنوان تحت را مشتركهای ارزش همراه به( آموزشیهای سازمان
 متقابل، تعامل اعتمادهای پدیده حاصل توانمی را اجتماعی (. پس سرمایه222، ص 2111، 5و نارایان

                                                 
1 Social capital 
2 Soogwan 
3 Kwon and Adler 
4 Interdisciplinary 
5 Woolcock and Narayan 
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 یستمس یک در گروهی کار گروهی و و جمعی هویت اجتماعی، احساسهای متقابل، گروه اجتماعی
 (.33 ، ص1311آبادی، فیض و احمدی) دانست اجتماعی

 افراد بین بر تعامالت که است هنجارهایی وها ارزشها، روابط، گرایش شامل اجتماعی سرمایه
 مردم که است هنجارهایی و اجتماعی روابط ازای شبکه اجتماعی دیگر، سرمایه به عبارت. است حاکم

 (.12، ص 1312هنه پوشی و فردوسی، کند )کمی جمعی به عمل قادر را
 از عبارت است اجتماعی ( سرمایه11، ص 1315، به نقل از موالیی و باقری، 1112) 1فوکویاما

ها، فرصت به دسترسی افراد برای اجتماعیهای و شبکهها گروه درون در که روابطی وها موقعیت
، به نقل از: عزیزیانی فر 1113، 2)بوردیودهد را افزایش می اجتماعی موقعیت و مادی اطالعات، منابع

 (.1، ص 1312و قاسمی، 
به  توجه با است های دولتیدستگاه عملکرد از متأثر شدت به جامعه یک در اجتماعی سرمایه
 ساختار در یک شهروندان با اندیشیهم طریق از جز های دولتفعالیت پیچیدگی و گستردگی

 .(152، ص 1312وجود ندارد )کریمی،  دولت مردم بین اداعتم تقویت برای دیگری مشارکتی، راه
 و هاستگروه متعلق به سرمایه این که نیست، چرا انسانی سرمایة اجتماعی، زیرمجموعة سرمایة

 از بیش که دارند معنا صورتی دهند، درمی تشکیل را اجتماعی سرمایة شالودة که هنجارهایی. افراد نه
 .(25، ص 1311ان و اندیشمند، باشد )قناد سهیم آن در فرد یک

 منابع آمریکای التین از و آسیایی، آفریقایی کشورهای از بسیاری مندیبهره برخالف نمونه برای
 این مثبت دادهای برون از و اندیافته توسعه و باهوش، کمتر کوش سخت انسانی نیروی نیز و طبیعی
 (.132، ص 1313زاده و صادقی، اند )مصطفینشده منتفع منابع

و  هماهنگی که اجتماعی ظرفیتی از است عبارت اجتماعی کلی، سرمایة نگاه یک بنابراین در
 .(23، ص 1311کند )براتی و یزدان پناه، می تسهیل جامعه و گروه در را همکاری

 تأثیر دیگر متغیرهای بر اجتماعی سرمایه چطور درباره اینکه بحث به مطالعات از در تعدادی
 به چیزی متغیر وابسته چه عنوان به دیگر مطالعات پرداخته شده و در مستقل متغیر نوانع گذارد بهمی

 به هم را اجتماعی سرمایه برخی. شودکند پرداخته میمی اجتماعی کمک سرمایه افزایش یا کاهش
 نتوامی با این حساب .گیرندمی نظر در مدلشان در متغیر وابسته عنوان به هم و مستقل متغیر عنوان
 و اعتماد اجتماعی، هنجارهایهای شبکه که است بعدی چند مفهوم یک اجتماعی که سرمایه گفت

                                                 
1 Fukuyama 
2 Bourdieu 
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 (.115، ص 1311گیرد )پیراهری، می بر در را متقابل عمل هنجارهای
ای مدیریتی تلقی کرده و برای آن ( سرمایه اجتماعی را به عنوان پدیده2113) 1ویالنووآ و جوسا

ها و رفتارهای مشترك، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و های اعتماد، ارزشمؤلفه
ها وجود تواند بدون یکی از این ویژگیشبکه را ذکر کرده است و معتقد است که سرمایه اجتماعی نمی

ها به حیات خود ادامه دهد توان سازمانی را تصور کرد که بدون بعضی از این ویژگیداشته باشد و نمی
 (.252، ص 2112و همکاران،  2نقل از اکبری)به 

 ازای جامعه هر در اجتماعی سرمایه وضعیت و چگونگی میزان از به همین دلیل، آگاهی 
 ما، موضوعی جامعه در اجتماعی سرمایه بحث که ویژه به. شودمی محسوب پژوهشی مهم موضوعات

اجتماعی  اعتماد وضعیت از شناخت همثاب به اجتماعی سرمایه وضعیت از شناخت. جدید است نسبت به
)دالویز،  باشد اجتماعی مشکالت از بسیاری راهگشای تواندمی اجتماعیهای شبکه میزان وجود و

 .(12، ص 1312
 مفاهیم بحث انگیزترین از یکی نیز به اجتماعی سرمایه مفهوم با مرتبط دانشگاهی ادبیات حجم

 ویژه به مسئله این. است افزایش در حال شدت و به شده تبدیل توسعههای و پژوهش اجتماعی علوم
 روابط فردگرایانه بسیار ماهیت وجود آن از دالیل یکی و است صادق بریتانیا و امریکا متحده ایاالت در

 (.11، ص 1312)عزیزیانی فر و قاسمی،  کشورهاست این در معاصر اجتماعی
 ویژه به و انسانی سرمایه ه یافتهتوسع کشورهای برخالف که داردمی اظهار (1315) سعادت

 مبهم نیز ایران در و است نگرفته قرار توجه مورد هنوز سوم جهان کشورهای در سرمایه اجتماعی
 (.53، ص 1313است )به نقل از: سوری،  مانده

گیری قرار داد توان سرمایه اجتماعی را با آن مورد اندازهتعدادی از عوامل و عناصر اصلی که می
از: آگاهی از امور عمومی، سیاسی، اجتماعی، وجود انگیزه در افراد جویای این دسته از  عبارتند
ها، اعتماد عمومی متقابل، اعتماد به نهادهای مردمی و دولتی، مشارکت غیر رسمی در آگاهی
 (.32، ص 1311و همکاران،  های داوطلبانه )باستانیفعالیت

ل را براین قرار داده که منابع از طریق روابط اجتماعی به همین دلیل، نظریه سرمایه اجتماعی، اص
شود )محمدیان و شوند و ابزاری برای تطبیق با شرایط زندگی در نظر گرفته میآوری میجمع

 خانواده، یک یک افراد به شکل همبستگی بینهایی ویژگی (. بنابراین223، ص 1313همکاران، 
 (.32 ، ص1313نبوی،  و مجیبی) یردگشکل می جهان مختلف ملل و ملت یا جامعه

                                                 
1 Vilanov and Josa 
2 Akbari 
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و  یافته توسعه مناسبی صورت به اجتماعی سرمایه که یابدمی تحقق صورتی در فواید این تمام
 ، ص1312باشد )تنکابنی و همکاران،  داشته وجود جامعه سطح در آن از حمایت برای الزم ابزارهای

کنند، می فراهم را اقتصادیهای زمینه و واملع که های موجودسرمایه میان انواع وقتی در (. در واقع1
 و پایدار توسعه باعث و کند تسهیل را آنها بهینه کارگیری به که گردیممیای حلقه واسطه به دنبال

سرمایه اجتماعی  رسیم کهآن می فرهنگی به جنبه رسدمی نظر به. شود در کشورها عدالت تحقق
 .(113، ص 1313زاده و صادقی، است )مصطفی

 امید این و شده یاد مفقوده همان حلقه مثابه به اجتماعی سرمایه ای، ازتوسعه مطالعات حوزه در 
آن،  از استفاده با که است گردیده ایجاد نیافته توسعه کشورهای و توسعه متخصصان از بسیاری برای
 (.222 ، ص1311همکاران،  و قاسمی) یافت رهایی ماندگیعقب باطل دور از بتوان شاید

و با  است اهمیت دارای اجتماعی سرمایة منابع و عوامل ایجادکننده و مؤثر بر شناخت بنابراین
 یک در آنها همزیستی نحوة و افراد اجتماعی روابط توجه به ماهیت سرمایه اجتماعی، آن را باید در

ها ارزش و هنجارها ،سنن، معیارها و فرهنگ، آداب ساخت در که کرد جستجو عواملی و علل و جامعه
 سرمایة ازای درجه و زده رقم را آن کنونی شکل و بوده اثرگذار جامعه یک رسمی قوانین حتی و

 .(2، ص 1312اند )مؤید فر، آورده ارمغان به را اجتماعی
برای مثال، نقش فرهنگ سازمانی در ارتباط با سرمایه اجتماعی بسیار مهم است و اینکه در 

(. 31، ص 1311و همکاران،  و باورهایی جایگاه محوری دارند )باستانی هافرهنگ سازمانی چه ارزش
ها نیز درکنار تولید و ایجاد سرمایه و توسعه منابع انسانی به توسعه سرمایه اجتماعی کمک تعاونی

 (.2، ص 2113، 1کنند )رسویکمی
 عناصر زیرا است. اجتماعی سرمایههای مؤلفه از دینی یکیهای سرمایه ها وارزش رسدمی نظر به
 قوی اجتماعی و هنجارهای تواند روابطاست و می موجود در دین اجتماعی سرمایه تعریف اصلی
 بر را محوری عدالت و در روابط عقالیی، خیرخواهی، اعتماد نگاه با همراه جمعی و فردی نفع بر مبتنی
(. ادراك 13، ص 1315ری، کند )موالیی و باق تضمین زندگی جوامع انسانی برای الهی رویکرد اساس

عدالتی موجب خدشه بر های تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی باشد زیرا بیتواند یکی از مؤلفهعدالت می
 (.133، ص 1313زاده و صادقی، شود )مصطفیکرامت انسانی و سرمایه اجتماعی می

تواند برای ی میثبات ساختار اجتماعی و یا درهم گسیختگی سازمان اجتماعی یا روابط اجتماع

                                                 
1 Rissvik 
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 (.152، ص 2112، 1سرمایه اجتماعی بسیار ویرانگر باشد )الیسون و همکاران
تواند در گسترش ابعاد اجتماعی شناخت عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می

، 1311و همکاران،  کمک کند و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصادی در جوامع شود )باستانی
دهد (. در حقیقت، توسعه سرمایه اجتماعی یک فرآیند یادگیری اجتماعی است و زمانی رخ می31ص 

های هدفمند فردی به عنوان نیرویی محرك در پس الگوهای رفتاری غیرارادی سرمایه که کنش
تواند ها در اجتماع نمیهای فردی انساناجتماعی قرار بگیرند. اگر این ارتباط برقرار نشود، کنش

 (.22، ص 2111، 2کال مؤثر و قدرتمند سرمایه اجتماعی جمعی را حفظ کند )چاملی رایتاش
 در آن کننده ایجاد نهادهای است الزم اجتماعی پیش سرمایه از بیش توسعه به همین ترتیب برای

خانواده،  همچون نهادهایی توسط شده های ارائهفرض در پیش اجتماعی سرمایه. شوند تقویت جامعه
 (.1 ، ص1312شوند )تنکابنی و همکاران، می ایجاد نظام آموزشی و مدنی مذهب، نهادهایدولت، 

خانواده، به نقش  اهمیت برخی محققان در کنار که آور نیستتعجب ( این1112) 3به نقل از نیوتن 
 ارائه را هاییداده تا حدی که کندمی تأکید اجتماعی سرمایه گسترش پررنگ مراکز آموزشی در

دارد  شدیدی عناصر سرمایه اجتماعی همبستگی با مراتب به تحصیل دهدمی نشان که نندکمی
 .(31-22، ص 1312)محمدزاده، 

 در .دانندمی ارزشمند گیریتصمیم و تصمیم سازی را در عالی آموزش در نگاه راهبردی، نهادهای
 جمله از متعدد ایقلمروه ها وسیستم زیر شامل حوزه تخصصی یک عنوان به عالی آموزش واقع

 و گیریجهت نیازمند آن ارتقاء و باشدمی پویا های درسیپژوهش، آموزش، مشاوره، ارزیابی برنامه
 آن از گیریبهره و موجود محیطی تحوالت با متناسب ارزشیابی و رشد بر مبتنی هاییاتخاذ سیاست

 (.115، ص 2115، 2باشد )تیچلرمی
آن  به اثربخش و راهبردی صورت به بایستی که عالی آموزش های اصلینظام خرده یا عناصر از

 ها ودانشگاه در مربوطه گذارانسیاست و برنامه ریزان هستند که« 5های درسیبرنامه»شود،  نگریسته
توسعه  راستای در راهبردی اقداماتی انجام و های گوناگونروش اتخاذ با عالی آموزش مؤسسات

 به وجود جوامع کنونی نیاز و محیطی تحوالت با تطبیق جهت در راتیتغیی بایستی های درسیبرنامه

                                                 
1 Ellison 
2 Chamlee-Wright 
3 Newton 
4 Teichler 
5 Curricula 
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های عرصه در بشری دستاوردهای و های درسی، آخرین تحوالتبرنامه که نیست تردیدی زیرا. آورند
 (.22، ص 1315زاده و همکاران، کند )تركمی آینده منتقل فعال نیروی به را علمی گوناگون

 بررسی به عالی آموزش خصوص به تربیت و تعلیم حوزه به وابسته لمسائ در پژوهش از آنجا که 
 الگوها طراحی و از الگو استفاده شود، بهمی مربوط مختلف شرایط در و زیادی عوامل همزمان و توأم
 درسی برنامه الگوها در انواع طراحی همچنین و الگوها با لذا، آشنایی. شودمی احساس بیشتری نیاز

 .(111، ص 1311نی و همکاران، است )دهقا ضروری
های برنامه اینکه به توجه با و است ایران آموزشی نظام در اصلی ارکان از یکی عالی آموزش

ایجاد  برای عالی آموزش نظام دارند، نقش تأکید دروس آموزش بر بیشتر قبلی مقاطع در درسی
 (.1 ، ص1312است )تنکابنی و همکاران،  کلیدی اجتماعی سرمایه
 و یافته سابقهبی گسترشی ایران عالی آموزش که شده تکرار همواره گذشته دهه سه ولط در
 انقالب از پیش هایسال با مقایسه قابل انسانی علوم نظر از چه و نهادی لحاظ به آنچه اندازه و حجم
 از اینشانه فرهیختگی و آموزش و سواد سطح رفتن باال عنوانبه آمار این هاسال تا. نیست

است؟ در  کرده طی را روندهایی و مسیرها چه ایرانی دانشگاه راستیبه اما. شدمی تلقی یافتگیسعهتو
 هایفعالیت کندمی تعیین که است انسانی علوم هایدانشگاه سازیریزی برای تجاریحقیقت برنامه

 به خیلی وزهن که در ایران البته بگیرد قرار جامعه از هاییبخش چه خدمت در پژوهشی و آموزشی
 .(2، ص 1315)آزموده و شمس،  است نرسیده اجرا مرحله

به همین ترتیب ادعا شده که تحصیل در آموزش عالی، تأثیر درخور توجهی در افزایش سرمایه 
اجتماعی نمونه پژوهشی نداشته و میزان برخورداری دانشجویان از سرمایه اجتماعی، باال نبوده است و 

ر نظام مهارت سازی آموزش عالی ایران عملیاتی شود نیازمند مطالعه بیشتر اینکه چگونه این تحول د
 (.22، ص 1313است )صالحی، 

 در درسی و الگوهای آن برنامه به های طوالنیحصول این نتایج شاید به این دلیل باشد که مدت
 این. دانستندمی دانشجویان نیاز محتوا برای سازماندهی مختلفهای شیوه را به عنوان عالی آموزش

باعث شده  العمرمادام یادگیری و آینده دنیای در زندگی جهت مورد نیازهای مهارت که است حالی در
 با امروزه درسی الگوهای برنامه طراحان لذا ندارد. صرف آکادمیک مسئولیت درسی دیگر که برنامه

 به نسبت عالی آموزش دیگر، رسالت به عبارتی اند.مواجه ترعمومیهای مهارت گنجاندن چالش
 ذخیره و حفظ به جای که دهد پرورش را افرادی باید عصر، دانشگاه این در. است کرده تغییر گذشته

باشند )کرمی و  را دارا ارتباطی و مدیریتیهای اطالعات و مهارت ترکیب و اطالعات، توانایی تحلیل
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 (.112، ص 1312فتاحی، 
مله ایران، به نحوی دست به تجربه گسترش آموزش طی دو دهه گذشته، کشورهای زیادی از ج

دهد شود. شواهد اخیر نشان مینام برده می 1«آموزش عالی انبوه»اند که از این پدیده به نام عالی زده
که جامعه، همراه با گسترش آموزش عالی با فرسایش اجتماعی در ابعاد خرد و کالن آن روبرو بوده 

تواند بهبود و نوآوری را به همراه آورد. سرمایه انسانی وفاداری نمیاست. فضایل سنتی مثل اطاعت و 
ای که بر به عنوان یک منبع برای عملکرد سازمانی کافی نخواهد بود و باید به وسیله سرمایه اجتماعی

، 1313پایه مسئولیت، یکپارچگی، اعتماد، احترام به موجودیت انسانی بنا شده حمایت شود )صالحی، 
 (.51ص 
های آموزشی به ویژه آموزش عالی برای توسعه همه جانبه کلیه نابراین با توجه به اهمیت نهادب 

ریزی راهبردی است برای اتخاذ آن از الگوهای برنامه درسی های آموزشی کشور نیاز به برنامهسیستم
برنامه  بایستی مدد گرفته شود تا مسئله اصلی این پژوهش چگونگی طراحی مدلی بر اساس الگویمی

 در اجتماعی سرمایه اصلیهای درسی برای توسعه سرمایه اجتماعی برای آموزش عالی ایران و مؤلفه
 عالی آموزش در اجتماعی سرمایههای مؤلفه اساس بر مناسب درسی برنامههای دانشگاه و ویژگی

 سپس اعتبارسنجی آن صورت پذیرد.

 شناسی پژوهشروش -2

 عالی آموزش در سرمایه بازگشت مدل دنبال ارائهحاضر بهازآنجاکه پژوهش  روش پژوهش:

اکتشافی،  از حیث بعد محیط، از نوع -تحلیلی هادادهباشد، روش پژوهش بر مبنای ماهیت می
میدانی و از نظر هدف کاربردی، از نظر زمان مقطعی و از نظر روش اجرای پژوهش  -ایکتابخانه
 پیمایشی است. -توصیفی

 گیري و حجم نمونه ش نمونهآماري، روجامعه

 درسی، ریزیبرنامه متخصصان از نفر 31جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل کیفی: 

گیری گلوله برفی و ها  از روش نمونهمدیریت بود.  در این پژوهش برای تعیین نمونه و شناسجامعه
 اب شدند. نفر از متخصصین و خبرگان انتخ 15استفاده شد. درنهابت تعداد  2هدفمند

                                                 
1 Mass higher education 
2- Judgemental Sampling 
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نفر از کلیه اعضای هیأت علمی و  5512 گروه دوم از جامعة آماری این پژوهش، شامل : کمی

کارشناسان اجرایی و آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی انتخاب شدند. علت انتخاب دانشگاه آزاد اسالمی 
ن اجرایی و باشد و دوم حضور هیأت علمی و کارشناسادارای پایگاه داده منظم و بویژه بروز می

گیری درنمونه آموزشی بسیار منظم و طبق برنامه زمانبندی شده است و دسترسی محقق آسانتر است.
نقطه کشور شمال و جنوب و شرق  5گیری تصادفی از در بخش کمی مطالعه با استفاده از روش نمونه

دانشگا ها بود. در  بندی  انجام پذیرفت علت اصلی انتخاب  ویژگی جامع بودن و غرب و مرکزی طبقه
این روش جامعه آماری به طبقات متجانس تقسیم شد و سپس با تناسب توزیع فراوانی هر طبقه 

دانشگاه جامع آزاد  5طبقه متجانس  5سهمیه طبقات تعیین گردید.در این تحقیق جامعه آماری از 
از پایگاه داده دریافت  اسالمی تشکیل شده است.آمار تعداد کل اساتید هر دانشگاه به تفکیک دانشکده

 جهت تعیین حجم افراد نمونه از فرمول کوکران استفاد شد،، همچنین شد.

 

 ها و پایایی و رواییابزار گرداوري داده
ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و از روش کتابخانه هاداده یگردآور منظور به پژوهش نیا در

 پرسشنامه استفاده شد.

سوال برای  1ی مصاحبه  از ضبط صوت و پرسش نامه باز پاسخ  با در بخش کیفی  براکیفی: 

متخصصان برنامه درسی و جامعه شناس و مدیریت به جستجوی  در برنامه درسی و تاثیر آن بر 
توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه استفاده شد، در روش مصاحبه نیمه ساختار یافته از برداشت و 

ه درك عمیق تر رسیده و از نتایج به دست آمده به منظور ساخت ابزار ادراکات افراد کلیدی و آگاه ب
 بخش کمی مطالعه پرسش نامه استفاده شد

ها از منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهبرای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به
دانشگاهی که در این حوزه  دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان

-زمان از مشارکت کنندگان درتحلیل و تفسیر دادهطور همچنین بهخبره و مطلع بودند استفاده شد. هم

برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد. در ها کمک گرفته شد. همچنین 
اساتید مدیریت آموزشی آشنا به  ، از یکی از1ی دو کدگذاردرون موضوعمصاحبه با روش توافق 

کدگذاری درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه 
ی که به عنوان درون موضوعاین همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق 

                                                 
1-Inter coder reliability (ICR) 
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ایی حاصل از دو کدگذار با توجه به رود را محاسبه کرد که پایشاخص پایایی تحلیل به کار می
 درصد بدست آمد که بیانگر پایای مناسب بود. 2551محاسبات 

ساخته بر گرفته از کدهای ای محققپرسشنامه از هاداده یگردآور منظور به پژوهش نیا درکمی: 

 های این پژوهش شامل دو قسمت است:های پرسشنامهگویهحاصل از مصاحبه استفاده شد. 
شناختی عمومی هدف کسب اطالعات کلی و جمعیت هایالؤسعمومی: در  هایگویهالف( 

پاسخگویان است. این قسمت شامل پنج سؤال است و مواردی مانند جنسیت، سنوات شغلی، دوره 
 اند.تحصیلی، رتبه علمی و گروه علمی مطرح شده

باشد. بسته پاسخ می: این بخش شامل سواالت (محقق ساخته تخصصی )پرسشنامه هایب( گویه
ها برای پاسخگویان قابل پرسشنامه هایدر طراحی این بخش سعی شده است که تا حد ممکن، گویه

 باشد. ای لیکرت میگزینه 5ها از نوع بسته و از طیف درك باشد. این گویه
 در این تحقیق برای سنجش روایی پرسش نامه از روایی محتوا ، سازه و از روش دلفی استفاده

به منظور تعیین روایی  از دو قسمت روایی همگرا و واگرا تشکیل شده است. 1روایی سازهشده است. 
ها ها نشان داد که ضریب روایی گویهسازه از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. تحلیل عاملی گویه

دار است.ب رای گیری عامل مورد نظر برخورها از همسانی درونی کافی برای اندازهباال بوده و گویه
متخصص برنامه درسی و جامعه شناس و مدیریت نشان داد که پرسش  15روایی محتوای تحقیق از 

نامه تمام ابعاد مفهومی برنامه درسی و سرمایه اجتماعی را تحت پوشش قرار داده است. همچنین 
 ترکیبی استفاده شد.برای سنجش پایایی ابزار پیمایش در این مطالعه از روش آلفای کرونباخ و پایایی 

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

های حاصل از مصاحبه، از روش طبقه بندی واحد متنی در حوزه کیفی در تجزیه و تحلیل داده
دارو منطقی، کدبرداری، شمارش و تعیین فراوانی کدها، استفاده از نقل موجود به طبقه بندی معنی

ت. محتویات مصاحبه کلمه به کلمه از صدای ضبط قولها در توصیف موضوعات کلیدی صورت پذیرف
شده پیاده شد. برای هر مصاحبه شونده یک کد مخصوص در نظر گرفته شد. و سپس برای تحلیل 

ها  در بخش کمی از پرسش نامه از داده سازماندهی انجام پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل داده
ها در پرسش اول از رای تجزیه و تحلیل دادهروشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. ب

و در پرسش دوم آزمون ویلکاکسون و در پرسش سوم از تحلیل عاملی تاییدی و  آزمون خی دو

                                                 
1 -Construct Validity 
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ها در این برای تجزیه و تحلیل داده اکتشافی و تکنیک مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد.
 ه آزمون لون استفاده شده است.تحقیق با از آزمون تحلیل واریانس یکراهه با توجه ب

 هاي پژوهشیافته -3

مورد در دو بخش کمی و کیفی  های علمیبا استفاده از روش ی پژوهشهااین بخش داده در
ها مورد بررسی ها پیش پردازش داده؛ اما قبل از تجزیه و تحلیل دادهگیردیارزیابی قرار متحلیل و 

 قرار گرفت. 
شدگی اتفاق افتاده است؛ بنابراین، برای رفع این مشکل از ها گمز گویهنتایج نشان داد در برخی ا

های مفقوده جایگزین شد. به منظور ها استفاده شد و تمام دادهروش میانه برای جایگذاری مقادیر آن
استفاده شد که نتایج نشان داد هیچ داده پرتی وجود  1های پرت از گراف باکس پالتشناسایی داده

تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی های بیها در نرم افزار اکسل برای حذف آزمودنیوه بر اینندارد. عال
ها در پاسخ به یک پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشان داد انحراف معیار پاسخ هر یک از آزمودنی

 نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد. 153های پژوهش کمتر از به سوال

 

 بخش کیفی

 هاي اصلی سرمایه اجتماعی در دانشگاه کدامند؟همولف

شاخص  2سوال مطرح شده،  در بخش کمی الگوی برنامه درسی شامل  1دربخش کیفی براساس 
های سرمایه های آموزشی و ارزشیابی است. در ادامه به بررسی تاثیر مولفهاهداف، محتوا، مواد و روش

 درسی به تفکیک پرداخته شده است. شاخص برنامه الگوسی  2اجتماعی بر هر یک از 

 

 

 

 

                                                 
1 - Boxplot 
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 اهداف

متغیر )ساختاری، شناختی  3شاخص اهداف برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی، توسط 
مولفه سرمایه  3گیری شده است. در ادامه به بررسی شاخص اهداف به تفکیک و ارتباطی( اندازه

 اجتماعی آن پرداخته شده است.

 ناختی و ارتباطیسرمایه ساختاری، ش -

های حاصل از پژوهش و معیار تعیین شده، میزان کلی مطلوبیت مؤلفه ساختاری  با توجه به یافته
 ، برای مولفه شناختی، به 52/2و  33/2در گروه متخصصین و کارشناسان اجرایی و آموزشی به ترتیب 

باشد که در دامنة معنی داری می 51/2 و 22/2 ترتیب و برای مولفه ارتباطی، به  51/2 و 32/2 ترتیب
 در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند.

 

 محتوا

متغیر )ساختاری، شناختی  3شاخص محتوا برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی، توسط 
مولفه سرمایه  3گیری شده است. در ادامه به بررسی شاخص محتوا به تفکیک و ارتباطی( اندازه

ده است. با توجه به یافته های حاصل از پژوهش و معیار تعیین شده، میزان اجتماعی آن پرداخته ش
و  21/2کلی مطلوبیت مؤلفه ساختاری در گروه متخصصین و کارشناسان اجرایی و آموزشی به ترتیب 

-می 52/2 و 31/2 ترتیب و مولفه ارتباطی، به 23/2 و 33/2 ترتیب ، برای مولفه شناختی، به 21/2

 نة معنی داری در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند.باشد که در دام

 

 ها آموزشیمواد و روش

متغیر  3ها آموزشی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی، توسط شاخص مواد و روش
ها گیری شده است. در ادامه به بررسی شاخص مواد و روش)ساختاری، شناختی و ارتباطی( اندازه

فه سرمایه اجتماعی آن پرداخته شده است. در این خصوص، با توجه به یافته مول 3آموزشی به تفکیک 
های حاصل از پژوهش و معیار تعیین شده، میزان کلی مطلوبیت مؤلفه ساختاری در گروه متخصصین 

 و 33/2 ترتیب ، برای سرمایه شناختی، به 52/2و  22/2و کارشناسان اجرایی و آموزشی به ترتیب 
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باشد که در دامنة معنی داری در سطح می 22/2 و 15/2 ترتیب ایه ارتباطی، بهو برای سرم  52/2
 نسبتاً مطلوب قرار دارند.

 

 ارزشیابی

متغیر )ساختاری،  3شاخص ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی، توسط 
مولفه  3به تفکیک  گیری شده است. در ادامه به بررسی شاخص ارزشیابیشناختی و ارتباطی( اندازه

سرمایه اجتماعی آن پرداخته شده است. با توجه به یافته های حاصل از پژوهش و معیار تعیین شده، 
میزان کلی مطلوبیت مؤلفه ساختاری در گروه متخصصین و کارشناسان اجرایی و آموزشی به ترتیب 

 23/2 ایه ارتباطی، به ترتیبو برای سرم 21/2 و 51/2 ترتیب ، برای سرمایه شناختی، به52/2و  22/2
 باشد که در دامنة معنی داری در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند.می31/2 و

 

هاي سرمایه اجتماعی در هاي برنامه درسی مناسب بر اساس مولفهویژگی

 آموزش عالی کدام است؟

آزمون های سرمایه اجتماعی از های برنامه درسی مناسب بر اساس مولفهبرای بررسی ویژگی
-اهداف، محتوا، مواد و روش) مولفه برنامه درسی 2ویلکاکسون استفاده شده است. نتایج به تفکیک 

 های آموزش و ارزشیابی( در زیر آورده شده است.
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اهداف، محتوي، مواد و  هايشاخص يبرا لکاکسونیو آزمون جینتا: 1 جدول

 (نیمتخصص)،  روشهاي آموزشی و ارزشیابی

هاي مؤلفه شاخص

سرمایه 

 اجتماعی

میانگین  میانگین گویه

 رتبه

مجموع 

 رتبه

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداري

 5/231 31/32 32/2 وضع موجود ساختاری اهداف

وضع  111/1 -311/11
 مطلوب

23/3 15/15 5/13231 

 5/111 21/11 32/2 وضع موجود شناختی

وضع  111/1 -112/11
 مطلوب

22/3 12/12 5/13513 

 52 51/1 22/2 وضع موجود ارتباطی

وضع  111/1 -111/11
 مطلوب

23/3 21/13 13112 

 111/1 -311/11 51/231 31/32 21/2 وضع موجود ساختاری امحتوی

وضع 
 مطلوب

21/3 11/15 5/13231 

 111/1 -112/11 5/111 21/11 33/2 وضع موجود شناختی

وضع 
 مطلوب

22/3 12/12 5/13513 

 111/1 -111/11 52 51/1 31/2 وضع موجود ارتباطی

وضع 
 مطلوب

25/3 21/13 13112 

مواد و 
رورشهای 

 آموزشی

 213 25/51 22/2 وضع موجود ساختاری

وضع  111/1 -213/11
 مطلوب

21/3 22/12 12121 

 111/1 -123/11 5/221 11/25 32/2 وضع موجود شناختی
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هاي مؤلفه شاخص

سرمایه 

 اجتماعی

میانگین  میانگین گویه

 رتبه

مجموع 

 رتبه

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداري

وضع 
 مطلوب

23/3 22/12 5/12321 

 331 21 15/2 وضع موجود ارتباطی

وضع  111/1 -213/11
 مطلوب

23/3 12/13 12123 

 5/523 21/21 22/2 وضع موجود ساختاری ارزشیابی

وضع  111/1 -122/1
 مطلوب

31/3 23/11 5/11151 

 233 11/22 51/2 وضع موجود شناختی

وضع  111/1 -312/11
 مطلوب

22/3 31/15 12132 

 321 32/23 23/2 وضع موجود ارتباطی

وضع  111/1 -122/11
 مطلوب

32/3 21/11 11231 

مولفه سرمایه اجتماعی کوچکتر  3با توجه به جدول باال، سطح معناداری آزمون من ویتنی در هر 
است که نشان دهنده تفاوت معنادار دیدگاه متخصصین در رابطه با وضع موجود و  15/1از مقدار 

 روشهای و مواد محتوی، لوب سه مولفه ساختاری، شناختی و ارتباطی از شاخص های اهداف،مط
 باشد.الگوی برنامه درسی می ارزشیابی و آموزشی

آیا از نظر متخصصان آموزش عالی و برنامه ریزان درسی، الگوي پیشنهادي 

 برنامه درسی از روایی الزم برخوردار است؟

رازش الگوی پیشنهادی از تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل در این قسمت جهت ارزشیابی ب
استفاده شد. قبل از ورود به تحلیل  Lisrel1552یابی معادالت ساختاری با به کارگیری نرم افزار 

گیری و ساختاری، محقق اقدام به کدگذاری متغیرها نموده است. به همین منظور های اندازهمدل
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ی التین متغیرها برای هر متغیر مورد استفاده قرار گیرد. در نگاره تالش شده است تا حروف اختصار
 ها آورده شده است.چگونگی این نام گذاری

 افزار نرم در لیتحل انجام يبرا قیتحق يرهایمتغ يکدگذار: 2 جدول

Lisrel45.8 

 

 

 

 

 مقوله محوری تعداد سؤال ی عمدهمقوله نماد اختصاری تعداد مقوله ها

STO1-3 STO 3 یساختار 
 اهداف

Objective (OBJ) 
CGO1-3 CGO 3 شناختی 

CMO1-5 CMO 5 ارتباطی 

STC1-2 STC 2 ساختاری 
 محتوا

Contect (CON) 
CGC1-11 CGC 11 شناختی 

CMC1-3 CMC 3 ارتباطی 

STM1-3 STM های آموزشمواد و روش 3 ساختاری 

Materials & 

Educational Methods 

(MEM) 

CGM1-15 CGM 15 اختیشن 

CMM1-1 CMM 1 ارتباطی 

STA1-2 STA 2 ساختاری 

 ارزشیابی

Evaluation(EVA) 
CGA1-2 CGA 2 شناختی 

CMA1-2 CMA 2 ارتباطی 

--- Curriculum(CUR) الگوی برنامه درسی 

--- Social Capital (SC) سرمایه اجتماعی 
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 بر رگذاریتاث یجتماعا هیسرما هايمؤلفه يمعنادار آماره و یبارعامل: 3 جدول

 یدرس برنامه يالگو

 آماره معناداری بارعاملی مولفه شاخص

الگوی برنامه 
 CURRدرسی 

 OBJ 12/1 51/21اهداف 

 CON 11/1 21/21محتوا 

 MEM 12/1 12/11های آموزشی مواد و روش

 EVA 22/1 22/11ارزشیابی 

رتبه اول  12/1ا بار عاملی شود که؛ شاخص اهداف بباال مشخص می با توجه به جدول
های آموزشی با بار در رتبه دوم، شاخص مواد و روش 11/1تأثیرگذاری، شاخص محتوا با بار عاملی 

 در رتبه چهارم تاثیرگذاری قرار دارند.  22/1در رتبه سوم و شاخص ارزشیابی با بار عاملی  12/1عاملی 

 
 الگوی نهایی پژوهش -1شکل 
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 بحث و نتیجه گیري

های توسعه سرمایه تواند فرصتنتیجه آموزش عالی در سایه الگوهای برنامه درسی میدر 
های برنامه اجتماعی را فراهم کند و برای ارتقای آن باید ابتدا به شناخت ومدل مفهومی مجزای مؤلفه

 هاها ی فوق و تعاملی که مولفهدرسی و سرمایه اجتماعی و سپس به یک مدل مفهومی ترکیبی مولفه
گذارند، توجه داشته باشد. تا چارچوب نظری جامع و مناسب برای تحلیل فراهم کند. در برهم می

ضمن نتایج درون دادها و برون دادهای آموزش عالی مشخص گردد.آموزش عالی باید در خصوص 
برنامه درسی و ایفای نقش هریک از متخصصان )هیأت علمی( و کارشناسان اجرایی و آموزشی در 

جود مالحظه دقیق داشته باشد.تا بتواند الگوی منطقی متناسب در وضع مطلوب ارائه وضع مو
توانند، کیفیت طراحی و اعتبار الگوی برنامه درسی رادر دهد.خبرگان آموزش عالی با درك و تفسیر می

در  های تاثیر گذاشته و راهبردهاییتوسعه سرمایه اجتماعی باال ببرند.  درضمن بر اعتبارسنجی مؤلفه
دهد، الگوی طراحی شده این پژوهش چند بعدی است، کارکرد این الگو زمانی جهت توسعه را ارائه می

موثر است که به شکل کلیت واحد به صورت مساوی به همه ابعاد توجه شود، تاچشم انداز مناسب به 
 آموزش عالی دهد. 

های سرمایه اجتماعی در مؤلفه های تحقیق بیانگر این است که هریک از الگوی برنامه درسییافته
ای صورت پذیرد. باید بازنگری در همه در وضع موجود در سطح پایین است. باید اصالحات ریشه

ها در آموزش عالی باشد، با توجه به نظرات مصاحبه شوندگان متخصصان ) هیأت علمی( و مولفه
بداند چه انتظاری برای توسعه  کارشناسان اجرایی و آموزشی نیاز سنجی هم باشد.آموزش عالی باید

سرمایه اجتماعی از نظام آموزشی دارد وآن انتظار را در هریک از الگوهای برنامه درسی اعمال نموده و 
های مداوم و ضمن خدمت به متخصصان )هیأت علمی( و سپس از طریق الگوی منسجم و آموزش

هد.الگوی برنامه درسی وضع موجود در کارشناسان اجرایی و آموزشی و سایر اعضای سازمانی انتقال د
هیأت علمی( و کارشناسان اجرایی و ) زمینه توسعه سرمایه اجتماعی و پاسخ به انتظارات متخصصان

آموزشی ضعیف عمل کرده است.آموزش عالی پتانسیل الزم را برای اجرا و تغییرات الزم الگوی برنامه 
متخصصان )هیأت علمی( و کارشناسان اجرایی و درسی در راستای توسعه سرمایه اجتماعی را دارد. 

توانند به توسعه برسند. هدف از طراحی آموزشی در آموزش عالی در فعالیتهای مشارکتی و اعتماد می
مدل کاهش فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب الگوی برنامه درسی در سرمایه اجتماعی آموزش 

ها است. ویژگی برجسته این تحقیق این است که هعالی است وتمام تالش آن برای توسعه همه مولف
برای اولین بار یک طرحی در آموزش عالی به ویژه در دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به نقاط ضعف 
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تواند طرحی باشد.ودرنتیجه میوقوت ارائه شده که طبق انتظارات ونظرات اعضای خبره دانشگاه می
طرح یک دیدگاه ترکیبی ورویکرد تربیتی دارد. این مدل با  ها باشد.اینپیشنهادی برای تمام موسسه

باشد. مدل نهایی تحقیق از تلفیق الگوهای هدف طراحی یک مدل سازمان یاددهنده در دانشگاه می
های سرمایه اجتماعی و راهبرد و پیامدهای تعامل طراحی شده است. این برنامه درسی با مؤلفه

با محدودیتهایی روبرو بود از جمله، عدم تمایل به پاسخگویی  پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگری،
برخی از متخصصان و کارمندان و به خصوص مدیران اجرایی به علت حجم وظایف شغلی در وضع 

نقطه کشور و تفاوت در نگرش  5موجود، پراکندگی جغرافیایی واحد جامع دانشگاه آزاد اسالمی در 
مایل یا عدم تمایل به پاسخگویی به سواالت  پژوهش،  فرهنگی  و اجتماعی هر استان جهت ت

رویکرد نظام متمرکزو نیمه متمرکز وضع موجود در الگوهای برنامه درسی آموزش عالی  دلیل  بر 
توسعه پایین برخی از مولفه های  سرمایه اجتماعی، توجه پایین به یافته های محققان در فرایندهای 

زش عالی جهت توسعه  فرایند ساختاری و شناختی و ارتباطی سرمایه ریزی درسی در ساختار آموبرنامه
 اجتماعی  بود. بر اساس یافته های پژوهش، می توان پیشنهاداتی نیز مطرح کرد:

ریزی درسی  و   نیاز سنجی  دقیق از اعضای آموزش عالی کشور در تمام مولفه های  برنامه-1
 سرمایه اجتماعی تاکید ویژه اهداف در پیشبرد مولفه شناختی 

توجه به همسویی ها و تفاهم  برخی از الگو های برنامه درسی به خصوص محتوا و مواد و  -2
 روشهای آموزشی در توسعه سرمایه اجتماعی با توجه به دیدگاه اعضای آموزش عالی

استفاده از راهبردهای متفاوت  الگو های برنامه درسی برای کاهش فاصله وضع موجود و وضع -3
طلوب در نظام آموزش عالی با استفاده از مدلهای متفاوت کمی و کیفی  جهت توسعه سرمایه م

 اجتماعی

قضاوت صحیح براساس  نتایج داده های  هر پژوهشگر در رویکرد  وضع موجود  ارزشیابی   -2
 برنامه درسی برای توسعه ارتباط بیشتر سرمایه اجتماعی آموزش عالی
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