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 چکیده
های  : علوم انسانی نقش مهمی در پیشرفت و حفظ و ارتقای ارزشهدف

های اخیر  سال اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. تأکید و تالشی که در

سازی دانش موجود و اهمیت پرورش نیروهای  متوجه تولید دانش، بومی

متخصص در این دسته از علوم شده، گویای این اهمیت است. این در 

های ایران  دهند در دانشگاه حالی است که شواهد پژوهشی نشان می

آموختگان شایسته در  الگوهای آموزشی مناسبی برای پرورش دانش

چه برای رویارویی با چنین وضعیتی الزم  نسانی وجود ندارد. آنعلوم ا

های مورد نیاز دانشجویان این  است طراحی آموزشی براساس شایستگی

ها است. بنابراین در پژوهش حاضر به این پرسش  دسته از رشته

های علوم  پرداخته شده است که الگوی آموزشی مناسب برای رشته

 انسانی چه الگویی است؟ 

های بنیادی نظری است و برای  : این پژوهش، از نوع پژوهششرو

گویی به پرسش موردنظر از روش استدالل عقالنی بر پایه  پاسخ

 های انجام شده استفاده شده است.  ای و پژوهش مطالعات کتابخانه

: براساس استدالل انجام شده، در علوم انسانی نیاز به تربیت ها یافته

های شناختی،  به سه دسته از شایستگی آموختگانی است که دانش

اجتماعی و عاطفی مجهز باشند. رویکردی که بتواند این مهم را برآورده 

سازد و امکان پرورش هر سه دسته شایستگی را فراهم آورد، 

گرایی اجتماعی است؛ زیرا در این رویکرد رشد شناختی در بافت  سازنده

ها با یکدیگر شکل  اجتماعی و در جریان تعامل و مشارکت انسان

گیرد. بنابراین الگوی آموزشی مبتنی بر شایستگی که برآمده از  می

تواند الگوی پیشنهادی مناسبی  گرایی اجتماعی است می رویکرد سازنده

 های علوم انسانی باشد.  برای استفاده در رشته

 

طراحی آموزشی، آموزش دانشگاهی، علوم انسانی،  ها: کلید واژه

 اجتماعی، آموزش مبتنی بر شایستگی گرایی سازنده

Abstract  
 

Purpose: Humanities play an important role in 

the development and promotion of cultural and 

social values of the society. Emphasis on 

knowledge production, customizing of the 

existing knowledge and the importance of 

fostering specialists in this field, show the 

significance of humanities. The research 

evidence shows that, there are no appropriate 

educational models in the universities of Iran 

that nurture qualified graduates in humanities. 

To encounter such a situation, instructional 

designs need to be based on the competencies 

required by the students. The focus of this article 

is on this question: What is the proper 

educational model for the Humanities? 

Method This study is a basic theoretical 

research, and to respond to the question posed, 

rational argument based on the library research 

and review of the related research have been 

used. 

Findings: Based on the argument; graduates in 

the humanities need to get education that 

encompasses three categories of cognitive, social 

and emotional competencies. Social 

constructivism approach can help fostering these 

competencies. In this approach, cognitive 

development occurs in the social context and 

through the interactions and collaborations that 

individuals make with one another. We may 

conclude that the competency-based education 

model that is emerged from the social 

constructivism approach is the suitable model for 

the Humanities. 

 

Key Words: Instructional Design, University 

education, humanities, Social constructivism, 

Competency-based training.  
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 مقدمه و بیان مسأله

ه چ انسان، فرهنگ و آنبه بررسی که تعریف شده است ای از دانش  خهشاعنوان  علوم انسانی به

علوم انسانی را همچنین  .(Brittanica Encyclopaedia, 2006)پردازد  مربوط به انسان است، می

های کلیدی درباره انسان است تعریف  عنوان علومی که در تمامی آنها موضوع و فعالیت بهتوان  می

در تعریفی مشابه علوم انسانی مجموعه علوم و فنون مربوط به مطالعه و . (Steinberg, 2013) کرد

شناخت انسان و کشف پیچیدگی دلیل  و به شدهشناخت جامع انسان در ابعاد مختلف تعریف 

ه شده دانستتر  ی را در قیاس با سایر علوم سنگینمسائل انسانی، رسالت علوم انسان های درونی الیه

 (.(Bagheri, 2007 است

هنوز تعریف جامع و با وجود تعاریف متعدد و متنوع از علوم انسانی که به برخی از آنها اشاره شد،     

ده است و دلیل آن نیز وسعت، شناسان باشد به عمل نیام نعی که مورد قبول فالسفه و معرفتما

نظران  صاحب بیشترتعدد و تنوع این علوم از سویی و تازگی بسیاری از آنها از سویی دیگر است. 

طور  بهاین علوم و تعریف هر یک از آنها های مختلف  شاخهبه برشمردن برای رهایی از این مشکل، 

که یکی از آنها روشن نبودن  ی به همراه داردهای دشواریچه این کار نیز ؛ اگرکنند جداگانه اکتفا می

ان گفت علوم تو در مجموع می ای است. رشته یز ظهور روزافزون علوم میانن با یکدیگر و آنهامرزهای 

 ,Kardan) های مشترکی دارند رو ویژگی ؛ از اینو همه خویشاوند یکدیگرندانسانی به هم پیوسته 

های دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و  در این مقاله منظور از علوم انسانی، رشته (.2005

سسات آموزش عالی کشور میسر است و البته ها و مؤ فناوری است که امکان تحصیل آنها در دانشگاه

 کند. تعاریف فوق نیز در مورد آنها صدق می

داشته است و  علوم انسانی از زمان ظهور در مغرب زمین، همواره در کانون توجه اندیشمندان قرار    

هاست که به اهمیت آن توجه شده است، هر چند در این خصوص که آیا این  در کشور ما نیز مدت

علوم انسانی به  .(Paya, 2005) باید قدری تأمل نموده با شناخت و معرفت نیز همراه بوده یا نه، توج

بنابراین  ،طور عام کلمه، علومی هستند که با چگونگی رشد و کمال و پیشرفت انسان سروکار دارند

حائز اهمیت  میزان علوم انسانی نیز به میزانی که این امور در زندگی انسان اهمیت دارد، به همان

ل اصلی رشد و چون فرهنگ عام، گرفته شوددر نظر علوم فرهنگی  مترادفعلوم انسانی گر اهستند. 

علوم انسانی . همچنین اگر استتأکید مورد باز هم اهمیت علوم انسانی شود،  کمال انسان تلقی می

زجمله رفتارهای رفتارهای انسان ا فبه انواع مختلدر نظر گرفته شود که علوم اجتماعی معادل 

ای فهمیدن علل و عوامل رفتاره کند؛ هدف آن جتماعی، سیاسی و غیره توجه میا اقتصادی،

در زند و همه آنها در راستای بهبود زندگی انسان قرار دارند.  مختلفی است که از انسان سر می

رهنگی یا اجتماعی چه علوم انسانی و چه علوم ف ؛ای از علوم که با انسان سرو کار دارند مجموع دسته
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نسانی ، علوم اداردبه میزانی که این امور اهمیت  ؛در جهت رشد و کمال انسان هستندنامیده شوند 

 (.(Panahi, 2005 دنکن در جوامع اهمیت پیدا مینیز 

ارتباط با علوم انسانی مانند ریاضیات،  های علمی به ظاهر بی ا علوم انسانی بلکه رشتهنه تنه    

که  طوری ؛ به((Ahmadi, 2004 نیز در احاطه علوم انسانی و در ارتباط با آن هستندکی فیزیک و پزش

در  (.(Golshani, 2004. گلشنی دانش علوم انسانی استشرط موفقیت در آنها آمیخته بودنشان با 

به مناسبت چهلمین سالگرد های صنعتی  با عنوان اهمیت علوم انسانی برای دانشگاه خود سخنرانی

 دانشگاه صنعتی شریف اظهار کرد: تأسیس

الکترونیک، ، در فیزیکآنها  ند.آی ک بُعدی بار میت های ما عمدتاً التحصیالن دانشگاه فارغ "    

کار گرفته شوند،  نی بهکه این علوم باید در جوامع انسا متالوژی و غیره متخصص هستند، ولی از این

1 هایی نظیر اند. امّا دانشگاه غفلت کرده
MIT، که سرمشق ما  4و اکسفورد 3فورداستان ،2تک لک

اند، بلکه یک بخش علوم انسانی و اجتماعی در خود  فنون خاص توجه نکردهبه علم و  اند، صرفاً بوده

 که مثالً اند. چنان ها تشویق کرده را به گذراندن دروسی در این حوزهتأسیس کرده و دانشجویان خود 

MITدر آنها دهد، که  ارائه مینسانی یا لیسانس مهندسی و علوم انسانی ، لیسانس علوم پایه و علوم ا

ها در علوم انسانی و نیمی در علوم پایه یا مهندسی است. جهان بدون علوم انسانی،  نیمی از درس

نمای فرهنگی و  اجتماعی واقعی ندارد و فاقد قطبنقطه ارجاع  ،جهانی است که در آن علم و فناوری

 ".ستهای اخالقی ا ارزش

. این موارد که با موارد اشاره شده در است شده سانی در موارد زیر خالصه ارزش و اهمیت علوم ان    

 پوشی دارند عبارتند از: تعاریف مختلف علوم انسانی همسویی و یا هم

ها و  های علوم انسانی به خودی خود ارزشمند هستند. اگرچه مزیت پژوهش :5ارزش ذاتی (1

شان  شمندی در پی دارند ولی شایسته است به خاطر ارزش ذاتیپیامدهای مطلوب ارز

 دنبال شوند.

و در خدمت جامعه هستند؛ از ها به نفع جامعه  : علوم انسانی در برخی راه6ارزش اجتماعی (2

انسجام منجر به و در نتیجه  و تفاهم بین شهروندان کمک کردهبه ایجاد تساهل  جمله

کنند و نیز  در مسائل اخالقی پیچیده کمک می ویژه هگیری ب به تصمیم شوند؛ میاجتماعی 

 .کنند میت جامعه عمل یعائل اجتماعی به نفع بهتر شدن موقبا به چالش کشیدن مس

                                                           
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

2. California Institute of Technology (CalTech) 

3. Stanford University 

4. Oxford University 

5. intrinsic value 

6. social value 
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علوم انسانی شهروندان را قادر به درک، حفظ و گاهی به چالش کشیدن : 1میراث فرهنگی (3

نگ یک ملت و کند و این موجب حفظ و تداوم فره میراث علمی و فرهنگی آنها می

 شود. پیشگیری از آسیب رسیدن به آن می

، علوم دیگر مانند علوم های علوم انسانی پژوهشهای  یافتههای دیگر:  کمک به رشته (4

شوند از دستاوردهای این علوم به  ند و موجب میکن تغذیه مینیز مهندسی را  پزشکی و

 شکل بهتری در جوامع انسانی استفاده شود. 

ای است که منجر به پرورش تفکر انتقادی  گونه ماهیت علوم انسانی به: 2تفکر انتقادی (5

 شود.  می

طالعه متون مختلف علوم انسانی های علوم انسانی و م : پژوهش3رشد فردی و معنوی (6

 (.(Holm, Scott & Jarrick, 2015 را فراهم آورد تواند زمینه رشد فردی و معنوی می

های مختلف است  زمینه وها  رفتار انسان در موقعیتخت وع اصلی در علوم انسانی، شناموض    

است و از سوی دیگر هوشمند و صاحب اراده و آگاهی موجودی است که از سویی و انسان 

شود این دسته از علوم  این موجب می و بافتی است که در آن قرار دارد؛ وابسته به موقعیت

ادامه به در  دهد. قرار میعلوم دیگر از  هایی داشته باشد که آن را در جایگاهی متفاوت ویژگی

 اشاره شده است.ها  این ویژگیترین  مهم

به این پیچیدگی تر است. این  پیچیدهدر مقایسه با علوم طبیعی،  موضوع علوم انسانی: پیچیدگی (1

دلیل است که در این دسته از علوم، موضوع اصلی انسان است؛ موجودی هوشمند که متأثر از 

علت واقعی رفتارهای  ، شناساییهاست و این ها، باورها و ارزش مانند انگیزه، ایدهعوامل مختلفی 

های علوم طبیعی را  بر این، پدیده وهعال .((Berger & Luckmann, 1966سازد  او را دشوار می

چنین ررسی قرار داد اما در مورد انسان، شده مورد ب توان در آزمایشگاه و در شرایطی کنترل می

رفتار آشکار و علت زیربنایی آن را از هم جدا کرد و در آزمایشگاه مورد توان  میننیست و 

 مطالعه قرار داد.

به این معنی که با  ؛علوم انسانی علومی نرم و قابل انعطاف هستند :پذیری نرمی و انعطاف (2

منظور از  های حاکم بر یک رشته علمی خاص تغییرپذیر هستند. گذشت زمان و تغییر پارادایم

در ، مفروضات پذیرفته شده علمی، قوانین و کاربرد آنها در یک رشته علمی است که پارادایم

برای مثال در . گیرد قرار میمورد پذیرش اعضای جامعه علمی آن رشته یک دوره زمانی خاص 

زمانی پارادایم رفتارگرایی حاکم بود،  ،های علوم انسانی عنوان یکی از رشته شناسی به رشته روان

گرایی به  گرایی و پس از آن سازنده ، پارادایم شناختهای جدید نظریهگذر زمان و با پیدایش  در

                                                           
1. cultural heritage 

2. critical thinking 

3. personal and spiritual development 
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موضوعات مورد  ،ها هر یک از این پارادایم پدیدآیی. با ((Hasani et al, 2013 ظهور رسیدند

ی شدند و نیز دستخوش تغییر و دگرگونو روش پژوهش در مورد آنها شناسی  مطالعه در روان

ن ادامه آشکار است که این روند همچنا. ای جدیدی به این رشته از دانش افزوده شده سازه

های دیگر علوم انسانی نیز وجود دارد و این  خواهد داشت. چنین وضعیتی در شاخه

 . دهد پذیری این علوم را نشان می پذیری یا تغییر انعطاف

کامالً بارز و  ات علوم انسانیموضوع گیری در شکل ارادهقش آگاهی و : ناهمیت نقش آگاهی و اراده

 رخیکه ب آگاهانه است. توضیح آن کنشیانی، انسانیِ مورد مطالعه در علوم انس کنشنمایان است. 

اً ارتباطی با کنش انسانی اساسسایر وقایع طبیعی یا  گردش زمین به دور خورشید مانند ها پدیده

ها ایفا  نآپیدایش یا چگونگی ها هیچ نقشی در آن آگاهی یا جهل ما نسبت به ؛ به این معنا کهندارند

علوم انسانی نیستند. اما برخی دیگر از امور، مثل   مورد مطالعه است که به همین دلیل و کند نمی

ند که هست  هایی انسانی اعی و امثال آن کنشتولید، توزیع، ارتباط با دیگران، مشارکت در امور اجتم

ها از  آگاهی خود را نسبت به آن انسان به این معنا که هر زمان ،اند هآگاهی و شناخت انسان وابست به

 .(Sharifi, 2013) دشو ، آن کنش نیز صادر نمیبدهددست 

های انسانی و اجتماعی ساخته انسان هستند و  : پدیدهو بافت فرهنگی مکانوابستگی به زمان،  (3

های  ها و کنش ی مختلف فعالیتها ها و مکان ها در زمان که انسان جایی و از آن ؛تیعنه طب

 Popper) رو موضوعات انسانی نیز بسته به زمان و مکان تغییرپذی از این ،متفاوتی دارند

های علوم طبیعی  العه در علوم انسانی مانند پدیدههای مورد مط پدیده بر این عالوه .(1957,

دلیل همین وابستگی  . بهندهای فرهنگی هست ها و انگاره و همواره آمیخته با ذهنیت نبودهعینی 

؛ به این معنی که ندقابل تعمیم نیستپژوهشی علوم انسانی  های ها و یافته نظریهاست که 

و به سهولت و به سادگی قابل  بودهناظر بر محیط خود  شکل گرفته در یک محیطی ها نظریه

سب با آن ی متناها وقتی در محیطی فرهنگ ویژه و کنش .های دیگر نیستند تعمیم به محیط

توان حتی  ، نمیکند ها عمل می های فرهنگی آن نیز متفاوت با دیگر فرهنگ وجود دارد و الیه

در عرصه علوم انسانی مین دلیل ابه دارند یکسان تفسیر نمود. به هرفتارهایی را که ظاهری مش

دیگر  هایی را که بر پایه تاریخ و فرهنگ خاصی شکل گرفته بدون تصرف در جامعه نباید نظریه

تنها کارآمد و مفید واقع نخواهد  سازی نه ها بدون توجه به بومی کارگیری نظریه وارد کرد. به

. های فرهنگی خواهد نمود امعه را دستخوش بحران جدی و آسیببلکه حیات یک ملت و ج بود؛

 دسازی علوم انسانی به معنای جذب انتقادی این علوم اهمیت شایان توجهی دار رو بومی از این

(Seyed Mazhari, 2010)نظران حوزه علوم انسانی به  . تمایل روزافزون پژوهشگران و صاحب

های حاصل از  کارگیری یافته های علوم انسانی و احتیاط در به سازی نظریه ضرورت بومی

 های غیر خودی در بافت اجتماعی و فرهنگی ما نشان از همین واقعیت دارد. پژوهش
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ابل بحث هستند و موضوعات علوم انسانی قپژوهشگر یا نویسنده: بینی  وابستگی به جهان (4

سانی به پژوهش در مورد وقتی دانشمند علوم انهای مختلف به آنها نگریست.  توان از دیدگاه می

بینی  کند و برای چنین تبیینی از جهان مند است آن پدیده را تبیین ، عالقهپردازد موضوعی می

ممکن است دو  .((Hasani et al., 2013کند  خود استفاده می بر ذهن مهای حاک و ایدئولوژی

اشته باشند و هر یک براساس پژوهشگر نسبت به یک موضوع واحد دیدگاه یکسانی ند

بینی و  وضوع موردنظر بپردازد. این جهانبینی خاص و پارادایم قابل قبول خود به م جهان

موضوعات علوم انسانی  در موردوی  شیوه نگریستن، پژوهش و نگارشدر گرایش نویسنده 

 تأثیرگذار است. 

در پژوهشگر ای است که  گونه مطالعات علوم انسانی به: همدلی پژوهشگر با موضوع تحقیق (5

و یا بدون سوگیری به  تفاوت باشد مورد مطالعه بیموضوع ند نسبت به اتو بسیاری از موارد نمی

میان  ،همدالنهنی ارتباطی عاطفی و در مطالعات انسا. ((Sharifi, 2013پژوهش بپردازد 

برقرار  شونده و حتی میان موضوع و پژوهشگر گر و مصاحبه مصاحبه، شونده گر و مشاهده مشاهده

این نوع مطالعات را  های یافتهو هم  روشتواند تا حدود زیادی هم  همین مسأله میو  شود می

 های ناشی از آن ابستگی و سوگیریرای پرهیز این واگر چه راهکارهایی ب. تحت تأثیر قرار دهد

 مسأله کامالً قابل کنترل نخواهد بود. رسد این  اما به نظر می، شدهپیشنهاد 

توان گفت چنین جایگاهی  می ؛کند از علوم دیگر متفاوت میعلوم انسانی را  ،های فوق ویژگی    

علوم انسانی رابطه مستقیم یا  که در است و آن ایندیگر علوم ترین تفاوت علوم انسانی با  ناشی از مهم

مطرح عنوان موضوع مورد پژوهش(  های دیگر )به عنوان پژوهشگر( با انسانغیرمستقیم بین انسان )به

مورد های طبیعی  نسان پژوهشگر با موضوعات و پدیدهکه در علوم طبیعی رابطه بین ا درحالی ؛است

 .نظر است

ای که این علوم در  ن اشاره شد و نقش برجستهبه آکه های علوم انسانی  با وجود اهمیت    

های علوم  رشتهدهند  ها نشان می ، پژوهشدارد های اصلی جامعه مشی ها و تعیین خط سیاستگذاری

ناشی از این حوزه از دانش، های وارده به  و بخشی از آسیباند  واقع شدهتوجهی  مورد بیانسانی 

محور نبودن این علوم، غیربومی و  مسألهنه و نادرست، والؤهای آموزشی نامناسب، غیرمس روشکاربرد 

  ;Ghasemi et al, 2011) های واقعی است وارداتی بودن دانش موجود و کمبود پژوهش

Mehrmohammadi et al, 2010; Azizi, 2006; Saffar Sefat, 2007 .)رسد تمامی این  به نظر می

رشد یافته در علوم انسانی است که خود پیامد کفایت نیروی انسانی مؤثر و  ها ناشی از عدم آسیب

های آموزش دانشگاهی در تربیت نیروی شایسته است. نتیجه چنین  نامناسب بودن الگوها و روش

و تربیت . ((Azizi,2006های علوم انسانی  های کیفی در آموزش رشته وضعیتی کاهش شاخص

وانمندی الزم را برای پرداختن به ناکافی، ت  دلیل دانش و مهارت آموختگانی است که به دانش

طور که شایسته جایگاه این علوم است ندارند؛ و نیز در جایگاه استادان،  موضوعات علوم انسانی آن
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ها و  های علوم انسانی به چنین روندی ادامه داده و به دشواری پژوهشگران و صاحبنظران آتی رشته

 زنند. های علوم انسانی دامن می چالش

ها و  مهارتبه که نیاز است  آموختگانی دانشعلوم انسانی به پرورش  در حوزهاساس،  بر این    

یط دانشگاه . چنین امری در محفعالیت در این حیطه از علوم مجهز باشندالزم برای  های شایستگی

ن اعنو ، بهآموزشبا استفاده از و ترین نهاد تولیدکننده دانش علوم انسانی  ترین و مهم عنوان اصلی به

برای تربیت . به بیان دیگر ((Betoret & Tomas, 2003 پذیر است امکانترین رسالت دانشگاه  مهم

فعالیت علمی داشته باشند و جایگاه اندیشمندان و پژوهشگرانی که بتوانند در حوزه علوم انسانی 

و این  نیاز است هر چیز به الگوهای آموزشی مناسب ارزشمند این علوم را حفظ نمایند بیش از

اساس نیازهای های آموزشی بر و فعالیت ها هدفاست. در طراحی آموزشی،  1مستلزم طراحی آموزشی

 شود. یادگیرندگان تعیین می شایستگیدانشی و 

آموختگان  رش دانشمسأله اصلی این پژوهش فقدان الگوهای آموزشی مطلوب برای پروبنابراین     

الگوی  پژوهش عبارت است از:پرسش اصلی  س،بر این اساهای علوم انسانی است و  شایسته در رشته

 های علوم انسانی چه الگویی است؟ برای رشته مناسبآموزشی 

کننده ضروری است تا  که برای انجام هر پژوهش وجود یک چارچوب نظری هدایت جایی از آن    

تفسیر نماید؛ در  پژوهشگر در چارچوب آن فرایند پژوهش را به پیش برده و نتایج را در قالب آن

گویی به پرسش  پاسخمنظور هدایت پژوهش و  گرایی اجتماعی به پژوهش حاضر، رویکرد سازنده

با گرایی اجتماعی  دلیل چنین انتخابی شباهت مفروضات سازندهپژوهشی در نظر گرفته شد. 

ل و گفتگوی تعامفرهنگی و  -گرایی اجتماعی بافت اجتماعی در سازنده .های علوم انسانی است ویژگی

هایی  ویژگی در علوم انسانی نیز ؛((Andrews, 2012 اجتماعی نقش مهمی در ساختن دانش دارد

ها بودن  پذیری و نیز وابسته به ارزش بافت فرهنگی، پیچیدگی و انعطاف مانند وابستگی به مکان و

   شود بافت و تعامل اجتماعی نقش مهمی در ساخت دانش ایفا نماید.  موجب می

ی ل گروهی را برای یادگیرامهای آموزشی مشارکتی و مبتنی بر تع ، روشگرایان اجتماعی سازنده    

م مشترک بین افراد در بر این باور هستند که دانش در جریان گفتگو و ایجاد فهدانند و  مؤثر می

 الگوهایتوان در  چنین تمایلی را می . ((Jafari & Davatgari, 2015  ها شکل می گیرد مورد پدیده

های  ر الگوی الیهدگرایانه اجتماعی مشاهده نمود؛ برای مثال  آموزشی وابسته به رویکرد سازنده

الگوی یادگیری . ((Willis, 2003، ویلیزبازتابی  -، الگوی بازگشتی((Cennamo, 2003 سینامومذاکره 

 .((Rufii, 2015 گرایانه رافی الگوی آموزش سازنده و ((Smith, 2013 محور اسمیت اجتماع
احان آموزشی با اعتقاد به عنوان بخشی از پیشینه پژوهشی، طر در تمامی الگوی نام برده به     

براساس آن ند که ا های طراحی کرد های آموزشی را به گونه ها و فعالیت گرایی اجتماعی روش سازنده

                                                           
1. Instructional Design 
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در توسعه دانش و  ترین عامل ارزشمند دگیرندگان در جریان کسب دانش مهممشارکت و تعامل یا

  شود.  های فردی محسوب می مهارت

 

 پژوهش  شناسی روش

پژوهشی است که به کشف ماهیت پژوهش بنیادی، های بنیادی است.  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

ها  ها و نظریه ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری پدیده ،اشیاء

 ها نماید. هدف اساسی این نوع پژوهش مرزهای دانش رشته علمی کمک میپردازد و به توسعه  می

 ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است ها، آزمون نظریه تبیین روابط بین پدیده

های استدالل عقالنی و  تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش تحقیق بنیادی می

شود. تحقیق بنیادی تجربی از  ای انجام می و بر پایه مطالعات کتابخانهکند  قیاسی استفاده می

 ,Hafeznia) شود های میدانی انجام می کند و بر پایه روش های استدالل استقرائی استفاده می روش

2015; Sarmad et al, 2015). 

سخگویی به پژوهش بنیادی نظری است که در آن برای پا ،اساس توضیحات فوق، پژوهش حاضربر    

های  و پژوهشای  کتابخانهپرسش پژوهشی، از روش استدالل عقالنی و قیاسی براساس مطالعات 

 .انجام شده استفاده شده است

 

 ی پژوهشها یافته

پرسش پژوهشی پاسخ داده شده است. این به از پژوهش با استفاده از روش فوق در این بخش 

های علوم انسانی و نیازهای  براساس ویژگی بخش آمده است. در بخش نخست سهپاسخگویی در 

 است.در این زمینه پرداخته شده  مناسبالگوی آموزشی  ها به توصیف دانشجویان این دسته از رشته

که هر الگوی آموزشی نیاز به یک چارچوب نظری یا مبنای  با توجه به ایندر بخش دوم سپس 

د مناسب برای طراحی آموزشی در علوم انسانی رویکرتا طراحی در قالب آن انجام شود،  فلسفی دارد

  الگوی پیشنهادی در این زمینه معرفی شده است. ی نیزپایانبخش توصیف شده و در 
 علوم انسانیهای  رشتهرای بپیشنهادی الگوی آموزشی الف( 

عبارت دیگر هر  های آموزشی است؛ به های مشخص برای تحقق هدف تهیه برنامه ،طراحی آموزشی

های آموزشی،  عنوان هدف ها به ها و گرایش ها، مهارت ای دستیابی به یک سلسله از دانشگاه بر

بینی و تنظیم شوند،  های آموزشی پیش از تحقق آموزش، پیش ها و روش ای از فعالیت مجموعه

های  بینی روش توان تجویز یا پیش طراحی آموزشی انجام شده است. بنابراین طراحی آموزشی را می

ها و عواطف یادگیرندگان دانست  ها، مهارت نظر در دانشت موردموزشی برای نیل به تغییرامطلوب آ

Fardanesh,2014)). از نظر بیلتون Bilton,2005)) یک فرایند عقالنی، منطقی و متوالی  ،طراحی

 توان فرایند حل مسأله دانست. رو فرایند طراحی آموزشی را می برای حل مسائل است و از این
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طراحی آموزشی به تعیین  درکه به آن اشاره شده،  ((Fardanesh,2014فردانش اساس تعریف رب    

. شود پرداخته می های آموزشی عنوان هدف و عواطف مورد نیاز یادگیرندگان به شایستگیدانش، 

طف و عوا شایستگیهای علوم انسانی نیاز دارند دانش،  ن طراحان آموزشی یا استادان رشتهبنابرای

و  بگیرندآموزشی در نظر  های هدفعنوان  آن را بهها را تعیین کرده،  د نیاز دانشجویان این رشتهمور

براساس تعریف بیلتون های آموزشی سودمند بپردازند.  ها و روش براساس آن به طراحی فعالیت

Bilton,2005))  طراحی آموزشی نوعی حل مسأله است؛ بنابراین طراحان آموزشی و استادان

نظر را مشخص کرده و فرایند طراحی ت در گام نخست، مسأله موردهای علوم انسانی الزم اس رشته

ها  جا نیز الزم است ویژگی حلی برای مسأله مطرح شده در نظر بگیرند. در این عنوان راه آموزشی را به

ل آن، عنوان یک مسأله بیان شود و در فرایند ح های علوم انسانی به و نیازهای دانشجویان رشته

 الگویی مناسب طراحی شود.

گرایی.  دو رویکرد اصلی در زمینه طراحی آموزشی وجود دارد: دیدگاه سیستمی و دیدگاه سازنده

سازد مواد آموزشی فردی  طراحان را قادر میگام است که  به رویکردی خطی و گام سیستمی،رویکرد 

دهند که در توجه،  قابل تعمیمی ارائه می تر تهیه و تولید نمایند؛ آنها فرایندهای را بیشتر و آسان

 سازماندهی و مدیریت منابع موجود مطابق انواع مسائل و احتیاجات یادگیری، سودمند هستند

(Dick, Carey & Carey,2005.) طراحی  ،که در این مقاله نیز موردنظر است 1گرایی رویکرد سازنده

منظور تسهیل یادگیری که همان  ی یادگیری بهآموزشی را مشتمل بر فراهم آوردن منابع و فرایندها

جای تأکید بر رعایت مراحلی  داند. در این دیدگاه به خلق معنا در ذهن یادگیرندگان است می

جمله توجه به اصولی مانند گنجاندن شود از مشخص برای طراحی، بر موارد دیگری تأکید می

در تجارب اجتماعی، تشویق بیان نظر و  های مربوط و واقعی، گنجاندن یادگیری یادگیری در زمینه

دیدگاه در فرایند یادگیری، ارائه تجربه فرایند ساختن دانش، تشویق به خودآگاهی از فرایند ساختن 

 .((Fardanesh, 2007های ارائه  های مختلف و تشویق به استفاده از انواع روش دانش، تقدیر از دیدگاه

کننده مواد  داند و نه صرفاً دریافت یادگیرنده را یک طراح میگرایی این است که  مزیت رویکرد سازنده

که یادگیرنده در طول مراحل طراحی، اهداف یادگیری فردی  طوری های طراحی شده. به وفعالیت

با وجود تفاوت بین . ((Fardanesh, 2014کند و در جریان کسب دانش مشارکت فعال دارد  ایجاد می

 یان از رویکردهای طراحی سیستمیگرا گرایان و هم سازنده یتاین دو رویکرد، در عمل هم عین

کنند زیرا در هر دو فرایند طراحی، اهداف در محوریت قرار دارند و مرکز توجه هستند.  استفاده می

تفاوت مهم آنها در  ها و محیط یادگیری مربوطه دارند؛ اگر چه آنها تأثیرات کامالً متفاوتی بر ویژگی

دهند. یکی از آنها در پی فهماندن  ت که پیرامون یادگیری و درک و فهم ارائه میدیدگاه متفاوتی اس

                                                           
1. Constructivism 
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انگیزد تا یادگیرنده  ها به یادگیرنده است و دیگری افکار و اعمال را بر می شایستگیو رساندن دانش و 

 .((Reiser & Dempsy, 2011حمایت کند  را در ساختن دانش

ترین فعالیت در  مهنخستین و شاید مزشی بدان اشاره شد چه در تعریف طراحی آمو اساس آنبر    

گردآوری  کرده و بهنیازسنجی دانشگاهی، این است که طراحان آموزشی یا استادان طراحی آموزشی 

 بپردازند.های علوم انسانی  های مورد نیاز دانشجویان رشته و توانایی شایستگیتی درباره دانش، اطالعا

های علوم انسانی در نظر گرفته شود و براساس آن تعیین شود  ی رشتهویژگ بدین منظور الزم است

 ی نیاز دارند. های شایستگیها به چه  برای موفقیت و تسلط در این رشته که دانشجویان

که پیش از این به آن اشاره شد و در مورد آن توضیحاتی ارائه شد، این علوم انسانی  یها ویژگی    

    ویژه است؛  های شایستگیوابسته به دو دسته که موفقیت در آن دهد  میدر جایگاهی قرار علوم را 

، 3، استدالل2گیری تصمیممانند 1شناختی یا کارکردهای اجرایی های شایستگیدسته اول 

تعیین هدف،  (،Nejati, 2014) پردازش اطالعات، ((Pascarell & Terenzini, 2005کاربرد 4استنتاج

، حفظ و 6پذیری شناختی انعطاف، (Helber, Zook & Immergut, 2012)5خودتنظیمیریزی و  برنامه

و تفکر  تفکر انتقادی(، (Meltzer,2010 مدت یا حافظه کاری دستکاری اطالعات در حافظه کوتاه

 .(Sun & Hui, 2012خالق )

 – تواند در بافت فرهنگی واسطه آنها می که انسان به عاطفی -اجتماعی های شایستگیدسته دوم     

دسته دوم  های شایستگیکار گیرد. در واقع  دسته اول را به های شایستگیاجتماعی ویژه خود، 

شناختی ضروری است مانند  های مهارتی هستند که وجود آنها برای ارائه و نمایش های شایستگی

  11والنهؤگیری مس و تصمیم 10های ارتباطی شایستگی، 9، آگاهی اجتماعی8، مدیریت خود7خودآگاهی

Dymnicki, Sambolt & Kidron, 2013; CASEL Guide, 2015 ).) 

آگاهی و ها،  دلیل اهمیت نقش باورها، ارزش موضوعات علوم انسانی بهو منعطف بودن  گیپیچید    

از )های شناختی  شایستگینیاز به های حاکم از سوی دیگر،  سو و تأثیر پارادایم از یکانسانی  اراده

های  شایستگی( و پذیری شناختی و تفکر انتقادی ج، پردازش اطالعات، انعطافاستنتاجمله استدالل، 

تا دانشجویان در مقام اندیشمندان و پژوهشگران فعلی یا آتی نماید  را ضروری میعاطفی  -اجتماعی

                                                           
1. executive function 

2. Decision making 

3. reasoning  

4. making inferences 

5. self-regulation 

6. cognitive flexibility 

7. self-awareness 

8. self-management 

9. social awareness 

10. relationship skills 

11. responsible decision-making 
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اهمیت نقش تحصیلی خود درگیر شوند. برانگیز رشته  نی بهتر بتوانند با موضوعات چالشعلوم انسا

تعیین هدف، گیری،  جمله تصمیم)ازهای شناختی  شایستگیده در این علوم نیاز به آگاهی و ارا

عاطفی )از -های اجتماعی شایستگی، حفظ و دستکاری اطالعات حافظه( و ریزی، خودتنظیمی برنامه

وابستگی به زمان و مکان و بافت والنه( دارد. ؤگیری مس جمله خودآگاهی، مدیریت خود و تصمیم

جمله های شناختی )از شایستگیکند و این به  سازی علوم انسانی را ضروری می ه بومیفرهنگی نیاز ب

پذیری شناختی، تفکر انتقادی و خالق( و  کاربرد، پردازش اطالعات، انعطاف استدالل، استنتاج،

والنه( نیاز دارد. ؤگیری مس عاطفی )ازجمله آگاهی اجتماعی و تصمیم -های اجتماعی شایستگی

های شناختی )از جمله  شایستگیبینی پژوهشگر و نویسنده به  وابستگی علوم انسانی به جهان

عاطفی )از جمله  -های اجتماعی شایستگی( و پردازش اطالعاتگیری، استدالل، استنتاج،  تصمیم

در سایه این دارد تا پژوهشگر بتواند نیاز والنه( ؤگیری مس د و تصمیمخودآگاهی، مدیریت خو

های خود به موضوعات موردنظر بپردازد. ویژگی دیگر علوم  بینی و ارزش ها براساس جهان شایستگی

که این ویژگی بیشتر جنبه عاطفی دارد  جایی انسانی، همدلی پژوهشگر با موضوع پژوهش است. از آن

د مطالعه است، بیش کنندگان مور و به معنی برقراری رابطه عاطفی بین پژوهشگر و موضوع یا شرکت

طلبد تا  عاطفی را می -های اجتماعی شایستگیهای شناختی نیاز داشته باشد،  شایستگیکه به  از آن

های پژوهشی  ها و تحلیل یافته به گردآوری دادهبه پژوهشگر این امکان را بدهد که بدون سوگیری 

 خود بپردازد.

ف علوم انسانی ن کسانی که در موضوعات مختلعنوا چه بدان اشاره شد دانشجویان به براساس آن    

ای خود  التر تحصیلی و نیز در آینده حرفهبا های دورهکنند و حتی در  مطالعه و پژوهش می

خواهند  یآموزش های به فعالیت علوم انسانیعنوان استادان  بهدر آینده و برخی  کنند پردازی می نظریه

گونه که پیش از این نیز اشاره شد،  دارند. همان اشاره شده سه دسته شایستگیاز به نی پرداخت

ویژه دانشگاه است و  محیط آموزشی و به ،هایی شایستگیبهترین محیط و بافت برای پرورش چنین 

بهترین ابزار برای تحقق چنین امری استفاده از الگوهای آموزش دانشگاهی مناسبی است که بر 

ای سازمان دهد تا  کالس و پژوهش را به گونه یطمحمبنای چنین نیازهایی طراحی شده باشد و 

. بر این اساس الگوی آموزشی مبتنی بر را در دانشجویان تسهیل نمایدها  شایستگیاین  توسعه

های علوم انسانی است. البته این الگو مانند سایر  شایستگی، الگوی پیشنهادی این پژوهش برای رشته

سته به رویکرد زیربنایی الگو است. در ادامه با معرفی الگوهای آموزشی نیاز به هویت دارد که واب

یستگی پرداخته شده و در پایان ر شاگرایی اجتماعی به هویت بخشی الگوی مبتنی ب رویکرد سازنده

 الگوی موردنظر در قالب نمودار ارائه شده است.   

 علوم انسانیدر  یآموزش طراحی مناسب برای یرویکردگرایی اجتماعی،  سازندهب( 

های  ای دارد که بر پایه مفروضه شناسانه که هر الگوی آموزشی ریشه در رویکردهای معرفت جایی از آن

 ،خاصی استوار است، شایسته است طراحان آموزشی و استادان در طراحی یا گزینش الگوی آموزشی
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چه  ه به آنرو و با توج براساس رویکردی عمل کنند که متناسب با اهداف موردنظر آنها است. از این

های دانشجویان این علوم بدان پرداخته شد، به نظر  های علوم انسانی و نیازمندی در مورد ویژگی

های علوم  گرایی اجتماعی برای استفاده در رشته رسد الگوهای آموزشی برآمده از رویکرد سازنده می

با ویژگی علوم انسانی و هایی دارد که آن را همسو و سازگار  انسانی سودمندتر باشد؛ زیرا مفروضه

گرایی اجتماعی  دهد. در ادامه به معرفی رویکرد سازنده دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی قرار می

 .و الگوی پیشنهادی در این زمینه ارائه شده استگرایانه پرداخته شده  و طراحی آموزشی سازنده

گرایی را  است. اگر چه پیدایش سازندهواسطه تجربه شخص  گرایی فرایند ساخت دانش به سازنده    

دهند، اما ریشه  به باورهای پیاژه مبنی بر فعال بودن یادگیرنده در ساخت دانش نسبت می

گرایی را باید در زمان ارسطو جستجو کرد که معتقد بود معلم و یادگیرندگان باید با گفتگو و  سازنده

 (.Erdem, 2001) پرسش و پاسخ به دانش نهان دست یابند

گرایی، تالشی برای درک واقعیت و مبتنی بر  ای از سازنده عنوان گونه گرایی اجتماعی به سازنده    

است مبنی بر اینکه دانش در بافت اجتماعی و به واسطه  (Vygotsky, 1986) باور ویگوتسکی

عی ابزار گیرد. براساس این دیدگاه، گفتگو و تعامل اجتما فرهنگ، گفتار و تعامل اجتماعی شکل می

تواند در جریان گفتگو با  مهمی برای حفظ، بازسازی و اصالح واقعیت ذهنی است. واقعیت ذهنی می

دیگران به اشتراک گذاشته شود؛ به بیان دیگر معنا و درک مشترکی بین افراد در مورد واقعیت وجود 

ا مشترک است؛ دارد و فرض بر این است که واقعیت توسط افراد مختلف پذیرفته شده و بین آنه

. این ((Berger & Luckmann, 1991که نیازی نیست مفاهیم در هر بار گفتگو تعریف شوند  طوری به

شناسی دارد و پیدایش آن مقارن با دوران پست مدرنیسم و پژوهش کیفی  نظریه ریشه در جامعه

ان اجتماعی، گرایان اجتماعی در جریان تالش برای درک جه سازنده (.Murphy et al, 1998است )

عنوان باورهای مشترک افراد  گیرند و دانش را به هم واقعیت عینی و هم واقعیت ذهنی را در نظر می

پذیرند و فرایند  گرایان وجود واقعیت عینی را می کنند. در واقع سازنده ها تعریف می در مورد پدیده

ه اندازه سایر رویکردهای گرایی اجتماعی ب دانند. سازنده ساختن و کسب دانش را با اهمیت می

گرایی رادیکال براساس دیدگاه  ای و سازنده گرایی درونزاد پیاژه گرایی مانند سازنده سازنده

 .((Andrews, 2012گیرد  ها را در نظر می گرایی نیست و باور مشترک در مورد پدیده نسبیت

ود را با خلق یک الگو از انسان تجارب خاین است که  گرایی اجتماعی سازندهدو مفروضه اصلی     

ها از طریق آن  ترین نظامی است که انسان عنوان ضروری کند و زبان به توجیه می جهان اجتماعی

عنوان نماینده  به (Vygotsky, 1986)ویگوتسکی  .((Leeds-Hurwitz, 2009 کنند دانش کسب می

دهد و  ح اجتماعی رخ میباور است که رشد شناختی نخست در سطبر این  گرایان اجتماعی، سازنده

انی در تعامل با محیط پیرامون و دیگررا باید . از این رو ریشه دانش افراد شود سازی می سپس درونی

بافت در این رویکرد، . (Roth,2000)رد جستجو کاند،  سازی کرده که پیش از این دانش را درونی

 ب دانش اهمیت دارد. دهد در درک چگونگی کس چه در آن رخ می اجتماعی و آن -فرهنگی
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در مورد سه عنصر است: گرایی اجتماعی  های سازنده معتقد است مفروضه (Kim, 2001) کیم    

 آن در ادامه توضیح داده شده است. که جزئیات3و یادگیری 2، دانش1واقعیت

های  و در جریان فعالیت نداشتهکه واقعیت از پیش وجود  فرض اول در مورد واقعیت است و این    

کند که افراد یک جامعه  در این باره چنین استدالل می (Kukla,2000) کوکالشود.  انسانی ساخته می

رو دانش پیش از اجتماع انسانی وجود ندارد و در  از این سازند؛ صورت فردی، دانش را می با هم و نه به

یک محصول  دانش فرض دوم در مورد دانش است و اینکهشود.  جریان تعامل و مشارکت ساخته می

کدیگر و ر است. افراد معنا را هنگام گفتگو با یفرهنگی استوا -های اجتماعی انسانی است که بر پایه

فرض سوم در مورد یادگیری است و یادگیری را فرایندی سازند.  در بافت پیرامون خویش می

از نظر شود.  میحمیل داند و نه دانشی که از بیرون و از سوی دیگران به یادگیرنده ت اجتماعی می

های اجتماعی مانند  افراد در فعالیتدهد که  گرایان اجتماعی یادگیری معنادار زمانی رخ می سازنده

 .  ((Jafari & Davatgari,2015تعامل، گفتگو، مباحثه و همکاری درگیر شوند 

وهای آموزشی گرایی اجتماعی و استفاده از الگ محیط آموزشی مبتنی بر سازنده ،بر این اساس    

های مورد نیاز دانشجویان  شایستگیدسته از  سهبهترین امکان را برای پرورش  متناسب با این رویکرد

آورد. زیرا در بافت آموزشی  عاطفی فراهم می ناختی، اجتماعی وهای ش شایستگیعلوم انسانی یعنی 

ختی در گرو استفاده از های شنا شایستگیگرایی اجتماعی رشد شناختی و پرورش  متناسب با سازنده

ای است که  گونه های آموزشی به عاطفی است؛ یا به بیان دیگر روش و های اجتماعی شایستگی

 کند. ها هدایت می شایستگیدانشجو را به سمت پرورش هر دو دسته از 

 های علوم انسانی برای رشته: الگویی پیشنهادی مبتنی بر شایستگی الگویج( 

شود براساس دو استدالل صورت گرفته در دو  این بخش از پژوهش ارائه میکه در الگوی پیشنهادی 

های علوم انسانی بنا بر  دانشجویان رشتهبخش پیشین است. در بخش نخست به این اشاره شد که 

برانگیز هستند نیاز به توسعه شایستگی در سه حوزه  ماهیت این دسته از علوم که علومی نرم و بحث

شایستگی در حوزه شناختی، تفکر تحلیلی و انتقادی که الزمه عاطفی دارند. شناختی، اجتماعی و 

های  . شایستگی اجتماعی و عاطفی نیز مهارتسازد استدالل در این دسته از علوم است را مهیا می

شود.  های اجتماعی و فرهنگی را موجب می و تعهد نسبت به ارزش توانایی بحث و مناظرهارتباطی، 

 شود. عنوان الگوی پیشنهادی معرفی می به «ی آموزشی مبتنی بر شایستگیالگو»در نتیجه 

الگوهای آموزشی نیاز به هویت دارند و استدالل انجام شده، از سوی دیگر و براساس بخش دوم     

د. در اینجا نیز چنین ای داشته باشن یشه در رویکرد فلسفی و نظری ویژهبرای داشتن هویت باید ر

وابسته به بافت  برانگیز بودن علوم انسانی از سویی و بحثکه براساس ماهیت شود  استدالل می

                                                           
1. Reality 

2. Knowledge 

3. Learning 
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ترین رویکرد برای طراحی  گرایی اجتماعی مناسب نگی بودن آن از سوی دیگر، سازندهاجتماعی و فره

 دوفرهنگی  -بافت اجتماعیدر این رویکرد تعامل و آموزشی در این حوزه از علوم است؛ زیرا که 

که ریشه در « الگوی مبتنی بر شایستگی»در نتیجه شوند.  ساخت دانش محسوب میمفروضه اصلی 

 شود. وان الگوی پیشنهادی معرفی مینع بهگرایی اجتماعی دارد  سازنده

، در ادامه نمودار مربوط به الگوی گام دارند به که الگوهای آموزشی ماهیتی فرایندی و گام جایی ازآن    

های آن پرداخته شده است. الزم به ذکر  یح هر یک از گامه شده و به توضارائ (1)نمودار  پیشنهادی

است الگوی آموزشی معرفی شده یک الگوی پیشنهادی است که براساس استدالل نویسندگان ارائه 

، اعتبار و مطلوبیت آننیاز است در میدان تجربی به بوته آزمایش کشیده شود تا با سنجش شده و 

       های موردنظر مشخص شود. ستیابی به شایستگیکارایی آن در دمیزان 

 

 
 های علوم انسانی الگوی آموزشی مبتنی بر شایستگی برای رشته (:1) نمودار

 

گونه که در نمودار فوق قابل مشاهده است الگوی پیشنهادی شش مرحله دارد که در هر  همان    

مرحله نظر انجام شود. های مورد شایستگیمنظور تسهیل دستیابی به  هایی به مرحله الزم است فعالیت
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های شناختی، اجتماعی و عاطفی است. در این مرحله  در مورد شایستگینیازسنجی  ،نخست الگو

ی آن رشته هستند براساس متخصصان هر رشته تحصیلی که عمدتاً استادان دانشگاهالزم است 

آن زیر مجموعه هر بعد از به  های وابسته د نیاز در رشته تخصصی خود و حرفههای مور شایستگی

 بندی کنند.  را به تفکیک هر بعد شایستگی دستهوده و آنها گانه را مشخص نم های سه شایستگی

نیاز طراحی برنامه آموزشی است. در  اهداف آموزشی است که مقدمه و پیشمرحله دوم، تدوین     

شوند و از  تعریف میاف رفتاری صورت اهد های تعیین شده در مرحله نخست به شایستگیاین مرحله 

برای هر هدف،  ،(Isman,2011پذیر بودن آنها است ) ترین ویژگی اهداف، سنجش که مهم جایی آن

شوند تا در مرحله ارزشیابی  ن معیاری برای ارزشیابی تعیین میعنوا ها به سنجه های رفتاری یا شاخص

 بتوان میزان تحقق یافتن آنها را ارزیابی کرد.

برنامه آموزشی مبتنی بر توسعه شایستگی است. و اجرای له سوم الگوی پیشنهادی، طراحی مرح    

 و اجرا های موردنظر برنامه آموزشی مناسب طراحی منظور تحقق یافتن شایستگی حله بهدر این مر

تعیین محتوا، روش تدریس و  نگری در زمینه ، پیشبرنامه آموزشیطراحی شود. منظور از  می

اساس رویکرد سازنده گرایانه اجتماعی یف یادگیری است که البته باید برآموزشی و تکال های فعالیت

که مطابق های تدریش مشارکتی و مبتنی بر تعامل گروهی  روشانواع رو  از اینتعیین و تعریف شود. 

 شود.  پیشنهاد می (Reigeluth, 2013) تندهسگرایی اجتماعی  با مفروضات سازنده

گیرد.  ها مورد ارزیابی قرار می هارم الگوی آموزشی فوق، میزان دستیابی به شایستگیدر مرحله چ    

که سه نوع شایستگی مورد نظر است الزم است متناسب با هر نوع شایستگی از ابزار  جایی از آن

های  تحصیلی معمول برای سنجش شایستگی های پیشرفت مناسبی استفاده نمود. برای مثال آزمون

ین شده طراحی های تعی بر اینکه متناسب با نوع شایستگی رسند مشروط سب به نظر میختی مناشنا

های حوزه اجتماعی و عاطفی نیز ابزارهای مناسب مانند خودارزیابی، ارزیابی  شوند. برای شایستگی

 توان مورد استفاده قرار داد.  ها را می یست و یا انواع نظرسنجیهای مشاهده، چک ل همتایان، مقیاس

دلیل وجود این مرحله از سویی بررسی بازخوردهای است.  مرحله پنجم الگو، تحلیل بازخوردها    

گیری در مورد انجام اصالحات  رزشیابی است و از سوی دیگر تصمیمحاصل از مرحله پیشین یعنی ا

سرانجام در مرحله پایانی الگوی آموزشی پیشنهادی در برنامه آموزشی طراحی شده است. الزم 

شود. بدیهی است  ارائه می ها گامبهبود فرایند الگوی آموزشی در مورد هر یک از منظور  اهبردهایی بهر

عنوان مجریان الگوی آموزشی و مبتنی بر  ویژه استادان به این راهبردها براساس نظر متخصصان به

در اجرای راهبردهای ارائه شده در این مرحله بازخوردهای دریافت شده از مرحله پیشین است. 

 یابد.  گام الگو همچنان ادامی می به گاممسیر شود و  وباره الگو وارد فرایند آموزش مید
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 گیری نتیجهبحث و 

های بومی، فرهنگی و اجتماعی  در رشد و پیشرفت جامعه انسانی و ارتقای ارزش اهمیت علوم انسانی 

های  مشی ین خطساز و تعی سرنوشت های کالن و گیری . در واقع تصمیمجامعه بر کسی پوشیده نیست

چنین شأن و جایگاهی برای علوم  .بر عهده علوم انسانی و متخصصان آن استدر هر جامعه اساسی 

سازد و ضرورت  در این حوزه را نمایان میشایسته انسانی، لزوم پرورش پژوهشگران و صاحبنظران 

تولیدات علمی  ی این حوزه از دانش،ها هد که بتوانند در رشته د تربیت دانشجویانی را نشان می

سازی  داشته باشند، نسبت به مسائل علوم انسانی تفکری انتقادی داشته باشند، به بومیرزشمند ا

اند اهتمام ورزند؛ به  های بیگانه های موجود که عمدتاً غربی و برگرفته از فرهنگ دانش و نظریه

های  های جامعه در زمینه رای مسائل و بحراناجتماعی جامعه بپردازند، ب -سازی بافت فرهنگی غنی

حتی به رشد و بالندگی علوم دیگر  گشا داشته باشند، مختلف علوم انسانی راهکارهای نو، خالقانه و راه

نیز کمک کنند و بتوانند در مقام مسئوالن، مدیران، استادان و فرهیختگان آتی کشور سهمی در 

های  در گرو توسعه شایستگی تحقق چنین امریباشند.  های علوم انسانی داشته رونق علمی رشته

و توسعه این  استآموختگان آتی علوم انسانی  عنوان دانش بهدانشجویان  شناختی، اجتماعی و عاطفی

 ها نیز بیش از هر چیز نیاز به طراحی آموزشی دارد.  شایستگی

های انجام شده در زمینه  ژوهشقالنی و بر پایه مطالعات و پدر پژوهش حاضر بر اساس استدالل ع    

گرایی اجتماعی  که وابسته به رویکرد سازندهطراحی آموزشی، الگوی آموزشی مبتنی بر شایستگی 

وی گام است. در مرحله نخست الگ به الگوی پیشنهادی نوعی الگوی فرایندی و گاماست پیشنهاد شد. 

له دوم تبدیل به شده و در مرحگانه براساس رشته تحصیلی شناسایی  های سه موردنظر شایستگی

که  طوری ای در فرایند آموزش دارند؛ به شوند. اهداف آموزشی جایگاه ویژه اهداف آموزشی می

توان در دو مفهوم  اهداف آموزشی و  معتقد است تمام فرایند آموزش را می(  (Middaugh,2010میدو

عنوان برترین نهاد آموزشی جامعه  هآموزش عالی، بریزی برای رسیدن به اهداف خالصه کرد.  برنامه

نقش مهمی در توسعه و پرورش نیروی انسانی جامعه دارد ازجمله ایجاد نگرش و آمادگی در افراد 

های تفکر و ارتباط اجتماعی که  العمر، بهبود مهارت های مادام برای یادگیری مداوم، توسعه مهارت

کننده نوع  تا اندازه زیادی مشخص الزم است در اهداف آموزشی منعکس شوند؛ زیرا اهداف

چه مرحله اگر. (Azizi, 2006) هایی است که نظام آموزشی باید انجام دهد ریزی و فعالیت برنامه

چه الگوی آموزشی  تعیین هدف یکی از مراحل اصلی یا ضمنی الگوهای آموزشی است؛ اما آن

است که در الگوی حاضر تدوین و کند این  پیشنهادی را در این مورد متفاوت از الگوهای دیگر می

های  ؛ در واقع شایستگیگیرند از پیش تعیین شده صورت میهای  اساس شایستگیتعریف اهداف بر

یابد تا مبنایی برای  انعکاس می مورد نیاز دانشجویان علوم انسانی در اهداف آموزشی تدوین شده

  طراحی و اجرای برنامه آموزشی و نیز ارزشیابی باشد. 
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س از تعیین اهداف آموزشی در الگوی پیشنهادی الزم است به طراحی برنامه آموزشی پرداخته پ    

ترین فایده طراحی برنامه آموزشی این است که  مهم( Fardanesh, 2014) از نظر فردانششود. 

یادگیری، ترتیب آنها، فضای آموزش، چگونگی مدیریت امکانات و مانند آن  -های آموزش فعالیت

حقق اهداف آموزشی شود و در واقع در مورد چگونگی ایجاد شرایط الزم برای ت مشخص می

که  جمله اینهایی دارد از گرا، طراحی برنامه ویژگی در الگوهای آموزشی سازندهشود.  ریزی می برنامه

 ؛و مبتنی بر یادگیری گروهی استمشارکتی های آموزشی  اساس روشطراحی آموزشی بیشتر بر

 ;Cennamo, 2003; Willis, 2009های آموزشی سینامو، ویلیز، اسمیت و رافی )برای مثال الگو

Smith, 2013; Rufii,2015 .) تفاوت الگوی حاضر با الگوهای معرفی شده در زمینه طراحی برنامه

ها است و این در انواع  آموزشی این است که در الگوی پیشنهادی طراحی برنامه مبتنی بر شایستگی

های تدریس و تکالیف یادگیری  جمله تعیین محتوا، روشاین مرحله ازر مجموعه های زی فعالیت

 شود. منعکس می

یرد تا میزان دستیابی به گ پس از طراحی و اجرای برنامه آموزشی ارزشیابی صورت می    

گرا در این است  دهنها مشخص شود. تفاوت ارزشیابی در الگوهای سیستمی با الگوهای ساز شایستگی

که در الگوهای  الیارزشیابی عمدتاً مرحله پایانی فرایند آموزش است؛ درح ،الگوهای سیستمی که در

براساس بازخوردهای دریافتی از ارزشیابی  وگرا ارزشیابی از مراحل میانی الگو است  آموزشی سازنده

گرایانه  ندههای الگوهای ساز شود و این یکی از ویژگی ح و ترمیم میصورت گرفته برنامه آموزشی اصال

پس از در الگوی پیشنهادی، بنابراین . (Jonassen, 1999; Isman, 2011; Reigeluth, 2013)است 

اصالحات الزم در گام پایانی اساس آن پرداخته شده و بر ی به بررسی بازخوردهای دریافتیارزشیاب

نیز مانند گرا  سازندهبسیاری از الگوهای آموزشی شود. در  ظور بهبود الگوی آموزشی ارائه میمن به

شود؛ برای  الگوی آموزشی استفاده میفرایند ی اصالح بازخوردهای دریافتی برااز الگوی پیشنهادی 

  . ((Cennamo, 2003; Willis, 2009الگوی سینامو و ویلیز مثال 

م در حوزه علو ها و نتایج این پژوهش به طراحان و استادان دانشگاهی براساس یافته مجموعدر     

های رشته تخصصی خود فرایند آموزش  ها و توانمندی با تأکید بر شایستگیشود  انسانی پیشنهاد می

 -زشیهای آمو نگری و طراحی فعالیت د. به این منظور الزم است با پیشرا طراحی و اجرا نماین

 ی در دانشجویان را تسهیل نمایند.ا های حرفه یادگیری مناسب تحقق شایستگی
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