Journal of Higher Education Curriculum
Studies Vol.11, No.22,165 -186

دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 111-181 ،1911

واکاوی راهبردهای موثر بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی(مطالعه کیفی)
Effective Strategies in Curriculum Change in Higher Education
)Institutes (A Qualitative Study
تاریخ دریافت مقاله ،1911/1/22 :تاریخ ارزیابی ،1911/7/12 :تاریخ پذیرش مقاله1911/11/19 :
دکتر آیت سعادت طلب

1

چکیده :هدف پژوهش حاضر کاوش راهبردهای موثر بر تغییر
برنامههای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با استفاده از
روش پژوهش کیفی بود .جامعه آماری پژوهش شامل مدیران
دانشگاهی(روسا و معاونین دانشگاهها ،روسا و معاونین دانشکدهها و
مدیران گروهها) ،متخصصین برنامهریزی درسی و سیاستگذاران در
سطح کالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بودکه بر مبنای
نمونهگیری نظری ،با  11نفر در سه گروه فوق مصاحبه بهعمل آمد و
دادهها از مصاحبهها استخراج شد .بهمنظور تحلیل دادههای حاصل از
مصاحبه از روش کیفی گرانهیم و لوندمن استفاده شده است .نتایج
تحلیل دادهها طی سه مرحله ،کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ارائه
شده است .نتایج پژوهش نشان داد چهار راهبرد در تغییر برنامههای
درسی در دانشگاهها تأثیرگذار است .راهبرد اول ،فرهنگی بود که شامل
مولفههای پذیرش و باور ،فرهنگ مشارکتی ،کنشگری اعضای هیأت
علمی و ایجاد دانش برنامه درسی است .دومین راهبرد موثر بر تغییر
برنامههای درسی راهبرد قانونی شامل ابعاد قوانین و مقررات ،امکانات و
منابع ،ساختار سازمانی و استقالل دانشگاهی بود .سومین راهبرد،
مدیریتی بود که در برگیرنده مولفههای پاسخگویی ،تفویض اختیار،
آموزش ذینفعان و سیاستگذاری کالن است .چهارمین راهبرد موثر بر
تغییر برنامههای درسی ،راهبرد محیطی شامل نقش دولت ،عوامل
فرهنگی و اجتماعی و عوامل اقتصادی بود .در مجموع میتوان نتیجه
گرفت دانشگاهها ناگزیر به پاسخگویی به چالشهای حاصل از تغییرات
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی پیرامون خود هستند و برای
تحقق این موضوع باید برنامههای درسی کارآمد و بروزی داشته باشند.
بنابراین ضروری است به تغییر و اصالح برنامههای درسی فعلی
بپردازند .تغییر برنامههای درسی نیز بدون در نظر گرفتن راهبردهای
فرهنگی ،قانونی ،مدیریتی و محیطی عمالً فعالیتی فاقد کارایی و
اثربخشی الزم خواهد بود.
کلمات کلیدی :راهبرد ،آموزش عالی ،تغییر برنامههای درسی ،دانشگاه.
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Abstract: The aim of the study is to investigate

the strategies affecting curriculum change in
higher education institutes and universities by
applying a qualitative approach. The population
of this study includes university managers,
curriculum experts and policy makers. Among
them 16 individuals were selected from each
group through interviews based on Graneheim
and Lundman. The results from data analysis of
open coding, axial and selective coding showed
that four strategies affect curriculum change.
First strategy is culture which involves
acceptance and belief, participative culture,
faculty members’ interactions and creating
curriculum knowledge. The second strategy
includes the legal strategy; rules and
regulations,
facilities
and
resources,
organizational
structure
and
university
;autonomy. Third one is managerial strategy
accountability, delegation, beneficiaries training
and macro-policy making. Fourth strategy is
environmental strategy; government role, social
and cultural factors and economic factor. In
balance, universities are supposed to response
to the challenges raised from cultural, social,
political, and economic changes around the
universities. Therefore, the universities as to
accomplish the matter, should plan the
upgraded and updated curriculum. The
curriculum change without cultural, legal,
managerial, and environmental strategies could
be ineffective and inefficient, in practice.
Keywords: curriculum change, strategy,
university, higher education
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مقدمه
امروزه آموزش عالی با تغییرات سریع ملی و بینالمللی و چالشهای اجتماعی ،فرهنگی،
فناوری ،زیست محیطی ،حرفهای ،سیاسی و اقتصادی روبرو است (فانگ .)2111 ،1این چالشها
فعالیتهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را پیچیده نموده است و باعث شده است که
طیف وسیعی از اهداف را دنبال کنند(اسکات .)2119 ،2برای پاسخگویی به این چالشها ناگزیرند
تغییراتی را در اهداف و محتوای برنامههای درسی خود ایجاد نماید(یونسکو .)2117 ،برنامههای
درسی یکی از مهمترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاهها هستند که نقش تعیینکننده و
غیر قابل انکاری را در راستای تحقق اهداف و رسالتهای آموزش عالی از نظر کمی و کیفی ایفا
میکنند (فتحی واجارگاه2111،؛ التوکا و استارک .)2111،9در واقع برنامههای درسی قلب مراکز
دانشگاهی بهشمار میآیند که آیینه نقشها و اهداف آموزش عالی بوده و شایسته توجه دقیق
هستند(آلتباخ .)1188 ،توسعه برنامههای درسی فرایندی اساسی در آموزش عالی بهشمار می-
رود ،زیرا باعث میشود دانشگاهها از این طریق به نیازهای در حال تغییر جوامع پاسخ
دهند(پریمورسه و الکساندر .)2119 ،2بنابراین اصالح و بهبود برنامههای درسی بهدلیل عواملی
نظیر رقابت میان موسسات آموزش عالی و دانشگاهها ،انتظارات دولتها ،استخدامکنندگان و
دانشجویان ضروری است(رووفی.)2111 ،1
بازنگری و تغییر برنامههای درسی در دورههای مختلف زمانی ضروری است تا از این
رهگذر ،پاسخگوی نیازهای در حال تحول جامعه و بخشهای مختلف آن باشند .پدیده کهنگی یا
عقیم ماندن برنامههای درسی بواسطه عدم بازنگری در آنها باعث کاهش کیفیت آموزش عالی و
پاسخگو نبودن آن در قبال بازار کار و نیازهای اشتغال میگردد(فتحی واجارگاه .)1912 ،تغییر
برنامههای درسی به سادگی امکان پذیر نیست و نیاز جدی به مشارکت کلیه ذینفعان،
متخصصان و نهادهای حرفهای با اهداف تدوین برنامههای درسی متناسب با نیازهای صنعت و
جامعه دارد(نگاال .)2111 ،1در اغلب دانشگاهها ،دانشکده و مدیران در مسئولیت مدیریت
برنامههای درسی با یکدیگر سهیماند و در واقع وظیفه آنها بهطور اخص ،ایجاد و ابقای محیط
آموزشی است که در آن برنامهریزیهای درسی دانشگاهی و طرحهای علمی بهشکل موثری انجام
میشود و بهطور مداوم اصالح و بهبود مییابد(نوروزاده و فتحی واجارگاه.)1987 ،
1

. Fung
. Scott
3. Lattuca & Stark
2

111

4. Primrose & Alexander
5. Roffe
6. Ngala
دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1911

واکاوی راهبردهای موثر بر تغییر برنامه های درسی در…

با توجه به لزوم تغییر و تحول در برنامههای درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
برای پاسخگویی به چالشهای پیشروی دانشگاهها ،نیازهای در حال تغییر متقاضیان دانشگاهی
و تحوالت اجتماعی ،مسأله اساسی چگونگی اجرای تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی در ایران است .مسأله ای که به اندازه کافی به آن توجه نشده است و اغلب
اوقات کانون چالشهای متعددی در زمینه تغییر برنامههای درسی در سراسر دنیا بوده است.
در واقع بسترسازی الزم برای تغییر موثر و پویای برنامههای درسی امری ضروری و اجتناب-
ناپذیر است .این موضوع در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محقق نمیشود مگر اینکه
متولیان امر در سطوح مختلف سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت دانشگاهها نگاه ویژه و
عملیاتی به تغییر برنامه های درسی داشته باشند .برای تحقق این امر باید راهبردها و سازوکارهای
موثر بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد بررسی و کاوش قرار
گیرد .بنابراین در این پژوهش به این سوال اساسی که برای ایجاد تغییر موثر در برنامههای درسی
چه الزامات و راهبردهای باید مد نظر قرار گیرد پاسخ داده خواهد شد.
برنامههای درسی ،کانون و بستر شکلگیری مهمترین فرایند نظام دانشگاهی تحت عنوان
یادگیری است .آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات تخصصی از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی تا حد بسیار زیادی به بروز بودن و پویایی برنامههای درسی وابسته است(فتحی واجارگاه،
موسیپور و یادگارزاده .)1912 ،بر این اساس تغییر برنامه درسی ،تحول در کل فرایند برنامه
درسی نظیر اهداف ،محتوی ،فعالیتهای یادگیری ،راهبردهای یادگیری ،ارزیابی و نتایج
یادگیری ،ساختار سازمانی و تجارب دانشجویان را شامل میشود(هیلدا تابا :1112 ،1جوزف،2
 .)2111تغییر برنامه درسی ممکن است بهدلیل عوامل درونی نظیر نارضایتی از شیوههای
آموزش ،اهداف ،محتوای آموزشی و  ...بوده و یا تحت تأثیر عوامل بیرونی ناشی از تغییرات دولت
یا ظهور فناوریهای جدید و تحوالت فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی باشد(کاسوگا،9
.)2111
برنامههای درسی جزء مهمی از برنامههای علمی دانشکده /دانشگاه هستند که برخی از
جنبههای سازمانی نظیر مأموریت ،ثبات مالی و نحوه ساختار دانشگاه میتواند تأثیر زیادی برآن-
ها بگذارد .در واقع این عوامل بر طراحی و اجرای برنامههای علمی تأثیر زیادی دارند ،اما بسته
به میزان اهمیت و در کانون توجه بودن برنامههای درسی میتواند جنبه حمایتی و یا غیرحمایتی
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2. Joseph
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داشته باشد و در نتیجه بر برنامههای درسی آموزش عالی تأثیرگذار باشد(فتحی واجارگاه،
 .)2111مشارکت دانشکدهها و اعضای هیأت علمی ،برنامهریزی و تأمین منابع مالی ،تضمین
کیفیت ،مشارکت دانشجویان و رهبری ،راهبردهای موثری در زمینه تغییر برنامههای درسی در
دانشگاهها بهشمار میروند (نیونی و بوتما .)2121 ،1رهبران آموزشی مسئولیتهای متعددی
نظیر مدیریت کارکنان و بودجه ،روابط عمومی ،برنامهریزی استراتژیک و نظارت بر برنامههای
درسی را بر عهده دارند(لینچ.)2112 ،2
به زعم کالرک( )2111دانشگاهها بهمنظور اطمینان از اینکه محتوای تدریسشان بیانگر
پیشبرد مرزهای دانش اطالعاتی و علمی است ،نیاز دارند که هر دو یا سه سال برنامههای درسی-
شان را تغییر دهند .در این راستا مدیران آموزش عالی باید منابع کافی را برای بازنگری و تغییر
برنامه درسی در نظر بگیرند .تأمین منابع مالی و تشویق اعضای هیأت علمی در فرایند تغییر
آموزشی امری حیاتی بهشمار میرود(والکینگتون2112 ،9؛ ایننز.)2112 ،2
رهبری موثر بهعنوان یک ضرورت برای ایجاد تغییر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
در نظر گرفته شده است و رهبرانی که یک محیط انعطافپذیر و توام با پاسخگویی و تعهد را
هدایت میکنند ،نقش کاتالیزور را برای تغییر برنامه درسی موفق ایف میکنند(کوری2111 ،1؛
پائولسن .)2118 ،1برخی از اعضای هیأت علمی تصور میکنند که برنامه درسی تنها مسئولیت
اعضای هیأت علمی است .در حالیکه ارتباط حمایتی و همکارانه میان اعضای هیأت علمی و
مدیران است که به بازنگری برنامه درسی کمک میکند (جونز2112،؛ کوری.)2111 ،
همانطور که ذکر شد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای همگام شدن با تحوالت
محیط جهانی که بهطور مداوم در حال پیشرفت است ،نیازمند تغییر در کارکردهای خود از
طریق بازنگری برنامههای درسی هستند(آندردی .)2118 ،7در سالهای اخیر نیز با توجه به
شرایط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،فشار زیادی بر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وجود
دارد تا برنامه های درسی خود را با منافع و نیازهای جامعه همگام و همسو نموده و با فاصله
گرفتن از رویکردهای سنتی به برنامههای کاربردی و مبتنی بر مهارت توجه نمایند(باجادا،
کندلبیندر و ترایلر .)2111 ،8عوامل فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی هم در طراحی و
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تدوین برنامههای درسی و هم در تغییر و بهبود برنامههای درسی در دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی بسیار تأثیرگذار هستند (آناال ،ایندن و مکینین .)2111 ،1بر همین اساس ،برای
موفقیت در تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها باید به راهبردها و استراتژیهای جامع و
تلفیقی توجه نمود(نیونی و بوتما.)2121 ،
در سالهای اخیر ،پژوهشهای محدودی در زمینۀ تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
در پژوهشی که توسط سعادت طلب( )1917با عنوان ارزیابی رویکرد مدیران دانشگاهی به
تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انجام گرفت ،نتایج پژوهش وی
نشان داد چهار رویکرد کلی (حمایتی ،غیرحمایتی ،خنثی و اقتضایی)در بین مدیران دانشگاهی
نسبت به تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها وجود دارد که بر تغییر برنامههای درسی در
دانشگاهها تأثیرگذار است .در پژوهش خسروی ( )1917نیز بر حمایت مدیریت ارشد ،کارکنان
توسعهیافته ،ساختار موسسات آموزشی و رهبری بهعنوان عوامل تسهیلکننده و همچنین بر
موانع ارزشی ،قدرت ،روانشناختی و عملیاتی بهعنوان موانع نوآوری و تغییر برنامههای درسی
تأکید شده است.
فتحی واجارگاه( )1981در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تغییر برنامههای درسی
رشته علوم سیاسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،عوامل و فشارهای مالی ،رهبری و
مدیریت موثر در دانشگاهها ،مشکالت ساختاری دانشکدهها و سیاستها و خطمشی داخلی
دانشگاه ها ،نهادینه نشدن تفکر مشارکت در بین مدیران ،قوانین دست و پاگیر و بروکراسی حاکم
بر دانشگاه ،فقدان برنامه مشخص و تعریف شده برای بهسازی ادواری برنامههای درسی ،عدم
برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی از طرف دانشگاه برای طراحی و بازنگری برنامههای
درسی ،جو سازمانی حاکم را بهعنوان عوامل موثر بر تغییر برنامه درسی در دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی ذکر نموده است .پژوهش دهقانی و پاکمهر( )2111نیز نشان داد که انتصاب مدیران
دانشگاهی در سطوح مختلف دانشگاهها براساس شایسته ساالری نبوده و شایستگی و کفایت
مدیران دانشگاهی مورد پذیرش نیست که این امر بر اجرای برنامههای درسی نیز تأثیر گذاشته
است و مشکالتی که در این زمینه وجود دارد ارتباطی به قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه
ندارد .همچنین نتایج پژوهش وی نشان داد بین تدوین و اجرای برنامههای درسی تعادل و تطابق
وجود ندارد.

1. Annala, Lindén & Mäkinen
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نتایج پژوهش نیونی و بوتما( )2121نشان داد مشارکت دانشکدهها و اعضای هیأت علمی،
برنامه ریزی و تأمین منابع مالی ،تضمین کیفیت ،مشارکت دانشجویان و رهبری بهعنوان
راهبردهای موثر در زمینه تغییر و بهبود برنامههای درسی در دانشگاهها بهشمار میروند .در
پژوهش ولتویس و همکاران )2118(1از مواجهه با ذینفعان گوناگون ،مقاومت در مقابل تغییر
برنامههای درسی و استرس و نگرانی در مورد فرایند و چگونگی تغییر برنامههای درسی بهعنوان
چالش اساسی در تغییر برنامه های درسی یاد شده است و استراتژیهای موثر برای مواجهه با این
چالشها بر اساس یافتههای این پژوهش شامل افزایش آگاهی از فرایند تغییر ،مشارکت ذینفعان
در کل فرایند تغییر ،برنامه ریزی دقیق و تأمین منابع و امکانات الزم برای تغییر برنامههای درسی
بود .پژوهش دیگری توسط رودهومبو )2111(2با هدف بررسی رهبری تغییر برنامههای درسی در
آموزش عالی انجام شده است که نتایج پژوهش وی بیانگر تأثیر مثبت بکارگیری سبکهای
رهبری مشارکتی نظیر رهبری توزیعی در برنامهریزی موفق و اجرای تغییرات برنامههای درسی از
سوی مدیران دانشگاهی در آموزش عالی بود .در پژوهش الیور )2118(9نیز بر وجود چشمانداز
هدایتگر مشترک ،استقبال از برنامه درسی بهعنوان یک مسئولیت مشترک میان مدیران و
اعضای هیأت علمی ،مشارکت گسترده در فرایند بازنگری برنامه درسی ،ارتباط و احساس جمعی
تیمهای برنامه درسی بهعنوان عوامل تأثیرگذار در فرایند بازنگری برنامه درسی تأکید شده است.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد تغییر برنامههای درسی در اجرا و پیادهسازی همواره با
دشواریهای متعددی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مواجهه است .بررسی ادبیات و
پیشینه مطالعات انجا م شده نیز در این زمینه نشان میدهد علیرغم پرداختن به ضرورت و
اهمیت تغییر برنامههای درسی در آموزش عالی ،بهطور جامع به راهبردهای موثر بر تغییر برنامه-
های درسی پرداخته نشده است .در پژوهشهای بررسی شده عمدتاً تأکید بر عوامل سازمانی و
دروندانشگاهی بوده است ،در حالی که در این پژوهش عالوه بر راهبردهای دروندانشگاهی به
راهبردهای بروندانشگاهی نیز توجه شده است .براین اساس ،هدف این پژوهش ،بررسی و
شناسایی راهبردها و سازوکارهای(فرهنگی ،قانونی ،مدیریتی و محیطی) تأثیرگذار بر تغییر
برنامههای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که مغفول مانده است .در واقع به
دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که چه راهبردها و سازوکارهایی جامعی بر تغییر و اصالح
برنامههای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی تأثیرگذار است؟

1
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روششناسی پژوهش
بهمنظور دستیابی به توصیفی غنی از تجارب ،نگرش و ادراک مصاحبه شوندگان در مورد
راهبردها و سازوکارهای تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها از روش پژوهش کیفی با رویکرد
تحلیل محتوا استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دانشگاهی(روسا و معاونین
دانشگاهها ،روسا و معاونین دانشکدهها و مدیران گروهها) ،متخصصین برنامهریزی درسی و
سیاستگذاران در سطح کالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بودکه بر مبنای نمونهگیری
نظری ،نمونه مورد نظر(تعداد  11نفر) از بین آنها انتخاب شد .مبنای انتخاب افراد در بین
مدیران دانشگاهی ،افرادی بودند که دارای تجربه در زمینه تغییر و تحوالت برنامههای درسی در
دانشگاهها بودند ،از بین متخصصان برنامهریزی درسی افرادی که در این زمینه صاحبنظر بودند و
یا تألیفاتی در خصوص برنامهریزی درسی در آموزش عالی داشتند بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
مبنای انتخاب نمونه در بین سیاستگذران ،افرادی در سطح معاون آموزشی و وزیران با سابقه
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بودند که مستقیماً در خصوص سیاستها و تغییرات برنامههای
درسی در دانشگاهها دارای تجربیاتی بودند .الزم به ذکر است عالوه بر نمونهگیری هدفمند از
نمونهگیری گلوله برفی نیز استفاده شد .دادهها از طریق مصاحبه با گروههای فوق در زمینه
تحقیق گردآوری شد .نمونهگیری نظری تا رسیدن مقولهها به اشباع نظری ادامه یافت؛ مقصود از
اشباع نظری مرحلهای است که در آن دادههای جدیدی در ارتباط با مقوله پدید نیاید و روابط
بین مقولهها برقرار و تأیید شده است (اشتراس و کوربین .)1981 ،1در این پژوهش به منظور
اطمینان از اشباع نظری از روش مقایسه مداوم مقولهها ،ابعاد و ویژگیهای پدیده مورد مطالعه
استقاده شد .سؤاالت مصاحبه از نوع بازپاسخ بود و شامل مواردی مانند مقوالت(ابعاد) اصلی و
فرعی پدیده راهبردهای موثر بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها ،ابعاد و ویژگیهای هر یک
از راهبردهای تأثیرگذار بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها بود .دادههای حاصل از مصاحبه
با روش تحلیل محتوا و با رویکرد کیفی گرانهیم و لوندمن 2مورد تحلیل قرار گرفت .بر اساس
رویکرد کیفی گرانهیم و لوندمن ابتدا مصاحبههای انجام شده بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه
پیاده سازی شدند .بعد از خواندن متن و درک کلی محتوا ،واحدهای معنیدار و کدهای اولیه که
شامل مفاهیم(کلمهها و عبارتهای منعکسکننده تجربههای مصاحبهشوندگان و ایدههای آنها
در خصوص راهبردهای تأثیرگذار بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها) بود استخراج شدند .در
مرحله بعد کدهای اولیه مشابه در طبقات جامعتر طبقهبندی شدند و در نهایت مقوله کلی تعیین
1

. Strauss & Corbin
. Graneheim &Lundman
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شد(گرانهیم و لوندمن .)2112 ،همچنین براساس معیارهای ارائه شده توسط کرسول برای
حصول اطمینان از روایی پژوهش اقدامات زیر انجام شد (کرسول و میلر:)2111 ،1

 تطبیق توسط اعضاء 9 :2نفراز مصاحبهشوندگان گزارش نهایی مرحلۀ نخست فرآیند تحلیل
و مقولههای به دست آمده را بازبینی کردند و پیشنهادهای آنها در کدگذاریهای باز و
محوری اعمال شد.

 بررسی همکار 1 :9نفر از اساتید رشته برنامهریزی درسی آموزش عالی ،پارادایم کدگذاری باز
و محوری را بررسی نمودند و نظرات آنها مورد استفاده قرار گرفت.
 مشارکتی بودن پژوهش :بهطور همزمان از مشارککنندگان در تحلیل و تفسیر
کمک گرفته شد.
همچنین برای بررسی پایایی از روش بازآزمون که برای بررسی ثبات کدگذاری در پژوهش
کیفی بهکار می رود ،استفاده شد .نتایج بررسی نشان داد که میزان توافق در کدهای مشاهده
شده در سطح مطلوبی است.
دادهها2

یافتههای پژوهش
یافتههای حاصل از کدگذاری در قالب جدول  1در قالب مقوله کلی ،مقوله فرعی ارائه
شدهاند .سپس هریک از مفاهیم و سازه ها به دست آمده و سیر پژوهش توصیف و تشریح شده
است.
جدول .1چارچوب کدگذاری در تحلیل مصاحبهها (نتایج کدگذاری باز)

مقوله

مقوله فرعی

زیر مقولهها

کلی
 پذیرش و باور.1راهبرد فرهنگی
راهبردهای موثر
بر تغییر برنامه
های درسی در

 فرهنگ مشارکتی کنشگری اعضای هیأت علمی -ایجاد دانش برنامه درسی

 .2راهبرد قانونی

 قوانین و مقررات امکانات و منابع1. Miller
2. Member Checking
3. Peer debriefing
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 -ساختار سازمانی

دانشگاهها و
موسسات آموزش
عالی

 استقالل دانشگاهی پاسخگویی.9راهبرد مدیریتی

 تفویض اختیار آموزش ذینفعان سیاستگذاری کالن -نقش دولت

.2راهبرد محیطی

 عوامل اجتماعی فرهنگی -عوامل اقتصادی

 راهبرد فرهنگیبهزعم مشارکتکنندگان در پژوهش یکی از راهبردهای موثر بر تغییر برنامههای درسی در
دانشگاهها ،راهبرد فرهنگی است .به باور آنها کلیه ذینفعان آموزش عالی در درون دانشگاها و
بیرون دانشگاه باید لزوم تغییر برنامههای درسی را برای پاسخگویی به چالشهای پیشروی
دانشگاه ها قبول داشته و به ضرورت این موضوع باور داشته باشند .وجود فرهنگ مشارکتی بین
ذی نفعان آموزش عالی و حضور و نقش فعال اعضای هیأت علمی دارای توانمندی و شایستگی در
تدوین و اجرای طرح تغییر برنامههای درسی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .همچنین به
توسعه دانش برنامه درسی در این زمینه بهعنوان یکی دیگر از راهبردهای فرهنگی موثر بر تغییر
برنامههای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تأکید شده است.
جدول( )2راهبردهای فرهنگی موثر بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها

 پذیرش و باور به تغییر برنامههای درسیراهبرد فرهنگی

 فرهنگ مشارکتی کنشگری اعضای هیأت علمی -ایجاد و توسعه دانش برنامه درسی

یکی از مهمترین راهبردهای موثر بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی پذیرش و باور به تغییر برنامههای درسی توسط کلیه ذینفعان آموزش عالی در
درون و بیرون دانشگاه است .اکثر شرکتکنندگان در پژوهش ،این موضوع را در تغییر برنامههای
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دکتر آیت سعادت طلب

درسی بسیار موثر عنوان نمودهاند .بهگونهای که یکی از آگاهان کلیدی در این زمینه عنوان نمود
که:
"پذیرش و باور کلیه ذینفعان آموزش عالی در تغییر برنامههای درسی خیلی مهم است،
اگر سیاستگذاران ،برنامهریزان ،روسای دانشگاهها ،اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و  .....به
ضرورت تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها اعتقاد و باوری نداشته باشند ،طرح تغییر برنامه-
های درسی در دانشگاه ها مورد توجه و اقبال قرار نخواهد گرفت .وقتی این باور و تلقی نسبت به
تغییر برنامههای درسی پیدا شد سیاستگذاران و مدیران دانشگاهی میتوانند برای آن برنامهریزی
کنند".
بهزعم مشارکتکنندگان یکی دیگر از عوامل فرهنگی موثر بر اجرای طرح تغییر برنامههای
درسی در دانشگاه ،وجود فرهنگ مشارکتی است .منظور از فرهنگ مشارکتی در مرتبه نخست،
اعتقاد سیستم دانشگاه به مشارکت افراد در تصمیمگیریها است .به عبارتی در درجه اول باید
مدیران بویژه مدیران ارشد دانشگاه نسبت به مشارکت کلیه نیروهای انسانی دانشگاه اعتقاد
داشته و در عمل نیز اثبات نماید.
بهزعم یکی از مشارکتکنندگان در پژوهش:
" مدیران دانشگاهی باید فضای توام با اعتماد را در دانشگاه ایجاد نمایند .در واقع ذینفعان
دانشگاهی مثل اعضای هیأت علمی و دانشجویان و غیره باید برای مشارکت در کارکردهای اصلی
دانشگاه ترغیب شوند .باید از طریق احترام گذاشتن و اجازه حضور ،مشارکت و اظهار نظر دادن به
اعضای هیأت علمی بستر الزم را برای مشارکت فعال آنها در تدوین و توسعه برنامههای مهم
دانشگاه نظیر تغییر و بهبود برنامههای درسی فراهم نمود .هنر یک رئیس دانشگاه این است که
بتواند یک جو مبتنی بر اعتماد و دوستی را بین مجموعه یک سازمان ایجاد کند .بر این اساس
فرد فکر میکند به سازمان تعلق دارد و نظرات وی در برنامههای آینده دانشگاه تأثیرگذار است".
تغییر و تحول در برنامههای درسی بدون داشتن دانش برنامه درسی در واقع ورود
غیرحرفه ای به حوزه برنامه درسی در عمل است .کار تدوین و توسعه برنامههای درسی در
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مستلزم درک درست و اصولی از عناصری است که در حوزه
برنامه ریزی درسی وجود دارد .لذا برای طرح تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها چه در سطح
کالن و چه در سطح خرد باید به اشاعه علمی و اصولی دانش برنامه درسی در قالب انتشارات،
همایشها ،نشستها و سمینارها در سطح ملی در دانشگاهها اقدام نمود .این امر باعث میشود
درک مشترکی از برنامه درسی در بین سیاستگذاران ،مدیران دانشگاهی و متخصصان و به عبارتی
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کلیه ذینفعان این حوزه بوجود آمده و زمینه تغییر علمی و عملی برنامههای درسی در دانشگاهها
فراهم شود .به باور یکی از مشارکت کنندگان در پژوهش:
" تا زمانی که فهم و برداشت مشترک و مشخصی از برنامههای درسی و لزوم تغییر آنها
در بین کلیه ذی نفعان آموزش عالی بویژه سیاستگذاران ،دست اندرکاران و مدیران دانشگاهی
شکل نگرفته باشد ،بهطور قطع و یقین نمیتوان امیدی به تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها
داشت ،فلذا به هر طریق ممکن چه همایش ،نشست تخصصی و  ..باید این فهم و برداشت
مشترک را ایجاد نمود".
 راهبردهای قانونیجدول( )3راهبردهای قانونی موثر بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها
 قوانین و مقرراتراهبرد قانونی

 امکانات و منابع ساختار سازمانی -استقالل دانشگاهی

با تحلیل مصاحبههای انجام شده ،از دیدگاه مشارکتکنندگان در پژوهش در بعد
راهبردهای قانونی چهار راهبرد کلی شامل )1 :قوانین و مقررات  )2امکانات و منابع  )9ساختار
سازمانی و  ) 2استقالل دانشگاهی شناسایی شدند که در ادامه به سازوکارهای مربوط به هر
راهبرد اشاره میشود:
قوانین و مقررات در هر دانشگاهی میتواند تسهیلکننده بوده و به بهبود فرایندهای
دانشگاهی کمک نموده و یا محدود کننده بوده و مانعی برای اجرای تصمیمات مدیران دانشگاهی
باشد .در خصوص تغییر برنامههای درسی نیز اگر در سطح وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری آیین-
نامه و دستورالعمل مشخصی برای این موضوع وجود نداشته باشد ،روسای دانشگاهها دوچار
سردرگمی شده و تمایلی برای بازنگری و تحول در برنامههای درسی و به تعبیری قلب تپنده
دانشگاهها نخواهند داشت .یکی از روسای دانشگاه در این زمینه چنین عنوان نمود:
" در تدوین آیین نامه و شیوهنامههای مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در خصوص
تغییر برنامههای درسی باید فرایند اجرای آن بهطور دقیق تعریف شود و نقش دانشگاهها،
دانشکدهها و حتی گروههای علمی مشخص شود .در حالی که در سالهای اخیر علیرغم
واگذاری اختیارات به دانشگاهها در این زمینه ،اهداف و ابعاد بازنگری برنامههای درسی این آیین-
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نامهها تا حدی مبهم بوده و اغلب دانشگاهها دوچار سردرگمی میشنود .حتی در برخی موارد بین
دانشگاههای تهران و شهرستانها تبعیض دیده شده است" .
یکی دیگر از راهبردهای قانونی موثر بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی که کلیه مشارکتکنندگان در این پژوهش بر آن صحه گذاشتند و باور قوی داشتند
که این عامل بر طرح تغییر برنامههای درسی و اجرای مطلوب آن در دانشگاهها بسیار تعیین-
کننده است ،مشخص نمودن سازوکار مالی و اعتباری مناسب و بهعبارتی وجود بودجه مشخص و
دقیق برای تغییر برنامههای درسی در سطح دانشگاهها است .یکی از مدیران دانشگاهی که
تجربه چندین سال ریاست دانشگاه را دارد در این خصوص چنین عنوان میکند:
"اگر یک ردیف بودجه عملیاتی و مشخصی برای تغییر برنامههای درسی وجود داشته باشد،
بنده بهعنوان یک رئیس دانشگاه آزادی عمل بیشتری برای هزینه کردن برای تغییر و بهبود
برنامه های درسی در دانشگاه خودم دارم و برای این موضوع مجبور نیستم از بودجه بخشهای
دیگر بزنم .حتی در برخی موارد مثالً در رشتههای علوم پایه و فنی مهندسی نیاز به امکانات و
تجهیزات بخصوصی است که عمال ً با بودجه در نظر گرفته شده امکان اجرای برنامه درسی
طراحی شده وجود ندارد".
ساختار سازمانی راهبرد دیگری بود که بهزعم مشارکتکنندگان در پژوهش در تغییر
برنامههای درسی در دانشگاه ها تأثیرگذار است .میزان پیچیدگی و رسمیت امور در دانشگاه بر
روی تصمیمات مدیران دانشگاهی نسب به تغییر برنامههای درسی میتواند اثرگذار باشد .مراجع
تصمیمگیری در ساختار کالن آموزش عالی و در ساختار دانشگاهها باید مشخص باشد .این
ساختارها باید بهگونهای طراحی و ایجاد شود که تداخل در تصمیمگریهای مهم و حیاتی نظیر
تغییر برنامههای درسی پیش نیاید و این برنامهها با شکست مواجه نشوند .در همین زمینه یکی
متخصصین حوزه برنامه درسی چنین عنوان میکند:
"پیچیدگی امور باعث میشود که مدیران در سطح دانشگاهها و حتی در سطح کالن
آموزش عالی تصمیمات درستی نگیرند .رسمیت امور باعث شده است که مدیران دانشگاهی
تصمیمات حمایتی نداشته باش ند .یکی از موارد دیگر که تأثیر زیادی بر تصمیمات مدیران
دانشگاهی دارد متمرکز بودن اداره دانشگاهها (یک ساختار خاصی ،یک جور برخورد) که مجبورند
از مقامات باالدستی پیروی کنند که این خود مانع بزرگی بر سر راه استقالل دانشگاههاست
که بر روی تصمیمگیری روسای دانشگاهها تأثیر گذاشته است و باعث شده است که آنها
استقالل چندانی برای هدایت امور دانشگاهی که یکی از آنها تغییر و بهبود برنامههای درسی
است نداشته باشند".
171

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1911

واکاوی راهبردهای موثر بر تغییر برنامه های درسی در…

مشارکتکنندگان در پژوهش استقالل دانشگاهی را نیز بهعنوان یک راهبرد اصلی موثر بر
تغییر برنامههای درسی برشمردند که نقش آن در تصمیمگیریهای مهم درون دانشگاهها
غیرقابل انکار است .در واقع خودگردانی دانشگاه اشاره به این موضوع دارد که سیستم دانشگاه
باید از درون هدایت شود و دانشگاه خود به قانونگذاری برای پیشبرد اهداف و عملکردهایش در
سطوح مختلف بپردازد .به باور یکی از مشارکتکنندگان در پژوهش:
" سیستم متمرکز خیلی بهندرت میتواند دانشگاههای پیشرفته داشته باشد .هر چند در
سالهای قبل اختیارات محدودی در زمینه برنامهریزی درسی به برخی دانشگاههای واگذار شده
است ،اما در عمل به دلیل دخالتهای نهادهای متعدد شاهد تحوالت چشمگیری نبودهایم .وقتی
ما همیشه می خواهیم برای دانشگاه قیم بگذاریم که برای همه دانشگاهها آنها تصمیم بگیرند و
تعیین تکلیف کنند هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت .بنده اعتقادم بر این است که اگر به دانشگاهها
اختیارات بیشتری بهمعنای واقعی کلمه داده شود آنها میتوانند بهشکل بهینه در راستای توسعه
کیفی دانشگاهها که یکی از آنها بهبود برنامههای درسی است گام بردارند".
 راهبرد مدیریتیجدول( )4راهبردهای مدیریتی موثر بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها

 پاسخگویی تفویض اختیارراهبرد مدیریتی

 آموزش ذینفعان -سیاستگذاری کالن

با تحلیل مصاحبههای انجام شده ،از دیدگاه مشارکتکنندگان در پژوهش در بعد
راهبردهای مدیریتی چهار راهبرد کلی شامل )1 :پاسخگویی )2تفویض اختیار  )9آموزش ذی-
نفعان و  ) 2سیاستگذاری کالن شناسایی شدند که در ادامه به سازوکارهای مربوط به هر راهبرد
اشاره میشود:
پاسخگویی یک ضرورت و مولفه مهم در کارآمدی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
محسوب می شود .از آنجایی که تغییر و بهبود برنامه درسی در دانشگاهها مستلزم مشارکت همه
ذینفعان آموزش عالی در دانشگاهها است ،لذا باید همه افراد چه در سطح کالن و چه در سطح
خرد نسبت به وظایف و مسئولیتهایی که برای تغییر برنامههای درسی بر عهده آنها گذاشته
شده است ،پاسخگو بوده و احساس مسئولیت نمایند .بهگونهای که یکی از مشارکت کنندگان
در پژوهش در این زمینه عنوان نمودکه:
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" اگر به دنبال این موضوع هستیم که فرایند تغییر برنامههای درسی چه در بخش طراحی
و چه در بخش اجرای برنامههای درسی از کیفیت الزم برخوردار باشد .باید تمام افراد در کلیه
سطوح آموزشی به مسئولیتی که در زمینه تغییر برنامههای درسی بر عهده آنها گذاشته است
پاسخگو بوده و عملکرد افراد مورد ارزیابی قرار گیرد ت ا مشخص شود آیا افراد وظایف خود را به
درستی انجام دادهاند یا در انجام وظایف محوله کمکاری نمودهاند".
تفویض اختیار نیز به باور مشارکتکنندگان یکی دیگر از راهبردهای تغییر برنامههای
درسی در سطح دانشگاهها است .مدیران دانشگاهی میتوانند بهمنظور جلب مشارکت اعضای
هیأت علمی ،کارشناسان ،دانشجویان ،نمایندگان بخشهای مختلف جامعه و بهطور کلیه ذی-
نفعان ،آنها در تصمیمگیریها مشارکت داده و اختیارات بازنگری ،تدوین و طراحی برنامههای
درسی را به گروههای ذکر شده واگذار نماید .به زعم یکی از مشارکتکنندگان در پژوهش:
" بنده بر این باورم برای این که مدیران دانشگاهی حمایت خود را نشان دهند باید کلیه
ذینفعان آموزش عالی را در تصمیمگیریهای مربوط به برنامههای درسی مشارکت دهند و از
افراد ذی صالح و توانمند بخواهند که طراحی و اجرای برنامههای درسی را خودشان انجام دهند.
اگر این اتفاق بیفتد کلیه افراد در همه سطوح خود را متعهد به اجرای برنامههای درسی تغییر
یافته می دانند و برای همکاری با مدیران دانشگاهی رغبت و اشتیاق بیشتری نشان میدهند".
برنامه های درسی ابزار بسیار مهمی در راستای تحقق اهداف و رسالتهای دانشگاه بهشمار
میرود .لذا تصمیمگری در خصوص تغییر و اصالح برنامههای درسی فرایندی پچیده بوده و
نیازمند دانش و تخصص الزم در این زمینه است .تغییر و اصالح برنامه درسی بدون پشتوانه
دانش تخصصی برنامه درسی و همچنین عدم آگاهی و دانش عمومی اجراکنندگان طرح برنامه
درسی در عمل با چالشهای جدی مواجه خواهد شد .در همین زمینه یکی متخصصین حوزه
برنامه درسی چنین عنوان میکند:
" ما در بعد نظری با مشکل مواجه هستیم ،تعداد صاحبنظران برنامه درسی آموزش عالی
در کشور اندک بوده و در برخی مواقع به دالیلی از آنها در تصمیمگیری کالن برنامه درسی
دستاندرکاران و مشارکت کنندگان تغییر و اصالح
استفاده نمیشود ،در بعد عملی هم
برنامههای درسی در دانشگاهها نیز دانش و آگاهی الزم را برای انجام این کار مهم ندارند .لذا به
اعتقاد بنده با توجه به مطالبی که اشاره کردم نمیتوان انتظار تحول اساسی در این زمینه
داشت".
توجه به سیاستگذاری علمی و دقیق در سطح کالن در مورد تغییر برنامههای درسی از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .اگر جهتگیریها و سیاستهای آموزشی در راستای ارتقاء
171

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1911

واکاوی راهبردهای موثر بر تغییر برنامه های درسی در…

کیفیت بروندادهای نظام آموزش عالی تعریف شده باشد ،قطعاً این موضوع مبنا و راهنمای عملی
برای اجرای تصمیمات مربوط به تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها خواهد بود و مسیر حرکت
آموزش عالی را بهطور دقیق مشخص نموده و به برنامههای درسی در دانشگاهها جهت خواهد
داد .به باور یکی از مشارکتکنندگان در پژوهش:
"متولیان و سیاستگذارن آموزش عالی باید به بحث کیفیت در دانشگاهها توجه بیشتری
نسبت به بحث کمیت داشته باشند .مهمترین بحث دانشگاهها بحث کیفیت است .یعنی تمام
کارها در جهت تربیت و تحویل دانشآموختهای با کیفیت باال و دانش تخصصی ،مهارتها و
بینشهای روز است .مهمترین عنصری که روی کیفیت تأثیر میگذارد ،برنامههای درسی است.
بنابراین باید دغدغه مشترک همه در آموزش عالی بحث کیفیت دانشآموختگان باشد و برای
جامه عمل پوشاندن به اهداف و رسالتهای دانشگاه و پاسخگویی به نیازهای جامعه باید برنامه-
های درسی کارآمد و بروز شوند".
 راهبرد محیطیبا تحلیل مصاحبههای انجام شده ،از دیدگاه مشارکتکنندگان در پژوهش یکی دیگر از
راهبردهای موثر بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها ،راهبردهای محیطی است .از دیدگاه
مشارکت کنندگان در پژوهش نقش دولت ،عوامل اجتماعی و فرهنگی و عوامل اقتصادی بهعنوان
راهبردهای محیطی هستند که همواره پیرامون آموزش عالی قرار داشته و بر اهداف ،رسالتها و
کارکردهای اصلی دانشگاه تأثیر بسیار زیادی دارند.
جدول( )۵راهبردهای محیطی موثر بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها

 نقش دولتراهبرد محیطی

 عوامل اجتماعی و فرهنگی -عوامل اقتصادی

رابطه بین دولت و دانشگاه نشاندهنده الگوی حکمرانی نظام آموزش عالی در هرکشوری
است  .در نظام آموزش عالی ایران نیز با توجه به تأمین منابع مالی دانشگاهها توسط دولت ،این
نهاد عرضه کننده اصلی آموزش عالی بوده و در اداره مستقیم دانشگاهها نقش اساسی را دارد.
دخالت دولت در رسالتها و کارکردهای اصلی دانشگاه بسیار تعیینکننده بوده و تأثیر تصمیمات
آن بر کیفیت فعالیتها و برنامههای آموزشی و درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
انکارناپذیر است .لذا دولت میتواند نقش حمایتی یا نقش کنترلی داشته باشد .بهگونهای که یکی
از مشارکت کنندگان در پژوهش در این زمینه چنین عنوان نمود:
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" دولت نباید خود را صاحب آموزش عالی بداند .دولت میتواند به دانشگاه سفارش نیروی
متخصص خوب دهد .زمانی که مدیری تابع سیاستهای دولت باشد ممکن است نگرش دیگری
به موضوع داشته باشد و موافق آن سیاستها نباشد اما به دلیل تابع بودن آن سیاست را اجرا
مینماید .دولت باید خود را از حوزه تصمیمگیری در دانشگاهها کنار بکشد و بگذارد که خودشان
طراحیها و برنامهریزیهایشان را انجام بدهند برنامههایشان را خودشان تدوین کنند خودشان بر
اساس نیاز جامعه برنامههای درسی بدون کارآمد را تغییر و رشتههای جدیدی را ایجاد کنند و
دولت باید صرفاً یک نظارت عالیه داشته باشد آن هم در سطح کالن نه اینکه وارد جزئیات
شود".
کیفیت و تأثیر برنامههای درسی در آموزش عالی بستگی به پاسخگویی مناسب و بهموقع
به نیازها ،خواستهها و انتطارات فرهنگی و اجتماعی پیرامون خود دارد .لذا دانشگاهها باید نسبت
به تغییرات محیطی پیرامون و نیازهای اجتماعی در حال تغییر انعطافپذیر بوده و بتوانند بهطور
کارا و اثربخش عمل نماید .به باور یکی از مشارکتکنندگان در پژوهش:
"متاسفانه یک ایراد بنیادی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وجود دارد این است
که مثل یک جزیره عمل میکنند .توجه به نیازها و دغدغههای فرهنگی و اجتماعی در کمال
تأسف در دانشگاهها که قلب و مرکز و جایگاه اندیشه هستند مد نظر قرار نمیگیرد و دانشگاهها
صرفاً به دنبال عرضه آموزش هستند و توجهی به تقاضاهای محیط پیرامون خود ندارد .در حالی
که اگر بهدنبال بهبود کیفیت خود است باید به این نیازها و خواستهها پاسخ به موقع و درست
بدهد .تبلور این نیازها و اقتضائات نیز در برنامههای درسی است".
عامل محیطی دیگری که بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
موثر است ،عامل اقتصادی است .دانشگاهها از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص ،تولید و
اشاعه دانش نقش مهمی را توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند .در حال حاضر با توجه به
تغییرات شرایط بازارکار و ضرورت توجه به کارآفرینی ،دانشگاهها ناگزیرند به این تغییرات
اقتصادی پاسخ دهند .الزمه پاسخگویی به این تغییرات توجه به دانش و مهارتهای اشتغالزا و
اقتصادی است .لذا دانشگاه ها برای ایجاد چنین دانش و مهارتی نیاز به تغییر و کارآمد نمودن
برنامههای درسی دارد تا از این طریق بتوانند دانش و مهارتهای اشتغالزا را ایجاد نمایند .به
زعم یکی از مشارکتکنندگان در پژوهش:
"دانشگاههای ما برای اینکه در سطح بینالمللی و جهانی رقابت کنند باید بتوانند
همگام و متناسب با تغییرات و تحوالت روز رشد و توسعه پیدا کنند و نباید حالت سکون پیدا
کنند .لذا برای این موضوع باید دانشجویانی را تربیت کند که بتوانند در دنیای کسب و کار فعلی
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دارای دانش و مهارت بوده ،تفکر اقتصادی داشته و بتوانند توان رقابت اقتصادی کشور را باال
ببرند .برای تحقق چنین هدفی باید محتوای برنامههای درسی قابلیت و توان تربیت چنین
دانشجویانی را داشته باشد".
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت و ضرورت تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی ،در این پژوهش راهبردهای موثر بر تغییر برنامههای درسی مورد کاوش قرار گرفت .برنامه-
های درسی به زعم آلتباخ( )1188آیینه تمامنمای اهداف و رسالتهای دانشگاها بهشمار می-
روند .در واقع یکی از مهمترین عناصر کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محسوب
میشوند که نقشی یگانه و تعیینکننده در تحقق اهداف و رسالتهای دانشگاهها ایفا میکنند.
با توجه به تغییراتی که بهطور مداوم در محیط پیرامونی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی رخ
میدهد ،ضرورت بازنگری و اصالح برنامههای درسی در دانشگاهها را برای پاسخگویی به نیازهای
در حال تغییر جوامع و چالشهای پیشروی دانشگاهها دوچندان نموده است .اما موضوع تغییر
برنامههای درسی به زعم استارک و التوکا( )2111فرایندی حساس و پیچیده است که طراحی و
اجرای آن مستلزم مشارکت همه ذینفعان آموزش عالی است .لذا بهکارگیری راهبردهای موثر بر
تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها نقش بسزایی در تحقق اهداف و رسالتهای آموزش عالی
دارد .تحلیل یافتههای حاصل از مصاحبههای انجام شده در این پژوهش نشان داد که چهار
راهبرد کلی شامل :راهبرد فرهنگی ،قانونی ،مدیریتی و محیطی در تغییر اثربخش برنامههای
درسی در آموزش عالی تأثیرگذار است .اولین راهبرد موثر بر تغییر اثربخش برنامههای درسی در
دانشگاهها راهبرد فرهنگی است که با توجه به یافتههای پژوهش ،پذیرش و باور به تغییر برنامه-
های درسی ،فرهنگ مشارکتی ،کنشگری اعضای هیأت علمی و ایجاد و توسعه دانش برنامه
درسی مهمترین مولفههای مربوط به راهبرد فرهنگی در تغییر برنامههای درسی بود .یافتههای
این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشهای فتحیواجارگاه( ،)1981خسروی(  ،)1917سعادت
طلب( ،)1917نیونی و بوتما( ،)2121ولتویس و همکاران ( )2118و الیور ( )2118همسو بود .در
تبیین این یافته میتوان چنین عنوان نمود که الزمه هر تغییر موفقیتآمیزی در دانشگاه فرهنگ
است ،در واقع عامل اصلی موفقیت تغییر برنامههای درسی وجود باور به تغییر و پذیرفتن آن به-
عنوان اصل اولیه است که این امر نیازمند ارتقاء آگاهی و دانش ذینفعان نسبت به تغییر برنامه-
های درسی در دانشگاهها است که از طریق ایجاد فرهنگ مشارکتی و ترغیب همه ذینفعان
آموزش عالی بویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در درون دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی محقق میشود.
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بر مبنای دیدگاه مشارکتکنندگان راهبرد قانونی دومین عامل موثر بر تغییر برنامههای
درسی بود .این راهبرد در برگیرنده چهار زیرمولفه قوانین و مقررات ،امکانات و منابع ،ساختار
سازمانی و استقالل دانشگاهی است .یافتههای این بخش از پژوهش با یافتههای مطالعات فتحی-
واجارگاه( ،)1981سعادت طلب( ،)1917نیونی و بوتما( )2121و ولتویس و همکاران ()2118
همراستا بود .در تبیین این بخش از یافتههای پژوهش باید اذعان نمود بدون آیین نامهها و
دستورالعملهای مشخص و دقیق ،تأمین امکانات و منابع مالی ،مشخص نمودن نقشهای افراد
در طراحی و اجرا و اختیار تصمیمگیری حتی اگر کاملترین برنامههای درسی را هم طراحی و
تدوین کرده باشیم در عمل با چالش و شکست مواجه خواهد شد.
با توجه به تحلیل دادههای بهدستآمده از مصاحبه ،راهبرد مدیریتی سومین راهبرد موثر بر
تغییر برنامههای درسی در دانشگاهها بود .ابعاد پاسخگویی ،تفویض اختیار ،آموزش ذینفعان و
سیاستگذاری کالن بهعنوان مهمترین مولفههای مدیریتی تأثیرگذار در تغییر برنامههای درسی
بودند .این بخش از یافتههای پژوهش با نتایج پژوهش فتحی واجارگاه( ،)1981خسروی( ،)1917
رودهومبو( ) 2111همسو بود .پاسخگویی یک ضرورت و مولفه مهم در کارآمدی دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی محسوب میشود .همه افراد باید نسبت به وظایف و مسئولیتهایی که
برای تغییر برنامههای درسی بر عهده آنها گذاشته شده است ،پاسخگو بوده و احساس مسئولیت
نمایند .همچنین ضروری است مدیران دانشگاهی بهمنظور جلب مشارکت کلیه ذینفعان برنامه
درسی به آنها اختیار و اجازه تصمیمگیریهای مرتبط با طراحی و اجرای برنامههای درسی را
واگذار نماید .همچنین جهتگیریها و سیاستهای آموزشی باید مبنا و راهنمای عملی برای
اجرای تصمیمات مربوط به تغییر برنامههای درسی را در اختیار دانشگاهها قرار دهد.
از دیدگاه مشارکتکنندگان در پژوهش چهارمین راهبرد موثر بر تغییر برنامههای درسی در
دانشگاه ها ،راهبرد محیطی است .این راهبرد شامل سه مولفه اصلی نقش دولت ،عوامل اجتماعی
و فرهنگی و عوامل اقتصادی بود .این بخش از یافتههای پژوهش نیز با نتایج مطالعات
خسروی( )1917و ولتویس و همکاران ( )2118همراستا بود .حمایت دولت از اهداف و رسالت-
های دانشگاه با توجه به اینکه تأمینکننده اصلی منابع مالی دانشگاه است بر کیفیت فعالیتها و
برنامههای آموزشی و درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تأثیرگذار است .همچنین کیفیت
و تأثیر برنامههای درسی در آموزش عالی بستگی به پاسخگویی مناسب و بهموقع به نیازها،
خواسته ها و انتطارات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی پیرامون خود دارد .لذا دانشگاهها باید بتوانند
نسبت به تغییرات محیطی و نیازهای در حال تغییر جامعه انعطافپذیر بوده و بهطور کارا و
اثربخش عمل نماید.
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در مجموع میتوان نتیجه گرفت برنامههای درسی بهعنوان اصلیترین رکن برنامههای
آموزشی و پژوهشی بوده و مهمترین ابزار تحقق اهداف و رسالتهای دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی بهشمار میروند .دانشگاهها با توجه به تغییرات فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی پیرامون خود ناگزیر به پاسخگویی به چالشهای حاصل از این تغییرات هستند و برای
تحقق این موضوع باید برنامههای درسی کارآمد و بروزی داشته باشند .بنابراین چارهای جز تغییر
و اصالح برنامههای درسی فعلی ندارند .تغییر برنامههای درسی بدون در نظر گرفتن راهبردهای
فرهنگی ،قانونی ،مدیریتی و محیطی ارائه شده در این پژوهش عمالً فعالیتی فاقد کارایی و
اثربخشی الزم خواهد بود .لذا با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود:
 -1مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی فرهنگ تغییر برنامههای درسی را در دانشگاهها
ایجاد نمایند .ذینفعان آموزش عالی باید ضرورت تغییر برنامههای درسی را درک کرده و به آن
باور داشته باشند .بدون آگاهی و دانش ذینفعان بویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان و
مشارکت آنها ،تغییر برنامههای درسی با چالش جدی روبرو خواهد شد.
 -2بسترها و زیرساختهای قانونی (اداری ،فنی ،مالی ،و )...در سطح وزارت علوم و
دانشگاه ها ایجاد شود تا از این طریق بتوان (متناسب با بافت و شرایط بومی دانشگاههای ایران)
استقالل بیشتری به رؤسای دانشگاهها داد تا بر پایۀ این شرایط تسهیلگر بتوانند تغییر برنامه-
های درسی را بهگونهای کارآمد و اثربخش پیش ببرند.
 -9تغییر برنامه های درسی بدون توجه به تغییرات محیطی(فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی) پیرامون دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اثربخش نخواهد بود .لذا دانشگاهها برای
تحقق اهداف و رسالتهای خود در قبال نیازهای در حال تغییر جامعه ،ناگزیرند برنامههای
درسی خود را کارآمد و بروز نمایند.
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