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Abstract :The present studyaims to investigate

the pathology of establishment process of new
academic disciplines in Iran. This study was
conducted through mixed exploratory method
(qualitative- quantitative). In order to collect the
data, 15 experts and policy makers were
interviewed through semi structure interviews.
The interviews were then categorized and
analyzed. In the next phase, a questioner was
designed on the bases of the data obtained in the
qualitative phase. The validity of the
questionnaire was 95.2 which was confirmed by
the experts in the field. The results indicated
nine major weaknesses in the establishment
process ofdisciplines. The results obtained from
the quantitative phase showed that weaknesses
in the curriculum development with an average
of 6.29 and weaknesses in decision making with
an average of 3.47 were in the highest and
lowest rank, respectively.
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مقدمه
مقدمه توسعه اقتصادی و صنعتی در هر کشوری ،توسعه علمی است و پیش قراول توسعه علمیی،
توسعه آموزش عالی کشور است .از همین رو توسعه آموزش عالی در ایران از  1دهه پیش تاکنون
مورد توجه بوده است .به ویژه در سال های پس از انقالب اسالمی توسیعه آمیوزش عیالی شیرای
جدیدی را در کشور ایجاد نموده و برنامهریزان را برآن داشته تا با اتکای به نظیام علمیی کشیور و
نیز خیل عظیم دانشمندان ،دانش پژوهان و دانشکاران توسیعه ملیی را بیر اسیاس دانیایی اسیتوار
سازند .اقداماتی نظیر ،اختصاص فصلی از فصول برنامههای سوم ،چهارم و پنجم توسعه بیه علیم و
فناوری ،تدوین نقشه جامع علمی کشور ،سند تحول علوم انسانی مؤید تالش سیاسیتگیذاران در
راستای توسعه آموزش عالی است؛ اما علیرغم تالشهای صورت گرفته در راستای توسعه آموزش
عالی ،مطالعات انجام شده در رابطه با روند تحوالت آموزش عیالی در اییران و چگیونگی گسیترش
دانشگاه و مراکز آموزش عالی حاکی از مورد توجه نبودن فرایند برنامیهرییزی توسیعه دانشیگاهی
(یمنی و ترکزاده)3111 ،و توجه بیش از اندازه به رشد کمّی و البته ناموزون دانشگاههیا و دیگیر
مراکز آموزش عالی است .وزارت علیوم ،تحقیقیات و فنیاوری ( )3137aتعیداد دانشیگاه و مراکیز
آموزش عالی مورد تأیید دفتر شورای گسترش را  5672موسسه اعالم کرده است .ایین تعیداد در
مقایسه با تعداد مراکز آموزش عالی در سال  3172-3173رشدی  32/1برابیری و در مقایسیه بیا
 3112-3113رشییدی  1برابییری داشییته اسییت .همچنییین بییر اسییاس آمییار موسسییه پییژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی در سیال تحصییلی  35-31در مجمیوع  7.611.116دانشیجو در مراکیز
آموزش عالی در حال تحصیل هستند که این تعداد در مقایسه با جمعیت دانشیجویی سیال -73
 3172رشدی  1/56برابری و در مقایسه با سال  3113-12تقریباً  1برابر رشد داشته است .عالوه
بر این آمار نتایج پژوهشهای متعدد نیز عدم توازن مییان رشید کمیی و توسیعه کیفیی را نشیان
داده اندکه همین عدم توازن ،بسیاری از مؤسسات و مراکیز آمیوزش عیالی کشیور را بیا مسیا ل و
مشکالت کیفیتی فراوانی در حوزه آموزش ،پژوهش و خدمات روبرو کرده است (فرخ نژاد3117 ،؛
یمنی و ترکزاده ،3111 ،عیاری ،سیدکالن و آزاد3135 ،؛ خادمی کٌلهلو3135 ،؛ یمنیی.)3135 ،
از آنجا که قسمت اعظمی از ساختار آموزش عیالی بیر مبنیای رشیتههیای تحصییلی و دورههیای
آموزشی ارا ه شده در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شکل میگیرد ،توسعه رشتههای دانشگاهی
313

مریم محمودی -محمد خادمی کُلهلو

نیز بایستی بهعنوان بخشی از برنامه توسعه کالن نظام آموزش عالی موردتوجه باشید .لیذا فقیدان
توسعه و تأسیس متوازن رشتههای دانشگاهی نیز ازجمله چالشهایی است که نظام آموزش عالی
کشور به سبب مورد توجه نبودن فرایند برنامه ریزی توسعه آموزش عالی با آن مواجه شده اسیت.
همچنین علی رغم رشد کمی در آموزش عالی کشور واقعیت امر این است که این رشید هدفمنید
نبوده و مزیتهای منطقهای در توسعه و تأسیس رشتههای دانشگاهی لحاظ نشده است ،از همین
رو ما شاهد صندلیهای خالی در بخش دولتی و غیردولتیی هسیتیم (مؤسسیه پیژوهش و برنامیه
ریزی آموزش عالی .)3137 ،رشد بی رویه و صدور مجوز رشتههیا ،و تاسییس و توسیعه برخیی از
رشته های بدون مجوز شورای گسترش از سوی برخی از مراکز آموزش عیالی نییز ازجملیه دیگیر
آسیب هایی است که نظیام آمیوزش عیالی در دو دهیه اخییر متحمیل شیده اسیت (وزارت علیوم،
تحقیقات و فناوری .)3137b ،به گونه ای که برخی دانشگاههیا فاقید حیداقل اسیتانداردهای الزم
جهت تأسیس رشته بوده اند که این امر ضرورت کنترل مجوزها و تدوین شاخصهایی که میانع از
رشد بیرویه رشتهها بشود را نمایان میسازد .مطالعات متعددی نشان دادهاند که چالشهای رشد
بیرویه رشتههای دانشگاهی به وییژه در رابطیه بیا رشیتههیای علیوم انسیانی از شیدت بیشیتری
برخوردار است (نفیسی3112 ،؛ عزیزی 3111؛ عزیزی .)3117 ،در همین رابطه و براسیاس آمیار
وزارت علوم تحقیقات و فناوری ( )3137cاز  5551رشته مصوب دفتر برنامهریزی آموزش عیالی،
 53/76درصد متعلق به گروه علوم انسانی و  61/1درصد رشتههای باقیمانده نییز متعلیق بیه 32
گروه دیگر است .گزارش آماری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ( )3131نیز حاکی از
آن است که درمجموع  77/6درصد از جمعیت دانشجویی کشور را دانشجویان رشته گیروه علیوم
انسانی تشکیل میدهند و  71/7درصد دیگر نیز پنج گیروه هنیر ،کشیاورزی و دامپزشیکی ،فنیی
مهندسی ،علوم پزشکی و علوم پایه را شامل میشود .همچنین  13/5درصد اعضای هیئیتعلمیی
فعلی دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزش عالی متعلق به گروه علوم انسیانی اسیت .در واقیع افیزایش
کمّی و جهشی رشتهها و واحدهای دانشگاهی علوم انسانی ،تعداد دانشجویان و فارغالتحصییالن و
نیز کاهش شاخصهای کیفی در آموزش رشتههای علوم انسانی موجب شده است تا این رشتههیا
در جایگاه اجتماعی واقعی خود قرار نگیرند (عزیزی.)3111 ،همچنین بر اساس تحقیقات سازمان
همیاری اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی ( )3131و تقسییمبنیدی گیروههیای تحصییلی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 71 ،درصد از دانشآموختگان بیکار ،متعلق به گروه علوم انسیانی
و اجتماعی است (به انضمام گروه هنر)که بیر اسیاس گیزارش کیارگروه آمیوزش عیالی ،اقتصیاد و
اشتغال ( )3131بخشی عمده ای از مشکل بیکاری فارغ التحصیالن از آنجایی ناشی مییشیود کیه
جمعیت دانشجویی بالغ دو میلیون و دویست هزار نفر ییا بیهعبیارتیدیگیر71درصید دانشیجویان
کشور جذب کمتر از  32درصد رشتههای دانشگاهی شدهاند .بیدیهی اسیت رشید کمیی مراکیز و
مؤسسات آموزش عالی و تأسیس رشتههای جدید دانشگاهی بدون توجه به یی

فراینید علمیی-

منطقی نه تنها توسعه نظام آموزش عالی را در پی نخواهد داشت بلکه بر طول و عیر

مشیکالت

فعلی و آتی نظام آموزش عالی کشور خواهد افزود ،خیل انبوهی از دانیشآموختگیان بیکیار؛ عیدم
تناسب میان آموزشهای دانشگاهی با نیازمنیدیهیای صینعت و بیازار کیار ،سیرخوردگی جامعیه
دانشگاهی ،بیاعتمادی و بی اعتنایی به دانش و دانشگاهیان و در مجموع اتالف سرمایههیای ملیی
از جمله پیامدهای ناشی از سیاستهای ناکارآمد و همچنین نقصان در فراینید تأسییس و توسیعه
رشتههای دانشگاهی خواهد بود .لذا شناسایی آسیبهای مربوط بیه فراینید تأسییس رشیتههیای
دانشگاهی و ارا ه پیشینهادهایی بیه منظیور پیشیگیری از بیروز مشیکالتی از قبییل آنچیه در بیاال
خاطرنشان شد بیش ازپیش ضرورت یافته است .در همین راستا این پژوهش سعی دارد با بررسیی
فرآیند تأسیس رشتههای جدید در نظام آموزش عالی اییران (میورد علیوم انسیانی) فهیم بهتیری
نسبت به آسیب های این حوزه به دست دهد تا از این طریق بتوان ضیمن شناسیایی آسییبهیای
وارده به این حوزه؛ راهکارهایی را نیز جهت اصالح این فرآیند و در نهایت بهبود وضع موجود ارا ه
داد .لذا پژوهش زیر با هدف آسیبشناسی فرایند تأسیس رشتههای جدیید دانشیگاهی در اییران
(مورد علوم انسانی) انجام شد.
ادبیات پژوهش
در نظام آموزش عالی ایران دفتر گسترش و برنامیه رییزی آمیوزش عیالی ازجملیه مراجیع اصیلی
سیاستگذاری و تصمیم گیری در خصوص توسعه آموزش عالی به شمار میآید .این شورا ابتدا در
سال  3173بهعنوان شورای نوگشایی و بازگشایی دانشگاهها و مؤسسیات آمیوزش عیالی تأسییس
شد و در سال  3163نام شورای مزبور به شورای گسترش آموزش عالی تغییر کیرد .عیالوه بیرآن
شورای عالی برنامهریزی به عنوان یکی دیگر از نهادهای راهبری و سیاستگذار در توسعه آموزش
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عالی بر اساس مصوبه شورای انقالب فرهنگی در سال  3161و به ریاست وزیر فرهنگ و آمیوزش
عالی تشکیل شد و با نگرشی راهبردی در خصوص برنامهریزی آموزشی از اواخر سال  61فعالییت
خود را آغاز کرد .براساس آخرین مصوبه جلسه  753میورخ  3177 /1/33شیورای عیالی انقیالب
فرهنگی ،شورای عالی برنامه ریزی از بدنه شورای انقالب فرهنگیی منفی و بیه وزارت فرهنیگ و
آموزش عالی ملحق شد (گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری .)3171 ،پیش از ادغیام شیورای عیالی
برنامه ریزی در شورای گسترش آموزش عالی (سیال  )3113شیورای عیالی برنامیهرییزی وایایف
کلیدی را در حوزهه ایی از قبیل برنامه ریزی آموزشی ،ارا یه پیشینهادهای الزم بیه شیورای عیالی
انقالب فرهنگی در خصوص خ مشی کلی و سیاستهای آموزشی و پژوهشی،برنامهریزی درسیی
تمام دورههای تحصیلی و رشتههای مختلیف دانشیگاهی ،اصیالح ،تغیییر و بیازنگری برنامیههیای
مصوب ،تعیین عناوین رشیتههیا و دورههیای تحصییلی ،ایجیاد رشیتههیا و دورههیای آموزشیی و
پژوهشی و حذف یا ادغام رشتهها و گرایش های تحصیلی را بر عهده داشته است (گروه مطالعیات
تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی3171 ،؛ اکرمی3111 ،؛آقازاده  .)3111پس از ادغام دو شورای
عالی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی در سال  ،3113دفتر گسترش و برنامیهرییزی آمیوزش
عالی شکل گرفت که در حال حاضر باالترین مرجع تصمیمگییری بیرای ایجیاد ،ادغیام و انحیالل
رشته ها و دوره های تحصیلی،گروه های آموزشی ،دانشکده ها و دانشگاه های دولتی و غیر دولتی ییا
هر نوع مرکز آموزش عالی و همچنین تهیه و تدوین و تصویب برنامه های آموزشیی دانشیگاه هیا و
مقررات وآ یننامههای آموزشی محسوب میشود (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.)3131 ،
از اواس دهه  72و با استناد به سیاسیتهیای برنامیه سیوم توسیعه ،در جهیت نهادینیه کیردن
مشارکت دانشگاه ها در مدیریت آموزش عالی ،تمرکززدایی و ارتقیا کیفییت آمیوزش عیالی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری بهواسطه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی به دانشیگاههیا در تیاری
 73/5/32بخش عمدهای از اختیارات خود در حوزه برنامهریزی درسی را بیه دانشیگاههیا تفیوی
کرد و بر اساس ماده  1آیین نامه مذکور این امکان به دانشگاههیا داده شید تیا براسیاس نیازهیای
جامعه و تحوالت علمی روز رشته های جدید را پیشنهاد کنند و پس از تأیید برنامه پیشینهادی از
سوی شورای عالی برنامهریزی و اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی برنامیه پیشینهادی را
به اجرا درآورند؛ اما در عین حال برنامه ریزی درسی برخی رشتههیای دانشیگاهی از قبییل علمیی
کاربردی و تربیتمعلم را نزد خود محفوظ نگاه داشت .اگرچه متصدیان امر برنامهرییزی در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری اذعان دارند که بهترین برنامه درسی ،برنامه ای است که از سوی گروه و
دانشگاه تدوین و پیشنهاد شود اما با این وجود در چند سال اخیر بنا به دالیلی از قبییل تماییل و
گرایش مدیران عالی به تمرکزگرایی و همچنیین ضیعف و تماییل انیدک دانشیگاههیا نسیبت بیه
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اختیاراتی که در حوزه برنامه درسی به آنها داده شده است و درنهاییت مشیغلههیای اسیتادان و
عدم تسل آنها به اصول و فنون برنامه ریزی درسی ،روند تمرکزگراییی در برنامیهرییزی درسیی
نظام آموزش عالی کشور در دهه اخیر و بهویژه از ابتدایی سال  3117مجدداً قوت گرفته و همین
امر موجب شده تا بیشتر برنامههای درسیی جدیید ییا اصیالحی از سیوی کمیتیههیای تخصصیی
دفترگسترش و برنامهریزی آموزش عالی پیشنهاد شوند( .)3بهگونه ای کیه در بیازه زمیانی -3135
3117از مجموع  116برنامه درسی مصوب دفتر مزبور تنها حدود  32درصد از برنامههای مصوب،
از سوی دانشگاهها پیشنهاد شدهاند که بخش عمدهای از این  32درصد نیز متعلق به دانشگاههای
بزرگ شهر تهران بوده است .در رابطه با رشتههای علوم انسانی وضعیت پیشنهاد و تأسیس رشته
جدید از پیچیدگی بیشتری برخوردار است .درواقع رشتههای علوم انسانی بیه دو گیروه تحیولی و
غیر تحولی تقسیم میشوند .چنانچه برنامه درسی پیشنهادی مربوط به رشتههای تحیولی (ماننید
روانشناسی ،جامعه شناسی و علوم سیاسی) باشد آن برنامه نخست باید به تصویب شیورای تحیول
علوم انسانی واقع درشورای عالی انقالب فرهنگی برسد .درصورتیکه رشته تحیولی نباشید (ماننید
حسابداری) ،در کمیتههای تخصصی شورای عالی برنامهریزی مورد بررسیی قیرار مییگیرنید و در
صورت انطباق با ضواب شورا ،برنامه موردنظر به تصویب می رسد (همان ،ص  .)32در حال حاضر
فرایند تأسیس رشتههای دانشگاهی در آموزش عالی کشور تقریباً فرایندی نیمه متمرکز را دنبیال
می کند .در این فرایند بخشی از برنامههای پیشنهادی تأسیسرشتههای جدیید از سیوی دانشیگاه
ارا ه می شود و پس از تصویب در شیورای عیالی برنامیه رییزی و اخیذ مجیوز تأسییس از شیورای
گسترش آموزش عالی برنامه رسمیت مییابد .برخی از برنامهها نیز از سوی کمیتههای تخصصیی
شورای عالی برنامهریزی پیشنهاد میشود و پیس از تأییید نهیایی ایین شیورا ،برنامیه مصیوب بیه
دانشگاهها اطالعرسانی میشود تا در صورت تماییل و بیا اخیذ مجیوز از شیورای گسیترش رشیته
پیشنهادی جدید را در دانشگاه تأسیس کنند.

 .1برگرفتییه شییده از مصییاحبه بییا یکییی از متصییدیان کلیییدی و مییدیران ارشیید شییورای گسییترش آمییوزش عییالی در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (.)3131
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شورای تحول علوم انسانی

برنامه های درسی رشته های تحولی

عالی ایران را نشان میدهد.

شکل  .3فرایند تأسیسرشتههای جدید دانشگاهی
همانگونه که شکل فوق نشان میدهد ،برنامههای پیشنهادی دانشگاهها و کمیتیههیای تخصصیی
وزارت علوم پس طی فرایند تصویب در شورایهای درون دانشگاهی و کمیتههای تخصصی ،ابتیدا
میبایست از سوی شورای عالی برنامهریزی تأیید شیوند ودر صیورت تأییید برنامیه پیشینهادی از
سوی این شورا طی فرایند تصویب نهایی و صدور مجوز قطعی تأسیس رشته در شورای گسیترش
آموزش عالی صورت میگیرد .در هریی از گیام هیای فیوق امکیان میردود اعیالم کیردن برنامیه
پیشنهادی از شوراهای درون دانشگاهی ،شورای عالی برنامه ریزی وشورای گسیترش وجیود دارد.
عالوه بر این درصورتیکه برنامه پیشنهادی از سوی دانشیگاه ییا کمیتیههیای تخصصیی در زمیره
رشته های تحولی قرار گیرد ابتدا میبایست از سوی شورای تحول علوم انسانی میورد تأییید قیرار
گیرد و سپس در شورای عالی برنامهریزی و گسترش آموزش عالی بررسی شود.
گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ( )3171در پژوهش
با عنوان «بررسی ساختار و عملکرد شورای عالی برنامهریزی از بیدو تأسییس تیاکنون» نتیجیه را
اینگونه گزارش میکند که شورا از سازماندهی مناسب ی نهاد برنامیهرییزی درسیی برخیوردار
نیست و تنها مجموعهای متشکل از افراد متخصص در حیوزههیای مختلیف دانشیی اسیت .نتیایج
حاصل از پژوهش عارفی ( )3111نیز بیانگر آن است که وضع موجود برنامه درسی آموزش عیالی
با توجه به جنبههای عملی وکاربردی ،تقویت مهارتهای عمومی و مهارتهای تحقیقیی چنیدان
پاسخگوی جامعه نیست درنتیجه میبایست با اتکا به ارزیابی و بازنگری برنامههای درسیی زمینیه
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بهبود برنامه ها را فراهم آورد .آقازاده ( )3111در راستای اجیرای «طیرح تیدوین راهنمیای عمیل
برنامهریزی و اصالح برنامههای درسی دانشگاه کشور» نتیجه میگیرد که تدوین و اصیالح برنامیه
درسی در ساختار آموزش عالی کشور از چارچوب علمی و نظامنامیه پییروی نمییکنید و تیدوین
چییارچوبی نظییاممنیید بییرای اییین امییر بیییشازپیییش ضییروری اسییت .سییاکی ،خلیفییه سییلطان و
نصراصفهانی( )3111با بررسی ساختار مناسب برنامه درسی در دانشگاه اصیفهان بیه ایین نتیجیه
رسیده اند که عضویت متخصص موضوع درسی با  16/7درصد ،متخصص برنامهریزی آموزشیی بیا
 67/1و متخصص برنامه درسی با  67/7درصد به ترتیب بیشترین اولوییت را در ترکییب شیورای
برنامه ریزی درسی دانشگاهی دارا اسیت .دانسیون )3317( 3شیرای سیاسیی -اجتمیاعی ،تیالش
گروههای اجتماعی ،انجمنهایحرفهای و سازمانهای دولتی و خصوصی را ازجمله مهمترین عوامل
مؤثر بر تصویب برنامههای درسی جدید معرفی میکند.پارسلز )3333( 5با بررسی فرایند تصیویب
برنامههای درسی جدید در دانشگاههای محلی ایلینوی تشریح میکند که سیستم تصویب برنامیه
درسی در ایلینوی بیشتر مبتنی بر تصمیم گیری و قدرت مدیران ارشد کیالجهیا و هیئیت امنیای
دانشگاهها است و هر دانشگاه بهمنظور برآورده کردن نیازهای بیهمتیای خیود و پاسیخگویی بیه
نیازهای جامعهای که در آن فعالیت می کند فرایندی را برای تصویب برنامه در نظر گرفتیه اسیت.
گربی و کرانبرگ )5221( 1به واسطه مطالعه تأثیر عوامل بیرونی تصویب بر توسیعه برنامیههیای
درسی جدید ،بیان میدارندکه «ی فرایند بیرونی که دربرگیرنده مستندسازی قابلتوجه و وجود
پنلی متشکل از متخصصان و نمایندگان صنعت و دانشگاه است ،میتواند موجیب بهبیود کیفییت
برنامههای پیشنهادی جدید باشید».راسییان )5223( 7نییز بامطالعیه میدیریت آمیوزش عیالی در
کشورهای در حال توسعه ،تمرکزگرایی بعد از انقالب اسالمی و کثرت نهادهیای سیاسیتگیذار در
نظام آموزش عالی که منجر به کاهش اقتدار و چالش شکاف میان صنعت ودانشگاه میشیود را از
جمله مهمترین چالشهای نظام آموزش عالی ایران برمیشمارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضرازنظر ماهیت و نتیجه در زمره پژوهش کاربردی قرار میگیرد .همچنین به فراخیور
مسئله موردبررسی ،از هر دو راهبرد کیفی و کمی پژوهش استفاده بهعملآمده است ،از همین رو
از منظر روش در زمره پژوهشهای آمیخته اکتشافی (کیفی– کمی) قرار مییگییرد .جامعیه ایین
پژوهش ،خبرگان حوزه برنامه ریزی درسی و سیاست گیذاران توسیعه آمیوزش عیالی بیوده اسیت.
1 . Dodson
2. Parcells
3. Gerbic & Kranenburg
4 . Rasian
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منظور ازخبرگان ،اساتید و اعضای هیئتعلمی با سیابقه حیوزه آمیوزش عیالی و نیزمتخصصیان و
محققانی است که عالوه بر دانش نظری این حوزه در سمتهیای میدیریتی آمیوزش عیالی واجید
تجربیات مدیریتی بوده و در عالی ترین سطوح با مسا ل آموزش عالی در حوزه مسئله اصیلی ایین
پژوهش آشنا بودهاند .از میان جامعه موردنظر با  31نفر عالقهمند به موضوع و دارای تجربه علمی
 اجرایی در زمینة تأسیس رشتههای دانشگاهی مصاحبه به عمل آمد .با توجیه بیه اینکیه اعتبیاریافتهها در این قبیل پژوهشها تا اندازه زیادی به توانمندی ،دانیش و تجیارب مصیاحبهشیوندگان
بستگی دارد ،تالش شد تا بهترین افراداز این نظر که عالوه بر دانش حیوزه آمیوزش عیالی ،خیود
درگیر فرایند تأسیس رشته در سطح دانشکده یا دانشگاه یا وزارت خانه بیودهانید انتخیاب شیوند.
مراحل انتخاب نمونه به شرح ذیل بوده است:
ابتدا با استفاده از مطالعات اکتشافی اولیه شامل مطالعه اسنادی و مصاحبه مقدماتی بیا خبرگیان
تعدادی از نمونهها شناسایی شدند و سپس دیگر اعضای نمونیه بیا اسیتفاده از روش گلولیه برفیی
(زنجیره ای) انتخاب شدند .در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گیردآوری دادههیا
استفاده شد .برنامه ریزی انجام مصاحبه به این صورت بود که ابتدا بهصیورت تلفنیی ییا حضیوری
هماهنگی مربوط به زمان و مکان مصاحبه با مصاحبهشوندگان به عمیل آمید و سیپس بیهمنظیور
آمادگی مصاحبه شوندگان سؤاالت مصاحبهبرای نمونه منتخب ارسال شد .مصاحبهها بیا موافقیت
افراد ضب شد که کوتاهترین مصاحبه  12دقیقه و بلندترین مصاحبه  72دقیقه به طول انجامیید.
متوس زمان مصاحبه  12دقیقه بوده است .مصاحبهها به طور کامل پیادهسازی و پیس از اعمیال
برخی از اصالحات از سوی مصاحبه شوندگان متن مصاحبه عودت داده شد .دادههابراساسسیؤاالت
پژوهش و با استفاده از روش مقولهبندی آزاد تجزیهوتحلیل شدند .به همین منظیور ابتیدا خیرده
مقولهها استخراجشده و سپس بهمنظیور دسیتییابی بیه مقولیههیای اصیلی (مقولیههیای کلیی)،
مقولهبندی جدیدی انجام شد .در بخش کمی نیز نمونهگیری به صورت هدفمند صورت گرفیت و
درمجموع  12نفر از اعضای هیئت علمی رشتههای مرتب با آموزش عالی و برنامهرییزی درسیی،
مدیران و متصدیان دفتر برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی در وزارت علوم ،تحقیقات و فنیاوری
بهعنوان مطلعین کلیدی و صاحب تالیف و تجربه در رابطه با مسئله پژوهش شناسایی شدند و بیه
دلیل محدود بودن اعضای جامعه پرسشینامه طراحیی شیده در اختییار همیه اعضیا قیرار گرفیت.
پرسشنامه طراحیشده بر اساس یافتههای بخش کیفی  3آسیب کلی را در قالیب  13گوییه (رییز
آسیبها) و بر اساس طییف  1سیطحی لیکیرت انیدازهگییری کیرده اسیت .حز ییات مربیوط بیه
پرسشنامه و گویههای آن در جدول شماره  7یافتههای پژوهش آمده است .رواییی ابیزار کمیی از
سوی  7نفر از اساتید مدیریت آموزش عالی ،توسعه آمیوزش عیالی و برنامیهرییزی درسیی تا یید
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گردید و پایایی ابزار نیز با اسیتفاده از آلفیای کرونبیاخ  31/5بیرآورد شید .درمجمیوع  72نفیر از
خبرگان پرسشنامه را عودت دادند که در این میان  3نفر ( )%55/1از مجموع شرکتکننیدگان در
پژوهش را مدیران و متصدیان فعلی و اسبق دفتر برنامه رییزی آموزشیی و دفتیر گسیترش وزارت
علوم تحقیقات و فناوری تشکیل دادند و  77/1درصد ( 53نفیر) شیرکتکننیدگان در پیژوهش را
اعضای هیئتعلمی تشکیل دادهاند .همچنین  322درصد ( 72نفر) مشارکتکنندگان تحصییالت
خود را دکتری ذکر کردهاند .در ادامیه نییزدادههیای بیه دسیتآمیده در بخیش کمیی بیه کمی
نرمافزار SPSS20و با اسیتفاده از شیاخصهیای توصییفی (فراوانیی ،درصید و مییانگین) و آمیار
استنباطی (آزمون ناپارامتری فریدمن) تجزیهوتحلیل شد.
یافتههای پژوهش
سؤال اول :عمدهترین آسیب های فرایند تأسیس رشته های جدیدد دانشدگاهی (مدورد
علوم انسانی) در آموزش عالی ایران چیست؟
براساس نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش  3مقوله (آسیبها) و  13خرده مقوله (ریز آسیبها)
شناسایی شدند که هری از این آسیبها به تفکی در ذیل شرح دادهشده است.
 .1ضعف ارتباطی دانشگاه باصنعت و بازارکار
مصاحبهشوندگان ضعف ارتباطی میان بازارکار ،صنعت و دانشگاه را بهعنوان یکیی از آسییبهیای
اساسی درزمینه سیاستگذاری و فرایند تأسیس رشتههیای جدیید دانشیگاهی مطیرح کیردهانید.
همچنین مواردی چیون عدم حضور نمایندگان اصناف و صنعت در فرایند تصدمیمگیدری
عدم توجه به نیازهای بازارکار مشخص نبودن نیازهای بازارکار و عرضه محوری آموزش
عالی را از جمله ریز آسیبهای این حوزه برشمرده شده است .در همین زمینیه مصیاحبهشیونده
( )Cبیان میدارد که «اگر ی رشته بخواهد بهواسطه تعامل میان صنعت و دانشگاه شیکل بگییرد
باید ی ارتباط تنگاتنگی میان این دو وجود داشته باشدکه در حال حاضر ایین ارتبیاط در اییران
وجود ندارد .»3همچنین در رابطه با عدم توجه به نیازهیای بازارکیار مصیاحبهشیونده ( )Eمعتقید
است که «در حال حاضر ما در کشور رشتههایی داریم که نه بازارکار به آن نییاز دارد و نیه حیوزه
دانش موضوعی ،ما رشتهها را تأسیس کرده و داریم دانشجو میگیریم درحالیکه هیچ کاری برای

 1در این مقاله نقل قول های مستقیم مصاحبه شوندگان ،بدون ویرایش ادبی و با همان جمله بندی و عبارات اصلی
آمده است.
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رشتهتعریف نکردهایم و بین آنچه آموزش میدهیم و آنچه بازار کار میخواهد تفاوت وجود دارد».
همچنین مصاحبهشونده ( )Bدر رابطه باعرضه محوری اذعان میداردکه «رویکرد فعلی و آنچه در
حال حاضر اتفاق میافتد عرضیه محیوری اسیت ،درواقیع رویکیرد میا پاسیخگویی بیه تقاضیاهای
اجتماعی و تأمین نیازهای افراد و دسترسی بیه آمیوزش عیالی اسیت» .از طرفیی دیگیر برخیی از
مصاحبهشوندگان آسیبهای دیگری را در این حوزه برمیشیمارند و معتقید هسیتند ایین ضیعف
ارتباطی نه از سوی دانشگاه بلکه از سوی صنعت و بازار کار است .برای مثال مصاحبهشیونده ()C
معتقد است که «رشتههای دانشگاهی با نیاز صنعت هماهنگ نیست و این امر به نظیر بیشیتر بیه
این دلیل است که صنعت ما نیازمند فعالیتهای دانشگاهی نیست».مصاحبهشونده ( )Bنیز بییان
میدارد که «هنوز جامعه ما به این سطح از رشد نرسیده است که بازار کیار میا تقاضیای خیود را
تعیین کرده باشد تا آموزش عالی بتواند به این تقاضاها پاس دهد ،درواقع بازارکیار میا بیازار کیار
هوشمندی نیست و نمیتواند نیازمندیهای خود را تشخیص دهید».عبیدلی و دیگیران (،)3132
جمیری و دیگران ( )3113نیز عدم ارتباط میان نیازهای بازار کار وبرنامههای درسی دانشگاهی را
خاطرنشانشدهاند .درحالیکه مطالعه ادبیات برنامه ریزی درسیی بییانگر آن اسیت کیه بسییاری از
الگوهای برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ازجمله الگوی سرینواسون و دیگران ،)3333( 3کنراد
و پرات )3311( 5و عارفی ( )3117بر ضرورت توجه بیه نیازهیای بازارکیار ،صینعت و سیازمانهیا
تأکید کردهاند و این امر بهعنوان یکی از بایستههای طراحی و تدوین برنامههیای درسیی در نظیر
گرفته شده است.بر اساس گیزارش کیارگروه آمیوزش عیالی ،اقتصیاد و اشیتغال ( )3131بیکیاری
فارغ التحصیالن یکی از معضالت اساسی کشور است که بخشی از این مشیکل ریشیه در توسیعه و
تأسیس نامتوازن رشتههای دانشیگاهی دارد .عیارفی ( )3117نییز عیدم همیاهنگی برنامیهرییزی
آموزشی و برنامه های درسی آموزش عالی با تحوالت و تقاضاهای دنیای کار را از جمله آسیبهای
وارده به این حوزه برشمرده است.
 .2تمرکزگرایی
عالقییه بنیید ( ،)3177ایمییانی ( )3115و نییوروززاده و دیگییران ( )3117عییدم توجییه بییه نیازهییای
منطقه ای ،محدودیت مشارکت اعضای هیئتعلمیی و دانشیجویان ،انعطیافناپیذیری ،ممانعیت از
شکلگیری فضای رقابتی میان دانشگاهها را ازجمله معایب ساختار متمرکز برنامهریزی درسیی در
آموزش عالی برمی شمارند .نتایج پژوهش حاضر گویای آن است کیه تمرکزگراییی ازجملیه دیگیر
آسیبهای مربوط به فرایند تأسیس رشتههیای دانشیگاهی بیه شیمار مییآید.مصیاحبهشیوندگان
1. Srinivasan et al
2 . Conrad & Pratt
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مواردی چون فقدان استقالل دانشگاهی ،وابستگی بیش از حد دانشگاهها بده اعتبدارات
دولتی ،نقش اندک اعضای هیئتعلمی در فرایند تصویببرنامههای جدید وعدم توجه به
آمایش سرزمین را شواهد این تمرکزگرایی در ساختار برنامیهرییزی درسیی ذکیر کیردهانید .در
همین رابطه مصاحبهشونده ( )Cبیان میدارد که «آسییبهیای تأسییس رشیته برمییگیردد بیه
سیستم آموزش عالی ایران ،چرا که نظام آمیوزش عیالی اییران نظیامی از بیاال بیه پیایین اسیت».
همچنین مصاحبهشونده ( )Eاذعان مییدارد کیه «چنید نفیر ر ییس بیاال نشسیتهانید و تصیمیم
میگیرند که رشته ای باید باشد یا نباشد ،حال اگر هزار نفرهم بگویند که نیازی بیه تأسییس ایین
رشته نیست ولی آن پنج نفر بگویند نیاز هست ،رشته میبایست تأسیس شود و ایینهیا ازجملیه
تبعات سیستم متمرکز بسته و دولتی است» .مصاحبهشونده ( )Dنییز در رابطیه بیا نقیش انیدک
اعضای هیئتعلمی اشاره میکند که «چون نهاد متولی به صورت متمرکز عمل میکند چندان به
دنبال بهترینها نیست ،یعنی این گونه نیست که برترین اساتید هیر حیوزه را جسیتجو کننید و از
آنها بخواهند که در این زمینه به نهاد متولی کم کند» .ایین در حیالی اسیت کیه بسییاری از
صاحبنظران برنامه ریزی درسی در آموزش عالی بهکرات بر مشارکت فعال اعضای هیئیت علمیی
در فرایند برنامهریزی درسی تأکید میکنند (سرینواسون و همکیاران3333 ،؛اسیتارک و التوکیا،3
3337؛ کنراد وپرات3311 ،؛نوروززاده و فتحیی واجارگیاه3117 ،؛ وزییری .)3171 ،عیالوه بیراین
مصاحبهشونده ( )Dانفعالی عمل کردن دانشگاهها را یکی از آسیبهای حوزه تأسیس رشیتههیای
جدید دانشگاهی میداند و معتقد است «علیرغم پیامدهای منفیی تمرکزگراییی در وزارت علیوم،
این نهاد ناچار به مداخلهگیری اسیت چراکیه آنهیا رخیوت و بییمیلیی را در جامعیه دانشیگاهی
میبینند و چاره ای جز مداخله و اقدام ندارند» .مصاحبهشونده ( )Eدررابطیه بیا آسییب فقیدان و
عدم توجه به آمایش سرزمین اذعان میدارد که «دفترگسترش بیر اسیاس اسینادی کیه دانشیگاه
میفرستند به صورت خودکار میگوید چون دانشگاهها اعالن نیاز کردهاند ،پس نیاز دارند .مشیکل
اینجاست که ما آمایش سرزمین نداریم ،میبایست آمایش سرزمین وجود داشته باشد تیا بتیوانیم
رشته ها را در راستای آمایش سرزمین تأسیس کرده و توسعه دهیم» .توسعه نظام آمیوزش عیالی
مبتنی بر نیازهای محلی -منطقهای در نظام آموزش عالی ما یی ضیرورت محسیوب مییشیود و
میبایست به صورت هدفمنید و نظیام منید پییش بیرود چراکیه در غییر ایین صیورت جیز اتیالف
سرمایههای ملی ازجمله سرمایههای انسانی ،منابع مالی و مادی و از همیه مهیمتیر اتیالف عنصیر
ارزشمند زمان چیز دیگری درپی نخواهد داشت از همین رو وجود سند آمایش سرزمین و توجیه
به نیازمندیها و ارفیتهای محلیی -منطقیهای ضیرورتی بییشازپییش یافتیه اسیت .توجیه بیه
1 . Stark & Lettuca
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نیازمندیهیای منطقیهای و محیطیی بیهواسیطه اهمییت کیه دارد ازجملیه مؤلفیههیای اساسیی
برنامه ریزی درسی دانشگاهی به شمار میآید (اسیتارک و التوکیا3337 ،؛ کنیراد وپیرات3311 ،؛
عارفی.)3117 ،
وابستگی بیش ازحد دانشگاهها به اعتبارات دولتی دیگر آسیبی بیود کیه مصیاحبه شیوندگان بیه
کرات به آن اشارهکردهاند و آن را در زمره آسیبهای ناشی از تمرکزگرایی در نظام آموزش عیالی
برشمرده اند .در همین راستا مصاحبهشیونده ( )Hاشیاره مییکنید کیه «از آنجیاییکیه اعتبیارات
دانشگاهی ما دولتی است ما نگران هزینههای که انجام میدهیم نیسیتیم ،خیلیی بیرای میا مهیم
نیست که چه اتفاقی میافتد» .همچنیین ایین مصیاحبهشیونده مثیالی را از نظیام آمیوزش عیالی
انگلستان مطرح میکند که «وقتی دانشگاه آکسفورد میخواهد رشتهای را تأسیس کنید نییاز بیه
اخذ مجوز از دولت و یا نهاد خاصی نیست بلکه تشخیص خود دانشگاه کافی است».
 .3مداخلهگری دولت و نهادهای قانونگذار
مداخلهگری دولت در فرایند تأسیس رشتههای جدید دانشیگاهی ازجملیه آسییبهیایی بیود کیه
مصاحبه شوندگان کلیدی به آن اشارهکردهاند .در این زمینه مصاحبهشوندگان بیان داشتهانید کیه
دولت به جای ایفای نقش سیاستگذاری و ترسیم چشماندازها و همچنین ایفای نقش نظارتی بیه
مداخلهگری در این فرایند میپردازد .درواقع مصاحبهشوندگان اشارهکیردهانید کیه دولیت بیشیتر
میبایست نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد تا نقش مداخلهگری .بیرای مثیال مصیاحبهشیونده
( )Bبیان میدارد که «اگر واقعاً وزارت علوم متولی آموزش عالی است باید به این نهاد اجیازه داده
شود تا برنامه های خود را تدوین و پیگیری نماید نه اینکه نهادهیای چیون دولیت و ییا هیر نهیاد
دیگری بیاید و چیزی بگوید و بعد هم این نهاد متولی آموزش عالی را مواف بیه اجیرای نظیرات
خودکند ،این مداخله گری دولت یکی از نقاط ضعف ما در این فرایند است» .مصیاحبهشیونده ()c
نیز متذکر میشود « شورای عالی انقالب فرهنگی ،مجلس و دولت و  ...هرکدام برای خود سیندی
تدوین می کنند و پیش روی وزارت علوم قرار میدهند و به نوعی این نهاد رو مجبیور بیه اجیرای
برنامههای مدنظر خود میکنند نه آنچه صالح اسیت» .همچنیین صیاحبنظیران کلییدی ییادآور
شدهاند که دولت صرفاً می بایست با تعیین اسیتانداردها بیر اجیرای درسیت قواعید و اسیتانداردها
نظارت کند و انجام مراحل متکی به تصمیم دولت یا مداخله مستقیم آن نباشد .همچنیین دولیت
می تواند به فراهم کردن تسهیالتی از قبیل سیستمهای پشتیبانی یا برخی از حمایتهای مالی به
دانشگاهها در فرایند تأسیس رشته کم کند.
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 .4ضعف در نظارت و ارزیابی
فقدان نظام جامع تضمین کیفیت ،فقدان نظارت کارآمد بر فرایند تأسیس رشته ،ضدعف
در ارزیابی از رشتههای تأسیسشده و بیتوجهی به پتانسدی هدای واقعدی سدازمانی و
اداری دانشددگاه از جملییه دیگییر آسیییبهییایی اسییت کییه صییاحبنظییران در رابطییه بییا فراینیید
تأسیسرشتههای جدید دانشگاهی برشمردهاند.
برای مثال مصاحبهشونده ( )Dاشاره میکند که «رشتهها فق تأسیس مییشیوند و نظیارتی هیم
وجود ندارد ،یعنی فق جایی وجود دارد که رشته در آن تأسیس میشود و کاری هیم بیهمنظیور
ارزیابی عملکرد آن صورت نمیگیرد که بدانیم حال که رشتهای را تأسیس کردهایم ،افرادی را هم
تعلیم داده ایم سرانجام این رشته و افراد چه شده است ،آیا از کارآمدی الزم برخوردار هسیتند ییا
خیر؟«همچنین مصاحبهشونده ( )Gنیز بیان میدارد که» نظارتی هم که برروی رشتههیا صیورت
می گیرد خیلی ضعیف و سطحی است و متولیان این امیر بیه دنبیال ایین نیسیتند تیا بداننید بیر
سررشته جدیدالتأسیس چه آمده است ،بلکه نظارت بیشتر بهصورت همان نظارتهای سطحی بیر
آموزش های دانشگاهی است .در همین راستا مصاحبهشونده ( )Dاشاره میکند «دانشگاهها تمایل
چندانی برای تغییر از خود نشان نمیدهند و بسیاری از رشتهها طی سی سال گذشته هیچ تغییر
نکرده اند ،همان واحدها ،همان محتوا و همان درسهای قیدیمی همچنیان درجرییان اسیت» .وی
همچنین اشاره میکند که «علت این بی رخوتی نسیبت بیه تغیییر در مییان جامعیه دانشیگاهی،
سازمانی و مدیریتی است چراکه رفتار افراد در سازمان و بر اساس قوانین و ضواب شکل میگیرد.
برای مثال ببینید که بازنگری رشتههای دانشگاهی در آییننامه ارتقاء اعضای هیئیتعلمیی هییچ
جایگاه ی ندارد ،لذا افراد دیگر تمایلی برای زمان گذاشتن و پرداختن به بازنگری ندارنید و بیشیتر
وقت خود را صرف مقاله و کتاب میکنند».
آسیبهای مطرح شده در حالی است که در نظر گرفتن تمهیدات مربیوط بیه نظیارت و ارزییابی و
بازبینی یکی از بایستههای اساسی برنامهریزی درسی است .بهعبارتیدیگر ارزشیابی از برنامههیای
درسی یکی از مهمترین ارکان این حوزه به شمار میآید (کوالر5223 ،3؛ نیوبل و دیگران5221،5؛
روزا و لورنزو5227 ،1؛ عارفی )3117 ،که به بررسی اثربخشی و کارایی برنامهها میپردازد و انیواع
1. Cuellar
2 . Newble et al.
3 . Rosa & Lorenzo
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مختلفی از ارزشیابیها از قبیل ارزشیابی قبل از برنامهریزی (نیازسینجی) ،ارزشییابی تکیوینی ییا
ارزشیابی در حین طراحی ،تدوین و تصیویب برنامیههیای درسیی ،ارزشییابی پاییانی و ارزشییابی
پیگیری را شامل میشود (نوروز زاده و فتحی واجارگاه .)3117 ،لذا بدیهی است که عدم توجه به
عنصر ارزشیابی در رابطه تأسیس رشتههای جدید و رشتههایی که از قبل تأسیسشدهاند آسییبی
است که می تواند پیامدهای نامطلوبی را برای نظام آمیوزش عیالی میا داشیته باشید(رحمان پیور،
لیاقتدار و شرفیان3131 ،؛ خسروی ،فتحی واجارگاه ،ملکی و نوروزی3135 ،؛ علیآبادی.)3133 ،
 .5ضعف در تصمیمگیری
ضعف در تصمیمگیری در رابطه باسیاستها و فراینید تأسییس رشیته دانشیگاهی ازجملیه دیگیر
آسیبهای عمده مربوط به این حوزه شناخته شد .در رابطه با این آسیب کلی مصیاحبهشیوندگان
به آسیبهای دیگر اشاره کردند که مواردی چون تصمیمگیری و اقددام عووننده ،تأسدیس
رشته براساس روابط جناحی– سیاسی ،صوری و بوروکراتید

بدودن فرایندد تأسدیس

رشته ،اختالف در کمیته های تصویب رشته ،توسدعه رشدته هدای ارزان قیمدت ،ایوداد
رشتههای جدید تنها بهمنظدور جدذف فدار التحصدیالن را در برمییگرفیت .بیرای مثیال
مصاحبهشونده ( )Bدر رابطه با تأسیس و توسعه رشتههای ارزانقیمت بیان میدارد که «همیشیه
دانشگاه و افراد به سمت رشتههای ارزانقیمت میروند و انباشتگی ایجاد میکنند ،چراکه قیمیت
تمامشده این رشتهها برای این افراد و دانشگاهها مهم است و توسعه رشتههای علیوم انسیانی نییز
درحال حاضر عمدتاً به خاطر ارزانقیمت بودن آن صورت میگییرد ».همچنیین مصیاحبهشیونده
( )Gدر رابطییه بییا تأسیییس رشییته بییهمنظییور جییذب دانییشآموختگییان اذعییان میییدارد کییه
«دانش آموختگان برای اینکه بتوانند ی پایگاه شغلی برای خودایجاد کنند چارهای جز این ندارند
کیه بیراین فکیر باشیند تیا زیرشیاخه تییازهای از یی رشیته را گسیترش دهنید» .عیالوه بیر اییین
مصاحبهشونده ( )Bدر رابطه با تأسیس رشته مبتنی بیر روابی جنیاحی-سیاسیی بییان مییدارد
که«نمایندگان مجلس میآیند و میگویند ما هم می خواهیم وارد این وادی شویم ،علیرغم اینکه
ما کیفیت ی رشته و ایجاد رشته را ضروری نمیبینیم ولی آنها میآیند پیگیری میکنند ،ما در
 1سال گذشته با موارد اینچنینی زیادی روبهرو بودهایم .همچنین مصاحبهشونده ( )Gدر همیین
رابطه خاطرنشان میشود که «تأسیس رشته ی روندی را طی میکند اما ایین روییه حقیوقی ییا
اداری در عمل معموالً با مجموعه وسیعی از رایزنیها و البیگریها و مداخالت شخصی و گروهی
افراد ذینفع و ذینفوذ همراه است» .در رابطیه بیا آسییب تصیمیمگییری و اقیدام عجوالنیه نییز
مصاحبهشونده ( )Dاشاره میکند که «کمیتههیا کیامالً سیاسیت زده هسیتند ،بنیابراین هروقیت
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وزارتخانهای عو میشود کمیتهها هم عو میشوند ،بدنه این کمیتیههیا خیلیی سیاسیت زده
است ،بنابراین تصمیمات چندان مؤثری نمیگیرند و عمدتاً تصمیمات و اقدامات عجوالنه است».
 .6کمتوجهی یا بیتوجهیبه نیازهای آینده
بیتوجهی یا کم توجهی به نیازهای آینده ازجمله دیگر آسیبهای حوزه سیاستگذاریها و فرایند
تأسیس رشته های جدید دانشگاهی برشمرده شده است .در همین رابطیه مصیاحبهشیوندگان بیه
مواردی چون عدم توجه به مرزهدای داندش ،حسداس نبدودن بده ترییدرات فنداوری و
بیتوجهی به نیازهای ملی ،منطقهای و بینالمللی در حال شکلگیری و فقدان چشماندداز
اشارهکرده اند .برای مثال مصاحبهشونده ( )Bبیان میدارد که «ما نسبت به تغییراتی که در حوزه
علم و فناوری رخ میدهد حساس نیستیم و همچنان برنامههای درسی را با همیان قالیب قیدیمی
ارا ه و آموزش میدهیم».برخی از مصاحبه شوندگان نیز عدم توجه به نیازهیای آینیده را ناشیی از
فعال و پویا نبودن عرصه علوم انسانی دانسته و مواردی چون ناامییدی و دلزدگیی از رشیتههیای
قدیمی ،نبود نشاط علمی در علیوم انسیانی و دسیت نخیورده مانیدن (بلوکیه مانیدن) بسییاری از
حوزههای علوم انسانی را ازجمله دیگر آسیبهای مربوط به این حوزه برشمردهاند.در همین راستا
مصاحبهشونده ( )Gبیان میدارد که «یکی از عوامل زمینهای که باعث تغییر و تأسیس رشتههای
جدید میشود در واقع دل زدگی و ناامییدی از رشیتههیای قیدیمی اسیت .در حقیقیت رشیتههیا
همانگونه که به دنیا میآیند همانطور هم میمیرند و بعد از مدتی موضوعیت خیود را از دسیت
می دهند .البته در ایران به دلیل اینکه سازوکار دانشگاه خیلی در ارتباط ارگانی بیا سیاختارهای
اقتصادی -اجتماعی وحتی معرفتی نیست این مرگومیر رشتهها خیلی طبیعی نیست» .همچنین
مصاحبهشونده ( )Dبه فقدان نشاط علمی در علوم انسانی اشاره میکند و بیان میدارد که «ما بیا
روزمرگی و همین مباحثی که در دست دارییم روزگیار مییگیذرانیم ،در واقیع بیشیتر بیه دنبیال
گذراندن معیشت هستیم و خیلی به دنبال تأسیس ،تأمل و تغییر نیستیم .در این زمینیه اعضیای
هیئتعلمی سهم بسیاری اندکی دارند و بخشهای علوم انسانی و گیروههیا در ایین زمینیه نقیش
جالبی ایفا نمیکنند» .بهطورکلی مصاحبهشوندگان و پاسی دهنیدگان کلییدی در هیر دو بخیش
کمی و کیفی به ضرورت توجه به مرزهای دانش و بررسیهای محی آینده و تقاضاهای آن تأکید
داشتهاند؛ و این درحالی است که توجه به این عنصر در میان اسناد مربوط به سیاستها و فراینید
تأسیس رشته مغفول مانده است .در همین رابطه الگوهای مختلف برنامهریزی درسی در آمیوزش
عالی از قبیل کنراد و پرات ( )3311و عارفی ( )3117توجه بیه آینیده و نیازهیای آن را در زمیره
درون دادهای الگوی خود قرار داده اند و توجه به عنصر دانش ،توسعه روزافزون فناوری ارتباطیات
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و جهانیشدن را ازجمله مؤلفههای اصلی الگوی پیشنهادی خود برشمردهاند .این امر خود حیاکی
از ضرورت توجه به نیازهیای آینیده در جرییان طراحیی ،تصیویب و تأسییس رشیتههیای جدیید
دانشگاهی است که بهزعم صاحبنظران و عامالن کلیدی ایین امیر چنیدان در فراینید تأسییس و
توسعه رشتههای دانشگاهی ما مورد توجه قرار نگرفته است.
 .7ضعف در برنامهریزی درسی
ضعف در برنامه ریزی درسی از سوی خبرگان آموزش عالی ازجملیه مهیمتیرین آسییب در حیوزه
تأسیس رشیتههیای جدیید دانشیگاهی مطیرح شیده اسیت .در ایین رابطیه مصیاحبهشیوندگان و
پاس دهندگان بر این عقیده هستند کیه نظیام برنامیهرییزی درسیی در آمیوزش عیالی کشیور بیا
مشکالت عدییدهای چون مشکالت محتوایی برنامههای درسی تقلیدی بدودن برنامدههدا؛
مبتنی بر پژوهش نبودن برنامههای درسی؛ عدم تابعیت برنامه ریدزی درسدی از اصدول
علمی؛ غیرتخصصی بودن ساختار و سازوکار پیشنهاد رشته رو به رواست.
همچنین اکثر مصاحبه شوندگان و پاس دهندگان براین عقیده بودنید کیه در فرایندبرنامیه رییزی
درسی ،محتوای برنامه می بایستی تابع اصول علمی باشد و تعیین محتوا عمدتاً میی بایسیت ازسیه
منبع جامعه ،یادگیرنده و مرزهای دانش صورت گیرد که به زعم ایشان این امر تیا انیدازه زییادی
نادیده گرفته شده است .در همین رابطه مصاحبه شونده ( )Aبیان می داردکه «ساختار و ساز و کار
موجود به منظور پیشنهاد رشته های تحصیلی جدید ساختاری تخصصی و حرفیه ای نیسیت» وی
همچنین این امر را ناشی از آن می داندکه «ساختار برنامه ریزی درسی ،چه در دانشیگاه و چیه در
وزارت علوم ی ساختارحرفه ای نیست و یکی از مشکالت اساسی کیه در ایین زمینیه دارییم ایین
است کیه از متخصصیان برنامیه رییزی درسیی در ایین سیاختار اسیتفاده نمیی شیود» .همچنیین
مصاحبهشونده دیگری ( )Fبیان میدارد «در نظامهای آموزش عالی پیشرفته برنامهریزی درسی و
طراحی برنامهها مبتنی بر استانداردهاست و برنامههای پیشنهادی در خلع اتفاق نمییافتید بلکیه
براساس اصول برنامه درسی تدوین میشود ،درصورتیکه اگر برنامههای مصوب دانشگاههای میا را
نظاره کنید متوجه میشوید که این برنامههای مصوب از اصول حداقلی برنامیهرییزی درسیی نییز
پیروی نکردهاند» .مصاحبهشونده ( )Cنیز متذکر میشود «برنامههای درسی مصیوب وزارت علیوم
بهویژه به لحاظ محتوایی با آسیب های زیادی مواجه است ،شما ببینید کیه دنییا بیه چیه سیمتی
میرود و برنامههای درسی دانشگاهی ما به چه چیزی میپردازند».
نتایج حاصل از مصاحبه و مقایسه آن با ادبیات حوزه برنامه ریزی درسی و الگوهای ارا یه شیده بیه
منظور برنامه ریزی درسی در آمیوزش عیالی از جملیه الگیوی سرینواسییون ،رایتوگیوان ()3333؛
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استارکوالتوکا ()3337؛ کنرادوپرات ()3311؛ فتحی واجارگاه ()5226؛ عیارفی ( )3117و وزییری
( )3171حاکی از آن بود که فرایند فعلی برنامه ریزی درسیی در کشیور مبتنیی بیر بایسیته هیای
تأسیس رشته جدید یا به عبارتی چندان تیابع الزامیات طراحیی ،تیدوین و تصیویب برنامیه هیای
پیشنهادی مبتنی بر اصول برنامهریزی درسی نیست.
 .8ضعف در سیاستگذاری
مواردی همچیون کثرت سیاستگذاران ،عدم آشنایی سیاستگذاران با الزامات تأسدیس
رشته های دانشگاهی و کم توجهی یا بی توجهی به اسناد باندستی از جملدهآسییبهیای
بودند که مصاحبه شوندگان در رابطه باسیاسیتگیذاریهیا و فراینید تأسییس رشیتههیای جدیید
دانشگاهی برشمرده اند .در همین زمینه مصاحبهشونده ( )Gاذعان میدارد که «نهاد وزارت علیوم
در فرایند تأسیس رشتههای جدید دانشگاهی اصالً به این موضوع توجه نمیکند که آییا رشیتهای
که قرار است تأسیس شود به کار کشور می آید یا خیر؛ اینکه آیا تأسیس رشته جدید در راسیتای
نقشه جامعه علمی کشور و برنامه پنجم توسعه است یا نهچندان مورد توجه قرار نمیگیرد .عیالوه
بر این اگر قرار است رشتهای به دانشگاهی داده شود خیلی به اینکیه آن دانشیگاه امکانیات میورد
نیاز رشته را دارد یا خیر توجهی نمیشود» .همچنیین مصیاحبهشیونده ( )Eدر رابطیه بیا آسییب
حاصل از کثرت سیاستگذاران مطرح میکند که «ما در وزارت علوم شیورای گسیترش آمیوزش
عالی را داریم ،در کنار آن شورای گسترش آموزش عالی علمی کاربردی را داریم ،شیورای انقیالب
فرهنگی را داریم ،شورای تحول علوم انسانی را داریم ،کمسییون آمیوزش و تحقیقیات مجلیس را
داریم ،مجمع تشخیص مصلحت داریم ،چرا؟! ببینید تنوع میان نهادهای سیاستگذار مشکالتی را
به وجودمی آورد ،برای مثال وقتی تنوع زیاد مییشیود چییزیهیای بسییاری ایین مییان مفقیود
میشود» همچنین وی در رابطه با عدم آشنایی سیاستگذاران بیا الزامیات تأسییس رشیته بییان
میدارد که «برای مثال مجلس قانونی را تصویب میکند ولی از آنجاییکه قانونگذار بیه موضیوع
اشراف ندارد بعد از دو سال متوجه میشود که قانون اجرا نشیده و اجراییی هیم نیسیت» .بیدیهی
است وجود آسیبهایی از این قبیل نه تنها منجر به توسعه آموزش عالی کشور نخواهد شید بلکیه
ساز و کار تأسیس رشته را با مشکل مواجه خواهد کرد و صرفاً بر عر و طول مشکالت فعلیی و
آتی نظام آموزش عالی خواهید افیزود .در همیین رابطیه یمنیی و تیرکزاده ( ،)3111فیرخ نیژاد
( )3117و پاریاد و ملکی ( )3111ضعف در سیاستگیذاری و برنامیهرییزی توسیعه دانشیگاهی را
ازجمله مهمترین آسیبهای و چالشهای پیش روی نظام آموزش عالی کشور برمیشمارند.
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 .9ضعفهای ارتباطی
ضعفهای ارتباطی ازجمله دیگر آسیبهای عمده مربوط بیه سیاسیتگیذاری و فراینید تأسییس
رشته های جدید دانشگاهی شناسایی شد .در رابطه با این آسیب عمده ،آسیبهای دیگیری چیون
ضعف ارتباط میان دانشگاهها با یکدیگر ،ضعف ارتباطی میان دانشکدهها و رشدتههدا و
همچنین ضعف ارتباطی میان دانشدگاههدا و نهادهدای حمدایتی و انومدنهدا بیهعنیوان
مجموعهای از آسیبهای ارتباطی در فرایند تأسیس رشتههای جدید دانشگاه برشمرده شده است
که فقدان و ضعف در این ارتباط منجر به هم پوشانی و دوبیارهکیاریهیای بسییاری در تیدوین و
تصویب برنامهها و رشتههای جدید شده اسیت .بیرای مثیال در رابطیه بیا ضیعف ارتبیاطی مییان
دانشگاهها مصاحبهشونده ( )Fبیان میدارد که «اساساً اجماع اساتید دانشیگاههیا ،همفکیریهیا و
چالشهایی که بین آنها صورت میگیرد ی مسیرو چراغی است که راه آینده رانشان مییدهید.
ما ضربههایی را که خوردهایم ناشی از این ارتباط ضیعیف بیوده اسیت .چراکیه وقتیی دانشیگاههیا
بتوانند از ایدهها و پتانسیلها و باورهای همدیگر استفاده کنند در واقع آینده خود را ملموستیر و
روشنتر کردهاند» .همچنین مصاحبهشونده ( )Dاشاره میکندکه «بسیاری از دانشگاههای میا در
حال حاضر رشته ای از خانواده علوم تربیتی ازجملیه برنامیه رییزی درسیی را دارنید و ایین رشیته
متخصصانی دارد که بهخوبی می توانند متصدیان و متولیان مربوط به دیگر رشتههیا را در تیدوین
برنامه درسی یاری کنند ،ولی ما شاهدیم که برنامهها بهطور مجزا در هر دانشکده تدوین میشیود
و چندان هم مبتنی بر اصول برنامه درسی نیست ،به نظر اگر ایین ارتبیاط مییان رشیته ،گیروه و
دانشکدهها وجود داشت بسیاری از آسییبهیای فعلیی در حیوزه برنامیهرییزی درسیی بیه وجیود
نمیآمد» .مصاحبه شوند ( )Gنیز متذکر میشودکه «متأسفانه گروههیا و دانشیکدههیا در تیدوین
برنامه های درسی و پیشنهاد رشته جدید از تجربیات هم استفاده نمیکنند و همین امر هم باعیث
تکرار بسیاری از اشتباهات میشود» .مصاحبهشونده ( )Bنیز معتقد است «انجمینهیا و نهادهیای
حرفهای به عنوان ی نهاد بیرونی میتوانند نقش بسیاری خیویی را در ایجیاد تناسیب برنامیه بیا
نیازهای جامعه و بازار کارایفا کنند که متأسفانه درحال حاضر این ارتباط در نظام آموزش عالی ما
حلقهای مفقود است» .در همین رابطه مواردی چون ارتباط و اتکا به شوراهای مشیورتی از سیوی
صاحبنظرانی چون سرینواسون و دیگران ()3333و کنراد و پرات ( )3311در فرایند برنامهرییزی
درسی مورد توجه قرارگرفته است .همچنین اسیتارک و التوکیا ( )3337ووزییری ( )3171نقیش
حمایتی انجمنها را در فرایند برنامهریزی مورد توجه قرار دادهاند.
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از آسیب هایشناسایی شده در بخش کیفدی در مقایسده بدا

سؤال دوم :وضعیت هر ی
یکدیگر چگونه است؟

در این بخش چنانکیه در بحیث روش پیژوهش نییز اشیاره شید آسییبهیای اصیلی مسیتخرج از
مصاحبههای کیفی ،بهصورت پرسشنامه کمی درباره میزان اهمیت هر ی از آنها مورد سیؤال از
خبرگان آموزش عالی قرار گرفت تا شناسایی وضعیت و رتبهبندی اهمیت هیر یی از آسییبهیا
نسبت به یکدیگر به دست آید .بدین منظور از آزمیون فرییدمن اسیتفادهشیده و نتیایج حاصیل از
اجرای این آزمون در جدول زیر آمده است.
جدول  :3نتایج آزمون فریدمن جهت رتبهبندی آسیبهای فرایند تأسیس رشته
جدید دانشگاهی
ردیف

معیار

میانگین رتبهبندی

رتبه

3

ضعف در برنامههای درسی

6.53

اول

5

صنعت ،بازارکار و دانشگاه

1.13

دوم

1

ضعف در نظارت و ارزیابی

1.12

سوم

7

مداخلهگری دولت

1.25

چهارم

1

نیازهای آینده

7.31

پنجم

6

ضعف در سیاست گذرای

7.76

ششم

7

تمرکزگرایی

7.11

هفتم

1

ضعفهای ارتباطی

7.57

هشتم

3

ضعف در تصمیمگیری

1.77

نهم

خی دو

درجه آزادی

سطح
معناداری

53.77

1

.226

با توجه به دادههای جدول فیوق ،ازآنجیاییکیه مقیدار خییدو ( )53.77بیهدسیتآمیده بیا df=1
 sig=.226در سطح  2.21معنادار است ،بنابراین میتوان بیان داشت که آسیبهای مطرحشده از
سییوی نخبگییان و کارشناسییان در میییزان اهمیییت و اولویییت متفییاوت هسییتند؛ بییهعبییارتدیگییر
صاحبنظران معتقدند ضعف در برنامهریزی درسی با میانگین ( )6.53و عدم توجه یا کیمتیوجهی
به ارتباط میان صنعت ،بازار کار و دانشگاه با میانگین ( ،)1.13بهعنیوان عمیدهتیرین آسییبهیا و
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همچنین ضعف در سیاستگذاری با میانگین ()7.76و ضعفهای ارتباطی با مییانگین ( )7.57بیه
ترتیب کمترین میانگین را داشتهاند و این موضوع خود بیانگر آن است که در نظر خبرگان این دو
مؤلفه به عنوان آسیب در مقایسه با دیگر مؤلفهها اهمیت کمتری داشتهانید.همچنین یافتیههیای
جدول  7نتایج حاصل از آزمون tت گروهی گویه های (رییز آسییبهیا) مربیوط بیه ابیزار کمیی
پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  .7نتایج حاصل از آزمون tت
معیار

گروهی گویههای (آسیبها) ابزار کمی پژوهش

گویه (ریز آسیبها)

(آسیب

t

عمده)

درجه
آزادی

Test Value = 3
تفاوت
سطح
معناداری (دو

فاصله اطمینان

میانگین کمینه

صنعت ،بازار کار ،دانشگاه

دامنه)
عدم حضورنمایندگان اصناف و صنعت در فرایند

7.777

13

.222

.126

.76

عدم توجه به نیازهای بازار کار

7.361

13

.222

3.532

.36

3.65

مشخص نبودن نیازهای بازارکار

1.617

13

.222

3.215

.66

3.72

عرضه محوری

1.713

13

.222

.173

.11

3.52

فقدان استقالل دانشگاهی

5.173

13

.256

وابستگی بیش از حد دانشگاهها به اعتبارات دولتی

1.623

مداخلهگری
نیازهای

آینده

ضعف تصمیمگیری

ضعف نظارت و ارزیابی

.717

.26

.33

13

.222

.311

.13

3.51

نقش اندک اعضای هیئتعلمی در فرایند تصویب

3.131

13

.377

.532

-.37

.75

عدم توجه به آمایش سرزمینی

6.216

13

.222

3.237

.71

3.77

.223

.671

.57

3.25

عدم ایفای نقش نظارتی بهطورصحیح و مداخلهگری

7.113

13

.222

.775

.71

3.26

فقدان نظام جامعت ضمین کیفیت

7.121

13

.222

3.337

.16

3.11

نبود نظارت برفرایند تأسیس رشته

7.171

13

.222

.732

.13

3.21

ارزیابی نکردن رشتههای تأسیسشده

7.173

13

مداخله دولت در فرایند تأسیس رشته به جای ایفای

دولت

نه
3.31

تصمیمگیری

تمرکزگرایی

بیشی

نقش سیاستگذاری

1.151

13

.222

.777

.71

3.32

.223

.671

.57

3.25

تصمیمگیری واقدام عجوالنه

7.651

13

.222

.775

.73

3.27

تأسیس رشته مبتنی بر رواب جناحی و سیاسی

5.732

13

.226

.113

.31

.31

صوریوبوروکراتیکبودنفرایندتأسیسرشته

1.176

13

.225

.136

.52

.11

اختالف در کمیتههای تصویب رشته در وزارت علوم

-.171

13

.735

-.261

-.75

.53

عدم توجه به مرزهای دانش

7.271

13

.222

.631

.12

.35

حساس نبودن به تغییرات فنّاوری

7.753

13

.222

.126

.71

3.31

بیتوجه به پتانسیلهای واقعی سازمانی و اداری
دانشگاه

1.151

13
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ادامه جدول  .7نتایج حاصل از آزمون tت
معیار

گروهی گویه های (آسیبها) ابزار کمی پژوهش

گویه (ریز آسیبها)

(آسیب

t

عمده)

درجه
آزادی

Test Value = 3
تفاوت
سطح
معناداری (دو

فاصله اطمینان

میانگین کمینه

تقلیدی بودن برنامهها

6.151

13

.222

3.353

.71

مبتنی بر پژوهش نبودن برنامههایدرسی

1.326

13

.222

.361

.61

3.12

عدم تابعیت برنامهریزی درسی ازاصول علمی

1.522

13

.222

.113

.13

3.37

.222

.113

.12

3.31

مشکالت محتوایی برنامههای درسی

1.623

13

.222

.311

.13

3.51

کثرت سیاستگذاران

1.117

13

.222

.126

.12

3.33

.251

.715

.21

.11

کمتوجهی و بیتوجهی به اسناد باالدستی

7.753

13

.222

.126

.71

3.31

ارتباط میان دانشگاهها با یکدیگر

1.623

13

.223

.677

.53

3.26

ارتباط میان دانشکدهها

5.126

13

.251

.715

.21

.11

ارتباط میان رشتههای مختلف

3.671

13

.222

تأسیس رشته

ضعف ارتباطی

نه
3.71

غیرتخصصی بودن ساختار وساز و کار پیشنهاد

سیاستگذاری

ضعف

ضعف برنامه درسی

دامنه)

عدم آشنایی سیاستگذاران با الزامات تأسیس
رشتههای دانشگاهی

7.311

1.126

13

13

.111

.21

مقدار آزمون tت گروهی بهدستآمده مربوط به اکثر گویه ها (ریز آسیبها) در جیدول  7نشیان
میدهد که با اطمینان  2/33و سطح خطای کوچ تر از  2/23تفاوت آمیاری معنیاداری بیین دو
میانگین واقعی گویه ها و میانگین مفرو ( )1وجود دارد .بهگونهای که در همیه میوارد بیه جیز
گویة «نقش اندک اعضای هیئتعلمی در فرایند تصیویب» و «اخیتالف در کمیتیههیای تصیویب
رشته در وزارت علوم» تفاوت فوق الذکر معنادار بوده اسیت .تفیاوت معنیادار مشیاهده شیده بیین
میانگین واقعی و مفرو بیانگر آن است که خبرگان شرکتکننده در پژوهش معتقد بودهاند اکثر
آسیبهای شناسایی شده در بخش کیفی ازجمله مهیمتیرین آسییبهیای فعلیی فراینید تصیویب
رشتههای جدید دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور به شمار میآیند و بیهعبیارتیدیگیر اکثیر
آسیبها باالتر از متوس و در وضعیتی نامطلوب ارزیابیشدهاند.
نتیوهگیری و ارائه راهکارها
در دهه گذشته سند چشمانداز  52ساله جمهوری اسالمی ایران و همراستا با آن برنامه چهیارم و
پنجم توسعه و عالوه بر آن نقشه جامع علمی کشوربه منظور تسهیل دستییابی بیه تفکیر نیوین
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جهانی و تحقق توسعه مبتنی بر دانایی و همچنین زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصیص
و متعهد ،دانشمدار ،خالق و کارآفرین و انطباق با نهضتهای نرمافزاری جدید ،دانشگاهها و دیگیر
مؤسسات آموزش عالی را ملزم کرده است تا تغیییرات و اصیالحات زیربنیایی را در مأمورییتهیا،
اهداف و ساختار خود به وجود آورند ...این اسناد باالدسیتی ضیمن تأکیید بیر اسیتقالل عملییاتی
مراکز علمی پژوهشی ،واایف ،کارکردها و مأموریتهای جدیدی را بیرای نهادهیای حیوزه علیم و
فناوری تعریف نموده است که تحقق آنها مستلزم تحولی اساسی در مبانی ،روشها ،سیاختارها و
فرایندهای مدیریتی در سطوح مختلف نظام آموزش عالی است .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد
که فرایند تأسیس رشتههای جدید دانشگاهی حوزه علوم انسانی بهعنوان زیرسیستمی از سیستم
کالن توسعه آموزش عالی آسیبهای متعددی را شامل می شود که از مجموعهای عوامل درونی و
بیرونییی متییأثر شییده اسییت و در هییر دو سییطح کییالن و خییرد قابییلتوجییه هسییتند .آسیییبهییای
شناسایی شده در این حوزه ،نظام آموزش عالی کشور را در مسیر نیل به اهداف راهبُردی بخشی و
فرابخشی با چالشهای اساسی مواجه میکند که ریشه بسیاری از ایین آسییبهیا و چیالشهیای
برآمده از آن را باید در سازمان ،ساختار ،سب رهبری و مدیریت نظام آموزش عالی جستجو کرد.
همچنین بررسی آسیبهای تأسیس رشته جدید در حوزه علیوم انسیانی حیاکی از آن اسیت کیه
فقدان درک و تلقی درستی از ماهیت و اعتبار حوزه علوم انسانی و نقش انکارناپیذیر و حییاتی آن
در مطالعه ریشهیابی و حل بحرانها و معضیالت حیاد اجتمیاعی فرهنگیی و سیاسیی و اقتصیادی
جامعه از ی سو و غیر مثبت و غیردقییق خوانیدن آن در مقایسیه بیا حیوزه محسیوس ،میادی و
فیزیکی علم از سوی دیگر سبب شده است تا مسئوالن نظام آموزش عالی بهصورت بسیار نازلی با
مقوله علوم انسانی در دانشگاهها برخورد کنند .درهمین زمینیه عزییزی ( )3117نییز خاطرنشیان
میکند که «ما بارها شاهد صدور مجوز برای ایجاد ی رشته در حوزه میذکور بیهوسییله شیورای
گسترش بودهایم که در دانشگاه متقاضی ،فق ی نفیر عضیو هیئیتعلمیی در رشیته میوردنظر،
آن هم با مدرک کارشناسیی ارشید حضورداشیته اسیت»؛ بنیابراین ازجهیات مختلیف سیاختاری،
فرایندی ،اداری ،آموزشی و پژوهشی ،فنی و تخصصی ،چالشهای متعیددی در سیر راه اصیالح و
توسعه علوم انسانی در دانشگاهها و دیگر مراکز آموزش عالی در کشور وجود دارد که رویارویی بیا
این چالشها در وهله اول نیازمند توجه و رسیدگی به آسیبهیای شناسیاییشیده در ایین حیوزه
است .لذا تحول در ساختار و فرایند تأسیس رشته های جدید دانشگاهی در کنار سایر فراینیدهای
مدیریتی امری ضروری است ،چراکه تأسییس و توسیعه رشیتههیای دانشیگاهی بیدون توجیه بیه
عناصری که میبایست در فرایند تأسیس مورد توجه بگیرد هزینههای مادی و معنوی زیادی را به
جامعه تحمیل خواهد کرد .ازاینرو ،همگام با انجام پارهای از اصالحات مؤثر در سطح موسسیهای،
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بسیار ضروری به نظر می رسد که در سطح کالن مدیریت و سیاستگیذاری نظیام آمیوزش عیالی
کشور ،تبیین دقییق جایگیاه ،نقیش و مأمورییتهیای آمیوزش عیالی در توسیعه جامعیه ،ارتقیای
هدفمندی نظام مذکور در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و مهندسی مجدد فرایند تأسیس
رشتههای جدید دانشگاهی باید به دقت انجام گیرد .راهکارهیای زییر درهمیین راسیتا و براسیاس
یافتههای پژوهش ارا ه میشود.
 بهبود نظارت ،ارزیابی و بازبینی فرایند تأسیس رشته


استقرار و ارتقا نظام تضمین کیفیت؛



استقرار نظام اعتبارسنجی و اعتباربخشی دانشگاهها؛



ارتقا نظام رتبهبندی دانشگاهها به منظور استفاده از اعطای حق تأسیس رشتههای دانشیگاهی
متناسب با امتیاز دانشگاه؛



در نظر گرفتن امتیاز ارتقا اساتید برای بازنگری برنامه درسی؛



تطابق استانداردهای تأسیس رشته با استانداردهای جهانی؛



تعیین استانداردهای تدوین برنامه جدید مبتنی بر اصول برنامهریزی درسی؛



بازنگری دورهای رشتهها بهمنظور اصالح ،بهبود و در صورت لزوم حذف رشته؛



تمرکززدایی :گذار از ی

نظام آموزش عالی متمرکز بهسوی ی

نظام نیمهمتمرکیز متناسیب

با نیازمندیهای ملی و محلی؛


پررنگ کردن نقش هیئتامنا دانشگاه؛



حضور ذی نفعان و نمایندگان حوزه صنعت و بازار کار در هیئیتامنیا دانشیگاه و بیومی بیودن
آنها؛



کاهش وابستگی دانشگاه به اعتبارات دولتی؛



پررنگ کردن نقش اعضای هیئتعلمی در فرایند تأسیس رشتههای دانشگاهی؛



تدوین سند آمایش سرزمینی در حوزه آموزش عالی و تأسیس رشتههیای جدیید دانشیگاهی
مبتنی بر نیازمندیهای محلی –منطقهای؛

*این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "آسیبشناسی تأسیس رشتههای دانشگاهی علوم انسانی در ایران و
پیشنهاد رشته های جدید علوم انسانی" است که در پژوهشکده مطالعات فناوری توسی میریم محمیودی،
محمد خادمی کله لو و فاطمه تشویق انجامشده است.
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