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 1آیت سعادت طلبدکتر 
غییر هدف پژوهش حاضر کاوش راهبردهای موثر بر ت چکیده:

ز فاده اها و موسسات آموزش عالی  با استهای درسی در دانشگاهبرنامه

روش پژوهش کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران 

 وها هها، روسا و معاونین دانشکددانشگاهی)روسا و معاونین دانشگاه

ر گذاران دریزی درسی و سیاستها(، متخصصین برنامهمدیران گروه

ها و موسسات آموزش عالی بودکه بر مبنای شگاهسطح کالن دان

و  عمل آمدنفر در سه گروه فوق مصاحبه به 16گیری نظری، با نمونه

های حاصل از حلیل دادهتمنظور ها استخراج شد. بهها از مصاحبهداده

ج مصاحبه از روش کیفی گرانهیم و لوندمن استفاده شده است. نتای

ائه کدگذاری باز، محوری و انتخابی ارها طی سه مرحله، تحلیل داده

 هایشده است. نتایج پژوهش نشان داد چهار راهبرد در تغییر برنامه

ل ه شامکها تأثیرگذار است. راهبرد اول، فرهنگی بود درسی در دانشگاه

 گری اعضای هیأتهای پذیرش و باور، فرهنگ مشارکتی، کنشمولفه

 غییرومین راهبرد موثر بر تعلمی و ایجاد دانش برنامه درسی است. د

امکانات و  های درسی راهبرد قانونی شامل ابعاد قوانین و مقررات،برنامه

د، منابع، ساختار سازمانی و استقالل دانشگاهی بود. سومین راهبر

ار، های پاسخگویی، تفویض اختیمدیریتی بود که در برگیرنده مولفه

بر  رمین راهبرد موثرنفعان و سیاستگذاری کالن است. چهاآموزش ذی

های درسی، راهبرد محیطی شامل نقش دولت، عوامل تغییر برنامه

جه توان نتیفرهنگی و اجتماعی و عوامل اقتصادی بود. در مجموع می

ییرات های حاصل از تغها ناگزیر به پاسخگویی به چالشگرفت دانشگاه

ای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیرامون خود هستند و بر

 اشند.بهای درسی کارآمد و بروزی داشته تحقق این موضوع باید برنامه

 های درسی فعلیبنابراین  ضروری است به تغییر و اصالح برنامه

ی بردهاهای درسی نیز بدون در نظر گرفتن راهبپردازند. تغییر برنامه

و  فرهنگی، قانونی، مدیریتی و محیطی عمالً فعالیتی فاقد کارایی

   الزم خواهد بود. اثربخشی

 .ی درسی، دانشگاههاتغییر برنامه آموزش عالی، راهبرد،: کلمات کلیدی

Dr. Ayat Saadat Talab 
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

های اجتماعی، فرهنگی، المللی و چالشامروزه آموزش عالی با تغییرات سریع ملی و بین

ها (. این چالش2019، 1سیاسی و اقتصادی روبرو است )فانگ ای،فناوری، زیست محیطی، حرفه

ها و موسسات آموزش عالی را پیچیده نموده است و باعث شده است که های دانشگاهفعالیت

ها ناگزیرند (. برای پاسخگویی به این چالش2013، 2ی از اهداف را دنبال کنند)اسکاتطیف وسیع

های (. برنامه2017های درسی خود ایجاد نماید)یونسکو، تغییراتی را در اهداف و محتوای برنامه

کننده و ها  هستند که نقش تعیینترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاهدرسی یکی از مهم

های آموزش عالی از نظر کمی و کیفی ایفا بل انکاری را در راستای تحقق اهداف و رسالتغیر قا

 مراکز قلب درسی هایبرنامه (. در واقع3،2011؛ التوکا و استارک2006کنند )فتحی واجارگاه،می

 دقیق توجه شایسته بوده و عالی آموزش اهداف و هانقش آیینه آیند کهمی    شماربه دانشگاهی

-شمار میهای درسی فرایندی اساسی در آموزش عالی به(. توسعه برنامه1988آلتباخ، )تندهس

ها از این طریق به نیازهای در حال تغییر جوامع پاسخ شود دانشگاهرود، زیرا باعث می

دلیل عواملی های درسی به(. بنابراین اصالح و بهبود برنامه2013، 4دهند)پریمورسه و الکساندر

کنندگان و ها، استخدامها، انتظارات دولتبت میان موسسات آموزش عالی و دانشگاهنظیر رقا

 (. 2010، 5دانشجویان ضروری است)رووفی

های مختلف زمانی ضروری است تا از این های درسی در دورهبازنگری و تغییر برنامه

دیده کهنگی یا های مختلف آن باشند. پرهگذر، پاسخگوی نیازهای در حال تحول جامعه و بخش

ها باعث کاهش کیفیت آموزش عالی و های درسی بواسطه عدم بازنگری در آنعقیم ماندن برنامه

(. تغییر 1392گردد)فتحی واجارگاه، پاسخگو نبودن آن در قبال بازار کار و نیازهای اشتغال می

فعان، نسادگی امکان پذیر نیست و نیاز جدی به مشارکت کلیه ذیهای درسی بهبرنامه

های درسی متناسب با نیازهای صنعت و ای با اهداف تدوین برنامهمتخصصان و نهادهای حرفه

ها، دانشکده و مدیران در مسئولیت مدیریت    (. در اغلب دانشگاه2019، 6جامعه دارد)نگاال

حیط طور اخص، ایجاد و ابقای مها بهاند و در واقع وظیفه آنهای درسی با یکدیگر سهیمبرنامه

شکل موثری انجام های علمی بههای درسی دانشگاهی و طرحریزیآموزشی است که در آن برنامه

 (. 1387یابد)نوروزاده و فتحی واجارگاه، طور مداوم اصالح و بهبود میشود و بهمی
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لی موزش عاها و موسسات آهای درسی دانشگاهبا توجه به لزوم تغییر و تحول در برنامه

گاهی ان دانشها، نیازهای در حال تغییر متقاضیروی دانشگاههای پیشیی به چالشبرای پاسخگو

و  هااههای درسی در دانشگو تحوالت اجتماعی، مسأله اساسی چگونگی اجرای تغییر برنامه

و اغلب  ه استای که به اندازه کافی به آن توجه نشدموسسات آموزش عالی در ایران است. مسأله

ت. یا بوده اسهای درسی در سراسر دنهای متعددی در زمینه تغییر برنامهچالشاوقات کانون    

-جتنابی و اهای درسی امری ضروردر واقع بسترسازی الزم برای تغییر موثر و پویای   برنامه

ینکه شود مگر اها و موسسات آموزش عالی محقق نمیناپذیر است. این موضوع در دانشگاه

و  ویژه ها نگاهریزی و مدیریت دانشگاهتلف سیاستگذاری، برنامهمتولیان امر در سطوح مخ

های سازوکار وردها های درسی داشته باشند. برای تحقق این امر باید راهبعملیاتی به تغییر برنامه

وش قرار ی و کاها و موسسات آموزش عالی مورد بررسهای درسی در دانشگاهموثر بر تغییر برنامه

رسی های دمهبرنا این پژوهش به این سوال اساسی که برای ایجاد تغییر موثر درگیرد. بنابراین در 

 چه الزامات و راهبردهای باید مد نظر قرار گیرد پاسخ داده خواهد شد. 

ترین فرایند نظام دانشگاهی تحت عنوان گیری مهمهای درسی، کانون و بستر شکلبرنامه

ها و موسسات آموزش ت تخصصی از سوی دانشگاهیادگیری است. آموزش، پژوهش و ارائه  خدما

های درسی وابسته است)فتحی واجارگاه، بروز بودن و پویایی برنامهعالی تا حد بسیار زیادی به 

(. بر این اساس تغییر برنامه درسی، تحول در کل فرایند برنامه 1392پور و یادگارزاده، موسی

ی، راهبردهای یادگیری، ارزیابی و نتایج های یادگیردرسی نظیر اهداف، محتوی، فعالیت

، 2: جوزف1962، 1شود)هیلدا تابایادگیری، ساختار سازمانی و تجارب دانشجویان را شامل می

های دلیل عوامل درونی نظیر نارضایتی از شیوه(. تغییر برنامه درسی ممکن است به2015

وامل بیرونی ناشی از تغییرات دولت آموزش، اهداف، محتوای آموزشی و ... بوده و یا تحت تأثیر ع

، 3های جدید و تحوالت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد)کاسوگایا ظهور فناوری

2019.) 

های علمی دانشکده/ دانشگاه هستند که برخی از های درسی جزء مهمی از برنامهبرنامه

-تواند تأثیر زیادی برآننشگاه میهای سازمانی نظیر مأموریت، ثبات مالی و  نحوه ساختار داجنبه

های علمی تأثیر زیادی دارند، اما بسته ها  بگذارد. در واقع این عوامل بر طراحی و اجرای برنامه

تواند جنبه حمایتی و یا غیرحمایتی های درسی میبه میزان اهمیت و در کانون توجه بودن برنامه
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ش عالی تأثیرگذار باشد)فتحی واجارگاه، های درسی آموزداشته باشد و در نتیجه بر برنامه

ریزی و تأمین منابع مالی، تضمین ها و اعضای هیأت علمی، برنامه(. مشارکت دانشکده2006

های درسی در کیفیت، مشارکت دانشجویان و رهبری، راهبردهای موثری در زمینه تغییر برنامه

های متعددی هبران آموزشی مسئولیت(. ر2020، 1روند )نیونی و بوتماشمار میها   بهدانشگاه

های ریزی استراتژیک و نظارت بر برنامهنظیر مدیریت کارکنان و بودجه، روابط عمومی، برنامه

 (. 2012، 2درسی را بر عهده دارند)لینچ

شان بیانگر منظور اطمینان از اینکه محتوای تدریسها به( دانشگاه2001به زعم کالرک)

-های درسیالعاتی و علمی است، نیاز دارند که هر دو یا سه سال برنامهپیشبرد مرزهای دانش اط

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 

 (. 2004، 4؛ ایننز2002، 3رود)والکینگتونشمار میبه   آموزشی امری حیاتی

ها و موسسات آموزش عالی عنوان یک ضرورت برای ایجاد تغییر در دانشگاهرهبری موثر به

 را تعهد و پذیر و توام با پاسخگوییانعطاف در نظر گرفته شده است و رهبرانی که یک محیط

؛ 2010، 5کنند)کوریمی ایف موفق درسی برنامه یرتغی برای کاتالیزور را نقش کنند،می هدایت

کنند که برنامه درسی تنها مسئولیت (. برخی از اعضای هیأت علمی تصور می2008، 6پائولسن

که ارتباط حمایتی و همکارانه میان اعضای هیأت علمی و اعضای هیأت علمی است. در حالی

 (. 2010؛ کوری، 2002)جونز،کند مدیران است که به بازنگری برنامه درسی کمک  می

تحوالت همگام شدن با  یبرا یآموزش عالها و موسسات طور که ذکر شد دانشگاههمان

، نیازمند تغییر در کارکردهای خود از است شرفتیطور مداوم در حال پکه به یجهان طیحم

توجه به های اخیر نیز با (.  در سال2018، 7های درسی هستند)آندردیطریق بازنگری برنامه

ها و موسسات آموزش عالی وجود شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، فشار زیادی بر دانشگاه

های درسی  خود را  با منافع و نیازهای جامعه همگام و همسو نموده و با فاصله دارد تا برنامه

ادا، های کاربردی و مبتنی بر مهارت توجه نمایند)باجگرفتن از رویکردهای سنتی به برنامه

(. عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم در طراحی و 2019، 8کندلبیندر و ترایلر
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ها و موسسات های درسی در دانشگاههای درسی و هم در تغییر و بهبود برنامهتدوین برنامه

(. بر همین اساس، برای 2015، 1آموزش عالی بسیار تأثیرگذار هستند )آناال، ایندن و مکینین

های جامع و ها باید به راهبردها و استراتژیهای درسی در دانشگاهقیت در تغییر برنامهموف

 (. 2020تلفیقی توجه نمود)نیونی و بوتما، 

ها و های درسی در دانشگاهتغییر برنامه های محدودی در زمینۀشهای اخیر، پژوهدر سال

 شود:ها اشاره میز آنموسسات آموزش عالی انجام شده است که در ادامه به برخی ا

گاهی به ارزیابی رویکرد مدیران دانش( با عنوان 1397در پژوهشی که توسط سعادت طلب)

انجام گرفت، نتایج پژوهش وی ی ها و مؤسسات آموزش عالاههای درسی در دانشگتغییر برنامه

شگاهی دان نشان داد چهار رویکرد کلی )حمایتی، غیرحمایتی، خنثی و اقتضایی(در بین مدیران

ی در ای درسهها وجود دارد که بر تغییر برنامههای درسی در دانشگاهنسبت به تغییر برنامه

کارکنان  ( نیز بر حمایت مدیریت ارشد،1397ها تأثیرگذار است. در پژوهش خسروی )دانشگاه

 نین برکننده و همچعنوان عوامل تسهیلیافته، ساختار موسسات آموزشی و رهبری بهتوسعه

ای درسی هنامهعنوان موانع نوآوری و تغییر برشناختی و عملیاتی بهموانع ارزشی، قدرت، روان

 تأکید شده است. 

ی های درسمه( در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تغییر برنا1386فتحی واجارگاه)

ری و رهبها و مؤسسات آموزش عالی، عوامل و فشارهای مالی، دانشگاه رشته علوم سیاسی

اخلی مشی دها و خطها و سیاستها، مشکالت ساختاری دانشکدهمدیریت موثر در دانشگاه

سی حاکم روکرابها، نهادینه نشدن تفکر مشارکت در بین مدیران، قوانین دست و پاگیر و دانشگاه

دم عسی، های دربر دانشگاه، فقدان برنامه مشخص و تعریف شده برای بهسازی ادواری برنامه

های رنامهبهای آموزشی از طرف دانشگاه برای طراحی و بازنگری برگزاری سمینارها و کارگاه

ت ا و موسساهگاهعنوان عوامل موثر بر تغییر برنامه درسی در دانشدرسی، جو سازمانی حاکم را به

 صاب مدیران( نیز نشان داد که انت2011پژوهش دهقانی و پاکمهر) آموزش عالی ذکر نموده است.

فایت کها براساس شایسته ساالری نبوده و شایستگی و دانشگاهی در سطوح مختلف دانشگاه

ذاشته گأثیر های درسی نیز تمدیران دانشگاهی مورد پذیرش نیست که این امر بر اجرای برنامه

نشگاه ر دااست و مشکالتی که در این زمینه وجود دارد ارتباطی به قوانین و مقررات حاکم ب

تطابق  وادل های درسی تعمچنین نتایج پژوهش وی نشان داد بین تدوین و اجرای برنامهندارد. ه

 وجود ندارد.

                                                 
1. Annala, Lindén & Mäkinen 
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ها و اعضای هیأت علمی، ( نشان داد مشارکت دانشکده2020نتایج پژوهش نیونی و بوتما)

عنوان ریزی و تأمین منابع مالی، تضمین کیفیت، مشارکت دانشجویان و رهبری بهبرنامه

روند. در می شمارها بههای درسی در دانشگاهموثر در زمینه تغییر و بهبود برنامه راهبردهای

نفعان گوناگون، مقاومت در مقابل تغییر ( از مواجهه با ذی2018)1پژوهش ولتویس و همکاران

عنوان های درسی بههای درسی و استرس و نگرانی در مورد فرایند و چگونگی تغییر برنامهبرنامه

های موثر برای مواجهه با این ساسی در تغییر برنامه های درسی یاد شده است و استراتژیچالش ا

نفعان های این پژوهش شامل افزایش آگاهی از فرایند تغییر، مشارکت ذیها بر اساس یافتهچالش

درسی های ریزی دقیق و تأمین منابع و امکانات الزم برای تغییر برنامهدر کل فرایند تغییر، برنامه

های درسی در ( با هدف بررسی رهبری تغییر برنامه2015)2بود. پژوهش دیگری توسط رودهومبو

های آموزش عالی انجام شده است که نتایج پژوهش وی بیانگر تأثیر مثبت بکارگیری سبک

های درسی از ریزی موفق و اجرای تغییرات برنامهرهبری مشارکتی نظیر رهبری توزیعی در برنامه

انداز ( نیز بر وجود چشم2008)3مدیران دانشگاهی در آموزش عالی بود. در پژوهش الیورسوی 

عنوان یک مسئولیت مشترک میان مدیران و گر مشترک، استقبال از برنامه درسی بههدایت

اعضای هیأت علمی، مشارکت گسترده در فرایند بازنگری برنامه درسی، ارتباط و احساس جمعی 

 عنوان عوامل تأثیرگذار در فرایند بازنگری برنامه درسی تأکید شده است.رسی بههای برنامه دتیم

اره با ازی هموسهای درسی در اجرا و پیادهطور که پیشتر نیز اشاره شد تغییر برنامههمان

یات و ها و موسسات آموزش عالی مواجهه است. بررسی ادبهای متعددی در دانشگاهدشواری

 رورت وضرغم پرداختن به دهد علیم شده نیز در این زمینه نشان میپیشینه مطالعات انجا

-ر برنامهر تغییبطور جامع به راهبردهای موثر های درسی در آموزش عالی، بهاهمیت تغییر برنامه

ی و ازمانهای بررسی شده عمدتاً تأکید بر عوامل سهای درسی پرداخته نشده است. در پژوهش

ی به نشگاهدادر حالی که در این پژوهش عالوه بر راهبردهای درون دانشگاهی بوده است،درون

ی و براین اساس، هدف این پژوهش، بررسدانشگاهی نیز توجه شده است. راهبردهای برون

ییر ر تغبشناسایی راهبردها و سازوکارهای)فرهنگی، قانونی، مدیریتی و محیطی( تأثیرگذار 

در واقع به  ات آموزش عالی است که مغفول مانده است.ها و موسسهای درسی در دانشگاهبرنامه

اصالح  وییر دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که چه راهبردها و سازوکارهایی جامعی بر تغ

 ها و موسسات آموزشی عالی  تأثیرگذار است؟ های درسی در دانشگاهبرنامه

 

                                                 
1.Velthuis et al 

2. Rudhumbu  

3. Oliver 
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 شناسی پژوهشروش

رب، نگرش و ادراک مصاحبه شوندگان در مورد منظور دستیابی به توصیفی غنی از تجابه

پژوهش کیفی با رویکرد  ها از روشهای درسی در دانشگاهراهبردها و سازوکارهای تغییر برنامه

تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دانشگاهی)روسا و معاونین 

ریزی درسی و ها(، متخصصین برنامهها و مدیران گروهها، روسا و معاونین دانشکدهدانشگاه

گیری ها و  موسسات آموزش عالی بودکه بر مبنای نمونهگذاران در سطح کالن دانشگاهسیاست

ها انتخاب شد. مبنای انتخاب افراد در بین نفر( از بین آن 16نظری، نمونه مورد نظر)تعداد 

های درسی در غییر و تحوالت برنامهمدیران دانشگاهی، افرادی بودند که دارای تجربه در زمینه ت

ریزی درسی افرادی که در این زمینه صاحبنظر بودند و ها بودند، از بین متخصصان برنامهدانشگاه

عنوان نمونه انتخاب شدند. ریزی درسی در آموزش عالی داشتند بهیا تألیفاتی در خصوص برنامه

سطح معاون آموزشی و وزیران با سابقه مبنای انتخاب نمونه در بین سیاستگذران، افرادی در 

های ها و تغییرات برنامهتحقیقات و فناوری بودند که مستقیماً در خصوص سیاست وزارت علوم،

گیری هدفمند از ها دارای تجربیاتی بودند. الزم به ذکر است عالوه بر نمونهدرسی در دانشگاه

های فوق در زمینه طریق مصاحبه با گروه ها ازگیری گلوله برفی نیز استفاده شد. دادهنمونه

 از مقصود ادامه یافت؛ نظری اشباع به هامقوله رسیدن تا نظری گیریتحقیق گردآوری شد. نمونه

 روابط و نیاید پدید مقوله با در ارتباط جدیدی هایداده آن در است که ایمرحله نظری اشباع

(. در این پژوهش به منظور 1385 ،1کوربین و تأیید شده است )اشتراس و برقرار هامقوله بین

های پدیده مورد مطالعه ها، ابعاد و ویژگیاطمینان از اشباع نظری از روش مقایسه مداوم مقوله

استقاده شد. سؤاالت مصاحبه از نوع بازپاسخ بود و شامل مواردی مانند مقوالت)ابعاد( اصلی و 

های هر یک ها، ابعاد و ویژگیای درسی در دانشگاههفرعی پدیده راهبردهای موثر بر تغییر برنامه

های حاصل از مصاحبه  ها بود. دادههای درسی در دانشگاهاز راهبردهای تأثیرگذار بر تغییر برنامه

مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس  2با روش تحلیل محتوا و با رویکرد کیفی گرانهیم و لوندمن

های انجام شده بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه ا مصاحبهرویکرد کیفی گرانهیم و لوندمن ابتد

دار و کدهای اولیه که سازی شدند. بعد از خواندن متن و درک کلی محتوا، واحدهای معنیپیاده

ها های آنشوندگان و ایدههای مصاحبهکننده تجربههای منعکسها و عبارتشامل مفاهیم)کلمه

ها( بود استخراج شدند. در های درسی در دانشگاهبر تغییر برنامهدر خصوص راهبردهای تأثیرگذار 

بندی شدند و در نهایت مقوله کلی تعیین تر طبقهمرحله بعد کدهای اولیه مشابه در طبقات جامع

                                                 
1. Strauss & Corbin 
2. Graneheim &Lundman 
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(. همچنین براساس معیارهای ارائه شده توسط کرسول برای 2004شد)گرانهیم و لوندمن، 

 :(2000، 1امات زیر انجام شد )کرسول و میلرحصول اطمینان از روایی پژوهش اقد

 شوندگان گزارش نهایی مرحلۀ نخست فرآیند تحلیل نفراز مصاحبه 3: 2تطبیق توسط اعضاء

 های باز وها در کدگذاریهای به دست آمده را بازبینی کردند و پیشنهادهای آنو مقوله

 محوری اعمال شد.

 ریزی درسی آموزش عالی، پارادایم کدگذاری باز هنفر از اساتید رشته برنام 5: 3بررسی همکار

 ها مورد استفاده قرار گرفت.و محوری را بررسی نمودند و نظرات آن

  4هاداده تفسیر و تحلیل در کنندگانمشارک از همزمان طوربه :پژوهش بودن مشارکتی 

 گرفته شد. کمک

هش ر پژوبات کدگذاری دهمچنین برای بررسی پایایی از روش بازآزمون که برای بررسی ث

شاهده دهای مرود،  استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که میزان توافق در ککار میکیفی به

 شده در سطح مطلوبی است. 

 های پژوهشیافته

ارائه  در قالب مقوله کلی، مقوله فرعی 1های حاصل از کدگذاری در قالب جدول یافته

ده شها به دست آمده  و سیر  پژوهش توصیف و تشریح هاند. سپس هریک از مفاهیم و سازشده

 است.
 ها )نتایج کدگذاری باز(. چارچوب کدگذاری در تحلیل مصاحبه1جدول

                                                 
1. Miller 

2. Member Checking 

3. Peer debriefing 

 
 

مقوله 

 کلی

 هازیر مقوله مقوله فرعی

 

 راهبرد فرهنگی.1

 پذیرش و باور -

 فرهنگ مشارکتی  - 

 گری اعضای هیأت علمیکنش - 

راهبردهای موثر 

ییر برنامه بر  تغ

های درسی در 

 مه درسیایجاد دانش برنا  -

 راهبرد قانونی. 2

 

 قوانین و مقررات  -

 امکانات و منابع   -
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 راهبرد فرهنگی -

در  ای درسیهکنندگان در پژوهش یکی از راهبردهای موثر بر تغییر برنامهزعم مشارکتبه

شگاها و رون داندوزش عالی در نفعان آمها کلیه ذیها، راهبرد فرهنگی است. به باور آندانشگاه

روی ی پیشهاهای درسی را برای پاسخگویی به  چالشبیرون دانشگاه باید لزوم تغییر برنامه

ی بین شارکتها قبول داشته و به ضرورت این موضوع باور داشته باشند. وجود فرهنگ مدانشگاه

ر دیستگی توانمندی و شانفعان آموزش عالی و حضور و نقش فعال اعضای هیأت علمی دارای ذی

چنین به ت. همهای درسی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار استدوین و اجرای طرح تغییر برنامه

ر بر تغیی موثر عنوان یکی دیگر از راهبردهای فرهنگیتوسعه دانش برنامه درسی در این زمینه به

 است. ها و موسسات آموزش عالی تأکید شده های درسی در دانشگاهبرنامه
 هاهای درسی در دانشگاه( راهبردهای فرهنگی موثر بر  تغییر برنامه2جدول)

 

ها و موسسات های درسی در دانشگاهبرنامه ترین راهبردهای موثر بر تغییریکی از مهم

نفعان آموزش عالی در های درسی توسط کلیه ذیآموزش عالی پذیرش و باور به تغییر برنامه

های کنندگان در پژوهش، این موضوع را در تغییر برنامهدرون و بیرون دانشگاه است. اکثر شرکت

ها و دانشگاه

موسسات آموزش 

 عالی

 ساختار سازمانی  -

 استقالل دانشگاهی  -

 راهبرد مدیریتی.3

 پاسخگویی -

 تفویض اختیار -

 آموزش ذینفعان -

 سیاستگذاری کالن -

 

 راهبرد محیطی.4

 

 نقش دولت -

 گی عوامل اجتماعی فرهن - 

 عوامل اقتصادی - 

 راهبرد فرهنگی

 های درسی ه تغییر برنامهبپذیرش و باور  -

 فرهنگ مشارکتی  -

 گری اعضای هیأت علمیکنش -

  سعه دانش برنامه درسیایجاد و تو  -
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یکی از آگاهان کلیدی در این زمینه عنوان نمود ای که گونهاند. بهدرسی بسیار موثر عنوان نموده

 که: 

 هم است،مهای درسی خیلی نفعان آموزش عالی در تغییر برنامهپذیرش و باور کلیه ذی"

 ..... به وأت علمی، دانشجویان ها، اعضای هیروسای دانشگاه ریزان،اگر سیاستگذاران،   برنامه

-ر برنامهح تغییها اعتقاد و باوری نداشته باشند، طرهای درسی در دانشگاهضرورت تغییر برنامه

 نسبت به تلقی وها مورد توجه و اقبال قرار نخواهد گرفت. وقتی این باور های درسی در دانشگاه

زی ریرنامهآن ب توانند برایهای درسی پیدا شد سیاستگذاران و مدیران دانشگاهی میتغییر برنامه

 "کنند.

های ر برنامهیکی دیگر از عوامل فرهنگی موثر بر اجرای طرح تغییکنندگان زعم مشارکتبه

 خست،ندرسی در دانشگاه، وجود فرهنگ مشارکتی است. منظور از فرهنگ مشارکتی در مرتبه 

ل باید رجه اوها است. به عبارتی در دگیریاعتقاد سیستم دانشگاه به مشارکت افراد در تصمیم

عتقاد اه اه نسبت به مشارکت کلیه نیروهای انسانی دانشگمدیران بویژه مدیران ارشد دانشگا

 داشته و در عمل نیز اثبات نماید. 

 کنندگان در پژوهش:زعم یکی از مشارکتبه 

ان عفندر واقع ذی مدیران دانشگاهی باید فضای توام با اعتماد را در دانشگاه ایجاد نمایند."

اصلی  دهاییره باید برای مشارکت در کارکردانشگاهی مثل اعضای هیأت علمی و دانشجویان و غ

ه بظر دادن ار ندانشگاه ترغیب شوند. باید از طریق احترام گذاشتن و اجازه حضور، مشارکت و اظه

ی مهم هامهها در تدوین و توسعه برنااعضای هیأت علمی بستر الزم را برای مشارکت فعال آن

است که  ه ایناهم نمود. هنر یک رئیس دانشگاهای درسی فردانشگاه نظیر تغییر و بهبود برنامه

ن اساس ر ایبتواند یک جو مبتنی بر اعتماد و دوستی را بین مجموعه یک سازمان ایجاد کند. ب

 ".گذار استتأثیر های آینده دانشگاهکند به سازمان تعلق دارد و نظرات وی در برنامهفرد فکر می

ن دانش برنامه درسی در واقع ورود های درسی بدون داشتتغییر و تحول در برنامه

های درسی در ای به حوزه برنامه درسی در عمل است. کار تدوین و توسعه برنامهغیرحرفه

ها و موسسات آموزش عالی مستلزم درک درست و اصولی از عناصری است که در حوزه دانشگاه

ها چه در سطح ر دانشگاههای درسی دریزی درسی وجود دارد. لذا برای طرح تغییر برنامهبرنامه

کالن و چه در سطح خرد  باید به اشاعه علمی و اصولی دانش برنامه درسی در قالب انتشارات، 

شود ها اقدام نمود. این امر باعث میها و سمینارها در سطح ملی در دانشگاهها، نشستهمایش

متخصصان و به عبارتی  درک مشترکی از برنامه درسی در بین سیاستگذاران، مدیران دانشگاهی و
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ها های درسی در دانشگاهنفعان این حوزه بوجود آمده و زمینه تغییر علمی و عملی برنامهکلیه ذی

 فراهم شود. به باور یکی از مشارکت کنندگان در پژوهش:

ها ییر آنهای درسی و لزوم تغتا زمانی که فهم و برداشت مشترک و مشخصی از برنامه "

گاهی دانش نفعان آموزش عالی بویژه سیاستگذاران، دست اندرکاران و مدیراندر بین کلیه ذی

 هانشگاهدر دا های درسیتوان امیدی به تغییر برنامهطور قطع و یقین نمیشکل نگرفته باشد، به

شت فلذا به هر طریق ممکن چه همایش، نشست تخصصی و .. باید این فهم و برداداشت، 

 "مشترک را ایجاد نمود.

 راهبردهای قانونی  -
 هاهای درسی در دانشگاه( راهبردهای قانونی موثر بر تغییر برنامه3جدول)

 

د بع کنندگان در پژوهش درهای انجام شده، از دیدگاه مشارکتبا تحلیل مصاحبه

( ساختار 3ابع ( امکانات و من2( قوانین و مقررات 1راهبردهای قانونی چهار راهبرد کلی شامل: 

ط به هر ( استقالل دانشگاهی شناسایی شدند که در ادامه به سازوکارهای مربو4سازمانی و 

 شود:  راهبرد اشاره می

ی ایندهاه بهبود فرکننده بوده و بتواند تسهیلقوانین و مقررات در هر دانشگاهی می

نشگاهی ن دادانشگاهی کمک نموده و یا محدود کننده بوده و مانعی برای اجرای تصمیمات مدیرا

-آیین ناوریفهای درسی نیز اگر در سطح وزارت علوم، تحقیقات و باشد. در خصوص تغییر برنامه

 وچاردها هنامه و دستورالعمل مشخصی برای این موضوع وجود نداشته باشد، روسای دانشگا

نده لب تپهای درسی و به تعبیری قسردرگمی شده و تمایلی برای بازنگری و تحول در برنامه

 د:  ها نخواهند داشت. یکی از روسای دانشگاه در این زمینه چنین عنوان نمودانشگاه

های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نامهآیین نامه و شیوهدر تدوین  "

ها، طور دقیق تعریف شود و نقش دانشگاههای درسی باید فرایند اجرای آن بهبرنامه تغییر

رغم های اخیر علیهای علمی مشخص شود. در حالی که در سالها و حتی گروهدانشکده

-های درسی این آیینها در این زمینه، اهداف و ابعاد بازنگری برنامهواگذاری اختیارات به دانشگاه

 راهبرد قانونی

  

 قوانین و مقررات  -

 امکانات و منابع   -

 ساختار سازمانی  -

 استقالل دانشگاهی  -
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شنود. حتی در برخی موارد بین ها دوچار سردرگمی میحدی مبهم بوده و اغلب دانشگاه ها تانامه

 "ها تبعیض دیده شده است. های تهران و شهرستاندانشگاه

وسسات مها و های درسی در دانشگاهیکی دیگر از راهبردهای قانونی موثر بر تغییر برنامه

شتند وی داوهش بر آن صحه گذاشتند و باور قکنندگان در این پژآموزش عالی که کلیه مشارکت

-عیینیار تها بسهای درسی و اجرای مطلوب آن در دانشگاهکه این عامل بر طرح تغییر برنامه

و  مشخص عبارتی وجود بودجهکننده است، مشخص نمودن سازوکار مالی و اعتباری مناسب و به

ی که انشگاها است. یکی از مدیران دههای درسی در سطح دانشگاهدقیق برای تغییر    برنامه

 کند:تجربه چندین سال ریاست دانشگاه را دارد در این خصوص چنین عنوان  می

شد، شته باهای درسی وجود دااگر یک ردیف بودجه عملیاتی و مشخصی برای تغییر برنامه"

بود و به رای هزینه کردن برای تغییرعنوان یک رئیس دانشگاه آزادی عمل بیشتری ببنده به

های ه بخشهای درسی در دانشگاه خودم دارم و برای این موضوع مجبور نیستم از بودجبرنامه

 مکانات واز به های علوم پایه و فنی مهندسی نیادیگر بزنم. حتی در برخی موارد مثالً در رشته

 درسی شده امکان اجرای برنامهتجهیزات بخصوصی است که عمال ً با بودجه در نظر گرفته 

 "طراحی شده وجود ندارد.

غییر تکنندگان در پژوهش در زعم مشارکتساختار سازمانی راهبرد دیگری بود که به

گاه بر ر دانشها تأثیرگذار است. میزان پیچیدگی و رسمیت امور دهای درسی در دانشگاهبرنامه

مراجع  باشد. تواند اثرگذارهای درسی میامهروی تصمیمات مدیران دانشگاهی نسب به تغییر برن

 د. اینها باید مشخص باشگیری در ساختار کالن آموزش عالی و در ساختار دانشگاهتصمیم

ظیر نحیاتی  های مهم وگریای طراحی و ایجاد شود که تداخل در تصمیمگونهساختارها باید به

نه یکی مین زمیبا شکست مواجه نشوند. در هها های درسی پیش نیاید و این برنامهتغییر برنامه

 کند:متخصصین حوزه برنامه درسی چنین عنوان می

ن ها و حتی در سطح کالشود که مدیران در سطح دانشگاهپیچیدگی امور باعث می"

هی آموزش عالی تصمیمات درستی نگیرند. رسمیت امور باعث شده است که مدیران دانشگا

ن دیرامند. یکی از موارد دیگر که تأثیر زیادی بر تصمیمات تصمیمات حمایتی نداشته باش

جبورند م( که ها )یک ساختار خاصی، یک جور برخورددانشگاهی دارد متمرکز بودن اداره دانشگاه

است هانشگاهد از مقامات باالدستی پیروی کنند که این خود مانع بزرگی بر سر راه استقالل    

ها نآها تأثیر گذاشته است و باعث شده است که انشگاهگیری روسای دکه بر روی تصمیم

ای درسی هامهها تغییر و بهبود برناستقالل چندانی برای هدایت امور دانشگاهی که یکی از آن

 "است نداشته باشند.
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بر  لی موثرعنوان یک راهبرد اصکنندگان در پژوهش استقالل دانشگاهی را نیز بهمشارکت

ها اههای مهم درون دانشگگیریی برشمردند که نقش آن در تصمیمهای درستغییر برنامه

انشگاه یستم دسدر واقع خودگردانی دانشگاه اشاره به این موضوع دارد که  غیرقابل انکار است. 

هایش در ملکردگذاری برای پیشبرد اهداف و عباید از درون هدایت شود و دانشگاه خود به قانون

 کنندگان در پژوهش:اور یکی از مشارکتسطوح مختلف بپردازد. به ب

 ر چند درههای پیشرفته داشته باشد. تواند دانشگاهندرت میسیستم متمرکز خیلی به "

ده شاگذار وهای ریزی درسی به برخی دانشگاههای قبل اختیارات محدودی در زمینه برنامهسال

وقتی  ایم.الت چشمگیری نبودههای نهادهای متعدد شاهد تحواست، اما در عمل به دلیل دخالت

گیرند و صمیم بها تها آنخواهیم برای دانشگاه قیم بگذاریم که برای همه دانشگاهما همیشه می

ا هانشگاهدبه  تعیین تکلیف کنند هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت. بنده اعتقادم بر این است که اگر

ی توسعه ر راستادشکل بهینه توانند بهیها ممعنای واقعی کلمه داده شود آناختیارات بیشتری به

  "های درسی است گام بردارند.ها بهبود برنامهها که یکی از آنکیفی دانشگاه

 راهبرد مدیریتی -
 هاهای درسی در دانشگاه( راهبردهای مدیریتی موثر بر تغییر برنامه4جدول)

 

عد کنندگان در پژوهش در بهای انجام شده، از دیدگاه مشارکتبا تحلیل مصاحبه

-زش ذی( آمو3( تفویض اختیار 2( پاسخگویی1راهبردهای مدیریتی چهار راهبرد کلی شامل: 

برد اهه هر ر( سیاستگذاری کالن شناسایی شدند که در ادامه به سازوکارهای مربوط ب4نفعان و 

 شود:  اشاره می

لی ها و موسسات آموزش عاپاسخگویی یک ضرورت و مولفه مهم در کارآمدی دانشگاه

همه  شارکتمها مستلزم شود. از آنجایی که تغییر و بهبود برنامه درسی در دانشگاهمحسوب می

سطح  در چه وها است، لذا باید همه افراد چه در سطح کالن نفعان آموزش عالی در دانشگاهذی

اشته ها گذهای درسی بر عهده آنهایی که برای تغییر برنامهخرد نسبت به وظایف و مسئولیت

گان ت کنندای که یکی از مشارکگونهشده است، پاسخگو  بوده و احساس مسئولیت نمایند.  به

 در پژوهش در این زمینه عنوان نمودکه: 

 پاسخگویی - 

 تفویض اختیار -

 عاننفآموزش ذی - راهبرد مدیریتی

 سیاستگذاری کالن - 
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حی خش طرابهای درسی چه در یر برنامهاگر به دنبال این موضوع هستیم که فرایند تغی "

ر کلیه دفراد اهای درسی از کیفیت الزم برخوردار باشد. باید تمام و چه در بخش اجرای برنامه

ست ااشته ها گذهای درسی بر عهده آنسطوح آموزشی به مسئولیتی که در زمینه تغییر برنامه

ه بخود را  ظایفا مشخص شود آیا افراد وپاسخگو بوده و عملکرد افراد مورد ارزیابی قرار گیرد ت

 "اند.کاری نمودهاند یا در انجام وظایف محوله کمدرستی انجام داده

ای هرنامهکنندگان یکی دیگر از راهبردهای تغییر بتفویض اختیار نیز به باور مشارکت

عضای ا منظور جلب مشارکتتوانند بهها است. مدیران دانشگاهی میدرسی در سطح دانشگاه

-یلیه ذکطور های مختلف جامعه و   بههیأت علمی، کارشناسان، دانشجویان، نمایندگان بخش

های مهحی برناها مشارکت داده و اختیارات بازنگری، تدوین و طراگیریها در تصمیمنفعان، آن

 ژوهش:پکنندگان در های ذکر شده واگذار نماید. به زعم یکی از مشارکتدرسی را به گروه

کلیه  باید بنده بر این باورم برای این که مدیران دانشگاهی حمایت خود را نشان دهند"

 هند و ازدهای درسی مشارکت های مربوط به برنامهگیرینفعان آموزش عالی را در تصمیمذی

م دهند. ن انجاهای درسی را خودشاصالح و توانمند بخواهند که طراحی و اجرای برنامهافراد ذی

 سی تغییری درهااتفاق بیفتد کلیه افراد در همه سطوح خود را متعهد به اجرای برنامه اگر این

 "هند.دن میدانند و برای همکاری با مدیران دانشگاهی رغبت و  اشتیاق بیشتری نشایافته می

شمار گاه بههای دانشهای درسی ابزار بسیار مهمی در راستای تحقق اهداف و رسالتبرنامه

 بوده و های درسی فرایندی پچیدهگری در خصوص تغییر و اصالح برنامهذا تصمیمرود. لمی

وانه پشت نیازمند دانش و تخصص الزم در این زمینه است. تغییر و اصالح برنامه درسی بدون

 نامهدانش تخصصی برنامه درسی و همچنین عدم آگاهی و دانش عمومی اجراکنندگان طرح بر

ه جدی مواجه خواهد شد. در همین زمینه یکی متخصصین حوزهای درسی در عمل با چالش

 کند:برنامه درسی چنین عنوان می

لی زش عاما در بعد نظری با مشکل مواجه هستیم، تعداد صاحبنظران برنامه درسی آمو "

رسی دنامه گیری کالن برها در تصمیمدر کشور اندک بوده و در برخی مواقع به دالیلی از آن

صالح اغییر و اندرکاران و مشارکت کنندگان تود، در بعد عملی هم         دستشاستفاده نمی

ذا به دارند. لمهم ن ها نیز دانش و آگاهی الزم را برای انجام این کارهای درسی در دانشگاهبرنامه

مینه زاین  توان انتظار تحول اساسی دراعتقاد بنده با توجه به مطالبی که اشاره کردم نمی

 "داشت.

های درسی از توجه به سیاستگذاری علمی و دقیق در سطح کالن در مورد تغییر برنامه

های آموزشی در راستای ارتقاء ها و سیاستگیریاهمیت بسیار باالیی برخوردار است. اگر جهت
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کیفیت بروندادهای نظام آموزش عالی تعریف شده باشد، قطعًا این موضوع مبنا و راهنمای عملی 

ها خواهد بود و مسیر حرکت های درسی در دانشگاهی تصمیمات مربوط به تغییر برنامهبرای اجرا

ها جهت خواهد های درسی در دانشگاهطور دقیق مشخص نموده و به برنامهآموزش عالی را به

 کنندگان در پژوهش: داد. به باور یکی از مشارکت

یشتری بها توجه در دانشگاهمتولیان و سیاستگذارن آموزش عالی باید به بحث کیفیت "

تمام  ها بحث کیفیت است. یعنیترین بحث دانشگاهنسبت به بحث کمیت داشته باشند. مهم

 وها رتای با کیفیت باال و دانش تخصصی، مهاآموختهکارها در جهت تربیت و تحویل دانش

. رسی استای دهگذارد، برنامهترین عنصری که روی کیفیت تأثیر میهای روز است. مهمبینش

 برای وآموختگان باشد بنابراین باید دغدغه مشترک همه در آموزش عالی بحث کیفیت دانش

-برنامه باید های دانشگاه و پاسخگویی به نیازهای جامعهجامه عمل پوشاندن به اهداف و رسالت

 "های درسی کارآمد و بروز شوند.

 راهبرد محیطی -

یگر از دکنندگان در پژوهش یکی ز دیدگاه مشارکتهای انجام شده، ابا تحلیل مصاحبه

یدگاه دت. از ها، راهبردهای محیطی اسهای درسی در دانشگاهراهبردهای موثر بر تغییر برنامه

ان عنوهبکنندگان در پژوهش نقش دولت، عوامل اجتماعی و فرهنگی و عوامل اقتصادی مشارکت

ها و رسالت زش عالی قرار داشته و بر اهداف،راهبردهای محیطی هستند که همواره پیرامون آمو

 کارکردهای اصلی دانشگاه تأثیر بسیار زیادی دارند. 
 هاهای درسی در دانشگاه( راهبردهای محیطی موثر بر تغییر برنامه۵جدول)

 

 رکشوریهدهنده الگوی حکمرانی نظام آموزش عالی در شگاه نشانرابطه بین دولت و دان

 ولت، ایندوسط ها ت. در نظام آموزش عالی ایران نیز با توجه به تأمین منابع مالی دانشگاهاست

دارد.  ی راها نقش اساسنهاد عرضه کننده اصلی آموزش عالی بوده و در اداره مستقیم دانشگاه

صمیمات أثیر تتکننده بوده و ارکردهای اصلی دانشگاه بسیار تعیینها و کدخالت دولت در رسالت

ش عالی ها و موسسات آموزهای آموزشی و درسی دانشگاهها و برنامهآن بر کیفیت فعالیت

کی ای که یهگونهتواند نقش حمایتی یا نقش کنترلی داشته باشد. بانکارناپذیر است. لذا دولت می

 ش در این زمینه چنین عنوان نمود:از مشارکت کنندگان در پژوه

 

  راهبرد محیطی

 نقش دولت  -

 رهنگیعوامل اجتماعی و ف  -

 عوامل اقتصادی   - 
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یروی فارش نتواند به دانشگاه سدولت نباید خود را صاحب آموزش عالی بداند. دولت می "

ی های دولت باشد ممکن است نگرش دیگرمتخصص خوب دهد. زمانی که مدیری تابع سیاست

ا اجرا ست رن سیاها نباشد اما به دلیل تابع بودن آبه موضوع داشته باشد و موافق آن سیاست

 ه خودشانگذارد کها کنار بکشد و بگیری در دانشگاهنماید. دولت باید خود را از حوزه تصمیممی

 ودشان برن کنند خهایشان را خودشان تدویهایشان را انجام بدهند برنامهریزیها و برنامهطراحی

نند و یجاد کاای جدیدی را ههای درسی بدون کارآمد را تغییر و رشتهاساس نیاز جامعه برنامه

یات جزئ که وارددولت باید صرفًا یک نظارت عالیه داشته باشد آن هم در سطح کالن نه این

 "شود.

قع موبه های درسی در آموزش عالی بستگی به پاسخگویی مناسب وکیفیت و تأثیر برنامه

نسبت  ها بایدشگاه. لذا دانها و انتطارات فرهنگی و اجتماعی پیرامون خود داردبه نیازها، خواسته

ور طانند بهبتو وپذیر بوده به تغییرات محیطی پیرامون و نیازهای اجتماعی در حال تغییر  انعطاف

 کنندگان در پژوهش:کارا و اثربخش عمل نماید. به باور یکی از مشارکت

ن است ایارد ها و موسسات آموزش عالی وجود دمتاسفانه یک ایراد بنیادی که در دانشگاه"

 ر کمالدهای فرهنگی و اجتماعی کنند. توجه به نیازها و دغدغهکه مثل یک جزیره عمل می

ا هانشگاهد و دگیرها که قلب و مرکز و جایگاه اندیشه هستند مد نظر قرار نمیتأسف در دانشگاه

حالی  د. دردنبال عرضه آموزش هستند و توجهی به تقاضاهای محیط پیرامون خود ندارصرفاً به

و درست  موقع ها پاسخ بهدنبال بهبود کیفیت خود است باید به این نیازها و خواستهکه اگر به

 "های درسی است.بدهد. تبلور این نیازها و اقتضائات نیز در برنامه

لی موزش عاها و موسسات آهای درسی در دانشگاهعامل محیطی دیگری که بر تغییر برنامه

 وولید تها از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص، ی است. دانشگاهموثر است، عامل اقتصاد

ه وجه بکند. در حال حاضر با تاشاعه دانش نقش مهمی را توسعه اقتصادی کشورها ایفا می

ییرات ین تغاها ناگزیرند به تغییرات شرایط بازارکار و ضرورت توجه به کارآفرینی، دانشگاه

زا و لشتغااهای یی به این تغییرات توجه به دانش و مهارتاقتصادی پاسخ دهند. الزمه پاسخگو

 مد نمودنکارآ ها برای ایجاد چنین دانش و مهارتی نیاز به تغییر واقتصادی است. لذا دانشگاه

ه مایند. بیجاد نازا را های اشتغالهای درسی دارد تا از این طریق بتوانند دانش و مهارتبرنامه

 ان در پژوهش:کنندگزعم یکی از مشارکت

المللی و جهانی رقابت کنند باید بتوانند که در سطح بینهای ما برای ایندانشگاه"   

همگام و متناسب با تغییرات و تحوالت روز رشد و توسعه پیدا کنند و نباید حالت سکون پیدا 

و کار فعلی کنند. لذا برای این موضوع باید دانشجویانی را تربیت کند که بتوانند در دنیای کسب 
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دارای دانش و مهارت بوده، تفکر اقتصادی داشته و بتوانند توان رقابت اقتصادی کشور را باال 

های درسی قابلیت و توان تربیت چنین ببرند. برای تحقق چنین هدفی باید محتوای برنامه

 "دانشجویانی را داشته باشد.

  گیریبحث و نتیجه

موزش آها و موسسات های درسی در دانشگاهامهبا توجه به اهمیت و ضرورت تغییر برن

-. برنامهگرفت های درسی مورد کاوش قرارعالی، در این پژوهش راهبردهای موثر بر تغییر برنامه

-شمار میهبهای دانشگاها  نمای اهداف و رسالت( آیینه تمام1988های درسی به زعم آلتباخ)

وب لی محسها و موسسات آموزش عار دانشگاهترین عناصر کیفیت دروند. در واقع یکی از مهم

. کنندمی ا ایفاههای دانشگاهکننده در تحقق اهداف و رسالتشوند که نقشی     یگانه و تعیینمی

الی رخ موزش عآها و موسسات طور مداوم در محیط پیرامونی دانشگاهبا توجه به تغییراتی که به

 نیازهای گویی بهها را برای  پاسخی درسی در دانشگاههادهد، ضرورت بازنگری و اصالح برنامهمی

ییر وضوع تغها دوچندان نموده است. اما مروی دانشگاههای پیشدر حال تغییر جوامع و چالش

طراحی و  ( فرایندی حساس و پیچیده است که2009های درسی به زعم استارک و التوکا)برنامه

وثر بر دهای مکارگیری راهبرش عالی است. لذا  بهنفعان آموزاجرای آن مستلزم مشارکت همه ذی

الی موزش عهای آها نقش بسزایی در تحقق اهداف و رسالتهای درسی در دانشگاهتغییر برنامه

 ه چهارکهای انجام شده در این پژوهش نشان داد های حاصل از مصاحبهدارد. تحلیل یافته

های هرنامتی و محیطی در تغییر اثربخش براهبرد کلی شامل: راهبرد فرهنگی، قانونی، مدیری

 ی درسی درهاهدرسی در آموزش عالی تأثیرگذار است. اولین راهبرد موثر بر تغییر اثربخش برنام

-ر برنامهه تغییبهای پژوهش، پذیرش و باور ها راهبرد فرهنگی است که با توجه به یافتهدانشگاه

امه ت علمی و ایجاد و توسعه دانش برنگری اعضای هیأهای درسی، فرهنگ مشارکتی، کنش

های تهد. یافهای درسی بوهای مربوط به راهبرد فرهنگی در تغییر برنامهترین مولفهدرسی مهم

ادت (، سع1397(، خسروی) 1386واجارگاه)های فتحیاین بخش از پژوهش با نتایج پژوهش

سو بود. در ( هم2008الیور ) ( و2018(، ولتویس و همکاران )2020(، نیونی و بوتما)1397طلب)

ه فرهنگ انشگادآمیزی در توان چنین عنوان نمود که الزمه هر تغییر موفقیتتبیین این یافته می

-ن آن بهذیرفتپهای درسی وجود باور به تغییر و است، در واقع عامل اصلی موفقیت تغییر برنامه

-هیر برنامه تغینفعان نسبت بدانش ذیعنوان اصل اولیه است که این امر نیازمند ارتقاء آگاهی و 

فعان نها است که از طریق ایجاد فرهنگ مشارکتی و ترغیب همه ذیهای درسی در دانشگاه

ش آموز ها  و موسساتآموزش عالی بویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در درون دانشگاه

 شود.   عالی محقق می
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های هبرنام ونی دومین عامل موثر بر تغییرکنندگان راهبرد قانبر مبنای دیدگاه مشارکت

ار بع، ساختمنا ودرسی بود. این راهبرد  در برگیرنده چهار زیرمولفه قوانین و مقررات، امکانات 

-فتحی  العاتهای مطهای این بخش از پژوهش با یافتهسازمانی و استقالل دانشگاهی است. یافته

( 2018( و ولتویس و همکاران )2020بوتما)(، نیونی و 1397(، سعادت طلب)1386واجارگاه)

ها و هن نامهای پژوهش باید اذعان نمود بدون آییهمراستا بود. در تبیین این بخش از یافته

اد ی افرهاهای مشخص و دقیق، تأمین امکانات و منابع مالی،  مشخص نمودن نقشدستورالعمل

و  م طراحیههای درسی را ین برنامهترگیری حتی اگر کاملدر طراحی و اجرا و اختیار تصمیم

 تدوین کرده باشیم در عمل با چالش و شکست مواجه خواهد شد. 

آمده از مصاحبه، راهبرد مدیریتی سومین راهبرد موثر بر دستهای بهبا توجه به تحلیل داده

 وفعان نیموزش ذها بود.  ابعاد پاسخگویی، تفویض اختیار، آهای درسی در دانشگاهتغییر برنامه

ی درسی هانامههای مدیریتی تأثیرگذار در تغییر برترین مولفهعنوان مهمسیاستگذاری کالن به

(، 1397وی) (، خسر1386های پژوهش با نتایج پژوهش فتحی واجارگاه)بودند. این بخش از یافته

 ها و( همسو بود. پاسخگویی یک ضرورت و مولفه مهم در کارآمدی دانشگاه2015رودهومبو)

ی که هایشود. همه افراد باید نسبت به وظایف و مسئولیتموسسات آموزش عالی محسوب می

ئولیت ساس مسها گذاشته شده است، پاسخگو بوده و احهای درسی بر عهده آنبرای تغییر برنامه

مه برنا نفعانمنظور جلب مشارکت کلیه ذینمایند. همچنین ضروری است مدیران دانشگاهی به

سی را های درهای مرتبط با طراحی و اجرای برنامهگیریها اختیار و اجازه تصمیمندرسی به آ

ی ملی براهای آموزشی باید مبنا و راهنمای عها و سیاستگیریواگذار نماید. همچنین جهت

 هد.  دها قرار های درسی را در اختیار دانشگاهاجرای تصمیمات مربوط به تغییر برنامه

رسی در های دکنندگان در پژوهش چهارمین راهبرد موثر بر تغییر برنامهاز دیدگاه مشارکت

تماعی مل اجها، راهبرد محیطی است. این راهبرد شامل سه مولفه اصلی نقش دولت، عوادانشگاه

العات نیز با نتایج مط های پژوهشو فرهنگی و عوامل اقتصادی بود. این بخش از یافته

-رسالت راستا بود. حمایت دولت از اهداف و( هم2018ران )( و ولتویس و همکا1397)خسروی

و  هاعالیتیفیت فککننده اصلی منابع مالی دانشگاه است بر که تأمینهای دانشگاه با توجه به این

یفیت چنین کها و موسسات آموزش عالی تأثیرگذار است. همهای آموزشی و درسی دانشگاهبرنامه

ها، نیاز موقع بهموزش عالی بستگی به پاسخگویی مناسب و بههای درسی در آو تأثیر برنامه

وانند ا باید بتهگاهها و انتطارات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیرامون خود دارد. لذا دانشخواسته

را و ور کاطپذیر بوده و بهنسبت به تغییرات محیطی و نیازهای در حال تغییر جامعه انعطاف

 اثربخش عمل نماید.
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های امهترین رکن برنعنوان اصلیهای درسی بهتوان نتیجه گرفت برنامهوع میدر مجم

وسسات مها و های دانشگاهترین ابزار تحقق اهداف و رسالتآموزشی و پژوهشی بوده و مهم

و  ، سیاسیها با توجه به تغییرات فرهنگی، اجتماعیروند. دانشگاهشمار میآموزش عالی به

رای بتند و های حاصل از این تغییرات هسناگزیر به پاسخگویی به چالشاقتصادی پیرامون خود 

ر ی جز تغییاارهچهای درسی کارآمد و بروزی داشته باشند. بنابراین تحقق این موضوع باید برنامه

هبردهای فتن راهای درسی بدون در نظر گرهای درسی فعلی ندارند. تغییر برنامهو اصالح برنامه

ایی و کار مدیریتی و محیطی ارائه شده در این پژوهش عمالً فعالیتی فاقد فرهنگی، قانونی،

 شود: های پژوهش پیشنهاد میاثربخشی الزم خواهد بود. لذا  با توجه به یافته

ها اههای درسی را در دانشگدیران و سیاستگذاران آموزش عالی فرهنگ تغییر برنامهم  -1

به آن  کرده و های درسی را درکباید ضرورت تغییر برنامهنفعان آموزش عالی ایجاد نمایند. ذی

و  جویاننفعان بویژه اعضای هیأت علمی و دانشباور داشته باشند. بدون آگاهی و دانش ذی

 های درسی با چالش جدی روبرو خواهد شد.ها، تغییر برنامهمشارکت آن

سطح وزارت علوم و  ی، فنی، مالی، و...( درهای قانونی )ادارسترها و زیرساختب -2

های ایران( هها ایجاد شود تا از این طریق بتوان )متناسب با بافت و شرایط بومی دانشگادانشگاه

-امهگر بتوانند تغییر برنها داد تا بر پایۀ این شرایط تسهیلاستقالل بیشتری به رؤسای دانشگاه

 ای کارآمد و اثربخش پیش ببرند.گونههای درسی را به

و  رهنگی، سیاسی، اجتماعیهای درسی بدون توجه به تغییرات محیطی)فبرنامه تغییر -3

 ها براینشگاهها و موسسات آموزش عالی اثربخش نخواهد بود. لذا دااقتصادی( پیرامون دانشگاه

های رنامههای خود در قبال نیازهای در حال تغییر جامعه، ناگزیرند بتحقق اهداف و رسالت

 د و بروز نمایند.  درسی خود را کارآم
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