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 چکیده
شناسی های آموزشی دانشگاهی بود. روشسازی برنامههدف از انجام این پژوهش  شناسایی عوامل مؤثر در چابک

ه داده بنیاد )گرندد تئوری( و تحلیل مضمون کتب و مقالات مرتبط با موضوعات مدیریت پژوهش کیفی مبتنی بر نظری
صورت هدفمند و بر اساس اند. نمونه آماری بهآماری را خبرگان دانشگاهی تشکیل داده جامعه توسعه دانشگاهی بود.

مند د کدگذاری مبتنی بر طرح نظامهای کیفی با استفاده از فراینوتحلیل دادهروش گلوله برفی انتخاب شدند. تجزیه
های مورد نیاز گردآوری و از طریق (، انجام شد. بر اساس این طرح داده8002راهبرد نظریه داده بنیاد کوربین و اشتراس )

ها احصا شدند. پس از بررسی و مطابقت این ها، زیر مقولهکدگذاری محوری، کدگذاری گزینشی مقوله کدگذاری باز،
های جدید خصوص مدلکدهای مشترک تعیین و مقولات با پیشینه و مبانی نظری به کدهای تکراری،کدها و حذف 

 محوری، کدگذاری مرحله در باز، کدگذاری عملیات انجام از سازمانی تطابق و مفاهیم مشترک بازنگری شدند. بعد

ریزی آموزشی چابک یت مدل برنامهانه دربندی شدند. تعیین و طبقه  معنائی ازنظر مشابه و مشترک مفاهیم )کدها(
های آموزشی شامل شرایط علی: ناکارآمدی برنامه نظر مورددانشگاهی طراحی و توسط خبرگان اعتبار سنجی شد. مدل 

ای: اسناد گر: کمبود اعتبارات و منافع مالی دولتی، عامل زمینهینفعان، شرایط مداخلهذدانشگاهی سنتی بر اساس نیاز 
ط به سند تحول علم و فناوری در کشور  راهبردها: هماهنگی توسعه کمی با رشد و توسعه کیفی دانشگاه، بالادستی مربو

های توسعه پایدار، های آموزشی با برنامههای آموزشی با نیازهای بازار کار، انطباق برنامههمبستگی متوازن برنامه
کارکردهای  اصلاح های دانشجویان و پیامدها:ها و تواناییها و مهارتها مطابق توسعه شایستگیافزایش کارایی دانشگاه

های منابع انسانی دانشگاهی و دستیابی به عدالت آموزشی ریزی توسعه دانشگاهی، افزایش سازگاریدانشگاهی، برنامه
 است.

 ی آموزشی دانشگاهی، نظریه داده بنیانبرنامهچابکی،  :کلیدی های هواژ
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 مقدمه
 
ی روبرو هستند. مسئله نخست اگستردهدر ایران و سایر نقاط جهان با مسائل و مشکلات  هااهدانشگ امروزه،   
، 8؛ باسو و گوآگلر8012و دیگران،  1لتسیآ) گرددمیانتظارات دانشجویان از دانشگاه و آموزش عالی مربوط  به

بدون شک  (.1323آراسته،  به نقل از ؛ زینگ ونگ،1992، 2؛ ستنی8002 ،4؛ سوئنی8002، 3؛ برون و آدلر8012
توان پاسخ به این انتظارات را ندارند. دانشجویان یک  هادانشگاهرو به افزایش است و  انتظارات دانشجویان

. هدف شغل محور باشد اصطلاحبهو صنعت و یا  باکارمتناسب  که خواهندیم محوربرنامه آموزشی شایسته 
 طوربهکه  دارندانتظار  انیدانشجو و کار خود سودمند باشد. یی است که در زندگیهامهارتدانشجو آموختن 

ی که اکنون بوروکراسبه آن توجه گردد. دانشجویان با ساختار  مستمر طوربهی شود و نیبشیپ شانیازهایندائم 
ا نتوانند با بازنگری خود این انتظارات ر هادانشگاهاگر  بدون شکوجود دارد، بیگانه هستند.  هادانشگاهدر 

 جای دانشگاه خواهند رفت.ی دیگری بههانیجانشبه دنبال  انیدانشجو برآورده سازند،

از دانشگاه انتظار دارد،  جامعه است. هادانشگاه، ضعف تحقق انتظارات جامعه از هادانشگاهی شرویپمسئله دوم  
، خدمات لات و فرایندها،که باعث تزریق محصو نوآور پژوهشگرو  تیباصلاح دهیدآموزشدر تربیت نیروی کار 

 رغمیعل(. 8006، 2؛ وست8003، 6و چائوی ، بکوشند )برنهیمگرددو فهم جدید می رفتارها ،هااستیس
 (.1391، شاکری و رحیمیان، عباسپور) اندمواجههنوز با این مشکل  هادانشگاهبرخی  شدهانجامی هاکوشش

. هستی دیگر کشورها هادانشگاهیران و بسیاری از ی اهادانشگاه ی مالی درهاتیمحدودمسئله سوم     
و افزایش حقوق اعضای  رشد جامعه برای کاهش شهریه، فشار کاهش بودجه دولتی آموزش عالی،

ها این محدودیت ازجملههزینه و پیچیدگی پژوهش دانشگاهی  شیافزا ی، محققان و کارکنان،علمئتیه
. برای باشندیمی مالی در حال ورشکستگی هاتیمحدودسبب  به هادانشگاه. از این منظر بسیاری از هست

یی دانشگاهی با درآمدزادرآمدزایی کنند. پژوهشات نشان داده که  هادانشگاه ستیبایمگذر از این وادی 
؛ سالمی 8018، 2موجود در آموزش عالی ناسازگار است )یانگفان نیکارآفر ریغمنعطف و ساختار خشک و غیر 

 (.8010، 11؛ مرشیدی8006، 10؛ گلداستین6800، 9و هاپمن
 هامهارتهدف آموزش عالی تجهیز دانشجو به  بدون شکی فناوری است. هایدگرگوناز  ناشی مسئله چهارم،

، 1و ویلیامز ؛ تاپ اسکات8010، 18؛ هنری8002، سوئنیاست )و دانش برای موفقیت در زندگی و محل کار 
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ی فناوری در هایدگرگوندر اثر  هادانشگاه اما ثابت مانده، هاقرنش یک ارز عنوانبهاین هدف  اگرچه(. 8010
عصر  دانشجویان ،هارده ،مجلات ،مقالات ،هاکتابخانهدانشگاهی،  محیط .اندقرارگرفتهمعرض تغییرات عمده 

 یارشتهانیمی هاحوزهو  ختنیفرورسنتی و رسمی در حال  مرزهای ی امروز نیست.آورفنگوی جواب سنتی،
آموزش  توجه به قدرت دیجیتال و گسترش اطلاعات، سوی دیگر با از ی در حال افزایش است.نانوفنّاورمثل 
است )نقوی،  فناوری کمک فعالیت با یک اطلاعات عصر در دانش تولید شده است و انقلاب دچار یک عالی

 (.1394آذر و اسعدی، 
ی چیدمان گردد طوربهباورند که آموزش عالی باید  نآ بر (8014) دیگران و 8ساندواین در حالی است که     

 فنّاورانهی اجتماعی، اقتصادی و هاتوسعهی گسترده، دانشجویان را برای پاسخگویی به هاآموزشکه با 
ی آموزشی جهت هابرنامهی مداوم وضعیت هایبررسدر حال تغییر مجهز کنند؛ در حقیقت نیاز به  سرعتبه

 .گرددیمنشجویان، امری قطعی محسوب انطباق با نیازهای دا
 طوربه، هادانشگاهبودجه  نیتأمو جامعه به دلیل  هادولت، دارند اعتقاد( 1322پور ظهیر و صفایی )تقی    

ی آموزشی، نتایج پژوهشاتی و هماهنگی هابرنامه، کیفیت هاتیمسئولدر خصوص به کار بستن  روزافزون
 .دارند دیتأکامعه و غیره بر پاسخگویی دانشگاهی ی آموزشی با نیازهای جهابرنامه
، داندیمی اخیر نظام آموزش عالی را تغییر ایده سنتی راهبری آموزشی هاچالش ازجمله( 8009) 3کارون

ی فکری، تنوع و هاییدارای مالی، افزایش رقابت، مالکیت هاکمکیی مانند رشد فناوری، کاهش هادهیپد
که در دهه  داندیمو امنیت پردیس دانشگاه را، برخی از اهم این تغییرات  شدنیهانج، جمعیت روزافزونازدیاد 

 گذشته هویدا شده است.
 و هاکیتاکت، هابرنامه بردن به کار با توانندینم، اندداده نشان ی دانشگاهیاحدهااین در حالی است و    

 بردارد وی روز گام هایفناوربا  همگام وعه دانشجویان، اقشار مختلف جام پاسخگوی نیاز سنتی یهایاستراتژ
انگاره و  ،گریدعبارتبهکنند.  آماده جدید اقتصاد برای را کار یروین مالی خود را حل کرده و مشکلات
 انتظارات کردن برآورده ، برایرفتیم به کارعالی  آموزش گذشته تا امروز در دهه خلال در یی کههایاستراتژ

نیست. از سوی  مناسب عصر این عالی آموزش سیستم فردمنحصربه اجتماعی و سیسیا ی،علم اقتصادی،
ی است، اانگارهی و جهانی امنطقهاگر بپذیریم قرار دادن دانشگاه در بطن تغییرات و تحولات محلی، دیگر، 

ی ادهیچیپی هاسازمانی زیربرنامهی از ضروریات مدیریت و زیربرنامهدرست، بازنگری در تفکرات مدیریتی و 
ی هاتیمأموریی برای تغییر هابرنامهتدوین  رونیازا(؛ 1322)یمینی دوزی سرخابی،  هاستدانشگاهچون 

، 4لون و کاسترو)آمده است  به وجودی جدی است و در پاسخ به تغییرات مداوم در محیط ادهیپددانشگاه 
8018.) 

ی هاایینارسااد دهه گذشته، همگام با مشخص شدن خلال چن در جهانی، باکلاسا هسازماندر بسیاری از     
(. چابکی برای نظام آماوزش عاالی 8012، 2اگوستینهوگرفت )ی چابکی سازمانی رشد هایژگیو پارادایم سنتی،
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 و شادهنییتع پیش از منطق طریق از یا و مراتبی اهداف سلسله طریق از مدیریت دوران این پیام را دارد که
 تغییرات باعث کوچک تغییر یک گاه که نظمیبی و آشوب شرایط این در .است آمده سر به دقیق هایکنترل

، اعتقاددارند نظرانحبصا .نیست پاسخگو دیگر سنتی پارادایم و هاروش شود،می سیستم در ایو ریشه وسیع
 ی راکلاس جهاان هایموجود سازمان شرایط یسازنهیبهگذر و  قدرت که است جدیدی پارادایم اساس چابکی

 در رهیاافتی نوآوراناه عنوانباه ی کاهراتیتاأثچاابکی و  یهامؤلفه از استفاده سمت به دیبا هادانشگاه و دارد

 بناابراین نظاام؛ (1398؛ فارسایجانی، 1391، آقاازاده، بااقری، عباسپورحرکت کنند ) ،هاستدانشگاه مدیریت

 .دارند نیاز چابکی از هاییفرم به هاهدانشگا و عالی آموزش
توانند از و هر یک از محققان می دارد تفاوت باهم مختلف هایسازمان در های چابکیمؤلفه ازآنجاکه   

 ریزی آموزشی( به آن بنگرند.شناسی و برنامهی متعدد )مدیریتی، روانشناسی و جامعههانیپلیسیدمنظرها و 
ریزی آموزشی برنامه ازنظراین پژوهش ، موردمطالعهی ریزی آموزشی و حوزهنظر به گستردگی موضوع برنامه

و  ، اهداف راهبردهاهااستیسبه موضوع چابکی و ابعاد آن پرداخته است. برنامه آموزشی طرحی است، حاوی 
زمانی معین  یدورهآموزشی در خلال یک  نهادکمربوط به توسعه یک نظام یا ی منظوربهی عملیاتی هابرنامه

است  شدهینیبشیپو اهداف در آن  هااستیسبرای تحقق  ازیموردننیز منابع ی اجرا و ارزیابی و هاروشکه 
 (.1394)محسن پور، 

 های اخیری برخوردار است. در نظریهانهیریدی سابقهی آموزشی از هانظامی در زیربرنامهاستفاده از  اگرچه   
ی پاسخ به زیربرنامهاز این است، هدف  جادشدهیای دانشگاهی زیربرنامهتفکر و  نهیدرزمتحولی بزرگ 

یک حوزه تخصصی  عنوانبهی آموزشی دانشگاهی زیربرنامه درواقعدانشگاهی است؛  نفعانیذنیازهای 
هاست؛ دانشگاهدر  اجراقابلنیازهای جامعه و نیازهای دانشجویان در قالب متدهای  مفهومی کردن درصدد

ی هانظامی آموزشی مناسب، از پیامدهای هابرنامهجرای به طراحی و ا هادانشگاهبنابراین گرایش فزاینده 
ی بازارهابه سمت تولید دانش بیشتر و جذب سهم بیشتری از  هادانشگاهی ریگهدفآموزشی کارآمد است. 

 ی آموزشی شده است.هابرنامهفزاینده بر  دیتأکمتناسب با نیاز صنعت سبب  آمدهدستبهوسیع 
ی زیربرنامهدر  ستیبایمازمانی دانشگاهی مستلزم طراحی عواملی است که ایجاد چابکی س کهییازآنجا   

 جادیای آموزشی در هابرنامهی هامؤلفهی قرار گیرد، نظر به مجهول بودن موردبررسآموزشی دانشگاهی 
های آموزشی گیرد عوامل مؤثر در چابک سازی برنامهمورد مداقه قرار می سؤالی چابک این هادانشگاه

 اهی کدام است؟دانشگ
 

 :وهشژپادبیات 
 یرشموردپذ که این مفهوم از یشمولجهان و مشترک تعریف است، جدیدی نسبتاً مفهوم چابکی چون    

 تعریف عنوانبه را خاص تعریف یک تواندیگر نمی فراگیر مفهوم هر مانند و ندارد وجود باشد همگان

 ارائه چابکی از خاص تعریفی خود پژوهش نوع بر اساس محققی هر درواقعنمود.  معرفی چابکی شمولجهان

 کنندمیاشاره  کنونی دنیای اطمینان عدم و تغییر به نحوی به هاآن تمام متفاوت، بیان که علیرغم است داده
ی از امجموعهتعریف، چابکی  نیترتازهدانند. در می چابکی شرط را هاآن با یافتن وفق در سرعت و

 هاخواستهی سازمان برای پاسخ به تهدیدهای بیرونی و کسب حداکثری مزیت و سود از تغییرات و اهتیقابل
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( معتقدند چابکی یک مفهوم 8018) 8(. یانگ و لی8012، 1ی رشد و پیشرفت است )اسپیگلرهافرصتعنوان به
ه تغییرات گویی سریع بی است که شامل توانایی احساس تغییرات محیطی و پاسخچندبعدپیچیده و 

آن در کاهش  ریتأثی ایجاد چابکی و هامؤلفهبینی هست. در رابطه با چابکی سازمانی و عوامل و پیشغیرقابل
شده در چابکی سازمانی انجام مؤثربه مطالعاتی که به نقش عوامل  توانیم هاسازمانی محیطی به هابیآس

و دیگران  زادهیفتح ( و1390رابی و رئیسی )(، فرزانه، سه8000) 3است، اشاره کرد. مردیث و فرانسیس
خدماتی توجه جدی  -چابک صنعتی هایسازمانسازمانی در به وجود آوردن  ابعاد ساختارنقش  به (8018)

( به نقش نیروی انسانی در 1398( و نجاتیان و دیگران )1391نشان دادند. خسروی، ابطحی و احمدی )
ای به تبیین بین ( در مقاله1396. صفدریان و پور کیانی )اندهپرداختی تجاری هاسازمانسواری چابک

های این های کلی نظام اداری پرداختند. یافتهتوانمندی و چابکی سازمانی و ارائه یک الگو در راستای سیاست
گردد. خورشیدیان توانمندسازی تبیین می هایدهد، چابکی سازمانی توسط زیر مقیاسپژوهش نشان می

قابلیت چابکی راهبردی بر قابلیت عاطفی و کارآفرینی گرایی، تأثیر مستقیم، نشان داد، اولاً  ایر مقاله( د1396)
طبق و ثالثاً  قابلیت عاطفی بر کارآفرینی گرایی، تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار دارد و ثانیاًمثبت و معنادار دارد 

مثبت  غیرمستقیملیت عاطفی بر کارآفرینی گرایی اثر نتایج تحلیل مسیر، قابلیت چابکی راهبردی از طریق قاب
ای با عنوان تأثیر متغیرهای داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی ( در مقاله1396پور ). خسرویدارد

که از بین متغیرهای داخلی متغیرهای مهندسی  های دولتی استان خوزستان نشان دادسازمانی در دانشگاه
 ناوری بیشترین تأثیر را بر چابکی سازمانی دانشگاهی دارند.دانش و کاربرد ف

های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع ایفا از سوی دیگر امروزه آموزش عالی؛ نقش محوری در بخش    
کند و مؤسسات آموزش عالی با تغییرات مداوم، کند، آموزش برای نیل به توسعه نقش اساسی را ایفا میمی

هایی مواجه هستند و مأموریت آموزش عالی برآورده نامهحیط رقابتی، الزامات قانونی و آییننفوذ فناوری، م
نیازهای جامعه و توسعه اقتصادی جامعه  طورای افراد همینکردن نیازهای خاص آموزشی و آموزش حرفه

ت آموزشی نیز چندی ها و مؤسسالزوم چابکی در دانشگاه روینازا(. 1393پور، شاکری و رحیمیان، است )عباس
نظران بر آن باورند که در دنیای امروزی؛ چابکی یک نظران قرار است. این صاحبصاحب موردتوجه است

(. ودادی، امامی، کوشا 1391آید )عباسپور، آقازاده و باقری، به شمار می هامزیت حیاتی و رقابتی برای دانشگاه
ها، از اهمیت بیشتری در ها در مقایسه با ابعاد سخت قابلیتبلیت(، نشان دادند که ابعاد نرم و فرهنگی قا1398)

( نشان داند که هفت عامل فرهنگ، تشکیل 1394چابکی دانشگاه اسلامی برخوردارند. نقوی، آذر و اسعدی )
محور، نیروی کار چابک، بهبود مستمر، شراکت و همکاری جمعی، فناوری اطلاعات و ساختار سازمان دانش

ی، . خاورروندها به شمار میعنوان عوامل کلیدی توانمند ساز ساختاری چابکی سازمانی در دانشگاهبه سازمانی
ها و تهدیدات محیطی گویی به فرصت( چابکی دانشگاهی را توانایی تشخیص و پاسخ1396آراسته و جعفری )

مانی برای تولید علم، سازداند. از دیدگاه این پژوهشگران، مشارکت درونبا سهولت، سرعت و مهارت می
ها، سرعت و دقت سازمانی برای همکاری متقابل بین سازمانی برای توزیع و انتشار ثروت آفرینی برای دانشگاه
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پذیری، پاسخ به تقاضا و فرهنگ تغییر و توسعه نفعان دانشگاهی، انعطافتر به نیازهای ذیپاسخ سریع
( چابکی در نظام 1392جاوید، خسروی پور، علی بیگی ) ورهای چابک است. پهای دانشگاهدانشگاهی قابلیت

اند. یجه توسعه ملی دانستهدرنتهای بخش کشاورزی و آموزش عالی کشاورزی را موجب رفع نیازمندی
 های چابک را هوشمندی، مدیریت تغییر، پیشتازی برای تغییر،های دانشگاههای این پژوهش قابلیتیافته

گویی به نیازهای جامعه، تطابق نیاز پذیری، مدیریت مالی، پاسخی، تطبیقپروری نیروی انسان مهارت
دانشجویان با بازار کار، مدیریت دانش در دانشگاه کشاورزی، مدیریت ایده و تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه 

رهنگی ( مدل ارتقا چابکی ف1392الزمانی، قورچیان )های کریمی، صاحبداند. بر اساس یافتهیادگیرنده می
های های مدیریت، مدیریت تنوع فرهنگی، شایستگیهای فردی، شایستگیمدیران با سه بعد اصلی شایستگی

(، در پژوهشی نشان دادند بین 1396محمد زاده، دارابی و جعفری )گردد. علیمدیریت اجرایی معرفی می
شهید بهشت رابطه معناداری وجود های دانشگاه علوم پزشکی چابکی سازمانی و سلامت سازمانی در بیمارستان

 دارد.

خاصی را برای  هایپیچیدگیو  هاپویاییشرایط جدید محیط و اقتضائات ناشی از آن این در حالی است که     
های های دانشگاهزعم پژوهشگران فعالیتتوجه آن است که به. نکته قابلایجاب نموده است هادانشگاه

در چنین (. 1398ریزی آموزشی دانشگاهی مرتبط است )فارسیجانی، برنامه شدت با فرایندهایتأثیرگذار به
و تدوین و  های آموزشیریزیبرنامهوجود تفکر پویای  هادانشگاهشرایطی، لازمه پویایی و ارتقا کیفیت و توسعه 

لی حرکت درواقع، لازم است خطوط ک .است هادانشگاهمتناسب با شرایط درونی و بیرونی  هایبرنامهاجرای 
که  ایگونهبهراهبردی پویا ترسیم و عملی شود،  گیریجهت-یصآینده دانشگاه مبتنی بر یک فرایند تشخ

 حفظ سلامت سازمانی آن گردد حالدرعیندانشگاه برای پویش اثربخش در محیط و  توانمندسازیمنجر به 
ای، نیاز به تحول در در مطالعه (8002) 1(. روبن، لاری و لوئیس1322زاده، )یمینی دوزی سرخابی و ترک

هایی برای افزایش کیفیت و نوآوری در نظام آموزش عالی را آموزش عالی و اهتمام برای نگارش برنامه
های پیشرو، اعتقاد و باور و اقدامات پیگیرانه ( اعتقاد دارد راز موفقیت دانشگاه1992) 8ضروری دانستند. کلارک

بررسی عوامل  باهدف( در پژوهشی 8010) 3و تحول است. سوفن و آزیمیران و مستمر برای دستیابی به تغییر
های توسعه راهبردی، بودجه دولتی مناسب، مؤثر بر توسعه دانشگاهی، به این نتیجه رسیدند که طراحی برنامه

 .گرددها میها و تسهیلات، اعطای اختیارات، باعث توسعه دانشگاههای علمی و کاربردی، تأمین زیرساختطرح
های اند که در برنامهکردهبه عوامل اساسی و راهبردی اشاره (، هم در مطالعه خود8010) 4حسین و آسمیران

نقش دانشگاه در آموزش  ( در پژوهشی تحت عنوان1391منتهی شده است. آراسته و امیری ) هاتوسعه دانشگاه
ید توسعه پایدار را منعکس کند و ثانیاً رشد کیفی های جدید دانشگاهی بانشان داد اولاً، مأموریت توسعه پایدار

( 1398ها با توجه به محیط ریست و عدالت اجتماعی معنادار است. در سند راهبردی دانشگاه شریف )دانشگاه
راستایی ها و همها، برنامهراستایی آن باسیاستهای دانشگاهی را هماهنگی و همریزیازجمله الزامات برنامه
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زعم فراستخواه به ی آموزش عالی دانسته است.قوانین بالادستی کشور در حوزه و هاها، برنامهآن باسیاست
جای قیومیت مشارکت و اشتراک است. این امر در های آموزشی، بهریزی در نظام( الگوی مطلوب برنامه1393)

کند. فرازی و ی پیدا میریزی آموزشی دانشگاهی ضرورت و اهمیت بیشترریزی آموزش عالی و برنامهبرنامه
ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران را ی مفهومی نظام برنامهالگو ( در پژوهشی،1392دیگران )

های این پژوهش بعد برای ایجاد الگو مشخص شد ضمن آنکه یافته 9 تدوین و مطرح کردند. در این الگو
گزینش  ها برای رسیدن به وضع مطلوبدارد و سیستم نشان داد؛ بین وضع موجود و مطلوب ناهمخوانی وجود

( نیز در پژوهشی به 1392اکبری، دیهیم و ده نوی ) .سناریوهای مطلوب را باید در دستور کار خود قرار دهند
کرده است. در پژوهش یادشده آموزش عالی در ایجاد توسعه پایدار اشاره هایها و برنامهنقش سیاست

ها به تفکیک بازنمایی شده است. غلامی و دیگران ها و باز تنظیم سیاسترای سیاستهای تدوین و اجمؤلفه
ها با رویکرد صنعت یاری چهار بعد ( در پژوهشی با عنوان طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه1392)

ن های حمایتی پژوهشی و ارزیابی بروهای تشویقی پژوهشی، زیرساختگذاری پژوهشی، نظاماصلی سیاست
 عنوان ابعاد اصلی الگو مشخص کردند.دادهای پژوهشی را به

ی آموزشی صحیح هابرنامهبود  دواریاماز طریق آن به توسعه  توانیمیی که هاراه، یکی از رسدیمبه نظر     
هر کشور و استفاده بهینه از آن است، با عنایت به این حقیقت که  منابع انسانی ژهیوبهو اصولی منابع و 

محور توسعه انسان و اولین گام در امر توسعه، تشکیل سرمایه انسانی است و با توجه به اینکه  نیتریلاص
رکن تشکیل این سرمایه اند و سرمایه انسانی از طریق برنامه های آموزشی مطلوب  نیتریاصل هادانشگاه

مدل  ، بنابراین ارائهابندییمه ی آموزشی توسعهابرنامهی چابک با هادانشگاهشکل می گیرند؛ می توان گفت 
( 1394به نقل از محسن پور، ) 1کومبز پیلیف. رسدیمی آموزشی چابک دانشگاهی ضروری به نظر زیربرنامه

ی تحلیلی در مورد هر یک از اجزا نظام هاروشی آموزشی را زیربرنامهاسبق کمیسیون یونسکو اروپا،  رکلیمد
ی زیربرنامهاز  1920ی دهه؛ تعریفی که کومبز در داندیمزشی کارآمد ایجاد یک نظام آمو منظوربهآموزشی 

 است. نظرانصاحببسیاری از  موردقبولتا امروز  آموزشی کرده است
 
 

 : پژوهش روش

های روش انجام این پژوهش نظریه داده بنیان است. امروزه این روش یکی از پرطرفدارترین استراتژی   
 8(. طبق نظریه گلاسر1392فراستخواه، )شود نیز بر دامنه استفاده آن افزوده میروز هرپژوهش کیفی است و 

صورت بدین معنا که محقق شخصاً و به ها باید تجربی باشد.های مورداستفاده در نظریه برخاسته از دادهداده
ها باید از همان دادهعینی و تجربی درگیر عملیات گردآوری اطلاعات باشد. فرایند ایجاد نظریه برخاسته از 

ها در میدان پژوهش نظریه برخاسته از داده .صورت مداوم ادامه داردابتدای شروع پژوهش تا پایان آن به

گیرد. ماهیت استقراری این نظریه ی اسناد و مصاحبه را به کار میمشاهدههای حاصل از شده و دادهتنظیم
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کند. معمولاً پژوهشگران هنگامی پذیر میش را بسیار انعطافباعث خلاقیت و آزادی محقق شده و فرایند پژوه
صورت سطحی به آن توجه شده باشد در مطالعات دیگر به موردمطالعهآورند که موضوع به این روش روی می

شود. های نظری در آغاز مطالعه بیان نمی(. مشخصه بارز این روش آن است که پیش گزاره1322)بازرگان، 
صورت ها بهبر گردآوری و تحلیل رفت و برگشتی داده هاشود. این دادهها پدیدار میاز خود داده هابلکه تعمیم

(. مرور مختصری بر 1990، 1گردد )چارمازها از نمونه بزرگ تأکید میباره دادهجای گردآوری یکبه مندنظام

در پاسخگویی به مسائل متنوعی در دهد  که از این روش شده در حوزه علوم تربیتی نشان میمطالعات انجام
 8ریزی درسی در آموزش عالی که توسط ثیروبرای مثال مطالعه تغییرات برنامه شده است.ها استفادهاین حوزه

شده و یا طراحی برنامه آموزشی مهندسی با تأکید بر تربیت فناورانه باقرزاده، کشتی آرای و ( انجام8008)
 ( را نام برد.1396عصاره )

ها، رویکرد ای با عنوان تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه(، در مقاله1393کسکه، پرداختچی و صباغیان )    
ترین رویکرد برای الگوی راهبری دانسته است. در تمامی این مطالعات محققین، بنیان را مناسب بردادهمبنی 

شده به مفاهیم کدگذاری ی گردآوریهاشده است؛ سپس دادههایی گردآوریابتدا از نمونه منتخب داده
ترین روش معمول گیری نظریگردد، روش نمونهشده و در یک پیوستار فرایندی به هم متصل میتبدیل
ای از گیری نظری، نمونه باهدف دستیابی به مجموعهگیری در این روش پژوهش است. در نمونهنمونه

ها به اشباع نظری تا زمانی ادامه خواهد یافت که مقولهگیری گردد. نمونهاطلاعات جامع و غنی انتخاب می
ای از ای تازه(، اشباع نظری زمانی رخ خواهد داد که دیگر مقوله8002) 3کوربین و اشتراس برسند. به نظر

زمان با گردآوری ها، همها، تحلیل دادهگردد. درروش پژوهش نظریه برخاسته از دادهها استخراج نمیداده
را  هادادهآگاه؛ سطح  کنندگانمشارکتگیرد. در این مقاله محققین با انتخاب طبقات مختلف نجام میها اداده

بر اساس بررسی  هادادهبا استفاده از این تکنیک قدرت و اختیار انتخاب  ی افزایش داده اند،توجهقابلتا میزان 
یل اسنادی، پژوهش تعالی یافته است. روش و مطابقت با مبانی نظری با استفاده از تحل هاآنمیزان فراوانی 

 هاآنی مطالعههایی است که قصد یدهپدی دربارهاسنادی یعنی تحلیل آن دسته از اسنادی که شامل اطلاعاتی 
مند است که از طریق فرایند های نظامای از رویهها در این نظریه دلالت بر مجموعهیم. تحلیل دادهرادار

ترتیب پس از شناسایی کدهای کلیدی، دادها کدگذاری شده، سپس کدهای اینکند، بهکدگذاری معنا پیدا می
شده ای از مفاهیم تبدیلشده دارای محورهای مشترک با توجه به استاد و پیشینه پژوهش به مجموعهاستخراج

ارت است از گردد. کدگذاری شامل سه مرحله است که عبها استخراج میبندی مفاهیم، مقولهو از طریق طبقه
کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی؛ فرایند تفسیر با کدگذاری باز آغاز و با کدگذاری 

سپس در  صورت منطقی و تحلیل مرتبط شده وهای دارای ارزش بهسپس مقوله رسد.گزینشی به فرجام می
ها کمک کرده و زمینه را برای کدگذاری هگیرد؛ این فرایند به تنظیم تحلیلی و منطقی دادارتباط باهم قرار می
گردد. در این مرحله محقق ای تحت عنوان مقوله هسته فراهم میکند؛ دنبال آن مقولهگزینشی فراهم می

شده در های عنوانگردد، استراتژیگذارد، مشخص میهایی را که بر این پدید مرکزی تأثیر میمقوله یا مقوله

                                                           
1 Charmaz 
2 Thiru 
3 Corbin & Strauss 
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ها را در دهند و پیامدهای انجام این استراتژیشرایط را شکل می ای که اینه کنندهپدیده، بستر و شرایط مداخل
نامند. انتهای این مرحله ارائه کند. این مرحله را کدگذاری گزینشی میقالب یک پارادایم معنایی ترسیم می

 دهد.یک مدل نظری است که ارتباط بین این مقولات را نشان می

ریزی آموزشی، برنامه درسی و مدیریت ی برنامهژوهش را کلیه متخصصانی که در حوزهجامعه آماری این پ     
 دهند. در برآورداند، تشکیل میی آموزشی بودهمنابع انسانی دانشگاهی دارای تألیفاتی بودند و یا دارای سابقه

وری موافقت اولیه خود را نفر با مصاحبه و مراجعه حض 2ی اول که در مرحله اندبودهنفر  42نخست این تعداد 
نفر رسیدند. افرادی برای شرکت در این پژوهش  12اند و بر اساس فن گلوله برفی خبرگان به اعلام نموده

انتخاب شدند که با برخورداری از تجربه مشارکت یا اجرایی در برنامه آموزش عالی بتوانند ضمن تبیین 
 -1بپردازند ی دخیل در آن هامؤلفهعوامل و  معرفی و توصیف به محتویات برنامه آموزشی چابک،

 مندعلاقهیزی آموزش عالی ربرنامهی حوزهمدیریت منابع انسانی بود ولی به  هاآنمتخصصینی که رشته اصلی 
برنامه درسی و مدیریت  هاآنی اصلی رشتهمتخصصینی که  -8نفر(  2یفاتی بودند.)تألبودند و دارای 

متخصصینی که کارشناسی -3نفر( 2داشتند )یزی آموزشی تجربه ربرنامهی حوزه عالی بود، اما در -آموزشی
های دیگری از علوم تربیتی یشگرا هاآنی دکتری دورهیزی آموزشی بوده، اما ربرنامهدر حوزه  هاآنارشد 

دو شکل  گیری بهی قرارگرفته است. نمونهموردبررسشوندگان ، آمار توصیفی مصاحبه1نفر(. در جدول  6بود)
جهت که بعد از چند مصاحبه، مفاهیم حالت تکرار به خود گرفت و دوم به اشباع نظری ایجاد شد؛ اول ازآن

 طور مکرر مفاهیم جدید به دست آمد. تر بهدلیل مفاهیم گسترده

نویسی در حین های عمیق اکتشافی و وسایل ضبط مصاحبه و فن فیشی اطلاعات مصاحبهآورجمعابزار 
محقق را برای  هاهای فنی محقق در طول فرایند تحلیل مداوم دادهاستفاده شد. ضمن اینکه یادداشت مصاحبه

ها پرسیده شده است، نخست آنکه چه لزومی به یافتن اطلاعات یاری داد. سه سؤال اصلی در خلال مصاحبه
و سوم آنکه دستاوردها و هایی دارند؟ های آموزشی چابک چه ویژگیهای آموزشی چابک است؟ برنامهبرنامه

ی روشی منزلهبهاند؟ علاوه بر مصاحبه، روش پژوهش اسنادی هم های آموزشی چابک کدمپیامدهای  برنامه
ی پژوهشی هادادهقرار گرفت. در این پژوهش، پژوهشگر  موردتوجه هامصاحبهتام و هم تکنیکی برای تقویت 

بررسی و تکمیل نموده است؛ روش پژوهش اسنادی در این حاصل از مصاحبه خود را در بین منابع و اسناد 
ی کمی در این پژوهش هادادهی محوری یاری داده است. روایی و پایایی کدگذارپژوهش، پژوهشگر را برای 

در تحلیل و  کنندگانمشارکتگرفتن از ینی توسط خود محقق و یاریبازب ،شوندگانمصاحبهبازبینی توسط 
 حاصله هامقوله ها و زیریابی( مقوله ته شد. برای حصول اطمینان از درستی )اعتبارکمک گرف هادادهتفسیر 
 رد یا و تائید برای آنان از و گردید ارائه آنان ها بهها و زیر مقولهشوندگان مراجعه و مقولهمصاحبه به مجدداً
 الگو یابی اعتبار برای )خبرگان(شوندگان مصاحبه اخذ نظرات منظورشد. به نظرخواهی هاها و زیر مقولهمقوله
 بودن اجزاء مناسب بررسی شد. برای طراحی ایگزینه 9 اعداد قالب در و لیکرت اساس طیف بر پرسشنامه یک

به مفهوم متناسب  9تا  6کمتر( به مفهوم نامتناسب و  و )متوسط 2تا  1بخش  دو به ایگزینه 9 مقیاس الگو

، فرایند مدل سازی از مقوله سازی تا ارائه مدل را 1م بررسی شد. شکل بندی شد و درصد فراوانی هرکدادسته
 کند.شماتیک معرفی می صورتبه
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 شوندگان. آمار توصیفی مصاحبه1جدول 

 رتبه علمی جنسیت آمار توصیفی

 استاد دانشیار استادیار مرد زن

 3 2 2 18 6 فراوانی

 %12 %39 %44 %62 %33 درصد فراوانی

 
 

 

 رایند تحلیلی مدل سازی، از مقوله ها و مضامین تا ارائه مدلف. 1 شکل

 :ی پژوهشهاافتهی

کد مفهومی اولیه حاصل شد. پس از بررسی و  830گذاری های کیفی پژوهش در مرحله کداز تحلیل داده    
 کدهای مشترک احصا گردید. سپس مطابقت این کدها با مبانی نظری پژوهش و حذف کدهای تکراری،

 این .شدند بندیطبقه اصلی مفهوم 20 قالب در معنایی ازنظر و مشابه مشترک )کدهای مشترک( ممفاهی

  .دادها است از برخاسته نظریه تولید جهت مهمی مرحله و بوده برخوردار انتزاع از سطح بالاتری از مفاهیم
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 ه آموزشی چابکبرنام ینهدرزم شدهاستخراجی اولیه هامضمون. شواهد گفتاری و 8جدول     
 

 مضمون اولیه شواهد گفتاری
 )محقق نگاشت(

شماره 
 شوندگانمصاحبه

ها و هم محور باعث شده تا هم فرصترویکرد اقتصاد دانش-
تنها در شکل و تهدیدهایی برای نظام آموزش عالی به وجود آید که نه

ها و اهداف مؤسسات آموزش عالی تأثیر عملکرد بلکه در رسالت
صورت خطی هایی که بهریزیبنابراین برنامه؛ ]ستا[گذاشته 

های بیرونی فایده است؛ منفعل پنداری واقعیتاند، بیگرفتهشکل
 ...انجامدهای دانشگاهی میدانشگاه به ناکارآمدی برنامه

گذرد و ها میدر دانشگاه آنچهعدم هماهنگی و یک تناقضی بین -
ی جامعه است ایجاد شد. نیاز حال و آت شایستگی افراد مطابق آنچه

تواند بینیم که این آموزش عالی نمیکنیم میوقتی به این آمار نگاه می
منشأ تحول یک جامعه اعم از تحول اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

 ها مهم هستندباشد. این

 نگاه خطی به برنامه آموزشی
 

 ی آموزشیهابرنامهناکارآمدی 

 11و 2و 3
 

خوراک آن از  ؛ کهدانشگاهی پویایی استهای ی برنامهجوهره -
ها باید برنامه]بنابراین[شود یمهای بالا منتج محیط امروزی با فناوری

های عمومی با توجه به مطالبات دنیای بیرونی سرچشمه بگیرد، مهارت
 های فنی شغلی پیش رود...باید به سمت مهارت

 

 ی آموزشیهابرنامهپویایی 
ن های نوییفناورتوجه به 

نگاه بیرون به درون در 
 ی آموزشیهابرنامه
ی فنی هامهارتتوجه به 
 یلانالتحصفارغ

 9و 2

تعیین منابع درواقع آزمون تلخی اسات که برای سانجش میزان -
های آموزشای نیاز است. اگر میزان بودجه بینانه بودن برنامهواقع

دلات  و گونه است تمام معایناموردنیاز تخصیص و تأمین نگردد که 
 محاسبات را مختل خواهد کرد... 

 

 توزیع نامتناسب بودجه
 ناکافی بودجه صیتخص

 11و 2

کند ای ایجاد میالگوی حاکم بر نظام علم و نوآوری در کشور زمینه-
ی دانش، کاربست آن را ایجاد ها تحت تأثیر نیروی عرضهتا دانشگاه

در چرخه علم،  هاکنند، راهی جز این نیست و ایفای نقش دانشگاه
پایه ضروری فناوری و نوآوری برای تبدیل منابع پایه به اقتصاد دانش

 است...
 

گذر از دانش نظری به دانش 
 عملی

توجه به تحولات علم و 
فناوری برای رسیدن به 

 یانبندانشاقتصاد 

13 

ریزی ای برای پاسخ به نیازهای اجتماعی و یا سیاسی برنامهدر برهه-
گرفت فشارهای ها صورت میت توسعه دانشگاهبر اساس سیاس

شد گرایی، برند شدن شهر باعث میی مدرکگسترش پدیده ،سیاسی
ای در نظام آموزش عالی داشته باشیم. لیکن های آموزشی توسعهبرنامه

گو نیستند؛ بنابراین باید ها نیازهای روز را جوابامروزه این دانشگاه
سعه کمی خارج شود و توسعه کیفی را های آموزشی از حالت توبرنامه

ها های کیفی سازی رشتهتواند برنامهدنبال کند یکی از این کارها می
 بر اساس آمایش سرزمین باشد...

گذر از برنامه آموزشی 
 ییگرامدرک

نبودن کارکردهای  گوجواب
 امروزی دانشگاه

 توجه به توسعه کیفی دانشگاه
ها بر اساس کیفی سازی رشته

 ش سرزمینآمای

14 
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ها های آموزشی که باهدف کیفی سازی دانشگاههدف تدوین برنامه-

شود در درجه اول کمک به یادگیری دانشجویان است نوشته می
کند بایست هر عاملی که به یادگیری دانشجویان کمک میبنابراین می

های اطلاعات محور یا هدف اهم از افزایش یا توسعه زیرساخت
 رزش کمک کرداهای بیرشته

 توجه به یادگیری
های یرساختزتوجه به 

 اطلاعات محور
 12و 2و 2

بایست با کند میهایی که باهدف توسعه دانشگاهی عمل میبرنامه -
های آموزشی  دانشگاهی، تعمق بر برقراری ارتباط درونی میان برنامه

ها و تهدیدهای که وجود دارد و با بررسی سناریوهایی که فرصت
 ل خواهد بود کیفی سازی گردند...محتم

 

ی هابرنامهارتباط درونی بین 
 آموزشی دانشگاهی

12 

نیست. اگرچه  واضحآموزش عالی ما  ی حوزهدر  گذاری کلانسیاست-
اند، مانند نقشه جامع عالی کشور اند و مشخص کردهاسنادی هم آمده

اسلامی.  هایآوری وزارت علوم و یا سند دانشیا سند تحول علم و فن
است.  شدهانجاماسناد خیلی خوبی داریم و کارهای خیلی قشنگی هم 

واقعاً برنامه راهبردی و  منتها هنوز آن مشکل وجود دارد؛ که
 اند...ها کدماجرای کیفی سازی دانشگاهقابل

 

 
 

ی راهبردی هابرنامهتوجه به 
ی کیفی سازی اجراقابلو 

 دانشگاهی

 16و  12

ی دستگاهی وربهرهی بهسازی، پویایی و لازمه هااهدانشگنوآوری در -
ها و مسیرهای داخلی و خارجی برای یدهااست، دانشگاه باید بتواند از 

بخواهیم  اگر پیدا کردن  مشتریان خارجی و بازار استفاده کند.
  ورشوندبهره  هادانشگاه

 نوآوری باز دانشگاهی
 
14 

ی هابخش خصوصهبدهد که کشور یمقراین و شواهد نشان -
کرده برای رفع نیاز بازار کار، یلتحصی آماده کردن افراد جابهآموزشی 

که یکی از اند نمودهوقت خود را بیشتر صرف گسترش کمی آموزش 
کرده حتی تا سطح دکتری یلتحصنتایج آن، افزون شدن شمار بیکاران 

را کند کل سیستم یمشغل ایجاد  -است، این امر ناهمخوانی تحصیل
 کند. یمبه فلات تبدیل 

امروزه برنامه ریزان آموزشی باید با همکاران  صنعتی بنشینند و یک -
برنامه آموزش جامع بنویسند مشکل امروز ناهمخوانی تحصیل  با شغل 

رسد تحصیلات و آموزش فرا نیاز در جامعه وجود دارد است، به نظر می
 د...های توسعه آموزشی باید بهسازی گردنو برنامه

 کیفی سازی آموزش
توجه به ناهمخوانی تحصیل و 

 شغل
 ی فرانیازهاآموزش

توجه به موضوع عرضه و 
 تقاضا در آموزش عالی

 هابرنامهتوجه به بهسازی 

 
 12و12و9
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کنند، باید توجه کنند؛ های آموزشی تدوین میریزانی که برنامهبرنامه-
طابق بازار کار باشد. هایی را مدیریت کنند که مها باید رشتهبرنامه
های آموزشی با نگاه کارآفرینانه نگاشت گردد و یا حداقل برنامه

های لازم را برای بازار کار به همراه داشته باشد و این تنها به شایستگی
های شود. بلکه کل نظام آموزشی باید برنامهبرنامه درسی خلاصه نمی

رتباط با صنعت؛ های آموزشی اکارآفرینانه داشته باشد. برنامه
های آموزشی های اقتصادی، اجتماعی و غیره، بنابراین برنامهدستگاه

ی خود داشتند عنوان یک پارادایم مسلط سرلوحهکه تولید انبوه را به
 های آموزشی چابک گردند...باید تبدیل به برنامه

ی مطابق نیاز بازار هابرنامه
 کار

 یازسنجی آموزشی(ن)
درگیر شدن کل نظام 

اقتصادی، فرهنگی آموزشی و 
ی هابرنامهاقتصادی با 

 آموزشی
ی هابرنامهتوجه به 

 کارآفرینانه
ی تولید انبوه هابرنامهتبدیل 

 به تولید چابک

 12و12و13

های آموزشی سه کارکرد باید داشته باشد اول آنکه فرزندان برنامه-
کند یعنی خوبی برای مملکت آماده  کند دوم آنکه بتواند انتقال نزدیک 

های موجود اشتغال آمده کند و هم انتقال به دانشجو را برای فرصت
هایی باشند که دانشجویان را برای دنیای یعنی برنامه؛ دور داشته باشد

 کار و صنعت آینده آماده کنند...

توجه به برنامه آموزشی با 
 محوریت شایستگی فردی/

 مهارتی
 آمادگی برای بازار کار

12 

یافته با جایگاه کشوری توسعه 1404سناد بالادستی ایران بر اساس ا-
های تولیدی و کارآمد باید باشد اول اقتصادی، علمی با توجه به فناوری

های آموزشی عقلایی را و این حاصل نخواهد شد مگر اینکه برنامه
ساله  80انداز برای این منظور تدوین کنیم. بر اساس سند چشم

های آموزشی موفق میسور در راستای برنامهپیشرفت سرمایه انسانی 
 گردد...می

های آموزشی دانشگاهی برای ایجاد توسعه پایدار صرفاً به برنامه
های رسمی نیست بلکه ارتباط و ارائه خدمات تخصصی به آموزش

 کند...ای را برای  توسعه پایدار ایجاد میجامعه و انتشارات تأثیر عمده

 یبالادستتوجه به اسناد 
ی آموزشی هابرنامهنگارش 

 عقلایی
توجه به محتویات سند 

 ساله 80 اندازچشم
 یاحرفهرشد 

 
13-12 

های آموزشی دانشگاه با اقداماتی که به های برنامهی فعالیتبررس
ها عرضه گردد تصویر بهتری را از دانشگاهپایداری زیست محیط می

توسعه پایدار بسیار های آموزشی چابک در مدیریت کند. نقش برنامهمی
هایی برای  رفتارهای سبز مشیها ارائه خطمهم است. در این برنامه

 باید وجود داشته باشد...

 زیستیطمحپایداری 
 مدیریت منابع انسانی سبز

12 

های دانشگاهی، تدوین توجه به ماهیت در حال تغییر محیط با
وسعه های مرجع برای تهای آموزشی که در آن چارچوببرنامه

ی در دانشگاه باشد ضروری به احرفههای پایه و یستگیشاو  هامهارت
 سازد...ها فضای دانشگاه را کارآمدتر میرسد. اجرای این برنامهنظر می

هایی باید تبیین گردد که دانشجویان را برای  حل مسئله و برنامه -
اعی سخن تفکرات انتقادی آماده کند همه از این توانایی در دنیای اجتم

 گویندیم

 
و  هامهارتتوسعه 

 هاییستگیشا
 یاحرفهای و یهپا

 
14 

 هاآنی منابع انسانی همهیی هستند که هادانشگاهی  موفق هادانشگاه
 منظوربهرا  دانششانی جدید یاد بگیرند و هامهارتمداوم  صورتبه

 پیشبرد اهداف اقتصادی هماهنگ کنند 

 یادگیری مستمر
 هاتمهارافزایش 

 9و 3



 5931بهار و تابستان ، پانزدهم ، شمارههشتم ریزی آموزشی، دورهات برنامهدو فصلنامه مطالع ..............311

 

های پویا،  فضای نوآوری را در فضای دانشگاه افزایش برنامه-
قدر زیاد است که نوآوری شاخصی برای دهد، عنصر نوآوری آنمی

جای توسعه از واژه کشورهای غنی توسعه ایجاد کرده است و برخی به
ازنظر نوآوری و فقیر ازنظر نوآوری استفاده کردند و جایگاه دانشگاه 

یجاد نوآوری باز اهمیت زیادی دارد. ورود دانشگاه  به ثروت برای ا
تنها یک مزیت بلکه به سازی از طریق ثروت سازی علمی در جامعه نه

ی فرم یرتواند به های چابک می. برنامه]است[شدهیک ضرورت تبدیل

و نوآور  پذیرهای چابک، پویا و انعطافدر دانشگاه تبدیل شود. دانشگاه
 ایجاد کنند.

 اصلاح کارکردها 
 ی نوآورانهکارکردها

 9و13

نیافته در اثر های توسعهریزی در بسیاری از دانشگاهشکست برنامه -
ها به این برنامه .توجهی به ساختار و فرایند طراحی برنامه استبی

اند. مواردی که خوردهدیدند شکستخاطر اینکه محیط بیرونی را نمی
احی برنامه دخالت داده شود، احتمال های ذینفعان، در طردیدگاه

نفع های ذیبیشتری برای اجرای کارآمد آن وجود دارد. حمایت گروه
های مختلف جامعه رادارند، هنگامی آموزش عالی که نمایندگی بخش

ها منفعت داشته باشد. یابد که دانشگاه برای آنتحقق می
ی زی بین همهریزی، اجرا و ممیعنصر کنشگری، در برنامه]بنابراین[

 دی نفعان دانشگاهی امری ضروری است... 

توجه به عنصر کنشگری در 
 یزیو ممیزی و اجرا ربرنامه

13 

های چابک باید باعث ایجاد سازگاری آموزشی، سازگاری برنامه-
منظور سازگاری دانشجویان با محیط اجتماعی و غیره  اقداماتی که به

شوند احتیاج به اعی میدانشگاهی  و درنهایت سازگاری اجتم
شود هایی که نوشته مییعنی اینکه پروتکل؛ ریزی کلان داردبرنامه

وری آموزشی را بالا ببرد بلکه باید  توفیق را داشته تنها باید بهرهنه
باشد که فرایند انطباق را ازنظر روانی و اجتماعی ازدیاد ببخشد 

نجر به پویایی گردد و چابکی مسازگاری اجتماعی موجب چابکی می
 گردد...سامانمند می

 9 سازگاری اجتماعی

ریزی آموزشی چابک در نظر گرفتن عدالت آموزشی در برنامه-
ی اجزای برنامه آموزشی را رویکردی است معنوی و انسانی  که همه

 ...دهدتحت تأثیر قرار می
ی یعن؛ ی آموزشی را باید سیاست اول بدانیم، عدالت اجتماعی در برنامه

بخشی به هر برنامه آموزشی باید سیاست عدالت اجتماعی را که اولویت
های ها  با تأکید بر ایجاد فرصتتأمین و تخصیص منابع به دانشگاه

 آموزشی برابر است را مدنظر قرار دهد...

 11و9و2 عدالت اجتماعی

 
داده و  ( مطابقتبانی تئوریکی )اسنادبا م هامضمونمقولات و  (،8باز جدول ) کدگذاری عملیات انجام از بعد    

 توسعه یندفراهای باز در نظام دانشگاهی، ینوآور یحوزهمقالات و کتبی بود که در  مجموعه اسناد مقایسه شد.
آموزش  نقش ی توسعه ملی،هابرنامهنظام آموزشی دنیا، نقش آموزش عالی و توسعه پایدار، آموزش عالی و 

 مرحله توصیف و تلخیص شد. سپس در هامضموناری اجتماعی بررسی شد و عالی در ایجاد عدالت و سازگ
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مقوله  10 قالب در معنائی ازنظر مشابه و مشترک هامصاحبهی حاصل از کدهامضامین و  محوری، کدگذاری
 اند.شدهبندیطبقه عمده اصلی

ی برنامه آموزشی دانشگاهی سنتی اند از؛ ناکارآمدها عبارتهای اصلی چابکی برنامه آموزشی دانشگاهمقوله    
نفعان، کمبود اعتبارات و منابع مالی دولتی، هماهنگی توسعه کمی دانشگاه، با رشد و بهبود بر اساس نیاز ذی

های آموزشی های آموزشی با نیازهای بازار کار، انطباق برنامهکیفی دانشگاه، همبستگی متوازن برنامه
-ها و تواناییها، مهارتها مطابق با توسعه شایستگیافزایش کارایی دانشگاه دانشگاهی با برنامه توسعه پایدار،

دستیابی به  -های منابع انسانی دانشگاهیهای دانشجویان، اصلاح کارکردهای دانشگاهی، افزایش سازگاری
 .دهدچابک محور را نشان می ریزی آموزشیهای برنامهها و زیر مقوله، مقوله3عدالت آموزشی. جدول 

 
های ها و زیر مقولهو کدگذاری محوری )مقوله های اسنادی و محتوای مصاحبههاپژوهشمحتوای حاصل از  . تحلیل3جدول 

 ریزی آموزشی چابک(برنامه

 هازیر مقوله هامقوله

 
ناکارآمدی برنامه آموزشی دانشگاهی 

 دی نفعان سنتی بر اساس نیاز
 

ویان، بازار کار و صنایع و نفعان )دانش جتغییرات در انتظارات ذی
 جامعه(

 های بالاترتقاضا برای مهارت
 المللیهای بالاتر در سطح بینتقاضا برای مدرک و صلاحیت

 تأکید بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات برای اهداف آموزشی
 اطلاعاتی و مدیریتی

های های برنامههزینه بحران تأمین مالی برای تأمین تمامی و منابع مالی دولتی کمبود اعتبارات
 دانشگاهی

 هاشده به دانشگاهکاهش میزان درآمد تخصص داده

 سند تحول علم و فناوری در کشور اسناد بالادستی

 
 
 
 
 

 هماهنگی توسعه کمی دانشگاه
 با رشد و بهبود کیفی دانشگاه

 هاتدوین برنامه راهبردی کیفی سازی دانشگاه
های آموزشی برنامه کاهش تمرکزگرایی در نظام مدیریت و

 هادانشگاه
 هاتأکید بر بهسازی رشته

دانشگاهی و مقاطع  های آموزشیبرقراری ارتباط درونی میان برنامه
 قبل

 هاامکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه تأمین و تجهیز
 آوریی فنهابرنامههای توسعه زیرساخت

 های اطلاعات محوریبرنامه
 اعتلای فنی اعضای هیات علمی

ی هابرنامهها در جهت کیفی سازی استفاده مطلوب از بودجه
 ها، محتواها و رفتارها( دانشگاهیآموزشی )زمینه

 تغییر رویکرد آموزش به یادگیری
 ریزی آموزشی بر اساس طرح آمایش سرزمینتوجه به برنامه

 
 

 ایتهرش نوآوری باز و
 ها با نیازهای بازار کاربینی امکان انعطاف برنامهپیش



 5931بهار و تابستان ، پانزدهم ، شمارههشتم ریزی آموزشی، دورهات برنامهدو فصلنامه مطالع ..............311

 

 
های آموزشی همبستگی متوازن برنامه

 با نیازهای بازار کار

 هاتنوع رشته
 های فرانیازهای آموزشی برای حذف آموزشبرنامه

 پایش نیازهای آموزشی
 ارتباط دانشگاه با صنعت

 های مهارتیکننده تکنسینارتباط دانشگاه با مراکز تربیت
 های مهارتی()دانشگاه

 
 

آموزشی دانشگاهی های انطباق برنامه
 با برنامه توسعه پایدار

 

های توسعه آموزش عالی با نیازهای منطقه سازی برنامهمتناسب
 ای(،سازی منطقه)ظرفیت

ها و اهداف آموزش عالی، بازنگری و تدوین ایجاب تناسب بین رشته
 های آموزشی متناسب با اهداف آموزش عالی،برنامه

 ها،گاه و مأموریت زیر نظامدهی نقش و جایبازنگری و سازمان
 های اجراییها و دستگاهایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاه 

ها مطابق با افزایش کارایی دانشگاه
ها و ها، مهارتتوسعه شایستگی

 های دانشجویانتوانایی

های مدنی، بهسازی تفکر دستگاهی، تفکر انتقادی، ایجاد مهارت
 ی دانشجویانتفکر ناب، تفکر خلاق، تفکر راهبرد

 های کارگروهی در ابعاد فرا دانشگاهیمهارت
 ای و دیجیتالیهای رایانهمهارت

 
 

 اصلاح کارکردهای دانشگاهی

 توانمندی دانشگاه به تحولات محیطی
 نوآوری باز

 آمدهدستهای بهتوانمندی استفاده از فرصت
 تأمین نیروی انسانی متخصص

 یادگیرندگی دانشجویان

 
 مشارکتی توسعه ریزیبرنامه

 و کنش گری مدیریت دانشگاهی با برنامه ریزان آموزشی تعامل
 توسط کلیه دی نفعان هاارزیابی مستمر برنامه

های توسعه گیریهای آموزشی با جهتپذیر شدن برنامهانعطاف
 کشور

 
های منابع انسانی افزایش سازگاری

 دانشگاه

 سازگاری آموزشی )انگیزش/پشتکار(
 جتماعی )سازگاری با دیگر افراد، هویت اجتماعی(سازگاری ا

 عاطفی )روانی، جسمی(–سازگاری فردی 
 تعهد و رفتارهای فرا نقشی

 
 دستیابی به عدالت آموزشی

 های اجتماعیهای گروهنیازها، علایق و گرایش توجه به
 های دختران و پسرانتدوین برنامه آموزشی متناسب با نیازها و نقش

با تأکید بر  هابه تأمین و تخصیص منابع به دانشگاه بخشیاولویت
 های آموزشی برابرایجاد فرصت

 

و ارتباط کلیه مقولات حول محور مقوله  شدهانتخابدر مرحله کدگذاری گزینشی باید مقوله هسته مرکزی 
گردد. رسیم ای )داده بنیاد( آن تگیرد و سپس مدل زمینهدهد، قرار هسته مرکزی را تشکیل می اصلی که

، مفاهیم و مقولات صورت گرفته هادادهیی که میان هاوبرگشترفت( از چندین بار، مطالعه و پژوهشگر )آن
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سازد، مقوله ها خود را آشکار میها و مصاحبهدر داده هامقولهاند، یک مقوله که بیش از سایر دریافته
 (.8دهد )شکل یملی را شکل مقاله فع موضوع ؛ کهریزی آموزشی چابک محور استبرنامه

 

 های آموزشی چابک. مقوله برنامه8شکل 

 
 ریزی آموزشی وها با تأکید بر برنامهدانشگاه در سازمانی چابکی هایمؤلفه تعیین برای پژوهش این در    

 گرفت. رارق وتحلیلیهتجزمورد  هاداده از برخاسته نظریه روش به و استخراج مختلف هایداده از کیفی اطلاعات
های آموزشی چابک هنوز دارای ابهام برنامه های انفرادی، مفهومکنندگان در مصاحبهاز دیدگاه مشارکت

گردد وجوه افتراق بسیاری دارد. های آموزشی مربوط میچابکی برنامههایی که بهمفهومی است، بنابراین مؤلفه
عالی برای پاسخگویی به تغییر و تحولات محیطی  ها و اهداف نظام آموزشایجاد ظرفیت در برنامه درهرحال

روز نگاه دارد و کارایی و تناسب آن با تقاضای محیط از تواند نظام آموزش عالی را بهاست؛ که می
ها نسبت به هایی که در دیدگاهرغم تفاوتبنابراین علی؛ آموختگان آموزش عالی را افزایش دهددانش
ها قرار گیرد. های آموزشی باید در دستور کار دانشگاهارد، چابکی برنامههای آموزش چابکی وجود دبرنامه

 های آموزشی چابک دارد،گویی نیاز به برنامهها برای پاسخشوندگان هم بر این اعتقادند که دانشگاهمصاحبه
ی ر حوزهگردد، دهای دانشگاهی برمینوعی به فعالیتای که بهزعم گروهی از مصاحبه شدگان هر مقولهبه

 گردد.گیرد و بهسازی آن باعث چابکی سازمانی میریزی آموزشی جای میبرنامه
های کنندگان تغییرات مداوم در انتظارات و ترجیحات بازار کار، وجود فناوریبر اساس نظر مشارکت    

تعریف چارچوبی  روکند. ازاینبرای پاسخگویی ملزم می های آموزشی راضرورت تجدیدنظر در برنامه پیشرفته
های آموزشی چابک محور ضروری است. همچنین ازنظر دانشگاه بر اساس برنامه برای ارتقای چابکی

ای متفکرانه ممکن ها در جهان متغیر و متحول کنونی، بدون داشتن برنامهکنندگان، هدایت دانشگاهمشارکت
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ها بر بالنده بر اساس شناخت پویایی دانشگاه ریزی توسعه دانشگاه چابک همانا ایجاد تفکرنیست. تفکر برنامه
 اساس نیازهای محیط دانشگاهی است.

 1شرایط علی

 گذارد.یمیر تأثی آموزشی چابک هابرنامهی محوری یعنی مقولهبر  مستقیم طوربهی که امقوله    
 نفعانذی ناکارآمدی برنامه آموزشی دانشگاهی سنتی بر اساس نیاز -

شدت موقعیت اقتصادی و اجتماعی و فناوری به پذیرند. تغییر شرایط سیاسی،محیط آسیب ها ازدانشگاه    
این اساس همچنان که  گذارد. برهای آموزشی تأثیر میها و فعالیتسازد و بر برنامهها را متأثر میدانشگاه
های راهبردی از برنامه های آموزشی دانشگاهی نیز منبعثشده است. برنامهها به محیطی پویا تبدیلدانشگاه

های آموزشی دانشگاهی در دلیل اصلی برای ناکارآمدی برنامه 2شوندگان روز گردد، مصاحبهدانشگاهی باید به
نفعان )دانش جویان، بازار کار و صنایع و جامعه(، تقاضا برای اند، تغییرات در انتظارات ذینظر گرفته

المللی، تأکید بر فنّاوری اطلاعات و های بالاتر در سطح بیناحیتهای بالاتر، تقاضا برای مدرک و صلمهارت
ی شواهد گفتاری پیرامون ناکارآمدی کدگذارارتباطات برای اهداف آموزشی، اطلاعاتی و مدیریتی. در بخش 

 ی آموزشی گزارش شد؛هابرنامه

 8گرشرایط، مداخله

 گذارد.یتواند بر مسئله اصلی تأثیر مای عمومی که میشرایط زمینه
 و منابع مالی دولتی کمبود اعتبارات -

ها و دیگر دی نفعان مواجه هستند. این امربر های سراسر جهان همواره با افزایش انتظارات دولتدانشگاه    
ها آموزش نویسی دولتحال در بودجهگذارد. درعینهای خود تأثیر میها در ارائه کردن تمامی برنامهتوانایی آن
های آموزشی چابک م مناسبی را برای ارتقای کارکردهای دانشگاهی ندارد. این امر به تدوین برنامهعالی سه
 . گرددمنجر می

 3ایعوامل زمینه
 ها و مضامین تأثیر گذارد.تواند بر روی کلیه مقولهشرایط خاصی که می

 سند تحول علم و فناوری در کشور -
ترین ابعاد برای رسیدن به جایگاه مطلوب احراز جایگاه ، یکی از مهم1404انداز کشور در افق در سند چشم    

انداز علاوه بر تأکید بر علم و فناوری و نوآوری، پیشرفت در ی علم و فناوری است؛ در این چشمویژه در حوزه
زی و تعیین ریشده است. دستیابی به این جایگاه نیازمند به برنامههای اقتصادی و صنعتی نیز ترسیمسایر حوزه

ی آن است. در حقیقت ها نیز ازجملههای هر یک مؤسسات در تبیین مدل مطلوب است که دانشگاهجایگاه
ها این است که با تعریف اهداف بنیادین، راهبردهای دستیابی به جایگاه مطلوب ترسیم گردد انتظار از دانشگاه
ه هم به تولید علم توجه داشته باشد و هم به بنیان دانشگاهی در دستور کار قرار گیرد کو اقتصاد دانش

شده است که در آن توجه به نقش دانشگاه در توسعه کاربست علم و ثروت آفرینی، این اساس الگوهایی تدوین

                                                           
1 causal conditions 
2 intervening conditions 
3 context conditions 
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شوندگان، تأکید بر اقتصاد بنیان شدن علم و فناوری کشور تأکید شده است؛ به عقیده بسیاری از مصاحبه
های اقتصادی در ها با بنگاهلم و فناوری کشور، بر نوآوری باز و تعامل دانشگاهها در سند تحول عدانشگاه

 ی دانش و اطلاعات تأکید شده است. فضای مبادله
 1مقوله اصلی

 ای که اساس فرایند است.یک صورت ذهنی از پدیده
 ی آموزشی چابکبرنامه -

ها،  مضامین، مفاهیم و هایی که میان دادهوبرگشتدر پژوهش حاضر، پژوهشگران پس از چندین بار رفت    
ها خود را نمایان که یک مقوله اصلی بیش از همه درداده ها و مصاحبه ها صورت گرفته،  متوجه شدمقوله

های آموزشی ی اصلی پژوهش است چیزی جز برنامهسازد، که این مقوله که مقوله اصلی مرکزی یا هستهمی
پذیر، پویا، های آموزشی پاسخگو، انعطافهای اولیه به برنامهر مصاحبهچابک نیست؛ البته پاسخگویان د

شده آمده در مضامین برنامه آموزشی چابک انتخابعملهای بهاند که با بررسیکردهیافته و مدرن اشارهتوسعه
 ی آموزشی چابک تغییر  نام یافت.وسوی برنامهروی سؤالات پژوهش به سمتاست. ازاین

 2راهبردها
 شود.های خاصی که از پدیده محوری منتج میکنشها و یا برهمکنش

 هماهنگی توسعه کمی دانشگاه با رشد و بهبود کیفی دانشگاه -1
ی در توجهقابلیین کننده نقش آیک راهبرد  مثابهبهآموزش عالی  مخصوصاًگذاری در نظام آموزشی یهسرما

کنندگان در فرایند یکن،  شرکتل کندیمسی جوامع ایفا فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیا
بایست شده است، میها تدوینمنظور توسعه کمی دانشگاههای آموزشی که بهمصاحبه بر این باورند که برنامه

ها، ها و یا ازدیاد رشتهریزی برای افزایش تعداد بخشها باشد، برنامههمگام با رشد و بهبود کیفی دانشگاه
افزاری غیرمعقول است. اساساً توسعه جریانی چندبعدی است، افزاری و سختتوجه به تجهیزات نرمبدون 

های توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی؛ هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته
 تی مطلوب خواهد رفت. سوی  وضعیشده  و بههای  اجتماعی دانشگاهی  از وضعیت موجود خارجافراد و گروه

 
 های آموزشی با نیازهای بازار کارهمبستگی متوازن برنامه -8

های آموزشی چابک دانشگاهی بدون تعامل با بازار کار و صنعت محقق نخواهد شد. برنامه آموزشی برنامه
های اصلی لیتعنوان یکی از مسئوچابک  باید در محتوای خود اصل تعامل مداوم با صنعت و بازار کار را به

بینی امکان انعطاف ای، پیشمقوله فرعی یعنی؛ نوآوری باز و رشته 2خود به شمار آورد، این راهبرد اصلی با 
های فرانیاز، پایش نیازهای های آموزشی برای حذف آموزشها، برنامهها با نیازهای بازار کار، تنوع رشتهبرنامه

های دانشگاه) یمهارتهای کننده تکنسیندانشگاه با مراکز تربیت آموزشی، ارتباط دانشگاه با صنعت، ارتباط
ی فرعی است که بر اساس تحلیل ریزی آموزشی اولین مقولهشده است. نوآوری باز در برنامهمهارتی( تشکیل

ادراک خبرگان به آن توجه شده است. درواقع نوآوری باز در مقابل نوآوری بسته قرارگرفته است، نوآوری باز 

                                                           
1 core category or phenomenon 
2 strategies 
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های داخلی تأکیددارند و با ورود و اندازه ایدههای خارجی بهها از ایدهای است که بر اساس آن دانشگاهرنامهب
 خروج آن به بازار به دنبال فنّاوری نوین هستند. 

های هایی است که به حذف آموزشها که خبرگان به آن توجه کردند، وجود برنامهیکی دیگر از زیر مقوله
ای است که در آموختگان دانشگاهی پدیدهپردازد، به نظر خبرگان، یکی از دلایل بیکاری دانشفرانیاز می

شود. اگر سطح تحصیلات و یا برده میخوانی تحصیل شغلی نامادبیات علمی اقتصاد به آن تحت عنوان ناهم
بنابراین ؛ خواهد بودها ناهمخوانی مهارت آموختگان دانشگاهی بیشتر یا کمتر از نیاز جامعه باشد آموزش

ینفعان ذهای یدگاهدهای آموزشی از این بابت هم باید چابک باشند. نگارش و تدوین محتوای بر اساس برنامه
یکی از کار آموزشی  دوایر دولتی، بازار و صنعت داشتن اطلاعات بازار کار و تدوین محتوا بر اساس بازار 

 ی پویا و چابک به خود اختصاص داد،  هابرنامهرای رسیدن به را ب شوندگانمصاحبهراهکارهایی بود که ذهن 
 های آموزشی دانشگاهی با برنامه توسعه پایدارانطباق برنامه -3

عنوان یک عامل هم برای را به های آموزشی دانشگاهی با برنامه توسعه پایدارشوندگان انطباق برنامهمصاحبه
ای است که بتواند احتیاجات نسل حاضر را م توسعه پایدار، توسعهاند. مفهوهای چابک دانستهایجاد دانشگاه

دیگر، توسعه بیانهایشان تأمین کند. بههای آینده برای برآورده سازی نیازمندیبدون فدا کردن توانایی نسل
که  کارایی اقتصادی، برابری اجتماعی، پایداری اکولوژیکی و شکل جدیدی از حکمرانی است بردارندِپایدار در 

سازی کند. متناسبگیری تشویق مینفعان را در جامعه در فرایند تصمیمتحرک و مشارکت اجتماعی تمامی ذی
ها و ای(، ایجاب تناسب بین رشتهسازی منطقههای توسعه آموزش عالی با نیازهای منطقه )ظرفیتبرنامه

اهداف آموزش عالی، بازنگری و های آموزشی متناسب با اهداف آموزش عالی، بازنگری و تدوین برنامه
های اجرایی  ها و دستگاهها، ایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاهدهی نقش و جایگاه و مأموریت زیر نظامسازمان

های آموزشی هایی است که باید در برنامهزیست مؤلفهیطمحتوجه به مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت 
 چابک لحاظ گردد. 

 های دانشجویانها و تواناییها، مهارتها مطابق با توسعه شایستگیی دانشگاهافزایش کارای -4
هایند که بتوانند موجبات های آموزشی آن دسته از برنامهشوندگان بر این اعتقادند که برنامهبسیاری از مصاحبه 

شجویان فراهم کنند، در های دانها و تواناییها، مهارتها مطابق با توسعه شایستگیافزایش کارایی دانشگاه
گیری مشاغلی که نیازمند حقیقت  تحولات بازار کار و توسعه و تعدد مشاغل جدید و همچنین شکل

تنها متمایل به با نظام آموزش عالی گردد های سطوح بالا هستند موجب شده است. تا طرف بازار نهمهارت
بنابراین شناسایی، پرورش و ؛ ز این تعامل استی فناوری ناگزیر اواسطه تحولات حوزهنوعی و بهبلکه به

ای در بقا و ادامه کنندههای نیروی انسانی نقش بسیار تعیینها و قابلیتها، شایستگیروزآمدسازی ظرفیت
عنوان منابع ها بهتوجهی به این شایستگیطورقطع هرگونه بیهای رقابتی دارد و بهحیات سازمان در محیط

گردد، بلکه موجب  تخریب سیستم ها نمیموجب چابکی دانشگاه تنهانههای دانشی استراتژیک و سرمایه
 گردد.می
 

 1های پیامدیمقوله

                                                           
1 consequences 
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 خروجی حاصل از استخدام راهبردها

 اصلاح کارکردهای دانشگاهی-1
 های آموزشی چابک را  اصلاح کارکردهای دانشگاهیشوندگان ازجمله پیامدهای برنامهتقریباً تمامی مصاحبه

گیری اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، با ها ابزار مهمی در تسهیل شکلاند. این افراد اعتقاددارند دانشگاهدانسته
های توسعه اقتصادی کنندهعنوان تسریعتوانند بهها میهای آموزشی پویا وزنده دانشگاهنگارش و اجرای برنامه

 خود کمک کنند.درواقع به کارکردهای  و و اجتماعی منطقه عمل کنند
 توسعه مشارکت -8

نفعان مانند دانشجویان، کارفرمایان های آموزش عالی و بخش علم و فناوری، هنگامی برای ذیبرنامه
نفعان نهاد و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهیان، معنادار است که ذیهای علمی مردماقتصادی، انجمن

تواند بر اساس آن های آموزشی چابک محور و الزاماتی که مینامهبتوانند از دستاوردهای آن استفاده نمایند. بر
ها، اعضای سازد دولت، برنامه ریزان، مدیران اجرایی دانشگاهنفعان را درگیر میاجرایی گردد تقریباً تمام ذی

 های چابک نقش ایفا کنند. ریزی برای دانشگاهتوانند در برنامههست علمی، صنعت گران می
 های منابع انسانی دانشگاهسازگاریافزایش  -3

های آموزشی دانشگاهی  به دانشگاه هایی که اجرای آن باعث افزایش سازگاری منابع و سرمایهنگارش برنامه
گردد. سازگاری ها میها و روشوری سیستمعنوان یک عامل مهم و مؤثر بر موفقیت و بهرهگردد بهمی

 است.  شدهشناختهبر ماندگاری دانشجویان در دانشگاه به رسمیت  ؤثرمیک عامل مهم و  عنوانبهدانشجویان 
 دستیابی به عدالت آموزشی -4

ی آموزشی و امکانات آموزشی است. از دید هافرصتعدالت در آموزش، به معنای برابری در دسترسی به 
های فردی، علایق و ییتوانای آموزشی دانشگاهی متناسب با هابرنامهعدالت در دسترسی به  کنندگانمشارکت

های دختران و پسران طور تدوین برنامه آموزشی متناسب با نیازها و نقشینهماستعدادها  و نیازهای ویژه و 
 ی آموزشی چابک بود.هابرنامهی دانشگاهی با هانظامین دستاوردهای ترمهم

  

 نظرات خبرگان در مورد اعتبار  الگوی پیشنهادی
 هامؤلفهشد. برخی از این   هامؤلفهی مرکب از اجزا و اپرسشنامهاجزای مدل تبدیل به  برای اعتبار یابی مدل،

ید و رد الگو تائبرای  شوندگانمصاحبهبیان و برخی از ادبیات و پیشینه  احصا شد. از  شوندگانمصاحبهتوسط 
شد، این مقیاس به دو  ای انتخابینهگز 9ی شد. برای بررسی مناسب بودن اجزا الگو مقیاس نظرخواه)مدل( 
ی بنددستهاز متوسط( به مفهوم مناسب  تربزرگ) 9تا  6)متوسط و کمتر(، به مفهوم نامناسب و  2تا  1بخش 

باشند بنابراین اجزا یم 2اً  بالاتر از پژوهشارزیابی الگو بیانگر این است که اجزا الگو  سؤالاتشد. توزیع فراوانی 
 .باشندیمالگو مناسب 
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 ی ارزیابی  الگوهاسؤالآمار توصیفی  .4جدول 

 نامناسب مناسب اجزای الگو
ط علی

شرای
 ناکارآمدی برنامه آموزشی دانشگاهی سنتی بر اساس نیاز 

 %45 %22 دی نفعان و نیاز به برنامه آموزشی چابک

ط 
شرای

مداخله
گر

 کمبود اعتبارات  و منابع مالی دولتی 

66% 44% 

عوامل زمینه
ی

ا
 

 

 لم و فناوری در کشورسند تحول ع
 28% 82% 

راهبردها
 

هماهنگی توسعه کمی دانشگاه با رشد و بهبود کیفی  
 دانشگاه

 های آموزشی با نیازهای بازار کارهمبستگی متوازن برنامه
 های آموزشی دانشگاهی با برنامه توسعه پایدارانطباق برنامه

 ها،ها مطابق با توسعه شایستگیافزایش کارایی دانشگاه
 های دانشجویانها و تواناییمهارت

 
 
23% 

 
 
18% 

مقوله
ها

ی
ی پیامد

 

 

 اصلاح کارکردهای دانشگاهی
 توسعه مشارکت

 های منابع انسانی دانشگاهافزایش سازگاری
 دستیابی به عدالت آموزشی

22% 42% 

 
 

 :گیریبحث و نتیجه
های چابکی دانشگاه بر اساس برنامه شده نشان داد که پدیده اصلی پژوهش یعنیمدل پارادایمی طراحی    

آید، این است که شده برمیآموزشی تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد، آنچه از مدل پارادایمی طراحی
های آموزشی چابک دانشگاهی تحت تأثیر عوامل علی ناکارآمدی برنامه آموزشی دانشگاهی سنتی بر برنامه

ای سند تحول علم و عوامل زمینه ، کمبود اعتبارات  و منابع مالی دولتیایاساس نیاز  ذینفعان، عوامل  مداخله
 گیرد.و فناوری در کشور  شکل می

ناکارآمدی برنامه آموزشی  های چابک دانشگاهی وجود دارد،ترین عامل علی که برای طراحی برنامهمهم    
نظام دانشگاهی ما، تمرکززدایی و  پذیریدانشگاهی سنتی بر اساس نیاز  ذینفعان است، با توجه به آسیب

رسد، یکی از و شتاب بیشتر در دستور کار خود قرار دهند. به نظر می وضوحبهآفرینان را مشارکت بیشتر نقش
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های چابک آموزش دانشگاهی است. های آموزشی، ایجاد برنامهترین روش آسیب زدایی ناکارآمدی برنامهمهم
های بالاتر، تقاضا انش جویان، بازار کار و صنایع و جامعه(، تقاضا برای مهارتتغییرات در انتظارات ذینفعان )د

المللی، تأکید بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات برای اهداف های بالاتر در سطح بینبرای مدرک و صلاحیت
نشده است. ی آموزشی کنونی دیده ترین  تقاضاهایی هستند که در برنامهآموزشی، اطلاعاتی و مدیریتی مهم

نفعان آموزش عالی با مبانی نظری نظام دانشگاهی، یادگیری مداوم یذهای این عامل ناظر بر آشنایی مؤلفه
(، کسکه و پرداختچی 1322های بالاتر است. پژوهشگرانی صالحی عمران )آن و تقاضا برای مدرک و صلاحیت

عنوان های آموزشی دانشگاه بههای برنامه(، به تشریح ویژگی8009) 1(، فولان و اسکات1398و صباغیان )
 های دانشگاهی خواستار شدند. ها دی نفعان را در برنامهنقش تأمین خواسته ؛ واندنهادی اجتماعی تأکید کرده

های پژوهشی آید. یافتهحساب میگر بهدر این پژوهش کمبود اعتبارات و منابع مالی دولتی، شرایط، مداخله    
های دانشگاهی، کاهش میزان درآمد های برنامهه بحران تأمین مالی برای تأمین تمامی هزینهگواه آن است ک

بینانه گیری واقعها به دنبال تصمیمریزان دانشگاهگردد که برنامهسبب می هابه دانشگاه شدهدادهتخصیص 
جهت لازم است به ینبدپذیر باشد، بینانه مستلزم آن است که اجرای آن امکانگیری واقعباشد. تصمیم

ها و راه های گریز از پیامدهای آن آورند. مشکلات کمبود مالی دانشگاههای آموزشی چابک محور رویبرنامه
برنهیم و چائوی، (، 8018) 8(، ریچی1396موردتوجه دانشمندانی چون ربیعی، ایزدی و صالحی عمران )

 ( بوده و است. 8006؛ وست، )(8003)
شده است. سند ای مشخصعنوان عوامل زمینهش سند تحول علم و فناوری در کشور بهدر این پژوه    

یافته با جایگاه اول هجری شمسی، ایران را کشوری توسعه 1404 انداز جمهوری اسلامی ایران در افقچشم
یگاه اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی تعریف کرده است. تأکید نقش و جا

دانشگاه اسلامی های برنامهمیان  افزاییهملزوم کند. ها ایجاد میدانشگاه در این سند الزاماتی را برای دانشگاه
، ترسیم مأموریت هدفمند برای مجموعه المللبیندر حوزه  کارتقسیم سازیشفافو نقشه جامع علمی کشور، 

دانشگاهی مورد تأکید  نخبگان های جربه و دیدگاهدانشگاهی در کشور، مشورت و همفکری جهت استفاده از ت
 ( بوده است.1398( و فراستخواه )1394پژوهشگرانی چون مهدی )

های پژوهش شامل هماهنگی توسعه کمی دانشگاه با رشد و بهبود یافته های راهبردهای حاصل ازمقوله    
های آموزشی زار کار، انطباق برنامههای آموزشی با نیازهای باکیفی دانشگاه، همبستگی متوازن برنامه

-ها و تواناییها، مهارتها مطابق با توسعه شایستگیدانشگاهی با برنامه توسعه پایدار، افزایش کارایی دانشگاه

 های دانشجویان است.
علاوه بر توسعه کمی دانشگاه به عوامل اساسی که در  ( در مطالعه خود8010و آزیمیران ) های سوفنیافته    

های توسعه طراحی برنامه هایی مانندی دارد. این محققان مؤلفههمخوان ها نقش دارند،توسعه کیفی دانشگاه
های علمی و کاربردی برای ریزی دولتی برای افزایش کیفیت دانشگاهی، طرحراهبردی دانشگاهی، بودجه

اند همچنین نتایج این ت. داشتهکرده اسها اشارههای دانشگاهها، تأمین زیرساختافزایش کیفیت دانشگاه

                                                           
1 Fullan & Scott 
2 Riechi 
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دهد اگر ( که نشان می1396و درتومی، سلیمی فر و ملک الساداتی ) (8011) 1پژوهش با نتایج پژوهش فروق
ریزی آموزشی با نیازهای بازار کار همبستگی متوازنی نداشته باشد. ناهمخوانی تحصیل و شغل در برنامه

طور دارند اگر ساختار مشاغل بهاست پژوهشگران یادشده اشعار می راستاگیرد هماقتصاد بازار کار قرار می
های آموزشی برنامه ها نتوانندتفاوت باشد و یا دانشگاهکرده بینسبی به تغییرات عرصه نسبی کارگران تحصیل

می ای بلندمدت و دائهای تحصیلی پدیدهبرای اشتغال فارغ تحصیلان خود مهیا کنند ناهمخوانی و دانشگاهی
دارد، اهداف آموزش مستقیماً به ( اذعان می1992( نیز به نقل از اسپیرینگ )1322خواهد بود، صالحی عمران )

طرف اقتصاد جهانی رو آموزش و اقتصاد ارتباطی نزدیک دارند: ازیکگردد، ازایننیازهای اقتصادی مربوط می
 ته به اقتصاد است.وابسته به کیفیت آموزش است و از طرف دیگر اهداف آموزش وابس

های آموزشی با نیازها و و همسویی برنامه جایگاه به تحلیل (1391پژوهش اسدیان و نوروزی )     
های پژوهش یافته های این پژوهش همخوانی دارد،پردازند هم با یافتههای نقشه جامع کشور میاولویت

ای از موارد نیاز به بازنگری برای دستیابی ارههای آموزشی، درسی در پدهد برنامهاسدیان و نوروزی نشان می
( 1396کجوری ) های نقشه جامع علمی کشور دارند. نتایج پژوهش مدهوشی و کیابه اهداف و اولویت

های نوآوری، رقابت روزافزون در آوری، افزایش هزینهتأکیددارد که تغییر و تحولات سریع در حوزه دانش و فن
ها منجر به افزایش ید به بازار و کوتاه شدن چرخه عمر محصولات و فناوریمعرفی محصولات و خدمات جد

های شان از طریق باز کردن مرزهای سازمان و تبادل ایدهها به تعامل با محیط و ذینفعان خارجینیاز دانشگاه

ل اساسی ( نشان داند کاربرد اصو1392سوی دیگر مطالعات اکبری، دیهیم و ده نوی ) از .نوآورانه شده است

ها، بینیها، پیشگیریها، تصمیمگذاری، تعیین اهداف، بیان استراتژیریزی آموزش عالی در سیاستبرنامه
های ارزشیابی از ضرورت و استفاده بهینه از منابع و امکانات انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعات و تدارک دستگاه

یفیت دانشگاه و محصولات آن و ایفای نقش بایسته و ساز کتواند زمینهاهمیت حیاتی برخوردار است و می
های آموزشی های این پژوهش همسوست. همچنین اینکه برنامهبا یافته ؛ کهشایسته آن در توسعه ملی گردد

های است با یافته های دانشجویانها و تواناییها، مهارتها مطابق با توسعه شایستگیافزایش کارایی دانشگاه
 راستا است.( هم8009) 8گادوتی

 توسعه ریزیهای پیامدی در این پژوهش شامل اصلاح کارکردهای دانشگاهی، برنامههمچنین مقوله    
دستیابی به عدالت آموزشی است. محققانی چون  ،های منابع انسانی دانشگاهافزایش سازگاری -مشارکتی، 

کرده اشاره هایانشگاهی از طریق برنامهافزایش کارکردهای د ضرورتکه به (8012) 3ایکبال، خان و سنین
اند به نقش تأثیر ( انجام داده1394( و عنایتی )8014) 4راستاست. در پژوهشاتی که کلینسیو و کازاناست هم

سازگاری منابع انسانی )دانشجویان( و تأثیر آن بر ماندگاری و موفقیت تحصیلی آنان در نظام آموزشی کشور 
های آموزشی دانشگاه بروز و ظهور دارد موردنظر بسیاری از عدالت اجتماعی در برنامهکه شده است. ایناشاره

 ( بوده است.1398(، صفار حیدری و حسین نژاد )8002لیوتار ) (،8006) 2پژوهشگران از جمله اسکات

                                                           
1 Farooq 
2 Gadotti 
3 Iqbal, Khan & Senin 
4 Clinciu & Cazan 
5 Scott 
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 شود:های پژوهش و تجارب پژوهشگر در این پژوهش پیشنهاد میبر اساس یافته   
 های آموزشیباز مهندسی در برنامه با ه مستمر در صنعت و بازار کارنیازسنجی و مطالع -
های آموزشی دانشگاهی بر اساس های اقتصادی اجتماعی هر منطقه و نگارش برنامهشناسایی مزیت -

 شدههای اشارهشناسایی مزیت
 هاگاههای جدید دانشتأکید بر نقش مأموریت نگارش سند برنامه راهبردی آموزش دانشگاهی با -
های آموزشی بر اساس شرایط و در خصوص نگارش برنامه هاتمرکززدایی و تفویض اختیارات به دانشگاه -

 سنجی تحقق آنمقتضیات علمی و امکان
 های آموزشی چابکنظارت بر حسن اجرای برنامه -
چون های مشترک بین دانشگاهی و شرکای خارجی همو نشست هاگروهی ها، درسبرگزاری همایش -

 ها و ایجاد دفاتر قوی در صنعت و دانشگاهصنعت و آگاهی از نیازها و قابلیت
 سازی پژوهشات با مشارکت ذینفعانهای لازم برای تجاریتوسعه تسهیلات و زیرساخت -

 یل اشاره کرد:ذتوان به موارد یمهای این پژوهش یتمحدوداز  همچنین
ی دقیق هاپاسخدریافت  منظوربه هاآنو ایجاد حس اعتماد در  نکنندگامشارکتمشکلات برقراری ارتباط با  -

 و صحیح
ی علوم انسانی و عدم پوشش کامل هاشاخهمحدود بودن پژوهش حاضر به دریافت نظرات اساتید در حوزه  -

 ی دیگرهاشاخهدیگر اساتید در 
اگر فرد  آنکهحاله است. بود شوندگانمصاحبهبرآمده از ذهنیت محقق از نظرات  شدهمطرحی هامقوله -

و  هامضمون مطمئناًپرداخت یمی علمی هامقالهی متون و هامضموندیگری به بررسی مصاحبه و تحلیل 
 یافت.یمی دیگری بندسازمانی و بنددستهکدها 
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 منابع
 ،یارشد رشته علم سنج یسبرنامه کارشنا یمنابع درس ییو همسو گاهیجا لیتحل(. 1391و نوروزی، عبدالرضا ) اسدیان، آزاده 

 فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،. دو کشور ینقشه جامع علم یتهایبا اهداف و اولو رانیا یدر نظام آموزش عال
 180-99، ص 1، شماره 82پیاپی 

 ،ایدار. های توسعه پهای آموزش عالی در تحقق برنامه(. نقش سیاست1392و ده نوی، مریم ) اکبری، احمد، دیهیم، جواد
 .23-24 ، ص3، شماره 8فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 

 ،ص 8، شماره 8، دوره نشریه نشا علمها در آموزش توسعه پایدار. (. نقش دانشگاه1391و امیری، الهام ) آراسته، حمیدرضا ،
88-36. 

 ( آموزش قابلیت محور. در اثر دکتر نادر قلی قورچی1323آراسته، حمیدرضا .) یدرضا آراسته، دکتر پریوش جعفری حمان، دکتر
 .. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسیمجموعه مقالات دایره المعارف آموزش عالی)گردآورندگان(. 

 ( 1322بازرگان، عباس .)تهران نشر دیدار.های پژوهش کیفی و آمیختهای بر روشمقدمه . 

 آموزش مهندسی با تأکید بر ترتیب  (. طراحی برنامه درسی1396یرضا )عل و عصاره، زاده، زهره، کشتی آرای، نرگس، باقر
 .168-139، ص 16، شماره 2، دوره دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالیبر نظریه کلاسیک.  فناوری مبتنی

 دیریت آموزش های مؤثر در چابک سازی م(. عامل1392و علی بیگی، امیرحسین ) جاوید، سهیلا، خسروی پور، بهمن، پور
 .186-109، ص 44، شماره 10، دوره فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیعالی کشاورزی ایران. 

 ،مجله (. ارائه مدلی جهت پاسخگویی مدیران نظام آموزش عالی در ایران. 1322و صفایی، طیبه ) تقی پور ظهیر، علی
 .183-102، ص 3، شماره 80، دوره پژوهی مدیریتآینده

 ،ی . رساله دورهدانشگاهی ارائه مدل چابکی سازمانی(. 1396و جعفری، پریوش ) سید عبدالله، آراسته، حمیدرضا خاوری
 دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و پژوهشات. دانشکده مدیریت و اقتصاد.

 ( 1396خسروی پور، الهام.) های دولتی ازمانی در دانشگاهتأثیر متغیرهای داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی س
 .64-28 . ص4، شماره 2دوره فصلنامه مدیریت نوآوری مدیریت آموزشی، استان خوزستان. 

 ،چابکی نیروی انسانی به روش  (. شناسایی عوامل توانمند ساز1391و احمدی، رضا ) خسروی، ابوالفضل، ابطحی، سید حسین
 .123-89، ص 4، شماره 6دوره بهبود مدیریت، دلفی. 

 ( اثر قابلیت1396خورشیدیان، صدیقه .) .مدیریت در های چابکی راهبردی و عاطفی سازمان بر کارآفرینی گرایی دانشگاه
 .822-836. ص 14، شماره 8دوره  دانشگاه اسلامی،

 ،شغل در بازار کار ایران. -(. ناهمخوانی تحصیل1396و ملک الساداتی، سعید ) درتومی، اکبر، سلیمی فر، مصطفی 
 .94-62، ص 14، شماره 84دوره   ای،ی منطقههای اقتصاد و توسعهپژوهش

 ،های بخشی منابع مالی دانشگاه(. بررسی الزامات تأمین و تنوع1396و صالحی عمران، ابراهیم ) ربیعی، مهدی، ایزدی، صمد
 .168-141، ص 19، شماره 2دوره   گیری و ارزشیابی آموزشی،فصلنامه مطالعات اندازهدولتی. 

 ( 1398سند راهبردی دانشگاه شریف .)معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف.سند برنامه راهبردی دانشگاه شریف . 

 ( 1322صالحی عمران، ابراهیم .)تهران: انتشارات سمت.مشاغل .جامعه، کار . 

 ی تعلیم و تربیت دانشگاه پژوهشنامه مبان(. رویکردهای عدالت آموزشی. 1398حسینی نژاد، رزا )و  ،صفار حیدری، حجت
 .48-20ص  ،1، شماره 4دوره  ،فردوسی مشهد

 ،(. تبیین روابط بین توانمندی و چابکی سازمانی و ارائه یک الگو در راستای 1396و پور کیانی، مسعود ) صفدریان، علی
 .122-149، ص 3شماره  ،9فصلنامه مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، دوره های کلی نظام اداری. سیاست

  ،ها. چابکی سازمانی در دانشگاه(. طراحی الگوی مطلوب دستیابی به1391باقری، امین ) و ، احمد،آقازادهعباس پور، عباس
 .812-121، ص 69، شماره 88دوره  مدیریت، فصلنامه مطالعات

 ،های دولتی از دیدگاه خبرگان ی دانشگاه(. راهبردهای پاسخگوی1393و رحیمیان، حمید ) عباس پور، عباس، شاکری، محسن
 .82-1، ص 3، شماره 1، دوره های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهشآموزشی. 
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 های (. رابطه چابکی سازمانی با سلامت سازمانی در بیمارستان1396و جعفری، مهرنوش ) محمد زاده، خلیل، دارایی، آمنه،علی
 .826-829 ، ص3، شماره 11، دوره مجله بیاورد سلامتعلوم پزشکی شهید بهشتی. 

 ( میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه با 1394عنایتی، ترانه .)مطالعات آموزشی.  ریزیبرنامهبر نقش  تأکید
 .163-142. ص 9، شماره 2، دوره آموزشی ریزیبرنامه

 ،پژوهشی  (. طراحی الگوی کارکرد1392)آبادی، حسن و زین غلامی، زهرا، آراسته، حمیدرضا، نوه ابراهیم، عبدالرحیم
 .823-838، ص 82شماره  2، دوره گذاری عمومیفصلنامه مطالعات راهبردی سیاستها با رویکرد صنعت یاری. دانشگاه

 انداز مدیریت نشریه چشمها. های تأثیرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه(. تبیین و شناسایی مؤلفه1398ی، حسن )جانیفارس
 .82-13. ص 14 انی، شمارهبازرگ

 ،ریزی (. ارائه الگوی مفهومی برنامه1392و طبیبی، محمدرضا ) فرازی، عباس، صالحی عمران، ابراهیم، علیزاده ثانی، محسن
 .22-21، ص 3، شماره 2، دوره آموزش عالی ایران راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران.

 ( 1392فراستخواه، مقصود .)تهران: انتشارات آگاهی در علوم اجتماعی، با تأکید بر نظریه برپایِروش پژوهش کیف . 

 ( چارچوبی مفهومی برای برنامه1398فراستخواه، مقصود .)فصلنامه پژوهش و اندیشی در دانشگاه. ریزی مبتنی بر آینده
 .69-86. ص 3، شماره 19. سال ریزی در آموزش عالیبرنامه

 ( عوامل1393فراستخواه، مقصود .) ریزی گذاری آموزش عالی و برنامهمؤثر بر مشارکت اعضای هیات علمی در سیاست
 .23-89. ص 4، شماره 80، دوره ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهدانشگاهی. 

 ،های ن(. بررسی نقش ابعاد ساختار سازمانی در تسهیل چابکی سازما1390و رئیسی، بابک ) فرزانه، ماندانا، سهرابی، بابک
 .120-136، ص 3، شماره 1سال های مدیریت منابع انسانی، پژوهشافزار. تولیدکننده نرم

 (. ارائه مدلی برای ارتقا چابکی فرهنگی مدیران در دانشگاه. 1392و قورچیان، نادر قلی ) الزمانی، محمد،لقا، صاحبکریمی، مه
 .26-61، ص 34، شماره 13، دوره فصلنامه مطالعات میان فرهنگی

 ،فصلنامه (. ارزیابی الگوی مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه. 1393و صباغیان، زهرا ) کسکه، شهاب، پرداختچی، محمدحسین
 .20-41، ص 84، شماره 2 های آموزشی، دورهپژوهش در نظام

 ( تعلیم و تربیت در منظر 8002لیوتارد، جان .)ت گام نو.اشر: انتشاران)حسین نوروزی، مترجم(.  .مدرنپست 

 ( 1394محسن پور، بهرام .) سیزدهم چاپ ناشر: انتشارات سمت. .یزی آموزشیربرنامهمبانی. 

 ،ها. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش (. شناسایی موانع نوآوری باز در دانشگاه1396کجوری، کریم ) و کیا مدهوشی، مهرداد
 .12-1، ص 4، شماره 4علوم دریایی. دوره 

 ( 1394مهدی، رضا .)فرایند مدیریت و شناسی آموزش عالی، راهبردها و پیامدهای سازگاری دانشگاه و محیط جامعه. آینده
 .24-31. ص 1، شماره 82 ، دورهتوسعه

 ،(. واکاوی پارادایم چابکی 1398و مولایی، محمد اسماعیل ) نجاتیان، مجید، حسنوی، رضا، زنجیرچی، محمود، صوفی، حامد
 .92-22، ص 80، شماره 2، دوره فصلنامه بهبود مدیریتنیروی انسانی و سازمان چابک. منظور چارچوب مشخص از به

 ها و ساز چابکی سازمانی در دانشگاه بندی عوامل توانمند(. اولویت1394محمد ) و اسعدی، میر علی، آذر، عادل، نقوی، سید
 21-61ص   ،1، شماره 81 ، دورهریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهمراکز آموزش عالی شهر یزد. 

 ،های چابکی در دانشگاه اسلامی )مطالعه قابلیت بندی(. شناسایی و اولویت1398و کوشان، ندا ) ودادی، احمد، امامی، مرتضی
 .326-321، ص 6، شماره 8، دوره اسلامی دو فصلنامه مدیریت در دانشگاههای تهران(. موردی در دانشگاه

  ،ای در رشتهفصلنامه مطالعات میانای. رشتهای میانریزی توسعه دانشگاهی، حوزه(. برنامه1322محمد )یمینی دوزی سرخابی
 .84-1. ص 8، شماره 1دوره  علوم انسانی،

 ،های دولتی ایران.ریزی توسعه دانشگاه(. بررسی وضعیت برنامه1322زاده، جعفر )و ترک یمینی دوزی سرخابی، محمد 
 .19-1، ص 4، شماره 1ش عالی ایران، دوره فصلنامه انجمن آموز
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 Factors affecting the agility of university educational  programs 

With a foundation-based approach to data theory 

3, P. Jafari8, H. Arasteh*1S. A. Khavari 

 Abstract 

The purpose of this research was to identify the factors influencing the agility of 

academic education programs. The methodology of qualitative research based on the 

data theory of the foundation (Grounded Theory) of the exploratory design and the 

statistical society is made up of academic experts. The statistical sample was selected 

purposefully and based on snowball method. The analysis of qualitative data was done 

using the coding process based on the systematic design of the data theory strategy of the 

Corbin and Strauss Foundation (2008). Based on this design, the qualitative data analysis 

process was compiled. Through coding, coding, axial coding, selective coding of 

categories, were counted under the categories. After reviewing and matching these codes 

and removing repeat codes, common codes were identified. These categories were 

reviewed with the background and theoretical foundations, in particular, new 

organizational models for adaptation and common concepts. After the open coding 

operation, in the central coding step, common concepts and similar concepts were 

identified and categorized. Finally, an agile educational agility model was designed. The 

model was validated by the experts. The model includes the causal conditions: the 

inefficiency of traditional academic education programs based on the needs of the 

beneficiaries, the intervening conditions: the lack of credit and government financial 

benefits, the underlying factor: upstream documents related to the document on the 

transformation of science and technology in the country. Strategies: coordination of 

quantitative development with growth and development Qualitative University, 

Balanced Correlations of Educational Programs with Labor Market Needs, Adaptation of 

Educational Programs to Sustainable Development Plans, Increasing the Efficiency of 

Universities in Accelerating the Development of Competencies, Skills and Abilities of 

Students and Outcomes: Improving Academic Functioning, University Development 

Planning, Enhancing Mentoring College of Human Resources and Achievement of 

Educational Justice. 

Keywords: Agility, Academic Educational Programs, Grounded Theory 
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