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  ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze the emerging challenges of higher 

education and the activism of faculty members in educational planning and to 

present a conceptual model based on the understanding, interpretation and 

meaning of faculty members for the development of higher education in the 

country. To achieve this goal, the data theory theory method has been used. 

Information was collected from faculty members of the University of Tehran 

and Khuzestan. A total of 23 people were interviewed by purposive sampling 

method in terms of saturation rule and maximum selection variety. Data 

analysis was performed using the systematic procedures of Corbin and 

Strauss, which include coding concepts and shaping theory. In the open coding 

phase, 315 concepts were obtained, which in the form of 16 main categories, 

formed around a core category called (Challenges to the advancement of 

academic planning and perceived quality). According to the leveling of 

antecedents (development of quality culture), processes (enablers) and 

outcomes (quality improvement issue), the final model of quality evaluation 

of academic planning was designed. According to this model, redefining the 

position of students and professors in the higher education discourse is the 

most basic element in implementing the quality of university planning. This 

index affects the self-efficacy and causal thinking of academic actors. Finally, 

it provides academic sociability, knowledge sharing, and the need for need-

based curriculum. In order to make this work, it is necessary to review the 

executive laws and pay attention to the rationality and dialogue of the 

stakeholders. 
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Extended abstract 

 

Introduction: Today, higher education in the world is centered on the rationality, growth, maturity, and 

scientific development of societies. The higher education system is the most important platform for the 

development and progress of society in economic, social, cultural, political, and technological dimensions by 

training specialized human resources and expanding the frontiers of knowledge and technology, reproducing 

culture. Due to the degree of quantification in all areas, universities and research institutes face various 

challenges and issues to achieve their goals. Cultural problems in universities, uncontrolled expansion of 

training courses, declining quality of education and teaching, lack of up-to-date and reduced quality of faculty 

members, incompatibility of content and curricula with the needs of society, diminishing the dignity of 

universities and academics, lack of coordination between universities Society, low level of knowledge, insight, 

the ability of graduates, increasing rates of unemployed and job-seeking graduates, lack of need-based goal 

setting and lack of equal opportunities are among the strategic issues faced by universities, administrators and 

higher education planners. Therefore, the reaction of universities to the issue of the growth of faculty members 

as one of the main assets of the university has always become a significant issue in academia, so over time, 

universities and institutions of higher education received, Need programs that help them in the management, 

development, improvement of this capital. One of the types of quality assessments in the higher education 

system is quality assurance, which includes all policies, policies, processes, and planned activities through 

which the quality of education is maintained, and promoted. And expands. Based on this necessity, this 

research seeks to identify the opportunities and emerging challenges of Iranian higher education by adopting 

a qualitative approach and providing a model with the activism of faculty members in higher education 

planning. 

Methods: Data were collected by purposive sampling method and semi-structured interview method. The 

participants of the present study are 23 faculty members of the University of Tehran and Khuzestan Province 

who have been selected according to the saturation rule and maximum diversity. Data analysis was performed 

using Corbin and Straus's systematic procedures, which include coding concepts and shaping theory. Data 

analysis in open coding led to the identification of key factors, components, and sub-components. 

Results: The general results of the research indicate that the central category of the present study includes 16 

central categories and 315 concepts that according to the causal, contextual and mediating conditions, 

strategies by observing the criteria of prescriptive or normative, descriptive, and strategic planning models in 

higher education. The final model is based on it. 
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Conclusion: The findings of the interview indicate the emergence of a substantive theory of the structural-

factor nature of the promotion of the culture of university quality. According to the research category, the 

origins of the actors (faculty members) in the field, depending on the type of their assets, represent their 

different behavioral foundations depending on the situation. Higher education planning is a process (technical, 

systemic, social, and macro) of setting goals, policies, and strategies. According to the findings of the study, 

the policy-making model in Iranian higher education is more influenced by official ideology and is too political 

and less rational and social. The systematic and legal participation of independent professional and research 

organizations and academic institutions in higher education policy-making is controversial. Thus, the 

substantive theory of the present study is based on Giddens' concept of structuring that human actions arise 

from intrinsic motivations and that social factors do not place many limitations on human beings. On the other 

hand, structuralisms argue that the actions of individuals are determined by social, economic, linguistic, etc., 

or social forces, over which the individual has no control. Accordingly, some axiomatic theorems of the 

paradigm model of the present study, which show how the relationships between the extracted categories are 

presented, are as follows: 

   Case 1: Individual and organizational actions such as moving away from elite and elitist policies, and 

policymakers' attention to the working environment of academic actors in performing their duties leads to 

improving the quality culture of university policies. 

   The second case: formulating strategies for policy effectiveness, the effectiveness of the policy-making 

process, making a program in the university context through self-reflection and self-directed circular, paying 

attention to the needs and expectations of society leading to improving the quality culture of university 

planning (central category). Come on. Finally, the met research model for policymaking in higher education. 

Keywords Ideological Power, Teacher Activism, Needs Assessment, Academic Planning, Opportunity, 

Challenge, Modeling System 
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 کلید واژه ها

ریزی  کنشگری اساتید، نیازسنجی، برنامه

دانشگاهی، فرصت و چالش، الگوی 

 سیستمی، نظریه داده بنیاد 

 

ی الگو  ریزی دانشگاهی و ارائهبرنامههای فرصت و چالششناسایی 

 بنیاد نظریه داده براساس عالی:آموزش ریزی تمی به منظور برنامهس سی
 

                    چکیده 

اعضاء هیأت     های نوظهور آموزش عالی و کنشگریچالشپژوهش حاضر با هدف تحلیل      

آموزشی   ریزی  برنامه  در  و معناسازی  علمی  تفسیر  براساس درک،  مفهومی  ارائه مدلی  و 

برای رسیدن به هدف    توسعه آموزش عالی کشور انجام شده است.   اعضاء هیأت علمی جهت

بنیاد استفاده شده است. اطالعات از اعضاء هیأت علمی دانشگاه  مذکور از روش نظریۀ داده

نفر با روش نمونه گیری هدفمند با    23زستان جمع آوری شدند. در مجموع  تهران و خو

داده تحلیل  گرفتند.  قرار  مصاحبه  مورد  انتخاب  تنوع  حداکثر  و  اشباع  قاعده  با  لحاظ  ها 

مند کوربین و اشتراوس انجام شد که شامل کدگذاری مفاهیم و  های نظاماستفاده از رویه

مفهوم به دست آمد که در قالب    315کدگذاری باز    شکل دادن به نظریه است. در مرحلۀ

ریزی دانشگاهی  روی برنامههای پیشی هسته به نام )چالشمقوله اصلی، حول یک مقوله  16

پیشایندها )توسعه  بندی انجام شده  با توجه به سطح اند.  و کیفیت ادراک شده( شکل گرفته

الگوی نهایی  )مسئله بهبود کیفیت(  فرهنگ کیفیت(، فرآیندها )توانمندسازها( و برآیندها  

برنامه کیفیت  جایگاه  ارزشیابی  بازتعریف  الگو  این  براساس  شد.  طراحی  دانشگاهی  ریزی 

سازی  ترین عنصر در پیادهدانشجویان و استادان در مجموعه گفتمان آموزش عالی زیربنایی

برنامه تفکرعلی  کیفیت  و  خوداثربخشی  بر  شاخص  این  است.  دانشگاهی  کنشگران ریزی 

پذیری دانشگاهی، تسهیم دانش و کارآمدی  گذارد. در نهایت نیز جامعهدانشگاهی تأثیر می

جهت عملیاتی نمودن این امر بازنگری   .آوردریری درسی مبتنی بر نیاز را فراهم میبرنامه

 باشد.  در قوانین اجرایی و توجه به عقالنیت و گفت وگوی ذینفعان ضروری می

. 
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 مقدمه:
 

سانی متخصص و  امروزه، آموزش عالی در دنیا محور عقالنیت، رشد، بالندگی و توسعه علمی جوامع است. در واقع، نظام آموزش عالی از طریق تربیت نیروی ان
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فناوری محسوب ترین بستر توسعه و پیشرفت جامعه در ابعاد اقتصادی، گسترش مرزهای دانش و فناوری و بازتولید فرهنگ، مهم

ها و مسائل مختلفی ها و مؤسسات پژوهشی برای رسیدن به اهداف خود با چالشهای عتف، دانشگاه شود. با توجه به مراتب کمیت گرایی در کلیه حوزهمی
دن کیفیت آموزش و تدریس، به روز نبودن و کاهش سطح کیفی  های آموزشی، پایین آمرویه دوره ها، گسترش بی رو هستند. مشکالت فرهنگی در دانشگاهروبه 

ها با های درسی با نیازهای روز جامعه، کاهش شأن دانشگاه و انسان دانشگاهی، عدم هماهنگی بین دانشگاهعلمی، عدم تناسب محتوا و برنامه اعضای هیئت
دانش  توان  و  بینش  دانش،  بودن سطح  پایین  نرخجامعه،  افزایش  فقدان هدفدانش   آموختگان،  کار،  جویای  و  بیکار  نبود آموختگان  و  نیاز  بر  مبتنی  گذاری 

رو هستند )نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین ها، مدیران و برنامه ریزان آموزش عالی با آن روبه های برابر از جمله مسائل راهبردی هستند که دانشگاهفرصت
های اصلی دانشگاه،  ها به موضوع بالندگی اعضای هیأت علمی به عنوان یکی از داراییاین رو عکس العمل دانشگاه(. از  1395کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری،  

نیازمند برنامه    همواره به موضوعی قابل توجه در محافل دانشگاهی تبدیل شده است، به طوری که به مرور زمان، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دریافتند،
های کیفیت در نظام آموزش عالی، تضمین کیفیت است  یکی از انواع بررسی  در مدیریت، توسعه و بهسازی این سرمایه به آنان کمك نماید.  هایی هستند که

این  یابد.  حفظ، ارتقاء و توسعه می   ریزی شده است که از طریق آن کیفیت آموزشهای برنامهها، فرایندها و فعالیتگذاریها، سیاست مشیکه شامل تمامی خط 
ها و مسائل مختلفی  ها و مؤسسات پژوهشی برای رسیدن به اهداف خود با چالش های عتف، دانشگاهبا توجه به مراتب کمیت گرایی در کلیه حوزه  در حالیست که

دانشگاهی، آزادی علمی، فرهنگ اجتماع علمی و منابع انسانی،  های مربوط به استقالل  ضعف  شاملمصادیق آن را می توان در ابعاد کالن    رو هستند کهروبه 
های فناوری  اند )چالشها و مؤسسات آموزش عالی بخوبی نتوانستهشواهد و تجربیات نشان دهنده آن است که دانشگاه  (. 97:  1399موسوی،مالحظه نمود )

فال عالی)مك  آموزش  در  )نیکول2008،  1اطالعات  عالی  آموزش  )روسی 2،2009سو  (، جهانی شدن  با صنعت  دانشگاه  ارتباط  و  3،2010(،  آموزش  کیفیت   ،)
های درسی دانشگاهی، عرضه محور بودن آموزش عالی، کیفیت پژوهش و آموزش (، تعامالت اساتید و دانشجویان، طراحی برنامه2003،  4یادگیری)مك کورد

عالی)هانا آموزش  نظام  همک5،2003در  و  )سلیمی  علمی  دیپلماسی  )1398اران، (  نمایند  عمل  موفق  خود  درسی  برنامه  در  نوآوری  اجرای  در  و...(  و  (  کبریا 
سازی و گیری، تصمیمهای مختلف برای کمك به تصمیمای با فعالیت جمعی از افراد خبره در زمینه ای حرفه(. بنابراین، وجود یك نهاد مشاوره1396همکاران،

پیچیده و رقابتیِ آموزش عالی در جهان امروز، یکی از ابزارهای حیاتی مدیریت راهبردی بوده که اگر کارآمد باشد یك ریزی در دانشگاه در شرایط پویا،  برنامه 
بر گشودن گره مشکالت سازمانی، ضعف سیاست  برای دانشگاه محسوب خواهد شد و قادر خواهد بود عالوه  را گیریها و تصمیمگذاریمزیت راهبردی  ها 

ریزی آموزشی درست، لزوماً مفاهیم مرتبط با آن  گیری هویت دانشگاه به عنوان کنشگر و ارائه برنامه از این رو جهت شکل (.  1395،  دانشگاه پژوهی)  بپوشانند
گانه، و  ریزی آموزشی، مفهومی است وابسته به تعریف ما از این هویات سهبرنامه که عبارتند از »نیاز«، »کنش« و »نهاد« باید تعریف خود را بیابند. از این رو  

گران به مثابه هدف  تعریف کنش کنش ریزی آموزشی سه مرحله اساسی؛ نیازسنجی،آید. بنابراین در برنامهخود بخشی از عنصر دوم، یعنی کنش بشمار می
باشد  ریزی درسی )اعم از مدرسه، دانشگاه یا حوزه( بسیار حائز اهمیت میتعریف نهاد مربوطه در برنامه ن وریزی درسی )اعم از معلمان، متعلمان و مجریابرنامه 

 (.  97: 1399)موسوی،
باشد.  ه  الزمه پرسش از دانشگاه به تعبیر بوردیو این است که، دانشگاه بتواند خودش را به ابژه مطالعه تبدیل کند، یعنی هم سوژه باشد و هم ابژ  به نوعی   

ریزی درسی(، پژوهشی )سیاستگذاری  های آموزشی )برنامه های دانشگاهی و آموزش عالی در تمام زمینه معنای دیگر این حرف این است که ساختارها و سازمان
ها، توسعه استعدادها بروز خالقیت ای طراحی شوند و قوام یابند که این ساختارها در مسیر خودشکوفایی و  علمی( و پرورشی )سیاستگذاری فرهنگی( باید به گونه 

ای است که، دانشگاه به عنوان عامل یا کنشگر ریزی آموزشی مؤلفهدر این حالت، برنامه  .(1392و به طور کلی افزایش سرمایه انسانی جامعه باشند )فاضلی،  
هایی است که این  پیشبردن علم و فناوری نیست بلکه در امکان   های ایران باشد دراگر نقدی به دانشگاه  نماید و برای رسیدن به اهداف برای خود ترسیم می

 
1 McFall 
2 Nicolescu 
3 Rossi 
4 McCord 
5 Hanna 
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اتخاذ رویکرد کیفی   پژوهش حاضر با  .ساختارهای خود را متناسب با ظهور استعدادها و عالیق دانشگاهیان همسو و سازگار نکرده استسازمان ایجاد نموده و  
در    .باشدمینوظهور آموزش عالی ایران و ارائه الگویی با کنشگری اعضاء هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی عالی    هایبه دنبال شناسایی فرصت و چالش

 های زیر اشاره کرد. توان به پژوهشبررسی پیشینه پژوهشی در ارتباط با کیفیت برنامه ریزی آموزشی می

 "ریزی آموزشیهای ایران با تأکید بر برنامهایی در دانشگاهواکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه"( با عنوان  1397)عمران، هاشمی، مهرعلی زاده  ، صالحینیکرمخا
اقتصادی زیست بوم سیاسی،     زیست بوم  به صورت موانع کالن و خرد؛ در   هاایی در دانشگاهبر رشد رویکرد مشاوره حرفه   تأثیرگذار  موانع   ها،داده   پس از تحلیل

در    ضعف   داد   در  همه سطوح خود را نشان   که   مانعی   آموزش عالی شناسایی شد و در نهایت   زیست بوم اجتماعی، زیست بوم جغرافیایی و موانع در سطح زیست بوم

و    آموزش عالی تحلیل   زیست بوم   ریزی درهای برنامهفعالیت چارچوب     در   به طور کلی   تواناین مسئله را می   که   است   هاسیاست   ها وعملی کردن طرح

  .نمود  تبیین
ها، ، انتظارات، فرصت"ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در آموزش عالی "( در پژوهشی تحت عنوان 1399پری پور، سرمدی، ناطقی، محمدی نائینی )

های مدیریت و نظارت بر فرآیندها الگوی نهایی فضاهای آموزشی، روشمی، مدیران واحد الکترونیکی، دانشجویان، امکانات، تجهیزات و  اهداف، اعضاء هیئت عل
 ها برشمرده اند. ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در دانشگاه

در مرحله    "هاسازی کیفیت دانشگاه فرایند آموزش گامی به سوی یکسانریزی  برنامه"( تحت عنوان  1399پور و همکاران )های پژوهش مصطفیبراساس یافته

ریزی  یادگیری، منابع انسانی، منابع مالی، ساختار سازمانی و مدیریتی و امکانات و تجهیزات نیازمند برنامه  _فرایند یاددهی    شاخص  ها، پنجفرایند آموزش دانشگاه
 .باشدها میو توجه به منظور یکسان نمودن کیفیت دانشگاه

های یافته  "های مرتبط با برنامه درسی آموزش عالیها در حوزهارائه الگوی پیشنهادی ارتباط عدم قطعیت"( در پژوهشی تحت عنوان  1400سهرابی و همکاران )
های مرتبط با برنامه  ها در حوزهط عدم قطعیتها در برنامه درسی آموزش عالی است. در نهایت الگوی پیشنهادی ارتباای از عدم قطعیتپژوهش بیانگر وجود شبکه 

   .درسی آموزش عالی ارائه شد

ریزی دوره در میان اعضای هیأت علمی هـای مقدماتی دانشگاه: تأثیرات بر روی برنامهبرنامـه ریـزی دوره "( در پژوهـشی تحت عنـوان 2005) 1ویلنر و گلـدکس

 یابد. ای اساسـاً توسـط زمینه آموزشی و  کمتر توسط نوع دانشگاه تغییر میریـزی دورهمه، معتقدند تأثیرات بر روی برنا"ایاالت متحده
ریزی درسی  ترین موانع موانع مشارکت در برنامههای درسی، کمبود بودجه و حجم کاری سنگین به مثابه مهم( در پژوهشی فقدان سواد تخصصی برنامه2015)  2آبودا

ریزی تحصیلی را شامل تسهیل تحقق معلم در مورد آموزش وظایف،  مزایای برنامه  (2020)5پریتو و همکاران( و  4،2019؛ جیروکس3،8201آیند )کوهنبه شمار می
و منابع می دانند. با در    ارائه رهنمودهایی برای مربیان با مهارت آموزشی، ارائه آموزش استاندارد برای دانش آموزان و ایجاد راهنمای مرجع برای آموزش کارکنان

نماید، باید اذعان داشت که آموزش عالی  ریزی درسی و دانشگاهی در زمینه ارتقای کیفیت آموزش عالی ایفا می نظر گرفتن نقش بااهمیتی که ارتقای فرهنگ برنامه
بدین ترتیب لزوم به  ریزی صورت نگرفته است.  رنامهگذاری و فرهنگ درست باز این مهم غفلت ورزیده و تالشی جهت بسترسازی درست برای توسعه سیاست

گذاری دانشگاهی از طریق بررسی بسترهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی و سیاستکارگیری روش کیفی ضرورتی  است که مطالعۀ پیش رو قصد کاربست آن را  
 از دید کنشگران دانشگاهی دارد تا دیدی جامع در این زمینه حاصل آید. 

 
با این وجود کند.  شود که فرد تجربه کرده است و در آن زندگی می ارادایم کیفی، دانش امری برساختۀ انسانی است که بر مبنای واقعیت جهانی ساخته میپ  در

با هر موضوعی میی دیدگاهمطالعه مرتبط  نظریات  و  آگاهیها  یاریتواند روشنگر،  و  دنیابخش  پیچیده در  روابط  باشد. در  رسان محقق در فهم  پیرامون  ی 
ی داده بنیاد و متأثر از مقوالت ظهوریافته دو رویکرد متمرکز و غیرمتمرکز برای تبیین مفاهیم و مقوالت مورد استفاده ی آموزش عالی و به روش نظریهمطالعه

 
1 Wilner& Goldex 
2 Abudu 
3 Cohen 
4 jiriks 
5 Prieto 
6 Tichler 
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ها و قلمروهای متعدد از جمله پژوهش،  مل زیرسیستمآموزش عالی به عنوان یك حوزه تخصصی شا  (2015)  6تیچلرگیرند. در دیدگاه متمرکز طبق نظریه  قرار می
هایی مبتنی بر رشد و ارزشیابی متناسب با گیری راهبردی و اتخاذ سیستمباشد و ارتقاء آن نیازمند یك جهتآموزش، مشاوره، ارزیابی، برنامۀ درسی و غیره می

در این حالت، (.  1398؛ به نقل از سلیمی و همکاران،  1397لی و همکاران،  گیری از آن صورت خواهد پذیرفت )کیایی جماتحوالت محیطی موجود و بهره
ای است که دانشگاه به عنوان عامل یا کنشگر برای رسیدن به اهداف برای خود ترسیم می نماید لذا نیاز سنجی مقدمه ای برای  ریزی آموزشی مؤلفهبرنامه

ه عنوان یك نهاد، در خدمت جامعه خواهد بود و متناسب با منطقه جغرافیایی و تاریخی، تعریف  شکل گیری هویت یك دانشگاه است، در این حالت دانشگاه ب
 (.  105؛ 1399خاص خود را پیدا خواهد نمود )موسوی و همکاران، 

مؤلفه ارتباطی هابرماسدر دیدگاه غیرمتمرکز  نظریه کنش  بواسطه مشارکت  های  عالی  آموزش  برای  اجتماعات علمی در سیاست    داللت هایی  همه جانبه 
های تدریس و یادگیری، نیاز به برپایی  ها، ضرورت بازنگری در روشها و ارزیابی ها، نیاز به آموزش تفکر خالق و تفکر انتقادی در دانشگاهها، خط مشیگذاری
ها در آموزش عالی و دانشگاه تحت  گیری و اجرای تصمیماری، تصمیمگذبر فرایند هدفهای آزاداندیشی و ضرورت توجه به مقوله تربیت شهروند جهانی  کرسی

گیرد کار میای اجتماعی بهها و اراده افکار عمومی موجود در آموزش عالی و دانشگاه قرار دارد. هابرماس تعبیر حوزه عمومی را در اطالق به عرصهتأثیر خواست
کنند که در عقالنی ساختن رفتار و عملکرد دولت تأثیرگذار  ای اتخاذ میهای هنجاریگیریها و جهتگیریآل، موضعکه در آن افراد در وضعیت کالمی ایده

ای بهتر به  های دانشگاهی به هنگام و با انگیزهباشد که در این صورت تصمیمات و برنامه ریزیباشد و منجر به اجرا شدن تصمیمات با انگیزه ای بهتر میمی
 (. 132: 1395تاری و همکاران،اجرا در خواهند آمد )س

 

 روش شناسی پژوهش  

 

داده بنیاد یک نوع روش پژوهش کیفی است که به طور استقرایی یک   .با رویکرد کیفی و روش نظریه مبنایی انجام گرفته است  پژوهش حاضر    

نفر از    23مشارکت کنندگان پژوهش حاضر،  مورد مطالعه ایجاد نماید.    یی پدیدهای دربارهگیرد تا نظریههای سیستماتیک را به کار میسلسله رویه

گیری نظری گیری هدفمند شروع و براساس نمونهپژوهش با نمونهباشد. در این بخش،  های تهران و استان خوزستان میاعضاء هیأت علمی دانشگاه 

نیمه ساختار یافته استفاده شده است. در این راستا، بعد از    ۀز تکنیک مصاحبها ادر تحقیق حاضر برای گردآوری داده.  تها ادامه یافتا اشباع داده

ها انجام شد. مدت زمان  ها با هماهنگی قبلی و در محیط خلوت با رعایت حقوق اخالقی آزمودنیتنظیم پروتکل مصاحبه، مصاحبه انجام شد. مصاحبه

استراس و کوربین تحلیل شدند.    کدگذاری  ای مداوم و مطابق با روشروش تحلیل مقایسه، به  ههای مصاحبدقیقه بود. یافته  45تا    30هر مصاحبه بین  

ای استفاده شده است. برای احراز پایایی یا قابلیت  های مصاحبه از تکنیک خود بازبینی محقق و تثلیث دادهدر این پژوهش برای بررسی اعتبار یافته

ی  ی مورد نظر در مرحلههای مطالعه. توصیف غنی از مجموعه داده2ی کدگذاری و  های ویژهاده از رویه. استف1های  های مصاحبه از تکنیک انتقال یافته

 ( آورده شده است. 1های زمینه ای مشارکت کنندگان پژوهش )جدول در ذیل ویژگیها استفاده شده است.  تحلیل داده
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 کنندگان  مشخصات مشارکت  1جدول
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش های  یافته

ها استخراج شد. جداول ذیل مقوالت اصلی و برخی از مفاهیم مرتبط حاصله از مقوله اصلی از میان داده   16ها،  پس از پیاده سازی متن مصاحبه

 پژوهش به تفکیک ارائه شده است. 

 

 

 ها و شرایط علی زمینه    

 از شرایط کاری اعضای هیأت علمی  شناخت کافی سیاستگذاران  نداشتن .1

-نداشتن شناخت از شرایط کاری کنشگران دانشگاهی توسط سیاست»ها و بررسی نظرات اعضاء هیأت علمی مقوله  بعد از تحلیل مصاحبه     

های  وجود اعمال برخی سیاست  باکنندگان،  باشد. طبق تفاسیر مشارکتبه عنوان شرایط علی اثرگذار بر مسیر برنامه ریزی دانشگاهی می  «گذاران

ها در ارتباط با اعضای هیأت علمی وجود  همچنان درک جامع و روشنی از مفهوم رفاه برای سیاستگذار و حتی مجریان این سیاسترفاهی،  

 ندارد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف  کد  سن دانشگاه  ردیف  کد  سن دانشگاه 

 1 حسین 46 خوزستان  13 اردالن  45 تهران 

 2 الهه  35 خوزستان  14 سیمین 52 خوزستان 

 3 مصطفی 45 تهران  15 محسن  50 خوزستان 

 4 عباس 38 خوزستان  16 رضا  38 تهران 

 5 سکینه 48 خوزستان  17 محمد  50 تهران 

 6 رقیه  46 خوزستان  18 کیومرث  49 خوزستان 

 7 ساناز  45 خوزستان  19 مسعود 39 خوزستان 

 8 سکینه 29 تهران  20 حسین 56 تهران 

 9 آرزو 28 خوزستان  21 امیر 38 خوزستان 

 10 نسیم 26 خوزستان  22 رضا  46 خوزستان 

 12 راضیه  30 تهران  23 مرتضی 52 خوزستان 
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 و مفاهیم مرتبط با آن   از شرایط کاری اعضای هیأت علمی شناخت کافی سیاستگذاران    نداشتن  2جدول  

 

 
 

     
 
 
 
 
از جاش تکان بخوره، مدام زیر نظر است   االنه با طرح تمام وقت ویژه، استاد نمی تونه»  گوید:  مشارکت کننده ای )محسن( در این رابطه می    

کنند در برنامه  بعد از یه طرف قانون میارن که از تجربیات اساتید باسابقه در دانشگاه های دیگر استفاده شود. به نظر برنامه ریزان اصالً فکر نمی
 .  «ریزی، نظرات خود اعضاء هیأت علمی هم که هیچ مثال ما نخبگان جامعه هستیم،

 ولوژیک دولت در دانشگاهقدرت ایدئ .2

سیاست و ایدئولوژی در حوزه عمومی با مفهوم امر سیاسی و رویکردهای حزبی و جناحی تناسب و رابطه پیدا می کند. کارکرد و مفهوم کارکرد    

جهت بررسی نحوه   دهد. ایده دانشگاه با رویکرد علم اندیشی، پژوهش محوری و تولید علم و دانش بر پایه خرد ورزی انتقادی خود را شکل می 

اول به سراغ نهادهایی رفت که دولت به میانجی آن به زیست خود ادامه   عملکرد دولت و فهم چگونگی به کار بستن و اعمال قدرت، باید در وهلۀ

ونی )دولت،  های بیراثرات منفی که دخالتدهد و از طریق این نهادها قدرت خویش را عملی می سازد. طبق تفاسیر مشارکت کنندگان  می

گیرد. و به نسبت  ها در اختیار بی مایگان و از صافی گذشتگان قرار می دهند فرصتهای نظام دانشگاهی انجام مینمایندگان سیاسی( در گزینش 

ای عضوء توانند از فیلترهای نظام دانشگاهی عبور نمایند. در چنین شکافی گزینش غیرمداخله آمیز برتعداد کمی از افراد صاحب صالحیت می

 . می شودهیأت علمی به یک اتفاق تبدیل  

مشی علمی مشخص نیست. در بسیاری از اوقات همکاران ما هستند که خط»)سیمین( یکی از مشارکت کنندگان در این رابطه می گوید:     
 . «چنانی ندارند و حتی مدیریت از ورود آنها بی خبر استعلم آن

 

ها  در تمام سطوح سازمانی و در تصمیم گیری جناحی  - های سیاسی  مالکهای ایران،  تلقی بسیاری از مشارکت کنندگان این است که در دانشگاه

ی ها، به ویژه سرمایه علمی هستند که این وضعیت زمینۀ ناخرسندی اعضا را فراهم آورده است. پاسخگویان به کرات به موارد مهمتر از دیگر سرمایه

تقدم سرمایه سیاسی  های واقعی اعضای هیأت علمی،  مانند جناحی بودن انتخاب مدیران در تمام سطوح دانشگاهی، عدم توجه به نظرات و خواسته

 اند.  اشاره کرده بر سرمایه علمی و ... 

 

 

 

 

 

 مفاهیم  مقوله 
 

نداشتن شناخت کافی  

از شرایط  سیاستگذاران 

 کاری اعضای هیأت علمی 

عدم توجه به روحیه فردی و گروهی، عدم توجه به نیازها و توانایی 

عدم   آموزشی،  های  ارزیابی  و  اهداف  همخوانی  عدم  اساتید،  های 

جه به مواد آموزشی تهیه شده توسط اساتید، عدم توجه به تحول  تو
د اهداف رشته آموزشی، تضاد هرم قدرت و  نقش اساتید در پشبیر

 گرایی هرم تفکر، انتظار کارکرد دکوراتیو و مدرگ 
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 و مفاهیم مرتبط با آن   قدرت ایدئولوژیک دولت در دانشگاه  3جدول  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

رئیس دانشگاه شده  دانشگاه براساس شایسته ساالری نیست. رئیس گروه با یک حکم  »کند:  مشارکت کننده )مرتضی( چنین اظهار می
 . «ها انتخاب می شوند. از طریق ارتباطات با مراکز قدرت، رانت خوار استرئیس گروه. یک موقعیت اداری است، خودی

 ها با مدیریت آموزش عالی و وجود نظام سیاستگذاری متمرکز عدم آشنایی مدیران دانشکده. 4
الن آموزش ئو، عدم توانایی کنشگران دانشگاهی از جمله مسارتقاء فرهنگ برنامه ریزی  عاملیتی بودن -یکی دیگر از شرایط تأثیرگذار بر ساختار

. قضایا و عدم دستیابی به تفاهم و توافق است  در برقراری ارتباط صحیح و منطقی با یکدیگر، عدم برخورد منطقی باها و اساتید  عالی و دانشگاه 

های برنامه  ر فرآیند مدیریت، هدایت سازمان در جهت نیل به اهداف و تحقق سیاستیکی از وظایف مدیران دطبق تفاسیر مشارکت کنندگان  

مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم در  . به نوعیهای جلب و عملکرد کارکنان بستگی داردریزی شده می باشد و میزان موفقیت آنان به روش

ری در سازمان  وهایی در مدیریت منابع و ارتقاء بهرهها و سیستماند با طراحی برنامهتوچگونگی استفاده از منابع در سازمان دخالت ندارند اما می

ها اکثراً افرادی هستند که مناسب پست مدیریتی نیستند و صرفاً به جهت . با توج به مصاحبه شوندگان، مدیران دانشکده نقش مؤثر داشته باشد

باشند بدون آنکه شرایط اساتید دیگر در دانشکده در نظر نهایت بیشتر به دنبال منافع خود می اند. و در  آشنایی با مدیران دانشگاه انتخاب شده

توجهی به آن  ها و موانعی برای فراگیری باشند که بیساختار سازمان و فضای فعالیت در آن ممکن است شامل فرصتگرفته شود. درحالیکه  

 چنین فضایی را فراهم نمایند. نتوانند های یادگیری شود حتی بهترین محیطموجب می

های دانشگاه وقت، زمان و انرژی من را بسیاری از اوقات سیاست گذاری »کند:  چنین روایت میمحمد( در همین رابطه  ه ای )مشارکت کنند 
که دانشگاهیان وقت خود را   ستدردسری بیهوده  اند، مشارکت کنندگان اذعان نموده.  «گیرد و همه فکرم شده ارتقاء علمی، نه کار آموزشیمی

انشگاه  ریزی برای آن توسط کنشگرانی خارج از دمستقل نمی باشد و برنامه  در کارهای مدیریتی بگذارند با توجه به اینکه دانشگاه یک نهاد

 شود. تعیین می

 هاسیاستگذاری  در  مختلف  های رشته  ماهیت  به  توجهیبی  .5

گفته     مصاحبه  طبق  ساختارهای  بر  تأثیرگذار  علی  شرایط  از  دانشگاهی،    -شوندگان،  ریزی  برنامه  کیفیت  بودن    ماهیت   به  توجهیبیعاملیتی 

اجتماعی به جهت    و   انسانی   علوم   آموزش  در  یکپارچه  نظم   نوعی   و فقدان   به جهت سیطره تفکر پوزیتویستی  هاسیاستگذاری  در  مختلف  هایرشته

انداز و  متون و برنامه درسی و نظام آموزشی ما توانایی این را ندارد که چشم کرد، مشاهده  جامعه  در  را  آن  توانیم   که  است  سیطره تفکر پوزیتویستی

رسد نظام آموزش عالی از رسالت کارکردهای این علوم، برنامه مشخصی برای آموزش و عرضه این علوم ارایه کند، به نحوی که در نهایت به نظر می

 مفاهیم  مقوله 

 

و  قدرت ایدئولوژیک 

های جناجی در  کشاکش 

 دانشگاه 

دخالت  سیاسی،  بندهای  زدو  اداری،  سیستم  در  حق  تا  قدرت  غلبه 

های سیاسی بر  نمایندگان در کارهای اجرایی دانشگاه، حاکمیت جناح

فضای علمی دانشگاه، از بین رفتن کیفیت علم به دلیل سیاست زدگی  

های سیاسی  دانشگاه ها، غالب بودن چشم انداز سیاسی تا علمی، دخالت

 در دانشگاه 
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به نوعی به رشته های    و  ی دانشگاهی توانایی شکل گیری هویت دانشگاهی را نداشتههایعنی به نوعی رشتهکند.  ا دنبال نمیهدف و برنامه مشخصی ر

 . اندهیان بوجود آوردهدانشگا گفتگوی  میان مانعی  و  هامعرفت میان  مستقل برای گسست

شناخته می شوند نه با مقاالت. در مورد مقاله هم علوم انسانی حداقل با نوشتن »افراد با کتاب  گوید:  مشارکت کننده ای )حسین( دراین رابطه می
تفاوت درگروه تحصیلی علوم    »گوید:  . کریم مییک یا دو مقاله به لحاظ ذهنی آدم را اقناع می کند و علوم پایه هیچ مشکلی را تا االن حل نکرده«

 .«نشگاه مرکزگرایانه استانسانی و علوم پایه به لحاظ تولیدات نیست نگاه در دا

 در سیاست گذاری نظام آموزشی در دوران پسا کرونا . ضعف رهبری و مدیریت اثربخش  6

های الکترونیکی وی آوردن به آموزشر. به نوعی  سیاستگذاری منوط بر واقعیات و شرایط حاکم بر جامعه است ،سیاست گذاری مطلوب و کارا   

طبق باور مشارکت باشد.  های درسی صحیح در این زمینه میکنشگری کنشگران دانشگاهی جهت تنظیم برنامهو  نیازمند آینده نگری دقیق  

که در کل، با آزاد کردن وقت افراد برای   شدهاعث و این عدم آشنایی ب های ایرانی، اصالً به آموزش توجهی ندارندمدیرها در سازمان"، کنندگان

 باشند. آموزش مجازی زیاد موافق ن

 

 و مفاهیم مرتبط با آن ها با مدیریت آموزش عالی  عدم آشنایی مدیران دانشکده  5جدول  

         
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهیم  مقوله 
 

ها با  عدم آشنایی مدیران دانشکده

مدیریت آموزش عالی و وجود  

 نظام سیاستگذاری متمرکز

در دانشگاه، عدم صالحیت حرفه ای مدیران، گروه گرایی در    تمرکزگرایی

اتخاذ تصمیمات، عدم استفاده عملی از اساتید در کارهای اجرایی، عدم  

شدن  ابالغ  دانشگاه،  بافت  با  متناسب  تصمیمات  اتخاذ  در  صالحیت 

 دستورات از باال

  های رشته ماهیت به توجهیبی

 هاسیاستگذاری در مختلف

 

اندیشی،  عدم    محلی  اندیشی،  عدم  توانایی  به  جهانی  توجهی  فهم  بی 

انتقادی،    ،تعهد اخالق کار  عدمفرهنگی،   داشتن رویکرد مثبت نروحیه 

رشته به  بودن   نسبت  پوزیتویست  انسانی،  علوم  و  طبیعی  علوم  های 

 مدیران دانشگاهی 

 

ضعف رهبری و مدیریت اثربخش  

در سیاست گذاری نظام آموزشی 

   در دوران پساکرونا 

ریزی صحیح برای این بحران در بعد آموزش، کاهش کیفیت عدم برنامه

فضای مجازی، عدم مدیریت برنامه ریزی آموزشی آفالین،    آموزشی در

نقاط   اقصی  در  دانشجویان  نیاز  به  آموزشی  سیستم  نبودن  جوابگو 

، فقدان مهارت ادراکی و  ارت مدیرانناکافی بودن دانش و مهجفرافیایی، 

 طراحی 
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 عدم برنامه ریزی مبتنی بر عقالنیت و گفت و گوی ذینفعان  7.
برنامه از مؤلفه  ریزی مبتنی بر عقالنیت و گفت وعدم    ها است که کنشگران مصاحبههای شناسایی شده در محتوای  گوی ذینفعان یکی 

تعامالت، ارتباطات متقابل    در حال حاضر،  کنندگاناند. طبق تفاسیر مشارکتدانشگاهی به نحوی به اهمیت آن در زندگی شغلی خود اشاره نموده

 های گروهی و همکارانه در بین اعضای هیأت علمی وجود ندارد. های علمی و فعالیتو نقش حلقه

کار تیمی و گروهی بسیار ضعیف است. به جای مشورت و همفکری هر کسی »می کند:  سیمین تجربه خود را در این رابطه چنین بیان  
 .«سعی می کند، جلو دیگری را بگیرد. و معتقد است که حاال که من پیشرفت ندارم تو چرا پیشرفت کنی

های مطرح شده  اعضاء، بی توجهی به ایده  نبود سازوکار مناسب جهت رتبه بندی  ،در عرصه آموزش عالی کشورکنندگان،  طبق روایت مشارکت

از عواملی می باشد که در دانشگاه ها فارغ از تمامی شرایطی که   اعضاء، بی توجهی به دغدغه های علمی اعضاء، احساس تابعیت یابی قدرتی و ...

ها ذکر  گرا و ناکارآمد موجود در دانشگاهپژوهشی و شرایط فرهنگی داشته باشند. در مورد مدیریت تمرکز  -ممکن است به لحاظ امکانات آموزشی

سازد زمانی که افراد چاره ای جز سازش ندارند و تنها به دنبال پر کردن وقت خود می  گردید. این وضعیت انگیزه اعضاء هیأت علمی را تضعیف می

 باشند، توسعه علمی روی نخواهد داد.  

 و مفاهیم مرتبط با آن  ذینفعانعدم برنامه ریزی مبتنی بر عقالنیت و گفت و گوی    6جدول  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 تعامل ها )راهبردها(- کنش

 . برنامه ریزی دانشگاهی نه برنامه ریزی برای دانشگاهیان8
بوده است.    هاهای شناسایی شده در محتوای مصاحبهاز دیگر مؤلفه  1ریزی برای دانشگاهیان یا آشنایی زداییریزی دانشگاهی نه برنامهبرنامه

آنچه   فی مربوط به تعر  یزیرکند برنامهیم   جادیرا ا  روشیاز مراحل پ   یاآن مجموعه  قیاز طر  که  است  یاز توال  یندیفرآ  کیآکادم  یزیررنامهب

در   تعامالت  نیو همچنی  ریادگیمکمل    و   اندانتخاب شده  یبانیپشت  یکه برا  یفضا، مواد  و  و دانستن نحوه استفاده از زمان  شود،یآموخته م

ای و کارشناسانه گروه و عدم تحقق برنامه به دست خود دانشگاهیان و پرواز اندیشه ورای  ریزی حرفه باشد. مصاحبه شوندگان از برنامهمی  کالس

متهورانه   هایاند. اگر در شرایط الزم فرد چارچوب ذهنی خود را در هم نشکند و از ایدهمرزهای معمول در آفرینش دانش معاصر بحث نموده

   تواند دانش آفرینی کند. استقبال نداشته باشد، نمی

 
1 Defamiliarization 

 مفاهیم  مقوله 

 

عدم برنامه ریزی مبتنی بر عقالنیت 

 و گفت و گوی ذینفعان 

مناسب جهت رتبه بندی اعضاء، بی توجهی به ایده های   نبود سازوکار

مطرح شده اعضاء، بی توجهی به دغدغه های علمی اعضاء، احساس 

مراحل  کردن  از طی  بعد  دانشگاه  توجهی  بی  قدرتی،  یابی  تابعیت 

های افراد، عدم به کارگیری نهایی، مورد مالحظه قرار ندادن توانایی

ایی، رساخت برنامه درسی توسط اساتید در کارهای مدیریتی و اجر

 اساتید
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هاست و به هیئت علمی نگاه  ساختار اقتصادی گاهی باعث کاهش کیفیت علمی در دانشگاه »یکی از مشارکت کنندگان )حسین(:    ۀبه گفت
 .  «دهدای و بازاری میمعامله

 ای برنامه در متن دانشگاه از طریق خودتأملی و خودراهبرانه بخشنامه   شدن. ساخته9

دوگانه    هدف باشد. طبق تفاسیر مشارکت کنندگان،  می  تیریمد  یی توانابهبود    و  ینهاد  یاثربخش  شیافزا  یدر آموزش عال   یزیرهدف از برنامه

  یرو  شی خاص پ   طیبا شرا  د ی با  یزیبرنامه ر  ی ندهایفرا  جهت  متصل کرده و وحدت و خود    طیسسه را به محؤم  کیاست که    ن یا  یزیبرنامه ر

 .ردیرا بگ ماتیتصم نیبهتر براین اساس و  یابیخود را ارز طیمح دیبا  یهر نهاد .موسسه سازگار شوند

دانشگاه یک نهاد مستقل نیست که از اعضاء هیئت علمی تقاضا کسب نماید. پس آزادی  »کند:  چنین روایت می  "حسین"مشارکت کننده ای  
ها )علوم پایه(  علمی در دانشگاه محدود به همان مطالب درسی است که هر روزه تکرار می شود و خودسانسوری وجود دارد اما در بعضی از رشته

 . «هاآزادی علمی وجود دارد حداقل در بیان یک سری از ایده 
ساختارها،  ،  ارتباطی مکانیکی و کژکارکردی استریزان دانشگاهی  برنامهارتباط دانشگاه و    کههای کنشگران دانشگاهی، تا زمانیبرپایه روایت  

 .وادار خواهد ساختعاملین را نه به عنوان »نیروهای خالق« بلکه به »راهبردهای مقاومت« در برابر ساختارهای آموزشی، پژوهشی و پرورشی  

لید  در این شرایط دانشجویان و مدرسان در دانشگاه ایرانی بیش از آن که نیروی عاطفی، اخالقی و استعدادهای خود را برای توسعه یادگیری، تو

به واکنش  در  کنند  بسیج  خود  و شکوفایی  مشروطمشیخط  دانش  سرکوبگر،  و  های محدودکننده،  فردیت  استیالجوی ضد  و  انقیادآور  ساز، 

الزامعاملیت،   به  ندادن  تن  رسمی،  ساختارهای  برابر  در  مقاومت«  خنثی  ها، محدودیت»راهبردهای  رسمی،  هنجارهای  نپذیرفتن    نمودن ها، 

 .های درسی، ناکام گذاشتن نظام آموزش، پژوهش و پرورش عمل کرده استبرنامه

مشارکت کنندگان با به کارگیری آن  امل است که  کنش ـ تع   هایکی دیگر از استراتژییگذاری؛  . اثربخشی سیاست و فرآیند سیاست10

پیوند با جهان جدید و مجهز بودن به   دانشگاه،  تجدداندیشی  الزمه  گذاری سیاست های درون دانشگاهی دارند. آنان اذعان دارند،سعی بر ریل

خروجی آن از نظام دانشگاهی، رسیدن به سالح اندیشه، خردورزی و ایجاد تناسب میان منطق دنیای قدیم با تحوالت دنیای جدید است که  

تواند در تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  دانشگاه میبعبارتی    ی پیشرفته، خردمند و فرهیخته، علم اندیش، مولد دانش و آگاهی است.اجامعه

ای ارزش اخالقی است. امر سیاسی نیز در تأثیرگذار باشد. اما حدود و خطوط برای دخالت در سایر امور برای آن نهاد علمی امری عقالنی و دار

 پیوند با نهاد دانشگاه دارای مرز مشخص و قاعده مند در تولید علم در جامعه توسعه محور است. 

های  شیوه نامه جزئی درون دانشگاهی نداریم. ما باید سیاست»کند:  ای )ساناز( تجربیات خود را در این رابطه چنین بیان میمشارکت کننده 
   .«شود، از ریل خارج شودرسد. ولی خود سیاست باعث میگذاری کنیم. گاهی اوقات فرد دارد به مقصد میاهی را ریلدانشگ

 . نیازها و انتظارات جامعه 11

اینکه هر سازمانی  با توجه به  با سبک زندگی نوین    ها و تناسب آنفرار از زیست گلخانه ای دانشگاهبرای    کنشگران دانشگاهیهبرد کنش ـ تعامل  را

ها جهت رقابت با یکدیگر و افزایش  جهت توسعه و تداوم خود نیاز به کسب منبع جهت تعامل با محیط خود می باشد. طبق تئوری منابع، سازمان

ها نسبت به قدرت در مقابل رقبا نیازمند دسترسی به منابع جهت از بین بردن شکاف بین منابع و تخصص همچنین تقویت ظرفیت و توانمندی آن 

 سازی در نظام آموزش عالی ایران یک ضرورت است. باشد. بنابراین روی آوردن به بین المللیقبل جهت رقابت پایدار می

گوید: »دانشگاه باید کار ارتباط اعضاء هیأت علمی را با مؤسسات بیرون تسهیل کند اما اگر چنین کاری انجام  اردالن( می ای )همشارکت کنند
صد مبلغ باال سری می گیرد اگر هم ضرری ایجاد شود متوجه خود هیئت علمی است اما اگر دانشگاه منابعی را در اختیار اعضاء قرار  در  20دهد  

 دهد چنین وضعی پیش نمی یاید فرد حداقل پشتوانه دانشگاهی دارد«.

 . نیازسنجی سیاسی12
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مشارکت تفاسیر  راهکنندگان،  طبق  از  توسعه  یکی  است.  دانشگاههای  سیاسی  نظام  با  آن  ارگانیک  تعامل  توسعه  نیازسنجی،   بعبارتی 

های آموزشی و تحقیقاتی با استفاده  دهد که مستلزم اطالع از اولویترا به خود اختصاص میریزی آموزشی  ترین عنصر در فرایند برنامهاساسی

  کنندگان، باشد. طبق تفاسیر مشارکتطالع از منابع اطالعاتی نظام یافته میریزی به صورت ذهنی و بدون از ااز نظر متخصصین فارغ از برنامه

ساالر حکومتی تعریف شد. این نظام اداری وظیفه دانشگاه را نه شکوفایی  دانشگاه در ایران از همان ابتدای تأسیس به عنوان بخشی از نظام دیوان

 .یع و خادم نظام سیاسی در نظر داشتاستعدادها بلکه تربیت نیروی انسانی ماهر و در عین حال مط

های دانشگاهی انتقاد کنه و یا پیشنهادی علمی بده به خاطر ترس از عواقبش، هیچ وقت  وقتی یه استادی نتونه از برنامه»کند:  بهرام عنوان می
   . «واحدهای کاری اتفاق نخواهد افتادها تبدیل نخواهد شد مسلماً هیچ تحلیل علمی هم در ها و فعالیتناهداف عینی به آرما

 

 ریزی آموزشیهای کنشی برنامهاستراتژیمقوالت و مفاهیم مرتبط با    7جدول  

 
 

 پیامدها 

 . نقد برنامه مبتنی بر تجربه و مقتضیات و بازخوردها 13

 مفاهیم  مقوله 

 

ریزی برای  ریزی دانشگاهی نه برنامه برنامه

   دانشگاهیان

  گرایی دانشگاه، گروه در  هاگیری تصمیم بودن دانشگاه، شخصی  بدنه به دانشگاه  رئیس پاسخگویی عدم

 ها، مرکزی بودن رئیس دانشکده  رؤسای  گزینش  در  مدیریت  کردن  عملکرد  ایدانشگاه، سلیقه  در

 

ساخته شدن برنامه در متن دانشگاه از طریق  

 ای خودتأملی و خودراهبرانه بخشنامه

های  آیین نامهمشی علمی، نداشتن  ای خود، مشخص نبودن خطعدم توجه دانشگاه به مسائل منطقه

 ها ها و تبصره داخلی، دست بردن غیرضروری در آیین نامه

 

طراحان آموزشی در تدوین سیاست  گیری  غافل

 ها گذاری

ریزی دانشگاهی، هدفمند نبودن دانشگاه، نبود نظام ارتقای  ابهام در هدف علمی، موضعی بودن برنامه

، مورد توجه قرار ندادن نظم سازمانی، مشخص نبودن خط مشی آموزشی  شغلی، وابسته بودن دانشگاه

 و پژوهشی 

 

الگوی مبتنی بر اختیارات متخصصان و نهادهای  

 ای  حرفه

استفاده از توانمندی متخصصین، همخوانی نظر  های مطرح شده، آزادی علمی و اجتماعی،  توجه به ایده

 های افراد قرار دادن تواناییو عمل نسبت به هیأت علمی، مورد مالحظه  

 

 

 نیازها و انتظارات جامعه 

، تغییر محتوا آموزشی براساس نیاز جامعه،  کارآفرینانه  سازمانی  ساختارتبدیل دانشجو به سرمایه انسانی،  

، نیازسنجی براساس بازار، حس مسئولیت دانشگاه  گراهای آموزشی و پژوهشی مشتریاجرای سیاست 

 به جامعه 

 

 نیازسنجی سیاسی 

تقویت ارتباط    های گروه های آموزشی،  کمک به ارتقاء دانشکده، نیازسنجی راهبردی، شناسایی چالش

های  اصالح سیاست   با نهادهای برون دانشگاهی، تحلیل مبتنی بر محیط، تأمین مشارکت ذینفعان،  

 باالدستی 
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های  ی از فقدانزنجیرهدر شرایط    فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاهی با   کنندگان در ارتباطپیامدهای کنش ـ تعامل مشارکتاز      

انشگاهی نقد برنامه مبتنی بر تجربه و مقتضیات و بازخوردها  مشارکت کنندگان در فضای د  به وضعیتی اشاره دارد که  باشد. این پیامدپیش رو می

برچسب  "پردازند و از الصاقِ انگ و  می  "خودسانسوری "های آنان ناامنی است و در بیشتر موارد به نوعی  بینند و یکی از مهمترین دغدغهنمی

 ترس بیشتری دارند.    "سیاسی

دانشگاه یک نهاد مستقل نیست که اعضاء هیئت علمی تقاضا کسب نماید. پس آزاد علمی  »کند:  حسین( چنین روایت میای )مشارکت کننده
در دانشگاه محدوده همان مطالب درسی است که هر روزه تکرار می شود و خودسانسوری وجود دارد اما در گروه تحصیلی علوم پایه آزادی علمی  

 .«هایشان وجود داردحداقل در بیان یک سری از ایده

 . احساس رشد و خوداثربخشی اساتید 14

اما همچنان   .انددانشگاهی و برون دانشگاهی داشتههای درونها و برنامهکنندگان، علی رغم تمام انتقاداتی که به سیاستطبق تفاسیر مشارکت

 گذاری آموزشی و پژوهشی داشته باشند.   خواهند بیشتر تأثیر را در سیاستبا کنشگری خود می

ما کار خود را انجام می دهیم. اگر به نتیجه برسد. شهرت می آورد. دانشگاه برایمان احترام قائل  »گوید:  مشارکت کننده ای )حسین( می
باشدش، کاه خود اندر تبع می    هرکه کارد قصد گندم"ها یا دادن جوایز علمی. به قول معروف؛  می شود. حاال یا به صورت دعوت در مناسبات

 .«"برنیاید گندمی آیدیش، که بکاری 

دانشگاهی جهت ارتقای کیفیت فرهنگ برنامه ریزی مطرح  یکی دیگر از پیامدهای  که از سوی کنشگران. کارآمدی برنامه ریزی درسی؛  15

شده است. برنامه ریزی درست و مبتنی بر تجربه باعث خواهد شد که کنشگران از طریق کشف، تجربه و خالقیت هر آنچه که با آن در تعامل  

ای در ساختار آموزش و کمیته ارزیابی دوره  کنندگان، آموزش عالی نیاز به یک هستند چیزهای جدیدی یاد بگیرند. بر مبنای تفاسیر مشارکت

باشند که دوره آموزشی طی کرده باشند و به صورت  برنامه درسی دانشگاهی دارد. افرادی که هم خصلت پویایی را داشته باشند و هم افرادی  

 مادام العمر عضو این کمیته نباشند.   

ای باشد که هدف ساختاری مشخص باشد.  ریزی دانشگاه باید به گونه»برنامهکند:  سیمین تجربیات خود را در این رابطه اینگونه بیان می
هر دانشگاهی با توجه به شرایط خاصش باید برنامه ریزی کند مثالً اگر شرایط اقلیمی جای است متناسب با صنعت دانشگاه درخواست کند که  

ها و همه اینها را باید نوعی اقدام نوآورانه ای افراد در شناسلیی فرصتمند شویم از ایده هخواهیم قطب علمی شویم در فالن صنعت. بهرهما می
دانشگاه  در نظر بگیریم که دانشجو با استفاده از آنها بتواند کارهای عملی و مبتنی بر تجربه انجام دهد و این اقدام نوعی توسعه چشم اندازهای 

 هم خواهد بود«.

شوند. روابط رسمی جنبه در اجتماعات علمی، روابط به دو جنبه رسمی و غیررسمی تقسیم میهای علمی و گروهی؛  . گسترش همکاری16

ها و رفت و  روابط غیررسمی جنبه عادی مناسبات افراد را تشکیل می دهند )مثل دوستی  ،های پژوهشی(پژوهشی و علمی دارند )همکاری -آموزشی

افراد یک چیز یا کنش مشابه را در مرکز توجه قرار می دهند و هر یک از آنها، از اینکه دیگری نیز همین   جتماعاتدر این ا  آمدهای غیرشغلی و ...(.

این انرژی احساسی گسترش خالقیت را ممکن می سازد و نتیجه آن به صورت سرمایه فرهنگی بین افراد    کند، آگاه است.فضای توجه را حفظ می

را در نظر می گیرد    3و زیست جهان   2خود دو الیه ارتباطی متفاوت نظام اجتماعی  1هابرماس در نظریه کنش ارتباطیط  در همین ارتباشود.  مبادله می

م دهنده  و غنای ارتباطی را در این دو الیه مورد بررسی قرار می دهد. نظام اجتماعی عرصه کنش ابزاری است که درآن شایستگی ارتباطی و اخالق پیا

کاری  ی رشد دانش تجربی و تحلیلی را فراهم می نماید. اما در آن امکان پنهانباشد. ارتباط علمی در سطح نظام اجتماعی زمینهیدر کانون توجه نم

 
1 Cammunication Action 
2 Social System 
3  Life Word 
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و عدم تمایل جهت انتقال اطالعات وجود دارد. در نهادهای علمی این پنهان کاری ممکن است ناشی از اضطراب حفظ حق تقدم و اولویت در کشف 

های علمی گسترش این نوع ارتباط و تأکید بر فهم مشترک صدق ارتباطی،  . زیست جهان عرصۀ ارتباط آزاد و تفاهم آمیز است. در سازمانها باشدیافته

 شود. تر جهت تدوین اطالعات مینقد آزاد آراء و نظریات و .... موجب اعتماد اعضاء به یکدیگر، تبادل بهتر و سریع

های مختلف با توجه به زمینه  یک موقعی تیم علمی داشیم. اساتیدی از دانشگاه »گوید:  مرتضی از تجربیات کاری خود بعد از استخدامش می
و   کاریشان با همدیگر کار پژوهشی انجام می دادیم. اما االن کار مشترک را کنار گذاشتیم. کسی برای این کارها وقت نمی گذارد چون دانشگاه 

 . «ارزیابی چنین چیزی رو نمی خواهد انگار هر کسی بفکر منفعت خودشه سیستم
 

 ریزی آموزشیپیامدهای برنامهمقوالت و مفاهیم مرتبط با  8جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هسته مرکزی 

نهایت    ها، درهای فراوان و کندوکاو مصاحبهمضمون اصلی پژوهش است، با انجام مقایسه  ای کهکردن مقولۀ هستهاین پژوهش با هدف مشخص  در    

بر این    مشارکت کنندگان  .شکل گرفت  «ریزی دانشگاهی و کیفیت ادراک شدههای پیش روی برنامهچالش»ن  عنوا  با  پژوهشنهایی    ۀهست  مقولۀ

از تاریخ و ساخت یافته است که نیروها در آن زندگیباورند که   ها،  ها، منابع، منشکنند. نیروها هر کدام واجد سرمایهمی   دانشگاه میدانی آکنده 

ان دانشگاه به وجود هایی در میداند. سطوح و سلسله مراتب و روابط قدرت و جرگهمیدان سهیم  یابی ها در ساختمندی هستند. عاملیتها و نیتکنش

ها،  گیرد و کشاکش ها شکل می ارزش  ها و منافع وفتد، تعارض یا ائتالف مطلوبیتاها و کنشگری به جریان میها و بازیبه اقتضای آن چالش   آید ومی

شناسایی شده نمایانگر نتیجه نهایی تحلیل   هایها و چالشفرصت  دل پارادایمیدر ادامه م  . آید  انحصارات، ائتالفات و اختالفات راهبردی پدید می 

، کدگذاری  1شکل  .  شودمند نمایش داده میبه وسیله کدگذاری محوری و کدگذاری باز در قالب یک الگوی نظامکه    بنیاد استکیفی به روش داده

     دهد.های کنشی/ تعاملی کنشگر و پیامدها را توضیح میمحوری و شرایط علی، پدیده، استراتژی

 مفاهیم مقوله 

 

نقد برنامه مبتنی بر تجربه و  

 مقتضیات و بازخوردها 

، عمل کردن برطبق آیین نامه های  ای خود، مشخص شدن خط مشی علمیتوجه دانشگاه به مسائل منطقه

داخلی، مالحظه شرایط خاص در برنامه ریزی ها، درنظر گرفتن تفاوت های درون دانشگاهی براساس بافت  

 منطقه، توجه به حساسیت های فرهنگی منطقه

 

  احساس رشد و خوداثربخشی

 اساتید در

دانشگاه، دوبرابر شدن انگیزه اعضاء هیئت  احساس توانایی شخصی و علمی، احساس توانمندی به خاطر شرایط  

علمی فعال، جو مناسب برای ارتقاء، همکاری های علمی با دیگر اساتید، بازنگری در شیوه جذب و ارتقاء اعضا  

 هیأت علمی 

 

 ریزی ارآمدی برنامهک
فرآیند  های جدید مبتنی بر نیاز منطقه، برنامه درسی تجربه محور و کارآفرینانه، علمی شدن  گیری رشتهشکل

های  ساتید باسابقه، پیشوا شدن برنامهریزی، برنامه ریزی مبتنی بر عمل و تجربه، استفاده ازتجربیات ا برنامه 

 ها  ریزیمنطقه در برنامه جه به بافتانعطاف پذیر، تو های سابقه برای دیگر اساتید، برنامه  اساتید با 

های علمی  گسترش همکاری

های موفق در  ها، استفاده از تجربیات رشتهریزیامههمکارهای علمی، توجه به بین رشته ای بودن برن   شگستر و کارگروهی

 ای های بین رشته ای،ارزیابی رشته همکاری ریزی، برنامه 
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 برنامه ریزی دانشگاهیهای ها و چالشمدل پاردایمی فرصت 1شکل 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری بحث و نتیجه

 جوییحقیقت   -های اصلی آن  ریزی توسعه دانشگاه، توسعه دانشگاه را بدون توجه به واقعیات در حال تغییر محیط دور و نزدیک آن و رسالتبرنامه    

دانشگاه،    شناخت  در  را(  پیرامون  با  آن  سازگاری  جهت  در  دانشگاه  در  تغییرات  ایجاد)  دانشگاهی  ریزیبرنامه  بلکه  داند، نمی  ممکن  - طلبی  فضیلت  و

دانشگاه میدانی آکنده از تاریخ و ساخت یافته است که  مشارکت کنندگان،  . طبق تفاسیر  داند شناخت پیرامون آن و درک تعامل آن دو عملی می

 شرایط علی

فاصله گرفتن نظارت و ارزشیابی دانشگاه از مأموریت خود و ، قدرت ایدئولوژیک دولت در دانشگاه
  ، ضعف رهبری و مدیریت اثربخش در دوران پساکروناگرفتار شدن صرف در خدمات آموزشی

ایشرایط زمینه  

 
گرشرایط مداخله  

ها در بی توجهی به ماهیت رشته

، ایدئولوژی گرایی و سیاستگذاری

، نداشتن شناخت کشاکش های جناحی

 کافی سیاستگذاران از شرایط کاری
 

ریزی دانشگاهی و کیفیت های برنامهچالش

 ادراک شده

های تعاملی/ کنشیاستراتژی  

گذاری، اثربخشی فرآیند سیاست

ساخته شدن برنامه در متن دانشگاه از 

و خودراهبرانه  طریق خودتأملی

 ، نیازها و انتظارات جامعه ای، بخشنامه

ان و اختیارات متخصص استفاده از

، مشینهادهای حرفه ای در شبکه خط

ضرورت پرداختن به مقوله نظام 

، نیازسنجی سیاسیای، صالحیت حرفه

ریزی دانشگاهی نه برنامهریزی برنامه

 برای دانشگاهیان
 

، ریزی دانشگاهای و دستوری بودن برنامهکلیشه

های آموزشی در مدیران گروه بودنانتصابی 

، عدم آشنایی مدیران با مدیریت هادانشگاه

آموزش عالی و وجود نظام سیاست گذاری 

متمرکز، عدم برنامه ریزی مبتنی بر عقالنیت و 

 ذینفعانگفت و گوی 

 پیامدها

نقد برنامه مبتنی بر تجربه و مقتضیات و بازخوردها، احساس رشد و 
 های علمی و گروهی خوداثربخشی، کارآمدی برنامه ریزی، گسترش همکاری

 پدیده
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اند. سطوح و میدان سهیم  یابیها در ساختمندی هستند. عاملیتها و نیت، کنشهاها، منابع، منشهرکدام واجد سرمایهو    در آن زندگی  کنشگران

فتد، تعارض  اها و کنشگری به جریان می ها و بازیبه اقتضای آن چالش  آید وهایی در میدان دانشگاه به وجود میسلسله مراتب و روابط قدرت و جرگه

-. طبق تفاسیر مشارکتآیدها، انحصارات، ائتالفات و اختالفات راهبردی پدید میگیرد و کشاکشها شکل میارزش  ها و منافع و یا ائتالف مطلوبیت

های درسی مبتنی بر  های برنامهگذاری آموزش عالی، نوآوریهای دانشگاهی نیازمند بازنگری ساختارآموزش و سیاستکنندگان ارتقای فرهنگ برنامه

باشد. این یافته با  ریزی می ای در عرصه برنامهجذب و ارتقاء اعضاء هیأت علمی، ترویج نگاه بین رشتههای  تجربه و بافت منطقه و بازنگری سیاست

 باشد.  ( همسو می2016؛ افورما،2017؛ گائو و همکاران 2017؛ شاور2012های چانتل و همکاران )نتایج پژوهش

پژوهش حاضر، شرایطی که به طور مستقیم منجر به شکل گیری مقوله هسته می    براساس گفتهدر  عدم آشنایی  های مصاحبه شوندگان،  باشد 

و ضعف    هاهای مختلف در سیاستگذاریتوجهی به ماهیت رشتهبی  گذاری متمرکز،ها با مدیریت آموزش عالی، وجود نظام سیاستمدیران دانشکده 

، بسط گفتمان سیاسی شدن دانشگاه، قدرت ایدئولوژیک دولت در  در سیاست گذاری نظام آموزشی در دوران پساکرونادیریت اثربخش  رهبری و م 

  مبنی بر تولید دانش  های پژوهش حاضر تأییدی بر نظریه هابرماس... اشاره داشته اند. یافته دانشگاه، عدم نقدم برنامه مبتنی بر تجربه مقتضیات و

 حاصل نقد، گفت و گو و آموزش تفکر انتقادی می باشد.  

ارتباط      اثربخشی سیاست و فرآیند سیاستدر همین  گذاری، ضرورت پرداختن به مقوله نظام صالحیت  مصاحبه شوندگان راهبردهایی همچون 

بخشنامهای، ساختهحرفه و خودراهبرانه  از طریق خودتأملی  دانشگاه  برنامه در متن  بر ای،  شدن  مبتنی  الگوی  انتظارات جامعه،  و  نیازها  به  توجه 

های آموزشی، ساالری در جذب اعضاء هیأت علمی، اصالح مستمر برنامهای در شبکه خط مشی، توجه به شایستهاختیارات متخصصان و نهادهای حرفه

اند. این یافته تأییدی بر نتایج  دانشگاهی اشاره داشتهای در اساتید جهت توسعه نظام آموزشی و ارتقای کیفیت نظام  مسئولیت حرفهایجاد احساس  

ریزی ( مبنی بر کیفیت برنامه1397(، سیدکالن و همکاران )2015(، تیچلر )2018اسپیالن )(،  2020(، پریتو و آیالز )2018های کوهن )پژوهش

است و دانشگاه با حرکت    ا )مسئله بهبود کیفیت( قابل تقسیمدانشگاهی، به پیشایندها )توسعه فرهنگ کیفیت(، فرآیندها )توانمندسازها( و برآینده

برخالف    مبنی بر،  هابرماستأییدی بر نظریه    باشد. همچنینبه سوی این الگو، شاهد تغییراتی اساسی در جهت بهبود کیفیت خواهد بود، همسو می

ها نگاه شود تا در سایه آن حوزه  گیریتصمیم است، الزم است تا به دانشگاه با سیاستی غیرمتمرکزتر در  دولت در آن پررنگ نظام )سیستم( که نقش

 . عمومی تقویت شود

طبق مقوله هسته پژوهش،  باشد.  می  «ریزی و کیفیت ادراک شدههای پیش روی برنامهچالش»جوهری    ۀهای مصاحبه، حاکی از ظهور نظرییافته

.  کندها بازنمایی میموقعیت  های رفتاری متفاوت آنها را حسبهای آنها، شالودهدر میدان برحسب نوع سرمایه  عامالن )اعضاء هیأت علمی(  های منش

ای  هبا توجه به یافته.  هاستها و استراتژیمشیبرای تعیین اهداف، خط  (نگرنگر و کالنفنی، سیستمی، جامعه)  عالی فرایندیریزی آموزشرنامهب

و کمتر عقالنی و اجتماعی    تحت تأثیر ایدئولوژی رسمی و بیش از حد سیاسی   بیشترعالی ایران    مدل سیاستگذاری در آموزشحاصل از پژوهش،  

آمیز عالی مناقشه  نهادهای متنی ِدانشگاهیان در سیاستگذاری آموزش  ای و پژوهشی مستقل وهای حرفهمند و قانونمند سازماناست. مشارکت نظام 

شوند و  های درونی ناشی میهای انسانی از انگیزشی جوهری پژوهش حاضر با مفهوم ساختاربندی گیدنز مبنی براینکه، کنشبنابراین، نظریه  .است

ساختارهای    های افراد توسطکنند که کنشکنند. در نقطۀ مقابل، ساختارگراها استدالل می ها اعمال نمی عوامل اجتماعی محدودیت چندانی بر انسان

 باشد.  شود که فرد هیچ کنترلی بر آنها ندارد همسو میتعیین می ای اجتماعی، اقتصادی، زبان شناختی و ... یا نیروهای جامعه
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های استخراج شده، به  شرح  پژوهش حاضر، که نشان دهنده چگونگی روابط میان مقوله  های اگزیوماتیکی مدل پارادیمیبراین اساس برخی قضیه 

 شود:زیر مطرح می

های نخبگی و نخبه پروری، توجه سیاست گذاران به شرایط محیط کاری کنشگران های فردی و سازمانی مانند دور شدن از سیاستقضیه اول: کنش     

 گردد. می دانشگاهیهای قاء فرهنگ کیفیت سیاستگذاریدانشگاهی در انجام وظایف منجر به ارت

گذاری، ساخته شدن برنامه در متن دانشگاه از طریق خودتأملی و  اثربخشی سیاست، اثربخشی فرآیند سیاستهای  تدوین استراتژیقضیه دوم:      

آید. در نهایت  یت برنامه ریزی دانشگاهی )مقوله محوری(، برمیخودراهبرانه بخشنامه ای، توجه به نیازها و انتظارات جامعه منجر به ارتقاء فرهنگ کیف

 مدل برآورده شده پژوهش جهت سیاست گذاری در آموزش عالی: 

 

 های بدست آمده، پیشنهاداتی به صورت ذیل مطرح خواهد شد: براساس یافته

بازتعریف در این زمینه    است.  گذاران از شرایط کاریشناخت کافی سیاستنداشتن  در ارتباط با    ، کنشگران دانشگاهیمورد اشاره    ی هااز چالش   ی کی.  1

تواند جایگاه دانشجویان و استادان در مجموعه گفتمان آموزش عالی ایران به نحوی که شیوه سخن گفتن ما درباره فردیت دانشگاهی یا همان سوژه ب

 اید. تر و توانمندتر ارتقا یبه یک موقعیت متعالی

های مهم در  ریزی مبتنی بر عقالنیت و گفتگوی ذینفعان یکی از چالش های متمرکز  و عدم برنامهگذاریهای پژوهش، سیاستفتهبر اساس یا.  2

تنوعات    ،پژوهشی  -های آموزشیای تغییر کند که در فعالیتفرهنگی دانشگاه به گونه  هایسیاستشود  باشد. پیشنهاد میریزی دانشگاهی میبرنامه

 . های فرهنگی برای تولید علم و تربیت نیروی متخصص تلقی شودفرهنگی، قومی و جنسیتی به عنوان سرمایه

های کنشگران دانشگاهی ندادن اختیار به متخصصان ها و نتایج بدست آمده در مطالعۀ پیش رو،  به نظر می رسد که یکی از چالشبا توجه به یافته  .3

های فرهنگی دانشگاه امکانات الزم برای تبدیل این سرمایه فرهنگی به سرمایه  سیاست شودمشی است. پیشنهاد میای در شبکه خطو نهادهای حرفه

 . فراهم سازدرا اقتصادی، سرمایه اجتماعی و سرمایه سیاسی 
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ساز و  ها و ساختارهای همگنروششود  اند. پیشنهاد میکنندگان از عدم عالقمندی به تفکر علی و خوداثربخشی سخن گفته بسیاری از مشارکت.  4

های متفاوت و  ها و تجربهها و تواناییای تغییر کند که افراد با قابلیتکنونی در حوزه ارزشیابی و جذب دانشجو و مدرس باید به گونه  سازاستاندارد

 .متضاد امکان بروز و ظهور خود در نظام آموزش عالی کشور را پیدا کنند
 

 

 اخالقی الحظات  م 

 .پژوهش رعایت شده است ای مرتبط بادر جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

 حامی مالی

 .های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تأمین شده استکلیه هزینه

 تعارض منافع 

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است  نشریه  منافع بوده است. این مقاله قبالً در هیچ بنابر اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض  

 . ارسال شده استریزی آموزشی مطالعات برنامهفصلنامه  دو و صرفاً جهت بررسی و چاپ به 

 تقدیر و تشکر 

از تمام مشارکتخود الزم میبدینوسیله گروه تحقیق بر اند  هت انجام این پژوهش ما را همراهی و یاری کردهدر ج کنندگان در پژوهش کهدانند 

 .صمیمانه تقدیر و تشکر کنند
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