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  چکیده

ریزی در سطح کالس درس گیری اعضای هیأت علمی در برنامهبررسی الگوی جاری تصمیم حاضر پژوهش هدف

کلیه اعضای هیأت علمی  تحقیق جامعه آماری در .گرفت انجام بنیادداده روش با و کیفی رویکرد با پژوهش این است.

ها از محور انتخاب شدند. دادههدفمند و به شیوه مالک گیریاز طریق نمونهاز اساتید  نفر 21 که دانشگاه بیرجند بودند

 گزینشی و محوری باز، کدگذاری روش از هاداده تحلیل و تجزیه منظوربه آوری وساختار یافته جمعطریق مصاحبه نیمه

سی و دو  دهندهنشان مطالعه حاضر نتایج شد. استفاده گوبا و لینکن معیارهای از پایایی و روایی تأمین برای شد. استفاده

-گیریگیری علمی در تصمیمفقدان جهت شامل پارادیمی مدل قالب در که است منتخب مفهوم محوری و سیزده مقوله

بر )مشتمل ایزمینه عوامل (،عوامل فراسازمانی، محیطی و انگیزش) علی شرایط و محوری یمقوله عنوانبه های کالسی

عوامل مدیریتی، ساختاری و ) گرتسهیل ایمداخله شرایط (،ای و پشتیبانیمحورهای عوامل رفتاری، عوامل برنامه

بر گیری مبتنی)تصمیم راهبردها ،و موانع اجرایی(محیطی  -های سازمانیچالش) محدودکننده گرمداخله شرایط (،رفتاری

 )کاهش پیامد عاملی( وگیری تکارانه و تصمیمبر تفکر محافظهگیری مبتنیگیری موقعیتی، تصمیمساختار پیشین، تصمیم

 .یافت سازمان کارایی( و اثربخشی

 بنیاد.، دادهریزی درسیگیری، برنامهاعضای هیأت علمی، تصمیم کلیدی: هایواژه
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 قدمهم
بوده و نقش مهمی را در توسعه  های درون جامعهمؤسسات آموزش عالی از بزرگترین نظام

های مهمی را از طرفی، جامعه قرن بیست و یکم چالشاز (Kurkovsky  ،2016) کنندپایدار ایفا می

ا یکدیگر ارتباط بچگونگی برقراری  ،شدنزایش پیچیدگی و ابهام، جهانی، افقبیل سرعت تغییرات

ات گونه مؤسسحال تغییر و مشکالت بزرگ فیزیکی و اجتماعی برای اینهای دراز طریق فناوری

توجه به این . با(Brew ،2013) جانبه و جهانی هستندکارهای چندبوجود آورده است که نیازمند راه

زهای جامعه خود را در آینده های احتمالی برآیند باید نیاشرایط اگر جوامع بخواهند از عهده چالش

بدیهی است (. Jarvis ،2008د )آن بسترسازی مناسب را انجام دهن بینی کرده و برای رسیدن بهپیش

 ترینهای آموزش عالی نقش مهمی داشته و برنامه درسی یکی از مهمکه در تحقق این جامعه، نظام

 ابزارهای آموزش عالی در این عرصه است. 

ریزی درسی خود شامل سازماندهی برنامهریزی درسی است. ول فرایند برنامهدرسی، محصبرنامه

یادگیری با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرندگان و  -های یاددهییک سری از فعالیت

گردد جا مطرح میای که در ایننکته (.2011)یارمحمدیان،  ارزیابی میزان تحقق این تغییرات است

درسی با کدام نوع از مشکالت مواجهند یا محققان شود سازندگان برنامهوقتی پرسیده میاین است که 

های تترین سیاستوان به یک طیف از گستردهکنند، میدرسی چه مسائلی را مطالعه میریزی برنامه

امه نهای بسیار خاص و کامالً متمرکز یک بردسته از تصمیماتی که در ارتباط با جنبهآموزشی تا آن

-ریزی درسی طیف وسیعی از تصمیمتصمیمات در حوزه برنامهباشند، اشاره نمود. بنابراین ویژه می

 هایشود. این تصمیمات بوسیله افراد و گروههای عینی و جزئی تا انتزاعی و کالن را شامل می

 ندشوهای متغیر و متنوع آموزشی و در ابعاد و سطوح چندگانه اتخاذ میمختلف، در محیط

(Livingston, Hayward, Higgins, & Wyse ،2015)  ریزی متفاوت در های برنامهتوجه به نظامباو

مریزی درسی، نیاز به تصمیدرسی و تعیین سهم عناصر و عوامل گوناگون مؤثر در برنامهحوزه برنامه

های مهم چالشهای آن از توجه به الگوها، کیفیت و روشعنوان یک فرایند مستمر، باگیری به

گیری در برنامه درسی و اجرای آن، از میان عوامل متعدد مؤثر بر تصمیممتخصصان این حوزه است. 

عالی  تبع آن کیفیت نظام آموزشاعضای هیأت علمی بیشترین تاثیرگذاری را روی برنامه درسی و به

 (.2020ی، ؛ شاهجوان و مؤمنی مهموی2018زاده، )قنبری و سلطان دارند

طور روزانه تصمیمات متعددی را در کالس و اعضای هیأت علمی افراد متخصصی هستند که به

منابع  مدرسان باید .(Siuty, Leko & Knackstedt ،2016) گیرندشان میدانشگاه محل خدمت

نمایند و ه استفاد نهیبه صورتبه ندو کنترل کنند تا بتوان یسازماندهدر مؤسسات آموزشی را موجود 

  تصمیم بگیرند. امکانات یبررس و نیوالد با، ارتباط از فراگیران یبانیپشت درباره
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ریزی گیری اعضای هیأت علمی همزمان و هنگامی که درس خود را برنامهاز طرفی تصمیم

گیرند چه چیزی را آموزش دهند و یا چگونه آن را ها تصمیم میکه آنشود، زمانیکنند آغاز میمی

چنین اعضای هیأت علمی باید از تصمیمات خود، همکاران و سایر افراد درگیر با هم آموزش دهند.

فردی  گیریفراگیران، والدین، کارمندان و...( مطلع باشند. چراکه فرایندهای تصمیم) محیط آموزشی

 ارتباط نزدیکی با تصمیمات گروه همکاران و سایر بازیگرانی دارد که با محیط آموزشی مرتبط هستند

(Parmigiani ،2012.) 

ای اعض گیریهای تصمیمها و مهارتاما بدون توجه به موارد ذکر شده و درنظر گرفتن قابلیت

استادان پس از کسب مدرک تحصیلی دکتری و براساس دستاوردهای پژوهشی، وارد  ،هیات علمی

ریزی برنامه هایاغلب توجه اندکی به وضعیت توانایی و شونده تدریس در آموزش عالی میصعر

های آنان در سطح کالس گیریگذار بر تصمیمو عوامل تاثیر( 2017پور کبریایی، )محسندرسی 

 . شودمی

ی اجتماعی هاتأثیر شبکهازجمله  های انجام شدهتحقیقات و پژوهشطور کلی بررسی  تحلیلی به

(Ho, Higson & Dey ،2007)های حکومتی؛ سیاست (Panova ،2008 ؛Wilkins, Shams & 

Huisman ،2013 مشارکت(؛ (Sukirno & Siengthai ،2010؛ Mehta, Gardia, & Rathore ،2010؛ 

Nafria, Cendon, &  Alonso ،2015،) شهرت دانشگاه (Wilkins, Shams& Waring & Huisman ،

؛ Adeyemo, Cueno, Sehoole ،2015؛Li  ،2017) دانش علمی(، Rudd, Djafarova ،2012؛  2013

Jho, Yoon, & Kim ،2014 ،)اخالق (Rosario, Catacutan, & de Guzman ،2015 ،)تفکر  سبک

(Fan ،2016،) سازیشبیه (Scherperee ،2015دوره ،)های عملی (Li ،2017( تجربه ،)Adeyemo, 

Cueno, & Sehoole ،2015( مسائل بودجه، امکانات، منابع طبیعی و انرژی ،)Oliveira,Giannetti, 

Agostinho & Almeida ،2018)  پیشرفت فناوری، تقاضای دانشجویان، جهانی شدن، انتظارات

هر کدام یک یا چند دهد که نشان می( Primrose & Alexander ،2013) جامعه و رقابت بین نهادها

عنوان به اند.دانستههای نظام آموزش عالی دانشگاهی مؤثر گیریعامل را در سطوح مختلف تصمیم

 کنی و ووگتمن، مکبوشنمونه 

 (Boschman, McKenney & Voogt ،2017مطالعه ) از  یدرک بهترای را با هدف دستیابی به

موجود  یهایریگ، جهتیرونیب یهاتیاولواعم از  یچه عوامل کهنیا و درسانم یشهود ماتیتصم

داد شان ها نافتهی انجام دادند.گذارد، یم ریتأث انیمرب یهامیت یبر تعامالت طراح یعمل یهاینگران ای

حال دانش  نیاست، با ا یعمل یهاینگران ریتحت تأث شتریب مدرسان،داده شده  حیکه استدالل توض

 دارد. یطراح ندیدر آغاز فرا یها نقش مهمو اعتقادات آن

 یهاتیدر موقعبیان نمودند که ( Peel& McCarty, Redmon ،2021) کارتی، ردموند و پیلمک

بهبود  و ردیگیقرار م یشناخت اتریو تأث عملکرد ریتحت تأث مدرسان ماتیروزمره، تصم یکالس
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کالس درس  یهاطیکالس درس منجر به مح یهایریگمیموجود در تصم یهادر انتخاب یآگاه

 شود.یمثبت م

-میمتص یندهایو فرا یمعرفت یباورها رییمطالعه تغ به ( در پژوهشیPeterson ،2018پیترسون )

-میتصم شیدر پ ینوآور یهایژگیکه و دادنشان  نتایج .پرداخت عضو هیأت علمی 193 یریگ

  د.نها نقش داریریگمیها و هم در تصمیریگمیتصم شیهم در پ یها و اعتقادات معرفتیریگ

 یعلم أتیه یاعضا «یانتقادتعامالت »اطالعات حاصل از که  افتی( درSadler ،2012سادلر )

الد میهیو و گرونو .آنان موثر است یبعد یریگمیتصم یندهایفرآ دردر کالس درس  دانشجویانبا 

(Mayhew & Grunwald ،2006در پژوهشی عوامل تعیین ) کننده بالقوه تصمیمات اعضای هیأت

نمودند که نژاد و جنسیت علمی را برای ترکیب تنوع در محتوای دوره خود بررسی کردند و بیان 

، Mazzoli) مازولیکنند. بینی کننده تصمیمات اعضای هیأت علمی عمل میعنوان عوامل پیشبه

امل عو ریو تأث یخود بر برنامه درس ریاز تأثت علمی أاعضای هیدرک  در زمینه را ای( مطالعه2000

ری اعضای های بیرونی و تأثیر حداکثگروهنتایج، تاثیر متوسط . انجام داد ریزی درسیبر برنامه بیرونی

، Ruppar, Gaffney & Dymond) موندیو د یگافنراپر، های درسی را نشان داد. هیأت علمی بر برنامه

آموزی مربیان تحت تأثیر چهار فاکتور اصلی زمینه، باورها در که تصمیمات سوادنشان دادند ( 2015

 باشند.خودکارآمدی و  انتظارات میمورد فراگیران، آموزش و یادگیری، 

در پژوهشی به بررسی ( Bhat, Pushpalatha & Kulkarni ،2017) بات، کپوشپاالتا و کولکارنی

ریزی و بازنگری برنامه درسی از دیدگاه اساتید پرداختند. نتایج ها و عوامل موثر بر برنامهچالش

محتوا، فرهنگ و ساختار سازمانی از عوامل تحقیق نشان داد که آموزش اساتید، کار تیمی، ساختار 

های دارد که فرهنگ( بیان میLattuca ،2011ریزی درسی اساتید است. التوکا )تاثیرگذار بر برنامه

ای ای اعضکنند که بر تصمیمات حرفههای خاصی را برای آموزش و تحقیق بیان میسازمانی ارزش

 هستند، اولویت در یادگیری و آموزش هاآن در که نیسازما هایفرهنگ .گذاردهیات علمی تاثیر می

 زدارندهبا عوامل بلکه دهند،می دانشجویان پاداش یادگیری و آموزش بهبود برای اساتید به تنها نه

 کنند.می حذف را هاییفعالیت چنین برای

پژوهشی را با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمات اساتید در تنظیم طرح  (2014) نیاز آذری

ها نشان داد که عوامل شناختی، انگیزشی ریزی درسی انجام داد. یافتهعنوان جزئی از برنامهدرس به

 و مدیریتی بر تمایل اساتید به تنظیم طرح درس در فرایند تدریس مؤثرند. 

ترین و اثرگذارترین سازوکارها برای مقابله با عالی یکی از مهمآموزش جا که بنابراین از آن

های این بخش گذاریای به تصمیمات و سیاستهای عصر حاضر بوده، باید توجه ویژهچالش

ریزی درسی صورت گیرد. نظام آموزش عالی برای های درسی و برنامهبخصوص در زمینه برنامه

های مناسبی را در ها و سیاسترح شده، باید خط مشیهای مطیابی به اهداف و مأموریتدست
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 ها و دیگر مؤسسات آموزشی اتخاذ کنددر عرصه دانشگاه ...های آموزش، پژوهش، فرهنگ وزمینه

گذاری در آموزش عالی در کشور ما در دو سطح مراجع عالی و سیاست (.2009هادی پیکانی، )

عالی انقالب فرهنگی و سطح درون بخشی مانند فرابخشی مانند مجلس شورای اسالمی و شورای 

بط رهای تخصصی ذیریزی، شورای گسترش آموزش عالی و بویژه کمیسیونشورای عالی برنامه

ها، شوراهای آموزشی دانشگاه و دانشکده و های ممیزه دانشگاهبر این هیأتگیرد. عالوهصورت می

ریزی درسی در آموزش عالی ر در زمینه برنامهگذابویژه اعضای هیات علمی از عوامل مهم و تاثیر

-ار و تصمیمگذدلیل تکثر و تعدد مقامات سیاستبدیهی است به باشند.کشور و در سطح دانشگاه می

منجربه اختالل در نظام آموزش  که (2012)فتحی واجارگاه و ملکی،  گیر در نظام آموزش عالی کشور

ای ها و ترکیب بهینهترین سیاستانتخاب بهترین و متناسب ،(2016)اصغری،  عالی فعلی شده است

تواند راهنمای بهتری برای جهت ریزی درسی آموزش عالی میاز عوامل تاثیرگذار در زمینه برنامه

ایی هدرپیش گرفتن چنین سیاستدادن به تصمیمات عملی در نظام آموزش عالی کشور باشد. 

به بررسی و شناخت دقیق وضعیت گذشته و موجود و  مستلزم این است که نظام آموزش عالی،

مران عدوزی سرخابی، صالحی)یمنی گذار در فرآیند توسعهعوامل و نیروهای درونی و بیرونی تأثیر

گذاری در سطوح عالی ها و الگوهایی مناسب برای سیاستشیوهو ایجاد ( 2012نژاد، و گرایی

استانداردهای علمی و عقالنیت و هم شرایط سیاسی، اجتماعی، ای که هم گونهباشد، بهگیری تصمیم

  (.2016آبادی، فرح)امیری اقتصادی و فرهنگی جامعه را مورد توجه قرار دهد

دارد و عامل  کیعملکرد استاد نقش استراتژ ،یآموزش طیمح کیدر جا که در این راستا از آن

، Sukirno & Siengthai) عملکرد دانشگاه است جهیکننده عملکرد دانشجو و در نت نییتع یاصل

و اصالح  یسازیغن ینه تنها براآموزش عالی در  انثر بر عملکرد مدرسؤعوامل م یبررس .(2011

 دیمف اریسبی سسات آموزش عالؤم تیفیک شیافزا یمعقول برا یهاهیارائه توص یبلکه برا ها،هینظر

 است.

 یدگیچیدرجه پدر مورد  یشواهد منسجم و قطعفاقد  اتیشده در سراسر ادب افتیمطالعات 

 .دهدتحت تاثیر قرار میکالس درس  یهاطیدر محمدرسان را  یریگمیتصم ،تیاست که در واقع

ریزی درسی و تفاوت در گیری در برنامهخالء موجود در مورد عدم اطالع از عوامل مؤثر تصمیم

 مطالعاتکند و شناسایی این عوامل را دوچندان میهای علمی برای زمینه و بافت، نیاز به پژوهش

و به روز مورد  مرتبط د،یمف ییهاهیساختن نظر یبرا یتجرب یهابا استفاده از داده یی بیشتریاستقرا

با توجه به تغییرات جهانی و تغییر نقش دانشگاه در جامعه و اقتصاد، مبهم بودن . همچنین است ازین

شود های درسی عمال باعث میگیرندگان برنامهگذاران و تصمیمریزان، سیاستاین عوامل برای برنامه

 روز جامعه را از دست بدهد. دانشگاه توانایی الزم برای پاسخ به نیازهای به
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 ارائه راهکارهای عملیدر  تحقیقات دانشگاهی های برخی ازبنابراین با توجه به محدودیت

(Makri & Neely ،2021) های تحقیقاتی که به ها و طرحکه در ارزیابی پژوهشو باتوجه به این

شناسی های مرجع غالبا منطبق با روشهای مختلف در کشور انجام شده است، چارچوبصورت

 در این پژوهش از (2018)اسدی، سواری، شوکتی امغانی، رضایی، رنجبر و زارعی،  کمی است

ربوط تصمیمات مدر اعضای هیأت علمی دانشگاه الگوی ذهنی  کشف و تبیین جهتنظریۀ داده بنیاد 

 تا با آنان استفاده شده استگیری شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم در کالس و ریزی درسیبه برنامه

 بیرجند و بررسی دانشگاه بستر و بافت در ریزی درسیبرنامه اجرایی هایواقعیت گرفتن نظر در

اساتید دانشگاه بیرجند را شناسایی و  ریزی درسیتصمیمات برنامهبر  حاکم الگوی موجود، وضع

-تصمیمجاری  هایفعالیت که است پژوهش سؤال این به پاسخ اصلی هدف لذا کند. بندیصورت

 ریزی درسی در کالس دارای چه الگویی است؟ اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند در برنامهگیری 

 

 شناسیروش
نیاد بر مطالعات داده برویکرد جزو تحقیقات کیفی و از لحاظ روش، مبتنیپژوهش حاضر از نظر 

و  یمختلف علوم اجتماع یهانهیدر زم جیرا یقاتیتحق کردیرو کیعنوان به که این روش. باشدمی

ست که امناسب  یزمان (Makri & Neely ،2021) است شده لیمختلف تبد یهارشته پیشرو در

  .اشدب "کنندیم تجربهخود  یعیطب نهیآن گونه که افراد در زم یاجتماع یدادهایرو" حیهدف توض

-روش انعطاف کیعنوان به، داردمربوطه  یتجرب یهادر مجموعه داده شهیرکه  نظریه داده بنیاد

 این محقق و به (Yu & Smith ،2021) ،شودیدر نظر گرفته م ینظر یتوسعه الگوها یبرا ریپذ

تدوین  برای خود شده، تدوین پیش از و موجود هایتئوری به اتکاء جای به تا دهدمی را امکان

 (.2021زاده و میربرگکار، )امیریان، چیرانی، قلی نماید اقدام گزاره و تئوری

در این پژوهش از رویکرد سیستماتیک اشتروس و کوربین برای نظریه داده بنیاد استفاده شده 

اساتید دانشگاه بیرجند در مرتبه و سطوح مختلف کنندگان بالقوه این پژوهش کلیه مشارکتاست. 

سال و تدریس  5)مالک ورود سابقه باالی  محورگیری هدفمند، از نوع مالکبودند که از طریق نمونه

گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی( انتخاب و نمونه

 های مختلفنفر از اساتید در رشته 21کنندگان در پژوهش شامل رو مشارکتامه یافت. از اینها ادداده

شناسی، علوم پایه، ادبیات و مهندسی( بودند. جهت رعایت محرمانگی هر کدام تربیتی و روان)علوم

 صیک کد اختصا هاکنندگان در مراحل پژوهش و رعایت اخالق پژوهشی به هرکدام از آناز شرکت

 تحلیل فرایند باشد.ها در این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته میداده شد. ابزار گردآوری داده

 با همزمان ،بنیادداده نظریه رویکرد در آن اهمیت به توجه نیز با هامصاحبه متن از حاصل هایداده

آوری شده دو اطالعات گر انجام کدگذاری باز، محوری و انتخابی مرحله سه ، طیهاداده آوریجمع
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 اعتبار قابلیت»معیار چهار .بندی تجزیه و تحلیل شدبندی و سپس به شیوه مقولهابتدا دسته

(Credibility)قابلیت انتقال ، (Transferabilityقابلیت اتکا ،) (Dependabilityو قابلیت تأیید ) 

(Conformability »)ازی قابلیت اعتبار، در زمینه. شداستفاده  پژوهش علمی دقت ارزیابی منظوربه 

متخصصین  ها در اختیاری قابلیت انتقال، یافتهاستفاده شد. در زمینه کنندهروش کنترل اعضاء شرکت

ی قابلیت اتکا )قابلیت اطمینان(، از روش توافق بین کدگذاران استفاده شد و قرار داده شد. در زمینه

  ورد همتایان بکار برده شد.قابلیت تأیید مرور و بازخ یدر زمینه

 

 هایافته
 محور به شرح ذیل است: 6 شامل الگوی بدست آمده

  . شرایط محوری1

آید اما یک که اگرچه از درون پژوهش بیرون می مقوله محوری مضمون اصلی پژوهش است

الگوی جاری  (. در پژوهش حاضر مقوله مرکزیStrauss &  Corbin ،2011مفهوم انتزاعی است )

. در این باشدهای کالسی میگیریگیری علمی در تصمیمریزی اساتید دانشگاهی فقدان جهتبرنامه

ها چهار مقوله محوری؛ ضعف نگرش اساتید نسبت به اهمیت تصمیمات زمینه تحلیل مصاحبه

میک در آکادضعف فرهنگ های آموزشی و گیری در پرتو چالشگیری بداهه، تصمیمکالسی، تصمیم

 نشان داده شده است. 1شناسایی کرد. نتایج در جدول  های آموزشیگیریتصمیم
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 ریزی کالسیگیری اعضای هیأت علمی در برنامهشرایط محوری تصمیم -1 جدول

 کد منتخب کد محوری کنندگان)کد باز(نمونه بیانات مشارکت

گیری برای کالس یه امر گیری کالسیم ندارم؛ تصمیممن روال خاصی برای تصمیم

 (14)استاد،  افتدمعمول هست که اتفاق می

ضعف نگرش 

اساتید نسبت به 

اهمیت 

تصمیمات 

 کالسی

 

 

 

 

 

 

 

 

فقدان جهت 

گیری علمی در 

تصمیم گیری 

 های کالسی

 

وقتی سرفصل هست و همه چیز رو مشخص کرده، اینجا دیگه لزومی به تصمیمات 

 (12 خاص استاد نیست )استاد،

گیری استاد یه امر تخصصی نیست که بخواهد راجع بهش آموزشی ببینه. تجربه، تصمیم

و میده گیری درست رشرایط کالس و تخصص آکادمیک به من بینش الزم برای تصمیم

 (13 )استاد،

گیری برنامه کالسی به اون صورت برای تدریسم ندارم و هر جلسه راستش من تصمیم

 (3 گیرم )استاد،البته سرفصل رو هم در نظر میروم. طبق شرایط پیش می

گیری تصمیم

 بداهه

کنم در هر جلسه گیری به اون صورت که منظور شماست نه، ولی سعی میتصمیم

 (15 شرایط روحی کالس و سرفصل رو ببینم و تدریس داشته باشم )استاد،

ل اداره کنم به دلیمن اگه خودم بخواهم تصمیم بگیرم که کالسم رو به صورت فعال 

 (8 تونم )استاد،امکانات  کم آزمایشگاهی و کارگاهی نمی

 

گیری در تصمیم

های پرتو چالش

 آموزشی

 

باید از هزار جا مجوز بگیرم و  "زمین شناسی ایران"من برای یه اردو ساده در درس 

 (4 لنگه )استاد،آخر هم باز یه جای کار می

های مصوب و هزار چالش دیگه های آموزشی، سرفصلنامهخیلی موانع از قبیل آیین

 ( 8 استاد،(مانع میشه من تصمیمات خودم را بگیرم 

در ایران استاد باید در تصمیمات خودش خیلی دقت کنه، راستش عالوه بر آموزش 

باید فرهنگ، عرف اجتماعی، مسائل سیاسی و هزار چیز دیگه رو هم در نظر بگیره، 

ضعف فرهنگ  (. 6 )استاد، کنم که مواخذه نشومجوری کار می من االن بیشتر

آکادمیک در 

های گیریتصمیم

 آموزشی

تونم از کالس همکارانم دلیل اینکه برداشت بد و فضولی محسوب نشود نمیمن به

 (1 تر استفاده کنم )استاد،بویژه افراد با سابقه

 ای به حرفیعنی خیلی عالقهمشکلی که ما داریم یک مقدار مشکل فرهنگی است، 

زدن و کار کردن بایکدیگر را نداریم و این چالش بزرگی در تصمیمات من ایجاد 

 (10 کند )استاد،می

 

-طراحی آموزشی به نوعی تصمیم: ضعف نگرش اساتید نسبت به اهمیت تصمیمات کالسی

در  همواره درسانمو  های مربوط به آن استگیری برای چگونگی وقوع یادگیری و چینش فعالیت

کنندگان در پژوهش ضعف طبق دیدگاه مشارکت(. Sepasy ،2021قرار دارند )گیری جایگاه تصمیم

د ریزی کالسی اساتینگرش اساتید نسبت به اهمیت تصمیمات کالسی یکی از محورهای برنامه

 باشد.می

تخصصی نیست که بخواهد گیری استاد یه امر تصمیم"( بیان داشت: 13) عنوان نمونه استادبه 

راجع بهش آموزشی ببینه. تجربه، شرایط کالس و تخصص آکادمیک به من بینش الزم رو برای 
 "گیری درست میده تصمیم
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شده  نیتدو شیاز پ یهابرنامه ایبدون توسل به منطق  ماتیتصم یبرخ: گیری بداههتصمیم

-کنندگان در پژوهش تصمیمطبق دیدگاه مشارکت .(Hayes ،1999) افتدیاتفاق م "خود به خود"

. در باشدبر آن از محورهای موجود میریزی کالسی مبتنیگیری بداهه اساتید در تدریس و برنامه

گیری من کالس مالک تصمیم"شود: کنندگان اشاره میای از بیانات مشارکتاین زمینه به نمونه
ا هند ولی ما نباید براساس یکسری دستورالعملگیری خوب هستبهای تصمیمهست. خب این کتا

کس بهتر از یک مدرس نمی دونه با توجه به شرایط کالس تصمیم درست چی عمل کنیم هیچ
  "هست

های اعضای هیات علمی در مراحل مختلف فعالیت: های آموزشیگیری در پرتو چالشتصمیم

و امکانات ارائه  هادر هر مرحله باید برنامهشوند و هایی مواجه میها و چالشای خود با دغدغهحرفه

در این  .(2019)جمالی زواره، نصراصفهانی و نیلی،  های آنان باشدشده متناسب با نیازها و دغدغه

 ( بیان داشت:8زمینه استاد )

من بعنوان یک عضو هیات علمی باید تا جایی که ممکن است درس بگیرم و از طرف دیگر "
سال حداقل امتیازات الزم را بدست آورم تا بتونم  5یا  4جام بدهم که بعد از یک کار پژوهشی هم ان

مه های ارتقاء را بگذرانم و اینها هتبدیل وضعیت بشم. یعنی دوره ...آزمایشی و -از پیمانی به رسمی

  "کنه.چالش های اساسی هستند که کسی توجه نمی

فرهنگ دانشگاهی الگوی معانی نهفته در : های آموزشیگیریضعف فرهنگ آکادمیک در تصمیم

که افراد دانشگاهی به کمک  استت معناداری الها، و تمامی مقوها، گفتهصور نمادین، از جمله کنش

در پژوهش حاضر نیز  (.2016زاده، )احمدی، پسندیده و دهقان کنندآن با هم ارتباط برقرار می

فرهنگ  بر آن را ضعفریزی مبتنیکالسی و برنامهگیری کنندگان از محورهای اصلی تصمیممشارکت

 ( بیان داشت:10) آکادمیک اساتید بیان داشتند. در این زمینه استاد

ی ادر ایران رغبتی به همکاری و کار گروهی وجود ندارد. مثال من ترم گذشته می خواستم پروژه"
ایشون به عهده می گرفت  را انجام بدم و نیاز به تخصص همکارم داشتم و اگر یک قسمت کار را

 "ها فرهنگش را نداریم قطعا خروجی بهتری بدست می آمد که این طور نشد. متاسفانه ما ایرانی
 (10 )استاد،

 . شرایط علّی2

، Strauss &  Corbin) گذارند ها اثرشرایط علّی آن دسته از رویدادها و وقایع هستند که بر پدیده

2011.) 
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 ریزی کالسیگیری اعضای هیأت علمی در برنامهتصمیمعوامل علّی  -2 جدول

 کد منتخب کد محوری )کد باز( کنندگاننمونه بیانات مشارکت

گذارد در تصمیمات های درسی دست استاد رو در اجرا باز میمیزانی که برنامه

 (18اساتید نقش دارد )استاد، 

 

 

 برنامه درسی کالن

فرا
ل 

وام
ع

 
نی

زما
سا

 

 

 

های درسی کالن نقش مهمی در تصمیمات کالسی استاد سطح برنامهنیازسنجی در 

داره که خیلی کم مورد توجه است و من خودم مباحث را بر اساس نیاز دانشجو و 

 (13دهم )استاد، جامعه جهت می

های صنعتی با دانشگاه و بالعکس خودش تأثیر مهمی در تصمیمات همکاری بخش

گویم معدن زیرزمینی هست یا روباز، این فقط در کالسی من دارن. وقتی من می

 (9اثر بازدید از معادن برای دانشجویان قابل فهم است )استاد، 

 

 

 سازمانی حمایت فرا

ش های ما گووقتی مسئوالن و افرادی که صاحب قدرت اجرایی هستند به صحبت

 (6، )استاد گیری اصالحی نداریمنظر و تصمیمکنند ما هم رغبتی برای اظهارنمی

نوع دانشگاه از نظر دولتی، آزاد و غیر انتفاعی نقش مهمی در تصمیمات استاد برای 

کالس دارد. امکانات، تواناییها، ذکاوت و هوش دانشجویان در کار و تصمیمات 

 (2من بسیار موثر است )استاد، 

 

 

 

 زمینه دانشگاهی

ی
یط

مح
ل 

وام
 ع

 

ادم دتری انجام میریزی قویکردم قطعا برنامهاگر من در دانشگاه تهران تدریس می

 (10 گرفتم )استاد،تری میو تصمیمات متفاوت

فرهنگ و نگرش غالب دانشگاه اینکه پژوهش محور باشد یا آموزش محور، نقش 

 (2 مؤثری در تصمیم من برای کالسم داره )استاد،

ا ای رتونم هر برنامهمسلماً من با توجه به فرهنگ اجتماعی حاکم بر کشور نمی

 (.1 )استاد، برای دانشجویان با توجه به وضعیت مختلط بودن کالس انجام بدم

 

 
 

 اجتماعی -فرهنگی
االن چیزی که برام در تصمیمات کالسیم مهمه، بازار کار رشته برای دانشجو هست 

 (9 )استاد،

نحوه  من برایریزی و تصمیمات کالسی مقبولیت اجتماعی رشته خیلی در برنامه

 (8تدریس مهم هست )استاد، 

هاش ریگیهای تشویقی نقش مهمی در تصمیمسطح انگیزش استاد مثل اعطاء پایه

 (.11)استاد،  کنه، داره و برای من مهم هستریزی که میو نوع برنامه

 
 

 انگیزش

شی
گیز

ل ان
وام

 ع

 

استاد، دهد )قرار میهای من رو تحت الشعاع انگیزه دانشجو یه جوری بیشتر تصمیم

18.) 

من گاهی سعی کردم که یکسری آزمایشاتی را برای فهم بهتر دانشجویان به کالس 

بیارم بعد دیدم ای بابا آخر ترم از سرفصل مطالب جا موندم و در آخر خود سیستم 

 احساس حمایت (.6ما را مواخذه می کند که چرا سرفصل تمام نشده است )استاد، 

گیری کالسی ما نقش در تصمیمهای اجرایی که داریم، مدیریت از برنامهحمایت 

 (.11)استاد،  دارد

 

یری گکنندگان نشان داد که شرایط و عوامل علّی الگوی تصمیمتحلیل و بررسی بیانات مشارکت

ریزی درسی کالسی ذیل سه بُعد اصلی، عوامل فراسازمانی، عوامل محیطی و عوامل اساتید در برنامه

 یابد. انگیزشی سازمان می
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سازی در این بُعد عواملی که خارج از بستر آموزشی دانشگاه در زمینه :عوامل فراسازمانی

بُعد دو  این کنندگان درریزی کالسی اساتید نقش دارد مورد توجه است. طبق دیدگاه مشارکتبرنامه

ی های درسی و نیازسنجهای سبک طراحی و تدوین برنامهبر مؤلفهمحور برنامه درسی کالن ) مشتمل

های همکاری بخش های درسی در سطح کالن( و حمایت فراسازمانی) مشتمل بر مؤلفهدر برنامه

( بیان 10استاد ) صنعت با دانشگاه و حمایت فرانهادی از دانشگاه( مورد تأکید بود. در این زمینه

ها جهت دارد و نیازهای صنعت را دانشگاه برطرف در خارج از کشور همه پایان نامه" داشت
 "سازد، بنابراین گپ بین دانشگاه و صنعت رفع شده است.می

های اصلی کنندگان در پژوهش عوامل محیطی از مؤلفه: طبق دیدگاه مشارکتعوامل محیطی

تید در کالس هستند. در این زمینه به محورهایی چون، زمینه ساز تصمیمات درسی اسازمینه

های نوع دانشگاه، سطح دانشگاه و فرهنگ و نگرش غالب دانشگاه(، ابعاد بر مؤلفه)مشتمل دانشگاهی

های فرهنگ و بافت جامعه، بازار کار، مقبولیت اجتماعی رشته( بر مؤلفه)مشتمل اجتماعی -فرهنگی

 مورد توجه بود.

یزی رهای مرتبط با انگیزش انسانی که در تصمیمات برنامه: در این بُعد مؤلفهنگیزشیعوامل ا

کنندگان در این پژوهش دو محور ساز هستند مورد توجه قرار گرفت. مشارکتدرسی اساتید زمینه

-مؤلفه بر)مشتمل های سطح انگیزش استاد و دانشجو( و احساس حمایتبر مؤلفه)مشتمل انگیزش

ید های اجرایی اساتید( مورد تأکپشتیبانی دانشگاه و وزارت از استاد و حمایت مدیریت از برنامههای 

ما متاسفانه با یکسری دانشجوی ضعیف و بی انگیزه "( بیان داشت: 11) باشد. در این زمینه استادمی
 ."یمرفتار کن «دست به عصا» و « دار و مریضجک»خیلی مجبوریم در واقع  کهروبرو هستیم 

 . شرایط راهبردی3 

نظر صورت پدیده مورد با هدف خاصی برای اداره و کنترل هایی هستند کهراهبردها، استراتژی

دهنده چهار دسته ها نشاندر پژوهش حاضر تحلیل مصاحبه (.Strauss &  Corbin ،2011) پذیردمی

ن بخش نتایج حاصل از تحلیل ای شان شد.ریزی کالسیگیری اساتید در برنامهراهبرد در زمینه تصمیم

 گزارش شده است. 3در جدول
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 ریزی کالسیگیری اعضای هیأت علمی در برنامهراهبردهای تصمیم -3 جدول

 کد منتخب کد محوری  (باز کد)کنندگان مشارکت اناتیب نمونه

من طبق روال تدریسی که در طی این چند سال داشتم برای تدریس کالسم 

 (16 )استاد، کنمگیری میتصمیم

گیری مبتنی بر ساختار تصمیم

گرایی(پیشین )تجربه  

مه
رنا

ت ب
ما

می
ص

ر ت
د د

اتی
اس

ی 
ها

رد
اهب

ر
سی

کال
ی 

ریز
 

 

استادی که مثل من بیش از ده سال یه واحد رو تدریس کرده دیگه روال تدریس 

 (14 دونه )استاد،اون رو می

و  برمکالسم رو پیش میهام کسب کردم ای که در کالسمن براساس تجربه

 (.4)استاد،  کنمگیری میتصمیم

شه گفت یه استاد راستش هر موقعیتی تصمیم خاص خودش رو داره، نمی

 ل کنیمکنه چطور عمگیری کالسی ثابتی داره، شرایط مشخص میسبک تصمیم

 (3 )استاد،

 

 گیری موقعیتیتصمیم

-متناسب با اون تصمیم میکنم بعدش من شرایط اون روز کالس رو نگاه می

 ( 2 )استاد، گیرم

گیری دستشون باز نیست، من داخل نظام آموزشی ما اساتید خیلی در تصمیم

باید فکر هزار چیز رو بکنم مثال اینکه از این حرکتم برداشت غلط نشه و هزار 

 (6 چیز دیگه )استاد،

 

تصمیم گیری مبتنی بر تفکر 

 کارانهمحافظه

تصمیمات خودم چالشی برای خودم و کالسم ایجاد نکنم چون  کنم درسعی می

 (15 که باید باز و پذیرا نیست )استاد،واقعا جو دانشگاه اون طوری

  (7 کنم نظر دانشجوها رو هم ببینم )استاد،ام سعی میدر تصمیمات کالسی

 

 گیری تعاملیتصمیم

میدم تا از موازی کاری همیشه اول سال با سایر اساتید گروه هماهنگی انجام 

 (5 )استاد، خودداری کنم

بندی شده لطمه وارد نکند نظرات که به برنامه زمانمن در تصمیماتم تا جایی

 (1 )استاد، کنمدانشجویان رو اجرا می

 

یکی از عوامل مؤثر در موفقیت شغلی هر فرد،  :(گراییگیری مبتنی بر ساختار پیشین )تجربهتصمیم

راد، هاشمی و رحمتی، )فرهادی موفق و باور او نسبت به توانایی و نقاط قوت خود استتجارب 

های قبلی و پیش بردن برنامه طبق آن از جمله اقداماتی بود که در شرایط . توجه به تجربه(2018

-راستش من تصمیم"( بیان داشت: 4دادند. در این زمینه استاد )موجود اساتید مورد استفاده قرار می

گیری خاصی برای کالسم ندارم فقط اول ترم با توجه به سرفصل یه برنامه کلی به دانشجویانم 

 ."میدم

-نوان مؤلفهعهای اصیل بهو آموزش عینی و تجربه های عملیموقعیت برأکیدت: گیری موقعیتیتصمیم

اساساً برای همین جهت است که یادگیری موقعیتی هب .زیادی داردهای آموزش در تدریس اهمیت 

طبق  (.2015)عابدینی، منصوری، اسدیان و میرزآقایی،  ها یک نیاز مبرم استهای دانشگاهفعالیت

ساز های اصلی زمینهکنندگان در پژوهش، توجه به شرایط و موقعیت کالس از مؤلفهدیدگاه مشارکت

کالسم و خودم رو  من شرایط" بیان داشت 13در این زمینه استاد تصمیمات درسی اساتید هستند. 
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گیرم، یه مواقعی شاید اصال اون جلسه رو تدریس نکنم یا مبحث می بینم و تصمیمدر اون جلسه می

  ".روماصلی رو دنبال نکنم. طبق موقعیتم پیش می

 ای جیدارند از نتا لیتما افراد، اکثر یریگمیهنگام تصم: بر تفکر محافظه کارانهگیری مبتنیتصمیم

 و پژوهش در کنندگانمشارکت دیدگاه طبق .(Ship ،2019) خطرات نامشخص اجتناب کنند

راهبردهای بکار گرفته شده توسط اساتید عدم  از دیگر یکیمحقق  میدانی هایاستنباط و مشاهدات

 عنوان نمونه:باشد. بهخطرپذیری و انجام امور طبق روال معمول می

آموزش و پرورش و دانشگاههای ما این موضوع را تقویت کرده جدیدا به دالیلی که ساختار "

است عضو هیات علمی ترسیده است که حرف خودش را بزند، این یک اشکال اساسی  است که 
های ما موثر است. من و دیگر همکاران نه حق گیریهای ما وجود دارد و در تصمیمدر دانشگاه

سته خودمون را بیان کنیم و در این سیستم هیچ کس سوال کردن داریم و نه حق اینکه بتونیم خوا
 "پاسخگو نیست.

-ه تصمیمصورت گروهی نسبت بگیری بهدیگر و تصمیمدر تعامل افراد با یک: گیری تعاملیتصمیم

زمینه  در پژوهش حاضر در. (Franklin ،2013) شودگیری فردی تصمیمات برتری اتخاذ می

همکاری و تعامل اعضای هیأت علمی با یکدیگر در مقاطع مؤثر  عوامل از یکی تصمیمات کالسی

کنم در تصمیمات کالسی من سعی می" ( بیان داشت7) عنوان نمونه استادباشد. بهو ابعاد مختلف می
 "خودم نظر تک تک دانشجویان رو بررسی کنم، آخه اونا هم قسمتی از برنامه هستند.

 
 ای. عوامل زمینه4

محل  کند ومی داللت پدیدها به که است ویژه خصوصیات یکسری دهندهای نشانزمینه عوامل

  & Strauss) که پدیده در آن نهفته است است بُعد یک طول در پدیدهای با مرتبط وقایع یا وادثح

Corbin ،2011.) گزارش شده است. 4 نتایج حاصل از تحلیل این بخش از پژوهش در جدول 
 ریزی کالسیگیری اعضای هیأت علمی در برنامهای تصمیمعوامل زمینه -4جدول 

کد  کنندگان)کد باز(نمونه بیانات مشارکت

 محوری

 کد منتخب

سبک مدیریتی بسیار تاثیرگذار است، نحوه تعامالت مدیران با اعضا هیأت علمی بر انگیزه 

 (.11 و رغبت من در کالس مؤثر هست )استاد،

 

عوامل 

 مدیریتی

ری
فتا

 ر
مل

عوا
 

 

ها از انرژی و تمرکز من برای سطح مدیریت خیلی مهمه، مثال این فرم پرکردنتصمیمات 

 (2 استاد،) گیری در کالسم کم کرده؛ استاد باید با فراغ بال کار کندریزی و تصمیمبرنامه

اینکه من چقدر خودم را مسئول و پاسخگو بدانم در رفتار من با دانشجو، در انتقال مطالب 

 (6 های کالسم نقش داره )استاد،گیریو  تصمیم
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ها، ، فکر کردنهاگیریمهارتهای ادارکی و ارتباطی خیلی مهم هستند و نوددرصد تصمیم

های من در راستای این هدف است که دانشجویان در کالس فعال و ترفندها و روش

 (.5 متوجه باشند )استاد،

 

 

 

 

عوامل 

مربوط به 

 استاد

کردم به آموزشم و کالسم مسئولیت اداری داشتم هر چند تالش میمن خودم زمانی که 

 (.17 تأثیر نبود )استاد،لطمه نخوره، ولی بازم بی

 (.9ریزی و تصمیماتم اثر داره )استاد،بینی که من دارم در برنامهدیدگاه معنوی و اون جهان

ن دهد همیقرار میشاید اون چیزی که بیشتر از هرچیزی تصمیمات من را تحت تاثیر 

 (.18)استاد،  تغییرات تکنولوژیکی است که باید خودم را باهاش هماهنگ کنم

سطح عملکرد دانشجو در تصمیمات من نقش مهمی داره، دانشجویی که در مفاهیم پایه 

 چند رو بهش آموزش بدم )استاد،تونم بیام معادالت درجه ، من نمیریاضی ضعف داره

3) 

 

 

 

عوامل 

به مربوط 

 دانشجو

-یریگبرای دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیشتر پژوهش محور هستم و بیشتر از تصمیم

کنم ولی برای مقطع کارشناسی بیشتر بُعد آموزشی را درنظر های جمعی استفاده می

 (.12گیرم )استاد، می

من در تصمیمات کالسی خودم ابعاد فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی دانشجویان 

 (.14گیرم )استاد، رو درنظر می

من در تصمیمات کالسیم سطح شناختی، احساسات و عواطف دانشجویان را در نظر 

 (5)استاد،  گیرممی

ریزی من هست گیری و برنامهحجم سرفصل واحد درسی، مهمترین عامل در تصمیم

 (.6 )استاد،
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کنم برای درس چند واحد در نظر گرفته شده )دو واحدی هست یا سه نگاه می من

 (1 )استاد، افتمواحدی( بعد به فکر اجرای درس می

من در تصمیمات کالسیم به اینکه درس تخصصی هست یا عمومی و پیش نیاز کدوم 

 (7 کنم )استاد،هاست توجه میدرس

کننده چارت کند درواقع تعیینمشخص میدر هر مقطعی سرفصلی که وزارت علوم 

 (10 درسی من هست )استاد،

شمول محتوای سرفصل در تصمیم من مؤثر هست یعنی سرفصل کامل ارائه شده است 

 (.20)استاد،  یا نه و آیا باید بهش اضافه کنم

 2نفر دستیار آموزشی داشتم بنابراین من  4نفره  85من در خارج از کشور برای کالس 

ر نیست پذیدادم که در اینجا امکانگرفتم و هر هفته تکلیف میتا میان ترم از دانشجو می

 (17 های کالسی مهم است )استاد،گیریو این فوق العاده برای تصمیم

 

 

 

 

  پشتیبانی

 (.8 ساز تصمیمات من هستند )استاد،آزمایشگاه و امکانات زمینه

)شیمی( که مسائل نیاز به اثبات دارند  رشته من امکانات کالسی خیلی کم است مثال در

باید تعداد تابلوها زیاد باشد تا نیازی نباشد تخته را پاک کنی و  بتونی به مراحل قبلی 

 (2 )استاد، برگردی

دانشگاه من و اساتید این گروه را با اساتیدی که امکانات و دانشجویان دکتری دارند 

من برای انجام کار آموزشی یا کارهای پژوهشی بسیار  کند. و این در تصمیممقایسه می

 (8 موثر است )استاد،
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-میمای الگوی تصکنندگان نشان داد که شرایط و عوامل زمینهتحلیل و بررسی بیانات مشارکت

ی و اریزی درسی کالسی ذیل دو بُعد اصلی عوامل رفتاری و عوامل برنامهگیری اساتید در برنامه

 یاید. پشتیبانی، سازمان می

ها است. بنابراین بعد رفتاری؛ رفتار و : منظور از بعد رفتاری، همان رفتار انسانعوامل رفتاری

در این بُعد  (.Al-Fadhli ،2008) باشدهم پیوسته میروابط انسانی، ارتباطات و الگوهای خاص به

یابد. یریزی کالسی سازمان مری اساتید در برنامهگیمتغیرها و عوامل انسانی مؤثر بر فرآیند تصمیم

های سبک مدیریتی، بر مؤلفه)مشتمل کننده در پژوهش سه محور، عوامل مدیریتیاساتید مشارکت

های تعهد، سطح بر مؤلفه)مشتمل ریزیتعامالت و سطح انتظارات(، عوامل مربوط به اساتید در برنامه

ای هنگرشی، دیدگاه معنوی و مهارت -مانی، ویژگی اخالقیلیت و پست سازای، مسئومهارت حرفه

های، سطح بر مؤلفه)مشتمل ریزی کالسی اساتیدفناوری( و عوامل مربوط به دانشجویان در برنامه

عملکرد، مقطع تحصیلی، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانشجو، سطح عاطفی و شناختی 

های اخالقی و نگرشی ویژگی"( بیان داشت: 9) نمونه استادعنوان دانشجویان( را بیان داشتند. به
  "گیری و نحوه آموزش استاد نقش دارهاستاد نسبت به آموزش و دانشجوی خودش، در تصمیم

کننده در پژوهش در این بُعد، دو محور برنامه : اساتید مشارکتای و پشتیبانیعوامل برنامه

صل، تعداد واحد درس، ماهیت درس و شمول های حجم سرفبر مؤلفه )مشتمل درسی رسمی

های، تجهیزات کالسی، امکانات آزمایشگاهی، امکانات )مشتمل بر مؤلفه محتوایی( و پشتیبانی

های خود گیریریزی و تصمیمدر برنامه های آموزشی( راکارگاهی و سطح پشتیبانی دانشگاه از برنامه

 های دانشگاه درامکانات کالسی و کارگاه"اشت: ( بیان د2) مؤثر دانستند. در این زمینه استاد

استاد برای کالسش خیلی مؤثر هست. گاهی اوقات ما تا پایان حذف و اضافه یا یکی دو  تصمیمات
  "هایمان نداریمر مکانی برای کالسهفته بعدت

 کننده( و )محدود کننده()تسهیل گر. عوامل مداخله5

 ساختاری شرایط ها، شاملکنندهشرایط میانجی/ تسهیل: کننده()تسهیل گر. عوامل مداخله5-1

 (.Strauss &  Corbin ،2011) شوندکه موجب تسهیل در زمینه پدیده و راهبردها میهستند 
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 ریزی کالسیگیری اعضای هیأت علمی در برنامهکننده تصمیمعوامل تسهیل -5 جدول
 منتخب کد کد محوری )کد باز( کنندگاننمونه بیانات مشارکت

بشود  19سال پشت سر هم  5ها بسیار مفید است. مثال اگر ارزشیابی شما بعضی از آیین نامه

 (.9به شما یک پایه میدن و این برای من خیلی تاثیرگذار بوده )استاد، 

 

 نامه آموزشیآیین

 

 ها خوب هستند و اجازه میدن که سرفصل رو عوض کنیم و یا اینکه چندنامهخیلی از آیین

 (.7 )استاد، درصد درس رو مجازی ارائه کنیم

. اینکه نمودار کجا باال و کجا پایین است کشمهای خودم را در اکسل میمن هر ترم ارزشیابی

  (.18 دانم که در کدام سبدها ضعف دارم و در کدام سبدها قوی هستم )استاد،و االن هم می

ارزیابی و 

 رمزگشایی پایه
خودم قبال جدولی تهیه کرده بودم و هر ترم برای دانشجویان مقاطع مختلف روند کار و من 

 (.4 کنند )استاد،نوشتم که ببینم در طی شش ترم چگونه عمل میمعدل هر ترمشان را می

را  پذیرهای تجدیدبه استرالیا رفته بودم و از اون جا بود که من این مفهوم انرژی 85در سال 

 .(17کردم چون من تخصصم در دوره فوق لیسانس و دکتری چیز دیگری بود )استاد، شروع 
 

ای توسعه حرفه (8 شناسی بود در تصمیمات کالسی خیلی به من کمک کرد )استاد،کارگاهی که در حیطه روان

ار بسیها اثربخش است تجربه من در این زمینه های آموزشی بدو استخدام در همه رشتهدوره اساتید

 (4 )استاد، در تصمیماتم موثر بوده

ریزی دانشگاه  تغییر مثبتی در سرفصل یکی از دروس ایجاد شد که در تعامل با دفاتر برنامه

رایط بومی بر شگیری برای ارایه مطالب علمی منطبقعالوه بر افزایش کیفیت علمی در تصمیم

 (14 )استاد،ثمر بود استان و امکانات دانشگاه خیلی مثمر

 

ریزی دفاتر برنامه

 دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

ی های آموزشگیریتونه تصمیمریزی دانشگاه میای در دفاتر برنامههای بین رشتهکارگروه

 (10ها رو ارتقاء بده  )استاد، اساتید و آموزش اون

 

اطالعاتی مربوط به ای مربوط به حوزه آموزش دانشگاه که روز معلم برگزار شد، در جلسه

دادم دریافت کردم که مستقیما در تصمیمات من در کارآفرینی در مورد دروسی که ارائه می

 کالس تاثیر گذاشت.

ای دیدگاه شبکه

 معاونت آموزشی

شه عملکردها بهبود پیدا کند. االن کسی شود باعث میها اگر به مرتبه علمی توجه در انتصاب

 (4 )استاد،ه دانشجوی من  بوده مدیرگروه است ک
 

اصل کار من در کالس است اما سمت مدیرگروه بودنم هم خیلی وقت ها تاثیر مثبت در 

 (5 تصمیمات کالسی من داشته )استاد،
  

، )استاد گیرمهای من مهم هست و همواره تعطیالت را درنظر میریزیمدیریت زمان برای برنامه

17). 

 اساتید

 

 

ای یکی هارتباطات علمی، بسیار مفید است من یک ترم با اینکه هیچ اجباری نداشتم در کالس

 .(4 از اساتیدم در خارج از کشور شرکت کردم و دیدم در آن زمینه ما بد نیستیم)استاد،

پذیرم میدهم که تجربه کند و عواقب کار را هم مند باشد به او اجازه میاگر دانشجو عالقه

 دانشجویان .(7)استاد، 

هایی که دانشجوی من از نظر علمی قوی هست و انگیزه دارد، خودم مطالعه بیشتری در ترم

 (2 دارم )استاد،
 

ا هسازی به آنصورت شبیهها را بهگاهی وقتها که دانشجویان مستعدی دارم بعضی قسمت

 (17 ،میگویم )استاد

 

تی
یری

مد
 

ری
ختا

سا
 

ری
فتا

 ر
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ای هگیریکنندگان وجود برخی عوامل موجب تسهیل فرآیند تصمیمدر میان نظرات مشارکت

سه  کنندگانتوجه به نظرات مشارکتشود؛ در این میان باهای کالسی میریزیاساتید برای برنامه

 شود.به تسهیل این امر میعامل منتخب مدیریتی، ساختاری و رفتاری منجر

ر ب)مشتمل های آموزشینامهعامل محوری آیینکننده در پژوهش سه : اساتید مشارکتمدیریتی

های آموزشی(، ارزیابی و نامهسازی آیینهایی چون، کاهش بوروکراسی موجود و متناسبمؤلفه

هایی چون توجه به عملکرد واقعی اساتید، توجه به بازدهی و بر مؤلفه)مشتمل رمزگشایی پایه

هایی ر مؤلفهب)مشتمل ای اساتیدی( و توسعه حرفهاثربخشی، توجه به گرایش و رشته استاد در ارزیاب

های آموزشی بدو استخدام( های آموزشی و دورهچون فرصت مطالعاتی و گرنت پژوهشی، کارگاه

های آموزشی که بدو استخدام دوره"( بیان داشت: 4) عنوان نمونه استاددادند. بهرا مورد تأکید قرار می

 ."مینه راهنمایی تصمیمات آموزشی خیلی مفید هستشود در زبرای اساتید گذاشته می

ریزی درسی اساتید : ساختارهای آموزشی موجود در دانشگاه از عوامل مؤثر بر برنامهساختاری

-رنامههای تعامل دفاتر ببر مؤلفه)مشتمل ریزی دانشگاهباشند. در این زمینه دو محور دفاتر برنامهمی

اه ریزی( و دیدگای در دفاتر برنامهایجاد کارگروه بین رشته های مختلف وریزی با اساتید گروه

ها و توجه به مرتبه علمی هایی چون، نظرخواهی از گروهبر مؤلفه)مشتمل ای معاونت آموزشیشبکه

 ریزی درسی اساتید هستند.کننده فرآیند برنامهها( تسهیلدر انتصاب

لی چون اساتید و دانشجویان را در تسهیل کننده در پژوهش نقش عوام: اساتید مشارکترفتاری

تصمیمات مورد تأکید قرار دادند. در این زمینه عواملی چون برقراری تعادل بین مسئولیت اداری و 

، 7)استاد، (، ارتباطات علمی استاد1،7،6،11،9،8)استاد (، مدیریت زمان استاد19و14 )استاد، آموزشی

کننده فرآیند ( تسهیل18، 15، 14، 11، 7، 6، 5، 4،3، 2)اساتید،(، عالقه و انگیزه دانشجو 12،10،9، 8

ارتباطات علمی، حاال "( بیان داشت: 10) عنوان نمونه استادریزی درسی اساتید شناخته شد. بهبرنامه

یری گریزی و تصمیمهای درون دانشگاهی، بین دانشگاهی و بین المللی در امر برنامهاز انواع ارتباط
 ."ی خوب استاساتید خیل

های ها نشان داد که موانع و چالشنتایج حاصل از مصاحبه :کننده()محدود گر. عوامل مداخله5-2

های اساتید در گیریسازمانی و محیطی و موانع اجرایی از جمله عوامل محدود کننده در تصمیم

 ریزی درسی کالسی هستند.برنامه
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 ریزی کالسیاعضای هیأت علمی در برنامهگیری کننده تصمیمعوامل محدود -6جدول
 کد منتخب کد محوری کنندگان)کد باز(نمونه بیانات مشارکت

ها تجهیزات و فضای مناسب نداره، یکی از مشکالت دانشکده علوم همین رنگ خاکستری کالس

 (19خسته کننده هست )استاد، 

 

 

 های منابعیچالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های چالش

سازمانی  و 

 محیطی

 

همین خاطر اکثر اوقات من نتونستم شه بهامکانات و مواد آزمایشگاهی کم هست و بعضاً پیدا نمی

 (.8 )استاد، تصمیماتم را عملی کنم

اول باید امکانات یک چیز را فراهم کنیم بعدا دنبال تغییر باشیم، مثال وقتی ماژیک وسط کالس من 

 میشود و تمرکز خودم و دانشجو  به هم میریزه )استاد،شود ده دقیقه از زمان کالس هدر تموم می

20) 

)حتی در حد یک جدول تناوبی( تجهیز کرد خیلی  ها را از لحاظ امکانات آموزشیاگر بشود کالس

 (19شد )استاد، خوب می

های ما دچار کمبود مسئول هستند، این خودش یه چالش برای من هست که آیا االن آزمایشگاه

رو بفرستم محیط آزمایشگاه و مسئولیت عواقب کارم رو بپذیرم یا از تصمیم خودم منصرف دانشجو 

 (6 بشم )استاد،

ها کم هستند و مناسب توزیع نشدن، این امر باعث شده وقت زیادی کارشناسان آموزش در گروه

 (14)استاد،  از من برای مسائل هدایت آموزشی و سایر موارد گرفته بشه

ال وقت رییس دانشگاه ککنم تا تابستان این جا بماند، اوندانشجوی خودم کلی صحبت میمن با 

 (3 جویی شود )استاد،ها صرفهخاطر اینکه در هزینهکند، بهبرعکس من صحبت می

 

 

 

 

 موانع مدیریتی

گیره.وقتی من متأسفانه در زمینه آموزش از تصمیمات آموزشی استاد حمایت الزم صورت نمی

گیرد کنم چیزی در اختیار من قرار نمیعمال برنامه بازدید علمی مربوط به درسم را سازماندهی می

 (4)استاد،  شومیا آنقدر ناچیز است که منصرف می

های آموزشی در تهیه مواد و تجهیزات الزم آزمایشگاهی یا تنظیم ساعات کالسی عملکرد گروه

اند که آمادگی جسمی و روحی ریزی کردههایی را برایم برنامهضعیفی دارند. مثال باالجبار ساعت

 (2 الزم را نداشتم )استاد،

نه، کهای کالسی ما ایجاد میگیریهای آموزشی، چالش بزرگی برای تصمیمنامهبد اجرا شدن آیین

 یرد )استاد،گریزی را از من میگیری و برنامهگونه تصمیمها امکان هرنامهاین تغییرات سریع آیین

7)  

 آید بیشتر مواقع به زیان برنامه کالسیوجود میتعارض منافعی که بین امور اداری و آموزشی من به

 های رفتاریچالش (8 شود )استاد،تموم می

 موانع اجرایی

 (12بین اساتید در گروه آموزشی هماهنگی زیادی وجود نداره )استاد، 

واحد درسی خیلی زیاده و به روز نیست و این مانع اجرای مطلوب دوره کارشناسی از نظر تعداد 

  (.17 ها و تصمیمات مؤثر برای کالسهایم شده )استاد،برنامه

ز اصول کنم پر اهای درسی ارتباط مناسبی وجود ندارد منبعی که من در کالس معرفی میبین برنامه عوامل برنامه ای

می و پخت بینم مباحثی مثل شیکنم میرستان را بررسی میو قواعد است ولی وقتی کتاب شیمی دبی

 (.19 )استاد، و پز داره که باعث شده سطح اطالعات اولیه دانشجویان پایین بیاید

 

هایی که اساتید در تصمیمات کالسی خود مؤثر جمله چالش: ازهای سازمانی و محیطیچالش

های مؤلفه بر)مشتمل های منابعیمحور چالشهای محیطی سازمانی شامل دو دانستند چالشمی

 های مدیریتیافزاری دانشگاه، کمبود منابع مالی و انسانی( و چالشتجهیزات سخت افزاری و نرم
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های ضعف هماهنگی بین سازمانی، ضعف حمایتی از اساتید در زمینه آموزش، )مشتمل بر مؤلفه

های آموزشی و ، ضعف عملکرد گروهضعف ارتباط بین نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش

بین آموزش و "( بیان داشت: 18) در این زمینه استاد. باشدهای آموزشی( مینامهاجرایی نشدن آیین

پرورش و آموزش عالی هیچ ارتباط مناسبی وجود نداره، این ضعف بزرگی در کار آموزش اساتید 
 ."کندایجاد می

تصمیمات مربوط  عی که اساتید بیان داشتند موانع اجرایی درها و موان: از دیگر چالشموانع اجرایی

های مؤلفه بر)مشتمل های رفتاریباشد. در این بُعد اساتید به دو محور چالشریزی درسی میبه برنامه

ی( های آموزشتعارض منافع آموزشی و پست اداری استاد و عدم وجود هماهنگی بین اساتید در گروه

های تعدد واحدهای درسی دانشجویان و عدم انسجام و بر مؤلفه)مشتمل یاهای برنامهو چالش

 ارتباط بین واحدهای درسی( را بیان داشتند.

  . پیامدها6

گیری در امر آموزش موجب اتالف منابع مالی و انسانی، ریزی و تصمیمپیامدهای این نوع برنامه

 شود که در نهایتدانشجویان میکاهش انگیزش اساتید و دانشجویان و ضعف عملکرد تحصیلی 

  سبب کاهش اثربخشی و کارایی نظام آموزش عالی کشور خواهد شد. 

 هاداده از برآمده پارادایمی مدل

گیری اعضای الگوی جاری تصمیم پارادایمی مدل انتخابی؛ و محوری باز، کدگذاری به توجه با

 .است شده ارائه 1شماره شکل در ریزی درسی کالسیهیأت علمی در زمینه برنامه
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 بند داده بنیادگیری کالسی اساتید بر اساس طرح نظامالگوی پارادیمی تصمیم -1شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و 
که بواسطه  شوندترین کارگزاران آموزشی در نظام آموزش عالی شناخته میاساتید دانشگاه مهم

 ,Aho, Haverinen) گیری دارندشان همواره با شرایط دشواری مواجه شده که نیاز به تصمیمحرفه

Juuso, Laukka & Sutinen ،2010 .)ریزی ای در تدریس و یادگیری به برنامهموفقیت هر برنامه

 یزیرفرایند برنامهدر  عملکرد بهتر منظوردقیق برنامه درسی بستگی دارد. اعضای هیأت علمی به

 توجه به اهمیتبنابراین با .رندیدر نظر بگ را دنگذاریم ریتأث آنان ماتیرا که بر تصم یتنوع عوامل دیبا

ریزی درسی اساتید در سطح کالس در پژوهش حاضر تالش شد تا چهارچوب نظری الگوی برنامه

 ریزی درسی کالسی ارائه گردد.گیری اعضای هیأت علمی در برنامهجاری تصمیم

ها در مدل اشتروس و کوربین بازنمایی شناسی پژوهش یافتهتوجه به روشپژوهش، بادر این 

زی ریشد. نتایج نشان داد که شرایط محوری با توجه به مسئله اصلی پژوهش حول محور برنامه

 شرایط علی

 عوامل فراسازمانی، عوامل محیطی و عوامل انگیزشی

گیری کالسی(گیری علمی در تصمیمپدیده )فقدان جهت  

-گیری بداهه، تصمیمضعف نگرش اساتید نسبت به اهمیت تصمیمات، تصمیم

گیریر تصمیمهای آموزشی و ضعف فرهنگ آکادمیک دگیری در پرتو چالش  

 پیامدها

 کاهش کارایی و کاهش اثربخشی

ایشرایط زمینه  
 

عوامل رفتاری، 
ای و عوامل برنامه
 پشتیبانی

گرعوامل تسهیل  

)عومل مدیریتی و 

 عوامل رفتاری(

عوامل 

 محدودکننده

های )چالش

محیطی و -سازمانی

 عوامل اجرایی(

 راهبردها

کارانه، گیری محافظهگیری موقعیتی، تصمیمگرایی، تصمیم)تجربه 

گیری تعاملی(تصمیم  
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-نها و مشاهدات میدانی نشاکالسی اساتید دانشگاه قرار دارد. در این میان تحلیل و بررسی مصاحبه

های کالسی با محوریت ضعف نگرش اساتید نسبت گیریگیری علمی در تصمیمدان جهتدهنده فق

رهنگ ها و ضعف فگیری در پرتو چالشگیری بداهه، تصمیمبه اهمیت تصمیمات کالسی، تصمیم

گان در کنندتوجه به دیدگاه مشارکتعبارتی باباشد. بههای آموزشی میگیریآکادمیک در تصمیم

یزی رصورت علمی و تخصصی در حیطه برنامهگیری بهاحساس نیاز به تصمیمپژوهش، اساتید 

 های الزم رامهارتعلمی  یریگمیتصم ندیفرآزمینه در  اساتیداز  یاریمتأسفانه بس کنند ودرسی نمی

، یریگهمچون به تعویق انداختن تصمیم یتصادف یهااغلب منجر به تالش ،فقدان مهارت نیا ندارند.

 تتصمیمادر مورد مشکل،  "رفع"حل صرفا به دلیل های عجوالنه و انتخاب اولین راهحلراهیافتن 

فرایند  بر این ی زیادیمنف شود که بدیهی است تاثیراتمی ریزی درسی در کالسدر برنامه یدیکل

 حل یبرا یرسم یراهبردها اساتید،ندرت به بهجا که حساس بجا خواهد گذاشت. بنابراین از آن

 عیتیی موقمدل رهبر کیرسد ینظر مبه، شودیآموزش داده م ی مؤثرریگمیو تصم کالسی کالتمش

نه در این زمی  ،دهدآموزش  اعضای هیأت علمیرا به  یریگمیتصم کیستماتیروش س تواندمیکه 

 .بسیار مفید باشد

گ آموزش و فرهن ها و موانعی در زمینههای تحقیق، وجود چالشاز سویی دیگر با توجه به یافته

-ا میهشود. این چالشگیری کالسی اساتید دانشگاه میدانشگاهی موجب اختالل در فرآیند تصمیم

-محسن) تر به سوی نظام متمرکز تمایل داردگیری در کشور که بیشتواند با توجه به ساختار تصمیم

این نظام همراه این  .گیردار مورد توجه قر (2017پور کبریایی، فتحی واجارگاه, عارفی و خراسانی، 

زیردستان خود را با هم هماهنگ کنند؛ خواهند های باالتر اقتدار میفرهنگ است که افراد در موقعیت

های ریزی درسی برای پاسخگویی به نیازگیری و اختیارات مدرسان در برنامهدر نتیجه فضای تصمیم

ها قدرت عمدتا در دست همه زمینه و تقریبا درشود کالسی و نوآوری در سطح کالس محدود می

ای هها و فعالیت، ایدهدانشگاه قرار دارد. در چنین فضایی، از تصمیمات )در سطوح مختلف( مدیریت

یژه در ها بوها و اهداف دانشگاه حمایت شده و در مقابل سایر ابتکارات و فعالیتمنطبق با سیاست

 .شوندو یا نادیده گرفته می تری برخوردار بودهسطح کالس، از اولویت پایین

هایی مانند رعایت اصول اخالقی و الگو بودن ها، ارزشهمچنین با بررسی دقیق و تحلیلی یافته

 اعضای هیأت علمی برای دانشجویان، پیروی از نظم سلسله مراتبی در ارتباطات، دارا بودن دانش

سازمانی در دانشگاه بیرجند قابل  عنوان جوهر فرهنگای و پیروی از قوانین و مقررات بهحرفه

ه شود که بعنوان مثال نوعی تقسیم سلسله مراتبی در محیط دانشگاه مشاهده میاستنباط است. به

تواند بر اساس فرهنگ نهادهای شرقی )متفاوت از فرهنگ می( Alvesson ،2004) گفته آلوسون

رود هنگام آموزش عالی انتظار میهایی از مدرسان موسسات فرهنگ چنین غرب( تفسیر شود. در

برقراری ارتباطات دوستانه یا ارتباطات کاری سلسله مراتبی را رعایت کنند که بر اساس آن نه تنها 
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موقعیت اعضای هیأت علمی در دانشگاه، بلکه سن افراد هنگام برقراری ارتباط مورد توجه قرار 

امی گیری اساتید، بویژه هنگرا در زمان تصمیم هاییچالش تواندنیز میگیرد. این فرهنگ سازمانی می

موثر  یریگمیتصم منجر به تیدر نها که نظرات افراد در تعارض بایکدیگر باشند، ایجاد کند که

 نخواهد شد.

دارد که بیان می (Lattuca ، 2011)التوکا  های پژوهشهای این قسمت از پژوهش با یافتهیافته

گیرند که بر تصمیمات خاصی را برای آموزش و تحقیق در نظر می هایهای سازمانی ارزشفرهنگ

( که مسائل Oliver ،2011های پژوهش الیور )گذارد و یافتهای اعضای هیأت علمی تاثیر میحرفه

فرهنگی و ساختار سازمانی را موانعی در روند همکاری بین اعضای هیأت علمی و مدیریت معرفی 

 کند، قابل تبیین است. می

یزی کالسی رگیری اساتید در زمینه برنامهجبات علّی نیز که مستقیماً به مقوله کانونی تصمیممو

شوند که شامل؛ شود از سه مقوله اصلی تشکیل میمالحظه می 2 طور که در جدولانجامد همانمی

کنندگان به محورهایی عوامل فراسازمانی، محیطی و انگیزشی است. در پژوهش حاضر مشارکت

 اجتماعی، انگیزش -برنامه درسی کالن، حمایت فراسازمانی، زمینه دانشگاهی، عوامل فرهنگی چون

های کالسی خود بیان داشتند. در این زمینه نیز با توجه گیریساز تصمیمو احساس حمایت را زمینه

به جست و جوی محقق پژوهشی در داخل و خارج از کشور هم راستای این پژوهش انجام نگرفته 

 مؤمنی و مهموییفتحی واجارگاه و  های پژوهشهای این بخش از پژوهش با یافتهد ولی یافتهبو

 ریزیکه عوامل درون و بیرون سازمان را بر مشارکت اعضای هیأت علمی در فرایند برنامه( 2009)

,Kuzey & Dinibutun های پژوهش دینی بوتون، کوزی و دینک )دانستند و یافتهدرسی موثر می

Dinc ،2020) مدیریتی های فردی، سازمانی و محیطی ازجمله شایستگیکه بیان نمودند ویژگی، 

و مشارکت بر رفتار اعضای هیات  اخالق همکاران، بین انسجام تکلیف، متعادل، وضوح کار حجم

 گذارد، قابل تبیین است.علمی تاثیر می

ریزی هگیری در برنامای تصمیمعامل زمینهعنوان ای و پشتیبانی بهعوامل رفتاری و عوامل برنامه

زی کالسی ریواسطه در فرآیند برنامهعنوان عوامل همبافتی و بیای بهکالسی شناخته شد. عوامل زمینه

عبارت دیگر انسان جزئی از محیط و زمینه اطراف خود است استاد و تصمیمات وی نقش دارند. به

 یبرا ییاناتوتوان بیان داشت که میگیرد. و یر مستقیم میکه در عین تأثیرگذاری بر آن، از آن تأث

یازهای مهم نی، از پیشریگمیخاص تصم نهیشده توسط زم جادیا یهاخواسته یا تغییر مطلوب انطباق

بر محورهایی چون، عوامل مدیریتی، عوامل رفتاری خود مشتمل باشد.اثربخشی تصمیمات اساتید می

زی ریریزی درسی کالسی و عوامل مربوط به دانشجو در برنامهبرنامهعوامل مربوط به اساتید در 

نیز که  ای و پشتیبانیکنندگان در پژوهش عوامل برنامهباشد. طبق دیدگاه مشارکتدرسی کالسی می

های پشتیبانی الزم برای اجرای آن توسط اساتید های درسی رسمی و مؤلفههای برنامهشامل ویژگی
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. ریزی درسی اساتید دانشگاه استگیری  برنامهای دیگر در فرآیند تصمیمزمینه باشد؛ از عواملمی

 (Olateru-Olagbgi ،2016اوالتر و اوالبیگی ) های پژوهشهای این بخش از پژوهش با یافتهیافته

 عدم، اطالعات یاستفاده از فناور یخألها، دیاسات یهاباورها و ارزش همچون یدیعوامل کلکه 

کند ی میمعرف یبرنامه درس یمانع مهارت استاد در طراحی را ناکاف یبانیو پشت دیاسات نیب یهمکار

باشد. در این راستا توجه به بهبود قابل تبیین  می (Mazzoli ،2000) های پژوهش مازولیو یافته

ش تر از آموزتر و مشارکتی و پشتیبانی مناسبهای درسی منعطفعوامل رفتاری، طراحی برنامه

 کالسی و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز ضروری است.

ریزی کالسی اساتید ناشی از موجبات علّی و کنندگان هر چند تصمیمات برنامهاز نظر مشارکت

باشد ولی در این اثنا نقش عاملیت انسانی و کنشگران را نباید نادیده ای میتحت تأثیر شرایط زمینه

توان در چهار کنندگان بود را میبا شرایط مورد توجه مشارکتگرفت. راهبردهایی که در مواجهه 

بر تفکر محافظه ی مبتنیگیرگیری موقعیتی، تصمیمبر ساختار پیشین، تصمیمگیری مبتنیدسته؛ تصمیم

گیری بیان شده ای از راهبردهای تصمیمگیری تعاملی سازمان داد. اتخاذ مجموعهکارانه و تصمیم

ریزی درسی صحیح و تحقق یادگیری در ی هیأت علمی دانشگاه برای اطمینان از برنامهتوسط اعضا

قابل  راحتیافتد بهدهد که شرح فرایندهایی که در جریان زندگی کالسی اتفاق میکالس نشان می

یری مؤثر گهای مناسب تصمیمتوصیف نیست. مدرسان نه تنها باید از دانش پایه در مورد استراتژی

ایست بهای خود تا رسیدن به سطح شایستگی مطلوب میدار باشند، بلکه برای بهبود مهارتبرخور

ها کمک شود تا تشخیص دهند که تسلط الزم را در این پشتکار قابل توجهی داشته باشند و به آن

 ند.ازمینه بدست آورده

گیری مها )تصمینهعنوان مثال تنها توانایی تفکر و استدالل و بررسی دقیق و سنجیده گزیبه

شود بلکه پاسخ به عوامل مختلفی که گاهی منطقی( نیست که موجب اتخاذ تصمیمات مطلوب می

تحت کنترل مدرس است )مانند محتوای درس( و گاهی غیرقابل کنترل )مانند تجربیات قبلی یادگیری 

مدرسان را ملزم کند و های مورد نیاز موقعیتی را در کالس درس ایجاد میدانشجویان(، فوریت

سازد برای پیشبرد درس و واکنش به الزامات یادگیری و رفتار دانشجویان تصمیماتی را اتخاذ می

 نمایند.

ان مدرس گر،یعبارت دبه .است "عملزمان " در ماتیتصمگیری تعاملی شامل همچنین تصمیم

&  Karaman) ندارند یافاض یهانهیکردن به گزفکر یبرا یزمان ،گونه تصمیماتاین در زمان اتخاذ

Ciman ،2014.) شود که مؤسسات آموزش عالی گونه تصمیمات مشاهده میرغم اهمیت ایناما علی

دهند و اعضای ای را در خصوص حمایت از اجتماعی شدن اعضای هیات ارائه نمیهیچ گونه برنامه

شوند. همچنین دانشگاه هیات علمی باید از طریق کار با دیگران در بخش خود، فعاالنه اجتماعی 

ای هفاقد یک سیستم یا فرایند مدیریت موثر برای شناسایی میزان مشارکت اساتید در حوزه فعالیت
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های قبل و ضمن خدمت آموزشی، پژوهشی و خدماتی آنان است. مدرسان باید از طریق ارائه آموزش

-ولیتهایی که احساس مسئحیطدر ارتباط با غلبه بر کاهش مشکل ارتباطات توانمند شوند و ایجاد م

پذیری، روابط قوی با همکاران و فرهنگ پژوهشی تیمی را ارتقاء دهند از نیازهای ضروری است 

 شود.که در این زمینه احساس می

شناختی افراد تمایل دارند خصوصیات رفتاری خود را حفظ کنند از طرفی مطابق با شواهد روان

(Kudryavtsev & Pavlodsky ،2012) یری گهای یک فرد در یک فعالیت تصمیمبنابراین از انتخاب

ر ساختار ببینی کرد. تصمیمات مبتنیهای او را در سایر وظایف مشابه پیشممکن است بتوان انتخاب

رندگان با اتخاذ این گیبر تجربه، تصمیماتی تکرار شونده هستند و تصمیمپیشین یا تصمیمات مبتنی

ری که کاهش گیکنند. این راهبرد تصمیمبرای یادگیری از تجربه پیدا میگیری فرصتی نوع تصمیم

باعث  (2018)نیکوفکری و دانایی،  گیری را بدنبال داردپذیری و افزایش سرعت تصمیمریسک

مند شده و اطمینان حاصل کنند که اشتباهات  گذشته تکرار شود مدرسان از تجربیات خود بهرهمی

، McCarty)کارتی های مکراستای یافته پژوهشهای پژوهش همیافتهشوند.این قسمت از نمی

 باشد. می( Peterson ،2018) و  پیترسون (2021

-یری برنامهگکننده فرآیند تصمیمها دو عامل مدیریتی و رفتاری تسهیلتوجه به تحلیل مصاحبهبا

مناسب، ارزیابی عملکرد متناسب های آموزشی نامهعبارت دیگر آیینباشند. بهریزی درسی اساتید می

ای بکهریزی دانشگاه با اساتید، دیدگاه شای اساتید، تعامل دفاتر برنامهاساتید، توجه به توسعه حرفه

ها و مدیریت زمان اساتید و عالقه و انگیزه دانشجویان ریزی بین مسئولیتمعاونت آموزشی، برنامه

وان تدر کالس درس هستند. اثبات این مهم را می ریزی درسی مناسب اساتیدکننده برنامهتسهیل

گونه بیان کرد که تصمیمات استاد در کالس تحت تأثیر عوامل فردی، دانشگاهی و ساختار این

های جا که کمبود نیروی انسانی ماهر از چالشباشد. در میان عوامل فوق الذکر، از آنآموزشی می

توسعه  (Jadhav & Patankar ،2013) شده است ریزی درسی شناختهروی برنامهنوع سوم پیش

شی توانند از طریق نظارت آموزای اساتید نیاز به تامل بیشتری دارد. در این خصوص مدیران میحرفه

ای مدرسان تاثیر مثبت بگذارند. این مهم با میانجیگری رفتارهای مدیریت دانش، تحقق بر رشد حرفه

امه توسعه برن ،یتوسعه گروه م،یکمک مستقاقداماتی نظیر  طریق از رانیمد (.Chen ،2018) یابدمی

رفتارهای مدیریت دانش مدرسان را تقویت نمایند. این رفتارها  توانندیم... و یاقدام پژوه ی،درس

بود منظور بهها در مدیریت و ارزیابی کالس بهریزی اساتید و آمادگی آندر اصالح و  بهبود برنامه

 ریتمؤثر صورتعبارتی انجام وظایف مدرسان را بهگذارد و بهآنان تاثیر می اثربخشی و نوآوری

  .باشدمی ی ماهرانسان هیسرما شیافزاآن  جهینت که کندیم لیتسه

که ( 2020شیخ االسالمی، چارنایی و سفرنژاد ) های پژوهش گلشا،ها با یافتهبخشی از این یافته 

-Al) عشقر لهای پژوهش آبه اساتید اشاره دارد و یافتهبه اهمیت مطالعات ارزیابی و بازخورد 
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Ashqar ،2017) دارد ارزیابی از عملکرد اساتید در حد متوسط است و به صورت عینی که بیان می

 باشد.راستا میپذیرد، همانجام نمی

کنندگان در زمینه عوامل مُخل و محدودکننده از سویی دیگر در بین تجارب و بیانات مشارکت

های سازمانی و محیطی و موانع اجرایی ریزی کالسی دو عامل چالشتصمیمات اساتید در برنامه

، Joseph)جوزف های های پژوهشهای این بخش از پژوهش نیز با یافتهقابل شناسایی بودند. یافته

گیری برنامه درسی اشاره نموده و حاکی از این است که که به نقش سیاست در تصمیم (2015

پاالتا و بات، پوشهایی را برای عملکرد بهینه در هر زمینه سیاسی بیابند، و پژوهش مدرسان باید راه

 داروسا، اسکف، فریدلند و کابورن و (Bhat, Pushpalatha, & Kulkarni ،2017)کولکارنی 

(Coburn & Friedland ,Skeff, Darosa، 2011)  که عوامل پیچیده فرهنگی، محیطی و مالی را مانع

کنندگان در پژوهش وجود باشد. در پایان مشارکتراستا میدانند، همتالش اعضای هیات علمی می

 به کاهش کارایی و اثربخشی نظام آموزشریزی اساتید را منجرگیری برنامهچنین سیمایی از تصمیم

 دانستند و این مهم مانند دور باطلی تمام جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.عالی می

 ترین و شاید شالودهریزی درسی اساتید در کالس درس مهمبه اعتقاد محقق تصمیمات برنامه

 یتترب در تحول ساززمینه تواندمی که میزان همانها بهها را تشکیل دهد. این برنامههای آنآموزش

انگاری دارد. مسامحه و سهل قرار مسامحه و انگاری خطر سهل در نیز میزان همانباشد به دانشجویان

های موجود در آن در میدان عمل قابل لمس درسی و ضعفتوجه به سطوح مختلف برنامه که تنها با

کشیدن الگوی مقدار کم با به تصویر چند بهباشد. در این پژوهش سعی کردیم هرو مشهود می

های درس در میدان و بافت دانشگاه از منظر ریزی درسی اساتید در کالسگیری برنامهتصمیم

خت( )نقاط س های آموزشی دانشگاه یعنی اساتید پرداخته شود تا نقاط کورکارگزاران اصلی برنامه

ون و بیرون بر الزم به ذکر است هرچند عواملی که از در ریزی درسی اساتید شناخته شود.برنامه

 توان بصورت جداگانه موردگذارد را میریزی درسی کالسی تاثیر میتصمیمات اساتید در برنامه

که  ها نهفته استتجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد، اما پیچیدگی و غنای واقعی در تعامل سیال آن

علمی  درسی اعضای هیأتریزی سازی برنامهباید مدنظر محققین قرار گیرد تا بتوان فرایند شخصی

 را تسهیل نمود و خودکارآمدی آنان را افزایش داد. 
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 پیشنهادات کاربردی
های کالسی، جهت گیریهیأت علمی در تصمیمگیری علمی اعضای . با توجه به فقدان جهت1

های پیش از گیری، آموزشها و الگوهای تصمیمآشنایی و آموزش اعضای هیأت علمی با تئوری

 های تخصصی در حین خدمت یک نیاز مبرم است.خدمت و یا برگزاری کارگاه

گیری که توسط اعضای هیات علمی ها، تنوع راهبردهای تصمیمجا که با توجه به یافته. از آن2

ای مناسب، ها باید با اتخاذ برنامهگردد بسیار زیاد است، دانشگاههای درس اتخاذ میدر کالس

 "نیرتم" کی انجام فراهم کردن فرصت بای ریگمیتصم فرایند "عملی" آموزش یبراچارچوبی را 

مسائلی از آگاهی و درک اعضای هیأت علمی را  ی ایجاد نمایند وواقع موقعیت قبل از مواجهه با

از  یعیوس فیط ی با آن روبرو هستند،و ضمن حیکه هر روز به طور صر ییهاتعداد انتخابهمچون 

 یاحتمال یامدهایها با پو ارتباط آن راهبرد هر هکنند نییتع یهایژگیدرک وگیری، تصمیم راهبردهای

تا امکان بکارگیری صحیح راهبردها در موقعیت مناسب افزایش دهند  کوتاه مدت و بلندمدت آن

 خود حاصل شود.

 عنوان یکریزی درسی را به. مطالعه حاضر کمبود قابل توجه آموزش اسانید در زمینه برنامه3

ای ریزی درسی اعضی برنامههادانش و مهارتارتقاء منظور بهیافته ضمنی آشکار ساخت. بنابراین 

 یهاکیتکن کاربرد های آموزشی کافی و دقیق در این زمینه واتخاذ برنامه در عمل، هیات علمی

  .واهد بودمثمرثمر خدر کالس درس،  اساتید عملکرد ارزیابی یبر عملکرد برا یمبتن یابیارز
 

 پیشنهادات پژوهشی
-رنامهگیری بهای آتی در زمینه ارائه و اعتبار سنجی الگوی تصمیمشود پژوهشپیشنهاد می .1

های دیگر کشور و مطالعه ها در مناطق و استانریزی درسی کالسی اعضای هیأت علمی دانشگاه

 صورت گیرد تا امکان تعمیم نتایج بوجود آید.ها تطبیقی داده

دهد برداشت استاد از وضعیت موجود دانشجو و یا سایر ذینفعان ها نشان میجا که یافتهاز آن. 2

ی به کند؛ دستیابهای برنامه درسی نقش مؤثری ایفا میگیریاز قبیل صاحبان مشاغل در تصمیم

-یمایشپرو انجام تر مستلزم برداشت صحیح از وضعیت موجود است؛ از اینچه درستتصمیمات هر

های آنان و همچنین انتظارات های میدانی در مورد وضعیت دانشجویان، از قبیل انتظارات و دیدگاه

یابد تا اطالعات صحیح در اختیار استادان قرار گیرد. در این زمینه حتی صاحبان مشاغل ضرورت می

 .آینده پژوهی نیز جایگاه بسیار قابل توجهی خواهد داشت

ژوهشی در زمینه درک فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی، شود پ. پیشنهاد می3

گیری اساتید، انجام شود. همچنین کاوش فرهنگی گذار در تصمیمعنوان یکی از عوامل اصلی تاثیربه
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تر از فرهنگ سازمانی از دیدگاه مدیران، کارکنان اداری و دانشجویان برای ایجاد تصویری جامع

 یعلم تیأه یاعضامدیران و  ،یدرک بهتر فرهنگ سازمان باورت گیرد. مؤسسات آموزش عالی ص

تاثیر  تیکنند که در نها تیحما صورت مؤثرتریو تصمیمات اتخاذ شده به راتییممکن است از تغ

 ریزی درسی کالسی خواهد داشت.تری بر برنامهمطلوب

عطاف ان مدرسانبه  کشوردر  یریگمیتصم ندیفرآها تمرکز در با توجه به یافتهکه جا از آن .4

، هددینمو اتخاذ تصمیمات مطلوب را  کالس طیمتناسب با شرا ریزی درسیرا برای برنامهالزم 

ود اثربخشی منظور بهبرا به "بر زمینهمدیریت مبتنی"تدریج باید یک استراتژی وزارت آموزش عالی به

امکان را داشته باشند تصمیمات و موسسات آموزش عالی ایجاد کند تا اعضای هیأت علمی این 

های ها از ایدهها ارائه دهند، حتی اگر بقیه دانشگاهریزی درسی را در گروههای جدید برنامهایده

 قدیمی پیروی کنند.

 

 هامحدودیت
 برای را بسیاری هایچالش و مشکالت ها،و تعطیل شدن دانشگاه 19-شیوع بیماری کووید .1

 های پژوهشی شد.باعث محدود شدن دسترسی به نمونه و کرد ایجاد واقعی محیط در پژوهش انجام

ساختن مکانی مناسب برای های مکرر و آمادهدر این خصوص محقق تالش نمود با برقراری تماس

 های بهداشتی بر این مشکل غلبه نماید. انجام مصاحبه با حفظ پروتکل

 درسی در برنامه در زمینه مطالعات تخصصی سواد آشنایی محدود اعضای هیأت علمی با. 2

تربیتی،  علوم غیر هایرشته ویژه دراز استادان به میان اساتید دانشگاه بیرجند مشهود بود. عده زیادی

 فرایند چنین و نداشته درسی ریزیبه گرایش برنامه دانش الزم درباره ادبیات و اصطالحات مربوط

که در این زمینه ارائه توضیحات محقق باعث آشنایی اعضای  کردندتلقی می ساده اهمیتی را بسیار با

 هیأت علمی با موضوع شد.

ی ویژه در داخل کشور به بررسهای بسیار اندک و انگشت شماری بهکه پژوهشبا توجه به این. 3

اند، محقق با محدودیت دسترسی به ریزی درسی پرداختهگیری در حیطه برنامهوضعیت تصمیم

ای های علمی در این خصوص روبرو بوده است؛ در نتیجه بخش عمدهاز پژوهش اطالعات حاصل

های خارج از کشور اخذ شده و تالش شده است با جستجو و مراجعه جامع از اطالعات از پژوهش

 به سطح وسیعی از منابع، با این محدودیت مقابله شود.
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 An educational setting is a creative and unique place in which students’ development 

and proper orientation take place. Faculty members’ daily lives include constant decision-

making, which is a complex process of contemplation, evaluation, and analysis. Every 

instructional action is the outcome of a decision made, either consciously or 

unconsciously, by teachers following extensive processing of available information. 

Faculty members make decisions about lesson content, class motivation, resource use, 

incentives or disincentives, and numerous other issues involved in the daily routine of 

classrooms. These decisions can, but not necessarily, have far-reaching and profound 

consequences for the success or failure of the faculty’s daily work and future activities. 

As a result, the attempt to improve the faculty’s decision-making in curriculum planning 

is aimed at offering crucial solutions to improve educational outcomes, student 

performance, and the higher education system. A complex and interconnected set of 

internal and external forces, such as historical, ideological, cultural, social, political, 

economic, individual, and organizational factors, affect the faculty members’ curriculum 

planning decisions. Thus, a deep understanding of these factors can lead to the 

identification of needs, limitations, and opportunities, which, in turn, can affect faculty 

members’ curriculum development and innovation. As a result, the current study sought 

to develop a model of the processes involved in Birjand University faculty members’ 

decision-making in curriculum development. 

This study used a qualitative approach based on Strauss and Corbin’s reformulated 

grounded theory. Grounded theory, which is based on a set of empirical relevant data, is 

a method used to gain knowledge about a subject that has not been thoroughly researched 

before and for which the existing knowledge is limited. In implementing the grounded 

theory, the researcher must use a specific technique for analysis, use phased coding (open, 

axial, and selective), and present the results in the same paradigm model. The statistical 

population of this study included all Birjand University faculty members, of which 21 
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were chosen through purposeful sampling. The inclusion criteria were having more than 

5 years of experience and teaching at undergraduate and graduate levels. Sampling 

continued until theoretical saturation was reached. Data were collected through semi-

structured interviews with 21 faculty members from various fields (i.e., educational 

sciences and psychology, basic sciences, literature, and engineering) that had sufficient 

experience to provide researchers with expert opinions pertinent to the research topic. 

Four criteria introduced by Lincoln and Guba (1985) were used to ensure the 

trustworthiness of the findings. These included credibility, transferability, dependability, 

and confirmability. Member-checking, or participant validation, was used to ensure 

credibility. The findings were shared with experts to make them transferable. Concerning 

dependability, the inter-coder agreement was used. Finally, peer review and feedback 

were used to enhance the confirmability of the results. 

The results revealed 32 core concepts and 13 categories, which were collated to 

develop a paradigm model. The following themes constituted the model:  lack of scientific 

rigor in classroom decision-making (as the core category), causal conditions (extra-

organizational, environmental, and motivational factors), contextual factors (behavioral 

factors, programmatic factors, and support factors), facilitating intervention conditions 

(managerial, structural, and behavioral factors), limiting intervention conditions 

(organizational-environmental challenges and implementation obstacles), strategies 

(decision-making based on previous structures, situational decision-making, conservative 

decision-making, and interactive decision-making), and the consequence (decreased 

effectiveness and efficiency) of the organization.  

Based on the findings of this study and the significance of faculty members’ decision-

making, it is necessary for universities to improve the faculty’s level of knowledge and 

their “scientific” decision-making skills by implementing an educational program and 

providing them with the necessary support. In this regard, since faculty members’ 

decisions can influence students’ educational and business future, it is suggested that the 

faculty members’ decisions concerning curriculum development be considered and 

analyzed from a cultural, psychological, economic, and sociological standpoint. 

Furthermore, due to limited research on the intuitive and logical factors driving the faculty 

members’ decision-making, more research is needed to focus on faculty members’ 

curriculum development decisions in relation to students’ characteristics, class dynamics, 

and organizational context. Also, the nature of these decisions, the factors affecting them, 

and their effect should be examined. The findings of this study can deepen understanding 

of and shed light on faculty members’ and teachers’ decision-making in the classroom. 

Keywords: faculty members, decision-making, curriculum development, grounded 

theory 

 

 


