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دانشی مطالعات  ساختار ترسیم ف پژوهشهدچکیده:

سالم امقاالت در پایگاه استنادی جهان  براساسآموزش عالی ایران 

 هشد انجام ی واژگانرخدادهماز روش تحلیل  استفاده با واست 

 سه در شده منتشر مقاالت تمامی شامل پژوهش، یاست. جامعه

 ی،عال آموزش درسی برنامه مطالعات» عالی، آموزش حوزه در مجله

 مامت و« عالی آموزش نامه و عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش

 رد و دارد وجود عالی آموزش کلمه هاآن عنوان در که مقاالتی

 و تجزیه برای. است اند،شده نمایه علوم جهان اسالم استنادی پایگاه

نت، بایب آیسییو اس،اسپیاس یافزارهانرم از هاتحلیل داده

ی هاژهدوایکلکه  داد نشان هایافته اکسل و ووس ویور استفاده شد.

و  82، 497ی درسی و دانشگاه با فراوانی زیربرنامهآموزش عالی، 

شه ای اند. نتایج حاصل از تحلیل خوترین تکرار را داشتهبیش 57

از چهارخوشه نشان داد که ساختار دانشی آموزش عالی ایران 

موضوعی  تشکیل شده است که شامل راهبردهای آموزش عالی، 

وزش در بهبود آموزش عالی، مدیریت دانش در نظام آم مؤثرعوامل 

-به هایبر آن و نظام آموزش عالی است. داده مؤثرعالی و عوامل 

رسی ریزی ددهد که برنامهآمده از نمودار راهبردی نشان می دست

گزینی، فناوری ی، بومیریپذانعطافنگ سازمانی، ی، فرهارشتهنیب

 .باشندیمآموزشی و یادگیری از موضوعات نوظهور 

 ممحتوا، تحلیل هم رخدادی واژگان، ترسی تحلیل: کلمات کلیدی

 .ایران راهبردی، مطالعات آموزش عالی نمودار علم، ساختار

Dr. S. Rahimi, Dr.F. Soheili, N. SHarafi 
Abstract: The purpose of this research is to draw the 

knowledge structure of Iranian higher education 

studies based on articles in the Islamic world citation 
database and this study is of an applied type by nature 

and has been done using the co-occurrence analysis 

method of words. The research community includes 
all articles published in three journals in the field of 

higher education, "Higher Education Curriculum 

Studies, Higher Education Research and Planning, 
and Higher Education Letters" and all articles in 

which the word "higher education" And are indexed 
in the Islamic World Science Citation Database. The 

data analysis software that was used include: SPSS, 

Ucinet, Bibe Excel and Vos viewer software. The 
findings showed that the keywords higher education, 

curriculum planning and university had the highest 

frequency with 497, 82 and 57. The results of the 
dendrogram diagram formed four thematic clusters 

that include higher education strategies, factors 

affecting the improvement of higher education, 
knowledge management in the higher education 

system and the factors affecting it and the higher 

education system. The data obtained from the 
strategic chart show that interdisciplinary curriculum 

planning, organizational culture, flexibility, 

localization, educational technology and learning are 
emerging topics. Overall, the research is very 

comprehensive, and researchers have focused on 

topics of varying scope. 

Keywords: content analysis, co-occurrence word 

analysis, drawing the structure of science, strategic 

diagram, Iranian higher education studies  
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 مقدمه
توان از ارکان مهم پیشرفت و را می و پرورش در تمامی سطوح و اشکال آنآموزش 

ای های دیگر دانست. در این میان آموزش عالی جایگاه ویژهی کشورها در تمامی حوزهتوسعه
عنوان موتور محرک و ههای جامعه، بدارد چراکه با پرورش نیروی انسانی موردنیاز سایر بخش

ندگی بال به هر عامل دیگری، از بیش کشور پیشرفت یك هککند، ازآنجا ها عمل میآن برندهپیش
توان مؤثرترین روش آموزش عالی را می. آن متکی است عالی آموزش نظام و پویایی

با عامل توان گذاری در منابع انسانی دانست. نقش هیچ عاملی را در توسعه کشور نمیسرمایه
سانی با گمان نقش عامل انانسانی برابر دانست. انسان هم عامل توسعه و هم هدف آن است و بی

اری های نو است. برخوردیابد. آموزش عالی منبع تولید دانش و ایدهرشد دانش و فنّاوری ارتقا می
صل ای حاهای بنیادی، کاربردی و توسعهاز دانش و فنّاوری پیشرفته تنها در سایه پژوهش

 (. 1387خواجه شاهکویی و صحنه، شود )می
گویی سو و پاسخضرورت تحول و همگامی آموزش عالی با تحوالت محیط پیرامونی از یك

 به نیازهای جامعه سبب شده است که ابعاد مختلف آموزش عالی موردتوجه پژوهشگران
ی ارکان آموزش الت همهر بگیرد و این پرسش مطرح شود که آیا این تحوهای مختلف قرارشته

را ( رییادگی -یاددهی)های آموزشی عالی شامل دانشجویان، استادان، محتوای دروس و فناوری
توان با تحلیل را می رسد پاسخ این پرسشقرار داده است؟ به نظر می صورت یکسان تحت تأثیربه

ا ی آموزش عالی ردست آورد. مجالت علمی عرصهبروندادهای پژوهشی حوزه آموزش عالی به
-ی تمامتوانند آیینهترین محمل انتشار بروندادهای پژوهشی این حوزه دانست و میتوان مهممی

های تحصیالت نامهسو محلی برای انتشار نتایج پایاننمای تحوالت این حوزه باشند. چراکه از یك
از طریق  رصهنظران این عهای پژوهشی است و از سوی دیگر صاحبتکمیلی و گزارش طرح

های مختلف وتحلیل بروندادهای علمی حوزهتجزیه. کنندهای خود را مطرح میمجالت، اندیشه
شده و هایی انجامهایی و در چه بخشسازد که در این حوزه چه پژوهشآموزش عالی روشن می

دید ج های علمیشده و نیازمند انجام پژوهشتر مورد توجه و یا غفلت واقعهایی کمچه بخش
گذاران حوزه گیری سیاستتواند مبنایی برای تصمیمهای این پژوهش میاست. همچنین یافته

تار دانش ها برای ساماندهی به مطالعات این حوزه باشد. تحلیل ساخآموزش عالی و چراغ راه آن
 تواند روابط میان موضوعات یك حوزهواژگانی میمهی آموزش عالی با استفاده از تحلیل حوزه

 ددص در پژوهش این رو این ازنه ارائه دهد. ای علمی در این زمیعلمی خاص را کشف و نقشه

 مطالعات عالی ایران هایحوزه زیر اکتشاف به واژگان، رخدادیهم روش از استفاده است با

 در تواندمی مهم این دهد. انجام نشان یکدیگر با را هاحوزه زیر این ارتباط و پرداخته

 .نماید ایفا مفیدی حوزه نقش این آینده هایریگذاسیاست
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ی علمی از ساختار دانشی، است که با ترسیم نقشه یهایواژگانی یکی از روشتحلیل هم
 تواند نقش مؤثری داشته باشد. استفاده از اینهای مختلف میریزی حوزهدر شناسایی و برنامه

های گوناگون و در کشورهای سپس در حوزهدر فرانسه و  1980ی روش برای اولین بار در دهه
های پراستفاده که برای تحلیل ساختار شده است. یکی از روشکار گرفتهمختلف ازجمله ایران به

های مختلف کاررفته در قسمتهای بههای مختلف رواج دارد ارتباط میان واژهدانش در حوزه
واژگانی یاد ن( است که از آن به تحلیل همها و مانند آمدارک )ازجمله عنوان، چکیده، کلیدواژه

رود شمار میرخدادی بههای همواژگانی یکی از انواع تحلیلتر، تحلیل همشود. به عبارت دقیقمی
ها و مشکالت در سنجی بوده که برای نگاشت رابط میان مفاهیم، اندیشههای مهم کتابو از روش

رخدادی واژگان (. روش تحلیل هم2012 ،1وانگ)لیو و رود کار میعلوم پایه و علوم اجتماعی به
توانایی آن را دارد که ارتباطات پنهان در یك حوزه علمی را کشف، موضوعات پراهمیت و 
برجسته را نمایان و موضوعات مورد عالقه و پرتکرار در آثار پژوهشگران را مشخص نماید 

-حوزه محتوایی هایویژگی و وضوعیساختار م تبیین (. برای1395سهیلی، شعبانی و خاصه، )

 کلیدی کلمات دارند که از کاربرد زیادی اجتماعی هایتحلیل شبکه و بندیعلمی خوشه های

-می هاآن کمك با شود ومی استفاده تحقیقاتی حوزه یك مفهومی ساختار مطالعه برای مدارک

 موضوعی از محتوای تقیممس صورت به را هاآن میان ارتباط و استخراج را علمی موضوعات توان

امروزه تحلیل واژگان به یك روش مورد عالقه محققان (. 1986، 2الو و ریپ  نمود )کالون کشف
-(. پژوهشگران در حوزه1393های درسی تبدیل شده است )صدیقی، برای بررسی ساختار رشته

 شود.ره میها اشااند که در این قسمت به آنهای مختلفی انجام دادههای گوناگون پژوهش
( در پژوهش خود به بررسی تعداد مقاالت با موضوع زبان 2013) 3چیانگ و شن تیسای،

 2008دهد که از سال نویسی در حوزه یادگیری الکترونیکی پرداختند. نتایج نشان میبرنامه
نویسی آنالین و تحقیق در زمینه یادگیری الکترونیکی صورت گرفته افزایش سریع زبان برنامه

سال گذشته از سوی محققان، مربیان و مدارس بر روی این  5ویژه در تری بهو توجه بیش است
( به ترسیم ساختار فکری 2013) 4موضوعات شده است. زونگ، شن، یوان، هو، هو و دنگ

های دکترای کتابداری و علم اطالعات در چین پرداختند. نتایج نشان داد که نامهپژوهش در پایان
شناسی، وب معنایی، دولت الکترونیکی، مدیریت منابع نند منابع اطالعاتی، هستیموضوعاتی هما

اند و تعداد های پژوهشی هنوز نابالغاند. بسیاری از زمینهتر موردتوجه بودهاطالعات و غیره بیش
 به در پژوهشی( 2013) 5هورتا و یونگد. انیافتهخوبی توسعههای پژوهشی بهکمی از این حوزه

                                                 
1. Liu & Wang 

2. Callon, Law & Rip  

3. Tsai, Shen & Chiang 

4. Zong, Shen, Yuan, Hu, Hou & Deng  

5. Jung & Horta 



یشرف دی، ناه یلی، دکتر فرامرز سه یمیصالح رحدکتر   

 1400، پاییز و زمستان 24، شماره 12دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      316

 

 

-در آسیا می گذشته دهه سه طی عالی آموزش زمینه در تخصصی مجله 38 انتشارات یبررس

 نشریات نسبت اما است عالی آموزش تحقیقاتی انتشارات تعداد افزایش از حاکی هایافته. پردازند
 تحقیقاتی جامعه. است ثابت عالی آموزش تحقیقات در جهان انتشارات کل به نسبت آسیایی
 تعداد به متکی و شده متمرکز دانشگاه و کشور چند در ایگسترده طور به اآسی در عالی آموزش

 عالی آموزش المللیبین مجالت در را خود تحقیقات که است اصلی محققان از کمی نسبتاً
 آسیا، عالی آموزش هایسیستم در روزافزون هایچالش به پاسخ در. کنندمی منتشر تخصصی

-همکاری و یابد گسترش باید آسیا در عالی آموزش تحقیقاتی هجامع که دهدمی نشان مقاله این

( در 2014) 1باریوس و ویالرویا دهداریراد، .شود شامل را بیشتری المللیبین و ایمنطقه های
با  2012 و 1991 هایسال بین رویترز تامسون داده پایگاه از مقاله 652پژوهشی به بررسی 

 در جنسیتی هایتفاوت مورد در علمی ادبیات تحول و ساختار تحلیل و برداریهدف نقشه
 میزان به هاسال طول در مضامین تعداد که داد نشان عالی به مطالعه پرداختند. نتایج آموزش

 هایرشته توسط عالی آموزش در جنسیتی هایتفاوت و است یافته افزایش توجهی قابل
 موضوعات شناسایی به مطالعه این کلی، طور به. است گرفته قرار توجه مورد خاص تحقیقاتی

 پرداخته کار ادامه در باید که موضوعاتی کردن برجسته همچنین و حوزه این در تحقیق اصلی
 .کندمی کمك شود،

ی موضوع کیفیت آموزش عالی در پایگاه اطالعاتی نقشه( به ترسیم 2017) 2الظفری 
نظام آموزشی، بهبود نظام،  اسکوپوس پرداخت. نتایج نشان داد که چهار حوزه اصلی شامل

( در پژوهشی با 2017) 3گائو،  سونگ و لیو .زیست و مدیریت کیفیت استپشتیبانی محیط
 4نالج آو داده وب پایگاه از مقاله 538 بررسی به کلیدی اتکلم تحلیل و تجزیه استفاده از روش

 و تجزیه و رکمشت کلمات تحلیل و تجزیه اساس پرداختند. بر 2001-2016های در طی سال
 به مربوط هایپژوهش. آورد دست به منطقی نتیجه یك مطالعه این اجتماعی، هایشبکه تحلیل

 نقش ، اجتماعی، تعامل جمله از مختلفی هایزمینه شامل عالی آموزش در دانشجویان مشارکت
ن با همچنی. غیره است و فنی پیشرفته ابزارهای و مدارس محیط بهبود معلمان، و آموزاندانش

 عالی آموزش در دانشجویان مشارکت مورد در توانمی کتابشناسی رویکردهای سایر از استفاده
 و تجزیه و محتوا تحلیل از( در پژوهشی 2018)  5کرد. گائو، سونگ و لی کسب بیشتری اطالعات

 عالی آموزش در های دوره کارشناسیپژوهش از جامع تصویری ارائه مشترک برای کلمات تحلیل
 بر عمدتاً پژوهش این که دهدمی نشان کلیدی کلمات تحلیل و تجزیه نتایج. کردند استفاده نچی

                                                 
1 . Dehdarirad, Villarroya & Barrios 

2. Alzafari  

3 . Gao, Song &  Li 

4. Web of Knowledge 

5 . Gao, Song &  Liu 
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 غیره و مدل قابلیت، کیفیت، جمله از استعدادها پرورش مورد در کارشناسی تحقیقات اهمیت
 .است متمرکز

ات آموزش های مؤسس( به شناسایی و مقایسه ویژگی1391فضلعلی زاده، آقازاده و احقر )
ز ستفاده ااکه  الی از راه دور در کشورهای انگلستان، هند و ایران پرداختند. نتایج نشان دادع

لیل دور به انداز آموزش عالی از راه دسازی آن و ترسیم چشمتجربیات کشورهای موفق و بومی
از  ام آموزشی نظباال بردن قدرت انتخاب فراگیران، ارتقای جامعیت و ابتکار عمل و توان اثرگذار

 ساختار مترسی به (2018زاده، اکرمی، سهیلی و ملکی )راه دور در کشورمان ضروری است. رجب

 باالترین ترکیبی یادگیری و الکترونیکی یادگیری مفاهیم پرداختند. دور راه از آموزش حوزه

 حوزه ختارسا داد نشان پژوهش نتایج اند.هداشت دور راه از آموزش هایپژوهش در را فراونی

زاده، جبراست.  شده تشکیل خوشه 13 از واژگان رخدادیهم تحلیل اساس بر دور راه از موزشآ
 ساختار .پرداختند دور راه از یادگیری رشته نقشه ترسیم ( به1398اکرمی، سهیلی و ملکی )

 . است خوشه تشکیل شده هشت از استنادی تحلیل بر مبتنی دور راه از آموزش رشته
لی در دهد با توجه به اهمیت مسئله آموزش عاام شده نشان میهای انجمرور پژوهش

 کشور، تاکنون پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است. از طرفی عمده کارهایی که
سی زبان انگلی وهای خارجی اند عمدتا بر اساس پایگاهسنجی در ایران انجام دادهپژوهشگران علم

ر در نتیجه دست. اوم اسالم هیچ گونه تصویری ارائه نشده است و با استفاده از پایگاه استنادی عل
ی ایران دانشی مطالعات آموزش عال ساختار این پژوهش سعی شده است که از این طریق ترسیم

د داده شو نشان واژگانی مفاهیم مقاالت در پایگاه استنادی جهان اسالمبا استفاده از تحلیل هم
 ست. یك از موضوعات توجه کمتری شده اوده و به کدامتر مورد توجه بکه کدام موضوعات بیش

 :زیر هایپرسش پاسخ به درصدد پژوهش این
 است؟ گونهمطالعات آموزش عالی ایران چ حوزه یهادواژهیکل فراوانی توزیع  .1
 لیلتح اساس بر مطالعات آموزش عالی ایران حوزه موضوعات یبندخوشه  .2

 است؟ ای چگونهخوشه

 گونهچ راهبردی نمودار از استفاده زش عالی ایران بامطالعات آمو ساختار .3

ران مطالعات آموزش عالی ای برجسته( درحوزه(نوظهور  موضوعی هایاست و زمینه
 اند؟کدام

 روش پژوهش
واژگان انجام  رخدادیهم تحلیل روش از استفاده با و کاربردی نوع از پژوهش روش این

 یك مدرک واژگان در آمدن هم با که است استوار اندیشه این یپایه بر روش است. این شده

ها واژه با آن مدرک محتوای از ایعمده بخش و داشته ارتباط هم با هاواژه آن که دهدمی نشان
 مفاهیم یك یشبکه توانیممی کنیم، گیریاندازه را رخدادیهم این میزان اگر مرتبط است. لذا
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ها موجودیت میان ارتباط میزان گیریاندازه برای روش این در ترسیم کنیم. را علمی یزمینه
 هاموجودیت ها،نمایه این براساس و شودساخته می رخدادیهم بسامد براساس هایینمایه

 گیرند. می قرار تحلیل و مورد شوندمی داده نمایش شبکه، شکل به و بندیخوشه هاییدرگروه
موزش شده در سه مجله در حوزه آ تمامی مقاالت منتشر شامل حاضر، پژوهش یجامعه

 ومتنادی علاه اسها کلمه آموزش عالی وجود دارد و در پایگعالی و تمام مقاالتی که در عنوان آن
 و ، پژوهشعالی آموزش درسی برنامه اند، است. این سه مجله، مطالعاتاسالم نمایه شده جهان
وزه تی که در حدر ابتدا تمامی مقاال باشند.عالی می آموزش عالی و نامه آموزش در ریزیبرنامه

 آموزش عالی در پایگاه استنادی وجود داشت استخراج شدند.  
و  3اساسپی، اس2ویور، ووس1نتآینرم افزارهای یوسی ها ازبرای تجزیه و تحلیل داده

 ترینمهم تعیین منظور به ابتدا حاضر در پژوهش اساس این بر .استفاده گردید  4اکسلبایب

های تمامی کلیدواژه مطالعات آموزش عالی ایران، یحوزه علمی مجالت های بروندادهایلیدواژهک
اکسل افزار بایبها وارد نرماند. ابتدا دادهمقاالت مجالت از پایگاه استنادی علوم استخراج شده

ایل اکسل دستی به فها برای انجام یكها محاسبه شد. در مرحله بعد دادهشدند و فراوانی داده
انتقال داده شدند و کلمات از نظر مفرد و جمع بودن و گاهی تفاوت در نگارش کلمه و یا حتی 

معنی بودن کلمات کنترل شدند، برای مثال )کلیدواژه هیئت علمی، هیأت غلط امالیی و هم
افزار  ها در نرمدستی دادهعلمی، دانشجو، دانشجویان، استاد، اساتید و غیره(. بعد از اتمام یك

ها که برای عدد شاخص انتخاب شد و در نهایت ماتریس داده 4اکسل فراخوانی و میزان عدد بایب
اس فراخوانی و اسپیها در  نرم افزار اسبود ایجاد گردید. در مرحله بعد داده 151در  151

ترسیم  و نمودار دوبعدی رسم گردید. برای 5ماتریس همبستگی ایجاد شد، و  نمودار دندروگرام
های تشکیل شده در نمودار دندروگرام را از یکدیگر تفکیك کرده و نمودار راهبردی ابتدا خوشه

-ها جداگانه بهنت مرکزیت و چگالی هر یك از خوشهآیسیدر مرحله بعد به کمك نرم افزار یو

 نت نمودار راهبردی رسم گردید. آیدست آمد و با کمك یوسی

 هایافته

 شود.های پژوهش پاسخ داده میپرسش در این قسمت به

 است؟ مطالعات آموزش عالی ایران چگونه حوزه یهادواژهیکل فراوانی توزیع

                                                 
1. Ucinet 6  
2. Vosviewer1.6.16  
3. Spss 26  
4. Bib excell 2016.02.20  
5. Dendrogram  
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لحاظ  یی که ازهاهای مفرد و جمع و یا کلیدواژهها ادغام کلیدواژهدستی دادهبعد از یك
 ی باشد. م 4622و تعداد فراونی کلیدواژه ها  2443ها معانی یکسان بودند تعداد کلیدواژه

 آموزش عالی حوزه های کلیدواژ فراوانی توزیع :1جدول 

 فراوانی کلیدواژه ردیف

 497 یآموزش عال 1

 82 یبرنامه درس 2

 57 دانشگاه 3

 51 نظام آموزش عالی 4

 47 مراکز آموزش عالی 5

 32 دانشجو 6

 30 ایران 7

 27 ت علمیأاعضا هی 8

 22 کارآفرینی 9

 21 شدنی جهان 10

 

 طالعاتاهای حوزه آموزش عالی در تمام مجالت بررسی شد و توزیع فراوانی کلیدواژه
نرم افزار  ها و ورود داده درگزارش شده است. پس از استخراج داده 1استخراج شده در جدول 

دست ا بههداده اکسل فراوانیها با کمك نرم افزار بایبدست سازی دادهاکسل و اصالح و یكبایب
و   82نشگاه با و برنامه درسی و دا 497کلیدواژه آموزش عالی با تکرار فراوانی 1مد. در جدول آ

 ترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است.بار تکرار، بیش 57

 تحلیل اساس بر مطالعات آموزش عالی ایران حوزه موضوعات یبندخوشه

 است؟ ای چگونهخوشه
ست آمد دها بههاکسل فراخوانی شد، فراوانی دادافزار بایبنرمهای استخراج شده در داده
برای شاخص  4اکسل عدد ها در نرم افزار بایبها و فراخوانی دوباره آندستی دادهبعد از یك

 ها رسم شد.میزان انتخاب شد و در نهایت ماتریس داده
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 نمودار دندروگرام موضوعات حوزه آموزش عالی :1نمودار 

 موضوع ره نخست مراتبیسلسله نمودار در است مشاهده قابل  1نمودار  در که طورانهم

-دسته رند،دا را شباهت ترینبیش که عناصری شود. آنگاهمی گرفته نظر در یك شاخه عنوان به

-شباهت وقتی دهند. درنهایتمی تشکیل را کوچك هایخوشه اولیه هایاین دسته و شده بندی

 البته ند.دهمی را تریبزرگ خوشه تشکیل و شده ترکیب ترکوچك های، خوشهیابدمی کاهش ها

 خوشه محتوای با زیادی ارتباط معنایی از لحاظ که دارند قرار هاییها کلیدواژهخوشه از بعضی در

کلیدواژه این رازی دارد وجود معموالً واژگانیهم هایتحلیل در این موضوع وقوع احتمال ندارند.
 هاییدواژهکل به نسبت و هستند پایینی فراوانی دارای که هایی هستندکلیدواژه رتبطنام های

 بیانگر هاوشهخ از هریك ارتفاع نمودار این در ندارند. کار در نتیجه تأثیری چندان خوشه، اصلی

 خطوط نهمچنی و اندشده ترکیب یکدیگر با هایینقطه در چه نظر مورد خوشه دو که است آن

 (گرددمی ترسیم موضوعی متخصص نظر با که باشندمی تفسیر شاخص خط رنگ مزقر عمودی

 (.1395 خاصه، و شعبانی سهیلی،
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یل چهار بررسی در تمامی مجالت در حوزه آموزش عالی تشک مورد مقاالت هایکلیدواژه
وشه دوم خآموزش عالی،  ها شامل خوشه اول راهبردهای( که اسامی آن1خوشه دادند )نمودار 

مل عوا عوامل مؤثر در بهبود آموزش عالی، خوشه سوم مدیریت دانش در نظام آموزش عالی و
 .پردازیمها میخوشه به معرفی ادامه موثر بر آن، خوشه چهارم نظام آموزش عالی است که در

از این ی کلیدواژه است. تعداد 74خوشه اول: خوشه اول راهبردهای آموزش عالی، شامل 
موزشی، گذاری، اشتغال دانش آموختگان، کیفیت آسیاست سازی، ها مانند خصوصیکلیدواژه

 ریزی درسی، ارزشیابی و یادگیری الکترونیکی هستند.برنامه

 
 نمودارخوشه اول در حوزه آموزش عالی : 2نمودار 

 وخراج شده ستهای خوشه اول در نمودار دندروگرام به صورت جداگانه اداده 2در نمودار 
ودار مشخص طور که در نمویور ترسیم گردیده است. همانووس افزار تصویر آن به وسیله نرم

، ت علمیگذاری، اعضای هیئهای این نمودار شامل آموزش الکترونیکی، سیاستاست کلیدواژه
 باشد.کارآفرینی دانشگاهی و فناوری اطالعات می

ست. اکلیدواژه  21هبود آموزش عالی، شامل خوشه دوم: خوشه دوم عوامل موثر در ب
رآفرینی ری، کاهای فردی، توسعه اساسی،  مدیریت، نوآوها شامل ویژگیتعدادی از این کلیدواژه

 و اخالق هستند. 
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 نمودارخوشه دوم در حوزه آموزش عالی: 3نمودار 

 وتخراج شده های خوشه دوم در نمودار دندروگرام به صورت جداگانه اسداده 3در نمودار 
ودار مشخص است طور که در نمویور ترسیم گردیده است. همانووس افزار وسیله نرمتصویر آن به

ازمانی، سروندی ریزی راهبردی، رفتار شههای این نمودار شامل انگیزه پیشرفت، برنامهکلیدواژه
 باشد.بهره وری، نوآوری و قدرت نرم می

ل ، شامر نظام آموزش عالی و عوامل موثر بر آنخوشه سوم: خوشه سوم مدیریت دانش د
و، ام دانشج، اعزها شامل  تعهد سازمانی، رضایت شغلیکلیدواژه است. تعدادی از این کلیدواژه 18

 باشد. پژوهی میمدیریت عملکرد، عدالت سازمانی و آینده

 
 نمودار خوشه سوم در حوزه آموزش عالی : 4نمودار
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 وخراج شده سوم در نمودار دندروگرام به صورت جداگانه است های خوشهداده 4در نمودار
ودار مشخص طور که در نمویور ترسیم گردیده است. همانووس  افزارتصویر آن به وسیله نرم

اعزام  های این نمودار شامل تعهد سازمانی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی،است کلیدواژه
 باشد.عملکرد و قدرت میدانشجو، نظام آموزش عالی ایران، مدیریت 

از این  کلیدواژه است. تعدادی 37خوشه چهارم: خوشه چهارم نظام آموزش عالی، شامل 
فناوری  وزشی،ریزی آمها شامل اعتبارسنجی، الگو، یادگیری، سرمایه اجتماعی، برنامهکلیدواژه

 آموزشی و آموزش از راه دور  هستند.

 
 آموزش عالی نمودار خوشه چهارم در حوزه :5نمودار

 ستخراج شدهاهای خوشه چهارم در نمودار دندروگرام به صورت جداگانه داده 5در نمودار 
شخص ودار مطور که در نمویور ترسیم گردیده است. همانافزار ووسو تصویر آن به وسیله نرم

 ناوریفگزینی، پذیری، بومیهای این نمودار شامل فرهنگ سازمانی، انعطافاست کلیدواژه
 باشد.آموزشی، یادگیری، اعتبارسنجی و کارایی می

ت اس چگونه راهبردی نمودار از استفاده مطالعات آموزش عالی ایران با ساختار

 د؟انمطالعات آموزش عالی ایران کدام برجسته( درحوزه(نوظهور  موضوعی هایو زمینه
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 مودار راهبردی حوزه آموزش عالی: ن6نمودار  

ل ورت مستقها هریك به صهای خوشهها و کلیدواژهدندروگرام خوشه با توجه به نمودار
 نمره  ی شدند ونت فراخوانآیسیافزار یوها در نرمتشکیل یك ماتریس مربعی را دادند. ماتریس

مودار ننت آیسیافزار یوشد، در مرحله بعد با کمك نرم مشخص هاخوشه تراکم و مرکزیت
 رکزیت ومز میانگین دید. برای این کار ابتدا مبدأ نمودار با استفاده ا( رسم گر6راهبردی )نمودار 

 عیین مبدأبعد از ت که ذکراست به تنظیم گردید، الزم 037/1و  75/37ها بر روی تراکم خوشه

  نمودار، نمودار راهبردی رسم گردید.
 های حوزه آموزش عالیجدول مرکزیت و تراکم خوشه: 2جدول

 کمترا مرکزیت هاخوشه

 014/1 75 راهبردهای آموزش عالی

 050/1 21 عوامل موثر در بهبود آموزش عالی

مدیریت دانش در نظام آموزش عالی و عوامل موثر بر 

 آن

18 059/1 

 028/1 37 نظام آموزش عالی

 037/1 75/37 میانگین
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 ترینیشب 75 مقدار خوشه اول راهبردهای آموزش عالی با 1های جدول با توجه به داده

 که ناستمع بدان این دارا هستند. را تراکم باالترین 059/1 مقدار خوشه سوم با و مرکزیت

 با ارتباط وذ،نف نظر از چه مرکزیت را ترینبیش هاستکلیدواژه پرتکرارترین حاوی اول که خوشه

 محور یاهبردر نمودار در .داراست هاکلیدواژه سایر بین در دهیپیوند همچنین و موضوعات سایر

 (اکمتر دهندهعمودی نشان محور و ،)هاخوشه همبستگی میزان(مرکزیت  دهندهنشان افقی

 .باشدخوشه( می هر درونی ارتباط توان میزان
وم، طقه دها در سه مندر این حوزه با توجه به تنوع موضوعی در نمودار راهبردی خوشه

-دوم قرار می خوشه دوم و سوم در ناحیه راهبردی، نمودار به توجه سوم، چهارم حضور دارند. با

یافته  ا توسعهاند، امهای محوری نبودهگیرند خوشههایی که در این ناحیه قرار میگیرد. خوشه
 مرتبه نتریپایین در پژوهش، مورد حوزه در تأثیر و باشند. خوشه چهارم ازلحاظ اهمیتمی

 به سوم متقس هایگیرند. خوشهار میهای دیگر قرار دارند و در ناحیه سوم قرخوشه به نسبت

 جلب ه خودب را اندکی توجه و بوده ایحاشیه موضوعات از پایین، تراکم و مرکزیت دلیل داشتن

چهارم  احیههایی که در نکردند. خوشه اول در ناحیه چهارم نمودار راهبردی قرار گرفت، خوشه
ودار ه در نمطوری کاند.  همانافتههای محوری هستند اما هنوز توسعه نیگیرند خوشهقرار می

 عالی های موضوعی نوظهور )برجسته( در حوزه مطالعات آموزشمشخص هست برای بیان زمینه
 حاوی هایی کهخوشه ها دست یافت.به این داده ایران، باید با استفاده از تحلیلی نمودار راهبردی 

نمودار  به وجهت با گیرند.قرار می ودارنم سوم در ربع راهبردی نمودار در نوظهورهستند موضوعات
نوظهور  هایهگیرد. این خوشه شامل کلیدواژراهبردی، خوشه چهارم در ربع سوم نمودار قرار می

ه است. یان شدبها در این نمودار مراتبی، موضوعات و کلیدواژهاست، با توجه به نمودار سلسله
-بومی پذیری،ای، فرهنگ سازمانی، انعطافتهریزی درسی بین رشهایی از قبیل برنامهکلیدواژه

 .اندهسنجی و کارایی در این خوشه قرار گرفتگزینی، فناوری آموزشی، یادگیری، اعتبار

 گیرینتیجه
ها ژههای حوزه آموزش عالی در خصوص توزیع فراوانی کلیدواهنتایج حاصل از تحلیل داد

فراوانی  تریندرسی و دانشگاه دارای بیش مفاهیم آموزش عالی، برنامه  که حاکی از آن بود
وسط اند این نتایج نشان می دهد که مفاهیم دانشگاه و برنامه درسی به طور مناسب تبوده

ه بحث ان بپژوهشگران این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته اند. از جمله مفاهیمی دیگر می تو
یو ل و گدر پژوهش هو، هو، دن یادگیری الکترونیکی اشاره داشت که این نتایج نیز همچنین

، ه، اکرمیزادآید. در پژوهش رجبشمار میها به( دانشگاه جز پرتکرارترین کلیدواژه2013)
ر دراونی را ( مفاهیم یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی باالترین ف2018سهیلی و ملکی )

هبود بنظام آموزشی،  ( چهار حوزه اصلی شامل2017پژوهش داشته است. در پژوهش الظفری )
 زیست و مدیریت کیفیت است. نظام، پشتیبانی محیط
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 الیعحوزه آموزش  بر حاکم فکری ساختار ای جهت تعیینخوشه تحلیل نتایج حاصل از

واژه کلید 74شد. خوشه اول راهبردهای آموزش عالی که شامل  خوشه 4 گیریشکل به منجر
ه سوم کلیدواژه است. خوش 21ش عالی که شامل است. خوشه دوم عوامل مؤثر در بهبود آموز

وشه چهارم کلیدواژه و خ 18مدیریت دانش در نظام آموزش عالی و عوامل موثر بر آن که شامل 
 کلیدواژه است.  37نظام آموزش عالی که شامل 

ای گونهبه اند،ها تقسیم نشدهدست در خوشههای حوزه آموزش عالی به شکل یكکلیدواژه
وجه توشه با ختر است. این ها در خوشه اول،  خوشه راهبردهای آموزش عالی بیشدادهکه تراکم 

راکندگی پترین تنوع و ها و بیشترین میزان کلیدواژهبرگرفته دارای بیشبه موضوعات در
ارد. جای د باشد که یادگیری الکترونیکی نیز در این خوشهها میموضوعی در میان دیگر خوشه

-برنامه ( در پژوهش خود به بررسی تعداد مقاالت با موضوع زبان2013یانگ )چ و شن تیسای،

 مللیالنویسی در حوزه یادگیری الکترونیکی و آموزش آنالین منتشر شده در نشریات بین
 5یژه در وری بهتکنند که تحقیق در زمینه یادگیری الکترونیکی توجه بیشاند و بیان میپرداخته

ده، زاققان، مربیان و مدارس به خود جلب کرده است. همچنین رجبسال گذشته از سوی مح
 و رینتاصلی شده، تشکیل هایخوشه براساس ( بیان کردند که1398اکرمی، سهیلی و ملکی )

 .است الکترونیکی یادگیری زمینه، این در تحقیق موضوع ترینمتداول
دیریت ی، خوشه سوم مها خوشه دوم، عوامل موثر در بهبود آموزش عالدر میان خوشه

ن تری. کمارندددانش در نظام آموزش عالی و عوامل موثر بر آن از لحاظ تعداد به یکدیگر شباهت 
امل و عو های موجود مختص به خوشه سوم، مدیریت دانش در نظام آموزش عالیتعداد کلیدواژه

 باشد. کلیدواژه می 18موثر بر آن با تعداد 

های و بررسی های پنهانموضوع از ین حوزه و درک کلیمفاهیم ا شناسایی منظوربه
تا  وانایی را داردتراهبردی نیز استفاده شد. نمودار راهبردی این  پژوهش از نمودار تر در اینبیش

تایج نان کند. را بی های توسعه یافته، نابالغ و نوظهورها، وجود خوشهزوایای پنهان از روابط خوشه
 مقدار الی باعراهبردی حاکی از آن بود که خوشه اول راهبردهای آموزش دست آمده از نمودار به

 بدان این دارا هستند. را تراکم باالترین 059/1 مقدار خوشه سوم با و مرکزیت ترینبیش 75

 نظر از هچ مرکزیت را ترینو بیش هاستکلیدواژه پرتکرارترین حاوی اول که خوشه که معناست

توان می .استدار هاکلیدواژه سایر بین در پیونددهی همچنین و ضوعاتمو سایر با ارتباط نفوذ،
را در  ن حضورتریکنندههای موجود در این خوشه مؤثرترین و تعیینچنین بیان کرد که کلیدواژه

وضوعی مهای هکه ارتباط میان بسیاری از موضوعات، از طریق این کلیدواژطوریشبکه دارند، به
 شود.انجام می

ها در سه منطقه دوم، ن حوزه با توجه به تنوع موضوعی در نمودار راهبردی خوشهدر ای
-خوشه دوم و سوم در ناحیه دوم قرار می راهبردی، نمودار به توجه سوم، چهارم حضور دارند. با
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-یافته میاند اما توسعههای محوری نبودهگیرند خوشههایی که در این ناحیه قرار میگیرد. خوشه

 به نسبت مرتبه ترینپایین در پژوهش، مورد حوزه در تأثیر و خوشه چهارم ازلحاظ اهمیتباشند. 

دلیل  به سوم قسمت هایگیرند. خوشههای دیگر قرار دارند و در ناحیه سوم قرار میخوشه
کردند.  جلب به خود را اندکی توجه و بوده ایحاشیه موضوعات از پایین، تراکم و مرکزیت داشتن

رسد یکی از دالیل تنوع و پراکندگی موضوعات در حوزه آموزش عالی دیگر به نظر میاز طرفی 
های متفرقه در این حوزه شود که از حوزهای بودن این موضوع است و این امر سبب میبین رشته

 باشد. پژوهش صورت گیرد و خود این امر سبب افزایش موضوعات در این حوزه می
های پژوهشی اند و تعداد کمی از این حوزهشی هنوز نابالغهای پژوهبسیاری از زمینه

اند. با توجه به اینکه خوشه دوم و سوم در ناحیه دوم نمودار راهبردی قرار یافتهخوبی توسعهبه
-بی داشتهه خودارد یعنی موضوعاتی که خیلی از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار نیستند، توسع

معنی  بدین اینکه خوشه چهارم در ناحیه سوم قرار گرفته است ایناند و از طرفی با توجه به 
هی است ل توجهای نوظهور در این خوشه قرار گرفته است و به نسبت تعداد قاباست که کلیدواژه

اهمیت  ه ازکو در ناحیه چهارم خوشه اول قرار گرفته است و این بدان معنی است که موضوعاتی 
اه رموزش از آانند اند ماند در این خوشه قرار گرفتهز توسعه نیافتهخوبی برخوردار هستند ولی هنو

ی ابل قبولقرکزیت مباشد و از ترین تعداد کلیدواژه را دارا میجایی که این خوشه بیشدور و از آن
ذا به لاشند. بها در آینده رشد خوبی داشته رود این کلیدواژهنیز برخوردار هستند انتظار می

ود خوهشی سیاستگذاران حوزه آموزش عالی ایران پیشنهاد می شود اولیت های پژپژوهشگران و 
 زه آموزشز حورا بر حوزه های نوظهور در این مطالعه قرار دهند همچنین زیر مجموعه هایی که ا

و  عالی ایران توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار نگرفته اند در اولویت های پژوهشی
 سیاستگذاریها لحاظ شوند.
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