
 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دو فصلنامه

          115-166، 1397 بهار و تابستان، 17شماره ، 9سال 
Journal of Higher Education Curriculum 

Studies Vol.9, No.17,115 -166  

عنوان الگوی های محیط آموزش عالی در قرن بیست و یکم بهفراتحلیل چالش

رسیهای دگیری برنامهجهت  

Meta-Aanalysis of Challenges of Higher Education Environment in 

the 21st Century and as a Pattern for Orientation of Curricula 

25/2/1397: تاریخ پذیرش مقاله، 20/1/1397: تاریخ ارزیابی، 12/7/1396: تاریخ دریافت مقاله  

 1بهروز رحیمی

های محیط آموزش یی چالشهدف این پژوهش شناسا چکیده:

های برنامه درسی بر اساس گیریویک و الزام جهتعالی در قرن بیست

 ها بود. در پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و از روش تلفیقی )سنتزآن

ی آماری شامل مبانی نظری و پژوهشی پژوهی( استفاده شد. جامعه

ویک داخلی و خارجی مرتبط و در دسترس که از شروع قرن بیست

ه موضوع مورد مطالعه به انجام رسیده ( در حیط2001-2016تاکنون )

هش در راستای هدف پژو 21و همچنین مطالعاتی که قبل از شروع قرن 

گیری هدفمند و معیار آوری و از طریق نمونهبودند در دو مرحله جمع

ها از طریق وتحلیل دادهها، انتخاب گردیدند. تجزیهاشباع نظری داده

در  رفت.ل محتوا با استفاده از رویکرد جامع )کمی، کیفی( انجام گتحلی

بخش کمی از روش توصیفی و قالب مضامین و در بخش تحلیل 

ها محتوای کیفی از روش قیاسی و با استفاده از شبکه مضامین داده

ای، ها از تحلیل مقایسهتحلیل گردید. همچنین جهت بررسی اعتبار داده

د اعتما ها با منابع اطالعاتی و جهت برآورد قابلیتدهبازبینی و تطابق دا

ها و الگوی پیشنهادی از روش مرور همتا و نظرسنجی متخصصین داده

محیطی، ی بحران زیستها هشت مؤلفهاستفاده گردید. درنهایت، یافته

وده، تالعمر، فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش کیفیت، یادگیری مادام

المللی سازی، عناصر برنامه درسی شدن و بیننیسازی، جهاخصوصی

های محیطی آموزش عالی در قرن بیست عنوان چالشآموزش عالی را به

بُعد  -2 بُعد دسترسی -1یکم معرفی و در چهار بٌعدکلی شامل،

رسی پویا، ترکیب دبٌعد برنامه -4ی فناورانه بٌعد یادگیر -3پاسخگویی 

ه عالی با توج ای برنامه درسی آموزشهگیرینموده و ابعاد الگوی جهت

 ی مضامین ترسیم گردید.به این فراترکیب توسط شبکه

ویک، های محیطی آموزش عالی، قرن بیستچالش: کلمات کلیدی

 های درسی، سنتزپژوهی.گیری برنامهجهت

Behrooz Rahimi 
Abstract: The purpose of this study was to identify 

the challenges of the higher education system in the 

21st century and the need for curriculum orientations 

according to these challenges. In the present study, a 
qualitative approach and a combination method 

(research synthesis) were used. The statistical society 

included the related and available theoretical and 
research theories, which were proposed since the 

beginning of the 21st century (2001-2016) at the 

national and international levels, and the studies that 
were conducted before the beginning of the 21st 

century. The data were collected at two stages through 

targeted sampling and theoretical saturation criterion. 
The data analysis was done through content analysis 

using a comprehensive (quantitative, qualitative) 

approach. The quantitative phase was conducted 
through descriptive method and analyzing the format 

of the content. And in the content analysis the data 
grid network was analyzed. In addition, the Peer 

review and expert survey were used for the purpose of 

comparing the validity of the data, the review and 
adaptation of the data with the information sources 

and for estimating the reliability of the data and the 

proposed model. Finally, the findings revealed eight 
components of the environmental crisis, quality, 

lifelong learning, information and communication 

technology, mass education, privatization, 
globalization and internationalization. The findings 

also showed the challenges of higher education 

curriculum in the 21st century in four dimensions: 1) 
access dimension; 2) responsiveness dimension; 3) 

technological dimension, and 4) dynamic curriculum 

dimension. 
Keywords: challenges of higher education 

environment, twenty-first century, orientation of 

curricula, synthesis research. 
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 مقدمه
هر سو  رو هستند. تهدیدهای محیطی ازها با محیطی متالطم و ناآرام روبهامروزه سازمان
ها باید جایگاه فعلی خود را شناخته، نقاط قوت کند. سازمانتهدید میها را حیات و بقای سازمان

های محیطی استفاده کرده و خود ها از فرصتو ضعف خود را دقیقاً تحلیل کرده و با تکیه بر قوت
 تحوالت و هاویایی(. بنابراین، پ1378را برای برخورد با تهدیدها آماده کنند )فروزنده دهکردی،

 ازپیشبیش را تحوالت این رویارویی با برای ریزیبرنامه ضرورت کنونی عصر محیطی شدید

 نشان اخیر سالیان طی غیرانتفاعی( و ها )انتفاعیسازمان سرنوشت بر است. مروری ساخته نمایان

 صحیحی درك با اندتوانسته که اندبوده موفق هاییتوسعه، سازمان و پیشرفت عرصه در دهدمی

 هایاستراتژی داخلی، هایتوانمندی از گرایانهواقع و دقیق و ارزیابی آن تحوالت و محیط از

آورند  فراهم را هاآن اجرای برای مناسب بستر و نموده تدوین خود بر اساس مأموریت را مؤثری
های ترین نظامگعنوان یکی از بزررو نظام آموزش عالی به(. ازاین1387)حاجی پور و سلطانی،

( و با توجه به نقش و وظایف گسترده آن ازجمله 1،2007درون هر جامعه )یوبچ و اسمارت
آموزش، پژوهش، ایجاد فضای آزاد برای فراگیری در طول عمر، کمک به توسعه پایدار و 

( با تحوالت 1384های اجتماعی و...)عارفی،دموکراسی، صلح و عدالت، حفظ و ارتقای ارزش
 بسیار (. به عبارت دیگر، جهان3،2011؛ بولیور2،2014رو شده است )ورفهورستروبه زیادی

 نگاریآینده پژوهی وآینده و اندیشیآینده به باید هادانشگاه و شده پرتنش محتوایش و پرتعارض

 جهان این آیندة در سهم خود و جایگاه مجدد تعریف اندیشه در فعال سازگاری با و بزنند دست

ناپذیر محیطی ازجمله منظور مقابله با تغییرات اجتناب( و به1392وده )فراستخواه،ب متحول
رو، (. ازاین4،2016پذیری داشته باشند )هیاتور و هورتاتوسعه فناوری و اطالعات قابلیت انعطاف

سازی ها در جهت پاسخگویی و آمادهبسیاری از نویسندگان در رابطه با اصالح ساختار دانشگاه
اند )ریاجیلیوت، کار ن برای آینده و در راستای نیازهای جوامع در سطح جهانی تأکید کردهجوانا

 (.5،2011؛ گات2008؛ واگنر،1997،1990؛ اسچلی چتی،2009چلمن، بیابوت و واتسون،

کارگیری آن نقش تاریخ بشری با گذر از عصر اطالعاتی که در آن کسب اطالعات و به
 های ازجمله خالقیت، تفکر( که شامل ویژگی21)قرن  6مفهومینمود به عصر مهمی ایفا می

بجای تفکر تحلیلی و منطقی و خطی، واردشده  مفهوم و معنا خلق و جستجو همدلی، زمان،هم
ها و دانش خود را جهت سازگاری با این دوران را طور که جامعه اطالعاتی مهارتاست. همان

                                                 
1  -Umbach & Smart 
2  -Werfhorst 
3  -Boliver 
4  -Heitor and Horta 
5  -Reigeluth, Carr Chellman, Beabout, & Watson; Schlechty; Wagner ; Gut 
6 -Conceptual Age  
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استعدادهایی مانند )طراحی،  1ی دانیل پینکگفتهطلبید در عصر مفهومی، توانایی و به می
 زمان،هم که زندگی است به نگرشی و تفکر داستان، همنوایی و..( مطرح گردیده که حاوی

(. قرن بیست و 1393ترکیبی است. )شفیعی و منطقی، و ایزمینه شناختی،زیبایی استعاری،
عه فرا صنعتی یا جامعه اطالعاتی است یکم، قرن دانایی است، قرن تغییر از جامعه صنعتی به جام

آید )ربانی، حساب میها و جوامع بهها، ملتترین دارایی انسانو اطالعات، دانش و آگاهی، اساسی
رو شده که بر تمام (. جوامع در این قرن با تحوالت چشمگیری روبه1390هاشمیان فر و چینی،

( 2009)2اند. فریدمنموزشی تأثیر گذاشتهها ازجمله سیستم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آجنبه
محیطی، ویک را انفجار جمعیت، بحران زیستسه چالش بزرگ جوامع جهان در قرن بیست

بنابراین  (؛3،2015کند )وولهاتر، کارراس و کالوجیان نکیسانقالب اطالعات و ارتباطات معرفی می
 هایچالش عهده از و سودجویند دخو نفع به تحوالت از ناشی هایفرصت از اگر بخواهند جوامع

 آن به رسیدن برای و کرده بینیپیش را خود مطلوب آینده جامعه باید احتمالی برآیند

(. آموزش عالی در اعصار گذشته تا به امروز 1392کنند )کریمی، نصر و شریف، بسترسازی
انسانی اهداف و تناسب شرایط و نیازها ازجمله تحوالت علمی، اقتصادی، تکنولوژیکی جوامع به

های جهانی باعث شده نظام های متعددی را دنبال نموده است و امروزه شتاب رقابترسالت
 (.4،2008های دولت قرار گیرد )هازلکوم هیوسمنآموزش عالی در همه جوامع در مرکز سیاست

های متنوعی ویک درگیر چالشمؤسسات آموزش عالی سراسر جهان در قرن بیست 
( و با شرایط و تحوالت جدیدی 5،2009سازی و ...شده )نیوبایورای شدن، خصوصیازجمله توده

ست. نظام رو گشته است جامعه از مرحله سنتی و صنعتی به دوران یا عصر مفهومی رسیده اروبه
های آموزش عالی و حفظ نقش و ارتباط با فضای زندگی باید منظور تحقق رسالتآموزش عالی به

ل تغییر و تحول خود را مورد بازبینی قرار داده و ساختار و عناصر خود را محیط دائماً در حا
های درسی ترین این عناصر برنامههای عصر جدید بازنگری کنند؛ ازجمله مهممتناسب با چالش
 آموزش عالی هستند.

 بیان مسئله
یادگیری  یعنی دانشگاهی نظام فرایند ترینمهم گرفتن شکل بستر درسی هایبرنامه

زیادی  حدود تا عالی آموزش مؤسسات توسط تخصصی خدمات عرضه و پژوهش آموزش، .است
(. 1393 یادگارزاده، و موسی پور واجارگاه، )فتحی است وابسته درسی هایبرنامه پویایی به

های اصلی آموزش عالی هستند و های درسی آموزش عالی، یکی از خرده نظامهمچنین برنامه

                                                 
1  -Daniel H.pink 
2  -Friedman 
3  -Wolhuter, Karras and Calogiannakis 
4 -Hazelkorn and Huisman 
5  -Neubauer 
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ها نیز از تغییرات الزم برخوردار ها، آنییر محورهای اصلی موردتوجه دانشگاهطبیعتاً همراه با تغ
عنوان قلب تپنده دیگر، برنامه درسی بهعبارت(. به1387شوند )خاقانی زاده و فتحی واجارگاه، می

ها کمک اند پیروی نموده و به تحقق آنها اتخاذ نمودههایی که دانشگاهآموزش عالی، از سیاست
عنوان نوعی ابزار در دست رهبران آموزش عالی در بنابراین، برنامه درسی به مایند؛نمی
ریزی برای هر یک از دو نوع آینده یعنی تطابق با تغییرات آینده و تغییر آینده است. برنامه

یک از این دو نوع پذیرفته شود بر رویکردهای برنامه درسی که اتخاذ همچنین، اینکه کدام
 (.1395گذارد )ترك زاده و همکاران، ر میشود تأثیمی

عنوان زیربنای نظام آموزش عالی و نقطه تمرکز های درسی که از آن بهرو، برنامهازاین
گردد )هامیلتون، ها و نقاط ضعف مؤسسات آموزش عالی یاد میبندی فرصتها در طبقهبحث

تغییرات و تحوالت محیطی که  ( باید متناسب با2،2016؛ اسکات1،2000مک فارلندو میرچاندانی
کند مورد تجدیدنظر قرار بگیرند. در سراسر جهان مؤسسات آموزش نیازهای جدیدی را مطرح می

های درسی خود در جهت تطابق با آخرین تغییرات و روزرسانی برنامهعالی در جهت به
ه که چه (. با این حال، این نکت3،1995کنند )کالینهای ملی و جهانی تالش میپیشرفت

های درسی در آموزش عالی، اعم از چیزهایی ازلحاظ تربیتی ارزشمند است و باید از طریق برنامه
ها و تحوالت محیطی توجهی تحت تأثیر زمینهها، موردتوجه قرار گیرند در حد قابلمحتوا و روش

 (.4،1998ارویها را ثابت فرض نمود )هتوان آنگیرد بنابراین نمیو شرایط زمانی خاص قرار می
ترین ابزار و عناصر تحقق بخشیدن به های درسی از مهمهمان طور که ذکر شد برنامه

های کلی آموزش عالی هستند و به دنبال پاسخگویی به مسائل مختلف و عوامل اهداف و رسالت
(. باوجوداین، 1393دهد )نیلی، موسوی، نصر و مسعود،ها را تحت تأثیر قرار میمتعددی آن

ها نیز بایستی از ها، آنعتاً همراه با تغییر محورهای اصلی موردتوجه آموزش عالی و دانشگاهطبی
تغییرات الزم برخوردار باشند. این تغییرات و تحوالت سریع باعث شده تا مؤسسات آموزش عالی 

های محیطی خود در جهت منظور اطمینان از پاسخگویی مؤثر به چالشدر سراسر جهان به
های خود تالش کنند )وسترهیاجیدن، استنساکر و های درسی و همچنین سیاستبرنامه بازنگری
المللی تحت عناوین نظران منابع و مجامع متعدد ملی و بین(. نویسندگان و صاحب5،2007روزا

، 21، آموزش عالی در قرن 21، دانشگاه قرن 21های مورد انتظار در قرن مختلف ازجمله: ویژگی
به بیان بایدهای برنامه درسی بر مبنای تحوالت و نیازهای عصر  21رسی قرن مدل برنامه د
ها و نیاز و ویک محیط آموزش عالی با چالشاند. با این وجود، در قرن بیستحاضر پرداخته

                                                 
1  -Hamilton , McFarland and Mirchandani 
2  -Scott 
3  -Kline 
4  -cladia Harvey 
5 -Westerheijden, Stensaker, & Rosa 



...کمیو  ستیر قرن بد یآموزش عال طیمح یهاچالش لیفراتحل  

 119 

ها و وظایف و ساختار پذیری گسترده در مسئولیترو گشته که تغییر و انعطافشرایط خاصی روبه
ها، با بررسی دقیقی از محیط و سایر عناصر آن امری ضروری و بازنگری برنامههای درسی و برنامه

سازمان )درونی و بیرونی( برای شناسایی شرایط متغییر جمعیتی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژی، 
های فعالیت هر سازمان ازجمله آموزش گیرد چراکه یکی از پایهفرهنگی، اقتصادی انجام می

 (.1384ابق با محیط بیرونی آن است )عارفی،عالی، سازگاری و تط
دهد آخرین تحوالت و روندهای آموزش عالی جهانی را ی نظری نشان میمبانی و پیشینه

المللی شدن، فناوری اطالعات و ارتباطات موضوعاتی از قبیل تضمین کیفیت، جهان سازی و بین
آلتباخ، ریزبرگ و ود )شسازی آموزش عالی و...شامل میو آموزش از راه دور، خصوصی

 (.1،2009رامبلی
های متعددی در رابطه با تحوالت محیط آموزش عالی در قرن عالوه براین پژوهش

شدن و اند ازجمله: جهانیهای مختلفی را گزارش نمودهویک به انجام رسیده که چالشبیست
(، 4،2004ن و مانیکاس؛ ادی3،2007؛ آلتباخ و نایت2،2015المللی )ویلیامز و لیآموزش عالی بین

سازی )آنان (، خصوصی1391؛ شفیع زده،1394؛ سلطانی،5،2003تضمین کیفیت )کرافت
العمر )کناپر و (، یادگیری مادام1391؛ جمشیدی و زین آبادی،1999؛ آلتباخ،6،2006داکریشنان
ی شدن (، توده1390؛ محمدی مهر و همکاران،8،1996؛ النگ ورث و داویس7،2000کروپلی
، 12،2007محیطی )برث و همکاران( بحران زیست11،2004؛ ماهیو10،2006؛ بای9،2007و)تر
(، 15،2002؛ اولیور14،2007؛ سیفی، لوگا و سنگا2008(، فناوری )یوسفی و دهمنی،13،2006کرتز

 (.1391؛ پاك مهر و همکاران،16،2007های درسی )گیودموضوعات برنامه
هایی در رابطه با به معرفی چالش های فوقطور که بیان شد هریک از پژوهشهمان

اند. اما داشتن یک تصویر کلی بر اساس ترکیب ابعاد تحوالت محیط آموزش عالی پرداخته
                                                 

1  -Altbach, Philip G., Liz Reisberg, and Laura E. Rumbley 
2 -Williams & Lee 
3 -Altbach  & Knight 
4 -Odin & Manicas 
5 -Craft 
6 -Anandakrishnan 
7 -Knapper & Cropley 
8 -Longworth & Davies  
9 -Trow 
1 0 -Bai 
1 1 -Mayhew 
1 2 -Barth & Godemann & Rieckmann  and Stoltenberg 
1 3 -Cortese 
1 4 -Sife & Lwoga & Sanga 
1 5 -Oliver 
1 6 -Gude 



 بهروز رحیمی

 1397بهار و تابستان، 17، شماره 9دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      120

 

 

شده در مبانی نظری و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور ترسیم های گزارشتحوالت و چالش
ن یک ضرورت مطرح عنواویک بههای برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیستگیریالگوی جهت

طورکلی پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به بوده و هدف این پژوهش ترسیم این الگو است. به
 سؤاالت زیر است.

های ویک برمبنای پیشینه نظری و پژوهشی با چه چالشر قرن بیستآموزش عالی د-1
 رو است؟روبه

 دام است؟ویک کهای محیطی آموزش عالی در قرن بیستترین چالشهمم -2
های های درسی برمبنای ترکیب چالشتأثیرگذار برجهت گیری برنامه ابعاد محیطی -3

 ویک کدام است؟آموزش عالی در قرن بیست
های برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم بر اساس گیریهتجابعاد الگوی -4
 های فرا ترکیب کدام اند؟حیطه

 روش پژوهش
ی )پژوهش تلفیقی( است. در این روش به ترکیب مطالعات پژوهش حاضر سنتز پژوه
شده درباره موضوعی شود و ضمن انتخاب تمامی مطالعات انجامجاری و اجراشده پرداخته می

شود که بتوان برحسب سؤاالت مختلف دهی مییک مرور و به نحوی سازمانبهها را یکخاص، آن
(؛ 1387ابعاد موضوع پژوهش پرداخت )شورت،حال مرتبط به تحلیل و ترسیم پژوهش و درعین

بنابراین در ابتدا هدف و مسئله پژوهش شکل گرفت. سپس بر مبنای هدف جستجو در میان 
های محیطی آموزش عالی در قرن بیست و یکم تحقیقاتی که در ارتباط با تحوالت و چالش

هایی رد مذکور به تعمیمترین این تحوالت و با تحلیل موابودند، انجام شد و به استخراج مهم
ها )مبانی نظری( و مقاالت )مبانی پرداخته شد، در این پژوهش جامعه آماری شامل کتاب

-1395(، )2001-2016پژوهشی( در حوزه تحوالت محیطی آموزش عالی در قرن بیست و یکم )
نی ای و در بخش مباآوری مبانی نظری از جستجوی کتابخانهمنظور جمع( بود؛ که به1379

پژوهشی از پایگاه اطالعاتی داخلی و خارجی استفاده گردید. در بخش مطالعات خارجی از 
و در بخش داخلی پایگاه اطالعات علمی  5، اسپرینگر4، داج3، اسکپوس2، ساینس دایرکت1اریک

، پژوهشگاه علوم 1، بانک اطالعات نشریات کشور7، پایگاه مجالت تخصصی نور6جهاد دانشگاهی

                                                 
1 -Eric 
2 -Science Direct 
3 -Scopus 
4 -Doaj  
5 -Springer 
6 -SID 
7 -Noormag 



...کمیو  ستیر قرن بد یآموزش عال طیمح یهاچالش لیفراتحل  

 121 

گیری، با توجه به مفروضات رویکرد تحلیل منظور نمونهاستفاده شد. به 2طالعات ایرانو فناوری ا
محتوا قیاسی و وجود مبانی گسترده در زمینه مسئله پژوهش گرداوری منابع در دو مرحله 

های شده در زمینه چالشهای انجامصورت گرفت در مرحله اول با رجوع به مبانی نظری پژوهش
ها و ها پرداخته شد و در مرحله دوم با توجه به مؤلفهستخراج و تلخیص مؤلفهآموزش عالی به ا
ها، اشباع نظری داده از منظور بررسی فراوانی و اطمینانشده جستجوی منابع بهمقوالت شناسایی

انجام گرفت؛ که به همین منظور پس از گرداوری و بررسی عنوان و محتوا، منابع نامرتبط حذف 
ها صورت گرفت؛ و پاالیش مطالعات و انتخاب منابع مرتبط به لحاظ اشباع دادهو سپس گزینش 

ی بعد کدگذاری و بررسی فروانی مقوالت در بین منابع انجام و با توجه به تحلیل محتوا در مرحله
جدید پرداخته شد.  مقوالت کردن اضافه همچنین و هاآن اصالح اولیه، مقوالت به بررسی نسبت

آمده به تعیین چارچوب ادراکی و پردازش در قالب دستعد با توجه به اطالعات بهو در مراحل ب
 ترکیب ابعاد مقوالت مشترك و ارائه نتایج پرداخته شد.

ها با استفاده از رویکرد جامع وتحلیل دادهالزم به ذکر است، فرایند تحلیل محتوا و تجزیه
و در تحلیل محتوای  3روش توصیفی در تحلیل محتوای کمی از)کمی، کیفی( انجام گرفت. 

استفاده گردید. در بخش توصیفی، با استفاده از قالب مضامین، تعدادی  4کیفی از روش قیاسی
 آن در که متن از مواردی شمارش به نسبت ها،داده مقوله، از پیش تنظیم شد و با مراجعه به

 شمارش و ها تعیینبندیمقوله در موردبررسی موضوع اقدام و فراوانی قرارمی گیرند خاص مقوله

 پیرامون که یابدمی ضرورت رویکرد زمانی این از شد. در بخش قیاسی، با توجه به اینکه استفاده

وجود دارد، لذا با توجه به صدق این مفروضه در این  گوناگونی نظری هایدیدگاه تحقیق، موضوع
های پیشین راجع به هدف یدگاهها و دپژوهش سعی گردید با استفاده از شبکه مضامین نظریه

به همین منظور مبانی موجود  زمینه متفاوت بسط داده شود. یک در و این پژوهش مورد آزمون
 طریق ازها بینی و روابط میان آندر این زمینه موردبررسی و تحلیل قرار گرفت تا مصادیق پیش

منظور بررسی . در پایان بهشناسایی گردد سازی تم و مند، کدبندینظام بندیطبقه فرایندهای
ای منابع و همچنین برای باال در کل فرایند پژوهش از تحلیل مقایسه «هاقابلیت اعتبار داده»

بندی، تمام مبانی و اطالعات مستخرج شده موردنظر مرور و بردن اطمینان از صحت فرایند مقوله
ها اطالق قوالت موردنظر به آنها منکات کلیدی آن برجسته و سپس با مراجعه دوباره به یافته

 شد.
های تعاملی پیشنهادی هورد طورکلی اجرای پژوهش حاضر با ترکیب مراحل و فعالیتبه
شناسایی -1اند از:مرحله غیرنظامند صورت گرفت که عبارت 10(. طی 71(، )1983و رابرتس )

                                                                                                                     
1 -Magiran 
2 -Irandoc 
3 -Descriptive 
4 -Inductive 
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و داخلی در حول  شناسایی و بازیابی مطالعات، منابع خارجی-2مسئله پژوهش )تنظیم سؤاالت(
مطالعه منابع و استخراج  -3موضوع و سؤاالت پژوهش و گزینش، پاالیش و ساماندهی مطالعات 

های کلیدی و مصادیق مشترك جستجو بر اساس مؤلفه -4های مشترك بر اساس فراوانی گزاره
ل دهی اطالعات )کدگذاری( و تحلیسازمان -6گزینش، پاالیش و ساماندهی مجدد مطالعات -5

تعیین چارچوب ادراکی و متناسب ساختن آن با اطالعات -8های حاصل از منابع اطالعاتی گزاره
ارائه نتایج ترکیب -10های ملموس پردازش ترکیب در قالب فراورده-9حاصل از تحلیل مطالعات 

 مشاهده است:، قابل1و الگو پیشنهادی. الگو، روش و فرایند کلی پژوهش در شکل 

 
 ، الگو، روش و فرایند کلی اجرای پژوهش1شکل 

 هایافته

ویک برمبنای پیشینه نظری و پژوهشی با چه ر قرن بیستآموزش عالی د-1

 رو است؟های روبهچالش

 
های آموزش عالی در قرن جهت پاسخ به سؤال یک با توجه به اینکه در رابطه با چالش

های داخلی و خارجی متعددی به انجام ی تألیف و پژوهشهویک، مبانی نظری گستردبیست
هایی که عنوان چالشهای مشترکی بهصورت مستقیم به مؤلفهها بهرسیده است که اکثر آن
اند، جهت بررسی از تحلیل قالب کردهها مواجه است، اشارهویک با آنآموزش عالی در قرن بیست

تا  10ها زیاد باشد )های آنرود که تعداد متون و دادهمی مضامین که معموالً در تحقیقاتی به کار
منبع( استفاده شد. به همین منظور در مرحله اول پژوهش، از طریق جستجوی کلی، منابع  30
کتاب( و سپس با بررسی عنوان، چکیده و تحلیل محتوا، مطالعاتی  11پژوهش، 17آوری )جمع

ی مضامین منابع استخراج کتاب( انتخاب و کلیه 5پژوهش،  5که مرتبط باهدف پژوهش بودند )
طور پیوسته ها این قالب بهو پس از ایجاد قالب کلی مضامین، جهت اطمینان از صحت داده

موردبررسی قرار  هابازبینی، اصالح گردید و درنهایت مضامین مشترك استخراج و فراوانی آن
بین منابع را به خود اختصاص دادند های که بیشترین فراوانی در گرفت؛ بدین ترتیب مؤلفه
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ها چارچوب پژوهش را شکل داده و در مرحله دوم جستجو در بین منابع بر اساس این مؤلفه
های آموزش عالی در عنوان چالشهایی که )در منابع اولیه( به(، مؤلفه1انجام شد. در جدول )

 شده است:شده بودند، ارائهویک معرفیقرن بیست
 های مطالعات موردبررسی اولیهه: مؤلف1جدول 

مبانی 

)نظری، 

 پژوهشی(

مؤلفان یا 

 )پژوهشگران(

 مؤلفه )ها( سال عنوان اثر

شلدون  نظری

 1روتبالت

آموزش عالی به 

 رسدمی 21قرن 

کیفیت، آموزش چند  2012

ها فرهنگی، نقش تکنولوژی

در یادگیری، کاهش 

ها، گذاری دولتسرمایه

های تناسب بروندادها با تقاضا

 المللیجامعه بین

جیمز  پژوهشی

بتتای،بیل 

ترنتن،ریتل 

الدن،دیوید 

 2براسکت

های چالش

آموزش عالی در 

: تغییرات 21قرن 

استراتژیک و 

پیامدهای 

 ناخواسته

های زیست محیط، بحران 2013

همگانی شدن، افزایش 

کیفیت با توجه به بروز 

های مختلف، تحول نقش

سریع علم و تکنولوژی و 

های یادگیری به مهارت توجه

 العمرمادام

 نظری

 

 

 

ماری جین 

 3ساودلی

تعادل عمل: 

آموزش عالی 

المللی در قرن بین

21 

المللی شدن، ویژگی بین 2015

یادگیرندگان، توجه به 

های محیطی نیازهای و بحران

 هاو اقدام در جهت حل آن

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 -Sheldon Rothblatt 
2 -James W. Beattie, Bill Thornton ,Rita Laden ,David Brackett 
3 -Mary Gene Saudelli 
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 های مطالعات موردبررسی اولیه: مؤلفه1ادامه جدول 

مبانی 

)نظری، 

 پژوهشی(

مؤلفان یا 

 )پژوهشگران(

 مؤلفه )ها( سال عنوان اثر

حسن کاویانی،  پژوهشی

 احمدرضا نصر

سنتز پژوهی 

های برنامه چالش

درسی آموزش 

عالی کشور در 

دهه اخیر و 

راهکارهای پیش 

 رو

المللییی کییردن، جامعییه  بییین 1395

های قومی، یادگیری، سیاست

شییدن، اعتبارسیینجی، جهییانی

عناصییر برنامییه درسییی)تفکر  

انتقادی، بعد کیفیی تیدریس،   

محتییوا، ارزشیییابی، فنییاوری   

اطالعیییات، برنامیییه درسیییی  

 ایرشتهمیان

آمییوزش عییالی در  1آنتونال پوس پژوهشی

وییک:  قرن بیسیت 

فرصت تطبییق بیا   

 محیط یادگیری

ی شدن، آموزش مجازی، توده 2009

هییای جدییید اسییتفاده از روش

آمییوزش، توجییه بییه محیییط   

 محیطی()بحران زیست

 نظری

 

 

فیلیپ 

جی.آلتباخ،لیز 

ریزبرگ،لورا 

 2ای.رامبلی

روندهای آمیوزش  

عیییالی جهیییانی،  

رهگییییری ییییک  

 انقالب دانشگاهی

 

2009 

سیازی  تضمین کیفیت، جهانی

المللی شدن، دسترسی، و بین

سیییازی، فنیییاوری خصوصیییی

اطالعییات، ارتبییاط دانشییگاه و 

 صنعت

سیی  آموزش مهند صمد بنیسی پژوهشی

میییدار در قیییرن   

 بیست و یکم

سییازی، توجییه بییه  خصوصییی 1388

روش تدریس متنوع، توجه به 

نیازهای فراگییران، توجیه بیه    

 نیازهای صنایع

هایدی هیز  نظری

جیکبز ترجمه 

محسن خادمی، 

محمدحسین 

 زارعی

برنامه درسی قرن 

21 
 

العمیر، فنیاوری   یادگیری مادام 1392

اطالعیییییات و ارتباطیییییات،  

ادگیری شیییدن، یییی جهیییانی

بخییش، افییزایش اعتبییار لییذت

 درونی و بیرونی

                                                 
1 -Antonella Poce 
2 -Philip G. Altbach,Liz Reisberg ,Laura E. Rumbley 
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ی شدن توده رضا همتی پژوهشی

آموزش عالی و 

زندگی دانشگاهی 

در ایران: تأملی در 

تجربیات زیستی 

 دانشگاهیان

عنیوان امیری   توده شدن به 1392

 جهانی

ریزی برنامه محبوبه عارفی نظری

راهبردی در 

 آموزش عالی

صیر  محیطیی، ع بحران زیسیت  1384

دانش، عصر تضیاد و تنیاق ،   

شیدن، تحیوالت   عصر جهیانی 

 دنیای کار، یادگیری درازمدت

 

 ویک کدام است؟های محیطی آموزش عالی در قرن بیستترین چالشهمم -2

های مستخرج شده از منابع اولیه ی مؤلفهجهت پاسخ به سؤال دوم پژوهش از تحلیل مقایسه
آمده از منابع مختلف با یکدیگر مقایسه و دستهای بهدهاستفاده گردید که در همین راستا دا

ه کها شناخته گردد و این فرایند تا جایی ادامه پیدا نمود ها و تفاوتتطبیق داده شد تا شباهت
ها حاصل نگردید. درنهایت بعد از تلخیص و استخراج نهایی ی جدیدی از مقایسه دادهمؤلفه
. ها موردبررسی قرار گرفتها کدگذاری و فراوانی آنمشترك آن هایهای منابع اولیه، مقولهمؤلفه

 های مشترك و فراوانی منابع موردبررسی آورده شده است:: مقوله2در جدول 
 : مصادیق مشترک در منابع موردبررسی اولیه2جدول 

کدهای منابع مرتبط با مؤلفه  مضامین مشترک

* 

 فراوانی

 4 1،3،7،10 محیطیبحران زیست

 4 1،6،8،9 تکیفی

 4 1،2،9،10 العمریادگیری مادام

 5 2،3،6،8،9 فناوری اطالعات و ارتباطات

 4 1،3،4،8 آموزش توده

 3 4،6،8 سازیخصوصی

 6 2،6،7،8،9،10 المللی سازیشدن و بینجهانی

عناصر برنامه درسی آموزش 

عالی )روش تدریس متنوع، 

 محتوا و..(

2،3،4،9 4 

 نشانگر کدهای تحقیقات مرتبط با مصادیق است.*اعداد داخل جدول 
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های عنوان چالشهای که در بررسی منابع اول به(، مؤلفه2با توجه به اطالعات جدول )
ویک مورد تأکید قرارگرفته بودند، استخراج و مورد مقایسه قرارگرفته آموزش عالی در قرن بیست

هش جستجو در بین منابع با استفاده از شد و در مرحله دوم در راستای پاسخ به سؤال دوم پژو
 فرایند صحت از اطمینان بردن تر و باالمنظور بررسی با نگاهی کلی و جامعاین مضامین، به

ها شکل گرفت بندی انجام گرفت. بدین ترتیب مفاهیمی که چارچوب ادراکی بر اساس آنمقوله
های عنوان چالششترك آنها بههای حاصل از تحلیل منابع مرحله اول و مضامین مشامل چالش

، جامعه 1محیطیهای: تهدیدهای زیستمحیطی آموزش عالی بود که جستجو از طریق کلیدواژه
، 6، تضمین کیفیت5سازی، خصوصی4، آموزش توده3، فناوری اطالعات و ارتباطات2یادگیری
نجام، منابع صورت گرفت. سرا 8ویک، برنامه درسی قرن بیست7المللی شدنسازی و بینجهانی

پژوهش( که پس  86کتاب، 33آوری گردید شامل )مرحله دوم که از طریق این مصادیق جمع
پژوهش( انتخاب گردید. در نمودار  48کتاب، 28بررسی و پاالیش منابع، مبانی و پژوهش مرتبط )

های ترین چالش(، مهم3ها و در جدول )ی هریک از مضمون( درصد فراوانی و پوشش داده1)
شده از منابع مرحله اول(، ویک )بر اساس مضامین مشترك استخراجموزش عالی در قرن بیستآ
 شده است:ارائه

 
                                                 

1 -The threat of environmental 

2 -learning society 

3 -information and communications technology 

4 -Mass education 

5 -Privatization 

6 -Quality Assurance 

7 -Globalization and internationalization 

8 -curriculum in the twenty-first century 
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 : مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با مصادیق مشترک در منابع مرحله اول3جدول 

مضامین مشترک 

در منابع مرحله 

 اول

 تکرار شده در مبانی مرتبط(ی مبانی )نظری، پژوهشی()مؤلفه

 

 

 

 

بحران 

 محیطیزیست

های آموزش عالی در جهت توسعه پایدار )جی.پاولو دیویم و والتر لیال چالش

 (،1،2016فیلهو

زیست در آموزش عالی ی آموزش محیطتحلیلی بر برنامه درسی میان رشته

نگری (، آموزش عالی و توسعه پایدار: مدلی برای باز1394)شبیری و شمسی،

(، 2،2014هارگرویز"چارلی "های درسی )شریل دشا، کارلسون برنامه

 (، تحلیل1392زیست در آموزش عالی )صالحی و پازوکی نژاد،محیط

 در تهدیدها و هاشناسایی فرصت برای محیطیزیست آموزش هایبرنامه

سازی در آموزش زیست، ظرفیت(، هدایت محیط1392عالی )شبیری، آموزش

(، مسائل مهم در آموزش عالی 3،2013اشی مینو و کیسوکه هاناکیعالی )تاک

(، آموزش عالی استرالیا و امریکا: 4،2013)مایکل کومپف و پامال ام. دینوکلو

ویک )دیوید تی.گاماگ و الیوت ی اول قرن بیستموضوعات کلیدی در دهه

ویک های آموزش عالی در قرن بیستترین رسالت(، مهم5،2003مینینبرگ

 (1377خاکبان،)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 -Paulo Davim • Walter Leal Filho 

2 -Cheryl Desha and Karlson ‘Charlie’ Hargroves 

3 -Takashi Mino • Keisuke Hanaki 

4 -Michael Kompf &  Pamela M. Denicolo   

5  -David T. Gamage & Elliot Miniiberg
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 : مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با مصادیق مشترک در منابع مرحله اول3ادامه جدول 

مضامین مشترک در 

 منابع مرحله اول

 ی تکرار شده در مبانی مرتبط(مبانی )نظری، پژوهشی()مؤلفه

 

 

 

 کیفیت

یت در (، تضمین کیف1،2015کیفیت در آموزش عالی )جولیو سی. جی. برتولین

(، تحلیل چالش کیفیت آموزش 2،2014آموزش عالی )ماریا جوا روزا و آلبرتو آمارال

(، تضمین کیفیت در حوزه 1392عالی در برنامه پنجم توسعه )آذر و همکاران،

(، بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش 3،2011المللی )آندریا برنهاردآموزش عالی بین

 (، تحلیل1389ب ادراکی )شاهرضائی،منظور ارائه یک چارچوعالی کشور به

جهان )فراستخواه، بازرگان و  در عالی آموزش کیفیت تضمین هاینظام ایمقایسه

(، الگویی برای تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران 1386قاضی طباطبایی،

(، تضمین کیفیت در آموزش عالی )دان اف، 1386)محمد زاده، حجازی و بازرگان،

 (4،2007و بجکرن استنساکروسترن هجیدن 

 

 

 

 

 

 العمریادگیری مادام

)سراپ 21العمر و شهروند دیجیتال در قرن یادگیری مادام سواد اطالعاتی،

 (،5،2014کوربانوجیلو سونجا سپیرانک، استر گراسیان دیانی میزراچی و رالف کاتس

ادگیری ی جامعه رویکرد با عالی آموزش درسی برنامه طراحی هایچالش و الزامات

العمر برای توسعه اجتماعی )ارتروان یادگیری مادام (،1392)کریمی، نصر و شریف،

انداز آموزش عالی تغییر سند گسترده چشم (،6،2013اسکریت و ریچارد تیاری-زوبر

(، 7،2013المللی شدن، یکپارچگی )وینگ آن لیالعمر، کارآفرینی، بینیادگیری مادام

های یادگیری ریزی درسی برای توسعه فرصتامههای فرآیند برنبررسی چالش

دانش آموزان در قرن  (،1391دانشگاه با رویکرد جامعه یادگیری )کریمی،

(، 1391العمر و نقش سواد اطالعاتی )زاهدی نوقابی،ویک: یادگیری مادامبیست

العمر )دیوید ان. آسپرین، جودیت المللی یادگیری مادامدومین دایره المعارف بین

های جهانی در آموزش عالی و (، دیدگاه8،2012پمن، کارن ایوانز و ریچارد بگنالچی

(، آموزش عالی 9،2012العمر )هانس، شوتز اچ.جی؛ و ماریا، اسلوییادگیری مادام

 (1،2009العمر )میشال کنواست و آنکا هانفتمداوم و یادگیری مادام

                                                 
1 -Julio C. G. Bertolin 
2 -Maria Joao Rosa and Alberto Amaral 
3 -Andrea Bernhard 
4 -DON F. WESTERHEIJDEN & BJQ RN STENSAKER 
5 -Serap Kurbanoglu Sonja spiranec, Esther Grassian Diane Mizrachi and Ralph Catts 
6 -Ortrun Zuber-Skerritt & Richard Teare  
7 -Wing On Lee 
8 -David N. Aspin &  Judith Chapman&  Karen Evans &  Richard Bagnall    
9  -Maria Slowey and Hans G. Schuetze 



...کمیو  ستیر قرن بد یآموزش عال طیمح یهاچالش لیفراتحل  

 129 

 

 
 

 آموزش توده

 ین وشقی: استراتژی، کیفیت و چالش )چول توسعه آموزش عالی توده در آسیای شر

 ی شدن آموزش عالی و زندگی دانشگاهی در ایران: تأملی در(، توده2015همکاران،

قرن  (، تصویری از آموزش عالی چین در1392تجربیات زیستی دانشگاهیان )همتی،

 (، سنت دانشگاهی در2011سوی آموزش عالی )های هو و همکاران،: درحرکت به21

وده )آیان ت(، فراتر از آموزش عالی 2010موزش عالی توده )تیپر و پال فریمن،عصر آ

التحصیالن و مهاجرت (، توسعه ناموزون آموزش عالی: بیکاری فارغ2006مک نی 

 (1995(، معانی آموزش عالی توده )پیتر اسکات،1383نخبگان )قانعی راد،

 
 ق مشترک در منابع مرحله اول: مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با مصادی3ادامه جدول 

مضامین مشترک در 

 منابع مرحله اول

 ی تکرار شده در مبانی مرتبط(مبانی )نظری، پژوهشی()مؤلفه

 

 

 

 

 

 

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

اجتماعی و نیروی انسانی آموزش عالی ایران در بعد توسعه  –چالش فرهنگی 

موزش عالی جهان )رحمان های آفناوری اطالعات: بررسی تطبیقی در نظام

 تعاریف، مفاهیم :مفهوم عصر در فناوری (، توسعه1393پور، لیاقتدار و افشار،

(، بررسی عواملی که استفاده از فناوری 1393الزامات )شفیعی و منطقی، و

دهند: یک تحلیل اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی را تحت تأثیر قرار می

(، اثرات برنامه درسی 2،2013اندز و شلزینگربونیلو، فرن–توصیفی )اینیستا 

های فناوری اطالعات و انتقال دانشجویان )مارگو ویک بر مهارتقرن بیست

های سواد اطالعاتی (، ارائه آموزش مهارت3،2012وریبورگ ایزو و همکاران

های درسی آموزش عالی )طالبی، مرادی، پاکدل بناب و در برنامه

نشر آموزش عالی دیجیتال )استیو  های(، چالش1390زمستانی،

وپرورش زیست، آموزش(، پیشرفت در علوم کامپیوتر، محیط4،2011پاهایا

اندازهای (، چشم5،2011المللی چین( زهاو)مجموعه مقاالت اجالس بین

یادگیری آموزش  -کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی

(، آموزش مبتنی بر 1388نصر آبادی، عالی )علویجه، شریف خلیفه سلطانی و

فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی )فرج اللهی و ظریف 

(، تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر هویت دانشجویان 1388صنایعی،

(، نقش فناوری و اطالعات در آموزش مراکز 1388)موتمنی و همکاران،

                                                                                                                     
1 -Michaela Knust · Anke Hanft 
2 -M. Angeles Iniesta-Bonillo & Raquel Sánchez-Fernández &Walesska Schlesinger 
3 -Margo Vreeburg Izzo, Amanda Yurick ,Haikady N. Nagaraja, and Jeanne A. Novak 

4 -Steve Paxhia 

5 -Hong Zhao 
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مضامین مشترک در 

 منابع مرحله اول

 ی تکرار شده در مبانی مرتبط(مبانی )نظری، پژوهشی()مؤلفه

ری اطالعات و ارتباطات برای (، آموزش فناو1387دانشگاهی )پور محمدباقر،

جمعی در تعمیم های ارتباط(، نقش رسانه1،2002)ا.یوجین مارتین 21قرن 

 (1380)رحیمی،21علم و فناوری: نگاهی به آموزش عالی در قرن 

 

 
 
 

 سازیخصوصی

(، 2016سازی در آموزش عالی: یک رویکرد مفهومی )مارك کویک،خصوصی

(، 2016خصوصی )ماهسود و نایر،یک دیدگاه جهانی در آموزش عالی 

سازی آموزش عالی: یک مطالعه تطبیقی )الله الگوهای توسعه خصوصی

سازی آموزش عالی در ایران و (، موانع خصوصی2012جمشیدی و همکاران،

ب و (، یادگیری خو1390ها )ربیعی و نظریان،ارائه راهکارهایی جهت رفع آن

(، 2009صی )والتر مک ماهون،عالی: مزایای آموزش عالی اجتماعی و خصو

ها، مسائل و وتحلیل روند، سیاستسازی در آموزش عالی: تجزیهخصوصی

(، ظهور آموزش عالی خصوصی در لهستان: 2009ها )دنیلد و همکاران،حلراه

سازی در (، خصوصی2006ها )دوسزمال،ها، بازارها و استراتژیسیاست

یت )هری آنتونی آموزش عالی کلمبیا: تأثیر بر کیفیت و کم

 (1990پاترینوس،

 
 : مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با مصادیق مشترک در منابع مرحله اول3ادامه جدول 

مضامین مشترک در 

 منابع مرحله اول

 ی تکرار شده در مبانی مرتبط(مبانی )نظری، پژوهشی()مؤلفه

 

 

 

 

المللی سازی برنامه وان راهبردی در جهت بینعنسوی آموزش از راه دور بهبه

تحول در  (،2013درسی آموزش عالی ایران )فتحی واجارگاه و خشنودی فر،

شدن )آلتمن و ها، مدیرت مؤسسات آموزش عالی در عصر جهانیدانشگاه

(، بررسی کیفی چگونگی انطباق اهداف آموزش عالی با 2،2013ابیرسبرگر

                                                 
1 -E.ugene Martin 

2 -Andreas Altmann • Bernd Ebersberger 
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مضامین مشترک در 

 منابع مرحله اول

 ی تکرار شده در مبانی مرتبط(مبانی )نظری، پژوهشی()مؤلفه

شدن و جهانی

 المللی سازیبین

(، 1391شدن )سبحانی نژاد و محمودی،مقتضیات بعد اقتصادی جهانی

 (،1،2010المللی سازی در آموزش عالی )مارینگ و فوسکتشدن و بینجهانی

شدن و اصالحات آموزش عالی )التینر های جامعه، جهانیهای دانشگاهمدل

المللی کردن برنامه درسی آموزش عالی، مدلی در (، بین2،2009رابی و والیایو

لهر و  -ها دانشگاه )اسچیوارهولزیر دیدگاهحال ظهور در جهت تغی

سازی آموزش عالی )اخوان صراف، نیلفروش (، ابعاد جهانی3،2007همکاران

المللی شدن و شدن آموزش عالی، روندهای بینجهانی (،1387زاده،

: 21(، آموزش عالی در قرن 4،2002مالحظات متقابل )اندرز و فولتن

 (.5،1999اخ و پترسونهای جهانی و پاسخ ملی )آلتبچالش

 

 
 
 
 

عناصر برنامه درسی 

 آموزش عالی

مهارت های قرن -های درسی در جهت موفقیت یادگیرندهعناصر برنامه

(، نوآوری جهانی در تدریس و یادگیری در آموزش عالی 6،2016)آندراده21

 هایآموخته از ارزشیابی هایچالش (، شناسایی7،2015)الین و الك

(، 1393ایران )سراجی، معروفی و رزاقی، عالی م آموزشنظا در دانشجویان

)آکدو و 21ها در برنامه درسی قرن اصولی برای یادگیری و صالحیت

 نظام آموزش در درسی برنامه هاینوآوری پذیرش (، واکاوی8،2014هیوز

(، تدریس دانشگاهی: 1392عالی )خسروی، فتحی واجارگاه، ملکی و نوروزی،

(، بهسازی برنامه درسی آموزش 1391؟ )موسی پور،کدام روش؟ کدام الگو

(، توسعه 1388آموختگان خالق )مهموئی،عالی؛ گامی در جهت پرورش دانش

خالقیت در آموزش عالی: یک برنامه درسی تخیلی )جکسون و 

(، مدیریت کیفیت تدریس در مؤسسات آموزش عالی در 9،2006همکاران

 (10،1998)پول، هارمن و ددن21قرن 
 

                                                 
1 -Felix Maringe and Nick Foskett  
2 -Rosalind Latiner Raby • Edward J. Valeau 
3 -Sabine Schuerholz-Lehr & Catherine Caws  & Geraldine Van Gyn & Alison Preece 
4 -JURGEN ENDERS  & OLIVER FULTON 
5 -Philip G. Altbach and Patti McGill Peterson 
6 -Maureen Snow Andrade 
7 -Prudence C. Layne • Peter Lake 
8 -Clementina Acedo • Conrad Hughes 
9 -Norman Jackson, Martin Oliver, Malcolm Shaw and James Wisdom 
1 0 -Millicent Poole & Elizabeth Harman & Ann Deden 
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های درسی برمبنای ترکیب ابعاد محیطی تأثیرگذار برجهت گیری برنامه -3

 ویک کدام است؟های آموزش عالی در قرن بیستچالش

هایی که در مرحله اول در بین منابع (، منابع مرتبط با مؤلفه3با توجه به نتایج جدول )
گردید و سپس با آوری شده بودند، جمعمعرفی 21های آموزش عالی در قرن عنوان چالشبه

مانده مرور و در زیر مقوالت مرتبط بررسی عنوان و چکیده، منابع غیر مرتبط حذف و منابع باقی
ها در بین منابع موردبررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت و گنجانده شد. درنهایت فراوانی مقوله

های نهایی وان مؤلفهعنپوشانی داشتند بههای که در بین اکثر منابع قرابت معنایی و هممؤلفه
 21های آموزش عالی در قرن عنوان چالششده بههای گزارشانتخاب گردیدند. با بررسی مؤلفه

های ها را در چهار حیطه کلی پردازش و ترکیب نمود. حیطه اول که با ترکیب مؤلفهتوان آنمی
ی افزایش گیرندهاست که دربر« 1بُعد دسترسی»آید،سازی( به دست می)آموزش توده و خصوصی

ها تبع آن مشکل کمبود بودجه و تأمین هزینهدسترسی اقشار مختلف جامعه به آموزش عالی و به
شدن، های )جهانیو حرکت به سمت خصوصی شدن است در حیطه دوم که شامل ترکیب مؤلفه

 های که، که مرتبط است با داللت«2بُعد پاسخگویی»باشد المللی سازی و کیفیت( میبین
عنوان اتخاذ راهکاری جهت مقابله با المللی سازی بهشدن برای آموزش عالی دارد و بینجهانی

عالی را  مسائل و تقاضاهای جدید بوده و ضرورت ارزیابی مداوم کیفیت درونی و بیرونی آموزش
بٌعد »نماید. حیطه سوم ها را مطرح میها و اجرای آنجهت بررسی و تحلیل مناسب برنامه

العمر و فناوری اطالعات و ارتباطات( ، حاصل ترکیب دو مؤلفه )یادگیری مادام«3یری فناورانهیادگ
است که اشاره به این موضوع دارد که با توجه به تحوالت سریع علم و پیشرفت تکنولوژی افراد 

سرعت خود را با تغییرات مداوم انطباق دهد در این میان با در نظر گرفتن حجم زیاد باید به
رسانی، تولید و های نوین اطالعاطالعات، با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و قابلیت

توان گام مؤثری در این راستا برداشت. حیطه چهارم انتقال دانش و یادگیری، در آموزش عالی می
محیطی( حاصل های )عناصر برنامه درسی آموزش عالی و بحران زیستکه با ترکیب مؤلفه

های متعدد نظام آموزش است. با توجه به مأموریت و رسالت« 4بٌعد برنامه درسی پویا»د، گردی
گردد باید ترین جز آموزش عالی یاد میعنوان مهمهای درسی که از آن به، برنامه21عالی در قرن 

د عناصر آن از تناسب الزم در راستای اهداف و وظایف و تحوالت مربوطه برخوردار بوده تا بتوان
تواند در رابطه با بحران های درسی آموزش عالی میبین، برنامهنقش مؤثر خود را ایفا نماید. دراین

                                                 
1 -Access domain 
2 -responsiveness domain 
3 -Technological learning domain 
4 -Dynamic curriculum domain 
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الشعاع قرار ها را تحتعنوان یکی از مسائل امروزه جامعه جهانی که بقاء انسانمحیطی بهزیست
حیطی میستهایی را از طریق افزایش سطح آگاهی دانشجویان از واقعیت بحران زدهد آموزشمی

صورت تلفیقی ارائه کرده و گام های درسی یا بهبا استفاده از ارائه موضوعات مجزا در بین برنامه
ها و آمده از ترکیب مؤلفهدست( نتایج ابعاد به4مهمی در حل این بحران بردارد. در جدول )

 شده است:های مرتبط به هر بٌعد جهت پاسخ به سؤال سوم پژوهش ارائهپژوهش
 های مشترک در بین منابع: فراترکیب مبانی نظری و پژوهشی مؤلفه4دول ج

مضامین 

 فراترکیب

 ی و پژوهشیهای مبانی نظرنمونه هامؤلفه

ی
رس
ست
 د
ٌعد
ب

 

آموووزش توووده )چووول شووین  

( و 2015و همکوووووووووواران،

خصوصوووی سوووازی )موووارک 

 (2016کویک،

(، الله 1392(، همتی )2016ماهسود و نایر )

(، ربیعی و نظریان 2012)جمشیدی و همکاران 

تیپر و  ،(2011(، های هو و همکاران )1390)

(، 2009(، دنیلد و همکاران )2010پال فریمن )

(، جی. اندرز و جانگ 2009والتر مک ماهون )

(، قانعی راد 2006(، آیان مک نی )2006بلود )

(، هری آنتونی 1995(، پیتر اسکات )1383)

 (1990پاترینوس )

ی
وی
خگ
اس
د پ
بُع

 

المللی سوازی  شدن، بینجهانی

( و 1999)آلتبوواو و پترسووون، 

 (2011کیفیت )آندریا برنهارد،

زا (، ماریا جوا رو2015جولیو سی. جی. برتولین )

آذر و همکاران  ،(2014و آلبرتو آمارال )

(1392،) 

(، آلتمن 2013فتحی واجارگاه و خشنودی فر )

سبحانی نژاد و محمودی  ،(2013و ابیرسبرگر )

(، مارینگ و 1389(، شاهرضائی )1391)

 ،(2009التینر رابی و والیایو ) ،(2010فوسکت )

(، 1387اخوان صراف، نیلفروش زاده )

 (،1386فراستخواه، بازرگان و قاضی طباطبایی )

(، دان اف 1386محمد زاده، حجازی و بازرگان )

 ،(2007وسترن هجیدن و بجکرن استنساکر )

اندرز و  ،(2007)هر و همکاران ل -اسچیوارهولز

 .(2002فولتن )
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مضامین 

 فراترکیب

 ی و پژوهشیهای مبانی نظرنمونه هامؤلفه

نا
ی ف
یر
دگ
 یا
ٌعد
ب

 

العمر )وینو  آن  یادگیری مادام

( و فناوری اطالعوات و  2013لی،

ارتباطوووووات )انیووووووجین  

 (2002مارتین،

 و(، شفیعی 1393رحمان پور، لیاقتدار و افشار )

(، مجموعه مقاالت دومین 1393منطقی )

(، کریمی، نصر و شریف 2014کنفرانس اروپا )

ارد تیاری اسکریت و ریچ-(، ارتروان زوبر1392)

 بونیلو، فرناندز و شلزینگر–(، اینیستا 2013)

(، کریمی 1391(، زاهدی نوقابی )2013)

(، دیوید ان. آسپرین، جودیت چیپمن، 1391)

(، جولیا 2012کارن ایوانز و ریچارد بگنال )

 (، مارگو وریبورگ ایزو و همکاران2012پریسی )

 ، مرادی، پاکدل بناب و زمستانی(، طالبی2012)

(، 2011(، استیو پاهایا )2011(، وهان )1390)

علویجه، شریف خلیفه سلطانی ونصر آبادی 

(، 1388(، فرج اللهی و ظریف صنایعی )1388)

(، میشال کنواست و 1388موتمنی و همکاران )

(، 1387،پور محمد باقر )2009آنکا هانفت )

 (1380رحیمی )

در
ه 
ام
رن
د ب
بٌع

ویا
ی پ
س

 
عناصر برنامه درسوی آمووزش   

(، و 2014عالی )آکودو و هیووز،  

محیطوی )شوریل   بحران زیست

« چووارلی»دشووا، کارلسووون  

 (2014هارگرویز،

(، 2016جی.پاولو دیویم و والتر لیال فیلهو )

(، شبیری 2016(، دیوید اسکات )2016آندراده )

(، شریل 2015(، الین و الك )1394و شمسی )

(، 2014هارگرویز )« ارلیچ»دشا، کارلسون 

(، سراجی، معروفی و رزاقی 2014آکدو و هیوز )

(، 1392(، صالحی و پازوکی نژاد )1393)

(، خسروی، فتحی واجارگاه، 1392شبیری )

(، مایکل کومپف و پامال 1392ملکی ونوروزی )

(، تاکاشی مینو و کیسوکه 2013ام. دینوکلو )

ی (، مهموئ1391(، موسی پور )2013هاناکی )

(، دیوید 2006(، جکسون و همکاران )1388)

(، پول، 2003تی.گاماگ و الیوت مینینبرگ )

 (.1998هارمن و ددن )
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 (21های محیطی آموزش عالی )قرن : الگوی فراترکیب جهت گیری برنامه درسی براساس چالش2شکل 
 

ت و یکم بر آموزش عالی در قرن بیس های برنامه درسیگیریابعاد الگوی جهت-4

 های فرا ترکیب کدام اند؟اساس حیطه

های آموزش عالی در ها و مبانی نظری چالشهای پژوهش(، حاکی از تلفیق مؤلفه4جدول )
گیری برنامه درسی آموزش طور که اشاره رفت جهتقرن بیست ویکم در چهار حیطه است. همان

ن با آاصر وجه به تغییرات و تحوالت محیطی مشخص گردد و عنعالی در دنیای امروز باید با ت
ه در ادام راینتوجه به این تغییرات و شرایط و تحوالت هر دوران موردبازنگری قرار گیرد؛ بناب

های الزم برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم با گیریی ابعاد جهتمنظور ارائهبه
حلیل و دید. بر این اساس، با تروش شبکه مضامین استفاده گرهای این تلفیق از توجه به حیطه
اج و کد( استخر 105ی منابع حول محور مضامین پایه، کدها و نکات کلیدی )مرور مجدد کلیه

کیب و کد( از تر 17کد( و فرعی ) 8ی بعد مضامین سازمان دهنده در دو سطح اصلی )در مرحله
های گیرین از ترکیب کدهای تمامی مضامین، جهتتلخیص مضامین پایه شکل گرفت و در پایا
کد( مستخرج گردید.  4عنوان مضمون فراگیر )ویک بهبرنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست

 شده است؛مراه تمامی کدها ارائهی مضامین به هدر جدول ذیل شبکه
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ر قرن های برنامه درسی آموزش عالی دگیری: شبکه مضامین الگوی جهت5جدول 

 ویک برم بنای فراترکیببیست

مضمون 

 فراگیر

مضمون 

سازمان 

 دهنده

 اصلی

مضمون سازمان 

 دهنده

 فرعی

 مضمون پایه

ی
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ی ب
عال
ش 
وز
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 د
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ب

 

(
ت
جه

ی
یر
گ

 
م(
الز

 

 

 

 

آموزش 

 توده

 

 زمینه آموزشی

 پذیرهای درسی انعطافبرنامه*

 ایهای فنی و حرفهاهمیت آموزش*

بعاد اشتغال موفق متناسب با ترسیم ا*

 نیاز بازار کار

های درسی آموزش مجازی تدوین برنامه*

 کارا

 

 ی پژوهشیزمینه

ضرورت توجه به مسئله گرایی و زمینه *

 کاربرد دانش

 ریزی هدفمند و مأموریت گرابرنامه*

 تنوع الگوهای پژوهش*

های توسعه حساسیت پژوهش با برنامه*

 اقتصادی و اجتماعی

 

 

آموزش 

 خصوصی

 

 

 های کلیسیاست

ارزیابی کیفیت آموزش بر اساس میزان *

 برآورده کردن نیاز صنایع

 بودجه در قبال آموزش کاربردی*

های نظارت بر عملکرد تعیین شاخص*

 هادانشگاه

توسعه دفاتر ارتباط مؤسسات خصوصی *

 با صنعت

 های خصوصیعلمی دانشگاهتقویت اعضای هیئت*
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های برنامه درسی آموزش عالی در قرن گیریه مضامین الگوی جهت: شبک5جدول 

 ویک برمبنای فراترکیببیست

مضمون 

 فراگیر

مضمون 

سازمان 

 دهنده

 اصلی

مضمون سازمان 

 دهنده

 فرعی

 مضمون پایه
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آموزش 

 خصوصی

 

 

 

 

های درسی و برنامه

 یآموزش

های پذیر کردن شیوهانعطاف*

 آموزشی در مؤسسات خصوصی

مندی توجه به نقش کلیدی رضایت*

 گیرنده در ارزیابی نحوه آموزشآموزش

 طراحی تدریس بر اساس حل مسئله*

 کارآفرینی ذاتی با تدریس هدفمند*

 متنوع سازی روش تدریس*

ملموس سازی مباحث درسی با ارائه *

 های کاربردیمثال

های آموزش رگیری روشکابه*

 نهاد –ای چندرسانه

ریزی درسی دقیق ی برنامهارائه*

)اطالع دانشجویان از اهداف درس، 

 های که باید کسب کنندو...(توانمندی
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شدن جهانی

المللی و بین

 سازی

 

 
 

انطباق در اهداف 

 آموزش عالی

سازی رشد فرهنگ تجارت زمینه*

جهانی با تأکید بر حقوق مشترك و 

 تبیین نقش دولت در بین دانشجویان

سازی جهانی تبیین مفهوم یکپارچه*

و حذف مرزهای تجاری بین 

 دانشجویان

برداری کامل از تبیین مفهوم بهره*

 منابع جهانی در بین دانشجویان

تبیین مفهوم اشتغال مؤثر و مولد در *

 دانشجویان بین

 

 

المللی سازی بین

 های درسیبرنامه

های درسی در افزایش تناسب برنامه*

آگاهی دانشجویان نسبت به توسعه و 

ای ها در سطوح ملی، منطقهنشر ارزش

 المللیو بین

توجه گروه آموزشی در ایجاد زمینه *

المللی کردن فرهنگی مناسب برای بین

 برنامه درسی

 زبان های آموزشبرنامه*

ها با محتوای مطابقت محتوای کتاب*

 المللیبین

های درسی با تعیین سرفصل برنامه*

ها عناوین درك تاریخچه جوامع، ارزش

 و...

وین تدریس مانند معرفی ابزارهای ن*

 ها و...وب، ویدئو اجالسفناوری مبتنی بر 
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در قرن  زش عالیهای برنامه درسی آموگیری: شبکه مضامین الگوی جهت5ادامه جدول 

 ویک برمبنای فراترکیببیست

مضمون 

 فراگیر
 مضمون سازمان دهنده

 اصلی
مضمون 

سازمان 

 دهنده
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 مضمون پایه
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 کیفیت

 

 درونی

شناخت ماهیت تضمین کیفیت در *

 آموزش عالی

ونی در در های ارزیابیفعالیت کمیته*

 هاسطح دانشگاه

 تدوین استانداردهای ارزشیابی کیفیت*

 روزاستقرار پایگاه اطالعاتی مناسب و به*

 

 بیرونی

 های توسعهارزشیابی کیفیت در برنامه*

گذاری استقرار نظام غیرمتمرکز سیاست*

 در آموزش عالی

نهاد ارزشیابی در عوض وجود تنها یک*

 ش عالیتعدد نهادها در نظام آموز

نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی در *

آموزش عالی نسبت به تحوالت محیطی 

 المللیدر سطح ملی و بین

 

 

 آموزش

 ارزش علمی، یادگیری و کاربردی درس*

 عالقه و اشتیاق مدرس به موضوع درس*

 بندی مطالبروشنی و سازمان*

 تعامل گروهی و مشارکت*

 شدهجامعیت مطالب آموزش داده*
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 العمریادگیری مادام

 

 

استلزامات 

طراحی 

برنامه 

 درسی

نیازسنجی دقیق )نیازهای دانشجویان و *

جامعه( با توجه به نیازهای آموزشی در 

 21قرن 

بینی امکان انعطاف در برنامه پیش*

 درسی ملی و استاندارد

های درسی موجود ری برنامهبازنگ*

 متناسب با تحول نیازها

های متناسب با مشینهادینه کردن خط*

 یادگیری در عوض آموزش

های درسی گیری از برنامهبهره*

های معتبر جهان متناسب با دانشگاه

 شرایط و نیازهای کشور

 

 

عناصر 

برنامه 

 درسی

تدوین اهداف بر مبنای نیاز محور بودن، *

 اشتن، نوآورانه بودنانسجام د

تدوین محتوا بر مبنای جذابیت داشتن، *

 جامعیت داشتن، برانگیزاننده بودن

های تدریس نوگرایانه، استفاده از روش*

 مبتنی بر سواد فناوری، تعاملی

فعالیت محور بودن، گستره زمانی، *

گستره فضایی، یادگیری محور، تلفیقی 

 بودن
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های برنامه درسی آموزش عالی در قرن گیرین الگوی جهت: شبکه مضامی5ادامه جدول 

 ویک برمبنای فراترکیببیست
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فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

الت فرایند تحو

 ادگیریی-یاددهی 

قابلیت انعطاف فرایند *

نامه یادگیری )بر -یاددهی

آموزشی، زمان و مکان، 

ارتباطی و دسترسی 

های اطالعاتی، کتابخانه

 مجازی(

های مجازی و آموزش کالس*

 از راه دور

یادگیری فعال در محیط *

یادگیری )اشتراك اطالعات، 

 ارزیابی، انتقاد(

افزایش همکاری *

های ادگیرندگان )فعالیتی

 گروهی: بحث، سمینار، پروژه(

افزایش انگیزش )امکان *

 تبادلِ اطالعات، ارتباط(

 تجارب یادگیری مؤثرتر*

های فکری و افزایش مهارت*

 حل مسئله
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برنامه درسی مبتنی 

 بر فاوا

ریزی درسی یر مبنای برنامه*

ICT ها و مراکز در دانشگاه

 آموزشی

های عملی و فعالیت ادغام*

فکری )یادگیری و آموزش 

های ذهنی توأم با فعالیت

مانند نوآوری و خالقیت، 

 انجام کارهای گروهی و.(

آموزش برای انتقال مفاهیم *

)روند آموزش باید تا حد 

 ICTامکان تحت پشتیبانی 

های بوده و عناصر و نوآوری

 ICTحوزه تدریس بر مبنای 

 شده باشند.(طراحی

به ابزارهای  توجه*

)کتاب  ICTآموزشی کمک

الکترونیک، همایش ویدیویی، 

 وبالگ، پست الکترونیک(

تدوین برنامه درسی مبتنی *

 هایها و مهارتبر شایستگی

ICT  ازجمله: تشخیص نیاز

یابی اطالعات، اطالعات، مکان

کارگیری مؤثر و کارند به

مدار و اطالعات، استفاده قانون

 طالعاتاخالق مدارانِ از ا

تغییر رویکرد یادگیری *

 –محور به شاگرد  -معلم

محور )یادگیری مشارکتی، 

یادگیری مستقل و 

خودگردان، یادگیری به روش 
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حل مسئله، یادگیری کلی و 

یکپارچه، یادگیری خالق، 

 یادگیری ارزیابانِ(

 

 
رن ی آموزش عالی در قهای برنامه درسگیری: شبکه مضامین الگوی جهت5ادامه جدول 
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عناصر 

برنامه 

درسی 

آموزش 

 عالی

 

 

 

 

 

الزامات برنامه 

درسی 

 پاسخگو

اندازی از شمتدوین برنامه درسی بر اساس چ*

 های شغلیفرصت

ای سازی فرصت یادگیری اخالق حرفهفراهم*

 و شغلی

آموزش چگونگی بروز رسانی دانش تخصصی *

 در حین اشتغال

های درسی بر اساس چرخه تدوین برنامه*

 کار -تناوبی دانش

های درسی بر اساس نظم دهی برنامهسازمان*
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 شغلی

ریت های درسی بر اساس مأموتدوین برنامه*

خاص دانشگاه در پاسخ به نیازهای محلی، 

 المللیملی، بین

های درسی باهدف پرورش تدوین برنامه*

 نوآوری در عرصه شغلی

 

 

 

 

 

 

 

بهسازی و 

نوآوری برنامه 

 درسی

 

 

 

 

 

برنامه 

درسی 

مبتنی بر 
 شایستگی

ای تعریف الزامات حرفه*

برحسب دانش، مهارت و نگرش 

 ها()شایستگی

ای، اهداف مات حرفهتعیین الزا*

 یادگیری و دستیابی اهداف

های درسی که برای برنامه*

توسعه فردی و ارزیابی هریک از 

های ویژه باید به کار شایستگی

 رود، باید تعیین شوند.

ها و شناسایی ارتباط مقوله*

های شایستگی )میان دسته

 فردی، وظیفه فردی، فرا فردی(

ساختن طرح برای حفظ *

 کیفیت دوره

های اجرایی و تدوین استراتژی*

 ارزشیابی
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های برنامه درسی آموزش عالی در قرن گیری: شبکه مضامین الگوی جهت5ادامه جدول 

 ویک برمبنای فراترکیببیست
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بهسازی و 

نوآوری 

 برنامه درسی

 

 

 

برنامه درسی 

 خالق

مشارکت یادگیرندگان در *

 تعیین آنچه باید آموخته شود.

تجربه محور بودن برنامه و *

پرهیز از انتقال تجارب 

 ایکلیشه

فراهم نمودن فرصت *

 جستجوگری و نقادی در برنامه

مشارکتی و پویاسازی *

 یادگیری

 سازی تجارب آموزشیغنی*

ساخت مواد آموزشی *

 پذیرانعطاف

تولید و ساخت دانش جدید *

بر اساس نیازها، عالیق و در 

 ارتباط با مسائل واقعی زندگی
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برنامه درسی 

 ایرشتهمیان

یجادشده شناسایی نیازهای ا*

)جهت برقراری ارتباط و 

 ها(ترکیب رشته

های شناسایی ساختار حیطه*

 شدهدانش انتخاب

شناختی توجه به الزامات زبان*

ای رشتهریزی میاندر برنامه

فرهنگ زبانی و ترمینولوژی هر 

 رشته )دیسیپلین(

همکاری و مشارکت، مهارت *

کارگروهی، کار تیمی و تفکر 

 انتقادی

پیوستگی در ه همجامعیت و ب*

ای رشتهریزی میانبرنامه

)هماهنگی ارکان، عناصر برنامه 

 با یکدیگر(

توجه به اهمیت و جایگاه *

ریزی ها در برنامهرشته

ای )ازلحاظ رشتهمیان

بندی اهمیتشان در حل درجه

مشکل و یا تحول و توسعه 

دانش در راستای نیازهای 

 شده(شناسایی
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های برنامه درسی آموزش عالی در قرن گیریمضامین الگوی جهت : شبکه5ادامه جدول 

 ویک برمبنای فراترکیببیست
 

مضمون 

 فراگیر

مضمون 

سازمان 

 دهنده

 اصلی

مضمون 

سازمان 

 دهنده

 فرعی

 مضمون پایه

ویا
ی پ
رس
 د
مه
رنا
د ب
 بٌع
 با
ی
عال
ش 
وز
آم
ی 
رس
 د
مه
رنا
 ب

ت
جه
(

م(
الز
ی 
یر
گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحران 

 محیطیزیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه 

درسی 

 زیست

 محیطی

ی آموزش دهی برنامه درسی میان رشتهسازمان*

 زیستمحیط

محیطی های درسی با رویکرد زیستهدفمندسازی برنامه*

 های تحصیلی آموزش عالیو گسترش آن در رشته

تدوین برنامه درسی که سبب دانش عمیق موضوعات *

 محیطی گردد.زیست

ها مهارت یادگیرندهتدوین برنامه درسی که به *

 محیطی را بدهد.وتحلیل و بررسی موضوعات زیستتجزیه

زیست برای بودن در وجود یک انتخاب موضوع محیط*

 ساختار واحد گسترده

محیطی برای مشخص کردن میزان موضوعات زیست*

 افزودن به هر واحد

های محیطی با ارزشهای زیستخوانی دروس رشتههم*

 مبتنی بر تفکر علمی

محیطی با های زیستشده در رشتهتناسب دروس ارائه*

 رشد تحولی دانشجویان در مقاطع گوناگون

زیست در مقطع عالی های مرتبط با محیطوجود رشته*

 تحصیلی و پرورش نیروهای متخصص

منظور به طراحی موقعیت آموزشی برای یادگیرندگان به*

محیطی که سبب افزایش دست آوردن حساسیت زیست

 .گرددایل برای رفتار مناسب میتم
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های برنامه درسی آموزش عالی در قرن گیری: شبکه مضامین الگوی جهت5ادامه جدول 

 ویک برمبنای فراترکیببیست
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بحران 

 محیطیزیست

 

 

 

 

 

 

های راهبردی سیاست

 زیستآموزش محیط

 

نظیران  دعوت از صاحب*

و متخصصان دانشیگاهی  

المللییی در زمینییه  بییین

زیسییت و حفییظ محیییط 

 توسعه پایدار

هیای قیوی   ایجاد شبکه*

ارتباطی و امکیان انتقیال   

فناوری و الگوی آموزشی 

مناسیییییب در زمینیییییه 

 زیستمحیط

توجه به نقش راهبردی *

هییا و مؤسسییات دانشییگاه

آموزش عالی در دستیابی 

انییداز و کشییور بییه چشییم

 اهداف آن )توسعه پایدار(

گیییری از تجییارب بهییره*

کشییورهای موفییق بییرای 

تیییییدوین و تصیییییویب 

هییای درسیییی و  برنامییه 

 محیطیآموزشی زیست
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ی در قرن بیست و یکم رسی آموزش عالدهای الزم برنامه گیریبا توجه به جدول فوق جهت
ی تر با استفاده از نقشهمنظور فهم سهلبا توجه به ابعاد فراترکیب ترسیم گردید. در ادامه به

شود. این نقشه ها نشان داده میها به همراه روابط متقابل آنگیریی مضامین تمامی جهتشبکه
های های برنامهگیریعنوان یک الگوی مفهومی در تدوین و مشخص نمودن جهتتواند بهمی

های آینده مورداستفاده قرار عنوان راهنمای عمل در ترسیم مسیر پژوهشدرسی و همچنین به
ا استفاده از روش مرور همت« هاابلیت اعتماد دادهق»منظور بررسی گیرد. الزم به ذکر است به

ها توسط یکی از اساتید راج دادهبندی، تحلیل و استخها، فرایند مقولهی یادداشتگردید که کلیه
یابی ها مورد تائید قرار گرفت؛ همچنین جهت اعتباربرنامه درسی بررسی و نتایج و صحت آن

ر دنویس الگوی پیشنهادی الگوی پژوهش، از روش نظرسنجی استفاده شد که بدین ترتیب پیش
هایت که درنریزی درسی آموزش عالی قرار گرفت اختیار دو تن از اساتید متخصص حوزه برنامه

گیری نویس نظرسنجی مشخص گردید متخصصان تمام ابعاد و جهتآوری فرم پیشبعد از جمع
های برنامه گیریالزم این الگو را مثبت ارزیابی کردند. در شکل زیر شبکه مضامین الگوی جهت
 ست؛شده ادرسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم با استفاده از ابعاد فراترکیب نشان داده

 

 
 

های برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم با گیری: شبکه مضامین الگوی جهت3شکل 

 گیری از ابعاد فراترکیببهره
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 گیرینتیجه

های عمده گیریدیگر، عوامل محیطی بر جهتعبارتتحوالت و شرایط دنیای کنونی و به

های آموزشی در جامعه و نظامهای مهم در ستمعنوان یکی از خرده سیبخش آموزش عالی به

های عمده گیریالمللی و ملی تأثیر بسزایی دارد. با توجه به این مطلب، شناسایی جهتسطح بین

س عنوان یکی از ابعاد کیفی مهم در آموزش عالی، بر آن اساهای درسی در آموزش عالی، بهبرنامه

متعددی باهدف شناسایی های و تألیفات های اخیر پژوهش(. در سال1384است )عارفی،

های درونی و محیطی های آموزش عالی به انجام رسیده است اما نتایج این تحقیقات چالشچالش

های محیط اند. این پژوهش باهدف شناسایی چالشآموزش عالی را توأم باهم معرفی کرده

عدد در مرحله های متحال به دلیل وجود پژوهشآموزش عالی در قرن حاضر به انجام رسید. بااین

های مشترك استخراج و آوری و سپس مؤلفهاول، تحقیقاتی که مستقیماً در این رابطه بودند جمع

ها و تألیفات داخلی و خارجی بر بندی کلیه پژوهشمنظور بررسی صحت مقولهدر مرحله دوم به

ها یافته آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت بر اساسهای مرحله اول جمعاساس مؤلفه

های الزم گیریعنوان چالش محیطی معرفی و در چهار بٌعد ترکیب و جهتهشت مؤلفه به

 ها مشخص گردید.ر اساس آنهای درسی آموزش عالی ببرنامه

بر اساس آخرین بررسی گزارش یونسکو، آموزش عالی خصوصی  ،«دسترسی»در بٌعد 

عه ادامه یافته و با شدت و نفوذ بیشتر به صورت سریع و ناگهانی توسعه پیداکرده و این توسبه

یافته است. با توجه به دالیلی )افزایش تقاضای ورود به آموزش مناطق و کشورهای دنیا گسترش

ی شدن(، ناتوانی دولت در پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده به دلیل کمبود اعتبارات، عالی )توده

عالی و.( مراکز آموزش عالی بنا بر ضرورت  تغییرات جمعیت شناختی متقاضیان ورود به آموزش

های که ذکر شد بایستی به سمت منظور پاسخگویی به چالشدر قرن بیست و یکم به

های درسی آموزش وجود، با تغییر ساختار آموزش عالی برنامهسازی حرکت نمایند. بااینخصوصی

ت، ارضای نیازهای عالی در جهت تحقق اهداف آموزش عالی خصوصی )ازجمله افزایش کیفی

 و اجتماعی اقتصادی، مختلف هایبخش متنوع فراگیران، تربیت نیروهای متخصص موردنیاز

-1های متناسب با این اهداف اتخاذ نمایند ازجمله گیریجامعه و...( باید دارای جهت فرهنگی

ضرورت توجه -3ترسیم ابعاد اشتغال موفق و متناسب با نیاز کار -2پذیر های درسی انعطافبرنامه

طراحی  -5توسعه دفاتر مؤسسات خصوصی با صنعت  -4به مسئله گرایی و زمینه کاربرد دانش 

 با درسی مباحث سازی ملموس-7متنوع سازی روش تدریس -6تدریس بر اساس حل مسئله 

 چند آموزش هایروش کارگیریبه-9ریزی درسی عمیق ارائه برنامه-8های کاربردی مثال ارائه

تربیت  منظوربه انسانی نیروی ریزیبرنامه بر مبتنی درسی ریزیبرنامه لزوم -10نهاد -یا رسانه
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شدن و ضرورت های عصر جهانیبا توجه به ویژگی «پاسخگویی»مهارت. بٌعد  و فن صاحبان

های ( معتقد است اهداف برنامه1386شود. آیتی )المللی شدن نظام آموزش عالی استنباط میبین

کند، از انعطاف بیشتری العمر و مستمر پیروی مین عصر از اصول یادگیری مادامدرسی در ای

گیرد، طور مداوم موردبازنگری و اصالح قرار میتری بههای زمانی کوتاهبرخوردار است و در دوره

های ( محتوا، معطوف به ارتقای صالحیت و عملکرد است. چنین برنامه2002از دیدگاه الیور )

های اطالعات، وضعیت یادگیری فراگیر محور و مبتنی بر رسی به انواع منابع و گونهمستلزم دست

های های یادگیری متمرکزشده بر روی فعالیتامکان دسترسی برای جستجوی اطالعات، محیط

عنوان تسهیل گران و هدایت گران مسئله محور و مبتنی بر تحقیق و جستجو است و مدرسان به

های آموزش عالی جهان از اهمیت های یادگیری که در نظامخاصی از روشکنند. انواع عمل می

سوی یادگیری مبتنی بر یادگیری فراگیر محور، حرکت به-1توان شامل:اند را میبرخوردار شده

 سایت. یافته وبحل مسئله و کاربرد گسترش

ه بوجه ت ازجمله مباحث اساسی در مورد تغییرات به وجود آموده در چگونگی یادگیری،

ل اند، بر اصوهای یادگیری که امروزه بیشتر مورد اقبال قرارگرفتهمقوله ساخت دانش است. نظریه

 سنجش ابزارهای و هاروش جدید ارزشیابی هایروش و در ساخت و سازگرایی مبتنی هستند

ربرد کا و راستدالل، تفک مسئله، حل فهم، و درك که شوندمی بسته به کار و تهیه ایگونهبه

 پیچیده تکالیف هک است ابزارهایی نیازمند امر بسنجد. این را واقعی زندگی شرایط در هاآموخته

 و تکالیف انجام برای بیشتری هایآنان فرصت به و بگذارند یادگیرندگان اختیار در را و واقعی

های این تحوالت سبب شده استانداردهای جدیدی برای ارزیابی محیط .بدهد مسائل حل

ی رنامه درسبهای درسی آموزش عالی به کار روند. ارزیابی و اعتباربخشی عناصر ادگیری و برنامهی

ی تلقی تواند گام مهمدر دستیابی به کیفیت درونی، بیرونی و آموزشی مؤسسات آموزش عالی می

شن عالی، محتوا آموزشی است. رو ها در کیفیت آموزشترین جنبهمثال یکی از مهمعنوانگردد به

لیدی التحصیالن و تواست که محتوای مبتنی بر نیازهای جامعه تأثیر زیادی در کیفیت فارغ

التحصیالن در تعریف مفهوم و تعیین های علمی باکیفیت خواهد داشت. چرا که فارغخروجی

های درسی آموزش عالی در گیری دیگر برنامهمعیارهای کیفیت نقش مهمی دارند. ازجمله جهت

تناسب -2شتغال مؤثر و مولد در بین دانشجویان اتبیین مفهوم -1توان به گویی میبٌعد پاسخ

های برنامه-3ها های درسی در افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به توسعه و نشر ارزشبرنامه

 -5ها و های درسی با عناوین درك تاریخچه جوامع، ارزشرنامهبتعیین سرفصل -4آموزش زبان 

ن فرهنگ پاسخگویی در آموزش نهادینه کرد -6ن کیفیت در آموزش عالی شناخت ماهیت تضمی

 المللی و غیره اشاره کرد.عالی نسبت به تحوالت محیطی در سطح ملی و بین
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های برنامه درسی آموزش عالی باید گیریاز ابعاد دیگر تحوالت محیطی که در جهت

( 1388حمد زاده و سعیدی رضوانی )است. ازنظر م« بٌعد یادگیری فناورانه»مدنظر قرار گیرد 

آموزش عالی در قرن بیست و یکم باید در جهت تربیت یادگیرندگانی سازگار و سازنده اقدام کند 

بزنند و این « هوشمندانه»های پذیرند و قادرند دست به انتخابکه مسئولیت یادگیری خود را می

ها را ارزیابی نماید و از این راه ند و آنها فکر کبدان معناست که فرد چگونه باید نسبت به پدیده

پایه خویش را دوباره بازسازی نماید. پرواضح است که این تعریف بیانی ملموس از توانایی دانش

های یادگیری تمام فعالیت»سازد، نوعی از یادگیری که العمر را به ذهن متبادر مییادگیری مادام

چشم انداز فردی، مدنی، ها در یکها و شایستگیتسرتاسر زندگی را باهدف بهبود دانش، مهار

های مختلفی را که ( مهارت1386عالوه بر این، میرحسینی ).«اجتماعی، یا شغلی دربرمی گیرد

 ارتباطی، هاینمایند را شامل مهارتالعمر پیشنهاد مینظران جهت یادگیری مادامصاحب

 راهبردهای و مطالعه ای،کتابخانه و های الکترونیکیخودمحور، جستجو در محیط یادگیری

یادگیری،  خودارزیابی مهارت باال و تفکری سطوح هایمهارت خود نظارتی، خودآگاهی، یادگیری،

العمر و تداوم آموزشی را تشکیل دهد، معرفی های یادگیری مادامتواند مجموعه مهارتکه می

( ورود 2007ی عطاران )فتهطور که اشاره رفت در قرن بیست و یکم به گنماید. همانمی

یادگیری -های اطالعاتی و ارتباطی جدید به عرصه آموزش، ماهیت فرایند یاددهیفناوری

ها را های آموزش حضوری در دانشگاهتنها شیوهها نهدانشگاهی را تغییر داده است. این فناوری

های یادگیری و محیطمتنوع ساخته، بلکه مرزهای آن را به خارج از کالس فیزیکی توسعه داده 

جدیدی را به وجود آورده است. با توجه به مطالبی که ذکر شد برای ایجاد بهترین ارتباط، 

( چهار نوع هدف یا دلیل منطقی برای کاربرد فناوری اطالعات و 1388علویجه و همکاران )

های تشویق در کسب مهارت -1کنند که شامل:ارتباطات در آموزش عالی را معرفی می

های استفاده از فناوری-2عنوان یک هدف برای کاربران های اطالعات و ارتباطات بهناوریف

استفاده -3های درسی موجود های فراگیران در برنامهمنظور تقویت تواناییاطالعات و ارتباطات به

ری عنوان یک جزو ضروهای فراگیران بههای اطالعات و ارتباطات برای تقویت تواناییاز فناوری

شده را نیز فقط چگونگی یادگیری درس را بلکه، محتوای یاد گرفتهاصالحات برنامه درسی که نه

عنوان یک جزو ضروری اصالحات های اطالعات و ارتباطات بهاستفاده از فناوری-4دهد تغییر می

های طور که اشاره شد در قرن حاضر مهارتدهد. همانکه ساختار سازمانی دانشگاه را تغییر می

عنوان یکی از راهکارهای اساسی در تقویت مهارت یادگیری فناوری اطالعات و ارتباطات به

های های مناسب در برنامهگردد. در همین راستا باید زمینهالعمر در فراگیران مطرح میمادام

های تئوریکی و عملی الزم در درسی جهت آشنایی و استفاده مداوم از تکنولوژی روز و زمینه
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های اطالعات و های درسی آموزش عالی را در جهت پرورش توانایی استفاده از فناوریبرنامه

صورت مجزا در برنامه درسی و هم توان برحسب شرایط هم بهارتباطات مهیا نمود که می

های متنوع در جهت صورت تلفیقی از طریق کاربرد آن در موضوعات درسی مختلف به شکلبه

توان های موردنیاز در این زمینه را میگیریاشت؛ ازجمله راهکارها و جهتتوسعه آن گام برد

نیازسنجی دقیق با توجه  -2های درسی موجود متناسب با تحول نیازها بازنگری برنامه -1شامل 

های تدریس نوگرایانِ، مبتنی بر استفاده از روش -2به نیازهای آموزشی در قرن بیست و یکم 

تغییر  -ICT 4های ها و مهارتتدوین برنامه درسی مبتنی بر شایستگی -3ی سواد فناوری، تعامل

( معتقد است 1384، عارفی )«بٌعد برنامه درسی پویا»رویکرد یادگیری و غیره دانست. در 

های درسی با توجه به پیچیدگی و سرعت تغییرات در جامعه جهانی و بروز برخی مسائل برنامه

طور دینامیک یا پویا در نظر گرفته شود که به 1وان یک سازه اجتماعیعنبحرانی و حیاتی باید به

العمل مناسب نشان دهد. در همین راستا در مقابل تغییر و تحوالت عوامل خارجی، عکس

منظور پاسخگویی به نیاز و تحوالت محیطی دارای های درسی در قرن بیست و یکم باید بهبرنامه

های تدوین برنامه -2چگونگی بروز رسانی دانش تخصصی  آموزش -1هایی ازجمله:گیریجهت

های درسی باهدف نوآوری در عرصه تدوین برنامه -3کار  –درسی بر اساس چرخه تناوبی دانش 

ای و غیره باشد. از رشتههای درسی خالق، مبتنی بر شایستگی و میانتدوین برنامه -4شغلی 

ها بلکه باید های داخلی سازمانمشیبایستی خطتنها های درسی مناسب نهسوی دیگر، برنامه

واقعیات جهانی و شرایط دنیای کنونی را نیز مدنظر قرار دهند. ازجمله این مسائل در قرن حاضر، 

منظور گیری مناسب بههای درسی آموزش عالی باید از جهتمحیطی است که برنامهبحران زیست

 دارند که برنامه( بیان می1394ری و همکارانش )اقدام در حل این بحران برخوردار گردند. شبی

 آشکار هایآموزش محتوا، فرایند، غیررسمی، رسمی و محتوای به که زیستمحیط آموزش درسی

 آورد،می دست به را الزم دانش هدایت موسسه، فراگیر تحت آن وسیلهبه شودمی اطالق پنهانی و

 آن حفظ و زیستمحیط جهت در را هاارزش و اهها، قدرشناسیگرایش کندمی کسب را هامهارت

محیطی و های درسی با رویکرد زیستدهد؛ بنابراین هدفمندسازی برنامهمی تغییر خود در

های های تحصیلی آموزش عالی، افزایش قدرت و نقش آموزشگسترش آن در رشته

زیست و محیطآمیز از های درسی آموزش عالی با رفتارهای حمایتمحیطی در برنامهزیست

های یابی مناسب علمی جهت توسعه برنامهتوسعه پایدار در سطح ملی و جهانی و در آخر امکان

زیست و توجه به آثار تواند برنامه سودآور نسبت به محیطمحیطی در آموزش عالی میزیست

ر محیطی دهای زیستمنظور توجه به آموزشبلندمدت را استمرار بخشید. در همین راستا به

                                                 
1 -social construct 
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عنوان راهکاری مفید و اثربخش جهت های الزم را بهگیریتوان جهتهای درسی میبرنامه

نظران و دعوت از صاحب-1زیست در برنامه درسی پیشنهاد کرد ازجمله:آموزش محیط

های ایجاد شبکه -2زیست و توسعه پایدار المللی در زمینه حفظ محیطمتخصصان دانشگاهی بین

انتخاب -3زیست ان انتقال فناوری و الگوی آموزشی مناسب در زمینه محیطقوی ارتباطی و امک

شناسایی واحدهای -4زیست برای بودن در وجود یک ساختار واحد گسترده موضوع محیط

توسعه یک یا -5زیست است گسترده که مرتبط با حمایت و تحقیق کردن از موضوعات محیط

محیطی برای اضافه شدن زان موضوعات زیستمشخص کردن می-6محیطی چند، از اهداف زیست

شناسایی فرایندهای جدید -8توسعه ساختار جدید به جریانات نیازمند -7به هر واحد 

محیطی گیرد و در جهت دستیابی به اهداف زیستهایی که مورداستفاده و توسعه قرار میمهارت

محیطی: داف زیستشناسایی منابع جدید برای استفاده در دستیابی به اه-9جدید است.

شناسایی -10های سفر میدانی، منبع مردمی و غیره.تجهیزات، مواد مصرفی، منابع، سایت

های مرتبط و موضوعات جدید برای تحقیقی که ممکن است توسط آموزش واحد الحاقی فعالیت

ی به هایهای این پژوهش به اقدامات و پیشنهاداخیر پیشنهادشده باشد. در پایان بر اساس یافته

 گردد:شرح ذیل اشاره می

های برنامه ارزشیابی و اجرا تدوین، طراحی، برای الزم هایزیرساخت تأمین و بسترسازی -

 ویکگیری قرن بیستالگوی جهت اساس بر درسی

های درسی آموزش عالی بر اساس مقتضیات بازنگری و اصالح مداوم و مستمر برنامه -

 محیطی.

اندرکاران گذاران و دستلمی با توجه به حضور سیاستبرگزاری جلسات و سمینارهای ع -

های درسی آموزش های مختلف تحصیلی جهت تبیین جایگاه علمی برنامهعملی در رشته

 طی.عالی در کشور و درك اهمیت جایگاه آن در پاسخگویی به نیازها و مقتضیات محی

بازنگری قوانین، مقررات، اتی در جهت های درسی، اقدامگیری برنامهبا توجه به الگوی جهت -

 دهای برنامه درسی صورت گیرها و دستورالعملنامهآئین

، ها و مؤسسات آموزش عالی متناسب با رسالت، مأموریتتغییرات ساختاری در دانشگاه -

 های درسی.اندازها و اهداف جدید برنامهچشم

ادگیرندگان با ییاز های موردنمنظور شناسایی اطالعات، دانش و مهارتنیازسنجی دقیق به -

 های درسی کارآمد و پاسخگوتوجه به تحوالت محیطی در جهت تدوین برنامه
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 .ایران:دانشگاه مازندران.هشتمین کنفرانس مطالعات برنامه درسیها.فرصت

 (.تحلییل چیالش کیفییت   1392،داود.دانایی فرد،حسین.خداداد حسیینی،حمید.)  آذر،عادل.غالمرضایی
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 دانشوکده  نشوریه یکم.  و بیست قرن در مدار مشتری مهندسی (. آموزش1388بنیسی،صمد.)
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(.نقیش کیفییت   1391ر،حمیده.جعفری ثانی،حسین،سعیدی رضوانی،محمود.کارشکی،حسین.)پاك مه

های برنامه درسی در ها و چالشهای آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان:فرصتتدریس اساتید و مؤلفه

 .17-38(،16)9.نمطالعات روانشناسی تربیتیآموزش عالی

موزش مراکز آ(. نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در 1387پورمحمد باقر،لطیفه..پورمحمد باقر، الهه.)

 .67-75(.3)1.مجله فناوری و آموزش.دانشگاهی

(. 1395ترك زاده، جعفر. مرزوقی، رحمت اله. محمدی، مهدی. سیلیمی، قاسیم. کشیاورزی، فهمییه. )    

ه مجلو  تدوین چارچوب ارزشیابی اثربخشی برنامه های درسی آموزش عالی بر اسیاس رویکیرد راهبیردی.   

 .41-64(.2)6.علمی پژوهشی پژوهش های برنامه ریزی درسی

(.خصوصییی سییازی آمییوزش عییالی دولتییی و مهییارت  1391جمشیییدی،الله.زین ابادی.حسیین رضییا.)

 .33-47(،1)1.فصلنامه مهارت آموزیردی.کارب-آموزی:مطالعه موردی دانشگاه علمی

وسسات ک پژوهشی در دانشگاه ها و مبرنامه ریزی استراتژی(.1387حاجی پور،بهمن.سلطانی،مرتضی.)

 .183-224(،1)2.اندیشه مدیریتآموزش عالی مورد مطالعه:دانشگاه امام صادق )ع(.

(. الگوهیییای برنامیییه درسیییی   1387خاقیییانی زاده، مرتضیییی و فتحیییی واجارگیییاه، کیییوروش. )   

 ،2سیال اول، شیماره   راهبردهای آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی،.دانشیگاهی 

18 -10. 

پوژوهش هوای   (.مهم ترین رسالت های آموزش عالی در قرن بیست و یکیم. 1377خاکبان،سلیمان.)

 .137-151(،2)1:دانشگاه قم.فلسفی کالمی
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 پییذیرش (.واکییاوی1392خسییروی،محبوبه.فتحی واجارگاه،کوروش.ملکی،حسیین.نوروزی،داریوش.)

 درسیی  برنامیه  بیازنگری  آئیننامیه   مطالعیه:  عیالی )میورد   نظام آمیوزش  در برنامه درسی ایھنوآوری

 .135-170(،27)9.(نفصلنامه روانشناسی تربیتیایران ایھدانشگاه

یزی درسی برنامه ر (.1393فتحی واجارگاه، کوروش؛ موسی پور، نعمت اهلل و یاددگازاده، غالمرضا. )

 بان.تهران: موسسه کتاب نشر مهرآموزش عالی )مقدمه ای بر مفاهیم، دیدگاهها و الگوها(ن 

.دانیش  مروری بور مودل هوای برناموه ریوزی اسوتراتژیک      (.1378فروزنده دهکردی،لطف اهلل.)

 .97-11(،45)12مدیریت.

هکارهیایی  (.موانع خصوصی سازی آموزش عالی در اییران و ارائیه را  1390نظریان، زهرا. ) ربیعی، علی.

 .171-206(.2)4فصلنامه انجمن آموزش عالی ایرانن.جهت رفع آن ها

های فراروی سیستم آموزش عالی چالش(.1390سول.هاشمیان فر،سید علی.چینی،نفیسه.)ربانی،ر

 .1-43(،6)3.کشور در روند توسعه اجتماعی

عی و (.چیالش هیای فرهنگیی اجتمیا    1393رحمان پور، محمد. لیاقتدار، محمدجواد.افشیار، ابیراهیم. )  

آمیوزش   بررسی تطبیقی در نظیام هیای  نیروی انسانی آموزش عالی ایران در بعد توسعه فناوری اطالعات )

 .37-65(.27)15ارتباطاتن-ات فرهن مطالععالی جهان(.

زش نقش رسانه های ارتباط جمعی در تعمیم علم و فنیاوری :نگیاهی بیه آمیو     (.1380رحیمی،اعظم.)

 .1-5، 25.رهیافت.21عالی در قرن 

عمییر و نقییش سییواد :یییادگیری مییادام ال21(.دانییش آمییوزان در قییرن 1391زاهییدی نوقابی،مهییدی.)

 .138-165، 8.فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهراطالعاتی.

 (.بررسی کیفی چگونگی انطباق اهداف آمیوزش عیالی بیا   1391سبحانی نزاد،مهدی.محمودی،مهدی.)

مودیریت در  متقضیات بٌعد اقتصادی جهانی شدن از دیید اعضیای هئییت علمیی دانشیگاه هیای تهیران.       

 .35-65(،1)1دانشگاه اسالمین

هیای ارزشییابی از آموختیه هیای     (.شناسایی چیالش 1393سراجی،فرهاد.معروفی،یحیی.رزاقی،طاهره.)

-54(.5)4فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشیندانشجویان در نظام آموزش عالی ایران.

33. 

.ترجمیه:محمود مهرمحمیدی و   روش شناسی مطالعات برناموه درسوی  (.1931سی. شرت،ادموند.)

 (.تهران:سازمان مظالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها)سمت(.1387ران.)همکا
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ک (.بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش عالی کشیور بیه منظیور ارائیه یی     1389شاهرضائی.سید رسول.)

 .41-60، 56 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالینچارچوب ادراکی.

 آمیوزش  ای ن رشیته  میا درسی برنامه بر تحلیلی (.1394شبیری،سید محمد.شمسی،سیده زهرا.)

 .127-145(،3)7،فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی عالی. آموزش زیست در محیط

(.تحلیل برنامه های آموزش زیست محیطی بیرای شناسیایی فرصیت هیا و     1392شبیری،سید محمد.)

 .1-10(،1)2.وسعه پایدارفصلنامه آموزش محیط زیست و تتهدیدها در آموزش عالی.

(. توسییعه فنییاوری در عصییر مفهییوم: تعییاریف، مفییاهیم و     1393شییفیعی،مهرداد.منطقی،منوچهر.)

 .1-10، 23.دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی.الزامات

طیی  (.محیط زیست در آموزش عالی:ارزیابی دانیش زیسیت محی  1392صالحی،صادق.پازٌکی نژاد،زهرا.)

 .199-220(،4)2.دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشیولتی مازندران.دانشجویان دانشگاه های د

ای سیواد  (. ارائه آموزش مهارت هی 1390طالبی،بهنام.مرادی،سمانه.پاکدل بناب،مهدی.زمستانی،قادر.)

 .127-150(،14)4.فصلنامه علوم تربیتی.اطالعاتی در برنامه های درسی آموزش عالی

هیاد  .تهران:مرکز انتشارات جیزی درسی راهبردی در آموزش عالیبرنامه ر(.1384عارفی،محبوبه.)

 بهشتی. واحد دانشگاه شهید-دانشگاهی

.تهران:همایش اصیالحات  "جهانی شدن،فناوری اطالعات و تعلیم تربیت"(.1383عطاران،محمد.)

 .119-137در آموزش و پرورش،

 ی بییر آینییده اندیشییی درچییارچوبی مفهییومی بییرای برنامییه ریییزی مبتنیی (.1392فراستخواه،مقصییود.)

 .1-21، 69.فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیدانشگاه.

 نظامهیای  ای مقایسیه  (.تحلییل 1386فراستخواه،مقصود.بازرگان،عباس.قاضیی طباطبیایی،محمود.)  

فصولنامه  جهیانی.  هیای  تجربیه  در افتیراق  و اشیتراك  وجیوه :جهان در عالی آموزش کیفیت تضمین

 .1-21، 44.یزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه ر

در  (. آمیوزش مبتنیی بیر فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات      2010ظریف، صینایعی. )  فرج اللهی، مهران.

 .167-171(،4)2.ژوهشی راهبووردهای آموزش در علوم پزشکیپ-دوماهنامه علمی .آموزش عالی

یک  الی جهانی:رهگیریروندهای آموزش ع(.2009فیلیپ جی،آلتباخ.لیز،ریزبرگ.لورا ای،رامبلی.)

و  (.تهران:موسسیه پیژوهش  1393.ترجمه :محمدرضا سعید آبادی و پروین احمدخانلو)انقالب دانشگاهی

 برنامه ریزی آموزش عالی.
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جرت (. توسعه نیاموزون آمیوزش عالی:بیکیاری فیارغ التحصییالن و مهیا      1383قانعی راد،محمد امین.)

 .169-207(، 15)4.فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعینخبگان.

های برنامه های درسی آموزش عالی کشور در (.سنتزپژوهی چالش1395کاویانی،حسن.نصر،احمدرضا.)

 .7-36(،13)7.دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالیدهه اخیر و راهکارهای پیش رو.

رسیی  هیای طراحیی برنامیه د   (.الزامیات و چیالش  1392کریمی،صدیقه.نصر،احمدرضا.شریف،مصطفی.)

-126(،8)4.دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عوالی آموزش عالی با رویکرد جامعه یادگیری.

89. 

های فرآیند برنامه ریزی درسی برای توسعه فرصت های بررسی چالش(.1391کریمی،صدیقه.)

یادگیری دانشگاه با رویکورد جامعوه یادگیرین)رسواله ی دکتری(دانشوکده علووم تربیتوی و       

 ،دانشگاه اصفهان. یروانشناس

کریمییی علویجییه، مهییدی. شییریف خلیفییه سییلطانی، سیدمصییطفی. بختیارنصییرآبادی، حسیینعلی.     

زش (.چشم اندازهای کاربست فناوری اطالعیات و ارتباطیات در فرآینید ییاددهی و ییادگیری آمیو      1388)

 .179-198(.4)1.فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران.عالی

یوادگیری موادام العمر،هووش هیجوانی و     "(.1388محمیود.)  محمدزاده،لیال و سیعیدی رضیوانی  

-دهی،کتابخانه های آموزشگاهی،پویاسازی نظام آموزشی،و مشارکت در فراینید ییاد  "ارزشیابی توصیفی

 .497-516یادگیری.مشهد:کتابدار،صص 

الگویی بورای تضومین کیفیوت در نظوام     (.1386محمدزاده،سعید.حجازی،یوسف.بازرگان،عباس.)

 .85-107، 45.ایران:دیدگاه اعضای هیئت علمی کشاورزی و منابع طبیعیآموزش عالی 

 (.جستاری بر شایستگی های1390محمدی مهر،مژگان.ملکی،حسن.عباس پور،عباس.خوشدل،علیرضا.)

مجلوه ایرانوی آمووزش در علوووم    موردنییاز ییادگیری میادام العمیر در دانشیجویان پزشیکی عمیومی.       

 .960-975(،8)11.پزشکی

 بررسی جایگاه کتابخانه های مدارس در طرح ارزشیابی توصیفی در(ن 1386هید.)میرحسینی،نا

م دانشکده روانشناسی و علیو ،)پایان نامه کارشناسی ارشد(ن مدارس ابتدایی استان خراسان رضوی

 تربیتی.دانشگاه فردوسی مشهد.

 همییییایونس یوسفی،رضییییا. معییییافی، سیییییده خدیجییییه. بریمییییانی، ابوالقاسییییم.   ،موتمنی

نامه پژوهشو .بر هوییت دانشیجویان   (ICT) (.تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات1388،کیومرث.)نیازآذری

 .135-152، 21تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنوردن
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(.به سازی برنامه های درسیی آمیوزش عالی؛گیامی در جهیت پیرورش      1388مومنی مهموئی،محسن.)

 .121-126(،3)2مجله راهبردهای آموزشندانش آموختگان خالق.

-دوفصولنامه علمووی (.تیدریس دانشیگاهی:کدام روش؟ کیدام الگیو؟.    1391موسیی پور،نعمیت اهلل.)  

 .49-78(،3)20.پژوهشی دانشگاه شاهد

رک فصلنامه تخصصی پا(.ابعاد جهانی سازی آموزش عیالی. 1387نیلفروش زاده،مریم.اخوان صراف.)

 .56-62، 17.ها و مراکز رشد

(.بررسیی مییزان آگیاهی اعضیای     1393ر،احمدرضا.مسیعود،محمد.) نیلی، محمدرضا.موسوی،ستاره.نص

 هیئت علمی گروههای فنی و مهندسی دانشگاه های اصفهان و صینعتی اصیفهان از مولفیه هیای اساسیی     

 .59-88(.64)16.فصلنامه آموزش مهندسی ایراننوآوری برنامه ریزی درسی و میزان کاربست آنها.

تعلویم و تربیوت اساسوی در دنیوای متحوول       21قرن (.برنامه درسی 1948هایدی هیز جیکبز.)

 (.تهران:آوای نور.1392.ترجمه محسن خادمی و محمدحسین زارعی)امروز

 درتجربیات تأملی :ایران در دانشگاهی زندگی و عالی آموزش شدن ای (. توده1392همتی،رضا.)

 .127-156(،1)2.مدیریت در دانشگاه اسالمیزیستی دانشگاهیان.
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