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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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 هدف این پژوهش شناسایی چالشهای محیط آموزش:چکیده
عالی در قرن بیستویک و الزام جهتگیریهای برنامه درسی بر اساس
 در پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و از روش تلفیقی (سنتز.آنها بود
 جامعهی آماری شامل مبانی نظری و پژوهشی.پژوهی) استفاده شد
داخلی و خارجی مرتبط و در دسترس که از شروع قرن بیستویک
) در حیطه موضوع مورد مطالعه به انجام رسیده2016-2001( تاکنون
 در راستای هدف پژوهش21 و همچنین مطالعاتی که قبل از شروع قرن
بودند در دو مرحله جمعآوری و از طریق نمونهگیری هدفمند و معیار
 تجزیهوتحلیل دادهها از طریق. انتخاب گردیدند،اشباع نظری دادهها
 در. کیفی) انجام گرفت،تحلی ل محتوا با استفاده از رویکرد جامع (کمی
بخش کمی از روش توصیفی و قالب مضامین و در بخش تحلیل
محتوای کیفی از روش قیاسی و با استفاده از شبکه مضامین دادهها
، همچنین جهت بررسی اعتبار دادهها از تحلیل مقایسهای.تحلیل گردید
بازبینی و تطابق دادهها با منابع اطالعاتی و جهت برآورد قابلیت اعتماد
دادهها و الگوی پیشنهادی از روش مرور همتا و نظرسنجی متخصصین
، یافتهها هشت مؤلفهی بحران زیستمحیطی، درنهایت.استفاده گردید
، آموزش توده، فناوری اطالعات و ارتباطات، یادگیری مادامالعمر،کیفیت
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 بُعد-2  بُعد دسترسی-1،یکم معرفی و در چهار بٌعدکلی شامل
 ترکیب،بٌعد برنامه درسی پویا-4  بٌعد یادگیری فناورانه-3 پاسخگویی
نموده و ابعاد الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی با توجه
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، قرن بیستویک، چالشهای محیطی آموزش عالی:کلمات کلیدی
. سنتزپژوهی،جهتگیری برنامههای درسی

Behrooz.ip72@gmail.com کارشناس ارشد مطالعات برنامه درسی

.1

بهروز رحیمی

مقدمه
امروزه سازمانها با محیطی متالطم و ناآرام روبهرو هستند .تهدیدهای محیطی از هر سو
حیات و بقای سازمانها را تهدید میکند .سازمانها باید جایگاه فعلی خود را شناخته ،نقاط قوت
و ضعف خود را دقیقاً تحلیل کرده و با تکیه بر قوتها از فرصتهای محیطی استفاده کرده و خود
را برای برخورد با تهدیدها آماده کنند (فروزنده دهکردی .)1378،بنابراین ،پویاییها و تحوالت
شدید محیطی عصر کنونی ضرورت برنامهریزی برای رویارویی با این تحوالت را بیشازپیش
نمایان ساخته است .مروری بر سرنوشت سازمانها (انتفاعی و غیرانتفاعی) طی سالیان اخیر نشان
میدهد در عرصه پیشرفت و توسعه ،سازمانهایی موفق بودهاند که توانستهاند با درك صحیحی
از محیط و تحوالت آن و ارزیابی دقیق و واقعگرایانه از توانمندیهای داخلی ،استراتژیهای
مؤثری را بر اساس مأموریت خود تدوین نموده و بستر مناسب برای اجرای آنها را فراهم آورند
(حاجی پور و سلطانی .)1387،ازاینرو نظام آموزش عالی بهعنوان یکی از بزرگترین نظامهای
درون هر جامعه (یوبچ و اسمارت )20071،و با توجه به نقش و وظایف گسترده آن ازجمله
آموزش ،پژوهش ،ایجاد فضای آزاد برای فراگیری در طول عمر ،کمک به توسعه پایدار و
دموکراسی ،صلح و عدالت ،حفظ و ارتقای ارزشهای اجتماعی و(...عارفی )1384،با تحوالت
زیادی روبهرو شده است (ورفهورست20142،؛ بولیور .)20113،به عبارت دیگر ،جهان بسیار
پرتعارض و محتوایش پرتنش شده و دانشگاهها باید به آیندهاندیشی و آیندهپژوهی و آیندهنگاری
دست بزنند و با سازگاری فعال در اندیشه تعریف مجدد جایگاه و سهم خود در آیندة این جهان
متحول بوده (فراستخواه )1392،و بهمنظور مقابله با تغییرات اجتنابناپذیر محیطی ازجمله
توسعه فناوری و اطالعات قابلیت انعطافپذیری داشته باشند (هیاتور و هورتا .)20164،ازاینرو،
بسیاری از نویسندگان در رابطه با اصالح ساختار دانشگاهها در جهت پاسخگویی و آمادهسازی
جوانا ن برای آینده و در راستای نیازهای جوامع در سطح جهانی تأکید کردهاند (ریاجیلیوت ،کار
چلمن ،بیابوت و واتسون2009،؛ اسچلی چتی1990،1997،؛ واگنر2008،؛ گات.)20115،
تاریخ بشری با گذر از عصر اطالعاتی که در آن کسب اطالعات و بهکارگیری آن نقش
مهمی ایفا مینمود به عصر مفهومی( 6قرن  )21که شامل ویژگیهای ازجمله خالقیت ،تفکر
همزمان ،همدلی ،جستجو و خلق معنا و مفهوم بجای تفکر تحلیلی و منطقی و خطی ،واردشده
است .همانطور که جامعه اطالعاتی مهارت ها و دانش خود را جهت سازگاری با این دوران را
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میطلبید در عصر مفهومی ،توانایی و به گفتهی دانیل پینک 1استعدادهایی مانند (طراحی،
داستان ،همنوایی و )..مطرح گردیده که حاوی تفکر و نگرشی به زندگی است که همزمان،
استعاری ،زیباییشناختی ،زمینهای و ترکیبی است( .شفیعی و منطقی .)1393،قرن بیست و
یکم ،قرن دانایی است ،قرن تغییر از جامعه صنعتی به جامعه فرا صنعتی یا جامعه اطالعاتی است
و اطالعات ،دانش و آگاهی ،اساسیترین دارایی انسانها ،ملتها و جوامع بهحساب میآید (ربانی،
هاشمیان فر و چینی .)1390،جوامع در این قرن با تحوالت چشمگیری روبهرو شده که بر تمام
جنبهها ازجمله سیستم اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و آموزشی تأثیر گذاشتهاند .فریدمن()20092
سه چالش بزرگ جوامع جهان در قرن بیستویک را انفجار جمعیت ،بحران زیستمحیطی،
انقالب اطالعات و ارتباطات معرفی میکند (وولهاتر ،کارراس و کالوجیان نکیس)20153،؛ بنابراین
جوامع اگر بخواهند از فرصتهای ناشی از تحوالت به نفع خود سودجویند و از عهده چالشهای
احتمالی برآیند باید جامعه آینده مطلوب خود را پیشبینی کرده و برای رسیدن به آن
بسترسازی کنند (کریمی ،نصر و شریف .)1392،آموزش عالی در اعصار گذشته تا به امروز
به تناسب شرایط و نیازها ازجمله تحوالت علمی ،اقتصادی ،تکنولوژیکی جوامع انسانی اهداف و
رسالتهای متعددی را دنبال نموده است و امروزه شتاب رقابتهای جهانی باعث شده نظام
آموزش عالی در همه جوامع در مرکز سیاستهای دولت قرار گیرد (هازلکوم هیوسمن.)20084،
مؤسسات آموزش عالی سراسر جهان در قرن بیستویک درگیر چالشهای متنوعی
ازجمله تودهای شدن ،خصوصیسازی و ...شده (نیوبایور )20095،و با شرایط و تحوالت جدیدی
روبه رو گشته است جامعه از مرحله سنتی و صنعتی به دوران یا عصر مفهومی رسیده است .نظام
آموزش عالی بهمنظور تحقق رسالتهای آموزش عالی و حفظ نقش و ارتباط با فضای زندگی باید
محیط دائماً در حا ل تغییر و تحول خود را مورد بازبینی قرار داده و ساختار و عناصر خود را
متناسب با چالشهای عصر جدید بازنگری کنند؛ ازجمله مهمترین این عناصر برنامههای درسی
آموزش عالی هستند.
بیان مسئله
برنامههای درسی بستر شکل گرفتن مهمترین فرایند نظام دانشگاهی یعنی یادگیری
است .آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات تخصصی توسط مؤسسات آموزش عالی تا حدود زیادی
به پویایی برنامههای درسی وابسته است (فتحی واجارگاه ،موسی پور و یادگارزاده.)1393 ،
همچنین برنامههای درسی آموزش عالی ،یکی از خرده نظامهای اصلی آموزش عالی هستند و
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طبیعتاً همراه با تغییر محورهای اصلی موردتوجه دانشگاهها ،آنها نیز از تغییرات الزم برخوردار
میشوند (خاقانی زاده و فتحی واجارگاه .)1387 ،بهعبارتدیگر ،برنامه درسی بهعنوان قلب تپنده
آموزش عالی ،از سیاستهایی که دانشگاهها اتخاذ نمودهاند پیروی نموده و به تحقق آنها کمک
مینمایند؛ بنابراین ،برنامه درسی بهعنوان نوعی ابزار در دست رهبران آموزش عالی در
برنامه ریزی برای هر یک از دو نوع آینده یعنی تطابق با تغییرات آینده و تغییر آینده است.
همچنین ،اینکه کدام یک از این دو نوع پذیرفته شود بر رویکردهای برنامه درسی که اتخاذ
میشود تأثیر میگذارد (ترك زاده و همکاران.)1395 ،
ازاینرو ،برنامههای درسی که از آن بهعنوان زیربنای نظام آموزش عالی و نقطه تمرکز
بحثها در طبقهبندی فرصتها و نقاط ضعف مؤسسات آموزش عالی یاد میگردد (هامیلتون،
مک فارلندو میرچاندانی20001،؛ اسکات )20162،باید متناسب با تغییرات و تحوالت محیطی که
نیازهای جدیدی را مطرح میکند مورد تجدیدنظر قرار بگیرند .در سراسر جهان مؤسسات آموزش
عالی در جهت بهروزرسانی برنامههای درسی خود در جهت تطابق با آخرین تغییرات و
پیشرفتهای ملی و جهانی تالش میکنند (کالین .)19953،با این حال ،این نکته که چه
چیزهایی ازلحاظ تربیتی ارزشمند است و باید از طریق برنامههای درسی در آموزش عالی ،اعم از
محتوا و روشها ،موردتوجه قرار گیرند در حد قابلتوجهی تحت تأثیر زمینهها و تحوالت محیطی
و شرایط زمانی خاص قرار میگیرد بنابراین نمیتوان آنها را ثابت فرض نمود (هاروی.)19984،
همان طور که ذکر شد برنامههای درسی از مهمترین ابزار و عناصر تحقق بخشیدن به
اهداف و رسالت های کلی آموزش عالی هستند و به دنبال پاسخگویی به مسائل مختلف و عوامل
متعددی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد (نیلی ،موسوی ،نصر و مسعود .)1393،باوجوداین،
طبی عتاً همراه با تغییر محورهای اصلی موردتوجه آموزش عالی و دانشگاهها ،آنها نیز بایستی از
تغییرات الزم برخوردار باشند .این تغییرات و تحوالت سریع باعث شده تا مؤسسات آموزش عالی
در سراسر جهان بهمنظور اطمینان از پاسخگویی مؤثر به چالشهای محیطی خود در جهت
بازنگری برنامههای درسی و همچنین سیاستهای خود تالش کنند (وسترهیاجیدن ،استنساکر و
روزا .)20075،نویسندگان و صاحبنظران منابع و مجامع متعدد ملی و بینالمللی تحت عناوین
مختلف ازجمله :ویژگیهای مورد انتظار در قرن  ،21دانشگاه قرن  ،21آموزش عالی در قرن ،21
مدل برنامه درسی قرن  21به بیان بایدهای برنامه درسی بر مبنای تحوالت و نیازهای عصر
حاضر پرداختهاند .با این وجود ،در قرن بیستویک محیط آموزش عالی با چالشها و نیاز و
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شرایط خاصی روبهرو گشته که تغییر و انعطافپذیری گسترده در مسئولیتها و وظایف و ساختار
و برنامههای درسی و سایر عناصر آن امری ضروری و بازنگری برنامهها ،با بررسی دقیقی از محیط
سازمان (درونی و بیرونی) برای شناسایی شرایط متغییر جمعیتی ،اجتماعی ،سیاسی و تکنولوژی،
فرهنگی ،اقتصادی انجام میگیرد چراکه یکی از پایههای فعالیت هر سازمان ازجمله آموزش
عالی ،سازگاری و تطابق با محیط بیرونی آن است (عارفی.)1384،
مبانی و پیشینهی نظری نشان می دهد آخرین تحوالت و روندهای آموزش عالی جهانی را
موضوعاتی از قبیل تضمین کیفیت ،جهان سازی و بینالمللی شدن ،فناوری اطالعات و ارتباطات
و آموزش از راه دور ،خصوصیسازی آموزش عالی و...شامل میشود (آلتباخ ،ریزبرگ و
رامبلی.)20091،
عالوه براین پژوهش های متعددی در رابطه با تحوالت محیط آموزش عالی در قرن
بیستویک به انجام رسیده که چالشهای مختلفی را گزارش نمودهاند ازجمله :جهانیشدن و
آموزش عالی بینالمللی (ویلیامز و لی20152،؛ آلتباخ و نایت20073،؛ ادین و مانیکاس،)20044،
تضمین کیفیت (کرافت20035،؛ سلطانی1394،؛ شفیع زده ،)1391،خصوصیسازی (آنان
داکریشنان20066،؛ آلتباخ1999،؛ جمشیدی و زین آبادی ،)1391،یادگیری مادامالعمر (کناپر و
کروپلی20007،؛ النگ ورث و داویس19968،؛ محمدی مهر و همکاران ،)1390،تودهی شدن
(ترو20079،؛ بای200610،؛ ماهیو )200411،بحران زیستمحیطی (برث و همکاران،200712،
کرتز ،)200613،فناوری (یوسفی و دهمنی2008،؛ سیفی ،لوگا و سنگا200714،؛ اولیور،)200215،
موضوعات برنامههای درسی (گیود200716،؛ پاك مهر و همکاران.)1391،
همانطور که بیان شد هریک از پژوهشهای فوق به معرفی چالشهایی در رابطه با
تحوالت محیط آموزش عالی پرداختهاند .اما داشتن یک تصویر کلی بر اساس ترکیب ابعاد
1

-Altbach, Philip G., Liz Reisberg, and Laura E. Rumbley
-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
2
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تحوالت و چالشهای گزارششده در مبانی نظری و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور ترسیم
الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیستویک بهعنوان یک ضرورت مطرح
بوده و هدف این پژوهش ترسیم این الگو است .بهطورکلی پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به
سؤاالت زیر است.
-1آموزش عالی در قرن بیستویک برمبنای پیشینه نظری و پژوهشی با چه چالشهای
روبهرو است؟
 -2مهمترین چالشهای محیطی آموزش عالی در قرن بیستویک کدام است؟
 -3ابعاد محیطی تأثیرگذار برجهت گیری برنامههای درسی برمبنای ترکیب چالشهای
آموزش عالی در قرن بیستویک کدام است؟
-4ابعاد الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم بر اساس
حیطههای فرا ترکیب کدام اند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر سنتز پژوهی (پژوهش تلفیقی) است .در این روش به ترکیب مطالعات
جاری و اجراشده پرداخته میشود و ضمن انتخاب تمامی مطالعات انجامشده درباره موضوعی
خاص ،آنها را یکبهیک مرور و به نحوی سازماندهی میشود که بتوان برحسب سؤاالت مختلف
پژوهش و درعینحال مرتبط به تحلیل و ترسیم ابعاد موضوع پژوهش پرداخت (شورت)1387،؛
بنابراین در ابتدا هدف و مسئله پژوهش شکل گرفت .سپس بر مبنای هدف جستجو در میان
تحقیقاتی که در ارتباط با تحوالت و چالشهای محیطی آموزش عالی در قرن بیست و یکم
بودند ،انجام شد و به استخراج مهمترین این تحوالت و با تحلیل موارد مذکور به تعمیمهایی
پرداخته شد ،در این پژوهش جامعه آماری شامل کتابها (مبانی نظری) و مقاالت (مبانی
پژوهشی) در حوزه تحوالت محیطی آموزش عالی در قرن بیست و یکم (-1395( ،)2001-2016
 )1379بود؛ که بهمنظور جمعآوری مبانی نظری از جستجوی کتابخانهای و در بخش مبانی
پژوهشی از پایگاه اطالعاتی داخلی و خارجی استفاده گردید .در بخش مطالعات خارجی از
اریک 1،ساینس دایرکت 2،اسکپوس 3،داج 4،اسپرینگر5و در بخش داخلی پایگاه اطالعات علمی
جهاد دانشگاهی 6،پایگاه مجالت تخصصی نور  7،بانک اطالعات نشریات کشور 1،پژوهشگاه علوم
1

-Eric
-Science Direct
3
-Scopus
4
-Doaj
5
-Springer
6
-SID
7
-Noormag
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و فناوری اطالعات ایران2استفاده شد .بهمنظور نمونهگیری ،با توجه به مفروضات رویکرد تحلیل
محتوا قیاسی و وجود مبانی گسترده در زمینه مسئله پژوهش گرداوری منابع در دو مرحله
صورت گرفت در مرحله اول با رجوع به مبانی نظری پژوهشهای انجامشده در زمینه چالشهای
آموزش عالی به استخراج و تلخیص مؤلفهها پرداخته شد و در مرحله دوم با توجه به مؤلفهها و
مقوالت شناساییشده جستجوی منابع بهمنظور بررسی فراوانی و اطمینان از اشباع نظری دادهها،
انجام گرفت؛ که به همین منظور پس از گرداوری و بررسی عنوان و محتوا ،منابع نامرتبط حذف
و سپس گزینش و پاالیش مطالعات و انتخاب منابع مرتبط به لحاظ اشباع دادهها صورت گرفت؛
در مرحله ی بعد کدگذاری و بررسی فروانی مقوالت در بین منابع انجام و با توجه به تحلیل محتوا
نسبت به بررسی مقوالت اولیه ،اصالح آنها و همچنین اضافه کردن مقوالت جدید پرداخته شد.
و در مراحل بعد با توجه به اطالعات بهدستآمده به تعیین چارچوب ادراکی و پردازش در قالب
ترکیب ابعاد مقوالت مشترك و ارائه نتایج پرداخته شد.
الزم به ذکر است ،فرایند تحلیل محتوا و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از رویکرد جامع
(کمی ،کیفی) انجام گرفت .در تحلیل محتوای کمی از روش توصیفی 3و در تحلیل محتوای
کیفی از روش قیاسی 4استفاده گردید .در بخش توصیفی ،با استفاده از قالب مضامین ،تعدادی
مقوله ،از پیش تنظیم شد و با مراجعه به دادهها ،نسبت به شمارش مواردی از متن که در آن
مقوله خاص قرارمی گیرند اقدام و فراوانی موضوع موردبررسی در مقولهبندیها تعیین و شمارش
شد .در بخش قیاسی ،با توجه به اینکه استفاده از این رویکرد زمانی ضرورت مییابد که پیرامون
موضوع تحقیق ،دیدگاههای نظری گوناگونی وجود دارد ،لذا با توجه به صدق این مفروضه در این
پژوهش سعی گردید با استفاده از شبکه مضامین نظریهها و دیدگاههای پیشین راجع به هدف
این پژوهش مورد آزمون و در یک زمینه متفاوت بسط داده شود .به همین منظور مبانی موجود
در این زمینه موردبررسی و تحلیل قرار گرفت تا مصادیق پیشبینی و روابط میان آنها از طریق
فرایندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تم سازی شناسایی گردد .در پایان بهمنظور بررسی
«قابلیت اعتبار دادهها» در کل فرایند پژوهش از تحلیل مقایسهای منابع و همچنین برای باال
بردن اطمینان از صحت فرایند مقولهبندی ،تمام مبانی و اطالعات مستخرج شده موردنظر مرور و
نکات کلیدی آن برجسته و سپس با مراجعه دوباره به یافتهها مقوالت موردنظر به آنها اطالق
شد.
بهطورکلی اجرای پژوهش حاضر با ترکیب مراحل و فعالیتهای تعاملی پیشنهادی هورد
و رابرتس ( .)71( ،)1983طی  10مرحله غیرنظامند صورت گرفت که عبارتاند از-1:شناسایی
1

-Magiran
-Irandoc
3
-Descriptive
4
-Inductive
2
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مسئله پژوهش (تنظیم سؤاالت)-2شناسایی و بازیابی مطالعات ،منابع خارجی و داخلی در حول
موضوع و سؤاالت پژوهش و گزینش ،پاالیش و ساماندهی مطالعات  -3مطالعه منابع و استخراج
گزارههای مشترك بر اساس فراوانی  -4جستجو بر اساس مؤلفههای کلیدی و مصادیق مشترك
-5گزینش ،پاالیش و ساماندهی مجدد مطالعات  -6سازماندهی اطالعات (کدگذاری) و تحلیل
گزارههای حاصل از منابع اطالعاتی -8تعیین چارچوب ادراکی و متناسب ساختن آن با اطالعات
حاصل از تحلیل مطالعات -9پردازش ترکیب در قالب فراوردههای ملموس -10ارائه نتایج ترکیب
و الگو پیشنهادی .الگو ،روش و فرایند کلی پژوهش در شکل  ،1قابلمشاهده است:

شکل  ،1الگو ،روش و فرایند کلی اجرای پژوهش

یافتهها
-1آموزش عالی در قرن بیستویک برمبنای پیشینه نظری و پژوهشی با چه
چالشهای روبهرو است؟
جهت پاسخ به سؤال یک با توجه به اینکه در رابطه با چالشهای آموزش عالی در قرن
بیستویک ،مبانی نظری گستردهی تألیف و پژوهشهای داخلی و خارجی متعددی به انجام
رسیده است که اکثر آنها بهصورت مستقیم به مؤلفههای مشترکی بهعنوان چالشهایی که
آموزش عالی در قرن بیستویک با آنها مواجه است ،اشارهکردهاند ،جهت بررسی از تحلیل قالب
مضامین که معموالً در تحقیقاتی به کار میرود که تعداد متون و دادههای آنها زیاد باشد ( 10تا
 30منبع) استفاده شد .به همین منظور در مرحله اول پژوهش ،از طریق جستجوی کلی ،منابع
جمعآوری ( 17پژوهش 11،کتاب) و سپس با بررسی عنوان ،چکیده و تحلیل محتوا ،مطالعاتی
که مرتبط باهدف پژوهش بودند ( 5پژوهش 5 ،کتاب) انتخاب و کلیهی مضامین منابع استخراج
و پس از ایجاد قالب کلی مضامین ،جهت اطمینان از صحت دادهها این قالب بهطور پیوسته
بازبینی ،اصالح گردید و درنهایت مضامین مشترك استخراج و فراوانی آنها موردبررسی قرار
گرفت؛ بدین ترتیب مؤلفههای که بیشترین فراوانی در بین منابع را به خود اختصاص دادند
122
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چارچوب پژوهش را شکل داده و در مرحله دوم جستجو در بین منابع بر اساس این مؤلفهها
انجام شد .در جدول ( ،)1مؤلفههایی که (در منابع اولیه) بهعنوان چالشهای آموزش عالی در
قرن بیستویک معرفیشده بودند ،ارائهشده است:
جدول  :1مؤلفههای مطالعات موردبررسی اولیه
مبانی

مؤلفان یا

(نظری،

(پژوهشگران)

عنوان اثر

سال

مؤلفه (ها)

پژوهشی)

نظری

شلدون
1
روتبالت

آموزش عالی به
قرن  21میرسد

2012

چند
آموزش
کیفیت،
فرهنگی ،نقش تکنولوژیها
کاهش
یادگیری،
در
دولتها،
سرمایهگذاری
تناسب بروندادها با تقاضاهای
جامعه بینالمللی

پژوهشی

جیمز
بتتای،بیل
ترنتن،ریتل
الدن،دیوید
2
براسکت

چالشهای
آموزش عالی در
قرن  :21تغییرات
استراتژیک و
پیامدهای
ناخواسته

2013

بحرانهای زیست محیط،
همگانی شدن ،افزایش
کیفیت با توجه به بروز
نقشهای مختلف ،تحول
سریع علم و تکنولوژی و
توجه به مهارتهای یادگیری
مادامالعمر

نظری

ماری جین
3
ساودلی

تعادل عمل:
آموزش عالی
بینالمللی در قرن
21

2015

بینالمللی شدن ،ویژگی
یادگیرندگان ،توجه به
نیازهای و بحرانهای محیطی
و اقدام در جهت حل آنها

1

-Sheldon Rothblatt
-James W. Beattie, Bill Thornton ,Rita Laden ,David Brackett
3
-Mary Gene Saudelli
2

123

بهروز رحیمی
ادامه جدول  :1مؤلفههای مطالعات موردبررسی اولیه
مبانی

مؤلفان یا

(نظری،

(پژوهشگران)

عنوان اثر

سال

مؤلفه (ها)

پژوهشی)

پژوهشی

پژوهشی

حسن کاویانی،
احمدرضا نصر

آنتونال پوس

1

نظری
فیلیپ
جی.آلتباخ،لیز
ریزبرگ،لورا
ای.رامبلی2

1395

بییینالمللییی کییردن ،جامعییه
یادگیری ،سیاست های قومی،
اعتبارسیینجی ،جهییانیشییدن،
عناصییر برنامییه درسییی(تفکر
انتقادی ،بعد کیفیی تیدریس،
محتییوا ،ارزشیییابی ،فنییاوری
اطالعیییات ،برنامیییه درسیییی
میانرشتهای

آمییوزش عییالی در 2009
قرن بیسیت وییک:
فرصت تطبییق بیا
محیط یادگیری

آموزش مجازی ،تودهی شدن،
اسییتفاده از روشهییای جدییید
آمییوزش ،توجییه بییه محیییط
(بحران زیستمحیطی)

روندهای آمیوزش
عیییالی جهیییانی،
رهگییییری ییییک
انقالب دانشگاهی

تضمین کیفیت ،جهانیسیازی
و بین المللی شدن ،دسترسی،
خصوصییییسیییازی ،فنیییاوری
اطالعییات ،ارتبییاط دانشییگاه و
صنعت

سنتز پژوهی
چالشهای برنامه
درسی آموزش
عالی کشور در
دهه اخیر و
راهکارهای پیش
رو

2009

پژوهشی

صمد بنیسی

آموزش مهندسیی
میییدار در قیییرن
بیست و یکم

1388

خصوصیییسییازی ،توجییه بییه
روش تدریس متنوع ،توجه به
نیازهای فراگییران ،توجیه بیه
نیازهای صنایع

نظری

هایدی هیز
جیکبز ترجمه
محسن خادمی،
محمدحسین
زارعی

برنامه درسی قرن
21

1392

یادگیری مادامالعمیر ،فنیاوری
اطالعیییییات و ارتباطیییییات،
جهیییانیشیییدن ،ییییادگیری
لییذتبخییش ،افییزایش اعتبییار
درونی و بیرونی

-Antonella Poce

-Philip G. Altbach,Liz Reisberg ,Laura E. Rumbley
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پژوهشی

رضا همتی

تودهی شدن
آموزش عالی و
زندگی دانشگاهی
در ایران :تأملی در
تجربیات زیستی
دانشگاهیان

1392

توده شدن بهعنیوان امیری
جهانی

نظری

محبوبه عارفی

برنامهریزی
راهبردی در
آموزش عالی

1384

بحران زیسیتمحیطیی ،عصیر
دانش ،عصر تضیاد و تنیاق ،
عصر جهیانی شیدن ،تحیوالت
دنیای کار ،یادگیری درازمدت

 -2مهمترین چالشهای محیطی آموزش عالی در قرن بیستویک کدام است؟
جهت پاسخ به سؤال دوم پژوهش از تحلیل مقایسهی مؤلفههای مستخرج شده از منابع اولیه
استفاده گردید که در همین راستا دادههای بهدستآمده از منابع مختلف با یکدیگر مقایسه و
تطبیق داده شد تا شباهتها و تفاوتها شناخته گردد و این فرایند تا جایی ادامه پیدا نمود که
مؤلفهی جدیدی از مقایسه دادهها حاصل نگردید .درنهایت بعد از تلخیص و استخراج نهایی
مؤلفههای منابع اولیه ،مقولههای مشترك آنها کدگذاری و فراوانی آنها موردبررسی قرار گرفت.
در جدول  :2مقولههای مشترك و فراوانی منابع موردبررسی آورده شده است:
جدول  :2مصادیق مشترک در منابع موردبررسی اولیه
مضامین مشترک

کدهای منابع مرتبط با مؤلفه

فراوانی

*
بحران زیستمحیطی

1،3،7،10

4

کیفیت

1،6،8،9

4

یادگیری مادامالعمر

1،2،9،10

4

فناوری اطالعات و ارتباطات

2،3،6،8،9

5

1،3،4،8

4

4،6،8

3

جهانیشدن و بینالمللی سازی

2،6،7،8،9،10

6

عناصر برنامه درسی آموزش
عالی (روش تدریس متنوع،
محتوا و)..

2،3،4،9

4

آموزش توده
خصوصیسازی

*اعداد داخل جدول نشانگر کدهای تحقیقات مرتبط با مصادیق است.
125

بهروز رحیمی

با توجه به اطالعات جدول ( ،)2مؤلفههای که در بررسی منابع اول بهعنوان چالشهای
آموزش عالی در قرن بیست ویک مورد تأکید قرارگرفته بودند ،استخراج و مورد مقایسه قرارگرفته
شد و در مرحله دوم در راستای پاسخ به سؤال دوم پژوهش جستجو در بین منابع با استفاده از
این مضامین ،بهمنظور بررسی با نگاهی کلی و جامعتر و باال بردن اطمینان از صحت فرایند
مقوله بندی انجام گرفت .بدین ترتیب مفاهیمی که چارچوب ادراکی بر اساس آنها شکل گرفت
شامل چالشهای حاصل از تحلیل منابع مرحله اول و مضامین مشترك آنها بهعنوان چالشهای
محیطی آموزش عالی بود که جستجو از طریق کلیدواژههای :تهدیدهای زیستمحیطی 1،جامعه
یادگیری  2،فناوری اطالعات و ارتباطات 3،آموزش توده 4،خصوصیسازی 5،تضمین کیفیت6،
جهانیسازی و بینالمللی شدن 7،برنامه درسی قرن بیستویک 8صورت گرفت .سرانجام ،منابع
مرحله دوم که از طریق این مصادیق جمعآوری گردید شامل ( 33کتاب 86،پژوهش) که پس
بررسی و پاالیش منابع ،مبانی و پژوهش مرتبط ( 28کتاب 48،پژوهش) انتخاب گردید .در نمودار
( )1درصد فراوانی و پوشش دادهی هریک از مضمونها و در جدول ( ،)3مهمترین چالشهای
آموزش عالی در قرن بیستویک (بر اساس مضامین مشترك استخراجشده از منابع مرحله اول)،
ارائهشده است:
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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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فراتحلیل چالشهای محیط آموزش عالی در قرن بیست و یکم...
جدول  :3مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با مصادیق مشترک در منابع مرحله اول
مضامین مشترک

مبانی (نظری ،پژوهشی)(مؤلفهی تکرار شده در مبانی مرتبط)

در منابع مرحله
اول

بحران
زیستمحیطی

چالش های آموزش عالی در جهت توسعه پایدار (جی.پاولو دیویم و والتر لیال
فیلهو،)20161،
تحلیلی بر برنامه درسی میان رشتهی آموزش محیطزیست در آموزش عالی
(شبیری و شمسی ،) 1394،آموزش عالی و توسعه پایدار :مدلی برای بازنگری
برنامههای درسی (شریل دشا ،کارلسون "چارلی "هارگرویز،)20142،
محیطزیست در آموزش عالی (صالحی و پازوکی نژاد ،)1392،تحلیل
برنامههای آموزش زیستمحیطی برای شناسایی فرصتها و تهدیدها در
آموزش عالی (شبیری ،)1392،هدایت محیطزیست ،ظرفیتسازی در آموزش
عالی (تاکاشی مینو و کیسوکه هاناکی ،)20133،مسائل مهم در آموزش عالی
(مایکل کومپف و پامال ام .دینوکلو ،)20134،آموزش عالی استرالیا و امریکا:
موضوعات کلیدی در دههی اول قرن بیستویک (دیوید تی.گاماگ و الیوت
مینینبرگ ،)20035،مهمترین رسالتهای آموزش عالی در قرن بیستویک
(خاکبان)1377،

1 -Paulo Davim • Walter Leal Filho
2 -Cheryl Desha and Karlson ‘Charlie’ Hargroves
3 -Takashi Mino • Keisuke Hanaki
4 -Michael Kompf & Pamela M. Denicolo
-David T. Gamage & Elliot Miniiberg

5
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ادامه جدول  :3مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با مصادیق مشترک در منابع مرحله اول
مضامین مشترک در

مبانی (نظری ،پژوهشی)(مؤلفهی تکرار شده در مبانی مرتبط)

منابع مرحله اول

کیفیت

کیفیت در آموزش عالی (جولیو سی .جی .برتولین ،)20151،تضمین کیفیت در
آموزش عالی (ماریا جوا روزا و آلبرتو آمارال ،)20142،تحلیل چالش کیفیت آموزش
عالی در برنامه پنجم توسعه (آذر و همکاران ،)1392،تضمین کیفیت در حوزه
آموزش عالی بینالمللی (آندریا برنهارد ،)20113،بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش
عالی کشور بهمنظور ارائه یک چارچوب ادراکی (شاهرضائی ،)1389،تحلیل
مقایسهای نظامهای تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان (فراستخواه ،بازرگان و
قاضی طباطبایی ،)1386،الگویی برای تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران
(محمد زاده ،حجازی و بازرگان ،)1386،تضمین کیفیت در آموزش عالی (دان اف،
وسترن هجیدن و بجکرن استنساکر)20074،

یادگیری مادامالعمر

سواد اطالعاتی ،یادگیری مادامالعمر و شهروند دیجیتال در قرن (21سراپ
کوربانوجیلو سونجا سپیرانک ،استر گراسیان دیانی میزراچی و رالف کاتس،)20145،
الزامات و چالشهای طراحی برنامه درسی آموزش عالی با رویکرد جامعه یادگیری
(کریمی ،نصر و شریف ،)1392،یادگیری مادامالعمر برای توسعه اجتماعی (ارتروان
زوبر-اسکریت و ریچارد تیاری ،)20136،تغییر سند گسترده چشمانداز آموزش عالی
یادگیری مادامالعمر ،کارآفرینی ،بینالمللی شدن ،یکپارچگی (وینگ آن لی،)20137،
بررسی چالشهای فرآیند برنامهریزی درسی برای توسعه فرصتهای یادگیری
دانشگاه با رویکرد جامعه یادگیری (کریمی ،)1391،دانش آموزان در قرن
بیستویک :یادگیری مادام العمر و نقش سواد اطالعاتی (زاهدی نوقابی،)1391،
دومین دایره المعارف بینالمللی یادگیری مادامالعمر (دیوید ان .آسپرین ،جودیت
چیپمن ،کارن ایوانز و ریچارد بگنال ،)20128،دیدگاه های جهانی در آموزش عالی و
یادگیری مادام العمر (هانس ،شوتز اچ.جی؛ و ماریا ،اسلوی ،)20129،آموزش عالی
مداوم و یادگیری مادامالعمر (میشال کنواست و آنکا هانفت)20091،
1

-Julio C. G. Bertolin
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
 9Maria Slowey and Hans G. Schuetze
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آموزش توده

توسعه آموزش عالی توده در آسیای شر قی :استراتژی ،کیفیت و چالش (چول شین و
همکاران ،)2015،توده ی شدن آموزش عالی و زندگی دانشگاهی در ایران :تأملی در
تجربیات زیستی دانشگاهیان (همتی ،)1392،تصویری از آموزش عالی چین در قرن
 :21درحرکت بهسوی آموزش عالی (های هو و همکاران ،)2011،سنت دانشگاهی در
عصر آموزش عالی توده (تیپر و پال فریمن ،)2010،فراتر از آموزش عالی توده (آیان
مک نی  ،)2006توسعه ناموزون آموزش عالی :بیکاری فارغالتحصیالن و مهاجرت
نخبگان (قانعی راد ،)1383،معانی آموزش عالی توده (پیتر اسکات)1995،

ادامه جدول  :3مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با مصادیق مشترک در منابع مرحله اول
مضامین مشترک در

مبانی (نظری ،پژوهشی)(مؤلفهی تکرار شده در مبانی مرتبط)

منابع مرحله اول

فناوری اطالعات و
ارتباطات

چالش فرهنگی – اجتماعی و نیروی انسانی آموزش عالی ایران در بعد توسعه
فناوری اطالعات :بررسی تطبیقی در نظامهای آموزش عالی جهان (رحمان
پور ،لیاقتدار و افشار ،)1393،توسعه فناوری در عصر مفهوم :تعاریف ،مفاهیم
و الزامات (شفیعی و منطقی ،)1393،بررسی عواملی که استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی را تحت تأثیر قرار میدهند :یک تحلیل
توصیفی (اینیستا –بونیلو ،فرناندز و شلزینگر ،)20132،اثرات برنامه درسی
قرن بیستویک بر مهارتهای فناوری اطالعات و انتقال دانشجویان (مارگو
وریبورگ ایزو و همکاران ،)20123،ارائه آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی
در برنامههای درسی آموزش عالی (طالبی ،مرادی ،پاکدل بناب و
زمستانی ،)1390،چالشهای نشر آموزش عالی دیجیتال (استیو
پاهایا ،)20114،پیشرفت در علوم کامپیوتر ،محیطزیست ،آموزشوپرورش
(مجموعه مقاالت اجالس بینالمللی چین) زهاو ،)20115،چشماندازهای
کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی -یادگیری آموزش
عالی (علویجه ،شریف خلیفه سلطانی و نصر آبادی ،)1388،آموزش مبتنی بر
فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی (فرج اللهی و ظریف
صنایعی ،)1388،تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر هویت دانشجویان
(موتمنی و همکاران ،)1388،نقش فناوری و اطالعات در آموزش مراکز
-Michaela Knust · Anke Hanft

1
2

-M. Angeles Iniesta-Bonillo & Raquel Sánchez-Fernández &Walesska Schlesinger
Margo Vreeburg Izzo, Amanda Yurick ,Haikady N. Nagaraja, and Jeanne A. Novak
4
-Steve Paxhia
5
-Hong Zhao
3-
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مضامین مشترک در

مبانی (نظری ،پژوهشی)(مؤلفهی تکرار شده در مبانی مرتبط)

منابع مرحله اول
دانشگاهی (پور محمدباقر ،)1387،آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات برای
قرن ( 21ا.یوجین مارتین ،)20021،نقش رسانههای ارتباطجمعی در تعمیم
علم و فناوری :نگاهی به آموزش عالی در قرن (21رحیمی)1380،

خصوصیسازی

خصوصی سازی در آموزش عالی :یک رویکرد مفهومی (مارك کویک،)2016،
یک دیدگاه جهانی در آموزش عالی خصوصی (ماهسود و نایر،)2016،
الگوهای توسعه خصوصیسازی آموزش عالی :یک مطالعه تطبیقی (الله
جمشیدی و همکاران ،)2012،موانع خصوصیسازی آموزش عالی در ایران و
ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها (ربیعی و نظریان ،)1390،یادگیری خوب و
عالی :مزایای آموزش عالی اجتماعی و خصوصی (والتر مک ماهون،)2009،
خصوصیسازی در آموزش عالی :تجزیهوتحلیل روند ،سیاستها ،مسائل و
راهحلها (دنیلد و همکاران ،)2009،ظهور آموزش عالی خصوصی در لهستان:
سیاستها ،بازارها و استراتژیها (دوسزمال ،)2006،خصوصیسازی در
آموزش عالی کلمبیا :تأثیر بر کیفیت و کمیت (هری آنتونی
پاترینوس)1990،

ادامه جدول  :3مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با مصادیق مشترک در منابع مرحله اول
مضامین مشترک در

مبانی (نظری ،پژوهشی)(مؤلفهی تکرار شده در مبانی مرتبط)

منابع مرحله اول
بهسوی آموزش از راه دور بهعنوان راهبردی در جهت بینالمللی سازی برنامه
درسی آموزش عالی ایران (فتحی واجارگاه و خشنودی فر ،)2013،تحول در
دانشگاهها ،مدیرت مؤسسات آموزش عالی در عصر جهانیشدن (آلتمن و
ابیرسبرگر ،)20132،بررسی کیفی چگونگی انطباق اهداف آموزش عالی با

1

-E.ugene Martin
-Andreas Altmann • Bernd Ebersberger
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مضامین مشترک در

مبانی (نظری ،پژوهشی)(مؤلفهی تکرار شده در مبانی مرتبط)

منابع مرحله اول

جهانیشدن و
بینالمللی سازی

عناصر برنامه درسی
آموزش عالی

مقتضیات بعد اقتصادی جهانیشدن (سبحانی نژاد و محمودی،)1391،
جهانیشدن و بینالمللی سازی در آموزش عالی (مارینگ و فوسکت،)20101،
مدلهای دانشگاههای جامعه ،جهانیشدن و اصالحات آموزش عالی (التینر
رابی و والیایو ،)20092،بینالمللی کردن برنامه درسی آموزش عالی ،مدلی در
حال ظهور در جهت تغییر دیدگاهها دانشگاه (اسچیوارهولز -لهر و
همکاران ،)20073،ابعاد جهانیسازی آموزش عالی (اخوان صراف ،نیلفروش
زاده ،)1387،جهانیشدن آموزش عالی ،روندهای بینالمللی شدن و
مالحظات متقابل (اندرز و فولتن ،)20024،آموزش عالی در قرن :21
چالشهای جهانی و پاسخ ملی (آلتباخ و پترسون.)19995،
عناصر برنامههای درسی در جهت موفقیت یادگیرنده-مهارت های قرن
(21آندراده ،) 20166،نوآوری جهانی در تدریس و یادگیری در آموزش عالی
(الین و الك ،)20157،شناسایی چالشهای ارزشیابی از آموختههای
دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران (سراجی ،معروفی و رزاقی،)1393،
اصولی برای یادگیری و صالحیتها در برنامه درسی قرن (21آکدو و
هیوز ،)20148،واکاوی پذیرش نوآوریهای برنامه درسی در نظام آموزش
عالی (خسروی ،فتحی واجارگاه ،ملکی و نوروزی ،)1392،تدریس دانشگاهی:
کدام روش؟ کدام الگو؟ (موسی پور ،)1391،بهسازی برنامه درسی آموزش
عالی؛ گامی در جهت پرورش دانشآموختگان خالق (مهموئی ،)1388،توسعه
خالقیت در آموزش عالی :یک برنامه درسی تخیلی (جکسون و
همکاران ،)20069،مدیریت کیفیت تدریس در مؤسسات آموزش عالی در
قرن (21پول ،هارمن و ددن)199810،

1

-Felix Maringe and Nick Foskett
-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
-Millicent Poole & Elizabeth0 Harman & Ann Deden
2
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 -3ابعاد محیطی تأثیرگذار برجهت گیری برنامههای درسی برمبنای ترکیب
چالشهای آموزش عالی در قرن بیستویک کدام است؟
با توجه به نتایج جدول ( ،)3منابع مرتبط با مؤلفههایی که در مرحله اول در بین منابع
بهعنوان چالشهای آموزش عالی در قرن  21معرفیشده بودند ،جمعآوری گردید و سپس با
بررسی عنوان و چکیده ،منابع غیر مرتبط حذف و منابع باقیمانده مرور و در زیر مقوالت مرتبط
گنجانده شد .درنهایت فراوانی مقولهها در بین منابع موردبررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت و
مؤلفههای که در بین اکثر منابع قرابت معنایی و همپوشانی داشتند بهعنوان مؤلفههای نهایی
انتخاب گردیدند .با بررسی مؤلفههای گزارششده بهعنوان چالشهای آموزش عالی در قرن 21
میتوان آن ها را در چهار حیطه کلی پردازش و ترکیب نمود .حیطه اول که با ترکیب مؤلفههای
(آموزش توده و خصوصیسازی) به دست میآید«،بُعد دسترسی »1است که دربرگیرندهی افزایش
دسترسی اقشار مختلف جامعه به آموزش عالی و بهتبع آن مشکل کمبود بودجه و تأمین هزینهها
و حرکت به سمت خصوصی شدن است در حیطه دوم که شامل ترکیب مؤلفههای (جهانیشدن،
بینالمللی سازی و کیفیت) میباشد «بُعد پاسخگویی ،»2که مرتبط است با داللتهای که
جهانیشدن برای آموزش عالی دارد و بینالمللی سازی بهعنوان اتخاذ راهکاری جهت مقابله با
مسائل و تقاضاهای جدید بوده و ضرورت ارزیابی مداوم کیفیت درونی و بیرونی آموزش عالی را
جهت بررسی و تحلیل مناسب برنامهها و اجرای آنها را مطرح مینماید .حیطه سوم «بٌعد
یادگیری فناورانه ،»3حاصل ترکیب دو مؤلفه (یادگیری مادامالعمر و فناوری اطالعات و ارتباطات)
است که اشاره به این موضوع دارد که با توجه به تحوالت سریع علم و پیشرفت تکنولوژی افراد
باید به سرعت خود را با تغییرات مداوم انطباق دهد در این میان با در نظر گرفتن حجم زیاد
اطالعات ،با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و قابلیتهای نوین اطالعرسانی ،تولید و
انتقال دانش و یادگیری ،در آموزش عالی میتوان گام مؤثری در این راستا برداشت .حیطه چهارم
که با ترکیب مؤلفههای (عناصر برنامه درسی آموزش عالی و بحران زیستمحیطی) حاصل
گردید« ،بٌعد برنامه درسی پویا »4است .با توجه به مأموریت و رسالتهای متعدد نظام آموزش
عالی در قرن  ،21برنامههای درسی که از آن بهعنوان مهمترین جز آموزش عالی یاد میگردد باید
عناصر آن از تناسب الزم در راستای اهداف و وظایف و تحوالت مربوطه برخوردار بوده تا بتواند
نقش مؤثر خود را ایفا نماید .دراینبین ،برنامههای درسی آموزش عالی میتواند در رابطه با بحران
1

-Access domain
-responsiveness domain
3
-Technological learning domain
4
-Dynamic curriculum domain
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زیستمحیطی بهعنوان یکی از مسائل امروزه جامعه جهانی که بقاء انسانها را تحتالشعاع قرار
میدهد آموزش هایی را از طریق افزایش سطح آگاهی دانشجویان از واقعیت بحران زیستمحیطی
با استفاده از ارائه موضوعات مجزا در بین برنامههای درسی یا بهصورت تلفیقی ارائه کرده و گام
مهمی در حل این بحران بردارد .در جدول ( )4نتایج ابعاد بهدستآمده از ترکیب مؤلفهها و
پژوهشهای مرتبط به هر بٌعد جهت پاسخ به سؤال سوم پژوهش ارائهشده است:
جدول  :4فراترکیب مبانی نظری و پژوهشی مؤلفههای مشترک در بین منابع
مضامین

مؤلفهها

نمونههای مبانی نظری و پژوهشی

فراترکیب

بٌعد دسترسی

آموووزش توووده (چووول شووین ماهسود و نایر ( ،)2016همتی ( ،)1392الله
و همکوووووووووواران )2015،و جمشیدی و همکاران ( ،)2012ربیعی و نظریان
خصوصوووی سوووازی (موووارک ( ،)1390های هو و همکاران ( ،)2011تیپر و
پال فریمن ( ،)2010دنیلد و همکاران (،)2009
کویک)2016،
والتر مک ماهون ( ،)2009جی .اندرز و جانگ
بلود ( ،)2006آیان مک نی ( ،)2006قانعی راد
( ،)1383پیتر اسکات ( ،)1995هری آنتونی
پاترینوس ()1990

بُعد پاسخگویی

جهانی شدن ،بین المللی سوازی جولیو سی .جی .برتولین ( ،)2015ماریا جوا روزا
(آلتبوواو و پترسووون )1999،و و آلبرتو آمارال ( ،)2014آذر و همکاران
(،)1392
کیفیت (آندریا برنهارد)2011،
فتحی واجارگاه و خشنودی فر ( ،)2013آلتمن
و ابیرسبرگر ( ،)2013سبحانی نژاد و محمودی
( ،)1391شاهرضائی ( ،)1389مارینگ و
فوسکت ( ،)2010التینر رابی و والیایو (،)2009
اخوان صراف ،نیلفروش زاده (،)1387
فراستخواه ،بازرگان و قاضی طباطبایی (،)1386
محمد زاده ،حجازی و بازرگان ( ،)1386دان اف
وسترن هجیدن و بجکرن استنساکر (،)2007
اسچیوارهولز -لهر و همکاران ( ،)2007اندرز و
فولتن (.)2002
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مضامین

مؤلفهها

نمونههای مبانی نظری و پژوهشی

فراترکیب

بٌعد یادگیری فنا

یادگیری مادامالعمر (وینو آن رحمان پور ،لیاقتدار و افشار ( ،)1393شفیعی و
لی )2013،و فناوری اطالعوات و منطقی ( ،)1393مجموعه مقاالت دومین
ارتباطوووووات (انیووووووجین کنفرانس اروپا ( ،)2014کریمی ،نصر و شریف
( ،)1392ارتروان زوبر-اسکریت و ریچارد تیاری
مارتین)2002،
( ،)2013اینیستا –بونیلو ،فرناندز و شلزینگر
( ،)2013زاهدی نوقابی ( ،)1391کریمی
( ،)1391دیوید ان .آسپرین ،جودیت چیپمن،
کارن ایوانز و ریچارد بگنال ( ،)2012جولیا
پریسی ( ،)2012مارگو وریبورگ ایزو و همکاران
( ،)2012طالبی ،مرادی ،پاکدل بناب و زمستانی
( ،)1390وهان ( ،)2011استیو پاهایا (،)2011
علویجه ،شریف خلیفه سلطانی ونصر آبادی
( ،)1388فرج اللهی و ظریف صنایعی (،)1388
موتمنی و همکاران ( ،)1388میشال کنواست و
آنکا هانفت (،2009پور محمد باقر (،)1387
رحیمی ()1380
عناصر برنامه درسوی آمووزش
عالی (آکودو و هیووز ،)2014،و
بحران زیست محیطوی (شوریل

بٌعد برنامه درسی پویا
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دشووا ،کارلسووون «چووارلی»
هارگرویز)2014،

جی.پاولو دیویم و والتر لیال فیلهو (،)2016
آندراده ( ،)2016دیوید اسکات ( ،)2016شبیری
و شمسی ( ،)1394الین و الك ( ،)2015شریل
دشا ،کارلسون «چارلی» هارگرویز (،)2014
آکدو و هیوز ( ،)2014سراجی ،معروفی و رزاقی
( ،)1393صالحی و پازوکی نژاد (،)1392
شبیری ( ،)1392خسروی ،فتحی واجارگاه،
ملکی ونوروزی ( ،)1392مایکل کومپف و پامال
ام .دینوکلو ( ،)2013تاکاشی مینو و کیسوکه
هاناکی ( ،)2013موسی پور ( ،)1391مهموئی
( ،)1388جکسون و همکاران ( ،)2006دیوید
تی.گاماگ و الیوت مینینبرگ ( ،)2003پول،
هارمن و ددن (.)1998
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شکل  : 2الگوی فراترکیب جهت گیری برنامه درسی براساس چالشهای محیطی آموزش عالی (قرن )21

-4ابعاد الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم بر
اساس حیطههای فرا ترکیب کدام اند؟
جدول ( ،)4حاکی از تلفیق مؤلفههای پژوهشها و مبانی نظری چالشهای آموزش عالی در
قرن بیست ویکم در چهار حیطه است .همانطور که اشاره رفت جهتگیری برنامه درسی آموزش
عالی در دنیای امروز باید با ت وجه به تغییرات و تحوالت محیطی مشخص گردد و عناصر آن با
توجه به این تغییرات و شرایط و تحوالت هر دوران موردبازنگری قرار گیرد؛ بنابراین در ادامه
بهمنظور ارائهی ابعاد جهتگیریهای الزم برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم با
توجه به حیطههای این تلفیق از روش شبکه مضامین استفاده گردید .بر این اساس ،با تحلیل و
مرور مجدد کلیه ی منابع حول محور مضامین پایه ،کدها و نکات کلیدی ( 105کد) استخراج و
در مرحلهی بعد مضامین سازمان دهنده در دو سطح اصلی ( 8کد) و فرعی ( 17کد) از ترکیب و
تلخیص مضامین پایه شکل گرفت و در پایان از ترکیب کدهای تمامی مضامین ،جهتگیریهای
برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیستویک بهعنوان مضمون فراگیر ( 4کد) مستخرج گردید.
در جدول ذیل شبکهی مضامین به همراه تمامی کدها ارائهشده است؛
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جدول  :5شبکه مضامین الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن
بیستویک برم بنای فراترکیب
مضمون

مضمون

مضمون سازمان

فراگیر

سازمان

دهنده

دهنده

فرعی

مضمون پایه

اصلی
*برنامههای درسی انعطافپذیر

زمینه آموزشی

*اهمیت آموزشهای فنی و حرفهای
*ترسیم ابعاد اشتغال موفق متناسب با
نیاز بازار کار

آموزش

*تدوین برنامههای درسی آموزش مجازی
کارا

توده

(جهتگیری الزم)

برنامه درسی آموزش عالی با بٌعد دسترسی

*ضرورت توجه به مسئله گرایی و زمینه

زمینهی پژوهشی

کاربرد دانش
*برنامهریزی هدفمند و مأموریت گرا
*تنوع الگوهای پژوهش
*حساسیت پژوهش با برنامههای توسعه
اقتصادی و اجتماعی
*ارزیابی کیفیت آموزش بر اساس میزان
برآورده کردن نیاز صنایع

آموزش
خصوصی

سیاستهای کلی

*بودجه در قبال آموزش کاربردی
*تعیین شاخصهای نظارت بر عملکرد
دانشگاهها
*توسعه دفاتر ارتباط مؤسسات خصوصی
با صنعت
*تقویت اعضای هیئتعلمی دانشگاههای خصوصی
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جدول  :5شبکه مضامین الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن
بیستویک برمبنای فراترکیب
مضمون

مضمون

مضمون سازمان

فراگیر

سازمان

دهنده

دهنده

فرعی

مضمون پایه

اصلی
*انعطافپذیر

کردن

شیوههای

آموزشی در مؤسسات خصوصی

(جهتگیری الزم)

برنامه درسی آموزش عالی با بٌعد دسترسی

*توجه به نقش کلیدی رضایتمندی
برنامههای درسی و
آموزشی

آموزش
خصوصی

آموزشگیرنده در ارزیابی نحوه آموزش
*طراحی تدریس بر اساس حل مسئله
*کارآفرینی ذاتی با تدریس هدفمند
*متنوع سازی روش تدریس
*ملموس سازی مباحث درسی با ارائه
مثالهای کاربردی
*بهکارگیری

روشهای

آموزش

چندرسانهای – نهاد
*ارائهی برنامهریزی درسی دقیق
(اطالع دانشجویان از اهداف درس،
توانمندیهای که باید کسب کنندو)...
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*زمینهسازی رشد فرهنگ تجارت
جهانی با تأکید بر حقوق مشترك و
انطباق در اهداف
آموزش عالی

تبیین نقش دولت در بین دانشجویان
*تبیین مفهوم یکپارچهسازی جهانی
و

حذف

مرزهای

تجاری

بین

دانشجویان

جهانیشدن

*تبیین مفهوم بهرهبرداری کامل از

و بینالمللی

منابع جهانی در بین دانشجویان

)جهتگیری الزم(

برنامه درسی آموزش عالی با بٌعد پاسخگویی

سازی

*تبیین مفهوم اشتغال مؤثر و مولد در
بین دانشجویان
*تناسب برنامههای درسی در افزایش
آگاهی دانشجویان نسبت به توسعه و
بینالمللی سازی

نشر ارزشها در سطوح ملی ،منطقهای

برنامههای درسی

و بینالمللی
*توجه گروه آموزشی در ایجاد زمینه
فرهنگی مناسب برای بینالمللی کردن
برنامه درسی
*برنامههای آموزش زبان
*مطابقت محتوای کتابها با محتوای
بینالمللی
*تعیین سرفصل برنامههای درسی با
عناوین درك تاریخچه جوامع ،ارزشها
و...
*معرفی ابزارهای نوین تدریس مانند
فناوری مبتنی بر وب ،ویدئو اجالسها و...
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ادامه جدول  :5شبکه مضامین الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن
بیستویک برمبنای فراترکیب
مضمون

مضمون سازمان دهنده

مضمون

فراگیر

اصلی

سازمان

مضمون پایه

دهنده
فرعی
*شناخت ماهیت تضمین کیفیت در

درونی

آموزش عالی
*فعالیت کمیتههای ارزیابی درونی در
سطح دانشگاهها
*تدوین استانداردهای ارزشیابی کیفیت

(جهتگیری الزم)

برنامه درسی آموزش عالی با بٌعد پاسخگویی

*استقرار پایگاه اطالعاتی مناسب و بهروز

کیفیت

*ارزشیابی کیفیت در برنامههای توسعه

بیرونی

*استقرار نظام غیرمتمرکز سیاستگذاری
در آموزش عالی
*وجود تنها یکنهاد ارزشیابی در عوض
تعدد نهادها در نظام آموزش عالی
*نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی در
آموزش عالی نسبت به تحوالت محیطی
در سطح ملی و بینالمللی
*ارزش علمی ،یادگیری و کاربردی درس
*عالقه و اشتیاق مدرس به موضوع درس

آموزش

*روشنی و سازمانبندی مطالب
*تعامل گروهی و مشارکت
*جامعیت مطالب آموزش دادهشده
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*نیازسنجی دقیق (نیازهای دانشجویان و
جامعه) با توجه به نیازهای آموزشی در

استلزامات

قرن 21

)جهتگیری الزم(

برنامه درسی آموزش عالی با بٌعد یادگیری فناورانه

طراحی

*پیشبینی امکان انعطاف در برنامه

برنامه

درسی ملی و استاندارد

درسی

یادگیری مادامالعمر

*بازنگری

برنامههای

درسی

موجود

متناسب با تحول نیازها
*نهادینه کردن خطمشیهای متناسب با
یادگیری در عوض آموزش
*بهرهگیری

از

برنامههای

درسی

دانشگاههای معتبر جهان متناسب با
شرایط و نیازهای کشور
* تدوین اهداف بر مبنای نیاز محور بودن،
انسجام داشتن ،نوآورانه بودن

عناصر

*تدوین محتوا بر مبنای جذابیت داشتن،

برنامه

جامعیت داشتن ،برانگیزاننده بودن

درسی

*استفاده از روشهای تدریس نوگرایانه،
مبتنی بر سواد فناوری ،تعاملی
*فعالیت محور بودن ،گستره زمانی،
گستره فضایی ،یادگیری محور ،تلفیقی
بودن
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ادامه جدول  :5شبکه مضامین الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن
بیستویک برمبنای فراترکیب
مضمون

مضمون سازمان دهنده

مضمون سازمان

فراگیر

اصلی

دهنده

مضمون پایه

فرعی
*قابلیت

فرایند

انعطاف

یاددهی -یادگیری (برنامه
آموزشی ،زمان و مکان،
ارتباطی

و

(جهتگیری الزم)

برنامه درسی آموزش عالی با بٌعد یادگیری فناورانه

اطالعاتی،

دسترسی
کتابخانههای

مجازی)
*کالسهای مجازی و آموزش

فناوری اطالعات و
ارتباطات

تحوالت فرایند
یاددهی -یادگیری

از راه دور
*یادگیری فعال در محیط
یادگیری (اشتراك اطالعات،
ارزیابی ،انتقاد)
*افزایش

همکاری

یادگیرندگان

(فعالیتهای

گروهی :بحث ،سمینار ،پروژه)
*افزایش

انگیزش

(امکان

تبادلِ اطالعات ،ارتباط)
*تجارب یادگیری مؤثرتر
*افزایش مهارتهای فکری و
حل مسئله
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*برنامهریزی درسی یر مبنای
 ICTدر دانشگاهها و مراکز
آموزشی
*ادغام فعالیتهای عملی و
فکری (یادگیری و آموزش
توأم با فعالیتهای ذهنی
مانند نوآوری و خالقیت،
انجام کارهای گروهی و).
*آموزش برای انتقال مفاهیم

برنامه درسی مبتنی

(روند آموزش باید تا حد

بر فاوا

امکان تحت پشتیبانی ICT
بوده و عناصر و نوآوریهای
حوزه تدریس بر مبنای ICT
طراحیشده باشند).
*توجه

به

ابزارهای

کمکآموزشی ( ICTکتاب
الکترونیک ،همایش ویدیویی،
وبالگ ،پست الکترونیک)
*تدوین برنامه درسی مبتنی
بر شایستگیها و مهارتهای
ICTازجمله :تشخیص نیاز
اطالعات ،مکانیابی اطالعات،
بهکارگیری مؤثر و کارند
اطالعات ،استفاده قانونمدار و
اخالق مدارانِ از اطالعات
*تغییر

رویکرد

یادگیری

معلم -محور به شاگرد –
محور (یادگیری مشارکتی،
یادگیری

مستقل

و

خودگردان ،یادگیری به روش
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حل مسئله ،یادگیری کلی و
یکپارچه ،یادگیری خالق،
یادگیری ارزیابانِ)

ادامه جدول  :5شبکه مضامین الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن
بیستویک برمبنای فراترکیب
مضمون

مضمون

مضمون

فراگیر

سازمان

سازمان

دهنده

دهنده

اصلی

فرعی

مضمون پایه

*تدوین برنامه درسی بر اساس چشماندازی از

(جهتگیری الزم)

برنامه درسی پویا

برنامه درسی آموزش عالی با بٌعد

عناصر

فرصتهای شغلی

برنامه

*فراهمسازی فرصت یادگیری اخالق حرفهای

درسی

و شغلی

آموزش

الزامات برنامه

عالی

درسی
پاسخگو

*آموزش چگونگی بروز رسانی دانش تخصصی
در حین اشتغال
*تدوین برنامههای درسی بر اساس چرخه
تناوبی دانش -کار
*سازماندهی برنامههای درسی بر اساس نظم
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شغلی
*تدوین برنامههای درسی بر اساس مأموریت
خاص دانشگاه در پاسخ به نیازهای محلی،
ملی ،بینالمللی
*تدوین برنامههای درسی باهدف پرورش
نوآوری در عرصه شغلی

*تعریف الزامات حرفهای
برحسب دانش ،مهارت و نگرش
(شایستگیها)
*تعیین الزامات حرفهای ،اهداف
برنامه
درسی

یادگیری و دستیابی اهداف
*برنامههای درسی که برای

بهسازی و

مبتنی بر

توسعه فردی و ارزیابی هریک از

نوآوری برنامه

شایستگی

شایستگیهای ویژه باید به کار

درسی

رود ،باید تعیین شوند.
*شناسایی ارتباط مقولهها و
دستههای شایستگی (میان
فردی ،وظیفه فردی ،فرا فردی)
*ساختن طرح برای حفظ
کیفیت دوره
*تدوین استراتژیهای اجرایی و
ارزشیابی
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ادامه جدول  :5شبکه مضامین الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن
بیستویک برمبنای فراترکیب
مضمون

مضمون

مضمون

فراگیر

سازمان

سازمان

دهنده

دهنده

اصلی

فرعی

مضمون پایه

*مشارکت یادگیرندگان در

عناصر

(جهتگیری الزم)

برنامه درسی آموزش عالی با بٌعد برنامه درسی پویا

تعیین آنچه باید آموخته شود.

برنامه

بهسازی و

برنامه

نوآوری

خالق

درسی

برنامه درسی

آموزش
عالی

درسی

*تجربه محور بودن برنامه و
پرهیز

از

انتقال

تجارب

کلیشهای
*فراهم

نمودن

فرصت

جستجوگری و نقادی در برنامه
*مشارکتی

و

پویاسازی

یادگیری
*غنیسازی تجارب آموزشی
*ساخت

مواد

آموزشی

انعطافپذیر
*تولید و ساخت دانش جدید
بر اساس نیازها ،عالیق و در
ارتباط با مسائل واقعی زندگی
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*شناسایی نیازهای ایجادشده
(جهت برقراری ارتباط و
ترکیب رشتهها)
*شناسایی ساختار حیطههای
برنامه درسی
میانرشتهای

دانش انتخابشده
*توجه به الزامات زبانشناختی
در برنامهریزی میانرشتهای
فرهنگ زبانی و ترمینولوژی هر
رشته (دیسیپلین)
*همکاری و مشارکت ،مهارت
کارگروهی ،کار تیمی و تفکر
انتقادی
*جامعیت و به همپیوستگی در
میانرشتهای

برنامهریزی

(هماهنگی ارکان ،عناصر برنامه
با یکدیگر)
*توجه به اهمیت و جایگاه
رشتهها

در

میانرشتهای

برنامهریزی
(ازلحاظ

درجهبندی اهمیتشان در حل
مشکل و یا تحول و توسعه
دانش در راستای نیازهای
شناساییشده)
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ادامه جدول  :5شبکه مضامین الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن
بیستویک برمبنای فراترکیب
مضمون

مضمون

مضمون

فراگیر

سازمان

سازمان

دهنده

دهنده

اصلی

فرعی

مضمون پایه

*سازماندهی برنامه درسی میان رشتهی آموزش
محیطزیست
*هدفمندسازی برنامههای درسی با رویکرد زیستمحیطی
و گسترش آن در رشتههای تحصیلی آموزش عالی
* تدوین برنامه درسی که سبب دانش عمیق موضوعات
زیستمحیطی گردد.

(جهتگیری الزم)

برنامه درسی آموزش عالی با بٌعد برنامه درسی پویا

*تدوین برنامه درسی که به یادگیرندهها مهارت
تجزیهوتحلیل و بررسی موضوعات زیستمحیطی را بدهد.
*انتخاب موضوع محیطزیست برای بودن در وجود یک

برنامه

ساختار واحد گسترده

بحران

درسی

*مشخص کردن میزان موضوعات زیستمحیطی برای

زیستمحیطی

زیست

افزودن به هر واحد

محیطی

*همخوانی دروس رشتههای زیستمحیطی با ارزشهای
مبتنی بر تفکر علمی
*تناسب دروس ارائهشده در رشتههای زیستمحیطی با
رشد تحولی دانشجویان در مقاطع گوناگون
*وجود رشتههای مرتبط با محیطزیست در مقطع عالی
تحصیلی و پرورش نیروهای متخصص
*طراحی موقعیت آموزشی برای یادگیرندگان بهمنظور به
دست آوردن حساسیت زیستمحیطی که سبب افزایش
تمایل برای رفتار مناسب میگردد.

147

بهروز رحیمی
ادامه جدول  :5شبکه مضامین الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن
بیستویک برمبنای فراترکیب
مضمون فراگیر

مضمون سازمان

مضمون سازمان دهنده

دهنده

فرعی

مضمون پایه

اصلی
*دعوت از صاحبنظیران
و متخصصان دانشیگاهی
بییینالمللییی در زمینییه
حفییظ محیییطزیسییت و

(جهتگیری الزم)

برنامه درسی آموزش عالی با بٌعد برنامه درسی پویا

توسعه پایدار

بحران

سیاستهای راهبردی

زیستمحیطی

آموزش محیطزیست

*ایجاد شبکه هیای قیوی
ارتباطی و امکیان انتقیال
فناوری و الگوی آموزشی
مناسیییییب در زمینیییییه
محیطزیست
*توجه به نقش راهبردی
دانشییگاههییا و مؤسسییات
آموزش عالی در دستیابی
کشییور بییه چشییمانییداز و
اهداف آن (توسعه پایدار)
*بهییرهگیییری از تجییارب
کشییورهای موفییق بییرای
تیییییدوین و تصیییییویب
برنامییههییای درسیییی و
آموزشی زیستمحیطی
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با توجه به جدول فوق جهتگیریهای الزم برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم
با توجه به ابعاد فراترکیب ترسیم گردید .در ادامه بهمنظور فهم سهلتر با استفاده از نقشهی
شبکهی مضامین تمامی جهتگیریها به همراه روابط متقابل آنها نشان داده میشود .این نقشه
میتواند بهعنوان یک الگوی مفهومی در تدوین و مشخص نمودن جهتگیریهای برنامههای
درسی و همچنین بهعنوان راهنمای عمل در ترسیم مسیر پژوهشهای آینده مورداستفاده قرار
گیرد .الزم به ذکر است بهمنظور بررسی «قابلیت اعتماد دادهها» از روش مرور همتا استفاده
گردید که کلیهی یادداشتها ،فرایند مقولهبندی ،تحلیل و استخراج دادهها توسط یکی از اساتید
برنامه درسی بررسی و نتایج و صحت آنها مورد تائید قرار گرفت؛ همچنین جهت اعتباریابی
الگوی پژوهش ،از روش نظرسنجی استفاده شد که بدین ترتیب پیشنویس الگوی پیشنهادی در
اختیار دو تن از اساتید متخصص حوزه برنامهریزی درسی آموزش عالی قرار گرفت که درنهایت
بعد از جمعآوری فرم پیشنویس نظرسنجی مشخص گردید متخصصان تمام ابعاد و جهتگیری
الزم این الگو را مثبت ارزیابی کردند .در شکل زیر شبکه مضامین الگوی جهتگیریهای برنامه
درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم با استفاده از ابعاد فراترکیب نشان دادهشده است؛

شکل  :3شبکه مضامین الگوی جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم با
بهرهگیری از ابعاد فراترکیب
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نتیجهگیری
تحوالت و شرایط دنیای کنونی و بهعبارتدیگر ،عوامل محیطی بر جهتگیریهای عمده
بخش آموزش عالی بهعنوان یکی از خرده سیستمهای مهم در جامعه و نظامهای آموزشی در
سطح بین المللی و ملی تأثیر بسزایی دارد .با توجه به این مطلب ،شناسایی جهتگیریهای عمده
برنامههای درسی در آموزش عالی ،بهعنوان یکی از ابعاد کیفی مهم در آموزش عالی ،بر آن اساس
است (عارفی .)1384،در سالهای اخیر پژوهشهای و تألیفات متعددی باهدف شناسایی
چالشهای آموزش عالی به انجام رسیده است اما نتایج این تحقیقات چالشهای درونی و محیطی
آموزش عالی را توأم باهم معرفی کردهاند .این پژوهش باهدف شناسایی چالشهای محیط
آموزش عالی در قرن حاضر به انجام رسید .بااینحال به دلیل وجود پژوهشهای متعدد در مرحله
اول ،تحقیقاتی که مستقیماً در این رابطه بودند جمعآوری و سپس مؤلفههای مشترك استخراج و
در مرحله دوم بهمنظور بررسی صحت مقولهبندی کلیه پژوهشها و تألیفات داخلی و خارجی بر
اساس مؤلفههای مرحله اول جمعآوری و مورد تحلیل قرار گرفت .درنهایت بر اساس یافتهها
هشت مؤلفه بهعنوان چالش محیطی معرفی و در چهار بٌعد ترکیب و جهتگیریهای الزم
برنامههای درسی آموزش عالی بر اساس آنها مشخص گردید.
در بٌعد «دسترسی» ،بر اساس آخرین بررسی گزارش یونسکو ،آموزش عالی خصوصی
بهصورت سریع و ناگهانی توسعه پیداکرده و این توسعه ادامه یافته و با شدت و نفوذ بیشتر به
مناطق و کشورهای دنیا گسترشیافته است .با توجه به دالیلی (افزایش تقاضای ورود به آموزش
عالی (توده ی شدن) ،ناتوانی دولت در پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده به دلیل کمبود اعتبارات،
تغییرات جمعیت شناختی متقاضیان ورود به آموزش عالی و ).مراکز آموزش عالی بنا بر ضرورت
در قرن بیست و یکم بهمنظور پاسخگویی به چالشهای که ذکر شد بایستی به سمت
خصوصیسازی حرکت نمایند .بااینوجود ،با تغییر ساختار آموزش عالی برنامههای درسی آموزش
عالی در جهت تحقق اهداف آموزش عالی خصوصی (ازجمله افزایش کیفیت ،ارضای نیازهای
متنوع فراگیران ،تربیت نیروهای متخصص موردنیاز بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جامعه و )...باید دارای جهتگیریهای متناسب با این اهداف اتخاذ نمایند ازجمله -1
برنامههای درسی انعطافپذیر -2ترسیم ابعاد اشتغال موفق و متناسب با نیاز کار -3ضرورت توجه
به مسئله گرایی و زمینه کاربرد دانش  -4توسعه دفاتر مؤسسات خصوصی با صنعت  -5طراحی
تدریس بر اساس حل مسئله -6متنوع سازی روش تدریس -7ملموس سازی مباحث درسی با
ارائه مثالهای کاربردی -8ارائه برنامهریزی درسی عمیق -9بهکارگیری روشهای آموزش چند
رسانه ای-نهاد  -10لزوم برنامهریزی درسی مبتنی بر برنامهریزی نیروی انسانی بهمنظور تربیت
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صاحبان فن و مهارت .بٌعد «پاسخگویی» با توجه به ویژگیهای عصر جهانیشدن و ضرورت
بینالمللی شدن نظام آموزش عالی استنباط میشود .آیتی ( )1386معتقد است اهداف برنامههای
درسی در این عصر از اصول یادگیری مادامالعمر و مستمر پیروی میکند ،از انعطاف بیشتری
برخوردار است و در دورههای زمانی کوتاهتری بهطور مداوم موردبازنگری و اصالح قرار میگیرد،
از دیدگاه الیور ( ) 2002محتوا ،معطوف به ارتقای صالحیت و عملکرد است .چنین برنامههای
مستلزم دسترسی به انواع منابع و گونههای اطالعات ،وضعیت یادگیری فراگیر محور و مبتنی بر
امکان دسترسی برای جستجوی اطالعات ،محیطهای یادگیری متمرکزشده بر روی فعالیتهای
مسئله محور و مبتنی بر تحقیق و جستجو است و مدرسان بهعنوان تسهیل گران و هدایت گران
عمل میکنند .انواع خاصی از روشهای یادگیری که در نظامهای آموزش عالی جهان از اهمیت
برخوردار شدهاند را میتوان شامل-1:یادگیری فراگیر محور ،حرکت بهسوی یادگیری مبتنی بر
حل مسئله و کاربرد گسترشیافته وبسایت.
ازجمله مباحث اساسی در مورد تغییرات به وجود آموده در چگونگی یادگیری ،توجه به
مقوله ساخت دانش است .نظریههای یادگیری که امروزه بیشتر مورد اقبال قرارگرفتهاند ،بر اصول
ساخت و سازگرایی مبتنی هستند و در روشهای جدید ارزشیابی روشها و ابزارهای سنجش
بهگونهای تهیه و به کار بسته میشوند که درك و فهم ،حل مسئله ،استدالل ،تفکر و کاربرد
آموختهها در شرایط زندگی واقعی را بسنجد .این امر نیازمند ابزارهایی است که تکالیف پیچیده
و واقعی را در اختیار یادگیرندگان بگذارند و به آنان فرصتهای بیشتری برای انجام تکالیف و
حل مسائل بدهد .این تحوالت سبب شده استانداردهای جدیدی برای ارزیابی محیطهای
یادگیری و برنامههای درسی آموزش عالی به کار روند .ارزیابی و اعتباربخشی عناصر برنامه درسی
در دستیابی به کیفیت درونی ،بیرونی و آموزشی مؤسسات آموزش عالی میتواند گام مهمی تلقی
گردد بهعنوانمثال یکی از مهمترین جنبهها در کیفیت آموزش عالی ،محتوا آموزشی است .روشن
است که محتوای مبتنی بر نیازهای جامعه تأثیر زیادی در کیفیت فارغالتحصیالن و تولیدی
خروجیهای علمی باکیفیت خواهد داشت .چرا که فارغالتحصیالن در تعریف مفهوم و تعیین
معیارهای کیفیت نقش مهمی دارند .ازجمله جهتگیری دیگر برنامههای درسی آموزش عالی در
بٌعد پاسخگویی میتوان به -1تبیین مفهوم اشتغال مؤثر و مولد در بین دانشجویان -2تناسب
برنامه های درسی در افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به توسعه و نشر ارزشها -3برنامههای
آموزش زبان -4تعیین سرفصل برنامههای درسی با عناوین درك تاریخچه جوامع ،ارزشها و -5
شناخت ماهیت تضمین کیفیت در آموزش عالی  -6نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی در آموزش
عالی نسبت به تحوالت محیطی در سطح ملی و بینالمللی و غیره اشاره کرد.
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از ابعاد دیگر تحوالت محیطی که در جهتگیریهای برنامه درسی آموزش عالی باید
مدنظر قرار گیرد «بٌعد یادگیری فناورانه» است .ازنظر محمد زاده و سعیدی رضوانی ()1388
آموزش عالی در قرن بیست و یکم باید در جهت تربیت یادگیرندگانی سازگار و سازنده اقدام کند
که مسئولیت یادگیری خود را میپذیرند و قادرند دست به انتخابهای «هوشمندانه» بزنند و این
بدان معناست که فرد چگونه باید نسبت به پدیدهها فکر کند و آنها را ارزیابی نماید و از این راه
دانش پایه خویش را دوباره بازسازی نماید .پرواضح است که این تعریف بیانی ملموس از توانایی
یادگیری مادامالعمر را به ذهن متبادر میسازد ،نوعی از یادگیری که «تمام فعالیتهای یادگیری
سرتاسر زندگی را باهدف بهبود دانش ،مهارتها و شایستگیها در یکچشم انداز فردی ،مدنی،
اجتماعی ،یا شغلی دربرمی گیرد».عالوه بر این ،میرحسینی ( )1386مهارتهای مختلفی را که
صاحبنظران جهت یادگیری مادامالعمر پیشنهاد مینمایند را شامل مهارتهای ارتباطی،
یادگیری خودمحور ،جستجو در محیطهای الکترونیکی و کتابخانهای ،مطالعه و راهبردهای
یادگیری ،خودآگاهی ،خود نظارتی ،مهارتهای تفکری سطوح باال و مهارت خودارزیابی یادگیری،
که میتواند مجموعه مهارتهای یادگیری مادامالعمر و تداوم آموزشی را تشکیل دهد ،معرفی
مینماید .همانطور که اشاره رفت در قرن بیست و یکم به گفتهی عطاران ( )2007ورود
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی جدید به عرصه آموزش ،ماهیت فرایند یاددهی-یادگیری
دانشگاهی را تغییر داده است .این فناوریها نهتنها شیوههای آموزش حضوری در دانشگاهها را
متنوع ساخته ،بلکه مرزهای آن را به خارج از کالس فیزیکی توسعه داده و محیطهای یادگیری
جدیدی را به وجود آورده است .با توجه به مطالبی که ذکر شد برای ایجاد بهترین ارتباط،
علویجه و همکاران ( ) 1388چهار نوع هدف یا دلیل منطقی برای کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش عالی را معرفی میکنند که شامل -1:تشویق در کسب مهارتهای
فناوریهای اطالعات و ارتباطات بهعنوان یک هدف برای کاربران -2استفاده از فناوریهای
اطالعات و ارتباطات بهمنظور تقویت تواناییهای فراگیران در برنامههای درسی موجود -3استفاده
از فناوریهای اطالعات و ارتباطات برای تقویت تواناییهای فراگیران بهعنوان یک جزو ضروری
اصالحات برنامه درسی که نهفقط چگونگی یادگیری درس را بلکه ،محتوای یاد گرفتهشده را نیز
تغییر میدهد -4استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات بهعنوان یک جزو ضروری اصالحات
که ساختار سازمانی دانشگاه را تغییر میدهد .همانطور که اشاره شد در قرن حاضر مهارتهای
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در تقویت مهارت یادگیری
مادامالعمر در فراگیران مطرح میگردد .در همین راستا باید زمینههای مناسب در برنامههای
درسی جهت آشنایی و استفاده مداوم از تکنولوژی روز و زمینههای تئوریکی و عملی الزم در
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برنامههای درسی آموزش عالی را در جهت پرورش توانایی استفاده از فناوریهای اطالعات و
ارتباطات مهیا نمود که میتوان برحسب شرایط هم بهصورت مجزا در برنامه درسی و هم
به صورت تلفیقی از طریق کاربرد آن در موضوعات درسی مختلف به شکلهای متنوع در جهت
توسعه آن گام برداشت؛ ازجمله راهکارها و جهتگیریهای موردنیاز در این زمینه را میتوان
شامل  -1بازنگری برنامههای درسی موجود متناسب با تحول نیازها  -2نیازسنجی دقیق با توجه
به نیازهای آموزشی در قرن بیست و یکم  -2استفاده از روشهای تدریس نوگرایانِ ،مبتنی بر
سواد فناوری ،تعاملی  -3تدوین برنامه درسی مبتنی بر شایستگیها و مهارتهای  -4 ICTتغییر
رویکرد یادگیری و غیره دانست .در «بٌعد برنامه درسی پویا» ،عارفی ( )1384معتقد است
برنامه های درسی با توجه به پیچیدگی و سرعت تغییرات در جامعه جهانی و بروز برخی مسائل
بحرانی و حیاتی باید بهعنوان یک سازه اجتماعی1در نظر گرفته شود که بهطور دینامیک یا پویا
در مقابل تغییر و تحوالت عوامل خارجی ،عکسالعمل مناسب نشان دهد .در همین راستا
برنامههای درسی در قرن بیست و یکم باید بهمنظور پاسخگویی به نیاز و تحوالت محیطی دارای
جهتگیریهایی ازجمله -1:آموزش چگونگی بروز رسانی دانش تخصصی  -2تدوین برنامههای
درسی بر اساس چرخه تناوبی دانش – کار  -3تدوین برنامههای درسی باهدف نوآوری در عرصه
شغلی  -4تدوین برنامههای درسی خالق ،مبتنی بر شایستگی و میانرشتهای و غیره باشد .از
سوی دیگر ،برنامههای درسی مناسب نهتنها بایستی خطمشیهای داخلی سازمانها بلکه باید
واقعیات جهانی و شرایط دنیای کنونی را نیز مدنظر قرار دهند .ازجمله این مسائل در قرن حاضر،
بحران زیستمحیطی است که برنامههای درسی آموزش عالی باید از جهتگیری مناسب بهمنظور
اقدام در حل این بحران برخوردار گردند .شبیری و همکارانش ( )1394بیان میدارند که برنامه
درسی آموزش محیطزیست که به محتوای رسمی و غیررسمی ،فرایند ،محتوا ،آموزشهای آشکار
و پنهانی اطالق میشود بهوسیله آن فراگیر تحت هدایت موسسه ،دانش الزم را به دست میآورد،
مهارتها را کسب میکند گرایشها ،قدرشناسیها و ارزشها را در جهت محیطزیست و حفظ آن
در خود تغییر میدهد؛ بنابراین هدفمندسازی برنامههای درسی با رویکرد زیستمحیطی و
گسترش آن در رشتههای تحصیلی آموزش عالی ،افزایش قدرت و نقش آموزشهای
زیستمحیطی در برنامههای درسی آموزش عالی با رفتارهای حمایتآمیز از محیطزیست و
توسعه پایدار در سطح ملی و جهانی و در آخر امکانیابی مناسب علمی جهت توسعه برنامههای
زیستمحیطی در آموزش عالی میتواند برنامه سودآور نسبت به محیطزیست و توجه به آثار
بلندمدت را استمرار بخشید .در همین راستا بهمنظور توجه به آموزشهای زیستمحیطی در
-social construct
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برنامههای درسی میتوان جهتگیریهای الزم را بهعنوان راهکاری مفید و اثربخش جهت
آموزش محیطزیست در برنامه درسی پیشنهاد کرد ازجمله-1:دعوت از صاحبنظران و
متخصصان دانشگاهی بینالمللی در زمینه حفظ محیطزیست و توسعه پایدار  -2ایجاد شبکههای
قوی ارتباطی و امکان انتقال فناوری و الگوی آموزشی مناسب در زمینه محیطزیست -3انتخاب
موضوع محیطزیست برای بودن در وجود یک ساختار واحد گسترده -4شناسایی واحدهای
گسترده که مرتبط با حمایت و تحقیق کردن از موضوعات محیطزیست است -5توسعه یک یا
چند ،از اهداف زیستمحیطی -6مشخص کردن میزان موضوعات زیستمحیطی برای اضافه شدن
به هر واحد -7توسعه ساختار جدید به جریانات نیازمند -8شناسایی فرایندهای جدید
مهارتهایی که مورداستفاده و توسعه قرار میگیرد و در جهت دستیابی به اهداف زیستمحیطی
جدید است-9.شناسایی منابع جدید برای استفاده در دستیابی به اهداف زیستمحیطی:
تجهیزات ،مواد مصرفی ،منابع ،سایتهای سفر میدانی ،منبع مردمی و غیره-10.شناسایی
فعالیت های مرتبط و موضوعات جدید برای تحقیقی که ممکن است توسط آموزش واحد الحاقی
اخیر پیشنهادشده باشد .در پایان بر اساس یافتههای این پژوهش به اقدامات و پیشنهادهایی به
شرح ذیل اشاره میگردد:
-

بسترسازی و تأمین زیرساختهای الزم برای طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامههای
درسی بر اساس الگوی جهتگیری قرن بیستویک

-

بازنگری و اصالح مداوم و مستمر برنامههای درسی آموزش عالی بر اساس مقتضیات
محیطی.

-

برگزاری جلسات و سمینارهای علمی با توجه به حضور سیاستگذاران و دستاندرکاران
عملی در رشتههای مختلف تحصیلی جهت تبیین جایگاه علمی برنامههای درسی آموزش
عالی در کشور و درك اهمیت جایگاه آن در پاسخگویی به نیازها و مقتضیات محیطی.

-

با توجه به الگوی جهتگیری برنامههای درسی ،اقداماتی در جهت بازنگری قوانین ،مقررات،
آئیننامهها و دستورالعملهای برنامه درسی صورت گیرد

-

تغییرات ساختاری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی متناسب با رسالت ،مأموریت،
چشماندازها و اهداف جدید برنامههای درسی.

-

نیازسنجی دقیق بهمنظور شناسایی اطالعات ،دانش و مهارتهای موردنیاز یادگیرندگان با
توجه به تحوالت محیطی در جهت تدوین برنامههای درسی کارآمد و پاسخگو
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