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 چکيده
های ساختار مطلوب دانشگاه در راستای بسترسازی برای یادگيری مؤلفه شناسایی حاضر با هدف پژوهش

کنندگان پژوهش . مشارکتاست. این پژوهش از نوع مطالعات کيفی به روش پدیدارشناسی نجام شدا پاپوی

در این عميق انجام شد.  ةآموزش عالی مصاحب ةمتخصص حوز 16و با شدند انتخاب  به روش هدفمند

ها استفاده شده است. قابليت وری و تحليل دادهآاز رویکرد پدیدارشناسی موستاکاس برای گرد ،پژوهش

های حاصل از مصاحبه و تحليل اسناد داده دست آمد.هب پذیریانتقال و از طریق باورپذیریها مصاحبهاعتماد 

نتایج تحليل مضمونی، ورت تحليل محتوا به روش کدگذاری استقرایی، تجزیه و تحليل شد. صهو مدارک ب

معانی فرعی  ةخوش 11معانی اصلی؛  ةخوش سهپا و مضمون را برای یادگيری پوی  32معانی و  ةخوش چهار

یادگيری  :پا در چهار محورهای یادگيری پویمؤلفه دهد.مضمون را برای ساختار دانشگاه نشان می 38و  

بندی شده زیستن و یادگيرى برای زیستن دستههم، یادگيرى برای بادادنبرای انجامبرای یادگرفتن، یادگيرى 

رسمی و نامرئی در دانشگاه شناسایی سه نوع ساختار رسمی، غير ،ساختار مطلوب سازمانی ةاست. در زمين

، رسمیغيررسمی شامل روابط تار غيرشده است. ساختار رسمی شامل تمرکز، پيچيدگی و رسميت؛ ساخ

فراگير است. ساختار نامرئی دانشگاه حول گرا و روابط عاطفی روابط مبتنی بر اعتماد، روابط تعاملی برون

در دانشگاه نيازمند اصالح  پاتحقق یادگيری پویگيرد. محورهای سياسی، اجتماعی، رفتاری و علمی شکل می

ختاری از طریق ایجاد ساختارهای منعطف و پویا، تقویت ساختارهای حذف موانع موجود سا و هاساختار

  است. و ایجاد بستر مناسب برای فعاليت ساختارهای نامرئی دانشگاه  رسمیغير

  .، ساختار نامرئی، دانشگاهرسمیغيرساختار رسمی، ساختار پا، یادگيری پوی: کليدي هايهواژ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. این مقاله بر گرفته از پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی است؛ همچنين با حمایت معنوی و مالی قطب آموزش مداوم دانشگاه 1

 گردیده است.شهيد چمران اهواز تهيه و چاپ 

  ،دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ایران.  دانشکده علوم تربيتی و روان شناسی،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
ahmadif985@gmail. com 

  ل( )نویسنده مسئوایران  ،استادیار گروه علوم تربيتی، دانشکده علوم تربيتی و روان شناسی، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز
sshahi@scu.ac.ir 

    .استاد گروه علوم تربيتی، دانشکده علوم تربيتی و روان شناسی، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ایران
ymehralizadeh@gmail.com 

   .دانشيار گروه برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
m_farasatkhah@yahoo.com 

 

 13/06/1398تاريخ پذيرش:             09/06/1398:تاريخ دريافت مقاله نهايی              28/02/1398تاريخ دريافت مقاله:



 

 

 219 ...پادانشگاه: بسترسازي براي يادگيري پويساختار مطلوب هاي شناسايی مؤلفه

 مقدمه

ها و ها، انگيزشها، گرایشد یادگيری در شکل مهارتطول فراین دانش و تجارب افراد در

تعامالت رسمی و  ةتواند در نتيج(. یادگيری می6201، 1کند )جارویسباورهای فرد ظهور می

که یادگيری در هر مکان،  جاآناز  (. 2010، 2شکل بگيرد )دوک و هنزن رسمیغيریا  رسمینيمه

اصطالحات گوناگونی هم چون یادگيری  ،(2006، 3لنا و ليوافتد )و در طول زندگی فرد اتفاق می زمان

طبق گزارش  (.2012، 4ادبيات وارد شده است )بل بهدر طول زندگی، یادگيری مداوم، یادگيری عميق 

، جهان با بحران 2018سال از  «(JFF5هایی برای آینده )شغل»یادگيری پيرسون  ةسسؤالمللی مبين

های آینده و ی شغلمورد نياز افراد برای تصدّ هایمهارتش عالی با آموز یارتباطبیرو به افزایش 

آینده، نيازمند ساختار آموزشی پویا، (. 2018، 6است )دگان و مارتين روروبهآفرینی در جامعه نقش

کند. در گزارش های خاص را طلب میو عادالنه است که تدریس و یادگيری مهارت پذیرانعطاف

ها با تطبيق مهارت به و افراد خواهد شد های امروز در آینده منسوخه مهارتشود کان میذعا باال

 7پاها در قالب یادگيری پویاین مهارتهستند. نيازمند شرایط جدید در طول دوران زندگی خود 

العمر، یادگيری مداوم، در ایران، این ترکيب واژه با عناوینی چون یادگيری مادامگيرند. شکل می

ای و بررسی بيش از ده شوند. در این پژوهش با مطالعات کتابخانهگرفته میکاروم  بهآموزش مدا

ادبيات  هایکتاب فرهنگ لغت اوستایی، پهلوی و باستانی و نظرخواهی از استادان دانشکده

های بيش از بيست واژه و ترکيب واژه پيشنهاد شد که از این بين، ترکيبی از واژه ،های تهراندانشگاه

انتخاب شد. پویندگی و پایندگی در یادگيری و تربيت افراد  پاپوييادگيري با عنوان  ،وینده و پایندهپ

بودن توجه به پاینده .به عنوان یک اصل در یادگيری لحاظ شود تواندمیدانش  ةکنجکاو و جویند

از دالیل اصلی  ،ردبگيبریادگيری در طول زندگی فرد به طوری که تمام ابعاد و طول زندگی فرد را در

انتخاب این ترکيب واژه است. در حقيقت رویکرد ما در این پژوهش بر این اصل استوار است که 

از منظر  پا تربيت کنند.پوی گانهای آموزش تمام امکانات خود را به کار گيرند تا یادگيرندسيستم

( و 2007، 9)التچم ه استریشه گرفت( 1920) 8پا از پژوهش ليندمن و یکسلیادگيری پوی ،تاریخی

در ادبيات جهانی به عنوان یک اصطالح مورد توجه، مطرح  1990 ةتا اوایل ده 1970 ةاز اواسط ده

مختلفی را به همراه  رویکردهای ،پا از منظر ادبيات نظرییادگيری پوی(. 2006، 10)دهمل بوده است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jarvis 
2. Duke and Hinzen 
3. Lena and Liv 
4. Bell 
5. Jobs for Future 
6. Deegan and Martin 
7. Lifelong Learning 
8. Lindeman and Yeaxlee 
9. Latchem 
10. Dehmel 
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؛  به عنوان شانسی دوباره برای (2010، 1شخصی و اجتماعی )بيلت یبه عنوان فرایند مثالً ؛دارد

( مطرح شده 2014 ،3به عنوان فرایندی مداوم در زندگی )احمد و (؛2004، 2آموزش عالی )مارکس

های انسانی بر اساس روند حمایتی مداوم است که افراد را به پتانسيل ةپا، توسعیادگيری پویاست. 

ها را سازد و آنی تحریک و توانمند میها در طول زندگها و درک آن، مهارتهاارزشکسب دانش، 

(؛ 2000، 4گيرد )النگ ورثمیکارها و محيط با خودباوری، خالقيت و لذت بهها و موقعيتدر نقش

های یادگيری در طول زندگی، با هدف بهبود دانش، مهارت و شامل تمام فعاليت ،یادگيری این نوع

(. 2001، 5و اشتغال است )اتحادیه اروپاشایستگی بر اساس رویکرد شخصی، مدنی، اجتماعی 

 برایها و توانایی تفکر انتقادی  را  نوع یادگيری است که دانش و مهارت رپا شامل هیادگيری پوی

ترکيبی  این رویکرد؛ (2017، 6لوت ؛2014دهد )احمد، می گسترشتعامل مناسب بين فرد و محيط 

پا بر یادگيری پوی(. 2016است )جارویس، فرایندهای یادگيری در طول حيات یک فرد  ةاز هم

یادگيرى برای  .3؛ 8دادنبرای انجامیادگيرى . 2 ؛7یادگيری برای دانستن. 1اساس چهار اصل بنيادی 

پا از دو منظر رشد توجه به یادگيری پویبنا شده است.  10یادگيرى برای زیستن. 4؛ و 9نزیستباهم

این نوع یادگيری در دو بعد عمودی )در طول زندگی  ،یاست. در بعد کمّ گيرچشمی و کيفی کمّ

که  - افتد و در بعد کيفی( اتفاق میدو آزا رسمیغيرفرد( و افقی )یادگيری به صورت رسمی و 

که  شکلیبه  ؛استدر نظر  رشد آینده بهارتباط یادگيری با نيازهای رو - شودکمتر به آن توجه می

ی نيازهای آینده نخواهد بود و مدام باید پيوند بين این دو گوپاسخ ،شده در حالدانش جامع کسب

 (. 2012، 11حفظ شود )سو، فنگ، یانگ و چن

کنند ها نقش حياتی بازی میپا، دانشگاهبرای ایجاد بستر مناسب، توسعه و رونق یادگيری پوی

ازهای یادگيری های آموزشی خود بر نيها در برنامه( و بسياری از دانشگاه2017، 12)هریسون و تورک

؛ آزبورن و 2007، 15، آزبورن، هوستون و تومن2005 ،14؛ فيلد2007، 13اند )آویسافراد متمرکز شده

در  را مستقر کند،پا اصول یادگيری پوی تواندنمیبه این دليل که سيستم سنتی  (.2003، 16توماس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Billett 
2. Marks 
3. Ahmed 
4. Longworth 
5. European Commission 
6. Luţ  
7. Learning to Know 
8. Learning to Do 
9. Learning to Live Together  
10. Learning to Be 
11. Su, Feng, Yang and Chen 
12. Harrison and Turok 
13. Avis 
14. Field 
15. Osborne, Houston and Toman 
16. Osborne and Thomas 
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 تأکيدپا يری پویهای آموزش عالی به نهادهای یادگمحققان بر تبدیل سيستم بسياریتحقيقات 

اند )کندی، پا و آموزش عالی پرداخته( و به تأثيرات متقابل یادگيری پوی2002، 1اند )داکهداشته

 .(2001، 4؛ والترز و والترز2003آزبورن و توماس،  ؛1997، 3؛ چاپمن و آسپين1994، 2کریبرت و لری

ها و مؤسسات آموزشی، انشگاهد هدف کنونیِ ترینمهم(، 2015) 5یانگ، اسچنلر و راچ ةبه عقيد

 پا است. حرکت به سمت یادگيری پوی

 اندکردهطراحی   پاپویبه سمت یادگيری  حرکت  برایهایی برنامه هادانشگاه بعضیامروزه 

، 9گالسکو ،8کمرینو ،7های لفاناتوان از دانشگاهمی نمونه رای(، ب2011، 6)اسميت و سارسوک

هایی نام برد که در جهت به عنوان دانشگاه 13دانشگاه ایالتی مسکو و 12سوهاور ،11کاتالونيا ،10راکالو

های مبتنی رسد سيستمبه نظر می اند.پا به اصالح ساختارهای خود دست زدهیادگيری پوی

، تأکيد بر آموزش افراد زیادهای رسمی و مبتنی بر بروکراسی ی، رسميت شدید، ارتباطیبرتمرکزگرا

نه تنها بستر  ،کردن آموزش در یک مسير خاصفرد و محيط بيرونی و کاناليزه بدون توجه به نيازهای

ها به مرور از این رو دانشگاه ؛کندپا مانع ایجاد میبلکه در مقابل یادگيری پوی ،کندالزم را فراهم نمی

های جدید و در حال تحول، بروز فناوری ةتغيير در نتيج اند. اینزمان دستخوش تغيير شده

شدن، تغييرات دموگرافيک، حرکت به سوی پایداری محيطی، شهرنشينی، تغييرات اجتماعی یجهان

  (. 2018، 14های اقتصادی و سياسی است )دگان و مارتينو فرهنگی، تغيير در بازار کار و چالش

ای در آینده»(، 15OECD ،8201) «2030آموزی آموزش و مهارت ةندآی»هایی چون پژوهش

 ةآموزش در دور ةآیند»(، 2017، 16)مير و رز «لوژی در اصالحات آموزشینقش تکنو :حاشيه

)پيرسون، نستا  «2030ها: استخدام در مهارت ةآیند»( و 2017)آکادمی علم و هنر آمریکا،  «کارشناسی

 به وجود  ،آفرینی در جامعهآموزش نسل آینده برای نقش ، دربارة(2017، 17و آکسفورد

آموزش عالی  ،این مطالعات نتایج اساسبر  .کننداشاره میسسات آموزشی ؤرشد در مبهای رومسئله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Duke 
2. Candy, Crebert and Leary 
3. Chapman and Aspin 
4. Walters and Watters 
5. Yang, Schneller and Roche 
6. Smidt and Sursock 
7. Leuphana 
8. Camerino 
9. Glascow 
10. Wroclaw 
11. Catalonia 
12. Aarhus 
13. Moscow State University 
14. Deegan and Martin 
15. The Organization for Economic Co-Operation and Development 
16. Meyer and Rose 
17. Pearson, Nesta and Oxford 
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 توانندنمیموجود ساختارهای  با حفظ هانشگاهدا؛ از این رو شودمی متأثر تغييرات محيط بيرونیاز 

 ؛(2000، 3؛ کناپر و کروپلی2002، 2فوردکرن) گام بردارند 1پاپوییادگيری  به سویثر ؤبه صورت م

ی نظامی مؤثرتر برای حل مشکل افزایش نارضایتی از عملکرد وجوجستها در دانشگاه ،استادر این ر

 یمفهوم ةدر گذر زمان، محققان به دنبال ارائ( و 2000، 4آموزش عالی هستند )مامگان و پاراشار

، 6موفق )شاتوک ،(1998، 5اصطالحاتی چون کارآفرین )کالرک ،آل از دانشگاه بودند؛ از این روایده

( و یادگيرنده )باودن 1999، 8سازگار )اسپورن ،(2000، 7سازنده )مارگينسون و کونسيداین ،(2010

 ( برای توصيف کارکرد دانشگاه خلق شده است.2003، 9و مارتون

در راستای  بهينه های دانشگاهیدانشگاه، تالشی برای ایجاد مدل بارةشده درهای مطرحدیدگاه

ها ها ابعاد ساختاری و محتوایی دانشگاهاین مدلط بيرونی دانشگاه بود. گویی به نيازهای محيپاسخ

بعد ساختاری به عنوان  ها معرفی کردند.ها و عناصر جدیدی را در دانشگاهرا متحول کردند و ویژگی

بيرونی  های محيطپيچيدگیتواند نقش مهمی در پاسخ به نيازها و یکی از ابعاد کليدی دانشگاه می

پيچيدگی به  و رسميت تمرکز، بر پردازاننظریه بيشتر ،دانشگاه رسمی ساختارة در حوز . بازی کند

یا سطوح  افراد، واحدهااختيارات رسمی  به ميزان ،تمرکز عدبُ .دارند اتفاق نظر عنوان سه رکن اصلی

یی چون هامؤلفه با بعد پيچيدگی ؛کنداشاره می گيری خود سازمانی برای انتخاب راهکارهای تصميم

 ه، برسميتشود. مراتبی شناخته میسلسله سطوح و واحدها و تقسيمات شغلی، عناوین ،کار تقسيم

 گفته اختيار مراتببه سطوح سلسله کند و تمرکزمی اشاره سازمانی شدن مشاغلميزان استاندارد

نيان مانند بهای دانشسازمانشده در در کنار ساختار رسمی تعریف(. 1990، 10شود )رابينزمی

، رسمیغيراین ساختار از روابط از اهميت فراوانی برخوردار است.  رسمیغيرساختار  ،دانشگاه

روابط عاطفی فراگير تشکيل شده است )وانگ و  و گراروابط مبتنی بر اعتماد، روابط تعاملی برون

ی ارگانيک هاهای سازمانمشخصهقوی از  رسمیغيروجود روابط  ،(. در حقيقت2003، 11احمد

، 13سازی، مدیریت دانش، شبکه12هایی همچون هوشمندیبا ویژگی ساختارهای ارگانيکاست. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.  Lifelong Learning 
2. Cornford  
3. Knapper and Cropley 
4. Mamgain and Parashar 
5. Clark 
6. Shattock 
7. Marginson and Considine 
8. Sporn 
9. Bowden and Marton 
10. Robbins 
11. Wang and Ahmed 
12. Sagacity 
13. Networking 
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 3، آزادی2های چندگانهو مؤلفه ، کارکردها1یپذیرانعطاف، ارتباط پویا و غيرخطی، تنوع و افزاییهم

   شوند.شناخته میپارچگی( )خودسازمانی و یک 4های یادگيریو استقالل، ظرفيت

، جاد بستر مناسب برای یادگيری افراد )دانشجویان، کارمندان، اعضای هيئت علمی، مدیران و...(ای

شده در دانشگاه باید توان تعامل تربيت فراگيراناست.  هامنعطف در دانشگاه یساختار ایجادهدفِ 

ی یادگيری ما در این پژوهش بر مبنا رویکرد بنابرین،محيطی را داشته باشند؛  ةبا تغييرات پيچيد

اه بسترسازی الزم برای تحقق این نوع از یادگيری هدف از شکل گيری نهاد دانشگ ،شکل گرفته پاپوی

تمایل به  گسترشپا، متضمن توان گفت دانشگاه با رویکرد یادگيری پویمی ،در نتيجهاست. 

نيازهای  هاول ب ةدر درج ،دانشگاه نوعاین یادگيری است. ی هابردن مهارتباالو همچنين  5یادگيری

و بازیگران خارجی دانشگاه  نفعانذیبا  ،و هرجا که الزم باشد ها توجهدر بافت یادگيری آن فراگيران

. با توجه به این رویکرد و تلقی (2011، 6کند )اسميت و سارسوکهمکاری و تعامل ایجاد می

در جهت  پذیرانعطافا و وجود سيستمی پوی ،هاوجودی دانشگاه ةپا به عنوان فلسفیادگيری پوی

به اهميت و ضرورت تمرکز بر ساختار دانشگاه  رسد.به نظر می ضروری و مهم پاپوییادگيری 

که ساختارهای در آن است  پاشدن یادگيری پویعنوان یک عنصر کليدی در راستای عملياتی

طات پویا و سازنده باعث ایجاد موانع بر سر گردش اطالعات، ارتبا ،منعطف و ایستا در دانشگاهنا

مناسب با محيط بيرونی و پاسخ گرفتن اخالل در ارتباطباعث  ،به این موضوع یتوجهبیشوند و می

ها و عناصر مندی از ویژگی. ساختار دانشگاه متناسب با یادگيری مداوم و بهرهشودمیبه نيازهای آن 

ئمی حرکت کنند و از مزایای نهفته کند به سمت یادگيری دامختلف کمک می نفعانذیآن به افراد و 

و موانع زیاد بر سر  منعطفنااین پژوهش وجود ساختارهای  دراساسی  ةمسئلشوند.  مندبهرهدر آن 

پا در دانشگاه است. ساختار فعلی دانشگاه با تمرکز زیاد و سازی مناسب برای یادگيری پویبستر

های محيط پاسخ مناسبی برای خواسته ،منعطف و پيچيدگی موجودغيروابستگی به دولت، رسميت 

بين دانشگاه و محيط است.  ةالبته این ارتباط نامناسب محصول عملکرد دوسوی ؛دهدبيرونی ارائه نمی

گذار اثر هایمؤلفهال است که ؤاین پژوهش درصدد پاسخگویی به این س ،شدهیادبا توجه به موارد 

  ؟چيست پاپوی دانشگاه برای بسترسازی یادگيری مطلوب ساختار

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Varity and Flexibility 
2. Multiple Functions and Components 
3. Freedom 
4. Learning Capability 
5. Want-To-Learn 
6. Smidt and Sursock 
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 پژوهش شناسیروش
 هاوری و تحليل دادهآ( برای گرد1994) 1از رویکرد پدیدارشناسی موستاکاس ،در این پژوهش

مطالعه، جداسازی  مورد ةپدیدو تعيين مراحل این روش کيفی عبارتند از: کشف  استفاده شده است.

به  اطالعاتتقليل ، اندبه کردهتجارب شخصی و گردآوری داده از چندین نفر که پدیده را تجر

منجر روند پژوهش که به ادامة  ،ها در قالب مضامينهای مهم و ترکيب آناظهارات یا نقل قول

 اند( و توصيف ساختاریتجربه کرده چهاز تجارب افراد )آن ایتوصيف زمينه سپس؛ شودمی

توسط پژوشگر  تنی و ساختاریها بر اساس شرایط( و ترکيبی از این توصيفات مآن ة)چگونگی تجرب

محققان برای . (2007، 2)کرسول انجامدمینزد افراد  در ذات فراگير آن تجربه یابی بهکه به دست

ها را بر اساس آن پيش مصاحبه سپس و کردند ها ابتدا پروتکل مصاحبه را طراحیانجام مصاحبه

 بردند.

 شرکت کنندگان پژوهش
و  پاپوییادگيری  ةحوزرای شناخت حقایق موجود در ب وجوجستدر این پژوهش به دليل 

اب شدند که با کارکردهای آموزشی انتخ آماری ةبه عنوان نمون افرادی ،آموزش عالی مطلوب ساختار

های این پژوهش حاصل یافته مدیریت دانشگاه داشتند. ةای در زمينزیسته ةو تجرب آشنا بودنددانشگاه 

بررسی  و آمریکاایران و  هایدر کشور آموزش عالی ةمتخصص حوز 16با ساختارمند نيمهمصاحبه 

 آماری مربوط به متخصصانِ ةدر جدول زیر نمون .است اسناد و مدارک موجود در این حوزه

 آمده است.  کنندهمشارکت
 پژوهش کنندگانتوصيف مشارکت: 1 جدول

دانشگاه شهيد چمران  ریاضی ةدانشکد یيساستاد گروه ریاضی و ر .1

 ز اهوا
  آذربایجان دانشيار مدیریت آموزشی و معاون آموزشی دانشگاه شهيد مدنی .2

 دانشگاه مازندراندانشيار گروه علوم تربيتی  .4 سابق دانشگاه تبریز  یيساستاد و ر .3

 گاه ایالتی آیوواآموزش دانش ةاستاد گروه آموزش عالی و رئيس سابق دانشکد .6 گروه علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز  ةتشساستاد بازن .5

 دانشيار گروه آموزش دانشگاه ایالتی آیووا .8 استادیار گروه علوم تربيتی دانشگاه اروميه .7

 دانشيار گروه آموزش عالی دانشگاه ایالتی آیووا .10 استاد  و سرپرست سابق دانشگاه شهيد چمران .9

 ایالتی آیووااستادیار گروه آموزش دانشگاه  .12 دانشگاه تبریزاستادیار گروه مدیریت آموزشی  .11

 استادیار گروه آموزش عالی دانشگاه ایالتی آیووا .14 علوم تربيتی دانشگاه تبریزدانشيار گروه  .13

 مرکز یادگيری مداوم اتحادیه اروپا ةبازنشستاستاد  .16 دانشيار مدیریت آموزشی و سرپرست دانشگاه فرهنگيان تبریز .15

 

های اطالعاتی داخلی ر پایگاهی محققان دوجوجستحاصل  ،شده در این پژوهشاسناد تحليل

؛ «یادگيری مداوم در دانشگاه»؛ «آموزش عالی و العمر(یادگيری مداوم )مادام»با واژگانی چون 

 های اطالعاتی خارجی با واژگانی چونو در پایگاه« آموزشی هایدر سيستمیادگيری مداوم »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Moustakas 
2. Creswell 
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«Lifelong Learning» ،«Lifelong Learning in Universities» ،«Lifelong 

Learning Strategies »ی محققان در وجوجستهای واژگانی از این دست بوده است. و گروه

جامعيت، است. بعد از بررسی اسناد با توجه به ميزان آورده  هم گردسند مرتبط را  93ها  این پایگاه

سند استخراج و  11 ،های مورد توجه در این زمينهدر دانشگاه و استراتژی پاپویتمرکز بر یادگيری 

 است.  آمدهشده در این پژوهش تحليل هایگزارش. در جدول زیر اسناد و تحليل محتوا شد
 

 شده در اين پژوهشهاي تحليل: اسناد و گزارش2جدول 

 

 هاو تحليل داده گيرينمونهروش 
برفی گلوله گيرینمونهروش از در این حوزه  منابع اطالعاتی کليدینياز به به دليل  ،در این پژوهش 

ها ادامه داده 2اشباع ةتا مرحل یادشده کنندگانمشارکتمصاحبه با ( استفاده شده است. 2002، 1)پاتون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Patton 
2. Data Saturation 

 سال انتشار دهنده مؤسسه نام سند

 براي ايران ملی برنامه ۀآيند

 مداوم يادگيري

 نورشاهی دکتر نسرینی )پنل تخصصی( با مشارکت ریزی آموزش عالپژوهش و برنامه ةمؤسس

 پژوهشگر) مشایخ فریده دکتر ،(مؤسسه معاون پژوهشی) منيعی رضا دکتر ،(مؤسسه رئيس)

 حميد دکتر، (مؤسسهرئيس  مشاور) صالحی ذاکر غالمرضا دکتر ،(پداگوژی ةدر حوز مستقل

 و آموزشی نوآوری گروه مدیر) حسينی دکتر مریم ،(مؤسسهعلمی  تئهي عضو) جاودانی

 دکتر مهتاب ،(بهشتی شهيد دانشگاه علمی تئهي عضو) گویا زهرا دکتر ،(مؤسسه درسی

 دکتر ،(مؤسسه علمی هيئت عضو) زهرا رشيدی دکتر ،(مؤسسه علمی هيئت عضو) پورآتشی

 (.پژوهیآینده ميز مسئول کارشناس) سميعی حسين ،(ميز دبير)فراستخواه  مقصود

1395 

Demand Driven Education Merging work & 

learning to develop the human skills Pearson 2018 

The future of education and skills Education 

2030 
The Organization for Economic Co-operation and Development  2018 

Future of Skills And Lifelong Learning Government Office for Science.UK 2016 

Building a Learning Society in Japan, the 

Republic of Korea and Singapore 
UNESCO Institute for Lifelong Learning 2015 

From University Lifelong Learning (ULLL) to 

Lifelong Learning Universities (LLLU) 
European University Continuing Education Network 2015 

The Role of Higher Education in Promoting 

Lifelong Learning 
UNESCO Institute for Lifelong Learning 2015 

Engaging in Lifelong Learning: Shaping 

Inclusive and Responsive University 

Strategies 

European University Association 2011 

European Universities Charter on Lifelong 

Learning 
European University Association 2008 

Lifelong Learning in the Global Knowledge 

Economy: Challenges for Developing 

Countries 

World Bank 2003 

European Report on Quality Indicators Of 

Lifelong Learning 
European Commission 2002 
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مطالعات کيفی مطرح در نمونه کردن تعداد مشخصترین شاخص در ن مهماشباع نظری به عنوایافت. 

، 2های کيفی از طریق باورپذیریقابليت اعتماد در پژوهش (. 2016، 1هنک، کيزر و مارچونیاست )

(. در این 2015، 6شود )اوککه و وایکحاصل می 5پذیریتأیيد و 4پذیریاطمينان، 3پذیریانتقال

تشریح انبوه ، و ثبت و ضبط جزئيات پژوهش هادادهبررسی  از طریق هایافته پژوهش، قابليت اعتماد

ها برای فهم عميق موضوع، هدایت کردن فرایند مصاحبهها یا پرمایگی اطالعات و طوالنیو غنی داده

های حاصل از مصاحبه داده. دست آمدهب هادادهمشارکت اعضا در کدگذاری  و دقيق جریان مصاحبه

به روش کدگذاری  MAXQDA نرم افزار کمکبا  تحليل محتوا به صورتاسناد و مدارک و تحليل 

 . شدتحليل وتجزیه، استقرایی

 هاافتهي
پا های یادگيری پویمؤلفههای این پژوهش در دو بخش شناسایی با توجه به گستردگی موضوع، یافته

های یافته در بخش اول است. مدهی آاین نوع از یادگير سازیدانشگاه برای بستر مطلوب ساختارو 

که توسط یونسکو  پاپوییادگيری  چهار ستونمعانی بر اساس  هایخوشهانتخاب  ةپایاین پژوهش 

را  مونمض  32معانی و  ةخوش چهاربنا نهاده شده است.  نتایج تحليل مضمونی،  ،معرفی شده است

مضمون  38معانی فرعی و   ةخوش 11 ،معانی اصلی ةخوش سهو   در دانشگاه پاپویبرای یادگيری 

های معنایی و مضامين و خوشه ،در جداول زیردهد. نشان میدانشگاه مطلوب را برای ساختار 

 شده است.  ارائهشوندگان و بررسی اسناد و مدارک اظهارات مهم مصاحبه

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hennink, Kaiser, and Marconi 
2. Credibility 
3. Transferability 
4. Dependability 
5. Confirmability 
6. Okeke and Wyk 
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 پاپویهای معنایی و مضامين مستخرج در رابطه با یادگيری خوشه :3جدول 

نی مضامين اي معانیهخوشه
اوا

فر
 

ت
ارا

ظه
ا

 

يادگيري براي يادگرفتن
 

 6 پوینده و کنجکاو فراگيرانتربيت 

 8 های یادگيریظرفيت ةتوسع

 11 های یادگيریدآشنایی با راهبر

 9 تقویت مهارت خودراهبری در یادگيری

 12 گشاییمسئلههای آشنایی با روش

 8 ی اطالعاتوجوجستگيری و های شناسایی منابع یادمهارت ةتوسع

 4 آگاهی از ماهيت فرایندی یادگيری ةایجاد و توسع

 5 شناسایی نيازهای یادگيری خود هایمهارتتقویت 

يادگيرى 
براي انجام

دادن
 9 ها و دانش مورد نياز برای تصدی یک حرفهیادگيری مهارت 

 13 ای فرد در مسير شغلیحرفه ةتوسع

 11 ی حرفهای برای تصدّفهیادگيری اخالق حر

 14 های خالقيت و نوآوریکسب مهارت

 12 های کارآفرینییادگيری مهارت

 9 کسب سواد تجاری

 7 های مدیریت زمان، پول و منابع انسانیکسب مهارت

يادگيرى براي 
باهم

زيستن
 

 13 و باورهای فردی هاارزشها، تنوع فرهنگی، تقویت احترام به تمام قوميت

 11 تقویت عدالت جنسيتی

 8 تقویت اخالق اجتماعی

 10 هوش اجتماعی ةتوسع

 14 آگاهی از حقوق شهروندی

 10 اجتماعی هایظرفيتتقویت 

 12 محيط زیست نسبت به مسئوليتتقویت احساس 

 11 مخلوقات دیگرگذاشتن و توجه به حيات احترام

 15 فردی و تيمیبين هایمهارت

 13 ارتباطی هایمهارت تقویت

 يادگيرى براي زيستن

 14 شخصی هایمهارتفردی و  ةتوسع

 12 تفکر نقادانه ةتوسع

 13 های استفاده مناسب از فضای مجازیآوردن مهارتدستبه

 7 اخالق شخصی ةتوسع

 6 بهداشت شخصی و جمعی ةیادگيری و توسع

 9 مسئوليت فردی و اجتماعی ةتوسع

 11 ، اطالعاتی و تکنولوژیکیایرسانهاد سو ةتوسع
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 های معنایی و مضامين مستخرج در رابطه با ساختار مطلوب دانشگاهخوشه :4جدول 

شه
خو

اي
ه

 
ی 

صل
ی ا

عان
م

 

شه
خو

اي
ه

 
عی

فر
ی 

عان
م

 

نی مضامين
اوا

فر
 

ت
ارا

ظه
ا

 

می
رس

 

کز
مر

م ت
عد

 

 11 آموزشی  هایگروهآزادی عمل 

 10 خودسازمانی واحدها

 9  ایشبکهچندگانه ارتباط 

 6 هاگيریتصميممشارکت اعضای سازمان در طراحی فرایندها و 

 7 کاهش سطوح مدیریتی 

 10    خودکنترلی و خودارزیابی ةتوسع

ت
مي

رس
 

ف
عط

من
 

 13 وظایف   بيش از حدِ نکردنتصریح

 11 بودن چهارچوب و خطوط کلی وظایف  روشن

 5 تسهيل امور برایاقلی وجود ضوابط و مقررات حد

 6 قوانين و مقررات زیاد  نبود

 

گی
يد

يچ
پ

 

 8 هماهنگی و ارتباطات پویا بين افراد و واحدهای سازمان 

 11 افراد  ایحرفه ةتوسع

 13 دانشجویان در فرایندهای اداری و یادگيری کردنفعال

 6 گردش سریع اطالعات

 11 تحقيق هایگروهتشکيل  تقویت کار گروهی و تيم محوری و

ار 
خت

سا
غير

می
رس

  

 رسمیغيرروابط 
ها دانشگاه، خوابگاه ةهای همایش، راهروها، محوطمانند سالن هاییمکانبين افراد در  رسمیغيرارتباطات 

  . و...
14 

ت 
طا

تبا
ار

ی 
بتن

م ماد
اعت

ر 
ب

 

 6 سازی بين افراد اعتماد

 3 کسب موفقيت  رایهای دانشگاه بو خط مشی مأموریتانداز، اعتماد افراد به چشم

 6 وجود حس اطمينان در بين افراد 

ی 
امل

 تع
ت

طا
تبا

ار

ون
بر

 گرا

 7 تداوم یادگيری و آموزش  برای پذیرانعطافهای آموزشی سيستم

 7  هافرصتشناخت و کسب  برایی سازمانی پذیرانعطاف

 9 يرونی فراتر از ارتباطات رسمی ایجاد روابط دوسویه بين دانشگاه و محيط ب

گير
فرا

ی 
طف

عا
ط 

واب
ر

 

 6 افزایی عواطف سازمانی ایجاد بينش مشترک  در دانشگاه  از طریق هم

 8 بهبود فرایندهای یادگيری از طریق  همدلی، احساس یگانگی، غمخواری و...

 11 تقویت فرایندهای یادگيری  برایعاطفی مثبت  وجود جوّ

و مشخصات سازمانی دانشگاه، از جمله  هاویژگیعلق خاطر و دلبستگی اعضای سازمان نسبت به داشتن ت

 ، رهبران و...هااسطورههای بنيادین، باورها، ارزش
7 

 12 رسيدن به اهداف مشترک دانشگاه  برایکردن عواطف فردی همسو

 

 

ی 
اس

سي
 

 9 جلوگيری از ایجاد و گسترش ساختارهای مخرب سياسی 

 4 شفافيت نقش افراد کليدی فعال در دانشگاه  

 6 های مشهور در جهت تدوین قوانين برای جذب حداکثر منابع کنترل ائتالف دانشگاه

 5 های فشار مدیریت و کنترل فشارهای سياسی گروه
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عی
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 5 نهساختارهای مدنی مبتنی بر هنجارهای مشترک و مبتنی بر و تکثر اندیشه نگارا

 6 از تحوالت اجتماعی  متأثرهدایت ساختارهای موقت 

 4 از واقعيت مجازی  متأثرهدایت  ساختارهای مجازی 

 

ی 
تار

رف
 

 5 ترویج ساختارهای اخالقی برای به حداقل رساندن  انحرافات اجتماعی و هنجاری 

 3 ترویج ساختارهای فکری و رفتاری همسو بين افراد 

می 
عل

 

 5 افراد در دانشگاه  ةها توسط همای برای استفاده از حداکثر فرصتجاد ساختار شبکهای

 8 های علمی در بين همه افراد  فرصت ةایجاد ساختار دسترسی و توزیع عادالن

 

 گيرينتيجهبحث و 
گذار ساختار مطلوب دانشگاه برای بسترسازی اثر هایمؤلفه شناسایی ،هدف پژوهش حاضر

یادگيری  اصلی هایمؤلفهدهد های کيفی پژوهش نشان مینتایج تحليل داده بود.  پاپویری یادگي

، یادگيری برای دادنبرای انجاماز: یادگيری برای یادگرفتن، یادگيری  اندعبارت در دانشگاه پاپوی

  ،تارعد ساخنتایج تحليل کيفی نشان داد در بُ ،در ادامه .و یادگيری برای زیستن زیستنباهم

 شود. و نامرئی می رسمیغيرهای اثرگذار ساختار مطلوب دانشگاه شامل ساختار رسمی، مؤلفه

پوینده و  فراگيرانهمچون تربيت  ،یادگيری برای یادگرفتن ةدر زمين آمدهدستبههای مؤلفه

و تواند حس کنجکاوی های یادگيری و آشنایی با راهبردهای یادگيری میظرفيت ةکنجکاو، توسع

پرورش کرده،  ایجادای ارزشمند در یادگيری در بين دانشجویان به عنوان مؤلفهرا گری وجوجست

های تحقيقاتی چون یافته به استناد ایادگيری برای یادگرفتن ب ةهای این پژوهش در زمينیافتهدهد. 

 هايری از آنگو بهره (2008) 2( و ورث و پرکينز2016(، جارویس، )2013) 1(، فينک2002کرنفورد )

، مشارکت و گووگفتفرایندهای  ةهای یادگيری در دانشگاه به واسطظرفيت ةتوسع قابل اتکا است.

شود و باعث ایجاد شبکه یادگيری دانشگاه خلق می رسمیغيرایجاد دانش مشترک در بستر ساختار 

شدن ایهای منفی شبکهباید به جنبه ،در کنار این توسعه ،شود؛ در این بيندر بين دانشجویان می

دهد، توجه شود )باقری، خود را نشان می «تمسخر یادگيری»حاالتی از رفتارها که اغلب با شکل 

گيری توان به شکل(. از نمودهای این جریان می1397یمنی دوزی سرخابی، فراستخواه و خراسانی، 

افرادی که به یادگيری  . در این حالت،های دانشجویی اشاره کردتمسخر یادگيری در خوابگاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Fink 
2. Wirth and Perkins 
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 قرار  دیگرانتمسخر  در معرض ،دارند و به دنبال یادگيری هستند گرایش خودراهبر

 ةبا انگيز ؛ دانشجوشودایجاد یادگيری به دانشجو شدن تواند با مجذوبخودراهبری مید. نگيرمی

 فراگيران .شودمی خودهای یادگيری رود و باعث افزایش ظرفيتبيشتری در پی یادگيری می

های دیگران برتری ها بر ایدههای جدیدی را برای خود پيدا کنند که این ایدهتوانند ایدهراهبر میخود

  (.2009د )ایبرل ، ندار

یادگيری برای یادگرفتن در  ةدر حوز آمدهدستبههای ماهيت فرایندی یادگيری یکی از مؤلفه

است و  رشدبهروپيچيدگی، ماهيتی نوپدید و  ةنظریماهيت فرایندی یادگيری از نگاه  دانشگاه بود.

که این لحظه با عنوان  یابندمیتر دست افراد در فرایندهای یادگيری به یک واحد دانشی پيچيده

 ةشود؛ این لحظه به تعامالت یادگيری و نحومی عرفیدر پارادایم پيچيدگی م «1پذیریآموزش ةلحظ»

(. فرایندهای 1396)چابکی، بازقندی و ضرغامی،  کندمیاره اشگيری یک واحد یادگيری جمعی شکل

 ةمحور است و یادگيرنده، روش یادگيری، طراحی و پيشرفت نقشفراگير ،یادگيری در این رویکرد

بودن فرایند یادگيری در محورکه نياز جاکند. از آندرسی تا ارزشيابی روشن می ةیادگيری را از برنام

شده است )دگان و معرفیآفرینی بهتر افراد در جامعه راهکاری برای نقشالمللی به مطالعات بين

شدن تواند در عملياتیهای شناسایی نيازهای یادگيری افراد میتقویت مهارت ،(2018مارتين، 

 کند.  ایفاپا نقش مهمی یادگيری پوی

       ،در این سازه ت.دادن به عنوان دومين ستون یادگيری مداوم ارائه شده اسادگيری برای انجامی

ای فرد حرفه ةتوسع ،ها و دانش مورد نياز برای تصدی یک حرفههایی چون یادگيری مهارتمؤلفه

های خالقيت و نوآوری ی حرفه و کسب مهارتای برای تصدّیادگيری اخالق حرفه ،در مسير شغلی

تحقيقات تجربی خود در  (2017) لوت و (2011داگالس )(، 2004) 2ماکيال شناسایی شده است. 

این  ،و در حقيقتدانند شده را برای رویارویی با شرایط زندگی حال و آینده ضروری مییادموارد 

؛ بنابراین یادگيری برای شده است جهان های کارآفرین درایجاد دانشگاه أنگاه به یادگيری سرمنش

کارآفرینی سيستم آموزش  ةریش .کارآفرین را در دانشگاه تربيت کند فراگيرانتواند دادن میانجام

های اق( و سبکهای تدریس، الگوهای ترویج اندیشه )تفکر واگرا و خلّتوان در روشعالی را می

های های کارآفرینی یکی از نشانهمهارت ةتوسع. (352: 1388)فراستخواه،  کرد وجوجستیادگيری 

هایی مهارت ،های کارآفرینیش مهارت(. در کنار آموز2014، 3یادگيری مداوم است )ماوای کوکيسيا

با بازی کند.  نقش مهمی آموختگاندانشزایی تواند در اشتغالچون سواد اقتصادی و تجاری می

آموزش و  ،هایی از این تحقيق به آن اشاره شده استی که در بخشالمللبينهای استناد به گزارش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. The Teachable Moment 
2. Miclea 
3. Mwaikokesya 
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يشه به دنبال مرتفع کردن نيازهای افراد باشد و هم، محورهای آموزشی باید نيازیادگيری در سازمان

شدن یادگيری به دنبال عملياتی «طرح کاد» مانندهای مختلفی طرح  ،(. در ایران2018)دگان و مارتين، 

شود که نيازهای آموزشی جدیدی هویدا می ،بعد از ورود فرد به بازار کاربود.  دادنبرای انجام

و  «بازگشت مجدد»هایی چون رایند آموزش مجدد در قالب برنامهتوانند با ایجاد فها میدانشگاه

به  - شودیافته اجرا میکه در حال حاضر در کشورهای توسعه -« شانسی دوباره برای یادگيری»

های کارآفرینی و مدیریت زمان و این آموزش در قالب مهارت .فای نقش در این زمينه بپردازندای

 پاسخ دهد.  تواند به نيازهای فردپول می

ها، چون تقویت احترام به تمام قوميت هاییمؤلفهدر این پژوهش با  زیستنباهمیادگيری برای 

 ةو باورهای فردی، تقویت عدالت جنسيتی، تقویت اخالق اجتماعی، توسع هاارزشتنوع فرهنگی، 

 سئوليتماجتماعی، تقویت احساس  هایظرفيتهوش اجتماعی، آگاهی از حقوق شهروندی، تقویت 

 این است.  یافتهمخلوقات و... شکل  دیگرنسبت به محيط زیست، احترام گذاشتن و توجه به حيات 

کند. ها و دانشی دارد که به تقویت ظرفيت اجتماعی فرد کمک مینشان از توجه به مهارت هامؤلفه

در چرخش  فردی و تيمی نقش مهمیبنيان )مانند دانشگاه( ارتباطات بينهای دانشدر سازمان

های ارتباطی توان گفت تقویت مهارتمی ،گذاری دانش دارد و از این منظراشتراکاطالعات و به

دگان کند. برد و بستر مناسبی را برای یادگيری جمعی فراهم میبين افراد باال می ظرفيت یادگيری را

های مؤلفه ود برهای خ( در پژوهش2017(، هریسون و تورک )2016(، جارویس )2018و مارتين )

های مختلف توجه به یادگيری برای در جوامعی با فرهنگ کردند. تأکيد زیستنباهمیادگيری برای 

این مقوله های مختلف ایجاد کند. افزایی زیادی را در بين افرادی از فرهنگتواند هممی زیستنباهم

و چگونه به الگوهای رفتاری  کننددهد تا تشخيص دهند دیگران چگونه فکر میبه افراد اجازه می

ها در خوابگاه نمونه،برای  دهد.به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی می ؛ همچنين،دهندپاسخ می

ای های مختلف اغلب به صورت جزیرهافراد از فرهنگ ،شودیادگيری محسوب می ةیک جامع که

افزایی هم ؛ در نتيجه،است شدههم ازهای جداکنند و عنصر فرهنگ و نژاد باعث ایجاد جزیرهعمل می

فواصل  ،تواند با تقویت تعامالت اجتماعیدانشگاه می .نمایدمی انگيزچالش و یادگيری جمعی

 ؛گيرنداعتماد شکل می ةفردی است که بر پایشده را پر کند. تبادالت اجتماعی شامل ارتباط بينایجاد

فردی ند و نيروی هدایتگر در ارتباطات بينهست ترجتماعی منعطفا های. تبادلنه اجبارهای قانونی

یکی از (. 2018، 1شود )یانگ، یو، ليو، ایکسایو و ليوباعث دستيابی به منافع فردی هر دو طرف می

گذاشتن به محيط زیست و احترام ، تقویت احساس مسئوليتزیستنباهمهای مهم یادگيری برای جنبه

بسياری  ةمسائل زیست محيطی به دغدغ ،های اخيرمخلوقات است. در سال دیگرو توجه به حيات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Yang, Yu, Liu, Xie and Liu 
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 .مشهود استمخاطرات زیست محيطی  از کشورها تبدیل شده است و نقش انسان در ایجاد بسياری

انسان را از حالت  ،شودایجاد می زیستنباهمکه از طریق یادگيری برای  یهایمهارت ،در حقيقت

دهد. مخلوقات را اشاعه می دیگرنوعان و کند و توجه به زندگی همتوجه صرف به خود خارج می

فرهنگی و سرلوحه قرار بينجنسيتی، برخوردهای  برابریهایی چون آموزش عالی بحث در سيستم

 اند. دادن اخالقيات به مسائل مهمی تبدیل شده

 ةهایی چون توسعمؤلفه ،پابه عنوان چهارمين بعد از یادگيری پوی یادگيری برای زیستن بارةدر

مناسب از فضای  ةهای استفادآوردن مهارتدست، بهتفکر نقادانه ةهای شخصی، توسعفردی و مهارت

های شخصی و تفکر انتقادی مهارت ةتوسع استخراج شده است. اخالق شخصی و...  ةمجازی، توسع

 بخشد تا بههایی میها و تواناییهارتها مآورد و به آندر جامعه، افراد را از حالت انفعالی بيرون می

انتقادی  ةر و اندیشچون و چرا، بتوانند با تمسک به تفکّجای تقليد کورکورانه از الگوها و پذیرش بی

ی حقيقت و کوشش برای درک وجوجستی حقيقت و دانایی باشند و هرگز از وجوجستدر 

های اخالقی همگی نشان از شکاف و نینابساما ةگسترش دامن. های اجتماعی غفلت نورزندپدیده

ایران  ةشواهد حاکی از آن است که جامع ،. بر این اساسداردمهم به نام تربيت اخالقی  ةیک مسئل

های اخالقی های مجهز به ارزشدر حال حاضر بيش از هر چيزی نيازمند توجه به پرورش انسان

ه را برای رسيدن انسان به کمال و تعالی را ،یادگيری برای زیستن ،در حقيقت(. 1396است )عباسی، 

(، 2012) 1چيتيباهای های پژوهشیافتهدر این بخش از پژوهش  آمدهدستبهنتایج کند. هموار می

 کند. تکميل می یادگيری برای زیستن دربارة را (2003آزبورن و توماس، ) و (2000النگ ورث )

های مناسب آموزشی هستيم. د ایجاد سيستمنيازمن ،پایادگيری پوی چهارستونبرای تحقق این 

های آموزشی ناپذیری تلقی شود که در تار و پود سيستمپا باید به عنوان یادگيری پایانییادگيری پو

یادگيری  پا بریادگيری پوی. آیندمهم و حياتی به شمار  ارکانبه عنوان  ،کند و این چهار اصلمینفوذ 

های آموزشی متناسب با این قرائت از یادگيری را طلب سيستم ،رودارد و از این  تأکيدمحور نياز

آموزش  و آزاد در سيستم رسمیغيرتواند به شکل یادگيری رسمی، این نوع از یادگيری میکند. می

ی سازمان پذیرانعطافیکی از ابعاد مهم سازمان ساختار است و نقش مهمی در عالی عملياتی شود. 

، (2009) 2هایی چون کوک و بنينگپژوهشنتایج های محيطی دارد. استهدر مقابل تعامالت و خو

( نقش ساختار 2000) مامگان و پاراشار و (2007نسبایت، دانلوپ و گيبسون )(، 2001) 3دینگرینگ

 بر فرایند یادگيری عنوان کردند. مؤثرسازمانی دانشگاه را به عنوان یکی از عوامل 

ها در دانشگاه نامرئیو ساختار  رسمیغيرنوع ساختار رسمی،  پژوهش نشان داد که سه هاییافته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Chiţiba 
2. Kuk and Bannin 
3. Dengerink 
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گيرند. در ها شکل میفعال هستند. این ساختارها با توجه به روح فلسفی و فکری حاکم بر دانشگاه

را  منعطف رسميتتمرکز، پيچيدگی و عدم ، ساختار مطلوب پيشنهادی این پژوهش ساختار رسمی

، فيشر، هریس، ( و کالیتون2008) 3(، هوی و ميسکل2009) 2وستيل ،(2002) 1هال. شودشامل می

ی و سازگاری پذیرانعطافدر  باالهای خود به اهميت موارد ( در پژوهش2008) 4بتمن و براون

سيستم آموزش  اگردریافت  توانمی، هایافتهبيشتر بر این  تأملبا محيط بيرونی پرداختند.  سازمان با

پا ایجاد بستر مناسبی را برای یادگيری پوی تواندمی ،منعطفی داشته باشد عالی بتواند ساختار رسمی

  کند.

تواند از چون عدم تمرکز، پيچيدگی و رسميت منعطف می هاییمؤلفهساختار رسمی دانشگاه با 

دادن استقالل الزم  های پویا با محيط بيرونی،، ایجاد ارتباطزائدهای اداری حذف بروکراسی طریق

بعد  ،رسمیغيرساختار پا مهيا کند. بستر الزم را برای تحقق یادگيری پویهای آموزشی به گروه

، ارتباطات رسمیغيرچهار بعد روابط  ،پژوهش ایندیگری از ساختار سيستم آموزش عالی است که 

ه ا در این زمينه شناسایی کردو روابط عاطفی فراگير ر گرابرون، ارتباطات تعاملی گرابرونتعاملی 

 که توجه به این  باورند( بر این 2003( و وانگ و احمد )2006برنهام ). است

دارد. گسترش  تأثير زیادی پویایی سازمان بر ،بنيان همچون دانشگاههای دانشها در سازمانمؤلفه

تواند شرایط گرفتن از ساختارهای سنتی میدر سيستم آموزش عالی و فاصله رسمیغيرساختار 

ساختار  ،فراهم کند. بعد دیگر ساختار سيستم آموزش عالی پاپوییادگيری م را برای ساختاری الز

دهد این نوع از ساختار دارای ابعاد سياسی، اجتماعی، های پژوهش نشان مینامرئی است. یافته

اثر ساختارهای دیگر  بر د ونگيردر سایه شکل می هااین نوع از ساختاررفتاری و علمی است. 

که در  پردازدمیبه تفسير ساختارهایی  پژوهش، در ادبيات «5دانشگاه نامرئی»اصطالح . گذارندمی

( در 2001) 6ترو و ایمو( و 1388زوارقی )کنند. و در سایه فعاليت می رسمیغيرساختارهای 

، مقاومت در برابر ساختارهای رسمی، یثباتبیها، های تجربی، توزیع نامناسب فرصتپژوهش

 راندن افراد و نهادهای دیگر را از اثرات منفی دانشگاه نامرئی عنوان حاشيهی و بهیگراانحصار

 کنند. می

روابط غيرخطی با محيط  ةکه بر پای ،پایدر ساختار مطلوب برای بستر سازی مناسب یادگيری پو

نوع . این گيرددر دل ساختار نامرئی شکل می رسمیغيرساختار  ،شودمیبيرونی دانشگاه طراحی 

(. ساختار 2003کند )وانگ و احمد، بنيان بيشترین نقش را بازی میهای دانشساختار در سازمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hall 
2. Tylus 
3. Hoyand  Miskel 
4. Clayton, Fisher, Harris, Bateman and Brown 
5. Invisible College 
6. Tuire and Erno 
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در ولی  ؛سازمان ایفای نقش کند گسستگی در از برای جلوگيری توانددانشگاه میرسمی در این 

با  اسیساختارهای علمی، رفتاری، اجتماعی و سيقرار دارد.  رسمیغيراز ساختار  تریپایين درجة

پا برای یادگيری پوی یتا بستر مناسب نيازمند مدیریت هستندد که نگيرشکل می نامرئیعنوان ساختار 

به عنوان یک روح وجودی  باید پاپوی یادگيری» :توان گفتبندی کلی میدر یک جمعایجاد شود. 

ایجاد د. نيری بسيج شویادگ دانشگاه برای تحقق این نوع یدميده شود و تمام اجزا در کالبد دانشگاه

تواند تغييرات مهمی را در تربيت نسل می فراگيرانهای آموزشی منعطف و مبتنی بر نيازهای سيستم

ها، بازار کار و تغيير رویکرد از طرف دانشگاه بههای آن شدن زیرساختکند؛ ولی مهيا جادآینده ای

شود در راستای اصالح ساختارهای اد میپيشنه ،های این پژوهشبا توجه به یافتهدارد.  نياز افراد

در  رسمیغيرهای آموزشی استقالل و آزادی عمل بيشتری داده شود و ساختارهای فعلی به گروه

های کاری های کاری دانشگاه و ایجاد گروهها تقویت شود. درگيرکردن دانشجویان در فعاليتدانشگاه

تواند ساختارهای نامرئی می مدیریتنعطف و و پژوهشی در دانشگاه با ایجاد ساختارهای رسمی م

پا فراهم کند. از سوی دیگر ساختار دانشگاه باید به یادگيری پویبستری را برای عملياتی شدن 

و  تحصيلی فرد فراهم ةاصالح شود که امکان بازگشت فرد به دانشگاه بعد از اتمام دور ایگونه

 مين شود. أنيازهای علمی فرد از این طریق ت

 دردانیق
م دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام وهای مالی و معنوی قطب آموزش مدااین پژوهش با حمایت

 . گزاریمبسيار سپاسشده است؛ از این رو از مسئوالن این قطب 

 نابعم
(. 1397باقری، امين؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ فراستخواه، مقصود و خراسانی، اباصلت. )

-های علمینوآوری: مرور نظام مند مقاله-شجویی در فرایند یادگيریاجتماعی دان هایشبکه

پژوهش نامه مبانی تعليم و تربيت )مطالعات تربيتی و روان شناسی (. 1385-95پژوهشی )
 .115 – 92(، 15) 1 مشهد(:

(، بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات علمی 1388زوارقی، رسول. )

 .76-51(، 1)20، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات ،غيررسمی

(. طراحی الگوی برنامه درسی تربيت اخالقی در آموزش عالی بر مبنای      1396عباسی، زکيا. )

 .رساله دکتری دانشگاه عالمه طباطباییهای اخالقی قرآن کریم بر اساس تفسير الميزان، آموزه

؛ تهران، ایرانی هایمسئلهدانشگاه و آموزش عالی؛ منظرهای جهانی و (. 1388. )فراستخواه، مقصود

 نشر نی. 
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(. یادگيری در پارادایم 1396محمدی چابکی، رضا؛ بازقندی، پروین و ضرغامی همراه، سعيد. )

 . 65-47(، 1) 7 ،نامه مبانی تعليم و تربيتپژوهش پيچيدگی: ماهيت، قلمرو و فرایند.
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Introduction 

Researchers and policy makers are challenged to develop effective learning systems 

that support lifelong learning. Throughout the learning process, human experiences create 

knowledge and transform it into skills, attitudes, values, emotions, and beliefs (Jarvis, 

2001). Learning can result from formal, non-formal or informal interactions (Chris Duke 

& Hinzen, 2010). Because learning occurs every day and during every period of life (Lena 

& Liv, 2006), finding appropriate nomenclature for how, where, and why people learn 

has spawned many new phrases in the literature including life-long, life-wide, and life-

deep learning (Bell, 2012). According to a recently released international report through 

a partnership with the Pearson Learning Company and Jobs for the Future (JFF) (Deegan 

& Martin, 2018), the world is facing a crisis due to a growing disconnection between 

higher education and the skills needed for work.  In their words, “we are on the cusp of a 

new wave of postsecondary education reform” (p. 6). Clearly, the future demands a more 

dynamic, flexible, and equitable educational structure that acknowledges the necessity of 

teaching specific skills while at the same time recognizing that the skills of today will 

become obsolete in the future thus requiring learners to adapt to a lifetime of learning. 

Over time, the concept of the “ideal university” went through phases, sought different 

identities and nomenclatures such as “entrepreneurial” (Clark, 1998), “successful” 

(Shattock, 2010), “enterprising” (Marginson & Considine, 2000), “innovative” (Burton 

Clark), “adaptive” (Sporn, 1999), and “University of Learning” (Bowden & Marton, 

2003). Studies of organizations have introduced theories such as Complexity, Chaos and 

Quantum to explain the dynamically complex milieu in an unpredictable world.  These 

theories lead us to an uncertain future (McDaniel & Walls, 1997). Chaos Theory in 

organizational development describes educational systems as unclear and chaotic 

(Murphy, 1996) and existing in a dynamic environment. This system scans and senses the 

external environment and then makes internal adjustments and developments in order to 

meet the demands of the changing external environment (Morrison, 2008). Consequently, 

higher education needs other models of universities that are based on more flexible 

structures. Higher education has a “business side” (the domain of building, supplies and 

finance) and an “academic side” (the domain of teaching and research) (Clark, 1986).  

Responding to subsequent changes in higher education missions, changes in the 

educational environment and the shifting needs cause higher education to be different 

from the way it is today and there will be mass adoption of learning styles and methods 

in universities and colleges (J. Q. Anderson, Boyles, & Rainie, 2012; Lacková & 

Karkalíková, 2011). Therefore, lifelong learning must be seen as a never-ending quest for 

learning better ways of living with each other and thus should be the final goal of learning 

in educational systems. There are different goals in formal, non-formal and informal 

learning all over world. Based on these differentiations, the universities play different 

roles in different societies, so there is no unique model for all universities around the 
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world (Johnsen, Torjesen, & Ennals, 2015). 

 

Research Purpose 

The purpose of this paper is to identify the desirable structural components of a higher 

education system so as to pave the way towards the expansion of lifelong learning.  

 

Method 

The study was a phenomenological research that collected data by carrying out semi-

structured in-depth interviews with 16 experts in the field of education. Using 

Moustakas's structured method of inductive data analysis, the interviews were inductively 

coded and analyzed. The reliability of the interviews was verified through credibility, 

transferability measures.  

 

Results 

Given the broadness of the issue under investigation in the study, the results were 

divided into two main categories: a) those pertaining to the identification of the life-long 

learning criteria, and 2) specification of a desirable university structure that can contribute 

to life-long learning. Concerning the first category, the results of the study revealed four 

main thematic clusters, and 32 themes for life-long learning. On the other hand, regarding 

the second category, the results of the study provided three major thematic clusters, 11 

subsidiary thematic clusters, and 38 themes for a desirable university structure than can 

contribute to life-long learning.  

 

Discussion and Conclusion 

Lifelong learning components were categorized into four pillars: learning to learn, 

learning to do, learning to live together, and learning to be. Formal structure, informal 

structure and invisible structure were the effective factors identified for a desirable 

university structure. Formal structure involves formalization, complexity and 

centralization; informal structure, on the other hand, encompasses informal relationships, 

trust-based relationships, externally-oriented interactive relationships, and emotionally 

inclusive relationships. The invisible structure of the university is formed around the 

political, social, behavioral and scientific axes. Higher education is facing massive 

pressure from dynamically complex milieus. Technological change, globalization, 

economic and social change, and virtual reality are changing the shape of higher 

education. Regarding the international reports, there is growing disconnection between 

higher education and the skills needed for work and life as a whole. Lifelong learning 

focuses on the individual’s demands in his/her life and career and encompasses learner 

needs in lifetime. Therefore, learning to learn, learning to do, learning to be and learning 

to live together could solve our current challenges and problems in the world. Change in 

the environment is inevitable, constant and dynamic. In order to retain vibrancy, 

organizations must not only acknowledge the need for change but also be willing and able 

to exchange outdated inefficient structures for more robust adaptable alternatives.   
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