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چکيده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفههای ساختار مطلوب دانشگاه در راستای بسترسازی برای یادگيری
پویپا انجام شد .این پژوهش از نوع مطالعات کيفی به روش پدیدارشناسی است .مشارکتکنندگان پژوهش
به روش هدفمند انتخاب شدند و با  16متخصص حوزة آموزش عالی مصاحبة عميق انجام شد .در این
پژوهش ،از رویکرد پدیدارشناسی موستاکاس برای گردآوری و تحليل دادهها استفاده شده است .قابليت
اعتماد مصاحبهها از طریق باورپذیری و انتقالپذیری بهدست آمد .دادههای حاصل از مصاحبه و تحليل اسناد
و مدارک بهصورت تحليل محتوا به روش کدگذاری استقرایی ،تجزیه و تحليل شد .نتایج تحليل مضمونی،
چهار خوشة معانی و  32مضمون را برای یادگيری پویپا و سه خوشة معانی اصلی؛  11خوشة معانی فرعی
و  38مضمون را برای ساختار دانشگاه نشان میدهد .مؤلفههای یادگيری پویپا در چهار محور :یادگيری
برای یادگرفتن ،یادگيرى برای انجامدادن ،یادگيرى برای باهمزیستن و یادگيرى برای زیستن دستهبندی شده
است .در زمينة ساختار مطلوب سازمانی ،سه نوع ساختار رسمی ،غيررسمی و نامرئی در دانشگاه شناسایی
شده است .ساختار رسمی شامل تمرکز ،پيچيدگی و رسميت؛ ساختار غيررسمی شامل روابط غيررسمی،
روابط مبتنی بر اعتماد ،روابط تعاملی برونگرا و روابط عاطفی فراگير است .ساختار نامرئی دانشگاه حول
محورهای سياسی ،اجتماعی ،رفتاری و علمی شکل میگيرد .تحقق یادگيری پویپا در دانشگاه نيازمند اصالح
ساختارها و حذف موانع موجود ساختاری از طریق ایجاد ساختارهای منعطف و پویا ،تقویت ساختارهای
غيررسمی و ایجاد بستر مناسب برای فعاليت ساختارهای نامرئی دانشگاه است.
واژههاي کليدي :یادگيری پویپا ،ساختار رسمی ،ساختار غيررسمی ،ساختار نامرئی ،دانشگاه.
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مقدمه
دانش و تجارب افراد در طول فرایند یادگيری در شکل مهارتها ،گرایشها ،انگيزشها و
باورهای فرد ظهور میکند (جارویس .)2016 ،1یادگيری میتواند در نتيجة تعامالت رسمی و
نيمهرسمی یا غيررسمی شکل بگيرد (دوک و هنزن .)2010 ،2از آنجا که یادگيری در هر مکان،
زمان و در طول زندگی فرد اتفاق میافتد (لنا و ليو ،)2006 ،3اصطالحات گوناگونی هم چون یادگيری
در طول زندگی ،یادگيری مداوم ،یادگيری عميق به ادبيات وارد شده است (بل .)2012 ،4طبق گزارش
بينالمللی مؤسسة یادگيری پيرسون «شغلهایی برای آینده ( »)5JFFاز سال  ،2018جهان با بحران
رو به افزایش بیارتباطی آموزش عالی با مهارتهای مورد نياز افراد برای تصدّی شغلهای آینده و
نقشآفرینی در جامعه روبهرو است (دگان و مارتين .)2018 ،6آینده ،نيازمند ساختار آموزشی پویا،
انعطافپذیر و عادالنه است که تدریس و یادگيری مهارتهای خاص را طلب میکند .در گزارش
باال اذعان میشود که مهارتهای امروز در آینده منسوخ خواهد شد و افراد به تطبيق مهارتها با
شرایط جدید در طول دوران زندگی خود نيازمند هستند .این مهارتها در قالب یادگيری

پویپا7

شکل میگيرند .در ایران ،این ترکيب واژه با عناوینی چون یادگيری مادامالعمر ،یادگيری مداوم،
آموزش مداوم بهکارگرفته میشوند .در این پژوهش با مطالعات کتابخانهای و بررسی بيش از ده
کتاب فرهنگ لغت اوستایی ،پهلوی و باستانی و نظرخواهی از استادان دانشکدههای ادبيات
دانشگاههای تهران ،بيش از بيست واژه و ترکيب واژه پيشنهاد شد که از این بين ،ترکيبی از واژههای
پوینده و پاینده ،با عنوان يادگيري پويپا انتخاب شد .پویندگی و پایندگی در یادگيری و تربيت افراد
کنجکاو و جویندة دانش میتواند به عنوان یک اصل در یادگيری لحاظ شود .توجه به پایندهبودن
یادگيری در طول زندگی فرد به طوری که تمام ابعاد و طول زندگی فرد را دربربگيرد ،از دالیل اصلی
انتخاب این ترکيب واژه است .در حقيقت رویکرد ما در این پژوهش بر این اصل استوار است که
سيستمهای آموزش تمام امکانات خود را به کار گيرند تا یادگيرندگان پویپا تربيت کنند .از منظر
تاریخی ،یادگيری پویپا از پژوهش ليندمن و یکسل )1920( 8ریشه گرفته است (التچم )2007 ،9و
از اواسط دهة  1970تا اوایل دهة  1990در ادبيات جهانی به عنوان یک اصطالح مورد توجه ،مطرح
بوده است (دهمل .)2006 ،10یادگيری پویپا از منظر ادبيات نظری ،رویکردهای مختلفی را به همراه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دارد؛ مثالً به عنوان فرایندی شخصی و اجتماعی (بيلت)2010 ،1؛ به عنوان شانسی دوباره برای
آموزش عالی (مارکس)2004 ،2؛ و به عنوان فرایندی مداوم در زندگی (احمد )2014 ،3مطرح شده
است .یادگيری پویپا ،توسعة پتانسيلهای انسانی بر اساس روند حمایتی مداوم است که افراد را به
کسب دانش ،ارزشها ،مهارتها و درک آنها در طول زندگی تحریک و توانمند میسازد و آنها را
در نقشها و موقعيتها و محيط با خودباوری ،خالقيت و لذت بهکارمیگيرد (النگ ورث)2000 ،4؛
این نوع یادگيری ،شامل تمام فعاليتهای یادگيری در طول زندگی ،با هدف بهبود دانش ،مهارت و
شایستگی بر اساس رویکرد شخصی ،مدنی ،اجتماعی و اشتغال است (اتحادیه اروپا.)2001 ،5
یادگيری پویپا شامل هر نوع یادگيری است که دانش و مهارتها و توانایی تفکر انتقادی را برای
تعامل مناسب بين فرد و محيط گسترش میدهد (احمد2014 ،؛ لوت)2017 ،6؛ این رویکرد ترکيبی
از همة فرایندهای یادگيری در طول حيات یک فرد است (جارویس .)2016 ،یادگيری پویپا بر
اساس چهار اصل بنيادی  .1یادگيری برای دانستن7؛  .2یادگيرى برای انجامدادن8؛  .3یادگيرى برای
باهمزیستن9؛ و  .4یادگيرى برای زیستن 10بنا شده است .رشد توجه به یادگيری پویپا از دو منظر
کمّی و کيفی چشمگير است .در بعد کمّی ،این نوع یادگيری در دو بعد عمودی (در طول زندگی
فرد) و افقی (یادگيری به صورت رسمی و غيررسمی و آزاد) اتفاق میافتد و در بعد کيفی  -که
کمتر به آن توجه میشود  -ارتباط یادگيری با نيازهای روبهرشد آینده در نظر است؛ به شکلی که
دانش جامع کسبشده در حال ،پاسخگوی نيازهای آینده نخواهد بود و مدام باید پيوند بين این دو
حفظ شود (سو ،فنگ ،یانگ و چن.)2012 ،11
برای ایجاد بستر مناسب ،توسعه و رونق یادگيری پویپا ،دانشگاهها نقش حياتی بازی میکنند
(هریسون و تورک )2017 ،12و بسياری از دانشگاهها در برنامههای آموزشی خود بر نيازهای یادگيری
افراد متمرکز شدهاند (آویس2007 ،13؛ فيلد ،2005 ،14آزبورن ،هوستون و تومن2007 ،15؛ آزبورن و
توماس .)2003 ،16به این دليل که سيستم سنتی نمیتواند اصول یادگيری پویپا را مستقر کند ،در
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تحقيقات بسياری محققان بر تبدیل سيستمهای آموزش عالی به نهادهای یادگيری پویپا تأکيد
داشتهاند (داکه )2002 ،1و به تأثيرات متقابل یادگيری پویپا و آموزش عالی پرداختهاند (کندی،
کریبرت و لری1994 ،2؛ چاپمن و آسپين1997 ،3؛ آزبورن و توماس2003 ،؛ والترز و والترز.)2001 ،4
به عقيدة یانگ ،اسچنلر و راچ ،)2015( 5مهمترین هدف کنونیِ دانشگاهها و مؤسسات آموزشی،
حرکت به سمت یادگيری پویپا است.
امروزه بعضی دانشگاهها برنامههایی برای حرکت به سمت یادگيری پویپا طراحی کردهاند
(اسميت و سارسوک ،)2011 ،6برای نمونه میتوان از دانشگاههای لفانا ،7کمرینو ،8گالسکو،9
راکالو ،10کاتالونيا ،11اورهوس 12و دانشگاه ایالتی مسکو 13به عنوان دانشگاههایی نام برد که در جهت
یادگيری پویپا به اصالح ساختارهای خود دست زدهاند .به نظر میرسد سيستمهای مبتنی
برتمرکزگرایی ،رسميت شدید ،ارتباطهای رسمی و مبتنی بر بروکراسی زیاد ،تأکيد بر آموزش افراد
بدون توجه به نيازهای فرد و محيط بيرونی و کاناليزهکردن آموزش در یک مسير خاص ،نه تنها بستر
الزم را فراهم نمیکند ،بلکه در مقابل یادگيری پویپا مانع ایجاد میکند؛ از این رو دانشگاهها به مرور
زمان دستخوش تغيير شدهاند .این تغيير در نتيجة بروز فناوریهای جدید و در حال تحول،
جهانیشدن ،تغييرات دموگرافيک ،حرکت به سوی پایداری محيطی ،شهرنشينی ،تغييرات اجتماعی
و فرهنگی ،تغيير در بازار کار و چالشهای اقتصادی و سياسی است (دگان و مارتين.)2018 ،14
پژوهشهایی چون «آیندة آموزش و مهارتآموزی « ،)2018 ،OECD15( »2030آیندهای در
حاشيه :نقش تکنولوژی در اصالحات آموزشی» (مير و رز« ،)2017 ،16آیندة آموزش در دورة
کارشناسی» (آکادمی علم و هنر آمریکا )2017 ،و «آیندة مهارتها :استخدام در ( »2030پيرسون ،نستا
و آکسفورد ،)2017 ،17دربارة آموزش نسل آینده برای نقشآفرینی در جامعه ،به وجود
مسئلهای روبهرشد در مؤسسات آموزشی اشاره میکنند .بر اساس نتایج این مطالعات ،آموزش عالی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از تغييرات محيط بيرونی متأثر میشود؛ از این رو دانشگاهها با حفظ ساختارهای موجود نمیتوانند
به صورت مؤثر به سوی یادگيری پویپا 1گام بردارند (کرنفورد2002 ،2؛ کناپر و کروپلی)2000 ،3؛
در این راستا ،دانشگاهها در جستوجوی نظامی مؤثرتر برای حل مشکل افزایش نارضایتی از عملکرد
آموزش عالی هستند (مامگان و پاراشار )2000 ،4و در گذر زمان ،محققان به دنبال ارائة مفهومی
ایدهآل از دانشگاه بودند؛ از این رو ،اصطالحاتی چون کارآفرین (کالرک ،)1998 ،5موفق (شاتوک،6
 ،)2010سازنده (مارگينسون و کونسيداین ،)2000 ،7سازگار (اسپورن )1999 ،8و یادگيرنده (باودن
و مارتون )2003 ،9برای توصيف کارکرد دانشگاه خلق شده است.
دیدگاههای مطرحشده دربارة دانشگاه ،تالشی برای ایجاد مدلهای دانشگاهی بهينه در راستای
پاسخگویی به نيازهای محيط بيرونی دانشگاه بود .این مدلها ابعاد ساختاری و محتوایی دانشگاهها
را متحول کردند و ویژگیها و عناصر جدیدی را در دانشگاهها معرفی کردند .بعد ساختاری به عنوان
یکی از ابعاد کليدی دانشگاه میتواند نقش مهمی در پاسخ به نيازها و پيچيدگیهای محيط بيرونی
بازی کند .در حوزة ساختار رسمی دانشگاه ،بيشتر نظریهپردازان بر تمرکز ،رسميت و پيچيدگی به
عنوان سه رکن اصلی اتفاق نظر دارند .بُعد تمرکز ،به ميزان اختيارات رسمی افراد ،واحدها یا سطوح
سازمانی برای انتخاب راهکارهای تصميمگيری خود اشاره میکند؛ بعد پيچيدگی با مؤلفههایی چون
تقسيم کار ،عناوین شغلی ،تقسيمات و واحدها و سطوح سلسلهمراتبی شناخته میشود .رسميت ،به
ميزان استانداردشدن مشاغل سازمانی اشاره میکند و تمرکز به سطوح سلسلهمراتب اختيار گفته
میشود (رابينز .)1990 ،10در کنار ساختار رسمی تعریفشده در سازمانهای دانشبنيان مانند
دانشگاه ،ساختار غيررسمی از اهميت فراوانی برخوردار است .این ساختار از روابط غيررسمی،
روابط مبتنی بر اعتماد ،روابط تعاملی برونگرا و روابط عاطفی فراگير تشکيل شده است (وانگ و
احمد .)2003 ،11در حقيقت ،وجود روابط غيررسمی قوی از مشخصههای سازمانهای ارگانيک
است .ساختارهای ارگانيک با ویژگیهایی همچون هوشمندی ،12مدیریت دانش ،شبکهسازی،13
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1.

Lifelong Learning
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
2.
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همافزایی ،ارتباط پویا و غيرخطی ،تنوع و انعطافپذیری ،1کارکردها و مؤلفههای

چندگانه ،2آزادی3

و استقالل ،ظرفيتهای یادگيری( 4خودسازمانی و یکپارچگی) شناخته میشوند.
ایجاد بستر مناسب برای یادگيری افراد (دانشجویان ،کارمندان ،اعضای هيئت علمی ،مدیران و،)...
هدفِ ایجاد ساختاری منعطف در دانشگاهها است .فراگيران تربيتشده در دانشگاه باید توان تعامل
با تغييرات پيچيدة محيطی را داشته باشند؛ بنابرین ،رویکرد ما در این پژوهش بر مبنای یادگيری
پویپا شکل گرفته ،هدف از شکل گيری نهاد دانشگاه بسترسازی الزم برای تحقق این نوع از یادگيری
است .در نتيجه ،میتوان گفت دانشگاه با رویکرد یادگيری پویپا ،متضمن گسترش تمایل به
یادگيری 5و همچنين باالبردن مهارتهای یادگيری است .این نوع دانشگاه ،در درجة اول به نيازهای
فراگيران در بافت یادگيری آنها توجه و هرجا که الزم باشد ،با ذینفعان و بازیگران خارجی دانشگاه
همکاری و تعامل ایجاد میکند (اسميت و سارسوک .)2011 ،6با توجه به این رویکرد و تلقی
یادگيری پویپا به عنوان فلسفة وجودی دانشگاهها ،وجود سيستمی پویا و انعطافپذیر در جهت
یادگيری پویپا ضروری و مهم به نظر میرسد .اهميت و ضرورت تمرکز بر ساختار دانشگاه به
عنوان یک عنصر کليدی در راستای عملياتیشدن یادگيری پویپا در آن است که ساختارهای
نامنعطف و ایستا در دانشگاه ،باعث ایجاد موانع بر سر گردش اطالعات ،ارتباطات پویا و سازنده
میشوند و بیتوجهی به این موضوع ،باعث اخالل در ارتباطگرفتن مناسب با محيط بيرونی و پاسخ
به نيازهای آن میشود .ساختار دانشگاه متناسب با یادگيری مداوم و بهرهمندی از ویژگیها و عناصر
آن به افراد و ذینفعان مختلف کمک میکند به سمت یادگيری دائمی حرکت کنند و از مزایای نهفته
در آن بهرهمند شوند .مسئلة اساسی در این پژوهش وجود ساختارهای نامنعطف و موانع زیاد بر سر
بسترسازی مناسب برای یادگيری پویپا در دانشگاه است .ساختار فعلی دانشگاه با تمرکز زیاد و
وابستگی به دولت ،رسميت غيرمنعطف و پيچيدگی موجود ،پاسخ مناسبی برای خواستههای محيط
بيرونی ارائه نمیدهد؛ البته این ارتباط نامناسب محصول عملکرد دوسویة بين دانشگاه و محيط است.
با توجه به موارد یادشده ،این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که مؤلفههای اثرگذار
ساختار مطلوب دانشگاه برای بسترسازی یادگيری پویپا چيست؟
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1.

Varity and Flexibility
Multiple Functions and Components
3. Freedom
4. Learning Capability
5. Want-To-Learn
6. Smidt and Sursock
2.
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روششناسی پژوهش
در این پژوهش ،از رویکرد پدیدارشناسی موستاکاس )1994( 1برای گردآوری و تحليل دادهها
استفاده شده است .مراحل این روش کيفی عبارتند از :کشف و تعيين پدیدة مورد مطالعه ،جداسازی
تجارب شخصی و گردآوری داده از چندین نفر که پدیده را تجربه کردهاند ،تقليل اطالعات به
اظهارات یا نقل قولهای مهم و ترکيب آنها در قالب مضامين ،که به ادامة روند پژوهش منجر
میشود؛ سپس توصيف زمينهای از تجارب افراد (آنچه تجربه کردهاند) و توصيف ساختاری
(چگونگی تجربة آنها بر اساس شرایط) و ترکيبی از این توصيفات متنی و ساختاری توسط پژوشگر
که به دستیابی به ذات فراگير آن تجربه در نزد افراد میانجامد (کرسول .)2007 ،2محققان برای
انجام مصاحبهها ابتدا پروتکل مصاحبه را طراحی کردند و سپس مصاحبهها را بر اساس آن پيش
بردند.

شرکت کنندگان پژوهش
در این پژوهش به دليل جستوجو برای شناخت حقایق موجود در حوزة یادگيری پویپا و
ساختار مطلوب آموزش عالی ،افرادی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند که با کارکردهای آموزشی
دانشگاه آشنا بودند و تجربة زیستهای در زمينة مدیریت دانشگاه داشتند .یافتههای این پژوهش حاصل
مصاحبه نيمهساختارمند با  16متخصص حوزة آموزش عالی در کشورهای ایران و آمریکا و بررسی
اسناد و مدارک موجود در این حوزه است .در جدول زیر نمونة آماری مربوط به متخصصانِ
مشارکتکننده آمده است.
جدول  :1توصيف مشارکتکنندگان پژوهش
 .1استاد گروه ریاضی و ریيس دانشکدة ریاضی دانشگاه شهيد چمران
اهواز
.3

استاد و ریيس سابق دانشگاه تبریز

 .5استاد بازنشستة گروه علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز
.7

.2

دانشيار مدیریت آموزشی و معاون آموزشی دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

.4

دانشيار گروه علوم تربيتی دانشگاه مازندران

.6

استاد گروه آموزش عالی و رئيس سابق دانشکدة آموزش دانشگاه ایالتی آیووا

استادیار گروه علوم تربيتی دانشگاه اروميه

 .8دانشيار گروه آموزش دانشگاه ایالتی آیووا

.9

استاد و سرپرست سابق دانشگاه شهيد چمران

 .10دانشيار گروه آموزش عالی دانشگاه ایالتی آیووا

.11

استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه تبریز

 .12استادیار گروه آموزش دانشگاه ایالتی آیووا

.13

دانشيار گروه علوم تربيتی دانشگاه تبریز

 .14استادیار گروه آموزش عالی دانشگاه ایالتی آیووا

.15

دانشيار مدیریت آموزشی و سرپرست دانشگاه فرهنگيان تبریز

 .16استاد بازنشستة مرکز یادگيری مداوم اتحادیه اروپا

اسناد تحليلشده در این پژوهش ،حاصل جستوجوی محققان در پایگاههای اطالعاتی داخلی
با واژگانی چون «یادگيری مداوم (مادامالعمر) و آموزش عالی»؛ «یادگيری مداوم در دانشگاه»؛
«یادگيری مداوم در سيستمهای آموزشی» و در پایگاههای اطالعاتی خارجی با واژگانی چون
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Moustakas
Creswell

1.
2.
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«Lifelong « ،»Lifelong Learning in Universities« ،»Lifelong Learning
 »Learning Strategiesو گروههای واژگانی از این دست بوده است .جستوجوی محققان در
این پایگاهها  93سند مرتبط را گرد هم آورده است .بعد از بررسی اسناد با توجه به ميزان جامعيت،
تمرکز بر یادگيری پویپا در دانشگاه و استراتژیهای مورد توجه در این زمينه 11 ،سند استخراج و
تحليل محتوا شد .در جدول زیر اسناد و گزارشهای تحليلشده در این پژوهش آمده است.
جدول  :2اسناد و گزارشهاي تحليلشده در اين پژوهش
نام سند

سال

مؤسسه انتشار دهنده
مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی (پنل تخصصی) با مشارکت دکتر نسرین نورشاهی
(رئيس مؤسسه) ،دکتر رضا منيعی (معاون پژوهشی مؤسسه) ،دکتر فریده مشایخ (پژوهشگر

آيندۀ برنامه ملی ايران براي
يادگيري مداوم

مستقل در حوزة پداگوژی) ،دکتر غالمرضا ذاکر صالحی (مشاور رئيس مؤسسه) ،دکتر حميد
جاودانی (عضو هيئت علمی مؤسسه) ،دکتر مریم حسينی (مدیر گروه نوآوری آموزشی و

1395

درسی مؤسسه) ،دکتر زهرا گویا (عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی) ،دکتر مهتاب
پورآتشی (عضو هيئت علمی مؤسسه) ،دکتر زهرا رشيدی (عضو هيئت علمی مؤسسه) ،دکتر
مقصود فراستخواه (دبير ميز) ،حسين سميعی (کارشناس مسئول ميز آیندهپژوهی).

& Demand Driven Education Merging work
learning to develop the human skills
The future of education and skills Education
2030
Future of Skills And Lifelong Learning
Building a Learning Society in Japan, the
Republic of Korea and Singapore
From University Lifelong Learning (ULLL) to
)Lifelong Learning Universities (LLLU
The Role of Higher Education in Promoting
Lifelong Learning
Engaging in Lifelong Learning: Shaping
Inclusive
and
Responsive
University
Strategies
European Universities Charter on Lifelong
Learning
Lifelong Learning in the Global Knowledge
Economy: Challenges for Developing
Countries
European Report on Quality Indicators Of
Lifelong Learning

Pearson

2018

The Organization for Economic Co-operation and Development

2018

Government Office for Science.UK

2016

UNESCO Institute for Lifelong Learning

2015

European University Continuing Education Network

2015

UNESCO Institute for Lifelong Learning

2015

European University Association

2011

European University Association

2008

World Bank

2003

European Commission

2002

روش نمونهگيري و تحليل دادهها
در این پژوهش ،به دليل نياز به منابع اطالعاتی کليدی در این حوزه از روش نمونهگيری گلولهبرفی
(پاتون )2002 ،1استفاده شده است .مصاحبه با مشارکتکنندگان یادشده تا مرحلة اشباع 2دادهها ادامه
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Patton
Data Saturation

1.
2.
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یافت .اشباع نظری به عنوان مهمترین شاخص در مشخصکردن تعداد نمونه در مطالعات کيفی مطرح
است (هنک ،کيزر و مارچونی .)2016 ،1قابليت اعتماد در پژوهشهای کيفی از طریق باورپذیری،2
انتقالپذیری ،3اطمينانپذیری 4و تأیيدپذیری 5حاصل میشود (اوککه و وایک .)2015 ،6در این
پژوهش ،قابليت اعتماد یافتهها از طریق بررسی دادهها و ثبت و ضبط جزئيات پژوهش ،تشریح انبوه
و غنی دادهها یا پرمایگی اطالعات و طوالنیکردن فرایند مصاحبهها برای فهم عميق موضوع ،هدایت
دقيق جریان مصاحبه و مشارکت اعضا در کدگذاری دادهها بهدست آمد .دادههای حاصل از مصاحبه
و تحليل اسناد و مدارک به صورت تحليل محتوا با کمک نرم افزار  MAXQDAبه روش کدگذاری
استقرایی ،تجزیهوتحليل شد.

يافتهها
با توجه به گستردگی موضوع ،یافتههای این پژوهش در دو بخش شناسایی مؤلفههای یادگيری پویپا
و ساختار مطلوب دانشگاه برای بسترسازی این نوع از یادگيری آمده است .در بخش اول یافتههای
این پژوهش پایة انتخاب خوشههای معانی بر اساس چهار ستون یادگيری پویپا که توسط یونسکو
معرفی شده است ،بنا نهاده شده است .نتایج تحليل مضمونی ،چهار خوشة معانی و  32مضمون را
برای یادگيری پویپا در دانشگاه و سه خوشة معانی اصلی 11 ،خوشة معانی فرعی و  38مضمون
را برای ساختار مطلوب دانشگاه نشان میدهد .در جداول زیر ،خوشههای معنایی و مضامين و
اظهارات مهم مصاحبهشوندگان و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

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

يادگيرى براي زيستن

فراوانی اظهارات

يادگيرى براي باهمزيستن

يادگيرى براي انجامدادن

يادگيري براي يادگرفتن

خوشههاي معانی

مضامين

تربيت فراگيران پوینده و کنجکاو

6

توسعة ظرفيتهای یادگيری

8

آشنایی با راهبردهای یادگيری

11

تقویت مهارت خودراهبری در یادگيری

9

آشنایی با روشهای مسئلهگشایی

12

توسعة مهارتهای شناسایی منابع یادگيری و جستوجوی اطالعات

8

ایجاد و توسعة آگاهی از ماهيت فرایندی یادگيری

4

تقویت مهارتهای شناسایی نيازهای یادگيری خود

5

یادگيری مهارتها و دانش مورد نياز برای تصدی یک حرفه

9

توسعة حرفهای فرد در مسير شغلی

13

یادگيری اخالق حرفهای برای تصدّی حرفه

11

کسب مهارتهای خالقيت و نوآوری

14

یادگيری مهارتهای کارآفرینی

12

کسب سواد تجاری

9

کسب مهارتهای مدیریت زمان ،پول و منابع انسانی

7

تقویت احترام به تمام قوميتها ،تنوع فرهنگی ،ارزشها و باورهای فردی

13

تقویت عدالت جنسيتی

11

تقویت اخالق اجتماعی

8

توسعة هوش اجتماعی

10

آگاهی از حقوق شهروندی

14

تقویت ظرفيتهای اجتماعی

10

تقویت احساس مسئوليت نسبت به محيط زیست

12

احترامگذاشتن و توجه به حيات دیگر مخلوقات

11

مهارتهای بينفردی و تيمی

15

تقویت مهارتهای ارتباطی

13

توسعة فردی و مهارتهای شخصی

14

توسعة تفکر نقادانه

12

بهدستآوردن مهارتهای استفاده مناسب از فضای مجازی

13

توسعة اخالق شخصی

7

یادگيری و توسعة بهداشت شخصی و جمعی

6

توسعة مسئوليت فردی و اجتماعی

9

توسعة سواد رسانهای ،اطالعاتی و تکنولوژیکی

11
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جدول  :4خوشههای معنایی و مضامين مستخرج در رابطه با ساختار مطلوب دانشگاه

خوشههاي معانی اصلی

خوشههاي معانی فرعی

فراوانی اظهارات

عدم تمرکز

رسمی
رسميت منعطف
پيچيدگی
روابط غيررسمی

مضامين

آزادی عمل گروههای آموزشی

11

خودسازمانی واحدها

10

ارتباط چندگانه شبکهای

9

مشارکت اعضای سازمان در طراحی فرایندها و تصميمگيریها

6

کاهش سطوح مدیریتی

7

توسعة خودکنترلی و خودارزیابی

10

تصریحنکردن بيش از حدِ وظایف

13

روشنبودن چهارچوب و خطوط کلی وظایف

11

وجود ضوابط و مقررات حداقلی برای تسهيل امور

5

نبود قوانين و مقررات زیاد

6

هماهنگی و ارتباطات پویا بين افراد و واحدهای سازمان

8

توسعة حرفهای افراد

11

فعالکردن دانشجویان در فرایندهای اداری و یادگيری

13

گردش سریع اطالعات

6

تقویت کار گروهی و تيم محوری و تشکيل گروههای تحقيق

11

ارتباطات غيررسمی بين افراد در مکانهایی مانند سالنهای همایش ،راهروها ،محوطة دانشگاه ،خوابگاهها
و. ...

14

بر اعتماد

ساختار غيررسمی

برونگرا

ارتباطات مبتنی ارتباطات تعاملی

روابط عاطفی فراگير

اعتمادسازی بين افراد

6

اعتماد افراد به چشمانداز ،مأموریت و خط مشیهای دانشگاه برای کسب موفقيت

3

وجود حس اطمينان در بين افراد

6

سيستمهای آموزشی انعطافپذیر برای تداوم یادگيری و آموزش

7

انعطافپذیری سازمانی برای شناخت و کسب فرصتها

7

ایجاد روابط دوسویه بين دانشگاه و محيط بيرونی فراتر از ارتباطات رسمی

9

ایجاد بينش مشترک در دانشگاه از طریق همافزایی عواطف سازمانی

6

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

8

وجود جوّ عاطفی مثبت برای تقویت فرایندهای یادگيری

11

داشتن تعلق خاطر و دلبستگی اعضای سازمان نسبت به ویژگیها و مشخصات سازمانی دانشگاه ،از جمله
ارزشهای بنيادین ،باورها ،اسطورهها ،رهبران و...

7

سياسی

همسوکردن عواطف فردی برای رسيدن به اهداف مشترک دانشگاه

12

جلوگيری از ایجاد و گسترش ساختارهای مخرب سياسی

9

شفافيت نقش افراد کليدی فعال در دانشگاه

4

کنترل ائتالف دانشگاههای مشهور در جهت تدوین قوانين برای جذب حداکثر منابع

6

مدیریت و کنترل فشارهای سياسی گروههای فشار

5
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خوشههاي معانی اصلی

خوشههاي معانی فرعی

فراوانی اظهارات

مضامين

اجتماعی

ساختارهای مدنی مبتنی بر هنجارهای مشترک و مبتنی بر و تکثر اندیشه نگارانه

5

هدایت ساختارهای موقت متأثر از تحوالت اجتماعی

6

رفتاری
علمی

هدایت ساختارهای مجازی متأثر از واقعيت مجازی

4

ترویج ساختارهای اخالقی برای به حداقل رساندن انحرافات اجتماعی و هنجاری

5

ترویج ساختارهای فکری و رفتاری همسو بين افراد

3

ایجاد ساختار شبکهای برای استفاده از حداکثر فرصتها توسط همة افراد در دانشگاه

5

ایجاد ساختار دسترسی و توزیع عادالنة فرصتهای علمی در بين همه افراد

8

بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی مؤلفههای اثرگذار ساختار مطلوب دانشگاه برای بسترسازی
یادگيری پویپا بود .نتایج تحليل دادههای کيفی پژوهش نشان میدهد مؤلفههای اصلی یادگيری
پویپا در دانشگاه عبارتاند از :یادگيری برای یادگرفتن ،یادگيری برای انجامدادن ،یادگيری برای
باهمزیستن و یادگيری برای زیستن .در ادامه ،نتایج تحليل کيفی نشان داد در بُعد ساختار،
مؤلفههای اثرگذار ساختار مطلوب دانشگاه شامل ساختار رسمی ،غيررسمی و نامرئی میشود.
مؤلفههای بهدستآمده در زمينة یادگيری برای یادگرفتن ،همچون تربيت فراگيران پوینده و
کنجکاو ،توسعة ظرفيتهای یادگيری و آشنایی با راهبردهای یادگيری میتواند حس کنجکاوی و
جستوجوگری را در بين دانشجویان به عنوان مؤلفهای ارزشمند در یادگيری ایجاد کرده ،پرورش
دهد .یافتههای این پژوهش در زمينة یادگيری برای یادگرفتن با استناد به یافتههای تحقيقاتی چون
کرنفورد ( ،)2002فينک ،)2013( 1جارویس )2016( ،و ورث و پرکينز )2008( 2و بهرهگيری از آنها
قابل اتکا است .توسعة ظرفيتهای یادگيری در دانشگاه به واسطة فرایندهای گفتوگو ،مشارکت و
ایجاد دانش مشترک در بستر ساختار غيررسمی دانشگاه خلق میشود و باعث ایجاد شبکه یادگيری
در بين دانشجویان میشود؛ در این بين ،در کنار این توسعه ،باید به جنبههای منفی شبکهایشدن
حاالتی از رفتارها که اغلب با شکل «تمسخر یادگيری» خود را نشان میدهد ،توجه شود (باقری،
یمنی دوزی سرخابی ،فراستخواه و خراسانی .)1397 ،از نمودهای این جریان میتوان به شکلگيری
تمسخر یادگيری در خوابگاههای دانشجویی اشاره کرد .در این حالت ،افرادی که به یادگيری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Fink
Wirth and Perkins

1.
2.
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خودراهبر گرایش دارند و به دنبال یادگيری هستند ،در معرض تمسخر دیگران قرار
میگيرند .خودراهبری میتواند با مجذوبشدن دانشجو به یادگيری ایجاد شود؛ دانشجو با انگيزة
بيشتری در پی یادگيری میرود و باعث افزایش ظرفيتهای یادگيری خود میشود .فراگيران
خودراهبر میتوانند ایدههای جدیدی را برای خود پيدا کنند که این ایدهها بر ایدههای دیگران برتری
دارند (ایبرل .)2009 ،
ماهيت فرایندی یادگيری یکی از مؤلفههای بهدستآمده در حوزة یادگيری برای یادگرفتن در
دانشگاه بود .ماهيت فرایندی یادگيری از نگاه نظریة پيچيدگی ،ماهيتی نوپدید و روبهرشد است و
افراد در فرایندهای یادگيری به یک واحد دانشی پيچيدهتر دست مییابند که این لحظه با عنوان
«لحظة آموزشپذیری »1در پارادایم پيچيدگی معرفی میشود؛ این لحظه به تعامالت یادگيری و نحوة
شکلگيری یک واحد یادگيری جمعی اشاره میکند (چابکی ،بازقندی و ضرغامی .)1396 ،فرایندهای
یادگيری در این رویکرد ،فراگيرمحور است و یادگيرنده ،روش یادگيری ،طراحی و پيشرفت نقشة
یادگيری را از برنامة درسی تا ارزشيابی روشن میکند .از آنجا که نيازمحوربودن فرایند یادگيری در
مطالعات بينالمللی به راهکاری برای نقشآفرینی بهتر افراد در جامعه معرفیشده است (دگان و
مارتين ،)2018 ،تقویت مهارتهای شناسایی نيازهای یادگيری افراد میتواند در عملياتیشدن
یادگيری پویپا نقش مهمی ایفا کند.
یادگيری برای انجامدادن به عنوان دومين ستون یادگيری مداوم ارائه شده است .در این سازه،
مؤلفههایی چون یادگيری مهارتها و دانش مورد نياز برای تصدی یک حرفه ،توسعة حرفهای فرد
در مسير شغلی ،یادگيری اخالق حرفهای برای تصدّی حرفه و کسب مهارتهای خالقيت و نوآوری
شناسایی شده است .ماکيال ،)2004( 2داگالس ( )2011و لوت ( )2017در تحقيقات تجربی خود
موارد یادشده را برای رویارویی با شرایط زندگی حال و آینده ضروری میدانند و در حقيقت ،این
نگاه به یادگيری سرمنشأ ایجاد دانشگاههای کارآفرین در جهان شده است؛ بنابراین یادگيری برای
انجامدادن میتواند فراگيران کارآفرین را در دانشگاه تربيت کند .ریشة کارآفرینی سيستم آموزش
عالی را میتوان در روشهای تدریس ،الگوهای ترویج اندیشه (تفکر واگرا و خلّاق) و سبکهای
یادگيری جستوجو کرد (فراستخواه .)352 :1388 ،توسعة مهارتهای کارآفرینی یکی از نشانههای
یادگيری مداوم است (ماوای کوکيسيا .)2014 ،3در کنار آموزش مهارتهای کارآفرینی ،مهارتهایی
چون سواد اقتصادی و تجاری میتواند در اشتغالزایی دانشآموختگان نقش مهمی بازی کند .با
استناد به گزارشهای بينالمللی که در بخشهایی از این تحقيق به آن اشاره شده است ،آموزش و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

The Teachable Moment
Miclea
3. Mwaikokesya
2.
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یادگيری در سازمانهای آموزشی باید نيازمحور ،و هميشه به دنبال مرتفع کردن نيازهای افراد باشد
(دگان و مارتين .)2018 ،در ایران ،طرح های مختلفی مانند «طرح کاد» به دنبال عملياتیشدن یادگيری
برای انجامدادن بود .بعد از ورود فرد به بازار کار ،نيازهای آموزشی جدیدی هویدا میشود که
دانشگاهها میتوانند با ایجاد فرایند آموزش مجدد در قالب برنامههایی چون «بازگشت مجدد» و
«شانسی دوباره برای یادگيری»  -که در حال حاضر در کشورهای توسعهیافته اجرا میشود  -به
ایفای نقش در این زمينه بپردازند .این آموزش در قالب مهارتهای کارآفرینی و مدیریت زمان و
پول میتواند به نيازهای فرد پاسخ دهد.
یادگيری برای باهمزیستن در این پژوهش با مؤلفههایی چون تقویت احترام به تمام قوميتها،
تنوع فرهنگی ،ارزشها و باورهای فردی ،تقویت عدالت جنسيتی ،تقویت اخالق اجتماعی ،توسعة
هوش اجتماعی ،آگاهی از حقوق شهروندی ،تقویت ظرفيتهای اجتماعی ،تقویت احساس مسئوليت
نسبت به محيط زیست ،احترام گذاشتن و توجه به حيات دیگر مخلوقات و ...شکل یافته است .این
مؤلفهها نشان از توجه به مهارت ها و دانشی دارد که به تقویت ظرفيت اجتماعی فرد کمک میکند.
در سازمانهای دانشبنيان (مانند دانشگاه) ارتباطات بينفردی و تيمی نقش مهمی در چرخش
اطالعات و بهاشتراکگذاری دانش دارد و از این منظر ،میتوان گفت تقویت مهارتهای ارتباطی
ظرفيت یادگيری را بين افراد باال میبرد و بستر مناسبی را برای یادگيری جمعی فراهم میکند .دگان
و مارتين ( ،)2018جارویس ( ،)2016هریسون و تورک ( )2017در پژوهشهای خود بر مؤلفههای
یادگيری برای باهمزیستن تأکيد کردند .در جوامعی با فرهنگهای مختلف توجه به یادگيری برای
باهمزیستن میتواند همافزایی زیادی را در بين افرادی از فرهنگهای مختلف ایجاد کند .این مقوله
به افراد اجازه میدهد تا تشخيص دهند دیگران چگونه فکر میکنند و چگونه به الگوهای رفتاری
پاسخ میدهند؛ همچنين ،به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی میدهد .برای نمونه ،در خوابگاهها
که یک جامعة یادگيری محسوب میشود ،افراد از فرهنگهای مختلف اغلب به صورت جزیرهای
عمل میکنند و عنصر فرهنگ و نژاد باعث ایجاد جزیرههای جداازهم شده است؛ در نتيجه ،همافزایی
و یادگيری جمعی چالشانگيز مینماید .دانشگاه میتواند با تقویت تعامالت اجتماعی ،فواصل
ایجادشده را پر کند .تبادالت اجتماعی شامل ارتباط بينفردی است که بر پایة اعتماد شکل میگيرند؛
نه اجبارهای قانونی .تبادلهای اجتماعی منعطفتر هستند و نيروی هدایتگر در ارتباطات بينفردی
باعث دستيابی به منافع فردی هر دو طرف میشود (یانگ ،یو ،ليو ،ایکسایو و ليو .)2018 ،1یکی از
جنبههای مهم یادگيری برای باهمزیستن ،تقویت احساس مسئوليت به محيط زیست و احترامگذاشتن
و توجه به حيات دیگر مخلوقات است .در سالهای اخير ،مسائل زیست محيطی به دغدغة بسياری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Yang, Yu, Liu, Xie and Liu
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از کشورها تبدیل شده است و نقش انسان در ایجاد بسياری مخاطرات زیست محيطی مشهود است.
در حقيقت ،مهارتهایی که از طریق یادگيری برای باهمزیستن ایجاد میشود ،انسان را از حالت
توجه صرف به خود خارج میکند و توجه به زندگی همنوعان و دیگر مخلوقات را اشاعه میدهد.
در سيستم آموزش عالی بحثهایی چون برابری جنسيتی ،برخوردهای بينفرهنگی و سرلوحه قرار
دادن اخالقيات به مسائل مهمی تبدیل شدهاند.
دربارة یادگيری برای زیستن به عنوان چهارمين بعد از یادگيری پویپا ،مؤلفههایی چون توسعة
فردی و مهارتهای شخصی ،توسعة تفکر نقادانه ،بهدستآوردن مهارتهای استفادة مناسب از فضای
مجازی ،توسعة اخالق شخصی و ...استخراج شده است .توسعة مهارتهای شخصی و تفکر انتقادی
در جامعه ،افراد را از حالت انفعالی بيرون میآورد و به آنها مهارتها و تواناییهایی میبخشد تا به
جای تقليد کورکورانه از الگوها و پذیرش بیچون و چرا ،بتوانند با تمسک به تفکّر و اندیشة انتقادی
در جستوجوی حقيقت و دانایی باشند و هرگز از جستوجوی حقيقت و کوشش برای درک
پدیدههای اجتماعی غفلت نورزند .گسترش دامنة نابسامانیهای اخالقی همگی نشان از شکاف و
یک مسئلة مهم به نام تربيت اخالقی دارد .بر این اساس ،شواهد حاکی از آن است که جامعة ایران
در حال حاضر بيش از هر چيزی نيازمند توجه به پرورش انسانهای مجهز به ارزشهای اخالقی
است (عباسی .)1396 ،در حقيقت ،یادگيری برای زیستن ،راه را برای رسيدن انسان به کمال و تعالی
هموار میکند .نتایج بهدستآمده در این بخش از پژوهش یافتههای پژوهشهای چيتيبا،)2012( 1
النگ ورث ( )2000و آزبورن و توماس )2003( ،را دربارة یادگيری برای زیستن تکميل میکند.
برای تحقق این چهارستون یادگيری پویپا ،نيازمند ایجاد سيستمهای مناسب آموزشی هستيم.
یادگيری پویپا باید به عنوان یادگيری پایانناپذیری تلقی شود که در تار و پود سيستمهای آموزشی
نفوذ میکند و این چهار اصل ،به عنوان ارکان مهم و حياتی به شمار آیند .یادگيری پویپا بر یادگيری
نيازمحور تأکيد دارد و از این رو ،سيستمهای آموزشی متناسب با این قرائت از یادگيری را طلب
میکند .این نوع از یادگيری میتواند به شکل یادگيری رسمی ،غيررسمی و آزاد در سيستم آموزش
عالی عملياتی شود .یکی از ابعاد مهم سازمان ساختار است و نقش مهمی در انعطافپذیری سازمان
در مقابل تعامالت و خواستههای محيطی دارد .نتایج پژوهشهایی چون کوک و بنينگ،)2009( 2
دینگرینگ ،)2001( 3نسبایت ،دانلوپ و گيبسون ( )2007و مامگان و پاراشار ( )2000نقش ساختار
سازمانی دانشگاه را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر فرایند یادگيری عنوان کردند.
یافتههای پژوهش نشان داد که سه نوع ساختار رسمی ،غيررسمی و ساختار نامرئی در دانشگاهها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Chiţiba
Kuk and Bannin
3. Dengerink
2.

شناسايی مؤلفههاي ساختار مطلوب دانشگاه :بسترسازي براي يادگيري پويپا233 ...
فعال هستند .این ساختارها با توجه به روح فلسفی و فکری حاکم بر دانشگاهها شکل میگيرند .در
ساختار مطلوب پيشنهادی این پژوهش ساختار رسمی ،عدم تمرکز ،پيچيدگی و رسميت منعطف را
شامل میشود .هال ،)2002( 1تيلوس ،)2009( 2هوی و ميسکل )2008( 3و کالیتون ،فيشر ،هریس،
بتمن و براون )2008( 4در پژوهشهای خود به اهميت موارد باال در انعطافپذیری و سازگاری
سازمان با محيط بيرونی پرداختند .با تأمل بيشتر بر این یافتهها ،میتوان دریافت اگر سيستم آموزش
عالی بتواند ساختار رسمی منعطفی داشته باشد ،میتواند بستر مناسبی را برای یادگيری پویپا ایجاد
کند.
ساختار رسمی دانشگاه با مؤلفههایی چون عدم تمرکز ،پيچيدگی و رسميت منعطف میتواند از
طریق حذف بروکراسیهای اداری زائد ،ایجاد ارتباطهای پویا با محيط بيرونی ،دادن استقالل الزم
به گروههای آموزشی بستر الزم را برای تحقق یادگيری پویپا مهيا کند .ساختار غيررسمی ،بعد
دیگری از ساختار سيستم آموزش عالی است که این پژوهش ،چهار بعد روابط غيررسمی ،ارتباطات
تعاملی برونگرا ،ارتباطات تعاملی برونگرا و روابط عاطفی فراگير را در این زمينه شناسایی کرده
است .برنهام ( )2006و وانگ و احمد ( )2003بر این باورند که توجه به این
مؤلفهها در سازمانهای دانشبنيان همچون دانشگاه ،بر پویایی سازمان تأثير زیادی دارد .گسترش
ساختار غيررسمی در سيستم آموزش عالی و فاصلهگرفتن از ساختارهای سنتی میتواند شرایط
ساختاری الزم را برای یادگيری پویپا فراهم کند .بعد دیگر ساختار سيستم آموزش عالی ،ساختار
نامرئی است .یافتههای پژوهش نشان میدهد این نوع از ساختار دارای ابعاد سياسی ،اجتماعی،
رفتاری و علمی است .این نوع از ساختارها در سایه شکل میگيرند و بر ساختارهای دیگر اثر
میگذارند .اصطالح «دانشگاه نامرئی »5در ادبيات پژوهش ،به تفسير ساختارهایی میپردازد که در
ساختارهای غيررسمی و در سایه فعاليت میکنند .زوارقی ( )1388و ترو و ایمو )2001( 6در
پژوهشهای تجربی ،توزیع نامناسب فرصتها ،بیثباتی ،مقاومت در برابر ساختارهای رسمی،
انحصارگرایی و بهحاشيهراندن افراد و نهادهای دیگر را از اثرات منفی دانشگاه نامرئی عنوان
میکنند.
در ساختار مطلوب برای بستر سازی مناسب یادگيری پویپا ،که بر پایة روابط غيرخطی با محيط
بيرونی دانشگاه طراحی میشود ،ساختار غيررسمی در دل ساختار نامرئی شکل میگيرد .این نوع
ساختار در سازمانهای دانشبنيان بيشترین نقش را بازی میکند (وانگ و احمد .)2003 ،ساختار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Hall
Tylus
3. Hoyand Miskel
4. Clayton, Fisher, Harris, Bateman and Brown
5. Invisible College
6. Tuire and Erno
2.
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رسمی در این دانشگاه میتواند برای جلوگيری از گسستگی در سازمان ایفای نقش کند؛ ولی در
درجة پایينتری از ساختار غيررسمی قرار دارد .ساختارهای علمی ،رفتاری ،اجتماعی و سياسی با
عنوان ساختار نامرئی شکل میگيرند که نيازمند مدیریت هستند تا بستر مناسبی برای یادگيری پویپا
ایجاد شود .در یک جمعبندی کلی میتوان گفت« :یادگيری پویپا باید به عنوان یک روح وجودی
در کالبد دانشگاه دميده شود و تمام اجزای دانشگاه برای تحقق این نوع یادگيری بسيج شوند .ایجاد
سيستمهای آموزشی منعطف و مبتنی بر نيازهای فراگيران میتواند تغييرات مهمی را در تربيت نسل
آینده ایجاد کند؛ ولی مهياشدن زیرساختهای آن به تغيير رویکرد از طرف دانشگاهها ،بازار کار و
افراد نياز دارد .با توجه به یافتههای این پژوهش ،پيشنهاد میشود در راستای اصالح ساختارهای
فعلی به گروه های آموزشی استقالل و آزادی عمل بيشتری داده شود و ساختارهای غيررسمی در
دانشگاهها تقویت شود .درگيرکردن دانشجویان در فعاليتهای کاری دانشگاه و ایجاد گروههای کاری
و پژوهشی در دانشگاه با ایجاد ساختارهای رسمی منعطف و مدیریت ساختارهای نامرئی میتواند
بستری را برای عملياتی شدن یادگيری پویپا فراهم کند .از سوی دیگر ساختار دانشگاه باید به
گونهای اصالح شود که امکان بازگشت فرد به دانشگاه بعد از اتمام دورة تحصيلی فرد فراهم و
نيازهای علمی فرد از این طریق تأمين شود.

قدردانی
این پژوهش با حمایتهای مالی و معنوی قطب آموزش مداوم دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام
شده است؛ از این رو از مسئوالن این قطب بسيار سپاسگزاریم.
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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 lifedeep 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 semistructured 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.
Keywords: lifelong learning, formal, informal, invisible structure, university.
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