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Abstract: The purpose of this study was to design and develop a self-learning
framework for university students. The research was applied in terms of purpose and
sequentially exploratory in terms of mixed method. The statistical population of the
study includes three sections: a- 120 professors of educational sciences and
psychology of Tehran and Gilan universities who were selected by sampling in two
stages, b- Students of public and free universities of Tehran, Gilan and Alborz
provinces, sample 450 The person selected using G-Power, c- 31 subject matter
experts and experts who participated in the study to assess the appropriateness of the
self-learning framework. The research tools were three researcher-made self-learning
questionnaires based on research background and literature, the standard student selflearning questionnaire and the degree of appropriateness of students' self-learning
framework. Descriptive statistics (frequency, percentage and mean) and inferential
statistics of Kolmograph-Smirnov test, Camus test, Bartlett test and exploratory factor
analysis, one-sample t-test, structural equation analysis, path analysis and framework
fit test are used to analyze the data. The findings indicated that the dimensions and
components of students' self-learning include six components of self-leadership in
learning, self-regulatory skills, critical thinking, adult education, learning environment
and learning styles. Also, the standard questionnaire of students' self-learning with 5
components and 67 questions was developed after three field performances. The
extractive framework of students' self-learning includes the philosophy, goals,
dimensions and components of self-learning, implementation and evaluation of the
framework, which was evaluated as desirable by experts.
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(تحصیالت تکایلی) به دمیل مشغله های شغلی نایت انند

مقدمه
در عصر حاضر بیشتر مردم در سراسر جهان به دنباا

برنامه ری ی درسی منسی ک حداعل هااهنگ با نیاد های

تحصیالت دانشگاهی هستند .بنابراین ،دانشگاه هاا مااا

خ د داشته باشند .مشکل دانشی یان عدم ت جاه باه نیااد

کارشناساای ک کارشناساای ارشااد اد راه دکر ی حا ا ری را

ساانیی در کسااب مهااارت هااای آدم ماای باشااد .تعیااین

برای تأمین این تااضا ارائه می دهند .آم دش اد راه دکر باا

محت ی مناسب آم دشای در دانشاگاه مای ت اناد مهاارت

پیشرفت در اینترنت ک فناکری های رایاناه ای ک نارم افا ار

دانشای یان را افا ایش دهاد(چن  .)2012بای نظاای در

یادگیری ک آم دش آنالین (به عن ان مثا  ،سیسات هاای

فرآیند یادگیری ک عدم تارک باددهی یادگیری را کااهش

مدیریت یادگیری) گسترش یافته اسات .بیاااری کیارک

می دهد .خ د رهبری در یادگیری باعاپ اییااد انگیا ش

کرکنا ،که در اکایل سا  2020شی ع یافت ،نی در اف ایش

درکنی می ش د ک نگرش را تغییر مای دهاد .انگیا ه هاای

محب بیت آم دش اد راه دکر ناش بسا ایی دارد .بناابراین،

یادگیری می ت اند منیر به اییاد تفکار انتااادی ک دمیناه

بررسی رفتارهای خ د رهباری دانشای یان ،مهاارت هاای

های دیگر یادگیری ش د .اد رفای یکای اد اهاداف نظاام

یاادگیری خا دگردان ک نگارش هاای یاادگیری آنالیان

دانشگاهی ،تفکرانتاادی است (فرخاری  .)1395هاچناین

دانشی یان در چنین محیط هاای یاادگیری ،باه م عا ک

کیفیت آم دشی م مفه اصلی آم دش عاامی محسا

حیاتی اسات آما دش ک پارکرش مهاتارین نهااد تربیتای

ش د(غیا ی  .)1393بنابراین ،شناسایی ع امل کیفی ما ر

است.آم دش کپرکرش به ا ر سانتی باه عنا ان ارتباا

بر ت سعه تفکر انتاادی انکار ناپذیر است ،مشکل عااده در

آم دشی بین معل ک دانش آم د تعریف می ش د (آخ ندی

نظام آم دشی ک دانشگاه ها ایان اسات کاه دانشای یان اد

ک ساارمدی  .)1389در گذشااته معلاا خاا د را مساا

راهبردهای یادگیری ا الع کافی ندارناد باه هااین دمیال

یادگیری دانش آم د می دانست ،در کاع  ،هدف ،یاادگیری

یادگیری آنها م ر نیست (عل ی منگرکدی .)1393

دانش آم دان ب د (صحبتل ک محادی.)1393

دانش آم دان ک دانشی یان با به کارگیری رکشاها ک فنا ن

در هاه ج ام مهاترین نتییه نظاام آم دشای یاادگیری

راهبردهای یادگیری ،عادر خ اهند ب د که مطامب درسی را

است (هاتی مسلک پاک ک ارجل .)1393یاادگیری اماری

سریعتر یاد بگیرند (کاظای ک ساامانی  .)1390کمایکن ،در

مااادام امعاراساات ،کااه نحاا ه یااادگیری بایااد آم ختااه

شرایط فعلی ،فادان یادگیری مؤ ر ک پایدار در دانشگاه هاا

ش د(.میری .)1388یاادگیری باعاپ پیشارفت بشار شاده

بعن ان یک ضعف مطرب می باشد .ضعف یادگیری اد مها

است.ت جه ک شناخت فرآیند یادگیری به فراگیاران کااک

ترین چامش آم دشی رکد در کش ر به شاار می آید .فادان

می کند که یادگیرندگانی فعامتر باشاند .یاادگیری انساان

یادگیری مستار ک یادگیری مادامعار مس له اساسی نظاام

منیر به کسب مهارتهایی خ اهاد شاد (عینای نریااانی ک

آم دشی ما است دیرا رکیکرد برنامه ری ی تحصیلی با ایان

بشیر پ ر  .)1398به اعتااد نظریه پردادان یادگیری تغییار

چش انداد راحی نشده است ک فادان آما دش یاادگیری

رفتاری نسبتاً پایدار است؛ تیربه باما ه بارای رسایدن باه

فراگیری فردی جدی ک عایق است که بخش اعظ آن باه

عال بامفعل نیادمند شرایط دمانی خاصی اسات؛ یاادگیری

برنامه ری ی غیار عاالنای در برناماه هاا ک محتا ی هاای

نتییه تارین تیربه است( .کیانی ک اکبری .)1392

دانشگاهی بر می گردد  .ارائه آم دش مفید در جهت خا د

یکی دیگر اد مشکالت دانشی یان نداشتن مادیریت دماان

یادگیری به ب رگساآن در ت سعه کشا ر ما ر مای باشاد

در یادگیری است (کرمی  .)1394برنامه منسی ک آگاهانه

(آخ ندی ک هاکاران  ،)1389مس له دیگر ،عدم آشنایی با

در مطامعااه ماای ت اننااد یااادگیری یااک راهباارد م ا ر در

راهبرد هاای یاادگیری ،عادم فعامیات ک تاالش در جهات

فراگیااری باشااد .دانشاای یان در سااط ب باااآتر آم دش ای

یادگیری ،فادان شغل مناسب یا مشغله های ذهنی ک عدم
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مرادی و همکاران

آشاانایی بااا نحاا ه اردشاایابی تحصاایلی اساات ،ناآگاااهی

کردند( ،کنیا ن هااک

دانشی یان اد راهبرد ها ک ناشه هاای مفها می یاادگیری

خ دآگاهی ،مدیریت یاادگیری ،مادیریت ا العاات ،خا د

خاا د_راهباار (خ دماادیریتی ،رغباات باارای یااادگیری ک

یااااادگیری ،انتخااااا مناااااب یااااادگیری ،راهباااارد

خ دکنترمی) سطح یادگیری را کاهش می دهد کاه باعاپ

یادگیری،باکرهای انگی شی،برنامه ری ی شخصای امگ هاای

فادان ا ربخشی آم دش دانشگاهی ک حتی یاادگیری مای

یااادگیری خ ا د گااردان ،امگ ا ی پیشاارفت مهااارت ،خ ا د

ش ا د .مس ا له دیگاار افاات اشااتیا تحصاایلی ک عالکاارد

تنظیای ،راهبردهای انگی شی ،مهاارت حال مسا له مای

تحصیلی دانشی یان می باشد که یکی اد ع امل آن را مای

دادنااد .شاااخص ک متغیاار هیتاااگ ژی شاااملا نیاااد هااای

ت ان ضعف خ د مادیریتی ک خا د تنظیاای در یاادگیری

یادگیری ،اهداف یادگیری ،مهاارت یاادگیری ،نگارش باه

های دانست (ابراهیای .)1389

یااادگیری ،محاایط یااادگیری ،تفکاار هیتاگ ژیکااا  ،ارتاااا

پیشرفت تحصیلی دانشی یان ،یکی اد شاخص های مها

یادگیری ،یادگیر مادامعار ،یادگیری هدایت یادگیری خ د،

دراردیابی آم دش ک پرکرش است ،هدف کااک دردمیناه

تیار یادگیری تعادی ،خ د برنامه ریا ی ،اییااد حلااه

های گ ناگ ن اع اد ابعاد شناختی ،عا فی ،شخصیتی ،به

های یادگیری ،خ د مفه م سادی یادگیری ،ت ضیح فرصت

منظ ر رشد پیشرفت تحصیلی می باشد،معل برای اف ایش

هااای یااادگیری ،اف ا ایش ت ا ان خ ا د یااادگیری ،چرخااه

سطح انگی ش دانش آم دان ،نسبت به یاادگیری م ضا ع

یادگیری می باشد .سبک یادگیری شاخص دیگری ب د که

های مختلف درسی ،باید سعی کند تا شرایط یادگیری را

شامل کاگرا ،جذ کننده ،ه گرا ،انطبا یابنده ،یادگیری

بهب د بخشد (پاسبان ک مله .)1395اساتید بایاد کیفیات

نظریه پرداد ،یادگیری فعاا  ،یاادگیری متفکار ،یاادگیری

آم دش را اف ایش دهند تا اد این ریق داناش آما دان ک

عالگرا ک شااخص مادیریت داناش شااملا جاذ داناش

ک

فردی ،ذخیره دانش فردی ،کاربرد دانش فردی می باشاد.

تبدیل" یاددهی "به" یادگیری" ضرکرت مای یاباد .ایان

تفکر انتاادی شااملا اردیاابی انتااادی ،نگارش انتااادی،

گذر مستل م آن است که فرد شای ه آما ختن را بیاام دد،

باه بندی ،رم گشایی جاالت رکشانگری معناا ،بررسای

دانشی یان ،به م فایت دست یابناد ،اد ایان رک ،تحا

 )2010خا د یاادگیری را شاامل

آم دش متکی بر انتاا دانش تا یر چندانی ندارد نیادمناد

ایده ها ،تحلیل ایده ها ،مهارت های اساتنبا ی ،جساتی

مشارکت فراگیر می باشاد (حاا امینای ک محااد داکدی

برای ش اهد ب د.

 .)1394یادگیری خ د راهبر یا خ د تنظیای در یاادگیری

پژکهش هاای بادماه ک هاکااران ( )1399نتاای پاژکهش

ک یا یادگیری خ دگردان اد ما مه هایی است که باه نااش

نشااان داد کااه بااین یااادگیری خاا د راهباار ک یااادگیری

فرد در فرایند یادگیری ت جه دارد .این ساده ابتدا در ساا

امکترکنیکی رابطه معنی داری کج د دارد .دهاان منشایان

( )1967ت سط بنادکرا مطارب شاد .تااف ( )1971نظریاه

ک هاکاران ( .)1399نتای حاکی اد رابطه مثبت ک معناادار

هیتاگ ژی یادگیری خ دراهبر در ماابل نظریه آنداراگ ژی

بین یادگیری خ دراهبر با خالعیات ک پیشارفت تحصایلی

ن م ( )1960مطرب کرد .مطابق نظر بندکرا ( ،)1977خ د

ب د .ضرابیان ک هاکاران ( )1399نتای تحایاات نشان داد

تنظیای کاربرد ت انایی ها ک عابلیات هاای خا د هادایتی،

کاه ،آما دش معکا

برآماادگی یاادگیری خا د راهباار،

خ د کنترمی ک خ د مختاری مای باشاد .سااککی ()1980

پیشاارفت تحصاایلی ک مشااارکت دانااش آم ا دان در در

یادگیری خ د راهبر ک اف ایش نااره عالکارد تحصایلی را

ریاضی تا یر دارد .شرفی ک هاکاران ( )1395سپهریان آذر

بیان کارد .آماادگی خا د-راهباری در یاادگیری در ساا

ک هاکاران ( )1394هییانهای تحصیلی عادر به پیشابینی

 2001ت سط فیشر ک هاکاران مطرب شاد ک م مفاه هاای

یادگیری خ دگردان هستند که اد میان آنها متغیر مذت اد

خ دکنترمی ،رغبت به یادگیری ،ک خ دمدیریتی را معرفای

باااآترین عاادرت پیشاابینی کنناادگی را دارد .دک ک

کااال
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هاکاران ( )2020به این نتییه رسیدند که انگی ه به ا ر

شدند .سپ

مستای بر نظارت بر خا د تاأ یر مای گاذارد ک اد ریاق

تهران ک امبرد ک گیالن انتخا شدند که هر یاک اد اساتان

ر غیرمستای بر خ دمدیریتی تاأ یر

ها (باه شارب دیار) در مراحال انیاام پاژکهش مشاارکت

می گذارد .چن ک یاان ( )2019اصالی تارین انگیا ه هاا ک

نا دند .اکمین جامعه آمااری پاژکهش متخصصاان شاامل

ع امل مؤ ر بر یادگیری فرد در هر کش ر باه چهاار گارکه

استادان گرکه های عل م تربیتی ک رکانشناسی در دانشاگاه-

تاسی مای شا ندا ع امال تأ یرگاذار خاان ادگی ،فاردی،

های آداد ک دکمتی اساتان تهاران هساتند کاه در تاییاد ک

اجتااعی ک آم دشی .این گرکه ها بر تصاایاات یاادگیری،

تکایل م مفه های شناسایی شده اد ادبیات ک مبانی نظری

ا ربخشی ،محت یات ،اهداف ک پیشرفت آینده تأ یرگذارناد.

(پاسخ به س ا اک ) ایان پاژکهش را هاراهای میکنناد.

اتکین ( )2019نتای نشان داد که ع امل مد دامنه پن ،

دکمین جامعه پژکهشی استادان رکانشناسی ک عل م تربیتی

ک ارتبا آن

دانشگاه های آداد ک دکمتی اساتان گایالن هساتند کاه در

با خ دتنظیای ،درک بیشتر اد چگ نگی بهترین حاایت اد

تایید نهایی م مفه هاا ک پرسشانامه تنظای شاده باا ایان

دانشی یان با این چامش هاا هادف نهاایی اسااتید اییااد

پژکهش هاکاری می کنناد .سا مین جامعاه دانشای یان

دانش مادام امعار ارتبا دارد .اف ایش کیفیت یاادگیری ک

دانشگاه های دکمتی کآداد استان های تهران ،امبرد ک استان

خ د تنظیای می ت اند به مربیان کاک کناد تاا در برابار

گیالن هستند که بعن ان جامعاه آمااری در بخاش کاای،

تغییرپذیری فردی ،آسایب پاذیری ساخت رکیای داشاته

پاسااخگ ی پرسشاانامه اسااتاندارد شااده جهاات راحاای

نظارت بر خ د ،به

نات انی در یادگیری ،ذهن آگاهی کال

در

در مرحلاه دکم باه عیاد عرعاه اساتان هاای

پیشاانهادی ماای باشااند .چهااارمین گاارکه،

باشند.

چااارچ

راهبردهای یادگیری نیادمند برناماه ریا ی اسات مشاکل

متخصصان م ض عی هستند که در ما رد سانیش درجاه

امرکد دانشی یان نح ه یادگیری سری می باشاد کاه مای

تناسب چارچ

خ دیادگیری دانشی یان دانشاگاه هاا در

ت اند انگی ه یادگیری را کاهش دهد .اغلب دانشی یان نای

پژکهش حاضر مشارکت داشته اند .در این پاژکهش حیا

دانند که چگ نه اد راهبردهای شاناختی اساتفاده کنناد ک

نا نه شامل  60نفر اد استادان رکانشناسی ک عل م تربیتای

یاد گیری را سرعت بخشند ،مدیریت یاادگیری باعاپ ا ار

دانشگاه های استان تهران ( 29نفر دانشاگاه هاای دکمتای

بخشی یادگیری دانشی یان مای شا د .ماذا باا ت جاه باه

تهران ،شهید بهشتی ک  31نفر دانشگاه هاای آداد علا م ک

مفاهی ک مطامب مطرب شده پاژکهش حاضار اد اهایات ک

) است .این گارکه اد

تحایاات ،تهران مرک ک تهران جن

ضرکرت باآیی برخ ردار است .هاینط ر بر اسا

مفااهی

اساتید م مفه های مستخر اد مبانی نظری (کاه در عاماب

ف  ،مد مفه می راحای ک تادکین چاارچ

مفها می

پرسشنامه با  91س ا در  6م مفه تنظی شده) را بررسای

خ دیادگیری دانشی یان در دانشگاه در این پژکهش ما رد

ک بااه ساا ا اک پااژکهش (شناسااایی م مفااههای خاا د-

بررسی ک کاکاکی عرار گرفت.

یادگیری درمدت  6هفتاه) پاساخ دادناد .در مرحلاه دکم،
باارای اسااتاندارد کااردن پرسشاانامه خاا د–یااادگیری،

مواد و روش ها

پرسشنامه تایید شده در مرحله اک در اختیار متخصصاان

در این پژکهش جامعه آماری شامل این گرکه ها با دا
ابتدا برای اجرای پژکهش استان های کش ر به پن بخاش
تاسی شد شاا  ،جن

 ،شر  ،غار ک مرکا ی ،ساپ

عل م تربیتی ک رکانشناسی استان گیالن عرار گرفات .رکش
نا نه گیری هدفاند در استان گایالن نیا بارای انتخاا
متخصصین اجرا ک 60نفر اد اساتادان رکانشناسای ک علا م

بص رت تصادفی استانهای خ شه شاامی شاامل خراساان

تربیتی استان گیالن ( 28نفر دانشاگاه هاای دکمتای پیاام

شاامی ،امبرد ،تهران ،مادندران ،گرگاان ک اردبیال انتخاا

ن ر ،سراسری گیالن ک  32نفر دانشگاه هاای آداد اساالمی

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال سیزدهم ،شماره  ،1بهار 1401

184

مرادی و همکاران

کاحاد رشات ،آهییاان) در پاژکهش شارکت نا دناد .در

متخصصان (نا ناه گیاری هدفاناد ک رسایدن باه اشاباع

نتییه این دک مرحله 18 ،سا ا حاذف ک پرسشانامه دکم

نظری) بص رت حا ری ک آنالین ارایه شد.

جهاات اسااتاندارد شاادن،

در این پژکهش م ادین اخالعی شامل اخذ رضایت آگاهانه،

راحاای ک آماااده شااد .سااپ

پرسشنامه در گرکه دانشی یان دانشگاه های آداد ک دکمتای

تااین حری خص صی ک رادداری رعایات شاد .هاچناین

استان های تهران ،امبرد ک گیالن اجرا گردید .حی نا ناه

دمان تکایل پرسشنامه ها ضان تأکید به تکایال تااامی

در مر حله س م پژکهش دانشای یان دانشاگاههای دکمتای

سؤا ها ،شرکت کنندگان در م رد خارک اد پاژکهش در

کآداد در استان های تهران ،گایالن ک امبارد ب دناد کاه باا

هر دمان ک ارائه ا العاات فاردی مختاار ب دناد ک باه آنهاا

استفاده اد جی پاکر تعداد  450نفر اد دانشی یان بصا رت

ا اینان داده شد که ا العات محرمانه می ماند ک این امر

تصادفی ساده انتخا شدند که جهات ا ایناان اد جاا

نی ا کااامالً رعایاات شااد .پااژکهش حاضاار بااا کااد اخااال

آکری تعداد پرسشنامه مذک ر ،حادکد  500پرسشانامه در

 IR.IAU.TMU.REC.1400.213بت شد.

میان دانشی یان ت دی شد 475 .پرسشانامه جاا آکری
شد که به دمیل ناعص ب دن  25پرسشنامه حذف شد ک در

یافته ها

نهایاات  450نا نااه در پااژکهش شاارکت داده شاادند .در

باارای بررساای چااارچ

مرحله چهارم پژکهش برای تعیین درجه تناسب چارچ

دانشی یان دانشگاه می ت ان رب دیر را ارائه داد.

راحی شده،پرسشنامه سنیش چاارچ
-

مفهاا می باارای خ دیااادگیری

باه  31نفار اد

جدول .1بررسی آماره  Tدر تاثیر کل متغییر های آزمون بدست آمده از خروجی PLS

Table 1. Investigation of T statistic in the effect of all test variables obtained from PLS output
متغییر ها

T VALUE

P -VALUE

آموزش بزرگساالن-سبک یادگیری

1/75

0/079

تفکر انتقادی -آموزش بزرگساالن

0/49

0/620

تفکر انتقادی –سبک یادگیری

3/135

**0/002

تفکر انتقادی-محیط یادگیری

0/531

0/595

خود تنظیمی –آموزش بزرگساالن

1/640

0/10

خود تنظیمی -تفکر انتقادی

0/279

0/780

خود تنظیمی -سبک یادگیری

0/106

0/915

خود تنظیمی محیط یادگیری

0/056

0/955

خود یادگیری-آموزش بزرگساالن

1/63

0/103

خود یادگیری -تفکر انتقادی

1/79

0/579

خود یادگیری –خود تنظیمی

3/141

**0/0002

خود یادگیری-سبک یادگیری

1/869

0/06

خود یادگیری-محیط هیتاگوژیک

1/218

0/022

سبک یادگیری-محیط هیتا گوژیک

2/083

**0/03

آموزش بزرگساالن-خود تنظیمی

0/101

0/919

هیتا گوژی-آموزش بزرگساالن

4/372

**0/000

هیتاگوژی-تفکر انتقادی

4/365

**0/000

هیتاگوژی –خود تنظیمی

9/001

**0/000

هیتا گوژی-خود یادگیری

41/73

**0/000

هیتاگوژی-سبک یادگیری

1/23

**0/002

هیتا گوژی –محیط یادگیری

4/28

**0/000
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در بررسی سطح معنا داری در بررسی ا رات متغیر هاا

مستای سبک یادگیری با خ د رهبری ک تفکر انااادی باه
اد امگ ریت گیاری ماد

باار یکاادیگر در سااطح معنااا داری  0/05ک 0/01بعا ای اد

می ان  0/684ارتبا دارد ک پ

رابطه ها معنا دار نای باشند که در برادش مد رکابط غیر

اصالب شده ک مد مرب اه اد بارادش مناساب برخا ردار

معنا دار حذف شده آدم به ذکر است در بررسی ا رات غیر

است.

شکل .1مدل استاندارد شده چارچوب برای خود -یادگیری دانشجویان دانشگاه

Figure 1. Standardized framework model for self-learning of university students

ابعاد ک م مفه های خ دیادگیری دانشی یان دانشگاه اد نظر

ک نتای تحلیل عامل معادآت سااختاری کناا دار تحلیال

متخصصان در جدک  2آمده است.

مسیر کتحلیل برادش ماد معاادآت سااختاری در میاان

نتییه به دست آمده ناشی اد اجرای تحلیل عامل اکتشافی

متخصصان کدانشی یان تدکین کرده است .چارچ

نشان می دهد که ضرائب بارهاای عااملی اساتخرا شاده

شامل فلسفه ک اهداف ک برنامه شامل  5م مفه ک 67گ یاه ک

برای تبیین شاخص های شناسایی شده به عن ان شااخص

مراحل اجرا ک اردشیابی است.به شرب ذیال پیشانهاد مای

های مطل

خ دیاادگیری دانشای یان اد انسایام آدم ک

حاضر

ش دا

کافی برخ ردار می باشند.

امف) فلسفه چارچ

خ دیادگیری دانشای یانا فلسافه ک

در رابطاااه باااا م مفاااه هاااای خ دیاااادگیری ،چاااارچ

اهداف کلی چارچ

خ د -یادگیری دانشی یان باا ت جاه

خ دیادگیری دانشی یان می ت ان گفت ،میا عاه ای کاه

به پیشینه م ض ع ک مطامعات انیام شده در ایران ک جهاان

پاااایش رکی شااست،ت صاااایف ک تحلیاااال چااااارچ

به دمیل دگرگ نی در انتظاارات اد آما دش ک یاادگیری در

خ دیااادگیری (هیتاااگ ژی) دانشاای یان دردانشااگاه هااای

دانشگاه ها کنیادبه با آما د ش ماداکم ک خا د راهباری در

ایران اسات کاه پژکهشاگر باا مطامعاه پیشاینه ک ادبیاات

یااادگیری باارای یادگیرناادگان ،اسااتاال در یااادگیری،

پژکهش ،نظر عااکتی خبرگان ک اجرای سه مرحله میدانی

انگی ش درکنی در یادگیری اد مسائل مه نظاام آم دشای
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است بنابراین کیفیت بخشی به یاادگیری در دانشای یان،

انگی ا ش در فه ا ک یااادگیری مطامااب- ،ت انانااد سااادی

یادگیری مهارت های جدید متناسب باا نیااد باادار کاار ک

دانشی یان در کسب یادگیری های جدیاد- ،اصاالب رکش

حفظ شغل ک حرفه با مهارت های چندگانه اد رسامت های

ک یادگیری در دانشگاه هاا- ،پارکرش انساان

آم دش عامی در جهان کن نی است .فلسفه چارچ

های تدری

خا د

ه شاند برای کسب ککار آیناده ک کااک باه دانشای یان

-یادگیری دانشای یان شاامل مفااهی ذیال اساتا اماف)

جهت کسب مهارت های چندگاناه جهات حفاظ شاغل ک

خ دیادگیری دانشی یانا -خ د راهبری ک

فلسفه چارچ

حرفه- ،آم دش مداکم ک در
) اهداف چارچ

استاال در یادگیری دانشی یان ،رشاد تفکار انتااادی در

دندگی.

خ د-یادگیری دانشای یانا -آما دش

دانشی یان کت اناندساادی دانشای در اردیاابی یاادگیری

مهارت های خا د-یاادگیری باه دانشای یان- ،کااک باه

خا د- ،تربیات دانشای ی پرسشاگر ،پژکهشاگر ک پ یااا- ،

دانشی یان در شاناخت سابک یاادگیری خا د - ،تادکین

یادگیری ددایی اد دانش های منس خ ک کسب مبانی نظری

برنامه درسی خ د-یاادگیری باه اردش یاک یاا دک کاحاد

دانش به رکد ک م رد نیااد- ،اصاالب ک بهبا د محایط هاای

درسی اختیاری یا عا می در ماا

کاردانی ،کارشناسی ک

یادگیری ک فاای آم دشی در دانشگاه ها با ت جه به مبانی

پیش نیاد تحصیالت تکایلی- ،کاک به کسب ک یاادگیری

آم دش ب رگساآن- ،آشانایی دانشای باا نظریاه

مهاااارت هاااای فراشاااناختی در دانشااای یان- ،تربیااات

های یادگیری ک کشف سابک یاادگیری خا د- ،تغییار در

دانشی یان برای خ د مربی گری ک خ دکاری برای آم دش

شی ه های آم دش اد آم دش بانکی به فعامیت داک لباناه ک

مادام امعار ،آشنایی دانشی یان با نظریه هاای یاادگیری ک

خ دانگیخته دانشی یان در یادگیری خ د- ،تغییردر شی ه

مبانی پژکهش گری ک جستی ی پایگاه های ا العاتی.

ک اص

های کساب داناش کمهاارت اد مادرک جا یی باه کساب
جدول. 2ضرایب بارهای عاملی استخراج شده به تفکیک شاخص های شناسایی شده به عنوان شاخص های مطلوب (مطلوب خودیادگیری دانشجویان)

Table 2. Coefficient of factor loads extracted by indicators identified as desirable indicators (optimal self)learning of students
توانایی
هیتاگوژیک

ضرایب

خود -

بارهای

یادگیری

عاملی

مهارت
خودتنظیمی

ضرایب
بارهای
عاملی

تفکر
انتقادی

ضرایب
بارهای
عاملی

مدیریت
دانش

ضرایب

آموزش

ضرایب

بارهای

بزر

بارهای

عاملی

گساالن

عاملی

محیط
یادگیری

ضرایب
بارهای
عامل

سبک
یادگیری

ضرایب
بارهای
عاملی

دانشجویان

q01
q02
q03
q04
q05
q06
q07
q08
q09
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19
q20
q21
q22
q23

867/0
581/0
809/0
892/0
781/0
797/0
855/0
839/0
766/0
743/0
845/0
.757/
824/0
821/0
865/0
821/0
.871/
738/0
654/0
797/0
829/0
747/0
758/0

q24
q25
q26
q27
q28
q29
q30
q31
q32
q33
q34
q35
q36
q37

834/0
813/0
747/0
776/0
.838/
.808/
735/0
780/0
829/0
909/0
749/0
807/0
846/0
791/0

q38
q39
q40
q41
q42
q43
q44
q45
q46
q47
q48
q49

871/0
694/0
767/0
811/0
696/0
522/0
582/0
485/0
844/0
841/0
.783/
542/0

q50
q51
q52
q53

826/0
833/0
814/0
820/0

q54
q55
q56
q57
q58
q59
q60
q61
q62
q80
q81
q82
q83

757/0
887/0
911/0
910/0
893/0
848/0
866/0
923/0
869/0
914/0
787/0
864/0
773/0

q63
q64
q65
q66
q67
q68
q69
q70
q71
q72
q73
q74
q75
q76
q77
q78
q79
q84

826/0
760/0
711/0
869/0
893/0
770/0
819/0
.836/
783/0
730/0
910/0
836/0
844/0
868/0
767/0
801/0
885/0
732/0
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q85
q86
q87
q88
q89
q90
q91

571/0
787/0
694/0
696/0
559/0
743/0
619/0
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شکل .2چارچوب خودیادگیری دانشجویان ایران

Figure 2. Iranian students' self-learning framework

انتاادی ،آم دش ب رگساآن ،محیط یادگیری ک سبک های

بحث و نتیجه گیری
خا د-

یاااادگیری اسااات .هاچناااین پرسشااانامه اساااتاندارد

یادگیری دانشی یان دانشگاه ب د .نتای نشاان داد ابعااد ک

اد

هدف اد این پژکهش راحی ک تدکین چارچ

خ دیادگیری دانشی یان نی با  5م مفه ک  67س ا پ

م مفه های خ دیادگیری دانشای یان شاامل شاش م مفاه

سه بار اجرای میدانی تدکین گردید .چارچ

خ د رهبری در یادگیری ،مهارت های خ د تنظیای ،تاکر

خ دیادگیری دانشای یان شاامل فلسافه ،اهاداف ابعااد ک

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال سیزدهم ،شماره  ،1بهار 1401

اساتخراجی

188

مرادی و همکاران

م مفه های خ دیادگیری ،اجرا ک اردشیابی چارچ
که اد نظر متخصصان مطل
براسا

اسات

اردشیابی شد.

ابعاد ک م مفه هاای پاژکهش ،چاارچ

ب ده اند 100درصد کاریان

م مفاه هاای خ دیاادگیری را

تبیین ناایند .هاچنین در سایر مراحال اجارای پاژکهش
مفها می

اگرچه گ یه ها ک م مفه هایی حذف شاده اناد ،در آخارین

خ دیادگیری دانشی یان با اج ای فلسفه ک اهداف ،ابعااد ک

مرحله اجرای پاژکهش باا آدما ن تحلیال مسایر ک ماد

م مفه های خ د یادگیری ،اجرای برنامه ک اردشیابی برناماه

معادآت ساختاری  67گ یه اد ضرایب مناسابی برخا ردار

مفها می ،کیژگای

شده کدر تحلیل نهایی به عنا ان م مفاه هاا ک گ یاه هاای

هایی برای این پژکهش نسبت به پژکهش های دیگری کاه

مناسب خ دیادگیری دانشی یان دانشگاه ها باعی باانند ک

در این ح ده انیام گرفته می ت ان در نظار گرفات کاه در

در تدکین چارچ

مفه می م رد استفاده عرار بگیرناد .در

عامب تبیین م ارد به شرب دیر ت ضایح داده مای شا دا در

سنیش درجه تناسب چارچ

بررسی پیشاینه ک مباانی نظاری پاژکهش دیاده شاد کاه

با انیام آدم ن رتباه بنادی فاریان ،بااآترین رتباه را در

پژکهش های پیشین اغلب باه خا د ما ماه خ دیاادگیری

چارچ

مفه می راحی شده بدست آکرده اناد؛ ک امبتاه

بص رت یک مفه م مستال ت جه نکرده اند .اگرچه نظریاه

سایر اج ای چارچ

ه م رد تایید متخصصین م ض عی

پردادان تالش کرده اند ما مه خا د رهباری در یاادگیری

عرار گرفتهاند .براسا

اجرای سه مرحله پرسشنامه خا د-

(هیت گ ژی) ک ابعاد آن را تبیین ک تعیین ناایند ک اهایت

یادگیری نتییه پژکهش تدکین یک پرسشنامه استاندارد با

آن را در جهان مبتنی بر تغییرات محظاه ای داناش بیاان

محاسبه ضرایب آمفای کرکنباخ  /93در اجرای اک  ،ضریب

ناایند ک اعالم ناایند به دمیل انفیار دانش دیگر ،با پایاان

آمفای  /93در اجرای دکم ک ضریب آمفای کرکنبااخ  /85در

دکره تحصیالت نای ت ان یادگیری را خاتااه یافتاه تلاای

س مین اجرای میدانی است که چ ن ضرایب حاصل شاده

کرد ک افراد باید به یادگیرندگان مادام امعار تبدیل شا ند،

اد  /70باآتر است کاجد اعتبار ک پایاایی مناسابی اسات .اد

کمی در م رد ابعاد ک م مفه های خا د –یاادگیری باه یاک

این منظر این پژکهش با هایچ یاک اد پیشاینه مطامعااتی

اعاالم

هاس یی نداشت .پژکهشگران پیشین اغلب رابطه یادگیری

شده است .پژکهشگر در این دمینه تاالش کارد باین ایان

خ د راهبر را با متغیر های دیگاری سانییده اناد ک امبتاه

دیدگاه ها تلفیای اییاد کند ک ابعادی را باه عنا ان م مفاه

ابعادی ادآن را مانند تفکر انتااادی ،خا دتنظیای ،سابک

های خ دیاادگیری انتخاا کناد کباا پاژکهش میادانی ک

های یادگیری ،نااش جنسایت ک در بسایاری اد ما ارد در

چندین اجرای میدانی این ابعاد ک م مفه ها را بعن ان م مفه

بین دانش آم دان بررسای کارده اناد (دهااان منشایان ک

هااای خ دیااادگیری بااه تاییااد برساااند .م مفااه هااای

هاکاااران 1399؛ ضاارابیان ک هاکاااران 1399؛ عااای ک

خ دیادگیری باق نتاای حاصال شاامل خا درهبری در

هاکاران  .)1396کمای خ دیاادگیری را بصا رت مساتال

یادگیری ،خ دتنظیای ،تفکر انتاادی ،آم دش ب رگسااآن

برای تعیین ابعاد ک م مفه ها بررسای نکارده اناد .بناابراین

ک محیط یادگیری هست .در اجارای مرحلاه اک پاژکهش،

پژکهش در این مسامه نای ت اند با پژکهش دیگری ماایسه

این ابعاد ک م مفه ها در آدم ن تحلیل عامال اکتشاافی 49

ش د .امبته می ت ان به پرسشنامه سنیش خا دراهبری در

گ یه م فق شده اند که ضرایب بارهای عااملی بااآی /90

یادگیری دانش آم دان ) )SDLفیشر ک هاکاران ()2001

ک /80را کسب ناایند ک  29گ یاه ضاریب اشاتراک بااآی

دیاااان ک هاکاااااران ( )2016ماساااالن ک هاکاااااران

 /70را کسب ناایند ک هیچ گ یه ای در ایان اجارا ضاریب

(.)2016گ گساا هاکاااران ( .)2016پااژکهش میااردا ک

اشتراک بار عاملی کاتر اد  /54را کساب نناا ده اسات ک

هاکاااران ( .)2016ژانااگ ک هاکاااران ( )2016پیساای آک

ه هاه گ یه ها عاادر

ک

ک مطل

اردیابی شادن ایان چاارچ

نظر کاحد نرسیدند ک ابعاد متفاکتی در این خصا

هاچنین در آدم ن تبیین کاریان

مفه می خ د یادگیری نی

هاکاران ( .)2015آمپ کیا گاا کلبار ( )2012دیا ی
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International
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No. 1, Pp. 1057-1069
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studies curriculum: A Description, Results
and Evaluation, ACT Papers on Education,
Canberra, Pp. 83-91.
Davies A T. 1979. Application of
participative planning to Trade Union
Training, community involvement in
schooling and Secondary College courses,
Innovations Proceedings of AAAE
Innovations Conference, April.
Davis B, Sumara D, Luce-Kapler R. 2000.
Engaging minds: learning and teaching in
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) بیااان کاارد مشااکل عاااده در اد نظاار2011( هاکاااران
دانشاای یان نباا د برنامااه ریاا ی در یاااد گیااری مهااارت
یادگیری خ راهبری شده است نی اشاره ناا د کمای ایان
 رغباات بااه،پرسشانامه تنهااا بااه سااه م مفااه خا دکنترمی
 ک خ دمدیریتی اشاره کرده است که مای ت اناد،یادگیری
کاه. م رد اردیابی در جامعه های آماری مختلف عرار گیرد
بیعتا با ت جاه باه مباانی نظاری ک مراحال اجارای ایان
 م مفه ها به ا ر کامال باا م مفاه هاای حاصال،پژکهش
 پژکهشگر، با ت جه به مطامعات انیام شده.هاس یی ندارند
اعتااد دارد ابعاد ک م مفه های دیگاری ها مای ت اناد بار
خ دیادگیری م ر باشد که در این پژکهش ما رد بررسای
 عااا املی مانناااد کیژگااای هاااای.کاعااا نشاااده اسااات
 ع امال، جنسایت، تفااکت هاای فاردی،ه ش،شخصیتی
 باه اجتاااعی، انگی ه ها،خان ادگی ک تا یر معل ک استاد
 ه ش هییانی ک غیره می ت اند در ت اناایی،ک سالمت رکان
های یادگیری خا د راهبار ما ر باشاد ک نیااد اسات کاه
پژکهشگران آینده ایان ما ماه هاا را ما رد پاژکهش عارار
 این م ارد را می ت ان در نتای تعادادی اد پاژکهش.دهند
 ارکا ر ک هاکااران.)2018( ها اد جاله هاند ک هاکااران
 اسااترامینگ ک.)2017( ) کن دی کمااد ک هاکاااران2017(
)2017(  کاااااجی دک ک هاکاااااران.)2017( هاکاااااران
فراشناخت با خ د کنترکمی ک خ د تنظیای رابطه مثبات ک
 فراشناخت عامل اصلی در حفظ تعاد.معنی داری داشت
.عا فی ک ادراک دانشی یان ب د
 بارکد، اد جاله ناا ع ت پژکهش حاضر می ت ان به جام
ک کاربردی ب دن عن ان پژکهش اشاره کارد ک هاچناین اد
ناا ضعف پژکهش می ت ان محدکد ب دن جامعه آماری را
برشارد ک هاچنین در هاین راستا پیشنهاد می ش د ایان
پژکهش با هاین عن ان در ج ام دیگر نی ما رد بررسای
.عرار بگیرد
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چکیده :هدف اد این پژکهش راحی ک تدکین چارچ

خ د-یادگیری دانشی یان دانشگاه ب د .پاژکهش

اد نظر هدف کاربردی ک اد نظر رکش آمیخته اد ن ع اکتشافی مت امی ب د .جامعه آماری پژکهش شاامل ساه
بخشا امف -استادان عل م تربیتی ک رکانشناسی دانشگاه های استان های تهران ک گیالن به تعداد  120نفار
که بص رت نا نهگیری م ارد معرف در دک مرحله انتخا شدند - ،دانشی یان دانشگاه های دکمتی ک آداد
استان های تهران ،گیالن ک امبرد نا نه  450نفری که با استفاده اد جی پاکر انتخا شدند - ،متخصصاان
ک خبرگان م ض عی به تعداد  31نفر که جهت سنیش درجه تناسب چاارچ خ دیاادگیری در پاژکهش
مشارکت نا دند  .اب ار پژکهش سه پرسشنامه محاق سااخته خ دیاادگیری بار اساا پیشاینه ک ادبیاات
پژکهش،پرسشنامه استاندارد خ دیادگیری دانشی یان کپرسشنامه درجه تناسب چارچ خا د یاادگیری
دانشی یان ب د .برای تی یه ک تحلیل داده ها اد آمار ت صیفی (فراکانی ،درصد ک میانگین) ک آمار اساتنبا ی
آدم ن ک ما گراف -اسایرن ف ،آدم ن کام  ،آدم ن بارتلت تست ک تحلیل عامل اکتشافی ،تای تاک نا ناه
ای ،تحلیل معادآت ساختاری ،تحلیل مسیر ک آدم ن برادش چارچ استفاده شد .یافته هاا حااکی اد آن
ب د که ابعاد کم مفه های خ دیادگیری دانشی یان شامل شش م مفه خ د رهبری در یاادگیری ،مهارتهاای
خ د تنظیای ،تاکر انتاادی ،آم دش ب رگساآن ،محیط یادگیری ک سبک های یاادگیری اسات .هاچناین
پرسشنامه استاندارد خ دیادگیری دانشی یان نی با  5م مفه ک 67س ا پ اد سه بار اجرای میدانی تدکین
گردیااد .چااارچ اسااتخراجی خ دیااادگیری دانشاای یان شااامل فلساافه ،اه اداف ابعاااد ک م مفااه هااای
خ دیادگیری ،اجرا ک اردشیابی چارچ است که اد نظر متخصصان مطل اردشیابی شد.
واژگان كلیدی :خ د-یادگیری ،خ درهبری ،خ دتنظیای ،تفکر انتاادی ،آم دش ب رگساآن.
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