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Abstract: The present study was conducted with the aim of
identifying and explaining the requirements of self-directed
teaching-learning strategy appropriate to the characteristics of
students of today's undergraduate students using mixed
exploratory (Consecutive exploration) method. In the qualitative
section, semi-structured interviews were conducted with 29
national experts on the subject of research and was analyzed
structurally and interpretively by content analysis method. The
statistical population of the quantitative section included faculty
members and undergraduate students that the research sample was
selected by stratified method, appropriate to the volume. The data
for quantitative section were collected through a researcher-made
questionnaire extracted from the qualitative section and descriptive
and inferential statistics were used to analyze it. According to the
research findings, from the perspective of experts, professors and
students, 9 indicators are the most important requirements of the
self-directed teaching-learning strategy, appropriate to the
generational characteristics of today's undergraduate students that
should be considered by Faculty Members. Among the 9
indicators, five elements: "The necessity of students' selfmanagement in learning", "Student participation in teaching" ,
"Guiding students to lifelong learning", "Paying attention to
students' individual talents in the form of homework" and
"Applying Students' favorite teaching methods" are at the top.
Keywords: higher education, undergraduate course, self-directed
teaching-learning, generational characteristics, new generation
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 با هدف شناسایی و تبیین بایستههای، پژوهش حاضر:چکیده
 متناسب با ویژگیهای نسلی دانشجویان،یادگیری خودراهبر-راهبرد یاددهی
 در بخش.دوره کارشناسی امروز با روش آمیخته (اکتشافی متوالی) انجام شد
 مصاحبه، نفر از افراد صاحبنظر کشوری در موضوع تحقیق29 کیفی با
نیمهساختاریافته به عمل آمد و به روش تحلیل محتوا به صورت ساختاری و
 جامعه آماری بخش کمی شامل.تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره کارشناسی بود که نمونه پژوهش از
 دادههای بخش. انتخاب شد، متناسب با حجم،بین آنها به روش طبقهای
 مستخرج از بخش کیفی جمعآوری،کمی از طریق پرسشنامه محققساخته
 بر اساس.شد و برای تحلیل آن از آمار توصیفی و استنباطی بهرهگیری شد
، شاخص9 ، اساتید و دانشجویان، از منظر صاحبنظران،یافتههای پژوهش
 متناسب با،یادگیری خودراهبر-جزء مهمترین بایستههای راهبرد یاددهی
ویژگیهای نسلی دانشجویان دوره کارشناسی امروز هستند که میبایست
 پنج عنصر«ضرورت، در میان این نه شاخص.مورد توجه مدرسان قرار گیرد
 «مشارکتدهی دانشجویان در،»خودمدیریتی دانشجویان در یادگیری
 «توجه به استعداد،» «هدایت دانشجویان به یادگیری مادامالعمر،»تدریس
فردی دانشجویان در شکل انجام تکالیف» و «کاربست روشهای تدریس
.مورد عالقه دانشجویان» در صدر قرار دارند
یادگیری- یاددهی، دوره کارشناسی، آموزش عالی:کلمات کلیدی
. نسل جدید، ویژگیهای نسلی،خودراهبر
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مقدمه
نسلی 1فراگیران

از جملهی اساسیترین
تناسب میان شیوههای آموزشی با ویژگیهای
لوازم یاددهی-یادگیری اثربخش و مطلوب است .امروزه با توجه به امکانات موجود از سویی و
نیازها ،توانمندی ها و عالیق خاص یادگیرندگان از دیگر سو ،ضرورت کاربست مؤلفههای راهبرد
یاددهی-یادگیری خودراهبر 2بیش از هر زمان دیگری احساس میشود .این مسئله ،تعیین
مصداقها و بایسته های این راهبرد ،متناسب با خصائص نسلی یادگیرندگان امروز را به یکی از
دغدغههای اصلی متولیان تعلیم و تربیت تبدیل نموده است.
کیفیت عناصر مهمی چون اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی یادگیری و ارزشیابی در
هر برنامه درسی ،تعیینکننده میزان توفیق آن برنامه در تعلیم و تربیت شایسته و تعالیبخش
است (سینما ،نیوین و پریستلی .)2020 3،در این بین ،راهبردهای یاددهی یادگیری به عنوان
مجرای اصلی تأثیر و تأثر میان مربی و متربی از اهمیتی خاص برخوردار است (علیمردانی،
 .)1398راهبردهای یاددهی-یادگیری ،جهتگیریها و خطمشیهای اصلی مدرسان در تدریس
هستند (یلدریم ،کراک و سن .)2019 4،این خطمشیها میبایست مبتنی بر امکانات موجود،
حوائج ،مهارتها و تمایالت نسلی متعلمان ترسیم گردد (زنگنه ،کاووسی و بهرامی.)1399 ،
به باور بسیاری از صاحبنظران ،هنجارهای زیست-فرهنگی 5نسل امروز ،مدرسان را به
سمت رویکردهای تدریس فراگیرمحوری همچون یاددهی-یادگیری خودراهبر فرا میخواند (کوئر،
الکرا و کومر .)2020 6،یاددهیـ یادگیری خودراهبر رابطه تنگاتنگی با مفهوم فراشناخت 7در
روانشناسی دارد .این مفهوم نخستین بار توسط جان فالول8در سال  ، 1976مطرح شد .از نظر
وی فراشناخت  ،شناختی است ورای شناخت و تفکر عادی و به دانش و آگاهی فرد از شناخت،
یادگیری و نحوه تفکر خود اطالق میشود (پورکریمی و مبین .)1398 ،به بیانی ساده میتوان
گفت ،فراشناخت دربردارنده نظارت ،کنترل و مدیریت اثربخش و کارآمد مهارتهای شناختی به
منظور اصالح و بهسازی امور و نیل به اهداف مورد نظر است (استریانی 9و همکاران.)2020 ،
1.generational characteristics
2.self-directed teaching-learning strategy
3.Sinnema, Nieveen & Priestley
4.Yildirim, Cirak-Kurt & Sen
5.bio-Cultural
6.Kaur, Lakra & Kumar
7.metacognition
8.John Flavell
9.Astriani et al

334

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،12شماره  ،24پاییز و زمستان 1400

شناسایی و تبیین بایستههای راهبرد یاددهی-یادگیری...

کسب مهارت خودتنظیمی از طریق هدایت رفتار و استفادۀ بهینه از فرصتها ،از پیامدهای اصلی
توسعه فراشناخت در فرد است (شوستر ،استبنر ،لوتنر و ورس .)2020 1،برخی از صاحبنظران ،از
فراشناخت با تعابیری همچون شناخت درباره شناخت ،یادگیری چگونه یادگرفتن و یا دانستن
چگونه دانستن یاد میکنند (قدمپور و همکاران.)1397 ،
تبلور اصلی توسعه مهارتهای فراشناختی در فرد ،خودراهبری است (شریفی و داوودی،
 .)1397خودراهبری به معنی رهبری زمام امور فرد ،بهدست خویش است (کرک و کورتنر2،
 .)2020فراشناخت ،موتوری است که خودراهبری را به حرکت در میآورد (صفری و مهدیزاده،
 .)1392خودانگیختگی ،اندیشهورزی ،قدرت تصمیمگیری و برنامهریزی ،خودمدیریتی،
خودکنترلی ،خودنظارتی ،خودارزیابی و باالخره خودتنظیمی در جهت نیل به مقاصد پیشبینی
شده ،از جمله مؤلفههای اصلی خودراهبری است (شودر .)2020 3،افراد فاقد ویژگیهای
خودراهبری ،همواره وابسته و متکی به آراء و مداخله دیگران در مسائل خود هستند .این مسئله
موجب عدم التفات ایشان به شایستگیها و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه خود میگردد (رنجبر،
 .)1398توفیق افراد خودراهبر و ناکامی همتایان مقابل در نیل به اهداف ،دانشمندان علومتربیتی
را به اهتمام در جهت کشف و ارائه راهکارهایی برای توسعه مهارتهای خودراهبری به ویژه در
حوزه یاددهی-یادگیری واداشته است (کر ،راکلیف ،تب و والتر.)2020 4،
یاددهی-یادگیری خودراهبر که ریشههای آن را میبایست در مکتب سازندهگرایی جست،
مورد تأکید بسیاری از صاحبنظران متقدم و متأخر است (پندی و براتی .)2020 5،این راهبرد
شیوه ای فعال و فراگیرمحور در مقابل تدریس مستبدانه و معلممحور است که در آن یادگیرنده
متکی بر عناصر فراشناختی ،با یا بدون یاری دیگران در بازشناسی عناصر برنامهدرسی خود شامل
نیازها ،اهداف ،منابع و محتواهای مطلوب ،راهبردهای یاددهی-یادگیری مناسب ،فعالیتهای
یادگیری ،کنترل زمان ،مکان و باالخره ارزیابی پیامدهای یادگیری ،ابتکار عمل دارد (یازمین،
نزیم و مسو .)2019 6،وی به طور خودانگیخته و متکی بر توانمندیهای خود ،مسئولیت،
مدیریت ،نظارت ،کنترل و ارزیابی یادگیری را بر عهده میگیرد و خالقانه در راستای اصالح و
بهبود آن میکوشد (موسوی و سرداری .)1398 ،خودآموزی اثربخش و یادگیری مادامالعمر،

1.Schuster, Stebner, Leutner & Wirth
2.Kirk & Courtner
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4.Kerr, Ratcliff, Tabb & Walter
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6.Yasmin, Naseem & Masso
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شاهبیت یادگیری خودراهبر است (الموتری .)2019 1،محصالن خودراهبر منفعالنه در انتظار
آموزش از بیرون نمیمانند و فارغ از محدودیتهای زمانی و مکانی و با اتکاء بر روشهای
یادگیری فعال همچون حلمسئله ،بدیعهپردازی ،پروژهمحور ،دیالوژیک و مشارکتی ،به دنبال
کشف راهحلها ،مجدانه کوشیده ،بر مشکالت فائق میآیند (فازیو .)2020 2،در این راهبرد،
یادگیری یک امر درونی  ،هدفمند و پایدار بوده ،فعالیتهای یادگیری بیش از بازدههای یادگیری
مورد تاکید است .یادگیرندگان خودراهبر با خودانضباطی و برقراری توازن میان کیفیت و کمیت
یادگیری متناسب با سطح درک و توانایی خود ،نه تنها بهتر میآموزند بلکه از لذت و هیجان
یادگیری اکتشافی نیز بهره میبرند (معاصر و زارعی .)1398 ،اساساً ،پیآمد و ثمره اصلی یادهی-
یادگیری خودراهبر ،خوداکتشافی است .کشفکردن ،لذتبخشترین رخداد خلقت است .هیچ
شیوهای را یارای مقابله با عمق و تأثیر یادگیری برآمده از کاوشگری نیست (حسنی و یاوری،
 .)1392نقش معلم در این راهبرد تنها محدود به انگیزهبخشی ،تسهیلگری ،هدایت و
فرصتآفرینی در جریان یادگیری است (بنداری ،کپرا و سین.)2020 3،
همانطور که اشاره شد ،یاددهی-یادگیری بدون مالحظهی تناسب میان مؤلفههای آن با
ویژگیهای نسلی مخاطبین ،کاری مهمل است .امروزه ظرفیتهای جدید آموزشی در کنار
خصائص نسلی متعلمان اعم از عالیق ،نیازها و مهارتها ،بازدهی واثربخشی شیوههای یاددهی-
یادگیری سنتی رایج را به شدت زیر سؤال برده ،مؤکد استفاده از روشهای فعال و فراگیرمحوری
همچون خودراهبر است (استفان .)2020 4،از اینرو تعیین مصادیق و بایستههای این راهبرد،
متناسب با ویژگیهای نسلی فراگیران حال حاضر ،از اهمیتی خاص برخوردار است.
ویژگیهای نسلی ،نتیجۀ ذاتی تغییر و تحوالت در سیر زمان است .ورن بنگستون 5،شش
عنصر انسجام ،پیوند ،عالقه ،وفاق ،منابع مشترک و خانوادهگرایی را از شاخصهای اصلی یک
نسل واحد بر میشمارد (عباسی ،سفیری و امیرمظاهری .)1398 ،از نظر مانهایم6هویت فرهنگی،
تعلق خاطر و موقعیت اجتماعی-تاریخی واحد بر اساس تجارب مشترک ،از ویژگیهای اصلی یک
واحد نسلی است (صبوری خسروشاهی .)1393 ،به عقیده استراوس و هاو 7افرادی که در یک
دوره تاریخی مشخص متولد و رشد یافتهاند ،دارای باورها ،منشها و الگوهای رفتاری خاص زمان
1.Al Moteri
2.Fazio
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خود هستند (اکروس .)2020 1،اینگلهارت 2معتقد است :جوانان در برابر تغییر ،مقاومت کمتری
نشان میدهند که این موجب تفاوت نسلی و گاه تعارض نسلی میشود (رحیمی ،آشفته و
حضرتی .)1390 ،امروزه جامعهشناسان ،از ظهور یک دگردیسی نسلی یاد میکنند که در بردارندۀ
تفاوتهای آشکاری در نوع آرمانها ،عالیق ،توانمندیها و الگوهای رفتاری جوانان ،به ویژه
دانشجویان ،در مقایسه با نسلهای پیشین است (گلسپی.)2020 3،
استقاللطلبی ،انتخابگری ،آزاداندیشی ،خوداتکایی ،ریسکپذیری (نسری ،هلیم و
تلیب .) 2020 4،تنفر از کنترل بیرونی ،تمایل به خودمدیریتی ( کوئر و همکاران ،)2020 ،تمایل
به یادگیری مادامالعمر ،خودپنداره مثبت ،عزتمندی ،خودتنظیمی ،خودباوری ،خالقیت ،تفکر
انتقادی (افشاری ،نوریان ،احمدی و نوروزی )1398 ،و به ویژه توانمندی در مهارتهای فناورانه و
رایانهای از جمله ویژگیهای دانشجویان نسل امروز است (ادینا و مهیب .)2020 5،این ویژگیها
در کنار امکاناتی همچون توسعه ابزارهای پیشرفته یاددهی-یادگیری ،تسهیل تعامالت علمی از
طریق فاوا و دسترسی آسان به منابع نامحدود علمی در فضای وب ،لزوم کاربست مؤلفههای
یاددهی-یادگیری خودراهبر برای نسل حاضر را بیش از پیش مورد تأکید قرار میدهد
(راسکانهرنان 6و همکاران2020 ،؛ کوئر و همکاران .)2020 ،این موضوع برای دانشجویان دوره
کارشناسی که از تفاوت های نسلی بارزتری نسبت به دیگر مقاطع تحصیلی برخوردارند ،اهمیتی
دو چندان مییابد (وایوماکسیسری.)2020 7،
بایستهها و الزامات یاددهی-یادگیری خودراهبر ،متناسب با ویژگیهای نسلی دانشجویان
امروز از زوایای مختلفی مورد مداقه و کاوش پژوهشگران واقع شده است .به باور کاور و همکاران
( ،) 2020ترجیح دانشجویان کارشناسی نسل امروز ،مدیریت و کنترل درونی جریان یادگیری
خود به جای کنترل بیرونی است .از نظر آنها تحمیل یک سبک یادگیری خاص به دانشجویان
عصر دیجیتال ،بیمعناست .زارع و نهروانیان ( )2017معتقدند :دانشجویان امروز از سطح تفکر
انتقادی باالیی برخوردارند .توجه به این مسئله و سعی در فراهمسازی زمینههای بروز آن میتواند
موجب ارتقاء سطوح مختلف یادگیری خودراهبر در آنها گردد .راسکانهرنان و همکاران ()2019
در تحقیقی مطرح کردند امکانات موجود امروز ،امکان خودگردانی دانشجویان کارشناسی را در
1.Okros
2.Inglehart
3.Gillespie
4.Nasri, Halim & Abd Talib
5.Adinda & Mohib
6.Rascon-Hernan
7.Vyomakesisri
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یاددهی-یادگیری تسهیل کرده است .به باور آنها تقویت استقالل در یادگیری ،دربردارنده
یادگیری مادام العمر است .در مطالعه افشاری و همکاران ( ،)2019دانشجویان امروز ،مستعد برای
کاربست عناصر یاددهی-یادگیری خودراهبر همچون خودکنترلی ،خودمدیریتی ،خودانگیختگی،
خودتنظیمی ،پرورش تفکر انتقادی و مسئولیتپذیری معرفی شدهاند .نتایج پژوهش ادیندا و
مهیب ( )2020بیانگر آن است که امروزه فناوریهای دیجیتال ،زمینههای مناسبی برای کاربست
آیتمهای مختلف راهبرد یاددهی-یادگیری خودراهبر فراهم آورده و دانشجویان کارشناسی قادرند
فرآیند یادگیری خودآموز را در یک محیط یادگیری ترکیبی (حضوری-مجازی) مدیریت کنند.
بنداری و همکاران ( )2020در مطالعهای نتیجه گرفتند شیوههای مناسب یاددهی-یادگیری
دانشجویان امروز میبایست مبتنی بر خودانگیختگی ،مسئولیتپذیری ،فعالیتمحوری ،خودکاری
و خودگردانی در راستای یادگیری مادامالعمر شکل گیرد و نقش معلم به تسهیلگری،
انگیزهبخشی و ارزیابی عملکرد دانشجویان محدود گردد .معاصر و زارعی ( )2019در تحقیق خود
دریافتند که خالقیتهای هیجانی در دانشجویان کارشناسی امروز ،آمادگی آنها برای درگیرشدن
در فعالیتهای یاددهی-یادگیری خودراهبر را بهبود و ارتقاء میبخشد .در تحقیق نسری و
همکاران ( )2020مشخص شد رویکرد دانشجویان نسل امروز خودهدفگزینی و انتخابگری در
یادگیری است .لذا میبایست زمینههای یادگیری آزاد و مادامالعمر برای آنها فراهم گردد.
متأسفانه امروزه علیرغم فراهمبودن فرصتها و زمینههای مساعد در راستای کاربست
یاددهی-یادگیری خودراهبر و تأکید فراوان صاحبنظران بر برازندگی مؤلفههای آن با نیازها،
رغبتها و مهارتهای دانشجویان ،مدرسان دانشگاه التفات چندانی به آن ندارند و الگوهای
تدریس آنها عموماً مبتنی بر شیوههای سنتی و غیر اثربخش است( .کیذوری ،محمدی و
سلیمانی .)1398 ،این ناهمگونی مسبب آسیبهای بسیار جدی در یاددهی-یادگیری ،به ویژه
بیانگیزگی تحصیلی و محرومیت دانشجویان از موهبت یادگیری مادامالعمر در پرتو آموزش
خودراهبر است .حضرت علی (ع) میفرمایند :ال تَقسروا اَوالدَکُم عَلى آدابکُم ،فَانَّهُم مَخلوقونَ
لزَمانٍ غَیر زَمانکُم (ابن ابیالحدید1378 ،ق)  :فرزندان خود را در پیروی از آداب خود تحت فشار
قرار ندهید ،چرا که آنان در زمانی غیر از زمان شما زندگی میکنند .شرایط نسل امروز مستلزم
توجه ویژه مدرسان به بهرهگیری از شیوههای فعال و خالقمحور یاددهی-یادگیری همچون
خودراهبر است (کالبک .)2020 1،از اینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین بایستههای
راهبرد یاددهی-یادگیری خودراهبر متناسب با ویژگیهای نسلی دانشجویان دوره کارشناسی
امروز در صدد پاسخگویی به سواالت زیر است:

1

.Kaulback
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 -1از نظر صاحبنظران ،مهمترین بایستههای راهبرد یاددهی-یادگیری خودراهبر،
متناسب با ویژگیهای نسلی دانشجویان کارشناسی امروز کدامند؟
 -2از نظر اعضای هیأت علمی ،هر یک از بایستههای راهبرد یاددهی-یادگیری خودراهبر،
تا چه اندازه با ویژگیهای نسلی دانشجویان کارشناسی امروز تناسب دارد؟
 -3از نظر دانشجویان دوره کارشناسی امروز ،هر یک از بایستههای راهبرد یاددهی-
یادگیری خودراهبر ،تا چه اندازه با ویژگیهای نسلی آنها تناسب دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن از حیث هدف ،از انواع تحقیقات کاربردی است که با
روش ترکیبی اکتشافی(1کیفی-کمی) انجام شد .در بخش کیفی روش تحلیل محتوا و در بخش
کمی روش توصیفی-پیمایشی به کار رفته است .از یافتههای بخش کیفی ،برای ساخت ابزار
بخش کمی (پرسشنامه) نیز استفاده شد.
جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحبنظران آموزشعالی در دو حوزه علومتربیتی و
علوماجتماعی و در بخش کمی شامل اعضای هیأتعلمی و دانشجویان دوره کارشناسی از
دانشکدههای علومتربیتی و علوم اجتماعی دو دانشگاه تهران و اصفهان در سال تحصیلی -1399
 1398بود .علت انتخاب این سه گروه ،ارتباط مستقیم آنها با متغیرهای اصلی موضوع مورد
پژوهش است.
شیوه نمونهگیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و انتخاب افراد بارز که در ارتباط با
موضوع مورد تحقیق از اطالعات ارزشمند و غنی برخوردار بودند (کرسول )120 :2007 2،انجام
شد .عالوه بر این در جریان مصاحبهها از نمونهگیری گلولهبرفی نیز استفاده شد (نوی:2008 3،
 .)330در این پژوهش با  29نفر از صاحبنظران در موضوع مورد پژوهش ،متشکل از  17نفر در
رشته علومتربیتی و  12نفر در رشته علوماجتماعی مصاحبه به عمل آمد .معیارتعداد
مصاحبهشوندگان ،حصول اشباع و تکرار دادهها بود (آنیاگبازی و لی .)242 :2007 4،اطالعات
جمعیتشناختی نمونه در جدول 1ارائه شده است.

1.exploratory
2.Creswell
3.Noy
4.Onwuegbuzie & Leech
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جدول :1اطالعات جمعیتشناختی نمونه کیفی پژوهش
رتبه

رشته

استاد

دانشیار

استادیار

جمع

6

8

3

17

5

4

3

12

علوم تربیتی
علوم
اجتماعی

میانگین

جمع کل

سابقه
19

29

در بخش کمی از روش نمونهگیری طبقهای با استفاده از تخصیص بهینه برای تعیین سهم
هر طبقه به نسبت تعداد افراد جامعه استفاده شد .حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران،
شامل  121نفر از اساتید و  349نفر از دانشجویان دوره کارشناسی محاسبه شد که به تناسب از
میان افراد دو دانشکده انتخاب شدند .اطالعات جمعیتشناختی جامعه بخش کمی در جدول2
ارائه شده است.
جدول :2اطالعات جمعیتشناختی جامعه کمی پژوهش

جامعه

اعضای

دانشکده

دانشکده

علومتربیتی

علومتربیتی

گروه

دانشکده

جمع

جامعهشناسی علوماجتماعی

اصفهان

تهران

اصفهان

تهران

54

46

12

64

176

هیأت
علمی
دانشجویان

988

1731

170

974

3863

کارشناسی

روش جمعآوری اطالعات در بخش کیفی ،مصاحبه نیمهساختاریافته و در بخش کمی
پرسشنامۀ محققساخته بر مبنای مقیاس لیکرت  5درجهای بود .تمامی مصاحبهها با کسب
اجازه ،ضبط شده و پس از پیادهسازی جهت بازبینی و اصالح یا تأیید در اختیار مصاحبهشونده
قرار میگرفت .زمان انجام مصاحبهها بین  40تا  120دقیقه (با میانگین تقریبی  58دقیقه) متغیر
بود .سواالت پرسشنامه متشکل از مقولههای مستخرج از تجزیه و تحلیل مصاحبهها بود.
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در زمینه تأیید دقت و صحت دادههای کیفی ،با راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور،
چهار معیار باورپذیری ،اطمینانپذیری ،تأییدپذیری و انتقالپذیری مالک عمل قرار گفت (گوبا و
لینکن .)1982 1،برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از روشهای روایی محتوا (بر
اساس نظر متخصصان) و آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ پس از انجام مطالعه
مقدماتی در یک نمونه  30نفره مقدار  0/90بدست آمد.
برای تحلیل دادههای کیفی ،از روش تحلیل ساختاری و تفسیری استفاده شد (ویلکینسون
و بیرمینگهام .)2003 2،درتحلیل ساختاری ،هر مصاحبه پس از ضبط ،بالفاصله مکتوب و با
مطالعه دقیق ،جمالت کلیدی مشابه به عنوان واحدهای معنایی خُرد ،ذیل مقولهها و محورهای
اصلی خود ،توسط نرمافزار مکسکیودا 3تلخیص ،کدبندی و سازماندهی میشدند .گاهی با هر
مصاحبه جدید ،مقولههای قبلی مورد بازنگری و در صورت نیاز ادغام یا مقوله جدیدی ایجاد
میشد .با مشخص شدن مقولههای اصلی ،پاسخها به صورت فراوانی ،درصد و بحث گزارش شدند.
ضمن آنکه به منظور رعایت اصل محرمانهبودن در نقل یافتهها از کدهای عددی به عنوان
جایگزین برای نام مصاحبهشوندگان استفاده شد .در تحلیل تفسیری نیز تا حد امکان به
آشکارکردن پیامهای مستور در متن اصلی مصاحبهها پرداخته شد (کریمی و نصر.)1392 ،
تجزیه و تحلیل دادههای کمی ،با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،توسط نرمافزار
 spss25انجام شد .در سطح آمار استنباطی به فراخور نیاز از آزمونهای  tتکنمونه t ،دو نمونه
مستقل ،لوین 4،تحلیل واریانس یکراهه (آنوا) 5و فریدمن6استفاده شد.
یافتهها
در پژوهش حاضر سؤال اول با استفاده از تحلیل محتوای دادههای کیفی حاصل از مصاحبه
با صاحبنظران و سؤال دوم و سوم از طریق تجزیه و تحلیل آماری دادههای کمی حاصل از
دادههای پرسشنامه ،پاسخ داده شده است.
سؤال اول :از نظر صاحبنظران ،مهمترین بایستههای راهبرد یاددهی-یادگیری خودراهبر،
متناسب با ویژگیهای نسلی دانشجویان کارشناسی امروز کدامند؟

1.Guba & Lincoln
2.Wilkinson & Birmingham
3
.maxqda
4
.Levene
5
.anova
6
.Friedman
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مصاحبه شوندگان در پاسخ به این سؤال ضمن اشاره به اهمیت فوقالعاده راهبرد یاددهی-
یادگیری خودراهبر در نظام آموزش عالی امروز ،به بحث پیرامون بایستههای مختلف این راهبرد
متناسب با خصائص و ویژگیهای نسل امروز دانشجویان کارشناسی پرداختند .پس از تجزیه و
تحلیل نظرات صاحبنظران ،در کدگذاری باز ،تعداد  109گزاره یا واحد معنایی اولیه و در
کدگذاری محوری ،مقولههای اصلی شامل  8بایسته اساسی ناظر بر ابعاد مختلف راهبرد یاددهی-
یادگیری خودراهبر (طبق جدول ،)3شناسایی شد که مصاحبهشوندگان بر تناسب آنها با
ویژگی های نسلی دانشجویان کارشناسی امروز و لذا ضرورت کاربست آنها توسط مدرسان ،تأکید
کردهاند.
جدول .3بایستههای راهبرد یاددهی-یادگیری خودراهبر برای نسل امروز دانشجویان از دیدگاه صاحب-
نظران
زیرمقولهها

کد مصاحبهشوندگان

ع

راهبرد یاددهی-یادگیری خودراهبر

خودمدیریتی دانشجویان در یادگیری

1,2,5،7،8،9،10،12،13،14،15،16،18،20
21،23،25،26،27،28،29,

21

%72

مشارکتدهی دانشجویان در تدریس

1،2،3،5،8،9,10,11،12،13،15،17،20,21
23,
25،26،27،28

19

%66

هدایت دانشجویان به یادگیری مادامالعمر

1,2،3،4،5،7،9،14،15،16،17،18،19،22،
26,27,28،29

18

%62

3،4،5،7،9,10,12،13،14،16،17،18،19،2
17
0
,21،25،29

%59

2،7,8,12،13،14,15،16,17،19،20،21،2
5
26،28

15

%51

1،3،8,9،10,11،14،15،20،21،23،25،26
28،29

15

%51

راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان به جای 2،4,6,8،9،10،12،14،16,17,19،20،25,2
6
پاسخ کامل

14

%48

1،3،4،7،10،12،15،16،19،20,27

11

%38

4،5،8,9،13،20،21،23،29

9

%31

توجه به استعداد فردی دانشجویان در شکل
انجام تکالیف
کاربست روشهای تدریس مورد عالقه
دانشجویان
اهتمام در کشف عالیق و توانمندیهای
دانشجویان

تشویق دانشجویان در یافتن منابع علمی
تکمیلی
تبادل نظر با دانشجویان پیرامون اهداف درسی
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فراوانی کل

29

در ادامه حیطههای نهگانه فوق به تفکیک توضیح داده میشود:
خودمدیریتی دانشجویان در یادگیری :از دیدگاه  21نفر ( )72%از مصاحبهشوندگان،
امروزه بسیاری از امور آموزشی را میتوان تحت نظارت استاد به خود دانشجویان واگذار نمود.
کد 12اظهار میکند :ترجیح دانشجویان استقاللطلب امروز ،کنترل درونی به جای کنترل بیرونی
در فرآیند یاددهی-یادگیری است .به عقیده کد ،23امروزه این امکان وجود دارد که بخشی از
ارزشیابی دانشجویان مبتنی بر خودارزیابی باشد .این رویکرد ،موجب تعهد اخالقی دانشجویان
نسبت به یادگیری است .کد 28بیان میکند :امروزه با فناوریهای جدید آموزشی ،امکان نظارت
و کنترل دانشجویان بر عملکردهای درسی خود فراهم است و الزم نیست مدتها منتظر بازخورد
استاد بمانند.
مشارکتدهی دانشجویان در تدریس 19 :نفر ( )66%از صاحبنظران عقیده داشتند
ظرفیتهای موجود امروز برای مشارکت دانشجویان در تدریس قابل مقایسه با گذشته نیست.
کد 3عنوان میکند :دانشجویان امروز تدریسی را که در آن استاد گوینده صرف و دانشجویان
شنونده محض باشند را برنمیتابند .از نظر کد ،15امروزه جمعآوری اطالعات معتبر و جدید
علمی از فضای وب و ارائه آن در کالس برای دانشجویان کار آسانی است .از این ظرفیت عالی
نباید غفلت کرد .کد 25اظهار میکند :ابراز وجود ،یک از ویژگیهای بارز نسل امروز است .سهیم
کردن دانشجویان در تدریس ،ضمن ارضای این میل ،موجب افزایش بازدهی یادگیری میشود.
هدایت دانشجویان به یادگیری مادامالعمر 18 :نفر ( )62%از مصاحبهشوندگان معتقد
بودند بسیاری از دانشجویان امروز ،اگر چگونه یادگرفتن را بیاموزند ،بسیاری از مسیر یادگیری را
خود طی میکنند .کد 7عقیده دارد :امروزه بسیاری از محدودیتهای زمانی و مکانی سابق در
یادگیری وجود ندارد و در هر مکان و هر زمان ،زمینه یادگیری فراهم است .از منظر کد،15
امروزه توسعه مراکز علمی در اقصی نقاط کشور در کنار دسترسی آسان به کتابخانههای
دیجیتال ،مجالت الکترونیکی و سایتهای علمی ،بستر مناسبی برای یادگیری مادامالعمر است.
کد 29می گوید :امروزه دسترسی به هزاران صفحه علمی معتبر با تایپ هر واژه در گوگل ،به
معنی فراهمبودن شرایط فوقالعادهای برای یادگیری مادامالعمر است.
توجه به استعداد فردی دانشجویان در شکل انجام تکالیف :به اعتقاد 17نفر ()59%
از مصاحبهشوندگان امروزه امکان ارائه شیوههای مختلف تکلیف ،متناسب با طیف وسیع عالیق و
توانمندیهای دانشجویان وجود دارد .کد 3معتقد است :امروزه ارائه تکالیف میتواند در قالبهای
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مختلفی همچون نگارش مقاله ،مصاحبه ،کنفرانس ،تهیه عکس و فیلم ،ترجمه و غیره صورت
بگیرد .به باور کد ،16انجام تکالیف به شیوههای مختلف ،متناسب با عالقه و استعداد دانشجویان،
ابعاد بیشتری از مسئله را روشن میکند که میتوانند مؤید یا اصالحکننده یکدیگر باشند .کد20
عقیده دارد :واگذاری شکل انجام تکلیف با توجه به امکانات ،توان و عالیق دانشجویان ،موجب
آشنایی آنها با انواع راهها و همافزایی علمی میشود.
کاربست روشهای تدریس مورد عالقه دانشجویان :از منظر 15نفر ( )51%از
صاحبنظران ،با توجه به امکانات گسترده امروز ،دیگر تحمیل یک روش خاص تدریس به
دانشجویان جایز نیست .کد 19ابراز میکند :تدریس مداوم با یک روش خاص و یکنواخت بدون
توجه به روحیات دانشجویان تنوعطلب امروز ،خمودگی و انفعال آنها را در پی دارد .به زعم
کد ،21مصونیت جایگاه شغلی برخی از اساتید ،مانع از به روز کردن روشهای تدریس کهنه آنها
منطبق با استاندارهای روز میشود .روشهای سنتی با ماهیت علمآموزی دانشجویان امروز
تناسبی ندارد .کد 26ابراز میکند :با توجه به روحیۀ دانشجویان نسل امروز میبایست روشهای
فعال و فراگیرمحور همچون پروژه ،مشارکتی ،دیالوگی ،الکترونیک ،بدیعهپردازی و حلمسئله در
تدریس به کار گرفته شود.
اهتمام در کشف عالیق و توانمندیهای دانشجویان :به زعم  15نفر ( )51%از
مصاحبهشوندگان ،امروزه عالیق و توانمندیهای دانشجویان بسیار متنوع است و اساتید باید در
راستای شناخت و هدایت آنها ،تالش کنند .کد 1بیان میکند :امروزه با توجه به تنوع زیاد رشته-
های علمی ،الزم است اساتید با کشف توانمندیهای دانشجویان ،آنها را در برنامهریزی برای ادامه
تحصیل در مقاطع باالتر یاری دهند .به باور کد ،21امروزه مسائل متعددی در فضای حقیقی و
مجازی موجب گمراهی دانشجویان نسبت به شایستگیهای خود در دروس و رشتههای مختلف
میگردد که اساتید میبایست مانع آن شوند .کد  28معتقد است :در دنیای فوقالعاده پیچیدۀ
امروز ،تا وقتی که دانشجویان در مسیر عالقه و استعداد واقعی خود حرکت نکنند ،راه به جایی
نمیبرند.
راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان به جای پاسخ کامل :به باور  14نفر ()48%
از صاحب نظران ،امروزه با وجود دسترسی آسان به منابع اطالعاتی ،دانشجویان قادرند با
کوچکترین راهنمایی استاد به پاسخ سؤاالت خود برسند .کد 8بیان میکند :اساتید میبایست در
جهت یادگیری عمیقتر ،به جای پاسخ سریع و صریح به سؤاالت دانشجویان عجول امروزی ،آنها
را راهنمایی کنند .از منظر کد ،14برخی از دانشجویان بیحوصله امروزی با عدم دریافت پاسخ
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کامل از استاد ،مسئله را رها میکنند .لذا استاد میبایست با پیگیری ،مانع بروز این اتفاق شود.
کد 26نیز تأثیر ارائه پاسخ کامل استاد در مقایسه با راهنمایی را با ضربالمثل بخشش یک ماهی
در مقابل یاددادن ماهیگیری ،گوشزد میکند.
تشویق دانشجویان در یافتن منابع علمی تکمیلی :به اعتقاد 11نفر ( )38%از
مصاحبه شوندگان ،امروزه با توجه به دسترسی آسان دانشجویان به منابع فراوان و ارزشمند
تکمیلی دروس در فضای حقیقی و مجازی ،محدودساختن آنها به استفاده از منابع خاص
توجیهپذیر نیست .از نظر کد ،7دانشجویان امروز غرق در فضای مجازیاند .اساتید میتوانند با
سوق دادن دانشجویان به یافتن منابع مرتبط و معتبر مجازی ،از این مسئله بهرهبرداری مثبت
کنند .به نظر کد ، 10امروزه با توجه به شتاب افسارگسیخته تولید علم از طرفی و عدم امکان
اشراف اساتید بر همه آنها از سوی دیگر ،الزم است از ظرفیت دانشجویان در یافتن منابع تکمیلی
مفید بهره برد .کد 19معتقد است :امروزه با توجه به کثرت منابع علمی ،دیگر برای دانشجویان
تنوعطلب و کثرتگرا ،مطالب موجود در یک منبع خاص و ثابت ،اقناعکننده نیست و الزم است
آنها را به سمت تحقیق و مطالعه دیگر منابع مرتبط نیز هدایت نمود.
تبادل نظر با دانشجویان پیرامون اهداف درسی 9 :نفر ( )31%از صاحبنظران
عقیده داشتند ،مطالعه کورکورانه و تقلیدی ،بدون درک و آگاهی از اهداف مورد نظر ،با طبع
دانشجویان امروز سازگار نیست .به باور کد ،8گفت و شنود پیرامون اهداف و مقاصد درسی میان
اساتید و دانشجویان دیالوگدوست امروزی ،موجب انگیزهمندی آنها نسبت به مطالعه میگردد.
کد 13اظهار میکند :امروزه رشتههای تحصیلی بسیار متنوعاند .تبادل نظر با دانشجویان پیرامون
اهداف درسی ،تصویر روشنتری از رشتهها برای آنها در جهت انتخاب رشته و ادامه تحصیل ایجاد
میکند .از دیدگاه کد :23امروزه منابع اطالعاتی فراوانی به صورت حقیقی و مجازی در اختیار
دانشجویان است .گپ و گفت با آنها نسبت به اهداف درسی موجب میگردد ،به طور
خودانگیخته ،سراغ منابع مکمل برای توسعۀ دانش خود بروند.
جمعبندی :با توجه به دیدگاههای مصاحبهشوندگان ،امروزه امکانات وسیع خودآموزی
در کنار میل دانشجویان به استقالل و خودگردانی ،بستر مناسبی است برای تحقق راهبرد
یاددهی-یادگیری خودراهبر .یاددهی-یادگیری حقیقی ،منوط بر خودانگیختگی دانشجویان در
قبول مسئولیت و مدیریت یادگیری با تکیه بر توانمندیهای خود است.
سؤال دوم :از نظر اعضای هیأتعلمی هر یک از بایستههای راهبرد یاددهی-یادگیری
خودراهبر تا چه اندازه با ویژگیهای نسلی دانشجویان کارشناسی امروز تناسب دارد؟
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برای پاسخگویی به این سؤال ،بایستههای مهم راهبرد یاددهی-یادگیری خودراهبر،
متناسب با ویژگیهای نسلی دانشجویان امروز ،مکشوف در بخش کیفی ،در پرسشنامهای با طیف
لیکرت  5درجه ،مورد نظرسنجی از اعضای هیأت علمی در نمونه پژوهش قرار گرفت و برای
تحلیل نتایج به فراخور نیاز ،از آزمونهای آماری مناسب استفاده شد .در ابتدا برای بررسی نظرات
اعضای هیأتعلمی ،از آزمون  tتکنمونهای با میانگین فرضی 3و سطح اطمینان  95%استفاده
شد که نتایج حاصل در جدول شماره 4ارائه شده است .میانگینهای بین 3و 4به عنوان تناسب
«قابل توجه» و باالتر از  4به عنوان تناسب «به طور ویژه قابل توجه» مدنظر قرار گرفته است.
جدول :۴نتایج آزمون  tتکنمونهای برای مقایسه میانگین نمرات اعضای هیأتعلمی با میانگین فرضی 3

میانگین فرضی = 3

آمارههای  tتکنمونه

انحراف معیار

3/91

0/904

0/082

0/001 11/066

0/909

3/98

0/970

0/088

0/001 11/058

0/975

4/04

0/970

0/088

0/001 11/815

1/041

آزادی=12۰
خودمدیریتی و خودارزیابی
دانشجویان در یادگیری
مشارکتدهی دانشجویان در
تدریس
هدایت دانشجویان به
یادگیری مادامالعمر

()P

میانگین

سطح اطمینان = ۹۵%
فراوانی= 121درجه

آزمون  tتکنمونه

خطای
استاندارد
میانگین

آماره t

سطح

اختالف

معنیدار میانگین
ی

توجه به استعداد فردی
دانشجویان در شکل انجام

4/00

0/885

0/080

0/001 12/429

1/000

تکالیف
کاربست روشهای تدریس
مورد عالقه دانشجویان
اهتمام در کشف عالیق و
توانمندیهای دانشجویان
راهنمایی نسبت به سواالت
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3/75

0/829

0/075

9/974

0/001

0/752

4/17

0/843

0/077

0/001 15/306

1/174

4/01

0/801

0/073

0/001 13/846

1/008
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دانشجویان به جای پاسخ
کامل
تشویق دانشجویان در یافتن
منابع علمی تکمیلی
تبادل نظر با دانشجویان
پیرامون اهداف درسی

3/70

0/989

0/090

7/816

0/001

0/702

3/98

0/908

0/083

0/001 11/815

0/975

همانگونه که در جدول مشخص است میانگین آزمون برای تمامی ابعاد در سطحی باالتر از
میانگین فرضی قرار دارد .مقدار  p < 0.05برای هر نه مؤلفه ،گویای معناداری تفاوت بین
میانگین نظرات اساتید با میانگین فرضی در سطح اطمینان  %95است .با توجه به ستون میانگین
میتوان گفت :از دیدگاه آنان تناسب مؤلفههای «هدایت دانشجویان به یادگیری مادامالعمر»،
«اهتمام در کشف عالیق و توانمندیهای دانشجویان» و «راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان
به جای پاسخ کامل» با ویژگیهای نسلی دانشجویان کارشناسی نسل حاضر « به طور ویژه قابل
توجه» و در مورد بقیه « قابل توجه» است.
به منظور اولویت بندی مؤلفههایی که بیشترین میانگین را داشتهاند از روش آزمون
فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  5آورده شده است.
جدول :۵آزمون فریدمن برای رتبهبندی عناصر بر اساس نمرات اساتید

فراوانی = 121

میانگین
رتبهای

اهتمام در کشف عالیق و توانمندیهای دانشجویان

5/76

هدایت دانشجویان به یادگیری مادامالعمر

5/31

راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان به جای پاسخ
کامل
مشارکتدهی دانشجویان در تدریس
توجه به استعداد فردی دانشجویان در شکل انجام
تکالیف

5/23
5/20
5/10

تبادل نظر با دانشجویان پیرامون اهداف درسی

4/96

خودمدیریتی و خودارزیابی دانشجویان در یادگیری

4/94

تشویق دانشجویان در یافتن منابع علمی تکمیلی

4/29
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کاربست روشهای تدریس مورد عالقه دانشجویان

4/22

آزمون خی دو

47/102

درجه آزادی

8

سطح معناداری

0/001

جدول فوق نشان میدهد از نظر اساتید به ترتیب« ،اهتمام در کشف عالیق و توانمندیهای
دانشجویان»« ،هدایت دانشجویان به یادگیری مادامالعمر» و «راهنمایی نسبت به سواالت
دانشجویان به جای پاسخ کامل» با میانگینهای رتبهای 5/31 ،5/76و 5/23دارای باالترین رتبهها
هستند و بقیه مؤلفهها در مرتبههای بعدی قرار دارند .به عبارتی از نظر آنها این عناصر تناسب
بیشتری با ویژگیهای نسل دانشجویان کارشناسی امروز دارند .از طرفی سطح معناداری < p
 0.05در آزمون خیدو نشان دهنده آن است که اختالف بین میانگینهای رتبهای معنادار است.
برای مقایسه میانگین نمرات اساتید بر حسب میزان سابقه تدریس آنها در سه گروه «تا 10
سال»« ،باالی 10تا  20سال» و «باالی 20سال» ،از آزمون تحلیل واریانس یکراهه (آنوا)
استفاده شد که نتایج آن درجدول 6قابل مشاهده است.
جدول :۶نتایج آزمون آنالیز واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین نمرات اساتید بر اساس سابقه

فراوانی از  11تا  2۰سال = 3۴

ت

فراوانی باالی  2۰سال = 3۸

بین

درجه آزادی

فراوانی تا  1۰سال = ۴۹

مجذورا

مجذور میانگین

سابقه

مجموع

آماره
F

سطح
معنادا
ری
()Sig.

گروهی
خودمدیریتی و خودارزیابی دانشجویان در یادگیری

2/224

2

1/112

1/370

0/258

مشارکتدهی دانشجویان در تدریس

2/914

2

1/457

1/563

0/214

هدایت دانشجویان به یادگیری مادامالعمر

5/625

2

2/813

3/097

0/059

توجه به استعداد فردی دانشجویان در شکل انجام

0/001

2

0/001

0/001

1/000

تکالیف
کاربست روشهای تدریس مورد عالقه دانشجویان

0/293

2

0/147

0/210

0/811

اهتمام در کشف عالیق و توانمندیهای دانشجویان

0/727

2

0/363

0/507

0/604

راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان به جای

4/694

2

2/347

3/830

0/024

پاسخ کامل
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تشویق دانشجویان در یافتن منابع علمی تکمیلی

0/774

2

0/387

0/392

0/677

تبادل نظر با دانشجویان پیرامون اهداف درسی

0/064

2

0/032

0/038

0/963

با توجه به اطالعات بدستآمده به جز مؤلفه «راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان به
جای پاسخ کامل» ،در هر  8مؤلفه دیگر سطح معناداری باالتر از  0/05و بنابراین مقدار  Fدر
سطح  95درصد اطمینان ،معنیدار نیست .لذا میتوان نتیجه گرفت در این  8عنصر میانگین
نمرات اساتید در هر سه بازه از سابقه تدریس ،تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد .به عبارتی متغیر
سابقه بر دیدگاه اساتید اثری نداشته است .با این نتیجه ،استفاده از آزمونهای تعقیبی برای
مقایسه دو به دو گروهها در این  8آیتم منتفی میگردد .برای مقایسه نمره دو به دو گروهها در
آیتم «راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان به جای پاسخ کامل» که  ،p < 0.05از آزمون
تعقیبی شفه استفاده شد که نتایج در جدول شماره 7قابل مشاهده است.
جدول : 7آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه دو به دو میانگین نمرات بر حسب سابقه

سطح

خطای

اختالف

معناداری()p

استاندارد

میانگین

0/608

0/175

0/175

تا  10سال &  11تا  20سال

0/025

0/169

0/467

تا  10سال & باالی  20سال

0/289

0/185

0/293

 11تا  20سال & باالی 20
سال

سابقه

جدول فوق نشان می دهد معناداری تفاوت در میانگین نمرات اساتید بر حسب سوابق ،مربوط
به دو گروه اساتید با سابقه زیر  10سال و سابقه باالی  20سال است (با توجه به مقدار P = .
 .) /025 < 0.05این دو گروه از اساتید بیشترین اختالف سابقه کاری و به احتمال زیاد،
بیشترین اختالف سنی را با یکدیگر دارند.
سؤال سوم :از نظر دانشجویان دوره کارشناسی امروز ،هر یک از بایستههای راهبرد یاددهی-
یادگیری خودراهبر ،تا چه اندازه با ویژگیهای نسلی آنها تناسب دارد؟
برای پاسخ به این سؤال همان شیوههای پاسخ به سؤال دوم ولی با دادههای حاصل از تکمیل
پرسشنامه توسط نمونه دانشجویان ،تکرار شده است.
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جدول :۸نتایج آزمون  tتکنمونهای برای مقایسه میانگین نمرات دانشجویان با میانگین فرضی 3

آمارههای  tتکنمونه

فراوانی= 3۴۹درجه آزادی=3۴۸
خودمدیریتی و خودارزیابی دانشجویان در

میانگین

سطح اطمینان = ۹۵%

انحراف معیار

میانگین فرضی = 3

آزمون  tتکنمونه

خطای
استاندارد

()P
آماره t

میانگین

سطح
معنیداری

اختال
ف
میانگی
ن

1/051 3/73

0/056

0/731 0/001 12/983

1/059 3/68

0/057

0/679 0/001 11/983

هدایت دانشجویان به یادگیری مادامالعمر 1/010 3/98

0/054

0/980 0/001 18/129

0/976 4/05

0/052

1/046 0/001 20/025

0/912 4/05

0/049

1/046 0/001 21/430

0/961 4/25

0/051

1/249 0/001 24/288

0/996 3/89

0/053

0/885 0/001 16/602

1/030 3/47

0/055

8/475

0/467 0/001

0/816 4/05

0/044

1/054 0/001 24/128

یادگیری
مشارکتدهی دانشجویان در تدریس
توجه به استعداد فردی دانشجویان در
شکل انجام تکالیف
کاربست روشهای تدریس مورد عالقه
دانشجویان
اهتمام در کشف عالیق و توانمندیهای
دانشجویان
راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان به
جای پاسخ کامل
تشویق دانشجویان در یافتن منابع علمی
تکمیلی
تبادل نظر با دانشجویان پیرامون اهداف
درسی

همانگونه که در جدول مشخص است میانگین آزمون برای تمامی عناصر در سطحی
باالتر از میانگین فرضی قرار دارند .مقدار  p < 0.05برای هر نه مؤلفه گویای معناداری تفاوت
بین میانگین نظرات دانشجویان با میانگین فرضی در سطح اطمینان  %95است .با توجه به ستون
میانگین میتوان گفت :از دیدگاه آنان تناسب مؤلفههای «توجه به استعداد فردی دانشجویان در
شکل انجام تکالیف»« ،کاربست روشهای تدریس مورد عالقه دانشجویان»« ،اهتمام در کشف
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عالیق و توانمندیهای دانشجویان» و «تبادل نظر با دانشجویان پیرامون اهداف درسی» با
ویژگیهای نسلی دانشجویان کارشناسی نسل حاضر « به طور ویژه قابل توجه» و در مورد بقیه
«قابل توجه» است.
به منظور اولویت بندی و شناسایی عناصری که بیشترین میانگین را داشتهاند از روش
آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  9آورده شده است.
جدول :۹آزمون فریدمن برای رتبهبندی عناصر بر اساس نمرات دانشجویان

فراوانی = 3۴۹
اهتمام در کشف عالیق و توانمندیهای دانشجویان
توجه به استعداد فردی دانشجویان در شکل انجام
تکالیف

میانگین
رتبهای
5/96
5/38

کاربست روشهای تدریس مورد عالقه دانشجویان

5/36

تبادل نظر با دانشجویان پیرامون اهداف درسی

5/33

هدایت دانشجویان به یادگیری مادامالعمر

5/20

راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان به جای پاسخ
کامل

4/96

مشارکتدهی دانشجویان در تدریس

4/54

خودمدیریتی و خودارزیابی دانشجویان در یادگیری

4/52

تشویق دانشجویان در یافتن منابع علمی تکمیلی

3/75

آزمون خی دو

/869
224

درجه آزادی

8

سطح معناداری

0/001

جدول فوق نشان میدهد از نظر دانشجویان به ترتیب «اهتمام در کشف عالیق و
توانمندیهای دانشجویان»« ،توجه به استعداد فردی دانشجویان در شکل انجام تکالیف» و
«کاربست روشهای تدریس مورد عالقه دانشجویان» با میانگینهای  5/38 ،5/96و  5/36دارای
باالترین رتبهها هستند و بقیه مؤلفهها در مرتبههای بعدی قرار دارند .به عبارتی از نظر
دانشجویان ،این عناصر ،تناسب بیشتری با ویژگیهای نسل دانشجویان کارشناسی امروز دارند .از
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طرفی سطح معناداری کمتر از  0/05در آزمون خیدو نشان دهنده آن است که اختالف بین
میانگینهای رتبهای معنادار است.
در پایان میانگین نمرات دانشجویان و اساتید در ارتباط با میزان تناسب بایستههای
نهگانه راهبرد یاددهی-یادگیری خودراهبر با ویژگیهای نسلی دانشجویان امروز ،با استفاده
آزمون  tمستقل ،مقایسه شده است.
جدول  :1۰نتایج آزمون  tدو نمونه مستقل در خصوص مقایسه میانگین نمرات دانشجویان و اساتید

آزمون لوین

سطح اطمینان = ۹۵%

میانگین

در یادگیری

خودارزیابی دانشجویان

خودمدیریتی و

دانشجویان

دانشجویان در تدریس

اساتید

3/98

دانشجویان

مشارکتدهی

دانشجویان

3/68

3/98

4/150

0/164

()P

دانشجویان

اساتید

3/91

سطح معناداری

هدایت

3/73

7/656

0/006

0/042

0/685

به یادگیری
مادامالعمر

استعداد
فردی
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دانشجویان

توجه به

اساتید

4/04

4/05

2/878

0/090

میانگین

درجه آزادی = ۴۶۸

ری

اختالف

فراوانی اساتید = 121

آماره
t

معنادا
()P

استاندارد

3۴۹

آماره
F

سطح

اختالف خطای

فراوانی دانشجویان =

آزمون  tبرای مقایسه میانگینها

1/665
-

0/097

0/178
-

0/107

1/792
-

0/074

0/178
-

0/100

2/708
-

0/007

0/296
-

0/109

2/825
-

0/005

0/296
-

0/105

0/582
-

0/561

0/061
-

0/105

0/594
-

0/553

0/061
-

0/103

0/046
-

0/101

0/456

0/649
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آزمون لوین

سطح اطمینان = ۹۵%

میانگین

()P

سطح معناداری

میانگین

درجه آزادی = ۴۶۸

ری

اختالف

فراوانی اساتید = 121

آماره
t

معنادا
()P

استاندارد

3۴۹

آماره
F

سطح

اختالف خطای

فراوانی دانشجویان =

آزمون  tبرای مقایسه میانگینها

دانشجویان
در شکل
انجام

اساتید

0/478

4/00

0/633

0/046
-

0/096

تکالیف
روشهای
تدریس
مورد عالقه
دانشجویان
کشف
عالیق و

اساتید

دانشجویان

اهتمام در

دانشجویان

کاربست

4/05

0/236

0/712

3/75

4/25

3/124

3/271

5/558

0/019

0/770

0/002

0/001

0/442

0/294

0/294

0/076

0/094

0/090

0/098

توانمندی
های

اساتید

0/820

4/17

0/413

0/076

0/092

دانشجویان
نسبت به
سواالت

دانشجویان

راهنمایی

3/89

دانشجویان
به جای
پاسخ کامل

اساتید

4/01

/545
15

0/001

1/226
1/361
-

0/221

0/175

0/123
0/123
-

0/100

0/090
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آزمون لوین

سطح اطمینان = ۹۵%

میانگین

دانشجویان

در یافتن

()P

دانشجویان

3/47

1/129

سطح معناداری

تشویق

0/288

منابع
علمی

اساتید

تکمیلی
با
دانشجویان

دانشجویان

تبادل نظر

4/04

()P
2/190
2/233
-

3/70

0/834

0/362

میانگین

درجه آزادی = ۴۶۸

ری

اختالف

فراوانی اساتید = 121

آماره
t

معنادا

0/893

0/029

0/027

0/372

0/235
0/235
-

0/079

استاندارد

3۴۹

آماره
F

سطح

اختالف خطای

فراوانی دانشجویان =

آزمون  tبرای مقایسه میانگینها

0/108

0/105

0/089

پیرامون
اهداف

اساتید

3/98

0/848

0/397

0/079

0/093

درسی

با توجه به نتایج آزمون لوین در قسمت اول جدول ،میبایست مؤلفههای «خودمدیریتی
دانشجویان در یادگیری»« ،مشارکتدهی دانشجویان در تدریس»« ،اهتمام در کشف عالیق و
توانمندیهای دانشجویان» و «راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان به جای پاسخ کامل» در
سطر دوم و بقیه موارد در سطر اول مورد تحلیل قرار گیرند .بر اساس مقادیر سطح معناداری
( )Sigآزمون  ،tمندرج در قسمت دوم جدول در سطح اطمینان  ،95 %میتوان نتیجه گرفت:
اختالف میانگین نمرات دانشجویان و اساتید در سه آیتم «مشارکتدهی دانشجویان در تدریس»،
«کاربست روشهای تدریس مورد عالقه دانشجویان» و «تشویق دانشجویان در یافتن منابع علمی
تکمیلی» با توجه به مقدار  p.value < 0.05معنادار است .با توجه به ستون میانگین نمرات،
می توان گفت اساتید نسبت به دانشجویان ،تناسب بیشتری برای این مؤلفهها با ویژگیهای نسلی
دانشجویان قائل شدهاند .این اختالف در مابقی آیتمها ( )p.value > 0.05معنادار نیست.
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نتیجهگیری
همانگونه که در جدول مشخص است میانگین آزمون برای تمامی عناصر در سطحی باالتر از
میانگین فرضی قرار دارند .مقدار است .تناسب میان فنون یاددهی-یادگیری با ویژگیهای نسلی
فراگیران ،یکی از مهم ترین اصول تعلیم و تربیت به ویژه در دوره کارشناسی است که مسامحه در
آن ،تحقق اهداف تربیتی را نافرجام میگذارد .امروزه دستمایهها و ظرفیتهای فراوان مادی و
معنوی در مسیر تعلیم و تربیت خودگردان ،اساتید را بیش از هر زمان دیگری به کاربست راهبرد
یاددهی-یادگیری خودراهبر فرا میخواند .لذا توجه به وجوه مختلف این راهبرد ،متناسب با
خصائص نسلی فراگیران و به خصوص دانشجویان کارشناسی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تأکید صاحب نظران ،اساتید و دانشجویان بر تناسب باالی ابعاد مختلف راهبرد یاددهی-
یادگیری خودراهبر با ویژگیهای نسلی دانشجویان کارشناسی ،مؤید و مبیّن نظریههای
دانشمندان معروف مکتب سازندهگرایی همچون پیاژه ،جاندیوئی ،ویگوتسکی ،برونر و پیروان
آنهاست .امروزه متولیان و صاحبان خرد در عرصه تعلیم و تربیت ،بر این باورند که کاربست
مؤلفههای خودراهبری در شئون مختلف یاددهی-یادگیری ،اصلی مهم و اجتنابناپذیر بوده،
نادیدهانگاشتن آن موجب هدررفت سرمایههای مادی و معنوی ذینفعان میگردد .این مسئله به
انحای مختلف در تحقیقات اخیر کاور و همکاران ( ،)2020راسکانهرنان و همکاران (،)2019
افشاری و همکاران ( ،)2019ادیندا و مهیب ( ،)2020بنداری و همکاران ( ،)2020معاصر و
زارعی ( )2019و نسری و همکاران ( )2020مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.
بر اساس آراء و نظرات دانشمندان علومتربیتی و علوماجتماعی که در ادبیات پژوهش ذکر
شد ،کاربست راهبرد یاددهیـیادگیری خودراهبر مبتنی بر مهارتها و قوای فراشناختی
دانشجویان نسل حاضر درجهت رشد و بالندگی علمی آنها ضرورتی انکارناپذیر است .شیوههای
آموزشی سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای علمی دانشجویان امروز نیست .صاحبنظران معتقدند،
مطلوبیت و اثربخشی تدریس در شرایط کنونی ،مستلزم توجه و بهکارگیری مؤلفههای
یاددهیـ یادگیری خودراهبر ،همسو با نیازها ،توانمندیها و عالیق جدید دانشجویان امروز است.
همانگونه که شودر ( )2020تأکید میکند ،خودتنظیمی ،خودمدیریتی ،خودنظارتی و
خودارزیابی دانشجویان در یادگیری از جمله عناصر و شاخصههای مهم در این رویکرد است که
میبایست مورد التفات جدی مدرسان قرار گیرد .امروزه منابع تسهیلکننده یادگیری بهویژه
ظرفیتهای تکنولوژیک موجود ،اساتید را از روشهای تدریس استادمحور به سمت آموزش
دانشجویان برای کسب مهارتهای خودآموزی سوق میدهد .به باور فازیو ( ،)2020زمانی که
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ادراک و آگاهی دانشجویان در زمینه شایستگیهای خود برای فراگیری مؤثر ارتقاء مییابد،
بهراحتی جریان یادگیری را به پیش برده ،در راستای رشد علمی خود فرصتآفرینی میکنند.
امروزه سایه منابع اطالعاتی گسترده و سهلالوصول بر مرجعیت علمی استاد ،دانشجویان را از
وابستگی تام و مطلق به استاد در یادگیری مستغنی نموده است .آنها در پی کشف راههای میانبر
و سریعتر در یادگیری با تکیه بر استعدادها و قابلیتهای بالفعل و بالقوه خود هستند .لذا
مدرسان نیز میبایست به جای رویههای آموزشی مبتنی بر انتقال اطالعات ،با مهیانمودن
زمینهها و بسترهای خودراهبری دانشجویان ،نقش آنها را در جنبههای گوناگون
یاددهیـیادگیری به حد اعال ارتقاء دهند .بنداری و همکاران ( )2020نیز با اشاره به رفع قیود
زمانی و مکانی گذشته ،نقش اساتید در تربیت دانشجویان نسل امروز را صرفاً بر مبنای تسهیل،
هدایت و خلق فرصتهای یادگیری مورد تأکید قرار دادهاند .امروزه با توجه به امکانات و
ظرفیتهای موجود ،یکی از بایستههای اساسی در تدریس اثربخش و کارآمد ،وانهادن مسئولیت
یادگیری بر عهده دانشجویان است تا با خودانگیختگی و حمایت و پشتیبانی استاد ،مسیر رشد و
تعالی خویش را بپیمایند.
در پژوهش حاضر ،تجزیه و تحلیل یافتههای حاصل از مصاحبه با صاحبنظران ،منجر به
شناسایی  9بایسته مهم یاددهی-یادگیری خودراهبر متناسب با ویژگیهای نسلی دانشجویان
امروز شد .نتایج حاصل از داده های پرسشنامه در بخش کمی نیز حاکی از تأیید دیدگاه
صاحب نظران توسط دانشجویان دوره کارشناسی و اعضای هیأت علمی است .ضمن آنکه مؤلفه
«خودمدیریتی دانشجویان در یادگیری» از نظر صاحبنظران و مؤلفه «اهتمام در کشف عالیق و
توانمندیهای دانشجویان» از سوی اساتید و دانشجویان در اولویت قرار گرفته است .در ادامه
نتایج حاصل از دادههای بدست آمده از نمونههای کمی و کیفی پژوهش پیرامون هر یک از 9
عنصر ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
از نظر صاحبنظران ،ظرفیتهای موجود امروز به ویژه در حیطه فناوریهای نوین،
«خودمدیریتی دانشجویان در یادگیری» را جز بایدها و اولویتهای اجتنابناپذیر در آموزش عالی
قرار میدهد .کاور و همکاران ( )2020ضمن تأیید این اصل مهم ،کنترل بیرونی دانشجویان نسل
حاضر را مانع رشد و پیشرفت تحصیلی آنها میدانند .دانشجویان امروز به شدت استقاللطلباند
و همانگونه که راسکانهرنان و همکاران ( )2019نیز اشاره کردهاند امروزه در راستای یادگیری
هرچه عمیقتر و پایدارتر میتوان و میبایست انجام بسیاری از اَعمال یاددهی-یادگیری را بر
گُرده خود آنها نهاد .علی رغم آنکه اساتید و دانشجویان در قیاس با سایر موارد ،میانگین نمره
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کمتری را برای این آیتم قائل شده اند ،اما در عین حال از نظر آنها ،اهمیت کاربست این مؤلفه
برای نسل حاضر« ،قابل توجه» است.
«مشارکتدهی دانشجویان در تدریس» به عنوان اولویت دوم صاحبنظران ،از سوی اساتید و
دانشجویان نیز موضوعی «قابل توجه» ارزیابی شده است .از مجموع آراء چنین بر میآید که
دانشجویان برونگرای نسل امروز ،دیگر تدریس یکسویه را برنمیتابند .زارع و نهروانیان ()2017
با اشاره بر رشد تفکر انتقادی دانشجویان امروز ،این مسئله را مورد تأکید قرار دادهاند .از طرف
دیگر همانگونه که ادیندا و مهیب ( ،)2020نیز پی بردهاند ،فناوریهای نوین در حوزه اطالعات
و ارتباطات و دسترسی آسان دانشجویان به منابع فراوان مجازی ،لزوم همکاری دانشجویان در
تدریس را بیش از پیش مورد تأکید قرار میدهد .میل شدید دانشجویان امروز به خودابرازی نیز
مسئله مهمی است که در این قضیه نباید از نظر دور داشت.
«هدایت دانشجویان به یادگیری مادامالعمر» سومین اولویت صاحبنظران در
یاددهی -یادگیری خودراهبر برای نسل امروز است که با احراز رتبه دوم از طرف اساتید «به طور
ویژه قابل توجه» و با احراز رتبه پنجم از طرف دانشجویان «قابل توجه» تشخیص داده شده
است .برآیند یافتهها حاکی از آن است که امروزه فرصتهای یاددهی-یادگیری ،صرف ًا در ظرف
محدود مکان و زمان کالس و داشتههای استاد نمیگنجد و همانگونه که نسری و همکاران
( )2020تأکید کرده اند ،این بستر برای دانشجویان فراهم است که از موقعیتهای فراوان در
دسترس ،در راستای فزونی یادگیری ،فرصتآفرینی کنند .به کالم بنداری و همکاران (،)2020
شرایط و اسباب یادگیری برای دانشجویان امروز به گونهای مهیاست که اگر چگونه یادگرفتن را
یاد بگیرند ،خود استطاعت رفع بخش عمدهای از نیازهای یاددهی-یادگیری خود را دارند.
«توجه به استعداد فردی دانشجویان در شکل انجام تکالیف» اولویت چهارم صاحبنظران در
یاددهی -یادگیری خودراهبر است که هر دو گروه اساتید و دانشجویان آن را «به طور ویژه قابل
توجه» برای نسل حاضر بر شمردهاند .هرچند از نظر معاصر و زارعی ( ،)2019بسیاری از اساتید
به دالیل گوناگون از تنوعبخشی نسبت به شکل انجام تکالیف ،متناسب با طبع و توانمندی
دانشجویان امروز ابا دارند ،اما دادههای تحقیق حاضر ،مبین بایستگی این امر به عنوان یک
ضرورت اجتنابناپذیر برای نسل حاضر است .امروزه زمینههای معتنابهی در راستای شناخت و
پرورش عالیق و استعداد افراد در جنبههای خاص وجود دارد و ترجیح و اولویت دانشجویان
نتیجهمدار امروز نیز ،حل مسائل خود با توجه به قابلیتها و درونداشتهای خود است .افشاری و
همکاران ( ،)2019توجه به این نکته را در راستای همافزایی علمی دانشجویان بسیار مهم قلمداد
کردهاند.
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«کاربست روشهای تدریس مورد عالقه دانشجویان» به عنوان اولویت پنجم صاحبنظران ،از
نظر اساتید «قابل توجه» و از نظر دانشجویان «به طور ویژه قابل توجه» ارزیابی شده است.
جمعبندی دیدگاهها به خصوص از جانب دانشجویان ،مبین وجوب اجتناب اکید مدرسان از
کاربست روشهای یکنواخت و سنتی برای دانشجویان تنوعطلب و واقف به شیوههای بدیع
یادگیری امروز است .از دید کاور و همکاران ( ،)2020بیتوجهی اساتید به این مسئله ،عامل
بیانگیزگی و افت تحصیلی دانشجویان است .سالیق و شایستگیهای نوظهور دانشجویان امروز در
کنار قابلیتهای فناورانه آنها ،شیوههای طریفی در راستای جذابیت هرچه بیشتر تدریس پیش
روی اساتید میگذارد .بنداری و همکاران ( ،)2020تحقق این امر را منوط به مساعی اساتید در
شناخت طبایع و قرایح دانشجویان امروز دانستهاند.
«اهتمام در کشف عالیق و توانمندیهای دانشجویان» به عنوان ترجیح ششم صاحبنظران،
در صدر بایستههای یاددهی -یادگیری خودراهبر برای نسل حاضر از منظر اساتید و دانشجویان
قرار دارد .به نظر می رسد اساتید و دانشجویان حاضر در خط مقدم صحنه آموزش ،دغدغه
بیشتری در این رابطه دارند .امروزه ماهیت تعلقات ،نگرشها و توانمندیهای دانشجویان در
ارتباط با علمآموزی متحول شده و همانگونه که معاصر و زارعی ( )2019نیز خاطرنشان کردهاند،
نتیجه اهمال و مسامحه در این مسئله مهم ،آموزش غیر اثربخش است .در تأیید نتیجه تحقیق
بنداری و همکاران ( ،)2020چنانچه اساتید ،فعالیتهای یاددهی-یادگیری را در راستای ذائقهها
و درونمایههای دانشجویان امروز ساماندهی نمایند ،بخش عمدهای از مقاصد آموزشی با شتاب و
چاالکی بیشتری توسط خود دانشجویان محقق میگردد.
«راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان به جای پاسخ کامل» به عنوان ضرورت هفتم از
منظر صاحبنظران« ،به طور ویژه قابل توجه» از دیدگاه اساتید و «قابل توجه» از نظر
دانشجویان ،مورد امعان نظر قرار گرفته است .برای دانشجویان امروز ،بسترهای یادگیری به
خصوص در فضای وب آنچنان گسترده و در دسترس است که ایما و اشارهای موجز ،دستیابی آنها
به پاسخ را بسنده میکند .ادیندا و مهیب ( ،)2020این سبک یاددهی-یادگیری را بسیار پایاتر و
عمیقتر برآورد میکنند .هرچند گفته میشود دانشجویان امروز عموماً تنآساتر از نسلهای
پیشین هستند ،اما همانگونه که معاصر و زارعی ( )2019نیز یادآور میشوند ،میتوان با چشاندن
لذت و هیجان خودیافتگی ،آنها را از نگرشی مثبت نسبت به یادگیری خودراهبر برخوردار نمود.
«تشویق دانشجویان در یافتن منابع علمی تکمیلی» به عنوان هشتمین بایسته از نظر
صاحبنظران ،از جایگاه «قابل توجهی» نزد اساتید و دانشجویان برخوردار است .امروزه تطور و
تعدد منابع علمی به قدری فراوان است که گنجاندن نیازهای علمی دانشجویان تنوعطلب امروزی
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در یک کتاب درسی خاص ،کاری پرصعوبت است .لذا این سخن راسکانهرنان و همکاران
( )2019که «پیآمد واداشتگ ی دانشجویان امروز به یک منبع دائمی و ثابت ،در حالی که جهان
اطالعات زیر انگشتانشان است ،واپسزدگی علمی آنها است» بسیار تأملبرانگیز است .از طرفی
تحریض دانشجویان به تفتیش و تتبع در منابع تکمیلی موثق و ارائه بازخورد آن در کالس،
دربردارنده هم افزایی علمی بین آنها است .پیرو نظر افشاری و همکاران ( ،)2019لگامزدن ذهن
دانشجویان برخوردار از تفکر واگرا و انتقادی امروز به یک منبع علمی گزینششده ،نوعی اسارت
علمی است.
«تبادل نظر با دانشجویان پیرامون اهداف درسی» به عنوان آخرین بایسته از دیدگاه صاحب-
نظران ،مقولهای «قابل توجه» از نگاه اساتید و «به طور ویژه قابل توجه» از دید دانشجویان است.
به نظر می رسد امروزه با توجه به تنوع شاخههای دانش و کاربرد علمی و اقتصادی آنها ،آگاهی از
اهداف و مقاصد آموزشی ،یکی از دغدغههای اصلی دانشجویان است .مؤید نظر نسری و همکاران
( ،)2020دسترسی دانشجویان امروز به منابع اطالعاتی متعدد ،مانع از تمکین و انقیاد آنها نسبت
به یادگیری ،بدون آگاهی از اهداف مورد نظر است .گفتمان پیرامون منویات درسی ،در بردارنده
شفافیت ذهنی دانشجویان مردد امروزی و در نتیجه تهییج و انگیزهمندی آنها نسبت به یادگیری
است .افشاری و همکاران ( )2019و بنداری و همکاران ( )2020نیز در پژوهشهای خود این
مهم را مورد تأکید قرار دادهاند.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت ،امروزه کاستیها و محدودیتهای فراوان آموزشهای
سنتی از طرفی و بایستههای گریزناپذیر یاددهی-یادگیری خودراهبر از دیگر سو ،نگاه متولیان
تعلیم و تربیت را به این سبک از آموزش معطوف ساخته است .بهرهوری از یاددهی-یادگیری
خودراهبر در کنار دیگر شیوههای فعال و اثربخش ،مایه شکوفایی و اعتالی آموختن است.
زمینهها و ظرفیت های فراوان مادی و معنوی که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شد ،بسترگاه
مناسبی است پیش روی مدرسان دانشگاه در راستای کاربست بایستههای مذکور .متأسفانه
علیرغم تأکید صاحبنظران و اقبال اساتید و دانشجویان نسبت به یاددهی-یادگیری خودراهبر،
هنوز زیرساختهای کمی و کیفی ،در راستای اجراییشدن مناسب آن فراهم نگردیده است .لذا
همه ذینفعان و مسئولین ذیربط میبایست نهایت تالش خود را در مسیر تحقق آن به کار
گیرند.
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آموزش کارآفرینی در دوره ی ابتدایی .راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.1-7 ،)6(12 ،
شرفی ،محمود و داودی ،مریم .)1397( .اثربخشی آموزش راهبـرد هـای فراشـناخت بـر خـودراهبری
یادگیری و پیشرفت تحصیلی ریاضی و ادبیات فارسی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شـوش.
فصلنامه علمی  -پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.147-170 ،)36(9 ،
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صفری ،یحیی؛ مهدیزاده ،حسین؛ پاکنیا ،لیال و مهراننیا ،آذر .)1392( .اثربخشی آمـوزش محتـوای
مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار بـر خـودراهبری و پیشـرفت درسـی دانـش آمـوزان دوره ابتـدایی،
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.51-64 ،)2(4 ،
عباسی ،صدیقه؛ سفیری ،خدیجه و امیرمظاهری ،امیرمسعود .)1397( .تأثیر عوامل اجتماعی در روابط
نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر .جامعهپژوهی فرهنگی.131-156 ,)1(9 ،
علیمردانی ،فائزه .)1398( ،بررسی و تحلیل نظام تعلیم و تربیـت اسـالمی در دانشـگاه هـا ،گـامی در
راستای ارتقا کیفیت مدارس فردا .اولین همایش ملی مدرسه فردا ،اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیلی.
قدم پور ،عزتاله؛ خلیلیگشنیگانی ،زهرا و رضائیان ،مهدی .)1397( .تأثیر آموزش بسـته فراشـناختی
(تفکر انتقادی ،حل مسئله و فراشناخت) بـر انگیـزش و پیشـرفت تحصـیلی دانشآمـوزان پسـر دوره دوم
متوسطه .نشریه علمی آموزش و ارزشیابی.90-71 ،)42(11 ،

کریمی ،صدیقه و نصر ،احمدرضا ( .)1392روش های تجزیه و تحلیل داده های مصـاحبه ،مجله عیار
پژوهش در علوم انسانی.94-71 ،)1(4 ،
کیذوری ،امیرحسین؛ محمدیحسینی ،سـیداحمد و سـلیمانی ،الهـام ( .)1398ادراک دانشـجویان از
شایستگیهای تدریس اعضای هیات علمی در آموزش عـالی (مـورد مطالعـه :دانشـگاه فردوسـی مشـهد).
تدریس پژوهی.107-131 ،)4(7 ،
معاصر ،حمید و زارعی ،حیدرعلی .)1398( .خالقیت هیجانی و یادگیری خودراهبر :نقـش واسـطه ای
انگیزه پیشرفت .مجله روانشناسی.440-457 ،)4(23 ،
موسوی ،شادی و سرداری ،باقر .)1398( .تعیین اثربخشی الگـوی یـادگیری مشـارکتی بـر یـادگیری

خودراهبر (خودمدیریتی ،رغبت برای یادگیری و خودکنترلی) دانشآموزان دختـر .نشریه علمی آموزش
و ارزشیابی.65-84 ،)46(12 ،
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