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 3علی ربانیدکتر 
 یهاستهیبا نییو تب ییپژوهش حاضر، با هدف شناسا چکیده:

 انیدانشجو ینسل یهایژگیوخودراهبر، متناسب با  یریادگی-یاددهیراهبرد 

ش ر بخد( انجام شد. یمتوال ی)اکتشاف ختهیامروز با روش آم یکارشناسدوره 

به مصاح ق،یدر موضوع تحق یر کشورنظصاحبنفر از افراد  29کیفی با 

و  یساختاررت محتوا به صو لیبه عمل آمد و به روش تحل افتهیساختارمهین

 شامل یبخش کم یقرار گرفت. جامعه آمار لیو تحل هیمورد تجز یریتفس

پژوهش از  بود که نمونه یدوره کارشناس انیدانشجوو  یعلم أتیه یاعضا

بخش  یهاسب با حجم، انتخاب شد. دادهمتنا ،یاآنها به روش طبقه نیب

 یآورجمع یفیج از بخش کساخته، مستخرپرسشنامه محقق قیطر از یکم

 شد. بر اساس یریگبهره یو استنباط یفیتوصآن از آمار  لیتحل یشد و برا

شاخص،  9 ان،ینشجوو دا دینظران، اساتپژوهش، از منظر صاحب یهاافتهی

اسب با خودراهبر، متن یریادگی-یاددهیهبرد را یهاستهیبا نیجزء مهمتر

 ستیبایامروز هستند که م یکارشناسدوره  انیدانشجو ینسل یهایژگیو

ورت ضر»نه شاخص، پنج عنصر نیا انی. در مردیمورد توجه مدرسان قرار گ

در  انیدانشجو یدهمشارکت» ،«یریادگیدر  انیدانشجو یتیریخودمد

توجه به استعداد »، «العمرمادام یریادگی به انیدانشجو تیهدا» ،«سیتدر

 سیتدر یهاکاربست روش»و  «فیدر شکل انجام تکال انیدانشجو یفرد

 در صدر قرار دارند. «انیدانشجومورد عالقه 

یادگیری -آموزش عالی، دوره کارشناسی، یاددهی: کلمات کلیدی

 .های نسلی، نسل جدیدخودراهبر، ویژگی

A.Ebrahimi, Dr. E.Mirshah Jafari, Dr. 

A.Rabbani 
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' self-

management 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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 مقدمه
ترین ی اساسیفراگیران از جمله 1های نسلی  های آموزشی با ویژگیتناسب میان شیوه

یادگیری اثربخش و مطلوب است. امروزه با توجه به امکانات موجود از سویی و -ددهیلوازم یا
های راهبرد ها و عالیق خاص یادگیرندگان از دیگر سو، ضرورت کاربست مؤلفهنیازها، توانمندی

شود. این مسئله، تعیین بیش از هر زمان دیگری احساس می 2یادگیری خودراهبر-یاددهی
های این راهبرد، متناسب با خصائص نسلی یادگیرندگان امروز را به یکی از ها و بایستهمصداق
 های اصلی متولیان تعلیم و تربیت تبدیل نموده است. دغدغه

در  یابیو ارزش یریادگی یاددهی یچون اهداف، محتوا، راهبردها یعناصر مهم ت یفیک 
 بخشیو تعال ستهیشا تیو ترب میدر تعل برنامه آن قیتوف زانیم کنندهتعیین ،یهر برنامه درس

به عنوان  یریادگی یاددهی یراهبردها ن،یب نی. در ا(2020، 3)سینما، نیوین و پریستلی است
)علیمردانی،  خاص برخوردار است یتیاز اهم یو مترب یمرب انیو تأثر م ریتأث یاصل یمجرا

 ی مدرسان در تدریسهای اصلمشیها و خطگیرییادگیری، جهت-(. راهبردهای یاددهی1398
بایست مبتنی بر امکانات موجود، ها میمشی(. این خط2019، 4هستند )یلدریم، کراک و سن

 (. 1399ها و تمایالت نسلی متعلمان ترسیم گردد )زنگنه، کاووسی و بهرامی، حوائج، مهارت
ان را به نسل امروز، مدرس 5فرهنگی-نظران، هنجارهای زیستبه باور بسیاری از صاحب
خواند )کوئر، یادگیری خودراهبر فرا می-محوری همچون یاددهیسمت رویکردهای تدریس فراگیر

در  7یادگیری خودراهبر رابطه تنگاتنگی با مفهوم فراشناختـ(. یاددهی2020، 6الکرا و کومر
از نظر  .شدمطرح ،  1976در سال  8ولالفجان  توسطمفهوم نخستین بار روانشناسی دارد. این 

آگاهی فرد از شناخت،  دانش و فراشناخت ، شناختی است ورای شناخت و تفکر عادی و بهوی 
توان می (. به بیانی ساده1398)پورکریمی و مبین،  شودیادگیری و نحوه تفکر خود اطالق می

ه های شناختی ب، فراشناخت دربردارنده نظارت، کنترل و مدیریت اثربخش و کارآمد  مهارتگفت
(. 2020و همکاران،  9منظور اصالح و بهسازی امور و نیل به اهداف مورد نظر است )استریانی

                                                 
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 
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ها، از پیامدهای اصلی از فرصت بهینهۀ استفاد کسب مهارت خودتنظیمی از طریق هدایت رفتار و
نظران، از برخی از صاحب (.2020، 1است )شوستر، استبنر، لوتنر و ورس توسعه فراشناخت در فرد

درباره شناخت، یادگیری  چگونه یادگرفتن و یا دانستن   فراشناخت با تعابیری همچون شناخت
 (. 1397پور و همکاران، کنند )قدمچگونه دانستن یاد می

های فراشناختی در فرد، خودراهبری است )شریفی و داوودی، تبلور اصلی توسعه مهارت
، 2دست خویش است )کرک و کورتنرد، به(. خودراهبری به معنی رهبری زمام امور فر1397
زاده، )صفری و مهدی آوردموتوری است که خودراهبری را به حرکت در می ،فراشناخت(. 2020
ریزی، خودمدیریتی، برنامه وگیری تصمیم قدرتورزی، (. خودانگیختگی، اندیشه1392

بینی به مقاصد پیش خودکنترلی، خودنظارتی، خودارزیابی و باالخره خودتنظیمی در جهت نیل
های ویژگی(. افراد فاقد 2020، 3های اصلی خودراهبری است )شودرشده، از جمله مؤلفه

خودراهبری، همواره وابسته و متکی به آراء و مداخله دیگران در مسائل خود هستند. این مسئله 
دد )رنجبر، گرهای بالفعل و بالقوه خود میها و ظرفیتموجب عدم التفات ایشان به شایستگی

تربیتی توفیق افراد خودراهبر و ناکامی همتایان مقابل در نیل به اهداف، دانشمندان علوم(. 1398
های خودراهبری به ویژه در را به اهتمام در جهت کشف و ارائه راهکارهایی برای توسعه مهارت

 (. 2020، 4یادگیری واداشته است )کر، راکلیف، تب و والتر-حوزه یاددهی
گرایی جست، بایست در مکتب سازندههای آن را مییادگیری خودراهبر که ریشه-هییادد

(. این راهبرد 2020، 5نظران متقدم و متأخر است )پندی و براتیمورد تأکید بسیاری از صاحب
 محور است که در آن یادگیرندهای فعال و فراگیرمحور در مقابل تدریس مستبدانه و معلمشیوه

 درسی خود شاملبازشناسی عناصر برنامهدر  دیگران یاریبا یا بدون فراشناختی، متکی بر عناصر 
های یادگیری مناسب، فعالیت-راهبردهای یاددهی، و محتواهای مطلوب اهداف، منابع ها،نیاز

)یازمین،  ارزیابی پیامدهای یادگیری، ابتکار عمل داردیادگیری، کنترل زمان، مکان و باالخره 
، های خود، مسئولیتوی به طور خودانگیخته و متکی بر توانمندی (.0192، 6نزیم و مسو

گیرد و خالقانه در راستای اصالح و مدیریت، نظارت، کنترل و ارزیابی یادگیری را بر عهده می
العمر، (. خودآموزی اثربخش و یادگیری مادام1398کوشد )موسوی و سرداری، بهبود آن می

                                                 
1.Schuster, Stebner, Leutner & Wirth 

2.Kirk & Courtner 
3.Schweder 

4.Kerr, Ratcliff, Tabb & Walter  

5.Pande & Bharathi 

6.Yasmin, Naseem & Masso 
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(. محصالن خودراهبر منفعالنه در انتظار 2019، 1است )الموتریبیت یادگیری خودراهبر شاه
های های زمانی و مکانی و با اتکاء بر روشمانند و فارغ از محدودیتآموزش از بیرون نمی

محور، دیالوژیک و مشارکتی، به دنبال پردازی، پروژهمسئله، بدیعهیادگیری فعال همچون حل
این راهبرد، (. در 2020، 2آیند )فازیومشکالت فائق می ها، مجدانه کوشیده، برحلکشف راه

های یادگیری یادگیری بیش از بازده یهافعالیت، هدفمند و پایدار بوده، یادگیری یک امر درونی 
کیفیت و کمیت یادگیرندگان خودراهبر با خودانضباطی و برقراری توازن میان است.  مورد تاکید
آموزند بلکه از لذت و هیجان ، نه تنها بهتر میخودانایی درک و تو متناسب با سطح یادگیری

-آمد و ثمره اصلی یادهیاساسًا، پی(. 1398برند )معاصر و زارعی، یادگیری اکتشافی نیز بهره می
است. هیچ  رخداد خلقت نیتربخشلذت ،کردنکشفیادگیری خودراهبر، خوداکتشافی است. 

یر یادگیری برآمده از کاوشگری نیست )حسنی و یاوری، ای را یارای مقابله با عمق و تأثشیوه
گری، هدایت و بخشی، تسهیلراهبرد تنها محدود به انگیزه ایندر  معلم نقش(. 1392
 (. 2020، 3جریان یادگیری است )بنداری، کپرا و سین آفرینی درفرصت

آن با  یاهمؤلفه انیتناسب م یبدون مالحظه یریادگی-یاددهیهمانطور که اشاره شد، 
در کنار  یآموزش دیجد یهاتیامروزه ظرف، کاری مهمل است. نیمخاطب ینسل یهایژگیو

-یاددهی یهاوهیش یواثربخش یها، بازدهو مهارت ازهاین ق،یمتعلمان اعم از عال یخصائص نسل
 یررمحویو فراگفعال  یهاسؤال برده، مؤکد استفاده از روش ریرا به شدت ز جیرا ی سنت یریادگی

 ،راهبرد ی اینهاستهیو با قیمصاد نییتعرو از این(. 2020، 4است )استفانخودراهبر همچون 
 برخوردار است. خاص یتیاز اهم ،حال حاضر رانیفراگی نسل یهایژگیمتناسب با و

، شش 5ورن بنگستوناست.  زمان یردر س و تحوالت ییرتغ یذات یجۀنت های نسلی،یژگیو
های اصلی یک یی را از شاخصگراخانواده عالقه، وفاق، منابع مشترک و ،وندیپعنصر انسجام، 

هویت فرهنگی،  6(. از نظر مانهایم1398شمارد )عباسی، سفیری و امیرمظاهری، نسل واحد بر می
های اصلی یک تاریخی واحد بر اساس تجارب مشترک، از ویژگی-تعلق خاطر و موقعیت اجتماعی
که در یک  افرادی 7هاواستراوس و (. به عقیده 1393روشاهی، واحد نسلی است )صبوری خس

خاص زمان  یرفتارالگوهای و  هامنش، باورها دارای اند،رشد یافته مشخص متولد و دوره تاریخی
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معتقد است: جوانان در برابر تغییر، مقاومت کمتری  2(. اینگلهارت2020، 1خود هستند )اکروس
شود )رحیمی، آشفته و اوت نسلی و گاه تعارض نسلی میدهند که این موجب تفنشان می
 ۀبردارند کنند که درشناسان، از ظهور یک دگردیسی نسلی یاد می(. امروزه جامعه1390حضرتی، 

ی جوانان، به ویژه رفتار یو الگوها هایتوانمند عالیق، ها،آرمان نوع درآشکاری  هایتفاوت
 (. 2020، 3)گلسپی است شینپی هاینسلدانشجویان، در مقایسه با 

پذیری )نسری، هلیم و گری، آزاداندیشی، خوداتکایی، ریسکطلبی، انتخاباستقالل
(، تمایل 2020(. تنفر از کنترل بیرونی، تمایل به خودمدیریتی ) کوئر و همکاران، 2020، 4تلیب

خالقیت، تفکر العمر، خودپنداره مثبت، عزتمندی، خودتنظیمی، خودباوری، به یادگیری مادام
فناورانه و  یهادر مهارت یتوانمند یژهو به و( 1398انتقادی )افشاری، نوریان، احمدی و نوروزی، 

ها (. این ویژگی2020، 5)ادینا و مهیب نسل امروز است یاندانشجو هایویژگیاز جمله  اییانهرا
از  یتعامالت علم یلتسه یادگیری،-یاددهی یشرفتهپ یتوسعه ابزارها امکاناتی همچون در کنار

 هایمؤلفه کاربستوب، لزوم  یدر فضا یآسان به منابع نامحدود علم یو دسترس فاوا یقطر
دهد تأکید قرار می یادگیری خودراهبر برای نسل حاضر را بیش از پیش مورد-یاددهی
ره (. این موضوع برای دانشجویان دو2020؛ کوئر و همکاران، 2020و همکاران،  6هرنان)راسکان

های نسلی بارزتری نسبت به دیگر مقاطع تحصیلی برخوردارند، اهمیتی کارشناسی که از تفاوت
 (. 2020، 7یابد )وایوماکسیسریدو چندان می
های نسلی دانشجویان یادگیری خودراهبر، متناسب با ویژگی-ها و الزامات یاددهیبایسته

 ن واقع شده است. به باور کاور و همکارانامروز از زوایای مختلفی مورد مداقه و کاوش پژوهشگرا

(، ترجیح دانشجویان کارشناسی نسل امروز، مدیریت و کنترل درونی جریان یادگیری 2020)
خود به جای کنترل بیرونی است. از نظر آنها تحمیل یک سبک یادگیری خاص به دانشجویان 

نشجویان امروز از سطح تفکر ( معتقدند: دا2017زارع و نهروانیان ) .معناستعصر دیجیتال، بی
تواند های بروز آن میسازی زمینهانتقادی باالیی برخوردارند. توجه به این مسئله و سعی در فراهم

( 2019هرنان و همکاران )مختلف یادگیری خودراهبر در آنها گردد. راسکان موجب ارتقاء سطوح
انی دانشجویان کارشناسی را در در تحقیقی مطرح کردند امکانات موجود امروز، امکان خودگرد

                                                 
1.Okros 

2.Inglehart 

3.Gillespie 

4.Nasri, Halim & Abd Talib 

5.Adinda & Mohib 

6.Rascon-Hernan  

7.Vyomakesisri  
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 دربردارنده ،یریادگی در استقالل تیتقویادگیری تسهیل کرده است. به باور آنها -یاددهی
(، دانشجویان امروز، مستعد برای 2019است. در مطالعه افشاری و همکاران ) مادام العمر یریادگی

دیریتی، خودانگیختگی، یادگیری خودراهبر همچون خودکنترلی، خودم-کاربست عناصر یاددهی
اند. نتایج پژوهش ادیندا و پذیری معرفی شدهخودتنظیمی، پرورش تفکر انتقادی و مسئولیت

های مناسبی برای کاربست های دیجیتال، زمینه( بیانگر آن است که امروزه فناوری2020مهیب )
ن کارشناسی قادرند یادگیری خودراهبر فراهم آورده و دانشجویا-های مختلف راهبرد یاددهیآیتم

مجازی( مدیریت کنند. -فرآیند یادگیری خودآموز را در یک محیط یادگیری ترکیبی )حضوری
یادگیری -های مناسب یاددهیای نتیجه گرفتند شیوه( در مطالعه2020بنداری و همکاران )
ی کارخودمحوری، یتفعالپذیری، بایست مبتنی بر خودانگیختگی، مسئولیتدانشجویان امروز می

گری، و نقش معلم به تسهیل العمر شکل گیردی در راستای یادگیری مادامخودگردانو 
( در تحقیق خود 2019معاصر و زارعی ) ی عملکرد دانشجویان محدود گردد.ابیارز بخشی وانگیزه

 رشدنیدرگ یبرا های هیجانی در دانشجویان کارشناسی امروز، آمادگی آنهادریافتند که خالقیت
. در تحقیق نسری و بخشدیبهبود و ارتقاء مرا  خودراهبر یریادگی-یاددهی یهاتیالدر فع

گری در گزینی و انتخابهدف( مشخص شد رویکرد دانشجویان نسل امروز خود2020همکاران )
 العمر برای آنها فراهم گردد.های یادگیری آزاد و مادامبایست زمینهیادگیری است. لذا می

کاربست  یمساعد در راستا یهانهیها و زمبودن فرصتفراهم رغمیعل متأسفانه امروزه
 ازها،یآن با ن یهامؤلفه ینظران بر برازندگفراوان صاحب دیو تأک خودراهبر یریادگی-یاددهی

 یبه آن ندارند و الگوها یمدرسان دانشگاه التفات چندان ان،یدانشجو یهامهارتها و رغبت
محمدی و  ،یذوریاثربخش است. )ک ریو غ یسنت یهاوهیبر ش ینآنها عموماً مبت سیرتد

 ژهیبه و ،یریادگی-یاددهیدر  یجد اریبس یهابیمسبب آس یناهمگون نی(. ا1398 سلیمانی،
آموزش العمر در پرتو مادام یریادگیاز موهبت  انیدانشجو تیو محروم یلیتحص یزگیانگیب

: ال تَقس روا اَوالدَُکم عَلى آداب ُکم، فَا نَّهُم مَخلوقونَ ندیفرمای)ع( م یعلاست. حضرت  خودراهبر
خود تحت فشار ق( : فرزندان خود را در پیروی از آداب 1378الحدید، غَیر  زَمان کُم )ابن ابیل زَمانٍ 

مستلزم  وزنسل امر طیشراکنند. آنان در زمانی غیر از زمان شما زندگی میقرار ندهید، چرا که 
همچون  یریادگی-یاددهیمحور فعال و خالق یهاوهیشاز  یریگهمدرسان به بهر ژهیتوجه و

 یهاستهیبا نییو تب ییشناساپژوهش حاضر با هدف  رونیاز ا (.2020، 1)کالبک استخودراهبر 
 یدوره کارشناس انیدانشجو ینسل یهایژگیمتناسب با و خودراهبر یریادگی-یاددهیراهبرد 

 است: ریبه سواالت ز ییگودد پاسخدر ص زامرو

                                                 
1.Kaulback 
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اهبر، یادگیری خودر-های راهبرد یاددهینظران، مهمترین بایستهاز نظر صاحب -1
 ویان کارشناسی امروز کدامند؟ های نسلی دانشجمتناسب با ویژگی

، ادگیری خودراهبری-های راهبرد یاددهیی هیأت علمی، هر یک از بایستهاز نظر اعضا -2
 نسلی دانشجویان کارشناسی امروز تناسب دارد؟ هایویژگیزه با تا چه اندا
-های راهبرد یاددهیجویان دوره کارشناسی امروز، هر یک از بایستهاز نظر دانش -3

 نسلی آنها تناسب دارد؟ هایویژگی، تا چه اندازه با یادگیری خودراهبر

 

 روش پژوهش
انواع تحقیقات کاربردی است که با هدف، از  پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن از حیث

بخش  در محتوا و یلروش تحل یفیک کمی( انجام شد. در بخش-)کیفی 1روش ترکیبی اکتشافی
، برای ساخت ابزار یفیهای بخش کیافتهاز  یمایشی به کار رفته است.پ-یفیروش توص یکم

 .شداستفاده  نیز ی )پرسشنامه(بخش کم

و  یتیتربدر دو حوزه علوم عالینظران آموزشبصاحدر بخش کیفی شامل  جامعه آماری
از  دوره کارشناسی دانشجویانعلمی و و در بخش کمی شامل اعضای هیأت یاجتماععلوم

-1399اجتماعی دو دانشگاه تهران و اصفهان در سال تحصیلی تربیتی و علومهای علومدانشکده
ی موضوع مورد اصل یرهایمتغ ا بایم آنهارتباط مستق. علت انتخاب این سه گروه، بود 1398
  است. پژوهش

که در ارتباط با  بارز به صورت هدفمند و انتخاب افراد گیری در بخش کیفینمونه یوهش
انجام  (120: 2007، 2)کرسول برخوردار بودند یاز اطالعات ارزشمند و غنیق موضوع مورد تحق
: 2008، 3)نوی استفاده شد یزن برفیلولهگ گیریاز نمونه هاین در جریان مصاحبهشد. عالوه بر ا

نفر در  17در موضوع مورد پژوهش، متشکل از  نظرانحبنفر از صا 29پژوهش با  یندر ا(. 330
 تعدادمعیار. آمد عملمصاحبه به ی اجتماععلومنفر در رشته  12و  تربیتیعلومرشته 

اطالعات (. 242: 2007، 4بازی و لیبود )آنیاگ هاداده تکرار و اشباع حصول شوندگان،صاحبهم
 ارائه شده است. 1نمونه در جدول شناختیتیجمع

 

                                                 
1.exploratory 

2.Creswell 

3.Noy 

4.Onwuegbuzie & Leech 
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 شناختی نمونه کیفی پژوهش: اطالعات جمعیت1جدول

رشته 
 جمع کل جمع استادیار دانشیار استاد رتبه    

میانگین 

 سابقه

 17 3 8 6 علوم تربیتی

علوم  19 29

 اجتماعی
5 4 3 12 

 

سهم ای با استفاده از تخصیص بهینه برای تعیین طبقه گیرینمونه روشاز در بخش کمی 
 ،نل کوکرافرموبر اساس افراد جامعه استفاده شد. حجم نمونه آماری تعداد  به نسبتهر طبقه 

ه تناسب از بنفر از دانشجویان دوره کارشناسی محاسبه شد که  349نفر از اساتید و  121 شامل
 2جدول در جامعه بخش کمی شناختیتیاطالعات جمعانتخاب شدند.  میان افراد دو دانشکده

 ارائه شده است.

 شناختی جامعه کمی پژوهش: اطالعات جمعیت2جدول

 دانشکده جامعه

تربیتی علوم

 اصفهان

دانشکده 

تربیتی علوم

 تهران

 گروه  

شناسی جامعه

 اصفهان

دانشکده 

 یاجتماععلوم

 تهران

 جمع

اعضای 

هیأت 

 علمی

54 46 12 64 176 

دانشجویان 

 کارشناسی

988 1731 170 974 3863 

 

 ساختاریافته و در بخش کمییمهمصاحبه ن در بخش کیفی، اطالعات آوریجمع روش
با کسب  هامصاحبه ی. تمامبود ایدرجه 5کرت ساخته بر مبنای مقیاس لیۀ محققپرسشنام

 شوندهاحبهمص یاردر اخت ییدتأ یاالح و اص ینیبازب جهت سازییادهپپس از ه و اجازه، ضبط شد
 یر( متغیقهدق 58 یبیتقر یانگینم)با  یقهدق 120تا  40 ینب ها. زمان انجام مصاحبهگرفتیقرار م
 ها بود.های مستخرج از تجزیه و تحلیل مصاحبهسواالت پرسشنامه متشکل از مقوله بود.



...یریادگی-یاددهیراهبرد  یهاستهیبا نییو تب ییشناسا  

 341 

 
، محترم راهنما و مشاور یداسات ییاهنمارهای کیفی، با دقت و صحت داده ییدتأ ینهدر زم
مالک عمل قرار گفت )گوبا و  پذیریو انتقال ییدپذیریتأ پذیری،یناناطم یری،باورپذیار چهار مع
)بر  محتوا ییرواهای از روش به ترتیبپرسشنامه یی و پایایی روا(. برای تعیین 1982، 1لینکن

پس از انجام مطالعه آلفای کرونباخ . دشآلفای کرونباخ استفاده  و اساس نظر متخصصان(
 بدست آمد. 90/0نفره مقدار  30ی در یک نمونه مقدمات

)ویلکینسون  استفاده شد یریو تفس یساختار تحلیل روش از های کیفی،داده یلتحل یبرا
 با و بالفاصله مکتوب ی، هر مصاحبه پس از ضبط،ساختار یلدرتحل(. 2003، 2و بیرمینگهام

ها و محورهای مقوله، ذیل ُخرد ییمعنا یواحدهابه عنوان  مشابه یدیجمالت کل دقیق، مطالعه
با هر  گاهی .شدندمی سازماندهی تلخیص، کدبندی و 3کیوداافزار مکساصلی خود، توسط نرم

 یجادا یدیمقوله جد یاادغام  یازو در صورت ن یمورد بازنگر یقبل هایمقولهید، مصاحبه جد
گزارش شدند.  و بحث درصد فراوانی، صورت به هاپاسخ ی،اصل هاین مقولهبا مشخص شدشد. می

به عنوان  یعدد یاز کدها هابودن در نقل یافتهاصل محرمانه یتضمن آنکه به منظور رعا
تا حد امکان به  یزن یریتفس یلتحل. در شداستفاده  شوندگانصاحبهنام م یبرا یگزینجا

 (. 1392شد )کریمی و نصر،  پرداخته هامصاحبه ین اصلمستور در مت هاییامآشکارکردن پ

افزار ی، توسط نرمو استنباط یفیاز آمار توصی، با استفاده های کمداده یلو تحل یهتجز

spss25  های آزمون ی به فراخور نیاز ازاستنباط آمار در سطح شد.انجامt نمونهتک ،t  دو نمونه

 استفاده شد.  6( و فریدمن5)آنوا راهه، تحلیل واریانس یک4مستقل، لوین

 هایافته

احبه های کیفی حاصل از مصدر پژوهش حاضر سؤال اول با استفاده از تحلیل محتوای داده
های کمی حاصل از نظران و سؤال دوم و سوم از طریق تجزیه و تحلیل آماری دادهبا صاحب

 ، پاسخ داده شده است.های پرسشنامهداده

اهبر، یادگیری خودر-های راهبرد یاددهینظران، مهمترین بایستهصاحب از نظر سؤال اول:
 ویان کارشناسی امروز کدامند؟ های نسلی دانشجمتناسب با ویژگی

                                                 
1.Guba & Lincoln 

2.Wilkinson & Birmingham 

3.maxqda 
4.Levene 

5.anova 
6.Friedman 
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-العاده راهبرد یاددهیشوندگان در پاسخ به این سؤال ضمن اشاره به اهمیت فوقمصاحبه
ن راهبرد های مختلف اییرامون بایستهیادگیری خودراهبر در نظام آموزش عالی امروز، به بحث پ

ه و های نسل امروز دانشجویان کارشناسی پرداختند. پس از تجزیمتناسب با خصائص و ویژگی
در  یه واول ییاواحد معن یاگزاره  109باز، تعداد  یدر کدگذار نظران،تحلیل نظرات صاحب

-ر ابعاد مختلف راهبرد یاددهیایسته اساسی ناظر بب 8های اصلی شامل مقوله ی،محور یکدگذار
شوندگان بر تناسب آنها با (، شناسایی شد که مصاحبه3یادگیری خودراهبر )طبق جدول

أکید تهای نسلی دانشجویان کارشناسی امروز و لذا ضرورت کاربست آنها توسط مدرسان، ویژگی
 اند.کرده

-ان از دیدگاه صاحبای نسل امروز دانشجویبر خودراهبرادگیری ی-راهبرد یاددهیهای بایسته. 3جدول

 نظران

ی
ده

اد
د ی

بر
اه

ر
-

بر
اه

در
خو

ی 
یر

دگ
یا

 

 شوندگانکد مصاحبه هازیرمقوله
جم

 ع
 درصد

 یریادگیدر  دانشجویان یتیریخودمد
1,2,5،7،8،9،10،12،13،14،15،16،18،20

,21،23،25،26،27،28،29 
21 %72 

 سیدر تدر انیدانشجو دهیمشارکت
1،2،3،5،8،9,10,11،12،13،15،17،20,21

,23 

25،26،27،28 

19 66%  

 العمرمادام یریادگیبه  دانشجویان تیهدا
1,2،3،4،5،7،9،14،15،16،17،18،19،22،

26,27,28،29 
18 %62 

 شکل در ی دانشجویانبه استعداد فرد توجه

 فیانجام تکال

3،4،5،7،9,10,12،13،14،16،17،18،19،2

0 

21،25،29, 

17 %59 

 عالقهمورد  سیتدر هایروش کاربست

 انیدانشجو

2،7,8,12،13،14,15،16,17،19،20،21،2

5 

26،28 

15 %51 

 یهایو توانمند قیاهتمام در کشف عال

 انیدانشجو

1،3،8,9،10,11،14،15،20،21،23،25،26 

28،29 
15 %51 

ی به جا راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان

 پاسخ کامل

2،4,6,8،9،10،12،14،16,17,19،20،25,2

6 
14 %48 

 یمنابع علم افتنیدر  انیدانشجو قیتشو

 یلیتکم
27,1،3،4،7،10،12،15،16،19،20  11 %38 

9،13،20،21،23،29,4،5،8 یاهداف درس رامونیپ انیتبادل نظر با دانشجو  9 %31 
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 : شودیمداده  یحتوض یکگانه فوق به تفکنه هاییطهدر ادامه ح

شوندگان، ( از مصاحبه72%نفر ) 21از دیدگاه  ی:ریادگیدر  انیدانشجو یتیریخودمد

نمود.  اگذارو دانشجویانتوان تحت نظارت استاد به خود امروزه بسیاری از امور آموزشی را می

ی روننترل بیککنترل درونی به جای  ،طلب امروزکند: ترجیح دانشجویان استقاللاظهار می 12کد

مروزه این امکان وجود دارد که بخشی از ا، 23است. به عقیده کد یادگیری-یاددهیدر فرآیند 

 شجویاندان ارزشیابی دانشجویان مبتنی بر خودارزیابی باشد. این رویکرد، موجب تعهد اخالقی

مکان نظارت اهای جدید آموزشی، کند: امروزه با فناوریبیان می 28نسبت به یادگیری است. کد

د بازخور ها منتظرو الزم نیست مدت عملکردهای درسی خود فراهم است دانشجویان برکنترل و 

 استاد بمانند. 

نظران عقیده داشتند ( از صاحب66%نفر ) 19 :سیدر تدر انیدانشجو یدهمشارکت

ت. های موجود امروز برای مشارکت دانشجویان در تدریس قابل مقایسه با گذشته نیسظرفیت

ن انشجویااستاد گوینده صرف و د دانشجویان امروز تدریسی را که در آنکند: ن میعنوا 3کد

آوری اطالعات معتبر و جدید ، امروزه جمع15تابند. از نظر کدشنونده محض باشند را برنمی

الی عرفیت دانشجویان کار آسانی است. از این ظعلمی از فضای وب و ارائه آن در کالس برای 

 میسه وز است.های بارز نسل امرابراز وجود، یک از ویژگی :کندیاظهار م 25دکنباید غفلت کرد. 

  شود.، موجب افزایش بازدهی یادگیری میلیمضمن ارضای این  س،یدر تدر انیکردن دانشجو

شوندگان معتقد ( از مصاحبه62%نفر ) 18 :العمرمادام یریادگیبه  انیدانشجو تیهدا

ی را ر یادگیرز مسیاگرفتن را بیاموزند، بسیاری امروز، اگر چگونه یاد دانشجویان بودند بسیاری از

ی سابق در های زمانی و مکانعقیده دارد: امروزه بسیاری از محدودیت 7کنند. کدخود طی می

، 15دظر کیادگیری وجود ندارد و در هر مکان و هر زمان، زمینه یادگیری فراهم است. از من

های در اقصی نقاط کشور در کنار دسترسی آسان به کتابخانهامروزه توسعه مراکز علمی 

ر است. العمهای علمی، بستر مناسبی برای یادگیری مادامدیجیتال، مجالت الکترونیکی و سایت

به  گوید: امروزه دسترسی به هزاران صفحه علمی معتبر با تایپ هر واژه در گوگل،می 29کد

 العمر است. ی مادامبرای یادگیر ایالعادهبودن شرایط فوقمعنی فراهم

( 59%نفر ) 17به اعتقاد :فیدر شکل انجام تکال انیدانشجو یاستعداد فرد توجه به

های مختلف تکلیف، متناسب با طیف وسیع عالیق و امروزه امکان ارائه شیوهشوندگان از مصاحبه

های تواند در قالبکالیف میمعتقد است: امروزه ارائه ت 3های دانشجویان وجود دارد. کدتوانمندی

 29 فراوانی کل
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مختلفی همچون نگارش مقاله، مصاحبه، کنفرانس، تهیه عکس و فیلم، ترجمه و غیره صورت 

، دانشجویانهای مختلف، متناسب با عالقه و استعداد ، انجام تکالیف به شیوه16بگیرد. به باور کد

 20کننده یکدیگر باشند. کدحتوانند مؤید یا اصالکند که میابعاد بیشتری از مسئله را روشن می

، موجب دانشجویانعقیده دارد: واگذاری شکل انجام تکلیف با توجه به امکانات، توان و عالیق 

 شود.افزایی علمی میها و همآشنایی آنها با انواع راه

( از 51%نفر ) 15از منظر :انیمورد عالقه دانشجو سیتدر یهاکاربست روش

ص تدریس به امکانات گسترده امروز، دیگر تحمیل یک روش خابا توجه به نظران، صاحب

خت بدون کند: تدریس مداوم با یک روش خاص و یکنواابراز می 19دانشجویان جایز نیست. کد

ه زعم رد. بطلب امروز، خمودگی و انفعال آنها را در پی داتوجه به روحیات دانشجویان تنوع

آنها  کهنه های تدریسد، مانع از به روز کردن روش، مصونیت جایگاه شغلی برخی از اساتی21کد

 ن امروزآموزی دانشجویاهای سنتی با ماهیت علمشود. روشمنطبق با استاندارهای روز می

ی هابایست روشکند: با توجه به روحیۀ دانشجویان نسل امروز میابراز می 26تناسبی ندارد. کد

مسئله در پردازی و حلیالوگی، الکترونیک، بدیعهفعال و فراگیرمحور همچون پروژه، مشارکتی، د

 تدریس به کار گرفته شود.

( از 51%نفر ) 15به زعم  :انیدانشجو یهایو توانمند قیاهتمام در کشف عال

 های دانشجویان بسیار متنوع است و اساتید باید درشوندگان، امروزه عالیق و توانمندیمصاحبه

-نوع زیاد رشتهتکند: امروزه با توجه به بیان می 1ش کنند. کدراستای شناخت و هدایت آنها، تال

امه ی برای ادریزههای دانشجویان، آنها را در برنامهای علمی، الزم است اساتید با کشف توانمندی

ی حقیقی و ، امروزه مسائل متعددی در فضا21تحصیل در مقاطع باالتر یاری دهند. به باور کد

های مختلف های خود در دروس و رشتهویان نسبت به شایستگیمجازی موجب گمراهی دانشج

العاده پیچیدۀ معتقد است: در دنیای فوق 28بایست مانع آن شوند. کد گردد که اساتید میمی

 راه به جایی امروز، تا وقتی که دانشجویان در مسیر عالقه و استعداد واقعی خود حرکت نکنند،

 برند.نمی

( 48%نفر ) 14به باور  :پاسخ کامل یبه جا انیت دانشجونسبت به سواال ییراهنما

نظران، امروزه با وجود دسترسی آسان به منابع اطالعاتی، دانشجویان قادرند با از صاحب

بایست در کند: اساتید میبیان می 8کوچکترین راهنمایی استاد به پاسخ سؤاالت خود برسند. کد

ع و صریح به سؤاالت دانشجویان عجول امروزی، آنها سری تر، به جای پاسخجهت یادگیری عمیق

حوصله امروزی با عدم دریافت پاسخ ، برخی از دانشجویان بی14را راهنمایی کنند. از منظر کد
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بایست با پیگیری، مانع بروز این اتفاق شود. کنند. لذا استاد میکامل از استاد، مسئله را رها می

المثل بخشش یک ماهی ستاد در مقایسه با راهنمایی را با ضربنیز تأثیر ارائه پاسخ کامل ا 26کد

 کند.گیری، گوشزد میدر مقابل یاددادن ماهی

( از 38%نفر ) 11به اعتقادی: لیتکم یمنابع علم افتنیدر  انیدانشجو قیتشو

شوندگان، امروزه با توجه به دسترسی آسان دانشجویان به منابع فراوان و ارزشمند مصاحبه

ساختن آنها به استفاده از منابع خاص دروس در فضای حقیقی و مجازی، محدودتکمیلی 

توانند با اند. اساتید میدانشجویان امروز غرق در فضای مجازی، 7از نظر کدپذیر نیست. توجیه

برداری مثبت سوق دادن دانشجویان به یافتن منابع مرتبط و معتبر مجازی، از این مسئله بهره

، امروزه با توجه به شتاب افسارگسیخته تولید علم از طرفی و عدم امکان 10دبه نظر ککنند. 

دانشجویان در یافتن منابع تکمیلی اشراف اساتید بر همه آنها از سوی دیگر، الزم است از ظرفیت 

معتقد است: امروزه با توجه به کثرت منابع علمی، دیگر برای دانشجویان  19کدمفید بهره برد. 

کننده نیست و الزم است گرا، مطالب موجود در یک منبع خاص و ثابت، اقناعثرتطلب و کتنوع

 آنها را به سمت تحقیق و مطالعه دیگر منابع مرتبط نیز هدایت نمود.

نظران ( از صاحب31%نفر ) 9 ی:اهداف درس رامونیپ انیتبادل نظر با دانشجو

آگاهی از اهداف مورد نظر، با طبع عقیده داشتند، مطالعه کورکورانه و تقلیدی، بدون درک و 

پیرامون اهداف و مقاصد درسی میان ، گفت و شنود 8دانشجویان امروز سازگار نیست. به باور کد

گردد. مندی آنها نسبت به مطالعه میدوست امروزی، موجب انگیزهاساتید و دانشجویان دیالوگ

 رامونیپ دانشجویانتبادل نظر با اند. عهای تحصیلی بسیار متنورشته امروزه کند:یاظهار م 13کد

در جهت انتخاب رشته و ادامه تحصیل ایجاد آنها  یبرا هااز رشته تریروشنویر ، تصیاهداف درس

 اریدر اخت یو مجاز یقیبه صورت حق یفراوان یامروزه منابع اطالعات: 23کد دگاهیاز دکند. می

، به طور گردددرسی موجب می فنسبت به اهداگپ و گفت با آنها است.  انیدانشجو

 . برونددانش خود  ۀتوسع یسراغ منابع مکمل برا، ختهیخودانگ

ودآموزی امروزه امکانات وسیع خ شوندگان،های مصاحبهبا توجه به دیدگاهبندی: جمع

اهبرد رو خودگردانی، بستر مناسبی است برای تحقق  در کنار میل دانشجویان به استقالل

ر ددانشجویان ی، منوط بر خودانگیختگی یادگیری حقیق-خودراهبر. یاددهی یادگیری-یاددهی

  های خود است.مسئولیت و مدیریت یادگیری با تکیه بر توانمندیقبول 

ادگیری ی-های راهبرد یاددهیبایسته از علمی هر یکاز نظر اعضای هیأت: سؤال دوم

 ناسب دارد؟یان کارشناسی امروز تنسلی دانشجو هایویژگیبا  خودراهبر تا چه اندازه
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 ،خودراهبر یادگیری-یاددهیمهم راهبرد  هاییستهسؤال، با ینبه ا ییگوپاسخ یبرا

 یفبا ط یاامهامروز، مکشوف در بخش کیفی، در پرسشن یاندانشجو ینسل هاییژگیمتناسب با و

رای ب رار گرفت ودر نمونه پژوهش ق یعلم یأته یاز اعضا یدرجه، مورد نظرسنج 5 یکرتل

ات نظر یررسب یرابآماری مناسب استفاده شد. در ابتدا  هایاز آزمون یاز،به فراخور ن تحلیل نتایج

استفاده  95% نانیو سطح اطم 3یفرض یانگینبا م یانمونهتک tاز آزمون  ی،علمیأته یاعضا

نوان تناسب به ع 4و3بین  هاییانگینارائه شده است. م 4حاصل در جدول شماره یجشد که نتا

 ر گرفته است.مدنظر قرا« به طور ویژه قابل توجه»به عنوان تناسب  4و باالتر از « قابل توجه»

 3 یفرض یانگینبا م علمیی برای مقایسه میانگین نمرات اعضای هیأتانمونهتک tآزمون  : نتایج۴جدول

 3= میانگین فرضی 

 ۹۵%= سطح اطمینان 

درجه   121فراوانی=

 12۰=آزادی

 نمونهتک tآزمون  نمونهتک tهای آماره

 میانگین

ار
عی

ف م
را

نح
ا

 
خطای 

استاندارد 

 میانگین

 tآماره 

(P )

سطح 

دارمعنی

 ی

اختالف 

 میانگین

ی ابیو خودارز یتیریخودمد

 یریادگیدر  دانشجویان
91/3 904/0 082/0 066/11 001/0 909/0 

در  انیدانشجو دهیمشارکت

 سیدرت
98/3 970/0 088/0 058/11 001/0 975/0 

به  دانشجویان تیهدا

 العمرمادام یریادگی
04/4 970/0 088/0 815/11 001/0 041/1 

ی به استعداد فرد توجه

انجام  شکل در دانشجویان

 فیتکال

00/4 885/0 080/0 429/12 001/0 000/1 

 سیتدر هایروش کاربست

 انیدانشجو عالقهمورد 
75/3 829/0 075/0 974/9 001/0 752/0 

و  قیاهتمام در کشف عال

 انیدانشجو یهایتوانمند
17/4 843/0 077/0 306/15 001/0 174/1 

 008/1 001/0 846/13 073/0 801/0 01/4راهنمایی نسبت به سواالت 
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طحی باالتر از در س ابعاد یآزمون برای تمام یانگینمر جدول مشخص است گونه که دهمان

 یناوت بتف یمعنادار یایگو برای هر نه مؤلفه، p < 0.05مقدار میانگین فرضی قرار دارد. 

 تون میانگینبا توجه به س .است %95 یناندر سطح اطم یفرض یانگینبا م یدنظرات اسات یانگینم

، «العمرمادام ادگیرییبه  یاندانشجو یتهدا»های مؤلفه آنان تناسب دگاهید از گفت: توانیم

 یانالت دانشجونسبت به سوا ییراهنما»و « یاندانشجو هاییو توانمند یقاهتمام در کشف عال»

ل ر ویژه قاببه طو»  نسل حاضر یکارشناس یاننسلی دانشجو هاییژگیبا و« پاسخ کامل یبه جا

  است.« قابل توجه» و در مورد بقیه « توجه

 اند از روش آزمونداشته یشترین میانگین راب هایی کهمؤلفهبندی  یتبه منظور اولو

 .آورده شده است 5شماره آن در جدول  نتایج که شداستفاده  یدمنفر
 نمرات اساتید بر اساس عناصر بندییدمن برای رتبهآزمون فر: ۵جدول

 121فراوانی = 
میانگین 

 ایرتبه

 76/5 انیدانشجو یهایو توانمند قیم در کشف عالاهتما

 31/5 العمرمادام یریادگیبه  دانشجویان تیهدا

پاسخ ی به جا راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان

 کامل
23/5 

 20/5 سیدر تدر انیدانشجو دهیمشارکت

انجام  شکل در ی دانشجویانبه استعداد فرد توجه

 فیتکال
10/5 

 96/4 یاهداف درس رامونیپ انیتبادل نظر با دانشجو

 94/4 یریادگیدر  ی دانشجویانابیو خودارز یتیریخودمد

 29/4 یلیتکم یمنابع علم افتنیدر  انیدانشجو قیتشو

پاسخ ی به جا دانشجویان

 کامل

 افتنیدر  انیدانشجو قیتشو

 یلیتکم یمنابع علم
70/3 989/0 090/0 816/7 001/0 702/0 

 انیتبادل نظر با دانشجو

 یاهداف درس رامونیپ
98/3 908/0 083/0 815/11 001/0 975/0 
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 22/4 انیدانشجو عالقهمورد  سیتدر هایروش کاربست

 102/47 آزمون خی دو

 8 درجه آزادی

 001/0 سطح معناداری

 

 یهایو توانمند قیاهتمام در کشف عال»دهد از نظر اساتید به ترتیب، جدول فوق نشان می

نسبت به سواالت  ییراهنما»و « العمرمادام یریادگیبه  انیدانشجو تیهدا»، «انیدانشجو

 هاترین رتبهدارای باال 23/5و 31/5 ،76/5ایهای رتبهبا میانگین« پاسخ کامل یبه جا انیدانشجو

های بعدی قرار دارند. به عبارتی از نظر آنها این عناصر تناسب ها در مرتبههستند و بقیه مؤلفه

 > pمعناداری  سطح یاز طرف دانشجویان کارشناسی امروز دارند.های نسل ویژگیبیشتری با 

 ای معنادار است. تبههای رکه اختالف بین میانگین نشان دهنده آن است دوخی در آزمون 0.05

 10تا »روه برای مقایسه میانگین نمرات اساتید بر حسب میزان سابقه تدریس آنها در سه گ

راهه )آنوا( ، از آزمون تحلیل واریانس یک«سال 20باالی»و « سال 20تا  10باالی»، «سال

 قابل مشاهده است. 6استفاده شد که نتایج آن درجدول
 بقهنتایج آزمون آنالیز واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین نمرات اساتید بر اساس سا: ۶جدول

 سابقه

 ۴۹سال =  1۰فراوانی تا 

 3۴سال =  2۰تا  11فراوانی از 

 3۸سال =  2۰فراوانی باالی 

مجموع 

مجذورا

 ت

بین 

 گروهی

ی
اد

آز
ه 

رج
د

ن 
گی

یان
ر م

ذو
مج

 

آماره 
F 

سطح 

معنادا

 ری

(Sig.) 

 258/0 370/1 112/1 2 224/2 یریادگیدر  ی دانشجویانابیخودارز و یتیریخودمد

 214/0 563/1 457/1 2 914/2 سیدر تدر انیدانشجو دهیمشارکت

 059/0 097/3 813/2 2 625/5 العمرمادام یریادگیبه  دانشجویان تیهدا

انجام  شکل در ی دانشجویانبه استعداد فرد توجه

 فیتکال

001/0 2 001/0 001/0 000/1 

 811/0 210/0 147/0 2 293/0 انیدانشجو عالقهمورد  سیتدر هایروش کاربست

 604/0 507/0 363/0 2 727/0 انیدانشجو یهایو توانمند قیاهتمام در کشف عال

ی ابه ج راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان

 پاسخ کامل

694/4 2 347/2 830/3 024/0 
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 677/0 392/0 387/0 2 774/0 یلیتکم یمنابع علم افتنیدر  انیدانشجو قیتشو

 963/0 038/0 032/0 2 064/0 یاهداف درس رامونیپ انیتبادل نظر با دانشجو

 

به  انینسبت به سواالت دانشجو ییراهنما» آمده به جز مؤلفهبا توجه به اطالعات بدست

در  Fو بنابراین مقدار  05/0باالتر از  مؤلفه دیگر سطح معناداری 8، در هر «پاسخ کامل یجا

عنصر میانگین  8توان نتیجه گرفت در این لذا می نیست.دار معنی ینان،درصد اطم 95سطح 

ناداری با یکدیگر ندارد. به عبارتی متغیر نمرات اساتید در هر سه بازه از سابقه تدریس، تفاوت مع

های تعقیبی برای استفاده از آزمون این نتیجه،سابقه بر دیدگاه اساتید اثری نداشته است. با 

ها در برای مقایسه نمره دو به دو گروهگردد. آیتم منتفی می 8ها در این مقایسه دو به دو گروه

، از آزمون p < 0.05که  «پاسخ کامل یبه جا انینسبت به سواالت دانشجو ییراهنما»آیتم 

 قابل مشاهده است. 7تعقیبی شفه استفاده شد که نتایج در جدول شماره
 : آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه دو به دو میانگین نمرات بر حسب سابقه7جدول

سطح 

 (pمعناداری)

خطای 

 استاندارد

اختالف 

 میانگین
 سابقه 

 سال 20تا  11 &سال  10تا  175/0 175/0 608/0

 سال 20باالی  &سال  10تا  467/0 169/0 025/0

289/0 185/0 293/0 
 20باالی  &سال  20تا  11

 سال

 

دهد معناداری تفاوت در میانگین نمرات اساتید بر حسب سوابق، مربوط جدول فوق نشان می

 . = Pسال است )با توجه به مقدار 20ل و سابقه باالی سا 10به دو گروه اساتید با سابقه زیر 

. این دو گروه از اساتید بیشترین اختالف سابقه کاری و به احتمال زیاد، ( 0.05 > 025/

 بیشترین اختالف سنی را با یکدیگر دارند.

-اددهیهای راهبرد یاز نظر دانشجویان دوره کارشناسی امروز، هر یک از بایسته سؤال سوم:

 ناسب دارد؟نسلی آنها ت هایویژگی، تا چه اندازه با خودراهبرادگیری ی

های حاصل از تکمیل های پاسخ به سؤال دوم ولی با دادهبرای پاسخ به این سؤال همان شیوه

 .تکرار شده است دانشجویان،پرسشنامه توسط نمونه 
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 3 یفرض نیانگیبا م دانشجویاننمرات ی برای مقایسه میانگین انمونهتک tآزمون نتایج : ۸جدول

 3میانگین فرضی = 

 ۹۵%= سطح اطمینان 

 3۴۸درجه آزادی=  3۴۹فراوانی=

 نمونهتک tآزمون  نمونهتک tهای آماره

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

نح
ا

 

خطای 

استاندارد 

 میانگین

 tآماره 
(P )

سطح 
 داریمعنی

اختال

ف 

میانگی

 ن

در  ی دانشجویانابیو خودارز یتیریخودمد

 یریادگی
73/3 051/1 056/0 983/12 001/0 731/0 

 679/0 001/0 983/11 057/0 059/1 68/3 سیدر تدر انیدانشجو دهیمشارکت

 980/0 001/0 129/18 054/0 010/1 98/3 العمرمادام یریادگیبه  دانشجویان تیهدا

 در ی دانشجویانتعداد فردبه اس توجه

 فیانجام تکال شکل
05/4 976/0 052/0 025/20 001/0 046/1 

 عالقهمورد  سیتدر هایروش کاربست

 انیدانشجو
05/4 912/0 049/0 430/21 001/0 046/1 

 یهایو توانمند قیاهتمام در کشف عال

 انیدانشجو
25/4 961/0 051/0 288/24 001/0 249/1 

به  راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان

 پاسخ کاملی جا
89/3 996/0 053/0 602/16 001/0 885/0 

 یمنابع علم افتنیدر  انیدانشجو قیتشو

 یلیتکم
47/3 030/1 055/0 475/8 001/0 467/0 

اهداف  رامونیپ انیشجوتبادل نظر با دان

 یدرس
05/4 816/0 044/0 128/24 001/0 054/1 

 

در سطحی  عناصر یآزمون برای تمام یانگینمگونه که در جدول مشخص است همان

تفاوت  یمعنادار یایگو برای هر نه مؤلفه  p < 0.05مقدار باالتر از میانگین فرضی قرار دارند. 

. با توجه به ستون است %95 یناندر سطح اطم یفرض یانگینبا م دانشجویاننظرات  یانگینم ینب

در  انیدانشجو یتوجه به استعداد فرد»های مؤلفه آنان تناسب یدگاهد از گفت: توانیم میانگین

اهتمام در کشف »، «انیمورد عالقه دانشجو سیتدر یهاکاربست روش»، «فیشکل انجام تکال



...یریادگی-یاددهیراهبرد  یهاستهیبا نییو تب ییشناسا  

 351 

با « یاهداف درس رامونیپ انیتبادل نظر با دانشجو»و « انیدانشجو یهایو توانمند قیعال

و در مورد بقیه « به طور ویژه قابل توجه»  نسل حاضر یکارشناس یاننسلی دانشجو هاییژگیو

  است.« قابل توجه»

 اند از روشداشته یشترین میانگین راب عناصری که ییبندی و شناسا یتبه منظور اولو

 .آورده شده است 9شماره آن در جدول  نتایج که شداستفاده  یدمنآزمون فر
 دانشجویاننمرات  بر اساس عناصر بندیبرای رتبه یدمنآزمون فر: ۹جدول

 3۴۹فراوانی = 
میانگین 

 ایرتبه

 96/5 انیدانشجو یهایو توانمند قیاهتمام در کشف عال

انجام  شکل در ی دانشجویانبه استعداد فرد توجه

 فیتکال
38/5 

 36/5 انیدانشجو عالقهمورد  سیتدر هایروش کاربست

 33/5 یاهداف درس رامونیپ انیتبادل نظر با دانشجو

 20/5 العمرمادام یریادگیبه  دانشجویان تیهدا

پاسخ ی به جا راهنمایی نسبت به سواالت دانشجویان

 کامل
96/4 

 54/4 سیدر تدر انیدانشجو دهیمشارکت

 52/4 یریادگیدر  ی دانشجویانابیو خودارز یتیریخودمد

 75/3 یلیتکم یمنابع علم افتنیدر  انیدانشجو قیتشو

 آزمون خی دو
869/

224 

 8 درجه آزادی

 001/0 سطح معناداری

 

و  قیاهتمام در کشف عال»دهد از نظر دانشجویان به ترتیب جدول فوق نشان می

و « فیدر شکل انجام تکال انیدانشجو یتوجه به استعداد فرد»، «انیودانشج یهایتوانمند

دارای  36/5و  38/5، 96/5های با میانگین« انیمورد عالقه دانشجو سیتدر یهاکاربست روش»

های بعدی قرار دارند. به عبارتی از نظر ها در مرتبههستند و بقیه مؤلفه هاباالترین رتبه

از های نسل دانشجویان کارشناسی امروز دارند. ر، تناسب بیشتری با ویژگیدانشجویان، این عناص
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که اختالف بین  نشان دهنده آن است دوخی در آزمون 05/0 کمتر ازمعناداری  سطح یطرف

  ای معنادار است.های رتبهمیانگین

ای هایستهدر پایان میانگین نمرات دانشجویان و اساتید در ارتباط با میزان تناسب ب

ویان امروز، با استفاده های نسلی دانشجبا ویژگی خودراهبریادگیری -گانه راهبرد یاددهینه

 است. مقایسه شده، مستقل tآزمون 
 و اساتید دانشجویاندو نمونه مستقل در خصوص مقایسه میانگین نمرات  tنتایج آزمون  : 1۰جدول 

 ۹۵%= سطح اطمینان 

دانشجویان = فراوانی 

3۴۹ 

 121فراوانی اساتید = 

 ۴۶۸درجه آزادی = 

ن
گی

یان
م

 

 هابرای مقایسه میانگین tآزمون  آزمون لوین

آماره 
F 

ی
دار

نا
مع

ح 
سط

 

(
P) 

آماره 
t 

سطح 

معنادا

 ری

(P) 

ف 
ال

خت
ا

ن
گی

یان
م

 

ی 
طا

 خ
ف

ال
خت

ا

رد
دا

تان
اس

 

مد
ود
خ

تیری
و  ی

رز
ودا
خ

ابی
ان
وی
شج

دان
ی 

 

یدر 
دگ
ا

ری
ی

 

ان
وی
شج

دان
 

73/3 656/7 006/0 
665/1

- 
097/0 

178/0

- 
107/0 

   91/3 اساتید
792/1

- 
074/0 

178/0

- 
100/0 

ت
رک
شا
م

ی
ده

 

جو
نش
دا

ی
 ان

در
ر ت
د

ی
 س

ان
وی
شج

دان
 

68/3 150/4 042/0 
708/2

- 
007/0 

296/0

- 
109/0 

   98/3 اساتید
825/2

- 
005/0 

296/0

- 
105/0 

 تیهدا

 دانشجویان

 یریادگیبه 

 العمرمادام

ان
وی
شج

دان
 

98/3 164/0 685/0 
582/0

- 
561/0 

061/0

- 
105/0 

   04/4 اساتید
594/0

- 
553/0 

061/0

- 
103/0 

به  توجه

استعداد 

انی فرد
وی
شج

دان
 

05/4 878/2 090/0 456/0 649/0 
046/0

- 
101/0 
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 ۹۵%= سطح اطمینان 

دانشجویان = فراوانی 

3۴۹ 

 121فراوانی اساتید = 

 ۴۶۸درجه آزادی = 

ن
گی

یان
م

 

 هابرای مقایسه میانگین tآزمون  آزمون لوین

آماره 
F 

ی
دار

نا
مع

ح 
سط

 

(
P) 

آماره 
t 

سطح 

معنادا

 ری

(P) 

ف 
ال

خت
ا

ن
گی

یان
م

 

ی 
طا

 خ
ف

ال
خت

ا

رد
دا

تان
اس

 

 دانشجویان

 شکل در

انجام 

 فیتکال

 633/0 478/0   00/4 اساتید
046/0

- 
096/0 

 کاربست

 هایروش

 سیتدر

 عالقهمورد 

 انیدانشجو

ان
وی
شج

دان
 

05/4 236/0 712/0 124/3 002/0 294/0 094/0 

 090/0 294/0 001/0 271/3   75/3 اساتید

در اهتمام 

کشف 

و  قیعال

 یتوانمند

 یها

 انیدانشجو

ان
وی
شج

دان
 
25/4 558/5 019/0 770/0 442/0 076/0 098/0 

 092/0 076/0 413/0 820/0   17/4 اساتید

راهنمایی 

نسبت به 

سواالت 

 دانشجویان

ی به جا

 پاسخ کامل

ان
وی
شج

دان
 

89/3 
545/

15 
001/0 

226/1

- 
221/0 

123/0

- 
100/0 

   01/4 اساتید
361/1

- 
175/0 

123/0

- 
090/0 
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 ۹۵%= سطح اطمینان 

دانشجویان = فراوانی 

3۴۹ 

 121فراوانی اساتید = 

 ۴۶۸درجه آزادی = 

ن
گی

یان
م

 

 هابرای مقایسه میانگین tآزمون  آزمون لوین

آماره 
F 

ی
دار

نا
مع

ح 
سط

 

(
P) 

آماره 
t 

سطح 

معنادا

 ری

(P) 

ف 
ال

خت
ا

ن
گی

یان
م

 

ی 
طا

 خ
ف

ال
خت

ا

رد
دا

تان
اس

 

 قیتشو

 انیدانشجو

 افتنیدر 

منابع 

 یعلم

 یلیتکم

ان
وی
شج

دان
 

47/3 129/1 288/0 
190/2

- 
029/0 

235/0

- 
108/0 

   70/3 اساتید
233/2

- 
027/0 

235/0

- 
105/0 

ادل نظر تب

با 

 انیدانشجو

 رامونیپ

اهداف 

 یدرس

ان
وی
شج

دان
 

04/4 834/0 362/0 893/0 372/0 079/0 089/0 

 093/0 079/0 397/0 848/0   98/3 اساتید

 

ی تیریخودمد»های بایست مؤلفهمی ،در قسمت اول جدول ینآزمون لو یجبا توجه به نتا

و  قیاهتمام در کشف عال»، «سیتدردر  انیدانشجو یدهمشارکت»، «یریدگایدر  انیدانشجو

در « پاسخ کامل یبه جا انیدانشجونسبت به سواالت  ییراهنما»و « انیدانشجو یهایتوانمند

بر اساس مقادیر سطح معناداری  سطر دوم و بقیه موارد در سطر اول مورد تحلیل قرار گیرند.

(Sig)  آزمونt توان نتیجه گرفت: ، می95% ینان اطمدر قسمت دوم جدول در سطح ، مندرج

، «سیتدردر  انیدانشجو یدهمشارکت»اختالف میانگین نمرات دانشجویان و اساتید در سه آیتم 

 یعلممنابع  افتنیدر  انیدانشجو قیتشو»و « انیعالقه دانشجومورد  سیتدر یهاکاربست روش»

معنادار است. با توجه به ستون میانگین نمرات،  p.value < 0.05با توجه به مقدار « یلیتکم

های نسلی ها با ویژگیتوان گفت اساتید نسبت به دانشجویان، تناسب بیشتری برای این مؤلفهمی

 . معنادار نیست (p.value > 0.05ها )اند. این اختالف در مابقی آیتمدانشجویان قائل شده
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 گیرینتیجه

ر سطحی باالتر از د عناصر یآزمون برای تمام یانگینمجدول مشخص است  گونه که درهمان

های نسلی یژگییادگیری با و-تناسب میان فنون یاددهی است. مقدار میانگین فرضی قرار دارند. 

امحه در ه مسکترین اصول تعلیم و تربیت به ویژه در دوره کارشناسی است فراگیران، یکی از مهم

های فراوان مادی و ها و ظرفیتمایهگذارد. امروزه دستبیتی را نافرجام میآن، تحقق اهداف تر

 ت راهبرداربسمعنوی در مسیر تعلیم و تربیت خودگردان، اساتید را بیش از هر زمان دیگری به ک

ب با تناسخواند. لذا توجه به وجوه مختلف این راهبرد، میادگیری خودراهبر فرا می-یاددهی

 ت.ای برخوردار اسران و به خصوص دانشجویان کارشناسی از اهمیت ویژهخصائص نسلی فراگی

-نظران، اساتید و دانشجویان بر تناسب باالی ابعاد مختلف راهبرد یاددهیتأکید صاحب

های های نسلی دانشجویان کارشناسی، مؤید و مبیّن نظریهبا ویژگی خودراهبریادگیری 

دیوئی، ویگوتسکی، برونر و پیروان رایی همچون پیاژه، جانگدانشمندان معروف مکتب سازنده

آنهاست. امروزه متولیان و صاحبان خرد در عرصه تعلیم و تربیت، بر این باورند که کاربست 

ناپذیر بوده، یادگیری، اصلی مهم و اجتناب-های خودراهبری در شئون مختلف یاددهیمؤلفه

گردد. این مسئله به ای مادی و معنوی ذینفعان میهانگاشتن آن موجب هدررفت سرمایهنادیده

(، 2019هرنان و همکاران )(، راسکان2020انحای مختلف در تحقیقات اخیر کاور و همکاران )

(، معاصر و 2020(، بنداری و همکاران )2020ادیندا و مهیب ) (،2019افشاری و همکاران )

 و تأکید قرار گرفته است.( مورد تأیید 2020( و نسری و همکاران )2019زارعی )

در ادبیات پژوهش ذکر  اجتماعی کهتربیتی و علومبر اساس آراء و نظرات دانشمندان علوم

ها و قوای فراشناختی یادگیری خودراهبر مبتنی بر مهارتـیاددهی شد، کاربست راهبرد

های ست. شیوهناپذیر ادانشجویان نسل حاضر درجهت رشد و بالندگی علمی آنها ضرورتی انکار

نظران معتقدند، گوی نیازهای علمی دانشجویان امروز نیست. صاحبآموزشی سنتی دیگر پاسخ

های کارگیری مؤلفهمطلوبیت و اثربخشی تدریس در شرایط کنونی، مستلزم توجه و به

. ها و عالیق جدید دانشجویان امروز استیادگیری خودراهبر، همسو با نیازها، توانمندیـیاددهی

نظارتی و تنظیمی، خودمدیریتی، خودکند، خود( تأکید می2020گونه که شودر )همان

های مهم در این رویکرد است که خودارزیابی  دانشجویان در یادگیری از جمله عناصر و شاخصه

ویژه کننده یادگیری بهبایست مورد التفات جدی مدرسان قرار گیرد. امروزه منابع تسهیلمی

محور به سمت آموزش های تدریس استادتکنولوژیک  موجود، اساتید را از روشهای ظرفیت

(، زمانی که 2020دهد. به باور فازیو )آموزی سوق میهای خوددانشجویان برای کسب مهارت
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یابد، های خود برای فراگیری مؤثر ارتقاء میادراک و آگاهی دانشجویان در زمینه شایستگی

کنند. آفرینی میرا به پیش برده، در راستای رشد علمی خود فرصت راحتی جریان یادگیریبه

بر مرجعیت علمی استاد، دانشجویان را از  الوصولامروزه سایه منابع اطالعاتی  گسترده و سهل

بر های میانوابستگی تام و مطلق به استاد در یادگیری مستغنی نموده است. آنها در پی کشف راه

های بالفعل و بالقوه خود هستند. لذا با تکیه بر استعدادها و قابلیت تر در یادگیریو سریع

نمودن های آموزشی مبتنی بر انتقال اطالعات، با مهیابایست به جای رویهمدرسان نیز می

های گوناگون ها و بسترهای خودراهبری  دانشجویان، نقش آنها را در جنبهزمینه

( نیز با اشاره به رفع قیود 2020دهند. بنداری و همکاران )یادگیری به حد اعال ارتقاء ـیاددهی

زمانی و مکانی گذشته، نقش اساتید در تربیت دانشجویان نسل امروز را صرفاً بر مبنای تسهیل، 

اند. امروزه با توجه به امکانات و های یادگیری مورد تأکید قرار دادهو خلق فرصت هدایت

های اساسی در تدریس اثربخش و کارآمد، وانهادن مسئولیت های موجود، یکی از بایستهظرفیت

یادگیری بر عهده دانشجویان است تا با خودانگیختگی و حمایت و پشتیبانی استاد، مسیر رشد و 

 تعالی خویش را بپیمایند.

نظران، منجر به با صاحب مصاحبههای حاصل از یافته یلو تحل یهتجزدر پژوهش حاضر، 

های نسلی دانشجویان متناسب با ویژگی خودراهبریادگیری -مهم یاددهیبایسته  9شناسایی 

 های پرسشنامه در بخش کمی نیز حاکی از تأیید دیدگاهامروز شد. نتایج حاصل از داده

 نظران توسط دانشجویان دوره کارشناسی و اعضای هیأت علمی است. ضمن آنکه مؤلفهصاحب

 و قیف عالاهتمام در کش»نظران و مؤلفه از نظر صاحب« یریادگیدر  انیدانشجو یتیریخودمد»

دامه ت. در ادانشجویان در اولویت قرار گرفته اساز سوی اساتید و « انیدانشجو یهایتوانمند

 9های کمی و کیفی پژوهش پیرامون هر یک از های بدست آمده از نمونهنتایج حاصل از داده

 گیرد.عنصر، مورد بحث و بررسی قرار می

های نوین، های موجود امروز به ویژه در حیطه فناورینظران، ظرفیتاز نظر صاحب

ناپذیر در آموزش عالی های اجتنابرا جز بایدها و اولویت« خودمدیریتی دانشجویان در یادگیری»

( ضمن تأیید این اصل مهم، کنترل بیرونی دانشجویان نسل 2020دهد. کاور و همکاران )قرار می

اند طلبدانند. دانشجویان امروز به شدت استقاللمانع رشد و پیشرفت تحصیلی آنها میحاضر را 

اند امروزه در راستای یادگیری ( نیز اشاره کرده2019هرنان و همکاران )و همانگونه که راسکان

یادگیری را بر -بایست انجام بسیاری از اَعمال یاددهیتوان و میتر و پایدارتر میهرچه عمیق

رغم آنکه اساتید و دانشجویان در قیاس با سایر موارد، میانگین نمره رده خود آنها نهاد. علیگُ



...یریادگی-یاددهیراهبرد  یهاستهیبا نییو تب ییشناسا  

 357 

اند، اما در عین حال از نظر آنها، اهمیت کاربست این مؤلفه کمتری را برای این آیتم قائل شده

 است. « قابل توجه»برای نسل حاضر، 

 ی اساتید ونظران، از سودوم صاحببه عنوان اولویت « سیدر تدر انیدانشجو یدهمشارکت»

آید که یارزیابی شده است. از مجموع آراء چنین بر م« قابل توجه»دانشجویان نیز موضوعی 

 (2017) نایانزارع و نهروتابند. سویه را برنمیگرای نسل امروز، دیگر تدریس یکدانشجویان برون

اند. از طرف دهر داسئله را مورد تأکید قرابا اشاره بر رشد تفکر انتقادی دانشجویان امروز، این م

ه اطالعات های نوین در حوزاند، فناوریبرده(، نیز پی 2020گونه که ادیندا و مهیب )دیگر همان

ان در شجویو ارتباطات و دسترسی آسان دانشجویان به منابع فراوان مجازی، لزوم همکاری دان

ازی نیز ه خودابر. میل شدید دانشجویان امروز بدهدتدریس را بیش از پیش مورد تأکید قرار می

 مسئله مهمی است که در این قضیه نباید از نظر دور داشت.

نظران در سومین اولویت صاحب« العمرمادام یریادگیبه  انیدانشجو تیهدا»

به طور »از طرف اساتید  یادگیری خودراهبر برای نسل امروز است که با احراز رتبه دوم-یاددهی

تشخیص داده شده « قابل توجه»با احراز رتبه پنجم از طرف دانشجویان  و« قابل توجهویژه 

یادگیری، صرفًا در ظرف -های یاددهیها حاکی از آن است که امروزه فرصتاست. برآیند یافته

گونه که نسری و همکاران گنجد و همانهای استاد نمیمحدود مکان و زمان  کالس و داشته

های فراوان  در اند، این بستر برای دانشجویان فراهم است که از موقعیتکرده( تأکید 2020)

(، 2020آفرینی کنند. به کالم بنداری و همکاران )دسترس، در راستای فزونی یادگیری، فرصت

ای مهیاست که اگر چگونه یادگرفتن را شرایط و اسباب یادگیری برای دانشجویان امروز به گونه

 یادگیری خود را دارند.-ای از نیازهای یاددهیاستطاعت رفع بخش عمده یاد بگیرند، خود

نظران در اولویت چهارم صاحب« فیدر شکل انجام تکال انیدانشجو یتوجه به استعداد فرد»

به طور ویژه قابل »یادگیری خودراهبر است که هر دو گروه اساتید و دانشجویان آن را -یاددهی

(، بسیاری از اساتید 2019اند. هرچند از نظر معاصر و زارعی )دهبرای نسل حاضر بر شمر« توجه

بخشی نسبت به شکل انجام تکالیف، متناسب با طبع و توانمندی به دالیل گوناگون از تنوع

های تحقیق حاضر، مبین بایستگی این امر به عنوان یک دانشجویان امروز ابا دارند، اما داده

های معتنابهی در راستای شناخت و اضر است. امروزه زمینهناپذیر برای نسل حضرورت اجتناب

های خاص وجود دارد و ترجیح و اولویت  دانشجویان پرورش عالیق و استعداد افراد در جنبه

های خود است. افشاری و داشتها و درونمدار امروز نیز، حل مسائل خود با توجه به قابلیتنتیجه

افزایی علمی دانشجویان بسیار مهم قلمداد ه را در راستای هم(، توجه به این نکت2019همکاران )

 اند.کرده
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نظران، از به عنوان اولویت پنجم صاحب« انیمورد عالقه دانشجو سیتدر یهاکاربست روش»

ارزیابی شده است. « به طور ویژه قابل توجه»و از نظر دانشجویان « قابل توجه»نظر اساتید 

از جانب دانشجویان، مبین وجوب  اجتناب  اکید مدرسان از  ها به خصوصبندی دیدگاهجمع

های بدیع طلب و واقف به شیوههای یکنواخت و سنتی برای دانشجویان تنوعکاربست روش

توجهی اساتید به این مسئله، عامل (، بی2020یادگیری امروز است. از دید کاور و همکاران )

های نوظهور دانشجویان امروز در سالیق و شایستگیانگیزگی و افت تحصیلی دانشجویان است. بی

های طریفی در راستای جذابیت هرچه بیشتر تدریس پیش های فناورانه آنها، شیوهکنار قابلیت

(، تحقق این امر را منوط به مساعی اساتید در 2020گذارد. بنداری و همکاران )روی اساتید می

 اند.تهشناخت طبایع و قرایح دانشجویان امروز دانس

نظران، به عنوان ترجیح ششم صاحب« انیدانشجو یهایو توانمند قیاهتمام در کشف عال»

یادگیری خودراهبر برای نسل حاضر از منظر اساتید و دانشجویان -های یاددهیدر صدر بایسته

 رسد اساتید و دانشجویان حاضر در خط مقدم صحنه آموزش، دغدغهقرار دارد. به نظر می

های دانشجویان در ها و توانمندیر این رابطه دارند. امروزه ماهیت تعلقات، نگرشبیشتری د

اند، کرده خاطرنشان( نیز 2019آموزی متحول شده و همانگونه که معاصر و زارعی )ارتباط با علم

نتیجه اهمال و مسامحه در این مسئله مهم، آموزش غیر اثربخش است. در تأیید نتیجه تحقیق 

ها ذائقهیادگیری را در راستای -های یاددهی(، چنانچه اساتید، فعالیت2020مکاران )بنداری و ه

ای از مقاصد آموزشی با شتاب و دهی نمایند، بخش عمدههای دانشجویان امروز سامانمایهو درون

 گردد. چاالکی بیشتری توسط خود دانشجویان محقق می

به عنوان ضرورت هفتم از « پاسخ کامل یبه جا انینسبت به سواالت دانشجو ییراهنما»

از نظر « قابل توجه»از دیدگاه اساتید و « به طور ویژه قابل توجه»نظران، منظر صاحب

نظر قرار گرفته است. برای دانشجویان امروز، بسترهای یادگیری به دانشجویان، مورد امعان 

ای موجز، دستیابی آنها رهخصوص در فضای وب آنچنان گسترده و در دسترس است که ایما و اشا

یادگیری را بسیار پایاتر و -(، این سبک یاددهی2020کند. ادیندا و مهیب )به پاسخ را بسنده می

های آساتر از نسلشود دانشجویان امروز عموماً تنکنند. هرچند گفته میتر برآورد میعمیق

توان با چشاندن شوند، میور می( نیز یادآ2019پیشین هستند، اما همانگونه که معاصر و زارعی )

 لذت و هیجان خودیافتگی، آنها را از نگرشی مثبت نسبت به یادگیری خودراهبر برخوردار نمود.

به عنوان هشتمین بایسته از نظر « یلیتکم یمنابع علم افتنیدر  انیدانشجو قیتشو»

است. امروزه تطور و  نزد اساتید و دانشجویان برخوردار« قابل توجهی»نظران، از جایگاه صاحب

طلب امروزی تعدد منابع علمی به قدری فراوان است که گنجاندن نیازهای علمی دانشجویان تنوع
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هرنان و همکاران در یک کتاب درسی خاص، کاری پرصعوبت است. لذا این سخن راسکان

که جهان ی دانشجویان امروز به یک منبع دائمی و ثابت، در حالی واداشتگآمد  پی»( که 2019)

برانگیز است. از طرفی بسیار تأمل« زدگی علمی آنها استاطالعات زیر انگشتانشان است، واپس

تحریض دانشجویان به تفتیش و تتبع در منابع تکمیلی موثق و ارائه بازخورد آن در کالس، 

 ذهن زدن (، لگام2019افزایی علمی بین آنها است. پیرو نظر افشاری و همکاران )دربردارنده هم

شده، نوعی اسارت دانشجویان  برخوردار از تفکر واگرا و انتقادی امروز به یک منبع علمی گزینش

 علمی است.

-به عنوان آخرین بایسته از دیدگاه صاحب« یاهداف درس رامونیپ انیتبادل نظر با دانشجو»

دید دانشجویان است.  از« به طور ویژه قابل توجه»از نگاه اساتید و « قابل توجه»ای نظران، مقوله

های دانش و کاربرد علمی و اقتصادی آنها، آگاهی از به نظر می رسد امروزه با توجه به تنوع شاخه

های اصلی دانشجویان است. مؤید  نظر  نسری و همکاران اهداف و مقاصد آموزشی، یکی از دغدغه

از تمکین و انقیاد آنها نسبت (، دسترسی دانشجویان امروز به منابع اطالعاتی متعدد، مانع 2020)

به یادگیری، بدون آگاهی از اهداف مورد نظر است. گفتمان پیرامون منویات درسی، در بردارنده 

مندی آنها نسبت به یادگیری و انگیزه جییتهشفافیت ذهنی دانشجویان مردد امروزی و در نتیجه 

های خود این یز در پژوهش( ن2020( و بنداری و همکاران )2019است. افشاری و همکاران )

 اند.مهم را مورد تأکید قرار داده

های های فراوان آموزشها و محدودیتتوان گفت، امروزه کاستیبندی کلی میدر یک جمع

از دیگر سو، نگاه متولیان  خودراهبریادگیری -ناپذیر یاددهیهای گریزسنتی از طرفی و بایسته

یادگیری -وری از یاددهیز آموزش معطوف ساخته است. بهرهتعلیم و تربیت را به این سبک ا

های فعال و اثربخش، مایه شکوفایی و اعتالی آموختن است. خودراهبر در کنار دیگر شیوه

های فراوان مادی و معنوی که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شد، بسترگاه ها و ظرفیتزمینه

های مذکور. متأسفانه تای کاربست بایستهمناسبی است پیش روی مدرسان دانشگاه در راس

، خودراهبریادگیری -نظران و اقبال اساتید و دانشجویان نسبت به یاددهیرغم تأکید صاحبعلی

شدن مناسب آن فراهم نگردیده است. لذا های کمی و کیفی، در راستای اجراییهنوز زیرساخت

ش خود را در مسیر تحقق آن به کار بایست نهایت تالربط میهمه ذینفعان و مسئولین ذی

 گیرند.
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