
Journal of Research in Teaching 

 

 تدریس پژوهیعلمی فصلنامه 

Vol 8, No 3, Autumn 2020  :9911پاییز   –شماره سوم  –سال هشتم 44-44صفحات 

 

 
  شناسایی ابعاد یادگیری پویپا در دانشگاه1

 

 4، مقصود فراستخواه3زاده، یداله مهرعلی2سکینه شاهی، 1 *فرهاد احمدی اصل
 

  

F. Ahmadiasl* 1, S. Shahi2, Y. Mehralizadeh3, M. Farasatkhah4  
 

90/90/1300پذیرش مقاله:                  90/92/0130دریافت مقاله:   
Received Date: 2020/04/28             Accepted Date: 2020/08/29 

 

 

 

 چکیده 

 پا در دانشگاه بود.شناسايی ابعاد يادگیري پوي پژوهش اين اجراي از هدف هدف:    
خش نگاري و در ببافت یلیتحل کرديرو از بخش کیفی پژوهش درروش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی است.  روش:

است. در بخش کیفی پژوهش، مشارکت کنندگان پژوهش به روش  شده همبستگی  استفاده -کمی از روش توصیفی

نفر از متخصصان حوزه آموزش عالی مصاحبه انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش  61 باهدفمند انتخاب و 

هاي دولتی براي مرحله دوم بودند که به روش از اساتید دانشگاه نفر 873نفر براي مرحله اول و  641کمی، شامل 

 هاي نیمه ساختمند بود. قابلیتهها در بخش کیفی مصاحبگرداوري داده اي و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارطبقه

پذيري، اعتماد پذيري و تأيیدپذيري بدست آمد. در بخش کمی ابزار  انتقال باورپذيري، طريق ها ازمصاحبه اعتماد

اي بود که روايی صوري، محتوايی و سازه آن سنجیده شد و ضريب آلفاي گرداوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته

ها به کمک دو تجزيه و تحلیل دادهبدست آمد. در اين پژوهش  38/1براي پرسشنامه  کرونباخ جهت سنجش پايايی
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پا در دانشگاه در چهار محور، يادگیري براي يادگرفتن، هاي يادگیري پويمؤلفهدهد پژوهش نشان می نتايج ها:یافته

پا ي پويشوند. يادگیرزيستن دسته بندي می براي زيستن و يادگیرى هم با براي دادن، يادگیرى انجام براي يادگیرى

 .ريزان آموزشی قرار داردهاي آموزشی در اکثر کشورها مورد توجه سیاست گذاران و برنامهبه عنوان يکی از سیاست

 

 

 نگاريبافت لیتحلپا، يادگیري پوي ، يادگیري ها:واژه کلید
 
 

 ، اهواز، ايران.شهید چمران اهوازدانشگاه  شناسی، روان و تربیتی علوم دانشکده، دکتري مديريت آموزشی .6

 ايران ،اهواز اهواز، چمران شهید دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه استاديار. 4

  ايران.  اهواز، اهواز، چمران شهید دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه استاد. 8

 ، تهران، ايران.مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالیعالی،  آموزش ريزي برنامه گروه استاد. 4

 Email: ahmadif985@gmail.com                                * نويسنده مسئول:                                                                   

 

 .است چاپ گرديده و تهیه قطب آموزش مداوم دانشگاه شهید چمران اهواز حمايت با اين مقاله*



4   در دانشگاه  پاپوی شناسایی ابعاد یادگیری 
 

 

 و بیان مسئله مقدمه

هاي توسعه جوامع و سعادت بشري ترين محرکدانش و سرمايه انسانی به عنوان يکی از اساسی

آموزش عالی تولید و  بخشی از اين دانش در سیستم (.Harrison & Turok, 2017)شود شناخته می

شود. آموزش عالی همواره تحت تأثیر فشارهاي محیط بیرونی در جهت تربیت افراد به کار گرفته می

خود قرار دارد و براي پاسخگويی به نیازهاي متغیر محیط بیرونی به سمت تغییر و به روز رسانی مداوم 

سیستم آموزش  (.Slantcheva-Durst, 2013 & Davis, 2003)ند کروندهاي آموزشی خود حرکت می

را در بین دانشجويان  6پاهاي يادگیري پويتواند مهارتعالی براي رويارويی بهتر با تغییرات آينده می

در عصر حاضر يکی از اهداف آموزش عالی ايجاد   (.Su, Feng, Yang & Chen, 2012)توسعه دهند 

ان ها براي دانشجويها و شايستگیپا از طريق توسعه دانش، مهارتیري پويبستري براي تحقق يادگ

پا در ايران، با عناوينی چون يادگیري مادام العمر، يادگیري مداوم، يادگیري پوي(. Su, 2011)است 

پا، پويندگی و پايندگی در يادگیري؛ تربیت افراد شود. در يادگیري پويآموزش مداوم  استفاده می

و جوينده دانش و توجه به ابعاد يادگیري در طول زندگی فرد به عنوان اصلی مهم در نظر  کنجکاو

اين نوع از يادگیري  (.Ahmadiasl, Shahi, Mehralizadeh & farasatkhah, 2019)شود گرفته می

هاي آموزشی است که در هاي رسمی و غیر رسمی در داخل يا خارج سیستمشامل انواع يادگیري

 Bozat & Bozat)افتد هاي آموزشی يا هر جايی که فرد حضور دارد اتفاق میمحیط کار، سیستمخانه، 

& Hursen, 2014 بنابراين اين يادگیري ترکیبی از همه فرايندهاي يادگیري در طول حیات يک فرد (؛

ت موجب و در نهاي(؛ Yorke, 2003)و توسعه سرمايه انسانی را به دنبال دارد  (؛Jarvis, 2016)است 

 (.  Bhatia, 2015; Prokou, 2008  & Dhaliwal, 2015) شودايجاد جوامع يادگیرنده می

در ادبیات جهانی به عنوان يک اصطالح  6331تا اوايل دهه  6371پا از اواسط دهه يادگیري پوي

د هاي آموزشی اکثر کشورها مورو در حال حاضر در سیاست(؛ Dehmel, 2006) مورد توجه، مطرح شد

؛ «8آموزش بزرگساالن»؛ «4آموزش مداوم»هايی چون توجه قرار گرفته است. در ادبیات نظري معادل

 ,Aspin) پا استفاده شده استبراي يادگیري پوي« 5آموزش مجدد»و « 4آموزش در مسیر شغلی»

 را انتقاديها و توانايی تفکر پا شامل همه نوع يادگیري است که دانش و مهارتيادگیري پوي (.2007

هاي تربیتی و (. تمام فعالیتLut, 2017) دهددر جهت تعامل مناسب بین فرد و محیط توسعه می

 در بتوانند هاآن تا گیرددر اختیار افراد قرار می سازماندهی شده مند ونظام صورت به که آموزشی

                                                           
1. Lifelong Learning 

2. Lifelong Education 

3. Adult Education 

4. Career Education 

5. Recurrent Education 



 9911 8، پاییز سومسال هشتم، شمارة               فصلنامه تدریس پژوهی                                                      

 

دگی زن و کنند نقش ايفاي خويش آتی يا و زندگی فعلی شغلی هاييادگیري مهارت و دانش کسب

 يادگیري(. Leeuwen & Praag, 2002)گیرد پا قرار میباشند تحت عنوان يادگیري پوي داشته بهتري

 مديريتهايی چون با توسعه مهارت و شودمی افراد در مسئولیت و ابتکار خالقیت، سبب ايجاد پاپوي

 تعارض سبب و مديريت جوامع؛ و هاخانواده ها،فرهنگ خرده ها،فرهنگ با ارتباط اطمینان؛ عدم

اين نوع از يادگیري در سطح  (.Duta & Rafaila, 2014)شود می متنوع شرايط در افراد سازگاري

   (. Kryk, 2016)تواند به صورت رسمی، غیر رسمی و آزاد اتفاق بیافتد دانشگاه می

هاي انسانی بر اساس روند حمايتی مداوم است که افراد را به پا، توسعه پتانسیليادگیري پوي

ها را در سازد و آنها در طول زندگی تحريک و توانمند میها و درک آنها، مهارتکسب دانش، ارزش

اين  (.Longworth, 2000)گیرد ها و محیط با خودباوري، خالقیت و لذت به کار میها و موقعیتنقش

 داليل به و فردي هاصالحیت هاي و ياشايستگی ها،مهارت دانش، وع از يادگیري از طريق توسعهن

پا از يادگیري پوي (.European Commission, 2002)شود کسب می ايحرفه و اجتماعی شخصی،

که از طريق توسعه  6دانستن براي (يادگیري6چهار محور اصلی تشکیل شده است که عبارت است از؛ 

هاي حافظه، توانايی تفکر و توسعه خود آگاهی و تفکر عمیق و انتقادي تحقق تمرکز فردي، مهارت

اي فرد و آماده ؛ با توسعه حرفه4دادن انجام براي ( يادگیرى4(. Bennet & Moriarty, 2016)يابد می

؛ با 8زيستن باهم براي یرى( يادگ8 (.Miclea, 2004)شدن براي تصدي يک شغل در ارتباط است 

هايی چون احترام به تنوع قومی و نژادي و احترام به تفکرات انسانی و دموکراسی شناخته مؤلفه

(، Chiţiba, 2012)هايی چون توسعه و غناي شخصیتی با مؤلفه ؛ 4زيستن براي ( يادگیرى4شود. می

ايجاد ارتباطات اجتماعی به عنوان عضوي از يک جامعه و تمدن و تکامل بشري در ارتباط است 

(Delors, 1996.) پا ضروري استتحقق اين چهار ستون يادگیري براي رسیدن به اهداف يادگیري پوي 

(Nesbit, Dunlop, & Gibson, 2013 .) 

 يضرور ابعاد در پشتیبانی و کشف ،فهمیدن براي را هايیدر دانشگاه چالش پاپوي يادگیري

 نیاز، ساسا بر يادگیري هدايتی، خود ارزيابی، شناسايی منابع يادگیري، خود يادگیري مانند يادگیري

گسترش  (.Love, 2011 & Fischer, 2000) کندمی ايجاد سازمانی يادگیري و همکارانه يادگیري

ود بینی، بهبنفس، خودکارآمدي، گسترش جهانپا در سطح دانشگاه، به افزايش عزت يادگیري پوي

 پاپوي يادگیري . ترويج(Hammond, 2004) شودشناختی، سالمت فردي منجر   میهاي روانزمینه

 بین سازگاري تضمین براي پرورش، و آموزش توسعه و بازسازي براي چارچوب و اصل يک عنوان به

                                                           
1. Learning To Know 

2. Learning To Do 

3. Learning To Live Together 

4. Learning To Be 
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از  (.Lut, 2017) رسمی مهم و ضروري است غیر و رسمی غیر رسمی، يادگیري و کلیدي هايمهارت

هاي ذاتی، ايجاد تفکر باز، خلق توان به توسعه کامل توانايیهاي اين نوع از يادگیري میجمله مزيت

کمک به سازگاري در برابر تغییرات، کمک  يک مغز کنجکاو مشتاق، افزايش خرد، ساخت دنیايی بهتر،

ايجاد روابط ارزشمند با افراد، کمک به خودشکوفايی و غنی به يافتن معناي حقیقی زندگی، کمک به 

کند تا به عنوان می پا به دانشجويان کمکيادگیري پوي (.Ahonsi, 2012) سازي زندگی اشاره کرد

هاي اشتغال پذيري خود را به صورت مداوم توسعه هاي فردي و مهارتيادگیرندگان مداوم شايستگی

 ,Jennings) شغل و نقش آفرينی بهینه در جامعه افزايش دهند دهند و شانس خود را براي کسب

هايی چون تأکید بر آموزش افراد بدون توجه به نیازهاي ها با ويژگیکارکرد فعلی دانشگاه(. 2000

تر شدن شکاف بین نظر و محیط بیرونی و کانالیزه کردن آموزش در يک مسیر خاص، باعث عمیق

و  است متخصص و دانشورزها، تربیت افراد خردمند، اصلی دانشگاه شود. در حالی که رسالتعمل می

 (. Ackoff, 2000) ها استخردورزي، امري ضروري در پیگیري مؤثر همه هدف

 Mohammadiپا همچون بررسی نتايج تحقیقات محققان در زمینه آموزش عالی و يادگیري پوي

mehr & et al, (2011); Zandi & Masoumifard, (2018) ;Chugh, (2016)  اي نشان از وجود مسئله

هاي دانشگاهی با نیاز در آموزش عالی حول محور يادگیري دانشجويان و عدم تطابق مناسب آموزش

اهمیت و ضرورت پژوهش در زمینه يادگیري بازار کار و نیازهاي فردي و اجتماعی دانشجويان دارد؛ 

 سند بنیادين و تحول در اسناد باالدستی مانند سندهاي آموزشی از آنجايی است که پا در نظامپوي

از اين رو مسئله اصلی در اين پژوهش  است شده توجه پاپوي يادگیري اهمیت به ملی درسی برنامه

پا در دانشگاه متمرکز شده است و به دنبال پاسخگويی با اين سؤال است که بر روي يادگیري پوي

 ابعادي است؟.  پا در دانشگاه داراي چه يادگیري پوي

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

در ادبیات نظري از منظر رويکردهاي مختلفی بررسی و مالحظه شده است. براي  پاپوييادگیري 

به عنوان شانسی دوباره براي آموزش  (؛Billett, 2011)نمونه به عنوان يک فرايند شخصی و اجتماعی 

مطرح شده است. رشد ( Ahmed, 2014) مداوم در زندگیبه عنوان فرايندي (؛ Marks, 2004) عالی

از دو منظر کمی و کیفی قابل مالحظه است. در بعد کمی اين نوع از يادگیري  پاپويتوجه به يادگیري 

در دو بعد عمودي )در طول زندگی فرد( و افقی )يادگیري به صورت رسمی و غیر رسمی و آزاد( اتفاق 

شود ارتباط يادگیري با نیازهاي رو به رشد آينده ر به آن توجه میافتد و در بعد کیفی که کمتمی

است به صورتی که دانش جامع کسب شده در حال پاسخگوي نیازهاي آينده نخواهد بود و مدام بايد 
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 تحصیل دوران به پاپوييادگیري  (.Su, Feng, Yang & Chen, 2012) پیوند بین اين دو حفظ شود

 ها،واقعیتدر کنار اين موارد  .نیست درس کالس فضاي به محدود يادگیري وشود نمی محدود

 تواننمی وابسته نیست و رسمی آموزش به صرفاً وابسته فردعاطفی  هايظرفیت و باورها ها،مهارت

 خاصی مکان و زمان به محدود يادگیري ديگر، عبارت به کرد؛ متوقف عمر طول در را يادگیري فرايند

رد و هم گیشامل نوعی از يادگیري است که تمام مراحل زندگی بشر را فرا می پاپوي يادگیري. نیست

 (.Laal & Laal, 2012) هاي آموزشی و هم آموزش غیر رسمی استدر سیستم یشامل آموزش رسم

توانند نقش کلیدي را ايفا کنند. به طور کلی يادگیرندگان ها در تربیت يادگیرندگان مداوم میدانشگاه

 هاي زير هستند.داراي ويژگی پاپوي

 اي است. و توسعه حرفه براي رشد ريزيبرنامه پا مسئوليادگیرند پوي 

 ها پیوند خورده است.هاي الزم با حرفه آنکسب صالحیت 

 سنجند آشنا هستند.یمها را اي بودن آنبا معیارهاي ارزيابی که عملکرد و میزان حرفه 

  .يادگیرندگان خودتعیین گر هستند 

 کنند. محتواي آموزشی را بر اساس نیازهاي خود انتخاب می 

 اي خود دارد.پا برنامه بلند مدتی براي توسعه حرفهيادگیرنده پوي 

 پا عالوه بر حرفه خود عاليق ديگري براي يادگیري دارد يادگیرنده پوي(Love, 2011.) 

رايندها طور مستمر کیفیت ف بايد به هاي آموزشیدر راستاي تربیت چنین يادگیرندگانی سیستم

هاي نوين مؤثر استفاده هاي آموزشی و پژوهشی خود را بهبود بخشیده و از رويکردها و شیوهو فعالیت

 سازماندهی ايشیوه به بايد آموزشی هايپا سیستمپوي يادگیري نگرش توسعه ايراست در نمايند.

 يادگیري هايفرصت به دست آوردن هايمهارت و زندگی و يادگیري اجتماعی، هايمهارت تا شوند

 بايد درسی برنامه اساس بر اين شود، پس پديدار يادگیرندگان در جامعه یازهاي فرد ون با تلفیق در

يابند  پرورش مداوم يادگیرندگان تا باشد حمايتی آموزشی هايبرنامه و مهارت بر مبتنی

(Mohammadi mehr & et al, 2011 .)هاي متفاوت از اين واژه و پا گذشته از برداشتيادگیري پوي

اي هشود در بیشتر کشورها در سیاستجامعه هدفی که در کشورهاي مختلف به آن اختصاص داده می

هاي مرتبط با موضوع شود. در جدول زير تعدادي از پیشینهها دنبال میدارس و دانشگاهآموزشی در م

 تحقیق آورده شده است. 

 

 



1   در دانشگاه  پاپوی شناسایی ابعاد یادگیری 
 

 
 های پژوهش(: پیشینه1جدول )

 نتايج جامعه آماري نام محقق و تاريخ انتشار

Popescu (2013) 

ها در الزامات توسعه استراتژي دانشگاه "

 "پاپوييادگیري  زمینه

 سه دانشگاه دولتی 

ها فاصله زيادي با تبديل شدن به نتايج تحقیق نشان داد دانشگاه

توان در عدم وجود دانشگاه يادگیري مداوم دارند و اين فاصله را می

 يادگیري مداوم دانست. قانون منسجم در زمینه

Mwaikokesya (2014) 

در بین  پاپويبهبود خصايص يادگیري  "

 "دانشجويان کارشناسی کشور تانزانیا

نفر از  383

 دانشجويان

اند از؛ عوامل که در اين تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند عبارت

هاي مهارت يادگیري براي ياد گرفتن، پردازش اطالعات، مهارت

ايج نت و با توجه به هاي کار آفرينی؛اطالعاتی، توان شخصی و مهارت

رسد که تغییرات آوري شده، محقق به اين نتیجه میهاي جمع داده

 معناداري بین تمام عوامل به جز کارآفرينی مشاهده شده است.

Kamyabi & et al ( 2016) 
 آموزش هايسیاست مطلوب هايويژگی "

: العمرمادام يادگیري رويکرد بر تأکید با عالی

 "اساتید ديدگاه

 ياعضا از نفر 61

 یعلم أتیه

بر پايه نتايج حاصل از اين پژوهش چهار طبقه اصلی تحت عناوين: 

در  پذيري انعطاف»، «هاي يادگیري برابر و مداومايجاد فرصت»

و « هاي آموزشیتنوع برنامه»، «پذيرش بازماندگان آموزش عالی

هاي اساسی آموزش عالی به عنوان برخی سیاست« فراگیر محوري»

 ري هستند.شناخته شد که نیازمند بازنگ

Chugh  (2016) 

يادگیرندگان مداوم و يادگیري سازمانی:  "

هاي چشم اندازي از دانشکده هاي دانشگاه

 "استرالیا

 4مطالعه موردي 

 دانشگاه استرالیا

 را ودخ دانشجويان اتفاق به قريب اکثريت که داد نشان مطالعه اين

در  که معنا اين به گیرند،می نظر در مداوم يادگیرنده هاي عنوان به

عی س هستند، فردي پیشرفت به متعهد هستند، جستجوي يادگیري

 هاي جديد براي انجام کارهاي خود هستند. در تجربه شیوه

Yousefi (2017) 
 سنجش ايرانی مقیاس رواسازي و ساخت"

 بین در العمر مادام يادگیري رويکرد

 "پزشکی علوم دانشجويان

نفر از  851

 دانشجويان پزشکی

سه عامل زيربنايی به عنوان عوامل زيربنايی و  نتايج اين پژوهش

تشکیل دهنده رويکرد يادگیري مادام العمر تعیین شدند: هدف 

 هاآموختهخود راهبري و خودارزيابی و استفاده از ، گذاري

Zandi & Masoumifard (2018) 

 قالب در العمرمادام يادگیري هاياولويت "

 و استادان ديدگاه از حاضر عصر سوادهاي

 "دانشجويان

 عضو 31 دانشجو 874

 علمی هیئت

دانشجويان سواد اطالعاتی را به طور  هر دو گروه استادان و

مشترک به عنوان اولین اولويت خود انتخاب کردند، بعد از آن 

سواد سالمت در رتبه دوم قرار گرفت، دانشجويان سواد عاطفی را 

در حالی که استادان سواد مالی  به عنوان رتبه سوم انتخاب کردند

 ...را در رتبه سوم اهمیت دانستند

 

توان گفت اين نوع از پا میيادگیري پويهاي پژوهشی در حوزه بندي نتايج پیشینهبا جمع

 هامهارت ها،ارزش دانش، به کسب تا سازدتوانمند می را افراد که مداوم است حمايتی يادگیري فرايند

در  لذت و خالقیت اعتماد، با مختلف هايمحیط و در شرايط هاآن خود بپردازند و زندگی طول در

ها بیشتر حالت نظري و پا در دانشگاهيادگیري پويجهت رفع نیازهاي خود به کار گیرند. مطالعه 
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هش بود. هدف از اين پژو پاپويهاي يادگیري دارد و هدف بیشتر اين تحقیقات شناسايی مؤلفه مفهومی

 پا در دانشگاه است. سايی ابعاد يادگیري پويشنا

 

 های پژوهشسؤال

 ند؟اپا در دانشگاه کدامهاي يادگیري براي يادگرفتن به عنوان يکی از  عناصر يادگیري پويمؤلفه

 ند؟اپا در دانشگاه کدامهاي يادگیري براي انجام دادن به عنوان يکی از  عناصر يادگیري پويمؤلفه

 ند؟اپا در دانشگاه کداميادگیري براي باهم زيستن به عنوان يکی از  عناصر يادگیري پويهاي مؤلفه

 د؟انپا در دانشگاه کدامهاي يادگیري براي زيستن به عنوان يکی از  عناصر يادگیري پويمؤلفه

 

 

 

 شناسی پژوهشروش

تحقیقات آمیخته قرار اين پژوهش به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردي و از نظر روش در زمره 

پا مورد توافق همگان نیست و به دلیل هاي يادگیري پويها و مؤلفهدارد. با توجه به اين که شاخص

توالی کیفی و کمی پژوهش از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش از 

بهره گرفته شده است.  همبستگی –و در بخش کمی از روش توصیفی  6نگاريرويکرد تحلیلی بافت

 ابعمن به ازین لیدل بهجامعه پژوهش در بخش کیفی کلیه صاحبنظران حوزه آموزش عالی است که 

 و مالک انتخاب است شده استفاده یبرف گلوله يریگ نمونه روش از حوزه نيا در يدیکل یاطالعات

نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش  61تعداد نمونه اشباع نظري بود و با توجه به اين مالک 

 حضور داشتند. در جدول زير مشارکت کنندگان در بخش کیفی آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Contextual Analysis 



3   در دانشگاه  پاپوی شناسایی ابعاد یادگیری 
 

 
 نمونه کیفی پژوهش(: 1) دولج

 کد م شغل و  محل خدمت کد م شغل و  محل خدمت

و سرپرست سابق  دانشکده علوماستاد 

 دانشگاه شهید چمران

دانشیار مديريت آموزشی و معاون آموزشی دانشگاه  6

 شهید مدنی

3 

استاد گروه رياضی و رياست دانشکده 

 اهواز چمران شهید دانشگاه رياضی

4 
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

61 

 استاد و رياست سابق دانشگاه تبريز
 دانشکده سابق رئیس و گروه آموزش عالی استاد 8

 آموزش دانشگاه ايالتی آيووا

66 

 استاد بازنشسته گروه علوم تربیتی دانشگاه

 اهواز چمران شهید

4 
 دانشیار گروه آموزش دانشگاه ايالتی آيووا

64 

 68 ايالتی آيووادانشیار گروه آموزش عالی دانشگاه  5 استاديار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه 

استاديار گروه مديريت آموزشی دانشگاه 

 تبريز

1 
 استاديار گروه آموزش دانشگاه ايالتی آيووا

64 

 65 استاديار گروه آموزش عالی دانشگاه ايالتی آيووا 7 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبريز

دانشیار مديريت آموزشی و سرپرست 

 دانشگاه فرهنگیان تبريز

3 
 استاد بازنشسته مرکز يادگیري مداوم اتحاديه اروپا

61 

 

هاي دولتی ايران با رتبه استادي، در بخش کمی پژوهش جامعه آماري کلیه اساتید دانشگاه

براي سال تحصیلی  44567ها بر اساس اعالم وزارت علوم دانشیاري و استادياري است که تعداد آن

باشد.  در اين پژوهش فرايند نمونه گیري در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول می 35 – 31

نفر به روش تصادفی ساده براي انجام تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش مشارکت داده شدند و  641

وان نفر به عن 873اي و تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد در مرحله دوم به روش طبقه

گاه دانش هاي شهید چمران اهواز، دانشگاه شیراز،هاي دولتی ايران؛ دانشگاهنمونه آماري از بین دانشگاه

ها در بخش کیفی مصاحبه تهران، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه تبريز انتخاب شدند. ابزار گرداوري داده

اي محقق ؛ پرسشنامهنیمه ساختمند است و در بخش کمی از اطالعات بدست آمده در بخش کیفی

 و هاادهد بررسی گويه تهیه شده است. در بخش کیفی قابلیت اعتماد نتايج از طريق 84ساخته شامل 

ها بدست آمده است. در بخش کمی مصاحبه فرايند کردن طوالنی و پژوهش جزئیات ضبط و ثبت

 يآزمون آلفا قيز طراروايی صوري و سازه پرسشنامه ساخته شده مطلوب گزارش شد و پايايی ابزار 

ها در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و بدست آمده است. تجزيه و تحلیل داده 38/1کرونباخ 

پژوهش از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با ل براي پاسخ به سؤايی و در بخش کمی استقرا يکدگذار
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)نسخه  LISREL؛ و تحلیل عاملی تأيیدي با استفاده از نرم افزار 44نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 

 است.( استفاده 3*3

 

 هایافته

پا در دانشگاه را نشان خوشه معانی براي يادگیري پوي 4نتايج تحلیل اطالعات کیفی پژوهش، 

اشاره  يونسکو به آنپا که دهد که بر اساس رويکرد تحلیل بافت انگارانه از چهار محور يادگیري پويمی

هاي اصلی استفاده شده است و دانش جديد بدست آمده در اين کرده است به عنوان خوشه معانی

فراوانی آورده شده هاي معنايی و مضامین و خوشهول زير در جدايم. زمینه را در اين قالب جا داده

 است.

 پا در دانشگاهمستخرج در رابطه با یادگیری پویهای معنایی و مضامین خوشه (:2) جدول

هاي خوشه

 معانی

 

 مضامین

فراوانی 

 اظهارات

ی
یر

دگ
یا

 
ن

فت
گر

اد
ی ی

را
ب

 

 1 تربیت يادگیرندگان پوينده و کنجکاو

 3 هاي يادگیريتوسعه ظرفیت

 66 آشنايی با راهبردهاي يادگیري

 3 تقويت مهارت خود راهبري در يادگیري

 64 هاي مسئله گشايیروشآشنايی با 

 3 شناسايی منابع يادگیري و جستجوي اطالعات هايتوسعه مهارت

 4 ايجاد و توسعه آگاهی از ماهیت فرايندي يادگیري

 5 هاي شناسايی نیازهاي يادگیري خودتقويت مهارت

ى
یر

دگ
یا

 
ی

را
ب

 
ام

ج
ان

 
ن

اد
د

 

 3 ها و دانش مورد نیاز براي تصدي يک حرفهيادگیري مهارت

 68 اي فرد در مسیر شغلیتوسعه حرفه

 66 اي براي تصدي حرفهيادگیري اخالق حرفه

 64 هاي خالقیت و نوآوريکسب مهارت

 64 هاي کارآفرينیيادگیري مهارت

 3 کسب سواد تجاري

 7 هاي مديريت زمان، پول و منابع انسانیکسب مهارت

ى
یر

دگ
یا

م  
 ه

 با
ی

را
ب

ن
ست

زی
 

 68 ها و باورهاي فرديها، تنوع فرهنگی، ارزشبه تمام قومیتتقويت احترام 

 66 تقويت عدالت جنسیتی

 3 تقويت اخالق اجتماعی



61   در دانشگاه  پاپوی شناسایی ابعاد یادگیری 
 

 

هاي خوشه

 معانی

 

 مضامین

فراوانی 

 اظهارات

 61 توسعه هوش اجتماعی

 64 آگاهی از حقوق شهروندي

 61 هاي اجتماعیتقويت ظرفیت

 64 تقويت احساس مسئولیت نسبت به از محیط زيست

 66 حیات ساير مخلوقاتاحترام گذاشتن و توجه به 

 65 هاي بین فردي و تیمیمهارت

 هاي ارتباطیتقويت مهارت

 
68 

ى
یر

دگ
یا

 
ی

را
ب

 
ن

ست
زی

 

 64 شخصی هايفردي و مهارت توسعه

 64 نقادانه تفکر توسعه

 68 مجازي فضاي استفاده مناسب از هايمهارت آوردن دست به

 7 شخصی اخالق توسعه

 1 شخصی و جمعی بهداشت توسعه و يادگیري

 3 اجتماعی مسئولیت فردي و توسعه

 66 تکنولوژيکی و اطالعاتی اي،رسانه سواد توسعه

 

 گانيادگیرند يی چون تربیتهامؤلفهدهد که ها و اسناد نشان مینتايج تحلیل کیفی مصاحبه

 ودخ مهارت يادگیري، تقويت راهبردهاي با يادگیري، آشنايی هايظرفیت کنجکاو، توسعه و پوينده

 پاويپبراي يادگرفتن را به عنوان يکی از محورهاي يادگیري  يادگیري و ... سازه يادگیري در راهبري

 عنوان شده است.  4تشکیل داده است. در اين خصوص براي نمونه در مصاحبه کد 

 دنبال به ندرت به و ندارند يادگیري براي چندانی رغبت هاي درسدانشجويان در کالس"

 مورد در ما فراگیران کلی طور به. است صادق هم اساتید خود در البته و هستند مطالعه

 جهت در بايد دانشگاه رسمی غیر و رسمی هايآموزش. هستند ضعیف حل مساله هايمهارت

 "بردارند و ... قدم متعالی فردي تربیت

 هاي اين سازه شاملدهد مؤلفهنشان میدر زمینه يادگیري براي انجام دادن نتايج کیفی پژوهش 

شغلی،  مسیر در فرد ايحرفه حرفه، توسعه يک تصدي براي نیاز مورد دانش و هامهارت يادگیري
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عنوان شده  3نمونه در مصاحبه کد شود. براي یمحرفه و ...  تصدي براي ايحرفه اخالق يادگیري

 :است.

 هعهد به جامعه در را هانقش گرفتن عهده بر براي افراد تربیت وظیفه ترينمهم هادانشگاه"

اي افراد در ها و دانش الزم براي به عهده گرفتن شغل و توسعه حرفهدارند و آموزش مهارت

 ناکارآمدي بحث همیشه ايران مثل کشوري در و افتدهاي درس دانشگاه اتفاق میکالس

 با را هادانشگاه هويت ديگر سوي از جامعه و صنعت اعتماد عدم و سو يک از هادانشگاه

 "است و ... کرده روبرو اساسی هايچالش

د که دهها و اسناد نشان میدر زمینه يادگیري براي باهم زيستن نتايج تحلیل کیفی مصاحبه

 تعدال فردي و تقويت باورهاي و هاارزش فرهنگی، تنوع ها،قومیت تمام به احترام مواردي چون تقويت

راي دهد. برا تشکیل می پاپويي اين بعد از يادگیري هامؤلفهاجتماعی و ...  اخالق جنسیتی، تقويت

 عنوان شده است. 8نمونه در مصاحبه کد 

هاي اي طراحی شود که دانشجويان از فرهنگها بايد به گونههاي فرهنگی دانشگاهبرنامه "

ها احترام بگذارند و از زندگی آنمختلف در اجتماعات هنگام تعامل با افراد به باورها و فرهنگ 

هايی که براي فرد نا آشناست لذت ببرند و فضاي يادگیري بهتري را ايجاد کنند و در فرهنگ

..." 

 يی چون توسعههامؤلفهینه يادگیري براي زيستن زمدهد در هاي کیفی پژوهش نشان میيافته

 از مناسب استفاده هايمهارت آوردن دست اخالق شخصی، به شخصی، توسعه هايمهارت و فردي

اي دهند. برتشکیل می پاپويمجازي و ... سازه مورد نظر را به عنوان يکی از محورهاي يادگیري  فضاي

 عنوان شده است. 68نمونه در مصاحبه کد 

 ياد هادانشگاههاي زندگی و بهداشت فردي و جمعی را در مدارس و دانشجويان بیشتر مهارت"

گیرند و حلقه ارتباطی هاي مطالعه و استفاده از تکنولوژي را ياد میگیرند و حتی مهارتمی

 "ها وجود دارد...مناسبی بین مدارس و دانشگاه
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يادگیري براي زيستن در دانشگاه از اهمیت زيادي برخوردار است و در حال حاضر توجه به برخی 

ها مانند توسعه اخالق شخصی و توسعه سواد  مجازي نشگاهي اين نوع از يادگیري در داهامؤلفهاز 

 پردازيم. مهم و ضروري است. در ادامه به بررسی نتايج کمی پژوهش می

از مجموع کل شرکت کنندگان در مرحله دوم دهد هاي پرسشنامه نشان میتجزيه و تحلیل داده  

از نظر سابقه  درصد زن هستند. 1/43نفر معادل  613درصد مرد و  4/76نفر معادل  471 اين پژوهش

 61-41درصد( بیشترين مشارکت و سابقه کار  5/47سال ) 1-61کار شرکت کنندگان داراي سابقه 

و از نظر  8/55با  استاديار از نظر رتبه علمی،درصد( کمترين میزان مشارکت را داشتند.  68سال )

یشترين میزان مشارکت را در پژوهش درصد ب 6/84هاي آموزشی گروه علوم انسانی با متغیر گروه

داشتند. با توجه به توزيع جامعه و آمارهاي موجود شرکت کنندگان در اين پژوهش در متغیرهاي ذکر 

شده داراي توزيع مناسبی هستند. در اين پژوهش از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی براي مشخص 

هاي استفاده شده است. از پیش فرض کردن میزان همبستگی هر کداوم از عوامل با سازه مورد نظر

توان به آزمون کفايت نمونه برداري اشاره کرد که نتايج آن در جدول آزمون تحلیل عاملی اکتشافی می

 زير آمده است. 

 برداری پژوهشآزمون کفایت نمونه(: 3جدول )

 KMO 778/1شاخص  پرسشنامه

 آزمون بارتلت يادگیري پوي پا

 463/4134 کاي اسکوئر

 431 درجه آزادي

 111/1 سطح معناداري

 746 درجه آزادي

 111/1 سطح معناداري

 

اجراي تحلیل عاملی بر مبناي ماتريس همبستگی بین متغیرهاي  نتايج جدول فوقتوجه با 

. در اين پژوهش نمودار آزمون اسکري نشان داد که میتوان چهار پرسشنامه کاماًل قابل توجه است

ي هها به شیوپا دردانشگاه مدنظر قرار داد. در اين پژوهش شناسايی مؤلفهبراي يادگیري پويعامل را 

يا بار  ي برشهاي اصلی با استفاده از چرخش آزمايشی از نوع واريماکس با تعیین نقطهتحلیل مؤلفه

د واريانس درص 51پا ، مورد تحلیل عاملی قرار گرفت. و چهار عامل يادگیري پوي41/1عاملی حداقل 

کنند که رقم قابل قبولی است. در جدول زير نتايج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی کل را تبیین می

 آورده شده است. 
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 پا در دانشگاههای یادگیری پوی(: بار عاملی گویه4جدول )
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1 

    733/1 تربیت يادگیرندگان پوينده و کنجکاو

    786/1 هاي يادگیريتوسعه ظرفیت

    783/1 آشنايی با راهبرهاي يادگیري

    344/1 تقويت مهارت خود راهبري در يادگیري

    147/1 هاي مسئله گشايیآشنايی با روش

    481/1 يادگیري و جستجوي اطالعاتشناسايی منابع  هايتوسعه مهارت

    787/1 ايجاد و توسعه آگاهی از ماهیت فرايندي يادگیري

    753/1 هاي شناسايی نیازهاي يادگیري خودتقويت مهارت

2 

   741/1  ها و دانش مورد نیاز براي تصدي يک حرفهيادگیري مهارت

   557/1  اي فرد در مسیر شغلیتوسعه حرفه

   563/1  اي براي تصدي حرفهيادگیري اخالق حرفه

   567/1  هاي خالقیت و نوآوريکسب مهارت

   174/1  هاي کارآفرينیيادگیري مهارت

   463/1  کسب سواد تجاري

   516/1  هاي مديريت زمان، پول و منابع انسانیکسب مهارت

3 

ها و باورهاي فردي و ارزشها، تنوع فرهنگی، تقويت احترام به تمام قومیت

 فرهنگی
  114/1  

  531/1   تقويت عدالت جنسیتی

  165/1   تقويت اخالق اجتماعی

 کنار براي کلی توانايی)توسعه هوش اجتماعی 

 اجتماعی زندگی و اجتماعی قوانین يدرباره دانش وديگر  افراد با آمدن
  517/1  

  713/1   آگاهی از حقوق شهروندي

  483/1   هاي اجتماعیتقويت ظرفیت

  116/1   تقويت احساس مسئولیت نسبت به از محیط زيست

  837/1   احترام گذاشتن و توجه به حیات ساير مخلوقات

  511/1   هاي بین فردي و تیمیمهارت
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  413/1   هاي ارتباطیتقويت مهارت

4 

 764/1    شخصی هايفردي و مهارت توسعه

 783/1    نقادانه تفکر توسعه

 711/1    مجازي فضاي استفاده مناسب از هايمهارت آوردن دست به

 735/1    شخصی اخالق توسعه

 161/1    شخصی و جمعی بهداشت توسعه و يادگیري

 133/1    اجتماعی مسئولیت فردي و توسعه

 143/1    تکنولوژيکی و اطالعاتی اي،رسانه سواد توسعه

 

هاي بدست آمده با سازه مربوطه داراي همبستگی دهد تمام گويهنتايج بدست آمده نشان می

قويت ت »ي ، گويهيادگیري براي يادگرفتنها حذف نشدند. در عامل مناسبی است و هیچکدام از گويه

يادگیري براي ( است. در عامل 744/1داراي بیشترين بار عاملی ) «مهارت خود راهبري در يادگیري

داراي بیشترين  «ها و دانش مورد نیاز براي تصدي يک حرفهيادگیري مهارت »ي ، گويهانجام دادن

 آگاهی از حقوق شهروندي »ي ، گويهيادگیري براي با هم زيستن( است. در عامل 741/1بار عاملی )

 توسعه »ي ، گويهاي زيستنيادگیري بر( است و در پايان در عامل 713/1داراي بیشترين بار عاملی ) «

ها هاي تجزيه و تحلیل داده( است. با توجه به يافته735/1داراي بیشترين بار عاملی ) «شخصی اخالق

ها در قالب پرسشنامه نهايی براي انجام هاي آنهاي استخراج شده و گويهدر مرحله اکتشافی، سازه

ها و وجود داده نرمال بودنتائید با است.  تحلیل عاملی تائیدي در اختیار جامعه هدف قرار گرفته

کرد. فاده است تحلیل عاملی تائیدياز توان میمتغیرها  تحلیل، براي همبستگی مناسب بین متغیرها

 تحلیل زيربنايی ابعاد و محتوا نظر از پاپوي يادگیري مقیاس هايگويه بودن متجانس تائید منظور به

 آورده شده است.  عاملی چهار صورت به تائیدي عاملی

 

 

 



 9911 65، پاییز سومسال هشتم، شمارة               فصلنامه تدریس پژوهی                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پا های یادگیری پوی(: تحلیل چهار عاملی برای مؤلفه1شکل )

 

 

 پاهای یادگیری پویمقدار همبستگی دوسویه بین سازه (:5) جدول

 T.Value ضريب همبستگی دوسويه هاسازه

LD  LL 13/1 41/64 

LL  LTL 15/1 33/68 

LD  LTL 16/1 64/68 

LL  LTB 16/1 64/68 

LD  LTB 14/1 47/68 

LTL  LTB 75/1 83/41 
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 های برازش مدلشاخص(: 0جدول )

حداقل شاخص مناسب 

(Gefen & et al, 

2001 ) 

𝑥2

𝑑𝑓
 GFI AGFI RMSEA CFI NFI IFI 

نزديک 

 8به 
31/1 31/1 

کمتر از 

15/1 
31/1 31/1 31/1 

 34/1 38/1 35/1 163/1 37/1 37/1 37/4 مدل چهار عاملی تائیدي 

 

میزان همبستگی بین متغیر پنهان و متغیر آشکار معنادار بوده و  با توجه به شکل و جداول فوق

کنند و اين مدل از روايی هاي تعريف شده براي هر عامل به خوبی سازه مربوطه را تعريف می لذا گويه

/ 31ها باالتر از در همه شاخص t-valueاين که مقدار  . با توجه بهها برخوردار استمطلوبی براي سازه

هاي برازش در مجموع شاخصکنند. ها را تعريف میاست؛ بارهاي عاملی بدست آمده به خوبی سازه 6

 است. مدل حاکی از آن است که مدل مربوطه براي تحلیل عاملی تأيیدي از برازش خوبی برخوردار 

 

 گیریبحث و نتیجه

هاي اين پژوهش، پا در دانشگاه بود. يافتههدف پژوهش حاضر، شناسايی ابعاد يادگیري پوي       

پا را بر اساس چهار محور يادگیري براي يادگرفتن، يادگیري براي انجام دادن، هاي يادگیري پويمؤلفه

ادگیري هاي يهيادگیري براي باهم زيستن، يادگیري براي زيستن شناسايی کرده است. از بین مؤلف

هاي يادگیري بیشترين تأثیر را بر هاي يادگیري خود راهبر و توسعه ظرفیتبراي يادگرفتن، مهارت

هاي فراموش کنجکاو يکی از مؤلفه و پوينده يادگیرندگان سازه يادگیري براي يادگرفتن را دارند. تربیت

-ن بخش از پژوهش با توجه با يافتههاي آموزشی متمرکز )مانند ايران( است. نتايج ايشده در سیستم

 قابل اتکا است. Mwaikokesya (2014) ,Yousefi (2017)هايی چون هاي پژوهش

هاي يادگیري، تمايل به دانستن توان کنجکاوي را در محیطمی Speilberger   (2004)بر اساس نظر      

از اين رو تربیت يادگیرندگان (؛ Litman, 2005) و تجربه کردن بر اساس رفتار کاوشگرانه تعريف کرد

هاي يادگیري در هاي آموزشی ديده شود. توسعه ظرفیتپوينده و کنجکاو بايد در سیاست گذاري

هاي چندگانه با همه افراد و نهادها )اساتید، دانشجويان، همتايان، دانشگاه از طريق برقراري تعامل

 & Bagheri)در يک محیط پويا امکان پذير است  هاي مرتبط با دانشگاه، صنايع، جامعه و ...(سازمان

et al, 2018.) تواند يادگیرندگان خودراهبر و خود ارزياب تربیت کند. سیستم آموزشی دانشگاه می

اي هبر ايده هادهيخود پیدا کنند که اين ا يرا برا جديدي هايايده توانندمی يادگیرندگان خود راهبر

پا محور يادگیري براي يادگرفتن با هدف مجذوب در يادگیري پوي .(Eberle, 2009) ديگران برتري دارد
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در اين محور (. Ahmadiasl & et al, 2019َ  کند )کردن يادگیرنده به سمت يادگیري نمود پیدا می

شود که راه و رسم يادگرفتن را به خوبی يادگیرنده فردي فعال و جوينده دانش در نظر گرفته می

 پا يادگیريکند. دومین محور يادگیري پوياي خود تالش میتوسعه شخصی و حرفهداند و براي می

تواند با توجه به نیازهاي حرفه می يک تصدي براي نیاز مورد دانش و هابراي انجام دادن است. مهارت

ها اهگمتغیر بازار کار در طول زمان تغییر يابد و نیازمند به روز رسانی باشد. آموزش و يادگیري در دانش

  (.Deegan & Martin, 2018)باشد بايد نیاز محور باشد و همیشه به دنبال مرتفع کردن نیازهاي افراد 

 هايی چوننتايج بدست آمده در اين پژوهش بر روي محور يادگیري براي انجام دادن با پژوهش       

 Su, Feng, Yang & Chen (2012) ,Lut (2017)   هاي کنار آموزش مهارتهمسو و هماهنگ است. در

زايی فارغ التحصیالن نقش تواند در اشتغالهايی چون سواد اقتصادي و تجاري میکارآفرينی مهارت

 به تراماح پا يادگیري براي با هم زيستن است. تقويتمهمی را بازي کند. سومین محور يادگیري پوي

 جنسیتی، تقويت عدالت فرهنگی، تقويت و فردي باورهاي و هاارزش فرهنگی، تنوع ها،قومیت تمام

اجتماعی،  هايظرفیت شهروندي، تقويت حقوق از اجتماعی، آگاهی هوش اجتماعی، توسعه اخالق

وقات از مخل ساير حیات به توجه و گذاشتن زيست، احترام محیط به نسبت مسئولیت احساس تقويت

یر رسمی دانشگاه جاي گیرد. هاي آموزش رسمی و غتواند در برنامهجمله مواردي است که می

پا يادگیري براي زيستن است. توسعه اخالق شخصی به عنوان يکی از چهارمین محور يادگیري پوي

 ايسازد. در جامعهترين عوامل در اين محور مطرح است که رسیدن انسان را به انسانیت محقق میمهم

د و از اين رو تربیت اخالقی در افتشود جامعه در سراشیبی سقوط میکه اخالقیات کم رنگ می

  هاي کند. نتايج بدست آمده حول اين محور با نتايج پژوهشهاي آموزشی اهمیت پیدا میسیستم

Longworth (2000) ,Nesbit, Dunlop & Gibson (2013) ,Zandi & Masoumifard (2018)  همسو

ش توانند نقو تراز اول اجتماعی می پا در جهت تربیت انسانی با اخالقي يادگیري پويهامؤلفهاست. 

کند اين نوع از مهمی را بازي کنند. در جامعه ما که با مشکالت بیشماري دست و پنجه نرم می

ايی چون هتواند کلید بسیاري از مشکالت باشد. تربیت انسانی کارآفرين در کنار ويژگیيادگیري می

هاي اخالقی حیات ساير مخلوقات و ارتقاء شاخصها و احترام به محترم شمردن ساير افراد و ديدگاه

تواند جامعه را از سقوط نجات دهد، براي تحقق چنین امري بايد دانشگاهی کارآمد ايجاد شود تا می

شود سیاستگذاران آموزش عالی با بتواند اين امر مهم را تحق بخشد. با توجه به نتايج پیشنهاد می

توانند پا توجه کنند و در کنار آن مسئوالن دانشگاه میپويديدي ويژه به چهار محور يادگیري 

هاي مورد تاکید در محورهاي هاي غیر رسمی دانشگاه را جهت توسعه مهارتها و برنامهآموزش

 پا طراحی و اجرا کنند. چهارگانه يادگیري پوي
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