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هدف کلی از انجام پژوهش ،ارائه الگوی علّی خودراهبری یادگیری ،ارزش های تحصییلی و
مقدل 0131/40/40 :

 پذی ش مقدل 0131/40/10 :

ادراک از کیفیت عملکرد اعضای هییت علمیی یی دا یدم ها میه یاری پیژوهش ،تمیا ی
دانشجویان دوره کار ناسی گروه های علوم انسانی ،فنی و هندسی و علوم پایه دانشگاه
هر زگان در سال تحصیلی  29 -29ی دا ند که ا ل  567نفیر دیوده انیدم دیا اسی فاده از
روش نمونه گیری خو ه ای چند رحله ای از هر یک از ر ه های علیوم انسیانی ،فنیی و
هندسی و علوم پایه ،یک دانشکده و از هر دانشیکده ییک کیکا کار ناسیی دیه یور
یدندم ادیزار تحیییش یا ل پرسشینا ه خیودراهبری
تصادفی دا حجم  676نفیر ان خیا
ویلیا سون ،پرسشینا ه ارزش هیای تحصییلی پین یری و همکیاران و پرسشینا ه ادراک
دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیت علمی تاگو ری و دیشاپ دود که پی از تیا ی
روایی و پایایی ،دی افراد نمونه توزیع گردیدم دا اس فاده از روش های تحلییل رگرسییون
چند غیره و تحلیل سیر ،داده ها تحلیل دندم ن ایج نشیان داد کیه غیرهیای گیاهی،
راهبردهای یادگیری ،فمالیت های یادگیری ،ارز یادی و هار های روادط دی فردی ،پیش
دینی کننده ثبت و منی دار ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هییت علمیی دیر
اساا نیش حرفه ای ،ارتباطا  ،دیریت ارائه دروا ،تدری و هدایت ،ایس گی فرهنگی،
نظار و تضمی کیفیت تدری  ،کیفیت دازخورد ،تکیالی و یدیریت کیکا یی دا یندم
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غیرهای گاهی ،راهبردهای یادگیری ،فمالیت هیای ییادگیری ،ارز ییادی و هیار هیای
روادط دی فردی پیش دینی کننده ثبت و منیی دار ارزش تکیالی و ارزش نمیره یورد
ان ظار دانشجویان هس ندم ارزش تکالی و ارزش نمره ده طور س ییم پیش دینیی کننیده
ثبت و منی دار غیرهیای ادراک دانشیجویان از کیفییت عملکیرد اعضیای هییت علمیی
یدا ندم

تلردراژهرد :خودراهبری یادگیری ،ارزش تکالی  ،ارزش نمره ،کیفیت عملکردم
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آگاهی :2درك علواملی کله در خلودراهبری فراگیلران

مقدم
آموزش عالی هر کشور یكی از عوامل ملورر در تحقل
سیاست های توسعه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی آن کشور
به شمار می آید .تربیت نیروی انسانی متخصص -به عنلوان
اساس توسعه کشورها ،تولید دانش و دانش پژوهلی توسل
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی صورت می گیرد .بنلابرای
بروندادهای ایل نظلا از اهمیلت ویلژه ای برخوردارنلد .از
سوی دیگر؛ دانشلگاه هلا نبایلد تن لا بله آملوزش دانلش و
موضوعات درسی محدود شوند ،بلكه به منظور پاسخگویی

مشارکت دارند.
راهبردهای یادگیری :3راهبردهای مختلفی کله بلرای
خودراهبری یادگیری فراگیران اتخاذ می شود که فراگیلر را
در سازماندهی و ذخیره سازی دانلش و م لارت هلا و نیلز
س ولت استفاده از آن ا در آینده یاری می کند.
فعالیتهای یادگیری :4فعالیت هایی که یادگیرنده بله
کار برده تا در یادگیری خودراهبر شود.
ارزشیابی :5ویژگی های منحصلر بله فلرد فراگیلر بله

هر چه بیشتر ،باید به دانشجویان م لارت هلای الز بلرای
سازگاری با تغییرات را اعطا نموده و ازای طری  ،انگیلزش
و توانایی را برای یادگیری مادا العمر در آن ا ایجاد نماینلد
[.]2 ،1
یكی از ای م ارت ها ،خودراهبری یادگیری 1میباشلد.
خودراهبری یادگیری ،حالتی روانی است که در آن فراگیلر
احساس می کند از نظر فلردی ،مسللوی یلادگیری خلویش
است .خلودراهبری در یلادگیری ،یل رویكلرد بله فراینلد
یادگیری است که فراگیران را به شناسایی مقاصد یا نیازهای
یادگیری خودشان از طری شناخت مشترك و تصمیم گیری
مشارکتی ترغیب می کند .ای رویكرد به فراگیران اجازه می
دهد راهبردهای یادگیری را به منظور رسیدن به ای نیازها به
کار ببرند .خودراهبری ،اعتماد به نفل فراگیلران و ظرفیلت
آنان برای یادگیری مسلتق در محلی هلا و موقعیلت هلای
آموزشی و کاری چالش برانگیز را افزایش می دهد .یادگیری
خودراهبر به دلی تأکید بر جی ان های شناختی که فراگیر از
آن آگاه است (همانند خود مختاری و استقالی) باعث تس ی
یادگیری ،برنامه ریزی ،خودپرسشی ،بازبینی و به طور کللی
یادگیری فراشناختی میشود []7 ،6 ،5 ،4 ،3

منظور نظارت بر فعالیت های یادگیری خلود .فراگیلران بلا
نظارت بر فرآیند یادگیری خود ،اعمای و وظایف خود را با
استاندارد و معیارها مقایسه کرده و مورد سنجش قلرار ملی
دهد.
مهارتهای روابط بین فرردی :6شلام م لارت در
برقراری ارتباط ملورر و مفیلد بلا دیگلران ،کسلب م لارت
برقراری ارتباط بله منظلور پیشلرفت هلای فلردی و تلاریر
مستقیم بر دیگران و متقاعد کردن و سازش با آنلان ،گلوش
دادن فعای ،صداقت ،صمیمیت ،همدلی و هملدردی ،حفل
آرامش و احترا به طرف مقاب  ،تمای فرد و توانمندی وی
در آگاهی از فرهنگ و زبان های دیگر ،تعیی نقلش خلود
در درون گروه ،استفاده از فرصت ها ،اشلتراك اطالعلات و
کار ارربخش در گروه ،درگیر سلاخت فراگیلران در فرآینلد
یللادگیری و همینللی تعامل یادگیرنللدگان بللا سللایری در
فرآیند یادگیری از عوام تاریرگذار در م ارت روابل بلی
فردی تلقی میشود [.]11 ،9
یكی از پیامدهای خودراهبری یادگیری را میتوان تاریر
آن بر ادراکات ،باورها ،اعتقادات و ارزش هایی دانست کله
دانشجویان در مورد تحصی برای خود ایجلاد ملی نماینلد.
ارزش 7از نظر معنا بسیار غنی و در نتیجه پیییده بلوده بله
نحوی که به دشواری می توان آن را تعریف کلرد .ارزش را
ی گرایش گسترده به ترجیح وضعیت های معیّنی از املور
بر امور دیگرمی داندکه شیوهای از بودن یا عمل اسلت کله

دانشجویان از طری خودراهبری یلادگیری بلا نیازهلای
یادگیری خود ،تعیی اهداف ،انتخاب استراتژی یلادگیری و
ارزیابی نتایج فرآیند یادگیری آشنا میشوند .آملادگی بلرای
خودراهبری در یادگیری به عنوان یل رفتلار در یلادگیری
است که به دانشجویان اجازه می دهد برای ادامله یلادگیری
به ابتكارات خود متكی باشند و از فراشلناخت ،انگیلزش و
راهبردهای یادگیری استفاده کنند [ .]8 ،7ابعاد زیر را بلرای
خودراهبری یادگیری شناسایی شده است که عبارتند از:
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الگوی علّی رابطه خودراهبری یادگیری ،ارزش های تحصیلی و ادراک از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی

ی فرد به عنوان شخص یلا یل جمل  ،آن را بله عنلوان
آرمان میشناسد و افراد یا رفتارهلایی را کله بله آن نسلبت
داده میشلود ،مطللوب و مشلخص ملیسلازد .ارزش یل
آرمان ،ی وضعیت روان شناختی ،ی رابطه یلا وضلعیّت
مادی است که شخص در جستجوی کسب آن اسلت [،11
 .]13 ،12از نظر ماهیتی نیلز ،صلاحب نظلران متعلدّدی بله
ماهیّت عمومی و جام ارزشها اشاره نمودهاند .از آنجلایی
که ارزش های مشاب ی در جوام مختلف شناسایی شده اند،
ارزشها را به شك همگانی و ج ان شموی ،انتزاعلیتلری
نوع شناخت اجتماعی برای نگ داری و هدایت واکنشهای
عمومی نسبت به طبقات محرّك هلا ،عقایلدی پایدارکله در
خدمت مناف فردی یا گروهی هستند ،باورهای فراموقعیتی
که در مورد مطلوبیت هلا هسلتند و انتخلابهلای افلراد را
هدایت می کنند ،می دانند [.]15 ،14 ،12 ،11
در مفاهیم دانشگاهی ای گونه نشان داده میشلود کله
تشوی هر دانشجو نقش م می در ایجلاد انگیلزه و عالقله
برای او داشته و در بلند مدت ،در وی ج ت تلالش بلرای
مشخص نمودن اهداف سطح باالتر ،ایجاد عالقه می نماید.
ای امر می تواند به تعیی اهداف اکتسلابی انتخلابی و نیلز
تالش برای کسب اهداف سطح بلاالتر ،منجلر شلود [.]16
تشوی دانشجویان از طری ارزش دادن به اهدافی است که
برای رسیدن به آن ا ج ت گیری میکنند .در حوزه آموزش
از ای ارزش ها با عنوان ارزش های تحصیلی 1نا برده می
شود .ارزشهای تحصیلی دانشجویان را میتوان به دو بعلد
ارزشهای تكالیف تحصیلی 2و ارزش هلای نملره 3تقسلیم
کرد.
ارزش تكالیف تحصیلی بله معنلای قولاوت در ملورد
مفید و ارزشمند بودن محتوا برای دانشجو اسلت .از نقطله

می نمایند [ .]12تكالیف ارزشمندند ،زیلرا آن لا بله نلوعی
موید و گواه خود می باشند (اکتسابی) و به صورت بالفطره
مورد توجله بلوده (ذاتلی) و راهلی بلرای نیل بله هلدفی
مشخص محسوب می شوند (ارزش مطلوب) ضم آن کله
انجا آن ها نیازمند هزینه است [ .]18ارزش نمره ،به معنی
قواوت دانشجویان در مورد حداق نملره رضلایت بخلش
در طوی دوره تحصیلی به هر تر میباشد .دانشلجویی کله
بسیار رقابت جو است ممك اسلت صلرف نظلر از عالقله
شخصی خود ،نمرات نسبتاً بلاالیی در طلوی یل دوره بلا
نیمسای تحصیلی بدست آورد .جایگاه هلر یل از ایل دو
ارزش به صورت مثبت یا منفی می توانلد قلدرت و مسلیر
رفتار بلرای اهلداف مختللف را تحلت تلاریر قلرار دهنلد.
ارزش ها نباید مستق از اهداف موجودیلت داشلته باشلند.
یعنی اشاره به هر ارزش ،نشان دهنده حلداق یل هلدف
برای آن میباشد [.]19 ،14 ،13 ،12 ،8
اما می توان با توجه به نوع ارزشهایی کله دانشلجویان
از تحصی برای خود تعیی می کنند ،چنی برداشت نملود
که انتظارات متفاوتی را نیز از اساتید و شیوه عملكلرد آنلان
خواهند داشت .انتظار می رود که دانشجویان با ارزشهلای
متفاوت از هم در ارزشیابی از اساتید نیز بر ای ارزش ها و
میزان تحق آن هلا تاکیلد نماینلد .ارزیلابی دانشلجویان از
تدری از مطمل تری و در دسترستلری شلاخصهلای
بررسی کارآمدی تدری است .زمانی که به شلك صلحیح
از آن ا استفاده شود باعث ایجاد پیشرفت هلای شلگرف در
کیفیت آموزش و یادگیری می شلوند .بلا اینكله تحقیقلات
زیللادی روی اعتبللار و قابلل اطمینللان بللودن ارزشللیابی
دانشجویان از ارربخشی تدری انجا شلده ،املا مطالعلاتی
مدّنظر است کله فعالیلت هلای توسلعه ای تلدری را بله

نظر انتظار -تالش در تحصلیالت نیلز ،دانشلجویان تمایل
دارند که تكالیفی را انجا دهند که پیامدها و یا ارزش های
تحصیلی مثبتی را برای آنان داشته باشد و از انجا تكلالیفی
که پیامدهای منفی را بلرای آنلان دارد ،اجتنلاب ملی کننلد
[ .]17در طبقه بندی دیگلر،ارزش تكلالیف تحصلیلی را بلا
چ ار ویژگی اکتسابی ،ذاتی ،مطلوب و هزینلهبلر مشلخص

تغییرات در تلدری مربلوط ملی سلازند [ .]21ارزشلیابی
دانشجویان از تدری در کارآمدی توسلعه آملوزش ملورر
است ولی هنوز در ای ملورد نیلاز بله تحقیقلات بیشلتری
است .یكی از مشلكالت موجلود تخصلیص شاخصلی بله
عنوان معیار تدری مورر است [ .]21وبسلتر 4در پلژوهش
خود نشان داد که ارزشیابی دانشجویان از تدری در ایجاد
آگاهی برای ی تدری معتبر و مفید است و دانشلجویان
به راحتی بیان می کنند که چه مسایلی به تحصیلشان کم
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ارائه و سلازماندهی محتلوای دروس ،اسلتفاده از ابزارهلای
ارتباطی مناسب ،کاربست ابزارهای ارزیابی دانشجویان و به
طور ک اقدامات الز که موجبات مدیریت و اداره فعالیت
های کالسی را فراهم می سازد .به عنوان مثای،در ملدیریت
ارائه دروس ،استاد محی یادگیری را مثبت نگلاه ملی دارد،
دانشجویان را به داشت تفكرات انتقادی تشوی میکند ،در
تدی از مسائ سلاده شلروع کلرده و بله سلمت مسلائ
پیییده حرکت ملی کنلد ،در تجربیلات آموزشلی خلود از
روش های حمایتی استفاده می کند [.]28

کرده و چه چیزهلایی ملان از تحصیلشلان ملیشلود [.]22
هاتی 1بیان داشته است که ارزشیابی دانشجویان از تلدری
منب عظیم اطالعات محسوب می شود که در بررسی مجدد
واحدهای درسی و تس ی در تلدری مفیلد خواهلد بلود
[ .]23تللاگومری و بیشللا  2نلله بعللد را در ادراك کیفیللت
عملكرد اعوای هیأت علمی مورر دانسته اند [ ]24که ابعاد
آن به شرح زیر می باشد:
نقش حرفهای :3به اعتقلاد دانیلسلون 4نقلش حرفلهای
ی استاد شام  ،تدری  ،مشاوره ،یاری و خلدمت رسلانی
به دانشجویان ،فعالیتهای علمی و حرفهای وی و وظلایف
مللدیریتی مللیباشللد .تعیللی دانللش و آگللاهی دانشللجویان،
انتخاب اهداف آموزشی ،انتخاب مناب مورد نیلاز ،طراحلی
منسجم تلدری و ارزیلابی یلادگیری دانشلجویان ،ایجلاد
محیطی دوستانه و تعامالت دو طرفه بی استاد و دانشلجو،
مدیریت فرآیندهای کالسی ،مدیریت رفتارهای دانشجویان
در کللالس ،اسللتفاده از تكنی ل پرسللش و پاس ل  ،درگیللر
ساخت دانشجویان در فرآیند یادگیری ،ارائله بلازخورد بله
دانشجویان نقش حرفهای استاد را تشكی می دهد [به نقل
از .]25

تدری و هدایت را هنر تس ی عملكرد ،آملوزش و رشلد
دیگران ،کم کردن به دیگلران بلرای ب تلر عمل کلردن،
کم به فرد برای به فعل درآوردن پتانسلی هلای بلالقوه
خود تعریف می نمایند که اهمیت زیادی در تصمیم گیلری
به منظور انتصاب و ترفی اسلاتید دارد .تلدری صلرفاً در
کالس صورت نمی گیرد بلكه به منظور تلداو نظلارت بلر
دانشجویان و توسعه رهبری بر دانشجویان ،ی استاد بایلد
ف م و درك روشنی از رویكرد تدری و مربیگری داشلته
باشد [.]22

ارتباطررات :5تللراورز ،ایلیللوت و کراتوچوی ل  6اظ للار

شایستگی فرهنگی :10دیلر و ملوی ]31[ 11شایسلتگی

میکنند که ارتباطات از طری ی سری تعامالت به وجلود
می آیند و آن را استمرار تعامالت تعریف کردهاند .به عالوه
آنان عناصر رواب را شناسلایی کردنلد کله شلام  ،ادراك،
چگونگی احساس و درك فرد نسبت به دیگران ،شلناخت،
قواوت کردن درباره دیگران بر اسلاس تفكلر خلود فلرد،
عالقه و محبت ،قواوت کردن دربلاره سلایری بلر اسلاس
احساسات خود شخص .رابطه میلان اسلاتید و دانشلجویان
تاریر عمیقی بر رفتار انگیزشی و دستاورد های دانشلجویان

فرهنگللی را توانللایی درك و برقللراری ارتبللاط بللا افللراد از
نظا های بلاوری و فرهنگلی دیگلر ،بلا توجله بله عوامل
مختلف .شایستگی فرهنگی ،توانایی تدری موفقیلت آمیلز
به دانشجویان با فرهنلگهلای مختللف تعریلف کلردهانلد.
شایسللتگی فرهنگللی مسللتلز توسللعه و رشللد آگللاهی و
حساسیتهای فردی و بی فردی ،توسعه دانش فرهنگلی و
تسل بر مجموعهای از م ارتها است کله زمینله را بلرای
ی تدری میان فرهنگی مورر فراهم میسازد [.]31

دارد [ .]26مطالعات پژوهشی نشان ملی دهنلد کله کیفیلت
رواب در دانشگاه ،به ویژه رواب بی دانشجویان و اسلاتید
بر تعدی عواطف اجتماعی آنان ارر می گذارد [.]27

نظارت و تضریین ییییرت تردریو :12نظلارت و

ترردریو و

هرردایت :8داربللی]29[9

و هانسللون []25

تومی کیفیت تدری شام  ،نظارت استاد بلر تلدری و
م ارت های شخصی خلود ،مطالعله یافتله هلای تحقیقلات
جدیللد و کاربسللت آن ،نظللارت بللر پیشللرفت ،یللادگیری و
مشارکت دانشجویان در طلوی تلدری  ،ارزیلابی عملكلرد

مدیریت ارائه دروس :7مدیریت ارائه دروس شلام ،
1

Hattie
Tagomori & Bishop
3 Professional Role
4 Danielson
5 Relationships
6 Travers, Elliott & Kratochwill
7 Management of Course
2

8

Teaching Coaching
Darby
10 Cultural Competency
11 Diller & Moule
12 Monitors and Ensures Quality Education
9

4
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دانشجویان با استفاده از تكنی
[.]31

باشد [ .]36نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهند که ادراك
دانشجویان از عملكرد اسلاتید بلا سلاختار دانشلگاه و نیلز
ارتباط متقاب ایشان و دانشجویان رابطه دارد [،39 ،38 ،37
 .]41و هم چنی به زعم دانشجویان ،استادانی که بلیش تلر
به پژوهش می پردازند ،از عملكرد مطلوب تری برخوردارند
[ .]46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41تحقیقات نشلان ملیدهلد کله
تدری ارربخش بله توسلعهی شخصلی دانشلجویان منلتج
می شود و فراگیری آموزش های عمومی را تس ی ملیکنلد
[.]51 ،49 ،48 ،47 ،39
6
اندرسون و بلورك پژوهشلی را بلر روی دانشلجویان
علو اجتماعی و علو سیاسی انجا داد و نتیجه گرفت کله
رابطلله معنللاداری بللی خللودراهبری یللادگیری و عملكللرد
تحصیلی وجلود دارد [بله نقل از  .]14شلواهد حاضلر در
حمایت از ای اندیشه است که اعتماد بله نفل و ظرفیلت
دانشجویان برای یادگیری در دستیابی آنان به نمرات بلاالتر
مورر است [ .]51 ،36 ،34 ،29 ،11پژوهشهایی کله رابطله
بی ارزش های مورد انتظار دانشلجویان و ارزیلابی آنلان از
کیفیت عملكرد اساتید را بررسی نملوده انلد ،ارتبلاط بلی
محتوای تكالیف و رتبه بندی دانشلجویان از اساتیدشلان را
مللورد تاییللد قللرار مللی دهنللد [.]54 ،53 ،52 ،34 ،29 ،24
پژوهشگر دیگری با انجلا تجزیله و تحلیل رگرسلیون از
میزان ارزشمندی تكالیف دانشلجویان و تلاریر آن بلر رتبله
بندی اساتید به ای نتیجه رسیده است که اساتید با غنلیتلر
ساخت تكلالیف کالسلی دانشلجویان ملی تواننلد نملرات
ارزیابی خود را افزایش دهند [ .]55از سوی دیگر برخی از
محققان نشان داده اند که همبستگی مثبت اما ضلعیفی بلی
ارزیابی دانشجویان و نمره مورد انتظار آنان دارد .به عبارت
دیگر؛ دانشجویان با انتظار کسلب نملرات بلاال نسلبت بله

های ارزیابی کیفی میباشد

ییییت بازخورد :1از نظر سادلر2؛ بازخورد ،اطالعلاتی
در خصوص رفتار فعلی فلرد بله وی ارائله ملیدهلد و یلا
شخص را برای ادامله آن رفتلار و یلا اصلالح رفتارهلایش
کم می کند .دارای مف و استاندارد اسلت کله بلا هلدف
مقایسه سطح واقعی عملكرد با استاندارد و نیز مشارکت در
اقدا مناسب ،منجلر بله بسلته شلدن شلكاف میلان سلطح
عملكرد واقعی از استاندارد میشود [به نق از  .]21کیفیلت
بازخورد شام پذیرش دیدگاه ها و انتقلادات دانشلجویان،
ارائه بازخورد مفید و سازنده به دانشجویان ،سلری و ملورر
به پرسش دانشجویان پاسل گفلت  ،پیشلن اد راه هلایی بله
دانشجویان به منظور ب بود عملكرد آموزشیشان ملیباشلد
[.]32
تکالیف :فراهم آوردن موقعیت و فرصت های مناسبی
که در آن دانشجویان به تقویت دانلش و گسلترش م لارت
های خود می پردازند .در واق تكالیف ،ارتباط پایداری بی
فرآیند یاددهی-یادگیری و ارزشیابی بله وجلود ملی آورد.
بسلیاری از اسلاتید دانشلگاه هللا تكلالیف را ابلزاری بللرای
تقویت یادگیری دانشجویان به حساب می آورند [.]33
مدیریت یالس :3واچ 4؛ ملدیریت کلالس را ملورد
استفاده قرار دادن فنون ایجاد و حف یل محلی سلالم و
خالی از مشكالت رفتاری میدانلد [ ]34بله عبلارت دیگلر
مدیریت کالس استفاده از تدابیر و روش هلای ملورد نیلاز
بللرای ایجللاد و حفل محیطللی اسللت کلله یللادگیری در آن
صورت می گیرد [به نق از .]21
پلژوهشهلایی کله رابطله بلی خلودراهبری یللادگیری
دانشجویان و ارزیابی از عملكرد اساتید را بررسی نمودهاند،
نشان داده اند که خودراهبری یلادگیری پلیش بینلی کننلده
مثبت و معنی دار عملكرد تحصیلی دانشلجویان ملی باشلد
[ .]35 ،8 ،6 ،5موری  5با انجلا پلژوهش هلایی بلر روی
دانشللجویان رشللته بازرگللانی ،بلله ای ل نتیجلله رسللید کلله
خودراهبری یادگیری پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی می

کسانی که انتظار نملره پلایی دارنلد ،بله ارزیلابی بلاالتری
متمای ل هسللتند [ 15 ،14و  .]56ارللر تللورشزایللی نمللره7
کالسی در نتیجه ارزشلیابی در تعلداد زیلادی از مطالعلات
تجربی به وضوح نشان داده شده است [.]57
انجا پلژوهش حاضلر از یكسلو ضلرورت و جایگلاه
آموزش م ارت های خودراهبری در یلادگیری در آملوزش
عللالی را مشللخص نمللوده و از سللوی دیگللر بللا بررسللی

1

Quality of Feedback
Sadler
3 Classroom Management
4 Wachtel
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2
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ارزشهای تحصیلی دانشجویان ،نشان می دهد که چگونله
ارزش ها می توانند بر میزان انتخاب اهداف تلاریر گذارنلد.
ادراك دانشجویان از کیفیت عملكرد اعوای هیلأت علملی
مسیر برنامه ریزی های صحیح را برای رف مشكالت آنلان
در حوزه های مختلف فرایند یاددهی و یادگیری مشلخص
نموده و راه ح های منطقی بلرای رفل ایل مشلكالت را
ارائه می نماید .بررسی رابطه بی خلودراهبری یلادگیری و
ارزش هللای تحصللیلی در شناسللایی نیازهللای یللادگیری از
طری تشخیص دانش و م ارت های مورد نیاز مفید خواهد
بود .بله عبلارتی بلا کشلف رابطله بلی آن دسلته از ابعلاد
خودراهبری یادگیری که منجر به تقویت بیشتر ارزش هلای
مورد انتظار دانشجویان می شوند ،می توان با برنامه ریلزی
ای م ارت های خلودراهبری را در دانشلجویان رشلد داد.
بررسللی رابطلله بللی ارزش هللای تحصللیلی مللورد انتظللار
دانشجویان با ادراك آنان از کیفیت عملكرد اعولای هیلأت
علمللی ،توانللایی و کارآمللدی اسللاتید را در ارائلله ارللربخش
دروس نشان می دهلد ،نقلاط قلوت و ضلعف آنلان را در
هری از ابعاد نه گانه نشان می دهد تلا بلا برگلزاری دوره
های آموزشی مناسب برای رف ای نقاط ضعف و تقویلت
نقاط قوت اقدا نمود .با توجه به مطالب ذکر شلده ،هلدف
اصلی از انجا ای پژوهش ،ارائه الگوی علّی خلودراهبری
یللادگیری ،ارزشهللای تحصللیلی و ادراك دانشللجویان از
کیفیت عملكلرد اعولای هیلأت علملی ملی باشلد .ملدی
مف ومی پژوهش در شك ( )1نشان داده شده است .در ای
مدی خودراهبری یادگیری به عنوان متغیلر مسلتق پن لان1
دارای متغیرهللای آشللكار 2آگللاهی ،راهبردهللای یللادگیری،
فعالیت های یادگیری ،ارزشیابی و م ارت های رواب بلی
فردی ،ارزش های تحصیلی دانشلجویان بله عنلوان متغیلر

سوالهای پژوهش
 )1آیا بی خودراهبری یلادگیری دانشلجویان بلا ادراك
آنان از کیفیت عملكرد اعوای هیأت علملی رابطله وجلود
دارد؟
 )2آیا بی خودراهبری یادگیری با ارزش های تحصیلی
دانشجویان رابطه وجود دارد؟
 )3آیا بی خودراهبری یادگیری با ادراك دانشجویان از
کیفیت عملكرد اعوای هیأت علمی با واسلطه ارزش هلای
تحصیلی آنان رابطه وجود دارد؟
روش پژوهش
با توجه به ای که ای پژوهش بله بررسلی رابطله بلی
خودراهبری یادگیری دانشجویان ،ارزش هلای تحصلیلی و
ادراك آنان از دوره تحصلیلی ملی پلردازد ،روش پلژوهش
توصیفی و از نوع همبستگی می باشلد .ضلم آن کله ایل
رابطلله بلله صللورت تحلیل مسللیر و در قالللبمللدیمعادللله
ساختاری بررسی خواهد شد.
جامعلله آمللاری پللژوهش ،تمللامی دانشللجویان مقطلل
کارشناسی گروه های علو انسانی ،فنی و م ندسی و عللو
پایه دانشگاه هرمزگان در سای تحصیلی  92 -91می باشلند
که شام  765نفر می گردند .بر اساس روش نمونه گیلری
خوشه ای مرحله ای از هر ی از رشته های علو انسلانی،
فنی و م ندسی و علو پایه ی دانشكده و از هر دانشلكده
ی کالس کارشناسی به صورت تصادفی انتخلاب شلدند.
نمونه پژوهش شام گلروه عللو انسلانی ( 172دانشلجو)،
گروه فنی و م ندسی ( 155دانشلجو) و گلروه عللو پایله
( 129دانشجو) بود .برای بررسی متغیرهای ملورد پلژوهش
از ابزارهایی به شرح زیر استفاده شد:
 )1پرسشنامه خودراهبری؛ ایل پرسشلنامه  28سللوالی
بوده که شام بعد آگاهی ( 5سلوای) ،راهبردهای یلادگیری
( 5سلوای) ،فعالیت های یادگیری ( 5سلوای) ،ارزشلیابی (6
سلوای) و م ارت های رواب بی فردی ( 7سلوای) میباشد
[.]9

واسللطه دارای متغیرهللای آشللكار ارزش هللای تكللالیف
تحصیلی و ارزش های نمره و ادراك دانشجویان از کیفیلت
عملكرد اعوای هیأت علمی به عنوان متغیلر وابسلته دارای
متغیرهای آشكار نقش حرفه ای ،ارتباطات ،ملدیریت ارائله
دروس ،تدری و هدایت ،شایسلتگی فرهنگلی ،نظلارت و
توللمی کیفیللت تللدری  ،کیفیللت بللازخورد ،تكللالیف و
مدیریت کالس میباشد.
Latent Independent Variable
Observed Variables

1
2

6
خودراهبری یادگیری

ادراک از کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی
نقش حرفه ای
ارتباطات
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شك  .1مدی مف ومی پژوهش

در ایران ،روایی صوری و محتوایی ایل پرسشلنامه از
طری نظرخواهی متخصصی (اساتید و کارشناسان) ملورد
تائید قرار گرفته است .همینی پایایی ک پرسشلنامه 1/9
و هر ی از خرده مقیاسهای آن نیز بله صلورت آگلاهی
 1/77راهبردهای یادگیری  ،1/87فعالیلت هلای یلادگیری
 ،1/8ارزشیابی  1/89و م ارت های رواب بی فلردی نیلز
 1/89محاسبه گردیده است [ .]58به منظور تعیلی روایلی
ای پرسش نامه از روش تحلی گویه 1استفاده شد؛ به ای
معنی که ضریب همبستگی میان گویه های هر زیر مقیاس
بللا نمللره ک ل آن زیرمقیللاس محاسللبه گردیللد .ضللرایب
همبستگی برای آگاهی  ،1/67راهبردهای یلادگیری ،1/71
فعالیت هلای یلادگیری  ،1/64ارزشلیابی  1/73و م لارت
های رواب بی فردی نیز  1/71محاسبه گردیلده شلد کله
همگی در سطح  1/1111معنلی دارنلد .همینلی بررسلی
پایایی نیز با اسلتفاده از روش آلفلای کرونبلاو و تنصلیف
انجا یافت که برای ک پرسشنامه به ترتیب  1/76و 1/69
محاسبه گردید.

از روش تحلی گویه استفاده شد؛ به ای معنی که ضلریب
همبستگی میان گویه های هر زیر مقیاس با نملره کل آن
زیرمقیاس محاسبه گردید .ضرایب همبستگی بلرای ارزش
تكالیف تحصیلی  1/83و برای ارزش نمره  1/66محاسلبه
گردید که هر دو در سطح  1/1111معنی دارنلد .همینلی
بررسی پایایی نیز بلا اسلتفاده از روش آلفلای کرونبلاو و
تنصیف انجا یافت که برای ک پرسشنامه به ترتیب 1/68
و  1/81محاسبه گردید.
 )3پرسشللنامه ادراك دانشللجویان از کیفیللت عملكللرد
اعوای هیأت علمی؛ ای پرسشنامه  31سللوالی بلوده کله
شام نقش حرفلهای ( 3سللوای) ،ارتباطلات ( 3سللوای)،
مدیریت ارائه دروس ( 3سللوای) ،تلدری و هلدایت (4
سلوای) ،شایستگی فرهنگی ( 3سلوای) ،نظارت و تولمی
کیفیت تدری ( 3سلوای) ،کیفیلت بلازخورد ( 4سللوای)،
تكالیف ( 3سلوای) و مدیریت کالس ( 4سلوای) می باشد
[.]24
زرانی نژاد روایی ایل پرسشلنامه را از طریل روایلی

 )2پرسشنامه ارزشهای تحصیلی؛ ایل پرسشلنامه 24
سلوالی بوده که  12سلوای آن مربلوط بله ارزش تكلالیف
تحصیلی و  12سلوای دیگلر مربلوط بله ارزش نملره ملی
باشد [ .]59محمدی و همكاران روایی ای پرسشنامه را از
طری روایی سازه (همسانی درونی بی خرده مقیلاسهلا)
برابر با  1/77و پایایی هلر یل از مقیلاسهلای آن را بله
صورت ارزش تكالیف  1/86و ارزش نمره  1/78گلزارش
نموده اند [ .]61به منظور تعیی روایی ای پرسشنامله نیلز

سازه برابر با  1/91و پایایی هر ی از مقیلاسهلای آن را
به صورت نقش حرفهای  ،1/66ارتباطات  ،1/71ملدیریت
ارائله دروس  ،1/71تلدری و هلدایت  ،1/81شایسلتگی
فرهنگی  ،1/65نظارت و تولمی کیفیلت تلدری ،1/73
کیفیت بازخورد  ،1/84تكلالیف  1/71و ملدیریت کلالس
 1/71گزارش نموده است [.]61
روایی ای پرسشنامه نیز با اسلتفاده از تحلیل گویله
استفاده شد؛ به ای معنی که ضریب همبستگی میان گویله
های هر زیر مقیاس بلا نملره کل آن زیرمقیلاس محاسلبه

Item analysis

1
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تحصللیلی دانشللجویان و ادراك آنللان از کیفیللت عملكللرد
اسللاتید رابطلله مثبللت و معنللی دار وجللود دارد .نتللایج در
جدوی  2نشان داده شده است.
برای بررسلی ارتباطلات موجلود در ملدی پیشلن ادی
تحقی از رگرسیون چند متغیره به روش متوالی همزمان و
بر اساس مدی بارون و کنلی ]62[ 1اسلتفاده شلد و بلرای
بررسی مسیرهای موجود در مدی مراح زیر اجرا شد:
مرحله اوی) بررسی رابطه بلی متغیرهلای بلرون زا و
درون زا :در ای مرحله متغیر خودراهبری به عنوان متغیلر
برون زا و متغیر ادراك از کیفیت عملكرد اعولای هیلأت
علمی به عنوان متغیر درون زا در نظر گرفته شدند .بر ای
اساس خودراهبری یلادگیری دانشلجویان رابطله مثبلت و
معنللاداری  )ρ>1/15 ،β=1/37بللا ادراك آنللان از کیفیللت
عملكرد اساتیدشان دارد .در متغیر خلودراهبری یلادگیری،
متغیرهللای ارزشللیابی ( ،)1/92فعالیللت هللای یللادگیری
( ،)1/91م لللارت هلللای روابل ل بلللی فلللردی (،)1/88
راهبردهای یادگیری ( )1/87و آگلاهی ( )1/87بله ترتیلب
دارای بیشللتری تللا کمتللری بارعللاملی هسللتند .در متغیللر
ادراك از کیفیت عملكرد اعوای هیأت علملی ،متغیرهلای
کیفیت بازخورد ( ،)1/95ارتباطات ( ،)1/94مدیریت ارائله
دروس ( ،)1/93نظارت و تومی کیفیت تدری (،)1/91
نقلللش حرفللله ای ( ،)1/89ملللدیریت کلللالس (،)1/87
شایستگی فرهنگی ( ،)1/86تكلالیف ( )1/82و تلدری و
هللدایت ( )1/81بلله ترتیللب دارای بیشللتری تللا کمتللری
بارعاملی هستند (شك .)2

گردید .ضلرایب همبسلتگی بلرای نقلش حرفلهای ،1/76
ارتباطات  ،1/62ملدیریت ارائله دروس  ،1/83تلدری و
هدایت  ،1/61شایستگی فرهنگی  ،1/77نظارت و تومی
کیفیللت تللدری  ،1/68کیفیللت بللازخورد  ،1/76تكللالیف
 1/64و مدیریت کالس  1/82محاسبه گردید کله همگلی
در سطح  1/1111معنیدارند .همینی بررسی پایایی نیز با
استفاده از روش آلفای کرونباو و تنصیف انجا یافت کله
بللرای ک ل پرسشللنامه بلله ترتیللب  1/83و  1/71محاسللبه
گردید.
هر سه پرسشنامه در مقیاس پلنج درجلهای لیكلرت از
(« )1کامالً مخالفم» تا ( )5کامالً موافقم تنظلیم شلدند .بلا
هماهنگی مسلوالن دانشكده ها و اسلاتید مربوطله در هلر
ی از کلالس هلا حولور یافتله و پل از بیلان اهلداف
پللژوهش و ارائلله توضللیحات الز  ،پرسشللنامه هللا بللی
دانشجویان توزی و پ از تكمی جم آوری گردیلد .در
تحلیلل اطالعللات از نللر افزارهللای آمللاری  SPSS16و
 LISRELاستفاده شد .بلا اسلتفاده از اطالعلات خلا وارد
شده در نر افزار  ،SPSS16رگرسیون چنلد متغیلره انجلا
شللد و در نللر افللزار  LISRELبللا اسللتفاده از مللاتری
همبستگی ،برازش مدی مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها

میانگی  ،انحراف اسلتاندارد و همبسلتگی هلر یل از
متغیرهای خودراهبری یلادگیری ،ارزش هلای تحصلیلی و
ادراك از کیفیت عملكرد در جدوی  1آمده است.
بررسی ضرایب همبستگی بی متغیرهلای آشلكار سله
متغیر پن لان خلودراهبری ،ارزشهلای تحصلیلی و ادراك
دانشجویان از کیفیت عملكرد اعوای هیأت علملی نشلان
داد که بی متغیرهای خودراهبری یلادگیری و ارزشهلای
تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار وجلود دارد.
بی متغیرهای آگاهی ،راهبردهای یلادگیری ،فعالیلتهلای
یادگیری ،ارزشیابی و م ارت های روابل بلی فلردی بلا
مللدیریت ارائلله دروس ،تللدری و هللدایت ،شایسللتگی
فرهنگی ،تكالیف و مدیریت کالس رابطه مثبلت و معنلی
دار اما با متغیرهای نقش حرفله ای ،ارتباطلات ،نظلارت و
تومی کیفیت تدری و کیفیت بازخورد رابطله منفلی و
معنی دار وجود دارد .همینی بی متغیرهای ارزش هلای

Baron & Keni
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جدوی  .1میانگی و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
مردنگرن

انی اف استدندارا

متغر رد
آیدر

3/34

5/61

راری اردی یدایر ی

3/31

4/48

ردی یدایر ی

2/18

1/41

ارزشردب

3/45

3/96

مهدرتردی ررابط برن ف ای

4/91

4/11

ارزش صکدلرف صیلرل

3/43

4/29

ارزش نم ه

3/13

3/88

نقش ح ف ای

2/55

4/15

ارصیدطدت

2/73

4/21

3/15

1/47

صدریس ر ردای

1/44

2/14

شدیستگ ف رنگ

2/34

7/44

3/67

1/53

1/19

3/11

2/56

3/56

1/13

2/31

فعدلر

مدی ی

ارائ اررس

نظدرت ر صضمرن تر ر
تر ر

صدریس

بدزوورا

صکدلرف
مدی ی

تالس
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جدوی .2ماتری
متغیر

*-1/14* -1/111

*-1/15
*1/13

*-1/15

*1/12
*1/14

*-1/12

*1/18

**1/62

*1/16

*1/15

*1/52** -1/65

*1/17** -1/11* -1/62** 1/17

*1/11

*1/18

1/18

*1/15** -1/16* -1/16

*-1/13* -1/15

*1/13

*1/65

*1/15

*1/12

**1/23* -1/11** -1/16** 1/49

*1/15

*1/15** -1/16** -1/23

*1/12* -1/19** -1/33** 1/25

**1/36* -1/15** -1/25** 1/13** 1/11** 1/11** -1/16** -1/52

*1/44

*1/48

*1/17

*-1/49* -1/84** 1/23

*1/41

**-1/11* -1/12** 1/17** 1/12

*1/15

*1/16

*1/25

*1/16

*1/11

**1/32** 1/14** 1/16

*1/16

*1/16

**1/18

**1/13

*1/16

*1/15

*1/12

**1/16** 1/54** 1/26

*1/38

**1/23** -1/12

1/11

*1/11

*1/13

*-1/11

*1/12

*1/25

*1/36

*1/18

*1/16

**1/25

*-1/11

*1/13

**1/11* -1/11** -1/13* -1/11* 1/15

*1/33

*1/24
1/45

*1/12

*1/15

**1/26

*1/34

*1/16

*1/11

**-1/11* 1/13

*1/12

*1/33

*-1/16* -1/52

**1/19** 1/11** 1/18

*1/35

 )6ارزش تکالیف تحصیلی
 )7ارزش نمره

 )8نقش حرفهای
 )9ارتباطات

 )11مدیریت ارائه دروس

 )11تدریسو هدایت

 )12شایستگی فرهنگی

 )13نظارتو تضمین کیفیت تدریس

 )14کیفیت بازخورد

 )15تکالیف

 )16مدیریت کالس

11

*-1/16

 )5مهارتها روابط بین فردی

 )3فعالیتها یادگیری

1

2

*1/17

 )4ارزشیابی

 )2راهبردها یادگیری

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15
3

ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

 )1آگاهی

الگوی علّی رابطه خودراهبری یادگیری ،ارزش های تحصیلی و ادراک از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی

نقش حرفه

0/33

ای

0/73
0/33
ارتباطات

0/31
0/33

مدیریت ارائه

آگاهی

0/33

دروس
0/71
0/31
0/31

تدریس و

راهبردهای یادگیری

0/71

هدایت

0/73

0/37

0/33
فعالیت های یادگیری

خودراهبری

0/10

0/11

ادراک از کیفیت
عملکرد اعضای

0/71

0/31

شایستگی
فرهنگی

هیأت علمی
0/33
0/31

ارزشیابی

0/31

مهارت های

0/33
نظارت و تضمین

0/77

0/31

0/31

کیفیت تدریس

روابط بین فردی
کیفیت
0/73

0/30

بازخورد

0/11
0/71

تکالیف

مدیریت

0/31

کالس

شك  .2بررسی رابطه متغیر برون زا خودراهبری یادگیری دانشجویان با متغیر درون زا ادراك از کیفیت عملكرد اعوای هیأت علمی

آگاهی
0/13
0/31

راهبردهای
یادگیری

0/31

فعالیت های

0/33

0/31

0/11
خودراهبری

یادگیری

ارزش تکالیف

دانشجویان

0/31
0/31

ارزش ها تحصیلی

0/31

0/31

0/31

ارزش نمره

0/33

ارزشیابی
/17

0/13

مهارت های روابط

0

بین فردی

شك  .3بررسی رابطه متغیر برون زا خودراهبری یادگیری دانشجویان با متغیر واسطه ای ارزش های تحصیلی آنان
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آگاهی

0

نقش حرفه
/13
راهبردهای

/31

ای

0

/73

یادگیری

0

ارتباطات

0

/33

/33
0
/33
0

0
/31
0

فعالیت های

/31

یادگیری

0
/31

خودراهبری

/31

0

/17

0

0

ارائه دروس

0

/31

0
ارزشیابی

/31

مدیریت

/33

0/11

0

/73

تدریس و

/11

هدایت

0

0
/13

مهارت های

0

روابط بین

ادراک از

فردی

کیفیت عملکرد

/31
0

اعضای هیأت
ارزش تکالیف
/31
0

0/33

/31
ارزش نمره

ارزش های

0/31

علمی

/71

شایستگی

/31

0

فرهنگی

0

/33

نظارت و

0

تضمین کیفیت
تدریس

تحصیلی

/31
0

/31

دانشجویان

0

0

کیفیت

/73

بازخورد

/30
0

0
تکالیف
/71
0
مدیریت
کالس

11
0/
/31
0

شك  .4بررسی رابطه بی خودراهبری یادگیری با ادراك دانشجویان از کیفیت عملكرد اعوای هیأت علمی با واسطه ارزش های
تحصیلی

زا به واسطه متغیر واسطهای :در ای مرحله متغیر بلرون زا
خودراهبری و متغیر واسطه ای شایستگی به عنلوان متغیلر
برون زا و متغیر ادارك از کیفیت عملكرد اعولای هیلأت
علمی بله عنلوان درونزا در نظلر گرفتله شلدند تلا تلأریر
مستقیم متغیر واسطه و همینی برون زا بر متغیر ادراك از

مرحله دو ) بررسی رابطه بی متغیرهای برون زا و واسطه
ای :در ای مرحله متغیر خودراهبری به عنوان متغیر بلرون
زا و ارزش های تحصلیلی دانشلجویان بله عنلوان متغیلر
واسطه ای در نظر گرفته شدند .بر ای اساس خلودراهبری
یادگیری دانشجویان رابطله مثبلت و معنلاداری (،β=1/36
 )ρ>1/15بللا ارزش هللای تحصللیلی آنللان دارد .در متغیللر
خللودراهبری یللادگیری ،فعالیللت هللای یللادگیری (،)1/95
ارزشیابی ( ،)1/93راهبردهلای یلادگیری ( ،)1/92م لارت
های رواب بی فردی ( )1/78و آگاهی ( )1/71به ترتیلب
دارای بیشللتری تللا کمتللری بارعللاملی هسللتند .در متغیللر
ارزش های تحصلیلی دانشلجویان ،ارزش نملره ()1/94و
ارزش تكالیف ( )1/93به ترتیب دارای بیشتری تا کمتری
بارعاملی هستند (شك .)3
مرحله سو ) بررسی رابطه بی متغیرهای برون زا بلا درون

کیفیت عملكرد اعوای هیأت علمی به دست آید .بر ایل
اساس خودراهبری یلادگیری دانشلجویان رابطله مثبلت و
معنللاداری ( )ρ>1/15 ،β=1/28بللا ادراك آنللان از کیفیللت
عملكللرد اعوللای هیللأت علمللی دارد .همینللی کنتللری
متغیرهلای بللرون زا نشللان داد کلله ارزش هللای تحصللیلی
دانشللجویان نیللز رابطلله مثبللت و معنللاداری (،β=1/26
 )ρ>1/15با متغیرهای ادراك از کیفیت عملكلرد اعولای
هیأت علمی دارند .در متغیر خودراهبری یادگیری ،فعالیت
هللای یللادگیری ( ،)1/95ارزشللیابی ( ،)1/93راهبردهللای
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برخوردار میباشد .برای محاسبه میزان واسطهگلری ارزش
های تحصیلی دانشلجویان در رابطله بلی خلودراهبری و
ارزیابی آنان از کیفیت عملكرد اعولای هیلأت علملی ،از
فرمللوی بللارون و کنللی [ ]45اسللتفاده شللد ،در ایل روش
مجموع اررات غیر مستقیم بر مجموع ک اررات تقسیم می
شلود .بللر ایل اسللاس ،سل م واسللطه گلری ارزش هللای
تحصیلی دانشجویان ( )1/31است .بلا اسلتفاده از آزملون
سللاب  ،7سللطح معنللی داری متغیللر واسللطه ارزش هللای
تحصیلی دانشجویان در سطح  1/15و  1/11سنجیده شلده
است که در سطح  1/15ایل واسلطه گلری معنلی دار بله
دست آمده است.

یادگیری ( ،)1/92م ارت های رواب بی فلردی ( )1/78و
آگللاهی ( )1/71بلله ترتیللب دارای بیشللتری تللا کمتللری
بارعللاملی هسللتند .در متغیللر ادراك از کیفیللت عملكللرد
اعوای هیأت علمی ،متغیرهای کیفیلت بلازخورد (،)1/95
ارتباطات ( ،)1/94مدیریت ارائه دروس ( ،)1/93نظارت و
تومی کیفیت تدری ( ،)1/91نقلش حرفله ای (،)1/89
مللدیریت کللالس ( ،)1/87شایسللتگی فرهنگللی (،)1/86
تكالیف ( )1/82و تلدری و هلدایت ( )1/81بله ترتیلب
دارای بیشتری تا کمتری بارعاملی هسلتند (شلك  .)4بلا
بررسی و مقایسه میزان ضرایب رگرسلیون از مرحلله اوی
تا مرحله سو نتایج زیر بدست آمد:
ضریب رگرسیون رابطه خودراهبری دانشجویان با متغیلر
درون زا ادراك دانشللجویان از کیفیللت عملكللرد اعوللای
هیأت علمی 1/51 ،بوده که ایل ضلریب در حاللت تلاریر
مستقیم به  1/35کاهش یافته است که نشان دهنلده نقلش
واسطه گری معنی دار مستقیم به  1/35کاهش یافته اسلت
که نشان دهنده نقش واسلطه گلری معنلی دار متغیرهلای
ارزش متغیرهلای ارزش هلای تحصلیلی دانشلجویان مللی
باشد.
خودراهبری دانشجویان ،عالوه بر رابطه ی غیلر مسلتقیم
و معنادار با ادراك دانشجویان از کیفیت عملكلرد اعولای
هیأت علمی ،رابطه ی مستقیم و معنادار خود را بلا ادراك
دانشجویان از کیفیت عملكرد اعوای هیات علملی حفل
نموده است .بنابرای می توان گفت که سل م ارزش هلای
تحصیلی دانشجویان ،از نوع س م واسطه گری مكم  1می
باشد.
برای تعیلی بلرازش ملدی ،بلا اسلتفاده از نلر افلزار
 LISREL8.54مقادیر مختلف برازش محاسبه شد .با توجله
به باال بودن شاخصهای :شاخص برازش هنجلار شلده=2
 ،1/94شاخص برازش تطبیقی ،1/91 =3شلاخص بلرازش
افزایش ،1/87 =4شاخص نیكلویی بلرازش 1/92 =5و نیلز
پللایی بللودن شللاخص خطللای مجللذور میللانگی ریشلله
استاندارد شده ،1/132 =6مدی ملذکور از بلرازش مناسلبی
complementary

1

1NFI

CFI

3

3IFI
4GFI
5SRMR

Soble Test
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ارزش

0/31
0/10

ارزش های

تکالیف

تحصیلی

آگاهی

دانشجویان
0/13
0/31

راهبردهای

فعالیت های

0/31

یادگیری
0/31

0/13

خودراهبری

نقش حرفه

0/31

0/31

0

ای

0/73

0/33

ارزشیابی

مهارت های

0/33

ارتباطات
0/31

/17
/13

0/33

ارزش نمره

0/31

0/33

یادگیری

0/31

0/31

0

روابط بین فردی

مدیریت ارائه
0/31

0/11

دروس

تدریس

0/73

کیفیت عملکرد
اعضای هیأت
علمی

/11
0

شایستگی

/31

فرهنگی

0

نظارت و تضمین

0/31

/71
0
0/33

0/33

کیفیت تدریس

0/31
کیفیت
0/73

بازخورد

/71

تکالیف

/31
0
0/31

0
مدیریت
کالس

/11
0

Chi-Square=310.92, df=101, P-value= 0.00001, RMSEA=0.0462

شك  .5مدی معادله ساختاری خودراهبری ،ارزش های تحصیلی دانشجویان و ادراك آنان از کیفیت عملكرد اعوای هیأت علمی

م ارت دیگری که اساتید برای ب تر ارزیابی شدن از سوی
دانشجویان می توانند به آنان آموزش بدهند ،م ارت حل
مسلله می باشد .رویكرد حل مسللله ،در صلدد آملوزش
روش اسلللتدالی ،اسلللتفاده از اعتقلللادات و ارزش هلللا و
تصللمیمگیللری در برخللورد بللا مشللكالت موجللود اسللت.
آموزش م ارت ح مسلله ،ارائه منظم آموزش م ارتهای
شناختی و رفتاری است کله بله فلرد کمل ملی کنلد تلا
موررتری راه ح را شناسایی کرده و به طریقلی ملورر بلا
مشكالت برخورد نماید .از طرفی با توجله بله ارربخشلی
آموزش م ارت ح مسلله بر ح انواع مختلف مسلائ و
مشللكالت تحصللیلی و غیرتحصللیلی و نیللز تللاریر آن در

بحث و نتیجهگیری
بررسی رابطه متغیرهای برون زا خلودراهبری و متغیلر
درون زا ادراك دانشللجویان از کیفیللت عملكللرد اعوللای
هیللأت علمللی ،نشللان داد کلله خللودراهبری یللادگیری
دانشجویان پیش بینی کننده مثبت و معنیدار ادراك آنان از
کیفیت عملكرد اساتید می باشد .ای یافته با نتلایج برخلی
تحقیقات همسو میباشد [ 35 ،8 ،6 ،5و  .]36م ارتهای
خللودراهبری یللادگیری دانشللجویان ماننللد رفتارهللای
فراشناختی دانشجویان نقش م می در ح مسلله دارد و یا
شاید بتوان چنی نتیجه گرفت که ،تفلاوت افلراد در حل
مسلله به تفاوت های فراشناختی آنلان مربلوط ملی شلود.
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موفقیللت و پیشللرفت دانشللجویان ،مللی توانللد ارزیللابی
دانشجویان از کیفیلت عملكلرد اعولای هیلأت علملی را
متارر سازد .م ارت دیگر ،م ارت تفكر انتقادی ملی باشلد.
تفكر انتقادی شام  ،تجزیه و تحلی  ،ارزشیابی و اسلتنباط
می باشد ،در حقیقلت تفكلر انتقلادی ،تفكلری منطقلی و
مستدی ملی باشلد کله مرکلز توجله آن تصلمیم گیلری و
قواوت در مورد باورها یا اعملای اسلت .آملوزش تفكلر
انتقادی منجر به انگیزه ج ت یادگیری ،کسب م ارت ح
مسلللله ،تصللمیم گیللری مناسللب و خالقیللت مللی گللردد.
یادگیری خودراهبر زمینه ای برای خودشكوفایی یادگیرنده
ایجاد کرده و او را در جستجوی پاسخگویی به نیاز تحق
اسللتعداد خللود ،خالقیللت و جسللتجوگری در آمللوزش و
یادگیری یاری می دهد .بنابرای اگر اعوای هیأت علملی
به دانشجویان خود آموزشهای الز درزمینله راهبردهلای
فراشناختی بدهند و نیلز آنلان را بله م لارت هلای تفكلر
انتقادی ،ح مسلله مج ز سازند ،ایل مسللله سلبب ملی
شللود ،دانشللجویان در ارزیللابیشللان از کیفیللت عملكللرد
اعوای هیأت علمی منصفانه و منطقی و به دور از هرگونه
غرضورزی شخصی انجا دهند.
دانشجویانی که به صورت خالق و انتقادی تفكر ملی
کنند ،کمتر بله قولاوت و نتیجله گیلری هلای غلل ملی
پردازند .دانشلجویان بلا تفكلرات انتقلادی ،ویژگلی هلای
فردی -شخصیتی و یا فعالیلت هلای آموزشلی اسلاتید را
مورد تجزیه و تحلی قلرار داده و بله ارزشلیابی عملكلرد
اعوای هیأت علملی ملی پردازنلد و کمتلر غلرض هلای
شخصی خود را در ارزیابی عملكرد اعوای هیأت علملی
دخالت می دهند .بنابرای آملوزش راهبردهلای شلناختی،
م ارت ح مسلله و تفكر انتقادی به دانشجویان سبب می

دانشجویان از خودکارآمدی الز برای اجرای راهبردهلای
یادگیری برخوردار باشلند و در مقابلله بلا مسلائ چلالش
برانگیز ،تع د نسبت به فعالیت ها و عالی خلود و چیلره
شللدن بللر احسللاس ناامیللدی و یللاس توانمنللد باشللند .از
اطرافیان( همساالن ،اعوای هیأت علمی و ) ...خود کم
بگیرند و نسبت به ب ره گیری از شیوه های هم افزایی کله
مللیتوانللد بلله اجللرای راهبردهللای یللادگیری و پیشللرفت
تحصیلی دانشجویان منجر شود ،آگلاه باشلند ،بلر اجلرای
راهبردهللای یللادگیری آنللان تللاریر مللیگللذارد .ایل گونلله
دانشجویان با م ارت های خودراهبری قوی قادر خواهنلد
بود که ارزش های تحصیلی مناسبی را برای خلود تعیلی
نماینللد .ایلل ارزشهللا باورهللای فرامللوقعیتی هسللتند و
انتخاب های آن ا را هلدایت ملی کننلد .همله ایل عوامل
دانشجویان را ترغیب میکند کله بلرای نملره در تحصلی
ارزش بسیار زیادی را قای شوند ،اما از سوی دیگر انجلا
تكالیف به صورت مطلوب ،را نیز بله عنلوان ارزش بلرای
خود مبنا قرار دهند.
مرحللله سللو رگرسللیون کلله بلله بررسللی رابطلله بللی
متغیرهای خودراهبری یادگیری دانشلجویان بلا متغیرهلای
ادراك دانشجویان از کیفیت عملكرد اعوای هیأت علملی
با واسطه متغیرواسطه ای ارزش های تحصیلی دانشجویان
می پردازد ،نشان داد که ارزش های تحصیلی دانشلجویان
بلله طللور مسللتقیم پللیش بینللی کننللده مثبللت و معنللی دار
متغیرهای ادراك دانشجویان از کیفیلت عملكلرد اعولای
هیأت علمی می باشند .ضم آن که خودراهبری یادگیری
دانشجویان نیز هم به طور مستقیم و هم به واسلطه ارزش
های تحصیلی پیش بینی کننده مثبت و معنلادار ارزشلیابی
آنان از عملكرد اساتیدشان می باشد .ایل یافتله بلا نتلایج

شود ،آنان در ارزیابی های خود از کیفیت عملكرد اعوای
هیأت علمی کمتر دچار اشتباه شده و قواوت عادالنله ای
از عملكرد آنان داشته باشند.
مرحله دو که به بررسی رابطه بی متغیرهای بلرون زا
و متغیر واسطه ای ارزش های تحصلیلی دانشلجویان ملی
پردازد ،نشلان داد کله خلودراهبری یلادگیری دانشلجویان
پیش بینی کننده مثبت و معنلی دار ارزش هلای تحصلیلی
آنان می باشد .ای یافته به طور غیر مستقیم با نتایج برخی
تحقیقللات همسللو مللیباشللد [ .]51 ،36 ،34 ،29 ،11اگللر

تحقیقللللات []56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،34 ،29 ،24 ،15 ،14
همسو می باشد.
بنللابرای بللا رشللد شللكلی از یللادگیری کلله در آن
یادگیرنللدگان مسلللولیت اصلللی برناملله ریللزی و اجللرا و
ارزشیابی تجارب یادگیری خویش را بلر ع لده بگیرنلد و
تبللدی بلله یادگیرنللده"درون راهبللری شللونده" و "درون
عام " شوند ،می توان ارزش های آن برای کسب نملرات
قوی و باال در دوره تحصیلی و انجا تكالیف قوی ،چالش
انگیللز و جدیللد را تقویللت نمللود و در نتیجلله چنللی
15
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دانشجویانی نیز در ارزشیابی ب تر می توانند اساتید خود را
بدون دخالت دادن غرض هلای شخصلی و بلا توجله بله
واقعیت های موجود مورد ارزیابی قرار دهند ،که ایل املر
به نوبه خود می تواند نقدهای وارده بر ارزیابی دانشجویان
از کیفیت عملكرد اعوای هیأت علمی را کاهش داده و بر
اعتبللار آن بیافزایللد .ارزشهللا بللر تصللمیمات دانشللجویان
اررگذار می باشند اهداف و ارزشهای سطح باال در زملان
طللوالنی مللیتواننللد چگللونگی فراینللد خللود تنظیمللی
دانشجویان را که به عنوان عملكرد و حاللت نملایش داده
می شود را تحت تأریر قرار دهنلد .رقابلت بلرای دسلتیابی
میان اهداف ،دانشجویان را ملز میکنلد تصلمیمات را بلا
توجه به اهدافی کله بله دنبلای آن لا هسلتند بگیرنلد و در
عوض ای تصمیمات ،چگونگی تنظیم عملكرد تحصلیلی
دانشجویان و چگونگی یادگیری آن ا را منعك مینمایلد.
دانشجویان اغلب تصمیماتی را اتخاذ میکنند که موفقیلت
آکادمی آن ا را تعیی مینمایند .به عالوه ممك است ای
تصللمیمات نقللش قاب ل مالحظللهای در تعیللی موفقیللت
تحصیلی آنان داشلته باشلند .بله م لارت و عالقله پایله و
اساس تصمیماتی هستند که دانشجویان با توجه به اهدافی
که انتخاب کردهاند میگیرند و نشان میدهند کله چگونله
دانشجویان عملكرد و یادگیری خود را تنظلیم ملیکننلد و
بدی ترتیب تا حد زیادی پیشرفت آن ا به سمت دسلتیابی
به اهداف را مشخص مینماید .باورهای انتظار دانشجویان
و ارزشهللای فللردی آن للا ،مسللتقیماً انتخللاب هللا و
عملكردهای مرتب با موفقیت آن لا را کله در طلوی زملان
موجب شك گیری تجارب مرتب با موفقیت تحصیلی آن ا
را میگردد ،را تحت تلأریر قلرار ملیدهلد و در نتیجله در
ارزشابی شان رعایت عدالت و منط را می نمایند .به طور

تصمیمگیری درباره راهبردهای یادگیری خود برخوردارند،
همینللی مللیتواننللد اطالعللات را بلله شللیوهای مللورر
بهکارگیرند ،موضوعات پیییده را با دقت و تمرکز بیشتری
مطالعه کرده و تجربیات و اطالعات یادگیری خود را مورد
تجزیه و تحلی و نقد قرار دهند .نقاط مثبت خود را برای
رشد و ترقی بیشتر شناسایی کرده و بلر جریلان یلادگیری
خود نظارت دارند ،به منظور یادگیری بیشتر ،بله تعامل و
ارتباط با سایر افراد پرداخته و اطالعات خود را با آنان بله
اشتراك می گذارند ،همینی در ارتباطلات شلفاهی موفل
هستند و رواب بی فردی خود را با دیگلران خلوب نگلاه
می دارند [ .]9بنابرای دانشجویان خلودراهبر در یلادگیری
ویژگی هایی دارند که آنان را از سلایر دانشلجویان متملایز
میسازد .از جمله ای ویژگی ها میتوان بله ،خلودکنترلی،
یعنی دانشجویان خودراهبر در یادگیری افراد کامالً مسلتق
هستند که قادر بله تجزیله وتحلیل  ،برناملهریلزی ،اجلرا و
ارزیابی فعالیتهای یادگیریشان بهشك مستق میباشلند.
خودملدیریتی ،یعنلی یادگیرنلدگان خلود راهبلر ،قلادر بله
تشخیص موارد مورد نیاز خلود در طلی فرآینلد یلادگیری،
ایجاد اهداف یادگیری ،کنتلری زملان و انلرژی خلود بلرای
یادگیری و ترتیب دهی بازخوردهای کاری هستند [.]21
انگیزه و اشتیاق به یادگیری ،انگیزه ایل قبیل افلراد بله
منظور کسب دانش بسیار قوی است .ح مسأله بله منظلور
نی به ب تری نتایج یادگیری :یادگیرنلدگان خلود راهبلر از
مناب یادگیری موجود ،راهبردهای عمللی یلادگیری بلرای
غلبه بر مشكالتی که در فرایند یادگیری روی میدهند ب ره
میجویند ،نسبت به یادگیرندگان منفع  ،چیزهای بیشلتری
یاد میگیرند ،که ای امر ،عملكرد تحصیلی دانشلجویان را
تحت تاریر قرار داده و موجبات موفقیت عملكرد تحصیلی

کلی می توان گفت دانشجویان خودراهبر بیشتر به نیازهای
یادگیری خود واقف بوده و توانایی انتخاب ب تلری روش
را برای یادگیری خود دارند ،منلاب یلادگیری خلود را بله
روز نگه داشته و میتوانند انگیزه الز برای یادگیری را در
خود به وجود آورند و به برناملهریلزی و تلدوی اهلداف
یادگیری خود بپردازند ،تعام مناسلبی بلا اسلاتید دارنلد،
برای تقویت خودیادگیری تلالش کلرده و بله اسلتفاده از
فناوری و تكنولوژی هلای ملدرن آموزشلی بلرای تقویلت
یللادگیری خللود مللیپردازنللد .آنللان از توانللایی الز بللرای

آنان را فراهم میسازد [.]13
توانایی تفكر انتقادی ،تفكر انتقلادی شلام  ،تجزیله و
تحلی  ،ارزشیابی و استنباط می باشلد ،در حقیقلت تفكلر
انتقادی ،تفكری منطقی و مستدی میباشد که مرکز توجله
آن تصمیم گیری و قولاوت در ملورد باورهلا یلا اعملای
اسللت .یكللی از ویژگللی هللای فراگیللران خللودراهبر در
یللادگیری ،داشللت تفكللر انتقللادی اسللت [ .]63بنللابرای
دانشجویان بلا تفكلرات انتقلادی ،ویژگلی هلای فلردی-
شخصیتی و یا فعالیت های آموزشی اساتید را مورد تجزیه
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میکنند و ای ویژگی می تواند منجر به آن گردد که اساتید
خود را از نظر م ارت های سازماندهی محتلوایی ،برنامله
ریزی برای تدری  ،ادراك و احساس و درك دانشلجویان
مدیریت و اداره ی فعالیت های کالسی دانشجویان ،کم
به دانشجویان برای به فع درآوردن پتانسلی هلای بلالقوه
آنان و رسیدن به حداکثر کم به توسعه و رشلد آگلاهی
فرهنگی دانشجویان ،نظارت مستمر بر کیفیلت تلدری و
بازخورد بله دانشلجویان و فلراهم آوردن موقعیلت هلا و
فرصت های مناسب برای دانشجویان باال و توانمند ارزیابی
میکنند.
با توجه بله مجموعله نتلایج بله دسلت آملده و تلاریر
مستقیم م ارت های خودراهبری یلادگیری دانشلجویان و
ارزش های تحصیلی آنان بلر ارزشلیابی آنلان از عملكلرد
اساتیدشللان و همینللی نقللش واسللطهای ارزشهللای
تحصیلی ،اعوای هیأت علمی بایسلتی دانشلجویان را بلا
تعاریف متعدد مربوط به مجموع م لارت هلای یلادگیری
خودراهبر آشنا سازند .همینی با هلدایت آنلان زمینله را
برای انتخاب شایسته ارزش های تحصیلی مناسلب فلراهم
سازند ،تا در نتیجه در تصمیم گیری در مورد ابعاد مختلف
عملكللرد اساتیدشللان غللرض ورزی هللا و تعصللبات و
سللوگیری هللای شخصللی را کنللار گذاشللته و دقیلل و
غیرشخصی قواوت نمایند.

و تحلی قرار داده و به ارزشلیابی اعولای هیلات علملی
می پردازند .دانشجویان با تفكرات انتقادی ،ب تر می تواننلد
در ارتباط با ویژگی های اعولای هیلات علملی قولاوت
کرده و مورد ارزشیابی قرار بدهنلد از طرفلی ،دانشلجویان
خللودراهبر دارای منب ل کنتللری درونللی مللیباشللند ،یعنللی
شكست یا موفقیت خود را به عوام درونی تحت کنتلری
خللود (تللالش ،توانمنللدی ،انگیللزش) نسللبت مللیدهنللد.
یادگیرندگان خودراهبر دریادگیری اگر در جریان یادگیری
متحم شكست شدند ،ای ناکلامی را بله عملكلرد اسلتاد
نسبت نداده و آنلرا در ارزیلابی خلود از کیفیلت عملكلرد
استاد دخالت نمیدهند [ .]51 ،51براساس آنیه کله گفتله
شللد ،مللیتللوان نتیجلله گرفللت دانشللجویان بللا ویژگللی
خودراهبری در یادگیری ب تر ملی تواننلد اسلاتید خلود را
بدون دخالت دادن غرض هلای شخصلی و بلا توجله بله
واقعیت های موجود مورد ارزیابی قرار دهند ،که ایل املر
به نوبه خود می تواند نقدهای وارده بر ارزیابی دانشجویان
از کیفیت عملكرد اعوای هیلات علملی را کلاهش داده و
بر اعتبار آن بیافزاید .برخلورداری دانشلجویان از م لارت
های خودراهبری در فرآینلد یلادگیری منجلر بله افلزایش
عملكرد تحصیلی آنان در حوزه های مختللف ملی شلود.
یكی از متغیرهای م م در پیشرفت تحصلیلی ،رضلایت از
تحصلللی اسلللت .رضلللایت از تحصلللی  ،شلللام ادراك
دانشللجویان از برنامللههللای آموزشللی ،شللرای الز بللرای
مطالعه ،همینی رفتار و راهنمایی هیأت علمی ملیباشلد.
در واق رضایت دانشجویان از تحصی در آملوزش علالی
ی سازه مورر ملی باشلد ،کله ابعلاد مختلفلی نظیلر درك
دانشجویان از سیستم آموزشی و عملكلرد اعولای هیلات
علمی می باشد .بنلابرای خلودراهبری یلادگیری بله طلور
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