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Abstract 
Introduction: In the current era that knowledge and information are rapidly 

changing, universities should pay so much attention to the lifelong learning 

approach. The main purpose of this research was to determine the degree of 

harmony of teaching methods of professors with lifelong learning approach. 

Method: The research method was descriptive-survey. The statistical 

population included all undergraduate students of Bu Ali Sina University in the 

academic year of 2018-2019 the total number of them were 7171, 4273 girls 

and 2898 boys. Using proportional stratified sampling method and Krejcie and 

Morgan sample size estimation table, 360 people were selected as the statistical 

sample, 146 male students and 214 female students. The data collection method 

was a researcher-made questionnaire. The content validity method (CVR) was 

used to assess the validity and its validity was 0.86. Was calculated. The 

reliability of the instrument was calculated by using Cronbach's alpha test / 91. 

Descriptive statistics and Kalmogorov-Smirnov statistical tests, single-group t-

test and one-way analysis of variance were used to analyze the data. Data were 

analyzed using SPSS software version 19. 

Results: The findings showed that the appropriateness of teaching methods of 

Bu Ali University professors with lifelong learning approach was lower than 

average and there was no significant difference between the appropriateness of 

teaching methods of different faculties with lifelong learning approach. 

Discussion and Conclusion: The consequence of the compatibility of teaching 

methods with the lifelong learning approach will train independent, 

responsible, self-controlled, self-evaluating and self-directed learners who 

shape the nature of lifelong learning. 
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 یادگیری رویکرد با های تدریسمطالعه میزان تناسب روش
 بوعلی سینا همدان دانشگاه: مطالعه مورد العمر؛ مادام

https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2021.9687.0 DOI: 

 
  2موسی آداک،  *1محمد رضا یوسف زاده چوسری

) نویسرنده  ، ایرران  همدان سینا بوعلی دانشگاه گروه علوم تربیتی ،درسی ریزیبرنامه رشته استاد. 1
 مسئول(

 همدان، ایران سینا بوعلی درسی دانشگاه ریزی برنامه رشته دکتری دانش آموخته . 2

 دهیچک
ها بایدد توهده ایداده بده     در عصر حاضر که دانش و اطالعات به طور سریع در حال تغییر و تحول است، دانشگاه هدف:

 هداه نددریا اسداتید بدا    خدوان  رو  العمر داشته باشند. هدف پژوهش حاضر تعیدی  میدناه هد    رویکرد یادگیره مادام
 العمر بود.رویکرد یادگیره مادام

 کارشناسد  دانشدگاه   دانشدوویاه مطعدع   شدام  کییده   آمداره  رو  پژوهش ،توصیف  اا نوع پیمایش  بود هامعده رو : 
 نفدر پردر   2898نفدر دختدرو    4273نفر بده تفکید     7171 هاک  آه تعداد که بودند 96-97 تحصیی  سال در بوعی  سینا

نفدر بده    360نردبت  و هددول بدرآورد حود  نمونده کرهرد  و مورگداه         اهطبطده  گیرهمونهبا استفاده اا رو  ن .بودند
آوره نفدر دانشدووه دختربده عندواه نمونده آمداره انتندا  شددند. رو  همدع          214نفر دانشووه پردر و  146تفکی 

ناه رواید   اسدتفاده شدد و مید    CVRاطالعات پرسشنامه محطق ساخته بود..براه سنوش روای  اا رو  رواید  محتدوای    
 تحیید   و /. محاسبه گردید. بدراه تونیده  91/. محاسبه گردید. میناه پایای  ابنار با استفاده اا آاموه الفاه کرونباخ 86آه 
تحیید  واریدانا    گروهد  و  ت  tاسمیرنوف،  -کالموگروف هاه آمارهتوصیف  وآاموه آمار هاهها اا شاخصداده

 تحیی  شد. SPSS 19آماره نرنه  افنار ی  طرفه استفاده شد. داده ها با نرم
نتایج نشاه داد میناه تناسب رو  هاه ندریا اساتید دانشگاه بوعی  با رویکر یدادگیره مدادام العمدر پدایی  تدر اا      نتایج : 

حد متوسط بود و بی  میناه تناسب رو  هاه تدریا دانشکده هاه منتیف با رویکدرد یدادگیره مدادام العمدر تفداوت      
 ود نداشت.  معن  دار وه

تربیدت فراگیراند  مردتط  ،    پیامد تناسدب رو  هداه تددریا بدا رویکدرد یدادگیره مدادام العمدر          بحث و نتیوه گیره:
مرئولیت پذیر ، خود کنترل، خود اراشیا  و خود گرداه خواهد بدود کده ماهیدت یدادگیره  یدادگیره مدادام العمدر را        

 .شک  م  دهند 
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 .13-22 ، صص.:1399بهار و تابرتاه ، 31، پیاپ  1، شماره 17، دوره های آموزش و یادگیریپژوهش نشریه عیم 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.1, Serial 31, Spring & Summer 2020, pp.: 13-22. 

 مقدمه  
های گوناگون، نیاز به تغییرات سریع جهانی در عرصه

دانشجویان را به یک امر مهم و اساسی  1العمریادگیری مادام
 نخست در العمر مادام تبدیل کرده است. مفهوم یادگیری

 آن از بعد و شد معرفی به صورت رسمی 1971 سال اوایل
مورد  1996 و 1972 هایسال در یونسکو هایگزارش در

تعابیر و برداشت ها درباره چیستی  .قرار گرفت تأکید
یادگیری مادام العمر متفاوت است و شاید بتوان گفت که 
هیچ توافق واقعی در مورد مفهوم یادگیری مادام اعمر وجود 

 هایابعاد و زمینه تمام العمرمادام یادگیری [.1] ندارد
 مرگ را شامل تا تولد بدو از رسمی غیر و رسمی یادگیری

 انقالب »به عنوان یک العمر،یادگیری مادام .[2شود ]می
 مستقیم بر طور به تعلیم و تربیت، زمینه در «کپرنیکی

نظام های تعلیم و تربیت   آموزشی و ایجاد اصالحات توسعه
 اقتصاد، آوری، فن و های علمهو به طور غیر مستفیم  برعرص

[ 3اجتماعی تدثی گذار بوده است] توسعه و فرهنگ
زندگی  طول در که یادگیری عنوان به العمر مادام یادگیری

 در است و متنوع پذیر و انعطاف شکل می گیرد، یادگیری
در این نوع  است. قابل دسترسی مختلف هایو مکان هازمان

 آموزش سنی وسطح زمانی، مکانی، محدودیت یادگیری هیچ
 العمر مبتی و متناسب با مادام یادگیری [.4]وجود ندارد

است و هدف آن پاسخ گویی به نیاز های  فردی نیازهای
 طرح. در [5]واقعی افراد در دوره های مختلف زندگی است 

 عنوان به العمر مادام یادگیری ،2اروپا العمرمادام یادگیری
 و تحریک باعث تعریف شده که و حمایتی مداوم فرایند یک

 در هامهارت ها وارزش دانش، کسب برای افراد توانمندسازی
 با شود تا افراد بتوانندو سبب می شودمی زندگی سراسر
-از آموخته بخش،ای لذتبه گونه و خالقانه نفس، به اعتماد

 .[6ها استفاده نمایند]محیط و شرایط تمام ها در
 مستمر،  به صورت العمردامما یادگیری بسط و گسترش

 و وسیع، گسترده فعال، راهبر، خود همکارانه و مشارکتی،
اجرا، چالش های  فرا  قابل و بخشرضایت و مثبت پایدار،

 مواجه سازنده با این. روی اغلب نظام های اموزشی است
و به تبع آن  شیوه آموزش مدرسان نیازمند تغییر چالش ها 

باید  بر این اساس معلم است، سبک یادگیری یادگیرندگان
 ایفا نمایدویادگیرندگان مسئولیت کننده راتسهیل نقش

 یادگیری وارزیابی منابع اهداف،تعیین بیشتری درتعیین
 .[7]یادگیری خود بپذیرند 

برخی از پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش عبارتند 
 [.8کریمی، نصر اصفهانی و بقراطیان]: از

                                                           
1  lifelong learning 
2 The European Lifelong Learning Initiative 

پزوهشی  -منابع و خدمات علمی در پژوهشی با عنوان
العمر، نشان مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام

دادند که روشهای تدریس وارزیابی اساتید در تحقق 
     العمر نقش مهمی دارد. اساتید بایدیادگیری مادام

کننده فرآیند یادگیری داشته باشند و دانشجویان را تسهیل
جو در منابع اطالعاتی مختلق هایی همچون جستبه مهارت

 شیوه . در پژوهشی با عنوان بررسی[9]کریمی مجهز کنند،
 درسی های برنامه در العمر مادام یادگیری تحقق های

-دانش ایران نشان داد عالی آموزش کارشناسی مقطع

دانش  ازدارای مشخصه یادگیرنده مادام العمر  آموختگان
بوده و از  برخوردار علمی و تخصصی در یک رشته علمی

چگونگی به به ، آگاهند های دانشارتباط آن با سایر شاخه
دارای مهارت  هستند،های حل مسئله آگاه کارگیری روش

    استفاده از منابع اطالعاتی، تفکر انتقادی و منطقی، 
های رهبری، مهارتهای ارتباطی، مهارت خودمهارت

و احساس ستند هسازماندهی و توانایی خود یفراشناخت
 مهر، محمدییادگیری برخوردارند. تعهد و تعلق نسبت به 

[. در پژوهشی تحت عنوان 10پور] و عباس خوشدل ملکی،
 طب آموزش برنامه در علمی هیأت اعضای نقش تبیین

کیفی،  مطالعه یک: العمر مادام یادگیری رویکرد نظامی با
و کلیدی العمر را مهم نقش اساتید در تحقق یادگیری مادام

 نقش الگویی، شامل نقش خصوصیت دانسته و شش
     های یادگیرندهشایستگی داشتن راهنما، و گرتسهیل

 دانش بر تسلط ای،حرفه هایصالحیت داشتن العمر،مادام
 اساتید نقش عنوان به را تجربه دانش مبتنی بر و تخصصی

 آموزش برنامه در العمر مادام یادگیرندگان برای تربیت
و  مهر نمودند. محمدی مطرح نظامی دانشگاه طب

 خود تحت عنوان بررسی وضعیت [ در مطالعه11خوشدل]
 عمومی دانشگاه پزشکی یدوره درسی یبرنامه کلی عناصر

توجه  ارتش، وضعیت کلی برنامه درسی را با پزشکی علوم
العمر نسبتاً نامطلوب ارزیابی کردند. مادام یادگیری رویکرد
 [ در پژوهش خود با عنوان بررسی12و آخش] نژادحسین
تدریس  فعال هایروش از دانشگاه اساتید گیریبهره میزان

نشان دادند که اساتید در تدریس خود به برخی از اقدامات 
 فرآیند بر العمر همچون تأکیدناظر به رویکرد یادگیری مادام

ارتباط و  و گروهی کار بر فعال، تأکید مشارکت و یادگیری
کامیابی، اند. کاوشگری توجه نموده و علمی روحیه بر أکیدت

در پژوهشی با عنوان ویژگی  [13]یارمحمدیان  قروغی ابری،
های مطلوب سیاست های آموزش عالی با تاکید بر رویکرد 
یادگیری مادام العمر از دیدگاه اساتید نشان دادند برای 

ایجاد فرصت های تحقق یادگیری مادام العمر چهار سیاست 
یادگیری برابر و مداوم، انعطاف پذیری در پذیرش 
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 ااده چوسره و موس  آداکمحمدرضا یوسف........                            معالعه مورد العمر؛ مادام یادگیره رویکرد با هاه تدریامعالعه میناه تناسب رو 

بازماندگان آموزش عالی، تنوع برنامه های آموزشی و فراگیر 
[ در پژوهش با 14دمیرل ] ،یازمند بازنگری هستندنمحوری 

عنوان یادگیری مادام العمر و مدارس در قرن بیست و یکم 
لعمر در برنامه نشان داد که برای تحقق یادگیری مادام ا

       درسی مدارس باید بر آموزش مهارت ها، پرورش 
ارزش های پایدار زندگی ، رشد شخصی و عزت نفس تأکید 

[ با  15] لیان ،عثمان ،ذکریا،ایکسان و توآن سو میراه،شود، 
العمر در آموزش عالی مالزی بررسی جایگاه یادگیری مادام

علوم تربیتی، دانش  نشان دادند که دانشجویان در دانشکده
العمر دارند، و مهارت باالیی در ارتباط با یادگیری مادام

گرایش به یادگیری » ای با عنوان[ در مطالعه16] 1دیوچی
العمر در دانشجویان جدیدالورود و اعضای هیأت علمی مادام

مهندسی نشان داد که دانشجویان و اساتید مهندسی به 
 2رایش دارند. بایراکی و دینارالعمر گرویکرد یادگیری مادام

[ در پژوهش تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر 17]
یادگیری  مادام اعمر دانشجویان در مراکز آموزش عالی 
نشان دادند که پنج عامل کنجکاوی ،گشودگی و میل به 

دسترسی به منابع اطالعاتی گونگون ،خود جهت  یادگیری،
أثر گذار بر یادگیری دهی و خود ارزشیابی از عوامل مهم  وت

[ در پزوهشی با عنوان غلبه بر 18کالین ] مادام العمر بودند؛
نشان داد که  2020موانع یادگیری مادام العمر برای  سال 

برای تحقق یادگیری مادام العمر موانع مختلف  نهادی، 
آموزشی و شخصی وجود دارد .مرتفع ساختن موانع نهادی و 

با تغییر  ی آسان تر است.آموزشی  نسبت به موانع شخص
تدوین  سبک مدیریت، روش ها یآموزش،  ماهیت برنامه ها،

برنامه های مجزا و هدفمند می توان مشکالت نهادی و 
آموزشی را کاهش داد. اما در زمینه مشکالت شخصی باید 
برافزایش توان استقالل و خود هدایتی فراگیران تالش 

 مضاعف نمود. 

زشی ناظر به رویکرد یادگیری های آموروشهای ویژگی
العمر توسط صاحب نظران مختلف مورد توجه واقع مادام

[ بر مواردی چون 19]3کندی، کربرت و الری شده است.
راهبر و یادگیری به کمک همتایان، استفاده از راهبرد خود

های فراهم کردن فرصت یادگیری واقعی، استفاده از روش
یکرد خودآگاهی انتقادی و تدریس منبع محور، استفاده ازرو

دونالپ و استفاده از رویکرد یادگیری ارگانیکی؛ 
 انگیزه درونی، رویکرد خودراهبر،بر توجه به  [20]4گربینجر

کاوشگری و مشارکت فعال؛ راسل،کاملو و  پرورش روحیه
                                                           
1 Deveci 
2 Bayrakçı& Dindar 
3 Candy & Crebert & Oleary 
4 Dunlap & Grabinger 

 روحیه بر خالقیت، تأکید و انتقادی [ بر تفکر21] 5رایت
 ارزشیابی؛و خود کاوشگری، توجه به رویکرد خودراهبر

 تحصیلی درونی، تأکید برفرآیند انگیزه ایجادبر  [22]6کولینز
ارزشیابی؛ زومبرون، تدلوک  یادگیری و مشارکت فعال خود

انگیزه درونی، تأکید  [ بر توجه به ایجاد22]7و روبرتز
یادگیری و تأکید بریادگیری خودراهبر در کالس  برفرآیند

 تفکر برپرورش تأکید، وهیگر کار [ بر23]8درس، بروکفیلد
 خالقیت و تأکید بر رویکرد خودراهبر؛ تدکید بر انتقادی،
تأکید بر مشارکت فعال،  یادگیری، فرآیندبر  [24]9توماس
و تأکید  علمی روحیه بر پرورش گروهی، تأکید کار بر تأکید

 تأکید گروهی، کار [ بر25]10بر فرآیند آموزش و لیوبچنکو
 اطالعاتی منابع به دسترسی بر کاوشگری و تأکید بر

 گوناگون تأکید دارند.
با توجه به مباحث مطرح شده می توان گفت که اغلب 
دیدگاه ها در بحث ویژگی های روش های آموزش مبتنی بر 

 انگیزه رویکرد یادگیری مادام العمر برهشت مؤلفه ایجاد
 و گروهی یادگیری و مشارکت فعال، کار تحصیلی، فرآیند

کاوشگری،  و علمی خالقیت، روحیه و انتقادی تفکرارتباط، 
گوناگون، یادگیری خودراهبر و  اطالعاتی منابع به دسترسی

ارزشیابی به طور مشترک تأکید دارند. بر این اساس  خود
این تأکیدات مشترک به عنوان مؤلفه های روش های 
آموزش مبتنی بر رویکرد یادگیری مادام العمر انتخاب شدند 

نجش میزان تناسب روش های تدریس اساتید با ومبنای س
رویکرد یادگیری مادام العمر در این پژوهش قرار گرفتند در 

( مؤلفه ها ی مشترک و مورد تأکید 1جدول شماره )
 .پژوهشگران به تفکیک ارائه شده است

 توسط 1990 سال در بار اولین برای تحصيلی انگيزه
 از بردن لذت انگیزه تحصیلی شامل شد. تعریف 11گاتفرد

 تسلط شاخص هایی چون   با که است مدرسه در یادگیری
پذیرش با طوع و رغبت  ماندگاری؛ کنجکاوی؛ دار، جهت
  جدید و دشوار برانگیز، چالش کارهای یادگیری و وظیفه

 سوال این تحصیلی درانگیزه  واقع در. قابل سنجش است 
در کل میروید.  مدرسه/دانشگاه به شما چرا" مطرح است که

 ادامه و گیری تصمیم انگیزه توان می را تحصیلی انگیزه
دانست)ویلکسمن،  دانشگاه یا مدرسه در تحصیل مشتاقانه
 .[26به نقل از یانگ،شنلر و روچی] 12فیشر و ویرگیلیتو

                                                           
5 Russell, Comello & Wright  
6 Collins 
7 Zumbrunn, Tadlock & Roberts 
8 Brookfield 
9 Thomas 
10 Liubchenko 
11 Gottfried 
12 Wilkesmann, Fischer & Virgillito 
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 العمرهای آموش مبتنی بر یادگيری مادام . مؤلفه1جدول  
 پژوهش مؤلفه ردیف

 2011زومبرون، تدلوک و روبرتز، ؛2009؛ کولینز،2003دونالپ و گربینجر، ؛1997؛ دونالپ 1995کندی، کربرت و الری،  تحصیلی انگیزه ایجاد 1

2 
یادگیری و مشارکت  فرآیندتأکید بر 

 فعال
 ؛2011زومبرون، تدلوک و روبرتز، ؛2009کولینز،؛2007راسل،کاملو و رایت، ؛ 2003؛ دونالپ و گربینجر، ؛1997دونالپ 

 2016لیوبچنکو، ؛2015توماس،؛ 2013بروکفیلد،
 2016لیوبچنکو،  ؛2015توماس، ؛2013بروکفیلد، ارتباط و گروهی کار بر تأکید 3
 2013؛ بروکفیلد،2007راسل،کاملو و رایت،  ؛1995کندی، کربرت و الری،  خالقیت و انتقادی تفکر بر تأکید 4
 2016لیوبچنکو، ؛2015توماس،؛؛2007راسل،کاملو و رایت،  ؛2003دونالپ و گربینجر، کاوشگری و علمی روحیه بر تأکید 5

6 
 اطالعاتی منابع به دسترسی بر تأکید

 گوناگون
 2016؛ لیوبچنکو،1995کندی، کربرت و الری، 

 تأکید بر یادگیری خودراهبر 7
 ؛2011زومبرون، تدلوک و روبرتز،2009کولینز،؛ 2007راسل،کاملو و رایت،  ؛ ؛2003دونالپ و گربینجر، ؛1997دونالپ 

 2016لیوبچنکو، ؛2015توماس، ؛2013بروکفیلد،
 2009؛کولینز، 2007راسل،کاملو و رایت، ، ارزشیابی خود هایروش بر تأکید 8

، اشاره به و مشارکت فعالیادگيری  فرآیندتأکيد بر 
تالش و تجربه ورزی فعال فردی و گروهی یادگیرنده در 

ها، تفکرات کالس درس و اهمیت قائل شدن برای بیان ایده
[ 27های او در فرآیند آموزش و یادگیری دارد]و نگرش

تأکید بر آن دارد که تا چه ارتباط  و گروهی کار بر تأکيد
جنبه جمعی یادگیری و ارتباط اندازه در فرآیند یادگیری به 

ای از یادگیری بخش عمده شود. بین دانشجویان توجه می
های گروهی و ارتباط با سایر افراد در کالس در قالب فعالیت

 و انتقادی تفکرگیرد. درس یا بیرون از آن شکل می
عاقالنه  مشارکت برای اساسی مهارت یک منزلۀ به خالقيت

 به بیشتر و شود می اختهشن جامعۀ دموکراتیک یک در
تفکرات تعریف  کشیدن به چالش برای افراد توانایی عنوان

 که آنها است آن مستلزم توانایی پرورش این می شود،
تفکرات  ارزیابی و تحلیل تجزیه، برای را خود معیارهای

 استانداردها و معیارها آن از عادی صورت به و تعیین کنند 
خالقیت  [28کنند] استفاده تفکراتشان افزایش کیفیت برای

 تازه های راه به امور  درباره اندیشیدن توانایی به عنوان  نیز
 برای فرد به منحصر های حل راه به رسیدن و غیرمعمول و

 اکتشافی، مثل هایی ویژگی .[29شده است ]  تعریف مسائل
 و بودن گرا چپ بودن، جسورانه سازی، فرضیه قیاسی،
 تحلیلی، مثل هایی ویژگی و خالق تفکـر مختص واگرایی

 را بـودن همگـرا و گرایی راست فرضیه، آزمایش استقرایی،
به  کاوشگری و علمی روحيه است. انتقادی تفکر مختص

 هایی چون کنجکاوی،استداللمعنای برخوردار بودن ازمؤلفه
مشارکت  و نفس،اشتیاق، همکاری به ،خالقیت،اعتماد

 بر از تأکيد منظور .[30است]خودرهبری  رای و واستقالل
این است که  گوناگون اطالعاتی منابع به دسترسی

های یادگیری خود تا چه حد دانشجویان برای انجام فعالیت
توانند به منابع علمی معتبر و مختلف دسترسی داشته می

 باشند. 

 

های به عبارت دیگر اساتید تا چه اندازه در فعالیت
سازند و برای برای آنها فراهم میآموزشی خود این امکان را 

های الزم را در اختیار آن ها قرار در این زمینه راهنمایی
 خودراهبر فرایندی است  که در آن یادگیری دهند.می

کار و  به شروع دیگران کمک بدون یا با آموزان دانش
 کنند،می ارزیابی را خود آموزشی نیازهای کنند،می فعالیت
 و کرده تدوین مناسب هایاستراتژی اجرای با را اهداف
یعنی فراگیران مسئولیت  .کنندمی راارزیابی یادگیری نتیجه

 عبارت ارزشیابی نیز [ خود31] یادگیری خود را می پذیرند
 حین در رفتار و تفکر کیفیت بر نظارت فرایند از است

 فهم و مهارتها فراگیری که راهبردهایی شناسایی و یادگیری
 خود نظارتی، خود عنصر سه شامل و خشدبمی بهبود را

 [32].است هدف به نیل برای راهبرد اجرای و قضاوتی
تنها با  دنتواننمی و امروزی دیگر مدرن هایدانشگاه

 نظری به هایمهارت و دانش منفعالنه تکیه بر انتقال
 باید بلکه مرتفع سازند، های آموزشی آنها رادانشجویان، نیاز

 و زندگی هایدانشجویان به مهارت تجهیز به قادر
 زندگی طول خودراهبر در یادگیری برخورداری از توانایی

ها  آموخته ای که آنها بتوانند دانش و مهارتبه گونه باشند،
زندگی به کار  شده را در موقعیت های مختلف و جدید 

العمر امکان  مادام گیرند. نیل به این هدف از طریق یادگیری
های آموزشی اساتید دانشگاه در فعالیت .[33]پذیراست 

خود  باید به این باور برسند که وظیفه آنها در فرآیند 
آموزش، بمباران علمی دانشجویان نیست بلکه باید با 

های نوین و فعال آموزش، ها و شیوهاستفاده از روش
العمر را فراهم کنند و چگونه های یادگیری مادامموقعیت

یاد گرفتن را به دانشجویان بیاموزند اندیشیدن و چگونه 
با توجه به مباحث مطرح  (.1393)جعفری و عبد شریفی،

 .شده این پژوهش در صدد پاسخ گویی به سؤاالت زیر است
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 ااده چوسره و موس  آداکمحمدرضا یوسف........                            معالعه مورد العمر؛ مادام یادگیره رویکرد با هاه تدریامعالعه میناه تناسب رو 

 سواالت پژوهش
های از دیدگاه دانشجویان تا چه میزان روش -1

 العمر تناسب دارد؟آموزشی اساتید با رویکرد یادگیری مادام
های آموزشی اساتید دانشکده میزان در روش تا چه -2

 العمر توجه شده است ؟های یادگیری مادامها بر مؤلفه
های مختلف از لحاظ تناسب آیا بین اساتید دانشکده -3
العمر تفاوت با رویکرد یادگیری مادام آموزشی هایروش

 وجود دارد؟

 روش پژوهش
 روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه

 در بوعلی کارشناسی دانشگاه دانشجویان شامل کلیه آماری
نفر  7171 هاآن تعداد که باشدمی 96 -97 تحصیلی سال

نفر  1579پایه،  علوم نفر دانشکده 1074به تفکیک )
 نفر 704دانشکده مهندسی،  نفر 1557دانشکده کشاورزی، 

دانشکده هنر  نفر 457دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، 
 نفر 1434 دانشکده پیرادامپزشکی، نفر 202 معماری،و 

  نفر 58دانشکده شیمی و  نفر 308دانشکده علوم انسانی، 
ازدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی( بودند و در مجموع 

بر اساس روش  .بودند (پسر نفر 2898 دختر، نفر 4273)
نمونه گیری طبقه ای نسبنی و جدول بر آورد حجم نمونه 

 به تفکیک نفر از دانشجویان 360و مورگان  تعداد کرجسی 
نفردختر به عنوان نمونه آماری انتخاب  214نفر پسر و  146

( اطالعات مربوط به حجم نمونه 2شدند. درجدول  شماره )
 به تفکیک دانشکده و جنسیت  ارائه شده است :

 . حجم نمونه پژوهش به تفکيک دانشکده و جنسيت2جدول

 ردیف
 

 جمع پسر دختر

 54 17 37 دانشکده علوم پایه 1

 46 18 28 دانشکده کشاورزی 2

 72 51 21 دانشکده مهندسی 3

 54 20 34 دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی 4

 29 7 22 دانشکده هنر و معماری 5

 11 5 6 دانشکده پیرادامپزشکی 6

 72 19 53 دانشکده علوم انسانی 7

 15 6 9 دانشکده شیمی 8

 7 3 4 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 9

 360 146 214 جمع

 
 

آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع
 انگیزه ایجاد استفاده شده است که شامل هشت مؤلفه

 یادگیری و مشارکت فعال، تأکید تحصیلی، تأکید بر فرآیند
خالقیت،  و انتقادی تفکر بر ارتباط، تأکید و گروهی کار بر

 به دسترسی بر کاوشگری، تأکید و علمی روحیه بر تأکید
گوناگون، تأکید بر یادگیری خودراهبر و  اطالعاتی منابع
ارزشیابی  بود .این پرسشنامه دارای  خود هایروش بر تأکید

        لیکرت ایدرجه 5 مقیاس اساس گویه است و بر 37
حداقل شده است. تنظیم( کم خیلی تا زیاد خیلی از)

و حد  37و حداق مجموع نمره  5و حداکثر  1میانگین نمره 
های مذکور بر اساس بررسی مبانی است.  مؤلفه 185اکثر 

های انجام شده  که به برخی از نظری و تجربی و پژوهش
اند. برای اشاره شده، استخراج شده 1ها در جدول  شماره آن

بر این استفاده شد و  CVRسنجش روایی ابزار از روش 
اساس پرسشنامه در اختیار هشت نفر از صاحب نظران حوزه 

نفر دکتری روانشناسی تربیتی و 4یادگیری  شامل  -یاددهی
ریزی درسی  با حداقل ده سال سابقه نفر متخصص برنامه 4

درصد بوده  86تدریس قرار گرفت. میزان روایی محتوایی 
وایی است که بر اساس جدول الوشه ابزار از روایی محت

پایایی ابزار با استفاده از آزمون  میزان برخوردار بوده است . 
 تحلیل و محاسبه گردید. برای تجزیه 91/0 کرونباخ آلفای
شامل میانگین و انحراف  توصیفی آمار هایاز شاخص هاداده

، 1اسمیرنوف -کولموگروف های آماریآزمون نیز و استاندارد
 واریانس یک طرفهآزمون تحلیل  گروهی و تک t آزمون

مورد  SPSS 19آماری  افزار استفاده شد.داده ها با نرم
 تحلیل قرار گرفتند. 

 هایافته
ها، برای تعیین نرمال بودن قبل از تجزیه و تحلیل داده

اسمیرنوف استفاده شد.  -ها از آزمون کولموگروفتوزیع داده
 ارائه شده است. 4نتایج این آزمون در جدول شماره 

   اسميرنوف برای تعيين نرمال بودن  -. آزمون کولموگروف3جدول 
 هاداده

 K-S داریسطح معنی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 83/0 48/0 75/24 2/106 یادگیری مادام العمر

( چون 3با توجه به داده های مندرج در جدول  شماره )
توان بنابر این می  معنی دار نیست،  05/0در سظح  zمیزان 

های ها نرمال است و می توان از آزمونگفت توزیع داده
 پارامتریک استفاده کرد.

 
                                                           
1 Kolmogorov–Smirnov test 
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 العمر همخوانی دارد؟آموزشی اساتید با یادگیری مادامهای از دیدگاه دانشجویان تا چه میزان روشسوال اول:  

 اسب روش های تدریس اساتيد با رویکرد یادگيری مادام العمر به تفکيک دانشکدهميزان تن . 4جدول 
 سطح معنی داری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد دانشکده

 04/0 -11/2 71 81/0 80/2 72 علوم انسانی
 000/0 -86/3 71 54/0 75/2 72 فنی مهندسی

 02/0 -48/3 53 90/0 95/2 54 علوم پایه
 03/0 -83/2 53 55/0 86/2 54 علوم اقتصادی و اجتماعی

 000/0 98/3 65 53/0 84/2 64 کشاورزی
 000/0 06/2 6 52/0 78/2 7 علوم ورزشی

 04/0 -69/3 14 54/0 90/2 15 شیمی
 02/0 -86/4 28 68/0 93/2 29 هنر معماری

 04/0 -05/3 10 83/0 98/2 11 پیرادامپزشکی
 019/0 -99/2 359 68/0 85/2 360 جمع

. 

گر آن است که بیان 4اطالعات مندرج در جدول شماره 
ها و در مجموع میانگین مشاهده شده در همه دانشکده

کمنر است. بیشترین  3از میانگین نظری یعنی  85/2یعنی
میانگین توجه به مؤلفه های یادگیری مادام العمر  و یا 
تناسب روش های آموزش اساتید با مؤلفه های یادگیری  
مادام العمر مربوط به دانشکده پیرا دامپزشکی با میانگین 

ان تناسب مربوط به دانشکده فنی و کمترین  میز 98/2
بوده است و در مجموع میانگین   75/2مهندسی با میانگین

کل تناسب روش های آموزش اساتید با مؤلفه های یادگیری  
بوده است . هم چنین  85/2مادام العمر همه دانشکده ها 

محاسبه شده در همه دانشکده ها و در مجموع t  میزان
معنی دار است  05/0ر سطح بحرانی د tاز   99/2یعنی 

درصد اطمینان می توان گفت بین میانگین  95.بنابراین با 
های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد و میزان 
تناسب روش های اموزش اساتید با رویکرد یادگیری مادام 

 .العمر پایین تر از حد متوسط است
ی هاهای تدریس اساتید دانشکدهدرروش سوال دوم:

العمر، توجه های یادگیری ماداممختلف تا چه میزان بر مؤلفه
 شده است ؟

 .  ميزان تناسب روش های تدریس اساتيد با رویکرد یادگيری مادام العمر به تفکيک مؤلفه5جدول 
 سطح معنی داری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد دانشکده

 381/0 -87/0 359 84/0 96/2 360 تحصیلی انگیزه ایجاد
 523/0 -63/0 359 74/0 97/2 360 فعال مشارکت و یادگیری فرآیند

 000/0 -78/4 359 78/0 80/2 360 ارتباط و گروهی کار
 786/0 -27/0 359 81/0 98/2 360 خالقیت و انتقادی تفکر

 000/0 -76/4 359 81/0 79/2 360 کاوشگری و علمی روحیه
 000/0 -64/6 359 90/0 68/2 360 گوناگون اطالعاتی منابع به دسترسی

 267/0 -11/1 359 85/0 95/2 360 یادگیری خودراهبر
 000/0 -99/7 359 83/0 64/2 360 خود ارزشیابی

 244/0 -38/3 359 82/0 84/2 360 میانگین
. 

های مختلف از لحاظ آیا بین دانشکده سوال سوم:
با رویکرد یادگیری  اساتید تدریس  هایمیزان  تناسب روش

 العمر تفاوت وجود دارد؟مادام

 .  تحليل تفاوت بين ميزان تناسب روش تدریس اساتيد دانشکده های مختلف  با یادگيری مادام العمر6جدول 

 (pداری)سطح معنی (Fآماره آزمون) میانگین مجذورات درجه آزادی مربع مجذورات منبع تغییرات

 926. 389. 241.860 8 1934.883 بین گروهی

   621.363 351 218098.439 درون گروهی

    359 220033.322 مجموع
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چون  6با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول شماره 
( 8،351با درجات آزادی) 38/0محاسبه شده یعنی  Fمیزان 

-درصد اطمینان می 95معنی دار نیست، با  05/0در سطح 

با  اساتید های تدریستوان گفت بین میزان تناسب روش
های مختلف تفاوت العمر در دانشکدهرویکرد یادگیری مادام

 دار وجود ندارد. معنی

 گیریبحث و نتیجه
نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان، میزان  
    تناسب روشهای آموزشی اساتید با رویکرد یادگیری 

العمر، کمتر از حد متوسط است. این یافته با نتایج مادام
[، جعفری و عبد 12نژاد و آخش]های حسینپژوهش
 عثمان، لیان، (، میراه،34)1همکاران[، تامی و 33شریفی]

[ و ساوانو به 16[، دیوچی]15ایکسان و توآن سو ] ذکریا،
 [، ناهمخوان و با نتایج پژوهش محمدی35نقل از دانلوپ]

[ همخوان است. در تببین این یافته می 11و خوشدل] مهر
یادگیری در   -توان گفت که رویکرد حاکم در فرایند یاددهی

رویکرد  مداخله ای و در پاره ای موارد  اغلب دانشکده ها
     رویکرد تعاملی خفیف است و اکثر اساتید از رویکرد

کنند و به اهداف از پیش تعیین نگر علمی استفاده میدرس
شده  و تجویزی توجه دارند و با بسیاری از رویکرد های 

یاد گیری آشنایی ندارند  و فضا و آرایش -نوین  یاددهی
ای از موارد  به کارگیری  بر کالس ها در پارهفیزیکی حاکم 

[. 36های نوین را با مشکل مواجه می سازد ]رویکرد
یادگیری -مطالعات نشان می دهد محیط یاددهی

دانشجویان را تشویق و ترغیب به استفاده از شیوه های 
عمقی یادگیری نمی کند و درگیری معنادار آن ها با برنامه 

[ نتایج تحلیل نشان داد که  37]درسی را در پی ندارد. 
های های تدریس اساتید  درتمامی مؤلفهمیزان تناسب روش

       مورد مورد بررسی  پایین تر از حد متوسط بوده  است.
با توجه به این که  تمام مؤلفه های یادگیری مادام العمر 
دارای نقش حیاتی هستند و توجه به آن ها دارای بازده های 

قبیل  تعمیق و تعمیم یادگیری و حل مشکالت تربیتی  از 
 رفتار تحصیلی به انگیزه واقعی  است  برای مثال ایجاد

      و منجر به پایداری یادگیری بخشدیم جهت و شدت
هم چنین ایجاد توان خود راهبری در  [.38گردد ]می

یادگیری میزان رغبت به یادگیری را در دانشجویان افزایش 
جهز به مهارت های خودمدیریتی می کند و داده و آنان را م

این توانائی ها به طور مستقیم و غیر مستقیم متأثر از روش 
 از انگیزه که یادگیرندگانی [39تدریس اساتید است ]

یم را بیشتری یهاتیفعال تحصیلی باالیی برخوردارند،
                                                           
1 Toomey & et al 

نتیجه  در و دهندیم انجام بیشتری درسی کالیف، ترندیپذ
[ مشارکت فعال 40]کنندیم کسب بیشتری موفقیت

یادگیری در ارتقاء کیفیت  -یادگیرندگان در فرآیند یاددهی
گیری [. بهره41یادگیری و  یادگیری معندار مؤثر است ]

یادگیرندگان از منابع اطالعاتی گوناگون در جریان یادگیری  
منجر به آشنایی با منابع گوناگون، ترغیب  یادگیری 

مهارت های بررسی انتقادی،  محور، تقویت  -پژوهش
واکاوی ایده ها و ارائه ایده های نوین  و تقویت مهارت حل 

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که  [25مسأله می گردد]
های مختلف در زمینه میزان توجه اساتید به بین دانشکده

 دار وجود ندارد.العمر تفاوت معنیرویکرد یادگیری مادام
استلزامات تربیتی یکسان  فاوت،مهم ترین دالیل عدم ت

مراکز آموزشی ،استفاده از سبک های تدریس مبتنی بر 
سیستم های رفتاری و استفاده از فرایند های مشابه ای 
است که خود آن ها در فرایند تعلیم و تربیت تجربه نموده 

 اند.
   با توجه به مباحث مطرح شده، توجه به یادگیری 

 عنوان به آن گسترش و بهبود و العمر و خود راهبرمادام
کردن  جهت آماده آموزشی هایسیاست هایپایه مهمترین
زندگی، به عنوان سرمایه ملی و عامالن رشد  برای فراگیران

اهمیت  باالیی  از  های مختلف،و توسعه جامعه در عرصه
برخوردار است. شناسایی راهبردهای آموزشی متناسب با 

 سطح در آنها کارگیری به و العمررویکرد یادگیری مادام
 مثبت نگرش ایجاد و رضایت افزایش باعث دانشگاه

 خدمات و دانشگاه درسی هایبرنامه دانشجویان نسبت به
 [.42شود]می دانشجویان به شده ارائه

براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود  برای ایجاد 
های مستقیم و انگیزه تحصیلی در دانشجویان، اساتید پیامد

غیر  مستقیم موضوع مورد تدریس را بیان کنند و از 
انگیزاننده های درونی به جای انگیزاننده های بیرونی 

استفاده کنند و به منظور ترغیب پژوهش و کاوشگری علمی  
–و افزایش میزان مشارکت  دانشجویان در فرایند یاددهی 

فی منابع یادگیری   و برانگیختن  یادگیری فعال ضمن معر
چندگانه  و اجتناب از آموزش مبتنی بر  منبع واحد، از 
روش های خانواده تدریس پردازش اطالعات و خانواده 
اجتماعی تدریس  به ویژه روش های بررسی گروهی، 
آموزش کاوشگری و  کاوشگری علمی سازمان یافته  و روش 

ای استفاده کنند  و جهت پرورش های تدریس غیر مداخله
ها فرصت ابراز وجود و خود های نو  و کاربست آنایده 

اظهاری در کالس های درس فراهم نمایند  و کار تیمی و 
گروهی را تبلیغ و ترویج نمایند و فرهنگ نقد و نقادی را در 
کالس حاکم سازند و بر این اساس  فراگیران را به مهارت 
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های  خود انتقادی، خود کنترلی، خود ارزشیابی و خود  
نی که مهم ترین مولفه های یادگیری مادام العمر گردا

هستند، تجهیز نمایند.  پیامد این نوع فرایند یاددهی تربیت 
فراگیرانی  مستقل و کارآمد است که خود مسئولیت 
یادگیری خود را  خواهند پذیرفت.  با توجه به این که تحقق 
موارد مطرح شده خود مستلزم تحقق  یک سری  پیش 

شود سایر ها است  پیشنهاد مییش بایستهنیازها و  پ
های گوناگون پیش بایسته های الزم پژوهشگران در پژوهش

در سه سطح طراحی برنامه های درسی، اجرای برنامه های 
یادگیری  و ارزشیابی  هر -درسی با تأکید بر فرایند یاد دهی

العمر را مورد یک از مؤلفه های رویکرد یادگیری مادام
 کاوی قرار دهند.تحلیل و وا
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