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 چکیده
 

حاضر، سنجش روابط علی بین ادراک  هدف پژوهش هدف:

و خودراهبری یادگیری  دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید

 آنان بود. 

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه  روش:

یان کارشناسی و کارشناسی ارشد آماری پژوهش را کلیه دانشجو

-86نفر در سال  363علوم تربیتی دانشگاه اصفهان به تعداد 

دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول تشکیل می 1381

نفر تعیین گردید. روش  196کرجسی و مورگان به تعداد 

ای متناسب با حجم بود. برای گیری، تصادفی طبقهنمونه

 خودراهبرپرسشنامه یادگیری ی اطالعات از دو آورجمع

Williamson (2007)  و کیفیت تدریسSeraj (2002)  استفاده

 ها بررسی و تائید شد. شد. روایی و پایایی پرسشنامه

خودراهبری دانشجویان و یادگیری که نشان داد هایافته نتایج:

باشد؛ و کیفیت تدریس اساتید در حد متوسط به باال می

دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان کارشناسی از 

نمایند. راهبردهای یادگیری خودراهبر بیشتر استفاده می

همچنین نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که بین کیفیت 

خودراهبر دانشجویان رابطه مثبت یادگیریتدریس و ابعاد آن با 

 و معناداری وجود دارد. 

 یریادگی ،یعلمئتیه یاعضا س،یتدر تیفیک: کلید واژه ها

 یساختار معادالت ،یابی مدل خودراهبر،

 

 

Abstract  

 

Aims: The purpose of this research assessment 

of causal relationship between students' 

perception of the teaching quality of faculty 

members and their SLD. 

 

 

Methods: Present research is practical and its 

method was descriptive correlative. Statistical 

population of the research included all BA and 

MA students from fields of education in 

university of Isfahan totaled 363 persons in year 

2016-2017. The sample size was selected 

totaled 186 persons based on Krejcie and 

Morgan table. Sampling method was 

proportional stratified random sampling. The 

research instruments were 2 questionnaires: 

self-directed learning Williamson (2007), 

Teaching quality Seraj (2002). Their reliability 

and validity were examined and approved. 

  

 

Conclusion: findings showed that Student's 

SLD and Teaching quality of faculty is 

medium-high; and graduate students use self-

directed strategies more than undergraduates.  
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 مقدمه

های العمر، یکی از عملکردهای عمده نظامشدن یادگیری مادامبا ورود به عصر اطالعات و مطرح

روز چراکه روزبهباشد، العمر میهای فراگیران در راستای یادگیری مادامآموزشی توسعه مهارت

های توان گفت شیوهنوعی میشود. بهبر حجم اطالعات و دانش افزوده می تر وقلمروهای دانش گسترده

تدریج کارایی خود را سنتی آموزش که عمدتاً انتقال اطالعات از یاد دهنده به یادگیرنده بود، به

طور خگویی به نیازهای خود باید بهمنظور همسویی با تغییر و تحوالت و پاسافراد به داده وازدست

العمر مستلزم توانایی مداوم در حال یادگیری باشند. این در حالی است که قابلیت یادگیری مادام

طور مستقل و به عبارتی خودراهبری در یادگیری است. بر این هدایت و مدیریت فرایند یادگیری به

های آموزشی مبتنی بر انتقال اطالعات شیوهشده و همچنین های از پیش طراحیاساس دیگر آموزش

جای انتقال شود، پذیرفته نیست و باید بهکه درنهایت منجر به تربیت دانشجویان وابسته و منفعل می

اطالعات به فراگیران، چگونگی یادگیری و دستیابی به اطالعات آموزش داده شود و مسئولیت یادگیری 

یادگیری نیز باید از استقالل و شایستگی فراگیران حمایت کند و های ها واگذار نمود. محیطرا به آن

زیرا در جهان در حال تغییر امروزی افراد باید ؛ ها تقویت نمایدهای یادگیری خودراهبر را در آنمهارت

 به دلیل مزایای مربوط به برآیندهای عنوان یک اولویت به عهده بگیرند.مسئولیت یادگیری خود را به

ورزند و ارزش طور جدی بر اهمیت آن تأکید میهای آموزشی و سازمانی، بهودراهبر، محیطیادگیری خ

است عنوان یک مهارت الزم برای آموزش و کار در قرن بیست و یکم موردتوجه قرارگرفته آن به

(Murane & Levy, 1996 cited in Zaraninejad, 2012 .) 

در آموزش   Knowles (1975)های یادگیری خودراهبر در حقیقت نشأت گرفته از اندیشه

 ,Siriwongsبزرگساالن است که توانست برای آموزش و یادگیری مؤثر برنامه و مبنایی طراحی نماید )

(. نولز بر اصطالح آندروگوژی تمرکز نمود و آن را برای توصیف و تکامل عقاید خود درباره 2015

  Knowles (1975) (.Dynan, Cate & Rhee, 2008نگی یادگیری در بزرگساالن به کاربرد )چگو

داند که در آن افراد با یا بدون کمک دیگران در زمینه تشخیص یادگیری خودراهبر را فرایندی می

ی، رنیازهای یادگیری خود، تدوین اهداف یادگیری، شناسایی منابع انسانی و مادی موردنیاز برای یادگی

انتخاب و اجرای راهبردهای یادگیری مناسب و ارزیابی نتایج یادگیری خود، ابتکار عمل را به عهده 

(؛ بنابراین یادگیری خودراهبر فرایند تعیین جهت یادگیری توسط Zhoc & Chen, 2016گیرند )می

واع مختلفی ( و انDin, Haron & Rashid, 2016باشد )خود فراگیر بدون حداقل کمک از دیگران می

های عنوان فعالیتها در کالس درس یا بهکه آن ردیگیهای فردی و گروهی فراگیران را در برماز فعالیت

 (.Kovalenko & Smirnova, 2015دهند )برنامه در خانه بدون مشارکت مستقیم معلمان انجام میفوق

 شودیمخوانده  «یادگیری فراشناخت: یادگیری چگونگی»عنوان بهیادگیری خودراهبر گاهی نیز 

(Robertson, 2011) .یهامهارتمتخصصین آموزش و یادگیری، راهبردهای فراشناختی یکی از  زعمبه 

ی را به خودراهبرفراشناخت موتوری است که  گریدعبارت؛ بهباشدیمیادگیری خودراهبر  ازیموردن
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گفت هدف اساسی آموزش راهبردهای فراشناختی، خودکنترلی  توانیم کهیطوربه. آوردیدرمحرکت 

و خودآموزی است تا فراگیران یادگیرندگان مستقلی شوند که بتوانند فرایندهای شناختی و 

خود هدایت، نظارت و اصالح کنند. بسیاری از مشکالت  شدهنییتعرا در جهت اهداف  شانیریادگی

 شدهادیا راهبردهای فراشناختی است. راهبردهای ی هامهارتن یادگیری و انتقال یادگیری ناشی از فقدا

بنابراین  ؛دهدیمی شناختی را ندهایفرابهبود  جهیدرنتبه فرد امکان انتخاب، کنترل، نظارت، مدیریت و 

 ی و تعیین هدفزیربرنامهنظم دهی، نظارت بر خود،  لیاز قبیی هامهارتالزم است فراگیران در زمینه 

ا ببینند تا بر راهبردهای فراشناختی مسلط شوند و پایه یادگیری خودراهبر ایجاد شود. آموزش الزم ر

ای فرصتی بر عنوانبههدف نهایی آموزش تلقی شود بلکه باید  عنوانبهفراشناخت نباید  درهرحال

ی در خودراهبراداره یادگیری خود و  منظوربهی الزم هامهارتمجهز کردن فراگیران به دانش و 

 Sadeghi) را در تکالیف آینده ماهر و کنجکاو بار بیایند هاآن کهیطوربهگیری در نظر گرفته شود، یاد

& Mohtashami, 2011.) 

است یادگیری خودراهبر شامل خودمدیریتی، خودنظارتی و خود انگیزه دهی و تالشگری 

(O'shea, 2003 .)Williamson (2007) اندبیان کرده که عبارت پنج بعد را برای خودراهبری یادگیری 

 راهبردهای یادگیری: -2آگاهی: شناخت عوامل درگیر یا مؤثر در خودراهبری فراگیران  -1از:

ها و نیز سهولت استفاده دانش و مهارت یسازرهیو ذخ یدهراهبردهای مختلفی که فراگیر را در سازمان

یادگیری که باعث  یهاتیفعال هیلیادگیری: ک یهاتیفعال -3رساند.ها در آینده یاری میاز آن

را با استاندارد و  فراگیر وظایف خود ارزشیابی: -4شود.خودراهبر شدن یادگیرنده در یادگیری می

های روابط بین فردی: شامل مهارت در مهارت -1دهد. معیارها مقایسه کرده و موردسنجش قرار می

دی و های فرمنظور پیشرفتبرقراری ارتباط بهبرقراری ارتباط مؤثر و مفید با دیگران، کسب مهارت 

مدلی ه صداقت، صمیمیت، گوش دادن فعال، تأثیر مستقیم بر دیگران و متقاعد کردن و سازش با آنان،

تمایل فرد و توانمندی وی در آگاهی از فرهنگ و  طرف مقابل،حفظ آرامش و احترام به و همدردی،

اشتراک اطالعات و کار اثربخش  ها،استفاده از فرصت روه،نقش خود در درون گ نییهای دیگر، تعزبان

درگیر ساختن فراگیران در فرایند یادگیری و همچنین تعامل یادگیرندگان با سایرین در  در گروه،

 & Mohammadiشود )فرایند یادگیری از عوامل تأثیرگذار در مهارت روابط بین فردی تلقی می

Naseri Jahromi, 2014.) 

در فرایند یادگیری خودراهبر سعی بر آن است که فراگیران مسئولیت بیشتری در  یطورکلبه

یادگیری  یهاتیشان و فعالها باید بتوانند از نیازهای یادگیریهدایت یادگیری خود بر عهده بگیرند. آن

آگاهی داشته باشند و همچنین راهبردهای یادگیری خود  ،ستا تأثیرگذار شانیلیکه بر عملکرد تحص

را مشخص کنند و روابط  شرفتشانیهای پزمینه و بتوانند خود را ارزیابی کنندو  را تشخیص دهند

. به بیان (Rastegar, 2003 cited in Ebrahimzadeh, 2010میان فردی خوبی با دیگران داشته باشند )

ی الزم را برای هاتیصالحودراهبری پرورش دانشجویانی است که یکی از اهداف عمده خ، ترقیدق
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برای  (. Yang, 2007 cited in Ghasemi, 2015شوند )مبدل شدن به یادگیرندگان همیشگی دارا 

طور یکسان تمامی کارکردهای آموزش عالی باید به رسیدن به این هدف و تمامی اهداف آموزشی،

به ارزیابی مستمر فرایندها و  استفاده از معیارها و ابزارهای معتبر و مناسب،موردتوجه قرار گیرند و با 

هایی که در آموزش عالی همواره مغفول بوده و در سایه دیگر از جمله فعالیت عملکردها پرداخته شود.

عمل تدریس باشد. بدون تردید، تر کارکرد پژوهشی قرارگرفته، تدریس میکارکردها و از همه مهم

ک ی عنوانبهیک شئ و بیشتر  عنوانکمتر به، جایی که افراد باشدمیدهنده عمل یادگیری جهت 

گفت تدریس دارای کیفیت بوده که منجر به ارتقای یادگیری  توانیم. پس زمانی شوندیمفاعل مطرح 

ن های یادگیری اثربخش برای فراگیرابا ارتقای فرصت معموالً تیفیباکتدریس  چراکهفراگیران شود، 

 د.شویمتعریف 

صحیح از مفهوم تدریس  درک .شودیمبه درک مفهوم آن مربوط  اساساًکیفیت در حوزه تدریس 

پذیرد، در حیطه تدریس تعریف شوند که بدین یی که در کالس صورت میهاتیفعالتا  شودیمسبب 

در دو مقوله بهبود و تضمین کیفیت  توانیمکیفیت تدریس را  .افزایدترتیب، بر ارزش آن می

ادگیری ی هایفرصتبندی کرد. تضمین کیفیت با تمرکز بر حفظ استاندارهای علمی و ارتقای دسته

داللت دارد. هدف  شدهیطراحی هاهیروبرای دانشجویان در جهت کیفیت مطلوب، بر بازنگری 

ی اصلی دانشگاه؛ یعنی هاتیفعالی تضمین کیفیت، ارتقای مشخطدر سراسر جهان از  هادانشگاه

های مختلف در این یادگیری و تدریس، تحقیق و نوآوری و تجارب دانشجویان است. تجارب دانشگاه

ها با از سوی دانشگاه اتخاذشدههای خصوص حاکی از آن است که ماهیت طراحی و اجرای سیستم

هایی واره. بر این اساس، طرحاندمتفاوتها ها و رسالت اصلی آنشگاهتوجه به بافت درونی و برونی دان

ردهایی ای از رویک، نیازمند ترکیب ماهرانهشوندیمتضمین و بهبود کیفیت تدریس مطرح  نهیزم درکه 

ی خارجی آن هایژگیوهای داخلی بهبود سازمان و از سوی دیگر، بر بر ویژگی سوکهستند که از ی

کند که می تأکید Martens (1998) (.Shabani Varaki & Hosseingholizadeh, 2006). ددارندیتأک

ی هادهد، در ایجاد و توسعه سیستمتوجه به آنچه اساس یادگیری و تدریس مطلوب را تشکیل می

تضمین کیفیت از اهمیت اساسی برخوردار است. تضمین کیفیت بر این فرض اساسی استوار است که 

و همچنین،  یگیرد و چگونگی یادگیری وتدریس باکیفیت عالی به حفظ تمرکز بر آنچه دانشجو یاد می

(. Shabani Varaki & Hosseingholizadeh, 2006است )نحوه بهبود بخشیدن به کیفیت آن وابسته 

کیفیت مطلوب یادگیری  ندیبرآکیفیت مطلوب تدریس  دارد کهاظهار می Hanson (2003)همچنین 

ان ؤثر برای دانشجوییادگیری م هایفرصتعنوان زمینه ارتقای به اصوالًقلمداد و در مراکز آموزش عالی 

 و هدف از آموزش همانا تسهیل یادگیری دانشجویان است. شودیمتعریف 

طورکلی کیفیت تدریس هر مدرس دانشگاه، در پرتو تقابل میان معیارهای کلی شامل طرح به

 شود. به عبارتیدرس، اجرای تدریس، مدیریت کالس درس و روابط بین فردی سنجیده و تعیین می

شده در کالس حضور یابد و به ارائه آموزش خش کسی است که با طرح درس از پیش تعییناستاد اثرب
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 هایمؤثر مطابق با آن بپردازد و با این هدف، تسلط بر موضوع درس و تخصص در آن، تنوع در روش

تدریس، شرکت دادن دانشجویان در جریان تدریس با فراهم آوردن زمینه برای مشارکت فعال 

دهد اشتن انتظارات باال و معقول از فراگیران و موارد مشابه را مدنظر قرار دانشجویان، د

(Bowen,2013 همچنین وی باید ضمن ایجاد محیطی شاد و جذاب در کالس درس، در مقابل بروز .)

های احتمالی برخورد مؤثر داشته باشد، روابط انسانی سازنده و متقابل خویش را با دانشجویان نظمیبی

های صحیح و ارائه بازخورد در فضای داخل و حتی خارج از کالس حفظ نماید، با انجام ارزشیابی

 حال از شخصیت باثبات ووقع، نواقص یادگیری فراگیران و حتی تدریس خود را رفع کند و درعینمبه

 (.salimi & ramazani, 2015باشد )صفات شایسته یک مدرس برخوردار 

علیرغم نقش تعیین کننده کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی در کیفیت یادگیری دانشجویان، 

ی پژوهش سوق سوبهپس از جنگ جهانی دوم،  ژهیوبهجهان  ی معتبرهادانشگاهفرهنگ غالب در 

در  یاژهیوهای مختلف دانشگاهی، پژوهش و انتشارات از جایگاه در میان فعالیت کهیطوربه، شدهداده

 نگرکمی علمی هاتیفعالاستخدام و ارتقاء برخوردار شده است؛ اما نقش و توجه به آموزش در ارزیابی 

ست ای به آموزش و مخاطبان اصلی آن یعنی دانشجویان بوده توجهکمشده است. نتیجه این سیاست، 

(Mohammadzadeh et al, 2014 ؛ زیرا)که  طورهمانEiszler (2001) برآیند کیفیت  داردیم اظهار

 یاهفرصتزمینه ارتقاء  عنوانبهتدریس، کیفیت مطلوب یادگیری است و در مراکز آموزش عالی 

 (.Shabani Varaki & Hosseingholizadeh, 2006) شودیمبرای دانشجویان تعریف  مؤثریادگیری 

حائز  جهتنیازای دانشگاهی هاطیمحتر، توجه به کیفیت تدریس و یادگیری در از همه مهم

ی تدریس اثربخش را با توجه به منابع مختلف و هاتیفعالو  رفتارها میتوانیماهمیت است که ما 

در فرایند تدریس و یادگیری که همانا اساتید و دانشجویان هستند، تبیین  کنندگانمشارکتدیدگاه 

ربخش ی تدریس اثهامؤلفهاز  ترقیدقو  ترجامعو تحلیل کرده و بر مبانی تفسیر اطالعات به تصویری 

ازآنجاکه  همچنینی تدریس دست پیدا کنیم. هامهارتو تقویت ی در زمینه آموزش زیربرنامهبرای 

وجه لزوم ت را پدید آورده، یزیانگهای شگفتتغییرات و جهش تکنولوژی،گسترش و  اطالعاتانفجار 

 ,Yousefyباشد )به یادگیری خودراهبر خصوصاً در نظام آموزش عالی امری ضروری و بدون تردید می

& Gordanshekan, 2011 تا بتوانند برای  سازدیمدانشجویان را قادر  خودراهبرتوسعه یادگیری (؛ زیرا

 & Cazanآورند )به دست  العمرمادامی الزم را برای یادگیری هامهارتموفقیت در شغل آینده خود 

Stan, 2015.) 

ی آموزش عالی، توجه روزافزونی به کیفیت تدریس و یادگیری برخی از پژوهشگران در حوزه

اند. از جمله مهمترین پژوهش های انجام شده در ادامه ذکر ها داشتههای دانشگاهودراهبر در محیطخ

در پژوهشی به بررسی رابطه بین جنسیت، سن و آمادگی برای  Reio & Davis (2005) شده اند.

راهبر ودیادگیری خودراهبر پرداختند و نشان دادند که ارتباط معناداری بین آمادگی برای یادگیری خ

رها برای تتر آمادگی بیشتری نسبت به جوانکه یادگیرندگان مسنطوریو سن فراگیران وجود دارد به
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جود داری ویادگیری خودراهبر دارند. ولی بین جنسیت و آمادگی برای یادگیری خودراهبر رابطه معنی

 ودن برنامه درسی ونشان دادند که با غنی نم Celene & Karen (2009)ندارد. در پژوهشی دیگر 

ی را در ابعاد چندگانه کیفیت تدریس ایجاد بهبودهاو  هااصالح توانیمی افراد احرفهحمایت از رشد 

بررسی رابطه بین خودراهبری در پژوهشی به  Zaraninejad (2012) (.Jafari Kakalki, 2010کرد )

-1:ی پرداخت و نشان داد کهعلمئتییادگیری دانشجویان با ادراک آنان از کیفیت عملکرد اعضای ه

در بین ابعاد خودراهبری یادگیری باالترین میانگین مربوط به راهبردهای یادگیری و کمترین میانگین 

تر از حد مطلوب همه ابعاد کیفیت عملکرد اساتید پایین-2باشد.یادگیری می یهاتیمربوط به فعال

بینی کننده مثبت و معنادار ادراک آنان مرد پیشخودراهبری یادگیری دانشجویان زن و -3باشند.می

تحصیلی  یهاخودراهبری یادگیری دانشجویان رشته-4از کیفیت عملکرد اساتیدشان شناخته شد.

خودراهبری -1بینی کننده مثبت و معنادار ادراک آنان از عملکرد اساتیدشان بود.مختلف پیش

کننده مثبت و معنادار ادراک آنان از عملکرد بینی یادگیری دانشجویان با محل سکونت مختلف پیش

به این نتایج پژوهش خود در نیز  Zolfaghar & MehrMohammadi (2013) اساتیدشان شناخته شد.

ای علمی و خودارزیابی اعضدست یافتند که بین ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت

خود را  علمی،بدین معنا که اعضای هیئت، د داردوجو داریتفاوت معن علمی در تمامی عوامل،هیئت

 اند.که دانشجویان چنین باوری نداشتهاند درحالیدر سطحی باالتر مورد ارزیابی قرار داده

نشان داد که یادگیری خودراهبر در بین  Torabi, Aslani & Bahrami (2013)های پژوهش یافته

در پژوهش خود به این نتایج دست  Mohammadi et al (2014)معلمان ابتدایی در سطح باالیی است. 

های تحصیلی و بین میزان ادراک دانشجویان یافتند که بین میزان خودراهبری یادگیری، بین ارزش

های مختلف مهندسی، جنسیت و نوع محل علمی بر اساس رشتهاز کیفیت تدریس اعضای هیئت

نشان دادند که  Kan’an & Osman (2015)ر سکونت تفاوت معناداری وجود ندارد. در پژوهشی دیگ

بینی نمره آزمون ملی دانش آموزان دارد. همچنین آمادگی یادگیری خودراهبر تأثیر بسزایی در پیش

برنامه آموزشی نقش مؤثری در ارتقای یادگیری خودراهبر دانشجویان ها نشان دادند که فوقپژوهش

نشان  Hemati Hajipirlo & Sameri (2016)ایج پژوهش (. عالوه بر این نتTao & et al, 2015دارد )

ها تأثیر معناداری بر و درآمد والدین آن شغل داد که عوامل خانوادگی دانش آموزان یعنی تحصیالت،

ای نظیر تناسب داشتن مسائل کتب درسی با فهم اما عوامل مدرسه؛ ها نداردروی خودراهبری آن

ریزی، مطابقت داشتن اطالعات معلم برای تدریس با برنامه برنامه دانش آموزان، ارائه دروس مدرسه با

 درسی بر خودراهبری دانش آموزان مؤثر است.

بررسی ادبیات و مبانی پژوهش حاکی از آن است که مطالعه رابطه بین عملکرد مدرسان و یادگیری 

ش مستقلی به بررسی خودراهبر فراگیران همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است، اما تاکنون پژوه

ا علمی بعنوان یکی از ابعاد عملکردی اعضای هیئترابطه ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس به

بنابراین پژوهشگران در پژوهش حاضر به دنبال  خودراهبری فراگیران در یادگیری نپرداخته است. 
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جویان و از دیدگاه دانش علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهانبررسی کیفیت تدریس اعضای هیئت

باشند. در همین راستا پژوهشگران تعیین ارتباط آن با میزان خودراهبری دانشجویان در یادگیری می

 طور ویژه به دنبال بررسی چهار فرضیه هستند:در پژوهش حاضر به

ی علمادراک دانشجویان از یادگیری خودراهبر خود و کیفیت تدریس اعضای هیئت فرضیه اول:

 باشد.وب میمطل

: بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی از نظر خودراهبری در فرضیه دوم

 یادگیری تفاوت معناداری وجود ندارد.

علمی و یادگیری خودراهبر بین ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت :فرضیه سوم

 دانشجویان رابطه وجود دارد.

علمی و یادگیری ادراک دانشجویان از ابعاد کیفیت تدریس اعضای هیئت: بین فرضیه چهارم

 خودراهبر دانشجویان رابطه وجود دارد.

 

 روش تحقیق

ی هاداده که باشدیمهمبستگی  _لحاظ روش تحقیق جزء تحقیقات توصیفی  حاضر بهپژوهش 

جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی و است.  شدهیآورجمعآن به شکل میدانی 

نفر  88نفر کارشناسی؛  264نفر ) 363کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه اصفهان به تعداد 

تشکیل دادند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و  1381-86کارشناسی ارشد( در سال 

با توجه به اینکه تعداد دانشجویان کارشناسی و  .دیدنفر تعیین گر 196(، به تعداد 1871مورگان )

نفر  141و  گیری تصادفی متناسب با حجم استفاده شدکارشناسی ارشد متفاوت بود از روش نمونه

منظور بهعنوان نمونه آماری تعیین گردید. نفر دانشجوی کارشناسی ارشد به 41دانشجوی کارشناسی و 

 پرسشنامه استفاده گردید.: های موردنیاز از دوگردآوری داده

صورت بسته پاسخ و با این پرسشنامه به: Williamson (2007)یادگیری خودراهبر  نامهپرسش( 1

( تنظیم گردید، 1هرگز=؛ 2بندرت=؛ 3اوقات= یگاه ؛4اغلب=؛ 1همیشه=) ای لیکرتطیف پنج گزینه

های بعد آگاهی، راهبردهای یادگیری، فعالیت 1باشد و یادگیری خودراهبر را در سؤال می 61دارای 

روایی پرسشنامه دهد. های تعاملی موردسنجش قرار مییادگیری خودجوش، خودارزیابی و مهارت

مورد تائید  Yousefy & Gordanshekan (2011) مذکور با استفاده از روایی صوری و محتوایی توسط

 اند.گزارش نموده 83/1قرارگرفته و ضریب پایایی این پرسشنامه را بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

صورت بسته پاسخ و با طیف پنج : این پرسشنامه بهSeraj (2002)کیفیت تدریس  نامهپرسش( 2

باشد که کیفیت سؤال می 21 یدارا( تنظیم گردیده و 1عالی = تا 1خیلی ضعیف= ) ای لیکرتگزینه

درس، اجرای تدریس، ارزشیابی تدریس و روابط بین فردی موردسنجش  طرحتدریس را در چهار بعد 
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 & ,Shabani Varaki(. Shabani Varaki, & Hosseingholizadeh, 2006) دهدقرار می

Hosseingholizadeh (2006) به دست 11/96ر پایایی پرسشنامه مذکور را با روش آلفای کرونباخ براب 

 تائید روایی آن نیز از روایی سازه بهره گرفتند. منظوربهآوردند. 

 منظوربهپرسشنامه  31های مذکور، تعداد نامهکسب اطمینان بیشتر از پایایی پرسش منظوربه

تصادفی بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی  صورتبه هاپرسشنامهکسب اطمینان از پایایی 

اخ نامه با روش آلفای کرونبی گردید، سپس پایایی هر دو پرسشآورجمعارشد علوم تربیتی توزیع و 

و برای  87/1کرونباخ یادگیری خودراهبر آلفای  نامهپرسشو ضریب پایایی  قرار گرفت موردمحاسبه

که نشانگر پایایی مطلوب و سطح  شد حاصل 81/1باخ کرونکیفیت تدریس سراج آلفای  نامهپرسش

 116، تعداد هاپرسشنامه. پس از کسب اطمینان از پایایی باشدیم نامهپرسشباالی برای هر دو 

ی متناسب با حجم در بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی اطبقهپرسشنامه به روش تصادفی 

پرسشنامه و نحوه تکمیل آن به هر دانشجو توضیحاتی ارشد علوم تربیتی توزیع گردید. در مورد هر 

 یکسان باشد هایآزمودنبرای تمام  هاپرسشنامهسعی شد که شرایط اجرای  االمکانیحتداده شد و 

 اندهندگپاسخبه و محدودیت زمانی برای پاسخگویی به پرسشنامه وجود نداشته باشد. همچنین 

گروهی و در قالب  صورتبهمحرمانه باقی خواهد ماند و  هاآناطمینان داده شد که کلیه اطالعات 

پرسشنامه مطابق با حجم برآورده  196تعداد  تیدرنهاخواهد شد.  ارائهی آماری و نه فردی هاداده

از  هادادهتحلیل  منظوربه هادادهی آورجمعشده برای جامعه آماری پژوهش، تکمیل گردید. پس از 

، ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی مستقل t آزموننمونه ای، تک  tی کرونباخ، آلفاآزمون 

 استفاده گردید. Amosو  spss 23های افزارنرمبا استفاده از  معادالت ساختاری

 

 ی پژوهشهاافتهی

( به شرح ذیل ارائه 2و  1( و اشکال )6تا  1ها بر اساس اهداف پژوهش در قالب جداول )یافته

 اند:شده

 

دانشجویان از یادگیری خودراهبر خود و کیفیت تدریس اعضای  فرضیه اول: ادراک

 .باشدعلمی مطلوب میهیئت
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یادگیری خودراهبر  نیانگیم تک نمونه  جهت مقایسه  t: خالصه نتایج آزمون(1)جدول شماره 

 (3متوسط )علمی با مقدار دانشجویان و  ادراک دانشجویان کیفیت تدریس اعضای هیئت

 دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی ارشد کل حجم نمونه

 P-

value 
-P میانگین tآماره 

value 
-P میانگین tآماره 

value 
 میانگین tآماره 

 یادگیری خودراهبر 94/1±65/3 91/7 111/1 81/1±11/4 14/9 111/1 98/1±68/3 66/11 111/1

 آگاهی 86/1±65/3 16/7 111/1 14/1±15/4 43/7 111/1 11/1±72/3 71/8 111/1

 راهبردهای یادگیری 86/1±61/3 31/6 111/1 89/1±15/4 13/9 111/1 11/1±67/3 12/8 111/1

111/1 11/8 11/1±71/3 111/1 12/7 14/1±90/4 111/1 11/7 87/1±65/3 
های یادگیری فعالیت

 خودجوش

 خودارزیابی 17/1±35/3 66/3 111/1 17/1±90/4 66/6 111/1 19/1±13/3 12/6 111/1

 های تعاملیمهارت 14/1±04/3 42/9 111/1 81/1±22/4 62/9 111/1 13/1±91/3 24/11 111/1

111/1 81/1 77/1±33/3 111/1 11/3 99/1±45/3 111/1 91/4 74/1±39/3 
ادراک دانشجویان از 

 کیفیت تدریس اساتید

 طرح درس 81/1±53/3 37/9 111/1 86/1±01/3 34/6 111/1 81/1±68/3 38/11 111/1

 اجرای تدریس 18/1±30/3 98/3 111/1 46/1±99/3 12/1 894/1 21/1±41/3 69/4 111/1

 ارزشیابی تدریس 27/1±56/2 -42/1 118/1 31/1±69/3 61/2 113/1 31/1±99/2 -19/1 241/1

 روابط بین فردی 13/1±32/3 31/3 111/1 21/1±42/3 32/2 121/1 14/1±34/3 11/4 111/1

 

ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای  نیانگیکه م دهدیم، نشان 1نتایج مندرج در جدول 

؛ در مقطع کارشناسی 68/3و  33/3طورکلی به ترتیب علمی و یادگیری خودراهبر دانشجویان  بههیئت

با توجه به سطوح معناداری  .باشدیم  11/4و  46/3؛ و در مقطع کارشناسی ارشد 16/3و  31/3

و  علمیکیفیت تدریس اعضای هیئت ادراک دانشجویان از توان گفت که میانگینآمده میدستبه

ع طورکلی و همچنین به تفکیک مقطبهی دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه اصفهان خودراهبریادگیری 

 نیهمچن (.P≥50/5؛ t≤69/1باشد )میتر بزرگ (3 کرتیاز حد متوسط )حد وسط طیف ل تحصیلی

دهد که دانشجویان تمامی ابعاد یادگیری خودراهبر و کیفیت تدریس به نشان می 1های جدول یافته

. انددهکرارزشیابی و اجرای تدریس را در تمام سطوح تحلیل بیشتر از حد متوسط ارزیابی  مؤلفهجزء 

ر از حد کمت بنابر نتایج جدول فوق دانشجویان کارشناسی مهارت اساتید در زمینه ارزشیابی تدریس

متوسط و دانشجویان کارشناسی ارشد مهارت اساتید در اجرای تدریس را در حد متوسط ارزیابی 

علمی بیشترین میانگین مربوط به طرح در مورد کیفیت تدریس اعضای هیئتطورکلی . بهاندکرده

 نشجویاندرس و کمترین میانگین مربوط به ارزشیابی تدریس؛ و در مورد یادگیری خودراهبری دا

های تعاملی و کمترین مقدار میانگین مربوط به خودارزیابی بیشترین مقدار میانگین مربوط به مهارت
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ها ( فرضیه اول پژوهش در خصوص هر دو متغیر و تمامی مؤلفه1های جدول ). با توجه به یافتهباشدیم

 گردد.به جزء دو مؤلفه ارزشیابی و اجرای تدریس، تائید می

 

دوم: بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی از نظر فرضیه 

 خودراهبری در یادگیری تفاوت معناداری وجود ندارد.

 
ی در یادگیریخودراهبر(: مقایسه دانشجویان برحسب میزان 2جدول شماره )  

 سطح معناداری t df انحراف معیار میانگین 

یادگیری 

 خودراهبر

 86/1 16/3 کارشناسی
687/1- 877/191 111/1 

 31/1 11/4 ارشد

 

تفاوت معناداری را بین میانگین  P≤11/1شده در سطح مشاهده t، 2طبق نتایج مندرج در جدول 

دهد. بررسی میانگین دو گروه یادگیری خودراهبر دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد نشان می

دهد، خودراهبری دانشجویان ارشد در یادگیری نسبت به دانشجویان کارشناسی بیشتر نشان می

نی بر عدم تفاوت بین خودراهبری ( فرضیه دوم پژوهش مب2های جدول شماره )طبق بافته باشد.می

 شود.دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در امر یادگیری، رد می

 

علمی و یادگیری بین ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت فرضیه سوم:

 خودراهبر دانشجویان رابطه وجود دارد.

 
کیفیت تدریس اعضای ادراک دانشجویان از (: نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین 3جدول شماره )

علمی و یادگیری خودراهبر دانشجویانهیئت  

ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون قبل از بررسی روابط علی بین متغیرها، همبستگی آن

همبستگی  P≤11/1شده در سطح مشاهده r(، 2موردبررسی قرار گرفت. بنابر نتایج حاصل از جدول )

ر علمی و یادگیری خودراهبکیفیت تدریس اعضای هیئت ادراک دانشجویان از مثبت و معناداری را بین

 دهد.نشان می طورکلی و همچنین به تفکیک مقطع تحصیلیبهآنان 

 
 متغیر

r  سطح

 معناداری

 111/1 167/1 کیفیت تدریس و یادگیری خودراهبرادراک دانشجویان از  مقطع کارشناسی

 111/1 614/1 کیفیت تدریس و یادگیری خودراهبرادراک دانشجویان از  مقطع کارشناسی ارشد

 111/1 186/1 کیفیت تدریس و یادگیری خودراهبرادراک دانشجویان از  کل
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ری علمی و یادگیکیفیت تدریس اعضای هیئتادراک دانشجویان از بین منظور سنجش روابط به

شده از طریق معادالت ساختاری تحلیل شد. با اجرای آزمون مدل آوریهای جمعداده خودراهبر آنان

دهنده این است که تا شود که نشانهای برازشی ارائه میافزار شاخصیابی معادالت ساختاری در نرم

های باشد. برخالف آزمونهای تجربی دارای برازش میوسیله دادهچه حد مدل مفهومی مورد ادعا به

ای گیرند، در مدل یابی معادالت ساختاری دستهمرسوم آماری که با یک آماره مورد تائید یا رد قرار می

بررسی برازندگی الگوی معادالت ساختاری شوند. در پژوهش حاضر جهت ها معرفی میاز شاخص

، شاخص (P-value) سطح معناداری مجذور خی ،(Chi-Square)های مجذور خی مرتبه اول از شاخص

 2شاخص برازش هنجار شده (،X2/DF) 1، خی دو به هنجار(RMSEA)جذر برآورد خطای تقریبی 

)NFI،) 3شاخص برازندگی فزایند (IFIشاخص برازش تطبیقی ،)4 (CFI) 1ریلو –، شاخص تاکر (TLI،) 

استفاده گردید.  (PCFI) 7مقتصدو شاخص برازش تقریبی  (PNFI( 6شاخص برازش هنجار شده مقتصد

و  RMSEA ،X2/DF، P-value ،NFI ،IFI، CFI،TLI ،PNFIکه نتایج نکوئی برازش مدل نشان داد 

PCFI  باشد. می 69/1و  66/1، 89/1، 89/1، 89/1، 81/1 ،173/1 ،436/1، 148/1به ترتیب

ها به یک آندارای دامنه صفرتا یک هستند، هرچه اندازه  TLIو  IFI ،NFI ،CFI ،GFIهای شاخص

 همچنین زمانی که سطح معناداری مجذور خی .تر الگو داللت دارندتر شود بر برازندگی مطلوبنزدیک

(P-valueبزرگ ) ؛ خطای تقریبی 11/1تر از(RMSEA) خی دو به هنجار  ؛19/1تر از کوچک

(X2/DF) ؛ 3تر از کوچکPNFI و PCFI باشد، داللت بر برازش مطلوب مدل دارد.  1/1تر از نیز بزرگ

لی و ساختار ک باشدتوان نتیجه گرفت که مدل از برازش مطلوب برخوردار میبر اساس این نتایج می

 شود.آمده تائید میدستهای بهروابط مورد آزمون از طریق داده

                                                           
1.  Chi-Square/ degrees of freedom 
2 . Normed Fit Index 
3 . Incremental Fit Index 
4 . Comparative Fit Index 
5 . Tucker–Lewis Index 
6 . Parsimonious Normed Fit Index 
7 . Parsimony Comparative Fit Index 
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اعضای هیات کیفیت تدریس  ادراک دانشجویان ازتاثیر : مدل معادالت ساختاری 1شکل 

 علمی بر یادگیری خودراهبر دانشجویان

های برازش کلی الگو نیست، های تائید الگوی معادالت ساختاری فقط محدود به شاخصشاخص

بلکه باید پارامترهای استاندارد ضرایب مسیر و مقادیر تی متناظر با آن برای هر یک از مسیرهای علی 

دهد که شود، نتایج ضریب اثر مستقیم نشان میاهده می( مش4طور که در جدول )بررسی شود. همان

درصد از  69، حدود 92/1علمی با ضریب اثر کیفیت تدریس اعضای هیئتادراک دانشجویان از 

نماید که با توجه به سطح طور مستقیم تبیین میواریانس یادگیری خودراهبر دانشجویان را به

های طبق یافته (.P≥11/1؛ t≤86/1) باشدمعنادار میتوان گفت این ضریب مسیر معناداری می

 .ردیگیمفرضیه سوم پژوهش مورد تائید قرار  آمدهدستبه
(: برآورد ضرایب اثرات مستقیم4جدول )  

 

 

 

 

 مسیر
ضریب 

 مسیر

ضریب 

 تعیین

 یبحراننسبت 

 (tآماره )

سطح 

 معناداری

 111/1 463/1 679/1 924/1 کیفیت تدریس بر یادگیری خودراهبرادراک دانشجویان از 
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علمی و فرضیه چهارم: بین ادراک دانشجویان از ابعاد کیفیت تدریس اعضای هیئت

 یادگیری خودراهبر دانشجویان رابطه وجود دارد.

 
علمی و (: نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین ابعاد کیفیت تدریس اعضای هیئت5جدول شماره )

 یادگیری خودراهبر دانشجویان

 

همبستگی  P≤11/1شده در سطح (، ضرایب همبستگی مشاهده1بنابر نتایج حاصل از جدول )

علمی و یادگیری خودراهبر دانشجویان مثبت و معناداری را بین ابعاد کیفیت تدریس اعضای هیئت

 دهد.نشان می طورکلی و همچنین به تفکیک مقطع تحصیلیبه
 علمی و یادگیری خودراهبربین ابعاد کیفیت تدریس اعضای هیئتمنظور سنجش روابط علی به

نتایج نکوئی برازش مدل  شده از طریق معادالت ساختاری تحلیل شد.آوریهای جمعداده دانشجویان

، 161/1به ترتیب  PCFIو  RMSEA ،X2/DF ،P-value، NFI ،IFI ،CFI،TLI ،PNFIنشان داد که 

که مجذور خی تحت تأثیر باشد. ازآنجاییمی 92/1و  74/1، 81/1، 82/1، 82/1، 93/1، 11/1، 697/1

تنهایی مالک معتبری برای ارزیابی برازش به (،P-value) معناداری مجذور خیحجم نمونه است، سطح 

اینکه  با توجه به شود.ها استفاده میمنظور بررسی برازش مدل از سایر شاخصبنابراین به مدل نیست؛

تر بزرگ PCFIو  PNFIباشند و می 1و نزدیک به  81/1تر از بزرگ IFI ،NFI ،CFI ،GFIهای شاخص

تر از نیز کوچک (X2/DF)و خی دو به هنجار ؛ 19/1تر از کوچک( RMSEA)؛ خطای تقریبی 1/1از 

و ساختار کلی روابط  باشدتوان نتیجه گرفت که مدل از برازش مطلوب برخوردار میباشد، میمی 3

 شود.مورد آزمون تائید می

 

 متغیر

 کل حجم نمونه مقطع کارشناسی ارشد مقطع کارشناسی

r 
سطح 

 معناداری
r 

سطح 

 معناداری
r 

سطح 

 معناداری

 111/1 427/1 111/1 111/1 111/1 361/1 طرح درس و یادگیری خودراهبر

 111/1 349/1 113/1 434/1 111/1 322/1 اجرای تدریس و یادگیری خودراهبر

 111/1 441/1 111/1 489/1 111/1 432/1 خودراهبر ارزشیابی تدریس و یادگیری

 111/1 393/1 118/1 394/1 111/1 381/1 روابط بین فردی و یادگیری خودراهبر
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هیات علمی بر : مدل معادالت ساختاری تاثیر ابعاد کیفیت تدریس اعضای 2شکل 

 یادگیری خودراهبر دانشجویان

 
شود، نتایج ناشی از آزمون معناداری ضرایب مسیر نشان ( مشاهده می6طور که در جدول )همان

نتایج  (.P≥11/1؛ t≤86/1) باشد، معنادار می2دهد که کلیه ضرایب مسیر موردبررسی در شکل می

دهد که طرح درس، اجرای تدریس، ارزشیابی میضرایب اثرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر نشان 

 29/1و  32/1، 18/1، 34/1عنوان ابعاد کیفیت تدریس با ضرایب مسیر تدریس و روابط بین فردی به

طور مستقیم تبیین درصد از واریانس یادگیری خودراهبر دانشجویان را به 9و  11، 4، 12به ترتیب 

 گردد.فرضیه چهارم پژوهش تائید می آمدهدستبههای با توجه به یافته نماید.می
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مبرآورد ضرایب اثرات مستقی (:6جدول )  

 مسیر
ضریب 

 مسیر

ضریب 

 تعیین

 نسبت بحرانی

 t))آماره 

سطح 

 معناداری

 111/1 637/4 116/1 342/1 طرح درس بر یادگیری خودراهبر

 119/1 642/2 137/1 184/1 اجرای تدریس بر یادگیری خودراهبر

 111/1 149/4 111/1 319/1 ارزشیابی تدریس بر یادگیری خودراهبر

 111/1 612/3 176/1 276/1 روابط بین فردی بر یادگیری خودراهبر

 

 

 یریگجهینت

 تدریسکیفیت  ی بین ادراک دانشجویان ازبررسی رابطهدر پژوهش حاضر سعی گردید تا به 

. قبل پرداخته شود علوم تربیتی دانشگاه اصفهاندانشجویان  یادگیری خودراهبر علمی واعضای هیئت

از بررسی و سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش، به توصیف جامعه آماری ازنظر متغیرهای 

دانشجویان خودراهبری در  یادگیری موردبررسی پرداخته شد و نتایج حاکی از آن است که طبق نظر 

ابعاد هر دو متغیر به جزء مؤلفه ارزشیابی و اجرای  علمی و تمامیو کیفیت تدریس اعضای هیئت

ست حاکی از آن ا هاافتهکه یطوریبه. باشدتدریس را در تمام سطوح تحلیل بیشتر از حد متوسط می

که به عقیده دانشجویان کارشناسی میزان مهارت اساتید در ارزشیابی تدریس کمتر از حد متوسط 

ناسی ارشد مهارت اساتید در زمینه اجرای تدریس در حد متوسط باشد و طبق نظر دانشجویان کارشمی

های در بین ابعاد یادگیری خودراهبر دانشجویان، بیشترین مقدار میانگین مربوط به مهارت و ؛است

مورد کیفیت تدریس اعضای  و در باشدیمتعاملی و کمتر مقدار میانگین مربوط به خودارزیابی 

نگین مربوط به طرح درس و کمترین مقدار میانگین مربوط به ارزشیابی علمی بیشترین مقدار میاهیئت

که نشان داد یادگیری  Torabi et al (2013)های پژوهشها با یافتهتدریس مشاهده شد. این یافته

های پژوهش اما با یافته؛ باشدخودراهبر در بین معلمان ابتدایی در سطح باالیی است، همسو می

(Zaraninejad (2012 باشد؛ تر از حد مطلوب میعلمی پایینکه نشان داد کیفیت عملکرد اعضای هیئت

 علمی،اعضای هیئتکه نشان داد  Zolfaghar & MehrMohammadi (2013)های پژوهش و یافته

مسو ه اند.که دانشجویان چنین باوری نداشتهاند درحالیخود را در سطحی باالتر مورد ارزیابی قرار داده

در بین ابعاد خودراهبری در پژوهش خود نشان داد که  Zaraninejad (2012)د. همچنین باشنمی

 یهاتییادگیری باالترین میانگین مربوط به راهبردهای یادگیری و کمترین میانگین مربوط به فعال

تواند به دلیل تفاوت در جامعه آماری موردمطالعه و ابزار این ناهمخوانی می باشدیادگیری می

 باشد.  Zaraninejad (2012)مورداستفاده در پژوهش حاضر و پژوهش 
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های پژوهش نشان داد که بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همچنین یافته

جود دارد و خودراهبری دانشجویان کارشناسی ارشد میزان یادگیری خودراهبر تفاوت معناداری و ازنظر

های افتهبا ی هاافته. این بخش از یباشدیمدانشجویان کارشناسی بیشتر  در امر یادگیری نسبت به

بین آمادگی برای یادگیری خودراهبر و سن فراگیران که نشان دادند  Reio & Davis (2005)پژوهش 

رها برای تتر آمادگی بیشتری نسبت به جوانه یادگیرندگان مسنکطوریرابطه معناداری وجود دارد به

 باشد.دارند، همسو می یادگیری

علمی و کیفیت تدریس اعضای هیئتادراک دانشجویان از پس از مطالعه و بررسی دو متغیر )

ری گییادگیری خودراهبر دانشجویان( در جامعه آماری، همبستگی و روابط علی بین متغیرها با بهره

ادراک ی حاصل از آزمون پیرسون نشان داد که هاافتهاز معادالت ساختاری موردسنجش قرار گرفت. ی

ه طورکلی و همچنین ببهعلمی با یادگیری خودراهبر آنان کیفیت تدریس اعضای هیئتدانشجویان از 

ودراهبر خ رابطه مثبت و معناداری دارد و از بین ابعاد کیفیت تدریس، یادگیری تفکیک مقطع تحصیلی

عادالت از مدل یابی م . نتایج حاصلداردبیشترین همبستگی را با ارزشیابی تدریس و طرح درس نشان 

علمی تأثیر مثبت و معناداری بر یادگیری ساختاری نشان داد که کیفیت تدریس اعضای هیئت

طور مستقیم درصد از واریانس یادگیری خودراهبر را به 69خودراهبر دانشجویان دارد و قادر است 

علمی . همچنین نتایج حاصل از سنجش روابط علی بین ابعاد کیفیت تدریس اعضای هیئتدینماتبیین 

و یادگیری خودراهبر دانشجویان نشان داد که در بین ابعاد کیفیت تدریس به ترتیب بعد طرح درس، 

بیشترین تأثیر  18و  29، 32، 34ارزشیابی تدریس، روابط بین فردی و اجرای تدریس با ضرایب مسیر 

 طور مستقل روابط. اگرچه پژوهشی یافت نگردید که بهدارندرا بر خودراهبر دانشجویان در یادگیری 

های توان گفت یافتهحال میعلی بین متغیرهای پژوهش را موردبررسی قرار داده باشد، بااین

یادگیری خودراهبر  علمی برآمده در خصوص نقش و تأثیر کیفیت تدریس اعضای هیئتدستبه

 Hemati باشد. همسو می Hemati Hajipirlo & Sameri (2016)های پژوهش دانشجویان با یافته

Hajipirlo & Sameri (2016) ای نظیر ارائه دروس در پژوهش خود نشان دادند که عوامل مدرسه

درسی بر خودراهبری ریزی، مطابقت داشتن اطالعات معلم برای تدریس با برنامه مدرسه با برنامه

 دانش آموزان مؤثر است.

و  طرفکیازباید گفت که رشد سریع فناوری و تکنولوژی  آمدهدستبههای در تبیین یافته

 هایمهارتاز طرف دیگر، باعث شده که ایجاد و پرورش  هاآنگستردگی علوم مختلف و رشد فزاینده 

ه یکی از اهداف آموزشی تبدیل شود، گرچه یادگیری خودراهبر و تربیت یادگیرندگان خودراهبر ب

ای که عمالً ها در آیندهتوانند دانش و اطالعاتی را به افراد ارائه دهند که به آننهادهای آموزشی نمی

های خودراهبری در یادگیری و توانایی ها مهارتتوانند به آنبینی نیست، کمک نماید، اما میقابل پیش

طور روزافزونی مسئولیت یادگیری افراد به این نیاز دارند که به چراکه ،بدهندروز کردن خویش را به

ها در راستای دانشگاه خصوصبهآموزشی  یهانظامکه  رودیمخویش را به عهده گیرند. پس انتظار 
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که  رطوهمانتربیت فراگیرانی عمل نماید که خودراهبر بوده و بتوانند به یادگیری مداوم بپردازند. 

نشان داد کیفیت تدریس اساتید نقش مهمی در توسعه توانایی یادگیری خودراهبر فراگیران  هاافتهی

ک ی عنوانکمتر به، جایی که افراد باشدمیعمل تدریس جهت دهنده عمل یادگیری دارد. بدون شک 

 گفت تدریس دارای کیفیت بوده توانیم. پس زمانی شوندیمیک فاعل مطرح  عنوانبهشئ و بیشتر 

های با ارتقای فرصت معموالً تیفیباکتدریس  چراکهمنجر به ارتقای یادگیری فراگیران شود، که 

در مطالعه خود  Dornan et al (2005)طور مشابه به. شودیمیادگیری اثربخش برای فراگیران تعریف 

ان دریافت که فراگیران در یادگیری خودراهبر همچنان به کمک معلمان خود نیاز دارند. این نش

 Murad etطور کامل از فرایند یادگیری حذف کرد. طبق پژوهش به توانینمکه معلمان را  دهدیم

al (2010) نابراین ب؛ عنوان یک منبع علمیتا به کندیمعمل  کنندهلیتسهعنوان نیز معلم بیشتر به

طالعه و فراگیران به ممنظور برانگیختن و تحریک عنوان محور اصلی فرایند تدریس، باید بهمدرسان به

های که فراگیران را در امر یادگیری درگیر و های بسیاری را طراحی نمایند. فعالیتیادگیری، فعالیت

  مند نماید.های عالقهها را نسبت به کارگروهی و مشارکت در فعالیتآن

 Tjakradidjaja et al (2016)  و تحریک در پژوهش خود نشان دادند که در راستای برانگیختن

اند دارند که عبارتها، اساتید هفت نقش را بر عهدهفراگیران و بهبود فرایند یادگیری خودراهبر در آن

ها از: خبره و شایسته، نگران و دلواپس، خالق، تسهیل گر، مشوق، همکار، الگو و سرمش بودن. آن

فرایند یادگیری خودراهبر  عنوان یک منبع یادگیری همچنان دراند که نقش اساتید بهاظهار داشته

برجسته است. اساتید باید در حوزه تخصصی خود صالحیت و شایستگی الزم را داشته باشند. عالوه 

ها معتقدند که استاد باید مراقب دانشجویان باشد و ضمن آموزش، به بر تخصص و شایستگی، آن

یری خودراهبر، همانند نقش والدین ها معتقدند که نقش استاد در یادگها نیز توجه کنند. آنتربیت آن

ها توجهی کنند، آندر قبال فرزندان است. دانشجویان دوست ندارند که احساس نادیده گرفتن و بی

ه که برای دانشجویان، بطوریها شکل بگیرد. بهبه توجه استاد نیاز دارند تا انگیزه یادگیری در آن

باشد. بدون شک جتماعی، بسیار حائز اهمیت میعنوان یک موجود اها بهرسمیت شناختن وجود آن

ها خواهد شد و نادیده گرفتن فراگیران توسط نفس در آنتوجه به دانشجویان باعث ایجاد اعتمادبه

 ها خواهد شد.اساتید منجر به افزایش ناراحتی و نارضایتی در آن

Tjakradidjaja et al (2016)  امر تدریس به تسهیل همچنین نشان دادند که خالقیت اساتید در

بنابراین اساتید باید سعی کنند با اصالح و ؛ کندخودراهبری دانشجویان در امر یادگیری، کمک می

تواند در طراحی تر کنند. خالقیت میهای تدریس، تدریس را برای دانشجویان جذاببهبود روش

قیت در دانشجویان برای های یادگیری و همچنین در تقویت انگیزه برای یادگیری و پرورش خالروش

مثال تناسب روش یادگیری با عالقه عنوانایجاد یک فرایند یادگیری خودراهبر مؤثر، تجلی یابد. به

های یادگیری که متناسب با سطح دانش و توانایی دانشجویان است دانشجویان، استفاده از مواد و شیوه

نگیز، براوگو، کار گروهی، تکالیف چالشهای یادگیری مختلف نظیر بحث و گفتکارگیری مدلو به
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آموزشی. بدون تردید عدم ای یادگیری مانند ویدئو و دیگر وسایل کمکنمایش و استفاده از رسانه

 شود. در همین  راستا یکی ازانگیزگی فراگیران میخالقیت اساتید در فرایند تدریس منجر به بی

اگر استاد بنشیند و  "مکاران اظهار داشته است که شوندگان در مطالعه تیجاکرادیدجاجا و همصاحبه

که به مطالب گوش  میکنیمو وانمود  میکنیمبه او نگاه  صرفاًمطالب را بخواند، ما  دهایاسالاز روی 

خواند، این روش تدریس  توانیمکه بخوابیم چون اسالیدها را در خانه هم  میدهیم، ترجیح میدهیم

در پژوهش خود  Davies et al (2014)طور مشابه . به"شودی ما میحوصلگیبی و آلودگخوابمنجر به 

د. مثبت، خالق باش روابطتواند در ایجاد تسهیل یادگیری خودراهبر معلم می منظوربهنشان دادند که 

پایه برخوردار باشند. این در حالی  هامهارتمعلمان باید نگرش مثبتی نسبت به خالقیت داشته و از 

تواند با حجم کاری زیاد، محدودیت زمانی و امکانات و فقدان حمایت و القیت معلم میاست که خ

 یا همکاران، مختل شود.  مؤسساتپشتیبانی از سوی 

ی یادگیری خودراهبر در دانشجویان، اساتید باید سعی کنند ندهایفرابهبود  منظوربههمچنین 

خوب باشند و به دانشجویان بیشتر در فرایند یادگیری کمک کنند. در همین راستا  کنندهلیتسهیک 

 اصوالًنشان داد که نقش مدرس در فرایند یادگیری خودراهبر  Murad et al (2010)های پژوهش یافته

شجویان به دان کنندهلیتسهعنوان یک به توانندیمتا یک منبع علمی. اساتید  یک تسهیل گر است

ها کمک کنند تا نیازهای یادگیری ی کنند و به آندهسازماندهند تا فرایند یادگیری خود را  اجازه

عنوان مربی خود را شناسایی و فرایندها و نتایج یادگیری را ارزیابی کنند. در فرایند یادگیری اساتید به

ایی ای یادگیری و توانها همچنین باید توانایی ایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان بر، آنکنندیمعمل 

تسهیل خودراهبری، دانشجویان نیاز به  منظوربهارائه بازخورد سازنده به فراگیران را داشته باشند. 

های نفس در تسلط بر مطالب دارند. از جمله روشراهنمایی برای درک بهتر مطالب و احساس اعتمادبه

و دوستانه،  بخشلذتایجاد جو و فضای  ها،ایجاد تشویق و ترغیب دانشجویان ارائه مشاوره به آن

 ارائه بازخورد( و ایجاد یک محیط مبتنی بر همکاری و رقابت عادالنه است.  ) قیتشوارزیابی منطقی و یا 

عالوه بر موارد فوق، اساتید در یادگیری خودراهبر نسبت به فراگیران نقش همکار دارند. در همین 

ن دادند که معلمان نباید بین خود و دانشجویان فاصله ایجاد راستا تیجاکرادیدجاجا و همکاران  نشا

با معلمانی که سختگیر نیستند و در روابط با  کردنکنند؛ چرا که دانشجویان در هنگام برخورد و کار 

،  انگیزه و شوق بیشتری برای یادگیری کنندینمدانشجویان، بین خود و دانشجویان فاصله ایجاد 

کند. همچنین برقرار ارتباط رسمی( میخشک )، دوستانه و نه ترراحترایط را دارند. روابط مساوی، ش

 توانندیم، کنندیمی با دانشجویان برقرار ادوستانهنماید. بدون شک معلمانی که روابط را تسهیل می

ا خود ر توانندیمها همچنین تر شوند تا دانشجویان احساس راحتی کنند. آنبه دانشجویان نزدیک

موضع  معموالًی شرقی هافرهنگدر حوزه تخصصی( معرفی کنند. ارشد )نوان یک دوست یا عبه

معلمان نسبت به دانشجویان برتری دارد و معلمان خواستار انضباط و اطاعت کامل هستند. این در 

که دانشجویان در صورتی  دهدیمنشان  Tjakradidjaja et al (2016)حالی است که نتایج پژوهش 
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 ترکیدموکرات. فضاهای آموزشی باید کنندیمروابطشان با کادر آموزشی برابر باشد، احساس راحتی 

یری . فرایندهای یادگآورعذابباشد تا  کنندهسرگرمتواند برای فراگیران تفریح و شود، یادگیری می

شود و روابط بین انه و آمرانه نهی میخودراهبر مستلزم فضاهای دموکراتیک است. روابط پدرساالر

ی مبتنی بر همکاری و مشارکت باشد. روابط دوستانه باعث نزدیکی ارابطهمعلمان و دانشجویان باید 

ارتباط  ترراحتها تواند دانشجویان را بهتر بشناسد و با آنشود و معلم میبین معلمان و دانشجویان می

 برقرار کند.

Tjakradidjaja et al (2016)  هفتمین ویژگی و نقش اساتید در یادگیری خودراهبر را الگو و

اند که اساتید الگویی برای دانشجویان هستند. دانشجویان از طریق و اظهار داشته دانندیمسرمشق 

ها در پژوهش خود . آندهندیمفرایند مشاهده یاد خواهند گرفت و اساتید را الگو و سرمش خود قرار 

، اما رندیگینم، یاد کنندیمها صحبت دانشجویان از چیزهایی که اساتید در مورد آن نشان دادند که

، یاد بگیرند. فرایند الگوسازی و دهندیماز رفتار و دانشی که اساتید در عمل از خود نشان  توانندیم

ادگیری تواند فرایند یاست، می شنهادشدهیپعنوان فرایندی آموزشی سرمشق گیری که توسط بندورا به

ی یک مکانیزم کلیدی در ریگمیتصمخودراهبر دانشجویان را تشدید و تسهیل نماید. مشاهده و 

فراگیری و یادگیری است. در مجموع باید گفت که اساتید همچنان در تسهیل فرایند یادگیری 

شجویان است. مهم است به خودراهبر نقش دارند، اگرچه مسئولیت اصلی یادگیری بر دوش خود دان

ها بتوانند به راحتی از یادگیری معلم محور به یادگیری فراگیر که آنطوریدانشجویان کمک شود، به

 محور گذر کنند.

، در راستای بهبود کیفیت تدریس اعضای آمدهدستبهبا توجه پیشینه نظری پژوهش و نتایج 

 که: شودیم شنهادیپان در امر یادگیری ی دانشجویخودراهبر هایمهارتعلمی و تقویت هیئت

طرح درس  مؤلفهی پژوهش نشان داد از بین ابعاد کیفیت تدریس، هاافتهطور که یهمان -1

را بر یادگیری خودراهبر دانشجویان داشته، بنابراین اساتید باید در ارتباط با طرح درس  تأثیربیشترین 

فراگیران در یادگیری، سعی نمایند اهداف، محتوا و ی خودراهبربهبود تدریس خود و تقویت  منظوربه

ارائه محتوای درس را قبل از شروع تدریس مشخص نمایند و تا حد امکان فراگیران را در  هایروش

های تدریس مشارکت دهند؛ و اهداف و محتوا درس را متناسب با نیازها و روش محتوا تعیین اهداف،

که یک انگیزه درونی نسبت به یادگیری در  شودیمامر باعث  و عالیق فراگیران تعیین نمایند. این

ادگیری ی یهاتیفعالفراگیران ایجاد شود و فراگیران خود را در قبال یادگیری خود مسئول بدانند و به 

پس از طرح درس، ارزشیابی  -2 باشد، بپردازند.خودجوش که یکی از ابعاد یادگیری خودراهبر می

ا بر یادگیری خودراهبر دانشجویان داشته است. باوجود مشخص شدن نقش تدریس بیشترین تأثیر ر

و اهمیت ارزشیابی تدریس توسط اساتید در یادگیری خودراهبر دانشجویان، نتایج نظرخواهی از 

دانشجویان در خصوص شیوه ارزشیابی تدریس توسط اساتید نشان داد که ارزشیابی تدریس در بین 

تدریس،  ارزیابی مؤلفهبنابراین در ارتباط با ؛ میانگین را داشته استابعاد کیفیت تدریس کمترین 
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شناسایی  منظوربهی تشخیصی هاآزمونهای خود را در تدوین اساتید باید تالش نمایند مهارت

سعی  ستیبایمهای ارزشیابی و اندازی گیری بهبود بخشند. اساتید ی اولیه فراگیران و روشهاییتوانا

های مختلف ارزیابی نظیر ارزیابی توسط همتایان و خودارزیابی نمایند در ارزیابی دانشجویان از روش

های خودارزیابی دانشجویان که یکی از ابعاد یادگیری تواند مهارتبهره گیرند. شیوه ارزیابی اساتید می

ای تقویت مهارت خودارزیابی در بنابراین اساتید در راست؛ را تحت تأثیر قرار دهد باشدخودراهبر می

دانشجویان باید سعی کنند، بستری را فراهم نمایند تا فراگیران بتوانند به ارزیابی همدیگر بپردازند و 

طبق نتایج  -3 ی و ارزیابی قرارگرفتن کار خود از سوی همساالن خود استقبال کنند.موردبازنگراز 

را بر  أثیرتبعد طرح درس و ارزشیابی تدریس بیشترین  روابط بین فردی بعد از دو مؤلفه آمدهدستبه

اساتید در کالس درس فضا و بستری  رودیمیادگیری خودراهبری فراگیران داشته است. پس انتظار 

های تدریسی که فراگیران را به مشارکت و را برای گفتگو و تعامل فراگیران فراهم آورند و از شیوه

زیرا فضای تدریس و یادگیری تعاملی  کند، بهره گیرند؛یق میدرگیر شدن در فرایند آموزش تشو

های تعاملی فراگیران که یکی از مهارت شودیماز گوش دادن به سخنرانی است و باعث  مؤثرتر

نتایج نشان داد که در بین ابعاد  اگرچه -4 گانه یادگیری خودراهبر است، تقویت شود.پنج هایمهارت

 حال،دریس کمترین تأثیر را بر یادگیری خودراهبر دانشجویان دارد بااینکیفیت تدریس، بعد اجرای ت

استفاده  هاییباید سعی نمایند که روش تدریس خود را محدود به سخنرانی نکنند، بلکه از روش اساتید

طول  ای فراگیران درگونهشود، بهنماینده منجر به مشارکت فراگیران در فرایند یاددهی و یادگیری می

 کننده صرف، فعال باشند.جای دریافتیند تدریس بهفرا

های یادگیری خودراهبری، خودارزیابی کمترین میانگین را به خود اختصاص در بین مهارت -1

ی خود دچار ضعف هستند. هاتیفعالدهنده این است که دانشجویان در ارزیابی نشان داده است که

ای ونهگباشد. بهترین ابعاد یادگیری خودراهبر میز مهماین در حالی است که مهارت خودارزیابی یکی ا

توان گفت فراگیران قبل از اینکه بخواهند راهبردهای یادگیری خود را مشخص نمایند، باید که می

طورکلی نیازهای یادگیری خودآگاه باشند و این خودآگاهی از طریق نسبت به نقاط ضعف و قوت و به

توان گفت مهارت خودارزیابی مقدم بر خودآگاهی، تر میطور دقیقشود. بهخودارزیابی حاصل می

بنابراین در راستای بهبود و ارتقای ؛ باشدتعیین راهبردهای یادگیری و شروع فعالیت یادگیری می

رار ق موردسنجشمهارت خودارزیابی، دانشجویان باید سعی نمایند قبل از اینکه توسط استاد خود 

ارزیابی قرار دادن خود نقاط قوت و ضعف خویش را شناسایی نموده و بر اساس بگیرند، باید با مورد 

های های یادگیری خود را هدفمند نمایند و پس از تعیین اهداف فعالیتاین نقاط ضعف و قوت، فعالیت

د اهداف خو منظور تحقق این اهداف، راهبرد یادگیری مناسبی انتخاب کرده و در راستاییادگیری، به

های یادگیری، فعالیت خود را مورد قضاوت قرار داده و از دارند، در پایان پس از اتمام فعالیتگام بر

 میزان حصول اهداف آگاهی کسب نمایند.
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ی حوزۀ علوم رفتاری از هاپژوهشدر پایان باید یادآور شد که پژوهش حاضر نیز همانند سایر 

یی همراه بوده است؛ هاتیمحدوداطالعات با و نحوه گردآوری  موردمطالعهلحاظ طرح پژوهشی، جامعه 

این است که جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر  ی پژوهش حاضرهاتیمحدود نیترمهم ازجمله

 1381-86شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه اصفهان در سال 

ی هاافتهباید احتیاط صورت بگیرد. همچنین ی هاتیجمع، لذا تعمیم نتایج به سایر باشدیم

و کیفیت  Williamson (2007)در این پژوهش در چارچوب نظریه یادگیری خودراهبر  آمدهدستبه

غیرهای ی بین متارابطه. عالوه براین به دلیل ماهیت باشدیمو تفسیر  ریتعبقابل Seraj (2003)تدریس 

پرسشنامه( محدود بوده است و همیشه ) یسنجپژوهش، ابزار گردآوری اطالعات به ابزارهای نگرش 

 شانیهاقضاوتی افراد در دقتیبو  خودمثبت، ارائه گرمداخلهدو متغیر  ریتأثابزارهای نگرش سنج تحت 

 احتیاط نمود.  هاتیموقعبه سایر  هاافتهبنابراین باید در تعمیم و تفسیر ی؛ از خود هستند

های این مطالعه مبتنی بر ادراکات دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد با توجه به اینکه یافته 

رشته های علوم تربیتی دانشگاه اصفهان در مورد کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی و خودراهبری 

تفاوت بین ادراک دانشجویان علوم های آینده شود که در پژوهشباشد، پیشنهاد میدر یادگیری می

تربیتی دانشگاه اصفهان از کیفیت تدریس با ادراک اساتید مربوطه از کیفیت تدریس خودشان 

موردمطالعه و مقایسه قرار گیرد. همچنین با توجه اینکه در این مطالعه صرفا دانشجویان علوم تربیتی 

ای آینده میزان خودراهبری دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفتند، پیشنهاد می شود در پژوهش ه

دیگر گروه ها و دانشکده ها مورد مطالعه قرار گیرد و یافته های با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد. 

علمی در دیگر عالوه براین پیشنهاد می گردد ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت

ا نتایج ها بپیام نور موردمطالعه قرار گیرد و یافته مؤسسات آموزشی عالی نظیر دانشگاه آزاد اسالمی و

 پژوهش حاضر مقایسه شود.
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