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 چکیده

در این العمر دانشجویان است.  هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام

آوری شد که در  حله جمعها در دو مر ای بود. داده ای چندمرحله گیری، تصادفی خوشه روش نمونه پژوهش،

  تهران، شهید بهشتی، شهید چمران و عالمه نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاههای دولتی 538مجموع 

تکمیل کردند. روایی سازه  العمر را ، پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام1395-96دوم سال نیم ی درئطباطبا

های اصلی و چرخش واریمکس بررسی شد. در کل  هبا استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و با روش مولف

اعتبار ابزار با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تأییدی و با محاسبه ضریب آلفای 

بر اساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی، سه عامل استخراج شد و بر اساس نتایج تحلیل کرونباخ بررسی شد. 

ها این عوامل با عناوین  یید شد. با لحاظ به مبانی نظری و محتوای سوالعامل تأییدی سه عامل تأ

نام گذاری شد. « لذت از تجربه یادگیری خودمختارانه»، «درک و هدایت یادگیری»، «ریزی یادگیری برنامه»

بود که حاکی از  69/0و  74/0، 73/0ها به ترتیب  و در خرده مقیاس 83/0پایایی پرسشنامه در کل مقیاس 

پرسشنامه گرایش به یادگیری العمر دانشجویان است.  همسانی درونی پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام

العمر دانشجویان در  سنجی برای سنجش ابعاد گرایش به یادگیری مادامالعمر از لحاظ ویژگیهای روان مادام

 های دانشگاهی مناسب و قابل اطمینان است. موقعیت
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 مقدمه

نامیدند. « هزارۀ یادگیری»هایی خاص آغاز شد که هزارۀ اول آن را  هزارۀ سوم با ویژگی

 بر نظر بنا باشد. العمر شدن از نیازهای اساسی همه افراد می ای که یادگیرنده مادامهزاره

اساس بقاء بوده و روزآمدکردن  2العمر (، در هزارۀ سوم یادگیری مادام1996) 1یونسکو

ناپذیر زندگی هر فرد خواهد بود. یادگیری  های جدایی دانش و اطالعات از ضرورت

و  گستراند های جدیدی را می العمر را به همراه دارد، افق العمر، توسعۀ مادام مادام

سازد  ها را برای همه افراد فراهم می شایستگی و ها های رشد و توسعه دانش، مهارت فرصت

 آمیز زندگی کنند. ها بتوانند در دنیای متغیر کنونی سازگارانه و موفقیت تا آن

های بزرگی روبرو  (، آموزش عالی با چالش2007)بومن،  3«تجددگرایی سیال»در دورۀ 

موزشی دیگر ارائه های آ های سنتی که در آموزش عالی و سیستم شده است و انواع قابلیت

شد، در حال منسوخ شدن هستند. امروزه مؤسسات آموزش عالی با این مسئله مواجه  می

های  های آینده متخصصین را با قابلیت تواند نسلاند که آموزش عالی چگونه میشده

(. در 1391، به نقل از آراسته و امیری، 2010، 5زوکی و موچی 4فدوا)موردنیاز مجهز کند؟ 

گیری از  توانند به حیات مطلوب خود ادامه دهند که توان بهره رایطی، جوامعی میچنین ش

به  های آموزشی این است که های یادگیری را داشته باشند و نقش نظامها و ظرفیتقابلیت

 6ها کمک کند تا با هدف بهترزیستنِ مدام به یادگیری بپردازند. به عقیده شیائوژو انسان

ترین منبع تولید علم و فناوری نقش مهمی در گسترش  عنوان مهم به(، آموزش عالی 2001)

های بالقوه وسیعی جهت ایجاد و توسعۀ  العمر دارد؛ چون از توانایی یادگیری مادام

دیدگاههای جدید دربارۀ تدریس، یادگیری، تعامل استاد و دانشجو برخوردار است 

ناپذیر  های آموزشی ضرورتی اجتناب رو تغییر و نوآوری در نظام (. ازاین2001)شیائوژو، 

ها بازارهای علمی پویا و فناورانه هدایت شوند. برخی مطالعات در  واسطۀ آن نماید تا به می
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های آموزش  دهندۀ تغییر نظام العمر در کشورهای مختلف، نشان خصوص یادگیری مادام

مر است )نبیت و الع عالی در جهت برخوردی مناسب با برخی نیازهای یادگیرندگان مادام

، به نقل از محمدی مهر و 2000، 3؛ مارکس2005، 2و امهینا 1؛ کریبر2007همکاران، 

 (.1390همکاران، 

های رشد  ای است که موجب خَلق فرصت العمر مفهوم پیچیده و چندمنظوره یادگیری مادام

می و ها در افراد، پرورش شهروندان فعال )به نقل از کری ها و کسب شایستگی توانایی

، 2003شود )بانک جهانی،  می ای ( و پرورش نیروی کار با کیفیت و حرفه1388همکاران، 

(. بنا به تعریف اولین کنفرانس جهانی یادگیری 1386، کسائیان و عمادزادهترجمۀ 

یک فرایند حمایتی مداوم است که افراد را برای  العمر مادام(، یادگیری 1994) العمر مادام

ها را در تمام  تا این ویژگی زدیانگ یبرم ها ادراکو ها  ارزش، ها مهارتکسب دانش، 

العمر (. یادگیری مادام2001، 4بکارگیرند )به نقل از واترستون ها طیمح، شرایط و ها نقش

های یادگیری در ها، عالیق و فرصتفرایندی است که در آن افراد توسعه دانش، مهارت

( 2009، 5پردازند )پاترسون عالقه فردی به یادگیری می نمایند و با میل وزندگی را حفظ می

های یادگیری، مسیرهای یادگیری خود را  و به رشدی که یادگیرنده با خلق فرصت

 (.2002، 6یابند )تیثکند، دست می مشخص می

العمر را  مادام آموزش (،1996) 21قرن یونسکو برای  وپرورش آموزشالمللی  کمیسیون بین

ی چندین  )آموختن معلومات عمومی وسیع درباره 7دگیری چگونه دانستنیا بر چهار رکن

)کسب مهارت شغلی و صالحیت مواجهه با  8موضوع کوچک(، یادگیری انجام دادن

)شناخت دیگران و  9کردن با دیگران یادگیری زندگی  شرایط مختلف و کار گروهی(،
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و  شار، تفاهم دوجانبه و صلح(های همه اق قبول وابستگی متقابل در قالب احترام به ارزش

 تیمسؤول  )رشد بهتر شخصیت افراد و توانایی انجام کار با استقالل، 1یادگیری چگونه بودن

دفتر ، ترجمۀ 1996داند )یونسکو،  شخصی و تشخیص بهتر و بیشتر( استوار می

 (.1376، رورشپو المللی آموزش های علمی بین همکاری

های کار مشارکتی، آگاهی نسبت به  مانند استراتژیکمیسیون اتحادیه اروپا عواملی 

های  محور، منابع کافی، تسهیل دسترسی به فرصت های یادگیری در جامعه دانش تقاضا

یادگیری، ایجاد فرهنگ یادگیری از طریق برجسته ساختن نقش یادگیری در زندگی، 

ارد )کمیسیون اتحادیه جامع و منسجم برمیشم العمر مادام تالش برای تعالی را برای یادگیری

 (.2،2001اروپا

مربیان منابع العمر،  (، در نظام یادگیری مادام2003بر اساس نظر بانک جهانی آموزش )

و از  ها گروهگیرند؛ افراد در  کنند؛ افراد با انجام دادن عمل، یاد میدانش را هدایت می

شود و  ی استفاده میآموزند؛ ارزشیابی برای راهنمایی راهبردهای یادگیر یکدیگر می

العمر و  کند؛ مربیان، یادگیرندگانِ مادام مسیرهایی را برای یادگیری بیشتر تعیین می

ای  هستند؛ آموزش اولیه و توسعه حرفه فرد منحصربههای یادگیری  های طرحدهنده توسعه

های یادگیری در سراسر زندگی دسترسی  افراد به فرصت شوند و هم مرتبط می مستمر به

 .(2008، 3)هاسکینزرند دا

های مانند یادگیری خودهدایتی، آگاهی فراشناختی و تمایل  با ویژگی العمر مادام یادگیری

ی فرد یادگیری یده سازمان ییتواناهدایتی، خود شود. یادگیری به یادگیری توصیف می

است و « فراشناختی»های  و مهارت «یادگیری یادگرفتن»است که نیازمند مهارت 

نفس و نگرش مثبت به یادگیری هستند.  ندگان خودهدایتگر، دارای اعتمادبهیادگیر

یادگیرندگان با آگاهی فراشناختی باال مسئول یادگیری خود هستند، اهداف و 

بندی مناسب را  های عملی با زمان کنند، برنامه های یادگیری خود را تدوین می استراتژی
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طور  های یادگیری در دسترس به و از فرصت ندکنهای یادگیری خود تنظیم می برای فعالیت

و  های تعاملی فرد با محیط، بزرگساالن کنند. تمایل به یادگیری در تجربه بهینه استفاده می

و  1همساالن ریشه دارد که در تحکیم خودهدایتی یادگیرندگان نقش مهمی دارد )دانلپ

 (.2003، 2گرابینر

درک ماهیت اطالعاتی جامعه؛ درک نیازهای  های ( بر ویژگی1994و همکاران ) 3کَندی 

یابی، بازیابی،  سازی فرایندهای شناسایی نیازهای اطالعاتی، مکان و توانایی پیاده 4فردی

آمیخته با عشق به  5داشتن ذهن جستجوگر ؛ازیموردنارزیابی و ترکیب اطالعات ضروری 

های  ود؛ مهارتی خها آموختهیادگیری، کنجکاوی، یادگیری عمیق؛ خودارزیابی از 

به یادگیری؛ دانش و مهارت استفاده از منابع  7و داشتن نگرش مثبت 6یده خودسازمان

کنند و تأکید  با استفاده از پردازشگرها اشاره میاطالعات  تیریمد ییتواناو  اطالعاتی

کنند که برای تربیت دانشجویان مستقلِ متفکر انتقادی و خودانگیخته در یادگیری این  می

و همکاران،  8قرار گیرد )کَندی موردتوجهی درسی دانشگاهی ها برنامهها باید در  یویژگ

1994). 

های ارتباطی )خواندن، نوشتن، حساب کردن، گوش  ( مهارت2015و 2014) 9گراه مک

های  های یادگیری خودراهبری )خودانگیزشی و خودمدیریتی(؛ مهارت کردن(؛ مهارت

(، ازیموردنها )دستیابی به اطالعات  کتابخانه های الکترونیکی و جستجو در محیط

های یادگیری و به خاطرسپاری  های یادگیری )تاکتیک های مطالعه و استراتژی مهارت

)خودآگاهی، خودنظارتی، خودتنظیمی(؛  10های فراشناختی موضوعات(؛ مهارت
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های علمی، )تفکر نقادانه، استدالل، پرسش، استفاده از فرایند 1های تفکر سطح باال مهارت

های  نگر، تفکر انتزاعی، خالقیت(؛ سبک های پیچیده، تفکر کل تفکر دربارۀ سیستم

یادگیری )مشخصات شناختی، احساسی و رفتار روانی یادگیرنده و تعامل او با محیط 

 کند. معرفی می العمر مادامهای یادگیری  را به عنوان مهارت یادگیری(

های یادگیری  های الزم برای تقویت مهارت ( فعالیت2009( و دمیرل )1998کاتن )

کردن و  العمر را داشتن نگرش مثبت نسبت به یادگیری، خواندن، نوشتن، صحبت مادام

های یادگیری،  های مطالعه و استراتژی دادن، پژوهش و یادگیری مستقل؛ مهارت گوش

؛ دمیرل، 1998، 3کنند )کاتن بیان می 2و تفکر درباره تفکر های تفکر سطح باالتر مهارت

2009.) 

)مسئولیت  7«خودنظارتی»(، 6)کنترل زمینه 5«خودمدیریتی»( با تلفیق ابعاد 1997) 4گریسون

داری از  مندی( یک رویکرد ارزشمند و معنی )آغازگری و وظیفه 8«انگیزشی»، شناختی(

« نظارت در یادگیری»و  10«خودتنظیمی»دهد. بر این مبنا  ارائه می 9«یادگیری خودهدایتی»

 (.1997، نیسو)گرشوند  العمر شناخته می های یادگیرندگان مادام از ویژگی

 ی )آگاهیخودآگاههای  ، مهارتالعمر مادام یادگیری مدل( در 2008) 11استابل

 شیابیرز)ا 14یخودنظارت، (یادگیری یبرا یزیر )برنامه 13یریتیخودمد، 12(یادگیرنده

 به عنوان چهار ستون کلیدی یادگیری )درک روش یادگرفتن( را 15یادگیری(، فرایادگیری
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 یادگیرنده و نگرش یزهانگی، درک دانش قبلی بر خودآگاهکند.  معرفی می العمر مادام

 یابیدست یبراطرحی  یمو تنظگذاری  هدف به یریتیخودمدیادگیری تأکید دارد؛ نسبت به 

لکرد های عم ؛ خودنظارتی به تجزیه و تحلیل سیستماتیک تمام جنبهاهداف ینبه ا

ها و رویکردهای یادگیری  یادگیرنده و فرایادگیری هم به آگاهی یادگیرنده نسبت به سبک

 یادگیری یبراکلیدی  یها یریگ یمنقاط تصم 1(. به نظر توگ،2008اشاره دارد )استابل، 

ی چه دانش و مهارتیری دربارۀ این موضوعات است: گ یمتصمشامل  شده یزیر برنامهخود

یادگیری به چه صورت  خاص یها یتفعالو ها  روش، منابعیزات، تجهشود؛ باید یاد گرفته 

هایی داشته باشد؛ اهداف و زمان دستیابی به آن چگونه باشند؛ مکان یادگیری چه ویژگی

 (.1999، 3و کافارال 2تنظیم شوند )مریام

لعمر ا یادگیری مادامالعمر، مقیاس  در زمینۀ ابزارهای سنجشی مرتبط با یادگیری مادام

العمر پزشکان طراحی شده است  برای سنجش یادگیری مادام 4(JSPLLپزشکان جفرسون )

مهارت »، «باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش» مقیاسخرده  سه و آیتم 14که شامل 

 (.2003است )حجت و همکاران، « های یادگیری توجه به فرصت»و « جستجوی اطالعات

-خرده 5آیتم و در  14( را در LLS) 5العمر یادگیری ماداممقیاس  (2010کِربی و همکاران )

درگیری در خودهدایتی و »، «ها کاربرد مناسب دانش و مهارت»، «گذاری هدف»مقیاس 

ساختند. پرسشنامه « های یادگیری استراتژی»و « یابی اطالعات مکان»، «خودارزشیابی

( و مقیاس آمادگی 2004و همکاران،  7)دیکین کریک 6العمر اثربخش یادگیری مادام

( نیز برای گروههای خاص 2001و همکاران،  9)فیشر 8یادگیری خودهدایتی برای پرستاران

                                                           
1
. Tough 

2
. Merriam 

3
. Caffarella 

4
.Lifelong Learning Jefferson Scale of Physiciann. 

5
. Lifelong Learning Scales 

6
. Effective Lifelong Learning Inventory 

7
. Deakin Crich 

8
. Self-directed Learning Readiness Scale for Nursing Education 

9
. Fisher 
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العمر  طراحی شده است. در طراحی پرسشنامۀ حاضر، سه سوال از مقیاس یادگیری مادام

 ( گزینش شد.2010)کِربی و همکاران، 

دارند که این مهم در بین دانشجویان  العمر تأکید مطالعات متعدد بر اهمیت یادگیری مادام

ای برخودار است؛ بنابراین وجود ابزارهای الزم جهت نشان دادن رشد  از اهمیت ویژه

در بین دانشجویان و یادگیرندگان نظامهای آموزشی امری  1العمر گرایش به یادگیری مادام

نجش گرایش به مهم است. با مطالعه و بررسی گسترده در زمینۀ شناسایی ابزاری برای س

بنابراین بر آن شدیم تا ؛ العمر دانشجویان، ابزار مناسبی برای آن یافت نشد یادگیری مادام

 3و پایاسازی 2العمر )دانشجویان( را طراحی و اعتباریابی پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام

 کنیم.

 شناسی پژوهش روش

ها از متون و منابع علمی معتبر  لفهسازی است. ابتدا مؤ این پژوهش توصیفی و از نوع آزمون 

های به دست آمده ساختار عاملی آن  ها استخراج و سپس با استفاده از داده و مصاحبه

 آزمون شد.

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونه

دانشگاههای دولتی تهران، شهید بهشتی، شهید  دانشجویان کارشناسیجامعۀ مورد مطالعه،  

کردند. روش  تحصیل می 1395-96دوم سال دند که در نیمطباطبایی بو چمران و عالمه

ای بود؛ بدین شیوه که پس از انتخاب تصادفی  ای چندمرحله گیری، تصادفی خوشه نمونه

صورت تصادفی انتخاب شدند و  ها به چهار دانشکده در هر دانشگاه، در هر دانشکده کالس

یان توزیع شد. حجم نمونه به های درس در بین دانشجو ها قبل از تشکیل کالس پرسشنامه

 240(. در مرحلۀ اول اجراء، 1388نسبت تعداد متغیرهای مورد مشاهده برآورد شد )هومن، 

پرسشنامه )برای انجام  298پرسشنامه )برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی( و در مرحله دوم، 

                                                           
1
. Tendency to Lifelong Learning 

2
. validity 

3
. reliablity 
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پسر )و  صد(در 9/60دختر شده )  پرسشنامه تکمیل 538 تحلیل عامل تأییدی( و درمجموع

 آوری شد. درصد (جمع 1/39

 ابزار پژوهش

العمر ابتدا مفاهیم پایه،  مادام  در پژوهش حاضر برای تهیۀ پرسشنامۀ گرایش به یادگیری 

العمر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و  ادبیات موضوع ابزارهای مرتبط با یادگیری مادام

شد. سپس در یک گروه سه نفره از  های مرتبط تهیه از این رهگذر، فهرستی از گویه

بررسی و مقایسه شدند و موارد نامفهوم و مشابه حذف شدند، به طوری  ها گویهمتخصصان، 

های اولیه طراحی شدند. در ادامه جهت  گویه گزینش شده و سوال 34که در نهایت، تعداد 

گیری  زهبررسی روایی محتوایی، مفهوم بودن شکل ظاهری و توانایی هر گویه در اندا

نفر از متخصصان قرار گرفت که پس از بررسی  5سؤالی در اختیار  34موضوع، پرسشنامه 

  العمر در پنج سوالی گرایش به یادگیری مادام 26و مقایسه نظرات متخصصان، پرسشنامۀ 

و کامالً مخالفم( شکل گرفت. این  درجۀ )کامالً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم

نفر از دانشجویان  240ز ویرایش ادبی و روایی صوری در مرحلۀ اول توسط پرسشنامه پس ا

 و تحلیل قرار گرفت. تکمیل و مورد تجزیه 

( 2001برای انجام روایی مالکی، از پرسشنامۀ رویکرد یادگیری عمیق بیگز و همکاران )

 5مقیاس سؤال با  20( با استفاده از R-SPQ-2Fاستفاده شد. فرم دوعاملی تجدیدنظر شده )

و کامالً موافقم(، رویکرد  ای لیکرت )کامالً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم درجه

های تحلیل  ( با روش1385کند. شکری و همکاران ) یادگیری دانشجویان را ارزیابی می

در دو عامل رویکرد یادگیری عمیق و  عاملی تأییدی و پایایی، اعتبار عاملی این ابزار را

اند و ضریب آلفای کرونباخ برای رویکرد  ادگیری سطحی مورد تأیید قرار دادهرویکرد ی

است. در پژوهش حاضر برای رویکرد یادگیری عمیق، ضریب  بوده 79/0عمیق یادگیری 

 به دست آمد. 82/0آلفای کرونباخ 

انجام شد. در  ای ای چندمرحله گیری خوشه روش اجرا: فرایند اجرا با استفاده از نمونه

صورت تصادفی  دانشکده در هر دانشگاه به 4دانشگاه و در مرحلۀ بعد  4حلۀ اول، مر
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ها که دارای  های درس، پرسشنامه انتخاب شدند؛ سپس با انتخاب تصادفی کالس

دستورالعمل یکسان بودند و اسم هیچ دانشجویی در آن درج نشده بود، قبل از تشکیل 

ها خواسته شد تا  جویان توزیع شد و از آنصورت تصادفی در بین دانش های درس به کالس

ای را انتخاب کنند که  ها، گزینه های پرسشنامه صادقانه ضمن پاسخگویی به همه سؤال

ها دارد. در اجرای پرسشنامه، محدودیت زمانی  های آن بیشترین مطابقت را با ویژگی

تکمیل از طریق ها پس از  ها در نظر گرفته نشد. پرسشنامه خاصی برای تکمیل پرسشنامه

 تحلیل قرار گرفت. و  بررسی و تجزیه های آماری زیر مورد روش

 ها تحلیل داده

ها، همسانی درونی، تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تأییدی، روایی  در تحلیل داده

 مالکی همزمان و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی استفاده شد.

 همسانی درونی

های مناسب و تعیین واجد  منظور گزینش سؤال ل اکتشافی، بهقبل از اجرای تحلیل عام 

ها بررسی شد. در این راستا  ها جهت تحلیل عاملی، همسانی درونی سؤال شرایط بودن آیتم

هایی  های مقیاس، محاسبه شد و سؤال ضریب همبستگی هر سؤال و نمرۀ کل بقیۀ سؤال

شتند؛ حداقل همبستگی برای انتخاب شدند که همبستگی مثبت باالیی با نمرۀ کل دا

 21سؤال حذف و  5سؤال اولیه،  26انتخاب شد. در این مرحله از  3/0ها  گزینش سؤال

 سؤال وارد تحلیل عامل اکتشافی شد.

 های نامناسب (: ضریب آلفای کرونباخ پس از حذف سؤال1جدول )

 پرسشنامه
های مورد  تعداد سؤال

 تحلیل
 های باقیمانده تعداد سؤال

لفای ضریب آ

 کرونباخ

العمر  گرایش به یادگیری مادام

 )دانشجویان(
26 21 84/0 

  است که همسانی درونی کلیه 84/0 شده برای کل پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه

دهد. مقدار ضریب آلفای  های پرسشنامه را با مجموع نمرۀ کل مقیاس را نشان می سؤال



 171 / ...ساخت و اعتباریابی پرسشنامة گرایش به یادگیری

شده در جامعۀ مورد مطالعه از اعتبار و همسانی  دهد که ابزار تدوین کرونباخ نشان می

 درونی نسبی برخوردار است.

 تحلیل عامل اکتشافی

منظور  به KMOها، آزمون  قبل از اجرای تحلیل عاملی جهت بررسی تناسب اولیه داده 

و آزمون کرویت بارتلت برای بررسی صفر نبودن ماتریس  برداری اطمینان از کفایت نمونه

باشد می 6/0است که باالتر از  85/0آمده  دست به KMOبه شد. مقدار همبستگی محاس

ها را  بندی در عامل های سؤال برای دسته که این مقدار، کفایت حجم نمونه و قابلیت ماده

( در سطح کمتر از x=78/1531دهد. شاخص بارتلت با مقدار ) در پژوهش حاضر نشان می

(000/0 > pمعنی ) ها برای  دهد که همبستگی کافی میان ماده نشان می دار است؛ این نتیجه

 5/0های ضد تصویر همگی باالتر از  تحلیل عوامل وجود دارد. مقادیر قطری همبستگی

شده برای انجام تحلیل  آوری های جمع بودند که نتیجه این بررسی، نشانگر قابلیت داده

های اصلی با  لیل مؤلفهسپس روایی سازه پرسشنامه با استفاده از روش تح عاملی است.

نظر گرفتن ارزش ویژه یک  چرخش واریمکس بررسی شد. درنهایت، در این تحلیل با در

سؤال در سه عامل اصلی  19عنوان نقطۀ برش برای هر عامل و مالک آزمون اسکری،  به

که این سه  32/2و  82/2، 10/3 بودند ازها به ترتیب عبارت  قرار گرفت که ارزش ویژه آن

رو شرایط  کرد. بدین شده را تبیین می های مشاهده درصد از واریانس 44/43مجموعاً  عامل

 الزم برای انجام تحلیل عامل اکتشافی تأیید شد.
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 ها اسکری برای شناسایی عامل آزمون :1 نمودار

، 74/5بر مبنای نتایج آزمون اسکری ارزش ویژه در حالت چرخش نایافته برای عامل اول 

 به دست آمد. 45/1و برای عامل سوم  05/2وم برای عامل د
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 سهم اشتراک هر گویه و ضرایب ماتریس ساختار عاملی با چرخش واریماکس :2جدول 

 ها شماره سؤال

سهم اشتراک هر 

گو

 یه

 ارزش ویژه عامل سوم عامل دوم عامل اول

4 351/0 485/0   

 

 

10/3 

 

8 401/0 557/0   

16 661/0 797/0   

17 671/0 791/0   

19 672/0 814/0   

20 466/0 647/0   

6 444/0  605/0  

 

82/2 

 

 

7 513/0  639/0  

9 433/0  566/0  

10 418/0  612/0  

11 525/0  623/0  

13 451/0  447/0  

2 349/0   542/0 

 

32/2 

3 382/0   533/0 

12 475/0   503/0 

14 375/0   487/0 

15 512/0   629/0 

18 327/0   435/0 

21 361/0   555/0 

 44/43کل:  23/12 89/14 32/16 درصد واریانس تبیین شده هر عامل
 

است  10/3بر مبنای جدول فوق و بعد از چرخش واریماکس، عامل اول دارای ارزش ویژۀ 

کند. در این تحلیل عامل اکتشافی،  شده را توجیه می های مشاهده درصد واریانس 32/16که 

انگیزه و »، «سایی و کشف اطالعات موردنیازشنا»، «مدیریت برنامه یادگیری»های  گویه
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بیشترین بار عاملی « مطالعه اثربخش در زمان تعیین شده»و « انجام تکالیف در برنامه زمانی

 نام گرفت.« ریزی یادگیری برنامه»را برای عامل اول داشتند که این عامل، 

باشد.  می 89/14است که درصد واریانس تبیین شده آن  82/2ویژه عامل دوم دارای ارزش 

تالش برای درک »، «درک معنا و مفاهیم مطالب»های  در تحلیل عامل اکتشافی گویه

ارتباط دادن محتوایی مطالب مورد یادگیری جدید با »، «روابط بین موضوعات گوناگون

« های جدید یادگیری استفاده از روش»و  «تالش برای درک کل و اجزای مطالب»، «قدیم

درک و »ها، این عامل  را برای عامل دوم داشتند که با توجه به گویه بیشترین بار عامل

 نام گرفت.« هدایت یادگیری

درصد از کل واریانس را تبیین  23/12است که  32/2عامل سوم دارای ارزش ویژه برابر با 

های  کند. برای عامل سوم، تحلیل عامل اکتشافی بیشترین بارهای عاملی را برای گویه می

 «ها لذت از چالش»، «های یادگیری خود اشتن یادگیری و تالش برای بهبود شیوهدوست د»

های یادگیری و پذیرش مسئولیت  های جدید، استقالل در فعالیت کسب دانش و تجربه»و 

لذت از تجربه یادگیری »ها، این عامل  نشان داد که با توجه به گویه« یادگیری خود

 نام گرفت.« خودمختارانه

های اصلی با چرخش واریمکس، در فرایند  ا استفاده از روش تحلیل مؤلفهدر نهایت ب

بودند، حذف  4/0عاملی کمتر  بارکه دارای  5و  1 یها سؤالاجرای تحلیل عامل اکتشافی، 

تر یا  های پذیرفته شده دارای بار عاملی بزرگ شدند. بر مبنای نتایج حاصل شده، سؤال

ها و  ۀ عوامل باالتر از یک است. بارهای عاملی سؤالباشند. ارزش ویژۀ هم می 4/0مساوی 

بخش است که این نشانگر  درصد واریانس تبیین شده برای هر عامل، مطلوب و رضایت

 3در  سؤال 19اکتشافی باشد. در نهایت با اجرای تحلیل عاملی  روایی سازه این ابزار می

لذت از تجربه یادگیری »و « درک و هدایت یادگیری»، «ریزی یادگیری برنامه»عامل 

 قرار گرفت.« خودمختارانه
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 تحلیل عامل تأییدی

قرار گرفت. این پرسشنامۀ  عامل 3سؤال در  19 ،اکتشافیدر مجموع با اجرای تحلیل عامل 

های این پرسشنامه جهت انجام تحلیل عامل  سؤالی دوباره اجرا و تکمیل شد؛ و از داده 19

العمر )دانشجویان( استفاده شد. تحلیل عاملی  ری مادامتأییدی پرسشنامۀ گرایش به یادگی

دهد که آیا نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون در نظر  تأییدی نشان می

(. در پژوهش حاضر، تحلیل 1388ها هستند یا خیر )هومن،  اند، واقعاً معرف آن گرفته شده

انجام گرفت. در زیر نتایج تحلیل عامل  1ینمای عاملی تأییدی با استفاده از حداکثر درست

 العمر )دانشجویان( ارائه شد. تأییدی برای پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام

داری  عاملی استاندارد، واریانس تبیین شده، نسبت بحرانی و معنی بارهای: 3 جدول

 های پرسشنامه سؤال

 ها سؤال ها خرده مقیاس

ضرایب بار 

عام

 لی

 داری سطح معنی نسبت بحرانی شدهواریانس تبیین 

 

ریزی  برنامه

یاد

گیر

 ی

4 27/0 07/0 38/4 000/0 

8 29/0 08/0 72/4 000/0 

16 78/0 61/0 61/10 000/0 

17 82/0 67/0 90/10 000/0 

19 74/0 55/0 25/10 000/0 

20 61/0 37/0 86/9 000/0 

 

درک و هدایت 

یاد

گیر

 ی

 

 

6 63/0 39/0 33/12 000/0 

7 76/0 58/0 96/15 000/0 

9 74/0 55/0 38/15 000/0 

10 68/0 46/0 62/13 000/0 

11 61/0 37/0 80/11 000/0 

13 82/0 67/0 21/14 000/0 

 2 71/0 50/0 63/12 000/0 

                                                           
1
. Maximum Likelihood 
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لذت از تجربۀ 

یاد

گیر

ی 

خودم

ختارا

 نه

3 65/0 42/0 94/11 000/0 

12 72/0 52/0 27/13 000/0 

14 69/0 48/0 77/12 000/0 

15 73/0 53/0 47/13 000/0 

18 62/0 38/0 21/11 000/0 

21 42/0 18/0 32/7 000/0 

جدول فوق، ضرایب همبستگی مقدار بار عاملی هر سؤال را روی متغیر مکنون مربوطه 

( t > 96/1) 96/1تر از  دهد؛ مقدار بحرانی حاصله برای همه بارهای عامل بزرگ نشان می

معنادار است؛ یعنی سهم هر عامل  05/0دهد که همۀ مسیرها در سطح  این نشان میاست و 

 دار است. گیری متغیر مکنون مربوطه معنی در اندازه

 گیری پرسشنامه آماره نیکویی برازش مدل اندازه: 4 جدول
x شاخص

2 df sig X
2
 / df GFI AGFI CFI IFI RMSEA 

 05/0 89/0 89/0 89/0 91/0 11/2 001/0 147 08/311 مقدار

به درجۀ آزادی: در تحلیل عاملی تأییدی، مقدار پایین  x2و نسبت  x2برازش   شاخص

های فوق  دهد. برحسب داده داری آن، برازش مطلوب را نشان می و عدم معنی x2  شاخص

دهنده عدم برازش مدل  نشان x2 ( برای شاخصp <001/0آمده ) دست داری به سطح معنی

های  دو از حجم نمونه و اینکه در نمونه توجه به تأثیرپذیری مقدار خی است. البته با

را تنها شاخص  x2توان شاخص  یابد، نمی تر احتمال رد فرض صفر افزایش می بزرگ

به درجه  x2نظر گرفت. در زمینه نسبت  مناسب برای تعیین برازش یا عدم برازش مدل در

دانند و هرچقدر این  ی برای این شاخص میرا نسبت قابل قبول 3آزادی، گروهی کمتر از 

(. این نسبت برای 1378تر باشد، برازندگی بهتر است )سلطانی تیرانی،  نسبت کوچک

به درجۀ  x2باشد. لذا برحسب نسبت می 3است که کمتر از  11/2های پژوهش حاضر  داده

 دهد. تری را نشان می آزادی، مدل برازش مناسب
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 2یافته ( و شاخص نیکویی برازندگی تعدیلGFI) 1زشمعیارهای شاخص نیکویی برا

(AGFIاندازه ) و  0هاست که دارای مقادیر بین  ها و کوواریانس ای از مقدار نسبی واریانس

شده  های مشاهده تر باشد، نیکویی برازش مدل با داده است که هرچقدر به یک نزدیک 1

به ترتیب  AGFIو  GFIمقدار  بیشتر و برازندگی مدل بهتر خواهد بود. در پژوهش حاضر

( و شاخص برازندگی CFI) 3است؛ همچنین مقدار شاخص برازش تطبیقی 89/0و  91/0

دهند.  به دست آمده است که برازش نسبتاً مناسبی را نشان می 89/0 (،IFI) 4افزایشی

( آزمون انحراف هر درجه RMSEA) 5شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریبی

است.  05/0یی که برازندگی خیلی خوبی داشته باشد، صفر تا ها مدلرای و ب آزادی است

است که برازش مناسبی را نشان  05/0شده  محاسبه RMSEAدر پژوهش حاضر مقدار 

های نیکویی برازش، مناسب و مطلوب بوده  دهد. باتوجه به نتایج فوق، اندازه شاخص می

و زیربنایی متغیر گرایش به یادگیری  لیعامسهساختار های این پژوهش با  است. لذا داده

ها با سازۀ مورد نظر همسو است. بدین ترتیب  العمر برازش مناسب دارد؛ یعنی سؤال مادام

 العمر تأیید شد. روایی سازۀ پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام

 روایی مالکی

یکرد روایی مالکی پرسشنامه از طریق روایی همزمان )اجرای همزمان با مقیاس رو

؛ 2013یادگیری عمیق( بررسی شد. در این زمینه، نتایج مطالعات )باروش و همکاران، 

العمر و رویکرد یادگیری  ( بر وجود رابطۀ مثبت یادگیری مادام2015، 2014کراه،  مک

های آن با  مقیاس کنند. در این راستا همبستگی بین کل مقیاس و خرده عمیق اشاره می

 محاسبه شد. (2001بیگز و همکاران، رویکرد یادگیری عمیق )

 

                                                           
1
. Goodnwss of fit index 

2
.Adjusted Goodnwss of fit index 

3
.Comparative Fit Index 

4
. Incremental Fit Index 

5
. Root Mean Square Error of Approximaion 
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های پرسشنامۀ  همبستگی بین خرده مقیاس : میانگین، انحراف معیار و ماتریس5جدول 

 ها با رویکرد یادگیری عمیق همبستگی آن العمر و گرایش به یادگیری مادام

 میانگین ها خرده مقیاس
 انحراف

 معیار
1 2 3 4 

 روایی همزمان

رویکرد یادگیری 

 عمیق

 570/0**    1 90/3 77/21 ریزی یادگیری برنامه

 563/0**   1 472/0** 47/3 49/23 درک و هدایت یادگیری

لذت از تجربۀ یادگیری 

 خودمختارانه
28/28 48/3 **348/0 **563/0 1  **471/0 

 643/0** 1 767/0** 811/0** 771/0** 68/8 55/73 کل مقیاس

( P < 001/0داری ) ها با یکدیگر همبستگی مثبت و معنی برحسب جدول فوق، تمامی عامل

ریزی یادگیری، درک و هدایت یادگیری  های برنامه دارند. همبستگی بین نمرۀ کل و مولفه

که روایی است  767/0، 811/0، 771/0و لذت از تجربه یادگیری خودمختارانه به ترتیب 

های آن با رویکرد  مقیاس دهد. ضرایب همبستگی مقیاس و خرده درونی مطلوب را نشان می

معنادار هستند که بیانگر روایی مالکی همزمان خوب  001/0یادگیری عمیق در سطح 

باشد. همچنین رویکرد یادگیری در بین  العمر می پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام

 6العمر باال و پایین به مقایسه گذاشته شد که جدول  ه یادگیری مادامدانشجویان با گرایش ب

 دهد. این مقایسه را نشان می

العمر باال و پایین در آزمون  برای دو گروه با گرایش به یادگیری مادام t: آزمون 6جدول 

 رویکرد یادگیری عمیق
 T sig ها تفاوت میانگین d.f مقیاس

 001/0 19/9 72/6 296 رویکرد یادگیری عمیق

جدول فوق، نتایج حاصلۀ تفاوت بین دو گروه را از لحاظ رویکرد یادگیری عمیق در سطح 

دهد که دانشجویان با گرایش به یادگیری  دهد. این مقایسه نشان می معنادار نشان می 001/0

 کنند. العمر باال از رویکرد یادگیری عمیق استفاده می مادام
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 العمر دختر و پسر در پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام برای دو : آزمون 6جدول 
 T sig ها تفاوت میانگین d.f مقیاس

 600/0 525/0 445/0 296 العمر گرایش به یادگیری مادام

 

 ها مولفه

 

 235/0 19/1 472/0 296 ریزی یادگیری برنامه

 133/0 50/1 545/0 296 درک و هدایت یادگیری

 لذت از تجربه یادگیری

 خودمختارانه
296 372/0 969/0 333/0 

و سطح  t بررسی وجود تفاوت و عدم تفاوت بین دانشجویان دختر و پسر با مقادیر

ریزی یادگیری، درک و هدایت  های برنامه داری در کل مقیاس و خرده مقیاس معنی

از  دهد که بین دختران و پسران یادگیری و لذت از تجربه یادگیری خودمختارانه نشان می

داری وجود ندارد. برحسب این نتیجه  ها تفاوت معنی مقیاس لحاظ کل مقیاس و خرده

های جامعه بر اساس متغیرهای وابسته برای دانشجویان  بودن میانگینتوان فرض مشابه می

 دختر و پسر را تأیید کرد.

 پایایی پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ  العمر، پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام 1جهت بررسی پایایی 

ریزی یادگیری  های برنامه ؛ برای خرده مقیاس83/0محاسبه شد که برای کل پرسشنامه 

 لذت از تجربه یادگیری خودمختارانه برای و 74/0 ، برای درک و هدایت یادگیری73/0

ها  دهد که ضرایب آلفای کرونباخ در همۀ خرده مقیاس به دست آمد. نتایج نشان می 69/0

بخش است و حاکی از همسانی درونی پرسشنامۀ گرایش به یادگیری  و رضایت مطلوب

 باشد.العمر می مادام

 گذاری روش اجرا و نمره

صورت فردی یا گروهی اجرا کرد. در فرایند اجرا، پرسشنامۀ  توان به این آزمون را می 

ای لیکرت  رجهد 5 های آن در مقیاس العمر )دانشجویان( که سؤال گرایش به یادگیری مادام

                                                           
1
. Reliability 
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شود تا با مطالعۀ دقیق  گیرد و از او خواسته می تنظیم شده، در اختیار آزمودنی قرار می

شده، عالمت  های داده ها میزان موافقت یا عدم موافقت خود را برحسب گزینه سؤال

(، 3(، نظری ندارم )4(، موافقم )5ها به صورت کامالً موافقم ) گذاری سؤال بگذارد. در نمره

شود. این آزمون، سؤال با نمره گذاری معکوس  ( ارزیابی می1( و کامالً مخالفم )2الفم )مخ

 ندارد.

 ها یافته

العمر )دانشجویان(،  هدف پژوهش حاضر، ساخت پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام

نفر در دو مرحله،  538بررسی روایی سازه، تعیین عوامل و تعیین پایایی آن بود. تعداد 

های مناسب  العمر را تکمیل کردند. جهت گزینش سؤال ۀ گرایش به یادگیری مادامپرسشنام

مانده باقی  سؤال 21از مالک ضریب همبستگی هر سؤال با کل نمره مقیاس استفاده شد که 

KMO (85/0 )وارد تحلیل عامل اکتشافی شد. قبل از اجرای تحلیل عامل اکتشافی، مقدار 

 < 000/0(، در سطح کمتر از )x=78/1531ار شاخص بارتلت )بود و مقد 6/0که باالتر از 

Pبودند که  5/0های ضد تصویر همگی باالتر از  دار بود، مقادیر قطری همبستگی ( معنی

-ها را نشان می بندی در عامل های سؤال برای دسته اینها کفایت حجم نمونه و قابلیت ماده

درصد  44/43این سه عامل مجموعاً  سؤال استخراج شد. 19 باعامل  3در مجموع دهد. 

 کرد. شده را تبیین می های مشاهده واریانس

نمایی، مقدار بحرانی  در مرحلۀ دوم با اجرای تحلیل عامل تأییدی به روش حداکثر درست

دهد که  ( بود و این نشان میt > 96/1) 96/1تر از  حاصله برای همه بارهای عاملی بزرگ

گیری متغیر مکنون  نادار است و سهم هر عامل در اندازهمع 05/0همۀ مسیرها در سطح 

 5در « تفکر سیستمی فردی»گیری  دار است. آماره نیکویی برازش مدل اندازه مربوطه معنی

 GFI (91/0،)AGFI (،1/2) دو به درجۀ آزادی عامل ذکرشده با لحاظ به نسبت خی

(89/0،) CFI (89/0) ،IFI (89/0 ،)RMSEA (05/0) د قرار گرفت. مورد تأیی

این مقادیر برازش، مناسب و مطلوب بوده است که بدین ترتیب روایی سازه پرسشنامۀ 

 العمر تأیید شد. گرایش به یادگیری مادام
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العمر و رویکرد یادگیری  بررسی روایی مالکی همزمان پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام

و  563/0 471/0ها بین  مقیاس و در خرده 643/0عمیق، ضریب همبستگی را در کل مقیاس 

مقیاس بودند. پایایی برآورد شده در کل  دار معنی 001/0سطح نشان داد که در  570/0

ریزی یادگیری، درک و هدایت یادگیری و لذت از  های برنامه مقیاس برای خرده و 83/0

در  به دست آمد که این ضرایب 69/0 ،73/0،74/0تجربه یادگیری خودمختارانه به ترتیب 

بخش و حاکی از همسانی درونی پرسشنامۀ گرایش  ها مطلوب و رضایت همۀ خرده مقیاس

 العمر است. به یادگیری مادام

نشان داد که بین  Tبررسی وجود تفاوت و عدم تفاوت بین دانشجویان دختر و پسر با مقادیر 

ها  مقیاس العمر و خرده دختران و پسران از لحاظ کل مقیاس گرایش به یادگیری مادام

های جامعه بر اساس  بودن میانگینداری وجود ندارد. بر این مبنا فرض مشابه تفاوت معنی

 متغیرهای وابسته برای دانشجویان دختر و پسر تأیید شد.

 گیری بحث و نتیجه

العمر یک جنبۀ کلیدی تغییر پارادایم در موسسات آموزش عالی و یک  یادگیری مادام

یت رشد و تقویت توانایی یادگیری مسئول ها دانشگاهست و ضرورت در جامعۀ کنونی ا

یت عاملی مهم در بهبود کیفیت مسئولالعمر دانشجویان را به عهده دارند که این  مادام

(. با توجه به اهمیت موضوع 2009؛ دمیرل، 2012، 2و هو 1)وانگ است ها دانشگاهآموزشی 

ش حاضر به ساخت و اعتباریابی مقیاسی های دانشگاهی، پژوهالعمر در نظام یادگیری مادام

های این پژوهش  العمر دانشجویان پرداخت. از یافته برای سنجش گرایش به یادگیری مادام

مندی از پیشینۀ  گیری از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی انجام گرفته و با بهره که با بهره

 العمر، نتایج زیر حاصل شد: پژوهشی در خصوص یادگیری مادام

نام گرفت. « ریزی یادگیری برنامه»سؤال همبستگی قوی داشت و  6مل اول با عا

اند. در این  العمر تأکید کرده پژوهشگران متعدد بر اهمیت این عامل در یادگیری مادام

                                                           
1
. Wang 

2
. Hu 
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 یبرا یزیر برنامهیریتی و خودمدبر  العمر مادام یادگیری مدل( در 2008راستا، استابل )

ودمدیریتی، انگیزه و آغازگری در یادگیری تأکید دارند. ( بر خ1997یادگیری؛ گریسون )

های  ( نیز یادگیری خودراهبری و خودانگیزشی را از مهارت2015و  2014گراه ) مک

در یادگیری  (1994کَندی و همکاران )شمارد. همچنین   برمی العمر مادامیادگیری 

، ستفاده از منابع اطالعاتیمهارت ا، مدیریت و شناسایی نیازهای اطالعاتیالعمر بر  مادام

( بر توانایی سازماندهی فردی، 2006و دانلپ و گرابینر ) یده خودسازمانهای  مهارت

های یادگیری خودتنظیم اشاره  بندی فعالیت های یادگیری، زمان تدوین اهداف و استراتژی

ترین عامل گرایش به یادگیری  کنند. در پژوهش حاضر این عامل نخستین و قوی می

و در حالت  74/5ویژه ها بیشتر و با ارزش  العمر شناخته شد که سهم آن از سایر عامل دامما

های پرسشنامه را  از واریانس مشترک بین گویه درصد 32/16بود که  10/3چرخش یافته 

 کرد. تبیین می

را معرفی « درک و هدایت یادگیری»سؤال همبستگی قوی داشت که  6عامل دوم با 

ی، خودآگاههای  بر مهارت العمر مادام یادگیری مدل( در 2008) کند. استابل می

و درک روش یادگرفتن تأکید دارد. دانلپ  یادگیری، فرایادگیری شیابیرزو ا یخودنظارت

های یادگیری  ( نیز خودهدایتی، آگاهی و درک فراشناختی را از ویژگی2006و گرابینر )

( 2009( و دمیرل )1998(، کاتن )2015و 2014گراه ) کنند. مک العمر عنوان می مادام

های فراشناختی،  العمر را مهارت های یادگیری مادام های الزم برای تقویت مهارت فعالیت

( خودتنظیمی 1997) 1دانند. گریسون و تفکر سطح باال می های یادگیری مطالعه و استراتژی

و ترکیب اطالعات  ( بازیابی، ارزیابی1994کَندی و همکاران )و نظارت در یادگیری و 

العمر  های یادگیرندگان مادام را از ویژگی ی خودها آموخته، خودارزیابی ازیموردنضروری 

و  05/2کنند. در پژوهش حاضر عامل درک و هدایت یادگیری با ارزش ویژه  معرفی می

های  درصد از واریانس مشترک بین گویه 89/14بود که  82/2در حالت چرخش یافته 

 کرد. تبیین می پرسشنامه را

                                                           
1
. Garrison 
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اشاره دارد. « لذت از تجربه یادگیری خودمختارانه»سؤال قرار گرفته و بر  7در عامل سوم 

برحسب نتیجه پژوهش دانشجویان یادگیری مستقل را دوست دارند و خواهان این هستند تا 

های یادگیری مستقالنه گسترش یابد و با استقالل بیشتری به  های آموزشی فعالیت در نظام

( پذیرش مسوولیت 2006مطالعه و یادگیری بپردازند. در این راستا، دانلپ و گرابینر )

( پذیرش 1997های تعاملی فرد با محیط؛ گریسون ) یادگیری، تمایل به یادگیری در تجربه

؛ کاتن ( داشتن نگرش مثبت به یادگیری1994کَندی و همکاران )؛ مسئولیت شناختی

و یادگیری مستقل و داشتن نگرش مثبت نسبت به  ( پژوهش2009( و دمیرل )1998)

( و 2014گراه ) کنند. مک العمر مطرح می های یادگیری مادام یادگیری را از ویژگی

ها  های الکترونیکی و کتابخانه های جستجوی مستقل در محیط ( نیز مهارت2015گراه ) مک

حاضر، عامل لذت از کند. در پژوهش  عنوان می العمر مادامهای یادگیری  را از مهارت

بود که  32/2و در حالت چرخش یافته  45/1تجربۀ یادگیری خودمختارانه با ارزش ویژه 

 کرد. های پرسشنامه را تبیین می درصد از واریانس مشترک بین گویه 23/12

ها با رویکرد  مقیاس بر اساس نتایج مبتنی بر روایی مالکی، همبستگی مقیاس و خرده

( 2015گراه ) ( و مک2014گراه ) است. در این زمینه مک یادگیری عمیق مشهود

؛ صفاری و محمودی العمر مادامهای یادگیری  های یادگیری را به عنوان مهارت سبک

های یادگیری آزمایشگری فعال و مشاهدۀ تأملی با یادگیری  ( بر رابطۀ مثبت سبک1395)

ویان مستقل در یادگیری بر ( برای تربیت دانشج1994و کَندی و همکاران ) العمر مادام

کنند. نتایج مطالعات باروش و همکاران  ویژگی جستجوگری و یادگیری عمیق تأکید می

العمر و رویکرد یادگیری عمیق  های یادگیری مادام (، رابطه قوی مثبت را بین فعالیت2013)

در های یادگیرندگان  با برخی ویژگی« پردازش عمیق»دهد؛ به استدالل آنها  نشان می

گذاری و خودهدایتی در یادگیری مرتبط است. در بین  سرتاسر زندگی به ویژه هدف

ریزی یادگیری و درک و هدایت یادگیری به ترتیب همبستگی  ها، برنامه مقیاس خرده

باالتری را با رویکرد یادگیری عمیق نشان دادند. بدین مفهوم، یادگیرندگانی که 

کنند، از رویکرد یادگیری عمیق  ریزی و هدایت می های یادگیری خود را برنامه فعالیت

 نمایند. استفاده می
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شده در  های متعدد انجام شود، نتایج پژوهش حاضر با پژوهش گونه که مشاهده می همان

العمر همسو است. در این زمینه، پژوهشگران حوزۀ یادگیری  حوزۀ یادگیری مادام

( چهار بُعد، 2000اند؛ برای نمونه استابل ) العمر ابعاد متفاوتی برای آن ذکر کرده مادام

( سه بُعد 2003و جفرسون ) ( پنج بُعد2010( سه بُعد، کربی و همکاران )2007گریسون )

العمر معرفی کردند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی در پژوهش  برای یادگیری مادام

ریزی  اند از: برنامه که عبارت دالعمر را نشان دا حاضر نیز سه بُعد گرایش به یادگیری مادام

های یادگیری خود(، درک و  )طراحی، اجرا و هدایت اثربخش برنامه و فعالیت 1یادگیری

 )درک معنا، آگاهی فراشناختی و نظارت بر عملکردهای یادگیری( و 2هدایت یادگیری

انش )عالقه و گرایش آگاهانه به جستجوی مستقل د 3لذت از تجربه یادگیری خودمختارانه

ریزی  برنامه»های استخراج شده، عامل  و اطالعات در تعامل با محیط(. از بین عامل

ریزی  های خودبرنامه ترین عامل بود. این نتیجه، اهمیت آموزش مهارت ، قوی«یادگیری

العمر  رو دانشجویان برای یادگیرنده مادام دهد. ازاین یادگیری را به دانشجویان نشان می

های  ریزی و از فرصت رند که چگونه فرایندهای یادگیری خود را برنامهشدن باید یاد بگی

طورکلی، نتایج نشانگر گرایش دانشجویان به  هطور بهینه استفاده کنند. ب یادگیری به

های یادگیری، کاوشگری،  گذاری العمر، آمادگی و تمایل آنها برای هدف یادگیری مادام

گرانه در طول عمرشان  طور مستقل و خودهدایت ها به مطالعه و بکارگیری دانش و مهارت

 است.

های باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش، مهارت  همسو با پژوهش حاضر، مولفه

العمر  یادگیری مادامهای یادگیری در مقیاس  جستجوی اطالعات و توجه به فرصت

گیری در ها، در گذاری، کاربرد مناسب دانش و مهارت هدف (؛ و2003)پزشکان جفرسون 

پذیر در  های یادگیری انطباق یابی اطالعات، استراتژی خودهدایتی و خودارزشیابی، مکان

 اند.  ( مورد تأکید قرار گرفته2010العمر کِربی و همکاران ) مقیاس یادگیری مادام

                                                           
1
. Planning for learning 

2
. Understanding and direct learning 

3
. Gratification of authoriry learning experience 
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گرایش به »ر مورد وجود یا عدم تفاوت بین دانشجویان دختر و پسر از نظر کل مقیاس د

دوگروهی مستقل  tهای حاصل از آزمون  های آن، یافته مقیاس و خرده« العمر یادگیری مادام

داری وجود ندارد. بررسی وضع  نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی

دهد که  نشان می 87/3 وزنی میانگین با ای درجه در مقیاس پنجموجود در نمونۀ پژوهش 

سطح مطلوب و عالی ندارد. در این زمینه دانشجویان  بینالعمر در  گرایش به یادگیری مادام

العمر در دانشگاه بر  ( با بررسی برنامه درسی یادگیری مادام1390مهر ) در ایران محمدی

های  گذاری آموزشی و شیوه این نتیجه در سیاستوضعیت نسبتاً نامطلوب آن اشاره دارد. 

های دانشگاهی بر  ام بانکی آموزشهای درسی ریشه دارد. هنگامی که در نظ اجرای برنامه

تر برای دانشجویان  انتقال محتوا توجه شود، انگیزه و فرصت مطالعه و یادگیری گسترده

و با توجه به روند  های دیگر شود. لذا با توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهش فراهم نمی

های  ریزان نظام و برنامهالعمر در جامعۀ کنونی، برای مدیران  افزایشی توجه به یادگیری مادام

های آموزشی  العمر، محور اصلی سیاست آموزشی دانشگاهی الزم است که یادگیری مادام

واسطه  های تدریس و یادگیری جدید را جستجو کنند تا به مشی ها باشد؛ آنها باید خط آن

در این العمر فراهم نمایند.  های الزم را برای تحقق یادگیری مادام ها زمینه مشی این خط

ریزان نظام  شود که برنامه العمر توصیه می راستا برای تقویت گرایش به یادگیری مادام

ریزی  های برنامه های آموزشی بر کسب مهارت گذاری آموزش دانشگاهی در سیاست

های پرسیدن سؤال،  های استدالل کردن، تکنیک یادگیری، آگاهی فراشناختی و مهارت

همچنین های یادگیری دانشجویان توجه کنند.  ی و گرایشهای کاوش در منابع علم روش

؛ صیف 1395نسب،  ؛ رحیمی1396های انجام گرفته در ایران )کامیابی و همکاران،  پژوهش

 العمر بر ضرورت و ( با بررسی یادگیری مادام1394؛ سبزواری و آداک، 1394و داودی، 

در نظام  اند. ی تأکید داشتههای آموزش العمر در نظام اهمیت توجه به یادگیری مادام

العمر، دانشجویان در عین داشتن نگرش  گیری گرایش به یادگیری مادام دانشگاهی با جهت

مثبت به یادگیری، اهداف یادگیری خود را تنظیم و بر فرایند انجام تکالیف یادگیری خود 

ند؛ از هایی کسب کن دانند چه دانش و مهارتی را با چه روش ها می نظارت دارند. آن

کنند. دانشجویان  استقالل در یادگیری لذت برده و در یادگیری خود مسئوالنه عمل می
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العمر را یک ضرورت برای خود  های فنی و کلیدی یادگیری مادام برخورداری از شایستگی

ها  گذاری ایده پردازی و به اشتراک گیرند؛ در فرایند رشد و توسعۀ فردی به ایده در نظر می

های رشد  ها بحث و گفتگو کرده و بر اساس نتایج حاصله، برنامه د، روی ایدهپردازن می

 کنند. ای را تنظیم می شخصی و حرفه

« العمر گرایش به یادگیری مادام»ها، روایی و پایایی پرسشنامۀ  از سویی دیگر با توجه به یافته

ا در ابعاد گرایش به دانشجویان ر های ویژگیتأیید شد؛ اما قابل ذکر است که این پرسشنامه 

های آماری  های جامعه کند. لذا جهت بررسی ویژگی العمر بررسی می یادگیری مادام

العمر الزم است تا پژوهش و مطالعۀ  غیردانشجویی در زمینۀ ابعاد گرایش به یادگیری مادام

دیگری انجام گیرد. نکتۀ دیگر اینکه، این پرسشنامه برای اولین بار طراحی و روی 

های تهران، شهید بهشتی، عالمه طباطبایی و شهید چمران اعتباریابی  جویان دانشگاهدانش

موزان آ ای و در جامعۀ آماری دانش شود در نظام آموزش مدرسه شده است؛ لذا پیشنهاد می

 نیز اعتباریابی شود.

عنوان  تواند به با عنایت به موارد ذکرشده، ابزار تدوین و اعتباریابی شده در این پژوهش می

ابزاری برای سنجش و شناخت وضعیت موجود دانشجویان از حیث برخورداری از گرایش 

شود جهت سنجش گرایش به  العمر مورداستفاده قرار گیرد. توصیه می به یادگیری مادام

های تحصیلی از این پرسشنامه استفاده شود و با توجه به  العمر در سال یادگیری مادام

های آموزشی جهت  العمر، برنامه در گرایش به یادگیری مادام وضعیت موجود دانشجویان

های مطالعۀ  یافته درمجموعالعمر طراحی و اجرا گردد.  های یادگیری مادام تقویت مهارت

ی برای سنج روانالعمر از لحاظ  دهد که پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام حاضر نشان می

های دانشگاهی مناسب و  دانشجویان در موقعیتالعمر  سنجش ابعاد چندگانه یادگیری مادام

گرایش به »ی پرسشنامۀ سنج روانقابل اطمینان است. دیگر اینکه در پژوهش حاضر، تحلیل 

به کمک روایی سازه و با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی، « العمر یادگیری مادام

شود در  ذا پیشنهاد میانجام گرفته است؛ ل روایی مالکی همزمان و همسانی درونی

بین و پایایی به روش  ی دیگر مانند روایی مالکی پیشها شاخصهای بعدی از  مطالعه

 های فنی این پرسشنامه استفاده گردد. بازآزمون برای سنجش ویژگی
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