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Abstract: This paper is to investigate the
heutagogic self-determined learning behavior of the
students according to the theoretical foundations
and framework of the heutagogic approach which
has been carried out as a case study in Mehr-e
Alborz virtual university. Among study population
of Mehr-e Alborz virtual university students which
were 690 people, 120 students were selected
randomly by means of Proportional Stratified
Random Sampling according to Morgan table and
were then studied based on the heutagogic learning
behavior level. Heutagogic learning behavior of the
students from their view points were collected
based on demographic variables (age, gender,
semester and academic performance) by a
researcher-developed questionnaire. The results
indicate a significant relationship between two
variables of academic performance and heutagogic
learning behavior; So that heutagogic learning
behavior explains about 35% of the changes in
academic performances of electronic students.
Totally the heutagogic self-determined learning
behaviors of the students have been estimated by
intermediate or rather good level.
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بهار سلیمانی
دکتر رضوان حکیمزاده
3
دکتر نوروز علی کرمدوست
 هدف از این پژوهش بررسی سطح رفتار:چکیده
یادگیری خودتعیینی هتاگوژیک دانشجویان با توجه به
مبانی و چهارچوب نظری رویکرد هتاگوژی است که
بهصورت مطالعۀ موردی در دانشگاه مجازی مهر البرز
 یعنی، از بین جامعۀ آماری پژوهش.انجامشده است
، بودند036 دانشجویان دانشگاه مجازی مهر البرز که
 نفر با توجه به جدول مورگان بهصورت326 تعداد
تصادفی با انتساب متناسب انتخاب و بر اساس سطح
رفتار یادگیری خودتعیینی هتاگوژیک موردمطالعه قرار
 رفتار یادگیری هتاگوژیک دانشجویان از دیدگاه.گرفتند
، جنس،خود آنان بر اساس متغیرهای دموگرافیک (سن
ترم تحصیلی و عملکرد تحصیلی) با ابزار پرسشنامه
 نتایج بهدستآمده.محقق ساخته جمعآوریشده است
نشاندهندۀ معناداری رابطۀ بین دو متغیر عملکرد
 بهطوریکه.تحصیلی و رفتار یادگیری هتاگوژیک است
 از تغییرات%13 رفتار یادگیری هتاگوژیک حدود
عملکرد تحصیلی دانشجویان دورههای مجازی را تبیین
 و درمجموع سطح یادگیری خودتعییتی.میکند
هتاگوژیک دانشجویان متوسط یا نسبتاً مطلوب برآورد
.شده است
،2.6 وب، آندراگوژی، هتاگوژی:کلیدواژگان
 یادگیری مجازی،خودتعیینی پداگوژی
2

، کارشناسی ارشد آموزش بزرگساالن دانشگاه تهران.3
. استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.2
. دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.1
3132/32/22 :؛ تاریخ پذیرش مقاله3132/60/63 :تاریخ دریافت مقاله
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مقدمه
عصر امروز عصر شناخت است و اطالعات بهتنهایی نقشی در پیشبرد جوامع ندارد؛
انسان امروز و فراگیرندگان آموزش عالی بایستی خود خالق دانش خویش باشند و با مشارکت و
همکاری ،خرد جمعی را در خدمت همافزایی درآورند .در عصر اطالعات مفهوم یادگیری
تغییریافته است و یادگیری چگونگی یادگیری موردتوجه است و این یادگیری نوین بر توسعه
توانایی فراگیرندگان در تبدیل اطالعات به دانش تأکید دارد .عصر جدید تربیت جدید طلب
میکند .ویژگیها و اصول هتاگوژی 3بر آن است که برنامۀ درسی خطی و از قبل تعیینشده
جوابگوی نیازهای امروز فراگیرندگان نیست و در شرایط پیچیده و در حال تغییر جهان
فراگیرندگان باید خود تعیینکنندۀ مسیر یادگیری خویش باشند .
نظریههای مربوط به تدریس و یادگیری برای فراگیرندگان بزرگسال بهطور مداوم در
محیط آموزش عالی موردبحث و بررسی قرار میگیرند .این نظریهها ایستا نیستند و به نظر
میرسد فرآیندی از توسعۀ مستمر باشند .بر این بنیان که آموزشهای دانشگاهی نیز همسو با
تحوالت اساسی در جامعه در حال تغییر و تحولاند و این تغییرات منجر به گسترش آموزش
دانشمحور شده است ( مک اولیف2و همکاران.)2662 ،
هتاگوژی بهعنوان شکلی از یادگیری خودتعیینگر با شیوهها و اصولی که ریشه در
آندراگوژی دارد اخیراً بهعنوان رویکردی از یادگیری دوباره مطرحشده است .تجدید عالقه به
هتاگوژی تا حدی به دلیل حضور وب  2.6و تکنولوژیهای این ابزار است .وب  2.6با طراحی
خود راهبر در جستجوی اطالعات و تعیین مسیر یادگیری حمایت میکند .در دنیای مجازی

امروز که زاییدۀ تکنولوژی وب  2.6و آبستن فناوری وب1.6

1

است ،هتاگوژی بهعنوان

نظریهای که در بهکارگیری این فناوریها در آموزش از راه دور ،و شیوههایی آموزشی مبتنی بر
فناوریهای جدیدتر ازجمله رسانههای اجتماعی کاربرد دارد.

Heutagogy
Mcauliffe
1وب  1.6یا وب معنی نگر یا مفهومی اصطالحی ست که برای اشاره به وب آینده بکار میرود.
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محیط فراگیرنده محور ،مناسب رویکرد هتاگوژی است و از توسعۀ محتوای برساخته فراگیرنده و
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رویکردهای آموزشی پداگوژی و حتی آندراگوژی دیگر برای آماده ساختن فراگیرندگان برای
موفق شدن در امور تحصیلی و شغلی کافی نیستند؛ بنابراین رویکرد خود راهبری موردنیاز است،
رویکردی که در آن افراد چگونگی یادگیری را یاد بگیرند ( پیترز  .)2663،3فناوریهای جدید
اقتضای رویکردهای پداگوژیکی نوینی را دارند ،چنانکه آندراگوژی در پرتو توسعه روشهای
تدریس ،منابع یادگیری و رسانههای دیجیتالی کمکم از مد افتاده است ( ویلر .)2633 ،2مفهوم
هتاگوژی ،اصول و شیوههای خاصی را پیشنهاد میکند که پاسخی به تحوالت آموزش عالی
است .محیط یادگیری هتاگوژی توسعۀ تواناییها ،شایستگیها و ظرفیتهای فراگیرندگان در
یادگیری را تسهیل میکند(هس و کنیون. )2666،1
هتاگوژی همچنین بهعنوان یک رویکرد شبکه محور و بهعنوان چارچوبی برای
تدریس و یادگیری در عصر دیجیتال استفاده میشود(اندرسون2636، 4؛ ویلر .)2633،آموزش
مجازی از یکسو ویژگیهای مشترکی با هتاگوژی دارد مانند :استقالل یادگیرنده و خود راهبری
فراگیرنده .و از سوی دیگر این نوع آموزش و هتاگوژی مخاطبان مشترک دارند؛ یادگیرندگان
بالغ بزرگسال .بنابراین به دلیل اینکه هتاگوژی رویکرد آندراگوژی را توسعه میدهد و همچنین
فناوریهای جدیدی مانند وب  2.6را به کار میبرد قابلیت پذیرش بهعنوان نظریۀ آموزش
مجازی رادارد.
سی سال قبل یا بیشتر انقالبی در آموزش از طریق پژوهش دربارۀ چگونگی یادگیری
و آموزش متناسب با آن ،صورت گرفت .ظهور آندراگوژی واکنشی به این سؤال بود .درحالیکه
جهانی پذیرفته شد بازهم دارای مفاهیم و داللتهای ضمنی ارتباط معلم -فراگیرنده بود .امروزه
با توجه بهسرعت تغییرات در جامعه و انفجار اطالعات باید به دنبال رویکردی آموزشی باشیم
که در آن فراگیرنده ،موضوع یادگیری و چگونگی آن را تعیین کند .آندراگوژی  ،اصول یادگیری
بزرگساالن تدریس چهره به چهره را تغییر داد و اساس و پایهای را برای آموزش از راه دور
مبتنی بر مفهوم خودتعیینگری فراهم آورد (هس و کنیون ،)2663،اما این رویکرد پایان کار نبود
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آندراگوژی رویکردهای بسیاری را برای بهبود روششناسی تدریس ارائه میکرد و تقریباً بهطور
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و جهان فناورانه امروز خواهان فراگیرندگانی مستقلتر،خود راهبرتر و تواناتر است که واقعیات
جهان را بفهمند و درک کنند .و بنابراین انقالب دیگری در محافل آموزشی در حال وقوع است
که یک گام فراتر از آندراگوژی است .این انقالب تغییر جهانی را که در آن زندگی میکنیم به
رسمیت میشناسد ،جهانی که در آن :
" اطالعات بهآسانی و راحتی در دسترس است؛ تغییر آنقدر سریع است که روشهای سنتی
آموزش کامالً ناکافی هستند؛ دانش رشتهای برای آماده شدن برای زندگی در جوامع و محلهای
کار پیچیده نامناسب است؛ یادگیری بهطور فزایندهای با آنچه انجام میدهیم در یک راستا قرار
میگیرد(عدم جدایی)؛ ساختارهای سازمانی مدرن نیازمند اقدامات یادگیری منعطف است؛ و نیاز
فوری برای یادگیری وجود دارد ".
در پاسخ به این محیط ،تعدادی از رویکردهای نوآورانه ظهور کردهاند که به کاستیهای
روشهای پداگوژی و آندراگوژی میپردازند .ایده خودراهبری و خودتعیینگری ایده جدیدی
نیستند و موضوع انسانی مهمی هستند که میتواند از طریق نظرات  :فیلسوف هایدر
(امری ،)3394،پدیدارشناسی (راجرز ،)3333،تفکر سیستمی (امری و تریز  ،)3303،یادگیری
دوحلقهای و سازمانی (آرگریس و شون ،)3330 ،آندراگوژی (نولز ،)3324،یادگیری فراگیرنده
محور ( گریوز3331،؛ النگ ،)3336 ،یادگیری عملی (کمیز و مک تاگارت ،)3332 ،قابلیت
(استفنسون )3332 ،و یادگیری کارمحور (گاتگنو 3330،؛ هس )3332،دنبال شود .همچنین بخش
عمدهای از نظریهپردازی هتاگوژی تحت تأثیر ساختارگرایی یعنی معناسازی فراگیرندگان از
تفکرات فریر ( )3333-3392قرار دارد ( هس .)2663 ،محوری که این رویکردها بر آن تأکید
میکنند تمایل بر فراتر رفتن از کسب ساده مهارتها و دانش به سمت تجارب یادگیری با تأکید
بر توانایی ایجاد استقالل در فراگیرنده ،توانایی برای مورد سؤال قرار دادن ارزشها و مفروضات
اشخاص است .هتاگوژی مطالعه یادگیری خودتعیینی است که تعدادی از ایدههای ارائهشده
توسط این رویکرد را باهم موردتوجه قرار میدهد و بر به "اشتراک گذاشتن دانش" بهجای"
احتکار دانش" تأکید دارد .این رویکرد به دنبال آیندهای است که در آن دانستن چگونه یادگرفتن
با توجه بهسرعت نوآوری و تغییر ساختار جوامع ،مهارتی اساسی خواهد بود (کنیون و
هس.)2663،
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تجارب خویش (مانند :برونر 3306؛ دیویی3312 ،؛ پیاژه3391 ،؛ ویگوتسکی )3392 ،و همچنین
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در ادامۀ مباحث فرآیند شکلگیری این رویکرد بررسیشده و سپس به ابعاد و عناصر هتاگوژی
در بستر آموزشهای مجازی در دانشگاهها پرداخته میشود.
سیر تکوین و شکلگیری مفهوم هتاگوژی را باید در ریشههای آندراگوژی دانست
بهطوریکه این رویکرد را میتوان بهنوعی بسط و گسترش آندراگوژی قلمداد کرد .زنجیرۀ
یادگیری از پداگوژی به آندراگوژی و به هتاگوژی بهعنوان بخشی از یک .فرآیند آموزشی است
که در آن مربی/تسهیلگر درحالیکه توسعه مهارتهای یادگیری در فراگیرندگان است (شکل
زیر) :

شکل  -3زنجیره گوژی ها

پداگوژی
پداگوژی از کلمۀ یونانی  paidبه معنای کودک و  agogosبه معنای هدایت تشکیلشده است و
آن به معنای بردهای بوده است که بچهها را به مدرسه میبرده است (دیکشنری رایگان.)2660،3
تصمیمگیرندۀ نوع محتوا و چگونگی انتقال آن به فراگیرندگان است؛ به عبارتی پداگوژی
نظریهای در مورد تدریس است و نه نظریه در مورد یادگیری .باید اذعان کرد که هیچیک از
آموزگاران و استادان بزرگ تاریخ از کنفوسیوس تا افالطون اینچنین اقتدارگرا نبودهاند و
معلمانی همچون کمینوس ،روسو ،پستالوژی ،فروبل و مونته سوری معتقد به یادگیری از طریق
حس و تجربه بودند (کانر 2660 1،؛موریسون .)2660، 3بنابراین با توجه به نظریهها افرادی
همچون دیویی معنای واقعی پداگوژی بر اساس پارادایمهای امروزی تا حدی عوضشده است .
1
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پداگوژی مدلی محتوایی است که مبتنی بر انتقال 2اطالعات به فراگیرندگان است و در آن معلم
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آندراگوژی:
این اصطالح از کلمات یونانی  andereبه معنای مرد بزرگسال و  agogosبه معنای
هدایت است و برخالف پداگوژی نظریهای در مورد یادگیری است و نه تدریس(نولز 2و
دیگران.)2663،آندراگوژی نظریۀ یادگیری است که معموالً مبتنی بر تبادل 1است در مقابل
پداگوژی که رویکردی انتقالی است .در سال  3336محققان اروپایی در جستوجوی روشهایی
بودند تا بین یادگیری منفعالنه و یادگیری فعال تمایز قائل شوند ،آنها اصطالح آندراگوژی را
بهعنوان شیوهای که بر یادگیری فعاالنه و فراگیرنده-محور داللت داشت برگزیدند. .در این
رویکرد نسبت به پداگوژی تمایز کمتری میان معلم و یادگیرنده وجود دارد (بنگورا.)2663،4
بااینوجود آندراگوژی به عقیده هس و کنیون علیرغم یادگیرنده – محور بودنش حاوی مفاهیم و
داللتهای ضمنی ارتباط معلم -فراگیرنده است.

نظریۀ پیچیدگی :
محل تالقی بین هتاگوژی و" نظریۀ

پیچیدگی"3

نسبتاً روشن است ،از این منظر که

یادگیری چگونه درک میشود (هس .)2663،مقاله سال  2666هس و کنیون نشان میدهد که
ریشههای هتاگوژی در نظریۀ آندراگوژی نولز و روانشناسی انسان گرایانه راجرز قرار دارد .مقالۀ
سال  2669آنها بر ارتباط هتاگوژی با نظریۀ پیچیدگی اشاره دارد .بین هتاگوژی و حوزۀ
این اساس یادگیری و محیطی را که در آن یادگیری اتفاق میافتد قابلدرک میسازند.
یکی از زیربناهای اصلی هتاگوژی این است که یادگیری فعالیتی با پیچیدگی بسیار باالیی
است که بایستی بهعنوان چیزی بسیار فراتر از کسب سادۀ مهارتها و دانش درک شود.هس و
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وسیعتری از نظریۀ پیچیدگی و تفکر سیستمی پیوند و ارتباطی درونی وجود دارد بهطوریکه بر
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کنیون بر این عقیدهاند که نظریۀ پیچیدگی و تفکر سیستمی توضیح بسیار کاملتری از چگونگی
کارکرد سیستمها ارائه میدهند.
نظریۀ پیچیدگی یکی از نیرومندترین و مقبولترین نظریهها در مورد ماهیت و نقش شناخت
در سیستمهای زنده ارائه میدهد و مشتمل بر حالتهایی است که در آن دانش در سازمانهای
انسانی تکامل مییابد .پیچیدگی ،درکی از اینکه چگونه یادگیری در سیستمهای زنده رخ
میدهد ،فراهم میسازد (مک الروی.)2666، 3این نظریه که بهعنوان روشی غالب در دهه 3336
مطرحشده است و با نظریه آشوب مرتبط است ،چند سال قبل با کتابهایی مانند« :زندگی در
لبه آشوب » اثر روگر لویین در سال  3332و کتاب «پیچیدگی :علم پدیدار شده در لبۀ نظم و
بینظمی » که در همان سال چاپ گردید ،شناخته شد.
یادگیری میتواند بهعنوان "انطباق خودسازمان یافته" وابسته به زمینه و ذاتاً غیرقابلپیشبینی
همانطور در نتایج یادگیری تلقی شود(دولیتل.)2666،2
فراگیرنده و زمینه در یک حالت تغییرات مداوم هستند(سومارا و دیویس )3339،1که هرکدام
از دیگری اثر میپذیرند ،بنابراین یادگیری معلول نیست بلکه علت و به وجود آورنده است که
توسط فراگیرنده خلق میشود(فلپس 4و دیگران .)2663،پرداختن بیشتر به این مبحث در این
مقال نمیگنجد و تنها به ارتباط بین هتاگوژی با نظریۀ پیچیدگی اکتفا میشود.
هتاگوژی:
" "Heautoبه معنای خود 0و " "agogyبه معنای دوباره میداند هس و کنیون هتاگوژی را بر
مبنای نظریۀ" خودتعیینگری " ابداع کردند که در آن اصطالح "خودتعیینی" از کلمۀ یونانی"
 "selfبه معنای "خود" و " "agogosبه معنای هدایت مشتق شده است(مک اولیف و
دیگران. )2662،
4
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پاالیوگوس )2633( 3در مقالۀ خود ،اصطالح هتاگوژی را

مرکب از کلمۀ یونانی
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اسکینر )2636(3در کتاب خویش عنوان کرده است که هتاگوژی از ریشه یونانی شبیه به
 autoکه به معنای خودکار است مشتق شده است ،اما چون این واژه بیشازحد گمراهکننده
مینمود  heutتولید شد و به پسوند  agogyاضافهشده و به معنای خودراهبری یا خودرهبری
است.
بهمنظور تسهیل فرآیند یادگیری مادامالعمر و توانایی موفق شدن در محیط های یادگیری
الکترونیکی این ضرورت به وجود آمد که یک "گوژی" یا رویکرد جدید تدریس به وجود آید.
درحالیکه گوژیهای زیادی وجود دارند ازجمله :پداگوژی،آندراگوژی ،ارگونوژی( 2آموزش به
افراد برای کار کردن) و ابونتوگوژی (1فلسفه آفریقایی راه زندگی) ولی هیچکدام از اینها از
شیوههای خلق و ایجاد دانش در محیط های یادگیری جهانی شده حمایت نمیکنند

(بنگورا4

.)2663،

هتاگوژی نظریۀ فوقالعاده غنی و پیچیدهای است که توسط " استوارت هس و کریس
کنیون" در استرالیا ابداعشده است و در موردمطالعۀ یادگیری خودتعیینی است .این مفهوم توسعه
و بازتفسیری از آندراگوژی است و نه جایگزینی برای آن و ممکن است که با آندراگوژی اشتباه
گرفته شود .اما تفاوتهای زیادی بین این دو رویکرد وجود دارد .هتاگوژی تأکید خاصی بر
یادگیری چگونه یادگرفتن ،یادگیری دوحلقهای ،فرصتهای یادگیری جهانی ،فرآیندهای
غیرخطی و خود -هدایتی واقعی فراگیرنده دارد.
بنابراین بهعنوانمثال درحالیکه آندراگوژی بر بهترین راهی 3که افراد یاد میگیرند ،تمرکز
یادگیری چگونه یادگرفتن و یادگیری موضوعات فردی است .به همین ترتیب درحالیکه
آندراگوژی بر آموزش ساختاریافته تمرکز دارد ،در هتاگوژی تمام زمینههای یادگیری ؛ هم رسمی

و هم غیررسمی در نظر گرفته میشوند(چاپنیک و ملوی .)2663،0با استناد به فرضیات کارل
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دارد ،هتاگوژی مستلزم ابتکارات آموزشی ازجمله بهبود مهارتهای واقعی یادگیری افراد،
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راجرز" ،هس و کنیون" اصول کلیدی هتاگوژی را بهعنوان نظریهای برای یادگیری شناسایی و
ریشههای یادگیری خود هدایتی را برای عصر امروز مدرنیزه کردهاند(.شکل زیر):

شکل -2اصول هتاگوژی( ،هس و کنیون)2222c ،

این پارادایم بر رویکرد جامعی برای توسعۀ قابلیت های فراگیرنده در یک فرآیند یادگیری فعال
بر تجارب شخصیشان است عمل میکنند (هس و کنیون.)2669،
هتاگوژی در بستر آموزشهای مجازی دانشگاهها:
تحلیل و ارزیابی دورههای مجازی در دانشگاههای ارائهدهندۀ این نوع آموزشها در ایران
نشان میدهد که فضای سنتی آموزش به فضای آموزش مجازی انتقالیافته است و تفاوتی میان
فضای کالسهای حضوری دانشگاهی و کالسهای مجازی وجود ندارد( قائدی.)3124 ،
نخستین اقدام در ایجاد دانشگاههای مجازی انتخاب دیدگاه و رویکرد یادگیری است .و در این
میان چالش رهبران آموزشی تهیه و ارائۀ نوعی تجارب یادگیری به فراگیرندگان است که
Agents
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و کنشی داللت دارد که در آن فراگیرندگان بهعنوان عامالن 3اصلی در یادگیری خویش که مبتنی
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هدفمند ،و ازلحاظ شناختی چالشبرانگیز و لذتبخش باشد .دانشگاه مجازی دانشگاهی است که
در آن آموزش و یادگیری رودررو و چهره -به -چهره در زمان و مکان واحد صورت نمیگیرد،
بلکه در عالم مجازی اتفاق میافتد.و ازاینرو در پارادایم آموزش عصر فراصنعتی که "پردیس
جهانی الکترونیک" نامیده میشود الزم است که از" آموزش دانشگاه محور " 3به سمت
"یادگیری از راه دور وب محور" 2حرکت نماییم و در این میان محیط یادگیری مجازی و
قابلیتهای وب  2.6بستر مناسبی برای پیادهسازی و اجرای رویکرد هتاگوژی فراهم میآورند

(کول .)2663،1چاپنیک و ملوی( )2663در کتاب خویش تحت عنوان " رنسانس یادگیری
الکترونیکی" اصول کلیدی هتاگوژی را در جنبههای عملی ارائۀ آموزش آنالین بکار بردهاند.
آنها اذعان میکنند که بسیاری از مربیان در محیط های یادگیری الکترونیکی هنوز در حال تالش
برای به دست گرفتن کنترل بیشازحد بر فرآیند یادگیری هستند و این موضوع را موردانتقاد قرار
داده و عنوان میکنند که تجارب یادگیری بایستی خود -انگیز و طبیعی باشد.
اما برای اثبات تناسب رویکرد هتاگوژی با محیط های یادگیری الکترونیکی و وب-
محور،ماریا کانتر)2632( 4در مقالۀ خویش تحت عنوان"هتاگوژی الکترونیکی 3برای یادگیری
الکترونیکی مادامالعمر" به بررسی این مفهوم ترکیبی و ضرورت پرداختن به آن در این عصر
میپردازد و سه رکن و پایۀ اصلی آن را نظریۀ خودتعیینی ،یادگیری الکترونیکی و سیستمهای
یادگیری پیچیده انطباقی میداند.
در همین ارتباط اصطالح "تکنو هتاگوژی" 0نیز توسط پلز )2636( 9بهعنوان هنر و علم
خود-راهبری بزرگساالن مطرحشده است .پلز ،دالیل ظهور این اصطالح را از یکسو در
پتانسیل باالی اینترنت برای تغییر پارادایم آموزش یادگیرندگان بزرگسال و شرکت گستردۀ
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کاربرد ابزارهای وب  2.6و سیستمهای مدیریت محتوای آموزشی مدرن برای تسهیل یادگیری
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فراگیرندگان بزرگسال در کالسهای آنالین از سوی دیگر عنوان میکند.و آن را استراتژی
مناسبی برای طراحی محیط یادگیری آنالین فراگیرنده -پسند میداند.
با عنایت به دو اصطالح مطرحشدۀ ئی – هتاگوژی و تکنو -هتاگوژی و سایر مباحث
مطرحشده از سوی صاحبنظران ،با قطعیت میتوان گفت که مناسبترین زمینه کاربرد رویکرد
هتاگوژی ،محیط های الکترونیکی/مجازی است .اگر سعی کنیم تأثیر وب  2.6را بر آموزش

بررسی و درک کنیم بایستی آن را بهعنوان امکان تغییر از تمرکز بر " آموزش بهعنوان یک
سیستم" به "یادگیری بهعنوان یک فرآیند" توسط وب  2.6توصیف کنیم.
بااینحال باید اذعان کرد که تحقیقات در مورد کاربرد رسانههای اجتماعی و نقش آنها در
حمایت از رویکرد هتاگوژی محدود است.
با توجه به اهمیت آموزشهای الکترونیکی در عصر حاضر و مطرحشدن هتاگوژی بهعنوان
پارادایم مناسب این نوع آموزشها از یکسو و موارد موفقیتآمیز کاربرد این رویکرد در مراکز
آموزش عالی کشورهای مختلف از سوی دیگر ،لزوم توجه به فلسفۀ هتاگوژیکی در آموزشها و
دورههای مجازی مراکز آموزش عالی کشورمان بیشازپیش نمایان شده است .یکی از دالیل مهم
مطرحشدن یادگیری خود هدایتی به عنوان یکی از جذابترین موضوعات در زمینۀ یادگیری،
نقش محوری این موضوع در آموزش بزرگساالن است.
طبق نتایج حاصل از یک پژوهش 96درصد از یادگیری بزرگساالن شیوۀ خود-راهبری
است(هس )2663،و از طرفی 96درصد از یادگیری آنها نیز در خارج از محیط های آموزش
روی این هدف تمرکز دارد که تعیین کند فراگیرندگان مجازی تحصیالت تکمیلی تا چه اندازه
در فرآیند یادگیری خویش در رویکرد هتاگوژی خودتعیینگر میباشند.
هر تالشی که از سوی فرد جهت تغییر فعالیتها ،فکر و احساس خود صورت گیرد
خودتعیینگری است .زمینه و بافت هتاگوژی از عناصر و مؤلفههای متعددی نزج گرفته از آن
جملهاند :قابلیت ،سیستمهای انطباقی پیچیده و نظریۀ پیچیدگی ،برنامۀدرسی فراگیرنده –
تعریف ،یادگیری دوحلقه ای ،زمینههای فراگیرنده -ساخته ،تفکر سیستمی و خودتعیینی (که
میتوان آن را قلب این رویکرد دانست) .
Cofet,Dobbs,Cross
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رسمی اتفاق میافتد (کوفر2666،؛ دابز2666 ،؛ کراس ، 3)2660،بنابراین تمرکز این مطالعه بر
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این پیش فرض در مورد انسان وجود داردکه او از هنگام تولد تمایلی ذاتی ،برای تحریک و
یادگیری دارد که این تمایل ذاتی بهوسیلۀ محیط حمایت میشود .انسانها معنای خویش را از
جهان میسازند و به شکل هدفمندی رفتار میکنند و نیاز ،ناشی از یک سؤال و ابهام درونی
است و در گروی یک برنامۀدرسی ثابت و خطی نیست(هس.)2663،
رویکرد هتاگوژی در برخی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشورهای اروپایی ازجمله
انگلستان،استرالیا و رومانی پیاده شده است .ازجمله هتاگوژی منعطف و ترکیبی در دانشگاه
"نیوسات ولز" استرالیا برای تجدید سازمان برنامههای آموزش معلمان در این دانشگاه به کار
برده شده است .هتاگوژی ترکیبی و انعطافپذیر این فرصت را به فراگیرندگان میدهد تا
اطالعات و دانش خویش را به اشتراک بگذارند ،در مورد موضوعات مختلف بحث کنند و
مفاهیم و ادراکات جدید خود را در موضوعات موردبحث پست نمایند ،درحالیکه با دیگر
همتایان و مربیان دیدارهای حضوری هم دارند .در این سبک یادگیری ،فراگیرنده در مرکز
یادگیری قرار دارد و تعیینکننده چیستی ،چگونگی ،مکان و زمان یادگیری خویش است شکل
( )1را محققان با توجه به این مفاهیم طراحی کردهاند(.به شکل  -1نگاه کنید ).
در این رویکرد ،مربی فرآیند یادگیری را با ارائۀ منابع تسهیل میکند اما مالکیت مسیر و
فرآیند یادگیری بهطور کامل به فراگیرنده واگذار میشود که فراگیرندگان نیز در مورد اینکه چه
چیزی یاد بگیرند و چگونه یاد بگیرند به مذاکره میپردازند (هس و کنیون2666 ،؛ ابریل،3
.)2663
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شکل  : -1هتاگوژی منعطف ترکیبی

در مورد قدرت یادگیری بزرگساالن ،عموماً این تصور وجود دارد که با باال رفتن سن ،افراد
استقالل بیشتری در یادگیری پیدا میکنند،و با توجه به نظرات مریام ( ،)2663یادگیرندگان زمانی
میتواند بهعنوان پیشرفتی از پداگوژی به آندراگوژی و به هتاگوژی فرض شود این امر درمورد
فراگیرندگانی روی میدهد که در حال بلوغ و استقالل بیشتری هستند (کانینگ و کاالن .)2636،
فراگیرندگان با بالغتر ،نیازمند دورههایی با کنترل و ساختاریافتگی کمتر و خود هدایتی بیشتری
در یادگیری هستند ،درحالیکه فراگیرندگان کم سالتر ،نیازمند راهنمایی بیشتر مربی و دورههای
ساختاریافتهتری هستند اما با همۀ این تفاسیر مسئلۀ مهمی که در اینجا مطرح میشود این است
که عامل سن بهتنهایی نمیتواند تعیینکننده بلوغ شناختی یا انگیزش برای یادگیری فراگیرندگان
باشد ( .فهم پداگوژی ،آندراگوژی و هتاگوژی  ،مرکز فناوری علمی دانشگاه کلمبیا ()CAT
 .)2632،بنابراین مطالعات انجامشده در این زمینه تاکنون نتوانستهاند با قطعیت ،معناداری رابطۀ
بین سن و بلوغ شناختی را تأیید کنند .ازاینرو میتوان اینگونه نتیجهگرفت که ممکن است
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فراگیرندگان کم سنتر هم خواستار دورههای یادگیری با ساختاریافتگی کمتر و خودتعیینی بیشتر
و به عبارتی خواهان یادگیری از سنخ رویکرد هتاگوژیکی باشند و بالعکس فراگیرندگان
بزرگسال خواستار دورههای آموزشی پداگوژیک و سنتی باشند .هتاگوژی انعطافپذیری
سبکهای مختلف یادگیری فراگیرندگان را مورد بررسی میدهد؛ آنجایی که معتقد به حرکت
فراگیرندگان در زنجیرۀ گوژیهایی می باشد که در آن سمتوسوی حرکت یادگیرندگان بایستی
خودتعیینی در یادگیری باشد چراکه ماندن در زنجیرههای قبلی جایز نیست .از طرفی به لحاظ
نظریه ،میتوان بین موفقیت تحصیلی و یادگیری خودتعیینی هتاگوژیک یک رابطۀ منطقی قائل
بود ،خواه محیط یادگیری یک کالس درس سنتی ،خواه یک فضای یادگیری مجازی باشد .به
عبارتی میتوان با کمک عملکرد تحصیلی(در اینجا معدل دانشجویان مدنظر است) سطح
رفتار(میزان آمادگی) آنان را برای یادگیری هتاگوژیک پیشبینی کرد .در باب ارتباط بین دو متغیر
جنسیت و رفتار یادگیری هتاگوژیک بایستی عنوان کرد که ارتقاء فرهنگ جامعۀ ایران و حرکت
بهسوی برابری حقوق زن و مرد باعث حضور زنان در عرصههای مختلف شغلی و تحصیلی شده
است .اکنونکه جامعه به زنان فرصت حضور و ظهور داده است میتوان چنین نتیجهگیری کرد
که سطح تفکر ،بلوغ شناختی و مسئولیتپذیری آنان نیز ارتقاءیافته و این قشر مهم و حیاتی
جامعه میل و انگیزه کافی برای سهیم شدن در سرنوشت خویش را دارد .به عبارتی زنان نیز
میتوانند مانند مردان در فرآیند یادگیری خویش ،خودتعیینگر باشند ،زیرا دو مؤلفۀ اساسی در
یادگیری خودتعیینی هتاگوژیکی وجود دارد ،یکی فرصتها و دیگری ظرفیتهای یادگیری است
پژوهش حاضر با بررسی و سنجش سطح خودتعیینگری دانشجویان با توجه به رویکرد
یادگیری هتاگوژی زمینۀ تحقق طراحی و پیادهسازی آموزشهای الکترونیک مبتنی بر اصول
یادگیری هتاگوژی را فراهم میآورد .ارزیابی دقیق دانشجویان از نقاط ضعف و قوت خویش و
همچنین داشتن درک روشن از مهارتهای یادگیری خودتعیینی و اصول هتاگوژی را

میتوان

از پیامدهای نظری این مطالعه دانست .ارائۀ یک راهنمای عمل برای دستاندرکاران ،اساتید و
مربیان آموزش مجازی جهت توسعۀ مواد درسی و دورههای آموزش مجازی که بتوانند به آن
وسیله توانایی یادگیری خود تعیینی هتاگوژیک دانشجویان را ارتقاء بدهند را نیز میتوان از نتایج
کاربردی مقاله حاضر دانست.
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که اولی به محیط و جامعه و دومی به خود فرد مربوط میشود.
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رویکرد هتاگوژی برای اولین بار در این تحقیق است که در داخل کشور موردمطالعه و
بررسی قرارگرفته و لذا پیشینۀ داخلی برای این موضوع وجود ندارد .حتی مشابه خارجی این
تحقیق که در آن اصول و مؤلفههای هتاگوژی را بهعنوان یک مقیاس طراحی کرده و برنامهها و
دورههای آموزشی مجازی و یا سنتی(کالسیک) را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سنجیده
باشد نیز وجود ندارد .تحقیقات خارجی در زمینۀ رویکرد هتاگوژی به دودسته تقسیم میشوند:
دستۀ اول تحقیقاتی هستند که گزارشهایی را از اجرای این رویکرد در مراکز آموزش عالی و
دورههای مجازی ارائه میدهند و دستۀ دوم نیز تحقیقات و مقاالتی هستند که به بررسی ادبیات و
مبانی هتاگوژی پرداختهاند .بنابراین با قاطعیت میتوان گفت که ساخت و اعتبار یابی مقیاسی از
رویکرد یادگیری هتاگوژی و اجرای آن در نظام آموزش دانشگاهی چه سنتی چه مجازی برای
اولین بار است که در دنیا با عنوان هتاگوژی انجام میگیرد.

روش پژوهش:
نوع پژوهش با توجه به اهداف پژوهش از نوع کاربردی است زیرا نتایج آن میتواند
مورداستفادۀ دستاندرکاران قرار گیرد و در زمینه های عملی مفید واقع شود.روش تحقیق
استفادهشده ،بر اصول روش همبستگی استوار است .بهعبارتدیگر ،روش تحقیق بکار گرفتهشده
در این پژوهش به روش پیمایشی (زمینهیابی) و بر اساس روش ترکیبی( 3کمّی و کیفی) بود ه
است.جامعۀ آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی مهر البرز
در سال تحصیلی  3133-32بودند که تعداد آنها  026نفر بود .روش نمونهگیری تصادفی با

ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامۀ محقق ساخته تحت عنوان " مقیاس خود-درجه بندی
یادگیری خودتعیینی هتاگوژیک " 2است که شامل دو مقیاس کلی ظرفیتهای خودتعیینی و
فرصتهای خودتعیینی و سه زیرمقیاس شامل اصول و مؤلفههای هتاگوژی ،قابلیت و خودتعیینی
و  33گویه است که محققان آن را بر اساس بررسی دقیق مبانی و ادبیات هتاگوژی طراحی
کردهاند.

Mixed Method
)Self-rating Scale of Heutagogic Self-determined Learning (SRSHSDL
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انتساب متناسب بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  326نفر برآورد شد.
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سؤاالت مربوط به زیرمقیاس خودتعیینی و اصول و مؤلفههای هتاگوژی ،حاصل جستوجو
و ترجمۀ مبانی و ادبیات این رویکرد و اصول آن است .گویه های مربوط به مقیاس قابلیت نیز

حاصل ترجمۀ مقاالتی چند در این مورد است ازجمله  :مقالۀ " قابلیت و کیفیت در آموزش
عالی" از جان استفنسون( .3)3332انتخاب عنوان

ظرفیتهای خودتعیینی و فرصتهای

خودتعیینی برگرفته از مقیاس خودتعیینی ولمن 2و دیگران( )3334است .این سؤاالت این دو
مقیاس ،که کل پرسشنامه را پوشش میدهند(33گویه) محقق ساخته و دربرگیرندۀ سؤاالت سه
زیرمقیاس قابلیت،خودتعیینی و اصول و مؤلفههای هتاگوژی(طراحی محققان) میباشد.
نامگذاری عنوان پرسشنامه( )SRSHSDLنیز توسط محققان انجامشده است.آمادگی برای
یادگیری هتاگوژیک بهصورت درجهای از برخورداری از نگرشها ،تواناییها و ویژگیهای
شخصیتی در سه مؤلفۀ خودتعیینی،اصول هتاگوژیکی و قابلیت که برای رفتار یادگیری
هتاگوژیک الزم است ،تعریف میشود.
پاسخدهی به سؤاالت بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای بود .پایایی کلی پرسشنامه %32
با استفاده از آلفای کرونباخ توسط پژوهشگران بهدستآمده که درمجموع رضایتبخش
است.روایی آن نیز توسط اساتید این حوزه تأیید شده است .سؤال اول پژوهش بهوسیلۀ آزمون
تی دو نمونۀ مستقل  ،سؤال دوم توسط ضریب همبستگی پیرسون  ،سؤال سوم توسط تحلیل
واریانس و سؤال چهارم پژوهش توسط ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه
تجزیهوتحلیل شدند و بهمنظور بررسی سؤال اصلی تحقیق از آزمون تی استفاده شد.

این مطالعه باهدف تبیین سطح خودتعیینگری دانشجویان دورههای مجازی با توجه به اصول
و مؤلفههای رویکرد هتاگوژی و بامطالعۀ موردی در دانشگاه مهر البرز انجامگرفته است .بدین
منظور ابتدا سطح رفتار یادگیری خودتعیینی هتاگوژیک فراگیرندگان بهعنوان سؤال اصلی
پژوهش با استفاده از آزمون تی بررسی میشود و سپس نتایج برآورد قدرت پیشبینیکنندگی
رفتار یادگیری هتاگوژیک برای عملکرد تحصیلی با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه گزارش
Stephenson
Wolman
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یافتهها :
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میشود و در انتها معناداری ارتباط بین رفتار یادگیری هتاگوژیک دانشجویان(شامل سه مقیاس :
اصول و مؤلفههای هتاگوژی ،قابلیت و خودتعیینی) از دیدگاه خود آنان بر اساس متغیرهای
دموگرافیک(سن،جنس ،ترم تحصیلی و عملکرد تحصیلی) با استفاده از آزمونهای تحلیل
واریانس و پیرسون بررسی میشوند.
* سؤال اصلی پژوهش  :سطح یادگیری خود تعیینی دانشجویان دانشگاه مجازی مهرر البررز
با توجه به رویکرد هتراگوژی از دیردگاه آنران ترا چره انردازه اسرت ابتردا میرانگین هرکردام از
زیرمقیاس ها محاسبهمی شود .سپس با استفاده از آزمون تی معناداری تفاوت میانگینهرا تحلیرل
میشود .نتایج در سه جداول( )2(، )3و( )1ارائهشدهاند:
جدول : 3نتایج آزمون تی زیرمقیاس اصول و مؤلفههای هتاگوژی
میانگین

آزمون تی

1/4642

36/033

درجه

تفاوت

معناداری

آزادی

اصول و

334

میانگینها

6/462106

6/666

مؤلفههای

فاصله اطمینان  %33برای
تفاوت میانگین نمونه و
میانگین مورد آزمون

حد باال

حد پایین

6/4994

6/1291

هتاگوژی

دادههای جدول نشان میدهد که میانگین محاسبهشده برای زیر مقیاس اصرول و مؤلفرههرای
جدول  : 2نتایج آزمون تی زیرمقیاس قابلیت
میانگین

آزمون تی

1/4946

3/333

درجه

معناداری

تفاوت میانگینها

آزادی
قابلیت

334

فاصله اطمینان  %33برای
تفاوت میانگین نمونه و
میانگین مورد آزمون

6/666

6/49132

حد باال

حد پایین

6/3326

6/1266

دادههای جدول( )2نشان میدهد که میانگین محاسبهشده برای زیر مقیاس قابلیت بهطور
معناداری باالتر از میانگین آن در جدول است.
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هتاگوژی بهطور معناداری باالتر از میانگین آن در جدول است.
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جدول :1نتایج آزمون تی زیرمقیاس خودتعیینی
میانگین

آزمون تی

1/1311

0/333

درجه

معناداری

تفاوت میانگینها

آزادی

خودتعیینی

334

فاصله اطمینان  %33برای
تفاوت میانگین نمونه و
میانگین مورد آزمون

6/666

6/13120

حد باال

حد پایین

6/4642

6/2243

دادههای جدول ( )1نشان میدهد که میانگین محاسبهشده برای زیر مقیاس خودتعیینی بهطور
معناداری باالتر از میانگین آن در جدول است.
نتایج بهدستآمده از آزمون تی در جدولهای شمارۀ ( )2( ،)3و ()1حاکی از معناداری تفاوت
میانگین زیرمقیاس ها با میانگین آنها در جدول با  %33اطمینان است) .) p<0.05میانگین زیر
مقیاسهای اصول و مؤلفههای هتاگوژی ،قابلیت و خودتعیینی به ترتیب برابر با 1/1 ،1/4 ، 1/4
است .با توجه به اینکه میانگینهای محاسبهشده برای سه زیرمقیاس موردنظر عددی باالتر از 1
را نشان میدهند ،میتوان نتیجه گرفت که میانگین یا سطح یادگیری خودتعیینی هتاگوژیک



دانشجویان دانشگاه مجازی مهر البرز متوسط یا نسبتاً مطلوب است.
بررسی سؤال اول پژوهش  :آیا بین عملکرد تحصیلی دانشجویان و سطح یرادگیری خرودتعیینی
هتاگوژیک رابطهای وجود دارد
برای بررسی این سؤال ابتدا ضریب همبستگی پیرسون محاسبه می گردد .سپس از رگرسیون
جدول : 4نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای عملکرد تحصیلی و رفتار یادگیری هتاگوژیک
رفتار یادگیری هتاگوژیک

عملکرد تحصیلی
(معدل)

6/643

3

6/660

سطح معناداری (دوراهه)

(معدل)

363

333

حجم نمونه

3

6/643

ضریب همبستگی پیرسون

رفتار یادگیری

6/660

سطح معناداری (دوراهه)

هتاگوژیک

363

حجم نمونه

363
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چندگانه استفاده میشود نتایج در جداول ( )0( ،)3( ،)4و ( )9ارائه میشوند :
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همانگونه که در جدول باال مشاهده میشود ،نتیجۀ آزمون پیرسون بین دو متغیر مذکور برابر
با 6/643و سطح معناداری نیز برابر با6/660است.این سطح معناداری نشان میدهد که بین دو
متغیر نامبرده یعنی معدل و رفتار یادگیری هتاگوژیک در بین جمعیت نمونۀ آماری موردمطالعه
یعنی دانشجویان رابطۀ معناداری وجود دارد ( )p<0.05؛ به این معنا که هر چه سطح معدل
پاسخگویان باالتر باشد ،میزان دارا بودن رفتار یادگیری هتاگوژیک آنان نیز باالتر میرود.
جدول  :5همبستگی متقابل بین مقیاسهای رفتار یادگیری هتاگوژیک
اصول هتاگوژی
آزمون پیرسون

میزان

قابلیت

سطح معناداری

آزمون
اصول و هتاگوژی

خودتعیینگری

میزان

میزان

سطح معناداری

آزمون

سطح معناداری

آزمون

-

-

6/023

6/666

6/312

6/666

قابلیت

-

-

-

-

6/231

6/666

خودتعیینگری

-

-

-

-

-

-

مطابق با دادههای جدول باال ،کلیۀ زیرمقیاس ها باهم همبستگی دارند .باالترین همبستگی
مشاهدهشده مربوط به رابطۀ بین اصول هتاگوژی با خودتعیینگری است.کلیۀ همبستگیهای
موجود معنادار است ،این بدان معناست که این متغیرها همگی دوبهدو باهم رابطه دارند.
جدول :0خالصه مدل
مجذور آر تنظیمشده

انحراف معیار

مجذور آر

ضریب همبستگی

مدل

تخمینی
6/613

جدول  :9نتایج اجرای رگرسیون چندگانه برای پیشبینی عملکرد تحصیلی
مقادیر استانداردشده

سطح

مقادیر بتا

مقادیر غیراستاندارد
خطای استاندارد

مقادیر بتا

مدل

معناداری

آزمون تی

3/331

33/014

)(Constant

6/666

31/304

6/621

-6/664

خودتعیینی

6/201

-6/391

6/629

6/620

اصول و مؤلفههای

6/220

3/692

6/320

6/624

-6/616

6/116

-6/393

6/313

6/613

مطابق با دادههای جداول ( )0و ( )9رفتار یادگیری هتاگوژیک که شامل اصول و مؤلفههای

هتاگوژی ،قابلیت و خودتعیینگری است ،بهعنوان متغیر پیشبین ،پیشبینی کنندۀ عملکرد

هتاگوژی
قابلیت
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13/230

-6/634

6/3242

1
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تحصیلی دانشجویان است .سطح معناداری برای آزمون رابطۀ فوق ،از طریق رگرسیون ،معادل
 6/641بهدستآمده که بیانگر صحت متغیر رفتار یادگیری هتاگوژیک بهعنوان متغیر پیشبینی
کنندۀ عملکرد تحصیلی دانشجویان جامعۀ موردنظر است .نتایج نشان میدهد که رفتار یادگیری
هتاگوژیک حدود  6/13درصد از متغیر عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین میکند .سهم هر
یک از سه مؤلفۀ رفتار یادگیری هتاگوژیک ،یعنی نظریۀ خودتعیینی ،اصول و مؤلفههای هتاگوژی
و قابلیت به ترتیب برابر با  6/320 ،6/629و  6/313است .اصول هتاگوژی بیشترین سهم را در
تبیین عملکرد تحصیلی دارد.
بررسی سؤال دوم پژوهش :آیا بین جنسیت دانشجویان و سطح یادگیری خودتعیینی هتاگوژیک
رابطهای وجود دارد.
جدول :8نتایج تحلیل واریانس برای جنسیت و سطح یادگیری هتاگوژیک
آزمون لوین برای

آزمون تی تست برای میانگین ها

واریانس ها
فاصله اطمینان %33

تفاوت

تفاوتها

خطای

میانگینها

معناداری

آزادی

6/192

33

6/223

6/122

93/601

6/203

حد باال

حد پایین

میانگین

31/32960

3/26293

4/91423

4/33233

31/23310

3/24969

4/22423

4/33233

آمارهی تی

کل معناداری

اف

6/332

6/666

فرض برابری
واریانسها
فرض نابرابری
واریانسها

رفتار
یادگیری
هتاگوژیک

طبق دادههای جدول باال نتیجه آزمون تی بین دو متغیر نشان میدهد که تفاوت معناداری در
سطح رفتار خودتعیینی هتاگوژیک دختران و پسران مشاهده نمیشود.)P>0.05( .
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اختالف

سطح

درجه

سطح

آمارهی
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بررسی سؤال سوم پژوهش :آیا بین سن دانشجویان و سرطح یرادگیری خرودتعیینی هتاگوژیرک
آنان رابطهای وجود دارد

جدول  : 9نتایج حاصل از آزمون پیرسون بین سن و سطح یادگیری هتاگوژیک
خود تعیین گری

سن

2/220

1

ضریب همبستگی پیرسون

2/812

سن

سطح معناداری (دوراهه)

162

112

1

163

حجم نمونه

2/220

ضریب همبستگی پیرسون

رفتار یادگیری

2/812

سطح معناداری (دوراهه)

هتاگوژیک

162

حجم نمونه

نتیجه آزمون پیرسون بین دو متغیر مذکور در جدول باال برابر با 6/624و سطح معناداری نیز
برابر با  6/232است .این سطح معناداری نشان میدهد که بین دو متغیر نامبرده یعنی سن و رفتار
یادگیری هتاگوژیک در بین جمعیت نمونۀ آماری موردمطالعه یعنی دانشجویان رابطۀ معناداری
وجود ندارد.
هتاگوژیک آنان رابطهای وجود دارد برای بررسی رابطۀ بین این دو متغیر از آزمون تحلیل
واریانس استفادهشده و نتایج در جدول ( )36ارائه میشود:
جدول  :12نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس
معناداری

آزمون تحلیل واریانس

میانگین مجذورها

درجه آزادی

مجموع مجذورات

6/213

3/133

960/139

3

1313/321

واریانس بین گروهی

364/966

30

42433/233

واریانس درونگروهی

363

33322/934

کل
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نتایج حاصل از این آزمون نشان میدهد که بین سه گروه موردنظر در میزان دارا بودن رفتار
یادگیری خودتعیینی هتاگوژیک تفاوتی وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
رویکرد هتاگوژی که مبتنی بر مفهوم خودتعیینگری است برای آموزش بزرگساالن و
آموزش غیر سنتی بهویژه در زمینۀ یادگیری آنالین مناسب است .مؤثرترین و بهترین راه یادگیری
به شیوۀ هتاگوژی آموزش در یک محیط آنالین است .چراکه نظریۀ هتاگوژی بر این مبنا استوار
است که فراگیرندگان سبکهای یادگیری متفاوتی دارند و با توجه به تجارب زندگی حتی با
آموزشی یکسان ،دو فراگیرنده سبکها و شیوههای متفاوتی را در یادگیری بهکار میبرند (مصداق
این جمله که :او هر فردی را منحصربهفرد میآفریند) ولیکن علیرغم این حقیقت هنوز در
مدارس ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دورههای یاددهی/یادگیری منطبق با این حقیقت
پذیرفتهشده جهانی طراحی نمیشوند .هتاگوژی در مسیر و فرآیند یادگیری خویش،
فراگیرندگانی قابل ،خودتعیینگر و مادامالعمر پرورش میدهد که با داشتن انگیزۀ درونی برای
یادگیری ،عملکرد تحصیلی بهتری برای خود رقم میزنند .نظامهای آموزش عالی بسیاری از
کشورهای پیشرفته جهان میکوشند تا افراد را بهصورت انسانهای خودتعیینگر پرورش دهند.
تحقیقات نشان داده است که دانشجویان نیازمند دریافت آموزشها و حمایتهای الزم برای
ایجاد مهارتهای مربوط به یادگیری در خود میباشند .تبدیل فراگیران به "یادگیرندگان
نیازها و اهداف یادگیری خود را متناسب با دانش موجود تعیین کنند .یادگیری خودتعیینی
هتاگوژیگ باعث افزایش پیشرفت تحصیلی و درنهایت ،تداوم یادگیری همیشگی در دانشجویان
خواهد شد .این مطالعه بهمنظور پرداختن به جدیدترین رویکرد یادگیری مطرحشده در زمینۀ
آموزشهای مجازی از یک سو و آموزش بزرگساالن و یادگیری مادامالعمر از سوی دیگر و
همچنین ساخت و توسعۀ یک مقیاس معتبر و پایا برای ارزیابی رفتار و مهارتهای یادگیری
خودتعیینی هتاگوژیک فراگیرندگان انجامگرفته است.
نتایج حاصل از این پژوهش سطح نسبتاً مطلوب رفتار یادگیری هتاگوژیک دانشجویان
مجازی را در مؤلفههای اصول هتاگوژی ،قابلیت و خودتعیینی (به ترتیب با میانگینهای ،1/4
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خودتعیینگر هتاگوژیک" در بستر آموزشهای مجازی باعث خواهد شد که آنها خود بتوانند
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 )1/1 ،1/4نشان داد که در آن متغیر عملکرد تحصیلی با سطح معناداری  6/660در تعیین سطح
رفتار یادگیری هتاگوژیک دخالت دارد اما نتایج به رابطۀ معناداری بین پارۀ دیگری از ویژگیهای
فردی (سن ،جنس و ترم تحصیلی) و سطح رفتار یادگیری هتاگوژیک دست نیافت.
سطح "نسبتاً مطلوب " دانشجویان دورههای مجازی در رفتار یادگیری خودتعیینی
هتاگوژیک حاکی از این واقعیت است که این مرحله ،برای تبدیلشدن دانشجویان این دانشگاه
به فراگیرندگان خودتعیینگر هتاگوژیک ،تنها نیمی از راه است؛ بنابراین کادر مدیریت و هیئت
آموزشی دانشگاههای کشور برای ارتقای سطح رفتار یادگیری هتاگوژیک دانشجویان به "سطح
مطلوب " آن و پرورش فراگیرندگانی مادامالعمر و قابل بایستی زمینههای بهبود را شناسایی و
ارزیابی کنند و در این زمینه با کمک برنامهها و راهبردهایی که در دل رویکرد هتاگوژی قرار
دارند دانشجویان را در سیر موفقیت و پیشرفت تحصیلی برای رسیدن به نقطۀ مطلوب یاری
بدهند؛ و از سوی دیگر با توجه به آنکه  %13از واریانس عملکرد تحصیلی دانشجویان دورههای
مجازی را رفتار یادگیری هتاگوژیک تبیین میکند ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای بهتر
شدن و رسیدن به سطح باالیی از رفتار یادگیری هتاگوژیک در فراگیرندگان باید تالش بیشتری
داشته باشند .یادگیری خودتعیینی هتاگوژیک را از هر سه جنبۀ دانش ،نگرش و مهارت میتوان
از طریق تلفیق آن در برنامۀدرسی و مداخالت آموزشی برنامهریزیشده توسعه داد .درک و فهم
روشن از هتاگوژی و مؤلفههای آن بهعنوان اولین مرحلۀ گام نهادن در این عرصه از اهمیت به-
سزایی برخوردار است.
میتوان در کمرنگ شدن مرزهای جنسیت در دنیای امروز دانست چه آنکه امروزه زنان در
جوامع درحالتوسعه و ازجمله در ایران هم پای مردان در اجتماع و در نهادهای آموزشی و
فرهنگی حضور دارند و این حضور ،سطح تفکر و بلوغ شناختی و معرفتی آنان را (که درگذشته
کمرنگ بوده) ارتقا داده است.
از طرفی نتایج مطالعه بیانگر این هستند که بین دو متغیر سن و رفتار یادگیری هتاگوژیک
رابطۀ معناداری وجود ندارد .در تفسیر این نتیجه همانطور که قبالً بدان اشاره شد باید عنوان
کرد که سن بهتنهایی نمیتواند تعیینکنندۀ بلوغ شناختی یا انگیزش برای یادگیری فراگیرندگان
باشد و مطالعات انجامشده در این زمینه تاکنون نتوانستهاند با قطعیت معناداری رابطۀ بین سن و
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یکی از دالیل معنادار نشدن آمارههای  Fو  tبرای متغیر جنسیت (سؤال دوم پژوهش) را

دوفصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شمارۀ  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 3131

بلوغ شناختی را تأیید کنند؛ و از طرفی همگنی گروه نمونه در متغیر سن را نیز میتوان باعث
حصول چنین نتیجهای دانست زیرا  %96پاسخ دهندۀ در گروه سنی  26تا  16سال هستند .در
مورد سؤال چهارم تحقیق که نتایج آن حاکی از عدم معناداری رابطۀ بین دو متغیر ترم تحصیلی و
رفتار یادگیری هتاگوژیک میباشند ،ذکر این نکته مهم است که  %92پاسخ دهندگان در گروه
نمونه را کسانی تشکیل دادهاند که درترم های اول و دوم مشغول به تحصیل بودهاند .عدم
دسترسی محقق به دانشجویان مشغول به تحصیل در ترمهای باالتر موضوعی است که بهراحتی
میتواند نتایج در این زمینه را تحتالشعاع خود قرار بدهد .تفاسیر مربوط به متغیر سن را نیز
میتوان در مورد این متغیر یعنی ترم تحصیلی بیان کرد چراکه با باال رفتن ترم تحصیلی عموماً
سن فراگیرندگان نیز باالتر میرود .همچنین در مورد عدم معناداری این دو متغیر یعنی سن و ترم
تحصیلی با رفتار یادگیری هتاگوژیک این نکته به ذهن متبادر میشود که احتماالً پس از رسیدن
دانشجویان به مرحلهای از تفکر ،سن و یا ترم تحصیلی نمیتواند عامل مؤثری بر رفتار یادگیری
خودتعیینی هتاگوژیک باشد.
ویلیامز )2664( 3مینویسد که دانشجویان باید با درک و توانمندی الزم جهت درگیری در
یادگیری مستمر برای ارتقای توانمندی خود پا به دورههای حرفهای بگذارند .ولیکن دانشجویان
ایرانی هنگام ورود به دانشگاهها بهصورت فراگیرندگانی مادامالعمر تربیتنشدهاند و ازاینرو
رسالت دانشگاهها در این زمینه سنگینتر و پراهمیتتر است و مطلوب این است که یادگیرندگان
از بدو ورود بهنظام آموزشی در سلسله و زنجیره گوژیها؛ از پداگوژی به آندراگوژی و سپس به
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