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Introduction
Knowledge is changing and so are science and technology, so citizens
ought to be updated and upgrade their knowledge and skills. Today lifelong
learning is based on competences that have attracted the attention of the
learning community. Students' lifelong learning competency is important.
There are some scales such as attitudes to lifelong learning, lifelong learner
characteristics, education for lifelong learning and effective lifelong learning
for this purpose. But in this context there is not any scale for measureing
students lifelong competencies with rergard to digital competencies in Iran.
The aim of this study was to examine the factor structure and reliability of
Uzunboylu and Hursen lifelong learning competence scale.

Method
With regard to data collection in this quantitative study a descriptivecorrelational research design were used. The research population consisted
of all students in University of Birjand (12,000 total). The sample size based
on a valid general rule for factor analysis was calcuculated to be 300
subjects. Accordingly, a sample of 300 students from University of Birjand
were selected by multi-stage cluster sampling. The participants were
selected, from colleges of science, literature, agriculture, engineering,
education-psychology and art were selected. After administrating the
questionnaire, data were analyzed using SPSS and AMOS software.

Results
Exploratory factor analysis results identified six components for lifelong
learning competencies that explained 49.46% variance of lifelong learning
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competency constructs. Confirmatory factor analysis results separated
clearly 42 items lifelong learning in the six Factor using the Appropriate
fitness indicators. The findings of the model indicated that the fitness indices
were desirable. the Chi-square ratio to degrees of freedom was 1.72 which
was small enough indicating the fit of the model with the data, the
comparative fit indicate (CFI), the Good Fitness indicate (GFI), the Adapted
Fitness indicate (AFI) were 0.85, 0.96 and 0.92, respectively, expressing the
good fit of the model with data. The root mean square error (RMSEA) was
0.051 which is also the appropriate fit condition for the model. In general,
these fitness indices indicate a good fit of the model with research data.
Cronbach's alpha coefficient of all items was 0.91 and for subscales selfmanagement, learning how to learn, initiative and entrepreneurship, digital
competence, acquiring information and decision-making lay between 0.66 to
0.85. For correlation between total score and subscales Pearson correlation
coefficient was calculated. The results showed the correlation between the
subscales of the Persian version and the scale of the whole scale to be in the
range of 0.86 to 0.88. Thus, each of the six sub-scales had a high correlation
with the total scale scores.

Discussion
The scale can be used to assess the competency of lifelong learning and
ultimately to improve the quality of education in the digital society. Efforts
to improve the quality of education are essential in higher education, as
students are expected to become independent and lifelong learners. As a
result, it can be seen from these scales that the teaching method at
universities should develop these competencies.

Keywords: lifelong learning competency, digital competence, Students,
Factor analysis

Author Contributions: Dr Mohsen Ayati initiated the project and suggested the experiments;
Sorayya Rodi Aliabadi planned the scheme, conducted the experiments and analyzed the
empirical results; Mohammad Ali Rostaminejad developed the modeling and examined
the theory validation. The manuscript was written through the contribution of all authors.
All authors discussed the results, reviewed and approved the final version of the
manuscript.
Acknowledgments: We would like to thank all the officials and students of the faculties of
Educational Sciences, Psycholog Agriculture and the Arts that helped us in this research.
Conflict of Interest: This article is based on the thesis of master's student Sorayya Rodi
Aliabadi. Dr Mohsen Ayati was a supervisor and Dr Mohammad Ali Rostaminejad was a
dissertation advisor.
Funding: The authors received no financial support for the research, authorship and
publication of this article.

تاريخ دريافت مقاله1216/10/32 :
تاريخ پذيرش مقاله1218/01/11 :

مجلهی علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز
پاييز و زمستان  ،1218دورهی ششم ،سال 36
شمارهی  ،3صص1-11 :

اعتباریابی ابزار صالحیتهای یادگیری مادامالعمر دانشجویان در عصر
دیجیتال


محسن آیتی

ثریا رودی علیآبادی

محمدعلی رستمینژاد
چکیده
تشخيص صالحيتهای يادگيری مادامالعمر دانشجويان حائز اهميت است .برای اين هدف ابزارهايی
چون نگرش به يادگيری مادامالعمر ،ويژگی يادگيرنده مادامالعمر و سواد يادگيری مادامالعمر وجود دارد و در
همين راستا دسترسی به ابزار ايرانی سنجش صالحيتهای دانشجويان در عصر ديجيتال ضرورت می يابد.
هدف پژوهش ،بررسی ساختار عاملی و پايايی ابزار صالحيت يادگيری مادامالعمر اوزون بويلو و هرسن بود.
روش پژوهش توصيفی -همبستگی و از نوع کاربردی است .جامعه پژوهش شامل  13000نفر دانشجويان
دانشگاه بيرجند بوده و  200نفر به عنوان نمونه به شيوه خوشهای انتخاب شدند .نتايج تحليل عاملی اکتشافی
شش مؤلفه صالحيتهای يادگيری مادامالعمر را شناسايی کرد که  11/16درصد از واريانس سازه
صالحيتهای يادگيری مادامالعمر را تبيين میکرد .نتايج تحليل عاملی تأييدی نيز  13گويه يادگيری
مادامالعمر را در  6عامل با استفاده از شاخصهای برازندگی مناسب از يکديگر تفکيک کرد .شاخصهای
نيکويی برازش ،شامل شاخص  0/051 ،RMSEAو شاخصهای  GFIو  CFIبه ترتيب  0/16و  0/85بود.
ضريب آلفای کرونباخ کل ابزار  0/11و برای خرده مقياسهای خودمديريتی ،يادگيری چگونگی يادگيری،
ابتکار و کارآفرينی ،صالحيت ديجيتال ،کسب اطالعات و تصميمگيری بين  0/66تا  0/85بود؛ درنتيجه
مقياس صالحيت يادگيری مادامالعمر مقياسی روا و پايا برای شناسايی صالحيتهای دانشجويان است.
محاسبه همبستگی بين خردهمقياسهای نسخه فارسی و نمره کل مقياس ،ضريب  0/68تا  0/88را نشان داد.
بهاينترتيب هر شش خرده مقياس ،همبستگی بااليی با نمره کل مقياس دارد .با توجه به نتايج مطالعه ،از
مقياس حاضر میتوان برای سنجش صالحيت برای يادگيری مادامالعمر استفاده نمود.
واژههای کلیدی :صالحيتهای يادگيری مادامالعمر ،صالحيت ديجيتال ،دانشجويان ،تحليل عاملی
 دانشيار ،گروه علوم تربيتی دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ايران (نويسنده مسئول)
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مقدمه
دانش در حال تغيير است و تحوالت زيادی در علم و فناوری رخ میدهد ،بنابراين افراد
برای مطابقت با اين تغييرات بايد بهروزرسانی شوند و دانش و مهارتهای خود را ارتقاء دهند
( .)Demirel, 2009اقتصاد دانش همراه با روند اقتصادی و اجتماعی گستردهتر مانند جهانی
شدن ،تغيير در سازه خانواده ،تغييرات جمعيتی و تأثير فناوری باعث شده است که يادگيری
مادامالعمر برای همه شهروندان صرفنظر از سن ،موقعيت اجتماعی و سطح آموزشی ضروری
باشد ( .)Bourdon, 2014يادگيری مادامالعمر 1موجب میشود جوامع سازندهتر باشند چرا
وقتی افراد يادگيرندگان مادامالعمر باشند ،بهطور مداوم مهارتهای جديدی ياد میگيرند و بهتر
میتوانند با تغييرات مطابقت پيدا کنند (.)Laal & Salamati, 2012
يادگيری مادامالعمر مفهومی است که يادگيری از بدو تولد تا پايان عمر را شامل میشود
( )Knapper & Cropley, 2000و دربرگيرنده يادگيری رسمی و غيررسمی ،يادگيری در محل
کار ،يادگيری دانش ،مهارتها ،نگرش و رفتار است که از طريق دستيابی به اهداف اجتماعی
مانند ،مشارکت مدنی ،توسعه پايدار ،بهبود سالمت و تندرستی ،کاهش جرم و جنايت و
انسجام اجتماعی به توسعه جامعه کمک میکند (.)Sava, Nuissl, Lupou & Ungureanu, 2010
از نظر جارويس "يادگيری مادامالعمر ترکيبی از فرايندهايی است که فرد در طول دوران
زندگی و از طريق بدن (ژنتيکی ،فيزيکی و زيستی) و ذهن (دانش ،مهارت ،طرز تلقی،
ارزشها و هيجانات) ،موقعيتهای اجتماعی و محتوای درک شده در شکلهای شناختی،
عاطفی و عملی (يا ترکيبی از هر سه) که با سرگذشت فردی و تجربيات وی در فرايندی
مداوم ترکيبشده را تجربه میکند" ( .)Jarvis, 2006: 134يادگيری مادامالعمر تمام فعاليتهای
يادگيری در طول زندگی که باهدف بهبود سطح دانش ،مهارت و صالحيتهای فردی،
اجتماعی و حرفهای انجام میشود را شامل میشود ( .)Steffens, 2015در واقع يادگيری
مادامالعمر ،فرايندی است که طی آن افراد از طريق فرصتهای يادگيری ،دانش ،مهارتها و
عاليق خود را در زندگی توسعه میدهند

& (Mohammadimehr, Maleki, Khoshdel

 Abbaspour, 2012).يونسکو ويژگیهايی برای يادگيری مادامالعمر بيان کرده است که عبارت
است از .1 :کلگرايی :کلگرايی موجب میشود افراد نسبت به دانش و مهارتهايی که در
1- Lifelong learning
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طول زندگی خود به دست میآورند ديدگاه جامعی به دست آورند .3 .انعطافپذيری :با در
اختيار داشتن محتوا و منابع گوناگون و متنوع ،روشهای يادگيری و زمان يادگيری محقق
میشود .2 .انسجام :از طريق درهمتنيدگی برنامه درسی و انسجام بين حرفهآموزی ،علم و
زندگی اجتماعی درک میشود .1 .قابليت آموزش :اين آموزش يادگيری نحوه يادگيری و به
عبارتی يادگيری چگونگی يادگيری است .5 .وجه تمايز اجرايی :توجه به اين نکته که يادگيری
میتواند هم بهصورت رسمی و هم غيررسمی انجام شود .6 .کيفيت يادگيری :اينگونه
يادگيری موجب شکوفا شدن استعدادهای بالقوه شده و درنهايت موجب رشد انسان میشود
).(Jahed, Jafrrzadeh & Ahmaditavana, 2012
در زمينه تحقق يادگيری مادامالعمر ،آموزش عالی نقش اساسی دارد

.(Sampson & Fytros,

) 2008آموزش عالی بهطور سنتی نقش خود را بهعنوان انتقالدهنده دانش و مهارت ايفا میکند
اما مهمترين کار اين است که دانشجويان را برای هدايت يادگيری خود در سراسر زندگی و
بعد از آموزش رسمی نيز مجهز کند و فرصتهای برابری را برای همه افراد در زمينه آموزش
و پرورش فراهم کند ،ولی در اين زمينه با چالشهايی از قبيل :عدم استفاده از تجربيات
کشورهای موفق در زمينه برنامه درسی ،تمرکزگرايی در برنامه درسی ،عدم پذيرش تغيير در مفاهيم
اساسی آموزش در آموزش عالی ،عدم برقراری ارتباط درونی برنامه درسی آموزش عالی و
دورههای قبل و عدم انعطافپذيری در برنامه درسی روبروست (.)Karimi, Nasr & Sharif, 2014

در اين خصوص محققان معتقدند برای اينکه افراد يادگيرنده مادامالعمر باشند و بتوانند
دانش و مهارتهای خود را بهبود دهند بايد به مهارتهای عمومی و يادگيری چگونگی
يادگيری مجهز شوند ( )Meerah, Choon Lian, Kamisah, Zakaria, Iksan & Soh, 2011و
صالحيتهايشان را برای يادگيری مادامالعمر شناسايی و توسعه دهند .صالحيت ترکيبی است از
دانش ،مهارت و نگرش است که افراد برای تحقق استعدادهای خود بدان نيازمندند (

European

 .)Communities, 2007بر اساس تعاريف مختلف صالحيت ،سه بعد اصلی صالحيت شناسايی
شده است .1 .ويژگیهای فردی که مجموعهای از دانش ،مهارت و نگرش را در برمیگيرد.
 .3مهارت صالحيت در عمل و رفتار فرد  .2شرايطی که فرد صالحيت الزم را به کار میبرد
).(Sampson & Fytros, 2008
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رويکرد مبتنی بر صالحيت مزايای زيادی برای افراد و سازمانها فراهم میکند .در سطح
فردی به فرد در شناسايی اهداف و رسيدن به سطح خاصی از توانايیها و استعدادها کمک
میکند و در سطح سازمان ،پتانسيل الزم برای طراحی و توسعه برنامههايی برای بهبود عملکرد
کارکنان و سازمان فراهم میکند ( .)Hustad, Munkvold & Moll, 2004افراد برای تحقق
يادگيری مادامالعمر به صالحيتهايی مانند خودمديريتی ،برقراری ارتباط ،مديريت وظايف،
نوآوری و تغيير نيازمندند (.)Evers, Rush & Iris, 1998
) European Communities (2007هشت صالحيت کليدی برای يادگيری مادامالعمر را
توصيه میکند .1 :توانايی ارتباطات با زبان مادری  .3توانايی ارتباط با زبانهای خارجی
 .2رياضيات ،علوم و مهارتهای فنی  .1صالحيت ديجيتال  .5يادگيری برای يادگيری
 .6صالحيتهای اجتماعی  .7کارآفرينی  .8آگاهی فرهنگیUzunboylu & hursen (2011) .

نيز در پژوهشی صالحيتهای يادگيری مادامالعمر را به شرح زير بيان میکند .1 :صالحيت
خودمديريتی .3 1صالحيت يادگيری چگونگی يادگيری .2 3صالحيت ابتکار و کارآفرينی
 .1صالحيت کسب اطالعات .5 1صالحيت ديجيتال .6 5صالحيت تصميمگيری

6

2

& (Ozdamli

) Ozdal, 2015اين صالحيتها میتواند به بهبود دانش ،نگرش و مهارتهای فرد کمک کند
).(Otten & Ohana, 2009
در زمينه يادگيری مادامالعمر پژوهشگران ابزارهايی ساختهاند که آمادگی دانشجويان را
برای يادگيری مادامالعمر شناسايی کنند .ازجمله پرسشنامه ويژگیهای يادگيرنده مادامالعمر:
اين پرسشنامه توسط ) Kirby, Knapper, Lamon & Egnatoff (2010طراحی شده است و
دارای  11گويه و  5مؤلفه است که عبارتاند از -1 :تعيين اهداف -3 ،استفاده از دانش و
مهارتها -2 ،خود جهتدهی و خودارزيابی -1 ،جانمايی اطالعات ،و  -5سازگاری با
استراتژیهای يادگيری ،که يادگيری مادامالعمر را با مقياس ليکرت  5درجهای از (کامالً
مخالفم) تا (کامالً موافقم) ارزيابی میکند .همسانی درونی اين پرسشنامه (آلفای کرونباخ) را
Self-Management Competence
Learning How To Learn Competence
Initiative And Entrepreneurship Competence
Acuqiring Information Competence
Digital Competence
Decision-Taking Competence
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 0/71برآورد کردهاند .رابطه مثبت و معنادار اين مقياس با يادگيری عميق (p > 0/01؛ )r: 0/12
و رابطه منفی و معنادار با يادگيری سطحی (p> 0/01؛  )r: -0/26بيانگر روايی همگرا و
واگرای مناسب پرسشنامه بود Meerah et al. (2011) .نيز اين پرسشنامه را در مالزی اعتباريابی
کردهاند و آلفای کرونباخ برای اين ابزار 0/61گزارش شده است.
ابزار یادگیری مادامالعمر  :Jeffspll-msاين ابزار را ) Angela et al. (2010برای سنجش
يادگيری مادامالعمر در دانشجويان پزشکی جفرسون در آمريکا طراحی و اعتباريابی کردهاند که
يادگيرنده در يک طيف کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )1به آن پاسخ میدهند .نتيجه
تحليل عاملی سه عامل را شناسايی کرد که  %16از واريانس سازه را تبيين کرده است .اين
عوامل عبارتاند از .1 :باورهای مرتبط با يادگيری .3 ،مهارت جستوجوی اطالعات .2 ،توجه
به فرصتهای يادگيری .پايايی ابزار با ضريب آلفای کرونباخ  0/77بهدستآمده است .اين ابزار
را ) Taghipour, Karimi, Mousavi Bazaz, Khosravi Anbaran & Abdolahi (2015در
ايران اعتباريابی کردند .شاخصهای نيکويی برازش ،شامل شاخص 0/13 ،RMSEA:0/08
 GFI:و شاخص  CFI :0/13بهدستآمده بود و ضرايب آلفای کرونباخ برای کل ابزار  0/61و
برای خردهمقياسها بين  0/61تا  0/78بهدستآمده بود.
پرسشنامه سواد یادگیری مادامالعمر :اين ابزار را ) Li andTsai (2007طراحی کردهاند که
از سه رديف تشکيلشده است :دامنهها ،ابعاد و شاخص ،رديف اول شامل سه حوزه :ورودی
يادگيری ،فرآيند يادگيری و خروجی يادگيری است .رديف دوم شامل يازده بعد :خودآگاهی،
آگاهی يادگيری ،توانايی شناختی ،توانايی بازيابی اطالعات ،ساخت نقشه يادگيری ،توانايی
استفاده از راهبردهای يادگيری و روشها ،يکپارچهسازی منابع يادگيری ،برنامهريزی و
مديريت زمان يادگيری ،يادگيری تيمی ،ارزيابی يادگيری و انتقال يادگيری است و رديف سوم
توصيف بيشتر هر يک از شاخصهای خاص را در هر يک از ابعاد فراهم میکند .يادگيرنده در
يک طيف کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )1به آن پاسخ میدهند .ارزش اهميت هريک از
ابعاد و شاخص باالتر از  6/5با واريانس استاندارد کمتر از  0/6گزارششده است.
ابزار نگرش یادگیری مادامالعمر ( :)LLLASاين ابزار را

Uzunboylu and Hürsen

) (2010طراحی و توسعه دادهاند .اين ابزار پرسشنامهای  11سؤالی از طيف ليکرت است که
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يادگيرندگان از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم پاسخ میدهند .مؤلفههای تشکيل دهنده ابزار
عبارتاند از .1 :عدم تمايل به يادگيری  .3اعتقاد به سود فعاليتهای يادگيری برای توسعه
فردی  .2آگاهی در مورد توانايیهای فردی .آلفای محاسبه شده برای کل ابزار  0/81و برای هر
يک از مؤلفهها از  0/78تا  0/85متغير بوده است.
ابزار یادگیری مادامالعمر ( :)JEFFSPLLاين ابزار توسط ) ،Hojat et al. (2006برای
اندازهگيری گرايش پزشکان به يادگيری مادامالعمر طراحی شده است .نتيجه تحليل عاملی
چهار عامل را شناسايی کرد که  %60از واريانس سازه را تبيين کرده است .اين عوامل
عبارتاند از .1 :انگيزش به يادگيری حرفهای .3 ،فعاليتهای علمی .2 ،توجه به فرصتهای
يادگيری و  .1مهارتهای تکنيکی در جستجوی اطالعات در طيف  1درجهای ليکرت است.
آلفای کرونباخ اين ابزار  0/81و همبستگی نمرات ابزار بين  0/26تا  0/61گزارش شده است.
مرور ابزارهای گزارششده نشان میدهد که اغلب اين ابزارها در طيف ليکرت ارائه شده
است .خرده مقياسهای اغلب اين ابزارها نيز مواردی مانند يادگيری برای يادگيری ،مهارت
جستجوگری و مهارت ارزيابی را میسنجد .نکتهای که قابل توجه است اين است که هيچيک
از اين ابزارها دارای مؤلفههای صالحيتهای يادگيری مادامالعمر نبودند در حالی که امروزه
يادگيری مادامالعمر ،يادگيری مبتنی بر صالحيت است که توجه جامعه يادگيری را به خود
جلب کرده است ( .)Sampson, 2009داشتن صالحيتهای چون خودمديريتی ،يادگيری
چگونگی يادگيری ،صالحيت ديجيتال و کسب اطالعات برای تداوم يادگيری مادامالعمر
بهويژه برای دانشجويان ضروری است .يادگيرندگان بايد قادر به طرحريزی يادگيری خود،
ارزيابی يادگيری خود ،يادگيری بهصورت فعال و بهکارگيری استراتژیهای مناسب در شرايط
مختلف باشند و بتوانند نيازهای آموزشی خود را برای مديريت يادگيری مستقل شناسايی کنند
و توانايی يادگيری بر اساس توانايیها و ظرفيتهای خود را داشته

باشند (Mediano, Losada

 & Lord, 2013).اما مانعی که هماکنون در ايران وجود دارد اين است که ابزاری برای ارزيابی
صالحيتهای يادگيری مادامالعمر دانشجويان وجود ندارد.

)Uzunboylu & Hürsen (2010

ابزاری برای ارزيابی صالحيتهای يادگيری مادامالعمر دانشجويان طراحی کردهاند .اين ابزار
پرسشنامهای  51سؤالی است از طيف  5درجهای ليکرت که يادگيرندگان از هيچ ( )0تا خيلی
زياد ( )1به آن پاسخ میدهند .عواملی که شناسايی شد عبارتاند از .1 :خودمديريتی
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 .3يادگيری چگونگی يادگيری  .2ابتکار و کارآفرينی  .1صالحيت کسب اطالعات .5
صالحيت ديجيتال  .6صالحيت تصميمگيری ،که اين شش عامل بر روی هم  %58از واريانس
سازه صالحيت يادگيری مادامالعمر را تبيين کرده است .پايايی کل ابزار با ضريب آلفای
کرونباخ  0/15بوده است و برای هر يک از مؤلفهها به ترتيب ،مؤلفه خودمديريتی،0/12 :
يادگيری چگونگی يادگيری ،0/11 :ابتکار و کارآفرينی ،0/81 :صالحيت کسب اطالعات:
 ،0/82صالحيت ديجيتال ،0/85 :صالحيت تصميمگيری 0/75 :برآورد شده است.
بنابراين هدف اين پژوهش ،بررسی ساختار عاملی و پايايی نسخه ابزار صالحيت يادگيری
مادامالعمر در جمعيت دانشجويان فارسیزبان بود .سؤالهای پژوهش برای رسيدن به اين
هدف به قرار زير است:


ساختار عاملی ابزار صالحيت يادگيری مادامالعمر چگونه است؟



پايايی ابزار چگونه است؟



همبستگی بين نمره کل و خردهمقياسها چگونه است؟
نسخه فارسی و معتبر ابزار سنجش صالحيت مادامالعمر دانشجويان که روايی و پايايی آن در

فرايند علمی سنجيده شده باشد ،میتواند زمينه را برای گسترش انجام تحقيق در اين زمينه به
نحو مؤثری فراهم آورد .محققين عالقهمند به حوزه مطالعات يادگيری مادامالعمر ،دانشجويان،
محققين حوزه مطالعات يادگيری در آموزش عالی و حتی متخصصين آموزشهای موضوعی
خواهند توانست با استفاده از اين ابزار به تحقيق درزمينه يادگيری مادامالعمر بپردازند و به
گسترش دانش در اين حيطه کمک کنند .همچنين انتظار میرود اين ابزار بتواند بهعنوان ابزار پايه،
برای تهيه ابزار مناسب و قابل کاربرد در جامعههای ديگر تحقيق نيز مورداستفاده قرار گيرد.

روش پژوهش
روش پژوهش توصيفی -پيمايشی و از نوع کاربردی است .جامعه پژوهش کليه دانشجويان
دوره کارشناسی دانشگاه بيرجند بودند .که آمار آنها  13000نفر است .ميزان حجم نمونه بر
اساس يک قانون کلی معتبر برای تحليل عاملی 200 ،مشارکتکننده است

& (Tabachnick

 Fidell, 1996).بر اين اساس نمونه پژوهش  200نفر از دانشجويان دانشگاه بيرجند بود که
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بهصورت نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .به اين طريق که از بين
دانشکدههای دانشگاه بيرجند (دانشکدههای علوم ،ادبيات ،کشاورزی ،فنی -مهندسی،
تربيتبدنی ،علوم تربيتی -روانشناسی و هنر) سه دانشکده علوم تربيتی -روانشناسی،
کشاورزی و هنر انتخاب شدند .مجموع پرسشنامههای برگشتی  378مورد بود که پس از
بررسی اوليه  5مورد به دليل تکميل ناقص کنار گذاشته شد و نمونه به  372دانشجو رسيد .که
از اين تعداد  81نفر مرد و  113نفر زن هستند .ميانگين سنی دانشجويان  31با انحراف معيار
 2/168سال بود .ميانگين معدل دانشجويان  16/15با انحراف معيار  3/56نمره بود.
ابزار صالحيتهای يادگيری مادامالعمر در نمونه ايرانی ،برای بررسی ساختار عاملی و
پايايی ،به فارسی ترجمه و بعد از آن توسط شش نفر از اعضای هيئتعلمی دانشکده علوم
تربيتی و روانشناسی دانشگاه بيرجند مورد تأييد قرار گرفت و پس از بررسی ساير گويهها
پرسشنامه  51سؤالی در اختيار تعدادی از اساتيد (رشتههای مديريت آموزشی ،برنامهريزی
درسی ،تکنولوژی آموزشی و فلسفه تعليم و تربيت) قرار گرفت و مشکالت مربوط به گويهها
بررسی و رفع شد و واژگانی که مبهم بودند با نزديکترين واژه معادلسازی شدند ،اين ابزار
شامل  6مؤلفه و  51گويه در طيف ليکرت است .شيوه پاسخگويی آزمودنیها به هريک از
مواد پرسشنامه به اين صورت بود که آزمودنیها هر يک از گويهها را مطالعه کرده ،دريک
طيف هيچ ( ،)0کم ( ،)1متوسط ( ،)3زياد ( )2و خيلی زياد ( )1نظرات خود را در مورد
صالحيت يادگيری مادامالعمر مشخص نمودند .در اين مطالعه برای تحليل دادهها از نرمافزار
 SPSSو  AMOSاستفاده شده است.

یافتههای پژوهش
سؤال اول :ساختار عاملی ابزار صالحيت يادگيری مادامالعمر چگونه است؟
برای پاسخ به سؤال اول قبل از انجام تحليل عاملی برای مناسب بودن دادهها از دو آزمون
مقدماتی استفاده شد .نتايج آزمون کفايت نمونهگيری کيسر و مير  KMOميزان  0/81را نشان داد که
هر چه اين ميزان به عدد  6نزديکتر باشد ،نشاندهنده کفايت نمونهگيری برای تحليل عاملی است.
آزمون بارتلت نيز در سطح ( )P > 0/001معنادار بود که نشاندهنده تناسب برای تحليل
عاملی و وجود داشتن روابط قابلکشف برای انجام دادن تحليل عاملی است( .جدول )1
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Table 1.
KMO and Bartlett's test results
Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy.

0.894
2530.770
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Approx. Chi-Square
Df
Sig

435
0.000

Bartlett's Test
of Sphericity

در اين پژوهش برای شناسايی عوامل مرتبط با صالحيتهای يادگيری مادامالعمر از روش
تحليل عاملی به روش مؤلفههای اصلی و چرخش واريماکس ،شش عامل اساسی که در جدول
 3گزارش شده است ،استخراج شد.
Table 2.
Rotation Sums of
Squared Loadings

Extraction Sums of
Squared Loadings

Initial Eigen values

Cumulative
% of
Cumulative % of
Cumulative % of
%
Variance Total
%
Variance Total
%
Variance Total

Component

Eigenvalue and sum of factor load factors squares Lifelong learning competency questionnaire

4.25

12.16

12.16

9.26

26.47

26.47

9.26

26.47

26.47

1

3.60

10.30

22.46

2.63

7.52

99.33

2.63

7.52

99.33

2

2.55

7.29

29.76

1.68

4.82

38.82

1.68

4.82

38.82

3

2.37

6.79

36.56

1.28

3.67

42.49

1.28

3.67

42.49

4

2.35

6.72

43.28

1.24

3.55

46.05

1.24

3.55

46.05

5

2.16

6.18

49.46

1.19

3.40

49.46

1.19

3.40

49.46

6

تحليل عاملی با استفاده تحليل مؤلفههای اصلی و چرخش واريماکس برای پرسشنامه
صالحيتهای يادگيری مادامالعمر شش عامل را شناسايی کرد که  11/16درصد از واريانس
سازه صالحيتهای يادگيری مادامالعمر را تبيين میکرد .در اين پژوهش بار عاملی  0/22در
نظر گرفته شد .نتايج تحليل عاملی اکتشافی  6عامل از پرسشنامه يادگيری مادامالعمر شامل
خودمديريتی ،يادگيری چگونگی يادگيری ،ابتکار و کارآفرينی ،کسب اطالعات ،ديجيتال و
تصميمگيری را نشان داد 13 .گويه بار عاملی باالی  0/22داشتند و  1گويه به دليل بار عاملی
کمتر از  0/22حذف شدند.
در اين مطالعه ،مقايسه الگوها بر اساس شاخصهای نيکويی برازش انجامشده است.
شاخصهای برازندگی ريشه واريانس خطای تقريبی ( ،)RMSEAشاخص برازندگی مقايسهای
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( ،)CFIشاخص نيکويی برازش ( ،)GEIشاخص نيکويی برازش تطبيقيافته ( )AGFIو شاخص
کای دو و درجه آزادی متناظر با آن استفاده شد .الزم به ذکر است که شاخص 0/06
نشاندهنده برازش خوب مدل است ) .(Hair et al., 2010شاخصهای،

≤ RMSEA

 AGFI، GFIوCFI

بزرگتر از  0/8نشاندهنده برازش مناسب است و  X2/df >2نشاندهنده برازش خوب مدل است.

Figure 1. confirmatory factor analysis of the lifelong learning competency scale

يافتههای مدل حاکی از آن است که شاخصهای برازندگی مطلوب است .نتايج تحليل
عاملی تأييدی در جدول آمده است .همانگونه که در (جدول  )1مشاهده میشود نسبت
مجذور کای بر درجات آزادی ( )1/73است که اندازه کوچکی دارد و نشاندهنده برازش مدل
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با دادههاست شاخص برازش مقايسهای ( ،)CFIشاخص نيکويی برازش ( ،)GEIشاخص
نيکويی برازش تطبيقيافته ( )AGFIبه ترتيب  0/16 ،0/85و  0/13هستند که بيانگر برازش
خوب مدل با دادههاست .ريشه ميانگين مجذور خطا ( )RMSEAنيز  0/051که در اينجا نيز
شرايط برازش مناسب مدل برقرار است .در کل اين شاخصهای برازندگی ،حاکی از برازش
خوب مدل با دادههای پژوهش است.
Table 3.
Confirmatory factor analysis goodness of fit indicates
AGFI

CFI

GFI

RMSEA

X2/df

fitness indices

0.92

0.85

0.96

0.051

1.72

Model

سؤال دوم :پايايی ابزار چگونه است؟
پايايی به زبان ساده قابليت تکرارپذيری نتايج آزمون است ،بدين معنا که اگر آزمونی در
خصوص دسته خاصی از آزمودنیها تکرار شود؛ نتايج مشابهی حاصل شود

(Sarmad,

) Bazargan & Hejazi, 2012محاسبه پايايی با استفاده از آلفای کرونباخ به کمک نرمافزار
 SPSS-19انجام شد .ميزان آلفای کل برای  13گويه پرسشنامه  0/11به دست آمد که
نشاندهنده باال بودن ضريب پايايی است .پس میتوان گفت پرسشنامه از پايايی بسيار خوبی
برخوردار است .آلفای بهدستآمده برای هريک از خرده مقياسها نيز عبارت بودن از:
خودمديريتی ،0/70 :يادگيری چگونگی يادگيری ،0/85 :ابتکار و کارآفرينی ،0/66 :کسب
اطالعات ،0/68 :شايستگی ديجيتال ،0/83 :تصميمگيری ،0/81 :آلفای بهدستآمده نشاندهنده
همسانی درونی مطلوب ابزار است .ضريب آلفای کرونباخ برای کل گويهها و خرده مقياسها
در جدول  1آمده است.
سؤال سوم :همبستگی بين نمره کل و خردهمقياسها چگونه است؟
برای همبستگی بين نمره کل و خردهمقياسها از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد .نتايج
همبستگی بين خردهمقياسهای نسخه فارسی و نمره کل مقياس را در دامنه  0/68تا 0/88
نشان داد .بهاينترتيب هر شش خرده مقياس ،همبستگی بااليی با نمره کل مقياس دارد .در
جدول  5ضرايب همبستگی نشان داده شده است.

6  شمارهی،3189  پاییز و زمستان،62  سال،(دورهی ششم
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Table 4.
Cronbach's alpha coefficient
Subscales
Self-Management

381

Cronbach alpha coefficient
0.70

Learning How To Learn

0.85

Initiative And Entrepreneurship

0.66

Acuqiring Information

0.68

Digital

0.82

Decision-Taking
Total

0.81
0.91

Table 5.
Correlation coefficients of six-axis axes of scale and total scale

Components
Correlation
Learning Initiative
Selfand
Acuqiring
Decision- Total
Coefficients
How to Entrepre
Information Digital Taking
and Total Management Learn
neurship
Scale
Self1
0.665
0.583
0.373
0.298 0.562
0.758
Management
Learning
How to
0.665
1
0.723
0.449
0.358 0.636
0.8492
Learn
Initiative
and
0.583
0.723
1
0.443
0.379 0.614
0.884
Entrepreneu
rship
Acuqiring
0.373
0.449
0.443
1
0.713 0.713
0.713
Information
Digital
0.298
0.358
0.379
0.713
1
0.420
0.683
Decision0.562
0.636
0.614
0.428
0.420
1
0.754
Taking
Total
0.758
0.842
0.884
0.741
0.683 0.754
1

بحث و نتیجهگیری
37  اما با ريزش. نفر از دانشجويان دانشگاه بيرجند انجام شد200 اين مطالعه بر روی
 نتايج تحليل عاملی اکتشافی شش. آزمودنی ازنظر آماری تحليل شد372 پرسشنامه درنهايت
 درصد از واريانس سازه11/16 مؤلفه صالحيتهای يادگيری مادامالعمر را شناسايی کرد که
 گويه13  نتايج تحليل عاملی تأييدی نيز.صالحيتهای يادگيری مادامالعمر را تبيين میکرد
 عامل با استفاده از شاخصهای برازندگی مناسب بهوضوح از6 يادگيری مادامالعمر را در
 و0/051 ،RMSEA  شامل شاخص، شاخصهای نيکويی برازش.يکديگر تفکيک کرد
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شاخصهای  GFIو  CFIبه ترتيب  0/16و  0/85بود .بنابراين برازش الگو مناسب بود .در
اين مطالعه  13گويه با ،بار عاملی باالی  0/22حفظ شد و  1گويه (،31 ،15 ،12 ،10 ،6 ،5 ،1
 )26 ،38به دليل بار عاملی کمتر از  0/22حذف شد .علت اين امر در پژوهش حاضر میتواند
به تفاوتهای فرهنگی و برداشتهای متفاوت آزمودنیها برگردد .نمیتوان انتظار داشت که
با توجه به تفاوت نظام آموزشی و تجارب متفاوت دانشجويان در دو جامعه متفاوت بازخورد
آنها يکسان باشد .گويه " :10در مواجهه با مشکالت ايدههای خالقانه ارائه میدهم" شايد
برای برخی دانشجويان ايرانی که با مباحث خالقيت آشنايی چندانی ندارند قابلفهم نباشد.
گويه " :31توانايی استفاده مؤثر از زبان انگليسی در فرايند يادگيری را دارم" اين گويه نيز
احتماالً برای برخی از دانشجويان ايرانی که در زمينه زبان انگليسی توانايی چندانی ندارند
روشن نيست ( .)Ebadi Fard Azar, 2006گويه  " :38توانايی تبديل ايده و نظر به عمل را
دارم " نيز نمیتواند گويه مناسبی برای فرهنگ ما باشد چون به نظر میرسد بيشتر مباحث نظام
آموزشی ما در حوزه نظر است و در حوزه عمل زياد پرداخته نمیشود .در مورد ساير گويهها
نيز اغلب ،معادل آن در پرسشنامه وجود دارد .به عنوان مثال گويه  " :6چگونگی ايجاد انگيزه
در خود را برای بهبود وضعيت تحصيلی میدانم" معادل آن (گويه  " :7حفظ انگيختگی در
مسير پيشرفت تحصيلیام را بلدم )".در پرسشنامه وجود دارد.
همچنين ضريب آلفای کرونباخ کل ابزار  0/11و برای خرده مقياسها بين  0/66تا خرده
 0/85بود که نشاندهنده باال بودن ضريب پايايی است .پايايی ابزار در نسخه اصلی نيز  0/15و
برای خرده مقياسها بين  0/75تا خرده  0/12بوده است .آلفای کرونباخ برای ابزارهای
يادگيری مادامالعمر

Kirby et al., (2010), Angela et al. (2010), Uzunboylu & Hürsen

) (2010), Hojat et al. (2006), Taghipour et al. (2014به ترتيب  0/81 ،0/81 ،0/77 ،0/71و
 0/61گزارش شده است .برای همبستگی بين نمره کل و خردهمقياسها از ضريب همبستگی
پيرسون استفاده شد .نتايج همبستگی بين خردهمقياسهای نسخه فارسی و نمره کل مقياس را
در دامنه  0/ 68تا  0/88نشان داد .بهاينترتيب هر شش خرده مقياس ،همبستگی بااليی با نمره
کل مقياس دارد .همبستگی نمرات مقياس ) Hojat et al. (2006نيز بين  0/26تا  0/61گزارش
شده است .بنابراين میتوان از مقياس حاضر میتوان برای افزايش صالحيت برای يادگيری
مادامالعمر و درنهايت افزايش کيفی آموزش استفاده نمود .چراکه تالش برای ارتقاء کيفی
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آموزش در آموزش عالی ضروری است و انتظار میرود که دانشجويان به يادگيرنده مستقل و
مادامالعمر تبديل شوند .درنتيجه میتوان از اين ابزار و ابزارهای مشابه دريافت که روش
تدريس در دانشگاهها تا چه حد باعث رشد و توسعه اين صالحيتها میگردد.
ازجمله محدوديتها در پژوهش حاضر آن است که پرسشنامه فقط بر روی دانشجويان دوره
کارشناسی دانشگاه بيرجند اجراشده است؛ در نتيجه پيشنهاد میشود مطالعه حاضر بر روی
نمونههای ديگری انجام شود تا در خصوص تعميمپذيری نتايج اطمينان بيشتری حاصل شود.
سهم مشارکت نویسندگان :دکتر محسن آيتی اين طرح را آغاز کرد و آزمايشها را پيشنهاد کرد .ثريا رودی
علیآبادی اين طرح را برنامهريزی کرده ،آزمايشها را انجام داده و نتايج تجربی را مورد تجزيهوتحليل قرار
داده است .محمدعلی رستمی نژاد مدلسازی را توسعه داد و اعتبار نظريه را بررسی کرد .اين مقاله به کمک
همه نويسندگان نوشتهشده است .همه نويسندگان در مورد نتايج بحث کردهاند ،نسخه نهايی را بررسی و
تصويب کردند.
سپاسگزاری :از کليه مسئولين و دانشجويان دانشکدههای علوم تربيتی -روانشناسی ،کشاورزی و هنر که در اين
پژوهش ما را ياری کردند کمال تشکر را داريم.
تضاد منافع :اين مقاله برگرفته از پاياننامه دانشجوی کارشناسی ارشد ثريا رودی علیآبادی است .دکتر محسن
آيتی استاد راهنما و دکتر محمدعلی رستمی نژاد مشاور پاياننامه بود.
منابع مالی :نويسندگان هيچگونه کمک مالی برای تحقيق  ،تأليف و انتشار اين مقاله دريافت نکردند.
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