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Introduction 
As one of the important infrastructures of the educational system of any 

country and the most important source of science and technology production, 

higher education plays a significant role in the development of lifelong 

learning. Universities should create a new movement in this direction by 

conatructing a platform for students to do longlife learning.The present study 

aims to explain the curricular elements and components of Farhangian 

University based on the lifelong learning approach and examine the validity 

of a developed scale in this field. 

 

Method 
In the present study, exploratory mixed-methods research was used. 

Initially, qualitative data were collected and analyzed. Then, based on the 

obtained qualitative results, quantitative instruments were developed. After 

that, the quantitative data were collected and analyzed to validate the 

qualitative findings. The statistical population in the qualitative section 

consisted of experts in the field of lifelong learning, professors of 

Farhangian University, and curriculum specialists selected via a purposive 

sampling method. 33 participants were selected and interviewed via the 

semi-structured interviewing technique to obtain theoretical saturation in the 

data. In the quantitative section, a descriptive-survey method was employed. 

The statistical population in this section consisted of professors of the 
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Province as 242 individuals, among whom 145 participants were selected 

based on the Krejcie & Morgan table and via a cluster sampling method. 

Then, the researcher-made questionnaire was distributed among them. 

Among the returned questionnaires, 103 ones were quantitatively analyzed. 

 

Results 
The findings of the qualitative section indicated that the curriculum based 

on the lifelong learning approach in Farhangian University consists of four 

main elements of goal (with 19 items), content (with 18 items), teaching-

learning methods (with 15 items) and evaluation (with 17 items). In the 

quantitative section, it was also found that based on the results of the Second 

Order Confirmatory Factor Analysis (CFA), the elements and related items 

correctly measure the curriculum model for lifelong learning. 

 

Discussion 
To sum up, it can be stated that the scale designed in 4 elements and 69 

items is valid for evaluating the curricular elements based on the lifelong 

learning approach at Farhangian University. It can be the basis for making 

policies and reviewing curriculum at Farhangian University. 

 

Keywords: Lifelong Learning, Curriculum, the Lifelong Learning Curriculum 

Scale, Higher Education, Farhangian University. 
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 چکيده

دانشگاه فرهنگیان در راستای  یدرس برنامه یها مؤلفهپژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر و 
است. روش مورد  و بررسی اعتبار مقیاس تدوین شده در این زمینه انجام شده العمر مادامیادگیری 

کیفی، به منظور های  استفاده طرح ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. پس از گردآوری و تحلیل داده
های گردآوری  های کیفی، بر مبنای نتایج به دست آمده ابزار کمی تدوین شده و داده اعتبارسنجی یافته

شده مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی، صاحبنظران حوزه یادگیری 
گیری  استفاده از روش نمونه بودند که با یدرس برنامه،اساتید دانشگاه فرهنگیان و متخصصان العمر مادام

ها حاصل گردید. در بخش کمی، از  نفر، اشباع نظری در داده 33ساختاریافته با  هدفمند و مصاحبه نیمه
نفر از اساتید گروه  242پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بخش شامل -روش توصیفی

کمی قرار گرفت.  های یلتحلپرسشنامه مبنای  133علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان بود و 
در  العمر ماداممبتنی بر رویکرد یادگیری  یدرس برنامهحاصل از بخش کیفی نشان داد که  های یافته

 یها روشگویه(،  11گویه(، محتوا )با  11)با  دانشگاه فرهنگیان متشکل از چهار عنصر عمده هدف
گویه( است. در بخش کمی نیز مشخص گردید که،  11بی )با گویه( و ارزشیا 11یادگیری )با -یاددهی

ها به درستی الگوی  مربوط به آن یها مؤلفهنتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم عناصر و براساس 
در نتیجه مقیاس طراحی شده  .دهند یمرا مورد سنجش قرار  العمر ماداممعطوف به یادگیری  یدرس برنامه
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در  العمر مادامبراساس رویکرد یادگیری  یدرس برنامهبرای ارزیابی عناصر ، مؤلفه 91عنصر و  4در 
تواند مبنای سیاستگذاری و بازنگری در حوزه  دانشگاه فرهنگیان از روایی و پایایی برخوردار است و می

 دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد. یدرس برنامه
 

مبتنی بر یادگیری  یدرس برنامهاس ، مقییدرس برنامه، العمر مادامیادگیری : یديکل یها واژه
 .، دانشگاه فرهنگیانیعال آموزش، العمر مادام

 

 مقدمه
نیز با  یعال آموزشنظام  رسالت، یاجتماع و یفرد یازهاینروزافزون جوامع و  با تحول

ت مدیران، متخصصان یاساسی روبرو شده و به موازات آن مسئول یها چالشتحوالت و 

شده  تر یچیدهپو یادگیری  آموزش ندیفرآ ز درین ها دانشگاه علمی تئو اعضای هی یدرس برنامه

 اخیر و اقتضائات یها دههتغییرات (. Eslamian, MirshahJafari & Neyestani, 2017)است

به طور مداوم،نیازمند نوسازی دانش و مهارت خود  جوامع امروزی، موجب شده افراد در زندگی

 العمر مادامتوجه به یادگیری  رو،  این . از(Laal, 2012) کنار بیایندباشند تا بتوانند با زندگی مدرن 

 ,Tuparevska) توجهی رشد یافته است به طور قابل یعال آموزش یژهو بهآموزشی  یها نظام در

Santibáñez & Solabarrieta, 2020.)  نقش آموزش  دربارهاندازی کلی  چشم العمر مادامیادگیری

. در این نگاه یادگیری فرآیندی مستمر است و نقشی دهد یمئه زندگی شخص ارا چرخهدر 

جدید  یها چالشاساسی در توانمند کردن افراد برای سازگارشدن و رویارویی با تغییرات و 

ریزی شده یا  یادگیری برنامه های یتفعال العمر مادامیادگیری  (.Jarvis, 2009) زندگی دارد

 & Botha)یازهای شخصی، در مراحل زندگی فردی ریزی نشده، براساس عالئق و ن برنامه

Makoelle, 2012) ال است بالقوه فرد و تحقق زندگی ایده های ییتواناهدف افزایش  و با 

ChanLin, 2013) ) با محیط اطرافشان تعاملی هدفمند داشته باشند و از  کند یمکه به افراد کمک

 (.kim,2010) د را تقویت کنندتفکر انتقادی خو یها مهارتو  نگرشاین طریق دانش، 

 آموزشی یها نظام توسعه، راه بهترین به عنوان العمر مادام ییادگیر انتخاب با امروزی جوامع

 جامعه که تحقق هستند راهبردهایی یکارگیر به و خواستار ساخته جدید مواجه ییها چالش با را

مورد تأکید قرار  یعال آموزشتی در اسناد باالدس العمر مادامیادگیری  .ممکن سازد را ییادگیر

منبع تولید  ینتر مهممهم نظام آموزشی و  های یرساختزبه عنوان یکی از  یعال آموزشگرفته و 

با ایجاد بستر  ها دانشگاه. کند یمنقشی اساسی ایفا  العمر مادامعلم و فناوری، در گسترش یادگیری 

  آغازگر حرکتی نوین در این مسیر باشند دتوانن یم العمر مادامتبدیل دانشجویان به یادگیرنده 
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Nemeth, 2019)).  

ثر در ؤویژه در دانشگاه فرهنگیان، به سبب رسالتی که در تربیت معلمان م این امر به

 از اهمیتی مضاعف برخوردار است. دانشگاه فرهنگیان ،جامعه یادگیری برعهده دارد یریگ شکل

به تدوین برنامه، ارتقای کیفیت، استانداردسازی و  ، باید توجه خاصیخودبه دلیل رسالت خطیر 

و  ها یستگیشامعلمان داشته باشد. یکی از -دانشجو یا حرفه های یتصالحسازی  غنی

(. در این Selvi, 2010) است العمر مادامای الزم در تربیت معلم، یادگیری  های حرفه صالحیت

 یدرس برنامهاست.  یدرس برنامهآموزش راستا، ابزار اساسی دانشگاه فرهنگیان در اجرای این 

فرایند نظام  ینتر مهم یریگ شکل، بستر یعال آموزش اصلی یها نظام خردهمثابه یکی از  به

. کند یمبه تحقق آنها کمک  ها دانشگاه های یاستسدانشگاهی یعنی یادگیری است و با پیروی از 

تا حدود زیادی به  یعال آموزشآموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی توسط موسسات 

 ,Fathi Vajjargah, Musa Pour & Yadegarzadeh) درسی وابسته است یها برنامهپویایی 

به عنوان ابزاری در دست رهبران و سیاستگذاران دانشگاه فرهنگیان، به  یدرس برنامه. (2014

یفای نقش ا العمر ماداممعلمان در زمینه یادگیری -الزم به دانشجو های یتصالحمنظور آموزش 

کارآمد به اثربخشی کارکرد دانشگاه فرهنگیان و رشد یادگیری  یدرس برنامه. تدوین یک نماید یم

سسات ؤماموریت محوری م العمر مادام. ازآنجاکه تربیت یادگیرندگان کند یمکمک  العمر مادام

استدالل و الزم برای  های یتوانمندها با اطمینان از اینکه افراد  است، دانشگاه یعال آموزش

را یادبگیرند، مبانی « چگونه یادگرفتن»و با کمک به آنان برای اینکه  اند کردهتفکرانتقادی را کسب 

شهروندان آگاه جامعه را در اختیار آنان  مثابه بهرشد مستمر در حیات شغلی و نیز ایفای نقش 

 ها دانشگاه العمر داممایادگیری . در (Talebi, Moradi, Pakdel & Zemestani, 2011) گذارند یم

باید دانشجویان را برای مشارکت در فرآیند یادگیری خودراهبر و مدرسان باید دانشجویان را 

العمر آماده کنند. در پژوهش  برای تبدیل شدن به شهروندان دیجیتال آگاه، فعال و یادگیرنده مادام

Christie & Kumar (2018) بینیم که  دانشجویان، می رالعم مادامکید بر ضرورت یادگیری أبا ت

هرچه افراد در طول زندگی بیشتر یاد بگیرند، این یادگیری بخشی از زندگی روزمره آنها شده، 

مثبت  رابطهضمن تایید  Solmaz (2017)دارند.  یتر سالمو زندگی  شوند یمپذیر  خالق و انعطاف

زمانی که سواد اطالعاتی  اردد یمو سواد اطالعاتی، بیان  العمر مادامیادگیری  یها مؤلفهبین 

. بنابراین، کند یمآنها نیز افزایش پیدا  العمر مادمدانشجویان افزایش یابد، آمادگی یادگیری 
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، یدرس برنامه، ها گذاری یاستس»در حوزه نظام آموزشی، شامل  العمر مادامسازهای یادگیری  زمینه

 & Mohammadzadeh, Jafari, Jamali) است« یادگیری-یاددهی یها روشسیستم ارزشیابی و 

Hosseini, 2019)آموزش،  حوزهها در تحقق جامعه یادگیری باید در  . با توجه به نقش دانشگاه

های درسی را به  برنامه ها فرصتیادگیری، برای ارتقای کیفی این  یها فرصتضمن توسعه کمی 

 (. Karimi, 2012) العمر بازنگری و تدوین نمایند منظور پرورش یادگیرنده مادام

، تحقیقات یعال آموزشدرسی  یزیر برنامهدر فرایند  العمر مادامدر راستای توجه به یادگیری 

 Haddadnia, Mohammadi, Marzuki, Turkzadeh and Salimiارزشمندی انجام گرفته است. 

میزان اظهار داشتند که از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز باالترین  (2017)

میزان مربوط به عنصر  ترین یینپاو  یدرس برنامهبودن در عنصر هدف  العمر مادامدر گرایش به 

باید   العمر ماداممبتنی بر رویکرد آموزش  یعال آموزش یدرس برنامهبه  یابی دستمحتواست. برای 

تار، محتوا نیز به نیازمحور بودن و تمرکز اهداف بر تربیت شهروند فعال اشاره کرد. در زمینه ساخ

با رویکرد  یعال آموزش یدرس برنامهپذیر، جامع و کاربردی باشد. تمرکز ارزشیابی در  باید انعطاف

یادگیری نیز، -یاددهی یها روشباشد. در زمینه  ها یتقابلباید بر سنجش  العمر مادامیادگیری 

، «یادگیری مشارکتی»، «در گروه کوچک»، «یادگیری از همتا»، «محور یادگیری مسئله» یها روش

روش »و « ایفای نقش»، «یادگیری الکترونیکی»، «سازی مفهومی نقشه»، «یادگیری مبتنی بر وظیفه»

دوره  یدرس برنامهدر  العمر مادامیادگیرنده  پزشکمورد نیاز  های یستگیشابرای تقویت « مباحثه

 (.Mohammadi Mehr, Maleki, Nojoumi, 2014) است شدهپزشکی عمومی پیشنهاد 

و ضرورت  العمر مادامداخلی و خارجی انجام گرفته بر پیامدهای مثبت یادگیری  یها پژوهش

کید دارند. اتخاذ این راهبردها به أت العمر ماداماتخاذ راهبردهای اثربخش در زمینه تحقق یادگیری 

کید دارند که أها بر این نکته ت . این پژوهشانجامد یمپذیری آن  اثربخشی بیشتر آموزش و انعطاف

 ها دانشگاه، ایجاد جامعه یادگیری است که رسالت اساسی ها دانشگاهدر  العمر مادامنتیجه یادگیری 

در  العمر مادامدهد که یادگیری  می نشانصورت گرفته،  یها پژوهش. مرور گردد یممحسوب 

از مراکز  که این دانشگاه های دانشگاه فرهنگیان مورد غفلت واقع شده است، درحالی پژوهش

از ضروریات  العمر مادامجامعه یادگیری است؛ زیرا تسلط معلمان بر یادگیری  یریگ شکلاصلی 

 ,Giyahi, Rezaei & Qian) گردد یمنظام آموزش و پرورش و یکی از عوامل توسعه قلمداد 

 ،العمر ماداممبتنی بر یادگیری  یدرس برنامهانجام شده درخصوص  یها پژوهشهمچنین،  .(2019
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مبتنی  یدرس برنامهعناصر  یها مشخصهو یا فقط به صورت کیفی  اند داشتهیا بر یک عنصر تمرکز 

 اند. را بررسی کرده العمر مادامبر رویکرد یادگیری 

، این نظام در شکل کنونی قادر به العمر مادامدر امر یادگیری  یعال آموزشبا وجود اهمیت 

نحوی که پاسخگوی نیازهای  به یعال آموزشییر نظام انجام این وظیفه نیست. به همین دلیل تغ

شود.  حصول می یدرس برنامهناپذیر است. این تغییرات از طریق  باشد، اجتناب العمر مادامیادگیری 

 & Christensen)کارآمد است  یدرس برنامه، تدوین یعال آموزشاز جمله ضروریات مراکز 

Eyring, 2011) داشته باشد و  العمر مادامردی مبتنی بر آموزش که در تمامی عناصر خود، رویک

  .تربیت کند العمر مادامیادگیرندگانی 

اساسی  یها دغدغهاز  العمر مادامیادگیری  عرصهکارآمد در  یدرس برنامهتدوین و اجرای یک 

درسی قبل  یزانر برنامه، یدرس برنامهمتولیان دانشگاه فرهنگیان است. در فرآیند تدوین و طراحی 

مانند اهداف،  یدرس برنامهاجرایی و عملی بپردازند، باید در مورد عناصر  های یوهشاینکه به از 

درسی،  کنند. التفات به عناصر برنامه گیری یمتصمیادگیری، و ارزشیابی -یاددهی یها روشمحتوا، 

، صورت عملیاتی پیدا کند. عملیاتی بودن، در وضعیت کنونی یدرس برنامهکه  شود یمسبب 

درسی است. به ویژه اینکه در این دانشگاه،  یزیر برنامههای مغفول  شگاه فرهنگیان، از جنبهدان

معلمان از اهمیت واالیی -کارورزی در تربیت دانشجو یها دورهپرداختن به حوزه عمل در قالب 

 طورویژه و به یدرس برنامهدر  العمر مادامبه آموزش شایستگی یادگیری  توان یمبرخوردار است و 

 های یاستسکاربردی از  یریگ بهرهکارورزی در این دانشگاه اقدام نمود. نبود  یها دورهدر 

، مسئله اساسی دانشگاه فرهنگیان است. درمجموع، با توجه العمر مادامدر زمینه آموزش  اتخاذشده

دانشگاه فرهنگیان، شناسایی  یدرس برنامهدر  العمر مادامبه اهمیت پرداختن به یادگیری 

امری حیاتی است. پژوهش حاضر به تبیین و اعتبارسنجی مقیاس  یدرس برنامهچنین  یها صهمشخ

در دانشگاه فرهنگیان پرداخته  العمر ماداممبتنی بر رویکرد یادگیری  یدرس برنامهارزیابی عناصر 

با رویکرد  یدرس برنامه:مقیاس ارزیابی عناصر 1: شود یماین راستا، دو سوال دنبال  دراست. 

: آیا مقیاس طراحی شده برای ارزیابی 2است؟  ییها مؤلفهدارای چه ابعاد و  العمر مادامدگیری یا

 از اعتبار برخوردار است؟ العمر مادامبراساس رویکرد یادگیری  یدرس برنامهعناصر 

 

 روش
 مبتنی بر  یدرس برنامهدر پژوهش حاضر، برای ساخت و اعتبارسنجی مقیاس ارزیابی عناصر 
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، از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی مدل ابزارسازی استفاده شد. به علت العمر مادامیادگیری رویکرد 

از  یریگ بهرهتالش گردیده با  العمر ماداممبتنی بر رویکرد یادگیری  یدرس برنامهماهیت پیچیده 

از موضوع دست یافته و ابعاد آن  یا گستردهکمی متوالی به شناخت و درک جامع و  -روش کیفی

کیفی، دربخش راهبرد ابزار طراحی شده و در  های یافتها تبیین و بررسی کرد. برای استفاده از ر

 استفاده شده است.  ها دادهبخش کمی از آن ابزار برای گردآوری 

 
 

 (Cresol Bellau Clark, 2007مدل طبقه بندی )اقتباس از  -فرآیند تحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی . 1شکل 

Figure 1. Sequential Combinatorial Exploration Research Process- Classification 
Model (Adapted from Cresol Bellau Clark, 2007) 

 

مطالعه موردی کیفی است. مطالعه موردی بخش کيفی  روش پژوهش در الف( بخش کيفی:

 & Alvani, Azar)شود یمای خاص انجام  کیفی یک راهبرد پژوهشی است که در بستر و زمینه

Danaei Fard, 2011) .که در این حوزه  العمر مادامصاحبنظران حوزه یادگیری  در بخش کیفی از

دارای تسلط علمی  یدرس برنامهمتخصصانی که در حوزه  لیف و یا پژوهش معتبر بودند؛أدارای ت

ن سابقه و سوابق اجرایی و عملی بودند، و همچنین اساتید دانشگاه فرهنگیان که ضمن داشت

این دانشگاه در طول چند سال اخیر،  یدرس برنامهتوجه در زمینه تدریس، در زمینه تحوالت  قابل

از اطالعات کافی برخوردار بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمده است. انتخاب نمونه 

اشباع نظری گیری هدفمند از نوع شبکه متخصصان و استفاده از معیار  با استفاده از روش نمونه

 نفر 33کنندگان انجام شده است. پژوهش حاضر با مصاحبه  برای مشخص نمودن تعداد مشارکت

 یدرس برنامهنفر از متخصصان حوزه  13و  العمر مادامنفر از صاحبنظران حوزه یادگیری  14شامل 

لی مرتبط ال اصؤس 4االت مصاحبه در قالب ؤنفر اساتید دانشگاه فرهنگیان به اشباع رسید. س 1و 

االت پیگیرانه دنبال شد. ؤتوسط پژوهشگران تدوین و سپس با س یدرس برنامهبا عناصر 

 یها دادهصورت حضوری و فردی با هماهنگی قبلی صورت پذیرفت. تحلیل  ها به مصاحبه
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، بعد از پیاده سازی، منظور ینبدحاصل از مصاحبه به روش تحلیل محتوای قیاسی انجام شد. 

به سطر بررسی شدند. جمالت معنادار مشخص و به صورت کد تعریف شدند.  سطر ها مصاحبه

بندی شده و برای هر دسته عنوان مناسبی انتخاب شد. در  سپس کدهای استخراج شده دسته

ها ادغام و یا  بندی ها صورت گرفته و در صورت نیاز، دسته جریان تحلیل، مقایسه مداوم بین داده

و اعتمادپذیری استفاده شد.  یریپذ انتقالکیفی از دو معیار  یها دادهبی بازنگری شد. برای اعتباریا

تن از  3توسط  یدرس برنامهبه دست آمده برای هریک از عناصر  های یژگیوبه این ترتیب که 

یید شدند. به منظور أت العمر مادامو دارای آشنایی کافی با حوزه یادگیری  یدرس برنامهمتخصصان 

)قابلیت تعمیم نتایج(، فرآیند پژوهش شامل انتخاب اعضا برای مصاحبه و شیوه  پذیری داده انتقال

ها با ذکر جزئیات شرح داده شد. برای بررسی پایایی از یک  آوری و تجزیه و تحلیل داده جمع

ای استفاده شد و فرایند کدگذاری و نتایج آن  مصاحبه یها دادهپژوهشگر کیفی آشنا به تحلیل 

 تایید شد.  توسط وی بررسی و

، ها دادهپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری  بخش کمی: ب(

معادالت ساختاری است. جامعه آماری این بخش شامل  یساز مدلپیمایشی مبتنی بر –توصیفی

گیری  تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بود که با روش نمونه نفر از اساتید گروه علوم 242

نفر از آنان به عنوان نمونه، انتخاب شدند و  141و براساس جدول کرجسی و مورگان ای  طبقه

پرسشنامه  133دریافت شده،  یها پرسشنامهساخته بین آنها توزیع گردید. از بین  پرسشنامه محقق

 کمی قرار گرفتند. یلتحلمبنای 

اضر، پرسشنامه در پژوهش ح ها دادهابزار گردآوری : ها دادههنجاريابی ابزار گردآوری 

برای بررسی روایی ظاهری، پرسشنامه در اختیار برخی از افراد جامعه است.  ساخته محقق

پژوهش قرار گرفت و برای بررسی روایی محتوایی از نظر متخصصان درمورد میزان هماهنگی 

نفر از اعضای هیئت علمی  13محتوای ابزار و هدف پژوهش، استفاده شد. بدین منظور از 

که آیا  کنندخواسته شد تا مشخص شناسی دانشگاه اصفهان  تربیتی و روان ه علومدانشکد

آنها را دارد  یریگ اندازهکه محقق قصد  ییها مهارتو  ها یژگیوپرسشنامه معرف  یها سؤال

 (.,Sarmad, Bazargan & Hejazi, 2012  171) هستند یا خیر

رود که پژوهشگر شواهد کافی  کار میتحلیل عاملی اکتشافی وقتی به تحليل عاملی تأييدی: 

ها نداشته و بخواهد درباره  تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عوامل زیربنایی داده پیش
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 ها را بکاود کنند، داده تعیین تعداد یا ماهیت عواملی که همپراشی بین متغیرها را توجیه می

(Hooman, 2013, 254-255) .مبتنی  نظری یتئور هش را براساسپژوهشگر عوامل زیربنایی پژو

ستخراج کرده و از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی ا (Tayler, 1949)بر دیدگاه رالف تایلر

. تحلیل است شدهاستفاده  العمر ماداممبتنی بر یادگیری  یدرس برنامهروایی سازه الگوی پیشنهادی 

مدل ارائه شده با مدل واقعی در  عاملی تأییدی به دنبال تأیید نیکویی برازش مدل و مشابهت

که در الگوی  آنجا (. ازPahlavan, Sharif & Mahdavian, 2015) جامعه مورد مطالعه است

ل یمرتبط با هر عنصر مورد توجه است از تحل یها مؤلفهو  یدرس برنامهپژوهش، اعتبار عناصر 

لگوی مورد نظر از رویکرد مرتبه دوم و به منظور بررسی دقیق روایی و پایایی ا یدییتأ یعامل

 استفاده شد. Smart-PLS3 افزار نرماز  یریگ بهرهمعادالت ساختاری با  یساز مدل

با رویکرد  یریگ اندازهبرای ارزیابی پایایی و روایی ابزار  :PLS-SEMدر ارزیابی نتایج از 

PLS-SEM3ها معرفایایی ؛ پ2و آلفای کرونباخ برای ارزیابی سازگاری درونی 1، از پایایی ترکیبی 

( برای ارزیابی روایی AVE) 4جهت سنجش بارهای عاملی و میانگین واریانس استخراج شده

رو، نقطه برش تأیید  (. ازاینHair, Risher, Sarstedt & Ringle, 2019استفاده شده است) 1همگرا

(؛ و 3013 ≤(؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی )30131 ≤) ها شاخصبارهای عاملی برای حفظ 

 یدرس برنامه( لحاظ شده است. نتایج اعتبارسنجی مقیاس 3013 ≤مقدار واریانس تبیین شده )

  در بخش مربوط به سؤال دوم پژوهش قابل مشاهده است. العمر ماداممبتنی بر یادگیری 
 

 ها هيافت
 پژوهش های يافته

مقیاس » در این بخش پژوهشگران جهت پاسخگویی به این سوال کهالف(بخش کيفی. 

هایی  مؤلفهدارای چه ابعاد و  العمر مادامبراساس رویکرد یادگیری  یدرس برنامهارزیابی عناصر 

. که شرح اند گرفتهای بهره  مصاحبه یها دادهاز تحلیل کیفی با رویکرد قیاسی بر روی « است؟

 4کد در  311کیفی، در مرحله اول  یها دادهکامل آن در قسمت روش، ارائه گردید. در تحلیل 

                                                      
1-  Composite reliability 

2-  Internal consistency 

3-  Indicator reliability 

4-  Average Variance Extracted 

5-  Convergent Validity 
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یادگیری و عنصر -یاددهی یها روشمقوله )عنصر هدف، عنصرمحتوا و سازماندهی آن، عنصر 

فرعی  مؤلفه 91بندی، ادغام و حذف کدهای تکراری،  ارزشیابی( شناسایی شدند، پس از دسته

مبتنی بر رویکرد  یدرس برنامهبه دست آمد. در مجموع، در این بخش، مقیاس ارزیابی عناصر 

گویه(؛  11گویه(؛ محتوا وسازماندهی آن ) 11اصلی اهداف ) مؤلفه 4با  العمر مادام یادگیری

 گویه( تنظیم شد. 19گویه(؛ ارزشیابی ) 14یادگیری )-راهبردهای یاددهی

آیا مقیاس طراحی شده »در این بخش پاسخ به سوال دوم پژوهش باعنوان بخش کمی:  ب(
دارای اعتبار  العمر مادامویکرد یادگیری براساس ر یدرس برنامهبرای ارزیابی عناصر 

 .شود یمدنبال « باشد؟ می
 

 
 العمر ماداممعطوف به یادگیری  درسی برنامهتحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم  . 2 شکل

Figure 2.  Confirmatory factor analysis of second-order curriculum elements focused on 

lifelong learning 
 

 یدرس برنامهدهنده نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مقیاس ارزیابی عناصر  نشان 2شکل 

ها، مقادیر واریانس تبیین  باشد. ضرایب بارهای عاملی عناصر و گویه العمر می معطوف به یادگیری مادام

 ارائه شده است.  2ها در جدول شده و سطح معناداری آن



 (9ی  شماره، 9000ستان ، بهار و تاب28سال ، ی ششم )دوره، تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم ی مجله

 

00 

 العمر مادامبا رویکرد یادگیری  درسی برنامهمصاحبه ای مربوط یه  های دادهنتایج حاصل از تحلیل  .1جدول 

Table 1.  Results of Interview Data Analysis of a Lifelong Learning Curriculum 
 ها در هر بعد نمونه نقل قول                               تکرار در نقل قول                                  های فرعی مؤلفه                   اصلی مؤلفه   

Sample quotes in each dimension                   Repetition in quotation                               Sub-components                   The main  
                                                                                                                               component 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بعد

 هدف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلمی( دانشجویان به عنوان معلمان آینده س/ی )تدریا حرفهرفع نیازهای 
 تناسب اهداف با نیازهای جامعه در حرفه معلمی

 آماده کردن افراد برای ایجاد تغییرات سازنده در جامعه
 آماده سازی افراد برای نوآوری در حرفه معلمی

ها وعالیق دانشجویان جهت کسب پویایی برای رشد دائمی  یزهانگتناسب با 
 لمیدر حرفه مع

 توجه به رشد ابعاد مختلف وجودی دانشجویان )جسمانی، اخالقی، اجتماعی،
 فرهنگی، سیاسی(

 ترغیب افراد به شناسایی استعدادهای بالقوه وتالش جهت ارتقای آنها
 تربیت کردن دانشجویان در راستای شهروند فعال جامعه بودن
 زمینه سازی ایجاد فرهنگ یادگیری مستمر در بین دانشجویان

 های مختلف تشویق دانشجویان به پیگیری کردن دانش نو در زمینه
 حل مساله، تفکر خالق و انتقادی( )استدالل، ی تفکرها مهارتتوسعه و تقویت 

 ها آنسازی جهت توسعه  ی متفاوت و زمینهها فرهنگمدنظر قراردادن 
 ی ارتباطی )شنیدن، سخن گفتن و بازخورد( دانشجویانها مهارتتقویت 
 های نوین به استفاده موثر و حداکثری از فناوریتوجه 

 های پژوهشی های دانشجویان در خصوص مهارت ارتقاء توانمندی
 ترغیب کردن دانشجویان جهت تالش برای توسعه پایدار جامعه

 تقویت توانایی دانشجویان برای شناسایی نیازهای مختلف یادگیری خود
 نها در دانشجویانهای مختلف یادگیری و تقویت آ توجه به سبک

 های عملی یتموقعتوانمندسازی افراد در راستای کاربرد دانش نظری در 
 

 
 

 جهت دهی دانشجویان به مطالعه منابع مختلف
 جذاب و برانگیزاننده بودن محتوا

21 
11 
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23 
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11 
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11 
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32 
29 
23 
11 
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21 
29 

ی باید نیازهای جامعه به درس برنامهدر اهداف »دارد  بیان می14مصاحبه شونده کد 
 21در تکمیل این گفته، مصاحبه شونده کد « عنوان یک مبنای اساسی مد نظر قرار گیرد

ی عالوه بر اینکه باید زمینه سازگار شدن افراد درس برنامهدر اهداف »کند که  اشاره می
با تغییرات موجود در جامعه فراهم شود، سازگاری تربیت معلمان به عنوان عامالن 

امروزه باور به اینکه رکن و »  21به اعتقاد مصاحبه شونده کد « تغییر نیز لحاظ شود
امعه، حضور شهروندانی فعال در جامعه است، معلمی که اساس پیشرفت و تعالی ج

بخواهد شهروندان موثر برای جامعه تربیت کند، خوش باید در این زمینه 
های الزمه را کسب کرده و یک شهروند موفق باشد. بنابراین در اهداف  شایستگی

اید به ی توجه ویژه به تربیت یک معلم به عنوان یک شهروند موفق و موثر بدرس برنامه
امروزه توسعه »نیز اظهار داشت 2مصاحبه شونده کد «. طور ویژه مد نظر قرار بگیرد

های دسترسی به دانش نو و اطالعات متنوع، افراد را  اجتماعات یادگیری و افزایش راه
کند و الزمه این به روزرسانی مداوم  مجبور به بروزرسانی مداوم اطالعات خود می

در  11تقل بودن در یادگیری است. مصاحبه شونده کد اطالعات، خودکفایی و مس
معلمان برای یادگیری مستقل باید آمادگی ویژه ای » کند یان میبتکمیل این گفته، 

های  هایی مثل استفاده از رایانه و بهره مندی از فضاها و موقعیت کسب کنند و مهارت
تفکر و جستجو در  های بنابراین تقویت مهارت« »یادگیری مختلف را به دست آورند

ی دانشگاه درس برنامهای دنبال شود. حتما در اهداف اصلی  معلمان باید به صورت ویژه
فرهنگیان باید هم نگرش و تفکر پژوهشمدارانه در حرفه معلمی در دانشجویان تقویت 

ها و به عنوان یک بخش اصلی از  شود و هم به صورت عملی پژوهش در بافت درس
 (1)مصاحبه شونده کد « ن دنبال شودهای معلما شایستگی

 
 
 

ی باید پژوهش محور باشد، با یک درس برنامهمحتوای » 21به عقیده مصاحبه شونده کد 
 در « رویکرد چندمهارتی تهیه شود. طوری که بر بعد فکورانه معلم تمرکز کند
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 بعد 

 محتوا و
 چگونگی

 سازماندهی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بعد 

های  روش
-یاددهی

 یادگیری
 
 

 ی مختلف یادگیری در ارائه محتوای دروس ها سبکتوجه متناسب به 
 ای عملیه توجه محتوا به کاربست دانش نظری در موقعیت

 داشتن نگاه میان رشته ای و تلفیقی در سازماندهی محتوا
های مختلف تفکر )استدالل، حل مساله،  نقش آفرینی محتوا درتقویت مهارت

 تفکر خلق و تفکر انتقادی(
استفاده محتوا از تجارب گذشته دانشجویان در جهت کسب یادگیری در 

 های جدید موقعیت
 دار در برخورد با محتوا یمعنیدن به یادگیری های نوین در رس یفناورکاربست 

 های نوآوری و خالقیت در دانشجویان تقویت مهارت
 فراهم کردن زمینه یادگیری مستقل و مداوم به وسیله محتوا

 توجه به پرورش نگرش چندفرهنگی در دانشجویان
 ی مناسب در محتواها فرصتی پژوهشی از طریق فراهم سازی ها مهارتتقویت 
 دانش بنیادی و دانش روز در محتواتلفیق 

 های یادگیری یادگیرنده محور در محتوا ارائه فعالیت
 تاکید بر رویکردهای یادگیری عمیق )مساله محوری( در محتوا

 ی ارتباطی )شنیدن،سخن گفتن، بازخورد( در دانشجویانها مهارتتقویت 
 ارائه محتوا جهت آموزش شهروندی به دانشجویان

های  )انگلیسی( به صورت کاربردی جهت گسترش فرصت آموزش زبان دوم
 یادگیری برای دانشجویان

 
 

 های تدریس یادگیرنده محور  استفاده از روش
 های مختلف یادگیری دانشجویان های تدریس متناسب با سبک استفاده از روش

 های تدریس پروژه محور استفاده از روش
 ها های تدریس مبتنی بر همکالسی استفاده از روش

 های چالش برانگیز ارائه درس از طریق ایجاد موقعیت
 استفاده از راهبرد ایفای نقش در جهت تقویت روابط بین فردی 

 های کوچک دانشجویی استفاده از تمرین و بحث در گروه
 های تدریس مشارکتی  استفاده از روش
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ی ی باید به قدردرس برنامهمحتوای »دارد که  اظهار می 21ادامه مصاحبه شونده کد 
« ورتر سازد برانگیزاننده باشد که هر لحظه شوق یادگیری را در وجود معلم آینده شعله

های مختلف اجتماعی، فرهنگی،  ای هوشمندانه با نیازهای معلم در عرصه به گونه» 
های  فرصت رشد و توسعه قابلیت» ( و 12مصاحبه شونده کد »)اقتصادی گره خورده 

« فراهم نماید 21های قرن  جودی با تاکید بر مهارتهای مختلف و معلمان را در عرصه
محتوا باید نیازهای آینده »11( بنابر دیدگاه مصاحبه شونده کد 1)مصاحبه شونده کد

های موجود و  بینی کند و از دانش و تئوری متناسب با تکنولوژی و دانش روز را پیش
روز  الزمه به»کند  بیان می 24مصاحبه شونده کد «. های علمی استفاده کند آخرین یافته

ی معلم را با درس برنامهبودن و خودیادگیرنده بودن معلم آن است که در محتوای 
« های تحقیق و جستجو را به وی عرضه کند های علمی آشنا کرده و روش سایت

کالتی که در یادگیری امروزه یکی از مش»کند ابراز می 21مصاحبه شونده کد 
معلمان هم از آن مستثنی نیستند، مجزاسازی -دانشجویان با آن مواجهیم و قطعا دانشجو

تکه است. بنابراین الزم است محتوا یک دیدگاه  ها و به عبارتی یادگیری تکه آموخته
یکپارچه را در دانشجویان ایجاد کند و الزمه رسیدن به یک یادگیری یکپارچه و 

بنابر « اربردی در دانشجویان، نگاه تلفیقی به محتوا در دروس مختلف استمنسجم و ک
مسئله محوری در محتوا و توجه به کیفیت و عمق » 11اظهارات مصاحبه شونده کد 

ی به جای توجه صرف به کمیت باید مد نظر قرار درس برنامهمطالب مورد بحث در 
اسی و بنیادی روبرو کند و آنها را به گیرد. محتوا باید ابتدا یادگیرنده را با مسائل اس

محتوا باید رئحیه اکتشاف و « »سمت تحرک، تفکر، تامل و اندیشه ورزی سوق دهد
 (2)مصاحبه شونده کد « تامل ورزی را در دانشجویان زنده کند

 
 

یجاب ارسالت و ماموریت محوری دانشگاه فرهنگیان، »11به اعتقاد مصاحبه شونده کد 
محور در  یادگیری یادگیرنده-ها، به راهبردهای یاددهی سایر دانشگاه کند که بیش از می

تدریس باید به گونه ای »کند  یان میب 29مصاحبه شونده کد « آن توجه شود
های آکادمیک انان ارتباط  سازماندهی شود که بین تجارب زیسته دانشجویان و آموخته

تدریس مطلوب در » کند یم اشاره 4در ادامه مصاحبه شونده کد « کند می برقرار
دانشگاه فرهنگیان نیازمند تعامل دوجانبه بین استاد و دانشجو است. استاد نباید انتقال 
دهنده صرف اطالعات باشد، گاهی باید در نقش یادگیرنده نیز ظاهر شود و بدین 

مصاحبه « های دانشجویان موفق شود طریق در تعمیق یادگیری و توسعه توانمندی
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 بعد

 ارزشيابی 
 
 
 
 
 

 های مختلف تدریس برای ارائه محتوا استفاده ترکیبی از روش
 سته بین استاد و دانشجو در تدریستعامل پیو

 های آموزش الکترونیکی تر کردن یادگیری با استفاده از روش عمیق
 ها های تدریس و همخوانی با موقعیت انعطاف پذیری در روش

 انگیزه بخشی برای ادامه یادگیری در دانشجویان در فرآیند تدریس
 های تدریس مبتنی بر مساله استفاده از روش

 رت و امکان یادگیری تجربی در تدریستوجه به ضرو
 

 

 های کتبی  های عملکردی به جای آزمون تاکید بیشتر بر آزمون
 های یادگیری به صورت همزمان تاکید بر سنجش فرآیند و فرآورده

استفاده از ابزارهای متنوع )مانند چک لیست،تکالیف، پروژه، پوشه کار( برای 
 سنجش یادگیری دانشجویان

 های دانشجویان های کمی و کیفی برای ارزشیابی آموخته یوهشان از استفاده همزم
 ها توجه متناسب به سه حیطه شناختی، عاطفی و مهارتی در ارزشیابی

تاد و میزان یادگیری های آموزش اس استفاده نتایج ارزشیابی برای بهبود روش
 دانشجویان

 استفاده از خودارزیابی و ارزیابی از همتا در دروس مختلف
 ارائه دادن بازخوردهای موثر و فوری پس از ارزشیابی

 های نوین در امر ارزشیابی از جمله استفاده از ارزشیابی برخط استفاده از فناوری
های عمقی به جای  های ارزشیابی متکی به یادگیری استفاده از روش

 های سطحی یادگیری
 نمحدود نکردن ارزشیابی دانشجویان صرفا به کالس و منبع معی

 های مختلف در ارزشیابی لحاظ کردن نحوه تعامالت افراد با فرهنگ
 های شهروندی افراد اهمیت دادن به ارزیابی شایستگی

 های ارتباطی )سخن گفتن، شنیدن و بازخورد( در ارزشیابی  توجه به مهارت
 های پژوهشگری افراد در ارزشیابی دروس  بررسی مهارت

حل مسئله، نقد و آفرینش( در ارزشیابی به های تفکر )مانند  توجه به مهارت
 جای حفظ طوطی وار 

بررسی توانایی خالقیت و نوآوری دانشجویان در فرآیند ارزشیابی به عنوان 
 یک شاخص اساسی
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21 

ها بر  های نوین در همه عرصه های فناوری امروزه پتانسیل» کند می اشاره 33شونده کد 
های نوین، عالوه بر این که امکان یادگیری  کسی پوشیده نیست. با استفاده از فناوری

های مختلف  ها و مکان شود، بلکه امکان یادگیری در زمان ای تسهیل می گروهی و شبکه
 «شود نیز فراهم می

 
 
 
 

ارزشیابی باید مستمر و با در نظر گرفتن همه » 21ات مصاحبه شونده بنابر اظهار
های واقعی و  ارزشیابی باید مبتنی بر موقعیت«. »جوانب وجودی دانشجویان باشد

 (. 1)مصاحبه شونده کد« عملی باشد

های سنتی ارزشیابی پاسخگو نخواهد  امروزه شیوه »11به عقیده مصاحبه شونده کد 
ها  کردهای جدید ارزشیابی استفاده شود، یکی از سازگارترین روشبود و باید از روی

رویکردهای فرآیندمحور به دنبال » «.در دانشگاه فرهنگیان، روش پروژه محور است
های واقعی بهترین  ارزیابی توانایی حل مساله، تفکر انتقادی و کاربرد دانش در موقعیت

 (.23)مصاحبه شونده کد  «یان استترین دیدگاه در ارزشیابی دانشگاه فرهنگ و کامل

خودارزیابی به صورت فردی و گروهی و ارزیابی »ها و رویکردها  در کنار همه روش
ها، با توجه به حساسیت دانشگاه فرهنگیان و جایگاه مهم دانش  توسط دیگر همگالسی

(. بنابر 1)مصاحبه شونده کد « آموختگان این دانشگاه در جامعه، بسیار مهم است.
گیری از  پوشه کارهای الکترونیکی که با بهره» 21های مصاحبه شونده کد  هگفت

توانند روش مناسبی برای ارزشیابی در این  شوند، می یه میتههای روز  تکنولوژی
دانشگاه باشند، چون این روش ارزشیابی چندین جنبه و مزیت را به دنبال دارد، در 

مکان ارائه بازخوردهای مستمر و استفاده از کنار توجه به فرآیند و فرآورده یادگیری، ا
 «.کند می فراهمتکالیف و فعالیتهای مناسب و کیفی را 

شناختی یکی از  های متکی بر حیطه ارزشیابی» 14به عقیده مصاحبه شونده کد 
گیر است و  های عمده در بحث ارزشیابی است که در کل نظام آموزشی گریبان چالش

شود. برای حل این چالش، باید در زمان  یده میدبیعتا در دانشگاه فرهنگیان هم ط
شناختی، نگرشی و  ای به ترکیب متناسب هرسه حیطه آموزش و ارزشیابی به طور ویژه

 «.ارزشیابی توجه شود



  العمر مادام يادگيری رويکرد براساس درسی برنامه عناصر ارزيابی مقياس اعتبارسنجی و ساخت
 

04 

 العمر معطوف به یادگیری مادام یدرس برنامهو سطح معناداری عناصر  یعامل یبارها .2جدول 

Table 2: Factor Loads and Level of Significance of the Lifelong Learning Curriculum Elements 
صر برنامه درسی
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 عناصر
Elements 

سطح 
 معناداری

sig 

-T بارعاملی
Values 

-T بارعاملی  بارعاملی  
Values 

    

 اهداف

1 0.87 38.50 

0.92 0.849 66.57 0.001 

محتوا و 
سازماندهی 

 آن

20 0.79 18.75 

0.955 0.911 103.40 0.001 

2 0.85 35.89 21 0.60 6.54 
3 0.75 9.68 22 0.54 5.70 
4 0.61 8.08 23 0.64 6.91 
5 0.60 5.63 24 0.69 10.01 
6 0.68 7.68 25 0.64 19.82 
7 0.65 12.62 26 0.67 8.31 
8 0.83 32.09 27 0.63 5.74 
9 0.57 4.62 28 0.76 23.80 

10 0.66 14.48 29 0.68 20.39 
11 0.59 4.97 30 0.70 12.64 
12 0.77 19.01 31 0.76 21.68 
13 0.65 11.63 32 0.75 20.33 
14 0.56 6.01 33 0.94 133.01 
15 0.77 30.08 34 0.78 14.31 
16 0.74 18.01 35 0.68 16.54 
17 0.89 62.49 36 0.87 54.78 
18 0.68 21.25 

37 0.63 6.11 
19 0.59 6.26 
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 عناصر
Elements 

سطح 
 معناداری

sig 

-T بارعاملی
Values 

-T بارعاملی  بارعاملی  
Values 

    

 های روش

 -ياددهی 
 يادگيری

38 0.93 69.28 

 ارزشيابی 0.001 20.70 0.598 0.77

53 0.57 4.81 

0.93 0.862 57.02 0.001 

39 0.89 52.99 54 0.62 6.08 
40 0.46 4.68 55 0.51 5.24 
41 0.74 10.11 56 0.55 4.57 
42 0.62 7.76 57 0.86 36.82 
43 0.80 23.54 58 0.86 22.49 
44 0.87 48.31 59 0.76 16.35 
45 0.63 7.73 60 0.82 19.56 
46 0.65 8.01 61 0.74 15.30 
47 0.78 25.35 62 0.62 7.90 
48 0.67 8.55 63 0.75 16.95 
49 0.68 8.70 64 0.60 9.06 
50 0.60 7.95 65 0.82 26.73 

51 0.83 17.08 
66 0.83 31.86 
67 0.82 21.53 

52 0.77 20.53 
68 0.67 8.19 
69 0.64 7.61 
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و  30131ی دارای بار عاملی باالتر از درس برنامهتمام عناصر  دهد که نشان می 2یج جدول نتا

معنادار هستند. براساس ضرایب بارهای عاملی مربوط به عناصر  3031در سطح خطای 

بیشترین مقدار بار « محتوا و شیوه سازماندهی»العمر عنصری معطوف به یادگیری مادامدرس برنامه

درصد از واریانس آن را  1101ی داشته و حدود درس برنامهرا در تعریف و ارزیابی ( 3011) عاملی

« یادگیری-های یاددهیروش»(؛ و 3012« )اهداف»(؛ 3013« )ارزشیابی»کند. عناصر تبیین می

های  یهگودهد که تمام  ( به ترتیب بیشترین ضریب بار عاملی را دارند. نتایج نشان می3011)

معنادار هستند، پس  3031و در سطح خطای  3043ی دارای بار عاملی باالتر از درس برنامهعناصر 

های مربوط به آنها  یهگوبراساس بارهای عاملی مورد تأیید است و عناصر و  ها معرفپایایی 

 دهد. یمرا مورد سنجش قرار  العمر مادامی معطوف به یادگیری درس برنامهدرستی الگوی  به
 

 يریگ اندازهارزيابی مدل 
با توجه به معیارهای پایایی و روایی ابزار  العمر مادامیادگیری  یدرس برنامهمیزان اعتبار 

مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود آیا مدلی که براساس مبانی نظری و  یریگ اندازه

گردآوری شده از نمونه آماری پژوهش  یها دادهدست آمده با ه مصاحبه با متخصصان ب

براساس  یدرس برنامهو الگوی پیشنهادی  یریگ اندازهت یا نه. نتایج اعتبارسنجی ابزار متناسب اس

 به شرح زیر است: یریگ اندازه مدلروایی و پایایی 
 

 العمر مادامارزیابی پایایی و روایی الگوی برنامه درسی معطوف به یادگیری  های شاخص .3جدول 

Table 3. Reliability & validity Indicators Curriculum Model for Lifelong Learning 
 عناصر برنامه درسی

Curriculum 
 Elements 

 بار عاملی
Factor load 

 آلفای کرونباخ
Cronbach's 

alpha 

 پايايی ترکيبی    
Combined 
  reliability 

 روايی همگرا   
Convergent 
    validity 

 0.50 0.95 0.94 0.92 اهداف

 محتوا و شیوه 
 0.51 0.95 0.94 0.95 ازماندهیس

 هایروش
 0.55 0.97 0.94 0.93 یادگیری-یاددهی

 0.52 0.94 0.94 0.77 ارزشیابی

 0.50 < 0.7 < 0.7 < 0.5 < حد قابل قبول

 

در حد قابل  یدرس برنامهکه ضرایب بارهای عاملی عناصر  دهد یمنشان  3نتایج جدول 
مورد تأیید است. همچنین،  یرپذ مشاهدهمتغیرهای ( و پایایی 30131 ≤) قبولی قرار دارند
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(است که <3013قبول ) درحد قابل یدرس برنامهضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی عناصر 
معطوف به یادگیری  یدرس برنامهبرای سنجش الگوی  یریگ اندازهبیانگر سازگاری درونی ابزار 

باشد؛  ( می<3013قبول) در حد قابل یرسد برنامهروایی همگرای عناصر است.  العمر مادام
 بر حسب روایی همگرا مورد تأیید است. یدرس برنامهگیری  بنابراین روایی آزمون مدل اندازه

 

 یريگ جهيبحث و نت
دانشگاه فرهنگیان در راستای  یدرس برنامهپژوهش حاضر به ساخت مقیاس ارزیابی عناصر 

نتایج بخش کیفی نشان تدوین شده پرداخته است.  و بررسی اعتبار مقیاس العمر مادامیادگیری 

عناصر  های یژگیوباید به  العمر ماداممبتنی بر یادگیری  یدرس برنامهدهد که در طراحی  می

در حیطه  یدرس برنامهروش و ارزشیابی توجه داشت. این  ،مانند هدف، محتوا یدرس برنامه

ها،  از نوآوری یریگ بهرهلی است. در عم های یتموقعاهداف، به دنبال پیوند دانش نظری با 

های جامعه باشد و  سازی افراد برای تغییرات و نوآوری باید درپی آماده یدرس برنامهاهداف 

افراد باید مورد توجه قرار گیرد. اهداف باید در راستای شناسایی استعدادهای  یزهانگعالقه و 

ر باشد. همچنین، در فرایندهای بالقوه دانشجویان سوث دادن آنها به سمت یادگیری مستم

یادگیری با اصول خودتنظیمی و خودرهبری باید به استقالل دانشجومعلمان در -یاددهی

 Mohammadi Mehr, Maleki andیها پژوهشاین بخش با  های یافتهیادگیری توجه داشت. 

Nojoumi (2014); Ben Jassim and Swami (2012); Nongnaphat, Junjira and Jintana 

 افراد ، توانمندسازیالعمر مادام یادگیری به دهی ارزش Leveille (2006) همخوانی دارد. (2012)

 کارکردهای را از ساالر مردم جامعه تحقق در مشارکت فردی و شکوفایی و استقالل کسب برای

 .(Samari, 2014) داند دانشگاه می اصلی

ضروری برای  یها مهارتنگرش و  باید دانش، یدرس برنامهدر ارتباط با عنصر محتوا، 

سوی  را داشته باشد. بنابراین، به جای تاکید بر یک منبع، افراد را به العمر مادامایجاد یادگیرنده 

برانگیز،  محور و چالش مسئله های یتموقعسازی  نماید. فراهم استفاده از منابع متنوع هدایت می

یادگیری  های یتفعالطراحی و اجرای  .سازد یمفرد را به سمت سطوح باالی تفکر رهنمون 

پژوهشی و  یها مهارتمستقل برای دانشجویان عالوه بر تقویت خالقیت و نوآوری، 

دهد. الزم است بخشی از محتوای موضوعات درسی  فراشناختی آنها را توسعه می های ییتوانا

اید افراد را به مرتبط با آن موضوع اختصاص یابد. محتوا ب های یتکنولوژبه آموزش فناوری و 
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سازی و تعقیب آن تا رسیدن به  مختلف تفکر وادار نماید تا توانایی فرضیه یها روشاستفاده از 

آنان  ییتواناای دانشجویان یعنی  نتیجه مطلوب را کسب نمایند. محتوا باید بر توسعه حرفه

 های یافتهشد. زندگی و شغلی متمرکز با یها مهارتبرای حضور در جامعه و بازار کار، توسعه 

 ,Bahak (2012); Harrigan (2016); Haddadnia, Mohammadiیها پژوهشاین بخش با 

Marzouki, Torkzadeh and Salimi (2016); MohammadiMehr (2011)  .در همخوانی دارد

 شود. پذیر، جامع و کاربردی تلقی می انعطافالعمر درسی مادام نیز، محتوای برنامه ها پژوهشاین 

، تلفیقی بودن است. العمر مادامیادگیری در رویکرد -یاددهی یها روشترین مشخصه  یاصل

بخشی برای کنکاش  روش تدریس ترکیبی عالوه بر جذابیت، موجب عمیق شدن یادگیری و انگیزه

طور مستقل به بررسی، مطالعه  . روش تدریس باید به دانشجو کمک کند بهشود یمو تداوم یادگیری 

ردازد، بر روند پیشرفت خود نظارت فعال داشته و به ساخت دانش جدید بپردازد. و یادگیری بپ

. بنابراین توجه به گردد یماالت هدفمند موجب پرورش تفکر انتقادی ؤواداشتن افراد به پرسیدن س

تدریس در یادگیری  یها روش یها ضرورتفکری و خودراهبری در یادگیری از دیگر  یها مهارت

 یها مهارتتر کرده و  جدید تدریس یادگیری را عمیق یها روش. استفاده از است العمر مادام

 Nongnaphat, Junjira and Jintanaهای . پژوهششود یمفراشناختی موجب پرورش متفکران نقاد 

 Mohammadimehr; Malaki, Abbaspour and؛ Haskins and Friedrichson (2013)؛ (2012)

khoshdel (2012) ؛Haddadnia, Mohammadi, Marzouki, Torkzadeh and Salimi (2016) ؛

Bahak (2012). باید از العمر مادام. در راستای یادگیری نمایند یمیید أاین بخش را ت های یافته ،

مسئله،  محوری و یادگیری مستقل استفاده شود و فراگیران باید به حل  راهبردهای تلفیقی، فعالیت

 دست یابند. تفکر انتقادی و تفکر منطقی

کید بر محفوظات و چه چیز یا چه مقدار، باید بر چگونگی أدر عنصر ارزشیابی، به جای ت

فراشناخت در دانشجویان  یها مهارتفرآیند و جریان یادگیری تاکید نمود. ارزشیابی باید به رشد 

اید یادگیرنده اند، دست یابند. ارزشیابی ب کمک کند تا به نوعی خودآگاهی از فرآیندی که طی نموده

را از یادگیری سطحی به یادگیری عمقی سوق دهد. زیرا کیفیت یادگیری و شوق دانشجو برای 

. ارزشیابی عمقی موجب رشد شود یمارزیابی تقویت  یها روشبه وسیله  تر یعالرسیدن به نتایج 

باید بر  یسدر برنامه. محور ارزشیابی در چنین گردد یمعقالنی سطح باال  یها مهارتدانشجو در 

از ابزارهای فناورانه  یریگ بهرهشدن تجهیزات فناورانه و  تر یغنها باشد. با توجه به  سنجش قابلیت
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مختلف، به موازات این موضوعات، باید از ساز وکارهای جدیدتری مانند  یها رشتهنوظهور در 

 های یافتهها با  یافتهآنالین در ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانشجویان بهره گرفت. این  یها روش

 ,Haddadnia, Mohammadi؛Roland (2011)؛ Haskins and Frederickson (2013) یها پژوهش

Marzouki, Turkzadeh & Salimi (2016) ؛Mohammadi Mehr (2011)  .همسو است 

وجود  باید گفت، که با ها پژوهشکمی پژوهش حاضر با دیگر  های یافتهجهت مقایسه 

، پژوهشی که مقیاسی برای سنجش این مهم در العمر مادامتعدد در حوزه یادگیری م یها پژوهش

 یعال آموزشآموزش عمومی و  یها دورهیک از  طراحی کرده باشد، در هیچ یدرس برنامهحوزه 

یا روی  یدرس برنامهروی یکی از عناصر  انجام شده، صرفاً یها پژوهشیافت نشد. عالوه بر آن اکثر 

 یها پژوهش. از اند داشتهدر دانشجویان و یا معلمان تمرکز  العمر مادامگیری یادگیری  مقیاس اندازه

؛ Habibi, Seifi and Ayati (2020)توان به می العمر مادامصورت گرفته درخصوص مقیاس یادگیری 

Akbari, Ayati & Zare Moghadam (2017) ؛Ayati, Rodi Aliabadi and Rostaminejad (2019) ؛

Taghipour, karimi, Mousavi Bazaz, Khosravi, and Abdolahi (2015)  اشاره کرد. در این

بررسی و براساس شرایط جامعه  العمر مادامپایایی و روایی ابزارهای سنجش یادگیری  ها پژوهش

از . اند دادهگیری استاندارد در این حوزه ارائه  و در نهایت ابزارهای اندازه اند شدهسازی  ایرانی بومی

ریزی و رفع نواقص نظام آموزشی  تواند به برنامه در افراد می العمر مادامارزیابی یادگیری  جاکه آن

نامبرده را در  یها پژوهش های یافته توان یمکمک نماید،  یدرس برنامه های یبازنگرویژه در حوزه  به

 ارتباط با پژوهش حاضر دانست.

توان در راستای توسعه  ه از ابزار مذکور میدهد ک نشان می این پژوهش های یافتهمجموع 

این  های یخروجکه  رود یمدر دانشگاه فرهنگیان استفاده نمود زیرا انتظار  العمر مادامیادگیری 

مبتنی بر پرورش یادگیرنده  یدرس برنامهتبدیل شوند.  العمر مادامدانشگاه به یادگیرنده مستقل و 

و  ها یستگیشاراستای ایجاد جامعه یادگیری، افراد را با در دانشگاه فرهنگیان، در  العمر مادام

. از نماید یمآشنا نموده و فرهنگ چنین یادگیری را در جامعه نهادینه  العمر مادامیادگیری  یها ارزش

نتایج ایجاد جامعه یادگیری، تربیت شهروندانی فعال و مسئول در زمینه یادگیری مداوم است که 

به فقدان اختیارات  توان یمپژوهش حاضر  های یتمحدودد. از جمله های اجتماعی هستن سرمایه

 العمر مادامدرسی برای آموزش  یزیر برنامهوسیع از سوی واحدهای دانشگاهی فرهنگیان به منظور 

. سازد یمامکانات و نیازهای خود اشاره نمود که کاربست نتایج پژوهش حاضر را محدود  براساس
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العمر است، به  از آنجاکه کاربردی بودن از استلزامات تحقق یادگیری مادام شود یمدر پایان پیشنهاد 

 العمر مادامبراساس یادگیری  ها دورهکارورزی اهمیت بیشتری مبذول گشته و این  یها برنامه

محور در راستای تمرکززدایی و واگذاری اختیارات  ریزی درسی دانشگاه ریزی شود. برنامه برنامه

افزاری این  افزاری و نرم دانشگاهی فرهنگیان و توسعه و تقویت امکانات سخت بیشتر به واحدهای

به منظور  یدرس برنامهها از موضوعات بااهمیت دیگری است که در ارتباط با طراحی  دانشگاه

 الزم است مورد اهتمام دست اندرکاران و متولیان دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد. العمر مادامیادگیری 
 
 
 

 راهنما، نظارت و راهبردی اساتیدبه عنوان ، و سوم در پژوهش حاضر نویسنده دوم ارکت نويسندگان:سهم مش
در تدوین طرح اند. نویسنده اول  را بر عهده داشته اصالحات مقاله سازی و تدوین و نهایی روند کلی پژوهش

هده داشته و در مجموع ها و نگارش متن مقاله را برع فرآیند گردآوری، تحلیل و تفسیر یافتهتحقیق، 
ها و بسط و تفسیر به صورت مشترک و با بحث و تبادل نظر کلیه همکاران و با همراهی  گیری از یافته نتیجه

 انجام شد. نامه، ، به عنوان استاد مشاور پایانچهارمنویسنده 
 د.نویسندگان اذعان دارند که در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندار تضاد منافع:

ها در طول فرآیند  پژوهش حاضر از هیچ موسسه و نهادی حمایت مالی دریافت نکرده و کلیه هزینه منابع مالی:
 اجرای پژوهش بر عهده پژوهشگران بوده است.

نبود؛ بدینوسیله از کلیه مشارکت  پذیر امکانپژوهش حاضر بدون همکاری مشارکت کنندگان  تشکر و قدردانی:
 .آید میر به عمل کنندگان تقدیر و تشک
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