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Introduction: Education is the vital and economic engine of any society that
changed from traditional to electronic mode following the Covid-19 epidemic and
provided the necessary context for self-teaching thinking. In the field of
education, there is a concept called self-directed learning, which consists of three
separate parts: self means personal, directed means guidance and learning means
learning. In fact, self- directed learning includes all cognitive and motivational
processes which the learner determines goals accordingly and plans in that
direction.
Materials & Methods: This research is a narrative review study of some articles
and books published in the field of self- directed learning from 1975 to 2020.
Results: To achieve self- direction in learning, it is necessary to strengthen skills
and characteristics. In fact, both learner and teacher have roles that the learner can
contribute to the effectiveness of their learning.
Conclusion: One of the effective ways to be self- directed in learning, motivation
and commitment. In fact, self- directed learning will be effective when the person
first feels the need to learn, then determines goals for successful learning, and
finally, to achieve the goals from communication tools, participation and teacher
monitoring get help.
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به ی، از حالت سنت19-دیکوویدمیاپیباشد که در پیميهر جامعه ايو اقتصادیاتیآموزش، موتور حمقدمه:
اد. در حوزه آموزش، دلیتشکيآموز-تفکر خودجادیايالزم را برانهیکرد و زمدایپرییتغکیحالت الکترون

يبه معناselfشده است: لیشکوجود دارد که از سه قسمت مجزا تself-directed learningبه نام یمفهوم
خودمحور يریادگیباشد. در واقع یميریادگیيبه معناlearningکننده و  تیهدايبه معناdirected،یشخص

کرده و در جهت آن  ینیمتناسب با آن هدف گزرندهیادگیکه باشدیمیزشیو انگیشناختيندهایفراهیشامل کل
.کندیميزیبرنامه ر

يریادگینهیمنتشر شده در زميمقاالت و کتاب هایبر برخیتیروايمطالعه مرورکیپژوهش نیاروش کار:
.باشدیم2020تا 1975يخودمحور از سال ها

کرد. در تیرا در خود تقوییهایژگیالزم است تا مهارت ها و و،يریادگیدر يبه خودراهبریابیدستيبرانتایج:
خود يریادگیتواند به اثربخش بودن یماددهندهیباشند که یمیینقش هايدارااددهندهیهم رندهیادگیواقع هم 

.کمک کند
اشد. درواقع بیو تعهد شخص مزهیانگ،يریادگیخودراهبر بودن در يموثر براياز راهکارهایکینتیجه گیري:

را در خود احساس کرده سپس اهداف يریادگیبه ازیاثربخش خواهد بود که ابتدا فرد نیخودمحور هنگاميریادگی
کمک اددهندهیمشارکت و نظارت ،یباطارتلیبه اهداف از وسالینيبراتینموده و در نهانییموفق را تعيریادگی

.ردیگ
این مقالهنحوه ارجاع به
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مقدمه
ییو کارآتیفیبه کيهر جامعه ايو بقاشرفتیپ

،ی). آموزش عال1دارد(یآموزش در آن جامعه بستگ
دانش و آماده نمودن فارغ دیدر تولیرسالت مهم

،یرقابتيایدر دنتیو مسئوليرهبريتصديبراالنیالتحص
برعهده دارد. مسلما دانشگاه به عنوان رییو درحال تغدهیچیپ
یخاصگاهیحساس و مهم، از جایعنظام اجتماکی

خود ریخطتیتواند مسئولیمیبرخوردار است و در صورت
داشته ایسالم و پویرا به نحو احسنت انجام دهد که سازمان

ند دانشگاه به استفاده مانیسازمانییای). درواقع پو2باشد(
که هر چقدر افراد يدارد، به گونه ایکنندگان آن بستگ

ییو هدف نهاتیطالب علم باشند در انتها به موفقشتریب
،یاز اهداف مهم آموزش عالیکی. دیخود خواهند رس

باشد چرا که از یخودمحور ميریادگیيو ارتقاجادیا
يفرديهايوانمنداز تیرود به سطحیانتظار مانیدانشجو

بتوانند ،ینائل شوند که بدون قرار گرفتن در نظام آموزش
کرده، ارتقا داده و ییرا شناسادخویآموزشيازهاین

،يریادگی). در واقع 3قرار دهند(یابیمورد ارزشتیدرنها
باشد که یمیآموزشتیهدف هر نوع فعالنیمهم تر

يهاتیفعالنیدرك مطلب از مهم تريخواندن و راهبردها
کی). 4باشد(یميریادگیبه هدف دنیرسيبرایآموزش

بتواند دانش را از منابع دیبانموفق در جامعه مدررندهیادگی
به آموزش و یمختلف ادغام کند، در طول زندگ

بازار کار به طور کیبپردازد تا بتواند در يخودآموز
ر د19-دیکوویدمی). با شروع اپ5رقابت کند(ندهیفزا

فاصله تیبر رعایبهداشتيسراسر جهان، پروتکل ها
ياریدر بسستارانی). در ا6کردند(دیتاکیاجتماعيگذار

روسیووعیکاهش شياز کشورها از جمله در کشورما، برا
در مدارس و دانشگاه ها يحضوريکرونا آموزش ها

يشدن دانشگاه ها بر رولی). مسلما تعط7شد(لیتعط
را با رندگانیادگیداشته است و ییبه سزاریثتارندگانیادگی

اییکیمواجه کرده است. آموزش الکترونيمشکالت جد
است که در حوزه يدیجدمیپارادايآموزش مجاز

از یآمده است و در واقع به نوعدیپديریادگیآموزش و 
هر فرد، در هر يبرانه،یشود که در هر زمیگفته ميریادگی

به صورت مادام العمر فراهم آمده زمان و در هر مکان 
رشته کیتواند یمتیو تربمیتعل،يریادگی).. 8است.(

در نظر گرفته شود که قلمرو آن کل یعیعلوم طبزادیجد
). در واقع سه اصطالح 9انسان است (یزندگطهیح
و "يریادگیدر يخودراهبر"، "خودمحوريریادگی"
کیختلف به در منابع و متون م"یمیخودتنظيریادگی

يریادگی) اصطالح 5،10،11مفهوم به کار رفته اند(
کند که در آن از یمفیرا توصيریادگیطیخودمحور شرا

و توافق اهداف ، ییشناساتیرود مسئولیانتظار مرانیفراگ
خود را به عهده يریادگیيهاتیفعاليو اجرايزیبرنامه ر

ها و سبک یی، تواناقیخودمحور بر عاليریادگی. رندیبگ
به یژگیونیمتمرکز است. ارندهیادگیهر يریادگیيها

ندیدهد تا به طور فعاالنه در فرایامکان مرندهیادگی
) به SDLخودمحور(يریادگی). 5شرکت کند(يریادگی

باشد که به یمیدر آموزش عالیاتیآموزش حکیعنوان 
توسط موسسات يآن در توسعه حرفه اتیعلت اهم

يریادگیدر ي). خودراهبر12کرده است(دایارتقا پمختلف 
يریادگیيازهایکند تا بتوانند نیکمک مرندگانیادگیبه 

کرده و به ییشناسایمشارکتيریگمیتصمقیخود را از طر
مانند ییدهد از راهبردهایاجازه مرندگانیادگی

يبرایتجربيهاکیمستقل و تکنيریادگی،يجستجوگر
رندگانیادگی). 10خود استفاده کنند(به هدف دنیرس
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تیتوانند فعالیهستند که میخودراهبر افراد کامال مستقل
،يزیبرنامه رل،یخود را به صورت مستقل تحلیاهرميها

يبرايزیبرنامه ریی). توانا13کنند(یابیاجرا و ارز
داللت ندارد که فرد هیقضنیخودمحور بر ايریادگی
یکتاب درسایاددهندهییبانیپشتبدون کمک ورندهیادگی

). نه تنها 14کند(تیخود را هدايریادگیبتواند روند 
از یدرك درستدیبازیناددهندگانیبلکه رندگانیادگی
را یمناسبيخودراهبر داشته باشند و راهبردهايریادگی

ندیو فرايریادگیيهايتوانمنديو ارتقایابیدستيبرا
دیجاابههبررادخويگیرادی). 15اتخاذ کنند(یخودسنج

بهمفهومینشدالنتقااينمنداتوزیو نصخاحیطهنشدا
يریادگینیهمچندازد؛رـپیميجدیدهاموقعیت

و مسائل یدانش علمنیپر نمودن شکاف بیخودراهبر در پ
افراد در يریادگیدر نظر داشتن نحوه قیاز طریواقعيایدن

مطرح در میاز مفاهیکی). 16،17(دیآیبر میواقعیزندگ
يریادگیمعاصر، یو شناختیتیتربیروانشناسنهیزم

است که ییکه شامل راهبردهااشدبیمیمیخودتنظ
خود را يبرند تا شناخت هایبه کار مرندگانیادگی

کنترل يبرایتیریمديکرده و از راهبردهاییشناسا
يریادگی). امروزه 11(رندیخود بهره گيریادگی

اریآموزش و پرورش بسنهی) در زمSRL(یمیدتنظخو
دو يبر رویمیخودتنظيریادگی). 18شده است(ریفراگ

یدرك شده متمرکز ميهدف و خودکارآمدمیتنظطهیح
یفرد از آن آگاهکیاست که يزیهدف چمیباشد. تنظ

يکند و خودکارآمدیبه آن تالش مدنیرسيداشته و برا
نییبه سطوح تعیابیدستيفرد برايهاییدرك شده به توانا

نکهیاي). درواقع برا19،20شده عملکرد اشاره دارد(
خودمحور را در خود يریادگیيبتواند راهبردهارندهیادگی

از یکیدارد. ازینیآموزشيبه راهکارهادینماتیتقو
،یمیخودتنظيریادگینهیدر زمیآموزشيقالب ها

بر یمبتنيریادگی). 21اشد(بیبر مسئله میمبتنيریادگی
یآموزش گروهکیتوان به عنوان ی) را مPBLمسئله (

يریادگینوع نیکه ايکوچک تصور کرد به گونه ا
تیحل مسئله، مسئول،یکارگروه،یارتباطيمهارت ها
یملیو اشتراك اطالعات را تسهيریادگیيمستقل برا

رفتشیاز کسب دانش با پیبیاست که ترکیکند و روش
) PBL). (22باشد (یمیعموميمهارت ها و نگرش ها

را به رندهیادگیباشد که یمیآموزشيهاياز راهکاریکی
یکند. شواهد نشان میمبیخودمحور ترغيریادگیسمت 

رایشود، زیمSDLيو ارتقاکیباعث تحرPBLدهد که 
ندیفرایابینظارت و ارز،يزیمسئول برنامه ررندگانیادگی
بر مسئله به عنوان یمبتنيریادگی). 23خود هستند(يریگادی
يو نوآورانینشجودايریادگیمهم در یقاتیتحقنهیزمکی

در آموزش علوم بهداشت شناخته شده است. در یآموزش
يکردهایروریبرخالف سايریادگیسبک از نیواقع ا

دانش به دیکند تا در تولیرا وادار مانیدانشجو،یسنت
خود را در يهایستگیال شرکت کرده و شاصورت فع

يریادگیمختلف توسعه دهند. از جمله اهداف يهانهیزم
دانش گسترده، جادیتوان به ای) مPBLبر مسئله (یمبتن

موثر و يمهارت هايارتقا،يریموثر، انعطاف پذيهمکار
موارد منجر نیتمام اتیاشاره کرد که درنهازهیانگشیافزا

با نی). بنابرا24،25خواهد شد(SDLيارت هامهيبه ارتقا
يآموزش براطهیدر ح19-دیکه کوویطیتوجه به شرا

به وجود آورده است، پژوهش حاضر با هدف رندگانیادگی
به مهارت یابی) و دستSDLخودمحور(يریادگییبررس

به وجود يریادگیدر يبه خودراهبرلینيبرايفرديها
در یآموزشيها و راهکارهاافتهیآمده است که در ادامه به 

.شودیپرداخته منهیزمنیا
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روش کار
انجام شد و بر اساس یتیروايپژوهش به روش مرورنیا

Google scholar  ،Web ofیاطالعاتيهاگاهیآن، پا

science ،PubMed ،SID ،Magiran مورد جستجو
آموزش،«يواژه هادیجستجو از کليقرار گرفت. برا

و يخودراهبر،يریادگی،يآموزش مجاز،یعالآموزش 
یفارسيهاگاهیدر پاهاازآن یبیترکایو » 19-دیکوو
يواژه هادیو از کلMagiranو  SIDمانند یزبان

»Self-Directed Learning ،Self-Regulated

Learning ،Problem Based Learning   ،Self-

teaching وSelf-efficiency «يهاهگایدر پا
و Google scholar ،PubMedمانند یزبانیسیانگل

Web of  scienceاستفاده 2020تا 1975یبازه زماندر
با مراجعه به یکیالکترونریغيجستجونی. همچندیگرد
منابع و هیمجالت کتابخانه و کتب، به دست آمد. کلویآرش

یمیخودمحور و خودتنطيریادگییکه به بررسیمطالعات
را از جوانب يپرداخته بودند و خودراهبريریادگیدر 

قرار داده بودند، مورد مطالعه قرار یمختلف مورد بررس
منبع مرتبط با 54به یابیجستجو دستنیاجهیگرفت. نت

هدف یمنبع که به درست32انیمنیموضوع بود که از ا
نگارش مقاله يداد، برایپژوهش را تحت پوشش قرار م

.استفاده شد

نتایج:
ر ثر دخودراهبر، عوامل مويریادگیفیدر ادامه بحث با تعر

ر داددهندهیو رندهیادگیخودراهبر، نقش فعال يریادگی
آشنا SDLتیپرورش و تقويو راه هايریادگینوع نیا

شد.میخواه
)SDLخودراهبر(يریادگیمفهوم _

گردد به یبرمسمیالیستانسیبه چشم انداز اگزSDLمفهوم
يهادگاهیو دتی، مسئوليمانند آزادیمسائلنکهیالیدل

نیاز ایخودمحور حاکيریادگیکند. یرا مطرح ميفرد
فرد بالغ، آزاد و کیقادر باشد به رندهیادگیدیاست که با

یمفیتوصيرا روندSDL) ناولز  26شود(لیمعتبر تبد
،يریادگیاهداف ،يریادگیيازهایکند که درآن افراد ن

ایموثر را با کمک يریادگیيراهکارهايانتخاب و اجرا
یابتکار عمل به عهده مقیو از طرگرانیبدون کمک د

يریادگیخچهیاز نقاط عطف در تاریکی). 27(رندیگ
يگردد. ویبازمتیخودراهبر، به کار تاف  به نقل از اسم

تحت عنوان ندیفرانیاحیک مطالعه معروف به تشریدر 
نوع نی) پرداخت. در اself-teaching(ایيخودآموز

یو جهت دهيزیبرنامه رتیمسئولرندگانیادگی،يریادگی
رـنظهـب. رندیگیرا برعهده مشیخويریادگیریمس
یکاز ،هبررادخويگیردیاسمیتاز انقلبهکفیلدوبر

تـسايگیرداـیاز کلیـش،دـینافرکـیانوـعنبهفطر
اجراي،یزربرنامهصلیالیتئومسنندگاگیردیادر آن هـک

و از دـندارهعهدبرخود را يگیردیاربتجاشیابیو ارز
دیلـتبآن فدـهآورده،رـفیکانعنوهـبرـیگدفرـط
-Inner» (هوندــشيدرون راهبر«کـیهـبادرـفادنرـک

directed (عاملندرو«) و «Self-operationی) م
يریادگیبر ی) آموزش مبتن2002(مری). در واقع و28باشد(

باشد: یمریداند که به شرح زیدر عمل مرییتغ5را شامل 
. 2رندهیادگیبه اددهندهیتعادل قدرت کالس از ریی. تغ1

ساخت دانش و نه دانش يبرايمحتوا به عنوان ابزاریطراح
کننده لیبه عنوان تسهاددهندهی. قرار دادن 3خود يبه خود

به اددهندهیاز يریادگیتیمسئولریی. تغ4ننده و مشارکت ک
).29،30موثر(یابیارزقیاز طريریادگی. ارتقا 5رندهیادگی
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:SDLگذار در ریعوامل تاث
يهادهیارندگانیادگی،یآموزشطیمحکیدر

یفرهنگيارزش هانیخود را به اشتراك گذاشته و به تمر
باشد که یمییهاپردازند. هند از جمله کشوریخود م

نقش يریادگیمسئله در روند نیسرشار از فرهنگ است و ا
عامل کنترل کننده غالب کی). فرهنگ 31دارد(ییبه سزا

طیمحکیو ارتباط افراد در يریادگیوهیاست که بر ش
) 1991(مسترای). بروکت  و ه32گذارد(یمریتاثیآموزش

توانند از ینمخودراهبريریادگیيهاتیمعتقدند که فعال
رایدهد جدا شوند؛ زیکه در آنها رخ میاجتماعنهیزم
تیکند که به فعالیرا فراهم ميعرصه ایاجتماعنهیزم
سال یپزشکانی). دانشجو33دهد(یجهت ميریادگیيها
تیهدايتر دارانییپايبا سال هاسهیباالتر در مقايها

نیاند و اخودمحور خود بودهيریادگیدر روند يشتریب
و یدرجات علمشیافزانیبمیبه ارتباط مستقهیقض

). مطالعات 34،35اشاره دارد( يریادگیخودمحور بودن در 
نیبیرابطه مشخصنوزاز آن است که هیحاکگرید

مشخص نشده SDLو مهارت یعملکرد دانشگاه
،یآموزشيهاطیوجود در تمام محنی). با ا38-36است(

یمریتاثانیدانش در دانشجويریفرهنگ بر جهت گ

). 39گذارد(
خودراهبر:يریادگیموثر در یشناختيمهارت ها_
يندهای. مهارت پردازش فرا2هدف نییتعي. مهارت ها1

نهیزمکیایو استعداد در موضوع یستگی. شا3یشناخت
). ناولز به 40(ی. خودآگاه5يریگمی. مهارت تصم4مرتبط 

که بدون داشتن یرندگانیادگیت: گفامسونیلینقل از و
یمیآموزشيخودراهبر وارد برنامه هايریادگیمهارت 
).41شوند (یشکست روبرو مایبا استرس موالًشوند مع

خودراهبر:رندگانیادگییژگیو_
هستند یخودراهبر افراد مستقلرندگانیادگی: ی. خودکنترل1

شکل مستقل خود را به يریادگیيهاتیتوانند فعالیکه م
قرار دهندلیتحلهیو تجزیابیمورد ارز

توانند موارد یخودراهبر مرندگانیادگی: یتیری. خود مد2
خود يکنترل وقت و انرژ،يریادگیندیفرایدر طازیمورد ن

يو بازخوردهايریادگیاهداف جادیا،يریادگیيبرا
کنندتیریداده و مدصیخود را تشخيکار

يافراد برالیقبنیازهی: انگيریادگیبه اقیو اشتزهی. انگ3
باشدیميبه دانش قویابیدست

: يریادگیجینتانیبه بهترلی. حل مسئله به منظور ن4
موجود و يریادگیخودراهبر از منابع رندگانیادگی
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ندیکه در فرایغلبه بر مشکالتيبرایعلميراهبردها
).47-42کنند(یدهند، استفاده میميرويریادگی

خودراهبر:يریادگیدر رندهیادگینقش _
در قايریادگیسبک از نیانجام موثر ايبرادیبارندهیادگی

خودراهبر يریادگیمرحله از مراحل 4به انجام 
يریادگیاهداف نیی.تع2يریادگیيبرای.آمادگ1باشد:

يریادگییابی. ارز4يریادگیندی.مشارکت در فرا3
يریادگیيبرایآمادگیابی: ارز1مرحله

مطالعه موفق مستقل به مهارت ها ويبرارندگانیادگی
ه رحلمنیدارند. اازینيریادگینسبت به یمختلفينگرش ها

تیوضعازرندهیادگییابی. ارز1را در بردارد: ریزطهیدو ح
یانبیو شبکه پشتیخانوادگتی، عادات مطالعه ، وضعیفعل

ا بذشتهگاتیتجربیابیز. ار2و خانه   یآموزشطیدر مح
دیکننییرا تعيریادگی: اهداف 2مستقل مرحله يریادگی

اددهندهیو رندهیادگینیبيریادگیارتباط اهداف يبرقرار
. 1باشد: یمریاهداف شامل موارد زنیمهم است. ااریبس

. 3ها تیفعالی. ساختار و توال2اهداف واحد مورد مطالعه 
مربوط به اتی. جزئ4ها تیفعالاتمام يبرایجدول زمان

يمربوط به روش هااتی. جزئ5هر هدف يمنابع برا
ي. برگزار6هر هدف یابی. بازخورد و ارز5يبندتیاولو

اددهندهیجلسه با 
دیشويریادگیندیفراری: درگ3مرحله

يازهایدرك کنند تا نرندهیادگیخود را به عنوان دیباافراد
کنندتیهدارندهیدگای-خود را به عنوان خود

دیکنیابیرا ارزيریادگیچهارم: مرحله
خودراهبر موفق يریادگیدر رندگانیادگینکهیايبرا

خود از اهداف یابیقادر به انعکاس و ارزدیباشند، با
دقت کنند: ریبه موارد زدیکار بانیايباشند. برايریادگی

بال . به دن2مشورت کنند اددهندهی.به طور منظم با 1
يریادگی. از 4. مشارکت فعال داشته باشند 3بازخورد باشند 

يو زمان بنديزی. برنامه ر4حاصل کنند نانیخود اطم
).48خود داشته باشند(يریادگیيمناسب برا

خودراهبريریادگیمراحل :1-1شکل 



104و همکاران    ماندانا صاحب زاده

1400http://hmed.mums.ac.ir، پاییز 3، شماره12وره مجلۀ افق توسعه آموزش علوم پزشکی، د

خودراهبر:يریادگیدر اددهندهینقش 

رندگانیادگیيبرایتیحمايریادگیطیمحکیجادی. ا1
اد مستقل، اعتميریادگیبیدر ترغطیالزم است چرا که مح

ینقش مهميریادگیبه ادامه لیو تمايبه نفس، کنجکاو
خواهد کرد فایا

قش در مورد نرندهیادگی. ارائه اطالعات و مشاوره به 2
خودازیمستقل در برنامه مورد نيریادگی

ه رنامبنیک به آنها در تدوکميبرارندگانیادگی. کار با 3
خوديریادگی

افراديریادگییاصلجیارتباط با نتاي. برقرار4
يرامنابع مناسب بییشناسايبرارندگانیادگی. کمک به 5
ز ار استفاده بهتیو ارائه مشاوره در مورد چگونگيریادگی

آنها
است که سه یمثلثرنده،یادگیيمطالعه برايدرواقع راهنما

،يریادگیتیری، مدرندهیادگیيهاتین شامل: فعالراس آ
).49باشد(یميریادگیمربوط به يهاتیفعال

خودراهبريریادگیدر اددهندهینقش : 2-1شکل

گیري حمایتیایجاد محیط یاد

ارائه اطالعات و مشاوره به یادگیرنده

کمک به یادگیرنده در تدوین برنامه خود

برقراري ارتباط با نتایج یادگیري افراد

کمک به یادگیرنده جهت شناسایی منابع مناسب
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مختلف:يهادگاهیاز ديخودآموزتیماه
است يتا حدي) خودآموز1984گفته مور  (به

ندهاددهیاست و نه رندهیادگینیا،يریادگیکه در روابط 
یابیارزماتیو تصميریادگیکه اهداف، روش ها و منابع 

)2005). النگ  (41کند(یمنییرا تعيریادگیبرنامه 
ره اشايندیخودراهبر به فرايریادگیکند که یمشنهادیپ

،يزیمراحل مختلف شروع، برنامه رریفراگآندارد که در 
منیدهد. لیخود را انجام ميریادگیاجرا و نظارت بر 

يریادگی) 1993(رستونیو فای) و مورو  ، شارک1997(
دهاددهنیاز راتییتغیجیرا کنترل کننده تدريخودراهبر

ر راهبخوديریادگیدانند و معتقدند که در یمرندهیادگیبه 
س درکرده سپنییخود را تعيریادگیاهداف رانیفراگابتدا 

يریادگیتیو در نهارندیگیممیتصمخود يریادگیمورد 
يورفلی) سه دل1975). ناولز(50کنند (یمیابیخود را ارز

د کراستدالليخودگردان ارائه داد. ابتدا ويریادگیيبرا
رندیگیرا به دست ميریادگیکه ابتکار يکه افراد

يکه منفعالنه پايفعال) نسبت به افرادرندگانیادگی(
و منتظر آموزش هستند نندینشیماددهندگانی
آموزند ویميشتری) مطالب بریواکنش پذرندگانیادگی(

گونه افرادنیکرد که ادیتاکي. ورندیگیمادیبهتر 
لیاتموپردازند یميریادگیبه شتریبزهیهدفمندتر و با انگ

تر از یآموزند بهتر و طوالنیدارند آنچه را که م
راررده و مورد استفاده قحفظ کریواکنش پذرندگانیادگی

خودراهبر بارندگانیادگیاست که نیدوم الیدهند. دل
لیدلنیسازگارتر هستند. سومیروانشناختیعیطبيروندها

در آموزش و دیاز تحوالت جدياریاست که بسنیايفور
د گذاریمرانیرا به عهده فراگینینگستیپرورش، مسئول

).40داشته باشند(یافخود ابتکار عمل کيریادگیتا در 
در منابع و "يخودآموز"تیماهلیو تحلهیبا تجزنیبنابرا

تیفعالکیتوان آن را به عنوان یمختلف، ميپژوهش ها
تیریمدرندهیادگیهدفمند خالصه کرد که توسط یشناخت

و یاهداف شخصیبه برخیابیشود و هدف آن دستیم
SRLیار آموزشراهک2یاست. در ادامه به معرفیاجتماع

فایايخودمحور نقش موثريریادگینهیدر زمهکPBLو 
.میپردازیکنند، میم
یمیخودتنظيریادگیدر مدل هیفرضاییعنصر اصل4_
)SRL:(

ر آن بلهیسکرده و به ونییرا تعیاهدافرندهیادگی.در ابتدا 1
کندیافکار، احساسات و اعمال خود نظارت م

تیاهديشده برانییتواند از اهداف تعیمرندهیادگی. 2
خود استفاده کنديریادگیریمس
شد باینبوده بلکه هدفمند میتصادفرندهیادگی.رفتار 3
نیواسطه، در بریمتغکیبه عنوان SRLتی.در نها4

یقرار میمورد بررسیتیموقعاییشخصيرهایمتغ
). 53-51(ردیگ
:Barrowsيدشنهایدر مدل پPBLیاصلیژگیو6_
دانش محور دیبايریادگیاست که نیایژگیونی. اول1

باشد
تیکوچک تحت هدايریادگیيدر گروه هايریادگی. 2

باشداددهندهیکی
شد بایراهنما مایکننده لیبه عنوان تسهاددهندهی. 3
یمقرارتیدر درجه اول و اولوی. مشکالت معتبر و اساس4
ردیگ
ه بیبایدستيبرايآمده به عنوان ابزارشی. از مشکالت پ5

دشویحل مسئله استفاده ميو مهارت هاازیدانش مورد ن
خودمحور به يریادگیلهیبه وسدیبادی. اطالعات جد6

).45(دیدست آ
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هاافتهیيجمع بند: 1جدول 
توصیف محور پژوهش نام نویسندگان

در این نوع یادگیري افراد نیازهاي یادگیري، 
تعیین اهداف، انتخاب و اجراي راهکارهاي 
مناسب را با کمک یا بدون کمک دیگران و 

از طریق ابتکار عمل به عهده می گیرند

تعریف یادگیري خودمحور Knowles(1975ناولز(

. یادگیرندگان فعال نسبت به یادگیرندگان 1
تري می آموزند و واکنش پذیر چیزهاي بیش

بهتر یاد می گیرند

. یادگیرندگان خودمحور با روندهاي 2
طبیعی روانشناختی سازگارتر هستند

. . تحوالت جدید در آموزش و پرورش، 3
مسئولیت سنگینی را به عهده فراگیران می 
گذارد تا در یادگیري خود ابتکار عمل کافی 

داشته باشند

دلیل یادگیري خودمحور3 Knowles(1975ناولز(

در خودآموزي این یادگیرنده است نه 
یاددهنده که اهداف، روش ها و منابع 
یادگیري و تصمیمات ارزیابی برنامه 

یادگیري را تعیین می کند

تعریف خودآموزي Moore (1984مور (

در واقع فعالیت هاي یادگیري خودراهبر 
نمی توانند از زمینه اجتماعی که در آنها رخ 

دا شوند.می دهد ج

یادگیري خودراهبر و زمینه اجتماعی ) و Brockettبروکت(
Hiemstra (1991همیسترا (

در این نوع یادگیري، یادگیرندگان مسئولیت 
برنامه ریزي و جهت دهی مسیر یادگیري 

خویش را برعهده می گیرند

تعریف خودآموزي ) به نقل از toughتاف(
smith(1996اسمیت (

. 2انش محور باشد . یادگیري باید د1
یادگیري در گروه هاي دانشجویی کوچک 

. 3تحت هدایت یک یاددهنده باشد 
یاددهنده به عنوان تسهیل کننده یا راهنما 

. مشکالت معتبر در درجه اول و 4می باشد 

ویژگی هاي اصلی یادگیري مبتنی بر مسئله Barrows (1996بارو (
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. از مشکالت 5در اولویت قرار می گیرد 
پیش آمده به عنوان ابزاري براي دستیابی 

رت هاي حل مسئله به دانش مورد نیاز و مها
. اطالعات جدید باید به 6استفاده می شود 

وسیله یادگیري خودمحور به دست آید

یادگیري خودراهبري را کنترل کننده 
تدریجی تغییرات از یاددهنده به یادگیرنده 

می دانند و معتقدند که در یادگیري 
راهبر، فراگیران اهداف تعیین می کنند، خود

در مورد یادگیري تصمیم می گیرند و 
ارزیابی می کنند

تعریف یادگیري خودمحور Limen (1997لیمن (

. تغییر تعادل قدرت کالس از یاددهنده به 1
. طراحی محتوا به عنوان ابزاري 2یادگیرنده 

براي ساخت دانش و نه دانش به خودي 
ن یاددهنده به عنوان . قرار داد3خود 

. تغییر 4تسهیل کننده و مشارکت کننده 
مسئولیت یادگیري از یاددهنده به یادگیرنده 

. ارتقا یادگیري از طریق ارزیابی موثر5

تغییرات در آموزش مبتنی بر یادگیري Weimer (2002ویمر(

یادگیري خودراهبر به فرایندي اشاره دارد 
شروع، که در آن فراگیر مراحل مختلف

برنامه ریزي، اجرا و نظارت بر یادگیري خود 
را انجام می دهد

تعریف یادگیري خودمحور Long (2005النگ (

یادگیري خودراهبر، اعتماد به نفس 
فراگیران و ظرفیت آنان براي یادگیري 

مستقل در محیط ها و موقعیت هاي آموزشی 
و کاري چالش برانگیز را افزایش می دهد

ري خودراهبرفواید یادگی Brookfield(2005بروکفیلد(

یادگیرندگانی که بدون داشتن مهارت 
یادگیري خودراهبر وارد برنامه هاي آموزشی 

می شوند معموالً با استرس یا شکست 
روبرو می شوند

به نقل از ویلیامسون Knowles(2007ناولز (
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و نتیجه گیريبحث
نبع تحت مطالعه، م54نیپژوهش از بنیدر نگارش ا

هدف پژوهش را تحت پوشش قرار داده یمنبع به درست32
آموزش ،یمانند آموزش عالیفارسيواژه هادیو کل
يواژه هادیخودمحور و کليریادگی،يریادگی،يمجاز
-Self-Directed Learning ،Selfمانند  یسیانگل

Regulated Learning ،Problem Based

Learning   ،Self-teaching وSelf-efficiency

مورد استفاده قرار گرفت.
یلیتعطلیبه دل19-دیکووطیکه در شرایاز مشکالتیکی

به وجود آمده است، رندگانیادگیيمدارس و دانشگاه برا
يکالس هانه،یقرنططیاست. در شرایمشکالت آموزش

یدر حالنیشوند. ایبرگزار منیدرس به صورت  آنال
ندارند. در یدسترسنترنتیبه ارندگانیادگیمه است که  ه

نامناسب خدمات تیفیزمان آموزش،کاهشواقع ک
يدر استفاده از فرصت هايو نابرابرنیآموزش آنال

را کاهش داده رندگانیادگییلیعملکرد تحص،یآموزش
يکه از امکانات مناسب برایرندگانیادگییاست. حت

برخوردارند، نینالآيو کالس هانترنتیبه ایدسترس
از کالس یحتنینالدهند که برنامه آموزش آیگزارش م

استرس زا تر است. یمعموليها
ندیمشارکت در فرآ،يدرس حضوريکالس هادر

ها  استرس را کمتر و قابل یهم کالستیو حمايریادگی
ن،یدرس آناليکه در کالس هایکند. درحالیکنترل تر م
به گریکدیآن ها از تیو حمانرندگایادگیمشارکت 

نقش نیآناليرسد. به عالوه در کالس هایحداقل م
کند و یمرییآن ها تغسیتدريو راهبردهااددهندگانی
سازگار کنند.راتییتغنیخودشان را با ادیبارندگانیادگی

يبر روش هاهیتوانند با تکیمرندگانیادگیطیشرانیادر
خود را برطرف یآموزشياازهیخودمحور، نيریادگی

خودمحور، اعتماد به نفس يریادگی. درواقع ندینما
مستقل در يریادگیيآن ها براتیو ظرفرندگانیادگی

دهد.یمشیرا افزازیچالش برانگیآموزشيهاتیموقع
به عوامل ،يریادگیمانند هر سبک زیخودمحور نيریادگی

گ، تعهد، مهارت، فرهن،یلیمانند مقطع تحصیگوناگون
و مقطع یآموزشطیدارد. درواقع محیو... بستگزهیانگ

تواند به یدر آن قرار دارد مرندهیادگیکه یلیتحص
خودمحور کمک کند. لذا يریادگیتیفیو کیاثربخش

رسد که عالوه بر در یمتیبه موفقیمانزرندهیادگیکی
،یمانند خودکنترلییهایژگیعوامل، ونینظر گرفتن ا

تیحل مسئله را در خود تقوییو توانازهیانگ،یتیریدخودم
کند.

يدارااددهندهیو هم رندهیادگیخودمحور هم يریادگیدر
و رندهیادگینیبيو همکاریبوده که هماهنگیینقش ها

دارد. ینقش ها بستگنیبه ايبندیبه اجرا و پااددهندهی
رندهیادگیرها شدن يبه معنايریادگیخودمحور بودن در 

که یباشد بلکه درصورتیدر راه کسب دانش و آموزش نم
قرار يریادگیدر تمام مراحل اددهندهیو کنترل ظارتن

نخواهد يموثرجهیخود محور به نتيریادگینداشته باشد، 
.دیرس

خودمحور، يریادگینهیدر زمیآموزشياز راهکارهایکی
یمریزجینتايباشد که دارایبر مسئله میمبتنيریادگی

یو ارتباطيفردنیب،یاجتماعي. توسعه مهارت ها1باشد: 
مهارت ها به نیمانند گوش دادن، بحث و گفتگو. در واقع ا

کیدردیشوند که بایشناخته ميریادگیمهم جیعنوان نتا
به رندهیادگی. 2. رندیمورد توجه قرار گیبرنامه آموزش

برده یپيریادگیمیاز تيخود به عنوان عضويهاییتوانا
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شناسد. در یمتیرا به رسممیتياعضاریسايهاییو توانا
شوند که به یمقیکوچک تشویواقع افراد در کار گروه

در گروه گرانیرفتار کنند و به نظرات ديحرفه اياوهیش
مشارکت در يبرارندگانیادگییی. توانا3احترام بگذارند 

موضوع کیلیو تحلهیتجز،يحل مسئله، تفکر انتقاد
الزم نهی. زم4ابدییمشیو بهبود درك آن ها افزادهیچیپ

یفراهم مدیجديهادهیتفکر خالقانه و پرورش ايبرا
يریادگینیگزیجایسطحيریادگیتی. در نها5شود 

.با درك کامل تر از موضوع خواهد شدقیعم

تقدیر و تشکر:
نگارش و جمع که دریو پژوهشگرانسندگانینویاز تمام

تشکر را دارا تینمودند، نهايمقاله همکارنیايآور
.هستم

تضاد منافع:
یگونه تضاد منافعچیهسندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو

.نداشته اند
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