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  چکیده
 سواد میزان براساس خودراهبر یادگیري تبیین هدف با حاضر پژوهش
 يها دوره مهندسی علوم گروه دانشجویان ارتباطات و اطالعات فناوري

 .است شده  انجام مهرالبرز عالی آموزش ۀموسس الکترونیکی یادگیري
 نمونه حجم و نفر 148 ،دانشجویان همۀ شامل تحقیق آماري جامعه
 ساده تصادفی یريگ نمونه روش از گزینش آنها کهاست  نفر 108

 سواد و خودراهبر یادگیري هنام پرسش ،ها داده گردآوري ابزار .شد استفاده
 و استادان به وسیلۀ آن روایی که است ارتباطات و اطالعات فناوري
 شده ییدتأ 84.38 میزان به کرانباخ آلفاي ۀیلوس به آن پایایی ضریب
 ،نمونه تک T استنباطی آمار و توصیفی آمار از ها داده تحلیل براي .است

 شده استفاده گام به گام رگرسیون ضریب و پیرسون همبستگی ضریب
 بین .1 که: داد نشان پژوهش سؤاالت بررسی به مربوط نتایج .است

 و اطالعات فناوري سواد و خودراهبر یادگیري ي ها مؤلفه تمامی
میان  .2 رددا وجود 05/0 سطح در معناداري و مثبت همبستگی ارتباطات
 و معدل ،سن ،جنسیت نظیر هایی ویژگی با خودراهبر یادگیري وضعیت
 رگرسیون نتایج .3 ندارد وجود معناداري تفاوت دانشجویان اشتغال

 و اطالعات فناوري سواد ياه مؤلفه بین از که است این گر بیان گام به گام
 ۀمؤلف عوامل بینی یشپ توان ینتر بیش ،کردن ترکیب مؤلفه ،ارتباطات
   .دارد را يخودراهبر

  
  کلیدي واژگان
 یادگیري ،ارتباطات و اطالعات فناوري سواد ،خودراهبر یادگیري

  .عالی آموزش ،دانشجویان ،الکترونیکی
 

Abstract 
This study aims to explain the self-directed learning 
based on ICT literacy in e-learning courses of science 
and engineering students in MehrAlborz University. The 
samples included all students in Engineering Sciences 
Department and sampling is simple random sampling. 
Data collection tool was self-learning and ICT literacy, 
its validity by Cronbach alpha reliability coefficient 
approved by teachers. For data analyzing, descriptive 
and inferential statistics T, Pearson correlation and 
stepwise regression were used. Results of the survey 
questions showed that: 1. Students of Engineering in 
MehrAlborz relatively favorable in terms of self-directed 
learning and ICT literacy levels wrer desirable2. 
between all the components of SDL and additional 
information technology literacy and positive and 
significant correlation was found at 05/0(3) between the 
self-directed learning by gender, age, grade point 
average and employment. There was no significant 
difference in step 4. The regression results indicated that 
the component was predicted by self-directed factors 
combine component (interpretation and presentation of 
data, using digital tools to combine, summarize, 
compare, showing the differences between the various 
sources of information) in the information and 
communication technology literacy variable. 
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  مقدمه
 یادگیرندگان تربیت ،عالی آموزش مؤسسات اصلی مأموریت

 در باید عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه .است همیشگی 
به  ،دانشجویان به دانشگاهی هاي سدر و ها دوره طول

 بیاموزند آگاه شهروندان همچنین و جامعه از عضوي عنوان
 ها دانشگاه و عالی آموزش مؤسسات .بگیرند یاد چگونه که
 براي را الزم فکري هاي توانمندي ،افراد اینکه از اطمینان با

 آنان به کمک با و اند کرده کسب انتقادي تفکر و استدالل
 را گرفتن یاد چگونه اینکه براي چارچوبی ساختن در

 ایفاي نیز و شغلی حیات در مستمر رشد مبانی ،ندبیاموز
 اختیار در را جامعه آگاه اعضاي و شهروندان مثابه به نقش
   .)1392 ،قاسمی از نقل به( گذارند می آنان

 هاي محیط در ،یادگیرنده مهم بسیار هاي ویژگی از یکی
 .است مستقل و خودراهبر یادگیري براي آمادگی ،یادگیري

 و دهی خودسازمان از باالیی درجه یادگیرندگان است الزم
 است خودراهبر یادگیرندگان مشخصات از که انضباطی خود

 و دیسع( باشند داشته آموزشی هاي محیط به ورود براي را
 یادگیري ضرورت و اهمیت درباره .)1394 ،نژاد علی

 باید را نکته این الکترونیکی یادگیري مراکز در خودراهبر
 یادگیري محیط هاي ویژگی به توجه با که دیادآوري کر
 بایست می آموزشی نظام این یادگیرندگان ،الکترونیکی
 نظام این امکانات از دنبتوان تا دنباش مستقل و خودراهبر

 مسئولیت ،الکترونیکی یادگیري فرایندهاي در .دشون مند بهره
 و است یادگیرنده خود عهده بر بندي زمان برنامه

 .کنند می کنترل را خود یادگیري مکان و زمان ،یادگیرندگان
 افزایش بر اطالعاتی سواد که مثبتی تأثیر به توجه با رو ازاین

 گفت توان می ،دارد همیشگی یادگیري هاي مهارت
نیاز  اطالعاتی سطح هاي مهارت به ،الکترونیکی ةیادگیرند

 ،کرده بیان )2008( 1پوزیفرو که طور همان .داردي تر بیش
 مستلزم ،دور راه از آموزش و الکترونیکی یادگیري هاي هدور

 هاي گروه و ها همکالسی تعامل و مشارکت از باالیی سطح
 بودن فعال و يخودراهبر نیازمند امر این که است کاري

 چنین هم .است یادگیري فرایند در الکترونیکی یادگیرندگان
 فردي و مستقل یادگیري صورت به یادگیري از بخشی
 هاي مهارت از استفاده با باید یادگیرندگان و گیرد می صورت

                                                
1. Puzziferro 

 را دوره به یابی دست توانایی ،مستقل و خودراهبر یادگیري
 فرایند هاي استراتژي و سرعت ،زمان و باشند داشته

   .)2008 ،پوزیفرو( کنند دهی خودسازمان را شان یادگیري
 و بیستم قرن آغاز به خودراهبر یادگیري ۀتاریخچ

 از نقل به( گردد برمی سال بزرگ آموزش ۀتوسع بر تمرکز
 ،آن به مربوط مزایاي دلیل به و )2015 ،الدین زین و اسفار
 سازمانی و آموزشی هاي محیط اندرکاران دست توجه مورد

 و آموزش براي ضروري مهارت یک به عنوان و قرارگرفته
 و آهنچیان( دشو می مطرح یکم و بیست قرن در کار

   .)1394 ،عصاررودي
 یادگیري از وسیعی مفهومی ةگستر ،خودراهبر یادگیري
 یادگیري ،سنتی غیر یادگیري ،مستقل یادگیري ،خودآموخته

 خود یادگیري ،آموزش خود ،مشارکتی یادگیري ،باز
 ،2کندي( است شده  ریزي برنامه خود یادگیري تا دهنده نظم

 ترین متداول اما ،)2015 ،الدین زین و اسفار از نقل به ؛1987
 )1989( 3نولز به متعلق خودراهبر یادگیري مربوط به تعریف
 است کرده تعریف فرایندي را خودراهبر یادگیري او .است
 تعیین ،خود یادگیري نیازهاي شناسایی براي افراد ،آن در که

 براي موردنیاز مطالب و منابع شناسایی ،یادگیري اهداف
 و یادگیري مناسب راهبردهاي اجراي و انتخاب ،یادگیري
 دیگران کمک بدون یا با ،خود یادگیري پیامدهاي ارزیابی
 نقل به( دنگیر می دست به را عمل ابتکار و شده عمل وارده

 تعریفی در همکاران و )2001( 4فیشر .)2016 ،مونرو از
 ،یادگیرنده پذیري مسئولیت درجه را خودراهبر یادگیري ،دیگر
 و آهنچیان از نقل به( .اند کرده تعریف اش یادگیري به نسبت

   .)1394 ،عصاررودي
 خودراهبر یادگیري ،)2014( شاري و آنار نظر براساس

 را خود یادگیري نیازهاي آن طی افراد که است فرایندي
 ها استراتژي ،بندي صورت را اهداف ،آن راستاي در و ارزیابی
 تحلیل را یادگیري پیامدهاي و اجرا و انتخاب را مناسب

 ۀجامع هم و خود هم افراد که است نیاز بنابراین ،کنند می
 به نسبت که افرادي ،دیگر  عبارتی به .بخشند بهبود را خود

 تفکر توانایی ،داشته مسئولیت احساس خود یادگیري
 مؤثر ارتباطات برقراري توانایی چنینهم و تحلیلی ،انتقادي

                                                
2. Kendi 
3. Knowles 
4. Fisher 
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 ،انایون( هستند یادگیرنده خود افرادي ،باشند داشته را
 یادگیري که معتقدند )2011( چیه و تن ،دیواهاران .)2012

 هر که است 21 قرن کلیدي هاي مهارت از یکی خودراهبر
 دبای 21 قرن مسائل با رویارویی براي آمادگی منظور به فرد
 یادگیري که است معتقد )2002( گیبونز عالوهبه  .باشد دارا

 رخ افراد ۀهم براي که است طبیعی فرایندي خودراهبر
 مهارتی به عنوان بلکه استعداد یک به عنوان نباید و دهد می

 شود  گرفته نظر در دکن رشد وشود  ایجاد تواند می که طبیعی
 .)2014 ،همکاران و گازن ؛2011 ،ویچادي از نقل به(

 ،زخ داده آموزش در که جدیدي تحوالت از بسیاري
 زیادي حد تا را یادگیري و ابتکار گرفتن دست به ولیتمسئ
 بدون که یادگیرندگانی و ندگذار می یادگیرندگان عهده بر

 وارد خودراهبري و جستجوگري هاي مهارت از برخورداري
 غالباً و ناکامی ،اضطراب دچار ،شوند می ها برنامه این

 هاي دگرگونی به توجه با چنین هم ،شد خواهند شکست
 را یادگیري هدف که نیست بینانه واقع ،دانش درك در سریع
 در یادگیري و آموزش اصلی هدف .کرد عنوان دانش انتقال
 و پژوهش هاي مهارت دهی شکل و ایجاد باید حاضر حال

 این از یکی )2011 ،اسمیت از نقل به( باشد جستجوگري
 فناوري سواد گرفته  شکل آموزش در که جدیدي تحوالت
 هاي مهارت از استفاده ویژه به ؛است ارتباطات و اطالعات

 یادگیري محیط در ارتباطات و اطالعات فناوري سواد
 اجرا ،ریزي برنامه مسئولیت ،آن در فراگیران که الکترونیکی

 که رود می انتظارآنها  از و دارند  عهده بر را خود ارزشیابی و
   .کنند فعالیت مستقل طور به

 در ارتباطات و اطالعات فناوري سواد هاي مهارت
 مشارکت و همیشگی یادگیرندگان به شدن تبدیل راستاي

 مجهز چراکه است؛ ضروري ،بنیان دانش جوامع در فعال
 در ها گروه و ها شبکه ،افراد با تعامل طریق از آن به بودن

 اطالعات و دانش ،ها مهارت افزایش سبب ،سایبر فضاي
 چرخه دراین قابلیت  و )1386 ،باقري و جواهري( شده افراد

 شود می محسوب اساسی اصل یک ،همیشگی یادگیري
   .)2012 ،ونگ و لی ؛2007 ،بومگارتنر و کافارال(

 هاي ویژگی از یکی تنها  نه ICT سواد ،دیگر  عبارت به
 بستر که کنونی محیط در بلکه ،است اطالعاتی ۀجامع بارز

 منابع ۀانفجارگون افزایش و فناوري در سریع تغییرات
 و پور قاسم ؛2012 ،فریلون ؛2015 ،کیوانجا( است اطالعاتی

   .دآی می به حساب الزام یک ،)1394 ،جریده

 دهد می نشان مرتبط هاي تحقیق ۀپیشین بررسی نتایج
 و اطالعات فناوري هاي مهارت بین ارتباط بررسیبارة در که

 ایران از خارج و داخل در خودراهبر یادگیري با ارتباطات
 ارتباط بررسی به تحقیقات اکثر و شده انجام تحقیقی ندرت به

 و اطالعات فناوري کاربرد و ها مهارت ،اطالعاتی سواد بین
 هاي محیط در ویژه به( خودراهبر یادگیري و ارتباطات
 و خزایی ؛2012 ،ونگ و لی( اند پرداخته )سنتی آموزشی

 و نورانی ؛1394 ،همکاران و عابدي ؛1391 ،عشورنژاد
 ،الدین زین و اسفار ؛2011 ،ساکچاروین ؛1396 ،همکاران

 ،وو ؛2015 ،همکاران و فالک ،داو ؛2014 ،کرولی ؛2015
 ،همکاران و اسمیث گولد ،هاتچینگ ؛2012 ،کورنر ؛2014
 و ؛2009 ،آگراسا و لما ؛2006 ،هیمسترا ؛2003 ،راجر ؛2009
 ،لی ؛2013 ،اورباق و لین ؛2010 ،همکارانش و هانگ
 ؛2009 ،تسی و چو ؛2007 ،میتالچر و بیتلر ؛2011

 با .)1996 ،همکاران و دار ؛2001 ،امان ؛2008 ،هاردینگ
 فناوري سواد ،گفت توان می شد بیان که مطالبی به توجه

 و همیشگی یادگیري اصلی کلید ،ارتباطات و اطالعات
 اثربخشی و کارایی )1390 ،(زمانی است خودراهبر یادگیري

 و اطالعات فناوري کارگیري به با عالی آموزش نظام
 سواد هاي مهارت بنابراین ،دارد مستقیم رابطه ارتباطات
 عالی آموزش در ویژه به عالی آموزش نظام در اطالعاتی

 مستقل یادگیري تا باشد یادگیري زیربناي باید الکترونیکی
 همیشگی یادگیري به را دانشجویان و نهاده بنیان را

 آگاهانه هاي تصمیم گرفتن براي راآنها  و سازد مند عالقه
 دنبال به مطالعه این در بنابراین )؛1390 ،زمانی( دکن آماده
 فناوري سواد آیا که هستیم سؤال این به گویی پاسخ

 یادگیرندگان پرورش به تواند می ارتباطات و اطالعات
   .دآسان کن را فرایند این و کرده کمک ،خودراهبر

 ادامه در ،پژوهش موضوع تر بیش توضیح راستاي در
 )2007( ویجایا .شود می بررسی تجربی و نظري ۀپیشین
 اساسبر را ارتباطات و اطالعات فناوري سواد مفهوم
 تعریف سواد و ارتباطات و اطالعات فناوري هاي عبارت
 ،ارتباطات و اطالعات فناوري سواد ،دگوی می او .است کرده
 فرد ،فنی سواد در .است اطالعاتی سواد و فنی سواد بین پلی

 و مفاهیم پردازش ،اطالعات پایگاه در عمومی هاي مهارت
 ،اطالعاتی سوادکه  حالی در آموزد می را اطالعات ۀارائ

 ابزارهاي طریق از ،اطالعات کاربرد و ارزیابی ،دسترسی
 سواد پنل .)2013 ،کاتز ؛2007 ،مکلین و کاتز( است فناوري



 1396، تابستان )17(پیاپی  ولاپژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال پنجم، شماره  –فصلنامه علمی      38

 

 و اطالعات فناوري سواد تعریف در ،)2002( المللی بین
 مهارت کنند؛ می مطرح را اصلی مهارت سه ،ارتباطات
 ،اطالعاتی ، مهارتواقع در .اطالعاتی و فنی ،شناختی
 شناختی و فنی هاي مهارت کارگیري به و سازي یکپارچه

 تا دنساز می قادر را افراد ها مهارت این ،واقع در .است
 باالترین در و برسانند حداکثر به را خود فنی هاي شایستگی

 شوند میمنجر  اجتماعی و فردي تغییرات ،نوآوري به سطح
  )1394 ،جریده و پور قاسم از نقل به(

 تأکید نکته این بر )2014( امریکا هاي کتابخانه انجمن
 و ها فعالیت ،ها توانایی از پیوستاري ،اطالعاتی سواد که دارد

 عمیق یادگیري افزایش سبب که است ذهنی هاي عادت
  شامل؛ و گردد می

  محیط؛ بارة در الزامی مفاهیم درك. 1
 انتقادي العمل عکس و خالق بررسی در مشارکت. 2

 مدیریت و ارزیابی ،دریافت و ها پرسش ایجاد براي
  تکراري؛ فرایندهاي طریق از اطالعات

 در اخالقی مشارکت راه از جدید دانش ایجاد. 3
 و مدنی اهداف و تحصیلی بورس ،یادگیري هاي انجمن
  ؛باالخره

 ،ها قهعال از راهبردي دیدگاه یک منطبق کردن. 4
 نقل به( است اکوسیستم در مفروضات و ها گیري جهت

   .)2015 ،ماگناسان از
 در ارتباطات و اطالعات فناوري انجمن ،نهایت در
 و اطالعات فناوري سواد از جامعی تعریف ،عالی آموزش

 قبیل؛ از فنی هاي مهارت همه شامل که داده ارائه ارتباطات
 /ارتباطی ابزارهاي ،ارتباطات و اطالعات فناوري مهارت
 ،اطالعات ارزیابی و یکپارچگی ،مدیریت ،دسترسی ،اي شبکه
 با ارتباط توانایی ایجاد براي جدید دانش و اطالعات ایجاد

 در .)1392 ،جریده و پور قاسم از نقل به(است  دیگران
 هاي بررسی ارتباطات و اطالعات فناوري سواد ابعاد ۀزمین

 سواد )2008( پرنیا ،مثال طور به .است هشد  انجام مختلفی
 دسترسی اصلی؛ بعد سه را در ارتباطات و اطالعات فناوري

 ،فناوري دانش و ارتباطات و اطالعات فناوري تسهیالت به
 و ارزیابی هاي مهارت و فناوري کاربرد با مربوط هاي مهارت
   .کند می بندي دسته انتقادي

 سواد ارزیابی که معتقدند )2007( لین مک و کاتز
 ةحوز هفت طریق از ارتباطات و اطالعات فناوري

 از اطالعات به دسترسی ،اطالعات به نیاز تعریف عملکردي؛

 ،دیجیتالی اطالعات مدیریت ،اطالعات فناوري طریق
 مختلف منابع از شده  گردآوري اطالعات یکپارچگی
 ارتباط و اطالعات خلق ،برخط اطالعات ارزیابی ،دیجیتالی

 این در که معتقدندآنها  .دشو می انجام ،هاآن بین کردن برقرار
 .است انتقادي تفکر و مسئله حل اهمیت بر تأکید حوزه هفت

 سطوح که گفت توان می موجود هاي تعریف به توجه با
 در .دارد وجود ارتباطات و اطالعات فناوري سواد از مختلفی

 از وسیعی طیف ارتباطات و اطالعات فناوري سواد ،واقع
 انتقادي تفکري هاي توانایی تا ساده بسیار فنی هاي مهارت
   .)2007 ،کاتز( گیرد برمی در را پیچیده

 که گفت توان می خودراهبر یادگیري مفهوم با دربارة
 معموالً که است هدفمند فرایند یک خودراهبر یادگیري

 جستجوي و شناسایی در درگیر رفتاري هاي فعالیت وسیله به
 ولیتئمس آگاهانه ،یادگیرنده و شود می مشخص اطالعات
 از نقل به( پذیرد می ها فعالیت و اهداف به مربوط تصمیمات

 و کینگ ،فیشر از نقل به 1نولز اصلی اثر در )2009 ،النگ
 در که است شده  تعریف فرایندي ،خودراهبر یادگیري ،2تاگو
 اهداف تعیین ،خود یادگیري نیازهاي شناسایی براي افراد آن

 ،یادگیري براي نیاز مورد مطالب و منابع شناسایی ،یادگیري
 ارزیابی و یادگیري مناسب راهبردهاي اجراي و انتخاب

 عمل وارد دیگران کمک بدون یا با خود یادگیري برآیندهاي
 و کینگ ،فیشر( گیرند می دست در را عمل ابتکار و شده
 ،انگیزش :دارد بعد سه خودراهبر یادگیري )2001 ،تاگو

   .)2009 ،3النگ از نقل به( خودتنظیمی و فراشناخت
 یادگیرندگان ،خودراهبر یادگیري باالي سطوح با يافراد

 هاي مهارت از ،دارند یادگیري هب قوي میل که هستند فعالی
 براي الزم هاي توانمندي داراي ،کنند می استفاده مسئله حل

 طور به و هستند مستقل یادگیري هاي فعالیت در درگیري
   .)2002 ،4گیبونس( کنند می اداره را شان یادگیري خودمختار

 است فرایندي يخودراهبر ،ندگوی می 5مرییم و کافارل
 ارزیابی و اجرا ،طراحی مسئول یادگیرندگان آن در که

 یک به عنوان را آن همچنین و هستند خود یادگیري تجارب
 ولیتمسئ و تمایالت ،ها توانایی که شخصی خصوصیت

                                                
1. Knowles 
2. Fisher, King & Tague 
3. Long 
4. Gibbons 
5. Cafarella   & Merriam 
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 ضروري خودراهبر یادگیري فرایند کنترل براي را یادگیرنده
 ،خودراهبر یادگیري از بعد دو این .اند گرفته نظر در ،دانند می

 وقتی که معنی بدین ،دارند هم با دوطرفه یارتباط
 یادگیري فرایندهاي طریق از مناسب صورت به یادگیرندگان

 ،بپردازند یادگیري به ،است يخودراهبر کننده تشویق که
 و یابد می بهبود ،شان یادگیري در يخودراهبر هاي ویژگی
 براي يتر بیش ولیتمسئآنها  ،یابد بهبود ها ویژگی این وقتی

 گرفت خواهند عهده بر شان یادگیري در شدن خودراهبر
   .)2008 ،1(گاگلیمین
 خودراهبر یادگیرندگان هاي ویژگی
 ادبیات در خودراهبر یادگیرندگان براي بسیاري هاي ویژگی

 همپوشی یکدیگر باآنها  از برخی که است شدهمرتبط یاد 
 ،خودراهبر یادگیري متخصصان نظر براساس .دارند

  :است زیر شرح به خودراهبر افراد هاي ویژگی از اي خالصه
 2دانشجویان انگیزش - 1
 3هدف گیري جهت - 2
 4خودکارآمدي - 3
 5کنترل منبع - 4
 6خودتنظیمی - 5
 )2011 ،9میلر ؛2011 ،8(انگیو 7فراشناخت - 6
 ارتقاي براي یادگیرندگان درونی مؤثر هاي مؤلفه

  اند از: نیز عبارت خودراهبر یادگیري
 خودکنترلی - 1
 مدیریتی خود - 2
 یادگیري به اشتیاق و انگیزه - 3
 نتایج بهترین به یابی دست منظور به مسئله حل - 4

  .)2011 ،10بروکت از نقل به( یادگیري
 ،فناوري و مهندسی ،علوم هاي رشته در اطالعاتی سواد

 به نیاز تشخیص براي ها توانمندي از اي مجموعه به
 و اطالعات ارزیابی ،اطالعات آوردن دست به ،اطالعات

                                                
1. Guglielmin 
2. Student motivation 
3. Goal orientation 
4. Self-efficacy 
5. Locus of control 
6. Self-regulation 
7. Metacognition 
8. Ngeow 
9. Miller 
10. Brocket 

 کسب براي شده  طراحی راهبرد در بازنگري سپس
 ةشیو به هاآن از استفاده و اطالعات از استفاده ،اطالعات
 همیشگی گفته یادگیري فرایند به ورود و قانونی و اخالقی

   .شود می
 هاي رشته دانشجویان براي اطالعاتی سواد هاي کارایی

 و منابع از اي گسترده طیف به باید که مهندسی /فنی و علوم
 در موجود دانش ةپیکر محمل که( اطالعاتی هاي قالب
 ،یابند دسترسی )هستند آنان به مربوط موضوعی هاي حوزه

 تغییر به سرعت ها رشته این .دارد يزیاد بسیار اهمیت
 بسیار مهندسی و علوم هاي رشته فعاالن براي و کنند می

 و نوین  هاي پیشرفت با باید چگونه بدانند که است ضروري
 همراه پژوهشی/آزمونی هاي داده به مربوط جدید منابع
 مسائل با فناوري و مهندسی ،علوم هاي رشته .شوند

 و آوردن دست به ،ارزیابی ،تشخیص در فردي منحصربه
   .هستند رو هروب اطالعات کارگیري به

 هاي استعداد باید مهندسی ،علوم هاي رشته دانشجویان
 بلکه ،پژوهشی مقاالت و نوشتنی تکالیف در تنها  نه را خود
 ،علمی ۀتجرب همچون فردي منحصربه هاي عرصه در

 کنند بیان نیز مکانیکی ترسیم و آزمایشگاهی هاي پژوهش
 براي اطالعاتی سواد استانداردهاي .حسین علی ،قاسمی(

   .)1392 ،مهندسی/فنی و علوم هاي رشته
 تأثیر ۀزمین در که دهد می نشان تحقیق ۀپیشین بررسی
 سواد ،ارتباطات و اطالعات فناوري نظیر؛ متغیرهایی
 هاي مهارت و اي شبکه سواد ،کامپیوتري سواد ،اطالعاتی

ICT کشور از خارج و داخل در خودراهبر یادگیري بر، 
 شده انجام آموزشی) هاي محیط بر تأکید با( اندکی تحقیقات

آنها  ترین مرتبط و ترین مهم از برخی به ادامه در که است
   .است شده  اشاره

 دهد می نشان )2015( 11الدین زین و اسفار تحقیق نتایج
 سطح افزایش سبب ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد که

 برقراري در تسهیل و خودراهبر یادگیري در افراد آمادگی
   .شود می معلمان و ها همکالسی سایر ،وب محیط با تعامل

 مشارکت که ندگوی می )2015( ١٢همکاران و فالک ،داو
 در هایی فعالیت به عالقه ایجاد سبب الکترونیکی محیط در

 ،دیگر عبارتی به .شود می خودراهبر یادگیري راستاي

                                                
11. Asfar, N. & Zainuddin 
12. Dau, S.; Falk, L. & Jensen 
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 دلیل به )LMS( الکترونیکی یادگیري مدیریت هاي سیستم
 ایجاد امکان ،جا  همه در یادگیري نظیر هایی ویژگی

 یادگیري ،سایرین از بازخورد دریافت و دیگران با مشارکت
   .دکن می آسان را خودراهبر

 ١همکاران و اسمیث گولد ،هاتچینگ ،راستا همین در
 سواد آموزش که دارند تأکید نکته ینر اب نیز )2009(

 خودراهبر یادگیري براي هایی فرصت ایجاد سبب اطالعاتی
 براي را آن و اینترنت منابع کیفیت ،)2003( ٢راجر .شود می

 نتیجه این به و دهد می قرار ارزیابی مورد خودراهبر یادگیري
 افزایش سبب اینترنتی منابع از مناسب ةاستفاد که رسد می

 .شود می دهنده خودنظم و خودراهبر یادگیري به افراد عالقه
 و لما ،)2006( 3هیمسترا تحقیقات نتایج ،راستا همین در

 نشان )2010( ٥همکاران و هانگنیز  و )2009( 4آگراسا
 از حمایت براي مهمی بستر و منبع اینترنت که دهد می

 خودراهبر یادگیري توانایی گسترش و توسعه براي یادگیرنده
 در مشارکت کنند که بیان می )2013( 6اورباق و لین .است

 بینی پیش تواند می ،يخودراهبر بر مبتنی یادگیري محیط
 )2011( 7لی .باشد ارتباطات و اطالعات فناوري سواد کننده

 سواد و خودراهبر یادگیري تأثیر بررسی به تحقیقی در
 وب بر مبتنی آموزشی در یادگیري اثربخشی بر اي شبکه

 که دهد می نشان وي هاي یافته تحلیل نتایج .است پرداخته
 به عالقه ،فعال یادگیري( خودراهبر یادگیري از متغیر سه

 اي شبکه سواد از سازه دو و مستقل) یادگیري و یادگیري
 اثربخشی توانند می اطالعات) ارزیابی و اینترنت مهارت(

 یادگیري و کنند بینی پیش را برخط محیط در یادگیري
 .است یادگیري موفقیت در عامل ترین مهم ،خودراهبر
 ارتباط خودراهبر یادگیري و اي شبکه سواد بین همچنین

 است معتقد )2008( ٨هاردینگ .دارد وجود مستقیمی و مثبت
 محیط در گویی پاسخ براي افراد که اساسی خدمات از یکی
 یادگیري و اطالعاتی سواد ارتقابه آن نیاز دارند  کار

 پرورش ،رسمی آموزش هاي برنامه عالوه به .است  همیشگی

                                                
1. Hutchings, Goldsmith, and Fonseca 
2. Rager 
3. Hiemstra 
4. Lema and Agrusa 
5. Hung et al 
6. Shinyi Lin Richard C. Overbaugh 
7. Lee 
8. Harding 

 یادگیري طریق از ویژه به رسمی غیر یادگیري هاي مهارت
 ةیادگیرند به شدن تبدیل سازهاي توانمند از یکی ،خودراهبر

   .است همیشگی 
 و چو و )2007( 9میتالچر و بیتلر تحقیقات نتایج

 سواد ایشافز که دهد می نشان نیز )2009( ١٠تسی
 شود می خودراهبر یادگیري مهارت بهبود سبب اطالعاتی

 هاي محیط در خوبی عملکرد تا کند می کمک افراد به و
   .باشند داشته برخط

 که دهد می نشان 11همکاران و کوك تحقیق نتایج
 سایر و ویکی ،بالگ نظیر یابزارهای کارگیري به

 تر بیش مشارکت به افراد تمایلبر  ،اجتماعی هاي رسانه
 یادگیري آن دنبال به و یادگیري - یاددهی فرایند در

   .است اثرگذار ،خودراهبر
 و مدیران که دارند تأکید نکته این رب )2001( 12امان
 ان/آموز دانش و معلمان مشابه( نیز ها سازمان کارکنان

 در این راه و باشند دهنده نظم خود بایستی )دانشجویان
 و اطالعات فناوري سواد هاي مهارت افزایش و کسب

  .دارد مهمی نقش ،ارتباطات
 گرفتن نظر در با یپژوهش در )2015( 13هام دان
 ایجاد در مهمی فرایند به عنوان خودراهبر یادگیري
 ایجاد تحقیق از هدف همیشگی، یادگیري هاي مهارت
داند و در  می فناوري بر مبتنی خودراهبر یادگیري فرصت
 تواند می فناوري کاربرد که رسد می نتیجه این به نهایت
   .دهد افزایش دانشجویان در را خودراهبر یادگیري مهارت

 معلمانی که دهد می نشان )2014( لی پژوهش نتایج
 حضوري بستر در را انآموز دانش یادگیري فرایندهاي که
 ایجاد در بخشند می توسعه و بهبود ،فناوري بدون و

 از تر موفق خود آموزشان دانش در خودراهبر یادگیري
 سعی ،حضوري بستر از استفاده بدون که هستند معلمانی

 ادراك ،مطالعه این در .دارند یادگیري نوع این ایجاد در
 بر مبتنی محیط یک در مشارکتی و خودراهبر یادگیري
   .است هشد بررسی ارتباطات و اطالعات فناوري

                                                
9. Beitler and Mitlacher 
10. Chu and Tsai 
11. Cooke 
12. Oman 
13. Dunham 
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 دهد می نشان )2012( 1الدل پژوهش نتایج
 توانند می هستند اطالعاتی سواد داراي که دانشجوهایی

 ابزارهاي ،داده تشخیص را خود یادگیري نیازهاي
 را مناسب یادگیري راهبرد و بررسی را متنوع اي چندرسانه
 .کنند ارزیابی را یادگیري دادهاي برون نهایت در و انتخاب

 منابع این ارزیابی و اجر ،ریزي برنامه ،دیگر  عبارت به
 و دهد توسعه را خودراهبر یادگیري تواند می برخط یادگیري
   .بخشد بهبود دانشجو هر براي را دیجیتال سواد هاي مهارت

 مشارکت دهد می نشان )2015( 2یامگیت پژوهش نتایج
 در را خودراهبر یادگیري هاي مهارت ،برخط دروس در افراد

                                                
1. Ladell-Thomas, J 
2. Yamagata 

 )1393( کامکار و قدمکار تحقیق نتایج .دهد می افزایشآنها 
 و خودتنظیمی یادگیري راهبردها رابطه بررسی باهدف
 براي دانشجویان آمادگی میزان با انتقادي تفکر به گرایش
 است آن از حاکی ،الکترونیکی یادگیري هاي دوره در حضور

 و انتقادي تفکر به گرایش و خودتنظیمی یادگیري بین که
 الکترونیکی یادگیري هاي دوره به ورود براي آمادگی

 پسر و دختر دانشجویان بین .دارد وجود ارتباط و همبستگی
   .ندارد وجود معناداري تفاوت نیز دوره به ورود براي

 هدف با )1390( سرمدي و نژاد علی تحقیق نتایج

 یادگیري فرایند در آن نقش و اطالعاتی سواد سطح بررسی
 بودن پایین که است آن از حاکی ،دانشجویان الکترونیکی

 سطوح بین اختالف - دانشجویان اطالعاتی سواد سطح
 عملکرد و اطالعاتی سواد بین - اطالعاتی سواد مختلف

   .وجود دارد معنادار و مثبت رابطه دانشجویان تحصیلی
 بررسی هدف با )1392( تفرجی و امانی تحقیق نتایج

 منابع از دانشجویان استفاده میزان و اطالعاتی سواد سطح
 سواد سطح که است آن از حاکی وب تحت اطالعاتی
 قرار متوسط حد در اطالعاتی منابع از دانشجویان اطالعاتی

 امر در اساسی محوري به عنوان مقوله این به توجه و داشته
  است. ضروري ،دانشجویان پژوهش و آموزش

 بررسی باهدف )1391( عشورنژاد و خزایی تحقیق نتایج
 ارتباطات و اطالعات آوري فن هاي مهارت کارگیري به ۀرابط

تعداد دانشجویان گروه فنی در موسسه آموزش عالی  .1جدول 
 مهر البرز

  تعداد دانشجویان  رشته تحصیلی
  45  مهندسی و مدیریت ساخت

  52  مدیریت پروژه و ساخت
  20  ستیز طیمح –مهندسی عمران 
  31  مهندسی صنایع

  148  کل جمع

 خودراهبري

 مدیریتیخود

 خودکنترلی

 ترغیب به یادگیري

 شرح دادن

 دستیابی

 ارزشیابی کردن

 مدیریت کردن

 ترکیب

 خلق کردن

 ارتباط برقرار کردن

سواد فناوري 
 اطالعات و ارتباطات

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
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 از رصدد 100 که است آن از حاکی ،خودراهبر یادگیري با
 هاي مؤلفه وسیلۀه ب یادگیري در يخودراهبر تغییرات

   .استپذیر  تبیین ارتباطات و اطالعات وريافن
 عصر در کارکنان ،معتقدند )1996( همکارانش و دار

 .دارند خود گذشتگان به نسبت متفاوتی نیازهاي اطالعات
 فراهم فرد براي را یهای مهارت و دانش ،رسمی آموزش

 براي افراد بنابراین د؛رو می از بین سرعت به که آورد می
 یادگیري .باشند خودیادگیرنده دبای کار محیط در موفقیت

 شغلی و فردي هاي موفقیت ،اطالعاتی سواد و خودراهبر
 افزایش 21 قرن کارکنان و یادگیرندگان براي را افراد
   .دهد می

 مدل پژوهش نظري چارچوب و پیشینه بررسی با
 میزان با خودراهبر یادگیري رابطه بررسی هدف با ،پژوهش

 علوم گروه دانشجویان ارتباطات و اطالعات فناوري سواد
 آموزش موسسه الکترونیکی یادگیري هاي دوره مهندسی

   .شد طراحی مهرالبرز عالی
  
  پژوهش هدف
 فناوري سواد میزان با خودراهبر یادگیري رابطه بررسی

 مهندسی علوم گروه دانشجویان ارتباطات و اطالعات
 عالی آموزش موسسه الکترونیکی یادگیري هاي دوره

  .مهرالبرز
  جزئی اهداف
 سواد و خودراهبر یادگیري وضعیت بررسی - 
 مهندسی و فنی دانشجویان ارتباطات و اطالعات فناوري
  مهرالبرز عالی آموزش موسسه
 یادگیري هاي مؤلفه بین چندگانه روابط بررسی - 

 ارتباطات و اطالعات فناوري سواد هاي مؤلفه و خودراهبر
  مهرالبرز عالی آموزش موسسه مهندسی و فنی دانشجویان

  
  پژوهش شناسی روش
 گردآوري ةنحو و کاربردي هدف نظر از حاضر پژوهش

   .است همبستگی - توصیفی ةشیو به کمی نوع از ها داده
 )مرد -  زن( دانشجویان شامل تحقیق این آماري جامعه

 مهرالبرز عالی آموزش مؤسسه ارشد کارشناسی مقطع
 این در 94- 95 تحصیلی سال اول سال نیم در که باشد می

 .هستند تحصیل به مشغول مهندسی علوم گروه در دانشگاه

 گروه تحصیل حال در دانشجویان تعداد 1 جدول طبق
   .است نفر 148 مهندسی علوم آموزشی
 .است ساده تصادفی ،گیري نمونه روش تحقیق این در
 است شده  استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین براي

 نمونه تعداد ،فرمول در الزم اطالعات گذاري جاي از پس و
 108 میان از .شود می زده تخمین نفر 108 تحقیق
 هنام پرسش ، هشتاددانشجویان میان شده  توزیع هنام پرسش

   .بودپذیر  تحلیل 
 یادگیري هنام پرسش ،پژوهش این در استفاده مورد ابزار
 فناوري سواد هنام پرسش و )2001( فیشر 1خودراهبر
 ۀنام پرسش .بود )2007( مکلین و کاتز ارتباطات و اطالعات
 يا درجه پنج لیکرت طیف با گویه 40 داراي يخودراهبر

 ۀحیط سه در را خودراهبر یادگیري آمادگی میزان که است
 و )گویه 13( 3یادگیري به رغبت ،)گویه 15( 2خودکنترلی

 و فیشر مقیاس .کند یم یريگ اندازه )گویه 12( 4یریتیخودمد
 سال در ،همکاران و نادي به وسیلۀ ،ایران در 5همکاران

 و روایی و )2002 ،شوکر( شد ترجمه فارسی به ،1387
 روش به سازه روایی .گرفت قرار ییدتأ مورد آن پایایی
 این پایایی و شده  گزارش مطلوب ییديتأ عاملی تحلیل
 زیر 82/0 آزمون کل براي کرونباخ آلفاي روش به مقیاس
 و 71/0 یادگیري به رغبت 78/0 یریتیمد خود مقیاس

 .)87 ،(نادي است آمده به دست به 60/0 خودکنترلی
 يا درجه پنج مقیاس براساس هنام پرسش این هاي گویه

 کم) یلیخ 1 ،کم 2 ،متوسط 3 ،زیاد 4 ،زیاد خیلی 5( لیکرت
 و اطالعات فناوري سواد هنام پرسش .تاس شده يگذار نمره

 63 داراي )2007( مکلین و کاتز نظرات براساس ارتباطات
 6دادن شرح حیطه هفت در اي درجه پنج لیکرت طیف با گویه

 9مدیریت ،گویه) 4( 8ارزشیابی ،گویه) 6( 7دستیابی ،گویه) 4(
 ،گویه) 17( 11کردن خلق ،گویه) 9( 10ترکیب ،گویه) 7(

                                                
1. Self-directed learning 
2. Self-control 
3. Desire for Learning 
4. Self-management 
5. Fisher, King & Tague 
6. Define 
7. Access 
8. Evaluation 
9. Manage 
10. Integrate 
11. Create 
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 .کند می گیري اندازه گویه) 16( 1کردن برقرار ارتباط
 يا درجه پنج مقیاس براساس هنام پرسش این هاي گویه

 کم) یلیخ 1 ،کم 2 ،متوسط 3 ،زیاد 4 ،زیاد خیلی 5( لیکرت
   .تاس شده يگذار نمره

 آزمون مرحله در هنام پرسش پایایی بررسی منظور به
 و فنی هاي رشته دانشجویان از نفرسی  30 مقدماتی
 موسسه در 1394- 95 تحصیلی سال درکه  مهندسی
 ،بودند تحصیل به مشغول تهران مهرالبرز عالی آموزش
 مختلف هاي قسمت پایایی نهایت در وشدند  انتخاب
 هنام پرسش براي کرونباخ آلفاي ضریب مبناي بر هنام پرسش

 فناوري سواد هنام پرسش براي و 02/82 معادل يخودراهبر
 محاسبه spss افزار نرم طریق از 75/86 معادل اطالعات

   .شد
 و متخصصان توسط نیز ها هنام پرسش محتوایی روایی

نیز روایی محتوایی  الکترونیکی یادگیري هاي حوزه خبرگان
  .کردند تأیید و بررسیها را  نامه پرسش

                                                
1. Communication 

 میانگین( توصیفی آمار از تحقیق هاي داده تحلیل براي
 و پیرسون همبستگی استنباطی آمار و معیار) انحراف و

   .است شده استفاده T آزمون ،پیرسون متغیري چند رگرسیون
  

  ها یافته
 تحقیق این گویان پاسخ فردي هاي ویژگی ،2 شماره جدول

 زن 25 و مرد 55 ،نمونه در .دهد می نشان خالصه طور به را
 دانشگاه این دانشجویان اشتغال وضعیت .دارند حضور
 آموزش موسسه دانشجویان از نفر 65 که است این گر نشان
   .هستند شاغل غیر ،نفر 15 و شاغل ،مهرالبرز عالی

 که است این گر نیز نشان دانشجویان یسن وضعیت
 25 ،سال 30- 25 بین نفر 25 ،سال 25 از کمتر نفر شانزده

 از باالتر نفر 8 و سال 40- 36 نفر 6 سال 35-31 بین نفر
   .هستند سال 40

  
 فناوري سواد و خودراهبر یادگیري وضعیت بررسی
 مهندسی و فنی دانشجویان ارتباطات و اطالعات
  مهرالبرز عالی آموزش موسسه

 در خودراهبر یادگیري با مرتبط هاي مؤلفه ،3 شماره جدول
 میانگین .دهد می نشان را مهرالبرز عالی آموزش موسسه
 34/3 مهندسی و فنی دانشجویان خودراهبر یادگیري نمرات
 میانگین معناداري بررسی با هدف استنباطی تحلیل در .است

 با مرتبط نیازهاي خصوص در گویان پاسخ اظهارات
 متوسط گزینه سطح در ها پاسخ تمرکز احتمال( يخودراهبر

 .است شده استفاده »متغیره تک t« آزمون از )آن از کمتر و
»t« 05/0 سطح در آمده دست به=α جدول بحرانی مقدار از 

 اظهارات میانگین ،گفت توان می بنابراین بود تر بزرگ
 آن ابعاد و يخودراهبر مؤلفه خصوص در گویان پاسخ

 بین در )یادگیري به رغبت ،خودمدیریتی ،(خودکنترلی

  تحقیق بررسی مورد گویان پاسخ فردي هاي ویژگی .2جدول 
  (درصد) فراوانی  توضیح  متغیر

  08/68  مرد  جنسیت
  03/31  زن

  سن

  20  25از  کمتر
25-30  03/31  
31-35  03/31  
36-40  50/7  

  10  40باالي 
  03/81  شاغل  وضعیت اشتغال

  80/18  بیکار

 بررسی عوامل خودراهبري براساساي  تک نمونه Tنتایج . 3جدول 
  T  05/0=α  تفاوت میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  مؤلفه

  000/0  50. 20  038. 1  46/0  38. 3  خودکنترلی
  000/0  23. 14  81. 0  74/0  61. 3  خود مدیریتی

  000/0  47. 21  02. 1  53/0  02. 3  رغبت به یادگیري
    38. 21  95. 0  69/0  34. 3  جمع کل
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 معنادار آماري لحاظ به مهندسی علوم دانشکده دانشجویان
  .)3 (جدولاست 

 فناوري باسواد مرتبط هاي مؤلفه ،4 شماره جدول

 را مهرالبرز عالی آموزش موسسه در ارتباطات و اطالعات
 بررسی منظور به استنباطی تحلیل در .دهد می نشان

 سواد خصوص در گویان پاسخ اظهارات میانگین معناداري
 در ها پاسخ تمرکز احتمال( ارتباطات و اطالعات فناوري
 »متغیره تک t« آزمون از )آن از کمتر و متوسط گزینه سطح

 از α=05/0 سطح در آمده دست به »t« .است شده  استفاده
 ،گفت توان می بنابراین بود تر بزرگ جدول بحرانی مقدار

 فناوري سواد مؤلفه بارةدر گویان پاسخ اظهارات میانگین

 ،دستیابی ،دادن (شرح آن عوامل و ارتباطات و اطالعات
 ،کردن خلق ،کردن ترکیب ،کردن مدیریت ،کردن ارزشیابی

  .)4 (جدول است معنادار آماري لحاظ به )کردن برقرار ارتباط
  

 بررسی عوامل سواد فناوري اطالعات و ارتباطات براساساي  تک نمونه Tنتایج  .4جدول 
  T  05/0=α  تفاوت میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  مؤلفه

  000/0  68. 5  50. 0  65/0  53. 3  شرح دادن
  000/0  38. 7  58. 0  67/0  58. 3  دستیابی

  000/0  05. 6  46. 0  69/0  66. 3  ارزشیابی کردن
  000/0  64. 14  01. 1  51/0  56. 3  مدیریت کردن
  000/0  48. 6  56. 0  61/0  95. 3  ترکیب کردن

  000/0  44. 8  81. 0  73/0  70. 3  خلق کردن
  000/0  81. 8  72. 0  75/0  72. 3  ارتباط برقرار کردن

  000/0  31. 9  0/67  67/0  68. 3  جمع کل

 هاي خودراهبري و سواد فناوري اطالعات و ارتباطات ماتریس همبستگی مؤلفه .5جدول 
 خودراهبري                    

 ارتباطات سواد فناوري اطالعات و
 رغبت به یادگیري خودمدیریتی خودکنترلی

 0/393** 0/44** 0/20** شرح دادن
 0/38** 0/426** 0/18** دستیابی
 0/397** 0/428** 0/20** ارزشیابی
 0/37** 0/36** 0/21** مدیریت
 0/62** 0/58** 0/69** ترکیب

 0/427** 0/41** 0/26** خلق
 0/41** 0/43** 0/50** ارتباط

 بین (سواد فناوري اطالعات و ارتباطات) و مالك (یادگیري خودراهبر) نتایج جدول واریانس رگرسیون متغیرهاي پیش .6جدول 
  **سطح معناداري  Fآماره   مربع میانگین  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییرات  مدل

1  
      968/2703  1  968/2703  رگرسیون

  000/0  656/72  570/32  79  419/344  مانده باقی
        80    کل
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 یادگیري هاي مؤلفه بین چندگانه روابط بررسی
 و اطالعات فناوري سواد هاي مؤلفه و خودراهبر
 آموزش موسسه مهندسی و فنی دانشجویان ارتباطات

  البرز مهر عالی
 سواد و يخودراهبر هاي مؤلفه بین رابطه ،5 شماره جدول در

 به نتایج .است شده داده نشان ارتباطات و اطالعات فناوري
 و اطالعات فناوري سواد بین که دهد نشان می آمده دست

 خودراهبر یادگیري میزان با آن هاي مؤلفه و ارتباطات
 α=05/0 معنادار سطح در )r=53/0( مثبت همبستگی

 ضریب با کردن ترکیب زمینه این در دارد وجود
 ضریب با کردن برقرار ارتباط و 62/0 همبستگی
 یادگیري با را همبستگی ینتر بیش 59/0 همبستگی
 براي چنین هم .است داشته دانشجویان خودراهبر

 سواد هاي مؤلفه طریق از خودراهبر یادگیري بینی پیش
 رگرسیون از تحلیل ،ارتباطات و اطالعات فناوري

 هاي جدول دررا  آن نتایج که است شده  انجام گام به گام
   .توان دید می 7و  6

 براي ،رگرسیون تحلیل در ،7 شماره جدول براساس
 به قادر 62/0 استاندارد بتا ضرایب با خودراهبر یادگیري

 سواد در سطح این .است بوده متغیر این معنادار بینی پیش 
 واریانس از درصد 45 ارتباطات و اطالعات فناوري

 تحلیل ،چنین هم .است دهکر نتبیی را خودراهبر یادگیري
 متغیر هفت میان از که دهد می نشان رگرسیون واریانس

 ارتباطات) و اطالعات فناوري سواد عوامل (کلیه بین پیش
   .است بوده خودراهبر یادگیري بینی پیشبه  قادر ترکیب
  
 دانشجویان خودراهبر یادگیري میزان تفاوت بررسی
 مهرالبرز عالی آموزش موسسه مهندسی علوم گروه

  جنسیت و معدل ،سن ،اشتغال وضعیت براساس
 مقادیر به توجه با که است این بیانگر ،8 شماره جدول نتایج

t سطح در خودراهبر یادگیري هاي مؤلفه براي آمده دست به 
 ،هستند تر کوچک )98/1( جدول B مقدار از که ،05/0 آلفاي

 یادگیري محیط در يخودراهبر هاي مؤلفه بین گفت توان می
 اشتغال و البرز مهر عالی آموزش موسسه الکترونیکی
 مقادیر که همچنان .ندارد وجود معناداري تفاوت دانشجویان

 یادگیري براي آمده دست به )Sig2tailed( معناداري سطح
 95 با پس ،هستند تر بیش 05/0 آلفاي سطح از خودراهبر

 و خودراهبر یادگیري هاي مؤلفه بین تفاوت اطمینان درصد
   .شود می رد اشتغال

 به توجه با که است این بیانگر ،9 شماره جدول نتایج
   خودراهبر یادگیري هاي مؤلفه براي آمده دست به t مقادیر

 )98/1( جدول B مقدار از که ،05/0 آلفاي سطح در

شده به معادله  ضرایب رگرسیونی متغیرهاي وارد .7جدول 
  رگرسیونی

    مدل  )βبتا( Tآماره   سطح معناداري
  ترکیب  620/0  048/6  000/0  1  مقدار ثابت    418/6  000/0

**)05/0P<(  

 اشتغال نظر از خودراهبرتفاوت یادگیري  براساسنتایج آزمون آماري  .8جدول 
 T آزمون  لوین آزمون  آماري هاي آزمون

  F Sig  T  Df  Sig(2tailed)  تفاوت 
  ها میانگین

 خطاي تفاوت
  استاندارد

  14/1  -42/1 29/0 78 62/1 594/0 86/2 خودراهبر یادگیري

  جنسیت نظر از خودراهبر یادگیري تفاوت براساس آماري آزمون نتایج .9 جدول
 Tآزمون  آزمون لوین  هاي آماري آزمون

  F  Sig  T Df  Sig(2tailed)  تفاوت خطاي استاندارد  ها تفاوت میانگین  
  96/0  89/0 58/0 79 06/1 433/0 21/6  یادگیري خودراهبر
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 يخودراهبر هاي مؤلفه بین گفت توان می ،هستند تر کوچک
 مهر عالی آموزش موسسه الکترونیکی یادگیري محیط در

 .ندارد وجود معناداري تفاوت دانشجویان جنسیت و البرز
 دست به )Sig2tailed( معناداري سطح مقادیر که همچنان

 تر بیش 05/0 آلفاي سطح از خودراهبر یادگیري براي آمده

 هاي مؤلفه بین تفاوت اطمینان درصد 95 با پس ،هستند
   .شود می رد جنسیت و خودراهبر یادگیري

 نظرهاي بین ،10 شماره جدول نتایج به توجه با
 مورد يخودراهبر مؤلفه در متفاوت هاي معدل با دانشجویان

 دانشجویان نظر و ندارد وجود معناداري تفاوت ،بررسی
 به افراد دهی پاسخ نوع در کل معدل نتیجه در .است یکسان

   .نیست تأثیرگذار يخودراهبر مؤلفه
 دانشجویان نظر بین ،11 شماره جدول نتایج به توجه با

 وجود معناداري تفاوت يخودراهبر مؤلفه در آنان سن با
 سن نتیجه در .است یکسان دانشجویان نظر و ندارد

 يخودراهبر مؤلفه به افراد دهی پاسخ نوع در دانشجویان
   .نیست تأثیرگذار

 

  بحثو  گیري نتیجه
 یادگیري فرهنگ و بستر ،ارتباطات و اطالعات فناوري عصر

 آن در که است  آورده وجود به افراد براي را جدیدي
 .هستند خود یادگیري چگونگی و محتوا مسئول ،فراگیران
 نوع توسعه ،زمینه این در فنی - علمی هاي رهیافت ازجمله

 در .است خودراهبر یادگیري عنوان تحت یادگیري از خاصی
 فرایند ارزیابی و انجام ،شروع مسئولیت یادگیري نوع این

 از هدف ،موضوع این به توجه با .است فرد عهده بر یادگیري
 میزان با خودراهبر یادگیري ارتباط بررسی ،حاضر پژوهش

 علوم گروه دانشجویان ارتباطات و اطالعات فناوري سواد
 عالی آموزش موسسه الکترونیکی یادگیري يها دوره مهندسی

 ،ارتباطات و اطالعات فناوري عصر در ،امروزه .است مهرالبرز
 يها فرصت از يتر مناسب شکل به توانند یم دانشجویانی

 نمایند راهبري و هدایت را خود یادگیري و استفاده یادگیري
 و اطالعات فناوري سواد از پذیرفتنی و مطلوب درجه به که

 به ورود مشکالت و مسائل بتوانند تا باشند رسیده ارتباطات
کنند  مدیریت را الکترونیکی یادگیري محیط و مجازي فضاي

 و یادگیري و فضا این از مناسب استفاده ا هدفب نهایت در و

 بررسی یادگیري خودراهبرشده دربارة  بندي افراد با معدل طبقه تعیین تفاوت دیدگاه .10جدول 

  F sig  میانگین مجذورات  Df.E  مجموع مجذورات  خودراهبري  گروه
M 

  36/0  03/1  57/0  3  126/1  95/2  14زیر 
99/15-14  56/2  605/1  3  802/0  0 .99  62/0  
99/17-16  30/3  68/1  3  256/0  0 .382  56/0  
  39/0  22. 1  269/0  3  512/0  89/3  به باال 18

 بررسی یادگیري خودراهبر بارةشده در بندي سن طبقه تعیین تفاوت دیدگاه افراد با .11جدول 

  F sig  میانگین مجذورات  Df. E  مجموع مجذورات  خودراهبري  گروه
M 

  23/0  05/1  86/0  4  281/1  09/3  25زیر 
30-25  04/3  253/1  4  98/0  1 .23  36/0  
35-31  16/3  031/1  4  56/2  1 .65  31/0  
40-36  65/3  235/1  4  56/1  1 .33  59/0  

  42/0  03. 1  29/1  4  562/1  13/3  40 باالي
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 نشان ها داده تحلیل نتایج .باشند توانمند ارتباط و تعامل ایجاد
 یادگیري و ارتباطات و اطالعات فناوري سواد بین دهد یم

   .دارد وجود معناداري و مثبت رابطه خودراهبر
 و اسفار يها پژوهش نتایج با همسو حاضر پژوهش نتیجه

 ،)2014( وو ،)2015( همکاران و فالک ،)2015( الدین زین
 میتالجر و بیتلر ،)2009( همکاران و اسمیت ،)2012( کورنر

 و )1394( همکاران و مزاري و )2009( تسی و چو و )2007(
 و آزدو ،)2002( 1همکاران و تامپسون ،)1393( مزاري و ابیلی

 هیمسترا ،)2009( همکاران و اسمیت ،)2004( 2همکاران
 )2010( همکارانش و هانگ و )2009( آگرسا و لما ،)2006(

 تأکید مناسبی شکل به )2015( الدین زین و اسفار .است
 را افراد آمادگی ،ارتباطات و اطالعات فناوري که اند نموده
 تعامل برقراري سازي آسان طریق از خودراهبر یادگیري براي

 نتایج همچنین .دهد افزایش می افراد و منابع سایر ،وب با
 که داد نشان )2002( 3همکاران و تامپسون تحقیقات تحقیق

 در موفق ةیادگیرند یک مهم يها یژگیو ازجمله يخودراهبر
 و آزدو .است الکترونیکی یادگیري محیط در یادگیري فرایند

 راهبردهاي با که ییادگیرندگان ،دریافتند )2004( 4همکاران
 ،يزیر برنامه و نظارت ،يگذار هدف قبیل از خاص

 ؛دارند بهتري پیشرفت ،کنند یم تنظیم را شان يریادگی
 هر براي تواند یم گرچه خودراهبر یادگیري از استفاده ،بنابراین

 به اما ،باشد بخش فایده یادگیري موقعیت هر در يا رندهیادگی
 اهمیت الکترونیکی یادگیري محیط در امر این رسد یم نظر

 محیط در که است این ،موضوع این دلیل شاید .دارد يتر بیش
 سنتی یادگیري محیط از بیش یادگیرنده الکترونیکی یادگیري
 ،خود یادگیري به نسبت باید و است خویش یادگیري مسئول
 به ،دیگر طرف از .باشد داشته يتر بیش مدیریت و کنترل
 عرصه در شده حاصل يها شرفتیپ و اطالعات انفجار دلیل

 هدف .شود یم احساس جدید رویکردهاي به نیاز ،ارتباطات
 دانشجویان که است ییها مهارت و راهبردها ارائه ،اصلی
 و ارزشیابی را اطالعات گسترده حجم اینآنها  لهیوس به بتوانند

   .کنند مدیریت
 عدب از نیز )2003( راجر و )2015( همکاران و فالک
 یادگیري بر ارتباطات و اطالعات فناوري ریتأث به ،انگیزشی

                                                
1. Thompson, Meriac & Cope 
2. Azevedo, Guthrie & Seibert 
3. Thompson, Meriac & Cope 
4. Azevedo, Guthrie & Seibert 

 مدیریت هاي سیستم که اند گفتهآنها  ،اند  پرداخته خودراهبر
 در یادگیري نظیر هایی ویژگی دلیل به ،الکترونیکی یادگیري

 از بازخورد دریافت و دیگران با مشارکت ایجاد امکان ،جا همه
 در مشارکت و کند می آسان را خودراهبر یادگیري ،سایرین
 در هایی فعالیت به عالقه ایجاد سبب ،الکترونیکی محیط
 و بسترسازي ،تنها  نه .شود می خودراهبر یادگیري راستاي
 تشویق سبب مجازي هاي فناوري جانب از انگیزه ایجاد

 و اسمیت که طور همان بلکه ،شود می خودراهبر یادگیري
 و )2009( آگرسا و لما ،)2006( هیمسترا ،)2009( همکاران
 فناوري سواد ،نیز معتقدند )2010( همکارانش و هانگ

 ،آن از حاصل هاي توانایی و ها مهارت و ارتباطات و اطالعات
 افزایش یادگیري هاي  استراتژي کارگیري به در را فرد توانایی

   .دهد می
 ،ارتباطات و اطالعات فناوري سواد گفت توان می رو نیازا
 نتایج به توجه با را الزم هاي مهارت و توانایی ،انگیزه ،بستر

 طریق از خودراهبر یادگیري ارتقاي منظور به حاضر پژوهش
 ارائه زیر پیشنهادهاي ،ارتباطات و اطالعات فناوري سواد
  شود: می

 يها مؤلفه بین از سو کی از اینکه به توجه با الف)
 يتر نییپا میانگین از یادگیري به رغبت ،خودراهبر یادگیري

 یادگیري براي افراد آمادگی و رغبت دیگر سوي از و دارد
 ،است خودراهبر یادگیري در اساسی و مهم عوامل از یکی

 تقویت همچون ییسازوکارها با گردد یم پیشنهاد بنابراین
 محتواهاي ارائه ،فراگیري در خودانضباطی ،يریپذ تیمسئول

 حس تقویت و دانشجویان نیازهاي با متناسب و کاربردي
 در يریادگی به رغبت مسئله حل يها مهارت و کنجکاوي
   .یابد افزایش دانشجویان

 شرح يها مؤلفه میانگین بودن تر نییپا به توجه با  ) ب
 سواد يها مؤلفه بین از دستیابی و کردن مدیریت ،دادن

 ها مؤلفه این بهبود راستاي در و ارتباطات و اطالعات فناوري
 يها مهارت آموزشی يها دوره برگزاري با گردد یم پیشنهاد

 گردد تقویت دانشجویان در زیر
 جستجوي براي کلیدي کلمات از استفاده توانایی. 1

 ؛اطالعات
 از غیر پیشرفته يها کیتکن از استفاده توانایی. 2

 ؛اطالعات جستجوي براي کلیدواژگان
 تخصصی يجستجو موتورهاي از استفاده توانایی. 3

  ؛علمی) اطالعات (پایگاه
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 ها پوشه و ها لیفا سازماندهی و کردن مرتب توانایی. 4
 ؛اندازه و نام براساس

 ؛ها لیفا يساز فشرده و کردن ذخیره توانایی. 5
 ؛اطالعات بازیابی توانایی. 6
 هاي دستگاه دیگر و پروژکتورها از استفاده در توانایی. 7

 و هوشمند تخته مانند ارتباطات و اطالعات فناوري
 ؛ارائه نمایش براي تعاملی

 برخط. ارتباط هاي برنامه از استفاده در توانایی. 8

 ینیب شیپ در کردن ترکیب مؤلفه اهمیت به توجه با ج)
 پیشنهاد یاد شده مهارت ارتقاي و با هدف خودراهبر یادگیري

  :گردد یم
 و اطالعات فناوري تجهیزات نصب در توانایی .1

  ؛ارتباطات
  ؛رایانه افزارهاي نرم حذف و نصب در توانایی .2
  ؛پرداز واژه افزار نرم هاي توسعه از استفاده در توانایی. 3
 از استفاده با تصویر یا عکس ویرایش در توانایی. 4
  ، در دانشجویان افزایش یابد.رایانه
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