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Abstract 

The aim of this study was to present a self-developing heutagogical model in the 

electronic context. The method used in this study is qualitative and systematic research. 

More than 240 valid documents were reviewed systematically and finally, using 

purposeful sampling method, a sample of 30 of those documents was selected to be 

analyzed by using coding. Based on the analysis of these documents, a literature-based 

model was developed. In order to validate the findings, a structured process of writing 

and data analysis has been used. Findings indicate the existence of three key and related 

dimensions in the electronic context, including person-centered, learning-oriented and 

learner-centered. In each of these dimensions, Self-development / heutagogy explains 

some components. In the dimension of person-centeredness, learners' self-awareness, 

self-agency, self-responsibility and individual self-motivation are explained. In the 

dimension of learning-centeredness, self-learning, self-direction and self-determination 

of learning are explained. Finally, in the dimension of learner-centeredness, the three 

components of self-regulation, self-monitoring and self-assessment of the learner are 

emphasized. As an innovative achievement, based on the findings of this study, it can be 

said that self-development defines heutagogical definition of the art of "leadership" of 

learning in the electronic context, which on one hand, it is appropriate for learners' 

maturity as self-directed and self-determined learners and on the other hand, it is it is 

appropriate for e-learning system and its features. 
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 در بستر الکترونیک ایخود توسعهارائه الگوی هیوتاگوژیک 

 )الگویی برای رهبری یادگیری(

 2مزاریابراهیم ، 1ابیلیخدایار 

 چکیده

در بستر الکترونیک انجام شده است. روش پژوهش  ایتوسعه خودپژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی هیوتاگوژیک 

ها، اسناد و مند پژوهشحاضر کیفی و از نوع مطالعه سیستماتیک به روش فراترکیب بوده است که با بررسی نظام

 ها تحلیل  و عددی از آن 30یری هدفمند یک نمونه گمورد و در نهایت با روش نمونه 240مدارک معتبر بیش از 

هلا از فراینلد   ها از کدگلااری و بلرای تلنمیع اعتبلار یافتله     به ارائه الگو پرداخته شده است. به منظور تحلی  داده

های پژوهش نشان از وجود سه بعد کلیدی و مرتبط ها استفاده شده است. یافتهیافته نگارش و تحلی  دادهساخت

 /ایخلود توسلعه  محوری داشته است کله  الکترونیکی از جمله فردمحوری، یادگیری محوری و یادگیرنده در بستر

علاملیتی،   آگلاهی، خلود   کند. در بعد فردمحوری، خودهایی را تبییع میهیوتاگوژی در هر یک از ایع ابعاد مؤلفه

، خود یادگیریبعد یادگیری محوری،  در فردی یادگیرندگان را تبییع نموده است. انگیزشی خودو  مسئولیتی خود

 خود نظارتیدهی، نظم محوری، سه مؤلفه خودیادگیری و در نهایت در بعد یادگیرنده خود تعیینیو  خود راهبری

های پژوهش یافته بر اساسمورد تنکید قرار داده است. به عنوان یک دستاورد نوآورانه،  و خودارزیابی یادگیرنده را

تعلیم و تربیت را در بستر الکترونیلک   «رهبری»، تعریفی هیوتاگوژیک از هنر ایخود توسعهتوان گفت حاضر می

اسلت و از   خود تعیلیع و  خود راهبرکند که از یکسو متناسب با بلوغ فراگیران به عنوان یادگیرندگانی تعریف می

 رود.های آن به شمار میسوی دیگر متناسب با نظام یادگیری الکترونیکی و ویژگی

 ، هیوتاگوژی، رهبری یادگیری، بستر الکترونیکیایخود توسعه: کلمات کلیدی
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 مقدمه

بله نلام    یدیل جد یریادگیل  ،آموزش ستمیاکوس پرداختع بهامکان  یآموزش یهاستمیسطوح س تمام در تالیجیتحول د

بسیاری از مفاهیم ملرتبط بلا یلادگیری در بسلتر      (.2020، 2همکارانوالورد و ) را فراهم کرده است 1یکیالکترون یریادگی

، یلادگیری  6، یلادگیری مبتنلی بلر کلامریوتر    5، یلادگیری تحلت و   4یلادگیری بلاز   ،3از جمله یادگیری آنالیلع )الکترونیک 

ادگیری را از هلر  به استفاده از یک ارتباط کامریوتری با یک شبکه کله الللب یل    ها(،و مانند آن 8همراه یادگیری، 7ترکیبی

 (.2020، 9کند، اشاره دارد )داوانای ممکع میکجا، در هر زمان، در هر ریتم و فرایندی و با هر وسیله

بلا   عنلوان کلرده اسلت،    (،2020ایع چنیع یادگیری در بستر الکترونیک همچنان که والورد بروکاس و همکلاران )  

فراگیلران ملرتبط اسلت کله      13و خودارزیلابی  12خودکاراملدی ، 11دهنظلم  ، یلادگیری خلود  10دهلی نظم مفاهیمی از جمله خود

گر نظریله هیوتلاگوژی در تعللیم و تربیلت     و بیان 14ایتوسعه خودنشان دهنده رویکردی جدید در یادگیری تحت عنوان 

 ایخلود توسلعه  های آموزشی یکی از اهداف مهم خلود را  است. همچنان که تنکید شده است، امروزه بسیاری از سیستم

 (.2017، 15کنند )میژروسوامداوم تنکید می ایخود توسعهداند و بر توانایی فراگیران در اگیران میفر

، پدر یادگیری الکترونیکی در آمریکا بحل  مطالعله یلا آملوزش مسلت   را برجسلته       16بسیاری بر ایع باورند که چارلزودمایر

دهنده را بله  و سازمان آموزش یاد دهنده زات، انت ال مسئولیتکرده است. دیدگاه ودمایر که هم بر تئوری و هم عم  استوار اس

 معت لد دانلد و  و آزادی اندیشه یادگیرنلده ملی   است اللدهد. ودمایر، ویژگی بنیادی یادگیری الکترونیکی را تنکید بر فراگیر می

 .(1398آبادی، فالحی، کماسی و علی) گیرداست که یادگیرنده باید در مرکزیت یادگیری قرار 

نیع رونیکی در کشور، به چه میزان با چیادگیری الکت-شود که رویکرد حاکم بر یاددهیاز آنجا شروع می مسئلهاما  

هلای  دهلد  آیلا سیسلتم   منطبق است و به چه میزان آزادی عم  و محوریت فراگیر را مورد توجه قرار ملی  رویکردهایی

انلد و او را  دهها را برای فراگیر فراهم کلر ها و همه زمانمکانسازی شده در همه یادگیری الکترونیکی، یادگیری شخصی

ئله  راحی و اراطالکترونیکی مبتنی بر نیاز یکایک یادگیرندگان  کنند  به چه میزان یادگیریهایش حمایت میدر انتخا 

 انگیزشلی  خودو  خود راهبریهای ذاتی یادگیرندگان نس  جدید از جمله احساس نیاز به خودگردانی، شود و ویژگیمی

 دهد را پاسخ می

های یادگیرنلدگان مسلت   املروزی، از پلیش     ایع تغییرات از دو جهت مورد تنکید قرار گرفته است: از یکسو ویژگی

مغلز یادگیرنلده بلرای     بلاز بلودن  های خود به صورت مداوم، لات از یادگیری مست  ، ریزی کردن، توسعه مهارتبرنامه

(. از سلویی دیگلر، عنلوان شلده کله      2009، 17نلد آن معرفلی شلده اسلت )مارسلاا و نلاریع      هلای جدیلد و مان  یادگیری

                                                           
1. Online Learning 

2. Valverde-Berrocoso et al. 

3. Open Learning 

4. Web-Based Learning 

5. Computer-Mediated Learning 

6. Blended Learning 

7. M-learning 

8. Self-Regulation 

9. Dhawan 

10. Self-Regulated Learning 

11. Self-Regulation 

12. Self-Efficacy 

13. Self-Evaluation 

14. Self-Development 

15. Mesarosova 

16. Charles Wedemayer 

17. Marsap and Narin 
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های ذاتلی یلادگیری الکترونیکلی و نتیجله     از ویژگی خود اکتشافی، خود جستجوگریپایری، است الل عم ، مسئولیت

بلا سلرعت بیشلتری بله     یلادگیری  -های جدید فرایند یاددهیاز یادگیرنده نیز هست و با ورود فناوری یاد دهندهجدایی 

 (.1398محوری تمای  پیدا کرده است )فالحی و همکاران، یادگیرنده

ت رد متمرکز اسل فکرده و بر یادگیرنده و خودِ  پشتیبانیافراد  خود راهبریرویکردی که از است الل و خودگردانی و 

ه سلط   از سلط  پلداگوژی بل    ( کله هنلر تعللیم و تربیلت را    1400؛ 1398شود )مزاری، شناخته می ایخود توسعهبه 

فراگیلران و بلا    ایخلود توسلعه  اساس، ارائه الگویی در بستر الکترونیک که متضمع  رایع به .کندهیوتاگوژی منت   می

ارائه یلک   یابد. پژوهش حاضر با هدف به پرداختع به چنیع ضرورتی و با هدفمی ضرورتدیدگاهی هیوتاگوژیک باشد، 

 در بستر الکترونیک انجام شده است. ایسعهخود توالگوی هیوتاگوژیک از 

 پژوهش ۀپیشین

 پداگوژی تا هیوتاگوژی از

یر مفهلومی  آنجلا کله مسل    هنر تعلیم و تربیت با رشد و بلوغ فراگیران در خط زمان و در بلوغ بیع نسلی فراگیران، تکام  یافتله تلا  

خلود  ژه ، جایگلاه ویل  ح نظری پیرامون هنر تعلیم و تربیتخود را از پداگوژی به هیوتاگوژی رسانده است. درک هر یک از ایع سطو

 پرداخته شده است: ایخود توسعهکند که در ادامه به هر یک از ایع سطوح و تبییع جایگاه را روشع می ایتوسعه

یک مدل محتوایی و مبتنی بر انت ال اطالعات به فراگیران است کله در   : پداگوژییادگیری معلم راهبر ؛پداگوژی

کند. پداگوژی یک نظریه در مورد یادگیری نیست بلکه یمگیرنده، نوع محتوا و چگونگی انت ال آن را تعییع نصمیمآن ت

آموزگاران و استادان بزرگ تاریخ از کنفوسیوس تا افالطیون ایع چنیع اقتدارگرا  حتییک نظریه در مورد تدریس است. 

روب  و مونته سوری معت د به یادگیری از طریق احسلاس و تجربله   نبوده و معلمانی مانند کمینوس، روسو، پستالوژی، ف

 (.2006، 2؛ موریسون2006، 1)کانر اندبوده

خلود  های محبو  یلادگیری بلا تمرکلز بلر یلادگیری      : آندراگوژی یکی از نظریهخود راهبرآندراگوژی؛ یادگیری 

، یعنلی یادگیرنلده بله سلوی     خود پندارهجمله  (. آندراگوژی اصولی اساسی دارد از2020، 4است )جیع و همکاران 3راهبر

کند؛ عام  و انگیزه یادگیری در ایع نظریه درونی است که از دیگر اصلول آن بله شلمار    حرکت می خود راهبریادگیری 

 (.2014، 5رود )ناولز و همکارانمی

کله بله وسلیله     اسلت  دانشجو محلور  6خود تعییع: هیوتاگوژی یک یادگیری گرتعیین هیوتاگوژی؛ یادگیری خود

(. اساس هیوتاگوژی، به عنوان یلادگیری  2020جیع و همکاران، ) استطراحی مبتنی بر فناوری هدایت و راهبری شده 

گرایی، تفکر سیستمی و تئوری پیچیدگی است )هیس ، برگرفته از نظریات کارل روگرز، ویگوتسکی و سازندهخود تعییع

هلا بلا هیوتلاگوژی بله     بلیش از سلایر نظریله    پیوند گرایلی اگرچه اخیراً  (.2014، 8؛ هیس2013؛ 2007؛ 200، 7کنیون و

تلوان  (. بله طلور خالصله ملی    2014، 10؛ دراون و آندرسون2012، 9بالسکی)عنوان یک نظریه مرتبط، درهم آمیخته است 

 و نشان داد.، خالصه کرد 1کلیدی ایع سه نوع نظریه و رویکرد به تعلیم و تربیت و یادگیری را در جدول  هایتفاوت
 

                                                           
1. Conner 

2. Morrison 

3. Self-Directed Learning 

4. Jain et al. 

5. Knowles et al. 

6. Self-Determined Learning 

7. Hase & Kenyon 

8. Hase 

9. Blaschke 

10. Dron & Anderson 
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 (2020)جین و همکاران،  . مقایسه پداگوژی، آندراگوژی و هیوتاگوژی1 جدول

 (خود تعییعهیوتاگوژی ) (خود راهبرآندراگوژی ) پداگوژی هاویژگی

 دانشجویان با کمی تجربه دانشجویان با یا بدون تجربه دانش آموزان بدون تجربه جامعه هدف

 مسئلهصالحیت ح  توسعه  کسب دانش اهداف یادگیری
توسللعه قابلیلللت و  رفیلللت بلللرای  

 یادگیری

 دهندهن ش آموزش

یادگیرنللللده وابسللللته و  

تعیلللیع  دهنلللدهآملللوزش

کننلللده چللله چیلللزی،   

چگونگی و چله زملانی در   

 یادگیری و ارزیابی

ها، خودگردان هستند یادگیرنده 

دهنده بله عنلوان یلک    و آموزش

کننلده عمل    و هلدایت  تسهیلگر

 خلود راهبلری  هلا  کند تلا آن می

 کنند

یادگیرنلللدگان مسلللت   بلللا ن لللش 

در  دهنللدهمحللدودی بللرای آمللوزش

ن للش رهبللر و ایجادکننللده فرصللت  

 یادگیری

 درونی کامالًنیازهای  نیازهای درونی و مطلوبیت پاداش بیرونی عوام  انگیزشی

 نامحدود کنترل شده محدود منابع یادگیری

هلللا و تغییلللر ارزش

 مفروضات
 بله خیر خیر

 بله خیر خیر زه خالقیتاجا

 چندجانبه دوطرفه مست یم فرایند یادگیری

 معرفتی )مبتنی بر شواهد( فراشناخت شناخت سط  شناخت
 

 
 

 ، به مثابه هیوتاگوژی/ رهبری یادگیری دانشگاهیایخود توسعه

خلود  ف اشلاره کلرد؛   توان به ایع تعاریکه از آن جمله می اخیراً تعاریف مختلفی بیان شده است ایخود توسعهاز 

 3خلود انگیزشلی  و  2، خودآگلاهی 1خلود اندیشلی  موجودی با قابلیلت   ،که در آن انسان یبه عنوان رویکرد ایتوسعه

خلود  ریلزی شلده؛   بله عنلوان یلک فراینلد برنامله      ایخود توسعه(؛ 1396تعریف شده است )پورکریمی و مزاری، 

بله عنلوان یلک فراینلد      ایخلود توسلعه  (؛ 4،2016)آنیسبه عنوان یک فرایند درون یک بستر اجتماعی  ایتوسعه

بله   ایخلود توسلعه  (؛ 1397ابیلی و ملزاری ) و ( 2007، 7؛ نزبیت2016، 6؛ لستر و لستر2012، 5)میلر شناختیروان

های برجسته و متمایز )دپارتمان ارتلش  ای از مهارتعنوان فرایندی همراه با تعهد برای ارت ای دانش یا مجموعه

دقلت سلاخته   از کلمات تخصصلی و عبلارات بله    9، به عنوان یک قلمرویی گفتگوییایخود توسعه(؛ 2008 ،8آمریکا

بله عنلوان یلک رویکلرد بلا قلملرو گفتگلویی متفلاوت و جدیلد           ایخود توسلعه (؛ 1397شده )گودرزی، مزاری، 

(؛ 2012، 10رت و همکلاران به عنوان یک فرایند آلازشده توسط فرد )راب ایخود توسعه(؛ 1396)میرکمالی، مزاری، 

خلود  (؛ 2004، 11یلک شلیوه توسلعه )دی و زاکلارو     به عنوان مالحظات و توجهات نهادینله شلده و   ایخود توسعه

                                                           
1. Self-Thinking 

2. Self-Awareness 

3. Self-Motivation 

4. Annis 

5. Miller 

6. Lester and Lester 

7. Nesbit 

8. U.S. Department of the Army 

9. Conversational domain 

10. Roberts et al. 

11. Day & Zaccaro 
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بله عنلوان یلک فراینلد      ایخلود توسلعه  (؛ 2006، 1به عنوان اقدامات اختیاری افرادی )ارگان و همکاران ایتوسعه

متمرکلز   3رفتارهای خودآلازگرانهبه عنوان  ایخود توسعه(؛ 2007، 2بهبود هدایت شده )انجمع روانشناسی آمریکا

، 5)ادرینلو  پلایری فلردی  مسلئولیت به عنوان یک  ایخود توسعه(؛ 2011، 4)ریچارد و جانسون هابر توسعه  رفیت

بله عنلوان یلک     ایخلود توسلعه  (؛ 2016، 6زی شده )ریدرریبه عنوان یک یادگیری برنامه ایخود توسعه(؛ 2012

 8خلود اکتشلافی  به عنوان یک فراینلد   ایخود توسعه؛ (2014، 7ها )رن و همکارانشده مهارتیند توسعه حسا فرا

خلود  (؛ 2010، 10های توسعه داوطلبانه )ارویس و راتلوانی به عنوان فعالیت ایخود توسعه(؛ 2016، 9)ورما و آگراوال

، ع یلده بله توسلعه    به عنلوان  ایخود توسعه(؛ 0122، 11به عنوان یک رفتار مشارکت )رابرترز و همکاران ایتوسعه

 (.1400مزاری، ) استتعریف شده  (،2004، 12های شخصی )ون ولسور و مک کالی رفیت

به شکلی مشخص به یلادگیری پرداختله اسلت کله آن را در ردیلف نظلری        ایخود توسعهدر ایع میان، تعریفی از 

 13و همکلاران  ویلس  بله تعریف  بر اساس ایخود توسعهدر ایع تعریف،  دهد.هیاتوگوژی یا همان رهبری یادگیری قرار می

 معنلا شلده  (، بیان شلده، بله مبابله یلک فراینلد یلادگیری       2004) 15و الینجر (1975) 14نظرات ناولز بر اساس( که 2010)

، منلابع یلادگیری   17مینیتلن  یلادگیری، خلودتنظیمی اهلداف یلادگیری، خلود      16خلود نیازسلنجی  است که افراد در آن بله  

 پردازند.های یادگیری و خودارزیابی پیامدهای یادگیری میاستراتژی 18خودانتخابی

بیان کرده است ایده عاملیت انسلان ایلع اسلت کله افلراد از طریلق سلازوکارهایی از         (1989) 19که بندورا طورهمان

، ایلع  ایخلود توسلعه  ی و سلازند کله در هیوتلاگوژ   را ملی  اقداماتشان، خود تعیینیجمله تنم ، انگیزش، خالق بودن و 

و هیلاتوگوژی آملوزش چگونله     ایخلود توسلعه  احساس فاعلی و عاملیلت یادگیرنلده نیلز یلک شلرط ضلروری اسلت.        

کله گفتله    طلور هملان . «چگونه یاد بگیلرد »گیرد ایع است که دادن به خود هستند. به عبارتی فرد آنچه یاد میآموزش

 (.2015، 20دگان یاد بدهد که چگونه یاد بگیرد )اکتو و گایکواددهنده ایع است که به یادگیرناست ن ش آموزش

یری را دنبلال  و هیلاتوگوژی، رهبلری یلادگ    ایخلود توسلعه  به عبارت دیگر، به عنوان یک رویکرد تعلیم و تربیتی،  

یازهلای  کله در ایلع زمینله تشلری  شلده اسلت کله ن        گونله هملان کنند و سعی در آموختع چگونه آموختع دارنلد.  می

نلد حرکلت   گر ایجاد شده اسلت، نیازم های جدیدی که به واسطه یادگیری خودتعییعو دیدگاه 21گیرندگان در قرن یاد

مطلرح   دهندگان بوده است که رهبری یلادگیری را بله عنلوان ایلده جدیلد یلادگیری      فراتر از ن ش و اثربخشی آموزش

 (.2014کند )هیس، می

                                                           
1. Organ et al. 

2. American Psychological Association 

3. Self-initiated 

4. Reichard and Johnson 

5. Odierno 

6. Reider 

7. Ren et al. 

8. Self-exploration 

9. Verma and Agarwal 

10. Orvis & Ratwani 

11. Roberts et al. 

12. Van Velsor & McCaule 

13. Boyce et al. 

14. Knowles 

15. Ellinger  

16. Self-Need Assessment 

17. Self-Providing 

18. Self-Selecion 

19. Bandura 

20. Ekoto and Gaikwad 
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 یادگیری الکترونیک( در نظام دانشگاهی هیوتاگوژی الکترونیک )رهبری /ایخود توسعه

های منحصر به فردی از جمله است الل در یادگیری، خودارزیابی تحصیلی )بابلائی،  یادگیری در بستر الکترونیک، ویژگی

، 3خلود آفرینلی  (، 1398فالحلی و دیگلران،   ) 2(، خودآملوزی 1385)حسینی،  خود اکتشافیو  1خود جستجوگری(؛ 1394

بلر شلیوه و    5خودکنترلی (،1390نژاد و دیگران، )علی یا گیرنده(؛ محوریت فرد 2008، 4الرک و مایرخودآموزی فردی )ک

(، 1388یلادگیری )طالیلی،    خلود راهبلری  (، 2005، 6نحوه یلادگیری؛ یلادگیری بلا شلرایط و امکانلات متفلاوت )خلان       

ادگیری )مشلکوه و فلروزش نیلا،    یل  8خلود نظلارتی  (، خلودکنترلی و  2007، 7یادگیری )لیاو، هیونگ و چلع خودتنظیمی 

کند. در ایع زمینله  ایجاد می ایخود توسعهرا به همراه دارد که از آن بستر و مناسبت باالیی برای هیوتاگوژی و  (1392

هلای مختلفلی از   و هیوتاگوژی، در حوزه ایخود توسعههای تریع اساس، یکی از اصلیخود تعیینیتنکید شده است که 

 رود و به مفهوم جدیدی تحت عنوان هیوتاگوژی الکترونیک مرتبط است.ر میجمله آموزش به کا

افزارهلای  نلرم  خلود انگیزشلی  هلای  برای یادگیرندگان الکترونیکی به عنوان یکلی از مؤلفله   هاخود انگیزشییکی از 

م. اگلر بخلواهیم بیلان    توانیم از آن به رویکرد هیوتاگوژیک به یادگیری الکترونیک یاد کنلی الکترونیکی هستند که ما می

دهنلده  دهد اما یادگیرنلدگان الللب اوقلات بلدون آملوزش     کنیم که هیوتاگوژی نیازهای فراگیران را مورد توجه قرار می

رویکرد هیوتاگوژیلک بله یلادگیری     از ایع رو الکترونیکی هستند، یها یادگیرندهها، هستند و بخش زیادی از یادگیرنده

شلود کله ایلع    مفهوم جدیدی به عنوان هیوتاگوژی الکترونیک می گیریشک و منجر به  الکترونیک مطلو  خواهد بود

 (.2012، 9کند )کانترشکاف را پر می

، یادگیری خود تعیینی(، هیوتاگوژی و یادگیری الکترونیکی را در سه رکع اصلی نظریه 2012اساس، کانتر ) رایع به

 11(، بویالکلوا و پللیس  2012) 10بالشلک  ی تشری  و ترکیب کلرده اسلت.  های یادگیری پیچیده انطباقالکترونیکی و سیستم

پیونلد   (، نظریه هیوتاگوژی را به یادگیری الکترونیکی، فناوری دیجیتال و آموزش از راه دور پیوند زدند کله ایلع  2013)

وزش سوم، یلادگیری  العمر، آم، یادگیری مادامپیوند گراییراه را برای ورود مفاهیم جدیدی همچنان که گفته شد مانند 

 (.2018، 12های شغلی را باز کرد )آگوناس و ماتوسقرن بیستم و زندگی و مهارت

مجلازی   هلای گیلری دانشلجویان دوره  (، در پژوهش خود به بررسی سلط  خلودتعییع  1393) همکارانسلیمانی و 

ن ن بله یادگیرنلدگا  دی  فراگیلرا انلد تبل  نتیجله گرفتله   هلا د کله آن انل دانشگاه مهر البرز با رویکرد هیوتاگوژی پرداختله 

ها خلود بتواننلد نیازهلا و اهلداف یلادگیری خلود را       های مجازی باع  خواهد شد که آنهیوتاگوژیک، در بستر آموزش

 متناسب با دانش موجود تعییع کنند.

به ایع ده و نظریه است الل تحلی  نمو بر اساس( در پژوهش خود یادگیری الکترونیکی را 1398فالحی و همکاران )

  یلادگیری مسلت   -د که اساس یادگیری الکترونیکی بر است الل یادگیرنده استوار است و فرایند یاددهیاننتیجه رسیده

 د.کنمست   را فراهم می یادگیرندگانبستر مناسب برای 

                                                           
1. Self-Survey 

2. Self-Education 

3. Self-Creation 

4. Clark and Mayer 

5. Self-control 

6. Khan 

7. Liaw, Huang, Chen 

8. Self-monitoring 

9. Canter 

10. Blaschke 

11. Bevilaqua & Peleias 

12. Agonács & Matos 
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 (، درپژوهش خود، اصطالحی جدید تحت عنوان تکنوهیوتاگوژی مطرح کرد کله بله عنلوان هنلر و عللم     2010) 1پلز

مطلرح شلده    خود راهبرهای مدیریت محتوای آموزشی مدرن برای تسهی  یادگیری و سیستم 2.0کاربرد ابزارهای و  

 ایخلود توسلعه  های الکترونیکی همان هیوتاگوژی و بله تعبیلری   است. بنابرآنچه عنوان شد، بهتریع رویکرد در آموزش

 دهد.ها رهبری یادگیری رخ میاست که در آن

اند کله  ( در پژوهش خود پیرامون پداگوژی، آندراگوژی و هیاتوگوژی به ایع نتیجه رسیده2020) 2ارانبانسال و همک

کند، تاثیرگااری بیشتری بر نتلای   آندارگوژی و هیاتوگوژی که است الل و خودگردانی بیشتری برای یادگیری ایجاد می

یلادگیری   وریبهرهگر،  خود تعییعای خودانگیخته و هاند که یادگیرندگان حرفها نتیجه گرفتهیادگیری داشته است. آن

 دهند.را از طریق اقدامات شخصی سازی و مشارکتی ارت ا می

 روش پژوهش

 ٔ  درزمینله که در آن به تحلی  کیفلی اسلناد و ملدارک موجلود      است 3پژوهش حاضر کیفی و از نوع مرور سیستماتیک

ساختارمند منابع است که بلر روی سلؤاالت پلژوهش متمرکلز     ایع روش، شکلی از تحلی   .پژوهش پرداخته شده است

بوده و سعی دارد با استفاده از تجزیه و تحلی  همه شواهد معتبر موجود، به آن سؤال پاسخ دهد. ایع شیوه با استفاده از 

و تولیلد  جستجوی منابع، استفاده از معیارهای ورود و خروج از پیش تعیلیع شلده، ارزیلابی ن ادانله شلواهد، اسلتخراج       

 (.2012، 4شود )کتابخانه ملی پزشکیها انجام میها از شواهد و تولید یافته از آنداده

 ( بلا 2007) های متنوعی دارد که از ایع میان روش سندلوسلکی و باروسلو  ها و قالبمند و سیستماتیک، روشمطالعه نظام

رداختله  پرح زیر است کله در پلژوهش حاضلر بله آن     معرفی مطالعه سیستماتیک به روش فراترکیب، دارای هفت مرحله به ش

 شده است.

دن سلؤاالت  . اوللیع گلام، مشلخص کلر    شلد که پیشتر آمد ابتدا سؤاالت پژوهش تدویع  طورهمان :تنظیم سؤاالت تح یق

 اساس، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤاالت زیر انجام شده است: رایع بهپژوهش است. 

 کترونیک کدام است در بستر ال ایخود توسعههای مؤلفه 

  در بستر الکترونیک کدام است  ایخود توسعهابعاد 

خلود   زمینله ی  درپژوهشلی منتشرشلده   -مرور سیستماتیک ادبیات: جامعه پژوهش حاضر کلیه اسلناد و ملدارک علملی   

ادگیرنلده محلوری و   ، هیوتاگوژی، یلادگیری الکترونیکلی، ی  ایخود توسعه هایکلیدواژهدر بستر الکترونیک بود که با  ایتوسعه

، سلاینس  7، اسلررینگر 6، گوگل  5هلای اطالعلاتی و جسلتجوگرهای گوگل  اسلکالرز     کننده، در پایگلاه سایر مفاهیم مرتبط و کمک

 15و اریللک 14، دوژ13، امرآلللد12، جللی اسللتور11، سللی 10، پروکوئسللت9ایللران، سللیویلیکا، اسللکوپوس، ایللران داک، نللورمگز، مللگ8دایرکللت

 مورد جستجو قرار گرفت.

                                                           
1. Pelz 

2. Bansal et al. 

3. Systematic review 

4. U.S. National Library of Medicine 

5. Google scholar 

6. Google 

7. Springer 

8. Science direct 

9. Scopus 

10. ProQuest 

11. Sage 

12. J store 

13. Emerald 

14. Doaj 

15. Eric 

http://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://search.proquest.com/pqcentral?accountid=45153
http://online.sagepub.com/
http://www.jstor.org/
http://www.emeraldinsight.com/
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 های مطالعه سیستماتیک به روش فراترکیبگام. 1 شکل

 سلاس ابلر  م الله   240جستجو و انتخا  م االت مناسب: برای جستجو و انتخا  م االت مناسب موضوع تح یلق، حلدود   

و  های تعییع شلده بررسلی شلد   های اطالعاتی مرتبط، کلیدواژهعنوان بررسی شد. برای انجام چنیع بررسی، در صفحات پایگاه

، رد شلد چلرا کله    سلند  135. در ایع مرحله از بررسی و پاالیش اسلناد، تعلداد   شدعناویع م االت و اسناد یافته شده، بررسی 

مانلده، در سلط  چکیلده ملورد      اله باقیم 105مورد پژوهش، همخوانی باالیی نداشت.  مسئلهها با عنوان پژوهش و عنوان آن

کیلده  چطالعه دقیق مپژوهش حاضر بررسی نمود. در ایع مرحله نیز که به  مسئلها را با هبررسی قرار گرفت تا بتوان تناسب آن

. بلرای ایلع   شلد الله رد  م  7م اله دیگر کنار گااشته شد. در نهایت، با مطالعه اجمالی محتوا،  68مطالعات پرداخته شد، تعداد 

حتملال  ها و نتای  مورد مطالعله قلرار گرفلت تلا ایلع ا     ، ادبیات، روش، یافتهمسئلههای کلیدی م اله از جمله بیان منظور بخش

 30ز ا در آخلر د. پژوهش حاضر داشته باشلن  مسئلهبررسی شود که ایع م االت، محتوایی برای استخراج و استفاده در پاسخ به 

بلوده   ایخود توسعه وهای معتبری که بر محور بستر الکترونیک، هیوتاگوژی ها و کتا نامهعدد از م االت، کتب، رساله و پایان

 .های پژوهش تنظیم شده استگیری هدفمند، مورد بررسی و تحلی  قرار داده گرفته شده و یافتهبه روش نمونه

 . جستجو و انتخاب مقاالت مناسب2 شکل

(، اطالعلات اسلناد   1396استخراج اطالعات م االت: با استفاده از چک لیست گرفته شده از مطالعات خنیفر و مسلمی )

گلااری و  هلا و عبلارات ملرتبط موجلود در م لاالت از طریلق عالملت       بدیع صلورت کله گلزاره    شدیافته شده استخراج 

 جداسازی، احصا شد. یک نمونه چک لیست تکمی  شده، در ادامه آمده است.

تح یق سؤالتنظیم   

 مرور سیستماتیک ادبیات

ستجو و انتخا  م االت مناسبج  

 استخراج اطالعات م اله

های کیفیتجزیه و تحلی  و ترکیب یافته  

 کنترل کیفیت

هاارائه یافته  

 =N 240 تعداد منابع یافت شده

 135 تعداد م االت رشده به علت عنوان

N= 
 =N 105 تعداد چکیده

 علت چکیدهتعداد منابع ردشده به

68N= 
 =N 37 سی شدهک  محتوای برر

 7 علت محتواتعداد منابع ردشده به

N= 
 30 تعداد ک  منابع پایرفته شده

N= 
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 شده. نمونه فیش تکمیل2 جدول

 اللنظریات یادگیری الکترونیکی با تأکید بر نظریه استق عنوان )به فارسی(: 

 کدهای باز متع 

 کد منبع:

 

01 

 

وزشی خودآموزی بوده و در آن تهیه مواد آمایع نوع آموزش مبتنی بر 

 همیت باالیی برخوردار است.خودآموز از ا

ر دو  است الل و خودرایی یادگیرنده استایع نوع آموزش در پی کسب 

 .استو مانند آن  خود آفرینیمسئولیت پایری فردی، پی تح ق 

، تیخود هدایو  خود نظارتی ادراکاتو  تجربیاترنده مست   با یادگی

ا کند رکه در آن زندگی می متون خودآموز را تحلی  و دنیای اطالعاتی

 سازد.می

نیاز به  به تنهایی و بدون تواندمیکسی است که  یادگیرنده مست  

زش بدیع معنی که آمودخالت فرد دیگری با موضوع درسی مواجه شود. 

 .کندمیحرکت لم محوری به سمت یادگیرنده محوری از مع

 خودآموزی .1

 . مواد آموزشی خودآموز2

. است الل و خودرایی 3

 یادگیرنده

 پایری فردی مسئولیت. 4

 . خودکارآفرینی5

 خود نظارتی. ادراکات 6

 خود هدایتی. ادراکات 7

 . یادگیرنده مست  8

. حرکت از معلم به یادگیرنده 9

 محوری

ر نظریه است الل. ب(. نظریات یادگیری الکترونیکی با تنکید 1398حی، مریم؛ کماسی، مهدی؛ علی آبادی، خدیجه )منبع: فال

 .41-49(، 1)8نما؛ نشریه مطالعات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، 
 

یع ترتیلب کله کلدها    ها از کدگااری باز استفاده شد که بلد ادهمنظور تجزیه و تحلی  دهای کیفی: بهتجزیه و تحلی  یافته

 .شدگااری ها )ابعاد( شناسایی و نام( و م ولهمؤلفهها(، مفاهیم ))گزاره

یافتله بلرای ثبلت،    هلا از سلازماندهی سلاخت   پایری یافتله اننکنترل کیفیت: به منظور تنمیع قابلیت اعتماد یا همان اطمی

ای استفاده شلده  ب استفاده شد. برای تنمیع اعتبار یا همان باورپایری پژوهش از روش تبلی  دادهنوشتع و تفسیرهای فراترکی

ای، ا  حیا   ما  ، منا   و    آوری و تحلیا   ا ا ماعاد  معا    روشتحقیقی را با  اتااد  ا ا     هایای مح ق یافتهاست. در تبلی  داده

 (.2006، 1ت    )اریکاشخ ص غنی می

 هاهوتحلیل یافتتجزیه

بله سله مفهلوم کلیلدی      زملان همدر بستر الکترونیک )یک مدل هیوتاگوژیک( نیازمند توجه  ایخود توسعهارائه الگوی 

مفهلوم ملورد    های پژوهش ایلع سله  بوده است که به منظور تدویع یافته ایخود توسعهبستر الکترونیک، هیوتاگوژی و 

 بررسی و واکاوی قرار گرفته است.

)ابیللی و  ی های متعدد داخلل در پژوهش ایخود توسعههای مناسب آن برای هیوتاگوژی و ویژگی بستر الکترونیک و

ملزاری،   و؛ گلودرزی  1396؛ میرکملالی و ملزاری،   1395؛ پورکریمی و ملزاری،  1397؛ ابیلی و مزاری، 1399همکاران، 

؛ 1390نژاد و دیگلران،  ؛ علی1398؛ فالحی و دیگران، 1385؛ حسینی، 1394؛ بابائی، 1398؛ مزاری و همکاران، 1396

ع، ، هانلگ و چل  لئلو ؛ 2005؛ خلان،  2008کلالرک و ملایر،   )( و خلارجی  1388و طالیلی،   1392مشکوه و فروزش نیا، 

 (، شناسایی شد.2007

هلای متعلددی   به عنوان یک رویکرد و هیوتاگوژی به عنوان یک نظریه یلادگیری نیلز در پلژوهش    ایخود توسعهتشابه 

( کله نشلان از تشلابه    2015؛ اکتلو و گلایکواد،   2015؛ دپارتملان ارتلش آمریکلا،    2016قرار گرفت )ریدر، مورد بررسی 

و هیوتاگوژی با بستر الکترونیلک نیلز    ایخود توسعهدر نهایت تناسب  مفهومی و رویکردی در ایع دو سازه داشته است.

                                                           
1. Eric 
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؛ آگونلاس و  2016سلتنباط بلوده اسلت )ریلدر،     های متعددی ایع تناسب قابل  ا مورد واکاوی قرار گرفت که در پژوهش

 (.2005؛ خان، 2007، هانگ و چع، لئو؛ 2018ماتوس، 

ه شلد های هیوتاگوژی با ویژگی ایخود توسعهها ارجاع شد، منجر به تطابق مجموعه مطالعات تحلی  شده که به آن

خلود  ندراگوژی و هیوتاگوژی تحلی  کنیم، های پداگوژی، آرا با نظریه ایخود توسعهاساس، اگر بخواهیم  رایع بهاست. 

 است. «رهبری یادگیری»یک رویکرد هیوتاگوژی و به عبارتی  ترییک رویکرد آندراگوژی و به شک  مناسب ایتوسعه

 و هیوتاگوژی ایخود توسعه. 3 جدول

 هیوتاگوژی ایخود توسعه عامل

 خودآگاهی در یادگیرنده گرخودآگاهی در خودتوسعه آگاهی

 در یادگیرنده خود عاملیتی گردر خودتوسعه خود عاملیتی لیتعام

 در یادگیرنده خود انگیزشی گردر خودتوسعه خود انگیزشی انگیزه

 در یادگیرنده خود مسئولیتی گردر خودتوسعه خود مسئولیتی مسئولیت

 در یادگیرنده خود یادگیری گردر خودتوسعه خود یادگیری یادگیری

 در یادگیرنده خود راهبری گردر خودتوسعه ریخود راهب راهبری

 در یادگیرنده خود تعیینی گردر خودتوسعه خود تعیینی تعییع )انتخا (

 دهی در یادگیرندهخودنظم گردهی در خودتوسعهخودنظم دهینظم

 در یادگیرنده خود نظارتی گردر خودتوسعه خود نظارتی نظارت

 خودارزیابی در یادگیرنده گرخودارزیابی در خودتوسعه ارزیابی

فلردی   خلود انگیزشلی  و  خلود مسلئولیتی  ، خود علاملیتی هایی از جمله خودآگاهی، و هیوتاگوژی در مؤلفه ایخود توسعه

بله عبلارت دیگلر، در بسلتر الکترونیلک ایلع        ؛اسلت الکترونیکلی متناسلب    فلرد محلور  یادگیرندگان در سط  فردی با بسلتر  

زنند. عالوه بلر آن در ایلع   ودآگاهی از نیازهای یادگیری دست به تعییع نیازهای یادگیری خود مییادگیرندگان هستند که با خ

و نله تنهلا عامل  یلادگیری اسلت بلکله خلودش         رودبه شمار میبستر فردی، هر یادگیرنده، عام  یادگیری خودش و دیگران 

خلود  طلبلد و در نهایلت،   را از یادگیرنلدگان ملی   یخلود مسلئولیت  و  خود عاملیتی از ایع رومسئول یادگیری و نتای  آن است 

 بخشد.یادگیرنده است که به یادگیری او در بستر الکترونیک تداوم می انگیزشی

یلادگیری را   خلود تعیینلی  و  خلود راهبلری  ، خود یلادگیری و هیوتاگوژی در بعد یادگیری محوری،  ایخود توسعه 

موزش مهم تل ی شده و الزم است یادگیری به سوی اهداف و بهتلریع  کند بدیع معنا که عم  یادگیری و نه آتبییع می

 خلود تعیینلی  های یادگیری یعنی های یادگیری راهبری شده و در بهتریع سط  خودش، به تعییع اهداف و روشروش

و خودارزیلابی   خلود نظلارتی  دهلی،  محلوری، سله مؤلفله خلودنظم    در بعد یادگیرنلده  ایخود توسعهدر نهایت  برردازد.

کند بدیع معنا که یادگیرنده باید به یادگیری نظم بدهد، آن را تحت نظارت خودش داشته باشلد  تبییع می یادگیرنده را

 و از یادگیری ارزیابی به عم  آورد.
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 هیوتاگوژی الکترونیک /ایخود توسعه .4 جدول

 بستر الکترونیک هیوتاگوژی ایخود توسعه عام 

است  فرد محوربستر الکترونیک  خودآگاهی در یادگیرنده گردر خودتوسعهخودآگاهی  آگاهی

 نیاز خودشانیعنی افراد با آگاهی، 

و  مسئولیترا تعییع و با تالش 

 کنند.انگیزه خودشان، رفتار می

 در یادگیرنده خود عاملیتی گردر خودتوسعه خود عاملیتی عاملیت

 در یادگیرنده انگیزشی خود گردر خودتوسعه خود انگیزشی انگیزه

 در یادگیرنده خود مسئولیتی گردر خودتوسعه خود مسئولیتی مسئولیت

بستر الکترونیک  در یادگیرنده خود یادگیری گردر خودتوسعه خود یادگیری یادگیری

است. بر فع   محوریادگیری

یادگیری، راهبری و تعییع 

یادگیری متمرکز است )به 

 جای تمرکز بر آموزش(.

 در یادگیرنده خود راهبری گردر خودتوسعه خود راهبری راهبری

تعییع 

 )انتخا (
 در یادگیرنده خود تعیینی گردر خودتوسعه خود تعیینی

بستر الکترونیک  دهی در یادگیرندهنظم گردهی در خودتوسعهنظم دهینظم

است.  محوریادگیرنده

دهی، نظارت و یادگیرنده نظم

 دارد. هدهبر عارزیابی را 

 در یادگیرنده خود نظارتی گردر خودتوسعه خود نظارتی نظارت

 خودارزیابی در یادگیرنده گرخودارزیابی در خودتوسعه ارزیابی

خلود  و هیوتلاگوژی، الگلوی هیوتاگوژیلک     ایخود توسعهبا در کنار هم قرار دادن سه بعد بستر الکترونیک و مصادیق و مؤلفه 

، نشان داده شده است. ایع الگو، بستر الکترونیلک را بسلتری مناسلب    3 شک الکترونیک قاب  تصور است که در در بستر  ایتوسعه

در رهبلری تعللیم    کند.هیوتاگوژی یا همان هنر رهبری تعلیم و تربیت معرفی می /ایخود توسعههای تریع مؤلفهبرای تح ق، مهم

یلا   ایخلود توسلعه  دهنلده بیشلتر بله    چگونه یادگرفتع است و یک آملوزش و تربیت یا همان رهبری یادگیری آموزش یادگرفتع 

 است. «چگونه یادگرفتع»تمرکز دارد تا بتواند به تدری ، به شکلی مست   یاد بگیرد و ایع مستلزم یادگرفتع  گیرنده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیوتاگوژیک در بستر الکترونیک ایخود توسعه. الگوی 3 شکل

 الیه اول: بستر الکترونیک

ای هیاتوگوژیک در بستر الکترونیکالیه دوم: خودتوسعه  

 فردمحور

خودانگیزشی  خودمسئولیتی فردی خودعاملیتی فردی

 فردی

خودآگاهی 

 فردی

 یادگیری محور

خودراهبری 

 یادگیری

 خودیادگیری

 خودتعیینی یادگیری

یادگیرنده 

 محور

خودنظارتی 

دهی خودنظم یادگیرنده

 یادگیرنده

خودارزیابی 

 یادگیرنده
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 گیرینتیجه

هلا و ضلرورت   . یافتهدر بستر الکترونیک انجام شده است ایخود توسعهش حاضر با هدف ارائه الگوی هیوتاگوژیک پژوه

؛ میرکملالی و  1396؛ پلورکریمی و ملزاری،   1397)ابیللی و ملزاری،   داخللی   هلای مختللف  پژوهش حاضر در پلژوهش 

؛ فالحی و دیگران، 1385، حسینی ؛1393ان، ؛ سلیمانی و همکار1394؛ بابائی، 1397و مزاری،  گودرزی ؛1396مزاری،

؛ 2008( و خلارجی )کلالرک و ملایر،    1388و طالیلی،   1392؛ مشکوه و فروزش نیلا،  1390نژاد و دیگران، ؛ علی1398

؛ آگونلاس و  2015؛ اکتو و گلایکواد،  2015؛ دپارتمان ارتش آمریکا، 2016، ریدر، 2007، هانگ و چع، لئو؛ 2005خان، 

(، مورد تنکید قرار گرفته است. تحول در فناوری، تحلول در هنلر   2005؛ خان، 2007، هانگ و چع، ئول؛ 2018ماتوس، 

هیوتاگوژیک در بستر الکترونیک را به عنوان یلک   ایخود توسعهتعلیم و تربیت و تحول در رویکردهای یادگیری،  هور 

ناوری با توجه به رونلد رو بله رشلد آن بله     ترکیب مناسب ایع سه مفهوم و تحول بزرگ، ممکع نموده است. تحول در ف

یلادگیری  -یاددهی کنشگرانهای دیجیتالی رسیده است که دسترسی و آزادی عم  و تاثیرگااری بیشتری برای فناوری

به یادگیری نیز بیش از هر زمان دیگری بر ن ش و محوریت یادگیرنده متمرکز شده  یاد دهندگانکند؛ دیدگاه فراهم می

یت تحول در رویکردهای یادگیری یادگیرندگان به بیشتر از هلر زملانی بله دنبلال اسلت الل در یلادگیری       است و در نها

هلای  یادگیری را با تحول روبرو نموده است و شاید نتوان بلا دیلدگاه  -هستند. ایع مجموعه تغییرات، اکوسیستم یاددهی

 گفت.قدیمی یا راهکارهای گاشته، نیازهای آینده ایع اکوسیستم را پاسخ 

فردی شده است و افراد در اجتماعات یادگیری، اهلداف، روش   کامالًالکترونیکی که در آن یادگیری  فرد محوربستر 

( نیلز بلا تنکیلد بلر نظریله اسلت الل چنلیع        1398کنند. فالحی و همکلاران ) و نتای  یادگیری خودشان را پیگیری می

خلود  هلایی از جملله خودآگلاهی،    هیوتلاگوژی نیلز در مؤلفله    و ایخود توسعهکنند. اکوسیستم یادگیری را تشری  می

 هلایی مؤلفه( نیز بر چنیع 2020یابند که بروکاس و همکاران )فردی معنا می خود انگیزشیو  خود مسئولیتی، عاملیتی

ری خلودش  اند. یادگیرنده در بستر الکترونیک با خودآگاهی به تعییع نیازهای یادگیدر یادگیری الکترونیک تنکید نموده

خواهد داشت. آگاهی و انگیلزه   خود انگیزشیکند و از آنجا که ایع یادگیری مبتنی بر نیازهایش است برای آن اقدام می

، به شک  مناسبی به فردمحوری بستر الکترونیک پاسلخ  خود مسئولیتیو  خود عاملیتیبرای یادگیری در کنار احساس 

شود. مارسلا  و نلاریع   قویاً توصیه می بستر الکترونیکدر  ایخود توسعهیت ها در ت وخواهد داد که توجه به ایع مؤلفه

اند. به طور طبیعی بستر الکترونیکلی، یلک فضلای    ( نیز در پژوهش خود بر یادگیری مست   و مدام تنکید کرده2009)

نیلز بلا    ایود توسلعه خدهد. هایی است که فرد انجام میاست و بیش از هر عاملی بستگی به اقدامات و کنش فرد محور

 کند.یادگیری الکترونیکی آماده می-های فضای یاددهیتمرکز بر خود فرد، او را برای پاسخگویی به نیازها و مسئولیت

خود مشخصی از جمله  هایمؤلفهو هیوتاگوژی در بستر الکترونیک، در بعد یادگیری محوری نیز بر  ایخود توسعه 

کنند. بدیع معنا که عم  یلادگیری  ها را تبییع مییادگیری متمرکز هستند و آن ینیخود تعیو  خود راهبری، یادگیری

هلای یلادگیری راهبلری شلود و در     و نه آموزش مهم تل ی شده و الزم است یادگیری به سوی اهلداف و بهتلریع روش  

( نیلز  2020کلاران ) برردازد. جیع و هم خود تعیینیهای یادگیری یعنی بهتریع سط  خودش، به تعییع اهداف و روش

یادگیری بر تعییع ارکان یادگیری توسلط یادگیرنلده و کملک گلرفتع از فنلاوری       خود تعیینیدر تشری  هیوتاگوژی و 

شود، امکان تداوم و موف یلت آن  شود و توسط او راهبری میاند. هنگامی که یادگیری توسط فرد تعییع میتنکید نموده

کند در برنامه یادگیری خودش که مبتنی بر نیازهلای یلادگیری او هسلتند،    ساس میرود چرا که یادگیرنده احباالتر می

، یلک پیشلنهاد   ایخود توسعه، ایع ت ویت ابعاد روایعباید بکوشد تا اهداف یادگیری مح ق شوند. از  از ایع روقرار دارد 

خلود  بخشلد. تلا زملانی کله رویکلرد      یهای الکترونیکی را بهبود مرسد که تداوم و تمرکز بر یادگیریمنط ی به نظر می

بر ذهع و دیدگاه یادگیرنده مسلط باشد، او به طور ملداوم بله توسلعه خلودش خواهلد پرداخلت و از حلداق          ایتوسعه

 برد. را خواهدها برای توسعه، بهتریع بهره فرصت
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 خودارزیابی یادگیرنلده را  و خود نظارتیدهی، محوری، سه مؤلفه خودنظمدر بعد یادگیرنده ایخود توسعهدر نهایت 

ها، یادگیرنده باید به یادگیری نظم بدهد، آن را تحت نظلارت خلودش داشلته باشلد و از     آن بر اساسکند که تبییع می

خلود  یادگیری ارزیابی به عم  آورد چرا که در بستر الکترونیک، یادگیرنده محلوری یلک اصل  و یلک ضلرورت اسلت.       

(، مبتنلی بلر یادگیرنلده اسلت و تملامی      2004( و الینجلر ) 1975طبق تعریف ناولز )با یک دیدگاه یادگیری  ایتوسعه

و هیوتاگوژی بلا ماهیلت    ایخود توسعهشود که تنییدی بر تناسب های یادگیری توسط خود فرد تعییع میمراح  و گام

 بر اسلاس د فرد است که کننده یادگیری، خویادگیری الکترونیکی است. در فضای یادگیری الکترونیکی، تنظیم-یاددهی

تواند بر های خودش باید یادگیری را تنظیم کند. در ایع فضا، کسی جز خود فرد نمیها و  رفیتبرنامه زندگی و ویژگی

اجرای صحی  فرایند نظارت داشته باشد اگرچه اقدامات زیادی در بستر الکترونیکی بلرای نظلارت بلر فراینلد یلادگیری      

یادگیرنلده اسلت. در نهایلت، ارزیلابی      خود نظلارتی ها نیز منوط به ت ویت جرای همگی آنتهیه شده است اما ضمانت ا

تلریع نلوع ارزیلابی را    میزان یادگیری بستگی باالیی به تمای  و نگرش یادگیرنده به ارزیلابی دارد و خودارزیلابی، اصلی    

محلوری نیلز   های یادگیرندهایع مؤلفه ع رواز ایگاارد. هنگامی که خود فرد، آگاهانه در آن مشارکت دارد، به نمایش می

 فنی خواهد بود.-هیوتاگوژیک در بستر الکترونیک، یک توصیه علمی ایخود توسعهدر ت ویت 

توان تنکید کرد، بلوغ یادگیرندگان در فرایند یادگیری خودشان، به کارگیری مؤثر و همله جانبله   به طور خالصه می

بله معنلی اعتملاد و     ایخلود توسلعه  ، از مسلیر  یاد دهندههای و پیشرفت سیستم فناوری در یادگیری و در نهایت بلوغ

گلارد و تملامی کنشلگران و    واگااری آگاهی، مسئولیت، عاملیت و انگیزه یلادگیری بلر عهلده خلود یادگیرنلدگان ملی      

. یادگیرندگانی بلا  شودبخش دارند که همان رهبری یادگیری تل ی میکننده و الهامکننده، فراهمها ن ش تسهی سیستم

دهندگان در ن ش رهبر یادگیری بلا رویکلرد هیوتاگوژیلک، مسلیر تکلاملی یادگیرنلده،       و آموزش ایخود توسعهرویکرد 

 های آموزشی خواهند بود.یادگیری و سیستم

 منابع
وسعه مدیریت منلابع انسلانی و   فصلنامه تمنابع انسانی.  ایخود توسعههای پشتیبان (. نظریه1397ابیلی، خدایار، مزاری، ابراهیم )

 .111-137(، 50)13، پشتیبانی

فصللنامه مطالعلات رفتلار    رهبران دانشلگاهی.   ایخود توسعه(. ارائه الگوی 1399ابیلی، خدایار؛ پورکریمی، جواد؛ مزاری، ابراهیم )
 .1-27(، 2)9، سازمانی

نامله  فصل  رهبران دانشگاهی )یک مطالعه فراترکیلب(.   ایسعهخود تو شناختیروانفرایند  (.1397ابیلی، خدایار؛ مزاری، ابراهیم )
 .15-34(، 3)9، شناختیروانهای کاربردی پژوهش

 . تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانای بر یادگیری الکترونیکیم دمه(. 1394بابائی، محمود )

آفریع و چلابکی سلرمایه انسلانی.    در رابطه رهبری تحول ایهخود توسعای (. ن ش واسطه1396پورکریمی، جواد؛ مزاری، ابراهیم )

 .103-126(: 2)6، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

 . تهران: نگاه دانش.های پژوهش کیفیاصول و مبانی روش(. 1399خنیفر، حسیع؛ مسلمی، ناهید )

های مجازی دانشلگاه  گری دانشجویان دورهدتعییع(. بررسی سط  خو1393زاده، رضوان؛ کرمدوست، نوروزعلی )سلیمانی، بهار؛ حکیم

 .35-60(، 4)2، فصلنامه نظریه و عم  در برنامه درسیهای رویکرد هیوتاگوژی. مهر البرز با توجه به اصول و مؤلفه

آملوزش   (. سط  سواد اطالعلاتی و ن لش آن در فراینلد   1390) مهرانگیز؛ سرمدی، محمدرضا؛ زندی، بهمع، شبیری، سیدمحمدنژاد، علی

 .337-371(. 2)17، های عمومیرسانی و کتابخانهتح ی ات اطالعیادگیری الکترونیکی دانشجویان. 

نشلریه  (. نظریات یادگیری الکترونیکی بلا تنکیلد بلر نظریله اسلت الل.      1398فالحی، مریم؛ کماسی، مهدی؛ علی آبادی، خدیجه )
 .41-49(، 1)8، مطالعات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دوفصللنامه  ملدیران.   ایخلود توسلعه  (. تبییع یادگیری سازمانی از طریلق رفتارهلای   1397گودرزی، محمدعلی؛ مزاری، ابراهیم )
 ، در نوبت چاا.آموزش در علوم انسانی



--------------------1400بهار ، 1، شمارۀ 2، دورۀ دانشنامۀ تحول دیجیتال -------- -------- -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- -------- -------------- -------- -------- -------- ------------ -------- -------- -------- -------- ---------------- ----------- ----- --------- ------- ---------------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- --------------- -------- ---------------- ------- -------- -------- ------- --------- ------- ------- --------- ------- -------- -------- ------- --------------- ----- ------ --------------- -------- ---------------- ------- -------- -------- ------- -------- -------- ------- --------- ------- -------15 

 

. انشلگاه تهلران(  ها و مراکز آموزش علالی )ملورد: د  رهبری مدیران دانشگاه ایخود توسعهراحی الگوی (. ط1398مزاری، ابراهیم )

 رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

. های دولتی شهر تهلران( شناختی رهبران دانشگاهی )مورد: دانشگاه-عصب ایخود توسعهراحی الگوی (. ط1400مزاری، ابراهیم )

 طرح فوق دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

ها و مراکز آموزش رهبری مدیران دانشگاه ایخود توسعه(. مدل ساختاری 1398، ابراهیم؛ ابیلی، خدایار؛ پورکریمی، جواد )مزاری

 .43-65(، 2)6، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانیعالی )مورد: دانشگاه تهران(. 

ادگیری به کمک کامریوتر و خود تنظیمی آموزشلی  رسی رابطه بیع نگرش نسبت به ی(. بر1392نیا، سمیه )مشکوه، مریم؛ فروزش

 .112-100(، 1)2، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی .و انگیزش در یادگیری زبان خارجه

بر آملادگی بلرای تغییلر کارکنلان مراکلز آملوزش علالی؛ بلا          ایخود توسعه(. ن ش 1396میرکمالی، سیدمحمد؛ مزاری، ابراهیم )

 .33-60(: 2)10، های آموزشیریزی در نظامیریت و برنامهمدگری بهسازی سازمانی. میانجی

Agonács, N. & Matos, J. F. (2018). Heutagogy and Self-Determined Learning: a Review of the 

Published Literature on the Application and Implementation of the Theory. Open Learning: 

The Journal of Open, Distance and e-Learning. 

Annis, F.C. (2016). Clarifying the Definition, Techniques, and Integration of Self-Development 

to Enhance Army Officer Leader Development. Dissertation, Northcentral University, 

Graduate Faculty of the School of Education. 

Bandura, A. (1989). Human Agency in Social Cognitive Theory. American Psychologist, 44, 

1175- 1184. 

Bevilaqua, S & Peleias, I (2013). Instead of giving the fish, teach the fishing: Heutagogy and its 

relationship with the learning methods in distance education courses in Brazil. IV Teaching 

Meeting and Research in Administration and Accounting. Brasília/DF – November 3-5, 2013. 

Available at: http://www.anpad.org.br/ admin/ pdf/EnEPQ148.pdf. Accessed in May of 2018. 
Bansal, A., Jain, S., Sharma, L.,Jain, C., Madaan, M. (2020). Students’ Perception Regarding 

Pedagogy, Andragogy, and Heutagogy as Teaching–Learning Methods in Undergraduate Medical 

Education. Journal of Education and Health Promotion, 23, 1-7. 

Blaschke, L. M. (2012). Heutagogy and Lifelong Learning: A Review of Heutagogical Practice 

and Self-Determined Learning. The International Review of Research in Open and 

Distributed Learning, 13(1), 56-71. 

Boyce, L.A.; S.J. Zaccaro & M.Z. Wisecarver.2010. Propensity for Self-Development of 

Leadership Attributes: Understanding, Predicting, and Supporting Performance of Leader 

Self-Development Performance. Leadership Quarterly, 21,159-178. 

Canter, M. (2012). E-heutagogy for Lifelong E-Learning. Procedia Technology, 1, 129 – 131 

Clark, C.R. (2008). Mayer RE. E-Learning And The Science Of Instruction. Sanfrancisc: Jossey- 

Bass Pfeiffer. 

Conner, M. (2006). Andragogy and pedagogy. Ageless Learner. Retrieved March 26, 2006, 

from: http: // www.agelesslearner.com/intros/andragogy.html. 

Day, D. V., & Zaccaro, S. J. (2004). Toward a Science of Leader Development. In D. V. Day, S. 

J. Zaccaro, & S. M. Halpin (Eds.), Leader Development for Transforming Organization (pp. 

383−399). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of 

Educational Technology, 49(1), 5-22. 

Dron, J., & Anderson, T. (2014). Teaching Crowds: Learning and Social Media. Athabasca 

University Press. 

Ekoto, C.E., Gaikwad, P. 2015. The Impact of Andragogy on Learning Satisfaction of Graduate 

Students. Am J Educ Res, 3,1378‑ 86. 

Ellinger, A. D. 2004. The Concept of Self-Directed Learning and its Implications for Human Resource 

Development. Advances in Developing Human Resources, 6(2), 158−177. 

Eric, P. & Jack Amitabh (2006). From Methodological Triangulation in Management Research, 

Management Research News, Department of Quantitative Analysis and Operations 



16 ----- --------- -------- --------------------------------------------------------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- --------  ی(ای در بستر الکترونیک )الگویی برای رهبری یادگیرارائه الگوی هیوتاگوژیک خود توسعه ---

Management. College of Business Administration, University of Cincinnati, Ohio, USA: 

Cincinnati,29(6), 345-357. 

Hase, S. (2014). 8skils for the Learning and Learning Leader in the 21 Century. Lisa Marie 

Blaschke, Chris Kenyon and Stewart Hase. 

Hase, S. (2014a). An Introduction to Self-Determined Learning (Heutagogy) in L. M Blaschke, C. 

Kenyon & S. Hase, S. (eds.) Experiences in Self-Determined Learning, Amazon, 1-19. 

Hase, S. and Kenyon, C. (2013). The nature of learning in S. Hase & C. Kenyon (eds.) Self-

determined learning: Heutagogy in action, London: Bloomsbury, 19-38. 

Hase, S.& Kenyon, C. (2007). Heutagogy: A Child of Complexity Theory. Complicity, 41, 111-

118. Retrieved 13th March 2016 from http://www. Complexity and Education. Ualbertaca/ 

COMPLICITY4/ Complicity4_TOC.htm. 

Hase, S., & Kenyon, C., (2000). From Andragogy to Heutagogy’, Ultibase, Retrieved 13th 

March 2016 from: http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/dec00/hase2.htm. 

Jain, A.B., Sharma, L.,Sharma, N., Jain, C., Madaan, M. (2020). Students’ Perception Regarding 

Pedagogy, Andragogy, and Heutagogy as Teaching–Learning Methods in Undergraduate 

Medical Education. Journal of Education and Health Promotion, 9, 1-7. 

Khan, (2005). Badrul. Managing E-learning Design Delivering, Implementation and 

Evaluation. first edition. IGI Global Publisher. 

Knowles, M. S. 2000. Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. New York: 

Association Press. 

Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2014). The Adult Learner: The Definitive 

Classic in Adult Education and Human Resource Development. New York, Routledge. 

Lester, D., and Lester, C. (2016).  12 Steps of Self-Leadership: The Difference Maker's Guide to 

Living and Leading on Purpose. FriesenPress. 

Liaw, S.S., Huang, H.H., Chen, G.D. (2007). Surveying instructor and learner attitudes toward 

E-learning. Computers & Education, 49(4):1066-1080. 

Marsap, A, Narin, M. (2009). The Interation Of Distance Learning Via Internet And Face To 

Face Learning: Why Face To Face Learning Is Required In Distance Learning Via Internet? 

Procedia Social And Behavioral Sciences.1(4): 2871-2878. 

Mesarosova, M. (2017). Care for Self-Development in Relation to the Self-Regulation in the Students 

of Helping Professions. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(1), 586-596. 

Miller, P. (2012). Self-Reflection: the Key to Effective Leadership. SIM Today’s Manager, 1-12 

Morrison, G. (2006). Fundamentals of Early Childhood Education (4thed.). New Jersey: 

Pearson Prentice Hall. 

Nesbit, P.L. (2007). Self-Awareness, self-Reflection, and Self-Regulation: An Integrated Model of 

Managerial Self-Development. Semantic scholar. Available at: https:// pdfs. Semantic Scholar.org 

/6222/f6f24347824d22fd9327e7 c6340df3b8fd70.pdf? _ga = 2.120044939. 287452551. 

1561605124-622882570.1558025458 

Odierno,R,T(2013). Army Leader Development Program. Department of the Army Washington, 

DC,1-24. 

Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational Citizenship 

Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences, Thousand Oaks, CA: Sage 

Orvis, K. A., & Ratwani, K. L. (2010). Leader Self-Development: A Contemporary Context for 

Leader Development Evaluation. The Leadership Quarterly, 21(4), 657–674. 

Pelz, B. (2010). Effective Online Pedagogy Empowering LearnerDirected Learning. Available at: 

HTTP://WWW.TECHNOHEUTAGOGY.COM - Peters, O. (2001). Learning and teaching in d 

Reider, B.J. (2008). Self-development handbook. Center for Army Leadership. 

Reichard, R. J, Johnson, S. K. (2011). Leader Self-Development as Organizational Strategy. The 

Leadership Quarterly 22: 33–42. 

Ren, S., Collins, N., Zhu, Y. (2014). Leadership self-development in China and Vietnam. Asia 

Pacific Journal of Human Resources, 52, 42–59. 

Roberts, M.K., Haplin, S., Brunner, J. (2012). Leader Identity, Individual Differences, and Leader Self-

Development. United States Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences. 



--------------------1400بهار ، 1، شمارۀ 2، دورۀ دانشنامۀ تحول دیجیتال -------- -------- -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- -------- -------------- -------- -------- -------- ------------ -------- -------- -------- -------- ---------------- ----------- ----- --------- ------- ---------------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- --------------- -------- ---------------- ------- -------- -------- ------- --------- ------- ------- --------- ------- -------- -------- ------- --------------- ----- ------ --------------- -------- ---------------- ------- -------- -------- ------- -------- -------- ------- --------- ------- -------17 

 

Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research 

Springer Publishing Company. New York 

U.S. Department of the Army (2015). Leader development. https:// armypubs. us.army.mil 

/doctrine/ index.html. 

U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health. Systematic Review definition. [cited 

2013 June, 24]; Available from: http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/ta101014.html. 

Valverde-Berrocoso, J., Garrido-Arroyo, M.C., Burgos-Videla, C., Morales-Cevallos, M.B. 

(2020). Trends in Educational Research About E-Learning: A Systematic Literature Review 

(2009–2018). Sustainability, 12, 1-23. 

VanVelsor, E. & McCauley, C. D. (2004). Our view of leadership development. In C. D. 

McCauley & E. VanVelsor (Eds.), The Center for Creative Leadership handbook of 

leadership development (pp. 1−22). 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass. 
Verma, R. & Agarwal, R.P. (2016). Self-development through Human Value Education. 

International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR), 4(3), 5-8. 

Wedemeyer, C.A. (2012). Handbook of Distance Education; Visionary Pioneer of Distance 

Education. Routledge Publication. 


