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 چکیده

  

نیروی انسانی که در صورت کارآمدی میتواند برنامه ها و استراتژی های سازمان نیروهای انسانی آن سازمان می باشد. از مهمترین سرمایه های هر سازمانی 

یکی در سازمان های یادگیرنده و در راستای اهداف سازمانی قدم بردارد. و یکی از راه های کارآمدی نیروی انسانی فرایادگیری است. بنابراین  را بهبود ببخشد

ود در برنامه جبه معنای این است که فرد تمریناتی بیش از تمرینات مو فرایادگیری .تواند یادگیری را افزایش دهد، فرایادگیری است ه میکاز عوامل مهم 

ه بیان دیگر مراحل یادگیری در افرادی که به فرایادگیری ب .در آن کار مسلط شودام دهد. بدین ترتیب او قادر خواهد بود که به خوبی جانخود آموزشی 

ناخودآگاه و  یندیفرا یریپس فراگ .شود یاش هستند گفته م یریادگیبرآنچه در حال  رندگانیادگیبه تسلط  یریادگیفرا  .افتد اعتقاد دارند کامال اتفاق می

 که خود می تواند یکی از مزیت های رقابتی سازمان ها باشد..شود یم یخودآگاه تلق یندیآن فرا یریادگی

ت و اطالعات این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع، مقاال درهمین راستا است. عوامل فرایادگیری بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناخت

سازمان  های تیموفق در راستایدر رشد و توسعه و بهبود عملکرد  یمثبت  جینتا یدر منابع انسان فرایادگیریموجود انجام می گیرد.  نتایج نشان می دهد 

 دارد.
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 مقدمه. 1

اعمال  نیماش یریادگی یها شیانجام آزما یها برا-خودکار بر فراداده یریادگی یها تمیاست که در آن الگور نیماش یریادگیاز  یا رشاخهیز یریادگیفرا      

چگونه  نکهی: درک ااست شده انیب ریبه صورت ز یریادگیفرا یاست، اما هدف اصل نکرده دایپ یاستاندارد ریاصطالح تفس نیبه بعد ا 2۰1۷. از سال شوند یم

)استنتاج( خودِ یریادگی ایموجود  یریادگی یها تمیشود تا منجر به بهبود عملکرد الگور ریپذ انعطاف یریادگیدر حل مشکالت  تواند یخودکار م یریادگی

 (.2۰2۰)جونز و همکاران؛  است یریادگیفرا یبرا ینیگزیاصطالح جا یریادگی یبرا یریادگی ن،یشود؛ بنابرا یریادگی تمیالگور

افراد،  یریادگیاز نحوه  یو آگاه یریادگیکنترل  ندیفرا فیتوص یبرا گزیو جان ب یدونالد مادسل رینظ یروانشناسان یاست که در آغاز از سو یا واژه یریادگیفرا

را مطرح نمود که در  ،یریادگیاهم مفهوم فر یهالیم کزنتی. سشود یاستفاده م نیماش یریادگیه  توسط متخصصان حوز زیاکنون ن مورد استفاده واقع شد و هم

سازد  یذهن را قادر م ،یریادگیشود. فرا  یم یکند که منجر به خودکار یم نیتمر هیفراتر از تسلط اول یرا در حد ازیمورد ن دیجد یآن دانش آموز مهارت ها

 (139۷،همکارانو  یلی.)جلدیمنحصر به فرد تمرکز نما ی کپارچهیعملکرد  کیعملکرد مورد نظر به عنوان  یبر رو

سازمان حداقل به  کی ،یریادگیشخص است. با فرا  یریادگیو  یریادگی یندهایدر مورد فرا یریادگیاز فراشناخت است که مربوط به  یشاخه ا یریادگی فرا

روابطش  ایو  کند یکه در آن عمل م یطیشرا جادیا یسازمان برا ییامر در توانا نیآن را خلق کند ا تواند یم دهد، یم قیتطب طشیهمان اندازه که خود را با مح

ها  افراد و کار سازمان تیریو فهم مد یسنت یرهایموجود و تفس اتیتجرب یرهایتفس توان یسطح است که م نیتنها در ا نیبنابرا شود؛ یمنعکس م طیشرا نیبا ا

از  رانیکه توسط آن فراگ یندیفرا"به عنوان  ستشده ا فیصتو 19۷9متا در ابتدا توسط دونالد   یریادگی(. 1393 ،یصریو ق یرا به چالش بکشاند )صادق

خود را که  هینظر یمفهوم یمبان ی. مودسل"کنند یآنها را کنترل م ایندهیو به طور فزا شوندیشده اند آگاه م یو رشد که درون یریادگی ق،یعادات ادراک، تحق

 رانیشده است، فراگ انیمتا ب یریادگی لیتسه ی. پنج اصل براکندیم میظشود، تن یم بیترک یساز لیو تسه رییساختارها، روند تغ ات،یتحت عنوان فرض

 (2۰۰6)چینگ چونگ؛ دیبا

 ؛ییداشته باشند، هرچند ابتدا یا هیالف( نظر

 کار کنند؛ منیا یتیحما یو جسم یاجتماع طیمح کیب( در 

 خود را کشف کنند؛ اتیو فرض نیج( قوان

  ارتباط برقرار کنند؛ طیاز مح تید( با اطالعات واقع

 .مجدد کنند ی/ مفروضات خود را سازماندهنیقوان رییه( با تغ

تواند به  یمتا م یریادگی"خود  یریادگیاستفاده شد.  "از افراد و کنترل آنها یآگاه" تیوضع فیتوص ی( برا1985) گزیمتا بعداً توسط جان ب یریادگی دهیا

دارد، که شامل  یریادگی نهیاز زم رندهیادگیاست که  یحیتلو فیتعر نیشود. در ا فیتعر یخود در مقابل دانش موضوع یریادگی دهیو درک از پد یعنوان آگاه

 یبه برداشت ها یریادگیفرا  نه،یزم نیدر ا(.2۰2۰)جونز و همکاران؛  است نیمع یریادگیکار  کی یتر، خواسته ها کیرشته و بار نیدانستن انتظارات ا

. شود¬یخالصه م "یریادگی کردیرو" عنوانبه  نجایدارد که در ا یبستگ یدانشگاه یو مهارت ها یریادگی یندهایفرا ،یمعرفت شناخت ،یریادگیاز  رندهیادگی

کرده و آن را با توجه به  یابیخود را ارز یریادگیروش  یبرخوردار است، قادر هستند اثربخش ییآنها، از سطح باال یمتا یریادگی یکه سطح آگاه یکارکنان

مجموعه  تیماه ای یریادگی کردیهستند، قادر به تأمل در رو رخوردارب یکم یاز متا یکه از نظر آگاه یکنند. برعکس، کارکنان میتنظ یریادگیکار  یخواسته ها
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شوارتر شدن و طاقت فرسا شدن کارها، نخواهند بود. از نظر در هنگام د تیسازمان، قادر به انطباق با موفق کیکارکنان  جه،ینخواهند بود. در نت یریادگیکار 

 یآگاه ژهیفرد، به و یریادگی یدر مورد چگونگ یشامل خودآگاه نیو نگرش ها است. ا ندهایفرا درکاز  یمتا مخلوط یریادگی یو به نوع یریادگیفرا ،یمفهوم

دست آمده  هاز دانش ب رانیاست که در آن فراگ "لیدانش تکم"شامل  نیهمچن نیا است یریادگی نهیقابل استفاده در زم یریادگی یها و رفتارها یاز استراتژ

شود، از جمله اعتقاد  یمربوط م رندگانیادگیبه نگرش  نیهمچن یریادگیمتا  .(2۰۰6 ؛)بوستروم و السنکنندیم یدانش، قدردان نیو درک نحوه استفاده از ا

(.  بر 2۰۰4خود، برخوردار هستند)جکسون  نشاستفاده از دا یها و مهارت ها ییآنها است و آنها از توانا یروش برا نیخودکار، بهتر میروش تنظ نکهیآنها به ا

 شود یم میکرده و تنظ رییخود تغ رامونیپ طیدر مورد خود و مح رندهیادگی کی دگاهیاست که در آن د یفعال و درون یندیمتا فرا یریادگی دگاه،ید نیاساس ا

(. گفته شده است که کمک به فراشناخت 1985 گزیشود)ب یم یو کار یلیمتا، باعث بهبود عملکرد تحص یریادگینشان داده شده است که مشارکت در 

خودتنظیمی آگاه تر شده و بازدید از تاثیر استراتژی های مختلفی را  رفتارهای از آنها زیرا کند، یاری یادگیری در را کارکنان و آموزان دانش تواندیادگیری می

در انعکاس مستقل از خود باشداز آنجا  انیکمک به دانشجو یمهم برا اریبس یتواند ابزار یم نیمتا همچن یریادگی(. 2۰۰4کنند)جکسون  میکه بکار می برند، 

افکار،  یعنی (.2۰1۰ ؛مرمنیز)دارد یوانهمخ یریادگیخودآموز  میآنها است، با تنظ یریادگی یندهایکارکنان در مورد فرا یمربوط به خودآگاه یریادگیکه فرا

 .کنند یخود استفاده م یبه اهداف کار دنیکمک به آنها در رس یکه کارکنان برا یاحساسات و اعمال

 یبرا یریادگیاساساً بر آن است تا  یریادگیکند. فرا تیرا در خود تقو «یریادگی یبرا یریادگی»ییِگفت که انسان موفق شده توانا توان یم یحالت اجمال در

انتقال هم  یریادگیکه  وددر نظر گرفته ش دیدهد. شا میگوناگون تعم یوهایداده به سنار زانیم نیرا با کمتر یو هوش مصنوع لیتبد تیرا به واقع یریادگی

در  زین شتریکند. پ تیهدا ییما را به مقاصد نها تواند یگام برداشته است، اما در حال حاضر نم یدر جهت درست یفناور نی. ادهد یکار را انجام م نیهم قاًیدق

کاهش  یادیتا حد ز دهید آموزش شیا و منافع شبکه از پیدور شود، مزا یاز هدف اصل دهیآن آموزش د یکه شبکه بر مبنا یمشاهده شده که اگر امور یموارد

 یدیکل یباشد و نقش رگذاریتاث اریبس نیآنال یتواند در مقوله کسب و کارها یشدن آن بصورت جامع، م ییو اجرا یریادگیمفهوم فرا شرفتیپ نی. بنابراابدی یم

 .دینما فایا

 قیروش تحق-2

ر زمینه پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع، مقاالت و اطالعات موجود انجام می گیرد. از این رو در گام نخست منابع مختلفی که د این

،  یریادگیفرا وممفه،  یریادگیوجود داشته مورد مطالعه و فیش برداری قرار گرفته است. در گام بعدی نگارندگان مبانی نظری تحقیق، مفهوم  یخودکارآمد

 .مورد بحث قرار داده است یریادگیفرا کردیرو

  ینظر یمبان-3

 دیعادت جد دیها با ها قرار گرفته است؛ لذا افراد و سازمان ها و شرکت رهبران سازمان ران،یدانشمندان، مد قیموردتوجه عم رندهیادگی یها بحث سازمان امروزه

و همسو کردن  رییتغ رشیپذ رندهیادگی یها سازمان یسو مبدل سازند. الزمه حرکت به رندهیادگیسازمان  کیرا کسب کنند و سازمان خود رابه  یریادگی

سازمان  کی یژگیو نیتر یاصل یریادگی. میرا بشناس رندهیادگیسازمان  کیو عوامل و اصول  ها یژگیو دیبا رو نیمربوطه است. ازا یپژوهش یها افتهیها با  سازمان

در توان بالقوه  دارینسبتاً پا راتییتغ ندیعبارت است از فرا یریادگی»اند:  کرده فیتعر گونه نیرا بد یریادگیشناس،  دو روان زیو مارکوئ گاردیاست. هل رندهیادگی

گفته  یسازمان یریادگی که به آن یمطرح باشد وهم در سطح سازمان یدر سطح فرد تواند یهم م یریادگی نی( ا1386 ف،یاز تجربه )هرگنهان، ترجمه س یناش

که در  هاییتیاز فعال یانواع خاص فیتوص یبرا یسازمان یریادگی. ندیگو یسازمان یریادگیافراد در درون سازمان را  یریادگی. همان گونه که گفته شد شودیم

 :کرده است یبند را در سه گروه طبقه یریادگی( 199۷) سی( آرجر13۷8. )رهنورد، شود یدارد بکار گرفته م انیسازمان جر

 یریادگیسازمان، خطاها کشف و اصالح شوند. از  یجار یها استیها و س که در بستر هدف افتد یاتفاق م یزمان یا حلقه تک یریادگی: یا حلقه تک یریادگی

 .برند ینام م زین کیراستراتژیغ یریادگیو  نیسطح پائ یریادگی ای ،یانطباق یریادگیبا عنوان  ،یا حلقه تک
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موجود را  یها و هدف ها استیس ها،هیو هنجارها، رو کند یکه سازمان خطاها را کشف و اصالح م افتد یاتفاق م یزمان یا دو حلقه یریادگی: یا دو حلقه یریادگی

نام  زین کیاستراتژ یریادگیسطح باال و  یریادگی ایمولد  یریادگیرا با عنوان  یا دو حلقه یریادگی. پردازند یو اصالح آنها م لیو به تعد برند یسؤال م ریز

 .برند یم

 یا سه حلقه یریادگی گریرا اجرا کنند. به عبارت د یا و دو حلقه یا حلقه تک یریادگیچگونه  رندیبگ ادیها  که سازمان افتد یاتفاق م ی: زمانیا سه حلقه یریادگی

 نیاست. به هم یریادگی یارتقا ازین شیپ یریادگی یو ساختارها ندهایها و فرا از سبک یاست که آگاه یبدان معن نیاست. ا یریادگیدرباره  ادگرفتنی ییتوانا

 ادیکه چگونه  رندیگ یم ادیها  موجب آن سازمان که به یعنوان اصل به یا سه حلقه یریادگی(. از 13۷8)رهنورد،  نامند یم زین «یریادگیفرا»سطح را  نیا لیدل

در ارتباط با توسعه  یریادگینوع  نی. در واقع ادینام زین ادگرفتنی یریادگی توان یرا م یریادگینوع  نی(. ا1381 ،یتفرش یدری. )حشود یم ادی زین رندیبگ

قرار  طمحی و خود درمورد هامداوم فرض رییدر مواجهه با تغ ها کیو تکن ها ستمیساختارها، س ها،استیمجدد س یحل مشکالت، طراح یسازمان برا تیظرف

 .(139۷ ،احمدی) هستند هاارزش یادوانده را که مبن شهیر یسنت یها ستمیداشته و قادر است که س

 یشگیهم یتیبه صورت وضع یریادگی وهینو شدن در ش نیو ا دهدیمتفاوت آموزش م ایوهیو متعاقب آن به ش ردگییم ادی ایوهیسازمان به ش یریادگیفرا در

 یریادگیسازمان در فرا قتیو او نظر به. کندتعریف می« یادگیری در رابطه با یادگیری»به پیروی از آرجریس و شون این نوع یادگیری را . مارکوارت دآییدرم

 کرده تسهیل را یادگیری که اندجام دادهان چیزی چه که کنندمی کشف افراد. شوندمی آگاه یادگیری برای قبلی سازمانی هایزمینه از اعضایش شود،درگیر می

 یادگیری و یادگیری به مربوط هایبا تکمیل نظریه اساساً یادگیرنده سازمان. کنند ابداع یادگیری برای جدیدی هایاستراتژی بتوانند تا است شده مانع یا

 مستمر طور به افراد آن در که است سازمانی یادگیرنده، سازمان اند،هداشت نقش نظریه این گیری شکل در متعددی محققان اینرو از و است گرفته شکل سازمانی

شوند  یآزاد م یجمع یها و آرزوهاشود، آرمان یتفکر پرورانده م دیجد یموجب آن الگوها هدهند و ب یمطلوبشان ارتقا م جیبه نتا یابیدست یخود را برا تظرفی

و از آن  کندیمرتبط است، برجسته م رندهیادگیرا که با سازمان  یسازمان یریادگیخصوص،  نیدر ا دتریجد یفیدهند. تعر ادی گریکدیکه به  رندیگ یم ادیو افراد 

 یبرا ییرهنمودها جهیسازد و در نت یتوانا م یو اصالح حافظه سازمان رشیکسب، پذ یکند که سازمان را برا یم ادی ازماندر س یندیفرآ ای تیبه عنوان ظرف

کند و متعاقباً  یکمک م راتییآن نسبت به تغ یریسازمان و واکنش پذ یرقابت تیمز یبه ارتقا یسازمان یریادگی ن،یکند. عالوه بر ا یفراهم م یسازمان اتیعمل

 یها ( سازمان1399؛ ی،عبدلی)عامر دهندیو آن را در سازمان ارتقا م کنندیم تیحما یریادگیکه از  شودیم ییسازمان ها جادیموجب جلب عالقه و توجه به ا

و از  رندپذییم سکیر آموزند، یها م . از تجربهآورند یبه وجود م تیاعمال مسئول یرا برا ییها ها فرصت سازمان نیخواهند بود. ا رندهیادگی یها مطلوب، سازمان

  .(1381 ،ی)طالب کنندیم تیآموخته شده احساس رضا هایحاصله و از درس جینتا

      جادیا شهای حلقه از گذر با را متخصصبه فوق یفرد از عام لیتبد تیمهم است که قابل نیا تیدانشمندان جهت تقو یشنهادیاز فنون پ یکی یریادگیفرا

 جادیا یسازمان برا ییواناامر در ت نیآن را خلق کند ا تواند یم دهد، یم قیتطب طشیسازمان حداقل به همان اندازه که خود را با مح کی ،یریادگی. با فراکندیم

موجود و  اتیتجرب یرهایتفس توان یسطح است که م نیتنها در ا نیبنابرا شود؛ یمنعکس م طیشرا نیروابطش با ا ایو  کند یکه در آن عمل م یطیشرا

 .(1393 ،یصریو ق یها را به چالش بکشاند )صادق افراد و کار سازمان تیریو فهم مد یسنت یرهایتفس

 یریادگیمفهوم  -3-1

 جهیکه در نت یدر رفتار دارینسبتا پا رییتغ ،یریادگیشده است:  شنهادیپ مبل،یک لهیاست که به وس یفیها، تعر فیتعر نیمعروف تر یریادگیدر خصوص   

شده  فیتعر نگونهیاز همکاران و روان شناسان ا یو جمع زیو مارکو لگاردیه کِتیارنست راپ فیدر تعر یریادگی نیدهد. همچن یشده رخ م تیتقو نیتمر

 لیاز قب یانیشده باشد. رفتارگرا جادیدر احساس، تفکر و رفتار فرد که بر اساس تجربه ا دارینسبتاً پا رییعبارتست از تغ یریادگی(.  2۰2۰است)جونز  و همکاران، 

 تواند یم هیچنانکه آموزش اول کند، یم فایا را ینقش اصل یریادگیو معتقد بودند که در رشد،  دانستند، یم ریپذ سرشت انسان را انعطاف نریجان واتسون و اسک

 .کند لیتبد یسال نژاد و اجداد به ارث برده، او را به هر نوع بزرگ ها، ییها، توانا عالقه الت،یچه کودک از استعدادها، تما نظر از آن صرف

 یریادگینگرش -3-2
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. 1اند از:  عبارت یریادگیبرخوردار است، تا آن جا که گفته  شده است: سه عامل مهم در  یتر شیب تیاز اهم ،یریادگیهمه عوامل مؤثر بر  انیدر م زشیانگ

بر  یقو زشیکه انگ دهند یم ننشا قاتیتحق نیا جیگرفته است. نتا انجام یادیز یها پژوهش ،یریادگیبر  زشیانگ ری! درباره تأثزشی. انگ3 زش؛ی. انگ2 زش؛یانگ

 .شود یکم منجر م یریادگیکم به  زشیاستوارند و انگ یریادگی

 یریادگیانتقال دانش در  -3-3

ای متفاوت اشاره  وهیخود به ش طیو به دست آوردن دانش برای درک مح دیمهارت های جد رییادگیافراد در  یینوآوری به توانا کیبه عنوان  انتقال

. انتقال دانش ستا یضرور یهر سازمان اتیو ادامه ح تیموفق یدانش برا تیریاز عوامل مهم مد یکی( انتقال دانش به عنوان 1399و همکاران،  یمانیدارد.)سل

 یباال را موجب م یرقابت تیمز کیقرار گرفتن سازمان در  جهیو درنت یدانش سازمان ییدانش، هم افزا یها گاهیافراد و پا نیپخش آن ب ع،یبه عنوان حرکت، توز

نزد  یکه دانش واطالعات سازمان ردیقرار گ یتیقصد ندارد در موقع یسازمان چیاست چراکه ه یضرور یهر سازمان یانتقال دانش برا یبرا یزیشود. برنامه ر

از  یبخش دی. بلکه بامیفقط در هنگام ترک کارکنان از سازمان به فکر انتقال دانش باش دینبا یخارج شود و از طرف یافراد، بدون انتقال و ثبت آن مجموعه سازمان

(. همچنین انتقال دانش به عنوان پایداری این آموزش ها، مهارت ها و 1399 ،و همکاران یشمس اباد یروزمره هر فرد در سازمان باشد. )موسو یها تیفعال

عرضه دانش به  ای( انتقال دانش، مستلزم برداشتن دو گام است: ارسال، فرستادن 2۰11نگرش ها در یک دوره زمانی معین تعریف شده است )فورد و بلینگتون ،

 رییتغ جادیباالبردن ارزش آنهاست. فقط ا تیها در انجام کارها و در نها سازمان ییتوانا شیدانش، افزا قالتبالقوه و جذب آن توسط شخص. منظور از ان یا رندهیگ

 یکپارچگی تی( قابل1388و همکاران،  یعقوبی. )ستیانتشار آن ن یانتقال مؤثر دانش باشد. صرف در دسترس بــودن دانش به معنا یایگو تواند یدر رفتار م

 ندیدر فرا یو اعمال دانش موجود با توجه به دانش خارج بیبرای ترک ایپو یتیدانش را، قابل یکپارچگی تی. ژانگ قابلاستیهای پو تیلبقا نیاز ا یکیدانش 

از موضوعات شکست  یکیدانش است و  تیریمد ندهاییها/ فرا تیو هسته ای فعال یدانش به عنوان بخش اصل یکپارچگیکند. مفهوم  یم فیدانش تعر تیریمد

کنند که به شرکت کمک  یم جادیا یتیشود، قابل یم هیکه در سازمان تعب یدانش یکپارچگیهای  زمیمکان نیدانش  است. بنابرا تیریاقدام های مد دییکل ایه

سازمان در  یبیترک تیدانش بر قابل یکپارچگی تیدانش دارد. قابل یکپارچگی تیداللت بر قابل نیکند که ا تیکند تا به طور فعال کسب وکار خود را هدا یم

 تیکند. قابل یاستفاده از تجارب افراد که درون سازمان انباشته شده، داللت م لهیکه به وس یدانش ایو  دیآیسازمان م رونیکه از ب یدانش بیو ترک لیتحل

 رییادگیدانش و فرهنگ  تیریمد ندیت فرایفناوری اطالعات ،قابل تیاست که شامل قابل یو منحصر به فرد و خاص یفرع ندهاییدانش شامل فرا یکپارچگی

 (139۷و همکاران،  یشرکت فراهم کند.)جعفر یدانش گاهیپا تیریو منحصر به فرد برای مد کیستماتیس کردیرو کیاست تا 

 یریادگیفرا-3-4

اعمال  نیماش یریادگی یها شیانجام آزما برای هاخودکار بر فراداده یریادگی یها تمیاست که در آن الگور  نیماش یریادگیاز  یا رشاخهیز یریادگیفرا  

چگونه  نکهی: درک ااست شده انیب ریبه صورت ز یریادگیفرا یاست، اما هدف اصل نکرده دایپ یاستاندارد ریاصطالح تفس نیبه بعد ا 2۰1۷. از سال شوند یم

)استنتاج( خودِ یریادگی ایموجود  یریادگی یها تمید عملکرد الگورشود تا منجر به بهبو ریپذ انعطاف یریادگیدر حل مشکالت  تواند یخودکار م یریادگی

است که در  یا واژه یریادگی(. فرا2۰2۰ کاران،است)جونز و هم یریادگیفرا یبرا ینیگزیاصطالح جا یریادگی یبرا یریادگی ن،یشود؛ بنابرا یریادگی تمیالگور

افراد، مورد استفاده واقع شد و  یریادگیاز نحوه  یو آگاه یریادگیکنترل  ندیفرا فیتوص یبرا گزیو جان ب یدونالد مادسل رینظ یروانشناسان یآغاز از سو

 یرا مطرح نمود که در آن دانش آموز مهارت ها ،یریادگیهم مفهوم فرا یهالیم کزنتی. سشود یاستفاده م نیماش یریادگیه  توسط متخصصان حوز زیاکنون ن هم

عملکرد مورد نظر به  یسازد بر رو یذهن را قادر م ،یریادگیشود. فرا  یم یکند که منجر به خودکار یم نیتمر هیاز تسلط اول فراتر یرا در حد ازیمورد ن دیجد

 .(139۷و همکاران، یلی)جل دیمامنحصر به فرد تمرکز ن ی کپارچهیعملکرد  کیعنوان 

سازمان حداقل به  کی ،یریادگیشخص است. با فرا  یریادگیو  یریادگی یندهایدر مورد فرا یریادگیاز فراشناخت است که مربوط به  ایشاخه یریادگیفرا  

روابطش  ایو  کند یعمل م نکه در آ یطیشرا جادیا یسازمان برا ییامر در توانا نیآن را خلق کند ا تواند یم دهد، یم قیتطب طشیهمان اندازه که خود را با مح
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ها  افراد و کار سازمان تیریو فهم مد یسنت یرهایموجود و تفس اتیتجرب یرهایتفس توان یسطح است که م نیتنها در ا نیبنابرا شود؛ یمنعکس م طیشرا نیبا ا

 .(1393 ،یصریو ق یرا به چالش بکشاند )صادق

به  نجایدارد که در ا یبستگ یدانشگاه یو مهارت ها یریادگی یندهایفرا ،یمعرفت شناخت ،یریادگیاز  رندهیادگی یبه برداشت ها یریادگیفرا  نه،یزم نیدر ا  

 یریادگیروش  یاثربخش تندبرخوردار است، قادر هس ییآنها، از سطح باال یمتا یریادگی یکه سطح آگاه ی. کارکنانشود¬یخالصه م "یریادگی کردیرو"عنوان 

برخوردار هستند، قادر به تأمل  یکم یاز متا یکه از نظر آگاه یکنند. برعکس، کارکنان میتنظ یریادگیکار  یکرده و آن را با توجه به خواسته ها یابیخود را ارز

در هنگام دشوارتر شدن و طاقت  تیقادر به انطباق با موفق ن،سازما کیکارکنان  جه،ینخواهند بود. در نت یریادگیمجموعه کار  تیماه ای یریادگی کردیدر رو

در مورد  یشامل خودآگاه نیو نگرش ها است. ا ندهایاز درک فرا یمتا مخلوط یریادگی یو به نوع یریادگیفرا ،یر مفهومفرسا شدن کارها، نخواهند بود.  از نظ

  .(2۰۰6است.) بسترام و السن ،  یریادگی نهیقابل استفاده در زم یریادگی یها و رفتارها یاز استراتژ یآگاه ژهیفرد، به و یریادگی یچگونگ

 یعنی(  2۰1۰،  نیدارد)و یهمخوان یریادگیخودآموز  میآنها است، با تنظ یریادگی یندهایکارکنان در مورد فرا یمربوط به خودآگاه یریادگیاز آنجا که فرا  

 توان یم ی(. در حالت اجمال139۷و همکاران، یلیکنند)جل یخود استفاده م یبه اهداف کار دنیکمک به آنها در رس یکه کارکنان برا یافکار، احساسات و اعمال

 لیتبد تیرا به واقع یریادگی یبرا یریادگیاساساً بر آن است تا  یریادگیکند. فرا تیرا در خود تقو «یریادگی یبرا یریادگی»ییِگفت که انسان موفق شده توانا

. دهد یکار را انجام م نیهم قاًیانتقال هم دق یریادگیشود که  تهدر نظر گرف دیدهد. شا میگوناگون تعم یوهایداده به سنار زانیم نیرا با کمتر یو هوش مصنوع

 یمشاهده شده که اگر امور یدر موارد زین شتریکند. پ تیهدا ییما را به مقاصد نها تواند یگام برداشته است، اما در حال حاضر نم یدر جهت درست یفناور نیا

مفهوم  شرفتیپ نی. بنابراابدی یکاهش م یادیتا حد ز دهید آموزش شیه از پو منافع شبک ایمزادور شود،  یاز هدف اصل دهیآن آموزش د یکه شبکه بر مبنا

و  یلی)جلدینما فایا یدیکل یباشد و نقش رگذاریتاث اریبس نیآنال یتواند در مقوله کسب و کارها یشدن آن بصورت جامع، م ییو اجرا یریادگیفرا

 .(139۷همکاران،

 یریادگیفرا کردیرو -3-5

 یم دگفتهینام زین یا سه حلقه یریادگیآن را  توان یکه م یندیفرا یریادگیسطح را  نیدر باالتر یریادگی شود، یانجام م یمتفاوت اریبس یها به روش یریادگی

را به تسلط   یریادگی. فرا ودر یکه در کنار فراشناخت به کار م یگرینام برده اند .اصطالح د زین «یریادگیفرا » به عنوان  یسه حلقه ا یریادگیشود. از 

باره گفته  نیتر از فراشناخت دانسته و در ا یرا کل یریادگیفرا رزیم-دیر-ستیلگری. هک گندیگو یاش هستند م یریادگیبرآنچه در حال  رندگانیادگی

بلکه  ست،ین یکاربرد یلیصرفا داشتنِ دل ،یریادگیمهم در فرا ی است. نکته یریادگیو بافت  یفرد از هدف ها ، عواطف، روابط اجتماع یبه آگاه یریادگیفرا

را صرف  یزمان مناسب دی. بادیریبگ ادیتنها با کمک خودتان  دیتوان یرا م زهایچ یلیخ د،یعمل کن وهیش نیبه ا یبه آموختن است. وقت اقیشما اشت یاصل زهیانگ

 کیکه با گذراندن وقت در  یمانند افراد قاًی. دقدیریبگ ادیروش ممکن  نیتر عیرا با سر دیمهارت جد کیکه  دهد یم ادیدر اصل به شما  یریادگی. فرادیکن

. دیریبگ ادی دیخواه یو م دیکن یاست که جست و جو م یخود در آن مهارت شتریور کردن هرچه ب غوطه یبه معنا ،یریادگیفرا رند،یگ یم ادیکشور، زبان آن را 

 یندیفرا یریادگی گر،ید عبارت مواجه هستند. به یراتییکه در سطح عملکرد و تجربه هر دو با تغ ردیگ یرا در برم ییها دهیپد یتمام یریادگی( فرا2۰19،   انگی)

خود  ،یریادگیآموختن است. موضوع  ییو بهبود توانا یریادگی ندیدر فرا یو بازسازنده، عامل اصل یقیتطب یریادگیدرک  یبرا یریادگی یعبارت است از نوع

 ریفراگ ینوساز کیمنجر به  تواند یم یریادگینوع  نیدهد، ا یمشابه رو طیبتواند در شرا یریادگیاند تا  که سبب شده ییها تیاولو ناختاست. ش یریادگی

را درک  یــریادگی ــتیاهم ــدیبا ــتیری( مدیران ارشد باید تعهد سازمان را به اثبات برسانند؛ مد139۰و همکاران،  یعقوبیشود. ) یرفتار یو هنجارها نیقوان

با صراحت  تیریدر سازمان در نظر گرفته شود. مد یانیارزش بن کیعنوان  که کســب، خلق و انتقال دانش به دینما جادیرا در ســازمان ا یکرده و فرهنگ

 (1398نسب و همکاران ،  یقیبلندمدت است. )حق جیبه نتا دنیرس یارزشمند برا یابزار یسازمان یریادگی رایکند ز انیرا ب یریادگیبودن  یراهبرد

 قیتحق نهیشیپ 3-6
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کارکنان در ادارات ورزش و جوانان  یکار اقیو اشت یعموم یبا خودکارآمد یسازمان یریادگی ۀرابط یبررس»موضوع  ی(، به بررس1399و همکاران ) یسنجر  

ورزش و جوانان  داراتکارکنان ا یۀپژوهش را کل یآمار ۀ. جامعباشد یم یبستگ بوده و از نوع مطالعات هم یفیپژوهش توص نیپرداختند. روش ا ،«یاستان مرکز

مشخص شد که  ها افتهیها انتخاب شدند. بر اساس  آن انینفر از م 159ساده،  یتصادف یریگ نفر( که با استفاده از روش نمونه 289دادند ) لیتشک یاستان مرکز

است که از  نیا انگریب جینتا نیوجود دارد. همچن کنانکار یکار اقیو اشت یسازمان یریادگی زیو ن یعموم یو خودکارآمد یسازمان یریادگی نیب یدار معنا ۀرابط

. باشد یکارکنان م یکار اقیو اشت یعموم یخودکارآمد ینیب شیدر پ ریمتغ نیتر یقو "دانش یساز کپارچهیانتقال و " ،یسازمان یریادگی یها مؤلفه نیب

توسط  زین اقیاشت ریمتغ انسیاز وار یکردند. بخش نییرا تب یعموم یودکارآمدخ ریمتغ انسیاز وار یبخش ،یسازمان یریادگی ۀاست که هر چهار مؤلف ذکر انیشا

 .دیگرد نییتب یسازمان یریادگی ری( متغیشگریباز و آزما یو فضا تیریتعهد مد ،یساز کپارچهی)انتقال و  ۀسه مؤلف

عنوان  به یسیزبان انگل یِرانیآموزان ا زبان یلیتحص شرفتیبر نمرات پ یریادگیو سبک  یخودکارآمد ریتأث ی(، در مطالعه خود به بررس1399) یو جهان یرشوند

کُلب  یِریادگیسبک  ۀمنا سطح آکسفورد انتخاب شدند. سپس از آنها خواسته شد پرسش نییآزمون تع جیکنندگان براساس نتا پرداختند. شرکت ،یزبان خارج

 یمعنادار ینشان داد همبستگ قیتحق جیشرکت کنند. نتا یلیتحص شرفتیو سپس در آزمون پ لی( را تکم1995شوارزر و جروسلم ) ی( و خودکارآمد1984)

. امدیدست ن آموزان به زبان یودکارآمدواژگان و خ ۀنمر نیب یارتباط معنادار چیوجود، ه نیوجود دارد. با ا رانیفراگ شرفتیآزمون پ ۀو نمر یخودکارآمد نیب

زبان آموزان قابل  یدرصد خطا در نمرات گرامر توسط خودکارآمد 2۷درصد خطا در نمرات خواندن و درک مطلب و 15نشان داد  ونیرگرس لیتحل جینتا

کاربرد  ان،یآموزان وجود ندارد. در پا زبان شرفتیپ ونآزم ۀو نمر یریادگیسبک  نیب یارتباط چینشان داد ه (ANOVA) انسیوار لیتحل جیبود. نتا ینیب شیپ

 .است دهیارائه گرد زین ندهیمطالعات آ یبرا ییشنهادهایپژوهش و پ نیا

پژوهش،  ی، پرداختند. جامعه آمار« معلمان   یشغل اقیو اشت یبر خودکارآمد یسازمان یریادگی ریتأث یبررس»موضوع  ی( ، به بررس1396و همکاران ) یاری اهلل

 یریگ نمونه وهینفر به ش 1۰8به حجم  یا نفر بود. با استناد به جدول مورگان، نمونه 15۰مشتمل بر  یوپرورش شهرستان ثالث و باباجان معلمان آموزش هیکل

بود.  یشغل اقیو اشت ینامه خودکارآمد پرسش ،یسازمان یریادگی استاندارد نامه پرسش ها¬داده یساده انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت. ابزار گردآور یتصادف

کرونباخ استناد شد  یآلفا بیها به ضر نامه پرسش ییایپا یجهت بررس نیشد. همچن دییو تأ یها با استناد به نظر متخصصان، بررس نامه پرسش ییمحتوا ییروا

محاسبه شد.  ۰/911 یشغل اقینامه اشت پرسش یو برا ۰/۷92کارکنان،  یدنامه خودکارآم پرسش یبرا ۰/828 ،یسازمان یریادگینامه  پرسش یکه مقدار آلفا برا

 یهمبستگ بیضر جیزمان( استفاده شد. نتا هم وهیچندگانه )به ش ونیو رگرس یا نهتک نمو t رنف،یاز آزمون کولموگروف اسم زیها ن داده لیوتحل هیجهت تجز

 رگذاریمعلمان تأث یبر خودکارآمد یسازمان یریادگینشان داد که  جینتا نیوجود دارد. همچن یدار یپژوهش رابطه معن یرهایمتغ نینشان داد که ب رسونیپ

 .است رگذاریمعلمان تأث یغلش اقیبر اشت یسازمان یریادگی نکهیا نیاست و همچن

 شغل، – یبر نقش تناسب فناور دیدر کارکنان با تأک یمجاز یریادگی یریکارگ و به رشیپذ یمدل عل»موضوع  ی(، به بررس1396) فیو ص یفتح  

. شود ینفر( را شامل م 33۰دارند ) ییآشنا یپژوهش حاضر کارکنان شرکت نفت که با آموزش مجاز یپرداختند. جامعه آمار ،«یو هنجار ذهن خودکارآمدی

(، 2۰1۰نامه واتاناساک داکول و همکاران) پرسششغل از -ی(، فناور2۰۰8نامه آژان و هارتشورن ) از پرسش ینامه مثل هنجارذهن پرسش نیشرکت کنندگان چند

 یمجاز یریادگی ستفادها لی(، تما2۰۰۷و همکاران ) مینامه ک ادراک شده از پرسش ی(، سودمند2۰۰1) میسهولت استفاده ادراک شده از پرسش نامه مون و ک

 لیاز روش تحل قیتحق یها هیفرض یبررس ینمودند. برا لی( تکم2۰۰۷) ینامه والترز، و داگرت از پرسش انهیرا ی(، خودکارآمد2۰۰9) نتوی ینامه سام از پرسش

 قیاز طر میرمستقیو غ میصورت مستق به انهیرا یخودکارآمد ،هنجارذهنی شغل، – یتناسب فناور یرهاینشان داد که متغ جیاستفاده شده است. نتا ریمس

کارکنان اثر معناداردارند.  نیدرب یمجاز یریادگی یریکارگ و به لیتما ریادراک شده بر متغ یسهولت استفاده ادراک شده و سودمند یواسطه ا یرهایمتغ

 یریکارگ و به لیبر تما یهنجار ذهن ریاثر کل مربوط به متغ نتری کم و شده ادراک استفاده سهولت و شغل – یتناسب فناور ریاثر کل مربوط به متغ نیشتریب

 .باشدیم یمجاز یریادگی
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) با رییادگیدهد مدل اجتماع  ینشان م قیتحق جیپرداختند که نتا« خارج از مدرسه  یها یزبان در باز یریادگی» با عنوان  ی( در پژوهش2۰21و ونگ  ) یل

کند تا بتوانند  یکمک م رندگانیادگیبه  نیشود و همچن یم قیعم رییادگیمنجر به  نیچارچوب نظری در بستر آنال کیبر انواع حضور( به عنوان  دیتاک

 یاجتماع ،یراستا سه نوع حضور شناخت نیکنند و در هم ییشود شناسا یم نیو مدرسان در بستر آنال رندگانیادگی تیرا که سبب موفق ییها تیرفتارها و فعال

 .کند یشناخت کمک م نیاست که به ا ییها زمیمکان ،یو آموزش

 یریگ جهینت-4

به معنای این است که فرد تمریناتی بیش از  فرایادگیری .تواند یادگیری آنها را افزایش دهد، فرایادگیری است که مییکی دیگر از عوامل مهم در یادگیری 

به بیان دیگر مراحل یادگیری در .ام دهد. بدین ترتیب او قادر خواهد بود که به خوبی مطالب را به زبان خود بیان کندجتمرینات موحود در برنامه آموزشی ان

 یریپس فراگ .شود یاش هستند گفته م یریادگیبرآنچه در حال  رندگانیادگیبه تسلط  یریادگیفرا  .افتد که به فرایادگیری اعتقاد دارند کامال اتفاق میافرادی 

 .شود یم یخودآگاه تلق یندیآن فرا یریادگیناخودآگاه و  یندیزبان فرا

همراستا با این تحقیق می باشد زیرا فرایادگیری که باعث تسلط (، 1399و همکاران ) یسنجر ، ( 2۰21)و ونگ   یل قاتیبا تحق قیتحق جهیراستا نت نیا در

 ی نیروی انسانی ، رشد و توسعه آن در راستای اهداف سازمانی می باشد.ورزایش بهره فیادگیرندگان می باشد باعث ا

 منابع

تهران،  ،یو مهندس تیریدر مد یرشته ا نیمطالعات ب یالملل نیسنگه، کنفرانس ب تریپ دگاهید یبررس رندهیادگیسازمان  یها یژگی(. و139۷اکرم. ) ،یحمدا -
https://civilica.com/doc/883106 

فصلنامه  رجند؛یکارکنان آموزش و پرورش شهر ب ینیو کارآفر یشغل یخودکارآمد نیکارکنان در رابطه ب تیخالق یانجی(. نقش م1399منصور. ) ار،یاله -

 و چشم انداز آموزش. تیریمد

(. مطالعه ای بر مهارت های سازمان های یادگیرنده در هر یک از سطوح یادگیری سازمانی. کنفرانس بین 1395آزوغ، زهرا؛ دانش آرا، نیلوفر؛ شربتی، حسین. )-

 المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

شهر  ییمعلمان زن مقطع ابتدا یشغل تیمادامالعمر با رضا یریادگیبه  شیگرا نی(. رابطه ب1398اکبر. ) یعل ،ییکال یاریاسفند ه؛یراض ،یجاذب رضا؛یبادله، عل-

 .22-31.صفحات:  1398،بهار و تابستان  1سال اول، شماره  ییپژوهش در آموزش ابتدا یتخصص ی. دو فصلنامه علمشانیگم

 ندیدر فرا یعلم ئتیه یمهارت اعضا یمادام العمر با واسطه گر یریادگیبه  انیدانشجو شیو گرا یدانشگاه ینوآور نیرابطه ب ی(. بررس1394بردبار، نجمه. )-

 .یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب راز،یارشد، دانشگاه ش یکارشناس انامهی. پارازیدر دانشگاه ش یریادگی –یاددهی

،تهران؛ سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و 44سیستمی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت، شماره (. یادگیری سازمانی و تفکر 13۷9بهرامزاده، حسینعلی. )-

 ارشاد اسالمی.

و انتظار  یلیتحص یادراک شده، خودکارآمد یاجتماع تیحما قیاز طر انیدانشجو میخودتنظ یریادگی یراهبردها ینیب  شی(. پ2۰19. )یمیعظ &, یحجاز-

 .43-15(, 52)15یتیترب ی. فصلنامه روان شناسامدیپ

 تیری. مدیمشتر هیبر سرما یسازمان یریادگیدانش و  تیریارشد، مد رانیتعهد مد ری(. تأث1398, شکوفه. )عی, شفالی, لی, قدرت آبادژهینسب, من یقیحق-

 (,2)11, یبازرگان

 یراهکارها ی. کنفرانس ملیلیتحص تیو موفق یریادگیدر  ی(، نقش خودکارآمد1395عبدالسالم. ) ،یناهوک نصرت ن،ینسر ،یزائ یدربخت؛ جنگ ،یزه نیحس-

 . دوره دوم.رانیآموزش علوم در ا جیتوسعه و ترو

 یسیزبان انگل یِرانیآموزان ا زبان یلیتحص شرفتیبر نمرات پ یریادگیو سبک  یخودکارآمد ریتأث ی(. بررس1399ساره. ) ،یشکوه؛ جهان ،یاریسم یرشوند-

 .۷ یاپیشماره پ - 1، شماره 4زبان، دوره  یافق ها. یعنوان زبان خارج به
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و هنجار  یشغل، خودکارآمد - یدر کارکنان: نقش تناسب فناور یمجاز یریادگی یریو به کارگ رشیپذ ی(.  مدل عل1396. )فیمحمدحسن ص ،یرضا فتح-

 .magiran.com/p1705535(.   12)4 ،یفصلنامه آموزش و توسعه منابع انسان ،یذهن

 .یدولت تیری، تهران، مرکز آموزش مد43شماره  ،یدولت تیریمد یکاربرد ی. فصلنامه علمرندهیادگیو سازمان  یسازمان یریادگی(. 13۷8رهنورد، فرج اهلل. )-

)مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق  یسازمان یو نوآور یو اثر آن بر عملکرد سازمان رندهیادگی ی(. سازمان ها2۰2۰. )ی, محمدرضا عبدلیعامر نبیز-

 .131-119(, 35)4, یو حسابدار تیریدر مد نینو یپژوهش یکردهایرو یتخصص یشاهرود(. فصلنامه علم

در ادارات ورزش و  یکار اقیو اشت یعموم یبا خودکارآمد یسازمان یریادگی ۀرابط ی(. بررس1399فرشاد. ) ،یمحمدرضا؛ تجار ،یلیمحمد؛ اسمع ،یسنجر-

 .doi: 10.22089/smrj.2020.1982( . 59)12 ،یورزش تیری. مطالعات مدیجوانان استان مرکز

 کردیبا رو یعال  در آموزش یریادگیانتقال  کننده لیتسه یها طیمح ی( ارائه الگو1399. )یکرم &, محمود, ی, نجفیدختیب نی, الهام سادات, امیمانیسل-

 .125-1۰3(, 4)1۰, یمنابع سازمان تیریمد یها . پژوهشادیبن داده یپرداز هینظر

 شیهما نی(،اولزدیاصفهان و  یدر هتل ها ی)مطالعه ا یو هوش فرهنگ یسه حلقه ا یریادگی نیرابطه ب ی(. بررس1393مائده. ) ،یصریحجت اهلل و ق ،یصادق-

  https://civilica.com/doc/366941تهران،  ران،یا یو فرهنگ یاجتماع یها بیآس یو روانشناس یتیعلوم ترب یپژوهش یعلم

. تهران، سازمان چاپ و  63-64(. سازمان یادگیرنده؛ سازمان متحول ، پویا و مطلوب، نشریه علمی پژوهشی مدیریت، شماره 1381طالبی کدوئی، فضل ا... )-

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

نامه  انی(، پا رازی: دانشگاه شیمادام العمر)مطاله مورد یریادگیبه  انیدانشجو شیدانشگاه نوآور با گرا یدیعوامل کل نیرابطه ب ی(. بررس1394الله. ) ،یکوچک-

 . یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب - رازیدانشگاه ش - یو فناور قاتیارشد. وزارت علوم، تحق یکارشناس

معلمان، کنفرانس  یشغل اقیو اشت یبر خودکارآمد یسازمان یریادگی ریتاث ی(. بررس1396اشکان. ) ،یگلستان د؛ینو ،یزدیمحمد؛ ا ،یمحمد ار؛یماز ،یاریاهلل -

 .https://civilica.com/doc/661136،تهران،یسازمان یوچابک ساز یکاربرد تیریمد یالملل نیب

با استفاده از کارت  نیتأم رهیزنج تیریدانش بر مد تیریمد یریکارگ به ریتأث ی(. بررس1399. )بیمص &, انیجالل, بهرامزاده, سامان دیشمس اباد, س یموسو-

 19-4(, 69)22 نیتأم رهیزنج تیریمد یعلم هی(. نشررانیا یدولت یگندم در شرکت بازرگان نیتأم رهی: زنجیمتوازن )مطالعه مورد یازیامت

 یتخصص ی. فصلنامه علمیانسان ی هیسرما ینوآور ی زانندهیبرانگ یمحرکها ینظام جبران خدمات به مثابه  یرمضان. بهساز ان،یسارا و جهان ،یمحمد-

 .11۰-8۷(، 4۷)4؛ 1399. یو حسابدار تیریدر مد نینو یپژوهش یکردهایرو

 .رانیا یمترجم(، تهران، مرکز اطالعات و مدارک علم نه،ی. نقشیرسانان، )ت.  کتابدارن و اطالع یبرا ی(. دورکار138۰. )کیبل کا،یمون-

 .34نشر دوران، چاپ  ف،یاکبر س یترجمه عل ،یریادگی ی(. روانشناس1398هرگنهان، السون. )-

 ، شادن پژواک ی( ؛ ناشر صوت1399، مترجم ، فاطمه آراوند) یریادگیفرا ی( ؛ کتاب صوت2۰19، اسکات) انگی-

-Amen, U. (2010). Consumer Attitude towards Mobile Advertising, Interdisciplinary. Journal of Contemporary Research in 

Business, 2 (3.)  

 =Ching Chang, D. (2006). The Influence of Personalization in Affecting Consumer Attitudes toward Mobile Advertising in China. 

Journal of Computer Information Systems, Volume 47, Issue 2 

-Jones, S.; Johnson-Yale, C.; Millermaier, S.; and Seoane Perez, F. (2020), “Academic work, the Internet and U.S. college 

students”, Internet and Higher Education, Vol. 3, No. 11, pp. 165-177. 
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