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چکیده
هدف :یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلی از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری هستند و میتوانند بهوسیله شیوههای
گوناگون پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار دهند .ازاینرو هدف پژوهش حاضر پیشبینی پیشرفت
تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خودراهبر دانشآموزان دختر بود.
روش :این پژوهش از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر سال سوم دبیرستان
شهرستان اردبیل در سال تحصیلی  59-59تشکیل دادند .تعداد  091دانشآموز به روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلها ی انتخاب و به پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (دهقانی و حسینچاری )4109 ،و مقیاس سنجش خودراهبری
در یادگیری دانشآموزان (فیشر و همکاران )4110 ،پاسخ دادند .پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نیز براساس معدل کل
(از شروع دبیرستان تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی  )59-59مشخص شد .دادهها با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون و رگرسیون همزمان تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بعد خودمدیریتی یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلی ،پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی میکنند (  (p<1/110و ابعاد رغبت به یادگیری و خودکنترلی یادگیری خودراهبر
قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نمیباشند.
نتیجهگیری :براساس نتایج پژوهش ،یادگیری خودراهبر بهویژه بعد خودمدیریتی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان با
پیشرفت تحصیلی رابطه دارد.
کلید واژهها :یادگیری خودراهبر ،سرزندگی تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموز.
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 .1مقدمه
از وظایف اصلی آموزشوپرورش در هر کشوری ،انتقال میراث فرهنگی جامعه ،پرورش استعدادهای
دانشآموزان و آماده کردن آنها برای شرکت فعال در جامعه است؛ بنابراین تعلیموتربیت افراد
بهمنظور تصدی امور مختلف ضروری مینماید و مسئله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از
مهمترین دغدغههای نظام آ موزشی در تمامی جوامع است .موفقیت و پیشرفت تحصیلی0
دانشآموزان نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدفیابی و توجه به نیازهای فردی است.
لذا نظام آموزشی را زمانی میتوان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان آن در
مقاطع مختلف ،بیشترین و باالترین رقم را داشته باشد (صبحیقراملکی .)0350 ،پیشرفت تحصیلی
به توانایی آموختهشده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطالق میشود که بهوسیله
آزمونهای فراگیری استانداردشده یا آزمونهای معلم ساخته اندازهگیری میشود .بهطورکلی این
اصطالح به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است ،بهطوریکه بتوان آنها را در مقوله کلی
عوامل مربوط به تفاوتهای فردی و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزشوپرورش موردمطالعه قرار
گرفت (دلیرناصر و حسینینسب .)0359 ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در پژوهشهای گوناگونی
موردبررسی قرار گرفته است و ارتباط آن با متغیرهای دیگر مانند خودکارآمدی و جهتگیری هدف
(دیست ،)4100 ،4سبکهای هویت (کاپالن و فالم ،)4101 ،3طالق و رویکردهای یادگیری (آنتونی،
دیپرنا و اماتو )4109 ،9موردبررسی قرار گرفته است.
آگاهی از تأثیر مهم پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در سایر حوزههای زندگی ،متخصصان را بر
آن داشته ،در زمینه بررسی متغیرهای مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تالشهایی صورت
دهند .یکی از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان یادگیری خودراهبر 9است .یادگیری
خودراهبر به یکی از اهداف اصلی آموزشوپرورش در طی چند دهه گذشته تبدیلشده است (چانگ،
کیو ،لین و لی-هسیه .)4101 ،6خودراهبری اساس همه نوع یادگیری است (ویلیامسون.)4117 ،7
یادگیری خودراهبر گسترهی مفهومی وسیعی از یادگیری خودآموخته ،یادگیری مستقل ،یادگیری
غیرسنتی ،یادگیری باز ،یادگیری مشارکتی ،خودآموز ،یادگیری خودنظمدهنده تا یادگیری خود
برنامهریزیشده است (اسفار و زینالدین .)4109 ،8فرایندی است که یادگیرنده در آن ابتکار عمل
برای تشخیص نیازهای یادگیری ،تدوین اهداف ،شناسایی منابع انسانی و غیرانسانی ،جستجوی
راهبردهای یادگیری و ارزیابی نتایج یادگیری داشته باشد که این مسئله با یا بدون کمک دیگران
1. Academic achievement
2. Diseth
3. Kaplan&Flum
4. Anthony, DiPerna & Amato
5. Self-directed learning
6. Cheng, Kue, Lin& Lee-Hsieh
7. Williamson
8. Asfar & Zainuddin
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انجام میشود (پشتیبان و جردن .)0555 ،0ایواسیو )0587( 4پنج مشخصه را برای یادگیری
خودراهبر بیان کرده است که عبارتند از )0 :شناسایی نیازهای یادگیری؛  )4تعیین اهداف یادگیری؛
 )3تصمیمگیری در مورد چگونگی ارزیابی نتایج یادگیری؛  )9شناسایی و جستجوی منابع یادگیری
و راهبردهای یادگیری و  )9ارزیابی محصول نهایی یادگیری .گاریسن )4113( 3سه جز محوری و
اصلی را برای یادگیری خودراهبر بیان کرده است که عبارتند از :خودمدیریتی ،9خودنظارتی 9و
انگیزش . 6اساس توصیف و فهم این اجزا ،کنترل و مسئولیت است و یک رویکرد معنادار و باارزش را
برای یادگیری خودراهبر تلفیق میکند .اولین بعد یعنی خودمدیریتی ،یادگیرندگان را برای کنترل و
مدیریت موقعیتهایی که باعث دستیابی آنها به اهدافشان میشود ،درگیر میکند ،همینطور
محیط اجتماعی که یادگیرندگان در آن در حال تعاملاند را موردتوجه قرار میدهد و موقعیتهای
زمینهای را که آنها می توانند در آن به اهدافشان دست یابند ،کنترل کرده و شکل میدهد و از
طریق یک فرایند تعاملی ،تعاملی میان معلم و یادگیرنده و میان هنجارهای آموزشی و انتخاب
شخصی ایجاد شد .خودنظارتی مسئولیت شخصی برای ساخت دانش معتبر و معنادار را ایجاد
میکند و فرایند شناختی و فراشناختی را در برمیگیرد .کنترل و مسئولیت برای جزء سوم الگوی
یادگیری خودراهبر یعنی انگیزش ضروری است؛ بنابراین میتوان گفت که بهبود روشهای مطالعه و
یادگیری ،کسب دانش شناختی و فراشناختی و یادگیری معنیدار بهطور غیرمستقیم و از طریق
میانجیهایی همچون موفقیت ،احساس خودکارآمدی و خودگردانی بر افزایش انگیزش و پیشرفت
تحصیلی کارساز هستند (گیگلیمینو ،النگ و هیمسترا.)4119 ،7
تاکنون تحقیقات انجامشده ارتباط معناداری بین حاالت فراشناختی مانند آگاهی فراشناختی،
راهبرد شناختی و خودبازبینی با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان نشان دادهاند و براین اساس
مشخصشده که جهتگیری فعالیتهای پژوهشی و آموزشی در زمینه فراشناخت و تواناییهای
فراشناختی ،میتواند در ارتقاء سطح یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان مؤثر باشد (ساالریفر
و پاکدامن .)0388 ،هاینگ )4118( 8در پژوهشی نشان داد که کاربرد فعالیتهای یادگیری
خودراهبر باعث فعال شدن و افزایش مسئولیت یادگیرندگان برای انجام تکالیف یادگیری میشود.
کازان و اسچیوپکا )4109( 5در پژوهشی نشان دادند که صفات شخصیتی یادگیرنده و یادگیری
خودراهبر همبسته هستند و یادگیری خودراهبر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری
1. Spencer & Jordan
2. Iwasiw
3. Garrison
4. Self-management
5. Self-monitoring
6. Motivation
7.Guglielmino , Long & Hiemstra
8. Haung
9. Cazan & Schiopca
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دارد .صادقی و خلیلی گشنیگانی ( )0359در پژوهشی نشان دادند که یادگیری خودراهبر در ارتقای
سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهمیت بسزایی دارد.
ازاینرو ،از عوامل مؤثر دیگر در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میتواند سرزندگی تحصیلی0
باشد  .سرزندگی تحصیلی ،توانایی و استعدادی که است موجب سازگاری افراد در برابر موانع،
سختیها و فشارها در حیطه تحصیلی میشود (مرادی و چراغی .)0353 ،سرزندگی تحصیلی
بهعنوان یکی از مؤلفههای بهزیستی و شاخص معنیدار سالمت ذهنی در بسیاری از نظامهای
پژوهشی مطرح است (دیوژن 4و همکاران4100 ،؛ سلبرگ ،هاپمینز ،اومیندسن و هالواری.)4104 ،3
مارتین و مارش )4118( 9سرزندگی تحصیلی را به توانایی موفقیتآمیز دانشآموزان در برخورد با
چالشهای تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول هستند ،تعریف میکنند .در واقع،
سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانعی که در عرصهی
مداوم و جاری تحصیلی ،تجربه می شود؛ اشاره دارد (پوتواین ،کانرز ،سیمز و داگالس-آزبورن،9
 .)4100ازآنجاکه سرزندگی تحصیلی ،تابآوری تحصیلی را در چارچوب زمینه روانشناسی مثبت
منعکس میکند یکی از شاخصهای مهم بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیتآمیز فرد است
(پورعبدل ،صبحیقراملکی و عباسی .)0359 ،بیعالقگی ،خستگی و فرسودگی تحصیلی (بهعنوان
نقطه مقابل سرزندگی تحصیلی) رابطه معکوسی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارند؛ بنابراین
سرزندگی تحصیلی یکی از شاخصهای مهمی است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیتآمیز
فرد تأثیر میگذارد و در آنجا لیاقتها و تواناییها به بار مینشیند و پیشرفتهای علمی حاصل
میشود (میکاییلی ،افروز و قلیزاده .)0350،پوتواین و دلی )4103( 6در پژوهشی نشان دادند که
بیشترین پیشرفت تحصیلی با پایینترین سطح اضطراب امتحان و باالترین سطح سرزندگی تحصیلی
ارتباط دارد ،بهعبارتی سرزندگی تحصیلی در برخی از دانشآموزان ممکن است ارزیابی خطر را
کاهش دهد و نقش حفاظتی عملکرد را در آنها نشان دهد .میلر ،کانلی و مگیور )4103( 7نشان
دادند که بین سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان صرفنظر از سن ،جنس و
وضعیت اقتصادی آنها رابطه بسیار نیرومندی وجود دارد .بهرامی و بدری ( )0356در پژوهشی
نشان دادند که بین شناخت ،فراشناخت ،خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت بر سرزندگی تحصیلی
دانشجویان اثرات مستقیم معناداری دارند .ابراهیمی بخت ،یاراحمدی ،اسدزاده و احمدیان ()0357

1. Academic buoyancy
2. Duijn
3. Solberg , Hopkins , Ommundsen & Halvari
4. Martin & Marsh
5. Putwain, Connors, Symes & Douglas-Osborn
6. Putwain & Daly
7. Miller, Connolly & Maguire
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در پژوهش خود نشان دادند که خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی ،جهتگیری انگیزشی و
یادگیری خودراهبر میتواند پیشبین مناسبی برای سرزندگی تحصیلی دانشآموزان باشد.
در مجموع با توجه به نتایج تحقیقات انجامشده ،چنین استنباط میشود که متغیرهای یادگیری
خود راهبر و سرزندگی تحصیلی در میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میتوانند نقش
به سزایی داشته باشند ،با توجه به اینکه تاکنون پژوهش داخلی در زمینه پیشبینی پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان براساس این دو متغیر صورت نگرفته است؛ استفاده از نتایج پژوهش در بهبود
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از ضرورتهای مهم این مطالعه میتواند باشد .همچنین با استناد به
اطالعات موجود در واحد کارشناسی برنامهریزی آموزشوپرورش استان اردبیل ،در این استان به
لحاظ محروم بودن منطقه و به لحاظ دارا بودن ویژگیها و موقعیتهای خاص تحصیلی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی ،افت تحصیلی نسبت به سایر استانها بیشتر است؛ بنابراین توجه به متغیرهایی
که میتواند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان این منطقه را تبیین کند از اهمیت این پژوهش است؛
بنابراین هدف پژوهش حاضر پیشبینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری
خودراهبر دانشآموزان دختر است.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر
سال سوم مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان اردبیل در سال تحصیلی  59-59تشکیل دادند
( .)n= 9406در تحقیقات همبستگی حجم نمونه به ازای هر متغیر پیشبین از حداقل  9نفر تا 91
نفر پیشنهادشده است (دالور .)0359 ،لذا در این پژوهش به دلیل وجود  9مؤلفه در متغیرهای
پیشبین ،به ازای هر مؤلفه  31نفر نمونه در نظر گرفتهشده و به تعداد  091نفر حجم نمونه پژوهش
حاضر را تشکیل دادند .این  091نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب و مورد آزمون
قرار گرفتند .البته  01نفر به علت ناقص بودن پرسشنامههایشان کنار گذاشته شد.
برای جمعآوری اطالعات هم از ابزارهای زیر استفاده شد:
پرسشنامه سرزندگی تحصیلی :1دهقانیزاده و حسینچاری ( )4104پرسشنامهی سرزندگی
تحصیلی را با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ( )4116که دارای  9گویه
است ،توسعه دادند و برای اجرای مقدماتی و رفع نقیصهها ،این گویهها بر روی گروهی از
دانشآموزان ( 31پسر و  31دختر) دبیرستانی شهرستان مهریز اجرا کردند .پس از اجرای این
گویهها نسخه نهایی مورد بازنویسی قرار گرفت که حاصل بازنویسی  01گویه بود .سپس گویههای
مذکور در یک مطالعهی مقدماتی مجدداً روی نمونهای شامل  086نفر از دانشآموزان دبیرستان،
اجرا و خصوصیات روانسنجی آن بررسی شد .نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ضرایب آلفای
1. Academic Buoyancy Questionnaire
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کرونباخ بهدستآمده برابر با  1/81و ضریب باز آزمایی برابر با  1/73بود .همچنین دامنهی
همبستگی گویهها با نمرهی کل بین  1/90تا  1/68بود .این نتایج بیانگر این است که گویهها از
همسانی درونی و ثبات رضایتبخشی برخوردارند.
مقیاس سنجش خودراهبری در یادگیری دانشآموزان ( :)SDLپرسشنامه سنجش خوراهبری در
یادگیری 0دانش آموزان توسط فیشر و همکاران ( )4110ساخته شد .این پرسشنامه مشتمل بر 91
سؤال است که سه خرده مقیاس را دربرمی گیرد .این خرده مقیاسها عبارتند از :خودکنترلی ،رغبت
به یادگیری و خود مدیریتی .فیشر و همکاران ضریب پایایی را به روش آلفای کرونباخ برای کل
مقیاس  1/83بهدست آوردند و این ضریب را برای خردهمقیاسهای خودمدیریتی ،رغبت برای
یادگیری و خودکنترلی بهترتیب  1/89 ،1/87و  1/81گزارش کردند ،همچنین ،روایی این مقیاس به
روش روایی سازه و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مطلوب گزارششده است .این مقیاس
اولین بار در ایران توسط نادی و سجادیان ( )0351هنجاریابی شده است که ضریب پایایی را برای
کل مقیاس به روش آلفای کرونباخ  1/84و برای خرده مقیاسهای خودمدیریتی ،رغبت به یادگیری
و خودکنترلی بهترتیب  1/70 ،1/78و  1/61بهدست آوردند ،روایی صوری این مقیاس هم براساس
قضاوت چند کارشناس مسلط به مسائل یادگیری مورد تأیید قرار گرفت.
پیشرفت تحصیلی :در پژوهش حاضر برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل کل
(معدل کل از شروع دبیرستان تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی  )59-59آنها استفاده شد.
 .1-2روش اجرا

پس از کسب مجوز از آموزشوپرورش شهرستان اردبیل ،تعداد  6دبیرستان دخترانه دولتی از هر دو
ناحیه شهرستان اردبیل انتخاب (از هر ناحیه  3دبیرستان) و از هر دبیرستان  0کالس بهطور
متناسب و تصادفی انتخاب شدند .بعد از توصیف اهداف پژوهشی و کسب رضایت شرکتکنندگان از
آنها خواسته شد به پرسشنامههای پژوهشی پاسخ دهند .در پژوهش حاضر سرزندگی تحصیلی و
ابعاد یادگیری خودراهبر (خودکنترلی ،رغبت به یادگیری و خود مدیریتی) بهعنوان متغیرهای
پیشبین و پیشرفت تحصیلی بهعنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدند و از روش تحلیل رگرسیون
استفاده شد .دادهها با استفاده از ویرایش  06نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شدند.
 .3یافتههای پژوهش
تعداد  091نفر با میانگین و انحراف معیار سنی  06/51سال و  4/78در این پژوهش شرکت کردند.

1. Self-directed Learning Questionnaire2.
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جدول  :1میانگین ،انحراف معیار ،کشیدگی و چولگی ابعاد یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان
متغیرها

M

SD

کشیدگی

چولگی

خودکنترلی

97/99

7/78

1/693

1/019

رغبت به یادگیری

37/69

6/80

0/19

1/930

خودمدیریتی

35/66

5/46

1/934

1/634

سرزندگی تحصیلی

48/99

8/14

1/799

1/734

پیشرفت تحصیلی

07/31

4/01

0/40

1/640

در جدول  ،0میانگین و انحراف معیار دانشآموزان در متغیرهای ابعاد یادگیری خودراهبر و
سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ارائهشده است .همچنین مقدار چولگی مشاهدهشده برای
متغیرها در بازهی ( )-4 ،4قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیرها نرمال بوده و توزیع آنها متقارن
است .مقدار کشیدگی نیز در بازه ( )-4 ،4قرار دارد که نشان میدهد توزیع متغیرها از کشیدگی
نرمال برخوردار است.
برای تعیین همبستگی متغیرهای پیشبین (سرزندگی تحصیلی ،خودکنترلی ،رغبت به یادگیری
و خودمدیریتی) و مالک (پیشرفت تحصیلی) از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که
نتایج آن در جدول  4آمده است.
جدول  : 2ماتریس همبستگی ابعاد یادگیری خودراهبر ،سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
متغیرها
( )0خودکنترلی
( )4رغبت به یادگیری
( )3خودمدیریتی
( )9سرزندگی تحصیلی
( )9پیشرفت تحصیلی

()1

()2

() 3

0
**1/69
*1/67
*1/96
**1/60

0
**1/60
*1/98
**1/64

0
**1/69
**1/71

() 4

0
**1/51

()5

0

P**<1/10; P*<1/19

جدول  4نشان میدهد که پیشرفت تحصیلی با خودکنترلی (P<1/10؛  ،)r=1/60رغبت به
یادگیری (P<1/10؛  ،)r=1/64خودمدیریتی (P <1/10؛  )r=1/71و سرزندگی تحصیلی (P<1/10؛
 )r=1/51رابطه مثبت دارد.
جهت بررسی توانایی یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی از
تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد؛ اما برای استفاده از مدل رگرسیون الزم است پیشفرضهای
استفاده از آن ،موردبررسی قرار گیرد .بدین منظور آزمون دوربین /واتسون برای بررسی استقالل
خطاها و آزمون هم خطی با دو شاخص ضریب تحمل و عامل تورم واریانس انجام شد .در پیشبینی
.
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پیشرفت تحصیلی از طریق مؤلفههای یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلی ارزش عددی
آزمونهای دوربین /واتسون ( )0/99کوچکتر از  9بود که حکایت از رعایت مفروضه استقالل خطاها
برای تحلیل رگرسیون داشت .همچنین شاخصهای همخطیبودن هم نشان داد بین متغیرهای
پیشبین همخطی وجود ندارد .بهگونهایکه مقادیر شاخص تحمل ( )1/94 -1/76کمتر از  0و
مقادیر شاخص تورم واریانس ( )4/04 -9/93کمتر از  01بود که حکایت از رعایت مفروضه عدم
همخطی بین متغیرها داشت .نتایج تحلیل رگرسیون در ادامه آمده است.
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی براساس یادگیری خودراهبر
(خودمدیریتی ،رغبت به یادگیری ،خودکنترلی) و سرزندگی تحصیلی
متغیر
مالک

پیشرفت
تحصیلی

متغیرهای پیشبین

R2

F

Sig

1/896

089/565

1/111

SE

B

Beta

خودکنترلی

1/109

1/108

1/167

رغبت به یادگیری

1/109

1/141

1/166

خودمدیریتی

1/104

1/145

1/047

سرزندگی تحصیلی

1/104

1/059

1/799

)t(P

0/345
()1/086
0/364
()1/076
1/934
()1/106
09/769
()1/111

طبق جدول  3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه در پیشبینی پیشرفت تحصیلی از روی ابعاد
یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلی ،مالحظه میشود که متغیرهای پیشبین  89درصد از
واریانس نمرات پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکنند که این مقدار با  F= 089/565در سطح
 P>1/110معنیدار است .نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان میدهد که خودمدیریتی (:t=1/934
 )p>1/106و سرزندگی تحصیلی ( )p>1/111 ;t=09/769بهطور مستقیم پیشرفت تحصیلی را
پیشبینی میکنند.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر پیشبینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خودراهبر
دانشآموزان دختر بود.
نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که پیشرفت تحصیلی با خودمدیریتی ،رغبت به یادگیری،
خودکنترلی و سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت معنیداری دارد؛ بنابراین ،یافتهها از وجود ارتباط بین
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یادگیری خودراهبر (خودمدیریتی ،رغبت به یادگیری و خودکنترلی) و سرزندگی تحصیلی با
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان حمایت کردند ،به این معنا که یادگیری خودراهبر و سرزندگی باال با
پیشرفت تحصیلی بیشتر در دانشآموزان همراه است .این یافتهها با نتایج بسیاری از پژوهشهای
داخلی و خارجی (گاریسن4113 ،؛ هاینگ4118 ،؛ ساالریفر و پاکدامن0388 ،؛ میکاییلی ،افروز و
قلیزاده0350 ،؛ پوتواین و دلی4103 ،؛ میلر ،کانلی و مگیور4103 ،؛ کازان و اسچیوپکا)4109 ،
همسویی دارد .همسویی بین یافتههای پژوهش حاضر و پژوهشهای دیگر نشاندهنده این واقعیت
است که خودمدیریتی ،رغبت به یادگیری ،خودکنترلی و سرزندگی تحصیلی منجر به پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان میشود.
بهطور مثال ،ساالریفر و پاکدامن ( )0388در مطالعات خود نشان دادند که ارتباط معناداری بین
حاالت فراشناختی مانند توانایی یادگیری خودراهبر و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان وجود دارد و
براین اساس مشخص کردند که جهتگیری فعالیتهای پژوهشی و آموزشی در زمینه فراشناخت و
تواناییهای فراشناختی ،میتواند در ارتقاء سطح یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان مؤثر
باشد .در این راستا میلر ،کانلی و مگیور ( )4103در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین
سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان صرفنظر از سن ،جنس و وضعیت اقتصادی
آنها رابطه بسیار نیرومندی وجود دارد.
در تبیین رابطه بهدستآمده میتوان اینگونه استنباط کرد که براساس نظریه ایواسیو ()0587
دانشآموزانی که توانایی یادگیری خودراهبر دارند ،نیازهای یادگیری خود را بهخوبی شناسایی کرده
و برای خود در یادگیری اهدافی تعیین میکنند و چون این نوع یادگیری آگاهانه و باانگیزه باالیی
صورت میگیرد ،ازاینرو سرزندگی تحصیلی این دانشآموزان باال بوده ،در هنگام مواجه با چالشها و
موانع تحصیلی توانایی مثبتی از خود نشان میدهند و در نتیجه عملکرد تحصیلی موفقتری خواهند
داشت.
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد که  89درصد از کل واریانس پیشرفت تحصیلی
بهطور مستقیم بهوسیله خودمدیریتی و سرزندگی تحصیلی تبیین میشود و ابعاد خودکنترلی و
رغبت به یادگیری قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی نیستند .این یافتهها با نتایج پژوهشهای
داخلی و خارجی (هاینگ4118 ،؛ میکاییلی ،افروز و قلیزاده0350 ،؛ پوتوان و دلی4103 ،؛ میلر،
کانلی و مگیور4103 ،؛ کازان و اسچیوپکا4109 ،؛ فیشر و کینگ )4101 ،همسو است .این
پژوهشها مؤید آن هستند که یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلی قادر به پیشبینی پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان هستند .بهعنوانمثال کازان و اسچیوپکا ( )4109در پژوهش خود نشان دادند
که صفات شخصیتی یادگیرنده و یادگیری خودراهبر همبسته هستند و یادگیری خودراهبر پیشرفت
تحصیلی را پیشبینی میکند .مطالعات پوتواین و دلی ( )4103نیز در این زمینه نشان داد که
بیشترین پیشرفت تحصیلی با پایینترین سطح اضطراب امتحان و باالترین سطح سرزندگی تحصیلی
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ارتباط دارد ،به عبارتی سرزندگی تحصیلی در برخی از دانشآموزان ممکن است ارزیابی خطر را
کاهش دهد و نقش حفاظتی عملکرد را در آنها نشان دهد.
در تبیین این نتیجه میتوان چنین بیان کرد که براساس مطالعات هاینگ ( ،)4118دانشآموزانی
که آمادگی خود راهبری باالتری دارند ،در هنگام یادگیری و آموزش فعالتر هستند ،قادر به کاربرد
مهارت های مؤثر مطالعه ،سازماندهی زمان و تنظیم سرعت مناسب برای یادگیریشان هستند.
دانشآموزانی که در جستجوی راهبردهای مناسب برای یادگیری هستند ،دارای مهارتهای
خود آگاهی ،طراحی ،مدیریت ،مطالعه و تمرین ،ارزیابی و تعامل هستند که همهی اینها پیشرفت
تحصیلی این دانشآموزان را پیشبینی میکند .همچنین به عقیده فیشر و کینگ )4101( 0معنیدار
یا بیمعناداری مطالب ،بیشتر به آمادگی فراگیر ارتباط دارد تا روش عرصه مطالب .ازاینرو
دانشآموزانی که از توانایی سرزندگی باالتری برخوردارند ،صرفنظر از چگونگی نحوه ارائه مطالب،
مشکالت و چالش های تحصیلی را با موفقیت سپری کرده و به پیشرفت تحصیلی باالتری دست
مییابند.
در مجموع میتوان گفت تقویت آمادگی یادگیری خودراهبر بهویژه بعد خودمدیریتی و سرزندگی
تحصیلی در دانش آموزان که یکی از موارد تأثیرگذار در موفقیت تحصیلی آنهاست که با آشنایی با
مهارتهای شناختی و فراشناختی امکانپذیر است.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و نقش یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلی در
پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،پیشنهاد میشود که در مدارس دانشآموزان را با
سرزندگی تحصیلی و یادگیری خود راهبر آشنا نموده و راهکارهایی جهت افزایش خودمدیریتی و
سرزندگی تحصیلی به آنها توصیه شود .پژوهش حاضر با محدودیتهایی هم روبرو بود .انجام
پژوهش به روش همبستگی که دستیابی به روابط علّت و معلولی بین متغیرها را دشوار میسازد ،از
محدودیتهای این پژوهش است؛ بنابراین به پژوهشگران توصیه میشود که جهت دستیابی به روابط
علّت و معلولی ،اینچنین پژوهش هایی را در صورت امکان به روش آزمایشی انجام دهند .از دیگر
محدودیتهای پژوهش حاضر اتکا به دادههای حاصل از پرسشنامه خودگزارشدهی بود که در این
سبک جمعآوری اطالعات ،شرکتکننده احتماالً در پاسخهای خود سوگیری خواهد داشت؛ بنابراین
پیشنهاد میشود از روشهای دیگر جمعآوری اطالعات همچون مصاحبه (فردی ،خانوادگی) و
مشاهده استفاده شود تا اطالعات کاملتر و دقیقتر بهدست آید.
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