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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه یادگیری خودراهبر معلم حت تفرشیپ اب نا

شآم  اهنآ نازو اس تتت تتتت.
صصص ص صصصصصیلی دانش ش

ل تماممم
ش ش ما ل ل
ی -همبس گت ییی استتت .جامعههه آم را ییی پ هوژ ش ش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی از ن فیصوت عو یی یی
معلمان زبان ،ریاضی و عل ش هطسوتم یبرجت مو ه اتسر نننن ننننن بهارس یلیصحت لاس رد نات      29 13 -39م شاب ی دد ددد .در ایننن
پژوهش تعداد  78معلممم مرددد و  201معلممم زن (  75معل للم متوس و لوا هط  501معل طسوتم م ه و )مود  نازومآ شناد     
مربوط به آنان با روش نمونه گیری خوشهای به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پ شهوژ  ،،پرسش مان ههه آم یارب یگدا   
ل اطالعاتتت از آم را ههها ای
ی تجزیههه و تحلیل ل
یادگیری خودراهبر فیشر شامل  14گویه (طبق مدل گریسون) است .ب ار ی ی
پراکندگی توصیفی(میانگین ،انحراف معیار ،توزیع فروانی) و درصد فراوانی ،همبستگی پیرس یطخ نویسرگر ،نو    
چندگانه و آزمون تی مستقل استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که یادگیری خ و ناملعم ربهاردو
همچنین ابعاد آن به طور جداگانه ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش آم ینچمه .دنراد نازو ن اب  فتسا اده زا       
رگرسیون خطی چندگانه مش سنایراو نیرتشیب ،یربهاردوخ داعبا زا یکی ناونع هب یلرتنکدوخ هک دش صخ   

        

پیشرفت تحصیلی را به خود اختصاص داده و پیشبینی کننده بهتری برای پیشرفت تحصیلی است .همچنین با استفاده
از آزمون تی مستقل این نتیجه به دست آمد که تفاوت معناداری بین میزان یادگیری خودراهبر معلماننن متوس وا هط للل
و متوسطه دوم وجود ندارد.
کلید واژهها :یادگیری خودراهبر ،پیشرفت تحصیلی ،خودراهبری معلمان
دریافت مقاله4931/9/2 :

پذیرش مقاله59 13 /1/ 18 :

 . 1استادیار ،برنامه ریزی درسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،

alireza_assareh@yahoo.com
 . 2کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییasadpoor.g@gmail.com ،
 .3کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمیnasiri2ra@yahoo.com ،

. 4کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی( ،نویسنده مسئول)rasoul381@chmail.ir ،
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مقدمه
آموزش و يادگيري دانش آموزان يكي از مباحث عمده اي است كه م سانشراك هجوت درو ا و ن
صاحبنظران امور آموزشي است .ابعاد و عوامل متعددي در اين زمينه م و ثحب درو

رارق هجوت     

گرفته است .عوامل بس نام يراي ن متجا ،يگداوناخ تيعضو د ا ياهيگژيو ،دارفا يسايس و يع         
شخصيتي ،گروه همساالن و  ...مي تواند بر يادگيري دانش آموزان تأثير داشته باشد .اما به جرأت
مي توان گفت كه تاثيرگذارترين عامل در آموزش و يادگيري دانش آموزان ،معلمان مي باشند.
نقش كليدي معلمان در امر يادگيري و در نهايت پيشرفت تحصيلي دان ريذپانراكنا ،نازومآ ش    
مي باشد .اين امر لزوم توجه معلمان در زمينه آمادگي الزم براي آموزش را طلب مي كند .نقش
معلم از انتقال دهنده صرف اطالعات به ياريگر فراگيري ،راهنما و هم درس با دانش آموز تغ ريي
يافته است .اين نقش از اهميت كار معلم نمي كاهد بلكه مستلزم دانش و مهارت جديد است .در
حال حاضر معلمان بايد دانش خ ت دروم رد ار دو غغ غغغ دداي دنيارف رد موادم تاريي ه ييييييييي  -يريگداي
دوباره سازماندهي و خلق كنند(شمس.)4 38 1 ،
توجهو شزومآ رد يناسنا عبانم هب  ملعم نآ سأر رد شرورپ لماع ناونع هب  رولبت نشق    

                    

بنظران
انسانسازي ،كانون بحث آموزش و پرورش كارآمد محسوب ميگردد .بسياري از صاح 
تعليم و تربيت بر اين باورند كه معلم نقش اصلي و اساسي را در جريان تربيتي ايفا مينمايد و لذا
تهاي زندگي باشد ،در فن خ دو
بايد داراي شرايط ويژه باشد از جمله :الگو و نمونه كامل واقعي 
متخصص باشد .در تكامل شخصيت آدمي همكار خدا باشد ،در فن زن ريفس ،دشاب داتسا يگد     
يها باش مئاد ،د ًاًا اب و دشاب يريگداي لاح رد 
پيشرفت و ترقي باشد ،سازنده دمكراس 

نادرگاش        

تعامل و تفاهم حاصل كند .از اين رو برنامههاي ايستا و خطي ترب هزاين يوگخساپ ملعم تي اي     
حرفهاي معلمي نيست و الزم است اين برنامه توسط برنامهاي ماج عععنگ يوپ و ر ا .دوش نيزگياج      
براي قرن بيست و كي م از معلمان به عنوان كارشناسان يادگيري اثربخش  1ياد شده اس نينچ .ت   

معلمي با برخورداري از ظرفيت تفكر عميق و انتقادي دربارهي اهداف و ارزشهاي آموزش و ي
شآموزان است .پيشرفت
برنامههاي درسي ميانديشد ،مشتاق ايجاد انگيزه و تشويق تك تك دان 
و نيازهاي يادگيري هر يك از دانشآموزان را به معن م عيسو يا يييييييس  نيا رگا يتح ،دجن ا رم     

1 . Effective learning experts
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مستلزم صرف وقت خارج از برنامهي رسمي مدرسه باشد .براي تحق رادنپ نينچ ق ههه ههههاي متع ،يلا
فرصتها براي توسعهي مداوم حرفهاي بايد فراهم گردد و منابع الزم بسيج شود .از اين د ،هاگدي
سرمايهگذاري در آموزش به معناي سرمايهگذاري در توسعهههي م فرح مواد هههههي معلم فيرعت ي   
شده است(شریعتمداری.)4 38 1 ،
هنگامي كه معلمان در برنامههاي توسعه حرفه اي و مشاركت جويانه هب يريگداي يارب يتنس 

   

منظور آمادگي حضور براي كالس درس شركت مي كنند ،مدلهاي ديگري از يادگيري نيز مي
تواند آنها را براي اين كار توانمند سازد .يكي از اين مدلها  ،بهاردوخ يريگداي رر ررر 1م دشاب ي ... ..

يادگيري خودراهبر و يادگيري نحوه يادگيري اهداف آموزشي مهمي محسوب مي شوند .مفهوم
يادگيري خودراهبر از آموزش بزرگساالن نشأت گرفته است .به دليل مزاياي مربوط به يادگيري
خودراهبر ،محيطهاي آموزشي و سازماني به طور جدي بر اهميت آن تا يك د مي ورزن شزرا و د
آن به عنوان يك مهارت الزم براي آموزش و كار در قرن بيست و كي م مورد توجه ق هتفرگ رار   
است .با تغ يي رات مداوم و سريع در علوم ،كسب موفقيت به وسيله داشتن مجموعه اي از دانشها ا
و مهارتها تضمين نمي گردد ،بلكه به وسيله توانا يي افراد در يادگيري از اين ش يياناوت و طيار   
دنبال كردن يادگيريهاي جديد ميس  ،شناد هدنيازف ديلوت .ددرگ يم ر ا تفرشيپ و تاعالط        
تكنولو يژ سبب گرديده است كه عمر دانش و اطالعات علمي كوتاه باشد .براي چيره ش رب ند   
ش و اطالع  ليدبت ار اهنآ دياب ،دارفا هب تا به        
اين شرايط به جاي انتق ناد زا يا هعومجم لا ششش ششش
فراگيراني مادام العمر نمود .با توجه به ضرورت آمادگي افراد براي يادگيري مادام العم هيرظن ،ر   
يادگيري خودراهبر به طور روزافزون به عنوان يك الزام مطرح ميشود(بولهویس.)3002 ،2

نولز ) 1975 ( 3خودراهبري در يادگيري را به صورت فرايندي تعريف مي كند كه فراگيران با يا
بدون كمك ديگران براي تشخيص نيازهاي يادگيري ،تنظيم اهداف  ،شناسا يي منابع ،انتخ و با
اجراي طرحهاي الزم و ارزشيابي پيامدهاي يادگيري پيشقدم مي شوند.

1 .Self – directed learning
2 .Bolhuis
3. Knowles
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گريسون ) 997 1 ( 1خودراهبري را به عن تيريدمدوخ ناو ييييي ( 2م ك هنيمز تيريد هه ههههه ش طيحم لما   

اجتماعي ،منابع و عملكردها مي شود ) و خودنظارتي( 3كه به ياهدربهار ناريگارف نآ كمك      
شناختي خويش را تنظيم ،ارزشيابي و بازنگري مي كنند ) ،تعريف مي كنند.

ليمن ) 997 1 ( 4و مورو ) 1993 ( 5خودراهبري را به عنوان مهار كننده تدريجي تغ يي رات از معلم

به شاگرد در نظر گرفته و اعتقاد دارند كه در يادگيري خودراهبر ،فراگ ييورايور كي اب ناري     
عظيم و مستقل به هدف گذاري و تصميم گيري در يادگيري و تشخيص ارزشمندي مي پردازند.
به عالوه آنها در مي يابند كه چگونه تكاليف يادگيري خود را در ا نيعم بوچراچ كي نجام     
دهند تا به اهداف دست يابند.
بنابراين يادگيري خودراهبر وابسته به كسي است كه مسئوليت يادگيري را ب دهع ر ه و دراد  درف    
مسئول ،شخصي است كه با ي دي ا و دنك هدافتسا يشزومآ عبانم و اهشور زا هنوگچ دريگب د        
تالشهاي خود را مورد ارزيابي قرار دهد .يكي از معياره نآ يريگداي يشخبرثا يا

ك تسا ه

   

فراگيران ،خودشان فرايند يادگيري را بر عهده بگيرند و در واقع بتوانند آن را رهب تياده و ير   
كنند (نادي و کاظمی.)4 38 1 ،

ال)7002( 7
از ديدگاه متخصصين آموزش بزرگساالن براكت و هيمسترا ،) 1991 ( 6مريام و كاف را ال ال

 ،يادگيري خودراهبر دربردارنده سه زيگنا دعب  ششش شششش ،8فراش خان تتت 9و خ تدو ننظيمي 10اس دارفا .ت   
داراي سطوح باالي يادگيري خودراهبر ،يادگيرندگان فعالي هستند كه ميل قوي براي يريگداي

دارند ،از مهارتهاي حل مساله استفاده مي كنند ،داراي توانمنديها اي الزم ب رد یريگرد يار   
فعاليتهاي يادگيري مستقل هستند و به طور خودمختار يادگيري خود را اداره ميكنند.

1. Garrison
2. Self - management
3 Self – monitoring
4 .Lyman
5 .Morro
6 .Brockett , Hiemstra
7,. Merriam & Caffarella
8 .Motivation
9 .Meta cognition
10 .Self – regulation

85

بررسی رابطهی بین یادگیری خودراهبر معلمان  /...عصاره و همکاران

از نظر فلسفي ريشههاي خودراهبري را مي ت .درك وجتسج ييارگ ناسنا بتكم رد ناو

هچنآ

     

ل ،) 1969 ( 2دنيسوننن ،) 1969 ( 3س ومي ننن،) 1973 ( 4
پژوهشگراني چون راجرز ،) 1990 ( 1كهل ل
) ،گوردون ، ) 4 97 1 ( 5بيست من و انگارتنر ) 1971 ( 6و هولت ) 1976 ( 7با ارائه رو كي رده يا

رو كي ردهاي متنوعي در آموزش و پ الك ،دازآ سرادم ريظن ؛شرور سسسس سسسسسها اي ب و شزومآ و زا
پرورش فرايندي انجام داده اند ،گوياي ارتباط و همبستگي ش و شزومآ ديد

سلف و شرورپ فه     

انسان گرا يي با خودراهبري است (گیج و برالینر 1991 ،8؛ به نقل از نادی و کاظمی.)4 38 1 ،

محققان مختلف در نگاه به یادگیری خودراهبر ،ابعاد متفاوتی از آن را شناسایی و معرفی نموده-
اند .کانون توجه آنها روی سطح خود مختاری 9فراگیر در فرایندددها ای آموزش یخرب .تسا ی    

دیگ ی ناققحم زا ر ا دوخ یریگد ر ب ار ربها ه لزنم  هه هه ههههه ههی ویژگیه رک دادملق یصخش یا د (.دنا ه           

یت و ا نن د
گاگلیلمینو ،)7002،10که در جهت هدفهای آموزشی بیان شده است .افراد به گونهای م 
خود مختاری عقالن و یفطاع ،ی

ب ار دوخ یقالخا ر کلمع رد و دنریگب هدهع ر یپ ناشد ش تفر        

حاصل گردد (کندی .) 1991 ،11به نظر برخی محقق مناوت یارب نا ن رد ناملعم رترثوم نتخاس د    

  

یادگیری خودراهبر ،اهداف و برنامههای درسی باید به طور مس سستقیم در اختی دریگ رارق اهنآ را     

(گویفریدا .) 2013 ،12چندین الگو برای درک یادگیری خودراهبر پیشنهاد شده است .ش اب عور   

الگوی دو بعدی(موکر و سپیر )13در اوایل دهه  1980به طرف الگوی جدیدتر که  انامه  ا یوگل    

سه بعدی گریسون در اواخر دههی  1980است ،حركت مي كند ( سانگ و هیل.) 5002 ،14
مدل يادگيري خودراهبر كه در اينجا توصيف م هس لماش ،دوش ي

دعب نك( يتيريدمدوخ ت لر        

كار) ،خودکنترلی (مس و )يتخانش تيلوئ داعبا نیا هچرگا .تسا شزيگنا روط هب اجنيا رد    

    

1 .Rogers
2 .Kohl
3 .Denison
4 .Simon
5. Gordon
6 .Bistman & Engartner
7 .Hault
8 .Gage & Berliner
9 .Autonomy
10 .Guglielmino
11. Candy
12 .Guiffrida
13 .Mocker & Spear
14 .Song & Hill
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اب          

جداگانه مورد بحث قرار مي گيرد  ،اما ارتب اد رگيدكي اب يكيدزن طا رند ار دوخ راك ام .

تها اي
موضوع آشناتر خودمديريتي شروع مي كنيم كه به معني كنترل مشاركتي كاره يلاعف و ا تت تت
ثهاي جامعه شناختي و روانشناختي مي باشد.
بيروني است .اين بعد دربردارنده بح 
انگيزش ( وارد شدن به كار )
خودکنترلی ( مسئوليت )

خودمديريتي ( كنترل )

يادگيري خودراهبر
شکل  .1ابعاد يادگيري خودراهبر (گريسون) 1997 ،

معلمان مي توانند خودراهبري و اثربخشي شخصي دانش آموزان را با ارائه فرصتتتها ا يي قب زا ل
آموزش ،در خالل آن و يا بعد از آموزش براي اعمال نظارت بر روي يادگيري آنها ،رشد دهند .
مها را در اختيار بگيرند نيست ،بلكه تا يك د
البته اين مسئله به معناي اينكه دانش آموزان همه تصمي 
ما بر روي خودراهبري و اثربخشي دانش آموز بدين معناست كه دانش آموزان به تفكر پرداخته
و در راهبردها و تدابير ويژه اي كه فرصتها يي را براي تصميم گيري و حل مساله به آنها عرضه
مي كند ،خود را درگير كنند ،بدون اينكه به آنها گفته شود كه چه كاري بايد انج  .دنهد ما هب    
عبارتي خودراهبري افزايش هرگونه دانش ،مهارت و پيشرفت تحصيلي يا رشد فردي اس هك ت   
دانش آموز خود شخصا دست به انتخاب مي زند .اعتقاد بر اين است كه در ا ،يريگداي عون ني    
دانش آموزان و معلمان مسئوليت فعاليتهاي كالسي را با كي ديگر تقسم مي كنند و بن رد نياربا
يك كالس خودراهبر نه معلم همه نظارت در كالس را به عهده دارد و نه همه تصميمات درباره
فرايند يادگيري به دانش آموزان تفويض مي شود ،بلكه وظيفه اصلي معل رب م ر عض يس ففف ففففها ا و
يافتن راهبردهاي متناسب با سبك يادگيري دانش آموزان است ( هيمسترا 1و براکت.)4 99 1 ،2

1.Hiemestra
2 .Brocket
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تها اي
معلمان مي توانند خصوصيات خودراهبري دانش آم ليسو هب ار نازو ه  تيامح  ا زززز ززززز مه را ت ت
مطالعه ،تحقيق و سؤال پرسيدن و همچنين فراهم كردن محيطي كه در آن اش دنيارف رد ،تاهابت   
يادگيري مورد پذيرش و تصحيح قرار م  ناملعم .دننك تيوقت ،دريگ ي م ي دنناوت ي ا يريگد         
خودراهبر را به وسيله فراهم كردن فرصتها يي براي دانش آموزان به منظور بازبيني و مرور كار
خود و بررسي روشهاي تفكر و يادگيري خود ،تقويت سازند .گروههاي مطالع يشهوژپ و يتا   
مي توانند اين كار را تكميل سازند .همچنين يادگيري مسئله محور و پروژه محور بايد به ناونع    

عناصر قوي در يادگيري خودراهبر در كنار كار گروهي و مشاركتي قرار گيرد ( كانر.) 4002 ،1

بنابراين راهبردهاي ويژه شامل تشويق و ترغيب دانش آموزان به تع يي ن اه دشر يارب ناش فاد     
شخصي و بهبود آموزشي و برنامه ريزي شيوههاي دستيابي به اين اهداف است .طبق نظ و ماه ر

مورفي ،) 1983 ( 2تع يي ن اهداف توسط خود دانش آموزان بيشتر از زماني كه نييعت هب ناملعم      
اهداف مي پردازند ،موجب برانگيختگي و اثربخشي آنان مي شود.
وثاقی (  ) 1381در پایان نامه خود با عنوان بررسی رابطه یادگیری خودراهبر با پیش لیصحت تفر ی   
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد به  نیا  ن هک دیسر هجیت
پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد .همچن نی

    ب ی نی ا ریگد ی و ربهاردوخ 

ب ی نی ا ریگد ی نایوجشناد یربهاردوخ      

ی (  )4 38 1ب ماجنا ا   
کارشناسی و کارشناسی ارشد تفاوت معنیداری وجود دارد .نادی و ک مظا ی ی
کی

تحقیق توصیفی – تحلیلی به بررسی یادگیری خودراهبر در کالسهای چندپایه پرداختهاند.

نتایج تحقیق نشان داد که رفتارهای خودراهبر در کالسهای چندپایه ب  تفرشیپ ر ت ریثات یلیصح     
معن دا ا (نایداجس و یدان .دراد یر         ) 387 1در پژوهش بتعا هب ی ا سایقم یبایر

یارب یگدامآ             

خودراهبری فیشر در یادگیری دانشجویان پزش ماع لیلحت .دنا هتخادرپ یکشزپنادند و یک لی       
تاییدی  ،مقیاس  40گویهای خودراهبری را در سه مدوخ لماع  د ر ،یتیری غغغ غغغغب و یریگدای هب ت
صهای برازندگی مناسب به وضوح از یکدیگر تفکیک کرد و نتایج
خودکنترلی با استناد به شاخ 
نشان داد که هر سه عامل این مقیاس از ضرایب همسانی درون ادروخرب ییالاب ی ر ا ن .تس ت جیا      
حاکی از این است که مقیاس آمادگی برای خودراهبری در یادگیری فیشر و همک  ،نارا ااب یراز
روا و پایا جهت شناسایی قابلیتهای یادگیری خ ( ناراکمه و عراز .تسا نایوجشناد ربهاردو   
1 .Conner
2 .Hom & Murphy
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 ) 1389در پژوهشی با عنوان مطالعه ارتباط آمادگي شزومآ نايوجشناد ربهار دوخ يريگداي      
مجازي با پيشرفت تحصيلي مشخص نمودند که بين آمادگي يادگيري خودراهبر دانش يوج ا رد ن
مح  طي مم مج نآ يليصحت تفرشيپ اب يزا ه و دراد دوجو طابترا ا

فلوم هههههههههههههه هههه اا اي توان دربراك ييا     

مهارتهاي مطالعه و حل مشكل و خودپنداره مثبت بيشترين توانا يي پيش بيني پيشرفت تحصيلي
و بيشترين ارتباط را با آن دارند.

گروتنبرگر ) 1999 ( 1از اقدام پژوهی و گروه مشارکتی در رش رح د فف فففهای دای گگگیری خ ربهاردو
معلمان ریاضی استفاده کرده است .این مطالعه حاکی از رشد و یادگیری در سیستمهای حما تی

مشارکتی در گروههای معلم یه و گناس .تسا نا لللل لللل
ل ) 5002 ( 2در تحقیق  ناونع اب ی ا ییوگل     
طهای یادگیری برخط ارائه کردند .با انجام ا ییی ن
مفهومی برای درک یادگیری خودراهبر در محی 
تحقیق چارچوبی مبتنی بر درک یادگیری خودراهبر در زمینههای یادگیری برخط ارائهههی ش هد
است .گاگلیلمینو و هیالرد (  ) 7002یادگیری خودراهبر را در ده مدیر مدرسه ابتدایی با استفاده
از مقیاس آمادگی برای یادگیری خودراهبر مورد ارزیابی قرار دادند .آنها می خواستند که بدانند
این مدیران در مقایسه با افراد اجرایی دیگر مدرسه از نظ ی ر ا ریگد ی د ربهاردوخ  ر هچ

یحطس      

قرار دارند .آنها فهمیدند که مدیرانی که زا اهنآ سرادم  ر یشزومآ رظن ش ک د رده ندوب  د ،زا         
یادگیری خودراهبر استفاده می کردند .هیمسترا ( )7002کی

مطالعه مروری بر برخی از مق الا ت ت
ت

منتشر شده در زمینه یادگیری خودراهبر از سالهای  1990تا  7002انجام داده اند که مرور پیشینه
نشان از رشد صعودی یادگیری خودراهبر و روند رو به توسعهی آن در طی این ساله هب .دراد ا   
دلیل مزایای یادگیری خودراهبر ،توجه بنیادی به این نوع یادگیری و آموزشهای اساس  ی بب بببرای
ارتقای آن ،در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است

کلوتز ) 2010 (3در تحقیق خود به بررسی رابطه بین و ربهاردوخ یریگدای یلیصحت تفرشیپ     

دانشجویان ترم اول دانشکده پرداخته است .نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین نمرهههها ای به
دست آمده از طریق مقیاس آم  یگدا بب بببرای و ربهاردوخ یریگدای یگنایم ن د تارمن  ا نایوجشن      
وجود دارد .واگنر ) 2011 ( 4در تحقیق خود با عنوان رابطه بين فعالیتتته و یسالک يا

يريگداي    

.Grootenberger
.Song & Hill
.Klotz
.Wagner

1
2
3
4
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خودراهبر معلمان مشخص نمود كه يادگيري خودراهبر معلم داراي ويژگيها يي است كه يارب    

تكميل رشد حرفهاي او الزم و ضروري است و اين كار در نهايت موجب بهبود عملكرد دانش-

آموز ميشود .سوکنایسیت ) 2013 ( 1در پژوهشی آزمایشی با عنوان « نتایج ربهاردوخ یریگدای   

برای مهارتهای ارزیابی پروژه در دانشجویان کارشناسی» به این نتیجه رسید که دانشجویان پس
از آموزش و استفاده از راهبرد یادگیری خودراهبر ،نمرات باالتری را در دانش و مهارت ارزیابی
شآم دروم رد نازو    راهبرددد
پروژه کسب میکنند .همچنین نمرات مربوط به رضا ایت خ ناد دو شش شش
یادگیری خودراهبر به میزان قابل توجهی باال بود.
در پژوهش حاضر  ،محقق به دنبال بررسی جنبههای مختلف یادگیری خودراهبر معلمان و رابطه
آنها با بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان است.
سؤاالت پژوهش
سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری خودراهبر معلمان و پیشرفت تحص دوجو یرادانعم هطبار نازومآ شناد یلی

     

دارد؟
سؤالهای فرعی:

 .1آیا بین خود مدیریتی به عنوان یکی از ابعاد خود راهبری معلمان و پیشرفت تحص شناد یلی   
آموزان رابطه معناداری وجود دارد ؟
 .2آیا بین خودکنترلی به عنوان یکی از ابعاد خود راهبری معلم  تفرشیپ و نا ت شناد یلیصح     
آموزان رابطه معناداری وجود دارد ؟
 .3آیا بین خودانگيزشی به عنوان یکی از ابعاد خود راهبری معلمان و پیشرفت تحص شناد یلی   
آموزان رابطه معناداری وجود دارد ؟
 .4ابعاد یادگیری خودراهبر چه مقدار از واریانس پیشرفت تحصیلی را به صورت معنادار تبی نی
یکنند؟ کدام کی
م 

شبینی کننده بهتری است؟
پی 

 .5آیا تفاوت معناداری بین میزان یادگیری خودراهبر معلمان متوسطه اول و متوسطه دوم وجود
دارد؟

1 .Suknaisith
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روش پژوهش
در این پژوهش به بررس  نیب هطبار ی ی گدا یییی یییییری خ و ناملعم ربهاردو

شناد یلیصحت تفرشیپ      

شها ای
آموزان مربوط به آنان پرداخته می ش یقحت نیا .دو ق هب  هوژپ هطیح رد فده ظاحل شششششششش شششششششش
کاربردی می باشد .روش پژوهش توصیفی با تاکید بر همبستگی بین متغیرها است .جامعه آماری
در پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان زبان انگلیسی ،ریاضی ( برای متوس ود هط ممم درسهاییی جبر،،
حسابان ،آمار و هندسه ) و علوم ( برای متوسطه دوم درسهای زیست ،شیمی و فیز کی

) و د ا نش

آموزان مربوط به این معلمان در شهرستان بهارستان م ک دشاب ی هه ههههه در ساللل تحص لی ییی 19 13 - 92
مشغول به تدریس بوده و طبق آمار شامل  250معلم در دوره تحصیلی متوس وا هط للل و  350معلم
در دوره تحصیلی متوسطه دوم و همچنین  062معلم مرد و  340معلم زن می باشددد .طب لودج ق   
کرجسی و مورگان و با احتساب ر ،هنومن شزی     081معل ومن ناونع هب م ن ختنا ه ا دندش ب که    

   

براساس طبقات (دوره تحصیلی و جنسیت) گزینش می شوند .شیوه نمونه گیری با توجه به دوره
تحصیلی و جنسیت و رشته تدریس ،طبقهای نسبتی اس یقحت رازبا .ت ق ارب یگدامآ سایقم  ،ی      
خودراهبری فیشر و همکاران (  ) 1002است .این مقیاس که کی

ابزار خودسنجی است در ابتداا

شامل  52گویه بود اما پس از هنجاریابی توسط خود آنها به  14گویه کاهش یافت .در این اب از ررر
آزمودنیها به کی

مقیاس  5درجهای بر روی طیف لیکرت از کام ًالًال مخالفم ( )1تا کام ًالًال موافقم

ل ایننن
( )5پاسخ میدهند .یافتههای فیشر و همکاران ( )1002در استرالیا نشاننن داد کههه پا یای ییی کل ل
مقیاس به روش آلفای کرونباخ  0/ 83و برای خرده مقیاسها ای خودم یتیرید

 0/ 87انگی رد شز

یادگیری  0/ 85و خودکنترلی  0/ 80و همبستگی بین ماده – کل بین  0/62تا  0/ 84است .همچنین
ل ع لما ییی تائیدییی مطلوب ب
ب
روایی این مقیاسسس بههه روش روایییی س زا هه و با ا اس دافت ههه از روش تحلیل ل

گزارش شده است .پا هب سایقم نیا ییای

شور ن هعلاطم رد خابنورک یافلآ ا و ید جس ادی نا

        

(  ) 1385برای کل آزمون  0/ 82و برای خرده مقیاسهای خودمدیریتی  0/ 78انگیزش در یادگیری
 0/17و خودکنترلی  0/ 60به دست آمده است.
ب رجا یار ا نیا ی

زاغآ رد ،قیقحت یلیصحت لاس                 29 13 -39پرسش مان هه هی مقی  سا س شجن     

خودراهبری فیشر و همکاران ( )1002به معلمانی که بعنوان نمونه انتخاب شده بودند ،ارائه شد و
سپس دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف رد ناملعم همادا رد .ت

دوخ سرادم

به سیردت        

مشغول شدند در پایان سال تحصیلی آزم  تفرشیپ نو ت یریگدای هطبار و دش رازگرب یلیصح        
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خودراهبر معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررس ارق ی ر تفرگ   .... ...ب و هیزجت یار
تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده اس زا یفیصوت شخب رد .ت   
محاسبات فراوانی میانگین استفاده شده است .در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرس و نو
  

آزمون رگرسیون استفاده شده است .برای این کار نمرههای معلم رد یربهاردوخ سایقم رد نا
یادگیری گردآوری و سپس براساس عوامل مربوطه یعنی خودمدیریتی ،انگیزش در و یریگدای
شآم عمج نازو   
خودکنترلی تقسیم بندی شد .برای پیشرفت تحص یگنایم زین یلی ن د تارمن  ان ششششش ششششش
آوری شد .سپس همبستگی نمرات مربوط به یادگیری خ یلیصحت تفرشیپ اب ناملعم ربهاردو

     

دانشآموزان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها

ی دانششش
ت تحصیلی ی
سؤال اصلی -آیا بین یادگیری خ بهاردو ررر معلماننن و پیش فر ت ت
آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

ی خ بهاردو ررر و
برای پاسخ به این س اؤ للل رابطههه نمرهه بهاردوخ یریگدای رر ررر در پرسش مان ههه ریگدای ی ی
ی ق ار ررر گرفتتت و ب قبط ر   
میانگین نمرات دانش آموزان به عنوان پیشرفت تحصیلی م رو ددد ارز بای ی ی
جدول  1نتایج زیر به دست آمد:
جدول  .1همبستگی بین متغیرها
یها
ه م ب س تگ 
پیشرفت
پیشرفت
همبستگی پیرسون

خودمدیریتی
انگیزش

خودمدیریتی

انگیزش

خودکنترلی

خودراهبری

1/000

0/ 436

0/682

0/265

0/ 548

0/ 436

1/000

0/763

0/ 517

0/468

0/682

0/763

1/000

0/ 338

0/ 514

خودکنترلی

0/265

0/ 517

0/ 338

1/000

0/ 756

خودراهبری

0/ 548

0/468

0/ 514

0/ 756

1/000

بر حسب نتیجه به دست آمده ضریب همبستگی بین دو متغیر  0/ 548می باشد که این همبس گت ی ی
ی
در سطح  0/ 05معنادار است .یعنی با افزایش خودراهبری ،سطح پیشرفت تحصیلی دانشآم نازو
ی معلماننن و پیش فر تتت تحص لی ییی
افزایش یافته است .پس میتوان نتیجه گرفت که بین خ ربهاردو ی ی
دانشآموزان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
سؤاالت فرعی
سؤال  )1آیا بین خود مدیریتی به عنوان یکی از ابعاد خوددد راهبرییی معلماننن و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد ؟
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ب هب خساپ یار ؤس نیا ا من هطبار ل ر لصاح ه یگدای همانشسرپ رد یتیریدمدوخ هفلوم زا ری                     
خودراهبر و میانگین نمرات دانش آموزان به عنوان پیشرفت تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفت و
طبق جدول  1نتایج زیر به دست آمد:
بر حسب نتیجه به دست آمده ضریب همبستگی بین دو متغیر  0/ 436می باشد که این همبس یگت

در سطح  0/ 05معنادار است .یعنی با افزایش مؤلفه خودمدیریتی ،پیشرفت تحصیلی افزایش مییی-
یابد .پس میتوان نتیجه گرفت که بین خودمدیریتی معلمان و پیشرفت تحصیلی دان نازومآ ش   
رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
ی از ابعاددد خوددد راهبرییی معلماننن و
سؤال  )2آیا بین خودکنترلی به عنوان یکی ی
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد ؟

برای پاسخ به این سؤال رابطه نمره حاصل از مولفه خودکنترلی در پرسشنامه یادگیری خودراهبر

و میانگین نمرات دانش آموزان به عنوان پیشرفت تحص روم یلی دد ددد ارز ارق یبای ر قبط و تفرگ      
جدول  1نتایج زیر به دست آمد:
ی
بر حسب نتیجه به دست آمده ضریب همبستگی بین دو متغیر  0/265می باشد که این همبس گت ی ی
در سطح  0/ 05معنادار است .یعنی با افزایش مؤلفه خ  ،ناملعم رد یلرتنکدو یلیصحت تفرشیپ     
ی معلماننن و پیش فر تتت
ن خ لرتنکدو ی ی
دانشآموزان افزایش یافته است .میتوان نتیجه گرفت کههه بین ن
تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
سؤال  )3آیا بین انگيزش به عنوان یکی از ابعاد خود راهبری معلمان و پیش فر ت ت
ت
تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد ؟

ی خ بهاردو ررر و
برای پاسخ به این سؤال رابطه نمره حاصل از مولفه انگیزش در پرسشنامه ریگدای ی ی
میانگین نمرات دانش آموزان به عنوان پیشرفت تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفت و طبق جدول
 1نتایج زیر به دست آمد :
بر حسب نتیجه به دست آمده ضریب همبستگی بین دو متغیر  0/682می باشد که این همبس گت ییی
شآم نازو
در سطح  0/ 05معنادار است .یعنی با افزایش مؤلفه ناد یلیصحت تفرشیپ ،شزیگنا  ششششش ششششش
ی معلماننن و پیش فر تتت تحص لی ییی
افزایش یافته است .پس میتوان نتیجه گرفت که بیننن خ لرتنکدو ی ی
دانش آموزان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
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سؤال  )4ابعاد یادگیری خودراهبر چه مقدار از واریانس پیشرفت تحصیلی را به

شبینی کننده بهتری هستند ؟
صورت معنادار تبیین میکند؟ کدام یک پی 

برای اینکار رگرسیون خطی چندمتغیره برای بررسی تاثیر همزمان چند متغیر مستقل بر کی

متغیر

وابسته انجام شده است.
جدول .2جدول ضرایب متغیرها
ضرایب استاندارد نشده

منبع

B

ضرایب استاندارد شده

خطای معیار

بتا

t

معناداری

ثابت

9/ 146

0/ 643

41/ 214

0/000

خودمدیریتی

0/ 023

0/900

0/081

2/ 457

0/ 015

0/ 011

0/010

0/070

1/ 052

0/ 294

0/960

0/ 011

0/ 445

6/451

0/000

انگیزش
خودکنترلی

ییکن نند .ه ( اتب هچ ر
جدول ضرایب ،بتاها ( ضرایب استاندارد ) را گزارش می 

 ) Betaو ت ( ی ) t

بزرگتر و سطح معنادار (  ) Sigکوچکتر باشد ،به این معنی است که متغی ( لقتسم ر

) نیب شیپ   

تاثیر شدیدتری بر متغیر وابسته دارد .در اینجا بت یتیریدمدوخ ریغتم یارب ا       ،0/081ب ریغتم یار   
انگیزش  0/070و متغیر خودکنترلی  0/ 445است.
نکته مهم در اینجا این است که تاثیر متغیر انگیزش معنادار نشده است زیرا سطح معناداری ب یار
متغی ربارب شزیگنا ر       

 0/ 294اس زا رتالاب هک ت         0/ 05م اهریغتم .دشاب ی ی و یلرتنکدوخ        

خودمدیریتی دارای تاثیر معنادار هستند چون به راد بیترت  ا یرادانعم حطس ی       0/000و 0/ 015
می باشند .در مقایسه این دو متغیر ،مؤلفه خودکنترلی به علت داشتن سطح معن و رت نییاپ یرادا
شبینی کننده بهتر نتایج پیشرفت تحصیلی است.
بتای باالتر ،پی 
سؤال  )5آیا تفاوت معناداری بین میزان یادگیری خ بهاردو ررر معلماننن متوس هط

اول و متوسطه دوم وجود دارد؟

برای بررسی معناداری تفاوت بین میزان یادگیری خودراهبر معلمان متوس وا هط للل و متوس ود هط ممم
از آزمون تی مستقل استفاده شده است.
جدول .3آزمون تی مستقل
سها
آزمون لوین برای برابری واریان 
F
سها
فرض برابری واریان 
سها
فرض نابرابری واریان 

000/4

نها
آزمون تی مستقل برای برابری میانگی 
Sig.
0/ 948

T

در تاج    
آزادی

1.403

178

1.370

159 . 145

Sig. (2)tailed

اخ فالت      

اخ یاطخ فالت     

میانگین

انحراف معیار

 %59فاصله نانیمطا        
برای اختالف میانگین
پایین

باال

0/261

3.53333

2.51819

- 1.43601

8 26 0 .5 8

0/ 173

3.53333

2.57829

- 250 6 1.5

8.62917
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اطالعات موجود در جدول نشان میدهد که بر طبق آزمون لوین ،واریانسهای دو گروه ب مه ا   
برابر هستند چون سطح معنادار آزمون لوین بیشتر از  0/ 05و برابر با  0/ 948است .به تلع نیا     

t

سطر اول گزارش می شود .اندازه  tبرابر  1.403با سطح معناداری  0/261شده که زا رتشیب     0/ 05
است و نشان میدهد تفاوت میانگین دو گروه تحصیلی معنادار نیست .بنابراین فرض صفر ( مبنی
بر عدم تفاوت معنادار بین دو گروه) پذیرفته شده و فرض خالف رد می شود.
بحث و نتیجه گیری

این تحقیق درصدد بررسی رابطه ب ی نی ا ریگد ی لعم ربهاردوخ  م شناد یلیصحت تفرشیپ و نا

     

آموزان می باشد .یافتههای این تحقیق نشان میدهد معلمانی که از هدافتسا ربهاردوخ یریگدای    
میکنند ،موجب پیشرفت تحصیلی در ش م نادرگا یی یییش  نیا .دنو ن اب هجیت تن ا یقاثو قیقحت جی
ی (  ،)4 38 1زارع و همک ( نارا
(  ،) 1381نادی و ک مظا ی ی

 ) 1389کل ( زتو

      

 ) 2010و سوکنایس تی

(  ) 2013همسویی دارد .در تبیین نتیجه به دست آمده میتوان گفت معلمانی که دارای مؤلفههای
خود راهبری هستند  ،محیط سودمندی برای یادگیری فراهم میآورند و موجبات رشد خالقیت
شآم زا نازو
و حس کنجکاوی و مسئولیت پذیری در دانشآموزان شده و موجب رض ناد تیا شش شش
محیط یادگیری کالس میشوند .در این محیط دانشآموز خود مقدار و ن ی عو ا ریگد ی ار دوخ    

انتخاب و کنترل میکند که این در نهایت موجب پیشرفت تحصیلی بهتر و عملکرد باالی دانش-

آموز میشود.
در این تحقیق ،یادگیری خودراهبر براساس ابعاد سه گانه گریسون تح مدوخ ناونع ت د  ،یتیری
خودکنترلی و انگیزش بررسی شده اس ی .ت ا تف هههههها ای تحقی اشن دروم نیا رد ق ن      میییده هد که
یادگیری خودراهبر معلمان در هر سه بعد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد
البته تاثیر بعد خودکنترلی بیش تر از بقیه ابعاد است .دلیل این امر را میتوان چنین بیان ک هک در   
آشنایی و تسلط معلمان به راهبردهای فراش )یلرتنکدوخ(یتخان

آ دوش یم بجوم نننن نننننها ا هنگ ما

تدریس به دانش آموزان فرصت دهند  ،خودشان فرایند یادگیری را برعهده بگیرند و بتوانن نآ د
را رهبری و هدایت کنند.
براس دش ماجنا تاعلاطم سا ه تورگ تاقیقحت نینچمه و قیقحت نیا رد  ن ( رگرب     

           

،) 1999

یتوان نتیجه گرفت که خ یریگدای وو ووودراهبر به
گاگلیلمینو و هیالرد ( ) 7002و واگنر (  ) 2011م 
لحاظ در نظر گرفتن جنبههای شناختی ،رفتاری و آموزشی معلمان و همچنین تاکید بر نقش فعال
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معلم در جریان آموزش و یادگیری و مشارکت در برنامههای آموزشی  ،دمآراک شور کی در   
برنامههای رشد حرفه ای معلمان محسوب می شود که باعث توانمندی و بهبود عملک ناملعم در   
می شود و این کار در نهایت منجر به پیشرفت عملکرد دانش آموزان خواهد شد.
یادگیری خودراهبر در ایران بیشتر در زمینه یادگیری دانشجویان پزشکی و پرستاری مورد توجه
قرار گرفته است ،اما در حد خیلی کمی در زمینه رشد حرفهای معلمان به آن پرداخته شده است.
یکند .پیشنهاد
این امر لزوم کار تحقیقی بیشتر به این بحث را در سطح آموزش و پرورش طلب م 
می شود که پژوهشهای دیگری براس دم سا لل لللها ای دیگ ی ر ا ریگد ی  ربهاردوخ  بر یسررب یا      
کارآمدی این مدلها ،انجام شود .به علت سودمندی برنامهها ای رش رح د فف فففهای براس لوصا سا   
یادگیری خودراهبر ،پیشنهاد می شود که ا مانرب زا لکش نی هه هههههها ای رش رح د فف فففهای م هجوت درو   
مسئوالن آموزشی قرار گرفته و در برنامههای ضمن خدمت و رشد حرفهای معلمان مورد استفاده
قرار گیرد ،تا مدارس از مؤلفههای یادگیری خود راهبر استفاده کرده و زمینهههها ای الزم را ب یار
یادگیری تحولی و واگذار کردن امر یادگیری به دانشآموزان فراهم کنند و معلمان به ا عون نی   
یادگیری توجه بیشتری داشته و آنها را در تدریس خود مورد توجه قرار دهند.
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