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 چکیده

دانش  یلیتحص یرزندگس و یلیبر خط بر بهبود عملکرد تحص وهیبه ش یآموزش خودراهبر تأثیر یابیهدف پژوهش حاضر ارز

پژوهش شامل دانش  یآمار جامعه. بود کنترل گروه با آزمون پس – آزمون پیشبا طرح  یشیآزما مهیآموزان بود. روش پژوهش ن

 نفر 10 شامل پژوهش نمونه حجم. بود 3053 – 3055 یلیدر سال تحص یساردوم دوره دوم متوسطه شهر  هیتر  پاآموزان دخ

و  شیدر دو گروه آزما یتصادف وهیدردسترس انتخاب و به ش گیری نمونه روش به که بود آموزان دانش از( نفر 37 گروه هر)

( 3111 لور،ی( )فام و تEPT) لوریتوسط فام و ت یلیامه عملکرد تحصکنترل گمارده شد. ابزار پژوهش عبارت بودند از: پرسشن

 یبرا رهیو چند متغ رهیمتغ کی انسیکووار لیاز تحل (.3113زاده ) یو دهقان یچار نیحس یلیتحص یپرسشنامه سرزندگ

 ی)خودکارآمد یلیعملکرد تحص اسیبر سه خرده مق ینشان داد که  آموزش خودراهبر جیاستفاده شد. نتا ها داده لیتحل

(00/21=F  553/5و =p ،)یجانیه تأثیرات (35/0 =F  50/5و  =pو انگ )زشی (81/31=F  553/5و=pاثربخش )یمعنادار ی 

 یمعنادار ی( اثربخشp=05/5و  F=01/5) امدی( و فقدان کنترل پp=31/5و  F=50/2) ریزی برنامه های مقیاسدارد و بر خرده 

 یمعنادار ی( اثربخشP=553/5و  F=21/20) یلیتحص بر سرزندگی ینشان داد که آموزش خودراهبر جیانت نینداشت. همچن

و  یلیمنجر به بهبود عملکرد تحص تواند می یبرخط آموزش خودراهبر وهیش از استفاده 31 – دیکوو وعیدارد. با توجه به ش

 گردد. یلیتحص یسرزندگ

 

 دانش آموزان. ،یلیتحص یسرزندگ ،یلیبر خط، عملکرد تحص ،یخودراهبرهای كلیدی:  واژه
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 همقدم -1

آموزان است. روند، چرا موفقیت یک جامعه وابسته به عملکرد دانشسرمایه انسانی یک جامعه بشمار می ترینآموزان مهمدانش

خص مهم برای ارزیابی میزان موفقیت نظام آموزشی شناخته شده که ارتقاء آن از اولویت نظام یک شا عنوان بهعملکرد تحصیلی 

های آموخته شده و اکتسابی ها، مهارتتحصیلی اشاره به توانایی لکرد(. عم3055ران، و همکا یردانعلیمرود )آموزشی بشمار می

و  3شیوهای استاندارد قابل سنجش و ارزیابی است )نومی آزهای مختلف تحصیلی دارد که به وسیلهآموز در حیطهدانش

اد به نفس و گیرند و اعتمتائید جامعه و اطرافیان قرار می فراگیران با عملکرد تحصیلی مطلوب، مورد قبول و(. 2522، کارانهم

های خویش دچار یآموزان با تحصیلی عملکرد نامطلوب، نسبت به توانایکند. در مقابل دانشاحساس کفایت در آنها رشد می

. همچنین (2530، 2وپان و نگ)مانند ت نفس، از ادامه تحصیل باز میلیاقتی و عدم عزشوند و بر اثر احساس بیتردید می

های مهم زندگی همچون ارتقاء در مقاطع تحصیلی، برخورداری از جایگاه مناسب ای از جنبهعملکرد تحصیلی بر طیف گسترده

رد تحصیلی کودکان بر پیشرفت (. عملک2530و همکاران،  1جامعه و آسودگی خاطر اثر دارد )گاال رداجتماعی، موفقیت بیشتر 

 0رابینسونی برای سالمت عمومی مطرح شده است )یک نگران عنوان بهمی گذارد. به همین جهت  تأثیر تحصیلی و سالمت آنها

از طریق  ایش درآمد و وضعیت اجتماعی مرتبط است. سالمتزف(. به طور کلی، افزایش سطح تحصیالت با ا2525، 0و همکاران

کار، عوامل سبک زندگی مانند تغذیه و تفریح، و  های بهداشتی، کیفیت مسکن، محیط اری بر دسترسی به مراقبتتأثیرگذ

و همکاران،  1توهنفس و آگاهی سالمت، برای سالمت آینده مفید و اثربخش است ) شناختی اجتماعی مانند عزت انعوامل رو

2525.) 

دوره  راندنو گذ نیارتباطات سبب شده است که اخذ دروس آنال یدر قلمرو فناور یتوسعه دانش بشر ریاخ یدر خالل سال ها

(. 2525 ت،یو را یآل مامون، لور: 2525)گودست،  ابدیاز دانشگاهها در سراسر جهان رونق  یاریدر بس یآموزش مجاز یها

 شیافزا شیاز پ شیب یگر نییو خودتع یخودراهبر یبرا رانیفراگ تیسئولسبب شده است که م نیدروس آنال یریانعطاف پذ

 یشود، به طرق یاستفاده م هیاول یریادگیرسانه  کیه به مثاب انهیرا یبر فناور یتعامل مبتنکه در آن از  نیآنال یریادگی. ابدی

 طیمح کیدر محدوده  نیآنال یریادگیتجربه  رندگان،یادگی یچهره به چهره متفاوت است. برا یریادگی یها طیاز مح یاساس

در  رندگانیادگیغالب (. 2531)وانگ و همکاران،  طلبدیآنها را به مصاف م یریانطباق پذ تیو ظرف ینا آشنا، منابع مقابله ا

را با  شیخو ،یکفم یتیفقدان تجارب حما لیشوند که به دل یم یمتقاض نیآنال یثبت نام در دروس و دوره ها یبرا یحال

 (. 2530 ،یلورای)مک گ نندیب یمواجه م یفعاالنه با مطالبات آموزش مجاز ییارویرو یمهارت ها یریادگی زیچالش انگ فیتکل

 یراهبردها نیتر یاز اصل یکی ران،یمختلف و از جمله ا یدر کشورها 31 دیکو یماریب یریگذشته با اوج گ یدر خالل ماه ها

مدارس و دانشگاهها  یلیکرونا، تعط یماریب وعیاز ش یریشگیهدف کنترل و پ با 7یاجتماع یفاصله گذارناظر بر تحقق دغدغه 

 یسالمت روان مرخیکرونا، ن روسیچندگانه و یامدهایاز پ قیمحققان مختلف با اطالع دق. (2525و پگ،  سیبوده است )فرانس

غالب مطالعات  جیبخش، نتا نیدر ا(. 2525و همکاران،  ی)رورا مطالعه کرده اند  رندگانیادگیافراد مختلف و به طور خاص 
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از  یگروه گر،ید یاز سو(. 2525)کائو و همکاران، رد دا ییباال وعیش انیدانشجو نیاضطراب در ب یکه نشانه ها دهدینشان م

 نهیزم ن،یآنال یریادگی یها تیدر موقع ارانهیهم یریادگی قیو تشو رندگانیادگیبر نقش تعامل  دیاند با تأک دهیمحققان کوش

 دنیو فهم ردنگذامانند ساختن، به اشتراک  ییو متعاقب آن حصول دغدغه ها 3اجتماع جستجوگر دهیبه ا یشکل ده یرا برا

 تیظرف یمحققان در متن وارس یبخش، تحرکات فکر نیدر ا(. 2530 لد،یو چا سیموندیفراهم آورند )س شیاز پ شیدانش را ب

 رندگان،یادگیشود  یم دیاست که در آن تأک یمبتن 2سازنده گرا یریادگی هیرنظ یبر آموزه ها یمجاز یریادگی یطهایمح یها

 یریادگیکند که در رجوع به  یم دیتأک( 2551) یاساس، شا نیسازند. بر ا یم گریکدیبا  یاعتعامل اجتم قیدانش را از طر

 یریادگی یلگریبه تسه میاز آموزش مستق 0کیپداگوژ یرییو تغ 0ییبه سازنده گرا ینگر ینیاز ع 1یفلسف یرییتغ ن،یآنال

به  یدسترس یبرا رندگانیدگای ازین نیآنال یریادگی طیحتوان اذعان داشت از آنجا که م یم ن،یشود. بنابرا یم داریپد 1ارانهیهم

متخصصان  ظراز من سازند، یم ریرا امکان پذ یتعامل یبهبود در مهارتها نیدرس را در هر زمان ممکن، و همچن یکالسها

که  از آنجاوجود،  نیبا ا(. 2531 ،یکیو جان لیشود )اسچ یسازنده گرا محسوب م یریادگی بیترغ یمغتنم برا یفرصت یتیترب

 طیمح یاست، برا 7همسال -بر تعامالت همسال  یمبتن ارانهیهم یریادگیناظر بر  یگروه یها تیبر فعال ییسازنده گرا دیتأک

 (. 2552به وجود آورد )هوانگ،  زیرا ن ییتواند چالش ها یم نیآنال یریادگی

بادوام و مؤثر منوط به آن است که فرد  یریادگیاز  یجهمثابه وسازنده گرا به  یریادگیمحقق شدن  یبرا رندهیادگیتعامل مؤثر 

 یشیهم اند لساتج مینظبدون شک، ت(. 2535و والرد،  تچاردیاز افراد مشارکت کند )پر یگریبا گروه د یاجتماع یتیدر فعال

 رییر تغمؤثر ب نیو همچن یمساع کیو تشر یاریمشوق تعامل، هم یاجتماع طیمح کی جادیمباحثه محور به منظور ا یها

و کاهش احساس  8احساس تعلق خاطر لیبا هدف تسه یاجتماعات پرسشگر یافراد و توسعه مند یها یریجهت گ یاحتمال

برخوردار است  یتیاز نقش با اهم یآموزش مجاز قیاز طر یریادگی نگریفیک یساز ردر پربا ن،یآنال یریادگی طیبا مح 1یگانگیب

و تدارک تجارب  یریادگی شیگفتمان محور با هدف افزا یمشارکت در نشست ها ،یبه طور کل(. 2550 نگ،یتیو و ی)روا

 رندگانیادگیکه تعامل پربسامد  دان داده نشان قاتیتحق جینتا(. 2550و گراف،  سیویاند د افتهیهمسال محور توسعه  یتیحما

 کیوجود، بسامد تعامل به مثابه  نیبا ا. (2557 ،یمارتان و رول لبرت،یدر آنها رابطه دارد )گ یاحساس رضامند یافتگیبا فزون 

فر و )تمنایی ندیب یتدارک م یریادگیتجربه  یآن برا تیرا درباره تجربه تعامل و اهم یکم نشیمحور، ب جهیشاخص نت

 (.3118ران، همکا

 نیآنال یریادگیاز  رانیتجربه فراگ 35یریتفس یدارشناختیپد لیکه با هدف تحل( 2530و چالدز ) ودسیونیمیسعه در مطال

 یکننده ا نییاز نقش تع نیآنال یو انسجام اجتماع ارانهیهم یریادگیدر  رندهیادگینشان داد که تعامل  جیانجام شد، نتا
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است.  نیآنال یریادگی طیدر مح انهیبر را یرسانه تعامل مبتنبا  یسازگار ندازمین نیآنال یریادگیوجود،  نیبرخوردار است. با ا

 یریادگیبا مطالبات  ییارویو رو قیتعامالت چهره به چهره، تطب یبه جا یا انهیتجربه تعامل راان داد که مطالعه نش نیا جینتا

 جادیدر ا یدشوار، 3صورت کامل هخود ب یگرنایدر ب یشامل ناتوان یاساس، چهار مضمون اصل نیرا دشوار ساخت. بر ا نیآنال

 نیا جیبود. نتا 0مؤثر ریغ یریادگی لهیوس کی زیکلمه نوشته شده ن ت،یو در نها 1گرانیبا د شتنیخو سهیمقا یو دشوار 2روابط

نقش  من،یا یتعامل طیمح کیدر خلق  رندهیادگیو  یدر بافت تعامل مرب ارانهیهم یها یریجهت گ تیمطالعه نشان داد که تقو

اثر حضور معلم را در  ش،یمابه کمک چند آز زی( ن2537) سکویو ر لکیدیمیلو، اسم لس،یم نز،یمارت لسون،یداشت. و یمهم

ارائه مطالب  یرا برا یفرصت یکردند از آنجا که آموزش مجاز دیمطالعه کردند. آنها تأک یآموزش مجاز قیاز طر یریادگی ندیفرا

نخست،  شیبرخوردار است. در آزما یادیز تیحالت ممکن از اهم نیع از بهتراطال ند،یب یمبه طرق مختلف تدارک  یآموزش

آموزش دهنده  یویدیبه همراه و یداریبه همراه متن و شن یداریصرف، شن یداریاز سه روش شن یکیبه  یرانآموزش سخن

آزمون درک مطلب گزارش  کی قیطرخود را از  یتوجه و حواس پرت زانیم یارائه شد. مشارکت کنندگان در طول سخنران

در کاهش  گر،ید یبا روش ها سهیدر مقا شگریآزما ریتصوهمراه با ارائه  ییویدیو یسخنراننشان داد که روش  جیکردند. نتا

 کی عنوان بهآموزش دهنده  ییویدیو شینشان داد که اگرچه نما جینداشت. نتا یریتأثدرک مطلب  شیافزا ایو  یحواس پرت

 یرترؤثم یریادگی طیشرا نیکه در ا اشتنداصرار د رندگانیادگیکند اما همچنان  یعمل م یکننده حواس پرت جادیعامل ا

 یچندرسانه ا یریادگیو  یآموزش ی( بر ضرورت استفاده از طراح2537و همکاران ) لسونیمطالعه و جیداشتند. در مجموع، نتا

 داشتند.  دیتأک

)وانگ، فانگ و  ریاخ یدر سال ها یآموزش مجاز قیاز طر یریادگینظامدار  یارسبر و ناظر یقاتیتحق یبا وجود تعدد تالش ها

 یآورد ی( با اخذ رو2551) نیفالورز و الرک ت،ی( و اسم2558) یو آسبورن تی(، اسم2531) دایوفریا ساما و گ(، ام2525گا، 

فهم  ،«یچگونگ»و  «ییچرا»مانند  یاالتسؤ بر دیتأک لیبه دل قیعم یکنند که استفاده از مصاحبه ها یم دیواقع نگر تأک

مطالعات نشان  جینتا ن،یبخشند. افزون بر ا یم یشتریب یغنا ن،یآنال یریادگیمختلف از جمله  یها دهیپد رامونیمحققان را پ

ه سبب شده است ک نیآنال یریادگیو فناورانه  یآموزش و ابعاد شناخت یمضاعف شواهد موجود بر روش ها دیکه تأک دهدیم

 ی(. وقت2530و چالدز،  ونودسیمی)س ردیمحققان قرار گ هکمتر در کانون توج یآموزش مجاز قیاز طر یریادگی یجانیوجوه ه

آورد، اطالع از نقش  یتجربه آنها فراهم نم یاز ظرافت ها یپرواضح ریکدام از افراد تصو چیه یبرا یپژوهش یکردهایور

کنند  یم دی( تأک2530شود. مانترو و سانن ) یشان دشوار م یریادگیتعامل و  ندیرادر ف رندگانیادگیاحساسات، افکار و تجربه 

استقبال از  ن،ی. بنابرادیتدارک خواهد د رانیفراگ یریادگیرا از تجربه  یقیردقیناکامل و غ دگاهید ،یو نابسندگ یناکام نیکه ا

 یدارشناختیپد کردیاست. رو یضرور شتن،یتجربه خو آگاهان از عنوان به رندگانیادگیبر نقش  دیبا هدف تأک یفلسف یرییتغ

 یم حیتصر رانیفراگ یبرا نیآنال یریادگیتجربه  یتر از چالش ها و فرصتها قیعم یبه فهم یابیدست قیرا از طر ندیفرا نیا

ضرورت  نیهمچنکرونا، و  روسیو یدمیدر دوران اپ یاز آموزش مجاز ریگاستفاده فرا یریزناپذیبا توجه به گر ن،یکند. بنابرا

 وهیش قیدرک عم ن،یکنند و افزون بر ا یخود را احساس و تجربه م یو اجتماع یچگونه جهان فرد رندگانیادگی نکهیاطالع از ا

 یاز آموزش مجاز یریادگی دهیمانند پد ژهیو یتجارب و رخدادها رامونیپ یو معناگذار یابیمعنا یارجح مشارکت کنندگان برا

                                                           
1
 inability to express one’s self fully 

2
 difficulties establishing relationships 

3
 comparing one’s self to others 

4
 written word as an ineffective learning medium 
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شده است، سبب شد تا  لیجهان تبد یدغدغه غالب کشورها نیبه نخست دیکو یماریکنترل ب یکه تالش برا یدر مقطع

 یریادگیآموزش و  قیاز طر یریادگی یفرصت ها و چالش ها رامونیرا پ انیدانشجو ستیمطالعه حاضر تجربه زمحققان در 

 کنند. لیتحل ر،یفراگ دهیپد کیبه مثابه  یمجاز

های تحصیلی آنها، آموزان و همچنین افزایش موفقیتشناختی در دانشای روانهود سرمایهیکی از متغیرهای مرتبط با بهب

(. سرزندگی به توانایی یادگیرندگان برای موفقیت در برخورد با موانع و 3117است )فوالدی و همکاران،  3تحصیلیسرزندگی 

(. همچنین 2530و همکاران،  2ردرد )کامرفوه در مسیر زندگی تحصیلی معمول قرار دارند اشاره داهای تحصیلی کچالش

ها و موانعی که در عرصه مداوم و جاری تحصیل تجربه نواع چالشسرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به ا

 آوریاست که تاب های بهزیستی روانیی یکی از مولفه(. سرزندگی تحصیل2532و همکاران،  1ند )پوتوینشوند، اشاره دارمی

لی این پتانسیل (. سرزندگی تحصی2532و همکاران،  0را در چارچوب روان شناسی مثبت منعکس می کند )سولبرگتحصیلی 

به  (. همچنین3117وند، ت تحصیلی را فعال کرده و به نتایج مثبت تحصیلی منجر گردد )ویسکرمی، یوسفرا دارد که خالقی

گیری هدف ان از لحاظ متغیرهای مانند خوشبینی تحصیلی و جهتآموزنشرسد که سرزندگی تحصیلی متمایز کننده دانظر می

 (. 3117ران، است )شهبازیان خونیق و همکا

ر از آموزان و جوانب مختلف آنها، یادگیری خودراهبر است. یادگیری خود راهبیکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تحصیل دانش

(. یادگیری خود راهبر 2532دیویی بوده است )نعیمی و همکاران، ات جان آموزش بزرگسان و تا حدود زیاد متاثر از تحقیق

یران ضمن دهند. در این مسیر فراگشان را تشخیص میان با کمک یا به ابتکار خود، نیازهای یادگیریبیانگر این است که فراگیر

ی مناسب جهت یادگیری را نیز اهبردهای منابع انسانی و سایر منابع الزم برای یادگیری، رتعیین اهداف یادگیری و شناسای

 (. 2535 ،0چنگکننند )بی میکنند و در نهایت پیامدهای اقدامات خود را ارزیاانتخاب می

شناختی، انگیزشی و چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودراهبر بر این فرض استوار است که فراگیر چگونه از نظر باورهای فرا

(. افراد با ویژگی های خود راهبر افرادی 2552، 1کند )لینینبرینک و پینتریچ دهی می رفتارهای یادگیری خود را سازمان

با توجه به اینکه انگیزه باالیی دارند یادگیری عال هستند که دست به یادگیری هدفمند و معنادار می زنند و خودجوش و ف

دگیری سه مولفه اصلی خودراهبری است به یا خود نشان می دهند. خود کنترلی، خود مدیریتی و رغبتپایدار و مداومی از 

دهد، ر عهده یادگیرنده قرار میین اغلب به واسطه اینکه کنترل اجرا را برسد که یادگیری آنال(. به نظر می2557، 7)ویلیامسون

ی دگیر(. نشان داده شده که آموزش یا2557، 8د )سونگ و هیلهای یادگیری خودراهبر کمک کنبه توسعه مهارت تواند می

ی معناداری دارد. با این حال پذیری تحصیلی اثربخشکاری و مسئولیتخودراهبر بر اشتیاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، اهمال

و همکاران،  آموزان را ندارد )جعفرییری به دانشپذنتایج بدست آمده محدود به دانشجویان بوده و قابلیت تعمیم

                                                           
1
 Academic Vitality 

2
 Comerford 

3
 Putwain 

4
 Solberg 

5
 Cheng 

6
 Linnenbrink & Pintrich 

7
 Williamson 

8
 Song & Hill 
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-اثربخشی یادگیری خودراهبر بر عملکرد تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشکه  (. اگرچه این خالء وجود دارد3055/3117

نی پیشرفت بیر نگرفته است، با این حال نتایج نشان داده است که ابعاد یادگیری خودراهبر قادر به پیشآموزان مورد بررسی قرا

(. عالوه بر 2558و همکاران،  2لوینس ؛ 2537 ،3بوش ؛3118آموزان است )عینی و همکاران، انشتحصیلی و عملکرد تحصیلی د

بینی سرزندگی تحصیلی است )صادقی و دگیری خودراهبر قادر به پیشای از دانشجویان نیز نشان داده شده که یااین در نمونه

 (. 2550 ،1جونز-لوت؛ 3111؛ حبیبی کلیبر و قبادی، 3110ی گشنیگانی، خلیل

آموزان در سد که عملکرد تحصیلی با ابعاد مختلف سالمتی و رفاه دانشه نظر میدر مجموع و با توجه به آنچه که گفته شد ب

به  منجر تواند میآوری و بهزیستی تحصیلی داری دارد و همچنین سرزندگی تحصیلی به مثابه یک نوع تابآینده رابطه معنا

آموزان مطرح عامل مهم در تحصیل دانش یک عنوان بهآموزان گردد. اگرچه یادگیری خودراهبر عملکرد تحصیلی بهتر در دانش

آموزان مورد بررسی قرار ملکرد تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانششده است، با این حال این خالء وجود دارد که اثر آن بر ع

شده است که آموزش به صورت مجازی و برخط به این  منجر 31 –به اینکه شیوع کووید  نگرفته است. عالوه بر این باتوجه

ن راستا پژوهش حاضر های آموزشی اثربخش شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد. در همیشد، بنابراین ضروری است که شیوهبا

دانش رد تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در در پی این مسئله بود که آیا آموزش خودراهبری به شیوه بر خط بر بهبود عملک

 آموزان اثربخشی معناداری دارد؟ 

 

 روش پژوهش -2

-انشپژوهش شامل دجامعه آماری آزمون با گروه کنترل بود. پس –آزمون ش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشور

بود. با در نظر گرفتن این مورد که  3053 – 3055آموزان دختر  پایه دوم دوره دوم متوسطه شهر ساری در سال تحصیلی 

و امکان ریزش  (2552و همکاران،  0کویننفر برای هر گروه است ) 30مایشی های آزداقل حجم نمونه مورد نیار برای طرحح

آموزان بود که به نفر( از دانش 37نفر )هر گروه  10دارد، بنابراین حجم نمونه پژوهش شامل  های پژوهش وجودنیز در گروه

های ورود به پژوهش مالکوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شد. دردسترس انتخاب و به شی گیری نمونهروش 

ندگان کنهای جسمی و روانی )طبق اظهار نظر شرکتریرضایت از شرکت در پژوهش و عدم ابتال به بیماعبارت خواهند بود از: 

ز جلسات آموزشی برای گروه آزمایش، های خروج از پژوهش عبارت بود از: عدم شرکت در حداقل دو جلسه ادر پژوهش(. مالک

 های هر پرسشنامه و درخواست خروج از پژوهش در حین اجرای پژوهش.درصد از گویه 0ه حداقل عدم پاسخگویی ب

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bosch 

2
 Loyens 

3
 Levett-Jones 

4
 Queen 
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 ابزار پژوهش -3

 ( 1111، 2)فام و تیلور 1(EPTعملکرد تحصیلی توسط فام و تیلور ) پرسشنامه -1-3

مولفه بوده و هدف آن ارزیابی  0سوال در  08ساخته شد و دارای  3111عملکرد تحصیلی توسط فام و تیلور در سال  پرسشنامه

تا خیلی زیاد =  3طیف لیکرت )هیچ =  ده ازمه با استفای به پرسشناعملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف می باشد. پاسخگوی

( 11، 10، 10، 11، 12، 13، 15، 21ها: های پرسشنامه عبارتند از: خودکارآمدی )گویهره گذاری شده است. مولفه( نم0

، 00، 01 ،05، 33، 35، 1، 8، 0، 1، 2، 3ها: )گویه ریزی برنامه(، 31، 38، 37، 31، 30، 30، 31، 32ها: هیجانی )گویه أثیراتت

، 11، 28، 27، 21، 20، 20، 21، 22، 23، 25ها: ( انگیزش )گویه18، 17، 1، 0ها: ان کنترل پیامد )گویه(، فقد08، 01، 00

گذاری به صورت معکوس نمره 11و  21، 21، 8هیجانی و چهار گویه  تأثیراتهای فقدان کنترل پیامد، (. گویه07، 02، 03

را برای  75/5وایی آن، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه و روایی محتعاملی  0یی سازه مدل د رواان ضمن تاییدند. سازندگگرمی

( ضمن تایید روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و تایید روایی سازه 3181اند. در ایران درتاج )پرسشنامه گزارش کرده

 12/5تا  10/5های آن را بین فهره کل پرسشنامه و مولای نمدست آمده بری کرونباخ بمدل چهار عاملی پرسشنامه، ضریب آلفا

 اند. گزارش داده

 

 (1311زاده )پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی -2-3

گویه با الگوگیری از مقیاس سرزندگی  1پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را با  3113حسین چاری و دهقانی زاده در سال 

ای )کامال درجه 0بر اساس طیف لیکرت ادند. این پرسشنامه ر گویه داشت توسعه دکه چها 2551-رشتین و ماصیلی مارتح

گردد. برای اجرای این مقیاس در فرهنگ ایرانی ابتدا یک متخصص رشته گذاری می( نمره0تا کامال موافق =  3مخالف = 

ویه های . بعد از ترجمه ی گ سی ترجمه کردندا به فارمقیاس ر روانشناسی و یک متخصص زبان انگلیسی متن سوال های

ن و مارش، تعدادی گویه براساس فرم اصلی مقیاس بازنویسی شدند و در مورد گویه ها از اساتید روانشناسی مقیاس مارتی

یز شهر مهر بیرستانیتربیتی نظرخواهی شد. برای اجرای مقدماتی و رفع نقص ها این گویه ها برروی گروهی از دانش آموزان د

گویه به مرحله نهایی رسیدند. سازندگان پرسشنامه ضرایب آلفای کرونباخ   1رفت و نهایتا ورد بازنویسی قرار گاجرا شد و م

بدست آمد که نتایج  18۵تا 03۵اند. همچنین دامنه همبستگی گویه ها با نمره کل بین را برای پرسشنامه گزارش کرده 77/5

 .ردارندبات رضایت بخشی برخوسانی درونی و ثها از همکه گویه بیانگر این است 

( در ادامه ارائه 3055های آموزش یادگیری خودراهبردی مبتنی بر پروتکل ارائه شده توسط جعفری و همکاران )شرح جلسه

 الزم به ذکر است که این مداخله خارج از برنامه درسی ارائه خواهد شد.  شده است.

زشی، ایجاد انگیزه، بیان قواعد ان اهداف کارگاه آمول برنامه آموزشی، بیمعرفی اعضاء، معرفی کو ط ارتبا برقرارجلسه اول: 

 آزمون.کارگاه آموزشی، معرفی سرفصل جلسات، آموزش، اجرای پیش

                                                           
1
 Educational performance Pham &Taylor Questionnaire (EPT) 

2
 Pham &Taylor 
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ان برای گفتگو در مورد خودمدیریتی، تعریف و اهمیت خودمدیریتی، کنترل زمان برای یادگیری، اصول کنترل زمجلسه دوم: 

موزش حق انتخاب موضوعات یادگیری، آموزش ایجاد اثیرگذار بر تالش، آکوشش، بررسی عوامل تآموزش تالش و  یادگیری،

 اهداف یادگیری.

آموز با وظایف و تکالیف آموز با وظایف و تکالیف دشوار یادگیری، اتقاء توانایی دانشآموزش توانایی مواجهه دانشجلسه سوم: 

 ی به شکل آگاهانه.ر عهده گرفتن فعالیتزش قابلیت پذیرش و بخودنظارتی، آمودر مورد ، گفتگو دشوار یادگیری

آموزش تدوین و تعیین اهداف یادگیری، آموزش یادگیری مشارکتی، نوشتن به شکل یادگیری مشارکتی، جلسه چهارم: 

 آموزش کنترل عالیق و نگرش ها در جهت اهداف

امل گرا در کالس درس )سبک تسهیل یادگیری از همتایان، آموزش مدیریت تعمتایان، آموزش یادگیری از هجلسه پنجم: 

 آزاد(

آموزش جستجو در منابع مورد نیاز یادگیری شامل؛ تعریف انواع منابع یادگیری، آموزش استفاده موثر از جلسه ششم: 

 راهبردهای یادگیری

درونی  آموز بهرابطه با انگیزش، برانگیختگی دانش شناسی درآموزش انگیزش، شامل؛ دیدگاه های متفاوت روان جلسه هفتم: 

 آموز به شکل بیرونی برای انجام فعالیتیشبرای انجام فعالیتی، برانگیختگی دان

آموزش عوامل کمک کننده به عالقه فراگیر به موضوعات یادگیری؛ راهنمای لذت بردن از یک فعالیت یادگیری جلسه هشتم: 

ورزی و قاطعیت از یادگیری و آموزش جراتیری، عوامل موثر در ایجاد لذت بردن فراگیر ودن یادگبخش نبپیامدهای لذت

 گیری.یاد

های افرادی که از راهبردهای فراشناختی و شناختی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی: تعریف ویژگیجلسه نهم: 

 . دیع و نوکنند، آموزش توانایی به وجود آوردن یک موضوع باستفاده می 

یادگیرنده  عنوان بهیدایش مفهوم مثبت از خود ادگیرنده کارامد، نعریف علل پآموزش مفهوم مثبت از خود به یجلسه دهم: 

 عنوان بهیادگیرنده کارامد، آموزش مفهوم مثبت از خود  عنوان بهگیری مفهوم مثبت از خود کارامد، آموزش منابع شکل

 از برای یادگیری خودراهبر.یادگیرنده کارامد مورد نی عنوان بهاز خود  هوم مثبتیادگیرنده کارآمد در تحصیل، مف

های آموزش منبع کنترل درونی؛ تعریف افراد دارای منبع کنترل درونی و باوریهای آنها، پیامدهای نسبت دادنجلسه یازدهم: 

 رابطه با کنترل درونی. ی علی درهاعلی در رابطه با منبع کنترل درونی و راهکارهایی برای بهبود نسبت دادن

جه به جستجوی مطالب جدید و گشودگی به تجربه و اهمیت تعریف مزایا و پیامدهای جستجوی ش توآموزجلسه دوازدهم: 

مطالب جدید و گشودگی به تجربه در فراگیران، گفتگو در مورد استقالل فراگیر، آموزش قابلیت و توانایی فراگیردر بهبود 

 یادگیری خود.

دگیرندگان درگیر در های یادرگیری فعال در یادگیری، ویژگیآموزش درگیری فعال در یادگیری، اهمیت دهم: جلسه سیز

 یادگیری، مزایای درگیری فعال در یادگریو
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-های کالسآموزش تعامل و تمایب به کار گروهی؛ تعریف مزایایی یادگیری از طریق تعامل یادگیران، ویژگیجلسه چهاردم: 

 دگیری.گیری گروهی برای حل مسئله و موضوع یاتصمیمکند، آموزش اجتماعی از فراگیران عمل می عنوان بهه های ک

آموزش اطمینان کردن به خویشتن در یادگیری؛ اهمیت اطمینان کردن به خویشتن در یادگیری، موانع جلسه پانزدهم : 

-حلخویشتن در یادگیری، آموزش خلق مداوم راه کردن به های افزایش اطمیناناطمینان کردن به خویشتن در یادگیری راه

 های جدید.

های یادگیری خود راهبری در طول دروه آموزشی، ای از میاحث مطرح شده در مورد مولفهارائه خالصهجلسه شانزدهم: 

 آزموناجرای پس

رکت در پژوهش ارائه شد. در ای جهت شهای مجازی مدارس شهر ساری اطالعیهها و کانالبرای اجرای پژوهش ابتدا در گروه

گردید و شماره تلفن همراه و ایمیل پژوهشگر برای برقرار  های ورود پژوهش ذکریط شرک در پژوهش و مالکاین اطالعیه شرا

آموزان که نفر از دانش 10ارتباط با پژوهشگر جهت برقراری ارتباط جهت شرکت در پژوهش ارائه شد. بر همین اساس تعداد 

 10شدند. از هر شدند و به صورت تصادفی در دو گروه گمارده  در پژوهش را داشتند از بین داوطلبان انتخابیط شرکت شرا

آزمون اجرا گردید. در ادامه گروه آزمایش تحت آموزش خودراهبری قرار گرفتند و گروه کنترل پیش عنوان بهها نفر پرسشنامه

 عنوان بهها دا پرسشنامهکردند. بعد از اتمام مداخله هر دو گروه مجددریافت نهیچ آموزشی به غیر از آموزش رسمی مدرسه 

در این تحقیق برای  افزار آماری جهت تحلیل شدند.ها وارد محیط نرمند. در ادامه اطالعات پرسشنامهآزمون پاسخ دادپس

یشترین نمره، فراوانی و درصد ترین و بتوصیف نمونه مورد مطالعه از شاخص های آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار، کم

ها از فرض همگنی واریانسزمون شاپیرو ویلک و برای برررسی پیشها از آفرض نرمال بودن دادهرای بررسی پیشفراوانی شد. ب

رار مورد آزمون قهای تحقیق نیز با استفاده از تحلیل کوواریانس یک متغیره و چند متغیر آزمون لوین استفاده شد. فرضیه

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. اختیاری بودن  20نسخه  SPSSاری افزار تحلیل آمی پژوهشی توسط نرمها داده. گرفت

کنندگان در پژوهش و امکان خروج از پژوهش در هر مرحله از پژوهش شرکت در پژوهش، محرمانه نگه داشتن اطالعات شرکت

 از جمله مالحظات اخالقی پژوهش بود. 

 

  هاهیافت -۴

 31ه بودند و دامنه سنی همه آنها بین ایش و کنترل از پایه دوم دوره دوم متوسطآموزان شرکت کننده در گروه آزمهمه دانش

 های توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است. شاخص 3سال بود. در جدول 37الی 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .1 شماره جدول

 مرحله متغیر
 لترکن آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

مع
د 

کر
ل

ی
صیل

تح
 

 خودکارآمدی
 25/2 73/21 17/2 21 آزمون پیش

 27/2 03/20 15/3 10/15 آزمون پس
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 هیجانی تأثیرات
 21/2 88/21 33/2 10/21 آزمون پیش

 81/2 75/20 11/2 21/28 آزمون پس

 ریزی برنامه

 71/0 10/10 30/0 38/11 آزمون پیش

 02/1 38/11 01/0 10/11 آزمون پس

ترل ن کنفقدا

 پیامد

 17/3 01/1 53/2 10/1 آزمون پیش

 51/2 03/35 10/2 10/33 آزمون پس

 انگیزش
 83/1 73/13 88/1 32/10 آزمون پیش

 03/35 10 18/8 08/08 آزمون پس

 سرزندگی تحصیلی
 01/0 03/21 57/0 10/21 آزمون پیش

 13/1 32/20 70/0 82/15 ونزمآ پس

 

عملکرد تحصیلی و همچنین متغیر سرزندگی های عیار برای خرده مقیاسیفی میانگین و انحراف مهای توصشاخص 3در جدول 

های آزمایش و کنترل ارائه شده است. در ادامه نتایج آزمون لوین و شاپیروویلک جهت بررسی دو تحصیلی به تفکیک گروه

 است.  ارائه شده 2ها در جدول ها و نرمال بودن دادهریانسوافرض همگنی پیش

 

 هاها و همگنی واریانسهت بررسی نرمال بودن دادهنتایج آزمون شاپیرو ویلک و لوین ج. 2ره شما جدول

 گروه مرحله متغیر

 آزمون لوین آزمون شاپیرو ویلک

 F 3 df 2 df Pمقدار  df P مقدار آزمون
ی

صیل
تح

د 
کر

مل
ع

 

 ارآمدیدکخو

 آزمون پیش
 31/5 37 11/5 آزمایش

32/2 3 12 30/5 
 51/5 37 81/5 کنترل

 آزمون پس
 20/5 37 11/5 آزمایش

 10/5 37 10/5 کنترل

 تأثیرات

 هیجانی

 آزمون پیش
 02/5 37 10/5 آزمایش

38/5 3 12 17/5 
 25/5 37 11/5 کنترل

 آزمون پس
 51/5 37 13/5 آزمایش

 13/5 37 10/5 کنترل

 نآزمو پیش ریزی برنامه
 57/5 37 15/5 آزمایش

17/1 3 12 51/5 
 27/5 37 10/5 کنترل
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 آزمون پس
 03/5 37 10/5 آزمایش

 20/5 37 11/5 کنترل

فقدان کنترل 

 پیامد

 آزمون پیش
 25/5 37 11/5 آزمایش

01/3 3 12 20/5 
 33/5 37 13/5 کنترل

 آزمون پس
 17/5 37 10/5 آزمایش

 00/5 37 10/5 کنترل

 انگیزش

 آزمون پیش
 51/5 37 13/5 آزمایش

08/5 3 12 01/5 
 20/5 37 11/5 کنترل

 آزمون پس
 30/5 37 12/5 آزمایش

 21/5 37 11/5 کنترل

 سرزندگی تحصیلی

 نآزمو پیش
 11/5 37 10/5 آزمایش

23/2 3 12 30/5 
 87/5 37 17/5 کنترل

 آزمون پس
 13/5 37 18/5 آزمایش

 38/5 37 11/5 کنترل

 

علمکرد تحصیلی و متغیر  های مقیاستوزیع خرده دهد که نشان می 2نتایج بدست آمده برای آزمون شاپیرو ویلک در جدول 

ن نتایج آزمون لوین نشان مچنی(. هP>50/5مون و گروه در شرایط نرمالی قرار دارند )مرحله آز سرزندگی تحصیلی به تفکیک

ه آموزش خودراهبری ب(. برای بررسی اثربخشی P>50/5دهد که شرط همگنی واریانس متغیرها بین دو گروه برقرار است می

در ابتدا نتایج بدست آمده . ره استفاده شدچند متغی شیوه بر خط بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان از آزمون کوواریانس

ها بود. در کوواریانسفرض همگنی ( حاکی از برقرار بودن پیشBox's M =17/38و  P ،52/3=F=01/5ن ام باکس )برای آزمو

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ارائه شده است.  1ادامه و در جدول 

 

های  آزمون پیشن با كنترل آزمو های پس تغیری برای مقایسه نمرهچند مكوواریانس  نتایج تحلیل. 3شماره  جدول

 عملکرد تحصیلی دانش آموزان هایمقیاسخرده 

 توان آزمون اندازه اثر P خطا df فرضیه F df ارزش آزمون اثر

 3اثر پیالیی گروه

 2لمبدای ویلکز

 3اثر هتلینگ

01/5 

03/5 

01/3 

08/1 

08/1 

08/1 

0 

0 

0 

21 

21 

21 

553/5 

553/5 

553/5 

01/5 

01/5 

01/5 

11/5    

11/5    

11/5     

                                                           
1
- Pill's Trace 

2
- Wilk's Lambda 
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 11/5 01/5 553/5 21 0 08/1 01/3 2ی روی بزرگترین ریشه

 

های عملکرد های آزمایش و کنترل از لحاظ حداقل یکی از خرده مقیاس دهد که بین گروهنشان می 1جدول مندرجات 

یک   نسهای موجود، نتایج تحلیل کوواریا. برای بررسی تفاوت(P=553/5ود دارد )داری وج آموزان تفاوت معنیتحصیلی دانش

 ارائه شده است.  0ته در جدول متغیره در متن چند متغیره روی متغیرهای وابس

 

آزمون با كنترل  های پس نتایج تحلیل كوواریانس یک متغیره در متن چندمتغیره روی نمره .۴شماره  جدول

 های آزمایش و كنترلدانش آموزان در گروه های عملکرد تحصیلیه مقیاسهای خرد آزمون پیش

 توان آزمون اندازه اثر F P میانگین مجذورات df مجموع مجذورات بستهر وامتغی اثر

گروه  

 آزمون(  )پس

 3 02/5 553/5 00/21 12/352 3 12/352 خودکارآمدی

 05/5 31/5 50/5 35/0 77/10 3 77/10 هیجانی تأثیرات

 28/5 57/5 31/5 50/2 10/28 3 10/28 ریزی برنامه

 3 52/5 05/5 01/5 31/2 3 31/2 فقدان کنترل پیامد

 10/5 10/5 553/5 81/31 51/833 3 51/833 انگیزش

 

 هیجانی تأثیرات(، p= 553/5و  F=00/21) خودکارآمدیهای  در خرده مقیاس F دهد که مقادیر نشان می 0مندرجات جدول 

(35/0 =F  50/5و  =p و )شانگیز (81/31=F  553/5و=pمعنی )  ،ریزی برنامهولی برای دار است (50/2=F  31/5و=p و فقدان )

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره جهت   0( معنادار نیست. در ادامه و در جدول p=05/5و  F=01/5کنترل پیامد )

  لی دانش آموزان ارائه شده است.خط بر بهبود سرزندگی تحصیآموزش خودراهبری به شیوه بر بررسی اثربخشی 

 

آموزش خودراهبری به شیوه بر خط متغیره جهت بررسی اثربخشی  نتایج تحلیل كوواریانس یک. ۵شماره  جدول

 بر بهبود سرزندگی تحصیلی دانش آموزان

 df مجموع مجذورات منبع تغییرات
مجذور 

 میانگین
F P توان آزمون مقدار اتا 

 28/5 51/5 37/5 11/3 11/12 3 11/12 آزمونپیش

                                                                                                                                                                                     
1
- Hotelling's Trace 

2
- Roy’s Largest Root 
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 3 00/5 553/5 21/20 80/110 3 80/110 عضویت گروهی

     20/31 13 87/051 خطا

      10 21071 کل

 

سرزندگی تحصیلی  آزمونتغییرات عضویت گروهی با کنترل نتایج پیشدهد که منبع نشان می 0نتایج بدست آمده در جدول 

 (.P=553/5و  F=21/20)معنادار است 

 

 گیریهبحث و نتیج -۵

آموزان است. انسانی یک جامعه هستند، چرا که موفقیت یک جامعه وابسته به عملکرد دانشترین سرمایه آموزان مهمدانش

-یزان موفقیت نظام آموزشی و سرزندگی تحصیلی عاملی مهم برای غلبه بر چالشعملکرد تحصیلی شاخص مهم برای ارزیابی م

گردد. آموزان محسوب میدر جهت دانشعملکرد و سرزندگی تحصیلی ضرورتی مهم تحصیلی است. بر همین اساس بهبود  های

د عملکرد تحصیلی و در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودراهبری به شیوه بر خط بر بهبو

د که آموزش خودراهبری صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان دا آموزان پایه دوم دوره اول متوسطهسرزندگی تحصیلی دانش

انگیزش عملکرد تحصیلی اثربخشی معناداری دارد. و  هیجانی تأثیرات، خودکارآمدیبر بهبود سه خرده مقیاس به شیوه بر خط 

اند، با این حال صورت گرفته به بررسی اثربخشی آموزش خودراهبری بر عملکرد تحصیلی نپرداختههای قبلی اگرچه پژوهش

( نتایح همسویی را 2558( و لویونس و همکاران )2537وچ )(، ب3118های  عینی وهمکاران )پژوهش نتایج بدست آمده از

 اند. را نشان داده بینی عملکرد تحصیلی استمبنی بر اینکه یادگیری خودراهبر قادر به پیش

های ربوط به دانش و مهارتهای مصیلی تا حدود زیاد نتیجه آموزشتوان گفت که عملکرد تحدر تبیین نتایج بدست آمده می

هایی پیرامون توان استدالل کرد که ارائه آموزش. بر همین اساس می(2532)مشتق و خان،  کندآموز دریافت میشاست که دان

یادگیرنده کارامد  عنوان بهگیری مفهوم مثبت از خود آموزش منابع شکل الیف درسی، تعیین اهداف ومدیریت زمان و تک

یلی را بهبود بخشیده باشد. چرا که خودکارآمدی نیازمند ادراک مثبتی ته باشد مولفه خودکارآمدی عملکرد تحصاحتماال توانس

نظری و تجربی است که نقش مهمی در یادگیری و توسعه  های شخصی است و یک باور انگیزشی قوی از لحاظاز توانمندی

 (. 2538، 3کند )کالسن و کالسن د ایفا میها و دانش جدی مهارت

های نظری و به ویژه عملی مورد نیاز تماال توانسته منجر به ادراک یک خود مثبت با مهارتهای ارائه شده احبنابراین آموزش

نیز  یهیجان تأثیراتخرده مقیاس آموزان گروه آزمایش کمک کرده باشد. در مورد شهای تحصیلی در دانبرای غلبه بر چالش

لیاقتی های مثبت و عدم احساس تردید و بیاک هیجانکه عملکرد تحصیلی مطلوب نیازمند ادر توان به این مورد اشاره کردمی

(. در همین راستا 2530پان و نگو، ها دارد )از خود است که ریشه در احساس ناتوانی و یا عدم مهارت در مدیریت این هیجان

گیری، آموزش ی نظیر ایجاد لذت بردن فراگیر از یادهایآموزان تالش گردید که آموزشدانشهای ارائه شده به در آموزش

                                                           
1
 Klassen & Klassen 
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طلوبی بر های مثبتی گردد که اثر مآموزان ارائه گردد تا منجر به ایجاد هیجانورزی و لذت بردن از یادگیری برای دانشجرات

ه منجر به افزایش های خودراهبر کید توجه کرد که آموزشآموز و میل به یادگیری آنها داشته باشد. عالوه بر این بادانش

آموز به همراه کنترل و مدیریت هیجانی را برای دانش تواند می(، احتماال 2535گردد )چن، ریتی میخودکنترلی و خودمدی

توان حصیلی میمتغیر عملکرد ت انگیزشی آموزشی خودراهبر بر خرده مقیاس اثربخشی مداخلهداشته باشد. همچنین در مورد 

قاء تحصیلی، برخورداری از جایگاه مناسب اجتماعی، موفقیت ارتهایی نظیر لکرد تحصیلی به انگیزشگفت که ریشه افزایش عم

مصطفوی، یوسفی، سیدی، رحیمی و حیدری، گردد که تا حدودی قابل آموزش هستند )در جامعه و آسودگی خاطر بر می

ورد بحث قرار های درونی را مگیزه، به ویژه انگیزشه شده تا حدودی تالش کرد که منابع ان(. در همین رابطه مداخله ارائ2525

تحصیلی و هایی نیز مانند برانگیختگی آموزان گفتگو کند. عالوه بر این نیز بر آموزشسازی آن با دانشدارد و در جهت فعال

های تحصیلی تکنیکجدید حاکی از این است که استفاده از لذت بردن از یادگیری نیز تمرکز گردید. در همین رابطه مطالعات 

انگیزه مرتبط با عملکرد تحصیلی را بهبود  تواند میی تعاملی که همراه با لذت بردن از یادگیری است نظیر بازی و یادگیر

 (. 2523، 3بیستروا، کوتوپوا و کوتوپواببخشد )تسیگانوا، زوبکوا، 

بخش تاکید ذتی و یادگرفتن از همتایان و یادگیری لئه شده بر مواردی نظیر یادگیری تعاملدر همین رابطه نیز در مداخله ارا

فقدان  و ریزی برنامهمتغیر عملکرد تحصیلی نشان داد که آموزش خودراهبری بر دو خرده مقیاس گردید. در نهایت نتایج برای 

و  ریزی برنامهبود توان به نکته اشاره کرد که بهفته میدهد. در تبیین این یاکنترل پیامد اثربخشی معناداری را نشان نمی

و کنترل پیامد  ریزی برنامهند گذشت زمان نسبتا طوالنی برای آشکار شدن اثر آنها است. چرا که نتیجه کنترل پیامد نیازم

ینکه مداخله ارائه شده (. بر همین اساس با توجه به ا2538، 2گردد )هاالک و کالیوسر و ادراک میمعموال با گذشت زمان آشکا

 د، احتماال نتوانسته باشد اثرات بلند مدت مداخله را آشکار سازد. گرفت و نتایج آن بررسی گردییتی صورت در زمان محدود

آموزش خودراهبری به شیوه بر خط بر بهبود سرزندگی تحصیلی دانش آموزان همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که 

رزندگی تحصیلی ربخشی آموزش خودراهبری بر سبررسی اث های قبلی صورت گرفته اگرچه بهپژوهش اثربخشی معناداری دارد.

(، حبیبی 3110های صادقی و خلیلی گشنیگانی )اند، با این حال از این نتایج بدست آمده از پژوهشآموزان نپرداختهدانش

 گی تحصیلیبینی سرزندیری خودراهبر قادر به پیشاند که یادگ( نشان داده2550جونز ) –( و لوت 3111کلیبر و قبادی )

اند که آموزش خودراهبری بر سرزندگی تحصیلی ( در پژوهشی نشان داده3055فری و همکاران )آموزان است. البته جعدانش

ین یافته اثربخش است، با این حال نمونه مورد مطالعه آنها دانشجویان بود که با پژوهش حاضر متفاوت بوده است. در تبیین ا

های مختلف آموزان را در زمینههای تحصیلی دانشتاهبر با توجه به اینکه مهارموزش خودرتوان گفت که آبدست آمده می

منجر به افزایش سرزندگی تحصیلی گردد. چرا که  تواند میکند، گزینی و کارآمدی تقویت میمانند خودکنترلی، مدیریت، هدف

مثبت های تحصیلی و اقدام ر چالشدر غلبه بآموزان نشان دهنده میزان موفقت دانشسرزندگی تحصیلی نیز تا حدودی 

های پیرامون خودمدیریتی، توان استدالل کرد که ارائه آموزش(. بر همین اساس می2530تحصیلی است )کامرفورد و همکاران، 

-انسته باشند سرزندگی تحصیلی دانشگزینی تحصیلی، افزایش شناخت و فراشناخت تحصیلی در مداخله خودراهبر توهدف

توجه کرد که سرزندگی تحصیلی تحصیلی شامل اقدام انطباقی و سازنده است )پوتواین  ویت کند. عالوه بر این بایدزان را تقآمو

                                                           
1
 Tsyganova, Zubkova, Bystrova, Kutepova & Kutepov 

2
 Hallak, & Caillods 
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آموزان از لحاظ تحصیلی که در آموزش توان استدالل کرد که توانمندسازی دانش(. بر همین اساس می2532و همکاران، 

 . افزایش سرزندگی تحصیلی گرددبهبود و  منجر به تواند میهبر مورد توجه است، خودرا

در مجموع نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش خودراهبری به شیوه بر خط بر بهبود سه خرده مقیاس عملکرد تحصیلی 

 31 –با توجه به شیوع کووید سرزندگی تحصیلی دانش آموزان اثربخش است. هیجانی و انگیزش( و  تأثیرات)خودکارآمدی، 

منجر به بهبود عملکرد تحصیلی و سرزندگی  تواند میموزش خودراهبری توان گفت استفاده از شیوه برخط آمی بنابراین

های درس و ایجاد الستحصیلی گردد. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که در حال حاضر و با توجه به مجازی شدن ک

ی که تا حدودی یادگیری یادگیری، استفاده از آموزش خودراهبر آموزان برایطح تحصیلی و انگیزه دانشهای پیرامون سدغدغه

ها باشد. با این حال با توجه به اینکه نمونه پاسخگویی این دغدغه تواند میکند، در بیرون از محیط مدرسه را تسهیل می

مده محدود به این شهر ساری بود، بنابراین نتایج بدست آآموزان دختر پایه دوم دوره دوم متوسطه ششامل دانپژوهش 

گیری در پژوهش حاضر به صورت دردسترس بود، آموزان نیست. همچنین روش نمونهتعمیم به دیگر دانشجمعیت بوده و قابل 

 دهد، دیگر محدودیت پزوهش حاضر بود. ش میپذیری نتایج را کاهگیری تصادفی که تعمیمبنابراین عدم نمونه

های تحصیلی صورت گیرد تا سران و دیگر پایههای از پهای آتی مشابه بر روی نمونهشود پژوهشبر همین اساس پیشنهاد می

در  شود که آموزش خودراهبریآموزان نیز بررسی گردد. از لحاط کاربردی نیز پیشنهاد میپذیری نتایج به دیگر دانشتعمیم

ن بهبود عملکرد تحصیلی کمک گردد. همچنیشود تا به افزایش سرزندگی تحصیلی و  آموزان گنجادههای مجازی دانشآموزش

های آموزشی و ضمن خدمت معلمان قرار گیرد تا بر آن تسلط یابند های دورهشود آموزش خودراهبر جزء سرفصلپیشنهاد می

 گردد. آموزان فرآهم و زمینه آموزش آن به دانش
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effect of online self-directed education on improving students' 

academic performance and academic vitality. The research method was quasi-experimental with a pretest-

posttest design with a control group. The statistical population of the study included second grade female 

students of the second year of high school in Sari in the academic year 1400-1401. The sample size consisted of 

34 students (17 people in each group) who were selected by available sampling method and randomly assigned 

to experimental and control groups. The research instruments were: Fam and Taylor Academic Performance 

Questionnaire (EPT) (Fam and Taylor, 1999) Hossein Chari and Dehghanizadeh Academic Vitality 

Questionnaire (2012). Univariate and multivariate analysis of covariance were used to analyze the data. The 

results showed that self-leadership training on three subscales of academic performance (self-efficacy (F = 29.55 

and p = 0.001), emotional effects (F = 4.10 and p = 0.05) and motivation (13.89) F and p = 0.001 had a 

significant effect and had no significant effect on planning subscales (F = 2.05 and p = 0.16) and lack of outcome 

control (F = 0.46 and p = 0.50). The results also showed that self-directed education has a significant effect on 

academic vitality (F = 24.29 and P = 0.001). 
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