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چکیده
هاي آن با رضایت از زندگی و لفهؤیادگیري خود راهبر و ميهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه

بدین منظور . ی شهر بوشهر بودهاي دولتآموزان دختر سال سوم دبیرستانعملکرد تحصیلی در دانش
ابزار . اي انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت نمودندتصادفی چند مرحلهيآموز به شیوهدانش246

، مقیاس چند )فیشر و همکاران(مورد استفاده در پژوهش حاضر مقیاس خود راهبري در یادگیري 
تحصیلی میانگین نمرات درسی بود و نیز براي ارزیابی عملکرد ) هیوبنر(وجهی رضایت از زندگی 

ها عالوه بر روش آمار توصیفی، روش براي تحلیل داده. آموزان مورد استفاده قرار گرفتدانش) معدل(
ها نشان داد که بین یادگیري خود راهبر و نتایج حاصل از تحلیل داده. تحلیل رگرسیون نیز به کار رفت

با رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی ) کنترلیخود مدیریتی، رغبت به یادگیري و خود(ابعاد آن 
همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که بعد خود . داري وجود داردمثبت معنیيرابطه

بین عملکرد تحصیلی بین رضایت از زندگی و بعد رغبت به یادگیري بهترین پیشمدیریتی بهترین پیش
بین مناسبی براي رضایت هاي یادگیري خود راهبر پیشلفهؤمبه عبارتی نتایج تحلیل نشان داد که. است

. از زندگی و عملکرد تحصیلی هستند
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مقدمه
هاي ها و شیوهافتد به تبع آن نیازمند استفاده از روشبا تغییرات سریعی که امروزه اتفاق می

که بر موفقیت این موارد یکی از .باشیمتدریس و آموزش میيه خصوص در حوزهنوینی ب
مرور بر . است1ها اثر دارد یادگیري خود راهبرآموزان و حتی رضایت و خرسندي آندانش

ها در فرایند آن3افراد و مستقل بودن2پذیريدهد که مسئولیتادبیات پژوهشی نشان می
کند هنگام آموز سعی میعاملی که در آن دانشیعنی؛دنشومیصر اصلی محسوب ایادگیري عن

. ال نمودن از خود آغاز به کار نمایدؤمواجهه با مسائل قبل از یاري گرفتن از دیگران با س
خود راهبري در یادگیري را حرکتی به سمت خود ) 2007، 5النگدر، نقل 1998(4گوس

) 1384نادي و کاظمی، در، نقل 2004(6در این راستا کانلی. نمایدشکوفایی محسوب می
ثیر أنتایج مؤید ت. آموزان انجام دادارزش خود راهبري در یادگیري دانشيپژوهشی درباره

بنابراین، . آموزان در مدرسه و حتی در زندگی بودخود راهبري در یادگیري بر موفقیت دانش
بهره باشند، در حل مهارت بیزیرا افرادي که از این ؛این مقوله بسیار حائز اهمیت است

.بسیاري از مشکالت زندگی خود عاجز خواهند ماند
شناسی عمده به سمت دیدگاهی نوین مبتنی بر پرورش امروزه نیازهاي رواناز سوي دیگر 

شناسی مطرح شده در آغاز قرن بیست و یکم، اند و موضوعات رواننقاط قوت تغییر مسیر داده
اند کند تمرکز کردهي دیگر میاي را بهتر از لحظهچه لحظهانسانی و آني مثبت عمدتاً بر تجربه

گرا بر آن هاي اخیر یکی از ابعادي که رویکردهاي انساندر سال). 1383فرد و مظفري، هادیان(
و 9، عاطفه منفی8این بعد خود شامل عاطفه مثبت. است7ورزند، بعد بهزیستیتأکید می

تر مورد توجه بوده ولی رضایت از مورد اول به مراتب بیشدو. است10رضایت از زندگی
رضایت از زندگی به شناخت .)1386شهائیان و یوسفی، (تر مورد توجه بوده است زندگی کم

1 - self directed learning
2- responsibility
3- independent
4- Goss
5- Long
6- Connolly
7- well-being
8- positive affect
9- negative affect
10- life satisfaction
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گردد و مراد از آن نگرش فرد، ارزیابی عمومی نسبت به کلیت میو فرایند قضاوت ذهنی بر
آموزشی يمچون زندگی خانوادگی و تجربههاي زندگی، هزندگی خود و یا برخی از جنبه

بسیاري گرچه مطالعات).1386زکی، در، نقل 1999، 1دینر، سان، لوکاس و اسمیت(است 
رضایت از زندگی در بین بزرگساالن صورت گرفته است، اما این مقوله در بین يدرباره

. ندان قرار گرفته استکودکان و نوجوانان یکی از موضوعاتی است، که اخیراً مورد توجه دانشم
این مطالعات اهمیت روز افزون رضایت از زندگی را در فهم سالمت روان کودکان و نوجوانان 

بنابراین، با توجه به نقش ). 1385مزیدي، در، نقل 2001هیوبنر، (دهد مورد تأیید قرار می
آموزان، دانشو به تبع آن رضایت از زندگی 2کلیدي یادگیري خود راهبر بر عملکرد تحصیلی

یادگیري خود راهبر با عملکرد تحصیلی و به ویژه يو کمبود پژوهشی در خصوص رابطه
بر آن شدیم که روابط بین این متغیرها را مورد بررسی آموزان دختر،رضایت از زندگی دانش

.قرار دهیم

تحقیقيپیشینه
از زندگی با یادگیري هاي مختلف رضایت بین جنبهيدر پژوهشی رابطه) 1987(3بروکت
نشان داد که بین رضایت از بودندسالآزمودنی بزرگ64ي آماري آن که جامعهخود راهبر 

داري وجود دارد و حتی نتایج حاکی از آن بود که زندگی و یادگیري خود راهبر ارتباط معنی
. نیز هستهاي بعدرضایت فرد از زندگی در ساليبینی کنندهخود راهبري در یادگیري پیش
بین آمادگی يدر مورد رابطه) 2005، 5والنتدر، نقل 1987(4در پژوهشی که توسط ایست

براي خود راهبري در یادگیري و رضایت از زندگی صورت گرفت نتایج نشان داد که بین 
داري وجود هاي آن با رضایت از زندگی ارتباط معنیآمادگی براي یادگیري خود راهبر و مقوله

سال انجام بزرگ786اي که با در مطالعه) 2005، 7رابرسون و مریامدر، نقل 1988(6فیشر. دارد

1- Diener, Sun, Lucas, Smith
2- academic performance
3- Broc kett
4- East
5- Valente
6- Fisher
7- Roberson & Merriam
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داد نشان داد که بین آموزش رسمی، یادگیري خود راهبر و رضایت از زندگی ارتباط مثبتی
966در پژوهشی که بر روي ) 2009(و اسمیت 1النسبري، لوي، پارك، گیبسون. وجود دارد

که بین یادگیري خود ندنشان داد،دانشجو انجام دادند1159ان و یی و دبیرستآموز راهنمادانش
در . داري وجود داردمثبت و معنیيراهبر و رضایت از زندگی و رضایت از تحصیل رابطه

احساس دگیري خود راهبر ارتباط مثبتی بانشان داد که یا) 2009(2دبرادفوردیگرپژوهشی 
در پژوهشی که به روي ) 2000(3دوهرتیاز سوي دیگر.ن داردرضایتمندي در بین دانشجویا

دانشجویان انجام داد نتیجه گرفت که بین یادگیري خود راهبر و موفقیت در تحصیل رابطه 
. وجود دارد
که به روي دانشجویان ) 2008، 5چو و چندر، نقل 2000(4پژوهش هاگرتیينتیجه

بتی بین یادگیري خود راهبر و پیشرفت تحصیلی مثيبیولوژي صورت گرفت نشان داد رابطه
آمادگی براي یادگیري خود راهبر يپژوهشی درباره) 2007(6استیوارتهمچنین . وجود دارد

نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویانی که . در دانشجویان سال آخر مهندسی انجام داد
وس خود نسبت به افرادي که ها بر اساس خود راهبري بود عملکرد بهتري در دردروس آن

600به روي ) 2007(7در پژوهش دیگري که توسط عبدالرحمن. گونه نبودند، داشتنداین
علوم پایه هايسدر مورد عوامل مؤثر در آموزش دردانشجوي سال دوم و سوم پزشکی

صورت گرفت، نتایج نشان داد که یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی، استفاده از 
.هاي آموزشی مبتنی بر خود اتکایی فرد به خصوص خود راهبري در یادگیري استروش

تحقیق هايهدف
یادگیري خود راهبر و يچه گفته شد در پژوهش حاضر به بررسی رابطهبا توجه به آن

لذا . آموزان دختر پرداخته شده استابعاد آن با رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش

1- Lonsbery, Levy, Park & Gibson
2- Bradford
3- Doherty
4- Hagerti
5- Chow & Chen
6- Stewart
7- Abdulrahman
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.توان ذکر کردمیبراي این پژوهش اراهداف زیر
يآموزان دختر پایههاي آن با رضایت از زندگی دانشلفهؤیادگیري خود راهبر و م-1

.سوم دبیرستان رابطه دارد
سوم ير پایهآموزان دختهاي آن با عملکرد تحصیلی دانشلفهؤیادگیري خود راهبر و م. 2

.دبیرستان رابطه دارد

قشناسی تحقیروش
روش تحقیق

.حاضر با استفاده از روش تحقیق همبستگی انجام شده استيمطالعه

گیريجامعه و روش نمونه
سوم يآموزان دخترِ پایهدانشيآماري شامل کلیهيدر پژوهش حاضر، جامعه

به تحصیل 88-89یلی باشد که در سال تحصدولتی شهر بوشهر میيهاي روزانهدبیرستان
آموز که با استفاده دانش270آماري شاملينمونه.باشدنفر می648که شامل اند، هاشتغال داشت

. اي انتخاب شدندگیري تصادفی چند مرحلهاز روش نمونه

آوري اطالعاتروش جمع
مقیاس سنجش خود راهبري در : آموزانمقیاس سنجش خود راهبري در یادگیري دانش

تدوین شده ) 2001(2که توسط فیشر و کینگ و تاگوالی استؤس41، یک آزمون 1یادگیري
. هنجاریابی شده است) 1385(جادیان این مقیاس اولین بار در ایران توسط نادي و س. است

رغبت -3،2خود مدیریتی- 1است که عبارتند از ) خرده مقیاس(این مقیاس شامل سه مؤلفه 
.خود کنترلی-3و 4براي یادگیري

1- self directed learning scale
2- King & Tague
3- self management
4- desire for learning
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92/0ضریب پایایی را به روش آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس ) 2001(فیشر و همکاران 
یادگیري و مدیریتی، رغبت برايهاي خودبه دست آوردند و این ضریب براي خرده مقیاس

در پژوهش حاضر براي . گزارش شده است83/0و 84/0، 85/0خود کنترلی به ترتیب 
آلفاي کرونباخ ادگیري از روشخود راهبري در یي ضرایب پایایی مقیاس سنجش محاسبه

.آورده شده است1استفاده شده که نتایج آن در جدول 

ضرایب پایایی مقیاس سنجش خود راهبري در یادگیري با استفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ                .1جدول  
در پژوهش حاضر 

مقیاس
کل مقیاسخود کنترلیرغبت به یادگیريخود مدیریتیشاخص آماري

76/084/031/085/0باخآلفاي کرون

ي یعنی محاسبه؛در پژوهش حاضر روایی این ابزار با استفاده از روش روایی همزمان
به دست آمد که در سطح 57/0االت طرح شده توسط محققؤضریب همبستگی آن با س

001/0<pباشددار میمعنی.

، در پـژوهش  روش آلفـاي کرونبـاخ  ضرایب پایایی مقیاس رضایت از زندگی بـا اسـتفاده از    .2جدول  
حاضر

مقیاس
کل مقیاسخودمحل زندگیمدرسهدوستانخانوادهشاخص آماري

88/077/088/077/076/090/0آلفاي کرونباخ

مقیاس چند وجهی رضایت از : آموزانمقیاس چند وجهی رضایت از زندگی دانش
ساخته و مورد ارزیابی قرار ) 2001(کاغذي است که توسط هیوبنر -آزمونی مداد1زندگی
مقیاس فوق . هنجاریابی شده است) 1386(این مقیاس اولین بار در ایران توسط زکی . گرفت
گیرد که آموزان را به این صورت در بر میگویه است که پنج حیطه از زندگی دانش40داراي 

1- Multidimensional Students´ Life satisfaction Scale
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پایایی ) 2000(یوبنر گیلمن و ه.خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی و خود: عبارتند از
خرده مقیاس، 5عالوه بر آن از . به دست آوردند91/0آزمون را با استفاده از آلفاي کرونباخ 

ي در پژوهش حاضر براي محاسبه. بود86/0تا 84/0این ضریب بین يبراي خانواده دامنه
ه شده که ضرایب پایایی مقیاس چند وجهی رضایت از زندگی از روش آلفاي کرونباخ استفاد

.آورده شده است2نتایج آن در جدول
روایی از همبسته نمودن پرسشنامه با مقیاس رضایت از يدر پژوهش حاضر براي محاسبه

به دست 56/0سنجیده شده است که ضریب همبستگی آن ) 1985(و همکارانزندگی دینر
.آمد

از میانگین در پژوهش حاضر براي سنجش عملکرد تحصیلی : سنجش عملکرد تحصیلی
. آموزان استفاده شدنیم سال تحصیلی دانش) معدل(دروس 

تحقیقهاي یافته
هاي الؤهاي حاصل از بررسی سهاي توصیفی و سپس یافتهدر این بخش ابتدا یافته

ها در متغیر هاي آزمودنیمیانگین، انحراف معیار، نمره3جدول .گرددپژوهش ارائه می
. دهداد آن را نشان مییادگیري خود راهبر و ابع

و و ابعـاد آن    ها در متغیـر یـادگیري خـود راهبـر         یهاي آزمودن میانگین، انحراف معیار، نمره    .3جدول  
رضایت از زندگی و ابعاد آن و عملکرد تحصیلی 
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کل یادگیري يریب همبستگی بین نمرهضشود،مشاهده می4گونه که در جدول همان
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دارمعنیp>001/0به دست آمده است که در سطح 43/0خود راهبر و رضایت از زندگی 
، بین رغبت به یادگیري 46/0ضرایب همبستگی بین خود مدیریتی و رضایت از زندگی . است

مده است که به دست آ32/0، بین خود کنترلی و رضایت از زندگی35/0و رضایت از زندگی 
. دار استمعنیp>001/0ي ضرایب در سطح همه

ي کل یادگیري خود راهبر و ابعاد آن با رضـایت از زنـدگی در               ضرایب همبستگی ساده نمره   . 4جدول
آموزان دختردانش

)p(داري سطح معنی )r(ضریب همبستگی بینمتغیر پیش متغیر مالك
001/0 43/0 یادگیري خود راهبر
001/0 46/0 خود مدیریتی
001/0 35/0 رغبت براي یادگیري
001/0 32/0 خود کنترلی

زندگیرضایت از

ي کل یادگیري خود راهبر و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی در ضرایب همبستگی ساده نمره. 5جدول
آموزان دختردانش

)p(داري سطح معنی )r(ضریب همبستگی بینمتغیر پیش متغیر مالك
04/0 16/0 یادگیري خود راهبر
007/0 12/0 خود مدیریتی
01/0 17/0 رغبت براي یادگیري
01/0 15/0 خود کنترلی

عملکرد تحصیلی

کل یادگیري خود راهبر و ابعاد آن با يشود، نمرهمشاهده می5گونه که در جدول همان
کل یادگیري خود راهبر يرهضریب همبستگی بین نم. دار دارندي معنیعملکرد تحصیلی رابطه

عالوه بر آن، ضرایب . دار استمعنیp>05/0باشد، که در سطحمی16/0و عملکرد تحصیلی 
همبستگی خود مدیریتی با عملکرد تحصیلی و خود کنترلی با عملکرد تحصیلی به ترتیب 

12/0)007/0=p ( 15/0و)01/0=p (و ضریب همبستگی بین رغبت به . به دست آمده است
. دار هستندمعنیp>05/0است که همگی در سطح17/0یادگیري و عملکرد تحصیلی 

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به ابعاد یادگیري خود راهبر و رضایت از 6جدول 
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الزم به ذکر است این تحلیل .دهدنشان می)Stepwise(اي زندگی را به روش مرحله
مورد تحلیل قرار گرفته که به دلیل اختصار جدول آن رگرسیون به روش ورود مکرر نیز

.گزارش نشده است
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه و با روش ورود مکرر، ضریب 
همبستگی چندگانه براي ترکیب خطی ابعاد یادگیري خود راهبر و رضایت از زندگی برابر 

47/0=MR 22/0، و ضریب تعیین برابر=RS001/0که در سطح باشد می<pدار استمعنی .
درصد واریانس 22توان عنوان نمود که حدود با توجه به ضریب تعیین به دست آمده می

.شودرضایت از زندگی توسط ابعاد خود مدیریتی، رغبت به یادگیري و خود کنترلی تبیین می

از زنـدگی بـه روش       ي ابعاد یـادگیري خـود راهبـر و رضـایت          ضرایب همبستگی چندگانه  . 6جدول
)Stepwise(اي مرحله

شاخص آماريβضرایب رگرسیون  MRهمبستگی چندگانه  ضریب تعیین 
RS

Fنسبت 
pاحتمال  خود مدیریتی

خود مدیریتی 46/0 22/0 73/68=F
001/0<p

46/0 =β
29/8 =t
001/0<p

22د که خود مدیریتی شواي مشاهده میو با استفاده از روش مرحله6با توجه به جدول 
براي خود ) β(ضرایب رگرسیونی . کننددرصد واریانس رضایت از زندگی را تبیین می

خود مدیریتی ) β(با توجه به مقادیر ضرایب رگرسیونی . باشدمی) p>001/0(46/0مدیریتی 
تري دارد و رغبت به یادگیري و خود کنترلی در بینی رضایت از زندگی، توان بیشدر پیش

ي رگرسیونی حذف از معادلهبنابراین؛بینی رضایت از زندگی نقش چندانی ندارندیشپ
. اندشده

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به ابعاد یادگیري خود راهبر و عملکرد 7جدول
الزم به ذکر است تحلیل .دهندنشان می)Stepwise(اي تحصیلی را به روش مرحله

مکرر نیز مورد تحلیل قرار گرفته که به دلیل اختصار جدول آن رگرسیون به روش ورود
.گزارش نشده است

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه و با روش ورود مکرر، ضریب 



)1ي ، شماره1392ستان بهار و تاب، 2-20ي ششم، سال دوره(تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،علوميمجله 164

همبستگی چندگانه براي ترکیب خطی ابعاد یادگیري خود راهبر و عملکرد تحصیلی برابر 
17/0=MR 031/0، و ضریب تعیین برابر=RS05/0باشد که در سطح می<pدار استمعنی .

درصد واریانس متغیر 3توان عنوان نمود که حدود با توجه به ضریب تعیین به دست آمده می
خود مدیریتی، رغبت به یادگیري و خود (عملکرد تحصیلی توسط ابعاد یادگیري خود راهبر 

. شودتبیین می) کنترلی

هاي یادگیري خود راهبر و عملکرد تحصیلی به روش لفهؤي مضرایب همبستگی چندگانه. 7جدول 
)Stepwise(اي مرحله

βضرایب رگرسیون 
شاخص آماري همبستگی 

MRچندگانه 
RSضریب تعیین 

Fنسبت 
pاحتمال  رغبت به یادگیري

رغبت به 
یادگیري 17/0 029/0 30/7=F

007/0<p

17/0=β
70/2=t
007/0<p

شود که رغبت به یادگیري اي مشاهده میو با استفاده از روش مرحله7با توجه به جدول 
رغبت به ) β(ضرایب رگرسیونی . کننددر صد واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می3تقریباً

رغبت به ) β(با توجه به مقادیر ضرایب رگرسیونی . باشدمی) p>007/0(17/0یادگیري 
و خود مدیریتی و خود کنترلی . بینی عملکرد تحصیلی، توان بیشتري داردپیشیادگیري در 

. اندي رگرسیونی حذف شدهلذا از معادله؛نقش چندانی ندارند

گیريبحث و نتیجه
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بین یادگیري خود راهبر و رضایت از زندگی 

به عالوه، رابطه بین . داري وجود داردمعنیيی رابطهو یادگیري خود راهبر با عملکرد تحصیل
و رضایت از ) خود مدیریتی، رغبت به یادگیري و خود کنترلی(ابعاد یادگیري خود راهبر 

همچنین نتایج حاصل از . دار استزندگی و ابعاد یادگیري خود راهبر با عملکرد تحصیلی معنی
یادگیري خود راهبر و رضایت از زندگی يتحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که رابطه
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اي مشاهده شد که خود مدیریتی با استفاده از تحلیل رگرسیون به روش مرحله. دار استمعنی
به عالوه، رغبت به . کنددرصد از واریانس متغیر رضایت از زندگی را تبیین می22به تنهایی 

.دانی ایفا نکردندبینی رضایت از زندگی نقش چنیادگیري و خودکنترلی در پیش
ي یادگیري خود راهبر و عملکرد تحصیلی نیز با استفاده از ضریب همبستگی ساده رابطه

نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین . یید شدأمورد بررسی قرار گرفت و ت) پیرسون(
. شودیید میأتp >05/0است که در سطح 16/0یادگیري خود راهبر و عملکرد تحصیلی 

خود راهبر و عملکرد تحصیلی نشان داد که یادگیري هايلفهؤمي بین ابطهرهمچنین،
بود و همبستگی بین رغبت به دارهمبستگی بین خود مدیریتی و عملکرد تحصیلی معنی

اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بر. دار بودندنیز معنییادگیري و عملکرد تحصیلی 
کرر، ضریب همبستگی چندگانه براي ترکیب خطی چندگانه و با استفاده از روش ورود م

با .)p=05/0(به دست آمدMR=17/0هاي یادگیري خود راهبر با عملکرد تحصیلیلفهؤم
درصد از 2اي مشاهده شد رغبت به یادگیري استفاده از تحلیل رگرسیون به روش مرحله
از ) β(ضریب رگرسیونی با توجه به مقدار. کندواریانس متغیر عملکرد تحصیلی را تبیین می

ترین توان را بینی عملکرد تحصیلی بیشبینی، رغبت به یادگیري براي پیشلحاظ توان پیش
. دارد

و ) 2006(را و سـیموس  ی، الیـو )1987(هاي بروکت نتایج حاصل از آزمون با نتایج پژوهش  
یت از زنـدگی    ، که معتقدند بین خود راهبري در یادگیري و رضـا          )2009(النسبري و همکاران    

پـذیري  معتقد است کـه مـسئولیت     ) 2007(النگ  . داري وجود دارد، همخوانی دارد    ارتباط معنی 
1گـوس . شـوند ها در فرایند یـادگیري دو عنـصر اصـلی محـسوب مـی             افراد و مستقل بودن آن    

2، خود راهبري در یادگیري را حرکتی بـه سـمت خودشـکوفایی            )2007النگ،   در، نقل   1998(

آمـوزش اهدافازبه یکیراهبرخودیادگیريهايمهارتپرورشوایجاد. مایدنمحسوب می
بـه یـادگیري  مربـوط مطالعاتوهاپژوهشکهبه طوري؛استبدل شدهاخیري دههچنددر

وفعـال افـرادي خـودراهبر، یادگیرنـدگان .اسـت یافتـه افـزایش جهـان سـطح درخودراهبر
درراعملواکنشی، ابتکاریادگیريبرايمنفعالنهدنکشیانتظارجايبههستند کهخودجوش

1- Goos
2- self actualization
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بـاال، يانگیزهبهتوجهباواستداریمعنوها هدفمندآنیادگیريگیرند،میدستبهیادگیري
پذیرترولیتئمسخوددر زندگیافرادگونهاین.داشتخواهدتداوموپایداريیادگیري ایشان

). 2007، 1ویلیامسون(برند سود میخویشیادگیريدردهیخودنظمفرایندازوهستند
هـاي مهارتازافرادقبیلاین.هستندخودفرایند یادگیريمسئولخودراهبر،یادگیرندگان

خـاص هـدف وبـراي مقـصود  خـود نیـاز مـورد اطالعـات پـردازش ودسترسـی الزم براي
تـا کوشـند مـی جهانيتهکشورهاي پیشرفازآموزشی بسیاريهاينظامامروزه،. برخوردارند

یادگیرنـدگان بـه فراگیـران تبـدیل . دهنـد پـرورش هـاي خـودراهبر  انسانصورتبهراافراد
بـا را متناسبخودیادگیرياهدافونیازهابتوانندخودهاآنکهخواهد شدباعثخودراهبر

وحـصیلی تپیشرفتافزایشباعثیادگیريخودراهبري درافزایش.کنندتعیینموجوددانش
یارمحمـدیان، شـکن، گـردان (شد خواهدیادگیرندگاندرهمیشگییادگیرينهایت، تداومدر

مهمشاخصیکعنوانبهآموزاندانشتحصیلیپیشرفتجا که امروزهاز آن). 1389عجمی، 
تحـصیلی پیشرفتاین،برعالوه. استگرفتهقرارتوجهآموزشی موردهاينظامارزیابیبراي

اهمیـت حـائز نیـز تربیتیمحققانوپردازاننظریهآموزان، والدین،دانشمعلمان،برايهمواره
علمـی هايتواناییمعرفتحصیلیمعدلنیزدانشجویانوآموزانحتی براي دانش.استبوده
همـین علـت بـه شاید. استباالترتحصیلیمقاطعوو اشتغالکاردنیايبهورودبرايهاآن

برمؤثرعواملشناختبرراخودهايپژوهشازتربیتی بسیاريپردازاننظریهکهباشداهمیت
، غالمعلـی لواسـانی و قربـان جهرمـی،     رسـتگار ، حجـازي (اندکردهمتمرکزتحصیلیپیشرفت

1388 .(
هايآموزان با روشبنابراین، با توجه به تغییرات سریع در تکنولوژي نیاز است تا دانش

هاي سازد با تغییرات سریع در جهان وفق دهند و مهارتان را قادر میمختلف یادگیري که آن
. دهد آشنا شوند و آنان را به کار گیرندخود را در محیط کار و موفقیت در زندگی افزایش می

تري داشته باشند و در استفاده از آن هاي جدید در یادگیري آشنایی بیشهر چه افراد با شیوه
ن امر خود در میزان مهارت مناسب آنان در محیط کار و نیز رضایت مهارت داشته باشند، ای

خود راهبر بودن در امر یادگیري که).2006، 2پیتمن و وندرسک(آنان از زندگی خواهد افزود 

1- Williamson
2- Pittman & Vondracek
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شود بر میزان رضایتمندي شامل خود مدیریتی، رغبت به یادگیري و خود کنترلی می
آموزي که خیلی خوب کارهاي خویش بارتی، دانشبه ع. گذاردآموزان از زندگی اثر میدانش

دارد و براي تحصیل نیز بسیار رانماید و نیز کنترل بسیاري از امور خویشرا مدیریت می
ثر است و نیز در مراحل ؤاین امر بر رضایتمندي وي در امر تحصیل و مدرسه م. راغب است

آموزانی که میزان خود ین نمود که دانشتوان تبیمی. باالتر بر رضایت وي از زندگی نیز اثر دارد
تر است میزان ها باال است و نیز رغبت آنان نیز به یادگیري بیشمدیریتی و خود کنترلی آن

گفتتوانمیپژوهشاینهايیافتهبهتوجهبا. تر استها نیز از زندگی بیشرضایتمندي آن
رایادگیريدرموفقیتوپیشرفتآموزاندانششود کهمیسببخود راهبري در یادگیريکه
رضایتنتیجهدروبدانندخودهايآگاهیتالش وازناشیراآنودهندنسبتخودشانبه

ازگیريبهرهباآموزاندانشبههامهارتایناهمیت آموزشنشانگرنکتهاینیابد؛افزایشآنان
.استمناسبهايمدلوراهبردها

هاي پژوهشمحدودیت
گیرد با هایی که در علوم رفتاري صورت میحاضر مانند اکثر پژوهشپژوهش
هاي بعدي و تالش براي ها، جهت انجام پژوهشهایی همراه بود که شناخت آنمحدودیت

هاي گذشته گرچه نتایج پژوهش.درسها، منطقی به نظر میکاهش یا رفع این محدودیت
یید قرار داده و نتایج أملکرد تحصیلی مورد تثیرات خودراهبري را بر رضایت از زندگی و عأت

ولی با عنایت به ،دار میان این متغیرهاستپژوهش حاضر نیز حاکی از وجود همبستگی معنی
ها بایست تفسیر نتایج و تعمیم آنمقادیر همبستگی و مقادیر تبیین شده در پژوهش حاضر می

همچنین . سازدتر را ضروري میهاي بیشلزوم پژوهشاین امرودریگببا احتیاط صورت 
اجرا شده است، لذا شهر بوشهر ي سوم متوسطه آموزان دختر پایهپژوهش حاضر بر روي دانش

همچنین نتایج به شهرهاي باشد،آموزان پسر و مقاطع تحصیلی دیگر نمیقابل تعمیم به دانش
ا را بررسی نموده بین متغیرهيکه پژوهش حاضر رابطهجادیگر قابل تعمیم نیست و از آن

که رضایت افراد از و با توجه به اینتوان به صورت علی بیان نموداست، نتایج آن را نمی
زندگی ممکن است در شرایط مختلف با توجه به سطوح مختلف متفاوت باشد، تغییر شرایط 

. ثیرگذار باشدأتواند در نتایج تمی
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