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Introduction 
Most societies today are undergoing educational reform because the need 

for self-study and which is essential in today's vibrant, transformed world of 

knowledge. Increasing production of knowledge, information and 

technology advances have made the knowledge life very short. It also 

necessitates the complexity of today's life and the unforeseen emerging 

issues, the overwhelming need for students to learn lifelong and to take 

immediate measures. Therefore, in order to overcome these conditions, 

instead of transferring a set of information to students, they must become 

self-directed learners who are up-to-date in learning, independent and 

autonomous in the field of science and knowledge. Self-directed learning 

enables students to update their knowledge and competencies even after 

leaving the formal education system. The purpose of this study was to test 

the causal relationship between cultural intelligence and academic vitality 

with self-directed learning through mediating role of academic 

procrastination in female students of Islamic Azad University of Dezful. 

 

Method 
The research method was descriptive and correlational. The statistical 

population consisted of all female students of Islamic Azad University of 

Dezful, among whom 354 were selected by stratified random sampling 

method. Fisher et al self-directed learning questionnaire, (2001), Dehgani 

Zadeh and Hossein Chari academic vitality Questionnaire  (2012), Solomon 
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and Rathblum Academic Procrastination (1984), and Ang et al.'s Cultural 

Iintelligence (2004) were used to measure research variables. The proposed 

model was evaluated using path analysis. 

 

Results 
The results showed that in the whole sample, all path coefficients 

between variables were statistically significant. In addition, the direct paths 

of cultural intelligence, academic vitality, and academic procrastination to 

self-directed learning were statistically significant. Also, the direct paths of 

cultural intelligence and academic vitality to academic procrastination were 

also significant. On the other hand, the results showed that the indirect 

relationship between cultural intelligence and academic vitality with self-

directed learning through mediation role of academic procrastination was 

significant.  

 

Conclusion 
The results showed that self-directed learning seems to be a phenomenon 

that is influenced by many factors such as cultural intelligence, academic 

vitality and academic procrastination. 

 

Keywords: cultural intelligence, academic vitality, self-directed learning, 

academic procrastination 
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رابطه علّی هوش فرهنگی و سرزندگی تحصیلی با یادگیری خودراهبر 

 تحصیلی کاری اهمال گری میانجیاز طریق 
 

 زهرا حسین پناه

کبری کاظمیان مقدم
 

 چکیده
آزمون الگوی رابطه علّی هوش فرهنگی و سرزندگی تحصيلی با يادگيری  هدف پژوهش حاضر،

تحصيلی دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول  یکار اهمال گری يانجیمخودراهبر از طريق 
بود. روش پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کليه دانشجويان دختر دانشگاه 

نفری  150 یا نمونه، یا طبقهتصادفی  يریگ نمونهبه روش  ها آنواحد دزفول بودند که از بين آزاد اسالمی 
يادگيری خودراهبر فيشر و همكاران،   یها پرسشنامهانتخاب شد. برای سنجش متغيرهای پژوهش از 

تحصيلی سولومون و راتبلوم و هوش  یکار اهمالو حسين چاری،  زاده دهقانیسرزندگی تحصيلی 
نگی آنگ و همكاران استفاده شد. ارزيابی مدل پيشنهادی با استفاده از تحليل مسير انجام گرفت. نتايج فره

 عالوه بهبودند.  دار یمعننشان داد که در کل نمونه، تمامی ضرايب مسير بين متغيرها از لحاظ آماری 
يری خودراهبر از تحصيلی به يادگ یکار اهمالمسيرهای مستقيم هوش فرهنگی، سرزندگی تحصيلی و 

بودند. همچنين مسيرهای مستقيم هوش فرهنگی و سرزندگی تحصيلی به  دار یمعنلحاظ آماری 
بودند. از سوی ديگر، نتايج نشان داد رابطه غيرمستقيم هوش فرهنگی و  دار یمعنتحصيلی نيز  یکار اهمال

بودند. در  دار یمعنحصيلی ت یکار اهمالميانجيگری سرزندگی تحصيلی با يادگيری خودراهبر از طريق 
است که از عوامل بسياری  ای پديدهيادگيری خودراهبر  رسد میمجموع، نتايج پژوهش نشان داد که به نظر 

 .پذيرد میتحصيلی تأثير  یکار اهمالاز جمله هوش فرهنگی، سرزندگی تحصيلی و 
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 مقدمه
 گری امروزه اکثر جوامع در حال اعمال اصالحات آموزشی هستند، چرا که نياز به خودمطالعه

مدار تبديل شده  و خودانگيزی دانشجويان در دنيای پرتحول کنونی که به يک دنيای دانش

است، ضروری است. توليد فزاينده دانش، اطالعات و پيشرفت تكنولوژی سبب شده که عمر 

نشده فراوان،  بينی دانش بسيار کوتاه باشد. همچنين پيچيدگی زندگی امروز و بروز مسائل پيش

کند. لذا  البداهه را ضروری می العمر و اتخاذ تدابير فی نياز وافر دانشجويان به يادگيری مادام

بايد ای از اطالعات به دانشجويان،  جای انتقال مجموعه بر اين شرايط، به شدنمنظور چيره  به

را تبديل به فراگيران خودراهبر نمود که در يادگيری، مستقل و خودمختار و در زمينه علم و  ها آن

حتی پس از  ها آنشود که  روز باشند. خودراهبری در يادگيری دانشجويان موجب می دانش، به

 (.Ghaffari, 2015روز کنند ) های خود را به خروج از نظام آموزشی رسمی نيز دانش و صالحيت

های يادگيری  از آموزش بزرگساالن نشأت گرفته و نظريه 3مفهوم يادگيری خودراهبر

خودراهبر که بر تجربه فراگير تمرکز کرده، از تحقيقات جان ديويی منشأ گرفته است. ناولز 

داند که در آن، فراگيران با کمک يا به ابتكار خود، نيازهای  يادگيری خودراهبر را فرآيندی می

شان را تشخيص داده، ضمن تعيين اهداف يادگيری و شناسايی منابع انسانی و ساير  یيادگير

کنند و در نهايت  منابع الزم برای يادگيری، راهبردهای مناسب برای يادگيری را انتخاب می

عنوان فرآيندی فعال و ساختاری،  بيانی ديگر، به دهند. به پيامدهای آن را مورد ارزشيابی قرار می

های يادگيری، شناخت، انگيزه و رفتار خود را  است که با آن يادگيرنده اهداف فعاليت پردازشی

(. دانشجويان در اين فرآيند، به Yazdkhasti, Qasemi & Wahida, 2011کند ) تنظيم می

شوند و سپس با جستجو  هايشان در ارزيابی کمبودهای دانش خود تشويق می گسترش توانايی

کنند. چارچوب اصلی نظريه يادگيری  بودهای دانش خود رسيدگی میدر منابع مرتبط به کم

خودراهبر بر اين اساس استوار است که يادگيرنده چگونه از نظر باورهای فراشناختی، انگيزشی 

کند. يادگيرندگان خودراهبر افرادی فعال و  دهی می و رفتارهای يادگيری خود را سازمان

دار است و با توجه به انگيزه باال، يادگيری  د و معنیهدفمن ها آنخودجوش هستند، يادگيری 

ايشان پايداری و تداوم خواهد داشت. اين نوع يادگيری شامل سه مؤلفه خودمديريتی، 
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که  یا عمده(. همچنين يكی از مسائل Karami, 2014خودکنترلی و رغبت به يادگيری است )

ی تحصيلی در دانشگاه و نبود بی عالقگ شود یمدر نظام آموزشی کشور از آن نام برده 

علمی قوی در بين دانشجويان برای کار و تالش علمی جدی است. از اين رو درک  های يزهانگ

تحصيلی بايد مورد توجه جدی پژوهشگران تعليم و  یها چالشو چگونگی سازگاری با 

، ايجاد تحصيلی یها چالشدر برخورد با  آميز يتموفقعوامل  ينتر مهمتربيت قرار گيرد. از 

 سرزندگی تحصيلی به دانشگاه در دانشجويان است. 

پژوهشی  یها نظامبهزيستی ذهنی در بسياری از  یها مؤلفهسرزندگی به عنوان يكی از 

نه تنها احساس خستگی  دهد یمخودجوش انجام  طور بهفردی کاری را  یوقت. باشد یممطرح 

نرژی و نيروی او افزايش يافته است. ا کند یم، بلكه احساس دهد ینمو نااميدی به او دست 

 ,Solbergسالمت ذهنی است ) دار یمعنکلی حس درونی سرزندگی شاخص  طور به

O’Callaghan & Newbegin, 2012به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی  3(. سرزندگی تحصيلی

رد. ، اشاره داشود یممتنوعی که در عرصه پويا و جاری تحصيلی تجربه  یها چالشبه انواع 

وجود دارند که در زمينه تحصيلی نياز به توجه دارند. مدارس و  ديگر  يزیبرانگ چالشسؤاالت 

تحصيلی، موانع و فشارها،  یها چالش ها آنهستند که در  يیها مكانآموزشی  های يطمح

واضح اين امر را  طور به شده انجام یها پژوهشحقيقت پايدار زندگی تحصيلی هستند و 

اثرگذار در تعليم و تربيت  های یتوانمندتحصيلی به عنوان يكی از  . سرزندگیکنند یمحمايت 

 یها چالششناخته شده است که دانشجويان از آن به عنوان راهبردهای مقابله با مسائل و 

، Sadeghi and Khalili Goshangani (2016)(. Martin & Marsh, 2006) کنند یمتحصيلی ياد 

Ghaffari (2015)  ،Chou and Chen (2008)  وSkita (2017)  خود به اين  یها پژوهشدر

 یکار اهمالنتيجه رسيدند که بين سرزندگی تحصيلی با يادگيری خودراهبر رابطه مثبت و با 

 وجود دارد. داری یمعنتحصيلی رابطه منفی 

های دانشگاهی که از لحاظ بافت قومی و مذهبی از تنوع بسياری برخوردار  در محيط

باعث افزايش سازگاری دانشجويان شده، عملكرد تحصيلی و يادگيری  2هوش فرهنگی هستند،

توسط  بار يننخست(. هوش فرهنگی برای Ghaffari, 2015دهد ) آنان را تحت تأثير قرار می
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Early and Ang (2003)  از محققان دانشگاه کسب و کار لندن مطرح شد. اين دو، هوش

های رفتاری  های جديد در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخفرهنگی را قابليت يادگيری الگو

معتقد بودند هوش فرهنگی يک قابليت فردی برای  ها آناند.  صحيح به اين الگوها تعريف کرده

هايی است که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن  درک، تفسير و اقدام اثربخش در موقعيت

دانند  که هوش را بيشتر يک توانايی شناختی میدسته از مفاهيم مرتبط با هوش سازگار است 

(Tahmasebi, Mani, & Hadian Fard, 1993 مطابق با اين تعريف، در واقع هوش فرهنگی .)

های خاصی که برای روابط شخصی باکيفيت و اثربخش در شرايط فرهنگی  با تمرکز بر قابليت

 رد. ای ديگر از هوش شناختی تمرکز دا مختلف الزم است، بر جنبه

المللی  های اجتماعی مناسب در تعامالت بين افراد زيادی با داشتن هوش باال و مهارت

 هوشبا  یافراد هوش فرهنگی است. بودنخورند که علت اصلی آن پايين  شكست می

های ديگر  ممكن است قادر به ارتباط با ديگران از همان فرهنگ يا فرهنگ يينپا یفرهنگ

دگی و کسب و کارشان دچار مشكل شوند. در مقابل، افرادی با نباشند و در نتيجه، در زن

قادر به تفسير رفتار ديگران و حتی در صورت نياز، انطباق با رفتار  باال یفرهنگهوش 

دانند که همين حصارها  ديگران هستند. اين افراد حصارهای فرهنگی را درک کرده، می

د. لذا با توجه به اطالعات موجود يک بندی کنن توانند رفتار ما و ديگران را چارچوب می

کنند، حتی اگر اين چارچوب درک کافی از رفتارها و  چارچوب شناختی مشترک تدوين می

آيد که از  هنجارهای محلی نداشته باشد. تدوين چنين چارچوبی تنها از عهده کسانی بر می

ش فرهنگی هوش فرهنگی بااليی برخوردار باشند؛ به همين دليل، فردی که دارای هو

های  باالست توانايی يادگيری در محيط فرهنگی جديد را دارد و از رويارويی با فرهنگ

 ,Van Dyne and Ang (2012) ،Deng and Gibson (2015) ،Chanlinبرد.  جديد لذت می

Kuo, Lin, Lee, and Hsieh (2017) ،McNab (2016) ،Hosseini, Shahriari, and Sidanloo 

خود به اين  یها پژوهشدر  Shahrakinia, Pourgaz, and Jennaabadi (2017)و  (2019)

نتيجه دست يافتند که بين هوش فرهنگی و يادگيری خودراهبر رابطه مثبت و بين هوش 

وجود دارد. همچنين دريافتند که با  داری یمعنتحصيلی رابطه منفی  یکار اهمالفرهنگی و 

اهبری در يادگيری، خود مديريتی و رغبت به افزايش هوش فرهنگی در دانشجويان، خودر

 يابد.  نيز ارتقاء می ها آنيادگيری 
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مانع جدی در رسيدن يادگيرندگان،  تواند یماست که  یا عمدهيكی از عوامل  3یکار اهمال

تحصيلی بر ميزان يادگيری و بر  یکار اهمالبه ويژه دانشجويان به پيشرفت و موفقيت باشد. 

. تأخير در شروع و اتمام تكاليف باعث گذارد یمفراگيران تأثير منفی موفقيت فعلی و آتی 

مناسب يادگيری از دست برود و فرد مطالعه و انجام تكليف را به  یها فرصتخواهد شد تا 

زمان نامناسب و همواره با محدوديت زمانی موکول کند که خود موجب ايجاد اختالل در 

سترس و ارتكاب اشتباهات فراوان در انجام تكاليف فرايند يادگيری و کاهش دقت، افزايش ا

تصويری از يک  یکار اهمال(. Mohammadi, Nilforoshan, & Abedi, 2016) شود یم

 کند یممغايرت و ناهماهنگی بين نيت انجام يک عمل و انجام دادن واقعی آن عمل ارائه 

(Mahmoudzadeh & Mohammadkhani, 2016 .)هم عينی مانند از پيامدهای م یکار اهمال

و زمان و پيامدهای عاطفی مانند تضعيف روحيه، افزايش استرس و اضطراب،  ها فرصتدست دادن 

 Kagan, Cakir, and(. به گفتهFerrari, 2007انگيزه پايين و ... را در يادگيرندگان در بر دارد )

Kandemir, (2010)  نتوانند در فرايند  ها آنکه  شود یمدر دانشجويان باعث  کارانه اهمالرفتار

 . شوند یمواقعی خود را بـه کـار ببندنـد و در نتيجه دچار شكست  های توانمندیيادگيری 

؛ چرا که کيفيت شود یم، به عنوان مانعی برای پيشرفت تحصيلی در نظر گرفته یکار اهمال

گی و کمّيت يادگيری را کاهش داده و در عين حال، شدت استرس و پيامدهای منفی زند

 های بين يشپکه هوش فرهنگی يكی از  اند دادهنشان  ها پژوهش. دهد یمدانشجويان را افزايش 

مختلف تحصيلی است. يادگيرندگانی که دارای هوش  های جنبهقوی پيشرفت يادگيرندگان در 

خود و اکتساب دانش جديد تأکيد دارند و برای غلبه بر  های يستگیشافرهنگی هستند بر بهبود 

 ها آن. دانشجويانی که معتقدند توانايی هوشی کنند یمگذشته تالش  های شكستو  ها یناکام

و مطالعات خود را تا  ها پروژهبوده، احتمال کمتری هست که تكاليف کالسی،  يرپذ انعطاف

و به  کنند ینمکارهای خود را به آينده موکول  ها آنگفت  توان یمامتحان به تأخير اندازند و 

در ارتباط  Howel and Buro (2009)(.Van Dyne & Ang, 2012) دهند یمموقع انجام 

يک  کاری اهمالکه چون  اند داشتهو هوش فرهنگی به اين نكته اشاره  کاری اهمال دار یمعن

با هوش فرهنگی به  تواند یمرفتار نابهنجار است و هوش فرهنگی نيز حالت بهنجار دارد، لذا 

                                                           
1- procrastination 
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 Omaki, Omaki, and Omaki (2019) ،Mazlomian and صورت منفی ارتباط داشته باشد.

Kuti (2018) وCheraghi and Yousefi (2019)   خود به اين نتيجه دست  یها پژوهشدر

 وجود دارد.  داری یمعنتحصيلی و يادگيری خودراهبر رابطه منفی  یکار اهماليافتند که بين 

، اما اند پرداختهصورت ساده  اگرچه تحقيقات پيشين به بررسی متغيرهای مورد نظر به

براساس بررسی به عمل آمده در پيشينه پژوهشی، تاکنون الگويی که تمام اين متغيرها را در 

خود جای داده باشد مورد آزمون قرار نگرفته است. بنابراين در اين پژوهش در قالب يک مدل 

زندگی تحصيلی با که آيا رابطه علّی هوش فرهنگی و سر شود یمبه اين سؤال پاسخ داده 

؟ بنابراين برای پاسخ به شود یم یگر واسطهتحصيلی  یکار اهماليادگيری خودراهبر از طريق  

 .گيرد یمتنظيم و مورد بررسی قرار  3سؤال پژوهش الگوی شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Proposed model 
 

 روش
 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه باشد یمتوصيفی و از نوع همبستگی پژوهش حاضر 

دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول است که در مقاطع کاردانی، کارشناسی، 

دانشجوی  0151کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصيل بودند. کل جامعه مورد بررسی 

، با توجه به جدول یا طبقهتصادفی  يریگ نمونهه به روش نفر به عنوان نمون 150دختر بود که 

Krejcie and Morgan (1970)  ها پرسشنامهو با در نظر گرفتن امكان افت و مخدوش شدن 

نفر  11در پژوهش حاضر، تعداد  کننده شرکتدانشجوی دختر  150انتخاب شدند. از مجموع 

نفر در مقطع  51درصد( و  51اسی )نفر در مقطع کارشن 318درصد(،  28در مقطع کاردانی )

Cultural Intelligence 

Academic Vitality 

Academic 

Procrastination 
Self-Directed 

Learning 
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درصد( مشغول به تحصيل بودند. وضعيت سنی دانشجويان در  31کارشناسی ارشد و دکتری )

سال  23-25نفر بين  311درصد(،  51/31سال ) 21نفر زير  51پنج گروه سنی تعريف شد. 

 81/38سال ) 13-15نفر بين  11درصد(،  11/23سال ) 21-11نفر بين  10درصد(،  83/11)

در اين  کننده شرکتسال بودند. دانشجويان  11درصد( باالتر از  11/32نفر ) 05درصد( و 

 یآور جمعبودند. در اين پژوهش به منظور  10/31پژوهش دارای ميانگين معدل درسی 

 تحقيق از ابزارهای زير استفاده شد. یها داده

 

 ابزار پژوهش

توسط  3مه آمادگی يادگيری خودراهبر: پرسشناپرسشنامه آمادگی یادگیری خودراهبر

Fisher, King, and Tague (2001)   ماده بود که پس از  52تهيه شد. پرسشـنامه دارای

از  ای درجه پنجبر روی طيف ليكرت  ها پاسخماده کاهش داده شد.  01هنجاريابی، پرسشنامه به 

ين پرسشنامه دارای سـه . اشوند یم یگذار نمره( 5( تا کامالً موافقم )3کامالً مخالفم )

 ,Shokar, Murray. باشد می 0و رغبت برای يادگيری 1، خودمـديريتی2خـودکنترلی ياسمق خرده

Jennifer and Grace (2002)  و برای  82/1پايايی اين پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ

به دست  11/1و خودکنترلی  13/1، رغبت به يادگيری، 18/1خودمديريتی  های ياسمق خرده

هنجاريـابی  Nadi and Sajjadian (2006)آوردند. اين پرسشنامه اولين بـار در ايـران توسـط 

شـده اسـت و روايی و پايايی آن با اجرا در جامعه پزشكی و دندانپزشكی مورد تأييد قرار 

، رغبـت 18/1خودمـديريتی  یها مقيـاس خردهو  82/1گرفت. پايايی آن برای کل آزمون 

 Fisher and King (2010)بـه دست آمده است.  11/1و خـودکنترلی  13/1ای يـادگيری بـر

روايی اين پرسشنامه را به روش روايی سازه و با استفاده از روش تحليل عاملی تأييدی 

روايی سازه به روش تحليل عاملی  Naeimi et al. (2012). در مطالعه اند کردهمطلوب گزارش 

شده است و در پژوهش حاضر ميزان آلفای کرونباخ برای کل  تأييدی مطلوب گزارش

 آمد. به دست 88/1پرسشنامه 

                                                           
1-  Self-directed Learning Readiness Questionnaire (SLRQ) 

2-  self-contro 

3-  self-management 

4-  willingness to learn 
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از پرسشنامه  3سرزندگی تحصيلی گيری اندازهبرای  پرسشنامه سرزندگی تحصیلی:

Dehghanizadeh and Hossein Chari (2012)  ماده و بـه  1استفاده شد. اين پرسشنامه شامل

( تا 3از کامالً مخالفم ) یا درجه پنجه بـر اسـاس طيـف ليكرت اسـت کـ ای مؤلفـهصورت تک 

سـرزندگی تحصـيلی  دهنده نشان( تنظـيم شـده است. نمره باال در اين آزمون 5کامالً مـوافقم )

 Dehghanizadehاست.  05و حـداکثر نمره  1بيشتر است که حداقل نمـره در ايـن پرسشـنامه 

and Hossein Chari (2012)  و ضريب  81/1پژوهش خود پايايی پرسشنامه مذکور را در

در پژوهش خـود برای بررسی  Moradi and Cheraghi (2014)برآورد کردند.  11/1بازآزمايی را 

محاسـبه  11/1پايايی از روش آلفای کرونباخ بـرای کـل پرسشنامه اسـتفاده کردنـد کـه مقـدار 

. برای محاسبه روايی، اند کـردهدان صاحبنظـر تأييـد گرديـد. روايـی سازه پرسشـنامه را اسـتا

 Dehghanizadehبود ) 11/1تا  50/1همبستگی هر ماده با نمره کل محاسبه شد که دامنه آن بين 

& Hossein Chari, 2012 آمد. به دست 11/1(. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

توسط  بار يناولبرای  2لیتحصي یکار اهمالپرسشنامه  تحصیلی: یکار اهمالپرسشنامه 

Solomon and Rathblum (1984)  ماده است. نحوه  21ساخته شد. اين پرسشنامه دارای

ميزان موافقت خود را با هر ماده با انتخاب  دهندگان پاسخکه  باشد یمبه اين صورت  یده پاسخ

 .دهند یمنشان ( 0( و هميشه )1، اغلب اوقات ) 2(، بعضی اوقات )3بندرت ) های ينهگزيكی از 

Solomon and Rathblum (1984)  ،و  80/1روايی اين پرسشنامه را با استفاده از همسانی درونی

. در ايران نيز در بين اند کردهگزارش  10/1پايايی آن را با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ، 

كين در روش تحليل اول-مير-جامعه دانشجويان، روايی اين پرسشنامه با استفاده از آزمون کايزر

 به دست 13/1و پايايی آن با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه،  88/1عاملی، 

نيز ميزان همسانی درونی اين  Dehghani (2008)(. Jokar & Delavarpour, 2007آمده است )

 آمد. به دست 80/1مقياس را مطلوب گزارش نمود. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

 Ang, Van Dyne, Koh, andتوسط 1پرسشنامه هوش فرهنگی پرسشنامه هوش فرهنگی:

Ng (2004)  هر ماده باشد یمماده و چهار عامل  21طراحی شده است. اين پرسشنامه دارای .

. حداقل شود یم یگذار نمره( 5( تا خيلی زياد )3از خيلی کم ) یا درجه پنجدر طيف ليكرت 
                                                           
1-  Academic Vitality Questionnaire (AVQ) 
2-  Academic Procrastination Questionnaire (APQ) 
3-  Cultural Intelligence Questionnaire (CIQ) 
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 Ghadampour, Mehrdad, andاست. 311و حـداکثر نمره  21ه نمـره در ايـن پرسشـنام

Jafari (2011)  اند کردهگزارش  85/1ضريب آلفای کرونباخ اين پرسشنامه را.Saffarnia and 

Abdollahzadeh (2011) آوردند. همچنين  به دست 85/1اين پرسشنامه را  کرونباخ آلفای

Ghadampour et al. (2011) اند کردهگزارش  85/1خ اين پرسشنامه را ضريب آلفای کرونبا .

با استفاده از روش تحليل  Asareh et al. (2013)روايی پرسشنامه هوش فرهنگی در پژوهش 

از بار عاملی مناسب )بيشتر از  ها مادهعامل تأييدی سنجيده شد که نتايج حاصل نشان داد همه 

 آمد. به دست 83/1برخوردارند. در پژوهش حاضر ميزان آلفای کرونباخ  (1/1
 

 ها یافته
Table 1.  

Mean and standard deviation of the research variables 
Variables Mean SD 

Total score of cultural intelligence 60.41 9.47 
Total score academic vitality  28.99 8.83 
Total score academic procrastination  78.56 10.31 
total score Self-directed learning 126.12 11.29 

 

Table 2. 

Correlation matrix between research variables 
 1 2 3 4 

1- Cultural Intelligence 1    
2- Academic Vitality 0.43** 1   
3- Academic Procrastination -0.60** 0.73** 1  
4- Self-directed learning 0.52** -0.83** -0.74** 1 

** p≤0.01 
 

Table 3.  

The most important general fit indices of the assumed path model 
 X2 CFI NFI GFI RMSEA 

Model 58.07 0.94 0.94 0.95 0.93 
 

برازش کلی مدل در سطح مناسبی هستند. بنابراين، مدل  یها شاخص، 1بر اساس جدول 

برازش دارد و فرضيه اصلی  ها دادهنمونه با  مفروض تبيين يادگيری خودراهبر دانشجويان گروه

 .شود یمپژوهش تأييد 



 188 (1 ی شماره ،1044 ستانبهار و تاب ،28 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست

Table 4. 

Value and significance of paths coefficients of proposed model 
Paths B β S.E t p 

Cultural intelligence  Academic 
procrastination 

-0.46 -0.39 0.04 -10.91 0.001 

Academic vitality  Academic 
procrastination 

-1/16 -0.64 0.06 -18.12 0.001 

Cultural intelligence  Self-
directed learning 

0.30 0.15 0.07 4.59 0.001 

Academic vitality  Self-directed 
learning 

2.29 0.73 0.12 19.02 0.001 

Academic procrastination  Self-
directed learning 

-0.27 -0.15 0.07 -3.70 0.006 

 

 دار یمعنهر پنج مسير پيشنهاد شده در مدل،  شود یممشاهده  0که در جدول  طور همان

هستند و در واقع پنج فرضيه اول پژوهش که رابطه )تأثير( مستقيم بين متغيرها را مطرح 

 . شوند یم، تأييد کردند یم

 
Figure 2.  Final model 

 
Table 5. 
Bootstrap test results to determine the significance of the indirect relationship 
between academic procrastination 

Indirect path                           Bootstrap Bias S.E Lower Upper 
Cultural intelligence  Academic 
Procrastination  Self-directed learning 

0.88 -0.0004 0.007 0.761 1.038 
Academic vitality  Academic 
Procrastination  Self-directed learning 

0.59 -0.0034 0.101 0.414 0.814 
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نشان داد که متغير  استراپ بوتنتايج آزمون  شود یممشاهده  5که در جدول  طور همان

تحصيلی نقش ميانجی )غيرمستقيم( در رابطه هوش فرهنگی و سرزندگی تحصيلی  یکار اهمال

، چرا کند یمبا يادگيری خودراهبر در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ايفا 

ذکور مقدار صفر بيرون از فاصله اطمينان حد پايين و حد باال قرار داشت. به که در مسيرهای م

که اين  شدند ینمعبارتی در هر دو مسير مقادير حد باال و پايين مثبت بودند و صفر را شامل 

تحصيلی در هر دو مسير است. بر مبنای اين نتايج  یکار اهمالدليلی بر وجود رابطه غيرمستقيم 

، هر دو فرضيه غيرمستقيم نيز مورد تأييد قرار 5در جدول  شده مشخصر و همچنين مقادي

 (.p<13/1گرفتند )

 

 گیری بحث و نتیجه
هدف از پژوهش حاضر پاسخ به اين سؤال بود که آيا رابطه علّی هوش فرهنگی و 

تحصيلی  یکار اهمال گری يانجیمسرزندگی تحصيلی با يادگيری خودراهبر از طريق 

. براساس نتايج شود یم یگر واسطهدانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دانشجويان دختر 

بودند. در اين پژوهش نشان  دار یمعنپژوهش تمامی ضرايب مسير بين متغيرها، از لحاظ آماری 

تحصيلی رابطه منفی و با يادگيری خودراهبر رابطه  یکار اهمالداده شد که هوش فرهنگی با 

 Deng andانجام شده توسط  یها پژوهشاز اين يافته با  مثبت دارد. نتيجه به دست آمده

Gibson (2015) ،McNab (2016) ،Chanlin et al. (2017) ،Hosseini Shahrakinia et al. 

. در تبيين کند یمپژوهشی اين پژوهشگران را تأييد  های يافتههمسو و هماهنگ است و  (2019)

با سايرين دارند،  یا گستردهر دانشگاه تعامل گفت، دانشجويانی که د توان یم ها رابطهاين 

کيفيت اين تعامل تأثير زيادی روی عملكرد تحصيلی آنان بر جای خواهد گذاشت. 

دانشجويانی که از هوش فرهنگی بااليی برخوردارند توانايی ادراک، تسهيل، شناخت و تنظيم 

. در اين راستا، نتايج (Golestani Bakht & Shokri, 2013عواطف خود و ديگران را دارند )

با هوش فرهنگی باال، دارای  المللی ينبنشان داد که دانشجويان  Abraruzzaman (2015) تحقيق

باالتری هستند. لذا  يریپذ فرهنگتوانايی سازگاری فرهنگی، تحمل فشار روانی کمتر و قدرت 

انشگاه مرجع و با پذيرش الگوهای فرهنگی د توانند یماين گروه از دانشجويان به راحتی 

قومی، در زمينه تحصيلی با هم به همكاری مطلوب برسند. در هر حال فهم بيشتر  یها گروه
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 ها نگرش، انتظارات، ها ارزشمرتبطند با عقايد،  ها فرهنگ يزبرانگ چالش های بخشو  ها يتموقع

دارای هوش آشكار يا نهان، قابل مشاهده و ارزيابی هستند. کسی که  طور بهکه  يیها مفروضهو 

که همين حصارها است که  داند یمفرهنگی بااليی است حصارهای فرهنگی را درک نموده و 

 های واکنشنحوه فكر کردن و  تواند یمرفتار ما و ديگران را چارچوبی نمايد و اين  تواند یم

آن برای عملكرد تحصيلی مؤثر و به تبع  ،مختلف توجيه نمايد. بنابراين های يتموقعفرد را در 

تحصيلی در بين دانشجويان، بايد هوش فرهنگی را در بين آنان توسعه داد.  یکار اهمالکاهش 

فردی که دارای هوش فرهنگی بااليی است توانايی يادگيری در محيط فرهنگی جديد را دارد و از 

 (. Naami, 2009) برد یمجديد در دانشگاه و محيط تحصيل خود لذت  های فرهنگرويارويی با 

 یکار اهمالپژوهش حاضر نشان داده شد که بين سرزندگی تحصيلی دانشجويان و در 

وجود دارد. نتيجه به  داری یمعنتحصيلی رابطه منفی و با يادگيری خودراهبر رابطه مثبت و 

 Sadeghi and Khalili Goshanganiانجام شده توسط  یها پژوهشدست آمده از اين يافته با 

(2016) ،Ghaffari (2015)   وSkita (2017)  پژوهشی اين  های يافتههمسو و هماهنگ است و

توان گفت که ميزان سرزندگی باال منجر به  . در تبيين اين يافته میکند یمپژوهشگران را تأييد 

. به اين دليل که سرزندگی با انگيزش بيشتر برای حرکت به شود یم یکار اهمالسطح پايين 

(. سرزندگی، Steel & Ferrari, 2013ثبت همراه است )سمت هدف و نيز عملكرد تحصيلی م

را به دنبال دارد، بر  یکار اهمالاز طريق کاهش ترس از شكست و ترس از ارزيابی ديگران که 

. به عبارت ديگر، افراد با سرزندگی شود یمتأثيرگذار است و منجر به کاهش آن  یکار اهمال

و کمتر دچار  کنند یمی را تجربه تحصيلی، ترس از شكست و ترس از ارزيابی کمتر

 ,Hannah, Niermannشده، از انگيزش بيشتری برای پيشرفت برخوردارند ) یکار اهمال

&Scheres, 2014 بيان کرد  توان یم(. در خصوص تبيين رابطه سرزندگی و يادگيری خودراهبر

را  اش گيریيادکه يک يادگيرنده با سطح باالی خودراهبری ابتكار عمل داشته و مسئوليت 

گيرد نه مانع. لذا او فردی است که تمايل  و مشكالت را به عنوان چالش در نظر می يردپذ می

های  بااليی داشته و قادر به کاربرد مهارت نفسقوی به يادگيری يا تغيير دارد و اعتماد به 

ل دهی زمان و ايجاد سرعت مناسب برای يادگيری است و برای کام اساسی مطالعه، سازمان

کند. يادگيرنده با سطح باالی خودراهبری، کسی است که  کردن تكليف، يک طرح را تدوين می

(. دانشجويان با يادگيری Martin, 2008) گذاری دارد برد و تمايل به هدف از يادگيری لذت می
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خودراهبر باالتر، به اين مهم که پرورش هوش و توان شناختی به وسيله تالش فردی صورت 

 رغم یعل توانند یمبيشتر معتقدند. بر اين اساس يادگيرندگان خودراهبر، باور دارند که ، گيرد یم

ذاتی عملكرد خود را در زمينه تحصيلی بهبود ببخشند، توسعه دهند و در  های يتمحدودهمه 

را هموار سازند. در واقع يادگيرندگان خودراهبر از تنوعی از  شان يلیتحصبرابر موانع مسير 

الزم جهت دستيابی به شرايط  یها کنشو هدايت  ريزی یپيادگيری جهت  یها مهارت

 (.Davoodi, 2005) کنند یمو سرزندگی تحصيلی استفاده  بخش يترضاتحصيلی 

تحصيلی و يادگيری خودراهبر  یکار اهمالاين پژوهش رابطه منفی  های يافتهاز ديگر 

 Cheraghiو  Omaki et al. (2019)  ،Mazlomian and Kuti (2018) های يافتهکه با  باشد یم

and Yousefi (2019)  بيان کرد که  توان یمدر يک راستا قرار دارد. در تبيين اين يافته

جامعه در معرض انحرافات و معضالت  پذير يبآسدانشجويان به عنوان يكی از اقشار 

 ها يبآساز اين برای پيشگيری  ها آن های ینابهنجاراجتماعی قرار دارند. شناخت مشكالت و 

(. دانشجويانی که در مقياس اهمال نمرات پايين Abedini, 2011ضرورت انكارناپذيری دارد )

عملكرد  شود یمباعث  یکار اهمال، افرادی هستند که خودکنترلی پايينی دارند، و اين اند گرفته

و از  شوند یم فرد پايين آيد. از اين رو دانشجويان خودراهبر در فرآيند تحصيلی پرتوان ظاهر

تحصيلی مطمئن هستند. چنين دانشجويانی حتی در  یها چالشتوانايی خود برای غلبه بر 

ديگر را برای رسيدن به موفقيت و  یها راهنكرده، بلكه  ينینش عقبصورت شكست نه تنها 

تحصيلی و ارائه پاسخ مثبت،  یها چالش. همين مقاومت در برابر کنند یمعملكرد بهتر وارسی 

تحصيلی  یکار اهمالنده و انطباقی به انواع موانع مداوم و جاری تحصيلی، اساس کاهش ساز

 (.Mutiie, Heydari, & Sadeghi, 2012در بين دانشجويان است )

تحصيلی، نقش واسطه در رابطه بين هوش  یکار اهمالکه نتايج نشان داد،  طور همان

انجام  یها پژوهشنتايج اين يافته با  فرهنگی، سرزندگی تحصيلی و يادگيری خودراهبر دارد.

همسو و  Hosseini, Shahriari, and Sidanloo (2019)و  Ghaffari (2015)شده توسط 

گفت  توان یم. در اين راستا دهد یمپژوهشی آنان را مورد تأييد قرار  های يافتههماهنگ است و 

ند نمرات ضعيف، تجارب )مان ها چالشکه در زندگی روزانه تحصيلی، دانشجويان با انواع 

( مواجه ها ينا، کاهش اعتماد به نفس در نتيجه عملكرد، کاهش انگيزش و مانند زا استرس

بر، سرزندگی، پشتكار و عملكرد تحصيلی  ها چالشدانشجويان با اين  یده پاسخو نحوه  شوند یم
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نقش مهمی در  یا اسطهوبه عنوان يک متغير  تواند یم یکار اهمال؛ بنابراين گذارد یمتأثير  ها آن

(. از اين Oluwagbohunmi, 2014ايفا کند ) ها آنسطح سرزندگی و عملكرد تحصيلی و يادگيری 

های  تواند بر زمينه کاری تحصيلی که خود می گيری کرد که اهمال توان چنين نتيجه رو در کل می

تأثيرگذار باشد؛ لذا  دانشجويان تحصيلی، اقتصادی، اجتماعی و به طبع بر بهداشت روان -آموزشی

دانشجويان  یکار اهمالتوان  های تربيتی مناسب و غنی کردن محيط آموزشی می با اعمال روش

را کاهش و يادگيری خودراهبر را در آنان افزايش داد. بنابراين الزم است تا مسئوالن و 

 متصديان ذيربط اقدامات الزم را جهت پيشگيری از اين موضوع مهم انجام دهند.

ژوهش حاضر بر پايه تحقيقات همبستگی انجام گرفت و درست است که مدل علّی در پ

تحقيق استفاده شد ولی در استنباط روابط علت و معلولی از نتايج پژوهش بايد جوانب احتياط را 

تحقيق تنها شامل دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نمونهکه  يیجا آنرعايت کرد. از 

سنی ديگر و دختران غيردانشجو الزم است  یها گروه، لذا در تعميم نتايج آن به شدبا یمدزفول 

آموزشی در جهت  یها کارگاهاحتياط بيشتری به عمل آيد. با توجه به نتايج اين پژوهش برگزاری 

با توجه به نقش مهم هوش فرهنگی در  ها يیتواناباال بردن هوش فرهنگی و باور داشتن به 

 یها کارگاهدر  شود یممشابهی توصيه  طور به. گردد یمتحصيلی نيز پيشنهاد  یکار اهمالکاهش 

به اثرات مثبت متغيرهايی مانند سرزندگی تحصيلی  شود یمآموزشی که برای دانشجويان برگزار 

تحصيلی اشاره شود تا دانشجويان از اين طريق  یکار اهمالو هوش فرهنگی بر کاهش و کنترل 

 تحصيلی خود کمک کنند. نفس عزتادگيری خودراهبر و بتوانند به ارتقاء ي
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