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Background and Aims: Self-Directed learning readiness defined as a degree that 

students attitudes, abilities, and personality traits need to learn self-directed. The aim 

of this study was to determine the status of self- directed learning readiness and its 

associated contextual factors among Kermanshah University of medical sciences 

students. 

Methods: This cross-sectional study was conducted among 320 students of 

Kermanshah University of medical sciences. Simple randomized sampling method was 

used with probability proportional to size in each school. Data collection was 

performed by using the Fishers self-directed learning readiness questionnaire. Data 

were analyzed by SPSS-16 and using descriptive statistics (mean and standard 

deviation) and analytical statistics (chi-square and t-test), at 0.05 significance level. 

Results: The mean age of students was 23.13±2.92 years old: %41.7 of students 

were in a high readiness to self- directed learning. Female students and those, whose 

mothers had university education had higher readiness to self- directed learning 

(P<0.05). 

Conclusions: Less than half of the students had high readiness to self- directed learning, 

these findings point to the importance of self- directed learning teaching among students. 
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 مورد یتیشخص هاییژگیو و ییتوانا نگرش، میزان صورت به خودراهبرد یادگیری یبرا یآمادگ :زمینه و اهداف

خودراهبرد و  یریادگی یبرا یآمادگ تیوضع نییحاضر تع ۀ. هدف از مطالعشودیم یفتعر خودراهبرد یادگیری جهت یازن

 کرمانشاه بود. یدرمان یبهداشت خدمات و یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو انیمرتبط با آن م یانهیعوامل زم

خدمات  و یدانشگاه علوم پزشک انینفر از دانشجو 320 انیم یمقطعـ  یفیتوص ۀمطالع نیا: بررسیروش 

 از دانشکده کیساده و با احتمال متناسب با حجم در هر  یطور تصادفبه یریگانجام شد. نمونهکرمانشاه  یدرمان یبهداشت

و  هیشد. تجز انجام Fisherخودراهبرد  یریادگی یبرا یآمادگ ۀناماز پرسش استفاده باعات اطال یآور. جمعشد انجامها 

( و اریو انحراف مع نیانگی)م یفیاز آمار توص استفادهو با  16 شیرایو SPSS یافزار آماراز نرم یریگبهرهها با داده لیتحل

 .شد انجام 05/0 یمعنادار سطح در( یت آزمونو  ،ی)مربع کا یلیآمار تحل

ت یدر وضع انیدرصد دانشجو7/41سال بود؛  92/2 اریبا انحراف مع 13/23 انیسن دانشجو نیانگیم: هایافته

 یدانشگاه التیتحص انشانکه مادر یانیدختر و دانشجو انیخودراهبرد قرار داشتند. دانشجو یریادگی یبرا ی خوبآمادگ

 (.P<05/0برد داشتند )خودراه یریادگی یبرا بهتری یآمادگ داشتند باالیی
 

 هاافتهی نی؛ ابودندخودراهبرد  یریادگی یباال برا یآمادگ تیدر وضع انیاز دانشجو یمیکمتر از ن :گیرینتیجه

 .دهدیرا نشان م انیدانشجو انیخودراهبرد م یریادگی آموزشبه  شتریضرورت توجه ب
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 مهمقد 

 یرسالت آموزش ،روزافزون در جهان امروز ییراتتغ

جهان در حال  ینروبرو شدن با چن برای یرانفراگ یسازآماده

 ینبا چن رو شدن رو به برای سازد.یو دشوار م ینرا سنگ ییریتغ

 محیط یجادا یبرا ید،ها و فنون جداستفاده از روش یطی،شرا

 یندر ا .تر استکارآمدتر و اثربخش یادگیری، و تدریس مناسب

م ودر عل یعمداوم و سر ییراترشد تغراستا، با توجه به روند روبه

العمر، مادام یادگیری یبرا یاندانشجو یو ضرورت آمادگ یپزشک

آموزش  بسترطور روزافزون در خودراهبرد به رییادگی یۀنظر

. مفهوم [1]شده است بردهالزام به کار  یکعنوان به یپزشک

آن از .است یادگیریمهم در  یماز مفاه یکیخودراهبرد  یادگیریِ

 ییهابه رشته یعلوم پزشک یهادانشگاه در یاندانشجو که جایی

 یندر ا یتموفق ۀالزم واند دهنهاگام  یاحرفه یآموزش یهابا دوره

 وها است ها و خودراهبرد بودن آنمهارت ،روزبودن دانشعرصه به

که در مؤسسات و  است یآموزش یوۀخودراهبرد ش یادگیری

 شود،یطور روزافزون از آن استفاده مبه یشروپ یآموزش یهانظام

 برای آمادگی. [2] است ضروری بسیار آن به پرداختن پس

 هایویژگی و توانایی نگرش، میزان صورت به دخودراهبر یادگیری

. شودمی تعریف خودراهبرد یادگیری جهت نیاز مورد شخصیتی

 

دوماهنامه علمی  
 ژپوهشی
 

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
 1396 اسفند-بهمن
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خودراهبرد  یادگیری یآمادگ یبرا یفتعر ینات مد نظر در ایفرض

 صورت است: ینبد

باشند و از خود  شدهیتذاتًا خود هدا یدبا یرانفراگ ،لاوّ 

 نسبت به آن رغبت نشان دهند؛

و  دکارآمدیخو ۀتوسع یالزم برا شایستگی یدفرد با ،مدوّ 

 را داشته باشد؛ یادگیری یراه برا ینانتخاب بهتر

 شتهطور مستقل را دابه یادگیری ییتوانا یدفرد با ،سوم 

 .دهد یمخود تعم یهامهارت یررا به سا ییتوانا ینباشد و بتواند ا

در  یاصل یرخودراهبرد سه متغ یادگیری یبرا یفتعر یندر ا

 یآمادگ یزانم توانیم هاآن یلۀوسشده است، که بهنظر گرفته

 یرسه متغ ینا ید؛را سنج یانخودراهبرد دانشجو یادگیری یبرا

. [4 ، 3]است یادگیری هب یلو م یخودکنترل یریتی،شامل خود مد

فعال و خودجوش هستند که  یخودراهبرد، افراد یادگیرندگان

ابتکار عمل را به ی،واکنش یادگیری یانتظار منفعالنه برا یجابه

ها هدفمند و معنادار است و با توجه آن یادگیری؛ گیرندیدست م

افراد در  ین؛ ااستداوم مو  یدارپا شانیادگیریباال،  یزۀبه انگ

در  یخودانضباط ایندهستند و از فر پذیرتریتخود مسئول یزندگ

د منجر به خودراهبر یادگیری. [5]برندیسود م یشخو یادگیری

قبول  برایبهتر  یشناختروان یسازگار یادگیری،و بهبود  یشافزا

 یشترب یهماهنگ ی،کاهش اضطراب و ناکام ها،یتروزافزون مسئول

در  یجستجوگر یهاروش یتآموزش و تقو یننو یهابا روش

خودراهبرد مستلزم  یادگیری یطورکل. به[6]شودیم یادگیرندگان

یشازپ یهاطرح سازییادهپ یف،وظا لیلوتحیهاهداف، تجز یمتنظ

. [7]است  یادگیری اینددر فر یابیشده و انجام خودارزدرنظرگرفته

 بینییشپ یبرا یعنوان عامل خودراهبرد به یادگیری ینهمچن

شاخص  یحت ؛کار رفته استبه یادگیرندگان یعملکرد آموزش

و  یسنت یادگیری هاییطدر مح یتموفق بینییشپ یبرا یکامل

 خودراهبرد یادگیری با رابطه در. [8]آموزش از راه دور است 

 همکاران و Li مثالعنوانبه است؛ متعددی انجام شده مطالعات

 در همکاران و Avdal ،[9]اطفال رزیدنتی دانشجویان میان در

 و Yuan همچنین و ،[10]ترکیه پرستاری دانشجویان میان

 را مطالعاتی چین پزشکی علوم دانشجویان میان در همکاران

خودراهبرد در  یادگیری یت. با توجه به اهم[11]دادند انجام

 ینو تدو یزیرضرورت برنامه یان،دانشجو یلیتحص یشرفتپ

 شود.یاحساس م یاندانشجو یانآن در م یارتقا یبرا ییراهکارها

 یابیحاضر با هدف ارز ۀمطالع ،موضوع یتلذا با توجه به اهم

 ایینهخودراهبرد و عوامل زم دگیرییا برای آمادگی یتوضع

 خدمات و یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو یانمرتبط با آن در م

 .شد انجامکرمانشاه  درمانی بهداشتی

 بررسی  روش

 320 انیدر م وبود  یمقطعـ  یفیمطالعه از نوع توص نیا

و  یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک انینفر از دانشجو

 نیبد یریگنمونه ۀ. نحوشدانجام  1395در سال  کرمانشاه یدرمان

عنوان خوشه در نظر مختلف به یهابود که ابتدا دانشکده صورت

ساده و با  یتصادف یریگشده و با استفاده از روش نمونهگرفته

کنندگان ها، شرکتاز خوشه یکاحتمال متناسب با حجم در هر 

انجام  یونگچگ ۀنیپژوهش در زم یهای. آزمودنشدندانتخاب 

هدف از انجام  نیمطالعه و محرمانه بودن اطالعات و همچن

 وارد مطالعه شدند. میلآنان با  همگیشده و  هیتوج ،مطالعه

 و داشتدو بخش  حاضر ۀمطالعاطالعات در  یابزار گردآور

. شدیم یآورجمع انیاز دانشجو یبه صورت خودگزارش  اطالعات

سن )برحسب  شاملِ  انیجودانش یانهیاطالعات زم ،لبخش اوّ

تأهل )مجرد، متأهل(،  تی)مذکر، مؤنث(، وضع تیسال(، جنس

 ،یداروساز ،یدندانپزشک ،ی)پزشک لیمحل تحص ۀدانشکد

(، مقطع یراپزشکیپ ،ییو ماما یپرستار ه،یبهداشت و تغذ

(، ترم یاحرفه یاارشد، دکتر یکارشناس ،ی)کارشناس یلیتحص

اشتغال )فقط  تی(، وضعریخ ،یسکونت در خوابگاه )بل ،یلیتحص

 پلم،ید ری)ز نیوالد التیتحص زانیدانشجو، دانشجو و شاغل(، م

فرد )نمره( بود.  یلی( و معدل تحصیدانشگاه التیو تحص پلمید

خودراهبرد بود که  یریادگی یبرا یآمادگ ۀنامپرسش ،بخش دوم

خودراهبرد  یریادگی یبرا یآمادگ ۀنامسنجش آن از پرسش یبرا

rFishe [12] یتیریخودمد ۀطیح سه نامهپرسش نیا. شد استفاده 

مطالعه  یرا برا یخاص یهازمان: »مثال یبرا داشت. هیگو 13 با

: مثال یبرا ه،یگو 12 با یریادگیبه  لیتما ،«دهم.یاختصاص م

 و« کنم. یابیرا ارزش دهمیکه انجام م یهر کار لمیما»

 هلسئم کی یرو وانمتیم: »مثال یبرا ه،یگو 15 با یخودکنترل

کامالً  شاملِ  درجه 5 کرتیل ییپاسخگو فیط با« تمرکز کنم.

پرسش. بودکامالً موافقم  وموافقم  ،ندارم ینظر ،مخالفم ،مخالفم

 از یریگبهره با آن ییروا وکرد  ترجمه پژوهش میت را حاضر ۀنام

 دییتأ یریادگی و آموزش نیمتخصص شامل خبرگان گروه اتینظر

 از نفر 30 انیم یمقدمات ایهمطالع آن ییایپا دییتأ یبرا .شد

 کی هر ییایپا و هشد انجام یبررسدر دسِت  گروه با مشابه گروه

در  بودن لیتحصبهمشغول. شد دییتأ هنامپرسش کل و هاطهیح از

 کرمانشاه یدرمانی ـ بهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه

 به لیتما و شد گرفته نظر در مطالعه به ورود اریمع عنوانبه

 تکمیل کردنِ  ناقص ای مطالعه از زمان هر در نداشتن یهمکار

 .شد گرفته نظر در مطالعه از خروج معیار عنوانبهها نامهپرسش
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 هاداده وتحلیلتجزیه

نامه پرسش 300ناقص تعداد  یهانامهبعد از حذف پرسش

درصد 7/93حاضر  ۀدر مطالع یدهپاسخ یزان)م شد وتحلیلیهتجز

 SPSS یافزار آمارنرم با شدهیآوراطالعات جمع ت،یبود(. در نها

و انحراف  نیانگی)م یفیاز آمار توص یریگو با بهره 16 شیرایو

و  هی( تجزیکا مربعو  مستقل یت آزمون) یلی( و آمار تحلاریمع

 .شد لیتحل

 

 یافته ها

سال  92/2 یاربا انحراف مع 13/23 دانشجویانسن  یانگینم

از  درصد 7/61سال بود.  38تا  18 ینب های آنسن ۀدامن و

درصد، 3/23درصد از آنان مرد بودند. 3/38زن و  یاندانشجو

درصد از 7/22درصد،  و 7/19درصد، 3/20درصد، 7/6درصد، 3/7

دندان ی،پزشک ۀدر دانشکد یببه ترت شدهیبررس یاندانشجو

 یراپزشکیپ و یی،و ماما یبهداشت، پرستار ی،داروساز ی،پزشک

درصد از 7/2درصد و 40درصد، 47درصد، 10دند. کرمی یلتحص

 یپلم،د یپلم،د یرز شانپدر یالتتحص دادندگزارش  یاندانشجو

درصد 3/58درصد، 14 یبترت به. است بوده یاو حوزه یدانشگاه

 یپلم،د یران زشنامادر یالتدرصد عنوان کردند که تحص7/27و 

 ساکنِ دانشجویان،درصد از 53. است بوده یپلم و دانشگاهید

 یبرا یآمادگ یتمربوط به وضع یجبودند. نتا ییخوابگاه دانشجو

( 1) ۀدر نمودار شمار یاندانشجو یانخودراهبرد در م یادگیری

ان ینفر از دانشجو 173 یج،آورده شده است که با توجه به نتا

و  کم یت آمادگیخودراهبرد در وضع یادگیری( از نظر 7/57%)

 یبرا مطلوب یت آمادگیدرصد( در وضع7/41از آنان ) نفر 125

 .بودندخودراهبرد  یادگیری

 

 
 یانخودراهبرد م یادگیری یبرا یآمادگ یتوضع.1 ۀنمودار شمار

 یاندانشجو

 

 یانم خودراهبرد یادگیری برای آمادگی ۀنمر یانگینم

بود که  5/23 اریبا انحراف مع 93/142، شدهیبررس یاندانشجو

قابل  ۀدرصد از حداکثر نمر 4/71 دانشجویان دهدینشان م

 یانم یاند. همبستگکرده یافتنامه را درپرسش ینا یاکتساب برا

خودراهبرد در  یادگیری یبرا یآمادگ یاسمختلف مق هاییطهح

 آورده شده است. یک ۀجدول شمار

 

 یاندانشجو یانخودراهبرد م یادگیری یبرا یگآماد یاسمختلف مق هاییطهح یانم یهمبستگ .1جدول 

 یادگیریبه  یلتما یریتیخودمد 

  1 یریتیخودمد

 1 576/0** یادگیریبه  یلتما

 597/0** 593/0** یخودکنترل
* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

 آمادگیو  ایینهزم یرهایاز متغ یبرخ یانم ۀرابط یبررس

آورده شده  2 ۀدر جدول شمار هم خودراهبرد یادگیری یبرا

 یرهایمتغ یانم یداست،پ هایافتهگونه که از همان. است

 یادگیری یبرا یمادر با آمادگ یالتو تحص یتجنس شدۀیبررس

 وجود یدارمعنا یآمار ۀرابط یان،دانشجو یانخودراهبرد در م

ان شناکه مادر نییادختر و دانشجو یانکه دانشجوایگونههب .داشت

 یادگیری یبرا تریباال ید، آمادگداشتن یدانشگاه یالتتحص

 خودراهبرد داشتند.
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 یاندانشجو یانخودراهبرد در م یادگیری یبرا یو آمادگ ایینهزم یرهایاز متغ یبرخ یانم ۀرابط یبررس .2جدول 

  متغیر

 یینپا یآمادگ

 تعداد )درصد(

 (یار)انحراف مع یانگینم

 باال یآمادگ

 تعداد )درصد(

 (یار)انحراف مع یانگینم

 P آمار آزمون

 

 *جنس

  (%7/46) 86 (%3/53) 98 دختر

537/4 

 

 (%2/34) 39 (%8/65) 75 پسر 033/0

 

 

 

 *یلمحل تحص ۀدانشکد

 (%9/32) 23 (%1/67) 47 یپزشک

 

 

 

419/4 

 

 

 

491/0 

 (%9/40) 9 (%1/59) 13 یپزشکدندان

 (%50) 10 (%50) 10 یداروساز

 (%2/49) 30 (%8/50) 31 بهداشت

 (%4/40) 23 (%6/59) 34 ییو ماما یپرستار

 (%1/44) 30 (%9/55) 38 یراپزشکیپ

 

 *یلیمقطع تحص

 (%8/43) 77 (%3/56) 99 یکارشناس
 

341/3 

 

188/0 
 (%6/63) 7 (%4/36) 4 ارشد یکارشناس

 (%3/37) 41 (%7/62) 69 یدکتر

 

 *پدر یالتتحص

 (%50) 15 (%50) 15 یپلمد یرز
 

 

672/5 

 

 

129/0 

 (%5/34) 48 (%5/65) 91 یپلمد

 (%5/47) 57 (%5/52) 63 یدانشگاه یالتتحص

 (%50) 4 (%50) 4 یاحوزه یالتتحص

 

 *مادر یالتتحص

 (%1/34) 14 (%9/65) 27 یپلمد یرز
 

719/8 

 

013/0 
 (%4/37) 65 (%6/62) 109 یپلمد

 (%4/55) 46 (%6/44) 37 یدانشگاه یالتتحص

 

 *سکونت در خوابگاه

  (%1/41) 65 (%9/58) 93 یبل

090/0 

 

 (%9/42) 60 (%1/57) 80 یرخ 764/0

 853/0 -185/0 (93/2) 16/23 (94/2) 10/23  **سن 

 117/0 -57/1 (43/1) 35/16 (46/1) 05/16 **)معدل(  یلیتحص یشرفتپ
 دو یکاآزمون  *

 
 دانشجو tآزمون  **

 

  حثب

 7/41 ،نشان داد حاضر مطالعۀ هاییافته که گونههمان

 یادگیری یبرا ییباال یت آمادگیدر وضع یاندرصد از دانشجو

و  Zaersabet یهایافته بارهینخودراهبرد قرار داشتند. در ا

مطالعه شده  یدرصد واحدها42نشان داده است،  یزهمکاران ن

 شدۀ. در پژوهش انجام[13]اند هداشتمتوسط  یخودراهبرد یآمادگ

Li نشان داده است که  یجنتا ،اطفال هاییدنتو همکاران در رز

 Avdal ۀمطالعدر . [9]اند داشته یمتوسط یادگیری یخودراهبرد

از  ییسطح باال یپرستار یاندانشجویه، و همکاران در ترک

خود  ۀدر مطالع یزران نو همکا Yuan. [10]اند داشته یخودراهبرد

 دادند گزارش ین،در چ یعلوم پزشک یاندانشجوگروهی از در بین

خودراهبرد  یادگیری یبرا ییباال یآمادگ دانشجویان درصد3/62

رات مداوم ییبا توجه به تغ یآموزش پزشک یطۀ. در ح[11]داشتند

ن عرصه، لزوم توجه به یروز بودن دانش در ات بهیاطالعات و اهم

از آن ل و پسیاست که در طول تحص یضرور یانیدانشجوت یترب

دهد یها نشان میافته ی. بررس[14] اندیریادگیوسته در حال یپ

 یرانیا یاندانشجو بینِ خودراهبرد یادگیری یبرا یآمادگ یزانم

 یرانآن در مطالعات صورت گرفته در خارج از ا یزاناز م تریینپا

 هاییطخودراهبرد در مح یرییادگ یارِبس یایمزا یلبه دل .است

ارزش  بهشده و امروزه  یدآن تأک یتبر اهم یطورجدبه ی،آموزش

 شدهتوجه  یگریاز هر زمان د یشب ی ضروریعنوان مهارتآن به

حاضر که نشان داد کمتر از  ۀمطالع هاییافتهبا توجه به  .است

 یادگیری یبرا ییباال یآمادگ شدهیبررس یاناز دانشجو یمین

 یهابرنامه ۀمسئله و ارائ ینضرورت توجه به ا ،هبرد داشتندخودرا

 یهادر دانشگاه یمراکز مطالعات آموزش پزشک یاز سو یآموزش

در کشور احساس  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک

 یمعنادار یآمار ۀحاضر رابط ۀمطالع هاییافتهاز  یکی. شودیم

که یطورهد بود؛ بخودراهبر یادگیریو  یاندانشجو یتجنس یانم

 یادگیری یبرا ی زیاداز آمادگ یشتریدختر درصد ب یاندانشجو

و  Zaersabet ۀحاضر، مطالع ۀمطالع ییدخودراهبرد داشتند. در تأ

 یادگیری یآمادگ ینب یدارمعنا یآمار ۀهمکاران رابط

. [13]مادر نشان داده است  یالتو تحص یادگیریدر  یخودراهبرد
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گروهی از  یانخود م ۀمکاران در مطالعو ه Cadorin ینهمچن

از  یشترب یدارطور معناها بهنشان دادند خانم یتالیا،پرستاران در ا

 Zimmerman، بارهیندر ا .[15]خودراهبرد دارند  یادگیری یانآقا

 یطور معنادارکه دختران به دادخود گزارش  ۀدر مطالع یزن

ت برخود و دداشت کردن، نظاریابه  یشترنسبت به پسران ب

 ۀدر مطالع Oliveiraالبته  .[16]توجه دارند  یطسازمان دادن به مح

دختران و پسران  یانِم یلحاظ تفاوت یناز ا دهدیخود گزارش م

ماست. با توجه به  ۀمطالع هاییافتهسو با که هم [17]وجود ندارد 

هدفمند است،  یـدینخودراهبرد فرا یریـادگینکته که  ینا

مناسب و  یزیرخودراهبرد با برنامه یادگیری یاهآموزش مهارت

 یبرا ویژههب یاندانشجو یدرس یآن در واحدها ۀارائ یحت

 ۀمطالع هاییافتهاز  یگرد یکی. شودیم یشنهادپسر پ یاندانشجو

 با یانیدانشجو یانخودراهبرد م یادگیری یشترب یزانحاضر، م

ا مطالعات راست یندر ا بود. دانشگاهی دارای تحصیالت مادران

 یزانم ویژههب ینوالد یالتتحص زیاد یتبه نقش و اهم یمتعدد

 ین؛ ا[19،18]اند کردهاشاره یلیتحص یتمادر، در موفق یالتتحص

به آنان  یرسانضرورت توجه به آموزش مادران و اطالع هایافته

 یان. در پادهدیرا نشان م یمناسب فرزندپرور یکردهایرو بارۀدر

و دانش یاندانشجو یتوجه به نقش اساس گفت که با یدبا

 ی،خدمات بهداشت ۀدر ارائ یعلوم پزشک یهاآموختگان رشته

 یسالمت جامعه، و ضرورت آموزش خودراهبرد یو ارتقا یدرمان

 هاییتقابل بینییشپ یبرا یعنوان ابزارها بهن رشتهیدر ا

نده پس از فارغیان و متخصصان آیالعمر دانشجومادام یریادگی

و  یعلوم پزشک یهادانشگاه رسدیبه نظر م [14] یلیالتحص

به سمت  یمحوردانشگاه یکرداز رو یدبا یدرمان یخدمات بهداشت

 یادگیریروند که در آن دانشجو در کانون تمرکز  یشپ یکردیرو

 رند.یفراگ یخوبرا به یتفکر انتقاد یانباشد و دانشجو

 

 

 

 

 گیرینتیجه

 یباال برا یآمادگ یتوضع در یاناز دانشجو یمیکمتر از ن

ضرورت توجه  هایافته ینخودراهبرد قرار داشتند؛ ا یادگیری

را نشان  یاندانشجو یانخودراهبرد در م یادگیریبه مسئله  یشترب

 .دهدیم

به  توانیماز آن میان که  هایی داردیتما محدود ۀمطالع

ه همواره نامه اشاره کرد کپرسش یقاطالعات از طر یآورجمع

 ینهمچن .باشدهمراه  ییگواز خطا در پاسخ یبا درصد تواندیم

 یعلوم پزشک یاناز دانشجو یگروه یانحاضر فقط در م ۀمطالع

 یاندانشجو یگربه د یمتعمصورت گرفته است و ممکن است قابل 

 راهبردهای به توجه ضرورت و مطالعه این نتایج بهتوجه  با نباشد.

 زمینۀ در ییهابرنامه شود،یم پیشنهاد نوین یادگیری و یاددهی

 و علمیاعضای هیئت خودراهبرد، میان یادگیری آموزش و معرفی

 .یابد توسعه دانشجویان و دانشگاه دهندگانآموزش

 

 تقدیر و تشکر

دانشگاه  یگروه بهداشت عموم یتحاضر با حما ۀمطالع

صورت گرفته کرمانشاه  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک

مطالعه این کننده در شرکت دانشجویاناز تمام  وسیلهینبد .است

 .کنیممی یتشکر و قدردان بسیار

 

 اخالقی هیدییتأ

 یجمحرمانه بودن نتا بارۀکننده در پژوهش دربه افراد شرکت

 داده شده است. ینانها اطمنامهپرسش

 

 تعارض منافع

  .ندارد دوجو منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین

 

 یمنابع مال

 یو نهاد مانساز یچه ۀمقاله بر عهد ینا یمنابع مال ینتأم

.نبوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                               6 / 7

http://edcbmj.ir/article-1-1179-en.html


 1396 اسفند-بهمن▐ 6  شماره 10 سال▐مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

437 

 

References 
 

1. Hosseini SN, Alavijeh MM, Matin BK, Hamzeh B, 

Ashtarian H, Jalilian F. Locus of Control or Self-

Esteem; Which One is the Best Predictor of Academic 

Achievement in Iranian College Students. Iran J 

Psychiatry Behav Sci. 2016; 10(1): e2602. 

2. El-Gilany AH, Abusaad FE. Self-directed learning 

readiness and learning styles among Saudi 

undergraduate nursing students. Nurse Educ Today  

2013; 33(9):1040-4. 

3.  Hashemabadi G, Garavand H, Mohammadzadeh Ghasr 

A, Hosseini SA. A Survey on relation between 

tendency to critical thinking and self-directed in 

nursing and midwifery students and its role on their 

academic achievement. JMED 2013; 7(4):15-27.  

4. Fisher MJ, King J. The self-directed learning readiness 

scale for nursing education revisited: A confirmatory 

factor analysis. Nurse Educ Today 2010; 30(1):44-8. 

5. Sadeghi M, Khalili Geshnigani Z. The Role of Self-

directed Learning on Predicting Academic Buoyancy in 

Students of Lorestan University of Medical Sciences. 

Research in Medical Education 2016; 8(2):9-17.  

6. Loyens SM, Magda J, Rikers RM. Self-directed 

learning in problem-based learning and its relationships 

with self-regulated learning. Educ Psychol Rev 2008; 

20(4):411-27. 

7. Yousefy A, Gordanshekan M. A Review on 

development of Self-directed learning. Iranian Journal 

of Medical Education 2011; 10(5):776-83.  

8. Ahanchian MR, Assarroudi A. The Relationship 

between decision–making style and self-directed 

learning in Anesthesiology students. Military Caring 

Sciences 2015; 2(1):15-23.  

9. Li ST, Tancredi DJ, Co JP, West DC. Factors 

associated with successful self-directed learning using 

individualized learning plans during pediatric 

residency. Acad Pediatr 2010; 10(2):124-30. 

10. Avdal EÜ. The effect of self-directed learning abilities 

of student nurses on success in Turkey. Nurse Educ 

Today 2013; 33(8):838-41. 

11. Yuan HB, Williams BA, Fang JB, Pang D. Chinese 

baccalaureate nursing students' readiness for self-

directed learning. Nurse Educ Today 2012; 32(4):427-

31. 

12. Fisher M, King J, Tague G. Development of a self-

directed learning readiness scale for nursing education. 

Nurse Educ Today 2001; 21(7):516-25. 

13. Zaersabet F, Tabari Khomeiran R, Asadi Louyeh A, 

Kazemnezhad Leili E. A Survey on Self-Directed 

Learning Readiness Status and Its Relative Factors in 

Students of Guilan University of Medical Sciences. 

Research in Medical Education 2014; 6(2):36-43  

14. Ajam A A. The Role of Self-Directed Learning 

Readiness and Critical Thinking Disposition in 

Students’ Interaction in Blended Learning 

Environment. Iranian Journal of Medical Education 

2015; 15: 215-26  

15. 15. Cadorin L, Suter N, Dante A, Williamson SN, 

Devetti A, Palese A. Self-directed learning competence 

assessment within different healthcare professionals 

and amongst students in Italy. Nurse Educ Pract  2012; 

12(3):153-8. 

16. Zimmerman BJ. Self-regulating academic learning and 

achievement: The emergence of a social cognitive 

perspective. Educ Psychol Rev 1990; 2(2):173-201. 

17. Oliveira AL, Silva JT, Guglielmino LM, Guglielmino 

PJ. A cross-cultural study of self-directed learning 

readiness, performance, creativity, and problem solving 

in a sample from Portugal. International Journal of 

Self-Directed Learning 2010; 7(1):45-59. 

18. Vameghi M, Sajadi H, Rafiey H, Qaedamini Q. The 

Role of Parental education and Intermediary 

Determinants on Children’s Health in Iran. RJMS 

2016; 23 (147):18-34  

19. Mohammadi M, Mirzaei M, Tavakoli Hosseini A, 

Tabatabaee SH, Aghili H, Bidbozorg H, Barati H. The 

Survey on the Effects of Educational and Occupational 

Status of Parents in the Academic Achievement of 

Dentistry Students at University of Medical Sciences of 

Yazd in Academic Year 2014-2015. Paramedical 

Sciences and Military Health 2016; 11(1):38-43.  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://edcbmj.ir/article-1-1179-en.html
http://www.tcpdf.org

