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Abstract
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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چکیده
زمینه و اهداف :آمادگی برای یادگیری خودراهبرد به صورت میزان نگرش ،توانایی و ویژگیهای شخصیتی مورد
نیاز جهت یادگیری خودراهبرد تعریف میشود .هدف از مطالعۀ حاضر تعیین وضعیت آمادگی برای یادگیری خودراهبرد و
عوامل زمینهای مرتبط با آن میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه بود.

روش بررسی:

این مطالعۀ توصیفی ـ مقطعی میان  320نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

بهداشتی درمانی کرمانشاه انجام شد .نمونهگیری بهطور تصادفی ساده و با احتمال متناسب با حجم در هر یک از دانشکده
ها انجام شد .جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامۀ آمادگی برای یادگیری خودراهبرد  Fisherانجام شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با بهرهگیری از نرمافزار آماری  SPSSویرایش  16و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و
آمار تحلیلی (مربع کای ،و آزمون تی) در سطح معناداری  0/05انجام شد.

یافتهها:

میانگین سن دانشجویان  23/13با انحراف معیار  2/92سال بود؛ 41/7درصد دانشجویان در وضعیت

آمادگی خوب برای یادگیری خودراهبرد قرار داشتند .دانشجویان دختر و دانشجویانی که مادرانشان تحصیالت دانشگاهی
باالیی داشتند آمادگی بهتری برای یادگیری خودراهبرد داشتند (.)P>0/05
نتیجهگیری :کمتر از نیمی از دانشجویان در وضعیت آمادگی باال برای یادگیری خودراهبرد بودند؛ این یافتهها
ضرورت توجه بیشتر به آموزش یادگیری خودراهبرد میان دانشجویان را نشان میدهد.
کلمات کلیدی :تمایل به یادگیری ،خودکنترلی ،خودمدیریتی ،یادگیری ،آموزش

پست الکترونیک:
f_jalilian@yahoo.com

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه
تغییرات روزافزون در جهان امروز ،رسالت آموزشی
آمادهسازی فراگیران برای روبرو شدن با چنین جهان در حال
تغییری را سنگین و دشوار میسازد .برای رو به رو شدن با چنین
شرایطی ،استفاده از روشها و فنون جدید ،برای ایجاد محیط
مناسب تدریس و یادگیری ،کارآمدتر و اثربخشتر است .در این
راستا ،با توجه به روند روبهرشد تغییرات مداوم و سریع در علوم
پزشکی و ضرورت آمادگی دانشجویان برای یادگیری مادامالعمر،
نظریۀ یادگیری خودراهبرد بهطور روزافزون در بستر آموزش
پزشکی بهعنوان یک الزام به کار برده شده است[ .]1مفهوم

یادگیریِ خودراهبرد یکی از مفاهیم مهم در یادگیری است .از آن
جایی که دانشجویان در دانشگاههای علوم پزشکی به رشتههایی
با دورههای آموزشی حرفهای گام نهادهاند و الزمۀ موفقیت در این
عرصه بهروزبودن دانش ،مهارتها و خودراهبرد بودن آنها است و
یادگیری خودراهبرد شیوۀ آموزشی است که در مؤسسات و
نظامهای آموزشی پیشرو بهطور روزافزون از آن استفاده میشود،
پس پرداختن به آن بسیار ضروری است [ .]2آمادگی برای
یادگیری خودراهبرد به صورت میزان نگرش ،توانایی و ویژگیهای
شخصیتی مورد نیاز جهت یادگیری خودراهبرد تعریف میشود.
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این مطالعه از نوع توصیفی ـ مقطعی بود و در میان 320
نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی کرمانشاه در سال  1395انجام شد .نحوۀ نمونهگیری بدین
صورت بود که ابتدا دانشکدههای مختلف بهعنوان خوشه در نظر
گرفتهشده و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و با
احتمال متناسب با حجم در هر یک از خوشهها ،شرکتکنندگان
انتخاب شدند .آزمودنیهای پژوهش در زمینۀ چگونگی انجام
مطالعه و محرمانه بودن اطالعات و همچنین هدف از انجام
مطالعه ،توجیه شده و همگی آنان با میل وارد مطالعه شدند.
ابزار گردآوری اطالعات در مطالعۀ حاضر دو بخش داشت و
اطالعات به صورت خودگزارشی از دانشجویان جمعآوری میشد.
ل سن (برحسب
بخش اوّل ،اطالعات زمینهای دانشجویان شام ِ
سال) ،جنسیت (مذکر ،مؤنث) ،وضعیت تأهل (مجرد ،متأهل)،
دانشکدۀ محل تحصیل (پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی،
بهداشت و تغذیه ،پرستاری و مامایی ،پیراپزشکی) ،مقطع
تحصیلی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکترای حرفهای) ،ترم
تحصیلی ،سکونت در خوابگاه (بلی ،خیر) ،وضعیت اشتغال (فقط
دانشجو ،دانشجو و شاغل) ،میزان تحصیالت والدین (زیر دیپلم،
دیپلم و تحصیالت دانشگاهی) و معدل تحصیلی فرد (نمره) بود.
بخش دوم ،پرسشنامۀ آمادگی برای یادگیری خودراهبرد بود که
برای سنجش آن از پرسشنامۀ آمادگی برای یادگیری خودراهبرد
 ]12[ Fisherاستفاده شد .این پرسشنامه سه حیطۀ خودمدیریتی
با  13گویه داشت .برای مثال« :زمانهای خاصی را برای مطالعه
اختصاص میدهم ،».تمایل به یادگیری با  12گویه ،برای مثال:
«مایلم هر کاری که انجام میدهم را ارزشیابی کنم ».و
خودکنترلی با  15گویه ،برای مثال« :میتوانم روی یک مسئله
ل کامالً
تمرکز کنم ».با طیف پاسخگویی لیکرت  5درجه شام ِ
مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامالً موافقم بود .پرسش
نامۀ حاضر را تیم پژوهش ترجمه کرد و روایی آن با بهرهگیری از
نظریات گروه خبرگان شامل متخصصین آموزش و یادگیری تأیید
شد .برای تأیید پایایی آن مطالعهای مقدماتی میان  30نفر از
ت بررسی انجام شده و پایایی هر یک
گروه مشابه با گروه در دس ِ
از حیطهها و کل پرسشنامه تأیید شد .مشغولبهتحصیل بودن در
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی کرمانشاه
بهعنوان معیار ورود به مطالعه در نظر گرفته شد و تمایل به
همکاری نداشتن در هر زمان از مطالعه یا ناقص تکمیل کردنِ
پرسشنامهها بهعنوان معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.
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فرضیات مد نظر در این تعریف برای آمادگی یادگیری خودراهبرد
بدین صورت است:
اوّل ،فراگیران باید ذات ًا خود هدایتشده باشند و از خود
نسبت به آن رغبت نشان دهند؛
دوّم ،فرد باید شایستگی الزم برای توسعۀ خودکارآمدی و
انتخاب بهترین راه برای یادگیری را داشته باشد؛
سوم ،فرد باید توانایی یادگیری بهطور مستقل را داشته
باشد و بتواند این توانایی را به سایر مهارتهای خود تعمیم دهد.
در این تعریف برای یادگیری خودراهبرد سه متغیر اصلی در
نظر گرفتهشده است ،که بهوسیلۀ آنها میتوان میزان آمادگی
برای یادگیری خودراهبرد دانشجویان را سنجید؛ این سه متغیر
شامل خود مدیریتی ،خودکنترلی و میل به یادگیری است[.]4 ، 3
یادگیرندگان خودراهبرد ،افرادی فعال و خودجوش هستند که
بهجای انتظار منفعالنه برای یادگیری واکنشی ،ابتکار عمل را به
دست میگیرند؛ یادگیری آنها هدفمند و معنادار است و با توجه
به انگیزۀ باال ،یادگیریشان پایدار و مداوم است؛ این افراد در
زندگی خود مسئولیتپذیرتر هستند و از فرایند خودانضباطی در
یادگیری خویش سود میبرند[ .]5یادگیری خودراهبرد منجر به
افزایش و بهبود یادگیری ،سازگاری روانشناختی بهتر برای قبول
روزافزون مسئولیتها ،کاهش اضطراب و ناکامی ،هماهنگی بیشتر
با روشهای نوین آموزش و تقویت روشهای جستجوگری در
یادگیرندگان میشود[ .]6بهطورکلی یادگیری خودراهبرد مستلزم
تنظیم اهداف ،تجزیهوتحلیل وظایف ،پیادهسازی طرحهای ازپیش
درنظرگرفتهشده و انجام خودارزیابی در فرایند یادگیری است [.]7
همچنین یادگیری خودراهبرد به عنوان عاملی برای پیشبینی
عملکرد آموزشی یادگیرندگان بهکار رفته است؛ حتی شاخص
کاملی برای پیشبینی موفقیت در محیطهای یادگیری سنتی و
آموزش از راه دور است [ .]8در رابطه با یادگیری خودراهبرد
مطالعات متعددی انجام شده است؛ بهعنوانمثال  Liو همکاران
در میان دانشجویان رزیدنتی اطفال[ Avdal ،]9و همکاران در
میان دانشجویان پرستاری ترکیه[ ،]10و همچنین  Yuanو
همکاران در میان دانشجویان علوم پزشکی چین مطالعاتی را
انجام دادند[ .]11با توجه به اهمیت یادگیری خودراهبرد در
پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،ضرورت برنامهریزی و تدوین
راهکارهایی برای ارتقای آن در میان دانشجویان احساس میشود.
لذا با توجه به اهمیت موضوع ،مطالعۀ حاضر با هدف ارزیابی
وضعیت آمادگی برای یادگیری خودراهبرد و عوامل زمینهای
مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه انجام شد.

روش بررسی

مهدی میرزایی علویجه و همکاران | آمادگی برای یادگیری

خودراهبرد و عوامل زمینهای مرتبط…

 125نفر از آنان (41/7درصد) در وضعیت آمادگی مطلوب برای
یادگیری خودراهبرد بودند.

تجزیهوتحلیل دادهها

یافته ها
میانگین سن دانشجویان  23/13با انحراف معیار  2/92سال
و دامنۀ سنی آنها بین  18تا  38سال بود 61/7 .درصد از
دانشجویان زن و 38/3درصد از آنان مرد بودند23/3 .درصد،
7/3درصد6/7 ،درصد20/3 ،درصد19/7 ،درصد ،و 22/7درصد از
دانشجویان بررسیشده به ترتیب در دانشکدۀ پزشکی ،دندان
پزشکی ،داروسازی ،بهداشت ،پرستاری و مامایی ،و پیراپزشکی
تحصیل میکردند10 .درصد47 ،درصد40 ،درصد و 2/7درصد از
دانشجویان گزارش دادند تحصیالت پدرشان زیر دیپلم ،دیپلم،
دانشگاهی و حوزهای بوده است .به ترتیب 14درصد58/3 ،درصد
و 27/7درصد عنوان کردند که تحصیالت مادرانشان زیر دیپلم،
دیپلم و دانشگاهی بوده است53 .درصد از دانشجویان ،ساکنِ
خوابگاه دانشجویی بودند .نتایج مربوط به وضعیت آمادگی برای
یادگیری خودراهبرد در میان دانشجویان در نمودار شمارۀ ()1
آورده شده است که با توجه به نتایج 173 ،نفر از دانشجویان
( )%57/7از نظر یادگیری خودراهبرد در وضعیت آمادگی کم و

نمودار شمارۀ .1وضعیت آمادگی برای یادگیری خودراهبرد میان
دانشجویان

میانگین نمرۀ آمادگی برای یادگیری خودراهبرد میان
دانشجویان بررسیشده 142/93 ،با انحراف معیار  23/5بود که
نشان میدهد دانشجویان  71/4درصد از حداکثر نمرۀ قابل
اکتساب برای این پرسشنامه را دریافت کردهاند .همبستگی میان
حیطههای مختلف مقیاس آمادگی برای یادگیری خودراهبرد در
جدول شمارۀ یک آورده شده است.

جدول  .1همبستگی میان حیطههای مختلف مقیاس آمادگی برای یادگیری خودراهبرد میان دانشجویان
خودمدیریتی
خودمدیریتی
تمایل به یادگیری
خودکنترلی

تمایل به یادگیری

1
**

0/576

**0/593

1
**0/597
)* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

بررسی رابطۀ میان برخی از متغیرهای زمینهای و آمادگی
برای یادگیری خودراهبرد هم در جدول شمارۀ  2آورده شده
است .همانگونه که از یافتهها پیداست ،میان متغیرهای
بررسیشدۀ جنسیت و تحصیالت مادر با آمادگی برای یادگیری

خودراهبرد در میان دانشجویان ،رابطۀ آماری معناداری وجود
داشت .بهگونهایکه دانشجویان دختر و دانشجویانی که مادرانشان
تحصیالت دانشگاهی داشتند ،آمادگی باالتری برای یادگیری
خودراهبرد داشتند.
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بعد از حذف پرسشنامههای ناقص تعداد  300پرسشنامه
تجزیهوتحلیل شد (میزان پاسخدهی در مطالعۀ حاضر 93/7درصد
بود) .در نهایت ،اطالعات جمعآوریشده با نرمافزار آماری SPSS
ویرایش  16و با بهرهگیری از آمار توصیفی (میانگین و انحراف
معیار) و آمار تحلیلی (آزمون تی مستقل و مربع کای) تجزیه و
تحلیل شد.

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  10شماره ▐ 6بهمن-اسفند 1396
جدول  .2بررسی رابطۀ میان برخی از متغیرهای زمینهای و آمادگی برای یادگیری خودراهبرد در میان دانشجویان

دختر

)%53/3( 98

)%46/7( 86

پسر

)%65/8( 75

)%34/2( 39

پزشکی

)%67/1( 47

)%32/9( 23

دندانپزشکی

)%59/1( 13

)%40/9( 9

داروسازی

)%50( 10

)%50( 10

بهداشت

)%50/8( 31

)%49/2( 30

پرستاری و مامایی

)%59/6( 34

)%40/4( 23

پیراپزشکی

)%55/9( 38

)%44/1( 30

کارشناسی

)%56/3( 99

)%43/8( 77

کارشناسی ارشد

)%36/4( 4

)%63/6( 7

دکتری

)%62/7( 69

)%37/3( 41

زیر دیپلم

)%50( 15

)%50( 15

دیپلم

)%65/5( 91

)%34/5( 48

تحصیالت دانشگاهی

)%52/5( 63

)%47/5( 57

متغیر

جنس*

دانشکدۀ محل

مقطع

تحصیل*

تحصیلی*

تحصیالت

پدر*

تحصیالت

مادر*

سکونت در
سن

تحصیالت حوزهای

)%50( 4

)%50( 4

زیر دیپلم

)%65/9( 27

)%34/1( 14

دیپلم

)%62/6( 109

)%37/4( 65

تحصیالت دانشگاهی

)%44/6( 37

)%55/4( 46

بلی

)%58/9( 93

)%41/1( 65

خیر

خوابگاه *
**

پیشرفت تحصیلی (معدل)

**

4/537

4/419

3/341

5/672

8/719

P

0/033

0/491

0/188

0/129

0/013

)%57/1( 80

)%42/9( 60

0/090

0/764

)2/94( 23/10

)2/93( 23/16

-0/185

0/853

)1/43( 16/35

)1/46( 16/05

-1/57

0/117

* آزمون کای دو
** آزمون  tدانشجو

بحث
همانگونه که یافتههای مطالعۀ حاضر نشان داد41/7 ،
درصد از دانشجویان در وضعیت آمادگی باالیی برای یادگیری
خودراهبرد قرار داشتند .در اینباره یافتههای  Zaersabetو
همکاران نیز نشان داده است42 ،درصد واحدهای مطالعه شده
آمادگی خودراهبردی متوسط داشتهاند [ .]13در پژوهش انجامشدۀ
 Liو همکاران در رزیدنتهای اطفال ،نتایج نشان داده است که
خودراهبردی یادگیری متوسطی داشتهاند [ .]9در مطالعۀ Avdal
و همکاران در ترکیه ،دانشجویان پرستاری سطح باالیی از
خودراهبردی داشتهاند [ Yuan .]10و همکاران نیز در مطالعۀ خود
در بین گروهی ازدانشجویان علوم پزشکی در چین ،گزارش دادند
62/3درصد دانشجویان آمادگی باالیی برای یادگیری خودراهبرد
داشتند[ .]11در حیطۀ آموزش پزشکی با توجه به تغییرات مداوم
اطالعات و اهمیت بهروز بودن دانش در این عرصه ،لزوم توجه به
تربیت دانشجویانی ضروری است که در طول تحصیل و پساز آن
پیوسته در حال یادگیریاند [ .]14بررسی یافتهها نشان میدهد

میزان آمادگی برای یادگیری خودراهبرد بینِ دانشجویان ایرانی
پایینتر از میزان آن در مطالعات صورت گرفته در خارج از ایران
است .به دلیل مزایای بسیارِ یادگیری خودراهبرد در محیطهای
آموزشی ،بهطورجدی بر اهمیت آن تأکید شده و امروزه به ارزش
آن بهعنوان مهارتی ضروری بیش از هر زمان دیگری توجه شده
است .با توجه به یافتههای مطالعۀ حاضر که نشان داد کمتر از
نیمی از دانشجویان بررسیشده آمادگی باالیی برای یادگیری
خودراهبرد داشتند ،ضرورت توجه به این مسئله و ارائۀ برنامههای
آموزشی از سوی مراکز مطالعات آموزش پزشکی در دانشگاههای
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در کشور احساس
میشود .یکی از یافتههای مطالعۀ حاضر رابطۀ آماری معناداری
میان جنسیت دانشجویان و یادگیری خودراهبرد بود؛ بهطوریکه
دانشجویان دختر درصد بیشتری از آمادگی زیاد برای یادگیری
خودراهبرد داشتند .در تأیید مطالعۀ حاضر ،مطالعۀ  Zaersabetو
همکاران رابطۀ آماری معناداری بین آمادگی یادگیری
خودراهبردی در یادگیری و تحصیالت مادر نشان داده است [.]13
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آمادگی پایین
تعداد (درصد)
میانگین (انحراف معیار)

آمادگی باال
تعداد (درصد)
میانگین (انحراف معیار)

آمار آزمون

مهدی میرزایی علویجه و همکاران | آمادگی برای یادگیری

خودراهبرد و عوامل زمینهای مرتبط…

کمتر از نیمی از دانشجویان در وضعیت آمادگی باال برای
یادگیری خودراهبرد قرار داشتند؛ این یافتهها ضرورت توجه
بیشتر به مسئله یادگیری خودراهبرد در میان دانشجویان را نشان
میدهد.
مطالعۀ ما محدودیتهایی دارد که از آن میان میتوان به
جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه اشاره کرد که همواره
میتواند با درصدی از خطا در پاسخگویی همراه باشد .همچنین
مطالعۀ حاضر فقط در میان گروهی از دانشجویان علوم پزشکی
صورت گرفته است و ممکن است قابل تعمیم به دیگر دانشجویان
نباشد .با توجه به نتایج این مطالعه و ضرورت توجه به راهبردهای
یاددهی و یادگیری نوین پیشنهاد میشود ،برنامههایی در زمینۀ
معرفی و آموزش یادگیری خودراهبرد ،میان اعضای هیئتعلمی و
آموزشدهندگان دانشگاه و دانشجویان توسعه یابد.
تقدیر و تشکر
مطالعۀ حاضر با حمایت گروه بهداشت عمومی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه صورت گرفته
است .بدینوسیله از تمام دانشجویان شرکتکننده در این مطالعه
بسیار تشکر و قدردانی میکنیم.

تأییدیه اخالقی
به افراد شرکتکننده در پژوهش دربارۀ محرمانه بودن نتایج
پرسشنامهها اطمینان داده شده است.

تعارض منافع
بین نویسندگان ،هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

منابع مالی
تأمین منابع مالی این مقاله بر عهدۀ هیچ سازمان و نهادی
نبوده است.
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همچنین  Cadorinو همکاران در مطالعۀ خود میان گروهی از
پرستاران در ایتالیا ،نشان دادند خانمها بهطور معناداری بیشتر از
آقایان یادگیری خودراهبرد دارند [ .]15در اینبارهZimmerman ،
نیز در مطالعۀ خود گزارش داد که دختران بهطور معناداری
نسبت به پسران بیشتر به یادداشت کردن ،نظارت برخود و
سازمان دادن به محیط توجه دارند [ .]16البته  Oliveiraدر مطالعۀ
خود گزارش میدهد از این لحاظ تفاوتی میانِ دختران و پسران
وجود ندارد [ ]17که همسو با یافتههای مطالعۀ ماست .با توجه به
این نکته که یـادگیری خودراهبرد فراینـدی هدفمند است،
آموزش مهارتهای یادگیری خودراهبرد با برنامهریزی مناسب و
حتی ارائۀ آن در واحدهای درسی دانشجویان بهویژه برای
دانشجویان پسر پیشنهاد میشود .یکی دیگر از یافتههای مطالعۀ
حاضر ،میزان بیشتر یادگیری خودراهبرد میان دانشجویانی با
مادران دارای تحصیالت دانشگاهی بود .در این راستا مطالعات
متعددی به نقش و اهمیت زیاد تحصیالت والدین بهویژه میزان
تحصیالت مادر ،در موفقیت تحصیلی اشارهکردهاند []18،19؛ این
یافتهها ضرورت توجه به آموزش مادران و اطالعرسانی به آنان
دربارۀ رویکردهای مناسب فرزندپروری را نشان میدهد .در پایان
باید گفت که با توجه به نقش اساسی دانشجویان و دانش
آموختگان رشتههای علوم پزشکی در ارائۀ خدمات بهداشتی،
درمانی و ارتقای سالمت جامعه ،و ضرورت آموزش خودراهبردی
در این رشتهها بهعنوان ابزاری برای پیشبینی قابلیتهای
یادگیری مادامالعمر دانشجویان و متخصصان آینده پس از فارغ
التحصیلی [ ]14به نظر میرسد دانشگاههای علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی باید از رویکرد دانشگاهمحوری به سمت
رویکردی پیش روند که در آن دانشجو در کانون تمرکز یادگیری
باشد و دانشجویان تفکر انتقادی را بهخوبی فراگیرند.
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