
 89، پاییز 3شماره ، دهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                     

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

 89 پاییز، 3شماره دهم، سال                                                                                                                                                             

راهبر دانشجویان دانشگاه علوم  اساس یادگیری خود بر خودکارآمدیبینی سرزندگی تحصیلی و پیش

 پزشکی مازندران

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. عضو هیأت علمی، :منصور رنجبر

)ره( ساری، دانشگاه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ،، معاونت آموزشیارشد مدیریت آموزشی کارشناس پژمان محمدعلیزاده:

 ایران.علوم پزشکی مازندران، ساری، 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.عضو هیأت علمی،  فروزان صادقی:

گروه آموزشی ارتوپدی، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ساری، دانشگاه علوم پزشکی  عضو هیأت علمی، :رپومهران رضوی
 .مازندران، ساری، ایران

 .معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران ،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی فر:یعلی یاسر

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. ،دکتری مدیریت آموزشی :*فتانه عمویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشککی، دانشکگاه علکوم پزشککی مازنکدران،       ،آموزشیدکتری مدیریت  ی مسؤول:سندهیون*

 ساری، ایران.

  

باشد. این پژوهش با هدف صیلی و خودکارآمدی دانشجویان میحراهبر از عوامل مؤثر بر سرزندگی ت یادگیری خود چكیده:

راهبر در دانشگاه علوم پزشکی مازندران  بینی پذیری سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان بر اساس یادگیری خودپیش

 انجام پذیرفت.

انشکده پزشکی ساری به تعداد پزشکی د انیدانشجوجامعه آماری،  .توصیفی از نوع همبستگی بود ایپژوهش حاضر مطالعه

 382ای و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که گیری تصادفی طبقه نفر بودند. روش نمونه 5331

راهبر، سرزندگی تحصیلی و  یادگیری خود نامهپرسشطالعات از سه نفر در این پژوهش شرکت داشتند، جهت گردآوری ا

 برای یادگیری خود 85/0 با نظر خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ، نامهپرسشه شد. روایی محتوی خودکارآمدی استفاد

گانه  ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندمحاسبه گردید. داده خودکارآمدی 92/0، سرزندگی تحصیلی 98/0راهبر، 

 مورد تحلیل قرار گرفت. 18SPSS افزار نرم و

( و رغبت برای 140/0مدیریتی) (، خود155/0کنترلی) خود های آنو مؤلفه (111/0)راهبر ن داد که بین یادگیری خودنتایج نشا

(، 245/0کنترلی) خودهای آن)( و مؤلفه25/0راهبر) خود وجود دارد. بین یادگیری ( با سرزندگی تحصیلی رابطه422/0یادگیری)

( 25/0ری رابطه)( با خودکارآمدی دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی سا142/0( و رغبت برای یادگیری)140/0مدیریتی) خود

برای سرزندگی تحصیلی و  ) =P<0/05)41/31F ,داریمعنیهای کننده بینیراهبر پیش های یادگیری خودوجود دارد. مؤلفه

 دند.برای خودکارآمدی دانشجویان بو) =P<0/05)08/31 F ,  داریمعنی کنندگیبینی چنین پیشهم

 دانشجویان دانشگاه علوم سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدیی ارتقاراهبر در  نتایج پژوهش حاکی از اهمیت نقش یادگیری خود

 راهبر دانشجویان برگزار گردد. هایی برای افزایش یادگیری خودگردد کارگاهپزشکی مازندران بوده و توصیه می

 .تحصیلی، خودکارآمدی، دانشجویان پزشکیراهبر، سرزندگی  یادگیری خود واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 آن در که است زندگی از ایدوره تحصیل، دوران     

 این از افتد؛می اتفاق وسیعی اجتماعی و تغییرات شناختی

تحصیلی  هایچالش و هافرصت با سازگاری و رو انطباق

 است. بوده تربیت و تعلیم ژوهشگرانپ مورد توجه

 ( ازAcademic bouyancyسرزندگی تحصیلی)

 موجب که است یادگیرندگان استعدادهای و هاتوانایی

 حیطه در فشارها و تهدیدها در برابر افراد سازگاری

 (. به5381 ،خلیلی گشنیکانی شود)صادقی ومی تحصیلی

( Ryan & Frederickفردریك) و ریان اعتقاد

 این و است فرد خود از گرفته نشأت ندگی انرژیسرز

 محیط، در اشخاص تهدید نه و منابع درونی از انرژی

 (.3009 ،گیرد)موچراهمی نشأت

سرزندگی بین نتایج مطالعات نشان داده است که 

 )خروشیرابطه مثبت وجود دارد ،خودکارآمدی تحصیلی و

ای ه عنوان باوره( را ب3000(. بندورا )5385 ،عابدیو 

جام وظایف به طور موفقیت های خود در انافراد به توانایی

انجام  برای مهم عاملی خودکارآمدی داند. باورآمیز می

تعیین اهداف و  تنظیمی و عملکرد، خود آمیز موفقیت

، است)عبداللهی آن اجرای برای های اساسی الزممهارت

تواند با سرزندگی تحصیلی (. یکی از عواملی که می5391

 دانشجویان در ارتباط باشد یادگیری خود خودکارآمدی و

(. یادگیری 5381 ،خلیلی گشنیکانی راهبر است)صادقی و

( فرایندی است Self-directed learningراهبر) خود

که در آن افراد برای شناسایی نیازهای یادگیری خود، 

تعیین اهداف یادگیری، شناسایی منابع و مطالب مورد نیاز 

ری، انتخاب و اجرای راهبردهای مناسب برای یادگی

یادگیری و ارزیابی برآیندهای یادگیری خود بدون کمك 

دیگران وارد عمل شده و ابتکار عمل را در دست 

(. با توجه به 5398 ،گردان شکن گیرند)یوسفی ومی

ضرورت آمادگی دانشجویان پزشکی برای یادگیری مادام 

افزون در آموزش  طور روزه راهبر ب العمر، یادگیری خود

 ،شود)ویلیامسونپزشکی به عنوان یك الزام مطرح می

3002.) 

تولید فزاینده دانش، اطالعات و پیشرفت تکنولوژی سبب 

گردیده است که عمر دانش و اطالعات پزشکی بسیار 

کوتاه باشد لذا جهت چیره شدن بر این شرایط به جای 

ویان، باید ای از دانش و اطالعات به دانشجانتقال مجموعه

 Life-Longالعمر) ها را تبدیل به فراگیرانی مادامآن

Learnerهای (. دانشجویان دانشگاه5380 ،( نمود )نادی

های آموزشی هایی با دورهعلوم پزشکی در واقع به رشته

 اند که الزمه موفقیت در این عرصه، بهدهراای گام گذحرفه

ن راهبر بود ها و خودروز بودن دانش، مهارت

 (.3001 ،هاست)رابرسونآن

ای انجام شده است، های پراکندهدر این زمینه پژوهش

در پژوهش خود به  (5381)گشنیکانی خلیلی و صادقی

 با راهبر خود یادگیری ابعاد بین این نتیجه رسیدند که

 داریمعنی و مثبت رابطه دانشجویان تحصیلی سرزندگی

 که داد اندارد. نتایج پژوهشی در عربستان نش وجود

 عملکرد بر مثبتی ثیرتأ راهبر خود یادگیری آمادگی

 پزشکی فوریت و پرستاری دانشجویان تحصیلی

در پژوهش ( 3009) مارش و . مارتین(3051 ،دارد)االتیبی

 معنی طور به خود به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی

 که افرادی. کندمی بینیپیش را تحصیلی سرزندگی داری

 و موانع برابر در دارند اعتماد خود هاییتوانای به

باشند. در می ترشاداب و ترسرزنده تحصیلی ایهچالش

 هایویژگی با راهبر خود یادگیری بین پژوهش دیگر رابطه

به صورت مثبت ارزیابی  تحصیلی موفقیت و شخصیتی

 را تحصیلی موفقیت تواندمی راهبر خود یادگیری وشده 

 (.3054 ،)کزانکند بینیپیش

 مداوم تغییرات به توجه با پزشکی آموزش حوزه در

 لزوم عرصه، این دانش در بودن روز به و اهمیت اطالعات

 از پس و تحصیل طول در که تربیت دانشجویانی به توجه

است.  ضروری باشند، حال یادگیری در پیوسته آن

راهبری، فراگیران فعالی  دانشجویان با سطوح باالی خود

که عالقه زیادی به یادگیری دارند، از  خواهند بود

ظرفیت درگیر شدن در  ارند وسرزندگی برخورد

های یادگیری مستقل را دارند و به طور مستقل فعالیت
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و توانا و خودکارآمد کنند خویش را مدیریت مییادگیری 

ای که منابع، مطالعه جستجویاز سوی دیگر، در  هستند؛

یادگیری با سرزندگی  راهبری در به بررسی ارتباط خود

خته دانشجویان پزشکی پردا خودکارآمدیتحصیلی و 

ل انجام مطالعه حاضر باشد، یافت نشد و یکی از دالی

 خود یادگیری اهمیت به با توجه بنابراین همین امر بود.

 در بین خودکارآمدیتحصیلی و  سرزندگی و راهبر

ه مشاب پژوهشی که این به نظر و پزشکی علوم دانشجویان

 است، نشده انجام مازندران پزشکی علوم دانشگاه در

بینی سرزندگی تحصیلی و پژوهش حاضر با هدف پیش

راهبر دانشجویان  اساس یادگیری خود بر خودکارآمدی

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام پذیرفت.

 هامواد و روش

پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی و از لحاظ اجرا      

بستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه از نوع هم

دانشجویان مقاطع کارآموزی و کارورزی رشته پزشکی 

نفر که در  5331 اه علوم پزشکی مازندران به تعداددانشگ

 روشمشغول به تحصیل بودند.  81_81سال تحصیلی 

متناسب با حجم نمونه بر  ایطبقه تصادفی گیرینمونه

یان مقاطع علوم پایه، اساس مقطع تحصیلی بود. دانشجو

 نظر از فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی رشته پزشکی

 حجم تعیین برای وبندی شدند مقطع تحصیلی طبقه

 که است شده استفاده جدول کرجسی و مورگان از نمونه

 .نمودند مشارکت پژوهش این در نفر 382اساس این بر

دانشگاه معیار ورود به مطالعه مشغول به تحصیل بودن در 

و گذراندن حداقل  81_81علوم پزشکی در سال تحصیلی 

ها به نامهپرسشتحصیلی در این دانشگاه بود.  یك ترم

صورت تصادفی توسط محققان با هماهنگی اساتید بین 

دانشجویان توزیع شد. ابتدا در مورد هدف پژوهش به 

صورت شفاهی توضیح داده شد و پس از جلب رضایت 

ر پژوهش و اطمینان دادن به دانشجویان ها به شرکت دآن

ها، به صورت جهت محرمانه بودن اطالعات فردی آن

داوطلبانه و با رضایت کامل در طرح شرکت کردند. به 

منظور رعایت مالحظات اخالقی در این پژوهش از ذکر نام 

و نام خانوادگی دانشجو امتناع گردید. همچنین در صورت 

انشجو در حین تکمیل درخواست دانشجو زمانی که د

آمد، توضیحات شفاهی سؤالی برای او پیش می نامهپرسش

ها هم ارائه گردید. در این نامهپرسشدرباره سؤاالت 

راهبر، سرزندگی  یادگیری خود نامهپرسشپژوهش از سه 

شرر استفاده گردید. برای  خودکارآمدیتحصیلی و 

ای گویه 45 نامهپرسشراهبر از  سنجش یادگیری خود

 1فاده شد. مقیاس این ابزار ( است3005فیشر و همکاران)

باشد. ( می5مخالفم) ( تا کامال1ًموافقم) ای از کامالًدرجه

و  45 نامهپرسشحداقل و حداکثر نمره قابل کسب از این 

 کنترلی، خود است که دارای سه زیر مقیاس خود 301

باشد. در پژوهش مدیریتی و رغبت برای یادگیری می

مدیریتی،  دقی و خلیلی پایایی برای کل آزمون، خودصا

کنترلی و رغبت برای یادگیری به ترتیب برابر با  خود

به دست آمده است. برای  14/0 و 21/0، 29/0، 92/0

حسین  نامهپرسشسرزندگی تحصیلی از  گیریاندازه

گیری  ( استفاده شد که با الگو5385زاده)چاری و دهقانی

( که 3001تحصیلی مارتین و مارش)از مقیاس سرزندگی 

 گویه است، تهیه گردیده است. این مقیاس 45دارای 

ای است که بر اساس گویه و به صورت تك مؤلفه 8شامل 

 ( تا کامال1ًموافقم) ای لیکرت از کامالًدرجه 1طیف 

( تنظیم شده است. نمره باال در این آزمون نشان 5مخالفم)

است که حداقل نمره تر دهنده سرزندگی تحصیلی بیش

زاده است. دهقانی 41و حداکثر نمره  8 نامهپرسشدر این 

( در پژوهش خود پایایی مقیاس 5385و حسین چاری)

برآورد کردند.  23/0آزمایی را  و ضریب باز 90/0مذکور را 

( در پژوهش خود برای بررسی 5383مرادی و چراغی)

ه مقدار پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند ک

از  خودکارآمدی گیریاندازهمحاسبه گردید. برای  20/0

شرر استفاده شد. این مقیاس  خودکارآمدی نامهپرسش

سؤال است که هر سؤال بر اساس مقیاس  52دارای 

لیکرت از دامنه کامالً مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم شده 

ر است. نمره گذاری مقیاس به این صورت است که به ه

، 8، 9، 3، 5 هایگیرد. سؤالامتیاز تعلق می 1تا  5از ماده 
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ها به صورت معکوس و بقیه سؤال 5به  1نمره  51و  53

ای که فرد داده شد. بنابراین حداکثر نمره 1به  5نمره 

و حداقل  91تواند از این مقیاس به دست آورد نمره می

و  ( ترجمه5321است. این مقیاس توسط براتی ) 52نمره 

( 5328یابی شده است. همچنین در پژوهش وقری )اراعتب

ه ب 91/0، آلفای کرونباح خودکارآمدیبرای بررسی پایایی 

 روایی از نامهپرسش روایی تعیین برایدست آمده است. 

 قضاوت بر مبتنی( کیفی Content Validityایی)محتو

. در بررسی کیفی روایی محتوا شد انجام متخصص افراد

ر از متخصصان درخواست کرد تا پس از نف 50از  پژوهشگر

بازخوردهای الزم را ارائه دهند، پس از  نامهپرسشبررسی 

نظران، اصالحات الزم  بررسی و اعالم نظر توسط صاحب

 پایایی تعیین منظور به پژوهش این درصورت پذیرفت. 

د. گردی استفادهضریب آلفای کرونباخ  روش از آزمون

 نامهپرسشبرای  آمده دست به کرونباخ آلفای ضریب

سرزندگی تحصیلی  نامهپرسش، 85/0راهبر  یادگیری خود

 الزم پایایی بیانگرو  92/0 خودکارآمدی نامهپرسش، 98/0

های آمار ها از شاخصدادهجهت اجرا بود. جهت تحلیل 

توصیفی)میانگین( و آمار استنباطی)ضریب همبستگی 

یل رگرسیون متغیرها، تحلپیرسون برای بررسی رابطه بین 

از روی  خودکارآمدیبینی سرزندگی و برای پیش

 راهبر( استفاده شد. های یادگیری خودمؤلفه

 هایافته

نفر از دانشجویان  382نمونه آماری این پژوهش      

پزشکی مقاطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و 

اری بودند که به روش کارورزی دانشکده پزشکی س

اند. از مجموع ی مورد مطالعه قرار گرفتهاتصادفی طبقه

( %11نفر) 511( مرد و %44نفر) 533نمونه آماری،  382

( از دانشجویان در مقطع علوم پایه، %38نفر) 91زن بودند. 

( کارآموزی و %39نفر) 93( فیزیوپاتولوژی، %54نفر) 43

( تا به %13نفر) 591 ( کارورزی قرار داشتند.%38نفر) 91

 53 ( یك بار و%55نفر) 34اند، دهحال مشروط نش

( وضعیت %33ر)نف 11اند و دو بار مشروط شده( %4نفر)

 332( متأهل و %58نفر) 11اند. خود را اعالم نکرده

ضعیت تأهل ( هم و%1نفر) 51( مجرد هستند و %21نفر)

. در این پژوهش میانگین یادگیری اندخود را اعالم نکرده

و  43/3یلی ، سرزندگی تحص93/3راهبر  خود

برای بررسی رابطه بین به دست آمد.  48/3 خودکارآمدی

راهبر با سرزندگی تحصیلی و  های یادگیری خودمؤلفه

 از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. خودکارآمدی

 های به دست آمده، بین یادگیری خودبر اساس داده

راهبر و سرزندگی تحصیلی همبستگی مثبت و 

وجود داشت. همچنین  (=p<0/0511/0r,)داریمعنی

کنترلی و رغبت برای  مدیریتی، خود بین خود همبستگی

، 15/0، 14/0به ترتیب برابر  خودکارآمدییادگیری با 

راهبر و  (. بین یادگیری خودp<0/05مشاهده شد) 42/0

 ,)داریمعنیکارآمدی همبستگی مثبت و  خود

p<0/0525/0 r= )  وجود داشت و همچنین ضریب

کنترلی و  مدیریتی، خود پیرسون بین خود همبستگی

کارآمدی به ترتیب برابر  رغبت برای یادگیری با خود

  (.p<0/05است) 12/0، 24/0، 14/0

عنوان متغیر مالک بینی سرزندگی تحصیلی به برای پیش

مکدیریتی،   راهبر)خکود  های یادگیری خکود به وسیله مؤلفه

متغیرهکای   یادگیری( به عنوان کنترلی و رغبت برای خود

گانه استفاده شد که نتکایج آن   بین از رگرسیون چندپیش

های یکادگیری  مؤلفه در جدول شماره یك ارائه شده است:

بینکی سکرزندگی دانشکجویان    راهبکر قکادر بکه پکیش     خود

دانشگاه علوم پزشککی مازنکدران    پزشکی دانشکده پزشکی

 باشند.می

یین ، ضریب تع123/0گانه معادل  ضریب همبستگی چند

41/0 =R2 درصککد از تغییککرات  41دهککد کککه نشککان مککی

 )واریانس( سرزندگی تحصیلی از طریکق سکه متغیکر خکود    

لککی و رغبککت بککرای یککادگیری قابککل کنتر مککدیریتی، خککود

 بینی است.پیش
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 t P-Valueمقدار  B Beta رگرسیونشاخص 

 P<0.001 347/11 - 45/45 تعدد ثاب

 P<0.01 554/1 773/0 173/0 مدیریتی خود

 P<0.001 774/5 540/0 445/1 کنترلی خود

 P<0.01 461/1 544/0 514/0 رغبت برای یادگیری

 005/0 برابر P_Valueو  41/31 برابر Fمیزان آماره 

وع تر از میزان خطای نكاست، چون سطح معناداری کوچ

دار بین لذا رابطه معنی ،است 01/0در سطح  اول

درصد اطمینان  81الک با بین و متغیر ممتغیرهای پیش

یادگیری  هالفهمؤ از یك هر شود، یعنی سهمتأیید می

بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پیش راهبر در خود

مشاهده جدول فوق همان طور که در  متفاوت است.

ین معنی ( بد41/0به دست آمده ) R2شود مقدار می

سرزندگی تحصیلی درصد از واریانس متغیر  41 است که

کنترلی و رغبت  مدیریتی، خود سه متغیر خودتوسط 

شود به عبارت تبیین می زمانهمطور ه ب برای یادگیری

 از پراکندگی مشاهده شده در متغیر درصد 41 دیگر

توجیه  زمانهمطور ه ب سه متغیر توسط اینسرزندگی 

 ( و48/0)ترین سهمکنترلی با بیش خودلفه . مؤشودمی

( را در 31/0ترین سهم)رغبت برای یادگیری با کم

بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشکده بیش

 پزشکی ساری دارند.

عنوان متغیر مالک به به  خودکارآمدیبینی برای پیش

 مدیریتی، خود خود راهبر) های یادگیری خودوسیله مؤلفه

یادگیری( به عنوان متغیرهای  غبت برایکنترلی و ر

گانه استفاده شد که نتایج آن  بین از رگرسیون چندپیش

 ارائه شده است:  3در جدول شماره 

  خودکارآمدیمتغیر  بینیبرای پیش زمانهمتحلیل رگرسیون   .5جدول

 t P-Valueمقدار  B Beta شاخص  رگرسیون

 P<0.001 641/4 - 35/74 ثابت  عدد

 P<0.001 75/1 14/0 76/0 مدیریتی خود

 P<0. 05 544/1 140/0 755/0 کنترلی خود

 P<0.01 360/1 133/0 744/0 برای یادگیری رغبت 

 

 005/0 و سطح معناداری برابر 08/31 برابر Fمیزان آماره 

وع تر از میزان خطای نكاست، چون سطح معناداری کوچ

ر بین دااست لذا رابطه معنی 01/0در سطح  اول

درصد اطمینان  81بین و متغیر مالک با متغیرهای پیش

های یادگیری مؤلفه از یك هر شود. یعنی سهمتأیید می

دانشجویان پزشکی  خودکارآمدیبینی پیش در راهبر خود

 طور که هماندانشکده پزشکی ساری متفاوت است. 

( بدین  45/0به دست آمده ) R2شود مقدار مشاهده می

 خودکارآمدی درصد از واریانس متغیر 45ه معنی است ک

کنترلی و رغبت  مدیریتی، خود خود سه متغیرتوسط 

شود به عبارت تبیین می زمانهمطور ه برای یادگیری ب

 خوداز پراکندگی مشاهده شده در متغیر  درصد 43دیگر 

توجیه  زمانهمطور ه ب سه متغیرتوسط این  کنترلی

( نیز نشان دهنده 34/0مشاهده شده ) Rمقدار  ،شودمی

تواند برای آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر می

محاسبه  Fبینی استفاده شود. عالوه بر این نسبت پیش

درصد معنادار است،  81 ( در سطح اطمینان08/31شده )

بین سه متغیر پیش توان نتیجه گرفت که بینبنابراین می

ر وجود همبستگی معناداراهبر  یادگیری خودمتغیر  با

( و 58/0ترین سهم )کنترلی با بیش لفه خودمؤ .دارد

( را در 52/0ترین سهم )رغبت برای یادگیری با کم

دانشجویان پزشکی دانشکده  خودکارآمدیبینی پیش

 پزشکی ساری دارند. 
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 بحث 

راهبر  تعیین رابطه یادگیری خود هدف پژوهش حاضر     

یان پزشکی دانشجو خودکارآمدیبا سرزندگی تحصیلی و 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود. نتایج این پژوهش 

راهبر با سرزندگی  نشان داد که بین یادگیری خود

تحصیلی رابطه وجود دارد. این نتایج یا نتایج پژوهشی 

 و ، سعید(5381)گشنیکانی خلیلی و صادقی

(، 5383، محمدی و ناصری جهرمی)(5384)همکاران

 و (، مارتین3054انسا)بی و (، آنا3051)االتیبی

(، 5383جهانیان) (،5380، نادی و همکاران)(3009)مارش

(، 5380(، جهانی و همکاران)5380قاسمی و همکاران)

( و ال گیالنی و 5881(، موریس )3009هانگ )

 دهند بین( هماهنگ است که نشان می3053ابوسعد)

تحصیلی، موفقیت  سرزندگی با راهبر خود یادگیری ابعاد

 مثبت رابطه دانشجویان ، عملکرد تحصیلی، معدلتحصیلی

 ثیر آموزشدارد و این نتایج به تأ وجود داریمعنی و

 آمادگی یارتقا در فراشناختی و شناختی راهبردهای

مثبت  ثیردانشجویان و همچنین تأ راهبر خود یادگیری

 و خود تحصیلی عملکرد بر راهبر خود یادگیری آمادگی

ای و اداراکی نی، زمینههای فانضباطی، شایستگی

 دهند افرادیاشاره داشت. این نتایج نشان می دانشجویان

 خود و در یادگیری دارند اعتماد خود هایتوانایی به که

 تحصیلی هایچالش و موانع برابر در ،راهبر هستند

باشند، که همگی با نتایج مطالعه می ترشاداب و ترسرزنده

توان چنین این نتایج می ی دارد. در تبیینخوانهمحاضر 

هبر و سرزندگی تحصیلی از را گفت که یادگیری خود

ثر در یادگیری هستند و در موفقیت تحصیلی عوامل مؤ

 هادانشگاه که این دانشجویان نقش بسزایی دارند. لذا برای

 هایچالش با مقابله در را خود نقش کنونی بتوانند

 آموزشی هدافا است ایفاء کنند، الزم درستی به تحصیلی

 و نمایند تدارک محور یادگیرنده سبك با متناسب را

 واقع در دهند، راهبری سوق خود سمت به را دانشجویان

 ایجاد و شناختی دانشجویان تعادل زدن هم بر با اساتید

دانشجویان برای رسیدن به تعادل، کنترل  ،هاآن در انگیزه

 تریبیشرغبت  و عالقه با و داشته یادگیری تری بربیش

 به که دانش این جای به دنبال کنند، تا را تحصیلی اهداف

 و توانایی بروند دانش سمت به خود شود تحمیل هاآن

داشته  تحصیلی هایچالش با مواجهه در را تریبیش

 زمینه خود در آموزشی هایکارگاه برگزاریباشند؛ 

 دانشجویان در هامهارت این افزایش باعث واندتمی راهبری

 شود. تحصیلی سرزندگی افزایش تبع به و

های این پژوهش نشان داد که بین همچنین یافته

رابطه وجود دارد.  خودکارآمدیراهبر با  یادگیری خود

(، فرخ و 3054های این پژوهش با مطالعات نجاتی)یافته

(، نادی و 5382(، حسینی و صالحی)5382شاه طالبی)

(، 5384انی)(، جه5383(، جهانیان)5380همکاران)

که  ( مبنی بر این3009(، مارتین و مارش)3009هانگ)

، خودکارآمدیراهبری در یادگیری با  آمادگی برای خود

لی، مدیریت دانش، تسهیم دانش، کنتر خود

های چمبرز و و همچنین با یافته پذیریمسؤولیت

که بین استقالل یادگیرندگان ( مبنی بر این3001هاردی)

راهبر و  مرتبط با یادگیری خودبه عنوان موضوعی 

( 5383های یوسفی و گردان شکن)، با یافتهخودکارآمدی

 که نشان دادند افراد دارای سطوح باالی یادگیری خود

رند و ظرفیت درگیر شدن را دا مسألهراهبر، توانایی حل 

های های یادگیری مستقل را دارند، با یافتهدر فعالیت

ان دادند دانشجویان در ( که نش5385کریمی و همکاران)

هایشان در راهبر به گسترش توانایی فرایند یادگیری خود

با  وند و سپسشارزیابی کمبودهای دانش خود تشویق می

جو در منابع مرتبط به کمبودهای دانش خود جست

 هاییافته ی دارد. در توجیهخوانهمکنند، رسیدگی می

ی که که زمان کرد اشاره نکته این به توانمی فوق

شوند و خودشان های کالسی میدانشجویان درگیر فعالیت

گیرند و از ولیت یادگیری خود را بر عهده میمسؤ

گیرند، این امر مستقیم استادان کمك می های غیرکمك

دهد. دانشجویان در فرایند می ارتقاءها را آن خودکارآمدی

راهبر با انگیزه و اراده در شروع و تداوم  یادگیری خود

های خود در دسترسی به بهترین نتایج بخشیدن به تالش
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کنترلی و  یادگیری خود به شیوه خود مدیریتی، خود

کنند. تالش می مسألهاشتیاق برای یادگیری و حل 

همچنین، دانشجویان به شناسایی نیازهای یادگیرندگان از 

گیری مشارکتی تشویق طریق شناخت مستمر و تصمیم

های کالسی و به دن در فعالیتشوند و با درگیر شمی

گیری از  ولیت یادگیری خودشان و بهرهعهده گرفتن مسؤ

 خودکارآمدیی ارتقاهای غیر مستقیم استادان، به کمك

 خود باالی سطح با شوند. یك یادگیرندهترغیب می

 را شیادگیری و مسؤولیت داشته عمل ابتکار راهبری

 گیردمی ظرن در عنوان چالش به را مشکالت و پذیردمی

 یا یادگیری به تمایل قوی که است فردی او لذا مانع، نه

 کاربرد به و قادر داشته باالیی نفس اعتماد به و دارد تغییر

 و ایجاد زمان دهیسازمان مطالعه، اساسی هایمهارت

کردن  کامل برای و است یادگیری برای مناسب سرعت

 جاربت نمودن کند. فراهممی تدوین را طرح یك تکلیف،

 توانایی با متناسب یافتنی دست هایهدف و آمیز موفقیت

 سوی از آموزشی اهداف با این موارد تنظیم و دانشجویان

دانشجویان و  در خودکارآمدی یارتقا منظور به ن،مسؤوال

 منظور به انگیز چالش تکالیف با دانشجویان نمودن مواجه

ی تقاارخودکارآمدی موجب  و شناختی رشد توسعه

 گردد.دانشجویان می خودکارآمدی

های ن پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفههمچنین نتایج ای

رغبت  کنترلی و مدیریتی، خود راهبر)خود یادگیری خود

بینی سرزندگی تحصیلی و برای یادگیری( قادر به پیش

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  خودکارآمدی

پژوهش با مطالعات  های اینباشند. یافتهمازندران می

 و ، سعید(5381)گشنیکانی خلیلی و صادقی

 ،(3054)بیانسا  و ، آنا(3051)، االتیبی(5384)همکاران

(، 5383، جهانیان )(5380نادی و همکاران )

ی دارد. خوانهم( 3009)مارش و مارتین(، 5384جهانی)

 توان چنین گفت که یادگیرندگاندر تبیین این نتایج می

 باور خود منضبط، فعال، مستقل، خود فرادیا راهبر، خود

 برای منفعالنه انتظار جای که به هستند جوش خود و

 گیرند،می دست را به عمل ابتکار واکنشی، یادگیری

 انگیزه به با توجه و است معنادار و هدفمند هاآن یادگیری

 گونه این خواهد داشت، تداوم و پایداری انیادگیریش باال،

 فرآیند از و هستند ذیرترپمسؤولیت خود، زندگی در افراد

برند، ظرفیت می سود خویش یادگیری در انضباطی خود

های یادگیری مستقل را دارند و به درگیر شدن در فعالیت

کنند، توانا و مستقل یادگیری خویش را مدیریت میطور 

ماد به نفس اعت ،راهبر خودکارآمد هستند. یادگیری خود

برای یادگیری مستقل را در  ها رانفراگیران و ظرفیت آ

های آموزشی چالش برانگیز افزایش ها و موقعیتمحیط

کند. دهد و حس سرزندگی را در دانشجویان ایجاد میمی

 مدیریتی به عنوان یکی از ابعاد یادگیری خود ویژگی خود

ی تحت کنترل خود، حق انتخاب و راهبر، آزاد

دهد. افزایش می را در دانشجویان شکل پذیریمسؤولیت

 مدیریتی در یادگیری موجب تداوم یادگیری، خود خود

کنترلی  شود. از طرفی خودمی پذیریمسؤولیتکارآمدی، 

ایجاد حالتی است در درون فرد که او را به انجام وظایفش 

که عامل خارجی او را تحت  سازد، بدون آنمتمایل می

نبال کنترلی د کنترل داشته باشد. هدفی که در خود

لم است که به بلوغ فکری یك شخصیت سا یشود ارائهمی

و در برابر انواع مشکالت از خود مقاومت نشان  رسیده

شود دانشجویان به نظارت بر دهد. این ویژگی باعث میمی

 خود بپردازند و اعمال و وظایفشان را ارزیابی کنند، خود

نظارتی یك ابزار مهم برای سرزندگی  کنترلی و خود

باشد. همچنین دانشجویان می خودکارآمدیصیلی و تح

های بارز اشتیاق و رغبت برای یادگیری یکی از مشخصه

ق عالی راهبر است، در نظر گرفتن خود یادگیرندگان

ها در فرایند تسهیم دانش، دانشجویان، درگیر کردن آن

ی یادگیرندگان به سمت و ارتقااستقالل و خالقیت به 

راهبر که رغبت زیادی به  دسوی یادگیرندگانی خو

شود. ویژگی رغبت برای یادگیری یادگیری دارند منجر می

این است که دانشجویان با تعیین کردن اهداف مهم، 

 تنظیم اطالعات در کار و رسیدن به اهداف به خود

 حوزه شاط در تحصیل دست خواهند یافت.کارآمدی و ن

و  تاطالعا مداوم تغییرات به توجه با پزشکی آموزش
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 به توجه لزوم عرصه، این دانش در بودن روز به اهمیت

 پس و تحصیل طول در که راهبرد تربیت دانشجویان خو

. داندمی ضروری باشند، حال یادگیری در پیوسته آن از

 راهبر خود یادگیری هایبه توانایی دانشجو بودن مجهز

 العمر مادام یك یادگیرنده به وی شدن مبدل باعث

 که گردددانشجویانی می تربیت به منجر ازیر شود؛می

 سمت بر به و  تشخیص داده را خود یادگیری نیازهای

 پژوهش پیشینه روند. بررسیمی پیش آن کردن طرف

بینی هبر قادر به پیشار آن بود که یادگیری خود از حاکی

 باشد.دانشجویان می خودکارآمدیحصیلی و سرزندگی ت

 نتیجه گیری

که بین یادگیری خود راهبر و  ه نشان دادنتایج مطالع     

های آن )خود کنترلی، خود مدیریتی و رغبت برای مؤلفه

کارآمدی رابطه  یادگیری( با سرزندگی تحصیلی و خود

های مچنین یادگیری خود راهبر و مؤلفهوجود داشت و ه

 خودکارآمدیبینی سرزندگی تحصیلی و آن قادر به پیش

گروه آموزشی  ید و مدیراندانشجویان بودند. به اسات

 هایی را برای تقویت یادگیری خودشود روشپیشنهاد می

ثری را برای تقویت راهبر طراحی کنند و نقش مثبت و مؤ

یادگیری یادگیرندگان در رابطه با یادگیری و حفظ عالقه 

محیط  در یادگیری دانشجویان ایفا کنند.و انگیزش 

راهبر  یری خودیادگیری مؤثر و مناسبی را برای یادگ

راهبری در یادگیری یك  فراهم کنند. آمادگی برای خود

ویژه ه خصیصه یادگیری فردی مهم در دانشجویان، ب

ریزی و شکی است که باید به منظور برنامهدانشجویان پز

های این رشته مد آموزش کارآمد، با توجه به حساسیت

 نظر قرار گیرد.

ان پزشکی جامعه آماری پژوهش مربوط به دانشجوی

ها به اری بوده و لذا برای تعمیم یافتهدانشکده پزشکی س

سایر دانشجویان باید با احتیاط عمل نمود. همچنین ابزار 

بوده  نامهپرسشالعات محدود به استفاده از طجمع آوری ا

ها مانند مصاحبه و مشاهده استفاده نشده و از سایر ابزار

 است.

 

 سپاسگزاری

دانند از مدیران و همکاران محترم یپژوهشگران الزم م     

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی 

دانشکده پزشکی و کلیه افرادی که در راستای انجام این 

پژوهش همکاری نمودند تشکر و قدردانی نمایند. این 

نامه دوره کارشناسی ارشد گرفته از پایان پژوهش بر

د ساری با کد مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واح

 باشد.می 50/03/5381به تاریخ  30935353813033
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Abstract: A Self-directed learning is one of the factors affecting academic keenness and 

readiness and self-efficacy of students. This study was conducted with the aim of predicting 

academic vitality and self-efficacy of students based upon self-directed learning in 

Mazandaran University of Medical Sciences.   

The present study was a descriptive study of correlation type. The statistical population 

included 1235 students at medical school in Sari medical school. 297 participants as the 

sample size were selected through a randomized stratified sampling method and by Krejcy 

and Morgan tables.  Then, to collect information,  three self-directed learning, academic 

vitality, and self-efficacy questionnaire were used   that the validity of the questionnaire were 

estimated with expert opinion, and  the reliability with Cronbach's alpha, 0.91 for self-

directed learning, 0.89 academic readinesses, and 0.87 self-efficacies were calculated. Next, 

data were analyzed using correlation coefficient and multiple regression and SPSS18 software.  

As a concequence, there was a relationship between self-directed learning (0.5555) and its 

components (self-control (0.611), self-management (0.540), and willingness to learn (0.447) 

with academic vitality. In additions, a connection was observed among self-directed learning 

(0.71) and its components (self-control (0.741), self-management (0.640) and willingness to 

learn (0.547) with the self-efficacy of medical students of Sari medical school (0.71). The 

findings also showed that components of self-directed learning were significant predictors (P 

<0.05) (FF = 36.46) for educational vitality and also valuable predictors (P <0.05) (F = 25.09) 

for self-efficacy of students.  

 Considering the results of present study, that self-directed learning had an important role in 

promoting the academic vitality and self-efficacy of Mazandaran University of Medical 

Sciences students. Hence, it is recommended that workshops should be held to increase 

student self-directed learning.  

Key words: Self-directed Learning, Academic vitality, Self-efficacy, Medical Students. 

 

 

 

 

 

 


