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Abstract
Introduction: Self-directed learning is one of the most practical competencies that makes a person 
independent in learning and paves lifelong learning. Due to the rapid growth of knowledge and 
technology in nursing, self-directed learning is more important. This study aimed to investigate the 
level of self-directed learning readiness in nursing students.
Methods: The study population included bachelor and master nursing students studying in the second 
semester of the 2020-2021 academic years in the School of Nursing and Midwifery of Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences.  The sample size was at least 225 students. They were included in 
the study by convenience sampling method and were evaluated by an online questionnaire due to 
the limitations caused by the Covid-19 pandemic. Gaglilmino's standard questionnaire was used for 
determining the level of self-directed learning readiness. The data analysis was done with SPSS 23.0 
version using independent t-test, one-way ONOVA and chi-square test.
Results: A total of 225 students (68% female) participated in the study. The average total score of 
students from the self-directed learning readiness questionnaire was 214.44±19.05. Eight percent 
of students had a low level, 13.8% had a medium level, and 78.2% had a high level of self-directed 
learning readiness. There was a statistically significant relationship between age (P=0.003) and 
gender (P=0.04) of students with their level of self-directed learning readiness. 
Conclusions: Nursing students had a relatively high level of self-directed learning readiness. 
However, reviewing the educational programs of nursing students at the bachelor and master levels 
(more emphasis on group learning and critical thinking) and paying attention to the student-centered 
principle in the educational process can improve students' skills in this area.
Keywords: Self-directed learning, Nursing students, Lifelong learning, Nursing education, Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences.
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چکیده
مقدمــه: یادگیــری خودراهبــر یکــی از مهم تریــن صالحیت هایــی اســت کــه باعــث اســتقالل فــرد در یادگیــری و زمینه ســاز یادگیــری 
ــری از  ــری در یادگی ــوژی، خودراهب ــش و پیشــرفت تکنول ــزون دان ــه رشــد روزاف ــه ب ــا توج ــتاری ب ــه پرس ــود. در حرف ــر می ش مادام العم
ــر در دانشــجویان پرســتاری  ــری خودراهب ــژه ای برخــوردار اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی ســطح آمادگــی یادگی ــت وی اهمی

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در ســال 1399 بــود.
ــال  ــال دوم س ــه در نیمس ــود ک ــتاری ب ــد پرس ــی و کارشناسی ارش ــجویان کارشناس ــر دانش ــه حاض ــش مطالع ــه پژوه روش کار: جامع
تحصیلــی 99-98 در دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی مشــغول بــه تحصیــل بودنــد. حجــم نمونــه 
حداقــل 225 نفــر بــرآورد شــد کــه بــه دلیــل محدودیت هــای ناشــی از پاندمــی کوویــد-19 بــه روش نمونه گیــری آســان وارد مطالعــه 
شــده و از طریــق پرسشــنامه آنالیــن مــورد ارزیابــی قــرار گرفننــد.. بــه منظــور تعییــن میــزان آمادگــی یادگیــری خودراهبــر دانشــجویان 
ــا  ــخه 23 و ب ــزار SPSS نس ــق نرم اف ــا از طری ــات، داده ه ــردآوری اطالع ــس از گ ــد. پ ــتفاده ش ــو اس ــتاندارد گاگلیلمین ــنامه اس از پرسش

ــت. ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــک راهــه و کای اســکوئر م ــس ی ــل واریان ــی مســتقل، تحلی ــاری ت ــری از آزمون هــای آم بهره گی
یافته هــا: در مجمــوع 225 دانشــجو کــه 68 درصــد از آنهــا مونــث بودنــد، در ایــن پژوهــش شــرکت داشــتند. میانگیــن امتیــاز کلــی 
دانشــجویان از پرسشــنامه تعییــن ســطح آمادگــی یادگیــری خودراهبــر 19/05±214/44 امتیــاز بــود. 8 درصــد از دانشــجویان از ســطح 
پاییــن ، 13/8 درصــد از ســطح متوســط و 78/2 درصــد از ســطح بــاالی آمادگــی یادگیــری خودراهبــر برخــوردار بودنــد. رابطــه آمــاری 
معنــاداری میــان ســن )P =0/003( و جنســیت )P =0/04( دانشــجویان بــا ســطح آمادگــی یادگیــری خودراهبــر در آنهــا وجــود داشــت. 
نتیجه گیــری: دانشــجویان پرســتاری از ســطح نســبتاً باالیــی از آمادگــی یادگیــری خودراهبــر برخــوردار بودنــد. بــا ایــن حــال بازبینــی 
ــری گروهــی و تفکــر  ــر یادگی ــد بیشــتر ب ــای آموزشــی دانشــجویان پرســتاری در مقاطــع کارشناســی و کارشناسی ارشــد )تاکی برنامه ه
انتقــادی( و توجــه بــه اصــل دانشــجومحوری در فراینــد آمــوزش می توانــد بــه ارتقــای مهــارت دانشــجویان در ایــن زمینــه کمــک کنــد.
کلیدواژه هــا: یادگیــری خودراهبــر، دانشــجویان پرســتاری، یادگیــری مادام العمــر، آمــوزش پرســتاری، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 

. بهشتی
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مقدمه
امــروزه تاکیــد بــر ایــن اســت کــه برون دادهــای نظــام آموزشــی 
ــی  ــار منطق ــری و رفت ــوان خودراهب ــه، ت ــر نقادان ــوان تفک ــد ت بای
ــه  ــند ]1[. حرف ــته باش ــی را داش ــده زندگ ــائل پیچی ــر مس در براب
ــت  ــالمت تح ــوم س ــاخه های عل ــر ش ــون دیگ ــتاری همچ پرس
تاثیــر تحــوالت اجتماعــی، پیشــرفت های فنــاوری و علــوم 
پزشــکی دســتخوش تغییــر اســت ]2[. آموزشــی کــه صرفــاً متکــی 
بــر انتقــال اطالعاتــی ثابــت باشــد دیگــر مناســب حــال و آینــده 
ــری  ــی یادگی ــه نوع ــاز ب ــتاران نی رشــته پرســتاری نیســت و پرس
دارنــد کــه بتواننــد بــه تغییــرات ســریع محیــط مراقبــت بهداشــتی 
پاســخ دهنــد. آنچــه بیشــتر از همــه مــورد نیــاز اســت، یادگیــری 

ــن اســت ]3[. ــه یادگرفت چگون
بــه نظــر می رســد روش یادگیــری خودراهبــر در مقابلــه بــا تغییرات 
ســریع امــروزه، روش مطلوبــی باشــد چــرا کــه از یــک ســو باعــث 
افزایــش اثربخشــی و کیفیــت آمــوزش می شــود و از ســوی دیگــر 
ــرای ارتقــاء خواهــد  باعــث افزایــش یادگیــری و تــالش بیشــتر ب
ــدی  ــر فرآین ــری خودراهب ــف Knowles یادگی ــه تعری ــود ]4[. ب ب
اســت کــه در آن افــراد بــرای شناســایی نیازهــای یادگیــری خــود، 
تعییــن اهــداف یادگیــری، شناســایی منافــع و مطالــب مــورد نیــاز 
بــرای یادگیــری، انتخــاب و اجــرای راهبردهــای مناســب یادگیــری 
و ارزیابــی برآیندهــای یادگیــری خــود بــا یــا بــدون کمــک دیگران 
ــه  ــد ]5[. ب ــکار عمــل را در دســت می گیرن وارد عمــل شــده و ابت
ــه  ــجویان ب ــر دانش ــری خودراهب ــد یادگی ــر در فراین ــارت دیگ عب
گســترش توانایــی در ارزیابــی کمبودهــای دانشــی خــود تشــویق 
ــط  ــع در دســترس و مرتب ــا جســتجو در مناب می شــوند و ســپس ب

ــه کمبودهــای دانشــی خــود رســیدگی می کننــد.  ب
ــد  ــوزش، بای ــر در آم ــای خودراهب ــتفاده از روش ه ــور اس ــه منظ ب
ــرای خودراهبــری در یادگیــری ســنجیده  میــزان آمادگــی افــراد ب
شــود. ایــن میــزان آمادگــی عبــارت اســت از میــزان برخــورداری 
ــورد  ــخصیتی م ــص ش ــا و خصای ــا، توانمندی ه ــرد از نگرش ه ف
ــرای  ــی ب ــنجش آمادگ ــر ]6[. س ــری خودراهب ــرای یادگی ــاز ب نی
خودراهبــری در یادگیــری در یــک بافــت خــاص پیــش از اجــرای 

ــاًل ضــروری اســت ]7[.  ــری کام ــن ســبک از یادگی ای
مطالعــات بســیاری در داخــل و خــارج از کشــور بــا هــدف 
ــته های  ــجویان در رش ــر دانش ــری خودراهب ــطح یادگی ــی س ارزیاب
مختلــف پزشــکی و پیراپزشــکی صــورت گرفتــه اســت. در میــان 
ــه مطالعــه ملکیــان و همــکاران  ــوان ب پژوهش هــای داخلــی می ت
ــی  ــت آمادگ ــه بررســی وضعی ــه ب ــرد ک ــاره ک ــال 1395 اش در س
یادگیــری خودراهبــر پرســتاران دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا 

اســتفاده از پرسشــنامه یادگیــری خودراهبــر فیشــر پرداختنــد.  بــر 
اســاس نتایــج ایــن مطالعــه اغلــب پرســتاران از آمادگــی باالیــی 
ــاری  ــه آم ــد و رابط ــوردار بودن ــر برخ ــری خودراهب ــرای یادگی ب
معنــاداری میــان ســطح آمادگــی یادگیــری خودراهبــر پرســتاران با 
ســن، جنســیت، وضعیــت تاهــل و مــدرک تحصیلــی آنهــا وجــود 
نداشــت ]8[. در میــان مطالعــات انجــام شــده در خــارج از کشــور 
نیــز می تــوان بــه پژوهــش اخیــر Koirala و همــکاران  بــر روی 
دانشــجویان پرســتاری کشــور نپــال اشــاره کــرد. بــر اســاس نتایــج 
ایــن مطالعــه دانشــجویان از آمادگــی نســبتاً باالیــی در یادگیــری 
ــان  ــاداری می ــاری معن ــه آم ــد و رابط ــوردار بودن ــر برخ خودراهب
ــش  ــی پی ــال تحصیل ــجویان در س ــه دانش ــل و رتب ــت تاه وضعی
ــود  ــا وج ــر آنه ــری خودراهب ــی یادگی ــا ســطح آمادگ ــی ب از ارزیاب
داشــت ]9[.  مطالعــه ملــی Chakkaravarthy و همــکاران در 
ســال 2020 نشــان داد کــه کارکنــان پرســتاری و مامایــی تانزانیــا 
از ســطح باالیــی از آمادگــی یادگیــری خودراهبــر برخــوردار بودنــد. 
از طرفــی بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه مــدرک تحصیلــی، محل 
ــر  ــر ب ــل موث ــه عوام ــراد از جمل ــل اف ــت تاه ــن و وضعی کار، س
 Örs ســطح آمادگــی یادگیــری خودراهبــر بودنــد ]10[.  پژوهــش
و همــکاران در مــورد دانشــجویان پرســتاری و مامایــی ترکیــه نیــز 
حاکــی از آمادگــی بــاالی ایــن دانشــجویان در یادگیــری خودراهبــر 
ــاداری  ــاری معن ــن پژوهــش رابطــه آم ــج ای ــر اســاس نتای ــود. ب ب
میــان جنســیت و رشــته تحصیلــی دانشــجویان بــا ســطح آمادگــی 
Rascón- یادگیــری خودراهبــر وجــود داشــت ]11[. مطالعــه

ــطح  ــه س ــد ک ــان دادن ــپانیا نش ــز در اس ــکاران نی Hernán و هم

آمادگــی یادگیــری خودراهبــر در دانشــجویان پرســتاری بــه شــکل 
معنــاداری باالتــر از دانشــجویان دیگــر رشــته های پزشــکی بــوده 

ــت ]12[.  اس
ــری  ــه یادگی ــات انجــام شــده نشــان گر آن اســت ک ــرور مطالع م
ــل  ــر عوام ــت تاثی ــوده و تح ــور ب ــده ای بافت مح ــر پدی خودراهب
ــی  ــادی، سیاس ــی، اقتص ــی )اجتماع ــخصی و محیط ــف ش مختل
و فرهنگــی( متغیــر اســت. بنابرایــن ارزیابــی آن در جوامــع و 
گروه هــای آموزشــی مختلــف، مهــم و ارزشــمند اســت. پژوهــش 
حاضــر بــا هــدف ارزیابــی ســطح آمادگــی یادگیــری خودراهبــر در 
ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی  دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه عل
ــه  ــن دانشــگاه ب ــگاه ای ــه جای ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک ــد چ انجــام ش
عنــوان دانشــگاه تیــپ یــک در میــان دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی کشــور انتظــار مــی رود خروجی هــای آن در تمامــی 
و  توانایــی  از  تنهــا  نــه  پیراپزشــکی  و  پزشــکی  رشــته های 
ــه  ــی ب ــه توانای ــند بلک ــوردار باش ــه ای برخ ــای الزم حرف مهارت ه
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ــر  ــری مادام العم ــش و یادگی ــته های خوی ــتن دانس ــگاه داش روز ن
ــی  ــزان آمادگ ــس از مشــخص شــدن می ــز داشــته باشــند. پ را نی
ــر  ــاذ تدابی ــا اتخ ــوان ب ــجویان می ت ــر در دانش ــری خودراهب یادگی
ــم  ــی را فراه ــن آمادگ ــای ای ــه ارتق ــدت الزم زمین ــاه و بلندم کوت
ــت و اشــتغال  ــوان زمینه ســاز تربی ــب می ت ــن ترتی ــه ای ســاخت. ب
پرســتاران مســتقل در امــر یادگیــری شــد که ســرمایه ای ارزشــمند 

ــود. ــد ب ــرای نظــام ســالمت کشــور خواهن ب

روش کار
در ایــن مطالعــه تحلیلی-مقطعــی، جامعــه پژوهــش را کلیــه 
ــه در  ــتاری ک ــد پرس ــی ارش ــی و کارشناس ــجویان کارشناس دانش
ــتاری و  ــکده پرس ــی 99-98 در دانش ــال تحصیل ــال دوم س نیمس
مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در حــال تحصیل 
بودنــد، تشــکیل داد. بــا توجــه بــه حجــم جامعــه کــه شــامل 545 
دانشــجوی در حــال تحصیــل در مقاطــع کارشناســی )431 نفــر( و 
ــا در نظــر گرفتــن  کارشناســی ارشــد پرســتاری )114نفــر( بــود، ب
ــا اســتفاده از فرمــول کوکــران  ــان 95 درصــد و d=0/05، ب اطمین
ــر اســاس حجــم  ــرآورد شــد. ب ــه حداقــل 225 نفــر ب حجــم نمون
ــداد دانشــجویان در هــر  ــه تع ــا توجــه ب ــده و ب ــه بدســت آم نمون
یــک از مقاطــع، 178 نفــر از دانشــجویان مقطــع کارشناســی و 47 
ــار  ــر اســاس معی ــر از دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد ب نف
ــش  ــار پژوه ــا معی ــدند. تنه ــه ش ــش وارد مطالع ــه پژوه ورود ب
ــل  ــال تحصی ــه، در ح ــه مطالع ــا ب ــت ورود نمونه ه ــر جه حاض
بــودن دانشــجو در مقطــع تحصیلــی مــورد نظــر بــود. بــه منظــور 
گــردآوری داده هــا از پرسشــنامه ای مشــتمل بــر دو بخــش اســتفاده 
شــد. بخــش اول پرسشــنامه شــامل مشــخصات جمعیت شــناختی 
و تحصیلــی دانشــجویان )ســن، جنســیت و مقطــع تحصیلــی( بــود. 
هــدف از بخــش دوم پرسشــنامه ارزیابــی ســطح آمادگــی یادگیــری 
خودراهبــر دانشــجویان بــود. بــه این منظور از پرسشــنامه اســتاندارد 
ــری در  ــی خودراهب ــنامه آمادگ ــد. پرسش ــتفاده ش ــو اس گاگلیلمین
یادگیــری در ســال 1977 توســط Guglielmino و در رســاله 
ــرد در  ــرای کارب ــن و ب ــا تدوی ــگاه جورجی ــرای وی در دانش دکت
گروه هــای بزرگســاالن ســاخته شــد ]13[. ایــن پرسشــنامه دارای 
ــم=1  ــاًل موافق ــرت )کام ــه ای لیک ــج درج ــف پن ــا طی ــه ب 58 گوی
تــا کامــال مخالفــًم=5( مــی باشــد و 8 مولفــه گشــودگی بــر روی 
ــر  ــک فراگی ــوان ی ــه عن ــداره ب ــری، خودپن ــای یادگی فرصت ه
اثربخــش، ابتــکار و اســتقالل در یادگیــری، مســئولیت پذیری 
نســبت بــه یادگیــری شــخصی، عشــق بــه یادگیــری، خالقیــت، 
ــه آینــده و قابلیــت اســتفاده از مهارت هــای  جهت گیــری مثبــت ب

اساســی و پایــه حــل مســئله را در بــر می گیــرد. امتیازدهــی ایــن 
ــه ایــن صــورت می باشــد کــه امتیــاز 188-58 نمایانگــر  ــزار ب اب
ســطح پایینــی از آمادگــی بــرای خودیادگیــری، امتیــاز 189-205 
نمایانگــر ســطح میانــه )مناســب( از آمادگــی بــرای خودیادگیــری 
ــرای  ــی ب ــی از آمادگ ــطح باالی ــر س ــاز 290-206 نمایانگ و امتی
ــر  ــری خودراهب ــی یادگی ــطح آمادگ ــد. س ــری می باش خودیادگی
ــاز  ــوع امتی ــاس مجم ــر اس ــرکت کنندگان ب ــک از ش ــر ی در ه
ــط و  ــن، متوس ــی پایی ــورت آمادگ ــه ص ــنامه ب ــل از پرسش حاص
ــزار در  ــن اب ــی ای ــی محتوای ــد. روای ــد ش ــدی خواه ــاال طبقه بن ب
بســیاری از پژوهش هــا مــورد تائیــد قــرار گرفتــه اســت ]14،15[

ــکاران  ــادی و هم ــات ن ــاس مطالع ــر اس ــزار ب ــن اب ــی ای و پایای
ــد  ــورد تائی )α=0/94( و Premkumar و همــکاران )α=0/87( م
می باشــد ]16،17[. بــا توجــه بــه محدودیت هــای ناشــی از 
پاندمــی کوویــد-19 نمونه گیــری بــه روش آســان صــورت 
پذیرفــت و پرسشــنامه بــه صــورت آنالیــن تهیــه و آدرس 
ــل در  ــت تکمی ــی آن )https://b2n.ir/670585( جه الکترونیک
اختیــار دانشــجویان قــرار گرفــت. بــه منظــور دســتیابی بــه گــروه 
ــتاری،  ــکده پرس ــی دانش ــت آموزش ــکاری معاون ــا هم ــدف ب ه
بســتر  در  دانشــجویان  مجــازی  گروه هــای  بــه  دسترســی 
ــش  ــان پژوه ــرای محقق ــرام ب ــاپ و تلگ ــان های واتس پیام رس
ــی  ــت علم ــای هیئ ــاتید و اعض ــکاری اس ــد. از هم ــم ش فراه
ــت  ــجویان جه ــب دانش ــور ترغی ــه منظ ــتاری ب ــکده پرس دانش
ــه حــد نصــاب  ــه منظــور ب ــل پرسشــنامه اســتفاده شــد. ب تکمی
رســیدن تعــداد پرسشــنامه های تکمیــل شــده، آدرس الکترونیکــی 
پرسشــنامه و متــن درخواســت مشــارکت در فواصــل منظــم، بــه 
ــانی  ــجویان همرس ــازی دانش ــای مج ــرر در گروه ه ــورت مک ص
شــد. پژوهــش حاضــر پیــش از اجــرا در کمیتــه اخــالق دانشــگاه 
IR.SBMU.SME. ــد ــا ک ــتی ب ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش عل

ــر آن،  REC.1399.076 مــورد تصویــب قــرار گرفــت. عــالوه ب

کلیــه آزمودنی هــا در شــرکت یــا عــدم شــرکت در پژوهــش آزاد 
بودنــد. همچنیــن در تمامــی مراحــل پژوهــش اصــل محرمانگــی 
در حفــظ و نگهــداری اطالعــات و نیــز امانــت علمــی در گردآوری 

ــت شــد. ــج پژوهــش رعای ــن نتای و تدوی
 SPSS ــزار ــیله نرم اف ــا بوس ــات، داده ه ــردآوری اطالع ــس از گ پ
ــه منظــور  ــد. ب ــرار گرفتن ــی ق ــل و ارزیاب ــورد تحلی نســخه 23 م
ــه  ــار و ب ــن و انحــراف معی ــی از میانگی ــای کم ــف متغیره توصی
منظــور توصیــف متغیرهــای کیفــی از فراوانــی و درصــد فراوانــی 
اســتفاده شــد. وضعیــت توزیــع داده هــا از طریــق آزمــون آمــاری 
کولموگروف-اســمیرنوف مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و بــه دلیــل 
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ــک جهــت  ــا از آزمون هــای پارامتری ــع داده ه ــودن توزی ــال ب نرم
بررســی روابــط میــان متغیرهــا اســتفاده شــد. بــه منظــور بررســی 
ــاری  ــای آم ــی از آزمون ه ــورد بررس ــای م ــان متغیره ــط می رواب
تــی مســتقل، تحلیــل واریانــس و کای اســکوئر اســتفاده شــد. در 
کلیــه محاســبات ســطح معنــاداری کمتــر از 0/05 در نظــر گرفتــه 

شــد. 

یافته ها
ــد  ــن پاســخ دادن ــه پرسشــنامه آنالی در مجمــوع 225 دانشــجو ب

کــه 180 نفــر از آنهــا )80%( دانشــجوی مقطــع کارشناســی و 45 
نفــر )20%( دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد بودنــد. میانگیــن 
پژوهــش 24/38±4/07  در  دانشــجویان شــرکت کننده  ســن 
ــان  ــود. در می ــال( ب ــه: 39-19 س ــال، دامن ــه: 24 س ــال )میان س
مشــارکت کنندگان در پژوهــش 72 نفــر )32%( مذکــر و 153 نفــر 
)68%( مونــث بودنــد. میانگیــن امتیــاز کلــی آمادگــی خودراهبــر 
در دانشــجویان 19/05±214/44 بــود. جزئیــات بیشــتر در مــورد 
ــاز کســب شــده توســط دانشــجویان در خــرده مقیاس هــای  امتی

یادگیــری خودراهبــر در )جــدول1( ارائــه شــده اســت.

 جدول 1. سطح آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینشماره گویه هاخرده مقیاس  ها

54،51،40،35،23،2،130/273/172040گشودگی بر روی فرصت های یادگیری
52،49،41،38،824/703/361430خودپنداره به عنوان یک فراگیر اثربخش

54،42،27،11،9،721/812/571430ابتکار و استقالل در یادگیری
50،39،21،18،16،15،14،1331/083/941940مسئولیت پذیری آگاهانه نسبت به یادگیری شخصی

47،46،45،44،43،32،31،28،17،539/364/442348عشق به یادگیری
36،34،30،29،25،24،12،629/223/142239خالقیت

56،37،2610/301/75515جهت گیری مثبت به آینده
53،48،33،22،20،19،10،4،327/863/412040قابلیت استفاده از مهارت های اصلی و پایه حل مسئله

214/4419/05165277-امتیاز کلی

ــر از دانشــجویان  ــر در 176 نف ــری خودراهب ســطح آمادگــی یادگی
ــر )%8(  ــر )13/8%( متوســط و در 18 نف ــاال، در 31 نف )78/12%( ب
ــاری  ــه آم ــه رابط ــت ک ــانگر آن اس ــی ها نش ــود. بررس ــن ب پایی
معنــاداری میــان ســن و جنســیت دانشــجویان بــا ســطح آمادگــی 

ــن  ــا ای ــر در آنهــا وجــود داشــت )P>0/05(. ب ــری خودراهب یادگی
حــال رابطــه آمــاری معنــاداری میــان مقطــع تحصیلــی و ســطح 
آمادگــی یادگیــری خودراهبــر دانشــجویان مشــاهده نشــد )جــدول 

.)2
 جدول 2. رابطه میان سن، جنسیت و مقطع تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با سطح آمادگی یادگیری خودراهبر

دانشجویان با سطح پایین 
آمادگی یادگیری خودراهبر 

)n=18(

دانشجویان با سطح متوسط 
آمادگی یادگیری خودراهبر 

)n=31(

دانشجویان با سطح باالی 
آمادگی یادگیری خودراهبر 

)n=176(
P-value

3/850/003±3/8223/92±5/3525/54±26/88سن*
جنسیت**

0/04 )67/04%( 118)83/87%( 26)50%( 9مونث
)32/96%( 58)16/13%( 5)50%( 9مذکر

مقطع تحصیلی**
0/22 )80/11%( 141)87/1%( 27)66/66%( 12کارشناسی

)19/89%( 35)12/9%( 4)33/34%( 6کارشناسی ارشد

*= انحراف معیار±میانگین، **= )درصد فراوانی( فراوانی

ــی و  ــان مقطــع تحصیل ــاداری رابطــه می ــه عــدم معن ــا توجــه ب ب
ســطح آمادگــی یادگیــری خودراهبــر در دانشــجویان، بررســی های 

ــه  ــت ک ــورت گرف ــز ص ــا نی ــاس ه ــرده مقی ــطح خ ــتر در س بیش
نتایــج محاســبات انجــام شــده در )جــدول 3( قابل مشــاهده اســت.
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 جدول 3. رابطه خرده مقیاس های یادگیری خودراهبر با مقطع تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقطع تحصیلی
P-value کارشناسی

)n=180(
کارشناسی ارشد

)n=45(

2/180/74±3/3830/37±30/24گشودگی بر روی فرصت های یادگیری
3/250/85±3/3924/62±24/72خودپنداره به عنوان یک فراگیر اثربخش

2/380/03±2/5921/11±21/99ابتکار و استقالل در یادگیری
3/450/08±4/0332/00±30/85مسئولیت پذیری آگاهانه نسبت به یادگیری شخصی

3/850/44±4/5738/91±39/48عشق به یادگیری
2/850/08±3/1928/48±29/40خالقیت

1/730/46±1/7610/13±10/35جهت گیری مثبت به آینده
2/440/001±3/5326/42±28/22قابلیت استفاده از مهارت های اصلی و پایه حل مسئله

خــرده  ســطح  در  شــده  انجــام  بررســی های  اســاس  بــر 
ــان خــرده مقیاس هــای  ــاداری می مقیاس هــا، رابطــه آمــاری معن
ــتفاده  ــت اس ــری )P =0/03( و قابلی ــتقالل در یادگی ــکار و اس ابت
ــا  ــئله )P =0/001( ب ــل مس ــه ح ــی و پای ــای اصل از مهارت ه
ــه وجــود داشــت. در  ــورد مطالع ــی دانشــجویان م مقطــع تحصیل
ــی  ــع تحصیل ــا مقط ــاداری ب ــاط معن ــا ارتب ــر مقیاس ه ــر زی دیگ

ــد. ــاهده نش ــجویان مش دانش

بحث
ــتاری  ــجویان پرس ــب دانش ــش اغل ــای پژوه ــاس یافته ه ــر اس ب
ــد.  ــوردار بودن ــر برخ ــری خودراهب ــی در یادگی ــی باالی از آمادگ
مطالعــات پیشــین حاکــی از تفــاوت در میــزان آمادگــی یادگیــری 
خودراهبــر دانشــجویان در مطالعــات مختلــف می باشــد. بــا توجــه 
ــر  ــری خودراهب ــی یادگی ــزان آمادگ ــه می ــت ک ــن حقیق ــه ای ب
مســئله ای بافت محــور و تحــت تاثیــر عوامــل مختلــف محیطــی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و حتــی اقتصــادی اســت، ایــن تنــوع 
ــال در مطالعــه ایــزدی  ــه طــور مث ــه نظــر می رســد. ب منطقــی ب
ــگاه آزاد  ــتاری دانش ــجویان پرس ــر روی دانش ــه ب ــکاران ک و هم
ــه از  ــورد مطالع ــود، دانشــجویان م ــزد انجــام شــده ب اســالمی ی
ــوردار  ــر برخ ــری خودراهب ــرای یادگی ــی ب ــط آمادگ ســطح متوس
ــب  ــز اغل ــکاران  نی ــت و هم ــر ثاب ــه زائ ــد ]18[. در مطالع بودن
دانشــجویان پزشــکی و دندان پزشــکی )42%( در ســطح متوســط 
ــان  ــه ملکی ــد ]19[. در مطالع ــر بودن ــری خودراهب ــی یادگی آمادگ
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتاران دانش ــر روی پرس ــه ب ــکاران ک و هم
ــه  ــج مطالع ــا نتای ــابه ب ــی مش ــود، نتایج ــده ب ــام ش ــران انج ته
ــی در  ــی باالی ــتاران از آمادگ ــب پرس ــزارش شــد و اغل حاضــر گ
ــب  ــن ترتی ــه همی ــد ]8[. ب ــوردار بودن ــر برخ ــری خودراهب یادگی

در مطالعــه El-Gilany  و همــکاران در عربســتان ســعودی نیــز 
ــبتًا  ــی نس ــتاری از آمادگ ــجویان پرس ــد از دانش ــًا 77 درص تقریب
ــه  ــد ]20[. مطالع ــر برخــوردار بودن ــری خودراهب ــی در یادگی باالی
ــور  ــی کش ــتاری و مامای ــجویان پرس ــر دانش ــکاران ب Örs و هم

ترکیــه نیــز نتایــج مشــابهی بــا پژوهــش حاضــر داشــت و اغلــب 
ــر  ــری خودراهب ــی در یادگی ــبتًا باالی ــی نس ــجویان از آمادگ دانش

ــد ]11[.  ــوردار بودن برخ
ــر از  ــجویان جوان ت ــر دانش ــش حاض ــج پژوه ــاس نتای ــر اس ب
ــد.  ــر برخــوردار بودن ــرای یادگیــری خودراهب آمادگــی بیشــتری ب
از طرفــی بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده، دانشــجویان مونــث 
ــوردار  ــر برخ ــری خودراهب ــری در یادگی ــی باالت ــطح آمادگ از س
بودنــد. گزارش هایــی در مــورد تاثیرپذیــری ســطح آمادگــی 
ــن و  ــون س ــی همچ ــل دموگرافیک ــر از عوام ــری خودراهب یادگی
ــه  ــه شــده اســت. ب جنســیت در برخــی از مطالعــات پیشــین ارائ
طــور مثــال در مطالعــه Lee و همــکاران در کــره جنوبــی ســطح 
ــکل  ــه ش ــر ب ــجویان مذک ــر دانش ــری خودراهب ــی یادگی آمادگ
معنــاداری بیشــتر از دانشــجویان مونــث بــود ]21[. بــا ایــن حــال 
در مطالعــه قمــی و همــکاران بــر روی دانشــجویان دانشــگاه علوم 
پزشــکی قــم ســطح آمادگــی یادگیــری خودراهبــر در دانشــجویان 
ــود  ــر ب ــر از دانشــجویان مذک ــاداری باالت ــه شــکل معن ــث ب مون
 Rascón-Hernán ،]11[ و همــکاران Örs در پژوهــش .]22[
ــر در  ــری خودراهب ــی یادگی ــطح آمادگ ــز س ــکاران ]12[ نی و هم
ــر از دانشــجویان  ــاداری باالت ــه شــکل معن ــث ب دانشــجویان مون
مذکــر گــزارش شــده بــود. در مقابــل برخــی مطالعــات مخالــف 
وجــود چنیــن رابطــه ای میــان ســن و جنســیت افــراد بــا ســطح 
آمادگــی یادگیــری خودراهبــر بودنــد. بــه طــور مثــال در پژوهــش 
ملکیــان و همــکاران بــر روی پرســتاران دانشــگاه علــوم پزشــکی 
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تهــران، رابطــه آمــاری معنــاداری میــان ســن، جنســیت و مــدرک 
ــر  ــری خودراهب ــی یادگی ــزان آمادگ ــا می ــتاران ب ــی پرس تحصیل
آنهــا وجــود نداشــت ]8[. در مطالعــه زائــر ثابــت و همــکاران نیــز 
ــت  ــا وضعی ــک ب ــای دموگرافی ــان متغیره ــادار می ــه ای معن رابط
ــر دانشــجویان رشــته های پزشــکی و  ــری خودراهب آمادگــی یادگی
ــب در  ــن ترتی ــه همی ــود ]19[. ب ــزارش نشــده ب دندان پزشــکی گ
مطالعــه قبــادی و همــکاران نیــز رابطــه ای میــان ســن و جنســیت 
دانشــجویان پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد 
بــا میــزان آمادگــی یادگیــری خودراهبــر در ایــن دانشــجویان وجود 
ــارج از  ــده در خ ــام ش ــات انج ــی از مطالع ــت ]23[. در برخ نداش
کشــور نیــز وجــود رابطــه آمــاری معنــادار میــان ســن و جنســیت 
افــراد بــا ســطح آمادگــی یادگیــری خودراهبــر نقــض شــده بــود. در 
مطالعــات El-Gilany و همــکاران بــر روی دانشــجویان پرســتاری 
کشــور عربســتان ]20[ و Kaur و همــکاران در مــورد دانشــجویان 
پرســتاری کشــور هندوســتان، رابطــه آمــاری معنــاداری میان ســن 
و جنســیت پرســتاران بــا میــزان آمادگــی یادگیــری خودراهبــر در 
ایــن افــراد وجــود نداشــته اســت ]24[. بــا توجــه بــه تنــوع در نتایج 
مطالعــات مختلــف در زمینــه وجــود رابطــه میــان متغیرهایــی مانند 
ســن و جنســیت افــراد بــا میــزان آمادگــی یادگیــری خودراهبــر در 
ــی از  ــه حاک ــین ک ــات پیش ــای مطالع ــاس یافته ه ــر اس ــا و ب آنه
تاثیــر عواملــی ماننــد ســاعات مطالعــه درســی بــه صــورت روزانــه، 
روش تدریــس مــورد عالقــه فــرد و حتــی ســطح تحصیــالت مــادر 
ــر در فــرد می باشــد ]19[،  ــزان آمادگــی یادگیــری خودراهب ــر می ب
ــری  ــی یادگی ــطح آمادگ ــه س ــت ک ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی می ت
ــل  ــر عوام ــت تاثی ــک تح ــل دموگرافی ــش از عوام ــر بی خودراهب
تربیتــی و آموزشــی اســت. بــه نظــر می رســد کــه گاهــی اوقــات 
جنســیت یــا طبقــه ســنی خــاص می توانــد نماینــده شــکل خاصــی 
از تربیــت یــا نــوع خاصــی از مــدل آموزشــی نیــز باشــد )تربیــت 
ــاوت در ســبک  ــواده و تف ــر و پســر در خان ــدان دخت ــاوت فرزن متف
آموزشــی نســل های مختلــف( بــه ایــن ترتیــب معنــاداری حاصــل 
شــده بــه نوعــی غیرمســتقیم نشــان دهنده تاثیــر مســائل تربیتــی 
و آموزشــی بــر ســطح آمادگــی یادگیــری خودراهبــر خواهــد بــود.
بــر اســاس نتایــج پژوهــش، دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه علــوم 
ــری  ــه خــرده مقیاس هــای یادگی پزشــکی شــهید بهشــتی در کلی
خودراهبــر، امتیــازی باالتــر از حــد متوســط کل امتیــاز مربــوط بــه 
خــرده مقیــاس را دریافــت کــرده بودنــد. بــه ایــن ترتیــب در تمامی 
ــطح  ــر از س ــجویان باالت ــی دانش ــزان آمادگ ــا می ــرده مقیاس ه خ

متوســط آمادگــی الزم بــود. 
در پژوهــش حاضــر ســطح خــرده مقیاس هــای ابتــکار و اســتقالل 

در یادگیــری و نیــز قابلیــت اســتفاده از مهارت هــای اصلــی و پایــه 
حــل مســئله، آمادگــی یادگیری در دانشــجویان کارشناســی بیشــتر 
از دانشــجویان کارشناســی ارشــد بــود. توجــه بــه تقویــت ایــن دو 
بعــد از ابعــاد یادگیــری خودراهبر در دانشــجویان کارشناســی ارشــد 
می توانــد بــه بهبود ســطح یادگیــری خودراهبــر در این دانشــجویان 
کمــک کنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه مقطــع کارشناســی ارشــد از 
نظــر مــدت زمــان آموزشــی، دوره ای کوتاه تــر و اغلــب بــا رویکــرد 
ــی  ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــا برگ ــوان ب ــت، می ت ــی اس پژوهش
ــجویان  ــر در دانش ــری خودراهب ــای یادگی ــای مهارت ه ــه ارتق ب
ــه  ــتاد( محــوری ب ــم )اس ــوزش از معل ــر ســبک آم پرداخــت. تغیی
ــا  ــی ب ــد خروجی های ــه تولی ــد ب ــز می توان ــوری نی ــجو مح دانش
مهــارت بــاالی یادگیــری خودراهبــر کمــک کنــد. ارائــه آمــوزش 
بــه روش مبتنــی بــر مشــکل و یــا آمــوزش در گروه هــای کوچــک 
ــر  ــد ب ــه می توانن ــتند ک ــی هس ــای آموزش ــه ای از روش ه نمون
ــاتید  ــر باشــند. اس ــر دانشــجویان موث ــری خودراهب ــی یادگی آمادگ
می تواننــد بــا طــرح مشــکلی خــاص در کالس درس، دانشــجویان 
را موظــف ســازند کــه بــه شناســایی کمبودهــای اطالعاتــی خــود 
در آن موضــوع پرداختــه و منابــع اطالعاتــی مناســب بــرای رفع آن 
کمبودهــا را بیابنــد. بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیات دانشــجویان در 
مــورد هــر موضــوع مطــرح شــده و نحــوه یافتــن منابــع اطالعاتــی 
مرتبــط توســط آنهــا می توانــد بــه ارتقــای مهارت هــای یادگیــری 
در دانشــجویان کمــک کــرده و آنهــا را بــه ســوی خودراهبــری در 

یادگیــری ســوق دهــد.
ــودن  ــور ب ــز دارد. بافت مح ــی نی ــر محدودیت های ــش حاض پژوه
ــوان  ــه بت ــود ک ــن می ش ــع از ای ــر مان ــری خودراهب ــئله یادگی مس
ــر  ــر )دانشــجویان دیگ ــع دیگ ــه جوام ــه حاضــر را ب ــج مطالع نتای
دانشــگاه ها یــا رشــته های تحصیلــی( تعمیــم داد. از طرفــی بــرآورد 
ارائــه شــده از وضعیــت آمادگــی یادگیــری خودراهبر دانشــجویان در 
پژوهــش حاضــر، ماحصــل خوداظهــاری دانشــجویان بــود و مطمئنًا 
نمــای کامــاًل دقیقــی از میــزان آمادگــی واقعــی دانشــجویان ارائــه 

نشــده اســت.

نتیجه گیری 
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه دانشــجویان پرســتاری از ســطح 
نســبتاً باالیــی از آمادگــی یادگیــری خودراهبــر برخوردارنــد. نتایــج 
بــه دســت آمــده نویــد بخــش اشــتغال پرســتارانی خودانگیختــه و 
ــی کشــور  ــری در نظــام بهداشــتی و درمان مســتقل از نظــر یادگی
ــز  ــارکت کنندگان نی ــی از مش ــد اندک ــال درص ــن ح ــا ای ــت. ب اس
ــوردار  ــری برخ ــری در یادگی ــر خودراهب ــوب در ام ــی مطل از آمادگ
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نبودنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه هــدف آرمانــی هــر نظــام آموزشــی 
تربیــت افــرادی متخصــص و مجهــز بــه دانــش روز حرفــه خــود 
ــدک  ــع مشــکالت ان ــر الزم جهــت رف می باشــد الزم اســت تدابی
و کوچــک نیــز اتخــاذ گــردد. بازبینــی برنامه هــای آموزشــی 
دانشــجویان پرســتاری در مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد 
)تاکیــد بیشــتر بــر یادگیــری گروهــی و تفکــر انتقــادی( و توجــه 
بــه اصــل دانشــجومحوری در فراینــد آمــوزش، در کنــار برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی کوتــاه و بلنــد مــدت اصــول یادگیــری 
ــن  ــجویان در ای ــارت دانش ــای مه ــه ارتق ــد ب ــر می توان خودراهب
زمینــه کمــک کنــد. بــا توجــه بــه تنــوع نتایــج مطالعــات مختلــف 
در مــورد شناســایی عوامــل موثــر بــر آمادگــی یادگیــری خودراهبــر 
ــزی  ــد مرک ــه ای چن ــود در مطالع ــنهاد می ش ــجویان، پیش در دانش
ــاال کــه دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه های  ــه ب ــا حجــم نمون ب
مختلــف کشــور را تحــت پوشــش قــرار دهــد، بــه بررســی تاثیــر 
ــر  عوامــل مختلــف فرهنگــی، آموزشــی، اجتماعــی و اقتصــادی ب

ســطح آمادگــی یادگیــری خودراهبــر دانشــجویان پرداختــه شــود. 
از طرفــی بررســی تاثیــر میــزان آمادگــی یادگیــری خودراهبــر بــر 
ــتاران  ــی پرس ــغلی و تحصیل ــای ش ــون موفقیت ه ــی همچ عوامل

نیــز خالــی از لطــف نخواهــد بــود.

سپاسگزاری
ــته  ــد در رش ــه کارشناسی ارش ــه از پایان نام ــر برگرفت ــه حاض مقال
ــطح  ــی س ــوان ῎بررس ــا عن ــه ب ــد ک ــکی می باش ــوزش پزش آم
آمادگــی یادگیــری خودراهبــر در دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه 
ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی῍ در دانشــکده مجــازی، آمــوزش  عل
پزشــکی و مدیریــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــه 
تصویــب رســیده اســت. پژوهشــگران ایــن تحقیــق بــر خــود الزم 
می داننــد از دانشــجویان، اســاتید و اعضــای هیئــت علمــی گــروه 
ــه  ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ب آمــوزش پرســتاری دانشــگاه عل
دلیــل همــکاری در گــردآوری اطالعــات پژوهــش قدردانــی نمایند.
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