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 و ارتباط آن با اضطراب و عزت نفس يلي مختلف تحصهاي سالدر  خودراهبر يريادگي
  يپرستاران يدر دانشجو

  
  4يه ظاهري، مهد3ي، زهرا شجاع2ي، معصومه برخوردار1يزدياحمد ا

  
   چكيده

 در ينيد بـال ده عملكـر يـ چيت پي ماهنيو همچن ي بهداشتياه تنه مراقبيشرفت در زم ي و پ  مداوم اترييتغبا وجود   : مقدمه
 يريادگيـ  عوامل مـؤثر بـر       ييشناسا . است ي ضرور يان پرستار يت دانشجو ي موفق ي خودراهبر برا  يريادگي هاي  مهارت ،يپرستار
 و ارتبـاط آن بـا اضـطراب و          راهبر خـود  يريادگيزان  ي م نييتعن پژوهش   يهدف از ا   .دي نما كمكتواند به توسعه آن       ي م راهبرخود

  .باشد ميزد ي واحد يدانشگاه آزاد اسالم يان پرستاريعزت نفس دانشجو
در سال  زد  ي شهر   ي دانشگاه آزاد اسالم   يان پرستار ي نفر از دانشجو   265 تعداد   يروبر يلي تحل يفيتوصن مطالعه   يا: روش

 يآمـادگ ، پرسـشنامه    يـك  بخش، شامل مشخصات دموگراف    چهار مشتمل بر    يا  ها پرسشنامه    داده يابزار گردآور . انجام شد  1392
 يهـا  ل اطالعات از روشيه و تحليجهت تجز.  بودبرگر و عزت نفس روزنبرگ ليپ، اضطراب اش نموي خودراهبر گاگل  يريادگي يبرا

 ي سـطح معنـادار  .ديـ  اسـتفاده گرد SPSS v.16 افـزار  در نـرم ) رسوني پي و همبستگANOVA (ي و استنباطيفيآمار توص
05/0p<در نظر گرفته شد .  

 يتفـاوت آمـار   . متوسـط بـود    يليهبر در تمـام چهـار سـال تحـص          خودرا يريادگي ي برا يگن نمرات آماد  يانگيم: ها  افتهي
ـ . وجود نداشتيلي با سال تحص    خودراهبر يريادگي ي برا يآمادگن  ي ب يدارمعنا  يهمبـستگ  و اضـطراب  راهبر خـود يريادگيـ ن ي ب
 يهمبستگدراهبر و عزت نفس     و خ يريادگين  يب). p  ،426/0-= r=0001/0( وجود داشت    ي و در حد متوسط    يدارمعناوس و   كمع

  .)r ،046/0=p=122/0 (وجود داشتم يمستق
اربرد كـ  بـه    ي الزم است مدرسـان پرسـتار      يان پرستار ي خودراهبر در دانشجو   يريادگي رشد   يبران،  يبنابرا: يريگ  هجينت

 ي بـرا  و توجه داشته باشند  ر  العم   مادام يريادگيج  يو ترو س  ي تدر يها ، بهبود روش  ي پرستار يها   خودراهبر در دوره   يريادگيشتر  يب
ل گـردد و    ي تعـد  يني آموزش بال  ياه  طيا در مح  ز  سط استر ي الزم است تا شرا    ي به اهداف آموزش   يابي و دست  يريادگين نوع   يارشد  

  .جاد نمودي ايان پرستاري را در دانشجويافكعزت نفس 
  
  ، عزت نفس، اضطرابيان پرستاريدانشجوالعمر،   ماداميريادگي،  خودراهبريريادگي: ها د واژهيلك
  

  21/12/1392: تاريخ پذيرش  18/8/1392: تاريخ دريافت
  
  
  
  

                                                            
  ، ايرانن، تهراني، دانشگاه امام حسيشناس  و روانيتيار گروه علوم تربياستاد - 1
 ،يانشكده پزشك، دي گروه پرستاري و مرب، ايران تهران،يد بهشتي شهكي دانشگاه علوم پزش،يي مامايده پرستارك دانشي پرستاريتراك ديدانشجو - 2

 )نويسنده مسؤول( رانيزد، ايزد، ي واحد يدانشگاه آزاد اسالم
  barkhordary.m@gmail.com :پست الكترونيكي

  رانيزد، ايزد، ي واحد ي دانشگاه آزاد اسالم،كيده پزشك، دانشي پرستاريارشناسك يدانشجو - 3
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد، يزد، ايران،رشناسي پرستاري، دانشكده پزشكيدانشجوي كا - 4
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  مقدمه 
 يتكنولوژ شرفتيو پ دانش، اطالعات ندهيفزا توسعه

 ار كوتـاه يبـس  يپزشك اطالعات و دانش عمر كه شده سبب
 در يعلـوم پزشـك   ياهـ  هرشت انيدانشجو آنچه و )1( باشد

 كار يواقع طيمح در ضورح هنگام در آموزند مي اه هدانشكد
ن امـر  يز از اي نيرشته پرستار. )2 (است شده منسوخ و كهنه

 در يآموختگــان پرســتار متأســفانه، دانــش. ستيــ نيمــستثن
رو شـدن بـا مـوارد     مـاران و روبـه  يالت بكمواجهه با حل مش 

 يچـون و چـرا     بـي  يشتر اوقـات مجـر    يره در ب  ي و غ  يبحران
ه يـ توانـد بـه ارا    مـي ر  ن امـ  يه ا كباشند   ميان  كدستورات پزش 

 ي بـرا  يان و خطـرات جـان     ي نامطلوب به مددجو   يها مراقبت
ه كـ  اسـت    ياز به پرسـتاران   يدر حال حاضر ن   . آنان منجر شود  
 يهـا   طي را در محـ    ي و تخصص  ي چندبعد يها  بتوانند مراقبت 

  ).3(ند يتنوع و اغلب ناآشنا فراهم نمام
 بـه   ه بتواننـد  كـ  دارنـد    يريادگي ياز به نوع  ي ن ها  آنلذا  

در واقـع   .  پاسخ دهنـد   يط مراقبت بهداشت  يع مح يرات سر ييتغ
، ينولـوژ كرات ت ييـ  تغ يه بتواننـد پـا بـه پـا        ك يريادگي ينوع

ـ  يستم مراقبـت بهداشـت    يـ ماران و س  يانتظارات ب  . ش برونـد  ي پ
 .)4 (ع مهـم اسـت    يرات سر ييتغن  ي ا يالعمر برا    مادام يريادگي

ــ ــودراهبر يريادگي ــتراتژخ ــراي ضــروري اس ــ ي ب  يريادگي
 از يكـ ي يريادگيـ  در بـودن   خـودراهبر .)5 (العمر است مادام
 محـسوب  انيدانـشجو  يا حرفـه  يهـا  تيصـالح  نيتر مهم
 شود مي موجب باشند خودراهبر ،يريادگي در اگر شود كه مي
 دانش زين يرسم يآموزش نظام از خروج از پس يحت ها آن كه
 در يخـودراهبر ). 6(كننـد   روز بـه  را خـود  يهـا  تيصالح و
 يي و ماما  ير در آموزش پرستار   ي در دو تا سه دهه اخ      يريادگي

 از اهداف عمده در اتخاذ      يكي). 7(مورد توجه قرار گرفته است      
 ياني، پرورش دانشجو  ي در آموزش پرستار   يرد خودراهبر يكرو

 مبــدل شــدن بــه ي الزم را بــرايهــا تيه صــالحكــاســت 
 يدنـ يفرآ يخـودراهبر . )8( دارا شوند يشگيرندگان هميادگي

 گرانيد كمك بدون اي كمك با انيدانشجو آن در كه است
 و يمـاد  منـابع  ييشناسـا  اهداف، ميتنظ ، ازهاين صيتشخ به

 يراهبردها ياجرا و يريادگي يها ياستراتژ انتخاب ،يانسان
 افـراد  ).9(پردازنـد   مـي  خود يريادگي جينتا يابيارز و مناسب

 يفعال ياه هدرنيادگي ،خودراهبر يريادگي يباال سطوح يدارا
 حل هاي مهارت از دارند، يريادگي يبرا يقو ليم كه هستند
 يبـرا  الزم يهـا  يتوانمنـد  يدارا و كنند يم استفاده لهمسأ
  .)10 (هستند مستقل يريادگي ياه تيفعال در يريدرگ

ن يـ  در ا  يت موضوع، مطالعات متعـدد    يبا توجه به اهم   
ــصوص در  ــخ ــت و   يشورهاك ــه اس ــام گرفت ــف انج  مختل

، اقـدام بـه     يزان آمـوزش پرسـتار    يـ ر  گزاران و برنامـه     تاسيس
اران ك و همKocaman. اند  ناموفق نمودهيها اصالح برنامه

 يريادگيــرات مــشاهده شــده در ييــ تغي بــه بررســهكيــدر تر
 بـا  يك برنامه آموزش پرسـتار    ي سال در    4خودراهبر به مدت    

.  بر مشكل پرداخته استي مبتنيريادگيكپارچه ي يبرنامه درس
 يلين سال تحـص يه نمرات در طول اول كن مطالعه نشان داد     يا

 و تـر  نيي پـا يگر به طور قابل تـوجه ي دهاي سالسه با  يدر مقا 
 هـاي  سال باالتر از در     ينمرات سال چهارم به طور قابل توجه      

در  Saha توسـط   انجـام شـده     پـژوهش ). 11 (گذشته بودند 
ان يت دانــشجويــثرك ايه بــراكــن بــود آ از كيحــا يانــدونز
ه كر متوسط بود    ي خودراهبر ز  يريادگي ي برا ي آمادگ يپرستار

مطالعــه ). 4( بــودتــر از اســتاندارد  نيي پــايبــه طــور معنــادار
Majumdar   و Boonyanuluck  يريادگيـ  نشان داد 

ه و  ي تجز يها  دهيا ييتواناپرستاران  تا  شود   ميمنجر  وار   يطوط
 دانـش   ي به جـستجو   يا ، عالقه نداشته باشند خالقانه  ل  يتحل
 العمـر   مـادام  يريادگيـ  ي به سو  يريگ  جهت ني و همچن  ديجد

 بـه   يريادگيـ  ادامه   ي برا يان پرستار ينداشته باشند و دانشجو   
  .)12 ( نداشته باشندي آمادگاي هعنوان پرستار حرف

 يريادگيـ نـه   يات موجـود در زم    يرغم گستره ادب   يعل
نه ين زم يران در ا  ي ا يقات در آموزش پرستار   ي تحق خودراهبر

دهـد    ينشان م  ارانك و هم  يصفوپژوهش  . م است كار  يسب
ت يـ ثرك در ا  يريادگيـ  در   ي خـودراهبر  يزان آمـادگ  يـ ه م ك

. )13 (بـود اد  يز اصفهان   كيعلوم پزش  يان پرستار يدانشجو
 يان پرسـتار  ي دانـشجو  يروبـر  ارانك و هم  يجعفرمطالعه  

ان رشـته  يدانـشجو  يزان خـودراهبر يه مكمشهد نشان داد  
  .)7(از حد مطلوب فاصله دارد  يي و مامايپرستار

ان يـ  خـودراهبر در م    يريادگي يكن به منظور تحر   يبنابرا
 يريادگي مؤثر بر    يتورهاكه فا ك مهم است    يان پرستار يدانشجو

ــخــودراهبر تجز ــه و تحلي ــادگ. ل شــودي ــرايآم ــ ي ب  يريادگي
هـا،     فـرد از نگـرش     ي از برخوردار  يا  خودراهبر به صورت درجه   

خـودراهبر   يريادگي يه برا ك يتي شخص هاي  ويژگيها و     ييتوانا
ت ي شخـص  هـاي   ويژگـي  از   يكـي  .شـود   يف مـ  يالزم است تعر  

رنـدگان بـا عـزت      يادگي.  از عزت نفس است    يبهنجار، برخوردار 
 يريادگيـ ت  يولؤ مس يه بتوانند به راحت   ك نيقبل از ا  ن  يينفس پا 

نش مثبت و كت قابل مالحظه، وا  يبه حما رد،  يخود را بر عهده بگ    
تور كن فـا يتـر   ي قـو  ، عزت نفس  .)14(ز خواهند داشت    اياحترام ن 

  .)15 (است يريادگيرد ك عملينيب شي در پيروان
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 و مهم آموزش    ي بخش اساس  ينين، آموزش بال  يهمچن
سته يارآمد و شا  كت پرستاران   يه بدون آن ترب   ك است   يپرستار
 از  يكـي  ينيتجـارب بـال   ). 16( دور از دسـترس اسـت        يهدف

ــرياضــطراب انگ ه در كــ اســت ينامــه پرســتارن جــزء بريزت
، ينيفقدان تجربه بال.  شده استيي شناسايان پرستاريدانشجو

ان به  ي توسط مرب  يابيردن، و ارز  كط ناآشنا، ترس از اشتباه      يمح
اشـان   هيـ  اول ينيا در تجـارب بـال     ز  س استر هاي  موقعيتعنوان  

اسـترس در طـول     ). 17(ان شـده اسـت      يان ب يتوسط دانشجو 
 آموخته شده   يها ياربرد تئور كشود    ي موجب م  ينيرد بال كعمل

  ).18(ل باشد ك مشيان پرستاريده توسط دانشجوكدر دانش
ه موجبات لزوم   كت موضوع   يب با توجه به اهم    ين ترت يبد

ن يـ رسـاند و وجـود ا       ي را مـ   يان پرستار ي آن در دانشجو   يبررس
 يريادگيـ نـه   ي در زم  كي اند يها  شور ما پژوهش  كه در   كت  يواقع

و عوامل مؤثر بـر آن       يان پرستار ي در دانشجو   ژهي به و  خودراهبر
ـ ك بـا هـدف      يه پژوهـش  كـ ن بر آن شدند     يمحقق انجام شده   يل

ان ي خـودراهبر در دانـشجو     يريادگيـ  ي برا يزان آمادگ يمن  ييتع
  .دهندو ارتباط آن با عزت نفس و اضطراب انجام  يپرستار

  
  روش مطالعه 

ـ ي تحل يفيتوصـ  يا ن پژوهش مطالعه  يا ه يـ لك. بـود  يل
ان سـال اول،    ي مورد پژوهش در چهار گروه دانشجو      ياحدهاو

 مـورد مطالعـه قـرار       ي مقطع زمـان   يكدوم، سوم و چهارم در      
وسـته  ي پ يارشناسكان  يجامعه پژوهش، شامل دانشجو   . گرفتند
 شـهر   ي دانـشگاه آزاد اسـالم     كيده علوم پزش  ك دانش يپرستار

ل ي مـشغول بـه تحـص      1391-92 يليزد كه در سـال تحـص      ي
سان يكـ ق حاضـر جامعـه و نمونـه پـژوهش           يـ ر تحق د .بودند
ه يـ لكو   انجام شد    ي به روش سرشمار   يريگ  هو نمون باشند   مي

در ( مورد نظر پژوهشگر بودند  يارهاي مع يه دارا ك يانيدانشجو
 با پرسشنامه   ي قبل ييرده و آشنا  كت ن ك مشابه شر  ياه  شپژوه
 پرسشنامهت در مطالعه شده بودند      كاضر به شر  و ح ) اند  هنداشت

 دانـشجو   265ه  كـ ر است   كالزم به ذ  . ل نمودند يمكمرتبط را ت  
 در مطالعـه    يه همگـ  كت در پژوهش بودند     كط شر يواجد شرا 

 يزيـ ر  پژوهش با برنامه   ي به واحدها  يدسترس. ت نمودند كشر
 جلسه از يكده و در ك دانشيوالن آموزشؤ با مسيو توافق قبل

 يئـور  ت يه واحدها ك يانيالس درس و در رابطه با دانشجو      ك
 در  يارآموزكمارستان محل   يان رسانده بودند در ب    يخود را به پا   

ز با توافـق بـا      ي ن يزمان دسترس . ان، انجام شد  يعرصه دانشجو 
 در طول ترم    ي جلسه درس  يكده در   كوالن آموزش دانش  ؤمس

ه پژوهـشگر  كـ ر اسـت  كـ الزم بـه ذ   .  مشخص شـد   يليتحص
 يباشد لذا پس از دسترسـ      ميهش   مورد پژو  يمدرس واحدها 

  مختصر در مورد اهداف پژوهش پرداخت و   يحاتيه توض يارابه  
ــا پرســشنامه سب موافقــت آنكــپــس از  ــا را در اخت ه ــه ار ي

 يهـا   پس از شرح در مورد بخش     .  پژوهش قرار داد   يها  نمونه
 40 مـدت    ي به سـؤاالت، طـ     ييمختلف آن و روش پاسخگو    

 به  ييقه، نمونه پژوهش در حضور محقق اقدام به پاسخگو        يدق
 توسـط   يها به روش خودگزارش      پرسشنامه .نمود ميشنامه  پرس

ردن، كـ امل  كپس از   د و   يل گرد يمك مورد پژوهش ت   يواحدها
ن يـ ا در ا  هـ   ه داد يابزار گـردآور  .  شدند يآور  ها جمع   پرسشنامه

ــامل  ــژوهش ش ــارپ ــودچه ــسمت ب بخــش مشخــصات :  ق
، پرسشنامه  نويلمي گاگل خودراهبر يريادگي اسيمق،  يكدموگراف

بخش .  بود برگر و عزت نفس روزنبرگ     ليپار اش كاضطراب آش 
 نظـران   صـاحب  اريـ ه در اخت  ك بود   يكدموگرافاول مشخصات   

ن پـژوهش مـؤثر بـود،       ي در ا  ه احتماالً ك يقرار گرفت و عوامل   
  .ديمشخص گرد

 يريادگيـ اس  يـ ، از مق  خودراهبر يريادگي يابي ارز يبرا
ار  ابـز  يـك ن آزمـون    يـ ا. ديـ نو استفاده گرد  يلمي گاگل خودراهبر
 شـخص از    ك سـنجش درجـه ادرا     يه برا ك است   يخودسنج

 خـودراهبر  يريادگيـ  يريارگكـ   بـه  ي برا ي و  تيل و ظرف  يتما
 بـاً يتقررت از   يكـ اس ل يه با مق  ك سؤال است    58 ي حاو است و 

حــسب از بريــ تــا پــنج امتيــكشه از يــهم بــاًيتقرهرگــز تــا 
سـؤاالت  . شود مي يازدهي پرسشنامه امت  يدستورالعمل راهنما 

 يريادگيـ  يها فرصت ي بررو يگشودگرگروه  يشت ز شامل ه 
، ) سؤال 6(ند اثربخش   ي فرآ يكبه عنوان   ، خودپنداره   ) سؤال 8(
 يبرا يريپذ تيولؤ، مس) سؤال6( يريادگيو استقالل در ار كابت
، ) سـؤال  10 (يريادگيـ ، عشق به    ) سؤال 8( ي شخص يريادگي

و )  سـؤال  3 (نـده ي مثبت بـه آ    يريگ  جهت ،) سؤال 8 (تيخالق
 9( لهأ مطالعه و حل مـس     ياساس هاي  مهارتت استفاده از    يبلقا

 و  290ن ابـزار    يـ سب شـده در ا    كـ ثر نمره   كحدا. است) سؤال
 يريادگي ي برا يدهنده آمادگ  نمره باال نشان  .  است 58حداقل  

 1978ن بار در سـال      ي اول ياس برا ين مق يا.  باالست خودراهبر
 و  يبنـد  قـه طب. )19 (ديـ ه گرد يـ ن و ارا  ينو تدو يلميتوسط گاگل 

سـطح  : ر اسـت  ي به شرح ز   خودراهبر يريادگيل  كر نمره   يتفس
ـ (ر متوسـط    ي، ز )176 تا   50(ن  يي پا يآمادگ ، )201 تـا  177ن  يب

و ) 251 تـا    227( متوسـط    يو باال ) 226 تا   202ن  يب(متوسط  
ر است  كالزم به ذ  ). 20(شود   مي يبند طبقه) 290 تا   252(باال  
ن يا. شود  يوس داده م  كمعاز  ي سؤال امت  58 سؤال از    17ه به   ك
شور و بـه    ك 40ترا در   ك رساله د  90ش از   ينون در ب  كاس تا يمق
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در اس ين مقيل ا ك ييايپا. ا ترجمه شده است   ي زبان زنده دن   19
ب يبه روش محاسبه ضـر     Agyekum و   Longپژوهش  

ن ي ا يين روا يهمچن. )21 (د شد ييتأ) α=87/0(رونباخ  ك يآلفا
ل يـ  اسـتفاده از روش تحل      سـازه و بـا     يـي اس به روش روا   يمق

 و  ينادج  ينتا. )22 (گزارش شده است  مطلوب   يتشافك ا يعامل
 يريادگيـ  ي برا يآمادگاس  يه مق ك از آن بود     كيحاان  يسجاد

ان ي دانــشجويبــراا يــروا و پا ينو، ابــزاريلميخــودراهبر گــاگل
اعتمـاد  ن پـژوهش    يـ در ا  ).23 (اسـت  كي و دندانپزش  كيپزش
. د شد يي تأ r=85/0وش آزمون مجدد    ار با استفاده از ر     ابز يعلم
ها از روش اعتبـار        داده ي ابزار گردآور  يسب اعتبار علم  ك يبرا

  .ديمحتوا استفاده گرد
برگـر   ليار اشـپ  ك پرسشنامه اضطراب آشـ    سومقسمت  

ه بـه هـر سـؤال       كـ  عبـارت اسـت      20ه شـامل    ك). 24(بود  
اد، يـ  ز ، نـسبتاً  ي، تاحـدود   ابـداً  يا  نهياس چهارگز يبراساس مق 

 3 تـا    0اس از   يـ ن مق يـ نمرات ا . شود مياد نمره داده    يز يليخ
نمرات . باشد مي 60ن نمره   ي و باالتر  0ن نمره   يمتركمرتب و   

 يـي  و روا  ييايـ پا. شتر اسـت  يـ دهنده اضـطراب ب    تر نشان باال
تر مهـرام در جامعـه      ك توسط د  1373 در سال    پرسشنامه قبالً 

مه  پرسـشنا  يرونبـاخ بـرا   ك يب آلفا يضر وشده   دييتأ يرانيا
  ).25(ده است ي محاسبه گرد94/0برگر  لياضطراب اشپ

ه ك پرسشنامه، عزت نفس روزنبرگ بود       چهارمقسمت  
باشد و در آن پـنج جملـه بـا لغـات              ي م يلك عبارت   10شامل  

ان شـده و بـه هـر سـؤال          يـ  و پنج جمله با لغات مثبت ب       يمنف
 موافق، موافق، مخـالف،     امالًك يا  نهياس چهارگز ي مق براساس

اس از صفر تا    ين مق ينمرات ا . شود  ي مخالف نمره داده م    امالًك
نمرات بـاالتر   . ن است كن نمره مم  ي باالتر 3سه مرتب و نمره     

دهنـده    نشان 25 تا   15ن  يدهنده عزت نفس باال، ب      نشان 25از  
دهنـده عـزت نفـس      نـشان 15متر از   كعزت نفس متوسط، و     

ختلـف   م يها   پرسشنامه در پژوهش   يياي و پا  ييروا. ن بود ييپا
ب ي مثـال در پـژوهش روزنبـرگ ضـر         ياست بـرا  د شده   ييتأ
 يريپـذ   اسيـ  و مق  ي عـال  ي داخل يداري با پا  92/0 يريرارپذكت

ــرا72/0 ــ اي ب ــن مقي ــود ي ــده ب ــت آم ــه دس در . )26 (اس ب
اس نـشان   يـ ن مق ي ا يياي و پا  يي روا ي متعدد داخل  يها  پژوهش

ده ي محاسبه گرد  74/0رونباخ  ك يب آلفا يو ضر داده شده است    
ه ياران پژوهش به صورت     يدر ا  يمالحظات اخالق ). 27 (است
ده علـوم   كاسـت دانـش   ي بـه ر   ينامه از معاونت پژوهـش      يمعرف
 بر محرمانه يا مبنه واحدهيلكبه امل كنان ياطم  دادن ،كيپزش

 مـورد  ي واحدهاينام و نام خانوادگعدم درج   ،  ماندن اطالعات 
  .ديگردها لحاظ   دادهيدر ابزار گردآورپژوهش 

 SPSSافزار   اطالعات به دست آمده توسط نرمسپس
v.16      ـ  يه جداول، توز  يته (يفيو با استفاده از آمار توص  يع فراوان

 يب همبستگ ي و ضر  ANOVA (يو استنباط ) يمطلق و نسب  
ه و  ي تجز يبرا.  قرار گرفت  يل آمار يه و تحل  يمورد تجز ) رسونيپ

سـبه   محا ها  آنار  ين و انحراف مع   يانگيل اطالعات نمرات م   يتحل
ــگرد ــراي ــ مقايد و ب ــسه مي ــرويانگي ــ هن در گ ــون ه ا از آزم

ANOVA  ن عزت نفس و اضطراب     ي ارتباط ب  ي بررس يو برا
. استفاده شـد رسون ي پيب همبستگي خودراهبر از ضر   يريادگيبا  

  . در نظر گرفته شد>05/0pها   آزمونيدارمعناسطح 
  
  ها يافته

 يمتمـا  بود و  %100ها     به پرسشنامه  ييزان پاسخگو يم
 ي دانـشجو  265. ل قـرار گرفـت    يـ ه و تحل  يـ  مـورد تجر   ها  آن
ده علـوم   كل در دانـش   ي شـاغل بـه تحـص      ي پرستار يارشناسك

ن پـژوهش در  يـ زد در ايـ  واحـد    ي دانشگاه آزاد اسالم   كيپزش
%) 6/30(نفـر    81ن تعداد   يه از ا  ك ت داشتند كچهار گروه مشار  

، دانشجو در سال دوم   %) 3/25(نفر   67دانشجو در سال اول و      
%) 7/17(نفـر    47دانشجو در سـال سـوم، و        %) 4/26(نفر   70

ع يـ از نظر توز. ل بودنديدانشجو در سال چهارم شاغل به تحص      
نفر، سـال دوم    %) 20(نفر   53ان، در سال اول     ي دانشجو يجنس
نفـر، سـال     %)9/10(نفـر    29نفر، سال سـوم     %) 4/9(نفر   25

 انحـراف   ن و يانگيـ م. نفر مؤنـث بودنـد    ) 5/12(نفر   33چهارم  
، سـال دوم    35/21±37/5ان سـال اول     يار سـن دانـشجو    يمع
ــوم  04/4±04/22 ــال س ــارم  69/22±19/4، س ــال چه  و س
ان يار معدل دانشجو  ين و انحراف مع   يانگيم.  بود 70/7±68/24

، سال سوم   83/15±29/2، سال دوم    97/15±66/2سال اول   
  . بود05/16±41/1 و سال چهارم 46/1±96/15

 83/208±23/68 خـودراهبر    يريادگيـ ن نمره   يانگيم
ن، يي پـا  يسـطح آمـادگ   % 8/6 نقـاط بـرش      براسـاس ه  كبود  

 يسـطح آمـادگ   % 4/46ر متوسـط،    يـ  ز يسطح آمادگ % 7/28
سـطح  % 6/2 متوسط و    ي باال يسطح آمادگ % 5/15متوسط،  

 96/21±92/10ن نمره اضـطراب     يانگيم.  باال داشتند  يآمادگ
توسـط و   اضطراب م % 7/45ف،  ياضطراب خف % 1/49ه  كبود  

ن نمـره عـزت نفـس       يانگيـ د داشتند و م   ياضطراب شد % 3/5
% 4/40ن،  ييعـزت نفـس پـا     % 2/59ه  كـ  بود   36/2±17/15

  .عزت نفس باال داشتند% 4/0وسط و عزت نفس مت
ـ  كـ رسون نـشان داد     ي پ يآزمون آمار   ين آمـادگ  يه ب

م ي مـستق  يهمبستگ خودراهبر و عزت نفس      يريادگي يبرا
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ـ   يو مثبت و در حد ضـع        يريادگيـ  ي بـرا  يآمـادگ ن  يف و ب
وس و در حد متوسـط      ك مع يهمبستگخودراهبر و اضطراب    

  ).1جدول شماره (وجود دارد 
ــه حاضــر ــون براســاس در مطالع  ANOVA آزم

ــار ــاوت آم ــاداريتف ــشودگ راي معن ــاد گ ــري در ابع  يرو ب
نـد  ي فرآ يـك ، خودپنـداره بـه عنـوان        يريادگي يها فرصت

 يريپـذ   تيولؤمـس ،  يريادگيار و استقالل در     كاثربخش، ابت 
ت، يـ ، خالق يريادگيـ ، عـشق بـه      ي شخـص  يريادگيـ  يبرا

 هـاي   مهـارت ت استفاده از    ي، قابل ندهي مثبت به آ   يريگ  جهت

 يريادگيـ ل  كن نمره   يله و همچن  أ مطالعه و حل مس    ياساس
ــص   ــال تح ــسب س ــودراهبر برح ــت ن يليخ ــه دس ــد ي ب ام

)05/0p>()  2جدول شماره.(  
گيري خودراهبر  همچنين، آزمون آماري پيرسون بين ياد     

 و همچنين بين يادگيري خـودراهبر و معـدل        ) p=15/0(و سن   
)58/0=p (   همچنـين بـا اسـتفاده از       . رابطه معناداري نشان نداد

در نمـره يـادگيري     ) p=29/0( تفاوت آماري معنـاداري      tآزمون  
  .خودراهبر در دو جنس مشاهده نشد

  

  و اضطراب در دانشجويان پرستاريهمبستگي بين يادگيري خودراهبر با عزت نفس  -1جدول 
  متغير  عزت نفس  اضطراب

p R p  R 
  122/0  046/0 -366/0  0001/0  يادگيري خودراهبر

  

   مورد مطالعهياه ه خودراهبر در گرويريادگيار نمره ين و انحراف معيانگيم -2جدول 
 F p-value  ارين و انحراف معيانگيم  تعداد  شاخص

هاي  روي فرصتگشودگي بر
  رييادگي

  سال اول
  سال دوم
  سال سوم
  سال چهارم

81  
67  
70  
47  

4,46±30,34  
4,83±30,19  
3,67±30,20  
3,97±30,08  

0,04  0,98  

خودپنداره به عنوان يك فرآيند 
  اثربخش

  سال اول
  سال دوم
  سال سوم
  سال چهارم

81  
67  
70  
47  

3,17±20,49  
2,78±20,73  
35,51±24,88  
2,65±20,06  

0,99  0,39  

  ل در يادگيريابتكار و استقال
  سال اول
  سال دوم
  سال سوم
  سال چهارم

81  
67  
70  
47  

3,97±21,04  
3,36±20,50  
5,97±22,02  
3,66±21,57  

1,49  0,21  

پذيري براي يادگيري  وليتؤمس
  شخصي

  سال اول
  سال دوم
  سال سوم
  سال چهارم

81  
67  
70  
47  

4,35±31,27  
4,44±30,64  
4,04±31,27  
4,23±30,44  

0,61  0,60  

  ادگيريعشق به ي
  سال اول
  سال دوم
  سال سوم
  سال چهارم

81  
67  
70  
47  

8,62±39,81  
6,26±38,14  
6,63±37,81  
9,30±37,36  

1,34  0,26  

  خالقيت
  سال اول
  سال دوم
  سال سوم
  سال چهارم

81  
67  
70  
47  

7,55±27,98  
4,04±27,77  
3,24±26,82  
10,03±28,68  

0,82  0,47  

  گيري مثبت به آينده جهت
  سال اول
  سال دوم
  سال سوم
  سال چهارم

81  
67  
70  
47  

2,13±10,13  
2,01±9,88  
7,63±30,01  
4,12±28,97  

0,35  0,78  

هاي  قابليت استفاده از مهارت
  لهأاساسي مطالعه و حل مس

  سال اول
  سال دوم
  سال سوم
  سال چهارم

81  
67  
70  
47  

4,46±29,65 
5,33±29,40  
7,63±30,01  
4,12±28,97  

0,34  0,79  

   محورنمره كل يادگيري خود
  سال اول
  سال دوم
  سال سوم
  سال چهارم

81  
67  
70  
47  

24,45±210,75  
23,50±207,28  
37,39±213,24  
28,11±207,53  

0,62  0,59  
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  بحث 
ــشجو  ــرورش دان ــرايپ ــديان ب ــه  ي تب ــدن ب ل ش

  اسـت  يرندگان خودراهبر هدف مهم آموزش پرسـتار      يادگي
 ي بـرا  يآمـادگ ن  يـي تعن پـژوهش    يـ  هدف از انجام ا    ).28(
 ياهـ   هافتي.  بود يان پرستار ي در دانشجو  خودراهبر يريادگي

 خـودراهبر در تمـام      يريادگيـ ه نمـره    كپژوهش نشان داد    
 ياهـ   ش پژوه يها  افتهي. باشد  يا در سطح متوسط م    ه  هگرو

مـرات مـشابه و     دهنـده ن   شورها نشان كر  يانجام شده در سا   
ج بـه دسـت     ين پژوهش بـا نتـا     ي ا يها افتهي.  است يمتفاوت

 ي انـدونز  ي پرسـتار  اني دانشجو برروي Saha آمده توسط 
ت يـ ثرك در ا  خـودراهبر  يريادگيـ  ي بـرا  ينمـره آمـادگ   ه  ك

و در پـژوهش     )4 (ر متوسـط بـود    يـ  ز يان پرستار يدانشجو
Krouse نمره باالتر از حـد     يان پرستار يت دانشجو يثركا 

و  Yuanو در پـژوهش      )29 (رده بودنـد  كـ سب  كمتوسط  
ان يت دانـشجو  يـ ثركا ينـ يان چ ي دانـشجو  برروياران  كهم

ـ . )30 ( نـدارد  يخوان  هم رده بودند كسب  كنمره باال     بـا   يول
 ي بـرا يه نمـره آمـادگ    ك Guglielminoج پژوهش   ينتا
مشابهت  گزارش شده بود     214±59/25 خودراهبر   يريادگي

  .)19 (دارد
ه در برنامـه    كـ  از آن اسـت      كين امـر حـا    ي ا احتماالً

 مدرن استفاده   ي آموزش ياه  هوي از ش  ي آموزش پرستار  يفعل
د يده با كن و مدرسان دانش   يولؤرسد مس  ميشود به نظر     ينم

ن امـر   يـ  خود بـه ا    ي آموزش ياه  ه را در برنام   يشتريتوجه ب 
تواند از جذب دانشجو و اسـتاد        مين امر   يا. ص دهند اختصا

س ي تـدر  يارهاك، راه ي، درس ي آموزش يزير گرفته تا برنامه  
 شـامل   ي و عمل  ي آموزش نظر  ياه  ه را در عرص   يابيو ارزش 
العمـر امـروزه      مادام يريادگيند  ك يان م يب Collins. گردد

از در  يـ  مـورد ن   يهـا   ين توانمنـد  يتر  از مهم  يكيبه عنوان   
 يريادگيـ شود و توسعه      ي م يي شناسا يامعه اطالعات عصر ج 
 چـالش   يـك  به عنوان    ي زندگ يها  العمر در تمام جنبه     مادام
ن يـ مواجهـه بـا ا    . افته اسـت  ي ظهور   ي عمده جهان  يآموزش
ـ يياز بـه تغ   يـ هـا ن    چالش ان و  يـ س مرب يوه تـدر  ي در شـ   يرات

د يه اسـات  كـ طـور    ران خواهد داشـت، همـان     ي فراگ يريادگي
رندگان يادگيرند،  يگ  يعهده م رننده را ب  ك ليشتر نقش تسه  يب
ر كـ  و تف  يريادگيم اهداف، منابع    يت تنظ يولؤشتر مس يز، ب ين
). 31 ( خود را دارنديريادگي يابيردن و برعهده گرفتن ارز    ك

 يريادگيـ  انتقال اطالعات،    يان به جا  يبه نقل از منابع مرب    
 ييهـا  ان فرصـت  يمرب. نندك يت م يريل نموده و مد   يرا تسه 

نـد تـا    ينما  يمطالعـه مـستقل و خـودراهبر فـراهم مـ           يبرا
 ي برا يزيان به طور فعال هرجا، هر وقت، و هر چ         يدانشجو

ن با گنجاندن   يهمچن. )32(نند  ك مناسب است مطالعه     ها  آن
 ي در جهــت آشناســازيياهــ هارگــاكا يــ ي درســيواحــدها
 يريادگي با   يان و پرسنل پرستار   يد، دانشجو ي اسات يمفهوم

 گام بردارند تـا بـا       يت ارتقاء دانش مفهوم   خودراهبر در جه  
، نـه   هبرا خودر يريادگي ي آماده برا  يآموختگان ت دانش يترب

سته و يــه افــراد شاكــتنهــا مراقبــت مطلــوب را فــراهم بل
 ي فـرد  يه قـادر بـه زنـدگ      كـ نـد   يت نما يـ  ترب يارآمدكخود

  . باشنديده امروزيچي پياي مطلوب و موفق در دنياجتماع
ه كـ  پـژوهش مـشخص شـد    نيج حاصل از ايدر نتا 

دار وجـود   ا خودراهبر و عزت نفس ارتباط معنـ       يريادگين  يب
ـ   . باشـد   يف مـ  ي ضـع  ين همبـستگ  ي البته ا  دارد ن يارتبـاط ب

ره كان ي خودراهبر و عزت نفس در مطالعه دانشجو     يريادگي
در .  دارد يخـوان  ج ما هـم   يه با نتا  كدار گزارش شده    از معن ين
ن تعلق، عـزت نفـس و       ي ب يمراتب ن مطالعه ارتباط سلسله   يا
در مطالعـه   . )33 ( خودراهبر نشان داده شده اسـت      يريادگي

Oh خـــودراهبر در يريادگيـــ مـــؤثر يتورهـــاكز فايـــن 
ت ينتـرل، و رضـا    ك عزت نفس، منبع     يان پرستار يدانشجو

ن عوامل از عـزت     يان ا يه در م  ك گزارش شده است     يزندگ
. ت نام برده شده اس    يتور روان كن فا يتر  ينفس به عنوان قو   

 يريادگيـ از به عزت نفس باال به منظور اصـالح    ين ن يبنابرا
ه از كـ  و استقالل يريگ ار، جهتكخودراهبر وجود دارد و ابت 

 يكـي باشد ارتباط نزد يرندگان خودراهبر م  يادگي هاي  ويژگي
ه شخص به خودش احترام بگـذارد و        كن موضوع دارد    يبا ا 

لـذا  ). 15(رد  ي فرد ارزشمند در نظر بگ     يكخود را به عنوان     
ت دانـشجو در    يـ د عالوه بـر نقـش مهـم رشـد و ترب           ياسات
، بـه   يتي نقش حمـا   ي، دارا يا   حرفه ي اصول و مبان   يراستا

ن، در رشد اعتماد به نفس و جرأت،        يط بال يخصوص در مح  
رنـدگان  يادگي هـاي  ويژگـي  از ياري و بـس يريـ گ ميو تـصم 

 هـاي   سـال د از   ياز اسـت اسـات    يـ ن. باشـند   يز م يخودراهبر ن 
 نسبت به رشـته   يان، نگرش مثبت  يل دانشجو ي تحص نخست
نــد و بــا يجــاد نماي در آنــان اي و حرفــه پرســتاريليتحــص

 و  يني بـال  يها  طيان در مح  ي به دانشجو  يافكار  يض اخت يتفو
ه يـ  دانش فرا گرفته شـده در هنگـام ارا         يريارگك ق به يتشو

 يافكـ ان حس عزت نفس     يماران، در دانشجو  يمراقبت به ب  
ط مختلـف   ي در شـرا   يريـ گ  ميت و تـصم    انجام قـضاو   يبرا
ق يـ تواننـد از طر     ين هـم مـ    يوالـد .  را به وجود آورند    ينيبال

دان عمـل   يـ ق، بازخورد مثبت، تعـامالت مناسـب و م        يتشو
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ت بـه رشـد   يد و بروز خالقيان عقاي بيان براكودكدادن به  
رندگان يادگي هاي  ويژگيه از   كار  كعزت نفس، استقالل، ابت   

 يان پرستار يدانشجو. ندي نما كمك ها  آنخودراهبر است به    
 الزم يهـا  نهيه زمكشوند  ي انتخاب م  يسانكن  يان هم ياز م 

  . خود را دارا باشنديت خانوادگيدر ترب
 خودراهبر يريادگين  يه ب كج نشان داد    ين نتا يهمچن

ن يبـد .  وجـود دارد   يدارمعنـا وس و   كبا اضطراب ارتباط مع   
 ي بـرا  يادگآمـ  باشـد    تر  نييزان اضطراب پا  يب هرچه م  يترت
 و Kim البتـه در مطالعـه  .  باالتر است خودراهبريريادگي

Park  خودراهبر يريادگينشان داده شده است استرس بر 
ـ  )33 ( ندارد يخوان  ما هم  يها  افتهيه با   ك ندارد   يريتأث  ي ول

ــه   ــا مطالعـــ  )35( Levett-Jonesو ) Kim )34بـــ
 پـر اسـترس     اي  ه حرفـ  يه پرستار ك از آنجا    . دارد يخوان هم

ط ي محـ ياه سن رشته عالوه بر استر  يان ا ياست و دانشجو  
ز قـرار   يـ  ن ينيط بـال  ي محـ  ياهـ   س در معرض استر   يآموزش

ن منبـع   يتـر   مهـم  ينيه تجارب بال  ك نيدارند و با توجه به ا     
ل ي در طــول دوره تحــصيان پرســتارياضــطراب دانــشجو

اهش اضطراب از   ك ياه  هن شناخت را  ي، بنابرا )36(باشد   مي
ـ  كـ  نيـ با توجه به ا   .  برخوردار است  يت فراوان ياهم  يه مرب
ان ي دانـشجو  يريادگيل  ياهش استرس و تسه   كتواند در    مي

ان و اسـتفاده از     يد آموزش به مرب   يفا نما ي را ا  اي  هنقش ارزند 
ستم يـ  سي اصـل  يهـا  توانـد از قـدم     مـي ارآزموده  كـ ان  يمرب

ــرايآموزشــ ــشجوكــ ي ب  يان پرســتارياهش اســترس دان
  .محسوب گردد

ل يتوان به مسا    ي پژوهش حاضر م   يها تياز محدود 
نتـرل  كطـه  يه از حكـ ان اشاره نمـود  ي دانشجو ي روان يروح

 از  يپاسـخ نـدادن بـه بعـض       ن  يهمچن. پژوهشگر خارج بود  

 يهـا  تي از محـدود   اني از دانـشجو   يسؤاالت توسـط برخـ    
 يا رغبـت بـرا    يزه  ي عدم وجود انگ   يبه طور كل   .مطالعه بود 
ج يـ  از مـشكالت را    يتقاي تحق ياه  ه به پرسشنام  ييپاسخگو

الزم بـه ذكـر اسـت پـژوهش         . دباشـ  مين نوع پژوهش    يا
 ي انجام مطالعات طـول    ينه برا يش زم يك مطالعه پ  يحاضر  

ر نمـرات   ييـ  تغ يابيـ ارزان  كو ام ج بهتر   يدن به نتا  ي رس يبرا
ان ثابت از بدو    ي در دانشجو  خودراهبر يريادگي ي برا يآمادگ

  .باشد يم يآموختگ دانشورود به دانشگاه تا زمان 
  
  گيري نتيجه

ان ي مهم در دانـشجو    ي و فرد  يريادگياز مشخصات   
ه بـا توجـه بـه نمـرات         ك  خودرهبر است  يريادگي يستاررپ

ده كن و مدرسان دانش   يولؤ مس يان پرستار ي دانشجو متوسط
ن امـر   يـ  بـه ا   ي آموزشـ  ياه  ه را در برنام   يشتريد توجه ب  يبا

فـه   دانـش و حر    ين امـر در ارتقـا     يـ ه ا كـ  اختصاص دهند 
ن يهمچنـ . باشد ي مؤثر م  يشگيرندگان هم يادگي و   يپرستار
 يو عزت نفس باالتر    يتر  نيي اضطراب پا  يه دارا ك يافراد

.  برخوردانـد  يتـر    مطلـوب  ير انتقاد كش به تف  يبودند از گرا  
و اهش اضـطراب    كـ  يها شود با روش   ميشنهاد  ين پ يبنابرا
 خودراهبر يريادگيشبرد  ي پ يبران ارتقاء عزت نفس     يهمچن

  . گردديزير برنامه يان پرستاريدر دانشجو
  

  تشكر و قدرداني 
 خـود   ير و قدردان  كمراتب تش له  يوس نيپژوهشگر بد 

ننـده در پـژوهش ابـراز       ك تك شر يان پرستار يرا از دانشجو  
 و ين پژوهش حاصل طرح مصوب پژوهش    يا ضمناً .دارد مي
  .نامه نبوده است انيپا

  
  منابع 

1 - Poorsafar A, Nemati M, Falah S. [An introduction to experiential learning theory: Views and 

applications]. Iranian Journal of Medical Education. 2004; 7: 19-26. (Persian) 

2 - Ranjbar H. [Critical thinking in Nursing]. Mashhad. Sokhangostar Publication. 2007. (Persian) 

3 - Hasanpour M. [Critical thinking in nursing education]. [dissertation]. Teharn: Faculty of Nursing 

&Midwifery, Iran University of Medical Sciences. 2007. (Persian) 

4 - Saha djenta. Improving Indonesian nursing students' self directed learning. [dissertation] 

Queensland University of technology school of nursing. 2006. 



                                                                      احمد ايزدي و همكاران...            هاي مختلف تحصيلي و ارتباط آن با اضطراب  يادگيري خودراهبر در سال

 

 1392زمستان ) 6پياپي ( 4  شماره2دوره                                                                                                                                                     پرستاري آموزش

 
٨٧

5 - Harvey BJ, Rothman AL. Richard, CF. Effect of an undergraduate medical curriculum on students' 

self-directed learning. Academic Medicine. 2003; 78: 1259-1265. 

6 - 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. 

7 - Jafari Sani H, Mohammadzadeh Ghasr A, Garavand H, Hosseini S.AK. [Learning Styles and Their 

Correlation with Self-Directed Learning Readiness in Nursing and Midwifery Students]. Journal of 

Medical Education Irani. 2012; 12(11): 842-853. (Persian) 

8 - Patterson C, Crooks D, Lunyk-Child O. A new perspective on competencies for self-directed 

learning. Journal of Nursing Education. 2002; 41(1): 25-31. 

9 - Knowles MS, Holton EF, Swanson RA. The Adult Learner. The Definitive Classicin Adult 

Education and Human Resource Development. Franco Angeli Group, Milano 2008. 

10 - Gibbons M. The Self-directed learning handbook: Challenging adolescent students to excel.1st ed. 

San Francisco, CA: Jossey-Bass. 2002. 

11 - Kocaman G, Dicle A, Ugur A. A longitudinal analysis of the self-directed learning readiness level 

of nursing students enrolled in a problem-based curriculum. Journal of Nursing Education. 2009; 48(5): 

286-90. 
12 - Nokdee Somjai. Self-Directed Learning among Thai Nurses in Clinical Practice [Dissertation] 

Faculty of Art, Education and Human development Victoria University. 2007. 

13 - Safavi M, Shooshtari SH, Mahmoodi M, Yarmohammadian M. [Self-directed learning readiness 

and learning styles among nursing students of Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal 

of Medical Education. 2010; 10(1): 27-36. (Persian) 

14 - Cranton P. Planning Instruction for Adult Learners. Toronto: Wall and Thompson. 1989. 

15 - Oh WO. Factors influencing self-directedness in learning of nursing students. Journal of Korean 

Academy of Nursing. 2002; 32: 684-693. 

16 - Dunn SV. The development of a clinical learning environment scale. Journal of Advanced 

Nursing. 1995; 22(6): 1166-73. 

17 - Sharif F, Masoumi S. A qualitative study of nursing student experiences of clinical practice. BMC 

nursing. 2005; 4(6): 1-15. 

18 - Levett-Jones TL, Lathlean J. Belongingness a prerequisite for nursing students’ clinical learning. 

Nurse Education in Practice. 2008; 8(2): 103-111. 

19 - Guglielmino LM. Development of the self-directed learning readiness scale. Unpublished doctoral 

dissertation, University of Georgia. 1978. 

20 - Guglielmino LM, Guglielmino PJ. The Learning Preference Assessment. King of Prussia, PA: 

Organization Design and Development (now HRDQ). 1991. 

21 - Long HB, Agyekum SK. Teacher ratings in the validation of Guglielmino's Self-Directed Learning 

Readiness Scale. Higher Education. 1984; 13(6): 709-15. 



                                                                      احمد ايزدي و همكاران...            هاي مختلف تحصيلي و ارتباط آن با اضطراب  يادگيري خودراهبر در سال

 

 1392زمستان ) 6پياپي ( 4  شماره2دوره                                                                                                                                                     پرستاري آموزش

 
٨٨

22 - Delahaye BL, Smith HE. The Validity of the Learning Preference Assessment. Adult Education 

Quarterly. 1995; 45(3): 159-73. 

23 - Nadi MA, Sajjadian I. [Investigating Validity and Reliability of Guglielmino´s Self-directed 

Learning Readiness Scale (SDLRS) among Medical and Dentistry Students]. Iranian Journal of 

Medical Education. 2012; 12(6): 467-479. (Persian) 

24 - Spielberger CD, Gorsuch RL. Manual for the State-trait anxiety inventory (form Y) ("self-

evaluation questionnaire"). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; 1983. 

25 - Mahram B. [The normative of Spielberger anxiety test in Mashhad city]. [dissertation]. 

Psychology Faculty, Allameh Tabatabaie University, 1994. (Persian) 

26 - Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. Middletown CT: Wesleyan University Press; 

1989. 

27 - Ali Zadeh T, Farahani MN, Shahraray M, Ali Zadegan Sh. [The relationship between self-esteem 

and locus of control with infertility related stress of no related infertile men and women]. Medical 

Journal of Reproduction and Infertility. 2005; 2(6): 194-204. (Persian) 

28 - Chung U. Current challenges facing the technological and vocational nursing education in Taiwan 

(Chinese). Journal of Nursing. 2004; 51(4): 18-21. 

29 - Krouse AM. The Impact of Nursing Student Self-Directed Learning Readiness on Academic 

Achievement Related to Active Learning. 42nd Biennial Convention Indianapolis. Indiana. USA 16-20 

November, 2013-stti.confex.com 

30 - Yuan HB, Williams BA, Fang JB, Pang D. Chinese baccalaureate nursing students' readiness for 

self-directed learning. Nurse Education Today. 2012; 32(4): 427-43. 

31 - Collins J. Education Techniques for lifelong learning: principles of adult learning. Radio Graphics 

j. 2004; 24(5): 1483-9. 

32 - Karimi S, Nasr Esfahani AR, Boghratian K. [Characteristics of teaching method in the bachelor 

with lifelong learning approach]. Abstracts of articles at Conference on Educational Technology. 

Allameh Tabatabaii University. 2005. (Persian) 

33 - Kim Miyoung, Park SY. Factors Affecting the Self-directed Learning of Students at Clinical 

Practice Course for Advanced Practice Nurse. Asian Nursing Research. 2011; 5(1): 48-59. 

34 - Kim YH. Relationship of self efficacy, self directedness and practice satisfaction to clinical 

practice education in nursing students. Journal of Korean Academy of Fundamental Nursing. 2009; 16: 

307-315. 

35 - Levett-Jones TL. Self-directed learning: implications and limitations for undergraduate nursing 

education. Nurse Education Today. 2005; 25: 363-368. 

36 - Nazari R, Beheshti Z, Arzani A, Hajihosseini F, Saatsaz S, Bijani A. [Stressors in the clinical 

education of nursing students of nursing and midwifery faculty of Amol]. Journal of Babol University 

of Medical Sciences. 2007; 9(2): 50-54. (Persian) 



                                                                      احمد ايزدي و همكاران...            هاي مختلف تحصيلي و ارتباط آن با اضطراب  يادگيري خودراهبر در سال

 

 1392زمستان ) 6پياپي ( 4  شماره2دوره                                                                                                                                                     پرستاري آموزش

 
٨٩

Self-Directed learning readiness in baccalaureate nursing 
students in different academic years and its relationship 

with anxiety and self-esteem 
 
 
Izadi1 A (Ph.D) - Barkhordari2 M (MSc.) - Shojai3 Z (B.Sc Student) - Zaheri4 M (B.Sc Student). 
 
 

Abstract 
Introduction: With ongoing change and advancements in the health care and 

intricate nature of clinical practice in nursing, Self-Directed Learning Skills are 
essential for success of nursing students. Determination of factors affecting Self-
Directed Learning (SDL) can help improve self-Directed Learning. The aim of this 
research was to assess Self-Directed Learning and relationship between SDL and 
State Anxiety (SA) and self-esteem in baccalaureate nursing students of Islamic Azad 
University of Yazd in 2013. 

Method: This descriptive-analytic study was performed on 265 baccalaureate 
nursing students of Islamic Azad University of Yazd in 2013. Data collection tool was 
consisted of four parts: demographic characteristics, Guglielmino’s Self-directed 
Learning Readiness Scale (SDLRS), Spielberger State Anxiety Inventory and 
Rosenberg Self-esteem Scale. Data was analyzed by SPSS software (version 16) using 
descriptive and inferential statistics (ANOVA and Pearson). Results 
were considered statistically significant when p-value was P<0.05. 

Results: Mean scores of readiness for Self-Directed Learning was average in all 
four academic years. There was no statistically significant difference in Self-directed 
Learning Readiness score by academic year. Results showed that SDL is negatively 
correlated with SA (r= -0.426, P=0.0001) and is positively correlated with self-esteem 
(P=0.122, r=0.046) 

Conclusion: Therefore, nurse educators should pay more attention to self-
directed learning in nursing courses to improve teaching methods and promote life-
long learning. For this purpose educational goals need to be adjusted in stressful 
clinical situations after creation of self-esteem in students. 
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anxiety, self-esteem 
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