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بدون کمک دیگران و با ابتکار خود جهت تشخیص نیازهای

انفجار سریع اطالعات و تکنولوژی مرتبط با مراقبتهای

یادگیری ،تعیین اهداف یادگیری ،شناسایی منابع انسانی و سایر

بهداشتی ،ضرورت گسترش مهارتهای مورد نیاز برای

منابع الزم برای یادگیری ،انتخاب و اجرای راهبرد مناسب برای

یادگیری مادامالعمر و شناخت هرچه بیشتر اهمیت یادگیری
خودراهبر را به منظور ارایه مراقبتهای بهینه نشان میدهد (.)0

یادگیری و ارزشیابی پیامدهای آن ،عمل میکنند ( .)3در واقع،
یادگیری خودراهبر را میتوان بر حسب میزان مسؤولیتپذیری

مراقبت مبتنی بر شواهد فرایندی است که در آن کادر درمان

فرد یاد گیرنده در قبال یادگیری خویش تعریف نمود ()01 ،00

بهترین تصمیم را بر اساس شواهد تحقیقاتی موجود ،تخصص

و در این صورت ،یاد گیرنده هنگام درک شکاف بین دانش

بالینی خود و ترجیحات بیمار اتخاذ مینمایند ( .)8بر طبق

فعلی با دانش مطلوب ،آماده و تحریک به فرایند یادگیری

متون متعدد ،بین  81تا  91درصد بیماران مراقبتهای توصیه

میشود (.)08

نشدهای را دریافت میکنند که طیفی از مراقبتهای غیر

در فرایند یادگیری خودراهبر به تدریج کنترل از استادان به یاد

ضروری تا بالقوه خطرناک را در برمیگیرد( .)9در یک مرور

گیرندگان منتقل میشود و آنان در هدفگذاریهای یادگیری در

سیستماتیک نشان داده شد که ارتباط معکوسی بین سالهای

خصوص مطالبی که ارزش یادگیری دارند و همچنین نحوه انجام

عملکردی یک پزشک و کیفیت مراقبتهای ارایه شده به

تکلیف یادگیری ،از استقالل بسیاری برخوردار میباشند .یکی از

بیماران وجود دارد .حفظ سطحی از دانش پزشکی مطلوب در

مهمترین وظایف استادان ،افزایش توانمندی دانشجویان و یاد

سراسر دوره ارایه مراقبت به بیماران ،به عملکرد کارکنان در

گیرندگان برای دستیابی به یادگیری خودراهبر است ( )09و

فراگیری جدیدترین پیشرفتها در مراقبتهای پزشکی وابسته

دانشجویان میتوانند آموزشهای رسمی مربوط به یادگیری

میباشد ( .)2در واقع ،محیط کار بالینی محیط پویای یادگیری

خودراهبر و حمایتهای الزم برای ایجاد مهارتهای مربوط به

میباشد و نیازمند آن است که دانشجویان به گونهای پرورش

آن را در خود تقویت نمایند (.)02-07

یابند که مسؤول یادگیری خود باشند (.)5
در عصر حاضر« ،یادگیری چگونه یاد گرفتن» بیش از همه
مناسب حال و آینده است .این موضوع که روح یادگیری مداوم
را شکل میدهد ،میتواند امکان سازگاری فرد را با
دگرگونیهای سریع آینده ممکن سازد .از اینرو ضرورت

پژوهشی چند جزء اساسی جهت تحقق خودراهبری در
یادگیری را توصیف کرد .اول اینکه مربی باید تسهیل کننده
یادگیری باشد نه منبع صرف اطالعات .دوم ،یاد گیرنده باید در
تعیین نیازها و اهداف و منابع یادگیری و اجرای آن درگیر
باشد ،سوم اینکه یاد گیرنده به تعهدات یادگیری پایبند باشد و

آمادگی دانشجویان برای یادگیری مادامالعمر و خودراهبر بودن

فرایند یادگیری خود را ارزیابی نماید ( .)02 ،03بر اساس نتایج

آنها در یادگیری به ویژه در دانش پزشکی ،به عنوان یک الزام

مطالعه مروری سیستماتیک ،فقط  2درصد برنامههای آموزشی

مطرح میشود (.)6

منتشر شده تعریف صریحی از خودراهبری در یادگیری دارند

یادگیری خودراهبر ،جزء کلیدی آندراگوژی میباشد و
درجاتی از آن در آموزش بزرگساالن ضروری به نظر میرسد

و کمتر از یک پنجم مطالعات منتشر شده تمام اجزای
خودراهبری را در خود جای دادهاند (.)02

( .)7خودراهبر بودن در امر یادگیری موجب میشود

از جمله مزایای یادگیری خودراهبر ،افزایش قدرت انتخاب،

دانشجویان حتی پس از خروج از نظام آموزش رسمی نیز

اعتماد به نفس ،استقالل ،انگیزش ،استفاده مؤثر از اطالعات و

دانش و صالحیت حرفهای خود را به روز نگه دارند (.)2

توسعه مهارتهای یادگیری مادامالعمر میباشد .در فرایندهای

یادگیری خودراهبر فرایندی است که طی آن دانشجویان با یا

یادگیری خودراهبر ،دانشجویان به توسعه توانایی خود برای
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ارزیابی نقایص اطالعاتی خود و سپس جستجوی منابع مرتبط
برای رفع این نقایص تشویق میشوند (.)8 ،03-89

آزموده و همکار

 Klotzبیان نمود ،انتظار میرود دانشجویان به نوعی
خودراهبری در یادگیری را در محیط دانشگاه کسب کنند .در

در مطالعه  Clarkeمشخص شد که معلمان فواید یادگیری

هر حال عوامل متعددی باعث نقصان آمادگی اغلب دانشجویان

خودراهبر را آمادگی برای یادگیری مادامالعمر و افزایش

برای این مسؤولیت میشود .خودراهبری در یادگیری میتواند

مهارتهای بین فردی بر میشمردند(Hewitt-Taylor .)82

توسط مجموعهای از عوامل همچون مشخصات فردی و محیط

نیز اذعان نمود که یادگیری خودراهبر میتواند اعتماد به نفس

یادگیری تأثیر پذیرد ( .)88نادی و همکاران در مطالعه خود

و مهارتهای یادگیری دانشجویان را ارتقا دهد ( .)07بنابراین

میزان یادگیری خودراهبر دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی را

ایجاد و اجرای برنامههای آموزشی مبتنی بر ارتقای مهارت

در سطح باال گزارش کردند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط

خودراهبری برای تکامل یادگیری مادامالعمر ضروری به نظر

معنیداری بین خودراهبری در یادگیری با معدل کل تحصیلی و

میرسد.

نمرات آزمون جامع علوم پایه وجود دارد (.)82

 Deyoو همکاران تعریف ارایه شده در مورد خودراهبری

نتایج تحقیق  Yuanو همکاران نشان داد که بیش از نیمی از

را با نشان دادن یک مدل جامع از خودراهبری توسعه دادند که

دانشجویان پرستاری چین دارای آمادگی یادگیری خودراهبر

این مدل شامل ابعاد خودمدیریتی ،خودکنترلی و رغبت برای

باالیی هستند و دانشجویان سالهای باالتر ،میانگین نمره

یادگیری بود ( .)08در این مفهوم ،خودمدیریتی مربوط به تنظیم

یادگیری خودراهبر باالتری دارند ،اما از لحاظ جنس تفاوتی

اهداف و مدیریت منابع و حمایتهای در دسترس میباشد.

مشاهده نگردید ( .)89اندازهگیری میزان توانایی افراد برای

خودکنترلی به فرایندهایی مربوط است که یاد گیرنده به کنترل،

خودراهبری در یادگیری ،شناسایی عوامل مرتبط با آن و

ارزیابی و تنظیم استراتژیهای یادگیری شناختی میپردازد و در

افزایش مهارتهای مرتبط از طریق کاربرد استراتژیهای

نهایت رغبت به یادگیری به تأثیر محرکات داخلی و خارجی

مناسب و کارگروهی ضروری میباشد .اندازهگیری یادگیری

در اعتقاد به ارزشها و موفقیت یاد گیرنده در تجارب

خودراهبر باعث میشود برنامه آموزشی مشخص و مداخالت

یادگیریش مربوط میشود .رغبت به یادگیری در تصمیمگیری

مناسب و بهینه طراحی گردد.

افراد برای ورود به فعالیتهای یادگیری و ادامه این فعالیتها
مهم است (.)08

در رشته مامایی مانند دیگر شاخههای رشته پزشکی ،دانش
به طور مداوم در حال تکامل است و ابعاد تازهای از روشهای

آمادگی یا میل برای یادگیری خودراهبر یک مشخصه فردی

درمانی و مراقبتی نوین در این رشته مطرح میگردد ،در نتیجه

میباشد و به صورت درجهای از برخورداری فرد از نگرش،

خودراهبر بودن در یادگیری یکی از مهمترین صالحیتهای

توانایی و ویژگیهای شخصیتی الزم برای یادگیری خودراهبر

حرفهای به حساب میآید .از فارغالتحصیالن رشته مامایی

تعریف میشود ( .)08 ،81در تحقیقات مختلفی مشخص شده

انتظار میرود تا نیازهای سالمتی واقعی و بالقوه مددجویان

است که خودراهبر شدن در یادگیری قابل آموختن میباشد

خود را مشخص نموده ،هنگام مواجهه با موقعیتهای پیچیده

( )88و به طور اختصاصی رشته علمی ،شیوه اندیشیدن،

به صورت حرفهای و اخالقی عمل کنند ،اطالعات و

مهارتها و دانشی است که میتوان آن را به طور هدفمند از

مهارتهای حرفهای داشته باشند و مسؤول رشد حرفهای و

طریق مداخالت آموزشی برنامهریزی شده گسترش داد ،اما

فردی خود باشند .این افراد باید از طریق شناسایی منابع مادی

تفاوتهای فردی دانشجویان را نیز نباید نادیده گرفت (.)01

و انسانی ،شناسایی نیازهای یادگیری خود ،تنظیم اهداف و
انتخاب استراتژیهای یادگیری و ارزیابی برآیندهای یادگیری،
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در فرایند یادگیری خودراهبر درگیر باشند ( .)89از اینرو،

قرار دادند تا در صورت تمایل تکمیل کنند .پس از تکمیل،

بررسی میزان خودراهبری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

تمام پرسشنامهها جمعآوری گردید و پرسشنامههای

این رشته اهمیت بسزایی دارد .در جستجوی منابع ،مطالعهای

مخدوش کنار گذاشته شد و فقط پرسشنامههای کامل در

که به بررسی ارتباط یادگیری خودراهبر با ویژگیهای فردی در

تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

دانشجویان رشته مامایی و بهداشت باروری پرداخته باشد،

ابزار جمعآوری اطالعات سه پرسشنامه بود .پرسشنامه

یافت نشد .بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف تعیین آمادگی

مشخصات فردی و تحصیلی که شامل  01سؤال در مورد

یادگیری خودراهبر دانشجویان رشته مامایی سالهای مختلف

مقطع ،ترم تحصیلی ،معدل دیپلم ،معدل مقطع قبل ،معدل مقطع

مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

کنونی ،سن ،وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال ،نوع شغل ،سابقه

بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.

قبلی کار کردن و مدت سابقه کار بود.
پرسشنامه آمادگی یادگیری خودراهبر  Fisherاز  21گویه

روش کار

در سه بخش خودمدیریتی ( 05گویه) ،خودکنترلی ( 08گویه)

در این مطالعه توصیفی -تحلیلی 036 ،نفر از دانشجویان

و رغبت به یادگیری ( 09گویه) در طیف پنج درجهای لیکرت

مقطع کارشناسی ( 091نفر) و کارشناسی ارشد ( 66نفر) رشته

(کامالً موافقم =  5تا کامالً مخالفم =  )0تشکیل شده است.

مامایی و  82نفر از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی بهداشت

حداقل نمره این مقیاس  21و حداکثر آن  811میباشد .نمره

باروری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال  0938انتخاب

بیشتر از  051داللت بر نمره یادگیری خودراهبری باال دارد

شدند و در مطالعه شرکت نمودند .با توجه به محدودیت افراد

( .)08در مطالعه حاضر پایایی این ابزار با استفاده از روش

جامعه ،نمونهگیری با روش سرشماری انجام شد و دانشجویان

همسانسازی درونی و ضریب )1/76( Cronbachs alpha

مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مامایی و دکتری

تأیید شد .ضرایب  Cronbachs alphaحیطهها نیز عبارت از

تخصصی بهداشت باروری در صورتی که تمایل به شرکت در

 1/27برای خودمدیریتی 1/78 ،برای خودکنترلی و  1/78در

مطالعه داشتند و دانشجوی مهمان یا انتقالی نبودند و سابقه

مورد رغبت برای یادگیری بود .روایی این مقیاس نیز به روش

مشروط شدن در یک یا چند ترم را نداشتند ،وارد مطالعه

روایی سازه و با استفاده از روش تحلیل عاملی مطلوب گزارش

شدند .عالوه بر این ،شرط ورود دانشجویان بهداشت باروری

گردید (.)01

به مطالعه این بود که در مقاطع قبلی در رشته مامایی تحصیل
کرده باشند.

سومین ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه محقق ساخته عالقه
به رشته تحصیلی و متشکل از  6سؤال در پنج طیف لیکرت

پس از کسب اجازه از مسؤوالن دانشکده پرستاری و مامایی

پیرامون میزان عالقه به رشته تحصیلی بود (بازه نمرات از -91

برای دسترسی به نمونهها و رعایت نکات اخالقی برای انجام

 .)6نمره کمتر از  99/9درصد به عنوان عالقه کم ،بین -66/7

پژوهش ،هماهنگی و برنامهریزی با مسؤوالن آموزش و استادان

 99//9درصد به عنوان عالقه متوسط و باالتر از  66/7درصد به

به عمل آمد.

عنوان عالقه زیاد تقسیمبندی شد .پایایی این ابزار نیز با ضریب

جهت جمعآوری اطالعات ،پژوهشگران به کالسهای

 Cronbachs alphaبرابر با  1/32به تأیید رسید.

درس دانشکده پرستاری و مامایی مراجعه نمودند و هدف از

روایی پرسشنامههای دموگرافیک و عالقه به رشته تحصیلی

انجام پژوهش را در ابتدای شروع کالس برای تمامی

در مطالعه حاضر با استفاده از روایی محتوا مورد تأیید قرار

دانشجویان توضیح دادند و پرسشنامهها را در اختیار تمام آنها

گرفت؛ به طوری که پرسشنامههای مذکور پس از مطالعه
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مقاالت موجود در این زمینه ،تدوین گردید و در اختیار  7نفر

باروری بودند .میانگین سنی نمونههای پژوهش 82/19 ± 5/70

از اعضای هیأت علمی و افراد متخصص دانشگاه علوم پزشکی

سال به دست آمد که این میانگین در مورد دانشجویان

مشهد قرار گرفت .در نهایت ،نظرات اصالحی آنها لحاظ و

کارشناسی  ،81/27 ± 0/67کارشناسی ارشد  87/89 ± 2/98و

پرسشنامه نهایی آماده شد.

دکتری تخصصی  97/11 ± 5/22سال بود 27 .نفر ()%87/62

دادهها پس از جمعآوری و کدگذاری ،از طریق نرمافزار
 SPSSنسخه )version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 06

از دانشجویان را افراد متاهل و 003نفر آنان ( )%78/95را
مجردها تشکیل دادند.

وارد رایانه شد .از آمار توصیفی برای بیان مشخصات نمونههای

 023نفر( )%27/6فاقد شغل و  80نفر( )%08/2کارمند بودند.

پژوهش استفاده گردید .برخورداری متغیرهای کمی از توزیع

 007نفر از شرکت کنندگان ( )%62/28سابقه هیچگونه فعالیت

نرمال با استفاده از آزمونهای  Kolmogorov–Smirnovو

کاری مستقلی را در ارتباط با رشته مامایی گزارش نکردند97 .

 Shapiro–Wilkتعیین شد و در مواردی که دادهها از توزیع

نفر از شرکت کنندگان( )%80/77سابقه تدریس تئوری و

نرمال برخوردار نبودند ،آمار غیر پارامتریک مورد استفاده قرار

آموزش بالینی داشته و  06نفر ( )%3/20فقط سابقه کار در بالین

گرفت .از اینرو ،برای دستیابی به اهداف پژوهش ،از

را گزارش نمودند 62( %97/62 .نفر) از دانشجویان عالقه زیاد،

و

 010 ( %53/20نفر) عالقه متوسط و  5 ( %8/35نفر) عالقه

آزمونهای

،Kruskal–Wallis

Mann–Whitney

همبستگی  Spearmanاستفاده گردید .در آزمونهای انجام
شده ضریب اطمینان  35درصد و توان آزمون  21درصد در
نظر گرفته شد.

کمی را به رشته مامایی گزارش کردند.
میانگین نمره خودراهبری در یادگیری و ابعاد خود مدیریتی،
خودکنترلی و رغبت برای یادگیری مشارکت کنندگان به ترتیب
 60/90 ± 2/19 ،22/36 ± 2/99 ،053/53 ± 02/73و ± 7/18

یافتهها

 23/83به دست آمد 71/7 .درصد دانشجویان نمره یادگیری

از میان پرسشنامههای توزیع شده ،نتایج مربوط به 071

خودراهبری باالی  051داشتند که این میزان در مورد دانشجویان

پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بود .با توجه به تعداد

کارشناسی  68/2درصد ،دانشجویان کارشناسی ارشد 76/2

دانشجویان ( 881نفر) ،میزان پاسخگویی آنها  77/9درصد بود

درصد و در مورد دانشجویان دکتری تخصصی  011درصد بود.

که از این میزان  37نفر ( 57/0درصد) دانشجویان کارشناسی،

نتایج آزمون  Kruskal–Wallisنشان داد که نمره یادگیری

 53نفر ( 92/7درصد) دانشجویان کارشناسی ارشد و  02نفر

خودراهبر و خرده مقیاسهای آن در میان دانشجویان مقاطع

( 2/8درصد) دانشجویان مقطع دکتری تخصصی بهداشت

مختلف تفاوت معنیداری داشت (( )P > 1/151جدول .)0

جدول  :0مقایسه میزان نمره یادگیری خودراهبر دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی
متغیر

مقطع تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

یادگیری خودراهبر

055/60 ± 06/67

068/85 ± 81/65

072/96 ± 05/70

خودمدیریتی

27/19 ± 7/20

51/57 ± 2/66

55/57 ± 5/65

نتیجه آزمون Kruskal–Wallis
8 = 06/59
df = 8
P > 1/110
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P > 1/110
8 = 01/11
خودکنترلی

53/35 ± 6/10

68/50 ± 01/22

65/62 ± 6/35

رغبت برای یادگیری

22/60 ± 7/80

23/22 ± 6/31

59/02 ± 2/31

df = 8
P = 1/117
8 = 01/93
df = 8
P = 1/116

مطابق با نتایج آزمون  ،Kruskal–Wallisتفاوت معنیداری

آزمون  Mann–Whitneyحاکی از وجود تفاوت معنیدار در

در میانگین نمره یادگیری خودراهبر بر حسب رده سنی

نمره یادگیری خودراهبر بر حسب وضعیت تأهل ،اشتغال و

( ،)P = 1/118نوع شغل ( )P = 1/186و میزان عالقه به رشته

داشتن سابقه کار بود (( )P > 1/151جدول .)8

تحصیلی ( )P = 1/110مشاهده شد .همچنین ،نتایج حاصل از
جدول  :8مقایسه میزان نمره یادگیری خودراهبر دانشجویان به تفکیک ویژگیهای فردی و تحصیلی
خودراهبری در یادگیری

متغیر

رده سنی (سال)

وضعیت تأهل
وضعیت اشتغال

نوع شغل

داشتن سابقه کار

معدل دیپلم

عالقه به رشته تحصیلی

میانگین  ±انحراف معیار
02-03

058/22 ± 09/03

81-91

053/15 ± 03/22

90-26

079/79 ± 05/99

مجرد

052/15 ± 02/22

متأهل

062/93 ± 07/68

شاغل

067/21 ± 05/09

محصل

052/62 ± 02/39

سابقه تدریس

066/70 ± 02/71

سابقه کار بالینی

069/86 ± 07/97

عدم اشتغال

057/61 ± 03/92

بله

068/23 ± 05/87

خیر

057/67 ± 03/52

02/87-07/11

069/70 ± 02/07

07/10-03/52

060/12 ± 81/16

03/31-03/53

060/29 ± 81/21

کم

095/11 ± 3/59

متوسط

057/95 ± 02/98

زیاد

065/86 ± 07/21

بر اساس نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و ،
سال تحصیلی در هیچ کدام از مقاطع تحصیلی ارتباط

نتیجه آزمون ()P

*

1/118

**

1/122

**

1/109

*

1/186

**

1/195

*

1/705

*

1/110

معنیداری با نمره یادگیری خودراهبر نداشت ()P < 1/151
(جدول .)9
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جدول  :9مقایسه میزان نمره یادگیری خودراهبر دانشجویان به تفکیک سال تحصیلی در هر کدام از مقاطع
خودراهبری دریادگیری

متغیر

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

میانگین  ±انحراف معیار
سال اول

052/73 ± 09/07

سال دوم

052/23 ± 80/97

سال سوم

055/02 ± 06/09

سال چهارم

060/51 ± 06/02

سال اول

062/60 ± 07/99

سال دوم

052/02 ± 02/21

سال سوم

052/79 ± 99/87

سال اول

055/51 ± 1/71

سال دوم

078/57 ± 00/33

سال سوم

021/11 ± 80/97

سال چهارم

030/11 ± 7/17

نتیجه آزمون
آنالیز واریانس یکطرفه
8 = 0/67
-

df = 8
P = 1/629

P = 1/031 ،f = 0/70

P = 1/007 ،f = 8/58

-

-

نتایج آزمون همبستگی  Spearmanنشان داد که بین نمره

یادگیری خودراهبر یک روش بالقوه مفید جهت ارتقای

یادگیری خودراهبر با سن ،معدل مقطع تحصیلی حاضر ،معدل

آموزش مداوم در علوم پزشکی میباشد ( .)02نتایج مطالعه

دیپلم ،مدت سابقه کار و تعداد ماههای اشتغال در شاغلین ارتباط

حاضر نشان داد که بیش از نیمی از دانشجویان ،دارای نگرش

مثبت و معنیداری وجود داشت (( )P > 1/15جدول .)2

و توانایی و ویژگیهای شخصیتی باالیی برای خودراهبری در
یادگیری هستند و خود را به عنوان یاد گیرنده مستقل درک

جدول  :2رابطه همبستگی بین برخی متغیرها و نمره عالقه به رشته

میکنند .این افراد قادر به مدیریت عملکرد و منابع یادگیری و

تحصیلی با میزان یادگیری خودراهبر در دانشجویان

کنترل و تنظیم استراتژیهای یادگیری خود میباشند .آنها به

متغیر

یادگیری خودراهبر
R

p

سن

1/890

1/115

مدت سابقه کار

1/829

1/123

معدل دیپلم

-1/188

1/212

تعداد ماههای اشتغال در شاغلین

1/820

1/132

عالقه به رشته تحصیلی

1/919

1/110

به یادگیری اشتیاق داشته ،دارای انگیزش و ارادهای قوی برای
آغاز و حفظ تالش خود هستند.
نتایج مطالعات صفوی و همکاران در دانشجویان پرستاری
( )81و نعیمی و همکاران در دانشجویان پزشکی ( ،)6حاکی از
باال بودن نمره یادگیری خودراهبر در اغلب دانشجویان بود.
 El-Gilanyو  Abusaad Felدر پژوهش خود گزارش کردند
که اغلب دانشجویان پرستاری ( 76/7درصد) نمره یادگیری
خودراهبر باالتر از  051دارند ( )85و با یافتههای مطالعه

بحث و نتیجهگیری
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دانشجویان اندونزیایی نمره خودراهبری پایین تا متوسط داشتند

دو مطالعه مذکور بازه سنی محدودی (به ترتیب  02-81و -91

( ،)86متناقض است.

 02سال) داشتند ( .)6 ،88در مطالعه  Hanfoldو همکاران نیز

 68/9درصد دانشجویان پرستاری چین در تحقیق  Yuanو
همکاران نمره یادگیری خودراهبری باالیی داشتند (.)89

که بر روی  59پرستار صورت گرفت ،ارتباط معنیداری بین
نمره یادگیری خودراهبر با سن مشاهده نشد (.)89

میانگین نمره خودراهبری در یادگیری دانشجویان مقطع

ارتباط بین وضعیت تأهل و نمره یادگیری خودراهبر در

کارشناسی و تمام ابعاد آن در مطالعه  Yuanو همکاران ()89

مطالعه حاضر معنیدار بود؛ به طوری که این نمره در

کمتر از مطالعه جعفری ثانی و همکاران ( )87بود .آنان به

دانشجویان متأهل بیشتر از افراد مجرد بود و با نتایج مطالعات

ارزیابی این شاخصها در دانشجویان دختر دانشکده پرستاری

 )99( Fontaineو  )92( Wilsonمشابهت داشت و با

و مامایی مشهد پرداختند .شاید بتوان از این موضوع

یافتههای تحقیقات  )96( Eyer ،)95( Alspachو Ponton

نتیجهگیری کرد که دانشجویان رشته مامایی از توانایی

( )97متناقض بود.

خودمدیریتی و خودکنترلی کمتری برخوردار هستند و میزان

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،در هیچ کدام از مقاطع ارتباط

رغبت آنها به یادگیری کمتر از دانشجویان سایر رشتههای

معنیداری بین معدل دانشجویان تا ترم جاری (به عنوان معیار

پیراپزشکی میباشد ( .)87در این راستا ،برخی تحقیقات حاکی

موفقیت تحصیلی آنان) با یادگیری خودراهبر مشاهده نشد که

از اثربخشی یادگیری مبتنی بر حل مسأله و یادگیری در

با نتایج مطالعه  Deyoو همکاران ( )08و نعیمی و همکاران

گروههای کوچک است ( .)89 ،82بنابراین ،مربیان و استادان

( )6همخوانی داشت .ارتباط بین موفقیت تحصیلی و یادگیری

میتوانند با استفاده از این رویکردها ،زمینه افزایش یادگیری

خودراهبر به نظر منطقی میرسد ،با این حال توجیه یافتهها

خودراهبر دانشجویان مامایی را فراهم نمایند.

ممکن است به این علت باشد که دانشجویان در مقاطع نزدیک

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین آمادگی یادگیری

به امتحان به شدت مطالعه میکنند و در نتیجه نمره مطلوبی در

خودراهبر با سن ارتباط معنیداری وجود دارد؛ به طوری که

این امتحانات به دست میآورند .از اینرو ،شاید معدل به

بیشترین میزان یادگیری خودراهبر در بازه سنی  91سال به بعد

تنهایی شاخص خوبی برای تعیین موفقیت تحصیلی نباشد.

وجود داشت Reio .و همکاران نیز در پژوهش خود که بر روی

نادی و همکاران با استفاده از شاخص معدل ،ارتباط

دانشجویان دندانپزشکی ،دانشآموزان مدارس بزرگسال و

معنیداری را بین عملکرد تحصیلی و خودراهبری در یادگیری

دانشآموزان دبیرستانی انجام دادند ،دریافتند که آمادگی برای

را در دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی گزارش کردند (.)58

خودراهبری در یادگیری در سنین  91تا  51سال بیشتر از

 Hsuو  Shiueنیز نشان دادند که یادگیری خودراهبر عامل

جوانها است ( Knowles .)91یادگیری خودراهبر را به عنوان

بسیار مهمی در پیشگویی موفقیت تحصیلی یاد گیرندگان در

سطحی از آمادگی و توانایی حل مشکل از طریق پاسخ دادن بر

یادگیری مبتنی بر وب است ( .)29شاید تفاوت محیط مجازی

اساس تجارب و کاربرد دانش توصیف میکند و انتظار میرود

و حقیقی و دسترسی محدودتر به استادان در محیط مجازی،

این مهارت با افزایش سن ،ارتقا پیدا کند ( .)90از اینرو ،ماهیت

میتواند توجیه کننده این تفاوت باشد .در این راستا ،نتایج

وابسته به سن فرایند تکامل یادگیری خودراهبر با این مطالعات

تحقیق  Chaputو  Dunnگزارش کرد که توانایی خودراهبری

تأیید گردید .با این وجود ،یافتههای مطالعه حاضر با یافتههای

در یادگیری ،منجر به افزایش میل به یادگیری میشود ،اما

نعیمی و همکاران در ایران ( )6و  Klotzدر ایالت متحده آمریکا

تأثیری بر سطح عملکرد تحصیلی ندارد ( .)39نتایج مطالعات

( )88متناقض میباشد ،اما الزم به ذکر است که شرکت کنندگان

 )21( Avdalو  )20( Linaresبیان نمود که عامل اثرگذار بر
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آمادگی دانشجویان رشته مامایی برای خودراهبری در...

عملکرد تحصیلی دانشجویان ،تالش و اشتیاق آنها است نه

میتواند بدون دریافت آموزش آشکار و ایجاد این ویژگیها

میزان یادگیری خودراهبر آنها.

یک یاد گیرنده خودراهبر شود ،اما چنانچه استادان و مدیران

نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که ارتباط معنیداری
بین تعداد سالهای تحصیلی گذرانده در هر مقطع با نمره

آنها را در سطح کالس و دانشکده درک کنند و پرورش دهند،
احتمال محقق شدن این مطلب بیشتر خواهد شد (.)72

یادگیری خودراهبر وجود ندارد .این یافته با نتایج پژوهش

بین معدل دیپلم با یادگیری خودراهبر ارتباطی وجود

 Klunklinدر تناقض است .مطابق با یافتههای مطالعه

نداشت که با یافتههای نعیمی و همکاران ( )6و نادی و

 ،Klunklinمیانگین نمره خودراهبری در یادگیری دانشجویان

همکاران ( )85هماهنگ میباشد .همچنین ،یافتههای مطالعه

سال چهارم از سه سال اول بیشتر بود ( .)28یافتههای مطالعه

 Frisbyنیز ارتباط معنیداری را بین مدرک قبلی با نمره

 Williamsنیز نشان داد که یادگیری خودراهبر در دانشجویان

خودراهبری دانشجویان پزشکی نشان نداد ( .)22جامعه مورد

سال اول در آغاز برنامه پرستاری کمتر از دانشجویان سال آخر

مطالعه در پژوهش نعیمی و همکاران ( )6را دانشجویان

بود ( .)29در مطالعه حاضر نیز افزایش نمره یادگیری

پزشکی در سه مقطع علوم پایه ،فیزیوپاتولوژی و کارآموزی

خودراهبر در داتشجویان سالهای باالتر مشاهده شد ،اما این

تشکیل میدادند و با نتایج مطالعه نادی و همکاران ( )85که

تفاوت به لحاظ آماری معنیدار نبود .متفاوت بودن این یافتهها

نشان داد تفاوت معنیداری بین نمره یادگیری خودراهبر در

را شاید بتوان به ابزار اندازهگیری و یا جامعه آماری متفاوت

دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دوره کارورزی و قبل از آن

نسبت داد؛ چرا که در دو مطالعه مذکور ( )28، 29جامعه

وجود ندارد ،تأیید شد .این موضوع را شاید بتوان به همگنی

پژوهش را دانشجویان پرستاری و ابزار جمعآوری دادهها را

دانشجویان پزشکی تعمیم داد .نادی و همکاران این عدم

پرسشنامه آمادگی خودراهبر  Guglielminoتشکیل داد ،اما

تفاوت را چنین توجیه نمودند که ممکن است برنامههای دوره

با توجه به اینکه در مطالعه حاضر ارتباط بین مقطع تحصیلی و

عملی ،ادامه همان سبک و روش قبل از این دوره بوده باشد و

نمره یادگیری خودراهبر معنیدار بود ،برای ایجاد تفاوت باید

در نتیجه ،استراتژیهای آموزشی در این دانشگاهها با ارتقای

چند سالی سپری شود .به محض اینکه دانشجویان وارد مقطع

مقطع تغییر چندانی نمیکند ()58؛ اما برای اغلب افراد مورد

بعدی میشوند ،تجارب عملکردی بالینی را در موقعیتهای

پژوهش در مطالعه حاضر با ورود به مقطع بعدی ،تجربه کار

مختلفی که مسؤول آن هستند ،کسب مینمایند و این امر خود

در محیط بالینی به صورت مستقل وجود داشت و بین ورود

میتواند آغازی برای ارتقای روند خودراهبری در یادگیری

افراد به مقاطع باالتر فاصله زمانی مشاهده شد؛ در حالی که در

باشد.

سه مطالعه مذکور ( )6 ،85 ،22اینگونه نبود و افراد سابقه

 Chenو همکاران در مطالعه خود دریافتند که سطح
یادگیری خودراهبر دانشجویان پرستاری ارتباط معنیداری با

فعالیت مستقلی را در محیط بالینی نداشتند که خود میتواند
توجیه دیگری برای این تناقض باشد.

مهارتهای یاددهی مربیان آنها دارد ( .)22با استناد به برخی

بین وضعیت و نوع اشتغال و همچنین داشتن سابقه کار در

مطالعات که نشان دادند برای یادگیری خودراهبر ارتباط با

رشته مامایی با نمره یادگیری خودراهبر نیز ارتباط معنیداری

استادان الزم است ( )6 ،29،25،26در مورد دانشجویان مقطع

مشاهده شد؛ به طوری که بیشترین نمره یادگیری خودراهبر به

کارشناسی که نمره یادگیری خودراهبر پایینتری داشتنند ،نقش

افراد دارای سابقه تدریس اختصاص داشت و افراد با سابقه کار

استادان در حمایت و تشویق در فرایندهای یادگیری

بالینی در رتبه بعدی قرار داشتند و افراد بدون سابقه کار

دانشجومحور و مستقل بارزتر میباشد .اگرچه یک دانشجو

کمترین نمره را کسب کردند .یادگیری خودراهبر روشی است
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که از طریق یادگیری از تجارب کاری ،حل مسأله و تشویق
برای افراد حرفهای حاصل میشود (.)32

دوره دوازدهم شماره سوم

با وجود معنیدار شدن تعدادی از ارتباطات ،مطالعه حاضر
دارای نقاط قوت و محدودیتهایی بود؛ از جمله اینکه اولین

 O’Sheaدر تحقیق خود بیان نمود که مربیان پرستاری به

مطالعه در دسترس میباشد که تنها به بررسی یادگیری

میزان زیادی در ارتقای دانش و مهارت خود (به منظور ارتقای

خودراهبر در دانشجویان مامایی در مقاطع مختلف و حتی در

تواناییشان در تشویق ،بهبود و حمایت دانشجویان پرستاری

مقطع دکتری تخصصی بهداشت باروری پرداخته است .عالوه

برای مدیریت وظایف حرفه آنان) درگیر هستند ( .)51مربیان

بر این ،با توجه به اینکه در مطالعه حاضر دانشجویان به لحاظ

نیازهای یادگیری خود را به عنوان بخشی از برنامه حمایت از

جنس یکسان بودند ،اثر مخدوش کننده جنس بر روی نتایج

دانشجویان برطرف میکنند و مشکالت پیش روی پرستاران در

پژوهش از بین میرود .از جمله محدودیتهای مطالعه میتوان

یادگیری خودراهبر را تجزیه و تحلیل مینمایند ( .)50مطابق

به طرح مطالعه توصیفی و جامعه پژوهش اختصاصی آن به یک

با نتایج مطالعه  ،Chenقویترین پیشگویی کننده صالحیت

دانشگاه اشاره نمود .با توجه به این که مطالعات نشان دادهاند

مدرسین ،میزان خودراهبر بودن آنها در یادگیری میباشد

که محیط متفاوت و فرایندهای آموزشی مختلف بر سطح

( .)22کارکنان بهداشتی نیز در هنگام ایفای مسؤولیت خود با

یادگیری خودراهبر دانشجویان اثرگذار است ،در تعمیم این

موقعیتهای بحرانی متعدد ،حوادث ناگهانی و مراقبت روزانه

نتایج به دانشجویان دیگر دانشگاهها باید احتیاط نمود.

مستقل از بیماران مواجه میشوند .از اینرو ،فرصتهای

همچنین ،از یک رویکرد کمی و پرسشنامهای برای ارزیابی

متعددی برای یادگیری از تجارب کاری واقعی دارند .در نتیجه،

خودراهبری در یادگیری استفاده شد؛ در حالی که مطابق با

نقش سابقه کاری و نوع اشتغال در فرایند شکلگیری یادگیری

نظرات  Harveyو همکاران و به دلیل ماهیت چند بعدی

خودراهبر مشخص میگردد (.)51

خودراهبری در یادگیری ،باید از رویکردهای کیفی و کمی

بین نمره یادگیری خودراهبر و عالقه به رشته تحصیلی نیز

برای ارزیابی خودراهبری در یادگیری استفاده نمود (.)59

ارتباط معنیداری وجود داشت .تحقیقی که پیش از این به

نتیجهگیری

بررسی ارتباط نمره یادگیری خودراهبر و عالقه به رشته

به طور کلی ،بیش از نیمی از دانشجویان مطالعه حاضر نمره

تحصیلی بپردازد ،در دسترس پژوهشگر نبود .با این حال ،آنچه

یادگیری خودراهبری باالیی داشتند و این میزان با توجه به

مسلم است این که عالقه و رغبت به آموزش و فراگیری از

سن ،مقطع تحصیلی ،میزان عالقه به رشته تحصیلی ،تأهل ،نوع

ابتداییترین لوازم یادگیری و کسب موفقیت میباشد .در واقع،

و وضعیت اشتغال آنها متفاوت بود؛ به طوری که دانشجویان

عالقه را میتوان ترکیبی از کنجکاوی و انگیزش که نیروی

رده سنی و مقطع تحصیلی باالتر ،متأهل ،شاغل ،دارای سابقه

مؤثر و محرک در انجام هر کاری است ،دانست ( )58و

تدریس و دارای عالقه بیشتر به رشته تحصیلی ،یادگیری

کنجکاوی و انگیزش ویژگی اصلی افراد دارای آمادگی باال

خودراهبری باالتری داشتند .نتایج مطالعه حاضر ممکن است

برای یادگیری خودراهبر میباشد .دانشکدههای پرستاری و

منجر به درک بهتر استادان از میزان خودراهبری در یادگیری

مامایی به عنوان محیط یادگیری باید امکانات الزم را برای

دانشجویان با توجه به این عوامل گردد .از اینرو ممکن است

تغییرات مثبت و سازنده در نگرش دانشجویان نسبت به رشته

باعث ایجاد فضای آموزشی بهتر ،تقویت رویکردهای دانشجو

تحصیلی فراهم آورند تا با تشویق و ایجاد رغبت بیشتر ،امکان

محور ،افزایش استقالل و مسؤولیتپذیری دو جانبه آنها در

یادگیری پایدار و مادامالعمر فراهم گردد.

یادگیری شود.
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...آمادگی دانشجویان رشته مامایی برای خودراهبری در

مقاله حاضر نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب در کمیته
.تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد
پژوهشگران بر خود الزم می دانند تا از معاونت پژوهشی و
کمیته تحقیقات دانشجویی این دانشگاه و همچنین دانشجویان
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Background & Objective: Due to the increasing development of knowledge and constant
encountering of new dimensions of modern treatment-care procedures, the ability to use selfdirected learning methods is considered as an important professional competency for midwifery
students. Thus, evaluation of factors effective on the self-directed learning procedure is of grave
importance. The aim of this study was to determine the readiness of midwifery students of
Mashhad University of Medical Sciences, Iran, for self-directed learning and identify its effective
factors.
Methods: In this descriptive, analytical study, 170 undergraduate, and master's students in
midwifery and PhD students in reproductive health participated. Data gathering instruments
included Fisher's Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) and the Effective Factors on
Self-Directed Learning Inventory. Data were analyzed using SPSS software and descriptive and
inferential statistical methods.
Results: The mean age of the participants was 24.03 ± 5.71 years. In addition, 70.7% of students
had high scores in SDLRS. There were significant differences in students’ SDLRS scores based on
educational degree, age, degree of interest in the educational field, marital status, and occupation
(P < 0.05).
Conclusion: The results showed that individuals at risk of low self-directed learning capability
can be identified based on degree of interest in their educational field, age, marital status, and
occupation.
Key Words: Self-directed learning, Self-management, Self-control, Desire for learning,
Midwifery student
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