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  پزشكي آموزش در توسعه هاي گام  

 پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز مجله 
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 ییماما و یپرستار رشته انیدانشجو در یخودراهبر یریادگی یآمادگ اسیمق یابیهنجار

1آهنچیان محمدرضا
 4حسینی اکبر علی سید ،3قصر محمدزاده اعظم ،2گراوند هوشنگ ،*

 ایران ،مشهد فردوسی، دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده ،تربیتی علوم گروه یاردانش تربیت، و تعلیم فلسفه یتخصص دکترای .1

 ، ایرانروانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد دانشکده علوم تربیتی ودانشجوی دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی،  .2

 دانشجوی دکترای تخصص روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، ایران .3

  رانیا ،مشهد فردوسی، دانشگاه آموزشی، تحقیقات ارشد کارشناس .4

 22/3/02 :مقاله اصالح آخرین     2/22/09 :مقاله دریافت      23/3/02 :مقاله پذیرش 

 رانیا مشهد، آزادی، میدان دانشگاه، پردیس ،یفردوس دانشگاه ،یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده ،یتیترب علوم گروه :ولؤمس نویسنده *

 9122-8083998 :تلفن      9122 -8083922 :نمابر  Email: ahanchi8@um.ac.ir 

 ،حاضر پژوهش هدف .باشد یم هیگو 12 شامل که است یخودسنج ابزار کی همکاران و شریف یخودراهبر یادگیری یآمادگ اسیمق :هدف و زمینه

 .دبو یپرستار انیدانشجو در خودراهبر یریادگی یآمادگ اسیمق یابیهنجار

 حسب بر) ینسبت ای طبقه یرگی نمونه از استفاده با انیم نیا از .بودند ییماما و یپرستار دانشکده انیدانشجو کلیه پژوهش این آماری جامعه :کارروش 

 شرو .بود خودراهبری یادگیری آمادگی مقیاس استفاده مورد ابزار .شد انتخاب (زن درصد 03 و مرد درصد 20) نفر 222 حجم به ای نمونه ،(تیجنس

 احراز برای و ،(یاکتشاف یعامل لیتحل) سازه روایی و محتوایی روایی از پرسشنامه روایی احراز منظور به .بود سنجی روان مطالعات نوع از یفیتوص پژوهش،

 .شد استفاده (کرونباخ آلفای) درونی همسانی ضریب روش از پایایی

 عامل، 3 یخودراهبر پرسشنامه از .بود 22/21 و 00/201 برابر بیترت به انیدانشجو کل یبرا یخودراهبر نمره اریمع انحراف و نیانگیم :ها یافته

 های عامل و پرسشنامه کل یبرا کرانباخ یآلفا .کرد  نییتب را انسیوار کل درصد 1/32 که شد استخراج یخودکنترل و ،یریادگی یبرا رغبت ،یتیریخودمد

 .شتندا وجود یدار یمعن تفاوت پسر و دختر انیدانشجو نیب یریادگی یخودراهبر اسیمق کل در .آمد دست به 00/9 ،82/9 ،88/9 ،02/9 بیترت به مذکور

  .اشتند وجود یردا یمعن تفاوت پسران و دختران نیب ،یخودراهبر های عاملدر مقایسه  نیهمچن

 یریادگی های تیقابل ییشناسا یبرا الزم ییایپا و ییروا از همکاران، و Fisher یریادگی در یخودراهبر یبرا یآمادگ اسیمق که داد نشان جینتا :گیری نتیجه

 .باشد می برخوردار خودراهبر
 یادگیری به رغبت خودکنترلی، خودمدیریتی، خودراهبر، یریادگی :ها  کلید واژه
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  مقدمه
 خودراهبر یادگیری مفهوم ،یریادگی در مهم مفاهیم از یکی

 ریتأث و یریادگی در یخودراهبر تیاهموجود  با اما ،(2) است

 نیا در یادیز یها پژوهش ،یآموزش مختلف یها جنبه در آن

 کمبود تواندیم امر نیا لیدال از یکی. است نشده انجام حوزه

 دیبا یابزار نیچن. باشد نهیزم نیا در ایپا و روا یابزارها

 و یخودراهبر یریگاندازه قدرت جهت از را خود یارزشمند

 بیان O'Shea. بدهد نشان آن دهندهلیتشک یاصل یهامؤلفه

 با رابطه در یشتریب بانیپشت اسناد یگردآور زمان تا که دارد یم

 خودراهبر، یریادگی یبرا یآمادگ پرسشنامه ییایپا و ییروا

 پرسشنامه(. 2) کرد استفاده آن از اطیاحت با که است بهتر

 خودراهبر یریادگی یآمادگ یریگ اندازه یبرا یاصل و استاندارد

 یعلم جامعه به و شد هیتهو همکاران  Fisher توسط که

 کی به ها یآزمودن که است سؤال 12 یدارا د،یگرد یمعرف

طور کامل  به 2 از کرتیل فیط یرو بر یادرجه 1 اسیمق

(. 3) دهند یم پاسخ آن به موافقم،طور کامل  به 1 تا مخالفم

 که داد نشان کشور داخل قاتیتحق در شده انجام یها یبررس

 توسط زین بار دو هر و بار دو ،یریادگی در یخودراهبر اسیمق

 اما؛ (2، 1) است شده یابیهنجار رانیا در انیسجاد و یناد

 یجا به پرسشنامه، نیا یابیهنجار بار دو هر در محققان

 آن شده یابیهنجار فرم از، (سؤال 12با ) یاصل فرم از استفاده

 در(. 3) اند کرده استفاده سؤال 29 با همکاران و Fisher توسط

 یرو بر پرسشنامه نیا کردن هنجار یبرا حاضر پژوهش

 همکاران و Fisher یسؤال 12 فرم از یپرستار انیدانشجو

 .شد استفاده

 ابزار هر عاملی ساختار که بود آن اهتمام این فرض پیش

 آن فرهنگ یا زمینه به رفتاری، -روانی متغیرهای در گیری اندازه

 عاملی ساختار زیاد، احتمال به دیگر، عبارت به .است وابسته

 سایر از متفاوت ایران در خودراهبر، یادگیری آمادگی پرسشنامه

 پرسشنامه که استرالیا کشور خصوصبه  و کلی طور به کشورها

 مهم دالیل از یکی .باشد می شده است، هنجاریابی آن در را

 اجتماعی و فرهنگی شرایط وجود ابزار یک هنجاریابی برای

 ،پژوهش این هدف (.1) است کشور یک در متفاوت

 با یادگیری درخودراهبری  پرسشنامه اصلی نسخه هنجاریابی

 یادگیری آمادگی گیری اندازه ابزار توسعه به کمک هدف

 های پرسشنامه از کارگیری به و توجه لزوم و خودراهبر

 رشته خاص طور به و علمی مختلف های رشته در هنجارشده

 .بود پرستاری

 متمرکز یاصل حوزه دو در خودراهبر یریادگی روی تحقیق

 و ساالنبزرگ در خودراهبر یریادگی یبررس: است شده

 امروزه(. 0، 8) راهبر خود یریادگی فهم یبرا ییالگو فیتوص

 ،یسازمان و یدانشگاه یهایریادگی عرصه در تیموفق الزمه

. است ریفراگ بودن خودراهبر و ها مهارت و دانش بودن روز به

 یاعضا ان،یدانشجو نیب در تیقابل و ییتوانا نیا رشد منظور به

 سنجش یبرا یمناسب ابزار تا ندهست ناچار یعلم أتیه

 یهاداده وجود. باشند داشته هاآن خودراهبر یها یتوانمند

 منابع ان،یدانشجو یها تیقابل تا کندیم کمک آنان به معتبر،

. ندینما میتنظ نانیاطم با را خود یآموزش یها روش و یریادگی

 یبرا یآمادگ اسیمق بار نیاول یبرا 2992 سال در منظور نیبد

 شد منتشر یپرستار آموزش مجله در یریادگی در یخودراهبر

 یبرا و یآموزش قاتیتحق در همه از شتریب که یاسیمق(. 0)

 رود، یم کار به یریادگی در یخودراهبر یآمادگ دنیسنج

 در یلیمسا حال نیع در(. 29) بود Guglielmino اسیمق

 است شده مطرح ابزار نیا کاربرد و ییروا نه،یهز خصوص

 تکرار یبرا مکرر اقدامات دنینرس جهینت به نیهمچن(. 22، 22)

 ارتباط در را دهایترد ،Guglielmino یعامل هشت ساختار

 یابیاعتبار و نیتدو(. 23-21) داد شیافزا اسیمق نیا ییروا با

 و Fisher یریادگی در یخودراهبر یبرا یآمادگ اسیمق

 انجام مرحله سه در و ها ینگران نیهم به پاسخ درهمکاران 

 در یخودراهبر یآمادگ اسیمق یدرون یهمسان. گرفت

 شده گزارش مطالعه نیچند در آن یها اسیمق ریز و یریادگی

 اسیمق که دهند یم نشان مطالعات نیا(. 21-28) است

 متعدد یها نمونه در یدرون انسجام و ییایپا یدارا یخودراهبر

 کشور در که یتصادف یتجرب مطالعه در Wiley. است بوده
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 همکاران وآهنچیان  ...در یراهبر خود یریادگی یآمادگ اسیمق یابیهنجار

02 

 محورمسأله یدرس برنامه یاثربخش یابیارزش منظور به سیانگل

 با را یخودراهبر اسیمق یدرون انسجام داد، انجام یپرستار

 یریادگی به رغبت ،یتیریخودمد یبرا کرونباخ یآلفا از استفاده

 و، 80/9، 81/9، 80/9 بیترت به پرسشنامه کل و یخودکنترل و

 در همکاران و Bridges(. 20) است نموده گزارش 01/9

منظور  به کایآمر کشور یها ستیوتراپیزیف یرو بر که یپژوهش

 درمان با یخودراهبر به شیگرا و لیتما نیب رابطه کردن معلوم

 کوتاه فرم کرونباخ یآلفا بیضر گرفت، انجام شواهد بر یمبتن

 و یریادگی به رغبت ،یتیریخودمد یبرا یخودراهبر اسیمق

 نمودند گزارش 89/9 و، 81/9، 80/9 بیترت به را یخودکنترل

(20 .)Smedley را یپرستار یکارشناس اول سال دانشجویان 

. کرد یابیارز یریادگی در یخودراهبر یآمادگ نظر از ایاسترال در

 یو. نمود تیحما اسیمق نیا یباال یدرون انسجام از او مطالعه

 و یریادگی به رغبت ،یتیریخودمد یبرا کرونباخ یآلفا بیضر

 کرد گزارش 82/9 و 08/9، 82/9 بیترت به را یخودکنترل

(28 .)Hendry و Ginns ییروا و ساختار یپژوهش در 

 یریادگی در یخودراهبر یبرا یآمادگ پرسشنامه یعامل

Fisher روش از استفاده با را یپزشک انیدانشجو نیب در 

 مدل کی پژوهش نیا. نمودند یبررس یاکتشاف عامل لیتحل

 عامل دو. نمود برازش ها داده یرو بر را یعامل چهار

 بیترت به یریادگی یبرا اثربخش یدهسازمان و یگر نییخودتع

 کرد یم مطابقت یتیریخودمد و یخودکنترل یها اسیمق خرده با

 به خودکارامد یریادگی و یانتقاد یابیارزش گرید عامل دو یول

همکاران  و Fisher توسط شده گزارش عوامل با یمطلوب طور

 در کرونباخ یآلفا روش به اسیمق نیا ییایپا(. 29) نشد منطبق

 اسیمق ریز، 82/9 آزمون کل یبرا  انیسجاد و یناد مطالعه

 یخودکنترل و، 02/9 یریادگی به رغبت، 08/9 یتیریخودمد

 در  انیسجاد و یناد نیهمچن(. 1) آمد دست به 19/9

 کردند حساب را مذکور اسیمق ییروا و ییایپا گرید یپژوهش

 یخودراهبر یاهیگو 29 اسیمق ،یدییتأ یعامل لیتحل جینتا و

 ،یتیریخودمد و یخودکنترل ،یریادگی به رغبت عامل سه در را

 گریکدی از وضوح به مناسب یبرازندگ یها شاخص به استناد با

 یدارا بیترت به اسیمق نیا عامل سه هر. کردند کیتفک

 بیضرا و 02/9 و 82/9، 82/9 مناسب کرونباخ یآلفا بیضرا

 ها افتهی نیا(. 2) بودند 03/9 و 03/9، 00/9 مناسب ییبازآزما

 یعامل ساختار دییتأ منظور به شتریب یها پژوهش انجام به ازین

 در ییدانشجو نمونه کی در ژهیو به ران،یا در را پرسشنامه نیا

 نیا به. دهد یم نشان ،یاکتشاف یعامل لیتحل روش با هادانشگاه

 یآمادگ پرسشنامه یابیهنجار حاضر، پژوهش هدف منظور

 در یپرستار انیدانشجو یبرا یریادگی در یخودراهبر یبرا

  .شد گرفته نظر

  

 کار روش
 .بود سنجی روان مطالعات نوع از و توصیفی پژوهش این

 کارشناسی دانشجویان کلیه شامل تحقیق این در آماری جامعه

 بودند مشهد پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده

 مامایی، پرستاری، های رشته در 2309-02 تحصیلی سال در که

 جامعه تعداد .داشتند تحصیل به اشتغال هوشبری و عمل اتاق

 .بود نفر 119 کل در

 حسب بر نسبتی ای طبقهبه صورت  گیری نمونه روش

 دسترس در به توجه با پژوهش این در .شد تعیین جنسیت

 بر پرسشنامه مقدماتی اجرای به محققان جامعه، واریانس نبودن

 و ندپرداخت تصادفی صورت به کارشناسی دانشجوی 39 روی

 در اطمینان ضریب با سپس .گردید محاسبه نمونه واریانس

 :گردید برآورد نمونه حجم زیر فرمول از استفاده با 01/9 سطح

  
     

        
 

 دانشجویان برای فوق فرمول از استفاده با نمونه حجم

 به دسترسی با تعداد این از که گردید تعیین نفر 222 کارشناسی

 نسبتی ای طبقه گیری نمونه طبق و نظر، مورد جامعه چارچوب

 213) پسر درصد 20 و دختر درصد 03 (جنسیت حسب بر)

 از پس .شدند انتخاب تصادف به (پسر نفر 12 و دختر نفر

 بدون که هایی پرسشنامه و مخدوش، یها پرسشنامه حذف

 تحلیل و تجزیه مورد که هایی پرسشنامه تعداد بودند، جواب
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 .بود (پسر نفر 11 دختر، نفر 218) 222 گرفت قرار آماری

 این تعداد .بود درصد 01 پژوهش این در تکمیل نرخبنابراین 

 بودن گیر وقت و تحقیق نوع به توجه با ،مناسبت جهت از

 .بود  پرسشنامه اجرای

 خودراهبری یادگیری آمادگی پرسشنامه طریق از ها داده

Fisher شد آوری جمع همکاران و.  

 ها داده تحلیل و تجزیه

 درونی همسانی و سازه روایی محتوا، روایی پژوهش این در

 مورد یادگیری خودراهبری آمادگی پرسشنامه (کرونباخ آلفای)

 از پرسشنامه روایی آوردن دست هب برای .گرفت قرار بررسی

 ،(Content-related validity) محتوایی روایی جهت

 روانشناسی متخصصین از نفر دو به ترجمه از پس پرسشنامه

 از پس و گرفت قرار ییدأت مورد و شد داده ارجاع تربیتی

 ییدأت مورد نیز اصلی زبان به آزمون مجدد برگردان

 پایان در .شد واقع انگلیسی زبان مترجمی نظران صاحب

 از سنجش و تحقیق روش متخصص یک توسط پرسشنامه

 صحت همچنین و لیکرت طیف و سؤاالت تعداد لحاظ

  .گرفت قرار تأیید مورد سنجشی لحاظ از سؤاالت

 تحلیل از استفاده با (Construct validity) سازه روایی

 قرار تحلیل و تجزیه مورد اصلی های لفهؤم روش به عاملی

 درونی همسانی اعتبار برآورد منظور به کرونباخ آلفای .گرفت

 دانشجویان بین تفاوت بررسی برای .گرفت قرار استفاده مورد

 از آن های عامل و خودراهبری مقیاس کل در پسر و دختر

 های روش و (معیار انحراف یانگین،م) توصیفی آمار های روش

 بهره (MANOVA و Student-tهای  آزمون) استنباطی آمار

 نسخه SPSS افزار نرم از فوق یها داده تحلیل برای .شد گرفته

28 (version 18, SPSS Inc., Chicago, IL )استفاده 

 .شد

 

 ها یافته
 یادگیری برای آمادگی مقیاس روایی احراز منظور به

 اصلی های لفهؤم تحلیل روش از دانشجویان در خودراهبر

(Principle component analysis ای PC) شد استفاده. 

 راگانه 12 یرهایمتغ بنای زیر کههایی  عامل تشخیص برای

 چرخش روش آن، ساده ساختار نیهمچن و داد یم لیتشک

Varimax قرار استفاده مورد 39/9 عاملی بار حداقل با 

 کفایت شاخص که داد نشان شده انجام محاسبات. گرفت

 با برابر KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) یبردار نمونه

  Bartlett تیکرو آزمون مشخصهبودن  دار یمعن سطح و 00/9

(Bartlett's test of sphericity )بود 9992/9 از کمتر زین .

 تحلیل اجرای که گرفت جهینت توان یم مالک دو هر هیپا بر

 مورد نمونه گروه در حاصل همبستگی ماتریس اساس بر عاملی

  .بود توجیه قابل مطالعه

 از یادگیری راهبردهای پرسشنامه که مطلب این تعیین برای

 درصد ویژه، ارزش شاخص سه ،است شده اشباع عامل چند

 Scree ویژه های ارزش یافته چرخش نمودار و واریانس تبیین

 استنباط دار شیب نمودار طریق از و شد بررسی (ریزه سنگ)

 کل واریانس در نخست عامل سه سهم اساس این بر .دگردی

  .بود متمایز ها عامل بقیه سهم از و چشمگیر متغیرها
 ها عامل تراکمی درصد و واریانس تبیین درصد ویژه، ارزش. 2 جدول

 تراکمی درصد واریانس درصد ویژه ارزش عامل

2 21/22 92/22 92/22 

2 12/3 92/0 93/20 

3 82/2 21/1 1/32 

 3 تعداد ها پرسش مجموعه از مذکور شاخص سه پایه بر

 نییتب آن با انسیوار کل درصد 1/32 که شد، استخراج عامل

 درصد 92/22 اندازه به 21/22 ژهیو ارزش با کمی عامل. شد

 92/0 اندازه به 12/3 ژهیو ارزش با دوم عامل کل، انسیوار

 درصد 21/1 اندازه به 82/2 ژهیو ارزش با سوم عامل و درصد

 اشتراک زانیم(. 2جدول ) کردند هیتوج را ها ریمتغ کل انسیوار

 به و آمد دست به یاصل یها مؤلفه لیتحل قیطر از ها سؤال

 12 یرهایمتغ یربنایزبود  ممکن که ییها عامل صیتشخ منظور

 روش آن، ساده ساختار نیهمچن و دهند لیتشک را گانه

 استفاده مورد 39/9 عاملی بار حداقل با Varimax چرخش
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 بیشترسؤال  یک عاملی بار چه هر است بدیهی .گرفت قرار

 بر. است شتریب نظر، مورد عامل تیماه نییتع در آن نفوذ باشد

 به که ییها پرسش مجموعه ها، عامل یساختار سیماتر هیپا

 کی لیتشک هستند، همبسته عامل کی با مشترکطور 

 و استخراج یعامل بار نیشتریب بیترت به که دهند یم تست پاره

 و 32 سؤال به متعلق( 32/9) یعامل بار نیکمتر. شد ینامگذار

 ذکر به الزم. بود 1 سؤال به متعلق( 00/9) یعامل بار بیشترین

 بار یدارا که نیا لیدل به 21، 23، 8، 0، 23 سؤاالت که است

 یها عامل. شدند گذاشته کنار پرسشنامه از بودند ینییپا یعامل

  :بودند ریز بیترت به هاآن به مربوط سؤاالت و شدهاستخراج

 ،19 ،28 ،21 ،32 یها سشپر شامل کنترلی خود یکم عامل

33، 22، 20، 20، 21، 32، 21، 12، 23، 21، 20، 12، 22، 28، 

32، 22، 20، 21 

 ،38 ،1 ،22 ،2 ،1 یها پرسش شامل خودمدیریتی دوم عامل

22، 29، 30، 29، 2، 2، 22، 30، 22، 39 

 ،20 ،28 یها پرسش شامل یادگیری برای رغبت سوم عامل

22، 22، 20، 0، 29، 3، 31، 31: 

 شده ذکر پایین در گویه دو لفهؤم هر از نمونه عنوان به

 :است

 (.خودکنترلی) کنم می کنترل را زندگیم خودم من -2

 باشم داشته کنترل آن به آموزم می که را چه آن باید من -2

 (.خودکنترلی)

 (.خودمدیریتی) دارم خوبی زمان مدیریت من -3

 (.خودمدیریتی) هستند خوب من مدیریتی های مهارت -2

 رغبت) هستم جدید اطالعات یادگیری خواهان من -1

 (.یادگیری برای

 رغبت) برم می لذت جدید اطالعات یادگیری از من -1

 (.یادگیری برای

 به نمونه، کل در کرونباخ آلفای پایایی ضریب 2 جدول

 نشان را گانه سه شدهاستخراج های عامل در و جنس تفکیک

 دانشجویی نمونه کل در ییایپا ها،داده لیتحل اساس بر. دهد می

و  82/9، 88/9 بیترت به سوم وم دو اول، های عامل در) 02/9

 وم دو اول، های عامل در) 02/9 پسر دانشجویان در، (00/9

 دختر دانشجویان درو ( 89/9و  01/9 ،80/9 ترتیب به سوم

و  82/9، 88/9 ترتیب به سوم وم دو اول، های عامل در) 02/9

 به نمونه، کل در بخشرضایت درونی همسانی بیانگر( 89/9

 به های یافته. بود شده استخراج های عامل در و جنس تفکیک

 .دهدمی پاسخ پژوهش دوم سؤال به آمده دست

 یادگیری برای آمادگی مقیاس پایایی بررسی برای

 تفکیک به و نمونه کل در کرونباخ آلفای روش از خودراهبری

 (.2 جدول) شد استفاده جنس
 کل در خودراهبر یادگیری برای آمادگی مقیاس پایایی ضریب .2 جدول

 جنس تفکیک به و نمونه

 ها شاخص

 نمونه
 تعداد

 آلفای

 کرونباخ

 عامل

 اول

 عامل

 دوم

 عامل

 سوم
 ها  هماد

 20 00/9 82/9 88/9 02/9 222 کل

 20 89/9 01/9 80/9 02/9 11 پسران

 20 89/9 82/9 88/9 02/9 218 دختران

 

 دختر دانشجویان بین آیا که پرسش این به گویی پاسخ برای

 داری یمعنِ تفاوت خودراهبری مقیاس کل لحاظ از پسر و

 آزمون ابتدا در .شد استفاده Student-t آزمون از داشت وجود

Leven نشان آن نتایج و شد محاسبه ها یانسوار برابری برای 

 دبو برابر خودراهبری مقیاس کل در گروه دو واریانس داد

(91/9  <P). تفاوت که شود یم مشاهده 3 جدول به توجه با 

 بودن دار یمعن خودراهبری مقیاس کل در پسر و دختر نمونه دو

(00/9  =P ،21/9  =t.) 

 اسینمره مق کل اریمع انحراف و نیانگیم نیهمچن

 .بود 00/201 ± 22/21در مطالعه حاضر  یخودراهبر
 

 و دختر دانشجویان بین Student-t آزمون از حاصل نتایج .3 جدول

 خودراهبری مقیاس کل در پسر

 T p (d.f)یآزاددرجه نمیانگی دوتفاوت  رمتغی

 00/9 -21/9 229 -91/2 خودراهبری
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 یخودراهبر یها عامل نیب ایآ میبدان که نیا یبرا همچنین

 در( یخودکنترل و یریادگی یبرا رغبت ،یتیریخودمد)

 آزمون دارد، وجود یداریمعن تفاوت پسر و دختر انیدانشجو

ANOVA آزمون ارزش پژوهش نیا در. شد انجام  

Pillai's Trace 20/9) نبود داریمعن که بود 92/9 برابر  =P، 

21/2  =F .)بودن مشابه هیفرض توان یم که داد نشان لیتحل نیا 

 انیدانشجو یبرا وابسته یرهایمتغ اساس بر جامعه یها نیانگیم

  .کرد دییتأ را پسر و دختر
 

 گیری نتیجه و بحث
 یریادگی یبرا یآمادگ پرسشنامه ییروا یها یافته

 اساس بر یعامل لیتحل یاجرا که داد نشان یخودراهبر

 قابل مطالعه مورد نمونه گروه در حاصل یهمبستگ سیماتر

 عامل 3 تعداد ها پرسش مجموعه از .بود خواهد هیتوج

 نییتب انسیوار کل درصد 1/32 آن اساس بر که شد، استخراج

 یبرا رغبت ،یتیریخودمد از بودند عبارت عوامل نیا. شود یم

 و Fisher یها افتهی با افتهی نیا. یخودکنترل و یریادگی

 اتیادب جامع یبررسدنبال  به هاآن. داشت یخوانهمهمکاران 

 سپس. کردند نیتدو را هیگو 03 ابتدا مربوطه یپژوهش و ینظر

 پانل کی از اجماع آوردندست  به یراستا در یدلفا روش از

 استفاده یپرستار رشته متخصصان و انیمرب از متشکل نفره 22

 الزم یها مشخصه ها هیگو ایآ که شود مشخص تا نمودند

 ک،یتکن نیا یاجرا جهینت. هستند دارا را یخودراهبر به مربوط

 انیدانشجو از ینفر 292 نمونه کی در که بود هیگو 12 انتخاب

 یبنا ریز نییتع منظور به. شد اجرا یپرستار ارشد یکارشناس

 با یاصل یها مؤلفه لیتحل از ابزار، یها هیگو یعامل لیتحل

 یاهیگو 29 مقیاس نهایت در .شد استفاده Varimax چرخش

 و یریادگی به رغبت ،یتیریخودمد یاساس عامل سه در که

 نیهمچن(. 3) دیگرد منتشر بود یعامل بار یدارا یخودکنترل

 یرو بر انیسجاد و یناد یها افتهی با قیتحق نیا یهاافتهی

 یاسالم آزاد دانشگاه در یپزشکدندان و یپزشک انیدانشجو

 در آنان. داشت یخوانهم خوراسگان و آباد نجف یواحدها

 قیطر از خودراهبر، یریادگی یآمادگ پرسشنامه اعتبار سنجش

 یا هیگو 29 اسیمق ییروا ،یدییتأ یعامل لیتحل جینتا

 و یخودکنترل ،یریادگی به رغبت عامل سه در را یخودراهبر

 به مناسب یبرازندگ یها شاخص به استناد با ،یتیریخودمد

 آمده دست به جهینت(. 2) کردند دییتأ گریکدی از وضوح

 آموزان دانش یرو بر انیسجاد و یناد گرید مطالعه با نیهمچن

 با آنان. داشت یخوانهم اصفهان شهر یها رستانیدب دختر

 کردند دییتأ را پرسشنامه ییروا ،یاکتشاف یعامل لیتحل روش

 Hendry یها افتهی با پژوهش نیا یعامل لیتحل جینتا اما ،(1)

 پژوهش در آنان(. 29) نداشت یخوانهم یحدود تا Ginns و

 یخودراهبر یبرا یآمادگ اسیمق یعامل ییروا و ساختار خود،

 با را یپزشک انیدانشجو نیب در همکاران و شریف یریادگی در

 دو نیا یها افتهی. نکردند یاکتشاف عامل لیتحل روش از استفاده

 عامل دو که ندارند یخوانهم یحدود تا جهت نیا از ق،یتحق

 بیترت به یریادگی یبرا اثربخش یدهسازمان و یگرنییخودتع

 کند، یم مطابقت یتیریخودمد و یخودکنترل یها اسیمق خرده با

 به خودکارآمد یریادگی و یانتقاد یابیارزش گرید عامل دو یول

 .نشد منطبق پژوهش نیا در شدهگزارش عوامل با یمطلوب طور

 جنس تفکیک به نمونه، کل در کرونباخ آلفای پایایی ضریب

 با یافته این .بود بخش رضایت استخراج های  عامل در و

 مورد در (.2، 1، 21-28) داشت خوانی هم دیگر یها هیافت

 از پسر و دختر دانشجویان میان تفاوت وجود عدم یا وجود

 Student-t آزمون نتایج ،خودراهبری مقیاس کل یادگیری نظر

 داری یمعن تفاوت پسر و دختر دانشجویان بین که داد نشان

 Multivariate آزمون نتایج همچنین .ندارد وجود

ANOVA بین ،خودراهبری مقیاس های عامل در که داد نشان 

 این .شتندا وجود داری یمعن تفاوت پسر و دختر دانشجویان

 اما ،(22)بود  هماهنگو همکاران  نادی پژوهش نتایج با یافته

 و کایدان حیدری، (23) خالدرستگار  ،(22) ذکایی های یافته با

 این .هسان نبود( 21) شریفی و پرویزو ( 22) آذری

 ابعاد در پسر و دختر دانشجویان تفاوت به پژوهشگران

 که (خودتنظیمی و فراشناخت انگیزش،) خودراهبر یادگیری
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 این تبیین در .پرداختند (21) است شده ارائه Long توسط

 شرایط از جنس دو هر که این به توجه با گفت توان می یافته

 داری یمعن تفاوت نتیجه در ند،بود برخوردار یکسانی آموزشی

 .نشد مشاهده ها آن بودن خودراهبر میزان در

 کاربردی پیشنهادهای

 در خودراهبری پرسشنامه مناسب پایایی و روایی به توجه با

 با پرسشنامه این که داشت یاد به را نکته این باید یادگیری،

 خودمدیریتی و استقالل فردی، های توانایی میزان سنجش هدف

 پرسشنامه این .است شده تهیه یادگیری فرایند در دانشجویان

 بتواند که است آموزشی ثرؤم یها شیوه کشف پی در

 .دهد سوق شدن خودراهبر سمت به را سال بزرگ یادگیرندگان

 نتیجه در و یادگیری نوع این ارزش و اهمیت یادآوری این

توجه به نتایج این با  .دهد می نشان را آن گیری اندازه ابزار

 :مطالعه

 به تحقیق، این نتایج استناد به و نظری مطالعات اساس بر (2

 بودن پایین صورت درکه  شود می توصیه علمی تأهی اعضای

 فردی ولیتؤمس و نقش دانشجویان، خودراهبری آمادگی نمره

 منفی تجربه یک وجود .نکنند واگذار ها آن خود به را ارزشیابی

 را دانشجویان خودکنترلی و یادگیری به میل کم، هدایتگری و

  .دهد می کاهش

 با زمان هم که شود می توصیه علمی تأهی اعضای به (2

 ورودی رفتارهای وضعیت تعیین و آغازین ارزشیابی

 مقیاس آموزشی، دوره هر ابتدای در و درس هر در دانشجویان

  .نمایند اجرا را خودراهبری

 در زیادی توانایی خودراهبر دانشجویان که جایی آن از (3

 و خود ارزشیابی حتی و فردی یادگیری های شکاف ارزشیابی

 این تشخیص با توانند می علمی تأهی اعضای دارند، دیگران

 و ها ضعف شناسایی در رسمی غیر طور به ها آن از دانشجویان

  .ببرند سود دیگر دانشجویان اشکاالت

 بار نخستین برای که همکاران و Fisher سوالی 12 فرم (2

 پرستاری رشته دانشجویان روی بر حاضر پژوهش در

 اجرا نیز تحصیلی های رشته سایر روی بر است شده هنجاریابی

 دست به بیشتری اطالعات پرسشنامه بودن معتبر درباره تا شود

 .آید

 

 سپاسگزاری
 مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویان کلیه از پژوهشگران

 تشکر کردند، یاری را آنان پژوهش این انجام در که مشهد شهر

 .نمایند می سپاسگزاری و
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