توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
سال هفتم ،شمارهي  ،2تابستان 95

مقایسۀ تأثیر استراتژی مدیریت آموزش در مبحث گزارش صبحگاهی بر میزان یادگیری
خودراهبر دانشجویان پزشکی
زينب صادقي* :دانشجوي دکتراي مديريت آموزشی ،دانشکدهي مديريت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران.
محمدرضا بهرنگي :عضو هیأت علمی ،گروه مديريت آموزشی ،دانشکدهي مديريت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران.

رضا محتشمي :متخصص داخلی ،مرکز تحقیقات طب ،قرآن و حديث ،عضو هیأت علمی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه
اهلل ،تهران ،ايران.

چكيده :شواهد مبتنی بر پژوهشهاي نیمه آزمايشی اخیر بیان میدارد که استراتژي مديريت آموزش علوم میتواند
شناسههاي ارزشمند نظريات مختلف را در بهبود يادگیري فراگیران بهکار گیرد .بنابراين در اين تحقیق ،شناسههاي نظريۀ
خودراهبر در استراتژي مديريت آموزش مبحث گزارش صبحگاهی بهکار گرفته شد و تأثیر آن بر يادگیري خودراهبر
دانشجويان پزشکی دانشگاه بقیه اهلل بررسی گرديد .مطالعه از نوع طرحهاي آزمايشی با  30دانشجوي پزشکی بود که بهصورت
تصادفی در دو گروه کنترل و آزمايش قرار گرفتند .ابزار تحقیق پرسشنامه "آمادگی يادگیري خود راهبر فیشر" بود .از آزمون
تی مستقل و وابسته براي تحلیل دادهها و از فرمول اندازۀ اثر و منحنی آن براي نشان دادن تفاوت اندازۀ اثر استراتژي
مديريت آموزش از آموزش به شیوۀ سنتی استفاده شد .عالوه بر افزايش میانگین نمرات پسآزمون در هر دو گروه ،تفاوت
میانگین پسآزمون استراتژي مديريت آموزش نسبت به میانگین نمرات پیشآزمون بیش از اين تفاوت در شیوهي آموزش
سنتی بود .از آنجا که میانگین نمرات استراتژي مديريت آموزش در پسآزمون بیش از باالترين نمرۀ پسآزمون دانشجويان
گروه سنتی بود .بنابراين ،با وجود تأثیر هر يک از دو شیوهي آموزش در میزان يادگیري ،میزان تأثیر استراتژي مديريت
آموزش بسیار قويتر از روش سنتی آموزش در مبحث گزارش صبحگاهی بود.
واژگان کليدي :مديريت آموزش ،يادگیري خودراهبر ،گزارش صبحگاهی دانشجويان پزشکی

*نويسندهي مسؤول :دانشجوي دکتراي مديريت آموزشی ،دانشکدهي مديريت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران.

()Email: Zeinab_sadeghi1291@yahoo.com
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مقدمه
در جهان امروز که دانش بهطور دايم در حال تغییر و
توسعه است ،سروکار داشتن با مفاهیم نوظهور و تازه،
جنبهاي مهم در رويارويی با بیماران است و کسب
مهارتهاي يادگیري خودراهبر براي موفقیت فراگیران در
حرفهي پزشکی ضروري است .اينکه يادگیري با انگیزهي
بیشتر و عمیقتر ماندگاري بیشتري میيابد ،و کسب
مهارتهاي دانشی و نگرشی منحصر بهفرد در رشد
شخصی و حرفهاي دانشجويان کمک شايانی مینمايد
بنابراين مجهز شدن آنان به مهارتهاي يادگیري
خودراهبر بیش از پیش اهمیت میيابد از اينرو ،يکی از
اهداف نهايی برنامههاي آموزشی ،توانمندسازي دانشجويان
جهت کسب مهارتهاي الزم براي يادگیري خودراهبر
میباشد .اينکه به مفهوم يادگیري اولويت داده شود و اين
که ياددهی کلمهاي نیست که معنا و مفهومی داشته باشد
و نمیتوان چیزي را به کسی ياد داد و اينکه يادگرفتن
امري شخصی است اين خود نشان از تحولی است که بايد
در آموزش رخ دهد .اين گذر مستلزم آن است که فرد
شیوهي آموختن را بیاموزد (پورشافعی .)1386 ،آموزش
متکی بر انتقال صرف محتوي و موضوعات ثابت ،ديگر
مناسب حال و آينده نیست؛ آنچه بیش از همه مورد نیاز
است" ،يادگیري چگونه ياد گرفتن" است .اين روح
يادگیري مدام است که میتواند سازگاري فرد را با
دگرگونیهاي سريع آينده امکانپذير سازد .با توجه به
اينکه آمادگی دانشجويان براي يادگیري مادام العمر
ضرورت دارد ،نظريهي يادگیري خودراهبر بهطور روزافزون
در آموزش پزشکی بهعنوان يک الزام اهمیت میيابد
(نادي و يوسفی .)1390 ،در واقع ،شیوهي خودراهبري و
خودهدايتی فراگیران معیاري براي اثربخشی يادگیري
محسوب میشود .مربیان میتوانند خودراهبري و اثربخشی
يادگیري شخصی فراگیران را با ارائهي فرصتهايی قبل از
آموزش ،در خالل آن و يا بعد از آموزش براي اعمال
نظارت بر روي يادگیري آنها ،رشد دهند .هیمسترا معتقد
است که در اين نوع يادگیري ،شاگردان و معلمان
مسؤولیت فعالیتهاي کالسی را با يکديگر تقسیم میکنند
و بنابراين در يک کالس خودراهبر ،نه معلم همهي نظارت
در کالس را به عهده دارد و نه همهي تصمیمات دربارهي
فرايند يادگیري به دانشآموزان تفويض میشود ،بلکه
وظیفهي اصلی معلم ،بررسی ضعفها و يافتن راهبردهاي
متناسب با سبک يادگیري دانشآموزان است (هیمسترا و
براکت .)1994 ،در يادگیري خودراهبر فراگیران در

میيابند که چگونه تکالیف يادگیري خود را در يک
چارچوب معین انجام دهند تا به اهداف دست يابند (نادي
و کاظمی .)1384 ،از اينرو ،مفهوم يادگیري مادام العمر
بهعنوان يکی از کلیدهاي ورود به قرن بیست و يکم تلقی
شده است که نیل به آن مستلزم ،راهکارهايی براي عملی
کردن آن است .از آنجا که دانشجويان انتظار دارند که
پس از فارغ التحصیلی و در زندگی حرفهاي خود بهعنوان
درمانگر ،با شناخت نقاط ضعف خود در حیطهي دانش و
حل مسأله به يادگیري خودراهبر بپردازند ،نیل به اين
اهداف ،لزوم تقويت مهارتهاي يادگیري خودراهبر را
میطلبد .يکی از مهمترين مراحل از فرايند بلوغ افراد،
مسؤولیتپذيري براي خودراهبرشدن فزاينده در زندگی
میدانند و يادگیري خودراهبر را چنین تعريف میکند:
فراگیران با کمک يا بدون کمک ديگران براي تشخیص
نیازهاي يادگیري ،تدوين اهداف ،شناسايی منابع انسانی و
غیر انسانی ،انتخاب و اجراي راهبردهاي يادگیري و
ارزيابی پیامدهاي يادگیري ابتکار عمل دارند .يادگیرندگان
خودراهبر ،افرادي خودانگیخته ،ساعی ،مستقل ،خود
منضبط ،خودباور و هدفمحور هستند (نولز.)1975 ،
جويس و همکاران ( )2015در مطالعات تاريخی خود
الگوهاي مناسب تدريس و يادگیري را معرفی میکنند .با
بهکارگیري اين الگوها ضمن آنکه به فراگیران در کسب
اطالعات ،نظرات ،مهارتها ،راههاي تفکر و ابراز نظرشان
کمک میشود ،ابزار يادگیري و نحوهي يادگیري نیز به
آنان آموخته میشود" .در واقع ،نتیجهي درازمدت آموزش
با الگوهاي تدريس ،استعدادهاي افزوده فراگیران براي
يادگیري آسانتر و مؤثرتر بهدلیل دانش و مهارتی که
کسب کردهاند و چیرگی آنان بر مهارتهاي يادگیري
است" (بهرنگی و همکاران .)1383 ،مديريت آموزش
بهمعناي ترتیب ،توالی و هدايت مراحل اجراي شناسههاي
مفاهیم مباحث درسی (به شکل مقوالت و قلمرو
موضوعات درس) در جهت بهبود يادگیري فراگیران است.
در اين تحقیق ،از الگوي مديريت آموزش مباحث علمی و
درسی به شکل ده فرمان براي بهبود يادگیري دانشجويان
به شرح زير استفاده میشود:
فرمان اول :از دانشجويان بخواهید نمودار پیوند عناوين و
زيرعناوين مبحث درسی که توسط شاگرد تهیه شده در
آغاز درس و هنگام حضور و غیاب ارزيابی کنند (اولین
مرحلهي انجام ارزشیابی تکوينی).
فرمان دوم :دانشجويان از نکات کلیدي و مطالب آنها براي
ترسیم نقشهي مطلوب ،تصوير تهیه کنند.
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صادقي و همكاران
فرمان سوم :به دانشجويان بر اساس دادههايی که در فرمان
 1و  2انجام دادهاند نمره بدهید A .براي کار کامل و B
براي کار ناقص.
فرمان چهارم :به اعتراض دانشجويان رسیدگی شود.
فرمان پنجم :دانشجويان عناوين و زيرعناوين مبحث
درسی را ترسیم کنند.
فرمان ششم :از دانشجويان بخواهید نمودار ترسیمی خود
را با نمودار تهیهشده مقايسه و کامل نمايند.
فرمان هفتم :نمودار مطلوب تهیهشده را مبناي تدوين
سناريوي يادگیري مطالب درسی قرار دهید.
فرمان هشتم :سناريوي تدريس خود را بر اساس مبحث
درسی ،استفاده از تکنولوژي و الگوهاي تدريس مناسب و
زمان درنظر گرفته براي آموزش آن مبحث درسی تنظیم
نمايید.
فرمان نهم :اجراي سناريو با هماهنگی عناصر تدريس و
استفاده از همهي الگوهاي تدريس.
فرمان دهم :ارزشیابی نهايی را در تکمیل ارزشیابیهاي
تکوينی انجام دهید (بهرنگی و تقیپور خلفلو.)1391 ،
واگنر (واگنر  ،)2011در تحقیقی با عنوان "رابطه بین
فعالیتهاي کالسی و يادگیري خودراهبر معلمان" شخص
نمود که يادگیري خودراهبر معلم داراي ويژگیهايی است
که براي تکمیل رشد حرفهاي او الزم و ضروري است و اين
کار در نهايت موجب بهبود عملکرد فراگیر میشود.
يادگیري خودراهبر يکی از ارکان اصلی توان حل مسأله
است و در ايجاد صالحیت بالینی در پزشکان نقش بسزايی
دارد .آگاهی استادان از سطح يادگیري خودراهبر
دانشجويان به ايشان اين امکان را میدهد که بتوانند
طراحی آموزشی خود را منطبق با میزان آمادگی
خودراهبر دانشجويان انجام دهند و مناسبترين راهبرد
تدريس را انتخاب کنند ( فیشر ،کینگ و تاگو.)2001 ،
لذا اين مطالعه با هدف تعیین میزان تأثیر استفاده از
استراتژي مديريت آموزش در مبحث گزارش صبحگاهی بر
يادگیري خودراهبر دانشجويان پزشکی انجام گرفته است.

مواد و روشها
اين مطالعه نیمهتجربی از نوع طرحهاي آزمايشی
پیشآزمون و پسآزمون است .جامعهي آماري شامل
دانشجويان پزشکی کارآموز گروه داخلی دانشگاه علوم
پزشکی بقیه اهلل به تعداد  30بود که در دو گروه آزمون و
کنترل بهصورت تصادفی قرار گرفتند ( 15نفر در گروه
آزمايش با راهبرد مديريت آموزش با استفاده از ده فرمان
الگوي مديريت آموزش مباحث علمی و درسی و  15نفر
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در گروه کنترل به شیوهي سنتی گزارش صبحگاهی را
آموزش ديدند) .الزم بهذکر است که جهت همسانسازي
نمونههاي آزمايش و کنترل هر دو گروه توسط يک استاد
و يک مبحث درسی را آموزش ديدند و افراد گروه نمونهها
از لحاظ سن (میانگین سنی دانشجويان  23±1/25سال)
و جنسیت (در هر گروه دو دانشجوي دختر و سیزده
دانشجوي پسر) مثل هم بودند .ابزار پژوهش شامل
پرسشنامهي "آمادگی يادگیري خودراهبر فیشر" بود .اين
پرسشنامه داراي  40گويه با طیف پنج درجهاي لیکرت
(کامالً موافقم= 5تا کامالً مخالفم= )1است که میزان
آمادگی يادگیري خودراهبر را اندازهگیري میکند.
پرسشنامه داراي  4گويهي معکوس بود و حداقل نمرهي
کسبشده  40و حداکثر نمرهي کسبشده  200است.
مقیاس فیشر و همکاران در ايران توسط نادي و
همکاران در سال 1387-1386به فارسی ترجمه شد و
روايی و پايايی آن با اجرا در جامعهي پزشکی و
دندانپزشکی مورد تأيید قرار گرفت .در اين مطالعه،
روايی سازه به روش تحلیل عاملی تأيیدي مطلوب گزارش
شده و پايايی اين مقیاس به روش آلفاي کرونباخ براي
آزمون  0/82بهدست آمده است (نادي و سجاديان،
 .)1390در مطالعهي حاضر ،پايايی اين ابزار به روش
آلفاي کرونباخ براي آزمون  0/89بهدست آمد .بعد از
هماهنگی و برنامهريزي با مسؤوالن آموزش و استادان و
رعايت نکات اخالقی (ذکر بدون نام نتايج و رضايتنامهي
آگاهانه کتباً با توضیح شفاهی پژوهشگر و اعالم اينکه هر
زمان در طی مطالعه در صورت تمايل میتوانند از مطالعه
خارج شوند از شرکتکنندگان اخذ گرديد) براي انجام
پژوهش ،راهنماي توجیهی براي استاد مربوطه جهت
استفاده از استراتژي مديريت آموزش نوشته شد و جلسات
توجیهی برگزار و هر جا که الزم بود ابهامات مرتفع گرديد.
پس از پايان دوره راهنماي توجیهی نیز براي جلب
همکاري دانشجويان نوشته شد که شامل عنوان و
مشخصات کلی پژوهش و نحوهي استفاده از نتايج پژوهش
بود.
دادههاي حاصل از پرسشنامهي تکمیلشده با استفاده
از نسخهي  14نرمافزار  SPSSبا آزمون آماري تی
مستقل ،تی وابسته و فرمول اندازهي اثر و منحنی آن مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت .البته قبل از استفاده از آزمون
تی توزيع پراکندگی نمرهها در نمونههاي انتخابشده را از
لحاظ نرمال بودن شکل توزيع مورد بررسی قرار داديم که
توزيع فراوانی نمرهها نشان داد که شکل نرمال دارند.
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میانگین سننی دانشجويان  23±1/25سال (در گروه
سنی  22تا  25سال) بود .میانگین معدل دانشجويان از
زمان آغاز به تحصیل تا پايان ترم جاري 16/14±1/10
بود.

يافتهها
در اين پژوهش 30 ،نفر شرکت داشتند که از اين تعداد
 4دختر و  26پسر نمونههاي پژوهش را تشکیل دادند.

جدول شماره  :1آزمون تی وابسته نمرات پیشآزمون و پسآزمون یادگیری خودراهبر مبحث گزارش صبحگاهی با استراتژی
مدیریت آموزش
تعداد

میانگین
پیشآزمون

90/2667

15

پسآزمون

163/7333

15

همبستگی

sig

df

T

sig

0/587

0/021

14

47/389

0/000

آلفا کوچکتر از يک صدم و سطح اطمینان نود و نه درصد
مقدار تی  47/389حاصل گرديد که بیانگر تأثیرات باالي
اين شیوهي آموزش بر روي فراگیران میباشد (جدول .)1

میزان يادگیري خودراهبر مبحث گزارش صبحگاهی با
استراتژي مديريت آموزش با استفاده از آزمون  Tوابسته
مورد بررسی قرار گرفت؛ در اين آزمون با سطح معناداري

جدول شماره  :2آزمون تی وابسته نمرات پیشآزمون و پسآزمون یادگیری خودراهبر مبحث گزارش صبحگاهی به شیوهی سنتی
تعداد

میانگین
پیشآزمون

98/8667

15

پسآزمون

150/0667

15

همبستگی

sig

0/544

-46/081

میانگین نمرات پیشآزمون يادگیري خودراهبر مبحث
گزارش صبحگاهی به شیوهي سنتی  89/86میباشد.
همچنین میانگین نمرات پسآزمون يادگیري خودراهبر
مبحث گزارش صبحگاهی به شیوهي سنتی در همین گروه
 150/06میباشد .با استفاده از آزمون  Tوابسته میزان

df

14

T

sig

0/036

0/000

تأثیر يادگیري خودراهبر مبحث گزارش صبحگاهی به
شیوهي سنتی مورد بررسی قرار گرفت؛ در اين آزمون با
سطح معناداري آلفا کوچکتر از يک صدم و سطح اطمینان
نود و نه درصد مقدار تی  46/081حاصل گرديد که بیانگر
تأثیر اين شیوهي آموزش بر روي فراگیران میباشد
(جدول.)2

جدول شماره ه  :3آزمون تی مستقل نمرات پسآزمون دانشجویان در یادگیری خودراهبر مبحث گزارش صبحگاهی در دو گروه آزمون و کنترل
شیوهی آموزش

میانگین

تعداد

خطای

F

sig

df

T

sig

استاندارد
استراتژی مدیریت آموزش
روش سنتی

163/7333
150/0667

15

2/25093

15

5/99365

4/425

0/045

28

8/267

0/000
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صادقي و همكاران
بهمنظور بررسی مقايسهاي میزان تأثیر هر يک از دو
شیوهي آموزش :با استراتژي مديريت آموزشی (گروه
آزمايش) و با شیوهي سنتی (گروه کنترل) از آزمون تی
مستقل استفاده گرديد .همانگونه که در جدول  3مشاهده
میشود آزمون  Fبراي متغیر يادگیري خودراهبر معنادار
است ( .)P<0/05بنابراين فرضیهي همگنی واريانسها رد
میشود ،ولی از آنجا که حجم دو نمونه يکسان است
آزمون  tنسبت به عدم همگنی واريانسها حساس نیست و
رعايت اين مفروضه تأثیري بر محاسبهي آزمون  tندارد.
نتايج آزمون  t=8/267( Tو  sigکوچکتر از  )0/05گوياي
آن است که میانگین نمرات پسآزمون دو شیوهي برگزاري
«رويکرد مديريت آموزشی« و «شیوهي سنتی« مبحث
گزارش صبحگاهی تفاوت معناداري با يکديگر داشته با
سطح اطمینان نود و نه درصد و آلفا يک درصد ،میانگین
نمرات پسآزمون استراتژي مديريت آموزشی باالتر از
نمرات پسآزمون شیوهي سنتی است (جدول .)3
حال با توجه به يافتههاي باال ،از مفهوم اندازهي اثر
بهمنظور عمیقتر ساختن درک خود استفاده مینمايیم،
چرا که اندازهي اثر يک اقدام ساده براي کمّی کردن
اختالف بین دو گروه يا گروههاي مشابه در طول زمان
است ،اين مقیاس در محیطهاي آموزشی رايج است و
همچنین اندازهي اثر يک راه براي اندازهگیري خاص
اثربخشی است (کو.)2002 ،

𝟕𝟔𝟔 𝟏𝟔𝟑. 𝟕𝟑𝟑𝟑 − 𝟏𝟓𝟎.
𝟎𝟖𝟐 = 𝟐.
𝟓𝟔𝟑𝟗𝟗 𝟓.

گروه کنترل

گروه آزمايش---

M=163/7333

M=150/0667

نمودار  .1اندازهی اثر میانگین یادگیری خودراهبر گروه
کنترل و آزمایش

در مطالعهي حاضر میانگین يادگیري خودراهبر گروه
آزمايش به میزان  163/73با انحراف استاندارد  2/250و
میانگین يادگیري خودراهبر گروه کنترل به میزان
 150/066با انحراف استاندارد  2/87بهدست آمده است.
محاسبهي اندازهي اثر در مورد متغیر يادگیري خودراهبر
بعد از بهکارگیري استراتژي مديريت آموزش نشان میدهد
که میزان تغییر حاصل شده به میزان 2/280انحراف معیار
میباشد .الگوي مورد نظر و کاربرد آن بر يادگیري
خودراهبر در اين پژوهش ،نمرهي میانگین گروه آزمايش را
در مقابل  99صدک توزيع فراوانی گروه کنترل قرار داده
است.

=

ميانگين گروه کنترل  −ميانگين گروه آزمايش
انحراف معيار گروه کنترل
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جن وي .گالس نیز فرمول اندازهي اثر و نیز استفاده از
انحراف معیار در مخرج کسر را توصیه کرده است .قاعدۀ
سرانگشتی تفسیر اندازۀ اثر که (کوهن  )1988مطرح کرده
است بیان میدارد چنانچه اندازۀ اثر  0/20باشد اين اندازه
کم است .میزان متوسط آن  0/50و بیش از  0/80مقدار
وسیع آن را بیان میدارد .اگر به اندازۀ اثر  2/280با توجه
به انحراف استاندارد و مقدار  Zنگريسته شود اين مقدار در
مقابل  99صدک گروه کنترل قرار میگیرد .بهطوريکه از
نمودار يک نیز مشخص است میانگین نمرات گروه آزمايش
از تمامی نمرات فراگیران در گروه سنتی بیشتر است.

بحث و نتيجهگيري
نتايج حاصل از تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تی
مستقل و نیز استفاده از تفسیر کوهن از حاصل فرمول
اندازهي اثر حاکی از آن بود که علیرغم تأثیر هر يک از دو
شیوهي آموزش ،با استراتژي مديريت آموزشی و شیوهي
سنتی در ايجاد موفقیت در نتايج آزمون مبحث گزارش
صبحگاهی ،میزان تأثیر رويکرد مديريت آموزش به مراتب
قويتر از شیوهي سنتی بود .اين نتايج با مطالعهي
بولهويس (بولهويس ،)2003 ،که در تحقیقی با عنوان
"نقش تدريس فرايند محور در يادگیري خودراهبر" بیان
میکند تدريس فرايندمحور در ايجاد يادگیري خودراهبر
در افراد مؤثر است ،همسو میباشد .همچنین با مطالعات
شونا و همکاران ( )2010و کاپل و ويکنز ( ،)2004که
نشان دادهاند دانشجويانی که با روش تدريس مبتنی بر
حل مسأله آموزش ديدهاند ،آمادگی مهارتهاي يادگیري
خودراهبر در ايشان افزايش يافته است ،همسو است.
ويلیامز ( ،)2004تأکید کرده که روش تدريس مبتنی بر
حل مسأله ،بدون کسب مهارتهاي يادگیري خودراهبر
نمیتواند محقق شود .ارتقاي مهارتهاي يادگیري
خودراهبر در طول تحصیل حرفهاي يکی از اهداف روش
تدريس مبتنی بر حل مسأله گزارش شده است ،همانطور
که اين روش در کسب و استفادهي مؤثر دانش به
دانشجويان کمک میکند آنها را براي زندگی حرفهاي
آماده مینمايد (شوکر و همکاران .)2002 ،اين نتیجهي
معنادار منجر به اين توصیه میشود که از الگوي مديريت
آموزشی که فرايندمحور و مبتنی بر حل مسأله است جهت
پیشرفت تحصیلی فراگیران در اين کالس و کالسهاي
مشابه ديگر استفاده شود .بنابراين اينطور میتوان
استنباط کرد که برنامهي درسی سنتی و استادمحور که
روش غالب در اکثر دانشگاههاي علوم پزشکی ايران است
براي تبديل فراگیران به يادگیرندهي خودراهبر و مادام
العمر جوابگو نیست و محیط يادگیري مطلوبی براي

تبديل فراگیران به يادگیرندهي خودراهبر و مادام العمر،
وجود ندارد .بهعبارتی ،روشهاي تدريس و استادمحور در
برنامههاي درسی سنتی سبب شده دانشجويان از اختیار
کمتري در انتخاب منابع و فعالیتهاي يادگیري برخوردار
شوند .در حقیقت ،تقويت خودراهبري فراگیران در
يادگیري بايد به عنوان نتیجهي تعامل میان فراگیران و
محیطشان درنظر گرفته شود.
بهرغم ماهیت خودمختار فراگیران خودراهبر ،آنها نیاز
به تعامل با همکالسیها و فراگیران به منظور تغییر
اطالعات موجود دارند (چو .)2003 ،يکی از اصول کلیدي
يادگیري آن است که اگر فهم اولیهي يادگیرندگان با
ديگران به اشتراک گذاشته نشود ،ممکن است آنها نتوانند
به اطالعات و مفاهیم جديد دست پیدا کنند (کنسول
پژوهش ملی .)2000 ،بنابراين مهمترين عاملی که
میتوان در اين مطالعه به آن پرداخت ،لزوم توجه بیشتر
به محیط يادگیري در دانشگاه است که بر تقويت
يادگیري خودراهبر دانشجويان مؤثر است .از آنجا که
نهايیترين هدف آموزشی مؤسسات آموزش عالی ،تربیت
نیروي انسانی متخصص با قابلیتها و توانمنديهاي خاص
حرفهاي براي ارايهي خدمات بینقص به متقاضیان
میباشد و از آنجا که يادگیري خودراهبر يکی از ارکان
اصلی توان حل مسأله است و در ايجاد صالحیت بالینی
در پزشکان فارغ التحصیل نقش عمدهاي ايفا مینمايد،
بنابراين با بهرهگیري از نتايج اين مطالعه میتوان در
جهت برنامهريزي بهتر براي ارتقاي کیفیت آموزش و
اصالح روشهاي تدريس از طريق بهکارگیري مديريت
آموزش و برنامهي درسی مبتنی بر حل مسأله و
دانشجومحور و ايفاي نقش استاد بهعنوان تسهیلگر براي
تبديل دانشجويان به فراگیر خودراهبر و مادام العمر ،در
دانشکدهي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گام برداشت.
با توجه به نتايج بهدست آمده ،پیشنهاد میشود اساتید و
مربیان بالینی با درنظر گرفتن تفاوتهاي فردي،
استراتژيهاي مناسبی را از قبیل استراتژي مديريت
آموزش که مستلزم تفکر خالق و مبتنی بر حل مسأله و
مشارکت گروهی است ،اتخاذ نمايند؛ طوريکه برنامههاي
آموزشی براي دانشجويان نه تنها مفید بوده ،بلکه
لذتبخش نیز باشد و خودراهبري دانشجويان تسهیل
شود .تعمیم نتايج اين مطالعه به دانشجويان رشتهها و
دانشگاههاي ديگر بايد با احتیاط صورت گیرد ،زيرا
جمعیت پژوهش تنها از يک دانشگاه انتخاب شده است.
انجام مطالعات در سطح وسیعتر و در دانشجويان ساير
دانشکدهها میتواند اطالعات دقیقتري را در مورد
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Abstract: The recent evidence based experimental research has indicated that Education
Management Strategy of sciences (EMS) can apply valuable attributes of different theories to
learning improvement. Hence, the attributes of self-directed learning theory were implemented in
the course of Morning Report Subject at Baqiyatallah University of Medical Sciences. In the
type of semi-experimental research with pretest and post-test design, 30 selected medical
students were randomly divided into two experimental and control group. The research data
gathering tool was “Fischer’s Self-directed Learning Readiness” questionnaire. Afterwards, data
was analyzed using both T-independent and dependent tests and Effect Size (ES) measurement.
The research findings indicated the significant statistical difference between the pre and post-test
results of the two groups; in addition, a significant difference between the mean of experimental
class was observed to the extent that the mean of education management strategy through using
the key factors of self-directed learning theory was higher than the highest grade of students in
the control group. According to the results of present evidence-based research, it is suggested
that education management strategy embedding key factors of self-directed learning in the
Morning Report subject has advantage over traditional class to improve students’ learning.

Keywords: Education Management, Self-directed Learning, Medical Students.

*Corresponding author: PhD Student in Educational Administration, Kharazmi
University, Tehran, Iran.
Email: Zeinab_sadeghi1291@yahoo.com

1395  تابستان،2  شمارهي، سال هفتم،پژوهشي توسعهي آموزش جنديشاپور-فصلنامهي علمي

