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ارشدعلومتربیتی ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشماه اراک ،اراک،

ایران.
سید داود محمدی* :عضو هیات علمی ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشماه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

چكیده :یادگیری خودراهبر به یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش مبدل شده است .مطالعه حاضر با هدف
بررسی رابطه یادگیری خودراهبر با سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشماه علومپزشکی
قم انجام شد .در این پژوهش ،نمونهای شامل  303نفر از دانشجویان دانشماه علوم پزشکی قم انتخاب شدند .دادهها
از طریق پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک جمعآوری شد .اط عات
با استفاده از ضریب همبستمی پیرسون ،آزمون  tمستقل و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان ،تجزیه و تحلیل
شدند .بین کل مقیا یادگیری خودراهبر و زیر مقیا های آن (مهارت خودکنترلی ،رغبت به یادگیری و مهارت
خودمدیریتی) با سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی همبستمی مثبت و معناداری وجود داشت .همچنین بین
سازگاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری بهدست آمد .نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که
بین دانشجویان دختر و پسر در یادگیری خودراهبر کل ( )p=0/00و دو بعد مهارت خودکنترلی( )p=0/00و رغبت
به یادگیری ( )p=0/00تفاوت معناداری وجود داشت .اما تفاوت میانمین مهارت خودمدیریتی در دانشجویان دختر
و پسر به لحاظ آماری معنادار نبود .همچنین بین سازگاری تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری
وجود نداشت .اما بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری مشاهده شد ( .)p=0/000در
نهایت ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که یادگیری خودراهبر و عملکرد تحصیلی به شکل
مثبت و معناداری پیشبینیکننده سازگاری تحصیلی هستند و حدود  0/03از واریانس سازگاری تحصیلی از طریق
این دو متغیر پیشبینی میشود .بر اسا نتایج به دست آمده ،شایسته است که برنامهریزان و دستاندرکاران
آموزش عالی فرصتی را فراهم نمایند تا دانشجویان خودراهبر بودن برای یادگیری مادامالعمر را فرا بمیرند تا از این
طریق آنان را به یادگیرندگان فعال ،اندیشهورز ،فکور ،خودارزشیاب و سازگار مبدل سازند.
واژگان کلیدی :یادگیری خودراهبر ،سازگاریتحصیلی ،عملکرد تحصیلی.

*نویسندهی مسئول :عضو هیات علمی ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشماه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
Email: mohammadi.sd@gmail.com
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مقدمه
دوران تحصیل ،دورهای از زندگی است که در آن
تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق میافتد.
کنار آمدن با چنین تغییراتی مستلزم آن است که فرد
از توانایی سازگاری مناسبی برخوردار باشد (اسپیر-،
 .)0000فقدان سازگاری در دانشجویان میتواند به
ترک تحصیل ،تمایل به تغییر رشته و عدم پیشرفت-
تحصیلی منجر شود و ع وه بر این با عوارض روحی و
روانی همراه باشد (وانگ و چن .)0009 ،سازگاری
جریانی است که در آن فرد برای وفق دادن خود با
فشارهای درونی و ملزومات بیرونی ت ش و کوشش به
خرج میدهد (ریدن ویکتور .)0003 ،چاپلین سازگاری
را تغییر در فعالیتها به منظور فائق آمدن بر موانع و
ارضای نیازهای خود تعریف میکند .وی سازگاری را
نوعی حلمسأله میداند که در آن ارگانیسم یا فرد
نیازی دارد که نمیتواند با روش قبلی برآورده کند .در
چنین موقعیتهایی ،رفتار تغییر داده میشود تا این
که پاسخ منجر به ارضا شود .فرد در حالت سازگاری
نقش فعالتری در موقعیت ایفا میکند (زارعی و
همکاران)0360 ،؛ همچنین میتوان گفت نمرشهای
فرد نسبت به دیمران ،عادات اندیشیدن و شیوههای
بیان آنها ،رغبتها ،آرزوها ،طرح و برنامهریزیهای او
در زندگی و به طور کلی نمرشهای او نسبت به زندگی
سازگاری کلی فرد را تشکیل میدهند (هیبارد و
دیویس .)0000 ،در واقع یک فرد زمانی از سازگاری
بهرهمند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی-
اش رابطهای سالم برقرار کند .در مقابل ،محیط
اجتماعی نیز در برگیرندهی خانواده ،محل تحصیل،
محیط کسب و کار و نظایر آن میباشد و اگر فردی
نتواند با محیط خود به شیوهای مطللوب رابطه برقرار
کند ،ناسازگار قلمداد میشود .ع وه بر این ،سازگاری
دارای عرصههای گوناگون نیز هست .یکی از مهمترین
عرصهها در زمینهی سازگاری ،مفهوم سازگاری
تحصیلی میباشد (اردالن و چاری .)0336 ،سازگاری
تحصیلی بیانکنندهی میزان تطابق با محیط آموزشی،
مدرسان ،همک سیها و محتوای درو میباشد
(میکائیلی منیع و همکاران .)0360 ،همچنین
سازگاری تحصیلی به مقدار انطباق فرد با شرایط،
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محیط ،انتظارات ،درخواستها و ساختارهای اجتماعی
حاکم بر محیط آموزشماه اشاره دارد (سامانی و چاری،
 .)0360در تعریفی دیمر سازگاری تحصیلی به ادراک
دانشجو از کیفیت عملکرد تحصیلی خود مربوط می-
شود .رضایت از تکالیف درسی و شیوه انجام آنها،
رضایت از نمرات و کیفیت تدریس مربوط به این
سازگاری است (لفکووتیز.)0003 ،
به طور خ صه میتوان بیان داشت که یکی از اهداف
آموزش عالی تولید دانشآموختمانی خوب و با
شخصیتی سالم و سازگار است .این موضوع با فلسفه
آموزش و پرورش ،که پرورش توان بالقوه افراد به
صورت همه جانبه است ،همخوانی دارد (نورین و
همکاران .)0006 ،در خصوص رابطه سازگاری و انواع
آن با سایر متغیرهای روانشناختی مطالعاتی صورت
گرفته است ،نتیجه این مطالعات حاکی از آن است که
سازگاری با امید ،تنشمرهای تحصیلی و انمیزش
(میکائیلی منیع و همکاران ،)0360 ،حمایت دوستان
و خانواده (صفارینیا و هزاوهای ،)0331 ،جهتگیری
مذهبی (خداپناهی و خاکسار  ،)0330تحول اخ قی
(خادمی و همکاران  ،)0333خودکارآمدی (میکائیلی
منیع 0360؛ تجلی و اردالن  ،)0336انمیزه پیشرفت
(سلیمانی و شعبانی )0360 ،و سبکهای تفکر (زارعی
و همکاران )0360 ،ارتباط مثبت دارد.
یکی از عوامل مهم یادگیری که به نظر میرسد در
سازگاری تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد و تا به حال
مورد مطالعه قرار نمرفته است ،یادگیری خودراهبر می-
باشد .یادگیری خودراهبر استراتژی ضروری برای
یادگیری مادامالعمر (ایزدی و همکاران )0360 ،و جزء
جداییناپذیر حرفه پزشکی در نظر گرفته میشود که
هنوز بهترین راه توسعه آن در آموزش بالینی ناشناخته
مانده است .با توجه به پیچیدگیهای موجود در رشته-
های پزشکی که مستلزم به کارگیری منشهای برتر
فکری و اتخاذ تدابیر فیالبداهه در مواقع ضروری است
(قبادی و همکاران ،)0360 ،خودراهبر بودن در
یادگیری یکی از مهمترین ص حیتهای حرفهای
دانشجویان محسوب میشود (ایزدی و همکاران،
 .)0360بنابراین نیاز وافر دانشجویان رشتههای پزشکی
به یادگیری مادامالعمر و ایجاد مهارتهای فرایندی در
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آنها از ضروریات است (قبادی و همکاران .)0360 ،اگر
یادگیرندگان در یادگیری ،خودراهبر باشند موجب می-
شود که حتی پس از خروج از نظام آموزشی رسمی نیز
دانش و ص حیتهای خود را به روز کنند (فیشر و
کینگ.)0000 ،
یادگیری خودراهبر یک روش آموزشی است که می-
توان آن را برحسب میزان مسؤولیتی که فراگیر در
رابطه با یادگیری خویش میپذیرد ،تعریف نمود.
آمادگی فراگیر برای درگیر شدن در یادگیری
خودراهبر به عنوان درجه مالکیت بر نمرشها ،توانایی-
های فردی و ویژگیهای شخصیتی الزم جهت
خودراهبری در یادگیری تعریف شده است (نادی و
سجادیان .)0360 ،همچنین ناولز یادگیری خودراهبر
را فرایندی میداند که در آن ،فراگیران با کمک یا به
ابتکار خود ،نیازهای یادگیریشان را تشخیص داده،
ضمن تعیین اهداف یادگیری و شناسایی منابعانسانی
و سایر امکانات ضروری برای یادگیری ،راهبردهای
مناسب برای یادگیری را انتخاب میکنند و در نهایت
پیامدهای آن را مورد بازبینی و ارزشیابی قرار میدهند
(چنگ و همکاران.)0000 ،
چهارچوب اصلی نظریه یادگیر خودراهبر بر این اسا
استوار است که یادگیرنده چمونه از نظر باورهای
فراشناختی ،انمیزشی و رفتارهای یادگیری خود را
سازماندهی میکند .یادگیرندگان خودراهبر افرادی
فعال و خودجوش هستند ،یادگیری آنها هدفمند و
معنادار است و با توجه به انمیزه باال ،یادگیریایشان
پایداری و تداوم خواهد داشت (حسنی.)0360 ،
همچنین یادگیری خودراهبر یکی از ارکان اصلی توان
حل مسأله است و در ایجاد ص حیت بالینی در
پزشکان فارغ التحصیل نقش عمدهای دارد .آگاهی
اساتید از سطح یادگیری خودراهبر دانشجویان به آنها
این امکان را میدهد که بتوانند طراحی آموزشی خود
را منطبق با میزان آمادگی خودراهبر دانشجویان انجام
دهند و مناسبترین راهبرد تدریس را انتخاب کنند
(فیشر و همکاران )0000 ،همچنین یادگیری
خودراهبر اعتماد به نفس فراگیران و ظرفیت آنان برای
یادگیری مستقل در محیطها و موقعیتهای آموزشی
و کاری چالش برانمیز را افزایش میدهد (چنگ و
همکاران.)0000 ،

گو خودراهبری در یادگیری را حرکتی به سمت
خودشکوفایی محسوب مینماید (بهروزی و همکاران،
 .)0360تحقق یادگیری خودراهبر در واقع زمینهای
برای خودشکوفایی یادگیرنده ایجاد کرده و او را در
جستجوی پاسخمویی به نیاز تحقق استعداد خود،
خ قیت و جستجوگری در آموزش و یادگیری یاری
میدهد .یادگیری خودراهبر از حیث میزان مسؤولیت-
پذیری تقبلشده از سوی یادگیرنده بر یادگیریش حائز
اهمیت بسیار است زیرا یادگیرنده خودراهبر کنترل
یادگیری خود را بر عهده گرفته و مسؤولیت یاد گرفتن
آنچه را که برای خویش مهم تلقی میکند را میپذیرد
(فیشر و همکاران)0000 ،
برای اینکه یادگیری با انمیزه بیشتر و عمیقتر اتفاق
بیافتد و ماندگاری بیشتری داشته باشد ،دانشجویان
باید مهارتهای یادگیری خودراهبر را بیاموزند و
همچنین این مهارتها به دانشجویان در کسب دانش،
مهارت و نمرشهای منحصر به فرد در رشد شخصی و
حرفهایشان کمک شایانی خواهد کرد .بنابراین،
توانمندسازی دانشجویان برای کسب مهارتهای الزم
برای یادگیری خودراهبر باید یکی از اهداف نهایی
کوریکولومهای آموزشی باشد .از این رو ،تحول و تبدیل
«یاددهی» به «یادگیری» ضرورت مییابد .این گذر
مستلزم آن است که فرد شیوه آموختن را بیاموزد
(ویلیامسون  .)0001دوهرتی ( )Dohertyبه نقل از
بهروزی و همکاران ( )0360در پژوهشی که به روی
دانشجویان انجام داد ،نتیجه گرفت که بین یادگیری
خودراهبر و موفقیت در تحصیل رابطه وجود دارد.
استیوارت ( )0001نیز پژوهشی دربارهی آمادگی برای
یادگیری خودراهبر در دانشجویان سال آخر مهندسی
انجام داد .نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویانی
که درو آنها بر اسا خودراهبری بود عملکرد
بهتری در درو خود نسبت به افرادی که اینمونه
نبودند ،داشتند .در ایران نیز زارع و همکاران ()0360
و بهروزی و همکاران ( )0360نیز در پژوهش خود
نشان دادند که بین آمادگی یادگیری خودراهبر
دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنها رابطهی مثبت
معناداری وجود دارد.
در جهان کنونی که انفجار دانش و تکنولوژی ،تغییرات
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و جهشهای شمفتانمیزی را پدید آورده ،لزوم توجه
به یادگیری خودراهبر و سازگاری تحصیلی خصوصاً در
نظام آموزش عالی امری ضروری و بدون تردید میباشد.
با مرور پیشینه پژوهشی ،پژوهشی که به طور مستقیم
به بررسی رابطه بین یادگیری خودراهبر با سازگاری و
عملکرد تحصیلی پرداخته باشد ،یافت نشد .لذا با توجه
به خ ء موجود پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی
رابطه بین یادگیری خودراهبر با سازگاری و عملکرد
تحصیلی بپردازد.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی ن همبستمی است
که در سال  0360و دانشماه علوم پزشکی قم انجام
شد .در این مطالعه ،از میان  0003دانشجوی مشغول
به تحصیل در این دانشماه 303 ،دانشجو با استفاده از
فرمول کرجسی و مورگان ،به روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای از  9دانشکده در بین دانشجویان
شامل (پزشکی ،دندانپزشکی ،پرستاری و مامایی،
پیراپزشکی ،بهداشت و طب سنتی) و به نسبت
جنسیت انتخاب شدند .معیار ورود دانشجویان،
گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی در این دانشماه بود.
بنابراین دانشجویان ترم اول به دلیل عدم داشتن معدل
کل (برای تعیین میزان پیشرفت تحصیلی) وارد این
پژوهش نشدند .دادههای این پژوهش از طریق دو
پرسشنامه مجزا شامل :پرسشنامه حالت فراشناختی و
پرسشنامه سازگاری تحصیلی جمعآوری شد .عملکرد
تحصیلی دانشجویان نیز از طریق معدل کل ترمهای
قبل دانشجویان تعیین گردید.
 -0مقیا آمادگی یادگیری خودراهبر (SDLRS: Self-
 :)Directed Learning Readiness Scaleاین مقیا
یک پرسشنامه خودگزارشی با  83ماده از نوع لیکرت
است که توسط فیشر و همکاران ( )0000به  00و
سپس  00ماده تقلیل یافت .این پرسشنامه سه حیطه
خودکنترلی ( 08آیتم) ،رغبت به یادگیری ( 03آیتم)
وخودمدیریتی ( 00آیتم را شامل میگردد .نمره گذاری
سؤاالت  36 ،33 ،00 ،03به صورت معکو میباشد.
دانشجویان با استفاده از مقیا پنج درجهای لیکرت
(کام ً موافقم = 8تا کام ً مخالفم= )0پاسخ را مشخص
کردند .دامنهی نمرات در حیطه خودکنترلی  08تا ،18
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حیطهی میل به یادگیری  03تا  ،98حیطهی
خودکنترلی  08تا  90و کل خودراهبری در یادگیری
 00تا  000محاسبه گردید .یافتههای فیشر و همکاران
در استرالیا نشان داده است که پایایی کلی این ابزار به
روش آلفای کرونباخ  ،0/33برای زیر مقیا
خودمدیریتی  ،0/31رغبت به یادگیری  0/38و
خودکنترلی  0/30و همبستمی ماده ن کل بین 0/09
تا  0/30بوده است .همچنین ،روایی این مقیا به
روش روایی سازه و با استفاده از روش تحلیل عاملی
تأییدی مطلوب گزارش شده است (نادی و سجادیان
 .)0338در مطالعه نعیمی و همکاران ( )0360پایایی
این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون
 0/60بهدست آمد .در مطالعهی صفوی و همکاران
( )0336پایایی مقیا با روش آلفای کرونباخ برای کل
 0/39بود .همچنین در پژوهش قهرمانی و همکاران
( )0360پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ برای کل
آزمون  0/13بهدست آمد .در پژوهش حاضر پایایی این
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون
 ،0/60زیر مقیا های خودکنترلی  ،0/33رغبت به
یادگیری  0/33و خودمدیریتی  0/30محاسبه گردید.
 -0مقیا سنننازگاری تحصنننیلی :برای تعیین میزان
سننازگاری تحصننیلی از خردهمقیا پرسننشنننامه
سازگاری با دان شماه ) (S.A.C.Qبیکر و سریاک که
دارای  00گویه میبا شد ،ا ستفاده شد نمره آزمودنی
در این مقیا بین  00تا  093قرار میگیرد .نمرات
باالتر نشنانمر سنازگاری بیشنتر میباشند .ویژگیهای
روانسننننجی ( (S.A.C.Q: Student Adaptation to
 College Questionnaireدر مطالعات متعدد برر سی
شده ا ست .در مطالعه بیکر و سریاک ضرایب آلفای
کرونباخ خردهمقیا سنننازگاری تحصنننیلی باالتر از
 0/30بود (زارعی و همکنناران .)0360 ،در پژوهش
میکائیلی منیع ( )0336که در بین دان شجویان ارومیه
انجام شننده بود مسنناوی  0/30به دسننت آمده اسننت.
همچنین در پژوهش زارعی و هم کاران ( )0360نیز
آلفا مساوی  0/33بود .در پژوهش حاضر پایایی آزمون
به روش آل فای کرون باخ  0/39م حاسننن به گرد ید.
محققان با اخذ برنامه ک سی دان شجویان از م سئوالن
آموزش دانشکدههای پزشکی ،دندانپزشکی ،پرستاری
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و مامایی ،پیراپز شکی و بهدا شت ،زمان منا سب برای
توزیع پرسشنامهها را در بین دانشجویان دانشکدهها،
بر نا مهریزی نمود ند .بهمنظور ر عا یت م ح ظات
اخ قی در این پژوهش از ذکر نام و نام خانوادگی
دانشجو امتناع گردید.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از
شاخصهای آمار توصیفی (میانمین و انحراف معیار) و
روش آمار استنباطی نظیر ،ضریب همبستمی پیرسون
(جهت تعیین درجه همبستمی بین متغیرهای
پژوهش) ،آزمون  tگروههای مستقل برای تعیین
اخت ف بین میانمینها (بین دو جنس) ،و رگرسیون
خطی چندگانه به شیوه همزمان برای پیشبینی یک
متغیر م ک با استفاده از دو یا چند متغیر پیشبین
استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار
 spssنسخه  09استفاده شد.

یافتهها
از  303پرسشنامه توزیع شده 038 ،پرسشنامه
تجزیه و تحلیل شد 060 .نفر ( )99/1دانشجوی دختر
و  68نفر ( )33/3دانشجوی پسر بودند .سن  11نفر
( 01درصد) از آزمودنیها بین  086 ،03-00نفر (88/3
درصد) بین  00 ،00-03نفر ( 3/0درصد) بین 00-09
و  1نفر ( 0/8درصد) بین  01-30و  03نفر (9/3
درصد)  30سال به باال بود .اکثر آزمودنیها در گروه
سنی  00-03سال قرار داشتند .همچنین  91نفر(03/8
درصد) از آزمودنیها در دانشکده علوم پزشکی 08 ،نفر
( )3/3در دانشکده دندانپزشکی 00 ،نفر ( 00درصد)
در دانشکده پرستاری و مامایی 30 ،نفر (06/0درصد)
در دانشکده پیراپزشکی 93 ،نفر (03/6درصد) در
دانشکده بهداشت و  0نفر ( 0/0درصد) در دانشکده
طب سنتی مشغول به تحصیل بودند .میانمین معدل
دانشجویان ( 09/80 ±0/03کمینه و بیشینه به ترتیب
 00و  )00بود .الزم به ذکر است که این ارقام بر اسا
اط عاتی که دانشجویان در پرسشنامه وارد کرده اند،
به دست آمده است.
در این پژوهش میانمین کل مقیا آمادگی یادگیری
خودراهبر دانشجویان  008/00 ±01/18به دست آمد.
و میانمین زیر مقیا های آن (مهارت خودکنترلی
 ،89/00±1/08مهارت رغبت به یادگیری

 01/30±9/88و مهارت خودمدیریتی )00/06±9/03
بود .همچنین میانمین نمره سازگاری تحصیلی
دانشجویان ( )001/00±06/86بهدست آمد.
برای بررسی رابطه بین متغیرهای یادگیری خودراهبر
و زیر مقیا های آن ،سازگاری و عملکرد تحصیلی از
روش تحلیل همبستمی پیرسون استفاده شد .بر اسا
نتایج حاصل از جدول ( )0بین میانمین نمره کل
مقیا یادگیری خودراهبر با میانمین نمره سازگاری
تحصیلی ( r= 0/001؛  )p= 0/000و بین مهارت
خودکنترلی (r= 0/330؛  ،)p= 0/000رغبت به
یادگیری ( r=0/009؛  )p= 0/000و مهارت
خودمدیریتی ( r= 0/008؛  )p= 0/000با سازگاری
تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت .یعنی با
افزایش مهارتهای یادگیری خودراهبر ،سازگاری
تحصیلی دانشجویان نیز افزایش مییابد .همچنین بین
میانمین نمره کل مقیا یادگیری خودراهبر با
عملکرد تحصیلی (r= 0/008؛  )p=0/000و بین مهارت
خودکنترلی ( r=0/013؛  ،)p=0/003رغبت به
یادگیری (r=0/000؛  )p=0/000و مهارت
خودمدیریتی ( r=0/093؛  )p=0/008با عملکرد
تحصیلی رابطه مثبت و معناداری بهدست آمد .یعنی با
افزایش مهارتهای یادگیری خودراهبر ،عملکرد
تحصیلی دانشجویان نیز افزایش مییابد .نتایج جدول
نیز نشان داد که بین نمره سازگاری تحصیلی با عملکرد
تحصیلی رابطه مثبت و معنادار (r=0/309؛ )p=0/000
وجود داشت .یعنی با افزایش سازگاری تحصیلی،
عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز افزایش مییابد.
نتایج به د ست آمده از مقای سه میانمینها با ا ستفاده
آزمون  tمسنننتقل نشنننان داد که بین میانمین نمره
عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر با دانشجویان پسر
ت فاوت مع ناداری در سنننطح  0/000وجود داشنننت
( .)p=0/000بدین ترتیب که دانشنننجویان دختر با
میانمین ( )09/18±0/33نسبت به دانشجویان پسر با
میننانمین ( )09/00± 0/90از عملکرد تحصنننیلی
باالتری برخوردارند .در حالی که تفاوت میانمین نمره
سننننازگنناری تحصننن ی لی دانشننن جویننان د خ تر
( )003/80±06/30بننا دانشنننننجننویننان پسنننننر
( )008/08±06/00از لحنناظ آمنناری معنننادار نبود
( .)P=0/018همچنین نتننایج نشننننان داد کننه بین
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محمدی و همكاران

( .)P=0/003بدین ترت یب که دانشنننجو یان دختر از
مهننارت خودکنترلی و رغبننت بننه یننادگیری بهتری
برخوردار بودند و نمره کل مقیا یادگیری خودراهبر
بهتری داشنننت ند .ا ما ت فاوت م یانمین نمره م هارت
خودمدیریتی در دان شجویان دختر ( )00/93±8/68با
دانشنننجویان پسنننر ( )00/00±9/80به لحاظ آماری
معنادار نبود (.)P=0/839

میننانمین نمره کننل مقیننا یننادگیری خودراهبر
دانشننجویان دختر ( )009/18±08/39با دانشننجویان
پسر ( )000/00±00/30تفاوت معناداری وجود داشت
( )p=0/000و بین م یانمین نمره م هارت خودکنترلی
دان شجویان دختر ( )81/00±9/03با دان شجویان پ سر
( )P=0/000( )88/08±3/03و رغ بت به یادگیری
دان شجویان دختر ( )01/63±8/91با دان شجویان پ سر
( ) 08/60±1/33ت فاوت مع ناداری مشنننا هده شننند

جدول  :1ضرایب همبستگي بین نمره آزمودنیها در متغیرهای عملکرد تحصیلي ،سازگاری تحصیلي و کل مقیاس یادگیری خودراهبر و زیر مقیاسهای آن
متغیرها

عملکرد تحصیلي

سازگاری تحصیلي

سازگاری تحصیلي

1
**0/603
p=0/000

1

یادگیری خوراهبر

**0/502
p=0/001

**0/754
p=0/000

1

مهارت خودکنترلي

**0/141
p=0/006

**0/660
p=0/000

**0/197
p=0/000

**0/505
p=0/001

**0/703
p=0/000

**0/901
p=0/000

**0/131
p=0/002

**0/712
p=0/000

**0/119
p=0/000

عملکرد تحصیلي

رغیت به یادگیری

مهارت خودمدیریتي

یادگیری خوراهبر

مهارت خودکنترلي

مهارت خودمدیریتي

رغیت به یادگیری

1

**0/397
p=0/000

1

**0/461
p=0/000

**0/310
p=0/000

1

همبستگي در سطح  0/01معنادار است.

میتوان به وا سطهی متغیرهای پیشبین ،مقدار متغیر
م ک را پیش بینی کرد .با تو جه به م قدار م جذور
ضریب همبستمی سازگار شده ( )0/03میتوان چنین
قضاوت کرد که مدل انتخاب شده  03درصد واریانس
متغیر م ک ( سازگاری تح صیلی) را شامل می شود.
همچنین با تو جه به نسننن بت  Fم حاسننن به شنننده
( )00/603در سننطح  0/00معنادار اسننت .بنابراین با
 0/66اطمینننان میتوان چنین قضنننناوت کرد کننه
یادگیری خودراهبر و عملکرد تحصنننیلی میتوان ند
مؤلفه سازگاری تح صیلی را پیشبینی کنند .بنابراین
مدل رگرسیونی مناسب است.

ج هت بررسنننی نقش متغیر های پیشبین یادگیری
خودراهبر و عملکرد تحصیلی با متغیر م ک سازگاری
تحصیلی از آزمون تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به
شننیوه همزمان اسننتفاده شنند .نتایج بهدسننت آمده از
جدول ( )0حاکی از این اسنننت که  0/00پراکندگی
مشاهده شده در سازگاری تحصیلی ،توسط دو متغیر
پیشبین یننادگیری خودراهبر و عملکرد تحصنننیلی
توجیه میشنننود .همچنین با توجه به مقدار ضنننریب
همبسننتمی بهدسننت آمده ( )0/063که همبسننتمی
م یان م قدار مشنننا هده شنننده متغیر م ک و م قدار
پیشبینی شده آن از روی مدل رگرسیون است

جدول  : 5خالصه تحلیل رگرسیون (روش همزمان) بر سازگاری تحصیلي به عنوان متغیر مالک و یادگیری خودراهبر و عملکردتحصیلي به عنوان متغیرهای پیشبین
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

شاخص
رگرسیون

56311

5

باقیمانده

46396

534

کل

94615

539

مدل

11177
543

F

75/916

P

0/000

R

0/796

5

5

R

 Rاصالح شده

0/576
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از نظر پیشبینی سازگاری تحصیلی قرار دارد و بعد
متغیر عملکرد تحصیلی با ضریب بتای ( )0/038در
درجه دوم اهمیت قرار دارد که هر دو ضریب در سطح
آلفای  0/00معنادار است.

دادههای جدول ( )3بیانمر این است که ضرایب
رگرسیون در هر دو متغیر پیشبین یادگیری خودراهبر
و عملکرد تحصیلی معنادار است .متغیر یادگیری
خودراهبر با ضریب بتای  0/363در درجه اول اهمیت

جدول  :6شاخصهای آماری رگرسیون سازگاری تحصیلي به عنوان متغیر مالک و یادگیری خود راهبر و عملکرد تحصیلي بهعنوان متغیرهای پیشبین
شاخص

t

p

B

عدد ثابت

-3/501

-0/739

0/370

یادگیری خودراهبر

0/764

0/696

4/530

0/000

عملکرد تحصیلي

6/072

0/562

7/673

0/000

رگرسیون

بحث
این مطالعه با هدف بررسی رابطه یادگیری
خودراهبر با سازگاری و عملکردتحصیلی در بین
دانشجویان دانشماه علوم پزشکی قم انجام گرفت.
یافتههای این پژوهش نشان داد که بین کل مقیا
یادگیری خودراهبر و زیر مقیا های آن (مهارت
خودکنترلی ،رغبت به یادگیری و مهارت خودمدیریتی)
با سازگاریتحصیلی دانشجویان دانشماه علوم پزشکی
قم ،رابطه مثبت و معناداری وجود داشت؛ به این
ترتیب که استفاده از یادگیری خودراهبر باعث بهبود
سازگاری تحصیلی دانشجویان میشود .از نظر تجربی،
برای مطابقت دادن نتایج حاصل از پژوهش با مطالعات
پیشین تنها یک پژوهش یافت شد .کازان ( )0008در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین کل مقیا
یادگیری خودراهبر با سازگاری تحصیلی رابطه
معناداری وجود دارد .اما برای کوتاه کردن راه به منظور
توضیح رابطه منطقی بین یادگیری خودراهبر با
سازگاری تحصیلی اشاره به یافته لنگ کلیدی و راهگشا
خواهد بود .به طور کلی لنگ به نقل از گراوند و
همکاران ( )0363معتقد است سه مفهوم انمیزش،
فراشناخت و خودتنظیمی سه بعد خودراهبری هستند.
بنابراین با توجه به اظهارات لنگ میتوان به تحقیقات
نسبتاً متعددی اشاره داشت .نتایج مطالعة حاجی
شمسایی و همکاران ( )0360نشان داد که در افراد یا
محیطهایی که خودتنظیمی باال است ،ناسازگاری
کاهش مییابد .همچنین میکائیلی منیع و همکاران
( )0360در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند
که بین انمیزش و سازگاری تحصیلی ارتباط معناداری

Beta

وجود دارد .تویسوز و همکاران ( )0000نیز در پژوهش
خود به ارتباط انمیزشتحصیلی با سازگاری تحصیلی
دست یافتند .همچنین نتیجه اخذ شده با نتایج
پژوهشی سلیمانیفر و شعبانی ( )0360که نشان دادند
بین انمیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی رابطه مثبت
و معنیداری وجود دارد؛ همسو بود .در تبیین این یافته
پژوهشی میتوان بیان کرد که یادگیرندگان خودراهبر
افرادی خودانمیخته ،ساعی ،مستقل ،خودمنضبط و
خودباور هستند (یوسفی و گردان شکن.)0336 ،
همچنین آنها افرادی فعال و خودجوش هستند،
یادگیری آنها هدفمند و معنادار است و با توجه به
انمیزه باال ،یادگیریشان پایداری و تداوم خواهد داشت
(حسنی .)0360 ،در واقع این افراد با داشتن انمیزه
پیشرفت باال ،معموالً در کارها پشتکار و پایداری نشان
میدهند (حسینی طباطبایی و قدیمیمقدم )0339 ،و
هدفهای مشخص و روشنی دارند و از سازگاری بهتری
برخوردارند؛ زیرا میدانند که به منظور دستیابی به
هدفها و دنبال کردن مسیر درست ،باید سخت ت ش
کرده و مطالعه داشته باشند (هابیبا و همکاران،
.)0000
نتایج این پژوهش نشان داد که بین کل مقیا
یادگیری خودراهبر و زیر مقیا های آن (مهارت
خودکنترلی ،رغبت به یادگیری و مهارت خودمدیریتی)
با عملکردتحصیلی دانشجویان ،رابطه مثبت و معناداری
وجود داشت؛ به این ترتیب که استفاده از یادگیری
خودراهبر باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان
میشود .بنابراین نتایج تحقیق حاضر از جنبههای
نظری و تجربی ،در چهارچوب نظریههایی که این
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پژوهش بر اسا آنها انجام شده و تحقیقات پیشین
هماهنگ است .در چارچوب نظری بین موفقیت
تحصیلی و یادگیری خودراهبر یک رابطه منطقی وجود
در  ،به صورت
دارد ،خواه محیط یادگیری یک ک
سنتی یا یک سبک یادگیری از راه دور قدیمی (مثل
برنامه آموزش از طریق تلویزیون یا ارتباط از راه دور)
باشد (نادی و همکاران .)0360 ،مطالعاتی نیز از این
زیربنای نظری حمایت میکنند .نتیجه اخذ شده با
نتایج پژوهش دوهرتی و هاگرتی به نقل از بهروزی و
همکاران ( )0360و هندریکس کارسون ( )0000که
به نتیجه دست یافتند که بین یادگیری خودراهبر و
پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛
همخوان بود .در ایران نیز نتیجه اخذ شده با نتایج
پژوهش بهروزی و همکاران ( )0360که نشان دادند
بین یادگیری خودراهبر و ابعاد آن (خود مدیریتی،
رغبت به یادگیری و خود کنترلی) با عملکرد تحصیلی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همخوان بود.
همچنین این یافته پژوهشی با نتایج پژوهش زارع و
همکاران ( ،)0360نادی و همکاران ( )0360که نشان
دادند بین استفادهی فراگیران از یادگیری خودراهبر با
عملکرد تحصیلی آنان همبستمی معناداری وجود دارد؛
همخوان بود .دیمر یافتهها نیز نشان دادند که
خودکنترلی به موفقیتهای تحصیلی ،منجر میشود.
(حسنی .)0360 ،این پژوهشها عموماً نشان دادهاند
که یادگیرندگانی که از یادگیری خودراهبر استفاده
میکنند ،در فعالیتهای یادگیری خود به پیشرفت
باالتری دست مییابند .در تبیین این یافته پژوهشی
میتوان گفت که ،یادگیری خودراهبر ،در مقابله با
پیچیدگیها و تغییرات سریع و شتابان دنیای کنونی،
روش مطلوبی است .چرا که از یک طرف ،این فرآیند
باعث افزایش کیفیت یادگیری و کسب نتایج بهتر در
جریان آموزش میشود و از طرف دیمر انمیزش
یادگیری و ت ش در جهت ارتقای آن گسترش مییابد
(کاظمی و امیدی نجف آبادی.)0360 ،
تبیین دیمر اینکه ،یادگیرندگان خودراهبر افرادی
متکی و مستقل ،فعال و خودجوش (قبادی و همکاران،
0360؛ حسنی )0360 ،هستند که به جای انتظار
کشیدن منفع نه برای یادگیری واکنشی ،در یادگیری
ابتکار عمل دارند و با توجه به انمیزه باالیی که دارند،
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یادگیریهایشان هدفمند ،معنادار ،پایدار و با ثبات
است .اینگونه افراد در زندگی خود مسؤولیتپذیر بوده
و از فرایند خود انضباطی در یادگیری خویش سود می-
برند و از مهارتهای الزم برای دسترسی و پردازش
اط عات مورد نیاز خود برای مقصود و هدف خاص
برخوردارند (قبادی و همکاران0360 ،؛ بهروزی و
همکاران .)0360 ،همچنین این قبیل افراد مسؤول
فرایند یادگیری خود هستند و به دلیل رغبت و
اشتیاقی که به یادگیری دارند ،انمیزه آنها به منظور
کسب دانش بسیار قوی است (حسنی.)0360 ،
بنابراین امروزه ،نظامهای آموزشی بسیاری از
کشورهای پیشرفتهی جهان میکوشند تا افراد را به
صورت انسانهای خودراهبر پرورش دهند .چرا که
تبدیل فراگیران به یادگیرندگان خودراهبر باعث
خواهد شد که آنها بتوانند نیازها و اهداف یادگیری خود
را متناسب با دانش موجود تعیین کنند .افزایش
خودراهبری در یادگیری باعث افزایش پیشرفت -
تحصیلی و در نهایت ،تداوم یادگیری همیشمی در
یادگیرندگان خواهد شد (بهروزی و همکاران)0360 ،
بر اسا یافتههای پژوهش بین سازگاری تحصیلی با
عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری
وجود داشت؛ بدین معنا که با باال رفتن میزان سازگاری
تحصیلی ،عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز افزایش
مییابد .نتیجه اخذ شده با نتایج پژوهشهای سپهری
و همکاران ( ،)0360تمنائیفر و منصوری نیک
( ،)0360شکری و همکاران ( ،)0339زو و همکاران
( ،)0000کیم و پارک ( )0006و عبداهلل و همکاران
( )0006همخوانی داشت .جهت تبیین این یافته می-
توان گفت که موفقیتتحصیلی یکی از مهمترین
عواملی است که سبب ایجاد سازگاری در امر تحصیل
میشود (اردالن و حسین چاری .)0336 ،همچنین
فراگیرانی که قادرند خوب سازگار شوند ،عملکرد
تحصیلی بهتری را در مقایسه با آنهایی که به سختی با
محیط جدید سازگار میشوند ،نشان میدهند (صدیقی
ارفعی و همکاران .)0360 ،بنابراین می توان بیان کرد
که ،دانشجویان سازگار با توجه به ویژگیهایی از جمله
داشتن انتظار از خویشتن در محدوده امکانات و
توانایی ،شناسایی اهداف زندگی و رویکرد واقعبینانه
نسبت به آنها ،اهداف تحصیلی مناسب و در حد توان
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خود را انتخاب میکنند و در نهایت ،ت ش خود را در
جهت رسیدن به این اهداف به کار گرفته و در زمینه
تحصیلی موفقیتهایی را به دست میآورند.
نتایج این مطالعه نشان داد که بین دانشجویان دختر و
پسر از نظر کل مقیا یادگیری خودراهبر تفاوت
معناداری وجود داشت .همچنین در زیر مقیا های
خودکنترلی و رغبت به یادگیری دانشجویان دختر و
پسر تفاوت معناداری مشاهده شد .بدین ترتیب که
دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر از مهارت
خودکنترلی و رغبت به یادگیری بهتری برخوردار
بودند .و نمره کل مقیا یادگیری خودراهبر بهتری
داشتند .این یافته پژوهشی با نتایج پژوهش نادی و
همکاران ( ،)0360آهنچیان و همکاران (،)0360
جعفریثانی و همکاران ( ،)0363ویسکرمی و همکاران
( ،)0360گراوند و همکاران ( )0363قنبری هاشم
آبادی و همکاران ( )0360و ریو و دیویس ( & Reio
 )Davisبه نقل از نادی و همکاران ( )0360ناهماهنگ
است .اما با یافتههای والترز ( ،)0003رستمار خالد
( ،)0000ذکایی به نقل از آهنچیان ( ،)0360حیدری
کایدان و آذری ( ،)0333حاجی شمسایی و همکاران
و والیانت ( & Pajares
( ،)0360زیمرمن؛ پاجار
 )Valiantبه نقل از جعفری ثانی و همکاران ()0363
همسان بود .این محققان در مطالعه خود به تفاوت
دانشجویان دختر و پسر در ابعاد یادگیری خودراهبر
)انمیزش ،فراشناخت و خودتنظیمی) که توسط لنگ
ارائه شده است ،پرداختند .با توجه به اینکه
خودراهبری مبنای کلیه یادگیریهای فرد را تشکیل
میدهد ،اما اثربخشی یادگیری منوط به انمیزش فرد
است (یوسفی و گردان شکن .)0336 ،به عبارت دیمر
در فرایند یادگیری خودراهبر بر نقش انمیزه و اراده
فراگیران در شروع و تداوم بخشیدن به ت شهایشان
صحه گذاشته شده است .انمیزه ،افراد را به سمت
تصمیم به مشارکت سوق داده و اراده ،باعث تداوم
بخشیدن به انجام تکلیف تا پایان و تأمین اهداف می-
شود (یوسفی و گردان شکن )0363 ،همچنین
انمیزش ،یادگیری فراگیران را به حداکثر میرساند و
سبب همکاری یادگیرندگان با اساتید میگردد.
یادگیرندگانی که انمیزهی تحصیل باالیی دارند با رغبت

و اشتیاق به در گوش داده ،به مشارکت در تفکر
دیمران اهمیت میدهند و احسا رضایت بیشتری از
اعمال خود دارند (حسینی طباطبایی و قدیمی مقدم
 .)0339در واقع دانشجویان دارای انمیزش تحصیلی
باال (صرفنظر از درونی یا بیرونی بودن انمیزش) ،آن-
هایی هستند که عملکرد بهتری در یادگیری دارند
(میکائیلی منیع و همکاران  )0360و از مهارتهای الزم
برای دسترسی و پردازش اط عات مورد نیاز خود برای
مقصود و هدف خاص برخوردارند (بهروزی و همکاران
 .)0360در خصوص تفاوت استفاده از یادگیری
خودراهبر در دانشجویان دختر و پسر میتوان به
انمیزش و رغبت به یادگیری بیشتر و پیشرفت تحصیلی
باالتر دختران اشاره کرد .محققان ایرانی در پژوهش-
های خود به این نتیجه رسیدند که میانمین انمیزش
درونی تحصیلی و ع قه به تحصیل در دختران به طور
معناداری از پسران بیشتر است (ویسکرمی و همکاران
 .)0360همچنین حسینی طباطبایی و قدیمی مقدم
( )0339نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت
که انمیزة تحصیل در دختران بیشتر و نمرش آنان
نسبت به تحصیل مثبتتر است و همچنین دختران از
پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردارند.
همچنین در این پژوهش ،در میزان سازگاری تحصیلی
دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش علیمهدی و
همکاران ( ،)0360صدیقیارفعی و همکاران (،)0360
اردالن و حسین چاری ( ،)0336عبداهلل و همکاران
( ،)0006روتنبرگ و همکاران ( )0003همخوان بود.
در جهت تبیین این یافته پژوهشی میتوان به یکسان
بودن محیطهای آموزشی از لحاظ امکانات و تشکی ت
برای هر دو جنس ،اشاره کرد .این یکسان بودن باعث
ایجاد سازگاری برابر در امر تحصیل در همه دانشجویان
اعم از دختر و پسر میگردد .همچنین میتوان عدم
تفاوت سطح سازگاری دانشجویان دختر و پسر را در
تغییر نمرش خانوادهها و جامعه نسبت به تفاوتهای
جنسیتی در سالهای اخیر دانست که باعث کاهش
محدودیتهای ارتباطی دختران و افزایش سطح
تعام ت اجتماعی آنان به اندازه پسران شده است .این
امر به نوبه خود سبب افزایش و گسترش سازگاریهای
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بینفردی شده و تفاوتهای جنسیتی را در این زمینه
تا حدودی از بین برده است (صدیقیارفعی و همکاران
.)0360
دیمر یافته پژوهش نیز نشان داد که بین دانشجویان
دختر و پسر از لحاظ پیشرفتتحصیلی تفاوت
معناداری وجود داشت که این تفاوت به نفع
دانشجویان دختر بود که این امر نیز با پژوهش شرد
( ،)0006باکینمهام به نقل از بابایی امیری و همکاران
( ،)0360محمدی و همکاران ( ،)0360ابطحی و
ندری ( ،)0360باباییامیری و همکاران ( )0360و
صدیقیارفعی و همکاران ( )0360هماهنگ بود .هولدن
( )0000علت پیشرفتتحصیلی دختران و ضعف پسران
را توانایی تمرکز ،اعتماد به نفس و مهارتهای اجتماعی
باالتر و بیشتر دختران ارزیابی نموده است .همچنین
در خصوص این تفاوت میتوان به انمیزه پیشرفت
بیشتر دختران اشاره کرد که در سالهای اخیر نمونه
بارز آن ،با افزایش روزافزون دختران به دانشماه همراه
بوده است .ع وه بر این میتوان این یافته را در قالب
انتظارات متفاوتی که جامعه نسبت به دختران و پسران
دارد توجیه کرد .جامعه انتظار کمتری از دختران برای
ورود به بازار کار دارد ،لذا دختران از تأخیر ورود به بازار
کار واهمهای ندارند و با انمیزه و احسا رضایت
بیشتری به تحصیل ادامه میدهند ،این در حالی است
که بحران بازار کار ،پسران را نمران وضعیت شغلی خود
کرده و رضایت از تحصیل آنها را کاهش میدهد ،ع وه
بر این چون در جامعه ما امرار معاش خانواده بر عهده
مردان است ،ممکن است هدف پسران به تحصیل
بیشتر به دست آوردن موقعیت شغلی و مالی عالی برای
بهتر اداره کردن زندگی باشد .به همین دلیل پسران
ممکن است با انمیزش بیرونی به تحصیل بپردازند اما
در مقابل دختران بیشتر بر اسا انمیزه درونی و رشد
علمی به تحصیل میپردازند .بنابراین با توجه اینکه
دختران انمیزهدرونی ،احسا رضایت و نمرش بهتری
به تحصیل دارند از پیشرفت تحصیلی باالتری
برخوردارند.
در نهایت ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد
که یادگیری خودراهبر و پیشرفتتحصیلی به شکل
مثبت و معناداری پیشبینی کننده سازگاریتحصیلی
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هستند و حدود  03درصد از واریانس سازگاری-
تحصیلی از طریق این دو متغیر قابل تبیین است .که
این امر نشان میدهد راهبردهای فراشناختی و
پیشرفت تحصیلی نقش اساسی در سازگاریتحصیلی
ایفا میکنند .با مرور پیشینه پژوهشی ،پژوهشی که به
طور مستقیم به پیشبینی سازگایتحصیلی توسط کل
یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی
مقیا
پرداخته باشد یافت نشد .اما با توجه به ابعاد یادگیری
خودراهبر (انمیزش ،فراشناخت و خودتنظیمی) که
توسط لنگ ارائه شده است ،میتوان به چند پژوهش
اشاره کرد .کازان ( )0000در پژوهش خود به نتیجه
دست یافت که راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
پیشبینیکنندهی سازگاری تحصیلی میباشد.
همچنین پیترسون و همکاران به نقل از سلیمانیفر و
شعبانی ( ،)0360میکائیلیمنیع و همکاران ( )0360و
سلیمانیفر و شعبانی ( )0360نیز در پژوهشهای خود
به این نتیجه دست یافتند که انمیزش تحصیلی،
سازگاری تحصیلی را تبیین میکند .لذا از آنجایی که
این متغیرها از نظر منطقی با یادگیری خودراهبر
همخوانی دارند ،بنابراین پیشبینی سازگاری تحصیلی
توسط یادگیری خودراهبر از این دیدگاه قابل تفسیر
است.
در تبیین این یافته پژوهشی میتوان بیان کرد که در
عصننر حاضننر« ،یادگیری چمونه یاد گرفتن» بیش از
همه منا سب حال و آینده ا ست .این مو ضوع که روح
یادگیری مداوم را شنننکل میدهد ،میتواند امکان
سازگاری فرد را با دگرگونیهای سریع آینده ممکن
سننازد از این رو ضننرورت آمادگی دانشننجویان برای
یننادگیری مننادامالعمر و خودراهبر بودن آنهننا در
یادگیری به ویژه در دانش پز شکی ،به عنوان یک الزام
مطرح میشنننود (آزموده و کریمی مونقی  .)0360به
عبارت دیمر ،با توجه به انمیزه باالیی که یادگیرندگان
خودراهبر دارند ،یادگیری آنها پایداری و تداوم خواهد
دا شت (ح سنی  .)0360با انمیزه بودن و د ستیابی به
موفقیت خصنوصناً ،در شنرایط سنخت ،یکی از اهداف
همی شمی روان شنا سان و سیا ستمذاران بوده ا ست.
پی شرفت تح صیلی ع وه بر اینکه؛ خود به تنهایی یک
هدف به شمار میآید ،بلکه باعث درگیر شدن فعال
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یادگیرنده در محیط آموزشی و افزایش انمیزه نسبت
به یادگیری میشود و در نهایت به بسیاری از ویژگی-
های مثبت روانشناختی (مثل عزت نفس ،سازگاری،
مسؤولیتپذیری و ص حیت) منجر میشود (گرولینک
و همکاران  .)0001بهطور کلی میتوان بیان کرد که
خودراهبری در یادگیری سبب میشود که دانشجویان
پیشرفت و موفقیت در یادگیری را به خودشان نسبت
دهند و آن را ناشی از ت ش و آگاهی های خود بدانند
و در نتیجه سازگاری تحصیلی آنان افزایش مییابد.
از محدودیتهای این مطالعه ،در نظر نمرفتن تأثیر
متغیرهایی فردی چون :انمیزه درونی ،اعتماد به نفس،
اضطراب ،رضایت از رشته تحصیلی و عوامل محیطی
مانند :محیط فیزیکی خوابماه و دانشماه ،برنامههای
فرهنمی ،و امکانات رفاهی و تفریحی دانشماه بر
سازگاری و عملکردتحصیلی دانشجویان بود؛ بنابراین
پیشنهاد میشود سایر پژوهشمران پیرامون متغیرهای
ذکر شده ،مطالعاتی انجام دهند .همچنین به دیمر
پژوهشمران توصیه میشود که این پژوهش را در
مناطق دیمر و در دانشماههای گوناگون تکرار کنند،
زیرا اینکار ع وه بر این که قدرت تعمیمپذیری یافته-
ها را افزایش میدهد امکان مقایسه آن را با یکدیمر نیز
فراهم میکند.

نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصل از وجود ارتباط بین
یادگیری خودراهبر ،سازگاری و عملکرد تحصیلی
دانشجویان ،و با عنایت به این که یادگیری خودراهبر و
عملکرد تحصیلی ،بهعنوان عوامل پیشبینیکننده
سازگاری تحصیلی شناخته شدند .توصیه میشود،
اساتید از روشهای فعال تدریس استفاده کنند تا بتوانند
یادگیری خودراهبر را در دانشجویان ایجاد کرده و از
آن در جهت توسعه پزشکی استفاده ببرند .تا از این
طریق یادگیرندگان قادر باشند خود را با توجه به
تحوالت روزافزون و سریع دانش و رویارویی مداوم با
ابعاد تازه روشهای درمانی مراقبتی نوین ،وفق دهند و
مهارتهای خود را افزایش داده و به فراگیرانی همیشمی
و مادامالعمر ،مستقل و فعال و سازگار مبدل شوند.
همچنین پیشنهاد میشود که برای دانشجویان و
اساتید کارگاههای آموزشی بهمنظور آگاهی آنان از

اهمیت یادگیری خودراهبر و همچنین روشهای
تقویت آن تدارک دیده شود.
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Abstract: Self-directed learning has become one of the primary aims of education in the last
few decades. The aim of the present research was to investigate the relationship between selfdirected learning with Academic Adjustment and Academic Performances among students in
the Qom University of Medical Sciences. This study was conducted on 303 students in Qom
University of Medical Sciences. Data were collected through two standard questionnaires on
Meta cognitive inventory of O’neill, and Abedi and self-directed learning questionnaire of
Fisher’s. Data were analyzed using descriptive statistics methods, Pearson correlation,
Independent t-test and Multiple Regression Analysis. The results of Pearson correlation test
showed that there was significant positive relationship between total self-directed learning scale
and its sub-scales namely self-control, desire to learning and self-management with academic
adjustment and academic performances. There was also a significant positive relationship
between academic adjustment and academic performances. According to Independent t-test
results, there was significant difference between female and male students’ in total self-directed
learning scores (p=0/04), and two components of it: self-control (p=0/02) and desire to learning
(p=0/01). Although, there was no meaningful significant difference between female and male
students’ mean of self-management, and there was no significant difference between female
and male students’ in academic adjustment; whereas, there was a significant difference between
male and female students’ in academic performances (0/001). Finally, Multiple Regression
Analysis revealed that two components namely self-directed learning and academic
performance predicted 23% of academic adjustment variance. Based on results, it is
recommended that planners and administrators of higher education provide opportunity for
students to learn self-directed strategy for lifelong learning and being active learners, thinkers,
self-evaluators and adaptable ones.
Keywords: self-directed learning, academic adjustment, academic performance

*Corresponding author: Assistant Professor, PhD in Clinical Psychology,
Department of Psychiatry, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

Email: mohammadi.sd@gmail.com

6331  پاییز، 3شمارهی،  سال هشتم،پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور-فصلنامهی علمی

