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 مقدمه
روز های دانشگاهی و سازمانی، بهیادگیریی الزمه موفقیت در عرصه   

؛ همچنین ویژگی (1)ها و خودراهبر بودن فراگیر استبودن دانش و مهارت

د باشهای یادگیری در عصر جدید، مستقل و فعال بودن دانشجو میمحیط

مهم و اساسی در عوامل که بر این اساس، خودراهبری یادگیری یكی از 

 خودراهبر یادگیریهمچنین  .(2)شودموفقیت دانشجویان محسوب می

 اجرا و ،ریزیبرنامه مسؤولیت گیرندگانیاد آن در که فرآیندی است

 به نیل منظور به طور مستقل به و دارند برعهده را خود یادگیری ارزشیابی

راهبر،  خود یادگیری جمله مزایای از د.ـکننفعالیت می و کار یادگیری اهداف

 از مؤثر استفاده انگیزش، استقالل، نفس، اعتماد به انتخاب، قدرت افزایش

به عبارت  .(3)است العمر مادام یادگیری هایمهارت و توسعه اطالعات

 نیازها، تشخیص به فراگیران آن در که است  فرآیندی خودراهبریدیگر 

اجرای  و انتخاب یادگیری، برای انسانی و مادی منابع شناسایی اهداف، تنظیم

 . (4) پردازندمی خود یادگیری نتایج ارزیابی و یادگیری مناسب راهبردهای

 نباید اما باشد فراگیران  راهنمای باید معلم که دهدمی هشدار دیویی جان

 استفاده منظور به؛ (5)نماید کنترل را آن یا نموده دخالت یادگیری فرایند در

 خود برای فراگیران آمادگی میزان باید ،آموزش در راهبر خود هایروش از

. آمادگی فراگیر برای یادگیری (0)شود سنجیده یادگیری در راهبری

های فردی و ها، تواناییخودراهبر به عنوان میزان برخورداری از نگرش

 . (1)ادگیری استهای شخصیتی الزم جهت خودراهبری در یویژگی

دهد،  می تشكیل را فرد های کلیه یادگیری مبنای یادگیری در خودراهبری

تحصیلی  انگیزش .ت ؛است فرد انگیزش به یادگیری منوط اثربخشی اما

 انجام دهد خوبی به خاصی قلمرو در را تكلیفی که آن به یعنی تمایل فراگیر

 قراردهد؛ اغلب ارزشیابی مورد خودجوش طور به را عملكردش و

 پافشاری برانجام از دهند عبارتندمی نشان را تحصیلی انگیزش که رفتارهایی

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

 55تا  39، صفحات 89، تابستان43، شماره21ی و همکاران. دوره قائنی حصاروییه یمجله توسعه آموزش در علوم پزشک

 

 یتاو را هدا هاییتو فعال دهدیم یانرژ یادگیرندهاست که به  یزیدارد و چ ییخود راهبر نقش به سزا یادگیریدر  یلیتحص هاییزهانگزمینه و هدف: 

دندان  یانانشجود یندر ب یادگیریدر  یخودراهبر یبرا یبا آمادگ یندهبه آ یدو ام یلیتحص هاییزهانگ ینرابطه ب یپژوهش بررس ینهدف ا ین. بنابراکندیم

 اصفهان و دانشگاه آزاد اصفهان بود. یعلوم پزشك یپزشك

و  یدانشگاه علوم پزشك یدندانپزشك یانمورد مطالعه دانشجو یبود. جامعه آمار یو از نوع  همبستگ یفیپژوهش توص ینروش انجام ا: روش بررسی

شد. ابزار گردآوری اطالعات،  ییننفر تع 205 یو مورگان حجم نمونه آمار یدانشگاه آزاد اصفهان )واحد خوراسگان( بودند که با استفاده از جدول کرجس

ز بود و ا یادگیریدر  یخودراهبر یبرا یو آمادگ یلیتحص یزشانگ ی،بزرگسال یدواریبه ام یشگرا ی،شناخت یتعجم یهاشامل پرسشنامه پژوهش ینا

چندگانه  یونو رگرس یرسونپ یهمبستگ یهاو آزمون 10نسخه  spssافزار اطالعات از نرم یلو تحل یه. به منظور تجزیدگرد یلکنندگان تكمتوسط شرکت

 شد. به روش گام به گام استفاده

 یادگیریدر  یخودراهبر یبرا یو آمادگ یلیتحص هاییزه(، انگp<771/7) یندهبه آ یدو ام یلیتحص هاییزهانگ ینمطالعه نشان داد ب ینا هاییافته یافته ها: 

(771/7>pو ب )یادگیریدر  یخودراهبر یبرا یو آمادگ یندهبه آ یدام ین (771/7>p.رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ) 

 یجاز نتا دهفاستا بابود.  یادگیریدر  یخودراهبر یبرا یو آمادگ یندهبه آ یدبا ام یلیتحص هاییزهانگ ینب دارمعنامثبت و  بطهاز را حاکی نتایج:  گیری: نتیجه

 زشیموآ توسعه ایدر راست یگام انعنو بهرا  یدندانپزشك زشموآ کیفی یتقاار تموجبا توانندیم یدو اسات یآموزش دندانپزشك انیزربرنامه ،هشوپژ ینا

 .ندآور همافر

 ی تحصیلی، آمادگی برای یادگیری خودراهبر، دانشجوی دندانپزشکیامید به آینده، انگیزه واژگان کلیدی:
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 تسلط حد در یادگیری جهت در یا کوشش کوشی سخت دشوار، تكالیف

.وجود انگیزه در طی فرآیند (8)دارد نیاز تالش که به تكالیفی انتخاب و

یادگیری و آموزش منجر به تسهیل یادگیری، سهولت در برقراری ارتباط، 

 .(3)شودطراب و ایجاد خالقیت در یادگیری میکاهش اض

 قبیل از مختلفی آموزشی با برآیندهای تحصیلی انگیزه دهدمی نشان شواهد

 و مرور ؛ با(17)است مرتبط بهتر عملكرد و پشتكار، یادگیری کنجكاوی،

 توجهی قابل نقش که از عواملی گفت، توان می گذشته مطالعات بررسی

 بینی خوش و  امید شده توجه کم آن و به دارد تحصیلی انگیزش در

 هاییشناخت شامل شخصیتی  صفت دو بینی خوش و . امید(11)ستا

 به نظرش مورد نتایج باشد داشته انتظار شوند شخصمی باعث که هستند

 هدف گیریرفتارهای جهت شناختها این دهند.می رخ آینده در احتمال زیاد

هیجانات  شامل که شناختی روان بر بهزیستی و دهندمیقرار  تأثیر تحت را

  .(12)گذارندمی اثر منفی هستند و مثبت

بر  دانند کهامید را به عنوان حالت انگیزشی مثبتی می ،اسنایدر و همكاران

گرایی( و مسیر احساس موفقیت، به عنوان عامل فعال )انرژی و هدف

 در رسیدن راها انسان . امید،(13)کندریزی رسیدن به هدف( عمل می)برنامه

 آوردن فراهم و موانع کردن برطرف. (14)  کند ومی یاری خود اهداف به

 به تا دارد اندیشه و تفكر به نیاز است، شرایط امیدواری از که مقدمات،

در حوزه آموزش پزشكی با توجه به  .(15) شود منتهی هدفمند رفتاری

تغییرات مداوم اطالعات و اهمیت به روز بودن دانش در این عرصه، لزوم 

توجه به تربیت دانشجویانی که در طول تحصیل و پس از آن پیوسته در حال 

یری های یادگجو به توانایییادگیری باشند، ضروری است. مجهز بودن دانش

منجر  و شودمی خودراهبر باعث مبدل شدن وی به یک یادگیرنده مادام العمر

گردد که نیازهای یادگیری خود را تشخیص داده می به تربیت دانشجویانی

 روند. خود راهبری در یادگیری باعث و به سمت برطرف کردن آن پیش

شود که دانشجویان موانع تحصیلی را به عنوان چالش در نظر بگیرند و می

یزش گبا توجه به این که انو  ها داشته باشندبرخورد موفقیت آمیزی با چالش

سزایی دارد و با عنایت به این مسئله که در یادگیری خود راهبر نقش ب

های ها و ویژگیخودراهبر بودن دانشجویان، خود نوید بخش صالحیت

خاص شناختی در آنهاست، بنابراین تالش برای ارتقای انگیزش دانشجویان 

نوید بخش فراگیران مستقل با نظام آموزشی پیشرو خواهد بود. با توجه به 

های انسانی آموزش دیده بوده، آینده جامعه اینكه دانشجویان جزو سرمایه

شرفت و توسعه در دست آنهاست، میزان امیدواری و ناامیدی آنها برای پی

 امید ای بیان کردندکیافر و همكاران در مطالعه  جامعه بسیار اهمیت دارد.

؛ همچنین کدخدایی و (11)رابطه دارد یلیتحص یزشانگ ااست که ب متغیری

بینی و کرمی، ضرورت تاکید بر ابعاد عاطفی و شناختی تحصیل مانند خوش

؛ (10)معنای تحصیل را در بهبود انگیزش تحصیلی دانشجویان نشان دادند

یوسفی و گردان شكن ، بیان کردند که رابطه مثبت و معنادار از طرفی نیز 

؛ پژوهش خطیب (8)بین انگیزش تحصیلی و یادگیری خودراهبر وجود دارد

زنجانی و همكاران نیز نشان داد، بین آمادگی خودراهبری یادگیری و 

. با توجه به (2)داری برقرار استاپیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معن

ی و انگیزش تحصیلامید، این که مطالعات فوق الذکر در زمینه ارتباط بین 

 که پژوهشیدر جستجوی منابع،  یادگیری خودراهبر انجام شده بود، اما 

آمادگی ا بهای تحصیلی و امید به آینده ابعاد انگیزهرابطه بتواند نشان دهد 

افت دارد، یپزشكی در بین دانشجویان دندانبرای خودراهبری در یادگیری را 

 به و افراد زندگی ابعاد بر زیادی بسیار تأثیر به آینده امیدهمچنین  ؛نشد

 صورت به آن تأثیر باشند امیدوارتر قشر چه این هر .دارد دانشجویان ویژه

می  مشاهده بیشتر زندگی اجتماعی و جامعه در غیرمستقیم و مستقیم

با توجه به فوایدی که برای نتایج یادگیری خودراهبر مطرح ؛ (14)گردد

های علوم پزشكی بر اهمیت این نوع های آموزشی و دانشگاهاست، و محیط

با عنایت به این مسئله که انگیزش در و ؛ (11)ورزند یادگیری تاکید می

 باورهای ، و نیز اهمیت نقش(8)یادگیری خود راهبر نقش به سزایی دارد

هدف  ؛(11)انگیزش مانند تربیتی و روانی درپیامدهای بینی خوش و امید

 های تحصیلی و امید به آینده با آمادگیی رابطه بین انگیزهبررس مطالعهاین 

برای خودراهبری در یادگیری در بین دانشجویان دندان پزشكی دانشگاه آزاد 

 :شدده زموآزیر  دو فرضیهید و تعیین گرد اصفهان و علوم پزشكی اصفهان

آمادگی برای خودراهبری در  با امید به آینده وهای تحصیلی بین انگیزه

یادگیری در بین دانشجویان دندانپزشكی اصفهان رابطه معناداری وجود 

 دارد.

عاد  ن     انگیزه اب به آی ید  ــیلی و ام مادگی بر توان پیش دههای تحصـ ای  بینی آ

ــفهان  خودراهبری در یادگیری  ــكی اص ــجویان دندانپزش ا ررا در بین دانش

  دارد.

 

 بررسیروش 
  یجامعه  .است همبستگی  از نوع  و توصیفی  یک پژوهشحاضر  پژوهش 

شكی     1742شامل   پژوهش آماری این شجویان دندانپز شگاه  نفر از دان دان

ه  ک ندبوداصفهان و دانشگاه آزاد اصفهان )واحد خوراسگان(    یعلوم پزشك 

ستفاده از جدول   سی و مورگان  با ا نفر تعیین   377حجم نمونه آماری کرج

گر  پژوهش  ؛شدند  انتخابای خوشه تصادفی  نمونه گیری به روش که   شد 

ــده ب       ــجویان  مراجعه به    اطبق برنامه زمانی از قبل تعیین شـ دندان    دانشـ

شكی   شگاه  پز شك دان صفهان )واحد        یعلوم پز شگاه آزاد ا صفهان و دان ا

سگان(  سب موافقت آن  خورا شرکت در مطالعه و ک در زمان و  یها برای 

ــكده و کالس درس( مكانی مناســـب )اعم از محیط های موجود در دانشـ

سشنامه   سخگویی   ها آنها را در اختیار پر شرح روش پا  قرار داد و پس از 
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ــگر،  ــط پژوهش ــارکت توس   به آزادانه کامال بطور پژوهش در کنندگان مش

شنامه ها    س سخ  پر شنامه جمع آوری گردید    205در پایان ند. داد پا س به   .پر

 .بدست آمددرصد  33/88 در این پژوهش این ترتیب نرخ پاسخگویی

  انگیزش، امیدواری به های گرایشها از پرســـشـــنامهجهت گردآوری داده

ــیلی یادگیری     و تحصـ مادگی برای خودراهبری در  ید   آ فاده گرد ــت  .اسـ

سنایدر     گزینه ای   0گویه به صورت   24با  پرسشنامه گرایش به امیدواری ا

به صورت کامال مخالفم تا لیكرت ای نقطه 5نمره گذاری بصورت طیف با 

ــماره  گویه هایالبته در مورد  بود که  کامال موافقم ، 11، 14، 13، 12، 4ش

گذاری    23و  18 ــیوه نمره  ید  معكوساین شـ نه ی . گرد یاز  دام این  امت

ستفاده از  13پژوهش علی زاده اقدم ) در .بود 127تا  24از  پرسشنامه   ( با ا

نظر صـــاحبنظران این حوزه  روایی صـــوری و محتوایی این مقیاس تایید  

آلفای   ریبض از  ی این پرسشنامه  هاگویه پایاییبرای سنجش  . گردیده بود

 نشان  7/ 834آلفای کرونباخ با  پایاییکرونباخ استفاده شد که نتایج آزمون   

 .استمطلوب متغیر امید به آینده در حد  هایگویهپایایی که  داد

صیلی  سط   1332 سال  در مقیاس انگیزش تح سینكالیر   مک اینرنی تو و 

شد    ست گزینه 5 گویه 43 دارایکه  (18)ساخته    زیر مقیاس چهار و ای ا

سب توانایی، گرایش به عملكرد، گرایش به هدف اجتماعی و   گرایش به ک

ــنجد را میگرایش به هدف بیرونی     به دو  زیرمقیاس ها  . هر یک از این  سـ

سمت  سیم   ق و  انجام تكلیفشامل   گرایش به توانایید که نشد جزئی تق

سط گویه  تالش شهرت طلبی شامل   ، عملكرد11تا  1های  تو با  رقابت و 

ــامل   ، هدف اجتماعی  23تا   12گویه های    ــتگی اجتماعی و نوع شـ  وابسـ

ستی  شویق و جایزه شامل   ، هدف بیرونی31تا  24های با گویه دو با  که ت

شده     43تا  32گویه های  ست سنجیده  ت  لیكر طیف سساا بر گویه. هرا

ستم، مخالفم،  مطمئن موافقم، موافقم، )کامالً نمره گذاری   مخالفم( کامالً نی

سط      و . رواییشد  شنامه تو س  در سینكاالیر  و اینرنی مک پایایی این پر

 این نیز پایاییایران  در (.13) گرفت قرار تأیید و مورد بررســی اســترالیا

بازآزمایی  روش از استفاده  ( با27رضوان )  و در مطالعه  بهرامی پرسشنامه  

سبی وهمكاران )    در و 8/7 شا ستفاده  با( 21مطالعه گر آلفای کرونباخ   از ا

از  مطلوبی است قادیرد که ماعداپژوهشگر با استناد به این  مد. بدست آ 1/7

ــنامه  ــش ــتفاده نمود. این پرس ــنجش انگیزش تحصــیلی اس اس  مقی برای س

ــط چن  آمادگی برای خودراهبری در یادگیری ــال  و همكاران توس در س

ــامل  و( 18)طراحی گردید  2717 انگیزه  یاس و چهارخرده مق  یه گو 27شـ

مه   یه گو 0)یادگیری  نا ظارتی) (، یه گو 0) واجرا یزیر(، بر یه(  4خودن   گو

شد. می گویه( 4ارتباط بین فردی)و سخده  با سیله  اس یمق ینا یپا   طیفبو

شدت توافق را   5شدت مخالفت و نمره   1بود که نمره  یكرتل ایدرجه 5

ــان م نان جهت اطم  .دادینشـ ــور ییروا یینو تع ها یه از فهم گو ی  ی،صـ

شنامه     س شجو  نفر از 17 یاردر اختپر سا  انیدان صل هم  ین با گروه نمونه ا

ــبقرار گرفت تا نظر خود را اعالم کنند. به منظور      ییاز روا ینان اطم کسـ

س       تن از 17 یارابزار در اخت یی،محتوا شنا   یکارشناس مسلط به مسائل روان

ش  جهت سنج .دگرد ییدتأ هایهگو رواییقرار گرفت تا  یادگیریآموزش و 

شگر وهمكاران در مطالعه ی قبلی      شنامه بدلیل اینكه پژوه س پایایی این پر

ــنجی  ــی ویژگی های روانس خود  یادگیری یاسمق خود تحت عنوان بررس

ــتفاده از روش باز آزمایی 22)راهبر ــت آمده بود، در این  81/7( با اس بدس

از این مقیاس اســـتفاده پژوهشـــگران پژوهش نیز به اســـتناد مطالعه قبلی 

 گردید.

مورد 10نســخه  spssبا کمک نرم افزار، آوری پس از جمع هاپرســشــنامه

ون  همبستگی پیرسهای آزمونتجزیه و تحلیل قرار گرفت. به این منظور از 

سیون چندمتغیره   شد    با روش گام به گامورگر ستفاده   سنجش  جهت و ا

 استفاده شد.اسمیرنوف  کلوموگروفآزمون نمونه آماری  بودن نرمال

ــروع  ــبت به ثبت عنوان  پژوهشمالحظات اخالقی: قبل از ش   پژوهشنس

ــب  هــایمـجـوز   ــا کــد اخـالق      یـن ا. گـردیــد الزم کســ پـژوهـش ب

IR.IAU.YAZD.REC.1397,32 .در کســب  پژوهشــگرهمچنین  ثبت شــد

ضایت آگاهانه  ائه  تیب که پس از اربه این تر. تالش کرد شرکت کنندگان  ر

به آنها توضـــیا داده  پژوهشاهمیت و اهداف و فواید  ،توضـــیحات الزم

ــد ــرکت در پژوهش آزاد   برای  اینكهدر مورد همچنین . ش ــراف از ش انص

 .رسانی شداطالع ها آنبه  ، نیزهستند

 

 هایافته
گان کنند های جمعیت شناختی شرکتآماری ویژگی یبا توجه به نمونه    

  شرح داده شد.( 1جدول )در این متغیرها  تجزیه و تحلیل توصیفی و

برای هر یک از متغیـرهای اصلـی پژوهـش، آمـار توصیفـی شامـل 

میانگیـن، انحـراف معیـار، حـدود اطمینـان مربوط به هر یک از این متغیرها 

 ارائه گردیده است.  2بیان شد که در جدول 

 3 پژوهش در جدول یرهایمتغ ینب یرسونهمبستگی پ یسماتر هاییافته

 یندهه آب یدو ام یلیتحص هاییزهانگ ینب یهمبستگ یبکه ضر دهدینشان م

درصد معنادار  33 یناندر سطا اطم یادگیریدر  یخودراهبر یبرا یبا آمادگ

 یلیتحص یاهیزهانگ ین، ب یندهبه آ یدو ام یلیتحص هاییزهانگ ینب یعنیاست. 

رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.  یادگیریدر  یخودراهبر یبرا یو آمادگ

ه رابط یادگیریدر  یخودراهبر یبرا یو آمادگ یندهبه آ یدام ینب ینهمچن

 یانسدرصد از وار 2/11یینتع یبمعنادار و مثبت وجود دارد. بر اساس ضر

 یآن توسط آمادگ ازدرصد  1/21 ینده،به آ یدتوسط ام یلیتحص هاییزهانگ

درصد از  2/27 ینگردد. همچن یم یینتب یادگیریدر  یخودراهبر یبرا

 یینبت یادگیریدر  یخودراهبر یبرا یآمادگ یقاز طر یندهبه آ یدام یانسوار

 شود.یم
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 شرکت کنندگان در پژوهش شناختی جمعیت متغیرهای : 2جدول

 درصد فراوانی  متغیر

 جنسیت
 44/%5 118 مرد

 55/%5 141 زن

 سن

 10/%2 271 سال 25تا  13

 18/%3 51 سال 37تا  20

 2/%0 1 35الی  31

 2/%3 0 سال وباالتر 30

 وضعیت تاهل
 85/%3 220 مجرد

 14/%1 37 متاهل

 01/%3 118 دانشگاه آزاد اصفهان)خوراسگان( دانشگاه محل تحصیل 

 32/%1 18 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 
 

  میانگین و انحراف معیار وحدود اطمینان برای متغیرهای اصلی پژوهش :1جدول 

 حدود اطمینان میانگین ±انحراف معیار پژوهشاصلی  متغیرهای

 44/1-35/4 41/3±513/7 تحصیلی یانگیزه

 74/2-01/4 55/3±442/7 امید به آینده

 37/1-77/5 58/3±438/7 آمادگی برای خودراهبری در یادگیری

 

 

 ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش  :4جدول 

 متغیرهای اصلی
 یانگیزه

 تحصیلی
 برای خودراهبری در یادگیریآمادگی امید به آینده

 520/7** 330/7** 1 تحصیلی یانگیزه

 457/7** 1  امید به آینده

 1   در یادگیری برای خودراهبریآمادگی

**P < 

 (ANOVA): معناداری مدل رگرسیون 9جدول 

 سطح معناداری Fآماره میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 177/7 031/41 801/5 5 370/23 رگرسیون 

   141/7 258 200/30 باقیمانده

    203 512/05 کل
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ش به ده، گرایش به توانایی، گرایـد به آینـت(، امیـمتغیر پیش بین:)عدد ثاب

 ی، گرایش به هدف بیرونیـعملكرد، گرایش به هدف اجتماع

 متغیر وابسته: آمادگی برای خودراهبری در یادگیری

نده به آی هـای تحصیلی و امیددهد که ابعـاد انگیزهنشـان می 5نتایـج جدول 

 بینی آمادگی برای خودراهبری در یادگیری را دارد.توانایی پیش 1/44%

 

 خالصه مدل رگرسیون :0جدول 

 ضریب همبستگی مدل
مجذور ضریب 

 همبستگی

تخمین خطای 

 انحراف معیار

  آماره ها

 2درجه آزادی  F آماره
درجه 

 1آزادی

سطح 

 معناداری

دوربین 

 واتسون

1 003/7 441/7 873/7 031/41 5 285 771/7 317/1 
 

 

 : ضرائب مدل رگرسیون گام به گام6جدول 

 

 ضرایب غیراستاندارد

ضریب بتای 

 Tآماره  استاندارد

سطا 

 معناداری

 آماره همخطی

 تلرانس خطای معیار بتا

ضریب 

 همخطی

   777/7 357/4  273/7 732/1 ضریب ثابت 

 875/1 554/7 777/7 387/1 453/7 748/7 354/7 گرایش به توانایی -

 024/2 381/7 322/7 738/7 771/7 748/7 775/7 گرایش به عملكرد -

 555/1 043/7 711/7 477/2 133/7 744/7 175/7 گرایش به هدف اجتماعی - 

 010/2 382/7 328/7 -731/7 -771/7 753/7 775/7 گرایش به هدف بیرونی - 

 374/1 101/7 777/7 370/4 228/7 707/7 253/7 امید به آینده - 

با توجه به نتایج جدول فوق، گرایش به توانایی، امید به آینده و گرایش به 

بینی متغیر وابسته آمادگی برای هدف اجتماعی به طرز معناداری توان پیش

در یادگیری را دارند و معادله خط رگرسیون آن با ضرائب  خودراهبری

 باشد.غیراستاندارد به صورت زیر می

  175/7هدف اجتماعی  گرایش بهآمادگی برای خودراهبری در یادگیری = 

 )عدد ثابت(  732/1+ 354/7توانایی گرایش به +  253/7+ امید به آینده 

 

 بحث
 امید و های تحصیلیبین انگیزه یمعناداررابطه دهد که ها نشان مییافته   

در این راستا . اردآمادگی برای خودراهبری در یادگیری وجود د بابه آینده 

پژوهشی که به طور مستقیم با این نتایج همخوان باشد یافت نشد، اما بر 

توان اساس ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی، مطالعاتی وجود دارند که می

ها استنباط نمود. از جمله کیافر و ی حاضر را از آنمطالعه نتایجی مشابه با

 یلیتحص یزشانگ ااست که ب متغیری امید ای نشان دادنددر مطالعه همكاران

رتیب به این ت های تحصیلی باید بر آن تاکید گرددموقعیترابطه دارد و در 

کدخدایی و کرمی،  های مطالعه مچنین یافتهه. با این پژوهش همخوانی دارد

 جهو با این پژوهش همخوانی دارد.در بهبود انگیزش تحصیلی دانشجویان 

 درها آن تفاوت ومتغیرهای مشابه  بین همبستگی رابطه تشابه این مطالعات،

در مطالعات فوق از مقیاس انگیزش  است.ها پرسشنامه و آماری جامعه نوع

ین ی استفاده شده در اتفاده شده بود که با پرسشنامهتحصیلی والرند اس

 مطالعه متفاوت است.

، (13)مولوی و همكاران میزان امید به آینده در انگیزه تحصیلی  یدر مطالعه

نگیزه ا و میزان امیدواریمستقیم  یرابطهظهیری ناو و رجبی نیز  یدر مطالعه

توان گفت این نتایج با پژوهش حاضر همخوانی دارد و می (18)تحصیلی 

حاکی از آن است که اطمینان داشتن از آینده، از جمله امكان ادامه تحصیل 

 یو به دست آوردن جایگاه اجتماعی و اقتصادی مناسب در میزان انگیزه

توان یاضر مهای پژوهش حدر توجیه یافته تحصیلی دانشجویان موثر است.

اما  ،الزمه موفقیت در تمام طول دوران تحصیل است ،گفت اگرچه انگیزش

آموختگان چراکه دانش ،در دوران آموزش دانشگاهی جایگاه دیگری دارد

مورد عالقه خود را  یشوند و رشتهآموزش عمومی که وارد دانشگاه می
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 ،ستندبرخوردار هکنند از حداقل انگیزش تحصیلی برای پیشرفت دنبال می

اما الزم است میزان این انگیزش به منظور استفاده بهتر از دوران آموزش 

؛ نگرش به آینده بر (23)افزایش یابدتر شگاهی و رسیدن به نتایج مطلوبدان

دانشجویان در جهت گیری اهدافشان و همچنین عملكردشان روی انگیزه 

 سحساا باشند شتهدا باالیی میدا که ادیفرا تیرعبا . به(24)موثر است 

را  دخو نتیجهدر  نددار لکنتر دخو ندگیز شخصی یهاادیدرو بر کنندمی

 دخو رفتار تنظیمو  هیدخود نظم به درقاگیرند که می نظردر  لفعا دیموجو

 رد دیفر یهاوردستاو د بهزیستی ش،نگیزا ایبرای پایه حس ینو ا ستا

. وجود همبستگی نسبتا باال بین (11)میکند دیجاا ندگیز یحیطهها همه

ان دهای تحصیلی و آمادگی برای خودراهبری در بین دانشجویان دنانگیزه

العه نتایج مطهمخوانی با پزشكی اصفهان که از نتایج پژوهش حاضر بود، 

پژوهش خطیب  همچنین با نتایج ، نشان می دهدیوسفی و گردان شكن، 

خودراهبری یادگیری و برای نشان داد، بین آمادگی  کهزنجانی و همكاران 

 ی وهمخوان ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنی داری برقرار است

های یافته مبنی بر همبستگی بین انگیزه این تبیین در. (2)همسویی دارد

به  رغبت و عالقه گفت، توانی میتحصیلی و آمادگی برای خودراهبر

 یادگیری خودراهبر شرط ترین مهم و انگیزش بخشدمی نیرو یادگیری

   .(8)است

ر های تحصیلی و امید به آینده قادبعاد انگیزهنتایج مطالعه حاضر نشان داد، ا 

بینی آمادگی برای خودراهبری در یادگیری است. در این راستا نتایج به پیش

و  زشكیپ یاندرک دانشجوی نادی و همكاران تحت عنوان مطالعه

ان ی، نشفرد یهایژگیخودراهبر و رابطه آن با و یادگیریاز  زشكیدندانپ

داد که با استناد به نمرات علوم پایه و معدل پیشرفت تحصیلی دانشجویان، 

از  به این ترتیب؛ کرد بینیپیش را می توان ها برای خود راهبریآمادگی آن

بینی آمادگی برای خودراهبری در یادگیری براساس لحاظ تعیین توان پیش

 .قت داردی حاضر مطابطالعههای تحصیلی، با مانگیزه

 به مطالعه این از آنجا که توان گفتهای پژوهش حاضر میاز محدودیت

 تعمیم در بایستی داشت لذا اختصاص پزشكیدندان یرشته دانشجویان

 گردآوری . همچنیننمود احتیاط مقاطع تحصیلی و هارشته سایر به نتایج

تفسیر بایست بود، از اینرو می خودگزارشی صورت به های پژوهشداده

شناسایی  در معتبرتر نتایج و جهت دستیابی به نتایج با احتیاط انجام گیرد

 و کیفی با رویكردجدید انجام مطالعات متغیرهای مورد مطالعه،  بین رابطه

یافته پیشنهاد  ارساخت نیمه و عمیق هایمصاحبه نظیر با استفاده از روش هایی

 عضو پزشكاندندان نهایت در که اصل این به عنایت همچنین با شود.می

 خود دانش که پیوسته است نیاز و بود خواهند جامعه درمان و تیم سالمت

 عوامل شناخت جهت جامع شود پژوهشیمی پیشنهاد دارند، نگاه روز به را

 لحاظ با تا شود انجام پزشكیدانشجویان دندان انگیزشی و نگرش به آینده

در  آنان خودراهبر یادگیری افزایشبر  عالوه در آموزش، عوامل این کردن

 تا تحصیل بعد از حتی را روز دانش فراگیری به اشتیاق تحصیل، حین

 نمود. تضمین آنان در حدودی

 
 گیرییجهتن
ده های تحصیلی و امید به آینبین انگیزه دارمعناو مثبت  بطهرا با توجه به    

ه های تحصیلی و امید بابعاد انگیزهبا آمادگی برای خودراهبری در یادگیری 

 اببینی آمادگی برای خودراهبری در یادگیری هستند. آینده قادر به پیش

 اساتید و پزشكیآموزش دندان ریزانبرنامه، هشوپژ ینا یجنتااز  دهستفاا

و  مختلف هایانگیزه از و آگاهی انگیزش مفهوم شناسایی با توانندمی

خودراهبری در یادگیری  بر آنها تأثیر به آینده و شناسایی ابعاد مختلف امید

 هایشیوه از آموزشی هایاجرای برنامه و طرح در پزشكی،دندان دانشجویان

 .نمایند استفاده ترصرفه با مؤثرتر و بهتر، آموزشی

 

 تشکر تقدیر و 
توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد که این پژوهش    

 ناتصویب و حمایت مالی شده است. لذا پژوهشگر اصفهان )خوراسگان(

د تا سپاس و قدردانی خود را از این معاونت و معاونت ندانبر خود الزم می

ی و دندانپزشك یمحترم پژوهشی دانشكده دندانپزشكی، دانشجویان رشته

 د.ن، بعمل آورهمكاری داشتند پژوهش تمام کسانی که در انجام این
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