
 چکیده:

 

بالییی یی و بیه         دانشجوی پزشکی بدلیل شرایط خاص دوره مقدمه:  
روزرسانی اطالعات نیاز به مهارت کلیدی خودت ظیمی در یادگیری دارد. این مطالعه با هدف تبیین  
دیدگاه دانشجویان پزشکی در زمی ه نقش اساتید برخودت ظیمی آنان  در یادگیری انجیا  شیده     

 است.

 

مشغول به تحصیل دردانشگاه عیلیو     6و 5، 4جامعه پژوهش دانشجویان پزشکی سال روش کار:   
پزشکی اصفهان بودند. در مطالعه حاضر روش نمونه گیری مبت ی بر هدف برای انتخاب نمونیه هیا      
مورد استفاده قرار گرفت. برای گرد آوری داده ها از مصاحبه حضوری نیمه ساختار یافته استفیاده   
شده است برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده و سازماندهی اطالعیات  

 انجا  گرفته است.  MAXQD 2010با نر  افزار 

 

دانشجو ی پزشکی  انجا  گرفت.  21مصاحبه با  12در مجموع تحلیل اطالعات کیفی مربوط بهنتایج:  
دانشجویان اساتید را به ع وان افرادی مطرح نمودند که تاثیر زیادی بر خودت ظییمیی آنیان در        

 یادگیری دارند در پایان تجزیه وتحلیل اطالعات دو طبقه اصلی با ع وان :

 الف:ویژگی های شخصیتی اساتید 

 ب: ویژگی های آموزشی اساتید از طرف دانشجویان مطرح شد. 

 

با توجه به نتایج  بم ظور ارتقائ مهارت خودت ظیمی در یادگیری دانشجوییان  بحث ونتیجه گیری:  
بر حسب مورد و شرایط باید از نقش مثبت  اساتید کمك گرفته شود و اساتید تیوجیه و دقیت          
بیشتری در بکارگیری توانم دی های خود برای ارتقاء خودت ظیمی در یادگیییری دانشیجیوییان        

 ب مای د. 

 عوامل تاثیر گذار–خودت ظیمی در یادگیری -دانشجوی پزشکیواژه هاي كليدي:  

 نتایج : 

 

 21مصاحبه بیا     12در مجموع تحلیل اطالعات کیفی مربوط به 

نفر )  21دانشجو ی پزشکی  انجا  گرفت. از کل شرکت ک  دگان

درصد( زن بودند. میانگییین      7547نفر)   1درصد( مرد و  2551

سال بود. دانشجیوییان     11571  ±   582س ی شرکت ک  دگان  

اساتید را به ع وان افرادی مطرح نمودند که تاثیر زییادی بیر     

خودت ظیمی آنان در یادگیری دارند در پایان تجزیه وتحلیییل   

اطالعات دو طبقه اصلی بدسیت  

 آمد.

الف: ویژگی های شخصیییتیی      

 اساتید

 ب: ویژگی های آموزشی اساتید

تجارب مشارکت ک  دگان نشان داد: عالقه استاد به آمیوزش،    

احترا  به دانشجو، داشتن انگیزه ومسئولست پذیری او باعیث  

تقویت خودت ظیمی دانشجو می شود. ارتباط وتیعیامیل بیا          

دانشجو، الگو بودن استاد و پیگیری فعالیت هیای دانشیجیو      

توسط استاد نیز باعث ارتقائ خود ت ظیمی دانشجو می شیود.  

همچ ین سطح علمی استاد، برنامه ریزی و روش تدریس استاد 

، بازخورد بموقع وم اسب به دانشجو، تشویی  دانشیجیو و        

مشارکت دادن دانشجو در بحث کالسی به ع وان زیر طیبیقیه    

نقش آموزشی استاد بر خودت ظیمی دانشجوییان در بیییان        

 مشارکت ک  دگان ذکر شده بود.

 مقدمه:

دانشجوی پزشکی بدلیل شرایط خاص دوره بالی ی 

مان د برخورد با بیمار، یادگیری مع ادار، استفاده از 

تفکر انتقادی، خودارزیابی در فعالیت های انیجیا    

شده و به روزرسانی اطالعات نیاز به مهارت کلیدی 

 خودت ظیمی در یادگیری دارد.

این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه دانشیجیوییان      

اساتید برخودت یظیییمیی     پزشکی در زمی ه نقش 

 دانشجویان  در یادگیری انجا  شده است.
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 بحث و نتیجه گیری:

 با توجه به نتایج حاصل از بیان و درك دانشجویان از نقش تاثر گذار استاد بر خودت ظیمی

دانشجویان بایستی بم ظور ارتقاء مهارت خودت ظیمی در یادگیری دانشجویان بر حسب   

مورد و شرایط از نقش مثبت  اساتید کمك گرفته شود.   

همچ ین اساتید باید توجه و دقت بیشتری در بکارگیری توانم دی های خود برای  ارتقاء خودت ظیمی در یادگیری دانشجویان 

 ب مای د. به همین م ظور ارتقائ خودت ظیمی اساتید می تواند گا  مثبتی در جهت بهبود خودت ظیمی در دانشجویان باشد.
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 دیدگاه دانشجویان در مورد نقش اساتید در خودتنظیمی آنان در یادگیری

   :روش کار

 6و 5، 4جامعه پژوهش دانشجویان پزشکی سال      
مشغول به تحصیل دردانشگاه علو  پزشکی اصفهان 

انجا  گرفته اسیت. در      2214بودند.مطالعه در سال  
مطالعه حاضر روش نمونه گیری مبت ی بر هدف بیر    
اساس معدل دانشجویان برای انتخاب نمونه ها مورد 

 استفاده قرار گرفت. 

برای گرد آوری داده ها از مصاحبه حضوری نیییمیه    
ساختار یافته استفاده شده است بیرای تیجیزییه       
وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده 

 MAXQDو سازماندهی اطالعات با نر  افیزار      
 انجا  گرفته است.  2010
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