
 چكيده :       

دانشجوی پزشکی بدلیل شرایط خاص دوره بالینی مانند برخورد با بیمامارایمادیمیمری       
معنادارااستفاده از تفکر انتقادی اخودارزیابی درفعالیت های انجام شده وبه روزرسانی اطالعما   

 نیاز به مهار  کلیدی خودتنظیای در یادییری دارد.

نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد بمه ومور       042در یک مطالعه مقطعی تعداد 
ویرایش دوم بمه ومور            LASSIتصادفی ساده وارد مطالعه شدند. پرسشنامه روا وپایای  

سوال در    20خودایفا  توسط ناونه ها تکایل شد.خودتنظیای دانشجویان در این پرسشنامه با  
چهار زیر یروه مدیریت زمان اخودآزماییا راهناای مطالعه وتارکز سنجیده می شود.سواال  هر  
حیطه در طیف لیکر  پنج درجه ای مورد ارزیابی قرار یرفت .در پایان با استفاده از نرم افمزار     

spss  . ا آمار توویفی وتحلیلی اطالعا  تجزیه وتحلیل شد 

میانگین وانحراف معیار زیر یروه های مربوط به خود تنظیای در یادییری به ترتیب  حیطمه ی    
وخودآزمایمی  00/  24±72/4اراهناای مطالعه02/ 28±5/ 22امدیریت زمان02/ 70±8/ 02تارکز 
بوده است( .با انجام آنالیز واریانس تفماو  آمماری        42بدست آمد)حداکثر ناره  07/   ±07 4/   58

معنادار در حیطه ی تارکز بین مقطع فیزیو پاتولوژی وکارورزی مشاهده یردید.هاچنین بمیمن    
حیطه های راهناای مطالعه اخودآزمایی ومدیریت زمان دانشجویان وممعمدل دانشمحمویمان        

 هابستگی مثبت وجود داشت .

نتایج حاول از این مطالعه نشان داد که زیر یروه های مهار  خودتنظیمامی در یمادیمیمری          
دانشجویان پزشکی دارای نارا  پایین بوده است. پیشنهاد می شود برنامه همای آمموزشمی         

 مناسب به منظور بهبود توانایی های دانشجویان بر حسب نیاز آنان طراحی واجرا  یردد. 

 

 

  یافته ها : 

درود از جامعمه   4/24سال بدست آمد .دختران087/08/ 58میانگین سنی دانشجویان
توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه رادرمقاطمع   7مورد بررسی را تشکیل می دادند.ناودار 

مختلف  نشان می دهد. میانگین وانحراف معیار زیر یروه های مربوط به خود تنظمیمامی در       
 یادییری به ترتیب:   

 02/70±02/8حیطه ی تارکز   

 02/28±5/ 22مدیریت زمان

 00/ 24±4/72راهناای مطالعه

 بوده است( . 42بدست آمد)حداکثر ناره 07/70 ±4/58خودآزمایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع فراوانی نسبی دانشجویان دانشکده پزشکی مورد مطالعه در دانشگاه  -1نمودار
 شاهد به تفکیک مقطع تحصیلی  

با انجام آنالیز واریانس تفاو  آماری معنادار در حیطه ی تارکز بین مقطع فیزیو               
هاچنین بین حیطه های راهناای      =p)   2/  22پاتولوژی وکارورزی مشاهده یردید )     

مطالعه اخودآزمایی ومدیریت زمان دانشجویان ومعدل دانشحویان هابستگی مثبت          
 (.> p  2/ 25وجود داشت )

مقایسه میانگین نمرات حیطه های خودتنظیمی در یادگیری دانشحویان پزشکی  -1جدول 
 شاهد بین مقاطع تحصیلی 

 

بین  معدل دانشجویان ومیانگین نارا  حیطه های خودتنظیای در یادییری 
 .ارتباط معنادار مثبت وجود داشت 

نتایج همبستگی بین معدل ومیانگین حیطه های خودتنظیمی در یادگیری  -2جدول 
 دانشجویان پزشکی 

  

  مقدمه :    

خودتنظیای یادییری از مقوله هایی است که به نقش فرد در                   
جریان یادییری توجه دارد .اول اساسی یادییری خود تنظیم این است           
که دانشجویان هنگامی که خود مسئول یادییری شان هستند به طور            
موثرتری یاد می ییرند.خودتنظیای یادییری مبتنی بر در ییری فعال           
دانشجویان در تالش های یادییری فردی ارفتاریاانگیزشی وشناختی         

 خود بانظور کسب اهداف آکادمیک مهم وارزشاند است .

با وجود اهایت بیان شده ومطالعاتی که در علوم انسانی انجام              
یرفته است ولی مطالعا  در آموزش پزشکی بسیار محدود است واین            
ابهام هنوزباقی است که وضعیت خودتنظیای در دانشجویان پزشکی           
چگونه است؟ بر هاین اساس مطالعه ای به منظور بررسی وضعیت               

 .خودتنظیای دریادییری دانشجویان پزشکی طراحی واجرا یردید

 :نتيجه گيری         

نتایج حاول از این مطالعه نشان داد که زیر یروه های مهار  خودتنظیای در یادییری     
دانشجویان پزشکی دارای نارا  پایین بوده است. بنابراینا الزم است  ضان ارزیمابمی      
مهار  های دانشجویان  دربدو ورود به دانشگاه با توجه به تغییرا  در طول دوره بمه      
وور  مداوم پایش یرددوبه طور منظم بازخورد مناسب به دانشجویان ومسمئمولمیمن       
آموزشی داده شود. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی مناسب به منظور بمهمبمود       

 توانایی های دانشجویان بر حسب نیاز آنان طراحی واجرا  یردد.
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  خود تنظیمی در یادگیری در دانشجویان پزشکیخود تنظیمی در یادگیری در دانشجویان پزشکی

 روش کار : 

نفر از دانشجویان پزشکی       042در یک مطالعه مقطعی تعداد         
دانشگاه شاهد براساس پایلو  انجام شده ومتناسب با دانشجویان            
مقاطع مختلف به وور  تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. پرسشنامه           

ویرایش دوم  اترجاه وبومی شده  به وور               LASSIروا وپایای   
 خودایفا  توسط ناونه ها تکایل شد.

سوال در چهار     20خودتنظیای دانشجویان در این پرسشنامه با        
زیر یروه مدیریت زمان اخودآزماییا راهناای مطالعه وتارکز سنجیده          
می شود .سواال  هر حیطه در طیف لیکر  پنج درجه ای مورد ارزیابی             

می باشد.در پایان با       42قرار یرفت . حداکثر ناره در هر زیر یروه             
ا آمار توویفی وتحلیلی اطالعا  تجزیه         spssاستفاده از نرم افزار      
 وتحلیل انجام شد .

 کارورزی

 میانگین وانحراف معیار

 کارآموزی

میانگین وانحراف 
 معیار

 فیزیوپاتولوژی

میانگین وانحراف 
 معیار

  

 علوم پایه

میانگین وانحراف 
 معیار

 مقطع

 

 حیطه 

 تارکز 25/ ±17 0/ 01 24/ ±15 0/ 77 24/ ±45 4/ 75 25/ ±75 4/ 01

 راهناای مطالعه 22/ ±54 4/ 10 20/ ±55 4/ 17 22/ ±54 1/ 10 20/ ±14 4/ 22

 خودآزمایی 20/ ±55 4/ 55 20/ 7±21/ 05 22/ ±00 1/ 01 20/ ±21 4/ 17

 مدیریت زمان 24/ ±47 7/ 55 24/ 0±05/ 47 22/ ±05 4/ 75 24/ ±20 7/ 11

p r 

 

 متغیر
 

 تارکز 010/ *0/0/

 راهناای مطالعه 021/ * /0 0/

 خودآزمایی 020/ *0/0/

 مدیریت زمان 022/ *0//0/
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