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متفاوت در یک کشور است ( .)1هدف این پژوهش،

یکی از مفاهیم مهم در یادگیری ،مفهوم یادگیری خودراهبر

هنجاریابی نسخه اصلی پرسشنامه خودراهبری در یادگیری با

است ( ،)2اما با وجود اهمیت خودراهبری در یادگیری و تأثیر

هدف کمک به توسعه ابزار اندازهگیری آمادگی یادگیری

آن در جنبههای مختلف آموزشی ،پژوهشهای زیادی در این
حوزه انجام نشده است .یکی از دالیل این امر میتواند کمبود
ابزارهای روا و پایا در این زمینه باشد .چنین ابزاری باید

خودراهبر و لزوم توجه و به کارگیری از پرسشنامههای
هنجارشده در رشتههای مختلف علمی و به طور خاص رشته
پرستاری بود.

ارزشمندی خود را از جهت قدرت اندازهگیری خودراهبری و

تحقیق روی یادگیری خودراهبر در دو حوزه اصلی متمرکز

مؤلفههای اصلی تشکیلدهنده آن نشان بدهد O'Shea .بیان

شده است :بررسی یادگیری خودراهبر در بزرگساالن و

میدارد که تا زمان گردآوری اسناد پشتیبان بیشتری در رابطه با

توصیف الگویی برای فهم یادگیری خود راهبر ( .)0 ،8امروزه

روایی و پایایی پرسشنامه آمادگی برای یادگیری خودراهبر،

الزمه موفقیت در عرصه یادگیریهای دانشگاهی و سازمانی،

بهتر است که با احتیاط از آن استفاده کرد ( .)2پرسشنامه

به روز بودن دانش و مهارتها و خودراهبر بودن فراگیر است.

استاندارد و اصلی برای اندازهگیری آمادگی یادگیری خودراهبر

به منظور رشد این توانایی و قابلیت در بین دانشجویان ،اعضای

که توسط  Fisherو همکاران تهیه شد و به جامعه علمی

هیأت علمی ناچار هستند تا ابزار مناسبی برای سنجش

معرفی گردید ،دارای  12سؤال است که آزمودنیها به یک

توانمندیهای خودراهبر آنها داشته باشند .وجود دادههای

مقیاس  1درجهای بر روی طیف لیکرت از  2به طور کامل

معتبر ،به آنان کمک میکند تا قابلیتهای دانشجویان ،منابع

مخالفم تا  1به طور کامل موافقم ،به آن پاسخ میدهند (.)3

یادگیری و روشهای آموزشی خود را با اطمینان تنظیم نمایند.

بررسیهای انجام شده در تحقیقات داخل کشور نشان داد که

بدین منظور در سال  2992برای اولین بار مقیاس آمادگی برای

مقیاس خودراهبری در یادگیری ،دو بار و هر دو بار نیز توسط

خودراهبری در یادگیری در مجله آموزش پرستاری منتشر شد

نادی و سجادیان در ایران هنجاریابی شده است ()2 ،1؛ اما

( .)0مقیاسی که بیشتر از همه در تحقیقات آموزشی و برای

محققان در هر دو بار هنجاریابی این پرسشنامه ،به جای

سنجیدن آمادگی خودراهبری در یادگیری به کار میرود،

استفاده از فرم اصلی (با  12سؤال) ،از فرم هنجاریابی شده آن
توسط  Fisherو همکاران با  29سؤال استفاده کردهاند ( .)3در
پژوهش حاضر برای هنجار کردن این پرسشنامه بر روی
دانشجویان پرستاری از فرم  12سؤالی  Fisherو همکاران
استفاده شد.

مقیاس  Guglielminoبود ( .)29در عین حال مسایلی در
خصوص هزینه ،روایی و کاربرد این ابزار مطرح شده است
( .)22 ،22همچنین به نتیجه نرسیدن اقدامات مکرر برای تکرار
ساختار هشت عاملی  ،Guglielminoتردیدها را در ارتباط
با روایی این مقیاس افزایش داد ( .)23-21تدوین و اعتباریابی

پیش فرض این اهتمام آن بود که ساختار عاملی هر ابزار

مقیاس آمادگی برای خودراهبری در یادگیری  Fisherو

اندازهگیری در متغیرهای روانی -رفتاری ،به زمینه یا فرهنگ آن

همکاران در پاسخ به همین نگرانیها و در سه مرحله انجام

وابسته است .به عبارت دیگر ،به احتمال زیاد ،ساختار عاملی

گرفت .همسانی درونی مقیاس آمادگی خودراهبری در

پرسشنامه آمادگی یادگیری خودراهبر ،در ایران متفاوت از سایر

یادگیری و زیر مقیاسهای آن در چندین مطالعه گزارش شده

کشورها به طور کلی و به خصوص کشور استرالیا که پرسشنامه

است ( .)21-28این مطالعات نشان میدهند که مقیاس

را در آن هنجاریابی شده است ،میباشد .یکی از دالیل مهم

خودراهبری دارای پایایی و انسجام درونی در نمونههای متعدد

برای هنجاریابی یک ابزار وجود شرایط فرهنگی و اجتماعی

بوده است Wiley .در مطالعه تجربی تصادفی که در کشور
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هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خود راهبری در...

انگلیس به منظور ارزشیابی اثربخشی برنامه درسی مسألهمحور

تفکیک کردند .هر سه عامل این مقیاس به ترتیب دارای

پرستاری انجام داد ،انسجام درونی مقیاس خودراهبری را با

ضرایب آلفای کرونباﺥ مناسب  9/82 ،9/82و  9/02و ضرایب

استفاده از آلفای کرونباﺥ برای خودمدیریتی ،رغبت به یادگیری

بازآزمایی مناسب  9/03 ،9/00و  9/03بودند ( .)2این یافتهها

و خودکنترلی و کل پرسشنامه به ترتیب  ،9/80 ،9/81 ،9/80و

نیاز به انجام پژوهشهای بیشتر به منظور تأیید ساختار عاملی

 9/01گزارش نموده است ( Bridges .)20و همکاران در

این پرسشنامه را در ایران ،به ویژه در یک نمونه دانشجویی در

پژوهشی که بر روی فیزیوتراپیستهای کشور آمریکا به منظور

دانشگاهها با روش تحلیل عاملی اکتشافی ،نشان میدهد .به این

معلوم کردن رابطه بین تمایل و گرایش به خودراهبری با درمان

منظور هدف پژوهش حاضر ،هنجاریابی پرسشنامه آمادگی

مبتنی بر شواهد انجام گرفت ،ضریب آلفای کرونباﺥ فرم کوتاه

برای خودراهبری در یادگیری برای دانشجویان پرستاری در

مقیاس خودراهبری برای خودمدیریتی ،رغبت به یادگیری و

نظر گرفته شد.

خودکنترلی را به ترتیب  ،9/81 ،9/80و  9/89گزارش نمودند
( Smedley .)20دانشجویان سال اول کارشناسی پرستاری را
در استرالیا از نظر آمادگی خودراهبری در یادگیری ارزیابی کرد.
مطالعه او از انسجام درونی باالی این مقیاس حمایت نمود .وی
ضریب آلفای کرونباﺥ برای خودمدیریتی ،رغبت به یادگیری و
خودکنترلی را به ترتیب  9/08 ،9/82و  9/82گزارش کرد
( Hendry .)28و  Ginnsدر پژوهشی ساختار و روایی
عاملی پرسشنامه آمادگی برای خودراهبری در یادگیری
 Fisherدر بین دانشجویان پزشکی را با استفاده از روش
تحلیل عامل اکتشافی بررسی نمودند .این پژوهش یک مدل
چهار عاملی را بر روی دادهها برازش نمود .دو عامل
خودتعیینگری و سازماندهی اثربخش برای یادگیری به ترتیب
با خرده مقیاسهای خودکنترلی و خودمدیریتی مطابقت میکرد
ولی دو عامل دیگر ارزشیابی انتقادی و یادگیری خودکارامد به
طور مطلوبی با عوامل گزارش شده توسط  Fisherو همکاران

روش کار
این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات روانسنجی بود.
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان کارشناسی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند
که در سال تحصیلی  2309-02در رشتههای پرستاری ،مامایی،
اتاق عمل و هوشبری اشتغال به تحصیل داشتند .تعداد جامعه
در کل  119نفر بود.
روش نمونهگیری به صورت طبقهای نسبتی بر حسب
جنسیت تعیین شد .در این پژوهش با توجه به در دسترس
نبودن واریانس جامعه ،محققان به اجرای مقدماتی پرسشنامه بر
روی  39دانشجوی کارشناسی به صورت تصادفی پرداختند و
واریانس نمونه محاسبه گردید .سپس با ضریب اطمینان در
سطح  9/01با استفاده از فرمول زیر حجم نمونه برآورد گردید:

منطبق نشد ( .)29پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباﺥ در
مطالعه نادی و سجادیان برای کل آزمون  ،9/82زیر مقیاس

حجم نمونه با استفاده از فرمول فوق برای دانشجویان

خودمدیریتی  ،9/08رغبت به یادگیری  ،9/02و خودکنترلی

کارشناسی  222نفر تعیین گردید که از این تعداد با دسترسی به

در

چارچوب جامعه مورد نظر ،و طبق نمونهگیری طبقهای نسبتی

پژوهشی دیگر پایایی و روایی مقیاس مذکور را حساب کردند

(بر حسب جنسیت)  03درصد دختر و  20درصد پسر (213

و نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،مقیاس  29گویهای خودراهبری

نفر دختر و  12نفر پسر) به تصادف انتخاب شدند .پس از

را در سه عامل رغبت به یادگیری ،خودکنترلی و خودمدیریتی،

حذف پرسشنامههای مخدوش ،و پرسشنامههایی که بدون

با استناد به شاخصهای برازندگی مناسب به وضوح از یکدیگر

جواب بودند ،تعداد پرسشنامههایی که مورد تجزیه و تحلیل

 9/19به دست آمد ( .)1همچنین نادی و سجادیان
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آماری قرار گرفت  218( 222نفر دختر 11 ،نفر پسر) بود.

( Principle component analysisیا  )PCاستفاده شد.

بنابراین نرﺥ تکمیل در این پژوهش  01درصد بود .این تعداد

برای تشخیص عاملهایی که زیر بنای متغیرهای 12گانه را

از جهت مناسبت ،با توجه به نوع تحقیق و وقتگیر بودن

تشکیل میداد و همچنین ساختار ساده آن ،روش چرخش

اجرای پرسشنامه بود.

 Varimaxبا حداقل بار عاملی  9/39مورد استفاده قرار

دادهها از طریق پرسشنامه آمادگی یادگیری خودراهبری
 Fisherو همکاران جمعآوری شد.

گرفت .محاسبات انجام شده نشان داد که شاخص کفایت
نمونهبرداری  )Kaiser-Meyer-Olkin( KMOبرابر با

تجزیه و تحلیل دادهها

 9/00و سطح معنیدار بودن مشخصه آزمون کرویت Bartlett

در این پژوهش روایی محتوا ،روایی سازه و همسانی درونی

( )Bartlett's test of sphericityنیز کمتر از  9/9992بود.

(آلفای کرونباﺥ) پرسشنامه آمادگی خودراهبری یادگیری مورد

بر پایه هر دو مالک میتوان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل

بررسی قرار گرفت .برای به دست آوردن روایی پرسشنامه از

عاملی بر اساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد

جهت روایی محتوایی (،)Content-related validity

مطالعه قابل توجیه بود.

پرسشنامه پس از ترجمه به دو نفر از متخصصین روانشناسی

برای تعیین این مطلب که پرسشنامه راهبردهای یادگیری از

تربیتی ارجاع داده شد و مورد تأیید قرار گرفت و پس از

چند عامل اشباع شده است ،سه شاخص ارزش ویژه ،درصد

برگردان مجدد آزمون به زبان اصلی نیز مورد تأیید

تبیین واریانس و نمودار چرخشیافته ارزشهای ویژه Scree

صاحبنظران مترجمی زبان انگلیسی واقع شد .در پایان

(سنگریزه) بررسی شد و از طریق نمودار شیبدار استنباط

پرسشنامه توسط یک متخصص روش تحقیق و سنجش از

گردید .بر این اساس سهم سه عامل نخست در واریانس کل

لحاظ تعداد سؤاالت و طیف لیکرت و همچنین صحت

متغیرها چشمگیر و از سهم بقیه عاملها متمایز بود.
جدول  .2ارزش ویژه ،درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عاملها

سؤاالت از لحاظ سنجشی مورد تأیید قرار گرفت.

درصد واریانس

درصد تراکمی

عاملی به روش مؤلفههای اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار

2

22/21

22/92

22/92

گرفت .آلفای کرونباﺥ به منظور برآورد اعتبار همسانی درونی

2

3/12

0/92

20/93

مورد استفاده قرار گرفت .برای بررسی تفاوت بین دانشجویان

3

2/82

1/21

32/1

روایی سازه ( )Construct validityبا استفاده از تحلیل

عامل

ارزش ویژه

دختر و پسر در کل مقیاس خودراهبری و عاملهای آن از

بر پایه سه شاخص مذکور از مجموعه پرسشها تعداد 3

روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و روشهای

عامل استخراج شد ،که  32/1درصد کل واریانس با آن تبیین

آمار استنباطی (آزمونهای  Student-tو  )MANOVAبهره

شد .عامل یکم با ارزش ویژه  22/21به اندازه  22/92درصد

گرفته شد .برای تحلیل دادههای فوق از نرمافزار  SPSSنسخه

واریانس کل ،عامل دوم با ارزش ویژه  3/12به اندازه 0/92

 )version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 28استفاده

درصد و عامل سوم با ارزش ویژه  2/82به اندازه  1/21درصد

شد.

واریانس کل متغیرها را توجیه کردند (جدول  .)2میزان اشتراک
سؤالها از طریق تحلیل مؤلفههای اصلی به دست آمد و به

یافتهها
به منظور احراز روایی مقیاس آمادگی برای یادگیری
خودراهبر در دانشجویان از روش تحلیل مؤلفههای اصلی

منظور تشخیص عاملهایی که ممکن بود زیربنای متغیرهای 12
گانه را تشکیل دهند و همچنین ساختار ساده آن ،روش
چرخش  Varimaxبا حداقل بار عاملی  9/39مورد استفاده
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قرار گرفت .بدیهی است هر چه بار عاملی یک سؤال بیشتر

 ،)9/00در دانشجویان پسر ( 9/02در عاملهای اول ،دوم و

باشد نفوذ آن در تعیین ماهیت عامل مورد نظر ،بیشتر است .بر

سوم به ترتیب  9/01 ،9/80و  )9/89و در دانشجویان دختر

پایه ماتریس ساختاری عاملها ،مجموعه پرسشهایی که به

( 9/02در عاملهای اول ،دوم و سوم به ترتیب  9/82 ،9/88و

طور مشترک با یک عامل همبسته هستند ،تشکیل یک

 )9/89بیانگر همسانی درونی رضایتبخش در کل نمونه ،به

پارهتست میدهند که به ترتیب بیشترین بار عاملی استخراج و

تفکیک جنس و در عاملهای استخراج شده بود .یافتههای به

نامگذاری شد .کمترین بار عاملی ( )9/32متعلق به سؤال  32و

دست آمده به سؤال دوم پژوهش پاسخ میدهد.

بیشترین بار عاملی ( )9/00متعلق به سؤال  1بود .الزم به ذکر

برای بررسی پایایی مقیاس آمادگی برای یادگیری

است که سؤاالت  21 ،23 ،8 ،0 ،23به دلیل این که دارای بار

خودراهبری از روش آلفای کرونباﺥ در کل نمونه و به تفکیک

عاملی پایینی بودند از پرسشنامه کنار گذاشته شدند .عاملهای

جنس استفاده شد (جدول .)2

استخراجشده و سؤاالت مربوط به آنها به ترتیب زیر بودند:
عامل یکم خود کنترلی شامل پرسشهای ،19 ،28 ،21 ،32
،28 ،22 ،12 ،20 ،21 ،23 ،12 ،21 ،32 ،21 ،20 ،20 ،22 ،33
21 ،20 ،22 ،32
عامل دوم خودمدیریتی شامل پرسشهای ،38 ،1 ،22 ،2 ،1
39 ،22 ،30 ،22 ،2 ،2 ،29 ،30 ،29 ،22
عامل سوم رغبت برای یادگیری شامل پرسشهای ،20 ،28
:31 ،31 ،3 ،29 ،0 ،20 ،22 ،22
به عنوان نمونه از هر مؤلفه دو گویه در پایین ذکر شده
است:
 -2من خودم زندگیم را کنترل میکنم (خودکنترلی).
 -2من باید آن چه را که میآموزم به آن کنترل داشته باشم
(خودکنترلی).
 -3من مدیریت زمان خوبی دارم (خودمدیریتی).
 -2مهارتهای مدیریتی من خوب هستند (خودمدیریتی).
 -1من خواهان یادگیری اطالعات جدید هستم (رغبت
برای یادگیری).
 -1من از یادگیری اطالعات جدید لذت میبرم (رغبت
برای یادگیری).

جدول  .2ضریب پایایی مقیاس آمادگی برای یادگیری خودراهبر در کل
نمونه و به تفکیک جنس
آلفای

عامل

عامل

عامل

شاخصها

کرونباﺥ

اول

دوم

سوم

کل

222

9/02

9/88

9/82

9/00

20

پسران

11

9/02

9/80

9/01

9/89

20

دختران

218

9/02

9/88

9/82

9/89

20

نمونه

برای پاسخگویی به این پرسش که آیا بین دانشجویان دختر
و پسر از لحاظ کل مقیاس خودراهبری تفاوت معنِیداری
وجود داشت از آزمون  Student-tاستفاده شد .در ابتدا آزمون
 Levenبرای برابری واریانسها محاسبه شد و نتایج آن نشان
داد واریانس دو گروه در کل مقیاس خودراهبری برابر بود
( .)P < 9/91با توجه به جدول  3مشاهده میشود که تفاوت
دو نمونه دختر و پسر در کل مقیاس خودراهبری معنیدار نبود
(.)t = 9/21 ،P = 9/00
همچنین میانگین و انحراف معیار کل نمره مقیاس
خودراهبری در مطالعه حاضر  201/00 ± 21/22بود.
جدول  .3نتایج حاصل از آزمون  Student-tبین دانشجویان دختر و

جدول  2ضریب پایایی آلفای کرونباﺥ در کل نمونه ،به
تفکیک جنس و در عاملهای استخراجشده سه گانه را نشان
میدهد .بر اساس تحلیل دادهها ،پایایی در کل نمونه دانشجویی
( 9/02در عاملهای اول ،دوم و سوم به ترتیب  9/82 ،9/88و

02

تعداد

مادهها

پسر در کل مقیاس خودراهبری
متغیر
خودراهبری

تفاوت دو میانگین
-2/91

درجهآزادی()d.f
229

T
-9/21

p
9/00
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

همچنین برای این که بدانیم آیا بین عاملهای خودراهبری

سنجش اعتبار پرسشنامه آمادگی یادگیری خودراهبر ،از طریق

(خودمدیریتی ،رغبت برای یادگیری و خودکنترلی) در

نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،روایی مقیاس  29گویهای

دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری وجود دارد ،آزمون

خودراهبری را در سه عامل رغبت به یادگیری ،خودکنترلی و

 ANOVAانجام شد .در این پژوهش ارزش آزمون

خودمدیریتی ،با استناد به شاخصهای برازندگی مناسب به

 Pillai's Traceبرابر  9/92بود که معنیدار نبود (،P = 9/20

وضوح از یکدیگر تأیید کردند ( .)2نتیجه به دست آمده

 .)F = 2/21این تحلیل نشان داد که میتوان فرضیه مشابه بودن

همچنین با مطالعه دیگر نادی و سجادیان بر روی دانش آموزان

میانگینهای جامعه بر اساس متغیرهای وابسته برای دانشجویان

دختر دبیرستانهای شهر اصفهان همخوانی داشت .آنان با

دختر و پسر را تأیید کرد.

روش تحلیل عاملی اکتشافی ،روایی پرسشنامه را تأیید کردند
( ،)1اما نتایج تحلیل عاملی این پژوهش با یافتههای Hendry

بحث و نتیجهگیری

و  Ginnsتا حدودی همخوانی نداشت ( .)29آنان در پژوهش

یافتههای روایی پرسشنامه آمادگی برای یادگیری

خود ،ساختار و روایی عاملی مقیاس آمادگی برای خودراهبری

خودراهبری نشان داد که اجرای تحلیل عاملی بر اساس

در یادگیری فیشر و همکاران در بین دانشجویان پزشکی را با

ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه قابل

استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی نکردند .یافتههای این دو

توجیه خواهد بود .از مجموعه پرسشها تعداد  3عامل

تحقیق ،از این جهت تا حدودی همخوانی ندارند که دو عامل

استخراج شد ،که بر اساس آن  32/1درصد کل واریانس تبیین

خودتعیینگری و سازماندهی اثربخش برای یادگیری به ترتیب

میشود .این عوامل عبارت بودند از خودمدیریتی ،رغبت برای

با خرده مقیاسهای خودکنترلی و خودمدیریتی مطابقت میکند،

یادگیری و خودکنترلی .این یافته با یافتههای  Fisherو

ولی دو عامل دیگر ارزشیابی انتقادی و یادگیری خودکارآمد به

همکاران همخوانی داشت .آنها به دنبال بررسی جامع ادبیات

طور مطلوبی با عوامل گزارششده در این پژوهش منطبق نشد.

نظری و پژوهشی مربوطه ابتدا  03گویه را تدوین کردند .سپس

ضریب پایایی آلفای کرونباﺥ در کل نمونه ،به تفکیک جنس

از روش دلفای در راستای به دست آوردن اجماع از یک پانل

و در عاملهای استخراج رضایتبخش بود .این یافته با

 22نفره متشکل از مربیان و متخصصان رشته پرستاری استفاده

یافتههای دیگر همخوانی داشت ( .)2 ،1 ،21-28در مورد

نمودند تا مشخص شود که آیا گویهها مشخصههای الزم

وجود یا عدم وجود تفاوت میان دانشجویان دختر و پسر از

مربوط به خودراهبری را دارا هستند .نتیجه اجرای این تکنیک،

نظر یادگیری کل مقیاس خودراهبری ،نتایج آزمون Student-t

انتخاب  12گویه بود که در یک نمونه  292نفری از دانشجویان

نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری

کارشناسی ارشد پرستاری اجرا شد .به منظور تعیین زیر بنای

وجود ندارد .همچنین نتایج آزمون

Multivariate

تحلیل عاملی گویههای ابزار ،از تحلیل مؤلفههای اصلی با

 ANOVAنشان داد که در عاملهای مقیاس خودراهبری ،بین

چرخش  Varimaxاستفاده شد .در نهایت مقیاس  29گویهای

دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری وجود نداشت .این

که در سه عامل اساسی خودمدیریتی ،رغبت به یادگیری و

یافته با نتایج پژوهش نادی و همکاران هماهنگ بود ( ،)22اما

خودکنترلی دارای بار عاملی بود منتشر گردید ( .)3همچنین

با یافتههای ذکایی ( ،)22رستگار خالد ( ،)23حیدری کایدان و

یافتههای این تحقیق با یافتههای نادی و سجادیان بر روی

آذری ( )22و پرویز و شریفی ( )21هسان نبود .این

دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه آزاد اسالمی

پژوهشگران به تفاوت دانشجویان دختر و پسر در ابعاد

واحدهای نجفآباد و خوراسگان همخوانی داشت .آنان در

یادگیری خودراهبر (انگیزش ،فراشناخت و خودتنظیمی) که

01

آهنچیان و همکاران

هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خود راهبری در...

توسط  Longارائه شده است ( )21پرداختند .در تبیین این

 )2به اعضای هیأت علمی توصیه میشود که همزمان با

یافته میتوان گفت با توجه به این که هر دو جنس از شرایط

ارزشیابی آغازین و تعیین وضعیت رفتارهای ورودی

آموزشی یکسانی برخوردار بودند ،در نتیجه تفاوت معنیداری

دانشجویان در هر درس و در ابتدای هر دوره آموزشی ،مقیاس

در میزان خودراهبر بودن آنها مشاهده نشد.

خودراهبری را اجرا نمایند.
 )3از آن جایی که دانشجویان خودراهبر توانایی زیادی در

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به روایی و پایایی مناسب پرسشنامه خودراهبری در

ارزشیابی شکافهای یادگیری فردی و حتی ارزشیابی خود و

یادگیری ،باید این نکته را به یاد داشت که این پرسشنامه با

دیگران دارند ،اعضای هیأت علمی میتوانند با تشخیص این

هدف سنجش میزان تواناییهای فردی ،استقالل و خودمدیریتی

دانشجویان از آنها به طور غیر رسمی در شناسایی ضعفها و

دانشجویان در فرایند یادگیری تهیه شده است .این پرسشنامه

اشکاالت دانشجویان دیگر سود ببرند.

در پی کشف شیوههای مؤثر آموزشی است که بتواند

 )2فرم  12سوالی  Fisherو همکاران که برای نخستین بار

یادگیرندگان بزرگسال را به سمت خودراهبر شدن سوق دهد.

در پژوهش حاضر بر روی دانشجویان رشته پرستاری

این یادآوری اهمیت و ارزش این نوع یادگیری و در نتیجه

هنجاریابی شده است بر روی سایر رشتههای تحصیلی نیز اجرا

ابزار اندازهگیری آن را نشان میدهد .با توجه به نتایج این

شود تا درباره معتبر بودن پرسشنامه اطالعات بیشتری به دست

مطالعه:

آید.

 )2بر اساس مطالعات نظری و به استناد نتایج این تحقیق ،به
اعضای هیأت علمی توصیه میشود که در صورت پایین بودن
نمره آمادگی خودراهبری دانشجویان ،نقش و مسؤولیت فردی
ارزشیابی را به خود آنها واگذار نکنند .وجود یک تجربه منفی
و هدایتگری کم ،میل به یادگیری و خودکنترلی دانشجویان را
کاهش میدهد.
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Background & Objective: Self-directed learning readiness scale (SLRS) proposed by Fisher et al.
(2001) is a self-evaluation tool containing 50 questions. The aim of the present study was to
standardize SLRS for use among Nursing and Midwifery students.
Methods: The statistical population of this descriptive psychometric study included all
undergraduate students of Nursing and Midwifery of Mashhad University of Medical Sciences (N
= 550). Study samples were 224 students (27% males and 73% females). The research instrument
was self-directed learning readiness scale. Validity was confirmed by determining content validity
and construct validity (exploratory factor analysis) and reliability was confirmed by calculating the
coefficient of internal consistency (Cronbach's alpha).
Results: Three factors of self-management, willingness to learn, and self-control were extracted
from the SLRS that could explain 34.5% of the total variance. Cronbach’s alpha for the entire
questionnaire and the mentioned factors were respectively 0.92, 0.88, 0.82, and 0.79. The t-test
results showed no significant difference between male and female students in regard to the total
score. In addition, multi-variant ANOVA demonstrated no significant difference between male and
female students in regard to self-directed learning factors. Mean and standard deviation of selfdirecting for all students were 176.99 and 25.41, respectively.
Conclusion: Results showed that self-directed learning readiness scale has the required validity
and reliability to identify self-directed learning capabilities in Nursing and Midwifery students.
Key Words: Self-directed learning, Standardization, Students of nursing and midwifery,
Exploratory factor analysis
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