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 دهيچك
هشاي  تغيير و تحوالت سريع در عرصه علم و دانشش  نيشام ممشرظ ن شاظ    
سشامد   آمومش عالي را به فراگيران خشودراهمر و متشت ل وشروري مشي    

 شناختي حشاکم بشر  ها و بررسي فرآيندهاي روانبنابراين  شناسايي ممينه
اين ووعيت و ارمشيابي خودراهمري و پيامدهاي آن حائز اهميت اسشت   
هدف پژوهش حاور  اعتماريابي م ياس آمادگي يشادگيري خشودراهمر و   

 08دختشر    111دويتت نفر ) بررسي رابطه آن با انگيزش تحصيلي بود 
-پتر( در اين پژوهش شرکت کردند  ابزارهاي مورد استفاده پرسششنامه 

و انگيشزش تحصشيلي    (SLRSاي يادگيري خودراهمر )هاي آمادگي بر
(AMS بودند  نتايج نشان داد که سه عامل خودمديريتي  رغمت براي )

يششادگيري و خششودکنترلي ام سششپواالت پرسشششنامه خششودراهمردي  ابششل  
کرد  وشراي   درصد کل واريانس را تميين مي 11/14استخراج است که 

هاي مذکور در حشد مطلشو    لآلفاي کرونماخ براي کل پرسشنامه و عام
هشاي  همتاني دروني پرسشنامه را تاييد کرد  يادگيري خودراهمر و مؤلفه

آن با انگيزش تحصيلي هممتتگي مثمت معناداري داشتند  نتايج تحليشل  
درصد واريانس انگيزش تحصيلي ام  11رگرسيون چندگانه نشان داد که 

 tنتشايج آممشون    هاي آن  ابل تميين اسشت   طريق خودراهمري و عامل
نشان داد که بين خودراهمري و انگيزش تحصيلي دانششوويان دختشر و   
پتر تفاوت معنادار وجود ندارد  همچنين  نتايج آممون تحليشل واريشانس   

هشاي خشودراهمري  در خودمشديريتي و    چندمتغيري نشان داد بين عامشل 
ي هاي انگيزش تحصيلي  در انگيزش درونرغمت به يادگيري و در عامل

فکني شده  بشين دختشران و پتشران    براي توربه تحريک و تن يم درون
م ياس آمادگي يادگيري خودراهمر ام روايشي و   تفاوت معنادار وجود دارد 

توانند پايايي المظ براي دانشوويان ايراني برخوردار است و نمرات آن مي
 بيني کنند  انگيزش تحصيلي را پيش

يادگيري خودراهمر  انگيزش تحصيلياعتماريابي  : يكليد يها واژه
 

 

Abstract 
Rapid changes in developing science, makes 
self-directed and independent learners an 
imperative for higher education systems. This 
study intended to test factorial structure of self- 
directed learning and its relationship with 
academic motivation. A sample with 200 
persons (112 female, 80 male,) was selected. 
SDLRS and AMS were used. Self-management, 
tendency for learning and self-control, were 
three factors extracted from self-direction 
questionnaire. It explained 27/16 % of total 
variance and Cronbach’s Alfa for total 

questionnaire and said factors was as follows, 
respectively: 0/87, 0.83, 0.82, and 0.66. Self- 
directed learning and its components had 
significance correlation with academic 
motivation. Also the results of multiple 
regression showed that 16% of the variance of 
academic motivation can be explained by self- 
direction and its components. T test showed 
that, there is no significant difference between 
boy and girl students in the total scale of self-
direction and academic motivation. Also 
MANOVA test showed that there is significant 
difference between boy and girls. Self-directed 
learning preparation scale has validity and 
reliability and also self-direction and its factors 
predict academic motivation. 
Keywords: validation, self-directed learning, 
academic motivation 
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 مهمقد
توان گفت ما در اي که ميکند؛ به گونهايفا ميآمومي در جامعه معاصر  ن ش مهمي دانش و دانش

هاي اي نياممند سرمايه کافي اجتماعي و مهارتکنيم  عملکرد مؤثر در چنين جامعهعصر دانش مندگي مي
براي يادگيري خودراهمر است )تپو و همکاران  هاي موردنيام  آمادگي خاصي است  ام جمله اين مهارت

داند که در آن فراگيران با کمک يا بدون کمک ديگران ( خودراهمري را فرآيندي مي1549) 1نولز ( 1818
جراي به تشخيص نيامها  تن يم اهداف  شناسايي منابع مادي و انتاني براي يادگيري انتخا  و ا

گيرند پردامند و ابتکار عمل را به دست ميراهمردهاي مناس  يادگيري و ارميابي نتايج يادگيري خود مي
(  خودراهمري در يادگيري در افزايش انتخابگري  اعتماد 1818)به ن ل ام چنگ  کاوو  لين و لي هتيه  

مؤثر است  آمادگي براي خودراهمري العمر هاي المظ براي يادگيري ماداظبه نفس  انگيزه و توسعه مهارت
(  1884دهد  براي ادامه يادگيري به ابتکارات خود متکي باشند )چنگ  در يادگيري به فراگيران اجامه مي

هايشان در ارميابي کممودهاي دانش خود آمومان به گتترش تواناييدر فرآيند يادگيري خودراهمر دانش
ها کنند  آنابع مرتمط به کممودهاي دانش خود رسيدگي ميوجو در منشوند و سپس با جتتتشويق مي

هاي مشکل حلممکن است ام دانش خود  ام منابع در دسترس يا  ضاوت آگاهانه براي انتخا  راه
(  به طور کلي  يادگيري خود 1818استفاده کنند )کريمي  آرندت  کاولي  بوهلر  الماربري و روبرت  

هاي ام پيش ساخته و خود ارميابي سامي طرحزيه و تحليل وظايف  پيادهراهمري متتلزظ تن يم هدف  تو
 ( 1880در فرآيند يادگيري است )لوينس  مگدا و ريکرس  

ها  الممه موف يت در اين عرصه به روم بودن دانش هاي تحصيلي و دانشگاهامرومه با گتترش رشته
نايي و  ابليت در بين دانشوويان و تعيين ميزان ها و خودراهمر بودن است  به من ور رشد اين تواو مهارت

هاي خودراهمر داشته باشيم تا دانشوويان با اطالع ام آن المظ است  ابزار مناسمي براي سنوش توانمندي
هاي آمومشي خويش را در کالس تن يم نمايند  يادگيري خودراهمر  هايشان منابع يادگيري و روش ابليت
شود  هاي آمومشي پيشرو به طور رومافزون بر آن تاکيد مير مؤستات و ن اظاي آمومشي است که دشيوه

هاي اين هاي مختلف آمومشي  پژوهشاما با وجود اهميت خودراهمري در يادگيري و تاثير آن در جنمه
هاي همراه است  اين امر ممکن است  داليل متعددي داشته باشد؛ اما يکي ام اين داليل حومه با کاستي

هاي مختلف خودراهمري ها با پژوهش حاور است  کممود ابزارهاي روا و پايا که جنمهترين آنرتمطکه م
راهمري باشد  يکي ام اين ابزارهاي معتمر در اين ممينه  م ياس آمادگي براي خودرا مدن ر  رار دهند  مي

م ياسي که بيشتر ام همه در تح ي ات آمومشي و براي (  1818در يادگيري است )فيشر و کينگ  
رود  م ياس آمادگي براي يادگيري خودراهمري در سنويدن آمادگي خودراهمري در يادگيري به کار مي

                                                           

1. Knowles, M. S. 



و    آممون ساختار عاملي يادگيري خود راهمري در دانشوويان   

( است  متائلي در خصوص 1811فانگ و پانگ   ؛ به ن ل ام يوان  ويليامز 1544) 1گاگليلمينويادگيري 
(  همچنين به نتيوه 1551؛ بونهاظ  1555و کاربرد اين ابزار مطرح شده است )لينارس   1هزينه  روايي

نرسيدن ا دامات مکرر براي تکرار ساختار هشت عاملي گاگليلمينو که توسط وي پيشنهاد شده بود  
؛ هوبان  الوسون  ماممانيان  1505  1551وايي اين م ياس افزايش داد )فايلد  ترديدها را در ارتماط با ر

(  تدوين و اعتماريابي م ياس آمادگي براي خودراهمري در يادگيري فيشر  کينگ و 1889بتت و سيمل  
گويه را به دنمال  59ا ها ابتد  آنها و در سه مرحله انواظ گرفت( در پاسخ به همين نگراني1881تاگو )

بررسي جامع ادبيات ن ري و پژوهشي مربوطه تدوين کردند  سپس ام روش دلفي در راستاي به دست 
نفره متشکل ام مربيان و متخصصان رشته پرستاري استفاده کردند تا  11آوردن اجماع ام يک پانل 

 91هتتند  برآيند اين مرحله  هاي المظ مربوط به خودراهمري را داراها مشخصهمشخص گردد که گويه
نفري ام دانشوويان کارشناسي ارشد پرستاري اجرا شد  به من ور تعيين  181گويه بود که در يک نمونه 
هاي اصلي يا چرخش واريماکس استفاده شد در هاي ابزار  ام تحليل مؤلفهميربناي تحليل عاملي گويه

( که در سه عامل اساسي خودمديريتي  رغمت به 1881ايي فيشر  کينگ و تاگو )گويه 78نهايت م ياس 
م ياس آمادگي خودراهمري در  9همتاني دروني يادگيري و خودکنترلي داراي بار عاملي بود منتشر شد 

؛ بريدجس و همکاران  1887يومان  نهاي آن در چندين مطالعه گزارش شده است )يادگيري و ميرم ياس
و انتواظ  7دهند که م ياس خودراهمري داراي پايايياين مطالعات نشان مي(  1884؛ اسميدلي  1884

( انتواظ دروني م ياس خودراهمري را با استفاده ام 1509هاي متعدد بوده است  ويلي )دروني در نمونه
  04/8و کل پرسشنامه به ترتي  رغمت به يادگيري و خودکنترلي ونماخ براي خودمديريتي  آلفاي کر

( وري  همتاني دروني فرظ کوتاه 1884گزارش نموده است  بريدجس و همکاران ) 59/8و  05/8  09/8
 08/8و  09/8  04/8ي به ترتي  غمت به يادگيري و خودکنترلخودمديريتي  رم ياس خودراهمري براي 

( وري  آلفاي کرونماخ براي خودمديريتي  رغمت به يادگيري و خود 1884گزارش نمودند  اسميدلي )
ات داخل کشور با بررسي هاي انواظ شده در تح ي گزارش کرد   07/8و  40/8  01/8کنترلي به ترتي  

مشاهده شد که م ياس کوتاه خودراهمري در يادگيري  دو بار در ايران هنواريابي شده که هر دو بار نيز 
( اعتماريابي گرديده است  اما مح  ان در هر دو بار  هنواريابي اين 1909  1958توسط نادي و سواديان )

شده آن و آن نيز متفاوت ام اند و ام فرظ کوتاهدهسپوال( را اجرا نکر 91پرسشنامه فرظ اوليه اين پرسشنامه )
 91اند  بنابراين  در پژوهش حاور  ما ام فرظ هاي غيردانشگاهي استفاده نمودهکار مرجع اصلي در گروه

هاي فرهنگي و بافتي خودراهمري ايم  با توجه به تفاوت( استفاده کرده1881سپوالي فيشر  کينگ و تاگو )

                                                           

1. Guglielmino, L. M. 
2. validity 
3. internal consistency 
4. reliability 



    
 

آيد  فرظ بلند آن اطالعات تکميلي و ارمشمندي در هش و تغيير سپواالت به ن ر ميو احتمال حذف و کا
سامي داشته باشد  ساختار عاملي پرسشنامه مذکور مياختيار مح  ان  رار دهد و انعطاف بيشتري براي بو

مرور تح ي ات اند  ها اين پرسشنامه را در آن اجرا کردهاحتماالً در ايران متفاوت ام کشوري باشد که آن
هاي بيشتر به من ور تاييد و آممون ساختار عاملي اين داخلي و خارجي در اين ممينه  نيام به انواظ پژوهش

م ياس و ارمشيابي ميزان آن به خصوص در يک جامعه دانشوويي و نيز بررسي پيامدهاي آن را نشان 
 دهد  مي

دراهمري به خصوص ن ش آن در انگيزش تحصيلي دانشوويان ام طرف ديگر  بررسي پيامدهاي خو
هاي شناختي و خمرپردامي مورد توجه  رار هاي اخير با رشد ن ريهحائز اهميت است  عاملي که در سال

گرفته است  ن ش استفاده ام راهمردهاي شناختي و فراشناختي در ايواد انگيزش و اشتغال به تکليف 
شناسي  انگيزه به داليل اساسي رفتار اشاره دارد  انگيزه در تعريفي وانباشد  در متون رتحصيلي مي

کند  تعريف شده است  باشد که ما را به انواظ يا عدظ انواظ کاري وادار ميگتترده به عنوان ويژگي مي
شدن کنترل (  انواع و ا تاظ مختلف انگيزه ذاتي بتته به ميزان درونيSDTگري )در ن ريه خودتعيين

(  با 1881اند )نيرينک  وانتتينکيتته  لنز  دوريز و هوتتماوت  تاري با انگيزه خارجي ام هم متمايز شدهرف
مرور پيشينه پژوهشي  پژوهشي که به طور متت يم به بررسي رابطه بين خودراهمري و انگيزش تحصيلي 

منط ي بين خودراهمري و پرداخته باشد  يافت نشد  اما براي کوتاه کردن راه به من ور توويح رابطه 
( کليدي و راهگشا خواهد 1558گروت )هاي پينتريچ و ديها و ن ريهانگيزش تحصيلي اشاره به يافته

ها فراشناخت را اولين مؤلفه مهم در يادگيري خودراهمر دانتته و آن را شامل راهمردهاي برنامهبود  آن
( 1888اند  عالوه بر اين  النگ )تي معرفي کردهها يا راهمردهاي شناخريزي  بامبيني و اصالح شناخت

  يادگيري خودراهمر در بردارنده سه بُعد است: انگيزش  دارد که به معم متخصصان آمومشيبيان مي
نش هاي مطالعه و يادگيري  کت  داتوان گفت بهمود روش  بنابراين  ميفراشناخت و خودتن يمي

هايي همچون موف يت  شناختي و فراشناختي و يادگيري معنادار به طور غيرمتت يم و ام طريق ميانوي
احتاس خودکارآمدي و خودگرداني بر افزايش انگيزش تحصيلي يا به عمارت ديگر  گرايش مثمت 

االت فراشناختي يادگيرنده به يادگيري کارسام هتتند  تاکنون تح ي ات انواظ شده ارتماط معناداري بين ح
فعاليت گيرياند و بر اين اساس  مشخص شده که جهتآمومان نشان دادهو عملکرد تحصيلي در دانش

 سطح يادگيري ارت اء در تواندمي فراشناختي  هايتوانايي و فراشناخت ممينه در آمومشي و هاي پژوهشي

(  افراد داراي سطوح باالي 1900 فر و پاکدامن باشد )ساالري مؤثر آموماندانش تحصيلي عملکرد و
هاي حل يادگيري خودراهمر  يادگيرندگان فعالي هتتند که ميل  وي براي يادگيري دارند  ام مهارت

هاي يادگيري متت ل هتتند هاي المظ براي درگيري در فعاليتکنند  داراي توانمنديمتپله استفاده مي
آموماني اند که دانشتح ي ات نشان داده(  1881نند )گيمونز  کشان را اداره ميو به طور خودمختار يادگيري

آموماني که هدفشان اثمات توانايي باشد  بيشتر ام دانشکه هدفشان بهمود  ابليت فردي )اهداف تمحري( مي



و    آممون ساختار عاملي يادگيري خود راهمري در دانشوويان   

پور  حوامي و کيامنش  ؛ محتن1887کنند )ولتر  است  ام راهمردهاي معنادار و خودتن يمي استفاده مي
( در پژوهشي تحت عنوان تدوين و هنواريابي 1904و بيابانگرد )عمدخدايي  سيف  کريمي  ( 1909

هاي مطالعه بر افزايش انگيزش  به اين م ياس انگيزش تحصيلي و بررسي اثربخشي آمومش مهارت
مياحتشاوده است  هاي مطالعه بر افزايش نمره انگيزش تحصيلي مؤثر بنتيوه رسيدند که آمومش مهارت

ريزي اثربخش آمومش راهمردهاي برنامه»( در پژوهشي تحت عنوان 1909تمار  مرادي و شهرآراي )
به اين نتيوه رسيدند که اين راهمردها بر « و انگيزش تحصيليمي بر سالمت عموميکال -عصمي

 و انگيزش تحصيلي مؤثر هتتند مي سالمت عمو
بنابر آنچه گفته شد  طراحي و رواسامي م ياسي براي سنوش خودراهمري و بررسي پيامدهاي آن 

آيا ساختار عاملي ن ري خودراهمري  -1وروري است و در همين راستا پنج پرسش پژوهشي تدوين شد: 
آيا پرسشنامه آمادگي براي يادگيري  -1 شود؟ميي برامش دارد و تاييد هاي دانشوويان ايرانبا داده

آيا انگيزش تحصيلي دانشوويان بر پايه  -9خودراهمر  در دانشوويان ام پايايي المظ برخوردار است؟ 
بين دانشوويان دختر و پتر ام ن ر آمادگي آيا  -7؟ بيني استودراهمري  ابل پيشهاي يادگيري خمؤلفه

آيا بين دانشوويان دختر و پتر ام  -9 هاي آن تفاوت معناداري وجود دارد؟يادگيري خودراهمري و عامل
 آن تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي ن ر انگيزش تحصيلي و عامل

 

 روش
 جامعه آماري  نمونه و روش اجراي پژوهش

ها ام نوع آوري دادهطرح پژوهش به لحاظ هدف ام نوع کاربردي و توسعه ن ريه و ام لحاظ شيوه جمع
پردامد  ام نوع پژوهشميهاي توصيفي )غيرآممايشي( و ام لحاظ اين که به بررسي رابطه متغيرها پژوهش

هاي هممتتگي و رواسامي آممون است  جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانشوويان م طع کارشناسي 
اي نفر بود  ام جامعه ياد شده  نمونه 11110ها برابر دادند که تعداد آندانشگاه فردوسي مشهد تشکيل مي

يع گرديد؛ اما با کنار گيري در دسترس تومپرسشنامه به صورت نمونه 198نفر انتخا  شد و  198به حوم 
درصد است   04نفر است  بنابراين  نرخ تکميل  188هاي مخدوش نمونه نهايي شامل گذاشتن پرسشنامه

گير بودن اجراي پرسشنامه و اين که اين تعداد براي تح ي ات ابزارسامي و با توجه به نوع تح يق و و ت
 77ها من )نفر آن 08درصد( و  91فر مرد )ن 111باشد  هممتتگي کافي است  م دار نمونه مناس  مي

 درصد( بودند  



    
 

 ابزار سنوش
؛ فيشر  (SLRS 1م ياس آمادگي براي خودراهمري: (SLRS)م ياس آمادگي براي خودراهمري 

اين م ياس براي اولين بار باشد  گويه مي 91( يک ابزار خودسنوي است و شامل 1881کينگ و تاگو  
ها به (  در اين م ياس آممودني1884توسط فيشر  کينگ و تاگو ساخت و اعتماريابي شده است )اسميدلي  

دادند  اي بر روي طيف ليکرت ام يک کامال مخالفم تا پنج کامالً موف م پاسخ مييک م ياس پنج درجه
اد که پايايي کل اين م ياس به روش همتاني دروني هاي فيشر  کينگ و تاگو در استراليا نشان ديافته
و هممتتگي بين  08/8و خودکنترلي  09/8رغمت به يادگيري  04/8براي مير م ياس خودمديريتي  09/8

بوده است  همچنين روايي اين م ياس به روش روايي سامه و با استفاده ام  07/8تا  11/8کل بين  -ماده
(  پايايي فرظ کوتاه اين 1818گزارش شده است )فيشر و کينگ  روش تحليل عاملي تاييدي مطلو  

ميرم ياس  01/8( براي کل آممون 1909م ياس به روش همتاني دروني در مطالعه نادي و سواديان )
 به دست آمده است  18/8و خودکنترلي  41/8رغمت به يادگيري  40/8خودمديريتي 

 

؛ ورلند  بليز  برير و پليتر  (AMS 1صيلي: م ياس انگيزش تح(AMS)م ياس انگيزش تحصيلي 
؛ به ن ل ام احتشا1509) 9باشد که بر اساس ن ريه خودمختاري دسي و رايانماده مي 10(  داراي 1505

ها بر اساس مي شده است  آممودني( به مبان فرانته طراحي و رواسا1909تمار  مرادي و شهرآراي  مي
کنند  در اين اي ليکرت  ميزان مخالفت يا مواف ت خود را با هر ماده گزارش مييک پيوستار هفت درجه

پيوستار عدد يک نشانگر مخالفت کامل  عدد هفت نشانگر مواف ت کامل و عدد چهار نشانگر حد وسط 
انگيزش دروني براي »  «انگيزش دروني براي انواظ کار»است  اين م ياس داراي هفت ميرم ياس: 

فکني تن يم درون»  «تن يم همانندسامي شده»  «انگيزش دروني براي توربه تحريک»  «فهميدن
( 1551والرند  پلتير  باليس  برير  سنکال و وااليرس )است   «انگيزگيبي»و « تن يم بيروني»  «شده

آمومان انگليتي مبان اجرا کردند  در مطالعه ميان دانش اين م ياس را به مبان انگليتي برگردانده و در
حاسمه شد  همتاني آنان  ابليت اعتماد م ياس با دو روش همتاني دروني )آلفاي کرونماخ( و بامآممايي م

 09/8  09/8  07/8  11/8  01/8  09/8  07/8هاي باال به ترتي  برابر دروني براي هريک ام ميرم ياس
اي به دست آمد  در مطالعه 09/8و  09/8  49/8  41/8  08/8  09/8  45/8و وري  بامآممايي به ترتي  

زارش کرده است و روايي آن را با استفاده ام گ 09/8تا  44/8هاي آن را ( اعتمار ميرم ياس1945با ري )
بيشترين هممتتگي را با « انگيزش دروني براي فهميدن»روش سامه و افترا ي گزارش کرده که در آن 

                                                           

1. Self-Directed Learning Readiness Scale (SLRS) 
2. Academic Motivation Scale (AMS) 
3. Deci, E. L., & Ryan, R. M. 



و    آممون ساختار عاملي يادگيري خود راهمري در دانشوويان   

ترين ميزان هممتتگي هم کم« تن يم بيروني»و « انگيزگيبي( »91/8« )تن يم همانندسامي شده»
 ( را داشته است  -0/8)

محتوا  اعتمار سامه  و همتاني دروني )آلفاي کرونماخ( مورد بررسي  رار گرفت   در اين پژوهش اعتمار
با استفاده ام تحليل عاملي به روش  1با استفاده ام ن ر متخصصان انواظ گرفت  اعتمار سامه 1اعتمار محتوا

رار گرفت  آلفاي کرونماخ به من ور برآورد اعتمار همتاني دروني هاي اصلي مورد توزيه تحليل  مؤلفه
هاي آمار مورد استفاده  رار گرفت  براي بررسي رابطه بين خودراهمري و انگيزش تحصيلي ام روش

هاي آمار استنماطي )تي متت ل و توصيفي )ميانگين  انحراف معيار  هممتتگي و رگرسيون( و روش
 استفاده شد   SPSSافزار هاي فوق ام نرظ( بهره گرفته شد و براي تحليل دادهتحليل واريانس چندمتغيره

 

 هايافته
هاي هاي دانشوويان ايراني ام روش تحليل مؤلفهنتايج ساختار عاملي ن ري خودراهمري با داده

ؤلفههاي دانشوويان ايراني ام روش تحليل مبراي بررسي ساختار عاملي ن ري خودراهمري با داده اصلي
گانه را تشکيل  91هايي که احتماال ميربناي متغيرهاي استفاده شد  به من ور تشخيص عامل 9هاي اصلي

مورد استفاده  19/8دهد و همچنين  ساختار ساده آن  روش چرخش واريماکس با حدا ل بارعاملي مي
 49/8( برابر با KMOبرداري )که شاخص کفايت نمونه دهدمحاسمات انواظ شده نشان مي رار گرفت  

است  بر پايه هر دو مالک مي 8881/8تر ام بودن مشخصه آممون کرويت بارتلت نيز کم و سطح معنادار
توان نتيوه گرفت که اجراي تحليل عاملي بر اساس ماتريس هممتتگي حاصل در گروه نمونه مورد 

تعيين اين مطل  که پرسشنامه راهمردهاي يادگيري ام چندعامل  برايمطالعه  ابل توجيه خواهد بود  
هاي ويژه اشماع شده  سه شاخص ارمش ويژه  درصد تميين واريانس و نمودار چرخش يافته ارمش

Scree  دار استنماط گرديد که سهم سه عامل نختت در واريانس کل بررسي شد و ام طريق نمودار شي
 ها متمايز است عامل متغيرها چشمگير و ام سهم ب يه

                                                           

1. content- related validity 
2. construct validity 
3. principle component analysis 



    
 

 1جدول 

 هاعاملارزش ويژه، درصد تبيين واريانس، درصد تراكمي
 درصد تراكمي درصد واريانس ارزش ويژه عامل

1 81/0 71/19 71/19 
1 19/9 81/1 79/11 
9 51/1 41/9 11/14 

 

رصد کل د 11/14ها تعداد سه عامل استخراج شد  که بر پايه سه شاخص مذکور ام موموعه پرسش
درصد واريانس کل و در  71/19به اندامه  81/0شود  عامل يکم با ارمش ويژه واريانس با آن تميين مي

 41/9به اندامه  51/1و عامل سوظ با ارمش ويژه  81/1به اندامه  19/9نهايت  عامل دوظ با ارمش ويژه 
ها ام طريق تحليل مؤلفهسپوال (  ميزان اشتراک1کنند )جدول ها را توجيه ميدرصد واريانس کل متغير

گانه را  91ميربناي متغيرهاي  هايي که احتماالهاي اصلي به دست آمد و به من ور تشخيص عامل
 مورد 19/8روش چرخش واريماکس با حدا ل بار عاملي  همچنين ساختار ساده آن  و دهدميتشکيل 

بيشتر باشد  نفوذ آن در تعيين ماهيت عامل استفاده  رار گرفت  بديهي است  هرچه بار عاملي يک سپوال 
هايي که به طور مشترک ها  موموعه پرسشموردن ر  بيشتر خواهد بود  بر پايه ماتريس ساختاري عامل
دهند که به شرح مير و به ترتي  بيشترين بار با يک عامل هممتته بوده تشکيل يک خرده آممون مي

و بيشترين بار عاملي  70( متعلق به سپوال 19/8بار عاملي )ترين عاملي استخراج و نامگذاري شد  کم
به دليل اين که  11و  15  97  19  1است  المظ به ذکر است که سواالت  1( متعلق به سپوال 14/8)

هاي استخراج شده و سپواالت مربوط داراي بار عاملي پاييني بودند ام پرسشنامه کنار گذاشته شدند  عامل
  9  94  71  1  78  7  90  1هاي   مير بودند: عامل يکم )خودمديريتي( شامل پرسشها به ترتيبه آن

  19  77  75  14  11  99هاي   عامل دوظ )رغمت براي يادگيري( شامل پرسش4  17  91  11  71  18
: هايو عامل سوظ )خودکنترلي( شامل پرسش 98  79  9  71  95  19  79  15  10  18  11  91  99
 است  91و  5  11  0  70  74  91  19  17  11  14  91  98  10

 
 نتايج وري  همتاني دروني م ياس آمادگي براي يادگيري خودراهمر

و  01/8  09/8 ي اول  دوظ و سوظهاعامل  در 04/8وري  همتاني دروني در کل نمونه دانشوويي 
در  15/8و  01/8  01/8هاي اول  دوظ و سوظ به ترتي    در عامل01/8در دانشوويان پتر  11/8

بيانگر همتاني  18/8و  09/8  07/8هاي اول  دوظ و سوظ به ترتي  و در عامل 00/8دانشوويان دختر 
  هاي استخراج شده است تفکيک جنس و در عامل بخش در کل نمونه  بهدروني روايت



و    آممون ساختار عاملي يادگيري خود راهمري در دانشوويان   

 هاي يادگيري خودراهمرينتايج رابطه انگيزش تحصيلي دانشوويان و مؤلفه
 

 2جدول 

 ضريب همبستگي بين خودراهبري و انگيزش تحصيلي

 5 4 3 2 1 انحراف معيار ميانگين متغير

     - 09/17 97/147 خودراهمري -1

    - **08/8 18/4 00/70 خودمديريتي -1

   - **74/8 **01/8 15/4 48/47 رغمت به يادگيري -9

  - **15/8 **11/8 **11/8 17/9 51/98 خودکنترلي -7

 - **19/8 **94/8 **11/8 **94/8 11/11 99/111 انگيزش تحصيلي -9
 81/8معنادار در سطح **
 

شود  ميانگين و انحراف معيار م ياس خودراهمري در مي مالح ه همچنان که در جدول باال
 11/11و  99/111و براي انگيزش تحصيلي به ترتي  برابر  09/17و  97/147دانشوويان به ترتي  برابر 

هاي آن با خود و با انگيزش تحصيلي هاي ممکن بين خودراهمري و عاملباشد و همه هممتتگيمي
 ي معنادار هتتند مثمت و به لحاظ آمار

 
 هاي خودراهمرينتايج پيش بيني انگيزش تحصيلي ام طريق مؤلفه

 
 3جدول

 نتايج مربوط به تحليل رگرسيون چندگانه انگيزش تحصيلي
 معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

 رگرسيون
 خطا
 کل

91/0078 
09/71191 
15/97554 

9 
159 
150 

40/1571 
48/191 

77/11 888/8 

 

Rم دار 
انگيزش تحصيلي ام طريق  درصد واريانس 11دهد باشد که نشان ميمي 11/8برابر  2

ي  ابل تميين است  همچنين  با توجه به اين که در جدول تحليل واريانس رگرسيون هاي خودراهمرمؤلفه
توان گفت انگيزش تحصيلي ام (  ميF(3,195) = 12/44, p = 0/0001آن معنادار است ) Fم دار 

ترين هاي بتا رغمت به يادگيري مهمبيني است  با توجه به ومنهاي خودراهمري  ابل پيشطريق مؤلفه
 .در ميزان نمره انگيزش تحصيلي دارد ن ش را



    
 

نتايج آممون تي متت ل و تحليل واريانس چند متغيره بين دانشوويان دختر و پتر ام ن ر آمادگي 
 هاي آنيادگيري خودراهمري و عامل

ر در کشل  متشت ل نششان داد کشه تفشاوت ميشانگين دو نمونشه دختشر و پتش         نتايج اجراي آممشون تشي  
همچنششين نتششايج آممششون  ( t (198) = 1/45, p = 0/15م يششاس خششودراهمري معنششادار نيتششت )

( کششه نشششان مششيF(3, 196) = 3/98, p = 0/009معنششادار اسششت ) 81/8پششيلالي تششريس برابششر 
هشاي خشودراهمري بشراي    جامعشه بشر اسشاس مؤلفشه    هشاي  توان فروشيه مششابه بشودن ميشانگين    دهد  مي

نششششان داد کشششه بشششين  (MANOVA)دانششششوويان دختشششر و پتشششر را رد کشششرد  نتشششايج آممشششون 
در خششرده خششودکنترلي   و رغمششت بششراي يششادگيري   خودمششديريتيدانشششوويان دختششر و پتششر ام لحششاظ  

 يشششادگيريو رغمشششت بشششراي  (F(1,198)= 4/13, p = 0/043) هشششاي خودمشششديريتيعامشششل

(F(1,198) = 4/39, p = 0/037     تفشاوت معنشاداري وجشود دارد )  تشوان نتيوشه گرفشت    يعنشي مشي
کششه ميششزان خودمششديريتي و رغمششت بششراي يششادگيري در دانشششوويان دختششر بيشششتر ام دانشششوويان پتششر  

 است 
 

ن دختر و پتر ام ن ر انگيزش نتايج آممون تي متت ل و تحليل واريانس چند متغيره بين دانشوويا
 هاي آنتحصيلي و عامل

نتايج آممون تي متت ل نشان داد که بين دانشوويان دختر و پتر ام لحاظ کل م ياس انگيزش 
مچنين آممون پيلالي تريس ه ( t (198) = 1/18, p = 0/23تحصيلي تفاوت معناداري وجود ندارد )

توان فرويه مشابه دهد ميمي( که نشان F(7, 191)= 2/90, p = 0/006معنادار است ) 18/8برابر 
هاي جامعه بر اساس متغيرهاي وابتته براي دانشوويان دختر و پتر را رد کرد  نتايج بودن ميانگين

هاي انگيزش لحاظ عامل نشان داد که بين دانشوويان دختر و پتر ام (MANOVA)آممون 
( F(1,197)= 4/67, p = 0/032) انگيزش دروني براي توربه تحريکهاي تحصيلي  در خرده عامل

توان ي وجود دارد؛ يعني مي( تفاوت معنادارF(1,197)= 4/87, p = 0/028) فکني شدهتن يم درونو 
فکني شده در دانشوويان نتيوه گرفت که ميزان انگيزش دروني براي توربه تحريک و تن يم درون

 دختر بيشتر ام دانشوويان پتر است 
 

 بحث
ها در مورد روائي پرسشنامه آمادگي براي يادگيري خودراهمر نشان داد که اجراي تحليل عاملي يافته

ممتتگي حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه  ابل توجيه خواهد بود  اين يافته با بر اساس ماتريس ه
( همخواني دارد  اما نتايج تحليل 1909  1958(  نادي و سواديان )1881هاي فيشر  کينگ و تاگو )يافته

( که در پژوهشي ساختار و روايي عاملي م ياس 1818هاي هندري و گينز )عاملي اين پژوهش با يافته



و    آممون ساختار عاملي يادگيري خود راهمري در دانشوويان   

(  در بين دانشوويان پزشکي با استفاده 1881آمادگي براي خودراهمري در يادگيري فيشر  کينگ و تاگو )
ها ام روش تحليل عامل اکتشافي بررسي نمودند و اين پژوهش يک مدل چهار عاملي را بر روي داده

گري و عيينتوان گفت به طور کامل همخواني ندارد؛ ميرا دو عامل خودتبرامش نمود تا حدودي مي
-هاي خودکنترلي و خودمديريتي مطاب ت ميسامماندهي اثربخش براي يادگيري به ترتي  با ميرم ياس

کند  ولي دو عامل ديگر ارمشيابي انت ادي و يادگيري خودکارآمد به طور مطلوبي با عوامل گزارش شده 
هاي کل نمونه  به تفکيک جنس و در عاملوري  همتاني دروني در  در اين پژوهش منطمق نشد 

(  1887(  نيومان )1909  1958هاي نادي و سواديان )استخراج روايت بخش است  اين يافته با يافته
 ( همخواني دارد  1884(  اسميدلي )1884بريدجس و همکاران )

وراي  هممتتگي  ها در خصوص رابطه يادگيري خودراهمر دانشوويان با انگيزش تحصيلي آن
هاي بود و مؤلفه 94/8الي  11/8هاي آن با انگيزش تحصيلي ام پيرسون براي يادگيري خودراهمر و عامل

يادگيري خودراهمر با يکديگر هممتتگي معناداري داشتند  تحليل رگرسيون چندگانه اين پژوهش  نشان
تغيرهاي يادگيري خودراهمر بوده است  در دهنده رابطه معنادار انگيزش تحصيلي با ترکي  خطي م

ها  تح ي ي که متت يماً به اين خصوص رابطه يادگيري خودراهمر دانشوويان با انگيزش تحصيلي آن
رابطه اشاره کرده باشد مشاهده نشد  اما همانطور که ذکر شد يادگيري خودراهمر در بردارنده سه بُعد 

هاي شناختي و فراشناختي را (  اگر مهارت1888گ  است: انگيزش  فراشناخت و خودتن يمي )لن
 انگيزش تحصيليها بر اي ام خودراهمري بدانيم در مورد اهميت و تاثيرگذاري اين مهارتميرموموعه

؛ 1909اي  تمار  مرادي و شهرآرمي؛ احتشا1904هاي صورت گرفته است )عمدخدايي و همکاران  پژوهش
( به اين نتيوه 1904(  براي مثال عمدخدايي و همکاران )1949؛ عماباف  1944آبادي   واظابراهيمي 

تمار  مياحتشاهاي مطالعه بر افزايش نمره انگيزش تحصيلي مؤثر بوده است  رسيدند که آمومش مهارت
و مي در پژوهش خود به اين نتيوه رسيدند که اين راهمردها بر سالمت عمو (1909مرادي و شهرآراي )

( مشخص کرد که آمومش راهمردهاي 1944آبادي ) واظانگيزش تحصيلي مؤثر هتتند  ابراهيمي 
يادگيري و مطالعه  عالوه بر درک مطل   سرعت يادگيري  دانش فراشناختي  خودپنداره يا مفهوظ خود 

دهد  با توجه به مرور آمومان افزايش ميريزي و تن يم و ت و حل متپله را در دانشامهتحصيلي  برن
توان نتيوه گرفت که يادگيري خودراهمر و انگيزش تحصيلي با پيشينه و همچنين پژوهش حاور  مي

هاي ارتهاي شناسايي مهتوان با به کارگيري روشتوجه به تاثير و تاثر مت ابلي که بر يکديگر دارند  مي
هاي مطالعه  در عين حال که باعث پيشرفت يادگيرندگان خودراهمر و به دنمال آن کمک به کت  مهارت

ها را نيز باال برده و رشد  ابل توجهي را در موف يت گردد  انگيزش تحصيلي آنتحصيلي دانشوويان مي
بيني ود را در اهداف ام  مل پيشها باعث شد  اين دسته ام دانشوويان  م اصد و نيامهاي خهمه جانمه آن

کنند  ها  انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانشوويان است  دنمال ميشده آمومش عالي  که يکي ام آن
م اصد و اهدافشان با اهداف آمومش عالي همخوان است و با توجه به اين که يادگيرندگان خودراهمر  



    
 

توانند با برخورداري و داراي انگيزه باال هتتند  ميپذير  خود انضماط فراگيراني فعال  خودجوش  متپوليت
 هايي به پيشرفت تحصيلي مطلوبي نايل گردند ام چنين ويژگي

در مورد وجود يا عدظ وجود تفاوت ميان دانشوويان دختر و پتر ام ن ر يادگيري خودراهمر و انگيزش 
پتر تفاوت معناداري وجود ندارد   تحصيلي  نتايج آممون تي متت ل نشان داد که بين دانشوويان دختر و

هاي اين يافته که بين انگيزش کلي دانشوويان دختر و پتر تفاوت معناداري وجود ندارد با پژوهش
)به ن ل ام دومايس   1555 1(  جاکوبز1905؛ به ن ل ام رستگار خالد  1908(  پاليزدار )1901ذکايي )

آمومان دختر در م ايته با هاي خود نشان دادند که دانشدر پژوهش ها( ناهماهنگ است؛ ميرا آن1881
هاي م ياس مندترند  اما نتايج آممون مانووا نشان داد که ام بين عاملآمومان پتر به تحصيل عال هدانش

بين دانشوويان دختر و پتر تفاوت   خودمديريتي و رغمت به يادگيري هايخودراهمري در خرده عامل
هاي انگيزش تحصيلي معناداري وجود دارد که اين تفاوت به نفع دختران بود  همچنين در ميرم ياس

فکني شده هاي انگيزش دروني براي توربه تحريک و تن يم دروندانشوويان دختر و پتر در مؤلفه
هاي با ري  باشد  اين يافته با يافتهکه اين تفاوت به نفع دختران ميند تفاوت معناداري با هم داشت

هاي انگيزش تحصيلي به اين هاي جنتيتي در ميرم ياس( که در بررسي تفاوت1901شهرآراي و فرماد )
ز تن يم نتيوه رسيدند که در انگيزش دروني و هر دو ميرم ياس آن )فهم و توربه تحريک( و ني

همانندسامي شده ام انگيزش بيروني براي تحصيل  برتري با دختران است هماهنگي دارد  همچنين اين 
هاي انگيزش ( که در پژوهش خود به اين نتيوه رسيد که در ميرم ياس1905يافته با يافته رستگار خالد )

تزري ي بين دختران و پتران براي فهم  انگيزش براي توربه تحريک  تن يم همانندسامي شده  و تن يم 
باشد  ولي در ميرم ياس تن يم بيروني بين ميتفاوت معناداري وجود دارد که اين تفاوت به نفع منان 

هاي والرند  پلتير  دختران و پتران تفاوت معناداري مشاهده نشد  هماهنگي دارد  اين يافته با يافته
آمومان دختر در م ايته با پتران ام دادند دانش ( که نشان1551باليس  برير  سنکال و وااليرس )

توان انگيزش دروني بيشتري برخوردارند و ام لحاظ انگيزش خودمختارند هماهنگ است  همچنين مي
( که نشان داد منان در موموع نتمت 1905؛ به ن ل ام کايدان و آذري  1558هاي آکتفورد )گفت با يافته

کنند  هماهنگي دارد  همچنين با يافتهفراشناختي بيشتري استفاده مي به مردان ام راهمردهاي شناختي و
( که در پژوهش خود به اين نتيوه رسيدند که ميانگين انگيزش دروني 1901هاي کاوسيان و همکاران )

هاي کولي و آمومان پتر بيشتر است هماهنگي دارند  اما با يافتهآمومان دختر  ام دانشتحصيلي دانش
آمومان دختر ها در پژوهش خود نتوانتتند ثابت کنند که دانش( هماهنگ نيتت  ميرا آن1881) همکاران

در م ايته با پتران ام انگيزش دروني بيشتري برخوردارند  در تميين اين يافته که بين دانشوويان دختر و 
ه به اين که هر دو توان گفت با توجپتر ام لحاظ يادگيري خودراهمر تفاوت معناداري وجود نداشت  مي
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و    آممون ساختار عاملي يادگيري خود راهمري در دانشوويان   

ها جنس ام شرايط آمومشي يکتاني برخوردارند؛ در نتيوه  تفاوت معناداري در ميزان خودراهمر بودن آن
مشاهده نشد  در تميين اين يافته که ميانگين خودمديريتي  رغمت به يادگيري  انگيزش دروني براي 

توان گفت م دانشچويان پتر است  ميفکني شده دانشوويان دختر بيشتر اتوربه تحريک و تن يم درون
چنانچه افراد تکليف ارائه شده را در حيطه جنتيتي خود بدانند  ام نحوه عملکرد خود در م ايته با ديگران 

هاي خودمديريتي  رغمت به در آن حيطه انت ار موف يت بيشتري خواهند داشت  ام آنوا که مؤلفه
باشد؛ در فکني شده الممه موف يت بيشتر ميو تن يم درونيادگيري  انگيزش دروني براي توربه تحريک 

ها بيشتر استفاده کنند و ام آنوا که کنند در کارهاي خود ام اين مؤلفهنتيوه  چنين افرادي سعي مي
-هاي ارائه شده را بيشتر در حيطه جنتيتي خود ميدانشوويان دختر نتمت به دانشوويان پتر تکليف

ت ار موف يت و راهمردهاي خودمديريتي بيشتري نتمت به دانشوويان پتر برخوردار دانند  بنابراين  ام ان
ها يا اشتغال خواهند بود و همچنين  با توجه به اين که عوامل اجتماعي چون بيکاري تحصيل کرده

باشد؛ تري نتمت به دانشوويان دختر مينامناس  با رشته تحصيلي در دانشوويان پتر معضل جدي
 شود ين عوامل باعث کاهش نگرش مثمت به تحصيل و در نتيوه عدظ انگيزه در تحصيل ميبنابراين ا

با توجه به روايي و پايايي مناس  م ياس خودراهمري در يادگيري  بايد اين نکته را به يادداشت که 
و هاي فردي  است الل گيري خودراهمري  ام آن جهت ساخته شده است که ميزان تواناييم ياس اندامه

باشد که هاي مؤثر آمومشي ميخودمديريتي دانشوويان را در فرآيند يادگيري بتنود و در پي کشف شيوه
العمر سوق دهد؛ بنابراين استفاده ام بتواند نوجوانان و جوانان را به سمت خودراهمر شدن و يادگيري ماداظ

به اين که خودراهمري با انگيزش شود  با توجه آن براي تعيين و بهمود خودراهمري و انگيزش توصيه مي
شود  مداخالتي صورت گيرد که اثر خودراهمري به شکل عملياتي به شکل رابطه داشته پيشنهاد مي

هاي شغلي هاي ديگري همچون مدارس و مو عيتآممايشي مورد آممون  رار گيرد  اين پژوهش در بافت
تري بيانوامد  نتايج اين تح يق و افت وسيعهاي آن در بتواند صورت گيرد و به تعميم يافتهمينيز 

اندرکاران آمومش عالي و آمومش تواند مورد استفاده دستميتح ي ات مشابه به خصوص تح ي ات علّي 
تالش نمايند  ام آنوايي که خودراهمري ن ش و پرورش  رار گيرد تا براي افزايش انگيزش و خودتن يمي 

شود که استادان دانشگاه با استفاده ام اين ميدارد؛ بنابراين توصيه  اي در انگيزش تحصيليتعيين کننده
هاي خود را با آمادگي دانشوويان براي خودراهمري تطميق دهند و با استفاده ام ها و برنامهم ياس طرح

هاي تدريس  نوع تکاليف  فضاهاي آمومشي و منابع يادگيري را به شکلي تدارک بمينند اين م ياس روش
العمر تمديل ها به فراگيراني مداظسطح پيشرفت دانشوويان در گذر ام اين مراحل تتريع گرديده و آنکه 

 شوند  
دهد ام ن اط ها را به پژوهشگران نميگيري مناس  با حوم جامعه که امکان تعميم يافتهعدظ نمونه

گاه فردوسي بوده که وعف اين پژوهش است  نمونه اين پژوهش محدود به دانشوويان کارشناسي دانش
هاي کند  همچنين گردآوري دادهتعميم نتايج را به کل م اطع تحصيلي دانشگاه فردوسي محدود مي



    
 

بايتت تفتير نتايج )به خصوص رابطه بين يادگيري رو  ميپژوهش به صورت خودگزارشي بود  ام اين
نيز ام ام يک روش تح يق کمّي خودراهمر و انگيزش تحصيلي( با احتياط انواظ گيرد و استفاده تنها 

ساخت که ام هاي تح يق اين امکان را فراهم ميهاي ديگر پژوهش است  اگر تغيير در هدفمحدوديت
تري در شناسايي يافته استفاده شود  نتايج کاملهاي عميق و نيمه ساختهاي کيفي ن ير مصاحمهروش

 آمد ت ميرابطه بين يادگيري خودراهمر و انگيزش تحصيلي به دس
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  147-101  11موله ايراني آمومش در علوظ پزشکي    دندانپزشکي

آمومان دختر دبيرستانهنواريابي م ياس سنوش خود راهمري در يادگيري در مورد دانش(  1909ا  ) نادي  ظ  ع   و سواديان 
  111-197  9هاي آمومشي  فصلنامه نوآوري  هاي شهر اصفهان
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