
  
  
  
  
  

ـ  در   یاس سنجش خودراهبر  ی مق یابیهنجار در مـورد    ،یریادگی
   شهر اصفهانیرستانهایدب دختر آموزان دانش

  
  ∗ ی نادیمحمد علدکتر 
  ∗∗ انیلناز سجادیا

  
 دهیچک

اس خودراهبری در یابی مقیی سنجی و اعتباریایپژوهش حاضر با هدف پا
ن پژوهش شامل ی آماری اجامعه. انجام شده است) 2001( شر و همکارانیری فیادگی
بر اساس جدول کوهن و . ی شهر اصفهان بودانهارستی دختر دبآموزان دانشه یکل

عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ه  بآنهان ی نفر از ب200) 2001( همکاران
ی آزمون یایب پای، ضرها دادهپس از گردآوری .  اجرا شدآنهاخودراهبری بر روی 

 63ش از یانگر آن بودکه بیهای خودراهبری ب هیل عاملی گویحلت. محاسبه شد) 82/0(
اس تحت ی با مق)توسط چهارده عامل(ری خودراهبر یادگیانس نمرات یدرصد وار

ه با یان هر گویپس از شش بار چرخش عوامل، همبستگی م. شود یمن ییابی، تبیاعتبار
شده توسط  بر اساس آن سه عامل مطرح ن حالت مشخص شد ویر عامل در بهتره

اس برای ین مقی از اتوان یمت یدر نهاِ. دی تست، استخراج و نامگذاری گردسازندگان

                                                           
  )nadi2248@yahoo.com( ان واحد خوراسگ–عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی . ∗
  واحــد خوراســگان - کارشــناس ارشــد روان شناســی بــالینی، مــدرس دانــشگاه آزاد اســالمی       . ∗∗
) i110222@yahoo.com(  
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های   دختر جهت انجام پژوهشآموزان دانشری یادگیزان خودراهبری در یسنجش م
 استفاده کرد و آموزان دانشط یس متناسب شرایگوناگون و انتخاب روش تدر

  . ل نمودیالعمر تبد  مادامیرندگانیادگی را به آموزان دانش
  .رییادگی، رغبت برای یتی، خودکنترلیریری، خودمدیادگیخودراهبری در  :ها د واژهیکل

  

  نه پژوهش یشی و پمقدمه
 ی آموزشیها  است که در مؤسسات و نظامیوه آموزشیک شی 1راهبر خودیریادگی

 برحسب توان یم خود راهبر را یریادگی. شود یماستفاده طور روزافزون از آن ه ب ،شرویپ
در ) 1975 (2نولز. ف کردی خود تعریریادگیدر قبال رنده یادگی فرد یریپذ تیزان مسئولیم
 با کمک آموزان دانشرد که در آن ی گی در نظر میندی فرا رایر معروف خود، خودراهبراث
 ی و انسانی منابع مادیایم اهداف، شناسیازها، تنظیص نیگران به تشخیا بدون کمک دی

 یامدهای پیبای و ارزشیریادگی مناسب ی راهبردهای، انتخاب و اجرایریادگی یبرا
). 2001، 3شر و همکارانیف( رندیگ ی و ابتکار عمل را به دست مپردازند ش میی خویریادگی

، ی از نظر فردکند یم احساس آموز دانش ، است که در آنیک حالت روانیخود راهبر شدن 
  ).2003، 5چیسکوری به نقل از پ4النگ(ش است ی خویریادگی و یشمسئول خو

ست  از آن آگاه اآموز دانش که ،ی شناختیĤنهاید بر جریل تأکی خودراهبر به دلیریادگی
، ی، خودپرسشیزیر ، برنامهیریادگیل ی باعث تسه،) و استقاللیهمانند خود مختار(

 و 8 مورو و1993، 7ی، کانو6آشمن(شود  یم ی فراشناختیریادگی یطور کله  و بینیبازب
 یها دگاهی در دتوان یمرا ت یم وتربیدر حوزه تعل ی خودراهبریها شهیر). 1993، همکاران

 آموزان دانش ید راهنمای که معلم بادهد یماو هشدار . دا کردی پیوییانه جان دیتجربه گرا
). 2004، 9امزیلیو( ـدیـترل نماا آن را کنی الت کـند دخیریـادگیند یراد در فیباشد اما نبا
 به یشناخت از نظر روان و ها ستیالیستانسی به اگزیکرد به لحاظ فلسفین رویاگر چه ا

                                                           
1. Self – directed learning               2. Knowls                       3.  Fisher & others 
4. Long                                              5. Piskurich                     6. Ashman 
7. Conway                                         8. Morrow                      9. Williams 
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از دو منظر ) 2001( اِسنل ،)1990، 1لر واسنومنیب(ان نسبت داده شده است یانسانگرا
هدف فرد، استقالل  ای، فلسفه یدگاه فلسفید. نگرد ی می به خودراهبریندی و فرایفلسف
 فرد را یآموزش-یبرت رهیا ظرفیت ی، رضایریادگی  دریتیری و خودمدیشخص

 ، تا با اتکاء به خودشود یم اجازه  داده آموزان دانشبه نیز  یندیدگاه فرای از د.ردیگ یبرمدر
ه ها را یو، محتوا و ری آموزشی راهبردهاو، نمایند، اهداف را کنترل کنندبی را تعقیریادگی

نه که شامل یت زمیریمد( یتیری چون خود مدییهایژگیبا توجه به و.  کنندیابیروشن و ارزش
له آن یوسه  که بیندیفرا (ینیخود بازب و) ست، منابع و عملکردهایط اجتماعیمح

ن ی، ا) کنندی می و بازنگریابیم ، ارزشیش را تنظی خوی شناختی راهبردهاآموزان دانش
 روش ،ی کنونیای دنع و شتابانیرات سرییها و تغ یدگیچی در مقابله با پ،یریادگیکرد یرو

ند باعث یک طرف فرای چرا که از ؛)1997، 3سونی و گر1996، 2سیبول هو(است  یمطلوب
و ) 2001بونز ، یگ (شود یمان آموزش یج بهتر در جری و کسب نتایریادگیت یفیش کیافزا

کورنو (ابد ی ی و تالش در جهت ارتقاء آن گسترش میریادگیزش یگر انگیاز طرف د
 یتیصه شخصیک خصی را ی، خودراهبرعالوه بر اشارات مختلف) 1987 (4یاُود). 1992،

  . استیند خودراهبریند فرایرد که برآی گیدر نظرم

 یریادگی که کند یمف ی را توصیریادگیوستار دو طرفه از یک پی) 1990(نولز 
 خودراهبر یریادگی و  آنک طرفیدر ) 6کیپداگوژ( 5راهبر–ا معلمیراهبر گرید
راهبر در - معلمآموزان دانش ،یطبق نظر و. آن قرار داردگر یدر طرف د) 7کیآندراگوژ(

 و یریادگی یها تی فعالی و اجرایزیر م مقاصد، طرحی، تنظیریادگی یازهای نیشناسای
دهند در  یح میک ترجی پداگوژآموزان دانش.  به معلم وابسته هستند،یریادگی یابیارز

که  ی در حالرند؛یاد بگیا کالس درس یها  یران مانند سخن،ار ساختارمندی بسیهاتیموقع
 را خود بر عهده  خودیریادگی یازهایت رفع نیمسئولند  الیک مای آندراگوژآموزان دانش

 آموز دانشزان کنترل یحسب م برتوان یمراهبر و خودراهبر را – معلمیریادگیف یط. رندیبگ
 ی و اجرایریادگی یازهای نیابیبرای ارزش اعطا شده به او یزان آزادی و میریادگیبر 

                                                           
1. Biehler & Snowman             2. Bolhuis                     3. Garrison                 4. Oddi                                
5. teacher – directed                 6. Pedagogic                     7. andragogic 
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 یهابه منظور استفاده از روش). 2001شر و همکاران، یف (ح کردیشرف و تیراهبردها توص
 یریادگی در ی خودراهبری براآموزان دانش یزان آمادگی مدیخودراهبر در آموزش، با

 فرد از نگرشها، یزان برخورداریست از م ا عبارتیزان آمادگین میا. ده شودیسنج
در ). 1983 ،1یلیو( خودراهبر یریادگی یاز برای مورد نیتیص شخصیها و خصایندتوانم

 ؛وجود داردچند فرض  ،یریادگی در ی خودراهبری برایزان آمادگی راجع به م،فین تعریا
 یخودراهبر ی آمادگیعنی  خودراهبرند؛یه طور ذات ب، بزرگسالآموزان دانش  کهنینخست ا

،  این کهدوّم. از آن برخوردارند متفاوت اتزان و درجی مبه همگاناست و ف یک طیمثل 
وه ین شی و بهتر به وجود آوردی تا حدتوان یم را یبر خودراهی الزم برایها یتوانمند

 مستقل یریادگی ییکه توانا نیت ای رفتار مستقل، رفتار خودمختارانه است و در نهایریادگی
، 3نویلمی، گاگل199، 2یکند (م دادیها تعم طیگر محی به دتوان یمنه را یا زمیت یک موقعیدر 

1989.(  

 است؛ ییربنایند معطوف به تبحر در پنج مهارت زین فرای ایریم پذیزان تعمیالبته م
 مهارت و 7یریگ می، مهارت تصم6ی، مهارت شناخت5ی، مهارت پردازش4یمهارت هدفگذار

فرد . انش است از دینیطه معی در حیرزان خودراهبیو م) 2002النگ،  (8یخودآگاه
 ی ضروربنابرین.آمادگی نداشته باشد یسی انگلبه اندازهات یاضیدر رممکن است خودراهبر 

. ردیک بافت خاص صورت گی در یریادگی در ی خودراهبری برایاست سنجش آمادگ
میزان، ن تا بیشترین  است و از کمترین میزای فردیا  مقوله،ی خودراهبری برایآمادگ

ص ی تشخ خودراهبر براییریادگی شده یبند  مدل مرحله.دهد ا میتشکیل یک پیوستار ر
). 1992، 10؛ تنانت1991، 9گرو(ابداع شده است وستاری ین پی در چنی فردی ذاتیهاتفاوت

دارند، در  خودراهبر یریادگی ی براینیی پای که آمادگیآموزان دانش ،دهد یمشواهد نشان 
 که یآموزان دانشه به یت شب درس؛شوند ی میادی دچار اضطراب زین طرحیچنمواجهه با 

                 ی و در معرض سطوح باال دارندیریادگی در یدراهبر خوی برایی باالیآمادگ

                                                           
1. Wiley                                       2. Candy                                     3. Guglielmino          
4.   goal setting skills                  5. Processing skills                   6. cognitive skills   
7. decision making skills          8.self – awareness skills           9. Grow 
10. Tennant 
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ن سطح از اضطراب در یا). 1983، یلی؛ و1991گرو،  (گیرند  قرار مییراهبر–معلم
 آموزان انشدر د است که یت اساسیراهبر به خاطر فقدان شش صالح- معلمآموزان دانش

 را این گونه بر می یادیت بنین شش صالحیا) 2002 (1لدیچا. خودراهبر وجود دارد
، 4شهیاند) ، ج3گرانی خود و دیابیارزش) ، ب2یریادگی یها  شکافیابیارزش) الف :شمارد

برای ). 1384 ،ی و کاظمیناد( 7ی انتقادیابیارز ) و ر6یتفکرانتقاد)، ذ5ت اطالعاتیریمد)د
 یر ساختار مندی و غیح ساختارمندی و ترجی خودراهبری براین آمادگیبه ن رابطییتع

 افت،یدر) 1983 (یلیو. به عمل آمده است ی قابل توجهیها پژوهش ،سیتدر
ک ی که در معرض یزمان، دهند میح ی را ترجی ساختارمندی که سطوح باالیآموزان دانش

. رندی گی مینیی نمره پا،یودراهبر خی برایاس آمادگی در مق،رندی گیطرح خودراهبر قرار م
در معرض  ی وقت، هستندین ساختارمندییل به سطوح پای که مایآموزان دانش ،عکسو بر

دست ه  بی خودراهبری برای در آمادگیی نمره باالگیرند، یک طرح خودراهبر قرار می
اخت  پردی خودراهبری برای نوع درس و آمادگیقی تطبیبه بررس) 1988 (8اُکل. آورند یم

 از ی هستند و نمره کمی خودراهبری براینیی پای آمادگی که دارایآموزان دانش افت،یو در
 یها  طرحها را بهی معلم و سخنرانیت شده از سوی هدایها کنند، بحثیاس کسب مین مقیا

ک یوجود از  ها افتهین یا. دهند میح یج تری خصوصی و آموزشهایمستقل، مطالعات مورد
یس  جلسات تدری براآموزان دانشح ی خودراهبر و ترجی آمادگنی بی قطعیهمبستگ

  .دهد ساختارمند خبر می

و ممکن است ست ی مناسب نآموزان دانش همه ی خودراهبر برایریادگی های طرح
، 10چاردسونیمطالعات ر). 1986 ،9کید(شود  آموزان دانش از ی برخیث سرخوردگباع
 مطالعه مستقل ی در قراردادهایتگریدا نشان داده است که هیدر آموزش عال) 1988(

 11یگر از به خود مطالعهین.  شودیک تجربه منفیمنجر به اد یکم و زخودراهبر ممکن است 
ل یمدار تبد  دانشیایک دنیبه ، که ی پر تحول کنونیای در دنآموزان دانش یزیو خود انگ

                                                           
1. Child                   2. assessment of learning  gaps             3. evaluation of self & others 
4. reflection           5. Information management                     6. Critical thinking 
7. Critical apprasial                                                                   8. O’kell 
9.  Dyck                 10. Richardson                                          11. Self - studing 
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مستقل، خودمختار در مطالعه باید  آموزان دانشدر جهان کنونی  ضروری است؛ ، استشده
 دبخشی، خود نوآموزان دانشخودراهبر بودن . نه علم و دانش به روز باشندیو در زم
ش از همه در ی که بیابزار. ستآنها در ی خاص شناختیها یژگیوها و  تیصالح

به کار می رود،  یریادگی در ی خودراهبریو برای سنجش آمادگ ی آموزشیها پژوهش
 در ی مسائل.است) 1977(نو یلمی گاگلیریادگی در یر خودراهبی برایاس آمادگیمق

 یبرخ). 1999، 1نارسیل(است ن ابزار مطرح شده ی کاربرد ا ویینه ، روایخصوص هز
 ی و طبقاتی نژادیها تینو را در هنگام اجرا در جمعیلمیاس گاگلیز اعتبار مقیمطالعات ن

النگ و ). 1995، 3؛ استراکا1983،1984، 2کومیالنگ و آگ(اند  د قرار دادهیمختلف مورد ترد
سه ی را در هنگام مقایریادگی در ی خودراهبری برایاس آمادگیکوم نتوانستند اعتبار مقیآگ

ن گونه ی ااورند؛ پسیه دست ب معلمان بی و درجه بندی خودراهبری براینمرات آمادگ
 4ونهامب. دی سنجی را نمیریادگی در یاس خودراهبرین مقیجه گرفتند که احتماالً اینت
 یی را در خصوص رواییها دغدغه ،نیی نمرات پایر سوال بردن معنیبا زز ین) 1991(
او معتقد است که نمرات .  استمطرح کرده یریادگی در ی خودراهبری برایاس آمادگیمق
 هر نوع  بلکه انزجار نسبت به،کند یم نیریگ  را اندازهی خودراهبری براین، آمادگییپا
نو یلمی همچون ابزار گاگل با توجه به سهل الوصول نبودن ابزارهایی. را می سنجدیریادگی
 یاس بهتریمق ،شر و همکارانی توسط ف2001 در سال )ط استفادهینه و شرایعلت هزه ب(

ست در دسترس قرار توان یم و به راحتی نو را نداشتیلمیاس گاگلیشکالت مقکه مند ساخت
 در ی خودراهبری برایاس آمادگی مقیابیتبار و اعی سنجییاین پژوهش به منظور پایا.ردیگ
ک ابزار روا و یاز  استفاده با تا ، و اجرا شدیطراح) 2001 (6 و تاگو5نگیشر، کی فیریادگی
 .نه هموار گرددین زمیشتر در ای مطالعات بیفضا ،ایپا

  

                                                           
1. Linares                           2. Agyckum                             3. Straka 
4. Bonham                         5.  King                                     6.Tague 
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   یروش شناس
  شرکت کنندگان در پژوهش 

ها و  نه پژوهشیشید متناسب با پیکنندگان در پژوهش با که سن شرکت نیبا توجه به ا
 آموزان دانش؛ انتخاب شدند ی سه گروه سن، مورد نظر باشدیها ییها و توانا یستگیآغاز شا

)  و کار و دانشیا  حرفه-ی، فنینظر (یلی تحصهای گروه از سال اول و در همه یرستانیدب
 آموزان دانش ی تمامن کهیبا توجه به ا.  دخترانه شهر اصفهانینهاا و هنرستنهاارستیاز دب

 یریگ جه نمونهی، نتحضور داشتند یریگ  شهر اصفهان در نمونهی و هنرستانیرستانیدبدختر 
ر یبا توجه به عدم تأث.  تون معرف کل جامعه به حساب آوردین پژوهش را میدر ا
 شد که ترجیح داده، )2001شر و همکاران، یف(اس ین مقیت، نژاد و طبقات بر ایجنس

 انتخاب شرکت براین، یبا وجود ا. ردیدر گروه دختران انجام گصرفاً ه یاول یابیهنجار
 پنج گانه ین نواحیابتدا از ب. استفاده شد ی سهمی تصادفیریاز روش نمونه گ ،کنندگان
 شرکت، هی هر ناحآموزان دانشه تعداد کل سپس با توجه بده شد، یه برگزی، سه ناحیآموزش

حجم نمونه بر اساس جدول و . ند و وارد پژوهش شد انتخابیطور تصادفه کنندگان ب
 نفر p (200>05/0 (ی، در سطح خطا)2001(ن حجم کوهن و همکاران ییفرمول تع

 های گروهاز همه  شد یسع  شرکت کنندگان،یعالوه بر انتخاب تصادف. دیمحاسبه گرد
  .استفاده شود )هبه لحاظ معدل، رشته و محل قرار گرفتن مدرس (یآموز دانش

  

  از آن یش نی ابزار و مراحل پیروش اجرا
 در ی خودراهبری برایاس آمادگیمق) 2001(نگ و تاگو یشر و کیکه ف نیبا توجه به ا

 در وهله نخست ، بودندکردهاجرا ن و ی زبانان تدویسی انگلیا و برای را در استرالیریادگی
ن یازان ایاز صاحب امتر، ن کایقبل از ا. شد ی مدهی برگردانی آن به فارسیسید نسخه انگلیبا
، یسیک متخصص زبان انگلی توسط یاس خودراهبریمق.  شدگرفتهاجازه مکتوب اس یمق
 و از نظر ک روانسنج ترجمه شدی و یسیانگلت متبحر به زبان یم و تربیک متخصص تعلی

چند  اریها در اخت هینان از فهم گوی اطمه وارسی شد و برای چند مرتبینگارش زبان فارس
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به . ز نظر خود را اعالم کنندی نآنها قرار گرفت تا ی همسان با گروه نمونه اصلآموز دانش
ط قرار یار چند کارشناس واجد شرایابزار در اخت، ی صوریینان از روایمنظور کسب اطم

 ین بردن خطای از ببرای.  را اعالم کننداس را مطالعه و نظر خودیز مقی نآنهاگرفت تا 
اس را مجدداً ی خواسته شد تا مقیسیک متخصص زبان انگلیها، از  هی در ترجمه گویاحتمال

ن یدر ا. ه بودیصحت عملکرد مترجمان اول، نشان دهنده جینتا. د برگردانیسیبه زبان انگل
ت کنندگان در پژوهش اجرا کن شری بیریادگی در ی خودراهبری برایدگاس آمای مق،مرحله

 نداشتند از حوزه مطالعه یل به همکاریل تمای که به هر دلیآموزان دانشا یمدارس . شد
درصد  نی؛ بنابران شدندیگزی جاگری دآموزان دانشا یارس مدبا  یطور تصادفه خارج و ب
 ن مقیاس،ی و تعیین اعتبار ای سنجییایبرای پا.  درصد بود100ن پژوهش ی در اییپاسخگو

ب یی کرونباخ و ضرب آلفایل عامل و از ضریاز روش اعتبار سازه با استفاده از تحل
  . دیی استفاده گردیف و بازآزمایتنص

  

  افته ها ی
 یریگ ت نمونهی کفابارهن و بارتلت دریر، اوکلیزر، مایج آزمون کایر نتایدر جدول ز
  .ارائه شده است

  

ل ین و بارتلت در تحلی، اوکلری، مازریج آزمون کای  نتا.1جدول شماره 
  ی خودراهبری برای سؤاالت آمادگیعامل

  نی، اوکلری، مازری بودن حجم نمونه کایآزمون کاف  / .716

  ب کا اسکوئر ی، تقرت بارتلتیآزمون کرو  371/1951

  یدرجه آزاد820

  یدارسطح معنا  000/0
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 با توجه به و شد ایش آزمیل عاملی انجام دادن تحلی برایریگ ت نمونهیابتدا  کفا
 که دهد یمج آزمون بارتلت نشان ی نتا.د شدییتأ% 99نان ی در سطح اطم،جیمعنادار بودن نتا
ن یبنابرا. دار است ی اطالعات معنیها دارا  مادهیس همبستگیماتر% 99نان یتا سطح اطم
 یل عاملیب تحلین ترتیبه ا.  وجود داردیل عاملی انجام دادن تحلیط الزم برایحداقل شرا

که تعداد ) 1996(  کتلیسپس آزمون اسکر.  انجام شدی اصلیها به روش مؤلفه ها داده
نمودار ( مشخص شد کند یمشنهاد ی را پها دادهان ی قابل استخراج در می عاملهایبیتقر

  ). دهد یمش ی ، تعداد عوامل موجود در آزمون را نما1شماره
Scree Plot

Component Number
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  .1نمودار شماره 
  ین عوامل موجود در سؤاالت آمادگیی تعی کتل برایآزمون اسکر

  ی خودراهبریبرا 
 موجود یها  مادهیب عاملیمجموع مجذورات ضرا( عوامل 1ژهی ویبا توجه به ارزشها

 قرار 1ژه ی ارزش ویها باال انس کل نمرهی درصد از وار535/62 عامل با 14) در هر عامل
ن نشان دهنده مناسب ی که ا،کند یمن یی را تبی خود راهبری برایانس آمادگیگرفته و وار

                                                           
1. eigen value 
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مل موجود در آزمون نسبت  عا14 ن بهیین قدرت تبی جا که ااما از آن. ون استبودن آزم
ن یدر ا. د شویان سؤاالت و عوامل بررسی میگس همبستی، الزم است که ماترداده شده
 یابی دستیاما برا. ش داده شده استی نما3/0 حداقل ی عاملیا بارهابها  ی همبستگ،جدول
 بار 6 پس از ،ی اصلیها  به روش مؤلفهها داده یاملل عی، تحلین ساختار عاملیبه بهتر

 عامل بر اساس 3ت به استخراج یماکس انجام گرفت که در نهایچرخش به روش وار
ها و هر عامل  ان سؤالی باال میهمبستگ. ان هر سؤال و عامل منجر شدی میب همبستگیضر

 با یی باالیمبستگ ه،12 مثال سؤال شماره یبرا. ک خوشه در نظر گرفته شدیبه عنوان 
ها که   عاملیبرخ.  معنادار نداردی همبستگیگریچ عامل دی با هی ول، دارد1 عامل شماره
 بار چرخش در جدول 6ژه پس از ی وی ارزشها. شدندیز بررسی داشتند  نیهراشکاالت ظا

  . آمده است) 2(شماره 
  

  ین شده براییانس تبیژه و درصد واری ارزش و.2جدول 
 ی خود راهبری سه عامل اصل

  هیژه اولی ویها ارزش
 ی عاملیمجموع مجذور شده بارها
  استخراج شده

ی آماریاخصهاش
  
  
  
  

  عوامل

 کل

درصد 
انس  یوار
  شده نییتب

 یدرصد تجمع
ن یی تبیانیوار

  شده
  کل

درصد 
انس یوار
  ن شدهییتب

درصد 
 یتجمع
انس یوار
 ن شدهییتب

  254/10  254/10  204/4  337/14  337/14  879/5  عامل اول
  528/18  274/8  392/3  085/21  746/6  766/2  عامل دوم
  361/26  834/7  212/3  361/26  277/5  163/2  عامل سوم

 ارزش ی دارا،سه عامل بار چرخش، 6پس از  از آن است که یحاک) 2(ر جدول یمقاد
س انی آن عامل،  وار،ژه باالتر باشدی هر چه ارزش و،در مجموع. اند ک بودهیژه باالتر از یو
 قادر به 879/5ژه ین اساس عامل اول با ارزش ویبر ا. کند یمن یی را در کل آزمون تبیشتریب
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ن یی قادر به تب766/2ژه ی، عامل دوم با ارزش ویانس خود راهبری درصد از وار337/14ن ییتب
ن یی قادر به تب163/2ژه ی و عامل سوم با ارزش ویانس خود راهبری درصد از وار163/21
 ی قابل توجهیها ر به نسبت، اندازهین مقادیا.  استیانس خود راهبرید از وارص در361/26

  .هستند

. ان هر سؤال و عامل انجام شدی میب همبستگیاستخراج عوامل بر اساس ضر
 مثال یبرا. ک خوشه در نظر گرفته شدیان سؤالها و هر عامل به عنوان ی باال میهمبستگ

 یگریچ عامل دی با هی ول،دارد 1 عامل شماره با یی باالی همبستگ،12سؤال شماره 
 شدند و در یز بررسی داشتند  نی عاملها که اشکاالت ظاهریبرخ.  معنادار نداردیهمبستگ

  .دی استخراج گردی عامل اصل3ت ینها
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.2

var00023

var00024
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var00014

var00026
var00027
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  2نمودار شماره 

   داده شده چرخشی در فضای خودراهبری برای آمادگینمودار مؤلفه ها

 آزمون نشان داده شده که پس از ی سؤالهاین ساختار عاملیبهتر) 2(در نمودار شماره 
ها   از سؤالیان برخی م،قبل از چرخش. ن شکل در آمده است یچرخش عوامل به ساده تر

ب یان رفتن ضرای عالوه بر از م،اما بعد از چرخش.  وجود داشتی منفی همبستگ،و عوامل
 یابیپس از دست. جاد شدیها ا یز در همبستگی نیا  قابل مالحظهیماهنگ، هی منفیهمبستگ
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 یس همبستگیبر اساس ماتر. نوبت به استخراج عوامل رسید ، مناسبیبه ساختار عامل
الت  شده، سؤایی و عوامل شناسای خود راهبری برای آمادگیها ان مؤلفهیافته میچرخش 

، سپس با توجه به درآمدش ی نما به)2(ره  و در جدول شما شدییمربوط به هر عامل شناسا
ن ی از دشوارتریکی ، عواملینامگذار.  صورت گرفتی هرعامل، نامگذار سؤاالتیمحتوا

 با آنها ن، برای کاهش تعداد عوامل و همسو کردنیبا وجود ا.  استیل عاملیلمراحل تح
ها   مؤلفه، نامافتهیس چرخش یه به ماترنه پژوهش، با توجیشی مطرح شده در پیاس نظریمق

،  برآن نهاده بودندیریادگی در ی خودراهبری برایاس آمادگی که سازندگان مقییها با نام
شر و یپژوهش فت با سؤاال یوانخ هم  ویت فهم، آسانی قابلتاً براییسه شد و نهایمقا

ز  مربوط به هر عامل ایها هیگوسپس . ها نهاده شد ها بر مؤلفه ، همان نام)2001( همکاران
 ،ن عواملیا. ارائه شده است) 3( که در جدول شماره افته استخراج شدیس چرخش یماتر

  .کنند یت  می خود را حمایها هیگو ،همچون سه چتر
  

  ت  سؤاالی، محتوایی عوامل استخراج شده نها.3جدول شماره 
  مربوط به هر عامل و نامگذاری آن

  1 مربوط به هر عامل یها هیگوشماره   نام عوامل  عوامل
1  
2  
3  

  یتیریخود مد
  یریادگی یرغبت برا

  یخودکنترل

1-3-5-7-8-12-15-19-20-21-28-29-31-32-33  
10-13-16-22-24-26-27-30-34-41  

4-6-9-11-14-17-18-25-35-36-37-38-39  

. ن سه عامل محاسبه شدیک از ایر  هی کرونباخ به صورت جداگانه برایب آلفایضرا
  و 71/0 یریادگی ی، عامل رغبت برا78/0 یتیریل خود مد عامی کرونباخ برایب آلفایضر

 ی کل آزمون آمادگی کرونباخ برایب آلفایضمناً ضر. دست آمده  ب6/0 یعامل خود کنترل
ب گاتمن و یب به همراه ضراین ضرایا.  است82/0ری یادگی در ی خود راهبریبرا
  .ده استآم) 3( در جدول شماره) فیب تنصیبه عنوان ضر( براون -رمنیاسپ

                                                           
  .استاالت بر اساس پرسشنامه پیوست  شماره سو. 1
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  ی برای عوامل موجود در پرسشنامه و کل پرسشنامهاییب پای ضرا. 4جدول شماره 
 یاییب پایضرا

  عوامل
ب آلفای یضر

  کرونباخ
  بیضر

  گاتمن
  بیضر

   براون- رمنیاسپ
  75/0  74/0  78/0  یتیریخود مد
  71/0  71/0  71/0  یریادگی یرغبت برا

  6/0  6/0  6/0  خودکنترلی
  79/0  79/0  82/0  کل پرسشنامه خودراهبری

 78/0یتیری کرانباخ عامل خود مـد     یب آلفا ی که ضر  دهد  یم جدول باال نشان     یافته ها ی
الزم بـه ذکـر   .  درصد اسـت 60/0 برابر با ی و خود کنترل71/0 یریادگی یدرصد، رغبت برا 

ـ    یب گاتمن و اسپ   یاست که ضرا   ،  تفـاوت یف بـا کمـ  یب تنـص  یعنـوان ضـرا   ه  رمن بـراون ب
 کل پرسـشنامه  ی کرانباخ برایب آلفاین ضریهمچن. دهد یم را نشان ییایت مناسب پا یوضع

 .     است82/0برابر با 

 ی برایاس آمادگی  مقیش  مرکزی گرای شاخصها. 5جدول شماره
 اس های خرده مقی برایریادگی در یخودراهبر

 شاخص آماری
  عوامل

  نیانگیم  تعداد
انحراف 
  استاندارد

  انسیوار

  43/56  51/7  88/31  175  یتیریخود مد
  51/25  05/5  32/21  167  یریادگی یرغبت برا

  7/17  21/4  33/15  172  خودکنترلی
  152/208  43/14  34/34  133  کل پرسشنامه خودراهبری

 و  ی خودراهبر یاس ها یرمقی ز ی مرکز ی پراکندگ یها  جدول باال شاخص   یافته ها ی    
  .دهد یماس را نشان ی مقین نمره کلیمچنه

   



  1385زمستان  سال پنجم، ،18شمارۀ  فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی،     

                               

 

124

 ی برایاس آمادگی مقیهای  مرکز شی و گرای پراکندگ. 6جدول شماره
  یلی تحصیه های پای برایریادگی در یخودراهبر
 شاخص آماری

  عوامل
  انسیوار استانداردانحراف   نیانگیم

  46/205  3341/14  4737/80  ه اولیپا
  42/251  8565/15  6223/82  ه دومیپا
  236/162  7372/12  3590/85  ه سومیپا

ه ی سه پاآموزان دانشن یانگی م،شود یممالحظه ) 6( که در جدول شماره گونه     همان
 و هم به ی هم به لحاظ نظر،ن نکتهیافته است و ایش یه و سن افزایش پای با افزایلیتحص

  .  خوان است همی مرتبط با خودراهبریه های و نظری فراشناختیه های با  نظریلحاظ عقالن

  آموزان دانشری  یادگی نرم خودراهبری در .7جدول شماره 
 تراکمی یفراوان  رتبه درصدی Tنمره 

  انییر عدد میز
  فراوانی 
  تراکمی

  طبقات  فراوانی

72  75/98  5/197  200  5  119-115  
69  97  194  195  2  114-110  
67  75/94  5/189  193  7  109-105  
64  91  182  186  8  104-100  
61  85  170  178  16  99-95  
61  75/76  5/153  162  17  94-90  
54  64  128  145  34  89-85  
50  75/47  5/95  111  31  84-80  
46  75/34  5/69  80  21  79-75  
43  25/23  5/46  59  25  74-70  
39  25/13  5/26  34  15  69-65  
36  25/8  5/16  19  5  64-60  
34  5/5  11  14  6  59-55  
30  2  4  8  8  54-50  
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ها به  ل نمرهیانی و تبدیر عدد میوانی تراکمی زدر جدول باال با استفاده از روش فرا
 آموزان دانشری یادگیهای خودراهبری در  نرم، z و tی استاندارد ها نمرهرتبه درصدی و 

های   را به نمرهآموزان دانشی خام ها نمره توان یمن جدول یبا استفاده از ا. محاسبه شد
 آن  t، نمره استاندارد 10راف استاندارد  و انح50ن یانگیل کرد و با توجه به میاستاندارد تبد

  . ر نمودیرا تفس
  

  ری خودراهبر در کالسیادگیاس آمادگی برای یروش اجرای مق
ری را برای سنجش افرادی یادگیاس خودراهبری در یمق) 2001( شر و همکارانیف
ن یرای ان معلمان در اجی بنابراده باشند؛یختی به تفکر انتزاعی رساند که به لحاظ شنا ساخته

  .ر را مورد توجه قرار دهندید مراحل زیآزمون با

ک ی اجرای آن در  مورد است، باید41اس ین مقیه های ایکه کل گو نیبه علت ا -1
ای از رشد   به لحاظ سنی و شناختی به مرحلهآموزان دانشزمان انجام شود و چون 

 ضرورتی ، در هنگام اجرا،اس مورد نظر را مطالعه و انتخاب کنندیند مقتوان یماند که  دهیرس
رد تا به صورت ی قرار گآموزان دانشار یاس در اختی مقشود یمه یست و توصیح نیبه توض
  . موارد را مطالعه و انتخاب کنند،دهیگزارش-خود

 را با استفاده از آموزان دانش نمرات خام پس از اجرا و جمع آوری، معلمان باید -2
با ) شود ه میی توصtنمره (ک نمره استاندارد یم به ل نمره خایا تبدیفرمول رتبه درصدی و 

وه یشج حاصل، درباره یسپس بر اساس نتاسه کنند و یهای ارائه شده در جدول مقا نرم
 .زی کنندیر  برنامهآموزان دانشی ابیس و مدل  ارزشیتدر

ا زمانی بر اساس مطالعات و یت مکانی یچ محدودین ابزار هیبرای اجرای ا -3
تنها  .  زمانی اجرا کرد آن را در هرتوان یمن یبنابرا.  مطرح نشده استهای قبلی پژوهش

اس است که در صورت عدم ین مقی به پاسخدهی به اآموز دانشل ینکته قابل توجه تما
 . ر نخواهد بودیقابل استفاده و تفسقطعاً  ،جی نتا،لیتما
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 اشتن، الزم است در صورت ند و استخراج اطالعاتها دادهآوری  پس از جمع -4
ک متخصص یرا به ر اطالعات یل و تفسیری، تحلیگ نه سنجش واندازهیتخصص در زم

 .سپرد
  

   یریگ جهیبحث و نت
 به منظور انتخاب آموزان دانش استقالل طلبانه و خود مختارانه یها یژگی ویبررس

 کشور ی نظام آموزشیهای دشوار، از آنانیس برای خاص تدریراهبرد و سبک و الگو
زان ی معلمان مشود یم باعث آموزان دانش ی شناختیها یها و توانمند یژگی از واطالع. است

 که توان ی ابزاریابیهنجار. ن کنندییص تعین خصای را بر اساس اآنهااستقالل داده شده به 
 از ،باشدداشته  ی را بدون توجه به جنس، نژاد و طبقه اجتماعیا صهین خصیسنجش چن

 و یریادگی یر سبکهایی تغ اصالح گرا و نوآور براییموزشظام آک نی ین ضرورتهایمهمتر
 در ی خودراهبری برایاس آمادگیمق.  استی فردی ها روش بهیآموزش از معلم محور

 نشانگر سه خرده ، انجام شدهیل عاملی که تحل ماده همگن و معتبر است41 شامل یریادگی
.  آن را داشتندیاس ادعای مقهیاول که سازندگان  استیزین همان چیاس در آن بود و ایمق

ن، انحراف استاندارد و یانگیم( یمرکزشهای ی و شاخص گرای، پراکندگ4در جدول 
ها نشان داده  اسی خرده مقی برایریادگی در ی خودراهبری برایاس آمادگیمق) انسیوار

د نظر یی از تای حاکیلیه تحصی در سه پاآموزان دانشن یانگی نمرات میبررس. شده است
. باشد یش سن می افزا به همراهیزان خود راهبریمندان در ارتباط با باال رفتن مدانش

 ی خود را با آمادگی تا طرح آموزشدهد یمن امکان را یاس به معلمان این مقی ایابیهنجار
 یک الگویح یبه توض) 1991(گرو . ق دهندیری تطبیادگی خودراهبری در ی براآموزان دانش

 یی، در راستا مراحلی طآموزان دانش ، پرداخته است که در آنیا له خودراهبر مرحیریادگی
ند توان یمس و سطح کنترل یوه تدری شمعلمان با. روند یش می پیش خودراهبریافزا
ن یرود که ا یانتظار م. ندا کُند کنیع ین مراحل تسریا در گذر از ا رآموزان دانششرفت یپ
 یتا معلمان بتوانند با استفاده از آن آمادگ سازنده ای فراهم آورد صیاس اطالعات تشخیمق
 مورد سنجش قرار یا گروهی یطور فرده  را بآموزان دانشری یادگی خودراهبری در یبرا
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ن یا.  بهره گرفتیآموز دانش مختلف یهاتی در خصوص جمعتوان یماس ین مقیاز ا. دهند
 به یریادگیصول ج ای با ترو خواهد شد وی آموزشیامر به نوبه خود سبب بهبود فضاها

د زا ی تهد-ریط غیک محی در یریادگی ی متقابل برایریپذ تی و مسئولی خودمختارج،یدرت
ن ی به چنی با دسترس،نیعالوه بر ا. کاهد  را میآموزان دانشضطراب  ادهد و را ارتقاء می

 های گروهبرای  اثر بخش ی درسیها ن برنامهی در خصوص تدوی ارزشمندیها داده ،یابزار
 شتابان ع ویر و تحوالت سرییتغ. آید به دست می خاص ینه با فرهنگ و هنجارهانمو

به طور مداوم و که د طلبمی رنده ای را یادگی  و علمی در جهان کنونی، انسانیتکنولوژ
گر، با بررسی یاز طرف د. ندری خود را برطرف کیادگیازهای ی نندمادام العمر بتوا

دوره های کوتاه های تخصصی و ارائه توان با آموزش می آموزان دانشهای خودراهبری یژگیو
.  از نظام آموزش و پرورش خارج کرد راآنهاد و یمدت، خودراهبری را بهبود بخش

ن عامل یتر مهم،رانیا، از جمله اری از کشورهای در حال توسعهیهای آموزشی در بس نهیهز
ه موسسات آموزشی را کم ر بیاز فراگی و خودراهبری، نشود یمل محسوب یعدم ادامه تحص
 خواهد ی راجع به ادامه آموزش جوانانهاین رفتن نگرانین به معنای از بیخواهد کرد که ا

س کالس درس ی سبک تدر،رییادگی در ی استفاده از خودراهبر).1384نادی، کاظمی،  (بود
 سیهای تدراده سازی روشیفاصله گرفتن از سبکهای سنتی و پ. ر خواهد دادییز تغیرا ن

 به ابزارهای آنها و مجهز کردن آموزان دانش خالق، سوأل محوری مسئلهمبتنی بر حل 
از طرف . ری خودراهبر خواهد بودیادگید کاربرد روش ی از جمله فوا،دن به استقاللیرس
های   مله کاربستری از جیادگیاددهی و یند یج فرایندهای آموزشی و نتایابی فرایگر ارزید

  .د بودعملی خودراهبری خواه
  

  شنهادات کاربردییپ
 آموزان دانشزان استقالل یری، میادگیاس خودراهبری در یکه مق نیبا توجه به ا -1

ری یادگیاددهی و یند یز بخشی از فرایابی نی و ارزشدهد یمری را نشان یادگیند یدر کل فرا
تان، رسیلی دبیه  تحصیس در هر پایتوانند قبل از شروع تدر  معلمان می،دیآ یبه حساب م

 باال آموزان دانشچه خودراهبری   چنان،جیاس خودراهبری را اجرا کنند و با توجه به نتایمق
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 چون همان طور که قبالً ؛ابی استفاده کنندی ارزش-س فردی و خودی از روشهای تدر،باشد
م، یتوانند راهبردهای شناختی خود را تنظ می خودراهبر آموزان دانش ،بدان اشاره شد

ابی یند ارزشتوان یماس ین مقین معلمان با استفاده از ایبنابرا. بازنگری کنندابی و یارزش
 . ندی واگذار نماآنها را به خود آموزان دانشری یادگیامدهای یپ

، معلمان می آموزان دانشن سطوح خودراهبری ییگر آن است که با تعینکته د -2
ری یادگیازهای یی رفع ن در راستاآموزان دانشدهی و آزادی به  تیزان مسئولیتوانند م

ج یه می شود از نتای، توصک مقوله فردی استی خودراهبری چون. م کنندیش را تنظیخو
ن روش به ین معنا که جهت استفاده از ای بد؛ز به طور فردی استفاده شودی ناسیاین مق

ن سطوح باالی یکی بیرا رابطه نزدی ز؛ هم توجه شودآموزان دانشسطوح اضطراب 
که واگذاری  نین احتمال ایبنابرا.  وجود داردآموزان دانشن ییدراهبری پااضطراب و خو

 امری قوی خواهد ، گرددآموز دانشزان اضطراب یش میابی فردی باعث افزایت ارزشیمسئول
 .بود

های ابی شکافیادی در ارزشی زیی خودراهبر تواناآموزان دانشجا که  از آن -3
ن یص ای معلمان می توانند با تشخ،ان دارندگریابی خود و دیری فردی و حتی ارزشیادگی

گر ی دآموزان دانشی ضعفها و اشکاالت یر رسمی در شناسای به طور غآنها از آموزان دانش
 آموزان دانشابی کالسها را به طور مداوم توسط یهای ارزشتیب که فعالین ترتیبد. سود ببرند

ج اثربخشی حاصل شود که یتان کار باعث خواهد شد نیا. ب کنندیخودراهبر در کالس تعق
ابی و وجود فضای روانی دوستانه ی برای ارزشآموزان دانشن رفتن اضطراب یعلت آن از ب

 .ن همساالن می باشدیب

ت ین وضعیین و تعیابی آغازیبا ارزشگردد همزمان  ه مییبه معلمان توص -4
اس ی در هر درس و در ابتدای هر دوره آموزشی، مقآموزان دانشرفتارهای ورودی 

نکه یبا توجه به ا. ندی را بررسی نماآموزان دانشط یند و شرایخودراهبری را اجرا نما
 در آن از نظر فردی مسئول خود و آموزان دانشک حالت روانی است که یخودراهبری 

ن یط و زمانهای مختلف این امکان وجود دارد که در شرایشوند ا ش مییری خویادگی
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 آموزان دانشزش و اهداف یر انگییت به معنای تغیوضعن یر اییر کند و تغییحاالت تغ
 . باشد می

استفاده از  و آموزان دانشری برای یادگیاس خودراهبری در یبا استفاده از مق -5
خودراهبری های یژگیتوانند با آموزشهای هدفمند به رشد و نمره حاصل، معلمان می

گاهی آنها را در جهت  کمک کنند و مهارتهای شناختی، پردازشی و خودآآموزان دانش
 . ندیت نمایوستار هدایصعود به سطح باالی پ

زان خودراهبری ین بودن میی در صورت پاشود یمه یبه معلمان توص -6
ک تجربه منفی و یابی را به آنها نسپارند چراکه یت فردی ارزشی، نقش و مسئولآموزان دانش
کن یا کاهش دهد ولری و خودکنترلی آنان ریادگیل به یتواند م گری کم می تیهدا

 .ک مقوله چند وجهی و شناختی استیری خودراهبری یگ اندازه

باشند  ع نرمالی در جامعه مییص  روانی دارای توزینکه عمده خصایبا توجه به ا -7
شود  یه مین خودراهبری هستند، توصییار پایا بسیار باال یو تعداد کمی دارای سطوح بس

 آموزان دانشک زمان به یبی را به طور کامل و در ایری و ارزشیادگیهای تیمعلمان مسئول
 .ندیمنتقل ننما

ج ین ابزار صرفاً در پژوهشهای علمی استفاده شود و از نتایشود از ا شنهاد مییپ -8
 . استفاده نشودآموزان دانشآن به عنوان ابزاری برای  برچسب زنی به 

حل رسد جهت رشد خودراهبری الزم است معمان از روشهای  به نظر می -9
ن روشها بر اساس مطالعات ی، روشهای گروهی و روش پروژه استفاده کنند چراکه امسئله

 . دهند وح شناختی و فراشناختی را رشد میصورت گرفته سط

ری، یادگیاس خودراهبری در یی مناسب مقیای و پاییان با توجه به روایدر پا -10
بری، از آنجا جهت ساخته شده ری خودراهیگ اس اندازهیداشت که مقادین نکته را به ید ایبا

ند ی را در فراآموزان دانشتی یریو خودمدهای فردی، استقالل  ییزان توانایاست که م
های موثر آموزشی است که بتواند نوجوانان و جوانان  وهیری بسنجد و در پی کشف شیادگی
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 آن ن استفاده ازیالعمر سوق دهد، بنابرا ری مادامیادگیرا به سمت خودراهبر شدن و 
 .ضروری است
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  )1(وست شمارهیپ
  آموزان دانش یریادگی در یاس سنجش خودراهبری مق

ـ   ی انجام دادن    ین پرسشنامه برا  یا: زی عز آموزان  دانش ـ  در اخت  یک پژوهش علم ار شـما قـرار     ی
 هر ی رو به روی در ستونها خود راید و نظر واقع ی را بخوان  سؤالگرفته است، لطفا با دقت هر       

  .دی عالمت بزنسؤال
      :    یلیه تحصی پا    :           تیجنس    :         ن س    :یمشخصات فرد

  :معدل  :               هیناح
کامالً 
  مخالفم

  مخافم
نظری 
  ندارم

  موافقم
کامالً 
موافقم

 فیرد  تسؤاال

  1 .کنم استفاده می) طرح(شکالت از برنامه برای حل م     
 2  .کنم یت بندی میم را اولویکارها     

  3  .به خوبی از وقتم استفاده نمی کنم     
  4  .تی من خوب استیریهای مدمهارت     
  5  .قی دارمیبرنامه زمانی دق     
  6 .زی کنمیری خودم برنامه ریادگیدهم خودم درمورد  ح مییترج     
  7  .دار است ری من نظامیادگی     
  8  .تمرکز داشته باشم) مشکل (مسئلهک یقادرم روی      
  9  ؟....از دارم که بدانم چرا؟ین     
  10  .کنم ابی میید را ارزیهای جد دهیبا نقادی ا     
  11  .م کنمیام را خودم تنظ رییادگیدهم اهداف  ح مییترج     
  12  .رمیگ یاز اشتباهاتم درس م     
  13  .کنم برخورد می) گشاده( ز د، بایدر برابر افکار جد     

     
شود که نمی توانم آن را حل کنم،  وقتی مشکلی بر من عرضه می

  .خواهم گران کمک مییاز د
14  

 15  ).من نسبت به عملکردم مسئولم( ر هستمیت پذیمسئول     

  16  .ابی کنمیدوست دارم کار خود را ارز     
  17 .توقعات فردی من باالست     
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  18 .ستانداردهای  فردی من باالستا     
  19  .م باالستیها یباور دارم که توانمند     
  20  .های فردی خود آگاه هستمتیاز محدود     
  21 .ش هستمیمثبت اند     

     
ات مطمئن هستم نسبت به توانمندی خودم برای جستجوی اطالع

  ).توانم اطالعات را جستجو کنم مطمئن هستم که می(
22  

  23  .برم میاز مطالعه کردن لذت ن     
  24  .ری دارمیادگیاز به ین     
  25  .برم لذت می) برخورد افکار(ازچالش     
  26  .رمید را فرا بگیمی خواهم اطالعات جد     
  27  .برم د لذت مییری اطالعات جدیادگیاز      
  28  .ام را برای مطالعه شخصی اختصاص دادهنی یزمانهای مع     

     
ب من یانضباط و تأد(کنم  ب مییمن خودم را منضبط و تأد

  ).شود توسط خودم انجام می
29  

     
ات مرتبط را بررسی و یری، واقعیگ میدوست دارم قبل از تصم

  .ج را جمع آوری کنمینتا
30  

  31 .منظم هستم     
  32 .منطقی هستم     
  33  .)نیبر اساس روش مع (کنم روش مند عمل می     
  34  .کنم ابی مییعملکرد خودم را ارزش     
  35  .ن کنمییابی عملکردم را خودم تعیدهم مالکهای ارزش ح مییترج     
  36  .ها و عملکرد من به عهده خودم است میت تصمیمسئول     
  37  .ام اعتماد کرد رییادگیشبرد یتوان به من برای پ می     
  38  .دا کنمی خودم پتوانم اطالعات را برای می     
  39  .رمیم بگیدوست دارم برای خودم تصم     
  40  .ن کنمییدهم اهداف را خودم تع ح مییترج     
  41  .ستیام در دستم ن کنترل زندگی     

  . از محقق ممنوع استین پرسشنامه بدون اجازه کتبیاستفاده از ا


