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) SDLRS(نويلميگاگل يريادگي در يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق يابياعتبار
  يدندانپزشك و يپزشك انيدانشجو نيب در

  
  ، ايلناز سجاديان*محمدعلي نادي

  
  

  چكيده
 و معتبر يابزار به عالقمند باشند، يدندانپزشك و يپزشك انيدانشجو مداوم يريادگي يها يتوانمند پرورش و رشد به دياسات اگر: مقدمه

 يآمادگ اسيمق سازه ييروا و ييايپا سنجش حاضر پژوهش هدف. هستند ازمندين آنها خودراهبر يريادگي يبرا يآمادگ سنجش جهت ايپا
  .بود نويلميگاگل يريادگي در يخودراهبر يبرا

 يواحدها ياسالم آزاد دانشگاه ينترنيا از قبل مقطع يدندانپزشك و يپزشك يدانشجو 1135 نيب از ،يمقطع مطالعه نيا در: ها روش
 يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق دانشجو 355 منظم، يتصادفگيري  نمونه روش به و 1387-88ي ليتحص سال در خوراسگان و آباد نجف

 يها آزمون ياجرا با و زرليل يآمار افزار نرم لهيوس به خام يها داده. كردند ليتكم بود اسيمق خرده هشت و هيگو 58 يدارا كه را
  .شد ليتحلي دييتأ يعامل ليتحل و گاتمن براون، -رمنياسپ يهمبستگ كرونباخ، يآلفا بيضر جمله از ،ياستنباط و يفيتوص

 خودپنداره ،يريادگي يها فرصت يرو بر يگشودگ عامل هشت در را خودراهبر يريادگياي  هيگو 58 اسيمق ،يدييتأ عامل ليتحل: نتايج
 ،يريادگي به عشق ش،يخو يشخص يريادگي يبرا يپذير مسؤوليت ،يريادگي در استقالل و ابتكار اثربخش، ريفراگ كي عنوان به

 از وضوح به قبول قابل يبرازندگ يها شاخص به استناد با ،مسأله حل و ،مطالعه هيپا يها مهارت از استفاده تيقابل وگيري  جهت ت،يخالق
 بيتقر مجذورات نيانگيم يخطا شهير= 063/0 و) RMR(ها  ماندهيباق مجذور نيانگيم هشير= 08/0 تا 0از( كرد كيتفك گريكدي
)RMSEA ( 003/0 تا 000/0و =p 2=81/86 تا 0وχ(. يدرون يهمسان بيضرا از اسيمق نيا عامل هشت هر كه بود آن مؤيد جينتا 

  .آمد به دست 94/0 پرسشنامه كل يبرا ييايپا و است برخوردار ييباال
 صيتشخ منظور به ايپا و روا يابزار نو،يلميگاگل خودراهبر يريادگي يبرا يآمادگ اسيمق كه بود نآ از يحاك جينتا: گيري نتيجه
  .است يدندانپزشك و يپزشك انيدانشجو خودراهبر يريادگي يها نگرش و ها مهارت ،ها يتوانمند

  
  .يدييتأ يعامل ليتحل ،ييايپا ،يدندانپزشك يدانشجوي، پزشك يدانشجو ،يريادگي در يخودراهبر: هاي كليدي واژه

  479تا  467  تا): 6(12 ؛1391 شهريور/ پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله

  
  مقدمه 

 يدندانپزشك و يپزشك انيدانشجوسازي  آماده روند
 حال در روزافزون طور به العمر مادام يريادگي يبرا

                                                            
 يآموزش مديريت گروه ،)استاديار( يناد يعل محمد دكتر :نويسنده مسؤول *

، اصفهان، خوراسگان واحد ياسالم آزاد دانشگاه يروانشناس و يتربيت علوم دانشكده
 mnadi@khuisf.ac.ir. ايران

 و علوم واحد ياسالم آزاد دانشگاه يبالين يروانشناس گروه ،)يمرب( سجاديان ايلناز
  )i.sajjadian@gmail.com( ايران  اصفهان، تحقيقات

  23/3/91: ، تاريخ پذيرش21/3/91: ، تاريخ اصالحيه1/10/90: تاريخ دريافت مقاله

 نظام به ورود از بعد انيدانشجو). 1(است گسترش
 را يعيوس يتخصص يها آموزش يپزشك آموزش

 و يدائم طور به تا است يضرور اما كنند مي افتيدر
 يريادگي يها مهارت قيطر از را شيخو دانش مستمر

 نيبنابرا). 2(دهند ارتقا و نموده روزآمد خودراهبر
 انيدانشجو به خودراهبر يريادگي يها مهارت آموزش

 شغل در تيموفق يبرا تا كرد خواهد كمك يپزشك علوم
 ريدرگ مداوم يريادگي در و گردند آماده خود يآت
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 يها مهارت پرورش و رشد يراستا در). 3(شوند
 تا است ازين ايپا و روا يابزار به خودراهبر يريادگي

 نايدانشجو موجود يها يتوانمند آن از استفاده با دياسات
 سنجش مورد يدندانپزشك و يپزشك يها دانشكده در را

 يها نگرش و ها مهارت از اطالع با و دهند قرار
 درس، يمحتوا نيتدو ،يآموزش يطراح به انيدانشجو

 خود يها كالس در يآموزش كمك امكانات و درس طرح
) Long( النگ از نقل به ارتباط نيا در). 4(ورزند مبادرت

 يآمادگ اسيمق بار نياول يبرا 1977 سال در همكاران و
 نويلميگاگل توسط يريادگي در يخودراهبر يبرا

)Guglielmino (دانشگاه در يو يدكترا رساله در و 
 بزرگسال يها گروه در كاربرد يبرا و نيتدو ايجورج
 رساله 90 از شيب در تاكنوناين مقياس . )5(ديگرد ارائه
 شده ترجمه ايدن زنده زبان 19 به و كشور 40 در دكترا،
 بااي  مرحله سه نديفرا كي قيطر از اسيمق نيا). 6(است

 از نفره 14 پانل كي توسط ،يدلف كيتكن از استفاده
 نديفرا از پس). 7(ديگرد يطراح يريادگي نيمتخصص
 پنج فيط با هيگو 58 يدارا كه شده نيتدو ابزار اصالح،
 كه شد اجرادهنده  پاسخ 307 مورد در بود كرتيلاي  درجه
 كشف يراستا در). 8(ديگرد گزارش 87/0آن ييايپا بيضر
 ياكتشاف يعامل ليتحل از استفاده با و ابزار نيا سازه ييروا

 يها فرصت يرو بر يگشودگ) 1 نيعناو تحت عامل هشت
) 3 اثربخش، ريفراگ كي عنوان به خودپنداره) 2 ،يريادگي

 يبرا يپذير مسؤوليت )4 ،يريادگي در استقالل و ابتكار
 ت،يخالق) 6 ،يريادگي به عشق) 5 ش،يخو يشخص يريادگي
 از استفاده تيقابل) 8 و ندهيآ به مثبتگيري  جهت) 7

 نيا. شد استخراج مسأله حل و مطالعه ياساس يها مهارت
 وها  يژگيو ها، مهارت يدگيچيپگيري  اندازه منظور به ابزار

 را دانشجو يآمادگ موجود سطح كه شد يطراح ييها نگرش
 به اسيمق نيا). 9(ديسنج مي اش يريادگي تيريمد يبرا

 Learning( يريادگي حاتيترج يابيارز ابزار عنوان

Preference Assessment (تا و شود مي شناخته زين 
 جهان سرتاسر در يديكل سازمان 500 از شيب در كنون

) McCune( نيكو مك. است گرفته قرار استفاده مورد
 در كه يخودراهبر حوزه در پژوهش 67 يبررس از پس
 نتيجه بود، شده انجام1987 تا 1977 يها سال فاصل حد

 رفته كار به نهيگزين تر مهم عنوان به ابزار نيا كه گرفت
 نيب از كه دادند نشان همكاران و النگ). 10(است

 27 ،1991 تا 1966 يزمان دوره در شده انجام يها رساله
 در يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق بر يمبتن درصد

 كوم يآگ و النگ). 7(است بوده نويلميگاگل يريادگي
)Long& Agyekum (در 1984 و 1983 يها سال يط 

 دادند انجام ييكايآمر انيدانشجو يرو بر كه يمطالعات
). 8(رساندند دييتأ به را يخودراهبر اسيمق ييروا
 نيا سازه ييروا حيتشر در 1977سال در نويلميگاگل
 از درصد 48 شده نيتدو هيگو 58 كه افتيدر اسيمق
 و نويلميگاگل). 11(كنند مي نييتب را سازه نيا انسيوار

 يرو بر كه گستردهاي  مطالعه در 1991 سال در همكار
 روش با را اسيمق نيا ييايپا بيضر ددا انجام نفر 3151
 يبررس). 12(نمودند گزارش 94/0 براون -رمنياسپ

 ييايپا بيضر كه داد نشان مطالعات از يعيوس مجموعه
 نيب سال 20 يباال افراد با ارتباط در يخودراهبر اسيمق
 همكاران و نويلميگاگل). 13(است بوده 96/0 تا 72/0

 بيضر از استفاده با را اسيمق نيا يدرون انسجام
). 14(اند  آورده دست به 79/0 و 82/0بيترت به ييبازآزما
 يآمادگ اسيمق به يانتقادات مطالعات يبعض در گرچه

 اكثر اما ،)16و15(است شده وارد يخودراهبر يبرا
 تيحما ابزار نيا ييايپا و ييروا از شده انجام مطالعات

 و) Hoban( هوبان از طرفي،). 19و18و17(اند كرده
 طور به تواند نمي اسيمق نيا كه افتنديدر همكاران

 را يپزشك انيدانشجو يريادگي در يخودراهبر يحيصح
 و يناد مطالعه رابطه نيا در .)20(دينما يابيارز

 اسيمق و اسيمق نيا نيب همزمان ييروا) 11(همكاران
 ,Fisher( تاگو و نگيك شر،يف يخودراهبر يبرا يآمادگ

King, Tague (يهمبستگ بيضر از استفاده با را 
 حدود تا را ادعا نيا كه است نموده گزارش 70/0 رسونيپ
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 كي در محققان. كند مي نقض يرانيا يها نمونه در ياديز
 منظور به كه يمطالعات يبررس با منظم و جامع مطالعه

 يبرا يآمادگ اسيمق سازه و ييمحتوا ييروا دييتأ
 بود، شده انجام جهان سطح در يريادگي در يخودراهبر

 نيا ازاي  گسترده تيحما يپژوهش اتيادب در كه افتنديدر
 يها ضعف از يكي البته). 22و21(است آمده عمل به ابزار
 ياكتشاف يعامل ليتحل از استفاده مطالعات نيا اكثر ياصل
 يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق سازه ييروا يبررس در
 گرچه زين رانيا در). 3(است بوده نويلميگاگل يريادگي در
 يهنجارياب يبررس به كه) 11(همكاران و يناد مطالعه در
 همكاران و فيشر ييادگير در يخودراهبر اسيمق زمان هم
 بين در گاگليلمينو ييادگير در يخودراهبر اسيمق با

 ديگرد استفاده نويلميگاگل اسيمق از پرداخت، دانشجويان
 به يول شد اشاره زين آن عوامل ييايپا ريمقاد به و

 يدييتأ يعامل ساختار خصوصاً يعامل ساختار يبررس
 به توجه با و زرليل افزار نرم از استفاده با و آن

 ياصل هدف كه چرا نشد، پرداخته ترجمه دستورالعمل
 از. بود نگيك و تاگو شر،يف اسيمق يابياعتبار يو پژوهش
 در يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق نيتدو زمان

 اسيمق چهار تاكنون، 1977 سال در نويلميگاگل يريادگي
 نگيك و تاگو شر،يف ،)Ho(هو ،)Deng( دنگ توسط گريد
)Fisher, King, Tague (امسونيليو و )Williamson (

 يبرا يابياعتبار ران،يا در صرفاً كه .)3(است شده نيتدو
 يپزشك انيدانشجو مورد در نگيك و تاگو شر،يف اسيمق
اي  هيگو 40 اسيمق نيا. است شده گزارش يدندانپزشك و
 نيمتخصص زعم به و است عامل سه يدارا و

 قيدق يبررس دنباله ب نيمحقق چنانچه سنجي روان
 يشيآزما مطالعات در خصوصاًها  يآزمودن در راتييتغ

 نظر مورد ريمتغ يشتريب ليتفص با كه ييها آزمون باشند
 كه هستند برخوردار يشتريب تيمطلوب از سنجند مي را
 هم و) عامل 8( عامل تعداد لحاظ به هم نويلميگاگل اسيمق

 ازيامت از ابزارها هيبق به نسبت) يا هيگو 58( ها هيگو تعداد
 از يبعض در آن كه ليدل به اما). 23(است برخورداراي  ژهيو

 ياصل عامل 8 ياكتشاف يعامل ليتحل در و يخارج يها نمونه
 آزمون نيا به نسبت اعتماد يحدود تا است نشده استخراج

 ابزار نيا ييروا دييتأ به منظور بنابراين .است داده كاهش را
 مورد در يخودراهبر سنجش يابزارها شتريب توسعه هم و

 نيهمچن و طرف كي از يدندانپزشك و يپزشك انيدانشجو
 مادام يريادگي نييتع تيقابل كه يابزار يمعرف جهت در

 با مطالعه نيا باشد دارا را انيدانشجو خودراهبر و العمر
 در يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق يابياعتبار هدف

 يدندانپزشك و يپزشك انيدانشجو يبرا نويلميگاگل يريادگي
اي  حرفه يدكترا دوره در شاغل يكارورز دوره از قبل

 مطالعه نيا در ياختصاص طور به. ديگرد اجرا و يطراح
 خواهد يبررس اسيمق نيا يدييتأ يعامل ساختار و ييايپا

  .شد
  

  ها روش
 مطالعات نوع از و يمقطع -يفيتوص پژوهش نيا

 هيكل را پژوهش نيا يآمار جامعه. است سنجي روان
 در ليتحص به شاغلاي  حرفه يدكترا انيدانشجو
 ياسالم آزاد دانشگاه يدندانپزشك و يپزشك يها دانشكده
 سال در )اصفهان( خوراسگان و آباد نجف يواحدها
 بيترت به آنها تعداد كه دادند مي ليتشك 87-88 يليتحص
 در جامعه نيا انتخاب ياصل علل. بود نفر 235 و 900
 دانشكده، دو نيا در ابزارها قيدق ياجرا امكان اول درجه
 نيع در و انيدانشجو و دياسات روسا، مناسب يهمكار
 ستميس قيطر از پژوهش يمال منابع نيتأم امكان حال

 وها  رشته خاص طيشرا دوم و ياسالم آزاد دانشگاه
 يخودراهبر و روزآمد تيماه ليدل به آنها تياهم
 روش به نفر 355. بود ندهيآ در آن التحصيالن فارغ

 نمونه حجم نييتع جدول از استفاده با و منظم يتصادف
 انيدانشجو نيب از ،)24(همكاران و) Cohen(كوهن
 يكارورز دوره از قبل مقطع در يدندانپزشك و يپزشك
 يگردآور از پس. گرفتند قرار يبررس مورد و انتخاب
 شده انتخاب نمونه حجم يقطع دييتأ به منظور و اطالعات
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 & Kaiser( نياولك و ريما زر،يكا آزمون از استفاده با

Meyer & Olkin( برآورد 927/0 نمونه حجم تيكفا 
 اسكور يكا آماره، KMO مقدار به توجه با و ديكرد

)24/6308=χ2(، يآزاد درجه )1653df= (سطح و 
 حجم كه شد مشخص آمده به دست) p=000/0(ي معنادار
 با KMO اين كه به توجه با(ي مكف شده انتخاب نمونه
) بود 93/0 شده حاصل مقدار و شود مي سهيمقا 1 مقدار

 و كوهن جدول براساس شده انتخاب نمونه و
 مورد افراد يها يژگيو از. است بوده مطلوب) 24(همكاران
 دوره از قبل بودن ليتحص به شاغل به توان مي مطالعه
 سال در روزانه يها دوره در )يگروه تعلق( يكارورز
 ازها  داده پژوهش نيا در. كرد اشاره 1387-88 يليتحص
 يريادگي در يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق قيطر
 يخودسنج ابزار كي اسيمق نيا. شد يگردآور نويلميگاگل
 توسط بار نياول يبرا كهاست  هيگو 58 شامل و است
 ابزار نيا در). 7(است شده يابياعتبار و نيتدو نويلميگاگل

 فيط يرو براي  درجه پنج اسيمق كي بهها  يآزمودن
. دهند مي پاسخ) 5=شهيهم باًيتقر و 1=هرگز باًيتقر( كرتيل

 58 حداقل و 290 ابزار نيا در شده كسب نمره حداكثر
 بر يگشودگ اسيمق خرده در نمره حداكثر و حداقل. است
 عنوان به خودپنداره ،40و 8ي ريادگي يها فرصت يرو
ي ريادگي در استقالل و ابتكار ،30 و 6 اثربخش ريفراگ كي
 ،40و 8 يشخص يريادگي يبرا يپذير مسؤوليت ،30 و 6

گيري  جهت ،40 و 8تيخالق ،50 و 10 يريادگي به عشق
 يها مهارت از استفاده تيقابل و، 15 و 3 ندهيآ به مثبت
 يها افتهي. است 45 و 9 مسأله حل و مطالعه ياساس
 نيا ييايپا كه دهد مي نشان كانادا و كايآمر در نويلميگاگل
 كل ماده يهمبستگ و 94/0 كرونباخ يآلفا روش به ابزار

 نيا ييروا نيهمچن). 21(است بوده 60/0تا 30/0 نيب
 ليتحل روش از استفاده با و سازه ييروا روش به اسيمق

 اسيمق). 11(است شده گزارش مطلوب ياكتشاف يعامل
 در نويلميگاگل يريادگي در يخودراهبر يبرا يآمادگ
 نيبد است، شده ساختهها  زبان يسيانگل يبرا و كايآمر

 توجه با آن يسيانگل نسخه يستيبا اول مرحله در بيترت
. شد مي ترجمه يفارس به ابزار وستيپ دستورالعمل به
 صاحب از يرسم طور بهاي،  مكاتبه يط كار نيا از قبل
 ابزار نيا چه اگر. شد اخذ يكتب مجوز اسيمق نيا ازيامت
 برگردان يفارس به) 11(همكاران وي ناد توسط بار كي

 خواسته يندهايفرا هيكل تيرعا عدم ليدل به يول بود شده
 انجام ابتدا از مراحل هيكل اس،يمق دستوالعمل در شده
 نفره پنج ميت كي توسط اسيمق كه بيترت نيبد. گرفت
 و ميتعل متخصص دو شامل يسيانگل زبان به مسلط

 آموزش متخصص دو و سنج روان متخصص كي ت،يترب
 چند يفارس زبان نگارش نظر از و ديگرد ترجمه يپزشك
 نييتع وها  هيگو فهم از نانياطم جهت و شد يوارس مرتبه
 گروه با همسان دانشجو چند ارياخت در يصور ييروا

. كنند اعالم را خود نظر زين آنها تا گرفت قرار ياصل نمونه
 در ابزار ،ييمحتوا ييروا از نانياطم كسب منظور به
 يروانشناس مسائل به مسلط كارشناس چند ارياخت

 را اسيمق زين آنها تا شد داده قرار يريادگي و آموزش
 منظور به. نديفرما اعالم را شيخو يها دگاهيد و يبررس

 يها هيگو ترجمه در ياحتمال اشكاالت بردن نيب از
 تا شد خواسته زبان يسيانگل متخصص كي از اس،يمق
 تا كند برگردان يسيانگل زبان به مجدداً را يفارس اسيمق

 راها  هيگو اول مرحله در مترجمان ايآ كه گردد مشخص
 منظور واند  نموده برگردان يفارس به حيصح شكل به

 با منطبق قاًيدق نيا واند  افتهيدر يبخوب را سازنده
. بود كرده نييتع ابزار ياصل سازنده كه بود يدستورالعمل

 اصل با يسيانگل به شده ترجمه يها هيگو سهيمقا جينتا
 نيا در. بود هياول مترجمان عملكرد صحت از يحاك آن،

 در يريادگي در يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق مرحله
 انيدانشجو نيب در و گرفت قرار يده پاسخ قابل فرمت
 طبق بر پژوهشگر. ديگرد اجرا يدندانپزشك و يپزشك
 ليتحص محل يها دانشكده به يقبل شدهبندي  زمان برنامه

 و آباد نجف واحد ياسالم آزاد دانشگاه در انيدانشجو
 به يدسترس از بعد و نموده مراجعه خوراسگان
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 يحاتيتوض ارائه و خود يمعرف به منتخب، يها نمونه
 از پس و پرداخت مي پژوهش اهداف با رابطه در مختصر
 اعم( مناسب يمكان و يكاف زمان در ازآنها موافقت كسب

 وها  دانشكده يها بخش در موجود مناسب يها طيمح از
 در راها  پرسشنامه ،)درس يها كالس انيپا زمان در
 حيتوض و حيتشر از پس. داد مي قرار انيدانشجو ارياخت

 ،ها هيگو به ييگو پاسخ روش و ابزار مختلف يها قسمت
 به اقدام پژوهش يها يآزمودن قه،يدق 25 مدت يط

 لهيوس بهها  داده. نمودند ها مي پرسشنامه به ييگو پاسخ
 از استفاده با و Lisrel8.5و Spss18 افزار نرم و انهيرا

) يفراوان و درصد ار،يمع انحراف ن،يانگمي( يفيتوص آمار
 كرونباخ يآلفا بيضر همچون ياستنباط آمار از و
)Cronbach’s Alpha(، براون -رمنياسپ)Spearman-

Brown (گاتمن و )Guttman (و ييايپا نييتع منظور به 
 يعامل ليتحل آزمون از و اسيمق مهين دو يهمبستگ

 اول مرتبه) Confirmatory Factor Analysis(ي دييتأ
 با اسيمق عوامل كيتفك و سازه ييروا يبررس جهت
 و هيتجزها  داده با مدل يبرازندگ يها شاخص يمعرف
  .شد ليتحل

  
  نتايج

 پرسشنامه 252 شده، عيتوز پرسشنامه 355 از
 94 كه ؛)98/70 يده پاسخ درصد( شد بازگردانده
 يپزشك انيدانشجو به مربوط) درصد 30/37( پرسشنامه

 انيدانشجو به مربوط) درصد 7/62( پرسشنامه 154 و

 به عالقه عدم ليدل به موارد هيبق و بود يدندانپزشك
 131. شدند حذف مطالعه از بودن مخدوش اي يهمكار

 48( نفر 121ي بق ما و زنها  يآزمودن از) درصد 52(نفر
 6/64 معادل نفر 93(ها  نمونه شتريب. بودند مرد) درصد
 نيانگيم. داشتند قرار سال19 -21 يسن گروه در) درصد

 انحراف و نيانگيم. بود سال 48/25±2انيدانشجو يسن
 يريادگي در يخودراهبر اسيمق عامل هشت اريمع

 يرو بر يگشودگ: بود ريز شرح به نويلميگاگل
 عنوان به خودپنداره ،25/20±56/6ي ريادگي يها فرصت

 در استقالل و ابتكار ،01/15±38/4 اثربخش ريفراگ كي
 يريادگي يبرا يپذير مسؤوليت ،62/16±61/4 يريادگي

 ،17/24±98/7 يريادگي به عشق ،35/19±14/6ي شخص
 ندهيآ به مثبتگيري  جهت ،09/22±31/5 تيخالق

 ياساس يها مهارت از استفاده تيقابل و 71/2±34/6
 ساختار يبررس بر عالوه. 63/23±12/4ي ريادگي و مطالعه
 دوم مرحله در كه نويلميگاگل يخودراهبر اسيمق يعامل هشت
 از يبعض ديتأك به توجه با اول مرحله در گرفت، انجام
 ،ها پژوهش در اسيمق نيا كل نمره از استفاده بر يمبن نيمحقق

 كه شد يبررس يدييتأ روش به زين آن يعامل تك ساختار
 3،6،7،20،22،23،32،34،35،36،41،42،44،52،53 يها هيگو
 مدل برازش يها شاخص و شدند حذف پرسشنامه از 57و
 و) RMR(ها  ماندهيباق مجذور نيانگيم هشير=047/0(

) RMSEA( بيتقر مجذورات نيانگيم يخطا شهير=063/0
  .شدند دييتأ) χ 2=3/127 و df=629 و p=00/0و

  
  ها اسيمق خرده كرونباخ يآلفا بيضر و عوامل نام ن،ييتع بيضر ،يمعنادار آزمون استاندارد، يخطا ر،يمس بيضرا :1جدول

 سوبلT  خطاي استاندارد  ضريب مسير  )†(شماره گويه
  ضريب تعيين

)R2(  
ضريب آلفاي   نام عامل

  كرونباخ
گشودگي بر روي   83/0  29/18  17/0  91/0  1

هاي  فرصت
  يادگيري

72/0  
2  80/0  37/0  88/14  63/0  
23    *20/0-  96/0  02/3  038/0  
35  18/0  97/0  82/2  033/0  
40  64/0  59/0  04/11  41/0  
51  66/0  56/0  54/11  44/0  
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 سوبلT  خطاي استاندارد  ضريب مسير  )†(شماره گويه
  ضريب تعيين

)R2(  
ضريب آلفاي   نام عامل

  كرونباخ
54  77/0  41/0  08/14  59/0  
58  61/0  63/0  33/10  37/0  
خودپنداره به عنوان   26/0  67/7  74/0  51/0  8

  يك فراگير اثربخش
70/0  

38  50/0  75/0  41/7  25/0  
41  49/0  76/0  24/7  24/0  
49  72/0  49/0  27/11  51/0  
52  57/0  48/0  64/8  32/0  
57  45/0  57/0  15/10  43/0  
ابتكار و استقالل در   001/0  47/0  1  03/0  7

  يادگيري
45/0  

9  42/0  82/0  50/6  18/0  
11  42/0  42/0  92/9  38/0  
27  90/0  18/0  97/14  82/0  
42  19/0  94/0  88/2  037/0  
54  47/0  55/0  83/10  45/0  
پذيري  مسؤوليت  34/0  44/9  66/0  59/0  13

براي يادگيري 
  شخصي

79/0  
14  66/0  57/0  91/10  43/0  
15  56/0  69/0  92/8  31/0  
16  67/0  56/0  06/11  44/0  
18  65/0  57/0  77/10  43/0  
21  63/0  60/0  37/10  40/0  
39  59/0  65/0  51/9  35/0  
50  50/0  75/0  79/7  25/0  
  82/0  عشق به يادگيري  62/0  82/14  38/0  79/0  5
17  49/0  76/0  09/8  24/0  
28  77/0  40/0  42/14  60/0  
31  81/0  34/0  43/15  66/0  
32  54/0  71/0  98/8  29/0  
43  44/0  80/0  18/7  20/0  
44  06/0  1  89/0  0033/0  
45  73/0  47/0  12/13  53/0  
46  84/0  29/0  35/16  71/0  
47  82/0  32/0  83/15  68/0  
6  18/0  97/0  57/2  032/0    

  
  

  خالقيت

  
  
  
64/0  

12  05/0  1  69/0  0024/0  
24  65/0  58/0  29/10  42/0  
25  49/0  76/0  38/7  24/0  
29  26/0  93/0  77/3  067/0  
30  80/0  35/0  09/13  65/0  
34  54/0  70/0  37/8  30/0  
36  53/0  72/0  04/8  28/0  
گيري مثبت به  جهت  41/0  31/9  59/0  64/0  26

  آينده
  

  68/0  37  90/0  19/0  07/12  81/0  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 13

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1889-fa.html


  خودراهبري ريادگي يبرا يآمادگ اسيمق يابياعتبار  محمدعلي نادي و همكار
 

 http://ijme.mui.ac.ir    473/  )6( 1391/12شهريور / ايراني آموزش در علوم پزشكي مجله 

 سوبلT  خطاي استاندارد  ضريب مسير  )†(شماره گويه
  ضريب تعيين

)R2(  
ضريب آلفاي   نام عامل

  كرونباخ
56  55/0  70/0  19/8  30/0    
3  28/0  92/0  01/4  078/0    

  
قابليت استفاده از 

هاي اساسي  مهارت
  مطالعه و يادگيري

  
  
  
  

  64/0  
  

4  86/0  26/0  24/11  74/0  
10  39/0  85/0  60/5  15/0  
19  28/0  92/0  02/4  79/0  
20  32/0  90/0  61/4  10/0  
22  17/0  97/0  49/2  030/0  
33  40/0  84/0  75/5  16/0  
48  33/0  89/0  69/4  11/0  
53  23/0  95/0  34/3  054/0  

  .است دسترسي قابل شده ضميمه فايل در شده ارائه مقياس اساس برها  گويه شماره)†(
  

  
 نويلميگاگل يريادگي در يخودراهبر اسيمق يدييتأ يعامل ليتحل مدل برازش ييكوين يها شاخص :2جدول

 مسؤوليت   ابتكار  خود پنداره  گشودگي  
  پذيري

عشق به 
  خالقيت  يادگيري

گيري  جهت
مثبت به 
  آينده

هاي  مهارت
مطالعه و 
  يادگيري

2 χ81/86  00/0  25/56  88/63  75/58  39/10  45/30  14/37  آماره كاي اسكوئر  
Df 27  0  20  35  20  9  9  20  درجه آزادي  

RMSEA )093/0  00/0  084/0  057/0  084/0  025/0  096/0  058/0  )ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب  
RMR 080/0  0  065/0  041/0  052/0  032/0  049/0  043/0 ها ريشه ميانگين مجذور باقيمانده  

GFI 93/0  1  95/0  95/0  95/0  99/0  96/0  97/0 شاخص نيكويي برازش  
AGFI 88/0  1  91/0  93/0  91/0  97/0  91/0  94/0 شاخص تعديل شده نيكويي برازش  

CFI 72/0  1  89/0  97/0  93/0  99/0  93/0  98/0  شاخص برازندگي تطبيقي  
NFI 65/0  1  84/0  94/0  90/0  96/0  90/0  95/0  شاخص نرم شده نسبي  

  p)(  011/0  000/0  031/0  000/0  002/0  000/0  1  000/0سطح معناداري
  512/0  608/0  564/0  844/0  782/0  507/0  705/0  802/0  براون -ضريب اسپيرمن

  510/0  490/0  536/0  844/0  780/0  505/0  702/0  802/0  ضريب گاتمن
 

) RMSEA( بيتقر مجذورات نيانگيم يخطا شهير شاخص
 از كمتر آن مطلوب حد. است شده 09/0 تا 05/0 از عوامل يبرا
) RMR( ها ماندهيباق مجذور نيانگيم هشير. است 1/0 اي 05/0
). صفر به كينزد مطلوب حد( است نوسان در 06/0 تا 03/0 از

 ييكوين شده ليتعد شاخص و) GFI( برازش ييكوين شاخص
 نسبت. است) مطلوب حد( كي به كينزد) AGFI( برازش
 است نوسان در 15/1 تا صفر از يآزاد هدرج به يكا مجذور

 از) NFI(ي نسب شده نرم شاخص). است مطلوب 3 از كمتر(
 شاخص). است كي تا 9/0 باالتر مطلوب حد(است 96/0 تا 84/0

 مطلوب حد(است 99/0 تا 89/0برابر) CFI(ي قيتطب يبرازندگ

 بيضر كرونباخ، يآلفا بيضر). است كي تا 9/0 از باالتر
 كل يبرا ييبازآزما بيضر و گاتمن بيضر براون، -رمنياسپ
 به زين نويلميگاگل يريادگي در يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق
 مقدار كه آمد دست به 890/0 ،941/0 ،942/0 ،940/0 بيترت

 .است يمطلوب حد 7/0 از باالتر
 

  بحث
 اسيمق سنجي روان يها يژگيو يابيارز تياهم به توجه با

 و نويلميگاگل يريادگي در يخودراهبر يبرا يآمادگ
 سنجش چهت ابزار نيا ييايپا و ييروا يمعرف ضرورت
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 و العمر مادام يريادگي به معطوف يريادگي يها يتوانمند
 ييروا نهيزم در موجود دانش خالء پركردن جهت در
 يبرا مستدل و محكم مستندات ارائه و اسيمق نيا يدييتأ

 در و يطراح پژوهش نيا ران،يا در اسيمق نيا كاربرد
 دوره از قبل يدندانپزشك و يپزشك انيدانشجو نيب

 و آباد نجف ياسالم آزاد دانشگاه يواحدها كارورزي
 ،يخودراهبر اسيمق ييروا مالك. ديگرد اجرا خوراسگان

 يدييتأ يعامل ليتحل مدل برازش يها شاخص دييتأ
 و يعامل تك تيوضع دو در( شده يگردآور يها داده

 يآلفا بيضر آمدن به دست ،ييايپا مالك و) يعامل هشت
 يآلفا بيضر ارتباط نيا در كه بود 7/0 از باالتر كرونباخ
 به نسبت كه آمد به دست 94/0 اسيمق كل كرونباخ
 در يول) 11(بود شتريب 03/0 همكاران و يناد مطالعه
 كوچكتر آمده به دست ريمقادها  اسيمق خرده از يبعض

 ييروا با ارتباط در .)12و11(بود يقبل مطالعات ريمقاد از
 ،يقبل يها پژوهش نهيشيپ به توجه با و اسيمق نيا سازه

 حاصل ريمقاد. ديگرد يبررس يعامل ليتحل صورت دو به
 يعامل ليتحل برازش ييكوين و يبرازندگ يها شاخص از
 نيب در اسيمق مناسب يعامل ساختار از يحاك يدييتأ

 هر يها هيگو ريمس بيضرا نيهمچن. بود انيدانشجو
-نشان آنها سوبل T آماره به توجه با اسيمق خرده هشت

 نيا. بود خود يها عامل بهها  هيگو نيا يباال تعلقدهنده 
. داشت يهماهنگ يحد تا يقبل يها پژوهش جينتا باها  افتهي

 convergent( همگرا ييروا ،يريگ اندازه مدل با رابطه در

validity سازه كي يها اندازه نيب يخوان هم زانيم يعني (
 1988 سال در Yi و Bagozzi توسط كه يروش قيطر از

 گرا هم ييروا آزمون در. ديگرد شيآزما بود، شده هيتوص
 يعامل تك مدل سپس صفر، مدل ابتدا كه يروش قيطر از
 يها شاخص كه شد برآورد مفروض مدل تينها در و

 دييتأ هيگو 16 حذف با زين يعامل تك مدل يبرازندگ
 تك مدل و صفر مدل از بهتر مفروض مدل اصوالً. ديگرد
 در تيوضع نيا). 25(دارد معنادار برازشها  داده با يعامل

 راستا نيا در. شد داريپد وضوح به زين حاضر مطالعه

 اسيمق نيا سازه ييروا فوق، روش با كه يپژوهش چيه
 روش با يبرخ گرچه نشد، افتي باشد نموده يبررس را

 عوامل تعداد با رابطه در را يمشابه جينتا ياكتشاف ييروا
 گزارش عوامل درها  هيگوگذاري  بار و يعامل بار نه و

 توان مي را اختالف البته و ييهمسو نيا). 15(بودند نموده
 شكل به اسيمق طرف كي از نمود؛ ليتحل شكل دو به

 انيدانشجو كه است شده ترجمه سيسل و فهم قابل روان،
 مواجه آنها يمعنا درك در يابهام با مطالعه زمان در

 اسيمق نيا عوامل وها  هيگو گريد طرف از واند  نبوده
 حالت در يتيجنس و يفرهنگ ،ينژاد مسائل به نسبت
 ليدل ديشا تيقابل نيا واست  حساس ريغ يعامل هشت
 اسيمق كي عنوان به ابزار نيا كاربست و يداريپا ياصل

 يناد از نقل به افتهي نيا و باشد دهه سه از بعد استاندارد
 و) Fisher( شريف يادعا خالف جهت در انيسجاد و

 حاضر، پژوهش در نيا بر عالوه). 17(است همكاران
 يباال ارتباط از يحاك زينها  هيگو و عوامل نيب ارتباط

 با ندهيآ به نسبت مثبتگيري  جهت به مربوط يها هيگو
 سهيمقا جهت نهيزم نيا در يپژوهش كه بود عامل نيا
 عوامل وها  هيگو نيب رابطه اين كه وجود با. نشد افتي

 و ابتكار همچون عوامل از يبعض با ارتباط در گانه هشت
 نييپا ،تيخالق و يريادگي به عشق ،يريادگي در استقالل

 مدل برازش يها شاخص بودن مناسب ليدل به يول بود
 ييكوين ،يقيتطب يبرازندگ همچون؛ يدييتا عامل ليتحل

 در ب،يتقر يخطا مجذورات نيانگيم و افتهي ليتعد برازش
 و دوازدهم هفتم، يها هيگو صرفاً و شدند حفظ عوامل
 نيا حذف البته كه شدند حذف اسيمق از چهارم و چهل
ين تر مهم. نكرد مخدوش را آن اعتبار اس،يمق ازها  هيگو
 كي حذف با عامل سه نيا حفظ يبرا توان مي كه يليدل
 يهمبستگ و انسجام احتماالً نمود مطرح كدام هر از هيگو
 به. است مربوطه عامل با رابطه درها  هيگو هيبق يباال

دهنده  نشان كه عامل هشت هر يدرون انسجام عالوه،
 جينتا با و گرفت قرار دييتأ مورد است اسيمق نيا ييايپا

 بودند، كرده ديتأك اسيمق نيا ييايپا بر كه ييها پزوهش
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 كرونباخ يآلفا بيضر آن كه وجود با). 26(شد خوان هم
 تيقابل و تيخالق ،يريادگي در استقالل و ابتكار عوامل
 يريادگي و مطالعه ياساس يها مهارت از استفاده
 دييتأ موجود شواهد يول بود گريد عامل پنج از تر كوچك
 در مشابه جينتا به يابيدست لحاظ به را عوامل نيا كامل
 كه بود آن مؤيد نيهمچن داد، نشان اسيمق نيا تكرار

 به توجه با نويلميگاگل يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق
 مناسب، يعامل ساختار و مستحكم و يقو ينظر يمبان
 انيدانشجو نيب در را سازه نياگيري  اندازه تيقابل

 جينتا برخالف افتهي نيا و دارد يدندانپزشك و يپزشك
 اسيمق نيا بودن يعامل تك بر يمبن مطالعات از يبعض
 و هيگو سه حذف با يبعد مطالعات در هرچند). 11(است
 نمره كردن لحاظ با(ي ا هيگو 55 اسيمق كي به ابزار ليتبد

 يها گروه در آن از توان مي) 275حداكثر و 55 حدأقل
 يمنته نمود، استفاده وابسته يها رشته و يپزشك گريد

 از قبل و گريد يگروهها در ابزار نيا ييايپا كه است الزم
 يبررس يمقدمات مطالعه كي قالب در پژوهش كامل ياجرا
  .شود

 و هيتجز روش به توان مي پژوهش نيا ياصل ازاتيامت از
 به آن ميتعم تيقابل و) يدييتأ يعامل ليتحل(ها  افتهي ليتحل

 يكي چراكه كرد اشاره يدندانپزشك و يپزشك انيدانشجو
 ليتحل از استفاده يقبل مطالعات ياساس يها ضعف از

 اين كه به توجه با. بودها  افتهي ليدرتحل ياكتشاف يعامل
) SDLRS(ي ريادگي در يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق

 از يدندانپزشك و يپزشك انيدانشجو نيب در نويلميگاگل
 كي عنوان به آن از توان مي بود، برخوردار يمناسب اعتبار
 ييروا دييتأ و ديجد يابزارها يرواساز جهت مالك ابزار

 نيا كاربست با يطرف از. نمود استفاده آنها همزمان
 اين كه به تيعنا با و يپزشك علوم يها دانشگاه در اسيمق
 و شريف يخودراهبر اسيمق با سهيمقا در اسيمق نيا

 برخوردار يشتريب عوامل وها  هيگو تعداد از) 16(همكاران
 و قوت نقاط توان مي يتربيش دقت و ظرافت با است،
 العمر مادام ريفراگ كي به دنيرس يبرا انيدانشجو ضعف

 سرفصل را ضعف و قوت نقاط نيا و كرد ييشناسا را
 يخودراهبر يها مهارت بر يمبتن يآموزش يها كارگاه
 يبرا يآمادگ يبررس با توان مي نيهمچن. نمود

 دوره اول ترم يابتدا در انيدانشجو يخودراهبر
 يبعد يها ترم با انيدانشجو نمرات سهيمقا و ييدانشجو

 در سيتدر يها روش اندازه چه تا كه افتيدر را نكته نيا
 سمت به را انيدانشجو ،يپزشك علوم يها دانشگاه
 دهد مي سوق العمر مادام يريادگي يها تيقابل و ها مهارت

 كه رااي  خالقانه سيتدر يها روش و دياسات كار نيا با و
 و ييشناسا شود مي آن شيافزا اي يخودراهبر موجب گاه
 با عالوه به. كرد يمعرف كشور يپزشك آموزش نظام به

 هر از استفاده مهم يها قسمت از يكي اين كه به توجه
 در ابزار نيا يگذار نمره واست  آن يگذار نمره ابزار،
 استفاده امكان است، ساده اريبس عامل هشت هر با رابطه

 زمان در هرچند ؛است سريم يخوب به دياسات يبرا آن از
 از يبعض معكوسگذاري  نمره به است الزم استفاده،

 كه نكته نيا نظرگرفتن در با نيهمچن. گردد توجهها  هيگو
 نمره و انيدانشجو يشناخت و يليتحص عملكرد نيب

 وجود رابطه آنها يريادگي در يخودراهبر يبرا يآمادگ
 را انيدانشجو عملكرد ابزار نيا كمك به توان مي) 4(دارد
 به. نمود ينيب شيپ يليتحص مختلف مقاطع و دانشگاه در

 بر اسيمق نيا نصب با كه دارد وجود امكان نيا عالوه
 صورت به يپزشك علوم يها دانشكده نترنتيا تيسا يرو

 اي انهيماه صورت به تا داد آنها به را اجازه نيا وب، تحت
 و بسنجند يخودراهبر در را شيخو تيوضعاي  دوره
 عوامل از كي كدام در شان ضعف نقاط كه ابندي اطالع

 راها  ضعف نيا توانند مي چگونه و است يخودراهبر
 توان مي ابزار نيا از استفاده با عالوه هب. برطرف كنند

 سهيمقا گريكدي با را يپزشك علوم دانشگاه دو تيموقع
 متفاوت سيتدر يها روش كه افتيدر را نكته نيا و نمود
 يخودراهبر يها تيقابل بر يريتأث چهها  دانشگاه دياسات

 تيظرف در را يراتييتغ چه و است داشته انيدانشجو
. است آورده وجود به العمر مادام يريادگي در انيدانشجو
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 يپزشك انيدانشجو به پژوهش نيا كه ييآنجا از نيهمچن
 و آباد نجف ياسالم آزاد يها دانشگاه يدندانپزشك و

 به جينتا ميتعم در ديبا نيبنابرا بود، محدود خوراسگان
 گريد يها گروه وها  رشته اي يآموزش يها دوره ريسا

 گرچه عالوهه ب. شود اعمال الزم اطياحت ييدانشجو
 103 حدود بازگشت عدم پژوهش نيا تيمحدود نيتر مهم

 بارتلت تيكرو آزمون يها افتهي يول بود پرسشنامه
 نمود دييتأ را يعامل ليتحل انجام يبرا نمونه حجم تيكفا
 كامل بازگشت عدم از توان نمي هرحال در يول

 از. گذشت يبسادگها  ليتحل بر آن ريتأث وها  پرسشنامه
 مرتبه يدييتأ يعامل ليتحل بر يمبتنها  ليتحل گريد طرف
 آورد به عمل آن از دوم مرتبه استنتاج دينبا و بوده اول

 تعداد بر يريتأث چيه است ممكن موضوع نيا هرچند
  .باشد نداشته مستخرجه عوامل

  
  گيري نتيجه

 نويلميگاگل يريادگي در يخودراهبر يبرا يآمادگ اسيمق
 با يدندانپزشك و يپزشك انيدانشجو يرانيا نمونه در

 بر يگشودگ عامل هشت يدييتأ يعامل ليتحل از استفاده
 كي عنوان به خودپنداره ،يريادگي يها فرصت يرو
 به عشق ،يريادگي در استقالل و ابتكار اثربخش، ريفراگ

 و ندهيآ به نسبت مثبتگيري  جهت ت،يخالق ،يريادگي
 يريادگي و مطالعه ياساس يها مهارت از استفاده تيقابل
 كرد يمعرف مناسب يعامل بار و مطلوب يها شاخص با را
 از اسيمق كل و عوامل يتمام زين ييايپا لحاظ به كه

 پژوهش، نيا يها افتهي. بود برخوردار يمناسب بيضر
 ييايپا و ييروا تيمطلوب بر يمبن يشواهد ارائه بر عالوه

 نيا در بار نياول يبرا را Yi و Bagozzi روش ابزار، نيا
 آزمون در. كرد يمعرف همگرا ييروا منظور به مطالعه

 تك مدل سپس صفر، مدل ابتدا باال روش به همگرا ييروا
 مدل اصوالً. شد برآورد مفروض مدل تينها در و يعامل

 با يعامل تك مدل و صفر مدل از بهتر ديبا مفروض

 ييروا سپس. باشد داشته معنادار برازشها  داده
 كه يمدل نيب تفاوت محاسبه قيطر از يصيتشخ

 و كند مي فرض كي با برابر راها  سازه نيب يها يهمبستگ
 آزاد راها  سازه نيب يها يهمبستگ كه يگريد مدل
 شنهاديپ دياسات به بيترت نيبد. ديگرد آزمون گذارد مي
 نيتدو به اس،يمق نيا از حاصل يها داده با گردد مي

 به كه ورزند مبادرت يمناسب يدرس برنامه و يپداگوژ
 كمك انيدانشجو خودراهبر يريادگي يها تيقابل شيافزا
 نيا جينتا يبررس قيطر از توانند مي آنها نيهمچن. كند
 انيدانشجو بر خود كنترل سطح و سيتدر روش اس،يمق
 ابزار كي عنوان به ابزار نيا از و ندينما ميتنظ را

 انيدانشجو به اساس نيا بر و ندينما استفاده يصيتشخ
 را شيخو يريادگي يها شكاف بتوانند آنها تا كنند كمك
 و كنندگذاري  هدف خود يريادگي يبرا نموده، كشف

 يها روش و اهداف نيا به دنيرس يها ياستراتژ
 توانند مي دياسات عالوه به. كنند مشخص را آنها يابيارزش

 براساس را شيخو يريادگي و ياددهي يها ياستراتژ
 تيترب چارچوب در و انيدانشجو ضعف نقاط

  .كنند يزير طرح العمر مادام يانيدانشجو
  

  قدرداني
 يآقا جناب زحمات از تا دانند مي الزم برخود سندگانينو

 ياري را ماها  داده يگردآور در كه يميابراه اريماز دكتر
 شركت پژوهش نيا در كه يمحترم انيدانشجو و نمودند
 از ميعالقمند نيهمچن. ندينما يقدردان و تشكر داشتند
 با را ما 1381 سال در كه زيچنگ طاهره دكتر خانم سركار
به  را يقدردان مراتب نمودند آشنا يخودراهبر مفهوم
  .ميآور عمل
پرسشنامه پيوست اين مقاله در (  ابزار از استفاده :تذكر

 يقانون ريغ اثر نيا نيمحقق يكتب اجازه بدون) سايت مجله
  .است
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Investigating Validity and Reliability of Guglielmino´s Self-directed 
Learning Readiness Scale (SDLRS) among Medical and Dentistry 

Students 
 

Mohammad Ali Nadi1, Ilnaz Sajjadian2 

 
Abstract 
 
Introduction:  In order to foster lifelong learning, abilities among students, faculties need to have an 
appropriate instrument to measure the SDLR abilities of medical students. The objectives of this study were 
to validate Guglielmino´s SDLRS to measure the SDL abilities of medical and dentistry students and to test 
the reliability of this instrument. 
Methods: In this cross-sectional study using the systematic sampling method, 355 pre-internship medical 
and dentistry students studying in Islamic Azad University- Khorasgan and Najaf Abad branches took the 
survey in 2009. The participants completed Guglilmino´s self-directed learning readiness scale (SDLRS). 
The scale has 58 items in 8 subscales. Data were analyzed through using Cronbach´s Alpha, Spearman- 
Brown, and Guttman correlation coefficients and confirmatory factor analysis by Lisrel software. 
Results: The resulting SDLRS consisted of 58 items across the following eight factors: Openness to learning 
opportunities, self-concept as an effective learner, initiation and independence in learning, informed 
acceptance of responsibility for one´s own learning, love of learning, creativity, ability to use basic study 
skills, and problem solving skills. The final model in confirmatory factor analysis reveald that 55 items 
indicated a good fit of model (RMR =0-0.08, RMSEA=0.063, p=0.000-0.003, df=0-35, χ2=0-86.81). The 
value of Cronbach´s Alpha showed that all 8 factors had suitable internal consistency coefficients and 
reliability was 0.94 for the whole scale. 
Conclusion: The Guglielmino´s self-directed learning readiness scale is a valid and reliable instrument for 
identifying SDLR abilities, skills and attitudes among medical and dentistry students. 
 
Keywords: Self-Directed Learning Readiness Scale, Validity, Reliability, Confirmatory Factor Analysis, 
Medical Students, Dentistry Students. 
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