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 چکیده

ضر پژوهش هدف س یابيهنجار حا  یژگيو یوبرر

شنامه یسنج روان یها س شد پر  یخودمختار ر

ندازه یها مدل اساااا  بر ووايآ  هينظر یریگ ا

 مذکور ابزار. باشااد یم سااوالپاسااخ و کیکالساا

 ،یکارشاااناسااا مقطع یدانشاااجو 1000 یرو

س شنا شد، یکار  به که گرفت صورت یدکتر ار

 مرحله چند یا خوشه یریگ نمونه روش صورت

خاب یا ند انت فا هاادهد لیتحل یبرا.شاااد  یآل

 امگا، يیايپا بيضاار تتا، يیايپا بيضاار کرونباخ،

یتا یعامل لیتحل له یدي بهیمراتب سااال ااا  ،رت

فاده ،T و Z ،نمراتیدرصاااد ته اسااات  قرارگرف

ست ست انيشا.ا  نرم سه از پژوهش نيا در ذکرا

فزار فتااه بااه ،SPSS، Amos، Multilog ا  کااارر

ند مهپرساااش يیايپا.ا فاده با نا فا از اسااات  یآل

 ا یاامق یبرا. شااااد گزارش 99/0 اخکرومباا

ستقالل ،94/0 متقابل یواب تگ  نيوالد یعاطف ا

 ،96/0یمال تيريمد ،96/0 زمان تيريمد ،95/0

 يیجابجا و 96/0 هم اااا ن یعاطف اساااتقالل

Abstract 

The aim of the current study is normaliza-tion 

and survey on the psychometric char-

acteristics of the Iowa developing autono-my 

inventory, based on the measurement models 

of the classic measurement theory, and 

answer question theory in governmen-tal 

universities of Tehran city. Above mentioned 

tool conducted on the one thousand students 

of bachelor, master, and PhD courses, that 

they have selected using multistage cluster 

sampling method. For data analysis, 

Cronbach's alpha, theta reliability coefficient, 

omega reliability co-efficient, confirmatory 

factor analysis, per-centage rank, Z and T 

points, were used. In this research, three 

software, SPSS, Amos, Multilog, were 

applied. Reliability of the questionnaire using 

Cronbach's alpha has reported 0.99. For 

comparison of mutual dependence 0.94, 

emotional independence of parents 0.95, time 

management 0.96, financial manage-ment 

0.96, emotional independence of peers 0.96, 

and displacement 0.95, were reported. In 
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 مقدمه

ای مانند اند. دستهخودمختاری برج ته ساختهنظران ويژگی و صفتی را در بابهريک از صاحب

زمینه بر آزادی انتخاب افراد تأکید داشته اند. برخی  اينجا در (1961و شیبوتانی) (1992) هابرما 

وجه خود را بر مانند راز انگشااات تأکید خود را بر توانايی انتخاب گذاشاااته وگروهی ديگر کانون ت

اند. تیلور در ب ط مفهوم خودآگاهی خودآگاهی به عنوان ويژگی بنیادی شخصیت خودمختار گذارده

ید می تأک تاری  به عنوان شااارز  زم خودمخ يابی فرد  قدرت ارز جام گروهی از بر ند و ساااران ک

)زنجانی  نداپذيری را در تعريف خودمختاری فردی پررنگ نمودهانديشمندان مانند چلپی، م ئولیت

  .(1384 ترشیزی،امیری اعزازی،زاده

 و کردن آغاز در انتخاب کردن تجربه به نیاز: از اسااات عبارت رسااامی صاااورت به خودمختاری

سی. )رفتار کردن تنظیم سی (.1985 رايان، و د سی،) همکارانش و د سی ،1980د  1985ريان، و د

 کهاين انتخاب در اسااات ان اااان ظرفیت دهارا)) .اند کرده متمايز اراده از را خودمختاری( 1991،

 قرار اسااتفاده مورد فرايند)) خودمختاری(. 26.،ص1980دساای،) ((کند ارضااا  را نیازهايش چگونه

 منبع درک: دارند دخالت خودمختاری در تجربی ويژگی سه(. 26.،ص1980دسی،(()است اراده دادن

 علیتی منبع از فرد آگاهی به دارد اشااااره( PLOC) علیت منبع درک. اراده و انتخاب، درک علیت،

 يبرونی تا درونی از که گیرد می قرار پیوساااتار يک در PLOC ،(1958 هايدر،) او انگیزة با اعمال

 انتخاب حق کنیممی اح ااا  زمانی. اساات خودمختاری ويژگی دومین انتخاب، درک دارد. امتداد

 در را انتخاب چندين مورد در گیریتصاامیم امکان که باشاایم داشااته قرار هايیمحیط در که داريم

شته قرار هایمحیط در که کنیممی اجبار اح ا  زمانی و بگذارد؛ اختیارمان شیم دا  ما برای که با

ساااومین ويژگی خودمختاری،  .کنیم رفتار و کنیم، اح اااا  فکرکنیم، بايد چگونه کنندمی تعیین

ست. شار برای انجام دادن آن منظور از اراده، میل به انجام دادن يک فعا اراده ا لیت بدون اح ا  ف

ست سی و ريان) ا کند آزادانه پردازد و اح ا  می(. وقتی که فرد به فعالیتی می1995 و ويلیامز، د

 یديیتأ یعامل لیتحل بخش در آمدو بدست95/0

 طبق یموضاااع يیايپا وRMSEA 0/078زانیم

سخ هينظر  نينابراب.شد اکت اب 0/96 سوال پا

 یروان ااانج یها یژگيو یبررسااا و یابيهنجار

شنامه س سا  بر مذکور پر س هينظر ا  و کیکال

 د.باش یم مطلوب سوال پاسخ

پرسشنامه رشد خودمختاری   کلیدي: هايواژه

های روان سنجی، نظريه آيووا، هنجاريابی، ويژگی

 کالسیک اندازه گیری، نظريه پاسخ سوال

 

connection with confirmatory factor analysis, 

RMSEAO/078 rate and Local reliability, 

based on answer question theory, were 

obtained, 0.96. Therefore, normalization and 

survey on the psychometric characteristics of 

answer question theory is desirable 

Keywords Iowa Developing Autonomy 

Inventory; Reliability; Validity; 

Measurement Classic Theory; Answer 

Question Theory 
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ريان،  ؛1987)دساای و ريان،  تواند آن را انجام دهد، میزان اراده با سااتو بدون هیچ فشاااری می

دارد خودمختاری ( اظهار می1997) وايمرو اسکواردز (.1388 به نقل از ريو،1991کوستنر، و دسی، 

 شود که شامل:چهارمشخصه اصلی را شامل می

ستقالل شخص آن را بر کند،شخص م تقالنه عمل می درونی:الف( ا  پايه ترجیحات، يعنی 

يعنی افراد تصمیم بگیرند از چه مهارتی در  ب( خودتنظیمی: های خود انجام داده.عاليق و توانايی

ها را ها اساااتفاده کنند، وظايف و امکانات موجود را بازرسااای و امتحان کند، برنامه فعالیتقعیتمو

بازبینی و تجديد به  پ( قدرتمندي روانی: نظر کند.ارزيابی و در صاااورت لزوم  يعنی شاااخص 

دانش و  افراد از قدرت، ت( خودشکککویا:ی: ذهنی واکنش نشاااان دهد.رويدادها با قدرت و اختیار

جامع و به صاااورت معقو نه اساااتفاده کنند و طوری عمل کنند که از اين روش به  ها،يتمحدود

 (. 1390)رودباری، صورت ذينفع سود ببرند

سخ نظريه صطالح يک سوال پا شرفته و نوين هایمدل از ایخانواده برای کلی ا  گیریاندازه پی

ست سی هایايده شامل که ا سا سخ نظريه در شود.می یرفتارعلوم در گیریاندازه برای ا  سوال پا

 اندازگیری را نظر مورد پنهان هایخصیصه يا خصیصه آزمون، هایسؤال از هريک که شودمی فرض

 زيربنايی خصیصه يک به فقط سؤال يک در فرد عملکرد که است آن IRT ساده مدل يک .کنندمی

شد واب ته سط که با شی تابع يک تو  سوال ويژگی تابع تابع، ينا. شودمی تبیین  يکنواخت افزاي

(ICF  )سوال ويژگی نمودار يا (ICC  )افزايش با چگونه که دهدمی نشان تابع اين .شودمی نامیده 

 شااامل IRT. يابدمی افزايش نظر مورد سااوال به درساات پاسااخ احتمال توانايی، پنهان خصاایصااه

 هایروش شامل IRT. ستا آزمودنی و سؤال پارامترهای محاسبه برای رياضی محاسبات هایمدل

 کرد بررسی سؤال پاسخ هایداده با را مدل برازش میزان توانمی هاآن طريق از که شودمی آماری

ترين نظريه آزمون، پايه و اسا  تحلیل نظريه کالسیک آزمون به عنوان قديمی (.1393پور، گرامی)

ترين ود که اولین و اساااساایشااهای روانی و تربیتی اساات. اين نظريه شااامل مفروضاااتی میآزمون

 الف( مفروضااات نظريه کالساایک آزمون عبارتند از: واقعی آزمون اساات.مفروضااه آن مربوز به نمره

 (.1393)گرامی پور، های آزمونگیری ب( مقاي ه فرمنمره واقعی و خطای اندازه

 -3شاااتر موفقیت بی -2بهبود عملکرد  -1که رشاااد خودمختاری در افراد جامعه بر  یجاياز آن

بنابراين پژوهش  (،1381..تاثیر ب زايی دارد )ريو،....-5عزت نفس بیشتر  -4ادراک شاي تگی بیشتر

ستفاده از مدل  شد خودمختاری آيووا ا شنامه ر س صلی پر ضر با هدف هنجاريابی فرم ا و   IRTحا

CTT   انجام گرفته اساات و در نتیجه سااوال اصاالی پژوهش اين اساات که آيا پرسااشاانامه رشااد

دمختاری آيووا در جامعه دانشااجويان ايرانی دارای پايايی و اعتبار مناسااب برای ساانجش رشااد خو

 باشد؟خودمختاری می
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 پژوهش روش

 ساانجیروان هایويژگی بررساای و هنجاريابی هدف با اساات ساانجیروان نوع از حاضاار پژوهش

 صااورت CTT و IRT گیریاندازه مدل دو طريق اين هدف از آيووا.خودمختاری رشااد پرسااشاانامه

شگاه .گرفت شجويان دان ضر کلیه دان شهرجامعه آماری پژوهش حا تهران بود، که از بین  های دولتی 

یالت نمونه با مد نظر قرار دادن متغیرهای جمعیت شناختی جمعیت، سن و تحص 1000دانشجويان 

 مشاااارکت 545(، زن 5/45) مشاااارکت کننده 455مرد انتخاب شااادند. مشاااارکت کنندهای 

ی دو دانشگاه صنعتی، دو دانشگاه جامع ای چندمرحلهخوشهگیریبا استفاده از نمونه (.5/54ننده)ک

به عنوان  کال 10از هر دانشکده  ها،های دانشکدهو سپس در بخش و يک دانشگاه پزشکی انتخاب،

ر به عنوان نف 100آماری انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه ابتدا يک نمونه با حجم واحد جامعه

سپس با توجه به گ تردگی جامعهپیش شد و  ستفاده  نمونه با آماری اقدام به تعیین حجمآزمون ا

کال  100. اقدام شاادای در بین دانشااجويان ای چندمرحلهاسااتفاده از فرمول نمونه گیری خوشااه

 دانشجو می شدند.1000انتخاب شدند که شامل 

 ابزار پژوهش

به منظور ارزيابی خط سیر تحول خودمختاری  1986يووا در سال پرسشنامه رشد خودمختاری آ

( به وسیله هود و جک ون طراحی شده است. پرسشنامه دارای 1969براسا  نظريه چیکرينگ )

لیکرت آزمودنی بايد در يک مقیا  سوال دارد، 15باشد و هر زير مقیا  زير مقیا  می 6عبارت و 90

ص سازد که هر عبارت ( مشخرد تا تقريباً همیشه در من وجود داردای )اصالً در من وجود ندادرجه 5

چقدر در مورد او صدق می کند، برای بدست آوردن نمره مربوز به هر زير مقیا  بايد نمرات همه 

عبارات زير مقیا  مورد نظر را با هم جمع کنیم. برای بدست آوردن نمره میانگین عدد به دست 

عبارت را با هم  90برای بدست آوردن نمره کل بايد امتیازات مربوز به  تق یم کنیم و 15آمده را بر 

 19. 16. 15. 12. 11. 8. 7. 4. 3باشد: میمعکو   صورتبهگذاری زير نمره عبارات در کنیم .جمع

.20 .23 .24 .27 .28 .31 .32 .35 .36 .39 .40 .43 .44 .47 .48 .51 .52 .55 .56 .59 .60 .63 

.64 .67. 68 .71 .72 .75 .76 .79 .80 .83 .84 .87 .88. 

ست: )واب تگیرا ها زير مقیا آلفای کرونباخ ضريب (2011کري توفر ) شرح گزارش کرده ا  بدين 

 (،79/0 پول:)مديريت (،82/0 )مديريت زمان: (،86/0 والدين:-عاطفی )اساااتقالل (،75/0 متقابل:

 (.94/0 )کل مقیا : (،83/0 :)جابجايی (،75/0 دوستان/هم ا ن:-عاطفی)استقالل

 روش اجرا

سط ساط دانشاجويان، پاياگیری و تکمیل کردن پرساشانامه ها توبعد از انجام نمونه  يی داده ها تو

گاتمن، و پايايی  2آلفای کرونباخ، ضااريب پايايی تتا، ضااريب پايايی امگا،  ندا هشاات روش برآورد )

. به منظور بررسی اعتبار سازه ای از تحلیل عاملی سل له محاسبه شد SPSSموضعی( با نرم افزار 
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طبق نظريه پاسخ سوال نیز انجام شد و پارامترهای آستانه و توابع  GRMمراتبی با استفاده از مدل 

 Zآگاهی به دست آمد. هنجارهای پرسشنامه رشد خودمختاری آيووا براسا  رتبه درصدی، نمرات 

 .به دست آمد Tو 

 

 ها:ایته

های مختلفی چون تحلیل عاملی تايیدی ژوهش حاضاار جه رواسااازی سااوا ت ابزار از روشدر پ

( و تحلیل مبتنی بر نظريه CTT) سل له مراتبی، تحلیل های مبتنی بر نظريه کالسیک اندازگیری

 ( استفاده شده است.IRT) پاسخ سوال

برای ی امگا و موضاااع تتا، گاتمن،2 ندا  آلفای کرونباخ، در اين ق ااامت ضااارايب پايايی از جمله:

ا و کل ابزار ( ضرايب پايايی ابزار برای مولفه ه1در جدول) ها و کل پرسشنامه بررسی می شود.مولفه

 .محاسبه شده است
ضر:ب اعتبار)پا:ا:ی( پرسشنامه خودمختاري براساس نظر:ه کالسیک : 1جدول

اندازگیري

آلفاي  هامولفه

 کرونباخ

 2الندا

 گاتمن

 موضعی (θتتا) Ω امگا

 95/0 93/0 93/0 94/0 94/0 واب تگی متقابل

 96/0 93/0 93/0 95/0 95/0 الدينو-استقالل عاطفی

 96/0 94/0 95/0 96/0 96/0 مديريت زمان

 96/0 94/0 96/0 96/0 96/0 مديريت پول

 96/0 94/0 95/0 96/0 96/0 وستاند-استقالل عاطفی

 95/0 92/0 94/0 95/0 95/0 جابجايی

 96/0 98/0 98/0 99/0 99/0 بزارکل ا

هم چنان که در جدول با  مشاهده  نوع ضريب اعتبار محاسبه شده است. 5 (1شماره)در جدول 

را مطلوب  7/0( که 1994)1و بر اسا  قاعده نانالی و برن تاين نی ت 7/0می شود هیچ ضريبی زير 

 (.1393رضايی،) مطلوب همگونی درونی قرار دارند داند، در وضعیتمی

رج شده د 3و2 لواکه در جدجهت بررسی روايی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد 

 :است

 

                                                           
1. Nunnally& Bernstein 
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 هاي مرتبط به آنهاي مرتبه اول و شاخصعامل: 2جدول

 

یانگر معنادرای مطلوب  2اطالعات جدول  شاااده برای و نشاااانگرمقدار ضاااريب اساااتاندارد  tب

ستقاللواب تگی ستقالل عاطفی هم ا ن و  زمان،مديريت والدين،عاطفیمتقابل ا مديريت مالی، ا

 .برای جابجايی است

 رازش کلی مدل اندازه گیريشاخص هاي ارز:ابی ب: 3جدول  

 

 

 

 

 

 

شاخص 5از بین  3 اطالعات جدولطبق  شده  سی  و  RMSEA,GFI،AGFI :های شاخص برر

CFI  شاخص   تنهادر وضعیت مطلوب وNFI با توجه به نتايج ددر وضعیت ن بتاً مطلوب قرار دار .

ارت ديگر کیفیت . به عباستمطلوب  یگیری در وضعیتتوان گفت برازش کلی مدل اندازهحاصل می

 گیری مطلوب سنجیده می شود.برازش کلی مدل اندازه

 و:ژگی هاي روانسنجی پرسنامه رشد خودمختاري آ:ووا براساس نظر:ه پاسخ سوال:

 آستانه های برآورد شده برای ابزار الف(

پاسخ در ق مت -های روان نجی پرسشنامه رشدخودمختاری طبق نظريه سوالبرای بررسی ويژگی

شده برای تکستانهآاول  سوا تهای برآورد شده و در ق مت دوم (4)جدول تک  آگاهی توابع قید 

 آورده شده است. (1)نمودارپرسشنامه کل 

  

 سطح معناداري Tمقدار ضر:ب استاندارد شده مولفه

 0001/0 25/34 85/0 واب تگی متقابل

 0001/0 69/39 79/0 والدين-استقالل عاطفی

 0001/0 91/37 82/0 مديريت زمان

 0001/0 66/36 85/0 مالی مديريت

 0001/0 78/30 86/0 دوستان/هم ا ن-استقالل عاطفی

 0001/0 73/29 84/0 جابجايی

 وضعیت حدمطلوب مقدار شاخص

RMSEA 078/0 08/0 < مطلوب 
GFI 92/0 09/0 > مطلوب 

AGFI 90/0 09/0 > مطلوب 

NFI 89/0 09/0 > ن بتاً مطلوب 
CFI 91/0 09/0 > مطلوب 



 
  117    ... امه رشدخودمختاری آیوواسنجی پرسشنهای روانهنجاریابی و بررسی ویژگی 

 

پرسشنامه رشد براي پاسخ -نظر:ه سوالبرآورد شده  (هايآستانهپارامترهاي ) :4 جدول

 خودمختاري آ:وا
 سؤال

 

a B1 B2 B3 B4 
خطای  برآورد

 استاندارد

خطای  رآوردب

 استاندارد

خطای  برآورد

 استاندارد

خطای  برآورد

 استاندارد

خطای  برآورد

 استاندارد

1 3 .11 0 .24 -2 .98 0 .38 -1 .03 0 .08 -0 .17 0 .05 1 .04 0 .05 

2 4 .07 0 .23 -2 .86 0 .38 -1 .02 0 .08 -0 .10 0 .04 1 .07 0 .04 

3 3 .98 0 .20 -2 .62 0 .33 -0 .96 0 .07 -0 .04 0 .04 1 .13 0 .04 

4 4 .54 0 .23 -2 .65 0 .33 -0 .94 0 .07 -0 .05 0 .04 1 .10 0 .04 

5 4 .23 0 .21 -2 .61 0 .27 -0 .90 0 .07 -0 .07 0 .04 1 .11 0 .04 

6 2 .95 0 .16 -2 .92 0 .40 -1 .03 0 .08 -0 .17 0 .05 1 .09 0 .05 

7 2 .39 0 .12 -3 .48 0 .45 -1 .57 0 .13 -0 .21 0 .06 1 .02 0 .06 

8 2 .67 0 .15 -3 .19 0 .48 -1 .19 0 .10 -0 .21 0 .05 1 .04 0 .05 

9 2 .70 0 .13 -2 .91 0 .27 -1 .24 0 .10 -0 .14 0 .05 1 .10 0 .05 

10 2 .80 0 .14 -2 .84 0 .26 -1 .25 0 .09 -0 .25 0 .05 1 .09 0 .05 

11 2 .67 0 .12 -3 .06 0 .30 -1 .14 0 .10 -0 .18 0 .05 1 .11 0 .05 

12 2 .28 0 .13 -3 .22 0 .42 -1 .28 0 .11 -0 .29 0 .06 1 .08 0 .06 

13 2 .65 0 .48 -3 .13 0 .32 -1 .36 0 .10 -0 .24 0 .05 1 .09 0 .05 

14 3 .15 0 .18 -3 .02 0 .33 -1 .17 0 .10 -0 .29 0 .05 1 .18 0 .05 

15 2 .76 0 .13 -2 .86 0 .26 -1 .07 0 .08 -0 .21 0 .05 1 .18 0 .05 

16 2 .65 0 .13 -2 .88 0 .29 -1 .15 0 .08 -0 .31 0 .05 1 .22 0 .06 

17 3 .47 0 .16 -2 .71 0 .23 -1 .06 0 .08 -0 .20 0 .04 1 .13 0 .05 

18 2 .55 0 .15 -3 .04 0 .34 -1 .23 0 .10 -0 .36 0 .05 1 .16 0 .06 

19 3 .16 0 .20 -2 .98 0 .26 -0 .98 0 .09 -0 .24 0 .05 0 .94 0 .04 

20 3 .21 0 .20 -2 .76 0 .23 -1 .03 0 .09 -0 .22 0 .05 0 .87 0 .04 

21 4 .10 0 .21 -2 .61 0 .21 -0 .95 0 .08 -0 .09 0 .04 0 .98 0 .04 

22 3 .85 0 .19 -2 .62 0 .21 -0 .91 0 .07 -0 .13 0 .04 0 .99 0 .04 

23 3 .32 0 .17 -2 .76 0 .22 -0 .94 0 .08 -0 .15 0 .05 1 .01 0 .04 

24 3 .14 0 .18 -2 .76 0 .24 -1 .01 0 .08 -0 .23 0 .05 0 .94 0 .04 

25 2 .55 0 .13 -2 .97 0 .28 -1 .39 0 .11 -0 .26 0 .06 1 .00 0 .05 

26 3 .27 0 .20 -2 .72 0 .27 -1 .22 0 .09 -0 .19 0 .05 1 .07 0 .05 

27 3 .73 0 .19 -2 .43 0 .17 -1 .15 0 .07 -0 .13 0 .05 1 .01 0 .04 

28 3 .79 0 .19 -2 .47 0 .19 -1 .09 0 .07 -0 .16 0 .04 1 .02 0 .04 

29 3 .41 0 .16 -2 .66 0 .21 -1 .12 0 .09 -0 .18 0 .05 1 .03 0 .04 

30 2 .95 0 .17 -2 .73 0 .26 -1 .20 0 .10 -0 .23 0 .05 1 .01 0 .05 

31 2 .86 0 .23 -2 .72 0 .25 -1 .12 0 .10 -0 .27 0 .06 1 .02 0 .05 

32 2 .35 0 .20 -3 .10 0 .38 -1 .40 0 .12 -0 .25 0 .06 1 .06 0 .05 

33 2 .68 0 .14 -2 .68 0 .22 -1 .15 0 .09 -0 .19 0 .05 1 .11 0 .05 

34 2 .85 0 .15 -2 .77 0 .24 -1 .17 0 .08 -0 .18 0 .05 1 .11 0 .05 

35 2 .97 0 .15 -2 .69 0 .22 -1 .14 0 .09 -0 .19 0 .05 1 .08 0 .04 
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36 2 .69 0 .16 -2 .73 0 .28 -1 .22 0 .10 -0 .23 0 .06 1 .04 0 .05 

37 2 .93 0 .17 -3 .44 0 .50 -1 .19 0 .09 -0 .18 0 .05 0 .94 0 .05 

38 4 .00 0 .22 -2 .72 0 .30 -1 .07 0 .08 -0 .15 0 .04 1 .03 0 .04 

39 3 .81 0 .17 -3 .18 0 .48 -1 .15 0 .07 -0 .07 0 .04 1 .04 0 .04 

40 4 .31 0 .20 -2 .67 0 .21 -1 .03 0 .06 -0 .10 0 .04 1 .01 0 .04 

41 4 .33 0 .21 -3 .07 0 .31 -1 .11 0 .08 -0 .10 0 .04 1 .06 0 .04 

42 2 .80 0 .16 -3 .13 0 .39 -1 .25 0 .10 -0 .25 0 .05 1 .06 0 .05 

43 3 .36 0 .23 -2 .93 0 .30 -1 .22 0 .10 -0 .21 0 .05 1 .04 0 .04 

44 2 .79 0 .17 -3 .18 0 .37 -1 .60 0 .12 -0 .21 0 .05 1 .07 0 .05 

45 4 .20 0 .19 -2 .60 0 .21 -1 .18 0 .09 -0 .06 0 .04 1 .06 0 .04 

46 3 .32 0 .16 -2 .61 0 .21 -1 .32 0 .08 -0 .15 0 .04 1 .03 0 .05 

47 3 .69 0 .17 -2 .80 0 .24 -1 .29 0 .09 -0 .11 0 .04 1 .08 0 .04 

48 3 .48 0 .20 -2 .79 0 .25 -1 .39 0 .10 -0 .17 0 .04 1 .03 0 .04 

94  3 .52 0 .21 -2 .70 0 .21 -1 .04 0 .08 -0 .22 0 .05 1 .02 0 .04 

50 3 .40 0 .19 -2 .79 0 .32 -1 .22 0 .08 -0 .16 0 .05 1 .03 0 .05 

51 5 .50 0 .27 -2 .39 0 .13 -0 .95 0 .06 -0 .10 0 .04 1 .05 0 .04 

52 4 .26 0 .19 -2 .56 0 .21 -1 .04 0 .06 -0 .10 0 .04 1 .09 0 .04 

53 4 .76 0 .23 -2 .56 0 .19 -1 .06 0 .07 -0 .12 0 .04 1 .06 0 .04 

54 3 .61 0 .20 -2 .56 0 .22 -1 .18 0 .08 -0 .19 0 .05 1 .04 0 .04 

55 2 .53 0 .16 -3 .31 0 .43 -1 .04 0 .10 -0 .29 0 .06 1 .07 0 .06 

56 2 .40 0 .23 -3 .66 0 .75 -1 .50 0 .12 -0 .24 0 .06 1 .10 0 .06 

57 3 .88 0 .17 -2 .76 0 .30 -1 .05 0 .07 -0 .09 0 .04 1 .07 0 .04 
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دهد. در اين جدول برای هريک از را نشااان می IRTهای نتیجه حاصاال از تحلیل 4شاامارهجدول 

ستاندارد خط٬ها شاخص ست. نیزای ا شده ا سبه و گزارش  ضريب تمیزA)محا شان دهنده  در  ( ن

( نماينده گزينه ساااوم B2 ( نماينده گزينه دوم )کم(، )B1) اسااات. IRT هایمقیا  تحلیل

)خیلی زياد( اساات. با  ( نماينده گزينه پنجمB4)زياد( و ) ( نماينده گزينه چهارمB3 )متوسااط(، )

 سؤال

 

a B1 B2 B3 B4 
خطای  برآورد

 استاندارد

خطای  برآورد

 استاندارد

خطای  برآورد

 استاندارد

خطای  برآورد

 استاندارد

خطای  برآورد

 استاندارد

58 3 .44 0 .16 -2 .97 0 .47 -1 .12 0 .07 -0 .09 0 .05 1 .09 0 .05 

59 3 .68 0 .17 -3 .18 0 .52 -1 .10 0 .07 -0 .10 0 .05 1 .07 0 .05 

60 2 .88 0 .16 -3 .11 0 .42 -1 .10 0 .09 -0 .22 0 .05 1 .06 0 .05 

61 2 .92 0 .20 -3 .21 0 .36 -1 .05 0 .09 -0 .24 0 .05 0 .96 0 .05 

62 3 .10 0 .18 -2 .69 0 .28 -1 .15 0 .10 -0 .29 0 .05 0 .97 0 .04 

63 3 .15 0 .16 -2 .78 0 .28 -1 .03 0 .08 -0 .17 0 .05 1 .12 0 .04 

64 2 .76 0 .14 -2 .71 0 .26 -1 .05 0 .08 -0 .24 0 .05 1 .14 0 .05 

65 4 .08 0 .20 -2 .74 0 .23 -1 .06 0 .08 -0 .12 0 .04 1 .10 0 .04 

66 2 .52 0 .15 -2 .88 0 .31 -1 .14 0 .10 -0 .30 0 .06 1 .05 0 .05 

67 2 .14 0 .15 -3 .44 0 .49 -1 .19 0 .11 -0 .38 0 .07 1 .09 0 .07 

68 3 .01 0 .16 -3 .33 0 .49 -1 .21 0 .08 -0 .20 0 .05 1 .06 0 .05 

69 3 .29 0 .14 -3 .03 0 .29 -1 .14 0 .09 -0 .14 0 .05 1 .04 0 .05 

70 2 .63 0 .13 -3 .54 0 .53 -1 .23 0 .09 -0 .21 0 .05 1 .07 0 .05 

71 2 .94 0 .14 -3 .11 0 .35 -1 .26 0 .09 -0 .20 0 .05 1 .07 0 .05 

72 2 .26 0 .14 -3 .75 0 .70 -1 .30 0 .11 -0 .32 0 .06 1 .07 0 .06 

73 2 .32 0 .16 -3 .18 0 .39 -1 .15 0 .11 -0 .35 0 .07 1 .01 0 .06 

74 2 .15 0 .28 -3 .55 0 .52 -1 .47 0 .12 -0 .23 0 .07 1 .10 0 .06 

75 2 .86 0 .13 -2 .99 0 .28 -1 .27 0 .10 -0 .15 0 .05 1 .05 0 .05 

76 2 .64 0 .12 -3 .25 0 .37 -1 .33 0 .09 -0 .21 0 .05 1 .07 0 .05 

 سؤال

 

a B1 B2 B3 B4 
خطای  برآورد

 استاندارد

خطای  برآورد

 استاندارد

خطای  برآورد

 استاندارد

خطای  برآورد

 استاندارد

خطای  برآورد

 استاندارد

77 2 .67 0 .12 -3 .06 0 .31 -1 .40 0 .10 -0 .21 0 .06 1 .05 0 .05 

78 2 .45 0 .14 -3 .30 0 .45 -1 .23 0 .10 -0 .29 0 .06 1 .02 0 .06 

79 2 .06 0 .15 -3 .35 0 .44 -1 .30 0 .12 -0 .40 0 .07 1 .08 0 .07 

80 2 .73 0 .24 -3 .46 0 .55 -1 .10 0 .10 -0 .19 0 .06 1 .08 0 .05 

81 3 .09 0 .13 -2 .91 0 .25 -1 .10 0 .09 -0 .19 0 .05 1 .01 0 .05 

82 3 .25 0 .14 -3 .02 0 .29 -1 .03 0 .09 -0 .15 0 .05 0 .99 0 .04 

83 2 .55 0 .12 -2 .97 0 .30 -1 .10 0 .10 -0 .29 0 .06 1 .05 0 .05 

84 2 .31 0 .15 -3 .72 0 .69 -1 .07 0 .10 -0 .30 0 .06 1 .02 0 .06 

85 1 .89 0 .15 -3 .64 0 .51 -1 .48 0 .13 -0 .45 0 .07 1 .17 0 .07 

86 1 .73 0 .18 -3 .58 0 .49 -1 .49 0 .14 -0 .45 0 .07 1 .24 0 .08 

87 1 .63 0 .10 -3 .35 0 .38 -1 .52 0 .13 -0 .54 0 .08 1 .21 0 .08 

88 2 .72 0 .13 -2 .89 0 .28 -1 .11 0 .08 -0 .23 0 .05 1 .03 0 .05 

89 1 .78 0 .10 -3 .39 0 .40 -1 .45 0 .12 -0 .45 0 .07 1 .18 0 .07 

90 2 .32 0 .13 -3 .39 0 .50 -1 .38 0 .12 -0 .35 0 .06 1 .04 0 .06 
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ست قاعدتکه مدل مورتوجه به اين شی ا ستفاده چند ارز ست و گزينه اول محتمل اًد ا ترين انتخاب ا

 احتیاجی به محاسبه ندارد.

 نمودار تابع آگاهی کل ابزار ب(

را بین  )آبی( آگاهی را نشان می دهد. در اين نمودار خط با پرسشنامه آگاهی کل  وابعت (1) نمودار

شان می دهد. منحنی قرمز هم خطا را ±3تتا  ش ن شود هر ن شاهده می  ان می دهد همان طور که م

 .جا که آگاهی افزايش می يابد خطا کاهش می يابد و برعکس

 پرسشنامه رشد خودمختاريآگاهی کل  وابع: ت1ر نمودا

 
با يی دارند میزان خطای  در اين پرسااشاانامه ک ااانی که خودمختاری ب ااار (1) طبق نمودار

ک انی است که دارای درجات خودمختاری کمتری ه تند. به  ها ب یار بیشتر ازاندازگیری برای آن

عبارتی ديگر، اين ابزار اندازگیری برای ارزيابی خودمختاری افرادی که دارای خودمختاری در سطوح 

 متوسط به پايین ه تند، دارای اعتبار بیشتری است.

رين بدست آمدند و خام از بیشترين به کمتنمراتهای هنجاری ابتدا برای به دست آوردن جدول

 و درصدی نیز به محاسبه شدند.   Z ،Tنمرات
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 و درصدي پرسشنامه رشد خودمختاري آ:وا zنمرات،نمرات نمرات خام، :5جدول
نمره 

 خام

نمرات  Tنمره  Zنمره 

 درصدی

نمره 

 خام

نمرات  Tنمره  Zنمره 

 درصدی

 نمره

 خام

 نمره Z نمره
T 

 نمرات

 درصدی

 نمره

 خام

 نمره
Z 

 نمره
T 

 نمرات

 درصدی

90 48/4-  94 /8 0001/0  116 03/4-  90 /3 0001/0  142 59/3-  85 /9 02/0  168 15/3-  81 /5 08/0  
91 46/4-  4/94  0001/0  117 02/4-  90 /2 0001/0  143 55/3-  85 /5 02/0  169 13/3-  81 /3 09/0  
92 44/4-  4/94  0001/0  118 00/4-  90 0001/0  144 56/3-  85 /6 02/0  170 13/3-  81 /3 09/0  
93 43/4-  3/94  0001/0  119 98/3-  89 /8 0001/0  145 54/3-  85 /4 02/0  171 10/3-  81 09/0  
94 41/4-  94 /1 0001/0  120 97/3-  89 /7 0001/0  146 52/3-  85 /2 02/0  172 08/3-  80 /8 11/0  
95 39/4-  93 /9 0001/0  121 95/3-  89 /5 0001/0  147 50/3-  85 02/0  173 06/3-  80 /6 11/0  
69  38/4-  93 /8 0001/0  122 93/3-  89 /3 0001/0  148 49/3-  84 /9 03/0  174 04/3-  4/80  11/0  

97 36/4-  93 /6 0001/0  123 91/3-  89 /1 0001/0  149 47/3-  84 /7 03/0  175 03/3-  3/80  11/0  
98 34/4-  93 /4 0001/0  124 90/3-  89 0001/0  150 45/3-  84 /5 03/0  176 00/3-  80 13/0  
99 32/4  93 /2 0001/0  125 88/3-  88 /8 0001/0  151 44/3-  84 /4 03/0  177 99/2-  9/79  15/0  
100 31/4-  93 /1 0001/0  126 86/3-  88 /6 0001/0  152 42/3-  84 /2 03/0  178 98/2-  79 /8 15/0  
101 29/4-  92 /9 0001/0  127 85/3-  88 /5 0001/0  153 40/3-  84 03/0  179 96/2-  79 /6 16/0  
102 27/4-  92 /7 0001/0  128 83/3-  88 /3 0001/0  154 39/3-  83 /9 05/0  180 94/2-  79 /4 16/0  
103 26/4-  92 /6 0001/0  129 81/3-  88 /1 0001/0  155 37/3-  83 /7 05/0  181 92/2-  79 /2 17/0  
104 24/4-  92 /4 0001/0  130 79/3-  87 /9 0001/0  156 35/3-  83 /5 05/0  182 91/2-  79 /1 17/0  
105 22/4-  92 /2 0001/0  131 78/3-  87 /8 0001/0  157 33/3-  83 /3 05/0  183 89/2-  78 /9 17/0  
106 -4 /20 92 0001/0  132 76/3-  87 /6 0001/0  158 32/3-  83 /2 05/0  184 87/2-  78 /7 18/0  
107 -4 /18 91 /8 0001/0  133 74/3-  87 /4 0001/0  159 30/3-  83 05/0  185 86/2-  78 /6 18/0  
108 17/4-  91 /7 0001/0  134 73/3-  87 /3 0001/0  160 28/3-  82 /8 05/0  186 84/2-  78 /4 19/0  
109 15/4-  91 /5 0001/0  135 71/3-  87 /1 0001/0  161 27/3-  82 /7 05/0  187 82/2-  78 /2 20/0  
110 14/4-  95 /4 0001/0  136 69/3-  86 /9 02/0  162 25/3-  82 /5 05/0  188 80/2-  78 21/0  
111 12/4-  91 /2 0001/0  137 68/3-  86 /8 02/0  163 23/3-  82 /3 05/0  189 79/2-  77 /9 22/0  
112 10/4-  91 0001/0  138 66/3-  86 /6 02/0  164 21/3-  82 /1 05/0  190 77/2-  77 /7 23/0  
113 08/4-  90 /8 0001/0  139 64/3-  86 /4 02/0  165 20/3-  82 05/0  191 75/2-  77 /5 24/0  
114 07/4-  90 /7 0001/0  140 62/3-  86 /2 02/0  166 18/3-  81 /8 07/0  192 74/2-  77 /4 26/0  
115 05/4-  90 /5 0001/0  141  61/3-  86 /1 02/0  167 16/3-  81 /6 08/0  193 72/2-  77 /2 27/0  
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نمره 

 خام 
نمره 

Z 
 Tنمره 

نمرات 

 درصدی

نمره 

 خام 
نمره 

Z 

نمره 
T 

نمرات 

 درصدی

 نمره

 خام

 نمره
Z 

 نمره
T 

 نمرات

 درصدی

 نمره

 خام

 نمره
Z 

 نمره
T 

 نمرات

 درصدی

194 70/2-  77 28/0  201 58/2-  75/7 42/0  208 46/2-  74/6 69/0  215 34/2-  73/4 96/0  
195 69/2-  76/9 30/0  202 57/2-  75/7 44/0  209 45/2-  74/5 71/0  216 32/2-  73/2 02/1  
196 67/2-  76/7 32/0  203 55/2-  75/5 46/0  210 43/2-  74/3 75/0  217 31/2-  73/1 04/1  
197 65/2-  76/5 34/0  204 53/2-  75/3 57/0  211 41/2-  74/1 8/0  218 30/2-  73 07/1  
198 63/2-  76/3 36/0  205 51/2-  75/1 6/0  212 39/2-  73/9 84/0  219 28/2-  72/8 13/1  
199 62/2-  76/2 38/0  206 50/2-  75 62/0  213 38/2-  73/8 87/0  220 26/2-  72/6 19/1  
200 60/2-  76 40/0  207 48/2-  74/8 65/0  214 36/2-  73/6 91/0  221 24/2-  72/4 25/1  
222 22/2-  72/2 32/1  232 05/2-  70/5 02/2  242 88/1-  68/8 01/3  252 71/1-  67/1 36/4  
223 20/2-  72 39/1  233 03/2-  70/3 12/2  243 86/1-  68/6 14/3  253 70/1-  67 46/4  
224 19/2-  71/9 43/1  234 02/2-  70/2 17/2  244 85/1-  68/5 22/3  254 68/1-  66/8 65/4  
225 17/2-  71/7 5/1  235 00/2-  70 28/2  245 83/1-  68/3 36/3  255 66/1-  66/6 85/4  
226 15/2-  71/5 58/1  236 99/1-  69/9 33/2  246 81/1-  68/1 51/3  256 64/1-  66/4 05/5  
227 14/2-  71/4 62/1  237 97/1-  69/7 44/2  247 79/1-  67/9 67/3  257 63/1-  66/3 16/5  
228 13/2-  71/3 66/1  238 95/1-  69/5 56/2  248 77/1-  67/7 84/3  258 61/1-  66/1 37/5  
229 11/2-  71/1 74/1  239 93/1-  69/3 68/2  249 76/1-  67/6 92/3  259 59/1-  65/9 59/5  
230 09/2-  70/9 82/1  240 92/1-  69/2 74/2  250 74/1-  67/4 09/4  260 57/1-  65/7 82/5  
231 07/2-  70/7 92/1  241 90/1-  69 87/2  251 72/1-  67/2 27/4  261 56/1-  65/6 94/5  
262 54/1-  65/4 18/6  285 15/1-  61/5 51/12  308 75/0-  57/5 66/22  331 36/0-  53/6 94/35  
263 52/1-  65/2 43/6  286 -1/13 61/3 92/12  309 74/0-  57/4 96/22  332 35/0-  53/5 32/36  
264 51/1-  65/1 55/6  287 12/1-  2/61  14/13  310 72/0-  57/2 58/23  333 33/0-  53/3 07/37  
265 49/1-  64/9 81/6  288 10/1-  61 57/13  311 70/0-  57 2/24  334 31/0-  53/1 83/37  
266 47/1-  64/7 08/7  289 08/1-  60/8 01/14  312 69/0-  56/9 51/24  335 29/0-  52/9 59/38  
267 46/1-  64/6 21/7  290 06/1-  6/61  47/14  313 67/0-  56/7 14/25  336 28/0-  52/8 97/38  
268 44/1-  64/4 49/7  291 04/1-  4/61  92/14  314 65/0-  56/5 78/25  337 26/0-  52/6 74/39  
269 42/1-  42/61  78/7  292 03/1-  3/61  15/15  315 64/0-  56/4 11/26  338 24/0-  52/4 51/40  
270 40/1-  64 08/8  293 01/1-  1/61  92/15  316 62/0-  56/2 76/27  339 23/0-  52/3 9/40  
271 38/1-  63/8 38/8  294 00/1-  61 87/15  317 60/0-  56 43/27  340 20/0-  52 07/42  
272 37/1-  63/7 53/8  295 98/0-  59/8 35/16  318 58/0-  55/8 1/28  341 19/0-  51/9 47/42  
273 35/1-  63/5 85/8  296 96/0-  59/6 85/16  319 56/0-  55/6 77/28  342 18/0-  51/8 86/42  
274 34/1-  63/4 01/9  297 94/0-  59/4 36/17  320 55/0-  55/5 12/29  343 16/0-  51/6 64/43  
275 32/1-  63/2 34/9  298 93/0-  59/3 62/17  321 53/0-  55/3 81/29  344 14/0-  51/4 43/44  
276 31/1-  63/1 51/9  299 91/0-  59/1 14/18  322 51/0-  55/1 5/30  345  12/0-  51/2 22/45  
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نمرات 

 درصدی

 نمره

 خام

 نمره
Z 

 نمره
T 

 نمرات
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 نمره
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 نمره
Z 

 نمره
T 

 نمرات

 درصدی

277 29/1-  62/9 85/9  300 89/0-  58/9 67/18  323 50/-  55 85/30  346 11/0-  51/1 62/45  
278 28/1-  62/8 03/10  301 88/0-  58/8 94/18  324 49/0-  54/9 21/31  347 10/0-  51 02/46  
279 26/1-  62/6 38/10  302 86/0-  58/6 49/19  325 47/0-  54/7 92/31  348 08/0-  50/8 81/46  
280 23/1-  62/3 93/10  303 84/0-  58/4 05/20  326 45/0-  54/4 64/32  349 06/0-  50/6 61/47  
281 22/1-  62/2 12/11  304 83/0-  58/3 33/20  327 43/0-  54/3 36/33  350 04/0-  50/4 4/48  
282 20/1-  62 51/11  305 81/0-  58/1 19/21  328 41/0-  54/1 09/34  351 02/0-  50/2 2/49  
283 18/1-  61/8 09/11  306 79/0-  57/9 48/21  329 39/0-  53/9 83/34  352 01/0-  50/1 6/49  
284 17/1-  61/7 1/12  307 77/0-  57/7 06/22  330 38/0-  53/8 2/35  353 00/0  50 50 
354 02/0  50/2 80/50  368 25/0  52/5 87/59  382 50/0  55 15/69  396 74/0  4/55  04/77  
355  04/0  50/4 60/51  369 27/0  52/7 64/60  383 51/0  55/1 50/69  397 76/0  6/55  64/77  
356 05/0  50/5 99/51  370 29/0  52/9 41/61  384 53/0  55/3 19/70  398 77/0  7/60  94/77  
357 07/0  50/7 79/52  371 31/0  53/1 17/62  385 55/0  55/5 88/70  399 79/0  9/60  52/78  
358 09/0  50/9 59/53  372 33/0  53/3 93/62  386 57/0  55/7 57/71  400 80/0  8/60  81/78  
359 11/0  51/1 38/54  373 34/0  53/4 31/63  387 58/0  55/55  90/71  401 82/0  82/60  39/79  
360 12/0  51/2 78/54  374 36/0  53/6 06/64  388 60/0  6/55  57/72  402 84/0  84/60  95/79  
361 14/0  51/4 57/55  375 38/0  53/8 80/64  389 62/0  2/55  24/73  403 86/0  86/60  51/80  
362 15/0  51/5 16/55  376 39/0  53/9 17/65  390 63/0  3/55  57/73  404 87/0  87/60  78/80  
363 17/0  51/7 76/56  377 41/0  54/1 91/65  391 65/0  5/55  22/74  405 89/0  89/60  23/81  
364 19/0  51/9 53/57  378 43/0  54/3 64/66  392 67/0  67/55  86/74  406 91/0  91/60  86/81  
365 21/0  52/1 32/58  379 45/0  54/5 36/67  393 69/0  69/55  49/75  407 93/0  93/60  38/82  
366 22/0  52/2 71/58  380 46/0 56 72/67  394 70/0  7/55  80/75  408 94/0  94/60  64/82  
367 24/0  52/4 48/59  381 0/48 54/8 44/68  395 72/0  2/55  42/76  409 96/0  96/60  15/83  
410 97/0  97/60  40/83  425 23/1  23/61  07/89  434 39/1  39/61  77/91  443 54/1  4/66  82/93  
411 99/0  99/60  89/83  426 25/1  25/61  11/89  435 40/1  4/61  92/91  444 56/1  5/66  06/94  
418 12/1  12/61  86/86  427 27/1  27/61  80/89  436 42/1  42/61  22/92  445 57/1  7/66  18/94  
419 13/1  13/61  08/87  428 29/1  29/61  15/90  743  44/1  44/61  51/92  446 59/1  9/66  41/94  
420 14/1  14/61  29/87  429 30/1  3/61  32/90  438 46/1  46/61  79/92  447 61/1  1/66  63/94  
421 16/1  61/16 70/87  430 31/1  31/61  49/90  439 47/1  4/65  92/92  448 62/1  22/66  74/94  
422 18/1  18/61  10/88  431 33/1  33/61  82/90  440 49/1  4/65  19/93  449 64/1  4/66  95/94  
423 19/1  19/61  30/88  432 33/1  35/61  15/91  441 50/1  0/65  32/93  450 66/1  66/6 15/95  
424 21/1  21/61  69/88  433 37/1  37/61  47/91  442 52/1  2/65  57/93      
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و  T  8/94- 6/66نمرات ،66/1 تا -47/4از  z،نمرات 450-90نمرات خام از  5طبق اطالعات جدول

را 450برای مثال اگر فردی نمره خام .نشان داده شده است 15/95 تا 0001/0 نمرات درصدی از

 .افراد نمره بهتری ک ب کرده است 95/0بدست آورد يعنی از 
 

 و نتیجه گیري بحث

سخ در که مثبتی نتايج ست علت اين به شودمی فرد عايد خودمختاری از کردن حمايت به پا  ا

روانشاااناختی  خوراک)) به نوعی برای افراد٬خودمختاری حامی روابط و خودمختاری از حمايت که

ضا برای که کندمی تأمین(( ای شناختی نیازهای کردن ار سی،) اندمحتاج آن به شانروان (. 1995 د

شناختی ضای نیازهای روان شد کردن نیرومند  ٫اين تجربیات ار ستعدادهای فطری ان ان را برای ر ا

درونی، يادگیری معنادار، و رشااد اجتماعی شااناختی، انگیزشه رشااد رواندرعین حال ب و سااازدمی

 (.1388، ،به نقل از ريو2000ريان و دسی،) کندنیزکمک می

خودمختاری  سنجی پرسشنامه رشداين پژوهش با هدف هنجاريابی و بررسی ويژگی های روان

صورت گرفت. شجويان  شنا آيووا برای دان س شان داد کل پر ضر ن مه دارای آلفای نتايج پژوهش حا

زمان،  والدين، مديريت-اساات و زيرمقیا  های واب ااتگی متقابل، اسااتقالل عاطفی 99/0 کرونباخ

،  95/0،  94/0 جابجايی به ترتیب دارای آلفای کرونباخ ،دوسااتان-مديريت پول، اسااتقالل عاطفی

اسااات که ويژگی های  یهايمی باشاااد. اين نتايج هم اااو با پژوهش 95/0،  96/0،  96/0،  96/0

( میانگین و انحراف استاندارد 2011)کري توفر،  ه را مورد ارزيابی قرار داده اندنجی پرسشنامسروان

 زمان مديريت ؛(52/49 – 74/9 ) والدين-استقالل عاطفی ؛(57/51 – 29/7)برای واب تگی متقابل 

؛ ( 21/52 – 86/7) دوسااتان-اسااتقالل عاطفی(؛ 61/50 – 20/9) مديريت پول؛ (28/55 – 24/8) 

جايی نامه (44/51 – 70/9) جاب عالوه براين واريانس (. 60/316 – 75/35) و برای کل پرساااشااا

زمان، مديريت پول، اسااتقالل  والدين، مديريت-زيرمقیا  های واب ااتگی متقابل، اسااتقالل عاطفی

ستان ،-عاطفی   (47/94(، )61/57(، )37/97، )(81/73)، (14/96)، (52/51) جابجايی به ترتیب: دو

و برای  ،94/0کرونباخ کل پرساااشااانامه را  همچنین آلفای .(86/1338) و برای کل پرساااشااانامه

زمان، مديريت پول، اسااتقالل  والدين، مديريت-زيرمقیا  های واب ااتگی متقابل، اسااتقالل عاطفی

تان،-عاطفی یب: دوسااا به ترت جايی  يابی کرد. 83/0، 75/0، 79/0، 82/0، 86/0، 75/0 جاب در  ارز

ت يمدير ،(63/86) ی مديريت زمان( میانگین مجذورات درون گروهی برا1997) تحقیقی ديگر تاب

ستقالل عاطفی، (95/92) مالی ستان-ا ستقالل عاطفی، (84/43) واب تگی متقابل، (24/68) دو -ا

میانگین مجدورات بین گروهی برای مديريت  و( 04/93) و برای مقیا  جابجايی( 06/86) والدين

ستقالل عاطفی ،(32/599) مديريت مالی، (02/335) زمان ستان-ا  ابلواب تگی متق، (94/213) دو

 شاااافر، ارزيابی کرد. وی،( 00/113) و برای جابجايی( 88/36) والدين-اساااتقالل عاطفی(، 27/58)
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ساااوريو و  (،1389) قاسااامی پور و قربانی (،2000) گارديا و همکاران (،2005) يانگ و زاکالیک

 شاایخ ا سااالمی (و دفترچی،1392) خوارزمی،کارشااکی و مشااکی (،2010) هو، (2009) همکاران

سی روانآلفای کرونباخ خودمختا (1392) سا ،  68/0 شناختی را به ترتیب:ری زيرمقیا  نیازهای ا

سمی و قربانی البته عالوه بر .گزارش کردند 88/0، 63/0، 78/0، 85/0، 52/0، 92/0 ( 1389) اين قا

(روايی مالکی برای زيرمقیا  2009) و سريو و همکاران( 64/0)آلفای خودمختاری برای بیماران را 

میانگین  ( آلفای کرونباخ و روايی مالکی،2001) دساای و همکاران گزارش کردند.( 73/0)مذکور را 

 حجازی، گزارش کردند. 65/0، 58/3، 084/0، 061/0 و انحراف اسااتاندارد خودمختاری را به ترتیب

شاااناختی را به ( میانگین و انحراف معیار خودمختاری نیازهای اسااااسااای روان1391) آذر، و امانی

  شاااده بررسااای شااااخص 5 بین از 2جدول اطالعات طبق گزارش کردند. 45/7و  99/23 ترتیب

 در NFI  شااااخص تنها و مطلوب وضاااعیت در CFI و RMSEA,GFI،AGFI: های شااااخص

 گیریاندازه مدل کلی برازش گفت توانمی حاصل نتايج به توجه با. دارند قرار مطلوب ن بتاً وضعیت

براسا  ه رشدخودمختاری پرسشنامسنجی های روانويژگی 5جدول .دارد قرار مطلوب وضعیت در

شان می CTTنظريه   شودشاهده می 03/0ز مثبت و با ی تمی تمام ضريب دهد. در اين جدولرا ن

سبه ضريب انتخاب يا همان ضريب و  شود.اکثرا با تر از متوسط مشاهده می نیز شدهدشواری محا

شنامه، ک انی 1طبق نمودار س که خودمختاری ب یاربا يی  در بخش ارائه توابع آگاهی برای کل پر

ها ب یار بیشتر از ک انی است که دارای درجات خودمختاری دارند میزان خطای اندازگیری برای آن

کمتری ه اااتند. به عبارتی ديگر، اين ابزار اندازگیری برای ارزيابی خودمختاری افرادی که دارای 

و در بخش هنجار کل  شتری است.خودمختاری در سطوح متوسط به پايین ه تند، دارای اعتبار بی

شنامه که در آن میزان نمره س ست هر آزمودنی Zنمره ،Tپر شده ا صدی درج  ، و همچنین نمره در

صد افراد گروه  ضعیت گروه هنجار ب نجد و بداند از چند در سا  و ضعیت خويش را برا می تواند و

 هنجار با تر است.

 

 منابع یارسی

ستیون پی..، سوزان ای امبرت ون، سانسنجی براي روانهاي جد:د رواننظر:ه (.1388) رايس،ا . شنا

 .رشد تهران: .مکارانهمترجمان: شريفی و  ويراستاری ح ن پاشاشريفی،

(. ادراک دانش آموزان از حمايت معلم از خودمختاری و 1391) امانی، جواد. .،خضاااری، آذر .،حجازی، الهه

، مطالعات آموزشاای و يادگیریمجله خودکارآمدی: نقش واسااطه ای نیازهای اساااساای روان شااناختی. 

 .145-154(، 1)4دوره

شکی،.، اکرم خوارزمی، شکی،.، ح ین کار سی مقیا  1392). مهدی م سی اعتبار و روايی ن خه فار (. برر

فصاالنامه فناوری اطاعات و ارتباطات در نیازهای اساااساای روان شااناختی در محیط يادگیری الکتريکی. 
 .149-166(،1)4سال علوم تربیتی،
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سی  (.1390) زهرا. رودباری، ضاي نیازهاي بنیادي روانبرر شدرابطه بین ار اجتماعی در شناختی با ر

 نامه کارشناسی ارشد،. پاياندانشگاهی شهرستان نکادانش آموزان دختر سازگار و ناسازگار پیش

 دانشکده روان شناسی و علوم تريبتی. طبابايی،دانشگاه عالمه

 ويرايش. تهران: رجم يحیی سیدمحمدی،. متانگیزش و هیجان (.1381) جان مارشال. ريو،

شیزی،.، هما اعزازی،زنجانی  صوره. امیری تر ساکن  (.1384) من سنجش میزان خودمختاری زنان هم ردار 

 .5-31(،8شماره) سال سوم، ،مطالعات زنان مشهد و عوامل اجتماعی موثر برآن.

براسا   علوم رفتاریساخت و اعتباريابی ابزار سنجش کیفیت تدريس و يادگیری در  (.1393) احمد. رضايی،

 . IRTپاسخو نظريه سوال CTTکالسیک گیریهرويکردهای انداز

ضیه عفت، ضیه. .،را شناختی در جهت 1392) شیخ ا سالمی، را ساسی روان  (. نقش برآورده شدن نیازهای ا

 .148-159(،3)17، سالمجله روان شناسیگیرهای هدف دانش آموزان. 

-شاایاری و نیازهای بنیادی روان شااناختی در بیماران قلبی(. بهو1389). نیما قريانی،.، يداهلل قاساامی پور،

 154- 162(،2)16سال ،مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینیعروقی. 

تمدن  تهران: .ریتاريهاي اندازگیري در علوممبانی نظري و کاربرد نظر:ه (.1393) م اااعود. پور،گرامی

 .علمی
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