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چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي ویژگيهای روانسنجي نسخهی فارسي مقیاا
والقیت در معلمان مدار

ووداارممادی

بود .بدین منظور  670معلم ( 33زن و  609مرد) از مدار

وواف به روش نمونهگیری ووشاهای تصاادفي انتخاا

و باه مقیاا

شهرساتان

ووداارممادی والقیات و

پرسشنامههای ووداارممدی انضباطي و ووداارممدی عمومي شوارزر و جروسالم پاسا دادهاناد.
دادهها در چارچو

دو نظریهی االسیک مزمون و نظریهی ساؤال -پاسا تحلیاش شادند .تحلیاش

عاملي ااتشافي ،همبستگي سؤال -نمرهی اش و تحلیش اعتبار برای بررسي ویژگيهای روانسانجي
مقیا

اجرا شد .همچنین از مدل پاس مدرج سیمجیما برای برازنادگي دادههاا و تحلیاش اساتفاده
از یک عامش اشباع شده و از شاوصهای برازش مناسابي

شد .نتایج تحلیش عاملي نشان داد مقیا

برووردار است .بین ووداارممدی والقیات باا ووداارممادی عماومي و ووداارممادی انضاباطي
رابطهی مثبت و معناداری وجود داشت .همچنین پرسشنامه از ضریب پایایي قابش قبولي برای ااش
نمونه و برای معلمان زن و مرد برووردار بود .نتایج مزمون بر اسا

نظریهی سؤال-پاس حااي از

برازندگي با مدل سیمجیما بوده و مزمون دارای تابع مگاهي مناسبي بود .یافتههاای پاژوهش بیاانگر
این ميباشد اه نسخهی فارسي مقیاا

ووداارممادی والقیات در جامعاهی معلماان مادار

از

ویژگيهای روانسنجي قابش قبولي برووردار باوده و مايتاوان از من باه عناوان ابازاری معتبار در
پژوهشهای روانشناوتي استفاده نمود .
واژههايکليدي:رواسازی ،روایي ،اعتبار ،ووداارممدی والقیت ،معلمان مدار
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مقدمه 
ووداارممدی 6از جمله مفاهیم الیدی نظریهی یادگیری اجتماعي بندورا )6371( 2است .در
این نظریه ووداارممدی به معنای باورهای افراد در مورد اثربخشي ،قابلیت و توانایيهایشان به
منظور سازماندهي و انجام فعالیتهای ضروری برای تشخیص عملکردهایشان در موقعیتهای
واص ميباشد .با توجه به تعریف مذاور ،در هر حوزهی عملکردی ،ووداارممدی موضوعیت
پیدا مياند .از جملهی متداولترین حوزهها در بحث ووداارممدی ،حوزهی مموزش و یادگیری
است اه در من محققان چگونگي این باورها را در بین فراگیران و معلمان مورد توجه قرار دادند.
پژوهشگران این حوزه تالش نمودهاند تا با تکیه بر مفهومسازیهای بهعمش ممده از این سازه،
جنبهی انضمامي من را استخراج نمایند و از این طریق سنجش این سازه را امکانپذیر نمایند
(السچینسکا ،گوتیرز-دونا و شوارزر .)2005 ،9در حوزهی مموزش این مفهومسازی با تأاید بر
ووداارممدی معلمان 1مورد نظر محققان قرار گرفت .با الهام از تعریف عام پیشگفته،
ووداارممدی معلمان ،باورهای معلمان نسبت به توانایيها و قابلیتهای وود در زمینهی تدریس
تعریف شده است (گاوورا )2060 ،5و با تجربههای مموزش منها مرتبط است (ینیک2003 ،1؛
به نقش از حسینچاری ،سماوی و محمدی .)6973 ،همچنین ميتوان گفت ووداارممدی معلمان
بستر پیشرفت و موفقیت را برای وود و دانشمموزان فراهم وواهد ارد ،به این معني اه معلمان
دارای ووداارممدی باال از این توانایي برووردارند اه بر دانشمموزان اثر گذاشته و بستر رشد و
پیشرفت را در زمینهی تکالیف واص و در محیطهای واص برای منها فراهم انند (گادارد ،هوی
و هوی 2001،3؛ بندورا.)2001 ،
در چند دههی اویر پژوهش بر روی ووداارممدی معلمان حایز اهمیت بوده است .نتایج
پژوهشهای مختلف در نظامهای مموزش و یادگیری نشان داده اه ووداارممدی معلمان جزء
موضوعات دارای بیشترین تحقیقات بوده و بر بسیاری از موضوعات مانند مدیریت اال
تأثیرگذار بود .به این معنا اه ووداارممدی معلمان ميتواند بر موضوعاتي مثش :رفتار منان در
اال

(هنسون2006 ،7؛ میلنر و وولفک ،)2009 ،3تالش در زمینهی تدریس ،برنامهریزی اهداف،

عالقه به یادگیری و وظیفهشناسي نسبت به اار (میلنر و وولفک ،)2009 ،مزادی بیان عقیاد جدید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Self-efficacy
2- Bandura
3- Luszczynska, Gutiérrez‐Doña & Schwarzer
4- Teacher Self-efficacy
5- Gavora
6- Yenice
7- Goddard, Hoy & Hoy
8- Henson
9- Milner
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و اشتیاق بیشتر برای امتحان اردن روشهای جدید برای برمورده اردن نیازهای دانشمموزان
(گیبسون و دمبو6371 ،6؛ استین و وانگ )6377 ،2برنامهریزی و سازماندهي در سطوح باال (میلنر،
 ،)2006موفقیت دانشمموزان (ااپرارا ،باربارانلي ،استکا و مالون ،)2001 ،9اصالح اردن و بهبود
بخشیدن عقاید ووداارممدی وود دانشمموزان (اندرسون ،گرین و لوون )6337 ،1و امک به
دانشمموزان برای حش مشکالتشان از طریق رویکردهای انساندوستانه (امر و هیکمن)6336 ،5
تأثیرگذار باشد.
به اعتقاد فیشر و ویلیامز )2001( 1ووداارممدی در ایجاد ،رشد و پیشرفت والقیت فردی،
جایگاهي ویژه دارد .بنا بر نظر بندورا ( )6333باورهای افراد ،منها را قادر به انجام موفقیتممیز
رفتار والقانه در یک زمینهی واص مياند و زمینهی ووداارممدی والقیت را در منها بهوجود
ميمورد .ووداارممدی والقیت ،یکي از توانایيهای الزم برای رشد و پرورش مهارتهای والقانه
افراد است اه منجر به رشد بالقوه ميشود و این رشد بالقوه باعث تغییر ،رشد و پرورش بیشتر و
والقیت در روش و رفتار ااری ميشود (لي و امپش .)2061 ،3بنابراین ووداارممدی والقیت
برای توصیف باور و اعتقاد فرد به توانایياش برای تولید نتایج و پیامدهای والقانه استفاده ميشود
(تیریني و فارمر )2002 ،7و با مراجعه به نظریهی ووداارممدی بندورا و شناوت امروزی و جدید،
والقیت بهعنوان رفتار تولیدانندهی نظرات مفید و جدید ،فراوردهها و عملکرد ،مفهومسازی شد
(استرنبرگ و لوبارت .)6333 ،3عاله بر تعریف ووداارممدی والقیت بهعنوان یک سازه اه باعث
افزایش توانایي افراد و تولید ایدههای والقانه از سوی منها ميشود ،ميتوان به این سازه بهعنوان
یک فرمیند فیزیولوژیکي نگاه ارد اه بر سطح اعتمادبهنفس فرد تأثیر ميگذارد (چوی.)2001 ،60
از اینرو افرادی اه از ووداارممدی والقیت برووردار باشند با اعتمادبهنفس ،به سمت اهدافشان
تحریک شده و پشتکار دارند ،و بهصورت والقانه با مشکالت مواجه شده و در صدد حذف منها
بر ميمیند (بندورا .)6333 ،لذا واضح و مشخص است افرادی اه ووداارممدی والقیت باال دارند
در مقایسه با منهایي اه ووداارممدی والقیتشان پایین است ،انتظارتشان از وودشان برای
رفتار والقانه بیشتر وواهد بود (اارملي و شوبروک .)2003 ،66همچنین بررسي دیدگاهها و
باورهای والقانه دانشمموزان ميتواند در اثبات تالشهای مربیان و محققان برای افزایش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gibson & Dembo
2- Stein & Wang
3- Caprara, Barbaranelli, Steca & Malone Hudson
4- Anderson, Greene & Loewen
5- Emmer & Hickmen
6- Fisher & Williams
7- Lee & Kemple
8- Tierney & Farmer
9- Sternberg & Lubart
10- Choi
11- Carmeli & Schaubroeck

39

،شمارهیدوم،پاییزوزمستان6931

دورهینهم
مجلهی مطالعات آموزش و یادگیری ،

والقیت ،مفید باشد و ابزاری برای سنجش میزان ووداارممدی والقیت معلمان باشد (بگتو،6
.)2001
از اینرو سنجش و اندازهگیری ووداارممدی والقیت بهعنوان یک سازهی تربیتي مهم قلمداد
شده و پیرامون این موضوع ابزارهای متعددی ساوته و اندازهگیری شده است .یکي از مهمترین
ابزارهایي اه در این زمینه وجود دارد ،مقیا

ووداارممدی والقیتي است اه توسط اارملي و

شوبروک ( )2003طراحي شده و توسط لي )2007( 2توسعه داده شده است .این ابزار برای بررسي
ووداارممدی والقیت افراد در محیطهای ااری ساوته شده و در پژوهشهای قبلي از ویژگيهای
روانسنجي قابش قبولي برووردار بود .در پژوهشهایي اه توسط چانگ ،شیو و چنگ ( )2060و
چنگ ،شیو و چانگ ( )2062صورت گرفته این ابزار را برای بررسي ووداارممدی والقیت بهاار
برده و ضرایب اعتبار و وصوصیات روانسنجي رضایتبخشي را برای من گزارش نمودند .به این
معنا اه چانگ ،شیو و چنگ ( )2060در پژوهش وود با عنوان ارتباط فرمیندهای مطالعه در
دانشگاه با والقیت و نقش واسطهای ووداارممدی والقیت اه بر روی  10دانشجوی اارشناسي
انجام داده بودند ،پرسشنامهی ووداارممدی والقیت را اجرا نمودند .قبش از بررسي روابط مدل و
نقش میانجيگری ووداارممدی والقیت ،مدل تک عاملي با  7میتم را با شاوصهای برازش و
ضریب اعتبار قابش قبول گزارش اردند .همچنین چنگ ،شیو و چانگ ( )2062در پژوهش دیگری
با همین عنوان بهصورت جزئيتر پرسشنامهی ووداارممدی والقیت را مورد تحلیش قرار داده و
ضرایب همبستگي با نمرهی اش هر میتم (باالتر از  )0/1و ضریب اعتبار الي ابزار را با استفاده از
روش ملفای ارونباخ  0/363گزارش اردند .همچنین نشان دادند اه در صورت حذف هر میتم
میزان ملفا ااهش وواهد یافت و دو سؤال  3و  7دارای بهترین بار عاملي و همبستگي بودند اه در
صورت حذف هر ادام از این سؤالها میزان اعتبار الي ابزار به طرز چشمگیری ااهش ميیابد و
ميتوان گفت این دو سؤال بهووبي تعیینانندهی ووداارممدی والقیت بودند .عالوه بر من
پژوهشهای متعدد دیگری به بررسي ووداارممدی والقیت پرداوتهاند .به اعتقاد ین و وو

9

( )2002روشهای مموزشي و رابطهی متقابش همساالن ميتوانند جلوه و حالت والقانه
دانشمموزان را افزایش دهند .همچنین استرنبرگ و لوبارت ( )6333 ،6335بر این باور هستند اه
تشویق و توجه محیط والقانه برای والقیت ،مفید و سودمند وواهد بود .از سویي اول ،سوگیواا
و یاماگاتا -لینچ )6333( 1بیان اردند اه معلمان والق باید به جای روشي مقتدرانه و تحکمممیز به
دانشمموزان ،واانش و پسخوراند مثبت بدهند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Beghetto
2- Lee
3- Yeh & Wu
4- Cole, Sugioka & Yamagata-Lynch
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اارملي و شوبروک ( )2003برای ووداارممدی والقیت قائش به یک بعد بوده و من را
بهصورت سازهای تکبعدی مورد بررسي قرار دادند .از سوی دیگر تان ،هو و یانگ)2003( 6
ووداارممدی والقیت را بررسي ارده و نشان دادند اه ووداارممدی والقیت دارای سه بعد
ميباشد اه عبارتند از :ووداارممدی والقیت به روش شناوتي ،روش ااری و ویژگيهای
شخصي و مهارت مربوط به حوزه و قلمرو .عالوه بر من تن ،لي و روتگانس )2066( 2به بررسي
ارزیابي و اندازهگیری ووداارممدی والقیت در ابعاد مختلف پرداوتند .منها معتقدند
ووداارممدی والقیت متشکش از ایدهپردازی ،تمراز ،سبک و روش اار ،استقالل و تحمش ابهام
ميباشد .نتایج بهدست ممده نشان داد اه هر  5بعد به ووداارممدی والقیت مربوط بوده و ميتوان
از منها برای پیشبیني رفتارهای والقانه افراد استفاده نمود .بنابراین با توجه به ادبیات و پیشینهی
پژوهشي مطرح شده در فوق ،پژهشگران وارجي به تحقیقات حول محور ووداارممدی والقیت
در مموزش با دانشمموزان دبیرستاني ،دانشگاهي و یا معلمان و محیطهای ااری پرداوتهاند ،در
حالي اه در اشور ما تحقیقي در این حوزه تاانون صورت نگرفته و سازهی ووداارممدی والقیت
مورد اندازهگیری قرار نگرفت ،لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسي سؤاالت زیر ميباشد.
سؤاالتپژوهش 
 .6مقیا

ووداارممدی والقیت در نمونهی معلمان ایراني از چند عامش اشباع شده است؟

 .2میا مقیا

ووداارممدی والقیت از شاوصهای برازش مناسبي برووردار است؟

 .9میا مقیا

ووداارممدی والقیت اعتبار قابش قبولي دارد؟

 .1میا مقیا

ووداارممدی والقیت از روایي قابش قبولي برووردار است؟

 .5میا بر اسا

نظریهی سؤال -پاس  ،مقیا

ووداارممدی والقیت از برازش مناسبي

برووردار است؟

روشپژوهش 
شرکتکنندگانپژوهش 

طرح پژوهش حاضر توصیفي و از نوع مطالعات روانسنجي ميباشد .جامعهی مماری این
پژوهش ،الیهی معلمان مدار

شهرستان وواف در سال تحصیلي  6939-31بودند .با استفاده از

روش نمونهگیری تصادفي ووشهای ،تعداد  670نفر انتخا
این تعداد انتخا
شمال و جنو

شدند (بنابر تعداد پارامترهای موجود

شد) .روش نمونهگیری به این صورت بود اه در ابتدا شهر وواف به دو منطقهی
تقسیم شد و سپس از بین مدار

هر منطقه چهار مدرسه انتخا

شد ،پس از من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Tan, Ho & Yong
2- Tan, Li & Rotgans
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تعداد  670نفر از معلمان مدار
انتخا

شدند .از این تعداد  33نفر زن ( )12/7و  609نفر مرد ( )53/2بودند .مدل انتخا

معلمان هر منطقه بر اسا
مدار

مذاور اعم از ابتدایي ،راهنمایي و متوسطه بهعنوان گروه نمونه
و تعداد

ووشهبندی به شرح زیر ارائه شده است .قابش ذار است اه بروي از

در دو نوبت صبح و عصر بوده اه این مورد از معلمان دروواست نشده است.

پس از جمعموری پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از نرم افزارهای  EQS-6.1 ،SPSS-22و
 Multilog-7.03تحلیش شد .
ابزارهايپژوهش 
ويژگیهاي جمعيتشناختی:به منظور بررسي ویژگيهای جمعیتشناوتي

 -1پرسشنامهي 
افراد نمونه از منها وواسته شده تا اطالعاتي مبني بر جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت تأهش ،تعداد
فرزندان ،مقطع تحصیلي و سابقهی ااری وود را ذار انند .
 -2مقياسخودکارآمديخالقيت(:)CSES1این مقیا
ووداارممدی والقیت بر اسا

یک پرسشنامهی اصالح شدهی

نظر اارملي و شوبروک ( )2003است اه توسط لي ()2007

توسعه داده شده است .سازندگان برای ساوت این ابزار ابتدا مباني نظری و پیشینهی پژوهشي اه
در ارتباط با هر دو متغیر یعني ووداارممدی و والقیت وجود داشت را مورد بررسي قرار داده و با
ترایب من یک مقیا

با  7میتم را تدوین اردند و در پژوهش وود بهاار برده و ضریب اعتبار

قابش قبولي را برای من بهصورت تک عاملي ،عنوان اردند .پس از من لي ( )2007در پایاننامهی
وود تحت عنوان رابطهی ویژگي های شغلي ،ووداارممدی والقیت و والقیت در دانشگاه سون
یت -سن ،این ابزار را بهاار برده و ضمن وصوصیات روانسنجي مناسب ،ضریب اعتبار قابش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Creativity Self-Efficacy Scale

ویژگيهای روانسنجي نسخهی فارسي مقیا

ووداارممدی والقیت 39 ...

قبول و مدل تک عاملي با  7میتم را گزارش و تأیید ارده است .بنابراین این مقیا

دارای  7میتم

بوده اه ووداارممدی والقیت را بهعنوان سازهای تکبعدی ميسنجد و الیهی میتمها بر روی یک
طیف لیکرت پنج گزینهای (=6اامالً مخالفم تا =5اامالً موافقم) قرار دارند .چنگ ،شیو و چانگ
( )2062برای تعیین اعتبار مقیا

از روش ملفای ارونباخ استفاده نموده و میزان اعتبار ابزار را

 0/32گزارش اردند .همچنین همبستگي هر سؤال با نمرهی اش مزمون را نیز رضایتبخش
گزارش اردند (باالتر از  .)0/1به منظور رواسازی این ابزار ،ابتدا مقیا

ووداارممدی والقیت

توسط دو نفر از متخصصان زبان انگلیسي به فارسي برگردانده شد ،سپس ترجمهی برگردان
صورت گرفت .مشکالت مربوط به ترجمهی گویهها بررسي و رفع شد .در یک مطالعهی مقدماتي
پرسشنامهی ترجمه شده در اوتیار  20نفر از معلمان قرار گرفت .پس از جمعموری پرسشنامهها
مشخص شد ،ابزار از قابلیت مطلوبي برووردار بوده و واژگاني اه مبهم بودند شناسایي ،بازنویسي
و با نزدیکترین واژه معادلسازی شدند .
1

 -3مقياس خودکارآمدي انضباطی (  :)DESاین ابزار از اارهای بندورا در مورد
ووداارممدی توسط گیبسون و دمبو ( )6371به منظور سنجش ووداارممدی انضباطي تهیه شده
است .مقیا

دارای  60میتم بوده اه دو بعد اارممدی نظم شخصي 2و اارممدی نظم مموزشي 9را

دربر ميگیرد .هر ادام از ابعاد داری  5میتم بوده اه بر روی یک طیف لیکرت شش گزینهای از
اامالً مخالفم=  6تا اامالً موافقم=  1قرار دارد .اورت و اایسي )2069( 1برای تعیین اعتبار مقیا
از روش همساني دروني و با بهرهگیری از ملفای ارونباخ استفاده اردند اه این میزان برای اش
مقیا

 0/77و هر ادام از وردهمقیا ها شامش اارممدی نظم مموزشي  0/37و برای اارممدی نظم

شخصي  0/35بهدست ممد .این ابزار در ایران توسط اابری بلوطبنگان ،وسروی و احراری
( )6931رواسازی شد اه در من ضریب اعتبار برای اش مقیا

 0/33و هر ادام از ورده مقیا ها

شامش اارممدی نظم شخصي  0/13و اارممدی نظم مموزشي  0/30بهدست ممد .
 -4پرسشنامهي خودکارآمدي عمومی :این مقیا

توسط شوارزر و جروسالم)6335( 5

به منظور ارزیابي ووداارممدی عمومي و اجتماعي ساوته شد و دارای  60میتم ميباشد .شیوهی
نمرهگذاری مقیا

ووداارممدی عمومي به شکش یک طیف لیکرت چهارگزینهای :اامالً غلط (،)6

غلط ( ،)2درست ( ،)9اامالً درست ( )1ميباشد .ضرایب همساني دروني ویرایشهای مقیا
ووداارممدی عمومي برای دانشجویان ،در ملمان  ،0/71ااستاریکا و اسپانیا  0/76و در چین 0/36
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Discipline Efficacy Scale
2- Personal Discipline Efficacy
3- Teaching Discipline Efficacy
4- Kurt & Ekici
5- Schwarzer & Jerusalem
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بهدست ممد (به نقش از اارول 6و همکاران .)2003 ،دالور ،رضایي ،نجفي ،دبیری و رضایي
( )6932این مقیا

را تک عاملي گزارش نموده و همساني دروني من را برای اش نمونه ،0/73

برای مردان  0/75و برای زنان  0/77گزارش اردند .همچنین در پژوهش اابری بلوطبنگان ()6939
ضریب اعتبار این ابزار  0/39گزارش شده است.

يافتهها 

به منظور تحلیش و تعیین ویژگيهای روانسنجي ابزار از روشهای تحلیش عاملي ااتشافي و
تأییدی ،همبستگي پیرسون ،ضریب ملفای ارونباخ و مدل پاس مدرج سیمجیما استفاده شد .نتایج
در ادامه ارائه شده است.
قبش از انجام تحلیشهای مربوط به دادهها وضعیت الي دادهها مورد بررسي قرار گرفت .ابتدا
وجود دادههای وارج از محدوده بررسي و با مراجعه به اصش پرسشنامهها اصالحات الزم انجام
شد .پس از من دادههای گزارش نشده مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد هیچ دادهی گزارش
نشدهای وجود ندارد .افزون بر من دادههای پرت تکمتغیری با استفاده از نمودار مستطیلي ( Box

 )Plotبررسي و نتایج نشان داد اه هیچ دادهی پرت تکمتغیری وجود ندارد .مفروضهی نرمال
بودن دادهها با استفاده از مزمون اولموگروف -اسمیرنوف ارزیابي شد و نتایج نشان داد این
مفروضه برقرار است ( z=6/229و  .)p=0/259همچنین استقالل دادهها با استفاده از ممار دوربین
واتسون ( )DW=6/29بررسي و تأیید شد .پس از الیهی مفروضات در ابتدا تحلیش عاملي ااتشافي
به شرح زیر ممده است.
تحليلعاملیاکتشافی:به منظور تعیین ساوتار عاملي و مطالعهی ویژگيهای  7گویه مقیا
ووداارممدی والقیت در معلمان ،تحلیش عاملي ااتشافي بر روی اش نمونه انجام شد .برای
استخراج عامشها از تحلیش مؤلفههای اصلي با چروش واریمااس استفاده شد .پیش از اجرای
تحلیش عاملي مفروضات من مبني بر شاوص افایت نمونهبرداری ( )KMOو مقدار مزمون ارویت
بارتلت محاسبه گردید .در این تحلیش مقدار  KMOبرابر با  0/711و مقدار مجذور اای ارویت
بارتلت برابر با  931/671بهدست ممد اه با درجهی مزادی  27معنادار بود ( .)P≤0/0006بدین
ترتیب عالوه بر افایت نمونهبرداری ،اجرای تحلیش عاملي بر پایهی ماتریس مورد مطالعه قابش
توجیه بود .بنابراین برای تعیین ایناه مقیا

ووداارممدی والقیت از چند عامش اشباع شده،

شاوصهای ارزش ویژه ،نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامش و نمودار اسکری مورد توجه
قرار گرفت .بررسي نمودار اسکری و جدول اش واریانس تبیین شده ،نشان داد اه یک عامش اولیه
و بزرگ (ووداارممدی والقیت) وجود دارد اه دارای ارزش ویژه  9/51ميباشد و توانسته است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Carroll

ویژگيهای روانسنجي نسخهی فارسي مقیا

ووداارممدی والقیت 35 ...

 11/25درصد از واریانس اش ابزار را تبیین اند .در جدول  6بارهای عاملي سؤالهای مقیا

با

استفاده از روش تعیین مؤلفههای اصلي گزارش شده است.
الهايمقياسخودکارآمديخالقيت 
جدول-1بارهايعاملیوهمبستگیبانمرهيکلآزمونسؤ 
آيتم 

  بارهايعاملی 

گويهها
 

همبستگیبانمرهيکل 

0/35

0/19

1

معتقدم اه با سعي و تالش والقانه ،موفق ميشوم.

0/16
0/57

2

مطمئنم اه ميتوانم اارهای سخت را با والقیت انجام دهم.

0/31

9

فکر ميانم اه ميتوانم راه حشهای والقانهای برای رسیدن به نتایج مهم ارائه دهم.

0/36

7

حتي در مواجهه با اارهای سخت ،منها را والقانه انجام ميدهم.

0/13

0/53

1

برای انجام والقانهی اارهای سخت ،اعتمادبهنفس دارم.

0/31

0/56

3

در مقایسه با دیگران ،بیشتر وظایف را با والقیت انجام ميدهم.

0/19

0/13

6

وودم ،به تنهایي ميتوانم با والقیت به اهدافم برسم.

0/57

0/13

5

با والقیت بر بسیاری از چالشها ميتوانم غلبه انم.

0/55

0/19

همانگونه اه در جدول فوق مشاهده ميشود همهی بارهای عاملي مناسب ميباشند.
اوچکترین بار عاملي متعلق به سؤال  5با  0/55و بزرگترین بار عاملي متعلق به سؤال  1با 0/35
ميباشد .همچنین در ستون دوم همبستگي هر سؤال با نمرهی اش مزمون ارائه شده است اه این
ضرایب باالتر از میزان قابش قبول ( )0/9ميباشند.
تحليلعاملیتأييدي :1عالوه بر تحلیش عاملي ااتشافي باه منظاور بارازش مادل تاک عااملي
مقیا

ووداارممدی والقیت از روش تحلیش عاملي تأییدی استفاده شد .شااوصهاای برازنادگي

ریشهی واریانس وطای تقریب ،)RMSEA( 2ریشهی استاندارد واریانس پاس ماناده،)SRMR( 9
شاوص برازندگي مقایسهای ،)CFI( 1شاوص برازش نرم شده )NFI( 5شاوص نیکویي بارازش

1

( )GFIو شاوص نیکویي برازش تعدیش شده )AGFI( 3برای سنجش برازندگي مدل استفاده شاد.
شاوص های برازندگي فرم نهایي مقیا
شاوصهای برازندگي از برازندگي مطلو

بررساي شاد .یافتاههاا حاااي از من باوده ااه برواي از
داده -مدل و بعضي از شاوصهای دیگر نشاندهندهی

برازندگي ضعیف داده -مدل است .پس از بررسي شاوص های برازش ،مدل نهایي باه شارح زیار
ارائه شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Confirmatory Factor Analysis
2- Root Mean Square Error of Approximation
3- Standardized Root Mean Square Residual
4- Comparative Fit Index
5- Normed Fit Index
6- Goodness of Fit Index
7- Adjusted Goodness of Fit Index
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مدلنهايیپژوهش(ضرايباستانداردگزارششدهاند) 

شکل-2
شاخصهايبرازشمدلتکعاملیمقياسخودکارآمديخالقيت( )n=181

جدول-2
*

مدل

X2

تک عاملي

50/37

CFI

IFI

NFI

RMSEA

RMR

GFI

AGFI

0/32

0/32

0/30

0/039

0/091

0/39

0/77

*مجذور اای به روش بیشینهی درستنمایي

همانطور اه مالحظه ميشود ،هماهی بارهاای عااملي بارای مقیاا
معنادار بوده است .مقدار  X2برای این مقیا

ووداارممادی والقیات

 50/37و  df=20بوده است و نسابت مجاذور ااای

بر درجهی مزادی  X2/df=2/55بهدست ممده است.
بررسیروايیهمگرا :برای محاسبهی روایي مقیا
من با مقیا

ووداارممدی والقیت از اجرای همزماان

ووداارممدی عمومي و ووداارممدی انضاباطي اساتفاده شاد .متغیرهاای ذاار شاده

بهطور همزمان در بین گروه نمونهی اجارا و اطالعاات حاصاله باا اساتفاده از ضاریب همبساتگي
پیرسون تحلیش گردید.
جدول-3همبستگیمقياسخودکارآمديخالقيتباخودکارآمديعمومیوخودکارآمدي
انضباطی( )n=181
متغیر

M

SD

6

 -6ووداارممدی والقیت

96/16

1/66

 -2ووداارممدی عمومي

92/79

2/71

**

0/63

 -9ووداارممدی انضباطي

92/26

9/57

**

0/55

2

9

6
6
**

0/22

6
**p≤ /06

ویژگيهای روانسنجي نسخهی فارسي مقیا

ووداارممدی والقیت 33 ...

نتایج جدول فوق نشان مي دهد بین ووداارممدی والقیت با ووداارممدی عماومي ()r=0/63
و ووداارمماادی انضااباطي ( )r=0/55در سااطح  p≤/06رابطااهی مثباات و معناااداری وجااود دارد.
همچنین در جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش گزارش شده است.
تحليلاعتبارمقياسخودکارآمديخالقيت :بنابراین اعتبار مقیا

ووداارممدی والقیات باا

استفاده از روش همساني دروني و با بهرهگیری از ضریب ملفای ارونباخ محاسبه شد .نتاایج نشاان
داد اه ضریب اعتبار برای اش نموناه  0/72باوده و بارای معلماان زن  0/79و معلماان مارد 0/70
بهدست ممد ،اه نشان از قابلیت باال و مناسب ابزار ميباشد.
پاسخبراساسمدلسيمجيما(:)Samejima Modelاز منجا اه در

تحليلنظريهيسؤال-
مقیا

ووداارممدی والقیت از پاس های رتبهای چندارزشي استفاده ميشود ،از مادل سایمجیماا

استفاده شد .نخست نسبت پاس های هر طبقه تحلیش شد .بررسي توزیع پاس هاای مشااهده شاده
نشان داد در هر طبقه پاس  ،نسبتهای منطقي برای تحلیش وجود دارد .توانایي هر ساؤال در تمیاز
بین سطوح در دامنه پیوستار ویژگي (پارامتر تمیز یا  ،)αو مستانههای گزینههای پاس ( )βمحاسابه
شد (جدول  .)5پارامتر تمیز امتر از  0/15بهعنوان شاوص تمیاز پاائین 0/15 ،تاا  6/91باهعناوان
شاوص تمیز متوسط و  6/95یا باالتر بهعنوان شاوص تمیز باال در نظر گرفته شد (بیکر ،راند

و

زوون.)2000 ،6
تحليلپاسخهايسؤالمقياسخودکارآمديخالقيت

جدول-5
سؤالها

تمیز

مستانه گزینههای پاس

α

β6

β2

β9

β1

6

6/23

-1/19

-2/33

-6/11

6/13

2

2/09

-9/11

-6/37

-0/10

6/21

9

6/30

-2/30

-6/91

0/03

6/11

1

2/57

-1/35

-6/33

-6/03

6/09

5

6/63

-3/26

-9/36

-6/73

0/12

1

6/53

-1/93

-9/26

-6/19

0/31

3

6/52

-9/59

-2/53

-6/65

6/21

7

6/39

-5/11

-2/13

-0/37

0/13

یافتهها نشان ميدهد اه همهی سؤالها ضریب تمیز مناسبي دارند .پارامتر تمیز ااثار ساؤالهاا
بیش از  6/95است .سایر سؤال ها شیب متوسطي دارند ،زیرا پارامتر تمیز منها باین  0/15تاا 6/95
است .پارامتر مستانه سؤالها دامنه مقادیر ویژگي را از مقادیر منفي تا مثبت دربر ميگرفت .منحناي
پاس طبقه ( )Curves Category Responseدر شکش  9گزارش شده است .افزون بار من ،تاابع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Baker, Rounds & Zevon
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مگاهي مزمون برای اندازهگیری دقت مقیا

در سراسر پیوستار ویژگي محاسبه شده اسات .مگااهي

مزمون بهعنوان عکس وطای اندازهگیری تعریف ميشود ،بنابراین ،مقادیر پایینتر وطاا باا مگااهي
بیشتر مزمون همراه است .بیشترین مگاهي مزمون در دامنه  -0/2تا  +6/2ميباشد (شکش .)1

شکل-3منحنیپاسخطبقهمقياسخودکارآمديخالقيت 

خطای استاندارد

اطالعات

نمرات مقیاس



شکل-4تابعآگاهیآزمونبرايمقياسخودکارآمديخالقيت

نتيجهگيري 
بحثو 
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي ویژگيهای روانسنجي نسخهی فارسي مقیا
ووداارممدی والقیت در معلمان مدار

بود .یافتهها نشان داد اه این ابزار ،ووداارممدی

والقیت معلمان را بهصورت سازهای تکبعدی اندازهگیری مياند .این یافته با نتایج پژوهش
تریني و فارمر ( ،)2002اارملي و شوبروک ( ،)2003لي ( ،)2007چانگ ،شیو و چنگ (،)2060

ویژگيهای روانسنجي نسخهی فارسي مقیا

چنگ ،شیو و چانگ ( )2062مبني بر تک عاملي بودن مقیا

ووداارممدی والقیت 33 ...

همسو بود .عالوه بر تحلیش عاملي

ااتشافي برای برازندگي مدل از تحلیش عاملي تأییدی نیز استفاده شد ،اه این یافته نیز تک عاملي
بودن مدل را با شاوصهای برازش مناسب تأیید نمود .این یافته با نتایج پژوهش تریني و فارمر
( ،)2002اارملي و شوبروک ( )2003و لي ( )2007همسو بود .برای بررسي اعتبار مقیا
ووداارممدی والقیت از روش همساني دروني ،با بهرهگیری از ضریب ملفای ارونباخ استفاده شد.
نتایج نشان داد اه این مقیا

از اعتبار قابش قبولي برووردار بوده و ميتوان از من بهعنوان ابزاری

معتبر برای سنجش ووداارممدی والقیت معلمان بهره برد .این یافته با پژوهشهای پیشین نیز
همسو بوده است (تریني و فارمر2002 ،؛ اارملي و شوبروک2003 ،؛ لي2007 ،؛ چانگ و
همکاران2060 ،؛ چنگ و همکاران .)2062 ،در این مقیا

میتمهای  1و  2دارای همبستگي باال با

نمرهی الي مزمون بودند و در صورت حذف یکي از این میتمها میزان اعتبار به نسبت چشمگیری
ااهش وواهد یافت و متعاقباً وجود این میتمها به روند اعتبار باالی ابزار امک اردهاند .بر اسا
محتوای این میتمها باید عنوان ارد سعي و تالش برای انجام اارهای والقانه باعث رسیدن به
راهکارهای مهم و مفید برای مقابله با مسائش سخت وواهد شد و این بر اسا

مباني نظری

پیشیني اه وجود دارد یکي از مهمترین ویژگيهای افراد دارای ووداارممدی والقیت باال ميباشد
(تریني و فارمر .)2002 ،افزون بر من برای محاسبهی روایي همگرا مقیا

از اجرای همزمان من با

پرسشنامههای ووداارممدی عمومي و ووداارممدی انضباطي استفاده شد اه ارتباط مثبت و
معناداری بین این مقیا

با متغیرهای مذاور بهدست ممد .بهنظر ميرسد افراد دارای ووداارممدی

والقیت ،به قدری از ووداارممدی عمومي و ووداارممدی انضباطي برووردار باشند اه از
یافتههای این پژوهش بهدست ممده است .در تبیین این یافته ميتوان به نتایج پژوهش گنگ ،هانگ
و فار )2003( 6اشاره ارد .منها بر این اعتقادند اه اارمندان اگر به اارایي و اارممدیشان اعتقاد
داشته و من را باور انند ،ميتوانند به اهدافشان دست یافته و والق باشند .بهعالوه منها معتقدند
داشتن درجهی باالیي از اعتقاد به ووداارممدی برای معلمان منجر به والقیت و رفتار والقانه
ميشود و ميتوان رفتارشان را پیشبیني ارد (چنگ و همکاران .)2062 ،همچنین ميتوان گفت
معلماني اه از ووداارممدی باالتری برووردارند ،نسبت به منهایي اه از ووداارممدی پایینتری
برووردارند ،تمایش به ااربرد روشهای والقانهی مموزش در اال
دیدگاههای گوناگون مدیریت اال

و همچنین استفاده از

و ااربرد روشهای گوناگون تدریس برای ترغیب

یادگیرندگان به ووداتکایي و ااهش نظارت شدید معلم دارند (گاسکي .)6337 ،2از سویي چااان

9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gong, Huang & Farh
2- Guskey
3- Chucon
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( )2005معتقد است معلماني اه از ووداارممدی و والقیت باالتری برووردار هستند بهتر
ميتوانند نظم و انضباط و مشکالت مدیریت اال

را اداره انند .از طرفي ااربرد نظریهی

ووداارممدی در عملکرد والقانه اارانان در ساوت ووداارممدی والقیت ،مشکارا مشهود است
(شالي ،ژئو و اولدهوم .)2001 ،6نتایج پژوهشهای متعدد نشان داده است ،ووداارممدی والقیت
با والقیت در بین اارانان بهصورت انفرادی (تیریني و فارمر )2001 ،و نیز گروهها و تیمهای
ااری (شاین و ژئو )2003 ،2و زمینههای مختلفي چون مموزش ،تولید ،عملیات ،مالي و ودمات
بیمه و نیز تحقیق و رشد و پرورش رابطه دارد (چوی 2001 ،و اارملي و شوبروک.)2003 ،
همچنین تحقیقات نشان ميدهد اه ووداارممدی والقیت بهعنوان واسطهای مهم بین عوامش
مختلف فردی و موقعیتي و عملکرد والقانهی اارانان عمش مياند (گنگ و همکاران .)2003 ،با
توجه به وجود رابطهی مثبت و مستقیم بین ووداارممدی عمومي و ووداارممدی والقیت معلمان
ميتوان نتیجه گرفت اه باور معلمان در مورد وود ميتواند به ولق دانش اه بر تولید دانش تأاید
دارد ،بیانجامد و در نهایت به بهبود ووداارممدی معلمان در امور مموزشي و سازماني منجر شود.
به بیان دیگر ،تولید و ااتسا

دانش مورد نیاز معلمان بهوسیلهی منان و بها دادن مدیران به دانش و

ایدههای والقانه معلمان ميتواند باورهای منان به توانایيهای وود در انجام وظایفشان به گونهی
موفقیتممیز و والقیت منان را افزایش داده و منان را در انجام وظایف محوله موفق دارد و در
نهایت ،منجر به بهبود بروندادهای مموزشي از جمله ااهش مشکالت انضباطي ،مدیریت اال
در

و  ...شود.
یافتهی دیگر این مطالعه در مورد مقیا پردازی دادههای مقیا

الها در مقیا
نظریه سؤال  -پاس بود .منحني ویژگي سؤ 

ووداارممدی والقیت در

ووداارممدی والقیت از لحاظ ضرایب

الها دارای ضرایب تمیز متوسط
الها منطبق با مدل سامجیما بود .سؤ 
تمیز و پارامترهای مستانه سؤ 
تا باال بودند و پارامترهای مستانه دامنه منفي تا مثبت را دربر ميگرفتند .تابع مگاهي مزمون نیز نشان
داد اه مقیا
اه مقیا

ووداارممدی والقیت در پیوستار ویژگي مگاهي مناسبي بهدست ميدهد .پژوهشي

ووداارممدی والقیت را با استفاده از نظریهی  IRTمورد ارزیابي قرار دهد و به بررسي

وصوصیات روانسنجي این ابزار پرداوته باشد صورت نگرفته است .لذا این پژوهش ميتواند بیان
اند اه مقیا

ووداارممدی والقیت از وصوصیات روانسنجي قابش قبولي چه از منظر نظریههای

االسیک و چه از منظر نظریههای سؤال-پاس برووردار است .در نهایت با توجه به سهولت اجرا،
سهولت نمرهگذاری ،سهولت تعبیر و تفسیر ،قابلیت اجرا بهصورت فردی و گروهي ،عملي بودن و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Shalley, Zhou & Oldham
2- Shin & Zhou

ویژگيهای روانسنجي نسخهی فارسي مقیا

روایي و اعتبار مناسب ،نتیجه گرفته ميشود اه این مقیا
ووداارممدی والقیت در بین معلمان مدار

ووداارممدی والقیت 606 ...

ابزار مناسبي برای اندازهگیری

ميباشد .نخستین محدودیت مطالعهی حاضر من

است اه مشخص نیست نمرات حاصش از این ابزار تا چه اندازه با رفتارهای واقعي در زندگي
روزمره مرتبط است .محدودیت دوم این مطالعه من است اه شواهدی برای حساسیت نمرات من
نسبت به مداوالت مموزشي تدارک دیده نشده است .محدودیت سوم این ابزار مربوط به قلمرو
مکاني و زماني مطالعه است .این مطالعه بر روی معلمان شهرستان وواف صورت گرفته است ،لذا
نميتوان یافتههای من را به معلمان سایر شهرهای اشور تعمیم داد و باید در تعمیمدهي اامالً
محتاطانه عمش شود .بر اسا

این محدودیتها ،پیشنهاد ميشود نمرات ووداارممدی والقیت با

اندازههای رفتار واقعي در زندگي روزمره همبسته شود تا شواهدی از بسط نمرات حاصش از
تشخیص این ابزار در موقعیتهای واقعي زندگي فراهم شود .بدین معنا اه هنوز مشخص نیست
اه میا نمرات باال در این مقیا

توان پیشبیني ووداارممدی والقیت عملي را دارد یا ویر؟

همچنین پیشنهاد ميشود رابطهی ووداارممدی والقیت در مدار

با متغیرهای مختلف

ووداارممدی معلمان ،ووداارممدی هیجاني ،باورهای انگیزشي ،سرزندگي تحصیلي ،پیشرفت
تحصیلي ،غیبت از مدرسه و  ...مورد بررسي قرار گیرد تا از این طریق دانش منسجمي
در وصوص ووداارممدی والقیت و روابط این سازه با سایر سازهها اه قابلیت بیشتری در
برنامهریزیهای مربوطه دارد ،حاصش شود .در نهایت پژوهشگران از همهی معلمان شراتاننده در
این پژوهش نهایت تقدیر و تشکر را دارند.
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Introduction
Teachers can help every society develop and advance. It seems that one of the most
important subjects that teachers must consider is that of self-efficacy. Teacher's selfefficacy is one of the under research topics in all educational systems and may affect many
aspects in addition to classroom management. Creativity self-efficacy refers to people's
ability in producing creative ideas. According to Bandura's, person’s beliefs make him able
to have creative behaviors in certain contexts. So creativity self-efficacy is one of the
necessary abilities for developing people's creative skill's which results in potential
development and progress in society. People with high creativity self-efficacy are expected
to behave more creatively than those with low creativity self-efficacy. It is worth
mentioning that focusing on students' creativity self-efficacy can be useful for teachers and
researchers to increase the students' creativity. Thus measuring creativity self-efficacy can
be considered as an important educational construct and consequently different instruments
are developed. The present research aimed to study psychometrical characteristics of
Persian version of creativity self-efficacy scale for the school teachers.

Research questions
This study tried to answer the following research questions:
1) How many saturated factors does creativity self-efficacy scale have for the Iranian
teachers?
2) Does creativity self-efficacy scale have suitable fitness indexes?
3) Does creativity self-efficacy scale have an acceptable reliability?
4) Does creativity self-efficacy scale have an acceptable validity?
5) Does creativity self-efficacy scale have a suitable fitness based on item-response
theory?

Method
The present study's design was descriptive. The statistical population was all of the
teachers of Khaf province schools in the school year of 1393-94. For sampling, Khaf was
divided into two regions i.e. north and south. Then four schools were selected among the
schools of each region and finally 180 teachers of the mentioned schools including
elementary, guidance and high school were selected as the sample group. Among them, 77
were female (42.8%) and 103 were male (57.2%). The data were analyzed in terms of two
theories i.e. classical test theory and item-response theory. In order to study psychometrical
characteristics of the scale, exploratory factor analysis, item total score correlation and
validity analysis were performed. The samejima graded response model was also used for
data fitness and analysis. All of the analyses were analyzed by spss-22, EQS-6.1 and
multilog-7.03 software.
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Results and conclusion
The results of factor analysis showed that the scale had suitable fitness indexes. There
was a positive and significant relationship between creativity self-efficacy, general selfefficacy and discipline self-efficacy. Also reliability coefficient of instruments was good for
total sample (women and men). There was a suitable fitness between the data of items
response and samejima model and the scale's consciousness function was found to be in the
sufficient range of the continuum. This scale was found to be a suitable instrument for
measuring creativity self-efficacy among school teachers regarding the regarding
administration ease, scoring ease, interpretation ease, practicability both for groups and
individuals, feasibility and suitable validity and reliability. In other words, Persian version
of creativity self-efficacy scale has acceptable characteristics in the Population of school
teachers and can be used as a reliable instrument in psychological researches.

Key words: Validation, Creativity self-efficacy, School teachers, Psychometric
characteristics
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