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سنجی فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی های روانبررسی ویژگی
 گیری شغلیتصمیم

 3، موسی ریاحی 2، یاسر آزادفارسانی1کامران شیوندی

 17/01/98تاریخ دریافت: 

 15/04/98تاریخ پذیرش: 

 چکیده
این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی)روایی و پایایی( مقیاس کوتاه 

کارآمدی تصمیم گیری شغلی میان دانشجویان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی)سنجش روایی و خود
بود که از میان   96-97پایایی( و جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 

نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس  367آنها 
( انجام GFEدکارآمدی تصمیم گیری شغلی بود. به منظور بررسی روایی مقیاس، تحلیل عاملی تاییدی)خو

شد. نتایج نشان داد که شاخص برازش مقیاس در وضعیت مطلوبی قرار دارد و ضریب پایایی مقیاس به 
گیری   به دست آمد. بر اساس نتایج، مقیاس خودکارآمدی تصمیمی  88/0روش آلفای کرونباخ، برابر 

 شغلی در جامعه دانشجویان دانشگاه تهران دارای روایی و پایایی مناسبی است. 

: مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی، ساختار عاملی تأییدی، روایی، واژگان کلیدی
 پایایی.
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 به و است بندورا اجتماعی -شناختی ی نظریه در مهم های سازه از یكی ،1خودکارآمدی

 ها، احساس افكار، کنترل در خود های توانایی نسبت به فرد باور و معنی اطمینان

 در عملكرد بنابراین،. استرس زاست های موقعیت در او عملكرد موثر نیز و هافعالیت

 دوره اجرای و تاثیرگذار، سازماندهی مهار رویدادهای ها، انتخاب هیجانها، افراد، واقعی

 و پیشرفت عملكرد، سطوح ثمر رساندن هب و دستیابی جهت در نیاز مورد عمل های
 و فرات است)کاپرارا، موثر کند، می فعالیت یك صرف فرد که تالشی میزان سرانجام

 مسایل با فرد رویارویی در مهمی نقش متغیرشخصیتی، یك عنوان به (. و2002، 2استكا

 توسط ابداعی مفهوم یك  (. خودکارآمدی2005، 3دارد)کاپرارا و همكاران زندگی

 خود های قابلیت و ها توانایی مورد فرد در شناختی ارزیابی به و است( 1977)4 ندوراب

 (. 2006، 5)آشر و پاجارسدارد اشاره امور یا تكالیف موفقیت عدم یا انجام برای
 بر مبنی فرد اعتقادات به  -توانم می اینكه من  به باور - خودکارآمدی ی سازه

دیگر  نوع این، بر عالوه .دارد اشاره خاص شرایط تكالیف در انجام توانایی
 اشاره خود های قابلیتو  توانمندی مورد در فرد کلی باور به خودکارآمدی،

 .(2002، 6دارد)مدوکس
 خاص های موقعیت در او مقابله توانایی مورد در فرد باور معنای به خودکارآمدی

 تاثیر تحت انسانی تجربه مختلف سطوح در را هیجانی و رفتاری فكری، و الگوهای است

 اگر و خیر یا شد خواهد شروع رفتاری آیا که است این  کننده و تعیین  دهد می قرار

 مشكل با رویارویی در و داشت خواهد آن انجام برای مقدار تالش چه فرد شد شروع

 انتخاب رفتار، بر (. و همچنین 2006داد)بندورا،  نشان خواهد خود از استقامت مقدار چه

 را چالشها و موانع با ی مواجهه نحوه و است مؤثر اهداف پیگیری و ارپشتك و تالش

 در سازگاری مهمی نقش  ی بندورا، خودکارآمدی نظریه طبق. کند می تعیین 

 

1. Self-efficacy 

1. Caprara, Fratte & Steca 
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4. Usher & Pajares 

5  . Maddux 
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 خودرهنمون تغییر رفتار راهبردهای نیز و جسمانی سالمت روانی، روانشناختی، مشكالت

 (.2002مدوکس، دارد) مشاوره و

ه ما درباره امكانات ما برای انجام موفقیت آمیز یك خودکارآمدی نشانگر عقید
رفتارمشخص یا دسته ای از رفتار ها برای برتری انتخاب وابسته به رفتار، عملكرد و 

( پیشنهاد می کند که یكی از نقش های اصلی یك مشاور 1977سماجت می باشد. بندورا )
حوزه ی رفتاری مشخص  یاری رساندن به مراجع در افزایش خودکارآمدی با احترام به

شده بواسطه مداخالت مبتنی بر منابع اطالعات سودمند است که شامل: عملكرد تكمیل 
 کردن، یادگیری مشاهده ای، مدیریت اضطراب و ترغیب کالمی و تشویق می باشد.

 موقعیت در تواند می کننده پیش بینی شخصیتی ویژگی یك عنوان خودکارآمدی به

 (. 2009، 1)ساالمی و اوگوندوکنباشد موثر عاملی آموزشی، و تحصیلی های
( خود کارآمدی عقیده ای فردی در توانایی خلق برخی پیامد 2002) 2به نظر تیرنی

های ابتكاری است. عقاید خود کارآمدی همچنین نقش اساسی در سالمت جسمی و 
حمایتی  ( معتقد است که روابط2001(. بندورا )3،1992روانشناختی بازی می کنند)اولیری

می تواند خود کارآمدی را بواسطه طرحریزی نگرشها و استراتژی ها جهت مدیریت 
مشكالت ارتقاء دهد. در این راستا بین رهبری تغییرات و خود کارآمدی پیوستگی ایجاد 

 (. 2007، 5،کارک و دیچك2001، 4می شود )اسچین
فردی متاثر از برخی مطالعات نشان می دهندکه تفاوت های زیاد محیطی و عوامل 

 –گسترش مهارت های تفكر انتقادی هستند. یك گروه از این عوامل، عوامل محیطی 
(. و عوامل دیگر شامل ویژگیهای شخصی و عقاید  2009، 6اجتماعی است )السین

 (.2009، 7انگیزشی و عقاید خودکارآمدی می باشد)هافمن و اسچرا

 

1. Salami & Ogundokun 

2. Tierney 

3. O’Leary 

4. Schyns 

5. Kark & Dijk 

6. Lassing 

7. Hoffman & Schraw 

8. Dweck & Leggett 
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به های گوناگون زندگی ما خودکارآمدی دارای یك جایگاه شایان توجه در جن 
( و نقش مهمی در تصمیمات فردی ، مدل تفكر و حل مسئله افراد 2002است) مدوکس،

( و محدود به یك وضعیت خاص یا یك رفتار مشخص نبوده 1988، 1دارد )دواک والگت
( و عملكرد انسان را بوسیله شناخت، انگیزش، تصمیم گیری، و 1982،  2)شیرر و مدوکس

( و بطور مهمی، بعنوان واسطه ای از  2004، 3کنترل کرده )بینایت و بندورا فرایند تفكر
روابط بین رهبری تغییرات و نتایج عملكرد، مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی خوب 

 (. 2004، 6،پیلی ویلیامسون2004، 5، اولیو2003، 4بودن گزارش شده است)دی ویر و شمیر
 جستجوی ها، توانایی با متناسب و باال كردعمل سطح تكالیف، انجام در استقامت

 و رویدادها با موثر برخورد مشكالت، انگاشتن چالشی جدید، موفقیت های ی فعاالنه
 ازه نترسیدن در استفاد تحلیلی، تفكر از مناسب و استفاده ی گشایی مساله توانایی شرایط،

در  پایداری و هدتع باالتر، اهداف انتخاب برانگیزتر، چالش  وظایف انتخاب شكست،
 افراد های ویژگی است، از الزم نشینی عقب که زمانی خود، بر تسلط و آنها به رسیدن

 (.2004ساالمی،  ؛ 2002 همكاران، و است)بندورا خودکارآمد
 بر کنترل اعمال در که کنند می احساس دارند، پایینی خودکارآمدی که افرادی

 تالش اگر  شوند، می روبرو موانع با که گامیو هن ناتوانند و زندگی درمانده رویدادهای

 می امید قطع  سریعا باشد، نتیجه بی مشكالت با برخورد در ها آن ی اولیه های

 (. 2005، 7کنند)فریتسچه و پریش
اگر چه بندورا و همكارانش عمدتا روی نقش خودکارآمدی در تكوین و طرز عمل 

(، مفهوم خودکارآمدی به حوزه 1977، 8رعالئم بالینی تمرکز می کنند)بندورا و آدامز و بی 
( و بطور قابل توجهی برای درک و 1981، 9رفتار های شغلی توسعه پیدا کرده )هكت و بتز

 

9. Sherer & Maddux  

 

1. Benight & Bandura 

2. Dvir & Shamir 
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5. Fritzsche & Parrish 
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7. Hackett &  Betz 
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(. به عنوان مثال 1992، 1991تلقی مشكالت رشد شغلی مفید یافت شده است)هكت و بتز، 
ریاضی ( مقیاس خودکارآمدی شغلی عمومی و مقیاس خودکارآمدی 1981بتز و هكت )

( مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی را که 1983را ایجاد کردند. تایلر و بتز ) 
موضوع این پژوهش است بسط دادند و محققان دیگری درحال توسعه کاربرد نظریه 

 خودکارآمدی شغلی هستند.
(، درباره استفاده از نظریه خودکارآمدی بعنوان مبنای ارزیابی 2000در مطالعه ای بتز) 

ل و موضوعات مورد بحث درساختن مقیاس مبتنی بر این نظریه بحث می کند. در شغ
( 1981روانشناسی و مشاوره شغلی، مفهوم خودکارآمدی اولین بار توسط هاکت و بتز )

بكار رفت. ارزیابی خودکارآمدی شغلی، اکنون شمار زیادی از حوزه های خاص رفتار را 
برخی از این ارزیابی ها شامل  (.2006، 1ینگ هاوس، بتز و رات2000احاطه کرده است)بتز، 

(، خود کارآمدی 1981خود کارآمدی شغلی می باشد مانند اولین مطالعه بتز و هاکت )
(، خودکارآمدی ریاضی )بتز و هاکت، 1993، 2محور )اسیپو، تمپل و رونی –شغلی تكلیف 

، لینوکس و باسیچ، 1996(، و خودکارآمدی تیپ های هالند )بتز، هارمون و بورگن، 1981
1994.)   

( دریافت کرد خود 1996)3با این وجود حوزه ای که بیشترین عالقه را از بتز و الزو 
کارآمدی تصمیم گیری شغلی بود که دارای دو مقیاس است مقیاس اصلی، مقیاس 

و 5( و فرم کوتاه این مقیاس )بتز،کلین 1983وبتز،4خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی )تایلر
(. اگر چه مفهوم خودکارآمدی مبنای نظری اولیه را برای ایجاد مقیاس فراهم 1996یلر،تا

( با  1983(، مدل بلوغ شغلی را از مقیاس اولیه بتز وتایلر) تایلر و بتز ، 1978کرده ، کرایتز )
یك چهارچوب تصمیم گیری در مورد چگونگی تعریف و عملیاتی کردن مهارت های 

( در مدل بلوغ شغلی فرض می 1978ری شغلی تهییه کرد. کرایتز)مورد نیاز در تصمیم گی 
کند که تصمیمات شغلی خوب با شایستگی در پنج فرآیند انتخاب شغل و توسط نگرش 
های بالغ در مقابل نگرش های نارس در موضوع انتخاب شغل تسهیل خواهند شد. و چون 

 

1. Rottinghaus 

2. Osipow,Temple & Roony 

3. Luzzo 

4. Taylor 

5. Klein 
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اری خاص تعریف می شود، نظریه خودکارآمدی در ارتباط با شایستگی در حوزه های رفت 
صالحیت انتخاب شغلی کرایتز برای تعیین حوزه عالقه مورد استفاده قرار گرفته تا  5

تصمیم شغلی شایسته ای گرفته شود. این پنج صالحیت که متعاقبا خرده مقیاس های مقیاس 
گردآوری  -2خودارزیابی صحیح  -1خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی نیز هستند شامل: 

حل مسئله می باشند.  -5طرحریزی برای آینده  -4انتخاب هدف  -3ات شغلی اطالع
بنابراین مفهوم سازی و سنجش خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی شامل ادغام دو نظریه 

کلینیكی و دیگری روانشناسی یا مشاوره شغلی می باشد. -اصلی شامل روانشناسی اجتماعی
ور بررسی خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی بنا به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر به منظ

در جامعه ی ایرانی انجام شد تا از این طریق، ابزار معتبری برای سنجش این مفهوم فراهم 
آورده شود. بدین سان، بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی شغلی 

 ( هدف پژوهش حاضر است.  1996)بتز،کلین و تایلر،

 روش 
 در .تاس همبستگی و توصیفی نوع از شده، تدوین  ی ها پرسش  به جهباتو پژوهش  این 

آزمون  از استفاده و ترجمه برای مقیاس، اصلی با سازندة مكاتباتی طی ابتدا پژوهش، این 
 و شد ترجمه فارسی زبان به مقیاس، دستورالعمل و ها پرسش  ادامه در. شد گرفته اجازه
 همچنین  .گرفت قرار مشاوره و نشناسیروا متخصص استادان از تن  چند تأیید مورد

  (CFA)تأییدی عاملی ساختار طریق از تأییدی، عاملی تحلیل طریق از آن سازة روایی
 توصیفی های تحلیل برای ، spssافزارهای نرم از ها داده تحلیل برای .بررسی گردید

 کرونباخ و آلفای روش به عوامل درونی همسانی و معیار انحراف میانگین، فراوانی، نظیر

 عاملی ساختار و تأییدی عاملی تحلیل نتایج گزارشلیزرل برای افزار  نرم از همچنین 

، )/dfχ2 (بر درجه آزادی کای مجذور ، شاخص )(χ2 1کای مجذور شاخص شامل
 ، شاخص(GFI)3انطباق برازندگی ، شاخص)CFI(2ای مقایسه برازندگی شاخص

،   (RMSR)1میانگ مجذور ریشة ماندة باقی ،)AGFI(4 شده اصالح انطباق برازندگی

 

1. Chi Square   

2. Comparative Fit Index (CFI) 

3. Goodness of Fit Index (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
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(، و NFI)3، شاخص برازش نرم شده(RMSEA)2 میانگین مجذور ریشة تقریب خطای
 شد. استفاده(، NNFI)4 شاخص برازش نرم، نرم شده

 گیری نمونهبودند.    1396جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه تهران در سال  

 از بین  که صورت بدین  است، بوده ای خوشه تصادفی صورت به حاضر پژوهش 

دورة  دانشجویان بین  از سپس  شد انتخاب دانشكده دو تهران دانشگاه های دانشكده
 هر  از پسر و دختر دانشجوی 400 تصادفی صورت به دانشكده، دو این  کارشناسی

پرسشنامه ناقص کنار  24شدند که از این تعداد  انتخاب پژوهش  در شرکت برای دانشكده
 پرسشنامه جهت انجام تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.    376شد و گذاشته

برای خرده  89/0تا  86/0ضریب اعتبار همسانی درونی )آلفای کرونباخ( مقیاس از 
گزارش شده است. قابلیت اطمینان ثبات داخلی فرم کوتاه  97/0مقیاس ها و برای نمره کل 

برای کل سؤاالت بدست آمده است.  94/0خرده مقیاس و  5برای  83/0تا  73/0نیز از 
عامل را  5سوال است که  50مقیاس اصلی خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی دارای 

تشكیل می دهد، وتهییه یك نسخه کوتاه که بتواند به آسانی در ارزیابی مشاوره و بعنوان  
بود. بر ابزار پیش آزمون و پس آزمون برای ارزیابی مداخالت شغلی بكار رود فكر جالبی 

 5(. فرم کوتاه با حذف 1996سوالی تهییه شد )بتز،کلین و تایلر، 25این اساس یك فرم 
آیتم در هر پنج زیر مقیاس فرم بلند تهیه شد. آیتم هایی که باقی ماندند مواردی  10آیتم از 

دارای همبستگی برابر  -2عمومیت واقعی داشتند  -1بودند که این معیار ها را حفظ کردند 
 -4( 5،1990در تحلیل عاملی دارای بار مناسبی بودند )تایلر و پاپما  -3بودند  50بیشتر از یا 

( توصیه 6،1994بر مبنای آنالیز دو نیمه کردن ساختار زیر مقیاس ها )گیتی، اسیپو و فاسس
سوال تهییه شد که هر سوال  25شد که این آیتم ها حفظ شوند. نهایتا فرم کوتاه مقیاس با 

(، خیلی کم 1درجه ای طیف لیكرت، شامل همیشه اطمینان ندارم )نمره= 5یاس در یك مق 
(، خیلی زیاد اطمینان دارم 3(، در حد متوسط اطمینان دارم )نمره=2اطمینان دارم )نمره=

 

5. Root Mean Square Residual (RMSR) 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

7. Normed fit index (NFI) 

8. Norm normed fit index(NNFI) 

1. Popma 

2.Gati, Osipow & Fassa 
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( نمره گذاری می شود. نمرات هر عامل از 5(، به طور کامل اطمینان دارم )نمره=4)نمره=
نده آن بدست می آید. به منظور بررسی اولیه کیفیت جمع نمرات پرسش های تشكیل ده

محققین ابتدا این مقیاس را ترجمه و با همكاری دو ، CDSE-SFترجمه و پایایی مقیاس 
نفر از متخصصان مشاوره بررسی و اصالح کردند. سپس، برای اطمینان بیشتر در مورد 

زمون در اختیار دو صحت ترجمه و مطابقت دو نسخه انگلیسی و فارسی، ترجمه فارسی آ
نفر از متخصصان زبان انگلیسی قرار گرفت تا با استفاده از روش معكوس آن را به فارسی 
برگردانند. بدین ترتیب، پس از چند مرحله بررسی، بازبینی و اعمال تغییرات و اصالحات، 

 فرم فارسی مقیاس برای اجرای پژوهش آماده شد. 

 نتایج
نشان داد که داده ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند. این  در آغاز نتایج تحلیل داده ها

Kaiser-Meyer- Olkin( ،905/0Kmo= )نتیجه با توجه به مقدار معنی دار آزمون 
 که قابلیت ماده های مقیاس برای انجام تحلیل عوامل را تأیید کرد به دست آمده است

(001 /0p˂  .) 
ینه، میانگین و انحراف استاندارد برای شاخص های آماری شامل کمینه، بیش 1در جدول 

 ها ارائه شده است. هرکدام از خرده مقیاس

 های آماری مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی شاخص  .1جدول  
 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه حجم نمونه متغیر

 56/3 95/17 25 6 376 خود ارزیابی
 41/3 02/16 24 5 376 اطالعات شغلی

 83/3 44/17 25 7 376 نتخاب هدفا
 66/3 67/16 25 5 376 برنامه ریزی
 58/3 27/15 25 6 376 حل مساله

 6/14 38/83 117 37 376 کل

نفر در خرده  376دهد میانگین محاسبه شده برای نشان می 1همانگونه که جدول 
مساله به  های خود ارزیابی، اطالعات شغلی، انتخاب هدف، برنامه ریزی و حلمقیاس

می باشد. همچنین در این جدول  15/ 27و  16/ 67، 44/17، 16/ 02، 95/17ترتیب برابر 
مقادیر کمینه، بیشینه و انحراف استاندارد برای هرکدام از خرده مقیاسها نیز ارائه شده است. 
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اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی با استفاده از تحلیل عاملی 
دی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور الگوی مفهومی پژوهش در قالب دیاگرام تایی 

ترسیم و با استفاده از روشهای مختلف برازش آن مورد سنجش قرار گرفته است. شاخص 
 خالصه شده است. 2های برازش مدل در جدول 

  

 شاخص های برازش مدل  .2جدول  

 مقدار مجاز مقدار بدست آمده شاخص

 3کمتر از  93/1 درجه آزادیخی دو به 

 9/0باالتر از  90/0 انطباق برازندگی شاخص

 1/0کمتر از  051/0 میانگین مجذور ریشة تقریب خطای

 9/0باالتر از  96/0 ای مقایسه برازندگی شاخص

 9/0باالتر از  93/0 شاخص برازش نرم شده

 9/0باالتر از  96/0 شاخص برازش نرم، نرم شده

اطالعات ارائه شده در جدول نشان می دهد، شاخص های برازش مدل همانگونه که 
است که در محدوده  93/1در وضعیت مطلوبی قرار دارند. مقدار خی دو به درجه آزادی 

  051/0برابر میانگین نیز  مجذور ریشة تقریب مجاز قرار دارد. مقدار محاسبه شده خطای
د. بنابراین با توجه به اطالعات ارائه است که این شاخص نیز در وضعیت مطلوب قرار دار

 شده می توان چنین نتیجه گرفت که مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است. 

 ها و ضریب تعیین حاصل از تحلیل ساختار درونی خرده مقیاس tبارهای عاملی، آماره   .3جدول  
 ضریب تعیین t-value بارعاملی سوال خرده مقیاس

 
 

 خود ارزیابی

5 49/0 39/8 19/0 
9 68/0 71/11 35/0 

14 66/0 06/12 37/0 
18 46/0 55/7 16/0 
22 63/0 83/10 31/0 

 
 اطالعات شغلی

1 18/0 07/3 3/0 
10 59/0 64/8 22/0 
15 53/0 94/7 19/0 
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19 62/0 17/10 36/0 
23 54/0 03/9 24/0 

 
 انتخاب هدف

2 59/0 89/9 25/0 
6 66/0 97/10 30/0 

11 71/0 99/11 36/0 
16 52/0 78/8 2/0 
20 67/0 12/12 36/0 

 
 برنامه ریزی

3 44/0 51/7 19/0 
7 54/0 33/9 23/0 

12 65/0 47/10 29/0 
21 59/0 36/10 29/0 
24 72/0 07/13 41/0 

 
 حل مساله

4 48/0 51/7 19/0 
8 6/0 32/8 24/0 

13 48/0 35/6 14/0 
17 49/0 47/6 16/0 
25 56/0 58/8 25/0 

با توجه به نتایج جدول، تمامی بارهای عاملی مربوط به خرده مقیاس های آزمون 
 درصد اطمینان معنادار می باشند.  99خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی  در سطح 

و ضریب تعیین حاصل از تحلیل ساختار درونی پرسشنامه  t بارهای عاملی، آماره 4جدول 
 مكنون را نشان می دهد.و عامل 

 و ضریب تعیین حاصل از تحلیل ساختار درونی و عامل مکنون  t  بارهای عاملی، آماره  .4جدول  
 ضریب تعیین t-value بارعاملی خرده مقیاس
 66/0 21/18 91/2 خود ارزیابی

 47/0 35/14 35/2 اطالعات شغلی
 72/0 4/19 26/3 انتخاب هدف
 71/0 15/19 09/3 برنامه ریزی
 33/0 37/11 05/2 حل مساله

 99با توجه به نتایج جدول، تمامی بارهای عاملی مربوط به خرده مقیاس ها در سطح 
درصد اطمینان معنادار می باشد. با توجه به مقادیر ضرایب تعیین ارائه شده می توان دریافت 

خود که بیشترین سهم را در اندازه گیری خودکارآمدی تصمیم شغلی خرده مقیاس 
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درصد توان اندازه گیری این خرده مقیاس را دارد. کمترین مقدار  66ارزیابی دارد که 
 درصد توانایی اندازه گیری دارد.  33اندازه گیری را مقیاس حل مساله  با 

دیاگرام ترسیم شده تحلیل عاملی تاییدی برای متغیرهای آشكار و مكنون  1در شكل 
 ارائه شده است.

 
 

 م ترسیم شده تحلیل عاملی تاییدی برای متغیرهای آشکار و مکنوندیاگرا .1شکل 

ها و مقیاس دیاگرام ترسیم شده تحلیل عاملی تاییدی برای خرده مقیاس 2در شكل 
 کل ارائه شده است. 
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 ها و مقیاس کل دیاگرام ترسیم شده تحلیل عاملی تاییدی برای خرده مقیاس  .2شکل 

)سواالت آزمون( و شیوه ارتباط آنها با متغیرهای در این دیاگرام متغیرهای آشكار
ها( ترسیم شده است. دیاگرام ارائه شده در حالت تخمین نرم افزار مكنون)خرده مقیاس

لیزرل ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می شود در این دیاگرام مقادیر خی دو، درجه 
است. همچنین بارهای عاملی  نیز ارائه شده میانگین  مجذور ریشة تقریب خطای آزادی و

 هر سوال نیز بر روی محورهای مرتبط با آن مشاهده می شود.
برای بررسی پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ به روش همسانی درونی و دو 

 نتایج آلفای کرونباخ ارائه شده است.  5نیمه سازی استفاده گردید. در جدول 

 ایایی خرده آزمون نتایج آلفای کرونباخ برای پ .5  جدول
 ضریب آلفا تعداد سواالت تعداد آزمودنی تعداد نمونه
 64/0 5 367 خود ارزیابی

 69/0 5 367 اطالعات شغلی
 70/0 5 367 انتخاب هدف
 64/0 5 367 برنامه ریزی
 65/0 5 367 حل مساله

 88/0 25 367 کل

الت پرسشنامه به  همچنین در بررسی پایایی به روش دو نیمه سازی، با تقسیم سوا
براون،    -دو قسمت زوج و فرد و با استفاده از شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن

 برآورد شده است.   78/0مقدار این ضریب 

 گیریبحث و نتیجه 
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این پژوهش که با هدف بررسی و تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی فرم کوتاه  
( در جامعه  1996و تایلر، پرسشنامه ی خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی )بتز،کلین 

ایرانی اجرا شد نشان داد که نسخه فارسی این پرسشنامه شاخص های روان سنجی  
مناسبی دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی  
را می توان با استفاده از مقیاس های مبتنی بر گزارش افراد درباره خودشان مورد  

ایی آزمون در وضعیت مطلوبی قرار داشت، ضریب اعتبار دو  سنجش قرار داد. پای
به دست آمدند. جهت بررسی   87/0، و ضریب آلفای آزمون 78/0نیمه پرسشنامه 

ساختار عاملی و روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. بدین   
امه مذکور  منظور و با توجه به دیاگرام ترسیمی و روشهای گوناگون برازش پرسشن

و کمتر ازمقدار   93/1 مورد سنجش قرار گرفت که شاخص ها ی خی دو با مقدار
با   RMSEA، شاخص 9/0و باالتر از مقدار مجاز  9/0با مقدار GFI، شاخص 3مجاز 

و باالتر از   96/0با مقدار  CFI، شاخص 1/0و کمتر از مقدار مجاز  051/0مقدار 
و همچنین   9/0و باالتر از مقدار مجاز  93/0با مقدار  NFI، شاخص 9/0مقدار مجاز 

، همگی حاکی از این  0/ 9و باالتر از مقدار مجاز  96/0با مقدار  NNFIشاخص 
هستند که شاخص های برازش فرم کوتاه پرسشنامه خودکارآمدی تصمیم گیری  
شغلی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. در مجموع ضرایب اعتبار و روایی مناسب 

تاه بودن و سهولت اجرا، شرایط استفاده در موقعیت ها و گروه های  پرسشنامه، کو
مختلف، پژوهشگران را قادر می سازد تا استفاده وسیعی از این مقیاس، در گستر 
های مختلف پژوهشی  و بالینی روان شناسی و مشاوره ، داشته باشند. الزم به ذکر  

ت های مطالعه حاضر توجه  است که در کنار نقاط قوت این مقیاس، باید به محدودی
داشت. هر چند در پژوهش حاضر سعی شده است از نمونه معرف جمعیت 
دانشجویان استفاده شود، ولی امكان دارد که این نمونه معرف جامعه دانشجویی  
کشور نباشد. بنابراین توصیه می شود پژوهش های بعدی با جمعیت های گوناگون  

ن پژوهش حاضر مبتنی بر داده های  برای بررسی روایی انجام شود. همچنی
خودگزارش دهی بوده است. این داده ها بالقوه می توانند در معرض سوگیری قرار  
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های بعدی، خصوصیات روان سنجی نسخه داشته باشند. بنابراین بهتر است پژوهش
کوتاه فارسی پرسشنامه خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی را با سایر روش های  

مصاحبه های ساختاریافته، درجه بندی به کمك معلمان و اساتید و   اندازه گیری نظیر
 والدین یا سنجش رفتاری مورد بررسی قرار دهند.
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