
 

 

 

سنجیِ پرسشنامه خودكارآمدی دانشگاهی بين های روانبررسی ویژگی

 (IRT( و نظریه سوال ا پاسخ  CFAدانشجویان با استفاده از تحليل عاملی تأیيدی  
 شهرام واحدی

 1پورطاهره حاجي

 چکیده
 پرسشفنامۀ  عفاملی  سفاختار  اسفتواری  تأییفد  و سنجیروان هایهش حاضر با هدف تعیین ویژگیپژو  هدف

دانشفجوی   233مطالعفه ،   ایفن  در .شفد  اجفرا  ایرانفی  دانشفجویان  ای ازنمونفه  خودکارآمفدی دانشفگاهی در  

و های خودکارآمدی دانشفگاهی  ای انتخاب شده و پرسشنامهگیری تصادفی خوشهکارشناسی با روش نمونه

های خودکارآمدی دانشگاهی از تحلیل تعلل ورزی تحصیلی را تکمیل کردند. برای تعیین ساختار پرسشنامه

عاملی تأییدی سلسله مراتبی بهره گرفته شفد. نتفایج تحلیفل عفاملی تأییفدی نشفان داد کفه مفدل سفه عفاملی           

هفا  از بیشترین برازش بفا داده اجتماعی(  ها و موقعیتپرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی )رشته ها، هم اتاقی

های مقیاس خودکارآمدی دانشگاهی بفه غیفر از هفم    های تعلل ورزی با م لفهبرخوردار است. خرده مقیاس

نشفان داده  ( با ایفن نمونفه،   IRTداری نشان داد. با بکارگیری نظریه سوال پاسخ )اتاقی همبستگی منفی و معنی

یب دشواری مناسفبی ندارنفد. تفابع آگفاهی آزمفون و سفوال در       ها قدرت تمیز و ضره بسیاری از گویهشد ک

دهنففدۀ ایفن اسفت کففه مقیفاس در دامنفه بففاالو پفایین صففت مکنففون       انتهفای منحنفی متمرکففز شفدند و نشفان    

عفاملی   هفای پفژوهش نشفان داد کفه سفاختار     کلفی، یافتفه   بطفور  خودکارآمدی دانشگاهی بسیار پایفا اسفت.  

 آن از دانشجویان کارشناسی برخفوردار اسفت و   برای مطلوبی برازش خودکارآمدی دانشگاهی از پرسشنامۀ

انفواع تکفالیف   آمیفز  بفرای انجفام موفقیفت   دانشفجویان  توانفایی  سنجش ابعاد  در روا ابزاری به عنوان توانمی

 استفاده کرد.مربوط به دانشگاه 

سفنجی، نظریفه سفوال    هفای روان پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی، ساختار عاملی، ویژگفی  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 فرسففایش نیففروی و کففاهش  یاندانشففجوبهزیسففتی  رضففایت و اخیففراً بففه منظففور افففزایش  
بان وجفود  دانشفجو دری و بررسفی مسفایل سفازگاری     بفرای  روزافزونفی عالقه ، دانشجویی

مطالعفه شفده   تحصیلی یا اجتماعی مختلف از جمله های دانشگاه در زمینه ابسازگاری  دارد.
ی را در بفر  ، روانفی و شخصفیت  شفی ، انگیزتحصیلی جملهاز ها طیف وسیعی از سازهکه  است

یان دانشفجو سفازگاری  قابفل تفوجهی را در حفوزه     توجفه کفه   یخاصف  زهیفک سفا   گیرد.می
(. 2113، 1نقل از باری و فنی)است خود کارآمدی به خود اختصاص داده است،  دانشگاهی

 بفرای سفازگاری تحصفیلی و اجتمفاعی    ه تنهفا  کفه خفود کارآمفدی نف     نشان دادنفد تحقیقات 
و  دی ویتفز ) اسفت  حیاتی نیز آنان سازگاری شخصی کلی وسالمتی ، بلکه برای یاندانشجو
 (. 2116، 3گور ; 2112، 2والش

( 2113نقفل از بفاری و فنفی،    نظریه شناختی اجتماعی بنفدورا )  رخود کارآمدی، ریشه د
، خفود  ویفژه . بفه  ارتبفاط دارد  روان شفناختی  و هفای تربیتفی  یک سری از سازهبا و آن ، دارد

، 4شفانک و ارتمفر  ماننفد پشفتکار و اهفداف/ تعیفین هفدف )      شیانگیزهای با سازه کارآمدی
پنتفریچ و دی  )به عنوان مثفال،   نظم دهیی مانند یادگیری خود یهاراهبرد(، استفاده از 1333
هفای  سفازه (، و 1335، 6لفر )به عنوان مثال، پاخارس و می تحصیلی پیشرفت(، 1331، 5گرو 

، 7شفرو  دارد )بفه عنفوان مثفال، فینفی و     رابطفه عاطفی ماننفد اسفترس و پریشفانی و اضفطراب     
 ، استفاده بیشتر از راهبردهفا برانگیخته بودنتمایل به  باالخود کارآمدی  دارایافراد  (.2113

. بفه  کننفد یم تجربه ی را، و استرس و اضطراب کمتردارند یباالتر پیشرفت تحصیلی، دارند
 است. بی نهایت حائز اهمیتخود کارآمدی  ماهیتهمین دلیل، دری 

هفای  قضاوت، یعنیاست آن  ی بودنصتصاخ، ای مهم خود کارآمدیهاویژگییکی از 

کلففی  دریافففراد اسففت.  در شففرایط خففاص  ویففژه تکففالیف مخففتص خففود کارآمففدی 
 تکلیفف بفه  ففرد  دی از خفود کارآمف   ی، بلکه سفطح منحصربفردی از کارآمدی خود ندارند

 ات. عفالوه بفر ایفن، تحقیقف    شفود که در آن این کار انجام مفی ای زمینهو  داردبستگی  خاص

                                                                                                                                                       
1. Barry& Finney 
2. DeWitz & Walsh 
3. Gore, 
4. Schunk & Ertmer 
5. Pintrich & DeGroot 
6. Pajares & Miller 
7. Finney & Schraw 
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اختصاصفی بفودن    پیامفدهای آن، بفه هنگفام   اند که ارتباط بین خفود کارآمفدی و   نشان داده

همففین دلیففل، خففود  بففه(. 2115، 2)چففویشففود مففی بیشففتر 1معیففار تطففابق ارزیففابی کففارایی و
، اجتماعی، شغلی، بالینی، دومیفدانی،  تحصیلیهای خاصی از قبیل ر انواع حوزهکارآمدی د

 (.2113نقل از باری و فنی، است ) قرار گرفتهمناطق و سالمت گویه مطالعه 

 روی و اجتمففاعی بففه ویففژه بففه طففور گسففترده تحصففیلیهففای در حففوزه کارامففدیخففود 
 ا هر دو از اجفزای جفدایی ناپفییرآ   زیرگرفته است، مطالعه قرار های دانشگاهی مورد جمعیت

است که با توجفه بفه خفود کارآمفدی      اشاره این نکته حایز اهمیت. هستند تجربه دانشگاهی
)به  3تحصیلی های خاصحوزه با ارتباطرا در خود کارآمدی ، ، بسیاری از محققانتحصیلی

 تحصیلیرآمدی خود کااز  سنجه . بنابراین، چندکردندمطالعه  ریاضی(، عنوان مثال، نوشتن
پرسشنامه آمادگی دانشجویی و مقیفاس   ازتحصیلی اعتماد به نفس )مانند خرده مقیاس  کلی

خفود کارآمفدی اجتمفاعی بفا اسفتفاده       باورهفای . دانشفگاهی( وجفود دارد  خود کارآمفدی  

 (.2111بیتفز،   ؛ اسمیت وPSSE) 4تصوریخود کارآمدی  باورهایمانند مقیاس ی یهاسنجهاز
 نمفوده ه جدید از باورهای خود کارآمدی برای جمعیت دانشجویی پیشفنهاد  به تازگی، حیط

 .(CSEI) 5است  پرسشنامه خود کارآمدی دانشگاهی
 دانشگاهی سازگاری و رابطه بین خود کارآمدی عالقمند بودند و همکارانشسولبرگ 

خفود  ی ارزیفاب خواسفتند بفه   از آنجفا کفه آنهفا مفی    بررسی نمایند. برای دانشجویان اسپانیایی 

دانشفجویان در توانفایی خفود بفرای     ی که ای از اعتماد به نفس، یا درجهیکارآمدی دانشگاه
خفود   ارزیابیبه جای بپردازند،  رند راانواع تکالیف مربوط به دانشگاه داآمیز انجام موفقیت

پرسشفنامه خفود کارآمفدی دانشفجویی     گاهی، کارآمدی برای تنها یک جنبه از تجربه دانشف 
(CSEI) پرسشنامه خود کارآمدی دانشجویی را به عنفوان معیفار سفنجش     طراحی نمودند. را

 (.2113نقل از باری و فنی، )بکار بردند تر دانشگاهی خود کارآمدی برای تجربه وسیع

راه حفل سفه    از خفود کارآمفدی دانشفگاهی    یفابی سفازه  اعتباردر برسفی   (1338)6بنسون
، نامگفیاری کردنفد   7ی تحصفیلی یی دوره تحصیلی کارا، م لفه اول. نمود ای پشتیبانیم لفه

                                                                                                                                                       
1. criterion matches 
2. Choi 
3. academic sub-domains 
4. Scale of Perceived Social Self-Efficacy 
5. College Self-Efficacy Inventory (CSEI) 
6. Benson 
7. course 
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، نامیدنفد  1هفم اتفاقی  کفارایی  ، (. م لففه دوم = α/. 88)دوره گویه مربوط به عملکرد 3شامل 

کفارایی  ، سفومین م لففه  در نهایفت،  (. .= α/88هفا ) بفا هفم اتفاقی    تعامل معرفگویه  1شامل 
 ی ففردی و اجتمفاعی  گویفه مربفوط بفه سفازگار     8، شفامل  عنوان گیاری کردنفد  2اجتماعی

هفای  ، اما گویههستنداجتماعی  در اصلهم اتاقی و اجتماعی  م لفه هر دو(. .= α/88شود)می

)بفه عنفوان    اختصفاص دارد  کنندزندگی می آنهاتعامل اجتماعی با کسانی که با  بههم اتاقی 
ی تفا  هفای اجتمفاع  گویفه د(، در حالی که نکنزندگی میباهم  کهبا دیگران  سازگاریمثال، 

مربفوط   به اثرات متقابل اجتماعی در کالس درس یا با کارکنان دانشگاه مختصحد زیادی 
( 1338، سولبرگ و همکارانش )بعد های کالس(. چند سالشرکت در بحثیعنی ) شودمی

م لففه اول   سفه  حمایت کردند؛ای راه حل چهار م لفهای، از  گویهCSEI 21ابعاد در بررسی
( = α/.86/.، 83/.، 33بودنفد) ، هفم اتفاقی و اجتمفاعی    تحصفیلی  هدور معرف خودکارآمفدی 

معفرف   گویفه  3، شفامل  (= α/. 62)3«سفازی اجتمفاعی   یکپارچفه » چهفارم  . م لففه  ه انفد بفود 

خفود اثفر بخشفی دانشفگاهی بفه      نویسندگان مفیکور  معلوم نیست وابستگی به م سسه است. 
پیفدا   را نها ساختار چنفد بعفدی  آوجود،  صورت تک بعدی مفهوم سازی کردند یا نه. با این

شفده   بررسفی  (CFAعفاملی تاییفدی )   تحلیلبا استفاده از  CSEI ی، ساختار عاملکردند. اخیراً
بفا اسفتفاده از    CSEI رایبف ( 2116) 4لیوری و ترولیگور، . نتایج تحلیل عاملی تأییدی است
روی ش کفافی  بفراز  یمفدل سفه عفامل    نشان داد کفه  دانشجویان سال اول دانشگاه 253نمونه 

مفدل  در عفین حفال   ، و دهفد نمفی  بفرازش  ها را خفوب داده یعامل تکمدل دارد، اما ها داده
بفرای  همسانی درونی کفافی را  . نویسندگان ضرایب ناتوان بود شدن 5همگرا ی ازچهار عامل

 α/. 86، اجتماعی = α/. 83هم اتاقی ، = α/.88سه خرده مقیاس گزارش کردند )دوره نمرات 

 کند.فراهم می CSEI یبراین، این مطالعه شواهد بیشتری برای ساختار سه عاملبنا(. =
با وجود  .کردند حمایت یهای قبلی از ساختار سه عاملاگر چه شواهد مقدماتی پژوهش

؛ سففولبرگ و همکففاران، 2116)گففور و همکففاران،  CSEI سففنجی رویقبلففی روان  پففژوهش
، گور و همکفارانش مفداری اولیفه      نخستداردنیاز  بیشتری(، به روشنی به مطالعات 1338

ی سفاختار عفامل   ثبفات  تفا  است ، اما مطالعات بیشتری نیازندپیدا کرد یبرای راه حل سه عامل

                                                                                                                                                       
1. Roommate 
2. social self-efficacy 
3. social integration 
4. Gore, Leuwerke & Turley 
5. converge 
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بفا   CSEI ی، نیاز بفه مطالعفات کفه بفه بررسفی سفاختار عفامل       در ثانی. قرار گیرد بررسیمورد 

توفوری   اسفاس  بفر تر مناسبو  نمونه بزرگتر حجم با CFAهای تاییدی مانند استفاده از روش
نمره کفل   پایاییمطالعات . همچنین، برخی از دارد ضرورت پاسخ-کالسیک و نظریه سوال

، = α/.33 ؛2116، گففور و همکففاران، = α/.32)بففه عنففوان مثففال را گففزارش کردنففدمقیففاس 

تأکیفد  بفا توجفه بفه     (.1338سولبرگ و همکفاران،   و .= α/31؛ 1333همکاران،  سولبرگ و
تکلیفف،   مربفوط بفه  کارآمدی خودباورهای  مبنی بر اختصاصی بودنه خود کارآمدی نظری

 شود.علمی، اجتماعی و هم اتاقی ترکیب های که گویهمناسب نخواهد بود چندان 
تجربفه خفود کارآمفدی     کوشندی که مییهااندی بودن مقیاس به کلی، با توجهبه طور 

هدف  .است حائز اهمیتCSEI از روان سنجی کافی شواهدارائه کند،  ارزیابی رادانشگاهی 
. بفا  اسفت  ای از دانشفجویان جدیفد الفورود   نمونهروی  CSEI یاز مطالعه بررسی ساختار عامل

هفای مشفخص شفده    مفدل کنیم آیفا  دهد تا بررسی ما اجازه می به ، کهCFAاستفاده از روش 

، مفدل  1مفدل  ابنفد   یبفرازش مفی   های جایگزیننسبت به مدل چقدرها ، دادهبرازش دارند 
را نشفان   دانشفگاهی کارامفدی  عامل عمومی به نفام خفود   ای در گوبه CSEI 21با عاملی تک

)گفور و   حمایفت نشفده بفود   شفده بفود و   ون آزمف  کفه قفبالً   یاین مفدل یفک عفامل    دهد.می
ها بفرای اسفتفاده از نمفره    برازش دادهدارای  مدل مناسب یک (. پیدا کردن2116همکاران، 

کنفد   مشفخص مفی  ای را گویفه  21همبسفته   املیعف ، سفه  2واهد کفرد. مفدل   کل حمایت خ

حمایفت   یاین مدل سفه عفامل  . اجتماعیکارایی هم اتاقی، و کارایی ، تحصیلیکارایی دوره 
مشخص چهار عامل همبسته را  ،3(. مدل 2116)گور و همکاران،  کرده استهایی دریافت 

 1 مفدل ایفن   مفاعی، و یکپفارچگی اجتمفاعی.   ، هم اتاقی، اجتکارایی دوره تحصیلی  کندمی
 تقسفیم  (اجتماعی و کارایی انسجاماجتماعی  )کاراییبه دو عامل  را اجتماعیکارایی  عاملی
. اگر هیچ یک از سفه مفدل   ستدریافت نکرده ا تاکنون حمایت کافیاما این ساختار نمود، 

 یکپارچفه  چهفارم معفرف عامفل   هفای  گویفه ضرایب الگو بفرای  و برازش نداشته باشد اصلی 
)گففور و  یافففت شففده اسففت کففه در مطالعففات قبلففی طففوری، باشففندپففایین  سففازی اجتمففاعی

 بفه عبفارت  . شود ایجاد یعامل 3مدل شد تا را حیف خواهند گویه 3(، این 2116همکاران، 
بفاالتر، بفا عامفل خفود     سفطح  ، مفدل  بفرازش کفافی داشفته باشفد     یعامل سهدیگر، اگر مدل 

آزمفون  ، کنفد مفی  بینفی پفیش  را به دوم مدل سفه عفاملی مرتبفه اول   مرتکارآمدی دانشگاهی 
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(، بفرای دسفتیابی بفه پارامترهفای دقیفق      CCT) 1عالوه برنظریه کالسیک آزمفون  .شدخواهد 

سوال )ضرایب تمیز و دشواری سوال و توانایی( و تعیین منحنفی آگفاهی آزمفون، از نظریفه     
 ( نیز استفاده شد.IRT)2سوال پاسخ 

 نمونه گیریجامعه و روش 
جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دورۀ کارشناسی تفرم اول دانشفگاه تبریفز در سفال     

ای گیففری خوشففه. روش نمونففه گیففری، بففه صففورت نمونففهانففدداده تشففکیل 1383تحصففیلی 
نفر پسر( در سه  125نفر دختر و  135دانشجو ) 311ای بوده است. بدین ترتیب تعداد مرحله

گیری مختلف )واحد مرحلفه اول  دانشفگاه تبریفز از    مندی از واحدهای نمونهمرحله با بهره 
های مختلف شفامل علفوم انسفانی، علفوم     های تبریز؛ واحد مرحله دوم  دانشکدهبین دانشگاه

پایه و فنی و مهندسی؛ واحد مرحلۀ سوم  یک یا دوکالس از هر دانشفکده( انتخفاب شفدند.    
هفای  شارکت و همکاری آزمفودنی هفا، پرسشفنامه   پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب م

 خودکارآمدی دانشگاهی و مقیاس تعلل ورزی تحصیلی توسط دانشجویان تکمیل شدند. 

 ابزارهای اندازه گیری
پرسشانامه خودكارآماادی دانشااگاهی  ساولبرر، ا،بااراین، ویالریاال، كنناال   

عنی رشفته هفا،   های متفاوت زندگی دانشفگاهی)ی گویه مربوط به حوزه 21شامل  ودویس(
هففا و موقعیففت اجتمففاعی( اسففت کففه دری فففرد را از خودکارآمففدی دانشففگاهی هففم اتففاقی

آیفد. دامنفه   دسفت مفی  هبف  5تفا  1ها با استفاده از مقیاس لیکفرت  کند. پاسخ گویهارزیابی می
نمره است؛ نمره کل بفاال مفنعکس کننفدۀ احسفاس خودکارآمفدی       221تا  21نمرات کل از

آلفففا  ضففریببففا اسففتفاده از  بففه روش همسففانی درونففی   3. پایففاییدانشففگاهی بیشتراسففت 
/. 31(. مقفدار ضفریب آلففا در مطالعفه حاضفر      2111/.گزارش شفده اسفت )دی ویفتس،    33
/.، 31دست آمد. در این مطالعفه، پایفایی کفل مقیفاس از طریفق آلففای کرونبفاخ برابفر بفا          هب

ها بفه  قعیت اجتماعی و هم اتاقیهای تحصیلی، موهای دورههمسانی درونی برای زیر مقیاس
 /. محاسبه شد.85/.و 82/.، 81ترتیب 

                                                                                                                                                       
1. Classic Test Theory 
2. Item-Response Theory 
3. reliability 
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گویفه   21شفامل   (1984 سولومون و راث بلوم،  مقياس تعلل ورزی تحصيلی

که تعلل ورزی تحصفیلی را در سفه حفوزه ی آمفاده کفردن تکفالیف، آمفادگی بفرای          است
قابفل هفر گویفه، طیفف     دهفد. در م امتحان و تهیه ی گزارش نیم سالی مورد سنجش قرار می

( قفرار داشفت. اففزون بفر     1)نمره ی « تقریباً همیشه»( تا 1)نمره « به ندرت»ای از چهار گزینه
( بفرای سفنجش دو ویژگفی    23و 26 -13 -18 -8-3هفای  سوال )سوال 6سوال میکور،  21

در نظفر  « تمایل به تغییفر عفادت تعلفل ورزی   »و « احساس ناراحتی نسبت به اهمال کار بودن»
آلففای کرونبفاخ برابفر بفا      مقیاس را بفا  ( پایایی1386گرفته شده است. جوکار و دالور پور )

هفای آمفاده کفردن    کردند. در این پژوهش، همسانی درونی برای زیر مقیفاس گزارش /. 31

/. و 31/.، 38تکالیف، آمادگی برای امتحان و تهیه ی گزارش نیم سالی بفه ترتیفب برابفر بفا     
 .به دست آمد /.63

 روش تحلیل داده ها

 الف( تحلیل عاملی تأییدی
 Amosافزارهفای )  از نفرم  اسفتفاده  هفا بفا  رایانه، داده به آنها و ورودها داده آوریجمع از پس

Graphics16و )PASW) Statistics 18 شفدند. از  ( تحلیفل PASW     بفرای تحلیفل آمفار توصفیفی- 

ی پفرت تفک متغیفره و چنفده متغیفره بفا       هفا استفاده شفد. داده ها استنباطی و پایایی پرسشنامه
های پرت تک متغیره وجود نداشت. هیچ شواهدی سرند شدند. داده SPSSاستفاده نرم افزار 

ها مشاهده نگردید. نرمال بودن تک متغیره نیز از هم خطی چند متغیره و تک متغیره در داده
رمال توزیع شدند، طفوری کفه   نسبتاً ن هامورد ارزیابی قرار گرفت. از لحا  تک متغیره، داده

 8و مقادیر کشیدگی بیشتر از مقدار مطلفق   3هیچکدام از مقادیر کجی فراتر از مقدار مطلق 

تأییدی تعیین و بفا اسفتفاده    یهای عامل(. یک سری از مدل2116، 1نبودند )فیینی و دیستفانو
 بیشفترین  روش از تأییفدی  عفاملی  تحلیفل  بفرآورد شفدند. در   Amos Graphics16اففزار  از نرم

 الگو استفاده برازندگی بررسی برای دیگرهای شاخص برخی از و برآورد الگو برای احتمال

کفای اسفکویر   ،  2χآمفاره  انفد   شفده  های زیفر ارزیفابی  شاخص مدل با استفاده از برازش .شد

 (، شفاخص RMSEA)2(، ریشفه مجفیور میفانگین خطفای تقریفب     CMIN/DFبهنجار یا نسبی )

                                                                                                                                                       
1. Finney& DiStefano 
2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 3آکفایکی  ( و معیفار اطالعفات  IFI) 2فزاینده بفالون  برازندگی شاخص(، CFI)1برازش تطبیقی

(AICاگر .) مجیور (کایChi-Square) مناسفب  برازندگی نباشد، بر دارمعنی آماری لحا  از 

 رو این از و است دارمعنی معموالً بزرگترهای نمونه در شاخص این کند، امامی داللت الگو

گردد. همچنفین، اغلفب مقفادیر مجفیورکای     نمی تلقی الگو یبرازندگ برای مناسبی شاخص

 مقفدار  (.1383داننفد )قاسفمی،   را برای این شاخص قابل قبول می 3تا  2بهنجار یا نسبی بین 

دارنفد. عفالوه    داللفت  برازنفدگی قابفل قبفول    بر IFI و CFIهای شاخص /. برای31از  بزرگتر

و  /. بیانگر شاخص مناسفب 15 از کوچکتر براین، مقدار ریشه مجیور میانگین خطای تقریب
/. تعیین کننده خطاهای تقریب متعارف در جامعه است )یورسفکای و  18مقادیر بزرگتر از 

 که رودمی به کار الگو دو ی مقایسه ( برایAICمعیار اطالعاتی آکائیکی ) (.1333سوربوم، 

باشفد، نشفانگر آن    ترکفوچک  چفه  هر آن ی اندازه و دارند 4آشیانی غیر وضعیت هم به نسبت
است که مدل قابلیت تکرار دارد، توأم با پارامترهای کمتر و برازش بهتفر اسفت. از ایفن رو،    

گفردد  کمتفر بفه عنفوان مفدل بهتفر انتخفاب مفی        AIC هنگفام مقایسفه مفدل هفا، مفدل دارای     
 (. 2113)هارینگتون، 

( شش مفدل مفورد   2113با توجه به پیشینه نظری )برای مثال مدل پیشنهادی باری و فنی، 
یک مدل تک عفاملی بفه نفام خودکارآمفدی دانشفگاهی تعیفین        1آزمون قرار گرفت. مدل 

گویفه آن )گویفه    3ای مشخص گردید کفه  گویه 21گردید. مدل دوم یک مدل سه عاملی 

-3-8-1( روی عامل اجتماعی، هفت گویه )گویه های13-12-11-11-3-6-5 -3 -1های
( روی 21-15-11-2هفای  و چهار گویه )گویه تحصیلی ( روی عامل دوره11-13-18-13

گویه بارگیاری شفده   3عامل سوم هم اتاقی بار گرفتند. در مدل سوم چهار عامل همبسته با 
-1هفای  (، شش گویه )گویه13-18-13-11-3-8-1های روی عامل دورۀ تحصیلی )گویه

مففل انسففجام (روی عا12-11-3( روی عامففل سففوم اجتمففاعی، سففه گویففه ) 3-5-6-11-13

( روی عامفل هفم اتفاقی تعیفین شفدند. در      21-16-15-2اجتماعی و چهار گویه )گویه های
هفای آن حفیف   هفا بفرازش نیابنفد گویفه     مدل چهارم اگر عامفل انسفجام اجتمفاعی در داده   

ای بررسی شدند. مدل ششم گویه15و  13خواهند شد. در مدل پنجم و ششم ساختار عاملی 

                                                                                                                                                       
1. Comparative Fit Index (CFI) 
2. Bollen's incremental fit index (IFI) 
3. Akaike information criterion (AIC) 
4. unnested model 
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هفا در شفکل   م است، منتهی شفامل یفک مفدل مرتبفه دوم بفود. مفدل      ساختار مشابه مدل پنج

 نشان داده شده است. 1شماره 

در مورد پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی بر پایه  6تا  1های ساختاری رقیب . الگو1شکل شماره 
 پیشینه تجربی و نظری.
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 CSEIمدل ششم، مدل عاملي مرتبه دوم  اي گويه CSEI 72مدل پنجم، سه عاملي  

 (IRTپاسخ )-مدل آماری و برآوردهای نظریه سوال
( که تعمیم یافتفه از یفک مفدل دو    2؛ سیم جیماGRM) 1ها با استفاده از مدل پاسخ مدرجداده

هفای  هفای پاسفخ دارای طبقفه   های مناسب است که گزینفه ( برای پاسخ سوال2PLپارامتری )
ای هفا بفا بیشفینه درسفت نمفایی حاشفیه      (. مفدل 1388مرتب شده هستند )امبرتسون و رایس، 

لیفل سفوال   انجفام گرففت. در تح   MULTILOG7.0.3ها با استفاده از برآورد شدند. همه تحلیل
 پاسخ، سه برآورد )پارامتر تمیز، دشواری و تابع آگاهی( را مد نظر قرار گرفت.

 نتایج
. اسففت ارائفه شففده  1در جففدول مففورد آزمفون هفای  بفرازش بففرای تمفام مففدل  هففای شفاخص 
های برازندگی مدل ها، مبیین آن است که مدل تک عاملی برازش نسبتاً ضفعیفی بفا   شاخص
دار است. نسفبت  /. از لحا  آماری معنی111( در سطح 13/138) ها دارد. مجیور کایداده

 3هفای پیشفنهادی توسفط المفن    و از مفالی  13/3مجیور کای به درجه آزادی نیفز برابفر بفا    
، =CFI= ،31./IFI/.63هفففای ( بسفففیار بزرگتفففر اسفففت. شفففاخص 1338) 4( و کالیفففن2111)

                                                                                                                                                       
1. graded-response model 
2. Samejima 
3. Ullman 
4. Kline 
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13./RMSEA= ها است.دهنیز بسیار ضعیف و بیانگر برازش نامناسب با دا 

هفای کوواریفانس اسفتاندارد و مالحظفات نظفری و ضفرایب       براساس الگفوی باقیمانفده   
های رقیب به ترتیفب مفورد آزمفون قفرار     استاندارد اصالحاتی روی ابزار انجام گرفت. مدل

، مقفادیر مجفیور کفای و نسفبت آن بفه درجفه آزادی بفرای        1گرفتند. براساس نتابج جدول

هفای  های برازش مدل( و نیز شاخص23/3، 31/531)( و سوم15/3، 53/568های دوم )مدل
دهنفد  ( است که نشان مفی IFI/.=83/.، 86) و( CFI /.=83/.، 85دوم و سوم به ترتیب برابر با)

هفا ندارنفد. مقفادیر ریشفه دوم واریفانس      که این دو مدل به گونه کلی برازش خوبی بفا داده 
/. و باالتر از مفالی قفرادادی   13هارم برابر با و چ م( نیز در مدل سوRMSEAخطای تقریب )

/. یفا کمتفر دال بفر    15برابر با  RMSEA( 2111است. به طور قراردادی )شوماخر و لوماکس، 
هفا بفا   عدم برازش مناسب مفدل  رهای میکوبرازش مطلوب مدل است. بنابراین همه شاخص

 کند.  ها را بیان میداده

خففرده مقیففاس ( 1و 12، 11گویففه ) 3ارد بففرای اسففتاند ضففرایب کففامالًدر مففدل چهففارم 
 تبیفین  ، یفا واریفانس  2R مقفادیر نوبه خود،  بهبودند و  پایینبسیار در مدل سه عاملی  اجتماعی

سفه  مفدل  در بنفابراین   در نوسان بود. 31تا  13که دامنه آن ها بسیار کم بودشده، برای گویه
بفرازش  AIC و CFI ،IFIخص هفای اگرچه با توجه بفه مقفادیر شفا   . حیف شدسه گویه  عاملی
تا حدی بهبود یافت، اما مقادیر مربوط بفه ریشفه دوم واریفانس خطفای تقریفب      ها دادهکلی 

(18=./RMSEAباالتر از مالی )ها استاند و نشانگر برازش ناکافی دادههای تعیین شده. 
وم ای مرتبفه اول و د گویفه  15، دو مفدل سفه عفاملی    3و  3حفیف گویفه    بفا در نهایت،  

هفای پفنجم و ششفم از    مجدداً مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن اسفت کفه مفدل   
های برازنفدگی مفدل پفنجم و ششفم بفا      مقایسه شاخص. برازش بسیارخوبی برخوردار بودند

هفای  ها از سایر مدلدهد که دو مدل آخری در همه شاخصهای میکور نشان میسایر مدل

تفری از خودکارآمفدی دانشفگاهی در جامعفه     ختار روشفن رقیب وضعیت بهتری دارد و سفا 
 دهد. مورد مطالعه را نشان می

 های برازش الگوی چند عاملی مقیاس خودکارآمدی دانشگاهی شاخص -1جدول

 CFI IFI RMSEA AIC Chi-Square DF χ2/df هاي برازش الگوهاشاخص

 54/8 725 11/105 11/7428 /.72 /.14 /.81 ( تک عاملي 7

 02/2 782 22/286 21/816 /.41 /.68 /.62 گويه اي 54سه عاملي  (5
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 51/2 785 27/224 27/888 /.41 /.61 /.61 گويه اي 54( چهارعاملي2
 12/5 770 76/220 76/008 /.46 /.17 /.17 گويه اي 71( سه عاملي 0
 02/5 62 01/277 77/021 /.41 /.10 /.10 گويه اي 72( سه عاملي 2

 02/5 62 01/577 01/277 /.41 /.10 /.10 مرتبه دوم ( سه عاملي8

 

(، RMSEA)1(، ریشه مجیور میانگین خطای تقریفب CMIN/DFکای اسکویر بهنجار یا نسبی )
 ( و معیفار اطالعفات  IFI) 3فزاینفده بفالون   برازنفدگی  شاخص(، CFI)2برازش تطبیقی شاخص

 (AIC) 4آکایکی

 پارامترهای برآورد شده سوال
مقفادیر تمیفز سفوال     IRTنشفان داده شفده اسفت. در     2هفای سفوال در جفدول    تمامی پارامتر

بفه   گویفه دهنفد چگونفه نمفرات یفک     متغیر باشد. آنها نشان مفی  1تواند از صفر تا تقریباً می
اسفت   CFAیابد. مانند بارهفای عفاملی در   تغییرات صفت مکنون تغییر میاز سرعت به تابعی 
گیفری را بفه دقفت نشفان     صفت نهفته مورد اندازه ،گویهدهند، چگونه یک که آنها ارایه می

در نوسان است، بیانگر تمیفز خیلفی زیفاد     83/5تا  1از  (ai) 5دهد. دامنه پارامتر تمیز سوالمی
توانفد بفدون لحفا     نمفی  ai(. الزم به توضیح است کفه مقفدار پفارامتر    2111باشد )باکر، می

تفسفیر شفود. بفرای کمفک بفه دری       کردن دامنه صفت مکنفون در درون تمیزهفای سفوال   
نشفان داده شفده اسفت.     2( در شفکل  CRC) 6های پاسخ طبقفه بیشترمقادیر تمیز سوال منحنی

( به طور ناهموار در سرتاسر دامنه صفت مکنون همراه با کجفی مثبفت   bi)7پارامترهای آستانه

هفای  ل گزینهدهندۀ این است که اکثر افراد به طور غیر محتمقوی توزیع شده است که نشان
کنند. شش سوال به طفور همفوار در دامنفه صففت مکنفون )سفوال       تر را تأیید میپاسخ پایین

هفا اففراد را در سفطوح صففت     های( توزیع شده است، نشانگر این است که فقط ایفن گویفه  
ها بفه  دهد که هریک از گویهمقدار اطالعاتی را نشان می 2دهد. جدول پایین تا باال تمیز می

 3و  2و شفکل   2هفای جفدول   دارد. همزمان یافتفه و نسبت به مقیاس کل ارزانی میخودش 

                                                                                                                                                       
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
2. Comparative Fit Index (CFI) 
3. Bollen's incremental fit index (IFI) 
4. Akaike information criterion (AIC) 
5. discrimination parameters 
6. category response curves 
7. Threshold parameters 
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 باشد. ( می6نامتمایز کننده )مانند گویه  CRCs، که اطالعات پایین مربوط به دهندنشان می

بیفانگر ایفن    21-18-13-16-11-12-11-11-8-6-1-2های های شاخص سوالمنحنی
ه بفه موضفع مکفانی آنهفا     د، همین طور، با توجباشیین میه شیب پارامتر آنها پانکته هستند ک
در  3و  3هفای  تًا پفایینی از خفود کارامفدی تأییفد شفدند در حفالی کفه سفوال        در سطوح نسب

 سطوح باالی خودکارآمدی مورد تأیید قرار گرفتند. 

 های پارامتر نظریه سوال پاسخ برای مقیاس خودکارآمدی دانشگاهیبرآورد 2جدول 
 سوال ي پارامتر سوالهابرآورد

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 a 
45./ 20./- 16./- 41/7- 25/7- 12/7- 26/5- 65/5- 62/7 7 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 5 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 22/2 21/8- 46/5- 17/2 2 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 0 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 2 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 27/1 47/2 8 
24./ 24./- 61./- 27/7- 72/5- 00/5- 21/5- 26/2- 82/7 1 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 6 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 21/2 21/8- 66/2 1 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 74 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 77 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 75 
62./ 27./ 40./- 07./- 68./- 25/7- 16/7- 60/5- 25/7 72 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 70 
46/5 52/7 28/2 26/8- 55./- 81./- 52/7- 46/5- 61/2 72 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 78 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 71 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 76 
12/7 45/7 27./ 81./- 86/7- 86/5- 21/2- 57/0- 62./ 71 
46/5 52/7 81./ 55./ 55./- 81./- 52/7- 46/5- 7 54 

 
دهد. احتمفال  نشان می های( را برای همه سوالCRCهای پاسخ طبقه )، منحنی2های شکل پانل

انحراف معیار روی طیفف تتفا ترسفیم شفده اسفت. مقفوالت         ±3بیش از دامنه  1و  1پاسخ بین 

هفای شفاخص، نظفم    د. بازرسی گزینه منحنفی از دامنه منفی به مثبت مرتب شدن 3تا  1پاسخ از 
سفازد. همفان طفوری کفه انتظفار      ( معلفوم مفی  θها بفه تفابعی تتفا )   مرتب کمی در مقوالت پاسخ

بیشفتر شفود، و احتمفال تأییفد      θ)اطمینان کامل( به ازای اففزایش   3رود احتمال تأیید گزینه می
 CRCهففای پاسففخ طبقففه حنففی)عففدم اطمینففان( در اِزای افففزایش تتففا کففاهش یابففد. من 1گزینففه 
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قفدرت تشفخیص بفاالیی در سراسفر      هفا حاکی از آن است کفه ایفن سفوال    3و 6-3های سوال

ی پاسخ تا حد زیادی همپوشی ندارند. هفر انفدازه   یهامقادیر صفت نهفته دارند و طبقات گزینه
آنهفا بیشفتر   تفر و ارتففاع   های طبقه پاسخ به هم فشرده( بیشتر باشد، منحنیaijپارامترهای شیب )

را به صفورت   هاسوالدهد که طبقه پاسخ، تفاوت سطوح صفت در این است. این امر نشان می

(. به عبفارتی، پارامترهفای آسفتانه بفین     1388کنند )امبرتسون و رایس، نسبتاً خوب مشخص می
ودکارامدی دانشگاهی در ایفن سفواالت پراکنفدگی نسفبتاً خفوبی      ( در دامنه صفت خbijطبقه )

 هفا سفوال نشانگر این اسفت کفه ایفن     13-13 -3-1 هاسوالهای پاسخ طبقه برای د. منحنیدارن
اساسفاً   هفا سفوال شفود کفه طبقفات    نسبتاً ضعیف عمل کرده است. همان طوری که مالحظه می

مقفدار   13هفای کفه در سفطوح پفایین هسفتند. سفوال       همپوشانی دارند، یفه ویفژه بفرای گزینفه    
دهفد تعفداد نمودارهفا    را نشفان مفی   هاسوالنمودار آگاهی  3. شکلتشخیصی نسبتاً پایینی دارد

( نسبتًا پفایین هسفتند. ایفن نشفانگر ایفن اسفت کفه روی هفم رفتفه میفزان دقفت            13-13 -1-3)

هفای پاسفخ طبقفه    ها نیز نسبتاً پایین است. همچنین با توجه به منحنیگیری برای این گویهاندازه
گیفری  دقفت انفدازه   21تفا 16-11-12-11-11-8-5-1-2هفای  ، گویفه ها سوالو تابع آگاهی 

های صفت مربوطه اش ندارد. نوعاً این سفواالت از دقفت   تکنوا در عرض نواحی گسترده دامنه
 برخوردارند. θگیری افراد دارای سطوح مختلفی از کمتری برای اندازه

متر اسفت  آگاهی از لحا  آماری به معنای مفهوم مقابل میزان دقت در برآورد یک پفارا 

 ،گیری سوال را در سطوح مختلف صفات( دقت اندازهIFC) 1)پایایی(. منحنی آگاهی سوال
گیری آزمفون را در سفطوح مختلفف    ( دقت اندازهTIC) 2در حالی که منحنی آگاهی آزمون

(. به عبارت دیگفر، منحنفی آگفاهی آزمفون     1388دهد )امبرتسون و رایس، صفات نشان می
های سوال در آن سطح خواهفد بفود.   انایی برابر با جمع ساده آگاهیدر هرسطح معینی از تو

( اشاره کردند هنگامی که منحنی آگاهی کل بفه طفور   2116) 3طوری که نیل و همکارانش

رسد، نشانگر این است بفاالترین میفزان پایفایی مقیفاس در آن سفطح      معمول به نقطه اوج می
دهفد  مثال، منحنی آگاهی آزمفون نشفان مفی    قرار دارد. به عنوان 4نمره صفت بنیادی مکنون

گیففری سففطح متوسففط خودکارآمففدی کففه مقیففاس خودکارآمففدی دانشففگاهی بففرای انففدازه

                                                                                                                                                       
1. item information curves 
2. test information curves 
3. Neal and colleagues 
4. underlying latent trait score 
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گیفری در دامنفه بسفیار    (، اما دقت اندازه-1+ تا 2دانشجویان در دانشگاه بسیار پایا است )بین

 کند.باال و یا پایین توزیع صفت خودکارآمدی نسبتاً افت پیدا می
 نشفان  هفای مقیفاس خودکارآمفدی دانشفگاهی را    درونفی م لففه  هایهمبستگی 3جدول 

 محاسفبه  رو، در این از اند وشده محاسبه مکنون ها براساس متغیرهایهمبستگی این دهد.می

 ایفن  اسفت. دامنفۀ   آمفده  حسفاب  کفاهش( بفه   بفرای  گیری )یعنی، اصفالح اندازه خطای آنها

هفای مقیفاس   هفای تعلفل ورزی بفا م لففه    ه مقیفاس خفرد  /. اسفت. 68/. تفا  16ها از همبستگی

داری نشفان داد. بفا ایفن    خودکارآمدی دانشگاهی به غیر از هم اتاقی همبستگی منفی و معنی
 داری دارند.ها با همدیگر رابطه مثبت و معنیحال خرده مقیاس

 (=N 322های مقیاس خودکارآمدی دانشگاهی )های درونی مؤلفههمبستگی -3جدول 
 7 5 2 0 2 8 

 -/.70* -/.48 -/.04** /.84** /.21**  . آمادگي براي امتحان7

 -/.76** -/.70* -/.06** /.86**   . آمادگي براي تكاليف5
 -/.54** -/.72* -/.07**    . تهيه گزارش نيم سالي2

 /.80** /.22**     . دوره0

 /.01**      . هم اتاقي2
       . اجتماعي8

p<0/01** p<0/05 * 

 بحث
روزاففزون بفرای دری متغیرهفای مربفوط بفه سفازگاری دانشفجویان، نیفاز          اقبفال با توجه به 

د. سولبرگ و همکفارانش  نکنها را بازنمایی میفراوانی به ابزارهای وجود دارد که این سازه

گیففری یکففی از ایففن سففازه هففا،     پرسشففنامه خودکارآمففدی دانشففگاهی را بففرای انففدازه    
(. هففدف از ایففن 2113نقففل از بففاری و فنففی، ) نففدهی بوجففود آوردخودکارآمففدی دانشففگا

یابی و ویرایش فارسی پرسشنامه خودکارآمدی دانشفگاهی بفرای سفنجش    ها رواییپژوهش

میزان باورهای خودکارآمدی دانشفجویان در ابعفاد مختلفف تحصفیلی و اجتمفاعی بفود. بفه        
رزیفابی قفرار گرفتفه و شفواهد     بیشفتر مفورد ا   CSEIابفزار   هایمولفهمنظور تحقق این هدف، 

 بیرونی آن گردآوری شده است.
های پژوهش، پایایی )همسانی درونی( این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ نشفان  یافته

داد. مقادیر به دست آمده برای کل مقیاس و خفرده مقیفاس بفا مقفدارهای بفه دسفت آمفده        

هفای ایفن   تگی درونفی عامفل  هم چنین، همبس ( هماهنگ است.2113باری و فینی )پژوهش 
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 مقیاس نشان دهنده ی همگونی مقیاس است. 

در بررسففی روایففی واگرایففی، وجففود ضففریب همبسففتگی منفففی بففین زیففر مقیففاس         
دارد.  هفای تعلفل ورزی حکایفت از روایفی مناسفب     خودکارآمدی دانشگاهی و زیر مقیاس

ی و رفففت ضففمن همسففویی بففا مطالعففات کالسففن، لینففدز   همففان طففوری کففه انتظففار مففی  

(، میزان تعلل ورزی تحصیلی در بین دانشجویانی کفه خودکارآمفدی بفاالیی    2113)1رجانی
 داشتند پایین بود و برعکس.

 CFA رقیفب  چنفد مفدل   را از طریق بررسفی  CSEIابعاد  سعی بر این داشتمطالعه حاضر 
مفورد آزمفون   در مطالعفات قبلفی   ی آنها چهار تا)که قبلی  مدل نظری ششاز  نماید.روشن 

هفای  یافتفه با توجه به  .نشان ندادبرازش  هاداده با به اندازه کافی مدل چهار، قرار گرفته بود(
 15 یسفه عفامل   تفا یفک نسفخه    گویه از مقیاس حفیف شفدند   5تجربی و استدالل مفهومی، 

 .ارایفه نمایفد  را  ها مفورد آزمفون  همه مدلاز که بهترین برازش  شود ایجاد CSEIای از گویه

بفاری و  که توسفط   CSEIای گویه 15 یمدل سه عاملمطالعه حمایت دیگری برای نتایج این 
ارایه نمود. شواهد مقدماتی حاصفل از نتفایج حاضفر از روایفی و      ،پیشنهاد شده (2113فینی )

فارسی به عنوان یک سنجه نسبتاً مناسب برای استفاده دانشجویان ایرانفی ففراهم    CSEIپایایی 
هفای  هفا بفرآورد نسفبتاً قابفل قبفولی از سفازه      است که بسیاری از گویهنمود. نتایج بیانگر این 

های همسانی درونی قابل قبول بودند و نشفانگر ایفن اسفت کفه آن     نهفته فراهم نمود. برآورد

های مطالعات برای اهداف پژوهشی میان دانشجویان دانشگاه مناسب است. این نتایج با یافته
 ست. ( همسو ا2113) باری و فینیقبلی 

ای بفرازش  گویه 15 یمدل سه عاملنشان دادند  RMSR و RMSEA ،CFI ،IFIشاخص های
(، مدل سه عاملی 2113های باری و فینی )فراهم نمود. همسو با یافتهها برای دادهکافی  کلی
کفردن دوسفتان جدیفد در     . پنج گویه )پیدانمودحمایت بیشتری فراهم  CSEIای از گویه 15

ملحق شفدن   ،ردن با کارمندان دانشگاه، قرار گیاشتن با فرد مورد عالقهدانشکده، صحبت ک
( بفه دلیفل   به یک سازمان دانشجویی و ملحق شدن به یک تیم ورزشی در داخل دانشفگاهی 

رسفد کفه ایفن    ها به نظر مفی بارعاملی استاندارد پایین حیف شدند. با توجه به محتوای گویه
تند کفه دانشفجویان بفرای انجفام آن دسفت بفه گریبفان        ها نشانگر آن دسته تکالیفی نیسگویه

 باشند.
                                                                                                                                                       
1. Klassen, Lindsey& Rajani 
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زمفون، از فنفون بسفیار پیشفرفته بفرای ارزیفابی و توصفیف        آعالوه بفر نظریفه کالسفیک    

 IRTسنجی مقیاس خودکارآمدی دانشگاهی استفاده نمفودیم. تحلیفل هفای   های روانویژگی
هفا  خوب بودند، اگرچه برخی گویهنیز به چند یافته دیگر اضافه کرد. اوالً مقادیر تمیز بسیار 

هفای حفودگزارش دهفی    ها بودنفد. مقفادیر تمیفز بفرای سفنجه     تر از دیگر گویهبسیار افتراقی

های دشواری و توابفع آگفاهی آزمفون و سفوال     شخصیت و نگرش نمونه هستند. ثانیاً آستانه
هرچنفد برخفی    سفنجد. ای صفت )باال و پایین( را بیشتر مفی نشان داد این مقیاس نقاط حاشیه

رسفد  گیارند. به نظفر مفی  اطالعات کمتری در مورد نقاط میانی صفت در احتیار می هاگویه
خواهند بفا تفوان بیشفتر نقفاط میفانی      همگنی گروه مزید بر علت باشد. برای محققانی که می

 صفت مکنون را مورد سنجش قرار دهند این مقیاس پایایی کمتری دارد.
ای حمایت نمود. اما بررسی گویه 15یی سازه و پایایی مقیاس اگرچه این پژوهش از روا

(. اعتماد به راهبردهای ارزیفابی  1338، 1روایی ابزار خاص یک فرایند بی پایان است )بنسون

کشفد. بنفابراین بفه    پییری یافته را به چالش میهای دانشجویی تعمیمعرضی مقطعی و نمونه
ه با حجم نمونه زیاد و متنوع مورد نیاز است. به پژوهش بیشتری برای مقیاس تجدید نظر شد

ویژه ضروری است خودکارآمدی دانشگاهی دوباره مفهوم سازی شود تفا اطمینفان حاصفل    
 شود همه جوانب تجربه دانشگاه به طور کافی بازنمایی شده است.  

                                                                                                                                                       
1. Benson 
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 سوال مقیاس خودکارآمدی دانشگاهی 21های پاسخ طبقه برای منحنی .2شکل 
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( و خطای معیار برای مقیاس TIF(، منحنی آگاهی آزمون )IIFهای منحنی آگاهی سوال )مونه. ن3شکل 
 خودکارآمدی دانشگاهی
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