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           چکیده

دی عمومی شرر در نوجوانان پرسشنامه خودکارآم سنجیروان هایشاخصبررسی  هدف پژوهش حاضر، :مقدمه

 پناهنده افغانستانی در ایران بود.

پژوهش به بررسی روایی محتوایی و همسانی درونی از  ینا نفر شرکت کردند. ۰84 تعداد پژوهش: در این روش

 پرداخته است. تأییدیکرونباخ و اعتبار سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و  آلفایطریق 

یز در کرونباخ ن آلفایداد که این پرسشنامه دارای روایی محتوای خوبی است و همچنین  نشان یجنتا :هایافته

 این پژوهش هاینمونهخودکارآمدی در  ییدر شناسامحدوده مطلوب قرار دارد تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل را 
 د.نمو تأییدنیز این فرضیه سه عاملی این مقیاس را  تأییدیشناسایی کرد و تحلیل عاملی 

اشاره کرد که این مقیاس جهت سنجش ابعاد خودکارآمدی و  توانمیبا توجه به نتایج حاضر  :گیرینتیجه

 .موجود را بر طرف نماید یازهایند توانمینوجوانان پناهنده افغانستانی در ایران مناسب بوده و 

 نوجوانان پناهنده افغانستانی خودکار آمدی نوجوانان، مقیاس خودکارآمدی شرر، ،سنجیروان :یدیهای کلواژه
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 مقدمه

توسط بندورا مطرح شده است. بندورا  83۰۰مفهوم خودکارآمدی تاریخچة مختصری دارد که از سال 

است که با بکارگیری مفهوم خودکارآمدی سهم بسزایی در فهم  8یادگیری پردازاننظریه( یکی از 833۰)

عی کرد روشن نماید که اطالعات مربوط به عملکردهای دارد. بندورا س ۹اجتماعی -ما از نظریه یادگیری

 توانندمیتوسط دیگران چگونه  7کالمی متقاعدشدنو  4فیزیولوژیایی هایحالت، 9ویژه، تجربه جانشینی

در کمک به تطابق کودکان با  2سازیمدلخودکارآمدی فرد را تغییر دهند. وی همچنین بر اهمیت 

نظر  کرد. به تأکیدکه برای کودک مهم هستند،  ساالنیبزرگردهای و درونی کردن استاندا ساالنبزرگ

کان که کود شوندمیکودکان درآمده و باعث  کنندۀکنترلعوامل  صورتبهوی، این استانداردها در آینده 

رضامندی استفاده کنند. بندورا معتقد است که -انتقادی و یا خود -خود صورتبه هاآندر رفتارهای خود، از 

جاد د در فرد ایتوانمیاز نتایجی است که محیط خارج  ترقویرخی موارد، نتیجة کنترل خود، بسیار در ب

 شمسو ویرانگرتر از خوار شمردن خود وجود ندارد )صدرالسادات و  ترسهمگیننماید. از نظر وی، چیزی 

 (.891۰اسفندآبادی، 

ماتیک است. محققین در زمینه محافظتی در برابر وقایع ترو یفاکتورهااز  یکی خودکارآمدی،

ه د نقش داشتتوانمیدر شرایط سخت بعد از مهاجرت  آوریتابپناهندگان معتقدند، خودکارآمدی در ایجاد 

 ها عمل کند. خودکار آمدی، به باورهای افراد نسبتگیر در برابر استرسورضربهیک  عنوانبهد توانمیباشد و 

باشد یمدستیابی به نتایج دلخواه  منظوربهدیریت مطالبات محیطی و م وظایفشاندر تنظیم  هاتواناییبه 

(. ۰،۹۰۰7الورد و گرادوسباشد ) ینبواقعکه  دهدمی(. این ویژگی، به کودکان و نوجوانان اجازه ۹۰87موتی، )

زا خطرآمدی باال قادرند هم به لحاظ فیزیکی و هیجانی از موقعیت  خودکارکودکان و نوجوانان با وجود 

تفاده مختلف اس هایموقعیتخالق هستند و از راهبرد شوخی طبعی در  هاآنرایط سخت( فاصله بگیرند، ش)

جوانان پناهنده  آوریتاباست عامل خود کارآمدی،  ( معتقد۹۰88) (. موتی،1،8331ولین و ولینکنند )می

آمدی جوانان  ودکارخ، روازاین. کند بینیپیشد توانمی، شناختیروانرا با توجه به تکالیف تحولی و بهزیستی 

 (.۹۰8۹موتی،باشد )د در انطباق آنان با محیط نیز سهیم توانمیپناهنده 

                                                      

1- Learning  

2- Social learning theory  
3- vicarious experiences  

4- physiological states 

5- Verbal persuasion 
6- Modeling  

7- Alvord, M. K., & Grados, J.J. 

8- Wolin, S., & Wolin, S 
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که تحقیقات کمی بر روی پناهندگان و  کندمی تأکید( نیز ۹۰۰۰)8سالد و کاگی ینگر شویتزز، 

 ودکارخماهیت  روینااز صورت گرفته است. شودمیعواملی که منجر به انطباق پناهندگان بعد از مهاجرت 

 یستانافغان پناهندگاندر ایران روی  یژهوبهشرقی،  کشورهایدر  خصوصبهآمدی هنوز در نوجوانان پناهنده 

مهم در  یفاکتورهامتعددی برای بررسی  هایضرورتصورت نگرفته است. به همین خاطر، دالیل و 

به ادامه اسکان  هاافغانستانیاول اینکه  ویژه وجود دارد. طوربهآمدی پناهندگان افغانستانی  خودکار

ادامه خواهند داد. دوم:  در کشورشان یناآرامدر ایران با شیوع باال با توجه به وضعیت جنگ و  مجددشان

ی با سابقه قبلی در افغانستان، کشوری که دارا شناختیروانحمایت  یچه پناهندگان افغانستانی در ایران،

 یانوجپناه. سوم، تحقیقات کمی در رابطه با اندکردهان است دریافت نضعیف سالمت رو هاییرساختز

 است.  شدهانجامدر ایران  خصوصبهافغانستانی 

 بدون (،831۹مادوکس )و  شرر گویه است. 8۰آمدی عمومی شرر و همکاران دارای  خودکارمقیاس 

ری میل به آغازگ"شامل رفتار  معتقدند که این مقیاس سه جنبه از هاآنهای مشخص کردن عوامل و گویه

 گیریاندازه را "در رویارویی با موانع مقاومت"و  "یفتکلمیل به گسترش تالش برای کامل کردن "، "رفتار

 کندمی

و  "روایی"شرر و همکاران "مقیاس خود کارآمدی عمومی"(، در بررسی8339وودروف و کاشمن )

مطالعه روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده  برای هاآنکردند.  تأییداین مقیاس را  "اعتبار"

( که با استفاده از 8331بررسی بوچر و اسمیت ) یجنتا کرده و وجود سه عامل در این مقیاس را نشان دادند.

صورت گرفته است حاکی از وجود سه عامل نهفته همبسته و یک عامل سطح  تأییدیروش تحلیل عاملی 

سنجی این ( با اعتبار 8917همکاران )نژاد و  اصغر .باشدمیعمومی( در این مقیاس  باالتر )خود کارآمدی

ایرانی نتایج نشان داد که از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است تحلیل عاملی  هاینمونهابزار بر روی 

کرده  تأییدا ی رنیز وجود یک الگوی سه عامل تأییدیاکتشافی وجود سه عامل را شناسایی و تحلیل عاملی 

ی نمونه نوجوانان پناهنده افغانستانی با الگوی سه عاملی بر هاداده بر ارزش منظوربه حاضر است مطالعه

این پژوهش  هدف صورت گرفته است. (،8339کاشمن )ودراف و ( و831۹مادوکس )اساس نتایج شرر و 

 .باشدمیفغانستانی در ایران پرسشنامه خودکارآمدی در نوجوانان پناهنده ا یسنجبررسی اعتبار 

 

 

                                                      

1- Schweitzer, R.Greenslade, J.Kagee, A 
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 روش بررسی

اهنده پن آموزانیدانش یهکل مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش، -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

و  اندودهبکه مشغول به تحصیل  باشندمیدر استان تهران  المللبینافغانستانی که در مدارس خودگردان و 

فاده مورد است هاینمونه .باشدمی اندداشتهسه سال در ایران سکونت  سال و بیش از 81تا  84در گروه سنی 

مدارس  از یفهرست ابتدا صورت گرفت. ایخوشهتصادفی  گیرینمونهدر این پژوهش با استفاده از روش 

تصادفی  صورتبهمدرسه  87تصادفی  طوربهدر سطح استان تهران آماده و سپس  المللبینخودگردان و 

ش انجام رو یبرا از جامعه مذکور، گیرینمونه در گروهی اجرا گردید. صورتبه هاپرسشنامهتعیین شد و 

آزمودنی بایستی  8۰۰آزمودنی نیاز است و در این پژوهش حداقل  8۰ سؤالهر  یبرا تحلیل عاملی،

پسر  ۹21، 4۹/8و انحراف معیار  ۹8/82)با میانگین سنی  کنندهشرکت ۰84این اساس  بر گردد. آوریجمع

 نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید. عنوانبهدختر(  442و 

 أییدیتآمدی عمومی از تحلیل عاملی اکتشافی و  خودکاردر این تحقیق برای بررسی اعتبار سازه 

 استفاده گردید.

 باشدمی/. 17کرونباخ در نمونه نوجوانان پناهنده افغانستانی  آلفایضریب پایایی با استفاده از محاسبه 

 .باشدمیهمسانی درونی باالی این پرسشنامه در جمعیت مورد مطالعه  دهندهنشانکه 

 

 نتایج

ت و همه صورت گرف تأییدیتجزیه و تحلیل این پژوهش از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و عاملی  

 تجزیه و تحلیل شد. AMOS-22و  SPSS-24 افزارنرمبا  هاداده

 

 هادادهتحلیل 

 روایی محتوایی

در نوجوانان پناهنده  آمدی عمومی شرر خودکارسنجی پرسشنامه  اعتبارن پژوهش به بررسی ای

 افغانستانی در ایران پرداخته است.

نفر از اساتید روانشناس افغانستانی که تجربه زندگی در ایران  3روایی محتوایی این مقیاس، توسط 

و شاخص روایی  (CVR=./78) حتواییمورد بررسی قرار گرفت و شاخص نسبت روایی م اندداشتهرا 

 .دباشمیروایی محتوای پرسشنامه قابل قبول  دهدمیآمد که نشان  به دست( CVI=/.89) محتوای آزمون
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 تحلیل عاملی اکتشافی

 هاییتمآهمبستگی بین  (8332برای انجام روش تحلیل عاملی، با توجه به نظر تباچینک و فیدل )

کرویت  بردارینمونهدر نمونه اول مورد مطالعه بود. آزمون کفایت  9۰/۰ پرسشنامه مساوی یا بزرگتر از

( با )درجه ۰49/8927آزمون بارتلت )خی دو:  (،KMO= 14/۰)شاخص  بارتلت مورد بررسی قرار گرفت،

باالتری از   KMOکه شاخص دهدمیاین آزمون نشان  یجنتا .(۰۰۰8/۰ یدارمعنیو سطح  892آزادی 

 ؛8332و فیدل، )تباچینک های این پژوهش از کفایت الزم برخوردار استمونهو ن باشدمی 2۰/۰

 پژوهش را ادامه داد. توانمیها وجود دارد و یهضریب همبستگی بین گو دهدمی( و نشان 891۰،هومن

امل با سه ع تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که راتحلیل اولیه 

 ،33/3 به ترتیب هاعاملواریانس  .کندمیواریانس را تبیین  ۰7۰/47 که بیش از 8رگتر از ارزش ویژه بز

 .باشدمی فیصد ۰7۰/47واریانس این سه عامل،  و کل 83/۹8 ،12/89

 

 مقیاس خودکار آمدی شرر همراه با بار عاملی شدهاستخراجی هاعامل 8جدول

 عوامل

 سوم دوم اول هاگویه

   0/557 2-آیتم

   0/592 7-آیتم

   0/603 88-آیتم

   0/648 84-آیتم

   0/682 8۰-آیتم

   0/464 8۰-آیتم

   0/696 82-آیتم

  0/550  ۰-آیتم

  0/659  8۹-آیتم

  0/816  4-آیتم

  0/769  9-آیتم

  0/443  ۹-آیتم
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 0/619   89-آیتم

 0/645   3-آیتم

 0/650   87-آیتم

 0/594   8-آیتم

 0/569   1-آیتم

 9/99 13/86 21/19 واریانس تبیین شده

 

که سه عامل در بررسی خودکارآمدی در نوجوانان پناهنده  دهدمینشان  8که جدول طورهمان

 دهدمیو نشان  باشدمی/. 4افغانستانی در ایرانی شناسایی شده است و بارهای عاملی هر سه عامل باالی 

 عاملی مطلوب است. یبارهاکه دارای 

 

 نژاد و مطالعه حاضر اصغر ،وودراف عمومی در بررسی شرر، یکارآمدهای مقیاس ی عاملی گویهبارهامقایسه  ۹دولج

 

رر هاگویه                                                                    هاگویهبار
ش

ف 
درا

وو
ژاد 

غرن
ص

ا
 

ه 
الع

مط
ضر

حا
 

 0/594 0/702 0/383 0/486 م آن را انجام دهم.انتومیمطمئنم که  ریزممیوقتی طرحی  -8

م تکالیفم را به خوبی انجام توانمییکی از مشکالتم این است که ن -۹

 دهم. 

0/390 0/385 0/624 0/443 

اگر نتوانم کاری را که برای بار اول انجام دهم به تالشم برای انجام  -9

 .دهممیآن ادامه 

0/560 0/507 0/465 0/769 

دست  هاآنبه  ندرتبه، کنممیتی اهداف مهم برای خود تعیین وق -4

 . یابممی

0/560 0/567 0/582 0/816 

 . کنممیرا رها  هاآنقبل از اتمام کردن کارهایم  -7
0/631 0/645 -----

- 

0/592 

 0/557 0/609 0/405 0/439 .کنممیاز روبرو شدن با مشکالت اجتناب  -2

لی پیچیده به نظر برسد، حتی زحمت امتحانش کاری خی کهیدرصورت -۰

 . دهممیرا به خود ن

0/687 0/543 0/586 0/550 

 0/569 0/653 0/391 0/433 . ارددنمیباز  هاآننامطلوب بودن تکالیف مرا از پایداری تا انجام کامل  -1
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جدی و دقیق روی انجام  طوربهوقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم،  -3

 .کنممیمرکز همان کار ت

0/428 0/428 0/653 0/645 

چیز جدیدی بیاموزم اگر در ابتدا موفق نشوم  کنممیسعی  کههنگامی -8۰

 .کنممیآن را رها ن یزودبه

0/690 0/538 0/574 0/464 

ن از پس آ یخوببه، دهندمیبرایم رخ  یامترقبهوقتی مشکالت غیر  -88

 . آیمیبرنم

0/547 0/421 0/610 0/603 

به نظرم مشکل بیابند اجتناب  کههنگامیاز یادگیری مطالب جدید  -8۹

 . کنممی

0/665 0/623 0/514 0/659 

 0/619 0/633 0/552 0/546 .شودمیشکست باعث تالش بیشتر من  -89

 0/648 0/535 0/426 0/552 به توانایی خود برای انجام کارها اعتماد ندارم.  -84

 0/650 0/453 0/305 0/438 .به خود متکی هستم -87

 0/696 0/585 0/656 0/688 . شوممیتسلیم  یسادگبه -82

 آیدیمتوانایی برخورد با اغلب مشکالت را که در زندگی برایم پیش  -8۰

 دارم. نرا 

0/539 0/469 0/764 0/682 

ت ساختار از صح استفاده شد تا تأییدیبرای بررسی اعتبار سازه این مقیاس، از روش تحلیل عاملی  

 هاینمونه در (،8917) همکاران( و بوچر و اسمیت و اصغر نژاد و 8339) کاشمنعاملی پیشنهادی وودروف و 

از  آمدهدستبهنیکویی برازش  هایشاخص نوجوانان پناهنده افغانستانی در ایران، اطمینان حاصل شود.

 گزارش شده است. 9ساختار سه عاملی در جدول 

 

 ((N=714.باشدمیاز ساختار سه عاملی مقیاس خودکار آمدی عمومی شرر  آمدهدستبهنیکویی برازش  هایصشاخ، 9جدول 

 

 شاخص برازش         

 مدل
X2 DF X2/DF GFI CFI AGFI RMSEA 

ساختار سه عاملی 

 مقیاس

خودکارآمدی عمومی 

  شرر

237.698 116 2.57 ./97 ./94 ./91 ./047 
(./078-

./091) 
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 در از این مدل، آمدهدستبهبرازش  هایشاخصهمه  شودمیمشاهده  9که در جدول  نهگوهمان

نتایج این جدول نیز از ساختار سه عاملی پیشنهادی وودروف و کاشمن و بوجر و  و باشدمیحد مطلوب 

لی آن ماز این ابزار در این پژوهش با توجه به ساختار سه عا ینبنابرا؛ کندمیاسمیت و اصغر نژاد حمایت 

 خودکارآمدی عمومی استفاده شده است. یبررسبه 

 

 

 کاشمنمدل سه عاملی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر بر اساس مطالعات وودروف و  آزمون .8شکل  

 (8917) همکاران( و بوچر و اسمیت و اصغر نژاد و 8339)

در رویارویی  مقاومتو  =F2یفتکلمیل به گسترش تالش برای کامل کردن ، =F1میل به آغاز گری رفتار)

 (=F3با موانع

 

 اعتبار همگرا

 آن با هایمقیاساین مقیاس و خرده  همبستگی بررسی اعتبار همگرای این مقیاس، منظوربه

 شده است. ارائه 4جدول دربررسی شد نتایج آن  ۹1-کودکان و نوجوانان آوریتابپرسشنامه 

 

 

 



 19   8931 بهار، 8۹شماره  ،2سال  ،یپژوهش - یفصلنامه کاتب، علم

 

 ۹1-کودکان و نوجوانان آوریتاببا  شدهادراکاجتماعی  نتایج مربوط به همبستگی مقیاس حمایت-4جدول 

 کودکان و نوجوانان آوریتاب انحراف معیار میانگین هاعامل

 **207. (4.99)18.855 عامل اول

 **359. (4.53)17.737 عامل دوم

 **220. (2.80)13.627 عامل سوم

 **385. 44.536 (8.68)  نمره کل

**P< 0/001    

 ۹1-اعتبار همگرای این مقیاس با مقیاس خودکارآمدی کودکان و نوجوانان دهدمینشان  4جدول 

 . باشدمیدر حد مطلوب 

 

 گیرینتیجه

مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر در جمیعت  سنجیروان هایویژگیبررسی  به مطالعه حاضر،

 نوجوانان پناهنده افغانستانی در ایران پرداخته است.

، در نمونه مورد بررسی حاکی از روایی و اعتبار این مقیاس هادادهتحلیل نتایج حاصل از تجزیه و 

 .باشدمی

ه ک هایینظریهو آزمون  سنجیروان ابزارهای(، معتقد است تحلیل عاملی در رواسازی 891۰هومن )

اس مقیی هادادههمپوش حاصل از  هاینمرهعاملی از  تحلیل .رودمیبه کار  شودمیابزار بر پایه آن ساخته 

را  تریساسیاو برای صفات مورد مطالعه ابعاد کمتر و  کندمییافتن یک ساختار بنیادی استفاده  منظوربه

بهتر است که ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی را اجرا کرده  هاییفرضیهتدوین چنین  برای .دهدمیتشخیص 

رسی بر در این مطالعه، در رار دهیم.مورد آزمون ق تأییدیرا از طریق تحلیل عاملی  هافرضیهو سپس این 

. در اشدبمیبرای جمعیت هدف مذکور روا  پرسشنامهاین  هایوایی نتایج نشان داد که همه آیتمروایی محت

 مکارانهتجزیه و تحلیل اکتشافی وجود سه عامل را مبتنی بر نظریه سازندگان این مقیاس یعنی شرر و 

 اصلی بود. مؤلف( نیز همسو با نتایج حاضر و نتیجه 8339شمن )وودوف و کا دستاورد کرد. تأیید( 831۹)

در این پژوهش، نتایج نشان داد که هر گویه با عامل خود ارتباط  تأییدیبا استفاده از روش تحلیل عاملی 

خوبی برای جمیعت نوجوانان پناهنده  سنجیرواننتیجه گرفت که این مقیاس از  توانمیمناسبی دارد و 

 در ایران برخوردار است.افغانستانی 

به جمعیت مورد مطالعه اشاره کرد که شامل نوجوانان پناهنده  توانمیاین مطالعه  هایمحدودیتاز 

 .دباشمیدیگر ن هایجمعیتقابل تعمیم یافتن به  هایافتهبنابراین این  باشدمیافغانستانی 
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