
 

 

 ( 1994 -مه خودکارآمدی شغلی )ریگز و نایت پرسشنا
 

که در چهار مولفه برای سنجش باورهای خودکارآمدی فردی،  ( ساخته شده  1994)  1این پرسشنامه توسط ریگز و نایت

نظری   تعاریف  براساس  ها  گویه  باشد.  پیامدهای جمعی می  انتظار  و  باورهای کارآمدی جمعی  فردی،  پیامدهای  انتظار 

 . ( در هر چهار ساختار و خصوصیت این باورها در محیط شغلی پاسخ دهنده ها، طراحی شده اند1986؛1977)بندورا،

 

 تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

 (2015باورهای افراد نسبت به توانایی شان برای انجام وظایف محوله)سارجی،خودکارآمدی: 

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه 

گویه ای پرسشنامة خودکارآمدی    8گان به سواالت  خودکارآمدی نمره ای است که پاسخ دهندهدر این پژوهش منظور از  

 دهند .  می

 :مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

 سواالت  مولفه های پرسشنامه 

 10تا    1 باورهای خودکارآمدی فردی 

 18تا    11 پیامدهای فردی انتظار 

 25تا    19 باورهای کارآمدی جمعی

 31تا    26 انتظار پیامدهای جمعی 

 

 پاسخگوی گرامی 

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت  .  دانشگاهی تنظيم شده است

 
1 . Riggs & Knight 



 

 

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده  

 يمانه شما تشکر می نمايم.خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صم

 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید 

 به باال  35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و   میزان تحصیالت 

 پاینتر 

 کارشناسی و باالتر  لیسانس   فوق دیپلم  

سال و   5 سابقه خدمت 

 کمتر 

تا   6 

 سال 10

 سال  15بیشتر از   سال 15تا 11 

 مرد  زن جنسیت 

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری(  ایمیل 

 

کامالً   گویه ها  ردیف 
 موافقم 

نظری   موافقم 
 ندارم 

 کامال ً  مخالفم

 مخالفم

 باورهای خودکارآمدی فردی   

      دارم. من به توان خودم در انجام دادن وظایف شغلی ام اطمینان   1

      بعضی وظایفی را که برای کارم ضروری اند، نمی توانم به خوبی انجام دهم.* 2

      عملکرد ضعیفم به علت ضعف )کمی( توانایی خودم می باشد. * 3

      من به توانایی خودم در انجام وظایف کاری ام شک دارم. *  4

      دارم.   من برای انجام مطلوب وظایف کاری ام مهارت های الزم را   5

      تمام افرادی که در واحد کاری ام هستند این شغل را بهتر از من انجام می دهند. * 6

      من در شغلم مهارت کافی را دارم.  7

      آینده من در کارم به علت کمی مهارت هایم محدود است. *  8



 

 

      به مهارت ها و توانایی های شغلی ام افتخار می کنم. من   9

      می شوم. *   وقتی دیگران مرا در حال کار کردن نگاه می کنند دستپاچه 10

 انتظار پیامدهای فردی 

      من به خاطر خوب انجام دادن کارم به خوبی تشویق می شوم.  11

      تالش بها داده نمی شود. *در اینجا برای انجام دادن کار خوب به   12

      در اینجا انجام خوب کارها یک راه مطمئنی برای ترقی و پیشرفت است.  13

      اکثر کارهای )عملکرد( خوب من در شغل نادیده گرفته می شود*  14

      می شود.  در اینجا ترفیع و حقوق بر اساس چگونگی عملکرد تعیین   15

      در اینجا ارزشیابی شغلم صحیح انجام می گیرد. 16

      کار خوب در اینجا همان نتیجه کار ضعیف را می دهد. * 17

      دهم.برای دستیابی به آنچه )ترفیع و پاداش( که می خواهم باید کارم را خوب انجام   18

 باورهای کارآمدی جمعی

موسسه ای )یا بخش کاری( که من در آن کار می کنم  دارای توانایی های در حد باالی   19
 متوسط است. 

     

      می دهند ضعیف است. *   این سازمان در قیاس با سازمان هایی که کار مشابه انجام   20

      انجام کار مطلوب را ندارد. *این سازمان توانایی های الزم برای   21

      اعضای این سازمان دارای مهارت های شغلی باالیی می باشند.   22

بعضی از اعضای این سازمان به عت کمی )ضعف( مهارت هایشان باید برکنار می شدند.   23
* 

     

      این سازمان )بخش کاری من( زیاد کارآمد و اثر بخش نیست. *  24

 بعضی از اعضای این سازمان نمی توانند وظایف کاری شان  25

 را خوب انجام دهند. * 

     

 انتظار پیامدهای جمعی 

      انجام دهد.   برای گروه )بخش کاری( من مهم است که کارها را خوب   26

کار را به نحو مطلوب انجام    افراد زیادی سود می برند وقتی که گروه )بخش کاری( من   27
 دهد.

     

هنگامی که گروهم کارش را ضعیف انجام دهد کسی توجه نمی کند )اهمیت نمی دهد(.   28
* 

     



 

 

      عملکرد این سازمان شدیداً به کیفیت انجام کار گروهم وابسته است.  29

      سازمان نیازی به کارهایی که این گروه انجام می دهد، ندارد* این   30

هنگامی که ما )گروهم( کار را خوب انجام می دهیم طبیعی است که گروه انتظار نتایج   31
 مثبت خواهد داشت. 

     

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد 

A. پرسشنامه های تحلیل بر اساس مولفه 

B.  تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس  ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس  پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید 

 شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم  

 . مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید 

( کنید. مثال اگر  computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت)  .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا   1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن  Xمولفه اول 

این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم   به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

نید از گرینه  آنالیز  هر  ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توامرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید. 

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر   

 بگیرید.

 نمره گذاری پرسشنامه:  •

 شده است بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری 

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم  مخالفم  کامال مخالفم  گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  



 

 

سواالت معکوس این پرسشنامه  می باشد.    5تا کامالً موافق=    1هر گویه دارای یک پاسخ پنج درجه ای از کامالً مخالف =  

کامالً  که به صورت    30و    28و    25و    24و و    23و    21و    20و    17و    14و    12و    10و    8و    6و    4و    3و    2عبارتند از:  

  155و   31 ترتیب به آزمون این در  فرد  هر نمره حداکثر  و  حداقل نمره گذاری می شوند.    1تا کامالً موافق=   5مخالف =  

 می باشد. 

 ایایی :  روایی و پ

گزارش شده است. پایایی به روش آلفای کرونباخ برای    88/0تا    85/0(، بین  1994پایایی این مقیاس در مطالعات ریگز )

فردی   فردی  86/0باورهای خودکارآمدی  پیامدهای  انتظار  کارآمدی جمعی  88/0،  باورهای  پیامدهای  0/ 88،  انتظار   ،

گزارش شده و مقیاس کارآمدی    0/ 56تا    06/0رده مقیاس ها بین  می باشد.  و همبستگی درونی بین خ  0/ 85جمعی  

 فردی مستقل ترین مقیاس یافت شد.  

 ( نعامی  و  توسط ساعی  ایران  در  بار  اولین  برای  پرسشنامه  پژوهش  1388این  در  اعتباریابی شد. همچنین  و  ترجمه   )

ه استفاده گردید که شاخص های برازندگی  ( از روش  تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین اعتبار پرسشنام1389نجاراصل )

بدست آمد که در حد قابل قبولی می باشد. در پژوهش   90/0و  70/0تطبیقی و شاخص مجذورات خطای تقریب برابر با 

ضرایب پایایی این پرسشنامه به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه   (1392مرعشیان، نادری، حیدرئی و همکاران )

 بدست آمد. همچنین آنها جدول زیر را نیز گزارش کردند. 57/0و  53/0شد که به ترتیب ضرایب 

 
 :منابع

 ایسهمق (.  1392الدین. عسگری، پرویز. ) سادات. نادری، فرح. حیدرئی، علیرضا. عنایتی، میرصالح مرعشیان، فاطمه -

و هوش سازمانی، فرهنگ  اجتماعی،   شناسی روان مجلهمرد.   و زن کارکنان در شغلی خودکارآمدی هیجانی 

8(28 ،)91 –  79. 


