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Abstract
This study has been implemented to evaluate the
psychometric characteristics of the Positive
Psychological Capital Scale. The population of
this study consisted of all staff of six education
districts in the year of 1394 that 325 of them
were sampled by share-based stratified random
sampling based on sample size formula, Cohen et
al (2000) and were taken Positive Psychological
Capital Scale Luthans et al (2007). Research used
Cronbach's alpha coefficient for the reliability,
and confirmatory factor analysis for the validity
based on Structural Equation Model. Cronbach's
alpha coefficient for positive psychological
capital scale was 0/89 and for optimism, hope,
resilience, and self-efficacy subscales in order
were 0/70, 0/83, 0/73, and 0/87. results of one
factor and four factor confirmatory analysis
based on Luthans et al theoretical model showed
that four factor model has more favorable
goodness of fit indexes than one factor model. Fit
indexes are favorable. The correlation between
total positive psychological capital scale with
optimism, hope, resiliency and self-efficacy
factors respectively is 0.76, 0.87, 0.88, and 0.84,
which shows a good validity. The correlation
between the factors is between 0.41 and 0.62,
which is significant at level (P <0.01). In order to
evaluate the differential validity of the positive
psychological capital scale, simultaneous
implementation of Counterproductive Workplace
Behavior (CBW) scale was used. The result
showed that the positive and negative
anticipatory capital scale had a negative
correlation (-0.39). There is no significant
difference between the positive psychological
capital of the staff of the six education areas at
level (P <0.05), but there is significant difference
between the level of psychosocial capital of the
male and female education staffs in the level (P
<0.05). Based on these results, this scale which
has reliability and validity can be considered for
future researches.
Keywords: Positive psychological capital, selfefficacy, optimism, hope, resiliency, staff
employees.
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجیی مقینا سنرمای
روانشجاختی مثبن ارنرا شند رامعنة آمناری اینن پنژوهش را کلینة
1394 کارکجان ستادی نواحی شنشگانن آمنوش وپنرور در سنا
 نفر ب رو تصادفی طبق ای مبتجی بنر325 تشکیل میدادند ک تعداد
 منانیون و موریسنون،سهم و بر اسا فرمو تعیین حیم نمون کوهن
) بنن عجننوان نموننن در ن ننر گرفت ن شنندند و مقیننا سننرمای2000(
) در منورد آننان ارنرا2007(  یوسنو و آوولینو،،روانشجاختی لوتنان
گردید پنژوهش در پاینایی اش انرایل آلفنای کرونبنار و در رواینی
ساشه اش تحلیل عاملی تأییدی مبتجی بر مند ینابی معناد س سناختاری
اسننتفاده نمننود اننرایل آلفننای کرونبننار بننرای مقیننا سننرمای
، و برای خرده مقیا هنای خنو بیجنی0/89 روانشجاختی مثب برابر
 و0/73 ،0/83 ،0/70  تننا آوری و خودکارآمنندی ب ن ترتیننل،امینند
 ب دس آمد نتایج تحلیل عاملی تأییندی تنع عناملی و رهنار0/87
 و همکاران نشان داد ک مند رهنار،عاملی مبتجی بر مد ن ری لوتان
عاملی اش شاخصهای براشنندگی مطلنو تنری نسنب بن مند تنع
عنناملی برخننوردار اس ن شنناخصهننای بننراش مطلننو م نیباشننجد
همبستگی بین کل مقیا سنرمای روانشنجاختی مثبن بنا عامنلهنای
،0/87 ،0/76 کارآمدی ب ترتیل- تا آوری و خود، امید،خو بیجی
 اس ک روایی مطلوبی را نشان میدهد همبستگی بنین0/84  و0/78
) معجنیدارP<0/01(  اس ک در سنط0/62  تا0/41 عاملها هم بین
اس ب مج ور بررسنی رواینی افترا نی مقینا سنرمای روانشنجاختی
مان مقیا رفتار اد بهرهور استفاده شند نتیین، اش اررای هم، مثب
نشان داد ک مقیا سرمای روانشجاختی مثبن و مقینا رفتنار اند
) دارد بین سرمای روانشجاختی مثب-0/39( بهرهور همبستگی مجفی
 تفنناوس معجننادار در سننط، کارکجننان شننش ناحین آمننوش وپنرور
) ورود ندارد ولی بین سرمای روانشجاختی مثب کارکجانP>0/05(
)P>0/05(  تفنناوس معجننادار در سننط، شن و مننرد آمننوش وپننرور
ورود دارد بجابر مقادیر ب دس آمنده منیتنوان اینن مقینا را دارای
روایی و پایایی برای انیام مطالعاس آتی در ن ر گرف
، خودکارآمنندی، واژهه ا ی کلیاادی سننرمای روانشننجاختی مثب ن
 کارکجان ستادی، تا آوری، امیدواری،خو بیجی
mnadi@khuisf.ac.ir : نویسن ۀ یسؤول.*
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مقدمه
با آغاز سده بیستویک ،گروهی از روانشناساان بار رهیار
سااگین

 ،1روانشااناو و پهوهراانر ررا ور کر روی اارک

روان شناسی بی ار

گرا،2

نخستی بار رف وم ناتوانی اکتساابی

سررایرگذار بر رو سررایر روانشناختی حداقل باعث
اه ایش که کرصاد ع گ ارک رایشاوک .از ایا رو برخای از
پهوهرنران ض رقایسر سررایر روانشناختی با رنابع راک
و سنتی سررایر اوت اعی و سررایر انسانی اظ ار ن وکهاند کار

را رطاارک کرکنااد و ت ا ین گرهتنااد باار بررساای یاهتاارهااا
پهوهری خوک کر پنج کهر گذشتر با نام "ر تب روانشناسای

پایدار کر سازرانها ارروز رطارک شاوک انویاک2005 ،؛

کستاورکها چر نیر کر کر یاهت کرران ها راثرر بارا

وتااان  ،یوس ا و آوو یااو .)2007 ،راادیریت رااثرر سااررایر
روانشناختی کارا قابگیت توس ر است داکها و توان ند ها

بی ار گرا" بپرکازند؛ آن ا بر ای نتیجر رسیدند کر باا وواوک
بی ار ها ذهنی و رهتارها ناکارآرد حاصل شده است ،کر
روانشناساای کر کاال ،توواار اناادکی باار رشااد ،توساا ر و
خوکش ا وهایی اهااراک سااا ن شااده اساات وتااان  ،یوس ا و
آوو یو .)2007 ،3روانشناسی رثیاتننار 4بارعناوان روی ارک
تازها کر روانشناسی ،بر ه ن و ترریح شاکرانی و احسااو

سررایر روانشناختی ری تواند بارعناوان یاک ر یات رقاابتی

کارکنان بوکه و از پتانسیل باالیی برا ک اک بار ساازران کر
رسیدن بر سطح ر یت رقابتی پایدار برخورکار است هویادا،
هروهر و و ریدیان.)2012 ،
سررایر روانشناختی رثیت سازها ترکییی و برهنپیوساتر
است کر با ویهگی هایی از قییل کاشت اط ینان کر ارتیااط یاا

ذهنی ب یستی و ه چنی پیشبینی کقیق عوارگی کر بار آن اا
رثررند ،ت رک کارک .از رنظر روانشناسی رثیت ،عادم وواوک

کشوار خوک-کارآرد  ،)9کاشت اسناک رثیت خاوشبینای)10

سازگار  ،شاککاری و اعت اکبرنفس و ویهگایهاا رثیتای از

کرباره روهقیت کر حال و آینده ،کاشت پرت ار کر رسیدن بار
اهداف ،هننام رواو ر با رر نت و سختی ها اریدوار ،)11

نرانر ها بی اار روانای ،شااخال سانرت نیسات ،بگ ار
ای کست ،نرانکهنده سنرتی است انویک .)2005 ،5وتان ،
یوسا ا  ،ساااوییت

و هاااارر

6

 )2013رف اااوم ساااررایر

روانشناختی رثیت 7را کر یاک رطا ار تیقیقااتی بار حاوزة
سنرت بسا کاک؛ باا این ار رثیات ننار باوکن بارطاورکگی
رقدررا برا سنرت روانی و کاشت رواب اوت اعی ساا ن

نتیجربخش بوکن ،تنش برا روهقیت کر وظاای

ساخت و

تی ل کرکن و پرت سر گذاشات ررا ل بارا رسایدن بار
روهقیاات تااا آور  )12توصاای

رایشااوک آو و وتااان ،

 .)2010خوککارآرد کر رنرأ پیادایی آن پاهوهش و نظریار
شناختی اوت اعی بندورا 13است -و ریتوان بر سااکگی آن را
اعت اکبرنفس نارید -بر ایا ترتیاب ت ریا

رایشاوک :بااور

ر رهی شده است ،ای گونر هار شاده اسات کار سااختار
اصگی سنرت روانشناختی رثیت نرتن ا اب ار بارا تیقاق

انجااام وظیفاارا ر اای از راه ایجاااک اننی ا ه و تااأری رنااابع

بر ش ار ریروک ،بگ ر بار ارزیاابی رثیتای از سانرت روان و

شناختی برا خوک و نی ایفا اقادارات الزم اسات وتاان ،
یوس و آوو یو)2007 ،؛ برعیارتکینر ،خوک-کارآرد یاک

تأریر آن بر نتایج عینی کارکنان و رضایت ند کر ریای کاار
ارزیابی رثیت ارتیاط بای رث فارهاا ساررایر روانشاناختی
رثیت نی ریپرکازک .رف اوم ساررایر روانشاناختی رثیات ،باا
استفاکه از یک ن ونر چند رنی ی و چند سطیی نرتن اا نراان
ری کهد کر پیشبینیکنندة پیاردها ر ن سنرتی است ،بگ ار
ر انیس ی است کر ای رابطر را نی نراان رایکهاد وتاان ،
یوس

و آوو یو2007 ،؛ کراسی وا.)2015 ،8
2. Patient-oriented psychology
4. Positive Psychology
6. Sweetman & Harms
8. Krasikova
10. Optimism
12. Resiliency
14. Hayek

اط ینان) هرک بر تواناییهایش برا کستیابی بار روهقیات ،کر

کرک ،تفسیر و برکاشت هرک کر رورک رویداکها و کنترل آن ا
اساات هایااک2012 ،14؛ آو  ،وتااان و ونساا .)2009 ،15
خوشبینی توس سگین

و کینران کر ونیش روانشاناختی

رثیت راورک بررسای قارار گرهتار اسات یوسا
 .)2007سگین

و وتاان ،

باور کارک کر ررکم خوشبی ش ساتهاا و

روهقیتهایران را بر اساو انجام روارک زیر ردیریت ریکنند:
1. Seligman
3. Lathans, Youssef & Avolio
5. Envic
7. Positive Psychological Capital
9. Self-efficacy
11. Hope
13. Bandura
15. Jensen
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 )1ر والً بر اسناک و ردارک ت یر ریکنناد )2 ،رادارک آن اا

است کر پس از یک رویداک رنفی یاا رثیات ،هارک بار ساطح

راباات راایباشااند )3 ،روهقیاات خااوک را باار قابگیااتهااا و
توان ند ها خوک نسایت رایکهناد )4،باا ش سات رقابگار

باالیی از اننی ه بازگرکک و ورا یک حا ت ت اکل پایدار قرار
گیاارک آو  ،وتااان و راااتر  .)2008 ،شاا ا کگاای اهااراک

ریکنند و آن ا را بر عوارل خاروی و ناپایدار نسیت ریکهناد

) واق یات را قویااً رایپذیرناد،

عا ی و رستقی ی .)2015 ،خوشبینی ،توصی

ان طاف پذیر چنی است :ا

سیک رثیتای

) باور نیرورند رینی بر زندگی ر ناکار کارند کر اغگب باا

است کر رویداکها رثیت را بار عگاتهاا کرونای کگای و

ارزش ها نیرورند هرک ح ایت ریشوک و ج) توانایی بااالیی

هراگیر و عگت رویداکها رنفی را بر شرای خاص بیرونی و
روقتی نسیت ری کهد .خوشبینی کر رقابل بدبینی) بر ر نا

کر ع ل کرکن برطور سریع و هیا یداهر و ه چنی سازگار
با تغییرات ر ن کارند کوتاو .)2002 ،7پاهوهش هاا انجاام

کاشت انتظارات رثیت بارا نتاایج و پیاردهاسات کاارور و

شده حاکی از آن اسات کار برخای اهاراک تاا

آور ،پاس از

شییر.)2014 ،1

رویارویی با روق یتهاا کشاوار زنادگی کوبااره بار ساطح

برطور رف وری اسانایدر ،هاریس ،اندرساون ،ها رساان و
اروینگ )1991 2ارید را حا ت اننی شی رثیتی ریکانستند کر

ر و ی ع گ رک باز ریگرکناد ،حاال آن ار ع گ ارک برخای
کینر از ای اهراک ،پس از رویارویی با ناکاریها ،ر ییتهاا و

از کو روق یت ناشی ریشوک :ا ا ) عا م راساا کاشات  3بار

کشوار ها نسیت بر گذشتر ارتقا پیدا ریکند سی ار اصال و

ر نا انرژ ر طاوف بار هادف و

) طراحای رسایرها

الزم حتی کر هننام رواو ر باا رواناع و برنارارریا

بارا

هیاضی.)2008 ،
وتان  ،آوو یو ،آو و نورر

 )2007ری ان ارتیاط خارکه

رسیدن بر هدف .اسنایدر ر تقد است کر اریدوار  ،وضا یت
شناختی یا تف ر است کر اهراک را قاکر ریسازک کار اهاداف

رقیاوها ارید ،خوشبینی ،خوک-کارآرد و تا آور را با
سررایر روانشناختی رثیت بسیار بااال رایکانناد؛ آن اا آ فاا

واق ی ،ارا چا شبراننی و قابل پیشبینی را رادون ساازند و

کرونیااار را باارا خاارکه رقیاااوهااا اریااد ،تااا آور ،

سپس بر آن اهداف از طریق اراکه ر طوف بر خوک ،انارژ و

خوککارآرد  ،خوشبینی و کرن ایات بارا کال رقیااو بار

اکراک کنترل کرونی شده کسات یابناد .ارتیااطی بای کنتارل
کرونی و ارید وووک کارک هایک .)2012 ،رنیع کنترل کرونای

ترتیب  0/74 ،0/75 ،0/71 ،0/72و  )0/88گا ارش کرکناد.
اسنایدر ،هریس ،اندرسون ،ها رسان و ارویناگ  ،)1991نیا

سطح باور ررکم کر ارتیاط با ظرهیتها ،تجربارهاا و اع اا ی

پایایی رقیاو اریدوار گرایش ب رگساالن را از طریق اورا

است کر ریتواند بر اندازه کاهی ،شرای اطراهران را ردیریت

آن بر رو ن ونرها کانرجویی و رداخگرها روانشاناختی

و کنترل کند و آن ا را بر نتایج رثیتی رهن اون ساازک واناگ،

با استفاکه از روش آ فا کرونیار و روش اورا رجدک بای

تارگینسون و ناویی2010 ،4؛ بار نقال از چاکهاار و گاپتاا،5
 .)2014تا آور نی سازگار رثیت کر واکنش بار شارای

 0/74تا  0/84گ ارش کرکناد؛ آن اا ه چنای باا اساتفاکه از
روش بازآزرایی کر یک کوره  12راهار ،ضارایب ه یساتنی

ناگوار است .کرواقع تا آور صرهاً رقاورت رنف ل کر برابر

 0/67تا  0/84را برا ای رقیاو گ ارش ن وکند .تا بر ارروز

آور،

بیستوچ ار روضوع پیرارون سانجش ساررایر روانشاناختی

ررارکتکننده ه ال و ساازنده ریای پیراراونی خاوک اسات

رثیت بیان شده کر اعتیار آن از یاظ ویهگیها روانسانجی

آو  ،وتان و راتر  .)2008 ،تا آور یا ان طاافپاذیر ،

و آوو یو .)2007 ،رقیااو

آسیب ها یا شرای ت دیدکننده نیسات ،بگ ار هارک تاا

سنجیده شده است وتان  ،یوس

ظرهیت رثیات روانشاناختی بارا پاس وسات از ساختی،

سررایر روان شناختی رثیت کر حوزه هاا رختگفای از و گار

 ،ش ست ،پیرارهت ،اها ایش رسایو یت و یاا

سااازرانهااا انتفاااعی و غیرانتفاااعی ،نیروهااا نظاااری،

حتی تغییرات رثیت است تارسون ،وا تار و اون.)2015 ،6

آروزشوپرورش ،ارگانها ،هتلها و  ...بر کار برکه شده است

یک اصل تا آور کار کر ریی کاار استفاکه رایگرکک ای

و بار زباانها رختگفی تارو ر شاده است .بارعنوان رثاال،

ترکید ،ت ار

2. Snyder, Irving & Anderson
4. Wang, Tomlinson & Noe
6. Thompson, Walter & Lemmon

1. Carver & Scheier
3. Will-power
5. Chowdhury & Gupta
7. Coutu
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ساااپیاپراپا ،توکااارپی و واتاکاکوسااول  ،)2013پرسراانارة

شخ ی) و کر نوبت ساوم زنادگی کر کال) اساتفاکه شاده

سااررایر روانشااناختی رثیاات را باار زبااان تایگنااد ترو اار،
اعتیاریابی و هنجار کرکهاند و آ فا کرونیاار بارکساتآراده

است .کر ای رطا ر پایایی ای سر رقیاو اقتیااوشاده ،بار
ترتیب  0/90 ،0/89و  0/92گ ارش شد.

برا کل رقیاو را  0/95و برا خرکه رقیاوهاا از  0/84تاا

تیقیقات نران رای کهاد کار تووار بار توان ناد هاا و

 0/87گ ارش کرکهاند .هرستون و آنجن-کل )2016 1سررایر

است داکها کر زندگی شخ ی و کار کررج وع باعث ب یوک

روانشناختی رثیت را برا سازرانهاا غیرانتفااعی بار کاار

ع گ اارک ،اه ا ایش خراانوک  ،اعت اکباارنفااس ،ع ا تنفااس،

برکهاند .تأرر ،کر ای و ساننم )2014 2کر پهوهرای تیات
عنوان سررایر روان شناختی رثیت ،سررایر اوت اعی و سررایر

ان طافپذیر  ،انرژ و شاکابی ،ع گ رک شغگی ،کساتیابی بار
هدف ،رشد و توس ر هرک بیرتر و کاهش استرو ریگارکک

عقننی ،برا ارزیابی سررایر روان شناختی رثیات از رقیااو

هویدا ،هروهر و و ریدیان)2010 ،؛ بنابرای تغییر روضاوع

ستی و باسین )2012 3استفاکه کرکند .رقیاو ستی و باساین

از عگوم ریض سازرانی بر س ت توور بر ویهگیها رثیات

و

اهراک ری تواند باعث ارربخری سیاستها و رویرها ردیریتی
و ب یوک سنرت روانی و وس انی کارکنان شوک .اه یت ایا

کرونیار کل کر ای رقیااو  0/87و بار ترتیاب بارا خارکه

روضوع کر ریی ها اکار  ،آروزشی و نظااری کار ساررایر

رقیاوهاا اریاد ،تاا آور  ،خوککارآراد و خاوشبینای

روان شناختی رثیت رنجار بار ارتقاار ارزش ساررایر انساانی

 0/89 ،0/89 ،0/88و  0/89برکستآرده است .ب اکر ،هاش ی

کانش و ر ارتها اهراک) و سررایر اوت اعی شی ر روابا

و باباپور  )2012کر پهوهرای تیات عناوان رابطار ساررایر
روان شناختی رثیت با ساررایر اوت ااعی کانراجویان ،آ فاا

ریان اهراک) کر سازرانها ریگرکک ،چند برابر ریشوک .بار ایا
ترتیب ای یاهتارهاا نیااز بار انجاام پاهوهشهاا بیراتر را

کرونیار را برا کل رقیاو سررایر روانشاناختی رثیات کار

برخ وص کر یک ن ونرایرانی بررنظاور هنجاریاابی رقیااو

و آوو یو  )2007ساختر شده بوک 0/85

سررایر روانشناختی رثیت نران ریکهد .ه چنی با توور بر

بر کست آورکند .نسیت خی کو ای آزرون نی برابر باا 24/6
بوک و آرارهها شاخال برازندگی تطییقی 4و واذر ریااننی

عدم وووک رقیاسی برا بررسی سررایر روانشاناختی رثیات
کر بی کارکنان اکارات آروزشوپارورش ،رطا ار باا هادف

رجذورات خطا تقریب 5نی بر ترتیب  0/97و  0/08بوکناد.

بررساای ویهگاایهااا روانساانجی پایااایی و روایاای) و

و هاارر  )2013نساخر کوتااه 12

هنجاریابی رقیاو سررایر روان شناختی رثیت کر بی کارکنان

بر اساو رقیاو سررایر روانشناختی رثیت وتان  ،یوسا
آوو یااو  ،)2007کر  23گویاار تاادوی شااده اساات .آ فااا

توس

وتان  ،یوس

وتان  ،یوس  ،سوییت

گویرا سررایر روانشناختی رثیت را کر بررنظور اندازهگیر

نواحی ششگانر آروزش وپرورش اصف ان کر پی کستیابی بار

اطنعات رربوط بر پاساکهنده است کر شاارل رقیااوهاا
سنرت ،رواب و کل سررایر روانشناختی رثیت اسات را بار

سثاالت زیر است.
 .1آیا ن وکار ستونی هراوانی عارلها و تک عارگی رقیاو

کار برکند .نسخر کوتاه  12گویرا نراان رایکهاد کار ایا

سررایر روانشناختی رثیت نررال است؟

رقیاو با توور بر رطا ات قیگی برا رثال :آو  ،آوو یاو و
وتان 2011،؛ وتان  ،آو  ،اسا یت و ای2008 ،6؛ آوو یاو و
وتان  ،)2010 ،کارا اعتیار و روایی است .ای رقیاو شاارل
 3گویر خوککارآرد ) 4 ،گویر ارید) 3 ،گویر تاا آور )
و  2گویر خوشبینی) ریشاوک .یاهتارهاا رناتج از رقیااو

 .2ضرایب ه یساتنی بای عارال هاا رقیااو ساررایر
روانشناختی رثیت چنونر است؟
 .3آیا رقیاو سررایر روانشناختی رثیت از پایایی بااالیی
برخورکار است؟
 .4آیا ساختار عارگی رقیاو سررایر روانشاناختی رثیات،

بیاننر ای است کر اگرچر رقیاو سررایر روانشناختی رثیت

برازنده کاکهها ای پهوهش است؟

رربوط بر ریی کار است ،ارا از رقیاو ها رورک اساتفاکه
کر ای رطا ر کر نوبت اول سنرت) ،کر نوبت کوم رواب

 .5روایی اهتراقی رقیاو ساررایر روانشاناختی رثیات باا
رهتار ضد تو ید چنونر است؟

2. Tamer, Dereli & Saglam
)4. Comparative Fit Index (CFI
6. Lee

1. Firestone & Angela - Cole
3. Cetin & Basim
)5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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 .6آیا تفاوت بی ریاننی ن ارات ساررایر روانشاناختی
رثیاات کارکنااان برحسااب ریاال کااار کر نااواحی شااشگاناار
آروزشوپرورش وووک کارک؟
 .7آیا تفاوت بی ریاننی ن ارات ساررایر روانشاناختی
رثیت کارکنان برحسب ونسیت وووک کارک؟
 .8واادول هنجااار رقیاااو سااررایر روانشااناختی رثیاات
برحسب ونسیت چنونر است؟
روش
روش پژوهش جایعیة آییاری و نمونیه :پاهوهش از ناوع
رطا ات روانسنجی بوک .وار ة آرار ایا رطا ار را کگیار
کاررندان زن و ررک نواحی ششگانر آراوزشوپارورش شا ر
اصف ان تر یل ری کاکند کر  657نفار بوکناد .ن وناة آراار
پااهوهش  325نفاار از کارکنااان زن و راارک کر شااش ناحیاار
آروزشوپرورش ش ر اصف ان بوکناد کار بار اسااو هرراول
ت یای حجان ن ونار کاوه  ،راانیون و روریسااون،)2000 1
برحسب خطا  0/05بر کست آراد و باا یاهتارهاا وادول
کروساای و رورگااان 2نیا رقایساار شااد ناااک و سااجاکیان،
 .)1390حجن کاررنادان آراوزشوپارورش کر شاش ناحیار
آروزشوپرورش ش ر اصف ان بر ترتیاب کر ناحیار یاک85 :
نفر؛ ناحیر کو 85 :نفر؛ ناحیر سر 125 :نفر؛ ناحیر چ اار125 :
نفر؛ ناحیر پنج 125 :نفر؛ ناحیر شش 100 :نفر و کر کال 657
نفر بوک؛ بناابرای باا تووار بار حجان ن ونار 0/65 ،کرصاد
کارکنان از ناحیار یاک  )0/66کرصاد کارکناان از ناحیار کو
 )0/46کرصد کارکنان از ناحیر سر  )0/47کرصد از کارکنان
از ناحیر چ ار  )0/47کرصد از کارکنان از ناحیر پنج )0/45
کرصااد از کارکنااان از ناحیاار شااش انتخااا شاادند .راادت
پاسااخنویی باار سااثاالت  15کقیقاار ت یاای شااد .ت ااداک
پرسرناررها بازگرت کاکه نرده نی بر ترتیب از ناحیر یک،
 3پرسراانارر؛ از ناحیاار کو 5 ،پرسراانارر؛ از ناحیاار ساار1 ،
پرسراانارر؛ از ناحیاار چ ااار 2 ،پرسراانارر؛ از ناحیاار پاانج6 ،
پرسراانارر؛ و از ناحیاار شااش 2 ،پرسراانارر بااوک .ا یتاار 5
پرسرنارر نی بر ک یل رخادوش باوکن کناار گذاشاتر شاد و
کرن ایت  325پرسرنارر رورک تج یاروتیگیال قارار گرهات.
پرسرناررها ای پهوهش برصورت انفراک و نر گروهای)
پاسا کاکه شد .برا هر کاررناد تاوضیح کگی کرباارة شیاوه
2. Krejcie & Morgan
4. Wagnild & Young

پاساگویی بر هر پرسرانارر بارویاهه ساررایر روانشاناختی
رثیت) کاکه شد و ساپس پرسراناررهاا کر اختیاار آن اا قارار
گرهت.
ابزار سنجش
پرسشنایة سریایه روان شناختی یثبت :ای رقیاو  24گویار
و  4خارکه رقیااو کارک و توسا وتاان  ،یوسا و آوو یااو
 )2007ت یر و اعتیاریابی شده است .سازههاا کرونای ایا
رقیاو از اب ارها  )1 :اریدوار اسنایدر ،هریس ،آکرساون،
ها رسان 3و اروینگ )2 )1991 ،تا آور وگنا د و یاناگ،4
 )3 ،)1993خوشبینی کارور و شاییار )2014،و  )4خاوک-
کارآرد پارکر )1998 ،5برگرهتر شده است.
چ ار خرکه رقیاو ای اب ار شارل خوشبینی  6گویار)،
اریدوار  6گویر) ،تا آور  6گویر) و خوک-کارآرد 6
گویاار) اساات .طیاا پاسااخنویی باارا رقیاااو سااررایر
روانشناختی رثیت ،ششکرورا ی رت  :1کارنً رخا فن تا
 :6کارنً رواهقن) بوک .خرکه رقیاو خاوشبینای بار راوارک
چااون باااور و اط ینااان قگیاای کر تج ی ا رنااابع شااناختی کر
کسااتیابی باار نتااایج رطگااو کر حااوزها خاااص ،ی اای از
گویرها آن عیارت است از« :زراانی کار کر ریای کاار باا
رسائل ری ن و نار گوم رواور ریشوم ،ر والً انتظاار ب تاری
ع گ رک را از خوکم کارم» .خرکه رقیاو اریدوار بار کاشات
ع م راسا و رسیر رسیدن بر اهداف شخ ی ،اشااره کارک؛ از
و گر گویر ها ای خرکه رقیاو عیاارت اسات از« :کر ایا
شغل حتی کر بدتری شارای بااز هان روزنار اریاد بااقی
خواهند راند» .خرکه رقیاو تا آور بر ظرهیت روانی رثیت
برا برگرت  ،و اش از ر اییت و تغییار رثیات کر و ات
پیررهت اشاره کارک .از و گر گویر هاا ایا خارکه رقیااو
عیارت است از« :ری توانن بر خوبی ررا نت را پرات سار
بنذارم ،چراکر قینً تجربة ای کار را کاشترام» .خرکه رقیااو
خوک کارآرد بر اط ینان کاشت بر تواناییها رورک نیااز کر
کستیابی بر روهقیت و باور کاشت بر قدرت کرغگیر بر ت ا ی
چا شبراننی اشاره کارک .از و گر گویرها ای خرکه رقیاو
عیارت است از« :باا اعت ااک یاک رساأ ر طاوالنی را بررسای
ریکنن تا یک راه حل بیابن».
1. Cohen, Manion & Morrison
3. Snyder, Harris, Anderson & Hollersan
5. Parker
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وتان  ،یوس و آوو یو  )2007آ فا کرونیاار را بارا
چ ااار ن وناار اواارا کرکنااد ک ار باارا خاارکه رقیاااوهااا
خااوشبیناای)0/79 ،0/76 ،0/0،69/74 :؛ اریاادوار ،0/72 :
)0/76 ،0/80 ،0/75؛ تا آور )0/72 ،0/66 ،0/71 ،0/71 :؛
و خوککارآرااد  )0/75 ،0/85 ،0/84 ،0/75 :گ ا ارش شااده
است .اگرچار رقیااو خاوشبینای کر ن ونار کوم  )0/69و
رقیاو تا آور کر ن ونر سوم  )0/66بر سطح قابل قیاو ی
از پایدار کرونی ن یرسایدند ،اراا روایای رقیااو ساررایر
روانشناختی کارنً کر چ اار ن ونار بارطاور رتنااو بااال
استاندارک قرارکاک بوک.
پرسشنایه رفتار ض تولی در یحل کار :1هرم کوتاه ای
پرسراانارر  10گویاار) او اای بااار توسا اسااپ تور ،باااور و
هاکس )2010 2طراحی و تدوی شده است .رهتار ضد تو ید

یک روانسنج ترو ر و از نظر نناارش زباان هارسای چناد
ررتیر وارسی شد .برا از بی برکن و کاهش خطا احت ا ی
کر ترو ة گویرها ،از یک رتخ ال زبان اننگیسای خواساتر
شد تا رقیاو را رجدکاً بر زباان اننگیسای برگرکاناد .نتاایج،
نرانکهندة صیت ع گ رک رترو ان او یر اب ار باوک .کر ایا
ررحگاار ،رقیااو سااررایر روانشااناختی رثیاات کر ب ای
شرکتکنندگان کر پهوهش اورا گرکید .برا پایایی سانجی
از ضریب آ فا کرونیار و برا ت یی اعتیار ای رقیاو ،از
روش اعتیاار ساازه باا اساتفاکه از تیگیال عاارگی تأییاد و
اکتراهی 3استفاکه گرکید .کر راستا ر رهی ودول هنجار نی
رقاکیر هراوانی ،هراوانی تراک ی ،هراوانی تراک ای زیار عادک
ریانی ،رتیة کرصد  ،ن ره  zو ن ره  tارائر شد.

برعنوان رهتار کر بر ق د آسیب زکن بار ساازران یاا ساایر

ی فتهه
یاهترها بر ترتیب کر ن وکارها  1تا  5و وداول  1تا  8ارائار

است
کر پاسااخنویی باار سااثاالت ایا پرسراانارر از طیا

شده است .ارزیابی ا نو پیرن اک باا اساتفاکه از ا نویاابی

اعضا آن ،شارل اقدارات با قوه آسایبزنناده ت ریا

کرور ا

شاده
5

ی رت استفاکه شد اسپ تور ،باور و هاکس،)2010،

ر اکالت ساختار و بر اساو نرماه ار آراار بارا کااربرک
کر عگوم اوت اعی نسخر 22 4و یا رل 5ویراسات  8/8انجاام

آ فا کرونیار برا رهتارها ضاد تو یاد کر هارم  45گویار

پذیرهت.

ر طوف بر سازران و اهراک را بر ترتیب  0/88و  0/96گ ارش

سثال  :)1آیاا ن اوکار ساتونی هراوانای عارالهاا و رقیااو

ن وکند و ه چنی اسپ تور و هاکس  ،)2005آ فا کرونیاار
 0/84را برا رهتارها ر طوف بر ساازران و  0/85را بارا

سررایر روانشناختی رثیت نررال است؟
یاهتاارهااا ن وکارهااا  1تااا  5بااا توواار باار سااثال اول

رهتارها ر طوف بار اهاراک گا ارش ن اوکهاناد .کر رطا ار

پهوهش ،ریتنی بر نررال باوکن ن وکارهاا ساتونی هراوانای

حاضاار آ فااا کرونیااار باارا رهتارهااا ضااد تو یااد باارا

عارلها و رقیاو سررایر روانشناختی رثیت ،نراان رایکهاد

پرسراانارر  10گویاار کگاای 0/75 ،باار کساات آرااد .ی اای از
گویرها پرسرنارر عیارت است از« :ع داً بار وساایل اکار

کر ن وکارها خرکه رقیااو خاوشبینای ،تاا آور و کال

کارهررایتان آسیب وارک ریکنید».

رقیاو ساررایر روانشاناختی نرراال رایباشاند و ای خارکه
رقیاو ارید و خوککارآرد نررال نیستند .با توور بار این ار
هدف پهوهش صرهاً ت یی ودول هنجار بارا ن ارات کال

روش اجرا و تحلیل دادهه
با توور بر این ر ایا رقیااو توسا اهاراک قاینً کر ایاران
ترو ر شده و ی ترابر ر نایی ک ی وووک کاشات ،نخسات
باید نسخر اننگیسی آنکر رورک تأیید سازندگان رقیاو بوک بر
هارسی برگرکانده ریشد .قیل از ای کار ،از صاحبارتیاازان
ایا رقیااو اواازه ر تاو

بوکه است ای عدم نررا یتار بارا کو خارکه رقیااو اریاد و
خوککارآرد ران ی ایجاک ن یکند.
سثال  :)2ضرایب ه یستنی بی عارل ها رقیااو ساررایر
روانشناختی رثیت و کل رقیاو چنونر است؟

گرهتار شاد .رقیااو ساررایر

روانشناختی رثیت ابتدا توس کو رتخ ال زبان اننگیسی و
2. Spector, Bauer & Fox
)4. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS

)1. Counterproductive Workplace Behavior (CBW
3. Exploratory & Confirmatory factor analysis
5. Lisrel
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ج ول  .1ضرایب همبستای بین عایلهای یقیاس سریایه روانشناختی یثبت و کل یقیاس
ضریب ه یستنی
4
3
2
1
رتغیرها
خوشبینی
** 0/59
ارید
0/59
** 0/41
تا آور
**
** 0/59
0/62
** 0/47
خوک-کارآرد
**
0/84
** 0/78
0/87
** 0/76
ن ره کل سررایر روانشناختی
**
**
رثیت

)P<0/01
یاهتر ها ودول  )1باا تووار بار ساثال کوم پاهوهش،

 0/78 ،0/87و  0/84است کر روایی رطگوبی را نران ریکهد.

ریتنی بر ضریب ه یستنی بای عارالهاا رقیااو ساررایر
روانشناختی و کل رقیاو نران ریکهد کار ه یساتنی بای

ه یستنی بی عارال هاا هان بای  0/41تاا  0/62اسات کار
 )P<0/01ر نیکار است.

کاال رقیاااو سااررایر روانشااناختی رثیاات بااا عاراالهااا
خوشبینی ،ارید ،تا آور و خوک-کارآرد بر ترتیب ،0/76

سثال  :)3آیا رقیاو سررایر روانشناختی رثیت از پایایی
باالیی برخورکار است؟

ج ول  .2ضرایب پایایی برای خرد یقیاسها و کل یقیاس سریایه روانشناختی یثبت
انیراف ر یار
ریاننی
ت داک گویر
رقیاو
4/19
25/85
6
خوشبینی
4/38
29/56
6
ارید
3/80
27/47
6
تا آور
4/70
29/22
6
خوککارآرد
13/89
112/10
24
سررایر روانشناختی رثیت

آ فا کرونیار
0/70
0/83
0/73
0/87
0/89
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کر یاهترها ودول  ،)2ضارایب آ فاا کرونیاار بارا

بارها عارگی چرخش یاهتر و ریتنی بر ن وکار سننری ه کتال

چ ار عارل رقیاو ریاسیر گرکید .باالتری ضریب رربوط بر

ح ایت کارک .بر ای اساو تیگیل عارگی تأییاد بار اسااو

 )0/87و پایی تری رقدار رربوط

ردلساز ر اکالت ساختار عنوه بر ردل تک عارگی ریتنی

خرکه رقیاو خوککارآرد

بر خرکه رقیاو خوش بینی  )0/70است .ای ضاریب بارا

بر ردل نظر سازندگان رقیاو انجام و با تووار بار رقااکیر

کل رقیاو  )0/89بر کست آرد.

حاصل شده یاهترها کر ودول  )3رقایسر و ارائر گرکید.

نتایج تیگیل عارگی اکتراهی رقیاو سررایر روانشاناختی
رثیت از وواوک یاک عارال بار اسااو رج اوع رجاذورات

سثال  :)4آیا ساختار عارگی رقیاو سررایر روانشناختی
رثیت ،برازنده کاکهها ای پهوهش است؟

ج ول  .3شاخصهای برازش ی ل نهایی پژوهش
χ2

DF

RMR

RMSEA

χ2/df

GFI

AGFI

CFI

IFI

NFI

تک عارگی

1080/90

252

0/090

0/10

4/29

0/78

0/74

0/92

0/92

0/89

چ ارعارگی

661/96

248

0/084

0/072

2/67

0/85

0/82

0/94

0/94

0/92

رطگااو

باااالتر از  0/9تااا یااک اساات) .شاااخال برازناادگی

بررنظور ت یای کفایات برازنادگی ا ناو پیران اک باا
کاکه ها ،ترکییی از شاخال ها برازندگی بر شرک زیار راورک

تطییقاای براباار کر حا اات تااک عااارگی  0/92و کر حا اات

استفاکه قارار گرهات )1 :رقادار رجاذور کاا  )2 1شااخال

بااالتر از  0/9تاا یاک

هنجار شده رجذور کا

نسایت رجاذور کاا بار کرواات

چ ارعارگی  0/94است حد رطگاو

است) .رتداول تری روش برا بارآورک پارارترهاا ب تاری

آزاک  ،)2شاخال نی ویی برازش ،3شاخال برازندگی هنجار

برازندگی کر رادل یاابی ر ااکالت سااختار  ،روش بیراینر

شااده ،4شاااخال برازناادگی تطییقاای ،شاااخال برازناادگی

احت ا ی 9ناریده ری شوک .ای روش ،یک هرآیند ت رارشاونده

اه ایری ،5شاخال توکر -ویس 6و وذر ریاننی رجاذورات

است کر کر آن رج وعرا از پارارترها برآورکه ریشاوک .بار

خطا تقریب .شااخال ریرار خطاا ریااننی رجاذورات

پایر ای برآورک او یر ،تاب ی بر ناام تاابع برازنادگی ریاسایر

تقریب ،کر حا ت تک عارگی  0/10و کر حا ت چ ار عاارگی

ری شوک ،ای تابع اساساً ضرییی است کر برازندگی پارارترهاا

 0/071شاده اساات .حااد رطگاو

آن ک تاار از  0/05یااا 0/1

را با کاکهها توصی

ریکند .کوری برآورک ،بر اساو نخستی

است .ریرة ریاننی رجذور باقی اناده هاا 7بارا رادل تاک

برآورک بر کست ری آید تا تابع برازندگی کوچکتر حاصال

عااارگی  0/090و کر حا اات چ ارعااارگی  0/081اساات حااد

شوک .کر ای روقع ردل رورک نظر کر یک رج وعار ن اایی از

ن کیک بر صفر) .شاخال نی ویی برازش و شااخال

برآورک پارارترها ه نرا شده است .بر استناک یاهتر ها ودول

ت دیل شده نی ویی برازش 8ن کیک بار یاک حاد رطگاو )

 )3کر رابطر با سثال چ ارم پهوهش ،ساختار عارگی رقیااو

است .نسیت رجذور کا بار کرواة آزاک بارا رادل تاک

سررایر روان شناختی رثیت کر حا ت چ ار عارگی نسایت بار

عارگی  4/29و کر حا ت چ ار عارگی از  2/ 61است ک تر از

حا ت تک عارگی ،کارا بازندگی رطگو تر است.

رطگو

 3رطگو

است) .شاخال نارم شاده نسایی کر حا ات تاک

عااارگی  0 /92و کر حا اات چ ااار عااارگی  0/94اساات حااد
)2. Ratio of chi-square to degrees of freedom (χ2/df
)4. Normed Fit Index (NFI
)6. Tucker-Lewis Index (TLI
)8. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

سثال  :)5روایی اهتراقای رقیااو ساررایر روانشاناختی
رثیت با رهتار ضد تو ید چنونر است؟
)1. Chi-square (χ2
)3. Goodness of Fit Index (GFI
)5. Incremental Fit Index (IFI
)7. Root Mean square Residuals (RMR
9. Maximum Likelihood
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ج ول  .4همبستای بین یقیاس سریایه روانشناختی یثبت و یقیاس رفتار ض تولی بهینظور روایی افتراقی ابزار
رهتار ضد ب رهور

رتغیرها
ضریب ه یستنی
ن رة کل رقیاو سررایر روانشناختی رثیت

سطح ر ناکار
0/001

-0/39

)P<0/001
بااررنظااور بررساای روایاای اهتراقاای رقیاااو سااررایر
روان شناختی رثیت ،از اوارا ه راان رقیااو رهتاار ضاد

بی رقیاو سررایر روانشناختی رثیت و رقیااو رهتاار ضاد
تو ید کر ودول  )4ارائر شده است.

ب ره ور اساتفاکه شاد .نتیجار نراان کاک کار رقیااو ساررایر

سااثال  :)6آیااا تفاااوت باای ریاااننی ن اارات سااررایر

روانشناختی رثیت و رقیاو رهتاار ضاد ب ارهور ه یساتنی

روانشاااناختی رثیااات کارکناااان برحساااب شاااش ناحیااار

رنفی  )-0/39کارک .کر رابطر با سثال پنجن ،روایای اهتراقای

آروزشوپرورش وووک کارک؟

ج ول  .5یقایسه ییاناین شش ناحیه آیوزشوپرورش در یقیاس سریایه روانشناختی یثبت
ریاننی رجذورات آرار  Fوی
رج وع رجذورات کروات آزاک
شاخالها آرار گروهها
282/85
5
1414/27
بی گروهی
1/48
191/41
319
61059/77
کرونگروهی
324
62474/04
کل

سطح ر ناکار
0/2

)P> 0/05
یاهترها ودول  )5کر رابطر باا ساثال شران پاهوهش
رینی بر تفاوت ر ناکار بی ریاننی نواحی ششگانر نسیت بر
ریل کارشان ،گویا ای است کر بی ساررایر روانشاناختی

سااثال  :)7آیااا تفاااوت باای ریاااننی ن اارات سااررایر
روانشناختی رثیت کارکنان برحسب ونسیت وووک کارک؟

رثیت کارکنان شش ناحیر آروزشوپارورش ،تفااوت ر نااکار
کر سطح  )P>0/05وووک ندارک.
ج ول  .6آزیون  tنمونههای یستقل تفاوت بین ییاناین دو گرو کارکنان زن و یرد آیوزشوپرورش
ت داک ریاننی انیراف استاندارک خطا ر یار ریاننی آرار  Fوی رقدار  tسطح ر نیکار
شاخالها آرار ونسیت
زن
ررک

113/74 123
111/10 202

11/90
14/91

کل

112/09 325

13/89

1/07
1/05
1/50

4/81

3/33

0/029

)P>0/05
یاهتر ها ودول  ،)6کر رابطر با سثال هفاتن پاهوهش،
گویا ای است کر بی سررایر روانشناختی رثیات کارکناان
زن و راارک آرااوزشوپاارورش ،تفاااوت ر ناااکار کر سااطح
 )P>0/05وووک کارک؛ بادی ترتیاب ،باا تووار بار کاشات
تفاوت ر ناکار بی ریاننی کو گروه ،وداول ن ارات هنجاار

برا گروه کارکنان زن و ررک برطور رجا ا کر واداول  7و 8
ارائر ریگرکک.
سثال  :)8ودول هنجاار رقیااو ساررایر روانشاناختی
رثیت برحسب ونسیت چنونر است؟
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ج ول  .7نمرات هنجار (نرم) سریایه روانشناختی یثبت کارکنان زن
شاخالها آرار

ن ره هراوانی

هراوانی تراک ی

طیقات

هراوانی تراک ی زیر عدک

رتیر کرصد

ن

ره Z

ن

ره T

ریانی
2

100

99/2

98/37

2/1

71

136 - 146

22

98/4

89/45

87/80

1/15

61/5

40

80/5

64/25

63/41

0/35

53/5

37

48

33

32/92

-0/45

45/5

81 – 91

18

18

10/65

10/57

-1/25

37/5

3

3/3

2/05

2/03

-2/05

29/5

70 - 80

1

0/8

0/8

0/4

-2/6

24

125 – 135
114 – 124
103 – 113
92 – 102

ج ول  .8نمرات هنجار (نرم) سریایه روانشناختی یثبت کارکنان یرد
ن ره هراوانی

هراوانی تراک ی

هراوانی تراک ی زیر عدک

رتیر کرصد

ن

ره Z

ن

ره T

ریانی
6

100

98/5

98/51

2/15

71/5

136 - 146

33

97

88/85

88/86

1/2

62

55

80/7

67/1

67/07

0/45

54/5

58

53/5

39/15

39/1

-0/25

47/5

81 – 91

28

24/8

17/9

17/82

-0/95

40/5

10

11

8/5

8/41

-1/4

36

70 - 80

12

6

6

2/97

-1/9

31

125 – 135
114 – 124
103 – 113
92 – 102

واداول  7و  )8کر رابطار باا ساثال هراتن

گرکید و ایا رقیااو بار رو کارکناان ناواحی شاشگانار

یاهتارهاا

پهوهش نران ریکهند کر با استفاکه از روش هراوانی تراک ی

آروزشوپرورش ش ر اصف ان اورا شد .رنک روایی رقیاو،

زیر عدک ریانی و تیدیل ن رهها بر رتیر کرصد و ن ارههاا

تأیید شاخال ها بارازش رادل تیگیال عاارگی اکترااهی و

اسااتاندارک  Zو  ،Tهنجارهااا سااررایر روانشااناختی رثیاات
کارکنان برحسب ونسایت ریاسایر شاد .باا اساتفاکه از ایا

تأیید کاکهها گرکآور شده و رنک پایایی بر کست آردن
ضریب آ فا کرونیار بااالتر از  0/7باوک .رقااکیر حاصال از

ودول ریتاوان ،ن ارههاا خاام کارکناان را بار ن ارههاا

شاخال ها برازندگی ردل ر اکالت ساختار نراان کهناده

استاندارک تیدیل ن وک و با تووار بار ریااننی  50و انیاراف

ساختار عارگی رناسب رقیاو کر بی کارکنان بوک .ای یاهترها

ر یار  ،10ن ره استاندارک  Tآن ا را تفسیر کرک.

با نتایج پاهوهش وتاان  ،یوسا

و آوو یاو  )2007کر ب اد

ت داک عارل ها و گویر ها ه اهننی کارک .ای ه ساویی رثیاد
کو ن تر است :از یک طرف رقیاو بر ش ل کقیق ،قابل ه ان

بحث و نتیجهگیری
با توور بر اه یت ساررایر روانشاناختی رثیات کر سانرت

و سگیس ترو ر شده است کر رراارکتکننادگان کر هنناام

وس ی و روانی کارکنان آروزشوپرورش و عدم وووک یاک

رطا ر با اب اری رواور نیوکهاند و از طرف کینار گویارهاا و

اب ار روا و پایا بررنظور سنجش آن کر سازرانها آروزشای،

عواراال ایا رقیاااو نساایت باار رسااائل نااهاک  ،هرهنناای و
ونسیتی غیر حساو است و ای قابگیت وور ت ای ای ابا ار

رطا ر حاضر کر راستا پر کرکن خأل روووک بررنظور ارائار
رستندات رربوط بر ت یای روایای و پایاایی رقیااو ساررایر
روانشناختی رثیت وتاان  ،یوسا

و آوو یاو  )2007انجاام

با بسیار از رقیااوهاا اساتاندارک کر حاوزة روانشناسای
رثیت سازرانی است .برعانوه کر ایا پاهوهش روابا بای
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عوارل و گویرها و عارلها با ساازه بررسای گرکیاد کار ایا

گرهت خوککارآرد بر  ،0/87اریدوار  ،0/83خاوشبینای

نتایج نی نران کهنده ه یستنی باال گویارهاا ررباوط بار
عارل بر خوککارآرد با عارل خوک بوک کر ای یاهتار نیا باا

 0/54و تا آور  )0/63و با نتایج پهوهش وتان  ،یوس و
آوو یو  )2007کر بر پایایی باال ای رقیاو تأکید کرکه بوک،

و آوو یاو  )2007ه خاوانی

رقادار ضاریب

نتایج پهوهش وتاان  ،یوسا

ه خوان گرکید .ا یتر ای ه خاوانی از باا

کارک .عگی رغن این ر رابطر بی گویرها و عوارل کر ارتیاط باا

آ فا کرونیار نیاوک ،چراکار کر پاهوهش وتاان  ،یوسا

ب ضی عارلها ه چون خوشبینی بسیار پاایی باوک و ای باا

آوو یو  ،)2007رقاکیر پایاایی باا اساتناک بار ضاریب آ فاا

توور بر این ر شاخال  Tسوبل باالتر از  1/96بوک تاکتاک
ضرایب گویر ها بر عارلها رربوطر بر ک یال کساب رقااکیر

کرونیااار باارا خوککارآرااد باار  ،0/85اریاادوار ،0/80
خوشبینی  0/69و تا آور  0/66برکساتآراده باوک و بار

رناسب ،کر عارل حفظ شدند و گویرا از پرسرانارر حاذف

استثنار خوشبینی و تا آور کار کر هار کو رطا ار رقادار

نرد .کر پهوهش وتان  ،یوسا

و آوو یاو  )2007بااالتری

و

پایینی را بر کست آورکه بوک کر عارالهاا خوککارآراد و

شاخال ها برازش رربوط بر حا ت چ ار عارگی ردل بوک و
زرانی کر کر وض یت سر عارگی با وابجا ن وکن عارلها سار

اریدوار کر پهوهش وتان  ،یوس و آوو یو  )2007رقاکیر
پایی تر از پهوهش حاضر بوک کر ای تفاوت احت االً ناشی از

عارل حفظ شد و حتی وقتیکر کر حا ات تاک عاارگی رادل

تفاوت کر گروه ن ونر است .عنوه بر ای عگیرغن این ار کر

اندازهگیر شد ،شااخالهاا نسایی و رطگاق رادل ب یاوک

ای ا پااهوهش ضااریب آ فااا کرونیااار عاراال خااوشبیناای

نیاهت .با توور بر این ر رادل تأییاد باوک و رانک بررسای

کوچکتر از سر عارل اریدوار  ،خوککارآراد و تاا آور

استناک بر ردل وتان  ،یوس و آوو یو  )2007برعنوان رادل
نظر پهوهش بوک ،وقتای باا تیگیال عارال اکترااهی ،رادل

بوک و ی شواهد روووک تأیید کارال ایا عارال را بار یااظ
کستیابی بر نتایج ررابر کر ت رار ایا رقیااو بار کسات کاک.

بررسی شد ،بر ای ن تر پی برکه شد کر عارلها بر س ت یک

هرچند هیر ،آندرسون ،تاتام و بگک ،)1998 ،1بر نقل از ناک

عارل گرایش کارند .تیگیل عاارگی تأییاد تاک عاارگی نیا

 )1390بر ای باورند کر رقاکیر ن کیک بر  0/7نی با کر نظار

بررسی شد و با ردل کر حا ت چ ار عارگی رورک رقایسر قرار
گرهت .شاخالها نران کاکند کر عارالهاا کر حا ات چ اار

گرهت ضریب آ فا کل آزرون کر برا کل رقیاو ساررایر
روانشناختی رثیت  0/89بر کست آرد) قابل قیاول اسات .از

عارگی رطگو تر از تک عارگی است .ا یتر ی ی از تفاوتها

طرهی نتایج گویا آن بوک کر رقیااو ساررایر روانشاناختی

ود کر پاهوهش ،اساتفاکه از کو ن ونار کر رطا ار وتاان ،

رثیت با توور بر زیربنا نظر قو و ساختار عاارگی ب ینار

یوس

و آوو یو  )2007و صرهاً یک ن ونر کر رطا ر حاضر

توانااایی ساانجش ایاا سااازه را کر باای کارکنااان سااتاک

بوک .عنوه بر ای کر رطا ر وتان  ،یوس و آوو یاو )2007
باار ک یاال تاادوی و اعتیارساانجی او یاار اب ا ار از پرسراانارر

آروزشوپرورش کاراسات .نتاایج ایا اعتیاریاابی بازتاابی از
روق یت اکارات کو تای  -ساتاک آراوزشوپارورش اسات،

رضایت ،ویهگای هاا شخ ایتی و هارم خاوکگ ارش کهای

بنابرای رطا ات آتی ریتوانند ایا ابا ار را بار رو کینار

ع گ رک نی برا ت یی روایی ه ران استفاکه شده بوک و ای

کارکنان بخش ها غیرکو تی ،صن تی و بازرگانی نی بررسای

اب ار کر رابطر با ویهگیها شخ یتی ،ه یساتنی رثیتای باا

ن ایند .ازآنجاییکر رقیاو سررایر روانشناختی رثیت وتاان ،

ویهگی بروننرایی و وظیفرشناسی کاراست .کر کل حاداقل و

یوس

و آوو یو  )2007برا کاربست کر ن ونرایرانی راورک

حداکثر ضرایب رسیر گویرها کر ای پاهوهش کر ررتیار اول

تأیید قرار گرهت ،ری تاوان کر راساتا اعتیاریاابی اب ارهاا

بی  0/13تا  0/90و کر ررتیر کوم بی  0/12تا  0/90بوک کار

کینر رهتار سازرانی رثیت از آن بارعناوان یاک ابا ار رانک

برحسب شاخالها بارازش یا رل و برحساب رقااکیرتی،

استفاکه ن وک و برعانوه باا تووار بار این ار هادف رت اا ی

گویر ا حذف نرد و ه ر گویرها کر رادل  4عاارگی حفاظ
شدند .ه چنی کر ای پهوهش ،انساجام کرونای هار چ اار

ریی ها اکار بر طاور اعان و ساازران آراوزشوپارورش
بر طور اخال ،آراکه ن وکن ر گ ان بارا ب ارهور تاومم باا

عاارل کار راثید پایاایی ای رقیاو است ،راورک تأیید قارار

سنرت رداوم بوکه و ررک رقل ب ارهور و سنرتی ایجاک و
1. Hair, Anderson, Tatham & Black
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تقویت سررایر روانشناختی رثیات ساازرانی بارعناوان یاک

سررایر روانشناختی رثیت بر ش گی تدارک بیینند کار ساطح

صفت و نر ویهگی است کر رابطر ک تر از  0/4با سر ویهگای
از  5عارل ب رگ شخ یت نیو کر پهوهش وتاان  ،یوسا و

پیررهت کارکنان کر گذر از ای رراحل تسریع گرکک و آن ا بر
کارکنانی ر ن کر حرهر و شغل خویش تیدیل شوند.

آوو یو  )2007نی رثید ه ی اکعاست و ا یتر ریتاوان ایا
صفات را با استناک بر رقیاو هنجاریابی شاده راورک سانجش

تقدیر و تشکر
از ت اری رسیو ی نواحی ششگانار آراوزشوپارورش شا ر

رابطر با هر چ ار عارل ،ار ان استفاکه از ای اب ار را کر رورک
کارکنان و کاکر آروزشی اه ایش رایکهاد ،هرچناد کر راورک

اصااف ان باارا ح ایاات و رساااعدت و ه چناای کارکنااان

قرار کاک .برعنوه روش سااکه ن ارهگاذار ایا رقیااو کر

کارکنان آروزشی بایستی از ای اب ار با احتیاط استفاکه گارکک.

ب رگوار کر کر پهوهش حاضار شارکت کاشاتند ،قادرکانی
ن وکه و رراتب سپاو خویش را اعنم رین ایین.

کرن ایت ،ازآنجاکر ایا رطا ار بار کارکناان ساتاک اکارات
نواحی ششگانر آروزشوپرورش ش ر اصف ان ریادوک باوک،
بنابرای باید کر ت ین نتایج احتیااط الزم ریاذول گارکک .بار
اساو نتایج رطا ار کناونی روایای ساازه و پایاایی رقیااو
سررایر روانشناختی رثیت وتان  ،یوسا

و آوو یاو )2007

از شرای رطگوبی برحسب شاخالها آرار برا اساتفاکه
کر ن ونر کارکنان ستاک برخاورکار باوک .بادی ر ناا کار باا
استفاکه از ای رقیاو ریتوان وض یت کارکنان اکار ناواحی
آروزشوپرورش را بر استناک عوارل خرکه رقیاوها) روووک
ت یاای کاارک و ررااخال ن ااوک کاار کر کاادام عاراال سااررایر
برخورکار هستند و
روانشناختی رثیت رنابع انسانی از ض
برحسب ای نتایج آروزشها الزم را بر آن ا ارائار ن اوک .از
طرهی کریاهت کر کدام ب د از ای نوع صفت کار رخ اوص
ریای هااا سااازرانی اساات ،باار ضاارورت بایسااتی کر باای
کارکنانی کر کر آینده قرار است کر ریی ها اکار رراغول
شوند بیرتر رورک توور قرار گیارک .بارعانوه ازآنجاکار ایا
رطا ر بر رو ن ونارا از کارکناان ساتاک اکارات ناواحی
ششگانر آروزشوپرورش ش ر اصاف ان انجاام شاده اسات،
الزم است برعنوان یک ریدوکیت ر طوف بر روایی بیرونای
کر ش رها کینر و بر ن ونرها غیراکار باا احتیااط از آن
استفاکه شوک .ه چنی ای رطا ر بر یااظ روششناسای بار
هنجاریابی اب ار رذکور و کر یک ریی کنترل نرده پرکاختار
است و ریدوکیت ها ای روش بر آن وارک است .یاهترها
حاصل از ای پهوهش شواهد رطگاوبی را کر باا

روایای و

پایااایی رقیاااو سااررایر روانشااناختی رثیاات باار کساات کاک،
بنابرای پیرن اک ریگرکک کر رسیو ی با استفاکه از ای رقیاو
طرکهاا و برنارارهاا نظاام سانرت و نظاام اساتخداری و
ه چنی وذ

و ارتقار خوک را بررنظور تیقق و برکاارگیر

من بع
ب اکر  ،ر.ج ،.هاش ی ،ت ،.بابااپور ،ج .)1391 .رابطار ساررایر
روان شناختی با سررایر اوت اعی کانراجویان کانراناه تیریا ،
رجگر تخ ی پهوهش و سنرت.153-145 ،)1 2 ،
سی ار اصل ،ن ،.هیاضی ،م .)1378 .سررایر روانشاناختی؛ ریناایی
نوی برا ر یت رقابتی ،راهنارر تدبیر.48-44 ،)10 19 ،
ناک  ،م.ع ،.سجاکیان ،آ .)1390 .ساختار عارگی ،روایای ،پایاایی و
هنجاریابی رقیااو قابگیات یااکگیر ساازرانی کبیاران کوره
راهن ااایی تی اایگی شاا ر اصااف ان) .ه ااگنارر پهوهراای
نوآور ها آروزشی.130-105 ،)4 10 ،

هویدا ،ر ،.هروهر ،م ،.و ریدیان ،ع .)1390 .استراته -هایی برا
ع گ اارک هااو ا اااکه .ترو اار رض اا هویاادا ،ری ااد هروهاار،
عیدا رسول و ریدیان .اصف ان ،نرر پیام عگو .
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