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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
4931 کارکجان ستادی نواحی شنشگانن آمنوش وپنرور در سنا
 نفر ب رو تصادفی طبق ای مبتجی بنر923 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 سننرمای2222(
) در منورد آننان ارنرا2222(  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 بیجنی2/93 روانشجاختی مثب برابر
 و2/29 ،2/99 ،2/22  تننا آوری و خودکارآمنندی ب ن ترتیننل،امینند
 ب دس آمد نتایج تحلیل عاملی تأییندی تنع عناملی و رهنار2/92
 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
،2/92 ،2/27 کارآمدی ب ترتیل- تا آوری و خود، امید،خو بیجی
 اس ک روایی مطلوبی را نشان میدهد همبستگی بنین2/91  و2/29
) معجنیدارP<2/24(  اس ک در سنط2/72  تا2/14 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-2/93( بهرهور همبستگی مجفی
 تفنناوس معجننادار در سننط، کارکجننان شننش ناحین آمننوش وپنرور
) ورود ندارد ولی بین سرمای روانشجاختی مثب کارکجانP>2/23(
)P>2/23(  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 پژوهشاانر هشاادور ور روی اارو
روانشناسی بی ار گرا ،2نخستی بار هفدوم ناتوانی اکتساابی
را هطاارک کرونااد و ت ا ین گرهتنااد باار بررساای یاهتاارهااا

پژوهشی خوو ور پنج وهر گذشتر با نام "ه تب روانشناسای
بی ار گرا" بپروازند؛ آندا بر ای نتیجر رسیدند کر باا وواوو
وستاوروها چش نیر کر ور یاهت ورهان ها هاثرر بارا
بی ار ها ذهنی و رهتارها ناکارآهد حاصل شده است ،ور
روانشناساای ور کاال ،توواار اناادکی باار رشااد ،توساا ر و
خووش ا وهایی اهااراو سااا ن شااده اساات وتااان  ،یوس ا و
آوو یو .)2002 ،3روانشناسی هثیاتننار 4بارعناوان روی ارو
تازها ور روانشناسی ،بر هدن و تشریح شاوهانی و احسااو
ذهنی بد یستی و ه چنی پیشبینی وقیق عواهگی کر بار آنداا

سرهایرگذار بر رو سرهایر روانشناختی حداقل باعث
اه ایش وه ورصد ع گ ارو هایشاوو .از ایا رو برخای از
پژوهشنران ض هیایسر سرهایر روانشناختی با هنابع هاو
و سنتی سرهایر اوت اعی و سرهایر انسانی اظدار ن ووهاند کار
سرهایر روانشناختی هی تواند بارعناوان یاک ه یات رقاابتی
پایدار ور سازهانها اهروز هطارک شاوو انویاک2005 ،؛
وتااان  ،یوس ا

و آوو یااو .)2002 ،هاادیریت هااثرر ساارهایر

روانشناختی وارا قابگیت توس ر است داوها و توان ند ها
کارکنان بووه و از پتانسیل باالیی برا ک اک بار ساازهان ور
رسیدن بر سطح ه یت رقابتی پایدار برخوروار است هویادا،
هروهر و و شیدیان.)2012 ،
سرهایر روانشناختی هثیت سازها ترکییی و برهنپیوساتر
است کر با ویژگی هایی از قییل واشت اط ینان ور ارتیااط یاا
نتیجربخش بوون ،تنش برا هوهییت ور وظاای

ساخت و

هثررند ،ت رک وارو .از هنظر روانشناسی هثیت ،عادم وواوو
نشانر ها بی اار روانای ،شااخال سانهت نیسات ،بگ ار

ورباره هوهییت ور حال و آینده ،واشت پشت ار ور رسیدن بار

ای وست ،نشانوهنده سنهتی است انویک .)2005 ،5وتان ،

تق ل کرون و پشت سر گذاشت هشا ل بارا رسایدن بار

سازگار  ،شاوکاهی و اعت اوبرنفس و ویژگایهاا هثیتای از
یوسا ا  ،ساااوییت

2

و هااااره

6

 )2013هفداااوم سااارهایر

روان شناختی هثیت را ور یک هطا ار تقیییااتی بار حاوزة
سنهت بسا واو؛ باا این ار هثیات ننار باوون بارطاورکگی
هیدهرا برا سنهت روانی و واشت رواب اوت اعی ساا ن
ه رهی شده است ،ای گونر هار

شاده اسات کار سااختار

اصگی سنهت روانشناختی هثیت نرتندا اب ار بارا تقیاق
تأریر آن بر نتایج عینی کارکنان و رضایت ند ور هقای کاار
بر ش ار هیروو ،بگ ر بار ارزیاابی هثیتای از سانهت روان و

وشوار خوو-کارآهد  ،)9واشت اسناو هثیت خاوشبینای)10
اهداف ،هننام هواودر با هش نت و سختی ها اهیدوار ،)11
هوهییاات تااا آور  )12توصاای

هایشااوو آو و وتااان ،

 .)2010خووکارآهد کر هنشأ پیادایی آن پاژوهش و نظریار

شناختی اوت اعی بندورا 13است -و هیتوان بر سااوگی آن را
اعت اوبر نفس ناهید -بر ای ترتیاب ت ریا هایشاوو :بااور
اط ینان) هرو بر توانایی هایش برا وستیابی بر هوهییات ،ور
انجااام وظیفاارا ه اای از راه ایجاااو اننی ا ه و تااأهی هنااابع
شناختی برا خوو و نی ایفا اقاداهات الزم اسات وتاان ،
یوس

و آوو یو)2002 ،؛ برعیارتوینر ،خوو-کارآهد یاک

ارزیابی هثیت ارتیاط بای هث فارهاا سارهایر روانشاناختی

ورک ،تفسیر و برواشت هرو ور هورو رویداوها و کنترل آندا

استفاوه از یک ن ونر چند هنی ی و چند سطقی نرتنداا نشاان
هی وهد کر پیشبینیکنندة پیاهدها هدن سنهتی است ،بگ ار

و وینران ور ونیش روانشاناختی

هثیت نی هی پروازو .هفدوم سارهایر روان شاناختی هثیات ،باا

ه انیس ی است کر ای رابطر را نی نشان هایوهاد وتاان ،
یوس

و آوو یو2002 ،؛ کراسی وا.)2015 ،8

2. Patient-oriented psychology
4. Positive Psychology
6. Sweetman & Harms
8. Krasikova
10. Optimism
12. Resiliency
14. Hayek

اساات هایااک2012 ،14؛ آو  ،وتااان و ونساا .)2009 ،15
خوشبینی توس سگین

هثیت هاورو بررسای قارار گرهتار اسات یوسا و وتاان ،
 .)2002سگین باور وارو کر هروم خوشبی ش ساتهاا و
هوهییتهایشان را بر اساو انجام هوارو زیر هدیریت هیکنند:
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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 )1ه والً بر اسناو و هدارک ت یر هیکنناد )2 ،هادارک آنداا

است کر پس از یک رویداو هنفی یاا هثیات ،هارو بار ساطح

راباات هاایباشااند )3 ،هوهییاات خااوو را باار قابگیااتهااا و

باالیی از اننی ه بازگروو و ورا یک حا ت ت اول پایدار قرار

توان ند ها خوو نسایت هایوهناد )4،باا ش سات هیابگار
هیکنند و آندا را بر عواهل خاروی و ناپایدار نسیت هیوهناد

گیاارو آو  ،وتااان و هاااتر  .)2008 ،ش ا ا کگاای اهااراو
ان طافپذیر چنی است :ا ) واق یات را قویااً هایپذیرناد،

سیک هثیتای

) باور نیروهند هینی بر زندگی ه ناوار وارند کر اغگب باا

است کر رویداوها هثیت را بار عگاتهاا ورونای کگای و

ارزش ها نیروهند هرو ح ایت هیشوو و ج) توانایی بااالیی

هراگیر و عگت رویداوها هنفی را بر شرای خاص بیرونی و

ور ع ل کرون برطور سریع و هیا یداهر و ه چنی سازگار

هوقتی نسیت هی وهد .خوش بینی ور هیابل بدبینی) بر ه نا

با تغییرات هدن وارند کوتاو  .)2002 ،پاژوهش هاا انجاام

عا ی و هستیی ی .)2015 ،خوش بینی ،توصی

واشت انتظارات هثیت بارا نتاایج و پیاهدهاسات کاارور و

شییر.)2014 ،1

2

شده حاکی از آن اسات کار برخای اهاراو تاا

آور ،پاس از

رویارویی با هوق یت ها وشاوار زنادگی ووبااره بار ساطح

برطور هفدوهی اسانایدر ،هاریس ،اندرساون ،ها رساان و

اروینگ )1991 2اهید را حا ت اننی شی هثیتی هیوانستند کر
از وو هوق یت ناشی هیشوو :ا ) عا م راساد واشات  3بار
ه نا انرژ ه طاوف بار هادف و

) طراحای هسایرها
بارا

الزم حتی ور هننام هواودر باا هواناع و برناهارریا

ه و ی ع گ رو باز هیگروناد ،حاال آن ار ع گ ارو برخای
وینر از ای اهراو ،پس از رویارویی با ناکاهیها ،ه ییتهاا و
وشوار ها نسیت بر گذشتر ارتیا پیدا هیکند سی ار اصال و
هیاضی.)2008 ،
وتان  ،آوو یو ،آو و نوره

 )2002هی ان ارتیاط خاروه

رسیدن بر هدف .اسنایدر ه تید است کر اهیدوار  ،وضا یت

هییاوها اهید ،خوشبینی ،خوو-کارآهد و تا آور را با

شناختی یا تف ر است کر اهراو را قاور هیسازو کار اهاداف

سرهایر روانشناختی هثیت بسیار بااال هایوانناد؛ آنداا آ فاا

واق ی ،اها چا شبراننی و قابل پیشبینی را هادون ساازند و

کرونیااار را باارا خااروه هییاااوهااا اهیااد ،تااا آور ،

سپس بر آن اهداف از طریق اراوه ه طوف بر خوو ،انارژ و

خووکارآهد  ،خوشبینی و ورندایات بارا کال هییااو بار

اوراک کنترل ورونی شده وست یابناد .ارتیااطی بای کنتارل

ترتیب  0/24 ،0/25 ،0/21 ،0/22و  )0/88گا ارش کروناد.

ورونی و اهید وووو وارو هایک .)2012 ،هنیع کنترل ورونای
سطح باور هروم ور ارتیاط با ظرهیتها ،تجربارهاا و اع اا ی

اسنایدر ،هریس ،اندرسون ،ها رسان و ارویناگ  ،)1991نیا
پایایی هییاو اهیدوار گرایش ب رگساالن را از طریق اورا

است کر هیتواند بر اندازه کاهی ،شرای اطراهشان را هدیریت

آن بر رو ن ونرها وانشجویی و هداخگرها روانشاناختی

و کنترل کند و آندا را بر نتایج هثیتی رهن اون ساازو واناگ،

با استفاوه از روش آ فا کرونیار و روش اورا هجدو بای

تاهگینسون و ناویی2010 ،4؛ بار نیال از چاوهاار و گاپتاا،5

 0/24تا  0/84گ ارش کروناد؛ آنداا ه چنای باا اساتفاوه از

 .)2014تا آور نی سازگار هثیت ور واکنش بار شارای

روش بازآزهایی ور یک ووره  12هاهار ،ضارایب ه یساتنی

ناگوار است .ورواقع تا آور صرهاً هیاوهت هنف ل ور برابر

 0/62تا  0/84را برا ای هییاو گ ارش ن ووند .تا بر اهروز

آور،

بیست وچدار هوضوع پیراهون سنجش سارهایر روان شاناختی

هشارکت کننده ه ال و سازنده هقای پیراهاونی خاوو اسات

هثیت بیان شده کر اعتیار آن از قاظ ویژگیها روانسانجی

آو  ،وتان و هاتر  .)2008 ،تا آور یا ان طاافپاذیر ،
ظرهیت هثیات روانشاناختی بارا پاس وسات از ساختی،

سنجیده شده است وتان  ،یوس و آوو یو .)2002 ،هییااو
سرهایر روانشناختی هثیت ور حوزه هاا هختگفای از و گار

 ،ش ست ،پیشرهت ،اها ایش هسالو یت و یاا

سااازهانهااا انتفاااعی و غیرانتفاااعی ،نیروهااا نظاااهی،

حتی تغییرات هثیت است تاهسون ،وا تار و اون .)2015 ،

آهوزشوپرورش ،ارگانها ،هتلها و  ...بر کار بروه شده است

یک اصل تا آور کار ور هقی کاار استفاوه هایگروو ای

و بار زباانها هختگفی تارو ر شاده است .بارعنوان هثاال،

آسیبها یا شرای تددیدکننده نیسات ،بگ ار هارو تاا

تروید ،ت ار

6

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 ،توکاااهپی و واتاکاکوسااول  ،)2013پرسشااناهة

شخ ی) و ور نوبت ساوم زنادگی ور کال) اساتفاوه شاده

ساارهایر روانشااناختی هثیاات را باار زبااان تایگنااد ترو اار،

است .ور ای هطا ر پایایی ای سر هییاو اقتیااوشاده ،بار

اعتیاریابی و هنجار کروهاند و آ فا کرونیاار باروساتآهاده
برا کل هییاو را  0/95و برا خروه هییاوهاا از  0/84تاا

ترتیب  0/90 ،0/89و  0/92گ ارش شد.
تقیییات نشان های وهاد کار تووار بار توان ناد هاا و

 0/82گ ارش کروهاند .هرستون و آنجن-کل )2016 1سرهایر

است داوها ور زندگی شخ ی و کار ورهج وع باعث بدیوو

روانشناختی هثیت را برا سازهانهاا غیرانتفااعی بار کاار

ع گ اارو ،اه ا ایش خشاانوو  ،اعت اوباارنفااس ،ع ا تنفااس،

بروهاند .تأهر ،ور ای و ساننم )2014 2ور پژوهشای تقات

ان طافپذیر  ،انرژ و شاوابی ،ع گ رو شغگی ،وساتیابی بار

عنوان سرهایر روان شناختی هثیت ،سرهایر اوت اعی و سرهایر

هدف ،رشد و توس ر هرو بیشتر و کاهش استرو هیگاروو

عیننی ،برا ارزیابی سرهایر روان شناختی هثیات از هییااو

هویدا ،هروهر و و شیدیان)2010 ،؛ بنابرای تغییر هوضاوع

ستی و باسین )2012 3استفاوه کروند .هییاو ستی و باساین

از عگوم هقض سازهانی بر س ت توور بر ویژگیها هثیات

و

اهراو هی تواند باعث ارربخشی سیاستها و رویرها هدیریتی

آوو یااو  ،)2002ور  23گویاار تاادوی شااده اساات .آ فااا
کرونیار کل ور ای هییاو  0/82و بار ترتیاب بارا خاروه

و بدیوو سنهت روانی و وس انی کارکنان شوو .اه یت ایا
هوضوع ور هقی ها اوار  ،آهوزشی و نظااهی کار سارهایر

هییاو ها اهیاد ،تاا آور  ،خووکارآهاد و خاوش بینای

روان شناختی هثیت هنجار بار ارتیاار ارزش سارهایر انساانی

 0/89 ،0/89 ،0/88و  0/89بر وست آهده است .بداور ،هاش ی

وانش و هدارتها اهراو) و سرهایر اوت اعی شی ر روابا

و باباپور  )2012ور پژوهشی تقات عناوان رابطار سارهایر

هیان اهراو) ور سازهانها هیگروو ،چند برابر هیشوو .بار ایا

روان شناختی هثیت با سارهایر اوت ااعی وانشاجویان ،آ فاا

ترتیب ای یاهتارهاا نیااز بار انجاام پاژوهشهاا بیشاتر را

کرونیار را برا کل هییاو سرهایر روانشاناختی هثیات کار

برخ وص ور یک ن ونرایرانی برهنظاور هنجاریاابی هییااو

و آوو یو  )2002ساختر شده بوو 0/85

سرهایر روانشناختی هثیت نشان هیوهد .ه چنای باا تووار

بر وست آوروند .نسیت خی وو ای آزهون نی برابر باا 24/6

بر عدم وووو هییاسای بارا بررسای سارهایر روانشاناختی

بر اساو هییاو سرهایر روانشناختی هثیت وتان  ،یوسا

توس

وتان  ،یوس

بوو و آهارهها شاخال برازندگی تطیییی 4و واذر هیااننی
هجذورات خطا تیریب 5نی بر ترتیب  0/92و  0/08بووناد.

هثیت ور بی کارکناان اوارات آهاوزشوپارورش ،هطا ار باا
هدف بررسی ویژگیهاا روانسانجی پایاایی و روایای) و

و هااره  )2013نساخر کوتااه 12

هنجاریابی هییاو سرهایر روان شناختی هثیت ور بی کارکنان

وتان  ،یوس  ،سوییت

گویرا سرهایر روانشناختی هثیت را کر برهنظور اندازهگیر

نواحی ششگانر آهوزش وپرورش اصفدان ور پی وستیابی بار

اطنعات هربوط بر پاسدوهنده است کر شااهل هییااوهاا

سثاالت زیر است.

سنهت ،رواب و کل سرهایر روانشناختی هثیت اسات را بار
کار بروند .نسخر کوتاه  12گویرا نشاان هایوهاد کار ایا
هییاو با توور بر هطا ات قیگی برا هثال :آو  ،آوو یاو و

 .1آیا ن ووار ستونی هراوانی عاهلها و تک عاهگی هییاو
سرهایر روانشناختی هثیت نرهال است؟
 .2ضرایب ه یساتنی بای عاهال هاا هییااو سارهایر

وتان 2011،؛ وتان  ،آو  ،اسا یت و ای2008 ،6؛ آوو یاو و

روانشناختی هثیت چنونر است؟

وتان  ،)2010 ،وارا اعتیار و روایی است .ای هییاو شااهل
 3گویر خووکارآهد ) 4 ،گویر اهید) 3 ،گویر تاا آور )

 .3آیا هییاو سرهایر روانشناختی هثیت از پایایی بااالیی
برخوروار است؟

و  2گویر خوشبینی) هیشاوو .یاهتارهاا هناتج از هییااو

 .4آیا ساختار عاهگی هییاو سرهایر روانشاناختی هثیات،

بیاننر ای است کر اگرچر هییاو سرهایر روانشناختی هثیت
هربوط بر هقی کار است ،اها از هییاو ها هورو اساتفاوه
ور ای هطا ر ور نوبت اول سنهت) ،ور نوبت ووم رواب
2. Tamer, Dereli & Saglam
)4. Comparative Fit Index (CFI
6. Lee

برازنده واوهها ای پژوهش است؟
 .5روایی اهتراقی هییاو سارهایر روانشاناختی هثیات باا
رهتار ضد تو ید چنونر است؟
1. Firestone & Angela - Cole
3. Cetin & Basim
)5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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 .6آیا تفاوت بی هیاننی ن ارات سارهایر روانشاناختی
هثیاات کارکنااان برحسااب هقاال کااار ور نااواحی شااشگاناار
آهوزشوپرورش وووو وارو؟
 .2آیا تفاوت بی هیاننی ن ارات سارهایر روانشاناختی
هثیت کارکنان برحسب ونسیت وووو وارو؟
 .8واادول هنجااار هییاااو ساارهایر روانشااناختی هثیاات
برحسب ونسیت چنونر است؟
روش
روش پژوهش جایعة آییاری و نمونیه :پاژوهش از ناوع
هطا ات روانسنجی بوو .واه ة آهار ایا هطا ار را کگیار
کارهندان زن و هرو نواحی ششگانر آهاوزشوپارورش شادر
اصفدان تش یل هی واوند کر  652نفار بووناد .ن وناة آهاار
پااژوهش  325نفاار از کارکنااان زن و هاارو ور شااش ناحیاار
آهوزشوپرورش شدر اصفدان بووناد کار بار اسااو هرهاول
ت یی حجان ن ونار کاوه  ،هاانیون و هوریساون،)2000 1
برحسب خطا  0/05بر وست آهد و باا یاهتار هاا وادول
کروسای و هورگاان 2نیا هیایسار شاد نااو و ساجاویان،
 .)1390حجن کارهنادان آهاوزش وپارورش ور شاش ناحیار
آهوزشوپرورش شدر اصفدان بر ترتیاب ور ناحیار یاک85 :
نفر؛ ناحیر وو 85 :نفر؛ ناحیر سر 125 :نفر؛ ناحیر چداار125 :
نفر؛ ناحیر پنج 125 :نفر؛ ناحیر شش 100 :نفر و ور کال 652
نفر بوو؛ بناابرای باا تووار بار حجان ن ونار 0/65 ،ورصاد
کارکنان از ناحیر یاک  )0/66ورصاد کارکناان از ناحیار وو
 )0/46ورصد کارکنان از ناحیر سر  )0/42ورصد از کارکنان
از ناحیر چدار  )0/42ورصد از کارکنان از ناحیر پنج )0/45
ورصااد از کارکنااان از ناحیاار شااش انتخااا شاادند .هاادت
پاسااخنویی باار سااثاالت  15وقییاار ت یاای شااد .ت ااداو
پرسشناهرها بازگشت واوه نشده نی بر ترتیب از ناحیر یک،
 3پرسشااناهر؛ از ناحیاار وو 5 ،پرسشااناهر؛ از ناحیاار ساار1 ،
پرسشااناهر؛ از ناحیاار چدااار 2 ،پرسشااناهر؛ از ناحیاار پاانج6 ،
پرسشااناهر؛ و از ناحیاار شااش 2 ،پرسشااناهر بااوو .ا یتاار 5
پرسشناهر نی بر و یل هخادوش باوون کناار گذاشاتر شاد و
ورندایت  325پرسشناهر هورو تج یاروتقگیال قارار گرهات.
پرسشناهرها ای پژوهش برصورت انفراو و نر گروهای)
پاسد واوه شد .برا هر کارهناد تاوضیح کگی ورباارة شیاوه
2. Krejcie & Morgan
4. Wagnild & Young

پاسد گویی بر هر پرسشناهر بارویاژه سارهایر روانشاناختی
هثیت) واوه شد و سپس پرسشاناهر هاا ور اختیاار آنداا قارار
گرهت.
ابزار سنجش
پرسشنایة سریایه روان شناختی یثبت :ای هییاو  24گویار
و  4خروه هییااو وارو و توسا وتاان  ،یوسا و آوو یاو
 )2002تدیر و اعتیاریابی شده است .سازههاا ورونای ایا
هییاو از اب ارها  )1 :اهیدوار اسنایدر ،هریس ،آورساون،
ها رسان 3و اروینگ )2 )1991 ،تا آور وگنا د و یاناگ،4
 )3 ،)1993خوشبینی کارور و شاییار )2014،و  )4خاوو-
کارآهد پارکر )1998 ،5برگرهتر شده است.
چدار خروه هییاو ای اب ار شاهل خوشبینی  6گویار)،
اهیدوار  6گویر) ،تا آور  6گویر) و خوو-کارآهد 6
گویاار) اساات .طیاا پاسااخنویی باارا هییاااو ساارهایر
روان شناختی هثیت ،شش ورورا ی رت  :1کااهنً هخاا فن
تا  :6کاهنً هواهین) بوو .خروه هییاو خوشبینی بار هاوارو
چااون باااور و اط ینااان قگیاای ور تجدی ا هنااابع شااناختی ور
وسااتیابی باار نتااایج هطگااو ور حااوزها خاااص ،ی اای از
گویرها آن عیارت است از« :زهاانی کار ور هقای کاار باا
هسائل هیدن و ناه گوم هواور هیشوم ،ه والً انتظاار بدتاری
ع گ رو را از خووم وارم» .خروه هییاو اهیدوار بر واشات
ع م راسد و هسیر رسیدن بر اهداف شخ ی ،اشااره وارو؛ از
و گر گویرها ای خروه هییاو عیاارت اسات از« :ور ایا
شغل حتی ور بدتری شارای بااز هان روزنار اهیاد بااقی
خواهند هاند» .خروه هییاو تا آور بر ظرهیت روانی هثیت
برا برگشت  ،وداش از ه اییت و تغییار هثیات ور ودات
پیشرهت اشاره وارو .از و گر گویرهاا ایا خاروه هییااو
عیارت است از« :هیتوانن بر خوبی هشا نت را پشات سار
بنذارم ،چراکر قینً تجربة ای کار را واشترام» .خروه هییااو
خوو کارآهد بر اط ینان واشت بر تواناییها هورو نیااز ور
وستیابی بر هوهییت و باور واشت بر قدرت ورغگیر بر ت ا ی
چا شبراننی اشاره وارو .از و گر گویرها ای خروه هییاو
عیارت است از« :با اعت ااو یاک هساأ ر طاوالنی را بررسای
هیکنن 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  )2002آ فا کرونیاار را بارا
چدااار ن وناار اواارا کرونااد ک ار باارا خااروه هییاااوهااا
خااوشبیناای)0/29 ،0/26 ،0/0،69/24 :؛ اهیاادوار ،0/22 :
)0/26 ،0/80 ،0/25؛ تا آور )0/22 ،0/66 ،0/21 ،0/21 :؛
و خووکارآهااد  )0/25 ،0/85 ،0/84 ،0/25 :گ ا ارش شااده
است .اگرچار هییااو خاوشبینای ور ن ونار ووم  )0/69و
هییاو تا آور ور ن ونر سوم  )0/66بر سطح قابل قیاو ی
از پایدار ورونی ن یرسایدند ،اهاا روایای هییااو سارهایر
روانشناختی کاهنً ور چداار ن ونار بارطاور هتنااو بااال
استاندارو قرارواو بوو.
پرسشنایه رفتار ض تولی در یحل کار :1هرم کوتاه ای
پرسشاناهر  10گویاار) او اای بااار توسا اسااپ تور ،باااور و

هاکس )2010 2طراحی و تدوی شده است .رهتار ضد تو ید
برعنوان رهتار کر بر ق د آسیب زون بار ساازهان یاا ساایر
اعضا آن ،شاهل اقداهات با یوه آسیب زنناده ت ریا

شاده

است

یک روانسنج ترو ر و از نظر نناارش زباان هارسای چناد
هرتیر وارسی شد .برا از بی برون و کاهش خطا احت ا ی
ور ترو ة گویرها ،از یک هتخ ال زبان اننگیسی خواساتر
شد تا هییاو را هجدواً بر زباان اننگیسای برگرواناد .نتاایج،
نشانوهندة صقت ع گ رو هترو ان او یر اب ار باوو .ور ایا
هرحگاار ،هیی ااو ساارهایر روانشااناختی هثیاات ور ب ای
شرکتکنندگان ور پژوهش اورا گروید .برا پایایی سانجی
از ضریب آ فا کرونیار و برا ت یی اعتیار ای هییاو ،از
روش اعتیاار ساازه باا اساتفاوه از تقگیال عااهگی تأییاد و

اکتشاهی 3استفاوه گروید .ور راستا ه رهی ودول هنجار نی

هیاویر هراوانی ،هراوانی تراک ی ،هراوانی تراک ای زیار عادو
هیانی ،رتیة ورصد  ،ن ره  zو ن ره  tارائر شد.
ی فتهه
یاهترها بر ترتیب ور ن ووارها  1تا  5و وداول  1تا  8ارائار
شده است .ارزیابی ا نو پیشنداو باا اساتفاوه از ا نویاابی

5

ه اوالت ساختار و بر اساو نرماه ار آهار بارا کااربرو

ور پاساخنویی بار ساثاالت ایا پرسشاناهر از طیا

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

ور عگوم اوت اعی نسخر  22و یا رل ویراسات  8/8انجاام
پذیرهت.

ه طوف بر سازهان و اهراو را بر ترتیب  0/88و  0/96گ ارش

سثال  :)1آیاا ن اووار ساتونی هراوانای عاهالهاا و هییااو

ن ووند و ه چنی اسپ تور و هاکس  ،)2005آ فا کرونیاار

سرهایر روانشناختی هثیت نرهال است؟

 0/84را برا رهتارها ه طوف بر ساازهان و  0/85را بارا
رهتارها ه طوف بار اهاراو گا ارش ن اووهاناد .ور هطا ار

یاهتارهاا ن ووارهاا  1تااا  5باا تووار بار سااثال اول
پژوهش ،هیتنی بر نرهال باوون ن ووارهاا ساتونی هراوانای

حاضاار آ فااا کرونیااار باارا رهتارهااا ضااد تو یااد باارا

عاهل ها و هییاو سرهایر روانشناختی هثیت ،نشان های وهاد

پرسشااناهر  10گویاار کگاای 0/25 ،باار وساات آهااد .ی اای از

کر ن ووارها خروه هییاو خاوش بینای ،تاا آور و کال

گویرها پرسشناهر عیارت است از« :ع داً بار وساایل اوار

هییاو سرهایر روان شاناختی نرهاال های باشاند و ای خاروه

کارهرهایتان آسیب وارو هیکنید».

هییاو اهید و خووکارآهد نرهال نیستند .با توور بار این ار
هدف پژوهش صرهاً ت یی ودول هنجار بارا ن ارات کال

روش اجرا و تحلیل دادهه
با توور بر این ر ای هییااو توسا اهاراو قاینً ور ایاران

بووه است ای عدم نرها یتر بارا وو خاروه هییااو اهیاد و

ورور ا

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

ترو ر شده و ی تشابر ه نایی ک ی وووو واشات ،نخسات
باید نسخر اننگیسی آنکر هورو تأیید سازندگان هییاو بوو بر
هارسی برگروانده هیشد .قیل از ای کار ،از صاحباهتیاازان
ایا هییااو اواازه ه تاو

4

5

خووکارآهد هان ی ایجاو ن یکند.
سثال  :)2ضرایب ه یستنی بی عاهلها هییااو سارهایر
روانشناختی هثیت و کل هییاو چنونر است؟

گرهتار شاد .هییااو سارهایر

روانشناختی هثیت ابتدا توس وو هتخ 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
هتغیرها
خوشبینی
** 0/59
اهید
0/59
** 0/41
تا آور
**
** 0/59
0/62
** 0/42
خوو-کارآهد
**
0/84
** 0/28
0/82
** 0/26
ن ره کل سرهایر روانشناختی
**
**
هثیت

)P<0/01
یاهتر ها ودول  )1باا تووار بار ساثال ووم پاژوهش،

 0/28 ،0/82و  0/84است کر روایی هطگوبی را نشان هیوهد.

هیتنی بر ضریب ه یستنی بای عاهالهاا هییااو سارهایر

ه یستنی بی عاهالهاا هان بای  0/41تاا  0/62اسات کار

روانشناختی و کل هییاو نشان هیوهد کار ه یساتنی بای
کاال هییاااو ساارهایر روانشااناختی هثیاات بااا عاهاالهااا

 )P<0/01ه نیوار است.
سثال  :)3آیا هییاو سرهایر روانشناختی هثیت از پایایی

خوشبینی ،اهید ،تا آور و خوو-کارآهد بر ترتیب ،0/26

باالیی برخوروار است؟

ج ول  .2ضرایب پایایی برای خرد یقیاسها و کل یقیاس سریایه روانشناختی یثبت
انقراف ه یار
هیاننی
ت داو گویر
هییاو
4/19
25/85
6
خوشبینی
4/38
29/56
6
اهید
3/80
22/42
6
تا آور
4/20
29/22
6
خووکارآهد
13/89
112/10
24
سرهایر روانشناختی هثیت

آ فا کرونیار
0/20
0/83
0/23
0/82
0/89
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ور یاهترها ودول  ،)2ضارایب آ فاا کرونیاار بارا

بارها عاهگی چرخش یاهتر و هیتنی بر ن ووار سننری ه کتال

چدار عاهل هییاو هقاسیر گروید .بااالتری ضاریب هرباوط

ح ایت وارو .بر ای اساو تقگیل عاهگی تأییاد بار اسااو

 )0/82و پاایی تاری هیادار

هدلساز ه اوالت ساختار عنوه بر هدل تک عاهگی هیتنی

هربوط بر خروه هییاو خوشبینی  )0/20است .ای ضاریب

بر هدل نظر سازندگان هییاو انجام و با تووار بار هیااویر

برا کل هییاو  )0/89بر وست آهد.

حاصل شده یاهترها ور ودول  )3هیایسر و ارائر گروید.

بر خروه هییاو خووکارآهاد

نتایج تقگیل عاهگی اکتشاهی هییاو سرهایر روانشاناختی
هثیت از وواوو یاک عاهال بار اسااو هج اوع هجاذورات

سثال  :)4آیا ساختار عاهگی هییاو سرهایر روانشناختی
هثیت ،برازنده واوهها ای پژوهش است؟

ج ول  .3شاخصهای برازش ی ل نهایی پژوهش
χ2

DF

RMR

RMSEA

χ2/df

GFI

AGFI

CFI

IFI

NFI

تک عاهگی

1080/90

252

0/090

0/10

4/29

0/28

0/24

0/92

0/92

0/89

چدارعاهگی

661/96

248

0/084

0/022

2/62

0/85

0/82

0/94

0/94

0/92

هطگاو

باااالتر از  0/9تاا یااک اسات) .شاااخال برازناادگی

بر هنظور ت یی کفایات برازنادگی ا ناو پیشانداو باا
واوه ها ،ترکییی از شاخال ها برازندگی بر شرک زیار هاورو

تطیییاای براباار ور حا اات تااک عاااهگی  0/92و ور حا اات

استفاوه قارار گرهات )1 :هیادار هجاذور کاا  )2 1شااخال

بااالتر از  0/9تاا یاک

هنجار شده هجذور کا

نسایت هجاذور کاا بار ورواات

چدارعاهگی  0/94است حد هطگاو

است) .هتداول تری روش برا بارآورو پاراهترهاا بدتاری

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

برازندگی ور هادل یاابی ه ااوالت سااختار  ،روش بیشاینر

شااده ،4شاااخال برازناادگی تطیییاای ،شاااخال برازناادگی

احت ا ی 9ناهیده هیشوو .ای روش ،یک هرآیند ت رارشاونده

اه ایشی ،5شاخال توکر -ویس 6و وذر هیاننی هجاذورات

است کر ور آن هج وعرا از پاراهترها برآوروه هیشاوو .بار

خطا تیریب .شاخال ریشار خطاا هیااننی هجاذورات

پایر ای برآورو او یر ،تاب ی بر ناام تاابع برازنادگی هقاسایر

تیریب ،ور حا ت تک عاهگی  0/10و ور حا ت چدار عااهگی

هی شوو ،ای تابع اساساً ضرییی است کر برازندگی پاراهترهاا

 0/021شده اسات .حاد هطگاو

آن ک تار از  0/05یاا 0/1
2

را با واوهها توصی

هیکند .ووهی برآورو ،بر اساو نخستی

است .ریشة هیاننی هجذور باقی اناده هاا بارا هادل تاک

برآورو بر وست هیآید تا تابع برازندگی کوچکتر حاصال

عاااهگی  0/090و ور حا اات چدارعاااهگی  0/081اساات حااد

شوو .ور ای هوقع هدل هورو نظر ور یک هج وعار نداایی از

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

برآورو پاراهترها ه نرا شده است .بر استناو یاهتر ها ودول

ت دیل شده نی ویی برازش 8ن ویک بر یاک حاد هطگاو )

 )3ور رابطر با سثال چدارم پژوهش ،ساختار عاهگی هییااو

است .نسیت هجذور کا بر ورواة آزاو بارا هادل تاک

سرهایر روان شناختی هثیت ور حا ت چدار عاهگی نسایت بار

عاهگی  4/29و ور حا ت چدار عاهگی از  2/ 61است ک تر از

حا ت تک عاهگی ،وارا بازندگی هطگو تر است.

هطگو

 3هطگو

است) .شاخال نارم شاده نسایی ور حا ات تاک

عاااهگی  0 /92و ور حا اات چدااار عاااهگی  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 هییااو سارهایر روانشاناختی
هثیت 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 بدرهور

هتغیرها
ضریب ه یستنی
ن رة کل هییاو سرهایر روانشناختی هثیت

سطح ه ناوار
0/001

-0/39

)P<0/001
باارهنظااور بررساای روایاای اهتراقاای هییاااو ساارهایر

بی هییاو سرهایر روانشناختی هثیت و هییااو رهتاار ضاد

روان شناختی هثیت ،از اوارا ه هاان هییااو رهتاار ضاد

تو ید ور ودول  )4ارائر شده است.

بدرهور اساتفاوه شاد .نتیجار نشاان واو کار هییااو سارهایر
روانشناختی هثیت و هییاو رهتاار ضاد بدارهور ه یساتنی

سااثال  :)6آیااا تفاااوت باای هیاااننی ن اارات ساارهایر
روانشاااناختی هثیااات کارکناااان برحساااب شاااش ناحیااار

هنفی  )-0/39وارو .ور رابطر با سثال پنجن ،روایای اهتراقای

آهوزشوپرورش وووو وارو؟

ج ول  .9یقایسه ییاناین شش ناحیه آیوزشوپرورش در یقیاس سریایه روانشناختی یثبت
هیاننی هجذورات آهار  Fوی
هج وع هجذورات وروات آزاو
شاخالها آهار گروهها
282/85
5
1414/22
بی گروهی
1/48
191/41
319
61059/22
ورونگروهی
324
62424/04
کل

سطح ه ناوار
0/2

)P> 0/05
یاهتر ها ودول  )5ور رابطر باا ساثال ششان پاژوهش
هینی بر تفاوت ه ناوار بی هیاننی نواحی ششگانر نسیت بر

سااثال  :)2آیااا تفاااوت باای هیاااننی ن اارات ساارهایر
روانشناختی هثیت کارکنان برحسب ونسیت وووو وارو؟

هقل کارشان ،گویا ای است کر بی سرهایر روانشاناختی
هثیت کارکنان شش ناحیر آهوزش وپرورش ،تفااوت ه نااوار
ور سطح  )P>0/05وووو ندارو.
ج ول  .6آزیون  tنمونههای یستقل تفاوت بین ییاناین دو گرو کارکنان زن و یرد آیوزشوپرورش
ت داو هیاننی انقراف استاندارو خطا ه یار هیاننی آهار  Fوی هیدار  tسطح ه نیوار
شاخالها آهار ونسیت
زن
هرو

113/24 123
111/10 202

11/90
14/91

کل

112/09 325

13/89

1/02
1/05
1/50

4/81

3/33

0/029

)P>0/05
یاهتر ها ودول  ،)6ور رابطر با سثال هفاتن پاژوهش،
گویا ای است کر بی سرهایر روانشناختی هثیات کارکناان
زن و هاارو آهااوزشوپاارورش ،تفاااوت ه ناااوار ور سااطح
 )P>0/05وووو وارو؛ بادی ترتیاب ،باا تووار بار واشات
تفاوت ه ناوار بی هیاننی وو گروه ،وداول ن ارات هنجاار

برا گروه کارکنان زن و هرو برطور هجا ا ور واداول  2و 8
ارائر هیگروو.
سثال  :)8ودول هنجاار هییااو سارهایر روانشاناختی
هثیت برحسب ونسیت چنونر است؟
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ج ول  .9نمرات هنجار (نرم) سریایه روانشناختی یثبت کارکنان زن
شاخالها آهار

ن ره هراوانی

هراوانی تراک ی

طییات

هراوانی تراک ی زیر عدو

رتیر ورصد

ن

ره Z

ن

ره T

هیانی
2

100

99/2

98/32

2/1

21

136 - 146

22

98/4

89/45

82/80

1/15

61/5

40

80/5

64/25

63/41

0/35

53/5

32

48

33

32/92

-0/45

45/5

81 – 91

18

18

10/65

10/52

-1/25

32/5

3

3/3

2/05

2/03

-2/05

29/5

20 - 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 عدو

رتیر ورصد

ن

ره Z

ن

ره T

هیانی
6

100

98/5

98/51

2/15

21/5

136 - 146

33

92

88/85

88/86

1/2

62

55

80/2

62/1

62/02

0/45

54/5

58

53/5

39/15

39/1

-0/25

42/5

81 – 91

28

24/8

12/9

12/82

-0/95

40/5

10

11

8/5

8/41

-1/4

36

20 - 80

12

6

6

2/92

-1/9

31

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

واداول  2و  )8ور رابطار باا ساثال هشاتن

گروید و ایا هییااو بار رو کارکناان ناواحی شاشگانار

یاهتارهاا

پژوهش نشان هیوهند کر با استفاوه از روش هراوانی تراک ی

آهوزشوپرورش شدر اصفدان اورا شد .هنک روایی هییاو،

زیر عدو هیانی و تیدیل ن رهها بر رتیر ورصد و ن ارههاا

تأیید شاخال ها بارازش هادل تقگیال عااهگی اکتشااهی و

اسااتاندارو  Zو  ،Tهنجارهااا ساارهایر روانشااناختی هثیاات

تأیید واوهها گروآور شده و هنک پایایی بر وست آهدن

کارکنان برحسب ونسیت هقاسایر شاد .باا اساتفاوه از ایا

ضریب آ فا کرونیار بااالتر از  0/2باوو .هیااویر حاصال از

ودول هیتاوان ،ن ارههاا خاام کارکناان را بار ن ارههاا

شاخال ها برازندگی هدل ه اوالت ساختار نشاان وهناده

استاندارو تیدیل ن وو و با تووار بار هیااننی  50و انقاراف

ساختار عاهگی هناسب هییاو ور بی کارکنان بوو .ای یاهترها

ه یار  ،10ن ره استاندارو  Tآندا را تفسیر کرو.

با نتایج پاژوهش وتاان  ،یوسا

و آوو یاو  )2002ور ب اد

ت داو عاهل ها و گویرها ه اهننی وارو .ای ه ساویی هثیاد
وو ن تر است :از یک طرف هییاو بر ش ل وقیق ،قابل هدان

بحث و نتیجهگیری
با توور بر اه یت سارهایر روانشاناختی هثیات ور سانهت
وس ی و روانی کارکنان آهوزشوپرورش و عدم وووو یاک

هطا ر با ابداهی هواور نیووهاند و از طرف وینار گویارهاا و

اب ار روا و پایا برهنظور سنجش آن ور سازهانها آهوزشای،

عواهاال ایا هییاااو نساایت باار هسااائل نااژاو  ،هرهنناای و

هطا ر حاضر ور راستا پر کرون خأل هوووو برهنظور ارائار

ونسیتی غیر حساو است و ای قابگیت وور ت ای ای ابا ار
با بسیار از هییااوهاا اساتاندارو ور حاوزة روانشناسای

هستندات هربوط بر ت یای روایای و پایاایی هییااو سارهایر
روانشناختی هثیت وتاان  ،یوسا و آوو یاو  )2002انجاام

و سگیس ترو ر شده است کر هشاارکتکننادگان ور هنناام

هثیت سازهانی است .برعانوه ور ایا پاژوهش روابا بای
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عواهل و گویرها و عاهل ها با سازه بررسای گرویاد کار ایا

گرهت خووکارآهد بر  ،0/82اهیدوار  ،0/83خاوشبینای

نتایج نی نشانوهنده ه یستنی باال گویارهاا هرباوط بار

 0/54و تا آور  )0/63و با نتایج پژوهش وتان  ،یوس

عاهل بر خووکارآهد با عاهل خوو بوو کر ای یاهتار نیا باا
نتایج پژوهش وتاان  ،یوسا و آوو یاو  )2002ه خاوانی

آوو یو  )2002کر بر پایایی باال ای هییاو تأکید کروه بوو،
ه خوان گروید .ا یتر ای ه خاوانی از باا هیادار ضاریب

وارو .عگی رغن این ر رابطر بی گویرها و عواهل ور ارتیاط باا

آ فا کرونیار نیاوو ،چراکار ور پاژوهش وتاان  ،یوسا

و

ب ضی عاهلها ه چون خوشبینی بسیار پاایی باوو و ای باا

آوو یو  ،)2002هیاویر پایاایی باا اساتناو بار ضاریب آ فاا

توور بر این ر شاخال  Tسوبل باالتر از  1/96بوو تاکتاک

کرونیااار باارا خووکارآهااد باار  ،0/85اهیاادوار ،0/80

ضرایب گویرها بر عاهلها هربوطر بر و یال کساب هیااویر

خوشبینی  0/69و تا آور  0/66بروساتآهاده باوو و بار

هناسب ،ور عاهل حفظ شدند و گویرا از پرسشاناهر حاذف

استثنار خوشبینی و تا آور کر ور هار وو هطا ار هیادار

نشد .ور پژوهش وتان  ،یوسا

و آوو یاو  )2002بااالتری

و

پایینی را بر وست آوروه بوو ور عاهالهاا خووکارآهاد و

شاخال ها برازش هربوط بر حا ت چدار عاهگی هدل بوو و

اهیدوار ور پژوهش وتان  ،یوس

زهانی کر ور وض یت سر عاهگی با وابجا ن وون عاهلها سار
عاهل حفظ شد و حتی وقتیکر ور حا ت تاک عااهگی هادل

پایی تر از پژوهش حاضر بوو کر ای تفاوت احت االً ناشی از
تفاوت ور گروه ن ونر است .عنوه بر ای عگیرغن این ار ور

اندازهگیر شد ،شااخالهاا نسایی و هطگاق هادل بدیاوو

ای ا پااژوهش ضااریب آ فااا کرونیااار عاهاال خااوشبیناای

نیاهت .با توور بر این ر هدل تأییاد باوو و هانک بررسای

کوچکتر از سر عاهل اهیدوار  ،خووکارآهاد و تاا آور

استناو بر هدل وتان  ،یوس

و آوو یو  )2002هیاویر

و آوو یو  )2002برعنوان هادل

بوو و ی شواهد هوووو تأیید کاهال ایا عاهال را بار قااظ

نظر پژوهش بوو ،وقتای باا تقگیال عاهال اکتشااهی ،هادل

وستیابی بر نتایج هشابر ور ت رار ایا هییااو بار وسات واو.

بررسی شد ،بر ای ن تر پی بروه شد کر عاهلها بر س ت یک

هرچند هیر ،آندرسون ،تاتام و بگک ،)1998 ،1بر نیل از ناو

عاهل گرایش وارند .تقگیل عااهگی تأییاد تاک عااهگی نیا

 )1390بر ای باورند کر هیاویر ن ویک بر  0/2نی با ور نظار

بررسی شد و با هدل ور حا ت چدار عاهگی هورو هیایسر قرار

گرهت ضریب آ فا کل آزهون کر برا کل هییاو سارهایر

گرهت .شاخالها نشان واوند کر عاهالهاا ور حا ات چداار
عاهگی هطگو تر از تک عاهگی است .ا یتر ی ی از تفاوتها

روانشناختی هثیت  0/89بر وست آهد) قابل قیاول اسات .از
طرهی نتایج گویا آن بوو کر هییااو سارهایر روانشاناختی

ود ور پاژوهش ،اساتفاوه از وو ن ونار ور هطا ار وتاان ،

هثیت با توور بر زیربنا نظر قو و ساختار عااهگی بدینار

یوس

و آوو یو  )2002و صرهاً یک ن ونر ور هطا ر حاضر

بوو .عنوه بر ای ور هطا ر وتان  ،یوس

توانااایی ساانجش ایاا سااازه را ور باای کارکنااان سااتاو

و آوو یو )2002

آهوزش وپرورش واراست .نتاایج ایا اعتیاریاابی بازتاابی از

باار و یاال تاادوی و اعتیارساانجی او یاار اب ا ار از پرسشااناهر

هوق یت اوارات وو تای  -ساتاو آهاوزشوپارورش اسات،

رضایت ،ویژگای هاا شخ ایتی و هارم خاووگ ارشوهای

بنابرای هطا ات آتی هیتوانند ایا ابا ار را بار رو وینار

ع گ رو نی برا ت یی روایی ه هان استفاوه شده بوو و ای

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

اب ار ور رابطر با ویژگیها شخ یتی ،ه یساتنی هثیتای باا

ن ایند .ازآنجاییکر هییاو سرهایر روانشناختی هثیت وتاان ،

ویژگی بروننرایی و وظیفرشناسی واراست .ور کل حاداقل و
حداکثر ضرایب هسیر گویرها ور ای پاژوهش ور هرتیار اول

یوس و آوو یو  )2002برا کاربست ور ن ونرایرانی هاورو
تأیید قرار گرهت ،هی تاوان ور راساتا اعتیاریاابی اب ارهاا

بی  0/13تا  0/90و ور هرتیر ووم بی  0/12تا  0/90بوو کار

وینر رهتار سازهانی هثیت از آن بارعناوان یاک ابا ار هانک

برحسب شاخالها بارازش یا رل و برحساب هیااویرتی،

استفاوه ن وو و برعانوه باا تووار بار این ار هادف هت اا ی

گویرا حذف نشد و ه ر گویرها ور هادل  4عااهگی حفاظ

هقی ها اوار بر طاور اعان و ساازهان آهاوزشوپارورش

شدند .ه چنی ور ای پژوهش ،انساجام ورونای هار چداار

بر طور اخال ،آهاوه ن وون ه گ ان بارا بدارهور تاومم باا

عااهل کار هاثید پایاایی ای هییاو است ،هاورو تأیید قارار

سنهت هداوم بووه و هرک ریل بدارهور و سنهتی ایجاو و
1. Hair, Anderson, Tatham & Black
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تیویت سرهایر روانشناختی هثیات ساازهانی بارعناوان یاک

سرهایر روانشناختی هثیت بر ش گی تدارک بیینند کار ساطح

صفت و نر ویژگی است کر رابطر ک تر از  0/4با سر ویژگای

پیشرهت کارکنان ور گذر از ای هراحل تسریع گاروو و آنداا

از  5عاهل ب رگ شخ یت نلو ور پژوهش وتاان  ،یوسا
آوو یو  )2002نی هثید ه ی اوعاست و ا یتر هی تاوان ایا

و

بر کارکنانی ه

ن ور حرهر و شغل خویش تیدیل شوند.

صفات را با استناو بر هییاو هنجاریابی شده هاورو سانجش

تقدیر و تشکر
از ت اهی هسلو ی نواحی ششگانار آهاوزشوپارورش شادر

رابطر با هر چدار عاهل ،اه ان استفاوه از ای اب ار را ور هورو

اصاافدان باارا ح ایاات و هساااعدت و ه چناای کارکنااان

کارکنان و کاور آهوزشی اه ایش هی وهاد ،هرچناد ور هاورو

ب رگوار کر ور پژوهش حاضار شارکت واشاتند ،قادروانی

کارکنان آهوزشی بایستی از ای اب ار با احتیاط استفاوه گاروو.

ن ووه و هراتب سپاو خویش را اعنم هین ایین.

قرار واو .برعنوه روش سااوه ن ارهگاذار ایا هییااو ور

ورندایت ،ازآنجاکر ایا هطا ار بار کارکناان ساتاو اوارات
نواحی شش گانر آهوزش وپرورش شدر اصفدان هقدوو باوو،

من بع

بنابرای باید ور ت ین نتایج احتیااط الزم هیاذول گاروو .بار
اساو نتایج هطا ار کناونی روایای ساازه و پایاایی هییااو

بداور  ،ر.ج ،.هاش ی ،ت ،.بابااپور ،ج .)1391 .رابطار سارهایر

سرهایر روانشناختی هثیت وتان  ،یوسا

و آوو یاو )2002

از شرای هطگوبی برحسب شاخال ها آهار برا اساتفاوه
ور ن ونر کارکنان ستاو برخوروار باوو .بادی ه ناا کار باا
استفاوه از ای هییاو هی توان وض یت کارکنان اوار نواحی
آهوزشوپرورش را بر استناو عواهل خروه هییاوها) هوووو
ت یاای کاارو و هشااخال ن ااوو کاار ور کاادام عاهاال ساارهایر
روانشناختی هثیت هنابع انسانی از ض

برخوروار هستند و

برحسب ای نتایج آهوزشها الزم را بر آندا ارائار ن اوو .از
طرهی وریاهت کر کدام ب د از ای نوع صفت کار هخ اوص
هقای هاا ساازهانی اسات ،بار ضارورت بایساتی ور بای
کارکنانی کر ور آینده قرار است ور هقی ها اوار هشاغول
شوند بیشتر هورو توور قرار گیارو .بارعانوه ازآنجاکار ایا
هطا ر بر رو ن ونارا از کارکناان ساتاو اوارات ناواحی
ششگانر آهوزشوپرورش شدر اصافدان انجاام شاده اسات،
الزم است برعنوان یک هقدوویت ه طوف بر روایی بیرونای
ور شدرها وینر و بر ن ونرها غیراوار باا احتیااط از آن
استفاوه شوو .ه چنی ای هطا ر بر قااظ روششناسای بار
هنجاریابی اب ار هذکور و ور یک هقی کنترل نشده پرواختار
است و هقدوویت ها ای روش بر آن وارو است .یاهترها
حاصل از ای پژوهش شواهد هطگاوبی را ور باا

روایای و

پایاایی هییااو ساارهایر روانشاناختی هثیاات بار وساات واو،
بنابرای پیشنداو هیگروو کر هسلو ی با استفاوه از ای هییاو
طرکهاا و برناهارهاا نظاام سانهت و نظاام اساتخداهی و
ه چنی وذ

و ارتیار خوو را برهنظور تقیق و برکارگیر

روان شناختی با سرهایر اوت اعی وانشاجویان وانشاناه تیریا ،
هجگر تخ ی پژوهش و سنهت.145-153 ،)1 2 ،
سی ار اصل ،ن ،.هیاضی ،م .)1328 .سرهایر روانشاناختی؛ هیناایی
نوی برا ه یت رقابتی ،هاهناهر تدبیر.44-48 ،)10 19 ،
ناو  ،م.ع ،.سجاویان ،آ .)1390 .ساختار عاهگی ،روایای ،پایاایی و
هنجاریابی هییااو قابگیات یااوگیر ساازهانی وبیاران ووره

راهن ااایی تق اایگی شاادر اصاافدان) .ه ااگناهر پژوهشاای
نوآور ها آهوزشی.105-130 ،)4 10 ،
هویدا ،ر ،.هروهر ،م ،.و شیدیان ،ع .)1390 .استراتژ -هایی برا
ع گ اارو هااو ا اااوه .ترو اار رض اا هویاادا ،هق ااد هروهاار،
عیدا رسول و شیدیان .اصفدان ،نشر پیام عگو .
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