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Abstract
Background and Aim: Psychological capital is a positive psychological capacity, which includes four
components of self-efficacy, hope, resilience and optimism. The Psychological Capital Questionnaire (PCQ) is
the most commonly used measure for assessing psychological capital in work settings. The purpose of this study
was to investigate the factor structure and psychometric properties of the Persian version of the Psychological
Capital Questionnaire–24 (PCQ–24).
Methods: This study is descriptive and psychometric research. The statistical population of this study was one
of the military units based in Tehran. From this population, based on inclusion and exclusion criteria, 310 people
were selected by the available sampling method. The instruments used were the 24-item Psychological Capital
Questionnaire (PCQ–24), the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-42), and the Generic Job Satisfaction
Scale (GJSS). The factor structure of the questionnaire was examined using confirmatory factor analysis. Also,
divergent validity was assessed with the DASS-42 questionnaire, and convergent validity was assessed with the
job satisfaction questionnaire and in order to determine the reliability, test-retest methods and calculation of
Cronbach's alpha coefficient were used. The collected data were analyzed using SPSS-25 and AMOS-22 software.
Results: The results of confirmatory factor analysis determined a hierarchical model that four first-order factors
are explained by a higher-order factor (Psychological Capital; χ2/df = 1.46, GFI = 0.90, CFI = 0.99, TLI = 0.99,
RMSEA = 0.03). The correlation of the total score of Psychological Capital with depression ( -0.54), anxiety
(-0.40), stress (-0.40), and job satisfaction (0.49) was significant (P < 0.01). Also, the internal consistency of the
factors assessed by Cronbach's alpha method was from 0.85 to 0.89, and the test-retest reliability after a 4-week
interval was confirmed (Psychological Capital: r = 0.80, P < 0.01).
Conclusion: Based on the present study results, the Psychological Capital Questionnaire (PCQ–24) is a
suitable tool with good psychometric properties among personnel.
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زمینه و هدف :سرمایه روانشناختی یک ظرفیت روانشناختی مثبت است و چهار مؤلفه خودکارآمدی ،امید ،تابآوری و خوشبینی را در
بر میگیرد .پرسشنامه سرمایه روانشناختی متداولترین معیار برای ارزیابی سرمایه روانشناختی در محیط کار است .هدف از این مطالعه بررسی
ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ–24) 24-بود.
روشها :این مطالعه از نوع پژوهشهای توصیفی و روانسنجی محسوب میگردد .جامعه آماری این مطالعه یکی از واحدهای نظامی
مستقر در تهران بود .از این جامعه بر اساس مالکهای ورود و خروج 310 ،نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزارهای مورد
استفاده شامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی  24آیتمی ( ،)PCQ–24مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ( )DASS-42و مقیاس رضایت
شغلی عمومی ( )GJSSبود .ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین روایی واگرا
با پرسشنامه  DASS-42و روایی همگرا با پرسشنامه رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تعیین اعتبار نیز از روشهای
آزمون -بازآزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .دادههای گردآوریشده ،با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  25و AMOS
نسخه  22تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی ،مدل سلسله مراتبی این پرسشنامه را تأیید کرد که چهار عامل مرتبه یک توسط عامل
مرتبه باالتر (سرمایه روانشناختی) تبیین میشوند (.)x2/df = 1/46 ،GFI = 0/90 ،CFI = 0/99 ،TLI = 0/99 ،RMSEA = 0/03
همبستگی نمره کل پرسشنامه سرمایه روانشناختی با افسردگی ( ،)-0/54اضطراب ( ،)-0/40استرس ( )-0/40و رضایت شغلی ()0/49
معنی دار بود ( .) P > 0/01همچنین ،همسانی درونی عوامل استخراج شده به روش آلفای کرونباخ از  0/85تا  0/89بود و اعتبار بازآزمایی
پس از فاصله  4ه فتگی تأیید شد (سرمایه روانشناختی.)P > 0/01( ، r = 0/80 :
نتیجهگیری :بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،پرسشنامه سرمایه روانشناختی  24آیتمی ( )PCQ–24ابزاری مناسب با خصوصیات
روانسنجی قابل قبول در بین کارکنان است.
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در روانشناسی مثبتنگر ،رفتار سازمانی را به عنوان کاربرد و
مطالعه ظرفیتها و توانمندیهای روانشناختی مثبت انسانی تعریف
میکنند که برای بهبود عملکرد در محل کار میتواند توسعه،
مدیریت و اندازهگیری شود ( .)1منابع روانشناختی که معیارهای
رفتار سازمانی را به بهترین وجه رعایت میکنند امید ،خودکارآمدی،
خوشبینی و تابآوری است ( .)2،3محققانی مانند  Luthansو
 )2004 ،2007( Youssefو  Luthansو همکاران ()2007
اصطالح "سرمایه روانشناختی" را توسعه دادند ( .)1،3،4به گفته
این نویسندگان ،سرمایه روانشناختی اصطالحی است که برای رفتار
سازمانی مثبت مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند به عنوان حالتی
از رشد روانشناختی مثبت و رویکرد واقعگرا و انعطافپذیر نسبت به
زندگی تعریف شود که با خوشبینی (ایجاد اسناد مثبت) ،خودکارآمدی
(داشتن اعتماد به نفس) ،تابآوری (کوشش برای رسیدن به
موفقیت) و امید (جهتگیری به سمت اهداف) مشخص میشود
( .)1،3،4سرمایه روانشناختی میتواند به عنوان وضعیت رشد
روانشناختی یک فرد دربرگیرنده قابلیتهای مانند خوشبینی،
خودکارآمدی ،تابآوری و امید تعریف شود ( .)5براساس نظر
 Sapyaprapaو همکاران ( ،)2013سرمایه روانشناختی برای
دستیابی به وحدت حمایتی بین سازمان و کارکنان آن مؤثر است و
سازمان را در یک مسیر رقابتی توسعه یافتگی قرار خواهد داد (.)6
نویسندگان مختلف توافق دارند که سرمایه روانشناختی دارای چهار
بعد خوشبینی ،خودکارآمدی ،تابآوری و امید است (.)1،3 ،7-5
خوشبینی ( )Optimismرا میتوان در ساختار دو بعدی شامل
الف) درجه ثبات (یعنی وقتی رویدادهای مثبت به صورت پایدار و
رویداد منفی را موقتی میبینند) و ب) فراگیری (وقتی علل مثبت
در مورد همه وقایع به کار میبرد و علل منفی در مورد برخی از
وقایع قابل اطالق به کار گرفته میشود) مفهومبندی کرد این بدان
معناست که افراد خوشبین دارای یک سبک تبیینی مثبت هستند
که رویدادهای مثبت را مستقیماً به علل فراگیر ،پایدار و درونی
نسبت میدهند و رویدادهای منفی را با علل جزیی ،موقتی و بیرونی
مرتبط میدانند ( .)5همچنین خوشبینی در مقابل بدبینی به معنای
داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاست (.)5
خودکارآمدی ( )Self-efficacyدر چارچوب سرمایه روانشناختی
به اعتماد به نفس فرد در فعال کردن توانمندیهای مرتبط با منابع
شناختی ،ایجاد یک سلسله از اقدامات و یافتن انگیزه الزم برای
اجرای موفقیتآمیز وظایف خاص در یک زمینه معین اشاره دارد
( .)8به عبارت دیگر ،هنگامی که خودکارآمدی فردی باال باشد ،او
تمایل و توانایی بیشتری برای مقابله با چالشها و گسترش تالش
و انگیزه خود برای دستیابی موفقیتآمیز به اهداف را دارد ( .)5فردی
با خودکارآمدی باال پنج ویژگی را در خود پروارنده است که شامل
الف) تعیین اهداف عالی ،ب) پذیرش چالشها و سپس شکوفایی،
ج) خود انگیخته بودن ،د) تالش برای تحقق اهداف و ی) استقامت

برای غلبه بر موانع است (.)3
تابآوری ( )Resilienceاز ابعاد سرمایه روانشناختی به عنوان
توانایی انعطافپذیری و سرسختی برای رسیدن به موفقیت در
زمانی که تحت تأثیر مشکالت و شرایط ناگوار قرار میگیریم،
توصیف شده است ( .)3در محل کار ،قابلیت تابآوری به عنوان
عاملی محافظتی برای کاهش خطر برای فرد و محیط او مطرح
میشود ( .)3یک اصل تابآوری که در محیط شغلی استفاده
میگردد این است که فرد پس از رویارویی با رویدادهای دشوار و
منفی زندگی به عملکرد معمولی بازگردند ،حال آنکه عملکرد برخی
دیگر از این افراد پس از رویارویی با ناکامیها ،مصیبتها و
دشواریها نسبت به گذشته ارتقا پیدا میکند ( .)9منابع تابآوری
شامل خلق و خو ،معنویت ،توانایی شناختی ،شوخ طبعی ،نگرش
مثبت به زندگی ،ابتکار عمل و ثبات عاطفی میشود ( .)3همچنین
عوامل خطر تابآوری شامل فرسودگی شغلی ،استرس ،عدم
آموزش و دانش و بیکاری است و میتوانند سازگاری ضعیف یا
نتایج منفی را پیشبینی کنند (.)5
امید ( )Hopeبه عنوان یکی دیگر از ابعاد سرمایه روانشناختی
را میتوان به عنوان عزم راسخ داشتن به معنای انرژی معطوف به
هدف و طراحی مسیرهای جایگزین برای مقابله با موانع و
برنامهریزی برای رسیدن به هدف دلخواه تعریف کردکه کارکنان
میتوانند برای رسیدن به یک هدف خاص داشته باشند ( .)3،9امید
حالت شناختی است که کارکنان را قادر میسازد که اهداف واقعی
اما چالشبرانگیز و قابل پیشبینی را تدوین کنند و سپس به آن
اهداف از طریق اراده راسخ ،انرژی و ادراک کنترل درونی شده
دست یابند (.)9
 Luthansو همکاران برای ارزیابی سرمایه روانشناختی در
سال  2007پرسشنامه سرمایه روانشناختی ( Psychological
 )Capital Questionnaire-24را ساختند که گویههای آن از
ابزارهای موجود با روایی و اعتبار خوب در زمینه خودکارآمدی ،امید،
خوشبینی و تابآوری برگرفته شده بود ( .)3این پرسشنامه شامل
 24گویه است و از چهار خرده مقیاس تشکیل میشود که چهار
عامل یعنی امید ،خودکارآمدی ،تابآوری و خوشبینی را
اندازهگیری میکند ( .)3هر عامل متشکل از شش گویه است .عامل
امید شامل آیتمهای درباره دو جنبه "فعالیتها" و "مسیرها" است
و با آیتمهای مانند "اکنون در حال دستیابی به اهداف شغلیام
هستم که برای خودم تعیین کردهام" و "میتوانم راههای بسیاری
برای دستیابی به هدفهای شغلی و سازمانی کنونیام پیدا کنم"
سنجیده میشود .عامل خودکارآمدی شامل آیتمهای است که به
ادراک تواناییها و اطمینان فردی مانند "من برای تعیین اهداف و
برنامه شغلی برای خودم احساس اعتماد به نفس میکنم" مرتبط
است .عامل خوش بینی شامل آیتمهایی مانند "من در رابطه با آن
چه در آینده در رابطه با شغلم پیش خواهد آمد ،خوشبین هستم"
است که تمایل به نسبت دادن وقایع مثبت را به دالیل درونی،
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طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات روانسنجی
است .جامعه آماری مورد بررسی کلیه کارکنان یک واحد نظامی در
تهران بود که با مالکهای داشتن عضویت نظامی و کارمندی،
حداقل تحصیالت دیپلم ،شاغل در مرکز نظامی ،حداقل یک سال
سابقه شغلی و رضایت و همکاری داوطلبانه در طرح پژوهشی به
مطالعه وارد و با مالکهای مأموریت ،بیماری شدید ،اخراج یا
بازنشستگی ،تکمیل ناقص پرسشنامه ،عدم تمایل برای ادامه
همکاری از مطالعه خارج شدند.
حجم نمونه ،با توجه به نظر  )23( DeVellisکه حجم نمونه
 300نفری را برای بررسی اعتبار سازه و تحلیل عاملی خوب
دانسته اند ،با احتساب نرخ ریزش احتمالی  320نفر تعیین شد.
نمونه مورد نظر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد.
آزمودنیها همگی پس از کسب رضایت آگاهانه شفاهی در پژوهش
شرکت کردند و میتوانستند در صورت تمایل به انصراف ،به
همکاری خاتمه دهند .در پژوهش حاضر از پرسشنامه سرمایه
روانشناختی ( ،)PCQ-24مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس
( )Depression, Anxiety and Stress Scale-42و پرسشنامه
رضایت شغلی ( )Generic Job Satisfaction Scaleاستفاده
شد.
پرسشنامه سرمایه روانشناختي
برای سنجش سرمایه روانشناسی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی
 Luthansو همکاران در سال  2007استفاده شد ( .)3این پرسشنامه
شامل  24سوال و هر خرده مقیاس شامل  6گویه و آزمودنی به
هر گویه در مقیاس  6درجهای لیکرت (کامالً موافقم نمره  ،6تا
کامالً مخالفم نمره  )1پاسخ میدهد .خرده مقیاس خودکارآمدی از
طریق سواالت  ،1-6خرده مقیاس امیدواری از طریق سواالت ،7-12
خرده مقیاس تابآوری از طریق سواالت  ،13-18خرده مقیاس
خوشبینی از طریق سواالت 19-24سنجیده میشود .برای به
دست آوردن نمره سرمایه روانشناختی ،ابتدا نمره هر خرده مقیاس،
بهصورت جداگانه بهدست میآید و سپس مجموع آنها به عنوان
نمرۀ کل سرمایه روانشناختی محسوب میشود .آلفای کرونباخ را
برای خردهمقیاسهای امید ،تابآوری ،خودکارآمدی ،خوشبینی و
در نهایت برای کل مقیاس به ترتیب ،0/74 ،0/75 ،0/71 ،0/72
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پایدار و کلی نشان میدهد .سرانجام ،آیتمهای عامل تابآوری
مانند "من میتوانم از عهده مشکالت شغلم برآیم زیرا قبالً
مشکالتی را تجربه کردهام" بیانگر توانایی فرد برای بهبودی از
نامالیمات و ناکامیها است (.)3
خصوصیات روان سنجی پرسشنامه در ابتدا در دو مطالعه
مختلف در نمونههای آمریکای شمالی از دانشجویان مدیریت
بازرگانی (مطالعه اول) و کارگران بخش خدمات و صنایع پیشرفته
(مطالعه دوم) مورد بررسی قرار گرفت ( .)3شاخصهای برازش به
دست آمده در تحلیل عاملی تاییدی در هر دو مطالعه شواهدی را
برای مدل مرتبه دوم با چهار عامل مرتبه اول ارائه میدهد .عالوهبر
این ،دادههای حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون در مطالعه دو،
این فرضیه را تایید میکند که سرمایه روانشناختی در مقایسه با هر
یک از چهار مؤلفه آن ،پیشبین بهتری از رضایت و عملکرد شغلی
است .همسانی درونی ،محاسبه شده با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ ،برای مقیاس امید بین  0/72تا  ،0/80برای مقیاس
تابآوری  0/66تا  ،0/72برای مقیاس خودکارآمدی بین  0/75تا
 ،0/85برای مقیاس امید  0/69تا  0/79و برای مقیاس کل بین
 0/88تا  0/89بهدست آمد (.)3
در مطالعات بعدی مدلهای مختلف پرسشنامه مورد تجزیه
تحلیل تاییدی قرار گرفتند که به این نتیجه رسیدند که مدل با
چهار عامل مجزا و یک عامل مرتبه دوم کلی (نشاندهنده سرمایه
روانشناختی) شاخصهای برازش بهتری را نشان داد ( .)10این مدل
در ایتالیا ،پرتغال و اسپانیا تایید شد هر چند که برخی از گویهها
برای دستیابی به برازش بهتر در دو کشور پرتغال و اسپانیا حذف
شدند ( )2014( Avey .)11-13این نتایج را در ترکیب با نتایج
قدرت پیشبینی بیشتر عامل کلی نسبت به مؤلفههای آن به این
گونه تفسیر کرد گرچه مؤلفههای سرمایه روانشناختی خصوصیات
متمایزی دارند ،اما آنها دارای یک واریانس مشترک با یک عامل
درجه دوم کلی (سرمایه روانشناختی) دارند (.)14
با این وجود ،از یک سوی مطالعات انجام شده با پرسشنامه
سرمایه روانشناختی شواهدی را به نفع پیشینه نظری در زمینه
ساختار ابزار ارائه ندادند .از این لحاظ ،نسخه آفریقای جنوبی
پرسشنامه مدل را با چهار عامل مستقل تأیید کرد ( .)15در پژوهشی
دیگر در کشور آفریقای جنوبی مدل سه عاملی شامل خوشبینی،
تابآوری و تلفیق امید و خودکارآمدی را در  PCQ-24یافتند (.)16
نسخه هندی پرسشنامه ،شاخصهای برازش بهتری را برای یک
مدل با سه عامل مستقل (که عناصر تابآوری و خوش بینی را در
یک عامل واحد ترکیب میکند) نشان داد که برخی گویهها نیز
حذف شدند ( .)17در مطالعهای دیگر در پرتغال مدل پنج عاملی که
در آن مقیاس امید به دو خرده مقیاس (تعیین و برنامهریزی مسیر)
گسترش مییابد برازش بهتری داشت ( .)18نسخه نیجریه مدل
چهار عاملی پرسشنامه را تایید کرد ( .)19از سوی دیگر ،نتایج
مطالعات نسخه برزیل ،رومانی و چینی شواهدی را ارائه میدهند

که از ساختار چهار عاملی این ابزار که نمایانگر یک عامل مرتبه
دوم کلی است حمایت میکند ( .)20-22با این حال ،نتایج در مورد
چگونگی استقرار ساختار عاملی آن همراستا و قاطع نیستند؛ بنابراین،
در مطالعات بینالمللی درباره ساختارهای عاملی  PCQ-24مغایرت
وجود دارد .بهعالوه ،هیچ مطالعه تاییدی برای تعیین اعتبار نسخه
فارسی  PCQ-24وجود ندارد .بر اساس این مالحظات ،هدف از
این مطالعه بررسی خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی PCQ-24
بود.
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 0/88گزارش کردند ( .)3در جهت بررسی روایی ،نتایج مطالعه
 Luthansنشان داد که سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی
( )r =0/25و رضایت شغلی ( )r =0/39ارتباط دارد (.)3
مقیاس افسردگي ،اضطراب و استرس

توزیع فراوانی و درصد اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان
در مطالعه در جدول  1نمایش داده شده است .بر اساس اطالعات
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()Depression, Anxiety and Stress Scale
مقیاسی  42مادهای که توسط  Lovibondو Lovibond
در سال  1995ساخته شده است .این مقیاس ،یک پرسشنامه خود
گزارشی است که آزمودنی باید شدت (فراوانی) عالمت مطرح شده
در هر عبارت را که در طول هفته گذشته تجربه کرده است با
استفاده از یک مقیاس چهار درجهای (صفر تا سه) نمرهگذاری کند.
این پرسشنامه سه وضعیت روانی اضطراب ،افسردگی و استرس را
مورد ارزیابی قرار میدهد و دارای آیتمهای مربوط به عالئم و
نشانههای افسردگی (چهارده سوال) ،اضطراب (چهارده سوال) و
استرس (چهارده سوال) است .نتایج تحقیقات سازندگان آن ،روایی
و اعتبار خوبی را برای این ابزار نشان داده است .ضریب آلفای
کرونباخ برای زیرمقیاسهای افسردگی ،اضطراب و استرس به
ترتیب  0/90 ،0/84 ،0/91و همبستگی این ابزارها با پرسشنامه
افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب بک به ترتیب  0/81و 0/74
گزارش شده است که حاکی از روایی مطلوب این پرسشنامه است
( .)24افضلی و همکاران آلفای کرونباخ نسخه فارسی DASS-42
را برای مقیاسهای افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب ،0/94
 0/85و  0/87گزارش کردند و برای محاسبه روایی مالکی از
ضرایب همبستگی بین نمرات مقیاس افسردگی با نمرات آزمون
افسردگی بک  ،0/84نمرات مقیاس اضطراب با مقیاس اضطراب
زونگ  0/83و مقیاس استرس با مقیاس استرس دانشآموزان 0/75
استفاده شد (.)25( )P > 0/01
پرسشنامه رضایت شغلي ()GJSS
برای سنجش رضایت شغلی ،از این پرسشنامه  10سوالی
معرفی شده توسط  Macdonaldو  MacIntyreاستفاده شد
( .)26مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه به صورت پنجدرجهای از
کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5است .بر اساس گزارش
 Macdonaldو همکاران سازندگان این مقیاس شواهد گستردهای
از روایی سازه ،همگرا و تشخیصی این پرسشنامه ارائه کردهاند .به
عنوان مثال ،بین رضایت شغلی عمومی و استرس شغلی ،مالل،
انزوا و خطر بیماری و اختالل در محیط کار رابطه معنادار گزارش
شده است ( .)26همچنین بین زنان و مردان در نمرات این مقیاس
تفاوت معنادار به دست نیامده و تحلیل عامل اکتشافی ،روایی سازه
عاملی آن را تایید کرده است و آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر
با  0/77است که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه بود (.)26
نتایج تحلیل اکتشافی نسخه فارسی این پرسشنامه روایی سازه
عاملی آن را تایید کرد و این پرسشنامه با تحلیل مبتنی بر مؤلفههای
اصلی و چرخش واریماکس ،از جمله مقیاس کایزر -مایر -اولکین
باالتر از  ،0/8آزمون کرویت بارتلت معنادار و بارهای عاملی باالتر

از  0/4برای سواالت ،مدل یک عاملی آن تایید شد و آلفای کرونباخ
برابر  0/84بهدست آمد و در مورد روایی واگرا ،امتیازات حاصل از
این پرسشنامه با استرس شغلی و فرسودگی هیجانی رابطه منفی
به ترتیب برابر با  0/55و  0/49و در سطح  P > 0/01معنادار نشان
داد (.)27
روش اجرا :برای استفاده از پرسشنامه سرمایه روانشناختی
( )PCQ-24در جامعه ایران ،پس از تهیه نسخه اصلی مقیاس،
بدین شکل عمل شد :پس از کسب اجازه کتبی از سازنده ابزار از
طریق ایمیل ،ابتدا پرسشنامه توسط چهار نفر متخصص روانشناسی
(دو نفر عضو هیئتعلمی و دو نفر دانشجوی دکترا) ،به طور مستقل
و جداگانه به زبان فارسی ترجمه شود و سپس ترجمههای انجام
شده در یک گروه تخصصی از اساتید روانشناسی بالینی مطرح و
نظرات این افراد با یکدیگر هماهنگ شد .فرم ترجمه شده به همراه
یک نسخه از ابزار اصلی به دو نفر متخصص که در هیچ یک از
مراحل قبل حضور نداشته و با زبان انگلیسی و مفاهیم روانشناسی
آشنا بودند ،تحویل داده شود و از آنها خواسته شود تا مطابقت فرم
ترجمه شده و ابزار اصلی را بررسی کنند و بعد نسخه فارسی ابزار
در اختیار دو فرد مسلط به زبان انگلیسی و مفاهیم روانشناسی که
نسخۀ اصلی پرسشنامه را مشاهده ننمودهاند ،قرار گرفت تا به
انگلیسی ترجمه نمایند (ترجمه معکوس) .سپس این نسخه با نسخۀ
اصلی مورد مقایسه قرار گرفت و صحت ترجمه عبارتها تایید شد.
پس از این مرحله ،طی یک بررسی مقدماتی روی  20نفر از
کارکنان واحد نظامی ،میزان قابل درک بودن نسخه اولیه فارسی
 PCQ-24بررسی شد و پس از رفع نواقص ،پرسشنامه برای اجرا
در نمونه اصلی آماده شد.
در گام بعد ،به بررسی ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه
پرداخته شد .به این منظور از بین کارکنان واحد نظامی به روش
نمونهگیری در دسترس 310 ،نفر انتخاب گردید .بعد از کسب
رضایت شرکتکنندگان ،پرسشنامهها در اختیار آنها گذاشته شد.
همچنین  44نفر از آزمودنیها به فاصله چهار هفته مجدداً مورد
سنجش قرار گرفتند .دادههای حاصله به منظور بررسی ویژگیهای
روانسنجی این پرسشنامه مورد تحلیل آماری قرار گرفت به طوری
که روایی سازه پرسشنامه ،از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی
شد .جهت سنجش روایی واگرا ،همبستگی نمرات مقیاس مورد نظر
با نمره خرده مقیاسهای افسردگی ،اضطراب و استرس (DASS-
 )42و سنجش روایی همگرا ،با همبستگی نمرات مقیاس مورد نظر
با نمره رضایت شغلی ( )GJSSمحاسبه شد .به منظور بررسی اعتبار
پرسشنامه ،از روشهای بازآزمایی (به فاصله چهار هفته) و همسانی
درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد.
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این جدول میتوان مشاهده نمود که در  310نفر نمونه مطالعه
حاضر بیشتر شرکتکنندگان  175نفر ( 56/5درصد) زن بودند .از
لحاظ تحصیالت بیشتر شرکتکنندگان  115نفر ( 37/1درصد)
دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند و از لحاظ وضعیت تأهل
بیشتر شرکتکنندگان  190نفر ( 61/3درصد) متأهل بودند .دامنه
سنی شرکتکنندگان بین  25تا  57سال با میانگین  38/30و
انحراف معیار  7/88بود 42 .نفر ( 13/5درصد) سابقه بیماری

جسمی را داشتند که  13نفر اختالل گوارشی 6 ،نفر اختالل قلبی
و عروقی 4 ،نفر بیماری دستگاه تنفسی 8 ،نفر بیماری دستگاه
غدد درونریز 6 ،نفر بیماری دستگاه عضالنی -اسکلتی و  5نفر
سردرد را گزارش کردند .میانگین سابقه کار شرکتکنندگان در
واحد نظامی  17/14سال با انحراف معیار  8/79بود 29 .نفر (9/4
درصد) از شرکتکنندگان سابقه جبهه داشتند که میانگین حضور
این تعداد در جبهه  14/44ماه با انحراف معیار  6/43بود.

جدول .1-اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان در مطالعه بر اساس توزیع فراوانی و درصد
خصوصیات جمعیت شناختي

جنسیت
سن

مقطع تحصیلی

وضعیت تأهل

سابقه جبهه

135
175
41
181
43
45
17
22
68
115
88
190
103
17
42
268
29
281

مرد
زن
30-20
31 -40
41 -50
60-51
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
متأهل
مجرد
مطلقه
بلی
خیر
بله
خیر

43/5
56/5
13/2
58/4
13/9
14/5
5/5
7/1
21/9
37/1
28/4
61/3
33/2
5/5
13/5
86/5
9/4
90/6

جدول .2-شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه
شاخصها
متغیرها

18/36
18/28
18/71
17/93
73/29
13/17
12/46
17/18
27/01

10/63
10/87
10/61
9/94
38/40
10/55
10/74
11/01
13/41

6
6
6
6
24
0
0
0
10

36
36
36
36
144
42
42
42
50

در جدول  2شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
با توجه به میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر ارائه شده است.
به منظور اطمینان از صحت ساختار عاملی ،از روش تحلیل
عامل تاییدی استفاده شد .در تحلیل عاملی تأییدی محقق به
دنبال یافتن این سوال است که آیا مجموعهای از پرسشها یک

سازه یا متغیر مشخص را اندازهگیری میکند؟ در واقع ،در تحلیل
عاملی تاییدی ،پژوهشگر به دنبال تایید یک چارچوب سازهای از
پیش تعیین شده است.
در این مطالعه ،برای بررسی برازش مدل از شاخصهای ،χ²
 ،χ²/dfشاخص نیکوئی برازش ) ،(GFIشاخص توکر لویس (،)TLI
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خود کارآمدی
امید
تابآوری
خوشبینی
سرمایه روانشناختی
افسردگی
اضطراب
استرس
رضایت شغلی

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر
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سابقه بیماری جسمی

تعداد

درصد
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جدول .3-نتایج تحلیل عاملی تاییدی PCQ-24
شاخصهایبرازش
χ²

df

χ²/df

GFI

TLI

CFI

NFI

AIC

مدل

مدل یک عاملی
مدل چهار عاملی همبسته
مدل سلسله مراتبی

Hoelter
Critical
N

7610/1

252

30/19

0/21

0/53

0/57

0/57

7706/1

12

414/80

246

1/68

0/89

0/98

0/99

0/97

522/80

212

361/16

246

1/46

0/90

0/99

0/99

0/98

469/16

243

RMSEA
)(90% CI

0/30
()0/30-0/31
0/047
()0/03-0/05
0/03
()0/03-0/04

χ²/df: chi-square/degrees of freedom; GFI: goodness of fit index; TLI: Tucker–Lewis coefficient; CFI: comparative fit index; NFI: Normed
fit index; AIC: Akaike Information Criterion; RMSEA: root mean square error of approximation
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شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازش نٌرم شده )(NFI

و ریشه میانگین مجذورات خطای برآورد ) (RMSEAاستفاده
شده است .مقادیر کوچکتر از  3مجذور خی نرمشده )(χ²/df
نشاندهنده برازش مناسب مدل است و هر چه این شاخص
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کوچکتر باشد ،برازش مدل بهتر خواهد بود .همچنین ،مقادیر
باالتر از  0/9در شاخصهای  NFI ،TLI ،GFIو  CFIنیز
برازش خوب مدل را نشان میدهد .در مورد  RMSEAگفته
شده است که چنانچه کمتر از  0/05باشد نشانه برازش خوب ،بین
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شکل .1-آزمون مدل سلسله مراتبی PCQ-24
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به منظور بررسی روایی واگرا و همگرای این پرسشنامه،
همبستگی پیرسون این مقیاس با خرده مقیاس افسردگی ،اضطراب
و استرس و رضایت شغلی بررسی شد؛ که نتایج آن نشانگر روایی
واگرا و همگرای این مقیاس بود .نتایج در جدول  4ارائه شده است.
جهت بررسی اعتبار این مقیاس از پایایی بازآزمایی و همسانی
درونی سوالها استفاده شد که نتایج در جدول  5قابل مشاهده
است .نتایج نشان داد همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ کل
مقیاس  0/88بود .پایایی بازآزمایی به فاصله  4هفته برای برای
کل پرسشنامه  0/80به دست آمد ( )P > 0/01که نشان میدهد
ابزار اعتبار خوبی دارد.

 0/05تا  0/08نشاندهنده برازش تقریباً خوب ،بین  0/08تا 0/10
نشاندهنده برازش متوسط و بزرگتر از  0/1حاکی از برازش
ضعیف مدل است .عالوهبر این شاخصهای  AICو Hoelter's
 Nبرای مقایسه مدلها استفاده شد که هر چه مقدار AIC
پایینتر باشد و مقدار شاخص  200 Hoelter's Nو باالتر باشد
برازش مدل در مقایسه با مدلهای دیگر بهتر است ( .)28بر
اساس آنچه گفته شد و با توجه به نتایج شاخصهای ،χ²/df
 TLI ،CFI ،NFI ،GFIو  RMSEAگزارششده در جدول
 ،3مدل سلسله مراتبی دارای برازش مناسبی است درنتیجه ،این
مدل تایید شد (شکل .)1

جدول .4-نتایج همبستگی بین  DASS-42 ،PCQ-24و رضایت شغلی ()GJSS
مقیاسها

خود کارآمدی
امید
تابآوری
خوشبینی
سرمایه روانشناختی

مقیاس افسردگي

مقیاس اضطراب

مقیاس استرس

رضایت شغلي

**-0/49
**-0/51
**-0/50
**-0/49
**-0/54

**-0/36
**-0/40
**-0/34
**-0/36
**-0/40

**-0/35
**-0/39
**-0/34
**-0/35
**-0/40

**0/44
**0/47
**0/44
**0/42
**0/49

**معنیداری در سطح 0/01

جدول .5-نتایج ضریب آلفای کرونباخ و پایایی بازآزمایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی ( )PCQ-24و خرده مقیاسهایش
خود کارآمدی
امید
تابآوری
خوشبینی
سرمایه روانشناختی

6-1
12-7
18-13
24-19
24-1

0/89
0/85
0/86
0/87
0/88

**0/79
**0/78
**0/84
**0/82
**0/80

**معنیداری در سطح 0/01
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هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه
فارسی پرسشنامه سرمایه روانشناختی ( )PCQ-24بود .یافتههای
بهدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی نسخه فارسی PCQ-24
چهار عامل خود کارآمدی ،امید ،تابآوری و خوشبینی را نشان داد.
این نتایج با پژوهش سازنده نسخه اصلی ( )3و نسخه نیجریهای
( )19پرسشنامه همسو است .عامل اول (شش گویه) با عنوان
"خودکارآمدی" شامل آیتمهایی است که به احساس اعتماد به
نفس و شایستگیهای فردی مرتبط است ،عامل دوم (شش گویه)
با عنوان "امید" شامل آیتمهایی درباره دو جنبه تعیین اهداف و
مسیرها برای رسیدن به اهداف است ،عامل سوم (شش گویه) با
عنوان "تابآوری" بیانگر توانایی فرد برای بهبودی از شکستها
و ناکامیها است و عامل چهارم (شش گویه) با عنوان خوشبینی
شامل آیتمهایی است که تمایل به نسبت دادن وقایع مثبت را به
علل درونی ،فراگیر و پایدار نشان میدهد .همچنین نتایج تحلیل
عاملی تاییدی نشان میدهند که مقیاس دارای ساختاری مرتبه دوم
(ساختار سلسهمراتبی) است که همسو با نسخه اصلی ( ،)3چینی

( ،)22رومانیایی ( )21و برزیلی ( )20این مقیاس است.
یافتههای مربوط به روایی واگرا خرده مقیاسها و نمره کل
مقیاس سرمایه روانشناختی با مقیاسهای افسردگی ،اضطراب و
استرس همبستگی منفی و معناداری داشتند که حاکی از روایی مطلوب
این پرسشنامه است .محققان در نسخه رومانی این پرسشنامه جهت
بررسی روایی همگرا همبستگی مثبتی بین نمره کل و خرده مقیاسهای
آن را با پرسشنامه سالمت روان یافتند ( .)21تحقیقات قبلی رابطه
منفی بین سرمایه روانشناختی و نگرشهای منفی مانند اضطراب
و استرس را گزارش کردهاند ( .)29،30در همین راستا تحقیقی
دریافت که سرمایه روانشناختی عالئم اضطراب و افسردگی را
کاهش میدهد ( .)29همچنین محققان رابطه منفی معناداری بین
سرمایه روانشناختی و استرس و اضطراب ( )r = -0/29پیدا کردند
( )31که با یافتههای پژوهش حاضر همسو است .در تبیین رابطه
معکوس بین سرمایه رواشناختی و اضطراب میتوان اشاره کرد که
در اضطراب ،معموالً افراد نگاه نگرانکننده نسبت به آینده دارند.
امید به عنوان یکی از مؤلفههای سرمایه روانشناختی میتواند از
طریق تغییر نگاه و کاهش اضطراب نسبت به آینده از اضطراب
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بکاهد و به کاهش این نشانه بالینی کمک کند ( .)29،32در واقع
کارکنانی که با یک گفتگوی درونی مثبت ،مداوم به خود امیدواری
میدهند که میتوانند از عهده وظایف برآیند و هرگز تسلیم
نمیشوند ،هیجانهای منفی کمی را تجربه میکنند و احتمال ابتال
به اختالالت روانی همچون افسردگی و اضطراب در آنان کاهش
مییابد و این دسته از افراد پس از هر ناکامی میدانند چگونه مسیر
افکار خود را به سمت خوشبینی و امیدواری سوق دهند تا بتوانند
بر ناامیدی و افسردگی غلبه کنند ( .)32در همین راستا خوشبینی
به عنوان مؤلفه دیگر سرمایه روانشناختی میتواند از طرق مختلف
به کاهش نشانگان بالینی خصوصاً افسردگی و اضطراب کمک کند
( .)32خوشبینی میتواند به بهبود روابط اجتماعی با دیگران کمک
کند و افزایش ارتباطات اجتماعی به کاهش افسردگی و افزایش
خلق کمک میکند و در مجموع نقش مهمی در کاهش نشانگان
بالینی داشته باشد ( .)32همچنین تابآوری به عنوان مولفه دیگر
سرمایه روانشناختی میتواند قدرت تحمل فرد را در برابر تنیدگی،
فشار روانی و اضطراب افزایش دهد و توان حل مسئله را به طور
مثبت در فرد افزایش دهد .به طوری که افراد تابآور راهبردهای
مقابلهای سازگارانهتری در رویارویی با منبع استرس و اضطراب به
کار میگیرند و به جای اینکه موقعیتهای ناگوار را تهدیدکننده
ارزیابی کنند آن موقعیت را فرصتی برای رشد و پیشرفت در نظر
میگیرند و چنین افرادی عملکرد بهتری در زندگی خواهند داشت
در نتیجه عملکرد بهتر ،فشارهای روانی کمتری را تجربه مینمایند
و از سالمت روانی بهتری برخوردار خواهند بود ( .)7از طرف دیگر
افراد دارای خودکارآمدی ضعیف ،تکالیف و کارها را دشوارتر میبینند
و این باعث افزایش استرس در آنان میشود ،در مقابل باورهای
خودکارآمدی قوی باعث آرامش و نزدیکی به تکالیف مشکل میشود
در نتیجه وقتی کارکنان در معرض رویدادهای منفی و با موقعیتهای
استرسزا قرار میگیرند احساس خودکارآمدی باال به آنها کمک
میکند تا بتوانند آن رویدادها و موقعیتها را اداره و کنترل کنند و در
نتیجه خود را در برابر بسیاری از مشکالت روانی محافظت کنند (.)5،10
یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که سرمایه روانشناختی با
استرس همبستگی منفی و معنیداری دارد ( )30،33که با نتایج
پژوهش حاضر ،مطابقت دارد )2014( Bradley .مفهوم استرس
مثبت ( )Eustressرا بر اساس سرمایه مثبت روانشناختی به وجود
آورد در همین راستا ،پژوهشگر نشان داد که افراد به لطف
ظرفیتهای مثبت روانشناختی (امید ،خودکارآمدی ،تابآوری و
خوش بینی) به تجارب استرسزا معانی مثبت نسبت میدهند (.)33
همچنین نشان داده است که افراد تحت فشار و استرس ،میتوانند
با کمک صالحیت و منابع مثبت سرمایه روانشناختی ،استرس خود
را مدیریت کنند ( .)33در تبیین نتایج بهدست آمده میتوان چنین
بیان داشت که افراد با سرمایه روانشناختی باال از وجود استرس در
زندگیشان اجتناب نمیکنند بلکه وضعیت استرسآمیز را به عنوان
فرصتی برای بالندگی و رشدشان در نظر میگیرند ( .)33به این

معنی افرادی که خودکارآمدی باالتری برای رسیدن به اهداف خود
احساس میکنند ،با امید بیشتری برای رسیدن به هدف برنامهریزی
کرده و با خوشبینی باالتری در مقابل ناکامیها و موانع تاب
میآورند .هر چه سرمایه روانی فرد بیشتر باشد میتواند موقعیتهای
دشوار را به عنوان موقعیت قابل کنترل در نظر بگیرد و در رویارویی
با وقایع زندگی و رفتار افراد ،توانایی چندین تبیین جایگزین را داشته
باشد و در موقعیتهای دشوار بتواند به راهحلهای جایگزین فکر
کند و در نتیجه آمادگی روانی او در مقابله ،سازگاری و بهبود از
استرس و سختیهای زندگی باالتر است و سالمت روانی باالتری
نیز خواهد داشت ( .)33افرادی که سرمایه روانشناختی باالیی دارند،
از توجیههای جایگزین استفاده میکنند ،نظام فکری خود را به
صورت مثبتی بازسازی میکنند و رویدادهای استرسزا یا موقعیتهای
چالشانگیز را میپذیرند و نسبت به افرادی که سرمایه روانشناختی
باالیی ندارند ،از نظر روانشناسی سالمت روانی بیشتری دارند (.)34،35
در تبیین رابطه منفی بین افسردگی و سرمایه روانشناختی،
شواهد در چندین مطالعه نشان میدهد که افسردگی با فقدان منابع
مثبت روانشناختی همراه است ( .)34مطالعات اخیر اشاره کردهاند
که منابع مثبت میتوانند عالئم افسردگی را کاهش دهند و ممکن
است نقشی محافظتی در بروز افسردگی داشته باشند ( .)35عالوه
بر این ،شواهد محکمی وجود دارد که نشان میدهد کاهش منابع
مثبت در بیتفاوتی ،کم توجهی ،عدم عالقه و عدم اعتماد به نفس
و غم و اندوه که از ویژگیهای اصلی افسردگی است نقش دارد
( .)36یک نمونه معمول برای منابع مثبت ،سرمایه روانشناختی
است .تحقیقات اخیر نشان داد که سرمایه روانشناختی به طور قابل
توجهی با عالئم افسردگی ارتباط دارد ( .)37عالوه بر این ،شواهد
نشان داد که سرمایه روانشناختی میتواند ارتباط افسردگی و
استرس را به طور قابل توجهی تعدیل کند ،میتواند یک منبع مثبت
برای مقابله با افسردگی باشد (.)38
یافتههای مربوط به روایی همگرا خرده مقیاسها و نمره کل
مقیاس سرمایه روانشناختی با مقیاس رضایت شغلی همبستگی
مثبت و معناداری را نشان داد یعنی با افزایش سرمایه روانشناختی
و مؤلفههای آن رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش مییابد این
یافته با نتایج پژوهشهای قبلی همخوانی دارد ( )3،30،39که
حاکی از روایی مطلوب این پرسشنامه است .نتایج مطالعهای در
مصر (آفریقای شمالی) نشان داد که خودکارآمدی ،امید ،تابآوری
و خوشبینی به صورت جداگانه و هنگامی که در ساختار چند بعدی
مرتبه باالتر ادغام میشوند (نمره کل سرمایه روانشناختی) با
رضایت شغلی کارکنان مصری همبستگی مثبت و معناداری دارند
( .)39در مطالعهای دیگر محققان رابطه مثبت معناداری بین سرمایه
روانشناختی و رضایت شغلی ( )r = 0/54را گزارش کردند (.)31
همچنین نتایج روایی همگرا در نسخه اصلی نشان داد که سرمایه
روانشناختی با رضایت شغلی در نمونه اول ( )r = 0/32و دوم
( )r = 0/53ارتباط مثبت دارد ( )3که نتایج این مطالعات از یافتههای
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نتیجهگیری
به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان میدهند که میتوان
از نمره کل و نمره خرده مقیاسهای پرسشنامه سرمایه روانشناختی
به صورت جداگانه در پژوهشهای آینده استفاده کرد .همچنین این
ابزار با رضایت شغلی همبستگی مثبت و با افسردگی ،اضطراب و
استرس همبستگی منفی داشت که نشان از روایی همگرا و واگرا
در جوامع نظامی بود که پژوهشگران میتوانند از پرسشنامه سرمایه
روانشناختی به عنوان ابزاری معتبر استفاده کنند .در نتیجه این
امکان را برای پژوهشگران فراهم میسازد تا با استفاده از این
پرسشنامه امکان ارزیابی دیدگاه روانشناسی مثبت را در پژوهشهای
خود کسب نموده و مدیران سازمانهای شغلی برای ارزیابی این
سازه در پایشهای سالمت روان کارکنان استفاده نمایند.
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 با توجه به این که مولفههای سرمایه روانشناختی به خصوص
بررسی میکنند و مولفههای همچون خودکارآمدی و تابآوری
میزان اعتماد به نفس ،تحمل مشکالت و انعطافپذیری فرد
در حل مسائل را میسنجند در نتیجه باال بودن میزان سرمایه
روانشناختی ،باعث ابتالی کمتر به اختالالت روانی میشود
بنابراین میتوان این ابزار را در زمینه غربال و استخدام
نیروهای نظامی با سالمت روانی باالتر استفاده کرد.
 رابطه معنادار بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی در این
مطالعه اهمیت این سازه را برجسته میکند و میتواند راهی
جدیدی برای انجام مداخالت مبتنی بر سرمایه روانشناختی
برای افزایش رضایت شغلی کارکنان نظامی باشد.
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امید و خوشبینی ،دیدگاه کارکنان را نسبت به اتفاقات آینده

 رابطه معنادار بین سرمایه روانشناختی و سالمت روان در این مطالعه
میتواند مسیر تازهای برای انجام مداخالت مبتنی بر سرمایه روانشناختی
برای بهبود سالمت روانی و کاهش اختالالت روانی همچون
اختالالت اضطرابی ،افسردگی و استرس کارکنان نظامی باشد.
 از این ابزار میتوان در طرحهای آزمایشی با هدف آموزش
سرمایه روانشناختی لوتانز برای جوامع نظامی همچون
مطالعات خارجی جهت بررسی میزان کارآیی این مداخالت
در میزان افزایش سرمایه روانشناختی کارکنان استفاده کرد.
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پژوهش حاضر حمایت میکنند .در تبیین این یافتهها میتوان گفت
که هر یک از منابع تشکیل دهنده سرمایه روانشناختی میتوانند
رضایت شغلی را از طریق مکانیزمهایی افزایش دهند .خودکارآمدی
میتواند انگیزه تالش و پشتکار الزم برای انتخاب ،پیگیری و
دستیابی به اهداف چالشبرانگیز را افزایش دهد و دستیابی به
اهداف چالشبرانگیز میتواند رضایت خاطر را به دنبال داشته باشد
( .)40کارکنان کارآمد به جای مشکالتی که باید از آنها اجتناب
شود ،به احتمال زیاد شرایط دشوار کار خود را به عنوان چالشهایی
که باید به طور فعال دنبال شود ،تلقی میکنند .مشخص شده است
که اهداف مواجههای در مقایسه با اهداف اجتنابی رضایت شغلی
بیشتری را به همراه خواهد داشت ( .)41در نتیجه ،خودکارآمدی
میتواند رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهد زیرا آنها به طور
فعال با چالشهای مربوط به کار مقابله میکنند ( .)39عامل امید و
مسیرهای دستیابی به اهداف میتوانند به طور تعاملی احساس
کنترل را در اختیار کارمندان قرار دهند زیرا آنها بسیاری از
خواستههای متناقض و نامشخص موقعیتهای شغلی خود را
برطرف میکنند که میتواند رضایت را افزایش دهد ( .)42همچنین
میتواند از آنها در برابر احساس عدم کفایت و ناامیدی پیگیری
اهداف خود در محیط ناامیدکننده محافظت کند ،که میتواند منجر
به رضایت مثبت بیشتری شود ( .)42تابآوری در برابر شکستها
میتواند به ایجاد سازوکارهای مقابلهای الزم برای به کارگیری
منابع مادی ،شناختی ،هیجانی و اجتماعی مناسب برای غلبه بر
چالشها و ادامه رسیدن به اهداف کمک کند که میتواند منجربه
رضایت شغلی میشود ( .)43داشتن یک سبک تبیینی خوشبینانه
نیز میتواند به ایجاد یک سیستم پایدار از ارزیابی مثبت از ابعاد
مختلف شغلی ،تعامالت و موفقیتها کمک کند ،که منجربه سطح
باالتری از رضایت شغلی میشود (.)39
همچنین در این پژوهش ،همسانی درونی هر چهار عامل و کل
پرسشنامه که مؤید اعتبار این مقیاس است ،مورد تایید قرار گرفت
(خودکارآمدی  ،0/89امید  ،0/85خوشبینی  0/87و تابآوری
 ،0/86سرمایه روانشناختی  )0/88و با نتایج نسخه اصلی ( )3و
نسخه برزیل ( ،)20نسخه پرتغالی ( ،)18نسخه رومانی ( ،)21نسخه
نیجریایی ( )19و نسخه چینی ( )22همخوان بود .اعتبار به روش
بازآزمایی در طول  4هفته نیز همبستگی معناداری را نشان داد که
نتایج نسخه پرتغالی ( )18از نتایج مطالعه حاضر حمایت میکند.
محدودیت عمده پژوهش حاضر شامل مقطعی بودن این بررسی،
تصادفی نبودن شیوه نمونهگیری ،عدم استفاده از ابزار مختص به
امید ،خوشبینی ،کارآمدی و تابآوری جهت بررسی روایی همگرا
بود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با گسترش نمونههای
بالینی (اختالالت افسردگی ،اضطرابی و اختالل استرس پس از
سانحه) و غیربالینی ،مبتنی بر ویژگیهای جمعیت شناختی ،زمینه
کاربرد دقیقتر این مقیاس را در گسترههای بالینی و پژوهشی
فراهم ساخت .در مطالعات آتی محققان میتوانند به بررسی ارتباط

سرمایه روانشناختی با سایر متغیرهای روانی و پیشبینهای آن
پرداخته و در طرحهای آزمایشی و کارآزماییهای بالینی تأثیر مداخالت
سرمایه روانشناختی لوتانز را با این ابزار مورد ارزیابی قرار دهند.
عالوه بر این ،مداخالت توسعه سرمایه روانشناختی ممکن است در
برخورد با برخی از مشکالت رایج شغلی مانند بالتکلیفی ،اهمالکاری
و بیتفاوتی به کارفرمایان کمک کند.
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.بیمارستان بقیه اهلل (عج)] کمال تشکر و قدردانی را داریم
 همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله:نقش نویسندگان
،یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر
.مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

 مقاله حاضر حاصل بخشی از طرح:تشکر و قدرداني
 با کد اخالق1398/08/21 تحقیقاتی مصوب در تاریخ
) در دانشگاه علومپزشکیIR.BMSU.REC.1398.276(
 از کلیه متخصصین و کارکنان بیمارستان.بقیهاهلل (عج) میباشد
تخصصی و فوق تخصصی بقیه اهلل االعظم (عج) شرکتکننده در
پژوهش حاضر که ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند و
همچنین معاونت پژوهش و فناوری [واحد توسعه تحقیقات بالینی
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