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Abstract: One of the important concepts in positive psychology has recently taken into 

serious account in the realm of organizational behavior and now being employed in 

higher education studies is the concept of psychological capital. The purpose of this 

research was the designing and validating of questionnaire on Academic psychological 

resources among university students in Ahwaz Jundishapur University of Medical 

Sciences. Statistical population of the study was all fresh B.A. students in the academic 

year 2018-2019. The sample consisted of 375 (228 boys and 147 girls) students who 

were selected by stratified random sampling method. Then the instruments used in 

present study consisted of Adult Dispositional Hope Scale, Life Orientation Test-

Revised, Resiliency Scale, and Academic Self-Efficacy Scale which were applied to 

assess each of the four factors making up psychological resources. SPSS and AMOS 

softwars were used for data analysis. According to our finding the total reliability of 

chronbach alpha was 0.90. In addition, four accurate questionnaires were used 

simultaneously with correlation coefficients ranging from 0.56 to 0.61.  The construct 

validityconfirmed the four-factor 36-item structure of the questionnaire (hope, optimism, 

resilience, self-efficacy) using the first and second order confirmation factor analysis 

method. Hence, according to results obtained, the psychological resources questionnaire 

confirmed a good validity and reliability and can be used in educational and research 

environments.  
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 مقدمه

-نگر که  رر سها شناسی مثبتیکی از مفاهیم مهم روان     

رفتار سهازمانی مهورر جو ه   هری  هرار های اخیر رر حوزه

مورر استفاره فهراوان مطالعات آموزش رانشگاهی  ررگرفت  و 

است. سهرمای  ی شناختاست، مفهوم سرمای  روان رار گرفت  

ویکهرر وا ه  شناختی مثبت و رشناختی یک حالت روانروان

پذیر نسبت ب  زنرگی است که  از هههار سهازه گرا و انعطاف

امیر، خوشبینی، جاب آوری و خورکارآمری  جشکیل می شور 

شناختی مثبهت و هر کرام از آنها ب  عنوان یک ظرفیت روان

گیری معتبهر ر، رارای مقیها  انهرازهنشهورر نظر گرفت  می

سهت  به  حالهت و  است، مبتنی برنظری  و جحقیق است، و واب

 ابلیههت رشههر رارر و بهه  مههور هشههیگیری بهها پیامههرهای 

(.  2017عیلکرری ارجبها  رارر للوجهان ، یوسه  و آوولیهو 

امیر، یک وضعیت انگیزشی مثبت است ک  بر اسا  جعامهل 

به  منظهور رسهیرن به  « رهیهاب»و « عاملیهت»ی رو مؤلف 

یهروار موفقیت جعری  می شور. عاملیت ب   ررت اراره فرر ام

اشاره رارر ک  شامل باور فرر ب  جوانایی خهور بهرای شهرو  و 

حفظ حرکت رر مسیر انتخاب شره ب  سیت هرف است، رر 

حالی ک  رهیاب، ب  برنام  ریزی بهرای رسهیرن به  ههرف و 

 ررت راهیابی یها مراحهی مسهیرهای  زم حتهی رر هنگهام 

انهایی موا   با موان  اشاره رارر. به  عبهارت ریگهر، امیهر، جو

گههذاری، جمسههم مسههیرهای  زم بههرای شههخب بههرای هرف

ها و راشتن انگیزه  زم رر  هت رسیرن به  رسیرن ب  هرف

یک سبک جبیینی ک  »ها است. خوشبینی ب  عنوان آن هرف

فرر و ای  مثبت را ب  علل ررونهی، پایهرار و فراگیهر و و های  

و عیت منفی را ب  صورت بیرونی، مو تی و عوامل وابست  ب  م

( جعریه  مهی شهور. 2014لپیج و رونهاهیو « اسنار می کنر

انهر که  ( ب  مور کامالً ساره بیان کرره2003کارور و شییر ل

ها افراری هستنر ک  انتظار رارنر اجفا هات خهوبی خوشبین»

ها افهراری هسهتنر ها روی رهنر، رر حالی ک  بربینبرای آن

ایهن «. روی رهنهر ههاک  انتظار رارنر اجفا ات بری بهرای آن

گفت  نشان رهنره یک هارهوب انتظاری است ک  برای فههم 

های افهرار اسهتفاره نقش با نفوذ سازه خوشبینی رر موفقیت

آوری ب  جوانایی و ظرفیت شخصی برای بازگشت شور. جابمی

از یک مصیبت، جعارض، شکست، آسیب و یا حتهی جیییهرات 

ت عهاری اشهاره مثبت، پیشرفت و افزایش مسئولیت ب  حاله

(. با خره، خورکارآمهری به  2007رارر للوجان  و هیکاران 

هههای خههور، بههرای رسههتیابی باورهههای فههرر رربههاره جوانایی

آمیز ب  هرف مورر عال   اشاره رارر. ب  نظهر بنهرورا موفقیت

( خورکارآمری ب  باورهای شخب رر مهورر جوانهایی 1997ل

اشهاره رارر و  های خور برای انمام رارن یک جکلیه  خها 

های ثابت، ماننر هوش، بهر عیلکهرر بعهری او فراجر از جوانایی

شهناختی گذارر. ب  مور کلی، اصطالح سهرمای  روانجأثیر می

هه  »و « لخور وا عهی( ؟ه  کسی هستیر»ک  ب  مفهوم این

اشاره رارر و هیزی « لخور میکن( ؟خواهیر بشویرکسی می

و سههرمای  « ؟رانههمههه  هیههزی مههی»ورای سههرمای  انسههانی 

است. ب  سخن ریگهر، « ؟شناسمه  کسانی را می»ا تیاعی 

کشهانر جها رر شهناختی افهرار را به  ههالش میسرمای  روان

 ستموی این سؤا  برآینر ک  ه  کسی هستنر و رر نتیم  

ها و موفقیهت ب  خورآگاهی بهتر ک   زم  رستیابی ب  هرف

  .است، رست یابنر

شهناختی، به  جأثیر سرمای  روان مین رر ز مطالعات محروری

هههار عامهل امیهر، مرکهب از  عنوان یک سازه مرجبه  بها جر

آوری و خورکارآمری، بهر عیلکهرر جحصهیلی خوشبینی، جاب

بهرای  .آموزان و رانشمویان رانشگاه انمام گرفت  اسهترانش

( بها عنهوان 2019رر پژوهشی که  جوسهص صهرو ی ل ،نیون 

شناختی با اشتیاق جحصیلی مای  روانجحلیل کانونی رابط  سر

رانشمویان علوم پزشکی انمام گرفت، نتایج حاکی از آن بور 

شناختی ب  ویژه رو مؤلف  امیر و خوشهبینی ک  سرمای  روان

نقش مهیی رر اشتیاق جحصهیلی به  ویهژه رر بعهر اشهتیاق 

های ب  رست آمره از رفتاری رانشمویان رارر. ب  عالوه، یافت 

-کنهر که  سهرمای  روان  پژوهشی ریگر بیان مییک مطالع

شناختی می جوانر ب  مهور معکهو  و معنهاراری فرسهورگی 

(. رر 2019جحصیلی رانشمویان را پیش بینی کنر لصرو ی 

کنه ، رر ی ریگر بر روی رانشمویان رانشهگاه هنه مطالع 

شهناختی بها  الب یک مر  مفهومی بین سازه سهرمای  روان

و انگیزش ررونی رابط  معناراری ب  رست  اشتیاق ب  مطالع 

(. مطالع  پیشین  پژوهشی بیانگر 2014آمر لسو و هیکاران 

-ههارگانه  سهرمای  روان این است ک  بررسهی رابطه  ابعهار

 بهاآوری و خورکارآمری شناختی یعنی امیر، خوشبینی، جاب
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-جحصهیلی رر پهژوهش های مختل روره یارگیری هایبازره

برای مثا ، اسنایرر و هیکاران  م گرفت  است.انما های زیاری

مولی شش سال  به  بررسهی رابطه   ( رر یک مطالع 2002ل

بین امیر و موفقیت جحصیلی رانشمویان سا  او  پرراختنر. 

بینی نتایج این جحقیق نشان رار ک  سطوح با ی امیر، پیش

کننره معتبر عیلکرر جحصیلی با  رر مو  روران رانشهگاه و 

جر از رانشهگاه و التحصهیلی سهری ها، فارغگین کلی نیرهمیان

های پایین است. بر اسها  جرک جحصیل پایین ب  رلیل نیره

نتایج این جحقیق، آنها گزارش کررنهر که  رانشهمویانی که  

های رارای سطوح با جر امیرواری هسهتنر، بیشهتر بهر ههرف

ی بیشهتری، نسهبت به  شهونر و از انگیهزهخور متیرکهز می

یتایان، خور برخوررارنر. هیچنین، این افرار رارای پشتکار ه

ها هستنر، زیرا معتقرنر  جالش و عزم  ری رر انمام فعالیت

شهور. یکهی ریگهر از منمر به  پیشهرفت و رضهایت آنهها می

شناختی، خوشبینی اسهت. مطالعهات های سرمای  روانمؤلف 

مربو  ب  خوشبینی نشهان مهی رهنهر که  مشهارکت فعها  

های جحصهیلی و سهازگاری بها محهیص نشمویان رر برنامه را

های پههیش رو، مسههتلزم رانشههگاهی و اسههتفاره از فرصههت

ای اسهت که  به  آنهها پذیر و وا   گرایانه خوشبینی انعطاف

هها کنر ب  مهور مسهتقل فعالیهت کننهر، از هالشکیک می

رابطه ،  هیهینرر استقبا  کننر و جیییرات را پهذیرا باشهنر. 

( رر مطالعهه  خههور بههر روی 2003و ویلسههون لپریچههارر 

رانشمویان رانشگاه نشان رارنر ک  خوشبینی بها انگیهزش و 

رر آمیز هیبسهتگی مثبهت رارر. پیامرهای جحصیلی موفقیت

های اخیر رر مطالعات مربهو  به  آمهوزش رانشهگاهی، سا 

شناختی( ب  عنوان یک آوری لیک بعر ریگر سرمای  روانجاب

رجبص با متییرهای انگیزشی، شناختی، عهزت ی مهم و مسازه

نف ، سالمتی و عیلکرر جحصیلی رانشمویان مهورر بررسهی 

(. رر هیهین رابطه ، 2003 رار گرفت  است لری  و سهینگر 

( رر پژوهشی بهر روی رانشهمویان 2007کواک، هیوز و لیو ل

سا  او  با پیشرفت جحصیلی پایین، به  ایهن نتیمه  رسهت 

آور، که  از نهان ب  عنوان شخصیت جابیافتنر ک  یک سازه پ

جاب آوری جشکیل -شناسی، سازگاری و خورس  عامل وظیف 

بینی پیشرفت جحصهیلی شره است، از جوانایی با یی رر پیش

کنونی و آینره این رانشمویان برخوررار است. ب  مور کلهی، 

رهنر ب  رلیل موا   بیشتر رانشمویان با جحقیقات نشان می

انتقهها  از جحصههیالت ربیرسهتانی بهه  رانشههگاه و ههای هالش

زای فرری، فقران آمارگی جحصیلی، یا جعلق ب  جمارب آسیب

رهی رانشمویان ب  این ی پاسخ وام  رر معرض خطر، نحوه

ها بر سطح انگیزش، پشهتکار و جهالش جحصهیلی آنهها هالش

جوانر ب  ها میآوری آنگذارر، رر حالی ک  سطح جابجأثیر می

ای نقهش مهیهی ایفها کنهر لبهین و ان یک متییر واسط عنو

(. با خره، خورکارآمری، نیز ب  عنوان یک بعر 2001ایتون، 

شناختی فرر، ب  باورهای شهخب رر مهورر مهم سرمای  روان

های خور برای انمام رارن یک جکلیه  خها ، اشهاره جوانایی

(. از نظهههر بنهههرورا رانشهههمویان بههها 1997رارر لبنهههرورا 

رآمری جحصهیلی بها  از راهبررههای مهؤثر یهارگیری خورکا

کننهر، به  مهور کارآمهر زمهان خهور را بیشتری استفاره می

. نرکننر و رر نظارت بر جالش خور بهتر از ریگرانمریریت می

رر هیین رابط ، نتایج پهژوهش شهیخ ا سهالمی و احیهری 

( حاکی از آن بهور که  رانشهمویانی که  از باورههای 1390ل

ری جحصهیلی بیشهتری برخوررارنهر رر مقابله  بها خورکارآم

ای مثبههت مشههکالت جحصههیلی بیشههتر از راهبررهههای مقابلهه 

های کننر. ب  این معنی ک  رر رسیرن به  ههرفاستفاره می

جحصیلی خور پایراری نیهوره و یهارگیری خهور را ههرایت و 

رو شرن با موان  ب  سارگی کننر و رر صورت روب کنتر  می

های خهور رلسهرر نشهره و جهالش مهی رن هرفاز رنبا  کر

کننر با برخورری مؤثر و سازنره موان  را از پیش رو برراشت  

 و رر مسیر موفقیت گام بررارنر. 

های پیشین ههر کهرام از هههار ک  پژوهشبنابراین، رر حالی

شههناختی را ی سههرمای  روانحیطهه  جشههکیل رهنههره سههازه

اما نظری  پررازی رر حوزه  انر،مورر بررسی  رار راره راگان  

ها را رر ارجبها  بها یکهریگر شناختی ایهن سهازهسرمای  روان

گیرر للوجان  بینر و مشترکات این متییرها را رر نظر میمی

شهناختی، (. ب  عبارت ریگر، سهرمای  روان2017و هیکاران 

شهور، به  ایهن رر نظهر گرفته  می« مرجبه  روم»یک سهازه 

شهونر و یهک کهل یر با هم جرکیب میک  این ههار متیمعنی

رور ک  کل سازه نسبت به  سازنر و انتظار میرا می افزاییهم

آن جهأثیر بیشهتری بهر  جک جک متییرههای جشهکیل رهنهره

عیلکرر راشت  باشر. ذکر ایهن نکته  ضهروری اسهت که  رر 
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ساختارهای عاملی مرجب  روم، فرض بر ایهن اسهت که  خهور 

ای مرجب  او ، رر واریان  مشترک همتییرهای نهفت  یا عامل

ناشی از یک یا هنر عامل مرجب  با جر لاغلب بها نهام عوامهل 

. بنابراین، بها جو ه  به  نرشونر( سهییمرجب  روم نامیره می

شناختی ب  عنوان یک سازه مرجب  با جر اهییت سرمای  روان

حالت گون ،  ابل رشر و مؤثر بر عیلکرر و با جو   ب  این ک  

هش رر این زمین  ب  جهازگی وارر حهوزه جعلهیم و جربیهت پژو

گیری این سهازه شره است، جهی  و مراحی ابزاری برای انرازه

های آموزشی بسهیار حها ز شناختی با کاربری رر محیصروان

اهییت است. لذا با جو   ب  عرم و ور ابزاری برای سهنمش 

ر بها شناختی رر عرص  آموزشی، رر مطالع  حاضسرمای  روان

های ههار ابزار معتبر، بهرای سهنمش استفاره از جرکیب ماره

شناختی، ا رام ب  مراحی و های سرمای  روانهر یک از مؤلف 

شهناختی  شهر و ههرف ایهن جروین پرسشنام  سهرمای  روان

رانشمویان رانشهگاه  رر میانمقال  بررسی روایی و پایایی آن 

ایهن اسهت که  . ب  عبارت ریگر، پژوهش حاضر رر پهی است

مقیا  های  آیا ماره های هر کرام از خرره ک مشخب کنر 

های مربو  ب  خور بهار عهاملی شناختی بر عاملسرمای  روان

آیا هر کرام از ههار عامهل مرجبه  او  ، گذارنر؟معنی رار می

امیر، خوشبینی، جهاب آوری و خورکارآمهری بهر روی سهازه 

رار مهی ملی معنهیمرجبه  روم سهرمای  روانشهناختی بهار عها

شناختی از گذارنر؟ و ب  مور کلی، آیا پرسشنام  سرمای  روان

 روایی و پایایی مطلوب برخوررار است؟ 

 روش کار

 امع  آماری این پژوهش شامل کل رانشهمویان سها       

او  رانشهگاه علههوم پزشهکی  نههری شهاپور اهههواز رر سهها  

 سی . حمم نیون  بر اسا   رو  کربور 97-98جحصیلی 

نفر برآورر شهر که   بها اسهتفاره از  375( 1970و مرگان ل

ای به  جفکیهک  نسهیت، گیری جصهارفی مبقه روش نیون 

نفر( انتخاب شهرنر. سه، ،  228نفر( و پسر ل 147رختر ل

آوری شر. لوجان  و ها جکییل و  ی ها جوسص آنپرسشنام 

شهناختی بها ( برای سهنمش سهرمای  روان2017هیکاران ل

ای و سازمانی پرسشهنام  های حرف کاربری رر محیصزمین  

ماره ای مراحی و جروین نیوره انر که  از هههار خهرره  24

آوری و خورکارآمهری جشهکیل مقیا  امیر، خوشبینی، جاب

شره است. رر پژوهش حاضر، با جو   ب  عرم و ور ابهزاری 

شناختی رانشمویان رر عرص  گیری سرمای  روانبرای انرازه

ی و بر اسا  پژوهش های انمهام شهره رر خهارز از جحصیل

( به  منظهور سهنمش سهرمای  2010کشور ماننر نیلسون ل

شناختی جحصیلی، ا رام به  انتخهاب هههار پرسشهنام  روان

های سرمای  روانشهناختی معتبر ک  هر یک از خرره مقیا 

راری  را انرازه گیری می نیاینر، گرریر و  بها رعایهت امانهت

های این هههار شرنر. س، ، با استفاره از مارهکامل جر ی  

شهناختی مراحهی ای سرمای  روانماره  36 ابزار، پرسشنام 

-گذاری این پرسشنام ، هیاننر خرره مقیا نیره شر. شیوة

ای از نو  لیکهرت، از رر   6های آن، بر اسا  یک مقیا  

 ( جنظهیم شهره اسهت.6( جا کامالً مهوافقم ل1کامالً مخالفم ل

 شناختی عبارجنر از: های پرسشنام  سرمای  روانمؤلف 

ال ( مقیا  امیرواری گرایشی بزرگسا ن: مقیا  امیرواری 

ای مهاره  8گزارشهی -یک مقیها  خهور گرایشی بزرگسا ن

سها  به  بها  و به  وسهیل   15است که  بهرای بزرگسها ن 

( جهی  1991اسنایرر، هری ، آنررسون، هالرون و ایروین  ل

 ه است. این مقیا  شامل رو خرره مقیها  اسهت. جفکهرشر

عاملیتی، ک  ب  انگیزش شخصی و اشتیاق برای رسهیرن به  

یک هرف با ارزش مربو  است، و جفکر رهیاب، ک  ب  شخب 

امکان ایمار هنرین راه حل برای حل مسئل  و جحقق ههرف 

گذاری این ابهزار، بهر اسها  نیره رهر. شیوةمورر نظر را می

( 1ای از نو  لیکرت، از مخالفهت شهریر لرر   6قیا یک م

هایی از ( جنظههیم شههره اسههت. نیونهه 6جهها موافقههت شههریر ل

مقیا  جفکهر عهاملیتی عبهارت های این ابزار برای خررهماره

، و بهرای "کنممن با  هررت اههرافم را رنبها  مهی"است از: 

های زیاری برای حل مشکالت راه"مقیا  جفکر رهیاب خرره

( 1991. اسههنایرر و هیکههاران ل"یلی مههن و ههور راررجحصهه

پایایی این مقیا  را از مریق ا رای آن بر روی نیونه  ههای 

شهناختی بها اسهتفاره از روش رانشمویی و مراخل  های روان

 84/0جها  74/0آلفای کرونبها  و روش ا هرای ممهرر بهین 

گزارش نیورنر. روایهی ایهن ابهزار را نیهز از مریهق محاسهب  

شهناختی مشهاب ، ماننهر ی آن با آزمهون ههای روانهیبستگ

( و مقیها  1985آزمون  هت گیری زنرگی لشییر و کارور 
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ب  نقهل از اسهنایرر و هیکهاران  1965عزت نف  لروزنبرگ 

 ( ب  رست آوررنر.1991

گیری زنهرگی لفهرم جمریهر نظهر شهره(: ب( آزمون  ههت 

آزمون  هت گیری زنرگی لفرم جمریهر نظهر شهره( جوسهص 

(  هت سنمش جیایالت خوشهبینی و 1985ییر و کارور لش

گزارشهی -ای خهورمهاره 6بربینی ساخت  شره و یک آزمون 

ماره ریگر مربهو   3ماره آن مربو  ب  خوشبینی و  3است؛ 

گذاری این ابزار، بهر اسها  یهک نیره ب  بربینی است. شیوة

( جها 1ای از نو  لیکرت، از مخالفهت شهریر لرر   6مقیا  

های مربو  (  جنظیم شره است. ضیناً ماره6فقت شریر لموا

گهذاری شهره مقیا  بربینی ب  صورت معکو  نیرهب  خرره

مقیها  ههای ایهن آزمهون بهرای خررههایی از مارهانر. نیون 

من رر موارر نهامطیئن، معیهو ً "خوشبینی عبارت است از: 

ینی مقیها  بهرب، و بهرای خرره"انتظار بهترین حالت را رارم

. "ب  نررت انتظار رارم ک  کارها مطابق میل من پیش برونر"

( هیسانی ررونی  ابل  بولی را 2001شییر، کارور و بریگز  ل

برای این  80/0جا  70/0با استفاره از روش آلفای کرونبا ، از 

آزمون ب  رست آوررنر. هیچنین، آنها روایهی آن را از مریهق 

 روان رنموری جأییر کررنر.  هایهیبستگی با ی آن با انرازه

جوسهص وگنیلهر و  مقیها  جهاب آوری آوری:ز( مقیا  جهاب

ماره است ک  متییر  14( ساخت  شره و شامل 1993یان  ل

آوری و رو بعر عیره آن یعنی شایستگی فرری و پذیرش جاب

گهذاری ایهن نیره کنر. شیوةگیری میخور و زنرگی را انرازه

ای از نهو  لیکهرت، از رر ه  6 ابزار، بر اسها  یهک مقیها 

(  جنظیم شره اسهت. 6( جا موافقت شریر ل1مخالفت شریر ل

مقیا  شایستگی های این ابزار برای خررههایی از مارهنیون 

جهوانم کارههای کنم میاحسها  مهی"فرری عبارت است از: 

مقیها  ، و بهرای خرره"زیاری را رر هر لحظه  انمهام رههم

تقار من نسهبت به  خهورم باعه  اع"پذیرش خور و زنرگی 

. وگنیلهر و یانه  "شور جا رر لحظات سخت موفهق شهوممی

ههای مختله  ( ضریب اعتبار این مقیا  را بها روش1985ل

نشان راره انر. آنها ضریب هیسانی ررونی آن را با استفاره از 

ب  رست آوررنهر و بها اسهتفاره از  90/0روش آلفای کرونبا  

ماه ، ضهرایب هیبسهتگی  12روره روش باز آزمایی، رر یک 

را گزارش نیورنر. آنها هیچنین، روایی سهازه  84/0جا  67/0

ههای این مقیا  را از مریق هیبستگی بها ی آن بها مقیا 

 و رضایت از زنرگی جأییر کررنر.  سالمتی، اخال ی

ر( مقیا  خورکارآمهری جحصهیلی: مقیها  خورکارآمهری 

امیینان رانشهمویان  (2001هییرز، هو و گارسیا ل جحصیلی

کنهر. گیری میهای جحصیلی خهور انهرازهرا نسبت ب  جوانایی

ای مهاره  8گزارشی -گیری، یک  مقیا  خوراین ابزار انرازه

ههای خواهر ک  میزان جواناییاست ک  از پاسخ رهنرگان می

خههور را رر خههوب انمههام رارن جکههالی  جحصههیلی، ماننههر 

رفت جحصهیلی، نظیهر های ضهروری مهؤثر بهرای پیشهمهارت

برراری، نوشههتن بنهری بههرای انمههام جکهالی ، یارراشههتزمان

گذاری این ابزار، بهر نیره مقا ت و غیره، گزارش رهنر. شیوة

ای از نهو  لیکهرت، از مخالفهت رر ه  6اسا  یک مقیها  

(  جنظههیم شههره اسههت. 6( جهها موافقههت شههریر ل1شههریر ل

رانم که  من می"نر از: های این ابزار عبارجهایی از مارهنیون 

ریزی زمهانی راشهت  برای انمام جکالی  خور، هگونه  برنامه 

من از جوانهایی خهوبی بهرای موفقیهت رر رانشهگاه »و « باشم

( ضهریب هیسهانی 2001. هییهرز و هیکهاران ل"برخوررارم

 81/0ررونی این ابزار را با اسهتفاره از روش آلفهای کرونبها  

روایههی آن را از مریههق گههزارش کررنههر. آن ههها هیچنههین، 

 هیبست  نیورن آن با ابزارهای مشاب  ریگر جأییر نیورنر.

  یافته ها

میهانگین لو نشهان رار که  های جوصیفی پهژوهش یافت      

شهناختی، یعنهی امیهر های سرمای  روانانحراف معیار( مؤلف 

آوری (، جههاب41/4لو  31/26(، خوشههبینی 63/4لو  25/39

. اسههت( 20/7لو  47/35رکارآمههری ( و خو03/9لو  52/65

کهههل سهههرمای   هیچنهههین، میهههانگین لو انحهههراف معیهههار(

( محاسههب  شههر. ضههرایب 45/18لو  88/166شههناختی روان

شهناختی به  روان های پرسشنام  سهرمای پایایی برای مؤلف 

، به  جرجیهب، بهرای رو نیی  کررنهای آلفای کرونبا  و روش

، 71/0و  70/0بینی ، خوشهه70/0و  72/0های امیههر مؤلفهه 

به   82/0و  86/0، و خورکارآمهری 79/0و  82/0آوری جاب

 رست آمرنر. ضیناً ضرایب پایهایی کهل پرسشهنام  سهرمای 

 این نتایج حاکی از. محاسب  شر 88/0و  90/0شناختی روان

هها آن است ک  ضرایب به  رسهت آمهره بهرای هیه  مقیا 
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ی  ابل  بو  رضایت بخش بوره و نشان رهنره هیسانی ررون

  باشر.این مؤلف  ها می

هیچنین، روایی پرسشنام  سرمای  روانشناختی با هنر روش 

مورر بررسی  هرار گرفهت. ابتهرا، روایهی صهوری و محتهوایی 

پرسشنام  مورر بررسی  رار گرفت؛ ب  این صورت ک  بعهر از 

ههای انتخاب ههار ابهزار بهرای سهنمش ههر کهرام از مؤلفه 

ی، ابترا ابزارها از زبان انگلیسی ب  فارسی شناختسرمای  روان

برگررانره شرنر و سعی شر که  از نظهر معنها و واگه گزینهی 

ههای پرسشهنام  رر رعایت امانتراری شره باشر. س،  ماره

اختیار جعراری از رانشهمویان و هیچنهین مررسهان اربیهات 

ها خواسهت  شهر رربهاره گویهایی و فارسی  رار گرفت و از آن

بورن سؤا  ها نظر برهنر. بعهر از اعیها  نظرههای   ابل فهم

ها روایی این پرسشنام  جوسص جعراری از متخصصین روان آن

شناسی نیز مورر جأییر  رار گرفت. عالوه بهر آن، به  منظهور 

ی این پرسشنام  از ضرایب هیبسهتگی یبررسی روایی هیگرا

که   میان ههار عامل با یکریگر و با نیره کهل اسهتفاره شهر

ایب هیبستگی بین هر ههار عامل با یکهریگر و بها نیهره ضر

رر نوسهان  84/0جها  47/0شهناختی بهین کل سهرمای  روان

رار معنی 01/0بورنر ک  هی  ضرا ب ب  رست آمره رر سطح 

می این پرسشنام    ابل  بو ی ینشانگر روایی هیگرابورنر و 

 ر.نباش

کهرام از  ب  منظور بررسی روایی مالکی  پرسشنام ، برای هر

ههار مؤلف  آن از یک ابزار معتبر ک  رر پژوهش های راخلی 

انر، اسهتفاره شهر. بارها اعتباریابی و مورر استفاره  رار گرفت 

برای این منظور پرسشنام  امیرواری میلر لنقهل از حسهینی 

(، خوشههبینی پیترسههون و هیکههاران لنقههل از شهههنی 1385

کهههانر و  (، جهههاب آوری1382یهههیالق، موحهههر و شهههکرکن 

( و خورکارآمری پینتریچ و 1387ریویرسون لنقل از بشارت 

( مورر استفاره  رار گرفت و 1390هیکاران لنقل از بوستانی 

س،  ا رام ب  محاسب  ضریب هیبسهتگی بهین ههر یهک از 

مؤلف  های سرمای  روانشناختی و ابزارهای مالک گرریر که  

، 61/0 ، خوشهبینی59/0برای مقیها  امیهرواری نتایج آن 

ب  رست آمر ک  نشان  57/0و خورکارآمری  56/0آوری جاب

از هیبستگی  ابل  بو  بین ههار عامل پرسشهنام  سهرمای  

شناختی و هههار مقیها  مهالک بهور. ذکهر ایهن نکته  روان

، یهک ضهریب 50/0ضریب روایهی مالکهی ضروری است ک  

(. 1386نسبتاً با  محسهوب مهی شهور لشهریفی و شهریفی 

جوان گفت که  ضهرایب به  رسهت آمهره نشهان ، میبنابراین

رهنره روایی  ابل  بو  پرسشنام  سرمای  روانشناختی است. 

عالوه بر این روایی سازه  این ابزار با استفاره از روش جحلیهل 

عامل اکتشافی  و جحلیل عامل جأییری  مرجبه  او  و مرجبه  

روم مورر بررسی  هرار گرفهت.  بهل از انمهام جحلیهل عامهل 

اکتشافی، ب  منظور امیینان از انرازه نیونه   و جهوان عهاملی 

ها، جو   ب  رو شاخب ضروری است. انرازه کفایت شرن راره

و  923/0( برابر بها KMOنیون  گیری کایرز، میر و الکین ل

( و رر X²=  38/6610کرویت بارجلت، ک   برابهر بها ل آزمون

شهان مهی معنی رار بور. این شاخب ها ن  p< 001/0سطح 

رهر ک  نیون  و مهاجری  هیبسهتگی بهرای جحلیهل عهاملی 

مناسب بورنر. رر جحلیل عاملی از روش جحلیل عناصر اصلی، 

 30/0هرخش متعامر از نهو  وارییهاک  و بارههای عهاملی 

برای حرا ل هیبستگی  ابل  بو  میهان ههر ارزش و عامهل 

 استخراز شره استفاره شر. 

ختار عامهل ههای پرسشهنام  رر ارام ، ب  منظهور جأییهر سها

سرمای  روانشناختی مر  جحلیل عامل جأییری ب  کار گرفته  

های سرمای  ضرایب استانرارر ماره های  مؤلف  1شر. نیورار 

شناختی بها روش جحلیهل عامهل جأییهری مرجبه  او  را روان

خهر  هرار راره شهره آب  پیوست رر صفح  ل نشان می رهنر.

 (است

ههای رههر، جیهامی مارهنشهان می 1هیان گون  ک  نیهورار 

شناختی انهای پرسشنام  سرمای  رومربو  ب  خرره مقیا 

راری بههار هههای مربههو  بهه  خههور بهه  مههور معنههیروی عامل

  ها رارای ضرایبانر. ب  عبارت ریگر، جیامی مارهگذاشت 

بورنهر و ههیچ کهرام از  30/0استانرارر لبهار عهاملی( بها ی 

شناختی حذف نشهرنر. بها های ههار مؤلف  سرمای  روانماره

بها  بها خهرره جوان رریافت که  رر ارجمی 1مالحظ  نیورار 

  8مقیا  امیر بیشترین ضریب اسهتانرارر مربهو  به  مهاره 

 ( است. رر 34/0ل 6( و کیترین ضریب مربو  ب  ماره 56/0ل

خرره مقیا  خوشبینی، بیشترین ضریب اسهتانرارر مربهو  

 13به  مهاره  ( و کیترین ضهریب مربهو 68/0ل 10ب  ماره 

ی بیشهترین آور( است. رر رابط  با خرره مقیا  جهاب38/0ل
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( و کیتههرین 70/0ل 25ضهریب اسههتانرارر مربهو  بهه  مهاره 

( است. هیچنین، رر خرره 30/0ل 24ضریب مربو  ب  ماره 

مقیا  خورکارآمری بیشترین ضریب اسهتانرارر مربهو  به  

 32( و کیتههرین ضههریب مربههو  بهه  مههاره 81/0ل 34مههاره 

 باشر. ب  مور کلی، رر ههار خرره مقیا  سرمای ( می50/0ل

 34شناختی بیشترین ضریب استانرارر مربو  به  مهاره روان

من معیو ً رر رانشهگاه و جکهالی  ررسهی عیلکهرر خهوبی "

 24( و کیترین ضریب مربو  ب  ماره 81/0لبا ضریب  "رارم

کنم  نبه  شهوم سهعی مهیو تی بها مشهکالت موا ه  می"

ر باشنر. عالوه ب( می30/0لبا ضریب  "ها را ببینمرار آنخنره

گون  ک  پیش از این ذکر شهر رر پهژوهش حاضهر این، هیان

شناختی ب  عنوان یک عامل مرجب  روم رر نظهر سرمای  روان

گرفتهه  شههره اسههت کهه  از ههههار عامههل مرجبهه  او  امیههر، 

خوشبینی، جاب آوری و خورکارآمری جشکیل شره است. بهر 

خالف عامل مرجب  او  ک  یک عامل مکنون است و ب  عنوان 

های استفاره شهره بهرای سهنمش آن ان  مشترک مارهواری

کنهر، یهک عامهل مرجبه  روم، به  عنهوان واریهان  عیل می

شور لنورمن مشترک بین عوامل مرجب  او  رر نظر گرفت  می

ههای مرجبه  روم به  (. ب  بیان ریگهر، عامل2010و هیکاران

(. بر 1387آینر لهومن ها ب  حساب میهای عاملوا   عامل

 جحلیل عامل جأییری مرجب  روم نتایج ب  رست آمره از اسا  

شهناختی ضرایب استانرارر بین متییهر امیهر و سهرمای  روان

، 72/0شهناختی ، بین متییر خوشبینی و سرمای  روان84/0

و بهین  82/0شهناختی آوری و سهرمای  روانبین متییر جهاب

مشهاهره  71/0شهناختی متییر خورکارآمری و سرمای  روان

شور. این ضرایب نشان می رهنر که  ههر کهرام از هههار می

عامل مرجب  او  امیر، خوشبینی، جاب آوری و خورکارآمهری 

شهناختی به  بر روی یک سازه مرجب  روم یعنی سرمای  روان

انر. ب  عبهارت ریگهر، ایهن هههار راری بار گذاشت مور معنی

شهناختی مؤلف  زیر ممیوع  سازه مرجب  بها جر سهرمای  روان

های عالوه بر این، رر جحلیل عامل جأییهری شهاخب هستنر.

جهوان بهرازش هها میبرازنرگی متعرری و ور رارر ک  بها آن

های برازش مربو  به  شاخب  1مر  را بررسی کرر.  رو  

ره از شهناختی را بها اسهتفاهای پرسشنام  سرمای  روانمؤلف 

 رهر.  جحلیل عامل جأییری مرجب  او  و روم نشان می

 های نیکویی برازش پرسشنامه سرمایه روانشناختی با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و دوم. آماره1جدول 

Table 1. Fitting statistics of psychological resources questionnaire using first and second order 

confirmatory factor analysis method 

 X² Df X²/df GFI AGFI CFI IFI RMSEA برازش مدل ساختاری هایشاخص

 07/0 91/0 91/0 92/0 93/0 73/2 82 43/224 شناختی )مرتبه اول(سرمایه روان

 06/0 92/0 93/0 94/0 95/0 45/2 88 66/215 شناختی )مرتبه دوم(سرمایه روان

 

نشههان مههی رهههر یکههی از  1انگونهه  کهه  نتههایج  ههرو  هی

( است ک  مقهرار آن X²های برازنرگی، ممذور خی لشاخب

بها رر ه   43/224شهناختی مرجبه  او  برای سهرمای  روان

و بههرای سههرمای   001/0و سههطح معنههی راری   82آزاری 

و  88بهها رر هه  آزاری  66/215شههناختی مرجبهه  روم روان

رست آمره است. ممهذور خهی  ب  001/0سطح معنی راری 

شاخب برازنرگی مطلق مر  است و یک مقرار کوهک غیهر 

هها اسهت. بها رار آن حاکی از برازش خوب مر  با رارهمعنی

این حا ، ممذور خی نسبت ب  انرازه نیونه  بسهیار حسها  

 است و هنگامی ک  انرازه نیون  افزایش یابر، ممذور خی 

 

های یکهی ریگهر از شهاخبیابر. رار شرن میجیایل ب  معنی

گیهرر معتبر ک  برای بهرازش مهر  مهورر اسهتفاره  هرار می

لنسبت ممهذور خهی به  رر ه   شاخب ممذور خی نسبی 

شهناختی مرجبه  آزاری( است ک  مقرار آن برای سرمای  روان

ب  رست آمره انهر. ههر هنهر  45/2و مرجب  روم   73/2او  

   ابهل  بهو  این شاخب فا ر یک معیار ثابت برای یک مر

است، اما مقرار کوهک جر آن نشان رهنره برازنهرگی بیشهتر 

( که  GFI(. شاخب نیکهویی بهرازش  ل1387است لهومن 

رر رگرسیون هنر متییری رر نظهر  R²جوان آن را مشاب  می

آمهاری بهرای  (. مقهرار ایهن شهاخب1387گرفت لههومن 



 ...راحی و اعتباربخشی پرسشنامهط                                                                                                                                943

 99، زمستان 4شماره، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

 95/0و مرجبه  روم  93/0 شناختی مرجبه  او روانسرمای  

نیکهویی بهرازش جعهریل یافته    ب  رست آمر. شاخب ریگر 

شهناختی سهرمای  رواناست که  مقهرار آن بهرای  (AGFIل

بهه  رسههت آمههر.  94/0و مرجبهه  روم  92/0مرجبهه  او  

و ( CFIشههاخب برازنههرگی جطبیقههی لهیچنههین، مقههاریر 

شهناختی روان( برای سرمای  IFIلشاخب برازنرگی افزایشی 

و بههرای سههرمای   91/0و  91/0مرجبهه  او  بهه  جرجیههب 

ب  رست آمرنر.  این  92/0و  93/0شناختی مرجب  روم  روان

رو شاخب، برازش یک مر  معین را با مر  پای ، ک   ا ل ب  

کنهر. ههر و ور کوواریان  میان متییرها نیست، مقایس  می

ه  مقرار آن به  یهک نزریکتهر باشهر، بهرازش بهتهر اسهت. 

 گین ممهذورات خطهای جقریهبهیچنین، مقرار ریشه  میهان

و  07/0شناختی مرجبه  او  روانبرای سرمای   (RMSEAل

، ب  نقهل 1999محاسب  شرنر. هو و بنتلر ل 06/0مرجب  روم 

ایهن  06/0( مقرار کوههک جهر یها مسهاوی 1387از هومن، 

شاخب را ب  عنوان نقط  برش برازنرگی خوب و مقهایر بهین 

برازنهرگی  ابهل  بهو   گر مهرلی بهارا نیایان 08/0جا  06/0

 انر. اعالم کرره

 بحث و نتیجه گیری

شهناختی مثبهت و شناختی یک حالت روانسرمای  روان

 ابل رشر است ک  با  راشتن اعتیار به  نفه   زم و جهالش 

های ههالش انگیهز لخورکارآمهری(، برای موفقیت رر فعالیت

ایمار اسنار مثبت رر مورر موفقیت رر زمهان حها  و آینهره 

ها و ب  هنگام لزوم خوشبینی(، پافشاری رر رسیرن ب  هرفل

ها لامیهر(، و جحیهل جیییر رارن مسیرهای رسیرن ب  ههرف

کررن و بازگشت ب  حالت جعار  ب  هنگام موا   با مشکالت 

و مصهها ب رر  هههت  رسههتیابی بهه  موفقیههت لجههاب آوری( 

( به  عنهوان 2017مشخب می شهور. لوجهان  و هیکهاران ل

ازان مفهوم سرمای  روانشناختی، ب  منظهور انهرازه نظری  پرر

گیری ایهن سهازه روانشهناختی، ا هرام به  جهیه  پرسشهنام  

ههای صهنعتی و سرمای  روانشهناختی بها کهاربری رر محهیص

سازمانی نیورنر و مشخب کررنر که  سهرمای  روانشهناختی 

یک سازه محوری است که  نسهبت به  ههر کهرام از عوامهل 

جهری بها پیامهرهای جنهایی، رابط   ویجشکیل رهنره آن ب  

عیلکرر سازمانی و موفقیت شیلی رارر. رر حهوزه آموزشهی، 

رهنر ک  شناسی جربیتی نشان میپژوهش های مختل  روان

شناختی با موفقیت رابط  هر یک از ههار مؤلف  سرمای  روان

جحصیلی بارهها مهورر جأییهر  هرار گرفته  اسهت و ابزارههای 

هر عامل و هور رارر. رر صهورجی که   معتبری برای سنمش

ابزاری مناسب ک  این ههار مؤلف  را با یکهریگر و به  شهکل 

سازه مرجب  با جر سرمای  روانشهناختی، مهورر سهنمش  هرار 

و ور نرارر. بنابراین، پژوهش حاضر با جو   ب  اهییت  ،رهر

افزایی مؤلف  های روان شناسهی مثبهت و نقش جرکیبی و هم

وشهبینی، جهاب آوری و خورکارآمهری رر  الهب نگر امیهر، خ

متییر نهفت  مرجب  بها جر سهرمای  روانشهناختی رر عیلکهرر 

( بها اسهتفاره از 2010جحصیلی، بر اسا  پژوهش نیلسهون ل

های ههار ابزار معتبر، ا رام ب  جهروین و بررسهی جرکیب ماره

پرسشهنام  سهرمای  روانشهناختی »شاخب های روانسهنمی 

( رر بین  امع  رانشهمویی ایهران PsyCap-36« لجحصیلی

 نیور. 

رر این پژوهش  هت برآورر پایایی پرسشنام  از روش ههای 

استفاره شر. نتایج برای کهل  رو نیی  کررنآلفای کرونبا  و 

پرسشنام  و نیز ههار عامهل آن نشهان رار که  ایهن ابهزار از 

هیسانی ررونی  ابل  بولی برخوررار است و پایایی کل و هر 

(؛ به  70/0هار خرره مقیا  آن  ابل  بو  است لبا جر از ه

عالوه، محاسب  ضریب آلفای کرونبا  رر صهورت حهذف ههر 

سؤا  پرسشنام  نشان رار ک  حذف هیچ سؤالی به  افهزایش 

پایایی پرسشنام  کیک نیی کنر. لذا با جو   این نتایج مهی 

جوان گفت ک  پرسشهنام  سهرمای  روانشهناختی از پایهایی و 

 هیسانی ررونی  ابل  بولی برخوررار است. 

روایی پرسشنام  نیز با اسهتفاره از هنهرین روش محاسهب  و 

جأییر شر. روایی صوری و محتوایی  پرسشهنام  مهورر جأییهر 

 ههرار گرفههت. روایههی مالکههی ایههن ابههزار از مریههق محاسههب  

هیبستگی بین ههار عامل جشکیل رهنره آن بها هههار ابهزار 

ر آن ها رر مطالعات راخلی بارها مورر جأییهر معار  ک  اعتبا

ی یهوا   شره بور، به  رسهت آمهر. هیچنهین، روایهی هیگرا

پرسشنام  از مریق ضرایب هیبستگی با  میان ههار عامهل 

 با یکریگر و با نیره کل مورر جأییر وا   شر.   

روایی سازه پرسشنام  سرمای  روانشناختی نیز با اسهتفاره از 

ل اکتشافی و جحلیل عامل  جأییهری لمرجبه  روش جحلیل عام
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او  و مرجبهه  روم( محاسههب  و جأییههر گرریههر. جحلیههل عامههل 

اکتشافی، مر  ههار عاملی را پیشنهار نیور. رر جحلیل عامل 

جأییری مرجب  او  نیز با جرین برازش برای هیین مر  ههار 

عاملی به  رسهت آمهر، رر نتیمه ، از نظهر سهاختار عهاملی، 

ین ههار عامل رر پژوهش حاضر با نظری  لوجان  و پریرایی ا

( ک  مهر  هههار عهاملی را بهرای سهرمای  2017هیکاران ل

روانشناختی پیشنهار کررنر، هیسو و سهازگار اسهت.  ههت 

های پرسشنام  نیهز از برخهی پارامترهها ارزیابی جناسب گوی 

نظیر بار عاملی یا ضرایب استانرارر اسهتفاره شهر، یافته  هها 

رار ک  بار عاملی گوی  ههای ههر کهرام از عامهل ههای نشان 

ب  رست آمهر و ههیچ کهرام از  81/0جا  30/0ههارگان  بین 

جوانهر  سهیتی از ها حذف نشر. بنابراین، هر گویه  مهیگوی 

واریان  کل را رر هر عامل جبیین کننر. به  عهالوه، جحلیهل 

 عامل جأییری مرجب  روم نیز نشان رار ک  هر کهرام از عامهل

های مرجب  او  امیر، خوشبینی، جهاب آوری و خورکارآمهری 

بار عاملی با یی بر روی سازه مرجب  روم سرمای  روانشناختی 

آوری و رارنر. ب  این معنی ک  اگر ه  امیر، خوشبینی، جهاب

خورکارآمری هر کرام اسهتقال  مفههومی و روایهی افترا هی 

رر و  ابهل رارنر، اما آنها هیچنین سهم نظری منحصر به  فه

گیری بهرای یهک سهازه محهوری مرجبه  بها جر، یعنهی انرازه

( اثرات 2017سرمای  روانشناختی رارنر. لوجان  و هیکاران ل

ناشی از جرکیب جهاب آوری و خوشهبینی بها خورکارآمهری و 

امیر رر افرار با سرمای  روانشناختی با  را ب  این صورت بیان 

ت جهاب آوری بها یی که  می کننر ک  اینگون  افرار با ظرفیه

رارنر ب  خوبی جوانایی بازگشهتن از مشهکالت را رارنهر، آنهها 

هیچنین افراری کارآمر و امیروار نیز هستنر، زیهرا بایهر به  

جوانایی های خور امیینان راشت  باشنر جا جهالش  زم را به  

کههار برنههر و بههر آن پافشههاری کننههر و  زم اسههت امیروارانهه  

بازگشتن ب  سطح اصلی خور و رسهیرن مسیرهای  زم برای 

ب  هرف را رنبا  کننر. هیچنین، افرار با ظرفیت با جر برای 

خوشبینی میکن است ریرگاه مثبتی راشهت  باشهنر، امها رر 

جرکیب با خورکارآمری و امیهر، امیینهان و پافشهاری بهرای 

رنبا  کررن مسیرهای  ایگزین رر هنگهام لهزوم را خواهنهر 

 راشت. 

هایی موا ه  بهور؛  امعه  آمهاری ق با محروریتپژوهش فو

پژوهش مربو  ب  رانشمویان علوم پزشکی رانشهگاه  نهری 

شههاپور اهههواز بههوره و لههذا بههرای جعیههیم نتههایج آن بهه  سههایر 

رانشمویان بایر با احتیا  عیل نیور. هیچنین، ابزارهای به  

ههای گیهری ههر یهک از مؤلفه کار گرفت  شره بهرای انهرازه

شناختی، محهرور به  اسهتفاره از بعار سرمای  روانههارگان  ا

های معتبر مو هور بهور که   نبه  خورگزارشهی پرسشنام 

ههای پهژوهش رر  ی  بنری نهایی، با جو   ب  یافته  رارنر.

حاضر می جوان نتیم  گرفت ک  پرسشنام  مذکور از روایی و 

و با رر نظر گهرفتن اهییهت و پایایی مناسبی برخوررار است 

نگر رر فرآینر یهارگیری و شناسی مثبتهای روانازهنقش س

شهور از ایهن ابهزار موفقیت جحصیلی رانشمویان پیشنهار می

شناختی و انمام مهراخالت برای سنمش میزان سرمای  روان

آوری و شناختی برای ارجقای امیرواری، خوشبینی، جهابروان

خورکارآمهههری جحصهههیلی رر رانشهههمویان و بههه  ویهههژه رر 

 ان  ریرالورور استفاره شور. رانشموی

 قدرانی 

برین وسهیل  از هیکهاری صهیییان  مسهئو ن محتهرم، 

اساجیر و هیچنین رانشمویان عزیهز رانشهگاه علهوم پزشهکی 

 نری شاپور اهواز و کلی  کسهانی که  مها را رر انمهام ایهن 

 پژوهش یاری رسانرنر، کیا  جشکر و  رررانی را راریم. 
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طراحی و اعتباریابی پرسشنامه سرمایه روانشناختی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 جندی شاپور اهواز

 

 .ان، ایران، جهری رهرکتری جخصصی، گروه روانشناسی، رانشکره علوم انسانی، رانشگاه عالم  مبامبایمحمد حسینی : 

انشهگاه ، واحر مسمرسلییان، رشناسیروان و علوم جربیتیعضو هیأت علیی، گروه  :*محمدحسین محبی نورالدین وند
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      مسمرسلییان، ایران.

 

 

 

رفتهار سهازمانی مهورر جو ه   های اخیر رر حهوزهشناسی مثبت نگر ک  رر سا یکی از مفاهیم مهم روان چكیده:

اسهت، مفههوم مورر استفاره فراوان  رار گرفت  مطالعات آموزش رانشگاهی  رر های اخیرسا  رر ری  رار گرفت  و 

رر شناختی جحصیلی شناختی است. پژوهش حاضر با هرف مراحی و اعتباریابی پرسشنام  سرمای  روانسرمای  روان

رر مطالعه  شهامل کلیه   امعه  آمهاری مهو رانشمویان رانشگاه علوم پزشکی  نری شاپور اهواز انمهام شهر. میان

 228نفهری ل 375ای هها نیونه باشر ک  از بین آنمی 97-98رانشمویان سا  او  این رانشگاه رر سا  جحصیلی 

ها از هههار ابهزار که  ههر آوری رارهای انتخاب شر. برای  ی رختر( با استفاره از روش جصارفی مبق  147پسر و 

سنمنر، یعنهی مقیها  امیهرواری گرایشهی بزرگسها ن اسهنایرر و را میشناختی ههار عامل سرمای  رواناز کرام 

گنیلهر و یانه  و مقیها  خورکارآمهری  آوری وهیکاران، آزمون  هت گیری زنرگی شییر و کارور، مقیها  جهاب

 AMOSو  SPSSافزارههای  هها بها اسهتفاره از نهرمجمزی  و جحلیل رارهاستفاره شر. و هیکاران  جحصیلی هییرز

شناختی با استفاره از ضریب های ب  رست آمره نیره کل پایایی پرسشنام  سرمای  روانبر اسا  یافت رفت. انمام گ

ب  رست آمر. برای برآورر روایی هیگرایی ب  مور هیزمان از ههار پرسشنام  معتبهر اسهتفاره  90/0آلفای کرونبا  

ی مرجب  جأییراز روش جحلیل عامل  ه با استفارهروایی سازب  رست آمر.  61/0جا  56/0شر ک  ضرایب هیبستگی از 

 هرار  جأییهر( را مهورر آوری، خورکارآمریبینی، جاب امیر، خوشساختار ههار عاملی پرسشنام  ل ،او  و مرجب  روم

شناختی از روایی و پایایی مطلوبی برخوررار اسهت و بر اسا  نتایج ب  رست آمره، پرسشنام  سرمای  روان رار. لذا،

 های آموزشی و پژوهشی از آن استفاره نیور. صن رر محیجوامی

.آوری، خورکارآمریبینی، جاب شناختی، امیر، خوشسرمای  روانواژگان کلیدی: 
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 شناختی با روش تحلیل عامل تأییدیهای سرمایه روانهای مؤلفه. ضرایب استاندارد ماده1نمودار 

Figure 1. Standard coefficients of the components of psychological cognitive resources by the 

confirmatory factor analysis method 

 


