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   چکیده
 سرمایۀ نامۀپرسش فارسی نسخۀ سنجیروان آزمون هدف با حاضر پژوهش
 از گروهی بین در )2007 نورمن، و آوي آولیو، لوتانز، ،PCQ( شناختیروان

 158( معلم 381 حاضر، همبستگی مطالعه در شد. انجام مرد و زن معلمان
 معلم هیجان سیاهۀ و شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش به زن) 223 و مرد
 فارسی نسخۀ عاملی روایی تعیین منظور به دادند. پاسخ )2016 (چن،
 به و تأییدي عاملی تحلیل آماري روش از شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش
 نامۀپرسش فارسی نسخۀ عاملی ساختار جنسی ارزيهم آزمون منظور
 نتایج شد. استفاده چندگروهی تاییدي عاملی تحلیل از شناختیروان سرمایۀ
 گروه دو در که داد نشان AMOS افزارنرم پایۀ بر تاییدي عاملی تحلیل
 شامل شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش عاملی چهار نسخۀ جنسی،

 بین کواریانس ایجاد از پس بینی،خوش و آوريتاب امید، خودکارآمدي،
 داشت. مطلوبی برازش هاداده با ها،ماده زوج برخی براي خطا هايباقیمانده
 ساختار گروهی بین تغییرناپذري نیز، چندگروهی تاییدي عاملی تحلیل نتایج
 عاملیبین هايکواریانس و هاواریانس و خطا مقادیر عاملی، بارهاي عاملی،
 مقادیر داد. نشان مرد و زن معلمان در را شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش
 بینیخوش و آوريتاب امید، خودکارآمدي، هايعامل درونی همسانی ضرایب

 نتایج مجموع، در آمد. دست به 70/0 و 86/0 ،83/0 ،87/0 با برابر ترتیب به
 شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش فارسی نسخۀ که داد نشان حاضر مطالعۀ
 ترکیبی، بسیط، سازة یک مثابۀ به شناختیروان سرمایۀ سازة سنجش براي
 پیرامونی، تنشگرهاي با مواجهه در گیرانهضربه کارکردي داراي و وابستهمهبه
  است. پایا و روا ابزاري مرد، و زن معلمان بین در
  

  کلیدي واژگان
 ،شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش چندگروهی، تاییدي عاملی تحلیل

  .جنسی هايتفاوت عاملی، ساختار تغییرناپذیري
 

Abstract 
The main purpose of the present study was to inves-
tigate psychometric properties of the Farsi version 
of the Psychological Capital Questionnaire (PCQ, 
Endler & Parker, 2007) among male and female 
teachers. In this correlational study, 381 teachers 
completed the (PCQ) and Teacher Emotion Invento-
ry (TEI, Chen, 2016). The confirmatory factor anal-
ysis and multi-group methods were used to compute 
the PCQ's factorial validity and its gender invari-
ance, respectively. The results of confirmatory fac-
tor analysis based on AMOS software showed that 
the four factor model of PCQ (self-efficacy, resili-
ency, optimism and hope) fit well to the data across 
two groups. The results of multi-group confirmatory 
factor analysis revealed the cross-group invariance 
of factorial structure, factor loadings, and factor 
variances and covariances of the PCQ across teach-
ers. Internal consistency coefficients for the four 
subscales were 0/87, 0/83, 0/86 & 0/70 respectively. 
In sum, these findings approved the validity and 
reliability of the PCQ to measure the psychological 
capital as a broad, compound and higher-order con-
struct and has a buffering function against stressors 
in male and female teachers. 
 
Keywords 
Multi-Group Confirmatory Factor Analysis, Psycho-
logical Capital Questionnair, Factor Structure Invar-
iance, Sex Differences. 
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  مقدمه
 که دهدمی نشان تجربی شواهد مرور فعلی، شرایط در

 در مثبت شناسیروان نوظهور جنبش مفهومی هايآموزه
 معلمان در 1ايحرفه سالمت شناسیروان مطالعاتی قلمرو
 و فیتچت بویلی، المبرا، ؛2020 اکستریمرا، و لوپز ـ (مریدار
 قلمروهاي دیگر از بسیار همچون )2019 کارتی،مک

 و پینتر (آویدي، 2مثبت پرورش و آموزش مانند پژوهشی
 درمانگريروان )،2019 وانگ، و گاچام ؛2019 وجاسویک،

 )2019 سود، و بائر جنکینس، باگرا، کالسا، (چساك، 3مثبت
 منشأ )،2020 ویبرایت، و میر (بک 4نوجوانی مثبت تحول و

 ترینکنندهتعیین از یکی است. شده عظیمی تحوالت
 فکري مواضع تاثیرگذاري دهندةتوضیح مفهومی، مسیرهاي

 سالمت شناسیروان مطالعاتی قلمرو در مثبت شناسیروان
 با 5معلمان توانمندسازي ایدة بر ناظر معلمان، ايحرفه
 آنها 6شناختیروان سرمایۀ پربارسازي بر مضاعف تاکید
 مطالعات نتایج اساس، این بر ).2018 همکاران، و (بام است

نشی مختصات از دفاع ضمن مختلف،  سرمایۀ کُ
 بااهمیت روانی کیفیت یک عنوان به معلمان شناختیروان
 که دهندمی نشان آنها ايحرفه سرمایۀ ترینمهم توصیف در

 بیشتر چه هر فهم براي موجود، تجربی شواهد با همسو
 است نیاز شناختی،روان سرمایۀ کارکردي هايویژگی
 سازگاري مانند هاییحوزه براي آن تفسیري ظرفیت
 رضامندي معلمان، ايحرفه تعهد آموزشگاه، با آموزدانش
 شود مرور آموزدانش ـ معلم رابطۀ و معلمان ايحرفه

 ).2019 ایرجینی، و زورباز ـ (دمیرتاس
 لوتانز و یوسف و )2007( همکاران و لوتانز بار نخستین

 یک مثابۀ به را شناختیروان سرمایۀ بسیط سازة )2007(
 آوري،تاب مولفۀ چهار شمول با مثبت شناختیروان کیفیت

 منطق این در دادند. توسعه امید و بینیخوش خودکارآمدي،
 توانایی دربارة فرد قضاوت بیانگر خودکارآمدي مفهومی،
 سطحی در عمل یک آمیزموفقیت انجام براي خویش

 فرد باور به خودکارآمدي دیگر، بیان به است. مشخص

                                                
1. Occupational Health Psychology  
2. Positive Education  
3. Positive Psychotherapy  
4. Positive Youth Development  
5. Teachers Empowerment  
6. Psychological Capital Enrichment  

 با انگیزشی و شناختی منابع بسیج براي خود ظرفیت دربارة
 کند.می اشاره خاص موقعیت یک در رفتار یک انجام هدف
 براي فرد توانایی بر ناظر خودکارآمدي، مفهوم این، بر عالوه
 مسیرهاي همۀ پیمودن و شناختیروان منابع تمامی بسیج

 عمل یک آمیزموفقیت انجام منظور به هدف، به معطوف
 به که آنجا از باال، خودکارآمدي باور داراي افراد است.
 اعتماد بلندمدت و روزانه تکالیف انجام براي خود توانایی
 انتخاب را انگیزچالش تکالیف از بیشتر دارند، بیشتري

 محقق براي مثبت انتظاري و نیاز احساس بر امید کنند.می
 جستجوي و الزم روانی گذاريسرمایه و هاهدف کردن
 دیگر، بیان به دارد. داللت هاهدف به معطوف هاییحلراه
 و خودراهبري به تمایل یا عاملیت دارد. مؤلفه دو امید

 فرصت که مسیرهایی جستجوگري و دهندگیخودجهت
 آورد؛می فراهم را شده خودگزینش هايهدف تحقق

 و مسئوالنه تالشی و گزینیهدف بر ناظر امید بنابراین،
 اساس، این بر است. هاهدف کردن محقق براي باورمندانه

 هايهدف و هااولویت وضع ضمن امید، از برخوردار افراد
 براي متفاوت هايحلراه توسعۀ براي کافی توان از فردي
 شرایط از اعم پیشرفت هايموقعیت در موفقیت حصول
 سلیگمن، دیدگاه طبق برخوردارند. تحصیلی و کاري
 با مواجهۀ در افراد علّی اسنادگزینی مدل بر ناظر بینیخوش

 ترکیب دیگر، بیان به است. پیرامونی انگیزانندة رخدادهاي
 بودن، بیرونی شامل علّی اسنادهاي هايویژگی از خاصی
 منفی، رخدادهاي با مواجهۀ در بودن خاص و بودن ناپایدار

 احساس مانند منفی هیجانات فرانخواندن طریق از
 موجب همچنین، و درماندگی و شرمساري تحقیرشدگی،

 سبک یک بر آینده، مثبت رخدادهاي وقوع انتظار شدگی
 ناظر بینیخوش کلی، طور به دارد. داللت بینانهخوش تبیینی

 افراد اغلب و است بهتر ايآینده براي فرد فراگیر انتظار بر
 از مدلی کننده ناکام رویدادهاي با مواجهۀ در بینخوش

 رخدادها دهدمی نشان که کنندمی انتخاب را اسنادگزینی
 هايموقعیت در بین،خوش افراد هستند. آنها کنترل تحت
 که دارند انتظار استرس، پر حتی و مبهم تحصیلی و کاري
 بازگشت توانایی بر ناظر آوريتاب مولفۀ شوند. موفق

 همچنین و ناگوار رویداد وقوع از پیش شرایط به زودهنگام
 بنابراین، است؛ منفی رخدادهاي با مثبت سازگاري توانایی
 منفعالنه مقاومت بیانگر فقط که آن از قبل آوريتاب

 بر باشد، تهدیدکننده شرایط یا هاآسیب برابر در ارگانیسم
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 داللت خود پیرامون محیط در فرد سازندة و فعال مشارکت
 هايگريمطالبه و رخدادها با آسانی به آورتاب افراد دارد.

 ؛2009 جنسن، و لوتانز (آوي، شوندمی سازگار رنجاننده
 لوتانز ریچارد، آوي، ؛2011 لوتانز، و آولیو آوي، ؛2014 آوي،
 دیدگاه طبق ).2010 یوسف، و لوتانز آوي، ؛2011 ماتري، و

 آوي، لوتانز، )،2014( آوي و آولیو لوتانز، )،2014( آوي
 و )2007( همکاران و لوتانز )،2008( لی و اسمیت ـ کالپ
 سرمایۀ سازة مولفۀ چهار )2007( لوتانز و یوسف
 پیوستار میانۀ در و هستند حالتی مفاهیمی شناختی،روان
 نه ابعاد این دیگر، بیان به گیرند.می قرار حالت ـ صفت
 تغییر آسانی به خلق مثال براي محض هايحالت مانند
 مانند صفتی مفاهیمی همچون نه و یابندمی

 و مورگان ـ (یوسف تغییرناپذیرند بنیادین هايخودارزشیابی
 ).2011 ماتري، و لوتانز ریچارد، آوري، ؛2015 لوتانز،

 بینی،خوش و آوريتاب امید، خودکارآمدي، ابعاد بنابراین،
 مثابۀ به شناختیروان سرمایۀ مکنون چندوجهی سازة ذیل

 اساس بر موفقیت دانستن محتمل و شرایط از مثبت ارزیابی
 اساس، این بر یابند.می اجتماع مجدانه، پشتکار و تالش
 واریانس ،1مکنون عامل یک مثابۀ به شناختیروان سرمایۀ
 و آوريتاب امید، خودکارآمدي، چهارگانه ابعاد بین مشترك
 بیان به دهد.می توضیح را آنها بین 2اشتراکات یا بینیخوش
 این وسیلۀ به شده سبب افزاییهم یا 3نیروبخشیهم دیگر،
یِ ارزش سازه، چهار  سرمایۀ زیربنایی سازة 4اصل
 سفیو لوتانز، ؛1398 (رستگار، دهدمی نشان را شناختیروان
  ).2015 آولیو، و مورگان ـ

 تحلیل که دهدمی نشان تجربی شواهد مرور
 مختلف زبانی هاينسخه سنجیروان هايمشخصه
 مختلف هايجمعیت در شناختی،روان سرمایۀ نامۀپرسش
 ؛2018 داماسیو، و کامی پرس، والنتینیپریتو (کامی، برزیلی
 ـ (سانتانا مکزیکی )،2014 جساس، و ویزیو فورمیگا،

 آفریقاي )،2018 دیجیسیوس، و نانز ویسیو، کاردیناس،
 ایتالیایی )،2013 هربرت، و اکرمانس ـ (گارگینس جنوبی

 )،2015 میتیدیري، و کانسیگلیو بورگوگنی، (الساندري،
 و جسوس بابان، راس، ؛2018 ویرگا، و (داریا رومانیایی

                                                
1. Latent Factor  
2. Communalities  
3. Synergy  
4. Main Value  

 و (لوتانز آمریکایی )،2018 ویرگا، و لوپسا ؛2012 آندري،
 )،2016 هینیتز، و پوتز بیر، (لورنز، آلمانی )،2007 همکاران،
 ؛2014 سانتوس، و سانتوس داس پایس، (مانیکو، پرتغالی
 ـ (مسیگار اسپانیایی )،2017 پیناکانها، و کاتانو آنتونس،
 ایزگاردو، و گارسیا و والرا ـ فرناندز سانچز، ـ سالر دیپدرو،
 ـ لیون ؛2014 مولیرو، و موریانو دومینگویز، آزانزا، ؛2017
 و نوران (قدیمی فارسی و )2017 رابیو، ـ لیون و آنتینو پریز،

 شیبانی، اعراب و علیپور آخوندي، صرامی، ؛1395 یونسی،
 در است. شده انجام محققان از تعدادي وسیله به )1393
 تحلیل نتایج )2018( همکاران و کاردیناس ـ سانتانا پژوهش
 سرمایۀ نامۀپرسش ايماده 12 کوتاه نسخه تاییدي عاملی
 داد نشان مکزیکی کارگران از گروهی بین در شناختیروان
 آوريتاب امید، خودکارآمدي، 5همبسته عامل چهار مدل که
 مرتبه مدل و 6دوم مرتبه مدل با مقایسه در بینیخوش و

 براي خطا هايباقیمانده بین کواریانس ایجاد از پس ،7اول
 داد. نشان قبولی قابل برازش هاداده با ها،ماده از تعدادي

 در مضاعفی شواهد مکزیکی، کارگران نمونۀ در همچنین،
 نامۀپرسش کوتاه نسخۀ واگراي و همگرا روایی از دفاع

 ـ گارگینس پژوهش در آمد. دست به شناختیروان سرمایۀ
 سنجیروان تحلیل هدف با که )2013( هربرت و اکرمانس
 در اي)ماده 24 (نسخه شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش
 مربوط نتایج شد، انجام جنوبی آفریقاي کارکنان از گروهی

 ضرایب و شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش عاملی ساختار به
 و بینیخوش آوري،تاب امید، هايمولفه بین همبستگی

 سازه، روایی شامل نامهپرسش درونی روایی از دکارآمديخو
 بر عالوه کرد. حمایت آن واگرایی روایی و همگرا روایی
 امید، هايمؤلفه بین همبستگی مطالعه، این در این،
 شده، ادراك استرس با خودکارآمدي و بینیخوش آوري،تاب

 نامۀپرسش که داد نشان کاري مشغولیت و فرسودگی
 در بود. برخوردار نیز بیرونی روایی از شناختیروان سرمایۀ
 و انطباق هدف با که )2018( ویرگا و الپسا پژوهش
 از گروهی در شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش رواسازي
 تاکید ضمن سازه روایی نتایجِ شد، انجام رومانیایی کارکنان

 سرمایۀ نامۀپرسش رومانیایی نسخۀ عاملی چهار ساختار بر

                                                
5. Four-Correlated Factors Model  
6. Second-Order Model  
7. Fist-Order Model 
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 هايمؤلفه بین همبستگی گزارش طریق از شناختی،روان
 عامل پنج با خودکارآمدي و بینیخوش آوري،تاب امید،

 کارکنان ايحرفه وريکنش و بهزیستی شخصیت، بزرگ
 24 نسخه واگراي و همگرا روایی از دفاع در دیگري شواهد
 در کرد. فراهم شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش ايماده

 عاملی تحلیل نتایج )2018( همکاران و کامی پژوهش
 شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش ايماده 12 نسخه تاییدي

 مرتبه ساختار و عاملی چهار ساختار بر برزیلی جمعیت در
 مولفۀ چهار براي شناختیروان سرمایۀ زیربنایی عامل دوم

 نتایج کرد. تاکید بینیخوش و آوريتاب امید، خودکارآمدي،
 تغییرناپذیري از نیز 1چندگروهی تاییدي عاملی تحلیل
 جنسی گروه دو در نامهپرسش 2اسکالر و متریک شکلی،
 متوسط و مثبت همبستگی ضرایب نهایت، در کرد. حمایت
 با بینیخوش و آوريتاب امید، خودکارآمدي، هايمؤلفه

 متوسط و منفی ضرایب و شادکامی و زندگی از رضامندي
 دیگري شواهد افسردگی، و شده ادراك استرس با هامؤلفه
 شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش همگراي روایی از دفاع در

 نتایج )2016( همکاران و لورنز پژوهش در کرد. فراهم
 سرمایۀ نامۀپرسش ايماده 12 نسخۀ تاییدي عاملی تحلیل
 باالتر مرتبه عاملی ساختار از آلمانی جمعیت در شناختیروان

 همبستگی به مربوط نتایج نیز پژوهش این در کرد. حمایت
 منفی، و مثبت عاطفه با شناختیروان سرمایۀ سازة بین

 ذهنی، بهزیستی زندگی، از رضامندي شغلی، رضامندي
 معناي و ايحرفه مشغولیت شده، ادراك اجتماعی حمایت
 از شخصیت بزرگ عامل پنج و فعاالنه نگرش قدردانی، کار،
 سرمایۀ نامۀپرسش آلمانی نسخه واگراي و همگرا روایی
  کرد. حمایت تجربی طور به شناختیروان

 هاينسخه فنی هايویرگی تحلیل این از پیش اگرچه
 بین در شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش مختلف زبانی
 هايجمعیت در دانشجویان و کارکنان مختلف هايگروه

 با همسو اخیر هايسال در اما، است، شده انجام مختلف
 روانی توانمندسازي ایدة اهمیت بر تربیتی محققان تاکید
 و برادلی بیلتمن، منسفیلد، ؛2018 همکاران، و (بام معلمان
 برخوردار ابزاري به دسترسی ضرورت )،2016 فل، ـ ویتربی

 بسیط سازة سنجش براي پایایی و روایی فنی هايویژگی از

                                                
1. Multi-Group Confirmatory Factor Analyses 
2. Configural, Metric and Scalar Invariance  

 سنجیروان تحلیل آنها، در شناختیروان سرمایۀ چندوجهی و
 از بیش معلمان براي شناختیروان سرمایۀ ابزار فارسی نسخۀ
 حاضر، مطالعۀ در محققان اساس، این بر شود.می احساس پیش
 در شناختیروان سرمایۀ مثبت کیفیت تبیینی سهم از اطالع با

 هايویژگی آزمون معلمان، ايحرفه سالمت شناسیروان قلمرو
 در را شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش پایایی و روایی فنی

   دادند. قرار هدف ایرانی مرد و زن معلمان از گروهی
  

  تحقیق روش
 ماتریس بر که بود همبستگی نوع از توصیفی حاضر مطالعۀ

 381 شامل حاضر پژوهش آماري نمونۀ است. مبتنی کواریانس
 استاندارد انحراف و سال 53/32 سنی میانگین با زن 223[ معلم
 سنی میانگین با مرد 158 و )67 تا 18 سنی دامنۀ (در 39/10
 62 تا 19 دامنۀ (در 76/8 استاندارد انحراف و سال 83/31

 و زن معلمان بین از آماري نمونۀ حاضر، مطالعۀ در بود. ]سال)
 گیرينمونه روش از استفاده با که بودند تهران شهر ساکن مرد
 حاضر، مطالعۀ در شدند. انتخاب 6 و 1 مناطق از دسترس در

 به معلمان از برخی نداشتن تمایل بینیپیش با محققان
 مشارکت ویژگی نشدن تامین آن دنبال به و مشارکت
 در مشارکت به مندانعالقه بین از کوشیدند آنها، احتماالتی
 با حاضر مطالعۀ در بنابراین، آورند. عمل به دعوت پژوهش

 از معلمان، احتماالتی مشارکت ویژگی نشدن تامین فرض
 با ابتدا شد. استفاده دسترس در غیراحتماالتی گیرينمونه روش
 داراي درصد) 4/3( معلم 13 منتخب، نمونۀ در پژوهش در طرح
 مدرك داراي درصد) 1/12( معلم 74 دیپلم، تحصیلی مدرك

 کارشناسی، مدرك داراي درصد) 4/55( معلم 211 دیپلم، فوق
 نهایت، در و ارشد کارشناسی مدرك داراي )5/32( معلم 124
 طبق بودند. دکترا تحصیلی مدرك داراي درصد) 5/5( معلم 21

 ساختار تحلیل هدف با که مطالعاتی در )2005( کالین دیدگاه
 تا پنج حداقل بین شوند،می انجام سنجش ابزارهاي عاملی
 باید آزمون ماده هر ازاي به کننده مشارکت بیست حداکثر
 پیشنهادي منطق اساس بر حاضر، مطالعۀ در شوند. انتخاب
 با البته، شد. استفاده یک به پانزده قاعدة از )2005( کالین
 پنج حدود کنندگان، مشارکت از برخی احتمالی ریزش بینیپیش
 شد، پیشنهاد کالین، پیشنهادي قاعدة اساس بر آنچه از درصد

 و وستون کلی، طور به شد. انتخاب بیشتري کنندة مشارکت
 مدل پیچیدگی سطح جز به که کردند تاکید )2006( گاري

 معادله یابیمدل از استفاده در نمونه حجم افزایش با پیشنهادي،
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 واحد به نسبت حساسیت تاییدي، عاملی تحلیل و ساختاري
 مدل برازندگی تعیین هدف با برازش نیکویی هاياندازه مقداري
 بنابراین، یابد؛می افزایش نیز شده مشاهده هايداده با مفروض

 نمونه حجم و آزمون یک هايماده تعداد بین گاهی اگر
 مدل برازندگی دربارة قضاوت منطق ندارد، وجود هماهنگی
 بیش بر برازش نیکویی هاياندازه به رجوع با مفروض
  است. مبتنی آزاداندیشانه هايقضاوت از گذار و کاريمحافظه

 به )2016( چن ).2016 (چن، 1معلم هیجان سیاهه
 معلمان، در منفی و مثبت هیجانی تجارب سنجش منظور
 هدف با )2016( چن داد. توسعه را معلم هیجان فهرست
 از معلم هیجان فهرست زیربنایی نظري مدل بنديصورت
 )1988 تلگن، و کالرك (واتسون، 2منفی و مثبت عاطفه برنامه

 قلمرو در موجود تجربی و نظري شواهد مرور با همچنین و
 و لی مطالعات نتایج مانند معلمان در هیجانی تجارب مطالعاتی

 )2012( تیریگویل و )2009( زیمبیالس و شولتز )،2011( یین
 روي بر معلم هیجان فهرست هايگویه به معلمان کرد. استفاده
 دهند.می پاسخ (همیشه) 6 تا (هرگز) 1 از ايدرجه 6 طیف یک
 و لذت شامل مثبت هیجانی طبقۀ پنج ماده، 26 با فهرست این

 گیرياندازه را ترس و خشم ناراحتی، شامل منفی و عشق
 لذت، هیجان به مربوط 7 تا 1 هايگویه سیاهه این در کند.می
 19 تا 16 ناراحتی، به مربوط 15 تا 12 عشق، به مربوط 11 تا 8

 مطالعه در هستند. ترس به مربوط 26 تا 20 و خشم به مربوط
 استفاده با معلم هیجان فهرست سازة روایی نتایج )2016( چن
 پنج ساختار داد نشان تاییدي عاملی تحلیل آماري روش از

 در داشت. مطلوبی برازش هاداده با معلم هیجان فهرست عاملی
 هايمقیاس براي درونی همسانی ضرایب )2016( چن مطالعۀ
 ،73/0 ،90/0 ترتیب به ترس و خشم ناراحتی، عشق، لذت،

 مطالعۀ در این، بر عالوه آمد. دست به 86/0 و 87/0 ،86/0
 فارسی نسخۀ سنجیروان تحلیل هدف با که )1397( خدایی
 تاییدي عاملی تحلیل نتایج شد، انجام معلم هیجانات سیاهۀ
 در که داد نشان AMOS افزارنرم پایۀ بر معلم هیجان سیاهۀ
 معلم هیجان سیاهۀ عاملی پنج ساختار ایرانی معلمان نمونۀ
 با ترس و خشم ناراحتی، عشق، لذت، زیرمقیاس پنج بر مشتمل
 همبستگی به مربوط نتایج داشت. قبولی قابل برازش هاداده
 معلم خودکاري وجوه با معلم هیجان سیاهۀ هايزیرمقیاس بین

                                                
1. Teacher Emotion Inventory (TEI)  
2. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 

 تعامل کار، در مهارت توسعه و بسط کاري، پیشرفت شامل
 تنیدگی با مقابله و همکاران و لدیناو آموزان، دانش با اجتماعی
 سیاهۀ فارسی نسخۀ سازة روایی از تجربی طور به شغلی
 همسانی ضرایب مطالعه، این در کرد. حمایت معلم هیجان
 به ترس و خشم ناراحتی، عشق، لذت، هايزیرمقیاس درونی
 آمد. دست به 77/0 و 88/0 ،82/0 ،72/0 ،77/0 با برابر ترتیب
 لذت، هايمقیاس درونی همسانی ضرایب حاضر، مطالعه در

 ،84/0 ،79/0 ،80/0 ترتیب به ترس و خشم ناراحتی، عشق،
  آمد. دست به 81/0 و 89/0

 همکاران، و (لوتانز شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش
 سرمایۀ نامۀپرسش بار اولین )2007( همکاران و لوتانز ).2007
 توسعه افراد روانی سرمایۀ گیرياندازه هدف با را شناختیروان
 هنجاریابی ادارات کارکنان و دانشجویان بین در را آن و دادند

 هر به کنندگان مشارکت و است ماده 24 شامل ابزار این کردند.
 تا )1( مخالف کامالً از ايدرجه شش طیف یک روي بر گویه
 نظري منطق اساس بر دهند.می پاسخ )6( موافق کامالً

 بعد چهار از ابزار این روانی، سرمایۀ نامۀپرسش زیربنایی
 است شده تشکیل بینیخوش و امید آوري،تاب خودکارآمدي،

 هايماده تمام شود.می شامل را ماده 6 نیز وجه هر که
 شود.می گذارينمره مستقیم طور به روانی سرمایۀ نامۀپرسش

 گزینۀ براي همواره ابزار، این گذارينمره در اساس، این بر
 گزینۀ از نیز مخالفم کامالً گزینۀ براي و 6 نمرة از موافقم کامالً

 مختلف محققان مطالعات، از تعدادي در شود.می استفاده 1
 نامۀپرسش پایایی و روایی فنی مختصات از دفاع در را شواهدي
 ؛2010 همکاران، و (لوتانز اندکرده ارائه شناختیروان سرمایۀ
 همکاران و صرامی مطالعۀ در ).1393 همکاران، و صرامی

 سنجیروان هايمشخصه تحلیل هدف با که )1393(
 ایران شرکت کارشناسان از گروهی در روانی سرمایۀ نامۀپرسش
 استفاده با اصلی هايمؤلفه تحلیل نتایج شد، انجام دیزل خودرو

 )2007( لوتانز مطالعه هايیافته با همسو واریماکس، چرخش از
 از شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش عاملی ساختار که داد نشان
 تشکیل بینیخوش و امید آوري،تاب خودکارآمدي، عامل چهار
 ضرایب )1393( همکاران و صرامی مطالعۀ در است. شده

 خوکارآمدي، بینی،خوش امید، هايزیرمقیاس درونی همسانی
 ،89/0 با برابر ترتیب به روانی سرمایۀ کلی نمرة و آوريتاب
 حاضر، مطالعۀ در آمد. دست به 85/0 و 87/0 ،88/0 ،88/0

 امید، خودکارآمدي، هايزیرمقیاس درونی همسانی ضرایب
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 برابر ترتیب به روانی سرمایۀ کلی نمرة و بینیخوش و آوريتاب
   آمد. دست به 90/0 و 70/0 ،86/0 ،83/0 ،87/0 با

 نامۀپرسش فارسی نسخۀ که آن وجود با مطالعه، این در
 و آن سازيآماده فرایند در اما بود، موجود قبل از روانی سرمایۀ

 نقطۀ در ،مقیاس برگردان فنی کفایت از بیشتر اطمینان هدف با
 منظور به بنابراین، شد. استفاده 1مجدد ترجمه روش از آغازین،
 براي آن انگلیسی نسخۀ روانی، سرمایۀ نامۀپرسش از استفاده
 این براي شد. ترجمه فارسی زبان به ایرانی معلمان نمونۀ
 فارسی نسخۀ مفهومی، و زبانی ارزيهم حفظ هدف با منظور،

 شدند برگردانده انگلیسی به دیگر دوزبانۀ فرد یک کمک به
 تفاوت درباره مترجم دو ادامه، در ).1995 لئونگ، و (مارسال
 فرایند« طریق از و کردند بحث انگلیسی هاينسخه بین موجود
 بر یافت. کاهش ممکن حداقل به هاتفاوت این »2مکرر مرور
 به اصلی نسخۀ با شده ترجمه نسخۀ معنایی ترادف اساس، این
 علمی هیئت اعضاي از نفر سه نهایت، در شد. بررسی دقت

 و مطالعه را مقیاس این فرهنگی تطابق و محتوا روایی دانشگاه
  کردند. تایید

                                                
1. Back Translation 
2. Iterative Review Process  

 پایۀ بر هاداده تحلیل مطالعه، این در ها.داده تحلیل منطق
 مقیاس مواد حذف یا ابقا شد. انجام تست کالسیک نظریۀ
 عاملی تحلیل آماري هايمشخصه اتکاي به نوجوان آوريتاب

 عامل تحلیل از استفاده براي مطالعه این در گرفت. صورت
 و مدل، برآورد براي 3نمایی درست بیشینۀ روش از تأییدي
 ارائه منظور به )2006( گارینو و گامست میرز، پیشنهاد با همسو
 خی، مجذور شاخص از الگو برازش از جامع ارزیابی یک

 برازش شاخص آزادي، درجۀ بر خی مجذور شاخص
 برازش نیکویی شاخص ،5برازش نیکویی شاخص ،4ايمقایسه
 شد. استفاده 7تقریب میانگین مجذور ریشه خطاي و 6انطباقی
 و صرامی و )2008( همکاران و لوتانز مطالعات نتایج با همسو

 مشتمل گیرياندازه الگوي نیز مطالعه این در )،1393( همکاران
 و انتخاب ارجح، و مفروض الگوي عنوان به عامل چهار بر

  شد. آزمون

                                                
3. Maximum Likelihood 
4. Comparative Fit Index (Cfi)  
5. Goodness of Fit Index (Gfi)  
6. Adjusted Goodness of Fit Index (Agfi)  
7. Root Mean Square Error of Approximation (Rmsea)  

  معلمان شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش هايماده کشیدگی و چولگی هايشاخص و معیار انحراف و میانگین توصیفی هاياندازه .1 جدول
  کشیدگی  چولگی  معیار انحراف  میانگین  هاماده

  25/0  - 14/0  12/1  82/4  برخوردارم. امکاري زمینۀ در بلندمدت مشکلِ یک براي حلیراه یافتن جهت الزم، خودباوري از کنممی احساس .1
  40/0  - 23/0  07/1  04/5  برخوردارم. الزم نفس به اعتماد از والدین و مدیران معلمان، حضور با جلساتی در هایمتالش نتایج ارائه براي .2
  69/0  - 31/0  99/0  17/5  برخوردارم. الزم نفس به اعتماد از همکارانم، با مختلف مسائل درباره آمده پیش گفتگوهاي و هابحث در مشارکت براي .3
  46/0  - 36/0  96/0  12/5  دارم. را الزم اعتماد آموزشی، هايگذاريهدف براي خودم هايتوانایی به .4
  72/0  - 62/0  07/1  14/5  برخوردارم. الزم نفس به اعتماد از آموزشی، فضاي از بیرون در دیگران با ارتباط برقراري و گفتگو براي .5
  36/0  - 30/0  98/0  11/5  .برخوردارم الزم نفس به اعتماد از همکارانم، به مختلف موضوعات درباره اطالعات ارائه براي .6
  17/0  - 97/0  98/0  97/4  .کنم فکر  مختلفی هايحلراه به آن از رهایی براي قادرم شوم، گرفتار ايمخمصه در اگر .7
  92/0  - 10/0  18/1  86/4  .کنممی دنبال توان تمام با را خود آموزشی هايهدف تدریس، زمینۀ در حاضر، حال در .8
  04/0  - 16/0  05/1  07/5  دارد. وجود زیادي هايحلراه مشکل هر براي کنممی فکر .9

  64/0  - 77/0  06/1  64/4  .کنممی ارزیابی موفق کامالً فردي معلم، یک عنوان به را خودم ،تدریس زمینۀ در حاضر حال در .10
  58/0  - 06/0  02/1  92/4  کنم. فکر زیادي هايراه به خود، آموزشی اهداف به دستیابی براي معلم یک عنوان به توانممی .11
  - 10/0  - 66/0  30/1  25/4  هستم. نزدیک بودم کرده تعیین خود براي کاري زمینۀ در که هاییهدف به کنممی فکر حاضر حال در .12
 با وضعیت این از عبور براي اغلب کنم،می ناکامی احساس فراگیران به درسی موضوع یک فهماندن براي کالس در وقتی .13

  .شوممی رو به رو مشکل
35/4  37/1  73/0 -  24/0 -  

  87/0  - 06/0  95/0  91/4  .کرد خواهم حل باشد ممکن که ايشیوه هر به را مشکالت آموزش حین در معموالً .14
  63/0  - 78/0  04/1  78/4  .کنم حل آیدمی پیش کالس در که را ايمسئله هر تنهایی به قادرم باشد نیاز اگر .15
  22/0  - 94/0  95/0  93/4  .درآورم خود کنترل تحت خوبی به را کالس زايتنش هايموقعیت توانممی اغلب .16
  18/0  - 86/0  97/0  87/4  .کنم مدیریت را تدریس هنگام در آمده پیش دشوار لحظات توانممی اغلب دارم معلمی حرفه زمینۀ در که تجاربی دلیل به .17
  41/0  - 82/0  93/0  87/4  .کنم مدیریت زمانهم طور به را متعددي مسائل تدریس هنگام قادرم کنممی احساس .18
  19/0  - 67/0  17/1  49/4  دارم. را الزم اعتماد آموزشی، هايگذاريهدف براي خودم هايتوانایی به .19
  - 25/0  09/0  62/1  25/3  .شد خواهد تکرار نیز آینده در موضوع آن زیاد احتمال به نرود، پیش خوبی به موضوعی تدریس هنگام اگر .20
  27/0  - 98/0  03/1  77/4  .ببینم را موضوعات مثبت وجه تدریس، هنگام که کنممی تالش همواره .21
  - 70/0  - 50/0  51/1  16/4  هستم. بینخوش کامالً آید، پیش برایم است قرار آینده در چه آن به کنم،می فکر خود حرفه درباره وقتی .22
  - 61/0  - 49/0  40/1  08/4  روند.نمی پیش برایم خواهم،می من که طور آن مسائل گاههیچ معلم، یک عنوان به .23
  19/0  - 64/0  11/1  61/4  .داشت انتظار نیز را مثبت نتیجه یک منفی اتفاق هر در توانمی همواره که است این تدریس به من دیدگاه .24
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 برخی پیشنهاد با همسو حاضر، پژوهش در این، بر عالوه
 1گیرياندازه ارزيهم آزمون منظور به تجربی، شواهد
 از مرد، و زن معلمان از گروه دو در روانی سرمایۀ نامۀپرسش
 ؛2006 (بیرن، شد استفاده تاییدي عاملی تحلیل الگوهاي روش
 آزمون ).2002 بیرن، و رافیت راجا، ؛2004 الگر، التنچ و مید

 گروه یک از بیش که مواقعی در 2عاملی ساختار تغییرناپذیري
 3چندگروهی تاییدي عاملی تحلیل از استفاده مستلزم دارد وجود
 تحلیل یافته بسط حالت چندگروهی، عاملی تحلیل روش است.
 پارامترهاي تغییرناپذیري آن در که است گروهی تک عاملی
 آزمون گروه هر به مربوط 4ايآشیانه الگوي دو شده برآورد
 چندگروهی تاییدي عاملی تحلیل از استفاده طریق از شود.می
 در مقیاس هايمؤلفه آیا که داد پاسخ پرسش این به توانمی

 خیر یا کنندمی عمل یکسان طور به نظر مورد عامل سطوح
 تاییدي عاملی تحلیل انجام منظور به ).2006 (بیرن،

 این از و شده فرض ثابت الگو در معینی پارامترهاي چندگروهی،
 در گیرد.می قرار هامحدودیت برخی معرض در الگو طریق
 به پیشنهادي هايمحدودیت توالی حاضر، پژوهش در مجموع،
 تساوي و خطا هايعبارت عاملی، بارهاي تغییرناپذیري صورت
 (ریگوتی، است مکنون هايعامل بین کواریانس ـ واریانس
 براي مختلف محققان هايمالك ).2008 ماهر، و اسچینس

 محققان از برخی اند.متفاوت یکدیگر با گیرياندازه تغییرناپذیري
 (راجا است مکفی ،عاملی بارهاي مالك که اندکرده خاطرنشان

 خطاهاي پارامتر بر نیز محققان از تعدادي ).2002 همکاران، و
 بر دیگر برخی و )2003 واتکینز، و (بیرن تغییرناپذیر گیرياندازه
 تاکید مکنون هايعامل بین کواریانس ـ واریانس ترازيهم
 الگوهاي حاضر، پژوهش در ).2002 رنسولد، و (چیونگ اندکرده
 دو هر براي کواریانس ماتریس طریق از تاییدي عاملی تحلیل
 آزمون مراتبی سلسله الگوي گروه، دو براي شد. مطالعه گروه

                                                
1. Measurement Equivalence 
2. Factor Structure Invariance 
3. Multi-Group Confirmatory Factor Analysis 
4. Nested Model 

 آزمون و گروه دو در سوال بارهاي ترازيناهم یا ترازيهم
 گروه دو در عاملی بین همبستگی ترازيناهم یا ترازيهم

  شد. آزمون
  

   هایافته
 و معیار انحراف و میانگین توصیفی هاياندازه 1 جدول نتایج

 نامۀپرسش هايماده کشیدگی و چولگی توصیفی هايشاخص
 مطالعۀ در دهد.می نشان معلمان در را شناختیروان سرمایۀ
 تحلیل آماري روش کمک به هاداده تحلیل از قبل حاضر،
 میرز، و )2005( کالین پیشنهاد با همسو تاییدي، عاملی
 و چولگی مقادیر برآورد کمک به ـ )2013( گارینو و گامست
 از ـ پرت مقادیر و چندمتغیري بهنجاري ـ، )1 جدول( کشیدگی

 کمک به ـ گمشده هايداده و ماهاالنوبیس فاصلۀ روش طریق
  .شدند تایید و آزمون ـ انتظار بیشینه روش

 پراکندگی به مربوط نتایج مطالعه، این در این، بر عالوه
 که دهدمی نشان شده، مشاهده متغیرهاي بین مشترك
 شده رعایت 6چندگانه خطیهم و 5بودن خطی هايمفروضه

 همکاران و لوتانز مطالعات نتایج با همسو ادامه، در است.
 همکاران و صرامی و )2008( همکاران و لوتانز )،2007(
 بر مشتمل گیرياندازه الگوي برازندگی آزمون هدف با )1393(

 با بینیخوش و امید آوري،تاب خودکارآمدي، زیرمقیاس چهار
 عاملی تحلیل آماري روش از معلمان، در مشاهده هايداده

 کمک به مطالعه، این در دیگر، بیان به شد. استفاده تاییدي
 چهار بر مشتمل گیرياندازه مدل تأییدي، عاملی تحلیل

 براي بینیخوش و امید آوري،تاب خودکارآمدي، زیرمقیاس
 برآورد براي حاضر مطالعۀ در این، بر عالوه .شد آزمون معلمان
   شد. استفاده نیز نماییدرست بیشینۀ روش از گیرياندازه مدل

 گیرياندازه مدل برازش هايشاخص به مربوط نتایج
 عامل چهار بر مشتمل شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش

                                                
5. Linearity  
6. Multicolliniearity  

 نمونه کل در روانی سرمایۀ نامۀپرسش مفروض گیرياندازه الگوي برازش نیکویی هايشاخص .2 جدول
 Δχ2  dfΔ p  مدل
  09/0  20  50/28  عاملی بارهاي محدودیت با مدل
  26/0  69  16/73  خطا هايعبارت محدودیت با مدل
  11/0  30  43/39  عاملی هايکوواریانس و هاواریانس محدودیت با مدل
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 از یک هر براي بینیخوش و امید آوري،تاب خودکارآمدي،
 ،)χ2( شامل )2013( همکاران و میرز پیشنهادي هايشاخص

)df/χ2(، )CFI(، )GFI(، )AGFI( و )RMSEA( به 
 به 081/0 و 87/0 ،88/0 ،89/0 ،43/2 ،42/594 با برابر ترتیب
 و میرز پیشنهادي منطق اساس بر ).1 (جدول آمد دست

 عدم بر برازش نیکویی هاياندازه مقدار )2013( همکاران
 سرمایۀ نامۀپرسش پیشنهادي مدل برازندگی مقبولیت
 آوري،تاب خودکارآمدي، عامل چهار شمول (با شناختیروان
 طبق دارد. داللت شده آوريجمع هايداده با بینی)خوش و امید

 مفروضی، مدلِ کمتر که آنجا از )2006( گاري و وستون دیدگاه
 مطالعه این در بنابراین، دهد،می نشان هاداده با کامل برازشی

 مسیر چند ایجاد طریق از و مدل اصالح گام انتخاب با نیز
 هايماده زوج براي خطا هايباقیمانده بین کواریانسی
 مدل برازندگی بهبود بر شناختی،روان سرمایۀ نامۀپرسش

 میرز دیدگاه با همسو البته، شود.می کمک هاداده با پیشنهادي
 مدل اصالح گام از استفاده که آنجا از )2013( همکاران و

 رعایت با محققان نیز مطالعه این در است، نظري توجیه نیازمند
 از مدل، اصالح گام انتخاب کنندة توجیه تئوریک مالحظات
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 مدل براي خطا هايباقیمانده بین کواریانس ایجاد طریق
 نتایج ).1 (شکل کردند اصالح را گیرياندازه مدل پیشنهادي،

 مکنونِ متغیر براي که دهدمی نشان بخش این در
 خطا هايباقیمانده بین کواریانس ایجاد طریق از خودکارآمدي،

 از امید مکنونِ متغیر براي ،»5 و 4« ،»2 و 1« هايماده براي
 و 9« ،»9 و 7« هايماده براي خطا کواریانس ایجاد طریق

 طریق از آوريتاب مکنونِ متغیر براي ،»12 و 11« و »10
 »16 و 15« ،»14 و 13« هايماده براي خطا کواریانس ایجاد
 از بینیخوش مکنون متغیر براي نهایت، در و »18 و 16« و

 هايماده براي خطا هايباقیمانده بین کواریانس ایجاد طریق
 در کاهش واحد 10 مجموع، در و »24 و 23« و »21 و 20«

 شده اصالح مدل مجذورخی از واحد 21/99 مقدار آزادي، درجه
  ).2 (جدول یافت کاهش

 در نهایت، در روانی. سرمایۀ نامۀپرسش سازة روایی
 سرمایۀ نامۀپرسش سازة روایی بررسی منظور به ،مطالعه این
 با شناختیروان سرمایۀ هايمولفه بین همبستگی ،شناختیروان

 ترس و خشم ناراحتی، عشق، لذت، شامل معلم هیجانات
 و منفی همبستگی طرف، یک از ،4 جدول در شد. گزارش

 معلم مثبت هیجانات با شناختیروان سرمایۀ ابعاد بین معنادار
 و منفی همبستگی دیگر، طرف از و عشق و لذت شامل
 معلم منفی هیجانات با شناختیروان سرمایۀ ابعاد بین معنادار
 سازة روایی از تجربی طور به ترس، و خشم ناراحتی، شامل
  کرد. حمایت شناختی،روان سرمایۀ نامۀپرسش

  

  بحث و گیرينتیجه
 سنجیروان هايویژگی آزمون هدف با حاضر مطالعۀ
 و زن معلمان از گروهی در شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش
 تحلیل روش نتایج حاضر مطالعۀ در شد. انجام ایرانی مرد

 همکاران و کامی مطالعات نتایج با همسو تاییدي عاملی
 همکاران و فورمیگا )،2014( همکاران و داماسیو )،2018(
 گارگینس )،2018( همکاران و کاردیناس ـ سانتانا )،2014(
 همکاران و الساندري )،2013( هربرت و اکرمانس ـ
 )،2016( همکاران و لورنز )،2018( ویرگا و الپسا )،2015(

 آزانزا )،2017( همکاران و آنتونس )،2014( همکاران مانیکو
 و داریا )،2017( همکاران و پریز ـ لیون )،2014( همکاران و

 )،2012( همکاران و راس )،2014( ورنسینگ )،2018( ویرگا
 )،2008( همکاران و لوتانز )،1395( یونسی و نوران قدیمی
 از )1393( همکاران و صرامی و )2010( همکاران و لوتانز

 عامل چهار بر مشتمل گیرياندازه الگوي برازندگی
 معلمان نمونه در بینیخوش و آوريتاب امید، خودکارآمدي،

 این، بر عالوه کرد. حمایت تجربی طور به ایرانی مرد و زن
 تاییدي عاملی تحلیل هايطرح نتایج مطالعه، این در

 هايعبارت عاملی، بارهاي عاملی، ساختار ارزيهم از چندگانه
 تجربی طور به عاملی هايکواریانس هاواریانس و خطا

 در که دهدمی نشان مطالعه این نتایج بنابراین، کرد؛ حمایت
 عاملی بارهاي الگوي سازيمفهوم مرد، و زن معلمان بین

 هر هايسوال بین رابطۀ نیرومندي غیربرجسته، و برجسته
 بین هايهمبستگی و آن زیربنایی سازة و خاص مقیاس

 مرد و زن معلمان گروه دو در چندگروهی تاییدي عاملی تحلیل هايطرح نتایج .3 جدول
 χ2 df df/χ2 GFI AGFI CFI RMSEA 

 081/0 89/0 87/0 88/0 43/2 246 42/594  اصالح از قبل مدل
 053/0 95/0 92/0 94/0 10/2 236 21/495  اصالح از بعد مدل

  معلم منفی و مثبت هیجانات با روانی سرمایۀ ابعاد همبستگی ماتریس .4 جدول
  ترس  خشم  ناراحتی عشق  لذت 

  - 23/0**  - 25/0**  - 22/0**  26/0**  34/0**  خودکارآمدي
  - 27/0**  - 26/0**  - 30/0**  38/0**  32/0**  امید
  - 25/0**  - 29/0**  - 32/0**  32/0**  35/0**  آوريتاب
  - 23/0**  - 28/0**  - 25/0**  29/0**  23/0**  بینیخوش
01/0**P<  
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 عددي ارزش حاضر، مطالعه در نهایت، در است. ارزهم عوامل،
 امید، خودکارآمدي، هايعامل براي درونی همسانی ضرایب
 روانی سرمایۀ نامهپرسش که داد نشان بینیخوش و آوريتاب
  است. برخوردار الزم پایایی از

 نامهپرسش گروهی بین روایی دربارة حاضر پژوهش نتایج
 هايیافته با همسو مرد و زن معلمان بین در روانی سرمایۀ
 که است آن دهندة نشان )2018( همکاران و کامی مطالعۀ
 کنندة تبیین نظري علّی سازوکارهاي و اصلی زیربنایی ساختار
 خویشتن هايتوانایی به فرد باورمندي شوندة شامل مدل
 به تمایل پیرامونی، هايگريمطالبه به دهیپاسخ براي
 هايهدف کردن محقق براي باورمندانه تالش و گزینیهدف

 وريکنش سطح به زودهنگام بازگشت توانایی شده، خودوضع
 نهایت، در و انگیزچالش تجارب با رویارویی صورت در اولیه
 بینانهخوش گرا،واقع علّی اسنادهاي از استفاده به منديعالقه

 هايموقعیت با مواجهۀ متن و بطن در اندیشغیرمطلق و
 کلی اصول از مرد، و زن معلمان گروه دو بین در زااسترس
 حاضر پژوهش نتایج دیگر، بیان به کند.می پیروي ايمتشابه
 توان از پیشنهادي الگوي ساختاري، لحاظ از که کندمی تاکید
 به دهیپاسخ الگوي و ظرفیت تبیین و توصیف براي الزم

 تجارب این با رویارویی بافت در پیرامونی انگیزانندة تحریکات
 پس رشد حتی و 1استرس برابر در مقاومت الگوي یا

 برخوردار مرد، و زن معلمان از گروه دو بین در ،2ايضربه
   است.
 هايیافته با همسو حاضر مطالعه نتایج دیگري، بخش در
 پریز ـ لیون )،2018( همکاران و کاردیناس ـ سانتانا مطالعات

 ویرگا و الپسا )،2018( ویرگا و داریا )،2017( همکاران و
 همکاران و لورنز و )2018( همکاران و کامی )،2018(
 سرمایۀ هايمؤلفه مشترك تغییرپذیري بر تاکید با )2016(

 شواهد معلمان، در منفی و مثبت هیجانات و شناختیروان
 سرمایۀ نامۀپرسش مالکی روایی از دفاع در را مضاعفی
 و مثبت همبستگی بخش، این در کرد. فراهم شناختیروان
 خودکارآمدي، شامل شناختیروان سرمایۀ هايمؤلفه معنادار
 شامل معلم مثبت هیجانات با امید و آوريتاب بینی،خوش
 سرمایۀ هايمولفه معنادار و منفی همبستگی و عشق و لذت
 و ناراحتی خشم، شامل معلم منفی هیجانات با شناختیروان

                                                
1. Stress Resistance 
2. Post-Traumatic Growth 

 و )2018( همکاران و بام مطالعات نتایج با همسو ترس،
 از یکی که است آن بیانگر )2016( همکاران و منسفیلد
 بافت در معلمان هیجانی تجربۀ بر اثرگذار عوامل ترینمهم

 آنها ايمقابله منابع اي،حرفه زاياسترس تجارب با رویارویی
 نشان تجربی و نظري شواهد بخش، این در دهد.می تشکیل
 آنها که آن احتمال افراد ايمقابله خزانۀ تقویت با که اندداده
 شناختی هايارزیابی از انگیزاننده تجارب با رویارویی در

 به گیرند بهره 4سازخودناتوان تفاسیر جاي به 3خودتوانمندساز
 با که رودمی انتظار بنابراین، یابد؛می افزایش گیريچشم طور

 خودکارآمدي، مانند فرديدرون ايمقابله منابع وزن افزایش
 کیفیات ترینبااهمیت مثابۀ به امید و آوريتاب بینی،خوش
 ايمقابله منابع از همچنین بتوانند آنها معلمان، در مثبت روانی

 و مهم دیگران از اجتماعی حمایت جستجوي مانند موقعیتی
 نیز دارصالحیت منابع از کمک جستجوي رفتار پیگیري حتی
 استفاده پیرامونی، هايگريمطالبه با فعاالنه رویارویی هدف با

 و ورنسینگ آوري، ؛2010 پالمر، و اسمیت لوتانز، (آوي، کنند
  ).2011 ماتري،

 آن هايمحدودیت بافت در باید حاضر پژوهش هايیافته
 نیز مطالعه این آنکه، نخست شود. داده تعمیم و شده تفسیر
 ابزارهاي از استفاده دلیل به دیگر مطالعات از بسیاري مانند

 است ممکن واقعی رفتار مطالعه جاي به دهیخودگزارش
 از استفاده به هاسؤال به پاسخ در را کنندگان مشارکت
 بدنامی از اجتناب و اجتماعی تأیید کسب بر مبتنی هايشیوه

 به دیگر، بیان به کند. ترغیب فردي کفایت نداشتن به مربوط
 و رفتاري مشاهده از دهیخودگزارش هايمقیاس تأیید منظور

 حاضر مطالعۀ انجام سوم، نشد. استفاده بالینی هايشاخص
 میزان آزمون بنابراین، بود. گیرياندازه بار یک بر مشتمل
 نوجوان آوريتاب مقیاس فارسی نسخۀ هاينمره ثبات
 هايویژگی آزمون حاضر، مطالعۀ در دوم، نیست. پذیرامکان
 این عاملی روایی بر تمرکز با روانی سرمایۀ نامۀپرسش فنی

 نسخۀ فنی هايویژگی سنجش بنابراین، بود. مبتنی مقیاس
 دیگري هايروش بر تاکید با نوجوان آوريتاب مقیاس فارسی
 پیشنهاد 5افزایشی روایی و واگرا روایی بین،پیش روایی مانند
  شود.می

                                                
3. Empowering Interpretations  
4. Disempowering Interpretations  
5. Incremental Validity 
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 تجربی شواهد حاضر، پژوهش نتایج مجموع، در
 تغییرناپذیري و عاملی ساختار دربارة را جدیدي
 همراه به شناختیروان سرمایۀ نامۀپرسش گیرياندازه

 تاکید طریق از حاضر پژوهش نتایج دیگر، بیان به داشت.
 نوجوان آوريتاب مقیاس عاملی ساختار تغییرناپذیري بر
 ساختاري الگوي که داد نشان مرد و زن معلمان بین در

 در انگیزچالش تجارب با رویارویی پیامد و توانایی فرایند،
 این، بر عالوه .است یکسان کیفی، نظر از گروه، دو

 آزمون درباره موجود مطالعات قلمرو در حاضر پژوهش
 پیامد و توانایی فرایند، الگوي ترازيناهم یا ترازيهم

 انطباق پویاي فرایند یا انگیزچالش تجارب با رویارویی

 معلمان گروه دو بین در ناگوار و تلخ هايتجربه با مثبت
 شود.می تلقی »دهنده بسط« و »مکمل« مرد، و زن
 عاملی روایی درباره ايتازه تجربی شواهد اخیر هايیافته
 نامۀپرسش فارسی نسخۀ فنی سنجیروان هايویژگی و

 آورند؛ فراهم مرد و زن معلمان بین در روانی سرمایۀ
 نسخۀ که دهدمی نشان حاضر مطالعۀ هايیافته بنابراین
 ابزار یک مثابه به روانی سرمایۀ نامۀپرسش فارسی

عدي خودگزارشی شناسیروان مطالعاتی قلمرو در چندب 
 سرمایۀ سازه سنجش براي سنجیروان لحاظ از مثبت،
 و دقیق ابزاري مرد، و زن معلمان بین در شناختیروان
   است. اطمینان قابل

  
  منابع
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