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چکیده
یکی از نیازهای حیاتی دانشآموزان برای ورود به مراحل بعدی زندگی ،کسبببر ابببرمایه روانشبببتا ی
تحصبییی در مدرابه ااتس ارمایهای که ورود آنان را به اج ماع اازمانی و دانشگاهی تسهیل کتد .با توجه
به اهمیت اببرمایه روانشببتا ی در حی ه تحصببییی و محی های آموزشببی و ندود یا ابرار روا و پایا برای
ابتشش آن در دوران دبیراب ان ،پهوهش حا بر در راا ای پر کردن و موجود و بهمتظور ارائه مس تدات
مربوط به تعیین روایی و پایایی مقیاس ابببرمایه روانشبببتا ی تحصبببییی انشا .گرفت .این مقیاس بر روی
دانشآموزان دورههای اول و دو .م واب ه شبهراب ان متوجان اجرا شد .تعداد  067نفر به روش نمونهگیری
تصبادفی مرحیهای ان خاب شبدند و به ابالا ت پرابشبتامه پااخ دادند .برای بررای روایی و تعیین اا ار
عامیی پرابشتامه از تحییل عامل تیییدی مرتده اول و دو .اا فاده شد .ن ای نشان داد در تحییل عامل تیییدی
هر چهار عامل لحاظ شبببده بر ااببباس مدانی نظری مورد تییید ررار گرفت .روایی م کی از حریب محاابببده
همدس گی با نمره پراشتامه ارمایه روانشتا ی لوتانر ( )0770بررای شد و ر ایتبخش بود .با اا فاده از
بریر آلفای کروندا پایایی پرابشبتامه بررای شد و ریر پایایی کل برابر با  7/80حاصل شدس بتابراین
میتوان در پهوهشهای مربوط به ارمایه روانشتا ی تحصییی از آن بهره برد.

کلیدواژهها :روایی ،پایایی ،تحلیل عامل تأییدی ،سرمایه روانشناختی تحصیلی ،نوجوانان.

 .4دانششوی دک ری روانشتاای تربی ی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 .0دانشیار گروه روانشتاای تربی ی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (نویستده مسئول)charyhos@yahoo.com .
 .3اا اد گروه روانشتاای تربی ی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 .1دانشیار گروه روانشتاای تربی ی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
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مقدمه
اببرمایه روانشببتا ی بهعتوان یکی از مداحث مهم روانشببتااببی م دتگرا ،رف ار ،اعمال و
افکبار اک سبببابی و رباببل پرورش را شبببامبل شبببده (لوتانر )0770 ،4و بهعتوان یا حالت
روانشبتا ی م دت برای تیییر احسااات و شرای زندگی انسان بهاوی و عی ی م یوبتر
در هر گروه و شرای اتی معرفی شده اات .ارمایه روانشتا ی که افراد را رادر میاازد
ببا داشببب ن اع مادبه نفس برای ت ش و موفقیت در وظایف چالشبرانگیر ( ودکارآمدی)0
پیش بروند ،ایشاد صببفت م دت در مورد موفقیت در حال و آیتده ( وشبیتی ،)3پایدتدی به
اهداف در مورع لرو ،.هدایت مسیرها به اهداف (امید )1برای دا یابی به موفقیت و درنهایت
حفظ مقاومت و ابببرابببخ ی در زمان ررارگیری در معرت مشبببک ت و ح ی فراتر از آن
کسببر موفقیت (تابآوری )5مشببخم میشببود (لوتانر و یواببف .)0740 ،6این چهار بُعدس
یعتی ودکارآمدی ،امید ،وشبیتی و تابآوری که ماللفههای ابببرمایه روانشبببتا ی را
تشکیل میدهتدس موجر م دتنگری در مورد موفقیت در حال و آیتده ،پش کار و امیدواری
در مورد اهبداف و موفقیبت در داببب یبابی به آنها ،احمیتان از کارآمدی و توانایی و ت ش
ود در تکبالیف چبالشبرانگیر ،موفقیبت در داببب یبابی به آنها و انع افپذیری در مورد
راههای بر ورد با امور و راههای کسبببر موفقیت ،رشبببد و شبببکوفایی (پ رابببون ،بال ازار،
والدمن و تاچر )0779 ،0افراد میشوند.
ماللفههای اببرمایه روانشببتا ی باهم ترکیر میشببوند و یا اببازه ا ب ب با به نا.
ابرمایه روانشبتا ی را به وجود میآورند .ابرمایه روانشبتا ی بهعتوان یا اازه کیی،
مرکر از مشموعهی اجرا شببامل امیدواری ،ودکارآمدی ،وشبیتی و تابآوری ااببت
بهحوریکه ور ی برآیتد تما .این ماللفهها بهحور همزمان موردتوجه ررار گیرند ،تیثیر بسببیار
1. Luthans
2. self-efficacy
3. optimism
4. hope
5. resilience
6.Youssef
7. Peterson, Balthazard, Waldman & Thatcher
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بیش ری بر عمیکرد فرد دارند تا زمانی که بهحور مشرا موردتوجه ررار گیرند (لوتانر ،یواف
و اولیو .)0770 ،4بر این ااببباس ،ماللفبههبای ابببرمایه روانشبببتا ی تیثیر همافرایی 0روی
یکدیگر دارند.
رویکردهبای نظری و تحقیقات انشا.شبببده در زمیته ابببرمایه روانشبببتا ی بهعتوان
اببازهای جدید در رف ار اببازمانی م دت نگر توابب لوتانر ( )0770برای توصببیف عمیکرد
متابع اازمانی جریان پیدا کرد .پهوهشها از این اازه بهعتوان یا اازه محوری و هم یا
ابببازه چتدبعدی در دانش ابببازمانی حمایت میکتد (آووی ،3لوتانر و یوابببف .)0747 ،با
ایتکبه محققبان ت ش کردهاند که این م ییر را در حوزههای مخ یف مورد م العه ررار دهتد
و کاربردهای مخ یف آن را در گروههای ابببتی م فاوت بررابببی کتتد ،به لحاظ کاربردی
وهبایی وجود دارد ببهحوریکبه لوتبانر و همکباران ( ،)0770از پهوهشبببگران حوزههای
دیگر ،دعوت ببه انشبا .پهوهشهایی در مورد ابببرمایه روانشبببتا ی کردهاند .پهوهشها
درباره این م ییر رو به افرایش اابببت ،اما بخش اعظم ادبیات پهوهشبببی تاکتون به بررابببی
ابرمایه روانشبتا ی در بررگسبا ن و رف ار ابازمانی م دت ا صببا

یاف ه ااببت (افضل،

مالیا نشما و ع ا .)0741 ،1بر ی از شواهد حاکی از آن اات که حوزههای مورد م العه
به ابعاد مخ یفی از هریا از ماللفههای ابببرمایه روانشبببتا ی اشببباره میکتتد ،حوزههای
تحصبببییی نظیر ودکبارآمدی تحصبببییی( 5بتدورا4880 ،6س الیاس 0779،0و آل ونسبببوی،9
 ،)0747تابآوری تحصبببییی( 8مارتین0774 ،47س ماابب ن ،)0771،44وشبیتی تحصبببییی

40

1. Luthans, Youssef & Avolio
2. Synergistic
3. Avey
4. Afzal, Malik Najma & Atta
5. academic self-efficacy
6. Bandura
7. Elias
8. Altunsoy
9. academic resilency
10. Martin
11. Masten
12. academic optimism
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(هوی ،تارتر و ولفوولا هوی )0776 ،4و امید تحصبببییی( 0اابببتایدر و همکاران0770 ،3س
پکران0776 ،س لوی ،ایتبباو ،زیو ،راابببکببایتببد و مببارگبباریببت )0743 ،1را میتوان بببهعتوان
زمیتههای برجسب ه م العه احرنشبان کرد .با توجه به این ،شاید ب وان با ادغا .این حی هها و
متابع در حوزه تحصبببییی ،چگونگی عمیکرد این ابببازهها در ارتداط با یکدیگر و با در نظر
گرف ن مش ب رکات آنها ،بهعتوان اببرمایه روانشببتا ی تحصببییی 5موردپهوهش رراردادس با
توجه به آنچه بیان شبد آیا میتوان گفت ابازه ارمایه روانشتا ی تحصییی از چهار ماللفه
ودکارآمدی تحصبییی ،وشبیتی تحصبییی ،امید تحصییی و تابآوری تحصییی تشکیل
میشود؟ این مسئیهای اات که باید مورد پهوهش و اتشش ررار گیرد.
یکی از ماللفههای اببرمایه روانشببتا ی تحصببییی ودکارآمدی تحصببییی ااببت.
مفهومی روانشبتا ی که شامل توانایی ان داری فرد در جریان انشا .تکییف و باورهای فرد
درباره تواناییها و ن ای ت شهایش بهعتوان یا الگوی رف اری بررگ اابببتس احمیتان و
باور فرد نسببدت به تواناییهای ود در کت رل افکار ،احسبباسها ،فعالیتها و عمیکرد مالثر
در مورعیتهای اا رسزا اات (کاپرارا ،ریگالیا و ااکابین.)0770،6
دومین ماللفه امید تحصببییی ااببت که مشببابه با ودکارآمدی تحصببییی نوعی باور یا
ان ظار تحصببییی ااببت .باوری که بهوااب ه آن فرد ان ظار دارد در ارتداط با تحصببیل ود به
ن ای م د ی دات یابد (لوی و همکاران .)0743 ،امید تحصییی احساس رادر بودن در جهت
یباف ن یبا ایشاد مسبببیر موفقیت برای دابببتیابی به اهداف تحصبببییی اابببت (ابببامانی و
اهرابی.)0744،
وشبیتی تحصبببییی ابببومین ماللفه ابببرمایه روانشبببتا ی تحصبببییی اابببت که با
عدبارتهبای وشبیتی آموزشبببی یا عیمی 0نیر م رح شبببده اابببت این ماللفه به تمای ت
1. Hoy, Tarter & Woolfolk Hoy
2. academic hopefulness
3. Snyder
4. Levi, Einav, Ziv, Raskind & Margalit
5. academic psychological capital
6. Caprara, Regalia & Scabini
7. Scientific Optimism
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شبخصبی یا فرد ،نگرش عمومی ،داش ن حس م دت نسدت به آیتده مربوط نمیشود بیکه
با

آموزش و یادگیری اابببت و باور فرد به این اابببت که میتواند عمیکرد وبی در

حوزه تحصبیل داشب ه باشبد (هوی ،تارتر و وولفیا هوی .)0776 ،وشبیتی تحصییی هم
م ییری جمعی و هم فردیس شببامل ابعاد شببتا ی ،عاحفی و رف اری ااببت که از تعامل بین
حس کبارآمبدی جمعی (بتبدورا )4880،اع ماد (گیمن )0777 ،4و تیکید تحصبببییی (نظریه
گاددارد ،ابویت لتد و هوی0س  )0777بهعتوان بخشی از ا مت اازمانی مدارس ایشادشده
اات (چراغی واه ،عربزاده و کدیور.)4381 ،
درنهایت چهارمین ماللفه ابرمایه روانشبتا ی تحصییی تابآوری تحصییی اات که
ببه ببا بردن اح مال موفقیت در مدرابببه و دیگر حوزههای موفقیتس کما ت و فضبببائل،
عییرغم شبببرای ناگوار محی ی ،ویهگیهای صبببف ی فرد و تشربیات ناگوار اشببباره دارد
(موریسن و آلن.)0770،3
م العات انشا.شببده در مورد اببرمایه روانشببتا ی مرتد با تحصببیل ،اغیر اببرمایه
روانشبتا ی را بهعتوان یا عامل ا مت روان و بهریس ی در دانششویان بررای کردهاند
و کم ر به جتدههای آموزشبی و تحصییی آن توجه کردهاند .تمیر بین مسائل روانشتا ی و
تحصبییی در دانشآموزان حائر اهمیت اات ،زیرا بر ی از دانشآموزان به لحاظ تحصییی
موفب هسبب تد اما عرتنفس اندک و شببایسبب گی اج ماعی ببعیفی دارندس در مقابل ممکن
اابت بر ی به لحاظ عاحفی بسبیار مقاو .باشبتد و عمیکرد تحصییی عیفی داش ه باشتد .از
آنشایی که نوجوانان ورت زیادی از شدانهروز را در مدراه میگذرانتد ،توجه به مو وعات
ا مت روانشتا ی آنان در مدراه میتواند به کم ر شدن مشک ت آنان در تحصیل و در
آیتده متشر گردد .اهمیت ا مت دانشآموزان بهعتوان آیتدهاازان کشور ،متشر به ارتقای
اب ب مت روان جامعه شبببده و ارزشبببمتد اابببت (ک ن ری هرمری .)4388 ،از همین روی،

1. Golman
2. Goddard, Sweetland & Hoy
3. Morrison & Allen

فصلنامه علمی اندازهگیری تربیتی ،سال دهم ،شماره چهلم ،تابستان 99

33

پهوهش در حوزه تحصببییی برای بر ی اببازهها ازجمیه اببرمایه روانشببتا ی حائر اهمیت
اات.
ابراری که در بیشبب ر پهوهشها درباره اببرمایه روانشببتا ی مورداابب فاده ررارگرف ه
ااببت پراببشببتامه  01اببالالی لوتانر ( )0770ااببت که در فرهت

های گوناگون و جوامع

مخ یف ببهحور گسببب رده موردااببب فاده ررارگرف ه اابببت و روایی و پایایی آن مورد تییید
ررارگرف ببه اابببت .میران ارتدبباط رده مقیبباس هببای امیببد ،وشبیتی ،ودکببارآمببدی و
تابآوری با اببرمایه روانشببتا ی بسببیار با گرارش شببده ااببت (لوتانر ،آوولیو ،آوی و
نورمن .)0770 ،آن هببا آلفببای کروندببا را برای رده مقیبباس هببای امیببد ،تبباب آوری،
ودکارآمدی ،وشبیتی و درنهایت برای کل مقیاس به ترتیر7/01 ،7/05 ،7/04 ،7/00 ،
و  7/99گرارش کردند .با توجه به ایتکه پرابشتامه یاد شده مخ م محی کاری و اازمانی
اابت و پهوهشهای حوزه ابرمایه روانشبتا ی تحصییی در نوجوانان با کمدود ابرار ویهه
این اببازه مواجه هس ب تدس با توجه به تعریفی که از اببرمایه روانشببتا ی تحصببییی بهعتوان
ترکیدی از چهبار ماللفه ودکارآمدی تحصبببییی ،امید تحصبببییی ،وشبیتی تحصبببییی و
تابآوری تحصییی بیان شد برای اتشش نیر میتوان از ترکیر ابرارهای اتشش این چهار
ماللفه اا فاده کرد.
مقیباس ودکبارآمبدی تحصبببییی پباتریبا ،هیکس و رایان ( )4880یا ابرار ود
گرارش دهی اابببت که متعکسکتتده ادراک دانشآموزان از شبببایسب ب گیشبببان در انشا.
تکالیف ک س ااببت .برای اببتشش امیدواری تحصببییی نیر از مقیاس امیدواری حوزههای
ا

با  19گویه که با توجه به نظریه امید اابببتایدر ( )4884و مقیاس  40آی می ابببتشش

امیدواری تواب ابیموسبون ( )4888ابا هشبده اابت و شش حوزه اج ماعی ،تحصییی،
انوادگی ،رواب عاشبببقانه ،اشببب یال و فعالیتهای اورات فراغت را میابببتشد ،ااببب فاده
میشبود .شری و ااتایدر ( )0771جهت م العه حوزه تحصییی ،زیر مقیاس امید تحصییی را
از این مقیبباس ان خبباب و بببا عتوان امیببدواری تحصبببییی نببا .گببذاری کردنببد .در ایران این
پراشتامه توا اامانی و اهرابی ( )0744هتشاریابی شده که شامل  8گویه اات.
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پرابشبتامه وشبیتی تحصبییی (ااچتن موران و همکاران )0743 ،شامل اه ماللفه و
 09ابالال اات .پراشتامه تابآوری تحصییی توا مارتین و مارش ( )0776برای اتشش
تابآوری تحصببییی دانشآموزان در شببرای بر ورد با موانع ،چالشها و شببرای فشببار و
ااب ب رس تحصبببییی ابببا ه شبببد .این مقیاس را اولین بار مارتین ( )0773حراحی کرد .این
پرابشبتامه دروارع ابه ماللفه را میابتشد که شامل مشارکت در ک س ،لذت از مدراه و
اع مادبهنفس کیی اات.
بهاینترتیر برای تهیه ابرار ابببرمایه روانشبببتا ی تحصبببییی ،انشا .پهوهش در یا
نمونه ایرانی با هدف هتشاریابی مقیاس ابرمایه روانشتا ی تحصییی در بین دانش آموزان
مدنظر ررار گرفت .همچتین با توجه به ندود مقیااببی برای اببتشش اببرمایه روانشببتا ی
تحصببییی در نوجوانان این پهوهش به انشا .راببید .ز .به یادآوری ااببت که نوجوانان در
دورهای همراه با اا رسهای زیاد ناشی از تیییرات اریع جسمانی ،شتا ی و اج ماعی ررار
دارندس دورهای که میتواند اثرات ابوئی بر کارآمدی و شکوفایی اا عدادها و شکلگیری
شخصیت آنان داش ه باشدس بتابراین ،کما به نوجوان در مسیر رشد و گس رش مهارتهای
موردنیباز برای زنبدگی به ر ،افرایش تبابآوری در بر ورد ببا مشبببک ت و حبل آنهبا و
همچتین کما به آنها در رشد و تکامل مهارتهای اج ماعی برای اازگاری موفقیتآمیر
در جبامعه ،حائر اهمیت ویههای اابببت (دهقان نهاد ،حاس حسبببیتی و ا های .)4386 ،چتین
امری مسب یر .ابتشش دریب ابازههای مدنظر برای برنامهریری و اردا .ااببت.

صه آنکه

این پهوهش در پی یاف ن پاابخی برای این ابالال اابت که آیا مقیاس ارمایه روانشتا ی
تحصییی از روایی و پایایی رابلردول بر وردار اات؟

روش
جامعه پهوهش حا بببر که برای تکمیل تکالیف مربوط به یا راببباله دک ری انشا .شبببد،
شبببامبل همبه دانشآموزان پبایبه نهم و یبازدهم شبببهر متوجبان در ااببب ان کرمان بود .این
دانشآموزان در اببال تحصببییی  86-80مشببیول به تحصببیل بودند .مشببارکتکتتدگان در
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پهوهش ،بر اااس نظر ک ین )0744( 4به تعداد  067نفر از  030دانشآموز پیشگف ه بودند
که به شبیوه تصبادفی ان خاب شبدند .در گا .نخسبت ،برای معرف بودن هر چه بیش ر گروه
مشببارکتکتتدگان ،بهصببورت تصببادفی یا دبیرابب ان د رانه و یا دبیرابب ان پسببرانه
م وا ه اول و دو دبیرا ان د رانه و دو دبیرا ان پسرانه م وا ه دو .ان خاب شدند .آنگاه،
دانشآموزان پایه نهم م واب ه اول و دانشآموزان پایه یازدهم م واب ه دو .پراشتامهها را
تکمیل کردند .درمشموع 053 ،پراببشببتامه بدون نقم در تحییلهای آماری مورد اا ب فاده
ررار گرفت.
برای تدوین پرابشبتامه ،اب دا م العات پیشبین ارمایه روانشتا ی مرور شد و پس از
برراببی ماللفههای آن در حوزه تحصببییی و م حظه پراببشببتامههایی که در این حوزه مورد
پهوهش ررار گرف به بودنبدس با هدایت کمی ه راهتمایی راببباله ،تهیه پرابببشبببتامه ابببرمایه
روانشتا ی تحصییی در جامعه ایرانی و بررای روایی و پایایی آن مورد توجه ررار گرفت.
در ادامه مشبخصات ابرارهایی که بهعتوان مدتای تدوین پراشتامه حا ر ،مورد اا فاده ررار
گرف هاند ،ارائه شده اات.
اولین ابراری که بهعتوان مدتای تهیه و تدوین ،پرابببشبببتامه موردبحث در این پهوهش
مورد ااب فاده وارع شبد ،پراشتامه ارمایه روانشتا ی( 0لوتانر و همکاران )0770 ،با زمیته
کباربری در محی هبای حرفببهای بود .این آزمون از چهبار رده مقیباس امیببد ،وشبیتی،
تابآوری و ودکارآمدی تشببکیلشببده ااببت .هر رده مقیاس شببش گویه دارد .رده
مقیاس وشبیتی به مواردی چون باور و احمیتان در دابب یابی به ن ای م یوب اشبباره دارد.
رده مقیاس ودکارآمدی به احمیتان داش ب ن به توانایی و باور به ردرت داش ب ن در غیده بر
تکالیف چالشبرانگیر اشاره دارد .گویههای رده مقیاس امیدواری ،به داش ن امید ح ی در
بدترین شبرای و عر .راابخ برای رابیدن به اهداف شخصی اشاره دارد .رده مقیاای که
برای اببتشش ظرفیت روانی م دت برای جهش از مصبببیدت بهابببوی تیییرات م دت حراحی
شبده اابت ،رده مقیاس تابآوری نا .دارد .ن ای تحییل عامیی ،روایی اازه پراشتامه را
1. Kline
]2. Psychological Capital Questionnaire [PCQ
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برای اازندگان آن تییید کرد .در چهار نمونه مورد بررای لوتانر و همکاران ( )0770آلفای
کبرونبدببا ببرای برده مبقبیبباس هببای بوش ببیبتبی ،7/08 ،7/06 ،7/68 ،7/01 ،برای
ودکببارآمببدی ،7/05 ،7/95 ،7/91 ،7/05 ،برای امیببدواری 7/06 ،7/97 ،7/05 ،7/00 ،و
برای تابآوری 7/00 ،7/66 ،7/04 ،7/04 ،گرارششبده که نسدت ی دو این آزمون برابر
با  01/6بوده و آمارههای  CFI, RMSEAدر مدل برراببی شببده توابب آنان به ترتیر
 7/80و  7/79هسبب تد (لوتانر و آلیو .)0770 ،در ایران پهوهشهای بسببیاری روایی و پایایی
این پرابببشبببتامه را موردبررابببی ررار دادهاند .رجایی ،نادی و جعفری ( )4386ویهگیهای
روانابببتشی این مقیباس را بر روی کارکتان آموزشوپرورش مورد بررابببی ررار دادهاند.
همسبو با ن ا ی لوتانر و همکاران ،رایر آلفای کروندا برای مقیاس ارمایه روانشتا ی
برابر  7/98و برای رده مقیبباسهببای وش بیتی ،7/07 ،امیببد ،7/93 ،تبباب آوری 7/03 ،و
ودکارآمدی  7/90بودند که ر بببایتبخش ارزیابی شبببدهاند .ن ای تحییل عامیی تیییدی
مدل چهار عامیی این ابرار را بر وردار از شا مهای برازش م یوبی گرارش کرده اات.
در پهوهش حا بر نیر ریر پایایی این پراشتامه با اا فاده از روش آلفای کروندا 7/98
به دات آمد.
دومین ابرار مدتای تهیه پرابشبتامه ابتشش ابرمایه روانشتا ی تحصییی در پهوهش
حا ر ،پراشتامه ودکارآمدی تحصییی پاتریا ،هیکس و رایان ( )4880بود که باورهای
ودکارآمدی تحصییی یادگیرندگان را بر اااس رف ارهای تحصییی عمومیتر اندازهگیری
میکتد .این پرابشبتامه دارای  5گویه اات که در مورد ودکارآمدی تحصییی تتظیمشده
اابت .بریر آلفای کروندا این پراشتامه 7/09 ،گرارششده اات (میگیی و همکاران،
 .)0777در ایران ،پبایبایی این مقیباس با ااببب فاده از روش آلفای کروندا  7/65 ،و با روش
تتصبیف اابویرمن براون 7/58 ،گرارش شبده اات (هاشمی شیخ شدانی .)4397 ،بع وه ،در
م العهای دیگر ،پایایی این پرابشبتامه ،با ریر آلفای کروندا  7/03 ،گرارش شده اات
(حاجی یخچالی .)4397 ،در م العه دیگری برای بررای پایایی ودکارآمدی از دو روش
آلفای کروندا و تتصبیف ااب فاده شبده که آلفای کروندا  ،7/03 ،تتصیف  7/66و پایایی
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کل آن 7/07 ،بهداببت آمده ااببت (فرامرزی ،مک دی ،رااببمی واه و فرزادی .)4385 ،در
پهوهش حا بببر روایی مقیاس ودکارآمدی تحصبببییی با ااببب فاده از روش تحییل عامیی
اک شبافی بررابی شد .ن ای تحییل به روش ماللفههای اصیی ،با چر ش واریماکس ،وجود
یا عامل در گویهها را نشان داد .مقدار  KMOبرابر  7/03و ریر کرویت بارتیت برابر
 041/87بود که نشبان از کفایت نمونهگیری و ماتریس همدسب گی گویهها را داشت .پایایی
این پراشتامه از روش ریر آلفای کروندا  7/07به دات آمد.
یکی دیگر از ابرارهای زیربتایی برای تهیه پرابببشبببتامه ابببرمایه روانشبببتا ی در این
پهوهش ،مقیاس امیدواری حوزههای ا

بود که با  19گویه تواب ایموسون ( )4888با

توجه به نظریه امید اابتایدر ( )4884و مقیاس ابتشش امیدواری ابا هشببده و شش حوزه
اج ماعی ،تحصبببییی ،انوادگی ،رواب عاشبببقانه ،اشببب یال و فعالیتهای اورات فراغت را
میابتشد .شری و ااتایدر ( )0771جهت م العات حوزه تحصییی ،مقیاس امید تحصییی را
از این مقیاس ان خاب و نا.گذاری کردند .مقیاس امید تحصببییی دو عامل تفکرات رویهای

4

و تفکرات عببامیی ی 0را میابببتشببد .در تحقیقببات انشببا.شبببده بر روی مقیبباس امیببدواری
حوزههبای ا

تواببب ما براید و همکاران ( ،)0770کمودل و کاون ( )0774روایی و

پایایی آن با آلفای کروندا با ی  7/98گرارششبده اابت .در ایران این پراببشتامه توا
ابامانی و ابهرابی ( )0744هتشاریابی شده که نسخه نهایی آن شامل  8گویه اات .اهرابی
و ابببامبانی ( )0744این مقیاس را بر روی دانشآموزان شبببهر شبببیراز هتشاریابی کردند و
بببریبر آلفبای کروندبا برای دو بعبد رویبهها و عامییت به ترتیر  7/03و  7/05گرارش
کردند .در پهوهش حا ببر از روش تحییل عامیی اک شببافی برای برراببی روایی پراببشببتامه
امیبدواری تحصبببییی ااببب فباده شبببد .ن بای تحییل به روش ماللفههای اصبببیی ،با چر ش
واریماکس وجود دو عامل در گویهها را نشبببان داد .مقدار  KMOبرابر  7/91و بببریر
کرویت بارتیت برابر  380/519بود که نشبببان از کفایت نمونهگیری و ماتریس همدسببب گی

1. pathway
2. agency
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گویهها را داشبت .ریر پایایی این پراشتامه از روش آلفای کروندا  7/06به دات آمد.
همچتین ،پایایی عامل رویهها  7/00و عامل عامییت  7/56محااده شد.
پراببشببتامه وشبیتی تحصببییی نیر یکی از ابرارهایی بود که مدتای تدوین ابرار نهایی
در پهوهش حا ببر ررار گرفت .این پراببشببتامه توابب ااببچتنموران و همکاران ()0743
حراحیشبده و شبامل ابه ماللفه و  09ابالال اابت و شامل اه رده مقیاس تیکید تحصییی
( )9گویه ،اع ماد دانشآموزان به معیمان ( 47گویه) و یگانگی به مدرابه ( 47گویه) اات.
ااببچتن موران و همکاران ( )0743ببریر پایایی این پراببشببتامه را در اببه رده مقیاس
اع مباد به معیمان  ،7/83تیکید تحصبببییی  7/86و یگانگی با محی مدرابببه  7/85گرارش
کردهاند .در ایران ،چراغی واه عرب زاده و کدیور ( )4381پایایی برای اببه رده آزمون
اع ماد به کادر آموزشبی  ،7/90برای تیکید تحصییی  7/98و یگانگی با محی مدراه 7/83
و برای کل پرابشبتامه  7/84را نشان داد .رد .پور ،امیریان ،یییی گشتیگانی و نقی بیرانوند
( )4386در پهوهش ود که به بررابببی ویهگیهای روانابببتشی پرابببشبببتامه وشبیتی
تحصییی پردا تد نشان دادند آلفای کروندا اه ماللفه فرعی مقیاس وشبیتی یعتی تیکید
تحصبببییی  ،7/85اع مباد دانشآموز ببه معیم  7/95و یگبانگی به مدرابببه  7/87و همچتین
ببریر آلفای کل پراببشببتامه  7/86ااببت .در پهوهش حا ببر روایی مقیاس وشبیتی
تحصییی با اا فاده از روش تحییل عامیی اک شافی محااده شد .وجود یا عامل در گویهها
نشببان داده شببد .مقدار  KMOبرابر  7/87و ببریر کرویت بارتیت برابر  0500/767بود.
پایایی این پرابشبتامه در پهوهش حا ر با اا فاده از روش ریر آلفای کروندا  7/84به
دات آمد.
پراببشبببتامه تابآوری تحصبببییی که توابب مارتین و مارش ( )0776برای ابببتشش
تابآوری تحصببییی دانشآموزان در شببرای بر ورد با موانع ،چالشها و شببرای فشببار و
اابب رس تحصبببییی ابببا ه شبببده ،ابرار دیگری بود که برای تدوین پرابببشبببتامه ابببرمایه
روانشتا ی مورد اا فاده ررار گرفت .این مقیاس را اولین بار مارتین ( )0773حراحی کرد.
این پرابشبتامه شبامل  6گویه اابت .این پرابشتامه دروارع اه ماللفه را میاتشد که شامل
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مشبارکت درک س ،لذت از مدرابه و اع مادبهنفس کیی اابت .در ایران ،هاشمی ()4387
برای تعیین پایایی از روش آلفای کروندا و برای اببتشش روایی از تحییل عوامل اابب فاده
کرد .همچتین در پهوهشبی دیگر (یوافی کورهچی حسوس )4386،ویهگیهای رواناتشی
مقیباس تبابآوری مبارتین و مبارش ( )0776را ببا روش تحییبل عامیی موردبررابببی ررار
گرفبت .ن ای پهوهش ثدات ابببا ار عامیی و روایی آن را در دانشآموزان نشبببان داد که
شبببا م  KMOبرابر  7/05گرارش دادس و ببهمتظور بررابببی پبایبایی از آلفبای کروندا
اابب فاده شببد که ببریر آلفا  7/01به داببت آمد (یواببفی کورهچی حسببوس .)4386،در
پهوهش حا بببر روایی مقیاس ودکارآمدی تحصبببییی با ااببب فاده از روش تحییل عامیی
اک شبافی محاابده شد .ن ای  ،وجود یا عامل در گویهها را نشان داد .پایایی این پراشتامه
از روش ریر آلفای کروندا  7/07به دات آمد.
همانحور که پیشتر بیان شبد با مرور م العات پیشبین ابرمایه روانشبتا ی و بررای
ماللفههای آن در حوزه تحصببییی و م حظه پراببشببتامههایی که شببرح مخ صببر آن ازنظر
گذشبت ،تهیه پرابشبتامه ابرمایه روانشتا ی تحصییی در جامعه ایرانی و بررای روایی و
پبایایی آن مورد توجه ررار گرفت .در ادامه و بهمترلهی یاف ههای این پهوهش ،ن ای مربوط
به تدوین پراشتامه حا ر ،ارائه شده اات.

یافتهها
پراشتامه ارمایه روانشتا ی تحصییی از ترکیر چهار پراشتامه اا ه شده اات .در این
زمیته ،تحییل عامل مرتده دو .گرف ه شبد که این تحییل عامل نیر نشبان داد که میتوان چهار
پرابشبتامه امیدواری تحصبییی ،ودکارآمدی تحصبییی ،تاب آوری تحصییی و وش بیتی
تحصببییی در یا عامل کیی تحت عتوان اببرمایه روان شببتا ی تحصببییی مدنظر ررارداد.
پیش از اجرای تحییل عامیی ،شبببا م کفایت نمونهگیری و مقدار آزمون کرویت بارتیت
محاابده گردید .م ک اا خراس عوامل شیر نمودار ااکری و ارزش ویهه با تر از  4بود.
مقبدار  KMOبرابر  7/05و بببریر کرویت بارتیت برابر  )p<7/7774( 059/86بود که
نشان از کفایت نمونهگیری و ماتریس همدس گی گویهها را داشت (جدول .)4
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جدول  -1تحلیل عامل اکتشافی مقیاس سرمایه روانشناختی تحصیلی
گویهها عامل  1ارزش ویژه درصد واریانس واریانس کل
1

0/11

2/53

31/77

2

0/15

0/96

17/27

5

0/77

0/31

17/37

7

0/91

0/51

6/70

31/77

بریر پایایی این پراشتامه با اا فاده از روش ریر آلفای کروندا  7/80به دات آمد.
همچتین ،برای بررابی بیش ر از روش تحییل عامل تائیدی مرتده دو .نیر اا فاده شد تا چهار
عبامبل مورد تبائیبد ررار گیرد .در تحییل عامل مرتده دو .فرت بر این اابببت که م ییرهای
پتهان ود بازتابی از اب ب دیگری از مفهو .هس تد و میتوانتد مفهومی کییتر را در ا ب
ثانویه و با تر نشببان دهتد (گ یگتان .)0743،4شببکل  -4ن ای تحییل عامل تاییدی مرتده دو.
را نشان میدهد.

1 - Gatignon
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شکل  -1تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم سرمایه روانشناختی تحصیلی

جدول  -2شاخصهای برازش مدل مقیاس سرمایه روانشناختی تحصیلی
شاخصبرازش
برازش مطلق

برازش تطبیقی

نام شاخص آماری

اختصار

نمره

مقدار مطلوب

مجذور خی

x2

1/51

α <0/03

نیکویی برازش

GFI

0/17

≤0/60

نیکویی برازش تعدیلشده

AGFI

0/12

≤0/60

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/61

≤0/60

شاخص برازش فزاینده

IFI

0/61

≤0/60

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/07

≥0/01

0/66 PCLOSE

<0/03

احتمال نزدیکی برازندگی
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شا مهای برازش مدل فوق حدب جدول  0نشان دادند که مدل از برازش م یوبی
بر وردار اات .با توجه به این که پراشتامه ترکیدی از چتد پراشتامه اات روایی همگرا و
اف راری آن نیر محااده شد .روایی همگرا و اف راری پراشتامه ارمایه روانشتا ی تحصییی
از حریب بررای همدس گی گویههای هر پراشتامه با عامل ودش (جدول )3 -وارای شد.
میانگین رایر همدس گی گویههای عامل امیدواری تحصییی با نمره کل این عامل 7/67س
میانگین رایر همدس گی گویههای عامل ودکارآمدی تحصییی با نمره کل این عامل
7/66س میانگین رایر همدس گی گویههای عامل تابآوری تحصییی با نمره کل آن 7/65س
میانگین رایر همدس گی گویههای عامل وشبیتی تحصییی با نمره کل این عامل برابر
 7/64اات که این امر را میتوان نشان از روایی همگرای م یوب تیقی کرد.
جدول  -5روایی همگرای مقیاس سرمایه روانشناختی تحصیلی
عوامل

میانگین ضرایب همبستگی

امیدواری تحصیلی با نمره کل

0/90

خودکارآمدی تحصیلی با نمره کل

0/99

تابآوری تحصیلی با نمره کل

0/93

خوشبینی تحصیلی با نمره کل

0/91

در کتار روایی همگرا ،روایی اف راری نیر م ابب جدول 1-مدنظر ررار گرفتس که نشان
داده شد رایر همدس گی بین عوامل امیدواری تحصییی با ودکارآمدی تحصییی ،7/64
با تابآوری تحصییی  7/16و با وشبیتی تحصییی  7/35بود که از رایر همدس گی در
مرحیه اول (روایی همگرا) به غیراز همدس گی با ودکارآمدی تحصییی کم ر بود .همچتین،
رایر همدس گی بین ودکارآمدی تحصییی با تابآوری تحصییی  7/15و با وشبیتی
تحصییی  7/10بود که از رایر همدس گی در مرحیه اول (روایی همگرا) کم ر بود .افرون
بر این مشخم شد که ریر همدس گی تابآوری تحصییی با وشبیتی تحصییی 7/39
بود که از رایر همدس گی در مرحیه اول (روایی همگرا) کم ر بود .تما .این موارد نشان
از م یوب بودن روایی اف راری دارد.
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جدول  -7روایی واگرای مقیاس سرمایه روانشناختی تحصیلی
عوامل

ضرایب همبستگی

امیدواری تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی

0/91

امیدواری تحصیلی با تابآوری تحصیلی

0/79

امیدواری تحصیلی با خوشبینی تحصیلی

0/53

خودکارآمدی تحصیلی با تابآوری تحصیلی

0/73

خودکارآمدی تحصیلی با خوشبینی تحصیلی

0/72

تابآوری تحصیلی با خوشبینی تحصیلی

0/51

ع وه بر این ،روایی م کی از حریب محاابده همدسب گی با پرابشبتامه ارمایه روان شتا ی
مدنظر ررار گرفت .بببریر همدسبب گی نمره کل این پرابببشبببتامه با پرابببشبببتامه ابببرمایه
روانشببتا ی  7/65به داببت آمد که نشببان از روایی م یوب و تتااببر پراببشببتامه اببرمایه
روانشبتا ی تحصبییی با پراشتامه ارمایه روانشتا ی دارد .همدس گی بین زیرمقیاسهای
پرابببشبببتامه ها با یکدیگر نیر از  7/35تا  7/57م ییر بود که این نیر نشبببان از روایی م کی
م یوب دارد .همچتین ببریر همدسبب گی پیراببون این پراببشببتامه با پراببشببتامه لوتانر و
همکاران ( 7/68 )0770به دات آمد.

بحث و نتیجهگیری
دانشآموزان برای ورود بببه دنیببای بررگابببالی ،اعم از زنببدگی اج مباعی یببا محی هببای
دانشبگاهی باید در مدرابه ابرمایه روانشتا ی تحصییی کسر کتتد ،ارمایهای که ورود
آنبان را به اج ماع ابببازمانی و دانشبببگاهی تسبببهیل کتد .مدرابببه بهعتوان نهاد آموزش و
یادگیری ابببهم رابلتوجهی در تربیت و ابببرمایهگذاری نیروی انسبببانی در همه ابعاد دارد،
احمیتان از کیفیت م یوب عمیکرد آن به متظور جیوگیری از هدر رفت ابببرمایه انسبببانی و
روانی و داشب ن توانایی ررابت در دنیای آیتده که در آن ا مت ارمایههای آن برای ادامه
حیات اببازمان ببروری ااببت ،اهمیت رابلتوجهی دارد (عریرپوریان و همکاران.)4380 ،
در م العه حا ببر ،اببرمایه روانشببتا ی تحصببییی بهعتوان یا حالت روانشببتا ی م دت
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برای تیییر احسباابات و شبرای زندگی فرد بهابوی و عی ی م یوبتر در دوران تحصیل
تعریف میشبود .در چتین شبرای ی ،افراد دارای این ابرمایه از ودکارآمدی در تحصیل،
باور یا ان ظار نسبدت به موفقیتهای تحصییی (امید تحصییی) و باور نسدت به اینکه میتواند
عمیکرد وبی در حوزه تحصببیل داشبب ه باشببد ( وشبیتی تحصببییی) و همچتین عییرغم
شببرای ابخت و دشببوار محی ی اح مال موفقیت ود در تحصببیل را با بدرند (تابآوری
تحصبببییی) بهرهمتدند .با توجه به اهمیت ابببرمایه روانشبببتا ی در دوران تحصبببیل برای
نوجوانان ،مو بوع بروری برای رابیدن به این هدف ،اندازهگیری اببرمایه روانشتا ی
تحصبببییی اابببت .پهوهش حا بببر بهمتظور برراب بی روایی و پایایی پرابببشبببتامه ابببرمایه
روانشتا ی تحصییی انشا .گرفت.
ن بای تحییبل عامیی برای ارزیابی روایی ابببازه حاکی از آن بود که پرابببشبببتامه 19
گویهای ابرمایه روانشبتا ی تحصبییی بهحور رابل ردولی چهار اازه نظری امید تحصییی،
ودکارآمدی تحصبییی ،وشبیتی تحصبییی و تابآوری تحصببییی را مورد اتشش ررار
میدهد .درمشموع ،ن ای م العه حا ببر همسببو با ن ای م العات (لوتانر و همکاران0770،س
کبارمونبا-هبالی ،ابببا نوا ،لئورنر و شبببائوفیی0749 ،4س کبارمونا-هالی ،ابببا نوا ،لئورنر و
شبببائوفیی 0748،و مبارتیتر ،متشل ،کارمونا و یوابببف موزگان )0748 ،0که باهدف تحییل
مشبخصبههای روانابتشی پراشتامه ارمایه روانشتا ی انشا .شدند ،نشان داد که اا ار
عبامیی مقیباسهبا با دادهها ،برازش رابل ردولی دارد .بهبیاندیگر ،ن ای م العه حا بببر مدل
نظری ابرمایه روانشبتا ی لوتانر و همکاران ( )0770همسبویی دارد و آن را موردحمایت
ررار میدهد .بر ااباس این مدل با ترکیر ماللفههای ابرمایه روانشبتا ی یا اازه ا ب
با به نا .اببرمایه روانشببتا ی به وجود میآید و این اببازه کیی یا اببرمایه روانشببتا ی،
ببررگ تبر از مشموعببه اجرای ودش یعتی امیببدواری ،ودکببارآمببدی ،وش بیتی و
تابآوری اابببت بهحوریکه ور ی تما .این ماللفهها بهحور همزمان موردتوجه ررار گیرند،

1. Carmona-Halty, Salanova, Llorens, Schaufeli
2. Martínez, Meneghel, Carmona-Halty, Youssef-Morgan
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تیثیر بسبیار بیش ری دارند تا زمانی که بهحور مشرا موردتوجه ررار میگیرند (لوتانر ،یواف
و اولیو .)0770 ،شبایان توجه اابت که در پهوهش حا ر از پراشتامههای ا

بافتهای

تحصببییی که در تحقیقات گذش ب ه شببا مهای رواناببتشی آنها مورد آزمون ررارگرف ه
اا فادهشده اات و در این زمیته پهوهشی به این شکل انشا .نگرف ه اات.
یاف ههای م العه حا بببر ازنظر پهوهشبببی ،بببرورت تمایرگذاری بین انواع ابببرمایه
روانشتا ی در بافتهای مخ یف همسو با م العات پیشین (داتو و والدز0746،4س کارمونا-
هالی ،ابا نوا ،لئورنر و شبائوفیی0749،س کارمونا-هالی ،ابا نوا ،لئورنر و شائوفیی 0748،و
مارتیتر ،متشل ،کارمونا و یواببف مورگان )0748 ،از ایده رویکردی چتدبعدی به اببرمایه
روانشبتا ی بهویهه در مورعیتهای تحصییی بهحور تشربی حمایت کرد .بهحورکیی ن ای
م العه حا بر رابییت و تتاابر پرابشبتامه ابرمایه روانشتا ی تحصییی بهمترله یا ابرار
ود گرارش دهی برای ابتشش ارمایه روانشتا ی در بافت تحصییی را مورد تیکید ررار
میدهد.
ببریر آلفای کروندا  7/80نیر نشبباندهتده پایایی با ی عوامل بود .با توجه به این
یباف بههبا و همسبببو با ن ای ابببایر پهوهشبببگران (لوتانر و همکاران0770،س رجایی ،نادی و
جعفری 4386،و ردیمی نوران و یونسبببی )4385،که درگذشببب ه ویهگیهای روانابببتشی
پرابشبتامه ارمایه روانشتا ی را موردبررای ررار دادهاند ،پراشتامه ارمایه روانشتا ی
تحصببییی حاصببل از پهوهش حا ببر ،این اببازه را به وبی مورداببتشش ررار میدهد و در
جامعه دانشآموزان دبیرا انی ایرانی پایایی و روایی متاادی دارد و میتوان از آن در حوزه
تحصییی و مورعیتهای پهوهشی و تربی ی اا فاده کرد.
اندازهگیری اببرمایه روانشببتا ی تحصببییی نوجوانان جهت ارتقای آن اببرمایه برای
م صببدیان حوزه آموزشوپرورش و م خصببصببان عیو .تربی ی جهت آمادهاببازی نوجوانان
برای ورود به محی ابازمانی و دانشگاهی از رورت ویهه بر وردار اات .متحصر کردن
این م ببالعببه بببه دانشآموزان شبببهر متوجببان بببه دلیببل کوچببا بودن جببامعببه پهوهش از
1. Datu & Valdez
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محدودیتهای این پهوهش بود .بهعتوان پیشبببتهاد پهوهشبببی باید یادآور شبببد که کفایت
روانابتشی این پرابشبتامه میتواند بهوابییه اایر پهوهشگران و در دیگر جوامع آموزشی
انشا .گیرد تا به شواهد بیش ر و اا وارتری در این زمیته دات یافت.

منابع
چبراغبی بواه ،زهراس عرب زاده ،مهببدی و کببدیور ،پروین .)4381( .نقش وش بیتی
تحصببییی ،هیشانات تحصببییی و بهریسب ی مدراببه در عمیکرد ریا ببی دانش آموزان.
پهوهشنامه روانشتاای م دت.44-07 ،3 .
حباجی یخچبالی ،عییر بببا ( .)4397بررابببی راب به اببباده و چتدگانه پیشبببایتدهای مهم
هدفگرایی تدحری و راب ه آن با پیامدهای برگریدهاش در دانشآموزان پسبببر ابببال
اول دبیراب انهای اهواز .پایاننامهی کارشبتاابی ارشبد روانشبتاای تربی ی ،دانشکده
عیو .تربی ی و روانشتاای ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
دهقان نهاد ،ابببمانهس حاس حسبببیتی ،متصبببوره و ا های ،جواد .)4386( .اثربخشبببی آموزش
مهارتهای م دت اندیشبببی بر ابببازگاری اج ماعی و ابببرمایه روانشبببتا ی د ران
نوجوان نااازگار .مشیه روانشتاای مدراه.18-60 ،)4(6 ،
رجبایی ،اعظمس نبادی ،محمدعیی و جعفری ،عییر بببا .)4386( .ویهگیهای روانابببتشی
مقیاس اببرمایه روانشببتا ی م دت در بین کارکتان ابب ادی آموزشوپرورش شببهر
اصفهان .دانش و پهوهش در روانشتاای کاربردی.81-479 ،)3(49 ،
عریرپوریبان ،عیی حسبببنس ااببب .پتباه ،مریمس کر .افروز ،محمبدجوادس میکیبان ،فرامرز و
کاویانی ،الها .)4389( ..اببا ت و اع داریابی پراببشببتامه نظا .آموزش کارآفریتی در
هترا انهای فتی و حرفهای .فصیتامه اندازهگیری تربی ی.19-48 ،8)36( ،
فرامرزی ،حمیدس مک دی ،غ محسبینس راامی واه ،امیه و فرزادی ،فاحمه .)4385( .راب ه
بین جهتگیریهای انگیرشی و ودکارآمدی تحصییی با هویت تحصییی دانششویان
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پرشببکی دانشببگاه جتدیشبباپور اهواز .فصببیتامه تواببعه آموزش جتدیشبباپور.)1(0 ،
.351-316
ربد.پور ،عرتاهللس امیریبان ،لی س ییییگشبببتیگبانی ،زهرا و نقیبیرانونبد ،فباحمه.)4386( .

بررابی ویهگیهای روانابتشی پرابشبتامه وشبیتی تحصبییی دانشآموز .فصیتامه
اندازهگیری تحصییی.61-15 ،)00(0 ،
ربدیمی نوران ،می را و یونسبببی ،جییبل .)4385( .ابببا بت و رواابببازی مقیباس ابببرمبایه
روانشبتا ی و راب ه آن با بهریس ی ههتی .فصیتامه اندازهگیری تربی ی-458 ,)05(0 ،
.496
ک ن ر هرمری ،آتواا .)4388( .فراتحییل یاف ه های مربوط به اثربخشی درمانهای شتا ی-

رف اری بر کاهش مشبک ت روانشبتا ی دانش آموزان .فصیتامه اندازهگیری تربی ی،
(.38 -40 .47)38
هاشبمیشبیخشبدانی ،اابماعیلس نشاریان ،بهمن و شبکر کن ،حسین .)4391( .بررای راب ه
بر ی پیشآیتدهای مهم و مربوط با ودناتواناازی تحصییی و راب ه آن با پیامدهای

برگریده در دانشآموزان پسبر ابال اول دبیرا انهای شهر اهواز .مشیه عیو .تربی ی و
روانشتاای.477-00،)3(40 ،
یوابفیکورهچیحسوس ،پریسا .)4386( .بررای ویهگیهای رواناتشی مقیاس تابآوری
تحصببییی .فصببیتامه پهوهشنامه م العات راهدردی عیو .انسببانی و اابب می:)44(0 ،
.454-460
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