فصلنامه اندازهگیری تربیتی

Quarterly of Educational Measurement
Allameh Tabataba’i University

دانشگاه عالمه طباطبائی
دوره هفتم ،شماره  ،52پاییز  ،52ص  925تا 981

Vol. 7, No. 25, Autumn 2016

ساخت و روا سازی مقیاس سرمایه روانشناختی و
رابطه آن با بهزیستی ذهنی
میترا قدیمی نوران ،2جلیل

1

یونسی3

تاریخ دریافت94/11/12 :
تاریخ پذیرش91/70/11 :

چکیده
یکی از راههای پیشگیری از بروز مشکالت روانی و رفتاری ،ارتقاء سرمایه روانشناختی افراد است که از
چهار سازه امید ،خوشبینی ،تابآوری و خودکارآمدی تشکیل شده است .هدف پژوهش حاضر ،ساخت و
روا سازی مقیاس سرمایه روانشناختی جهت کاربرد در حوزههای عمومی و رابطه آن با بهزیستی ذهنی بود.
روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری کلیه متأهلین شهر تهران بودند که از بین آنان  127نفر
به روش چندمرحلهای انتخاب شدند .مقیاسهای بهکاررفته ،مقیاس  66سؤالی محقق ساخته و مقیاسهای 24
سؤالی سرمایه روانشناختی لوتانز ( )2770و فرم کوتاه  11سؤالی بهزیستی ذهنی ریف ( )1991بودند .برای
تحلیل دادهها از نظریه جدید اندازهگیری ( )IRTو تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و دوم استفاده گردید.
جهت انجام تحلیل  IRTابتدا مفروضههای تکبعدی بودن و استقالل موضعی ،با استفاده از سه روش VSS
و  MAPو تحلیل عامل اکتشافی موردبررسی قرار گرفتند و پسازآن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه
اول و برازش مدل ،پنج عامل امیدواری ،خودکارآمدی ،خوشبینی مثبت ،خوشبینی منفی و سازگاری
استخراج شدند .جهت بررسی منتج شدن این پنج عامل از عامل بزرگتری بنام سرمایه روانشناختی ،از تحلیل
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استخراج گردیده است.
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عاملی مرتبه دوم بهره گرفته شد و برای بررسی پایایی از روش ضریب همسانی درونی ،در دو فرم آلفای
کرونباخ و تتای ترتیبی استفاده گردید .درنتیجه این تحلیلها ،پرسشنامه  66سؤالی محقق ساخته به پرسشنامه
 41سؤالی تغییر یافت .مقیاس دارای ضریب پایایی باال و قابل قبولی بوده (آلفای کرونباخ برابر  7/941و تتای
ترتیبی برابر  )7/912و در بررسی روایی همگرایی ،پرسشنامه مذکور رابطه مثبت و معنیداری با مقیاس لوتانز
و همچنین رابطه مثبت و معنیداری با مقیاس بهزیستی ذهنی ریف و شش عامل آن به دست آمد .نتایج نشان
داد که مقیاس محقق ساخته از پایایی و روایی مناسبی برای سنجش این سازه در حوزههای مختلف اجتماعی
برخوردار است.

واژگان کلیدی :سرمایه روانشناختی ،بهزیستی ذهنی ،روایی ،پایایی،

IRT

مقدمه
نیازهای زندگی امروز ،تغییرات سریع اجتماعی -فرهنگی ،تغییر ساختار خانواده ،شبکه
گسترده و پیچیده ارتباطات انسانی ،گستردگی و هجوم منابع اطالعاتی ،انسانها را با
چالشها ،استرسها و فشارهای متعددی روبرو نموده است که مقابلهی مؤثر با آنها نیازمند
توانمندیهای روانی  -اجتماعی است .فقدان مهارتها و تواناییهای عاطفی ،روانی و
اجتماعی ،افراد را در مواجهه با مسائل و مشکالت ،آسیبپذیر نموده و آنها را در معرض
انواع اختالالت روانی ،اجتماعی و رفتاری قرار میدهد .این واقعیات باعث شده که
صاحبنظران و متخصصان حیطه بهداشت روانی در جهان تمام کوشش و توجه خود را حول
محور برنامههای پیشگیری متمرکز سازند .یکی از راههای پیشگیری از بروز مشکالت روانی
و رفتاری ،ارتقاء سرمایه روانشناختی افراد است .یکی از مفاهیم مهم روانشناسی مثبت نگر
که در سالهای اخیر در حوزههای رفتار سازمانی ،روابط بین فردی ،سالمت و نیز مطالعات
آموزشی دانشگاهی شده است ،مفهوم سرمایه روانشناختی 1است .سرمایه روانشناختی یک
حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقعگرا و انعطافپذیر نسبت به زندگی است که از

1. psychological capital
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چهار سازه امید ،1خوشبینی ،2تابآوری 3و خودکارآمدی 4تشکیل میشود .در پژوهشهای
پیشین هریک از چهار حیطه تشکیلدهنده سازه سرمایه روانشناختی بهصورت مجزا
موردبررسی قرار میگرفتند ،اما مطالعات مربوط به سرمایه روانشناختی این سازهها را در
ارتباط با یکدیگر میبیند و مشترکات این متغیرها را در نظر میگیرد .بهعبارتدیگر سرمایه
روانشناختی ،یک سازه مرتبه باالتر در نظر گرفته میشود ،به این معنی که این چهار متغیر
باهم ترکیب میشوند و یک کل همافزایی 1را میسازند و انتظار میرود که کل سازه نسبت
به تکتک متغیرهای تشکیلدهندۀ آن تأثیر بیشتری بر عملکرد داشته باشد .درواقع ،اصطالح
سرمایه روانشناختی به مفهوم اینکه چه کسی هستید (خود واقعی) و چه کسی میخواهید
بشوید (خود ممکن) ،اشاره دارد و چیزی ورای سرمایه انسانی( 6چه چیزی میدانم) و سرمایه
اجتماعی( 0چه کسانی را میشناسم) است (لوتانز ،جوزف و آولیو .)2770 ،1این مؤلفهها در
یک فرایند تعاملی و ارزشیابانه ،به زندگی فرد معنا بخشیده ،تالش فرد برای تغییر موقعیتهای
فشارزا را تداوم میدهد و او را برای ورود به صحنه عمل آماده نموده ،مقاومت و سرسختی
وی در تحقق اهداف را تضمین میکند .به سخن دیگر سرمایه روانشناختی افراد را به چالش
میکشاند تا در جستجوی این سؤال برآیند که چه کسی هستند و درنتیجه به خودآگاهی
بهتر که الزمه دستیابی به هدفها و موفقیت است ،دست یابند (لوتانز .)2776 ،هریک از زیر
سازههای سرمایه روانشناختی همواره دارای این پنج معیار میباشند  .1 :ظرفیت روانشناختی
مثبت .2 ،مبتنی بر نظریه و تحقیق .3 ،وابسته به حالت و دارای قابلیت رشد و توسعه  .4دارای
مقیاس اندازهگیری معتبر .1 ،مرتبط با عملکرد فرد میباشند (لوتانز ،جوزف و آولیو.)2770 ،
در این میان ،امید ،یک حالت انگیزش مثبت با در نظر گرفتن اهداف روشن برای زندگی
است .در امید ،از یکسو انگیزه خواستن به اراده برای حرکت بهسوی اهداف و از طرف
1. hope
2. optimism
3. resiliency
4. self-efficacy
5. Synergistic
6. human capital
7. social capital
8. Luthans, Youssef & Avolio
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دیگر بررسی راههای مناسب برای حصول اهداف نهفته است .بر اساس تحقیقات و تئوری
سازیهای بندورا ،)1900( 1خودکارآمدی (اطمینان) بهعنوان اعتقاد راسخ یک فرد درباره
تواناییهایش در بسیج منابع شناختی و مسیرهای موردنیاز برای اجرای موفقیتآمیز یک
وظیفه خاص در یک حوزه معین تعریف میشود .از سویی مارتین سلیگمن ،پدر جنبش
روانشناسی مثبتگرا در تعریف خوشبینی بیان میکند ،خوشبینی یک سبک تبیینی است
که فرد حوادث مثبت را به علل مشخص ،دائمی و فراگیر و حوادث منفی را به عوامل
خارجی ،موقتی و شرایط خاص نسبت میدهد (سلیگمن .)1991 ،بر اساس این تعریف ،افراد
خوشبین علل رویدادهای مطلوب را در قدرت و کنترل خود میدانند که این میتواند او را
در اداره موقعیتهای مختلف در تمام حوزههای زندگی یاری کند و بهطور مثبت به جنبههای
خوب زندگی ،نهتنها در گذشته و حال بلکه در آینده نیز توجه داشته باشد .به اعتقاد کارور
و شییر )2772( 2خوشبینی سرشتی گرایشی در فرداست که بر اساس آن فرد انتظار دارد
بهترین نتایج برای او در آینده رقم بخورد و این پیامدها بهعنوان عوامل ثابت ،کلی و درونی
در نظر گرفته میشوند .گارمزی 3و ماستن ( )1991تابآوری را توانایی سازگاری مثبت در
واکنش به شرایط ناگوار میدانستند ،اما در سرمایه روانشناختی تنها به معنی توانایی بازگشت
به شرایط پیش از رویداد ناگوار و شکستها نیست ،بلکه رویدادهای مثبت را نیز در
برمیگیرد .درواقع تابآوری صرفاً مقاومت منفعل در برابر آسیبها یا شرایط تهدیدکننده
نیست .بلکه فرد تاب آور ،مشارکت فعال و سازنده در محیط پیرامون خود دارد .تابآوری
در سرمایه روانشناختی ،حوادث ناگوار و موانع را هم بهعنوان یک عامل تهدیدکننده و هم
بهعنوان یک فرصت چالشبرانگیز برای رشد و موفقیتی فراتر از حالت عادی در نظر میگیرد
(لوتانز .)2776 ،در زمینه سرمایه روانشناختی تنها ابزاری که تاکنون در بیشتر تحقیقات
مورداستفاده وسیعی قرار گرفته است ،پرسشنامه  24سؤالی لوتانز است که در جوامع مختلف
و فرهنگهای گوناگون و کشورهایی مانند چین و آفریقای جنوبی و کشورهای خاورمیانه،
1. Bandora
2. Scheire &Carver
3. Garmezy&Masten
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برای تحقیق و کاربرد بومی موردحمایت قرارگرفته است و روایی و پایایی 1آن تأیید شده
است (لوتانز ،ترجمه رضایی منش و همکاران .)1391 ،به لحاظ اینکه پرسشنامه مذکور
مختص حیطه کاری است ،در سال  2711الیزابت مک گی 2در رساله دکتری خود تحت
عنوان «بررسی پایایی مقیاس سرمایه روانشناختی با استفاده از اندازهگیری فراوانیها »3در
جامعه دانشجویان ،پرسشنامه لوتانز را با تغییراتی اندکی از حوزه کاری به حوزه عمومی
اصالح کرد .بهعنوانمثال گویه «خودم را در کارم فردی موفق میبینم» را به «من خود را در
زندگیام فردی موفق میبینم» تغییر داد .دیگر اینکه در پرسشنامه لوتانز برای سنجش
خودکارآمدی از مقیاس پارکر )1991( 4که مختص حیطه کاری است استفاده شده بود که
دارای  6سؤال بود .مک گی در این پرسشنامه اصالحشده از مقیاس خودکارآمدی چن،
گالی و ادن )2771( 1که مربوط به حوزههای عمومی است و دارای  1سؤال است استفاده
کرده است .به همین دلیل پرسشنامه  24سؤالی لوتانز به پرسشنامه  26سؤالی تغییر یافت (مک
گی .)2711 ،در یک فرآیند تحلیلی و تبیینی دامنهدار ،لوتانز ( )2776بیان داشته است که
بهزیستی ذهنی در درجه اول از عوامل فردی تأثیر میپذیرد که در این میانبر نقش سرمایه
روانشناختی تأکید نموده است .امروزه پژوهش دربارۀ بهزیستی و روانشناسی مثبت بهطور
روزافزون در حال رشد است .بهزیستی روانی شامل احساس مثبت و احساس رضایتمندی
عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزههای مختلف خانواده ،شغل و نظیر این
موارد است .بهعبارتدیگر ،بهزیستی ذهنی یعنی خوشبختی و خوشی که از طریق رویارویی
و مواجهه با چالشهای زندگی ،مشکالت و نیازها به دست میآید ،نه از طریق تفریح کردن
و عدم داشتن هرگونه کشمکش و تعارض و نه با داشتن زندگی یکنواخت و بدون تغییر و
پستیوبلندی؛ در حقیقت بهزیستی ذهنی انسان درگرو تعامل و همراهی مقوالت متضادی
چون درد و لذت ،بلندپروازی و امیدواری در مقابل رنج و ناامیدی است .ریف در سال 1919

1. Reliability and Validity
2. Elizabeth Mc Gee
3. Frequency-Based Measurement
4. Parker
5. Chen,Gully & Eden
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برای اولین بار تعریف چندبعدی از بهزیستی ذهنی را ارائه داد که این ابعاد عبارتاند از:
پذیرش خود (داشتن نگرش مثبت در مورد خود و خود سنجی واقعبینانه) ،روابط مثبت با
دیگران (دارای احساسات قوی محبت و همدلی نسبت به همنوع) ،خودمختاری (حق تعیین
سرنوشت ،استقالل) ،تسلط بر محیط (توانایی فرد در انتخاب و کنترل محیط) ،داشتن هدف
در زندگی (احساس معنا و جهتگیری در زندگی) ،رشد فردی (توانایی شکوفا ساختن کلیه
نیروها و استعدادهای خود) (کیز 1و ریف .)2772 ،ازجمله پژوهشهای انجامگرفته در رابطه
سرمایه روانشناختی و بهزیستی ذهنی میتوان به چند مورد اشاره کرد .خسروشاهی،
هاشمی( )1391در تحقیقی با عنوان «نقش سرمایه روانشناختی در بهزیستی ذهنی ،با توجه
به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی» نشان دادند که سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن با
بهزیستی ذهنی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری دارد و افرادی که سرمایه
روانشناختی مطلوبتری داشته و از سرمایه اجتماعی باالتری بهرهمند هستند ،از بهزیستی
ذهنی باالتری نیز برخوردارند .گل پرور و جعفری ( )1392در تحقیقی با عنوان «بررسی نقش
محافظتکننده سرمایه روانشناختی در برابر اثر تعارض و سرریز شدگی کار -خانواده بر
بهزیستی ذهنی پرستاران» ،نتایج تحقیق رابطه منفی و معناداری بین تعارض و سرریز شدگی
کار -خانواده با سرمایه روانشناختی و بهزیستی ذهنی را نشان داد .به عبارتی با باال بردن
سرمایه روانشناختی توسط خرده مداخالت آموزشی ،بهزیستی افراد را میتوان به سطح
باالتری رساند .همچنین رحیمینیا ،کریمیمزیدی و محمدزاده ( )1392در پژوهشی دیگر،
تأثیر واسطههای هیجانی سرمایه روانشناختی بر بهزیستی ذهنی را موردبررسی قرار دادند که
نتایج نشان داد افرادی که از سرمایه روانشناختی باالتری برخوردار بودند ،دارای احساسات
مثبت و سازنده بیشتر و احساسات منفی (افسردگی ،اضطراب و استرس) کمتر و بهزیستی
ذهنی باالتری را داشتهاند .در حال حاضر پس از حدود یک دهه از ساخت نظریه و پژوهش
در خصوص سرمایه روانشناختی ،این سازه بهطور گسترده در سراسر جهان به رسمیت
شناخته شده است و فراتر از سازمانها و محیط کاری به حوزههای دیگر زندگی ازجمله
1. Keyes
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کسبوکار ،بهداشت و سالمت ،آموزشی ،نظامی ،ورزشی و ...گسترش پیدا کرده است
(لوتانز ،جوزف ،سوییتمن و هارمز .)2713 ،1در پژوهش حاضر هدف ،ساخت مقیاس سرمایه
روانشناختی بوده است که دارای روایی و پایایی مناسبی برای استفاده در حوزههای عمومی
(شاغل و غیر شاغل) باشد .بهعبارتدیگر زیر سازههای این مقیاس صرفاً در رابطه با
محیطهای کاری نمیباشند .اخیراً در پژوهشهایی که در زمینههای مختلف اجتماعی نظیر
رابطه پیشرفت تحصیلی دانشجویان و کیفیت زندگی ،چه در افراد بیمار و غیر بیمار و ...با
سرمایه روانشناختی سنجیده شده است ،به علت فقدان مقیاسی مناسب در این حوزهها،
محققین بهطور جداگانه از هریک از مقیاسهای امیدواری ،خوشبینی ،خودکارآمدی و
انعطافپذیری در پژوهش خود استفاده نمودهاند ،لذا ساخت مقیاسی واحد برای رفع این
مشکالت پژوهشی محرز است .عالوه بر این وجود مقیاسی منطبق بر فرهنگ و معیارهای
اخالقی جامعه که از آن در کلینیکهای مشاوره در کنار سایر آزمونها استفاده شود،
میتواند کمک بسزایی در روند مشاوره و راهنمایی افراد داشته باشد؛ بنابراین هدف اصلی
این پژوهش این بود که آیا مقیاس موردنظر همگرا با مقیاسهای دیگر در این زمینه است و
آیا سرمایه روانشناختی رابطه مثبتی با بهزیستی ذهنی دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش از نوع همبستگی بوده است که یکی از انواع روشهای تحقیق توصیفی
(غیرآزمایشی) است .جامعه آماری موردمطالعه ،جمعیت متأهلین شهر تهران (مناطق  22گانه)
در سال  93است و نمونهگیری به روش چندمرحلهای انجام شده است .با توجه به اینکه در
پژوهش حاضر بر روی دادههای پرسشنامهها تحلیل عاملی صورت گرفته است ،لذا بر طبق
نظر کامری  )1903( 1نمونه موردنیاز میبایستی حدود  177نفر باشد .بدینصورت که ابتدا
شهر تهران را به پنج منطقه شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم کردیم و سپس از هر
یک از این مناطق بهصورت نمونه در دسترس حدود  177نفر انتخاب شدند .در این پژوهش
برای گردآوری دادهها از سه ابزار به شرح ذیل استفاده گردید:
1. Luthans, Youssef, Sweetman, & Harms
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 .1مقیاس ساختهشده توسط محقق برای سرمایه روانشناختی .منابع نظری که در ساخت این
مقیاس از آنها استفاده شده است ،شامل نظریه خودکارآمدی بندورا و نظریه خوشبینی
سلیگمن و شیر و کارور و برای زیرمقیاسهای امیدواری و تابآوری نیز به ترتیب نظریههای
اسنایدر و ماستن و کانر و دیویدسون و فرایبرگ است .ابتدا پرسشنامه مقدماتی از نوع لیکرتی
( 1درجهای) با  01سؤال ساخته شد که گزینههای آن شامل کامالً موافقم ،موافقم ،حد وسط،
مخالفم و کامالً مخالفم بوده است و برای محاسبه نمره هر سؤال گزینه کامالً مخالفم =،1
مخالفم = ،2حد وسط= ،3موافقم = 4و کامالً موافقم= 1امتیاز در نظر گرفته شد .پس از
اجرای مقدماتی پرسشنامه ،محاسبه آلفای کرونباخ (همسانی درونی) ،تأثیر هر سؤال بر
همسانی درونی و بررسی همبستگی هر سؤال با کل آزمون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت
و پس از بررسی ،پرسشنامه نهایی  66سؤالی برای اجرا بر روی افراد نمونه آماده گردید.
مقیاس ساختهشده شامل چهار مؤلفه امیدواری ،خودکارآمدی ،خوشبینی و تابآوری است
که  12سؤال برای مؤلفه امیدواری و  21سؤال ،مؤلفه خودکارآمدی و  13سؤال آن برای
مؤلفه خوشبینی و  27سؤال برای مؤلفه تابآوری است .نظر به اینکه دادههای مربوط به
پرسشنامه سرمایه روانشناختی دارای طیف لیکرت بوده (و اینکه بهتر است با دادههای طیفی
لیکرت همچون دادههای رتبهای در تحلیلها رفتار شود) ،بهمنظور بررسی میزان همسانی
درونی دادهها از دستورالعمل تتای ترتیبی و نیز آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان پایایی
این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  7/941و تتای ترتیبی  7/912به دست آمد.
 .2مقیاس سرمایه روانشناختی لوتانز ( .)2002برای بررسی روایی همگرایی مقیاس
ساختهشده از این پرسشنامه استفاده شد .این پرسشنامه از مقادیر استانداردشده که بهطور
وسیعی برای ساختارهایی که امید ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی را میسنجند
مورداستفاده قرار گرفته است و قابلیت اعتبار و پایایی این خرده مقیاسها نیز اثبات شده
است .این پرسشنامه شامل  24سؤال است که هر خرده مقیاس شامل  6گویه است و آزمودنی
به هر گویه در مقیاس  6درجهای (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) لیکرت پاسخ میدهد.
نسبت خی دو این آزمون برابر با  24/6است و آمارههای  RMSEA ،CFIدر این مدل به
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ترتیب  7/90و  7/71هستند (لوتانز و آولیو .)2770 ،لوتانز و همکارانش پایایی پرسشنامه را
باالی  %97گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر میزان پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای
کرونباخ  7/92و تتای ترتیبی  7/926به دست آمد.
 .3مقیاس بهزیستی ذهنی ریف کوتاه  11سؤالی ( .)1991نسخه کوتاه  11سؤالی در سال
 1991طراحی گردید .این پرسشنامه دارای سه سؤال برای هر یک از  6مؤلفه بهزیستی ذهنی
است که عبارتاند :از پذیرش خود ،روابط مثبت با دیگران ،تسلط بر محیط ،خودمختاری
(استقالل) ،زندگی هدفمند و رشد فردی .پاسخ به هر سؤال بر روی یک طیف ششدرجهای
از کامالً مخالف تا کامالً موافق مشخص میشود .همسانی درونی (درجه پایایی) این مقیاس
به روش آلفای کرونباخ باالی  7/0گزارش شده است و در پژوهشهای داخلی ضریب
آلفای کرونباخ  7/13تا  7/07پایایی نسبتاً مناسبی را برای خرده مقیاسهای این مقیاس نشان
داده است (جوشن لو و همکاران .)1311 ،در این پژوهش همسانی درونی بر اساس آلفای
کرونباخ  7/141و تتای ترتیبی  7/113به دست آمد.
پرسشنامههای مذکور بر روی افراد نمونه که  127نفر بودند اجرا شد که از این تعداد
 493پرسشنامه بدون نقص و قابلبررسی به دست آمد .همچنین برای بررسی روایی همگرایی،
مقیاس ساختهشده بهطور همزمان با پرسشنامه بهزیستی ذهنی ریف بر روی  149نفر جهت
همبستگی با مقیاس موردنظر اجرا گردید و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز ( )2770که
مناسب حوزههای کاری و سازمانی است نیز بهطور همزمان با مقیاس ساختهشده ،بر روی 91
نفر از افراد شاغل نمونه اجرا شد و نهایتاً دادههای موردنیاز استخراج و توسط نرمافزار spss

(نسخه  )21مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .پس از واردکردن اطالعات و غربالگری

1

دادهها ،تجزیهوتحلیل به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام گرفت .در تحلیل توصیفی،
فراوانیها و مشخصات جمعیت شناختی افراد موردبررسی قرار گرفتند و در تحلیل استنباطی
بهمنظور انتخاب بهترین سؤاالت در پرسشنامه دو رویکرد در نظر گرفته شده است :الف)
سؤاالتی که آگاهیبخش باشند و ب) با زیربنای نظری سازه موجود نیز همخوانی داشته
1. Data screening
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باشد .بدین منظور دو نوع تحلیل مدنظر قرار گرفت .تحلیلهایی بر اساس نظریه جدید
اندازهگیری با هدف انتخاب سؤاالت با بیشترین آگاهی و استفاده از شیوه تحلیل عامل
تأییدی ( )CFAبهمنظور رعایت زیربنای مفروض برای سازه موردنظر انجام شده است .سپس
بهمنظور بررسی روایی همگرا میزان همبستگی سازه موردنظر با دو سازهی دیگر موردبررسی
قرار گرفت وجهت به دست آوردن ضریب پایایی و همسانی درونی مقیاس از آلفای کرونباخ
و تتای ترتیبی استفاده شده است .بررسی روایی محتوایی مقیاس نیز با توجه به نظر کارشناسان
مربوطه صورت گرفت .برای تحلیل دادهها در این پژوهش از بستههای نرمافزارهای ،SPSS
 IRT PRO ،R ،MPLUS ،LISRELاستفاده گردیده است .بهمنظور بررسی ویژگیهای
روانسنجی گویههای پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه پاسخ سؤال ،)IRT( 1چون
مقیاس اندازهگیری سؤاالت از نوع مقیاس طبقهای با طیف لیکرتی بود ،با استفاده از مدلهای
نظریه پاسخ سؤال برای دادههای چند سطحی به تحلیل سؤاالت پرداخته شد .دو مدل امتیاز
جزئی تعمیمیافته )GPC( 2و پاسخ مدرج )GR( 3سیمجیما 4برای دادهها در نظر گرفته شد
که در همه عوامل ،مدل پاسخ مدرج از برازش نسبی بهتری برخوردار بوده است .قبل از
تحلیل سؤاالت با استفاده از نظریه سؤال – پاسخ ،میبایست از محقق بودن دو پیشفرض
مهم این نظریه ،یعنی تکبعدی بودن و استقالل موضعی اطمینان میشد .چون پرسشنامه
سرمایه روانشناختی از چندین بعد مجزای از هم تشکیل شده بود و از طرف دیگر ازآنجاکه
مقیاس اندازهگیری پرسشنامه از نوع لیکرت بوده است ،برای سنجش تکبعدی بودن هر
یک از ابعاد ،از سه روش الف)  VSSبا استفاده از بسته تحلیلیِ  psychو در بستر نرمافزار
 ،Rب) روش  MAPبا نرمافزار  SPSSو ج) مقایسه نسبت ارزش ویژه اول به دوم با استفاده
از شیوه تحلیل عاملی برای دادههای رتبهای با نرمافزار  MPLUS 6.12و برای محاسبه
شاخصهای سؤال و تابع آگاهی سؤال از نرمافزار  IRT-PROاستفاده شد .چنانچه مفروضه

1. Item Response Theory
2. generalized partial credit model
3. graded response model
4. Samejima
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تکبعدی بودن آزمونی رعایت شود بر اساس نظر همبلتون ،فرض بر این گرفته میشود که
سؤاالت آزمون دارای استقالل موضعی نیز بوده است.

 / 071فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،دوره هفتم ،شمارة  ،52پاییز 9952

یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر حدود  374( %67نفر) افراد نمونه را زنها و حدود  119( %47نفر) آنها
را مردان تشکیل دادهاند که میانگین سنی آنها حدود  33سال با انحراف استاندارد حدود 9
و بیشترین و کمترین سن به ترتیب  61سال و  27سال است .در جدول شماره  1وضعیت
تحصیلی افراد نمونه با توجه به جنسیت آنها آورده شده است.
جدول  .1وضعیت تحصیلی و جنسیت
دکتری

فوقلیسانس

لیسانس

فوقدیپلم

دیپلم

سیکل

ابتدایی

تحصیالت

17

36

102

23

11

1

7

زن

1

32

177

14

26

4

7

مرد

با توجه به دادههای جدول  1پراکندگی سطوح تحصیلی ،تقریباً در هردو جنس (مرد و
زن) یکسان است و در سطح لیسانس بیشترین فراوانی در هردو جنس دیده میشود .همچنین
با توجه به سهم بیشتر خانمها در این پژوهش تعداد خانمهای خانهدار بیشتر از سایر شغلها
است ( .)%31حدود  %22افراد شغل آزاد و  %13شغل دولتی و  %23شغل شرکتی داشتهاند و
حدوداً  %9افراد نمونه شغل خود را درج نکرده بودند .برای بررسی اینکه هر یک از ابعاد
مقیاس سرمایه روانشناختی مفروضه تکبعدی بودن  IRTرا محقق میسازند یا خیر ،از سه
روش ذکرشده بهره برده شد که در ادامه به ارائه نتایج روش  VCCپرداخته شده است .برای
عامل امیدواری ،شاخص بهدستآمده برای  VSSهنگامیکه تعداد عاملها برابر یک باشد
به بیشینه مقدار خود رسیده است.
با توجه به نمودار  ،1خطی که با اعداد  1مشخصشده ،میزان شاخص  VSSرا به ازای
تعداد عوامل متعدد از یک تا تعداد مؤلفههای ممکن که برابر با گویههای در نظر گرفتهشده
برای این عامل است ،نشان میدهد.
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خوشبینی منفی

خودکارآمدی

امیدواری

خوشبینی مثبت

سازگاری

نمودار  .1شاخص  vssبرای هر عامل
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همانطور که مشهود است در عامل امیدواری ،بیشترین مقدار ممکن در تعداد عامل یک
و با مقدار  7/1گزارش شده است؛ بنابراین با توجه به شاخص  VSSعامل امیدواری تک
عامل بوده است .برای عامل خوشبینی ،شواهد حاکی از آن بود که عامل مفروض تکبعدی
نیست ،با بررسی مجدد مبانی نظری و پی بردن به این نکته که در اصلِ نظریه نیز ،عامل
خوشبینی به دو خرده عامل مجزا از هم قابلتفکیک است ،بنابراین تصمیم بر این شد که
بعدیت برای دو خرده عامل خوشبینی مثبت و خوشبینی منفی بهصورت مجزا بررسی شود.
بیشینه مقدار ساختار خیلی سادهروی تک عاملی برابر با  7/10گزارششده که تأکیدی بر
تک عاملی بودن خوشبینی مثبت بوده است و نتایج خوشبینی منفی نیز نشان از تکبعدی
بودن این خرده عامل داشت .مقدار شاخص  VSSبرای ساختار تک عامل برابر با 7/64
گزارششده که بیشینه مقدار ممکن در بین هفت عامل دیگر بوده است .همچنین نتایج
بهدستآمده برای دو عامل خودکارآمدی و سازگاری نیز دارای مقادیر بیشینه  VSSبر روی
تک عامل به ترتیب  7/01و  7/11گزارششده که این نتایج در نمودار  1نشان داده شده
است.
در ادامه بهمنظور بررسی تکبعدی بودن از روش کمینه میانگین همبستگی جزئی
( )MAPCکه وِلِیسر ( )1906و روش بهبودیافته آن را ولیسر و همکاران )2777( 1معرفی
کردند ،استفاده شده است .مقادیر میانگین مربع و توان چهارم همبستگی جزئی مرتبه یکم به
ترتیب برای عامل امیدواری 7/7111 ،و  ،7/7776عامل خوشبینی مثبت  7/7111و ،7/7740
عامل خوشبینی منفی ،7/7721 ،7/7360 ،عامل خودکارآمدی  7/7774 ،7/7113و عامل
سازگاری  7/7137و  7/7771گزارش شدهاند که عدد اول در مقاله  1906و محاسبه توان
دوم بوده (کمترین میانگین مجذور همبستگی جزئی) و عدد دوم مربوط به مقاله سال ،2777
محاسبه میانگین ضریب همبستگی جزئی با توان چهار (کمترین میانگین توان چهارم
همبستگی جزئی) بوده است .چون مقادیر بهدستآمده همگی در همبستگی جزئی مرتبه
یکم کمترین مقدار را داشتهاند لذا میتوان بیان کرد که عاملهای مذکور بر اساس هردو
1. Velicer, W. F. & et al.

ساخت و روا سازی مقیاس سرمایه روانشناختی و 919 / ...

روش اصلی و بهبودیافته تکبعدی بودند .ولی شرایط برای عامل خودکارآمدی به این
صورت بود که کمترین میانگین مجذور همبستگی جزئی و کمترین میانگین توان چهارم
همبستگی جزئی به ترتیب با مقادیر  7/7113و  7/7774بر روی همبستگی جزئی مرتبه دوم
(که نشاندهنده دوبعدی بودن عامل است) کمترین مقدار را گزارش کرده است .ازاینرو با
استفاده از تحلیل عامل اکتشافی سؤاالتی که بیشترین بار عاملی را بر روی عواملی بهجز عامل
نخست داشتند ،شناسایی و حذف شدند (سؤاالت  47و  40و  ،)11پسازآن نتایج سؤاالت
باقیمانده با دو مقدار  7/7110و  7/7773که کمترین میانگین مجذور و توان چهارم همبستگی
جزئی را بر روی همبستگی جزئی مرتبه یک داشتند ،حاکی از تکبعدی بودن عامل
خودکارآمدی بوده است.
آخرین روش برای بررسی دقیقتر تکبعدی بودن ،استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بوده
که با استفاده از برآورد کنندۀ حداقل مربعات وزن دهی شدۀ میانگین و واریانس تعدیلشده
( )WLSMVبرای دادههای رتبهای و مقولهای استفاده شده است .تکبعدی بودن با استفاده
از مقایسه مقدار ویژههای استخراجشده برای عوامل و نسبت مقدار ویژه یکم و دوم بررسی
شد .در جدول  2نتایج نشان داد ه شده است.
جدول  .2مقایسه مقادیر ویژه عامل یکم به عامل دوم در ابعاد مختلف مقیاس سرمایه روانشناختی
مقدار ویژۀ

مقدار ویژه عامل

نسبت مقدار ویژۀ یکم به

عامل یکم

دوم

دوم

امیدواری

4/911

1/216

4/796

خوشبینی مثبت

3/494

7/014

4/634

خوشبینی منفی

2/609

1/731

2/111

خودکارآمدی (اولیه)

6/934

1/979

3/632

خودکارآمدی (با حذف  3گویه نامناسب)

6/013

1/499

4/401

سازگاری

0/131

1/131

4/639

عامل
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همانطور که دیده میشود ،بهجز عامل خوشبینی منفی که مقدار آن نیز نزدیک به 3
است تمامی 4عامل دیگر سازه سرمایه روانشناختی تکبعدی هستند .پس از تأیید تکبعدی
بودن و استقالل موضعی عوامل ،تحلیل سؤاالت بر اساس نظریه سؤال -پاسخ انجام گردید.
در بررسی آماره منفی دو لگاریتم درستنمایی ،همه عوامل در دو مدل  GPCو  GRمقدار
مربوط به مدل  GRکمتر بوده بنابراین مدل مذکور برازش بهتری با دادهها داشته است .در
تحلیل سؤاالت عوامل مذکور ،ضرایب تمیز و دشواری و نمودارهای ویژگی و آگاهی
سؤاالت موردبررسی قرار گرفتند .طبق دیدگاه آیاال ( )2779سؤاالتی که ضریب تمییز کمتر
از  7/17دارند ،سؤاالت مناسبی محسوب نمیشوند ،چراکه نمیتوانند افراد با توانایی باال در
صفت معینی را از افراد با نمرۀ پایین در آن صفت تمییز دهند .بررسی ضرایب دشواری ()b
نیز نشان میدهد که ضریب  bبرای سؤاالت دارای دشواری مناسب در مورد یک سؤال
مناسب بهتر است در محدودۀ بین  -2تا  2باشد (دی مارس .)2717 ،بررسی ضرایب b

سؤاالت پرسشنامه بیانگر این است که ضرایب  bاز این قاعده تبعیت میکنند .در عامل
امیدواری همه ضرایب تمییز بهجز سؤال  11از  7/1باالتر است و نمودارهای منحنی ویژگی
سؤال ( )ICCبه همراه نمودار آگاهی نشان میدهد (خطوط نقطهچین میزان آگاهی را نشان
میدهد) که سؤاالت  31 ،11و  11دارای کمترین میزان آگاهی میباشند لذا این سؤاالت
حذف شدند.

نمودار  .2منحنیهای ویژگی سؤال و آگاهی سؤاالت 11 ،11 ،11

در عامل خوشبینی مثبت همه ضرایب تمییز از  7/17باالتر بوده و نمودارهای منحنی
ویژگی سؤال به همراه نمودار آگاهی نشان میدهد که فقط سؤال  2دارای کمترین میزان

ساخت و روا سازی مقیاس سرمایه روانشناختی و 912 / ...

آگاهی بوده و حذف شد .همچنین در عامل خوشبینی منفی همه ضرایب تمییز بهجز سؤال
 ،26از  7/17باالتر بوده و نمودارهای منحنی ویژگی سؤال و نمودار آگاهی همین سؤال نیز
دارای کمترین میزان آگاهی بوده است که حذف گردید .در عامل خودکارآمدی همه
ضرایب تمییز بهجز دو سؤال  12و  ،41از  7/17باالتر بوده و در نمودارهای منحنی ویژگی
سؤال و آگاهی سؤاالت  12 ،41و  13دارای کمترین میزان آگاهی بودند که این سؤاالت
نیز حذف شدند.

نمودار  .1منحنیهای ویژگی سؤال و آگاهی سؤاالت 11 ،81 ،12 ،2 ،22

در عامل سازگاری همه ضرایب تمییز بهجز دو سؤال  21و  ،36از  7/07باالتر بودند و
سؤاالت  24 ،36 ،21و  66دارای کمترین میزان آگاهی بودهاند و از پرسشنامه حذف شدند.

نمودار  .8منحنی ویژگیهای سؤال و آگاهی سؤاالت 22 ،12 ،21 ،28

الزم به ذکر است که سؤاالت  10 ،27و  19به دلیل همبستگی بسیار باالیی که با دیگر
سؤاالت داشتند حذف گردیدند .بهمنظور نهایی کردن سؤاالت پرسشنامه و انتخاب
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مناسبترین سؤاالت ،عالوه بر بررسی تکبعدی بودن و میزان آگاهی بخشی آنها ،از تحلیل
عامل تأییدی نیز استفاده شد و برای کنار گذاشتن سؤاالت نامناسب ،همزمان نتایج
رویکردهای مختلف در نظر گرفته شده است .برای هر عامل میزان تأثیر هر یک از گویهها
در ساخت صفت مکنون از طریق مقدار بتای استانداردشده ،همچنین معناداری ضرایب مسیر
از طریق آزمون  tبررسیشده ،عالوه بر این میزان تبیین هر یک از گویهها از طریق مجذور
همبستگی چندگانه نیز موردبررسی قرار گرفت .در جداول زیر برخی از مهمترین
شاخصهای برازش برای هر عامل که نشاندهندۀ میزان برازش مدل مفهومی با مدل تجربی
است ،به همراه نمودارهای تحلیل عامل تأییدی شامل بارهای عاملی و مقدار خطاهای آنها
ارائه شده است.
جدول  .1شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی عامل امیدواری
شاخص

آماره (00/21 )p=7/771

()NFI( )RMSEA( 1 )/ df
2/16

7/762

7/91

)NNFI( 2

)CFI( 3

7/91

7/99

4

()GFI
7/99

1. root-mean square error of approximation
(ریشهه میانگین مجذور خطای تقریب یکی از معتبرترین شهاخصهای برازش اسهت که هر چه به صهفر نزدیکتر باشد
نشهههان از برازش بهتر مهدل بها دادههها اسهههت .فیهدل و تهابا نیک ( )2774حداقل  7/1را برای قابلقبول بودن پذیرفتند،
دیگران مقادیر کمتر از  7/71را بیان کردند).

2. non-normed ﬁt index
(شهاخص برازش غیر نرم که هر چه به یک نزدیکتر باشهد نشهان از برازش بهتر با دادهها است اکثر متخصصان مقادیر
بیشتر از  7/97را مطلوب دانستهاند)

3. comparative ﬁt index
(شاخص برازش مقایسهای که هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان از برازش بهتر با دادهها است اکثر متخصصان مقادیر

بیشتر از  7/97را مطلوب دانستهاند)
4. goodness of fit index
(شهاخص (نیکویی) برازش که هر جه به یک نزدیکتر باشد نشان از برازش بهتر با دادهها است اکثر متخصصان مقادیر
بیشتر از  7/97را مطلوب دانستهاند)

ساخت و روا سازی مقیاس سرمایه روانشناختی و 911 / ...

نمودار  5ساختار عاملی (بارهای عاملی و خطا) عامل امیدواری
جدول  .8شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی عامل خوشبینی مثبت
شاخص
آماره


(1/14 )p=7/714

()/ df

()RMSEA

()NFI

()NNFI

()CFI

()GFI

2/92

7/762

7/99

7/99

1/77

1/77

 / 071فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،دوره هفتم ،شمارة  ،52پاییز 9952

نمودار  .2ساختار عاملی (بارهای عاملی و خطا) عامل خوشبینی مثبت
جدول  .5شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی عامل خوشبینی منفی
شاخص
آماره


(47/10 )p=7/77

()/ df

()RMSEA

()NFI

()NNFI

()CFI

()GFI

1 /7

7/719

7/91

7/92

7/96

7/99

ساخت و روا سازی مقیاس سرمایه روانشناختی و 915 / ...

نمودار  .7ساختار عاملی (بارهای عاملی و خطا) عامل خوشبینی منفی
جدول  .2شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی عامل خودکارآمدی
شاخص
آماره


(226/13 )p=7/77

()/ df

()RMSEA

()NFI

()NNFI

2/110

7/716

7/90

7/91

()GFI( )CFI
7/91

7/99
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نمودار  .1ساختار عاملی (بارهای عاملی و خطا) عامل خودکارآمدی
جدول  .7شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی عامل سازگاری
شاخص
آماره


(226/42 )p=7/77

()/ df

()RMSEA

()NFI

()NNFI

2/947

7/763

7/96

7/90

()GFI( )CFI
7/90

7/91

ساخت و روا سازی مقیاس سرمایه روانشناختی و 989 / ...

نمودار  .9ساختار عاملی (بارهای عاملی و خطا) عامل سازگاری

پس از تحلیل عامل تأییدی ( )CFAتکتک عوامل ،برای آزمون این فرضیه که آیا این
 1عامل از سازه بزرگتری به نام سرمایه روانشناختی نشأت میگیرند یا خیر؟ ،از تحلیل
عامل تأییدی مرتبه دوم استفادهشده که نتایج آن در جداول زیر آورده شده است.
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جدول  .1شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم مقیاس سرمایه روانشناختی
شاخص
آماره


(1/41 )p=7/13

()/ df

()RMSEA

()NFI

()NNFI

()CFI

()GFI

1/612

7/730

1/77

1/77

1/77

7/99

نمودار  .11ساختار عاملی (بارهای عاملی و خطا) عامل سرمایه روانشناختی

با توجه به نتایج ،تمامی شاخصهای برازش ،حاکی از برازش بسیار خوب مدل تجربی با
مدل مفهومی دارد که نشان میدهد پنج عامل امیدواری ،خوشبینی مثبت ،خوشبینی منفی،
خودکارآمدی و سازگاری از سازهای واحد به نام سرمایه روانشناختی منتج شدهاند .در
بررسی میزان همسانی درونی دادهها با استفاده از دستورالعمل تتای ترتیبی و آلفای کرونباخ
به ازای حذف هر گویه و به تفکیک عوامل بررسی شد .برای عامل امیدواری به ترتیب آلفای

ساخت و روا سازی مقیاس سرمایه روانشناختی و 989 / ...

کرونباخ و تتای ترتیبی  7/129و  7/130و عامل خودکارآمدی مقدار آلفای کرونباخ 7/101
و تتای ترتیبی  7/101و همچنین عامل خوشبینی مثبت میزان آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی
 7/001و  7/011و برای عامل خوشبینی منفی با شش گویه مقدار آلفای کرونباخ  7/077و
مقدار تتای ترتیبی برابر با  7/071ونیز برای عامل سازگاری ،مقدار آلفای کرونباخ  7/113و
تتای ترتیبی  7/161محاسبه شدهاند که نشان میدهند همه سؤاالت هر عامل مطلوب و در
یک راستا میباشند .پس از انتخاب گویههای مناسب برای هر عامل (با استفاده از  IRTو
 )CFAنسبت این سازه با دیگر سازههای مشابه (سرمایه روانشناختی لوتانز و بهزیستی ذهنی
ریف) بررسیشده است که در جداول زیر میزان همبستگیهای آنها ارائه شده است.
جدول  .9همبستگی بین مؤلفههای سرمایه روانشناختی و بهزیستی ذهنی ریف
عوامل

تسلط محیطی پذیرش خود رابطه مثبت هدف در زندگی رشد فردی استقالل

ریف

امید

**7/196

**7/333 **7/616

**7/319

**7/600 **7/112 **7/63

خوشبینی منفی

**7/474

**7/141 **7/419

**7/46

**7/190 **7/412 **7/26

خوشبینی مثبت

**7/419

**7/314 **7/102

**7/474

**7/626 **7/112 **7/411

خودکارآمدی

**7/119

**7/624

**7/31

**7/310

**7/611 **7/13 **7/603

سازگاری

**7/414

**7/616

**7/10

**7/214

**7/662 **7/441 **7/104

سرمایه روانشناختی

**7/62

**7/141 **7/034

**7/413

**7/112 **7/613 **7/631

**7/71< P
جدول  .11همبستگی بین عوامل مقیاس ساختهشده و لوتانز
خودکارآمدی

امیدواری

سازگاری

خوشبینی

سرمایه روانشناختی

لوتانز

لوتانز

لوتانز

لوتانز

لوتانز

امید

**7/101

**7/030

**7/671

**7/676

**7/010

خوشبینی منفی

7/114

7/104

*7/26

**7/41

**7/3

خوشبینی مثبت

**7/179

**7/161

**7/103

**7/110

**7/633

خودکارآمدی

**7/079

**7/173

**7/011

**7/634

**7/114

سازگاری

**7/611

**7/691

**7/612

**7/161

**7/021

سرمایه روانشناختی

**7/612

**7/06

**7/011

**7/01

**7/121

عوامل

**7/71< P
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی ساخت و روا سازی مقیاس سرمایه روانشناختی و
همچنین رابطه آن با بهزیستی ذهنی ،در جامعه متأهلین شهر تهران اجرا گردیده بود .بهمنظور
پاسخ به سؤاالت و فرضیههای پژوهش تحلیل دادهها به دو صورت توصیفی و استنباطی
صورت گرفت .برای بررسی روایی صوری و محتوایی ،پرسشنامه مذکور موردبررسی چند
تن از کارشناسان این حوزه قرار گرفته و پس از تغییرات اندکی تأیید گردید؛ و بهمنظور
بررسی روایی سازه تحلیل سؤاالت به دو روش تحلیل بر اساس نظریه سؤال -پاسخ و تحلیل
عامل تأییدی عوامل صورت گرفت .در اولین روش بررسی تکبعدی بودن ،سؤاالت
تکتک مؤلفههای پرسشنامه با روش ساختار خیلی ساده ( )VSSمورد تجزیهوتحلیل
قرارگرفته و تکبعدی بودن آنها تأیید شد؛ اما برای سؤاالت مؤلفه خوشبینی ،بر اساس
نظریه سلیگمن ،شواهد حاکی از آن بود که عامل مفروض تکبعدی نیست ،با بررسی مجدد
مبانی نظری و سؤاالت پرسشنامه این موضوع روشن شد که در اصلِ نظریه سلیگمن نیز ،عامل
خوشبینی به دو خرده عامل مجزا از هم قابلتفکیک است ،بنابراین تصمیم بر این شد که
بعدیت برای دو خرده عامل خوشبینی مثبت و خوشبینی منفی بهصورت مجزا در نظر گرفته
شود .خوشبینی مثبت درواقع اسناد و انتظارات افراد در رابطه با وقایع مثبت و خوشبینی
منفی اسناد و انتظارات افراد در رابطه با وقایع منفی است .سپس تحلیل سؤاالت بر اساس
نظریه سؤال -پاسخ انجام گرفت و سؤاالتی که دارای کمترین میزان آگاهی و یا ضرایب
تمیز خیلی پایین نسبت به سؤاالت دیگر داشته بودند و نیز سؤاالتی که همبستگی بسیار باال

1

با دیگر سؤاالت داشتند ،حذف گردیدند .بهمنظور انتخاب مناسبترین سؤاالت ،از تحلیل
عامل تأییدی استفاده شد و نشان داده شد که مدل تجربی با مدل مفهومی برازش مطلوبی
دارد و این بیانگر همسو بودن گویههای باقیمانده هر مؤلفه پس از تحلیل  ،IRTدر راستای
یکدیگر است .همچنین در تحلیل عاملی مرتبه دوم شاخصهای برازش نشان دادند که پنج
عامل امید ،خوشبینی مثبت ،خوشبینی منفی ،خودکارآمدی و سازگاری از سازه واحدی
1. covariation
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به نام سرمایه روانشناختی منتج شدهاند .درنتیجه پرسشنامه  66سؤالی سرمایه روانشناختی
محقق ساخته به یک پرسشنامه  41سؤالی که شامل  9سؤال برای مؤلفه امیدواری 4 ،سؤال
برای مؤلفه خوشبینی مثبت 6 ،سؤال برای خوشبینی منفی 11 ،سؤال برای مؤلفه
خودکارآمدی و  14سؤال برای سازگاری به دست آمد که از روایی و پایایی خوب و قابل
قبولی برخوردار است .همچنین در بررسی همگرایی این مقیاس با مقیاس سرمایه
روانشناختی لوتانز ،بررسی همبستگی بین عوامل متناظر نشان میدهد که هر عامل با عامل
متناظر خود در مقیاس لوتانز همبستگی مثبت و باالیی دارند .این همبستگی باال نشاندهنده
این است که هردو مجموعه سؤال یک عامل را اندازهگیری میکنند .عالوه بر این همبستگی
باالی بین مقیاس محقق ساخته و بهزیستی ذهنی ریف نشان میدهد که دو مقیاس همسو و
همگرا میباشند و هر پنج عامل سرمایه روانشناختی با شش عامل بهزیستی ذهنی ریف
همبستگی مثبت و معناداری داشته که بیشترین همبستگی بین عوامل خودکارآمدی و رشد
فردی است و کمترین همبستگی بین عوامل بین خوشبینی منفی و رشد فردی است .نتایج
این تحقیق با نتایج خسروشاهی ،هاشمی( )1391و گل پرور و جعفری ( )1392و رحیمینیا،
کریمیمزیدی و محمدزاده ( )1392که همگی رابطه مثبت و معنیداری بین مقیاس بهزیستی
ذهنی و سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن را نشان میدادند ،کامالً همخوانی داشته و همسو
بوده است .با توجه به نتایج میتوان متذکر شد که سنجش سرمایه روانشناختی افراد و در
صورت نیاز ،اجرای برنامههای آموزشی بر روی آنها ،سطح بهزیستی ذهنی آنان را بهبود
بخشید و انگیزه و امیدواری برای یک زندگی شادتر و پربارتر را در آنها به وجود آورد تا
هر فرد با شناخت استعداد و تواناییهایش ،در جهت رشد و شکوفایی خود گام بردارد .به
لحاظ اینکه موضوع سرمایه روانشناختی نسبتاً جدید بوده و در داخل کشور مطالعات
محدودی صورت گرفته ،امکان تحقیقات گستردهتر در جهت یافتن ظرفیتهای مثبت
روانشناختی قابل توسعه دیگر و غنیتر ساختن مقیاس سرمایه روانشناختی وجود دارد و
پیشنهاد میگردد.
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