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Abstract
The aim of this study was to standardize and
validate The Belbin Team Role Self-Perception
Inventory (BTRSPI-9Roles). Participants include
360 employees of National Iranian Oil Refining
and Distribution Company, who were selected by
classified random sampling method. The instrument
consisted of BTRSPI-9R, Neo-FFI Personality
Inventory and The Belbin Observer Assessment
Sheet (OAS). Data were analyzed through Pearson
correlation coefficient, test-retest, cronbach alpha
and percentage rank methods. The range of
validity coefficients, through different methods,
determined between 0.28 to 0.63 and reliability
coefficients from 0.59 to 0.88. Finally, results
showed that BTRSPI-9R has an acceptable validity
& reliability, and norms (cut off points) of the
roles were computed using percentage ranks.
Therefore, the BTRSPI-9R can be used as a
reliable tool to help organizations and industries
in the area of team working and improvement of
team effectiveness.
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چکیده

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و تعیین روایی و پایاییِ پرسشنناه
.) بنداBTRSPI-9R( نُ نقشی خندااارایی نقنش تی نی بن نین
 نفنر ا یاریننان اارات تیالنی063 شریتینندگان ار پژوهش
اانشگاهی شریت هنی پاالیش وپخنش رنررورا هنات نفینی اینران
بداند ی ب روش تالااری ط ق ات انیخنا شندندا ابن ار پنژوهش
شنناهپ پرسشننناه نُنن نقشننی خنندااارایی نقننش تی ننی بن ننین
)OAS(  چکلیست ار یابی هشاهد گنر بن نین،)BTRSPI-9R(
) بنداا تج ین و تینینپNEO-FFI( و پرسشناه شخالنییی نوند
 ضنریب ه سنیگی،ااا ها با اسیفاا ا ضریب ه سیگی پیرسندن
 بنا ر هدن رلفنات یرون نا و رت ن اراندت انجنا شندا-ر هدن
ضرایب پایایی نقشهات بن ین بن روشهنات هخینند ار ااهنن ات
 بن3/60  تنا3/88  و ضرایب رواینی ار ااهنن ات ا3/88  تا3/95 ا
است رهدا نیایج نشان ااا ی پرسشناه نُ نقشی خندااارایی نقنش
) ا رواینی و پاینایی هناسنب و لابنپBTRSPI-9R( تی ی بن ین
ل دلی برخدراار بدا و نقاط برش نقشها بنا اسنیفاا ا رت ن هنات
ارادت هیاس شندا بننابراین هنیتندان ا پرسشنناه نُن نقشنی
) بن ننندان ابن ارتBTRSPI-9R( خدااارایی نقش تی ی بن ین
لابپ انی اا برات ی ک ب سا هانها و انایع ار حد ینار تی نی و
به دا اثربخشی تیمهات یارت اسیفاا ن داا

Keywords: BTRSPI-9R, standardization, validity,  چکلیست، پرسشناه خدااارایی نقش تی ی بن ین:کلیدواژگان
reliability
 انی اریابی، هنجاریابی،ار یابی هشاهد گر

hojabrian1360@yahoo.com

) اانشگا س نان (ندیسند هسودل، اانشجدت اییرت روانشناسی
 اانشگا خدار هی تهران، اسیاایار گرو روانشناسی
 اانشگا ر اا اس هی واحد تهران هری ت، اسیاایار گرو روان شناسی
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مقدمه
یارین را حپ هات خ ق و جدید برات هسائپ پیچید سا هان هات اهرو  ،هنر رو اشندارتر
هی شداا ارراا و بخش هات هخیند سا هان ها ایگر ب تنهنایی لناار بن حنپ هشنال
نیسیندا ضرور

رنرارو

تشالیپ تیم ها و یار گروهی ار سا هان ها ،اه یت هطالع بر روت هقدلن ینار

تی ی را رشالار هیسا ا ( ری دند)8339 ،1ا سا هان ها هی تدانند با ب یارگیرت روشهنات نندین
تیم سا ت و بهر گیرت بیشیر ا ویژگی هات هنیالر ب ررا هر یک ا یارینان ،ار جهت ار ایش
بهر ورت و اثربخشی هنابع انسانی خدیش گا براارندا اسنییابی بن چننین هندری هسنین

ار

اخییار ااشین اب ارهات هناسب است ی بیداند ب طدر لابپ انی اا و با خطات ی ینر بن تشنالیپ
تیم هات یارت هدرق و ار ایش اثربخشی رن ها یارت رساندا نداهنی ی سن ب هدرقینت تنیم هنا
هی شدند ،بسیارند اها برخی ا رنان تأثیر بیشیرت اارندا یالی ا ههنمتنرین نننپ نند ینارایی
تیم ها ،ترییب ناهناسب انضات تیم استا بنابراین ههمترین لد  ،ل نپ ا هنر النداهی ،سناخین
تی ی است ی هدرقیت رن تقری اً لطعی باشد (اسپیگپ و تدر  ،8338 ،8ب نقپ ا اندرت نینا و
نیشابدرت)1086 ،ا ار والع هدرقیت یک تیم هندط ب ااشین ترییب بهین ا ارنراات اسنت ین
ار ه الارت با یالدیگر تدانا باشند (ییچدک و ویسنر)1558 ،0ا ال ه این تدانایی وجدا تناسب
شخالییی و رریارت بین انضات تیم استا این تناسب ب هعنات نین هنم بندان نیسنتا بنالن
هنظدر سا گارت شخالیت یارینان با یالدیگر استا یرا تیم ها اغنب ا ارراات با شخالیت هنا
و رریارهات هیفاو

تشالیپ شد اند و گا تخالص این ارراا نی هیفاو

اسنتا ار والنع ،هنر

ررا با تدج ب ویژگی هات شخالییی و تدان ندت هات خدا ،نقشی را ار تیم ب نهد هنی گینراا
ار نظری بن ین )1581( 4نقش تی ی ن ار

ا الگدت رریار و نید تعاهپ انضاء با یالدیگر بن

هنظدر تسهیپ پیشررت تیم استا ار این ارت اط رنچ ههم است ترییب و تدا ن اینن نقنشهنا ار
یار تی ی استا الگدت نقنش تی نی بن نین ( )1581بن تندریج ت ندیپ بن شنناخی شند تنرین و
پریاربراترین الگدت روابط تی ی هدجدا ار جهان شد استا پارتینگین و هریس )1555( 9بینان
Raymond
Spiegel & Torres
Kichuk & Weisner
Belbin
Partington & Harris
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هی ینند ی یالی ا پریاربراترین روش ها برات شناخت نقش هات تی یِ ضرورت ،نظرین نقنش
تی ی بن ین استا این نظری هم ار تیم سا ت و هم برات اهداف رهد شی ب طدر گسیرا هندرا
پذیرش و اسیفاا یسب و یارهات هخیند ،هؤسس هات ینااگیرت و هشناوران هندیریت لنرار
اارا (لسم و باروچ)8333 ،1ا ریشر ،هالروسدن و س پپ )8331( 8هعیقدند ی بن ین بیشیرین اثر
را ار انایع برییانیا ااشی است و بیش ا  43اراند ا  133شنریت برتنر برییانینا و هن اران
شریت ب رگ بینال ننی ار اروپا و اسیرالیا ا این الگد اسیفاا هنی یننندا ریشنر ،هالروسندن و
ونگ )1558( 0بیان هیاارند ی ار ذهن بسیارت ا ارراا واژ هات "تیم بن ین" و "تیم ایند رل"
یالی شد اندا ه چنین الگد بن ین تدسط هدسس هنی بهر ورت ررریقات جندبی ب طندر رسن ی
هدرا اسیفاا لرار گرری است (اس یت ،جار ولد ،نیینینگ و اندرو )8333 ،4ا
بن ین ایدگا و نیایج تیقیقا

خدا را ی ار اه  1593هی ات ار اانشالد هدیریت هننی

انگنسیان انجا ااا بدا و تیت نندان "الگدت نقش تی ی" ار سال  1581ار ییا

"تیم هنات

هدیریت :چرا شالست هیخدرند یا هدرق هنیشندند؟ هنیشنر ینرا و ار سنال  1550ار یینا
"نقش تیم ها ار یار "9تعرید جدیدت را ا رن ارائ اااا وت ار ابیدا رریار ارراا را ار تیمهنات
یارت ب هشت نقش اسی بندت یرا ،اها ار تیقیقا

و ویرایش بعندت رن هنا را بن نُن نقنش

ار ایش اااا نقش هات تی ی ار والع ویژگیهات رریارت است ی ارراا ب هنگا ینار ار تنیم ا
خدا نشان هی اهند (بن ین)1550 ،ا این نقش ها واجد ویژگی هات شخالییی و یاریرا هشخالی
هسیند ی رگاهی ا رن ها هی تداند ب سا هان ها ار روند تشالیپ تیم هات یارت اثنربخش ینارت
رساندا بن ین ( )1550ب هنظدر اسینیاج نقشهنات تی نی ،بن طندر اساسنی ا ااا هنایی ین ا
پرسشناه هات  16ناهپ شخالیت ییپ ،6ار یابی تفالر انیقاات واتسندن -گ سنر 9و پرسشنناه
ترجیح شخالنی 8بن اسنت رورا ،اسنیفاا ن نداا پرسشنناه تنرجیح شخالنی پرسشنناه ات
شخالییی است ی تدسط واحد رهد ش انعیی ی ریج تدوین شدا بن نین اظهنار هنیاارا ین
Lessem & Baruch
Fisher, Macrosson, & Semple
Wong
Smith, Jaarsveld, Neethling, & Andrews
team roles at work
Cattell's 16 Personality Factors Questionnaire
Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal Questionnaire
Personal Preference Questionnaire
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پرسشناه ترجیح شخالی را ب نندان پرسشناه شخالییی هال پ ار یننار  16ناهنپ شخالنیت
ییپ ب یار برا است (بن ین)1581 ،ا
اساس نظری بن ین ه ینی بر رن است ی با تدج ب ویژگی ها و تدانایی هات انضات ینک تنیم،
هیتدان هدرقیت یا شالست رن را پیشبینی یراا ار نییج  ،هیتدان با تج ی و تینیپ نقاط ضنعد
و ایجاا تغییرا

ال  ،وضعیت تیمهات ناهدرق را به دا بخشیدا ال ی برات انضات تیم ههنم اسنت

تا نقشی ی ایگران ایفا هی ینند و نید برطرف ساخین نقاط ضعد را بدانندا نالی لابپ تع ق ار
طراحی تیم ها ،تال یمگیرت راجع ب تعداا انضاء تیم استا شاید این طدر بن نظنر برسند ین ار
یک تیم هر نُ نقش باید حضدر ااشی باشند؛ حال رنی حضدر این تعداا ارراا ار تیم ی هر یک
اارات نقش هات خاای باشند هشالپ بدا و بیث هات ارون تی ی و تعدا ارت اطا  ،هانع ا اتخاذ
تال ی ا

ارست شداا ا این رو تعداا انضات تیم ار ارج اول ب هی ان ینار تنیم و ار ارجن

او ب حجم یار سا هان بسیگی اارا (بن ین)1581 ،ا ه چنین ه الن است برخی ارراا ن و بنر
نقش اانی ،تدانایی پذیررین ایگر نقش ها را نی اارا باشند .ار والع ،این نقنش هنا اارات هناهییی
روان شناخیی هسیند ی ارراا خداشان را با رن ها تط یق هی اهندا نقش هات تی ی بن ین و افا و
ویژگیهات هریک ا رنها ن ارتند ا :
اید پراا  :1ارراات ی ویژگیهات این نقش را اارند ه یالر و هخیرع هسیند و هیتداننند تنا حند
یاات خ ق باشندا رنها اید هایی را تدلید هیینند ی هدجب پیشررتهات اساسی هیشنداا اغننب
ترجیح هیاهند ب تنهایی و با حفظ راان ا ایگر انضات تنیم رعالینت یننندا ارونگنرا اینن ارنراا
ه یالر ،باهدش و خ ق هسیند و ه الن است ار برلرارت ارت اط با ایگران ضعید باشندا
جسیجدگر هنابع :8این ارراا ،اغنب پر شدر و شدق ،با حرار و بیش ا حد بنرونگنرا هسنیندا
هم با ارراا ااخپ گرو و هم با ارراا خارج ا گرو ب خدبی ارت اط برلرار هی ینندا رن ها اهپ هنذایر
هسیند و ار یارین ررات هات جدید و تدسع روابط ههار اارنندا هع ندالً نظنرا اساسنی ارائن
ن یاهند اها ار گررین نظرا ایگران و پرورش رنها هؤثر ن پ هییننندا اغننب بن الینپ ط یعنت
برونگرات خدا ا طرف ایگران ب گرهنی پذیررین هنیشندندا اینن ارنراا شخالنیت ررا و حنس
ینجالاوت لدت اارند و رهاا ایدن رراتها و اهالانا

ار هر هدرا جدید هسیندا
1- plant
2- resource investigator
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ه اهنگینند  :1ویژگی بار این ارراا ،تدانایی رن ها ار ترغیب ایگران بن ینار ار راسنیات
اهداف هشیرک استا پخیگی ،را اارت و لابپ انی اا بدان رنها بانث هیشدا اغنب بن ننندان
ن ایند انیخا

شدندا ار روابط بین ررات ،ب سرنت اسیعدااهات ایگران را تشخیص هی اهند

و ا رن ها ار ان ال یران هقااد گرو اسیفاا هی ینندا نگرشی گسیرا و رراگیر اارند و اغنب
حس احیرا ایگران را برهیانگی ندا
شالپ اهند  :8بسیار ههیج ،با انرژت ،نال ی و بن شند ارجسنیجدت هدرقینت هسنیندا بسنیار
برونگرا و پر ا اشییاق بدا  ،اوست اارند ایگران را ره رت و وااار ب رعالیت ینندا بسیار رلنابیی و
ه یش ب ان ال برند شدن هسیندا اگر هانعی بر سر را رنها لرار گیرا را چار را پیدا هیینندا
ناظر /ار یا  :0این اسی ا ارراا ،جدت ،هییاط و یم شدر و شدق هسیندا تنرجیح هنی اهنند
هسائپ را بارها هرور ینند ،بنابراین ار تال یمگیرت یند ن پ هی یننندا اغننب تداننایی بناالیی ار
تفالر انیقاات ،لضاو

یریان و هدنظر لرار ااان ت اهی نداهپ اارند و ب ندر

هرتالنب اشنی ا

هیشدندا
گروهی یار :4این ارراا ح ایتینند  ،ههربان و اجی انی هسنیند و بن ایگنران تدجن هنی یننندا
تدانایی یاات ار تط یق خدا با هدلعیت ها و ارراا گدنناگدن اارنندا بسنیار انعطناف پنذیر ،حسناس،
باهدش و باتدبیر هسیندا شندندگان خندبی بندا و اغننب انضنات هی ند ینک گنرو بن شن ار
هیروندا با حساسیت یار هیینند اها ه الن است ار تال یمگیرت ار شرایط بیرانی هراا باشندا
اجراینند  :9ن پ گرا ،تا حد یاات خنداینیرل یننند و هننظم هسنیندا یارهنات سنخت را
اهالان پذیر هنی سنا ند و هشنال

را بن روشنی هننظم ههنار هنی یننندا ارنراات هسنیند ین

وظیف شناسی و تدج شان هعطدف ب گرو است و ی یر ب ان ال ن یق خندا هسنیندا ه النن
است رالد خداانگیخیگی و بسیار سرسخت باشندا
تال یپ ینند -پایان اهند  :6تدانایی یاات ار پیگیرت اهدر و تدج ب ج ئینا

اارنندا اوسنت

ندارند یارت را ی لاار ب ت ا یران رن نیسیند ،رغا ینندا نگرانی هات ارونی ،رن هنا را تیرینک
co-ordinator
shaper
monitor/evaluator
team worker
implementer
completer-finisher
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هی یند ،ار حالیی ه الن است ار ظاهر ررا ب نظر برسندا خداجدش بدا و ی یر ب هیرک ینا
هشدق بیرونی نیا اارندا ارراا بی لید برات رن ها غیرلابپ تی پ هسیندا ن ل ات ب تفدیض اخییار
ندارند و ترجیح هیاهند ت ا وظاید را خداشان برنهد بگیرندا
هیخالص :1ارراا هیعهد و یدشایی هسیند ی ب ههار هات رنی و تدان تخالالی خدا هی بالنندا
الدیت اانی رنها حفظ اسیاندارا حرر ات ار یارها و پیشررت اهندر اسنتا ن لن یناات بن ینار
ایگران نشان ن یاهندا هسیعدند ی ب یک یارشناس ارج یک ت دیپ شدند (بن ین)1550 ،ا
وظاید هدرا انیظار ا هر یک ا نقش هات تی ی ن ارتند ا  :نقش شالپ اهند  :ره رت تنیم
و تشخیص نیا ها و هاهدریت سا هان ،نقش ه اهنگ ینند  :ره رت تنیم ینا ترغینب و تشندیق
انضاء ب انجا اهدر هیدل  ،نقش اید پراا و جسیجدگر هنابع :یارین و ارائ ایند هنایی جهنت
اجرات اهداف ،ناظر/ار یا

و هیخالص :تنظیم برناه هات انجا یار ،بررسی تجنار

تیم و را یارهات هدجدا ،نقش گروهی یار :ایجاا هالانی

انضنات

تریینب و ه النارت بنین انضناء بنا

یالدیگر ،نقش اجراینند  :ت ندیپ برناهن بن روش هنا و اسنیدرالع پ هنات انجنا ینار ،نقنش
ت ا ینند  :پیگیرت اهدر ط ق برناه

هانبندتشد (بن ین)1550 ،ا

بن ین ( )8335پرسشناه نُ نقشی خندااارایی نقنش تی نی بن نین )BTRSPI-9R( 8را بن
هنظدر تشخیص نقش تی ی و ه چنین چک لیست ار یابی هشاهد گر )OAS( 0را برات حالندل
اط ینان ا تشخیص ادر گرری طراحی ن داا وت تأیید هی ینند ین بهینر اسنت چنک لیسنت
ار یابی هشاهد گر ( )OASب نندان هال پ پرسشناه اانی هدرا اسیفاا لرار گیرا.
پس ا اجرا و ن ر گذارت پرسشناه نُ نقشی خدااارایی نقش تی نی بن نین ()BTRSPI-9R
نی ر نقش تی ی ررا ب است هیریدا ه انگدن ی اشار شد ،نقشهات تی ی اسی بندتهنات
رریارت هسیند ،ن افا

یا ویژگی هات رراتا بنابراین ارراا اررا ینک نقنش تی نی برجسنی

ندارند بنال نی ر نقش تی ی رن ها اارات تریی ی ا نقش هات ط یعی ،لابپ هدیریت و اجینابی

4

استا این س اسی بندت نقش ن ارتند ا  :نقش هات ط یعی :نقش هایی ی ررا بن راحینی و بن
ادر

ط یعی ایفا ن دا و بهیرین ن نالرا را ار این نقش ارائ هی اهد ،نقش هات لابپ هدیریت:
specialist
)The Belbin Team Role Self-Perception Inventory- 9Roles (BTRSPI-9R
)The Observer Assessment Sheet (OAS
natural, manageable and avoided roles
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نیا ایفا یند و با رهد ش و ت رین لابنیت هنات خندا را ار

این نقشها تدسع اهد ،نقشهات اجینابی :نقشهایی ی ررا ن یتداند ب راحیی یا ب طندر ط یعنی
ایفاء ن اید و باید ا برنهد گررین این نقشها ار تیم اجینا

یند (بن ین)8335 ،ا

پژوهش هات یناات ار هینن ر هنایش تجربنی الگندت بن نین و انندا گینرت هشخالن هنات
روان سنجی پرسشناه خندااارایی نقنش تی نی وت انجنا شندندا ررتی تنا و ریسنیاران )8330( 1ا
ررضی نقش هات تی ی هیدا ن بن ین ح ایت یراندا رروبا و واووا-اپنهیم )1554( 8ه حظن یرانند
ی هدیران بخش اولیی هینی ن را باالترت ار نقش هات اجراینند و شالپ اهند و هدیران بخنش
خالدای ن را بناالترت ار نقنشهنات ایند پنراا و گروهنیینار بن اسنت رورانندا ه چننین
ررهنگ هات سا هانی هیفاو ترجییا تی ی هیفاوتی را جنذ هنییننند و پرسشنناه نُن نقشنی
خدااارایی نقش تی ی بن ین ( )BTRSPI-9Rاب ارت هفید بنرات تینینپ اینن تفناو هاسنتا ار
هطالع ااوهرتی )8339( 0تدارق نس ی هیان ن نالرا تی ی پیش بینی شند و ن نالنرا والعنی تنیم هنا
هشاهد شد و الگدت نقش تی ی ب نندان یک شید هث ت برات برناه هات تیم سا ت هدرا تأیید لنرار
گررتا ریشر ،هانیر 4و هالرسدن ( )8338نشان ااا ی نظری نقش هات تی ی بن ین ،هم برات تیم هنات
هدیرییی و هم غیرهدیرییی لابپ اسیفاا استا
رید ،لدپ و لدیا )8339( 9گ ارش اااند ی نقشهات تی ی با سن کهنات هندیریت تعنار

ار

تیمهات یارت رابط ااراا شات و تانگ )1559( 6اریاریند ی بارتهات سنا هانی ه گنن و نناه گن
ترجییا هیفاوتی ا نقشهات تی ی را نشان هیاهند و بر اینن اسناس رواینی سنا نظرین نقنش
تی ی هدرا تأیید لرار گررتا واتالین و گی سدن-سدئیت )1559( 9اریاریند ین بن ینارگیرت الگندت
بن ین ار اجرات تالالید تی ی بسیار هفید است و ب رهم بهیر پدیایی تی ی ی نک هنیینندا هننرت و
اسییدن )1555( 8گ ارش اااند ی تیم هایی ی رقط یک نقش تی ی ب نندان ره نر اارنند ار هقایسن
با تیمهات ی چند نقش ره رت اارند یا اا ً نقش ره رت ندارند ،ا ن نالرا بهیرت برخدراارندا
Aritzeta & Ayestaran
Arroba & Wedgwood-Oppenheim
O’Doherty
Hunter
Reoyo, Lopez, & Lucha
Shi & Tang
Watkins & Gibson-Sweet
Henry & Stevens
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بروسک و راندل )1556( 1و ریشر هانیر و هالرسدن ( )8331روایی ه گرا و واگنرات یننی
الگدت نقش تی ی بن ین را هدرا ح ایت لرار ااا و ان

یراند ی پنج ناهپ ب رگ شخالیت

 NEO-PI-Rبا نقشهات بن ین رابط هسیقیم ااراا
هر چند تیقیقا پیشین نشان ااا اند ی پرسشناه نُن نقشنی خندااارایی نقنش تی نی بن نین
( )BTRSPI-9Rا روایی و پایایی ال و یاری برخدراار است ،لیالن چنین پرسشنناه هنایی ل نپ
ا اسیفاا ار یک بارت ررهنگی خاص هیبایست ار رن ررهنگ هدرا هنجاریابی 8لنرار گینرا؛ ینرا
اگر سدگیرت هات ررهنگی ار اسیفاا ا ر هدن ها رناینت نشندند ،نینایج غیروالعنی و نناهعی رت بن
ان ال خداهند ااشتا ه چنین بن ین ( )1550اریارت ی ررهنگ ها و گرو هنات هیفناو  ،تریینب و
تدا ن هیفاوتی ا نقش تی ی ارائ هی اهندا بنابراین برات سا هان هات خاص هی تدان ن نرا هنجنار
ه ان سا هان یا گرو هات تعریدشد را ب است روراا ه چنین ،بدون هنجاریابی ،هقایسن ن نرا
بین نقش ها غیره الن خداهد بداا بدون این هقایس نی انیخا نقش هات ط یعنی ،لابنپ هندیریت و
اجینابی اهالانپذیر نیستا هنجاریابی ،اثرا ررهنگی را ا بین برا و باننث هنیشندا ین نقنشهنا
هیناسب با هنجارهات هدرا اسیفاا انیخا شدند (هدریسدن ،8338 ،0بن نقنپ ا بن نین)8335 ،ا بنر
این اساس پژوهش حاضر ت ش ن دا تا با بررسی ویژگی هات روان سنجی و هنجارینابی پرسشنناه
نُ نقشی خدااارایی نقش تی ی بن ین ( )BTRSPI-9Rار یاریننان اارات تیالنی

اانشنگاهی

شریت هنی پاالیش و پخش رررورا هات نفیی ایران بیداند ض ن هعرری اب ارت هفیند ار هینن ینار
تی ی ،این شریت را ار ررریند تیمسا ت و ار ایش هدرقیت تیمهات یارت راهن ایی و ی ک ن ایدا

سؤاالت پژوهش
 -1ریا پرسشناه نُ نقشی خدااارایی نقنش تی نی بن نین ( )BTRSPI-9Rا رواینی ال
برخدراار است؟
 -8ریا پرسشناه نُ نقشی خدااارایی نقنش تی نی بن نین ( )BTRSPI-9Rا پاینایی ال
برخدراار است؟
 -0نقش هات تی ی ار پرسشناه نُ نقشی خدااارایی نقنش تی نی بن نین ()BTRSPI-9R
اارات چ نقط برشی هسیند؟
1- Broucek & Randell
2- standardization
3- Morison
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روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
روش پژوهش حاضر تدایفی-ه سیگی و ا ندع هطالعا یاربرات اسنتا جاهعن پنژوهش،
ینی یارینان اارات تیالی

اانشگاهی شریت هنی پاالیش و پخش رنررورا هنات نفینی اینران را

شاهپ هیشد ی ار حدوا  9333نفر بداندا شریتینندگان ار پژوهش ب این الیپ ا بنین یاریننان
اارات تیالی

اانشگاهی ارنظر گرری شدند ی تیم هات یارت تخالالی شریت هذیدر ن دتاً ا

بین این ارراا انیخا هی شدندا برات انیخا حجم هناسب ن دن  ،ا جدول حجنم ن دنن هدرگنان

1

( )1593اسیفاا گراید ی بر اساس رن برات جاهع ات با ج عیت بین  9تا  13ه ار نفنر ،ن دنن هنات
تقری ی ب حجم  093نفر هناسب استا بنابراین  063نفر ب روش ن دن گیرت تالنااری ط قن ات (بنر
حسب جنسیت و را سا هانی) انیخا شدندا ب این ترتیب  06نفر ا را سا هانی سرپرسنیی (04
هرا و  8ن) و  084نفر ا را سنا هانی غیرسرپرسنیی ( 888هنرا و  06ن) بن روش تالنااری
انیخا شدندا با تدج ب اینی ر هدانی ها با س ک ن ر گذارت پرسشناه خندااارایی نقنش تی نی
بن ین رشنایی نداشیند ،ارراا ب  13گرو  06نفر تقسنیم و نیند ن نر گنذارت پرسشنناه بن رن هنا
رهد ش ااا شدا پس ا ج ع رورت ااا ها ،ا بین گرو ن دن  61نفر ا یسانی ی حندالپ ار ینک
نقش تی ی اهییا باالیی یسب یرا بداند ،جهت تینیپ روایی وابسی ب هن ک( 8ه هنان) ،رواینی
سا ( 0ه گرا) و پاینایی ر هندن-بنا ر هدن انیخنا شندند و بنا اسنیفاا ا چنک لیسنت ار ینابی
هشاهد گر بن ین ( ،)OASپرسشناه پننج ناهنپ بن رگ شخالنییی نوند )NEO-FFI( 4و اجنرات
هجدا پرسشناه خدااارایی نقش تی ی بن ین هدرا ر هدن لرار گرریندا سپس تج ی و تینیپ ااا هنا
با اسیفاا ا روش هات رهارت ضریب ه سنیگی پیرسندن جهنت تعینین ضنریب رواینی ه هنان
(ه سیگی پرسشناه بن ین با چکلیست ار ینابی هشناهد گنر) ،ضنریب رواینی سنا (ه سنیگی
پرسشناه خدااارایی نقش تی ی بن ین با پرسشناه پنج ناهپ ب رگ شخالییی نوند ( )NEO-FFIو
ضریب پایایی ب روش ر هدن-با ر هدن ،ضریب ه سیگی اسپیرهن-براون و رلفات یرون ا جهنت
تعیین پایایی پرسشناه و رت ارادت جهت تعیین نقط برش ادر گررتا
Morgan
criterion-related validity
construct validity
NEO Five-Factor Inventory
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ابزار پژوهش
پرسشنامه نُه نقشی خودادراکی نقش تیمی بلبین ( .)BTRSPI-9Rبن ین ( )1550این
پرسشناه را ب هنظدر اندا گیرت نُ نقش تی ی طراحی ن داا این پرسشناه ا هفت بخش
تشالیپ شد ی هر بخش شاهپ یک نندان و  13گ ار استا نندان هر بخش یک سنارید یا
هدلعیت یارت را برات پاسخاهند ترسیم هییندا ررا باید رریار خدا را ار یارهات تی ی ار نظر
گرری و برات هر بخش ار هج دع  13اهییا را بین ج

تی ی رالر هییند رریار وت را تداید

هییند ،تقسیم ن ایدا برات یسب نیایج الیقتر ب ارراا گفی هیشدا ی ا تقسیم  13اهییا بین
ت ا سؤاال

و یا تخالیص رن ارراً ب یک سؤال پرهی شدا (بن ین)8335 ،ا سؤاال

ب گدن ات

ار هفت بخش پرایند شد اند ی برات هر نقش تی ی ،ار هر بخش یک سؤال و ار هج دع
هفت سؤال برات هر نقش تی ی وجدا ااراا ن و بر این ،ار هر بخش یک سؤال اضاری نی
برات سنجش اظهارنظر 1ر هدانی ار نظر گرری شد استا پرسشناه نُ نقشی خدااارایی نقش
تی ی بن ین ( ،)BTRSPI-9Rب طدرینی یک هقیاس نس ی است ،یرا هج دع ن را

ب است

رهد ار هر بخشِ رن ه یش ثابت ( )13استا پاسخاهند  ،ار هر بخش باید بین گ ار هایی ی
ویژگیهات هیفاوتی را اندا گیرت هیینند ،ترجیح نس ی خدا را هشخص ن ایدا این اهر تا
حدوات بانث هیشدا ی بین ویژگیهات هدرا ار یابی ،وابسیگی هیقابپ ب وجدا ریدا با این
وجدا ،اهییا ا

تخالیصیاری ب هر نقش تی ی یاه ً نس ی نیستا ب ن ار

ایگر ،پرسشناه نُ

نقشی خدااارایی نقش تی ی بن ین ( )BTRSPI-9Rار ارون هر بخش ،نس ی است (چدن
هج دع ن را

ار هر بخش ه یش  13است) ،اها بین بخشها ،نس ی نیستا

ار هطالعا اولی بیث هات رراوانی اربار نید ن ر گذارت پرسشنناه نُن نقشنی خندااارایی
نقش تی ی بن ین ( )BTRSPI-9Rادر گررت و برخی پژوهشنگران پیشننهاا یرانند ین بهینر
است ن ر گذارت این ر هدن بر اسناس هقیناس لیالنر اندر پنذیرا (بن نین)8335 ،ا اهنا بن نین
( )1550ا روش ن ر گذارت پرسشناه اراع یرا و هدنی شد ی وجدا لدرت هیدوایتِ انیخنا ،
هطند است یرا ن ر گذارت ر هدنها بر اساس هقیاس لیالر  ،هنجر ب نیایج ینم ار ش و نایناهی
بیشیر ار شناخت لابنیتهات ررا ار انعت و هییطهات یار هیشداا ار اراع ا این اانا ،سندین و
هالنییایر-بیی )8338( 8اشار یراند ی هقیاس هات لیالرتی بیشیر ا هقیناس هنات نسن ی ار هعنر
1- claim
2- Swailes & Mclntyre-Bhatty
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تهدیدا هه ی ه چدن سدگیرت گرایش هری ت ،تأیید ،هطندبیت اجی انی و تیرید پاسخ ها لنرار
اارندا بنابراین ،ار این پژوهش نی ه ان روش اانی هدرا تأیید بن ین برات ن ر گنذارت پرسشنناه
نُ نقشی خدااارایی نقش تی ی بن ین ( )BTRSPI-9Rهدرا اسیفاا لرار گررتا
سندین و هالینیایر-بیی ( )8331ضریب رلفات نقشهات تی ی این پرسشناه را ار ااهن ات ا
 3/96تا ( 3/95هیانگین  ) 3/65ب است رورا و پایایی پرسشناه را هدرا ح ایت لرار اااندا
بک ،ریچ و برگندر )1555( 1اظهار ااشیند ی پرسشناه نُ نقشی خدااارایی نقش تی ی بن ین
( )BTRSPI-9Rا ساخیار ناهنی ه سان برخدراار است و تفاو
تفاو

ار ترجییا

( )1556ان

ار گرو هات ن دن بانث

نقش تی ی و ساخیارهات ناهنی هیشداا ه چنین بالدرسدن و برااریک

8

یراند ی خدااارایی نقش تی ی بن ین ( )BTRSPIا روایی هییدایی 0بسیار

باالیی برخدراار استا او ن دن ا گ ار هات این پرسشناه ب شرح یرند:
«یالی ا خالدایا

ط یعی هن خنق اید هاست»ا «هیتدانم ب خدبی بنا طیند وسنیعی ا

ارراا یار ینم»ا
چکلیست ارزیابی مشاهدهگر ( .)OASبن ین ( )1550لدیاً تدای هیینند ین بن هنظندر بن
است روران نیایج الیق تر ا نقش تی ی ررا ،ن و بر خدااارایی نقش تی نی بن نین (،)BTRSPI
چک لیست ار یابی هشاهد گر ( )OASنین اسنیفاا شنداا اینن ابن ار تدسنط بن نین ( )8335و ار
راسیات هطالعا او ار هین نقشهات تی ی سناخی شند اسنتا وت ا ار ینابیهنات هشناهد گنر
اسیفاا هی یند تا بره نات ااراک ه الاران ،هدیران و یا ایگر هنم لطناران ر هندانی ،ااناهنات وت را
تأیید یا را ن دا و ا این طریق بیداند لضاو شفافترت نس ت ب هشناریتهنات رنرا بن اسنت
روراا چکلیست ار یابی هشاهد گر ( )OASهنیبایسنت تدسنط ه النارانی ین رنرا را بن خندبی
هیشناسند ،پاسخ ااا شداا چکلیست ار یابی هشناهد گنر ( 98 )OASهناا ات اسنت ین بن او
لس ت تقسیم هی شداا بخش اول شاهپ  49افت هث نت و بخنش او اربرگیرنند  89انفت ینا
ن ار هنفی است ی تداید ینند هات احی الی رریار ررا هشاهد شدند هیباشدا هشاهد گنر بایند
ین ا یا ن اراتی را ی تداید ینند رریار ررا هدرانظر هسیند ،هشخص ن ایدا ار این چک لیسنت
هر نقش تی ی با پنج افت هث ت و س افت هنفی ن ر گذارت شد و ار نهایت رت ن بنندت نقنش
1- Beck, Fisch, & Bergander
2- Balderson & Broderick
3- content validity

09

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران
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تی ی ررا هشاهد شدند اسیخراج هیشندا (رریی تنا ،سننیدر 1و سندین )8339 ،ا بروسنک و رانندال
( )1556برات هشت نقش ا نُ نقش تی ی ،ه سیگیهات هث ت هعننااار بنین پرسشنناه نُن نقشنی
خدااارایی نقش تی ی بن ین ( )BTRSPI-9Rو چکلیست ار یابی هشاهد گر ( )OASب اسنت
روراندا رنها ه چنین ضریب رلفات چکلیست ار یابی هشاهد گر ( )OASرا ار ااهنن ات ا 3/85
تا  3/88با هیانگین  3/99هیاس یراندا سنیدر و سدین ( )1558نی ضنریب تندارقی ینندال 8بنرات
چکلیست ار یابی هشاهد گر ( )OASرا بناالتر ا  3/63گن ارش یرانندا ن دنن ات ا سنؤالهنات
چکلیست ار یابی هشاهد گر بن ین ب شرح یر است:
لطفا ار هقابپ ن اراتی ی رالر هی ینید تداید ینند ررا هدرا هشناهد هسنیند ،تینک (√)
ب نیدا  -1الیق  -8انط اقپذیر  -0ههربان  -4و ااا
ا پرسشناه تجدیدنظر شد  NEO-PI-Rاست ی برات ار یابی سریع و هخیالر پنج ناهپ
اانی شخالیت طراحی شد استا این پرسشناه  63هاا اارا و پنج بعد شخالیت بهنجار را
اندا گیرت هییند (یاسیا و هک یرت ،روبر )1558 ،0ا این پنج ناهپ یا حیط شخالیت اانی
ن ارتند ا  :روانرنجدرت ،)N( 4برونگرایی ،)E( 9تجرب پذیرت ،)O( 6تدارقپذیرت ،)A( 9وظیف شناسی

8

()Cا هر ناهپ با  18سؤال سنجید هیشداا (وایت ،هندریچ و هندریک)8334 ،5ا یاسیا و ه الاران
( )1558ضرایب رلفات پرسشناه پنج ناهپ ب رگ شخالییی نود ( )NEO-FFIرا بین  3/94تا 3/85
با هیانگین  3/81گ ارش یراندا او ن دن ا پرسشهات این پرسشناه ب شرح یر است:
«والعاً ا ای ت یران با ایگران لذ

هی بر » و «ترجیح هنی اهنم ار جاهنایی باشنم ین

یاندن رعالیت و ن پ است»ا

یافتهها
یاری هات این پژوهش ار س بخش روایی ،پایایی و هیاس نقاط برش پرسشناه نُ نقشنی
Senior
Kendall's coefficient of concordance
Casta, McCrae, & Robert
neuroticism
extraversion
openness to experience
agreeableness
conscientiousness
White, Hendrich, & Hendrick

123456789-
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خدااارایی نقش تی ی بن ین ( )BTRSPI-9Rارائ هیشداا
ب هنظدر تأهین روایی هییدا ار این پژوهش ،ابیدا پرسشناه هذیدر بن بنان رارسنی ترج ن و
سپس جهت اط ینان ا ایت ترج و حفظ اهانت ار هییدا ،هقیاس رارسی شد هجدااً بن بنان
اانی برگرااند شد ی این ترج تطابق یاهنی با هقیاس اولی ااشتا سنپس رنر رارسنی هقیناس
جهت بررسی روایی هییدا ار اخییار پنج نفر ا هیخالالنان روانشناسنی اننعیی و سنا هانی لنرار
گررت ی ه

رنها ار ارت اط با هناسب بدان نداهپ ه نی بر اندا گیرت نقنشهنات تی نی نن گانن

اتفاق نظر ااشیندا
روایی ه هان ،ار پژوهش حاضر ر هدن ه ک ،چک لیست ار یابی هشاهد گر ( )OASهی باشندا
ه ان طدر ی ذیر شد این چک لیست نین تدسنط بن نین ( )8335جهنت ار ینابی ثاندین و اط یننان ا
ایت تشخیص خدااارایی نقش تی ی بن ین ( )BTRSPIساخی شد و ن نقنش تی نی هدجندا ار
هقیاس بن ین را اندا گیرت هییندا این ر هدن هیبایست تدسط رنرا ینا ارنراات ین رنرا را بن خندبی
هیشناسند ،پاسخ ااا شداا لذا ب هنظدر اندا گیرت روایی ه هان 9 ،تنا  9نفنر ا یسنانی ین ار هنر
یک ا نقش هات نُ نقشی خدااارایی نقش تی ی بن نین ( )BTRSPI-9Rن نر بناالیی یسنب ینرا
بداند (هج دناً  61نفنر) انیخنا شندندا سنپس چنکلیسنت ار ینابی هشناهد گنر ( )OASجهنت
پاسخگدیی ار اخییار سرپرسیان رن ها لرار ااا شدا بر اساس نیایج هشاهد شد  ،یسانی ین ار هقیناس
نقش هات تی ی بن ین ن ر باالیی ار یک نقش یسب یرا بداند ،ار ار ینابی سرپرسنت نین بیشنیرین
ن ر را ار ه ان نقش ب است روراندا ضریب روایی ه هان نقشهات تی ی ار نُن پرسشنناه نقشنی
خدااارایی نقش تی ی بن ین ( )BTRSPI-9Rو چنکلیسنت ار ینابی هشناهد گنر ( )OASین بنا
اسیفاا ا ر هدن ضریب ه سیگی پیرسدن ب است رهد بدین شرح است :نقنش اجرایننند برابنر بنا
 ،3/99ه اهنگ ینند  ،3/64شالپ اهند  ،3/68اید پراا  ،3/41جسیجدگر هننابع  ،3/63نناظر /ار ینا
 ،3/90گروهی یار  ،3/60ت ا ینند  3/40و هیخالص  3/99ت اهی ضرایب هشاهد شد ا نظنر رهنارت
هعنااار بداندا نالی لابپ تدج این اسنت ین ضنریب ه سنیگی بنین ن نرا خندااارایی و ار ینابی
هشاهد گر ارهدرا نقشهایی ی ار گرو برونگرا لرار اارند ب طدر لابپ ه حظ ات بناالتر اسنتا اینن
نقشها ن ارتند ا  :ه اهنگینند  ،گروهییار ،شالپاهند و جسیجدگر هنابعا
ار این پژوهش ب هنظدر تعیین روایی سا (ه گرا) پرسشناه نُ نقشی خدااارایی نقنش
تی ی بن ین ( ،)BTRSPI-9Rه سیگی بین نقش هات تی ی بن ین با رر یدتا شد پرسشنناه
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پنج ناهپ ب رگ شخالییی نود ( )NEO-FFIبا اسیفاا ا ر هدن ضنریب ه سنیگی پیرسندن
سنجید شدا نیایج ب است رهد ار جدول  1نشان ااا شد استا
جدول  .1نتایج آزمون بررسی روایی سازه (همگرا) پرسشنامه خودادراکی نقش تیمی بلبین
پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی نئو ()NEO-FFI

پرسشنامه نُه نقشی خودادراکی
نقش تیمی بلبین
()BTRSPI-9R

روانرنجوری برونگرایی تجربهپذیری توافقپذیری وجدانیبودن
**

اجراینند

3/84

-3/36

-3/19

-3/31

ه اهنگینند

-3/80

3/48

3/80

3/04

-3/83

3/01

3/85

ا3/80

3/08

.398

3/88

-3/18

-.148

*

-3/80

**

3/03

-.165

3/49

-3/18

-3/13

3/96

-3/80
3/94

شالپاهند

**

3/41

**
*

*

**

اید پراا

-3/39

جسیجدگر هنابع

-3/15

ناظر -ار یا

-3/38

-3/35

گروهییار

-3/86

3/49

-3/39

3/95

-3/84

-3/81

-3/81

-3/11

-3/30

3/31

3/31

ت ا ینند
هیخالص

**

**

**

3/98

**

*P<0.05

**

**
*

3/09

3/88

**P<0.01

ه ان گدن ی ار جدول  1هشاهد هی شدا رابط بین نقش اجراینند برابر  ،3/09رابط بین
نقش ه اهنگ ینند با او ویژگی برون گرایی و تدارقپذیرت بن ترتینب برابنر بنا  3/48و ،3/04
رابط بین نقش شالپاهند با س ویژگی روانرنجدرت ،برونگرایی و وجدانیبندان بن ترتینب
برابر با  3/01 ،3/41و  ،3/08رابط بین نقش اید پراا و تجرب پذیرت برابر با  ،3/88رابط بنین
نقش جسیجدگر هنابع با او ویژگی برونگرایی و تدارقپذیرت ب ترتیب برابنر بنا  3/98و ،3/03
رابط بین نقش ناظر /ار یا

و تجرب پذیرت برابر با  ،3/49رابط بین نقش گروهی یارت بنا او

ویژگی برون گرایی و تدارق پذیرت ب ترتیب برابر با  3/49و  ،3/96رابط بین نقش ت ا ینند بنا
او ویژگی روان رنجدرت و وجدانیبدان ب ترتینب برابنر بنا  3/95و  3/94و رابطن بنین نقنش
هیخالص و وجدانیبدان برابر با  3/88استا سایر ضرایب هشاهد شند ار جندول  1روابنط
هعنااارت را نشان ن یاهندا
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جهت بررورا پایایی پرسشناه نُ نقشنی خندااارایی نقنش تی نی بن نین ( )BTRSPI-9Rا
روش هات ه سانی ارونی و ر هدن-با ر هدن اسنیفاا شندا ه نانطندر ین پنیش تنر اشنار شند،
ن ر گذارت پرسشناه نقش تی ی بن ین نس ی است و ررا هی بایست ترجیح نسن ی خندا را ارهندرا
سؤاال هر بخش با تقسیم  13اهییا بین رنان نشان اهندا بندین ترتینب ،ه النن اسنت بن برخنی
سوداال پرسشناه هیچ اهییا ت تعنق نگیراا سدین و هالینیایر-بیی ( )8338بیان هی ینند ی این اهنر
اسیفاا ا روش ه سانی ارونی را برات تعیین ضریب پایایی با هیندوایت هنایی هداجن سناخی و
چالشهایی را برات هیققان ب وجدا رورا استا رنهنا ه چننین پیشننهاا ینرا انند ین بن جنات
اخیالاص ن ر افر ب سؤاال بدون پاسخ ،یک ار ش بی اثر بن رن هنا تعننق گینراا سنپس بنرات
هیاس ه سانی ارونیِ سؤاال هر خرا هقیاس (نقش تی ی) ،پاسخناه هایی ی ار رن ها ب ت ناهی
هفت سؤال رن نقش خاص ن ر ااا شد است انیخا و رلفات یرون نا رنهنا هیاسن شنداا ار
این پژوهش نی پایایی خرا هقیاسهات پرسشناه ب ه ین روش هیاس شدا
جدول  8ضرایب پایایی حااپ ا روشهات هخیند بررورا را برات هرینک ا نقنشهنات
تی ی بن ین نشان هیاهدا
جدول  .9ضرایب پایایی به روشهای مختلف به تفکیک نقشهای تیمی بلبین
نقشهای تیمی

انواع پایایی
آلفای کرونباخ

آزمون-بازآزمون**

اجراینند

3/96

3/69

ه اهنگینند

3/68

3/91

شالپاهند

3/95

3/68

اید پراا

3/99

3/98

جسیجدگر هنابع

3/95

3/65

ناظر/ار یا

3/89

3/90

گروهییار

3/88

3/69

ت ا ینند

3/88

3/93

هیخالص

3/68

3/68
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ه انطدر ی ار جدول  8هشاهد هیشدا ،ضنرایب پاینایی ر هندن بن روش رلفنات یرون نا ار
ااهن ات ا  3/95تا  3/88و ضرایب پایایی ر هدن-با ر هدن ار ااهن ات ا تا  3/69تا  3/90لرار اارندا
ه ان طدر ی ذیر شد ،یالی ا اهداف اانی این پژوهش هنجاریابی پرسشناه نقش تی نی
بن ین بداا بن ین ( )8335برات تعیین ن را

هنجار ،ا رت ن اراندت و نقناط بنرش نقنش هنا
سا ند ر هدن بر این اسنت ین

اسیفاا یراا این پرسشناه اارات نُ نقش تی ی است و رر

ار هر ررا ،ویژگی هات یالی ا این نقشها برجسی تر هیباشدا بنابراین سؤال این است ی ن ر
ررا ا چ حدت هیبایست باالتر باشد تا او را اارات رن نقش تی ی بدانیم؟ وت ار تعینین اینن
هسأل ا رت ارادت اسیفاا یرا است؛ ب این ادر

ی بنرات هنر نقنش ،یسنانی ین ار

ادک  00لرار اارند ب هی ان ی ی ا ویژگیهات رن نقش تی ی برخدراارند ،یسنانی ین بنین
ادک  00تا  66لرار اارند ب هی ان هیدسط ،یسانی ی بین اندک  66تنا  89لنرار اارنند بن
هی ان باال و یسانی ی ار ادک  89و باالتر لرار اارند ب هی ان بسیار باالیی ا ویژگی هنات رن
نقش تی ی برخدراارندا با اسیفاا ا رت ارادت ،نقط برش ب است رهند بنرات هرینک ا
نقشهات تی ی ار گرو ن دن این پژوهش ب شرح جدول  0استا
جدول  .3نقطه برش نقشهای تیمی بلبین
طبقهها
نقشهای تیمی

تا  33درصد

 33تا  00درصد

 00تا  01درصد

 01تا  188درصد

(پایین)

(متوسط)

(باال)

(بسیار باال)

اجراینند

3-4

9-5

13-10

ااا14-

ه اهنگینند

3-9

6-5

13-10

ااا14-

شالپاهند

3-0

4-8

5-10

ااا14-

اید پراا

3-0

4-9

8-11

ااا18-

جسیجدگر هنابع

3-9

6-13

11-14

ااا19-

ناظر/ار یا

3-4

9-8

5-18

ااا10-

گروهییار

3-9

6-11

18-14

ااا19-

ت ا ینند

3-0

4-8

5-19

ااا16-

هیخالص

3-4

9-8

5-18

ااا10-
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تفسیر جدول  0بدین ادر است ی ب نندان هثال چنانچ ررات ار نقش اید پنراا ن نر 18
و یا باالتر گرری باشد ،او را ار این نقش بسیار لدت هی اانیم اها اگر ن ر وت  0و یا ی ینر باشند ،ار
گرو بسیار ضعید لرار هیگیراا ه انگدن ی ذیر شد ،نی نر نقنش تی نی ارنراا اارات تریی نی ا
نقش هات ط یعی ،لابپ هدیریت و اجینابی استا تفسیر این نی ر  ،ا طریق هقایسن ن نرا رنرا بنا
ن را هنجار ادر هیگیرا (بن ین)8335 ،ا بر این اساس ،نقشی ی بناالترین اهیینا را بن اسنت
رورا و ار ااهن ن را باال یا بسیار باالت جدول  0لرار گرری است ،نقش ط یعی رنرا ،نقشنی ین
ن را حد وسط را ب است رورا و ار ااهن ن را هیدسط لرار گرری است ،نقش لابنپ هندیریت
ررا و نقشی ی ی یرین اهییا ا را ب خدا اخیالاص ااا و ار ااهن ن را پنایین جندول  0لنرار
گرری است ،نقش اجینابی ررا هیسد هیشداا

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف هنجاریابی و انی اریابی پرسشناه نقش تی ی بن ین ار یارینان شریت هننی
پاالیش و پخش رررورا هات نفیی ایران انجنا گررنت .ار اینن پنژوهش ،هشخالنا روانسننجی
پرسشناه نُ نقشی خدااارایی نقش تی ی بن ین ( )BTRSPI-9Rبا اسنیفاا ا روش هنات رهنارت
هدرا بررسی لرار گررتا شداهد هربدط ب رواینی هییندایی پرسشنناه نشنان هنی اهند اینن ابن ار
خالیال هدرا نظر را ب ارسیی اندا گیرت هی یندا این نیایج بنا یارین هنات بالدرسندن و براارینک
( )1556ه سد اسنتا رواینی ه هنان نقنشهنات پرسشنناه ین ا هیاسن ضنرایب ه سنیگی
پرسشنناه نُن نقشنی خندااارایی نقنش تی نی بن نین ( )BTRSPI-9Rبنا چنکلیسنت ار یننابی
هشاهد گر بن ین ( )OASب است رهند ار ااهنن ات برابنر  3/41تنا  3/64بنا هینانگین  3/99اسنتا
ارن پ بندر پیش هی رید ضریب روایی ه هان ر هدن باالتر ا  3/63باشد و ضرایب رواینی بنین
 3/03تا  3/43ضرایب نس یا باالیی ب حسا هنی رینندا بننابراین ضنرایب رواینی ه هنان حاانپ،
ضرایب بسیار هناس ی هسیندا نییجن رواینی سنا نین ین ا طرینق هیاسن ضنرایب ه سنیگی
پرسشناه نُ نقشی خدااارایی نقش تی ی بن ین ()BTRSPI-9Rبا رر یدتا شند پرسشنناه پننج
ناهپ ب رگ شخالیت نود ( )NEO-FFIب است رهند ،ار ااهنن ات ا  3/88تنا  3/95اسنت ،اینن
نیایج با تیقیقا بروسک و رانندل ( )1556و ریشنر و ه الناران ( )8331ار اینن هینن ه خندان
استا ت یین روابط هشاهد شد ب شرح یر است:
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نقش اجراینند با وجدانی بدان رابط هث ت هعنااار ااراا هیارظ یارت ،وجدانی بندان و هنضن ط
بدان ی ا ویژگی هات برجسی نقش اجراینند است با ناهنپ هسنودلیت پنذیرت ار پرسشنناه پننج
ناهپ ب رگ شخالییی نود ( )NEO-FFIه سنان اسنتا نقنش ه اهننگیننند بنا بنرونگراینی و
تدارننقپننذیرت ه سننیگی هث ننت هعنننااار ااراا بننرونگرایننی ا برجسننی تننرین ویژگننیهننات نقننش
ه اهنگینند استا ویژگیهایی ه چدن ندعاوسیی ،الرحم بدان ،ه درات و ی ک ب ایگران بنا
ناهپ تدارقپذیرت هشیرک ب است رهدا ه سیگی نقش شالپاهند با هقیناسهنات روانرنجندرت،
برون گرایی و وجدانی بدان هث ت هعنااار بداا نقش شنالپ اهنند اارات انفاتی ا ل ینپ هضنطر ،
برونگرا و وظیف شناس هیباشدا نقش اید پراا بنا تجربن پنذیرت رابطن هث نت هعننااار ااراا ینرا
افاتی ه چدن تخیپ ،ینجالاوت ذهنی و تندعطن ی ار هر او ناهپ هشیرک استا
ه سیگی نقش جسیجدگر هنابع با بنرون گراینی و تدارنق پنذیرت هث نت هعننااار اسنتا نقنش
جسیجدگر هنابع برونگراترین نقش ار الگد بن ین استا ه چنین تدجن بن انفاتی هاننند تداننایی
بسنیار ار برلننرارت ارت نناط و ه راهنی بننا ایگننران و تنندان پاسننخگدیی بن هخالفننتهننا ار نقننش
جسیجدگر هنابع ،رابط هذیدر را تدجی پذیر هیسا اا رابط نقنش نناظر /ار ینا بنا تجربن پنذیرت
هث ت و هعنااار بداا نقط هشیرک این او ناهپ ویژگی هایی ه چدن اسیق ل ار لضناو

یریانن و

هدنظر لرار ااان ت اهی نداهپ هی باشدا ه سیگی نقش گروهییار با بنرونگراینی و تدارنق پنذیرت
هث ت هعنااار بداا با تدج ب ویژگی هات هشیریی هانند برونگرایی ،ی کیننند بندان ،ه ندرات و
ه راهی با ایگران ،پرهی ا تنش و ااا این رابط لابپ تفسیر هیشداا رابط بین نقنش ت نا یننند بنا
روانرنجدرت و هسودلیتپذیرت هث ت هعنااار بدا استا این روابط بدین ادر ت یین هیشندا ین
اضطرا  ،نگرانی و اسیپاچگی نقاط هشیرک نقش ت نا یننند بنا روان رنجندرت و وظیفن شناسنی،
سانی و هنظم بدان نقناط تشناب رن بنا هقیناس وجندانی بندان اسنتا رابطن نقنش هیخالنص بنا
وجدانی بدان هث نت هعننااار بنداا ویژگنیهنات نقنش هیخالنص ا ل ینپ هیعهند و یدشنا بندان،
خدارغا گرت ار هسائپ یارت و سرسپرا شغپ بدان بانث پدید رهدن این رابط شد استا
پایایی پرسشناه نی با او روش ضریب رلفات یرون ا و ضریب ر هدن-با ر هدن هدرا بررسنی
لرار گررتا ضرایب رلفات یرون ا ار ااهن ات بین ( 3/95بنرات نقنش جسنیجدگر هننابع) تنا 3/88
(برات نقش گروهی یار) با هیانگین  3/96نشان هی اهد سنؤاال ا ه سنانی اروننی نسن یاً هناسن ی
برخدراارندا این یاری ها ه خدان با نینایجی اسنت ین سندین و هالینینایر-بینی ( )8338بن اسنت
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روراندا شداهد ایگرت نظیر پایایی ر هدن-با ر هدنِ خرا هقیاسها (  3/69تنا  )P <3/31 ،3/90نین
هقاایر نس یا هناسب و لابپ انی اات را نشان هی اهندا ن و بر این هنیچ ینک ا سنؤاال اثنرت ار
یاهش پایایی ر هدن نداشیندا ب ن ار ایگر ،حذف هیچ یک ا سنؤاال باننث ارن ایش ضنرایب
پایایی ن ی شدا این اهر نشان هی اهد ی سنؤاال بن ارسنیی انیخنا شند و ار پرسشنناه جنات
گرری اندا شاخصهات هدرا اسیفاا ار این پژوهش رایجترین و هط نونتنرین شنید هنا ار بنررورا
پایایی یک ر هدن هسیند ی پایایی پرسشناه نُ نقشی خدااارایی نقنش تی نی بن نین (BTRSPI-
 )9Rرا هدرا تأیید لرار هیاهندا با این وجدا ،ب هنظدر ارن ایش پاینایی ،هنیتندان تعنداات سنؤال
هناسب ب هقیاس هات ر هدن اضار ن داا ه چنین هطابق با نظر سنا ند پرسشنناه (بن نین،)8335 ،
نقط برش هر یک ا نقش ها با اسیفاا ا رت ارادت هیاس شدا نقاط برش بن اسنت رهند بنا
تدج ب تد یع افت ار ن دن  ،ب خدبی ارراا را ا نظر نقش هات تی ی ا یالدیگر تفالیک ن ندا و
نقشهات ط یعی ،لابپ هدیریت و اجینابی رنان را تعیین هییندا
ار هج دع تج ی و تینیپ ااا هات پژوهش حاضر نشان ااا ی هشخالا روان سنجی پرسشنناه
نُ نقشی خدااارایی نقش تی ی بن ین ( )BTRSPI-9Rبا یاری هایی ی لن ً تدسنط بن نین ( )8335و
ایگر حاهیان نظری وت ب است رهد ه خدان است و رواینی و پاینایی پرسشنناه هندرا تأییند لنرار
گررتا بنابراین هی تدان چنین اسین اط ینرا ین پرسشنناه نُن نقشنی خندااارایی نقنش تی نی بن نین
( )BTRSPI-9Rاب ارت لابپ انی اا است ی سا هانها و انایع ،ب وینژ سنا هانهنات پنروژ هیندر
هیتدانند برات هقااد هخیند ار حد یار تی ی و به دا اثربخشی تیمهات یارت ا رن اسیفاا ن ایندا
ا ج ن هیدوایت هات این هطالع هی تدان ب اجرات رن تنها بر روت یارینان اارات تیالنی
اانشگاهی اشار یراا ه چنین ،ار اسیفاا ا نقاط برشی ی برات نقش هات تی نی ار اینن پنژوهش
ب است رهد است ،رنایت جانب احییاط با تدج ب ررهننگ ،تنیم و هینیطهنات ینارت هخینند،
ضرورت استا ار نهایت پیشنهاا هی شدا ار پژوهش هات رتی روایی پیش بین پرسشناه نقش تی نی
بن ین هدرا ر هایش لرار گیراا ب ن ار ایگر هطالعاتی انجا شدا ی با تشالیپ تنیم هنات ینارت بنر
اساس الگدت بن ین ،اثربخشی این تیم ها را ار هقایس با گرو هات ه ک هندرا بررسنی لنرار اهنندا
ه چنین انجا پژوهش هات روانسنجی بن هنظندر بررسنی تفناو حاانپ ا اجنرات روشهنات
هخیند ن ر گذارت این پرسشناه انم ا روش هات نسن ی (ن نر ااان بن سنؤاال ار هقایسن بنا
یالدیگر) و غیرنس ی (ب نندان هثال ،طید لیالر ) هدرا تأیید استا
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