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 چکیده
هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و تعیین روایی و پایاییِ پرسشنناه   

 .( بندا BTRSPI-9R) نُ  نقشی خندااارایی نقنش تی نی بن نین    
نفنر ا  یاریننان اارات تیالنی       063ینندگان ار پژوهش  شریت

هنات نفینی اینران     اانشگاهی شریت هنی پاالیش وپخنش رنررورا   
ات انیخنا  شندندا ابن ار پنژوهش      بداند ی  ب  روش تالااری ط ق 

شنناهپ پرسشننناه  نُنن  نقشننی خنندااارایی نقننش تی ننی بن ننین     
(BTRSPI-9Rچک ،) بی هشاهد لیست ار یا   ( گنر بن نینOAS )

( بنداا تج ین  و تینینپ    NEO-FFIو پرسشناه  شخالنییی نوند )  
ها با اسیفاا  ا  ضریب ه  سیگی پیرسندن، ضنریب ه  سنیگی     ااا 

بنا ر هدن  رلفنات یرون نا  و رت ن  اراندت انجنا  شندا         -ر هدن
ات  هنات هخینند ار ااهنن     هات بن ین بن  روش  ضرایب پایایی نقش

بن    60/3تنا   88/3ات ا   و ضرایب رواینی ار ااهنن    88/3تا  95/3ا 
است رهدا نیایج نشان ااا ی  پرسشناه  نُ  نقشی خندااارایی نقنش   

( ا  رواینی و پاینایی هناسنب و لابنپ     BTRSPI-9Rتی ی بن ین )
هنات   ها بنا اسنیفاا  ا  رت ن     ل دلی برخدراار بدا  و نقاط برش نقش
پرسشنناه  نُن  نقشنی     تندان ا   ارادت هیاس   شندا بننابراین هنی   

( بن  ننندان ابن ارت    BTRSPI-9Rخدااارایی نقش تی ی بن ین )
ها و انایع ار حد   ینار تی نی و    لابپ انی اا برات ی ک ب  سا هان

 هات یارت اسیفاا  ن داا به دا اثربخشی تیم
 

لیست  پرسشناه  خدااارایی نقش تی ی بن ین، چککلیدواژگان: 
 بی، انی اریابیگر، هنجاریا هشاهد  ار یابی

 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.  

 
Keywords: BTRSPI-9R, standardization, validity, 

reliability 
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 قدمهم
 اشندارتر  رو  هنر  اهرو ، هات سا هان د یچیپ هسائپ تبرا دیجد و خ ق هات حپ را  ارینی

 رنرارو  هشنال    حنپ  بن   لناار  ییتنهنا  ب  گریا ها سا هان هخیند هات بخش و ارراا اشدا هی

 ینار  هقدلن   ترو بر هطالع  تیاه  ،ها سا هان ار یگروه یار و ها میت پیتشال ضرور  سینداین

 نینند  هنات  روش یارگیرت ب  با تدانند هی ها سا هان (ا8339 ،1ری دند ) سا ا هی رشالار را ی یت

 شیار ا جهت ار نان،یاری ا  یک هر ررا ب  هنیالر هات ویژگی ا  شیریب گیرت بهر  و سا ت تیم

 ار هسنین    هندری  نیچنن  بن   ابییاسنی  براارندا گا  شیخد یانسان هنابع یاثربخش و ورت بهر 

 تشنالیپ  بن    ینر ی تخطا با و انی اا لابپ طدر ب  بیداند ی  است هناسب اب ارهات نااشی اخییار

 هنا  تنیم  هدرقینت  سن ب  ی  نداهنی رساندا یارتها  رن اثربخشی ار ایش و هدرق یارت هات تیم

 ییینارا  نند   نننپ  تنرین  ههنم  ا  یالی اارندا تشیریب ریتأث ا  رنان یبرخ اها ندبسیار ،شدند هی

 سناخین  ،یالنداه  هنر  ا  ل نپ  لد ، نیتر ههم بنابراین ااست میت انضات هناسبنا بیتری ها، میت

 و نینا  اندرت  ا  نقپ ب  ،8338 ،8تدر  و )اسپیگپ باشد یلطع  اًیتقر رن تیهدرق ی  است ی یت

  ین  اسنت  تارنراا  ا  ن یبه بییتر ااشین ب  هندط میت یک تیهدرق والع ار ا(1086 نیشابدرت،

 تناسب وجدا ییتدانا نیا ال ه  (ا1558 ،0سنریو و کچدیی) باشند اناتد گریدیال با تاراله  ار

  الن بن سنتا ین دانبن  هنم  نین تهعنا ب  تناسب نیا استا میت تانضا نیب ترریار و یییشخال

 هنا  شخالیت با تارراا ا  اغنب ها میت رای  استا گریدیال با نانیاری تیشخال تسا گار هنظدر

هنر   ،والنع  ار ااسنت  هیفاو   ین ارراا نیا تخالص گا  و اند شد  پیتشال هیفاو  ترریارها و

 اگینرا  هنی  نهد  ب  تیم ار را نقشی ،خدا هات تدان ندت و شخالییی هات ویژگی ب  تدج  با ررا

بن    گریدیال با انضاء تعاهپ نید  و رریار تالگد ا  ن ار  ی یت نقش (1581) 4بن ین نظری  ار

 ار هنا  نقنش  اینن  تدا ن و ترییب است ههم رنچ  اطارت  این ار استا میت شررتیپ پیتسههنظدر  

 و تنرین  شند   شنناخی   بن   ت ندیپ  تندریج   بن   (1581) نیبن ن  ی ن یت نقنش  الگدت ااست تی ی یار

 بینان  (1555) 9سیهر و نگینیپارت استا شد  جهان ار هدجدا  ییت روابط الگدت نیاربراتریپر

                                                 
1-  Raymond 

2-  Spiegel & Torres 

3-  Kichuk & Weisner 

4-  Belbin 

5-  Partington & Harris 
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 نقنش   ین نظر ،تضرور تی یِ هات قشن شناخت تبرا ها روش نیاربراتریپر ا  یالی ی  ینند هی

 هندرا  گسیرا  طدر ب  یرهد ش اهداف تبرا هم و سا ت تیم ار هم  ینظر نیا استا نیبن  ی یت

 لنرار  تیریهند  هشناوران  و تریااگین  هات سس ؤه هخیند، تارهای و سبی اسیفاا  و رشیپذ

 اثر نیشیریب نیبن   ی هعیقدند (8331) 8س پپ و هالروسدن، شریر (ا8333 ،1باروچ و )لسم اارا

 هن اران  و این یانیبر برتنر  تیشنر  133 ا  اراند  43 ا  شیب و است ااشی  اییانیبر عیانا ار را

 و روسندن اله شنر، یر ایننند  هنی  اسیفاا الگد  نیا ا  ایاسیرال و اروپا ار یال نن نیب ب رگ تیشر

 "رل ایند   میت" و "نیبن  میت" هات واژ  ارراا ا  تاریبس ذهن ار  ی اارند بیان هی (1558) 0ونگ

 رسن ی  طندر  ب  یجندب تقایررر ورت بهر  یهن هدسس  تدسط نیبن الگد  نیه چن ااند شد  یالی

  (ا8333 ،4اندرو  و نیینینگ ،جار ولد )اس یت، است گرری  لرار اسیفاا  هدرا

 هننی هدیریت اانشالد  ار هی ات 1593 اه  ار ی  را خدا تیقیقا  نیایج و ایدگا  بن ین

 هنات  تیم" ییا  ار 1581 سال ار "تی ی نقش تالگد" نندان تیت و بدا ااا  انجا  گنسیانان

 یینا   ار 1550 سنال  ار و ینرا  هنیشنر  ؟شندند  هنی  هدرق یا خدرند هی شالست چرا :هدیریت

9یار ار ها تیم نقش"
 هنات  تیم ار را ارراا رریار ابیدا ار وت اااا ارائ  رن ا  را جدیدت تعرید "

 نقنش   نُن  بن   راهنا   رن تبعند  شیرایو و قا یتیق ار اها ،یرا بندت اسی  نقش تهش ب  یارت

 ا  میتن  ار ارین  هنگا   ب  ارراا  ی است ترریار هات ویژگی والع ار ی یت هات نقش اااا ار ایش

 یهشخال رایاری و یییشخال تها یژگیو واجد ها نقش این (ا1550 ن،ی)بن  اهند هی نشان خدا

 ینارت  اثنربخش  یارت هات تیم تشالیپ روند ار ها سا هان ب  تداند هیها  نر ا  رگاهی ی  هسیند

 ا   ین  هنایی  ااا  ا  یاساسن  طندر  بن   ،ی ن یت هنات  نقش اسینیاجهنظدر  ب   (1550) نیبن  رساندا

 پرسشنناه   و 9گ سنر  -واتسندن  تانیقاا رالتف یابیار  ،6یپی تیشخال ناهپ 16 هات پرسشناه 

 ات پرسشنناه   یشخالن  حیتنرج  پرسشنناه   ن نداا  اسنیفاا   ،رورا اسنت   بن   8یشخالن  حیترج

 اارا ین   اظهنار هنی   نیبن ن  شدا نیتدو جی  ری یانعی رهد ش واحد تدسط  ی است یییشخال

                                                 
1-  Lessem & Baruch 

2-  Fisher, Macrosson, & Semple 

3-  Wong 

4-  Smith, Jaarsveld, Neethling, & Andrews 

5-  team roles at work 

6-  Cattell's 16 Personality Factors Questionnaire 

7-  Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal Questionnaire 

8-  Personal Preference Questionnaire 
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 تیشخالن  ناهنپ  16 ننار ی ار  پاله یییشخال پرسشناه  نندان ب  را یشخال حیترج پرسشناه 

  (ا1581 ن،ی)بن  است برا  اری ب  یپی

 تنیم،  ینک  انضات هات تدانایی و ها ویژگی ب  تدج  با ی  است رن بر ه ینی بن ین نظری  اساس

 ضنعد  نقاط تینیپ و تج ی  با تدان هی نییج ، ار یراا بینی پیش را رن شالست یا هدرقیت تدان هی

 اسنت  ههنم  تیم انضات برات ال ی  بخشیدا به دا را ناهدرق هات تیم وضعیت ال  ، تغییرا  ایجاا و

 ار تع ق لابپ ی الن بدانندا را ضعد نقاط ساخین برطرف نید  و ینند هی فاای ایگران ی  نقشی تا

 ار ین   برسند  نظنر   بن   طدر این شاید استا میت انضاء تعداا ب  راجع تریگ میتال  ،ها تیم یطراح

 یک هر  ی میت ار ارراا تعداا نیا حضدر  ی رن حال باشند؛ ااشی  حضدر باید نقش  نُ هر تیم یک

 اتخاذ ا  هانع ارت اطا ، تعدا و تی ی ارون هات بیث و بدا  پالهش باشند یخاا هات نقش تاارا

 ارجن   ار و میتن  ارین   انیه ب  اول ارج  ار میت تانضا تعداا رو نیا ا  اا  ارست شدا یتال 

 بنر  ن و  ارراا برخی است ناله  نیه چن (ا1581 ن،ی)بن  اارا یبسیگ سا هان اری حجم ب  او 

 هناهییی  اارات هنا  نقنش  این ،والع ار .باشند اارا نی  را ها نقش ایگر پذیررین تدانایی ،یاان نقش

 و افا  و نیبن  ی یت هات نقش اهندا هی تط یقها  رن با را خداشان ارراا ی  هسیند شناخیی روان

 ا : دن ارتنها  رن ا  یکهر هات ویژگی

 حند  تنا  تداننند  هی و هسیند هخیرع و راله ی اارند را نقش این هات ویژگی ی  ارراات :1پراا  اید 

 اغننب  شنداا  یه یاساس هات پیشررت هدجب  ی ینند هی تدلید را هایی اید ها  رن باشندا خ ق تاای 

 اینن ارنراا   گنرا  ارون ننندا ی تین رعال میتن  تانضا گریا ا  راان  حفظ با و تنهایی  ب  اهند هی حیترج

 اباشند دیضع ایگران با ارت اط تبرلرار ار است ناله  و هسیند خ ق و باهدش ر،اله ی

 هسنیندا  گنرا  بنرون  حد ا  شیب و حرار  با شدق، و شدر پر اغنب ارراا، نیا :8هنابع جسیجدگر

 ر یهنذا  اهپها  رن اینند هی برلرار ارت اط خدبی ب  گرو  ا  خارج ارراا با هم و گرو  ااخپ ارراا با هم

 ارائن   یاساسن  نظنرا   هع ندالً  اارنندا  هار ه روابط تدسع  و دیجد هات ررات ارینی ار و هسیند

 عنت یط  پین ال بن   اغننب  ایننند  هی ن پ هؤثر ها رن پرورش و گرانیا نظرا  گررین ار اها اهند ن ی

 حنس  و ررا  تیشخالن اینن ارنراا    اشندند  هنی  ررین  یپذ گرهنی   ب  گرانیا طرف ا  خدا تگرا برون

   هسیندا دیجد هدرا هر ار اهالانا  و ها ررات دنیا رهاا  و اارند تلد تاوالنجی

                                                 
1-  plant 

2-  resource investigator 
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 تراسنیا  ار ارین  بن   گرانیا بیترغ ارها  رن ییتدانا ارراا، این بار  ویژگی :1ینند  ه اهنگ

 ننندان  بن   اغنب شدا هی بانثها  رن بدان انی اا لابپ و ترا اار ،یپخیگ استا کهشیر اهداف

 اهند هی صیتشخ ار ایگران تاسیعدااها سرنت  ب  ،ررات بین روابط ار شدندا انیخا  ند ین ا

 اغنب و اارند ریرراگ و گسیرا  ینگرش اینند هی اسیفاا  گرو  هقاادان ال یران  ارها  رن ا  و

  اانگی ند برهی را ایگران احیرا  حس

 اریبسن  هسنیندا  تین هدرق تارجسنیجد  شند    بن   و ینال  ،تانرژ با ج،یهه اریبس :8اهند  شالپ

 و رلنابیی  بسیار نندای تیرعال ب  وااار و تره ر را گرانیا داارن اوست بدا ، اقیاشی ا  پر و گرا برون

   اینند هی دایپ را چار  را  رایگ لرارها  رن را  سر بر یهانع اگر هسیندا شدن برند  ان ال  ب  ه یش 

 اهنند  هنی  حیتنرج  هسیندا شدق و شدر یم و هییاط ،تجد ارراا، ا  اسی  نیا :0ا یار  ناظر/

 ار ییبناال  ییتداننا  اغننب  ایننند  هی ن پ ندی تریگ میتال  ار بنابراین ،ندنی هرور بارها را هسائپ

 اشنی ا   هرتالنب  ندر   ب  و اارند نداهپ یت اه ااان لرار هدنظر و ان یری  لضاو  ،تانیقاا رالتف

 اشدند هی

 ایننند  هنی  تدجن   گنران یا بن   و هسنیند  یاجی ان و ههربان ینند ، ح ایت ارراا نیا :4یار گروهی

 حسناس،  ،پنذیر  انعطناف  اریبسن  اارنندا  گدنناگدن  ارراا و ها هدلعیت با خدا قیتط  ار تاای  ییتدانا

 شن ار  بن   گنرو   ینک  هی ند   تانضنا  اغننب  و بندا   یخندب  شندندگان هسیندا باتدبیر و باهدش

   باشندا هراا یبیران طیشرا ار تریگ میتال  ار است ناله  اها ینند هی اری تیحساس با اروند هی

 را سنخت  تارهنا ی هسنیندا  هننظم  و یننند   خنداینیرل  تاای  حد تا ،گرا ن پ :9اجراینند 

  ین  هسنیند  تارنراا  ایننند  هنی  ههنار  هننظم  یروشن  بن   را   الهشن  و سنا ند  هنی  پذیر اهالان

 نالن ه  هسنیندا  خندا  قین  ان ال ب   یری و است گرو  ب  هعطدف شان تدج  و شناسی وظیف 

  نداباش سرسخت اریبس و یخیگیخداانگ رالد است

 اوسنت  اارنندا  ا ین ج ئ ب  تدج  و اهدر تریگیپ ار تاای  ییتدانا :6اهند  پایان- ینند ال یپت

 ینک تیر راهنا   رن ،یارون هات نگرانی نندای رغا  ،سیندین رن رانی ت ا  ب  لاار  ی را تاری ندارند

                                                 
1-  co-ordinator 

2-  shaper 

3-  monitor/evaluator 

4-  team worker 

5-  implementer 

6-  completer-finisher 
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 این  کهیر  ب  یری و بدا  خداجدش برسندا نظر  ب  ررا  ظاهر ار است ناله   ی یحال ار ،یند هی

 اریاخی ضیتفد ب  ات ن ل  هسیندا تی پ رلابپیغها  رن تبرا لید بی ارراا اارندا ا ین یرونیب هشدق

   رندایگب برنهد  خداشان را دیوظا ت ا  اهند هی حیترج و ندارند

 ابالنند  هی خدا تخالالی تدان و رنی هات ههار  ب   ی هسیند دشاییی و هیعهد ارراا: 1هیخالص

 ینار  بن    یناات  ن لن   اسنتا  اهندر  شررتیپ و ارهای ار ات حرر  اسیاندارا حفظها  رن یاان تیالد

 (ا1550 )بن ین، شدند پیت د یک ارج  ارشناسی یک ب   ی هسیعدند ااهند ن ی نشان ایگران

 تنیم  ره رت :اهند  شالپ نقش ا : ندن ارت تی ی هات نقش ا  یک هر ا  انیظار هدرا وظاید

 قیتشند  و بین ترغ ینا  تنیم  ره رت :ینند  ه اهنگ نقش، سا هان تیدرهاه و ا هاین صیتشخ و

 جهنت  ییهنا  ایند   ارائ  و یارین هنابع: جسیجدگر و پراا  اید  نقش، هیدل  اهدر انجا  ب  انضاء

 انضنات  تجنار   بررسی ،یار انجا  هات برناه  میتنظ هیخالص: و ا یناظر/ار ، اهداف تاجرا

 بنا  انضناء  نیبن  تارالن ه  و بیین تر   یاناله جاایا :یار هیگرو نقش، هدجدا یارهات را  و تیم

 نقنش ، ینار  انجنا   هنات  اسنیدرالع پ  و هنا  روش بن   برناهن   پیت ند  :اجراینند  نقش، گریدیال

 (ا1550 )بن ین، شد  بندت  هان برناه  ط ق اهدر تریگیپ :ینند  ت ا 

بن    را (BTRSPI-9R) 8بن نین  تی نی  نقنش  خندااارایی  نقشی نُ  رسشناه پ (8335) بن ین

 حالندل  برات را (OAS) 0گر هشاهد  ار یابی لیست چک ه چنین و ی یت نقش صیتشخهنظدر  

 لیسنت  چنک  اسنت  بهینر  ین   ینند  هی ییدأت وت ان دا طراحی گرری  ادر  تشخیص ا  اط ینان

 .گیرا لرار اسیفاا  هدرا اانی پرسشناه  هال پ نندان ب  (OAS) گر هشاهد  ار یابی

 (BTRSPI-9R) بن نین  تی نی  نقش خدااارایی نقشی نُ  پرسشناه  تگذار  ن ر و اجرا ا  پس

 هنات  بندت اسی  ی یت هات نقش شد، اشار   ی گدن  ه ان ارید هی است  ب  ررا ی یت نقش  ر ین

 برجسنی   ی ن یت نقنش  ینک  اررا ارراا نیبنابرا اتررا هات ویژگی ای افا  ن  هسیند، ترریار

 4یاجیناب و تیریهد لابپ ،یعیط  هات نقش ا  ی ییتر تااراها  نر ی یت نقش  ر ین  البن ندارند

  بن   و یراحین  بن   ررا  ی هایی نقش ط یعی: هات نقشن ارتند ا :  نقش بندت اسی  س  نیا استا

 هدیریت: لابپ هات نقش، اهد هی ارائ  نقش این ار را ن نالرا بهیرین و ن دا  فایا یعیط  ادر 

                                                 
1-  specialist 

2-  The Belbin Team Role Self-Perception Inventory- 9Roles (BTRSPI-9R) 

3-  The Observer Assessment Sheet (OAS) 

4-  natural, manageable and avoided roles 
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 ار را خندا  هنات  لابنیت ت رین و رهد ش با و یند فایا ا ین ادر  را تداند یه ررا  ی هایی نقش

 یعن یط  طندر  ب  ای راحیی ب  تداند ین  ررا  ی هایی نقش اجینابی: هات نقش، اهد تدسع  ها نقش این

 (ا8335 ن،ی)بن  یند اجینا  تیم ار ها نقش این گررین برنهد  ا  باید و ن اید ایفاء

 هنات  هشخالن   گینرت  انندا    و بن نین  الگندت  یتجربن  شی هنا ر نن  ی ه ار تااین   هات پژوهش

 ا  (8330) 1سنیاران یر و  تنا یرتر نداشند  انجنا   وت ی ن یت نقنش  خندااارایی  پرسشناه  سنجی روان

 رانند ی ه حظن   (1554) 8میاپنه-واووا و رروبا راندای تیح ا نیبن  هیدا ن ی یت تها نقش  یررض

 بخنش  رانیهد و اهند  شالپ و اجراینند  هات نقش ار تباالتر ن را  یهین یاولی بخش رانیهد  ی

 نیه چنن  رورانندا  اسنت   بن   ینار  گروهنی  و پنراا   د ین ا هنات  نقنش  ار تبناالتر  ن را  یخالدا

 نقشنی  نُن   پرسشنناه   و ننند ی یهن  جنذ   را یهیفاوت ی یت یا یترج هیفاو  یسا هان هات ررهنگ

 ار اهاسنت  تفناو   نین ا پین تین تابنر  دیهف تاب ار (BTRSPI-9R) بن ین تی ی نقش خدااارایی

 هنا  تنیم  یوالعن  راالن ن ن و شند   بینی پیش ی یت راالن ن انیه ینس  تدارق (8339) 0یااوهرت هطالع 

 لنرار  دییأت هدرا سا ت تیم تها برناه  تبرا هث ت د یش یک نندان ب  ی یت نقش تالگد و شد هشاهد 

 هنات  تیم تبرا هم ن،یبن  ی یت هات نقش  ینظر نشان ااا ی  (8338) رسدناله و 4هانیر شر،یر گررتا

 استا اسیفاا  لابپ یییریرهدیغ هم و یییریهد

 ار تعنار   تیریهند  هنات  سن ک  با ی یت هات نقش  ی اااند گ ارش (8339) 9ایلد و لدپ  د،یر

 نناه گن  و ه گنن  یسنا هان  هات بارت  یاریاریند  (1559) 6تانگ و تشا ااارا رابط  تاری هات تیم

 نقنش   ین نظر سنا    ینی روا اسناس  نین ا بر و دناه هی نشان را ی یت هات نقش ا  یفاوتهی یا یترج

 تالگند  تریارگین  بن    ین  اریندیار (1559) 9تیسدئ- سدنیگ و ن الیوات گررتا لرار دییتأ هدرا ی یت

 و تهننر  اینند  هنی  ک ن ی ی یت ییایپد بهیر رهم ب  و است دیهف اریبس ی یت دیالالت تاجرا ار نیبن 

 سن  یهقا ار اارنند  ره نر  نندان ب  ی یت نقش یک رقط  ی هایی تیم  ی اااند گ ارش (1555) 8دنیاسی

 برخدراارندا تبهیر راالن ن ا  ندارند، تره ر نقش اا ً ای اارند تره ر نقش چند  ی هات تیم با

                                                 
1-  Aritzeta & Ayestaran 

2-  Arroba & Wedgwood-Oppenheim 

3-  O’Doherty 

4-  Hunter  

5-  Reoyo, Lopez, & Lucha 

6-  Shi & Tang 

7-  Watkins & Gibson-Sweet 
8-  Henry & Stevens 
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 ینن ی تواگنرا  و ه گرا ییروا (8331) هالرسدن و هانیر شریر و (1556) 1راندل و کبروس

 شخالیت ب رگ ناهپ پنج  ی راندی ان   و ااا  لرار تیح ا هدرا را نیبن  ی یت نقش تالگد

NEO-PI-R ااارا میهسیق رابط  نیبن  هات نقش با 

 بن نین  تی نی  نقنش  خندااارایی  نقشنی  نُن   پرسشناه   ی اند ااا  نشان نیشیپ قا یتیق چند هر

(BTRSPI-9R)  ل نپ  هنایی  پرسشنناه   نیچن نیالل است، برخدراار یاری و ال   ییایپا و ییروا ا 

  ینرا  را؛ین گ لنرار  8ابییهنجار هدرا ررهنگ رن ار بایست هیخاص  ررهنگی بارت کی ار اسیفاا  ا 

 بن   نناهعی رت  و روالعنی یغ جینینا  نشندند،  تین رنا ها ر هدن ا  اسیفاا  ار ررهنگی هات سدگیرت اگر

 و بیین تر هیفناو ،  هنات  گرو  و ها ررهنگ  ی ارتیار( 1550) نیبن  نیه چن ااشتا خداهند ان ال

 هنجنار  ن نرا   تدان یه خاص هات سا هان تبرا نیبنابرا ااهند هی ارائ  ی یت نقش ا  یهیفاوت تدا ن

 ن نرا   سن  یهقا ،یابیهنجار بدونه چنین،  روراا است  ب  را شد   دیتعر هات گرو  ای سا هان ه ان

 و هندیریت  لابنپ  ،یعن یط  تها نقش نیخا ا  ین س یهقا نیا بدون بداا خداهد نالره یغ ها نقش نیب

 هنا  نقنش   ین  شندا  یهن  باننث  و برا  نیب ا  را یررهنگ اثرا  ،یابیهنجار نیستا پذیر اهالان یاجیناب

 بنر  (ا8335 ،بن نین  ا  نقنپ  بن   ،8338 ،0هدریسدن) شدند انیخا  اسیفاا  هدرا تهنجارها با هیناسب

 پرسشنناه   یابین هنجار و سنجی روان هات گیویژ یبررس با تا ن دا ت ش حاضر پژوهش اساس نیا

 اانشنگاهی  تیالنی    اارات یاریننان  ار (BTRSPI-9R) بن ین تی ی نقش خدااارایی نقشی نُ 

 ینار   هینن   ار هفیند  اب ارت هعرری ض ن بیداند ایران نفیی هات رررورا  پخش و پاالیش هنی شریت

   داین ا ک ی و ییراهن ا یارت هات تیم تهدرقی شیار ا و سا ت تیم ندیررر ار را شریت این تی ی،
 

 پژوهشسؤاالت 
 ال   ینی روا ا  (BTRSPI-9R) بن نین  تی نی  نقنش  خدااارایی نقشی نُ پرسشناه   ایر -1

 است؟ برخدراار

 ال   پاینایی  ا  (BTRSPI-9R) بن نین  تی نی  نقنش  خدااارایی نقشی نُ پرسشناه   ایر -8
 است؟ برخدراار

 (BTRSPI-9R) بن نین  تی نی  نقنش  خدااارایی نقشی نُ پرسشناه   ار ی یت هات نقش -0
 هسیند؟ یبرش نقط  چ  تاارا

                                                 
1-  Broucek & Randell 
2-  standardization 
3-  Morison  
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 روش

 گیری نمونه روش و نمونه آماری، جامعه

 ،پنژوهش  جاهعن   اسنتا  تاربرای هطالعا  ندع ا  و یه  سیگ-یفیتدا حاضر پژوهش روش

 را اینران  نفینی  هنات  رنررورا   پخش و پاالیش هنی تیشر یاانشگاه   یتیال تاارا نانیاری  ینی

 یاریننان ا  بنین   الیپینندگان ار پژوهش ب  این  شریت بداندا نفر 9333 حدوا ار  ی شد هی شاهپ

 ا  ن دتاً هذیدر شریت تخالالی یارت هات تیم ی ند شد گرری  ارنظر اانشگاهی یالی  ت اارات

 1هدرگنان  ن دنن   حجنم  جدول ا  ن دن ، هناسب حجم انیخا  تبرا اشدند هی انیخا  ارراا این بین

 هنات  ن دنن   نفنر،  ه ار 13 تا 9 نیب تیج ع با تا جاهع  تبرا رن اساس بر  ی دیگرا اسیفاا  (1593)

 )بنر  ات ط قن   تالنااری  تریگ ن دن  روش ب  نفر 063 بنابراین استا هناسب نفر 093 حجم ب  ی یتقر

 04) یسرپرسنی  یسا هان را  ا  نفر 06 ترتیب این ب  نداشد انیخا  سا هانی( را  و جنسیت حسب

ی تالناار  روش بن    ن( 06 و هنرا  888) یرسرپرسنی یغ یسنا هان  را  ا  نفر 084 و  ن( 8 و هرا

 تی نی  نقنش  خندااارایی  پرسشناه  گذارت ن ر  س ک با ها ر هدانی ی  این ب  تدج  با شدندا انیخا 

هنا   رن بن   شنناه  پرس گنذارت  ن نر   نیند   و تقسنیم  نفر  06 گرو  13 ب  ارراا نداشیند، رشنایی بن ین

 ینک  ار حندالپ  ی  یسانی ا  نفر 61 ن دن  گرو  بین ا  ،ها ااا  رورت ج ع ا  پس شدا ااا  رهد ش

 رواینی  )ه  هنان(،  8هن ک  ب  وابسی  روایی تینیپ جهت بداند، یرا  یسب باالیی اهییا  تی ی نقش

 ار ینابی  لیسنت  چنک  ا  اسنیفاا   بنا  و شندند  انیخنا   بنا ر هدن -ر هندن  پاینایی  و )ه گرا( 0سا  

 اجنرات ( و NEO-FFI) 4نوند  شخالنییی  بن رگ  ناهنپ  پننج  پرسشناه  ،(OAS) بن ین گر هشاهد 

 هنا  ااا  پیتین و  یتج  سپس گرریندا لرار ر هدن هدرا بن ین تی ی نقش خدااارایی پرسشناه  هجدا

 ه  هنان  رواینی  ضنریب  تعینین  جهنت  پیرسندن  ه  سنیگی  ضریب رهارت هات روش ا  اسیفاا  با

 )ه  سنیگی  سنا    رواینی  ضنریب  (،گنر  هشناهد   ار ینابی  لیست چک با بن ین پرسشناه  )ه  سیگی

 و (NEO-FFIپرسشناه  پنج ناهپ ب رگ شخالییی نوند )  با بن ین تی ی نقش خدااارایی پرسشناه 

 جهنت  یرون ا  رلفات و براون-اسپیرهن ه  سیگی ضریب، با ر هدن-ر هدن روش ب  پایایی ضریب

 ادر  گررتا برش نقط  تعیین جهت تاراد رت  و  پرسشناه  ییپایا تعیین

                                                 
1-  Morgan 
2-  criterion-related validity 

3-  construct validity 

4-  NEO Five-Factor Inventory 
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 پژوهش ابزار
 این (1550) نیبن  .(BTRSPI-9R) بلبین تیمی نقش خودادراکی نقشی نُه رسشنامهپ

 بخش هفت ا  پرسشناه  نیا ن داا یطراح ی یت نقش نُ  گیرت اندا  هنظدر  ب   را پرسشناه 

 ای دیسنار یک بخش هر نندان استا گ ار  13 و نندان یک شاهپ بخش هر  ی شد  پالیتش

 نظر ار ی یت تارهای ار را خدا رریار دیبا ررا ندای یه میترس اهند  پاسخ تبرا را تاری تیهدلع

 دیتدا را تو رریار ندی یه رالر  ی یج  ت نیب را ا یاهی 13 هج دع ار بخش هر تبرا و گرری 

 نیب ا یاهی 13 میتقس ا   ی شدا هی گفی  ارراا ب  تر قیال جینیا سبی تبرا داین ا میتقس ند،ی یه

 ات گدن  ب   سؤاال (ا8335 ،ن ینب) شدا  یپره سؤال یک ب  ارراً رن صیتخال ای و  سؤاال ت ا 

 هج دع ار و سؤال یک بخش هر ار ،ی یت نقش هر تبرا  ی اند شد  ند یپرا بخش هفت ار

 نی  اضاری سؤال یک بخش هر ار این، بر  ن و ااراا وجدا تی ی نقش هر برات سؤال هفت

 نقش خدااارایی نقشی نُ  پرسشناه  ااست شد  گرری  نظر ار ر هدانی 1اظهارنظر سنجش برات

 است  ب  ن را  هج دع رای  است، ینس  اسیهق یک ینی طدر ب  ،(BTRSPI-9R) بن ین تی ی

 ی  هایی گ ار  نیب دیبا بخش هر ار ،اهند  پاسخ استا (13) ثابت ش یه  رن بخشِ هر ار رهد 

 تا اهر نیا ان اید هشخص را خدا ینس  حیترج ،ینند هی گیرت اندا   را یهیفاوت هات ویژگی

 این با دایر وجدا  ب  هیقابپ یوابسیگ ،یابیار  هدرا هات ویژگی نیب  ی شدا هی بانث تحدوا

 نُ  پرسشناه  گر،یا ن ار   ب  ستاین ینس  اه ًی ی یت نقش هر ب  یاری  تخالیص اهییا ا  وجدا،

 )چدن است ینس  بخش، هر ارون ار (BTRSPI-9R) بن ین تی ی نقش خدااارایی نقشی

  ستاین ینس  ،ها بخش نیب ، اهااست( 13 ش یه  بخش هر ار ن را  هج دع

 خندااارایی  نقشنی  نُن   پرسشنناه   تگذار ن ر  نید  اربار  یرراوان هات بیث  یاول هطالعا  ار

 بهینر   ین  رانند ی شننهاا یپ پژوهشنگران  یبرخ و گررت ادر  (BTRSPI-9R) بن ین  یتی نقش

 نیبن ن  اهنا  (ا8335 )بن نین،  رایپنذ  اندر   ر یالن ل اسین هق اسناس  بر ر هدن نیا گذارت ن ر  است

 ،انیخنا   تِیهیدوا لدرت وجدا  ی شد هدنی و را ی اراع پرسشناه  گذارت ن ر  روش ا  (1550)

 یاهین نا و ار ش مین  جینیا ب  هنجر ر ،یالل اسیهق اساس بر ها ر هدن تذارگ ن ر  رای  است هطند 

 وسندین    اانا، این ا  اراع ار شداا یه یار هات هییط و انعت ارررا  هات لابنیت شناخت ار شیریب

 هعنر   ار ینسن   هنات  هقیناس  ا  بیشیر یرتیالل تها اسیهق  ی راندی اشار  (8338) 8یبی -رییایناله

                                                 
1-  claim 

2-  Swailes & Mclntyre-Bhatty 
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 لنرار  ها پاسخ دیتیر و یاجی ان تیهطندب ،أییدت ،ت یهر شیگرا تریسدگ  چدنه یهه   دایتهد

 پرسشنناه   گنذارت  ن ر  برات بن ین تأیید هدرا اانی روش ه ان نی  پژوهش این ار بنابراین، اارندا

   گررتا لرار اسیفاا  هدرا (BTRSPI-9R) بن ین تی ی نقش خدااارایی نقشی نُ 

 ا  تا ااهن  ار را پرسشناه  این ی یت هات نقش ترلفا بیضر (8331) یبی-رینیاالیه و ن یسند

 اااندا لرار تیح ا هدرا را پرسشناه  پایایی و رورا  است  ب ( 65/3 )هیانگین 95/3 تا 96/3

 بن ین تی ی نقش خدااارایی نقشی نُ  پرسشناه   ی ااشیند اظهار (1555) 1برگندر و چیر ،کب

(BTRSPI-9R)  بانث ن دن  هات گرو  ار تفاو  و است برخدراار ه سان یناهن ساخیار ا 

 8یکبراار و بالدرسدن ه چنین شداا یه یناهن تساخیارها و ی یت نقش یا یترج ار تفاو 

 اریبس 0هییدایی ییروا ا  (BTRSPI) بن ین تی ی نقش خدااارایی  ی راندی ان   (1556)

 ند: یر شرح ب  پرسشناه  این هات گ ار  ا  ن دن  او استا برخدراار ییباال

 ا  یعیوسن  دین ط بنا  یخدب ب  تدانم یه» «اهاست د یا خنق هن یعیط  ا یخالدا ا  یالی»

 «انمی اری ارراا

 بن  هنظندر   بن     ین  نند ی یه  یتدا اًیلد( 1550) نیبن  .(OAS) گر مشاهده یابیارز لیست چک

 ،(BTRSPI) بن نین  تی نی  نقش خدااارایی بر ن و  ررا، ی یت نقش ا  تر قیال جینیا روران است 

 ار و( 8335) نیبن ن  تدسنط  ابن ار  نین ا شنداا  اسنیفاا    ین ن (OAS) گر هشاهد  یابیار  لیست چک

 گنر  هشناهد   هنات  ار ینابی  ا  وت اسنتا  شند   سناخی   ی یت هات نقش ن ی ه ار او هطالعا  تراسیا

 را تو تااناهنا  ،یر هندان  انلطنار  هنم  گریا ای و رانیهد اران،اله   ااراک تبره نا تا یند هی اسیفاا 

 اسنت   بن   رنرا  هنات  هشناریت  ب  نس ت ترت شفاف لضاو  بیداند قیطر نیا ا  و ن دا  را ای تأیید

 خندبی  بن   رارنرا    ین  یارانالن ه  تدسنط  بایسنت  هنی ( OASگر ) ار یابی هشاهد  لیست چک ارورا

 او بن    ین  اسنت  تا هناا   98 (OASگنر )  ار یابی هشناهد   لیست چک شداا ااا  پاسخ ،شناسند هی

 این  انفت  89 رنند  یاربرگ او  بخنش  و هث نت  افت 49 شاهپ اول بخش اشدا هی میتقس لس ت

 دین با گنر  هشاهد  اباشد هی شدند  هشاهد  ررا رریار یاحی ال هات ینند  تداید  ی است یهنف ن ار 

 لیسنت  چک نیا ار ن ایدا هشخص ،هسیند هدرانظر ررا رریار ینند  تداید  ی را ین ارات ای ن ا ی

 نقنش  بنندت  رت ن   تینها ار و شد  گذارت ن ر  یهنف افت س  و هث ت افت پنج با ی یت نقش هر

                                                 
1-  Beck, Fisch, & Bergander 

2-  Balderson & Broderick 

3-  content validity 
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 رانندال  و بروسنک  (ا8339 سندین ،  و 1سننیدر  ،)رریی تنا  شندا  هی اسیخراج شدند  هشاهد  ررا ی یت

 نقشنی  نُن  رسشنناه   پ بنین  هعننااار  هث ت هات ه  سیگی ،تی ی نقش نُ  ا  نقش هشت برات (1556)

 اسنت   ب  (OASگر ) ار یابی هشاهد  لیست چک و (BTRSPI-9R) بن ین تی ی نقش خدااارایی

 85/3 ا  ات ااهنن   ار را( OASگر ) ار یابی هشاهد  لیست چک رلفات ضریب ه چنینها  رن روراندا

 بنرات  8ینندال  تندارقی  ضنریب  نی  (1558)سدین   و سنیدر یراندا هیاس   99/3 هیانگین با 88/3 تا

 هنات  سنؤال  ا  ات ن دنن   یرانندا  گن ارش  63/3 ا  بناالتر  را (OASگر ) ار یابی هشاهد  لیست چک

   است:  یر شرح ب  بن ین گر هشاهد  ار یابی لیست چک

 (√) تینک  هسنیند،  هشناهد   هدرا ررا ینند  تداید ینید هی رالر ی  ن اراتی هقابپ ار لطفا

 ااا و -4 نههربا -0 پذیر انط اق -8 الیق -1 ب نیدا

 ناهپ پنج هخیالر و سریع ار یابی برات ی  است NEO-PI-R شد  دنظریتجد پرسشناه  ا 

 را بهنجار تیشخال بعد پنج و اارا هاا  63 پرسشناه  نیا استا شد  طراحی شخالیت اانی

 یاان تیشخال حیط  یا ناهپ پنج این (ا1558 ،0روبر  ،رتی که و اسیای) ندی هی تریگ اندا  

 8شناسی وظیف  (،A) 9تپذیر تدارق (،O) 6پذیرت تجرب  (،E) 9گرایی برون (،N) 4رنجدرت روان: ا  ن ارتند

(C) ه الاران و اسیای (ا8334 ،5هندریک و هندریچ ،تی)وا اشدا هی سنجید  سؤال 18 با ناهپ هرا 

 85/3 تا 94/3 بین را( NEO-FFIپرسشناه  پنج ناهپ ب رگ شخالییی نود ) ترلفا بیضرا (1558)

 :است  یر شرح ب  پرسشناه  این هات پرسش ا  ن دن  او یراندا گ ارش 81/3 هیانگین با

  ین  باشنم  ییجاهنا  ار اهنم  یهن  حیترج»و  «بر  یه لذ  گرانیا با رانی ای ت ا  والعاً»

 «ااست ن پ و تیرعال اندنی
 

 ها یافته
  نقشنی  نُ  رسشناه پ برش نقاط هیاس   و پایایی ،روایی بخش س  ار پژوهش این هات یاری 

 

                                                 
1-  Senior  
2-  Kendall's coefficient of concordance 
3-  Casta, McCrae, & Robert 
4-  neuroticism 
5-  extraversion 
6-  openness to experience 
7-  agreeableness 
8-  conscientiousness 
9-  White, Hendrich, & Hendrick 
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 اشدا هی ارائ  (BTRSPI-9R) بن ین تی ی نقش خدااارایی

 و ترج ن   رارسنی   بنان  بن   هذیدر پرسشناه  ابیدا پژوهش، این ار هییدا روایی هینأتهنظدر  ب  

  بنان  بن   هجدااً شد  رارسی هقیاس هییدا، ار اهانت حفظ و ترج   ایت ا  اط ینان جهت سپس

 هقیناس  رارسنی  رنر   سنپس  ااشتا اولی  هقیاس با یاهنی تطابق ترج   این  ی شد برگرااند  اانی

 لنرار  سنا هانی  و اننعیی  شناسنی  روان هیخالالنان  ا نفر  پنج اخییار ار هییدا روایی بررسی جهت

 گانن   نن   تی نی  هنات  نقنش  گیرت اندا   بر ه نی نداهپ بدان هناسبار ارت اط با ها  رن ه   ی  گررت

   اتفاق نظر ااشیندا

 باشندا  یه( OAS) گر هشاهد  ار یابی لیست چک ه ک، ر هدن حاضر پژوهش ار ه  هان، روایی

 ا  اط یننان  و ثاندین   ار ینابی  جهنت ( 8335) بن نین  تدسنط  نین   لیست چک این شد ذیر ی  طدر ه ان

 ار هدجندا  تی نی  نقنش  ن  و شد  ساخی  (BTRSPI) خدااارایی نقش تی ی بن ین تشخیص ایت

 خندبی  بن   را رنرا   ین  ارنراات  ینا  رنرا  تدسط بایست هی ر هدن نیا ایند هی گیرت اندا   ار بن ین هقیاس

 هنر  ار ین   یسنانی  ا  نفنر  9 تنا  9 ه  هان، روایی گیرت اندا  هنظدر  ب   لذا شداا ااا  پاسخ ،شناسند هی

 ینرا   یسنب  ییبناال  ن نر   (BTRSPI-9R) بن نین  تی ی نقش خدااارایی نقشی نُ  هات نقش ا  یک

 جهنت ( OASگنر )  لیسنت ار ینابی هشناهد     چنک  سنپس  شندندا  ا انیخن  نفنر(  61 )هج دناً اندبد

 هقیناس  ار ین   یسانی شد ، هشاهد  نیایج اساس بر شدا ااا  لرارها  رن سرپرسیان اخییار ار پاسخگدیی

 بیشنیرین  نین   سرپرسنت  ار ینابی  ار بداند، یرا  یسب نقش یک ار باالیی ن ر  بن ین تی ی هات نقش

 نقشنی پرسشنناه    نُن   ار تی ی هات نقش ه  هان روایی ضریب روراندا است  ب  نقش ه ان ار را  ن ر

 بنا  ین  ( OASگنر )  لیسنت ار ینابی هشناهد     چنک  و (BTRSPI-9R) بن ین تی ی نقش خدااارایی

 بنا  برابنر  اجرایننند   نقنش  است: شرح نیبد رهد  است  ب  پیرسدن ه  سیگی ضریب ر هدن ا  اسیفاا 

 ار ینا  / نناظر  ،63/3 هننابع  جسیجدگر ،41/3 پراا  اید  ،68/3 اهند  شالپ ،64/3 ینند   اهنگه ،99/3

 رهنارت  نظنر  ا  شد  هشاهد  ضرایب ت اهی 99/3 هیخالصو  40/3 ینند  ت ا  ،60/3 یار گروهی ،90/3

 ار ینابی  و خندااارایی  ن نرا   بنین  ه  سنیگی  ضنریب  ین   اسنت  این تدج  لابپ نالی  بداندا هعنااار

 اینن  اسنتا  بناالتر  ات ه حظ  لابپ طدر ب  اارند لرار گرا برون گرو  ار ی  هایی نقش ارهدرا گر شاهد ه

   هنابعا جسیجدگر و اهند  شالپ ،یار گروهی ،ینند  ه اهنگ ا : ن ارتند ها نقش

 نقنش  خدااارایی نقشی نُ پرسشناه   )ه گرا( سا   روایی عیینتهنظدر  ب   پژوهش این ار

پرسشنناه    شد  دتا ی رر  با بن ین تی ی هات نقش بین ه  سیگی ،(BTRSPI-9R) بن ین تی ی
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  پیرسندن  ه  سنیگی  ضنریب  ر هدن ا  اسیفاا  با (NEO-FFIپنج ناهپ ب رگ شخالییی نود )
 

 استا شد  ااا  نشان 1 جدول ار رهد  است  ب  جینیا سنجید  شدا

 

 بلبین تیمی نقش خودادراکی سشنامهپر )همگرا( سازه روایی بررسی آزمون نتایج . 1 جدول

 پرسشنامه نُه نقشی خودادراکی
نقش تیمی بلبین 

(BTRSPI-9R) 

 (NEO-FFIپرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی نئو )

 بودن وجدانی پذیری توافق پذیری تجربه گرایی برون رنجوری روان

84/3 اجراینند   36/3-  19/3-  31/3-  09/3 **
 

-80/3 ینند  ه اهنگ  48/3 **
 80/3  04/3 **

 83/3-  
41/3 اهند  شالپ **

 01/3 *
 85/3 80/3ا   08/3 **

 

-39/3 پراا  اید   .398 88/3 *
 18/3-  80/3-  

-15/3 هنابع گردجسیج  98/3 **
 -.148 03/3 *

 -.165 
-38/3 ار یا  -ناظر  35/3-  49/3 **

 18/3-  13/3-  

-86/3 یار گروهی  49/3 **
 39/3-  96/3 **

 80/3-  

95/3 ینند  ت ا  **
 84/3-  81/3-  81/3-  94/3 **

 

-11/3 هیخالص  30/3-  31/3  31/3  88/3 *
 

**P<0.01         *P<0.05          
 

 بین رابط  ،09/3 برابر اجراینند  نقش بین رابط  شدا هی هشاهد  1 جدول ار ی  گدن  ه ان

 ،04/3 و 48/3 بنا  برابنر  ترتینب  بن   پذیرت تدارق و گرایی برون ویژگی او با ینند  ه اهنگ نقش

 ترتینب  بن   بندان  وجدانی و گرایی برون ،رنجدرت روان ویژگی س  با اهند  شالپ نقش بین رابط 

 بنین  رابط  ،88/3 با برابر پذیرت تجرب  و پراا  اید  نقش بین رابط  ،08/3 و 01/3 ،41/3 با برابر

 ،03/3 و 98/3 ابن  برابنر  ترتیب ب  پذیرت تدارق و گرایی برون ویژگی او با هنابع جسیجدگر نقش

 او بنا  یارت گروهی نقش بین رابط  ،49/3 با برابر پذیرت تجرب  وناظر/ ار یا   نقش بین رابط 

 بنا  ینند  ت ا  نقش بین رابط  ،96/3 و 49/3 با برابر ترتیب ب  پذیرت تدارق و گرایی برون ویژگی

 نقنش  بنین  رابطن   و 94/3 و 95/3 بنا  برابنر  ترتینب  ب  بدان وجدانی و رنجدرت روان ویژگی او

 روابنط  1 جندول  ار شند   هشاهد  ضرایب سایر استا 88/3 با برابر بدان وجدانی و هیخالص

  ااهند ن ی نشان را هعنااارت



 01 ... هنجاریابی و اعتباریابی پرسشنامه نقش تیمی بلبین

 ا  (BTRSPI-9R) بن نین  تی نی  نقنش  خندااارایی  نقشنی  نُ  پرسشناه  پایایی بررورا جهت

 شند،  اشنار   تنر  پنیش  ین   طندر  ه نان  شندا  اسنیفاا   با ر هدن-ر هدن و ارونی ه سانی هات روش

 ارهندرا  را خندا  نسن ی  ترجیح بایست هی ررا و است نس ی بن ین تی ی نقش پرسشناه  گذارت ن ر 

 برخنی  بن   اسنت  ه النن  ترتینب،  بندین  ااهند  نشان رنان بین اهییا  13 تقسیم با بخش هر  سؤاال

 اهنر  این ی  ینند هی یانب (8338) بیی-هالینیایرو  سدین  نگیراا تعنق اهییا ت هیچ پرسشناه  سوداال 

 و سناخی   هداجن   هنایی  هیندوایت  با پایایی ضریب تعیین براترا  ارونی ه سانی روش ا  اسیفاا 

 تجنا  بن   ین   انند  ینرا   پیشننهاا  ه چننین هنا   رن استا رورا  وجدا  ب  هیققان تبرا ار هایی چالش

 بنرات  سنپس  گینراا  قتعنن هنا   رن بن   اثر یب ار ش یک پاسخ، بدون  سؤاال ب  افر ن ر  اخیالاص

 ت ناهی  ب ها  رن ار ی  هایی پاسخناه  (،تی ی نقش) هقیاس خرا  هر  سؤاال ارونیِ ه سانی هیاس  

 ار ااشند  هیاسن   هنا   رن یرون نا   رلفات و انیخا  است شد  ااا  ن ر  خاص نقش رن سؤال هفت

   شدا هیاس   روش ه ین ب  پرسشناه  هات هقیاس خرا  پایایی نی  پژوهش این

 هنات  نقنش  ا  هرینک  برات را بررورا هخیند هات روش ا  حااپ پایایی ضرایب 8 جدول

 ااهد هی نشان بن ین تی ی

 

 بلبین تیمی های نقش کتفکی به مختلف های روش به پایایی ضرایب . 9 جدول

 های تیمی نقش
 انواع پایایی

 **بازآزمون-آزمون آلفای کرونباخ

 69/3 96/3 اجراینند 

 91/3 68/3 ند ین  اهنگه

 68/3 95/3 اهند  شالپ

 98/3 99/3 پراا  اید 

 65/3 95/3 جسیجدگر هنابع

 90/3 89/3 ناظر/ار یا 

 69/3 88/3 یار گروهی

 93/3 88/3 ینند  ت ا 

 68/3 68/3 هیخالص



 00 (1، شماره 1321، بهار و تابستان 3ی سوم، سال  )دوره نعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهوازشناسی ص مجله مطالعات روان

شدا، ضنرایب پاینایی ر هندن بن  روش رلفنات یرون نا  ار        هشاهد  هی 8 طدر ی  ار جدول ه ان

 لرار اارندا   90/3 تا 69/3ات ا  تا  با ر هدن ار ااهن -و ضرایب پایایی ر هدن 88/3تا  95/3  ات ا ااهن 

 تی نی  نقش پرسشناه  هنجاریابی پژوهش نیا اانی اهداف ا  یالی شد، ذیر ی  طدر ه ان

 هنا  نقنش  بنرش  نقناط  و اراندت  رت ن   ا  ،هنجار ن را  تعیین برات( 8335) بن ین بداا بن ین

 ین   اسنت  این بر ر هدن سا ند  رر  و است تی ی نقش  نُ اارات پرسشناه  اینا یرا اسیفاا 

 ن ر  ی  است این سؤال بنابراین اباشد هی تر برجسی  ها نقش این ا  ییال هات ویژگی ،ررا هر ار

 اینن  تعینین  ار وت دانیم؟ب تی ی نقش رن اارات را او تا باشد باالتر بایست هی حدت چ  ا  ررا

 ار ین   یسنانی  نقنش،  هنر  بنرات  ی  ادر  این ب  ؛است یرا  اسیفاا  ارادت   رت ا  ل أهس

 بنین  ین   یسنانی  برخدراارند، تی ی نقش رن هات ویژگی ا  ی ی هی ان ب  اارند لرار 00 ادک

 بن   اارنند  لنرار  89 تنا  66 اندک  بین ی  یسانی هیدسط، هی ان ب  اارند لرار 66 تا 00 ادک

 رن هنات  ویژگی ا  باالیی بسیار هی ان ب  اارند لرار باالتر و 89 ادک ار ی  یسانی و باال هی ان

 ا  هرینک  بنرات  رهند   است  ب  برش نقط  ،ارادت رت   ا  اسیفاا  با ابرخدراارند تی ی نقش

 ااست 0 جدول شرح ب  پژوهش این ن دن  گرو  ار تی ی هات نقش

 

  بلبین تیمی های نقش برش نقطه . 3 جدول

 های تیمی نقش

 ها طبقه

 درصد 33تا 

 )پایین(

درصد  00تا  33

 )متوسط(

 درصد 01تا  00

 )باال(

درصد  188تا  01

 باال( )بسیار

 14-ااا 13-10 9-5 3-4 اجراینند 
 14-ااا 13-10 6-5 3-9 ینند   اهنگه

 14-ااا 5-10 4-8 3-0 اهند  شالپ
 18-ااا 8-11 4-9 3-0 پراا  اید 

 19-ااا 11-14 6-13 3-9 جسیجدگر هنابع
 10-ااا 5-18 9-8 3-4 ناظر/ار یا 

 19-ااا 18-14 6-11 3-9 یار گروهی
 16-ااا 5-19 4-8 3-0 ینند  ت ا 

 10-ااا 5-18 9-8 3-4 هیخالص
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 18 ن نر   پنراا   اید  نقش ار تررا چنانچ  هثال نندان ب   ی است ادر  نیبد 0 جدول ریتفس

 ار ،باشند   ینر ی ای و 0 تو ن ر  اگر اها اانیم هی تلد اریبس نقش نیا ار را او باشد، گرری  باالتر ای و

 ا  ی ن ییتر تاارا ارنراا  ی ن یت نقنش   نر  ین شد، ذیر ی  ه انگدن  اگیرا هی لرار دیضع اریبس گرو 

 بنا  رنرا  ن نرا   هقایسن   طریق ا  نی ر ، این تفسیر استا یاجیناب و تیریهد لابپ ،یعیط  هات نقش

 اسنت   بن   را اهیینا   بناالترین  ی  ینقش ،اساس این بر ا(8335 ،بن ین) گیرا هی ادر  هنجار ن را 

 ین   ینقشن  ،رنرا  ط یعی نقش ،است گرری  لرار 0 جدول باالت بسیار یا باال ن را  ااهن  ار و رورا 

 هندیریت  لابنپ  نقش است، گرری  لرار هیدسط ن را  ااهن  ار و رورا  است  ب  را وسط حد ن را 

 لنرار  0 جندول  پنایین  ن را  ااهن  ار و ااا  اخیالاص خدا ب  را اهییا ا  ی یرین ی  نقشی و ررا

 اشدا هی هیسد  ررا اجینابی نقش است، گرری 

 

 گیری نتیجه و بحث
ار یارینان شریت هننی   هنجاریابی و انی اریابی پرسشناه  نقش تی ی بن ینژوهش با هدف ن پای

 سننجی  روان هشخالنا   ،پنژوهش  اینن  ار. هات نفیی ایران انجنا  گررنت   پاالیش و پخش رررورا 

 رهنارت  هنات  روش ا  اسنیفاا   با (BTRSPI-9R) بن ین تی ی نقش خدااارایی نقشی نُ  پرسشناه 

 ابن ار  اینن  اهند  هنی  نشنان  پرسشنناه   هییندایی  ینی روا ب  هربدط شداهد گررتا لرار یبررس هدرا

 ینک براار و بالدرسندن  هنات  یارین   ابن  نیایج این ایند هی گیرت اندا   یارسی ب  را نظر هدرا ال یخال

 یه  سنیگ  بیضنرا  هیاسن    ا   ین  پرسشنناه   هنات  نقنش  ه  هنان  ینی روا اسنتا  ه سد (1556)

 ار یننابی لیسنت  چنک  بنا  (BTRSPI-9R) بن نین  تی نی  نقنش  خندااارایی  نقشنی  نُن   پرسشنناه  

 اسنتا  99/3 هینانگین  بنا  64/3 تنا  41/3 برابنر  ات ااهنن   ار رهند  است  ب  (OAS) بن ین گر هشاهد 

 نیبن  ینی روا بیضرا و باشد 63/3 ا  باالتر ر هدن ه  هان ییروا بیضر رید هی شیپ بندر  ارن پ

 حاانپ،  ه  هنان  ینی روا بیضنرا  نیبننابرا  ارینند  هنی  حسا  ب  ییباال نس یا بیضرا 43/3 تا 03/3

 یه  سنیگ  بیضنرا  هیاسن    طرینق  ا   ین   ین ن سنا    ینی روا جن  ینی هسیندا یهناس  اریبس بیضرا

 پننج  پرسشنناه   شند   دتا ی رر  با(BTRSPI-9R) بن ین تی ی نقش خدااارایی نقشی نُ  پرسشناه 

 اینن  اسنت،  95/3 تنا  88/3 ا  ات ااهنن   ار ،رهند  است  ( ب NEO-FFI) نود تیشخال ب رگ ناهپ

 ه خندان   هینن   اینن  ار (8331) ه الناران  و شنر یر و (1556) رانندل  و کبروس تیقیقا  با نیایج

   است:  یر شرح ب  شد  هشاهد  روابط ت یین ااست
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 هنضن ط  و بندان  وجدانی ،یارت هیارظ  ااراا هعنااار هث ت رابط  بدان وجدانی با اجراینند  نقش

پرسشنناه  پننج    ار پنذیرت  هسنودلیت  ناهنپ  با است اجراینند  نقش برجسی  هات ویژگی ا   ی بدان

 و گراینی  بنرون  بنا  یننند   ننگ ه اه نقنش  اسنتا  ه سنان ( NEO-FFI)نود  یناهپ ب رگ شخالیی

 نقننش هننات ویژگننی تننرین برجسننی  ا  گرایننی بننرون ااراا هعنننااار هث ننت ه  سننیگی پننذیرت تدارننق

 بنا  گرانیا ب  ک ی و ته درا بدان، رحم ال ،اوسیی ندع ه چدن هایی ویژگی استا ینند  ه اهنگ

 ،رنجندرت  روان اتهن  هقیناس  با اهند  شالپ نقش ه  سیگی ب  است رهدا کهشیر پذیرت تدارق ناهپ

 هضنطر ،  ل ینپ  ا  انفاتی  اارات اهنند   شنالپ  نقش ابدا هعنااار هث ت بدان وجدانی و گرایی برون

 راین   ااراا هعننااار  هث نت  رابطن   پنذیرت  تجربن   بنا  پراا  اید  نقش اباشد هی شناس وظیف  و گرا برون

 تااس کهشیر ناهپ او هر ار طن ی تندع و یذهن تاوالنجی پ،یتخ ه چدن یافات

 نقنش  ااسنت  هعننااار  هث نت  پنذیرت  تدارنق  و گراینی  بنرون  با هنابع جسیجدگر نقش ه  سیگی

 ییتداننا  هاننند  انفاتی  بن   تدجن   ه چنین استا نیبن الگد  ار نقش نیگراتر برون هنابع جسیجدگر

  نقننش ار هننا هخالفننت بنن  ییپاسننخگد تنندان و ایگننران بننا یه راهنن و ارت نناط تبرلننرار ار اریبسنن
 

 پنذیرت  تجربن   بنا  ا ین ار / نناظر  نقنش  رابط  اسا ا هی پذیر تدجی  را هذیدر رابط  بع،هنا جسیجدگر

 و  یریانن   لضناو   ار اسیق ل ه چدن هایی ویژگی ناهپ او این هشیرک نقط  ابدا هعنااار و هث ت

 پنذیرت  تدارنق  و گراینی  بنرون  با یار گروهی نقش ه  سیگی اباشد هی نداهپ ت اهی ااان لرار هدنظر

 و ه ندرات  بندان،  یننند   ی ک ،گرایی برون هانند هشیریی هات ویژگی ب  تدج  با ابدا هعنااار هث ت

 بنا  یننند   ت نا   نقنش  بین رابط  اشدا هی تفسیر لابپ رابط  این ااا و تنش ا  پرهی  ایگران، با ه راهی

 ین   شندا  هی ت یین ادر  بدین روابط این استابدا  هعنااار هث ت پذیرت هسودلیت و رنجدرت روان

 ،شناسنی  وظیفن   و رنجندرت  روان بنا  یننند   ت نا   نقش هشیرک نقاط اسیپاچگی و نگرانی اضطرا ،

 بنا  هیخالنص  نقنش  رابطن   اسنتا  بندان  وجندانی  هقیناس  بنا  رن تشناب   نقناط  بدان هنظم و سانی

 بندان،  یدشنا  و هیعهند  ل ینپ  ا  هیخالنص  نقنش  هنات  ویژگنی  ابندا  هعننااار  هث نت بدان  وجدانی

   استا شد  رابط  این رهدن پدید بانث بدان شغپ سرسپرا  و یارت هسائپ ار خدارغا گرت

 یبررسن  هدرا با ر هدن-ر هدن ضریب و یرون ا  رلفات ضریب روش او با نی  پرسشناه  پایایی

 88/3 تنا  هننابع(  جسنیجدگر  نقنش  بنرات ) 95/3 بین ات ااهن  ار رون ا ی ترلفا بیضرا اگررت لرار

 یهناسن   نسن یاً  یارونن  یه سنان  ا   سنؤاال  اهد هی نشان 96/3 هیانگین با (یار گروهی نقش برات)

 اسنت  بن   (8833) بینی -هالینینایر  وسندین    ین   اسنت  نینایجی  با ه خدان ها یاری  این برخدراارندا
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 نین   (> 31/3P ،90/3 تنا  69/3 ) ها هقیاس خرا  با ر هدنِ-ر هدن پایایی نظیر ایگرت شداهد اروراند

 ار اثنرت   سنؤاال  ا  ینک  هنیچ  این بر ن و  ااهند هی نشان را انی اات لابپ و هناسب نس یا یرقااه

 ضنرایب  ارن ایش  باننث   سنؤاال  ا  یک هیچ حذف ایگر، ن ار  ب  نداشیندا ر هدن پایایی یاهش

 جنات  پرسشنناه   ار و شند   انیخنا   ارسنیی  بن    سنؤاال ی   اهد هی نشان اهر این اشد ن ی پایایی

 بنررورا  ار هنا  شنید   تنرین  هط نون  و ترین رایج پژوهش این ار اسیفاا  دراه هات شاخص ااند گرری 

-BTRSPI) بن نین  تی نی  نقنش  خدااارایی نقشی نُ  پرسشناه  ییایپا  ی هسیند ر هدن یک ییایپا

9R) سنؤال  تعنداات  تندان  هنی  پاینایی،  ارن ایش هنظدر  ب   وجدا، این با ااهند هی لرار تأیید هدرا را 

 ،(8335 ،بن نین ) پرسشنناه   سنا ند   نظر با هطابق ه چنینا ن دا اضار  ر هدن تها هقیاس ب  هناسب

 بنا  رهند   اسنت   بن   برش نقاط اشد هیاس   تاراد رت   ا  اسیفاا  با ها نقش ا  یک هر برش نقط 

 و ن ندا   تفالیک یالدیگر ا  تی ی هات نقش نظر ا  را ارراا خدبی ب  ن دن ، ار افت تد یع ب  تدج 

   ایند هی تعیین را رنان اجینابی و هدیریت لابپ ،یعیط  هات نقش

 پرسشنناه   سنجی روان هشخالا   ی ااا نشان حاضر پژوهش هات ااا  پیتین و  یتج  هج دع ار

 و (8335) نیبن ن  تدسنط  لن  ً   ی ییها اری ی با (BTRSPI-9R) بن ین تی ی نقش خدااارایی نقشی نُ 

 لنرار  تأییند  هندرا  پرسشنناه   پاینایی  و رواینی  و است دانه خ رهد  است  ب تو  ینظر انیحاه گریا

 بن نین  تی نی  نقنش  خندااارایی  نقشنی  نُن   پرسشنناه    ین  ینرا  اسین اط چنین تدان هی بنابراین گررتا

(BTRSPI-9R) هیندر  پنروژ   هنات  سنا هان  وینژ   ب  ع،یانا و ها سا هان  ی است انی اا لابپ تاب ار 

   ن ایندا اسیفاا  رن ا  یارت هات تیم اثربخشی به دا و تی ی یار  حد  ار هخیند هقااد تبرا تدانند هی

   یتیالن  تاارا نانیاری روت بر تنها رن اجرات ب  تدان هی هطالع  این هات هیدوایت ج ن   ا

 پنژوهش  اینن  ار تی نی  هات نقش برات ی  برشی نقاط ا  اسیفاا  ار ه چنین، یراا اشار  یاانشگاه

 هخینند،  ینارت  هنات  هینیط  و تنیم  ،ررهننگ  ب  تدج  با احییاط جانب ترنای است، رهد  است  ب 

 تی نی  نقش پرسشناه  بین پیش روایی رتی هات پژوهش ار شدا هی پیشنهاا نهایت ار ااست ضرورت

 بنر  ینارت  هنات  تنیم  تشالیپ با ی  شدا انجا  هطالعاتی ایگر ن ار  ب  گیراا لرار ر هایش هدرا بن ین

 اهنندا  لنرار  بررسنی  هندرا  ه ک هات گرو  با هقایس  ار را ها تیم این شیاثربخ بن ین، تالگد اساس

 هنات  روش اجنرات  ا  حاانپ  تفناو   بررسنی هنظندر   بن    سنجی روان هات پژوهش انجا  ه چنین

 بنا  هقایسن   ار  سنؤاال  بن   ااان )ن نر   نسن ی  هات روش ا  انم پرسشناه  این گذارت ن ر  هخیند

 استا تأیید هدرا لیالر ( طید ثال،ه نندان )ب  غیرنس ی و یالدیگر(
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