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آزمون و شیبا طرح پ یشیانجام شد. پژوهش از نوع آزما زلیخودرو د رانیکارشناسان شاغل در شرکت ا یروان هیلوتانز بر سرما ايمدل مداخله تأثیر یپژوهش حاضر با هدف بررس :چکیده

قرار گرفتند. ابزار سنجش،  ينفر 30در دو گروه  یگمارش تصادف انتخاب شدند و با یتصادف گیرينفر به شیوه نمونه 60نها آ نیاز ب که نفر بود 650شامل  يآزمون است. جامعه آمارپس
 ردید. در پایان دوره، جلسه دو ساعته براي گروه آزمایش برگزار گ 10لوتانز، در  آموزشی برنامه سپس و شد اجرا آزمونابتدا به صورت پیش پرسشنامه نیبود. ا یروان هیپرسشنامه سرما

 هیسرماوجود آمده است. به این صورت بین دو گروه تفاوت معناداري بهلوتانز،  يااستفاده از مدل مداخله یقرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که در پ یابارزی مورد دوباره کنندگانشرکت
مشاهده نشد. در  ینبیخوش ۀدو گروه در مولف نیب ياما تفاوت معنادار .است افتهی شینسبت به گروه کنترل افزا شیادر گروه آزم يآورو تاب ي،خودکارآمد د،یام هاياسیرمقیو ز یروان
 موثر است. يآور و تابي خودکارآمد د،یام هاياسیرمقیو ز یروان هیسرما شیلوتانز بر افزا ايتوان گفت استفاده از مدل مداخلهیم جهینت
  

Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of psychological capital inter-venetian model of Luthans on 
psychological capital of the experts working in Iran Khodro Diesel Company. The research was experimental with pretest-
posttest design. Statistical population included 650 individuals. Sixty participant were selected using random sampling method 
and were randomly assigned to two groups of 30 subjects. Psychological Capital Questionnaire was used as a measurement tool. 
First, this questionnaire was used as the pretest and the experimental group received psychological capital intervention model of 
Luthans in 10 two-hour sessions. Participants Completed Psychological Capital Questionnaire after intervention again. Analysis 
showed after implementation of psychological capital intervention model of Luthans, there was a significant difference between 
the scores of control group and experimental group. The scores for psychological capital and subscale of hope, self-efficiency, 
and resiliency increased, while there was no significant difference in optimism scores. It can be stated that psychological capital 
intervention model has been effective in increasing psychological capital and subscales of hope, self-efficiency, and resiliency.             

 
         یروان هسرمای ؛لوتانز ايمداخله مدل :ها کلیدواژه

 
Keywords: Intervantion Model of Luthans; Psychological Capital 

  105- 86صفحات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* danravan20@yahoo.com 

mailto:danravan20@yahoo.com

