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 چکیده 

 رشد وبیماری به سمت شناسایی  درمان و هابدیشناسی از تمرکز صرف بر اصالح به دنبال تغییر مسیر روان گرامثبتشناسی روان 
 منظوربهبا رویکرد، جهت سنجش میزان به زیستی افراد  متناسب سنجیروانهای مثبت است، این نگرش نیازمند ابزار ویژگی

شناختی و معرفی روان "زیستیبه" پرسشنامهسنجی های رواناین پژوهش، تعیین ویژگیاست. هدف راستای ارتقای آن  تالش در
-های روانشاخص بود. پژوهش حاضر با توجه به مطالعۀجامعه علمی ایران  به "زیستیبه "سنجی های رواناین ابزار با ویژگی

 شرکت کنندگان. تعداد بودای به زیستی در جامعه ایرانی، توصیفی و از نوع توسعهسنجی و تعیین اعتبار و روایی سازه پرسشنامه 
گانه شهرداری تهران انتخاب شدند. بیست و دوکارمندان مناطق میان از تصادفی -ایگیری طبقهروش نمونهبود که به نفر  401

ضریب اعتبار پرسشنامه با فرمول آلفای  دادشان پژوهش ن هاییافته. بودابزار سنجش این پژوهش، پرسشنامه به زیستی سلیگمن 
با توجه  . ساختار پژوهش برای سنجش سازه به زیستی نیزبودکه از اعتبار باالیی برخوردار  بود 957/0ل عاملی کرونباخ پس از تحلی

مقایسه بهزیستی دو گروه زنان با  دادها نشان . همچنین یافتهبود عاملی تکها، و بین مؤلفه هامؤلفه خردهبه همبستگی درونی بین 
و مردان در این پژوهش، بین نمره بهزیستی دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد و سطح بهزیستی کارمندان زن و مرد شاغل در 

شناختی سلیگمن از روایی و دهد مقیاس بهزیستی رواناز پژوهش نشان می آمدهدستبه. نتیجه بود شهرداری تهران در یک سطح
 شناختی جامعه کارمندان ایرانی مناسب است.مناسبی برای سنجش به زیستی روان باراعت

 کارمندان شناختی سلیگمن؛ روایی؛ اعتبار؛ هنجاریابی؛پرسشنامه به زیستی روان :هاکلیدواژه 

 

 

 مقدمه

های سازمان حال حاضر با توجه به گزارشهای زندگی مخرب ارتباط دارد، در بیماری شایع افسردگی که با تنیدگی، اضطراب و سبک      
رمان دارویی مداخالت درمانی پیشین بر د تال ساخته است، در حالیکهمیلیون نفر از مردم دنیا را مب 300، بیش از 2016بهداشت جهانی در سال 

های ارتقا سالمت با کنند. روشاستفاده می های فعلی برای از بین بردن این اختالالت از راهبردهای ارتقا بهزیستی روانیمتمرکز بودند، رویکرد
تغییر عادات رفتاری فرد موجب تقویت جسم و دستگاه ایمنی بدن شده و بهزیستی روانی و جسمانی فرد را با صرفه هزینه کمتر مالی و روانی 

 (.2000و بلوچر،  )بیدل، فاکس دهدافزایش می
ها و ها بدون بسط قابلیتگرا کسب و افزایش پایدار خشنودیشناسی مثبتروانعنوان پدر های سلیگمن بهبر اساس اعتقاد و پژوهش 
الگوی  ،پس از تکمیل تئوری اولیه خود با عنوان شادمانی اصیل 2010در سال  (. وی2002 ،)سلیگمن پذیر نیستهای شخصی امکانفضیلت

PERMA  ر بوده و شامل هیجان مثبت، مشغولیت، روابط مثبت، وجود عنصر اساسی برای تجربه بهزیستی پایدا 5کند که مخفف مطرح میرا
های ارتقای . جامعه ما اکنون نیاز به افزایش آگاهی در زمینه روش(2011گردد)سیلگمن، معنا و هدف در زندگی و پیشرفت یا دستاورد می

 فراهم سازد.هایی که بستر این رشد و شکوفایی را ها و برنامهبهزیستی دارد و دولت ما نیازمند طرح
ها روبرو هستیم که آیا ما نیز در جامعه ایران با همان مؤلفهبا توجه به ضرورت شناسایی عناصر بهزیستی و لزوم ایجاد و پرورش آن، این 

در این شناسی است. مطالعات محدود ای در میان دارند مورد اختالف نظر پژوهشگران حوزه روانکنندههای فرهنگی نقش تعیینو آیا تفاوت
عنوان ابزار سنجش بهزیستی ذهنی استفاده بوده است و از پرسشنامه ریف به 2000های قبل از سال زمینه در کشور ما منحصر به آزمودن تئوری

مانع،  های استاندارد است که با مرتفع شدن اینشناسی، فقدان آزمونهای بنیادی در زمینه روانگردیده است. یکی از موانع اصلی برای تحقیق
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 این گزارش استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مولف بود.
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ریزی جهت پیشگیری از اختالالت روانی، آموزشی افراد و تهیه تمهیدات الزم در مسیر پیشرفت تحقیقات هموار خواهد شد و زمینه برای برنامه
-گردد و بر این اساس با هدف تعیین عناصر بهزیستی در بین افراد جامعه ایرانی و هنجاریابی و میزانجهت گسترش بهداشت روانی مهیا می

ها و راه را برای تدوین طرح، نامه بهزیستی جدید بر مبنای تئوری اخیر پرفسور مارتین سلیگمن، ضمن معرفی یک ابزار سنجیدهسازی پرسش
-روانبا تغییر تمرکز علم  های سالمتی به منظور ارتقاء بهزیستی افراد و نهایتا ایجاد سالمت و نشاط در جامعه ما هموار خواهد کرد.اجرای برنامه

یابی و درمان به پیشگیری و مطالعه خوب بودن و رشد، دیدگاه متفاوتی به موضوع سالمت روانی شکل گرفت که بر اساس شناسی از بیماری
شناسی مطالعه این های مثبت مانند روابط اجتماعی موفق، عزت نفس و احساس کارآمدی است و وظیفه روانآن، سالمت روانی، داشتن ویژگی

های علمی در (.  حجم عظیم پژوهش1387، نقل از میکائیلی منبع، 1998، سلیگمن 2001و کمک به ارتقای آن است)رایان و دسی  هاویژگی
دهنده این عنوان یک شاخص پیشرفت، نشان گیری بهزیستی روانی بهچند دهه اخیر در زمنیه شادمانی و بهزیستی و به رسمیت شناختن اندازه

-ای که بههای مهم سنجش وضعیت روان بوده و ضرورت غربالگری مشکالت بهداشتی روانی در هر جامعهاز شاخصاست که بهزیستی یکی 

 دهد. های بهبود کیفیت زندگی است را نشان میدنبال تدوین سیاست
گیرد)شیخی و همکاران، می شان مورد مطالعه قرارای از علوم رفتاری است که در آن نوع قضاوت افراد از زندگیبهزیستی ذهنی شاخه     

شوند. بهزیستی عنوان منابع پیشگیری اولیه مطرح میهایی از قبیل خودشکوفایی، تجربه اوج، تجربه سیالی، عشق و بهزیستی به(. سازه1390
پیوند در رابطه مطلوب  های شخصی، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان،ها و توانمندیهای عاطفی و شناختی به ادارک ویژگیشناختی، واکنشروان

هایی مانند رضایت از زندگی، انرژی و خلق مثبت را نیز در تواند مؤلفهبا جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت در طول زمان است. این حالت می
 (. 2007برگیرد)کارادماس، 

شادی »شناسی را قرن نوزدهم نگرانی اصلی روان که ویلیام جیمز در اواخرای طوالنی دارد، از زمانیها سابقهتوجه به بهزیستی انسان     
عنوان یک ( از خودشکوفایی به1951های انسان خودشکوفا را مطرح کرد، کارل راجرز)( ویژگی1954نام برد، آبراهام مزلو)« هاو بهزیستی انسان

های انسان پخته ( ویژگی1954) . گوردون آلپورت( انسان مولد و بارور را معرفی کرد1964رشد و بخشی از طبیعت انسان یاد نمود، اریک فروم)
گرا بهزیستی شناسی لذت(. روان1389را تعریف کرد)عسلی، « دارای معنا»یا « انسان از خود فرارونده( »1972یا بالغ را برشمرد، ویکتور فرانکل)

نامیده « بهزیستی هیجانی»ست. این برداشت از بهزیستی ا را برابر با شادکامی فاعلی و مرتبط با تجربه لذت در برابر تجربه ناخشنودی دانسته
( عنوان بهزیستی فاعلی را برای این برداشت از بهزیستی انتخاب 2003) ( و دینر،سا،لوکاس و اسمیت2002) شود. دینر، لوکاس واویشیمی

ند. در این بین ریف تالش کرد تا بین مفاهیم متفاوت اهای بسیاری انجام دادهگرا پژوهششناسی مثبتاند. دانشمندان بسیاری در مورد روانکرده
های فردگرایی کارل یونگ و خودشکوفایی ابراهام مزلو و دیگران پیوند ایجاد شناختی جدید مانند تئوریبهزیستی از زمان یونان قدیم تا روان

توان دید، وی اولین های قرن بیستم میشناسیروان شناسی مثبت ریشه را در اظهارات(. از دیدگاه مارتین سلیگمن پدر روان1989کند)ریف، 
شناسی مثبت برگزار گردید. در المللی درباره روان، نخستین کنفرانس بین2002ای عملی مطرح کرد. در سال کسی بود که این مباحث را به شیوه

(. سلیگمن با ارائه تئوری شادکامی اصیل در سال 1391شناسی مثبت در فیالدلفیا تشکیل گردید)قربانی، نخستین کنگره جهانی روان 2009سال 
گیری عنوان کرد که شادکامی ناشی از سه عنصر متفاوت است: احساس مثبت، مشغولیت و معنا که هر کدام تعریف بهتر و قابل اندازه 2002

را ارائه داد که مخفف عناصر  PERMAتئوری خود را تکمیل و گسترش داد و الگوی  2011بیشتری نسبت به شادکامی دارند. وی در سال 
اساسی برای تجربه بهزیستی ماندگار است شامل: احساس مثبت، مشغولیت، روابط مثبت، معنا، دستاورد و پیشرفت است.طبق تئوری سیلگمن 

 (.2011گردند)سلیگمن، ها ساختارهای پایداری هستند که منجر به شکوفایی فرد میاین مؤلفه
اهداف علمی مواردی چون بررسی باشد. پژوهش حاضر شامل، اهداف علمی و کاربردی میر باال اشاره شد، با توجه به مطالبی که د

شناختی، بررسی روایی و تشخیص ساختار نامه بهزیستی روانشناختی، برآورد اعتبار پرسشنامه بهزیستی روانسنجی پرسشهای روانویژگی
سنجی های روانویژگی بامعرفی یک ابزار شود و اهداف کاربردی نیز شامل ا شامل میشناختی رعاملی و تدوین هنجار معیار بهزیستی روان

شناختی در های پژوهش در مطالعات مربوط به بهزیستی روانمندی از یافته، بهرهشناختی در جامعه ایرانمناسب برای سنجش بهزیستی روان
 شناختی در جامعه است.های عمومی جهت ارتقای بهزیستی روانستهای پژوهش در تدوین سیاجامعه و استفاده از یافته



ایران روانشناسی انجمن کنگره ششمین مقاالت مجموعه  

1180 

 روش

 شرکت کنندگان
نفر پرسنل شاغل با وضعیت  20000در پژوهش حاضر جامعه آماری حدود پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.  

نفر است. با توجه به جدول مورگان که  401تحقیق شامل گانه سازمان شهرداری تهران و نمونه  22استخدامی قراردادی ورسمی در مناطق 
-نفر به 401نامه توزیع گردید و پس از حذف موارد ناقص تعداد پرسش 440نفر را جهت این جمعیت مناسب اعالم نموده است، تعداد  377تعداد 

نفر  10طور تصادفی گانه به 22هر یک از مناطق  گیری تصادفی انتخاب شدند؛ به این ترتیب که دردست آمده است. این افراد به روش نمونه
منطقه، شرکت  22صورت میدانی اجرا گردید. با توجه به اجرای پژوهش در نامه بهنفر مرد از لیست کارگزینی انتخاب گردیده و پرسش 10زن و 

 بوده اند.کنندگان از وضعیت اجتماعی و اقتصادی متفاوت و سطح تحصیالت و تخصص های گوناگون برخوردار 

 ابزار 
( توسط همکاران وی در 2011نامه بر مبنای تئوری پرفسور مارتین سلیگمن)این پرسش :شناختی سلیگمننامه بهزیستی روانپرسش( 1 

وهش پس نفر از افراد سراسر دنیا همزمان اجرا گردیده است و در این پژ 10000شناسی دانشگاه پنسیلوانیا طراحی شده و بر روی دپارتمان روان
از ترجمه توسط مولف و ویرایش مترجم خبره، توسط دو استاد روان شناسی مسلط به زبان انگلیسی مورد بازبینی، بومی سازی و تایید قرار 

است. این  (PERMA) هاگانه شکوفایی انسانگرفت. هدف پرسشنامه تعیین میزان و چگونگی مسأله چند بعدی بهزیستی بر اساس ابعاد پنج
های شخصیتی مانند سؤال در رابطه با ویژگی 32دار بودن زندگی و دستاورد. عبارتند از: احساسات مثبت، درگیر شدن با کار، روایط، معنیابعاد 

سؤال  13سؤال در مورد افسردگی،  8پذیری، اراده، تعادل است. تعداد بینی، عزت نفس، خودکنترلی، سرزندگی، انعطافثبات هیجانی، خوش
سؤال بهزیستی ذهنی مقیاس  7سؤال خودشکوفایی،  8مندی، سؤال رضایت 5سؤال در مورد سالمت،  4شناختی، اطالعات جمعیتمربوط به 

اعتبار و روایی پژوهش  درجه در مقیاس لیکرت است. 10نامه دارای های پرسشسؤال آزاد. پاسخ 3و PACسؤال مقیاس  10ردینبرگ، -وارویک
  نیز مورد تایید محققان هست.

 شیوه اجرا
نفر از پرسنل شاغل در شهرداری با تحصیالت روان شناسی به  5سلیگمن به  "زیستیبه"اجرای پرسشنامه  بعد از انتخاب گروه نمونه،

ماه و به صورت انفرادی در محیط کار شرکت کنندگان در زمان تعیین شده  2پهنه شهری درطول  5صورت حضوری آموزش داده شده و در 
 شان اجرا گردیده است . ادرس ایمیل پژوهشگر جهت ارسال نتایج در صورت تمایل نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته است.توسط خود ای

 در انتها داده ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

 نتایج

دارای اعتبار کافی برای سنجش بهزیستی در جامعه شود که: آیا این مقیاس این سؤال مطرح می ابتدا ،های پژوهشدرباره پرسش      
های آن نامه و مؤلفهایرانی است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای برآورد شاخص همسانی درونی پرسش

الیی برخوردار است. سؤال بعدی این است است که این ضریب از اعتبار با 957/0نامه پس از تحلیل عاملی استفاده گردید. ضریب اعتبار پرسش
شود ساختار عاملی مقیاس از چند عامل تشکیل شده است؟ در که: آیا مقیاس ار روایی کافی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال، پرسیده می

افی مورد بررسی قرار گرفت. در نامه بهزیستی تئوری سلیگمن با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشپاسخ باید گفت، ساختار عاملی پرسش
محاسبه شد و پس از اطمینان از توانایی انجام تحلیل عاملی اکتشافی، بارتلت بردرای و ضریب تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا شاخص کفایت نمونه

های اصلی روش تحلیل مؤلفهفرآیند تحلیل آغاز گردید. به منظور پاسخ به این سؤال که آزمون از چه عواملی اشباع شده است باید گفت از 
 2دهد ارزش ویژه های اصلی نشان میاستفاده گردید. نتایج به دست آمده از شاخص آماری اولیه در اجرای تحلیل عاملی یا روش تحلیل مؤلفه

 439/10درصد و  023/56ها به ترتیب نامه برای عاملهای پرسشمؤلفه عامل بزرگتر از یک و در صدد پوشش واریانس مشترک بین خرده
چنین کمترین میزان کند، همنامه را تبیین میهای پرسشدرصد کل واریانس خرده مؤلفه 461/66درصد است. ترکیب این دو عامل روی هم 

ت. اطالعات به اس 808/0رابر با تعلق داشته و ب 9اک به ماده و بزرگترین میزان اشتر 4به ماده  و متعلق 063/0گانه برابر با  18های اشتراک ماده
عامل که دارای بیشترین ارزش ویژه  1های اصلی به دست آمده هایی که با استفاده از تحلیل مؤلفهدهد که از بین عاملدست آمده نشان می
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شده است که نامه بهزیستی استخراج عامل معنادار از پرسش 1ای تعداد بوده، انتخاب و چرخش شده است. در واقع با توجه به نمودار سنگریزه
-گونه استنتاج میآمده، اینای که به دستکند. با در نظر گرفتن ضرایب ساختار سادهدرصد کل واریانس متغیرها را تبیین می 023/56این عامل 

اسبه نامه مذکور برای سنجش سازه بهزیستی دارای روایی سازه است. با توجه به اطالعات به دست آمده ضرایب همبستگی محشود که پرسش
نمره کل، از نظر آماری  بانامه مؤلفه پرسشمؤلفه از بین هجده خردهچنین بین شانزده خردهنامه و نمره کل و همشده بین نمره پنج مؤلفه پرسش

ار نامه برای سنجش سازه بهزیستی است. در پژوهش حاضر ساختهای پرسشمؤلفهها و خردهفهر است که بیانگر روایی همزمان مؤلدامعنی
 ها، تک عاملی است.مؤلفهها و بینمؤلفهنامه برای سنجش سازه بهزیستی با توجه به همبستگی درونی خردهپرسش

ورتبه درصدی ارائه شده  امکان   tو  zبا استخراج نمره کل به زیستی درگروه نمونه و تدوین جدول هنجار براساس نمرات تراز شده     
با توجه به نتایج به دست آمده از ارزشیابی های فردی و استفاده از نتایج در نیل به مقاصد پژوهشی و درمانی در جامعه پژوهش فراهم آمده و 

معناداری وجود ندارد و در  مقایسه بهزیستی در دو گروه زنان و مردان در پژوهش حاضر مشخص گردید که بین نمره بهزیستی دو گروه تفاوت
 نتیجه سطح بهزیستی کارمندان زن و مرد شاغل در شهرداری تهران در یک سطح است. 

 

 بحث

-های روانشناختی و معرفی این ابزار با ویژگیروان "زیستیبه "سنجی پرسشنامههای روانتعیین ویژگی هدف نهایی این پژوهش    

بوده  957/0ضریب اعتبار پرسشنامه با فرمول آلفای کرونباخ پس از تحلیل عاملی  های پژوهش نشان دادیافته به جامعه علمی ایران بود.سنجی 
-ها و بین مؤلفهمؤلفهبا توجه به همبستگی درونی بین خردههش برای سنجش سازه به زیستی نیز که از اعتبار باالیی برخوردار است. ساختار پژو

با مقایسه بهزیستی دو گروه زنان و مردان در این پژوهش، بین نمره بهزیستی دو گروه تفاوت  نشان داد هااست. همچنین یافتهعاملی ها، تک
دست آمده از پژوهش نشان  معناداری وجود ندارد و سطح بهزیستی کارمندان زن و مرد شاغل در شهرداری تهران در یک سطح است. نتیجه به

 شناختی جامعه کارمندان ایرانی مناسب است.مناسبی برای سنجش به زیستی روان روایی و پایاییشناختی سلیگمن از مقیاس بهزیستی روان داد
آیا این مقیاس دارای اعتبار کافی برای سنجش بهزیستی در جامعه ایرانی  شود کههای پژوهش، ابتدا این سؤال مطرح میدرباره پرسش

های آن استفاده کرونباخ برای برآورد شاخص همسانی درونی پرسشنامه و مؤلفه است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش محاسبه ضریب آلفای
وردار است. سؤال بعدی این است که آیا است که این ضریب از اعتبار باالیی برخ 957/0گردید. ضریب اعتبار پرسشنامه پس از تحلیل عاملی 

تشکیل شده است؟ در پاسخ شود ساختار عاملی مقیاس از چند عامل می روایی کافی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال، پرسیده مقیاس از
زیستی تئوری سلیگمن با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل  ساختار عاملی پرسشنامه به باید گفت

ز اطمینان از توانایی انجام تحلیل عاملی اکتشافی، فرآیند و ضریب بارتلت محاسبه شد و پس ا گیریعاملی اکتشافی ابتدا شاخص کفایت نمونه
های اصلی استفاده تحلیل آغاز گردید. به منظور پاسخ به این سؤال که آزمون از چه عواملی اشباع شده است باید گفت از روش تحلیل مؤلفه

عامل  2دهد ارزش ویژه های اصلی نشان مییل مؤلفهگردید. نتایج به دست آمده از شاخص آماری اولیه در اجرای تحلیل عاملی یا روش تحل
درصد است.  439/10درصد و  023/56ها به ترتیب های پرسشنامه برای عاملمؤلفه بزرگتر از یک و در صدد پوشش واریانس مشترک بین خرده

-د، همچنین کمترین میزان اشتراک مادهکنهای پرسشنامه را تبیین میدرصد کل واریانس خرده مؤلفه 461/66ترکیب این دو عامل روی هم 

است. اطالعات به دست آمده  808/0تعلق داشته و برابر با  9و بزرگترین میزان اشتراک به ماده  4و متعلق به ماده  063/0گانه برابر با  18های 
ای بیشترین ارزش ویژه بوده، انتخاب و عامل که دار 1های اصلی به دست آمده هایی که با استفاده از تحلیل مؤلفهاز بین عامل نشان داد

 023/56زیستی استخراج شده است که این عامل  عامل معنادار از پرسشنامه به 1ای تعداد چرخش شده است. در واقع با توجه به نمودار سنگریزه
نامه شود که پرسشگونه استنتاج می، اینآمدهای که به دستکند. با در نظر گرفتن ضرایب ساختار سادهدرصد کل واریانس متغیرها را تبیین می

زیستی دارای روایی سازه است. با توجه به اطالعات به دست آمده ضرایب همبستگی محاسبه شده بین نمره پنج  مذکور برای سنجش سازه به
دار است که کل، از نظر آماری معنیمؤلفه پرسشنامه با نمره مؤلفه از بین هجده خردهمؤلفه پرسشنامه و نمره کل و همچنین بین شانزده خرده

زیستی است. در پژوهش حاضر ساختار پرسشنامه برای سنجش  های پرسشنامه برای سنجش سازه بهمؤلفهها و خردهبیانگر روایی همزمان مؤلفه
 ها، تک عاملی است.مؤلفهها و بینمؤلفهسازه بهزیستی با توجه به همبستگی درونی خرده

ده  امکان رتبه درصدی ارائه ش و  tو  zره کل به زیستی درگروه نمونه و تدوین جدول هنجار براساس نمرات تراز شده با استخراج نم    
های فردی و استفاده از نتایج در نیل به مقاصد پژوهشی و درمانی در جامعه پژوهش فراهم آمده و با توجه به نتایج به دست آمده از ارزشیابی



ایران روانشناسی انجمن کنگره ششمین مقاالت مجموعه  

1182 

گروه زنان و مردان در پژوهش حاضر مشخص گردید که بین نمره بهزیستی دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد و در مقایسه بهزیستی در دو 
 نتیجه سطح بهزیستی کارمندان زن و مرد شاغل در شهرداری تهران در یک سطح است. 

های سنجش باید منطبق ح شده در مقیاسای تعریف خاص خود را دارد، به همین دلیل ترجمه سؤاالت مطربهزیستی ذهنی در هر جامعه
باشد. در این پرسشنامه با هدف بررسی همسویی  و اقتصادی جامعه مورد پژوهشبا شیوه زندگی، طرز تفکر، پیشینه اجتماعی، تربیتی، مذهبی 

 CES-Dو  PAC10 Scale ،PAC10 Scale ،WEMWBS Scale ،SWLS ،Healthهایی مانند با نتایج مقیاس PERMAنتایج آزمون 

سازی در منطبق سؤاالت مربوط در پرسشنامه پژوهش حاضر گنجانده و اجرا شد که به جهت گستردگی طرح، ارائه و تفسیر نگردیده است.
کلمات صورت  وسازی مفاهیم با وفاداری به اصل پرسشنامه بومیپرسشنامه با فرهنگ جامعه پژوهش، تالش صورت گرفته تا حد ممکن و 

ترتیب و با استناد به بدین  جرا فرصت کافی حتی یک روز به شرکت کننده داده شده تا به سواالت با دقت و اشتیاق پاسخ دهد وپذیرد و در ا
است و لذا ابزاری  قل در بین کارمندان برخوردارپرسشنامه از اعتبار و روایی الزم جهت اجرا در جامعه ایرانی و حدا نتایج حاصل محرز گردید

سازی شده است در اختیار پژوهشگران قرار دارد که نیاز به کاربرد بیشتر و بهینه نمودن آن قیاس ریف که در ایران استانداردمجدید بعد از 
اشاره شده و زنان را به سبب داشتن  "به زیستی"های جنسیتی در میزان ها به تفاوتضروری به نظر می رسد. از آنجا که در برخی پژوهش

ه دالیل اند و یا بی باالتر عنوان نمودهتر، برخوردار از سطح به زیسته صورت راحتو بروز احساسات و عواطف بروابط اجتماعی بیشتر 
اند با نتایج حاصل از پژوهش حاضر این فرضیه تایید در ابتال به افسردگی معرفی نموده، شناختی یا اجتماعی آنان را مستعدتر فیزیولوژیکی

 برابری دراین برخورداری محرز است.  نگردیده و در جامعه کارمندان
در جامعه ایرانی و دستیابی به این شاخص مهم  "به زیستی "های دستیابی به شناخت دقیق از مولفه بنابراین شایسته است برای     

در سراسر جهان، به ایجاد  ضمن آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی گرفته شود و کاره بهداشت روانی ابزارهای جدید سنجش استاندارد تهیه و ب
 ابزارهای سنجش منطبق با شرایط زندگی جدید و منطبق با جامعه ایرانی امروز همت گمارده شود.

از مدیرگروه پروژه پژوهشی سنجش میزان به زیستی روان شناختی بر مبنای تئوری سلیگمن دانشگاه پنسیلوانیا که به مدت  سپاسگزاری :

 .صمیمانه سپاسگزاری می گردد شش ماه صبورانه از طریق ایمیل هدایت این  پژوهش وشفاف سازی مفاهیم را برعهده داشتند
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