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 چکیده

دانشیجویاندرمثبیتروانشناسیییهیاویژگییپرسشنامهفارسینسخۀروانسنجییهاویژگیبررسیپژوهشهدف

11تیا29تکمیلییتحصییت دانشیجوی192شیام پیژوهشنمونۀ.بودهمبستگینوعازوتوصیفیپژوهشروش.بود
انتخیا ایمرحلیهچنیدتصیادفیگیرینمونهروشباکهبودندتهرانشهردولتییهادانشگاه(مرد212وزن221)سال

ورشییدمثبیتروانشناسیییهیاویژگییپرسشینامهابیزار،همگیرایرواییوسازهرواییپایایی،بررسیمنظوربه.شدند

آلفیایضیری محاسیبۀروشازابیزارپاییاییبررسییمنظیوربیه.شیداجیراهیلیزوآرگای آکسفوردشادکامیآزمون
همگیراروایییواکتشیافیعیاملیتحلیی شییو بیهسیازهرواییازابزار،اینرواییبررسیبرایوبازآزماییوکرونباخ

سیهدرونییهمسیانیو01/1مثبیتروانشناسیییهاویژگیپرسشنامهک درونیهمسانیکهدادنشاننتایج.شداستفاده
پاییاییضیری و21/1آزمیونکی بازآزمیاییروشازحاص پایاییضری عتوهبه.است32/1تا01/1بینآنمولفۀ
آزمیونومثبیتروانشناسیییهیاویژگییپرسشینامهبیینهمبستگیهمچنین.داردقرار29/1تا64/1بینهامقیاسخرده

تحلیی نتایج.استمثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامهمتکیرواییبیانگرکهشدمحاسبه29/1آکسفوردشادکامی
33/23عامی سیهایینکرد،تأییدراایرانجامعهدرمثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامهعاملیسهمدلی،تأییدعام 

.کردندتبیینراآزمونک واریانس
 .دانشجویان روانسنجی، یهاویژگی مقدماتی، بررسی ، مثبت روانشناسی یهاویژگی پرسشنامه:کلیدی یهاواژه
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 مقدمه

بیمیاری،نبیودبرعتوهستمتتعریفکهزمانیاز

درنییزرامعنیویواجتماعیروانی،جسمانی،بهزیستی

،هابیماریدرمانبرمبتنیروانشناسیدیدگاهگرفت،بر

وسیتمتارتقیایبیرکهداددیدگاهیبهراخودجای

ترتییی بیدین.کیردمییتأکییدهیابیمیاریازپیشیگیری

یهیاتوانمنیدیمطالعیۀعلی کیهگیرامثبیتروانشناسی

روانشناسییازشیاخهاینهدف.شدمتولدست،هاناانس

عیواملیدربیارهپیژوهشبیربلکهنیست،مشکت ح 

بیه.داردتأکییدسازندمیارزشمندراکردنزندگیکه

تبیدی چگیونگیبیاگرامثبتروانشناسیختصه،طور

مشیخصخواهیدمییبلکیهنیدارد،کیاروسر-2به-0

بونییول،)کیردتبدی +0بهرا+2توانمیچگونهسازد

2142.) 

2111سالدرروانشناسیدرجدیدگیریجهتاین

زییادیسیرعتباکنونتازمانآنازوشدبنیانگذاری

بییهگییرامثبییتروانشناسیییهییدف.اسییتکییردهرشیید

مطالعیۀمنظیوربیهتجربییپژوهشیهاروشکارگیری

هییاینیرومنییدیشییدن،غرقییهبهزیسییتی،ماننییدابعییادی

یهیاویژگییوروانییسیتمتختقییت،خرد،فردی،

ولیوبومیرسیییکی)اسیییتمثبیییتاجتماعیییا ونهادهیییا

 .(2111همکاران،

رااصییی شییادکامینظریییهسییلیگمن2112سییالدر

رواننهیاییهیدفنظرییهاییناساسبر.ساختمطرح

از.اسیتزنیدگیازرضیایتافیزایشگرامثبتدرمانی

احسیاسوشیدنشادمانبرایمختلفیهایراهوینظر

؛2116پترسییون،)داردوجییودزنییدگیازرضییامندی

درشیادکامیکسی هیایراهازیکی(.2112سلیگمن،

بییهولییذ رسییاندنحییداکثربییه-اییییگرلییذ آیییین

مکتی اییناساسبر.داردریشه-دردرساندنحداق 

ارضیایرضیایتبخشزنیدگییکبهدستیابیاصلیراه

مکت این(.4031واتسون،)استحسینیازهایفوری

رفتییارگراییوگییریتحلییی روانزیربنییایکییهجدییید

مکتیی .داشییتارتبییا روانشناسیییبییابییودمحیی 

دادهادامیهخودحیا بهنیزحاضرحالدراییگرلذ 

کانه)شودمیمطرحاگرلذ روانشناسیعنوانتحتو

 (.4333شوارتز،وداینرمن،

درفعالییتدرشدندرگیرشدن،شادمانراهدومین

اسیییتغرقیییهشیییدنحالیییتتجربیییۀوانجیییامحیییال

زمیانحالیت،ایینخیتلدر(.4331میهالی،چیکسنت)

فعالییتخیودبیرتوجیهگیذرد،مییسرعتبهفردبرای

بیازیگرییکعنیوانبیهخیوداحسیاسواسیتمتمرکز

ودرگییرمعنیایبیهشدنغرقه.رودمیبینازاجتماعی

شیدنغرقهدرواقع،.نیستحسیهایلذ باشدنگیج

.اسیتناهشییاروعیاطفیغیرتجربۀیکحاللحظۀدر

توصیییفلییذتبخشبسیییاررانشییدغرقییهافییرادمعمییواً

اتفیا شدنغرقهتجربۀازبعدقضاو ایناما.کنندمی

بیهمنجرکهفعالیتیختلدرفرداستممکنوافتدمی

هییول،)نکنییداحسییاسرالییذ اییینشییودمیییغرقگییی

منجیرشیادکامیبیهکیهسیومیمسیرسرانجامو(2144

توسی کیهاسیتیودامونییاییاسیعاد مفهیومشودمی

دیییدگاه،ایییناسییاسبییر.اسییتشییدهمطییرحارسییطو

پیرورشفیردی،فضائ شناساییشام اصی شادکامی

ها این.استفضائ اینراستایدرکردنزندگیوآن

میی استوار جانمانندفیلسوفانیتوس بعدهادیدگاه

اینبرنیزروانشناسان.کردپیداگسترشراس برتراندو

مهمتیرینجملهازکهاندکردهمطرحرامفاهیمیاساس

راجیرزکامی کینشبیاانسیانمفهیومبهتوانمیهاآن

مفهییوم،(4321)مزلییوخودشییکوفاییمفهییوم،(4331)

نظرییۀو(4336)سیینگرورییفروانشیناختیبهزیستی

اشیاره(2111)رییانودسییخودتنظیمی هیول،)کیرد

2144.) 

اسیتبیرفیر اصی شادکامینظریهاساسبر آن

زنییدگیلییذتبخش،وخوشییایندزنییدگیداشییتنکییه
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نتیجیهدروشیادکامیموجی معنیادارزندگیمتعهدانه

بعیدسهاینسلیگمن.گرددمیافرادزندگیازرضایت

بهزمانیافراد.استنامیدهشادکامیهایگیریجهترا

بتواننیدکیهرسیندمییبخیشلیذ وخوشایندزندگی

وحیالگذشیته،زنیدگیزمینیهدررامثبتیییهاناهیج

احسیاسمتعهدانهزمانیزندگی.کنندتجربهشانآینده

جملهاززندگیگوناگونهایحوزهدرفردکهشودمی

کیاریدرعمیقیاًبازیوتفریحوعشقیرواب کار،در

زنیدگی.شیودغیر آندرودرگییردهیدمیانجامکه

درفیردییهیاتوانمندیازاستفادهمعنایبهنیزمعنادار

میوئی،مگییار)اسیتخیودازفراتیرچییزیبیهخدمت

2113.) 

اییینوقتیییاسییتکییردهاظهییار(2112)سییلیگمن

داشیتهوجیودهی کنیاردرگانیهسیههیایگییریجهت

هیرشیام کهشودمیحاص کام زندگییکباشند،

طرییی ازتییوانمیییواسییتگیییریجهییتنییوعسییه

آنبیهواحیدفعالییتییکوسیلۀبهیامجزاهایفعالیت

(تهیی)پیو زنیدگیگوییدمی(2144)سلیگمن.رسید

یکییازبییشیایکیحداق کهآیدمیوجودبهزمانی

اییندرباشند،نداشتهوجودکام زندگیاجزایایناز

ازبخشییدلیی کیهشیودمییمطرحفرضیهاینصور 

سلیگمنورشید.استمسألهاینروانشناختیمشکت 

فراینیدکام ،زندگیبهافراددستیابیمنظوربه(2110)

ایجلسیه41درمیانییککیهراگرامثبتدرمانیروان

ارزییابیبرایهاآنکهآنجاییاز.اندکردهمطرحاست

وسییلۀییکبهافراددرشادکامیهایگیریجهتاولیه

پرسشییینامه(2110)رشییییدداشیییتند،نییییازسییینجش

ویالبتیه.کردتدوینرامثبتدرمانیروانیهاویژگی

منظیوربیهابیزارایینازتیوانمییکیهاستکردهاشاره

هیاموقعییتهمۀدرافرادشادکامیگیریجهتارزیابی

 (.2110رشید،)کرداستفاده

پرسشیینامهکییهاسییتکییردهاظهییار(2110)رشییید

شیادکامیسنجشبرایمثبتدرمانیروانیهاویژگی

میواد.استبکافسردگیپرسشنامۀشبیهوشدهتدوین

شخصیی،گیزارششک بهپرسشنامهگانۀیکوبیست

خوشیایند،زنیدگییعنیی)شیادکامیسمتبهمسیرسه

(2112)سییلیگمنکییهگونییهآنرا(معنییادارومتعهدانییه

 .سنجندمیکند،میمطرح

یهاویژگیپرسشنامههمگرایاعتبار(2110)رشید

همبسیتگیمیزانسنجشطری ازرامثبتدرمانیروان

مقیییاسماننییدبهزیسییتیهییایمقیییاسبییاپرسشیینامهاییین

پرسشییینامه،60/1همبسیییتگیبیییازنیییدگیازرضیییایت

عاطفهمقیاسو16/1همبستگیبافوردایسیهاهیجان

کیردهبررسیی62/1همبسیتگیبیاپانیاسآزمونمثبت

سینجشطریی ازراآنافتراقییاعتبیارهمچنیین.است

درمیانیروانیهیاویژگییپرسشینامههمبسیتگیمیزان

پرسشیینامهقبییی ازافسییردگی،یهییامقیییاسبییامثبییت

بنیدیدرجهمقیاسو-62/1همبستگیبابکافسردگی

کییردهبررسییی-16/1همبسییتگیبییازونیی افسییردگی

پرسشیینامهکییهاسییتشییدهمشییاهدهعییتوهبییه.اسییت

حسیاستغیییربیهنسیبتمثبتدرمانیروانیهاویژگی

بیرایمفییدیابیزارکیهرسیدمیینظیربهبنابرایناست،

 (.2110رشید،)باشددرماننتایجارزیابی

روانسینجییهاویژگیبررسیبهنیز(2144)گونی

مثبیتدرمیانیروانیهیاویژگیپرسشنامهترکینسخۀ

تییر شییاغ افییرادودانشییجوآمییوز،دانییش310در

:اسییتکییردهگییزارشگونییهاییینرانتییایجوپرداختییه

،01/1بییابرابییرآزمییونکیی کرونبییاخآلفییایضییری 

فاصییلۀدربازآزمییاییروشازحاصیی پایییاییضییری 

ازحاصی پایاییضری ،04/1بابرابرهفتهیکزمانی

همبسیتگیضیری و24/1بابرابرکردننیمهدوروش

ارقیامواعداداینهمۀکه00/1بابرابربروان-اسپیرمن

 .هستندآزموناینترکینسخۀمطلو پایاییازحاکی

ایرانیروانشناسانافزونروزمندیعتقهبهتوجهبا
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درمیییانیروانبیییهمربیییو میییداخت ازاسیییتفادهبیییه

مییزانآنکمیکبیابتیوانکیهابزاریوجود،گرامثبت

آنهیاشادکامیهایگیریجهتوافراداولیۀشادکامی

زنییدگیومتعهدانییهزنییدگیخوشییایند،زنییدگی:یعنییی

بیرراگیرامثبیتدرمانیروانتاثیرا همچنینومعنادار

بیدین.رسیدمینظربهضروریکرد،ارزیابیآنانروی

روانسنجییهاویژگیبررسیبهپژوهشایندرمنظور

شیدهپرداختیهمثبیتروانشناسیییهاویژگیپرسشنامه

 .است

 :ازبودندعبار پژوهشاینسواا 

یهاویژگیپرسشنامهمتکیوسازهروایی-4

 است؟چگونهدانشجویاندرمثبتروانشناسی

بهمثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامهپایایی-2

چگونهدانشجویاندرکرونباخآلفایوبازآزماییشیوه

است؟
 

 روش

روش:نمونیییهوآمیییاریجامعیییۀپیییژوهش،روش

جامعیه.بودهمبستگینوعازوتوصیفیحاضرپژوهش

تکمیلیییتحصیییت دانشییجویانهمییهشییام آمییاری

-31تحصییلیسیالدرتهیرانشهردولتییهادانشگاه

تکمیلیتحصیت دانشجویانگرفتننظردر.بودند39

ازبعیدشخصییتیثبیا افزایشدلی بهجامعهعنوانبه

هوانیید،)اسییتبییودهدانشییگاهبییهوروداولهییایسییال

شام دانشجو192تعدادفو ،آماریجامعهاز(.2141

بییا(درصیید3/12)مییرد212و(درصیید4/12)زن221

ایمرحلیهچنیدتصیادفیگییرینمونیهروشازاستفاده

1دانشیگاه،41بیینازکیهصور بدین.شدندانتخا 

هیردرسیپس.شیدندانتخیا تصیادفیطوربهدانشگاه

در.شیدندانتخیا دانشیکده2تصادفیطوربهدانشگاه

انتخیا تصیادفیصیور بیهرشتهدونیز،دهدانشکهر

نمونیهافرادعنونبهمذکورهایرشتهدانشجویانوشده

والهیییا دانشییکدهدانشییجویان.شییدندگرفتییهنظییردر

ورزشیییی،علیییوموبیییدنیتربییییتاسیییتمی،معیییارف

ریاضییی،شناسییی،زیسییتتربیتییی،علییوموروانشناسییی

اقتصییاد،ومییدیریتانییر،ی،مهندسیییبییر ،مهندسییی

پییژوهشایییندرخارجییهیآنهییازبییوادبیییا شیییمی،

عبیار نمونهگروهافرادتحصیلیرشتۀ.کردندشرکت

زبیانمترجمییقیدر ،بیر پزشیکی،مهندسی:ازبود

خییانواده،مشییاورهآلمییانی،زبییانادبیییا انگلیسییی،

ومحیی انیر،یای،هسیتهانیر،یمهندسیروانشناسی،

وادیییانبیمییه،مییدیریتبازرگییانی،مییدیریتزیسییت،

تکامیی ورشییداسییتمی،ملیی تمییدنتییاریخعرفییان،

ورزشییی،ریییزیبرنامییهومییدیریتحرکتییی،یییادگیری

محییی مهندسیییزیسییت،محییی -عمییرانمهندسییی

علییومترکیبییا ،-محیی ریاضیییفاضییت ،-زیسییت

.بودمعدنیشیمیوپلیمرنانوشیمیکامپیوتر،

روانشناسییییهییاویژگیییپرسشیینامه:سیینجشابییزار
سیالدرمثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامه:4مثبت

بهمثبتدرمانیروانپرسشنامهنامبارشیدتوس 2110

نظرییهاسیاسبیرافیرادشیادکامیمییزانسنجشمنظور

متناسی .استشدهتهیهسلیگمنشکوفاییوشادکامی

بییهپرسشیینامه،ایییننییامفارسیییترجمییهدرمحتییوا،بییا

.شیددادهتغیییرمثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامه

نتیایجاسیاسبیروبودهعبار 24دارایپرسشنامهاین

زنییدگیزیییرمقیییاسسییهاکتشییافیتحلییی ازحاصیی 

قییرارارزیییابیمییوردرامعنییادارومتعهدانییهخوشییایند،

ابیزارییکابزاراین(.2110سلیگمن،ورشید)دهدمی

چهییارازیکیییبایییدآزمییودنیوبییودهخودگزارشییی

نشیانبیشیترکیهرامیوردهیربیرایشدهمطرحعبار 

صیحیحپاسیخعنیوانبیهاسیت،ویهایویژگیدهنده

امتییاز9تیا1ازایدرجیه1لیکر طیف)کندانتخا 

شییبیهپرسشیینامهاییینگییذارینمییره(.سییوالهییربییرای

                                                           
1 positive psychotherapy inventory 
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ایینکلیینمیرهطییف.اسیتبیکافسردگیپرسشنامه

تیا1بینهازیرمقیاسنمرا طیفو69تا1بینآزمون

دربیشیترشیادکامیازحیاکیبااترنمرهدارد،قرار24

41ازکمتیرپرسشنامهاینتکمی .استنظرموردحیطه

(.2110رشید،)کشدمیطولدقیقه

همسیانیازحاصی پاییاییکهدهدمینشانشواهد

بیودهمثبیتروانشناسیییهیاویژگییپرسشینامهدرونی

زیییرآلفییایو31/1آنکلیییآلفییایضییری اسییت،

اعتبییار.اسییتشییدهگییزارش20/1-01/1هییامقیییاس

ازمثبییتروانشناسییییهییاویژگیییپرسشیینامههمگییرای

بییاپرسشیینامهاییینهمبسییتگیمیییزانسیینجشطرییی 

زنیدگیازرضیایتمقییاسماننیدبهزیسیتییهامقیاس

هیایهیجانپرسشنامه،60/1همبستگیبا(4301داینر،)

و16/1همبسیییتگیبیییا(4300فیییوردایس،)فیییوردایس

بیا(4300واتسیون،)پانیاسآزمونمثبتعاطفهمقیاس

همچنیین.اسیتگرفتیهقرارتأییدمورد62/1همبستگی

همبسییتگیمیییزانسیینجشطرییی ازافتراقیییاعتبییار

هیایمقییاسبیامثبیتروانشناسییهاویژگیپرسشنامه

بییک؛)بییکافسییردگیپرسشیینامهقبییی ازافسییردگی،

بنییدیدرجییهمقیییاسو-62/1همبسییتگیبییا(4320

)زون افسردگی -12/1همبسیتگیبیا(4361زون ،

.(2110رشید،)استشدهتأیید

پرسشییینامهترکیییینسیییخۀپاییییایی(2144)گیییونی

آمییوز،دانییش310درمثبییتروانشناسییییهییاویژگییی

کیردهگیزارشگونیهایینتیر شاغ افرادودانشجو

،01/1بیابرابرآزمونک کرونباخآلفایضری :است

فاصییلۀدربازآزمییاییروشازحاصیی پایییاییضییری 

ازحاصی پایاییضری ،04/1بابرابرهفتهیکزمانی

همبسیتگیضیری و24/1بابرابرکردننیمهدوروش

ارقیامواعداداینهمۀکه00/1بابرابربروان-اسپیرمن

 هستند.آزموناینترکینسخۀمطلو پایاییازحاکی

شییادکامیپرسشیینامه:آکسییفوردشییادکامیپرسشیینامه

فردیشادکامیمیزانواستماده23 دارایآکسفورد

 وآرگایی تعریفپرسشنامهایننظریپایه.میسنجدرا

منظیوربیههیاآن)اسیتاسیتشادکامیاز(2112)هیلز

سیازهایراآنشیادکامیازعملییاتیتعریفیکارایه

عاطفیهودرجیهفراوانی:انددانستهمه بخشسهدارای

ودورهیییکطییولدررضییایتسییطحمیییانگینمثبییت،

توس 2112سالدرآزموناین(.منفیاحساسنداشتن

بییکافسییردگیپرسشیینامهبراسییاسوآرگاییی مایکیی 

اییینعبییارا ازعبییار 24.اسییتشییدهسییاخته(4326)

وشییدهگرفتییهبییکافسییردگیپرسشیینامهازپرسشیینامه

استشدهاضافهآنبهپرسشیازدهوگردیدهمعکوس

ماننید.دهیدپوشیشراذهنییسیتمتیهاجنبهسایرتا

شییادکامیپرسشیینامهبنییدهییربییک،افسییردگیآزمییون

طبی بیرباییدآزمیودنیکیهاسیتعبیار چهاردارای

نماییدانتخیا راهیاآنازیکییخودشفعلیوضعیت

.(2141کشدان،)

آکسیفوردپرسشینامهپایایی(2112)هیلزوآرگای 

پایییاییو31/1کرونبییاخآلفییایضییری کمییکبییهرا

.انیدکردهگزارش20/1هفتههفتطیراآنبازآزمایی

ارزیییابیازاسییتفادهبییاپرسشیینامهاییینهمزمییانروایییی

همچنیین.شیدمحاسیبه19/1آنهادربارهافراددوستان

مثبیت،عاطفیه:بخشسهدارایشادکامیکهآنجاییاز

ایینهمبسیتگیشده،دانستهمنفیعاطفهنبودورضایت

،(4363)بردبییرنمثبییتعاطفییهمقیییاسبییاپرسشیینامه

بیاو12/1(2116واییت،)زنیدگیازرضایتباشاخص

رابینییز،)شییدمحاسییبه-12/1بییکافسییردگیپرسشیینامه

(.2141ادواردز،وفرانسیس

بیه(4920)ونوربیااپورعلیتوس کهپژوهشیدر

شییادکامیپرسشیینامهرواییییوپایییاییبررسیییمنظییور

اینمونیهشید،اجیرا(2112هیلیز،وآرگایی )اکسفورد

افییراد.شییدندانتخییا زن222ومییرد412ازمتشییک 

وآرگایی )آکسیفوردشادکامیپرسشنامهشدهانتخا 
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آیزنییک،)آیزنییکشخصیییتی،پرسشیینامه(2112هیلییز،

را(4320بییک،)بییکافسییردگیپرسشیینامهو(4321

ایرانییهیایآزمیودنیهاینمرهمیانگین.کردندتکمی 

هیاییافتیهبیا(12/12)آکسفوردشادکامیپرسشنامهدر

همسیانیبررسیی.بودمتفاو (6/91)آرگای پژوهش

کهنشانآکسفوردشادکامیپرسشنامهدرونی تمیامداد

بیااییهمبسیتگیکی نمیرهباپرسشنامهیناگزاره23

برابیرپرسشینامهبیرایکرونبیاخآلفای.داشتند 34/1بیا

شییادکامیپرسشیینامهبییینپیرسییونهمبسییتگی.بییود

یهیامقییاسوزیربکافسردگیپرسشنامهباآکسفورد

بیهآیزنکشخصیتیپرسشنامهونورزگراییبرونگرایی

رواییییکییهبییود-93/1و11/1،-10/1بییابرابییرترتییی 

تأییدراآکسفوردشادکامیپرسشنامهواگرایوهمگرا

بیهعامی 1بییانگرآزمیونایینسیازهرواییی.کیردمیی

بهزیسییتیخییود،حرمییتزنییدگی،ازرضییایتهییاینییام

2/13اسییاسبییرمثبییتخلیی وخییاطررضییایتفییاعلی،

دادنیدنشیانپژوهشاینیهایافته.بودواریانسدرصد

دراسییتفادهبییرایآکسییفوردشییادکامیپرسشیینامهکییه

.استبرخوردارمناس رواییوپایاییازایرانیجامعه

یهییاویژگیییپرسشیینامهابتییدا:تحلییی واجییراروش

بیهانگلیسیزباناساتیدازیکیتوس مثبتروانشناسی

صییحتازاطمینییانبییرایسییپس.شییدترجمییهفارسییی

دیگیریکییاختیاردرفارسیشدهترجمهنسخهترجمه،

انگلیسییبیهتیاشیددادهقیرارانگلیسییزبیاناساتیداز

بودنرساوفه قاب نظرازترجمهمتن.شودبرگردانده

بییازبینیروانشناسیییاسییاتیدتوسیی نخسییتکلمییا ،

دانشییجویانازتعییدادیبییهپرسشیینامهسییپس.گردییید

موجییوداشییکاا تییاشییددادهتکمیلیییتحصیییت 

فارسیینسیخهترتیی بیدینوگیرددمشخصاحتمالی

ایین.شیدتهییهمثبیتروانشناسییهاویژگیپرسشنامه

29تکمیلییتحصیت دانشجوی192رویبرپرسشنامه

دولتیییهیادانشیگاه(میرد212وزن221)سیال11تا

چنییدتصییادفیگیییرینمونییهروشبییاکییهتهییرانشییهر

پژوهشیگراجرابرای.شداجراشدند،انتخا ایمرحله

ازپیسویافیتمییحضورشدهانتخا هایکتسدر

هیاآزمیودنیازپیژوهشهیدفدربار کوتاهیتوضیح

پژوهشیگر.کننیدتکمیی راهاپرسشنامهکهخواستمی

آوریجمیعراهیاآنهیاپرسشینامهشیدنکامی ازپیس

وتجزییهSPSS افیزارنیرمازاستفادهباهاداده.کردمی

روشازنیییزهییایافتییهتحلییی منظییوربییه.شییدندتحلییی 

 شد.استفادهیتأییدعاملیتحلی وهمبستگی



هایافته
نشیانتوصییفیآمیاریهیاروشازحاص یهایافته

پاسییخهییاپرسشیینامهبییهکییهآزمییودنی192کیی ازداد

از.هسیتندمیرددرصید3/12ودرصیدزن4/12اندداده

هییاآزمییودنیدرصیید9/09تحصیییت ،سییطحلحییا 

دانشیجویدرصید2/46وارشیدکارشناسییدانشجوی

پییییژوهشنمونییییهگییییروهسیییین.هسییییتنددکتییییری

.اسیتبیوده،10/1معیارانحرافباوسال19/23حاضر

هیاآنتیرینمسنوساله29آزمودنیجوانترینهمچنین

راخیودسیننیزهاآزمودنیازنفر3.استبودهساله11

.اندنکردهذکر

عیاملیتحلی روشازسازهرواییبررسیمنظوربه

ازمعیاملیتحلی اجرایمنظوربه.شداستفادهیتأیید

کفاییتشیاخص.4:شوندرعایتهامفروضهایناست،

آنازبیااترترجیحیاًو2/1بایید(KMO)بردارینمونه

لحیا ازباییدبارتلیتکروییتآزمیوننتیجیه.2.باشد

آنکیهبیهتوجیهبا(.4931هومن،)باشددارمعنیآماری

بردارینمونهکفایتشاخصمقدار پرسشنامهKMOیا

بیهنزدیکو6/1ازبااترمثبتروانشناسییهاویژگی

نییزبارتلیتکروییتآزمیونبودنمعنادارسطحو2/1

تیوانمییمیت دوایینپاییهبیر.است114/1ازکمتر

میاتریساسیاسبرعام تحلی اجرایکهگرفتنتیجه
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.استپذیرامکانمطالعیییهمیییوردنمونیییهگیییروهدرحاصییی همبسیییتگی


یروانشناسیهاویژگییپرسشنامههاعامله،درصدتبیینواریانس،درصدتراکمییژو ارزش(1)جدول

 مثبت

درصد
 تجمعی

 درصد

 انسیوار 

 ارزش

 هیژو 
 عامل

46/96 46/96 11/2 4 

11/61 99/21 63/1 2 

33/23 10/43 11/1 9 



نشیانراهاعام توس شدهتبیینواریانس4جدول

درصید46/96اولعامی کیهشیودمیمتحظه.دهدمی

ودرصید99/21دومعام ونمایدمیتبیینراواریانس

ایین.کندمیتبیینراواریانسدرصد10/43سومعام 

عامی 9پیژوهشاییندرکیهدهیدمیینشیاناطتعا 

تبییینراکی وارییانسازدرصید33/23شدهاستخراج

شیده،تبیینواریانسمقداربهتوجهبابنابراین،.کنندمی

 .استمناس استخراجبرایعام سه



چرخشازپسهاعاملتحلیلنتایجبرایسادهساختار(2)جدول
 سوال اول عامل دوم عامل سوم عامل

  06/1 2 

  03/1 1 

  06/1 0 

  09/1 44 

  22/1 41 

  01/1 42 

  06/1 21 

 01/1  4 

 02/1  1 

 21/1  2 

 03/1  41 

 60/1  49 

 06/1  46 

 23/1  43 

04/1   9 

04/1   6 

22/1   3 

24/1   42 

01/1   41 

21/1   40 

29/1   24 
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یهیییاویژگییییپرسشییینامهازعامییی 9نهاییییتدر

هیریهیاسوالشمارهکهآمددستبهمثبتروانشناسی

ضیری همیراهبیهعامی هربرایپیشنهادیناموعام 

درآکسفوردشادکامیپرسشنامهباآنهامتکیروایی

.استشدهارائه9جدول

 

آکسفوردشادکامیپرسشنامهومثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامهمالکیروایی(3)جدول

 زندگی

 معنادار

 زندگی

 متعهدانه

 زندگی

 خوشایند
 هامولفه شمارهسوال شادکامی

  11/4 29/1** 2،1،0،44،41،42،21  

 11/4 14/1** 12/1** 4،1،2،41،49،46،43  

11/4 62/1** 10/1** 64/1** 9،6،3،42،41،40،24  

 ک  نمره - **29/1 **04/1 **01/1 **02/1

**P<0.01 


مقیداربیهتوجیهبیاو9جیدولهیایدادهبهتوجهبا

بییینرابطییهدر14/1معنییاداریسییطحورواییییضییری 

یهیاویژگییپرسشنامهباآکسفوردشادکامیپرسشنامه

رابطیهواسیتمعنیادار29/1مقیدار،مثبیتروانشناسی

پرسشینامهیهیامولفیهوآکسیفوردشادکامیپرسشنامه

زنییدگیجملییه،ازمثبییتروانشناسییییهییاویژگییی

شیادکامیپرسشینامهبینرابطه،29/1مقدارباخوشایند

نهایتدرو12/1مقداربامتعهدانهزندگیوآکسفورد

زنییدگیوآکسییفوردشییادکامیپرسشیینامهبییینرابطییه

سیوالپاسخبنابراین.استمعنادار64/1مقدارمعناداربا

روانشناسیییهیاویژگیپرسشنامهکافیرواییبرمبنی

4سیوالبیهپاسیخدراسیاس،اینبر.استمثبتمثبت،

روانشناسیییهیاویژگییپرسشینامهکیهگفیتتوانمی

.استمطلو متکیوسازهرواییدارایمثبت



مثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامهکلوعواملبهمربوطآمارییهامشخصه(4)جدول

 لک نمره معنادار گیزند خوشایند گیزند متعهدانه گیزند شاخص

 192 192 192 192 تعداد

 12/96 23/42 10/44 61/42 انگینیم

 11/3 69/9 21/9 04/9 استاندارد انحراف

 -10/1 -94/1 -43/1 -11/1 جیک

 -11/1 -61/1 -21/4 -42/4 شیدگیک

 11/42 11/9 11/9 11/9 حداق 

 11/14 11/40 11/42 11/43 ثرکحدا

 

پرسشییینامهآمیییارییهیییامشخصیییه1جیییدولدر

.اسییتشییدهگییزارشمثبییتروانشناسییییهییاویژگییی

روانشناسیییهیاویژگییپرسشینامهکی نمیرهمیانگین

میییانگین،(11/3اسییتانداردانحییرافبییا)12/96مثبییت

انحییرافبییا)61/42متعهدانییهزنییدگیمقیییاسخییرده

زنیییدگیمقییییاسخیییردهمییییانگین،(04/9اسیییتاندارد

مییانگینو(21/9استانداردانحرافبا)10/44خوشایند
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انحییرافبییا)23/42معنییادارزنییدگیمقیییاسخییرده

 .استبوده(69/9استاندارد

دستکرونباخآلفایمیزان1جدولمطاب  آمدهبه

متعهدانهزندگی،09/1خوشایندزندگیهایمولفهبرای

.اسییتآمییدهبییهدسییت01/1معنییادارزنییدگیو32/1

کییهشییدمحاسییبه06/1نیییزپرسشیینامهاییینکیی پایییایی

کی وهیامقییاسخیردهاایبیدرونییهمسیانیبیانگر

 است.پرسشنامه


مثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامهپایاییضریب(5)جدول

 رونباخک یآلفا سواالت تعداد هامقیاس خرده

 09/1 2 خوشایند گیزند

 32/1 2 متعهدانه گیزند

 01/1 2 معنادار گیزند

 06/1 24 روانشناسیمثبتیهاویژگی



 

کیهآمیدهدسیتبهکرونباخآلفایمیزانبهتوجهبا

نشییانراآزمییونسییواا بییینهمبسییتگی06/1میییزان

پرسشیینامهسییواا کییردعنییوانتییوانمیییدهیید،مییی

بیااییدرونییهمسانیازمثبتروانشناسییهاویژگی

.هستندبرخوردار



آنیهامقیاسخردهومثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامهآزماییبازپایایی(6)جدول

 معنادار گیزند متعهدانه گیزند خوشایند گیزند لمقیاسک تعداد

01 
**21/1 

**29/1**64/1**29/1
**P<0.01 

 

یهییاویژگیییپرسشیینامهپایییاییبررسیییمنظییوربییه

بیدین.شیدهداستفابازآزماییروشازمثبتروانشناسی

گیرامثبترواندرمانیسیاههدوبارآزمودنی01منظور

نشیاننتیایج.کردنیدتکمی هفتهدوزمانیفاصلهدررا

پایاییضری و21/1آزمونک پایاییضری کهداد

.داردقرار29/1تا64/1بینهامقیاسخرده

پاسیخ6و1جیداولازحاصی هیاییافتیهمبنایبر

پرسشیینامهپایییاییبییودنکییافیبییرمبنیییدومسییوال

پرسشینامه.شیودمییتأییدمثبتروانشناسییهاویژگی

برخیوردارکافیپایاییازمثبتروانشناسییهاویژگی

بود.





 بحث

روانسینجییهیاویژگییحاضیرپیژوهشیهایافته

همسیانیشام ،مثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامه

سازهرواییوهمزمانرواییپرسشنامه،هایمادهدرونی

کییهدادنشییانپییژوهشنتییایج.دادقییرارتأییییدمییوردرا

قبییولیقابیی حییددرپرسشیینامهکیی درونیییهمسییانی

مقیاسخردهسهدرونیهمسانیهمچنین.است(01/1)

هاییافتهکلیطوربه.آمددستبه32/1تا01/1بینآن

یهیاویژگییپرسشینامهپاییاییمورددرحاضرپژوهش

قبلییشیدهانجیامهایپژوهشنتایجبامثبتروانشناسی

آزمیونایینپاییاییبیودنبخیشرضیایتخصیو در

آلفیایضری (2110)رشیدپژوهشدر.داردمطابقت

یهیامقییاسزییرضری و01/1راسیاههک کرونباخ
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در(2144)گییونیاسییت؛بییوده20/1-01/1بییینراآن

بابرابرآزمونک کرونباخآلفایضری خودپژوهش

دربازآزمییاییروشازحاصیی پایییاییضییری ،01/1

پاییاییضیری ،04/1بیابرابیرهفتیهیکزمانیفاصلۀ

ضیری و24/1بیابرابیرکردننیمهدوروشازحاص 

کیردهگیزارش00/1بابرابربروان-اسپیرمنهمبستگی

ازمشیابههیایسیوالطیرحتواندمیامرایندلی .است

محتوا گیرفتننظیردرومتوسی دشواریباسطحونظر

-مگییار)باشدپرسشنامهطراحیدرفرهنگیهایتفاو 

(.2113موئی،

 KMO ییابیردارینمونیهکفاییتشیاخصمقیدار

کمتیراما6/1ازبااترروانشناسییهاویژگیپرسشنامه

بایدمطل اینعاملیتحلی نتایجتفسیردربود،2/1از

شود.گرفتهنظردر

پرسشیینامهکییهدادنشییانحاضییرپییژوهشنتییایج

قبییولیقابیی رواییییازمثبییتروانشناسییییهییاویژگییی

پرسشیییینامهنمییییرا همبسییییتگی.اسییییتبرخییییوردار

پرسشیینامهنمییرا بییامثبییتروانشناسییییهییاویژگییی

معنییادار(2112هیلییز،وآرگاییی )آکسییفوردشییادکامی

پرسشینامهبیاایهمگیرایروایییبیانگرنتایجاین.بود

همگیرایاعتبیار.اسیتمثبیتروانشناسیییهیاویژگی

طرییی ازمثبییتروانشناسییییهییاویژگیییپرسشیینامه

هیایمقییاسبیاپرسشینامهایینهمبستگیمیزانسنجش

وایییت،)زنییدگیازرضییایتشییاخصماننییدبهزیسییتی

یهیییاهیجیییانپرسشییینامه60/1همبسیییتگیبیییا(2116

و16/1همبسیییتگیبییا(4300فیییوردایس،)فییوردایس

بیا(4300واتسیون،)پانیاسآزمیونمثبتعاطفهمقیاس

همچنیین.اسیتگرفتیهقرارتأییدمورد62/1همبستگی

همبسییتگیمیییزانسیینجشطرییی ازافتراقیییاعتبییار

یهیامقییاسبیامثبیتروانشناسییهاویژگیپرسشنامه

بییک،)بییکافسییردگیپرسشیینامهقبییی ازافسییردگی،

بنییدیدرجییهمقیییاسو-62/1همبسییتگیبییا(4320

-12/1همبسیتگیبیا(4361زون ،)زون افسردگی

آندرتوانیدنمییانسیانکهآنجاییاز.استشدهتأیید

تجربیهرامنفییهیجانا ه ومثبتهیجانا ه واحد

یهیاویژگییپرسشینامهنمرا معنادارمنفیرابطۀکند،

منطقییافسیردگیسنجشابزارهایبامثبتروانشناسی

کییهاسییتشییدهمشییاهدهعییتوهبییه.رسییدمییینظییربییه

تغیییربیهنسیبتمثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامه

مفییدیابیزارکیهرسدمینظربهبنابرایناست،حساس

کیوهن،فردریکسیون،)باشیددرماننتایجارزیابیبرای

.(2144فینک ،وپککافی،

ازنییزمقییاسایینسیاز روایییارزییابیمنظیوربه

عیاملیتحلیی نتیایج.شیداسیتفادهعیاملیتحلی روش

پرسشیینامهعییاملیسییهمییدلکییهدادنشییاناکتشییافی

بیرازشایرانییجامعیۀدرمثبتروانشناسییهاویژگی

(2110)رشییییدپیییژوهشنتیییایجبیییانتیجیییهاییییندارد،

سیهالگیویبهخودنیزدرپژوهشرشید.داردهمخوانی

رسییدهسیلیگمناصیی نظریۀشادکامیبرمبتنیعاملی،

خوشیایند،زنیدگیمولفیۀسیهنظرییهایناساسبر.بود

شیادکامیموجی معنیادارزنیدگیومتعهدانیهزندگی

درصید33/23عامی سیهایینمجمیوع.گردندمیافراد

 کنند.میتبیینراک واریانس

کیهدادنشیانحاضیرپیژوهشنتیایجکلییطیوربه

جامعییهدرمثبییتروانشناسییییهییاویژگیییپرسشیینامه

قبییولیقابیی رواییییوپایییاییدارایایرانیییدانشییجویان

پرسشینامهروایییوپاییاییبیودنبیاابیهتوجهبا.است

ایینکیهگفیتتیوانمییمثبت،روانشناسییهاویژگی

مناسی ومفییدخیودگیزارشدهییمقییاسیکابزار

نتییایجارزیییابیویییژهبییههییا،پییژوهشدراسییتفادهبییرای

جامعیهکهاستذکرشایان.استگرامثبتدرمانیروان

تحصییت دانشیجویانفق حاضرپژوهشاینآماری
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درنتیجیهدرگرفیت،مییبیردرراتهیرانشیهرتکمیلی

بیا.شیوداحتییا بایددیگریهانمونهبهآننتایجتعمی 

مقیییاسرواییییوپایییاییمقییدماتیبررسیییبییهاسییتناد

پیژوهشایندرمثبتروانشناسییهاویژگیپرسشنامه

یهیانمونهدرآزموناینرواییوپایاییبررسیحاضر،

تحلیی طریی ازسیازهروایییبررسییهمچنینودیگر

اقیداما جملیهازبزرگتیر،اینمونیهدریتأیییدعاملی

باهمچنین.شودمیپیشنهادآیندهبرایکهاستمکملی

روانشناسییهاویژگیپرسشنامهکهمطل اینبهتوجه

شدهتدوینگرامثبتدرمانیرواناصولاساسبرمثبت

کیهافیرادیازمتشیک اینمونهدرتااستبهجااست،

اجراگیرند،قرارگرامثبتدرمانیروانتحتاستقرار

.شود
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