
 

 

 (1998 -)واتسون و همکاران  یعاطفه مثبت و منف یپرسشنامه ارزياب

  

ساخته شد پرسشنامه دارای  1998پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت ومنفی توسط واتسون وهمکاران در سال 

 ی( طراحخیلی زیاد تا خیلی کم) یکرتل یا ینهپنج گز یفسواالت پرسشنامه بر اساس ط سوال می باشد.20

 باشد یم 0/875کرونباخ به دست آمده  یشده است و الفا

 

 تعريف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 عاطفه تعریف

های عواطف شامل عالیق، لذت، خشم، غم، ترس، شرم و تحقیر هستند. این برچسب های عاطفی، ماهیت 

مثال احساس ترس، دربرگیرنده طیفی از پاسخ  .مجزایی ندارند بلکه گروه های متفاوتی از احساس ها هستند

های نگرانی، اضطراب یا وحشت است. یا خشم دربرگیرنده پاسخ هایی مانند بی قراری، تهییج، قاطعیت یا 

ند افرادی چون، تامکینس، باش، خشم شدید است. بسیاری از مولفان بر تمایز عناوین هیجانی تاکید نمود

 .داماسیو، بریجدا، الزاروس، اوتلی و جنکینس و واتسون و کالرک

 

 تعريف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 سوال پرسشنامة20ای است که کارکنان به سواالتنمرهی عاطفه مثبت و منف یارزیابدر این پژوهش منظور 

 .دهند میی عاطفه مثبت و منف یارزیاب
 

 های پرسشنامه :مولفه 

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 20تا 1 (1998)واتسون و همکاران؛ یعاطفه مثبت و منف یارزیاب

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما . يک تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است



 

 

تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات 

يمانه شما پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صم

 تشکر می نمايم.

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 

کند. هر کدام از موارد فوق را مطالعه  یم حياست که احساسات مختلف را تشر یکلمات یشامل برخ اسيمق نيا سواالت:
 .ديکن ادداشتيو پاسخ مورد نظر خود را در کنار هر کلمه  دينمائ

 

قرار  دیتوان یرا م ریز یبخش هر کدام از عبارت ها نیدر اپژوهشگر محترم ......... ) ديکن مشخص

 (دیده

 .دياحساس را دار نيلحظه تا چه حد ا نيهم در

 .ديداشته ا یاحساس نيتا چه حد چن امروز

 .ديداشته ا یاحساس نيطول چند روز گذشته تا چه حد چن در

 .ديداشته ا یاحساس نيطول هفته گذشته تا چه حد چن در

 .ديداشته ا یاحساس نيطول چند هفته گذشته تا چه حد چن در

 .ديداشته ا یاحساس نيطول سال گذشته تا چه حد چن در

 (نيانگي)به صورت م ديداشته ا یاحساس نيتا چه حد چن یصورت کل به



 

 

 عبارت فیرد

 اریبس
 اديز

«5» 

 ادیز

«4» 

 متوسط

«3» 

 کم

«2» 

ی لیخ

 کم

«1» 

      .عالقمندم 1

      .و مضطربم يشانپر 2

      .امزده ذوق 3

      .و ناراحتم آشفته 4

      .يرومندمو ن محکم 5

      .و گناهکارم مقصر 6

      .امزده وحشت 7

 يگراننسبت به د یخصمانه ا احساس 8
 .دارم

     

      .و شور و شوق دارم مشتاقم 9

      .کنمیغرور و افتخار م ی،سربلند احساس 10

      .يرمپذ يکو تحر زودرنج 11

      .يرکمو ز هوشيار 12

      .امو سرافکنده شرمسار 13

      .اميزهذوق و با انگ خوش 14

      .قرارم یآرام و ب نا 15

      .امو بااراده مصمم 16

      .هستم يقیدق آدم 17

      .هستم عصبی 18

      .و پر جنب و جوشم فعال 19



 

 

      .هستم هراسان 20

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهپرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا 

اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید 

 و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

 تر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیمچگونگی کار را برای شفافیت بیش

 مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید 

( کنید. مثال computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xول اگر مولفه ا

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با 

 یاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود ب computeهم 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین،

 دیگر  بگیرید.

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 «یمنفعاطفه »یری دو بعد گی اندازه برا، همکارانتوسط واتسون و  1988یاس در سال مقین ا: یگذارنمره شیوه 

 (19، 17، 14، 12، 10، 9، 7، 5، 3، 1)سواالت  «عاطفه مثبت»و  (20، 15، 11، 7، 18، 13، 8، 6، 4، 2 )سواالت



 

 

یاد )نمره زیار بس( و 1نمره ) کمیار بسی از اینه گز 5یف طیه، گودر مقابل هر  کهیه است گو 20ی داراساخته شده و 

 است 50تا  10یاس مقی هر خرده براشود و دامنه نمرات یمی بندی رتبه آزمودنتوسط  که( قرار دارد 5

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات نمرهحد پایین 

20 40 80 

 

 ضعیف می باشد.ی عاطفه مثبت و منفباشد،  میزان  40تا 20در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

در سطح متوسطی می ی عاطفه مثبت و منفباشد،  میزان 80تا  40در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 باشد.

 بسیار خوب می باشد. یعاطفه مثبت و منفباشد،  میزان 80در صورتی که نمرات باالی  -

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

گیرد یعنی  اینکه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.نتایج یکسانی به دست میگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه ابزار اندازه

همبستگی مثبت و منفی  یعاطفه مثبت و منف( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1394در پژوهش موسوی نژاد)

 مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه

شود. آلفای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی

 . می باشد./875ی عاطفه مثبت و منفکرونباخ برای پرسشنامه 

 

 

 

 



 

 

 
 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 0.87 7/0 4 عاطفه مثبت

 0.88 7/0  عاظفه منفی

 0.875 7/0  یعاطفه مثبت و منف

 


