
 

 

 (PANAS) یعواطف مثبت و منف یابیارز اسیمقو ارزیابی سنجش پرسشنامه 

 
 

این مقیاس شامل برخی کلماتی است که احساسات مختلف را تشریح می کند. هر کدام از موارد فوق را مطالعه نمائید و 
 مشخص کنید .........  پاسخ مورد نظر خود را در کنار هر کلمه یادداشت کنید.

 ین لحظه تا چه حد این احساس را دارید.در هم
 امروز تا چه حد چنین احساسی داشته اید.

 در طول چند روز گذشته تا چه حد چنین احساسی داشته اید.
 در طول هفته گذشته تا چه حد چنین احساسی داشته اید.

 در طول چند هفته گذشته تا چه حد چنین احساسی داشته اید.
 گذشته تا چه حد چنین احساسی داشته اید.در طول سال 

 به صورت کلی تا چه حد چنین احساسی داشته اید )به صورت میانگین(
 

بسیار  عبارت ردیف

 زیاد

«5» 

 زیاد

«4» 

 متوسط

«3» 

 کم

«2» 

 خیلی کم

«1» 

      .عالقمندم 1

      .پریشان و مضطربم 2

      .امذوق زده 3

      .آشفته و ناراحتم 4

      .محکم و نیرومندم 5

      .مقصر و گناهکارم 6

      .اموحشت زده 7

احساس خصمانه ای نسبت به دیگران  8
 .دارم

     

      .مشتاقم و شور و شوق دارم 9

احساس سربلندی، غرور و افتخار  10
 .کنممی

     

      .زودرنج و تحریک پذیرم 11

      .هوشیار و زیرکم 12

      .امشرمسار و سرافکنده 13



 

 

      .امخوش ذوق و با انگیزه 14

      .نا آرام و بی قرارم 15

      .اممصمم و بااراده 16

      .آدم دقیقی هستم 17

      .عصبی هستم 18

      .فعال و پر جنب و جوشم 19

      .هراسان هستم 20

 

 

 

 1(PANASی )منفیابی عاطفه مثبت و ارزیاس مق

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

 ،12، 10، 9، 7، 5، 3، 1سواالت ) «عاطفه مثبت»و  (20، 15، 11، 7، 18، 13، 8، 6، 4، 2 )سواالت «یمنف
( و 1)نمره  کمیار بسی از اینه گز 5یف طیه، گودر مقابل هر  کهیه است گو 20ی داراساخته شده و  (19، 17، 14
 50تا  10یاس مقی هر خرده براشود و دامنه نمرات یمی بندی رتبه آزمودنتوسط  که( قرار دارد 5یاد )نمره زیار بس

 .است
 

  :ییروایایی و پا

است در  87/0ی، منفیاس عاطفه مقی خرده و برا 88/0یاس عاطفه مثبت، مقی خرده برای )آلفا( درونی سازگاریب رض
یاس عاطفه مقی خرده و برا 68/0یاس عاطفه مثبت، مقی خرده برای اهفته  8یی با فاصله باز آزمااعتبار آزمون از راه 

( پایایی این 1394در پژوهش حکاک و موسوی نژاد ) (. 1988، گزارش شده است )واتسون و همکاران 71/0ی، منف
 یمنف عاطفهو برای بعد  0.87مقدار مثبت  عاطفهکرونباخ ارزیابی شد که برای بعد  پرسشنامه با استفاده از روش آلفای

و موسوی نژاد نیز  ن دهنده پایایی پرسشنامه دارد و روایی این پرسشنامه در پژوهش حکاکبدست آمد که نشا 0.88 مقدار
 است. تأیید شده
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