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چکیده
هدفپژوهشبررسیویژگیهایروانسنجینسخۀفارسیپرسشنامهویژگییهیایروانشناسییمثبیتدردانشیجویان
بود.روشپژوهشتوصیفیوازنوعهمبستگیبود.نمونۀپیژوهششیام 192دانشیجویتحصییت تکمیلیی29تیا11
سال(221زنو212مرد)دانشگاههایدولتیشهرتهرانبودندکهباروشنمونهگیریتصیادفیچنیدمرحلیهایانتخیا 
شدند.بهمنظوربررسیپایایی،رواییسازهورواییهمگیرایابیزار،پرسشینامهویژگییهیایروانشناسییمثبیترشییدو
آزمونشادکامیآکسفوردآرگای وهیلیزاجیراشید.بیهمنظیوربررسییپاییاییابیزارازروشمحاسیبۀضیری آلفیای
کرونباخوبازآزماییوبرایبررسیرواییاینابزار،ازرواییسیازهبیهشییو تحلیی عیاملیاکتشیافیوروایییهمگیرا
استفادهشد.نتایجنشاندادکههمسانیدرونیک پرسشنامهویژگیهایروانشناسییمثبیت1/01وهمسیانیدرونییسیه
مولفۀآنبین1/01تا1/32است.بهعتوهضری پایاییحاص ازروشبازآزمیاییکی آزمیون1/21وضیری پاییایی
خردهمقیاسهابین1/64تا1/29قراردارد.همچنینهمبستگیبیینپرسشینامهویژگییهیایروانشناسییمثبیتوآزمیون
شادکامیآکسفورد1/29محاسبهشدکهبیانگررواییمتکیپرسشنامهویژگیهایروانشناسیمثبتاست.نتایجتحلیی 
عام تأییدی،مدلسهعاملیپرسشنامهویژگیهایروانشناسیمثبتدرجامعهایرانراتأییدکرد،ایینسیهعامی 23/33
واریانسک آزمونراتبیینکردند .
ویژگیهای روانسنجی ،دانشجویان.
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مقدمه
اززمانیکهتعریفستمتعتوهبرنبیودبیمیاری،

محیی

بهزیستیجسمانی،روانی،اجتماعیومعنیویرانییزدر

لذ گراییدرحالحاضرنیزبهحیا خودادامیهداده

برگرفت،دیدگاهروانشناسیمبتنیبردرمانبیماریها،

میشود(کانه
وتحتعنوانروانشناسیلذ گرامطرح 

جایخودرابهدیدگاهیدادکهبیرارتقیایسیتمتو

من،داینروشوارتز.)4333،

روانتحلییی گییریورفتییارگرایی
جدیییدکییهزیربنییای 
بییودبییاروانشناسیییارتبییا داشییت.مکتیی 

پیشیگیریازبیمیاریهیاتأکییدمییکیرد.بیدینترتیی 

دومینراهشادمانشدن،درگیرشدندرفعالییتدر

روانشناسیمثبیتگیراکیهعلی مطالعیۀتوانمنیدیهیای

حیییالانجیییاموتجربیییۀحالیییتغرقیییهشیییدناسیییت

انسانهاست،متولدشد.هدفاینشیاخهازروانشناسیی

(چیکسنتمیهالی.)4331،درخیتلایینحالیت،زمیان

ح مشکت نیست،بلکهبیرپیژوهشدربیارهعیواملی

برایفردبهسرعتمییگیذرد،توجیهبیرخیودفعالییت

میسازندتأکییددارد.بیه
کهزندگیکردنراارزشمند  

متمرکزاسیتواحسیاسخیودبیهعنیوانییکبیازیگر

طورختصه،روانشناسیمثبتگرابیاچگیونگیتبیدی 

اجتماعیازبینمیرود.غرقهشدنبیهمعنیایدرگییرو

-0به-2سروکیارنیدارد،بلکیه مییخواهیدمشیخص

گیجشدنبالذ هایحسینیست.درواقع،غرقهشیدن

میتوان+2رابه+0تبدی کیرد(بونییول،
سازدچگونه  

درلحظۀحالیکتجربۀغیرعیاطفیوناهشییاراسیت.

.)2142

معمییواًافییرادغرقییهشییدنرابسیییارلییذتبخشتوصیییف

اینجهتگیریجدیددرروانشناسیدرسال2111

می کنند.امااینقضاو بعدازتجربۀغرقهشدناتفیا 

بنیانگذاریشدوازآنزمانتاکنونباسیرعتزییادی

میافتدوممکناستفرددرختلفعالیتیکهمنجربیه

رشییدکییردهاسییت.هییدفروانشناسیییمثبییتگییرابییه

غرقگیییمیییشییوداییینلییذ رااحسییاسنکنیید(هییول،

روشهایپژوهشتجربییبیهمنظیورمطالعیۀ
کارگیری 

)2144وسرانجاممسیرسیومیکیهبیهشیادکامیمنجیر

ابعییادیماننییدبهزیسییتی،غرقییهشییدن،نیرومنییدیهییای

میشودمفهیومسیعاد ییایودامونییااسیتکیهتوسی 


فردی،خرد،ختقییت،سیتمتروانییوویژگییهیای

ارسییطومطییرحشییدهاسییت.بییراسییاسایییندیییدگاه،

نهادهیییاواجتماعیییا مثبیییتاسیییت(لیوبومیرسیییکیو

شادکامیاصی شام شناساییفضائ فیردی،پیرورش

همکاران.)2111،

آن هاوزندگیکردندرراستایاینفضائ است.این

درسییال2112سییلیگمننظریییهشییادکامیاصییی را

دیدگاهبعدهاتوس فیلسوفانیمانندجاناستوار میی 

مطرحساخت.براساساییننظرییههیدفنهیاییروان

وبرتراندراس گسترشپیداکرد.روانشناساننیزبراین

درمانیمثبتگراافیزایشرضیایتاززنیدگیاسیت.از

اساسمفاهیمیرامطرحکردهاندکهازجملهمهمتیرین

راههایمختلفیبرایشادمانشیدنواحسیاس
نظروی 

میتوانبهمفهیومانسیانبیاکینشکامی راجیرز
آنها 

رضییامندیاززنییدگیوجییوددارد(پترسییون2116،؛

(،)4331مفهییومخودشییکوفاییمزلییو(،)4321مفهییوم

سلیگمن.)2112،یکیازراههیایکسی شیادکامیدر

بهزیستیروانشیناختیرییفوسیینگر()4336ونظرییۀ

آیییینلییذ گرایییی-بییهحییداکثررسییاندنلییذ وبییه

خودتنظیمیدسییورییان()2111اشیارهکیرد (هیول،

حداق رساندندرد-ریشهدارد.براساسایینمکتی 

.)2144

راهاصلیدستیابیبهیکزنیدگیرضیایتبخشارضیای

براساسنظریهشادکامیاصی فیر بیرآن اسیت

فورینیازهایحسیاست(واتسون.)4031،اینمکت 

کییهداشییتنزنییدگیخوشییایندولییذتبخش،زنییدگی
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ویژگیهایروانسنجینسخهفارسیپرسشنامه

بررسی

متعهدانهزندگیمعنیادارموجی شیادکامیودرنتیجیه

ویژگیهایرواندرمانیمثبتبرایسنجششیادکامی

میگردد.سلیگمناینسهبعید
رضایتاززندگیافراد 

تدوینشدهوشبیهپرسشنامۀافسردگیبکاست.میواد

راجهتگیریهایشادکامینامیدهاست.افرادزمانیبه

بیستویکگانۀپرسشنامهبهشک گیزارششخصیی،

زندگیخوشایندولیذ بخیشمییرسیندکیهبتواننید

سهمسیربهسمتشیادکامی(یعنییزنیدگیخوشیایند،

هیجانهایمثبتییرادرزمینیهزنیدگیگذشیته،حیالو

آنگونییهکییهسییلیگمن()2112
متعهدانییهومعنییادار)را 

آیندهشانتجربهکنند.زندگیزمانیمتعهدانهاحسیاس

میسنجند.
میکند ،
مطرح 

میشودکهفرددرحوزههایگوناگونزندگیازجمله


رشید()2110اعتبارهمگرایپرسشنامهویژگیهای

درکار،رواب عشقیوتفریحوبازیعمیقیاًدرکیاری

رواندرمانیمثبتراازطری سنجشمیزانهمبسیتگی

میدهیددرگییرودرآنغیر شیود.زنیدگی
کهانجام 

اییینپرسشیینامهبییامقیییاسهییایبهزیسییتیماننییدمقیییاس

معنادارنیزبهمعنایاستفادهازتوانمندیهیایفیردیدر

رضیییایتاززنیییدگیبیییاهمبسیییتگی،1/60پرسشییینامه

خدمتبیهچییزیفراتیرازخیوداسیت(مگییارمیوئی،

هیجانهایفوردایسباهمبستگی1/16ومقیاسعاطفه


.)2113

مثبتآزمونپانیاسبیاهمبسیتگی1/62بررسییکیرده

سییلیگمن()2112اظهییارکییردهاسییتوقتیییاییین

است.همچنییناعتبیارافتراقییآنراازطریی سینجش

جهتگییریهیایسیهگانیهدرکنیارهی وجیودداشیته

میزانهمبسیتگیپرسشینامهویژگییهیایرواندرمیانی

میشودکهشیام هیر
باشند،یکزندگیکام حاص  

مقیییاسهییایافسییردگی،ازقبییی پرسشیینامه

مثبییتبییا

میییتییوانازطرییی 
جهییتگیییریاسییتو 

سییهنییوع

افسردگیبکباهمبستگی-1/62ومقیاسدرجهبنیدی

فعالیتهایمجزایابهوسیلۀییکفعالییتواحیدبیهآن


افسییردگیزونی

بییاهمبسییتگی-1/16بررسیییکییرده

میگوییدزنیدگیپیو (تهیی)
رسید.سلیگمن( )2144

اسییت.بییهعییتوهمشییاهدهشییدهاسییتکییهپرسشیینامه

میآیدکهحداق یکییابییشازیکیی
زمانیبهوجود 

ویژگیهایرواندرمانیمثبتنسیبتبیهتغیییرحسیاس

ازایناجزایزندگیکام وجودنداشتهباشند،درایین

است،بنابراینبهنظیرمییرسیدکیهابیزارمفییدیبیرای

صور اینفرضیهمطرحمییشیودکیهدلیی بخشییاز

ارزیابینتایجدرمانباشد(رشید.)2110،

مشکت روانشناختیاینمسألهاست.رشیدوسلیگمن

گونی()2144نیزبهبررسیویژگیهایروانسینجی

()2110بهمنظوردستیابیافرادبهزندگیکام ،فراینید

نسخۀترکیپرسشنامهویژگیهیایرواندرمیانیمثبیت

رواندرمانیمثبتگراراکیهییکدرمیان41جلسیهای

دانییشآمییوز،دانشییجووافییرادشییاغ تییر 

در310

آنهابرایارزییابی
استمطرحکردهاند.ازآنجاییکه 

پرداختییهونتییایجرااییینگونییهگییزارشکییردهاسییت:

اولیهجهتگیریهایشادکامیدرافرادبهییکوسییلۀ

ضییری آلفییایکرونبییاخک ی آزمییونبرابییربییا،1/01

سییینجشنییییازداشیییتند،رشیییید()2110پرسشییینامه

ضییری پایییاییحاص ی ازروشبازآزمییاییدرفاصییلۀ

ویژگیهایرواندرمانیمثبتراتدوینکرد.البتیهوی

زمانییکهفتهبرابربا،1/04ضری پایاییحاصی از

اشارهکردهاستکیه مییتیوانازایینابیزاربیهمنظیور

روشدونیمهکردنبرابربا1/24وضیری همبسیتگی

ارزیابیجهتگیریشادکامیافراددرهمۀموقعییتهیا

اسپیرمن-بروانبرابربا1/00کههمۀایناعدادوارقیام

استفادهکرد(رشید.)2110،

حاکیازپایاییمطلو نسخۀترکیاینآزمونهستند.

رشییید()2110اظهییارکییردهاسییتکییهپرسشیینامه

باتوجهبهعتقهمندیروزافزونروانشناسانایرانی
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بیییهاسیییتفادهازمیییداخت مربیییو بیییهرواندرمیییانی

درنظییرگرفتییهشییدند.دانشییجویاندانشییکدهالهیییا و

مثبتگرا،وجودابزاریکیهبتیوانبیاکمیکآنمییزان

معیییارفاسیییتمی،تربییییتبیییدنیوعلیییومورزشیییی،

شادکامیاولیۀافرادوجهتگیریهایشادکامیآنهیا

روانشناسیییوعلییومتربیتییی،زیسییتشناسییی،ریاضییی،

یعنییی:زنییدگیخوشییایند،زنییدگیمتعهدانییهوزنییدگی

مهندسیییبییر ،مهندسیییانییر،ی،مییدیریتواقتصییاد،

معناداروهمچنینتاثیرا رواندرمانیمثبیتگیرارابیر

شیییمی،ادبیییا وزبیآنهییایخارجییهدراییینپییژوهش

میرسید.بیدین
رویآنانارزیابیکرد،ضروریبهنظر 

شرکتکردند.رشتۀتحصیلیافرادگروهنمونهعبیار 

منظوردراینپژوهشبهبررسیویژگیهایروانسنجی

بوداز:مهندسیپزشیکی،بیر قیدر ،مترجمییزبیان

پرسشنامهویژگیهایروانشناسییمثبیتپرداختیهشیده

انگلیسییی،ادبیییا زبییانآلمییانی،مشییاورهخییانواده،

است.

روانشناسی،مهندسیانیر،یهسیتهای،انیر،یومحیی 

سواا اینپژوهشعبار بودنداز:

زیسییت،مییدیریتبازرگییانی،مییدیریتبیمییه،ادیییانو

ویژگیهای

 -4روایی سازه و متکی پرسشنامه 

عرفییان،تییاریختمییدنملیی اسییتمی،رشییدوتکامیی 

روانشناسیمثبتدردانشجویانچگونهاست؟

یییادگیریحرکتییی،مییدیریتوبرنامییهریییزیورزشییی،

ویژگیهای روانشناسی مثبت به

 -2پایایی پرسشنامه 

مهندسیییعمییران-محییی زیسییت،مهندسیییمحییی 

شیوهبازآزماییوآلفایکرونباخدردانشجویانچگونه

زیسییت-فاضییت ،ریاضیییمح ی

-ترکیبییا ،علییوم

است؟ 

کامپیوتر،نانوشیمیپلیمروشیمیمعدنیبود .

روش
روشپیییژوهش،جامعیییۀآمیییاریونمونیییه:روش
پژوهشحاضرتوصیفیوازنوعهمبستگیبود.جامعیه
آمییاریشییام همییهدانشییجویانتحصیییت تکمیلییی
دانشگاههایدولتیشهرتهیراندرسیالتحصییلی-31
39بودند.درنظرگرفتندانشجویانتحصیت تکمیلی
بهعنوانجامعهبهدلی افزایشثبیا شخصییتیبعیداز
سییالهییایاولورودبییهدانشییگاهبییودهاسییت(هوانیید،
.)2141ازجامعهآماریفو ،تعداد192دانشجوشام 
221زن(12/4درصیید)و212مییرد(12/3درصیید)بییا
استفادهازروشنمونیهگییریتصیادفیچنیدمرحلیهای
انتخا شدند.بدینصور کیهازبیین41دانشیگاه1،
دانشگاهبهطورتصیادفیانتخیا شیدند.سیپسدرهیر
دانشگاهبهطورتصادفی2دانشیکدهانتخیا شیدند.در
هردانشکدهنیز،دورشتهبیهصیور تصیادفیانتخیا 
شدهودانشجویانرشتههایمذکوربهعنونافرادنمونیه

ابییزارسیینجش:پرسشیینامهویژگیییهییایروانشناسییی
مثبت:4پرسشنامهویژگیهایروانشناسیمثبتدرسیال
2110توس رشیدبانامپرسشنامهرواندرمانیمثبتبه
منظورسنجشمییزانشیادکامیافیرادبیراسیاسنظرییه
شادکامیوشکوفاییسلیگمنتهیهشدهاست.متناسی 
بییامحتییوا،درترجمییهفارسییینییاماییینپرسشیینامه،بییه
پرسشنامهویژگیهایروانشناسیمثبتتغیییردادهشید.
اینپرسشنامهدارای24عبار بودهوبیراسیاسنتیایج
حاص ی ازتحلی ی اکتشییافیسییهزیییرمقیییاسزنییدگی
خوشییایند،متعهدانییهومعنییاداررامییوردارزیییابیقییرار
میدهد(رشیدوسلیگمن.)2110،اینابزارییکابیزار
خودگزارشیییبییودهوآزمییودنیبایییدیکیییازچهییار
عبار مطرحشدهبیرایهیرمیوردراکیهبیشیترنشیان
دهندهویژگیهایویاسیت،بیهعنیوانپاسیخصیحیح
انتخا کند(طیفلیکر 1درجیهایاز1تیا9امتییاز
بییرایهییرسییوال).نمییرهگییذاریاییینپرسشیینامهشییبیه
1 positive psychotherapy inventory
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ویژگیهایروانسنجینسخهفارسیپرسشنامه

بررسی

پرسشنامهافسردگیبیکاسیت.طییفنمیرهکلییایین

آکسفورددارای 23مادهاستومیزانشادکامیفردی

آزمونبین1تا69وطیفنمرا زیرمقیاسهابین1تیا

رامیسنجد.پایهنظریاینپرسشنامهتعریفآرگایی و

24قراردارد،نمرهبااترحیاکیازشیادکامیبیشیتردر

آنهیابیهمنظیور
هیلز()2112ازشادکامیاسیتاسیت( 

حیطهموردنظراست.تکمی اینپرسشنامهکمتیراز41

ارایهیکتعریفعملییاتیازشیادکامیآنراسیازهای

میکشد(رشید .)2110،
دقیقهطول 

دارایسهبخشمه دانستهاند:فراوانیودرجیهعاطفیه

میدهدکهپاییاییحاصی ازهمسیانی
شواهدنشان 

مثبییت،میییانگینسییطحرضییایتدرطییولیییکدورهو

درونیپرسشینامهویژگییهیایروانشناسییمثبیتبیوده

نداشتناحساسمنفی).اینآزموندرسال 2112توس 

اسییت،ضییری آلفییایکلیییآن1/31وآلفییایزیییر

مایکی آرگایی وبراسییاسپرسشیینامهافسییردگیبییک

مقیییاسهییا1/20-1/01گییزارششییدهاسییت.اعتبییار


()4326سییاختهشییدهاسییت24.عبییار ازعبییارا اییین

همگییرایپرسشیینامهویژگیییهییایروانشناسیییمثبییتاز

پرسشیینامهازپرسشیینامهافسییردگیبییکگرفتییهشییدهو

طرییی سیینجشمیییزانهمبسییتگیاییینپرسشیینامهبییا

معکوسگردیدهویازدهپرسشبهآناضافهشدهاست

مقیاسهایبهزیسیتیماننیدمقییاسرضیایتاززنیدگی

جنبههایسیتمتذهنییراپوشیشدهید.ماننید
تاسایر 

(داینر)4301،باهمبستگی،1/60پرسشنامههیجانهیای

آزمییونافسییردگیبییک،هییربنییدپرسشیینامهشییادکامی

فیییوردایس(فیییوردایس)4300،بیییاهمبسیییتگی1/16و

دارایچهارعبیار اسیتکیهآزمیودنیباییدبیرطبی 

مقیاسعاطفهمثبتآزمونپانیاس(واتسیون)4300،بیا

آنهیاراانتخیا نمایید
وضعیتفعلیخودشیکییاز 

همبستگی1/62موردتأییدقرارگرفتیهاسیت.همچنیین

(کشدان .)2141،

اعتبییارافتراقیییازطرییی سیینجشمیییزانهمبسییتگی

آرگای وهیلز()2112پایاییپرسشینامهآکسیفورد

پرسشنامهویژگیهایروانشناسیمثبیتبیامقییاسهیای

رابییهکمییکضییری آلفییایکرونبییاخ1/31وپایییایی

افسییردگی،ازقبی ی پرسشیینامهافسییردگیبییک(بییک؛

بازآزماییآنراطیهفتهفته1/20گزارشکردهانید.

)4320بییاهمبسییتگی-1/62ومقیییاسدرجییهبنییدی

رواییییهمزمییاناییینپرسشیینامهبییااسییتفادهازارزیییابی

 )4361،بیاهمبسیتگی-1/12

دوستانافراددربارهآنها1/19محاسیبهشید.همچنیین

افسردگیزون

(زون

تأییدشدهاست(رشید .)2110،

ازآنجاییکهشادکامیدارایسهبخش:عاطفیهمثبیت،

گیییونی()2144پاییییایینسیییخۀترکییییپرسشییینامه

رضایتونبودعاطفهمنفیدانستهشده،همبسیتگیایین

ویژگیییهییایروانشناسیییمثبییتدر310دانییشآمییوز،

پرسشیینامهبییامقیییاسعاطفییهمثبییتبردبییرن(،)4363

دانشجووافرادشاغ تیر ایینگونیهگیزارشکیرده

باشاخصرضایتاززنیدگی(واییت1/12)2116،وبیا

است:ضری آلفایکرونباخک آزمونبرابربیا،1/01

پرسشیینامهافسییردگیبییک-1/12محاسییبهشیید(رابینییز،

ضییری پایییاییحاص ی ازروشبازآزمییاییدرفاصییلۀ

فرانسیسوادواردز .)2141،

زمانییکهفتهبرابربا،1/04ضری پایاییحاصی از

علیپورونوربیاا ( )4920بیه
درپژوهشیکهتوس  

روشدونیمهکردنبرابربا1/24وضیری همبسیتگی

منظییوربررسیییپایییاییورواییییپرسشیینامهشییادکامی

اسپیرمن-بروانبرابربا1/00کههمۀایناعدادوارقیام

اکسفورد(آرگایی وهیلیز)2112،اجیراشید،نمونیهای

حاکیازپایاییمطلو نسخۀترکیاینآزمونهستند .

متشییک از412مییردو222زنانتخییا شییدند.افییراد

پرسشیینامهشییادکامیآکسییفورد:پرسشیینامهشییادکامی

انتخا شدهپرسشنامهشادکامیآکسیفورد(آرگایی و


پژوهشنامهروانشناسیمثبت،سالاول،شمارهدوم،پیاپی(،)2تابستان 4931

/21

هیلییز،)2112،پرسشیینامهشخصیییتیآیزنییک(آیزنییک،

شییهرتهییرانکییهبییاروشنمونییهگیییریتصییادفیچنیید

)4321وپرسشیینامهافسییردگیبییک(بییک)4320،را

مرحلهایانتخا شدند،اجراشد.برایاجراپژوهشیگر

تکمی کردند .میانگیننمرههایآزمیودنیهیایایرانیی

درکتسهایانتخا شدهحضورمیییافیتوپیساز

درپرسشنامهشادکامیآکسفورد()12/12بیایافتیههیای

توضیحکوتاهیدربار هیدفپیژوهشازآزمیودنیهیا

پژوهشآرگای ()91/6متفاو بود .بررسییهمسیانی

میخواستکهپرسشنامههاراتکمیی کننید.پژوهشیگر

درونیپرسشنامهشادکامیآکسفوردنشانداد کهتمیام

آنهیاراجمیعآوری
پیسازکامی شیدنپرسشینامههیا 

 23گزارهاینپرسشنامهبانمیرهکی همبسیتگیبیاایی

دادههابااستفادهازنیرمافیزار SPSSتجزییهو
میکرد .


داشتند.آلفایکرونبیاخبیرایپرسشینامهبرابیربیا 1/34

تحلی ی شییدند.بییهمنظییورتحلی ی یافتییههییانیییزازروش

بییود.همبسییتگیپیرسییونبییینپرسشیینامهشییادکامی

همبستگیوتحلی عاملیتأییدیاستفادهشد .

آکسفوردباپرسشنامهافسردگیبکوزیرمقییاسهیای



برونگراییونورزگراییپرسشنامهشخصیتیآیزنکبیه

یافتهها 

یافتههایحاص ازروشهیایآمیارتوصییفینشیان

همگراوواگرایپرسشنامهشادکامیآکسفوردراتأیید

دادازک ی 192آزمییودنیکییهبییهپرسشیینامههییاپاسییخ

مییکیرد.روایییسیازهایینآزمیونبییانگر1عامی بیه

دادهاند12/4درصیدزنو12/3درصیدمیردهسیتند .از


نییامهییایرضییایتاززنییدگی،حرمییتخییود،بهزیسییتی

آزمییودنیهییا

لحییا سییطحتحصیییت 09/9،درصیید

فییاعلی،رضییایتخییاطروخلی مثبییتبییراسییاس13/2

دانشجویکارشناسییارشیدو46/2درصیددانشیجوی

درصدواریانسبود.یافتههایاینپژوهشنشیاندادنید

دکتییییریهسییییتند.سیییینگییییروهنمونییییهپییییژوهش

کییهپرسشیینامهشییادکامیآکسییفوردبییرایاسییتفادهدر

حاضر23/19سالوباانحرافمعیار،1/10بیودهاسیت.

جامعهایرانیازپایاییورواییمناس برخورداراست .

آنهیا
مسنتیرین 
همچنینجوانترینآزمودنی29سالهو 

روشاجییراوتحلیی :ابتییداپرسشیینامهویژگیییهییای

11سالهبودهاست3.نفرازآزمودنیهانیزسینخیودرا

ترتی ی برابییربییا1/11،-1/10و-1/93بییودکییهروایییی

روانشناسیمثبتتوس یکیازاساتیدزبانانگلیسیبیه

نکردهاند .

ذکر

فارسیییترجمییهشیید.سییپسبییرایاطمینییانازصییحت

بهمنظوربررسیرواییسازهازروشتحلی عیاملی

ترجمه،نسخهترجمهشدهفارسیدراختیاریکییدیگیر

تأییدیاستفادهشد.بهمنظوراجرایتحلی عیاملیازم

ازاساتیدزبیانانگلیسییقیراردادهشیدتیابیهانگلیسیی

است،اینمفروضههارعایتشوند.4:شیاخصکفاییت

برگرداندهشود.متنترجمهازنظرقاب فه ورسابودن

نمونهبرداری()KMOبایید1/2وترجیحیاًبیااترازآن


کلمییا ،نخسییتتوسیی اسییاتیدروانشناسیییبییازبینی

باشد.2.نتیجیهآزمیونکروییتبارتلیتباییدازلحیا 

گردییید.سییپسپرسشیینامهبییهتعییدادیازدانشییجویان

آماریمعنیدارباشد(هومن.)4931،باتوجیهبیهآنکیه

تحصیییت تکمیلیییدادهشییدتییااشییکاا موجییود

مقدارشاخصکفایتنمونهبردارییاKMOپرسشنامه

احتمالیمشخصگیرددوبیدینترتیی نسیخهفارسیی

ویژگیهایروانشناسیمثبتبااتراز1/6ونزدیکبیه

پرسشنامهویژگیهایروانشناسیمثبیتتهییهشید.ایین

1/2وسطحمعناداربودنآزمیونکروییتبارتلیتنییز

پرسشنامهبرروی192دانشجویتحصیت تکمیلیی29

کمتراز1/114است.بیرپاییهاییندومیت مییتیوان

تا11سیال(221زنو212میرد)دانشیگاههیایدولتیی

نتیجهگرفتکهاجرایتحلی عام براسیاسمیاتریس


ویژگیهایروانشناسیمثبتدردانشجویان 24/

ویژگیهایروانسنجینسخهفارسیپرسشنامه

بررسی

امکانپذیراست .


همبسیییتگیحاصی ی درگیییروهنمونیییهمیییوردمطالعیییه


ویژگیهایروانشناسی

عاملهایپرسشنامه

جدول()1ارزش ویژه،درصدتبیینواریانس،درصدتراکمی
مثبت
درصد 
تجمعی
96/46
61/11
23/33

ارزش
ویژه
2/11
1/63
1/11

درصد
واریانس
96/46
21/99
43/10

عامل
4
2
9



جدول4واریانستبیینشدهتوس عام هارانشیان

اطتعا نشیانمییدهیدکیهدرایینپیژوهش9عامی 

میشیودکیهعامی اول96/46درصید
میدهد.متحظه 

استخراجشده23/33درصیدازوارییانسکی راتبییین

واریانسراتبیینمینمایدوعام دوم21/99درصیدو

میکنند.بنابراین،باتوجهبهمقدارواریانستبیینشیده،

عام سوم43/10درصدواریانسراتبیینمیکند.ایین

سهعام برایاستخراجمناس است.


عاملهاپسازچرخش 

جدول()2ساختارسادهبراینتایجتحلیل
سوال
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
2
1/06
1
1/03
0
1/06
44
1/09
41
1/22
42
1/01
21
1/06
4
1/01
1
1/02
2
1/21
41
1/03
49
1/60
46
1/06
43
1/23
9
1/04
6
1/04
3
1/22
42
1/24
41
1/01
40
1/21
24
1/29
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رواییمتکیآنهاباپرسشنامهشادکامیآکسفورددر

درنهاییییت9عامییی ازپرسشییینامهویژگییییهیییای

جدول9ارائهشدهاست .

روانشناسیمثبتبهدستآمدکهشمارهسوالهیایهیر
عام ونامپیشنهادیبرایهرعامی بیههمیراهضیری 

ویژگیهایروانشناسیمثبتوپرسشنامهشادکامیآکسفورد 

جدول()3رواییمالکیپرسشنامه
مولفهها


نمره ک

زندگی

زندگی

زندگی

خوشایند

متعهدانه

معنادار

شمارهسوال

شادکامی

2،1،0،44،41،42،21

**1/29

4/11

4،1،2،41،49،46،43

**1/12

**1/14

4/11

9،6،3،42،41،40،24

**1/64

**1/10

**1/62

4/11

-

**1/29

**1/04

**1/01

**1/02
**P<0.01



دادههیایجیدول9وبیاتوجیهبیهمقیدار
باتوجهبه 

آکسفوردوزندگیمتعهدانهبامقدار1/12ودرنهایت

ضییری رواییییوسییطحمعنییاداری1/14دررابطییهبییین

رابطییهبییینپرسشیینامهشییادکامیآکسییفوردوزنییدگی

پرسشنامهشادکامیآکسفوردباپرسشنامهویژگییهیای

معناداربامقدار1/64معناداراست.بنابراینپاسخسیوال

روانشناسیمثبیت،مقیدار1/29معنیاداراسیتورابطیه

مبنیبررواییکافیپرسشنامهویژگی هیایروانشناسیی

پرسشنامهشادکامیآکسیفوردومولفیههیایپرسشینامه

مثبت،مثبتاست.برایناسیاس،درپاسیخبیهسیوال4

ویژگیییهییایروانشناسیییمثبییتازجملییه،زنییدگی


میتوانگفیتکیهپرسشینامهویژگییهیایروانشناسیی


خوشایندبامقدار،1/29رابطهبینپرسشینامهشیادکامی

مثبتدارایرواییسازهومتکیمطلو است .


ویژگیهایروانشناسیمثبت 

مشخصههایآماریمربوطبهعواملوکلپرسشنامه

جدول()4
شاخص

زندگی متعهدانه

زندگی خوشایند

زندگی معنادار

نمره کل

تعداد

192

192

192

192

میانگین

42/61

44/10

42/23

96/12

انحراف استاندارد

9/04

9/21

9/69

3/11

کجی

-1/11

-1/43

-1/94

-1/10

کشیدگی

-4/42

-4/21

-1/61

-1/11

حداق

9/11

9/11

9/11

42/11

حداکثر

43/11

42/11

40/11

14/11

مشخصیییههیییایآمیییاریپرسشییینامه

درجیییدول1

خییردهمقیییاسزنییدگیمتعهدانییه(42/61بییاانحییراف

ویژگیییهییایروانشناسیییمثبییتگییزارششییدهاسییت.

اسیییتاندارد،)9/04مییییانگینخیییردهمقییییاسزنیییدگی

میانگیننمیرهکی پرسشینامهویژگییهیایروانشناسیی

خوشایند(44/10باانحرافاستاندارد)9/21ومییانگین

مثبییت(96/12بییاانحییرافاسییتاندارد،)3/11میییانگین
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خییردهمقیییاسزنییدگیمعنییادار(42/23بییاانحییراف

1/32وزنییدگیمعنییادار1/01بییهدسییتآمییدهاسییت.

استاندارد)9/69بودهاست  .

پایییاییکی اییینپرسشیینامهنیییز1/06محاسییبهشییدکییه
بیانگرهمسیانیدرونییبیاایخیردهمقییاسهیاوکی 

مطاب جدول1میزانآلفایکرونباخبه دستآمده

پرسشنامهاست .

برایمولفههایزندگیخوشایند،1/09زندگیمتعهدانه
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جدول()5ضریبپایاییپرسشنامه
مقیاسها

خرده

تعداد سواالت

آلفای کرونباخ

زندگی خوشایند

2

1/09

زندگی متعهدانه

2

1/32

زندگی معنادار

2

1/01

ویژگیهایروانشناسیمثبت


24

1/06



باتوجهبهمیزانآلفایکرونباخبهدسیتآمیدهکیه
میییزان1/06همبسییتگیبییینسییواا آزمییونرانشییان

ویژگیهایروانشناسیمثبتازهمسانیدرونییبیاایی
برخوردارهستند .

میییدهیید،میییتییوانعنییوانکییردسییواا پرسشیینامه


مقیاسهایآن 

ویژگیهایروانشناسیمثبتوخرده

جدول()6پایاییبازآزماییپرسشنامه
تعداد
01

کلمقیاس

زندگی خوشایند

**

1/21

زندگی متعهدانه
**

**

 1/64

 1/29

زندگی معنادار
**

 1/29
**

P<0.01

بییهمنظییوربررسیییپایییاییپرسشیینامهویژگیییهییای

بحث 

روانشناسیمثبتازروشبازآزماییاستفادهشید.بیدین

یافتههایپیژوهشحاضیرویژگییهیایروانسینجی

منظور01آزمودنیدوبارسیاههرواندرمانیمثبتگیرا

پرسشنامهویژگیهایروانشناسیمثبتشام ،همسیانی

رادرفاصلهزمانیدوهفتهتکمی کردنید.نتیایجنشیان

درونیمادههایپرسشنامه،رواییهمزمانورواییسازه

دادکهضری پایاییک آزمون1/21وضری پایایی

رامییوردتأییییدقییرارداد.نتییایجپییژوهشنشییاندادکییه

مقیاسهابین1/64تا1/29قراردارد .

خرده

همسییانیدرونیییک ی پرسشیینامهدرحییدقاب ی قبییولی

برمبناییافتیههیایحاصی ازجیداول1و6پاسیخ

()1/01است.همچنینهمسانیدرونیسهخردهمقیاس

سییوالدوممبنیییبییرکییافیبییودنپایییاییپرسشیینامه

آنبین1/01تا1/32بهدستآمد.بهطورکلییافتههای

ویژگیهایروانشناسیمثبتتأییدمییشیود.پرسشینامه

پژوهشحاضردرموردپاییاییپرسشینامهویژگییهیای

ویژگیهایروانشناسیمثبتازپایاییکافیبرخیوردار

روانشناسیمثبتبانتایجپژوهشهایانجیامشیدهقبلیی

بود .

درخصیو رضیایتبخیشبیودنپاییاییایینآزمیون



مطابقتدارد .درپژوهشرشید()2110ضری آلفیای



کرونباخک سیاههرا1/01وضری زییر مقییاسهیای
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آنرابییین1/20-1/01بییودهاسییت؛گییونی()2144در

)4320بییاهمبسییتگی-1/62ومقیییاسدرجییهبنییدی

پژوهشخودضری آلفایکرونباخک آزمونبرابربا

افسردگیزون

)4361،بیاهمبسیتگی-1/12

،1/01ضییری پایییاییحاصیی ازروشبازآزمییاییدر

تأییدشدهاست.ازآنجاییکهانسیاننمییتوانیددرآن

فاصلۀزمانییکهفتیهبرابیربیا،1/04ضیری پاییایی

واحده هیجانا مثبتوه هیجانا منفییراتجربیه

حاص ازروشدونیمهکردنبرابیربیا1/24وضیری 

کند،رابطۀمنفیمعنادارنمرا پرسشینامهویژگییهیای

همبستگیاسپیرمن-بروانبرابربا1/00گیزارشکیرده

روانشناسیمثبتباابزارهایسنجشافسیردگیمنطقیی

است.دلی اینامرمیتواندطیرحسیوالهیایمشیابهاز

بییهنظییرمیییرسیید.بییهعییتوهمشییاهدهشییدهاسییتکییه

نظر محتواوباسطحدشواریمتوسی ودرنظیرگیرفتن

پرسشنامهویژگیهایروانشناسیمثبتنسیبتبیهتغیییر

تفاو هایفرهنگیدرطراحیپرسشنامهباشد(مگییار-

حساساست،بنابراینبهنظرمیرسدکیهابیزارمفییدی

موئی .)2113،

برایارزیابینتایجدرمانباشید(فردریکسیون،کیوهن،

مقیدارشیاخصکفاییتنمونیهبیرداریییا KMO

(زون

کافی،پکوفینک  .)2144،

پرسشنامهویژگیهایروانشناسیبااتراز1/6اماکمتیر

بهمنظیورارزییابیروایییسیاز ایینمقییاسنییزاز

از1/2بود،درتفسیرنتایجتحلی عاملیاینمطل باید

روشتحلی عیاملیاسیتفادهشید.نتیایجتحلیی عیاملی

درنظرگرفتهشود .

اکتشییافینشییاندادکییهمییدلسییهعییاملیپرسشیینامه

نتییایجپییژوهشحاضییرنشییاندادکییهپرسشیینامه

ویژگیهایروانشناسیمثبتدرجامعیۀایرانییبیرازش

ویژگیییهییایروانشناسیییمثبییتازرواییییقاب ی قبییولی

دارد،اییییننتیجیییهبیییانتیییایجپیییژوهشرشیییید()2110

برخییییورداراسییییت.همبسییییتگینمییییرا پرسشیییینامه

همخوانیدارد.رشیدنیزدرپژوهشخودبهالگیویسیه

ویژگیییهییایروانشناسیییمثبییتبییانمییرا پرسشیینامه

عاملی،مبتنیبرنظریۀشادکامیاصیی سیلیگمنرسییده

شییادکامیآکسییفورد(آرگای ی وهیلییز)2112،معنییادار

بود.براساسایننظرییهسیهمولفیۀزنیدگیخوشیایند،

بود.ایننتایجبیانگرروایییهمگیرایبیاایپرسشینامه

زندگیمتعهدانیهوزنیدگیمعنیادارموجی شیادکامی

ویژگیهیایروانشناسییمثبیتاسیت.اعتبیارهمگیرای

میگردند.مجمیوعایینسیهعامی 23/33درصید
افراد 

ویژگیییهییایروانشناسیییمثبییتازطرییی 

پرسشیینامه

میکنند .
واریانسک راتبیین 

سنجشمیزانهمبستگیایینپرسشینامهبیامقییاسهیای

بهطیورکلیینتیایجپیژوهشحاضیرنشیاندادکیه

بهزیسییتیماننییدشییاخصرضییایتاززنییدگی(وایییت،

ویژگیییهییایروانشناسیییمثبییتدرجامعییه

پرسشیینامه

)2116بیییاهمبسیییتگی1/60پرسشییینامههیجیییانهیییای

دانشییجویانایرانیییدارایپایییاییورواییییقابی قبییولی

فییوردایس(فیییوردایس)4300،بییاهمبسیییتگی1/16و

است.باتوجهبیهبیاابیودنپاییاییوروایییپرسشینامه

مقیاسعاطفهمثبتآزمیونپانیاس(واتسیون)4300،بیا

ویژگیهایروانشناسیمثبت،مییتیوانگفیتکیهایین

همبستگی1/62موردتأییدقرارگرفتیهاسیت.همچنیین

ابزاریکمقییاسخیودگیزارشدهییمفییدومناسی 

اعتبییارافتراقیییازطرییی سیینجشمیییزانهمبسییتگی

بییرایاسییتفادهدرپییژوهشهییا،بییهویییژهارزیییابینتییایج

پرسشنامهویژگیهایروانشناسیمثبیتبیامقییاسهیای

رواندرمانیمثبتگرااست.شایانذکراستکهجامعیه

افسییردگی،ازقبی ی پرسشیینامهافسییردگیبییک(بییک،

آماریاینپژوهشحاضرفق دانشیجویانتحصییت 
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Abstract
The purpose of the study was to investigate psychometric properties of the Persian
version of positive psychotherapy inventory in university students. Research method
was descriptive, correlational type. The sample of the study consist of 432 MS and PhD
students, 225 female and 207 male, aged between 23 to 45 of state universities of
Tehran who were selected through multi-stage random sampling. To study reliability,
convergent and structural validity of instrument the sample group completed, positive
psychotherapy inventory (Rashid) and Oxford Happiness Inventory (Argyle and Hills).
To investigating the reliability Cronbach alpha and test- retest method, and for validity
of instrument structural validity exploratory factor analysis method and convergent
validity were used. Results showed the total internal consistency of positive
psychotherapy inventory was 0.80 and subscales internal consistency was between 0.80
to 0.92 respectively. In addition test-retest reliability coefficient was 0.70 for total
inventory and between 0.63 to 0.73 for the subscales. Also the correlation coefficients
between positive psychotherapy inventory and oxford happiness inventory were 0.73,
which indicated a satisfactory convergent validity for positive psychotherapy inventory.
Confirmatory factor analysis results showed three factors model of positive
psychotherapy inventory in the Iranian sample. These three factors explained 79.99
variance of total inventory.
Keywords: positive psychotherapy inventory, study, psychometric properties, university
students.

* zohreh_zghorbani@yahoo.com

