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  چکیده
نگري منظور سنجش مثبتبه معتبرپژوهش حاضر ساخت ابزاري روا و هدف از 

شامل دو مرحلۀ ساخت، پژوهش حاضر . دانشجویان ایرانی بود براي جمعیت
مقدماتی و نسخۀ مقدماتی و مرحلۀ متشکل از دو فاز تهیۀ نسخۀ پیش

هاي سنجی و تهیۀ جدولهاي رواناستانداردسازي مشتمل بر دو فاز بررسی ویژگی
آیتم نگارش شده و در  105براي این منظور در مرحلۀ ساخت . هنجاري بود

در مرحلۀ استانداردسازي . یتم تهیه شدآ 60انتهاي این مرحله، مقیاس مقدماتی با
نفر از دانشجویان  850اي شامل هاي گروه نمونهنسخۀ نهایی بر اساس داده

در ضمن از مقیاس تجدیدنظرشدة . آیتم تهیه شد 35هاي تهران و با دانشگاه
دلبستگی بزرگساالن، مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان و فرم کوتاه سیاهۀ 

. شده استفاده شدعنوان ابزار بررسی روایی مقیاس ساختهنئو بهعاملی شخصیت پنج
نتایج حاصل از تحلیل عاملی . هاي هنجاري استخراج شددر ادامه نیز جدول

اکتشافی گروه بیانگر وجود چهار عامل و تحلیل عاملی تأییدي نیز حاکی از برازش 
ها، ار آیتمبررسی اعتب. شده است تر ساختاري با چهار عامل اصالحمناسب

ها و کل مقیاس مدل نهایی نشان داد که دامنۀ ضرایب همگونی درونی زیرمقیاس
ها با نمرة کل ضرایب همبستگی نمرة آیتم. است 77/0و  58/0ها بین زیرمقیاس

همچنین بررسی روایی مالکی مقیاس . است 68/0و  28/0زیرمقیاس مربوطه بین 
شده در بینیزار بر اساس الگوهاي پیشبیانگر وجود روابط همسو و ناهمسوي اب

سنجی مناسب برخوردار است هاي رواننگري از ویژگیمقیاس مثبت. پیشینه است
اي و پژوهشی هاي مشاورهعنوان ابزاري مناسب در مجموعهتوان از آن بهو می

  .استفاده کرد
، سازينگري، مقیاستحلیل آیتم، تحلیل عاملی، مثبت: هاي کلیدي واژه

  تانداردسازياس

Abstract 
Aim of the current study was development of a reliable 
and a valid scale to measure positive thinking for Iranian college 
students. The current study was conducted in two phases – 
consised of pre-preliminary and preliminary versions. In 
addition normalization procedure was consisted of two phases: 
studying psychometric properties, and reporting standardization 
tables. In the beginning 105 items were developed and revisions 
were made. Items finally were reduced to 60 items. Although 60 
items had norms and validations data, the final version was 
introduced with 35 items. The final version of the scale with 35 
items was administered on 850 students from the universities in 
Tehran, capital city of Iran. Criterion validity of the positive 
thinking scale was calculated by its correlation with other 
personality scales including Adult Attachment Scale-Revised, 
Iranian Mental Health Scale, and short form of the Big Five 
Personality Inventory. Moreover, statistical norms of the scale 
were derived. results of explorative factor analysis revealed a 
four factor loading, and the results of confirmatory factor 
analysis showed a good fit of the model in four factors. All these 
evidences indicated the appropriateness of the scale for its 
purposes. The final model showed that internal consistency of 
the subscales ranged from 0.58 to 0.77. The item correlations for 
different items were between 0.25 to 0.68. In addition, reviewing 
the criterion validity showed appropriate correlation indexes 
between criterion variables and the scale. All association 
between criterion variables and the scale were consistent with 
literature. Positive thinking scale has appropriate psychometric 
properties. It can be used by counselors for helping individuals 
and investigators for research purpose.  
Keywords: Item Analysis, Factor Analysis, Positive Thinking, 
Scale Development, Standardization 
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  مقدمه
هاي خلقـی مثبـت ماننـد    املی موجب بروز حالتوبررسی شود چه عجاي این که در روانشناسی سنتی ب

هاي خلقـی مخـرب   شود، این موضوع مورد توجه است که چرا افراد حالتشادي و امیدواري در افراد می
بـه بررسـی چگـونگی     1نگراما به تازگی روانشناسی  مثبت. کنندمانند افسردگی و اضطراب را تجربه می

پردازد، تا روانشناسان را به سمت بررسـی  ابی به بهزیستی جسمی و روانی میکمک به مردم براي دستی
نگر عبارت است از بررسی شرایط و فرایندهایی که مثبت روانشناسی. تر زندگی سوق دهدهاي مثبتجنبه

، و در سال)2005گابل و هایدت، (شوند ها میها و سازمانموجب شکوفایی یا عملکرد بهینۀ افراد، گروه
نیازمند بازنگري در اهداف خود است و باید بیشتر از گذشـته بـه    هاي اخیر با این توضیح که روانشناسی

. اي در روانشناسـی  ارائـه داده اسـت   هـاي تـازه  موضوع شادکامی و خشنودي از زندگی بپردازد، دیدگاه
افسردگی افراد و جوامع میاند که فنون مورد نظر آنان نه تنها از سطح روانشناسان پیرو این مکتب مدعی

منـدي از زنـدگی و در نهایـت سـعادتمندي و     کاهد، بلکه راه و روش درست زندگی و در نتیجه رضایت
نگر، هیجانات و مطابق دیدگاه مثبت). 2000میهالی، سلیگمن و سیکزنت(دهد بهزیستی را نیز آموزش می

پژوهشگران حوزة پیشـگیري اعتقـاد   . ی هستندهاي روانها از بهترین عوامل جلوگیري از آسیبتوانمندي
هـاي انسـان،   هاست، بنابراین توانمنديها و نه اصالح ضعفدارند پیشگیري، تأکید بر ساختن توانمندي

فـردي، رعایـت   هاي ارتباط بـین بینی، مهارتشهامت، خوش. هاي روانی استمحافظی در برابر بیماري
شوند ها محسوب میهایی از این توانمنديروان و بینش، نمونهاخالق کار، امید، صداقت، کفایت، سیالی 

گیلهام (نگر نتایج تحقیقات مختلف در مورد اثربخشی پیشگیرانۀ مداخالت مثبت). 2010رشید، سلیگمن، (
دهد که شناسایی و ارتقاي هیجانـات مثبـت و   نشان می) 2001؛ دنر، اسنودان و فریسن، 1999و ریوچ، 

کننده، از ابتالي افراد به افسـردگی، اضـطراب،   عنوان یک سد محافظتوانشناختی بهافزایش بهزیستی ر
هاي مداخالت طی دهۀ گذشته، گسترش کاربست. کندهاي زندگی جلوگیري میهاي مزمن و تنشآسیب
فنـون و  . نگر سخن گفته شده اسـت هاي مثبتحدي است که در چند سال اخیر از درماننگري بهمثبت
هاي عملی اند و نه اتوپیایی، بلکه شیوهنگر نه صرفاً شناختیورد استفاده در روانشناسی مثبتهاي مروش

بسـیاري از ایـن   ). 2002سـلیگمن،  (دهند انجام میطور روزمره آنها را بههایی هستند که افراد یا فعالیت
ریکسون و برانیگان، ؛ فرد2004؛ پترسون و سلیگمن، 2005سیلیگمن، استین، پارك و پترسون، (تحقیقات 

؛ 2006؛ سلیگمن، رشید و پارکز، 2005؛ لوبومیرسکی، کینگ و داینر، 2002؛ فردریکسون و جوینر، 2005
؛ گیلهـام، ریـویچ، جیکـاکس و سـیلیگمن،     2002؛ سیلیگمن، 2005؛ فردریکسن و لوسادا، 2006فریش، 

اند، بـه هاي مهمی را پیمودهه، گامدر زمینۀ تدوین، اجرا و اثربخشی مداخالت مربوط به این حوز) 1995
                                                        

1 . positive psychology 
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ولی مسئلۀ شایان توجه در . شودهاي چشمگیري مشاهده میها پیشرفتکه در بیشتر این پژوهشطوري
هاي نظري جامع و ابزار الزم براي سنجش مفاهیم موجود در ایـن حـوزه   این زمینه ایجاد و تحول مدل

 1هاي سبک اسنادهایی همچون نظریهاست که نظریهشایان ذکر ). 2006سیلیگمن، رشید و پارکز، (است 
در این حوزه ظهور و اقبال ) 2007اشنایدر، ( 3امید و) 1985(شییر و کارور  2بینی، خوش)1991سیلیگمن، (

  .اندگیري و ارزیابی به خود گرفتهها در قالب ابزاري امکان اندازهو این نظریه اندمناسبی را کسب کرده
محـدودیت اول  . حوزة کاربرد این ابزار بیانگر وجـود حـداقل محـدودیت آنهاسـت     بررسی پیشینه و

انتظارات بینی به که در تحقیقات روانشناسی، خوشطوريبه. هاستمحدود بودن گسترة نظري این نظریه
و بیشتر ) 1985شییر و کارور، (امیدوارکننده در موقعیتی خاص و همچنین تجارب کلیِ مثبت اشاره دارد 

ترین ابزاري که رایج). 2004پترسون و سیلیگمن، (افراد از آینده ناظر است  4یافتۀ پیامدر انتظارات تعمیمب
) 1985(است کـه شـییر و کـارور     5گیري زندگیگیرد، آزمون جهتهاي انتظار پیامد را اندازه میشاخص

چیزهـاي  "بین راي افراد خوشپرسشنامه بر اساس این باور کلی تهیه شده است که باین . اندتهیه کرده
اساس این بر . ها بر خالف این استکه باور بدبین، درحالی"خوب بیشتر از چیزهاي بد اتفاق خواهد افتاد

گیري کلی و تـا حـدي   تنها یک اندازهاین ابزار قرار دارند و  طیفبینی و بدبینی در دو سمت یک خوش
   .اندآزمون را بازبینی کرده به تازگی این) 1993(ر شییر و کارو. کندمی درا تولیاز این دو مبهم 

، افراد براي دستیابی به اهداف باید توانایی ایجاد و پیدا )2002(بر اساس دیدگاه اشنایدر و همکاران 
کردن مسیرهاي عملی را داشته باشند که در آن فرد امیدوار قادر است حداقل یک راه و اغلب بیشتر براي 

مردم اغلـب در  . بینی در نتایج آنهاستترین تفاوت امید و خوشمهم. لوب پیدا کندرسیدن به اهداف مط
بهبـود از  (که به نتایج خاص امیدوارند ، درحالی)امروز روز خوبی است(بین هستند مورد نتایج کلی خوش

ـ    عالوه امید عنصري هیجانی را در بر میبه). بیماري د گیرد و مربوط به رویـدادهاي مهـم اسـت، هرچن
در . گیردبینی خیلی بیشتر احتمال وقوع نتیجه را در بر میکه خوشاحتمال نتیجه خیلی کم باشد، درحالی

ارزیابی سازة امید در افراد . کندرا توصیف می) مثبت و منفی(صراحت علت هیجانات نهایت، نظریۀ امید به
هاي هیجـانی فـرد در   میزان مؤلفهمیسر شده که بیانگر ) 2002اشنایدر و همکاران، (توسط مقیاس امید 

هـاي  دومین محدودیت ابزار موجود عـدم توجـه بـه مؤلفـه     .زمینۀ انتظارات فرد در مورد وقایع آتی است
در . هاستهاي تعابیر افراد جوامع مختلف در مورد مثبت و غیرمثبت بودن پدیدهفرهنگی، تفاوت سازوکار

ها صرف نظر ذیري آن بر نحوة تفکر و نگرش افراد به پدیدهتوان از تأثیرپدلیل جو فرهنگی نمیایران به
                                                        

1 . attributional style 
2 . optimism 
3 . hope 
4 . generalized outcome expectancies 
5 . Life Orientation Test (LOT) 
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اسالمی مفاهیمی همچون حسن ظن، شکر، توکل، صبر و ظفر وجود دارد که به -در فرهنگ ایرانی. کرد
رو، به دالیل ذکرشده، خدایاريازاین. نگري را در جامعه تحت تأثیر قرار دهندتوانند مثبتطور مستقیم می
بر اساس . نگري تدوین کردنداسالمی را براي سازة مثبت -نظري ایرانی الگوي) 1392(فرد و همکاران 

گیري مثبت در تعبیر و تفسیرهاي رخـدادهاي گذشـته، حـال و انتظـارات     نگري بر جهتمثبت ،این الگو
کـل   هاي خود، ارتباط با دیگران، ارتبـاط بـا خـدا و   هاي ارزیابی فرد از توانمنديمثبت از آینده در حیطه
توان با توجه به تعریف مذکور، حوادث و پیامدهاي مطمح نظر این تعریف را می. جهان هستی ناظر است

  :به چهار مقولۀ زیر تقسیم کرد
هاي مقابلۀ مذهبی مثل بین در شرایط سخت از خدا و دیگر روشافراد خوش: ارتباط با خدا) الف

کنند و به خواست خدا رضا مـی با خدا مثبت ارزیابی میتوکل و دعا استفاده کرده، رخدادها را در ارتباط 
کنند و اي صبر استفاده میاز آنجا که این افراد به آینده امیدوارند، در شرایط سخت از روش مقابله. دهند

اینان عالوه . دهندهاي زندگی معنا میمعتقدند صبر و ظفر هر دو از دوستان قدیم هستند و به ناهمواري
کنند و کنند، در تعبیر و تفسیرهایشان جنبۀ مثبت را منعکس میصورت مثبت نگاه میده را بهبر آنکه آین

نگـرش مثبـت بـر اتفاقـات در روان     . کنندسوي خود جذب میدر اثر انتظار مثبت اتفاقات خوشایند را به
شاید بتوان در . اندپرورگذارد و فرد در ذهن خود رؤیاها و تصورات و تخیالت مثبت را میناهشیار تأثیر می

غبـاري و  (هـاي انبیـاي مرسـل بـه تصـویر کشـید       قرآن براي نمونه این نوع انتظار مثبت را در داستان
پیامبران از خداوند متعال انتظار مثبت دارند و همین انتظارات مثبت آنان را کمک می). 2013همکاران، 

هـاي او  هند و به خداوند و کمک و حمایتکند تا رسالت خود را بدون ترس و هراس از مخالفان انجام د
  . تکیه کنند و خداوند را پناهگاه مطمئن و پایگاه امن بدانند

جاي تمرکز روي هاي خود نگرش مثبت دارند، بهنگر به توانمنديافراد مثبت: ارتباط با خود) ب
. شوندمتمرکز می اند، روي حوادث مثبتمشغولی به حوادث ناگواري که در گذشته داشتهها و دلشکست

دهند، در شرایط سخت زندگی هاي خود نسبت میهاي خود را به توانمنديها و موفقیتاین افراد پیروزي
. کنندهاي مثبت و سازندة خود را در برخورد با مشکالت فعال میبه منابع درونی خود تکیه کرده و مقابله

ه روابط نزدیک خود با خدا و منابع معنوي باور دارند، این افراد ب. نگر درونی استکانون کنترل افراد مثبت
آنان نه تنها به توانایی خود نسبت به انجام کاري . عزت نفس و ارزشمندي درونی ایشان در حد باالست

هاي گذشتۀ خود در زنـدگی دارنـد   در آینده امیدوارند، بلکه تعبیر و تفسیر مثبتی حتی نسبت به شکست
  .المثل باور دارند که شکست پل پیروزي استو گویا به این ضرب) 1381غباري و همکاران، (

بینی و روابط بـین به رابطۀ احتمالی بین خوش) 2010(کارور و همکاران : ارتباط با دیگران) ج
نگر در برخورد با افراد دیگر به بعد مثبت رفتارهـا بیشـتر   بر این اساس، افراد مثبت. کنندفردي اشاره می

اي از رشد و تکوین شخصیت فرد و آمادگی او براي مراحـل  در هر رفتار و کوششی نشانه. کنندتوجه می
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کنند که مبنا و اساس رفتارهاي تخریبی را رخدادهاي جنبی فرض می. کنندباالتر زندگی را مشاهده می
اد دیگـر بـه  د به افـر نو دوست دارمبنی بر نوعدوستی انسان دارند  نگر فلسفۀافراد مثبت. زیربنایی ندارد

نگر در افراد مثبت. دنعاطفی دوجانبه را بین خود و افراد دیگر برقرار کن ند و رابطۀصورت مثبت متصل شو
گونـه رفتارهـا را در   کنند و اینمورد رعایت حقوق دیگران مانند احسان، نیکی و بخشش، مثبت فکر می

ی و پربارکردن ارتباطات انسانی در خود راستاي شکوفایی استعدادهاي درونی خود براي رفع موانع ارتباط
هـا و  ها، رنجدانند که بخشیدن دیگران موجب آزادي آنان از بدبینیتر آنان میعبارت روشنبه. دانندمی

زاییده جاي اینکه عنصر ذاتی تلقی کنند، آنها را هاي دیگران را بهنگر بديافراد مثبت. شودها میناراحتی
کننده در آنان ایجاد شده نند که در اثر فقدان یا آسیب دیدن نظام معنوي کنترلدامی شرایط موجود فرد

  . است
دارد؛ حوادث ناگوار به اعتقاد این افراد کل هستی در روند تکاملی گام بر می: ارتباط با طبیعت) د

کمال معنویـت  معنا و مفهوم خود را دارند؛ انتظار این افراد از حوادث و اتفاقات طبیعی، مثبت و در جهت 
کنند و اتفاقات طبیعی را موزون و هماهنگ با هدف است؛ این افراد به طبیعت به دیدة تحسین نگاه می

-هاي طبیعت غرق میکنند و در زیباییافرادي که طبیعت را نشانۀ خدا و آیۀ او تلقی می. دانندخلقت می
افرادي هستند که متصل به هستیدهد، جزو شوند و احساس تحسین و اعجاب معنوي به آنها دست می

رسد که نیاز به ساخت نظر میرو، بهازاین. اند و در نگاه چنین افرادي هستی و طبیعت یادآور خداوند است
هـدف از  . نگري براي بافت فرهنگی کشور ضـرورتی آشـکار اسـت   ابزار معتبر و روا براي سنجش مثبت

فـرد  اي خدایارينگري بر اساس الگوي چهار مقولهگیري مثبتپژوهش حاضر ساخت مقیاسی براي اندازه
نگري هایی با رویکرد بومی در حوزة مثبتاست تا از این طریق امکان اجراي پژوهش) 1392(و همکاران 
  .فراهم شود

  
  روش

  و حجم نمونه) گیريروش نمونه(نمونه روش پژوهش، 
طرح (ها  لحاظ شیوة گردآوري دادههاي تحقیق و توسعه، و به  این تحقیق به لحاظ هدف جزو پژوهش

آماري پژوهش تمامی   جامعۀ). 1380سرمد، بازرگان و حجازي، (ـ پیمایشی است  از نوع توصیفی) تحقیق
در  1389 -90تهران است که در نیمسال اول سال تحصیلی   سالۀ دانشگاه 29تا  20دانشجویان 

نفر بود  1006رد بررسی در پژوهش حاضر حجم نمونۀ مو. هاي مختلف به تحصیل اشتغال داشتند رشته
گیري در دسترس نفر در مرحلۀ مقدماتی به روش نمونه 150مقدماتی، نفر از آنها طی مطالعۀ پیش 60که 



 ، سال پنجم4پژوهشی، شماره  - هاي کاربردي روانشناختی، علمینامه پژوهشفصل

108 

 

هاي ویژگی. انتخاب شدند 1اي نسبتی گیري تصادفی طبقهنفر نیز در مطالعۀ نهایی به روش نمونه 850و 
هاي شایان ذکر است که در مطالعۀ نهایی داده. است 1 ح جدولشناختی در مطالعۀ نهایی به شرجمعیت

  .نفر تحلیل شد 818
  

  شناختی دانشجویان گروه نمونههاي جمعیتویژگی. 1جدول 

) درصد(  طبقات متغیر  متغیر
  فراوانی) درصد(  طبقات متغیر  متغیر  فراوانی

  سهمیۀ  413) 5/50(  دختر  جنسیت
  پذیرش

  729) 1/89(  مناطق
  89) 9/10(  شاهد و ایثارگر  405) 5/49(  پسر

  770) 1/94(  مجرد  تأهل

  گروه
  تحصیلی

  231) 2/28(  مهندسی -فنی
  184) 5/22(  علوم پایه  48) 7/5(  متأهل

  مقطع تحصیلی

  260) 8/31(  علوم انسانی  18) 1/2(  کاردانی
  39) 8/4(  پزشکی و پیراپزشکی  626) 6/76(  کارشناسی

  17) 1/2(  هنر  115) 1/14(  ارشدکارشناسی
  87) 6/10(  کشاورزي  59) 2/7(  دکتري

  شغل پدر

  300) 7/36(  آزاد

  شغل مادر

  555) 8/67(  دارخانه
  93) 4/11(  معلم  68) 3/8(  معلم

  71) 7/8(  کارمند  264) 31/32(  کارمند
  7) 8/0(  هیأت علمی  35) 1/4(  هیأت علمی

  22) 6/2(  پزشکپزشک و پیرا  23) 8/2(  پزشک و پیراپزشک
  19) 3/2(  بازنشسته  13) 6/1(  مهندس

  51) 2/6(  بازنشسته
  65) 8(  ذکرنشده  52) 3/6(  ذکرنشده

  

  
 5/49(و نیمی دیگر پسر ) درصد 5/50(نیمی از گروه نمونه دختر  در حدوددهد که نشان می 1جدول 
و ) درصد 6/76(لی آنها اغلب کارشناسی مقطع تحصی. بودند) درصد 1/94(بودند؛ بیشتر آنها مجرد ) درصد

 8/31(انسانی در این گروه، دانشجویان علوم. بود) درصد 1/89(سهمیۀ پذیرش بیشتر آنها سهمیۀ مناطق 
در ضمن شغل پدر بیشتر . کمترین فراوانی را دارند) درصد 1/2(بیشترین فراوانی و گروه هنر ) درصد

  .است) درصد 8/67(داري و شغل مادرانشان خانه) درصد 31/32(و کارمند ) درصد 3/03(دانشجویان آزاد 
  ابزار 

آیتم است که پس از پاالیش آیتم 60این مقیاس داراي : نسخۀ مقدماتی -نگريمقیاس مثبت
هاي تحلیل آیتم و بررسی. دست آمدمقدماتی بهشده براي ساخت ابزار حاضر و مطالعۀ پیشهاي طراحی

                                                        

1 . proportional stratified random sampling 
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تا  41/0ضرایب همگونی درونی این عوامل بین . وجود چهار عامل در آن بودسنجی بیانگر اولیۀ روان
 .دادتري را نشان میبود که نیاز به ویرایش و دستیابی به ساختار مناسب 65/0

 1مقیاس تجدیدنظرشدة دلبستگی بزرگساالن :مقیاس تجدیدنظرشدة دلبستگی بزرگساالن
هاي ایجاد روابط و خودتوصیفی خودارزیابی از مهارتساخته شده و شامل ) 1990(توسط کولینز و رید 

این مقیاس مشتمل بر . هاي دلبستگی نزدیک استدهی روابط دلبستگی نسبت به چهرهشیوة شکل
تحلیل عاملی اکتشافی . گیرداي صورت میدرجه 5دهی به آن در طیف لیکرت هجده آیتم است و پاسخ
را که هر یک شامل شش آیتم است، نشان داده  4ضطرابو ا 3، نزدیک بودن2وجود سه عامل وابستگی

هاي نزدیک بودن، وابستگی و نشان دادند که زیرمقیاس) 1990(کولینز و رید ). 1380پاکدامن، (است 
اضطراب در فاصلۀ زمانی دو ماه و حتی در طول هشت ماه پایدار ماندند و مقدار آلفاي کرونباخ را براي 

در پژوهش . گزارش کردند 85/0و  78/0، 81/0ترتیب ی و اضطرابی بههاي ایمن، اجتنابزیرمقیاس
  .گزارش شده است 95/0بازآزمون این مقیاس  -ضریب اعتبار آزمون) 1380(پاکدامن 

پورشریفی، اکبري ( 5مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان :مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان
اي، و داراي دو حوزة ماده 93، ابزاري )1392حمیدپور،  آبادي، صبحی وزردخانه، یعقوبی، پیروي، حسن

ها از دو بخش تشکیل شده هر یک از این حوزه. هاي مربوط به سالمت روان استسالمت روان و سازه
است؛ بخش اول مربوط به سالمت روان دربرگیرندة بهزیستی روانی و رضایت از زندگی، و بخش دوم آن 

هاي مرتبط حوزة سازه. ، اضطراب اجتماعی و اختالل خواب استشامل افسردگی، اضطراب، وسواس
گرایی و گرایش به افسردگی تحصیلی، اضطراب تحصیلی، کمال(متشکل از دو بخش عوامل خطر 

شده و گیري مذهبی، جو خانوادگی، حمایت اجتماعی ادراكجهت(کننده و عوامل محافظت) خودکشی
گزارش شده  93/0تا  59/0هاي این ابزار بین از زیرمقیاس ضرایب اعتبار هر یک. است) خودکارامدي

پورشریفی و همکاران، (هاي این ابزار مناسب گزارش شده است روایی عاملی و مالکی زیرمقیاس. است
  .در پژوهش حاضر فقط ار حوزة سالمت روان این ابزار استفاده شد). 1392

 مقیاس روي که است گویه 44 شامل این سیاهه :فرم کوتاه - عاملی نئوسیاهۀ شخصیت پنج
؛ 2005کرا و همکاران، مک(شود می بنديدرجه 5 =موافق کامالً تا 1= مخالف کامالً از ايدرجهپنج

 تجربی هايتحلیل و متخصصان نظر اجماعبر اساس  سؤاالت ).2006مارتین، مونتگمري و سافیان، 
پژوهش مارتین، مونتگمري و  در. نداهشد خابانت بزرگ شخصیت عامل پنج به دستیابی براي هاگویه

                                                        

1 . Revised Adult Attachment Scale 
2 . Dependance (D) 
3 . Closeness (C) 
4 . Anxiety (A) 
5 . Iranian Mental Health Scale for college students (IMHS) 
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 رنجورخویی،روان هايعامل کرونباخ براي آلفاي روش با سیاهه این اعتبار ضریب )2006(سافیان 
آمده  دستبه 85/0و  60/0، 76/0، 72/0، 84/0ترتیب شناسی بهوظیفه و سازگاري پذیرش، برونگرایی،

طوالبی  و گراوند، شکري، افضلی مطالعۀ در فارسی نسخۀ روي بر تأییدي عاملی تحلیل نتایج. است
 کرونباخ و آلفاي ضرایب. دارد قبولی قابل برازش هاعاملی دادهپنج ساختار که داد نشان )زیرچاپ(

 پنج بین همبستگی ضرایب و دهنده اعتبارنشان هاعامل بازآزمون -آزمون از حاصل همبستگی ضرایب
 روایی نمایانگر بهزیستی ذهنی هايمقیاس و مقابله هايسبک هايبا زیرمقیاس شخصیت بزرگ عامل

 .بودند سیاهه این همگراي
  فرایند اجرا

و  1دو مرحلـۀ پـژوهش حاضـر مراحـل سـاخت     . و سـه فـاز انجـام گرفـت    پژوهش حاضر در دو مرحله 
  . مقیاس بود 2استانداردسازي

  مرحلۀ ساخت) الف
هایی که طی فاز ها و فعالیتجموعه اقدامم: مقدماتی مقیاسساخت نسخۀ پیش: فاز یکم

بررسی مبانی پژوهشی و دستیابی به الگوي نظري . 1: مقدماتی انجام گرفت عبارتند ازمطالعۀ پیش
تدوین بانک . 3ها و نشانگرهاي مربوط به هر یک از آنها؛ استخراج مفاهیم، سازه. 2ساخت مقیاس؛ 

نفري از  60مقدماتی مقیاس در دو گروه نسخۀ پیشاجراي . 4مقدماتی مقیاس؛ سؤال و نسخۀ پیش
هاي نسخۀ اصالحات الزم در آیتم. 5دانشجویان دانشکده روانشناسی  و علوم تربیتی دانشگاه تهران؛ و 

 .مقدماتی و تدوین نسخۀ مقدماتیپیش
پس از : سنجی نسخۀ مقدماتی مقیاسهاي روانساخت و بررسی ویژگی: فاز دوم

: مقدماتی مقیاس، پژوهش وارد مرحلۀ مقدماتی پژوهش شد و اقدامات زیر انجام گرفتدستیابی به نسخۀ 
هاي مدیریت، الهیات و فنی نفري از دانشجویان دانشکده 146اجراي نسخۀ مقدماتی مقیاس در گروه . 1

لی دستیابی به الگوي عام. 3هاي نسخۀ مقدماتی؛ سنجی آیتمهاي روانبررسی ویژگی. 2دانشگاه تهران؛ 
 .اصالحات الزم در نسخۀ مقدماتی و دستیابی به نسخۀ نهایی مقیاس. 4اکتشافی مقیاس؛ و 

 مرحلۀ استانداردسازي) ب
سازي سؤاالت و در این فاز که هدف از آن نهایی: سنجی ابزارهاي روانبررسی ویژگی: فاز یکم

ي تصادفی و معرف از جامعۀ مـورد  گیراستخراج الگوي نمونه. 1: کل ابزار بود، اقدامات زیر انجام گرفت
سـنجی سـؤاالت   هـاي روان بررسی ویژگـی . 3اجراي نسخۀ نهایی مقیاس در نمونۀ معرف؛ . 2پژوهش؛ 

                                                        

1 . construction 
2 . standardization 



 ساخت و استانداردسازي: نگري ایرانیانمقیاس مثبت

111 

 

بررسی همـاهنگی الگوهـاي عـاملی    . 5بررسی الگوي عاملی اکتشافی موجود در ابزار؛ . 4نسخۀ نهایی؛ 
جام اصالحات الزم روي نسخۀ نهایی و نهاییان. 6هاي تأییدي؛ و اکتشافی و نظري با استفاده از تحلیل

  .هاي دیگرسازي مقیاس براي استفاده در پژوهش
هـاي الزم بـراي   در این فـاز پـس از بررسـی مناسـبت    : هاي هنجارياستخراج جدول: فاز دوم

 .نگري استخراج شدها براي هر چهار عامل و نمرة کلی مثبتهاي هنجاري، این جدولاستخراج جدول
  

  هادادهتحلیل 
شرکت اس ( 1افزار بستۀ آماري علوم اجتماعیها در نسخۀ هجدهم نرمآوري اطالعات، دادهپس از جمع

افزار ها از نسخۀ هشت و نیم نرمشایان ذکر است در مراحلی از تحلیل داده. وارد شد) 2009پی اس اس، 
ها، مرحلۀ تحلیل ز ورود دادهپس ا. نیز استفاده شد) 1996جورسکاك و سوربوم، ( 2روابط ساختاري خطی

ها صورت انجام یافت که در آن اقدامات زیر روي داده) 1977؛ توکی، 2007هوئل، ( 3هااکتشافی داده
  :گرفت

 5براي این منظور، حدود : شدههاي تکمیلهاي ورودي با پرسشنامهمطابقت داده. 1
هاي موجود در فایل شده انتخاب و با دادهلهاي تکمیطور تصادفی از بین پرسشنامهها بهدرصد پرسشنامه

 ها مقایسه شد؛ورودي داده
ها و براي بررسی جامع داده :هاهاي کدگذاري پرسشنامهها با شیوهمطابقت داده. 2

هاي شده براي هر یک از سؤال هاي ارائهها، با گرفتن فراوانی از پاسخاطمینان از صحت ورود کلی داده
وارد فایل  اشتباهطور ها، کدهاي اشتباهی که بهگذاري مقیاسبقت آن با شیوة نمرهها و مطاپرسشنامه

 در این مرحله چند مورد کد اشتباه شناسایی شد؛. ها شده بودند، شناسایی شدندداده
براي جایگزینی کدهاي اشتباه در مواردي از دستورالعمل کدگذاري : اصالح کدهاي اشتباه. 3
دار وجود داشت، براي مثال، شیوة هاي نظامتفاده شد و در مواردي که اشتباهاس SPSSبرنامۀ  4مجدد

شد، از یک شروع شده بود، براي تسریع جایگزینی کدها نگارش فایل کدگذاري که باید از صفر شروع می
گرفته، کدها وارسی مجدد شد در پایان این مرحله، براي اطمینان از اقدامات انجام. صورت گرفت 5نحوي

  ؛در موارد الزم این فرایند تا اطمینان از نبود کدهاي اشتباه تکرار شد و

                                                        

1 . Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
2 . Liner Structural Relations (LISREL) 
3 . exploratory data analysis 
4 . recode 
5 . syntax file 
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و بررسی وجود رابطۀ  1هاي گمشدهمنظور بررسی میزان دادهاین اقدام به :هاتحلیل گمشده. 4
ها شناختی اعضاي گروه نمونه و مشخصات آیتمهاي جمعیتهاي گمشده با ویژگیمند بین دادهنظام

ها طور متوسط زیر یک درصد در هر یک از سؤالها، بههاي گمشدهآنجا که نسبت دادهاز . انجام گرفت
جایگزین شد؛ زیرا به  2یابیها با استفاده از شیوة درونبود و رابطۀ منظمی هم مشاهده نشد، این داده

شته باشند ها حضور داطور تصادفی در بین دادههاي گمشده بهکه دادهزمانی) 2005(توصیۀ مارش و پري 
اي نخواهند کنندهها کمتر باشد، در نتایج حاصل از تحلیل اثر تعییندرصد کل داده 5و مقدار آنها از 

 داشت؛
منظور بررسی اینکه آیا به :شده توسط افرادهاي ارائهبررسی صحت و دقت پاسخ. 5

د و آیا افراد براي پاسخدهی الزم را در اعضاي گروه نمونه ایجاد کنمقیاس توانسته است انگیزة پاسخ
دهی تصادفی استفاده اند یا نه، یا از الگوهاي پاسخدهی توجه داشتهها، به کلیۀ نقاط پاسخدهی به آیتم

نفر تک به تک  850بدین منظور، نمودار ستونی درصدي تمام . استفاده شد 3اند، از روش ترنسپوزکرده
گرایش شدید ارائۀ . 1: از دو قاعدة اصلی پیروي شد براي حذف افراد. مشاهده و موارد مشکوك حذف شد

براي مثال افرادي که دو گزینۀ اول و آخر آنها (ها ها و درصد پاسخ کم در حد فاصل کرانهپاسخ در کرانه
هاي نفر از داده 30بر این اساس تعداد حدود : هاکجی شدید در پاسخ. 2؛ )شددرصد موارد را شامل می 80

 مونه حذف شدند؛ مربوط به گروه ن
این تحلیل براي بررسی این امر  :هاشده به سؤالهاي ارائههاي پاسختحلیل فراوانی. 6

اند فراوانی مناسبی را به خود اختصاص ها توانستهدهی سؤالصورت گرفت که آیا کلیۀ نقاط طیف پاسخ
ها د محدودي از آیتمها روي تعدادهند که به چولگی شدید یا اختصاص یافتن بخش اعظمی از پاسخ

ها چنین یک از سؤالآیتم مربوط به مقیاس مقدماتی نشان داد هیچ 60بررسی نمودار . منجر شده باشد
 .دهندالگویی را نشان نمی

به دو  SPSSبا استفاده از برنامۀ  هاي نمونۀداده ،هاپس از حصول اطمینان از صحت و دقت داده
عنوان گروه نمونۀ ها بهتصادف یکی از این گروهاین دو گروه، بهپس از تشکیل . بخش مساوي تقسیم شد

سازي براي استخراج هاي گروه مدرجدر ادامه، از داده. در نظر گرفته شد 5و دیگري رواسازي 4سازيمدرج
هاي گروه رواسازي و از داده 7هاي اکتشافیبا استفاده از روش 6هااستخراج ساختار عاملی و تحلیل آیتم

                                                        

1 . missing data 
2 . interpolation 
3 . transpose 
4 . calibration sample 
5 . validation sample 
6 . item analysis 
7 . exploratory 
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نگري با سازهو بررسی روابط مثبت 2هاي تأییديساختار عاملی با استفاده از روش 1واییبراي وارسی ر
  .هاي مرتبط استفاده شد

  
  هایافته

هاي گروه نمونۀ مدرجحاصل از داده 4کوریکبر روي ماتریس همبستگی پلی 3تحلیل عاملی اکتشافی
هاي متنوع بر روي تعداد و محدودیتهاي گوناگون یابی ممکن، چرخشسازي با استفاده از روش عامل

و چرخش  5یابی محورهاي اصلیعوامل و میزان بارگذاري متغیرها روي عوامل نشان داد روش عامل
و حداقل مقدار بارگذاري هر آیتم بر روي عوامل  4و محدود کردن عوامل به تعداد  6ابلیمن مستقیم

خوانی را با ساختار نظري اتخاذشده براي شود که بیشترین هم، به استخراج عواملی منجر می35/0
برداري مقدار شاخص کفایت نمونه. است 2نتایج حاصل از این تحلیل به شرح جدول . ساخت مقیاس دارد

بود، که با درجات  11/10358برابر  8و شاخص آزمون کرویت بارتلت 86/0برابر با  7الکین - مایر -کیسر
این یافته بدین معناست که مفروضۀ انجام تحلیل عاملی بر . معنادار است 0005/0در سطح  1653آزادي 

نتایج تحلیل عاملی بیانگر ساختار چهار عاملی با ارزش ویژة . سازي برقرار استهاي گروه مدرجروي داده
ترین و سادهکنند، مناسبدرصد از واریانس کل مقیاس را تبیین می 79/36است که در مجموع  2باالي 

  .دست آمدبه 9شایان ذکر است که این الگو پس از پنج چرخش. هاستاي این دادهترین ساختار بر
  
  

  نگريها و مقادیر ارزش ویژة حاصل از تحلیل عوامل مقیاس مثبتعامل. 2جدول 
  درصد تبیین واریانس تراکمی  درصد تبیین واریانس  ارزش ویژه  عامل
  35/23  35/23  54/13  یکم
  54/28  19/5  01/2  دوم
  76/32  22/4  45/2  سوم

  79/36  03/4  34/2  چهارم

  

                                                        

1 . cross validation 
2 . confirmatory 
3 . explanatory factor analysis 
4 . polychoric  
5 . Principal Axial Factoring (PAF)  
6 . direct oblimin 
7 . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 
8 . Bartlett's Test of Sphericity 
9 . iteration 
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آیتم روي  8هاي یکم، آیتم در عامل 12آیتم واردشده براي تحلیل عاملی،  60نتایج تحلیل نشان داد از 
است که براي نهایی  ذکرشایان . آیتم روي عامل سوم و چهارم بارگذاري مناسبی داشتند 7عامل دوم، 

ار، میزان ارزش ویژه و دستیابی به ساختار ساده نظري مدنظر قرار دکردن تعداد عوامل، نمودار شیب
نگري فرد در چهار نوع رابطۀ فرد با خدا، خود، بنیان نظري اتخاذشده براي ساخت مقیاس مثبت .گرفت

هاي قرارگرفته در هر یک از عوامل نشان داد سه عامل بررسی محتواي آیتم. دیگران و طبیعت است
لیل عاملی اکتشافی منطبق بر سه رابطۀ فرد با خود، خدا و طبیعت است، ولی عامل شده از تحاستخراج

نیز ها ها و زیرمقیاسبررسی ضرایب همبستگی بین آیتم. اي از دو رابطه با خدا و دیگران استسوم ملغمه
دیگر، از سوي . است) 47آیتم ( 61/0و ) 24آیتم ( 07/0، )56آیتم ( 04/0نشان داد که این ضرایب بین 
به. هاي دیگر زیرمقیاس مربوطه تفاوت محسوسی داردها نسبت به آیتمضریب آلفاي حذف برخی آیتم
ها بنابراین، حذف این آیتم. یابدها افزایش میها ضریب همسانی دیگر آیتمعبارت دیگر، با حذف این آیتم

توان آیتمبه این پرسش که آیا میها و پاسخ بررسی روایی آیتم. بر کیفیت زیرمقیاس مربوط خواهد افزود
هاي مورد نظر در هاي مناسب از سازهعنوان شاخصهاي چهارگانه را بهشده بر روي عاملهاي بارگذاري

شواهد موجود بیانگر . ها پرداخته شدها در نظر گرفت یا نه؟ به بررسی محتوایی آیتمهر یک از زیرمقیاس
ولی دیگر . ها انسجام الزم را ندارد و نیازمند بازبینی استآیتمآن بود زیرمقیاس سوم به لحاظ محتواي 

  .ها چنین مشکلی ندارندزیرمقیاس
هاي گروه در ادامه براي وارسی روایی ساختار عاملی مقیاس به تحلیل عاملی تأییدي بر روي داده

این دو ساختار . یابی شدعنوان الگوهاي رقیب ارزدر این فرایند دو ساختار عاملی به .یابی نیاز بودروایی
ساختار : مدل دوم حاصل از تحلیل عامل اکتشافی وساختار عاملی : مدل یکم :ازعاملی عبارت بودند 

هاي موجود در هر یک آیتم 5جدول . هاشده با توجه به محتواي آیتمعاملی تحلیل عامل اکتشافی اصالح
از بررسی نیکویی برازش این دو مدل در جدول نتایج حاصل . دهداز عوامل را در سه مدل باال نشان می

  .ارائه شده است 3
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  یابیگروه نمونۀ روایی درنگري هاي مقیاس مثبتهاي نیکویی برازش مدلآماره. 3جدول 
  1χ2 Df 2NC CFI3  4NNFI RMSEA5  RMSEA (90% 6CI) SRMR7  مدل
  09/0  )09/0و  11/0(  10/0  83/0  84/0  45/2759  521  45/2759  یکم
  08/0  )089/0و  096/0(  09/0  80/0  82/0  81/2490  554  05/2353  دوم

  
. تر برازش برخوردار استهاي مناسبمدل دوم در مقایسه با مدل دیگر از ویژگی دهدنشان می 3جدول 

ها، ساختار شده بر اساس محتواي آیتمتوان نتیجه گرفت ساختار عاملی اکتشافی اصالحرو، میازاین
هاي هاي اکتشافی در شاخصپس از این انتخاب، بررسی در ادامه. هاستاي این دادهتري برمناسب

هاي نیکویی برازش حاصل از آن به افزار صورت گرفت که در پایان آمارهشده توسط نرماصالحی ارائه
  .شد 4شرح جدول 

  

  

  اصالحی ممکنهاي نگري پس از اعمال شاخصمقیاس مثبت ی برازش مدلهاي نیکویآماره. 4جدول 
  χ2  Df NC CFI  NNFI RMSEA  RMSEA (90% CI) SRMR  مدل
  08/0  )08/0و  09/0(  08/0  84/0  85/0  35/2043  520  48/2060  شدهاصالح

  

  
ها از ضرایب ها و کل مقیاس مدل نهایی نشان داد که کلیۀ زیرمقیاسها، زیرمقیاسبررسی اعتبار آیتم

ها بررسی ضرایب همبستگی نمرة آیتم. است 77/0و  58/0ا بین مناسب همگونی برخوردارند و دامنۀ آنه
متغیر است ) 2آیتم ( 57/0و ) 4آیتم ( 12/0با نمرة کل زیرمقیاس مربوطه نشان داد این ضرایب بین 

  ). 5جدول (

                                                        

1 . chi- square 
2 . Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square 
3 . comparative fit index 
4 . non-normed fit index 
5 . root-mean square error of approximation 
6 . confidence interval 
7 . standard root-mean square residual 
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  یابینگري در گروه نمونۀ رواییهاي مقیاس مثبتها و زیرمقیاسهاي توصیفی آیتمیافته. 5جدول 

 همبستگی  با  آلفا  یحذف يآلفا  انحراف استاندارد  میانگین  آیتم  عامل
  کل

  رابطه با خود

1  24/4  21/1  79/0  

81/0  

55/0  
2  29/4  40/1  79/0  57/0  
6  87/3  12/1  80/0  39/0  
7  41/4  32/1  79/0  53/0  
11  11/4  29/1  79/0  57/0  
12  98/3  31/1  80/0  44/0  
16  25/4  34/1  80/0  36/0  
17  78/4  04/1  80/0  42/0  
21  34/4  31/1  80/0  41/0  
22  75/4  33/1  80/0  43/0  
26  38/4  30/1  79/0  53/0  
27  55/4  19/1  80/0  43/0  
31  57/4  21/1  80/0  42/0  
32  75/3  57/1  83/0  14/0  

  رابطه با خدا

3  35/4  46/1  59/0  

66/0  

44/0  
5  13/4  37/1  65/0  30/0  
13  98/4  40/1  57/0  49/0  
18  07/4  33/1  65/0  27/0  
23  58/4  20/1  57/0  53/0  
28  78/3  27/1  64/0  31/0  

رابطه با 
  دیگران

4  18/4  36/1  60/0  

58/0  

12/0  
9  11/3  23/1  58/0  18/0  
14  18/4  25/1  54/0  34/0  
19  57/4  23/1  57/0  24/0  
24  92/3  36/1  50/0  44/0  
29  92/3  34/1  51/0  42/0  
33  22/3  46/1  56/0  27/0  
34  86/3  48/1  54/0  32/0  

رابطه با 
  طبیعت

5  67/4  23/1  53/0  

54/0  

21/0  
10  08/3  45/1  44/0  40/0  
15  41/3  33/1  47/0  35/0  
20  26/4  35/1  47/0  34/0  
25  64/4  12/1  53/0  22/0  
30  34/3  51/1  54/0  20/0  

  
است که  6نگري به شرح جدول هاي استخراجی نهایی در مقیاس مثبتعاملماتریس ضرایب همبستگی 

است که بیشترین آن به  60/0تا  39/0ها بین دهد مقدار ضریب همبستگی بین عاملنشان می
  .همبستگی ارتباط با خدا و ارتباط با دیگران و کمترین آن به ارتباط با طبیعت تعلق دارد
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  نگريهاي مقیاس مثبتی عاملماتریس ضرایب همبستگ. 6جدول 

 ارتباط با دیگران ارتباط با خدا ارتباط با خود  عامل

      60/0  ارتباط با خدا
    47/0  50/0  ارتباط با دیگران
  39/0  40/0  41/0  ارتباط با طبیعت

                      *. p < 05/0  
  

  

مقیاس دیگر نشان داد که هر چهار خردههاي نگري با سازههاي مقیاس مثبتبررسی روابط بین عامل
ب همبستگی مثبت و نسبتاً نگري با عامل نزدیک بودن مقیاس دلبستگی بزرگساالن داراي ضریمثبت

  ). 8جدول (باالست 
  

  همراه هايهاي مقیاسبا عامل  نگريهاي مقیاس مثبتماتریس ضرایب همبستگی عامل. 8جدول 
 ارتباط با طبیعت ارتباط با دیگران اط با خداارتب ارتباط با خود  هاعامل  مقیاس

دلبستگی 
  بزرگساالن

  24/0  31/0  21/0 30/0  نزدیک بودن 
  20/0  01/0  08/0  18/0  وابستگی

  - 04/0  - 03/0  - 16/0  - 15/0  رابطهاضطراب 

سالمت روان 
  دانشجویان

  -70/0-  50/0-  33/0-  20/0  افسردگی 
  - 41/0-  23/0-  20/0-  02/0  اضطراب
  - 43/0-  38/0-  32/0-  07/0  وسواس

  -36/0-  38/0-  29/0-  27/0  اضطراب اجتماعی
  - 51/0-  39/0-  36/0-  15/0  اختالل خواب

  شخصیت

  08/0  - 01/0  13/0  16/0  برونگرایی 
  28/0  28/0  03/0  35/0  سازگاري

  23/0  11/0  24/0  18/0  شناسی وظیفه
  - 04/0  - 03/0  - 13/0  - 15/0  رنجورخوییروان

  20/0  19/0  05/0  26/0  پذیرش تجارب
بهزیستی 

  شناختیروان
  53/0  46/0  41/0  31/0  عواطف مثبت

  61/0  47/0  56/0  30/0  رضایت از زندگی
*. p < 05/0  , **. p < 01/0  

  

  
هاي سالمت روان مقیاسگري با تمامی خردهنهاي مثبتمقیاسکلیۀ خردههمچنین نشان  8جدول 

دهد این در می. شوندصورت باال ارزیابی میدانشجویان ضرایب همبستگی منفی دارند که بیشتر آنها به
. نگري رابطه نداردهاي مثبتیک از زیرمقیاسکه بعد برونگرایی سیاهۀ شخصیت نئو با هیچ حالی است

هاي ارتباط با خدا مقیاسشناسی با خردها خود، خدا و طبیعت؛ وظیفهمقیاس ارتباط بسازگاري با سه خرده



 ، سال پنجم4پژوهشی، شماره  - هاي کاربردي روانشناختی، علمینامه پژوهشفصل

118 

 

. دهندو طبیعت و همچنین پذیرش تجارب با ارتباط با خود و طبیعت ضرایب همبستگی مثبت نشان می
نگري هاي مقیاس مثبتمقیاسمقیاس بهزیستی روانشناختی با کلیۀ خردهاین در حالی است که دو خرده

  .بستگی قوي و مثبت استداراي ضرایب هم
  

  گیريبحث و نتیجه
ساختار . اسالمی انجام گرفت -نگري در بستر فرهنگ ایرانیمقیاس مثبتساخت  پژوهش حاضر با هدف

) 1392فرد و همکاران، خدایاري(نگري اسالمی مثبت -نظري براي ساخت این ابزار از الگوي ایرانی
این پژوهش . خدا، خود، دیگران و طبیعت است با بعد ارتباط نگري داراي چهارگرفته شد که در آن مثبت

که در دو فاز  -نتیجۀ حاصل از مرحلۀ ساخت. در قالب دو مرحلۀ ساخت و استانداردسازي انجام گرفت
آیتم بود که نهایی کردن ساختار ابزار، بررسی ویژگی 60دستیابی به مقیاس مقدماتی با  -انجام پذیرفت

  . هاي هنجاري در مرحلۀ استانداردسازي صورت گرفتسنجی و استخراج جدولهاي روان
 ها حاکی از وجود چهاردر مرحلۀ استانداردسازي، نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی بر روي داده

بررسی شاخص الزم براي انجام این تحلیل . بود که تطابق الزم را با بنیان نظري مقیاس داشتعامل 
این ). 2010؛ تاباخنیک و فیدل، 1974کیسر، (ها در دامنۀ مناسبی قرار دارند ین شاخصنشان داد ا

هاي مورد تحلیل به میزان مناسبی از هم قابلیت هاي موجود در دادهدهد که مؤلفهنشان میشاخص 
ت توان گفعبارت دیگر، میبه. مورد تحلیل استخراج کردتوان آنها را از ماتریستفکیک دارند و می

اند، شده در مقیاس هم به لحاظ مفهومی و هم آماري با هم در ارتباطهاي تعبیهکه مفاهیم و سازهدرحالی
فراهم  از همشده براي سنجش آنها طوري تهیه شده که امکان تشخیص و جداسازي آنها هاي تعبیهآیتم
است که هر گرفته  صورت طوريبه  -توسط افراد گروه نمونه -هاآیتم دهی بهپاسخ در ضمن. ه استشد

به. ها شده استیک از آنها داراي میزانی از واریانس یگانه نیز است که موجب افتراق آن از دیگر آیتم
  . از هم نیستنددر قالب عبارات متفاوت  رار مفهوم واحدتکیا و  رونوشتها تر آیتمعبارت ساده

ها انجام کوریک دادههمبستگی پلیماتریس هاي اکتشافی، تحلیل بر روي براي استخراج عامل
ها دهی به آیتمدلیل آنکه طیف پاسخبه. هاستگیري دادهدلیل این انتخاب، مربوط به سطح اندازه. گرفت

ها، منظور استخراج عاملدر سطح ترتیبی قرار دارد، استفاده از ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون به
هاي موجود ها و در نتیجه ایجاد خلل در دسترسی به مؤلفهموجب برآورد نادقیق ضرایب همبستگی داده

از سوي دیگر، براي استخراج عوامل از روش ). 2010تاباخنیک و فیدل، (گردد ها میدر ماتریس داده
یابی محورهاي اصلی و چرخش ابلیمین، عواملی حاصل شد که بهترین مطابقت را با مبانی نظري عامل

یابی محورهاي اصلی، وجود میزان اختار ساده با استفاده از روش عاملدلیل حصول س. دهندنشان می
دلیل استفاده از . ها در مقایسه با واریانس اختصاص و خطاي بین آنهاستباالي واریانس مشترك آیتم
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شده در مقیاس هاي تعبیهتوان وجود روابط نظري و آماري قوي بین سازهچرخش متمایل را هم می
  ).1380هومن، (ا از هم جدا کرده است دانست که آنها ر

 37شده در حدود هاي استخراجشده توسط عاملنتایج تحلیل عاملی نشان داد مقدار واریانس تبیین
حداقل مقدار ) 1986(و نانالی ) 1989(به نظر مولیک و همکاران . درصد از کل واریانس مقیاس است

-دلیل حضور سازهکه در مقیاس حاضر به لیل اینبه د ولی. درصد است 50مورد قبول براي این شاخص 
هایی که بتواند هاي متعددي که روابط پیچیده و چندسطحی با یکدیگر دارند، دستیابی به مجموعه آیتم

دولیس، (بخش اعظمی از واریانس کل مقیاس را تبیین کند، اگر ناممکن نباشد کاري دشوار خواهد بود 
بیین واریانس براي قدم اول ساخت چنین مقیاسی منطقی و قابل قبول بهرو، این میزان از تازاین). 2007

  .رودشمار می
نگري از نظر هاي استخراجی در مقیاس مثبتعامل) آلفاي کرونباخ(دامنۀ ضرایب همگونی درونی 

 ها و روابطدر حد متوسط و باال قرار دارند که بیانگر انسجام درونی مناسب عامل) 2004( میتچل و جولی
ها نشان داد که در مقیاس نهایی ضرایب همچنین یافته). 1986نانالی، (هاي درون آنهاست بین آیتم

از آنجا که هر یک از این ضرایب، بیانگر . ها با نمرة کل مقیاس متوسط استهمبستگی هر یک از آیتم
ی و حساسیت هر عنوان میزان توانایتوان به، این شاخص را می)1386سیف، (هاست شاخص تمیز آیتم

در نظر  30/0که حداقل مقدار این شاخص  از آنجا. شمار آوردهاي بین افراد بهآیتم در تشخیص تفاوت
با این حال، تعداد . هاي حاصل در این دامنه قرار دارندشود، اکثریت قریب به اتفاق شاخصگرفته می

این . ها نیاز استآنها به اصالح آیتم تري هستند که براي بهبودها داراي شاخص پایینمعدودي از آیتم
  .هاي ارتباط با دیگران و طبیعت قرار دارندها بیشتر در عاملآیتم

یابی انجام هاي گروه رواییوارسی روایی ساختار عاملی مقیاس با تحلیل عاملی تأییدي بر روي داده
هاي ان داد که بیشتر شاخصهاي حاصل از گروه رواسازي نشنتایج حاصل از این تحلیل در داده. گرفت

ها براي این مدل χ2مقدار شاخص آمارة  .گانه در دامنۀ مناسبی قرار دارندهاي سهبرازش براي مدل
اي دهد بین ماتریس کوواریانس مدل نظري و ماتریس کوواریانس نمونهمعنادار است که نشان می

که مدل مناسب باید داراي شاخص درحالی). 1999هو و بنتلر، (ها تفاوت وجود دارد تولیدشده توسط داده
χ2  یا عدم ) 2005کلین، (با این حال این شاخص، شاخص بدي برازش ). 2007برت، (غیرمعنادار باشد

از آنجا که این مقدار و معناداري این شاخص . شوددر نظر گرفته می) 1989مولیک و همکاران، (برازش 
ها مانند تخطی از مفروضۀ نرمال چندمتغیري موجود در داده هايتأثیر برخی از ویژگیتواند تحت می

؛ 1980بنتلر و بونت، (، و حجم نمونه )1999هو و بنتلر، (، میزان اشباع مدل )2006مک اینتاش، (
عنوان شاخصی سنتی قرار گیرد، این شاخص به) 2003؛ کنی و مک کواچ، 1993جورسکاك و سوربوم، 

هوپر، کاگالن و مولر، (شود ولی معناداري آن چندان در نظر گرفته نمی شود،ها ذکر میدر اغلب گزارش
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ویتون و (هاي مفروض باشد تواند شاخصی از کیفیت برازش مدلمقدار کمتر این آماره می ولی ).2008
هاي گروه نمونه شده برازش بهتري با دادهتوان گفت مدل دوم اصالحرو می، ازاین)1977همکاران، 
ها و افتراق هاي عاملاز دالیل احتمالی این نتیجه مناسبت و ارتباط بیشتر موجود بین آیتم. ددهنشان می
  . هاستبین عامل

هوپر، کاگالن و ( 1هاي برازش افزایشییکی از شاخص) 1990بنتلر، (اي شاخص برازش مقایسه
مدل صفر یا اي، مقایسهبرازش شاخص . است) 2002دونالد و هو، مک(اي یا نسبی ، مقایسه)2008مولر، 

که در آن متغیرهاي مکنون مستقل از هم و داراي ضرایب همبستگی صفر با هم در نظر گرفته ( 2مستقل
توان را می ايبرازش مقایسه شاخص. کندهاي تجربی مقایسه میرا با مدل موجود در داده) شوندمی

مقدار مورد قبول براي این . دارد شاخصی از برازش دانست که کمترین اثرپذیري را از حجم نمونه
. شوددر نظر گرفته می) 1999هو و بنتلر، ( 90/0و در مطالعات اخیر ) 1990بنتلر، ( 95/0شاخص باالي 

دست آمد که حاکی از برازش مناسب و سادگی الزم ساختار به 85/0شده این شاخص براي مدل اصالح
  . عاملی مفروض مدل اول است
هاي برازش افزایشی بوده و یکی دیگر از شاخص) 1980بنتلر و بونت، (ل شاخص برازش غیرنرما

فرض اي است و پیشها بیشتر از شاخص برازش مقایسهحساسیت آن به تشخیص برازش مناسب مدل
بنتلر و هو ). 2007؛ تاباخنیک و فیدل، 2005؛ کلین، 1990بنتلر، (نرمال بودن چندمتغیري را نیز ندارد 

این شاخص براي مدل مورد . اندرا براي پذیرش این شاخص معرفی کرده 95/0بیشتر از مقادیر ) 1999(
تر نیز، این مدل براي ساختار هاي حساسدهد با استفاده از شاخصاست که نشان می 84/0پذیرش 

  .عاملی آزمون، سادگی و مناسبت الزم را دارد
- ، یکی دیگر از شاخصχ2ص آمارة در کنار شاخ) 1990استیگر، (ریشۀ دوم مجذور خطاي تقریب 

دهد که مدل مفروض تا چه حد با مدل ناشناخته ولی این شاخص نشان می. است 3هاي برازش مطلق
هاي تجربی مناسبت هاي موجود در مدل ساختاري دادههاي ممکن براي شاخصترین تخمینداراي بهینه

هاي دلیل حساسیت به تعداد شاخصههاي اخیر این شاخص بدر سال). 1998بایرن، (و برازش دارد 
دیامانتوپلوس و (هاي برازش بدل شده است شاخص 4شده در مدل به یکی از پرمحتواترینزدهتخمین

کالوم و همکاران، مک( 10/0تا ) 1999هو و بنتلر، ( 06/0آستانۀ پذیرش این شاخص ). 2000سیگووا، 
استیگر، ( 08/0شود، مقدار بیشتري به آن میامروزه استناد  که ولی آنچه. گزارش شده است) 1996

                                                        

1. incremental 
2. null and independent 
3. Absolute fit indices 
4. one of the most informative fit indices 
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دهد با توجه به این دست آمده است که نشان میبه 80/0این شاخص براي مدل نهایی . است) 2007
  . ترین مدل ناشناخته و ممکن تفاوت معناداري نداردشاخص نیز ساختار عاملی این مدل آزمون از بهینه

، ریشۀ دوم ماتریس کوواریانس )1999هو و بنتلر، (ارد ماندة استاندریشۀ میانگین مجذور باقی
این شاخص نیز . شودهاي نمونه قلمداد میاستانداردشدة تفاوت مدل نظري مفروض با ماتریس داده

عبارت دیگر، میزان همخوانی این دو را به. ماندة حاصل از دو مدل مذکور استبیانگر مقدار ماتریس باقی
تواند به خود اختصاص دهد، ولی مقدار آستانۀ مورد را می 1تا  0قداري بین این شاخص م. دهدنشان می

با این حال ). 2000؛ دیامانتوپلوس و سیگووا، 1998بایرن، (شود در نظر گرفته می 05/0قبول براي آن 
هها براي سه مدل باین شاخص. دانندرا نیز براي آن مورد قبول می 08/0مقادیر تا ) 1999(هو و بنتلر 

مانده دست آمده که گویاي ناچیز بودن ماتریس کوواریانس استاندارد باقیبه 08/0و  08/0، 09/0ترتیب 
براي آزمون بر اساس هر سه مدل و در نتیجه مناسبت باالي ساختارهاي عاملی مفروض براي آزمون 

  . است
یابیم مدلی که با هاي حاصل از تحلیل عاملی تأییدي براي سه مدل موجود درمیبا بررسی آماره

عنوان مدل دوم اصالح در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته است، در مقایسه با دو مدل دیگر شرایط 
  .نگري داردترین ساختار براي مقیاس مثبتعنوان سادهبهتري براي نهایی شدن و منظور شدن به

ها با ر یک از آیتمهاي توصیفی و همبستگی ههاي تأییدي، بررسی ویژگیبخش دیگري از تحلیل
نتایج نشان . بود) شدهمدل اصالح(هاي مدل منتخب مقیاسها و ضرایب همگونی خردهنمرة کل عامل
آمده در دامنۀ مناسبی قرار دارند دستها از ضرایب مناسب همگونی برخوردارند و ضرایب بهداد کلیۀ عامل

نمرة کل عامل مربوطه نیز در دامنۀ مناسبی ها با ضرایب همبستگی نمرة آیتم). 2004میتچل و جولی، (
ها و در نتیجه کل آزمون از ضرایب ها و زیرمقیاستوان گفت که آیتمرو، در مجموع میازاین. قرار دارند

از سوي دیگر، الگوي این ضرایب در بسیاري از موارد همانند . همگونی درونی مناسبی برخوردار است
هایی که ها در گروهدهد که این ویژگیاین مسئله نیز نشان می. ستسازي انتایج حاصل از گروه مدرج
را شاهدي بر اعتبار توان آنبنابراین، می. دهندشوند، تفاوتی را نشان نمیمعادل در نظر گرفته می

  .ها در نظر گرفتها و عاملساختاري گویه
ها با ز نشان داد این عاملهاي دلبستگی نینگري با مؤلفههاي مقیاس مثبتروابط حاصل از عامل

این روابط بدین . هاي نزدیک بودن و وابستگی رابطۀ مستقیم، ولی با اضطراب رابطۀ معکوس دارندمؤلفه
دلیل نگرش مثبت به خدا، دیگران، خود و طبیعت همۀ پدیدهنگر بهشود که افراد مثبتصورت تبیین می

اري رابطه با دیگران را ممکن و تبادل عواطف با آنها را کنند و امکان برقرهاي جهان را مثبت ارزیابی می
این نتایج بیانگر . هاي جهان و آفرینندة آن رابطۀ دلبستگی داشته باشدتواند با پدیدهدانند و میالزم می

رابطۀ بین ). 2010به عنوان مثال رودریگوس، (همخوانی آنها با ادبیات نظري و پژوهشی موجود است 
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نگري نیز بیانگر وجود رابطۀ معکوس بین آنها با کلیۀ مشکالت روانشناختی از جمله هاي مثبتعامل
دلیل آنکه کلیۀ مشکالت به. افسردگی، اضطراب، وسواس، اضطراب اجتماعی و اختالل خواب است

رود که افراد داراي سطح ، انتظار میهستند باورهاي منفی و سوء تعبیرها ریشۀ مشترك ،روانشناختی
این یافته داراي مستندات قوي و . تري از مشکالت را داشته باشندنگري، سطوح پاییناز مثبت باالتري

  ). 2004کلی، (پرسابقه در متون نظري و پژوهش است 
، )2010نسیم و خالد، (در ادبیات روانشناسی شواهد متعددي در زمینۀ رابطۀ مستقیم برونگرایی 

رنجورخویی و همچنین رابطۀ معکوس با روان) 1996؛ آنه، 1996افلک و تنن، (شناسی سازگاري و وظیفه
رو، بر اساس ازاین). 2010نسیم و خالد،(بینی وجود دارد ها و خوشبا نگاه مثبت به پدیده) 2006نتل، (

هاي در ضمن روابط مستقیم مؤلفه. نگري حکم دادتوان بر روایی مالکی عوامل مثبتشواهد حاصل می
نگري نیز شواهد مدعاي دیگري که از پشتوانۀ نظري و پژوهشی ی با عوامل مثبتبهزیستی روانشناخت

نگر این رابطه ممکن است منتج از این امر باشد که فرد مثبت. برخوردار است) 2010فردریکسون، (غنی 
ر هاي منفی اغلب احساس مطلوبی در مورد پیرامون خود دارد و از این نظدلیل دوري از افکار و هیجانبه

از بهزیستی مناسبی برخوردار خواهد بود و زندگی را محلی براي آرامش تفسیر کرده و از آن احساس 
  . رضایت خواهد داشت

ها به دانشجویان هاي اساسی تعمیم نتایج این پژوهش، محدودیت دامنۀ گردآوري دادهاز محدودیت
هاي سنی از جمله گر گروهسنجی مقیاس در دیهاي روانشود ویژگیرو، توصیه میازاین. است

طورکه بیان شد، از سوي دیگر، همان. بزرگساالن و جوانان غیردانشجو، نوجوانان و کودکان بررسی شود
براي تکمیل آن و ایجاد رونگري دارد، ازاینگیري مثبتدر حال حاضر این ابزار قابلیت نسبی براي اندازه

  . دیگري صورت گیرد تر باید اقداماتسنجی مناسبهاي روانویژگی
  

  منابع
: تهران). 1374(، ترجمۀ علی دالور )سنجیروان(گیري هاي اندازهاي بر نظریهمقدمه). 1979(آلن، مري جی و ین، وندي ام 

 .سمت
 .نشناسی، دانشگاه تهرانامۀ دکتري روان، پایانطلبی در نوجوانیبررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه). 1380(پاکدامن، شهال 

تفکر (بینی تأثیر خوش). 1392(زرین، سهراب اکبر؛ عبدياله؛ پناهنده، عباس؛ سنگري، علیپورسردار، نوراله؛ پورسردار؛ فیض
  . 49-42، 1، 16مجلۀ پژوهشی حکیم، شناختی از بهزیستی، یک مدل روان: بر سالمت روانی و رضایت از زندگی) مثبت

آبادي، حمیدرضا؛ حمیدپور، حسن؛ صبحی ؛ یعقوبی، حمید؛ پیروي، حمید؛ حسنپورشریفی، حمید؛ اکبري زردخانه، سعید
هاي مجلۀ پژوهشسنجی نسخۀ یکم مقیاس ملی سالمت روانی دانشجویان، هاي روانویژگی). 1391(قراملکی، ناصر 

  ). پاییز( 5ش . کاربردي دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مجلۀ روانشناسی و علوم ، »درمانگري با تأکید بر دیدگاه اسالمینگري در روانکاربرد مثبت«). 1378. (فرد، محمدخدایاري

  .1، ش 5، سال تربیتی
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زردخانه، سعید؛ السادات موسوي، سمیرا اله، درخشان، مریم، اکبريبناب، باقر؛ زمانپور، عنایتفرد، محمد؛ غباريخدایاري
): 3( 3 هاي کاربردي روانشناختی،، فصلنامۀ پژوهشاسالمی -دوین الگویی ایرانیتالشی براي ت: نگريمثبت). 1392(

13-23. 
 . دوران: ، تهران)چاپ هفتم(گیري و ارزشیابی اموزشی هاي اندازهروش). 1386(اکبر سیف، علی

گیري توکل به خدا و تهیه مقیاس اندازه ). 1381(غباري، باقر؛  نصفت، مرتضی؛ خدایاري فرد، محمد؛ شکوهی یکتا؛ محسن 
، طرح پژوهشی چاپ نشده،  دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و بررسی رابطۀ توکل با کاهش اضطراب در دانشجویان

 . علوم تربیتی
: نسخۀ فارسی فهرست پنج عامل بزرگ شخصیت). زیرچاپ(گراوند، فریبرز؛ شکري، امید؛ افضلی، محمد؛ طوالبی، سعید 

  .دوفصلنامۀ روانشناسی معاصری و پایایی، ساختار عاملی، روای
  .پارسا: ، تهرانهاي چندمتغیري در پژوهش رفتاريتحلیل داده). 1381(هومن، حیدرعلی 
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 باسمه تعالی
  دهندة گرامیپاسخ

ها تهیه شده و هدف از آن، بررسی ابعاد نگرشی افراد به مسـائل  ها و نظرهاي افراد در مورد حوادث و رخدادپرسشنامۀ زیر در زمینۀ دیدگاه
. را در پیوستار مربوط بـه آن مشـخص کنیـد    لطفاً هر موقعیت را مطالعه کرده و دیدگاه خود. روزمره و انتظارات آنان از پیامد اتفاقات است

، دور هر عدد که بـه دیـدگاه و   6تا  1شما از بین . اي طراحی شده که در دو انتها، دو جملۀ کامالً متفاوت نوشته شده استگونهپیوستار به
. ط دیدگاه شما براي ما مهم اسـت هاي زیر وجود ندارد و فقپاسخ صحیح و غلط براي موقعیت. اي رسم کنیدتر است، دایرهنظرتان نزدیک

طور معمول به اند و باید خود را در آن موقعیت قرار دهید و آنگاه پاسخی را که بهها فرضی تدوین شدهشایان ذکر است که برخی موقعیت
طور جمعی بررسی خواهند ها بهاز آنجا که پاسخ. ها و در محل مناسب یادداشت کنیددهید، در زیر هر یک از موقعیتهایی میچنین موقعیت

خواهمشند است به موارد . کندهاي مناسب کمک میشد، نیازي به ذکر نام و نشانی نیست، ولی مشخصات کلی شما ما را در استخراج یافته
  .زیر پاسخ دهید

  متأهل      مجرد: وضعیت تأهل  مذکر      مؤنث : جنسیت
  سال.. : ........سن  : ..............رشتۀ تحصیلی

  دکتري      ارشد کارشناسی     کارشناسی    کاردانی : مقطع تحصیلی 
  : ................................شغل مادر  : ...............................شغل پدر

  : ................................تحصیالت مادر  : ................................تحصیالت پدر
 .....کنم خیزم، احساس میهر روز که از خواب برمی .1

  .در پیش روي دارم روزي ناامیدکننده  1  2  3  4  5  6  .روزي پربار براي زندگی من خواهد بود
 .....کنید که زندگی با توجه به اتفاقاتی که تاکنون در زندگی برایتان افتاده، فکر می .2

  .که باید آن را تحمل کرد  آور استفرایندي مشقت  1  2  3  4  5  6 .فرصت مناسبی براي رشد و شکوفایی است
  .....کنم که در مورد هدفمند بودن زندگی فکر می .3

  .برخی امور زندگی هدفمند نیست  1  2  3  4  5  6  .تمام امور زندگی هدفمند است
در این صورت کند؛ کنید، ولی او زمان صحبت کردن را به آینده موکول میبعد از مدتی به دوستتان تلفن می .4

 .......کنید که فکر می
  .بعید است با شما تماس بگیرد  1  2  3  4  5  6  .گیرددر اولین فرصت ممکن با شما تماس می

 ...اي است که انسان را گونهپیشرفت سریع تکنولوژي در ابعاد مختلف زندگی به .5
  .ر خواهد کرداز رسیدن به اهدافش دو  1  2  3  4  5  6  .در رسیدن به اهدافش کمک خواهد کرد

کنید بینی میتان پیشتازگی عوض شده است، براي آیندة شغلیکنید، بهمدیر کل سازمانی که در آن کار می .6
.. 

  .یابد یا آن را از دست خواهید دادموقعیتتان تنزل می  1  2  3  4  5  6  .ارتقا یا پیشرفت داشته باشید
 ...کنم که از نظر تحصیلی بینی میپیش .7

  .امکان دارد در ادامۀ تحصیل مشکلی پیش آید  1  2  3  4  5  6  .ام خواهم شدسرشناس رشته یکی از افراد
 ...با توجه به شناختم از خدا و ارتباط او با بندگان، خود را  .8

  .دانماصالً مستحق رحمت و لطف خدا نمی  1  2  3  4  5  6  .دانمکامالً مستحق رحمت و لطف خدا می
 ...کنید که کند، فکر میلی دیر مییکی از عزیزانتان بدون اطالع قب .9

  .حتماً حادثۀ ناگواري موجب تأخیر او شده است  1  2  3  4  5  6  .اتفاق خوشایندي موجب تأخیر او شده است
 

  ....هاي جدید موجب استفاده از فناوري .10
  .نابودي طبیعت خواهد شد  1  2  3  4  5  6  .حفظ طبیعت خواهد شد
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 ....ن باورم که زندگی با نگاهی به گذشته و حال خود، بر ای .11
  .هرگز بر وفق مراد من نبوده است  1  2  3  4  5  6  .توأم با نشاط و خوشی بوده است

 ....کنم که ام فکر میدر مورد برآورده شدن آرزوهاي مهم زندگی .12
  .امبه بیشتر آرزوهایم نرسیده  1  2  3  4  5  6  .امبه بیشتر آرزوهایم رسیده

 ....ندگی هاي زمعتقدم که خداوند در سختی .13
  .گاهی در کنار من نبوده است  1  2  3  4  5  6  .همیشه در کنار من بوده است

 ...تان کنید در آینده محبوبیتاید، فکر میدر اثر اتفاقی مقبولیت اجتماعی خویش را از دست داده .14
  .بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد  1  2  3  4  5  6  .حتی بهتر از قبل خواهد شد

 ...دث غیرمنتظرة طبیعی بر این باورم که حوا .15
  .در موارد بسیار زیادي به ضرر انسان بوده است  1  2  3  4  5  6  .در بسیاري از مواقع به سود انسان بوده است

 ...کنید که بینی میاید، پیشاي ناگوار، از نظر ذهنی و روانی دچار مشکل شدهبر اثر حادثه .16
برخواهید  پس از گذشت زمان اندکی به حالت اولیه

همراه  تأثیر ناگوار این رخداد تا آخر عمر با شما  1  2  3  4  5  6  .تگش
  .خواهد بود

 ...ام کنم در آینده وضعیت مالیبینی میپیش .17
  .بسیار نابسامان خواهد بود  1  2  3  4  5  6  .بسیار عالی خواهد بود

 ... در موقع حسابرسی روز محشر  .18
  .شایستگی بخشش را نخواهم داشت  1  2  3  4  5  6  .به احتمال زیاد شایستگی بخشش را خواهم داشت

 ... کنید که سازید، فکر میبراي شرکت در یک میهمانی که برایتان خیلی مهم است خود را آماده می .19
  .هیچ کس به من توجهی نخواهد کرد  1  2  3  4  5  6  .مورد توجه و استقبال همه قرار خواهید گرفت

 ...هاي نوین در طبیعت استفاده از انرژي .20
  .موجب نابودي انسان خواهد شد  1  2  3  4  5  6  .بقاي انسان کمک خواهد کردبه 

 ....کنم زندگی پس از مرگ احساس می .21
  .سرشار از پریشانی است  1  2  3  4  5  6  .سرشار از آرامش است

 ...بعد  کنید در امتحان سالشوید، فکر میدر کنکور ورودي مقطع باالتر مردود می .22
  .احتماالً موفق نخواهید شد  1  2  3  4  5  6  .هید شدبه احتمال زیاد موفق خوا

 ...ام هرگاه خدا را خوانده .23
  .به نداي من پاسخ نداده است  1  2  3  4  5  6  .همیشه به نداي من پاسخ داده است

 ....کنم که بیشتر افراد با توجه به باورهاي خودم، فکر می .24
  .جهنمی خواهند بود  1  2  3  4  5  6  .بهشتی خواهند بود

 ...ن باورم که در آینده بر ای .25
هاي انسان در طبیعت پیدا درمان تمام بیماري

هاي انسان در طبیعت پیدا درمان اندکی از بیماري  1  2  3  4  5  6  .خواهد شد
  .خواهد شد

 ...اید، اطمینان دارید در امتحانات بعدي در دو امتحان اولیۀ این ترم نمرة خوبی کسب نکرده .26
  .نمرة خوبی کسب نکنید  1  2  3  4  5  6  .نمرة خوبی کسب کنید

 ...هاي بعدي اید، انتظار دارید در ترمدر نیمسال اول تحصیلتان دوستان زیادي پیدا نکرده .27
  .این دوستان را هم از دست بدهید  1  2  3  4  5  6  .دوستان زیادتري پیدا کنید

 ....معتقدم که بیشتر افراد  .28
  .راهی خواهند بوددر گم  1  2  3  4  5  6  .راه حق را پیدا خواهند کرد
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 ....ها در نهایت کنم که بیشتر انسانبا توجه به بینش و برداشت خودم، فکر می .29
  .در جهل و نادانی باقی خواهند ماند  1  2  3  4  5  6  .سوي نور هدایت خواهند شدبه

 ...کند کنم، اولین چیزي که به ذهنم خطور میهر بار دربارة رخدادهاي ناگهانی طبیعت فکر می .30
  .ضررهاي آنهاست  1  2  3  4  5  6  .افع آنهاستمن

 ...کنید که این ناراحتی آمده، فکر میاست، در مورد وضعیت پیش روي مچ پایتان پیچ خوردههنگام پیاده .31
  .تا مدت زیادي ادامه خواهد داشت  1  2  3  4  5  6  .زودي برطرف خواهد شدبه

اید، این فکر به ذهنتان خطور ن را از دست دادهعلت عدم توجه به زمان دقیق حرکت قطار یا اتوبوس، آبه .32
 ...کند که می

  .افتدگونه پیشامدها برایم اتفاق میندرت اینبه  1  2  3  4  5  6  .افتدگونه پیشامدها برایم اتفاق میاغلب این
 ...معتقدم که هنگام مرگ، بیشتر افراد  .33

  .شونددچار نگرانی می  1  2  3  4  5  6  .شوندبا آرامش با آن مواجه می
 ...بر این باورم در زمان ظهور منجی آخرالزمان  .34

  .افراد کمی مستحق رفتار مهربانانه خواهند بود  1  2  3  4  5  6  .بیشتر افراد مستحق رفتار مهربانانه خواهند بود
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  گذارينمره
نمرة مربوط . ها به شرح زیر استمقیاسهاي قرارگرفته در هر یک از خردهشمارة آیتم. مقیاس استآیتم و چهار خرده 34این مقیاس داراي 
شایان توضیح است که نمرة . مقیاس مربوطه استهاي قرارگرفته در خردههاي تک تک آیتمها حاصل جمع نمرهمقیاسبه هر یک از خرده

  .نگري بیشتر استها به معناي مثبتمقیاسباال در هر یک از خرده
  نمرة آیتم  هاآیتم  مقیاسخرده  نمرة آیتم  هاآیتم  مقیاسخرده

  رابطه با خود

1    

  رابطه با دیگران

4    
2    9    
6    14    
7    19    
11    24    
12    29    
16    33    
17    34   
    جمع    21
    Tنمره     22
26        
27        
31        
32        
        جمع
      Tنمره 

  رابطه با خدا

3    

  رابطه با طبیعت

5    
8    10    
13    15    
18    20    
23    25    
28    30    
    جمع    جمع
   Tنمره     Tنمره 

 
 


