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       چکیده

سنجي مقیاس هاي روانهدف از پژوهش حاضر بررسي ویژگي
سرزندگي ذهني در دانشجویان بود. طرح پژوهش از نوع 

و جامعه آماري آن را دانشجویان دانشگاه شهید  ،همبستگي بوده
داد. دو گروه بهشتي و علوم پزشکي شهید بهشتي تشکیل مي

گیري نفره از این دانشجویان به شیوه نمونه 239و  247نمونه 
اي انتخاب شدند و مقیاس سرزندگي ذهني )رایان و چندمرحله
پرسشنامه شادکامي آکسفورد )هیلز و  و (1997فردریک،
( را تکمیل کردند. همساني دروني، روایي عاملي 2002آرگایل،

کي مورد بررسي قرار گرفت. اکتشافي، تاییدي، همگرا و مال
نتایج نشان داد که مقیاس سرزندگي ذهني، ساختاري یک 

درصد دارد. روایي عاملي  47/59عاملي با واریانس تبییین شده 
تاییدي و تغییرناپذیري جنسیتي نیز به تایید رسید. ضرایب آلفاي 

حسب سن، بود. بر 85/0و  88/0و نیمه کردن کرونباخ و د
طع و گروه تحصیلي تفاوت معناداري در وضعیت تاهل، مق

ها در ارتباط با ها به دست نیامد. روایي همگراي مقیاسمقیاس
مقیاس سرزندگي  ،رسدابعاد شادکامي به تایید رسید. به نظر مي

 ذهني در دانشجویان از اعتبار و روایي مناسبي برخوردار است.

سرزندگي ذهني، شادکامي، ساختار  :های کلیدیواژه
  ملي، تغییرناپذیري عا

 
Abstract 
The purpose of present study was to investigate the 
psychometric properties of subjective vitality scale 
in students. The research design was correlational 
and the statistical population consisted of students 
of Shahid Beheshti University and Shahid Beheshti 
Medical Sciences university of Tehran. Two 
sample groups including  247(sample 1) and 
239(sample 2) students were selected through 
multi-stage sampling and completed Subjective 
Vitality scale( Ryan & Frederick, 1997) and Oxford 
Happiness Questionnaire( Hills & Argyle, 2002). 
Internal consistency, exploratory and confirmatory, 
convergent and criterion validity were analyzed. 
Results showed that subjective vitality scale show 
the structure of an agent with explained variance of 
59.47%. Confirmatory validity and gender 
invariance was confirmed. Cronbach's alpha and 
split half coefficients for the scale were 0.88 and 
0.85. There were no significant differences in scale 
according to age, marital status,  and field of study. 
Convergent validity was also confirmed in relation 
to the dimensions of happiness. It seems that the 
subjective vitality scales, has a good reliability and 

validity in students. 
Keywords:  Subjective validity, Happiness, Factor 
structure, Invariance 
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 مقدمه
افسردگي و هاي خلقي مخرب از قبیل شناسي سنتي که به بررسي حالترواننگر، برخالف روانشناسي مثبت
هاي خلقي مثبت از قبیل شادي و پردازد، به این مساله توجه دارد که چه عواملي موجب بروز حالتاضطراب مي
شناسي قرار بهزیستي جسمي و رواني، موضوع تحقیقات اخیر در حیطه روان ،د. بر این اساسشونمي امیدواري

( بهزیستي ذهني در بعد تجارب روزانه 2009رد داینر )(. بر اساس رویک1393گرفته است )خدایاري فرد و همکاران،
و بعد شناختي قابل طرح است. عاطفه مثبت و منفي در زمره تجارب روزانه بهزیستي ذهني قرار دارند و سرزندگي 

عنوان تجارب ( سرزندگي را به2000دهد. بوستیک و همکاران )ذهني، بعد شناختي بهزیستي ذهني را تشکیل مي
اند. سرزندگي همچنین نشان دهنده انرژي مثبت ذهني است و یک فرد ر از انرژي معرفي کردهدروني سرشا

(. سرزندگي ذهني 2015و انرژي است )ساریکام، سرزنده، فردي هشیار و سرحال و همچنین سرشار از حس زندگي
عنوان چیزي فراتر از تي بهگرایانه؛ یا در نظر گرفتن بهزیسدر قالب بهزیستي فضیلت 1گريدر متن نظریه خودتعیین

اي براي عنوان مولفه(. سرزندگي ذهني به2014کسب لذت ناشي از ارضاي نیازها، مطرح شده است )رایان و دسي،
نوعي تجربه خاص  و بهزیستي رواني، در این نظریه به عنوان داشتن انرژي جسمي و ذهني تعریف شده است

داند و نه ي کرده و آن را نشات گرفته از خود و منابع دروني مياحساس انرژشناختي است که فرد طي آن روان
سرزندگي ذهني احساس داشتن انرژي و حس زندگي است  ،عبارت دیگرمنشعب شده از محیط و منابع بیروني. به

 اتفاق نیفتاده، بلکه کامالً دروني است و هنگام سرزندگي، افراد حس اشتیاق، زنده بودن و بیرونيکه با تحریک 
( سرزندگي را با فعالیت یا انرژي 1997رایان و فردریک ) (.1997کنند )رایان و فردریک،انرژي دروني را تجربه مي

اند. چرا که سرزندگي چیزي بیش از برانگیختگي، فعال بودن یا داشتن منابع ذخیره کالري در فرد متفاوت دانسته
شناختي است که طي آن افراد در خود حس شور اناحساس سرزندگي نوعي تجربه خاص رو ،است. بر این اساس
نشان داده است که سرزندگي ذهني با احساسات بد و منفي )بوستیک و  کنند. تحقیقاتزندگي و روحیه مي

(، نشخوار ذهني، نگراني، افسردگي و اضطراب )سرافراز 2017(، روان رنجورخویي )دنیز و ساتیسي،2000همکاران،
گرایي، و با برون ،( رابطه منفي1393خانواده )جوانمرد و همکاران،-کار و کار -ل خانواده( و تداخ1391و همکاران،

(، کیفیت دوستي و ذهن آگاهي )آکین و 2017شناسي )دنیز و ساتیسي،گشودگي به تجربه و وظیفه
(، 2017ي )ژو،(، معنا در زندگ2017؛ کوتو و همکاران،2017(، رضایت از زندگي )کاستیلو و همکاران،2016همکاران،

(، خودمهارگري )سرافزار و 1387(، شادکامي )کشاورز و همکاران،1386خود اثربخشي )عریضي و همکاران،
( و نیازهاي بنیادین 1396شناسي و توافق پذیري )جوانمرد و همکاران،(، خوش بیني، وظیفه1391همکاران،
( ارتباط بین سرزندگي و خودشکوفایي را 1997ک )( رابطه مثبت دارد. رایان و فردری1396شناختي )عرب زاده،روان

در دانشجویان و کارمندان بیمارستان بررسي کردند و ارتباط مثبتي میان سرزندگي با سالمت و خودشکوفایي به 

                                                           

1. Self-determination theory 
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و رابطه منفي آن با ، مثبت سرزندگي با بهزیستي ذهني ( نیز رابطه2016دست آوردند. کوردیرو و همکاران )
 و استرس را به تایید رساندند. افسردگي، اضطراب 

( و مطابق با بهزیستي 2014( در قالب نظریه خودتعیین گري )رایان و دسي،1997رایان و فردریک )      
اغلب اوقات » شناختي، مقیاس سرزندگي ذهني را تدوین کردند. آنان سرزندگي ذهني را با عباراتي از قبیلروان

عنوان یک ویژگي مداوم فرد که با خودشکوفایي و عزت نفس رابطه به« کنماحساس هوشیاري و سرزندگي مي
سرزندگي ذهني در سطح تفاوت »مثبت و با افسردگي و اضطراب رابطه منفي دارد، در نظر گرفتند. آنان این فرم را 

 نامیدند. « فردي
مورد بررسي قرار دادند. در  ( اعتبار و روایي مقیاس را در شش سطح1997در مطالعه اصلي، رایان و فردریک )      

اي از دانشجویان قرار گرفت و پس از حذف عبارت، در اختیار نمونه 19سطح اول نسخه اولیه مشتمل بر 
عبارتي را به دست داد. سپس  7عبارت باقیمانده، ساختاري  16هاي نامفهوم، تحلیل عاملي اکتشافي بر روي عبارت

و 84/0ساله اجرا شد و آلفاي کرونباخ  75تا  18انشجویان و نیز بزرگساالن فرم به دست آمده در نمونه دیگري از د
 ،رابطه مثبت سرزندگي ذهني با خودشکوفایي، عزت نفس و خودکارآمدي جسماني ،دست آمد. عالوه بر آنبه 86/0

به تایید و رابطه منفي آن با اضطراب، افسردگي، فشار رواني و جسماني، منبع کنترل بیروني و جسماني سازي 
رسید. اما رابطه معناداري میان جنسیت و سن با سرزندگي به دست نیامد. در سطح دوم، گروهي از دانشجویان و 

هفته مورد بررسي قرار گرفتند و رابطه سرزندگي ذهني  8طي  ،کارکنان دانشگاه که عضو یک باشگاه ورزشي بودند
گي، نشانگان جسماني و خودتعیین گري بررسي شد و با اضطراب، افسردگي، بهزیستي، سالمت، رضایت از زند

اي از دانشجویان کارشناسي، روایي همگرا و واگراي مقیاس مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. در سطح سوم و در نمونه
رابطه منفي سرزندگي ذهني با روان رنجورخویي و عواطف منفي و رابطه مثبت آن با گشودگي به تجربه، برون 

واسطه درد در یک کلینیک تحت اي از افرادي که بهدست آمد. در سطح چهارم نمونههعواطف مثبت ب گرایي و نیز
با افراد عادي مقایسه شدند و سرزندگي ذهني کمتري در این گروه گزارش شد که نشان از روایي  ،درمان بودند

مه دو ساله کاهش وزن شرکت اي از افرادي که در یک برناتفکیکي مناسب مقیاس داشت. در سطح پنجم نمونه
انتخاب شدند و رابطه سرزندگي ذهني آنان با دالیل دروني براي ماندن در برنامه، مثبت گزارش شد.  ،کرده بودند

نفري از دانشجویان کارشناسي مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین ترتیب که  97اي در نهایت در سطح ششم، نمونه
 ،کردند. عالوه بر آنعبارت مقیاس، در همان زمان ثبت مي 7وضعیت خود را در دانشجویان باید دو بار در روز، 

اند و زمان دقیق آن را یادداشت هایي را که یک ساعت قبل از یادداشت برداري داشتهدانشجویان باید فعالیت
تاري یک مورد ثبت شده طي دو هفته، با تحلیل عاملي اکتشافي تحلیل شد و ساخ 2557کردند. در نهایت مي

که سطح حالت نامیده شد. آنان همچنین به این نتیجه رسیدند  دست آمدهدرصد ب 70عاملي با واریانس تبیین شده 
 تواند سرزندگي افراد را تحلیل دهد.که نشانگان جسماني مي

براي آن  هاي متعددي مورد استفاده قرار گرفته و اعتبار و روایي مناسبيمقیاس سرزندگي ذهني در پژوهش      
؛ کوتو و 2017؛ چي وال و همکاران،2015؛ ویسر و همکاران،1999گزارش شده است )نیکس و همکاران،

(، 2000بوستیک و همکاران،هاي انگلیسي )(. این مقیاس به زبان2017؛ لي گولت و همکاران،2017همکاران،
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( ترجمه و اعتبار و 2016اواباتا و همکاران،( و ژاپني )ک2013(، عربي )فیاد و کازاریان،2011یونس،-فرانسوي )سالما
 هاي مختلف مناسب گزارش شده است. روایي آن در فرهنگ

و یک نسخه تک  ،کار بردههاصلي برا در مورد مقیاس  ( تحلیل عاملي تأییدي2000بوستیک و همکاران )      
عبارتي  6و  7در مطالعه آنان ساختار  که بار منفي داشت، را ارائه کردند. 2عبارت، با حذف عبارت  6عاملي شامل 

را براي سطح تفاوت فردي  84/0تري داشت. آنان آلفاي کرونباخ عبارتي برازش مطلوب 6مقایسه شد که ساختار 
( نیز در بررسي روایي این مقیاس ساختار یک عاملي را در 2017عبارتي گزارش کردند. کاستیلو و همکاران ) 6
را  89/0تا  82/0گروهي از نوجوانان و نیز ورزشکاران تایید کردند. آنان آلفاي کرونباخ عبارتي در  6و  7هاي فرم

روایي سازه را از طریق  ه وبراي مقیاس گزارش کرده و تغییرناپذیري زماني مقیاس را مورد تأیید قرار داد
ب گزارش کردند. همبستگي با رضایت از زندگي، عزت نفس عمومي و خستگي جسماني و هیجاني بررسي و مناس

دي هان و همکاران  .هاي دیگري نیز تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته استاز مقیاس سرزندگي ذهني نسخه
را گزارش کردند. کاواباتا و  93/0کار بردند و آلفاي کرونباخ عبارتي مقیاس تفاوت فردي را به 5( نسخه 2016)

عبارتي مقیاس را مورد  5و  6، 7اپني و سنگاپوري ساختارهاي اي از دانشجویان ژ( در نمونه2016همکاران )
( نیز 2017دست آوردند. رین بوث و دي دا )عبارتي به 5بررسي قرار دادند و روایي محتوایي بهتري براي ساختار 

رفته استفاده قرار گ کار بردند. این مقیاس در مطالعات داخلي نیز موردهعبارتي مقیاس تفاوت فردي را ب 4نسخه 
اي از ( نخستین بار فرم تفاوت فردي مقیاس را به فارسي برگردانده و بر روي نمونه1382است. ابوالقاسمي )

روایي محتوایي مقیاس از دیدگاه متخصصان مورد تایید قرار گرفته و آلفاي  ،اجرا کرد. در این مطالعهدانشجویان 
؛ 1386هاي داخلي )عریضي و همکاران،سایر پژوهشمقیاس در  ،براي آن گزارش شد. پس از آن 85/0کرونباخ 

( مورد استفاده 1396؛ عرب زاده،1396؛ رضایي و همکاران،1392؛ بهزادنیا و همکاران،1391سرافراز و همکاران،
( این 2008براي آن گزارش شده است. قرباني و همکاران ) 85/0تا  79/0قرار گرفته و ضرایب آلفاي کرونباخ 

را  85/0و  84/0اي از دانشجویان ایراني و آمریکایي مورد استفاده قرار داده و آلفاي کرونباخ همقیاس را در نمون
 15( یک فرم 1997( نیز بر اساس مقیاس رایان و فردریک )1387براي آن گزارش کردند. کشاورز و همکاران )
بررسي پیشینه پژوهشي در خصوص  را براي آن گزارش کردند. 79/0عبارتي تهیه کردند و روایي محتوایي و آلفاي 

دهد که رابطه معناداري میان سن، میزان شناختي با سرزندگي ذهني نشان مي هاي جمعیتارتباط ویژگي
اما در  (،2013؛ فیاد و همکاران،1997دریک،تحصیالت و وضعیت تاهل با این سازه وجود ندارد )رایان و فر

( بر حسب جنسیت تفاوت 1997رایان و فردریک ) ،عنوان مثالبه خورد.خصوص جنسیت تناقضاتي به چشم مي
( تفاوت معناداري میان مردان و زنان در سرزندگي 2013معناداري به دست نیاورند. در مقابل فیاد و کازاریان )

هایي در دست آورند. در پژوهش آنان مردان از سرزندگي باالتري برخوردار بودند. وجود چنین یافتهذهني به
( بر این باور 2006دهد. براون )طور ویژه بررسي تغییرناپذیري بین گروهي را مورد تأکید قرار ميها، بهپژوهش

سنجي هاي رواندهد که بتواند میان تمایز در ویژگيگر این امکان را مياست که بررسي تغییرناپذیري به پژوهش
مختلف، تفکیک قائل شود. بدیهي است حصول هاي گروههاي مقیاس با تفاوت در سازه مورد مطالعه در زیر گویه

ویژه هنگامي که سازه مورد بحث متأثر از به ؛ها به دست خواهد داداین امر، تبیین و تفسیرهاي معتبرتري از یافته
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عبارتي سطح تفاوت  6( در پژوهشي، فرم 2013ها باشد. در همین راستا، فیاد و همکاران )هاي زیرگروهتفاوت
هاي نامقید و مقید به کار برده و تغییرناپذیري جنسیتي آن را مورد بررسي قرار دادند. آنان با مقایسه مدلرا بهفردي 

ها، تغییرناپذیري جنسیتي ساختار مقیاس سرزندگي ذهني را به هاي عاملي و میانگینبارهاي عاملي، کوواریانس
اي حساس و تاثیرگذار در زندگي جوانان است و غالباً تاثیرات زیادي دوران تحصیل در دانشگاه، برههتأیید رساندند. 

تواند بر بهزیستي و سالمت مي زندگي دانشجویي شرایط ،رسدنظر ميگذارد. بهبر روابط انساني و اجتماعي آنان مي
ي جهت بررسي آماده سازي ابزار ،(. بر این اساس1395موثر باشد )دولتشاهي و همکاران، دانشجویان مثبت رواني

هاي صورت گرفته در داخل مروري بر پژوهش ،رسد. از سوي دیگرسرزندگي ذهني دانشجویان مفید به نظر مي
دهد که روایي مقیاس سرزندگي ذهني تنها در سطح محتوایي مورد بررسي و تأیید قرار گرفته است کشور نشان مي
ي در این مقیاس نیز مورد بررسي قرار نگرفته باشد. بر (. بدیهي است که تغییرناپذیري جنسیت1382)ابوالقاسمي، 
ساز استفاده موثرتر پژوهشگران تواند زمینهسنجي مقیاس سرزندگي ذهني ميهاي روانبررسي ویژگي، این اساس

سنجي فرم هفت هاي روانپژوهش حاضر با هدف بررسي ویژگي ،داخلي از این مقیاس باشد. به همین جهت
 د.ریزي و اجرا شایراني طرحندگي ذهني در سطح تفاوت فردي در نمونه دانشجویان عبارتي مقیاس سرز

 روش
تر اعتباریـابي صـورت دقیـقو بـه ،هاي همبسـتگيها در زمره پژوهشاین پژوهش با توجه به شیوه گردآوري داده

شـکي شـهید بهشـتي هاي شهید بهشتي و علـوم پزآزمون قرار دارد. جامعه آماري پژوهش را دانشجویان دانشگاه
نفـر بـرآورد  384( و حـداقل 1970داد. تعیین حجم نمونه بر اساس جدول کرجسي و مورگـان )تهران تشکیل مي

هاي نـاق  در حذف پرسشـنامه بانفر افزایش یافت.  500شناسي پژوهش حجم نمونه به گردید. با توجه به روش
ف بررسي روایي عاملي اکتشـافي و تاییـدي، دو گـروه با هد ،نفر تحلیل شد. در این پژوهش 486نهایت اطالعات 
درصـد  1/35درصد مونث و  9/64نفر ) 239درصد مذکر( و  5/31درصد مونث و  5/68نفر ) 247نمونه مشتمل بر 

اي انتخاب شدند و در دو مطالعه مورد بررسـي قـرار گرفتنـد. گیري چندمرحلهمذکر( از جامعه آماري به شیوه نمونه
هاي جنسیتي حجم نمونه در هر گروه تعیین شد، سپس به صورت تصادفي ه در ابتدا بر اساس نسبتبدین ترتیب ک

ها توزیع صورت تصادفي در میان دانشجویان حاضر در دانشکدهها بهو پرسشنامه ،از هر دانشکده، چند رشته انتخاب
اه علوم پزشـکي شـهید بهشـتي و درصد شرکت کنندگان دانشجویان دانشگ 3/5گردید. در مجموع در مطالعه اول 

درصد دانشجویان دانشگاه شهید بهشتي بودند. توزیع این دانشجویان بر حسب گروه تحصیلي علوم انسـاني،  7/94
درصد و  3/6درصد،  8/15درصد،  7/23درصد،  3/46ترتیب هاي خارجي بهعلوم پایه، فني و مهندسي، هنر و زبان

 9/92پزشکي شهید بهشتي و  درصد شرکت کنندگان دانشجویان دانشگاه علوم 1/7درصد بود. در مطالعه دوم  6/2
درصد دانشجویان دانشگاه شهید بهشتي بودند. توزیع این دانشجویان بر حسب گروه تحصیلي علوم انساني، علـوم 

 6/4درصـد و  1/7درصـد،  18درصد،  5/30درصد،  6/32هاي خارجي به ترتیب پایه، فني و مهندسي، هنر و زبان
بـا انحـراف معیـار  58/20و در مطالعه دوم  34/3با انحراف معیار  93/20درصد بود. میانگین سني در مطالعه اول 
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 9/79درصد بـود. در مطالعـه اول  5/71درصد و در مطالعه دوم  4/71بود. نسبت افراد مجرد در مطالعه اول  10/2
 درصد بود.  3/80. این نسبت در مطالعه دوم  درصد دانشجویان در مقطع کارشناسي مشغول به تحصیل بودند

 ابزار 
 ها با استفاده از دو مقیاس به شرح ذیل صورت گرفت:گردآوري داده

( تـدوین شـده و داراي دو فـرم سـطح 1997این مقیاس توسط رایان و فردریـک ) مقیاس سرزندگی ذهنی:
در مورد من اصالً »اي لیکرت از ف هفت درجهعبارت بوده و در طی 7باشد. هر فرم داراي تفاوت فردي و حالت مي

صورت معکوس نمره به 2شود. عبارت گذاري مي( نمره7« )در مورد من کامالً درست است»( تا 1« )درست نیست
شود. نمرات باالتر در هر مقیاس به معناي سرزندگي ذهني باالتر است و بالعکس. اعتبار و روایـي ایـن گذاري مي

( به 2016؛ 2015؛ ساریکام،2000( و سایر مطالعات خارجي )بوستیک،1997صلي )فردریک و رایان،ابزار در مطالعه ا
 بـراي از فرم سطح تفاوت فردي مقیاس سرزندگي ذهنـي اسـتفاده شـده اسـت. ،تایید رسیده است. در این مطالعه

این مقیاس توسـط یـک  سنجي مقیاس سرزندگي ذهني در نمونه دانشجویان ایراني، ابتداهاي روانبررسي ویژگي
بان انگلیسي به فارسي ترجمه شد. سپس جهت اطمینان از صـحت شناسي مسلط به فرهنگ و زنفر از اساتید روان

ترجمه صورت گرفته، مجدداً متن توسط یک نفر دیگر از اساتید مسلط به زبان انگلیسي، ترجمه معکوس گردید. در 
هاي جزئي اصالح شد. در ادامه جهـت بررسـي مفهـوم بـودن فاوتو ت ،نهایت دو متن انگلیسي با یکدیگر منطبق

نفر از دانشجویان قرار گرفت. فرم نهـایي پـس از اصـالح  30هاي ترجمه شده، فرم اولیه مقیاس در اختیار عبارت
 برخي از عبارات، در اختیار گروه نمونه اصلي قرار گرفت.

 29( تدوین شـده و بـا 2002یلز و آرگایل )این مقیاس توسط ه :1(OHQپرسشنامه شادکامی آکسفورد )
شود، هفت خرده مقیاس گذاري مي( نمره6( تا کامالً موافق )1اي از کامالً مخالف )عبارت، که در طیف شش درجه

مشتمل بر خودپنداره، رضـایت از زنـدگي، بـه لحـاا روانـي آمـاده، سـر ذوق بـودن، احسـاس زیبـایي شـناختي، 
دهنده وضعیت مطلوب فرد است. اعتبـار ها نشانسنجد. نمرات باالتر در این مقیاسميخودکارآمدي و امیدواري را 

(. در 1391و روایي این مقیاس در نمونه ایراني در مطالعات متعددي بـه تاییـد رسـیده اسـت )نجفـي و همکـاران،
، 46/0، 71/0 ،74/0، 80/0، 77/0هاي پرسشنامه شادکامي آکسـفورد بـه ترتیـب مقیاسپژوهش حاضر اعتبار زیر

 دست آمد.به 60/0و اعتبار کل آزمون  52/0، و 71/0
 

 

 

 

 

 

                                                           

1. Oxford Happiness Questionnaire (OHQ)  
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 جراا
 ،هاي الزم را دریافت کـرده بودنـدها توسط دستیاران پژوهشي که آموزشنامهپرسشپس از اخذ مجوزهاي الزم، 

مسـاني هـا، بررسـي هنفر( پـس از گـردآوري داده 247صورت گروهي اجرا شد. در مطالعه اول )طي دو مطالعه به
ها و نیز همبستگي نمره هر عبارت با نمـره کـل، آلفـاي عبارت دروني و اعتبار مقیاس با محاسبه همبستگي میان

کرونباخ و ضریب تصنیف گاتمن صورت گرفت. سپس به بررسي روایي عاملي اکتشافي مقیـاس پرداختـه شـد. در 
گروهي جهـت بررسـي روایـي عـاملي تاییـدي و نفر( از تحلیل عاملي تاییدي مرتبه اول و چند  239مطالعه دوم )

تغییرناپذیري جنسیتي استفاده شد. در ادامه روایي همگراي مقیاس از طریق محاسـبه همبسـتگي پیرسـون میـان 
سرزندگي ذهني با ابعاد شادکامي و روایي مالکي بـا تحلیـل واریـانس تـک متغیـره مـورد بررسـي قـرار گرفـت. 

 صورت گرفت. AMOS.20و  SPSS.16افزار هاي آماري با نرمتحلیل
 

 ها                                    یافته
 ها و اعتبار مقیاسبررسی همسانی درونی عبارت

ها در ابتدا از حیث همساني دروني مورد بررسي قرار گرفت. نتـایج نشـان داد نفري( داده 247در مطالعه اول )گروه 
هـا مـورد بررسـي تشخی  عبارتدر تغییر است. در ادامه قدرت  70/0تا  30/0ها از که ضرایب همبستگي عبارت

قرار گرفت. بدین ترتیب که همبستگي نمره هر عبارت با نمره کل مقیاس بررسي شد. حداقل ضـریب همبسـتگي 
آورده  1خط برش در نظر گرفته شد. نتایج در جـدول و اندازه اثر متوسط  عنوان( به1992) به پیشنهاد کوهن 30/0
 2ها بود. کمترین همبستگي مربوط به عبـارت ه است. نتایج اولیه گویاي قدرت تشخی  مطلوب تمامي عبارتشد

و ضریب  88/0بود. ضریب آلفاي کرونباخ  78/0و معادل  4و بیشترین همبستگي مربوط به عبارت  ،48/0و برابر با 
س داشت. بررسي ضرایب آلفاي کرونباخ مربوط دست آمد که نشان از اعتبار مناسب مقیانیز به 85/0دو نیمه کردن 
هـی   ،یابد. بر این اسـاسها، آلفاي کرونباخ کل کاهش ميداد که با حذف هر یک از عبارتها نشان ميبه عبارت

 ها در این مرحله حذف نشدند.یک از عبارت
 روایی عاملی اکتشافی

بـه محاسـبه شـاخ  کفایـت نمونـه بـرداري  هاي اصـليدر ادامه جهت تحلیل عاملي اکتشافي با الگوي مؤلفـه
(KMOو آزمون کرویت بارتلت بر روي داده )( 247هاي حاصل از اجـراي مقیـاس در نمونـه مطالعـه اول  )نفـر

و رد فرض صفر در آزمون کرویت  90/0برابر با  KMOپرداخته شد. نتایج نشان داد که با در دست داشتن مقدار 
تحلیـل  ،بـر ایـن اسـاس( شرایط بـراي تحلیـل عـاملي وجـود دارد. P ،21=df ،73/851=2χ=0001/0بارتلت )
اجرا شد. تحلیل اولیه تنها یـک عامـل بـا ارزش ویـژه  35/0هاي اصلي با در نظر گرفتن بار عاملي بیشتر از مؤلفه

مشترک و بارهاي  کرد. واریانسداد. نمودار اسکري نیز از ساختار یک عاملي حمایت ميدست ميباالتر از یک را به
 2. عبارت شماره آورده شده است 1عاملي مربوط به هر عبارت، ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده در جدول 

در تغییر  86/0تا  59/0ها از برخوردار است. بارهاي عاملي عبارت 50/0در هر دو فرم از واریانس مشترک کمتر از 
 است.
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همسانی درونی و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس های توصیفی، ضرایب شاخص -1جدول 
 سرزندگی ذهنی

 میانگین عبارات
انحراف 
 کشیدگي کجي معیار

 همبستگي
 با کل

واریانس 
 مشترک

 بار
 عاملي

 81/0 66/0 72/0 -10/0 -45/0 46/1 66/4 کنم.احساس سرزندگي و نشاط مي .1
 59/0 35/0 48/0 -60/0 -30/0 59/1 54/4 *کنم.احساس پرانرژي بودن نمي .2
 68/0 51/0 57/0 -65/0 -35/0 68/1 62/4 پروازکنم.خواهمميکهگویيکنمميسرزندگياحساسچناناوقاتگاهي .3
 86/0 74/0 78/0 -11/0 -44/0 42/1 81/4 من انرژي و شور و نشاط دارم. .4

 75/0 56/0 64/0 -64/0 -19/0 63/1 12/4 کنم.براي شروع یک روز جدید لحظه شماري مي .5

 85/0 72/0 77/0 -04/0 -44/0 41/1 43/4 کنم.اغلب اوقات احساس هوشیاري و سرزندگي مي .6

 83/0 69/0 75/0 -29/0 -40/0 52/1 52/4 کنم پرانرژي هستم.احساس مي .7
 شودگذاري مي* این عبارت به صورت معکوس نمره

 

 روایی عاملی تاییدی

نفر( تحلیل عاملي  239هاي گروه دوم )دست آمده، با استفاده از دادهملي بهمنظور تایید ساختار عادر مطالعه دوم به
هاي نمایي به اجرا در آمد. جهـت ارزیـابي مـدل از شـاخ و روش بیشینه درست Amos.20تاییدي با نرم افزار 

ل دارد. اما است که عدم معناداري آن نشان از برازش مناسب مد  2ها برازندگي استفاده شد. یکي از این شاخ 
رغم برازنـدگي مطلـوب مـدل، معنـادار هاي بزرگ، عليبوده و در نمونه این شاخ  نسبت به حجم نمونه حساس

هاي برازش نیز استفاده شـود. نسـبت مجـذور خـي بـه پیشنهاد شده است از دیگر شاخ  ،شود. بر این اساسمي

براي آن مناسب هستند. شاخ  خوبي  2تا  1هاست که ضرایب بین ( یکي از این شاخ df /2) درجات آزادي
( و NFI(، شـاخ  برازنـدگي هنجـار شـده )AGFI(، شاخ  خوبي برازنـدگي تعـدیل شـده )GFIبرازندگي )

 90/0هاي برازندگي هستند که میزان قابل قبول آنها بایـد از ( از سایر شاخ CFIاي )شاخ  برازندگي مقایسه
هاي ( نیـز بایـد در مـدلRMSEAه خطاي میانگین مجذورات تقریب )بزرگتر باشد. شاخ  استاندارد شده ریش

هاي برازش مـدل اولیـه )بـدون محـدودیت( در (. شاخ 2015کمتر باشد )تاباکنیک و فیدل، 08/0قابل قبول از 

، df /2=47/1دهـد کـه مـدل از بـرازش مناسـبي برخـودار اسـت )آورده شده است. نتـایج نشـان مي 2جدول 
96/0=GFI ،91/0=AGFI ،95/0=NFI ،98/0=CFI ،04/0=RMSEA 1(.  بارهاي عاملي نیـز در شـکل 

 در تغییر هستند. 82/0تا  54/0آورده شده اند. بارهاي عاملي تاییدي از 
 تغییرناپذیری جنسیتی

دست آمده، تحلیل عاملي تاییدي با مقایسـه سـاختارهاي بررسي تغییرناپذیري جنسیتي ساختارهاي عاملي به براي
هاي عاملي انجام شد. بدین ترتیـب ي در گروه زنان و مردان بر اساس بارهاي عاملي و واریانس و کوواریانسعامل

 دهدنشان مي 2ها بدون محدودیت و به تفکیک دو جنس مورد بررسي قرار گرفتند. نتایج جدول که در ابتدا مدل
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 بارهای عاملی تاییدی مقیاس سرزندگی ذهنی -1شکل 
 

، df /2 ،96/0=GFI ،92/0=AGFI ،96/0=NFI ،99/0=CFI=55/1که مدل تحلیل عاملي در گروه زنان )

06/0=RMSEA( ــــــــردان ، df/2 ،95/0=GFI ،90/0=AGFI ،92/0=NFI ،98/0=CFI=39/1( و م
07/0=RMSEA ر گروه و د 88/0تا  52/0( از برازش قابل قبولي برخوردار بوده و بارهاي عاملي در گروه زنان از

هاي بدون محدودیت مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و سـپس در ادامه مدل در تغییر هستند. 80/0تا  51/0مردان از 
هاي عاملي با مدل بـدون محـدودیت هاي با محدودیت بار عاملي و واریانس و کواریانسهاي برازش مدلشاخ 

و الگوي بدون محدودیت محاسبه شد، نشان  الگوي با محدودیت 2که با هدف آزمون  2مقایسه شدند. مقدار 

ــــاملي )مي ــــاي ع ــــه باره ــــد ک ــــانس و کوواریانسP ،57/7=(6)2=26/0ده ــــاملي ( و واری ــــاي ع ه

(15/0=P،76/10=(7)2 .در دو گروه زنان و مردان برابر هستند ) 
 

 های تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و چندگروهیهای برازندگی مدلشاخص -2جدول 
 2 df 2/df GFI AGFI NFI CFI RMSEA 2 df مدل

 - - 06/0 99/0 96/0 92/0 96/0 55/1 14 69/21 زنان
 - - 07/0 98/0 92/0 90/0 95/0 39/1 14 42/19 مردان

 - - 04/0 98/0 95/0 91/0 96/0 47/1 28 14/41 )بدون محدودیت( مدل اولیه
 محدودیت بارهاي عاملي

 
89/48 34 44/1 95/0 91/0 94/0 98/0 04/0 75/7 6 

 عامليکوواریانسواریانسمحدودیت
 

90/51 35 48/1 95/0 91/0 94/0 98/0 05/0 76/10 7 

 غیرمعنادارند.    P≥05/0در سطح  2و  2* تمامي مقادیر 

 
 

 

77/0 
77/0 69/0 

 يسرزندگ

2 6 5 4 3 

52/0 71/0 85/0 
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78/0 

E E E 
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E 

 

38/0 73/0 49/0 28/0 53/0 41/0 

7 

E 

 

41/0 
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 روایی همگرا

ه شـادکامي نتایج بررسي روایي همگرا مقیاس بهزیستي ذهني از طریـق محاسـبه همبسـتگي بـا ابعـاد پرسشـنام
دهد کـه همبسـتگي مثبـت و ه شده است. نتایج نشان ميئارا 3هاي مطالعه دوم در جدول دهآکسفورد بر اساس دا

داري میان ابعاد شادکامي و نمره کل سرزندگي ذهني وجود دارد. تمامي ایـن ضـرایب در سـطح کـوچکتر از معني
 معنادار هستند. 01/0

 

 همبستگی سرزندگی ذهنی با ابعاد شادکامیهای توصیفی و ضرایب شاخص -3جدول 
 ضریب همبستگی انحراف معیار میانگین  متغیرها
 48/0 86/0 03/4  خودپنداره

 72/0 12/1 12/4  رضایت از زندگي

 60/0 90/0 00/4  به لحاا رواني آماده بودن

 64/0 12/1 93/3  سر ذوق بودن
 60/0 80/0 10/4  احساس زیبایي شناختي

 63/0 86/0 13/4  مديخودکارآ
 34/0 18/1 42/4  امیدواري

 76/0 74/0 10/4  نمره کل شادکامي

 معنادارند. P=01/0* تمامي ضرایب در سطح کوچکتر از 

 

 روایی مالکی

هـاي حسب وضعیت تاهـل، مقطـع و گروهبر هابررسي روایي مالکي، ارتباط سرزندگي ذهني با سن و تفاوت براي
قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگي پیرسون نشـان داد کـه رابطـه معنـاداري میـان سـن و تحصیلي مورد بررسي 

حسب وضعیت تاهل، مقطع تحصـیلي تحلیل واریانس تک متغیره بر (. نتایجP≥05/0سرزندگي ذهني وجود ندارد )
هـا ( و همگنـي واریانسP≥05/0هاي تحصیلي پس از بررسي مفروضـات نرمـال بـودن توزیـع متغیرهـا )و گروه
(05/0≤P نشان داد که تفاوت آماري معناداري در سرزندگي ذهني بر حسب وضعیت تاهـل، مقطـع تحصـیلي و )

 (. P≥05/0گروه تحصیلي وجود ندارد )
 

 گیریبحث و نتیجه
سـازي آن بـه عنـوان یـک سنجي مقیاس سرزندگي ذهني و آمادههاي روانپژوهش حاضر با هدف بررسي ویژگي

هاي اصلي نشـان داد کـه هاي مرتبط در جامعه ایراني انجام شد. تحلیل مؤلفهفاده در پژوهشابزار معتبر جهت است
کند. تحلیل عاملي تاییدي نیـز نشـان دهنـده بـرازش درصد واریانس را تبیین مي 47/59مقیاس سرزندگي ذهني 

لي با نتـایج پـژوهش ها به واسطه به دست دادن ساختاري یک عاممطلوب مقیاس سرزندگي ذهني بود. این یافته
( همخواني دارد. آنان نیز روایي عاملي مناسب مقیاس را به تایید رسانده بودند. بـر اسـاس 1997رایان و فردریک )

رسـد روایـي عـاملي اکتشـافي و تاییـدي مقیـاس سـرزندگي ذهنـي در آنچه مورد بحث قرار گرفت، بـه نظـر مي
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جنسـیتي نیـز نشـان داد کـه بارهـاي عـاملي و واریـانس و  بررسـي تغییرناپـذیري رسـد.دانشجویان به تأیید مي
هاي عاملي در گروه زنان و مردان برابر بوده و تغییرپذیري برحسب جنسیت وجود نـدارد. ایـن یافتـه بـا کواریانس

( همخواني دارد. آنان نیز تغییرناپذیري جنسیتي را در سرزندگي ذهنـي مـورد 2013نتایج پژوهش فیاد و کازاریان )
 توان مقیاس سرزندگي ذهني را فارغ از جنسیت در دانشجویان به کار بـرد.مي ،د قرار داده بودند. بر این اساستایی

دهنده وجود روابـط مثبـت و معنـادار میـان نمـرات ایـن بررسي روایي همگراي مقیاس سرزندگي ذهني نیز نشان
( همسویي دارد. آنان 1387کشاورز و همکاران ) مقیاس و ابعاد و نمره کل شادکامي بود. این یافته با نتایج پژوهش

توان روایي همگـراي مناسـبي را مي ،دست آوردند. بر این اساسهنیز رابطه معناداري میان سرزندگي و شادکامي ب
ها بر حسـب سـن، مقطـع و گـروه تحصـیلي و نیـز سایر تحلیل براي مقیاس سرزندگي ذهني مورد تایید قرار داد.

حسب این متغیرها وجود ندارد. این اري معناداري در سرزندگي ذهني برز آن بود که تفاوت آموضعیت تاهل حاکي ا
حسب جنسیت و سن تفاوت معناداري در دارد. آنان نیز بر ( همخواني1997یافته با نتایج پژوهش فردریک و رایان )

یان سـن، وضـعیت تاهـل و میـزان ( نیز رابطه معناداري م2013دست نیاورند. فیاد و کازاریان )سرزندگي ذهني به
دست نیاوردند. بررسي اعتبار مقیاس سرزندگي ذهنـي نشـان از همسـاني درونـي تحصیالت با سرزندگي ذهني به

هــاي پیشــین )نــیکس و ها بــا نتــایج پژوهشهــا و اعتبــار مطلــوب مقیــاس داشــت. ایــن یافتــهمناســب عبارت
؛ 2017؛ چي وال و همکاران،2016دي هان و همکاران، ؛2015؛ ویسر و همکاران،2000؛ بوستیک،1999همکاران،

؛ رضـایي و 1392؛ بهزادنیـا و همکـاران،1382؛ ابوالقاسـمي،2017؛ لي گولـت و همکـاران،2017کوتو و همکاران،
هاي پژوهش حاضر گویاي آن بود کـه مقیـاس در مجموع یافته( همخواني دارد. 1396، عرب زاده،1396همکاران،

سنجي مناسبي در جامعه دانشـجویان ایرانـي برخـوردار هاي رواندر سطح تفاوت فردي از ویژگي سرزندگي ذهني
عنوان یک سازه پایدار )سطح تفاوت فردي(، اعتبار و روایي قابل مقیاس و امکان استفاده از آن به است. کوتاه بودن
؛ کاواباتـا و 2013یاد و کازاریـان،؛ ف2011یونس،-؛ سالما2000هاي مختلف )بوستیک و همکاران،قبول در فرهنگ

( و روایي عاملي اکتشافي و تاییدي، تغییرناپذیري جنسیتي و نیز یکساني نتـایج برحسـب وضـعیت 2016همکاران،
عنـوان ابـزار هاي تحصیلي مختلف در جامعه دانشجویان پژوهش حاضـر، ایـن مقیـاس را بـهتاهل، مقطع و گروه

هاي بالیني در شناختي دانشجویان یا کارآزمایيبوط به ابعاد مثبت سالمت روانمناسبي براي استفاده در مطالعات مر
اجرا در محدوده دو دانشگاه شـهر تهـران و عـدم اجـراي  دلیلنماید. اما نتایج این تحقیق بهاین زمینه، معرفي مي

و روایـي در جمعیـت  بازآزمایي جهت بررسي ثبات در طي زمان، باید با احتیاط تعمـیم داده شـود. بررسـي اعتبـار
 گردد.عمومي به پژوهشگران آتي پیشنهاد مي
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