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Introduction: The character abilities reflect humanistic virtuous behavior. The purpose of 
this research was to confirm the psychometric properties (reliability and validity) of the 
Values in Action Inventory. 
Method: This was descriptive-analytical psychometric research. The sample consisted of 
500 student teachers in Tehran who were selected by available sampling method. 
Participants answered the Values in Action Inventory and the Complete Mental Health 
Scale. 
Results: The results of exploratory factor analysis showed the existence of 5 factors that 
explained 76.248% of the total variance of the Inventory. The results of confirmatory factor 
analysis showed the existence of 1, 2, 3, 4 and 5 factor models. The overall reliability 
coefficient of the Inventory was appropriate with two methods of Cronbach's alpha (0.90) 
and test-retest (0.88). Moreover, there was a significant positive correlation between the 
factors of this Inventory and the complete mental health scale. 
Discussion and conclusion: The results of this research showed that the Inventory has 
appropriate psychometric properties to measure virtues in the non-clinical group. 
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های گرای آدمی هستند. هدف مطالعه حاضر تایید ویژگیبیانگر رفتار فضیلیتهای منشی توانمندی مقدمه:
 بود.های عملی پرسشنامه ارزش روانسنجی )پایایی و روایی( 

ر نفر از دانشجو معلمان شه  ۵۰۰سنجی بود. نمونه شامل حلیلی از نوع روانت-این پژوهش یک مطالعه توصیفی روش:
س سالمت روان و مقیا های عملیارزش تهران بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه

 را تکمیل کردند.  کامل
درصد از از واریانس  2۴۸/۷۶در مجموع عامل را نشان داد که  ۵نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود  نتایج:

عاملی را نشان دادند.  ۵و  ۴، 3، 2، 1های عاملی تاییدی وجود مدلکل پرسشنامه را تبیین کردند. نتایج تحلیل 
 در حد مطلوب بود.( ۸۸/۰)( و بازآزمایی ۹۰/۰ضریب پایایی کلی پرسشنامه با دو روش آلفای کرونباخ )

 روان کامل همبستگی مثبت معنادار وجود داشت.های این پرسشنامه با مقیاس سالمتچنین بین عاملهم
-مناسبی جهت اندازه های روانسنجینتایج مطالعه نشان دادند که این پرسشنامه دارای ویژگی :گیرینتیجهبحث و 

 گیری فضایل در گروه غیربالینی برخوردار است.
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 مقدمه 

توان  به چه معنا است و چگونه می« 1خوب زیستن»
زندگی خوبی داشت و آن را حفظ کرد؟ این سوالی  است که 
از زمان باستان، آدمی در پی پاسخ به آن بوده است. برای 

باور داشت که خوب زیستن از طریق  2مثال کنفسیوس
شود. این فضایل با آموزش برآورده می 3پرورش فضایل انسانی

شوند نظم، تعلیم و تربیت و روابط خوب با دیگران تامین می
 4جینهای کنفسیوس فضایل انسانی به عنوان [. در نوشته1]

 10( ، ژی9)اخالق 8(، لی7)وظیفه 6(،  یی5)خیرخواهی
اند مورد بحث قرار گرفته( 13)صداقت 12اکسین( و 11)حکمت

و آن را  15گراییخوب زیستن را برابر با سعادت 14[. ارسطو2]
: ارسطو معتقد 16( مفهوم اخالقی1دانست: )مولفه می 9شامل 

ترین نوع زندگی است، بنابراین بود که خوب زیستن کامل
خوب زیستن، مفهومی جدایی ناپذیر از مفاهیم اخالقی است 

خوب زیستن مطابق  :17( تحقق یافتن سرشت شخص2) [.3]
دیدگاه ارسطو، بیانگر تحقق یافتن و شکوفایی پتانسیل واقعی 
فرد است. این دیدگاه بیانگر آن است که ارسطو علم و اخالق 

( فعالیت: خوب زیستن شکلی از 3داند. )را جدا از هم نمی
ا به توان آن رفعالیت و روشی برای زندگی کردن است و نمی

(  فعالیت 4تقلیل داد. ) 19و فرآیندی 18یک حالت ذهنی
 21: منابع اساسی آدمی مانند دوستی و عدالت20بنیادین

هایی  که جهت به ثمر منابعی بنیادین هستند و فعالیت
( 5گیرند نیز بنیادین هستند. )رساندن این منابع انجام می

را و گ: ارسطو آدمی را موجودی استدالل22های چندگانهمولفه
دانست که از طریق روابط با دیگران، عدالت و اجتماعی می
گردد، این به معنای چند های بنیادین  شکوفا میدیگر فعالیت

( لذت: خوب زیستن ذاتا 6ای بودن خوب زیستن است. )مولفه
( فضیلت: 7های اصیل )مانند یادگیری( است. )همراه با لذت

ود را به خوبی بشناسد ارسطو باور داشت که اگر فرد فضایل خ
                                                           

1 good life 
2 Confucius 
3 human’s virtues 
4 jen 
5 benevolence 
6 yi 
7 duty 
8 li 
9 etiquette 
1 0 zhi 
1 1 wisdom 
1 2 xin 
1 3 sincerity 
1 4 Aristotle 
1 5 eudaimonia 
1 6 ethical concept 
1 7 nature-fulfilment person 
1 8 subjective state 
1 9 process 
2 0 constitutive activity 

ها را پرورش دهد، زندگی خوب و کاملی خواهد داشت و آن
: زندگی کامل، حفظ کلیت و تمامیت 23( زندگی کامل8[. )4]

توان آدمی را موجودی صرفا نمی  آدمی در بطن جامعه است و
ای از حاالت روانشناختی خاص در نظر متشکل از مجموعه

یا هدف نهایی  25غایت: ارسطو 24( هدف نهایی9گرفت. )
را مفهومی زندگی آدمی را خوب زیستن معرفی کرد و آن

 [. 5در نظر داشت ] 26بسنده-کامال خود
این عقاید ارسطو در مورد مفهوم خوب زیستن در 

[، 7] 27[، ریف6نگر مانند پیرخائفی ]روانشناسان مثبت
و سلیگمن  30[ و پترسون9] 29[، هوپرت و سو8] 28سلیگمن

[ 6راوانی داشته است. برای مثال، پیرخائفی ][ تاثیر ف10]
خوب زیستن را در قالب خالقیت درونی و خالقیت بیرونی 
مفهوم سازی کرد. وی معتقد است که ما باید ابتدا انسجام 
درونی )خالقیت درونی( داشته باشیم تا بتوانیم با روشی نو و 
بدیع، متناسب و با اثرگذاری سودمند رفتار کنیم )خالقیت 

یرونی(. بنابراین خوب زیستن متاثر از نوعی تاب آوری ب
است که با پویاسازی خالق  ذهن و شخصیت صورت خالقانه

، رشد 31خودمختاری[ خوب زیستن را شامل 7گیرد. ریف ]می
 35، تسلط34، هدفمندی در زندگی33، پذیرش خود32شخصی

 داند. می 36و روابط مثبت با دیگران
در مورد خوب زیستن،  هاترین نظریهیکی از برجسته

[ 10پترسون و سلیگمن ] 37های منشیتوانمندیدیدگاه 
[ عالوه بر بررسی آثار ارسطو، 10است. پترسون و سلیگمن ]

های با نفوذ مذهبی جهان متون تاثیرگذار مذهبی و سنت
-)مانند کتاب خروج، گفتار حکیمانه در مورد یهودیت، تحلیل

ه( را مرور و در نهایت هایی در مورد مکتب کنفسیوس و غیر
فضیلت شناسایی و دسته  6منشی  را در قالب  توانمندی 24

نام  38های عملیبندی ارزشبندی کردند و آن را نظام طبقه
 های منشی و فضایل شامل: توانمندیگذاری کردند. این 

2 1 friendship and justice 
2 2 multiple constituents 
2 3 complete life 
2 4 final end 
2 5 ultimate 
2 6 self-sufficient 
2 7 Ryff, C.D. 
2 8 Seligman, M. E. P. 
2 9 Huppert, F. A., & So, T. C. 
3 0 Peterson, C., and Seligman, M. E. P. 
3 1 autonomy 
3 2 personal growth 
3 3 self-acceptance  
3 4 life purpose 
3 5 mastery 
3 6 positive relation 
3 7 character strength  
3 8 Values in Action (VIA) 
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 نوراهلل یوسفی و همکاران                                                                                                                      های عملیپرسشنامه ارزش های روانسنجی )پایایی و روایی( ویژگی

کنجکاوی، عشق به )خالقیت،  1و خرد( فرزانگی 1)  
 نگری(، یادگیری، قضاوت، ژرف

)سرزندگی ، پایداری، روراستی و شور و  2شجاعت  (2)
 اشتیاق(، 

 )هوش اجتماعی، مهربانی و عشق(، 3( انسانیت3)
 ( عدالت )کار گروهی، انصاف، و رهبری(،4)
)خودگردانی، دوراندیشی، تواضع و فروتنی  4روی( میانه5)

)ستایش زیبایی و کماالت  5( تعالی6و بخشش و رحمت( و )
باشند. نیرومندیطبعی( می، قدردانی، امید، معنویت، و شوخ

های منشی صفات مثبت منعکس کننده افکار، احساسات و 
های [ بلوک10هستند و به باور پترسون و سلیگمن ] 6رفتارها

 باشند.سازنده خوب زیستن می
-ازهابزاری است که برای اند 7های عملیپرسشنامه ارزش

[ 10های منشی توسط پترسون و سلیگمن ]توانمندیگیری 
 240های ساخته شده است. این پرسشنامه دارای نسخه

باشد. سوالی می 24سوالی و  48سوالی،  120سوالی، 
های روانسنجی این پرسشنامه را مطالعات متعددی ویژگی

، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11اند ]بررسی کرده
عاملی  5[ و ساختار 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20

[، ساختار 22عاملی ] 4[. ساختار 28، 25، 21، 18، 16، 15]
عاملی  1[ و ساختار 19عاملی ] 2[، ساختار 20عاملی ] 3
ترین این اند. در یکی از جامعرا نشان داده[ آن24، 23]

های [ با استفاده از روش تحلیل مولفه19گراس ]مطالعات مک
های منشی، از توانمندی 9و ارائه مدل سلسله مراتبی 8اصلی

های عملی را عاملی پرسشنامه ارزش 5و  4، 3، 2، 1ساختار 
بررسی کرد. کل افراد شرکت کننده در این مطالعه 

[ 19گراس ]نفر بودند. در مرحله نخست، مک 1070549
 های منشی بر روی یک عاملتوانمندی 24پیشنهاد داد همه 

گیرند. در مرحله دوم، بار می 10تحت عنوان نیرومندی خوب
 12و کاوشگری 11نیرومندی خوب به دو خرده مولفه نیکی

منشی در مجموع  نیرومندی 24تقسیم شد. در مرحله سوم، 
و  13بر روی سه خرده مولفه کاوشگری، مراقبت کردن

بار گرفتند. نیرومندی نیکی در این مرحله به  14خودکنترلی
مولفه مراقبت و خودکنترلی تقسیم شد. در مرحله  دو خرده
خرده مولفه  4منشی در مجموع  توانمندی 24چهارم 

                                                           
1 wisdom and knowledge  
2 courage 
3 humanity 
4 temperance 
5 transcendence 
6 thoughts, feelings, and behaviors 
7 Values in Action Questionnaire (VIA) 
8  principal components analyses 
9  Hierarchical structure 
1 0 good character 

و  15ارتباطات هیجانی و بین فردی، کاوشگری، خودکنترلی
را نشان دادند. دو خرده مولفه اخیر از تقسیم  16مردمی بودن

کردن حاصل شدند. در مرحله پنجم،  شدن نیرومندی مراقبت
های منشی در مجموع بر روی پنج عامل ندیتوانم 24

کاوشگری، خودکنترلی، مردمی بودن، ارتباط هیجانی با 
( و ارتباط هیجانی با هستی )الهام 17مشربیدیگران )خوش

 ( بار گرفتند.18بخشی
های عملی پترسون و جایی که پرسشنامه ارزشاز آن

گیری [ به عنوان ابزاری کارآمد جهت اندازه10سلیگمن ]
ها و جوامع بسیاری از نظر های منشی در فرهنگوانمندیت

های روانسنجی مورد بررسی قرار گرفته است و در ویژگی
داخل کشور هنوز مطالعه دقیقی در این زمینه انجام نشده 

های روانسنجی است، لذا مطالعه حاضر به بررسی ویژگی
 سوالی این پرسشنامه پرداخته 48)رواسازی و پایایی(، نسخه 

است. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است 
[ 10های عملی پترسون و سلیگمن ]که آیا پرسشنامه ارزش

 دارای روایی و پایایی مناسب در جامعه دانشجویی ایران است؟

 روش
 نوع پژوهش

سنجی بود و در پژوهش حاضر، یک مطالعه از نوع روان
املی، روایی همگرا های توصیفی، تحلیل ساختار عآن شاخص

ر های عملی مورد بررسی قراو ضرایب پایایی پرسشنامه ارزش
 گرفت.

 آزمودنی 

جامعه آماری شامل دانشجو معلمان  الف( جامعه آماری:
دو مرکز تربیت معلم  شهید مفتح شهر ری و شهید بهشتی 

عداد دانشجویان تبودند.  1397-98تهران در سال تحصیلی 
 نفر بودند.  1399این دو مرکز 

در مطالعه حاضر، نمونه پژوهش به  ب( نمونه پژوهش:
-نجایی که برخی از رواروش دردسترس انتخاب شد. از آن

[ معتقدند که تحلیل عاملی 29]  19ها مانند براونسنج
اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی باید بر روی دو نمونه مجزا 

نفری را  100[ حجم نمونه حداقل 30] 20هیر  انجام شوند و

1 1 Goodness 
1 2 Inquisitiveness 
1 3 caring 
1 4 self-control 
1 5 interpersonal and emotional connectedness 
1 6 civility 
1 7 emotional connection with others (sociability) 
1 8 emotional connection with the world (inspiration) 
1 9 . Brown, T.A. 
2 0 . Hair, J.F. 
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برای تحلیل عاملی توصیه کرده است، لذا در این مطالعه با 

عنوان نمونه نفر به  540توجه به تعداد جامعه آماری، تعداد 
پرسشنامه کامل جمع  500انتخاب شدند و در نهایت تعداد 

نمونه وارد  250آوری شد. از این تعداد به صورت تصادفی، 
نمونه وارد مطالعه  250مطالعه تحلیل عاملی اکتشافی و تعداد 

 تحلیل عاملی تاییدی شدند.

 ابزارهای پژوهش
این پرسشنامه یک : های عملیپرسشنامه ارزش( 1

دهی است که توسط پترسون و سلیگمن گزارش-ابزار خود
توانمندی منشی ساخته شده است.  24[ برای سنجش 10]

سوال است و شش فضیلت جهانی  48این پرسشنامه دارای 
روی را عدالت، رهبری و  میانه شجاعت، انسانیت،  فرزانگی،

 5گذاری مقیاس به صورت طیف لیکرت سنجد. نمرهمی
( تا کامال برعکس من 5کامال شبیه من است )ای از درجه

باشد. پایایی پرسشنامه در مطالعه پترسون و ( می1است )
گزارش شد.  70/0[ برای همه فضایل باالی 10سلیگمن ]

روایی همگرایی این پرسشنامه با پرسشنامه پنج عاملی کاستا 
های منشی توانمندیسنجیده شده است.   1کریو مک

کنجکاوی و عشق به یادگیری با صفت ستایش زیبایی، 
رابطه 85/0و  73/0، 65/0به ترتیب،  2شخصیت گشودگی

های منشی توانمندیمثبت معنادار داشتند. همچنین 
و خویشتن داری و ایستادگی و 42/0کارگروهی با دلپذیری 

ارتباط مثبت معنادار  73/0و  53/0 به ترتیب  3باوجدان بودن
ه این پرسشنامه در مطالعات [. روایی ساز10] داشتند

[. 21، 20، 19گوناگون بررسی و مورد تایید قرار گرفته است ]
ها بین پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ برای همه مولفه

و به روش بازآزمایی به فاصله دو هفته بین  86/0تا  62/0
 [.10به دست آمدند ] 96/0تا  76/0

ن مقیاس یک ای: 4فرم کوتاه سالمت روان کامل( 2
برای [ 31]یس گزارش دهی است که توسط که-ابزار خود

سنجش سالمت روان کامل ساخته شده است. این مقیاس 
گویه است که سه بعد سالمت روان یعنی بهزیستی  14شامل 

گزاری سنجد. نمرههیجانی، اجتماعی و روانشناختی را می
ا ت( 1ای از هرگز )مقیاس به صورت طیف لیکرت شش درجه

 80/0است. این مقیاس دارای ثبات درونی عالی ( 6هر روز )
ساله،  18-12بوده و روایی افتراقی آن در بین نوجوانان 

بزرگساالن آمریکایی، بزرگساالن هلندی و نمونه آفریقای 
باز -[. پایایی آزمون31جنوبی مورد تایید قرار گرفته است ]

                                                           
1 Costa & Mc Crae 
2 openness 
3 conscientiousness 
4 Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF) 

روانشناختی، برای بهزیستی  57/0آزمون چهار هفته ای، 
برای بهزیستی اجتماعی  71/0برای بهزیستی هیجانی و  64/0

باز آزمون در دوره سه -[. اعتبار آزمون31گزارش شده است ]
[. 10به دست آمده است ] 65/0و در دوره نه ماه  68/0ماه 

ساختار سه عاملی این مقیاس در مطالعات گوناگونی مورد 
[. جوشانلو و المرز 35 ،34، 33، 32تایید قرار گرفته است ]

های روانسنجی این مقیاس را بر روی دانشجوبان [ ویژگی35]
هلندی و ایرانی مقیم هلند، بررسی کردند  و ساختار سه 

چنین پایایی این مقیاس با روش آلفای عاملی احراز شد. هم
به دست آمدند. در مطالعه حاضر  88/0تا  75/0کرونباخ بین 

وش آلفای کرونباخ برای سه عامل پایایی این مقیاس با ر
، 77/0بهزیستی هیجانی، اجتماعی و روانشناختی به ترتیب 

به  90/0و  70/0، 75/0و با روش بازآزمایی  88/0و  72/0
چنین در مطالعه حاضر، ساختار عاملی این دست آمد. هم

مقیاس با روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت 
شاخص مقادیر مجذور کای حراز شد. و ساختار سه عاملی ا

، 6مجذورات ، ریشه خطای میانگین تغییرات 5نرم شده
و    8ششاخص نرم نشده براز، 7ششاخص نرم شده براز

، 92/0، 037/0، 03/1به ترتیب  9شاخص برازش تطبیقی
به دست آمدند که برازش مناسب مدل را نشان  96/0و  90/0
 دهند.می

 شیوه انجام پژوهش
های سازی پرسشنامه ارزشر ترجمه و آمادهبه منظو

ابتدا این پرسشنامه توسط  [10عملی پترسون و سلیگمن ]
ی یکی از اساتید روانشناسی و یکی از دانشجویان دوره دکتر

-مترجمی زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. سپس نسخه

های ترجمه شده توسط یکی از اساتید روانشناسی با متن 
ب های ترجمه شده انتخاشد و بهترین گویه اصلی تطبیق داده

شدند. سپس متن نهایی توسط یکی از دانشجویان دوره 
د دکتری مترجمی زبان انگلیسی، دوباره به انگلیسی ترجمه ش

سه و توسط یکی از اساتید روانشناسی با پرسشنامه اصلی مقای
شد. پس از حصول اطمینان از یکسان بودن نسخه فارسی و 

 خه فارسی نهایی آماده شد.انگلیسی، نس
در گام بعدی با مسئوالن مراکز تربیت معلم در شهر تهران 

)مرکز تربیت معلم شهید مفتح ری و شهید بهشتی( صحبت  
و مجوزهای الزم گرفته شد. پس از توضیح اهداف پژوهش و 
بیان اصل رازداری، ابزارهای پژوهش در اختیار افراد نمونه 

پرسشنامه که به صورت  500تعداد قرار گرفتند. در نهایت 

5  normed chi-square (X2/df) 
6  root mean squared error of approximation (RMSEA) 
7  normed fit index (NFI) 
8  non-. normed fit index (NNFI) 
9  comparative fit index (CFI) 
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چنین به منظور آوری شد. همکامل تکمیل شده بودند، جمع  
روز از اجرای اول، دوباره  15سنجش پایایی بازآزمون، پس از 

نفر از اعضای گروه نمونه قرار  60ها در اختیار پرسشنامه
 گرفتند. 

 معیار ورود به پژوهش شامل دانشجوی مراکز تربیت معلم
زا مانند طالق و فوت و عدم رخ دادن حادثه تنیدگیبودن 

ز نزدیکان در شش ماه گذشته بود. معیار خروج از مطالعه نی
ای هانگیزه به گویهگویی بیگویی کامل و یا پاسخعدم پاسخ
  روان کامل بود. و سالمت های عملیهای ارزشپرسشنامه

 شیوه تحلیل داده ها
های ابزارها و بررسی عاملا توجه به ماهیت بین فرهنگی ب

های عملی پترسون و تشکیل دهنده پرسشنامه ارزش
[، ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی و سپس از 10سلیگمن ]

تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. جهت بررسی روایی همگرا 
یس از همبستگی پرسشنامه فرم کوتاه سالمت روان کامل که

ه نیز با دو روش آلفای [ استفاده شد. پایایی پرسشنام31]
-های جمعکرونباخ و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفت. داده

و  24آوری شده با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 
الزم به مورد تحلیل قرار گرفتند.  8/8نرم افزار لیزرل نسخه 

بررسی برازش یک مدل دستکم باید سه ذکر است که برای 
ها برای برازش مناسب کدام از شاخص شاخص ذکر گردد و هر

شاخص مجذور باید دارای مقادیر مشخص باشند. برای نمونه 
که مقادیر کمتر آن بیانگر برازش مناسب تر است.  1کای

باشد.  3نیز باید کمتر از  2شاخص مقادیر مجذور کای نرم شده
، شاخص 4شاخص نرم شده برازش ،3شاخص نکویی برازش

، شاخص برازش 6خص برازش تطبیقی، شا5نرم نشده برازش
هرچه به یک نزدیک تر   8و شاخص برازش افزایشی  7نسبی

محدوده قابل  1تا 90/0)بین  د مدل برازش بهتری داردنباش
که مقادیر به  9قبول است(. شاخص نکویی برازش تعدیل شده

قابل قبول است. شاخص برازش  1تا  80/0دست آمده بین 
مورد پذیرش  60/0 مقادیر بیش از  که 10تعدیل یافته نرم شده

 11مجذورات همچنین ریشه خطای میانگین تغییراتاست. 

باشد، مدل برازش خوب و اگر کمتر از  080/0اگر کمتر از 
باشد، مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار می باشد  05/0

[36.] 

 نتایج
نفر از دانشجو معلمان شهر  500نمونه پژوهش شامل 

 250ارشناسی بودند که به صورت تصادفی، تهران در دوره ک
 مطالعهنفر وارد  250تحلیل عاملی اکتشافی و مطالعه نفر وارد 

تحلیل عاملی تاییدی شدند. در نمونه تحلیل عاملی اکتشافی 
نفر در دامنه  60(، ٪40سال ) 23-18نفر در دامنه سنی  100

 35-30نفر در دامنه سنی   52(، ٪24سال ) 29-24سنی 
( ٪2/15سال ) 41-36نفر در دامنه سنی  38( و ٪8/20)سال 

نفر در دامنه   98قرار داشتند. در نمونه تحلیل عاملی تاییدی 
 29-24نفر در دامنه سنی  62(، ٪2/39سال ) 23-18سنی 
( ٪6/21سال ) 35-30نفر در دامنه سنی  54(، ٪8/24سال )

ند. ( قرار داشت٪٪4/14سال ) 41-36نفر در دامنه سنی  36و 
(، ٪6/39سال ) 23-18نفر در دامنه سنی  198در مجموع 

نفر در  106(، ٪4/24سال ) 29-24نفر در دامنه سنی  122
نفر در دامنه سنی  74( و ٪2/21سال ) 35-30دامنه سنی 

 ( قرار داشتند.٪8/14سال ) 36-41
با توجه به ماهیت بین فرهنگی در مطالعه حاضر، 

[، ابتدا 10ون و سلیگمن ]های عملی پترسپرسشنامه ارزش
از تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه 

نفر( و  250استفاده شد. برای به دست آوردن کفایت نمونه )
کفایت ها از آزمون جهت تشکیل عاملتوانمندی پرسشنامه 

آزمون کرویت )کی.ام.اُ( و  12اوکلین-مایر-گیری کایزرنمونه
. آزمون کی.ام.اُ برابر استفاده شد 13کوئراس-تقریب کا-بارتلت
و در سطح مناسب به دست آمد و نتیجه آزمون  749/0

اسکوئر از نظر آماری معنادار بود -تقریب کا-کرویت بارتلت
سطح ≤000=کا اسکوئر؛ 328/1981=درجه آزادی؛ 820)

های داری(. بررسی ساختار عاملی پرسشنامه ارزشمعنی
های اصلی و [ با روش مولفه10عملی پترسون و سلیگمن ]

چرخش واریماکس و با توجه به شیب منحنی اسکری حاکی 
از آن بود که پرسشنامه مذکور مشتمل بر پنج عامل است که 

درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین  248/76در مجموع 
 (.1کند )جدول می

 
 
 

 
 

                                                           
1  chi-square (x2) 
2  normed chi-square (X2/df) 
3 goodness of fit index (GFI) 
4 normed fit index (NFI) 
5 non-. normed fit index (NNFI) 
6 comparative fit index (CFI) 
7 relative fit index 

8 incremental fit index  
9 adjusted goodness of fit index (AGFI) 
1 0 parsimonious normed fit index (PNFI) 
1 1 root mean squared error of approximation (RMSEA) 
1 2 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  

(KMO) 
1 3 Bartlett's Test of Sphericity- Approx. Chi-Square 
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 های عملی. تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه ارزش1جدول 

 عامل پنجم گویه عامل چهارم گویه عامل سوم گویه عامل دوم گویه عامل اول گویه
12 76/0 1 69/0 19 72/0 9 56/0 21 66/0 
15 67/0 2 82/0 20 77/0 10 64/0 22 58/0 
16 84/0 3 75/0 25 56/0 13 69/0 37 64/0 
17 72/0 4 64/0 26 66/0 14 64/0 40 45/0 
18 77/0 8 66/0 27 48/0 33 46/0 41 52/0 
30 56/0 35 58/0 28 75/0 34 52/0 42 60/0 
31 49/0 36 60/0 43 68/0 45 52/0 47 58/0 
32 53/0     46 75/0 48 69/0 
33 47/0         
34 70/0         

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول عامل
 260/3 313/3 034/4 309/4 184/5 ارزش ویژه

 368/12 568/12 302/15 346/16 664/19 درصد واریانس

 248/76 کل

بار انجام تحلیل عاملی  7مدل به دست آمده پس از 
به  44و  39، 38، 29، 11، 7، 5های  اکتشافی و حذف گویه

ها ها، همبستگی منفی گویهدست آمد. علت حذف این گویه
ها، داشتن بار عاملی پایین و یا همبستگی با چند گویه با عامل

های گذاری عاملمدل، نوبت  نام بود. پس از استخراج
های استخراجی، عالوه گذاری عاملاستخراجی بود. برای نام
ها، به پیشینه پژوهشی و به خصوص بر توجه به محتوای گویه

، نشان 1های جدول [ توجه شد.  یافته19گراس ]مطالعه مک
های عملی از پنج عامل تشکیل دهند که پرسشنامه ارزشمی

، 15، 12های)با استفاده از گویه خودکنترلی(1شده است: )
شود؛ بار سنجیده می 34و  33، 32، 31، 30، 18، 17، 16

باشد و در مجموع می 47/0تا  84/0سواالت بین  عاملی
کند(؛ درصد از واریانس پرسشنامه را تبیین می 664/19

و  35، 8، 4، 3، 2، 1های (کاوشگری )با استفاده از گویه2)
 58/0تا 82/0سواالت بین  شود؛ بار عاملیمی سنجیده 36
درصد از واریانس پرسشنامه  346/16باشد و در مجموع می

های )با استفاده از گویهمردمی بودن ( 3کند(؛ )را تبیین می
شود؛ بار عاملی سنجیده می 43و  28، 27، 26، 25، 20، 19

 302/15باشد و در مجموع می 48/0تا  75/0سواالت بین 
-خوش(4کند(؛ )صد از واریانس پرسشنامه را تبیین میدر

، 34، 33، 14، 13، 10، 9های  )با استفاده از گویه مشربی
تا  75/0سواالت بین  شود؛ بار عاملیسنجیده می 46و  45
درصد از واریانس 568/12باشد و در مجموع می 46/0

از )با استفاده  الهام بخشی( 5کند( و )پرسشنامه را تبیین می
-سنجیده می 48و  47، 42، 41، 40، 37، 22، 21های گویه

باشد و در می 45/0تا  69/0سواالت بین  شود؛ بار عاملی
-درصد از واریانس پرسشنامه را تبیین می 368/12مجموع 

  کند(.
پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، از تحلیل عاملی 

شنامه تر روایی سازه این پرستاییدی برای بررسی دقیق
در مورد تعداد و سواالت استفاده شد. در این روش محقق 

ع است و تشکیل دهنده عوامل پنهان پرسشنامه از پیش مطل
[ محققین بر این 37های پیشین است ]مبتنی بر پژوهش

باورند که این روش از اولویت بیشتری نسبت به تحلیل عاملی 
 1های مدلدر پژوهش حاضر، [. 38اکتشافی برخوردار است ]

[به دست آمدند، 19گراس ]عاملی که در مطالعه مک 5تا 
چنین برای اطمینان بیشتر مورد بررسی قرار گرفتند. هم

نفری مجزا  250ای نتایج، تحلیل عاملی تاییدی بر روی نمونه
 4، 3، 2، 1های از تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفت.  مدل

، 1های در شکلعاملی به دست آمده در مطالعه حاضر  5و 
 قرار دارند.   5و  4، 3، 2

 مدل برازش شده یک عاملی .1شکل 
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 مدل برازش شده دو عاملی .2شکل 
 

 مدل برازش شده سه عاملی .۳شکل 
 

 
 مدل برازش شده چهار عاملی .4شکل 

 
 

 

 مدل برازش شده پنج عاملی . 5شکل 
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و  4، 3، 2، 1های استخراج شده با توجه به این که مدل

[ 19گراس ]عاملی در مطالعه حاضر مبتنی بر مطالعه مک 5
های استخراجی نیز مانند مطالعه وی گذاری عاملبود؛ لذا نام

بود. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی تاییدی،  
های گویه)(، از عامل توانمندی خوب 1مدل یک عاملی )شکل 

1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،9 ،10 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،
19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،30 ،31 ،32 ،
(؛ 48و  47، 46، 45، 43، 42، 41، 40، 37، 36، 35، 34، 33

، 9های  گویه) نیکی (، از توانمندی2عاملی )شکل  2مدل 
10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،
23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،37 ،37 ،
کاوشگری  ( و توانمندی48و  47، 46، 45، 43، 42، 41، 40

عاملی )شکل  3مدل (؛ 36و  35، 8، 6، 4، 3، 2، 1های گویه)
(، 36و  35، 8، 6، 4، 3، 2، 1های گویه(، از کاوشگری )3

، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19های  گویهمراقبت کردن )
( 46و  45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 28، 27، 26
، 31، 30، 18، 17، 16، 15، 12های گویهخودکنترلی )و  

 توانمندی(، از 4عاملی )شکل  4مدل  (؛ 34و  33، 32
(، 36و  35، 8، 6، 4، 3، 2، 1های گویهکاوشگری )

، 32، 31، 30، 18، 17، 16، 15، 12های گویهخودکنترلی )
، 21، 14، 13، 10، 9های گویهارتباطات هیجانی )(، 34و  33
22 ،23 ،24 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،45 ،46 ،47  .48 )

 (43و  28، 27، 26، 25، 20، 19های گویهو مردمی بودن )
های گویه(، از پنج عامل کاوشگری )5عاملی )شکل  5و مدل 

، 15، 12های گویهخودکنترلی )(، 36و  35، 8، 6، 4، 3، 2، 1
-گویهمردمی بودن )(، 34و  33، 32، 31، 30، 18، 17، 16

-گویهمشربی )خوش(، 43و  28، 27، 26، 25، 20، 19های 

( و الهام بخش بودن 46و  45، 24، 23، 14، 13، 10، 9های 
تشکیل ( 48و  47، 42، 41، 40، 37، 22، 21های گویه)

مدل  5مقدار ارزش تی برای همه مسیرها در هر اند. شده
های برازش شاخصتی(.  >196/1معنادار به دست آمد )

قابل  2عاملی در جدول  5تا  1های به دست آمده  مدل
  مشاهده است.

 عاملی 5تا  1های برازش تحلیل عاملی تأییدی مدل هایشاخص. 2جدول 

 جی.اف.ای سی.اف.ای پی.ان.اف.ای آر.ام.اس.ای.ای کااسکوئر/ دی.اف دی.اف کااسکوئر مدل
 91/0 92/0 69/0 067/0 59/1 780 99/1243 عاملی 1
 91/0 92/0 69/0 067/0 59/1 780 64/1244 عاملی  2
 91/0 92/0 69/0 067/0 59/1 779 93/1241 عاملی  3
 91/0 92/0 69/0 067/0 59/1 777 45/1239 عاملی  4

 94/0 93/0 70/0 063/0 52/1 735 68/1117 عاملی  5

های برازش همه ، اندازه شاخص2با توجه به نتایج جدول 
ها از برازش ها در محدوده مناسب قرار دارند و همه مدلمدل

مناسبی برخوردار هستند. با توجه به نتایج به دست آمده از 

تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی،  میانگین، انحراف معیار، 
های استخراج شده بیشینه، کمینه، کجی و کشیدگی عامل

 ، ارائه شده است.3عاملی، در جدول  5و  4، 3، 2، 1های مدل

 یهای عملپرسشنامه ارزشهای آمار توصیفی شاخص. ۳دولج
 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیر مدل

 -394/0 -122/0 50/19 02/162 نیرومندی خوب عاملی 1

 عاملی 2
 -579/0 -128/0 83/14 70/115 توانمندی نیکی

 -056/0 -243/0 41/4 17/30 کاوشگری

 عاملی 3
 -056/0 -243/0 41/4 17/30 کاوشگری

 -260/0 -257/0 68/9 02/78 مراقبت کردن
 -701/0 -266/0 45/5 41/38 خودکنترلی

 عاملی 4

 -056/0 -243/0 41/4 17/30 کاوشگری
 -701/0 -266/0 45/5 41/38 خودکنترلی

 -148/0 -200/0 80/8 23/69 ارتباطات هیجانی
 -459/0 -251/0 70/3 77/27 مردمی بودن

 عاملی 5

 -056/0 -243/0 41/4 17/30 کاوشگری
 -701/0 -266/0 45/5 41/38 خودکنترلی
 -459/0 -200/0 70/3 77/27 مردمی بودن

 -473/0 -353/0 71/4 72/30 خوش مشربی

 -481/0 -130/0 23/4 05/31 الهام بخش

های آمار توصیفی ارائه شده است. با ، شاخص3در جدول 
قرار دارند،   -2+ و 2توجه به مقدار کجی و کشیدگی که بین 

-، همبستگی درونی عامل4باشند. در جدول ها نرمال میداده

عاملی ارائه شده  5و  4، 3، 2، 1های های پرسشنامه در مدل
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 است.  

 های عملیپرسشنامه ارزشدرونی های بین مولفهماتریس همبستگی  . 4جدول 
     خوب متغیر مدل

     1 خوب عاملی 1
    کاوشگری نیکی متغیر مدل

 عاملی 2
     1 نیکی

    1 48/0**  کاوشگری
   خودکنترلی مراقبت کردن کاوشگری متغیر مدل

 عاملی 3
     1 کاوشگری

    1 39/0** مراقبت کردن
   1 48/0** 44/0** خودکنترلی

  مردمی بودن ارتباطات هیجانی خودکنترلی کاوشگری متغیر مدل

 عاملی 4

     1 کاوشگری
    1 44/0** خودکنترلی

   1 29/0** 32/0** ارتباطات هیجانی
  1 49/0** 38/0** 36/0** مردمی بودن

 الهام بخشی خوش مشربی مردمی بودن خودکنترلی کاوشگری متغیر مدل

 عاملی 5

     1 کاوشگری
    1 44/0** خودکنترلی
   1 38/0** 36/0** مردمی بودن
  1 49/0** 27/0** 33/0** خوش مشربی
 1 47/0** 48/0** 35/0** 26/0** الهام بخشی

05/0*P< ،01/0**P< 

، بین عامل های درونی 4با توجه به نتایج جدول 
[ در هر 10عملی پترسون و سلیگمن ]  هایارزشپرسشنامه 

-معنی>01/0مدل بایکدیگر مثبت معنادار وجود دارد ) 5

 (. داری

های عملی، برای بررسی روایی همگرایی پرسشنامه ارزش
[ استفاده 31یس ]روان کامل کهاز مقیاس فرم کوتاه سالمت

 (. 5جدول شد )

 های عملی با سالمت روان کاملهای درونی پرسشنامه ارزشهمبستگی عامل. 5جدول 
 مدل متغیرها بهزیستی هیجانی بهزیستی اجتماعی بهزیستی روانشناختی روان کاملسالمت

 عاملی 1 توانمندی خوب 45/0** 42/0** 46/0** 48/0**

 توانمندی نیکی 46/0** 40/0** 44/0** 46/0**
 عاملی 2

 کاوشگری 47/0** 39/0** 47/0** 45/0**

 کاوشگری 47/0** 39/0** 47/0** 45/0**

 مراقبت کردن 48/0** 40/0** 42/0** 47/0** عاملی 3

 خودکنترلی 45/0** 38/0** 46/0** 46/0**

 کاوشگری 47/0** 39/0** 47/0** 45/0**

 عاملی 4
 خودکنترلی 45/0** 38/0** 46/0** 46/0**

 ارتباطات هیجانی 40/0** 35/0** 39/0** 38/0**

 مردمی بودن 37/0** 35/0** 39/0** 36/0**

 کاوشگری 47/0** 39/0** 47/0** 45/0**

 عاملی 5

 خودکنترلی 45/0** 38/0** 46/0** 46/0**

 مردمی بودن 37/0** 35/0** 39/0** 36/0**

 خوش مشربی 42/0** 44/0** 37/0** 40/0**

 الهام بخشی 48/0** 45/0** 44/0** 49/0**

 **دارییمعن< 01/0 * دارییمعن < 05/0

های پرسشنامه نشان داد که بین عامل 5نتایج جدول 
روان کامل، های پرسشنامه سالمتهای عملی با عاملارزش

ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. بیشترین همبستگی بین 
ب =ضری49/0روان کامل بود )بخشی با سالمتتوانمندی الهام

 داری(.سطح معنی<01/0همبستگی؛ 

عملی پترسون های برای بررسی پایایی پرسشنامه ارزش
از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی [ 10و سلیگمن ]

استفاده شد. در مدل یک عاملی، ضریب آلفای کرنباخ و 
(؛ در مدل 88/0؛  90/0خوب به ترتیب ) بازآزمایی توانمندی

 نیکی توانمندیضریب آلفای کرنباخ و بازآزمایی دو عاملی 
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(؛ در مدل 88/0؛ 85/0کاوشگری ) ( و توانمندی88/0؛ 87/0)

اوشگری ضریب آلفای کرنباخ و بازآزمایی کعاملی  سه عاملی
خودکنترلی ( و  75/0؛ 73/0مراقبت کردن )(، 80/0؛ 82/0)
عاملی ضریب آلفای کرنباخ و  4(؛ در مدل 81؛ 79/0)

(، 81؛ 79/0خودکنترلی ) ،(88/0؛ 85/0بازآزمایی کاوشگری )
؛ 70/0و مردمی بودن )( 77/0؛ 75/0ارتباطات هیجانی )

زمایی عاملی ضریب آلفای کرنباخ و بازآ 5( و در مدل 72/0
(، مردمی 81؛ 79/0خودکنترلی ) ،(88/0؛ 85/0کاوشگری )

( و الهام 82/0؛ 80/0مشربی )(، خوش72/0؛ 70/0بودن )
 (به دست آمدند.75/0؛ 76/0بخش بودن )

 بحث و نتیجه گیری
نگر مطالعه و اصلی روانشناسی مثبت یکی از اهداف

تحقیق در مورد صفات شخصیتی مثبت می باشد  که درک 
ها و بندی فضیلتصفات، به شدت متاثر از طبقهاین 

ها گیری فضیلت[. برای اندازه10های منشی است ]توانمندی
[ پرسشنامه 10های منشی، پترسون و سلیگمن ]و توانمندی

 48های عملی را تدوین کردند. در مطالعه حاضر فرم ارزش
های روانسنجی مورد از نظر ویژگیسوالی این پرسشنامه 

قرار گرفت. برای این منظور ابتدا روایی سازه این ابزار بررسی 
با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. 

اوکلین برابر -مایر-کایزر گیرینتایج آزمون کفایت نمونه
تقریب -کرویت بارتلتبه دست آمد و نتیجه آزمون  749/0

ن دو آزمون نشان اسکوئر از نظر آماری معنادار بود. نتایج ای-کا
های پژوهش برای تحلیل عاملی قابلیت مناسبی داده دادند که

-ها یا ارزشدارند. پس از تحلیل عاملی، سهم هر یک از مولفه

تعداد  ها و قدرت تبیین پرسشنامه مشخص شد.های ویژه آن
درصد  از  248/76با ارزش بیشتر از یک، در مجموع  عامل 5

که قدرت تبیین بسیار بیین کردند واریانس کل پرسشنامه را ت
مناسبی برای این پرسشنامه است. برای تعیین همبستگی هر 

 گویه با مولفه خویش، از چرخش واریماکس استفاده شد.

ترین ها را در مناسبها و عاملچرخش واریماکس گویه
گویه پنج عامل کاوشگری،  41دهد. در نهایت وضعیت قرار می

مشربی ن، الهام بخشی بودن و خوشکنترلی، مردمی بود-خود
و  39، 38، 29، 11، 7،  5های گیری کردند )گویهرا اندازه

گذاری برای نام به علت نامناسب بودن حذف شدند(. 44
ها، های  استخراج شده، عالوه بر توجه به محتوای گویهعامل

 به پیشینه پژوهشی نیز توجه شد.
تحلیل عاملی  پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، از

تر روایی سازه پرسشنامه استفاده تاییدی برای بررسی دقیق
شد. برای انجام تحلیل عاملی تاییدی، توجه خاصی به مطالعه 

[ به علت گستردگی مطالعه شد. نتایج تحلیل 19گراس ]مک
های عملی از عاملی تاییدی نشان دادند که پرسشنامه ارزش

های به دست عاملست. عاملی تشکیل شده ا 5تا  1مدل  5
گانه، به صورت سلسله های پنجآمده در هر کدام از مدل

 قابل مشاهده است. 6مراتبی در شکل 

 
 . مدل سلسله مراتبی فضایل در مطالعه حاضر۶شکل 

سلسله مراتبی، بیش از هر چیز  ای مرحله 5این الگوی 
گرای آدمی است. در این مدل، در دهنده رفتار فضیلیتنشان

های مرتبط با کاوشگری قرار دارند. این توانمندییک سمت، 
های شناختی هستند و به عنوان ها بیانگر توانمندیتوانمندی

شخص در جهان شناخته  1فضایل مرتبط با مصلحت فکری
نیکی قرار دارد که  دیگر،  مولفه توانمندی شوند. در سمتمی

چه در هستند؛ چنان 2خیریت اخالقیبیانگر فضایل اخالقی یا 
کنند گام سوم دو مولفه خودکنترلی و مراقبت کردن ظهور می

                                                           
1 intellectual interest 

که به خصوص مراقبت کردن مورد توجه نظریه پردازان اخالق 
 تعدالو مراقبت [  است. اخالق به معنای 39] گلیگانمانند 

را [ 39] گلیگان[ و 40کلبرگ ] دیدگاهدر روانشناسی، تسلط 
[ اخالق صرفا نتیجه 40. در رویکرد کلبرگ ]دهدنشان می

آمیز های تعارضهای اخالقی افراد در موقعیتانتزاع استدالل
است و تاکید بر روی تحول استدالل است، نه رفتارهای خاص 

 بین فرهنگی نشان داده مطالعات ،با این حال مرتبط با آن.
در های شخصی که مالحظات اخالقی فراتر از نگرانی است

2 moral goodness 
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[. 41باشد ]مراقبت میو مسائلی مانند  آسیب و عدالت مورد  
به عبارتی، مفاهیم اخالقی زمانی قابل درک هستند که در 

[؛ زیرا مالحظات اخالقی به 42بطن آن شخص معنا یابد ]
است، نه فقط محدوده  همه زندگی و همه افراد مربوط

[، از این رو اخالق، 43کوچکی از انتخابات و اقدامات قضاوتی ]
مطالعه  تر و بیش از هر چیز مطابق با یافتهمفهومی گسترده

را با چهار توان آنحاضر، به معنای خوب زیستن است که می
مولفه خودکنترلی، مردمی بودن، خوش مشربی و الهام بخشی 

زی کرد. این چهار عاملی اخالقی قابل تعریف و مفهوم سا
[ از اخالق است. در دیدگاه 39] 1کسبرهایت وقیاس با دیدگاه 

، 2مراقبت/آسیب[ اخالق از پنج مولفه 39هایت و کسبر ]
و  5اقتدار/احترام ،4وفاداری/خیانت، 3عدالت/فریبکاری

تشکیل شده است. خودکنترلی با  6خلوص/حرمت
اقتدار/احترام، مردمی بودن با مراقبت/آسیب، خوش مشربی با 

تا حدود  خلوص/حرمتو الهام بخشی با  وفاداری/خیانت
 زیادی مفاهیم مشترک دارند. 

منشی،  هایتوانمندیهمه با توجه به نتایج مطالعه حاضر، 
به این عامل، بر روی عامل کلی نیرومندی خوب بار گرفتند. 

یستن درستی منعکس کننده دیدگاه ارسطو از مفهوم خوب ز
و بیانگر داشتن مجموعه ای  از صفات مثبت، برای تعاون است 

را  نیرومندی خوب[، 19گراس ]و همکاری با مردم است. مک
، ثبات 7های کلی شخصیت مانند برونگراییمشابه با عامل

در  11و گشودگی 10، منسجم بودن9، با وجدان بودن8هیجانی
 داند. های شخصیت میدیدگاه

خوب به دو عامل   مولفه کلی توانمندی در مدل دو عاملی،
های با توانمندیمولفه نیکی  نیکی و کاوشگری تقسیم شد.

منشی مانند انصاف، بخشندگی، قدردانی، امانت داری، امید، 
نگری، مهربانی، رهبری، عشق، تواضع و فروتنی، پایداری، ژرف

دور اندیشی، خودتنظیمی، معنویت و کار گروهی مرتبط 
مولفه نیکی، بیش از هر چیز بیانگر سبک تعاملی  فرد است. 

-با خویش و دیگران است و  عامل کاوشگری که با توانمندی

های منشی مانند ستایش زیبایی و کماالت، شجاعت، 
خالقیت، شوخ طبعی، قضاوت، عشق به یادگیری، هوش 

-اجتماعی و شور و اشتیاق ارتباط دارد، نشان دهنده جهت

را با مباحث توان آنفکری فرد است و میهای گیری تالش
گیری تحصیلی خاص افراد در ارتباط دانست. این یافته جهت

                                                           
1 Haidt, J., & Kesebir, S. 
2 care/ harm 
3 fairness/cheating 
4 loyalty/betrayal 
5 authority/respect 
6 sanctity/degradation 
7 extraversion 
8 emotional stability 
9 conscience 
1 0 consistency 

نیرومندی  های منشی به دو عاملمطالعه حاضر که توانمندی
ها نیکی و کاوشگری تقسیم شد، قابل مقایسه با سایر دیدگاه

برای نمونه  با دو جهت گیری متضاد درونی و بیرونی است.
های منشی مانند شور و [  توانمندی11و پترسون ]پارک 

های اشتیاق، قدردانی، امید و عشق را به عنوان توانمندی
های منشی مثل خالقیت و عشق به و نیرومندی 12قلبی

گذاری کردند. این نام 13های ذهنییادگیری را توانمندی
های قلبی و ذهنی تا حدود  زیادی مشابه نیرومندی توانمندی

از مدل دو  14کاوشگری هستند. در ادبیات دلبستگی نیکی و
به عنوان تابعی از درک آسیب  16و اضطرابی 15بعدی اجتنابی

شناسی بین فردی سخن به میان آمده است. این دو بعد اشاره 
به ارتباط فرد با جهان بیرون و ارتباط با خود دارد که به طور 

کاوشگری  ذاتی ارتباط نزدیکی با دو مولفه نیرومندی نیکی و
[ ده ارزش 44] 17در مطالعه حاضر دارند. در دیدگاه شوارتز

های سازنده خوب زیستن هستند در دو که مولفه 18شخصی
های شخصی متمرکز بر اجتماع )شامل ارزش بعد متضاد

های شخصی سنت، انطباق و امنیت، دستاورد و قدرت( ارزش
نگری و های شخصی کلیو متمرکز بر شخص )شامل ارزش

گری، تحرک و لذت( دسته بندی هدایت-خواهی، خودیکن
گیری ارزشی عمده قابل قیاس [. این دو جهت45] شوندمی

با دو مولفه نیرومندی نیکی و نیرومندی کاوشگری است. در 
گیری [ نیز دو جهت64] 19 رایان دیدگاه انگیزشی دسی و

انگیزشی درونی و بیرونی تا حدود زیادی مشابه دو مولفه 
توان ومندی نیکی و کاوشگری است و در نهایت مینیر

گیری عمده نیرومندی نیکی و کاوشگری را با دو جهت
خالقیت )خالقیت درونی به معنای انسجام عناصر درونی 
شخصیت و خالقیت بیرونی به مفهوم اثرگذاری سودمند بر 

 [ مشابه دانست.6محیط( در دیدگاه پیرخائفی ]
منشی بر روی سه  هایتوانمندیدر مدل سه عاملی، همه 

گرفتند. مولفه کاوشگری، مراقبت کردن و خودکنترلی بار 
نیرومندی نیکی در این مدل، به دو خرده مولفه مراقبت کردن 

-و خودکنترلی تقسیم شد. عامل مراقبت کردن با توانمندی

فردی بودند، های منشی که بیانگر مباحث هیجانی و بین
د؛انصاف، بخشش، قدردانی، امید، شوخ ارتباط داشتند )مانن

طبعی، مهربانی، رهبری، عشق، معنویت و کارگروهی(. 
دهنده توانایی های منشی که نشانخودکنترلی با توانمندی

1 1 openness 
1 2 heart strengths 
1 3 head strengths 
1 4 attachment theory 
1 5 avoidance modeling 
1 6 anxiety modeling 
1 7 Schwartz, S. H. 
1 8 personal values 
1 9 Deci, E. L., & Ryan, R. M. 
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شخص برای عملکرد موثر در جهان بودند، مرتبط بود )مانند؛ 

نگری، دوراندیشی و امانت، فروتنی، پایداری، ژرف
عاملی، تمایز بین تعامل فرد با خودتنظیمی(. در مدل دو 
گیری فکری فرد است؛ در حالی خویش و دیگران و نوع جهت

که در مدل سه عاملی )عامل خودکنترلی( بر تعامل موثر و 
شود. سه عامل مراقبت کارآمد فرد با دنیای پیرامون تاکید می

کردن، خودکنترلی و کاوشگری قابل قیاس با سه مولفه 
[ است. عامل مراقبت 31یس ]کامل کهروان دیدگاه سالمت

کردن همانند بهزیستی هیجانی بر مباحث هیجانی و رضایت 
ذهنی تمرکز دارد؛ خودکنترلی مانند بهزیستی اجتماعی بر 
تمرکز بر تعامل فرد با دنیای اطراف و کاوشگری همانند 
بهزیستی روانشناختی بر مصلحت ذهنی و روانی فرد متمرکز 

 است.
عاملی، چهار عامل کاوشگری، خودکنترلی، در مدل چهار 

ارتباطات هیجانی و مردمی بودن استخراج شدند. در این مدل 
های شجاعت، شوخ مولفه ارتباطات هیجانی شامل توانمندی

طبعی، هوش اجتماعی، کارگروهی، قدردانی، امید، عشق، 
-معنویت و شورو شوق و مولفه مردمی بودن شامل توانمندی

ش، مهربانی و رهبری بودند. این دو عامل های انصاف، بخش
اخیر، از تقسیم عامل مراقبت کردن در مدل سه عاملی ایجاد 

های کاوشگری و خودکنترلی مشابه مدل سه شده است. عامل
 عاملی بودند.

های کاوشگری، خودکنترلی، در مدل پنج عاملی، عامل
مشربی و الهام بخشی )اشاره به ارتباط مردمی بودن، خوش

مشربی و یجانی با جهان( استخراج شدند. دو عامل خوشه
الهام بخشی از تقسیم عامل ارتباطات هیجانی در مدل چهارم 

های کاوشگری، خودکنترلی و مردمی اند. عاملایجاد شده
مشربی که اشاره باشند. خوشهای قبلی میبودن مشابه مدل

امل به برقراری ارتباط هیجانی و عاطفی با دیگران دارد ش
های شجاعت، شوخ طبعی، هوش اجتماعی و توانمندی

کارگروهی است و الهام بخش بودن که  اشاره به برقراری 
ارتباط هیجانی و عاطفی با جهان هستی دارد شامل 

های قدردانی، امید، عشق، معنویت و شورو شوق توانمندی
های مطالعه حاضر با یافته های یافتهبه طور کلی، است. 

، 16، 15، 14، 13، 12، 11پیشین همسو بود  ] هایپژوهش
17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،45  .] 

های به دست آمده از نتایج آزمون همبستگی بین مولفه
ها تحلیل عاملی تاییدی بیانگر همبستگی متوسط میان مولفه

های به دست توان نتیجه گرفت مولفهاست. بر این اساس می
ه در هر مدل زیر مجموعه یک عامل کلی بوده و در عین آمد

باشند. به بیان دیگر میزان حال از یکدیگر نیز مستقل می
گانه های پنجها در هر یک از مدلهمبستگی متوسط مولفه

های ها در هر مدل بوده و سازهدارای همپوشانی با سایر مولفه

همبستگی چنین نتایج کنند. هممجزایی را نیز سنجش می
های عملی های به دست آمده از پرسشنامه ارزشمیان مولفه

یس مقیاس سالمت روان کامل که[ با 10پترسون و سلیگمن ]
پرسشنامه های [ بیانگر ارتباط مثبت معنادار همه مولفه31]

های عملی با بهزیستی هیجانی، روانشناختی، اجتماعی ارزش
وایی همگرای پرسشنامه کامل بود که بیانگر ر نرواو سالمت

مقیاس سالمت [ با 10های عملی پترسون و سلیگمن ]ارزش
  [ بود.31یس ]روان کامل که

توان به محدود بودن های پژوهش حاضر میاز محدودیت
جامعه آماری به دانشجو معلمان شهر تهران )گروه غیربالینی( 

شود یو عدم بررسی روایی واگرا را نام برد. بنابراین پیشنهاد م
های که در مطالعات آینده این مطالعه در سایر شهرها و گروه

شود که با توجه به چنین پیشنهاد میهم بالینی انجام شود.
های مطالعه حاضر، ابزاری تحت عنوان پرسشنامه فضایل یافته

با های اخالقی ساخته شود. اخالقی جهت بررسی فضیلت
یجه گرفت که توان نتتوجه به نتایج مطالعه حاضر می

[ از 10های عملی پترسون و سلیگمن ]پرسشنامه ارزش
های غیربالینی های روانسنجی مناسبی در جامعهویژگی

توانند گران میاز این رو روانشناسان و درمان برخوردار است.
از این پرسشنامه در جامعه غیربالینی استفاده کنند و برای 

های روانسنجی ویژگی استفاده در جامعه بالینی الزم است که
 این پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد.
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های عملیارزشپیوست: پرسشنامه     
کامالً بر 
 عکس من

 برعکس من
نظری 
 ندارم

 شبیه من
کامالً شبیه 

 من
شماره 
 جدید

های منشسؤاالت توانمندی  

.من همیشه درباره دنیای اطراف کنجکاو هستم.1 1       
ام سر می رود..من به راحتی حوصله2 2       

     3 
-هیجان میگیرم، احساس شادی و . هنگامی که چیز جدیدی یاد می3

 کنم.
دهم.. هیچ گاه مسیر خود را برای بازدید از موزه تغییر نمی4 4       
. من معموال خیلی زود قضاوت می کنم.6 5       
باشند.پردازتراز من می. بیشتر دوستانم خیال8 6       

     7 
توانم . مهم نیست که جایگاه اجتماعی چیست. من در هر صورت می9

شرایط وفق دهم.خودم را با   
کنند، چندان قوی نیستم.. من در درک آنچه که اطرافیانم احساس می10 8       
آیند.. افراد اغلب برای دریافت مشورت و راهنمایی نزد من می12 9       

     10 
های . من به کرات و هرگاه که الزم بوده، به طور جدی در برابر مخالفت13

ام.شدید مقاومت کرده  
سازد.. درد و ناکامی مرا اغلب نیرومندتر می14 11       
رسانم.ام، به پایان می. همواره کاری را که آغاز کرده15 12       
. هنگامی که کار می کنم، از مسیر منحرف می شوم.16 13       
. همیشه سر قول هایم می ایستم.17 14       
که انسان واقع گرایی هستم.گویند . دوستانم هرگز به من نمی18 15       
ام.. در طول یک ماه اخیر، به یک نفر به صورت داوطلبانه کمک کرده19 16       

     17 
. همان میزان که در مورد خوشبختی خودم حساس هستم، خوشبختی 20

 دیگران نیز برایم مهم است.

     18 
به اندازه .  اشخاص در زندگی من هستند که به رفاه و احساسات من 21

دهند.رفاه و احساسات خودشان اهمیت می  
. من با پذیرش عشق و محبت از جانب دیگران مشکل دارم.22 19       

     20 
. بهترین عملکرد من زمانی است که به عنوان عضوی از یک گروه 23

کنم.فعالیت می  

     21 
منافع گروهی ام به نفع عالیق و . در فدا کردن منافع و عالیق شخصی24

کنم.که در آن عضو هستم، تردید می  

     22 
. من با همه به طور یکسان و عادالنه رفتار می کنم، فارغ از این که 25

 آنها چه کسانی هستند.

     23 
. اگر کسی را دوست نداشته باشم، برایم دشوار است که با او عادالنه 26

 برخورد کنم.

     24 
را به درستی برای انجام کارها سازماندهی کنم، بدون توانم افراد . می27

 اینکه شکایتی کنند.
ریزی گروهی چندان قوی نیستم.. من در برنامه28 25       
ام، پایبند باشم.توانم به رژیم غذایی ای که گرفته. به ندرت می30 26       

     27 
خطرناک باشند، هایی که ممکن است از نظر فیزیکی . از انجام فعالیت31

کنم.پرهیز می  
های خویش دارم.های اشتباهی در روابط و دوستی. گاهی انتخاب32 28       

     29 
کنند، موضوع صحبت را عوض . هنگامی که دیگران از من تعریف می33
کنم.می  

     30 
-هایم الف و گزافه گویی می. من اغلب در مورد دستاوردها و موفقیت34

 کنم.

     31 
. در یک ماه اخیر، با مشاهده عملکرد عالی یا مهارت چشمگیر در 35

ام.موسیقی، هنر، تئاتر، فیلم، ورزش و یا ریاضیات هیجان زده شده  
ام.. من در یک سال گذشته هیچ چیز زیبایی را خلق نکرده36 32       
کنم.. من همیشه، حتی به خاطر چیزهای کوچک تشکر می37 33       

     34 
خواهم انجام ای برای آنچه می. به ندرت برنامه خوب و حساب شده40

 دهم، دارم.
. در زندگی اهداف مشخص و قدرتمندی دارم.41 35       
. من هدف مشخصی در زندگی ندارم.42 36       
. از نظر من گذشته، گذشته است.43 37       
کنمشوخی را با هم ترکیب میتوانم کار و . همیشه تا آنجا که می45 38       
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زنم.دار می. به ندرت حرف های خنده46 39       
دهم.. با دل و جان تمام کارهایم را انجام می47 40       
خورم.کنم و غصه می. زیاد آه و ناله می48 41       

شود. کاوشگری )از مجموع گزاری می( نمره1( تا کامال برعکس من است )5است )ای از کامال شبیه من گزاری: این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجهشیوه نمره
، 17، 16های )از مجموع گویه(؛ نیرومندی مردمی 30و  29، 28، 27، 26، 15، 14، 13، 12، 9های (؛ خودکنترلی )از مجموع گویه32، 31، 6، 5، 4، 3، 2، 1های گویه
(؛ 41و  40، 36، 35، 34، 33، 19، 18های (؛ الهام بخشی )از مجموع گویه39و  38، 21، 20، 11، 10، 8، 7های مجموع گویهمشربی )از (؛ خوش37و  25، 24، 23، 22

ی و مشربهای مردمی، خوشهای مرتبط با عاملمشربی و الهام بخشی(؛ مراقبت کردن )از مجموع گویههای  خوشهای مرتبط با عاملارتباطات بین فردی )از مجموع گویه
 گویه(. 41عامل نیرومندی خوب )از مجموع  ؛ مشربی و الهام بخشی(های خودکنترلی، مردمی، خوشهای مرتبط با عاملالهام بخشی(؛ نیرومندی نیکی )از مجموع گویه

 های استخراج شده بر اساس شماره جدید گویه ها است.های مربوط به عاملنکته: گویه
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