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Abstract
Aim: The main purpose of the present study is to determine the psychometric
properties of the life orientation test of Scheier, Carver and Bridges (1994)
among Iranian women. Method: The correlation method was used to
investigate the factorial structure of the LOT. About 400 individuals including
the mothers of female school students in region 1 of Tehran participated in the
study. At first, 120 women answered the LOT 10 participants per each variable.
Then 200 women answered the LOT, stress assessment scale Royeli, Rosch,
Jaryka and Vaughn (2005), the satisfaction with life scale Diner, Emmons,
Larsen and Griffin (1985) and the list of positive and negative effects Watson,
Clark and Tellegen (1988) 20 participants per each variable. Results: The
results showed that the LOT is composed of two factors including optimism
and pessimism. The results of confirmatory factor analysis showed that the twofactor structure of the LOT had a good fit to the data. Moreover, the results of
correlation between the optimism and pessimism dimensions with the LOT
were 0.33 and 0.35, and with positive affect 0.33 and -0.20 and with negative
affect -0.22 and 0.26 respectively, and with cognitive assessments including
threat -0.20 and 0.30, challenge 0.18 and -0.20 and resources 0.22 and 0.17.
The internal consistency coefficients of optimism and pessimism were 0.88 and
0.77 respectively (P=0.001). Conclusion: The LOT is a valid and reliable scale
to measure the preferred style of Iranian women in predicting future positive
and negative events.
Key Words: construct validity, factorial validity, optimism, life
orientation, revised version
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دریافت مقاله09/11/90 :؛ دریافت نسخه نهایی09/90/22 :؛ پذیرش مقاله09/90/39 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین ویژگیهای روانسنجی آزمون جهتگیری زندگی شییر ،کارور و بریجس
( )4991در زنان ایرانی بود .روش :روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری  144نفر از مادران
دانشآموزان یکی از مدارس دخترانه منطقه یک شهر تهران بود که در نیم سال اول سال تحصیلی -99
 4991با روش نمونهگیری دردسترس  424مادر بهازای هر متغیر  44نفر با هدف کشف ساختار عاملی
زیربنایی آزمون جهتگیری زندگی انتخاب و آزمون مذکور در مورد آنها اجرا شد 244 .زن نیز بهازای هر
متغیر  24نفر با هدف فرضآزمایی و تعیین میزان برازندگی الگوی مفروض با دادههای مشاهدهشده
انتخاب و آزمون جهتگیری زندگی ،مقیاس ارزیابی استرس رویلی ،روسچ ،جاریکا و واگان (،)2449
مقیاس رضایت از زندگی دینر ،ایمونس ،الرسن و گریفین ( )4999و فهرست عواطف مثبت و منفی
واتسون ،کالرک و تلگن ( )4999در مورد آنها اجرا شد .یافتهها :نتایج نشان داد آزمون جهتگیری
زندگی از دو عامل خوشبینی و بدبینی تشکیل شده و با دادهها دارای برازش مطلوبی است .بررسی روایی
سازة آزمون جهتگیری زندگی نشان داد ضریب همبستگی دو عامل خوشبینی و بدبینی با آزمون
رضایت از زندگی بهترتیب  4/99و  ،4/99با عاطفة مثبت  4/99و  ،-4/24با عاطفة منفی  -4/22و  4/22و
با ارزیابیهای شناختی شامل تهدید  -4/24و  ،4/94با چالش  4/49و  -4/24و با منابع  4/22و 4/41؛ و
ضرایب همسانی درونی آزمون نیز برای خوشبینی  4/99و برای بدبینی  4/11است (.)P=4/444
نتیجهگیری :آزمون جهتگیری زندگی بهمثابه ابزاری دقیق ،از روایی و پایایی مطلوبی برای سنجش
سبک ارجح زنان ایرانی برای پیشبینی وقوع رخدادهای مثبت و منفی در آینده ،برخوردار است.

کلیدواژهها :جهتگیری زندگی ،خوشبینی ،روایی سازه ،روایی عاملی ،نسخة تجدیدنظرشده

 .*4نویسنده مسئول ،دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
Email: alikhodie@gmail.com
 .2استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .9استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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مقدمه
مرور شواهد تجربی نشان میدهد که در سالهای اخیر یکی از پراستفادهترین مفاهیم در قلمرو
پژوهشی روانشناسی مثبتنگر ،سازة خوشبینی 4بوده است (خانجانی ،شهیدی ،فتحآبادی،
شکری ،مظاهری و رحیمینژاد4991 ،؛ حمزهزادهقلعهجوقی ،گلزاری ،فروغان و مشکی4991 ،؛
خانجانی ،شهیدی ،فتحآبادی ،مظاهری و شکری4999 ،؛ طاعتی ،شکری و شهیدی4999 ،؛
پنگ ،زو ،چاین ،لئو و وانگ2441 ،؛ سلیگمن ،ارنست ،گیلهام ،رویچ و لینکینس2449 ،؛ فورگارد
و سلیگمن2442 ،؛ برانواسر ،گلیهام و کیم2449 ،؛ کاتالی ،چاپلین ،گلیهام ،ریویچ و سلیگمن،
2442؛ آنگ ،برگیمن ،بیسکانتی و والنس .)2442 ،نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که
توان تفسیری خوشبینی در پیشبینی کنشوری افراد در قلمروهای پژوهشی مختلف غیرقابل
انکار است (راند2449 ،؛ کارور ،شییر و سگرستروم2444 ،؛ کارادیماس ،کافتیسیوس و
سیدریرس2441 ،؛ چانگ ،سانا و یانگ2449 ،؛ بیرد ،هوی و هوی2444 ،؛ راتینگ ،هانسن و
مارینو.)2449 ،
بر اساس شواهد نظری و تجربی موجود ،مجموعه صورتبندیهای مفهومی ناظر بر سازة
خوشبینی در دو ردیف از یکدیگر متمایز میشوند .اول ،رویکرد مهارتمدار 2پیشنهادی
سلیگمن ( )4994که در نظریههای اسنادی انگیزش ،9ریشه دارد؛ و در آن بر مشخصههای
سبکهای اسنادی خوشبینانه و بدبینانه و نقش آنها در توسعة آسیبشناسی روانی و در مقابل
ایمنسازی روانی 1تاکید میشود .دوم ،رویکرد خوشبینی گرایشی 9که بهوسیلة کارور و شییر
( )4999توسعه یافته است؛ که در آن بهطور کلی خوشبینی بر انتظارات مثبت نسبت به آینده
داللت دارد .در این خط فکری ،خوشبینی به یک ویژگی نسبت ًا پایدار شخصیتی اطالق میشود
که در تالش فرد برای نمایش الگوهایی از رفتار با هدف به حداقل رساندن تفاوت بین حالت
واقعی و هدف مطلوب فراروی انعکاس مییابد (شییر ،کارور و بریدگیس.)2444 ،
مرور پیشینة تجربی در قلمرو پژوهشی خوشبینی نشان میدهد که یکی از پراستفادهترین
ابزارها با هدف سنجش نقش تفسیری خوشبینی و بدبینی گرایشی 2در حوزههای پژوهشی

1. optimism
2. skill-oriented approach
3. motivation attributional theories
4. mental immunization
5. dispositional optimism
6. dispositional pessimism
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مختلف ،نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی 4بوده است (جاوانوبیک و گاوریلو-
جرکویک .)2442 ،با وجود ویژگیهای فنی قابل دفا ِع نسخة اصلی آزمون جهتگیری زندگی
(شییر و کارور ،)4999 ،این نسخة به دو دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است .اول ،تراکم یا انباشت
دسترسی به یافتههای پژوهشی دربارة دفاع از کارکرد آزمون جهتگیری زندگی برای سنجش دو
سازة نسبتاً مستقل خوشبینی و بدبینی (چانگ ،دزیروال و مایدو-اُایوراس)4991 ،؛ دوم ،نتایج
برخی پژوهشها نشان دادند که تعدادی از گویههای نسخة اصلی آزمون جهتگیری زندگی که
گویههای عبارتپردازی شدة منفی بودند ،بهدلیل همپوشانی با رگة شخصیتی روانآزردهگرایی،2
ظرفیت عملیاتیسازی دقیقِ سازة انتظار فراگیر 9یا سبک ارجح فرد برای پیشبینی وقوع
رخدادهای مثبت یا منفی در شرایط مختلف را در آینده نداشتند (اسمیت ،پاپی ،رادیوالت و
پولتون .)4999 ،بنابراین ،بهمنظور حل این محدودیتها ،نسخة تجدیدنظرشدة آزمون
جهتگیری زندگی توسعه یافت .فرایند تجدیدنظر گویهها به شیوهای بود که ضمن شمول کاملِ
سنجش انتظار پیامدهای مثبت و منفی از همپوشانی آن گویهها با رگة روانآزردهگرایی و
هیجانپذیری منفی اجتناب شد .در نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی ،خوشبینی
گرایشی بر یک احساس کلی خوشبینی داللت دارد که چشمانداز مثبتی را دربارة وقوع رخدادها
در زمان حال و آینده به تصویر میکشد (شییر ،کارور و بریجس .)4991 ،در نسخة
تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی مانند نسخة اصلی آن ،بر یک پیوستار دو قطبی از
خوشبینی تاکید میشود .بنابراین ،طبق این دیدگاه ،خوشبینی و بدبینی قطبهای متضاد یک
پیوستار معنایی واحد هستند که نتایج برخی از پژوهشها بهطور تجربی از این موضوع حمایت
کردهاند (رویسمپ و استرایپی.)2442 ،
در حال حاضر ،نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی به مثابة یکی از پراستفادهترین
ابزارهایی است که پژوهشگران مختلف در گسترة وسیعی از قلمروهای پژوهشی بهویژه برخی
حوزههای پژوهشی مانند کیفیت زندگی ،بهزیستی ذهنی و سالمت جسمانی از آن استفاده
کردهاند (کارور و همکاران2444 ،؛ راسموسن ،شییر و گرینهوس .)2449 ،اگر چه استفادة عملی
از نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی با هدف پیشبینی پسایندهای رفتاری در
قلمروهای پژوهشی مختلف از هر گونه ابهام دور بوده است ،اما همچنان حجم قابل مالحظهای از

)1. life orientation test revised (LOT-R
2. neuroticism
3. generalized expectancy
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چالشهای روششناختی 4و مفهومی در برابر ساختار عاملی و بُعدپذیری 2این ابزار سنجش
صفآرایی کردهاند (هرزبرگ ،گالسمر و هایر2442 ،؛ مکفیرنسون و ماهر .)2449 ،بر این اساس،
برخی از شواهد تجربی با به چالش کشاندن الگوی تکبُعدی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون
جهتگیری زندگی نشان دادهاند که ساختار عاملی نسخة جدید آزمون جهتگیری زندگی شامل
دو بُعد نسبتاً مستقل خوشبینی و بدبینی است.
ناهمسویی نتایج پژوهشهای مختلف دربارة بُعدپذیری و همگونی 9نسخة تجدیدنظرشدة
آزمون جهتگیری زندگی سبب شد که برخی پژوهشگران نتیجهگیری کنند که با انتخاب 2
گویة غیرمتجانس 1در نسخة جدید آزمون جهتگیری زندگی ،خوشبینی بهشیوة غیردقیقی
اندازهگیری میشود (راچ ،اسچویزر و کاسبراگر .)2449 ،بنابراین ،سؤال دربارة بُعدپذیری نسخة
تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی فقط از لحاظ مفهومی و روششناختی جالب نیست؛
بلکه طرح این موضوع از حیث استلزامات عملی نیز حائز اهمیت فراوانی است .برای مثال ،نتایج
برخی پژوهشها نشان داده است که در بین گروه دانشجویان ،وجود خوشبینی و نه عدم وجود
خوشبینی یک پیشبینیکنندة معنادار برای نشانههای افسردگی است .عالوه بر این ،سطوح
باالتر خوشبینی و نه سطوح پایینتر بدبینی با فشار خون دیاستولیک رابطه نشان میدهد
(راکانن ،ماتیوس ،فالری ،اُینس و گامپ .)4999 ،شواهدی از این دست نشان میدهد که وجود
خوشبینی و فقدان بدبینی یا بالعکس یکسان نیستند و اینکه اگر نمرههای خوشبینی و بدبینی
بهطورجداگانه مطالعه نشوند ،ممکن است به سادگی اطالعات ارزشمندی از دست برود.
با توجه به آنکه تاکنون نتایج پژوهشهای مختلف دربارة ویژگیهای فنی نسخة
تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی در نسخههایی به زبان انگلیسی (فیسچر و چالمرس،
 ،)2449فرانسوی (سالتن و باریو ،)4999 ،آلمانی (هرزبرگ و همکاران ،)2442 ،اسپانیایی
(پرسزک ،کارور ،پریس و پزو-کادرمن ،)2444 ،صربستانی (جاوانوبیک و گاوریلو-جرکویک،
 ،)2442چینی (الی و یو ،)2444 ،یونانی (الیراکاس ،دامیگاس ،ماوریس ،جیورجیا و
دیمولیاتیس ،)2444 ،ژاپنی (ناکانو ،)2441 ،شواهدی تجربی در دفاع از مشخصههای
روانسنجی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی ارائه میکنند ،آزمون روشمند
ویژگیهای فنی روایی و پایایی نسخة مذکور در بین گروهی از زنان ایرانی از اهمیت زیادی

1. methodologic challenges
2. dimensionality
3. homogeneity
4. heterogeneous
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برخوردار است .بهبیان دیگر ،طرحریزی این مطالعه ،با هدف تعیین روایی عاملی ،روایی سازه و
پایایی آزمون مذکور در بین گروهی از زنان ایرانی ،زمینة انجام مقایسههای بینفرهنگی را دربارة
ویژگیهای فنی این آزمون فراهم میآورد .بههمین جهت گزارههای زیر آزمون شد.
 .4نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی در بین گروهی از زنان ایرانی از ویژگی فنی
روایی عاملی و سازه برخوردار است.
 .2نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی در بین گروهی از زنان ایرانی از ویژگی فنی
پایایی بهروش همسانی درونی برخوردار است
روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعة آمار ی شامل گروهی از مادران نوجوانان
دختر دبیرستانی در منطقة یک آموزش و پروش شهر تهران به تعداد  2444نفر در
نیم سال اول سال تحصیلی  4991- 99برای دو مطالعه بود .در مطالعة اول ،با تاکید بر
منطق مبتنی بر استدالل استقرایی و با هدف کشف ساختار عاملی نسخة تجدید نظر شدة
آزمون جهت گیری زندگی به کمک روش آماری تحلیل مولفه های اصلی ،پس از انتخاب
سه دبیرستان دخترانة آزاده میگون ،بنت الهدی صدر(  ) 4و انقالب قشم  ،از هر دبیرستان در
پایه های اول ،دوم و سوم با روش نمونه گیری در دسترس  ،تعداد  494دانش آموز انتخاب و
از آن ها خواسته شد پاکتی را که حاوی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهت گیری زندگی و
یک نامه همراه بود به مادران خود بدهند تا آن را تکمیل کنند و سپس پاکت را به مشاور
تحصیلی خود در مدرسه تحویل دهند .از بین  494پرس شنامة توزیع شده ،فقط 424
پرسشنامه که کامل بود  ،برای تحلیل نهایی انتخاب شد .د ر مطالعه دوم نیز با تاکید بر
منطق مبتنی بر استدالل قیاسی و با هدف تعیین میزان برازندگی الگوی عاملی مفروض
در مطالعة اول با داده های مشاهده شده به کمک روش آماری تحلیل عاملی تاییدی ،از
جامعة آماری مذکور  ،ابتدا تعداد هفت دبیرستان دخترانه آیین روشن نور ،آیندگان ،ادیب
فرزانه ،افق اندیشه ،ابوریحان ،احمدیه و بهشت آیین و در هر مدرسه  94دانش آموز به روش
نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و پاکتی را که حاوی ابزارهای سنجش نسخة تجدید
نظر شدة آزمون جهت گیری زندگی ،نسخة تجدید نظر شدة مقیاس ارزیابی تنیدگی ،برنامة
عاطفة مثبت و منفی و مقیاس رضایت از زندگی و یک نامة بود به آن ها داده شد که
مادران خود بدهند تا آنها را تکمیل کنند  .از  244پاکت توزیع شده 244 ،پاکت که کامل
بود؛ برای تحلیل داده ها انتخاب شد .مالک های ورود مادران به پژوهش عالقه مندی آنها
به شرکت در پژوهش و حداقل داشتن مدرک تحصیلی دیپلم بود .در مطالعة اول،
730

علی خدایی ،حسین زارع ،احمد علیپور و ...

مهم ترین مالک حذف ،بی پاسخ گذاشتن بیش از یک سؤال ،و در مطالعة دوم ،عدم
پاسخ دهی به بیش از پنج درصد سؤال های ابزارهای مختلف این پژوهش بود .در پژوهش
حاضر به منظور برآورد حجم نمونه با استفاده از منطق پیشنهادی کالین (  ،)2449و با
توجه به این که تعداد کل سؤال ها نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهت گیری زندگی شامل
 44سؤال است ،در مطالعة اول ،از قاعدة  4به  44و در مطالعة دوم از قاعدة  4به  24حجم
نمونه تعیین شد.
ابزار پژوهش
 .1نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی .1این آزمون با  44سؤال اولین بار توسط
اسچیر و کارور ( )4999با هدف سنجش خوشبینی گرایشی طراحی شد .مشارکتکنندگان به
ال موافق= 1پاسخ میدهند .در
ال مخالف= 4تا کام ً
سوالها روی مقیاس  9درجهای لیکرت از کام ً
نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی شییر و همکاران ( 9 ،)4991گویه  1 ،4و 44
بهصورت مثبت 9 ،گویه  1 ،9و  9بهصورت منفی و گویههای  2 ،9 ،2و  9بهعنوان گویههای
انحرافی 2نامگذاری شدهاند .بر اساس دیدگاه شییر و همکاران ( )4991این گویهها فقط با هدف
آزمون دقت مشارکتکنندگان در پاسخ به ابزار طراحی شدهاند و در فرایند نمرهگذاری آزمون،
محاسبه نمیشوند .برای دستیابی به نمرة کلی 9 ،سؤال منفی بهطورمعکوس نمرهگذاری
میشوند .در این مقیاس ،برای هر یک از مشارکتکنندگان ،نمرهها در دامنه  4تا  21قرار دارد.
نتایج تحلیل عاملی آزمون جهتگیری زندگی در مطالعه جووانویک و گاوریلوی-جارکوویک
( )2442از دو عامل خوشبینی و بدبینی بهطور تجربی حمایت کرد .در مطالعه حاضر ضریب
همسانی درونی برای عاملهای خوشبینی و بدبینی بهترتیب برابر با  4/99و  4/11بهدست آمد.
 .2نسخة تجدیدنظرشدة مقیاس ارزیابی تنیدگی .3پیکاک و النگ ( )4994بر اساس
الگوی تبادلی تنیدگی فولکمن و الزاروس ،و بهمنظور اندازهگیری ارزیابیهای شناختی در
رویارویی با تجارب تنیدگیزا ،مقیاس ارزیابی تنیدگی را توسعه دادند .در نسخة اصلی این
مقیاس ،ارزیابی شناختی بهصورت چندوجهی اندازهگیری میشود؛ و مشارکتکنندگان روی یک
طیف پنج درجهای از هرگز= 4تا بیشتر وقتها= 1به  21گویه پاسخ میدهند .در مطالعه رویلی،
رویسچ ،جیوریکا و ویگان ( ،)2449نتایج آزمون ساختار عاملی نسخة تجدیدنظرشدة مقیاس
)1. life orientation test (LOT
2. filler items
)3. stress appraisal measure revised (SAMR
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ارزیابی تنیدگی ،سه عامل چالش ،تهدید و مرکزیت را تکرار کرد و ضرایب همسانی درونی برای
مقیاسهای تهدید ،چالش و منابع بهترتیب برابر با  4/94 ،4/94و  4/19بهدست آمد .در مطالعة
شکری ،تمییزی ،عبدهللپور و خدامی ( )4999که با هدف تحلیل روانسنجی نسخة فارسی
مقیاس ارزیابی استرس در گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد ،نتایج تحلیل مولفههای اصلی با
استفاده از چرخش واریماکس 4نشان داد که نسخة تجدیدنظرشدة مقیاس ارزیابی تنیدگی از سه
عامل تهدید ،چالش و منابع تشکیل شده است .شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی بر پایه
نرمافزارآموس ،2وجود این عوامل سهگانه را تأیید کرد .نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد نسخة
تجدیدنظرشدة مقیاس ارزیابی تنیدگی با هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی و خودکارامدی
تحصیلی بهطورتجربی از روایی سازة نسخة مذکور حمایت کرد .مقادیر ضرایب همسانی درونی
آن برای عوامل تهدید ،چالش و منابع بهترتیب برابر با  4/92 ،4/99و  4/19بهدست آمد .در
مطالعه حاضر ،ضرایب همسانی درونی برای مقیاسهای تهدید ،چالش و منابع بهترتیب برابر با
 4/99 ،4/99و  4/99بهدست آمد.
 .3برنامه عاطفه مثبت و منفی .3بهمنظور بررسی بُعد عاطفی بهزیستی ،بر اساس برنامه
عاطفی مثبت و منفی واتسون ،کالرک و تلگن ( )4999از صفتهای خلقی  24تایی استفاده شد.
سؤالهای برنامة عاطفة مثبت و منفی ،هیجانها و احساسات مختلفی را توصیف میکند و هریک
در یک مقیاس عاطفه مثبت و یا یک مقیاس عاطفه منفی گروهبندی میشود .مشارکتکنندگان
تمام سوالها را روی مقیاس  9درجهای لیکرت پاسخ میدهند؛ که عدد  4نشاندهنده عدم
تجربه هیجان و عدد  9بیانگر تجربه بسیار زیاد هیجان است .برای هر آزمودنی نمره کلی عاطفه
مثبت از طریق جمع نمرههای او در هر یک از  44صفت توصیفگر هیجانهای مثبت و نمره
کلی عاطفه منفی از طریق جمع نمرههای او در هر یک از  44صفت توصیفگر هیجانهای منفی
محاسبه میشود .در پژوهش شکری ( )4999همسو با نتایج مطالعة واتسون و همکاران ()4999
که با هدف آزمون ساختار عاملی فهرست عواطف مثبت و منفی و با استفاده از روشهای تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی انجام شد ،ساختار دو عاملی برنامه عاطفه مثبت و منفی ،در بین
دانشجویان ایرانی و سوئدی ،تأیید شد .در مطالعة شکری ( )4999در دانشجویان ایرانی ،ضرایب
آلفای کرونباخ مقیاسهای فهرست عواطف مثبت و منفی بهترتیب برابر با  4/94و  4/11و در
بین دانشجویان سوئدی بهترتیب برابر با  4/12و  4/12بهدست آمد .در مطالعة حاضر ،ضرایب
1. varimax rotation
)2. analysis of moment structures (AMOS
)3. positive and negative affect schedule (PANAS
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آلفای کرونباخ مقیاسهای فهرست عواطف مثبت و منفی بهترتیب برابر با  4/99و  4/19بهدست
آمد.
 .9مق یاس رضای ت از زندگی .1به منظور اندازه گیری بُعد شناختی بهزیستی ذهنی افراد،
دینر ،ایمونس ،الرسن و گریفین ( ) 4999نسخه  9ماده ای مق یاس رضا ی ت از زندگی را ت وسعه
دادند .که در آن شرکت کنندگان به هر ماده رو ی طی ف  1درجه ای ل یکرت از  = 4کامالً
مخالف تا  = 1کامالً موافق پاسخ می دهند .یافته های پژوهش های دینر و همکاران ()4999
و پاوت ،دی نر ،کالوی ن و سندوی ک ( ) 4994از ساختار تک عاملی مقیاس رضایت از زندگی
حمای ت کرد .در پژوهش شکری ( )4999که با هدف آزمون ساختار عاملی مقیاس رضایت از
زندگی با استفاده از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی انجام شد ،ساختار تکعاملی
مقیاس رضایت از زندگی ،در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی ،تأیید شد .در مطالعة حاضر،
ضریب همسانی درونی مقیاس رضایت از زندگی  4/99بهدست آمد.
شیوه اجرا .بهمنظور آمادهسازی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی ،از روش
ترجمه مجدد استفاده شد .بنابراین ،نسخه انگلیسی آن برای نمونه زنان ایرانی به زبان فارسی
ترجمه شد .برای حفظ همارزی زبانی و مفهومی (مارسال و لئونگ ،)4999 ،نسخه فارسی به
کمک یک فرد دوزبانه دیگر به انگلیسی برگردانده شدند .سپس دو مترجم درباره تفاوت موجود
بین نسخههای انگلیسی بحث کردند و از طریق «فرایند مرور مکرر »2این تفاوتها به حداقل
ممکن کاهش یافت .بر این اساس ،ترادف معنایی نسخه ترجمه شده با نسخه اصلی بهدقت
بررسی شد .در نهایت ،چند نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه روایی محتوایی و تطابق فرهنگی
این پرسشنامه را مطالعه و تأیید کردند .همان طور که پیشتر اشاره شد ،در مطالعه دوم ،با هدف
تعیین روایی سازة نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی ،مشارکت کنندگان بهطور
همزمان به نسخة تجدیدنظرشدة مقیاس ارزیابی تنیدگی ،برنامة عاطفة مثبت و منفی و
مقیاس رضایت از زندگی پاسخ دادند.
یافتهها
در مطالعة اول ،اندازه های توصیفی میانگین و انحراف معیار سن مادران به ترتیب برابر با
 14/92و  2/91و در مطالعة دوم ،این مقادیر بهترتیب برابر با  14/94و  4/99بود.

)1. satisfaction with life scale (SWLS
2. iterative review process
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جدول  .1آمارههای آزمون جهتگیری زندگی با اجرای مولفههای اصلی برای ساختار دو عاملی
درصد تراکمی
درصد واریانس
ارزش ویژه
عامل
99/99
99/99
2/41
خوشبینی
92/29
41/44
4/49
بدبینی

در جدول  4نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی
نشان میدهد که عامل های خوش بینی و بدبینی به ترتیب  99 /99درصد و  41 /44درصد و
در مجموع  92/29درصد از واریانس عامل کلی خوش بینی گرایشی را تبیین می کنند .در
مطالعة اول ،از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای آزمون مذکور استفاده و قبل از انجام
تحلیل ،اندازه شاخص کفایت نمونه برداری کایزر ،میر و الکین 4994 ،محاسبه شد که برابر
با  4 /19و آزمون کرویت بارتلت برابر با  χ 2[)49 N= 424 ( = 211/22 ،p> 4 / 444بود
که نشان می داد نمونه و ماتریس همبستگی برای این تحلیل مناسبند .نتایج تحلیل عاملی
اکتشافی این نسخه از ساختار دو عاملی آزمون شامل خوش بینی و بدبینی حمایت کرد.
جدول  .2اندازههای توصیفی و مقادیر همسانی درونی ،بارهای عاملی و میزان اشتراک مادّههای
نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی
میانگین انحرافمعیار
ماده
عامل اول :خوش بینی α=4/99
4/49
2/11
درمجموع ،انتظاردارم بیشتر چیزهای خوب برایم رخ دهد تا
چیزهای بد.
4/49
2/21
من همیشه نسبت به آینده خوشبینم.
4/21
2/92
من در موارد نامطمئن معموالً انتظار بهترین حالت را دارم.
عامل دوم :بدبینی α=4/11
4/49
2/44
اگر قرار است اتفاق بدی برای من بیفتد خواهد افتاد.
4/44
2/49
من بهندرت درباره وقوع اتفاقهای خوب حساب باز میکنم.
4/42
2/42
من بهندرت انتظار دارم که امور مطابق میل من پیش روند.

بار عاملی

اشتراک

4/19

4/22

4/29
4/22

4/99
4/94

4/11
4/21
4/91

4/22
4/99
4/94

جدول  2اندازههای توصیفی میانگین و انحراف معیاار گویاههای نساخة تجدیدنظرشادة آزماون
جهت گیری زندگی را نشان میدهد .در مطالعة دوم ،قبل از تحلیل دادهها بهکمک روش آمااری
تحلیل عاملی تاییدی ،همسو باا پیشانهاد کالیان ( )2449و میارز ،گامسات و گاارینو (،)2442
مفروضههای بهنجاری تک متغیری بهکمک برآورد مقادیر چاولگی و کشایدگی-بهنجااری چناد
متغیری از طریق ضریب مردیا 4و مقادیر پرت از طریق روش فاصلة ماهاالنوبیس )2آزمون و تأیید

1. Mardia's coefficient
2. Mahalanobis distance
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شدند .عالوه براین ،در مطالعة حاضر برای مادیریت دادههاای گمشاده از روش بیشاینه
استفاده شد .در ادامه ،با هدف آزمون برازندگی الگوی ساختاری مفاروضِ نساخة تجدیدنظرشادة
آزمون جهتگیری زندگی مشتمل بر دو بُعد خوشبینی و بدبینی با دادههای مشاهده در گروهای
از زنان ایرانی ،از روش آماری تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
-0/36

بدبینی

0/65

گویه 9

e6

0/65

خوشبینی

0/77

0/65

گویه 7

گویه 3

e5

e4

0/36

گویه 11

گویه 4

e3

e2

0/30

گویه 1

e1

نمودار  .1تحل یل تایی دی ساختار عاملی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهت گیری زندگی

نمودار  4نتایج تحلی ل عاملی تاییدی با هدف آزمون برازندگی الگوی اندازه گیری مفاروض
با داده ها را نشان می دهد .نتایج روش تحلیال عااملی تاییادی در نموناة زناان ایرانای از
ساختار دو عاملی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی به طورتجربی حمایت کارد.
نتایج مربوط به شاخص های برازش الگوی دو عاملی در نمونة زنان ایرانی برای هر یاک از
شاخص های پیشنهادی هو و بنتلر ( )4999شامل شاخص مجذور خی ،شاخص مجذور خای
بر درجه آزادی ،شاخص برازش مقایسه ای ،شاخص نیکویی برازش ،شاخص نیکویی برازش
انطباقی و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب به ترتیب برابر با ،4 / 99 ،4 / 99 ،4 / 92 ،2 / 92
 4 / 99و  4 / 444به دست آمد .در نهایت ،در این مطالعه باهمنظاور تعیاین روایای ساازة آزماون
جهتگیری زندگی ،همبستگی بین ابعاد خوشبینی و بدبین با رضامندی زندگی ،عاطفة مثبات و
منفی و ابعاد ارزیابیهای شناختی شامل تهدید ،چالش و منابع محاسبه شد.

1. expectation maximization
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جدول  .3همبستگی ابعاد نسخة تجدید نظر شدة آزمون جهت گیری زندگی با رضامندی از
زندگی ،عاطفة مثبت و منفی و فرایندهای ارزیابی شناختی
بدبینی
خوشبینی
**
-4/99
**4/99
رضامندی از زندگی
**
-4/24
**4/99
عاطفة مثبت
**
**
4/22
-4/22
عاطفة منفی
**4/94
**-4/24
تهدید
**-4/24
**4/49
چالش
**-4/41
**4/22
منابع
*
**
P< 4/49 P<4/44

در جدول  ،9از یک طرف ،همبستگی مثبت و معنادار خوشبینی با رضامندی زندگی ،عاطفة
مثبت ،ابعاد چالش و منابع ()P=4/4444؛ و همبستگی منفی و معنادار خوشبینی با عاطفة منفی
و بُعد تهدید در عامل ارزیابیهای شناختی ( )P= 4/4444و از طرف دیگر ،رابطة مثبت و معنادار
بدبینی با عاطفة منفی و بُعد تهدید ( )P=4/4444و رابطة منفی و معنادار بدبینی با رضامندی از
زندگی ،عاطفة مثبت ،و ابعاد چالش و منابع ()P=4/4444بهطورتجربی از روایی سازة نسخة
تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی حمایت کرد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی همسو با نتایج پژوهش
ناکانو ( )2441و جووانویک و گاوریلوی-جارکوویک ( )2442از ساختار دو عاملی نسخة
تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی شامل خوشبینی و بدبینی بهطور تجربی حمایت کرد.
عالوه براین ،نتایج مربوط به پراکندگی مشترک بین ابعاد خوشبینی و بدبینی در این نسخه با
عاملهای رضامندی از زندگی ،عاطفة مثبت و منفی و عوامل تهدید ،چالش و منابع در
فرایندهای ارزیابی شناختی از روایی سازة این نسخه نیز بهطور تجربی حمایت کرد .در نهایت،
مقادیر ضرایب همسانی درونی ابعاد خوشبینی و بدبینی آن در نمونه مادران ایرانی قابل قبول
بود .تشابه نتایج مطالعة حاضر با نتایج پژوهشها دربارة ساختار عاملی نسخة تجدیدنظرشدة
آزمون جهتگیری زندگی از توان تبیینی فرابافتاری الگوی نظری زیربنایی آن بهطورتجربی
حمایت کرد .عالوه براین ،بر اساس الگوی نظری زیربنایی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون
جهتگیری زندگی  ،بدون شک یکی از دالیل تفسیری قابل اطمینان برای دفاع از ثبات ساختار
عاملی این نسخه در نمونههای مختلف به ماهیت گرایشی/صفتی سازة مورد اندازهگیری مربوط
میشود .بنابراین ،همسو با شواهد تجربی موجود ،پراکندگی مشترک بین خوش یبنی گرایشی با
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رگههای شخصیتی در دفاع از ثبات بین موقعیتی الگوی عاملی این نسخه از اهمیت قابل
مالحظهای برخوردار است.
بر اساس برخی مبانی نظری و تجربی موجود ،مجموعة نتایج مطالعة حاضر دربارة الگوی کیفی
پراکندگی مشترک بین ابعاد خوشبینی و بدبینی در این نسخه با متغیرهای رضایت از زندگی،
عاطفة مثبت و منفی و ارزیابیهای شناختی شامل تهدید ،چالش و منابع ،شواهدی را در دفاع از
نظریة بسط و ساخت هیجانهای پیشرفت (فردریکسون و کوهن )2449 ،ارائه میکند .بر اساس
نظریة بسط و ساخت هیجانهای پیشرفت ،خوشبینی گرایشی به مثابة یک کیفیت
روانشناختی پایدار در مواجهة با مطالبات انگیزانندة فراروی ،از طریق فراخوانی ارزیابیهای
شناختی چالشی (در برابر ارزیابیهای تهدیدآمیز) و وسعتبخشی به دامنة افکار و رفتارها ،به
خلق یا ساخت منابعی روانشناختی مانند تابآوری و افزایش کنترل فردی ادراکشده منجر
میشود که خود با فراهم سازی بستر مناسب برای فزونی یافتن سطح بهزیستی و رضامندی در
افراد ،قوت گرفتن تجارب هیجانی مثبت را سبب میشود .بر اساس آنچه گفته شد ،میل به
پیشبینی وقوع رخدادهای مثبت و تمایل به استفاده از الگوهای ارزیابی سازشیافته از طریق
بسط و ساخت منابع مقابلهای فردی و موقعیتی در فزونی یافتن سطح تجارب هیجانی مثبت و
رضامندی از زندگی نقش بااهمیتی را ایفاد میکند (فردریکسون.)2449 ،
در مقابل ،بر اساس آموزههای نظریة بسط و ساخت هیجانهای مثبت ،بدبینی گرایشی از
طریق فراخوانی تفاسیر خودناتوانساز بهجای تفاسیر توانمندساز ،تهیسازی ظرف منابع مقابلهای
درون-برونفردی و ممانعت از ساختیابی الگوهای تفکر انعطافپذیر و خالق ،در توسعة تجارب
هیجانی منفی و عدم رضامندی ادراکشده ،سهم قابل مالحظهای را ایفا میکند (پنگ و
همکاران2441 ،؛ استینهارت و دالبیر .)2449 ،عالوه بر این ،بر اساس مفروضة پرورش 4در قلمرو
پژوهشهای استرس-مقابله ،خوشبینی در برابر بدبینی با افزایش سطح تجارب حمایت بهمثابة
منبع مقابلهای موقعیتی باور خودکارامدی فرد را در پاسخدهی به مطالبات موقعیتهای فراروی
افزایش میدهد .بدون تردید افزایش باورهایی خودکارامدی از طریق تقویت توان فرد در مدیریت
تجارب هیجانی خویش که نقش منبع عظیم اطالعاتی را ایفا میکند زمینة بهبود ادراک از
رضامندی را در وی سبب میشود (شوارزر و کنول .)2441 ،همچنین ،بر اساس آموزههای قلمرو
پژوهشی استرس-مقابله ،خوشبینی بهمثابه منبع عظیم مقابلهای از طریق فرضیه
«توانمندسازی »2نیز در پیشبینی الگوی ارجح پاسخ به مطالبات موقعیتهای انگیزاننده از نقش
1. cultivation
2. enabling
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تفسیری قابل مالحظهای برخوردار است .در فرضیه توانمندسازی تاکید میشود که تجربة بسط
در منابع مقابلهای اجتماعی و فردی از طریق تحریض باورهای خودکارامدی در پیشبینی الگوی
انطباقی پاسخ به تجارب استرسزا در موقعیتهای مختلف ،اثرگذار واقع میشود( .طاعتی و
همکاران )4999 ،بنابراین ،همسو با پیشنهاد بندورا ( )2442فرض میشود که ظرفیت مدیریت
پرکیفیت واکنشهای هیجانی و جسمانی به رخدادهای استرسزا در موقعیتهای مختلف ،منبع
بااهمیت تقویت باورهای خودکارامدی تلقی میشود (شوارزر و کنول.)2441 ،
یافتههای پژوهش حاضر محدودیتهایی داشت .اول ،نمونه پژوهشی حاضر فقط شامل زنان
بود .بنابراین ،بهمنظور تعیین ظرفیت تعمیمپذیری یافتههای این پژوهش به گروههای دیگر،
پژوهشهای بیشتری نیاز است .دوم ،انجام مطالعه حاضر مبتنی بر یکبار اندازهگیری بود.
بنابراین ،آزمون ثبات نمرههای نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی امکانپذیر نیست
و تحقق آن نیازمند انجام پژوهشهای دیگری است .سوم ،در این مطالعه ،آزمون روانسنجی
نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی بر یافتههای حاصل از روایی عاملی و روایی
همگرای نسخة مذکور مبتنی بود .بنابراین ،در پژوهشهای بعدی تحلیل آن به کمک روشهای
بیشتری مانند روایی پیشبین و واگرا از اهمیت زیادی برخوردار است .چهارم ،از آنجا که در
مطالعه حاضر دادهها فقط از یک گروه جنسی جمعآوری شد ،آزمون همارزی جنسی ساختار
عاملی این نسخه در کانون توجه پژوهشگران قرار نگرفت .پنجم ،با وجود آن که الگوی کیفی
واریانس مشترک بین زیرمقیاسهای آزمون جهتگیری زندگی با متغیرهای عواطف مثبت و
منفی ،رضامندی از زندگی و ارزیابیهای شناختی شواهد متقنی در دفاع از روایی سازة نسخه
تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی فراهم میآورد ،اما تا حدی کم بودن مقدار عددی
ضرایب همبستگی بهاین دلیل بود که سعی شد با هدف کنترل واریانس خطا ،مشارکتکنندگان
متجانس انتخاب شود .بنابراین ،محدودیت در دامنة تغییرپذیری دادهها ،4کم بودن مقدار عددی
ضرایب همبستگی را در این مطالعه توجیه میکند .با وجود محدودیتهای فوق ،یافتههای
مطالعه حاضر نشان میدهد که نسخه فارسی آزمون جهتگیری زندگی در قلمرو پژوهشی
خوشبینی گرایشی ،از لحاظ روانسنجی برای سنجش سبک ارجح افراد برای پیشبینی وقوع
رخدادهای مثبت یا منفی در آینده ،دقیق و قابل اطمینان است.

1. restriction in range
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علی خدایی ،حسین زارع ،احمد علیپور و ...

نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهتگیری زندگی
سوالها
 .4من در موارد نامطمئن معموالً انتظار بهترین حالت را دارم.
 .2بهراحتی میتوانم احساس آرمیدگی کنم.
 .9اگر قرار است اتفاق بدی برای من بیفتد خواهد افتاد.
 .1من همیشه نسبت به آینده خوشبینم.
 .9از بودن با دوستانم لذت میبرم.
 .2برایم مهم است که به انجام کاری مشغول باشم.
 .1من بهندرت انتظار دارم که امور مطابق میل من پیش روند.
 .9بهراحتی ناراحت نمیشوم.
 .9من بهندرت درباره وقوع اتفاقهای خوب حساب باز میکنم.
 .44در مجموع ،انتظار دارم که بیشتر چیزهای خوب برایم رخ
بدهند تا چیزهای بد.

کامالً موافق
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

نامطمئن
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

موافق
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

کامالً مخالف
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

مخالف
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

***

مقیاس رضایت از زندگی
کاااامالً
موافق

زندگیام از بیشتر جهتها به وضعیت ایدهآل و مورد نظر نزدیک است.
شرایط زندگی من عالی است.
از زندگیام راضی هستم.
تا کنون چیزهای مهمی را که در زندگی میخواستم بهدست آوردهام.
اگر میتوانستم زندگیام را از نو تکرار کنم ،چیزی را تغییر نمیدادم.
***
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.2
.9
.1
.9

4
4
4
4
4

کاااامالً
مخالف

سوالها

9
9
9
9
9

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

9
9
9
9
9

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

نسخة تجدیدنظرشدة مقیاس ارزیابی تنیدگی

هرگز

بهندرت

گاهگاهی

اغلب

 .4برای فائق آمدن بر این موقعیت و استرس ناشی از آن از توانایی الزم برخوردارم.
 .2بهنظر من ،استرس ناشی از این موقعیت ،یک عامل تهدیدکننده است.
 .9در چنین شرایطی به فردی دسترسی دارم که به من کمک میکند.
 .1میتوانم بر تجارب پراسترسی از این دست بهخوبی غلبه کنم.
 .9میدانم برای غلبه کردن بر چنین موقعیتی چکار باید بکنم.
 .2در مواجهه با چنین موقعیتی عصبی میشوم.
 .1این اتفاق ،تأثیر منفی زیادی روی من میگذارد.
 .9در این موقعیت فردی وجود دارد که به من کمک میکند.
 .9پیامد وقوع چنین اتفاقهای پراسترسی برایم کامالً منفی است.
 .44این اتفاق بر زندگی من اثرهای جدی میگذارد.
 .44برای غلبه بر استرس ناشی از این موقعیت ،به منابع حمایتی مورد نیاز دسترسی دارم.
 .42برای غلبه بر استرس ناشی از این موقعیت ،از مهارتهای الزم برخوردارم.
 .49موقعیتهای استرسزا تاثیری منفی روی من میگذارند.
 .41مواجهه با چنین تجارب استرسزایی ،پیامدهای طوالنی مدتی برایم به همراه دارد.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

بیشتر
وقتها

فرض کنید ،درباره نتیجه امتحان پایان ترم یکی از دروس اصلی خود ،به شما گفته شده است که" :در این درس رد شدهاید".
لطفاً بر اساس این موقعیت فرضی به سؤالهای این بخش پاسخ دهید.
سؤالها
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9
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9
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ویژگیهای روانسنجی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون....

نسخة تجدیدنظرشدة مقیاس ارزیابی تنیدگی

هرگز

بهندرت
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4
4
4

4
4
4

2
2
2

9
9
9

1
1
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بیشتر
وقتها
اغلب

 .4برای فائق آمدن بر این موقعیت و استرس ناشی از آن از توانایی الزم برخوردارم.
 .2بهنظر من ،استرس ناشی از این موقعیت ،یک عامل تهدیدکننده است.
 .9در چنین شرایطی به فردی دسترسی دارم که به من کمک میکند.
 .1میتوانم بر تجارب پراسترسی از این دست بهخوبی غلبه کنم.
 .9میدانم برای غلبه کردن بر چنین موقعیتی چکار باید بکنم.
 .2در مواجهه با چنین موقعیتی عصبی میشوم.
 .1این اتفاق ،تأثیر منفی زیادی روی من میگذارد.
 .9در این موقعیت فردی وجود دارد که به من کمک میکند.
 .9پیامد وقوع چنین اتفاقهای پراسترسی برایم کامالً منفی است.
 .44این اتفاق بر زندگی من اثرهای جدی میگذارد.
 . 44برای غلبه بر استرس ناشی از این موقعیت ،به منابع حمایتی مورد نیاز دسترسی
دارم.
 .42برای غلبه بر استرس ناشی از این موقعیت ،از مهارتهای الزم برخوردارم.
 .49موقعیتهای استرسزا تاثیری منفی روی من میگذارند.
 .41مواجهه با چنین تجارب استرسزایی ،پیامدهای طوالنی مدتی برایم به همراه دارد.
***

گاهگاهی

فرض کنید ،درباره نتیجه امتحان پایان ترم یکی از دروس اصلی خود ،به شما گفته شده است که" :در این درس رد شدهاید".
لطفاً بر اساس این موقعیت فرضی به سؤالهای این بخش پاسخ دهید.
سؤالها
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