
 
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩  تابستان١٨سال پنجم شماره 
 

 

بررسي ساختار عاملي مقياس بهزيستي روانشناختي ريف در بين 
  ١دانشجويان دانشگاه اروميه

 

  استاديار دانشگاه اروميهـ  دکتر فرزانه ميکائيلي منيع
  چکيده

 سوالي بهزيستي روانشناختي ريف و ۸۴هاي روانسنجي آزمون هدف اين مطالعه بررسي ويژگي
فه خودمختاري، هدفمندي در زندگي، تسلط بر محيط،  مؤل۶اين آزمون داراي . همکاران بود

باشد که پژوهشگران مختلف در رشد شخصي، ارتباط مثبت با ديگران، پذيرش خود مي
براي رسيدن به . هاي متفاوتي دارنداي آن ديدگاههاي روانسنجي و ساختار سازهخصوص ويژگي

هاي مختلف با اسي و وروديهاي مختلف کارشن نفر از بين دانشجويان رشته۳۷۶اين مهم 
ها براي تحليل داده. ها اجرا شداي انتخاب و آزمون روي آنگيري چندمرحلهگيري از نمونهبهره

 نتايج نشان دادند ضريب پايايي دروني. از آلفاي کرونباخ و تحليل عاملي تأييدي استفاده گرديد
 است که بر اين اساس ابزار ۷۰/۰ها بيش از اين آزمون براي تمام مؤلفه) آلفاي کرونباخ(

عالوه بر اين بررسي روايي سازه ابزار فوق از طريق تحليل عاملي تأييدي نشان . مناسبي است
هاي يک و سه عاملي برازش داد، مدل شش عاملي پيشنهادي سازندگان در قياس با مدل

ياس مي توان براي بر اين اساس، از اين مق. بهتري داشته و در اين نمونه نيز مورد تأييد است
  .سنجش وضعيت بهزيستي روانشناختي دانشجويان کارشناسي بهره گرفت

  

مدل شش عاملي بهزيستي روانشناختي، آزمون بهزيستي روانشناختي، تحليل  :واژگان كليدي
  .عاملي تأييدي

                                         
  . است۵۰۰/الف/۸۵فته از طرح پژوهشی مصوب معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اروميه با کد ـ اين مقاله برگر۱
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دهد ساليان طوالني بررسي پيشينه نظري و پژوهشي مربوط به سالمت رواني نشان مي
 آن وجود داشته است، به اين معني که يشناختي يا منفي به مطالعهسيبرويکردي آ

 اما از حدود دهه. سالمت رواني معادل نبود بيماري و مشکالت رواني تعريف شده است
هاي جديدي که به جاي درمان مشکالت رواني بر پيشگيري از  با ظهور ديدگاه۱۹۶۰

هاي  بر ابعاد رواني مثبت مانند تواناييدتاًهاي سالمت رواني عمکيد داشتند مدلأها تآن
 ،۱رايان و دسي( انسان، رشد شخصي، بهزيستي و ارتقاي خوب بودن متمرکز شدند

۲۰۰۱.(  

در حقيقت ظهور دو جريان توجه به رشد روانشناختي و سالمتي، و روانشناسي 
 هاي مدلشناختي بهروانشناسان از مدل پزشکي يا آسيبنگر موجب تغيير رويکرد مثبت
، ۲هايي مانند مدل جاهودادر اين راستا، مدل. نگر در موضوع سالمت رواني شدمثبت

عاملي بهزيستي روانشناختي ريف، مدل  ۶ داينر، مدل ۳مدل بهزيستي ذهني
 رايان و دسي تدوين شدند که در تعريف و تبيين سالمت رواني به جاي ۴خودمختاري

 ،۵کامپتون( هاي فرد متمرکز شدندها و داشتهناييتمرکز بر بيماري، ضعف و تنش بر توا
اين تغيير رويکرد موجب شد روانشناسان اين گروه در توصيف و تعريف سالمت ). ۲۰۰۱

رواني بيشتر از اصطالح بهزيستي روانشناختي که بيشتر داراي بار مثبت است استفاده 
هايي مانند که ويژگيشود از اين منظر کسي داراي سالمت روانشناختي تلقي مي. کنند
 هاي اجتماعي گسترده، احساس خودکارآمدي و حس استقالل داردنفس، ارتباطعزت

  ). ۱۹۹۸ ،۶ريف و سينگر(

در . ترين مدل هاي حوزه بهزيستي روانشناختي به شمار مي رودمدل ريف از مهم
دادها و عـاين ديدگاه بهزيستي به معناي تالش براي استعال و ارتقاست که در تحقق است

  مدل حاضر بهزيستي روانشناختي را فرايند). ۱۹۹۵ ريف،( شودهاي فرد متجلي ميتوانايي
  

  

2- Jahoda 
4- self-determination 
6- Ryff & Singer 

1- Ryan & Deci 
3- subjective well-being 
5- Compyon 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز   {
۱۳۸۹ تابستان, ۱۸ شماره پنجمسال    {  

  

 

 
 

145 

رفداران آن از اين رو، ط. داند که در طول عمر گسترده استاي ميجانبهرشد همه
همانند ارسطو معتقدند بهزيستي به معناي کسب لذت نيست بلکه تالش براي استعال و 

) ۱۰۰ :۱۹۹۵(ريف . شودهاي فرد متجلي ميارتقاست که در تحقق استعدادها و توانايي
هاي بالقوه واقعي تالش براي کمال در جهت تحقق توانايي«بهزيستي روانشناختي را 

  . داند مي»فرد

کساني مثل (  و همکاران پيش از هر چيز تالش کردند براساس مباني فلسفيريف
را تعيين و » ۱زندگي خوب«هاي زندگي مطلوب يا اصطالحاً مالک) ارسطو و راسل

ها بر اين اساس، شش عامل مهم را شناسايي کردند که از طريق آن. بندي کننددسته
د ـ، رش۳، هدفمندي در زندگي۲ش خودتوان خوب بودن يا نبودن را تعيين کرد، پذيرمي

هاي  و خودمختاري مؤلفه۶، تسلط بر محيط۵، داشتن ارتباط مثبت با ديگران۴شخصي
  ). ۱۹۸۹ريف، (  بهزيستي روانشناختي در مدل ريف هستندیدهندهتشکيل

 خودگزارشي طراحي کرد که از ی پرسشنامه،ريف براي سنجش مدل نظري خود
نخستين نوشتار اين ابزار . رودستي روانشناختي به شمار ميهاي بهزيترين سنجهمهم

هايي که روي هاي بعد براساس پژوهشدر سال). ۱۹۹۵ ريف،( سوال بود ۱۲۰داراي 
 ۳و ۹ ، ۱۴، ۱۸، ۲۴، ۴۲، ۴۰تر هاي کوتاههاي روانسنجي آن انجام شد نسخهويژگي

ن در مقايسه با ساير  سوالي آزمو۸۴ يريف خود معتقد است نسخه. سوالي تدوين شد
 ۸۴ در نوشتار. نوشتارها قابليت بيشتري در تعيين وضعيت بهزيستي روانشناختي دارد

  ). ۱۹۹۸ ريف و سينگر،(  سوال اختصاص يافته است۱۴سوالي براي سنجش هر عامل 

هاي کوتاه آزمون ريف را بررسي هاي روانسنجي نسخهمطالعات متعددي ويژگي
   ۹۳/۰در پژوهشي روي نوجوانان و بزرگساالن جوان پايايي بين  )۱۹۸۹( ريف. دـانکرده
  

  

2- self-acceptance 
4- personal growth 
6- environmental mastery 

1- good life 
3- purpose in life 
5- positive relations with others 
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يگري روي  ديدر مطالعه) ۱۹۹۵( ۱ريف و کي يس. دست آورده  براي عوامل ب۸۶/۰و 
نتايج . هاي ميانسال، مدل و آزمون را با روش معادالت ساختاري بررسي کردندآزمودني

هاي کافکا در مقابل نتايج پژوهش. ها حاکي از تأييد مدل و پايايي مناسب آزمون بودآن
نتوانستند برازش ) ۲۰۰۵( ۴و چنگ و چان) ۲۰۰۴( ۳، فن ديريندورک)۲۰۰۲ (۲و کوزما

 و ۵آبوت. ها ثبات دروني آزمون پايين بوديف را تأييد کنند و در آنمدل مورد نظر ر
 نفري و با استفاده از ۱۱۷۹اي با مرور تمام مطالعات و برگزيدن نمونه) ۲۰۰۶( همکاران

دست آمده ه نتايج ب. روش معادالت ساختاري مدل و آزمون ريف را به محک کشيدند
گيري از نيز در مطالعه خود با بهره) ۲۰۰۹ (۶نبرنز و ماچي. مدل و آزمون را تأييد کردند

ها حاکي از هماهنگي دروني نتايج آن. دل را بررسي نمودندمتحليل عاملي تأييدي 
  . هاي تحليل عاملي از مدل سه عاملي حمايت کردولي يافته. باال بود) ضرايب پايايي(

در زبان در تحقيق خود ساختار پرسشنامه ريف )۲۰۰۶(  و همکاران۷ليندفورس
 نفري از بين زنان و مردان کارگر انتخاب ۱۲۶۰اي ها نمونهآن. سوئدي را بررسي کردند

ضرايب ثبات دروني براي پرسشنامه .  قرار داشتند۳۲-۵۸ سني يکردند که در گستره
تحليل عاملي تأييدي ساختار شش . فوق در اين گروه باالتر از نسخه اصلي انگليسي بود

   ).   ۲۰۰۸ فن ديرندورک و همکاران،(بان اسپانيايي نيز تأييد نمود عاملي آن را در ز

 اي سوالي را روي نمونه۸۴ يروايي و پايايي نسخه) ۱۳۸۷( در ايران بياني و همکاران
ي از طريق ـتايج بررسي پايايـن.  نفري از دانشجويان دانشگاه آزاد بررسي کردند۱۴۵

، پذيرش خود ۸۲/۰براي نمره کلي برابر بازآزمايي نشان دادند ضريب بدست آمده 
، ۷۷/۰، تسلط بر محيط ۷۸/۰، خودمختاري ۷۷/۰، روابط مثبت با ديگران ۷۱/۰

  هايياسـجهت بررسي روايي مق. بود/ ۷۸ و  رشد شخصي ۷۰/۰ندي در زندگي ـهدفم
  

  

2- Kafka & Kozma 
4- Cheng & Chan 
6- Burns & Machin 

1- Keyes 
3- Van Dierendonck 
5- Abbot 
7- Lindfors 
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نفس روزنبرگ استفاده شد  شادکامي آکسفورد و عزتيرضايت از زندگي، پرسشنامه
ها با مقياس بهزيستي روانشناختي به دست آمده نمرات اين آزمونه که همبستگي ب

دست آمده اين پژوهشگران حاکي از مناسب ه نتايج ب.   بود۴۶/۰ و ۵۸/۰، ۴۷/۰ترتيب 
 و ۹، ۳هاي در پژوهش ديگري نسخه. مورد بحث در نمونه دانشجويان بودبودن ابزار 

اي از دانشجويان ايراني با استفاده از تحليل عاملي تأييدي مطالعه  سوالي در نمونه۱۴
شکري ( هاي حاصل مويد مدل شش عاملي مورد نظر سازندگان آزمون بوديافته. شدند

  ).      ۱۳۸۷ و همکاران،

 اين که آيا مدل بهزيستي يهايي نيز دربارهمقياس فوق پژوهشبا استفاده از 
 ريف. گيرد يا خير انجام شده است شش مؤلفه فوق را دربرميروانشناختي ريف واقعاً

جواني، ( هاي مختلف زندگي مرد و زن از دوره۱۲۱اي روي در مطالعه) ۱۹۸۹(
ي نيرومندي با هم بوده دريافت شش مؤلفه مورد نظر داراي همبستگ) ميانسالي و پيري
وي بر اين اساس .  ضعيفي دارنديهاي مربوط به بهزيستي رابطهو با ساير شاخص

ريف و . الذکر است فوقي شش مؤلفهينتيجه گرفت بهزيستي روانشناختي دربرگيرنده
هاي ديگري اين يافته را در پژوهش) ۲۰۰۲( و کي يس و همکاران) ۱۹۹۵( کي يس

  .   تأييد کردند

اي ريف را در دو پژوهش تالش کردند مدل شش مؤلفه) ۲۰۰۶( ۱سپرينگر و هوسرا
در هر دو . نتايج هر دو مطالعه نتوانست مدل فوق را تأييد کند. ندهمورد آزمون قرار د
هاي هدف در زندگي، پذيرش خود، تسلط بر محيط و رشد شخصي مطالعه فقط مؤلفه

ها هر چند ارتباط بين اين مؤلفه. گيرندقرار ميبا هم ارتباط داشته و در نتيجه در مدل 
نتايج پنج نوع ) ۲۰۰۶( ها، ريف و سينگردر واکنش به اين يافته. نيز ضعيف بودند

شناختي، هاي جمعيتتي، همبستهـهاي روانشناختبار عاملي، همبستهـاع( ژوهشـپ
  ايز ـها حاکي از تمنتايج آن. را بررسي کردند) ايهاي زيستي و مطالعات مداخلههمبسته

  

  

 1- Springer & Hauser 
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اين پژوهشگران نتيجه . شان با هم بودمقياس از يکسو و همبستگيهر شش خرده
هاي اسپرينگر و هوسر از آن استخراج شده بود داراي اي که يافتهگرفتند مطالعه
  .تگيري و تفسير ايراد داشته اس و از لحاظ نتيجه بودهشناختيمشکالت روش

 قابل توجه در خصوص کاربرد آزمون ريف اين بوده که در کمتر پژوهشي ياما نکته
وجود جمعيت ه در حالي که با عنايت ب. به جمعيت دانشجويي پرداخته شده است

عالوه بر .  باارزش خواهد بوددانشجويي بزرگ در کشور ما بررسي چنين موضوعي قطعاً
ي روايي و کاربردپذيري ـتي در بررسـروانشناخاين، با توجه به اهميتي که ابزارهاي 

 سوالي بهزيستي ۸۴ها دارند، هدف پژوهش حاضر بررسي ساختار عاملي مقياس مدل
ها و مدل نظري سازندگان آزمون در گروهي از روانشناختي و تطابق آن با سازه

  .دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه اروميه بود

  روش
  ي آماريجامعه و نمونه

ساس ابر.  کارشناسي دانشگاه اروميه بودي دانشجويان دورهي کليه، پژوهشيمعهجا
خاب آن از روش ـراي انتـ نفر بود که ب۳۷۶ه مناسب ـعداد نمونـ ت۱دول مورگانـج

به اين ترتيب که براساس حجم جامعه هر . گيري چندمرحله اي استفاده شدنمونه
ن بخود اختصاص داده بود، سهم آن در دانشکده و درصدي که در کل جامعه دانشجويا

ها، سهم آن در نمونه مربوط سپس با توجه به حجم هر يک از رشته. نمونه مشخص شد
 مطالعه از دانشكده ادبيات و علوم ي نفر از نمونه۸۰ .به رشته نيز مشخص گرديد

 ۸۱ نفر دانشكده هنر و ۳۵ نفر دانشكده فني، ۸۱ نفر دانشكده علوم، ۹۸انساني، 
هاي موجود الزم به گفتن است كه تمام رشته. فر از دانشكده فني انتخاب شدندن

  .  ها جزو نمونه نهايي بودنددر دانشكده
  

  

 1- Morgan 
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  ابزار جمع آوري اطالعات   
 توسط ۱۹۸۹در سال ) PWB( همانگونه که پيشتر گفته شد، مقياس بهزيستي روانشناختي

هدف پرسشنامه فوق ). ۱۹۸۹ريف، ( ن ساخته شده استکارول ريف در دانشگاه ويسکانسي
باشد که در مدل بهزيستي هاي پيشين ميعملياتي کردن شش عامل استخراج شده از تئوري

فرايند . گيرد عامل را دربرمي۶ سوال و ۸۴اين آزمون . روانشناختي ريف جاي گرفته است
ن تعاريف از بنيادهاي نظري ساخت مقياس با نوشتن تعريف براي شش عامل آغاز شد که اي

 باال و پايين تعريف يتعاريف حالت دوقطبي داشته و به صورت نمره. مدل استخراج گرديدند
  : اندتعاريف عوامل در جدول زير ارائه گرديده. شدند

  

  )۱۰۷۲ :۱۹۸۹برگرفته از ريف، (  تعاريف عوامل آزمون ريف براساس بنيادهاي نظري)۱(جدول  

  فتعري  نمره  عامل
داشتن احساس نارضايتي از خود، ناکام و سرخورده از آن چه کـه در گذشـته         پايين

ها و صفات خود، آرزومند تغيير کـردن و  رخ داده است، نا خرسندي از ويژگي 
  .تبديل شدن به کس ديگر

پذيرش 
  خود

داشتن نگرش مثبتي نسبت به خود، پذيرش ابعاد خـوب و بـد وجـود خـود،                    باال
  .وب نسبت به زندگي گذشته خودداشتن احساس خ

 ديگـران،   بـا نداشتن يا کمبود ارتباط هاي صـميمانه، رضـايت بخـش و گـرم       پايين
  .پذيرش تعهد در قبال ديگراناحساس ناکامي و انزوا در روابط شخصي، عدم

ارتباط 
مثبت با 
 نگران رفاه بخش، گرم و مبتني بر اعتماد با ديگران،دارا بودن ارتباطات رضايت  باال  ديگران

  .و راحتي ديگران بودن، داشتن احساس همدلي نيرومند، مهرباني و صميميت
اتکا به قـضاوت ديگـران       ها و انتظارات ديگران،    ارزشيابي ينگران بودن درباره    پايين

هاي مهم زندگي، تسليم شدن در برابر فشارهاي اجتماعي و گيريجهت تصميم
  .نانديشه و عمل براساس آ

  خود
  مختاري

خودمختار و متکي به خود بودن، توانايي مقاومت در برابر فشارهاي اجتماعي              باال
ــق      ــويش طب ــيابي خ ــار از درون، ارزش ــيم رفت ــل، تنظ ــشه و عم ــراي اندي ب

  .استانداردهاي شخصي
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  )۱(ي جدول ادامه

يا بهبود مشکل داشتن در تنظيم امور روزمره زندگي، احساس ناتواني در تغيير   پايين
هايي اطراف خود، فقدان احساس کنترل   بافت زندگي، ناآگاهي از وجود فرصت     

  .روي جهان خارج

تسلط بر 
  محيط

داشتن احساس تسلط و شايستگي در مديريت محيط، داشتن برنامه جـامع و                باال
هـاي محـيط، توانـايي     پيچيده براي کنترل محيط، استفاده مناسب از فرصـت        

 .ها و نيازهاي شخصيسب با ارزشهاي متناانتخاب و يا ايجاد بافت

معني بودن زندگي، داشتن اهداف ناچيز و بـي اهميـت، نداشـتن احـساس               بي  پايين
  .جهت، نديدن هدف در زندگي گذشته، اعتقاد نداشتن به ارزش و معناي زندگي

هدفمندي 
  در زندگي

 داشتن هدف و جهت در زندگي، معني داشتن زندگي گذشته و حال، اعتقاد و         باال
  .باور به ارزش و معناي زندگي

داشتن حس ايستايي شخصي، نداشتن حس تغيير مثبت يـا توسـعه در طـول        پايين
-عالقگي و مالل نسبت به زندگي، احساس ناتواني براي شکلزمان، احساس بي

  .هاي جديددهي رفتارها و نگرش

رشد 
  شخصي

رشديابنده، تغيير به عنوان موجودي ه داراي احساس رشد مستمر، تلقي خود ب      باال
  . افزايش کارآمدي و دانش شخصي استيدهندهاي که نشانگونه

  

سازي اين مقياس، ابتدا فرم انگليسي ابزار، که توسط پروفسور ريف سازنده براي آماده
آزمون در اختيار محقق قرار داده شده بود، به فارسي ترجمه و سپس توسط دو نفر از 

.  به انگليسي برگردانده شدجدداًـان دانشگاه اروميه ماعضاي هيئت علمي گروه زب
هاي مشاهده شده بين نسخ فارسي و انگليسي ارزيابي و مورد تجديدنظر قرار تفاوت
 نفري از دانشجويان اجرا و از نظر رواني و قابل درک ۵۰آزمون روي گروهي. گرفت

  .     هاي مبهم اصالح گرديد سوالبودن جمالت بررسي و مجدداً

هايي که صفات آن با سنجه يريف براي بررسي روايي ابزار و سنجش رابطه
يز به شمار ـاخص بهزيستي روانشناختي نـسنجيدند، و در ضمن شيـشخصيتي را م
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، رضايت زندگي )۱۹۶۹( ۲برادبورن ۱هايي مانند مقياس تعادل عاطفيرفتند از سنجهمي
و ) ۱۹۷۴( ۷ لونسون۶، منبع کنترل)۱۹۶۵( ۵ روزنبرگ۴، حرمت خود)۱۹۶۱( ۳نيوگارتن

نتايج همبستگي آزمون ريف با هر يک از . استفاده كرد) ۱۹۶۵( ۸افسردگي زونگ
  ).۱۹۸۹ريف، (بنابراين ابزار فوق روا محسوب شد . هاي فوق قابل قبول بودمقياس

در پژوهشي براي بررسي پايايي اين ابزار از آلفاي کرونباخ بهره ) ۱۹۸۹( ريف
، )۹۱/۰( ، ارتباط مثبت با ديگران)۹۳/۰( دست آمده براي پذيرش خوده فاي بآل. گرفت

و رشد ) ۹۰/۰( ، هدفمندي در زندگي)۹۰/۰( ، تسلط بر محيط)۸۶/۰( خودمختاري
وهشي و باليني  گزارش شده است كه بر اين اساس براي اهداف پژ) ۸۷/۰( شخصي
  .رودشمار ميه  مناسبي بيوسيله

 ضريب ثبات دروني را براي ابعاد ينيز دامنه) ۲۰۰۶( ن ليندفورس و همکارا
 يفقط ضريب مؤلفه.  گزارش نمودند۷۰/۰ تا ۶۵/۰مختلف مقياس ريف را بين 

  .  بود۲۴/۰هدفمندي زندگي 

 موافق را الًـخالف تا کامـ مالًـاي است كه از کام درجه۶قياسي ـآزمون ريف م
گذاري يم و برخي به صورت معکوس نمرهها به شکل مستقبرخي از سوال. گيرددربرمي

  . شوندمي

  هاي آماري تجزيه و تحليل اطالعاتشيوه

با ( در پژوهش حاضر براي تحليل داده ها از آلفاي کرونباخ و تحليل عاملي تأييدي
 ۹نرم افزار اين روش ليزرل.  استفاده شد) هدف مطالعه ساختار عاملي و اعتبار سازه

  اختاري و ـادالت سـيابي مع در مدل. دـ  استفاده ش۸از نوشتار طالعه ـاست كه در اين م
  

  

2- Bradburn 
4- self-esteem  
6- locus of control 
8- Zung 

1- Affect Balance Scale 
3- Neugarten 
5- Rosenberg 
7- Levenson  
9- LISREL 
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دي را با هاي نيكويي برازش تناسب مدل نظري پيشنها عاملي تأييدي آماره تحليل
 نيكويي برازش ارائه يه سنج۱۵ليزرل؛ . کننددست آمده مقايسه ميه هاي ب داده
در اين ). ۱،۱۹۹۶جاکارد و چوي( دهد كه بررسي حداقل سه سنجه  ضروري است مي

، شاخص نيكويي )GFI( ۲ مجذور خي، شاخص نيكويي برازش هاي پژوهش شاخص
،ريشة خطاي ميانگين )CFI (۴، شاخص برازش تطبيقي)AGFI( ۳برازش تطبيقي
 ۶لويز-و شاخص تاكر )NFI( ، شاخص نرم شده برازندگي)RMSEA( ۵مجذورات تقريب

)TLI (۷كه شاخص نرم نشده برازندگي) NNFI (شود، بررسي خواهند شدنيز ناميده مي.   

ها با  دهد كه ساختار كوواريانس يافته در معادالت ساختاري، مجذور خي نشان مي
تر نشانگر برازش مناسب اعداد كوچك. ي تئوريكي مطابقت دارد يا خيرمدل پيشنهاد

در برخي منابع پيشنهاد شده است براي پذيرش مدل نسبت . مدل آزمون شده است
مقدار نسبي  GFI). ۱۹۹۸، ۸کالين(  باشد۳مجذور خي به درجة آزادي بايد كمتر از 

عدد اين . كند مدل ارزيابي ميها را به گونه مشترك از طريقها و كوواريانسواريانس
تر و  تر باشد، مدل مناسب گيرد و هر قدر به يك نزديك شاخص بين صفر و يك قرار مي

است كه آن نيز بين صفر و يك قرار  GFIشاخصي شبيه  AGFI. تر است برازنده
هاي برازش يافته تا چه حد به برازندگي دهند مدل نشان ميGFI و AGFIگيرد  مي

 به CFI. تر باشد  مناسب مقداري است كه به يك نزديكAGFI.  هستندكامل نزديك
شود و ماتريس كوواريانس  نيز شناخته مي ۹عنوان شاخص برازش تطبيقي بنتلر

. كند مقايسه مي) مدل تئوريكي(بيني شده توسط مدل را با كوواريانس مدل صفر  پيش
ي از برازش مناسب اين شاخص نيز بين صفر و يك بوده و اندازة نزديك يك حاك

  شاخص). ۱۰،۲۰۰۶گارسون( ناسبي استـمقدار م۰۵/۰ برابر يا کمتر از  RMSEA.است
  

  

2- Goodness of Fit Index 
4- Comparative Fit Index 
6- Root Mean Square Error of Approximation 
8- Kline 
10- Garson 

1- Jaccard  & Choi 
3- Adjusted Goodness of Fit Index 
5- Root Mean Square Error of Approximation 
7- Non-normed fit index 
9- Bentler 
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NFI كند و مقدار ها مقايسه ميبرازش هاي دو مدل مختلف را در يك مجموعه از داده
است  NFIشاخصي مشابه NNFI لويز يا -شاخص تاكر.  قرار گيرد۹۵/۰آن بايد باالتر از 

. كندهاي مختلف مقايسه مينبوده و يك مدل را با مدلكه به حجم نمونه حساس 
گيرد هر چند ممكن است مقدار باالي يك نيز  قرار مي۱ و ۹۶/۰مقدار مناسب آن بين 

  ). ۲۰۰۸  و همكاران،۱ به نقل از هوپر۱۹۹۹هو و بنتلر،( دست آيده براي آن ب

  ها يافته

هاي مربوط به تهـيافمونه و سپس ـخست اطالعات توصيفي کل نـن بخش نـدر اي
هاي هاي مرتبط با ويژگيو نهايتا يافته هاي روانسنجي و تحليل عاملي تأييديويژگي

  . شودشناختي ارائه ميجمعيت
  

  بهزيستييدهنده تشکيليگانههاي شش اطالعات توصيفي مربوط به مؤلفه)۲(جدول 
  روانشناختي و بهزيستي روانشناختي کلي

       شاخص آماري
  انحراف معيار  ميانگين  بيشترين نمره  کمترين نمره  ملعا

  ۰۹/۱۰ ۹۲/۵۲ ۸۴ ۲۴  تسلط بر محيط
  ۲۱/۹ ۲۷/۵۷ ۸۰ ۳۰  رشدشخصي

ارتباط مثبت 
  باديگران

۲۶ ۹۵ ۲۵/۵۶ ۱۵/۱۰  

هدفمندي در 
  ۳۲/۱۰ ۲۱/۵۸ ۸۱ ۲۲  زندگي

  ۹۲/۵۲ ۸۳/۱۰ ۸۰ ۲۳  پذيرش خود
  ۶۵/۹  ۹۵/۵۱  ۸۱  ۵  خودمختاري
  ۴۹/۴۷  ۵۹/۳۳۱  ۴۵۳  ۲۲۲  نمره کلي

  
  

 1- Hooper 
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  هاي بهزيستي روانشناختينتايج آلفاي کرونباخ مؤلفه) ۳(ل جدو

  آلفاي کرونباخ  مؤلفه
  ۷۹/۰  تسلط بر محيط
  ۸۴/۰  رشدشخصي

  ۷۶/۰  ارتباط مثبت باديگران
  ۸۱/۰  هدفمندي در زندگي

  ۷۴/۰  پذيرش خود
  ۷۲/۰  خودمختاري
  ۹۰/۰  نمره کلي

  

هاي مقياس دست آمده براي مؤلفهه دهند ضرايب بيج نشان ميطور که نتا همان
کار ه ها بهايي که در پژوهشاست که براي آزمون. ۷۰بهزيستي روانشناختي باالتر از 

ها  مجموع مقياسيدر اين ميان نمره). ۱۳۸۷ شريفي،( باشدروند مناسب ميمي
ترين شاخص همساني دروني بوده و پس داراي بيشترين ضريب يا مناسب)  کليينمره(

 رشد شخصي، هدفمندي در زندگي، تسلط بر محيط، ارتباط يلفهؤاز آن به ترتيب م
از روش . ترين پايايي هستندمثبت با ديگران، پذيرش خود و خودمختاري داراي مناسب

ود د وجـ مناسب بودن ساختار عاملي آزمون و تأيييطالعهـتحليل عاملي تأييدي براي م
 گيريدر جدول پيوست بار عاملي و خطاهاي اندازه. هاي ادعايي سازنده استفاده شدلفهمؤ

-۳۸-۲۴( بار عاملي شش سوال. هاي آزمون ارائه شده استها با توجه به مؤلفهسوال
 ۲داري نيز از  معنيtمقدار کوچکي را به خود اختصاص داده و ) ۴۵-۴۹-۷۲-۷۴

هاي هاي مربوط سوالتوان ادعا کرد سوالميتر است که به همين سبب کوچک
  .ها آسيبي به ساختار آزمون نخواهد زد حذف آنروند و احتماالًمناسبي به شمار نمي

  :شودهاي مقياس ريف ارائه ميدر اين بخش ماتريس همبستگي مؤلفه
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  هاي آزمون بهزيستي روانشناختي ضرايب همبستگي بين مؤلفه)۴(جدول 

  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  هامؤلفه
            -  تسلط بر محيط
          -  ۶۰/۰  رشدشخصي

        -  ۵۰/۰  ۵۹/۰  ارتباط مثبت باديگران
      -  ۵۲/۰  ۵۵/۰  ۵۸/۰  هدفمندي در زندگي

    -  ۷۱/۰  ۶۱/۰  ۶۳/۰  ۶۴/۰  پذيرش خود
  -  ۸۰/۰  ۷۲/۰  ۷۰/۰  ۶۵/۰  ۷۱/۰  خودمختاري

  

  

دارند و اين شود ضرايب همبستگي در سطح مناسبي قرار همانطوري که مالحظه مي
هاي مختلف نتايج متفاوتي در پژوهش. ها با هم است ارتباط دروني مؤلفهینشان دهنده

هاي مربوط به يافته. اندخصوص تعداد عوامل اين ابزار و مدل ساختاري آن ارائه داده
  :جدول بعدي آمده استدر  عاملي آزمون ۶ و ۳برازش مدل يک، 

  

   عاملي تأييديهاي برازش تحليل آماره)۵(جدول 

  Χ2  df  df/ ۲χ AGFI  GFI  CFI  RMSEA  TLI NFI  مدل
  ۹۰/۰  ۷۱/۰  ۰۸/۰  ۸۴/۰  ۵۸/۰  ۴۸/۰  ۳۶/۲  ۳۳۲۰  ۴۵/۷۹۵۵  يک عاملي

  ۹۱/۰  ۷۵/۰  ۰۸/۰  ۸۶/۰  ۶۱/۰  ۵۱/۰  ۳۰/۲  ۳۳۱۶  ۰۶/۷۸۳۶   عاملي۳
  ۹۸/۰  ۹۴/۰  ۰۴/۰  ۹۱/۰  ۷۲/۰  ۶۰/۰  ۲۶/۲  ۳۳۸۷  ۲۱/۷۶۶۶   عاملي۶

  

  

دست آمده ه دهد مقدار بنشان مي df/ ۲χها به نسبت لتبديل آماره مجذور خي مد
 ۳۶/۲ و براي مدل تک عاملي ۳۰/۲، براي مدل سه عاملي۲۶/۲براي مدل شش عاملي 

توان نتيجه بنابراين مي. هاستتر از ساير مدلباشد که براي مدل شش عاملي کوچکمي
 با مدل نظري اصلي ها داشته و مدل شش عاملي برازش بهتري با دادهگرفت احتماالً

ها نيز نشان ه مدلـهاي برازش مربوط بي ساير آمارهـبررس. هماهنگي بيشتري دارد
هاي پيش گفته به مدل شش دهند در تمام موارد بهترين مقادير بر اساس مالکمي

 که در مدل شش عاملي به ترتيب CFIو GFI ،  AGFIهاي آماره. عاملي اختصاص دارد
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 هستند در قياس با مقادير ساير مدل ها به يک نزديکتر بوده ۸۸/۰ و ۶۲/۰ ، ۶۰/۰برابر 
نيز در مدل شش RMSEA آماره . و در نتيجه نشان دهنده برازش بهتر مدل هستند

نيز  NFIو  TLIهاي شاخص. رود است که مقدار مناسبي به شمار مي۰۵/۰عاملي برابر 
هاي در نتيجه بر اساس داده. شندباها ميتر از ساير مدلبراي مدل شش عاملي مناسب

ريف ( مدل شش عاملي مورد نظر سازندگان ابزار دست آمده در اين بررسي، احتماالًه ب
  . گيردتر بوده و مورد تأييد قرار ميمناسب) ۲۰۰۴ و همکاران،

  گيري بحث و نتيجه
هاي روانسنجي و ساختار عاملي آزمون بهزيستي هدف اين پژوهش بررسي ويژگي

 کارشناسي ي سوالي آزمون ريف و همکاران در دانشجويان دوره۸۴نشناختي نوشتار روا
  . دانشگاه اروميه بود

دست آمده براي ه هاي روانسنجي نشان دادند ضرايب آلفاي بنتايج بررسي ويژگي
هايي که است که براي آزمون. ۷۰هاي مقياس بهزيستي روانشناختي باالتر از تمام مؤلفه
 يدر اين ميان نمره). ۱۳۸۷ شريفي،( باشدروند مناسب ميکار ميه  بهادر پژوهش

ترين شاخص همساني داراي بيشترين ضريب يا مناسب)  کليينمره(ها مجموع مقياس
 رشد شخصي، هدفمندي در زندگي، تسلط يلفهؤدروني بوده و پس از آن به ترتيب م

ترين مختاري داراي مناسببر محيط، ارتباط مثبت با ديگران، پذيرش خود و خود
، کافکا و کوزما )۱۹۹۵ و ۱۹۹۸( اين يافته هماهنگ با يافته هاي ريف. پايايي هستند

است که حاکي از قابل قبول بودن ضرايب پايايي ) ۱۳۸۷( و بياني و همکاران) ۲۰۰۲(
 خودمختاري يترين ضريب آلفاي کرونباخ به مؤلفهدر اين مطالعه پايين. دروني است

در تبيين . است) ۲۰۰۶(  مطالعه ليندفورس و همکاراني داشت که همسو با يافتهتعلق
 خودمختاري داراي باالترين ضريب يلفهؤتوان گفت از آن جايي که ماين يافته مي

زيرا وجود . هاست، پايين بودن پايايي آن قابل توجيه استلفهؤهمبستگي با ساير م
تواند سبب افزايش همپوشي بين ها ميلفهؤلفه با ساير مؤهمبستگي باال بين يک م

  .ها شودها و کاهش ضريب پايايي برخي از آنخرده مؤلفه
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  خودمختاري احتماالًيلفهؤهاي متوان نتيجه گرفت برخي از گويهدر اين راستا، مي
با . دهندگيري قرار ميها مورد اندازهلفهؤهاي ساير مسنجند که گويههمان چيزي را مي

هاي لفهؤلفه در مؤاي نيست که باعث ادغام شدن اين مود اين همپوشي به اندازهاين وج
هاي مرتبط اين يافته در تحليل عاملي تأييدي اين پژوهش و ساير پژوهش. ديگر شود

  ). ۲۰۰۶مانند ريف و همکاران،( تأييد شده است
نيز از هاي مقياس بهزيستي روانشناختي مؤلفه نتايج آزمون همبستگي بين خرده

کند زيرا نشانگر همبستگي در سطح متوسط براي ارتباط بين يافته فوق حمايت مي
 يهاي آزمون زيرمجموعهمؤلفهبر اين اساس مي توان نتيجه گرفت خرده. هاست مؤلفه

هاي مؤلفهبه عبارت ديگر، خرده. يک عامل بوده و در عين حال مستقل از هم هستند
 کلي بهزيستي يسنجند که بعدي از ابعاد سازهاي را ميآزمون هر يک سازه

ها مؤلفهها همپوشي اندکي با ساير خردهمؤلفهروانشناختي است ولي هر يک از خرده
 ريف و ياين يافته هماهنگ با نتايج مطالعه. گيرندداشته و سازه مجزايي را اندازه مي

هاي مؤلفهدند خردهاست که نشان دا) ۲۰۰۶( و ليندفورس و همکاران) ۱۹۹۵( کي يس
  مورد نظر سازندگاني يک عامل هستند و هر يک قادرند سازهيآزمون ريف زيرمجموعه

  . را بسنجند
هاي نتايج تحليل عاملي تأييدي حاکي از اين بودند که آزمون داراي عوامل و سازه

ا  آزمون ريدر حقيقت، نتايج تحليل عاملي روايي سازه. مورد نظر سازندگان آن است
 و ليندفورس و همکاران) ۲۰۰۶(  ابوت و همکارانياين نتيجه در مطالعه. تأييد کردند

  دارايعبارتي آزمون بهزيستي روانشناختي احتماالًه ب. نيز مشاهده گرديده است) ۲۰۰۶(
هاي تک عاملي،  مدليمقايسه. باشدشش عامل اصلي پيشنهادي توسط مدل نظري مي

شش هادي توسط برخي پژوهشگران نيز نشان داد مدل سه عاملي و شش عاملي پيشن
در  عالوه بر اين. عاملي داراي برازش و تناسب بيشتري در مقايسه با دو مدل ديگر است

 هاي ديگر مانند اسپانيايي انجام شده است، ساختارها و زبانهايي که در فرهنگپژوهش
  ).۲۰۰۸  همکاران،فن ديرندورک و( شش عاملي آزمون مورد بحث تأييد شده است
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در  )۲۰۰۹( و برنز و ماچين) ۲۰۰۶( اما اين يافته با نتايج مطالعه اسپرينگر و هوسر
از .  عاملي آزمون را نشان دهند۶ها نتوانستند در پژوهش خود ساختار آن. تناقض است

اما . هاي آزمون بودها و گويهها علت اين امر وجود همبستگي باال بين مؤلفهنظر آن
با بررسي اين پژوهش و مرور نتايج مطالعات انجام يافته در اين ) ۲۰۰۶( و سينگرريف 

.  اسپرينگر و هوسر داراي مشکالت روش شناختي استيخصوص نتيجه گرفتند مطالعه
توان نتيجه گرفت  حاضر، مييهاي پيشين و نتايج مطالعهبنابراين با توجه به يافته

خوبي توانسته مدل نظري شش عاملي  که ه ي ب سوال۸۴آزمون بهزيستي روانشناختي 
هاي پذيرش خود،  هدفمندي در زندگي، رشد شخصي، داشتن  مؤلفهيدربرگيرنده

علت .  عملياتي سازد استارتباط مثبت با ديگران، تسلط بر محيط  و خودمختاري
 توان به اخير را ميياحتمالي تأييد مدل نظري پيشنهادي ريف و همکاران در مطالعه

 به اين دليل معموالً. هاي دانشجويي نسبت دادعامل شباهت و يکدستي بيشتر نمونه
هاي جمعي هاي انتخاب و گزينش دانشجويان يکسان بوده زندگي در محيطکه مالک

دست آمدن نتايج با کشيدگي ه شود، در نتيجه بهاي مشترک ميموجب ايجاد ويژگي
  . ر نيستهاي دانشجويي دور از انتظاکم در جمعيت

 آزمون مورد بحث در يهاي اين مطالعه حاکي از روايي سازهدر مجموع، يافته
جمعيت دانشجويي بوده و آزمون فوق براي سنجش بهزيستي روانشناختي دانشجويان 

رو، روانشناسان و مشاوراني که با مسائل از اين. دوره کارشناسي ابزار مناسبي است
راي بررسي سطح بهزيستي روانشناختي دانشجويان از توانند بدانشجويان درگيرند مي

  .      ريزي و اقدام نمايندآن بهره جسته و در جهت ارتقاي آن برنامه
 سوالي بهزيستي روانشناختي ريف و ۸۴توان نتيجه گرفت آزمون در مجموع مي

، ترعبارت دقيقه عنوان ابزاري براي سنجش ابعاد مثبت سالمت رواني يا به همکاران ب
هاي فرد، در جمعيت  ارتقا و ميزان تحقق استعدادها و توانايي،تالش فرد براي استعال

دار ريف در علت اين امر را در تالش اصولي و نظام. دانشجويي بسنده و کارآمد است
او با همکاري پژوهشگران و . توان جستجو کردطراحي و ساختن اين مقياس مي
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کساني ( زمون نخست با تکيه بر مباني فلسفيهمکاران متعددي براي ساختن اين آ
ريف و ( بندي کردهاي زندگي خوب را تعيين و دستهمالک) مانند ارسطو و راسل

ها را هاي متعدد اين شاخص گويهي، و سپس تالش نمود تا با تهيه)۱۹۹۸ سينگر،
 نهاي مختلف مانند کارمنداها و جمعيتاين آزمون مکررا در حوزه. عملياتي سازد

 ريف و همکاران،( اجتماعي مختلف-و سطوح اقتصادي) ۲۰۰۶ ليندفورس و همکاران،(
استفاده شده و اين روند بررسي و بازنگري آزمون حدود بيست سال است که ) ۲۰۰۳

 ارزشمندي از شواهد را فراهم آورده است که يدر سراسر جهان ادامه داشته و مجموعه
  . ن بهزيستي روانشناختي بوده استعموما تأييدي بر ساختار مناسب آزمو

براساس مدل شش عاملي ريف روش ) ۱۹۹۹( و فاوا) ۱۹۹۸(  و همکاران۱فاوا
 نام دارد و ۲اند که درمان مبتني بر بهزيستي يا بهزيستي درمانيدرماني ابداع کرده

آغازگر اين . هدف آن ارتقا و بهبود وضعيت فرد در اجزاي ششگانه مدل مورد بحث است
از اين . باشدگيري از آزمون ريف و تعيين سطح بهزيستي فرد مي درماني بهرهيشيوه

بر اين اساس . شود براي کمک به حل مشکالت عاطفي استفاده ميروش درماني عمدتاً
توانند از مقياس اندرکاران مسائل بهداشت رواني دانشجويان ميمشاوران و دست

ه هاي بت دانشجويان استفاده و از دادهبهزيستي روانشناختي ريف براي تعيين وضعي
هاي پيشگيري از مشکالت روانشناختي از يکسو و دست آمده براي طراحي برنامه

  .هاي درمان اختالالت عاطفي از سوي ديگر بهره جويندبرنامه
  

  ۲۴/۱۰/۸۸  :ی مقالهی اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۳۰/۲/۸۹  : ی نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه

  ۴/۴/۸۹  :خ پذيرش مقالهتاري

  

  
  

2- well-being therapy  1- Fava 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  ... مقياس بهزيستیبررسي ساختار عاملي   |
    دکتر فرزانه ميکائيلي   |

  

 

 
 

160 

  References  منابع

روايي و پايايي مقياس بهزيستي ). ۱۳۸۷( اصغر؛ محمدکوچکي، عاشور، و بياني، عليبياني، علي
-۱۵۱، صص ۲ شماره ،۱۴ سال. مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ،روانشناختي ريف

۱۴۶. 

ي ساختار عاملي ـسربر). ۱۳۸۷( ر همکارانـو ساي.. اد؛ کديور، پروين؛ فرزاد وليميـشکري، ا
فصلنامه ،  سوالي مقياس بهزيستي روانشناختي ريف در دانشجويان۱۴ و ۹، ۳هاي نسخه

 .  ۱۵-۲۱ صص ،۴شماره ، روانپزشکي و روانشناسي باليني

 . انتشارات رشد:  تهران،سنجي و روان آزمايياصول روان).  ۱۳۸۷(شريفي، حسن پاشا 

Abbot, R.A, Ploubidis, G.B., Huppert, F.A, Kuh, D., Wadsworth, M.E.J., & 
Croudace, T.J.(2006). Psychometric evaluation and Predictive Validity 
of Ryff´s Psychological Well-being Items in a UK Cohort Sample of 
Women. Health and Quality of Life Outcomes, 4, 76. 

Burns, R.A., & Machin, A. M., (2009).  Investigating the Structural Validity 
of Ryff’s Psychological Well-Being Scales across Two Samples, Social 
Indicators Research, 93(2), 359-375.    

Cheng, S.T., & Chan, A.C.M., (2005). Measuring Psychological Well-being 
in the Chinese, Personality and Individual Differences, 38, (6):1307-
1316. 

Compton, W.C., (2001). Towards A Tripartite Factor Structure of Mental 
Health: Subjective Well-being, Personal Growth, and Teligiosity, The 
Journal of Psychology, 135: 486–500. 

Fava, G.A.(1999) Well-being Therapy, Psychother Psychosom, 68, 171-178. 

Fava, G.A., Rafanelli, C., Cazzaro, M., Conti, S., & Grandi, S., (1998) Well-
being Therapy, A Novel Psychotherapeutic Approach for Residual 
Symptoms of Affective Disorders, Psychol Med, 28, 475-480. 

Garson, G., (2006). Structural Equation Modeling, [On-line] Available, 
http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa756/structur/htm. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa756/structur/htm
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز   {
۱۳۸۹ تابستان, ۱۸ شماره پنجمسال    {  

  

 

 
 

161 

Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M.R., (2008). “Structural Equation 
Modelling: Guidelines for Determining Model Fit.” The Electronic 
Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53-60, Available Online at 
www.ejbrm.com 

Jaccard, J. & Choi, K.W., (1996). LISREL Approaches to Interaction Effects 
in Nultiple Regression, Thousand Oaks, CA.: Sage Publication,  Pp:87-
99. 

Kafka, G.J. & Kozma, K., (2002). The Construct Validity of Ryff's Scales of 
Psychological Well-being (SPWB) and Their Relationship to Measures 
of Subjective Well-being, Social Indicators Research, 57: 171–190. 

Keyes, C.L.M., Shmotkin, D., & Ryff, C.D., (2002). Optimizing well-being: 
the Empirical Encounter of Two Traditions, Journal of Personality and 
Social Psychology, 82: 1007–1022. 

Kline, R.B., (1998b). Software Programs for Structural Equation Modeling: 
AMOS, EQS, and LISREL, Journal of Psychoeducational Assessment, 
16: 343-364. 

Lindfors, P., Berntsson, L., & Lundberg, U.(2006). Factor Structure of Ryff´s 
Psychological Well-being Scales in Swedish Female and Male White-
collar Workers, Personality and Individual Differences, 40: 1213–1222. 

Ryan, R.M., & Deci, E.L., (2001). On Happiness and Human Potentials: a 
Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-being, Annual 
Review of Psychology, 52:141–166. 

Ryff, C.D., (1989). Happiness Is Everything, Or Is It? Explorations on the 
Meaning of Psychological Well-being, Journal of Personality and Social 
Psychology, 57: 1069–1081. 

Ryff, C.D., (1995). Psychological Well-being in Adult Life, Current 
Directions in Psychological Science, 4:99–104. 

Ryff, C.D. & Keyes, C.L.(1995). The Structure of Psychological Well-being 
Revisited, Journal of Personality and Social Psychology, 69: 719-727. 

Ryff, C.D., Keyes, C.L.M., & Hughes, D.L., (2003).  Status Inequalities, 
Perceived Discrimination, and Eudaimonic Well-being:  Do the 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ejbrm.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  ... مقياس بهزيستیبررسي ساختار عاملي   |
    دکتر فرزانه ميکائيلي   |

  

 

 
 

162 

Challenges of Minority Life Hone Purpose and Growth?  Journal of 
Health and Social Behavior, 44: 275-291.  

Ryff, C.D., Singer, B.H., & Love, G.D., (1998). Positive health:  Connecting 
Well-being With Biology,  Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London, 359: 1383-1394. 

Ryff, C.D., & Singer, B., (1998). The Contours of Positive Human Health, 
Psychological Inquiry, 9: 1–28. 

Ryff, C.D., & Singer, B.H., (2006). Best News Yet on the Six-factor Model 
of Well-being, Social Science Research, 35: 1103-1119. 

Springer, K.W., & Hauser, R.M., (2006). An Assessment of the Construct 
Validity of Ryff’s Scales of Psychological Well-Being: Method, Mode 
and Measurement Effects.” Social Science Research, 35(4): 1120-1131. 

Van Dierendonck, D., (2004). The Construct Validity of Ryff’s Scales of 
Psychological Well-being and Its Extension with Spiritual Well-being. 
Personality and Individual Differences, 36: 629-643. 

Van Dierendonck, D., Diaz, D.,Rodriguez-Carvajal, R., Blanco, A., & 
Moreno-Jimenez, B., (2008). Ryff’s Six-factor Model of Psychological 
Well-Being, A Spanish explanation. Soc Indic Research, 87: 473-479.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز   {
۱۳۸۹ تابستان, ۱۸ شماره پنجمسال    {  

  

 

 
 

163 

هاي آزمون بهزيستي گيري سوالبارهاي عاملي و خطاهاي اندازه: جدول پيوست
  روانشناخت

  

  T  گيريخطاي اندازه  T  بارعاملي  سوال  مؤلفه
۱  ۱  -  ۸۱.  ۱۴.۲۶  
۷  ۱  ۶.۷۴  ۷۷.  ۱۳.۹۴  
۱۳  ۸۹.  ۵.۹۲  ۸۵.  ۱۴.۵۲  
۱۹  ۵۵.  ۴.۱۵  ۹۴.  ۱۵.۰۴  
۲۵  ۸۱.  ۵.۵۴  ۸۸.  ۱۴.۶۸  
۳۱  ۷۰.  ۵.۰۲  ۹۱  ۱۴.۸۵  
۳۷  ۶۵.  ۴.۷۲  ۹۲.  ۱۴.۹۳  
۴۳  ۵۴.  ۴.۰۴  ۹۵.  ۱۵.۰۶  
۴۹  ۰۳.  ۲۵.  ۱  ۱۵.۳۱  
۵۵  ۸۴.  ۵.۷۰  ۸۷.  ۱۴.۶۲  
۶۱  ۹۵.  ۶.۱۵  ۸۳.  ۱۴.۳۹  
۶۷  ۸۶.  ۵.۷۹  ۸۶.  ۱۴.۵۸  
۷۳  ۸۷.  ۵.۸۴  ۸۶.  ۱۴.۵۶  

  
  
  
  

ارتباط مثبت با 
  ديگران

۷۹  ۱.۰۲  ۶.۴۶  ۹۸.  ۱۵.۲۴  
۲  ۱  -  ۷۲.  ۱۳.۶۵  
۸  ۴.۰۶  ۲.۴۹  ۸۰.  ۱۴.۱۹  
۱۴  ۲.۹۸  ۲.۴۳  ۸۵.  ۱۴.۵۶  
۲۰  ۱.۸۹  ۲.۲۶  ۹۴.  ۱۵.۲۴  
۲۶  ۳.۸۵  ۲.۴۸  ۷۴.  ۱۳.۶۵  
۳۲  ۱.۹۰-  ۲.۲۶  ۹۴.  ۱۴.۱۹  
۳۸  ۰.۰۸-  ۲۱.-  ۱  ۱۴.۵۶  
۴۴  ۳.۴۴  ۲.۴۶  ۸۰.  ۱۵.۰۴  
۵۰  ۴.۰۵  ۲.۴۹  ۷۲.  ۱۳.۸۷  
۵۶  ۱.۹۸  ۲.۲۸  ۹۳.  ۱۵.۰۴  
۶۲  ۲.۲۵  ۲.۳۴  ۹۱.  ۱۵.۳۱  
۶۸  ۳.۷۵  ۲.۴۸  ۷۶.  ۱۴.۲۵  

  
  

  خودمختاري

۷۴  ۰۲۳  ۵۸.  ۱  ۱۳.۶۶  
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۸۰  ۳.۷۷  ۲.۴۸  ۷۶.  ۱۵.۰۱  
۳  ۳۸.  ۸  ۸۵.  ۱۴.۹۲  
۹  ۴۲.  ۸.۸۳  ۸۳.  ۱۳.۹۸  
۱۵  ۳۰.  ۶.۲۰  ۹۱.  ۱۵.۳۱  
۲۱  ۴۷.  ۱۰.۰۹  ۷۸.  ۱۳.۹۶  
۲۷  ۴۱.  ۸.۶۰  ۸۳.  ۱۴.۹۰  
۳۳  ۵۲.  ۱۱.۲۵  ۷۳.  ۱۴.۸۰  
۳۹  ۴۳  ۹.۰۷  ۸۲.  ۱۵.۰۸  
۴۵  ۰۸.  ۱.۷۱  ۹۹.  ۱۴.۶۰  
۵۱  ۳۶.  ۷.۴۶  ۸۷.  ۱۴.۸۳  
۵۷  ۳۹.  ۸.۲۹  ۸۴.  ۱۴.۳۹  
۶۳  ۴۱.  ۸.۶۷  ۸۳.  ۱۴.۷۶  
۶۹  ۴۱.  ۸.۵۸  ۸۳.  ۱۵.۳۰  
۷۵  ۲۶.  ۵.۳۶  ۹۳.  ۱۴.۹۶  

  
  
  
  
  

  تسلط بر محيط

۸۱  ۴۲.  ۸.۸۹  ۸۲.  ۱۴.۸۷  
۴  ۱  -  ۸۸.  ۱۴.۸۲  
۱۰  ۱.۵۳  ۵.۵۲  ۷۱.  ۱۴.۸۳  
۱۶  ۱.۲۸  ۶.۰۶  ۸۰.  ۱۵.۱۴  
۲۲  ۴۳.  ۲.۸۶  ۹۸.  ۱۴.۷۹  
۲۸  ۱.۳۶  ۶.۲۳  ۷۷.  ۱۴.۹۷  
۳۴  ۶۷.  ۴.۱۲  ۹۴.  ۱۴.۳۰  
۴۰  ۱.۵۰  ۶.۴۶  ۷۲.  ۱۴.۶۹  
۴۶  ۱.۸۷  ۶.۹۴  ۵۶.  ۱۵.۲۶  
۵۲  ۱.۰۲  ۵.۴۱  ۸۷.  ۱۴.۵۸  
۵۸  ۴۸.  ۳.۱۷  ۹۷.  ۱۵.۱۷  
۶۴  ۱.۵۷  ۶.۵۷  ۶۹.  ۱۴.۳۷  
۷۰  ۱.۷۷  ۶.۸۳  ۶۱.  ۱۳.۴۰  
۷۶  ۱.۳۸  ۶.۲۷  ۷۶.  ۱۴.۹۵  

  
  
  
  

  رشد شخصي

۸۲  ۷۵.  ۴.۴۷  ۹۳.  ۱۵.۲۴  
  ۵  ۱  -  ۶۷.  ۱۴.۲۳  
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۱۱  ۴۹.  ۵.۶۷  ۹۲.  ۱۳.۷۴  
۱۷  ۵۶.  ۶.۳۳  ۹۰.  ۱۴.۵۵  
۲۳  ۸۵.  ۹.۰۸  ۷۶.  ۱۵.۱۳  
۲۹  ۶۷.  ۷.۳۹  ۸۵.  ۱۴.۴۹  
۳۵  ۷۰.  ۷.۷۰  ۸۴.  ۱۵.۱۸  
۴۱  ۸۲.  ۸.۷۸  ۷۸.  ۵.۱۴  
۴۷  ۹۴.  ۹.۷۹  ۷۱.  ۱۴.۸۱  
۵۳  ۵۵.  ۶.۲۴  ۹۰.  ۱۵.۰۴  
۵۹  ۹۲.  ۹.۶۸  ۷۲.  ۱۵.۰۱  
۶۵  ۲۰.-  ۲.۳۴-  ۹۹.  ۱۴.۸۶  
۷۱  ۸۹.  ۹.۳۸  ۷۴.  ۱۴.۶۴  
۷۷  ۶۷.  ۷.۴۶  ۸۵.  ۱۵.۱۴  

  
  
  
  

هدفمندي در 
  زندگي

۸۳  ۹۱.  ۹.۵۶  ۷۲.  ۱۴.۶۷  
۶  ۱  -  ۷۹.  ۱۵.۲۹  
۱۲  ۱.۱۲  ۷.۷۱  ۷۴.  ۱۴.۷۵  
۱۸  ۷۶.  ۵.۹۸  ۸۸.  ۱۵.۰۴  
۲۴  ۱۰.  ۹۵.  ۱  ۱۴.۷۰  
۳۰  ۱.۰۲  ۷.۲۷  ۷۸.  ۱۴.۶۲  
۳۶  ۸۰.  ۶.۱۸  ۸۷.  ۱۴.۳۶  
۴۲  ۱.۲۳  ۸.۰۸  ۶۹.  ۱۴.۹۵  
۴۸  ۱.۱۸  ۷.۹۲  ۷۱.  ۱۵.۳۱  
۵۴  ۶۶.  ۵.۳۸  ۹۱.  ۱۴.۵۸  
۶۰  ۸۲.  ۶.۳۲  ۸۶.  ۱۴.۹۱  
۶۶  ۸۸.  ۶.۶۱  ۸۴.  ۱۴.۰۸  
۷۲  ۰۷.  ۶۴.  ۱  ۱۴.۲۲  
۷۸  ۱.۱۵  ۷.۸۲  ۷۲.  ۱۵.۰۵  

  
  
  
  
  

  پذيرش خود

۸۴  ۱.۰۷  ۷.۵۰  ۷۶.  ۱۴.۸۸  
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