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 چکیده
 .دارد تاکید یبهزیست ارتقاء و روان سالمت بر روانشناسی حیطه در جدید رویکردی عنوان به مثبت روانشناسی

 در همم عوامل از یکی راستا این در است، انسان شکوفایی و شادکامی علم مثبت روانشناسی حقیقت در

 که زندگی در رموث کارکرد و خوب احساس از است ترکیبی شکوفایی. باشدمی شکوفایی هاانسان موفقیت

مبتنی   از آنجا که. دهدمی نشان خالصه طور به را روان سالمت و است مترادف روانی بهزیستی باالی سطح با

ابزارها  های روانسنجیتوان به ویژگیا بر اساس نتایج حاصل از یک پژوهش نمیبر قواعد روانسنجی، صرف

 مقاله این اساسی های روانسنجی این ابزارها وارسی روایی شود، لذا هدفاعتماد کرد، الزم است ویژگی

جویان انشباشد. جامعه آماری دسلیگمن می مدل مبنای بر ایرانی دانشجویان شکوفایی وارسی روایی پرسشنامه

که به  پسر( بود 509دختر و  509دانشجو ) 033بود. نمونه مورد بررسی  50های شهر تهران در سال دانشگاه

ی، های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدها از روشای انتخاب شدند. به منظور تحلیل دادهروش تصادفی خوشه

و  V22SPSSافزارهای مک نرمنمره کل و تحلیل پایایی به ک -همبستگی پیرسون و همبستگی سؤال

V8.80LISREL نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی ساختار چهار عاملی  .استفاده شدHFQ  را مورد تائید

 هایپرسشنامه با آن همزمان اجرای طریق از( HFQ) شکوفایی پرسشنامه قرار داد. نتایج روایی همگرای

 بررسی "کب افسردگی پرسشنامه" طریق از آن واگرای اراعتب و "دینر شکوفایی " و "اهواز خودشکوفایی"
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 روابط، مثبت، هیجانهای هایعامل برای( HFQ) شکوفایی پرسشنامه پایایی ضریب .گرفتقرار تائید مورد و

 و 78/3 ، 77/3 ،05/3 ،80/3 ترتیب به پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ کل و پیشرفت معنایابی،

عبیر گذاری و تدر نهایت با توجه به ضرایب روایی و پایایی مطلوب، سهولت اجراء، نمره .آمددست به  53/3

واجد شرایط  (HFQ) و تفسیر و همچنین زمان اندک برای پاسخگویی می توان گفت پرسشنامه شکوفایی

شود شنهاد مییگیری میزان شکوفایی است و پهای روانشناختی به منظور اندازهالزم برای استفاده در پژوهش

 در مطالعات آتی به منظور تعیین میزان شیوع شکوفایی در جامعه دانشجویی مورد استفاده قرار گیرد. 

 ایی و اعتبارپیشرفت، پای معنایابی، روابط، مثبت، هایپرسشنامه شکوفایی، هیجان :واژگان کلیدی

 مقدمه

(. مطالعه 0339 ،5و هایدتروانشناسی مثبت علم مطالعه عملکرد مطلوب انسان است )گابل 

رود و روانشناسی مثبت بر این تمرکز دارد که زندگی انسانها و جوامع چقدر خوب پیش می

 0یگمنتری برسیم. در روانشناسی مثبت، سلتوانیم به زندگی رضایت بخشاینکه چطور ما می

د، به ن( بر آن معتقد است که چیزهای خوب زندگی به اندازه مسائل بد واقعی هست5558)

همین دلیل توجه به رویدادهای مثبت درخور توجه مساوی از سوی روانشناسان می باشد 

ای از موضوعات، از مطالعه (. حیطه روانشناسی مثبت طیف گسترده0330، 0)پترسون

گیرد. میبررا در آمدی در افراد تا ایجاد اشتغال در سازمانها و عدالت در جوامع خودکار

ای در صنایع مختلف جب برانگیز نیست که روانشناسی مثبت به طور گستردهبنابراین خیلی تع

های بزرگ )بورس تحصیلی سازمانی مثبت(، آموزش از پرستاری )سالمت مثبت(، شرکت

های کاربردی، روانشناسی باشد. در تمام برنامهو پرورش )آموزش مثبت( و ... قابل اجرا می

حال اجرا دارد. برای مثال، بجای نگاه  سنتی درمثبت یک لنز جدیدی برای رویکردهای 

عه شان مراجانگارانه به مطب پزشکان به عنوان مکانی که مردم برای درمان بیماریساده

ر مبتنی روند. این امکنند، مکانی است که مردم برای ارتقا و یادگیری در مورد سالمتی میمی

                                                           
1. Gable  & Haidt   

2. Seligman 

3. Peterson 
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 (. به0353 ،5لم و شکوفا نیست )فاولربر آن است که عدم وجود بیماری به معنای زندگی سا

 زندگی سطح بودبه و ارتقا بلکه نیست؛ بیمار افراد مطالعه صرفاً روانشناسی سلیگمن گفته

 حوزه همین رد کنندکمک می بیشتر سازگاری به که هاییباشد، تکنیکمی نیز نرمال افراد

 فقط مکانی برای ارائه گزارش به طور مشابه، شرکتها نیز. (0339، 0)کامپتون گردندمی مطالعه

یا گذراندن ده تا دوازده ساعت در روز نیست، بلکه مکانی است که افراد از طریق تعامل در 

 (. 0353، 0یابند )گرانتآنجا معنایی را می

 تاکید با یروان سازیایمنی تغییر، شرایط با مواجهه در روز تئوریهای بزرگترین از یکی

 را آن( PERMA)خویش  عاملی 9 مدل اساس بر سلیگمن هک است مثبت روانشناسی بر

 یافته بسط و ایجاد مارتین سلیگمن ،گرامثبت شناس روان وسیله به پرما مدل. است داده بسط

 در ما همه ،(P) مثبت هیجان:  از عبارتند که دارد قرار اصولی عنصر 9 پایه بر پرما. است

 بودن، مطلوب رضایت، قدردانی، امش،آر شامل که داریم نیاز مثبت هیجان به زندگی

 ر دومعنص. است الزم ببریم لذت زندگی از اینکه برای و شودمی ورزیدن عشق امیدواری و

 یا هاموقعیت تکالیف، شامل مختلف امور در وقتیکه، (E)مجذوبیت  و تعهد از است عبارت

 الح زمان بر متمرکز و داشت خواهیم حرکت و سیالی احساس ،شویم می درگیر هاپروژه

 (R) مثبت عنصر سوم روابط. داشت خواهیم زیستن خوب و بهزیستی احساس و شویممی

 افرادی که است، زیستن خوب هسته خوب روابط و است اجتماعی موجودی انسان است.

عنصر . روابط اند این فاقد که هستند کسانی از شادتر همواره دارند مثبت روابط زندگی در

 هاینک و گیردمی سرچشمه ما از بزرگتر قدرت یک از است. معنا( M) چهارم احساس معنا

 انسانهای دارد. وجود انسان نوع به کمک برای ما ماورای منبعی اینکه یا و هست خدایی

 ؛کنیمیم زندگی بزرگتری هدف برای ما که حس این. دارند بهتری بهزیستی حس معناگرا

 معطوف ما هایتالش است. اغلب (A)یشرفت پ و و باالخره عنصر پنجم شکوفایی موفقیت

 به یا و هستیم معنادار هدف یک دنبال به یا هستیم مهارتی جستجوی در یا که است این به

                                                           
1. Fowler 

2. Compton 

3. Grant 



 1396، بهار 27گیری تربیتی، سال هفتم، شمارة / فصلنامة اندازه 86

 حساسا برسیم موفقیت به خودمان توانایی با ما اینکه رقابت. یک در شدن برنده دنبال

 در خصوص بزرگی و قوی میراث ما. (0355، 5کرد )سلیگمن خواهد تقویت را بهزیستی

 که ارد،د وجود زیستن مثبت برای زیادی هایتمرین. داریم زندگی منفی و مثبت هایجنبه

 کرد، اهدخو سرایت جامعه به فرد از بهزیستی احساس این. است شده ارائه سلیگمن توسط

 (.0353، 7گردد )سلیگمنمی فردی کمال به منجر و

 تنها نه وفاشک افراد تعریف، این با. است نهبهی روان سالمت از حالتی شکوفایی واقع در

 جربهت خوبی هیجانهای منظم طور به آنها: کنندمی عمل هم خوب بلکه دارند خوبی احساس

 خود اطراف محیط با سازنده صورت به و هستند برجسته خود روزانه زندگی در کنند،می

 ستهب مثبت روانشناسی هایزهآمو از گیریبهره با این رو از(. 0337 ،0کیز) کنندمی مشارکت

 بر تمرکز ،گیردمی صورت ریزیبرنامه فرد برای باشد، هاییتوانمندی چه واجد فرد اینکه به

 هاانسان هب خواهدمی روانشناسان از گرامثبت روانشناسی. است موفقیت فاکتور توانمندیها

 کنترل مندیها،توان به هتوج کنار در. گردد تربخش رضایت و پربارتر آنها زندگی کنند کمک

 را دخو توانمندی افراد که زمانی واقع در .گیردمیقرار مدنظر نیز ضعف نقاط مدیریت و

 انهایهیج وجود. شد خواهد بیشتر زندگی به آنها اشتیاق دهند می پرورش را آن و شناخته

 رد را بیشتری امکانات و احتماالت کردن عمل برای که دارد اهمیت جهت این از مثبت

 زمان گذر در و دهند،می گسترش لحظه در را عمل و تفکر خزانه و داشت خواهند اختیار

 ندهایپیو حین همین در و شودمی پرداخته و ساخته گوناگون شخصی و تقویتی منابع

 هیجانهای د؛یابمی توسعه اجتماعی مثبت روابط نتیجه در و یافته توسعه مختلف اجتماعی

 کردن خنثی ظرفیت پایدار شخصی منابع ساختن و عمل و تفکر خزانه توسعه بر عالوه مثبت

 عناییم کنیممی سعی نیز منفی تجارب در ما مثال برای. دارند هم را طوالنی منفی هیجانهای

 مثبت انهایهیج تجربه. است منفی هیجانهای ابطال در مثبت هیجانهای نقش همان این و بیابیم

 و ادهد توسعه افراد در نیز را آوریتاب رویدادها برخی نایمع فهم و منفی هیجانهای از پس

 ثبتم عواطف و بالندگی بین ارتباط راستا همین در. دهدمی افزایش را ای مقابله مهارتهای

                                                           
1. Seligman 

2. Keyes 
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 اصلی کننده ینتعی منفی عواطف به مثبت عواطف نسبت واقع در است، گرفته قرار تایید مورد

 عاطفی جربهت سه منفی عاطفی تجربه هر ازاء به است مالز فرد هر. است انسان بالندگی و رشد

 این از برخورداری که ( 0335، 5مو -برسد )مگیار شکوفایی به بتواند تا باشد داشته مثبت

 ناسیروانش با مرتبط هایسازه سنجش زمینه در است. سنی هر در زیستی سالم الزمه عناصر

 اساس بر زمونیآ نیز سلیگمن طرف از همچنین است، گرفته صورت مختلفی تحقیقات مثبت

 موجود های آزمون جمله از .است نشده منتشر هنوز که است طراحی حال در پرما مدل

 از ییک در را فرد کامل که روانی سالمت الگوی سنجش  کرد، اشاره زیر موارد به توانمی

 کامل انیرو بیماری است،  0شکوفایی همان که کامل روانی سالمت: دهد می جای شقوق این

 یا ناکامل روانی بیماری و0پژمردگی حالت یا ناکامل روانی سالمت ،0گرفتاری حالت یا

 (.0330، 0)کیز و لوپز است گردیده گزارش لوپز و کیز از نقل به که  9دردمندی حالت

 سه و تاس ذهنی بهزیستی درباره شخصی گزارش جامع مقیاس یک که نتیجه پرسشنامه

 ینا دهد.می قرار سنجش مورد را اجتماعی و هیجانی شناختی، نروا بهزیستی کلی حیطه

 و سنجش 8اوباسی و فلورس نظر طبق. است شده ساخته 7کیز ام کوری، توسط آزمون

 شناخت این ایمبن بر و است بعدیچند سنجش فرهنگ به وابسته مثبت روانشناختی ارزیابی

 رهنگف تناسب به و آوریجمع باشد فرهنگی هایجنبه دربرگیرنده که اطالعاتی باید

 . ادد ارائه فرهنگ با متناسب تفسیرهای آن نتایج از سپس و استفاده و سازیآزمون

 سال در همکاران و خانیاسماعیل توسط "اهواز خودشکوفایی پرسشنامه"در ایران، 

 و ماییآزباز روش دو کمک به آن پایایی که شد ساخته مناسب اعتبار و پایایی با 5083

 همبستگی یبضر تعیین طریق از نیز آن اعتبار و شد سنجیده( کرونباخ آلفای)درونی  سانیهم

 و "کوپراسمیت نفس عزت پرسشنامه" ،"ANQ اضطراب پرسشنامه" با مقیاس این

                                                           
1. Magyar-Moe 

2. Flourishing 

3. Floundering 

4. languishing 

5. Struggling 

6. Keyes   & Lopez 

7. Keyes, Corey LM 

8. Flores & Obasi 
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 افراد اییشناس برای "اهواز شکوفاییخود مقیاس" .شد محاسبه "بک افسردگی پرسشنامه"

 و بخشرضایت اعتبار و پایایی ضرایب از و است ماداعت قابل و دقیق ابزاری خودشکوفا

 "(HFQپرسشنامه شکوفایی )" .(5083خانی و همکاران، )اسماعیل است برخوردار باالیی

 هایهیجان) سلیگمن عاملی پنج مدل مبنای بر 5050در سال  و همکاران نیز توسط سلیمانی

)سلیمانی و  داعتبار مناسب ساخته شبا پایایی و  (مجذوبیت پیشرفت، معنایابی، روابط، مثبت،

 (. 5050همکاران، 

، MMPI ،CPIهای معتبر جهانی از جمله سازی پرسشنامهسابقه ساخت و استاندارد

NEO دهد که روند ساخت و تکامل این ابزارها بیش از یک دهه به طول و .... غیره نشان می

ایج حاصل اساس نتسنجی، صرفا برروانقواعد  انجامیده است. عالوه بر آن از آنجا که مبتنی بر

سنجی ابزارها اعتماد کرد، الزم است های روانتوان به ویژگیاز یک پژوهش نمی

(. لذا هدف از 0335شود )آلن و ین،  5سنجی این ابزارها وارسی رواییهای روانویژگی

( در HFQپژوهش حاضر وارسی روایی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی )

 باشد. ویان ایرانی میدانشج

 روش 

آماری پژوهش  روش پژوهش این مطالعه توصیفی از نوع مطالعات روانسنجی است. جامعه

 . باشدمی 50 سال در تهران شهر هایدانشگاه دانشجویان ،حاضر

 53حجم نمونه  ،های مربوط به ابزارسازی که نیاز به تحلیل عاملی وجود دارددر پژوهش

نفر( از سوی بسیاری از پژوهشگران این حوزه مناسب تشخیص  53سوال )به ازای هر  5به 

را  5به  03و برخی نیز حجم بزرگتر  5به  9داده شده است. البته برخی صاحبنظران حجم 

نفری را در این زمینه  033( حجم نمونه 5570) 0اند. شایان توجه است که کامریپیشنهاد داده

اند. در این زمینه باید توجه داشت که وقتی حجم دنفری را خیلی خوب می 933خوب و 

گیری تصادفی تمایل دارند که همدیگر را خنثی کنند، خطاهای اندازه یابد،نمونه افزایش می

                                                           
1. Cross-validation 

2. Kamery 
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ی مانند و افزایش حجم نمونه اهمیت چنداندر نتیجه پارامترهای سوال و آزمون تقریبا ثابت می

ها مهم ها با تعداد آزمودنینفر، رابطه سوال 033ز های بزرگتر اندارد. بنابراین، برای نمونه

( همان 5575) 5نخواهد بود. این موضوع، موجب شده است پژوهشگرانی مانند کاس و تینزلی

 08(. با توجه به اینکه پرسشنامه شکوفایی از 5053نفر را پیشنهاد کنند )هومن،  033عدد 

به دست آمد که جهت حصول اطمینان  نفر 083سوال تشکیل شده است، حجم نمونه برابر با 

 پرسشنامه اجراء و گردآوری شد.  033بیشتر تعداد 

 ذکر نمونه گزینش برای. است( پسر 509 و دختر 509) دانشجو 033 بررسی مورد نمونه

 صنعت، و علم) شد انتخاب دانشگاه 0 تعداد ای،خوشه تصادفی گیرینمونه روش با شده

 انتخاب دانشکده چند دانشگاه هر از سپس ،(بهشتییدشه و طباطبائی عالمه تهران،

 صنعت، و علم دانشگاه از مکانیک مهندسی و عمران مهندسی هایدانشکده دانشجویان)

 از شکیپز دانشکده و پرستاری هایدانشکده و تهران دانشگاه از بدنی تربیت دانشکده

 از سپ و شدند (طبائیطباعالمه دانشگاه روانشناسی دانشکده و بهشتیشهید دانشگاه

 ی،شکوفای هایپرسشنامه دانشجویان، همکاری جلب و پژوهش اهداف درباره توضیحاتی

شایان توجه است  .شد تکمیل دانشجویان توسط اهواز خودشکوفایی و دینر بک، افسردگی

با عنوان ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شکوفایی در  5050در پژوهش اولیه )پژوهش 

 5050-50رانی( که در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی دانشجویان ای

 نفر بود.   033انجام شد، حجم نمونه 

گیری شکوفایی از پرسشنامه در این پژوهش برای اندازه. (HFQ) 2پرسشنامه شکوفایی

 و همکاران توسط سلیمانی (HFQ)سوالی شکوفایی  08پرسشنامه شکوفایی استفاده شد. 

، های مثبت، روابط، معنایابی، پیشرفت(، و بر مبنای مدل پنج عاملی سلیگمن )هیجان5050)

 0، اعتبار همگرا0مجذوبیت( ساخته شد. اعتبار سازه پرسشنامه شکوفایی با روش تحلیل عاملی

                                                           
1. Kass and Tinsley 

2. Human Flourishing Questionnaire 

3. Factor analysis 

4. Convergent validity 
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 های اصلی و با استفاده ازمولفه ها با روشتحلیل عوامل دادهبررسی شد.  5و اعتبار واگرا

که این عوامل با توجه به  عامل شد 0د از نوع واریماکس منجر به استخراج چرخش متعام

های مثبت، روابط، معنایابی و پیشرفت نامگذاری مبانی نظری تحقیق تحت عناوین هیجان

عاملی مناسبی روی این عامل نبوده و از تحلیل های عامل مجذوبیت دارای بارشدند. سوال

( از طریق اجرای همزمان آن با FQای پرسشنامه شکوفایی )کنار گذاشته شدند. اعتبار همگر

( r=  53/3) (59)"ایی داینرشکوف "و  (r=  80/3) (50) "خودشکوفایی اهواز"های پرسشنامه

بررسی و مورد  (r=  -00/3) (50)"پرسشنامه افسردگی بک" و اعتبار واگرای آن از طریق

با استفاده از روش  HFQعالوه بر آن، نتایج پایایی  .(p ≤ 335/3تائید قرار گرفت )

از ضرایب پایایی مناسبی برخوردار  HFQدرونی )آلفای کرونباخ( نشان داد که همسانی

رفت و کل پیش است، بطوریکه مقدار پایایی برای عوامل هیجانهای مثبت، روابط، معنایابی،

بخش  می باشد که مطلوب و رضایت 59/3و  87/3،  88/3،  80/3،  55/3پرسشنامه به ترتیب 

برای سنجش هیجانهای مثبت؛  09، 05، 57، 50، 5، 9، 5سوالهای است. در این پرسشنامه 

، 00، 55، 59، 55، 7، 0برای سنجش روابط؛ سوالهای  00، 00، 58، 50، 53، 0، 0سوالهای 

برای سنجش پیشرفت در  08، 00، 03، 50، 50، 8، 0رای سنجش معنایابی و سوالهای ب 07

 ،"موافقم کامال" ای نهیگز 0 در یک طیف لیکرت سوالها از کی هربه  نظر گرفته شده است.

 "ممخالف کامال " و"مخالفم یحد تا " ،"مخالفم یکم " ،"موافقم یکم" ،"موافقم یتاحد

شود. نمره کل شکوفایی از طریق حاصل نمره داده می 5 و 0 ، 0 ، 0 ، 9 ، 0 ریمقاد بیترت به

تا  08آید. به این ترتیب نمره کلی شکوفایی بین دست میجمع کل سوال های پرسشنامه به

 باشد.می 00تا  7و نمره هر عامل بین  508

حلیل ای خودشکوفایی اهواز به وسیله تماده 09پرسشنامه . شکوفایی اهوازپرسشنامه خود

با پایایی و اعتبار مناسب برای سنجش  5083خانی و همکاران در سال عوامل توسط اسماعیل

سنجی قابل قبول و رضایت بخشی ساخته شده است و از مشخصات روان خودشکوفایی

آزمایی و همسانی درونی )آلفای کرونباخ( برخوردار است. پایایی آن به کمک دو روش باز

                                                           
1. Divergent validity 
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پرسشنامه "نیز از طریق تعیین ضریب همبستگی این مقیاس با  سنجیده شد و اعتبار آن

 "پرسشنامه افسردگی بک"و  "پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت"، ANQ"اضطراب

ها آزمودنی هایضرایب همبستگی بین نمره همهآن بود که محاسبه شد. نتایج نیز حاکی بر

 لی اینو ،منفی هستنددر مقیاس خودشکوفایی اهواز با پرسشنامه اضطراب و افسردگی 

دار معنی>P 335/3 اسمیت مثبت هستند و در سطحرایب در مورد مقیاس عزت نفس کوپرض

برای شناسایی افراد خودشکوفا ابزاری  "شکوفایی اهوازمقیاس خود"باشند و در واقع می

 تاس بخش و باالیی برخورداردقیق و قابل اعتماد است و از ضرایب پایایی و اعتبار رضایت

 (.5083خانی و همکاران، )اسماعیل

های مهمی از ماده است که به توصیف جنبه 8این پرسشنامه شامل . پرسشنامه شکوفایی دینر

عملکرد افراد از روابط مثبت تا احساس شایستگی و داشتن معنا و هدف در زندگی 

وافقم پاسخ داده ممخالفم تا بسیارای از بسیاردرجه 7-5پردازد؛ هر ماده در یک مقیاس می

) کامال موافقم با همه  90ها( تا ) بسیار مخالفم با همه ماده 8ها از شود. محدوده نمرهمی

 (0353)دینر و همکاران، باشد می 87/3این پرسشنامه  ها ( می باشد. آلفای کرونباخماده

ط بک توس 5505نامه افسردگی بک برای اولین بار در سال پرسش. پرسشنامه افسردگی بک

، وارد 5از سوی ای.تی.بک 5505و همکاران تدوین شد. به این ترتیب که ابتدا در سال 

مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال  5575معرفی شد، در سال 0و ارباف 0، موک0مندلسون

سوال است، به منظور  05. این پرسشنامه که شامل (0335)مارنات،  منتشر گردید 5578

ای های آن اساسا بر مبنهای بیماران افسرده ساخته شده است و مادهنهسنجش بازخوردها و نشا

اند. های متداول در میان بیماران روانی افسرده تهیه شدهها و نشانهمشاهده و تلخیص نگرش

ها باید شود که آزمودنیهای مختلف تشکیل میماده مرتبط با نشانه 05آزمون در مجموع از 

هایی ها در زمینهای از صفر تا سه به آن پاسخ دهند. این مادهروی یک مقیاس چهار درجه

مثل غمگینی، بدبینی، احساس ناتوانی و شکست، احساس گناه، آشفتگی خواب، از دست 

                                                           
1. A. T. Beck 

2. Ward Mendelson 

3. Mock 

4. Erbaugh 
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ماده به  55ماده از آن به عاطفه،  0دادن اشتها، از خود بیزاری و ... هستند. به این ترتیب که 

شناسی ماده به نشانه 5های جسمانی و ماده به نشانه 9ماده به رفتارهای آشکار،  0شناخت، 

ترتیب این مقیاس، درجات مختلف افسردگی را از  بدینفردی اختصاص یافته است. میان

 است 00کند و دامنه نمرات آن از حداقل صفر تا حداکثر خفیف تا بسیار شدید تعیین می

هایی که از این ابزار استفاده . بک و همکارانش با بررسی پژوهش(5588)بک وهمکاران، 

کرده بودند دریافتند که ضریب پایایی آن با استفاده از شیوه بازآزمایی، برحسب فاصله بین 

ر بوده است. در مورد روایی متغی 80/3تا  08/3دفعات اجرا و نیز نوع جمعیت مورد آزمون از 

تگی نگین همبسهای مختلفی انجام شده است. میاامه افسردگی بک نیز پژوهشنپرسش

(، مقیاس HRSDبندی روانپزشکی همیلتون )پرسشنامه افسرگی بک با مقیاس درجه

، مقیاس صفات عاطفی چندگانه افسردگی و MMPIخودسنجی زونگ، مقیاس افسردگی 

53 SCL- (.0338 )آذخوش،است  03/3، بیش از 

 نتایج

شکل اعتبار است جدیدترین  5اعتبار سازه. (HFQاعتبار سازه پرسشنامه شکوفایی )

 گیری(. اعتبار سازه یک آزمون عبارت است از میزان صحت آن در اندازه5599، 0)کرونباخ

بنا به تعریف، یک آزمون در صورتی دارای اعتبار سازه  ساخت نظری یا ویژگی مورد نظر.

های نظریه مورد نظر، مربوط باشند. است که نمرات حاصل از اجرای آن به مفاهیم یا سازه

، اعتبار  0ر پژوهش حاضر برای تعیین اعتبار سازه پرسشنامه شکوفایی از روش تحلیل عاملید

ها با استفاده از روش تحلیل عوامل داده(. 0353استفاده شد )سیف،  9و اعتبار واگرا 0همگرا

چرخش آزمایشی به بهترین ساختار عاملی دست یافت.  چهارهای اصلی و پس از مولفه

عامل  0ها با روش چرخش متعامد از نوع واریماکس منجر به استخراج هتحلیل عوامل داد

مناسب بودن و واجد شرایط بودن ، است که اجرای چند آزمون مقدماتیشد. شایان ذکر 
                                                           

1. Construct validity 

2. Cronbach, L. J.  

3. Factor analysis 

4. Convergent validity 

5. Divergent validity    
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های این پژوهش را برای انجام تحلیل عوامل مورد تایید قرار داده بود. نتیجه آزمون داده

هم در  0یت بخش و آزمون کرویت بارتلت( رضا=KMO 885/3) 5اولکیسن-مایر-کیزر

های پرسشنامه شکوفایی در مطالعه اولیه . بارهای عاملی سوالمعنی دار بود >3339/3p سطح

( و مطالعه حاضر با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی 5050)سلیمانی و همکاران، 

 آمده است. 5در جدول 

( و 1394مه شکوفایی در مطالعه اولیه )سلیمانی و همکاران، بارهای عاملی سوال های پرسشنا .1جدول 

 مطالعه حاضر با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی

 عنوان عامل شماره سوال ها تحلیل عاملی اکتشافی  تحلیل عاملی تائیدی

بارهای عاملی 

 مطالعه حاضر

بارهای عاملی 

 مطالعه اولیه

بارهای عاملی 

 مطالعه حاضر

ای عاملی باره

 مطالعه اولیه
 

 

0/16 0/16 0/47 0/41 5 

هیجان عامل 

 های مثبت

0/16 0/00 0/16 0/40 50 

0/16 0/47 0/77 0/66 00 

0/14 0/00 0/10 0/16 05 

0/16 0/00 0/16 0/16 00 

0/16 0/06 0/17 0/47 05 

0/67 0/46 0/66 0/66 00 

0/66 0/40 0/64 0/16 8 

روابطعامل   

0/66 0/10 0/76 0/11 50 

0/67 0/66 0/16 0/47 58 

0/67 0/40 0/16 0/17 08 

0/74 0/17 0/66 0/66 08 

0/74 0/41 0/66 0/61 00 

0/76 0/64 0/60 0/66 08 

0/16 0/41 0/66 0/76 0 

 50 0/64 0/66 0/66 0/66 عامل معنایابی

0/11 0/46 0/66 0/16 00 

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Kervit Bartlett 



 1396، بهار 27گیری تربیتی، سال هفتم، شمارة / فصلنامة اندازه 94

 عنوان عامل شماره سوال ها تحلیل عاملی اکتشافی  تحلیل عاملی تائیدی

بارهای عاملی 

 مطالعه حاضر

بارهای عاملی 

 مطالعه اولیه

بارهای عاملی 

 مطالعه حاضر

ای عاملی باره

 مطالعه اولیه
 

 

0/44 0/01 0/60 0/16 05 

0/60 0/66 0/77 0/77 05 

0/67 0/74 0/67 0/46 00 

0/66 0/40 0/11 0/46 05 

0/17 0/47 0/66 0/46 9 

 عامل پیشرفت

0/66 0/46 0/60 0/46 53 

0/06 0/04 0/46 0/46 59 

0/76 0/76 0/66 0/16 03 

0/46 0/00 0/47 0/66 09 

0/66 0/17 0/16 0/70 09 

0/71 0/66 0/60 0/67 09 

 میانگین بارهای عاملی 0/16 0/71 0/16 0/61

تفاوت بارهای عاملی برآورد شده به وسیله تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی در مطالعه 

، به عبارت دیگر در مطالعه اولیه (05/3 -05/3=38/3باشد )می 38/3اولیه به طور متوسط 

از تحلیل کمتر  38/3ها را به میزان لتحلیل عاملی اکتشافی به طور متوسط بارهای عاملی سوا

باشد می 53/3ها به طور متوسط عاملی تائیدی برآورد کرده است. در مطالعه حاضر نیز تفاوت

دهنده توان بیشتر تحلیل عاملی تائیدی در مقابل تحلیل عاملی (، که نشان90/3 -00/3=53/3)

طالعه در تحلیل عاملی اکتشافی در مباشد. عالوه بر آن میزان افت بارهای عاملی اکتشافی می

های باشد. پژوهشمی 50/3املی تائیدی و در تحلیل ع 59/3حاضر نسبت به مطالعه اولیه 

ه های بعدی نسبت به مطالعمختلف نشان دهنده این است که معموال بارهای عاملی در پژوهش

جی نهای روانسژگیکند و همین امر یکی از دالیل مهم لزوم وارسی ویاولیه کاهش پیدا می

 سنجی است.  ابزارها از نظر متخصصان روان

شود در مطالعه اولیه هم در تحلیل عاملی اکتشافی و هم در همانگونه که مشاهده می

داری است که به معنی 03/3ها بزرگتر از تحلیل عاملی تائیدی بارهای عاملی همه سوال

 9یل عاملی اکتشافی بارهای عاملی آماری و عملی رسیده است. در مطالعه حاضر در تحل
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که در است، در حالی 03/3وچکتر از ک 00و  08،  05،  00،  50های شماره سوال شامل سوال

داری می باشد، که به معنی 03/3ها بزرگتر از تحلیل عاملی تائیدی بارهای عاملی همه سوال

ر تحلیل عاملی تائیدی ددهنده توان بیشتر لی رسیده است و این امر نیز نشانآماری و عم

شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی  0باشد. در جدول مقابل تحلیل عاملی اکتشافی می

 تائیدی برای مطالعه اولیه و مطالعه حاضر ارائه شده است. 

 های برازش مدل در مطالعه اولیه و مطالعه حاضرشاخص .2جدول 

 شاخص های برازش
 مقادیر شاخص های برازش

 مطالعه حاضر اولیهمطالعه 

 p 335/3 ≥p≤ 335/3 خی دو

 580/3 05/3 (NFIشاخص برازش نرم شده )

 553/3 77/3 (CFIشاخص برازش مقایسه ای )

 375/3 387/3 (RMSEAریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب )

ران، ؛ ترجمه شریفی و همکا 0330گامست و گارینو،  بنا به پیشنهاد تامپسون )نقل از میرز،

دو، شاخص برازش های برازش کلی شامل خیای از شاخص( زیر مجموعه755؛ ص 5055

( و ریشه دوم میانگین مجذورات خطای CFI(، شاخص برازش مقایسه ای )NFIنرم شده )

باشند. لذا برای مطالعه اولیه و پژوهش های برازش می( مهمترین شاخصRMSEAتقریب )

 دهددو در هر دو مطالعه نشان میشد. نتایج آماره خی های ذکر شده محاسبهحاضر شاخص

دار است که بیانگر برازش ضعیف مدل با معنی p≤ 335/3که مقدار این آماره در سطح 

دو نسبت به حجم گروه نمونه خیلی حساس است، باشد. اما به دلیل اینکه خیها میداده

های عیت منجر به تهیه شاخصباشد و همین عدم قطشاخص دقیقی برای تعیین برازش نمی

دیگری برای ارزیابی برازش مدل شده است که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است 

( CFIای )( و شاخص برازش مقایسهNFI(. مقدار شاخص برازش نرم شده )0330)هومن، 

و  NFI شوند. مقادیرقابل قبول فرض می و باالتر، 59/3باشد. مقادیر  5تواند بین صفر و می

CFI  و در مطالعه حاضر برابر به ترتیب برابر  553/3و  580/3در مطالعه اولیه به ترتیب برابر با

و باالتر، این مقادیر مدل مطالعه اولیه را تائید  59/3است. بر اساس مالک  77/3و  05/3با 
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 ندهند. ریشه دوم میانگیکنند، در حالیکه برازش ضعیف مطالعه حاضر را نشان میمی

های بین همبستگی/کوواریانس متوسط باقیمانده ،(RMSEAمجذورات خطای تقریب )

دهد. لوهلین )نقل از انتظار برآورد شده از جامعه را نشان میمشاهده شده نمونه و مدل مورد

(  مقادیر 755؛ ص 5055؛ ترجمه پاشاشریفی و همکاران،  0330گامست و گارینو، میرز،

را بیانگر برازش متوسط و باالتر از  53/3تا  38/3دهنده برازش خوب، را نشان  38/3کمتر از 

برای مطالعه اولیه و پژوهش  RMSEAداند. مقدار را نشان دهنده برازش ضعیف می 53/3

دست آمد که بیانگر برازش متوسط تا خوب مدل به 387/3و  375/3حاضر به ترتیب برابر با 

 باشد. میها در مطالعه حاضر متوسط مدل با داده ها در مطالعه اولیه و برازشبا داده

 03/3ها از بارهای عاملی بزرگتر از اساس بارهای عاملی، همه سوالمجموع بردر

مر اتوان برازش نسبتا متوسط مدل را پذیرفت که این می RMSEAبرخوردارند و بر اساس 

تر و در های بزرگنمونههای روانسنجی ابزار با بیانگر مطالعات بیشتر در خصوص ویژگی

 های پرسشنامه است. صورت لزوم اصالح سوال

به منظور تعیین روایی همگرای پرسشنامه شکوفایی از اجرای همزمان آن با پرسشنامه 

شکوفایی اهواز و پرسشنامه شکوفایی دینر و برای تعیین روایی واگرای آن از اجرای همزمان 

ده بک استفاده شد. نتایج در جدول زیر ارائه ش پرسشنامه شکوفایی و پرسشنامه افسردگی

 است. 

 (HFQتعیین روایی همگرا و واگرا برای پرسشنامه شکوفایی ) .3جدول 

 
پرسشنامه 

 شکوفایی اهواز

پرسشنامه 

 افسردگی بک

پرسشنامه 

 شکوفایی دینر

پرسشنامه 

 (HFQشکوفایی )

 شکوفاییپرسشنامه خود

 اهواز
5    

   5 -00/3 پرسشنامه افسردگی بک

  5 -98/3 77/3 پرسشنامه دینر

پرسشنامه شکوفایی 

(HFQ) 
70/3 07/3- 80/3 5 

 معنی دار است.  p≤ 335/3کلیه همبستگی ها در سطح 
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( با پرسشنامه شکوفایی HFQشود بین پرسشنامه شکوفایی )همانگونه که مشاهده می

دهنده روایی دارد که نشان همبستگی وجود 80/3و با پرسشنامه شکوفایی دینر  70/3اهواز 

( می باشد. عالوه بر آن بین پرسشنامه شکوفایی HFQهمگرای پرسشنامه شکوفایی )

(HFQ و پرسشنامه افسردگی بک همبستگی )دهنده روایی وجود دارد که نشان -07/3

( می باشد. بنابراین ضرایب همبستگی محاسبه شده نشان HFQواگرای پرسشنامه شکوفایی )

 ( از روایی همگرا و واگرای مناسبی برخوردار است. HFQه پرسشنامه شکوفایی )دهد کمی

 80/3( با پرسشنامه شکوفایی اهواز HFQدر پژوهش قبلی نیز بین پرسشنامه شکوفایی )

آن بین پرسشنامه همبستگی وجود داشت، عالوه بر 53/3و با پرسشنامه شکوفایی دینر 

وجود داشت که ضرایب  -09/3بک همبستگی ( و پرسشنامه افسردگی HFQشکوفایی )

( از روایی همگرا و HFQآن بود که پرسشنامه شکوفایی )همبستگی محاسبه شده حاکی بر

 واگرای مناسبی برخوردار است. 

( از روش HFQبرای سنجش پایایی پرسشنامه شکوفایی ). (HFQپایایی پرسشنامه شکوفایی )

 همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخهمسانی درونی استفاده شده است. نتایج 

 برای مطالعه اولیه و مطالعه حاضر در جدول زیر آمده است. 

 کرونباخ در مطالعه اولیه و مطالعه حاضر آلفای ضریب از استفاده با درونی نتایج همسانی .4جدول

 ضریب آلفا در مطالعه حاضر ضریب آلفا در مطالعه اولیه عامل

 80/3 55/3 مثبت هیجان های

 05/3 80/3 روابط

 77/3 88/3 معنایابی

 78/3 87/3 پیشرفت

 53/3 59/3 کل

های هیجانهای مثبت، روابط، ( برای عاملHFQضریب پایایی پرسشنامه شکوفایی )

و  87/3،  88/3،  80/3،  55/3معنایابی، پیشرفت و کل پرسشنامه در مطالعه اولیه به ترتیب 

 باشد.می 53/3و  78/3،  77/3،  05/3،  80/3ه حاضر به ترتیب و در مطالع 59/3
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 بحث

 که عواملی است، شده مطرح( 0355) سلیگمن توسط که بهزیستی جدید نظریه شکوفایی،

 این که دنمو اظهار سلیگمن. کندمی توصیف را شودمی بخشرضایت زندگی یک به منجر

 اعثب مستقل طور به( پیشرفت و معنا روابط، مجذوبیت، مثبت، هایهیجان) عنصر پنج

 پرما رعناص این از یک هر قدرت که است باور برآن سلیگمن. شودمی بهزیستی افزایش

 همچنین. ندکن پیدا معناییبا و بخش رضایت شاد، زندگی که کند کمک افراد به تواندمی

 هیجانی و شناختی یابزارها ایجاد برای افراد به کمک جهت هاییبرنامه توسعه منظور به پرما

 و سازمانی رهبری برای چارچوب یک بعنوان تواند می مدل این. است شده استفاده جدید

 به رسیدن ایبر کارکنان و استادان دستیاران، دانشجویان، به کمک برای فرهنگی تغییرات

 .رود بکار خود کامل پتانسیل

 نبود راساسب فقط نه یستیبهز اینکه اول: است مهم دلیل سه به حداقل شکوفایی مطالعه

 نظر به واقع، در. شودمی تعیین است خوب که آنچه وجود برمبنای بلکه روانی، آسیب

 اندازه به بعد هر -مجزا نهفته سازه دو دادن شکل روانی سالمت و روانی بیماری رسدمی

 فرد رایب مزایا از ایدسته با روان سالمت وجود (. دوم،0339 کیز،) دارد مطالعه ارزش خود

 کمتر، رفته دست از کاری روزهای مثال، عنوان به(. 0337 کیز،) دارد رابطه جامعه و

 همچنین. ترکم بهداشتی مراقبتهای کارگیری به و روزانه فعالیتهای در کمتر محدودیتهای

 نبود وهبعال باال روان سالمت) نامدمی "کامل روانی سالمت" کیز که آنچه یا شکوفا، افراد

 کیز،) دهندمی گزارش را مزمن جسمی اختالالت بروز میزان کمترین ،(روانی بیماری

 . است پایین نسبتا بهینه روان سالمت رواج سوم،(. 0339

نشجویان نفر از دا 033لذا با توجه به اهمیت موضوع شکوفایی، در مطالعه حاضر تعداد 

هش همه آنها ابزارهای پژوایی انتخاب شدند. گیری تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونه

تگی عاملی اکتشافی و تائیدی، همبسهای تحلیلها از روشرا تکمیل کردند. برای تحلیل داده

نمره کل، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد. به منظور تعیین  -سوال

از اجرای  شعامل اکتشافی انجام شد. پیدهنده مقیاس شکوفایی، تحلیلتعداد عوامل تشکیل
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اصلی  هایها از تحلیل مولفههای آن بررسی شد. برای استخراج عاملعاملی مفروضهتحلیل

آن بود که این پرسشنامه شکوفایی یک سازه چهارعاملی است. ها حاکی براستفاده شد. یافته

اس ینتایج تحلیل عامل تاییدی برازندگی مدل چهارعاملی را تایید کرد. برای بررسی پایایی مق

شکوفایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که این مقیاس از پایایی قابل 

 گیری شکوفایی استفاده کرد. افزون برقبولی برخوردار است و می توان از آن برای اندازه

آن برای محاسبه اعتبار مقیاس شکوفایی از اجرای همزمان آن با مقیاس خودشکوفایی اهواز، 

ا شکوفایی ها باین اندازه ،های انجام شدهاساس پژوهشردگی بک، دینر استفاده شد که برافس

 سلیمانی) هاولی مطالعه در شکوفایی پرسشنامه هایسوال عاملی رابطه معناداری داشتند. بارهای

 عاملیارب تائیدی، و اکتشافی عاملیتحلیل از استفاده با حاضر مطالعه و( 5050 همکاران، و

 موالمع که است این دهندهنشان مختلف هایداشتند. از آنجایی که پژوهش باالتر یا 09/3

 امر همین کند،می پیدا کاهش اولیه مطالعه به نسبت بعدی های پژوهش در عاملی بارهای

 نجیس روان متخصصان نظر از ابزارها روانسنجی های ویژگی وارسی لزوم مهم دالیل از یکی

 وفاییشک پرسشنامه پایایی ضر به آن پرداخته شده است. ضریبکه در پژوهش حا است

(HFQ )در پرسشنامه کل و پیشرفت معنایابی، روابط، مثبت، هیجانهای هایعامل برای 

 ،80/3 ترتیب به حاضر مطالعه در و 59/3 و 87/3 ، 88/3 ، 80/3 ، 55/3 ترتیب به اولیه مطالعه

 با دلم خوب تا متوسط برازش ج تحلیل بیانگرباشد. نتایمی 53/3 و 78/3 ، 77/3 ،05/3

لی با کبطور .باشدمی حاضر مطالعه در هاداده با مدل متوسط برازش و اولیه مطالعه در هاداده

گذاری، سهولت تعبیر و تفسیر، قابلیت اجرا به صورت توجه به سهولت اجرا، سهولت نمره

رسشنامه شود که پنتیجه گرفته می فردی و گروهی، عملی بودن و اعتبار و پایایی مناسب

 قبولی برخوردار است( در جامعه دانشجویان از خصوصیات روانسنجی قابلHFQشکوفایی )

 های روانشناختی استفاده نمود.وهشتوان از آن در پژو می

نخستین محدودیت مطالعه حاضر آن است که نمرات حاصل از این ابزار مشخص نیست 

ای واقعی در زندگی روزمره مرتبط است. محدودیت دوم این مطالعه تا چه اندازه با رفتاره

ک روانی تدار -آن است که شواهدی برای حساسیت نمرات آن نسبت به مداخالت آموزشی

دیده نشده است. مشخص نیست که آیا نمرات حاصل از این ابزار نسبت به مداخالت آموزش 
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 سوم این ابزار، مربوط به قلمرو مکانی شکوفایی، حساسیت الزم را دارند یا خیر. محدودیت

و زمانی مطالعه است. مطالعه اولیه در دانشجویان دانشگاه مشهد و مطالعه حاضر در دانشجویان 

. دهی باید جوانب احتیاط رعایت شودصورت گرفته است و لذا برای تعمیمدانشگاه تهران 

ر های رفتار واقعی دا اندازهشود نمرات شکوفایی بها، پیشنهاد میبر اساس این محدودیت

زندگی روزمره همبسته شود تا شواهدی از بسط نمرات حاصل از تشخیص این ابزار در 

های واقعی زندگی فراهم شود. بدین معنا که هنوز مشخص نیست که آیا نمرات باال موقعیت

به  ،در این پرسشنامه توان پیش بینی رفتارهای شکوفایی عملی را دارد یا خیر؟ همچنین

ص ریزی کنند که ضمن تشخیشود که در آینده، مطالعاتی را طرحپژوهشگران پیشنهاد می

های شکوفا، کاربردهای عملی نمرات این نمرات برش دقیق این ابزار برای تشخیص گروه

آن، بینی رفتارهای واقعی در محیط زندگی فرد تشخیص دهند. افزون برابزار را در پیش

حاصل از این ابزار به عنوان ابزاری برای تشخیص حساسیت اثر  بررسی اعتبار نمرات

اشد. های مناسب در مورد این ابزار بتواند محور دیگری از پژوهشمداخالت درمانی می

ای سالمت، ، ارتقروانشود رابطه شکوفایی با متغیرهای مختلف سالمتهمچنین پیشنهاد می

گیرد تا از این ... مورد بررسی قرار هیجانی، سبک زندگی، خالقیت وآوری، هوشتاب

ها طریق، دانش منسجمی در خصوص شکوفایی در دانشجویان و روابط این سازه با سایر سازه

شود رد، حاصل شود. همچنین پیشنهاد میریزی های مربوطه داکه قابلیت بیشتری در برنامه

اجرا شود، تا شواهدی از  آموزان، کارمندان و ...که این سازه در سایر جوامع مانند دانش

 بسط روایی سازه این ابزار فراهم گردد.
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