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 چكيده

 هاپژوهش باشد.یممدل چند بعدی شکوفایی پرما که توسط مارتین سلیگمن توسعه داده شده است، شامل عوامل مرتبط با هیجانات مثبت و همچنین عملکرد مثبت  زمينه:

باشد. یمسترس تجربه ا های جسمی ویماریبآوری، رضایت از زندگی و رابطه منفی با افکار مرگ، ابتال به وری، تابنشان دهنده رابطه مثبت شکوفایی با شادی، بهره

صات ت متحده امریکا اجرا گردیده و مشخپرما( در محل کار توسط کرن توسعه داده شده است و در کشورهای استرالیا، ژاپن، هنگ کنگ و ایاال) ییشکوفاپرسشنامه 

ن ن و همچنیسنجی آن گزاري شده است. اگرچه شکوفایی در محل کار موضوع مهمی است و توجه به ابعاد مختلف آن حائز اهمیت است، اما این موضوع در ایراروان

های یژگیودر این مطالعه به بررسی هدف:  سنجی این پرسشنامه پرداخته است.های روانیژگیودر میان معلمان مورد بررسی قرار نگرفته است و این پژوهش به بررسی 

ورد مشکوفایی پرما در محل کار در ایران و برای معلمان پرداخته شده است. همچنین مدل نظری شکوفایی )پرما( با توجه به اطالعات جامعه جدید  سنجی پرسشنامهروان

معلم به نسخه ترجمه شده  376 گیری تصادفی انجام شده است وبه روي نمونه هانمونه انتخاب ك مطالعه توصیفی است.این پژوهش یروش:  بررسی قرار گرفته است.

از با استفاده ها: افتهيهای آمار توصیفی و تحلیل عاملی ت ییدی تفسیر شده است. . نتایج پژوهش با استفاده از رويانددادهبه فارسی پرسشنامه آنالین شکوفایی پاسخ 

 χکای ) مربعهاست. برازي مدل نشان دهنده برازي خوب مدل با داده یهاشاخصو  روي تحلیل عاملی ت ییدی ساختار عاملی مقیاس شکوفایی بررسی گردیده است.

(، شاخص نرم GFI=72/1برازي ) ییکوی(، شاخص نCFI=78/1) هاسهی(، شاخص برازي مقاχ 2 /df= 787/2نرم شده ) یمربع کا ،81آزادی و درجه 09/237با مقدار  (2

که نشان دهنده برازي با مدل  در سطح مطلوب هستند ی( همگRMSEA=122/1) بیتقر یمجذورات خطا نیانگیدوم م شهی( و رAGFI=72/1برازي ) ییکویشده ن

جانات دارای انسجام درونی خوبی است و هر پنج عامل، هیدهد که از نسخه فارسی پرسشنامه شکوفایی که یمهای این پژوهش نشان یافته گيری:نتيجهمفهمومی است. 

توان از این پرسشنامه با یم. به این ترتیب اندشده ت ییدآوردهای مثبت به عنوان عوامل شکوفایی در میان معلمیان مثبت، مشغولیت مثبت، روابط مثبت، معنای مثبت و دست

 گرنشکوفایی، پرما، معلمان، مدرسه، تربیت مثبت واژه كليدها: لمین ایرانی استفاده کرد.توجه به اطالعات این پژوهش برای ارزیابی شکوفایی مع

Background: Martin M Seligman has developed a multi-dimensional model of Flourishing, PERMA. This model 

combines positive emotion (hedonic) and positive performance (eudiamonic) dimensions. Research has shown a 

positive relation between Flourishing and happiness, productivity, resiliency, life satisfaction, and a negative relation 

with death thoughts, physical illness, and stress experiment. The Workplace Flourishing Questionnaire (PERMA) is 

developed by Kern and was administered in Australia, Japan, Hong Kong, and the United States and its psychometric 

properties were reported. Although flourishing in general and in the workplace is significant, it’s not mentioned in 

Iran. Aims: The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of the PERMA flourishing 

Questionnaire at work for teachers in Iran. Method: current research is a descriptive study. 394 teachers have 

responded to the translated version of the online flourishing questionnaire. Results: The factor structure of the 

flourishing scale has been investigated by confirmatory factor analysis. And the model fit indices, indicate that the 

model fits well with the data. Chi-square (χ 2) with the value of 2339/17 and degree of freedom 80, softened chi-

square (χ2/df= 2/989), comparisons fit index (CFI= 0/98), goodness of fit index (0/95 GFI= goodness of fit index 

(AGFI= 0/96) and second root mean squared error approximations (RMSEA= 0/065) were all at the desired level 

indicating goodness of fit with the conceptual model. Conclusions: Based on the findings of this study, it can be 

concluded that the model of flourishing PERMA. Was applied in different samples including Iranian teachers group. 
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 مقدمه

( واژه شکوفایی را به 2112) یزکاگرچه از اولین باری که کوری 

رد، اما گذینمعنوان سطح باالی بهزیستی تعریف کرده است، زیاد 

گیری شکوفایی مورد توجه پژوهشگران امروز به دالیل مختلف اندازه

لر و گیران قرار گرفته است )باتگذاران و تصمیمدانشگاهی و سیاست

ن، و استو ؛ استپوتویی، دیتون2103؛ هوپرت و تی تی سی،2102کرن،

های اندازه توان در مزیتیمبرخی از دالیل این توجه را  (.2102

( 2117) همکارانگیری شکوفایی جستجو نمود. چنانکه مایکلسون و 

گیری . اندازه0: اندگرفتهگیری در نظر مزیت را برای این اندازه 8

 های کلی        . بررسی و ارزیابی سیاست2تغییر رفتار طی گذر زمان 

ی کوچك هاگروه. ارزیابی -6المللی های بینیسهمقا. ایجاد زمینه 3

. ارزیابی 2های آینده . شناسایی نیازها و فرصت2و مقایسه آنها 

دهی محتوا و . شکل9ها یگذارت ثیرات بالقوه پیشنهادات سیاست

دهی جدید به تعیین . جهت8ها به مخاطبین های ارائه سیاستروي

 ی اجتماعی.هاگروهتی های جمعیسیاست

یاست ها و سگیری شکوفایی برای حکومتالبته توجه به اندازه

شود بلکه این موضوع برای عموم مردم نیز حائز ینمگذاران خالصه 

( در مطالعه خود با یك نظرسنجی 2112استون )اهمیت است. 

(0110n= نشان داد که )سال به باال در انتخاب بین  02افراد  از %80

یابی به ثروت و شادی، گزینه شادی را انتخاب دو گزینه دست

در بررسی دیگری در مورد عوامل مرتبط  (.2112)استون،  اندنموده

شرکت  2،891درصد از  31با کیفیت زندگی در سطح ملی، تنها 

این در ( اشاره کردند GDP) یداخلکننده به شاخص تولید ناخالص 

درصد رضایت از زندگی را از عوامل مهم  97حالی است که 

 (.2106هون و همکاران، )دانستند یم

شود به طور عمده در یماینکه چه چیزی زندگی خوب تلقی 

گرایی و گیرد: رویکرد لذتیمچارچوب دو سنت فلسفی قرار 

گرایی یك مکتب (. لذت2118دسی و رایان، ) رویکرد خوي روانی

یز و کدارد )است که به احساسات و تجربیات فرد ت کید  فکری

افزایش و به حداکثر رساندن لذت و کاهش  با معموالً( و 2119آناس،

(. با 2110رایان و دسی، ) شودیمو به حداقل رساندن درد تداعی 

چنین رویکردی زندگی خوب زمانی است که فرد هیجانات مثبت، 

کرد خوي روانی به عنوان یك شادی و موفقیت را تجربه کند. روی

سنت فلسفی به این نکته اشاره دارد که شادی احساسی است که بر 

شود یمی فرد و بالفعل شدن آنها حاصل استعدادهااثر شکوفایی 

گرایی به این (. در حالی که رویکرد لذت2118دسی و رایان، )

نند کیمپردازد که افراد چگونه احساساتشان را تجربه یمموضوع 

پردازد که افراد چگونه عمل یمرویکرد خوي روانی به این موضوع 

ز کیدهند )یمهایی دارند و چه کارهایی انجام کنند و چه انتخابیم

روانی، خوب بودن از نظر (. بر اساس رویکرد خوي2117و آناس، 

شامل احساس شادی باشد رشد فرد و بخشش و  آنکهروانی بیش از 

 (.2118ریف و سنگر، شود )یمرا شامل  هازندگی در کنار ارزي

اگرچه تحقیقاتی که ذکر شد روی یکی از دو رویکرد لذت 

یراً آنچه که رسمیت اخاما  اندکردهروانی تمرکز گرایی یا خوي

بیشتری دارد توجه به هر دو رویکرد است به این معنا که هم احساسات 

روان سالمتو هیجانات و هم عملکرد مناسب از عوامل مهم در 

در مورد  مت خر(. به این ترتیب تعاریف 2117کیز و آناس، هستند )

عریفی دهد و تیمشکوفایی ترکیبی از این دو رویکرد را مد نظر قرار 

 یزکبه عنوان مثال  دهد.یمنگر در مورد شکوفایی ارائه جامع و کل

 یجانیه. بهزیستی 0داند: یم( شکوفایی را متشکل از سه بعد 2112)

اي           یزندگگرایانه(: وجود احساس مثبت در مورد فرد و لذت)

. بهزیستی اجتماعی: داشتن احساس رابطه و ارتباط با دیگران در 2

روانی(: خوي) یشناخت. بهزیستی روان3های جامعه قابل ارزي

( پنج بعد را در مورد بهزیستی 2100) یگمنسلعملکرد خوب فرد. 

رابطه  .3. مشغولیت مثبت 2. هیجانات مثبت 0کند: یمبهینه مطرح 

آوردهای مثبت. نزدیك به همین . دست2. معنای مثبت 6مثبت 

( شکوفایی را به عنوان یك سازه شامل روابط 2101تعاریف داینر )

مثبت و پاداي دهنده، احساس شایستگی و اعتماد و باور به اینکه 

 .اندکردهزندگی معنا دارد و هدفمند است تعریف 

یکردهای متفاوت ارائه رواگر چه که تعاریفی که ارائه شد با 

 مت خرهای یدگاهداما آنچه که در میان آنها مشترک است و  اندشده

د شناسند این است که بهزیستی چنیمبه رسمیت  در مورد شکوفایی

ال به عنوان مث) ییگرانگر است و از هر دو رویکرد لذتبعدی و کل

به عنوان مثال ) یروانپایداری هیجانی( و خويهیجانات مثبت و 

عزت نفس، رشد، معنا( عناصری را در بر دارد. از این رو در مدل 

عنای و هم به م "احساس خوب"هم به معنای سلیگمن برای شکوفایی،

(. احساس 2103توجه شده است )هوپرت و سو،  "کارهای خوب"

یات انات و تجربگرایانه نزدیك است و شامل هیجخوب به نگاه لذت

افراد در مورد گذشته، شادی در حال و امید در آینده و توانایی کنار 

آمدن به هیجانات شدید و تجربیات بعدی آن به طور سازنده و سالم 
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ها شود. کارهای خوب به نگاه خوي روانی اشاره دارد و مهارتیم

ا رها ها و چالشافراد برای مواجهه صحیح و سالم با فرصت و دانش

به معنای عملکرد مناسب در  دهد. انجام خوب کارهایممد نظر قرار 

هاست و به همین صورت انجام رفتارهای میان دنیای تجربیات انسان

برند. یماز آن سود  بزرگتراجتماعی و فرا اجتماعی که فرد و جامعه 

ی مانند احساس خوب و کارهای خوب به اسادهاستفاده از مفاهیم 

ست که در مدرسه کوچکترین اعضا هم قدرت درک این واسطه ا

نند کاین مفاهیم را داشته باشند و بتوانند برا رسیدن به شکوفایی تالي 

 (.2103نوریش، )

دهد که بهزیستی با یمها نشان یلتحلی متعدد و فرا هاپژوهش

ریسك عوامل مرتبط با مرگ ارتباط معکوس دارد )داینر و چان، 

(. و در عین حال در 2119بومیرسکی، ؛ هاول، کرن، لیم2100

های کاری داشتن رویکرد مثبت و تمرکز بر بهزیستی از عوامل یطمح

است وری و حمایت رشد دهنده منابع انسانی مهم در افزایش بهره

(. همچنین تحقیقات نشان 2103شولت، وانیو؛ میلز، کوزکوسکی، )

 مالًکاا ارتباط ی پرمهامؤلفهدهد که باال بودن سطح هر کدام از یم

( باال بودن تاب 2101گارلند، ) یمنفمعکوس با دارا بودن هیجانات 

 سلیگمن،) یافسردگ(، کاهش 2116توگاد و فردریکسون، ) یآور

 یزندگ(، افزایش رضایت از 2112ین، پارک و پترسون، آست

های یماریب( حفاظت از ابتال به 2117کاشدان، میشرا، بین و فرو، )

ز تری ایینپا( و تجربه کردن سطوح 2112پرسمن و کوهن، ) یجسم

 ( دارد.0782کوهن و ویلز،  )استرس 

( مدل پرما را برای پرداختن 2100) یگمنسلهمانطور که ذکر شد 

ود. کاربست روانشناسی مثبت نگر در پنج بعد معرفی نم به شکوفایی و

امل شتوانند به عنوان یك توانمندی یمهیجانات مثبت: هیجانات 

بندی شوند طبقه ظرفیت )منفی تا مثبت( و فعالسازی ابعاد )کم تا زیاد(

توانند هیجانات یمافراد  (.2100)کاسیوپو، برنستن، نوریش و گالن، 

مثبت و منفی را به صورت همزمان تجربه کنند )واتسون و تلگن، 

(. مطالعات بسیاری از ارزي هیجانات مثبت در پیامدهای 0782

(. مشغولیت مثبت: مطالعات 2117کنند )هوپرت، یمت زندگی حمای

. اندهگرفتمجزایی صورت  نسبتاًی هاحوزهدر زمینه درگیر شدن در 

یا سطوح افراطی درگیرشدن  0در روانشناسی مثبت، ابزارها بر روانی

 اندشدهو توجه است، متمرکز  روانی که شامل تمرکز شدید، جذب

                                                           
1. Flow 

ی سازمانی درگیری کاری به حوزه(. در 0771)سیکزنت میهالی، 

است شدن و وقف کردن خود تعریف شده  جذب توانمندی، عنوان

آموز شامل (. درگیری دانش2112یکر و ساالنووا، ب اسچافلی،)

 ی روانشناختی، رفتاری، شناختی و تحصیلی است )اپلتون،هاحوزه

رسد درگیرشدن شامل ابعاد یم(. به نظر 2118یستنسون و فرالنگ، کر

جانی، شناختی و رفتاری است، اما مشخص نیست که این ابعاد هی

گیری است )باتلر و کرن، چگونه در یك ابزار مختصر قابل اندازه

ی زندگی است. الزمهمثبت: ارتباطات اجتماعی  ارتباطات (.2102

های روانشناختی کمتر، یماریبحمایت اجتماعی با افسردگی و 

رگ و میر کمتر، رفتارهای یسك مر سالمت روانشناختی بیشتر،

(. و 2100پیامدهای مثبت دیگر در ارتباط است )تیلور،  و سالمتر،

ی اجتماعی، هاشبکههای آن شامل عالیو اجتماعی، یرشاخهز

های ادراک شده، رضایت از یتحماهای دریافت شده، یتحما

 (.2112حمایت و دریافت حمایت از دیگران است )تاگا، 

به صورت داشتن هدف در زندگی، ارتباط با معنا  معنای مثبت:

چیزهایی فراتر از خود، احساس ارزشمندی زندگی و داشتن مقصود 

در زندگی تعریف شده است و با سالمت روانشناختی، ریسك مرگ 

و میر کمتر و رضایت از زندگی بیشتر در ارتباط است )استیگر، 

وامع غربی آوردهای مثبت: عملکرد ممتاز همواره در ج دست (.2102

مورد توجه و تشخیص قرار گرفته است. با این وجود موفقیت عینی 

ظر های شخصی است. از نیبلندپروازو  هافرصتیر شرایط، ت ثتحت 

ذهنی، دستاورد شامل تالي در راستا و رسیدن به هدف، توانمندی و 

ری گی خود تعیینیهنظرکفایت تکمیل کردن وظایف است. و 

، داند )رایان و دسییمنیازهای بنیادی انسان  یهستهشایستگی را 

(. بر اساس این مدل تحقیقات زیادی انجام شده است که به 2111

(. 2102 باتلر و کرن،است )پرداخته شده  آنهاکاربست آنها و ت ثیرات 

ی از پرما را برای کاربرد در محیط کار ارائه نمود انسخه( 2106کرن )

حل کار را ارزیابی نماید. مشابه آنچه با این هدف که شکوفایی در م

به هر کدام از پنج عامل  سؤال 02در مقیاس پرما آمده است، 

 یشادگیری برای اندازه تراضافه سؤال 8شود، یمشکوفایی مربوط 

 0) ییتنها( و سؤال 3سالمت )(، سؤال 3) یمنف(، هیجان سؤال 0)

ا توسعه دادند. در ( نیز نسخه عمومی پرما ر2102کرن )(. باتلر و سؤال

( در جنوب 2108گراسو )جیان  ( در ایتالیا2108واتانابه )کشور ژاپن 
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( 2109همکاران )استرالیا، ایاالت متحده امریکا، انگلستان الزیلو و 

سنجی آن را گزاري های روانیژگیواین پرسشنامه را اجرا و 

 .اندنموده

خانجانی، ) یفری شکوفایی هاپرسشنامهاگر چه در ایران 

( و پرسشنامه شکوفایی 0373شهیدی، فتح آبادی، مظاهری و شکری، 

(، به 0372سلیمانی، دوستی قهفرخی، رضایی، بارانی، پرما )مدل 

صورت عمومی و در میان دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است، 

در  نه به صورت عمومی و نه پرما در محل کار اما پرسشنامه شکوفایی

به حال مورد پژوهش قرار نگرفته است. نویسنده محل کار تا 

مهم  یاپرسشنامهسنجی، این پرسشنامه را به عنوان های روانیژگیو

در حوزه شکوفایی در محیط کار و مدرسه در این پژوهش بررسی 

ا سنجی پرسشنامه شکوفایی پرمهای روانیژگیونموده است. بررسی 

ساختار عاملی این در میان معلمان و همچنین بررسی مطابقت 

 د.باشیماصلی پژوهش حاضر  سؤالپرسشنامه در این گروه نمونه 

 روش

روي پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه 

فی گیری تصادآماری این پژوهش معلمین تهرانی هستند. روي نمونه

ی اهشبکهو در میان معلمینی بوده است که امکان دسترسی به 

زن( از معلمین مقاطع  233مرد و  020نفر ) 376 .انداشتهداجتماعی را 

مختلف تحصیلی با مراجعه به لینك پژوهش، به پرسشنامه شکوفایی 

گویی به . در فرم طراحی شده برای پاسخانددادهدر مدرسه پاسخ 

ب رضایت جل و هاپرسشنامهپرسشنامه توضیحات الزم برای آشنایی با 

( در مطالعاتی که با 2112) ینکالارائه شده بود. طبو دیدگاه  افراد،

تا  2شوند، بین حداقل یمهدف تحلیل عاملی ابزارهای سنجش انجام 

مشارکت کننده به ازای هر ماده آزمون الزم است انتخاب  21حداکثر 

 .اندشدهنفر انتخاب  09شوند. در این پژوهش به ازای هر ماده 

 ابزار

( مورد 2106رسشنامه پرما در محل کار )کرن،در این پژوهش پ

استفاده قرار گرفت و از انگلیسی به فارسی ترجمه گردید و پس از 

مجدد از نظر مفهومی قرار گرفت. این  باز ترجمه مجدد مورد ارزیابی

مربوط به ابعاد شکوفایی پرما از  سؤال 02دارد که  سؤال 23پرسشنامه 

مثبت ( روابط 3،0،20مثبت )ولیت (، مشغ2،01،22مثبت )قبیل هیجان 

                                                           
1. Positive emotion 
2. Engagement 
3. Relationship 

،  2مثبت )آوردهای ( دست09،  7،  0مثبت )( معنای 027،  02،  2)

سالمت (، سؤال 3) یمنف(، هیجان سؤال 0) یشادباشد و یم( 02،   8

 گیرد.یم( نیز مورد ارزیابی قرار سؤال 0) ییتنها( و سؤال 3)

 هايافته

هدف این مطالعه بررسی روایی سازه و اعتبار آزمون بهزیستی 

 جانیهبود. این آزمون دارای پنج خرده مقیاس سه آیتمی شامل 

 3روابط(، 2تا  6های یتمآ) 2یریدرگ(، 3تا  0های یتمآ) 0مثبت

های یتمآ) 2دستاورد( و 02تا  01های یتمآ) 6معنا(، 7تا  9های یتم)آ

ی هاشاخص(. بر همین اساس در ابتدا 0( است )جدول 02تا  03

محاسبه شده است.  سؤالها و ضریب تشخیص هر یتمآتوصیفی 

ها دارای ضریب یتمآدهد یمضریب تشخیص به دست آمده نشان 

 است. 20/1تشخیص مناسبی هستند و کمترین آنها 
 

 یشکوفایسؤاالت . میانگین، انحراف استاندارد، ضریب تشخیص 0جدول

 میانگین آیتم
انحراف 

 استاندارد

ضریب 

 تشخیص
 میانگین آیتم

انحراف 

 استاندارد

ضریب 

 تشخیص

0 12/8 22/0 92/1 7 01/8 83/0 22/1 

2 22/8 20/0 98/1 01 86/8 23/0 22/1 

3 78/9 27/0 92/1 00 29/8 27/0 93/1 

6 17/8 92/0 27/1 02 61/8 22/0 96/1 

2 22/8 22/0 96/1 03 22/9 88/0 29/1 

2 22/9 72/0 26/1 06 30/9 28/0 29/1 

9 96/9 10/2 20/1 02 69/8 60/0 22/1 

8 92/2 08/2 20/1 - - - - 
 

 

املی ها از تکنیك تحلیل عهای توصیفی آیتمپس از بررسی شاخص

 یهاشاخصت ییدی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی آزمون شد. 

مربع کای هاست. برازي مدل نشان دهنده برازي خوب مدل با داده

(χ2)  787/2نرم شده ) یمربع کا ،81آزادی و درجه 09/237با مقدار 

=χ2/dfهاسهی(، شاخص برازي مقا (78/1=CFIشاخص ن ،)ییکوی 

برازي  ییکوی(، شاخص نرم شده نGFI=72/1برازي )

(72/1=AGFIو ر )بیتقر یمجذورات خطا نیانگیدوم م شهی 

(122/1=RMSEAهمگ )هاداده. بنابراین در سطح مطلوب هستند ی 

 (.2)جدول  با مدل مفهومی برازي دارد

 

 
 

4. Meaning 
5. Accomplishment 
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 شکوفاییهای برازي مدل مفهومی آزمون شاخص .2جدول

 شاخص برازي مدل
مقدار 

 بدست آمده
مقدار مناسب 

 شاخص
 وضعیت

   09/237 مجذور کای
 مطلوب + 81 آزادی مدلدرجه

 مطلوب 3کمتر از  787/2 آزادیمجذور کای تقسیم بر درجه

GFI 72/1 < 72/1 مطلوب 

AGFI 72/1 < 71/1 مطلوب 

CFI 78/1 < 72/1 مطلوب 

RMSEA 122/1 > 01/1 مطلوب 
 

 

ماتریس فای  هادادهی برازي مدل با هاشاخصپس از بررسی 

ده ( ابتدا گزاري شدهدیم)همبستگی بین متغیرهای کای را نشان 

نشان  ی آزمون بهزیستی راهامؤلفهاست. این ماتریس، همبستگی بین 

روابط همبستگی کمتری با  مؤلفهکه  دهدیم. نتایج نشان دهدیم

هود است مش هامؤلفهدارد اگر چه در کل همبستگی بین  هامؤلفهدیگر 

 (.3)جدول 

در جدول زیر مقادیر موجود در تقاطع هر سطر و ستون به ترتیب 

. دهدیمرا نشان  t، خطا و مقدار آماره هامؤلفهمقدار همبستگی بین 

باشد بدین معنی است که این  بزرگتر ±72/0از  tهر گاه مقدار 

همبستگی معنادار است. نتایج به دست آمده معناداری را در همه 

(. و در ادامه بارهای عاملی هر یك از 3)جدول  دهدیمنشان  هامؤلفه

، الف(. 0بر روی هر صفت مکنون نشان داده شده است )شکل  هاتمیآ

بارعاملی به دست  که نشانگر معناداری tنتایج به دست آمده از مقدار 

بخش ب نشان داده شده است که حاکی از  0آمد است در شکل 

 است. هاتمیآمعناداری بارهای عاملی برای همه 

 . ماتریس فای مدل تحلیل عاملی ت ییدی مقیاس بهزیستی3جدول
 2 6 3 2 0 متغیر ردیف

     0 هیجان مثبت 0
    0 (91/63؛ 12/1) 70/1 درگیری 2
   0 (22/02؛ 12/1) 22/1 (10/26؛ 13/1) 99/1 روابط 3
  0 (11/06؛ 16/1) 20/1 (80/30؛ 13/1) 86/1 (92/31؛ 13/1) 82/1 معنا 6
 0 (01/69؛ 12/1) 11/0 (23/06؛ 16/1) 22/1 (80/26؛ 13/1) 80/1 (31/27؛ 13/1) 82/1 دستاورد 2

 

 برای بررسی معناداری بارعاملی است tنکته: اعداد درون هر خانه در جدول باال به ترتیب، بارعاملی، مقدار خطا و آماره  

  

 tب: مقدار  ی عاملیبارها الف:

 مدل مفهومی ساختار عاملی ت ییدی بهزیستی روانشناختی. 0شکل
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 سؤالمقدار آلفای کرونباخ، تغییرات آلفا با حذف  .6جدول

 α αα آیتم مؤلفه α αα آیتم مؤلفه

 هیجان مثبت

 039/0- 316/0 9 روابط 060/0- 397/0 1

2 330/0 -082/0 

 معنا

10 820/0 012/0 

7 872/0 -020/0 11 300/0 -108/0 

 درگیری

0 680/0 -103/0 12 636/0 -177/0 

6 667/0 -178/0 

 دستاورد

17 600/0 -092/0 

6 819/0 028/0 10 661/0 -181/0 

 روابط
3 361/0 -006/0 16 326/0 -006/0 

8 690/0 -101/0 - - - - 
 

 سؤال: تغییرات آلفا با حذف αα: مقدار آلفای کرونباخ، αنکته: 

پس از بررسی روایی عاملی، اعتبار آزمون بررسی شد )جدول 

(. در ابتدا اهمیت هر آیتم بررسی شد، به این صورت که مقدار آلفا 6

و تغییرات آن با حذف هر آیتم محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان 

درصد تنها به مقدار  3( با حذف حدود 2داد که در درگیری )آیتم 

. کندیمدرصد اضافه  0و آیتم دهم )معنا( حدود  کندیمآلفا اضافه 

از نظر میزان ارزي تغییرات چندانی نیستند این مقادیر بنابراین همه 

. بعالوه در شوندیمدارای اهمیت تشخیص داده  مؤلفهدر هر  هاتمیآ

. ابدییمبا حذف هر آیتم به مقدار قابل توجهی کاهش  هامؤلفهدیگر 

در این بخش به صورت جداگانه  مؤلفهی هر الزم به ذکر است که برا

 این مقدار محاسبه شد.

بعالوه مقدار اهمیت هر آیتم در کل مقیاس بدون در نظر گرفتن 

محاسبه شد. در محاسبات کل مقیاس نیز اگر چه سهم کاهش  هامؤلفه

در کل مقیاس دارای اهمیت تشخیص داده  هاتمیآکم است اما همه 

در پیش  سؤاله از تکنیك رگرسیون، سهم هر شدند. بعالوه با استفاد

بینی نمره کل مقیاس محاسبه شد. هر چه این مقدار باال باشد بدین 

ی گیرمعنی است که سهم قابل توجهی در سنجش سازه مورد اندازه

 2دارد. نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی چندگانه در جدول 

ره کل بینی نمدر پیش هاتمیآسهم  دهدیممحاسبه شده است که نشان 

 سهم کمتری از بقیه دارد. 02زیاد است و آیتم 

و سهم هر کدام از آنها در پیش  هاتمیآپس از محاسبه اهمیت 

بینی نمره کل، اعتبار آزمون از دو شیوه همسانی درونی آلفای 

( محاسبه شد. نتایج به دست 2و  2، 3، 2کرونباخ و المبدای گاتمن )

گزاري شده است. نتایج به دست  9مون در جدول آمده از اعتبار آز

جان ی هیهامؤلفهبه ترتیب در  دهدیمآمده از آلفای کرونباخ نشان 

مثبت، درگیری، روابط، معنا، دستاورد و نمره کل آزمون اعتبار برابر 

است. همچنین مقادیر به  72/1و  93/1، 80/1، 97/1، 97/1، 82/1با 

 با مقادیر آلفا تفاوتی ندارد.دست آمده از شیوه گاتمن نیز 
 

. میانگین، انحراف استاندارد، ضریب تشخیص، ضریب همبستگی 2جدول

 سؤالچندگانه، مقدار آلفای کرونباخ، تغییرات آلفا با حذف 

 SMC α αα آیتم SMC α αα آیتم
1 62/0 918/0 -003/0 9 63/0 920/0 -006/0 

2 63/0 913/0 -008/0 10 00/0 927/0 -002/0 

7 63/0 913/0 -008/0 11 60/0 918/0 -003/0 

0 60/0 919/0 -006/0 12 67/0 918/0 -008/0 

6 66/0 918/0 -003/0 17 66/0 920/0 -006/0 

6 00/0 920/0 -001/0 10 67/0 920/0 -006/0 

3 02/0 926/0 000/0 16 73/0 927/0 -002/0 

8 03/0 926/0 001/0 - - - - 
 

ییرات : تغαα: مقدار آلفای کرونباخ، α: ضریب همبستگی چندگانه، SMCنکته: 

 سؤالآلفا با حذف 

 

 و نمره کل بهزیستی هامؤلفه. اعتبار 2جدول

 بهزیستی دستاورد معنا روابط درگیری هیجان مثبت آماره

آلفای 

 کرونباخ
82/1 97/1 97/1 80/1 93/1 72/1 

𝝀𝟐 82/1 97/1 81/1 80/1 96/1 73/1 

𝝀𝟑 82/1 97/1 81/1 80/1 93/1 73/1 

𝝀𝟓 86/1 98/1 81/1 82/1 92/1 71/1 

𝝀𝟔 81/1 93/1 93/1 92/1 22/1 76/1 

 

 

 گيریبحث و نتيجه

ی سنجی نسخههای روانمطالعه حاضر با هدف آزمون ویژگی

فارسی پرسشنامه شکوفایی معلمان در مدرسه انجام شد. آزمون روایی 

 هاستفاده از فن تحلیل عاملی ت ییدی همسو با یافت عاملی پرسشنامه با
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(، از 2109( و الزیلو و همکاران )2108) های کازوشیرو و همکاران

ساختار پنج عاملی پرسشنامه مبتنی بر ابعاد هیجان مثبت، مشغولیت 

ورت ت به صمثبت، روابط مثبت، معنای مثبت و دست آوردهای مثب

های پیامد تجربی حمایت کرد. شکوفایی در محل کار، نه تنها با

سالمتی بلکه با عوامل روانشناختی در محیط کار و عملکرد شغلی در 

ز ی شکوفایی، بیشتر اارتباط است. در حقیقت، عوامل پرسشنامه

رضایت از زندگی با رضایت شغلی ارتباط دارد )کازوشیرو و 

تواند برای ارزیابی شکوفایی در ین مقیاس می( و ا2108همکاران، 

لعه نیز های این مطامحل کار معلمین ایرانی کاربرد داشته باشد. یافته

روایی عاملی و اعتبار پرسشنامه شکوفایی را در میان معلمین ایرانی 

حوزه به  2( نشان داد که این 2100مناسب ارزیابی نمود. سلیگمن )

های شوند، اما سازهگیری میزهصورت جداگانه تعریف و اندا

حوزه نشان  2ای هستند. در این مطالعه نیز، اعتبار درونی در هر همبسته

 داده شد و مدل کلی پرسشنامه در میان معلمین ایرانی ت یید شد.

تشابه ساختار عاملی پرسشنامه شکوفایی پرما در گروه معلمین 

 شنامه،ی دیگر این پرسهاایرانی با نسخه انگیسی و ژاپنی و سایر زبان

ضمن ت کید بر قابلیت کاربرد پذیری منطو نظری زیربنایی سازه 

دهد که ساختار های نمونه مختلف، نشان میشکوفایی در گروه

زیربنایی اصلی و ساز و کارهای علی نظری تبیین کننده شکوفایی 

 های گوناگون یکسان است.برای افراد مختلف در فرهنگ

کنند که با توجه به اینکه ( پیشنهاد می2102باتلر و کرن )

ابی های چندگانه ارزیپرسشنامه بهزیستی پرما بهزیستی را در حوزه

 یکند در نتایج فردی و گروهی، به جای اتکا بر یك نمرهمی

بهزیستی، ساختار چندبعدی این مقیاس باید مورد توجه قرار بگیرد. 

که عدی است، در حالیگیرد که این مقیاس تك بیك نمره در نظر می

این مقیاس طراحی شده است تا چندبعد را مورد سنجش قرار دهد. 

ی ی بهزیستی یك شاخص کلی از بهزیستبعالوه، در حالیکه تك نمره

ها مورد توجه قرار آورد، تفاوت معنادار نمرات در حوزهرا فراهم می

 گیرد. برای مثال، اگر یك شخص به طور خاص در عامل روابطنمی

مداخالت باید راهبردهایی را برای ایجاد  ،ی پایین به دست آوردنمره

 (.2102 ارتباطات اجتماعی هدف قرار دهند )کرن و همکاران،

ن گیری رشد و پیشرفت انساهمچنین الزم به ذکر است که اندازه

اما  ،های عینی اگرچه مفیدی هستندی با اهمیتی است و مقیاسحوزه

هند. حجم دنش کمی نسبت به موفقیت به ما میها تنها بیاین مقیاس

قعیت مو ،دهند که موفقیتقابل توجهی از مطالعات تجربی نشان می

از حمایت و  تواندیمسازمان یا دولتی  ،مطلوبی است که هر جامعه

(. 2106، ارتقای آن میان شهروندانش منفعت ببرد )هون و همکاران

بین  و مطالعات شودیمی موفقیت روز به روز بیشتر هااسیمقثبات 

 سالمت فردی و عمومیپیامدهای که موفقیت با  دهدیمالمللی نشان 

 انتشار و جمع (. در نتیجه تقاضا برای2101، در ارتباط است )کیس

ی ذهنی بهزیستی و انجام مطالعات شیوع شناسی بر هااسیمقآوری 

 (.2106، د بود )هون و همکارانرو به افزایش خواه ،موضوع موفقیت

ی شکوفایی در ی فارسی پرسشنامهنسخه سنجش درستی

 3-0پژوهش حاضر، به صورت آنالین و در جمعیت معلمین مناطو 

تهران )عمدتاً مدارس غیردولتی( انجام شده است. بنابراین تعمیم 

. دهای دیگر باید با احتیاط انجام شوها و کاربرد ابزار در جمعیتیافته

های دیگر با شود سنجش درستی ابزار در جمعیتپیشنهاد می

های جمعیت شناختی متفاوت صورت پذیرد. همچنین پیشنهاد ویژگی

شود مطالعات بعدی ارزیابی نماید که تا چه اندازه این پرسشنامه می

 د.بینی نمایتواند عملکرد شغلی و بارآوری را در معلمین پیشمی

 منابع
؛ فتح آبادی، جلیل؛ مظاهری، محمد اریشهر شهیدی،؛ خانجانی، مهدی

روان  یهایژگیو و ی(. ساختار عامل0373) علی؛ شکری، امید

 فیر یروانشناخت یستیبهز اسی( مقیسوال 08فرم کوتاه ) یسنج

، یاندیشه و رفتار روانشناسی بالین مجله .دختر و پسر انیدر دانشجو

8(32،)32-29. 

دوستی قهفرخی، فرشته، رضایی، علی محمد، بارانی، سلیمانی، سمیرا، 

ر د ییپرسشنامه شکوفا یروانسنج یهایژگیو(. 0372)محمد 

-012(، 29) 9های تربیتی، گیریفصلنامه اندازهی. رانیا انیدانشجو
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