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 یلیتحص شرفتیبا پ یرابطه شکفتگ نییوتع یشکفتگ اسیمق ییایو پا ییروا

   یپزشک دانشکده انیدر دانشجو

سیاه افشادي يمحبوبه مراد
*

  یقمران ریام، یندا قاسم، 

  

  چکیده

پژوهش  هدف. سنجد می از ابعاد مثبت ذهن انسان را یکیاست که  ییها مقیاساز جمله  )Flourishing( یشکفتگ اسیمق: مقدمه

 نیا یبه عنوان هدف فرع یو شکفتگ انیدانشجو یلیتحص شرفتیرابطه پ یبررس. بود یشکفتگ اسیمق ییایو پا ییروا یحاضر بررس

  . مطالعه در نظر گرفته شد

 انینفراز دانشجو 200متشکل از اي  نمونه يرو 1393که در سال  است یشیمایاز نوع پ یفیمطالعه توص کی قیتحق نیا: ها روش

براي بررسی روایی . دسترس بود در گیري نمونهانتخاب نمونه به صورت . دیاصفهان انجام گرد یعلوم پزشک پزشکی دانشگاهشکده دان

ي آلفاي ها  پایایی مقیاس به وسیله روش. استفاده شد) تحلیل مواد( با نمره کل ها  گویه یهمبستگ، ي روایی محتواها  پرسشنامه از روش

  .استفاده شد رسونیپ یگتهمبس بیاز ضر یلیتحص شرفتیو پ یشکفتگ نیرابطه ب یبررس يبرا. بررسی گردید فییصکرونباخ و پایایی تن

برآورد  یرا تک عامل اسیمق یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا. بود) p>01/0( معنادارو ) 76/0تا  52/0(با نمره کل  ها  هیگو یهمبستگ: نتایج

. بود 8/0 یفیتصن ییایپا بیو ضر82/0کرونباخ يآلفا بیضر. نمود  نییت را تبسؤاالکل  انسیاراز و% 46که  86/3 یبا بار عامل، کرد

 )p>01/0( معنادارمثبت و  همبستگی یبا شکفتگ یلیتحص شرفتیکه پ نشان داد، یلیتحص شرفتیپ ریو متغ یگشکفت اسیمق یبررس

  . دارد

در جامعه  یذهن یستیبهز ای یشکفتگ ریمتغ یدر بررس، زار مورد مطالعهقابل قبول اب ییایپا و ییروا نیمب ها  یافته: گیري نتیجه

مورد مثبت  یشناس روانتواند در تحقیقات مربوط به ابزار پژوهش حاضر می، مطلوب سنجی روانبا توجه به خصوصیات . بود انیدانشجو

  .استفاده قرار گیرد

  

  دانشجویان، یشرفت تحصیلیپ، پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی، شکفتگی: هاي کلیدي واژه

  337تا  330 ):42(15؛ 1394/ آموزش در علوم پزشکیمجله ایرانی 

  

مقدمه  

تمرکز بر بعد  يمثبت به جا یشناس روانامروزه در 

به ابعاد مثبت ، آنها یشناخت روان اتتأثیراختالالت و 

                                                
ارشد  یکارشناس يدانشجو ،سیاه افشادي يمحبوبه مراد: نویسنده مسؤول *

. رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یشناس روانگروه  ،یعموم یشناس روان

m.moradi@edu.ui.ac.ir  
 ،یشناس روانگروه  ،یعموم یشناس روانارشد  یکارشناس يدانشجو ،یقاسم ندا

 یقمران ری؛ دکتر ام)n.ghasemi@edu.ui.ac.ir. (رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا

دانشگاه اصفهان،  ،خاص يازهایکودکان با نآموزش  و یگروه روانشناس ،)اریاستاد(

  )a.ghamarani@edu.ui.ac.ir. (رانیاصفهان، ا

  31/6/94 :تاریخ پذیرش ،27/2/94: ، تاریخ اصالحیه31/11/93 :تاریخ دریافت مقاله

 یکیمثل ن یمیمفاه .شود می روان انسان توجه

)goodness( ،یندگیزا )generative( ،رشد 

)Development(آوري ، تاب )resilience (یستیو بهز 

)well-being (دهد می بعد مثبت انسان را نشان)2و1( .

مثبت  یشناس رواندر اي  سازه )Flourishing( یشکفتگ

در  یدائم ینیکردن توام با خوشب یکه به نوع زندگ

به  یو به صورت ضمن انسان اشاره دارد يعملکردها

. )3(کند می داللت پذیري رشد و انعطاف، یندگیزا، یکین

 یو پژمردگ یافسردگ يدر تضاد با معنا یشکفتگ يمعنا
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)languishing  (که  یاز زندگاي  وهیبه ش یپژمردگ. است

. شده است ریتعب، است) Hollow(یو ته یمعن یب

 يماریرا به عنوان نبود ب یسالمت ذهن) keyess(سیک

بعد مجزا از  کیرا  ینبلکه سالمت ذه رفتینپذ یذهن

. )4(ه استکرد یاحساسات مثبت و عملکرد مثبت تلق

 یستیمثل بهز ییها مقیاسبا مرور ابعاد و  سیک نیبنابرا

احساسات مثبت و عملکرد مثبت به  يها  نشانه، یذهن

توان آن را  می که نموده است اشاره دیجد فیتعر ینوع

، سته اادعا کرد سیک. خالصه نمود یدر سازه شکفتگ

 ياست که دارا نیبالغ یذهن یاز زندگ ينمود یشکفتگ

خوشحال و ، هستند یجانیه یستیبهز يسطوح باال

همه ، دارند مند هدف یبه زندگ لیتما، هستند یراض

و  یاحساس خود گردان، رندیپذ می خود را يها  یژگیو

هستند و دست  یقدرت کنترل درون يدارا، استقالل نموده

  . )5(زنند می دشانبه انتخاب سرنوشت خو

 نهیدر زم ها  هیاز نظر يریتعداد کث ریاخ يها سال در

  را  یمتنوع يها  ریمطرح شده که هر کدام متغ یشکفتگ

 يها  هینظر. دانند می انسان یو شکفتگ یستیبهز يبنایرز

 يازهایند که انسان نا هطور عنوان کرد نیا انهیگرا انسان

، یستگیبه شا ازین از جمله يمتعدد یهمگان یشناخت روان

 نیا، )8تا6(دارد پذیري و خود روابط يبه برقرار ازین

فرد قابل  یشکفتگ زانیتوسط م یذکر شده همگ يازهاین

 يدگاههایکه از د ییها  هیعالوه بر نظر. سنجش است

 زینتري  دیجد يها  افتهی، نشأت گرفته ییگرا انسانتر  یسنت

 ستا پوتنامرا نیدر ا، وجود دارد یستیبهز نهیدر زم

)Putnam( ،و همکاران ولیهلل )Helliwel(  داشتن شبکه

  .)10و9(دانند می یستیبهز هیرا به عنوان پا یاجتماع

عالقه و ، )Flow(شور و شوق  یبرخ گرید ياز سو 

 ییبنا ریعوامل ز را اقیبا اشت ها فعالیتشدن در  ریدرگ

و اساس  هیکرده و آن را پا فیتوص یستیبهز

تا . )11(اند نموده یشبکه دوستان معرف از يبرخوردار

، را گرانیاز طرف د تیداشتن حما، قاتیاواخر تحق نیهم

 یدانستند ول می یکاف یدر نظر گرفتن روابط اجتماع يبرا

 یه حتمؤلفرا  گرانیکمک کردن به دتر  دیمطالعات جد

  . )12(اند افتهی گرانیاز داشتن کمک از طرف د تر مهم

 نهیدر زماي  گسترده قاتیتحق ریاخ يها سال یط

 یستیهمبسته با بهز يها  ریانجام گرفته و متغ یستیبهز

 نیا. اند اشاره داشته یبه ابعاد مختلف شکفتگ یبه نوع

در  یاساس يبنا ریرا ز يمعنادارو  يمند هدف ،قاتیتحق

 زیناي  عده. )14و13و7و6(اند عملکرد انسان دانسته

در  یر مهمعنص ینیخوشب نکهیا تأییددر  يشواهد

ارائه  ،است یذهن یستیو بهز عملکرد موفق

طور عنوان کرد  نیا )Seligman( گمنیسل. )16و15(دادند

عالوه ) Desirable feeling( رفتنیکه احساسات قابل پذ

مؤثر  یستیدر بهز) pleasant( ندیبر احساسات خوشا

را به  تیدر فعال يریو درگ يمند عالقه نیهمچن يو. است

که  داند می مرتبط يمند هدفو  يمعناداربا  میطور مستق

  . )13(است یذهن یستیدر بهز مؤثر زیدو ن نیا

ادعا کرد ) Fredricson( کسونیراستا فردر نیهم در

 ایافتد و  نمی اتفاق کننده دیتهد طیمثبت در شرا يجانهایه

به عمل  شیپس گرا، کند نمی یرا فراخوان یخاص ازین

 یمنف يها  جانیآن گونه که ه(کند  نمی فراهم زیرا ن یخاص

 و بدون جهت یدر عوض آنها منجر به اعمال کل ،)هستند

 نیا. )3(کنند نمی را آسان یو الزاما اعمال روان شوند می

Thought-action(عمل -به فکر شیگرا یادعا به معرف

tendencies) (و مجموعه فکر )به عمل شیگرا يبه جا -

از اي  مجموعه) (Thought-action repertories( عمل

توان به عنوان  می عمل را-مجموعه فکر. دیانجام )ها مهارت

که کودکان و  رایدر نظر گرفت ز یشکفتگ زهکاربست سا

، یشناخت يها توانمندياز  یعیمجموعه وس ،شکفته نیبالغ

 يها  تیموقع جهیدارند که از نت یو اجتماع یشناخت روان

  . )3و2(شود میحاصل  یدر طول زندگ یو واقع یتجرب

مطالعه  يبرا تیاهم لیمعتقدند از جمله دال محققان

 یو افسردگ یدرباره ساختار پژمردگ يریادگی، یشکفتگ

در ، کند نمی یرا منتف یافسردگ، یشکفتگ یبررس. است

مطالعات . )17(است ینقطه مقابل شکفتگ یعوض افسردگ
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به صورت  نیدرصد بالغ 14نشان داد که ) keyess( سیک

نقش  بیمساله با تخر نیو ا شوند می افسردهساالنه 

 يها  نهیهز، يکاهش بارور، از کار فراوان بتیغ، یاجتماع

رابطه  تر بیشو مراجعه به پزشک  یخودکش، یمراقبت

 توجه را گسترش یاست که شکفتگ یدر حال نیا. دارد

که به ( دهد می شیعمل را افزا -مجموعه فکر، )4(دهد می

 میتنظ ییاعمال اجرا ای تر بیش یشخص يها مهارت يامعن

دهد و  می را وسعت )Insight( رتیبص، )1)(استتر  افتهی

 نیهمچن. کند می تیهدا دیمف يرا در راستا تیخالق

 یشناخت ستیتواند اثرات روان ز می احساسات خوب

و فشار  یو عروق یقلب اتتأثیربه بار آورد مثل  يادیز

جسم سالم و ، عاطفه مثبت ذهن سالم تیدر نها. خون

  . )18(کند بینی می پیشرا  مرطول ع

 یشکفتگ ییبنا ریز میمفاه شود می طور که مالحظه همان

هستند که به عنوان  پذیري رشد و انعطاف، یندگیزا، یکین

و از  )19(در نظر گرفته شده است یشکفتگ یه اصلمؤلف 4

دوست  ییتوانا، )self-sufficiency(ییخودکفا یطرف

مشارکت فعاالنه و دنبال کردن ، یجتماعرفتار ا، داشتن

 نیا. رابطه تنگاتنگ داشته باشد یبا شکفتگ تواند می هدف

 اهداف، تر بیش یاز زندگ تیمنجر به رضا اتیخصوص

 یو عملکرد شغل ها  مثل خلق فرصت(باالتر  یاجتماع

انتخاب شغل ، تر بیش یلیالتحص احتمال فارغ، )خوب

شود که در جامعه  یمتر بیش یو مراقبت بهداشتتر  منیا

  . ستندقابل توجه ه اریبس يامروز

، ینیپیلیف، ینیچ يها  تاکنون به زبان یشکفتگ اسیمق

 یژاپن، یترک، ییایاسپان، ينروژ، ییایتالیا، يمجار، یآلمان

آن مطلوب  ییایو پا ییو روا ترجمه شده یو پرتغال

 نرهیمطالعه د جیراستا نتا نیدر ا. شده است یابیارز

Diener)  (کرونباخ  يو آلفا 24/4 ژهیعامل با ارزش و

ماه را داشته  1 یدر ط 71/0 ییبازآزما ییایو پا 87/0

عامل با مقدار  1 یاکتشاف یعامل لیدر ژاپن تحل، )20(است

 يآلفا هیدر ترک، )21(88/0کرونباخ  يباال و آلفا ژهیو

در پرتغال ، )22(یعامل لیعامل در تحل 1و  8/0نباخ وکر

 يو آلفا 4 يباال ژهیعامل با مقدار و 1 یعامل لیتحل جینتا

 یعامل با بار عامل 1 لندیوزیدر ن، )23(83/0 کرونباخ

 1 يدر نمونه سنگاپور، )24(9/0کرونباخ  يو آلفا 4 يباال

 )20(87/0کرونباخ  يو آلفا 24/4 ژهیعامل با مقدار و

  . گزارش شده است

 خصمجموع و بر اساس مطالعات فوق الذکر مش در

تواند  می يادیز يها  در پژوهش اسیمق نیکه ا شود می

و  اسیاین مق تیواقع شود و لذا با توجه به اهم دیمف

انجام شده  يهمچنین به دلیل اینکه بر اساس جستجوها

در داخل  اسیمق نیمعادل ا یاسیمق ایمذکور  اسیمق

 اسیبررسی روایی و پایایی مق، نشده است افتیکشور

 ياز سو. ف این مطالعه قرار گرفتکانون هد یشکفتگ

مطالعات به  یبر اساس برخ نکهیبا توجه به ا گرید

و از  يمند هدفو  یلیتحص شرفتیپ نیرابطه ب یبررس

لذا . )25(توجه شده است یو شکفتگ يمند هدف یطرف

و  یعلوم پزشک انیدانشجو یشکفتگ زانیم نیرابطه ب

ر قرار مد نظ یآنها به عنوان هدف فرع یلیتحص شرفتیپ

  . گرفت

  

  ها روش

بود  یشیمایاز نوع پ یفیتوص حاضر یک مطالعه پژوهش

انجام  یشکفتگ یآزمون خودسنج یابیکه با هدف اعتبار

 دانشکده انیدانشجو هیپژوهش کل نیا يجامعه آمار. شد

جامعه . اصفهان بودندعلوم پزشکی  دانشگاه یپزشک

ظور و به من، است نفر دانشجو 1200 يدارا یمورد بررس

نفر در نظر  20تعداد  هیهر گو يپرسشنامه به ازا یبررس

نفر به صورت در  250گرفته شد از جامعه مذکور تعداد 

است که به علت  حیالزم به توض .دسترس انتخاب شدند

 دادتعها،   نمونه زشیو ر ها  احتمال عدم عودت پرسشنامه

. نفر بود 200از  تر بیشدرصد  25شده  عیپرسشنامه توز

به عنوان  یکیهر پنج پرسشنامه  يبه ازا یعبارت به

  . توزیع شدپرسشنامه  250مرجوع نشده محسوب شد و 

 يشخص و دانشجو تیورود به پژوهش رضا اریمع 
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. بوداصفهان  یپزشکدانشگاه علوم  دانشکده پزشکی

در شرف جلسه دفاع  ایترم آخر  انیخروج دانشجو اریمع

این افراد در زمان چاپ  به دلیل اینکه ،در نظر گرفته شد

   .ندارندمقاله در جریان تحصیل در دانشگاه قرار 

 نیا. استفاده شد )26(یشکفتگ اسیپژوهش حاضر از مق در

 فیط يدارا اسیمق. است) هیگو( ماده 8 يدارا اسیمق

کامالً مخالفم تا کامالً ( 7تا  1از اي  نمره 7 يگذار نمره

 هیهر گو يراب دیباکنندگان  که شرکت است )موافقم

. کنند که تا چه حد در مورد آنها صادق است مشخص

و نمره باالتر  است 56و  8 اسیمق وحداکثرنمرهحداقل 

 اسیکه مق نیبا توجه به ا. باالتر است یشکفتگ زانیم نیمب

توسط  اسیمق ترجمه نشده بود رانیتا کنون در ا یشکفتگ

 یبه فارس یشناس روانرشته  نیسه نفر از متخصص

 انرشته زب دیاز اسات یکیتوسط سپس . مه شدترج

با ترجمه انجام شده ، اسیمتن ترجمه نشده مق یسیانگل

  . شد یابیارز فیهم رد شانیو از نظر ا دیگرد سهیمقا

 نیب ها  هفته پرسشنامه 3به مدت ، مرحله اجرا در

 عیتوز یپزشک دانشکده يها  حاضر در کالس انیدانشجو

 لیو تحو انیخود دانشجوبرگشت پرسشنامه توسط . شد

   .بود پزشکی کدهشده در دانش نییمکان تع کیبه 

با استفاده از نرم افزار  ها  داده يآمار لیو تحل هیتجز

SPSS-22 براي تعیین روایی آزمون از سه . انجام گرفت

با نمره کل  ها  هیهمبستگی گو-2، روایی محتوا - 1: روش 

روایی . ه شدعوامل استفاد لیتحل -3و  )مواد لیتحل(

 4از طریق نظرخواهی از ، یشکفتگ اسیمحتوایی مق

ت سؤاالی و مطابقت شناس روانو متخصص  نظر صاحب

 یشکفتگ يتئور يها  و سازه میبا مفاه ییبه لحاظ محتوا

 یبا نمره کل و بار عامل هیگو یاز همبستگ. احراز شد

 بیو از ضر یاکتشاف یعامل لیدر جهت تحل زین ها  هیگو

-half(یفیتصن ییایپا بیضر نیکرونباخ و همچن يآلفا

split (همچنین .بهره گرفته شد ییایپا نییدر خصوص تع 

از  یلیتحص شرفتیو پ یشکفتگ نیرابطه ب یبررس يبرا

  .استفاده شد رسونیپ یگتهمبس بیضر

  نتایج

عودت پرسشنامه  200پرسشنامه توزیع شده، 250از 

 82امل ش نمونه. %)80پاسخ دهی میزان(داده شد

 59(زن دانشجوي  118و ) درصد 41(مرد دانشجوي 

  . بود 1/4 اریو انحراف مع 88/25 یسن نیانگیم با )درصد

، مواد پرسشنامه لیتحل یبه منظور بررس: ابزار ییروا

و نمره آنها  هیها در هر گو همبستگی بین نمرات آزمودنی

 لیتحل نیا جینتا. محاسبه گردید یشکفتگ اسیدر کل مق

  . ارائه شده است 1 دولجدر 

  

  یشکفتگ اسیبا نمره کل مق ها  هیگو یهمبستگ: 1 جدول

  p  ضریب همبستگی با نمره کل  شماره گویه

1  76/0  001/0  

2  71/0  001/0  

3  7/0  001/0  

4  52/0  001/0  

5  68/0  001/0  

6  74/0  001/0  

7  66/0  001/0  

8  59/0  001/0  

  

با نمره کل  ها  هیکه ضرایب همبستگی گو داد نشان جینتا

 متغیر بود 76/0تا 52/0و بین  معناداريدر تمام موارد 

  . حذف نشد ها  هیازگو کی چیمرحله ه نیلذا در ا ،)1جدول (

ابتدا ، یشکفتگ اسیمق یعامل لیمنظور انجام تحلبه 

 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin measure ofشاخص 

sampling adequacy (ستا گیري نمونه تیکفا يایکه گو، 

. محاسبه شد 854/0 شاخص برابر با نیا. شد یبررس

 Bartlett's test of( بارتلت تیآزمون کرو نیهمچن

sphericity (001/0بود که در سطح  480/459برابر 

 یهمبستگ سیماتر معنادارياز  تیبود و حکا معنادار

با  ،اسیمق )EFA( یاکتشاف یعامل لیتحل. داشت ها  داده

 ماکسیو چرخش وار یاصل يها  هفمؤلاستفاده از روش 

)varimax (یمنحن بیش، مالك استخراج عوامل. انجام شد 

) Eigen Value( ژهیو ارزش و) scree plot( ياسکر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3436-en.html


  محبوبه مرادي و همکاران  یلیتحص شرفتیبا پ یفتگرابطه شک نییوتع یشکفتگ اسیمق ییایو پا ییروا

tp://ijme. mui. ac. irht)42(15: 1394/ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی /  334

 با يو قو یعامل عموم کیبود که بر اساس آن  1باالتر از 

به  اسیمق یعامل لیتحل جینتا. استخراج شد 86/3 یبار عامل

  . ارائه شده است 2 جدولر د هیهر گو یهمراه بار عامل

  

  یشکفتگ اسیمق یعامل لیتحل جینتا: 2 جدول

  ها  بار عاملی گویه  شماره گویه 

  77/0  . و با معنایی دارم مند هدفمن زندگی -1

 من اهل کمک کردن به دیگران هستم و -2

  . روابط اجتماعی من خوب است

77/0  

  73/0  . برممی ي روزانه ام لذتها فعالیتاز  - 3

  70/0  . به فکر شادي دیگران هستم من عمیقاً-4

یی که برایم مهم هستند ها فعالیتدر  -5

  . بسیار توانا و با کفایت هستم

67/0  

  65/0  . آدم خوبی هستم و زندگی خوبی دارم -6

  60/0  . نسبت به آینده بسیار خوشبین هستم -7

  48/0  . گذارنددیگران به من احترام می -8

  

از  یشکفتگ اسیدول فوق مشخص شد که مقج جیاز نتا

 یبار عامل يعامل دارا کی نیشده که ا لیعامل تشک کی

کل  انسیوار% 46عامل  نیاست و در مجموع ا 86/3

  . کرد می نییت را تبسؤاال

هاي  روش از، اسیبه منظور مطالعه پایایی مق: ییایپا

 بیضر. استفاده شد یفیتنص ییایو پا یدرون یهمسان

به  80/0 یفیتصن ییایپا بیو ضر82/0ونباخ کر يآلفا

  . دست آمد

 شرفتیو پ یرابطه شکفتگ یهدف فرع یمنظور بررس به

شد  سؤالآنها  یلیاز نمونه در مورد معدل تحص یلیتحص

مورد  یلیتحص شرفتیپ اریو نمره معدل به عنوان مع

  . استفاده قرار گرفت

از  انیدانشجو یلیتحص شرفتیو پ یشکفتگ يها  نمره

نرمال برآورد تقریباً و هر دو  یبررس Q-Qنمودار  قیطر

است و اي  فاصله ریدو متغ اسیمق که ییاز آنجا. دیگرد

رابطه  یبررس يبرا ،در دامنه نرمال قرار داشتند ها  داده

 یگتهمبس بیاز ضر یلیتحص شرفتیو پ یشکفتگ نیب

 رسونیپ یهمبستگ بیضر جینتا. استفاده شد رسونیپ

 )p>01/0( معنادارو  86/0 همبستگی قوي کیاز  یحاک

مثبت و  همبستگی گریعبارت دبه . بود ریدو متغ نیا نیب

 انیدر دانشجو یلیتحص شرفتیو پ یشکفتگ نیب میمستق

 نمونه یشکفتگ نیانگیم. شد تأیید یدانشکده پزشک

 07/17±06/1 یلیتحص شرفتیپ نیانگو می 67/6±43/49

  . دبرآورد گردی

  

  بحث

 اسیحاضر بررسی روایی وپایایی مق هدف ازپژوهش

 یعامل لیتحل. در ایران بود )26(سؤالی 8فرم  یشکفتگ

و  ییروا دهنده کرونباخ نشان يآلفا بیو ضر یاکتشاف

 جیبا نتا هسو. پرسشنامه بود نیقابل اعتماد ا ییایپا

در جامعه  یشکفتگ سنجی روان يها  شاخص یبررس

 اسیمق نیدر ارا  عامل کی یافاکتش یعامل لیتحل، کایامر

مورد  کیپرسشنامه به تفک يها  هیگو. مشخص نمود

، قابل توجه بود ها  هیاز گو و دو مورد دیواقع گرد یبررس

ساخت پرسشنامه  اریشماره دو که مطابق با مع هیگو

شماره  هیگو نیو شامل دو مضمون است و همچن ستین

 ها  هیگو هینسبت به بقتري  فیضع یهشت که بار عامل

پاسخ ، یرانیا يگرا با توجه به جامعه جمع دیشا. رددا

متواضع گونه و  اتیبا خصوص یکم هیگو نیبه ا مثبت

در تناقض باشد و از  انیرانیا يناپسند شمردن خودپسند

روبه  دیدر پاسخ به آن با تردکنندگان  لحاظ شرکت نیا

 يها  قابل دسترس از کشور جیبا توجه به نتا. اند رو شده

 جینتا، )24(لندیوزیو ن )23(پرتغال، )22(هیترک ،)21(پنژا

این  ییایو پا ییروا یبررس جیبا نتا سومطالعه هم  نیا

 نتایج حاصل از روایی و. کشورها است نیدر اابزار

مطلوب مقیاس  سنجی روانگویاي کفایت ، پایایی مقیاس

بود و با مطالعه اصلی جهت سنجش روایی وپایایی 

  . داشت انیخوهم یمقیاس شکفتگ

 یلیتحص شرفتیرابطه پ، مطالعه یهدف فرع یدر بررس

مثبت و  همبستگیاز وجود  یحاک جینتا، یو شکفتگ

رابطه  جینتا. دو سازه بود نیا نیب) p>01/0( معنادار
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هم  یلیتحص شرفتیبا پ یشکفتگ مینسبتا باال و مستق

و همکاران  )Suldo( پژوهش سولدوهاي یافتهراستا با 

خوب  تیوضع تنداشرسی آنان نشان داد، نتایج بر است؛

نداشتن  بتیاز جمله نمرات خوب و غ لیتحص نهیدر زم

 یو شکفتگ یو باال با سالمت ذهن میمکرر ارتباط مستق

  .)27(دارد

سطح باال در  يها  ازیبا ن فیتوان هم رد می را یشکفتگ

مطالعات  یط. کرد یابیارز ییانسان همچون خود شکوفا

تواند از  می خود تحققو  ییود شکوفاخ) Maslow(مازلو 

مثبت اي  وجود رابطه نیبنابرا. کسب شود لیتحص قیطر

 یبه عبارت. )28(است هیدو قابل توج نیا نیب میو مستق

 شرفتیمشارکت و پ زانیباالتر م یافراد با شکفتگ

 تیدارند و بالعکس افراد با وضع يتر بیش یلیتحص

. دهند می رشباالتر گزا یشکفتگ زانیخوب م یلیتحص

 یمختلف يها  نهیدر زم یاز مفهوم شکفتگ شود می شنهادیپ

و  سالمت روان، یذهن یستیبهز، یاز جمله معنا در زندگ

مورد استفاده  یافسردگ لیاز قب یمرض يها  جنبه یحت

  . واقع شود

نتایج حاصل از پژوهش حاضر گویاي آن بود ، در مجموع

از ، الیسؤ 8فرم  یکه نسخه فارسی مقیاس شکفتگ

مطلوبی براي کاربرد در ایران  سنجی رواني ها  ویژگی

به ، مذکور عالوه بر جدید بودن مقیاس. است برخوردار

تعداد  مطلوب و سنجی رواني ها  دلیل داشتن ویژگی

مورد استفاده  گرید يها  تواند در پژوهش می ،ي کمها  گویه

و مشخص  اسینداشتن خرده مق گرید ياز سو، ردیقرار گ

تواند نقطه ضعف پرسشنامه  می یبودن ابعاد شکفتگن

 پژوهش نیدر ا ذکرقابل  يها  تیاز محدود. محسوب شود

 جهیو در نت گیري نبودن روش نمونه یتوان به تصادف می

 یبررس نیبه جامعه و همچن ها  افتهی میدشوار بودن تعم

آن که منجر  يکاغذ_مطالعه در نمونه دانشجو و فرم قلم

 شود می شنهادیپ. اشاره کرد، شود می ه دادنبه بهتر جلو

ان و به صورت آموز دانشدر نمونه  اسیمق نیاز ا

و  يمند هدفکه  رایز، استفاده گردد یطول يها  مطالعه

 یو از طرف بوده یبا شکفتگ میدر ارتباط مستق يمعنادار

 بینی پیشرا  یلیتحص شرفتیتواند پ می یشکفتگ زانیم

  . کند

  

  گیري نتیجه

 یعنی، به دست آمده از پژوهش حاضر جیساس نتابر ا

پژوهشگران ، قابل قبول ابزار مورد مطالعه ییایو پا ییروا

در  یذهن یستیبهز ای یشکفتگ ریمتغ یبه بررس مند عالقه

 یابیدست يبرا اسیمق نیتوانند از ا می انیجامعه دانشجو

  . بهره مند شوند یبه اهداف پژوهش

  

  قدردانی

از وقت  یکه بخش یدانشکده پزشک انیدانشجو یاز تمام

پژوهش اختصاص دادند  نیخود را به مشارکت در ا

پژوهش  یکاز یمقاله بخش نیا. شودمی یتشکر و قدردان

ان مؤلفتوسط  یسازه شکفتگ نهیزم است که در  گسترده

  . مقاله صورت گرفته است
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Evaluating the validity and reliability of flourishing scale and 
determining the relation between flourishing and academic 

achievement in students of medicine school

Mahboubeh Moradi siah afshadi1, Neda Ghasemi2, Amir Ghamarani3

Abstract

Introduction: Flourishing scale measures one of positive aspects of human mind. The aim of this study was 
to examine validity and reliability of the flourishing scale. The secondary objective of the study was to 
determine the correlation between flourishing and academic achievement.
Methods: This descriptive survey study was performed on 200 of medical students in Isfahan University of 
Medical Sciences who were selected through convenient sampling in 2014. In order to check the validity of 
the questionnaire, content validity and item-total correlation (material analysis) was used. The reliability of 
the scale was examined with Cronbach’s alpha and half-split reliability. The Pearson 
correlation coefficient was used to determine the relationship between flourishing and academic 
achievement.
Results: Item-total correlation was 0.52 to 0.76 and significant (P<0.01). Results of exploratory factor 
analysis estimated the scale as single factor with factor loading at 3.86 which explained 46% of variance of 
total items. The cronbach’s alpha coefficient was 0.82 and half-split reliability coefficient was 0.8. Analysis 
of flourishing scale and academic achievement revealed a positive significant relationship between the two 
variables (p<0.01).
Conclusion: Findings indicated the acceptable validity and reliability of the scale in assessing flourishing or 
subjective well-being of university students. Given the properties of desirable psychometrics, the present 
research instrument could be used in positive psychology researches.

Keywords: Flourishing, Exploratory factor analysis, Reliability, Academic achievement, Students.
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