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Abstract
The present study aimed at investigating the psychometric properties of the Flourishing
Scale and its standardization among a sample consisting of 504 female students in third
grade of high school students in the high schools of Tehran in the academic year 20142015. They were selected by a multistage stratified sampling method. Cronbach alpha
coefficient, test-retest reliability, content validity, concurrent validity (Ryff's
Psychological Well-being Scale), and construct validity were considered in an attempt
to investigate the psychometric properties of the inventory. After confirming its content
validity, it was found that the reliability of the Flourishing Scale obtained via
Cronbach’s alpha coefficient and test-retest techniques were 0.84 and 0.83 respectively.
In addition, concurrent validity was obtained as 0.73 using Ryff's Psychological Wellbeing Scale. Moreover, the results of confirmatory factor analysis indicated that this
scale has a factor with favorable goodness of fit indices (GFI). Finally it should be
mentioned that, the Flourishing Scale has had favorable reliability and validity, and it
can be used to measure the Flourishing Scale especially in positive psychological
studies among high school students at the same age rage.
Keywords: psychometric properties, standardization, Flourishing Scale, female high
school students.
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چکیدٌ
ٕ٘ٝ٘ٛای ٔتطىُ اظ504
ضٚاٖسٙجی ٙٞ ٚجاضیاتی ٔمیاس ضىٛفایی زض  
ٚیژٌیٞای  

ایٗ پژٞٚص تا ٞسف تطضسی 
ذٛضٝای

ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی 
زتیطستاٖٞای زِٚتی ضٟط تٟطاٖ زض ساَ تحػیّی  1393-1394تا ضٚش  

زا٘صآٔٛظ زذتط پای ٝس ْٛ

ٚیژٌیٞای ضٚا٘سٙجی اظ ضطیة آِفای وط٘ٚثاخ ،پایایی تاظآظٔایی ضٚایی

ٔطحّٝای ا٘جاْ ضس .جٟت تطضسی 

چٙس 
ٔحتٛایی ،ضٚایی ٕٞعٔاٖ (ٔمیاس تٟعیستی ضٚا٘طٙاذتی ضیف)  ٚضٚایی ساظ ٜاستفاز ٜضس .پس اظ تاییس ضٚایی ٔحتٛایی،
٘تایج٘طاٖزازوٝپایاییٔمیاسضىٛفاییتااستفازٜاظزٚضٚشضطیةآِفایوط٘ٚثاخٚ0/84ضٚشتاظآظٔاییٚ0/83
ضٚایی ٕٞعٔاٖ تا ٔمیاس تٟعیستی ضٚا٘طٙاذتی ضیف  0/73استٕٞ .چٙیٗ ٘تایج تحّیُ ػأُ تاییسی ٘طاٖ زاز و ٝایٗ
ٔمیاس زاضای یه ػأُ تا ضاذعٞای تطاظش ٔغّٛب است .تٙاتطایٗ ٔمیاس ضىٛفایی اظ پایایی  ٚضٚایی ٔغّٛتی
ٔیتٛاٖآٖضاتطایسٙجصضىٛفاییترػٛظزضٔغاِؼاتضٚا٘طٙاسیٔثثتزض ٕٞیٗٔحسٚزٜسٙی
تطذٛضزاض است ٚ
تٝواضتطز .
زا٘صآٔٛظاٖزذتط.
ياژٌَای کلیدیٚ:یژٌیٞایضٚا٘سٙجیٙٞ،جاضیاتیٔ،میاسضىٛفایی ،
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مقدمٍ

ضس ٜاست (زایٙط .)2000 ،ایٗ ٔغاِؼاتٔ ،ىّٕی است

ضاٞثطزٞای جسیس ساظٔاٖ تٟساضت جٟا٘ی تیاٖ

ضٚاٖضٙاسی و ٝتیطتط ت ٝزضن
تطای اٞساف سٙتی  

چطٓا٘ساظ
ٔیوٙس و ٝوا٘ ٚ ٖٛتٕطوع ٔغاِؼات ،تایس  


تیٕاضیٞای ضٚا٘ی ٔؼغٛف ضس ٜتٛز .تٟعیستی ،ضیٚ ٜٛ


عثمٝتٙسی
سالٔتی ضا ٔس ٘ظط لطاض زٞس .ایٗ ٔف ْٟٛزض  

ضٚضی است و ٝفطز یه ظ٘سٌی ذٛب ضا تؼطیف

عثمٝتٙسی
تثیٗإِّّی ػّٕىطز 1لاتُ ٔطاٞس ٜاست  .

ٔیوٙس ٔ ٚؼٕٛالً اضاض ٜت ٝضازوأی زاضز .افطازی وٝ


عثمٝتٙسیتیٕاضیٞا فاغٌّ ٝطفتٝ
تثیٗإِّّی ػّٕىطز اظ  

احساس تٟعیستی تاالیی زاض٘س ،احساسات  ٚػٛاعف

عثمٝتٙسی ِٔٛفٞٝای سالٔتی حطوت
است  ٚت ٝسٕت  

ٔثثت ،ذٛضایٙس ِ ٚصت ترص تیطتطی ضا ٘سثت تٝ

وطز ٜاست (ساظٔاٖ تٟساضت جٟا٘یٔ .)2001 ،2غاتك تا

احساساتٚػٛاعفٔٙفی٘،اذٛضایٙس٘ٚاضاحتوٙٙسٜ

پژٞٚصٞایتٟعیستی ضٚا٘یٔ،3غاِؼٝ

ایٗ زیسٌاٞ،ٜسف

ٔیوٙٙس  ٚاحساس ضضایتٕٙسی تیطتطی اظ
تجطت  ٝ

 ٚزضن ٔٛضٛػاتی است و ٝتاػث ٔیضٛز افطاز ٘سثت

ظ٘سٌیزاض٘س(زایٙطِٛ،واسٚاٚضی .)2002،

اضظشٞا  ٚاستا٘ساضٞای ذٛز احساس ذٛتی زاضتٝ

ت ٝ

تٟعیستی ضٚا٘ی ت ٝػٛٙاٖ اضظیاتی افطاز اظ ظ٘سٌی

تاضٙسٞ .سف ٟ٘ایی ضٚاٖضٙاسی ،تٟثٛز ویفیت ظ٘سٌی

اضظیاتیٞا ضأُ ٚاوٙصٞای

ذٛز تؼطیف ٔیضٛز .ایٗ 

تططاظعطیكٔغاِؼٝفطایٙسٞأٚىا٘یسٓٞایشٚٗٞضفتاض

آٖٞا
لضاٚتٞای  

ضذسازٞا ،ذّك  ٚ

ٞیجا٘ی افطاز ت ٝ

تططاست(استط٘ثطي.)2001،تطایٗاساسزضچٙسزٝٞ

زضتاضٔ ٜیعاٖ ضضایتطاٖ اظ ظ٘سٌی است (زایٙط2000،؛

اذیط تا ظٟٛض ضٚاٖضٙاسی ٔثثت ،4زض تحمیمات

ٔیزٞس وٝ
پژٞٚصٞا ٘طاٖ  

زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ .)2002 ،

ضٚاٖضٙاسی تغییطات تسیاضی غٛضت ٌطفت ٚ ٝػالل ٝتٝ


تٟعیستیضٚا٘یتاسالٔتتٟتط،افعایصضضایتضغّیٚ

تحمیك زض ایٗ حیغ ٝافعایص یافت ٝاست (پتطسٛ٘ٛ

واٞص غیثت اظ واض (تٛجطسٗ  ٚفاوسٚ )2005 ،

سّیٍٕٗ2004 ،؛ ضٌٛطیِٗٛ ،پعٔٚ ،یسِ ،یتُ ٌ ٚط،ٚ

سالٔت ػٕٔٛی (پاضازیسٛوط٘یس )2002 ،ضاتغٔ ٝثثت

ضٚاٖضٙاسی اساساً تٔ ٝغاِؼٝ
 .)2006ایٗ ضاذ ٝجسیس اظ  

ٔؼٙازاض  ٚتا ضٚاٖ ض٘جٛضی ،اضغطاب ،افسطزٌی ٚ

٘یطٙٔٚسیٞا ،ضازوأیٞا  ٚتٟعیستی ضٚا٘ی ا٘ساٖ

ػّٕی 

ذػٔٛت ضاتغٙٔ ٝفی ٔؼٙازاض زاضز (ض٘ٚی ،آتِٛیٙی،

ٔیپطزاظز(اسٙایسضِٛٚپع .)2007،


ضافاّ٘ی ،تٛسا٘ی ،ضیف ٛفی .)2003 ،ٛتٙاتطایٗ تا تٛج ٝتٝ

ضٚاٖضٙاسی ٔثثت
حٛظٜٞای ٔ  ٟٓ
تٟعیستی ،یىی اظ  

تثییٗساظٚ
إٞیتٔٛضٛع،تسیاضیاظٔحمماٖسؼیزض 

ضٚاٖضٙاسیاضتثاطظیازیزاضز
استوٝتا ٞسفٟ٘ایی 

واضٞای ظیط تٙایی تٟعیستی ضٚا٘ی زاض٘س ٔ ٚتغیطٞای

ٔیتٛا٘س زض وٕه ت ٝتٟثٛز ظ٘سٌی افطاز ٔٛضز
 ٚ

ٔیٌیط٘س.
ٔتؼسزیضات ٝػٛٙاٖػأُٔٛثطتطآٖزض٘ظط 

ضاذٝای اظ ػّ ْٛضفتاضی
استفاز ٜلطاض ٌیطز .تٟعیستی  ،

زایٙط ( )2000و ٝیىی اظ ٔحممیٗ تطجست ٚ ٝغاحة

است و ٝزض آٖ لضاٚت افطاز اظ ظ٘سٌی ٔٛضز ٔغاِؼٝ

٘ظط زض ظٔی ٝٙتٟعیستی است سٕٟٔ ٟٓی زض ایٗ ظٔیٝٙ

ٔیٌیطز .ایٗ ضاذ ٝػّ ْٛضفتاضی زض ساَٞای اذیط
لطاض  

زاضت ٝاستٚ .ی ٕٞ ٚىاضا٘ص پس اظ ٔغاِؼات ٔتؼسز

تٝعٛضی وٞ ٝعاضاٖ ٔغاِؼٝ
ضضس چطٍٕیطی زاضت  ،ٝ

زضتاض ٜویفیت ظ٘سٌی ،احساسات  ٚػٛاعف ٚ

تاو ٖٛٙزض ظٔی ٝٙضضایت اظ ظ٘سٌی  ٚضازوأی ا٘جاْ

ضىٛفایی ،5سٔ ٝمیاس جساٌا٘ ٝتطای جٙثٞٝای ٔرتّف

1

international classification of functioning
world health organization
3
subjective well-being
4
positive psychology

ٕ٘ٛزٜا٘س .اظ زیسٌا ٜایطاٖ تٟعیستی
تٟعیستی اضائ  ٝ

2

flourishing

5


زا٘صآٔٛظاٖزذتطپایٝسْٛزتیطستاٖ 65/
ٚیژٌیٞایضٚا٘سٙجیٙٞٚجاضیاتیٔمیاسضىٛفاییزض 

تطضسی

ٔف ْٟٛضرػی  ٚفطزی است و ٝتطای آٖ س ٝجٙثٝ

ضىٛفایی  ٚضضایت اظ ظ٘سٌی تطذٛضزاض ٘ثاضس زاضای

شٙٞی ،ػاعفی  ٚضٙاذتی ٔؼطفی ٔیضٛز :ضضایت اظ

تٟعیستی ضٚا٘ی پاییٙی است (زایٙطٚ ،ضتع ،تیسٛاظ ،تا،ٚ

ظ٘سٌییؼٙیاضظیاتیشٙٞیفطزاظظ٘سٌیضرػیذٛز

پطی یتٕٞ ٚ ٛىاضاٖ .)2009 ،اظ جّٕ ٝپطسطٙأٞ ٝای

و ٝجٙث ٝشٙٞی تٟعیستی است ،ػٛاعف ٞ ٚیجا٘ات وٝ

ٔٛجٛزتطایسٙجصتٟعیستیٔ،میاسعٛال٘یتٟعیستی

تٔ ٝؼٙی تجطت ٝتیطتط ػٛاعف ٔثثت ٘سثت ت ٝاحساسات

ضٚا٘ی ضیفاست وٝتأسِیزض 6ػأُ84ٚسٛاَتٝ

 ٚػٛاعف ٔٙفی است ٕٞ ٚاٖ جٙث ٝػاعفی تٟعیستی

سٙجص تٟعیستی ٔی پطزاظز (ضیف  ٚویع )1995 ،وٝ

است  ٚضىٛفایی و ٝجٙث ٝضٙاذتی تٟعیستی است تٝ

پایایی  ٚضٚایی آٖ ضا تیا٘ی ،وٛچىی  ٚتیا٘ی ()1387

ٔؼٙی ٚجٛز اذاللیاتی است وٙٔ ٝجط ت ٝاحساس

تطضسی ٕ٘ٛز ٜا٘س .ضیف ،تٟعیستی ضٚا٘ی ضا تالش تطای

ذٛضثرتیٚسؼازتزضظ٘سٌیاستٚتاضضایتافطاز

وٕاَزضجٟتتحمكتٛا٘اییٞایتاِمٜٚٛالؼیفطزٔی

اظ جٙثٞٝای ٔرتّف ظ٘سٌی ٔا٘ٙس اضتثاعات اجتٕاػی،

زا٘س .زض ایٗ زیسٌا ٜتٟعیستی زض تالش تطای اضتماء

ذٛشتیٙیتٝظ٘سٌیضاتغٝ

اػتٕازت٘ٝفسٞ ،سفٕٙسیٚ

استؼسازٞا  ٚتٛا٘ایی ٞای فطز ٔتجّی ٔی ضٛز (ضیف ٚ

زاضز (زایٙطٚ ،ضتع ،تا ،ٚپطی یت ٚ ٛاٚضی .)2010 ،ایطاٖ

ویعٔ .)1995،سَ تٟعیستی زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ (،)2010

ٕ٘ٛزٜا٘س ٚ
تطای ٞط ٚج ٝتٟعیستی یه ٔمیاس ٔؼطفی  

یه ساذتاض ٔ ٟٓزض پژٞٚص ٞای ٔطتٛط ت ٝتٟعیستی

ٔؼتمس٘س و ٝتطای سٙجص تٟعیستی ،حسالُ تایس زٚ

است و ٝت ٝػٛٙاٖ اضظیاتی ٔثثت اظ ظ٘سٌی (ضضایت اظ

سغح اظ ٚج ٜٛتٟعیستی (ضىٛفایی ،ضضایت اظ ظ٘سٌی

ظ٘سٌی  ٚضىٛفایی)  ٚتؼازَ ٔیاٖ ػاعفٔ ٝثثت ٙٔ ٚفی

ٚػٛاعف)ٔٛضزاضظیاتیلطاضٌیطز،وٝتٟتطاستیىی

تؼطیف ضس ٜاست ٔ ٚمیاس ضىٛفایی یه ٔمیاس ته

اظ ٚج ٜٛضٙاذتی (ضىٛفایی)  ٚشٙٞی (ضضایت اظ

ػأّی است و ٝزض ظٔاٖ وٛتا ٜتا ٌٛ 8ی ٝت ٝضاحتی ٔی

ظ٘سٌی) تٟعیستی ضا تا اتؼاز ٞیجا٘ی  ٚػاعفی تطضسی

تٛا٘س ضىٛفایی وٕٞ ٝاٖ جٙث ٝضٙاذتی تٟعیستی ضٚا٘ی

ٕ٘اییٓ .یؼٙی اٌط فطزی اظ ضىٛفایی یا ضضایت اظ

است ضا تطضسی ٕ٘ایسٕٞ .چٙیٗ ٕٞثستٍی تسیاض تاالی

ظ٘سٌی تطذٛضزاض تاضس  ٚتیطتط ػٛاعف ٞ ٚیجا٘ات

آٖ تا ٔمیاس تٟعیستی ضیف (ٛٔ )0/74جة ٌطزیسٜ

ٔثثت ضا تجطتٕ٘ ٝایس  ٚوٕتط اظ ػٛاعف ٞ ٚیجا٘ات

زازٜٞایلاتُاػتٕازیضازض
استوٝایٗٔمیاستتٛا٘س 

ٔیتٛاٖ ٌفت زاضای تٟعیستی
ٔٙفی تط ذٛضزاض تاضس  ،

تػٕیٌٓیط٘سٌاٖ لطاض زٞس

حیغ ٝتٟعیستی زض اذتیاض 

ضٚا٘یاست.اِثتٝتٟتطاستزضتطضسیٞایزلیكتطٞ،ط

(زایٙطٕٞٚىاضاٖ .)2010،

یه اظ س ٝجٙث ٝتٟعیستی ضٚا٘ی (ضضایت اظ ظ٘سٌی،

ٞاٖ ،جاضزٖ  ٚاسچٛفیّس ( )2014تا اجطای ٔمیاس

ػٛاعف ٔثثت ٙٔ ٚفی  ٚضىٛفایی) ٕٞعٔاٖ تطضسی

زا٘صآٔٛظاٖ  18ساَ ت ٝتاالی
ضىٛفایی تط   1009

ٌطزز.تٝعٛضوّیاٌطضرعزضضٕٗتطذٛضزاضیاظ

٘یٛظِٙسی ضٚایی  ٚپایای ایٗ ٔمیاس ضا ٔٛضز تطضسی

ضىٛفایی فمظ ٌاٍٞاٞی ٞیجاٖ ٞای ٔٙفی ٔا٘ٙس

لطاض زاز٘س و ٝضطیة آِفای وط٘ٚثاخ تطاتط تا ٚ 0/91

غٍٕیٙیٚذطٓٞٚطاسضاتجطتٕ٘ٝایسٚتیطتطذٛضی

ضٚاییٕٞعٔاٖتاػٛاعفٔثثتٙٔٚفیتٝتطتیة-0/66

 ٚػٛاعف ٔثثت ضا تجطت ٝوٙس  ٚزاضای ضضایت اظ

ٔ0/67 ٚحاسثٌ ٝطزیسٕٞ ،چٙیٗ ٘تایج تحّیُ ػأُ

ظ٘سٌیتاضساظتٟعیستیضٚا٘یتاالییتطذٛضزاضاستٚ

تاییسی ٌٛیٞٝا ٘طاٖ زاز و ٝایٗ ٔمیاس زاضای یه

اٌط پیٛستٞ ٝیجاٖ ٞای ٔٙفی ضا تجطتٕ٘ ٝایس  ٚاظ

ضاذعٞای تطاظش ٔغّٛب است .زض ٔغاِؼات

ػأُ تا 
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آض٘ٛزِٛ ،ضاٖ ،س ً٘ٛچ ٚ َٛالئٛض ( )2016و ٝتٝ

٘ظطی ٝتٟعیستی زایٙط اضاض ٜضس ٜاست ِٚی زایٙط ٚ

ٚیژٌیٞای ضٚا٘سٙجی ٔمیاس ضىٛفایی

ٔٙظٛض تطضسی 

ٕٞىاضاٖ اظ ساَ  2010تط اساس تحمیمات ذٛز زض

زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ (ٕٞ ٚ )2010ثستٍی آٖ تا پٙج ػأُ

ٔیٕ٘ایٙس وٝ
ظٔیٚ ٝٙج ٜٛتٟعیستی ،ضىٛفایی ضا ٔؼطفی  

زا٘صآٔٛظ ساَ زْٚ
تعضي ضرػیت تط ضٚی   403

تطای سٙجص آٖ ٔمیاس ضىٛفایی ضا ساذت ٚ ٝعطاحی

زتیطستا٘ی فطا٘سٛی ا٘جاْ ضس ٜتٛز٘ ،طاٖ زاز ٜضس وٝ

پژٞٚصٞای زاذّی ت ٝآٖ

ٕ٘ٛزٜا٘س و ٝتا و ٖٛٙزض 


ٔمیاس ضىٛفایی زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ ( )2010زاضای یه

اضاضٜ٘طسٜاست.

ػأُ تا اػتثاض ٔغّٛب ( )0/89است .سیّٛا  ٚوائتا٘ٛ

ٔیوٙس
إٞیت ایٗپژٞٚصزضایٗاستو ٝوٕه 

ٚیژٌیٞای ضٚا٘سٙجی زٚ

(٘ )2013یع تٙٔ ٝظٛض تطضسی 

تا اتعاضی ٔؼتثط  ٚضٚا تطای اضظیاتی ضىٛفایی زض

ٔمیاس ضىٛفایی  ٚػٛاعف ٔثثت ٙٔ ٚفی زایٙط ٚ

ظٔیٞٝٙای پژٞٚطی  ٚتطتیتی زض جأؼ ٝایطا٘ی ٔؼطفی


ٕٞىاضاٖ ( )2010زض پطتغاَ تط ضٚی زٌ ٚطٕٝ٘ٛ٘ ٜٚ

ٚیژٌیٞای

ضٛز .زض وُ پژٞٚص تا ٞسف تطضسی 

زا٘صآٔٛظاٖ زتیطستا٘ی
جساٌا٘٘ 194 ٚ 734 ٝفطی اظ  

ضٚاٖسٙجی (پایایی  ٚضٚایی) ٙٞ ٚجاضیاتی ٔمیاس


٘طاٖزاز٘سوٞٝطزٔٚمیاساظپایاییتاالییتطذٛضزاض

زا٘صآٔٛظاٖ زذتط ساَ سْٛ
ضىٛفایی زض تیٗ  

است ٔ ٚمیاس ضىٛفایی زاضای ٕٞثستٍی ٔؼٙازاض تا زٚ

زتیطستاٖٞای زِٚتی تٟطاٖ زض پی زستیاتی ت ٝسٛاالت


ٔمیاس تٟعیستی  ٚضازوأی است ٘ ٚتایج تحّیُ ػأُ

ظیطاست .

تاییسیٌٛیٞٝا٘یع٘طاٖزازؤ ٝمیاسضىٛفاییزاضای
یه ػأُ ٔ ٚمیاس ػٛاعف ٔثثت ٙٔ ٚفی زاضای زٚ

 -1آیا ٔمیاس ضىٛفایی زایٙط ،اظ پایایی تاال
تطذٛضزاضاست؟ 

ػأُ تا ٘ىٛیی تطاظش است .زض پژٞٚطی زیٍط فاتیٛ
ٚیژٌیٞای ضٚا٘سٙجی ٔمیاس

( )2016تٙٔ ٝظٛض تطضسی 

 -2آیا ٔمیاس ضىٛفایی زایٙط ،اظ ضٚایی ٔٙاسة
تطذٛضزاضاست؟ 

ضىٛفایی زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ ( )2010زض ایتاِیا تط ضٚی
ٕ٘٘ 217 ٝ٘ٛفطی اظ زا٘طجٛیاٖ ساَ ا َٚزا٘طٍاٜ

 -3آیا ساذتاض ػأّی ٔمیاس ضىٛفایی زایٙط،
زازٜٞایایٗپژٞٚصاست؟
تطاظ٘س ٜ

فّٛضا٘س ٘طاٖ زاز و ٝایٗ ٔمیاس زاضای پایایی تاال تا

 -4آیا تیٗ ٕ٘طات ضىٛفایی زا٘صآٔٛظاٖ زذتط

ضطیة آِفای وط٘ٚثاخ ٕٞ ٚ 0/88ثستٍی زض٘ٚی تاال

ٚیژٌیٞای جٕؼیت

پای ٝس ْٛزتیطستاٖ تط حسة 

تیٗ  0/58تا 0/7است .جٟت تطضسی ضٚایی ٕٞعٔاٖ

ضٙاذتیتفاٚتٔؼٙازاضٚجٛززاضز؟

ٕٞثستٍی ٔمیاس ضىٛفایی زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ ( )2010تا
ٔمیاسٞای ضضایت اظ ظ٘سٌی ،اغاِت ،ظ٘سٌی ٔؼٙازاض
 ٚػٛاعف ٔثثت ٙٔ ٚفی ت ٝتطتیة ،0/69 ،0/69 ،0/59
ٔ-0/33 ٚ0/54حاسثٌ ٝطزیس ٘ ٚتایج تحّیُ ػأّی ٘یع
٘طاٖ زاز و ٝایٗ ٔمیاس زاضای یه ػأُ تا
ضاذعٞایتطاظشٔغّٛباست .


 -5جسٙٞ َٚجاض (٘طْ) ٔمیاس ضىٛفایی زایٙط،
چٍٝ٘ٛاست؟ 

ريش.
ضٚش پژٞٚص ،جأؼ ٝآٔاضی  :ٕٝ٘ٛ٘ ٚپژٞٚص
ضٚاٖسٙجی تٛز .جأؼٝ
پیٕایطی  ٚاظ ٘ٛع ٔغاِؼات  

زض ٔماالت تطجٕ ٝضس ٜزض ایطاٖ تا و ٖٛٙت ٝزٚ

زتیطستاٖٞای

زا٘صآٔٛظاٖزذتطپایٝس ْٛ
آٔاضی تٕأی 

سغح ضضایت اظ ظ٘سٌی  ٚػٛاعف ٔثثت ٙٔ ٚفی اظ

زِٚتی ضٟط تٟطاٖ زض ساَ  1393-1394تطىیُ


زا٘صآٔٛظاٖزذتطپایٝسْٛزتیطستاٖ 67/
ٚیژٌیٞایضٚا٘سٙجیٙٞٚجاضیاتیٔمیاسضىٛفاییزض 

تطضسی

ٔیزاز٘س و ٝضأُ ٘ 31307فط تٛز٘س ٕٝ٘ٛ٘ .آٔاضی


٘طاٖزٙٞس ٜضىٛفایی یا
ٔیتاضس ٕ٘ ٚطات تاال  
 56تا   8

پژٞٚص تط اساس فطٔ َٛتؼییٗ حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛو،ٗٞٛ

تٟعیستی ضٙاذتی است .ایٗ ٔمیاس ت ٝزِیُ سازٌی زض

ٔا٘یٛٔ ٚ ٖٛضیس )2001( 1ٖٛتطحسة ذغای  0/01تٝ

فٌٛ ٟٓیٞ ٝا زض افطاز  12ساَ ت ٝتاال لاتُ اجطاست

زست آٔس و ٝتا یافتٞٝای جس َٚوطجسی ٛٔ ٚضٌاٖ2

اٌطچٞٝسفاظسٙجصضىٛفاییزضسٙیٗتاالتطتیطتط

حسٗظاز٘ )1392 ،ٜیع ٔمایس ٝضس .تٙٔ ٝظٛض
(ت٘ ٝمُ اظ  

ٔٛضز تٛج ٝاست .زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ ( )2010آِفای

ٔىفیتٛزٖٕ٘،ٝ٘ٛآٔاضٜوایعضٔ،ایطٚاِٚىیٗ3تاضٚش

زا٘صآٔٛظاٖ ساَ اَٚ
وط٘ٚثاخ تطای ایٗ ٔمیاس ضا زض  

تحّیُ ػأّی اوتطافی ٘یع تطضسی ضس و ٝایٗ آٔاضٜ

واِج ٌ0/87عاضش ٕ٘ٛز٘س ٕٞ ٚچٙیٗ ٕٞثستٍی ایٗ

 0/86ت ٝزست آٔس  ٚت ٝزِیُ ٘عزیىی ایٗ ٔمساض ت،1 ٝ

ٔمیاس ضا تا تطذی اظ ٔمیاسٞا ٔا٘ٙس ضیف ،ضضایت اظ
5

6

7

حجٓ زض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٜتطای اجطای تحّیُ ػأّی

ظ٘سٌی  ،ذٛضثیٙی  ،ػٛاعف ٔثثت ٙٔ ٚفی پا٘اس ٚ

ٔىفی تطریع زاز ٜضس  504 ٚآظٔٛز٘ی ایٗ پژٞٚص

ػٛاعفٔثثتٙٔٚفیاسپیٗ8تیٗ0/78تاٌ0/73عاضش

ٔطحّٝای

ذٛضٝای چٙس 

ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی 
اظ عطیك ضٚش  

ٕ٘ٛزٜا٘س٘ .تایج تحّیُ ػأّی ٘طاٖ زاز وٝ
ٌعاضش  

ا٘تراب ضس٘س .ت ٝایٗ تطتیة و ٝزض ٔطحّ ٝا َٚتطای

ضاذعٞای ٔٙاسة

ٔمیاس ضىٛفایی یه ػأُ ضا تا 

ا٘تراب ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛاسة اظ ٘ٛاحی ٌ 18ا٘ ٝآٔٛظش ٚ

ٌٛیٞٝا تیٗ  0/38تا ٚ0/60
اضائٕٛ٘ ٝز ٜاست .اضتطان  

پطٚضش ضٟط تٟطاٖ ،ایٗ ٘ٛاحی ت ٝچٟاض لغة (ضٕاَ،

٘طْافعاضآٔاضیزضػّْٛ
ٔمساضٚیژٜٔحاسثٝضسٜتاتست ٝ

جٛٙب ،ضطق  ٚغطب) تمسیٓ ضس٘س (جٟت تحت

اجتٕاػی ٘سر ٝتیست  4/24است و 53 ٝزضغس

پٛضصلطاضزازٖتٕأْٙاعك).سپستااستفازٜاظضٚش

ٔیوٙس ٕٞ ٚچٙیٗ تاض
ٌٛیٞٝا ضا تثییٗ  
ٚاضیا٘س ایٗ  

ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تػازفی اظ ٞط لغة٘ 2 ،احی ٝت ٝضىُ


ػأّی تیٗ  0/77تا ٔ 0/61حاسث ٝضس ٜاست .تٙاتطایٗ

تػازفی ا٘تراب ضس  ٚسپس اظ ٞط ٘احیٔ 1 ،ٝسضس ٝتٝ

ٔمیاس ضىٛفایی زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ اظ ضٚایی  ٚپایایی

تػازف ا٘تراب ضس .زض ٔطحّ ٝز ْٚپایایی تاظآظٔایی

ٔغّٛتیتطذٛضزاضاست .

ٔمیاس ضىٛفایی زایٙط ت ٝفاغّ ٝزٞ ٚفت ٝتط ضٚی 103

ٔمیاس تٟعیستی ضٚا٘طٙاذتی ضیف :9ایٗ ٔمیاس ضا

زا٘صآٔٛظاٖ زذتط پای ٝس ْٛزتیطستاٖٞای زِٚتی
٘فط اظ  

ضیف زض ساَ  1980عطاحی ٕ٘ٛز (ت٘ ٝمُ اظ تیا٘ی ٚ

ضٟطتٟطأٖجسزاًاجطاٌطزیس .

وٛچىی .)1387 ،فطْ اغّی زاضای  120پطسص تٛز

اتعاض سٙجصٔ :میاس ضىٛفایی زایٙط :4ایٗ ٔمیاس

وٛتاٜتط  84سٛاِی،
فطْٞای  
تطضسیٞای تؼسی  

ِٚی زض 

تٛسظ زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ ( )2010تسٚیٗ  ٚاػتثاضیاتی

 54سٛاِی 18 ،سٛاِی ٘یع پیطٟٙاز ٌطزیس .زض ایٗ

ضسٜاست.تٝاستٙاززایٙطٕٞٚىاضا٘صساظٜٞایزض٘ٚی

پژٞٚص تط پای ٝپیطٟٙاز ضیف ت ٝپژٞٚطٍطاٖ ،فطْ 84

ایٗ ٔمیاس اظ ٘ظطی ٝتٟعیستی تطٌطفت ٝضس ٜاست .ایٗ

سٛاِیآٖتٝواضتطزٜضسٔ.میاستٟعیستیضٚا٘طٙاذتی

ٔمیاس ضأُ ٌٛ 8ی ٝزض عیف ِیىطت اظ  1تا ( 7وأالً

زاضای  6ضص ذطزٔ ٜمیاس پصیطش ذٛز ،ضاتغٔ ٝثثت

ٔراِفٔ ،راِف،وٕی ٔراِفٔ ٝ٘ ،راِف ٘ٛٔ ٝافك،

تا زیٍطاٖ ،ذٛز ٔرتاضی ،ظ٘سٌی ٞسفٕٙس ،ضضس

وٕیٔٛافكٛٔ،افكٚوأالًٔٛافك)استوٝزأٝٙآٖاظ
5

1

Cohen, Manion, Morrison
Krejcie.V & Morgan.W
3
Kaiser-Meyer-Olkin
4
Deiner Flourishing Scale
2

Satisfaction with life Scale
optimistic
7
)positive and Negative affect scale (PANAS
8
)scale positive and Negative Feeling (SPANE
9
)Ryffs scale of psychological Well-being(RSPWB
6
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ضرػیٚتسّظتطٔحیظاست.اظآظٔٛز٘یزضذٛاست

زا٘صآٔٛظاٖپایٝسْٛتٝغٛضتٌطٞٚیزضٞطوالس


پطسصٞاضاذٛا٘سٜ٘ٚظطذٛزضاتطضٚییىی

ٔیضٛز


اجطا ضس .لثُ اظ اجطای پطسطٙأٞ ،ٝسف اظ پژٞٚص ٚ

ٌعیٞٝٙای ضص ٌا٘ ٝوأالً ٔراِف تا وأالً ٔٛافك
اظ  

تطذی اظ ٔسایُ اذاللی ٔا٘ٙس ضضایت آٌاٞا٘ٚ ٝ

ٕ٘طٜٞای یه تا ضص زازٜ
٘طاٖ زٞس .تطای ٞط پطسص  

ٔحطٔا٘ ٝتٛزٖ اعالػات ت ٝزست آٔسٔ ٚ ٜطاضوت

ٔیضٛزٕ٘ .ط ٜتاالتط تیاٍ٘ط تٟعیستی ضٚا٘طٙاذتی تٟتط


زا٘صآٔٛظاٖ تٛضیح زاز ٜضس  ٚزض
زاٚعّثا٘ ٝتطای  

است .ضیف  ٚویع ( )1995زض آغاظ ایٗ ٔمیاس ضا تط

ضٕٗ اظ آٖٞا ذٛاست ٝضس چٙا٘چٍٙٞ ٝاْ تىٕیُ

ضٚی یه ٕ٘٘ 321 ٝ٘ٛفطٔ 130( ٜطز  191ٚظٖ) وٝ

پطسطٙأ ٝتا سٛاَ یا اتٟأی ضٚت ٝض ٚضس٘س ،وٕه ٚ

آٖٞا  19/5ساَ تٛز ،اجطا ٕ٘ٛز٘س .زض آٖ
ٔیاٍ٘یٗ سٙی  

تٛضیح ترٛاٙٞس .زض ٟ٘ایت  504پطسطٙأ ٝاظ 510

تطضسی ضطیة ٕٞسا٘ی زض٘ٚی ذطزٔ ٜمیاسٞا تیٗ

پاسدزٙٞسٌاٖ،تاظٌطت
پطسطٙأٝیتٛظیغضسٜزضتیٗ 


 0/86تا  ٚ 0/93ضطیة پایایی تاظآظٔایی تط ضٚی ٕ٘ٝ٘ٛ

زاز ٜضس و 6 ٝپطسطٙأ ٝت ٝزِیُ ٔرسٚش تٛزٖ وٙاض

٘ 117فطی تیٗ 0/81تا  0/86تسست آٔسٕٞ .چٙیٗ

ٌصاضت ٝضس  ٚزض ا٘تٟا  504پطسطٙأٛٔ ٝضز تجعیٚ ٝ

ٔمیاسٞا تیٗ  0/32تا ٚ0/76

ٕٞثستٍی ٔیاٖ ذطز ٜ

تحّیُلطاضٌطفت .

ٕٞثستٍی ٔمیاس تٟعیستی ضٚا٘طٙاذتی ضیف تا ٔمیاس

آظٔٛز٘یٞا یه فطْ اعالػات ضرػی وٝ

اتتسا 

ضضایتاظظ٘سٌیتیٗ0/26تاٚ0/73تاپطسطٙأٝػعت

ضأُ سٛاالتی زض ٔٛضز ضضت ٝتحػیّی (ضیاضی ٚ

٘فس ضٚظ٘ثطي 1تیٗ  0/29تا  ٚ 0/62تا ٔمیاس

فیعیه ،ػّ ْٛتجطتی  ٚػّ ْٛا٘سا٘ی) ،تؼساز فطظ٘ساٖ،

افسطزٌیظ2ً٘ٚتیٗ0/33تاٌ0/60عاضشٌطزیس.

ٔؼسَٔ ،یعاٖ زضآٔس ٔاٞیا٘ ٝذا٘ٛاز ٚ ٜتحػیالت پسض ٚ

تیا٘ی ،وٛچىی  ٚتیا٘ی ( )1387زض یه تطضسی

ٔازض تٛز ضا تىٕیُ  ٚسپس تٔ ٝمیاسٞای ضىٛفایی ٚ

تٛغیفی ٔ -مغؼی تط ضٚی ٘ 145فط اظ زا٘طجٛتاٖ

ٔمیاستٟعیستیضٚا٘طٙاذتیضیفپاسدزاز٘سوٝپاسد

زا٘طٍا ٜآظاز اسالٔی ٚاحس آظاز ضٟط (96ظٖ ٔ49ٚطز)

تٝایٗٔمیاسٞاحسٚز40زلیمٝتٝعَٛا٘جأیس .

و ٝت ٝضٚش تػازفی ا٘تراب ضس ٜتٛز٘س ،ضطیة پایایی

تطای تطضسی پایایی ٔمیاس ،اظ ز ٚضٚش ضطیة

تاظ آظٔایی ایٗ ٔمیاس ضا  ٚ 0/82پایایی ذطزٔ ٜمیاسٞا

آِفای وط٘ٚثاخ  ٚپایایی تاظ آظٔایی استفاز ٜضس ،تطای

ضا تیٗ  0/70تا ٌ 0/78عاضش ٕ٘ٛز٘سٕٞ .چٙیٗ زض

تطضسی ضٚایی اظ س ٝضٚش ضٚایی ٔحتٛایی ،ضٚایی

تطضسی ضٚایی ٕٞعٔاٖ ٕٞثستٍی ٔمیاس تٟعیستی

ٕٞعٔاٖ  ٚضٚایی ساظ ٜاستفاز ٜضس .تا تٛج ٝت ٝایٙىٝ

ضٚا٘طٙاذتی ضیف تا ٔمیاس ضضایت اظ ظ٘سٌی ٚ

ٔمیاسٞا تٚ ٝسیّ ٝزایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ ( )2010تطاساس

پطسطٙأٞٝای ضازوأی آوسفٛضز ٚ 3ػعت ٘فس


٘ظطات تٟعیستی ضٚا٘ی عطاحی ضس ٜاستٔ ،میاس اظ

ضٚظ٘ثطيتٝتطتیة0/46ٚ0/58،0/47تسستآٔس .

ضٚایی ٔحتٛایی تطذٛضزاض است ِٚی تٙٔ ٝظٛض غحت

ضٚشاجطاٚتحّیُ:پساظاذصٔجٛظاظآٔٛظشٚ

تطجٕ ٚ ٝتطضسی ٔجسز ضٚایی ٔحتٛاییٔ ،میاس زض

پطٚضش ٞط ٘احی ،ٝتطای ٚضٚز تٔ ٝساضس  ٚتا ٕٞىاضی

ضٚاٖضٙاس آضٙا تٔ ٝثاحث
اذتیاض پٙج ٔترػع  

ٔسیطاٖ ٔساضس زض ٞط ٔسضس ،ٝاتعاضٞا تط ضٚی تٕأی

ضٚاٖضٙاسی ٔثثت لطاض ٌطفت تا ٘ظطات ٔٛافك ٚ

آٖٞا ٘یع ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌیطز .تطای اظ تیٗ
ٔراِف  

1

Rosenbergs Self- esteem scale
Zung Depression Scale
3
Oxford happiness inventory
2

تطزٖ  ٚواٞص ذغای احتٕاَ زض تطجٌٕٛ ٝیٞٝا ،اظ


زا٘صآٔٛظاٖزذتطپایٝسْٛزتیطستاٖ 69/
ٚیژٌیٞایضٚا٘سٙجیٙٞٚجاضیاتیٔمیاسضىٛفاییزض 

تطضسی

ٔمیاسٞا ضا

یه ٔترػع ظتاٖ اٍّ٘یسی ذٛاست ٝضس تا 

سٛاَ ا٘ َٚتایج ٘طاٖ زاز و ٝضطیة آِفای وط٘ٚثاخ

٘طاٖزٙٞسٜ
ٔجسزاً ت ٝظتاٖ اٍّ٘یسی تطٌطزا٘س٘ .تایج  

تطای ٔمیاس ضىٛفایی تطاتط تا  ٚ0 /84زض ضٚش

غحت ػّٕىطز ٔتطجٕاٖ اِٚی ٝتٛز و ٝضٕٗ تاییس

تاظآظٔایی ٔیعاٖ آٖ تطاتط تا 0/83تٛز زض پاسد ت ٝسٛاَ

غحتتطجٕ،ٝضٚاییٔحتٛاییآٖٔجسزاًتاییسضس.زض

ز ْٚپس اظ تاییس ضٚایی ٔحتٛایی تٛسظ ٔترػػاٖ،

تطضسی ضٚایی ٕٞعٔأٖ ،میاس تٟعیستی ضٚا٘طٙاذتی

ضٚایی ٕٞعٔاٖ ٔمیاس ضىٛفایی تا ٔمیاس تٟعیستی

ضیف ت ٝعٛض ٕٞعٔاٖ تا ٔمیاس ضىٛفایی اجطا ضس  ٚتٝ

ضٚا٘طٙاذتی ضیف ٔ0/73حاسثٌ ٝطزیسٕٞ ،چٙیٗ ٘تایج

ٔٙظٛض تطضسی ضاذعٞای تطاظ٘سٌی اظ تحّیُ ػأّی

تحّیُ ػأُ تاییسی ٌٛیٞٝا زض پاسد ت ٝپطسص سْٛ

تاییسیاستفازٌٜطزیسٚ،جسَٙٞٚجاضٌعاضشضس .

٘طاٖزازوٝایٗٔمیاسزاضاییهػأُتاضاذعٞای
ٔیتاضس .زض پاسد ت ٝپطسص چٟاضْ ٞیچ
تطاظش ٔغّٛب  


یافتٍَا.

تفاٚت ٔؼٙازاضی تیٗ ٕ٘طات ضىٛفایی تط حسة
ٚیژٌیٞایجٕؼیتضٙاذتییافت٘طس .


پاسدزٙٞسٌاٖاظ15تا
زضایٗپژٞٚصتطویةسٙی 

جس٘ )1( َٚتایج ٔطتٛط ت ٝپایایی ٔمیاس ضىٛفایی

آٖٞاٚ16/75
18سأَتغیطتٛزٕٞ.چٙیٗٔیاٍ٘یٗسٙی 

ٔیزٞس.
ضازضپاسدتٝپطسصاَ٘ٚطاٖ 

ا٘حطافٔؼیاضآٖٞأ0/67حاسثٝضس.تٙٔٝظٛضپاسدتٝ

جديل  .1ضزایب پایایی بزای مقیاس ضکًفایی 
مقیاس

تعداد گًیٍ

میاوگیه

اوحزاف معیار

آلفای کزيوباخ

ضىٛفایی 

8

 43/16

 8/05

 0/84



لث َٛاست .زض پاسد ت ٝپطسص ز ْٚتٙٔ ٝظٛض تطضسی

ٔیزٞس و ٝضطایة پایایی
٘تایج جس٘ )1( َٚطاٖ  

ضٚاییساظٜ٘تایججس)2(َٚاضائٌٝطزیس .

تطاساس ضطایة آِفای وط٘ٚثاخ تاالتط اظ  ٚ 0/7لاتُ

جديل  .2میاوگیه ،اوحزاف معیار ،مقادیز بتا ،ياریاوس باقیماودٌ ي  Tسًبل مقیاس ضکًفایی
گًیٍَا

اوحزاف معیار

میاوگیه

ضزیب تاثیز

ياریاوس باقی ماودٌ

 Tسًبل

ٔؼٙیزاضیٞٚسفٕٙسی

 1/60

 5/23

 0/73

 0/47

 17/55

اضتثاعاتاجتٕاػی

 1/41

 5/70

 0/56

 0/68

 12/69

ػاللٕٙسیتٝفؼاِیتٞایضٚظا٘ ٝ

 1/62

 4/80

 0/63

 0/61

 14/5

ٕٞىاضیتازیٍطاٖ 

 1/42

 5/46

 0/47

 0/78

 10/34

غالحیتٚضایستٍی 

 1/36

 5/39

 0/63

 0/60

 14/73

ا٘ساٖذٛب 

 1/43

 5/45

 0/70

 0/51

 16/75

ذٛشتیٙی 

 1/60

 5/53

 0/67

 0/56

 15/66

لاتُاحتطاْ 

 1/29

 5/60

 0/62

 0/62

 14/21



ٔسَتهػأّیٔمیاسضىٛفاییزایٙط(ٕ٘ٛزاض)1

ت ٝزست آٔس .سپس زض ایٗ ٔطحّ ٝت ٝتؼساز ٔتغیطٞای

تطپایٝضٚشتیطیٝٙاحتٕاَٚتا11تاضتىطاضٍٕٞطایی

ا٘ساظٌٜیطی ٔحاسث ٝضسٞ .ط
ٔطاٞس ٜضسٔ ٜؼازِٞٝای  
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ٔؼازِ ٝت ٝتطتیة ضأُ ضطیة ٔسیط تیٗ ٔتغییط ٔطاٞسٜ

ٔؼٙازاضی وٛچىتط اظ  1غسْ  5 ٚغسْ) ٔؼٙازاض

ضسٕٞ ،ٜطا ٜآظٔٔ ٖٛؼٙازاضی آٖ تط پایٔ ٝطرػT ٝ

ٔیتاضس  ٚضطایة ٔسیط حاغُ ضس ،ٜتطاظش ٔسَ

سٛتُ ٘ ٚیع ٔمساض  R2یؼٙی ضطیة تؼییٗ یا ٘سثت

پیصتجطتی ته ػأّی ضا تا زازٜٞای ٔٛجٛز تاییس

ٚاضیا٘س تثییٗ ضس ٜتٚ ٝسیّٔ ٝتغیط ٔى ٖٛٙاست .تطایٗ

ٔیوٙس .زض پاسد ت ٝپطسص س ْٛضاذعٞای ذٛتی

اساس یافتٞٝای جس )2( َٚحاوی اظ آٖ است وٝ

تطاظ٘سٌیٔسَزضجس)3(َٚاضائٝضسٜاست .

ضطایة اثط ٌٛ ٕٝٞیٞٝا تط حسة آٔاض ٜتی (زض سغح
جديل  .3ضاخصَای بزاسودگی مدل تک عاملی مقیاس ضکًفایی
مقادیز

خی دي

ٔمازیطتطاظش

 122/53

درجٍ

جذر بزآيرد

ضاخص

بزاسودگی

ضاخص بزاسودگی

ضاخص وزم

آسادی

خطای تقزیب

بزاسودگی

تعدیل ضدٌ

تطبیقی

بزاسودگی

 20

 0/10

 0/94

 0/9

 0/95

 0/94

تحّیُ ػأّی تاییسی تا استفاز ٜاظ ٔسَیاتی

ٔطاٞس ٜضس ٜاستٙٔ .تٟی ت ٝزِیُ ایٙى ٝایٗ ضاذع

ٔؼازالتساذتاضیزاضایپاضأتطٞایتطاظ٘سٌیٔٚسَ

ت ٝضست تحت تاثیط حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛلطاض ٔیٌیطز  ٚتطای

ساذتاضی استٔ .تساَٚتطیٗ ضٚش تطای تطآٚضز

ٕ٘ٞٝ٘ٛای تعضيتط اظ ٘ 200فط ٕٞیطٔ ٝؼٙازاض است

پاضأتطٞای تٟتطیٗ تطاظ٘سٌی زض  ،SEMضٚش تیطیٝٙ

تطای تطاظش ٔسَ ٕ٘یتٛاٖ غطفاً ت ٝآٖ تىی ٝوطز.

احتٕاَ ٘أیسٔ ٜیضٛز .ایٗ ضٚش ،یه فطآیٙس تىطاض

یافتٞٝای جسٌٛ )3( َٚیای آٖ است ؤ ٝسَ ته

ٔجٕٛػٝایاظپاضأتطٞاتطآٚضز

ض٘ٛسٜاستوٝزضآٖ

ػأّی ٔمیاس ضىٛفایی اظ ضاذعٞای تطاظ٘سٌی

ٔیضٛز .تط پای ٝایٗ تطآٚضز اِٚی ،ٝتاتؼی ت٘ ٝاْ تاتغ

ٔٙاسثی تطذٛزاض است .ز ٚضاذع تطاظ٘سٌی ()0/94

تطاظ٘سٌی ٔحاسثٔ ٝیضٛز ،ایٗ تاتغ اساساً ضطیثی

 ٚتطاظ٘سٌی تؼسیُ ضسٞ )0/9( ٜط چمسض ت ٝیىسیٍط

است و ٝتطاظ٘سٌی پاضأتطٞا ضا تا زازٜٞا تٛغیف

٘عزیهتط تاضٙس ،تطاظش وأُ ٔسَ ضا تیطتط ٘طاٖ

ٔیوٙس .زٔٚیٗ تطآٚضز ،تط اساس ٘رستیٗ تطآٚضز تٝ

ٔیزٙٞس  ٚوٓ تٛزٖ ضاذع جصض تطآٚضز ذغای

زست ٔیآیس تا تاتغ تطاظ٘سٌی وٛچىتط حاغُ ضٛز.

تمطیة ( )0/10تٙٔ ٝعِٔ ٝغّٛتیت تطاظش ٔسَ است.

زض ایٗ ٔٛلغ ٔسَ ٔٛضز ٘ظط زض یه ٔجٕٛػٟ٘ ٝایی اظ

ضاذع تطاظ٘سٌی تغثیمی (٘ )0/95یع ٞط چمسض ت1 ٝ

تطآٚضز ،پاضأتطٞا ٍٕٞطا ضس ٜاستٚ .لتی ؤ ٝسَ

٘عزیهتط تاضس ٔغّٛتیت تیطتط ٔسَ ضا ٘طاٖ ٔیزٞس.

زلیماً ٔطرع ضٛز  ٚزاضای ٚیژٌی ٕٞا٘ٙس تاضس ٚ

اظ ٔجٕٛع ضاذعٞای تطاظش ٔیتٛاٖ زضیافت وٝ

أىاٖپصیطٌطزز،زضایٗغٛضت

تطآٚضزٚآظٖٔٛآٖ

زازٜٞا تا ٔسَ تحّیُ ػأّی ٔفطٚؼٕٞ ،اٍٙٞی وأُ

تطایتطاظ٘سٌیآٖٔیتٛاٖاظضاذعٞایظیطاستفازٜ

زاض٘سٔٚسَٔفٟٔٛیلاتُتاییساست .

وطز .اظ ٔجٕٛػ ٝآٔاضٜٞای تطاظش 6 ،ضاذع



ٔغّٛتیت تطاظش زض ایٗ ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ٌطزیس .ذی



ز ٚایٗ آظٔ ٖٛضا تطضسی ٕ٘ٛز و ٝتا چ ٝا٘ساظٔ ٜسَ
ٔٛضز ٘ظط ٕٞا ًٙٞتا اٍِٛی ٕٞپطاضی تیٗ ٔتغیطٞای




زا٘صآٔٛظاٖزذتطپایٝسْٛزتیطستاٖ 71/
ٚیژٌیٞایضٚا٘سٙجیٙٞٚجاضیاتیٔمیاسضىٛفاییزض 

تطضسی



ومًدار  .1مدل تک عاملی مقیاس ضکًفایی دایىز

زض ٕ٘ٛزاض ( ،)1ضىُ تیضیٔ ،تغیط ٔى ٖٛٙیا ساظٚ ٜ

ٚاضیا٘س یه عطف ٝزض ٔتغییطٞای ،ضضت ٝتحػیّی

پیىاٖٞای
ٔیزٞس  .
ٔستغیُٞا ٌٛیٞٝای ٔمیاس ضا ٘طاٖ  

(ضیاضیفیعیه،ػّْٛتجطتیٚػّْٛا٘سا٘ی)P;0/675

ٔیزٞسوٌٛٝیٞٝا
یهسٛیٝاظتیضیتٔٝستغیُٞا٘طاٖ 

 ،F;0/877تؼساز فطظ٘ساٖ ٔ ،F;1/195 P;0/391ؼسَ

ٔیٌیط٘س .اضظشٞای ٘ٛضتٝضس ٜتط
ضٚی یه ػأُ تاض  

ٔ ،F ;1/66 P;0/063یعاٖ زضآٔس ٔاٞیا٘ ٝذا٘ٛازٜ

ضٚی پیىاٖٞا ،آٖ ٔیعاٖ اظ ٚاضیا٘س ٌٛی ٝضا و ٝاظ ضٚی

 ،F;0/934 P;0/582تحػیالت پسض P;0/291

ػأُ لاتُ تثییٗ است ٘طاٖ ٔیزٞس .پیىاٖٞای وٛچه،

 ،F;1/129تحػیالت ٔازض ٞ ،F;1/089 P ;0/343یچ

ٚاضیا٘ستالیٔا٘س(ٜذغا)ضا٘طأٖیزٞس .

تفاٚت ٔؼٙازاضی یافت ٘طس ،تٕٞ ٝیٗ زِیُ غطفاً یه

لثُ اظ تسٚیٗ جسٕ٘ َٚطات ٙٞجاض ،الظْ تٛز زض

جسٙٞ َٚجاض(٘طْ) زض ازأ ٝتا استفاز ٜاظ ضٚش فطاٚا٘ی

پاسد ت ٝپطسص چٟاضْ تطضسی ضٛزو ٝآیا تیٗ ٕ٘طات

ٕ٘طٜٞا ت ٝضتثٝ
تطاوٕی ،ظیط ػسز ٔیا٘ی  ٚتثسیُ  

زا٘صآٔٛظاٖ زذتط پای ٝسٔ ْٛتٛسغ ٝاظ ٘ظط
ضىٛفایی  

ٕ٘طٜٞایاستا٘ساضز،ZٚTزضپاسدتٝسٛاَ
زضغسی ٚ

جٕؼیتضٙاسی تفاٚت ٔؼٙازاضی ٚجٛز

ٚیژٌیٞای 


ٔیتٛاٖ
ٔیٌطزز .تا استفاز ٜاظ ایٗ جس  َٚ
پٙجٓ ،اضائ  ٝ

ٔیضٛز و ٝزض
زاضز؟ ایٗ سٛاَ تسیٗ ذاعط ٔغطح  

ٕ٘طٜٞای استا٘ساضز
زا٘صآٔٛظاٖ ضا ت  ٝ
ٕ٘طٜٞای ذاْ  


غٛضت تفاٚت ،الظْ است جس٘ َٚطْ تط حسة ٕٞاٖ

تثسیُ ٕ٘ٛز  ٚتا تٛج ٝتٔ ٝیاٍ٘یٗ  ٚ 50ا٘حطاف ٔؼیاض

تفاٚتٞایتطضسیضسٜ

ٚیژٌیتٙظیٌٓطزز.تاتٛجٝتٝ

آٖٞاضاتفسیطوطز .
ٕ٘،10طٜاستا٘ساضز 

ٌطٜٞٚا تا استفاز ٜاظ آظٔ ٖٛتحّیُ
ٔیاٍ٘یٗٞای  

تیٗ 
جديل  .4ومزات َىجار (وزم) مقیاس ضکًفایی 
طبقات

فزاياوی

فزاياوی تزاکمی

فزاياوی تزاکمی سیز عدد میاوی

رتبٍ درصدی

ومزٌ Z

ومزٌ T

46/8-56/4

 206

 100

 401

 79/5

 0/95

 59/5

37/1-46/7

 196

 59/11

 200

 39/68

 -0/17

 48/3

27/4-37

 84

 20/2

 60

 11/90

 -1/3

 37

17/7-27/3

9

 3/6

 13/5

 2/67

 -2/42

 25/8

8-17/6

9

 1/8

 4/5

 0/89

 -3/55

 14/5
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بحث

زضتطضسیضٚاییٕٞعٔاٖ٘،تایجٕٞثستٍیتأمیاس

ٔٛتٛضٞا ٚ

ٔحیظٞای آٔٛظضی ٔ ٚؼّٕاٖ ،

تٟعیستی ضٚا٘طٙاذتی ضیف زض پژٞٚص حاضط 0/73

زا٘صآٔٛظاٖٞستٙسوٝاٌطضىٛفایی
ٔحطنٞایضضس 


ٌعاضش ضس ٜاست و ٝوأالً ساظٌاض ٕٞ ٚرٛاٖ تا

ٚسایطٚجٜٛتٟعیستیضٚا٘یزضتیٗاضواٖآٌٖستطش

ٔمازیط تسست آٔس ٜتٛسظ ٔغاِؼات زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ

یاتس اٞساف ػاِی ٘ظاْ آٔٛظضی  ٚزض پیط ٚآٖ اٞساف

()2010است،ظیطاایطاٖٕٞثستٍیٔمیاسضىٛفاییضا

ٔتؼاِی اجتٕاع سآِ  ٚذطٛٙزٔ ،حمك ٔیضٛز .الظٔٝ

تا تطذی اظ ٔمیاسٞا ٔا٘ٙس ضیف ،ضضایت اظ ظ٘سٌی،

ٔمیاسٞا ٚ

سٙجص ٚجٔ ٜٛرتّف تٟعیستی ضٚا٘ی ،

ذٛضثیٙی،ػٛاعفٔثثتٙٔٚفیپا٘اسٚػٛاعفٔثثت

اتعاضٞای ٔتفاٚت ،جسیس ٔ ٚثتٙی تط ٘ظطیات لٛی است


ٕ٘ٛزٜا٘س.
ٙٔ ٚفی اسپیٗ ضا تیٗ  0/66تا ٌ 0/78عاضش  

و ٝتتٛا٘س زض ظٔا٘ی وٛتا ٜسغٛح تٟعیستی ضٚا٘ی ضا

ٕٞچٙیٗزضٔغاِؼاتفاتی٘)2016(ٛیعٕٞثستٍیٔمیاس

تسٙجس.تٙاتطایٗتاتٛجٝتٝجسیستٛزٖٔمایسضىٛفایی

ضىٛفایی تا ٔمیاسٞای ضضایت اظ ظ٘سٌی ،اغاِت،

زض ز٘یا ،پژٞٚص حاضط تا ٞسف تطضسی ٚیژٌیٞای

ظ٘سٌیٔؼٙازاضٚػٛاعفٔثثتٙٔٚفیتٝتطتیة،0/59

ضٚاٖسٙجی (پایایی  ٚضٚایی) ٙٞ ٚجاضیاتی ٔمیاس


ٌ -0/33 ٚ 0/54 ،0/69 ،0/69عاضش ضس ٜاست وٝ

زا٘صآٔٛظاٖ زذتط ساَ سْٛ
ضىٛفایی زض تیٗ  

ٔیتاضس .
ٕٞسٕٞٚٛرٛاٖتا٘تایجتٝزستآٔس ٜ


زتیطستاٖٞایزِٚتیتٟطاٖا٘جاْضسٜاست .


تحّیُ ػأّیتاییسیوٝتطایضٚاییٍٕٞطااستفازٜ

ٔمیاس ضىٛفایی زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ ( )2010ضأُ 8

ٌٛیٞٝای ٔمیاس تٝعٛض
ضس ٌٛیای آٖ تٛز و  ٕٝٞ ٝ

ٔازٔ ٚ ٍٕٗٞ ٜؼتثط است و ٝاظ ضٚایی  ٚپایایی ٔغّٛب

ٔؼٙیزاضی زاضای تاض ػأّی تط ضٚی ساظٔ ٜفطٚؼ


تطذٛضزاضٔ ٚ ،ؼغٛف ت٘ ٝطاٖ زازٖ تٟعیستی ضٙاذتی

ٔیتاضٙس  ٚایٗ ٘تایج تا پیص فطؼ آ٘سضسٚ ٖٛ


استٚ.اظعطیكتحّیُػأّیٔؼطفیضسٜاست .

ٌیطتی )1988( 1ًٙزض تاب تاییس ضٚایی ٍٕٞطا ٔغاتمت

زض ضاستای تؼییٗ پایایی ٔمیاس  ٚا٘سجاْ زض٘ٚی آٖ

ضاذعٞای تطاظ٘سٌی

زاضز (ت٘ ٝمُ اظ  .)1384 ،ٗٔٛٞ

اظ ز ٚضٚش ضطیة آِفای وط٘ٚثاخ ( ٚ )0/84ضٚش

ٔسَ تحّیُ ػأّی ٘یع ٔؤیس تطاضظش ٔٙاسة ٔسَ

تاظآظٔایی ( )0/83استفاز ٜضس ،و ٝزض ضٚش پایایی

زازٜٞای ٌطزآٚضی ضس ٜتٛز و ٝاظ ایٗ حیث،
تطاساس  

تاظآظٔایی ٔجسزاً ٔمیاس ضىٛفایی تط ضٚی  103تفط اظ


یافتٞٝای زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ (ٕٞ )2010رٛاٖ ٚ
٘تایج تا  

زا٘صآٔٛظاٖ ت ٝفاغّ ٝزٞ ٚفت ٝاجطا ٌطزیس و ٝضطایة


ٔیتاضس .ضطیة اثط ٌٛیٞٝا تط ٔسَ اظ
تسیاض ٘عزیه  

تاال ٘طاٖ اظ پایایی ٔغّٛب ایٗ ٔمیاس زاض٘س .ضطیة

 0/47تا 0/73زض ٘ٛساٖ تٛز و ٝتا تٛج ٝتٔ ٝمازیط

پژٞٚصٞای زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ

آِفای وط٘ٚثاخ زض 

ٔؼٙیزاضTسٛتُػالٜٚتطتاییسفطضیٝتٙاسةٌٛیٞٝاتا


(ٞ ،)2010اٖ ،جاضزٖ  ٚاسچٛفیّس ( ،)2014آض٘ٛز،

تٝعٛض غیطٔستمیٓ تٙاسة ػأُ تا ساظ ٜضا ٘یع
ػأُ  ،

ِٛضاٖ ،س ً٘ٛچ ٚ َٛالئٛض ( ٚ )2016فاتی )2016( ٛتٝ

ٔیزٞس و ٝتا ضطایة ٔسیط ٌعاضش ضس( ٜتیٗ
٘طاٖ  

تطتیة ٌ0/88 ٚ 0/89 ،0/91 ،0/87عاضش ضس ٜاست

 0/68تا  )0/84تٛسظ ٞاٖ ٕٞ ٚىاضاٖ (٘ )2014یع

وٍٕٞ ٝی ضضایت ترص تٛز ٚ ٜاظ پایایی تاالیی

ٕٞرٛاٖ ٘ ٚعزیه استٕٞ ،چٙیٗ ٘تایج ت ٝزست آٔسٜ

تطذٛضزاض٘س .تٙاتطایٗ ٕٞرٛا٘ی ٘عزیىی ٔیاٖ ٘تایج ایٗ

تا ٔغاِؼات آض٘ٛضز ٕٞ ٚىاضاٖ ( ،)2016سیّٛا  ٚوائتا٘ٛ

ٞااظحیثپایاییٚجٛززاضز .
پژٞٚص 

Anderson & Gerbing
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زا٘صآٔٛظاٖزذتطپایٝسْٛزتیطستاٖ 73/
ٚیژٌیٞایضٚا٘سٙجیٙٞٚجاضیاتیٔمیاسضىٛفاییزض 

تطضسی

( ٚ )2013فاتی٘ )2016( ٛیع اظ ایٗ جٟت و٘ ٝطاٖ زاز

جٕؼیتضٙاذتیٛٔ ،جعتط ٘سثت تٔ ٝغاِؼ ٝحاضط ،ا٘جاْ

ٔمیاس ضىٛفایی زایٙط ( )2010زاضای یه ػأُ تا

ٙٞٚجاضیاتیٌطزز .

ضاذعٞایتطاظشٔغّٛباستوأالًٕٞسٛاست .

تطضسی ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘طات ٔمیاس ضىٛفایی


مىابع

زا٘صآٔٛظاٖ٘طاٖزازؤٝیأٖیاٍ٘یٕٗ٘طات()43/16


تیا٘ی ،ع؛ وٛچىی ،ع؛  ٚتیا٘ی ،ع .)1387( .اػتثاض ٚ

حاغُ اظ ایٗ پژٞٚص ٔ ٚیاٍ٘یٗ ٕ٘طات ()44/97

ضٚایی ٔمیاس تٟعیستی ضٚاٖضٙاذتی ضیفٔ .جّٝ

تسست آٔس ٜتٛسظ ٔغاِؼات زایٙط ٕٞ ٚىاضاٖ ()2010

ضٚاٖضٙاسیتاِیٙیایطاٖ .146-151،)2(14،


یافتٞٝای ٔطتٛط
اضتثاط ٘عزیىی ٚجٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ  

حسٗظاز ،ٜض .)1392( .ضٚش تحمیك زض ػّ ْٛضفتاضی.


ت ٝآظٔ ٖٛتحّیُ ٚاضیا٘س یه عطف ٝزض تطضسی
ٌطٜٞٚا زض ٔتغیطٞای
تفاٚتٞای تیٗ ٔیاٍ٘یٗٞای  
جٕؼیت ضٙاسی (ضضت ٝتحػیّی ،تؼساز فطظ٘سأٖ ،ؼسَ،
زضآٔس ذا٘ٛاز ٚ ٜتحػیالت پسض ٔ ٚازض) ٞیچىساْ اظ
تفاٚتٞای جٕؼیتضٙاذتی ضا تاییس ٕ٘ٛٙز ،تٕٞ ٝیٗ
ذاعط جس٘ َٚطْ تطاساس ٔتغیطٞای جٕؼیتضٙاسی
ٔحاسث٘ٝطسٜاست .
ٔمیاس ضىٛفایی احتٕاالً تطای ٔحمماٖ تؼّیٓ ٚ
ضٚاٖضٙاساٖ  ٚپژٞٚطٍطاٖ تیطتطیٗ فایس ٜضا
تطتیت  ،
ضاذعٞای وٕی ٔؼطفی ضس ،ٜضاٞىاضٞایی ضا

زاضز .
تػٕیٌٓیط٘سٌاٖ وّیسی فطأ ٓٞیوٙس تا

تطای 
ا٘ساظٌٜیطی ضس ٜضا تسٙجٙس
پیأسٞای ٔتٛٙع فطایٙسٞای  
٘ ٚتایج ضا تطای ضإٙٞایی ٞ ٚسایت افطاز ز٘ثاَ ٕ٘ایٙس.
تٙاتطایٗ ٔمیاس ضىٛفایی ضا ٔیتٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ یه اتعاض
تطریػی ٔٙاسة جٟت تطضسی تٟعیستی ضٙاذتی تٝ
واض تطز .اِثت٘ ٝثایس اظ ٘ظط زٚض زاضت و ٝایٗ اتعاض زض
زا٘صآٔٛظاٖ زذتط ضٟط تٟطاٖ اجطا ٙٞ ٚجاضیاتی ضسٜ

استِ ،صا جٟت استفاز ٜزض ضٟطٞایی و ٝتفاٚت
فطٍٙٞی لاتُ ٔالحظٝای تا تٟطاٖ زاض٘س ٕٞ ٚچٙیٗ زض
ٌطٜٞٚای سٙیزیٍطتایستااحتیاطػُٕ
تؼٕیٓ٘تایجت ٝ
ٔیضٛزوٝزضٔغاِؼاتآتی،
ضٛز.تسیٗتطتیةپیطٟٙاز 
ایٗ اتعاض زض جٕؼیتٞای ٔرتّف ٔا٘ٙس تعضٌساالٖ ٚ
ِٔٛفٞٝای
سإِٙساٖ  ٚتط حسة جٙسیت  ٚسایط  

تٟطاٖ:ساٚاالٖ .

ٔسَیاتی ٔؼازالت ساذتاضی تا
 ،ٗٔٛٞح  .)1384( .
٘طْافعاضِیعضَ.تٟطاٖ:سٕت .
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