فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  05تابستان 7931

هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش شکوفايي بر سرمايه روانشناختي و مؤلفههاي آن
(اميدواري ،خودکارآمدي ،خوشبيني و تابآوري) بود .بهمنظور نيل به اهداف پژوهش از طرح
آزمايشي پيشآزمون پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماري پژوهش حاضر شامل
تمامي کارکنان زن دانشگاه شهيد چمران اهواز بود .از اين جامعه تعداد  04نفر با استفاده از
روش نمونهگيري تصادفي انتخاب و سپس بهصورت تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل (هر
يک  04نفر) گمارده شدند .جهت جمعآوري دادهها شرکتکنندگان در پژوهش در هر دو گروه
به پرسشنامههاي سرمايه روانشناختي و شکوفايي پاسخ دادند .آموزش شکوفايي در پنج مؤلفه
اصلي مداخله يعني هيجانهاي مثبت ،روابط ،تعهد ،معنا و پيشرفت ( )PERMAدر  04جلسه
(هر جلسه  0ساعت) به اجرا درآمد .براي تحليل دادهها از آزمون تحليل واريانس چندمتغيري
0ـ دانشيار گروه روانشناسي صنعتي و سازماني ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران
Email:narshadi@scu.ac.ir
(نويسنده مسئول)
0ـ دانشجوي دکتري روانشناسي ،گروه روانشناسي صنعتي و سازماني ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد
چمران اهواز
3ـ دانشيار گروه روانشناسي باليني ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
0ـ دانشيار گروه روانشناسي صنعتي و سازماني ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
5ـ استاد گروه روانشناسي صنعتي و سازماني ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

( )MANOVAبهکمک نرمافزار  SPSSV20استفاده شد .نتايج نشان دادند که آموزش
شکوفايي بين دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معنيداري ايجاد کرده است .به اين معنا که
ميانگين گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل افزايش معنيداري داشته است که حاکي از اثربخشي
آموزش شکوفايي بر افزايش سرمايه روانشناختي و مؤلفههاي آن (اميدواري ،خودکارآمدي،
خوشبيني و تابآوري) ميباشد.
شکوفايي؛ اميدواري؛ خودکارآمدي؛ خوشبيني؛ تابآوري

روانشناسان در سالهاي اخير به اين نتيجه رسيدند که براي شناخت کامل افراد ،تمرکز
بر جنبههاي مثبت و منفي روان به يک اندازه اهميت دارد (ريان و دسي .)0440 ،0از
حدود دهه  0694با ظهور ديدگاههاي جديدي که به جاي درمان مشکالت روانشناختي
بر پيشگيري از آنها تأکيد داشتند ،الگوهاي سالمت روان عمدتاً بر ابعاد مثبت مانند
تواناييهاي انسان ،رشد شخصي ،بهزيستي و ...متمرکز شدند (ايبانز سپولودا.)0403 ،0
روانشناسي مثبت 3از آغاز شکلگيري سهم قابل مالحظهاي بر تغيير تمرکز از بيماري و
آسيبشناسي به سمت بهزيستي روانشناختي و سازههاي مرتبط داشته است .آنچه در
روانشناسي مثبت مورد توجه است شکوفايي انسان و چگونگي به فعل درآمدن توان
بالقوه انسانهاست .در واقع ،روانشناسي مثبت علم شادکامي 0و شکوفايي 5انسان است
(کامپتون و هافمن .)0400 ،9اين حيطه خاص از روانشناسي که توسط سليگمن مطرح
شد بر موفقيت انسانها تمرکز دارد .در واقع ،هدف روانشناسي مثبت اين نيست که فرد
را از ديدن مشکالت زندگي غافل کند و توجه وي را صرفاً به وجوه مثبت زندگي جلب
نمايـد ،بلکه روانشناسي مثبت عالقهمنـد به ايجاد توانمنـديها و بهترينها در زنـدگي با
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هدف کنترل نقاط ضعف و اصالح جنبههاي بد زندگي است (سليگمن ،راشـيد و پارکز،0
 .)0449روانشناسي مثبت مطالعه عـلمي عملکرد بهينه انسان است و هدف آن کشف و
ارتقاي عواملي است که به افراد ،خانوادهها و جوامع کمک ميکنند تا پيشرفت نمايند و
شکوفا شوند (گابل و هايدت .)0445 ،0از آنجا که سازمانها نيز بهدنبال راهي براي
کمک به کارکنان خود براي حرکت به سمت اهداف سازمان هستند ،بهطور فزايندهاي
اهميت مثبتگرايي و تمرکز بر رشد توانمنديهاي بالقوه کارکنان را بهجاي تمرکز بر
ضعفها درک کردهاند و مطالعات سازماني را به سمت مثبتنگري سوق دادهاند (آوي،
لوتانز و جنسون .)0446 ،3در راستاي ورود به سازمانها ،روانشناسي مثبت به دو شاخه
پژوهش سازماني مثبت با جهتگيري کالن و صفتگونه 0و رفتار سازماني مثبت با
جهتگيري خرد و حالتگونه 5تقسيم شد (الرسون 9و لوتانز .)0449 ،رفتار سازماني مثبت
توسط لوتانز ( )0440مطرح و به محيط کار وارد شد .وي رفتار سازماني مثبت را مطالعه و
کاربرد توانمنديهاي مثبت روانشناختي و نقاط قوت منابع انساني تعريف ميکند که
قابل توسعه و اندازهگيري ميباشند و ميتوان در راستاي بهبود عملکرد کارکنان ،آنها را
بهصورت اثربخش مديريت کرد .اين تعريف از رفتار سازماني مثبت ،بر ساختارهاي مثبتي
که حالتگونه هستند و بنابراين قابل توسعهاند ،تأکيد ميکند (آوي ،لوتانز ،اسميت 7و
پالمر .)0404 ،8بر اساس اين تعريف ،معيارهاي تعيين مؤلفهها در رفتار سازماني مثبت
عبارتند از :مبتني بودن بر نظريه ،پژوهش و اندازهگيري معتبر ،حالتگونه و بنابراين قابل
توسعه بودن و تأثيرگذار بر عملکرد (آوي و همکاران .)0404 ،به اين معنا که متغيري
ميتواند با عنوان سازه رفتار سازماني مثبت در نظر گرفته شود که اول ،مبتني بر
نظريههاي علمي ،پژوهش و تحقيق باشد و با مقياس معتبر بتوان آن را اندازهگيري کرد.
دوم ،حالتگونه باشد ،به اين معنا است که سازه مورد نظر بايد قابل انعطاف و توسعهپذير
باشد ،بهطوري که با ويژگيهايي که صفتگونه هستند و ثبات نسبي دارند متفاوت باشد.
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سوم ،بتوان در محيط کار آن را مديريت کرد که اين معيار ،تأکيدي بر رشدپذيري سازه
ميباشد (الرسون و لوتانز .)0449 ،پس از آن ،لوتانز ( )0440متغيرهاي مثبت اميدواري،0
خودکارآمدي ،0خوشبيني 3و تابآوري 0را بهعنوان متغيرهايي که مالکهاي رفتار
سازماني مثبت را دارا هستند ،معرفي و سازه ترکيبشده از اين چهار متغير را ،سرمايه
روانشناختي 5ناميد .در نهايت ،مـيتوان چنين بيان داشت که روانشناسي مثبت بر
عملکرد بهينه انسان تمرکز دارد و رفتار سازماني مثبت و سرمايه روانشناختي ،نمودهاي
آن در محيط کار هستند (لوتانز ،آوليو ،9آوي و نورمن .)0447 ،7لوتانز ( )0440سرمايه
روانشناختي را ،حالت رشد روان شناختي مثبت يک فرد دانست که توسط موارد زير
توصيف ميشود :اطمينان باال در ارتباط با نتيجهبخش بودن کار در دست انجام و صرف
تالش الزم براي کسب موفقيت در وظايف سخت و دشوار (خودکارآمدي) ،دادن اسناد
مثبت (خوش بيني) در ارتباط با دستيابي به موفقيت در حال و آينده ،داشتن پشتکار و
مداومت در دستيابي به اهداف و کسب موفقيت (اميدواري) و داشتن تحمل باال به هنگام
مواجهه با مشکالت و سختيها و پشت سر گذاشتن آنها (تابآوري) جهت دستيابي به
موفقيت (لوتانز و همکاران.)0447 ،
اشنايدر ،هاريس و اروينگ )0660( 8اميدواري را به عنوان حالت انگيزشي مثبتي
تعريف ميکنند که از احساس موفقيتآميزِ عامليت( 6انرژي معطوف به هدف) و
برنامهريزي براي دستيابي به هدف ،ناشي شده است .بنابراين ،اميدواري شامل سه مفهوم
04
اساسي عامليت ،برنامهريزي و اهداف ميباشد (اشنايدر .)0440 ،واله ،هوبنر و سولدو
( )0440معتقدند اميد ،شناخت و انگيزش دروني است که فرد با در نظر گرفتن تجربههاي
زندگي خويش دارا ميباشد .اميد با تجارب زندگي موفقيتآميز افزايش مييابد و ميتواند
بـهوسـيله تجربه شکست که ـبا افـسردگي (اشنايـدر0445 ،؛ اشنايدر ،لوپز ،00شـوري،00
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رند 0و فيلدمن )0443 ،0و کاهش رضايت از زندگي (واله و همکاران )0440 ،همراه است،
کاهش يابد.
خودکارآمدي بهعنوان قضاوتهاي افرد در مورد تواناييها ،ظرفيتها و قابليتهاي
خويش براي انجام يک تکليف خاص ،تعريف شده است (بندورا ،0689 ،به نقل از
ارالنگر ،ترنر و چاندلر .)0446 ،3در مطالعات مربوط به سرمايه روانشناختي و بهطور
اخص در آموزش سرمايه روانشناختي در سازمان ،تأکيد بر خودکارآمدي شغلي و
حرفهاي کارکنان است (اوي ،پاترا 0و وست .)0449 ،5در فراتحليلي که استاجکويک 9و
لوتانز ( )0668روي  000مطالعه انجام دادند ،رابطه نيرومنـدي بين خودکارآمدي و
عملکرد شغلي بهدست آمد .خودکارآمدي سازهاي مثبت است که تأثير آن در اقدامات و
موفقيتهاي افراد در بسياري از موارد از جمله غلبه بر ترس ،موفقيت در محل کار ،گذر از
زندگي سخت و افزايش عملکرد قابل مشاهده است (بندورا ،0689 ،به نقل از ارالنگر و
همکاران .)0446 ،پس از تأکيد بندورا (0447؛ به نقل از لوتانز و همکاران )0447 ،بر رابطه
اين سازه با مفاهيم روانشناسي مثبت ،استاجکويک و لوتانز (0668؛ به نقل از آوي و
همکاران )0404 ،کاربرد آن را در محيط کار ،به عنوان باورهايي تعريف کردند که فرد درباره
تواناييهاي خويش براي ايجاد انگيزه ،منابع شناختي يا انجام اقدامات الزم براي اجراي
موفقيتآميز تکليفي معين ،در ذهن دارد.
يکي ديگر از مؤلفههاي سرمايه روانشناختي ،خوشبيني است .بنيان نظري خوشبيني
به عنوان يک نيروي مثبت در رفتار سازماني مثبت ،ريشه در مباحث سليگمن (0668؛ به نقل
از لوتانز و همکاران )0447 ،دارد .وي چارچوب خوشبيني مشخصي را که مبتني بر نظريه
اِسناد 7بود ،پيشنهاد کرد .بر اين اساس ،افراد خوشبين تمايل دارند که اسنادهاي دروني (من
سبب اين موفقيت شدم) ،پايدار (من ميتوانم هميشه در اين زمينه موفق شوم) و اسنادهاي
کلي (من ميتوانم در تمام حيطههاي مختلف به اين موفقيت دست يابم) را براي رويـدادهاي
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مثبتي مانند موفقيتها و دستيابي به اهداف ،و اسنادهاي بيروني (من عامل اين شکست
نبودم) ،ناپايدار (همين يک بار شکست خوردم و بار ديگر موفق ميشوم) و اسنادهاي خاص
(فقط در اين زمينه خاص ناموفق بودم) را براي رويدادهاي منفي مانند شکستها و دست
نيافتن به اهداف ،داشته باشند .بنابراين براي افرادخوشبين ،موانع نه بهعنوان شکست که
بهعنوان چالشها و فرصتهايي که ميتوانند موفقيت را ارتقا بخشند ،در نظر گرفته ميشوند
(لوتانز و همکاران .)0447 ،کارور و شير0440( 0؛ به نقل از لوتانز ،نورمن ،آوليو و آوي)0448 ،
نيز امکان توسعه خوشبيني را از طريق روشهاي مداخلهاي تأييد کردهاند .در مطالعهاي روي
کارکنان چيني لوتانز و همکاران ( )0447نشان دادند خوشبيني رابطه مثبتي با عملکرد دارد.
چهارمين سازه حالتگونه مثبتي که سرمايه روانشناختي را تشکيل ميدهد،
تابآوري است .در فرهنگ لغت ،واژه تابآوري بهعنوان خاصيت کشساني ،بازگشتپذيري
و ارتجاعي معنا شده است .افراد با تابآوري باال توانايي غلبه بر ناماليمات را دارند.
تابآوري به معناي پاسخ فرد به حوادث استرسزاي زندگي است (پريکنس و جونز،0
 .)0440همچنين ،تابآوري يا توانايي سازگاري مثبت با مصيبت و آسيب ،يک موضوع
روانشناختي است .بعضي ديـدگاهها ،تابآوري را بهعنوان پاسخ به يک واقعه خاص و
بعضي ديگر آن را به عنوان يک سبک مقابلهاي پايدار در نظر ميگيرند (الموند 3و
همکاران .)0446 ،براي مثال وايو ،فردريکسون و تيلور )0448( 0تابآوري را يک صفت
روانشناختي بادوام در نظر گرفتهاند .لوتار و چيچتي ،0440( 5به نقل از کمپبل -سيلس،
کوهن و استين )0449 ،9تابآوري را يک فرايند پويا ميدانند که در آن افراد با وجود
تجارب آسيبزا يا مصيبتبار ،سازگاري مثبت از خود نشان ميدهند .کارکنان با تابآوري
باال ،تالش بيشتري را براي انجام وظايف خويش به کار ميگيرند و بهرغم مواجهه با
مشکالت ،با جديت به کار خود ادامه ميدهند .اين کارکنان توانايي سازگاري مثبت و
موفق شدن را در اوضاع و شرايط بسيار چالشانگيز دارا هستند (التانز و همکاران.)0448 ،
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بهطور کلي افراد داراي سرمايه روانشناختي باال ،اميد دارند که با داشتن اراده و
راهحلهاي جايگزين به اهداف خويش دست مييابند ،بهطور واقعي در ارتباط با دستيابي
به پيامدهاي مثبت خوشبين هستند ،باور کارآمد بودن دارند و اعتقاد دارند که ميتوانند
تفاوتي مثبت در محيط کار خود ايجاد کنند (لوتانز و همکاران.)0447 ،
شکوفايي 0انسان موضوعي است که قرنها ذهن انديشمندان را بهخود مشغول داشته
و اخيراً مورد توجه حيطه روانشناسي مثبت قرار گرفته است .واژه شکوفايي در فرهنگ
لغت آکسفورد ( )0690به معناي رشد با شور و نشاط ،پيشرفت ،موفق شدن و برجسته
بودن آمده است .اين کلمه مشتق از واژه التين فلور 0به معناي گل است که خود برگرفته
از واژه هند و اروپايي بهلو 3به معناي شکوفه کردن ميباشد .در حوزه روانشناسي ،تمرکز
از شکوفايي جمعي به شکوفايي فردي و از مطالعه شکوفايي فلسفي به شکوفايي تجربي
تغييريافته است (سليگمن .)0400 ،کاربرد محاورهاي واژه «شکوفايي» بيشتر بر معاني
تحقق توان بالقوه فرد ،موفق شدن ،پيشرفت کردن و يا ارائه کمکهاي قابل توجه به
جامعه ،متمرکز است .اين پديده ،تحقق ماهيت ذاتي موجود زنده و توسعه بهزيستي خود
و ديگران را در يک سيستم زيستمحيطي نشان ميدهد (گوکن ،هفرون و اتري،0
 .)0400شکوفايي ،به معناي زندگي کردن با سالمت فيزيکي باال ،خالقـيت در کار،
آرامش بيشتر و کاميابي است که از طريق پيروي از چارچوب هيجانات مثبت ،5جذب
شدن در کار ،9روابط ،7معنا 8و موفقيت )PERMA( 6حاصل ميگردد (سليگمن.)0400 ،
ديدگاههاي سالمت روان ادعا ميکنند که شکوفايي حالتي از سالمت روان بهينه است
که متفاوت از نبودِ بيماري رواني است .در واقع ،بهزيستي (سالمت روان) با سطوح
باالتري از بهزيستي با عنوان «شکوفايي» مرتبط است .مطالعات موجود در ارتباط با اثر
شکوفايي بر آسيبشناسي رواني ،بر نياز به مداخالتي که موجب افزايش شکوفايي و سرمايه
2- flor
4- Gokcen, Hefferon & Attree
6- engagement
8- meaning

1- Flourish
3- bhlo
5- positive emotions
7- relationships
9- achievement



روانشناختي است ،تأکيد دارند .از اين رو آموزشهاي شکوفايي بهعنوان يک مداخله
رفتاري به کارکنان کمک ميکند تا بيشتر بر توانمندسازي ،ارزشها و اهداف مهم تمرکز
نمايند .مطالعات مختلف نشان دادهاند که سطوح باالي شکوفايي با دامنهاي از نتايج
مثبت شامل سطح باالي بهزيستي روانشناختي ،سرزندگي و نيرومندي ،خودتعيينگري،
رشد شخصي مداوم ،روابط نزديک و زندگي معنادار و هدفمند ،بهبود عملکرد سيستم
ايمني ،بهبود سيستم قلبي -عروقي و کاهش عاطفه منفي رابطه دارد (بوهلميجر ،المرز و
فلدروس.)0405 ،0
با توجه به مباني نظري و پيشينه پژوهشي که شرح آن رفت ،پژوهش در زمينه
شکوفايي به منزله مهارتي نوين و تأثيرگذار بر سرمايه روانشناختي به حساب ميآيد.
درک بيشتر ويژگيها و نتايج شکوفايي ،اهميت متغير سرمايه روانشناختي ،مزاياي يک
زندگي شاد و ارتباط تنگاتنگ و همبسته بودن آن با سالمت روان ضرورت بررسي اين
موضوع را بهويژه در کارکنان زن ايجـاد ميکند .لذا پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به
اين سؤال است که آيا آموزش شکوفايي ميتواند سبب افزايش سرمايه روانشناختي
(خوشبيني ،اميدواري ،تابآوري ،خودکارآمدي) کارکنان زن دانشگاه شهيد چمران اهواز
شود؟

در پژوهش حاضر از طرح آزمايشي پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد.

جامعه آماري شامل تمامي کارکنان زن دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 373نفر) بود .به
منظور انتخاب نمونه پژوهش ،پرسشنامه شکوفايي در بين همه اعضاي جامعه توزيع شد و
افرادي که نمره آنان روي اين پرسشنامه يک انحراف معيار پايينتر از ميانگين بود ،انتخاب
شدند .تعداد اين افراد  90نفر بود .در مرحـله بعد از بين افرادي که واجد مالکهاي ورود
1- Bohlmeijer, Lamers & Fledderus



پژوهش بودند تعداد  04نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند .سپس ،اين 04نفر به
صورت تصادفي به دو گروه آزمايش ( 04نفر) و کنترل ( 04نفر) گمارده شدند .گروه
آزمايش تحت آموزش شکوفايي قرار گرفت و براي گروه کنترل هيچگونه مداخلهاي اجرا
نشد .مالکهاي ورود شرکتکنندگان به مطالعه عبارت بودند از :سطح تحصيالت حداقل
سيکل (سوم راهنمايي) ،داشتن بيش از  0سال سابقه کار ،عدم استفاده از داروهاي
روانپزشکي ،رضايت و تعهد به شرکت در تمام جلسات مداخله شکوفايي .مالکهاي
خروج از مطالعه شامل شرکت همزمان در جلسات مشاوره و رواندرماني ديگر و داشتن
سه جلسه غيبت بودند .ميانگين سني براي گروه آزمايش  00/64با انحراف معيار  5/64و
ميانگين سني گروه کنترل  04/83با انحراف معيار  9/60بود .ساختار و محتواي جلسات
آموزش شکوفايي در پنج حوزه اصلي مداخله يعني هيجانهاي مثبت ،روابط ،تعهد ،معنا و
پيشرفت ( )PERMAبود که در  04جلسه  0ساعته به شرح جدول ( )0به اجرا درآمد.
جلسات به صورت گروهي و به شيوه سخنراني ،بحث گروهي ،پرسش و پاسخ و فعاليت
در کالس برگزار شد.

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم
جلسه
چهارم

آشنايي و برقراري ارتباط با شرکتکنندگان در پژوهش و جلب اعتماد آنان ،آشنايي افراد با موضوعات ،اهداف
آموزشي و مباني روانشناسي مثبت .معرفي تابآوري و مدل  ABCکه بيان ميدارد وقتي يک واقعه فعالساز
( )Aرخ ميدهد ،باورهاي ( )Bما بر نتيجه ( )Cيا عواقب کار اثر ميگذارند.
مروري بر مطالب مطرحشده جلسه قبل و مقدمهاي راجع به شکوفايي و معرفي روانشناسي مثبت .صحبت در
مورد تلههاي فکري و مداخله در ديدگاهها .انتخاب يک احساس مثبت ،ساختن يک طرح کلي براي آن
احساس
مروري بر مطالب جلسه قبل و تمرکز بر توانمنديهاي افراد ،فوايد تمرکز بر توانمنديها و يافتن
راههايي براي پروراندن آنها و بحث در ارتباط با عناصر ( PERMAهيجانهاي مثبت ،غرق شدن در
کار ،روابط ،معنا و موفقيت) با تأکيد بر افزايش هيجانهاي مثبت ،بيان احساسات و افکار.
مروري بر مطالب جلسه قبل و معرفي غرق شدن در کار  ،شرايط مؤثر و روشهاي افزايش آن .صحبت در
ارتباط با جذب شدن در يک فعاليت چالشانگيز و لذتبخش ،تمرين گروهي ،پرسش و پاسخ راجع به غرق
شدن در يک فعاليت خاص و بررسي موانع در اين ارتباط و.)...



جلسه
پنجم
جلسه
ششم
جلسه هفتم
جلسههشتم
جلسه نهم
جلسه دهم

مروري بر مطالب جلسه گذشته و صحبت در مورد روابط مثبت ،روابط و بهزيستي ،فعاليتهاي
اعتمادسازي ،پيامدهاي بياعتمادي و چگونگي شکلدهي روابط مثبت با ديگران.
مروري بر مطالب جلسه گذشته و معرفي معنا ،صحبت راجع به هدف و معنا در زندگي ،يافتن معنا در
زندگي ،و معنا بخشيدن به زندگي.
مروري بر مطالب جلسه قبل و معرفي مفهوم موفقيت و پيشرفت ،ويژگيهاي افراد موفق ،روشهاي
دستيابي به موفقيت ،هدفگذاري و حصول اهداف جهت کسب موفقيت ،پرسش و پاسخ.
مروري بر مطالب جلسه قبل و معرفي تابآوري و راه هاي ارتقاي تابآوري افراد
مروري اجمالي بر مطالب مطرحشده در دوره آموزشي ،و نظرسنجي از افراد در مورد مطالب آموختهشده.
خاتمه کار گروه ،بحث درباره آنچه که آموخته شد و خالصه کردن پيشرفتهاي هر يک از افراد و
تأکيد بر مهارتهاي مثبتي که هر فرد ياد گرفته است.

در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه جهت جمعآوري دادهها استفاده شد:
0

در اين پژوهش براي سنجش شکوفايي از پرسشنامه شکوفايي
( )FQاستفاده شد .پرسشنامه  08مادهاي شکوفايي توسط سليماني ،رضايي ،کيان ارثي،
هژبريان و خليليپاجي )0405( 0و بر مبناي مدل پنج عاملي سليگمن (هيجانهاي مثبت،
تعهد ،روابط ،معنا ،پيشرفت )،ساخته شد .در اين پرسشنامه به هر يک از مادهها روي طيف
ليکرت  9درجهاي از ( 0کامالً مخالفم) تا ( 9کامالً موافقم) پاسخ داده مـيشود .اين
پرسشنامه  0عامل شامل هيجانهاي مثبت ،روابط ،معنايابي و پيشرفت را اندازه گيري
ميکند .در اين پرسشنامه مادههاي  05 ،00 ،07 ،03 ،6 ،5 ،0براي سنجش هيجانهاي
مثبت؛ مادههاي  09 ،00 ،08 ،00 ،04 ،9 ،0براي سنجش روابط؛ مادههاي ،05 ،00 ،7 ،3
 07 ،03 ،06براي سنجش معنايابي و مادههاي  08 ،00 ،04 ،09 ،00 ،8 ،0براي سنجش
پيشرفت در نظر گرفته شدهاند .نمره کل شکوفايي از طريق حاصل جمع کل مادههاي
پرسشنامه بهدست ميآيد .به اين ترتيب نمره کل شکوفايي بين  08تا  098و نمره هر
عامل بين  7تا  00ميباشد .روايي سازه پرسشنامه شکوفايي در مطالعه سليماني و همکاران
2- Soleimani, Rezaei, Kianersi, Hojabrian & Khalili Paji



)1- Flourishing Questionnaire (FQ

( )0405با روش تـحليل عاملي ،روايي هـمگرا و روايي واگرا بررسـي شد .تـحليل عـوامل
دادهها با روش مؤلفههاي اصلي و با استفاده از چرخش متعامد از نوع واريماکس منجر به
استخراج  0عامل شد که اين عوامل با توجه به مباني نظري پژوهش تحت عناوين
هيجانهاي مثبت ،روابط ،معنا و پيشرفت نامگذاري شدند .مادههاي عامل جذب در کار
داراي بار عاملي مناسبي روي اين عامل نبوده و از تحليل کنار گذاشته شدند .روايي
همگراي پرسشنامه شکوفايي ( )FQاز طريق اجراي همزمان آن با پرسشنامههاي
«خودشکوفايي اهواز» ( )r=4/80و «شکوفايي داينر» ( )r=4/64و روايي واگراي آن از
طريق «پرسشنامه افسردگي بک» ( )r=-4/99بررسي و مورد تأئيد قرار گرفت (.)p≥4/440
همچنين ،مقدار ضرايب پايايي اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي عوامل
هيجانهاي مثبت ،روابط ،معنا ،پيشرفت و کل پرسشنامه بهترتيب ،4/88 ،4/83 ،4/60
 4/87و  4/65محاسبه شد (سليماني و همکاران .)0405 ،پايايي اين پرسشنامه در پژوهش
حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي عوامل هيجانهاي مثبت ،روابط ،معنا،
پيشرفت و کل پرسشنامه بهترتيب  4/80 ،4/88 ،4/89 ،4/86و  4/63بهدست آمد.
براي سنجش سرمايه روانشناختي از پرسشنامه 09
مادهاي مکگي )0400( 0استفاده شد که شامل چهار خردهمقياس خودکارآمدي،
اميدواري ،تابآوري و خوشبيني و طيف ليکرت  9درجهاي از ( 0کامالً مخالفم) تا 9
(کامالً موافقم) ميباشد .در اين پژوهش از نسخه ترجمهشده توسط گلپرور ،جعفري و
جواديان ( )0360استفاده شد .در پژوهش گلپرور و همکاران ( )0360نتايج تحليل
عاملي ،ساختار چهار عاملي پرسشنامه را تأييد کرده است .در اين پژوهش آلفاي کرونباخ
براي خردهمقياسهاي اين پرسشنامه محاسبه گرديد که بهترتيب براي خودکارآمدي
 ،4/63اميدواري  ،4/75تابآوري  4/77و براي خوشبيني  4/76بهدست آمد.
جهت تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و
آمار استنباطي شامل تحليل واريانس چندمتغيري (مانووا) استفاده شد .بهدليل عدم برقراري
مفروضه همگني شيب رگرسيون استفاده از تحليل کوواريانس چندمتغيري امکانپذير نبود.
1- McGee



بهمنظور استفاده از آزمون مانووا ،نمرات اختالفي محاسبه و مبناي تحليل قرار گرفتند.
کليه تحليلها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  04انجام شدند.

در جدول ( )0شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش شامل ميانگين و انحراف معيار ارائه
شدهاند.

آزمايش
خودکارآمدي
کنترل
آزمايش
اميدواري
کنترل
آزمايش
تابآوري
کنترل
آزمايش
خوشبيني
کنترل

پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون

06/55
00/45
06/74
34/54
00/05
34/55
00/95
00/94
00/64
07/64
00/84
00/54
00/45
07/34
00/44
00/54

5/30
0/66
0/00
0/40
3/66
3/39
0/05
0/66
3/03
3/07
0/79
0/08
3/00
3/85
0/65
0/70

همانگونه که در جدول ( )0مشاهده ميشود ميانگين گروه آزمايش در پسآزمون
براي همه متغيرهاي پژوهش باالتر از ميانگين آنها در پيشآزمون بوده و اين ميزان به



طرز چشمگيري در پسآزمون افزايش يافته است .اين در حالي است که براي گروه
کنترل اين ميزان تغيير ،بسيار ناچيز بوده است.
قبل از تحليل ،پيشفرضهاي آزمون مانووا بررسي شدند .يکي از مفروضههاي
آزمون مانووا همگني واريانسهاست .جهت بررسي اين مفروضه از آزمون لوين استفاده
شد .نتايج در جدول ( )3ارائه شده است.
F

خودکارآمدي
اميدواري
تابآوري
خوشبيني

0
0
0
0

4/990
4/090
0/700
3/830

4/000
4/903
4/067
4/458

38
38
38
38

نتايج جدول ( )3نشان ميدهد که مفروضه همگني واريانسها در تمامي متغيرها
برقرار ميباشد .در مرحله بعد بهمنظور بررسي نرمال بودن توزيع دادهها از آزمون
کولموگروف -اسميرنوف استفاده شد .نتايج در جدول ( )0ارائه شدهاند.

Z

خودکارآمدي
اميدواري
تابآوري
خوشبيني

4/877
4/770
4/705
4/750

Z

4/005
4/560
4/996
4/905

4/985
0/006
4/685
4/770

4/739
4/488
4/087
4/563

نتايج جدول ( )0نشان ميدهد که مفروضه نرمال بودن توزيع دادهها در همه متغيرها
براي گروه آزمايش و کنترل برقرار ميباشد ( .)P<4/45پس از بررسي مفروضهها و
حصول اطمينان الزم از آزمون مانووا استفاده شد .نتايج آزمون مانووا در جدول ()5
گزارش شده است.



F

اثر پياليي
المبداي ويلکز
اثر هتلينگ
بزرگترين ريشهروي

4/6
4/0
8/697
8/697

00
00
00
00

09/403
09/403
09/403
09/403

4/4445
4/4445
4/4445
4/4445

05
05
05
05

نتايج جدول ( )5نشان ميدهد که بين گروههاي آزمايش و کنترل در متغيرهاي مورد
بررسي تفاوت معنيداري وجود دارد ( F=09/403 ،P=4/4445و =4/6اثر پياليي) .به
منظور تعيين اين که در کداميک از متغيرها بين گروهها تفاوت معنيداري وجود دارد ،از
آزمون تحليل واريانس تکمتغيري (آنووا) استفاده شد (جدول .)9
F

گروه

خودکارآمدي
اميدواري
تابآوري
خوشبيني

0000/644
700/405
084/644
005/905

0
0
0
0

0000/644
700/405
084/644
005/905

00/006
03/544
00/300
07/306

4/4445
4/4445
4/4445
4/4445

4/509
4/530
4/374
4/303

نتايج جدول ( )9نشان ميدهد که در همه متغيرهاي مورد بررسي بين گروه آزمايش
و کنترل تفاوت معنيداري وجود دارد و ميانگين گروه آزمايشي نسبت به گروه کنترل
افزايش معنيداري داشته است که حاکي از اثربخشي آموزش شکوفايي بر سرمايه
روانشناختي ميباشد.

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش شکوفايي بر سرمايه روانشناختي بود.
نتايج نشان دادند که آموزش شکوفايي بر افزايش سرمايه روانشناختي اثربخش واقع
شد .به اين معنا که پس از آموزش شکوفايي بين دو گروه آزمايش و کنترل در هر چهار
مؤلفه سرمايه روانشناختي تفاوت معنيداري بهدست آمد ،به اين معنا که اعضاي گروه


آزمايش پس از انجام مداخله نمرات باالتري را نسبت به گروه کنترل کسب کردند.
يافتهها حاکي از ارتقاي خوشبيني در نتيجه آموزش شکوفايي بود .اين يافته با نتايج
0
پژوهشهاي پيشين (عبدالهي0363 ،؛ هژبريان ،بيگدلي ،نجفي و رضايي0363 ،؛ کاتالينو
و فردريکسون0400 ،؛ کامپتون و هافمن )0400 ،همسوست .کارکنان خوشبين ميتوانند
با داشتن انتظارات مثبت ،به حرکت رو به جلو ادامه دهند ،حتي اگر مشکالت و موانع
گذشته همچنان وجود داشته باشند (لوتانز و همکاران .)0447 ،فرد اين جهتگيري را نه
فقط براي تبيين رويدادهاي آينده ،که براي ارزيابي رويدادهايي که در گذشته و يا اخيراً
رخ دادهاند نيز به کار ميبرد (آوي و همکاران .)0404 ،افراد داراي خوشبيني
واقعگرايانه ،داراي تعهد و عملکرد شغلي باالتري هستند؛ به اين دليل که اين افراد
احتماالً از سبکهاي تبييني-اسنادي متفاوت به عنوان روشي براي سازگاري با موقعيت
پيش رو استفاده ميکنند .براي اين افراد ،موانع به معناي شکست نيستند ،بلکه به عنوان
چالشها و فرصتهايي که ميتوانند موفقيت را ارتقاء بخشند ،تلقي ميشوند (لوتانز و
همکاران .)0445 ،توجه به اين نکته مهم است که سرمايه روانشناختي به خوشبيني
واقعگرايانه توجه دارد ،چرا که نشان داده شده است خوشبيني غيرواقعگرايانه به
پيامدهاي منفي منجر ميشود (سليگمن0668 ،؛ به نقل از آوي و همکاران.)0449 ،
نتايج پژوهش حاضر همچنين نشان دادند که بين دو گروه آزمايش و کنترل در
ارتباط با مؤلفه اميدواري تفاوت معنيداري وجود دارد .به اين معنا که گروه آزمايش پس
از انجام مداخله آموزشي نمره باالتري را نسبت به گروه کنترل کسب نمود .اين يافته با
نتايج پژوهشهاي پيشين (عبدالهي0363 ،؛ هژبريان و همکاران0363 ،؛ دانولد0667 ،0؛
اشنايدر0440 ،؛ واله و همکاران0440 ،؛ اشنايدر0445 ،؛ گيلمن ،دولي و فلورل)0449 ،3
هماهنگ است .گيلمن و همکاران ( )0449در تحقيقي که به مقايسه سطح اميد در ميان
جوانان پرداختند ،دريافتند که جوانان با سطح اميد باال بهطور قابل توجهي خودتنظيمي،
رضايت از زنـدگي و عملکرد تحصيلي بهتري دارند .مـيتوان گفت کارکناني که در سازه
2- Dunavold
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اميدواري باال هستند ،براي رسيدن به اهداف و خردهاهداف خود از برنامهريزيهاي
احتمالي در هنگام مواجهه با موانع پيشبينيناپذير استفاده ميکنند و بهگونهاي پيشنگرانه
مسيرهاي چندگانهاي را براي دستيابي به اهداف تعيينشده شناسايي ميکنند.
يافته ديگر اين پژوهش حاکي از آن بود که آموزش شکوفايي بر ميزان تابآوري
کارکنان زن اثربخش واقع شده است .يعني اين که گروه آزمايش پس از انجام مداخله
نمرات باالتري را نسبت به گروه کنترل کسب نمود .اين يافته با نتايج پژوهشهاي
پيشين (بالند ،سوا و کاالهان0660 ،0؛ پرکينس و جونز0440 ،؛ کمپبل -سيلس و
همکاران0449 ،؛ رايت 0و همکاران0449 ،؛ الموند و همکاران0446 ،؛ شا)0400 ،3
همسو بوده است .در تبيين اين يافته ميتوان گفت ،تابآوري يک سيستم سازگارانه
است که فرد را قادر ميسازد تا از يک گرفتاري يا شکست به سرعت به حالت عادي
بازگردد.
در نهايت نتايج حاکي از آن بودند که بين دو گروه آزمايش و کنترل در ارتباط با
خودکارآمدي تفاوت معنيداري وجود دارد .به اين معنا که گروه آزمايش پس از انجام
مداخله شکوفايي نمره باالتري را نسبت به گروه کنترل کسب نمود .اين يافته با نتايج
پژوهشهاي پيشين (ريان و دسي0444 ،؛ هنسون0440 ،0؛ سامپسون0443 ،5؛ ميلر،9
 )0400همسو بوده است .نتيجه اين که آموزش شکوفايي ميتواند بر ميزان خودکارآمدي
افراد اثربخش باشد .در تبيين اين يافته بايد گفت طبق مالک رشدپذيري رفتار سازماني
مثبت (بندورا0667 ،؛ به نقل از لوتانز و همکاران )0448 ،مشخص است که خودکارآمدي
مي تواند به چهار روش ويژه گسترش يابد .اول ،وقتي کارکنان موفقيت را تجربه کنند،
خودکارآمدي افزايش مييابد (تسلط بر وظيفه) .دوم ،هنگامي که کارکنان چگونگي انجام
کار را با مشاهده ديگران ميآموزند ،در واقع ،خودکارآمدي آنها رشد مـييابد (الگوسازي
يا يادگـيري مشاهدهاي) .سوم ،خودکارآمدي مـيتواند از طريق دريافـت بازخورد مثبت از
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سوي ديگران ارتقا يابد و چهارم ،رشد خودکارآمدي از طريق برانگيختگي جسماني و يا
رواني کارکنان نيز انجام ميشود (لوتانز و همکاران .)0448 ،نهايتاً ،کارکناني که
خودکارآمدي بااليي دارند با تالش مداوم و پيگيري سرسختانه براي اتمام کار ،مشخص
ميشوند .اين کارکنان از طريق باورهايشان در ارتباط با موفقيت برانگيخته ميشوند
(آوي ،ورنسيگ 0و لوتانز.)0448 ،
سرانجام به نظر ميرسد که هر يک از قابليتهاي سرمايه روانشناختي ،نقش
منحصر به فردي را در ارتباط با پيامدهاي کاري ايفا ميکنند .سليگمن ،استين ،0پارک3و
پترسون )0445( 0بيان کردند که روانشناسي مثبت ميتواند همانند چتري ،مطالعه
هيجانها ،ويژگيها ،فرايندها و شرايط مثبت را هم در افراد و هم در سازمانها تحت
پوشش قرار دهد.
پژوهش حاضر داراي محدوديتهايي بود که که از جمله آنها ميتوان به نداشتن
پيگيري بعد از آموزش ،استفاده از پرسشنامههاي خودگزارشي که محدوديتهاي خاص
خود را دارد و انجام پژوهش تنها روي کارکنان زن که تعميمپذيري يافتهها را به کارکنان
مرد محدود ميسازد ،اشاره کرد.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
تاريخ دريافت نسخه نهايي مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:

0365/00/00
0369/49/04
0369/47/05

2- Steen
4- Peterson

1- Wernsing
3- Park



، اثربخشي آموزش شکوفايي بر رضايت از زندگي و شادکامي همسران ايثارگران.)0363(  پروين،عبدالهي
 دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه،
. سمنان،سمنان
 پيشبيني سرمايه روانشناختي از طريق.)0360(  مريم و زهرا جواديان، محسن؛ جعفري،گلپرور
.35-00 ،)3(0 ،
،مؤلفههاي معنويت در پرستاران
 ارائه الگوي روانشناختي.)0363(  محمود و عليمحمد رضايي، ايماناله؛ نجفي، هانيه؛ بيگدلي،هژبريان
،
، يک پژوهش کيفي:شکوفايي انسان بر اساس نظريه زمينهاي
.34-55 ،)04(30
Avey, J.B., Patera, J.L., & West, B.J. (2006). The implications of positive
psychological capital on employee absenteeism, Journal of Leadership &
Organizational Studies, 13(2), 42-60.
Avey, J.B., Wernsing, T.S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees
help positive organizational change? Impact of psychological capital and
emotions on relevant attitudes and behaviors, The Journal of apllied
behavioral science, 44(1), 48-70.
Avey, J.B., Luthans, F., & Jensen, S.M. (2009). Psychological capital: A
positive resource for combating employee stress and turnover, Human
resource Management, 48(5), 677-93.
Avey, J.B., Luthans, F., Smith, R.M., & Palmer, N.F. (2010). Impact of
positive psychological capital on employee well-being over time, Journal
of Occupational Health Psychology, 15(1), 17-29.
Bland, L.C., Sowa, C.J., & Callahan, C.M. (1994). An overview of resilience
in gifted children, Roeper Review, 17(2), 77-80.
Bohlmeijer, E.T., Lamers, S.M., & Fledderus, M. (2015). Flourishing in
people with depressive symptomatology increases with acceptance and
commitment therapy, Post-hoc analyses of a randomized controlled trial.
Behavior Research and Therapy, 65, 101-106.



Campbell-Sills, L., Cohen, S.H.L., & Stein, M.B. (2006). Relationship or
resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young
adults, Behavior Research and Therapy, 44(4), 585-99.
Catalino, L.I., & Fredrickson, B.L. (2011). A Tuesday in the life of a
flourisher: The role of positive emotional reactivity in optimal mental
health. Emotion, 11(4), 938-950.
Compton, W.C, & Hoffman, E. (2012). Positive Psychology: The Science of
Happiness and Flourishing, California: Wadsworth Publishing.
Dunavold, A.P. (1997). Happiness, hope, and optimism. California State
University, Northridge.
Erlanger, A., Turner, M., & Chandler R.W. (2009). The Influence of
Parenting Styles, Achievement Motivation, and Self-Efficacy on
Academic Performance in College Students, Journal of College Student
Development, 50(3), 337-46.
Gable, S.L., & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology?,
Review of General Psychology, 9(2), 103-23.
Gilman, R., Dooley, J. & Florell, D. (2006). Relative levels of hope and their
relationship with academic and psychological indicators among
adolescents, Journal of Social & Clinical Psychology, 25, 166-178.
Gokcen, N., Hefferon, K., & Attree, E. (2012). University students'
constructions of'flourishing'in British higher education: An inductive
content analysis, International Journal of Wellbeing, 2(1), 1-35.
Henson, R.K. (2002). From adolescent angst to adulthood: Substantive
implications and measurement dilemmas in the development of teacher
efficacy research, Educational Psychologist, 37(3), 137-50.
Ibanez Sepulveda, C. (2013). Sepulveda Flourishing in Chile How to increase
well being in the country?, Estudos Contemporâneos da Subjetividade,
2(3), 267-275.
Lamond, A.L., Depp, C.A., Allison, M., Langer, R., Reichstadt, J., Moore,
D.J., Goldshan, Sh., Ganiats, T.G., & Jeste, D.V. (2009). Measurement
and predictors of resilience among community- dwelling older women,
Journal of Psychiatric Research, 43(2), 148-54.



Larson, M., & Luthans, F. (2006). Potential added value of psychological
capital in predicting work attitudes, Journal of Leadership &
Organizational Studies, 13(1), 45-62.
Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational
behavior, Journal of Organizational Behavior, 23(6), 695-706.
Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B., & Norman, S.M. (2007). Positive
psychological capital: Measurement and relationship with performance
and satisfaction, Personnel Psychology, 60(3), 541-72.
Luthans, F., Norman, S.M., Avolio, B.J., & Avey, J.B. (2008). The mediating
role of psychological capital in the supportive organizational climateemployee performance relationship, Journal of Organizational Behavior,
29(2), 219-238.
McGee, E.A. (2011). An examination of the stability of positive psychological
capital using frequency-based measurement, PhD Thesis of Philosophy,
University of Tennessee, Knoxville.
Miller, D. (2012). Creating a classroom where readers flourish, The Reading
Teacher, 66(2), 88-92.
Perkins, D.F., & Jones, K.R. (2004). Risk behaviors and resiliency within
physically abused adolescents, Child Abuse & Neglect, 28(5), 547-63.
Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2001). On happiness and human potentials: A
review of research on hedonic and eudemonic well-being, Annual Review
of Psychology, 52(1), 141-66.
Sampson, R.J. (2003). The neighborhood context of well-being, Perspectives
in Biology and Medicine, 46(3), S53-S64.
Seligman, M.E.P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of
Happiness and Well-being, New York: Atria Books.
Seligman, M.E., Rashid, T., & Parks A.C. (2006). Positive Psychotherapy,
American Psychologist, 61(8), 774-88.
Seligman, M.E., Steen, T.A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive
psychology progress: empirical validation of interventions, American
Psychologist, 60(5), 410-30.



Sha, E.Y. (2011). Resilience, character strengths and flourishing: A positive
education workshop for singapore teachers, M.A. Thesis of Applied
Positive Psychology, University of Pennsylvania.
Snyder, C.R. (2002). Hope Theory: Rainbows in the Mind, Psychological
Inquiry, 13(4), 249-75.
Snyder, C.R. (2005). Measuring hope in children, In K.A. Moore & L.H.
Lippmann (Eds.), what do children need to flourish: Conceptualizing and
measuring indicators of positive development (pp. 61-73), New York:
Springer Science Business Media.
Snyder, C.R., Harris, C., Irving, L.M. (1991). The will and the ways:
development and validation of an individual differences measure of
hope, Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570-88.
Snyder, C.R., Lopez, S.J., Shorey, H.S., Rand, K.L., & Feldman, D.B.
(2003). Hope theory, measurements, and applications to school
psychology, School Psychology Quarterly, 18(2), 122-39.
Soleimani, S., Rezaei, A.M., Kianersi, F., Hojabrian, H., & Khalili Paji, K.
(2015). Developement and validation of flourishing questionnaire based
on seligman's model among Iranian university students, Journal of
Research & Health, 15(1), 3-12.
Valle, M.F., Huebner, E.S., & Suldo, S.M. (2004). Further evaluation of the
Children’s Hope Scale, Journal of Psych educational Assessment, 22(4),
320-37.
Waugh, C.E., Fredrickson, B.L., & Taylor, S.F. (2008). Adapting to life’s
slings and arrows: Individual differences in resilience when recovering
from an anticipated threat, Journal of Research in Personality, 42(4),
1031-46.
Wright, S.M., Levine, R.B., Beasley, B., Haidet, P., Gress, T., Caccamese, S.,
Brady, D., Marwaha, A., & Kern, D.E. (2006). Personal growth and its
correlates during residency training, Medical Education, 40(8), 737-745.
Stajkovic, A.D., & Luthans, F. (1998). Social cognitive theory and selfefficacy: going beyond tradi-tional motiviational and behavioral
approaches, Organizational Dynamics, (26), 62-74.



