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(MANOVAبه )افزار  کمک نرمSPSSV20 ج نشان دادند که آموزش ياستفاده شد. نتا
ن معنا که يجاد کرده است. به ايا يدار يش و کنترل تفاوت معنين دو گروه آزمايب ييشکوفا

 ياز اثربخش يداشته است که حاک يدار ينش معيش نسبت به گروه کنترل افزاين گروه آزمايانگيم
، ي، خودکارآمديدواريامآن ) يها و مؤلفه يشناخت ه روانيسرماش يبر افزا ييآموزش شکوفا

 باشد.  يم (يآور و تاب ينيب خوش

 يآور تاب ؛ينيب خوش ؛يخودکارآمد ؛يدواريام ؛ييشکوفا 

 

شناخت کامل افراد، تمرکز  يدند که برايجه رسيتن نير به اياخ يها شناسان در سال روان

(. از 0440، 0يان و دسيت دارد )ريک اندازه اهميروان به  يمثبت و منف يها بر جنبه

 يشناخت درمان مشکالت روان يجا  که به يديجد يها دگاهيبا ظهور د 0694حدود دهه 

بر ابعاد مثبت مانند  سالمت روان عمدتاً يها د داشتند، الگويکأها ت از آن يريشگيبر پ

 (.0403، 0بانز سپولودايشدند )او... متمرکز  يستي، بهزيانسان، رشد شخص يها ييتوانا

و  يمارير تمرکز از بييبر تغ يا سهم قابل مالحظه يريگ از آغاز شکل 3مثبت يشناس روان

مرتبط داشته است. آنچه در  يها و سازه يشناخت روان يستيبه سمت بهز يشناس بيآس

درآمدن توان  به فعل يانسان و چگونگ ييمثبت مورد توجه است شکوفا يشناس انرو

انسان است  5ييو شکوفا 0يمثبت علم شادکام يدر واقع، روانشناس هاست. بالقوه انسان

گمن مطرح يکه توسط سل يشناس طه خاص از روانين حي(. ا0400، 9)کامپتون و هافمن

ست که فرد ين نيمثبت ا يواقع، هدف روانشناس در .ها تمرکز دارد ت انسانيشد بر موفق

جلب  يرا صرفاً به وجوه مثبت زندگ يغافل کند و توجه و يدن مشکالت زندگيرا از د

 دگي باـها در زن بهترينها و  يدـجاد توانمنيد به اـمن مثبت عالقه يد، بلکه روانشناسـينما
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، 0يد و پارکزـهاي بد زندگي است )سليگمن، راش هدف کنترل نقاط ضعف و اصالح جنبه
کشف و لمي عملکرد بهينه انسان است و هدف آن ـعمطالعه   شناسي مثبت (. روان0449

ند و يشرفت نمايکنند تا پ يمع کمک مها و جوا است که به افراد، خانواده يعوامل يارتقا
 يبرا يدنبال راهز بهيها ن جا که سازمان (. از آن0445، 0دتيشکوفا شوند )گابل و ها

 يا ندهيطور فزاحرکت به سمت اهداف سازمان هستند، به يکمک به کارکنان خود برا
تمرکز بر  يجابالقوه کارکنان را به يها يو تمرکز بر رشد توانمند ييگرا ت مثبتياهم

، ياند )آو سوق داده ينگر به سمت مثبت را يند و مطالعات سازمانا هها درک کرد ضعف
مثبت به دو شاخه  يها، روانشناس ورود به سازمان ي(. در راستا0446، 3لوتانز و جنسون
مثبت با  يو رفتار سازمان 0گونه کالن و صفت يريگ مثبت با جهت يپژوهش سازمان

مثبت  ي(. رفتار سازمان0449و لوتانز،  9م شد )الرسونيتقس 5گونه تخرد و حال يريگ جهت
مثبت را مطالعه و  يرفتار سازمان يط کار وارد شد. وي( مطرح و به مح0440توسط لوتانز )
کند که  يف ميتعر يو نقاط قوت منابع انسان يشناخت مثبت روان يها يکاربرد توانمند

ها را  بهبود عملکرد کارکنان، آن يتوان در راستا يمباشند و  يم يريگ قابل توسعه و اندازه
 يمثبت يمثبت، بر ساختارها يف از رفتار سازمانين تعريت کرد. ايريصورت اثربخش مدبه

و  7تي، لوتانز، اسميکند )آو يمد ياند، تأک ن قابل توسعهيگونه هستند و بنابرا که حالت
مثبت  يها در رفتار سازمان ن مؤلفهييتع يارهايف، معين تعريا (. بر اساس0404، 8پالمر

ن قابل يگونه و بنابرا معتبر، حالت يريگ ه، پژوهش و اندازهيبودن بر نظر يعبارتند از: مبتن
 يريکه متغ ان معني(. به ا0404و همکاران،  يرگذار بر عملکرد )آويتوسعه بودن و تأث

بر  يکه اول، مبتن مثبت در نظر گرفته شود يتواند با عنوان سازه رفتار سازمان يم
کرد.  يريگ اس معتبر بتوان آن را اندازهيق باشد و با مقي، پژوهش و تحقيعلم يها هينظر

ر يپذ د قابل انعطاف و توسعهين معنا است که سازه مورد نظر بايگونه باشد، به ا دوم، حالت
 باشد.  دارند متفاوت يگونه هستند و ثبات نسب که صفت ييها يژگيکه با و يطورباشد، به
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 سوم، بتوان در محيط کار آن را مديريت کرد که اين معيار، تأکيدي بر رشدپذيري سازه
، 0( متغيرهاي مثبت اميدواري0440) ز آن، لوتانز(. پس ا0449باشد )الرسون و لوتانز،  يم

هاي رفتار  متغيرهايي که مالک عنوانرا به 0آوري و تاب 3بيني ، خوش0خودکارآمدي
شده از اين چهار متغير را، سرمايه  سازماني مثبت را دارا هستند، معرفي و سازه ترکيب

مثبت بر  ه روانشناسيتوان چنين بيان داشت ک ـيناميد. در نهايت، م 5شناختي روان
شناختي، نمودهاي  عملکرد بهينه انسان تمرکز دارد و رفتار سازماني مثبت و سرمايه روان

( سرمايه 0440(. لوتانز )0447، 7، آوي و نورمن9لوتانز، آوليوآن در محيط کار هستند )
شناختي مثبت يک فرد دانست که توسط موارد زير  شناختي را، حالت رشد روان روان

بخش بودن کار در دست انجام و صرف  : اطمينان باال در ارتباط با نتيجهشود صيف ميتو
تالش الزم براي کسب موفقيت در وظايف سخت و دشوار )خودکارآمدي(، دادن اسناد 

بيني( در ارتباط با دستيابي به موفقيت در حال و آينده، داشتن پشتکار و  مثبت )خوش
سب موفقيت )اميدواري( و داشتن تحمل باال به هنگام مداومت در دستيابي به اهداف و ک

آوري( جهت دستيابي به  ها )تاب ها و پشت سر گذاشتن آن مواجهه با مشکالت و سختي
 (. 0447موفقيت )لوتانز و همکاران، 

( اميدواري را به عنوان حالت انگيزشي مثبتي 0660) 8اشنايدر، هاريس و اروينگ
)انرژي معطوف به هدف( و  6آميزِ عامليت وفقيتکنند که از احساس م تعريف مي

اميدواري شامل سه مفهوم  ،ريزي براي دستيابي به هدف، ناشي شده است. بنابراين برنامه
 04واله، هوبنر و سولدو(. 0440باشد )اشنايدر،  ريزي و اهداف مي اساسي عامليت، برنامه

 هاي با در نظر گرفتن تجربه شناخت و انگيزش دروني است که فرد ،( معتقدند اميد0440)
تواند  يابد و مي آميز افزايش مي باشد. اميد با تجارب زندگي موفقيت زندگي خويش دارا مي

 ،00وريـ، ش00؛ اشنايدر، لوپز0445در، ـسردگي )اشنايـبا افـيله تجربه شکست که ـوسهـب
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( همراه است، 0440( و کاهش رضايت از زندگي )واله و همکاران، 0443، 0و فيلدمن 0رند
 کاهش يابد. 

  هاي ها و قابليت ها، ظرفيت اناييهاي افرد در مورد تو عنوان قضاوتخودکارآمدي به
نقل از به ، 0689)بندورا، خويش براي انجام يک تکليف خاص، تعريف شده است 

طور  شناختي و به در مطالعات مربوط به سرمايه روان (.0446، 3، ترنر و چاندلرارالنگر
شناختي در سازمان، تأکيد بر خودکارآمدي شغلي و  اخص در آموزش سرمايه روان

و  9(. در فراتحليلي که استاجکويک0449، 5و وست 0اي کارکنان است )اوي، پاترا حرفه
دي بين خودکارآمدي و ـمطالعه انجام دادند، رابطه نيرومن 000( روي 0668لوتانز )

که تأثير آن در اقدامات و  اي مثبت است خودکارآمدي سازهدست آمد. عملکرد شغلي به
وارد از جمله غلبه بر ترس، موفقيت در محل کار، گذر از هاي افراد در بسياري از م موفقيت

، به نقل از ارالنگر و 0689)بندورا، زندگي سخت و افزايش عملکرد قابل مشاهده است 
( بر رابطه 0447، و همکاران ؛ به نقل از لوتانز0447پس از تأکيد بندورا )(. 0446همکاران، 

؛ به نقل از آوي و 0668ويک و لوتانز )شناسي مثبت، استاجک اين سازه با مفاهيم روان
( کاربرد آن را در محيط کار، به عنوان باورهايي تعريف کردند که فرد درباره 0404همکاران، 

هاي خويش براي ايجاد انگيزه، منابع شناختي يا انجام اقدامات الزم براي اجراي  توانايي
 آميز تکليفي معين، در ذهن دارد.  موفقيت

بيني  بيني است. بنيان نظري خوش شناختي، خوش هاي سرمايه روان لفهيکي ديگر از مؤ
؛ به نقل 0668به عنوان يک نيروي مثبت در رفتار سازماني مثبت، ريشه در مباحث سليگمن )

بيني مشخصي را که مبتني بر نظريه  ( دارد. وي چارچوب خوش0447از لوتانز و همکاران، 
 بين تمايل دارند که اسنادهاي دروني )من ساس، افراد خوشبود، پيشنهاد کرد. بر اين ا 7اِسناد

توانم هميشه در اين زمينه موفق شوم( و اسنادهاي  سبب اين موفقيت شدم(، پايدار )من مي
 دادهاي ـهاي مختلف به اين موفقيت دست يابم( را براي روي توانم در تمام حيطه کلي )من مي
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ها و دستيابي به اهداف، و اسنادهاي بيروني )من عامل اين شکست  مثبتي مانند موفقيت
خاص  شوم( و اسنادهاي نبودم(، ناپايدار )همين يک بار شکست خوردم و بار ديگر موفق مي

ها و دست  مانند شکست يمنف يدادهايرو يبرا نه خاص ناموفق بودم( راين زمي)فقط در ا
عنوان شکست که  ، موانع نه به بين  براي افرادخوشبنابراين  افتن به اهداف، داشته باشند.ين

شوند  توانند موفقيت را ارتقا بخشند، در نظر گرفته مي هايي که مي ها و فرصت عنوان چالش به
( 0448، يو و آوي؛ به نقل از لوتانز، نورمن، آول0440) 0(. کارور و شير0447)لوتانز و همکاران، 

 يرو يا در مطالعه اند. تأييد کرده يا مداخله يها بيني را از طريق روش نيز امکان توسعه خوش
 بيني رابطه مثبتي با عملکرد دارد.  ( نشان دادند خوش0447لوتانز و همکاران ) ينيکارکنان چ

دهد،  يل ميرا تشک يشناخت ه روانيکه سرما يگونه مثبت ن سازه حالتيچهارم
 يريپذ ، بازگشتيسان ت کشيعنوان خاص به يآور فرهنگ لغت، واژه تاب است. در يآور تاب

مات را دارند. يغلبه بر نامال ييباال توانا يآور معنا شده است. افراد با تاب يو ارتجاع
، 0و جونز سزاي زندگي است )پريکن حوادث استرس پاسخ فرد به يبه معنا يآور تاب

آوري يا توانايي سازگاري مثبت با مصيبت و آسيب، يک موضوع  تاب ،(. همچنين0440

يک واقعه خاص و عنوان پاسخ به را به آوري ها، تاب دگاهـشناختي است. بعضي دي روان
و  3)الموند گيرند اي پايدار در نظر مي بعضي ديگر آن را به عنوان يک سبک مقابله

آوري را يک صفت  ( تاب0448) 0راي مثال وايو، فردريکسون و تيلور(. ب0446همکاران، 
سيلس،  -کمپبلاز ، به نقل 0440) 5اند. لوتار و چيچتي شناختي بادوام در نظر گرفته روان

دانند که در آن افراد با وجود  آوري را يک فرايند پويا مي ( تاب0449، 9کوهن و استين
آوري  دهند. کارکنان با تاب ي مثبت از خود نشان ميبار، سازگار زا يا مصيبت تجارب آسيب

رغم مواجهه با  گيرند و به باال، تالش بيشتري را براي انجام وظايف خويش به کار مي
اين کارکنان توانايي سازگاري مثبت و  دهند. مشکالت، با جديت به کار خود ادامه مي

  (.0448تند )التانز و همکاران، انگيز دارا هس موفق شدن را در اوضاع و شرايط بسيار چالش
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د دارند که با داشتن اراده و يام ،باال يشناخت ه روانيسرما يافراد دارا يطور کلبه
 يابيدر ارتباط با دست يطور واقعابند، بهي يش دست مين به اهداف خويگزيجا يها حل راه

توانند  ين هستند، باور کارآمد بودن دارند و اعتقاد دارند که ميب مثبت خوش يامدهايبه پ
 (.0447جاد کنند )لوتانز و همکاران، يط کار خود ايمثبت در مح يتفاوت

خود مشغول داشته شمندان را بهيها ذهن اند است که قرن يانسان موضوع 0ييشکوفا
در فرهنگ  ييقرار گرفته است. واژه شکوفا  مثبت يطه روانشناسيمورد توجه ح راًيو اخ

شرفت، موفق شدن و برجسته يرشد با شور و نشاط، پ ي( به معنا0690لغت آکسفورد )
 که خود برگرفتهگل است  يبه معنا 0ن فلورين کلمه مشتق از واژه التيبودن آمده است. ا
، تمرکز يشناس در حوزه روانباشد.  يشکوفه کردن م يبه معنا 3بهلو يياز واژه هند و اروپا

 يتجرب ييبه شکوفا يفلسف ييو از مطالعه شکوفا يفرد ييبه شکوفا يجمع يياز شکوفا
 يشتر بر معانيب «ييشکوفا»واژه  يا کاربرد محاوره (.0400گمن، يافته است )سليرييتغ

قابل توجه به  يها ا ارائه کمکيشرفت کردن و يتوان بالقوه فرد، موفق شدن، پتحقق 
خود  يستيموجود زنده و توسعه بهز يت ذاتيده، تحقق ماهين پديمتمرکز است. ا ،جامعه

، 0ي، هفرون و اتردهد )گوکن ينشان م يطيمح ستيستم زيک سيگران را در يو د
 کار، ت دريـباال، خالق يکيزيسالمت فکردن با  يزندگ ي، به معناييشکوفا (.0400

، جذب 5مثبت جاناتياز چارچوب ه يرويق پياست که از طر يابيشتر و کاميآرامش ب
(. 0400گردد )سليگمن،  ( حاصل ميPERMA) 6و موفقيت 8، معنا7، روابط9شدن در کار

 کنند که شکوفايي حالتي از سالمت روان بهينه است هاي سالمت روان ادعا مي ديدگاه
در واقع، بهزيستي )سالمت روان( با سطوح  که متفاوت از نبودِ بيماري رواني است.

مرتبط است. مطالعات موجود در ارتباط با اثر  «شکوفايي»باالتري از بهزيستي با عنوان 
 و سرمايه شکوفايي افزايش موجب که شناسي رواني، بر نياز به مداخالتي شکوفايي بر آسيب

 

  

1- Flourish 

3- bhlo 
5- positive emotions 

7- relationships 

9- achievement 

2- flor 

4- Gokcen, Hefferon & Attree 
6- engagement 

8- meaning 



 
 
 

 



ک مداخله يعنوان  بههاي شکوفايي  تأکيد دارند. از اين رو آموزش ،شناختي است روان 
ها و اهداف مهم تمرکز  ش، ارزيشتر بر توانمندسازيکند تا ب يبه کارکنان کمک م يرفتار

ج ياز نتا يا با دامنه ييشکوفا يکه سطوح باالاند  ند. مطالعات مختلف نشان دادهينما
، يگر نيي، خودتعيرومنديو ن يسرزندگ ،يشناخت روان يستيبهز يمثبت شامل سطح باال

ستم يمعنادار و هدفمند، بهبود عملکرد س يک و زندگيمداوم، روابط نزد يرشد شخص
جر، المرز و ي)بوهلم رابطه دارد يو کاهش عاطفه منف يعروق -يستم قلبيبهبود س ،يمنيا

 (. 0405، 0فلدروس

  نهيپژوهش در زم که شرح آن رفت، ينه پژوهشيشيو پ ينظر يبا توجه به مبان
د. يآ يبه حساب م يشناخت ه روانيرگذار بر سرمايو تأث نينو يبه منزله مهارت ييشکوفا
ک ي ياي، مزايشناخت ه روانير سرمايت متغي، اهمييج شکوفايو نتا ها يژگيشتر ويدرک ب

ن يا يارتباط تنگاتنگ و همبسته بودن آن با سالمت روان ضرورت بررس شاد و يزندگ
به  ييپاسخگو يکند. لذا پژوهش حاضر در پ يجـاد ميژه در کارکنان زن ايو موضوع را به

 يشناخت روان  هيش سرمايسبب افزاتواند  يم ييا آموزش شکوفاين سؤال است که آيا
د چمران اهواز ي( کارکنان زن دانشگاه شهي، خودکارآمديآور ، تابيدواري، امينيب )خوش
شود؟

 آزمون با گروه کنترل استفاده شد.  آزمون و پس در پژوهش حاضر از طرح آزمايشي پيش

نفر( بود. به  373مامي کارکنان زن دانشگاه شهيد چمران اهواز )جامعه آماري شامل ت
 منظور انتخاب نمونه پژوهش، پرسشنامه شکوفايي در بين همه اعضاي جامعه توزيع شد و

 تر از ميانگين بود، انتخاب نمره آنان روي اين پرسشنامه يک انحراف معيار پايين افرادي که
ورود هاي مالک له بعد از بين افرادي که واجدـر مرحنفر بود. د 90تعداد اين افراد  شدند.

  

1- Bohlmeijer, Lamers & Fledderus   



 
 
 

 

 



نفر به  04نيانتخاب شدند. سپس، ا ينفر به صورت تصادف 04پژوهش بودند تعداد 
نفر( گمارده شدند. گروه  04نفر( و کنترل ) 04ش )يبه دو گروه آزما يصورت تصادف

اجرا  يا گونه مداخله چيگروه کنترل ه يقرار گرفت و برا يياش تحت آموزش شکوفيآزما
الت حداقل يکنندگان به مطالعه عبارت بودند از: سطح تحص ورود شرکت يها مالک نشد.

 يسال سابقه کار، عدم استفاده از داروها 0ش از ي(، داشتن بييکل )سوم راهنمايس
 يها . مالکييخله شکوفات و تعهد به شرکت در تمام جلسات مداي، رضايپزشک روان

گر و داشتن يد يدرمان خروج از مطالعه شامل شرکت همزمان در جلسات مشاوره و روان
و  64/5ار يبا انحراف مع 64/00ش يگروه آزما يبرا ين سنيانگيبت بودند. ميسه جلسه غ

جلسات  يساختار و محتوابود.  60/9ار يبا انحراف مع 83/04گروه کنترل  ين سنيانگيم
مثبت، روابط، تعهد، معنا و  يها جانيه يعنيمداخله  يدر پنج حوزه اصل ييش شکوفاآموز

به اجرا درآمد. ( 0جدول )ساعته به شرح  0جلسه  04( بود که در PERMAشرفت )يپ
ت ي، پرسش و پاسخ و فعالي، بحث گروهيوه سخنرانيو به ش يجلسات به صورت گروه

 در کالس برگزار شد.

 جلسه اول
افراد با موضوعات، اهداف  ييکنندگان در پژوهش و جلب اعتماد آنان، آشنا ارتباط با شرکت يو برقرار ييآشنا

ساز  ک واقعه فعالي يدارد وقت يان ميکه ب ABCو مدل  يآور تاب يمعرف . مثبت يروانشناس يو مبان يآموزش
(Aرخ م )يدهد، باورها ي (Bما بر نت )ي( جهC )گذارند. يا عواقب کار اثر مي 

 جلسه دوم
مثبت. صحبت در  يشناس روان يو معرف ييراجع به شکوفا يا شده جلسه قبل و مقدمه بر مطالب مطرح يمرور

آن  يبرا يک طرح کليک احساس مثبت، ساختن يانتخاب  ها. دگاهيو مداخله در د يفکر يها مورد تله
 احساس

 جلسه سوم
افتن يها و  يد تمرکز بر توانمنديافراد، فوا يها يبر مطالب جلسه قبل و تمرکز بر توانمند يمرور

مثبت، غرق شدن در  يها جاني)ه PERMAپروراندن آنها و بحث در ارتباط با عناصر  يبرا ييها راه
 ان احساسات و افکار.يت، بمثب يها جانيش هيد بر افزايت( با تأکيکار، روابط، معنا و موفق

جلسه 
 چهارم

. صحبت در آنش يافزا يها ط مؤثر و روشي، شرا غرق شدن در کار يبر مطالب جلسه قبل و معرف يمرور
، پرسش و پاسخ راجع به غرق ين گروهيبخش، تمر ز و لذتيانگ ت چالشيک فعاليارتباط با جذب شدن در 

 ن ارتباط و...(.يموانع  در ا يت خاص و بررسيک فعاليشدن در 



 
 
 

 



  
جلسه 
 پنجم

 يها تي، فعاليستيبر مطالب جلسه گذشته و صحبت در مورد روابط مثبت، روابط و بهز يمرور
 گران.يروابط مثبت با د يده شکل يو چگونگ ياعتماد يب يامدهايپ، ياعتمادساز

جلسه 
 ششم

افتن معنا در ي، يزندگ معنا، صحبت راجع به هدف و معنا در يبر مطالب جلسه گذشته و معرف يمرور
 .يدن به زندگيمعنا بخش ، ويزندگ

 جلسه هفتم
 يها افراد موفق، روش يها يژگيو ،شرفتيت و پيمفهوم موفق يبر مطالب جلسه قبل و معرف يمرور

 پرسش و پاسخ.  ،تيو حصول اهداف جهت کسب موفق يگذار ت، هدفيبه موفق يابيدست

 افراد يآور تاب يارتقا يو راه ها يآور تاب يو معرفبر مطالب جلسه قبل  يمرور هشتم جلسه

 شده. از افراد در مورد مطالب آموخته ي، و نظرسنجيشده در دوره آموزش بر مطالب مطرح ياجمال يمرور جلسه نهم

 جلسه دهم
ک از افراد و يهر  يها شرفتيخاتمه کار گروه، بحث درباره آنچه که آموخته شد و خالصه کردن پ

 اد گرفته است.يکه هر فرد  يمثبت يها مهارتد بر يتأک

ها استفاده شد: داده يآور جهت جمع  در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه

 0در اين پژوهش براي سنجش شکوفايي از پرسشنامه شکوفايي
(FQ استفاده شد. پرسشنامه )يارث ن اي، کيي، رضايمانيتوسط سل ييشکوفا يا ماده 08 ،

مثبت،  يها جانيگمن )هيسل يعامل  مدل پنج ي( و بر مبنا0405) 0يپاج يليان و خليهژبر
ف يط يها رو ک از مادهي  ن پرسشنامه به هريشرفت،( ساخته شد. در ايتعهد، روابط، معنا، پ

ن يشود. ا يـ)کامالً موافقم( پاسخ داده م 9 )کامالً مخالفم( تا 0از  يا درجه 9کرت يل
 يريشرفت را اندازه گيو پ يابيمثبت، روابط، معنا يها جانيعامل شامل ه 0نامه پرسش

 يها جانيسنجش ه يبرا 05، 00، 07، 03، 6، 5، 0  يها ن پرسشنامه مادهيکند. در ا يم
، 05، 00، 7، 3  يها سنجش روابط؛ ماده يبرا 09، 00، 08، 00، 04، 9، 0  يها مثبت؛ ماده

سنجش  يبرا 08، 00، 04، 09، 00، 8، 0  يها و ماده يابيناسنجش مع يبرا 07، 03، 06
  يها ق حاصل جمع کل مادهياز طر يياند. نمره کل شکوفا شرفت در نظر گرفته شدهيپ

و نمره هر  098تا  08ن يب ييب نمره کل شکوفاين ترتيد. به ايآ يدست م پرسشنامه به
 و همکاران  يمانيايي در مطالعه سلسازه پرسشنامه شکوف ييباشد. روا يم 00تا  7ن يعامل ب

  

1- Flourishing Questionnaire (FQ) 2- Soleimani, Rezaei, Kianersi, Hojabrian & Khalili Paji 



 
 
 

 

 



 واملـل عيحلـشد. ت يـواگرا بررس ييمگرا و رواـه يي، روايل عامليحلـ( با روش ت0405)
ش متعامد از نوع واريماکس منجر به هاي اصلي و با استفاده از چرخ لفهؤروش م ها با ادهد

عامل شد که اين عوامل با توجه به مباني نظري پژوهش تحت عناوين  0استخراج 
عامل جذب در کار   يها شدند. ماده يشرفت نامگذاريپ هاي مثبت، روابط، معنا و هيجان

 ييل کنار گذاشته شدند. رواين عامل نبوده و از تحليا يرو يمناسب يبار عامل يدارا
 يها همزمان آن با پرسشنامه يق اجراي( از طرFQ) ييپرسشنامه شکوفا يهمگرا

آن از  يواگرا يي( و رواr=64/4) «نريدا ييشکوفا»( و r=80/4) «اهواز ييخودشکوفا»
(. p≤440/4د قرار گرفت )يئأو مورد ت ي( بررسr=-99/4) «بک يپرسشنامه افسردگ»ق يطر

عوامل  يکرونباخ برا يرسشنامه با استفاده از روش آلفان پيا ييايب پاين، مقدار ضرايهمچن
، 88/4، 83/4، 60/4ب يترتشرفت و کل پرسشنامه بهيمثبت، روابط، معنا، پ يها جانيه

ن پرسشنامه در پژوهش يا يياي(. پا0405و همکاران،  يماني)سل محاسبه شد 65/4و  87/4
مثبت، روابط، معنا،  يها جانيعوامل ه يکرونباخ برا يحاضر با استفاده از روش آلفا

 دست آمد. به 63/4و  80/4، 88/4، 89/4، 86/4ب يترتشرفت و کل پرسشنامه بهيپ

 09از پرسشنامه  يشناخت ه روانيسنجش سرما يبرا
، ياس خودکارآمديمق ( استفاده شد که شامل چهار خرده0400) 0يگ مک يا ماده

 9)کامالً مخالفم( تا  0از  يا درجه 9کرت يف ليو ط ينيب و خوش يآور ، تابيدواريام
و  يپرور، جعفر شده توسط گل ن پژوهش از نسخه ترجمهيباشد. در ا ي)کامالً موافقم( م

ل يج تحلي( نتا0360پرور و همکاران ) ( استفاده شد. در پژوهش گل0360ان )يجواد
کرونباخ  ين پژوهش آلفايد کرده است. در اييا تأپرسشنامه ر ي، ساختار چهار عامليعامل
 يخودکارآمد يب برايترتد که بهين پرسشنامه محاسبه گرديا يها اسيمق خرده يبرا
 دست آمد. به 76/4 ينيب خوش يو برا 77/4 يآور ، تاب75/4 يدواري، ام63/4

ار( و ين و انحراف معيانگي)م يفيآمار توص يها ها از روش ل دادهيه و تحليتجز جهت
 برقراريعدم  ليدلبه )مانووا( استفاده شد. يريچندمتغ انسيل واريتحل شامل ياستنباط آمار

 نبود. پذير امکان چندمتغيري کوواريانس تحليل از استفاده رگرسيون شيب همگني مفروضه
  

1- McGee  



 
 
 

 



ار گرفتند. ل قريتحل يمحاسبه و مبنا يمنظور استفاده از آزمون مانووا، نمرات اختالفبه
 انجام شدند. 04نسخه  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم ليه تحليکل

 

هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش شامل ميانگين و انحراف معيار ارائه  ( شاخص0در جدول )
اند. شده

 يخودکارآمد
 شيآزما

 30/5 55/06 آزمون شيپ

 66/0 45/00 آزمون پس

 کنترل
 00/0 74/06 آزمون شيپ

 40/0 54/34 آزمون پس

 يدواريام
 شيآزما

 66/3 05/00 آزمون شيپ

 39/3 55/34 آزمون پس

 کنترل
 05/0 95/00 آزمون شيپ

 66/0 94/00 آزمون پس

 يآور تاب
 شيآزما

 03/3 64/00 آزمون شيپ

 07/3 64/07 آزمون پس

 کنترل
 79/0 84/00 آزمون شيپ

 08/0 54/00 آزمون پس

 ينيب خوش
 شيآزما

 00/3 45/00 آزمون شيپ

 85/3 34/07 آزمون پس

 کنترل
 65/0 44/00 آزمون شيپ

 70/0 54/00 آزمون پس

آزمون  ش در پسيوه آزمان گريانگيمشود  ي( مشاهده م0همانگونه که در جدول )
زان بهين ميآزمون بوده و ا شيها در پ ن آنيانگيپژوهش باالتر از م يرهايهمه متغ يبرا



 
 
 

 

 



گروه  ياست که برا ين در حاليافته است. ايش يآزمون افزا در پس يريطرز چشمگ
 ز بوده است. يار ناچير، بسييزان تغين ميکنترل ا

 يها از مفروضه يکيشدند.  يوا بررسآزمون مانو يها فرض شيپ ،ليقبل از تحل
ن استفاده ين مفروضه از آزمون لويا يهاست. جهت بررس انسيوار يآزمون مانووا همگن

 ( ارائه شده است.3ج در جدول )يشد. نتا

 F 

 000/4 38 0 990/4 يخودکارآمد

 903/4 38 0 090/4 يدواريام

 067/4 38 0 700/0 يآور تاب

 458/4 38 0 830/3 ينيب خوش

رها يمتغ يها در تمام انسيوار يدهد که مفروضه همگني( نشان م3ج جدول )ينتا
از آزمون ها  ع دادهينرمال بودن توز يمنظور بررسباشد. در مرحله بعد به يبرقرار م

 اند.  ( ارائه شده0ج در جدول )يرنوف استفاده شد. نتاياسم -کولموگروف

 

ZZ

 739/4 985/4 005/4 877/4 خودکارآمدي

 488/4 006/0 560/4 770/4 اميدواري

 087/4 685/4 996/4 705/4 آوري تاب

 563/4 770/4 905/4 750/4 بيني خوش

رها يها در همه متغ ع دادهيدهد که مفروضه نرمال بودن توز ي( نشان م0ج جدول )ينتا
ها و  مفروضه ي(. پس از بررسP>45/4باشد ) يش و کنترل برقرار ميگروه آزما يبرا

( 5ج آزمون مانووا در جدول )ينان الزم از آزمون مانووا استفاده شد. نتايل اطمحصو
 گزارش شده است.



 
 
 

 



 F

 4445/4 05 00 403/09 6/4 ييالياثر پ

 4445/4 05 00 403/09 0/4 لکزيو يالمبدا

 4445/4 05 00 403/09 697/8 نگياثر هتل

 4445/4 05 00 403/09 697/8 يرو شهين ريتربزرگ

مورد  يرهايش و کنترل در متغيآزما يها ن گروهيدهد که ب ي( نشان م5ج جدول )ينتا
(. به ييالي=اثر پ6/4و  =4445/4P= ،403/09Fوجود دارد ) يدار يتفاوت معن يبررس
وجود دارد، از  يدار يها تفاوت معن ن گروهيرها بيک از متغي ن که در کدامين ايير تعمنظو

 (.9)آنووا( استفاده شد )جدول  يريمتغانس تکيل واريآزمون تحل

    F   

 گروه

 509/4 4445/4 006/00 644/0000 0 644/0000 يخودکارآمد

 530/4 4445/4 544/03 405/700 0 405/700 يدواريام

 374/4 4445/4 300/00 644/084 0 644/084 يآور تاب

 303/4 4445/4 306/07 905/005 0 905/005 ينيب خوش

ش ين گروه آزمايب يمورد بررس يرهايدهد که در همه متغ ي( نشان م9جدول ) جينتا
نسبت به گروه کنترل  يشين گروه آزمايانگيوجود دارد و م يدار يو کنترل تفاوت معن

  هيبر سرما  ييآموزش شکوفا ياز اثربخش يداشته است که حاک يدار يش معنيافزا
 باشد.  يم يشناخت روان

 بود. يشناخت ه روانيبر سرما ييآموزش شکوفا ياثربخش يدف پژوهش حاضر بررسه
اثربخش واقع  يشناخت ه روانيش سرمايبر افزا ييج نشان دادند که آموزش شکوفاينتا

ش و کنترل در هر چهار ين دو گروه آزمايب يين معنا که پس از آموزش شکوفايشد. به ا
گروه  ين معنا که اعضايدست آمد، به ابه يدار يتفاوت معن يشناخت ن ه روايمؤلفه سرما



 
 
 

 

 



را نسبت به گروه کنترل کسب کردند.  يش پس از انجام مداخله نمرات باالتريآزما
ج يافته با نتاين يبود. ا ييجه آموزش شکوفايدر نت ينيب خوش ياز ارتقا يها حاک افتهي

 0نوي؛ کاتال0363، يياو رض ي، نجفيگدليان، بي؛ هژبر0363، ين )عبدالهيشيپ يها پژوهش
توانند  يم نيب ( همسوست. کارکنان خوش0400؛ کامپتون و هافمن، 0400کسون، يو فردر

اگر مشکالت و موانع  يبا داشتن انتظارات مثبت، به حرکت رو به جلو ادامه دهند، حت
را نه  يريگ ن جهتي(. فرد ا0447گذشته همچنان وجود داشته باشند )لوتانز و همکاران، 

راً يا اخيکه در گذشته و  ييدادهايرو يابيارز ينده، که برايآ يدادهاين روييتب يبرا فقط
 ينيب خوش ي(. افراد دارا0404و همکاران،  يبرد )آو يز به کار مياند ن رخ داده

ن افراد يل که اين دليهستند؛ به ا يباالتر يتعهد و عملکرد شغل يانه، دارايگرا واقع
ت يبا موقع يسازگار يبرا يمتفاوت به عنوان روش ياسناد-ينييتب يها احتماالً از سبک

ستند، بلکه به عنوان يشکست ن ين افراد، موانع به معنايا يکنند. برا يش رو استفاده ميپ
شوند )لوتانز و  يم يت را ارتقاء بخشند، تلقيتوانند موفق يکه م ييها ها و فرصت چالش

 ينيب به خوش يشناخت ه روانيت که سرمان نکته مهم اسي(. توجه به ا0445همکاران، 
انه به يگرا رواقعيغ ينيب انه توجه دارد، چرا که نشان داده شده است خوشيگرا واقع

 (.0449و همکاران،  ي؛ به نقل از آو0668گمن، يشود )سل يمنجر م يمنف يامدهايپ

ش و کنترل در ين دو گروه آزماين نشان دادند که بيج پژوهش حاضر همچنينتا
ش پس ين معنا که گروه آزمايوجود دارد. به ا يدار يتفاوت معن يدواريتباط با مؤلفه امار

افته با ين يرا نسبت به گروه کنترل کسب نمود. ا ينمره باالتر ياز انجام مداخله آموزش
؛ 0667، 0؛ دانولد0363ان و همکاران، ي؛ هژبر0363، ين )عبدالهيشيپ يها ج پژوهشينتا

( 0449، 3و فلورل ي، دوللمني؛ گ0445در، ي؛ اشنا0440له و همکاران، ؛ وا0440در، ياشنا
ان يد در ميسه سطح اميکه به مقا يقي( در تحق0449) لمن و همکارانيهماهنگ است. گ

، يميخودتنظ يطور قابل توجهد باال بهيافتند که جوانان با سطح اميجوانان پرداختند، در
 کارکناني که در سازه توان گفت  يـي دارند. مدگي و عملکرد تحصيلي بهترـرضايت از زن
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هاي  ريزي اهداف خود از برنامه اميدواري باال هستند، براي رسيدن به اهداف و خرده
 نگرانه شيپ يا گونه و به کنند ير استفاده ميناپذ ينيب شيدر هنگام مواجهه با موانع پ ياحتمال

 کنند. يم ييشده شناسا نييبه اهداف تع يابي دست يرا برا يا چندگانه يرهايمس

 يآور زان تابيبر م يياز آن بود که آموزش شکوفا ين پژوهش حاکيگر ايافته دي
ش پس از انجام مداخله ين که گروه آزمايا يعنيکارکنان زن اثربخش واقع شده است. 

 يها ج پژوهشيافته با نتاين يرا نسبت به گروه کنترل کسب نمود. ا ينمرات باالتر
لس و يس -؛ کمپبل0440نس و جونز، ي؛ پرک0660، 0ن )بالند، سوا و کاالهانيشيپ

( 0400، 3؛ شا0446؛ الموند و همکاران، 0449و همکاران،  0تي؛ را0449همکاران، 
ستم سازگارانه يک سي يآور توان گفت، تاب يافته مين ين اييهمسو بوده است. در تب
 يا شکست به سرعت به حالت عادي يک گرفتاريسازد تا از  ياست که فرد را قادر م

 بازگردد. 

ش و کنترل در ارتباط با ين دو گروه آزماياز آن بودند که ب يج حاکيت نتايدر نها
جام ش پس از انين معنا که گروه آزمايوجود دارد. به ا يدار يتفاوت معن يخودکارآمد

ج يافته با نتاين يرا نسبت به گروه کنترل کسب نمود. ا ينمره باالتر ييمداخله شکوفا
، 9لري؛ م0443، 5؛ سامپسون0440، 0؛ هنسون0444، يان و دسين )ريشيپ يها پژوهش

 يزان خودکارآمديتواند بر م يم يين که آموزش شکوفايجه اي( همسو بوده است. نت0400
 يرفتار سازمان يريد گفت طبق مالک رشدپذيافته باين ين اييافراد اثربخش باشد. در تب

 ي( مشخص است که خودکارآمد0448؛ به نقل از لوتانز و همکاران، 0667مثبت )بندورا، 
تواند به چهار روش ويژه گسترش يابد. اول، وقتي کارکنان موفقيت را تجربه کنند،  مي

، هنگامي که کارکنان چگونگي انجام يابد )تسلط بر وظيفه(. دوم خودکارآمدي افزايش مي
سازي  يابد )الگو يـها رشد م آموزند، در واقع، خودکارآمدي آن کار را با مشاهده ديگران مي

   بازخورد مثبت از تـتواند از طريق درياف يـاي(. سوم، خودکارآمدي م يري مشاهدهـيا يادگ
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سوي ديگران ارتقا يابد و چهارم، رشد خودکارآمدي از طريق برانگيختگي جسماني و يا 
که  يتاً، کارکناني(. نها0448شود )لوتانز و همکاران،  يز انجام ميکارکنان ن يروان

اتمام کار، مشخص  يسرسختانه برا يريگيدارند با تالش مداوم و پ ييباال يخودکارآمد
شوند  يخته ميت برانگيشان در ارتباط با موفقيق باورهاين کارکنان از طريشوند. ا يم

 (. 0448و لوتانز،  0گي، ورنسي)آو

، نقش يشناخت ه روانيسرما يها تيک از قابليرسد که هر  يسرانجام به نظر م
و 3ک، پار0نيگمن، استيکنند. سل يفا ميا يکار يامدهايرا در ارتباط با پ يمنحصر به فرد

، مطالعه يتواند همانند چتر يمثبت م يشناس ان کردند که رواني( ب0445) 0پترسون
ها تحت  ط مثبت را هم در افراد و هم در سازمانيندها و شرايها، فرا يژگيها، و جانيه

 پوشش قرار دهد.

توان به نداشتن  يبود که که از جمله آنها م ييها تيمحدود يپژوهش حاضر دارا 
خاص  يها تيکه محدود يخودگزارش يها ز آموزش، استفاده از پرسشنامهبعد ا يريگيپ

ها را به کارکنان  افتهي يريپذ ميکارکنان زن که تعم يخود را دارد و انجام پژوهش تنها رو
 سازد، اشاره کرد.  يمرد محدود م
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