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 دیام گریبا واسطه یتدوين مدل شكوفايي بر اساس خودکارآمد
 در مشاوران و روانشناسان

 .رانیا، تهران ،دانشجوي دكتري مشاوره، دانشگاه الزهرا  فاطمه اصل دهقان
  

 .رانی، تهران، ادانشيار گروه مشاوره دانشگاه الزهرا   مه سيما پورشهرياري 

  

 .رانی، اتهران ،تري مشاوره، دانشگاه الزهرادانشجوي دك ندا مهرانديش 
  

  چکیده
و شكوفایی در ميان مشاوران و  یدر رابطه خودکارآمد دينقش ميانجی ام یهدف از پژوهش حاضر، بررس

بود.  یمعادالت ساختار یمدل یاب هایبا استفاده از روش یروانشناسان بود. روش پژوهش از نوع همبستگ
 هایشبكه قیو از طر ینترنتیا وهينفر از مشاوران و روانشناسان بودند که به ش 704نمونه مورد مطالعه 

 یخودکارآمد اسيکاررفته شامل مق به یمرد(. ابزارها 88زن،  913در پژوهش شرکت داشتند ) یاجتماع
 ضریب آماری هایروش قیها از طر داده ليوتحل هیبود. تجز ییو مقياس شكوفا ديعمومی، مقياس ام

 AMOS-24و  SPSS-24 یافزارها با استفاده از نرم یمعادالت ساختار یابیو مدل رسونپي یهمبستگ
از برازش  ییاميد و شكوفا ،یخودکارآمد نيانجام شد. نتایج معادالت ساختاری نشان داد مدل روابط ب

 از باالتری سطح کننده بينیسطوح باالتر خودکارآمدی و اميد پيش ج،نتای اساسمناسبی برخوردار است. بر
شد. این مطالعه  دتأیي شكوفایی و خودکارآمدی رابطه در اميد یی است، بعالوه نقش ميانجی کاملشكوفا

-و اميد باعث ارتقای سطح شكوفایی مشاوران و روانشناسان می ینشان داد که سطح باالتر خودکارآمد
 .دینما تیرا تقو بهزیستی مشاوران و روانشناسان تواندیها م شود و هدف قراردادن آن

   .شكوفايي، خودكارآمدي، اميد، مشاوران، روانشناسان :ها واژهکلید
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 مقدمه 
های مختلف از ای، خدمات متنوعی در حوزهعنوان یک زمينه حرفه مشاوره روانشناسی به

قبيل آموزش، خدمات بهداشت روان، راهنمایی و مشاوره تحصيلی و شغلی را در سطح 

کند مشاوران و (. اهميت این حرفه ایجاب می7014، 1)اومت دهدجامعه ارائه می

ها و ابعاد مختلف دارا باشند. عوامل متعددی در های خاصی در زمينهروانشناسان ویژگی

اثربخشی فرایند مشاوره نقش دارند. یكی از عواملی که عالوه بر تأثيرگذاری بر نتيجه 

ند مشاوره باشد بهزیستی مشاوران و روانشناسان تواند تأثيرپذیر از فرایمشاوره، متقابالً می

 است.

طور متفاوتی به 7گراو فضيلت 9گرادر مفهوم کلی از دو دیدگاه لذت 7بهزیستی

گرا بهزیستی را ارزیابی ذهنی افراد از کميت و کيفيت تعریف شده است. دیدگاه لذت

ز آن تحت عنوان نظران ا داند و صاحببخش زندگی میهای لذت رویدادها یا موقعيت

(. دینر از محققان 1333، 6کنند )دینر، سو، لوکاس و اسميتیاد می 5بهزیستی ذهنی

جای واژه  گرا، ضمن استفاده از اصطالح بهزیستی ذهنی بهبرجسته روانشناسی مثبت

کند، زیرا  های ذهنی بهزیستی را توصيف می خوشبختی، معتقد بود خوشبختی شاخص

(. از 7018، 4شود )سومارگو و نووالياخص متفاوت احساس میچيزی است که توسط هر ش

شناختی است و شامل مشارکت در  گرا، بهزیستی یک وضعيت رواندیدگاه فضيلت

های معناداری است که امكان رشد و تحقق کامل پتانسيل انسانی افراد را فراهم  فعاليت

؛ ماررو، 7017، 3)ریفشده است  شناخته 8شناختی سازد و با عنوان بهزیستی روان می

گرا، وضعيت دیگر بهزیستی از منظر فضيلت عبارت (؛ به7016، 10کاربالریا، مارتين و مجياس
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های وجودی،  شناختی مثبت، درازمدت و ناشی از توجه و تعهد فرد به رشد و چالش روان

گرا، ناشی از تجربه که از دیدگاه لذت معنای زندگی و تأمل در خود است درحالی

بخش و مربوط به رضایت فوری، احساس شادکامی و مرتبط با بهزیستی ذهنی است  لذت

(. این نوع از بهزیستی معادل احساس مثبت و 7070، 1)ساالورا، یوسان، ترول، آنتونانزاس

های مختلف خانواده، شغل و تحصيل  رضامندی عمومی از زندگی خود و دیگران در حوزه

نظران این خصوصيات را از  ( و برخی از صاحب1933،است )اسپنانی، عابدی و نيلفروشان

 (.1933اند )رهنمایی و آقایی، های انسان سالم برشمرده ویژگی

گرای بهزیستی را گرا و فضيلتمفهومی نوظهور است که هر دو بعد لذت 7شكوفایی

گيرد و معادل سطح باالی سالمت روان و تحقق خویش است. اگرچه در گذشته بر می در

شد، امروزه از منظر ایی به زندگی در محدوده بهينه از عملكرد انسان اطالق میشكوف

 9شود. شكوفایی از دیدگاه سليگمنمحققان برجسته در قالب تعاریف جدیدی ارائه می

( 7007) 7( احساسات مثبت، مجذوبيت، معنا، روابط مثبت و دستاوردها و از نظر کيز7017)

شناختی و بهزیستی اجتماعی است.  عاطفی، بهزیستی روان سطح باالیی از سه بعد بهزیستی

عنوان ترکيبی از احساس خوب و عملكرد  ( ضمن تعریف شكوفایی به7019) 5هاپرت و سو

نفس و  آوری، عزت هایی از قبيل صالحيت، ثبات عاطفی، تعامل، تاب مؤثر، مؤلفه

ی را مفهومی شناختی در ( شكوفای7010) 6دانند. دینرسرزندگی را برای شكوفایی الزم می

های هایی است که منجر به رضایت افراد از جنبهگيرد که به معنای وجود ویژگینظر می

بينی و احساس توانمندی مختلف زندگی مانند ارتباطات اجتماعی، هدفمندی، خوش

شكوفایی حالتی پویاست که از احساس خوب توام با عملكرد بهينه طور خالصه  شود. به می

(. افراد شكوفا در 7016، 4شود )باتلر و کرن اجتماعی ناشی می -های روانی زهدر حو

ای مشارکت زندگی هدفمند خود فعال هستند و با محيط پيرامون خود به نحو سازنده
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(. 7004برخوردارند )کيز،  آوری و سالمت جسمی باالتریدارند، بعالوه از صميميت، تاب

در زمينه شكوفایی )بر مبنای مدل پنجگانه سليگمن(  ( در پژوهشی7070) 1االیان و شاموت

 دانشجویان دریافتند شكوفایی با عملكرد و نگرش شغلی دانشجویان رابطه دارد.

اجتماعی، جنسيت،  -تواند از عوامل متعددی از قبيل موقعيت اقتصادیشكوفایی می 

( اما مطابق با 7004، 7تأهل و سالمت جسم متأثر شود )فریتزال، ویتون، فریتزال و بورسترام

کند، بر ادبيات شكوفایی، انسان پتانسيل رشد را دارد و برای تحقق و رشد خود تالش می

این اساس نباید نقش عوامل شناختی فرد نادیده گرفته شود. یكی از متغيرهای شناختی که 

مدی، است. به عقيده بندورا خودکارآ 9تواند با شكوفایی در ارتباط باشد خودکارآمدیمی

عنوان متغير  های فرد برای توليد سطوح مشخصی از عملكرد است و به اعتقاد به توانایی

کند )بندورا شناختی شخصيت، در نحوه مواجهه افراد با مسائل زندگی نقش مؤثری ایفا می

ساز انگيزه، بهزیستی و موفقيت انسانی  (. باورهای خودکارآمدی زمينه7،1381و اسچانک

راد باور به توان انجام یک کار داشته باشند، توانایی دستيابی به نتایج است و هرگاه اف

های پژوهش حسنی، شهودی و (. یافته7070مطلوب را خواهند داشت )کرن و همكاران، 

شناختی بود.  ( حاکی از تأثير مستقيم خودکارآمدی بر بهزیستی روان1935ميرقاسمی )

اد بهزیستی با خودکارآمدی و شادکامی رابطه ای از دانشجویان نشان دپژوهشی در نمونه

های سانتوز، مگرمو، اوگان و  طور پژوهش (. همين1934دارد )آیری، فخری و حسن زاده، 

 4( و بورکارت، مانيكاواساگار، باترهام و پاولوویچ7015) 6(، صدیقوی7017) 5پات

دی رابطه مستقيم ( نشان داد ابعاد مختلف شكوفایی و بهزیستی با احساس خودکارآم7016)

( نيز نشان داد خودکارآمدی با تأثير مثبت بر بهزیستی، 7070) 8دارند. نتایج پژوهش گرین
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( حاکی از 7070) 1های پژوهش نورجناح و ازوانگذارد. یافتهای تأثير می بر هویت حرفه

 .ای و بهزیستی مشاوران رابطه مثبت قوی وجود دارداین بود که بين خودکارآمدی مشاوره

تواند منجر به ارتقای بهزیستی شود داشتن هایی که خودکارآمدی می یكی از راه

 9است. فرض بر این است که این دو سازه شناختی بر هم تأثيرگذار باشند. اشنایدر 7اميد

( معتقد است اميد یک ساختار شناختی و پویا است که انگيزه و ظرفيت افراد را در 7007)

عنوان فرایندی مبتنی بر  کند. اميد بهاف شخصی منعكس میتالش برای رسيدن به اهد

شده  جهت رسيدن به هدف تعریف 5و مسير 7سوی هدف )عامليت( هدف، انگيزه حرکت به

شده شخص در فعاليت  (. عامليت، به توانایی ادراک7007است )اشنایدر و همكاران، 

افرادی کند. منعكس می جنبه انگيزشی اميد رامداوم جهت رسيدن به هدف اشاره دارد و 

کنند و معتقدند که حتی در طور فعاالنه اهدافشان را دنبال می که دارای عامليت هستند، به

مسير به توانایی درک (. 7070، 6شرایط دشوار، توان دستيابی به اهداف را دارند )بارتولوميو

(. اميد 47018ن،های دستيابی به هدف اشاره دارد )لئو، زنگ و گا شده فرد برای خلق راه

خصوص بر های روانی افراد، به تواند بر سرمایهنگر است که می یک استدالل آینده

( و خودکارآمدی را ارتقا دهد 7005و اشنایدر،  8بهزیستی فردی تأثير بگذارد )کاتو

(. گرچه اميد با خودکارآمدی رابطه دارد اما با آن تفاوت دارد. 7013، 3)ازتكين و بيرکدار

آمدی باور به کارایی در موقعيتی خاص است، در حالی که اميد، انتظارات و خودکار

تواند از طریق ایجاد مسير، فرد را به اهدافش برساند تر است که میهای عمومیانگيزه

عنوان یک سازه بين موقعيتی در نظر گرفت  توان اميد را به(. از سویی می7007)اشنایدر،

حل مساله، حس کنترل و خوش بينی رابطه مثبت دارد  های نفس، توانایی که با عزت
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(. افراد با اميد و شكوفایی باالتر، از عزت نفس و حس 1331)اشنایدر و همكاران، 

های کمتری از اضطراب و استرس دارند )اصغری، توانمندی بيشتری برخوردارند ونشانه

برخی است که اميد با ها حاکی از آن  (. نتایج پژوهش1933محمدی، عباسی و صادقی،خان

های شكوفایی مانند معنا، روابط، کمک به دیگران و مثبت اندیشی رابطه دارد و از مولفه

کند را تبيين میروند رضایت شغلی و عملكرد افراد که از مصادیق شكوفایی به شمار می

دهد که اميد اهميت  تحقيقات نشان می(. از سوی دیگر 7003، 1)داگلبی، کوپر و پنز

 (.7018، 7های درمانی دارد )ردليچ، آنسل، هاریسون، نورنا و آرميجوای در مشاوره یژهو

توجه و  تنهایی سهم قابل ها، خودکارآمدی و اميد هر یک به براساس نتایج پژوهش 

های پژوهشی (. یافته1333، 9اند )ماگالتا و اليوربينی بهزیستی داشته فردی در پيش منحصربه

ن داد اثر اميدواری بر شادکامی معنادار است )خانزاده، امينی منش، در دانشجویان نشا

( در 1933(. محمدجانی، رضایی، محمدی فر و هژبریان )1938هادیان و علی عسگری، 

ای از معلمان به بررسی عوامل مؤثر در شكوفایی پرداختند. نتایج پژوهش  پژوهشی در نمونه

شناختی )مانند اميد و  های روانه سرمایهشناختی ازجمل نشان داد عوامل متعدد روان

های برخی مطالعات نشان داد اميد بينی شكوفایی نقش دارند. یافتهخودکارآمدی( در پيش

(، بهزیستی و عملكرد تحصيلی 7011، 7و خودکارآمدی با رضایت از زندگی )ساليوان

( نيز نقش 7018ن )( رابطه دارند. نتایج پژوهش لئو، ژنگ و گوا7014، 5)گریگز و کرافورد

 مؤثر اميد و خودکارآمدی در بهزیستی ذهنی پرستاران را تأیيد کرد.

نظر به اهميت نقش مشاوران و روانشناسان در ارتقای سالمت روان و ابعاد مختلف 

شناختی و اجتماعی( و تأثيرپذیری متقابل متخصصان از  بهزیستی مراجعين )ذهنی، روان

کند. پرواضح است که ای را طلب میقشر توجه ویژهفرایند مشاوره، بهزیستی این 

بخش خواهد بود که مشاور، خود از بهزیستی مطلوبی برخوردار باشد و ای نتيجه مشاوره

صورت مداوم هيجانات منفی، عدم توفيق،  بالعكس حاصل کار مشاوری که به
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زا ه بسا آسيبنتيجه و چخودکارآمدی پایين، نااميدی و روابط ناموثر را تجربه کند، بی

خواهد بود که این امر ضرورت بررسی بهزیستی جامع )شكوفایی( این متخصصان را 

 سازد.مضاعف می

ای که به بررسی عليرغم اهميت نقش متخصصان بهداشت روان در جامعه، مطالعه

عنوان مفهوم جامع بهزیستی در ميان روانشناسان و مشاوران  عوامل مؤثر بر شكوفایی به

ها و پيشينه پژوهشی احتمال تأثير اميد و باشد یافت نشد. بررسی نظریهپرداخته 

سازد. با اینكه رابطه اميد و خودکارآمدی در ارتقای شكوفایی را در ذهن متبادر می

طور جداگانه با بهزیستی در برخی جوامع موردبررسی قرارگرفته است اما  خودکارآمدی به

نوان باورهای شناختی، در رابطه با شكوفایی ع زمان اميد و خودکارآمدی به نقش هم

تواند عامليت و مسيریابی می که این باورها با ارتقای انگيزه موردتوجه نبوده است، درحالی

 منجر به عملكرد بهينه شود.

بينی  عنوان پيش شناختی به های روان زمان این سرمایه این مطالعه به بررسی نقش هم

از سویی جهت بررسی چگونگی رابطه این متغيرها، از  کننده شكوفایی تمرکز داشت و

عنوان واسطه در رابطه خودکارآمدی و شكوفایی بررسی  سازی، نقش اميد را به طریق مدل

 نمود. مدل پيشنهادی پژوهش در شكل یک نشان داده شده است.

 
 . مدل مفهومی پژوهش0شکل 
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و مثبت بر شكوفایی دارد بر این اساس فرض این است که خودکارآمدی اثر مستقيم 

 تواند در رابطه خودکارآمدی و شكوفایی نقش ميانجی را داشته باشد.و اميد می

 روش

سازی معادالت ساختاری است. همبستگی و در قالب مدل -پژوهش حاضر از نوع توصيفی

سازی معادالت ساختاری مدل مفهومی با توجه به متغيرهای پژوهش موردبررسی در مدل

انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل  1933گيرد. این پژوهش در سال قرار می

کليه مشاوران و روانشناسانی ایرانی بود. در معادالت ساختاری حجم نمونه به عوامل 

رفته و قوت همبستگی  های ازدستمتعددی از قبيل اندازه مدل، تعداد متغيرها، ميزان داده

ها  برای اکثر مدل 700نهاد شده است که حجم باالی ميان متغيرها بستگی دارد اما پيش

بندی معادالت ساختاری به  (. برخی از متخصصان نيز با تقسيم1937مناسب است )علوی، 

دانند )مک کالوم، نمونه را کافی می 900های نسبتاً پيچيده  انواع ساده تا پيچيده، برای نمونه

مودهای متخصصان و با احتساب موارد (. با توجه به رهن1333، 1ویدامن، ژانگ و هونگ

نفر برای نمونه در نظر گرفته شد. ازآنجاکه این  770کنندگان، تعداد احتمالی افت شرکت

ها انجام شد،  گيری کرونا و تعطيلی مراکز مشاوره و دانشگاهپژوهش در شرایط همه

ابتدا صورت در دسترس و از طریق برخط انجام گرفت، بدین نحو که  گيری به نمونه

صورت فراخوان اینترنتی در فضای مجازی، طی ارسال پيامی از مشاوران و روانشناسان  به

نفر از افرادی که رضایت  770عمل آمد. سپس برای جهت شرکت در پژوهش، دعوت به

خود را اعالم کردند و از شرایط شرکت در پژوهش برخوردار بودند، لينک پرسشنامه 

های روانشناسی و  کت در پژوهش، عالوه بر تحصيل در رشتهاینترنتی ارسال شد. شرط شر

کنندگان آزاد بودند ای بود. شرکتمشاوره، حداقل یک سال سابقه ارائه خدمات مشاوره

ای از تكميل پرسشنامه انصراف دهند. معيارهای خروج از پژوهش تبعيت غير  در هر مرحله

های  شناسی )تحصيالت حوزوی، رتبههایی غير از مشاوره و روانایرانی، تحصيل در رشته

های غير مرتبط( و عدم سابقه کار مشاوره بود. برای رعایت مالحظات برتر دانشگاهی رشته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. MacCallum, Widaman, Zhang, & Hong 
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کنندگان قبل از دریافت پرسشنامه اینترنتی، پيامی را مبنی بر اطالعاتی در اخالقی، شرکت

اوطلبانه بود و موردپژوهش و محرمانگی اطالعات پاسخنامه دریافت نمودند. مشارکت د

دهندگان رضایت خود را طی پيامی نوشتاری به پژوهشگران اعالم نمودند. از سویی  پاسخ

ای در زمينه رضایت آگاهانه از مشارکت، تعبيه شده بود که در در پرسشنامه نيز گزینه

شد. درنهایت بعد از ها ثبت می کنندگان به همراه پاسخ صورت تكميل توسط شرکت

مورد،  5مورد، عدم تجربه شغلی مشاوره  6تحصيلی غيرمرتبط  امه )رشتهپاسخن 19حذف 

مرد( در این پژوهش مورد تحليل قرار  88زن و  913پاسخنامه ) 704مورد(  7اتباع خارجی 

 سال بود. 8/95کنندگان  گرفت. ميانگين سنی شرکت

 ابزارهای پژوهش

ل مشخصات مربوط به سن، شناسی که شام در پژوهش حاضر عالوه بر پرسشنامه جمعيت

جنسيت، محل سكونت، مدت سابقه مشاوره، رشته و مدرک تحصيلی بود، از سه مقياس 

استاندارد استفاده شد. ذکر این نكته الزم است که ازآنجاکه به دليل تكميل غيرحضوری 

رفت در صورت طرح سؤاالت زیاد، از دقت پاسخگویی کاسته ها احتمال میپرسشنامه

هایی انتخاب شد که عالوه بر داشتن اعتبار و اطمينان، تعداد سؤاالت کمتری  شود مقياس

 داشته باشند.

 8شامل  ( طراحی شد و7010این مقياس توسط دینر )(: FS) 1مقیاس شكوفايي دينر

ای از یک: کامالً مخالفم تا هفت: کامالً موافقم است. گویه در مقياس ليكرت هفت گزینه

 8گيرد. دامنه نمرات از وسط این مقياس مورد ارزیابی قرار مییک عامل کلی شكوفایی ت

دهنده سطح شكوفایی باالتر است. دینر روایی همگرای  باشد و نمرات باالتر نشانمی 56تا 

گزارش کرد  84/0این مقياس را با مقياس بهزیستی ریف، مطلوب و پایایی این مقياس را 

پایایی این مقياس در کشورهای مختلف مناسب (. روایی و 7010؛ 7003)دینر و همكاران، 

؛ سينگ، جونارکار و 7017، 1؛ سومی7019، 7)سيلوا و کاتانو و مطلوب گزارش شده است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Deiner Flourishing Scale 

2. Silva & Caetano 
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( مورد 1935(. این مقياس در ایران توسط حسنی و نادی خوراسگانی )7016، 7جاسول

اس بهزیستی ریف زمان آن با مقي سنجی قرار گرفت و روایی هم هنجاریابی و روان

(r=0/73 بررسی و تأیيد و ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ )گزارش شد. در  87/0

افزار  پژوهش حاضر بررسی روایی سازه این مقياس به شيوه تحليل عاملی و با استفاده از نرم

AMOS  انجام شد و برازش مدل سازه مطلوب ارزیابی شد. ضریب پایایی از طریق آلفای

 به دست آمد. 86/0اخ برای کل مقياس در پژوهش حاضر کرونب

ای توسط شوارتز و گویه این مقياس ده (:GSE-10) 3مقیاس خودکارآمدی عمومي

ای از یک ( طراحی و اعتبار یابی شد و افراد در طيف ليكرت پنج گزینه1335) 7جروسلم

د. روایی و پایایی این مقياس دهن)کامالً مخالفم( تا پنج )کامالً موافقم( به سؤاالت پاسخ می

( اعتبار 1937های مختلف مورد ارزیابی و تأیيد قرار گرفته است. دالور و نجفی ) در نمونه

( تأیيد کرده و r=80/0این مقياس را از طریق همبستگی با مقياس خودکارآمدی شرر )

خود ضمن ( در پژوهش 7070گزارش کردند. فرنيا و همكاران ) 84/0پایایی این مقياس را 

تأیيد یک عامل کلی خودکارآمدی برای این مقياس، روایی آن را با مقياس خودآگاهی 

را برای مقياس به دست آوردند. در پژوهش حاضر  37/0تأیيد و ضریب آلفای کرونباخ 

ها با موقعيت مشاوره، روایی سازه از طریق تحليل عاملی تأیيدی، سازی گویهشمن متناسب

 به دست آمد. 85/0از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  تأیيد شد و پایایی

 9های دارای  گوی 6این مقياس  (:1991)اشنايدر و همكاران،  5مقیاس امید حالت

گویه  6مسير است )این خرده مقياس گویه برای  9عامليت و خرده مقياس گویه برای 

عامل  7است که برای هر خرده مقياس  1331های اميد اشنایدر،  گوی 17از مقياس برگرفته 

دهندگان، وضعيت خود را با توجه به  پاسخدر نظر گرفته شده بود(. در مقياس حاضر، 

                                                                                                                                        
1. Sumi 

2. Singh, Junnarkar, & Jaswal 

3. General self-efficacy scale 

4. Schwarzer and Jerusalem 

5. State Hope Scale 
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نمره خرده مقياس کنند.  ای توصيف میگزینه 8و بر مبنای طيف ليكرت  "فعلی"وضعيت 

ویه فرد گ 9گویه زوج و نمره خرده مقياس مسير با جمع نمرات  9عامليت با جمع نمرات 

 78تا  6تواند از آید. نمره کل مقياس، حاصل جمع کل نمرات است که می به دست می

اند. روایی این و باالتر گزارش کرده 30/0مطالعات متعدد پایایی این مقياس را باشد. 

یک عامل کلی اميد حالت را  مقياس از طریق اعتبار همگرا و واگرا تأیيد شده است و

زمان  ( روایی هم1930کرمانی، خداپناهی و حيدری ) (.7007ایدر، کند )اشنگزارش می

سؤالی را در نمونه ایرانی از طریق همبستگی با مقياس حمایت اجتماعی و معنا مورد  8فرم 

 81/0و از طریق بازآزمایی  86/0تأیيد قرار داده و پایایی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ 

رو  اس اميد حالت در پيشينه ادبيات داخلی یافت نشد، ازاینسنجی مقي گزارش کردند. روان

در پژوهش حاضر از طریق تحليل عاملی اکتشافی یک عامل شناسایی شد، با استفاده از 

روش تحليل عاملی تأیيدی، اعتبارسازه تأیيد شد و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای 

 به دست آمد. 84/0کرونباخ برای کل پرسشنامه 

ها، در بخش بررسی اطالعات  وتحليل داده منظور تجزیه : بههالیل دادهروش تح

 SPSS-24افزار  ها، از نرمتوصيفی، ضریب همبستگی پيرسون و بررسی تفاوت ميانگين

یابی معادالت استفاده شد. تحليل و ارزیابی الگوی پيشنهادی پژوهش به روش مدل

 انجام شد. AMOS-24افزار  کارگيری نرمبا به 1(SEMساختاری )

معادالت ساختاری روشی کلی و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيری است که 

دهد. اجرای ای از معادالت رگرسيون را به پژوهشگر میزمان مجموعه امكان آزمون هم

گيری تحليل در مدل معادالت ساختاری شامل دو مرحله کلی است: بخش اول مدل اندازه

ها را مشخص  خش دوم مدل ساختاری است که چگونگی ارتباط عامل)تحليل عاملی( و ب

عنوان متغير برونزا )معادل  (. در این پژوهش متغير خودکارآمدی به1937کند )علوی، می

عنوان متغير درونزا )معادل متغير  های آزمایشی(، اميد و شكوفایی به متغير مستقل در روش

 وابسته( در نظر گرفته شدند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Structural Equation Modeling 
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 هایافته

 ارائه شده است. 1های جمعيت شناختی گروه نمونه در جدول  یژگیو

 های جمعیت شناختی گروه نمونه . ویژگی0جدول 

 متغیر
طبقات 

 متغیر
 فراواني

درصد 

 فراواني
 فراواني طبقات متغیر متغیر

درصد 

 فراواني

 

 سن

 

کمتر از 

90 
114 4/78 

 

 

وضعيت 

 تحصيالت

 6/8 95 کارشناسی

 4/17 60 دانشجوی ارشد 7/74 137 90-70

 5/57 777 ارشد کارشناسی 3/13 81 70-50

بيش از 

50 
14 7/7 

دانشجوی 

 دکتری
49 3/14 

   
 7/7 14 دکتری

 جنسيت

 7/48 913 زن

 رشته تحصيلی

 7/77 180 مشاوره

 8/55 774 روانشناسی 6/71 88 مرد

 

وضعيت 

 تأهل

 5/79 144 مجرد

 سابقه شغلی

 4/55 774 سال 9کمتر از 

 55 777 متأهل
 9/77 180 سال 9بيش از 

 5/1 6 سایر

%(. از نظر جنسيت 74سال بودند ) 70-90کننده در بازه سنی  از نظر سن بيشتر افراد شرکت

کنندگان دارای  کنندگان زن بودند. از نظر تحصيالت اکثریت شرکت درصد شرکت 7/48

درصد از نمونه  8/55درصد(. رشته دانشگاهی  5/57ارشد بودند ) تحصيالت کارشناسی

 موردپژوهش روانشناسی بود.

ها ابتدا اطالعات توصيفی متغيرهای پژوهش )شامل ميانگين، وتحليل داده برای تجزیه

 آمده است. 7انحراف معيار و ضرایب همبستگی( بررسی شد. نتایج در جدول 

  



 88 |  و همکاران فاطمه اصل دهقان

 میانگین و انحراف معیار: ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش، 2جدول 

 انحراف معیار
 میانگین

   متغیرها 1 2 3 

 زن مرد کل

 1 خودکارآمدی 1    77/94 98 75/94 6/7

 7 اميد **57. 1   57/90 91/90 74/90 7/9

 9 شكوفایی **78. **49. 1  71/74 97/74 93/74 7/5

  .**P<0/01 

 

 P<0/01ميان کليه متغيرهای پژوهش در سطح دهد روابط همبستگی نشان می 7جدول 

معنی دارند. باالترین ضریب همبستگی ميان شكوفایی و اميد وجود دارد. تفاوت در 

های همبستگی ميانگين متغيرهای پژوهش در زنان و مردان ناچيز است. معناداری تحليل

اری از روش سازد. در تحليل معادالت ساختامكان اجرای معادالت ساختاری را ميسر می

حداکثر درست نمایی استفاده شد. بررسی نرماليتی متغيرها نشان داد مقادیر کشيدگی بين 

را نشان داد. ازآنجاکه مقادیر  1/978-تا -04/0+ و مقادیر چولگی بين  19/7تا  -76/0

قرار دارند  -7+ و 7نبود و مقادیر چولگی نيز در محدوده  -4+ و 4کشيدگی خارج از بازه 

های پرت از طریق آماره  (. بررسی داده7010، 1بودن متغيرها تأیيد شد )بيرن نرمال

 های پژوهش، داده پرت وجود ندارد.ماهاالنوبيس نشان داد در ميان داده

ها و سنجش مدل برای متغيرها در جدول  گيری مدل: نتایج تحليل عاملی مقياساندازه

های نيكویی برازش در حد مطلوب است ارائه شده است. نتایج تحليل نشان داد شاخص 9

کمتر  RMSEA، 5کمتر از  CMIN/dfهای  و این مدل از شرایط برخوردار است )شاخص

دهنده برازش مطلوب مدل  نشان 3/0باالتر از  NFI ،CFI ،GFIهای  و شاخص 08/0از 

 (.7008، 7هستند )هوپر، کاگالن و مولن

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Byrne 

2. Hooper, Coughlan, & Mullen 



 0411 تابستان|  46شمارة  | سال دوازدهم | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 84

 گیری پژوهشها و مدل اندازه ییدی مقیاسهای برازش در تحلیل عاملی تأ. شاخص3جدول 

 CMIN/df GFI AGFI TLI CFI RMSEA مقیاس

 06/0 35/0 39/0 37/0 35/0 47/7 خودکارآمدی

 04/0 34/0 37/0 39/0 34/0 76/9 اميد

 04/0 36/0 39/0 37/0 36/0 87/9 شكوفایی

 05/0 31/0 30/0 86/0 30/0 94/7 کل مدل

 5کمتر از  قبول حد قابل
االتر از ب

3/0 
 3/0باالتر از 

باالتر از 

3/0 

باالتر از 

3/0 
08/0-09/0 

: شاخص اصالحی نكویی برازش، AGFI: شاخص نكویی برازش، GFI: شاخص مجذور کای، CMIN/DFنكته: 

TLI ،شاخص توکر لویس :CFI شاخص برازندگی تطبيقی و :RMSEA.جذر ميانگين مجذورات خطای تقریب : 

منظور ارزیابی کفایت برازش مدل پژوهش، مدل ساختاری ميانجی  مدل ساختاری: به

عنوان متغير  موردبررسی قرار گرفت. در مدل ساختاری پژوهش حاضر، خودکارآمدی به

اند. فرض بر این است که  عنوان متغير درونزا در نظر گرفته شده برونزا و اميد و شكوفایی به

گری اميد، بر متغير مكنون از طریق ميانجی صورت مستقيم و هم متغير خودکارآمدی هم به

 شكوفایی اثر دارد.

 های برازش در مدل میانجی و مدل غیرمستقیم . شاخص6جدول 

 CMIN/df GFI IFI TLI RMSEA AIC مدل

 664/631 05/0 306/0 /314 /300 941/7 مدل ميانجی

 111/639 05/0 306/0 316/0 833/0 945/7 مدل غيرمستقيم

 

: شاخص برازندگی افزایشی، IFI: شاخص نكویی برازش، GFI: شاخص مجذور کای، CMIN/DF نكته:

TLI ،شاخص توکر لویس :RMSEA ،جذر ميانگين مجذورات خطای تقریب :AIC معيار اطالعاتی :

 آکائبک.

گيری پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار بود. ، مدل اندازه7براساس نتایج در جدول 

دهد مدل ميانجی برازش مستقيم نشان میهای مدل ميانجی و مدل غير خصمقایسه شا
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طور مستقيم و هم با  تری نسبت به مدل غيرمستقيم دارد درنتيجه خودکارآمدی هم به مناسب

 واسطه اميد بر شكوفایی اثرگذار است.

 
 . روابط ساختاری بین متغیرهای خودکارآمدی و شکوفایی با واسطه امید2شکل 

دهد. ضرایب رگرسيون در روابط ساختاری بين متغيرهای پژوهش را نشان می 7 شكل

  ارائه شده است. 5های مستقيم، غيرمستقيم و ميانجی در جدول  مدل
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. ضرایب رگرسیون استاندارد در مدل مستقیم، غیرمستقیم، میانجی و واریانس تبیین شده 5جدول 

 کل

حاکی از این است که خودکارآمدی اثر مستقيم و مثبت بر متغيرهای  5نتایج جدول 

( دارد؛ همچنين P:0/001 ،β =0/39( و اميد )P:0/001 ،β =0/36كوفایی )ش

خودکارآمدی از طریق غيرمستقيم و با واسطه اميد نيز اثر مثبت بر شكوفایی دارد 

(P:0/001 ،β =0/83.) 

رابطه خودکارآمدی و شكوفایی در مدل مستقيم معنادار  5بر اساس نتایج جدول 

( است. از سوی دیگر P:0/09انجی این رابطه غيرمعنادار )( ولی در مدل ميP:0/001است )

ضرایب رگرسيون و معناداری روابط خودکارآمدی و شكوفایی در مدل ميانجی نسبت به 

مدل مستقيم کاهش دارد. در نتيجه نقش ميانجی اميد در رابطه خودکارآمدی و شكوفایی 

ن اساس خودکارآمدی از طریق تأیيد و نوع ميانجی از نوع ميانجی کامل شناخته شد. برای

 گذارد.گری اميد بر شكوفایی اثر میواسطه

ازآنجاکه جامعه آماری گسترده و نمونه آماری نيز متشكل از طيف متنوع متغيرهای 

های جانبی تری از روابط و رفع ابهامات، تحليلجمعيت شناختی بود، جهت درک واضح

شكوفایی براساس رشته تحصيلی، سن و با هدف مقایسه ميانگين خودکارآمدی، اميد و 

 مستقل انجام شد. tسابقه شغل مشاوره، با استفاده از آزمون 

  

واريانس تبیین 

 شده

مدل 

 میانجي
 مسیرهای موجود در مدل مدل مستقیم غیرمستقیممدل 

96/0 
***60/0 

 اميد --->خودکارآمدی   67/0***

 

81/0 

***87/0 
 شكوفایی --->اميد   31/0***

10/0  
***60/0 

 --->خودکارآمدی 

 شكوفایی

***P<0/001 
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 . مقایسه میانگین خودکارآمدی، امید و شکوفایی براساس جنسیت، سن و سابقه4جدول 

 tنتايج آزمون  آماره لون

sig  sig متغیر مستقل متغیر وابسته میانگین 

 روانشناسی   

n: 227 

 شاورهم

n: 180 
  

 خودکارآمدی 39/96 86/94 07/0  67/0
 

 رشته تحصيلی
 اميد 17/90 45/90 04/0  89/0

 شكوفایی 77/74 59/74 58/0  37/0

   >95 

n: 200 
< 95 

n: 207 
  

 خودکارآمدی 59/94 94/94 4/0  03/0

 

 سن

 

 اميد 78/90 68/90 7/0  41/0

 شكوفایی 71/74 94/74 3/0  6/0

   > 9 

n: 180 

<9 

n: 227 
 

 خودکارآمدی 53/96 54/98 009/0  009/0
 

 سابقه
 اميد 90/90 40/90 79/0  74/0

 شكوفایی 39/76 33/74 057/0  79/0

   

دهد براساس رشته تحصيلی، بين ميانگين نشان می 6متغيرها در جدول  نتایج مقایسه ميانگين

(. P < 0/05روانشناسی تفاوت معناداری وجود دارد )خودکارآمدی در دو رشته مشاوره و 

 <Pدر ميانگين متغيرهای پژوهش بين دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد )

( تفاوت 95و بيش از  95سال )کمتر از  (. بعالوه در دو گروه سنی جوان و ميان0/05

 (.P> 0/05ميانگين متغيرهای پژوهش معنادار نبود )

ایجی که در جدول ارائه شده است تفاوت ميانگين خودکارآمدی در دو براساس نت

(. P < 0/05سال( معنادار است ) 9سال و بيش از  9سابقه )کمتر از  گروه با سابقه و کم

دیده شد  05/1سابقه به ميزان  اگرچه تفاوت ميانگين شكوفایی بين دو گروه با سابقه و کم

 (.P> 0/05ار نبود )اما این تفاوت از لحاظ آماری معناد



 0411 تابستان|  46شمارة  | سال دوازدهم | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 82

 گیریبحث و نتیجه

هدف از این مطالعه بررسی رابطه ساختاری ميان خودکارآمدی و شكوفایی از طریق متغير 

های تحقيق نشان داد ميان خودکارآمدی و شكوفایی رابطه مثبت وجود دارد  اميد بود. یافته

یافته با نتایج مطالعات طور مستقيم توان تبيين شكوفایی را دارد. این  و خودکارآمدی به

( و 1935(، حسنی، شهودی و ميرقاسمی )7018(، لئو، ژنگ و گوان )7015صدیقوی )

توان گفت باشد. در تبيين این یافته می( همسو می1934زاده )آیری، فخری و حسن

قضاوتی عامل مؤثری در جهت رشد و از طریق خودآگاهی و خود تواندخودکارآمدی می

باشد. افراد خودکارآمد با آگاهی و درک از توانمندی مطلوب خود،  شكوفایی افراد

احساس بهتری نسبت به خود دارند و این احساس، انگيزه برای تالش و موفقيت و تحقق 

شود. از سویی مطابق نظر ساز شكوفایی افراد می سازد که زمينههای فرد را فراهم می پتانسيل

توان شود. بر این اساس نيز مینجر به موفقيت می( خودکارآمدی باالتر م1381بندورا )

گونه تبيين کرد افراد خودکارآمد موفق، مورد تأیيد و احترام دیگران فوق را این یافته

توانند روابط مطلوبی با دیگران داشته هستند و با احساسات مثبت، ضمن اعتماد به خود، می

های فردی، روابط مطلوب و موفقيت  بليتباشند. در نظر داشته باشيم که احساس مثبت از قا

 روند.از مصادیق شكوفایی به شمار می

صورت  نتایج دیگر این مطالعه نشان داد که خودکارآمدی از طریق تأثير بر اميد، به

های لئو، ژنگ و گوان  غيرمستقيم نيز بر شكوفایی تأثير دارد. این یافته با نتایج پژوهش

(، قنبری طلب، شيخ 7013(، یوکسل و همكاران )7014،7013(، گریگز و کرافورد )7018)

( و محمدجانی، رضایی، محمدی فر و هژبریان 1934چاری )االسالم، فوالدچنگ و حسين

گونه تبيين توان اینباشد. چگونگی تأثير خودکارآمدی بر اميد را می( همسو می1933)

اعتمادی که به خود دارند در پی نمود که افراد خودکارآمد، کارآیی بهتری دارند و بنا بر 

یافتن مسيرهایی برای رسيدن به اهداف خود خواهند بود. مشاورانی نيز که در فرایند 

ای در پی یافتن مشاوره به کارایی خود اعتماد دارند، برای رسيدن به اهداف مشاوره

اوران با ای خود خواهند بود اما مشها و مسيرهایی برای رسيدن به اهداف مشاوره حل راه
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-خودکارآمدی پایين به خود و نتيجه مشاوره اطمينان ندارند و این عدم اطمينان، باعث می

کنند و درنتيجه شود خود را از یافتن مسير دستيابی به هدف ناتوان ببينند. آنان تالشی نمی

های  احساس موفقيت نخواهند داشت. ادراک از عدم موفقيت و عدم اطمينان به قابليت

که افراد شكوفا ضمن احساس  شوند، درحالیز موانع شكوفایی محسوب میفردی ا

هایشان  ها و نقش صالحيت و موفقيت، احترام به خود و دیگران، با جذب شدن در فعاليت

 بين و اميدوار هستند. نسبت به آینده و اهداف خود خوش

یافته با پژوهش توجهی با شكوفایی دارد. این  بر اساس نتایج، اميد رابطه مثبت قابل

باشد. شناختی همسو می ( مبنی بر رابطه و تأثيرگذاری اميد بر بهزیستی روان7070لئو و یو )

گونه بيان کرد که مطابق با نظریه اميد توان ایندر تبيين رابطه مثبت اميد با شكوفایی می

ای رسيدن به ها در پی یافتن مسير براشنایدر، فرد اميدوار هدفمند است و در تمام موقعيت

ای خود دارد. هدف است. او انگيزه زیادی برای رسيدن به اهداف شخصی و حرفه

ساز شكوفایی افراد خواهد شد. هدفمندی محرک تالش و انگيزه حرکت است و زمينه

هایی درراستای هدف از مسيرهای رسيدن به شكوفایی  تالش و جذب شدن در فعاليت

 سعی در ایفای نقش خود در جامعه هستند. است. افراد شكوفا هدفمند هستند و

های جانبی پژوهش حاضر این بود که ميزان خودکارآمدی، اميد و شكوفایی از یافته

( مبنی بر 7015در مردان و زنان تفاوت معناداری ندارد. این یافته با نتایج مطالعه صدیقو )

ش گریگز و کرافورد عدم تفاوت معنادار در خودکارآمدی مردان و زنان همسو و با پژوه

( مبنی بر تفاوت در خودکارآمدی و بهزیستی زنان و 7017( و سانتوز و همكاران )7013)

های فرهنگی کشورهای  تواند ناشی از تفاوتباشد. این تناقض میمردان ناهمسو می

شناختی باشد. مقایسه خودکارآمدی،  های مورداستفاده و یا موارد جمعيت مختلف، مقياس

و اميد بر اساس مدت سابقه مشاوره نشان داد افراد با سابقه بيشتر، از  شكوفایی

خودکارآمدی باالتری برخوردارند. این یافته مورد انتظار و منطبق بر نظر بندورا در مورد 

شود. افراد با خودکارآمدی بود. زیرا تجربه از منابع تقویت خودکارآمدی محسوب می

تجربه دارند. شكوفایی و اميد بر  تری نسبت به افراد کمتجربه بيشتر، احتمال موفقيت بيش
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تواند این باشد که اساس ميزان سابقه تفاوت معناداری نداشت. تبيين احتمالی این نتایج می

جز جنسيت شكوفایی و اميد هدفمند و مبتنی بر شناخت هستند و احتماالً عوامل دیگری به

 ها تأثيرگذارند.و سابقه بر این سازه

ور خالصه نتایج این مطالعه نشان داد که اميد نقش واسطه را در رابطه ميان ط به

تواند اثر خودکارآمدی بر شكوفایی را تقویت نماید. خودکارآمدی و شكوفایی دارد و می

تواند تأثير مثبتی بر ادبيات پژوهشی مربوط داشته مطالعه حاضر عالوه بر اینكه میهای یافته

سازد. ابعاد شكوفایی مشاوران و تر میدر شكوفایی را برجستهباشد اهميت نقش اميد 

مشاوران و روانشناسان روانشناسان رابطه مستقيمی با عملكرد آنان در فرایند مشاوره دارد. 

شكوفا در حين فرایند مشاوره در کنار اهدافی در جهت افزایش نشاط و کاستن از ناراحتی 

و یافتن معنا را مد نظر قرار داده و مراجعين را نيز مراجعين، فضایلی چون خدمت به دیگران 

 نمایند.در دستيابی به اهدافشان یاری می

سازد این های پژوهش حاضر که تعميم نتایج را با محدودیت روبرو میاز محدودیت

گيری به روش در دسترس و تكميل  گيری کرونا، نمونهبود که به دليل شرایط ویژه همه

توانند بر رت غيرحضوری انجام شد؛ از سوی دیگر عوامل متعددی میصو ها بهپرسشنامه

شكوفایی تأثير بگذارند که در این مجال، فقط امكان ارزیابی عوامل محدود شناختی ميسر 

رود موارد دیگری نظير عوامل عاطفی، رفتاری یا شد. از پژوهشگران عالقمند انتظار می

های لعه قرار دهند. دیگر اینكه از محدودیتزیستی را در رابطه با شكوفایی مورد مطا

باشد، ها به دليل مقبوليت اجتماعی میهای خودگزارشی، احتمال سوگيری پاسخپرسشنامه

توانند با کنترل یا بررسی نقش تعدیلگر مقبوليت اجتماعی پژوهشی پژوهشگران عالقمند می

 های دیگر انجام دهند. در نمونه

دهد. با تخصصان بهداشت روان را مورد آسيب قرار میواضح است فرایند مشاوره، م

-های پژوهش و اهميت شكوفایی در عملكرد بهينه فرایند مشاوره، انتظار میتوجه به یافته

های متصدی امور، در مسائل مربوط به رفاه و بهزیستی، آموزش، تربيت و  رود سازمان

ی با توجه به شغل پر تنش مشاوره، استخدام مشاوران، این مهم را مدنظر قرار دهند. از سوی
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توانند با ارتقای اميد و خودکارآمدی و شكوفاتر نمودن زندگی مشاوران و روانشناسان می

های  های فردی، کمتر در معرض آسيب خود، عالوه بر احساسات مطلوب و تحقق پتانسيل

 ائه دهند.شناختی ار های روان تری به افراد نيازمند کمکشغلی باشند و خدمات مطلوب
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 منابع

تحليل چگونگی بهزیستی (. 1933اسپنانی، مرتضی؛ عابدی، محمدرضا؛ نيلفروشان، پریسا )
مسير رشدی انتخاب شغل مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر 

 .909-764(:79)11، درمانی فرهنگ مشاوره و روان. اصفهان

اصغر؛ صادقی، عباسی اسفجير، علیاصغری سليمانی، معصومه؛ خان محمدی، ارسالن؛ 

اثربخشی آموزش شكوفایی بر اضطراب، استرس و افسردگی (. 1933جمال )
-65(:9)17، سالمت جامعه .1938دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی بابل در سال 

45. 

یابی رابطه ساختاری مدل(. 1934زاده، رمضان )ایری، یحيی؛ فخری، محمد کاظم؛ حسن
گری خودکارآمدی در شناختی با واسطه بهزیستی روان شادکامی براساس

 .749-781(، 9) 5،سالمت اجتماعیدانشجویان دانشگاه فرهنگيان. 

بررسی رابطه بين هوش (. 1935حسنی، محمد؛ شهودی، مریم و ميرقاسمی، سيدجمال )

شناختی در ميان فرزندان شهيد، جانباز و  اخالقی و خودکارآمدی با بهزیستی روان
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