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مقدمه
مشاوره روانشناسی بهعنوان یک زمينه حرفهای ،خدمات متنوعی در حوزههای مختلف از
قبيل آموزش ،خدمات بهداشت روان ،راهنمایی و مشاوره تحصيلی و شغلی را در سطح
جامعه ارائه میدهد (اومت .)7014 ،1اهميت این حرفه ایجاب میکند مشاوران و
روانشناسان ویژگیهای خاصی در زمينهها و ابعاد مختلف دارا باشند .عوامل متعددی در
اثربخشی فرایند مشاوره نقش دارند .یكی از عواملی که عالوه بر تأثيرگذاری بر نتيجه
مشاوره ،متقابالً میتواند تأثيرپذیر از فرایند مشاوره باشد بهزیستی مشاوران و روانشناسان
است.
بهزیستی 7در مفهوم کلی از دو دیدگاه لذتگرا 9و فضيلتگرا 7بهطور متفاوتی
تعریف شده است .دیدگاه لذتگرا بهزیستی را ارزیابی ذهنی افراد از کميت و کيفيت
رویدادها یا موقعيتهای لذتبخش زندگی میداند و صاحبنظران از آن تحت عنوان
بهزیستی ذهنی 5یاد میکنند (دینر ،سو ،لوکاس و اسميت .)1333 ،6دینر از محققان
برجسته روانشناسی مثبتگرا ،ضمن استفاده از اصطالح بهزیستی ذهنی بهجای واژه
خوشبختی ،معتقد بود خوشبختی شاخصهای ذهنی بهزیستی را توصيف میکند ،زیرا
چيزی است که توسط هر شخص متفاوت احساس میشود (سومارگو و نوواليا .)7018 ،4از
دیدگاه فضيلتگرا ،بهزیستی یک وضعيت روانشناختی است و شامل مشارکت در
فعاليت های معناداری است که امكان رشد و تحقق کامل پتانسيل انسانی افراد را فراهم
میسازد و با عنوان بهزیستی روانشناختی 8شناختهشده است (ریف7017 ،3؛ ماررو،
کاربالریا ،مارتين و مجياس)7016 ،10؛ بهعبارتدیگر بهزیستی از منظر فضيلتگرا ،وضعيت
1. Ummet
2. Well-being
3.Hedonic
4. Eudaimonic
5. Subjective Well-being
6. Diener, Suh, Lucas, & Smith
7. Sumargo & Novalia
8. Psychological well-being
9. Ryff
10. Marrero, Carballeira, Martín, Mejias, & Hernandez
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روانشناختی مثبت ،درازمدت و ناشی از توجه و تعهد فرد به رشد و چالشهای وجودی،
معنای زندگی و تأمل در خود است درحالیکه از دیدگاه لذتگرا ،ناشی از تجربه
لذت بخش و مربوط به رضایت فوری ،احساس شادکامی و مرتبط با بهزیستی ذهنی است
(ساالورا ،یوسان ،ترول ،آنتونانزاس .)7070 ،1این نوع از بهزیستی معادل احساس مثبت و
رضامندی عمومی از زندگی خود و دیگران در حوزههای مختلف خانواده ،شغل و تحصيل
است (اسپنانی ،عابدی و نيلفروشان )1933،و برخی از صاحبنظران این خصوصيات را از
ویژگیهای انسان سالم برشمردهاند (رهنمایی و آقایی.)1933 ،
شكوفایی 7مفهومی نوظهور است که هر دو بعد لذتگرا و فضيلتگرای بهزیستی را
در بر می گيرد و معادل سطح باالی سالمت روان و تحقق خویش است .اگرچه در گذشته
شكوفایی به زندگی در محدوده بهينه از عملكرد انسان اطالق میشد ،امروزه از منظر
محققان برجسته در قالب تعاریف جدیدی ارائه میشود .شكوفایی از دیدگاه سليگمن

9

( )7017احساسات مثبت ،مجذوبيت ،معنا ،روابط مثبت و دستاوردها و از نظر کيز)7007( 7
سطح باالیی از سه بعد بهزیستی عاطفی ،بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی است.
هاپرت و سو )7019( 5ضمن تعریف شكوفایی بهعنوان ترکيبی از احساس خوب و عملكرد
مؤثر ،مؤلفههایی از قبيل صالحيت ،ثبات عاطفی ،تعامل ،تابآوری ،عزتنفس و
سرزندگی را برای شكوفایی الزم میدانند .دینر )7010( 6شكوفایی را مفهومی شناختی در
نظر میگيرد که به معنای وجود ویژگیهایی است که منجر به رضایت افراد از جنبههای
مختلف زندگی مانند ارتباطات اجتماعی ،هدفمندی ،خوشبينی و احساس توانمندی
میشود .بهطور خالصه شكوفایی حالتی پویاست که از احساس خوب توام با عملكرد بهينه
در حوزههای روانی -اجتماعی ناشی میشود (باتلر و کرن .)7016 ،4افراد شكوفا در
زندگی هدفمند خود فعال هستند و با محيط پيرامون خود به نحو سازندهای مشارکت
1. Salavera, Usan, Teruel, & Antonanzas
2.Flourishing
3. Seligman
4. Keys
5. Huppert & So
6. Diener
7. Butler & Kern
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دارند ،بعالوه از صميميت ،تابآوری و سالمت جسمی باالتری برخوردارند (کيز.)7004 ،
االیان و شاموت )7070( 1در پژوهشی در زمينه شكوفایی (بر مبنای مدل پنجگانه سليگمن)
دانشجویان دریافتند شكوفایی با عملكرد و نگرش شغلی دانشجویان رابطه دارد.
شكوفایی میتواند از عوامل متعددی از قبيل موقعيت اقتصادی -اجتماعی ،جنسيت،
تأهل و سالمت جسم متأثر شود (فریتزال ،ویتون ،فریتزال و بورسترام )7004 ،7اما مطابق با
ادبيات شكوفایی ،انسان پتانسيل رشد را دارد و برای تحقق و رشد خود تالش میکند ،بر
این اساس نباید نقش عوامل شناختی فرد نادیده گرفته شود .یكی از متغيرهای شناختی که
میتواند با شكوفایی در ارتباط باشد خودکارآمدی 9است .به عقيده بندورا خودکارآمدی،
اعتقاد به تواناییهای فرد برای توليد سطوح مشخصی از عملكرد است و بهعنوان متغير
شناختی شخصيت ،در نحوه مواجهه افراد با مسائل زندگی نقش مؤثری ایفا میکند (بندورا
و اسچانک .)1381،7باورهای خودکارآمدی زمينهساز انگيزه ،بهزیستی و موفقيت انسانی
است و هرگاه اف راد باور به توان انجام یک کار داشته باشند ،توانایی دستيابی به نتایج
مطلوب را خواهند داشت (کرن و همكاران .)7070 ،یافتههای پژوهش حسنی ،شهودی و
ميرقاسمی ( )1935حاکی از تأثير مستقيم خودکارآمدی بر بهزیستی روانشناختی بود.
پژوهشی در نمونهای از دانشجویان نشان داد بهزیستی با خودکارآمدی و شادکامی رابطه
دارد (آیری ،فخری و حسن زاده .)1934 ،همينطور پژوهشهای سانتوز ،مگرمو ،اوگان و
پات ،)7017( 5صدیقوی )7015( 6و بورکارت ،مانيكاواساگار ،باترهام و پاولوویچ

4

( )7016نشان داد ابعاد مختلف شكوفایی و بهزیستی با احساس خودکارآمدی رابطه مستقيم
دارند .نتایج پژوهش گرین )7070( 8نيز نشان داد خودکارآمدی با تأثير مثبت بر بهزیستی،

1. Elayan & Shamout
2. Fritzell, Weitoft, Fritzell, & Burström
3. Self-efficacy
4. Bandura & Schunk
5. Santos, Magramo, Oguan, & Paat
6. Siddiqui
7. Burckhardt, Manicavasagar, Batterham, & Pavlovic
8. Green
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بر هویت حرفهای تأثير میگذارد .یافتههای پژوهش نورجناح و ازوان )7070( 1حاکی از
این بود که بين خودکارآمدی مشاورهای و بهزیستی مشاوران رابطه مثبت قوی وجود دارد.
یكی از راههایی که خودکارآمدی میتواند منجر به ارتقای بهزیستی شود داشتن
اميد 7است .فرض بر این است که این دو سازه شناختی بر هم تأثيرگذار باشند .اشنایدر

9

( ) 7007معتقد است اميد یک ساختار شناختی و پویا است که انگيزه و ظرفيت افراد را در
تالش برای رسيدن به اهداف شخصی منعكس میکند .اميد بهعنوان فرایندی مبتنی بر
هدف ،انگيزه حرکت بهسوی هدف (عامليت) 7و مسير 5جهت رسيدن به هدف تعریفشده
است (اشنایدر و همكاران .)7007 ،عامليت ،به توانایی ادراکشده شخص در فعاليت
مداوم جهت رسيدن به هدف اشاره دارد و جنبه انگيزشی اميد را منعكس میکند .افرادی
که دارای عامليت هستند ،بهطور فعاالنه اهدافشان را دنبال میکنند و معتقدند که حتی در
شرایط دشوار ،توان دستيابی به اهداف را دارند (بارتولوميو .)7070 ،6مسير به توانایی درک
شده فرد برای خلق راههای دستيابی به هدف اشاره دارد (لئو ،زنگ و گان .)70184،اميد
یک استدالل آیندهنگر است که میتواند بر سرمایههای روانی افراد ،بهخصوص بر
بهزیستی فردی تأثير بگذارد (کاتو 8و اشنایدر )7005 ،و خودکارآمدی را ارتقا دهد
(ازتكين و بيرکدار .)7013 ،3گرچه اميد با خودکارآمدی رابطه دارد اما با آن تفاوت دارد.
خودکارآمدی باور به کارایی در موقعيتی خاص است ،در حالی که اميد ،انتظارات و
انگيزههای عمومیتر است که میتواند از طریق ایجاد مسير ،فرد را به اهدافش برساند
(اشنایدر .)7007،از سویی میتوان اميد را بهعنوان یک سازه بين موقعيتی در نظر گرفت
که با عزت نفس ،تواناییهای حل مساله ،حس کنترل و خوش بينی رابطه مثبت دارد
1. Nur Jannah & Izwan
2.Hope
3. Snyder
4. Agency
5. Path way
6. Bartholomew & et al
7. Liu, Zeng, & Quan
8. Kato
9. Oztekin & Bayraktar
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(اشنایدر و همكاران .) 1331 ،افراد با اميد و شكوفایی باالتر ،از عزت نفس و حس
توانمندی بيشتری برخوردارند ونشانههای کمتری از اضطراب و استرس دارند (اصغری،
خانمحمدی ،عباسی و صادقی .)1933،نتایج پژوهشها حاکی از آن است که اميد با برخی
از مولفه های شكوفایی مانند معنا ،روابط ،کمک به دیگران و مثبت اندیشی رابطه دارد و
رضایت شغلی و عملكرد افراد که از مصادیق شكوفایی به شمار میروند را تبيين میکند
(داگلبی ،کوپر و پنز .)7003 ،1از سوی دیگر تحقيقات نشان میدهد که اميد اهميت
ویژهای در مشاورههای درمانی دارد (ردليچ ،آنسل ،هاریسون ،نورنا و آرميجو.)7018 ،7
براساس نتایج پژوهشها ،خودکارآمدی و اميد هر یک بهتنهایی سهم قابلتوجه و
منحصربهفردی در پيشبينی بهزیستی داشتهاند (ماگالتا و اليور .)1333 ،9یافتههای پژوهشی
در دانشجویان نشان داد اثر اميدواری بر شادکامی معنادار است (خانزاده ،امينی منش،
هادیان و علی عسگری .)1938 ،محمدجانی ،رضایی ،محمدی فر و هژبریان ( )1933در
پژوهشی در نمونه ای از معلمان به بررسی عوامل مؤثر در شكوفایی پرداختند .نتایج پژوهش
نشان داد عوامل متعدد روانشناختی ازجمله سرمایههای روانشناختی (مانند اميد و
خودکارآمدی) در پيشبينی شكوفایی نقش دارند .یافتههای برخی مطالعات نشان داد اميد
و خودکارآمدی با رضایت از زندگی (ساليوان ،)7011 ،7بهزیستی و عملكرد تحصيلی
(گریگز و کرافورد )7014 ،5رابطه دارند .نتایج پژوهش لئو ،ژنگ و گوان ( )7018نيز نقش
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
بهزیستی مراجعين (ذهنی ،روانشناختی و اجتماعی) و تأثيرپذیری متقابل متخصصان از
فرایند مشاوره ،بهزیستی این قشر توجه ویژهای را طلب میکند .پرواضح است که
مشاورهای نتيجه بخش خواهد بود که مشاور ،خود از بهزیستی مطلوبی برخوردار باشد و
بالعكس حاصل کار مشاوری که بهصورت مداوم هيجانات منفی ،عدم توفيق،
1. Duggleby, Cooper, & Penz
2. Redlich, Ansell, Harrison, Norrena, & Armijo
3. Magaletta & Oliver
4. Sullivan
5. Griggs & Crawford
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خودکارآمدی پایين ،نااميدی و روابط ناموثر را تجربه کند ،بینتيجه و چه بسا آسيبزا
خواهد بود که این امر ضرورت بررسی بهزیستی جامع (شكوفایی) این متخصصان را
مضاعف میسازد.
عليرغم اهميت نقش متخصصان بهداشت روان در جامعه ،مطالعهای که به بررسی
عوامل مؤثر بر شكوفایی به عنوان مفهوم جامع بهزیستی در ميان روانشناسان و مشاوران
پرداخته باشد یافت نشد .بررسی نظریهها و پيشينه پژوهشی احتمال تأثير اميد و
خودکارآمدی در ارتقای شكوفایی را در ذهن متبادر میسازد .با اینكه رابطه اميد و
خودکارآمدی بهطور جداگانه با بهزیستی در برخی جوامع موردبررسی قرارگرفته است اما
نقش همزمان اميد و خودکارآمدی بهعنوان باورهای شناختی ،در رابطه با شكوفایی
موردتوجه نبوده است ،درحالیکه این باورها با ارتقای انگيزه عامليت و مسيریابی میتواند
منجر به عملكرد بهينه شود.
این مطالعه به بررسی نقش همزمان این سرمایههای روانشناختی بهعنوان پيشبينی
کننده شكوفایی تمرکز داشت و از سویی جهت بررسی چگونگی رابطه این متغيرها ،از
طریق مدلسازی ،نقش اميد را بهعنوان واسطه در رابطه خودکارآمدی و شكوفایی بررسی
نمود .مدل پيشنهادی پژوهش در شكل یک نشان داده شده است.

شکل  .0مدل مفهومی پژوهش
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بر این اساس فرض این است که خودکارآمدی اثر مستقيم و مثبت بر شكوفایی دارد
و اميد میتواند در رابطه خودکارآمدی و شكوفایی نقش ميانجی را داشته باشد.

روش
پژوهش حاضر از نوع توصيفی -همبستگی و در قالب مدلسازی معادالت ساختاری است.
در مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی با توجه به متغيرهای پژوهش موردبررسی
قرار میگيرد .این پژوهش در سال  1933انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل
کليه مشاوران و روانشناسانی ایرانی بود .در معادالت ساختاری حجم نمونه به عوامل
متعددی از قبيل اندازه مدل ،تعداد متغيرها ،ميزان دادههای ازدسترفته و قوت همبستگی
ميان متغيرها بستگی دارد اما پيشنهاد شده است که حجم باالی  700برای اکثر مدلها
مناسب است (علوی .)1937 ،برخی از متخصصان نيز با تقسيمبندی معادالت ساختاری به
انواع ساده تا پيچيده ،برای نمونههای نسبتاً پيچيده  900نمونه را کافی میدانند (مک کالوم،
ویدامن ،ژانگ و هونگ .)1333 ،1با توجه به رهنمودهای متخصصان و با احتساب موارد
احتمالی افت شرکتکنندگان ،تعداد  770نفر برای نمونه در نظر گرفته شد .ازآنجاکه این
پژوهش در شرایط همهگيری کرونا و تعطيلی مراکز مشاوره و دانشگاهها انجام شد،
نمونهگيری بهصورت در دسترس و از طریق برخط انجام گرفت ،بدین نحو که ابتدا
به صورت فراخوان اینترنتی در فضای مجازی ،طی ارسال پيامی از مشاوران و روانشناسان
جهت شرکت در پژوهش ،دعوت بهعمل آمد .سپس برای  770نفر از افرادی که رضایت
خود را اعالم کردند و از شرایط شرکت در پژوهش برخوردار بودند ،لينک پرسشنامه
اینترنتی ارسال شد .شرط شرکت در پژوهش ،عالوه بر تحصيل در رشتههای روانشناسی و
مشاوره ،حداقل یک سال سابقه ارائه خدمات مشاورهای بود .شرکتکنندگان آزاد بودند
در هر مرحله ای از تكميل پرسشنامه انصراف دهند .معيارهای خروج از پژوهش تبعيت غير
ایرانی ،تحصيل در رشتههایی غير از مشاوره و روانشناسی (تحصيالت حوزوی ،رتبههای
برتر دانشگاهی رشتههای غير مرتبط) و عدم سابقه کار مشاوره بود .برای رعایت مالحظات
1. MacCallum, Widaman, Zhang, & Hong
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اخالقی ،شرکتکنندگان قبل از دریافت پرسشنامه اینترنتی ،پيامی را مبنی بر اطالعاتی در
موردپژوهش و محرمانگی اطالعات پاسخنامه دریافت نمودند .مشارکت داوطلبانه بود و
پاسخدهندگان رضایت خود را طی پيامی نوشتاری به پژوهشگران اعالم نمودند .از سویی
در پرسشنامه نيز گزینهای در زمينه رضایت آگاهانه از مشارکت ،تعبيه شده بود که در
صورت تكميل توسط شرکتکنندگان به همراه پاسخها ثبت میشد .درنهایت بعد از
حذف  19پاسخنامه (رشته تحصيلی غيرمرتبط  6مورد ،عدم تجربه شغلی مشاوره  5مورد،
اتباع خارجی  7مورد)  704پاسخنامه ( 913زن و  88مرد) در این پژوهش مورد تحليل قرار
گرفت .ميانگين سنی شرکتکنندگان  95/8سال بود.

ابزارهای پژوهش
در پژوهش حاضر عالوه بر پرسشنامه جمعيتشناسی که شامل مشخصات مربوط به سن،
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
پرسشنامهها احتمال میرفت در صورت طرح سؤاالت زیاد ،از دقت پاسخگویی کاسته
شود مقياسهایی انتخاب شد که عالوه بر داشتن اعتبار و اطمينان ،تعداد سؤاالت کمتری
داشته باشند.
مقیاس شكوفايي دينر :)FS( 1این مقياس توسط دینر ( )7010طراحی شد و شامل 8
گویه در مقياس ليكرت هفت گزینهای از یک :کامالً مخالفم تا هفت :کامالً موافقم است.
یک عامل کلی شكوفایی توسط این مقياس مورد ارزیابی قرار میگيرد .دامنه نمرات از 8
تا  56میباشد و نمرات باالتر نشاندهنده سطح شكوفایی باالتر است .دینر روایی همگرای
این مقياس را با مقياس بهزیستی ریف ،مطلوب و پایایی این مقياس را  0/84گزارش کرد
(دینر و همكاران7003 ،؛  .)7010روایی و پایایی این مقياس در کشورهای مختلف مناسب
و مطلوب گزارش شده است (سيلوا و کاتانو7019 ،7؛ سومی7017 ،1؛ سينگ ،جونارکار و
1. Deiner Flourishing Scale
2. Silva & Caetano
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جاسول .)7016 ،7این مقياس در ایران توسط حسنی و نادی خوراسگانی ( )1935مورد
هنجاریابی و روانسنجی قرار گرفت و روایی همزمان آن با مقياس بهزیستی ریف
( )r=0/73بررسی و تأیيد و ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ  0/87گزارش شد .در
پژوهش حاضر بررسی روایی سازه این مقياس به شيوه تحليل عاملی و با استفاده از نرمافزار
 AMOSانجام شد و برازش مدل سازه مطلوب ارزیابی شد .ضریب پایایی از طریق آلفای
کرونباخ برای کل مقياس در پژوهش حاضر  0/86به دست آمد.
مقیاس خودکارآمدی عمومي :)GSE-10( 3این مقياس ده گویهای توسط شوارتز و
جروسلم )1335( 7طراحی و اعتبار یابی شد و افراد در طيف ليكرت پنج گزینهای از یک
(کامالً مخالفم) تا پنج (کامالً موافقم) به سؤاالت پاسخ میدهند .روایی و پایایی این مقياس
در نمونههای مختلف مورد ارزیابی و تأیيد قرار گرفته است .دالور و نجفی ( )1937اعتبار
این مقياس را از طریق همبستگی با مقياس خودکارآمدی شرر ( )r=0/80تأیيد کرده و
پایایی این مقياس را  0/84گزارش کردند .فرنيا و همكاران ( )7070در پژوهش خود ضمن
تأیيد یک عامل کلی خودکارآمدی برای این مقياس ،روایی آن را با مقياس خودآگاهی
تأیيد و ضریب آلفای کرونباخ  0/37را برای مقياس به دست آوردند .در پژوهش حاضر
شمن متناسبسازی گویهها با موقعيت مشاوره ،روایی سازه از طریق تحليل عاملی تأیيدی،
تأیيد شد و پایایی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/85به دست آمد.
مقیاس امید حالت( 5اشنايدر و همكاران :)1991 ،این مقياس  6گویهای دارای 9
گویه برای خرده مقياس عامليت و  9گویه برای خرده مقياس مسير است (این  6گویه
برگرفته از مقياس  17گویهای اميد اشنایدر 1331 ،است که برای هر خرده مقياس  7عامل
در نظر گرفته شده بود) .در مقياس حاضر ،پاسخدهندگان ،وضعيت خود را با توجه به
1. Sumi
2. Singh, Junnarkar, & Jaswal
3. General self-efficacy scale
4. Schwarzer and Jerusalem
5. State Hope Scale
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وضعيت "فعلی" و بر مبنای طيف ليكرت  8گزینهای توصيف میکنند .نمره خرده مقياس
عامليت با جمع نمرات  9گویه زوج و نمره خرده مقياس مسير با جمع نمرات  9گویه فرد
به دست می آید .نمره کل مقياس ،حاصل جمع کل نمرات است که میتواند از  6تا 78
باشد .مطالعات متعدد پایایی این مقياس را  0/30و باالتر گزارش کردهاند .روایی این
مقياس از طریق اعتبار همگرا و واگرا تأیيد شده است و یک عامل کلی اميد حالت را
گزارش میکند (اشنایدر .)7007 ،کرمانی ،خداپناهی و حيدری ( )1930روایی همزمان
فرم  8سؤالی را در نمونه ایرانی از طریق همبستگی با مقياس حمایت اجتماعی و معنا مورد
تأیيد قرار داده و پایایی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ  0/86و از طریق بازآزمایی 0/81
گزارش کردند .روانسنجی مقي اس اميد حالت در پيشينه ادبيات داخلی یافت نشد ،ازاینرو
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
کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/84به دست آمد.
روش تحلیل دادهها :بهمنظور تجزیهوتحليل دادهها ،در بخش بررسی اطالعات
توصيفی ،ضریب همبستگی پيرسون و بررسی تفاوت ميانگينها ،از نرمافزار SPSS-24

استفاده شد .تحليل و ارزیابی الگوی پيشنهادی پژوهش به روش مدلیابی معادالت
ساختاری ( 1)SEMبا بهکارگيری نرمافزار  AMOS-24انجام شد.
معادالت ساختاری روشی کلی و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيری است که
امكان آزمون همزمان مجموعهای از معادالت رگرسيون را به پژوهشگر میدهد .اجرای
تحليل در مدل معادالت ساختاری شامل دو مرحله کلی است :بخش اول مدل اندازهگيری
(تحليل عاملی) و بخش دوم مدل ساختاری است که چگونگی ارتباط عاملها را مشخص
میکند (علوی .)1937 ،در این پژوهش متغير خودکارآمدی بهعنوان متغير برونزا (معادل
متغير مستقل در روشهای آزمایشی) ،اميد و شكوفایی بهعنوان متغير درونزا (معادل متغير
وابسته) در نظر گرفته شدند.
1. Structural Equation Modeling
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یافتهها
ویژگیهای جمعيت شناختی گروه نمونه در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .0ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه
متغیر

طبقات

طبقات متغیر

فراواني

114

78/4

کارشناسی

95

8 /6

70-90

137

74/7

دانشجوی ارشد

60

17/4

50-70

81

13/3

کارشناسیارشد

777

57/5

14

7 /7

49

14/3

دکتری

14

7 /7

زن

913

48/7

مشاوره

180

77/7

مرد

88

71/6

روانشناسی

774

55/8

مجرد

144

79/5

کمتر از  9سال

774

55/4

وضعيت

متأهل

777

55

تأهل

سایر

6

1 /5

بيش از  9سال

180

77/9

متغیر
کمتر از
90

سن

بيش از
50

جنسيت

فراواني

درصد
فراواني

متغیر

درصد

وضعيت

دانشجوی

تحصيالت

دکتری

رشته تحصيلی

سابقه شغلی

فراواني

از نظر سن بيشتر افراد شرکتکننده در بازه سنی  70-90سال بودند ( .)%74از نظر جنسيت
 48/7درصد شرکتکنندگان زن بودند .از نظر تحصيالت اکثریت شرکتکنندگان دارای
تحصيالت کارشناسیارشد بودند ( 57/5درصد) .رشته دانشگاهی  55/8درصد از نمونه
موردپژوهش روانشناسی بود.
برای تجزیهوتحليل دادهها ابتدا اطالعات توصيفی متغيرهای پژوهش (شامل ميانگين،
انحراف معيار و ضرایب همبستگی) بررسی شد .نتایج در جدول  7آمده است.
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جدول  :2ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش ،میانگین و انحراف معیار
میانگین
متغیرها
 1خودکارآمدی

1

2

3

1

7

اميد

**57.

1

9

شكوفایی

**78.

**49.

1

انحراف معیار
زن

مرد

کل

94/77

98

94/75

7 /6

90/57

90/91

90/74

9 /7

74/71

74/97

74/93

5 /7

**P<0/01.

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

معنی دارند .باالترین ضریب همبستگی ميان شكوفایی و اميد وجود دارد .تفاوت در
ميانگين متغيرهای پژوهش در زنان و مردان ناچيز است .معناداری تحليلهای همبستگی
امكان اجرای معادالت ساختاری را ميسر میسازد .در تحليل معادالت ساختاری از روش
حداکثر درست نمایی استفاده شد .بررسی نرماليتی متغيرها نشان داد مقادیر کشيدگی بين
 -0/76تا  + 7/19و مقادیر چولگی بين  -0/04تا 978/1-را نشان داد .ازآنجاکه مقادیر
کشيدگی خارج از بازه  +4و  -4نبود و مقادیر چولگی نيز در محدوده  +7و  -7قرار دارند
نرمال بودن متغيرها تأیيد شد (بيرن .)7010 ،1بررسی دادههای پرت از طریق آماره
ماهاالنوبيس نشان داد در ميان دادههای پژوهش ،داده پرت وجود ندارد.
اندازهگيری مدل :نتایج تحليل عاملی مقياسها و سنجش مدل برای متغيرها در جدول
 9ارائه شده است .نتایج تحليل نشان داد شاخصهای نيكویی برازش در حد مطلوب است
و این مدل از شرایط برخوردار است (شاخصهای  CMIN/dfکمتر از  RMSEA ،5کمتر
از  0/08و شاخصهای  GFI ،CFI ،NFIباالتر از  0/3نشاندهنده برازش مطلوب مدل
هستند (هوپر ،کاگالن و مولن.)7008 ،7

1. Byrne
2. Hooper, Coughlan, & Mullen

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

جدول  .3شاخصهای برازش در تحلیل عاملی تأییدی مقیاسها و مدل اندازهگیری پژوهش
مقیاس

CMIN/df

GFI

AGFI

TLI

CFI

RMSEA

خودکارآمدی

7/47

0/35

0/37

0/39

0/35

0/06

اميد

9/76

0/34

0/39

0/37

0/34

0/04

شكوفایی

9/87

0/36

0/37

0/39

0/36

0/04

کل مدل

7/94

0/30

0/86

0/30

0/31

0/05

حد قابلقبول

کمتر از 5

باالتر از

باالتر از

0 /3

0 /3

باالتر از
0 /3

باالتر از 0/3

0/09-0/08

نكته :CMIN/DF :شاخص مجذور کای :GFI ،شاخص نكویی برازش :AGFI ،شاخص اصالحی نكویی برازش،
 :TLIشاخص توکر لویس :CFI ،شاخص برازندگی تطبيقی و  :RMSEAجذر ميانگين مجذورات خطای تقریب.

مدل ساختاری :به منظور ارزیابی کفایت برازش مدل پژوهش ،مدل ساختاری ميانجی
موردبررسی قرار گرفت .در مدل ساختاری پژوهش حاضر ،خودکارآمدی بهعنوان متغير
برونزا و اميد و شكوفایی بهعنوان متغير درونزا در نظر گرفته شدهاند .فرض بر این است که
متغير خودکارآمدی هم بهصورت مستقيم و هم از طریق ميانجیگری اميد ،بر متغير مكنون
شكوفایی اثر دارد.
جدول  .6شاخصهای برازش در مدل میانجی و مدل غیرمستقیم
مدل

CMIN/df

GFI

IFI

TLI

RMSEA

AIC

مدل ميانجی

7/941

/300

/314

0/306

0/05

631/664

مدل غيرمستقيم

7/945

0/833

0/316

0/306

0/05

639/111

نكته :CMIN/DF :شاخص مجذور کای :GFI ،شاخص نكویی برازش :IFI ،شاخص برازندگی افزایشی،
 :TLIشاخص توکر لویس :RMSEA ،جذر ميانگين مجذورات خطای تقریب :AIC ،معيار اطالعاتی
آکائبک.

براساس نتایج در جدول  ،7مدل اندازهگيری پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار بود.
مقایسه شاخصهای مدل ميانجی و مدل غيرمستقيم نشان میدهد مدل ميانجی برازش
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مناسبتری نسبت به مدل غيرمستقيم دارد درنتيجه خودکارآمدی هم بهطور مستقيم و هم با
واسطه اميد بر شكوفایی اثرگذار است.

شکل  .2روابط ساختاری بین متغیرهای خودکارآمدی و شکوفایی با واسطه امید

شكل  7روابط ساختاری بين متغيرهای پژوهش را نشان میدهد .ضرایب رگرسيون در
مدلهای مستقيم ،غيرمستقيم و ميانجی در جدول  5ارائه شده است.
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جدول  .5ضرایب رگرسیون استاندارد در مدل مستقیم ،غیرمستقیم ،میانجی و واریانس تبیین شده
کل
مدل

واريانس تبیین

میانجي

شده

خودکارآمدی < ---اميد

***0/67

***0/60

0/96

اميد < ---شكوفایی

***0/31

***0/87

مسیرهای موجود در مدل

خودکارآمدی <---
شكوفایی

مدل مستقیم

مدل غیرمستقیم

***0/60

0/10

0/81

***P<0/001

نتایج جدول  5حاکی از این است که خودکارآمدی اثر مستقيم و مثبت بر متغيرهای
شكوفایی ( )β =0/36 ،P:0/001و اميد ( )β =0/39 ،P:0/001دارد؛ همچنين
خودکارآمدی از طریق غيرمستقيم و با واسطه اميد نيز اثر مثبت بر شكوفایی دارد
(.)β =0/83 ،P:0/001
بر اساس نتایج جدول  5رابطه خودکارآمدی و شكوفایی در مدل مستقيم معنادار
است ( )P:0/001ولی در مدل ميانجی این رابطه غيرمعنادار ( )P:0/09است .از سوی دیگر
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
تأیيد و نوع ميانجی از نوع ميانجی کامل شناخته شد .براین اساس خودکارآمدی از طریق
واسطهگری اميد بر شكوفایی اثر میگذارد.
ازآنجاکه جامعه آماری گسترده و نمونه آماری نيز متشكل از طيف متنوع متغيرهای
جمعيت شناختی بود ،جهت درک واضحتری از روابط و رفع ابهامات ،تحليلهای جانبی
با هدف مقایسه ميانگين خودکارآمدی ،اميد و شكوفایی براساس رشته تحصيلی ،سن و
سابقه شغل مشاوره ،با استفاده از آزمون  tمستقل انجام شد.
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جدول  .4مقایسه میانگین خودکارآمدی ،امید و شکوفایی براساس جنسیت ،سن و سابقه
نتايج آزمون t
متغیر مستقل

رشته تحصيلی

سن

سابقه

متغیر وابسته

آماره لون
میانگین

sig

مشاوره

روانشناسی

خودکارآمدی

n: 180
96/39

sig

n: 227
94/86

0/07

0/67

اميد

90/17

90/45

0/04

0/89

شكوفایی

74/77

74/59

0/58

0/37

< 95

>95

خودکارآمدی

n: 207
94/59

n: 200
94/94

0 /4

0/03

اميد

90/78

90/68

0 /7

0/41

شكوفایی

74/71

74/94

0 /3

0 /6

<9

>9

خودکارآمدی

n: 227
96/53

n: 180
98/54

0/009

0/009

اميد

90/90

90/40

0/79

0/74

شكوفایی

76/39

74/33

0/057

0/79

نتایج مقایسه ميانگين متغيرها در جدول  6نشان میدهد براساس رشته تحصيلی ،بين ميانگين
خودکارآمدی در دو رشته مشاوره و روانشناسی تفاوت معناداری وجود دارد (.)P < 0/05
در ميانگين متغيرهای پژوهش بين دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد ( >P

 .)0/05بعالوه در دو گروه سنی جوان و ميانسال (کمتر از  95و بيش از  )95تفاوت
ميانگين متغيرهای پژوهش معنادار نبود (.)P> 0/05
براساس نتایجی که در جدول ارائه شده است تفاوت ميانگين خودکارآمدی در دو
گروه با سابقه و کمسابقه (کمتر از  9سال و بيش از  9سال) معنادار است (.)P < 0/05
اگرچه تفاوت ميانگين شكوفایی بين دو گروه با سابقه و کم سابقه به ميزان  1/05دیده شد
اما این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود (.)P> 0/05
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این مطالعه بررسی رابطه ساختاری ميان خودکارآمدی و شكوفایی از طریق متغير
اميد بود .یافته های تحقيق نشان داد ميان خودکارآمدی و شكوفایی رابطه مثبت وجود دارد
و خودکارآمدی بهطور مستقيم توان تبيين شكوفایی را دارد .این یافته با نتایج مطالعات
صدیقوی ( ،)7015لئو ،ژنگ و گوان ( ،)7018حسنی ،شهودی و ميرقاسمی ( )1935و
آیری ،فخری و حسنزاده ( )1934همسو میباشد .در تبيين این یافته میتوان گفت
خودکارآمدی میتواند از طریق خودآگاهی و خودقضاوتی عامل مؤثری در جهت رشد و
شكوفایی افراد باشد .افراد خودکارآمد با آگاهی و درک از توانمندی مطلوب خود،
احساس بهتری نسبت به خود دارند و این احساس ،انگيزه برای تالش و موفقيت و تحقق
پتانسيلهای فرد را فراهم میسازد که زمينهساز شكوفایی افراد میشود .از سویی مطابق نظر
بندورا ( )1381خودکارآمدی باالتر منجر به موفقيت میشود .بر این اساس نيز میتوان
یافته فوق را این گونه تبيين کرد افراد خودکارآمد موفق ،مورد تأیيد و احترام دیگران
هستند و با احساسات مثبت ،ضمن اعتماد به خود ،میتوانند روابط مطلوبی با دیگران داشته
باشند .در نظر داشته باشيم که احساس مثبت از قابليتهای فردی ،روابط مطلوب و موفقيت
از مصادیق شكوفایی به شمار میروند.
نتایج دیگر این مطالعه نشان داد که خودکارآمدی از طریق تأثير بر اميد ،بهصورت
غيرمستقيم نيز بر شكوفایی تأثير دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای لئو ،ژنگ و گوان
( ،)7018گریگز و کرافورد ( ،)7014،7013یوکسل و همكاران ( ،)7013قنبری طلب ،شيخ
االسالم ،فوالدچنگ و حسينچاری ( )1934و محمدجانی ،رضایی ،محمدی فر و هژبریان
( )1933همسو میباشد .چگونگی تأثير خودکارآمدی بر اميد را میتوان اینگونه تبيين
نمود که افراد خودکارآمد ،کارآیی بهتری دارند و بنا بر اعتمادی که به خود دارند در پی
یافتن مسيرهایی برای رسيدن به اهداف خود خواهند بود .مشاورانی نيز که در فرایند
مشاوره به کارایی خود اعتماد دارند ،برای رسيدن به اهداف مشاورهای در پی یافتن
راهحلها و مسيرهایی برای رسيدن به اهداف مشاورهای خود خواهند بود اما مشاوران با
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خودکارآمدی پایين به خود و نتيجه مشاوره اطمينان ندارند و این عدم اطمينان ،باعث می-
شود خود را از یافتن مسير دستيابی به هدف ناتوان ببينند .آنان تالشی نمیکنند و درنتيجه
احساس موفقيت نخواهند داشت .ادراک از عدم موفقيت و عدم اطمينان به قابليتهای
فردی از موانع شكوفایی محسوب میشوند ،درحالیکه افراد شكوفا ضمن احساس
صالحيت و موفقيت ،احترام به خود و دیگران ،با جذب شدن در فعاليتها و نقشهایشان
نسبت به آینده و اهداف خود خوشبين و اميدوار هستند.
بر اساس نتایج ،اميد رابطه مثبت قابلتوجهی با شكوفایی دارد .این یافته با پژوهش
لئو و یو ( )7070مبنی بر رابطه و تأثيرگذاری اميد بر بهزیستی روانشناختی همسو میباشد.
در تبيين رابطه مثبت اميد با شكوفایی میتوان اینگونه بيان کرد که مطابق با نظریه اميد
اشنایدر ،فرد اميدوار هدفمند است و در تمام موقعيتها در پی یافتن مسير برای رسيدن به
هدف است .او انگيزه زیادی برای رسيدن به اهداف شخصی و حرفهای خود دارد.
هدفمندی محرک تالش و انگيزه حرکت است و زمينهساز شكوفایی افراد خواهد شد.
تالش و جذب شدن در فعاليتهایی درراستای هدف از مسيرهای رسيدن به شكوفایی
است .افراد شكوفا هدفمند هستند و سعی در ایفای نقش خود در جامعه هستند.
از یافتههای جانبی پژوهش حاضر این بود که ميزان خودکارآمدی ،اميد و شكوفایی
در مردان و زنان تفاوت معناداری ندارد .این یافته با نتایج مطالعه صدیقو ( )7015مبنی بر
عدم تفاوت معنادار در خودکارآمدی مردان و زنان همسو و با پژوهش گریگز و کرافورد
( )7013و سانتوز و همكاران ( )7017مبنی بر تفاوت در خودکارآمدی و بهزیستی زنان و
مردان ناهمسو میباشد .این تناقض میتواند ناشی از تفاوتهای فرهنگی کشورهای
مختلف ،مقياسهای مورداستفاده و یا موارد جمعيت شناختی باشد .مقایسه خودکارآمدی،
شكوفایی و اميد بر اساس مدت سابقه مشاوره نشان داد افراد با سابقه بيشتر ،از
خودکارآمدی باالتری برخوردارند .این یافته مورد انتظار و منطبق بر نظر بندورا در مورد
خودکارآمدی بود .زیرا تجربه از منابع تقویت خودکارآمدی محسوب میشود .افراد با
تجربه بيشتر ،احتمال موفقيت بيشتری نسبت به افراد کمتجربه دارند .شكوفایی و اميد بر
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اساس ميزان سابقه تفاوت معناداری نداشت .تبيين احتمالی این نتایج میتواند این باشد که
شكوفایی و اميد هدفمند و مبتنی بر شناخت هستند و احتماالً عوامل دیگری بهجز جنسيت
و سابقه بر این سازهها تأثيرگذارند.
بهط ور خالصه نتایج این مطالعه نشان داد که اميد نقش واسطه را در رابطه ميان
خودکارآمدی و شكوفایی دارد و میتواند اثر خودکارآمدی بر شكوفایی را تقویت نماید.
یافتههای مطالعه حاضر عالوه بر اینكه میتواند تأثير مثبتی بر ادبيات پژوهشی مربوط داشته
باشد اهميت نقش اميد در شكوفایی را برجستهتر میسازد .ابعاد شكوفایی مشاوران و
روانشناسان رابطه مستقيمی با عملكرد آنان در فرایند مشاوره دارد .مشاوران و روانشناسان
شكوفا در حين فرایند مشاوره در کنار اهدافی در جهت افزایش نشاط و کاستن از ناراحتی
مراجعين ،فضایلی چون خدمت به دیگران و یافتن معنا را مد نظر قرار داده و مراجعين را نيز
در دستيابی به اهدافشان یاری مینمایند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر که تعميم نتایج را با محدودیت روبرو میسازد این
بود که به دليل شرایط ویژه همهگيری کرونا ،نمونهگيری به روش در دسترس و تكميل
پرسشنامهها بهصورت غيرحضوری انجام شد؛ از سوی دیگر عوامل متعددی میتوانند بر
شكوفایی تأثير بگذارند که در این مجال ،فقط امكان ارزیابی عوامل محدود شناختی ميسر
شد .از پژوهشگران عالقمند انتظار میرود موارد دیگری نظير عوامل عاطفی ،رفتاری یا
زیستی را در رابطه با شكوفایی مورد مطالعه قرار دهند .دیگر اینكه از محدودیتهای
پرسشنامههای خودگزارشی ،احتمال سوگيری پاسخها به دليل مقبوليت اجتماعی میباشد،
پژوهشگران عالقمند میتوانند با کنترل یا بررسی نقش تعدیلگر مقبوليت اجتماعی پژوهشی
در نمونههای دیگر انجام دهند.
واضح است فرایند مشاوره ،متخصصان بهداشت روان را مورد آسيب قرار میدهد .با
توجه به یافتههای پژوهش و اهميت شكوفایی در عملكرد بهينه فرایند مشاوره ،انتظار می-
رود سازمان های متصدی امور ،در مسائل مربوط به رفاه و بهزیستی ،آموزش ،تربيت و
استخدام مشاوران ،این مهم را مدنظر قرار دهند .از سویی با توجه به شغل پر تنش مشاوره،
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مشاوران و روانشناسان میتوانند با ارتقای اميد و خودکارآمدی و شكوفاتر نمودن زندگی
خود ،عالوه بر احساسات مطلوب و تحقق پتانسيلهای فردی ،کمتر در معرض آسيبهای
شغلی باشند و خدمات مطلوبتری به افراد نيازمند کمکهای روانشناختی ارائه دهند.
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