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 مقاله پژوهشی 

 

 انیدانشجو یروانشناخت یهاهیبر سرما ییآموزش شکوفا یاثربخش

 بابل یدانشگاه علوم پزشک

 

 یجمال صادق ر،یاسفج یاصغر عباس یعل ،*یمحمدارسالن خان ،یمانیسل یمعصومه اصغر

 

 

 چكيده

 یمنجر شود. لذا بررس یتماعو اج یفرد یستیبه سالمت و بهز تواندیاست که م ییهایژگیو نیترمهماز  یکیشکوفا شدن افراد مقدمه: 

 یروانشناخت یهاهیابر سرم ییآموزش شکوفا یاثربخش هدف با است. پژوهش حاضر تیافراد و عوامل مرتبط با آن حائز اهم ییشکوفا
 انجام شد. بابل یدانشگاه علوم پزشک انی( دانشجویبینخوشو  یودکارآمدخ ،یآورتاب ،یدواری)ام

پژوهش حاضر متشکل  یعه آمارآزمون با گروه شاهد بود. جامسپ -آزمونشیبا طرح پ یشیو از نوع آزما یپژوهش حاضر کاربردها: روش

 نیانگیاز م ترنیینحراف استاندارد پاا کینفر از افراد که نمره  40جامعه تعداد  نیبابل بود که از ا یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو هیاز کل
کنندگان پرسشنامه شرکت انتخاب شدند. در ابتدا همه یتصادف یاخوشه یریگد، به روش نمونهنآوردبه دست  ییوفادر پرسشنامه شک

 افتیآزمون دروه پسهر دو گر تیقرار گرفت. در نها ییتحت آموزش شکوفا شیکردند. سپس گروه آزما لیرا تکم یروانشناخت هیسرما
  دید.تحلیل گر یریچندمتغ انسیکووار لیبا استفاده از روش تحل اهاطالعات، داده یآورنمودند. پس از جمع

 ریست که در متغا یدر حال نیا ،مشاهده شد p<01/0در سطح  یدارمعنادو گروه تفاوت  نیب یدواریو ام یخودکارآمد یرهایدر متغنتايج: 

 وجود نداشت. یدارمعنادو گروه تفاوت  نیب یآورتاب ریبود. در متغ دارمعنا p<05/0تفاوت در سطح  نیا یبینخوش

 توانیرو م نیشده و از ا انیدانشجو در یاختنروانش هیسرما یباعث ارتقا ییگفت استفاده از آموزش شکوفا توانیم تیدر نهاگيري: نتيجه

 مت بهره برد.مربوط به حوزه سال یرهایمتغ ریو سا یدواریو ام یبینخوش ،یخودکارآمد یآموزش در جهت ارتقا نیاز ا

 

 .یعلوم پزشک نایو دانشجو یبینخوش ،یخودکارآمد ،یآورتاب ،یدواریام ،یروانشناخت هیسرماهای كلیدی: واژه
 532تا  523 (:53)21؛ 1400 دي پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

نقش دانشجویان در آینده کشور بر کسی پوشیده نیست. 

های مثبت زندگی دانشجویان حائز اهمیت لذا توجه به جنبه

                                                 
دانشکده  ،یس(، گروه روانشنااری)استاد یمحمددکتر ارسالن خاننویسنده مسؤول:  *

. رانیواحد آمل، آمل، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یعلوم انسان
ar.khanmohammadi@gmail.com 

 ،یگروه روانشناس ،یتیترب یروانشناس یدکتر یدانشجو ،یمانیسل یاصغر معصومه

. رانیواحد بابل، بابل، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان

(aalajavadi@yahoo.com؛ دکتر عل)گروه علوم  ،(اری)دانش ریاسفج یاصغر عباس ی

و شروع جنگ جهانی دوم، روانشناسی  1940از دهه است. 

شناختی و نقص عملکردی و به طور عمدتاً بر روی آسیب

در (. 1پیوسته روی هیجانات منفی انسان فعالیت داشت)

. رانیبابل، بابل، ا واحد یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یاجتماع

(asfajieir@hotmail.com؛ دکتر جمال صادق)ی(، گروه روانشناساری)استاد ی، 

. رانیواحد بابل، بابل، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان

(Jamalseadeghi48@yahoo.com) 

 21/9/400 تاریخ پذیرش: ،21/9/400، تاریخ اصالحیه: 28/1/400 مقاله: تاریخ دریافت
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ه توجه شدچند دهه اخیر به هیجانات مثبت روانشناسی 

معتقدند در این شاخه جدید از پژوهشگران . است

ها، ی علمی نیرومندیالعهروانشناسی، اساساً به مط

. شودپرداخته میذهنی انسان شادکامی و بهزیستی

ها بر این باور هستند، آنچه در روانشناسی همچنین آن

این است  ،روانشناختی مورد توجه استمثبت و بهزیستی 

شود. در رویکرد جدید که زندگی انسان چگونه شکوفا می

انشناختی تلقی روروان یا بهزیستی کسی دارای سالمت

نفس، ارتباطات اجتماعی هایی مانند عزتشود که ویژگیمی

آمدی و حس استقالل دارد. از گسترده، احساس خودکار

های کلیدی در خصوص این رو نظریات متعدد و دیدگاه

های اخیر مطرح گردیده که نگر در سالشناسی مثبتروان

 .(2)یکی از آنها موضوع شکوفایی است

ها انسان، موضوعی است که قرن (Flourish) شکوفایی

مورد  ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده و اخیراً

شناسی شناسی به نام روانای از روانتوجه شاخه

گرا شناسی مثبتگرا قرار گرفته است. در حقیقت روانمثبت

(. شکوفایی به 3علم شادکامی و شکوفایی انسان است)

فق شدن و برجسته بودن نیز خوب بودن، رشد کردن، مو

( و به شادکامی و زندگی خوب منجر 4اشاره دارد)

توانند از توان و ظرفیت واقعی گردد. مردم وقتی میمی

خواهند این کنند و میخود استفاده کنند، لذت را تجربه می

(. 5لذت را با افزایش توان و ظرفیت خود افزایش دهند)

 سطح که شجویانیدان است آن از حاکی پژوهشی شواهد

 و هیجانی نظر از کنندمی تجربه را شکوفایی از باالیی

 کنندمی عمل خوب اجتماعی و شخصی زندگی در عملکردی

  (.6)هستند امان در نیز روانی بیماری هرگونه از و

ین متغیرهایی که تحت تأثیر شکوفایی قرار ترمهمیکی از 

( Psychological Capitalشناختی )روان سرمایه ،دارد

 هم به و ترکیبی ایاست. سرمایه روانشناختی سازه

بینی، خوش امید، مؤلفه چهار که است پیوسته

 در هامؤلفه این. گیرددربرمی آوری راتاب و خودکارآمدی

 معنا فرد به زندگی یابانه،ارزش و تعاملی فرایند یك

 را فشارزا هایموقعیت تغییر برای فرد تالش بخشیده،

 آماده عمل صحنه به ورود برای را او دهد ومی تداوم

 تضمین را اهداف تحقق در وی سرسختی و نموده، مقاومت

 سرمایه از برخورداری دانشجویان .(7کند)می

 از مشکالت برابر در افراد تا شودمی منجر شناختی،روان

 مورد در روشنی دیدگاه به باشند، برخوردار باالیی توان

 بگیرند، قرار روزانه وقایع تأثیر تحت کمتر و برسند خود

 باالتری روانشناختی سالمت دارای افراد گونه این لذا

شناختی حالت مثبت رشد سرمایه روان (.8هستند)

ها مشخص شناختی افراد است که با این ویژگیروان

شود، الف: داشتن اطمینان )خودکارآمدی( برای انجام می

 ،برانگیزوظایف چالشهای الزم جهت موفق شدن در تالش

بینی( درباره موفق شدن در ب: ایجاد اسناد مثبت )خوش

بودن در اهداف و در ج: ثابت قدم ،حال حاضر و آینده

دهی مجدد مسیرها به سوی اهداف صورت لزوم جهت

)امید( به منظور موفق شدن و د: حفظ کردن خود و عقب 

در سازی برای رسیدن به موفقیت نشینی و حتی زمینه

در (. 9()آوریها )تابصورت غلبه بر مشکالت و مشقت

های سرمایه بر ییآموزش شکوفا برخی مطالعات تأثیر

( 11)روانشناختی پریشانی کاهش 10روانشناختی )

در  .نشان داده شده است (12)شکوفایی ارتقای همچنین

 یهسرمادار بین معنانتایج مبین رابطه مثبت و  ی نیزامطالعه

ولیکن (. 13)یی بودندشکوفا یهابا شاخص یروانشناخت

 متاسفانه تعداد این مطالعات محدود می باشند.

شغل و  یتماه یلبه دل یپزشک علوم یهارشته یاندانشجو

به  ؛دارند قرار منفی عواملدر معرض  یشههم یلیرشته تحص

در معرض عوارض  یلپس از فراغت از تحصایشان  ویژه

کار از جمله استرس، اضطراب و  یطمتعدد مح یزااسترس

ضمن اثر سوء بر  تواندیامر م ینا می گیرند وقرار  فسردگیا

کاهش  یجهو در نت ایشان ییها به کاهش شکوفاعملکرد آن

 ینی،بخوش ی،آور)تاب یروانشناخت هاییهسرما

ها منجر گردد. لذا با توجه به ( آنیدواریو ام یخودکارآمد

 هاییطدر مح یاندانشجو ینکه ممکن است ا هایییبآس
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 یاثربخش با هدف بررسی پژوهش ینداشته باشند، ا یلیتحص

دانشجویان  یروانشناخت هاییهبر سرما ییآموزش شکوفا

 صورت گرفت.

 

 هاروش

ح پژوهش طر. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است

با گروه  آزمونپس -آزمونیشو از نوع پ یشیحاضر آزما

 ییهپژوهش حاضر، کلجامعه آماری . بودشاهد 

 نیمسال اول بابل در یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو

 یاخوشه یریگاند. روش نمونهبوده 99-98 یلیسال تحص

 ی،دانشکده پزشک 4صورت که در ابتدا  ینبود. به ا یتصادف

انتخاب  ییو ماما یو پرستار یراپزشکیپ ی،پزشکدندان

دانشکده به  یكفوق  ایهدانشکده یناز ب ادامه درشدند. 

 سپس(. یراپزشکیانتخاب شد )دانشکده پ یصورت تصادف

 یدانشکده دو رشته به صورت تصادف یهارشته یناز ب

(. از هر رشته یشگاهیو علوم آزما یانتخاب شد )هوشبر

پرسشنامه  ،افراد انتخاب شده یهکالس انتخاب شد. به کل 2

 یكها آن یینمره شکوفا که یداده شد تا افراد ییشکوفا

بود، به عنوان گروه  یانگیناز م تریینانحراف استاندارد پا

از لحاظ  یکدیگرنفر که با  40نمونه باشند. پس از آن تعداد 

همتا بودند، انتخاب شده و به  یلیو رشته تحص یتسن، جنس

 20نفر( و شاهد ) 20) یشآزما گروهدر دو  یصورت تصادف

 یینتع افزارنرمنفر نمونه بر اساس  40 تعداد. قرار گرفتندنفر( 

 یو با در نظر گرفتن پارامترها G Power 3حجم نمونه 

؛ 05/0آلفا=  یب؛ ضر40/0محاسبه شد. اندازه اثر=  یرز

؛ Repetitions= 3؛ 95/0توان آزمون= 

؛ Noncentrality parameter λ=17/حضوری3350000

2518736/3=Critical F 2؛=Numerator df ؛

37=Denominator df9561140/0 ؛=Actual power ؛

3022607/0=Pillai V .انحراف استاندارد  یكنمره  کسب

مشغول میانگین در پرسشنامه شکوفایی، از  تریینپا

دم ی، ععلوم پزشک یهااز رشته یکیبودن در  یلتحص

زمان عدم شرکت همی و پزشکروان یاستفاده از داروها

از جمله  دیگر یدرمان در جلسات مشاوره و روان

جلسه  3از  یشب یبتغهای ورود به پژوهش بودند. مالک

ورود  یهاو دارا نبودن مالک ییدر جلسات آموزش شکوفا

  .های خروج از پژوهش بودندنیز مالک

در این پژوهش از پروتکل آموزشی و پرسشنامه به شرح 

 زیر استفاده شده است:
 

 بر شکوفایی آموزش برنامه آموزش شکوفایی: برنامه

 با برنامه برای اولین بار این. شد اجرا آزمایش گروه روی

 شکل به شکوفایی و شخصیت قوت نقاط آوری،تاب عنوان

(. 14شده بود) اجرا سنگاپور معلمان برای روزه دو کارگاه

 حوزه پنج در درمانی جلسات محتوای و ساختار خالصه

 معنا درگیری، روابط، مثبت، هایهیجان یعنی مداخله اصلی

 اجرا ذیل شرح به ساعته 2 جلسه 10 در که بود پیشرفت و

 شیوه به و گروهی صورت به جلسات درضمن. شد

 فعالیتهمراه با  پاسخ و پرسش گروهی، بحث سخنرانی،

صورت بود که  نیبه ا زینحوه اجرا ن. شد انجام کالس در

ی روانشناس یدکتر یدانشجودهنده )آموزش كیکالس از 

( و کمك و متخصص در حوزه روانشناسی مثبت

 لی( تشکینیبال یدهنده )کارشناس ارشد روانشناسآموزش

کنندگان دهنده مسائل الزم را به شرکت. آموزششدیم

. در دادیحل مشکل آموزش م یراهبردها یدرباره چگونگ

 یبررس قینده از طردهآموزش اریطول جلسات فرد دست

آموزش داده شده در جلسات  كیو مرور تکن یخانگ فیتکال

 (.1)جدول کردیدهنده کمك مبه فرد آموزش ،یآموزش

 

 ییشکوفا یآموزش برنامه: 1 جدول

 محتوای جلسه آموزشی مداخله شکوفایی جلسات

مبانی روانشناسی  توضیحآشنایی افراد با موضوعات، اهداف آموزشی و، معرفی و آشنایی با حاضرین و برقراری رابطه جلسه اول

دهد، افکار ( رخ میAساز )کند که وقتی که یك واقعه فعالبیان می )این مدل ABCمدل  و آوریمبنای ساخت تاب گرا برمثبت
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(Bما بر نتیجه ) (Cیا عواقب کار اثر می )گذارند). 

شناسی مثبت، معرفی الگوهای فکری. ای راجع به شکوفایی و معرفی روانمقدمهو مروری بر مطالب مطرح شده جلسه قبل  جلسه دوم

مهربانی و الحاق قطعات مثبت: انتخاب  -ها، هیجانات مثبت، مراقبه عشقهای فکری و مداخله در دیدگاهصحبت در مورد تله

 .ك طرح کلی برای آن احساسیك احساس مثبت، ساختن ی

ها و عناصر ها، فواید تمرکز بر توانمندیبندی توانمندیها، طبقهفی توانمندیقبل و معرمروری بر مطالب مطرح شده جلسه  جلسه سوم

PERMA تجربه هیجان  ،های مثبت، فعالیت در کالسهیجان )هیجانات مثبت، مجذوبیت، روابط، معنا و موفقیت( با تأکید بر

 مثبت و منفی، بیان احساسات و افکار.

 های افزایش مجذوبیت و کارگروهی.رفی مجذوبیت، شرایط مؤثر مجذوبیت در کار، روشمروری بر مطالب جلسه قبل و مع جلسه چهارم

بخش، تمرین گروهی، پرسش و پاسخ درگیرشدن و رها شدن در یك فعالیت لذت )بررسی تکایف جلسه قبل، سخنرانی درباره

 .درگیری و...( راجع به درگیر شدن در یك فعالیت خاص و بررسی موانع

دانید خنرانی در مورد روابط، روابط و بهزیستی، فعالیت اعتمادسازی، در مورد اعتماد چه میمروری بر مطالب جلسه قبل و س جلسه پنجم

 دهید؟و چطور روابط خود را شکل می

ای از کتاب سخنرانی راجع به هدف و معنا در زندگی برگزیده، معرفی معنا و داستان معنامروری بر مطالب جلسه قبل و  شمجلسه ش

 ی به زندگی خود بدهید. تربیشتوان معنای ویکتور فرانکل، چگونه می

 .ق، عوامل پیشرفت، پرسش و پاسخمعرفی مفهوم موفقیت و پیشرفت خصوصیات افراد موفمروری بر مطالب جلسه قبل و  جلسه هفتم

 .آوری افرادتابارتقای های آوری و راهمعرفی تاب مروری بر مطالب جلسه قبل و جلسه هشتم

 .مروری اجمالی بر مطالب مطرح شده در دوره آموزشی، نظرسنجی از افراد در مورد مطالب طرح شده جلسه نهم

های مثبتی های هر یك از افراد و تأکید بر مهارتبستن گروه، بحث درباره آنچه که یاد گرفته شده و خالصه کردن پیشرفت جلسه دهم

 گرفته است. فراکه هر فرد 

 

 یسؤال 28 پرسشنامه: شکوفایی شخصی پرسشنامه

مدل شکوفایی سلیگمن  مبنای بر( FQ) شکوفایی

(Seligman )شد ساخته ایرانی پژوهشگران توسط .

 مثبت، هایهیجان عامل تحت عناوین 4پرسشنامه از 

 پرسشنامه. است شده تشکیل پیشرفت و معنایابی روابط،

 تا کامالً موافقم کامالً از ایگزینه 6 لیکرت طیف یك روی بر

 ینمره کل ترتیباینبهقرار دارد.  (1تا  6مخالفم)با نمره 

 42تا  7 ینو نمره هر عامل ب 168تا  28 ینب ییشکوفا

 یاجرا یقاز طر ییپرسشنامه شکوفا یهمگرا روایی. است

اهواز  ییخودشکوفا یهازمان آن با پرسشنامههم

(82/0=r )پرسشنامه یقآن از طر یواگرا روایی و 

قرار گرفت.  یدیو مورد تا بررسی( r=-66/0بك ) یافسردگ

کرونباخ استفاده شد  یاز روش آلفا یاییپا یبررس برای

 روابط، مثبت، هایهیجان عوامل برای میزان اینکه 

 ،83/0 ،91/0 ترتیب به پرسشنامه کل و پیشرفت معنایابی،

 بخش رضایت و مطلوب که بود 95/0 و 87/0 ،88/0

 (. 15)است

پرسشنامه شکوفایی شخصی در این مطالعه معیاری برای 

کمتر شکوفا در شروع مطالعه شناسایی افراد شکوفا و 

 بود.

 Psychologicalشناختی )پرسشنامه سرمایه روان

capital questionnaire)  ساخته شد و  2007در سال

ی، بینخوشمقیاس امید، خرده 4سؤال و  24دارای 

 6مقیاس که سهم هر خرده استآوری خودکارآمدی و تاب

گذاری این ابزار به صورت طیف لیکرت سؤال است. نمره

( تا کامالً موافقم )با نمره 1تایی از کامالً مخالفم )با نمره  6

کنندگان، همسانی درونی این ابزار را با ( است. تدوین6

استفاده از آلفای کرونباخ برای چهار نمونه متفاوت چنین 

(، 76/0و  80/0، 75/0، 72/0مید )به دست آوردند: ا

(، خودکارآمدی 79/0و 76/0، 69/0، 74/0ی )بینخوش

، 71/0، 71/0آوری )( و تاب75/0و  85/0، 84/0، 75/0)

در ایران مورد رواسازی قرار  (. این ابزار16()72/0و  66/0
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 خودکارآمدی، امید، کرونباخ گرفت و میزان آلفای

، 89/0، 91/0با  برابر ترتیب به یبینخوش و آوریتاب

 (.17به دست آمد) 70/0و  83/0

تعیین  از پس که بود صورت این به پژوهش اجرای روش

گروه نمونه، ابتدا پرسشنامه شکوفایی در بین  افراد

نفر از اعضا که  40دانشجویان توزیع شد، سپس 

ترین نمره را در پرسشنامه شکوفایی داشتند انتخاب پایین

ادفی در دو گروه آزمایش و کنترل شدند و به صورت تص

 روانشناختی سرمایه پرسشنامه . سپسقرار گرفتند

 ششد، در ادامه آموز ارائه گروه دو هر به( آزمونپیش)

ای به گروه آزمایش دقیقه 120جلسه  10شکوفایی شامل 

کالس از یك ارائه شد. در آموزش شکوفایی 

شد. دهنده تشکیل میدهنده و کمك آموزشآموزش

کنندگان درباره دهنده مسائل الزم را به شرکتآموزش

داد. در طول چگونگی راهبردهای حل مشکل آموزش می

دهنده از طریق بررسی جلسات فرد دستیار آموزش

تکالیف خانگی و مرور تکنیك آموزش داده شده در 

 درکرد. دهنده کمك میفرد آموزشجلسات آموزشی، به 

 پرسشنامه) آزمونپس مداخله، اتمام از پس نهایت

  .آمد عمل به( روانشناختی سرمایه

ای ونه مداخلهگ قابل ذکر است که بر روی گروه شاهد هیچ

صورت نگرفت ولیکن به منظور رعایت اصول اخالقی پس 

جلسه، آموزش شکوفایی برای این  3از تکمیل پژوهش طی 

 گروه نیز به عمل آمد.

آوری شده از های جمعدر نهایت برای تجزیه و تحلیل داده

 آمار و( معیار انحراف میانگین و) توصیفی های آمارروش

تحلیل کوواریانس چندمتغیری و سطح  روش با استنباطی

 19نسخه  SPSS افزاربه کمك نرم p<05/0ی دارمعنا

IBM,Armonk,NY, USA) ) .استفاده شد 

 

 نتايج

 نفر 20 و آزمایش گروه نفر 18) نفر 38پژوهش  یندر ا

گروه  ینفر از اعضا 2( شرکت داشتند. شاهد گروه

 تکمیل را آزمونپس و داشته غیبت 3 از بیش یشآزما

درصد  90شدند ) گذاشته کنار پژوهش از لذا نکردند،

درصد در گروه  100ی در گروه آزمایش و دهپاسخ

 ینکننده در اافراد شرکت یهکل یدامنه سنشاهد(. 

 25%( و 2/34پسر ) 13سال بود.  24تا  19پژوهش 

اند. میانگین %( در این پژوهش شرکت داشته8/65دختر )

؛ برای دختران 00/21±78/1سن برای پسران 

بود.  16/21±57/1و برای کل گروه نمونه  48/1±24/21

 مورد اشاره قرار2جدول میانگین متغیرهای پژوهش در 

 گرفته است.

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخصو انحراف معیار  نیانگیم: 2 جدول

 آزمونپس آزمونپیش گروه متغیرها

 77/30±08/4 89/26±93/5 آزمایش خودکارآمدی

 10/25±77/5 80/25±30/6 شاهد

 22/31±81/3 44/27±77/5 آزمایش اریوامید

 75/26±04/4 75/25±42/7 شاهد

 05/29±64/4 17/24±67/3 آزمایش آوریتاب

 55/26±08/5 10/25±15/5 شاهد

 28/30±03/4 61/25±65/3 آزمایش یبینخوش

 00/27±88/4 35/26±40/5 شاهد

 33/121±71/13 11/104±36/14 آزمایش سرمایه روانشناختی کل

 40/105±62/16 00/103±81/20 شاهد
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های توصیفی، در ادامه به بررسی پس از بررسی یافته

شود. نتایج آزمون مفروضات تحلیل کواریانس پرداخته می

ها حاکی اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده-کولموگروف

. از دیگر شرایط آزمون برقراری این مفروضه بود

و  آزمونوجود ارتباط خطی بین نمرات پیشکوواریانس 

 که نتایج نشان داد متغیر مورد پژوهش است آزمونپس

برای بررسی برابری برقرار نبود.  مفروضه ارتباط خطی

 Box's) باکسانس از آزمون امیماتریس واریانس ـ کووار

M)  استفاده شد که نتایج نشان داد این مفروضه برقرار

باکس(. عالوه بر  P ،006/1=F ،456/11=M=435/0ست )ا

های خطا از آزمون لون منظور بررسی واریانس آن به

(Levene test )نشان داد برای شده است. نتایج  استفاده

(، امیدواری F=275/1( 36و1) P=266/0متغیر خودکارآمدی )

(544/0=P (136و )376/0=Fتاب ،)( 651/0آوری=P (136و )

208/0=F بینخوش( و( 442/0ی=P (136و )604/0=F )است. 

و  کواریانس -واریانسشرط برابری  پیش بنابراین

بنابراین نتایج آزمون تحلیل برقرار بود،  های خطا واریانس

از تفاوت معناداری در دو  نشانواریانس چندمتغیری کو

  .(3)جدولبودگروه 

 

 برای متغیرهای پژوهش یریچندمتغ انسیکووار لیتحل آزمون جینتا :3 جدول

 توان آزمون اندازه اثر داریمعنا خطا df فرضیه F df ارزش اثرات

 332/0 607/3 4 29 017/0 332/0 812/0 (Pillai) ییالیپاثر 

 812/0 332/0 017/0 29 4 607/3 668/0 اثر الندای ویلکز

 812/0 332/0 017/0 29 4 607/3 498/0 اثر هتلینگ

 812/0 332/0 017/0 29 4 607/3 498/0 ی رویین ریشهتربزرگ

 

 که است آن ازی حاکتحلیل کواریانس چندمتغیری  جینتا

 وجودی دارمعنا تفاوتمتغیرهای پژوهش  در گروه دو نیب

 لیتحل جینتا تفاوت نیا شدن مشخص منظور به. دارد

. است شده ارائه ادامه دری ریمتغ تك انسیکووار

 

 متغیرهای پژوهش یگروه سهیمقای برای ریمتغ تك انسیکووار آزمون جینتا :4 جدول

 توان آزمون مجذور اتا یدارمعنا F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منابع

 793/0 204/0 007/0 200/8 837/212 1 837/212 خودکارآمدی

 900/0 259/0 002/0 184/11 828/182 1 828/182 امیدواری

 288/0 061/0 159/0 085/2 121/55 1 121/55 آوریتاب

 537/0 123/0 042/0 480/4 299/97 1 299/97 یبینخوش

 dfدرجات آزادی=

 

متغیرهای  شود درمشاهده می 4طور که در جدول همان

ی دارمعناخودکارآمدی و امیدواری بین دو گروه تفاوت 

وجود دارد، این در حالی است که در  p<01/0در سطح 

بود.  دارمعنا p<05/0ی این تفاوت در سطح بینخوشمتغیر 

آوری بین دو گروه از طرفی نتایج نشان داد در متغیر تاب

های نیامد. با مشاهده یافتهبه دست ی دارمعناتفاوت 

شد  توان گفت آموزش شکوفایی موجب آنتوصیفی، می

که در گروه آزمایش میزان خودکارآمدی، امیدواری و 

 آزمون افزایش یابد.ی در پسبینخوش
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 بحث 
آموزش  یاثربخشهدف از پژوهش حاضر بررسی 

ان دانشگاه یدانشجوی روانشناخت یهاهیبر سرما ییشکوفا

بود. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری  بابل یعلوم پزشک

نشان داد بین دو گروه در متغیر سرمایه روانشناختی 

ی وجود دارد. این در حالی بود که در متغیر دارمعناتفاوت 

ی مشاهده نشد. این دارمعنادو گروه تفاوت  آوری بینتاب

 خوانهمهای دیگری در این زمینه یافته با نتایج پژوهش

را  ییآموزش شکوفا یاثربخشبود. در مطالعه مشابهی که 

آموزان دبیرستانی شهر پریشانی روانشناختی دانشدر 

نشان داد آموزش  یجقرار داد، نتا یمورد بررس تهران

که  پریشانی روانشناختی اثربخش بودکاهش در  ییشکوفا

 در(. 11بود) سوهمپژوهش  ینا هاییافتهگفت با  توانیم

 رخ منفی پیامد یك وقتیگفت،  توانیم یافته ینا یینتب

 را شانبرانگیختگی تا دارند تمایل بینخوش افراد دهد،می

 نتیجه هاآن که چرا دارند؛ نگه باقی موفقیت به نسبت

 نبوده خودشان در ذاتی امری معنی به شکست گیرندمی

 بعدی تالش و بوده موقعیت این به منحصر فقط و است

 که افرادی همچنین. شد نخواهد منتهی شکست به احتماالً

 یاد گیرند،می فرا را شکوفایی به مربوط هایمهارت

باشند و به  آورتاب زااسترس هایموقعیت در که گیرندمی

از  یتباشند و در نها یدوارام یبعد یدادهایرو

 این فرد(. 18برخوردار باشند) ییباال یخودکارآمد

 بلکه آینده، رویدادهای تبیین برای فقط نه را گیریجهت

 رخ اخیراً یا و گذشته در که رویدادهایی ارزیابی برای

ای (. از سویی در مطالعه19)بردمی کار به نیز اندداده

اثربخشی آموزش شکوفایی در سرمایه روانشناختی 

کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز مورد بررسی قرار 

گرفت و نتایج نشان داد آموزش شکوفایی باعث ارتقای 

های سرمایه روانشناختی افراد شد که با همه مؤلفه

 یافته این یینتب در(. 10است) سوهمهای این پژوهش یافته

 کند،می پیشنهاد روانشناختی سرمایه که کرد عنوان باید

 احتمال به دارند، ایگرایانهواقع بینیخوش که افرادی

 و کنندمی حفظ تکلیف انجام در را خود تعهد بیشتری

 این که دلیل این به دهند؛می نشان خود از باالتری عملکرد

 عنوان به متفاوتاسنادی -تبیینی هایسبك از احتماالً افراد

 استفاده رو،پیش موقعیت با سازگاری برای روشی

 عنوان به موانع لزوماً ها،بینخوش برای بنابراین. کنندمی

 و هاچالش عنوان به بلکه شود،نمی گرفته نظر در شکست

 نظر در بخشند، ارتقاء را موفقیت توانندمی که هاییفرصت

از سویی برخی دیگر از پژوهشگران  (.20)شوندمی گرفته

درونی است  نگیزشو ا شناختوان یك به عن امیدمعتقدند 

 ش داراهای زندگی خودتجربه در نظر گرفتنا ب فردکه یك 

و  افتاداتفاق  تجربهاین  چراا در نظر گرفتن اینکه ب، است

 (. در21)کندخودش را برای رسیدن به موفقیت تشویق می

 در شکوفایی را آموزش اثربخشی که دیگری پژوهش

 و جوان پژوهشگران روانشناختی سرمایه و شکوفایی

 داد نشان نتایج شهر تهران مورد بررسی قرار داد، نخبگان

های شکوفایی در شکوفایی شخصی و همه مؤلفه آموزش

سرمایه روانشناختی پژوهشگران و نخبگان جوان اثربخش 

 در(. 12)بود پژوهش این نتایج با راستابود که این یافته هم

 یکه در سازه دانشجویانیگفت  توانمی یافته این تبیین

 خرده و اهداف به رسیدن برای هستند، باال امیدواری

 مواجهه هنگام در احتمالی هایریزیبرنامه از خود اهداف

 طور به و کنندمی استفاده نشده، بینیپیش موانع با

 برای را ایچندگانه مسیرهای ایگیرانهپیش و بینانهپیش

همچنین  .کنندمی شناسایی ،شدهتعیین اهداف به یابیدست

های شکوفایی دانشجویان زمانی که به آموزش و مهارت

توانند به موفقیت فکر کنند و خودکارآمدی می پردازند،می

 وقتی که امعن این به(. وظیفه بر)تسلط  یابدرشد می هاآن

 احتمال دهند،می انجام را وظیفه یك موفقی طور به افراد

 توانندمی هم دوباره کنند باور هاآن که دارد وجود بیشتری

همچنین در انجام دهند.  آمیزیموفقیت طور به را آن

 یاد دیگران مشاهده با افراد آموزش شکوفایی وقتی

 حقیقت در دهند، انجام را کاری چگونه که گیرندمی

 یادگیری یا سازی )مدل یابدمی رشد هاآن خودکارآمدی
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آموزش شکوفایی باعث ارائه بازخورد در (. ایمشاهده

تواند به رشد ها شده که این امر میتقویت بازخورد در آن

 که افرادی در نهایت،(. 22)ها کمك کندخودکارآمدی در آن

 تعقیب و مداوم تالش با دارند، باالیی خودکارآمدی

 این. شوندمی مشخص وظایف، اتمام برای سرسختانه

 برانگیخته موفقیت برای باورهایشان طریق از افراد

 که از سویی باید عنوان کرد کسانی (.23)شوندمی

 داشتن با که هستند مطمئن و مقاوم ،دارند باالیی آوریتاب

 سرانجام به را اهدافشان جایگزین، مسیرهای و اراده

یابی به پیامدهای دست درباره واقعی طور به برسانند،

 که این و دارند بودن کارآمد باور هستند، بینمثبت خوش

 ایجاد خود کاری محیط در مثبت تفاوتی توانندمی هاآن

 نیزپژوهش  ینا (.9)دشون دور اهسختی از و کنند

 ینمطالعه ا ینا یتمحدود ینداشت. نخست هایییتمحدود

به دست ابزار )پرسشنامه(  یقحاصل از طر یجبود که نتا

آمده تا چه به دست  یجکه نتا یستآمده است و مشخص ن

روزمره مرتبط است.  یدر زندگ یواقع یحد به رفتارها

اضافه نکردن تعداد نمونه مطالعه  ینا یگرد یت هایمحدود

برای احتمال ریزش نمونه ها و عدم اقدامات الزم برای 

 هاییتاساس محدود رها بر یکدیگر بود. باثرپذیری گروه

 یندهکه در آ شودیم یشنهادگزارش شده، به پژوهشگران پ

آموزش  برنامه یکنند که اثربخش یزیررا طرح یمطالعات

 ،قرار دهند یمورد بررس مختلف یرهایرا با متغشکوفایی 

ذکر  یرهایدر خصوص متغ یدانش منسجم یقطر ینتا از ا

 یتها که قابلسازه یرها با ساسازه ینشده و روابط ا

مربوطه دارد، حاصل شود.  هاییزیردر برنامه یتربیش

های شکوفایی در سرمایهبا توجه به برجسته بودن نقش 

های علوم پزشکی، همچنین روانشناختی دانشجویان رشته

جلسات  ی،سخنران یلاز قب ییهابرنامه شود،یم یشنهادپ

نگری ی شکوفایی، روانشناسی مثبت و مثبتآموزش

از برگزار شود. آگاهی جهت ارتقای کیفت زندگی افراد ذهن

آنجایی که این مطالعه برای اولین بار به بررسی آموزش 

شکوفایی در متغیرهای مختلف روانشناختی بر روی 

، پیشنهاد است دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی پرداخته

شکوفایی در سایر متغیرهای  شود اثربخشی آموزشمی

های مختلف علوم پزشکی مربوط به دانشجویان رشته

صورت گیرد و لذا آگاهی دانشجویان و متخصصان حوزه 

هایی پزشکی و آموزش پزشکی از این آموزش و آموزش

تواند در جهت ارتقای آموزش پزشکی از این قبیل می

 کننده باشد.کمك

 

 گيرينتيجه
 یمآموزش تعال توان گفتپژوهش می بر اساس نتایج این

ارتقای  ینهدر زمتواند می یی،و شکوفا ییگرامثبت

های علوم های روانشناختی دانشجویان رشتهسرمایه

 تربیشو آرامش  بهزیستیمؤثر واقع شده و باعث پزشکی 

لذا بر اساس شواهد این پژوهش آموزش . افراد شود

انشناختی های روشکوفایی توانسته است بر سرمایه

های علوم پزشکی، مؤثر واقع شود و از دانشجویان رشته

آموزشی و  این رو بررسی این آموزش در قالب کارگاه

 تواند اثربخش باشد. سخنرانی می

 

 تشكر و قدرداني
که در کسانی  یپژوهشگران از تمام یلهوس ینبد یتدر نها

دانشجویان دانشگاه  یژهاند به وکرده یپژوهش همکار ینا

ر و بخاطر صه علوم پزشکی و کلیه همکاران و پرسنل ب

شایان ذکر است  این  .نمایندیم یقدردان، تشکر و بردباری

مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته روانشناسی تربیتی 

بر اضطراب،  ییآموزش شکوفا یثربخشبا عنوان ا

 ،یدواری)ام یروانشناخت یاههیو سرما یاسترس، افسردگ

( از دانشگاه آزاد ینیبو خوش یخودکارآمد ،یآورتاب

باشد.می واحد بابل یاسالم
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Jamal Sadeghi4 
 

Abstract 

 
Introduction: Flourishing of individuals is one of the students’ important characteristics that can lead to 

social health and well-being, which, in turn, highlights the flourishing of individuals and related factors. In so 

doing, this study endeavored to study the effectiveness of flourishing education on psychological capital (hope, 

resiliency, self-efficacy and optimism) of students of Babol University of Medical Sciences. 

Methods: This applied and experimental study was conducted with a pre-test-post-test design with a control 

group. The population consisted of all students of Babol University of Medical Sciences. From this population, 

40 individuals who obtained a standard deviation score lower than the average in the flourishing questionnaire 

were selected by random cluster sampling. Initially, the participants completed the Psychological Capital 

Questionnaire. The experimental group was then trained to flourish. Finally, both groups received post-test. 

After data collection, the data were analyzed using multivariate analysis of covariance. 

Results: The results revealed that there was a significant difference in the variables of self-efficacy and hope 

between the two groups at the level of p <0.01, while in the variable of optimism this difference was significant 

at the level of p<0.05. There was no significant difference in resiliency between the two groups. 

Conclusion: It can be concluded that the use of flourishing education elevate psychological capital in students 

and therefore this education can be used to promote self-efficacy, optimism, as well as hope and other health-

related variables. 
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