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رابطه سرمایه روان شناختی با شادمانی و شیفتگی در دانش آموزان دختر
2

صونا مالمیر ، 8فاطمه بیان فر

 1کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،صندوق پستی ،16761 - 7963تهران ،ایران.
 2استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،صندوق پستی ، 16761 - 7963تهران ،ایران.

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با شادکامی و شیفتگی در دانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوم
شهر ر ی است.طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه ی آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم
شهر ر ی در سال تحصیلی  63- 69مشغول به تحصیل بوده اند،می باشند .در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای -
چند مرحله ای استفاده شده است ،که در مجموع  219نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش
شامل :پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (  ،) 2003پرسشنامه شادکامی آکسفورد ،پرسشنامه تجارب شیفتگی سیکزنت
میهالی (  ) 1692بود.جهت تجزیه و تحلیل داده ها ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کار گرفته شد .نتایج
نشان داد بین سرمایه روان شناختی و خرده مقیاس های آن (تاب آوری ،خوش بینی،خودکارآمدی،امیدواری )با شادکامی و
شیفتگی در دانش آموزان دختر رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد  .پس می توان گفت هرچه میزان سرمایه شناختی و
مؤلفه های آن در دانش اموزان باالتر باشد ،از شادکامی و شیفتگی بیشتر برخوردارند.
واژههای كلیدی :سرمایه روان شناختی ،شادکامی ،شیفتگی
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مقدمه
روان شناسی مثبت به عنوان روی آوردی تازه در روان شناسی  ،با بررسی بهزیستی روانی،شادکامی و سالمت روانی ،هیجان
های مثبت ،شیفتگی  1و ویژگی های شخصیتی مثبت را مد نظر قرار می دهد.در دوران بلوغ به دلیل رشد سریع ،ظهور
مسئولیت های جدید و نیاز به ایجاد هویت و همچنین با توجه به اینکه نوجوانان در این دوره فعال ،هدفمند،گریزان از
دلبستگی بین خود و والدینشان می شوند؛ مجموعه پیچیده ای از تعارضات و آشوب های روانی در افراد به وجود می آید .به
همین دلیل نوجوانان بیش از هر دوره دیگری در معرض خطر هستند و اگر در این دوره به نیازهای آنان توجه نشود ممکن
است در آن ها احساس بی ارزشی ایجاد شود  .بنابراین نوجوانان باید مجهز به توانمندی هایی باشند که به یاری آن ها بتوانند
این دوره را پشت سر گذاشته و به بزرگساالنی با سالمت روانی و کارا برای جامعه تبدیل شوند .با ظهور روانشناسی مثبت ،به
شادکامی در سنین مختلف توجه زیادی شده است) کار،ترجمه شریفی ،نجفی زند و ثنایی .) 1791 ،زیرا شادکامی نقش کلیدی
و مهمی در پیش بینی سالمت جسمی و روانی اشخاص ایفا می کند ) لو ،وانگ،لی و ژانگ  .) 2012 ،2شادکامی از این جنبه
حائز اهمیت است که آشکار شده است که به طور تجربی با پیامدهای فردی ،اجتماعی ،روانشناختی ،جسمانی و رفتاری مثبت
مرتبط است) داینر و چان  .) 2011 ،7بنابراین شادکامی نه تنها خود یک هدف ارزشمنداست بلکه بر دیگر جنبه های مهم
زندگی نیز تاثیرمی گذارد) داینر و ریان  .) 2006 ،2شادکامی و عوامل مرتبط با آن در سنین نوجوانی کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .در مورد شادکامی نوجوانان دانش بیشتری مورد نیاز است)ماهون و یارچسکی .( 2002 ،1زیرا تحقیق در مورد
شادکامی نوجوانان دانش مهمی را درباره ادراکات نوجوان از زندگی به عنوان یک کل و اطالعات اساسی درباره تحول در چرخه
عمر فراهم می کند)موکنس  9و همکاران .) 2017 ،یکی دیگر از متغیرهای نوظهور در روان شناسی مثبت ،شیفتگی است .استاد
مایک سیکزنت میهالی در دانشگاه تحصیلی کلیر مونت با پژوهش های جامع نشان داده است که اگر افراد به کارهای چالش
انگیز و در عین حال قابل کنترل که انگیزش درونی را سبب می شود،مشغول باشند،یک حالت روانی منحصر به فردی را تجربه
می کنند که آن را شیفتگی می توان نامید(ناکامورا و سیکزنت میهالی 2002 ،3؛به نقل از کار،ترجمه شریفی ،نجفی زند و ثنایی،
.) 1791از جمله توانمندی های مهم در دوره نوجوانی مجموعه ای از توانمندی های روان شناختی است که تحت عنوان
سرمایه های روان شناختی مثبت  9شناخته می شوند .سرمایه های روانشناختی مثبت یک حالت روانشناختی مثبت به زندگی
و شامل تاب آوری ،امید  ،خوش بینی و خودکارآمدی است) لوتانز ،یوسف و وولیو.(2003 ،تاب آوری به عنوان توانایی یک فرد
برای سازگاری موفقیت آمیز با سختی ،و ایجاد شایستگی اجتماعی /هیجانی و تحصیلی علی رغم مواجهه با مشکالت زندگی
تعریف شده است) الندبورگ و ویلیامز .) 2011 ،6تاب آوری به عنوان کمک کننده ی فرایند تحول مثبت نوجوانی است .این
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موضوع نشان دهنده اهمیت متغیر تاب آوری در تحول مثبت در طی دوران نوجوانی است) لی  10و همکاران  .( 2012 ،افراد
تاب آور می توانند شبکه اجتماعی قوی به وجود آورند) نعمتی و مهدی پورمراالنی .( 2019،لوور ( 2012 ) 11بین تاب آوری و
شادکامی به رابطه مثبت ومعناداری دست یافت.رابطه شادکامی و تاب آوری در مطالعات قبلی بندرت مورد توجه قرار گرفته
است اما برخی شواهد حاکی از رابطه مثبت معنادار تاب آوری و بهزیستی هستند) اسکولوونو 2017 ،12؛ کوتو  ،کولر و نوو ،17
2011؛ سوری،حجازی و سوری نژاد.) 1767 ،
خوش بینی یکی دیگر از سرمایه های روانشناختی مثبت است .شی یر و کارور) (1691خوش بینی را«اعتقاد به اینکه در آینده
رویدادهای خوب بیشتر از تعریف کرده اند».رویدادهای بد اتفاق خواهند افتاد بنابراین خوش بینی گرایشی به عنوان صفتی
واحد روی پیوستار دو قطبی قرار می گیرد که در یک انتها خوش بینی و در انتهای دیگر بدبینی قرار دارد) برایانت و
ونگروس .) 2002 ،12کارور ،شی یر و سگرستروم  ) 2010 ( 11این احتمال را مطرح می کنندکه خوش بینی ،تاب آوری فرد در
برابر حوادث تنش زای زندگی را افزایش می دهد  .به عالوه افراد خوش بین رفتارهای مواجهه ای مؤثرتر ،روابط اجتماعی بهتر
و با ارزش تر ،انعطاف پذیری باالتر و بهزیستی ذهنی و جسمی بیش تری را نسبت به بدبین ها نشان می دهند  .شواهد حاکی
از ارتباط مثبت و معنادار خوش بینی و شادکامی است ) کارور ،شی یر و سگرستروم 2010 ،؛ جوشن لو ،پارک و پارک 2013 ،19
).
امید یکی دیگر از سرمایه های روان شناسی مثبت است .امید یک حالت انگیزشی مثبت با در نظر گرفتن اهداف روشن برای
زندگی است .در امیدواری از یک سو انگیزه خواستن یا اراده برای حرکت به سوی اهداف و از طرف دیگر بررسی راه های
مناسب برای حصول اهداف نهفته است)اشنایدر  .( 2000 ،13نتایج تحقیق ماتیو ،دانینگ،کواتس و والن ( 19 )2012نشان داد که
داشتن امید در افراد باعث به وجود آمدن سازگاری بهتر در شرایط مختلف زندگی می شود .افراد امیدوار به طور اساسی می
توانند اهداف و خواسته هایشان تحصیلی،خانوادگی ،زندگی عاطفی (را تغییر دهند .امیدواری با خودکارآمدی و خوش بینی
مرتبط است) فلدمن وکوباتو  .) 2012 ،16خودکارآمدی نیز از دیگر سرمایه های روان شناسی مثبت است .خودکارآمدی یک
منبع فردی و کلیدی مهم در تحول ،سازگاری و تغییر فردی است و به معنای داوری فرد درباره توانمندی هایش برای
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سازماندهی و مدیریت موقعیت های مختلف زندگی است) لیم

20

وهمکاران.) 2009 ،شواهد حاکی از ارتباط مثبت معنادار

خودکارآمدی و شادکامی است) عبدل خالق و لستر  .) 2013 ،21با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش پژوهشگر به دنبال
پاسخ گویی به این سؤال است که آ یا بین سرمایه روان شناختی ( تاب آوری،خوش بینی،خودکارآمدی ،امیدواری) با شادکامی و
شیفتگی در دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد؟
روش
روش پژوهش حاضر همبستگی می باشد .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ر ی در ساال
تحصیلی  63- 69می باشند .حجم نمونه در این مطالعه شامل  n=219نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ر
ی می باشد،که به منظور برآورد حجم نمونه الزم براساس فرمول کرجسی و با مراجعه به جدول مورگان می باشد که به منظور
جلوگیری از ریزش افراد که در پاسخ به پرسشنامه و اعتبار بخشی به آن ها تعداد نمونه  700نفر در نظر گرفته شاده اسات .از
آنجایی که پژوهشگر به لیست کاملی از اعضای جامعه دسترسی نداشته است،به منظور سهولت انجام نمونه گیری بجای روش
نمونااه گیاا ری ساااده از روش نمونااه گیااری خوشااه ای  -چنااد مرحلااه ای اسااتفاده ماای شااود(خوی نااژاد.) 1790 ،
بدین ترتیب که براساس نمونه گیری طبقه ای ابتدا مدارس آموزش و پرورش متوسطه براساس امکانات آموزشی به ساه گاروه
برخودار،نیمه برخوردار،غیر برخوداریا محروم تقسیم گردید  ،22انتخاب شد ،در گام بعدی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه
ای از لیست دبیرستان های برخوردار ( دبیرستان دخترانه اندیشه)،از لیست نیماه برخوردار (دبیرساتان دختراناه حجااب) و از
لیست غیر برخوردار (دبیرستان دخترانه هاجر) به تصادف انتخاب شد.سپس از بین دانش آموزان هر کدام از این دبیرستان ها،از
بین هر سه رشته ادبیات و علوم انسانی،تجربی و ریاضی و فیزیک به روش نمونه گیری طبقه ای افاراد نموناه در هار مدرساه
مشخص کرده و به روش نمونه گیری تصادفی ساده ( ) RANDOMدانش آموزان نمونه انتخاب شدند.
ابزاری که در پژوهش حاضر به کار رفته اند به شرح ذیل اند:
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (23لوتانز و آولیو:)2002،
این پرسشنامه دارای چهار زیر مقیاس خودکارآمدی،امیدواری،تاب آوری و خوش بینی است .هر زیر مقیاس شش ماده دارد که
آزمودنی به هر ماده در مقیاس پنج درجه ای لیکرت (کامال مخالفم تا کامال موافقم) پاسخ می دهد .برای به دست آوردن نمره
سرمایه روان شناختی ابتدا نمره هر زیر مقیاس به صورت جداگانه محاسبه و سپس مجموع آنها به عنوان نمره کل سرمایه روان
شناختی لحاظ می شود .نتایج تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه این پرسشنامه را تایید کردند(لوتانز و آولیو  .) 2003 ،22روایی
صوری و محتوایی این پرسشنامه در پژوهش فروهر،هویدا و جمشیدیان(  ) 1760بعد از دو اجرای آزمایشی و اظهار نظر صاحب
نظران مورد تایید قرار گرفت و ضریب اعتبار آن نیز از طریق آلفای کرونباخ  0 /93گزارش شد .در حاضر برای تعیین روایی ،از
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همبستگی نمره هر بعد با نمره کل استفاده شد .این ضرایب برای ابعاد خودکارآمدی،امیدواری،تاب آوری و خوش بینی به
ترتیب  0 /39 ،0 /99 ،0 /92و  0 /97به دست آمد  .همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس ها به ترتیب فوق ،0 /90
 0 /99 ،0 /39و  0 /91وبرای کل مقیاس  0 /96احراز شد که حکایت از اعتبار مطلوب این مقیاس داشت.
پرسشنامه شادكامی آكسفورد :25
این پرسش نامه نسخه اصالحی فهرست شادکامی آکسفورد است که توسط هیلز و آرگیل  )2002 (29منتشر شده و شامل 26
گویه با مقیاس پاسخ گویی لیکرت  9درجه ای و نمره گذاری کامالً مخالفم تا کامالً موافقم است .آلفای کرونباخ پرسشنامه
 0 /61گزارش شده است .همچنین ارتباط معناداری بین این پرسش نامه با نمرات رضایت از زندگی ،خوش بینی ،برون
گرایی و روان رنجورخویی گزارش شده است) هیلز و آرگیل.) 2002 ،این پرسش نامه دارای  26گویه است که هر گویه شامل
 2عبارت است که عبارت اول نمره صفر ،عبارت دوم نمره  ، 1عبارت سوم نمره  2و عبارت چهارم نمره  7می گیرد .در
نهایت فرد نمره ای بین  0تا  93به دست می آورد که نمره باالتر نشانه شادکامی بیشتر است) نجفی و همکاران.) 1761 ،
ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی در کل نمونه به ترتیب 0 /60و 0 /36گزارش شده است .همچنین همبستگی
منفی و معنادار نمرات این پرسش نامه با افسردگی و روان رنجورخویی گزارش شده که بیانگر روایی واگرای پرسشنامه است .
بین نمرات این پرسشنامه با نمرات رضایت از زندگی و برون گرایی نیز همبستگی مثبت و معنادار گزارش شده که بیانگر
روایی همگرای پرسش نامه است) نجفی و همکاران.) 1761 ،
پرسشنامه تجارب شیفتگی سیکزنت میهالی :)8112(22
این مقیاس در سال  1692به کوشش سیکزنت میهالی تهیه شد .در آغاز این پرسشنامه سه نقل قول برای توصیف ویژگی های
اصلی تجربه شیفتگی آمده است .برای پاسخ دهی به این پرسشنامه ابتدا از شرکت کنندگان خواسته شد که با استفاده از بله /
خیر نشان بدهند که آیا تجربه ای مشابه تجربه ای که در نقل قول ها توصیف شده است داشته اند یا خیر .در صورت پاسخ
مثبت از آنها خواسته شد که آن تجربه را به صورت خالصه در دو جمله توصیف کنند و سپس به مجموعه ای  12سؤالی که
براساس مقیاس لیکرت از  1تا  9تنظیم شده بود پاسخ دهند .سؤاالت به گونه ای تنظیم شده اند که جنبه های مختلف
شیفتگی را توصیف می کنند .برای مثال" آن را دوست دارم حتی اگر به آن کار مجبور نباشم  ".بعضی سؤاالت که مضمون
منفی دارند به صورت معکوس نمره گذاری شدند برای مثال "دچار اضطراب می شوم " یا " احساس کسالت و مالل میکنم ".
روایی و پایایی مقیاس مذکور در پژوهش حاضر با استفاده از روایی محتوایی متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ مطلوب ارزیابی
شد .در این زمینه روایی محتوایی مقیاس با اخذ نظر از استادان رشته های روانشناسی و یک نفر استاد تربیت بدنی بررسی و
مشخص شد که هیچ یک از گویه های مقیاس ابهام ندارد  .پایایی مقیاس نیز از طریق آلفای کرونباخ و اجرا بر روی  200نفر
 0 /62برآورد شد(سیکزنت میهالی.) 1692 ،
یافته ها
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. Oxford Happiness Inventory

85

. Hills, P., & Argyle

86

. Csikszentmihaly
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در تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها ،پژوهشگر قصد دارد یافتههای خامِ پژوهش را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی
طبقه بندی کند و در تجزیه و تحلیل استنباطی به آزمون فرضیه ها و پاسخ گویی به سؤاالت تحقیق پرداخته می شود.
جدول  1نتایج مربوط به آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) نشان داده شده است.
جدول  : 1اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
تعداد

میانگین

انحراف معیار

متغیر
سرمایه روانشناختی

219

33 /10

29 /91

تاب آوری

219

21 /61

9 /22

خوش بینی

219

21 /62

3 /69

خود کارآمدی

219

21 /92

9 /12

امیدواری

219

22 /79

9 /27

شیفتگی

219

97 /33

16 /29

شادکامی

219

90 /99

19 /79

همانطور که نتایج جدول  1نشان می ده د که میانگین سرمایه روانشناختی و خرده مقیاس های آن( تاب آوری،خوش
بینی،خودکارآمدی ،امیدواری) ،شیفتگی و شادکامی به ترتیب  97 /33 ، 22 /79 ،21 /92 ،21 /62 ،21 /61 ،33 /10و  90 /99می
باشد.
جهت مشخص نمودن نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه ،از آزمون کالموگروف  -اسمیرنوف یک راهه  29استفاده شد.
جدول :2نتایج آزمون كالموگوف  -اسمیرنوف
تعداد

آمارهZ

سطح معناداری

سرمایه روانشناختی

219

0 /69

0 /21

تاب آوری

219

1 /22

0 /09

متغیر

.One way Kolmogorov- Smirnov
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خوش بینی

219

1 /71

0 /01

خود کارآمدی

219

1 /12

0 /09

امیدواری

219

1 /06

0 /12

شیفتگی

219

1 /12

0 /03

شادکامی

219

1 /21

0 /01

با توجه به جدول  2مشاهده می گردد چون سطح معناداری آزمون کالموگروف  -اسمیرنف در تمامی متغیرها بیشتر از 0 /01
می باشد لذا با  61درصد اطمینان می توان گفت توزیع نمرات متغیرهای مورد بررسی نرمال می باشد .و سپس با استفاده از
ابزار های آماری در این پژوهش ضریب همبستگی پیرسون  ،رگرسیون به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازند.
به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول :3نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین سرمایه روانشناختی با شادكامی دانش آموزان
ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد

متغیر پیش بین
سرمایه روانشناختی

0 /19

0 /00

219

تاب آوری

0 /91

0 /00

219

0 /13

0 /00

219

خود کارآمدی

0 /91

0 /00

219

امیدواری

0 /11

0 /00

219

خوش بینی

متغیر مالک

شادکامی

بر اساس نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون از جدول  7می توان نتیجه گرفت که بین سرما یه های روانشناختی و خرده
مقیاس های آن( تاب آوری،خوش بینی،خودکارآمدی ،امیدواری) با شاکامی دانش آموز ان در سطح  P<0 /01رابطه معنادار
مستقیم وجود دارد .لذا با احتمال 61درصد فرض صفر رد می شود و فرض پژوهش تایید می گردد .پس با توجه به جدول 7
می توان گفت هر چه سرمایه های روانشناختی و خرده مقیاس های آن( تاب آوری،خوش بینی،خودکارآمدی  ،امیدواری )
بیشتر باشد،شادکامی دانش آموزان بیشترخواهد بود .
جدول :4نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین سرمایه روانشناختی با شیفتگی دانش آموزان
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ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد

متغیر پیش بین
سرمایه روانشناختی

0 /97

0 /00

219

تاب آوری

0 /90

0 /00

219

0 /11

0 /00

219

خود کارآمدی

0 /91

0 /00

219

امیدواری

0 /16

0 /00

219

خوش بینی

متغیر مالک

شیفتگی

بر اساس نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون از جدول  2می توان نتیجه گرفت که بین سرمایه های روانشناختی و خرده
مقیاس های آن( تاب آوری،خوش بینی،خودکارآمدی ،امیدواری) با شیفتگی دانش آموز ان در سطح  P<0 /01رابطه معنادار
مستقیم وجود دارد .لذا با احتمال  61درصد فرض صفر رد می شود و فرض پژوهش تایید می گردد .پس با توجه به جدول 2
می توان گفت هر چه سرمایه های روانشناختی و خرده مقیاس های آن( تاب آوری،خوش بینی،خودکارآمدی  ،امیدواری)
بیشتر باشد،شیفتگی دانش آموزان بیشترخواهد بود .
بحث
پژوهش حاضر جهت پاسخ گویی به این پرسش انجام شد که آیا بین سرمایه روان شناختی ( تاب آوری،خوش بینی،
خودکارآمدی ،امیدواری ) با شادکامی و شیفتگی در دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد؟ نتایج نشان داد که بین سرمایه های
روانشناختی و خرده مقیاس های آن( تاب آوری،خوش بینی،خودکارآمدی ،امیدواری) با شاکامی دانش آموز انرابطه معنادار و
مستقیم وجود دارد .این نتایج با نتایج پژوهش های رشیدی کوچی و همکاران ( ، ) 1761حسنوند و همکاران (  ،) 1761ارشدی
و همکاران ( ، ) 1761جهانشاهی نسب( ،) 1761قانعیان سبدانی( ،) 1761فرخی و سبزی ( ،) 1762پروانه و همکاران ( ) 1762
،ساریکام ( ، ) 2011لوور(، ) 2012بالدوین و همکاران( ،) 2010کوهن و همکاران( ،) 2006مشابه و همسو می باشد.به عنوان مثال
رشیدی کوچی و همکاران (  ) 1761با عنوان نقش سرمایه های روان شناختی مثبت و عملکرد خانواده در پیش بینی شادکامی
نوجوانان نشان داد که مولفه های عملکرد خانواده و سرمایه های روان شناسی مثبت با شادکامی رابطه مثبت معنادار
دارند.همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که نقش ها ،تاب آوری ،خودکارآمدی ،خوش بینی و ابراز عواطف به ترتیب
نقش معناداری در پیش بینی شادکامی دارند و در مجموع  71درصد از واریانس شادکامی را تبیین کردند .در تبیین و نتیجه
گیری این یافته می توان گفت افراد با سطح تاب آوری باال بهتر می توانند خود،محیط اطراف و فعالیت هایشان را مدیریت
کنند که این امر باعث می شود که بتوانند از فرصت های اطراف خود بهترین استفاده را ببرند و بهتر بتوانند پاسخ گوی نیازها،
ارزش ها و خواسته های خود باشند که در نهایت پیامد این نوع عملکرد احساس رضایت از زندگی و شادکامی است .تاب آوری
به همراه ویژگی های مثبتی) عواطف مثبت و حرمت خود (که برای فرد به ارمغان می آورد این امکان را برای افراد فراهم می
کند که شرایط یکنواخت زندگی خود را به نفع وقوع رخدادهای خوب تغییردهند و در پی این تغییرات ایجاد شده در
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زندگی،احساس خوشی و لذت از زندگی به دست آورند .عالوه بر این افراد تاب آور قادرند شبکه ای از حمایت اجتماعی برای
خود به وجود آورند که بتوانند از وجود آن ها در زندگی خود بهره ببرند) نعمتی و مهدی پورمراالنی .) 2019 ،در مورد
خودکارآمدی می توان گفت که افراد با خودکارآمدی باال احساس شایستگی و استقالل می کنند و در برخورد با مشکالت
زندگی به توانایی خود ایمان دارند .چنین نگرشی موجب می شود که فرد با جدیت تالش کند تا بر مشکالت فائق آید .این
افراد احساس کنترل بر رویدادهای زندگی خود دارند ،انگیزه آن ها برای جامه عمل پوشاندن به آرزوهایشان باال است و زمانی
که این افراد بتوانند به اهداف خود برسند زمانی است که به شادکامی دست می یابند .کسانی که اهداف خود را با ارزش در
نظر می گیرند و تالش می کنند تا احتمال تحقق آن اهداف را نیز به سطح باالتری برسانند احساس شادکامی و بهزیستی
بیشتری خواهند کرد) مژدگان و همکاران .) 2017 ،در تبیین اهمیت خوش بینی می توان گفت که افراد خوش بین راهبرد
های مقابله سازگارانه تری برای خود تعریف کرده اند و این عامل نقش مهمی در سازگاری با رویدادهای تنش زای زندگی دارد.
افراد خوش بین از زندگی خود احساس رضایت می کنند و زندگی خود را با ارزش می دانند و ارتباطات دوستانه ای با جهان
اطراف خود برقرار می کنند .افراد خوش بین سعی می کنند سه جنبه را در زندگی خود تقویت کنند که عبارتند از) 1 :عواطف
مثبت و لذت در زندگی (2 ،شور و اشتیاق در زندگی و ) 7به دنبال معنای زندگی بودن که تمامی این عوامل بر احساس رضایت
از زندگی و شادکامی اثر دارند) کیانزاد ،کجباف و فیاضی.) 2019،با توجه به مطالب مطرح شده می توان نتیجه گرفت بین
سرمایه روانشناختی و مولفه های آن با شادکامی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .همچنین نتایج دیگر
پژوهش نشان داد که بین سرمایه های روانشناختی و خرده مقیاس ه ای آن( تاب آوری،خوش بینی،خودکارآمدی ،امیدواری) با
شیفتگی دانش آموز ان معنادار و مستقیم وجود دارد .این نتایج با نتایج پژوهش های پیشین فقیهی و همکاران(  ،) 1763نقش
و همکاران (  ،) 1761سهرابی و شفیع پور مطلق( ، ) 1767چیانگ و همکاران( ، ) 2011استیوم و کریستیانسن (  ) 2001و روگاتکو
(  ) 2006هماهنگ و همسو می باشد .به عنوان مثال فقیهی و همکاران (  ) 1763نشان دادند که خودتعیین گری و انتظار -ارزش
رابطه مثبت و معنی داری با تجربه شیفتگی دارد؛ اما بین شیفتگی و چشم انداز زمان آینده همبستگی معنی داری مشاهده
نشد .در تبین و نتیجه گیری این نتایج می توان گفت در روان شناسی مثبت به جای تاکید بر شناسایی و مطالعه کمبودهای
روانی و کاستی های رفتاری و ترمیم یا درمان آن ها ،به شناخت و ارتقای وجوه مثبت و نقاط قوت انسان توجه و تاکید می
شود) کار ،ترجمه پاشا شریفی و همکاران.) 1791 ،یکی از این عوام ل مثبت شیفتگی است .تاب آوری و خوش بینی باعث به
وجود آمدن عواملی می شود که افراد را در هنگام تنش حمایت می کند و باعث ایجاد حاالت رضایت و شادی می گردد
)سوری و همکاران ( 1767 . ،با افزایش امید سازگاری بهتر در شرایط مختلف و ایجاد حس رضایت و شادکامی در شخص به
وجود می آید.خودکارآمدی نیز با ایجاد سطوح باالی بهره گیری از راهبردهای شناختی و فراشناختی ،رابطه معناداری با
افزایش شادکامی در افراد دارد .خودکارامدی می تواند به عنوان یک عامل شناختی ،نقش میانجی) تعدیل کننده) را در
موقعیت های مختلف زندگی به عهده داشته باشد و رضامندی زندگی را افزایش دهد) شوارزر و لوزینسکا .) 2003 ،همچنین
رابطه مثبت و معناداری بین شیفتگی و عواطف مثبت مانند لذت ،شادی و رضایت وجود دارد( چیانگ و همکاران. ) 2011 ،با
توجه به مطالب مطرح شده می توان نتیجه گرفت بین سرمایه ی روانشناختی با شیفتگی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود
دارد .پژوهش حاضر محدود به دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ری بود.پیشنهاد می شود به منظور تعمیم بهتر
یافته در جوامع دیگر ،پژوهش حاضر در دانش اموزان پسر و سایر مقاطع وشهر نیز انجام شود .همچنین پیشنهاد می شود
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مشاوران و روان شناسان آموز ش و پرورش از یافته های حاصل از پژوهش های مرتبط با شیفتگی با جنبه هایی که سبب
شیفتگی دانش آموزان به فعالیت های تحصیلی می شود به صورت کاربردی استفاده نمایند.
تقدیر و سپاس
از تمام دانش آموزان عزیزی که در این پژوهش شرکت نموده و با صرف وقت و حوصله ،پژوهشگران را یاری کردند ،همچنین از
مسئوالن محترم و اولیای محترم دبیرستان دخترانه شهر ری که نهایت همکاری را مبذول داشته و در جهت تحقق این پژوهش
تالش نمودند ،نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

منابع
 .8ارشدی،نسرین؛مهرابی زاده هنرمند،مهناز؛مرعشی،سید علی و قلی پور،زهرا.) 1761 ( .تاب آوری به عنوان
میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و شادكامی .نشریه روانشناسی تربیتی،شماره ،76
دوره ،12صص.171- 111 :
 .2پروانه،الهام؛کریمی،پروانه و عزیزی،کبری .) 1762 (.اثر بخشی امید درمانی بر افزایش شادكامی سالمندان.
مجله روان شناسی پیری ،دوره  ، 2شماره  ، 2صص.21- 23 :
 .3جهانشاهی نسب ,رضا ،1761 ،بررسی رابطه میان خودكارآمدی ،شادكامی و تاب آوری در روانشناسی
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