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Abstract 

Introduction: Flourishing refers to having a good life experience and is a combination of 

good feeling and effective performance. Positive psychologists believe that education of 

flourishing should be started in school years and from teachers of a community. Therefore, 

the purpose of this study was to investigate the flourishing of teachers in Tehran and it’s 

affecting demographic variables. 

Methods: In this descriptive study, 412 high school teachers from Tehran were selected via 

multi-stage cluster random sampling method. Instrument was Human Psychological 

Flourishing Scale (Hojabiran, Rezaei, Bigdeli, Najafi & Mohammadifar, 2017) which 

measures 3 components including sense of satisfaction/happiness, individual competency 

and social engagement. The results were analyzed by descriptive statistics, multivariate and 

univariate analysis of variance. 

Results: Descriptive results showed that 4.6% of the teachers were languishing, 41.8% were 

moderately flourishing and 53.6% were flourishing. The status of teachers in the individual 

competency component is relatively desirable but it needs more attention in terms of 

satisfaction/happiness component. A comparison of flourishing based on demographic 

variables showed that married teachers achieved higher scores in all three components of 

flourishing. Official teachers also achieved higher levels of social engagement than 

unofficial teachers. There was no significant difference in the rate of flourishing based on 

other variables (gender, grade, major, parental education, job experience and ethnicity). 

Conclusions: According to the results, it is suggested to develop an interventional to promote 

teachers' flourishing and to provide in their on the job training. Also arrangements to be 

considered to increase job support for unofficial teachers and provide counseling services to 

single teachers. 
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مقدمه

شکوفایی انسان، مدت زیادی موضوع اصلی تحقیقات کارکرد بهینه و 

از روانشناسی به نام روانشناسی  یامورد توجه شاخه راًیبشر بوده و اخ

گرا مطالعه علمی . روانشناسی مثبت[1]گرا قرار گرفته است مثبت

کارکردهای بهینه انسان است و هدفِ آن درک بهتر و به کارگیری 

واژه  .[3, 2] باشدیعوامل مؤثر در کامیابی و شکوفایی افراد و جوامع م

رشد با شور و " به عنوان Oxfordکوچک شکوفایی در فرهنگ لغت 

 ودشیمتعریف  "نشاط، رشد و پیشرفت، موفق شدن و برجسته بودن

آن بیشتر بر معانی تحقق پتانسیل شخص  یِامحاوره؛ و کاربرد [4]

، موفق شدن، پیشرفت کردن، و یا ))معنوی، تکاملی، اقتصادی، و غیره

. شکوفایی به [5]ی قابل توجه به جامعه متمرکز است هاکمکه ارائ

داشتن تجربه خوب از زندگی اشاره دارد؛ ترکیبی از داشتنِ احساس 

خوب و عملکرد مؤثر است؛ با سطح باالیی از بهزیستی و سالمت روان 

بهینه مترادف بوده؛ متفاوت از صرف نبود بیماری روانی است؛ و درمقابل 

تاریخچه کاوش در مورد اینکه  .[6] رودیماصطالح پژمردگی به کار 

شکوفایی و داشتن یک زندگی خوب به چه معنا است، به طور معمول 

. [7] گرددیبازمیی گرالتیفضیی و گرالذتبه یکی از دو سنت فلسفیِ 

مرکز ت هاتجربهیی یک مکتب فلسفی است که بر احساسات و گرالذت

ی سازحداقل، و به طور معمول با حداکثرسازی لذت و [8] کندیم

کوفایی و داشتن زندگی . از این منظر، ش[9]دردها و آالم مرتبط است 

خوب آن نوع از زندگی است که در آن فرد به طور مکرر هیجانات مثبت، 

تب در مقام یک مک گرالتیفض. رویکرد کندیمشادی و رضایت را تجربه 

ردی یا ی فهالیپتانسفلسفی قائل به آن است که شادی منتج از تحقق 

یی بر گرالذت. در حالی که رویکردهای [7]تحقق ذات واقعی است 

 بر آنچه افراد گرالتیفض، رویکردهای کنندیماحساسات افراد تمرکز 

. از [8]ی آنها متمرکزند هابانتخاو چگونگی کنش و  دهندیمانجام 

یی، داشتن حال خوب فراتر از صرفاً شاد بودن است، گرالتیفضدیدگاه 

را  هاارزشو مفاهیمی از جمله رشد فردی، بخشش، و زندگی مطابق با 

که بر  اندبودهمتمایل  هاپژوهش. با وجودی که [11] ردیگیمنیز در بر 

ی مبنی اهندیفزانند، توافق نظر یکی از این دو رویکرد فلسفی تمرکز ک

بر این عقیده وجود دارد که داشتن احساس خوب و کارکرد مناسب هر 

 11/17/1396 تاریخ دریافت:

 23/18/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 گرامثبت روانشناسی

 انسان شکوفایی

 شناسی شیوع

 شناسیجمعیت متغیرهای

 معلمان

  برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  انروانشناس. است مؤثر کارکرد و خوب احساس از ترکیبی و دارد اشاره زندگی از خوب تجربه داشتن به شکوفایی :مقدمه

  پژوهش از هدف بنابراین. شود آغاز جامعه یک معلمان از و مدرسه هایسال در باید شکوفایی آموزش معتقدند گرامثبت

 .بود برآن اثرگذار شناختیجمعیت متغیرهای و تهران شهر معلمان شکوفایی بررسی حاضر

  تصادفی گیرینمونه روش به تهران شهر هایدبیرستان معلمان از نفر 412 توصیفی، پژوهش این انجام منظور به :کار روش

  و نجفی بیگدلی، رضایی، هژبریان،) روانشناختی شکوفایی مقیاس پژوهش، ابزار. شدند انتخاب ایمرحله چند ایخوشه

.  دکنمی گیریاندازه را اجتماعی مشارکت و فردی شایستگی شادکامی،/رضایت احساس مؤلفه 3 که بود( 1396 فر،محمدی

 .شد تحلیل متغیره تک و چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون توصیفی، آمار از بااستفاده نتایج

.  باشندمی شکوفا درصد 6/53 و شکوفا نسبتاً درصد 8/41 پژمرده، معلمان درصد 6/4 که داد نشان توصیفی نتایج :هایافته

  ایسهمق. است توجه نیازمند شادکامی/رضایت احساس نظر از و مطلوب نسبتاً فردی شایستگی مؤلفه در معلمان وضعیت

  تریباال نمرات شکوفایی مؤلفه سه هر در متأهل معلمان که داد نشان نیز شناختیجمعیت متغیرهای براساس شکوفایی

.  ندکرد کسب غیررسمی معلمان به نسبت باالتری نمرات اجتماعی مشارکت مؤلفه در نیز رسمی معلمان. آوردند دستبه

  در( تقومی و خدمت سابقه والدین، تحصیالت تحصیلی، مدرک و رشته جنسیت،) متغیرها سایر براساس شکوفایی میزان

 .نداشت معناداری تفاوت معلمان

  هایآموزش رد و تدوین معلمان شکوفایی ارتقاء برای ایمداخله برنامه یک شودمی پیشنهاد نتایج، به توجه با :گیری نتیجه

  خدمات ارائه و غیررسمی معلمان برای شغلی حمایت افزایش منظوربه تمهیداتی همچنین. شود ارائه آنان خدمت ضمن

 .شود گرفته درنظر مجرد معلمان به ایمشاوره

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.05         مقاله پژوهشی

 آن بر اثرگذار شناختیجمعیت متغیرهای و تهران شهر معلمان شکوفایی

 2 فرمحمدی محمدعلی ،2 نجفی محمود ،3 بیگدلی... ا ایمان ،*،2 رضایی محمد علی ،1 هژبریان هانیه
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 و همکاران هژبریان
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. بنابراین، تعاریف [8]دو اجزا مهمی از سالمت روانشناختی هستند 

ر در هم را با یکدیگ انهیگرالتیفضو  انهیگرالذتاخیر شکوفایی، عناصر 

را خلق کنند. به طور مثال،  نگرکلتا رویکردی جامع و  زندیآمیم

Keyes  فهمؤلدر تعریف خود از شکوفایی قائل به برخورداریِ آن از سه 

( یا وجود احساسات مثبت در انهیگرالذت( بهزیستی هیجانی )1است: 

( بهزیستی اجتماعی، که به معنای داشتن 2و زندگی؛ « خود»مورد 

ع توسط اجتما شدنشناختهاحساس مرتبط بودن با دیگران و ارزشمند 

ناسب ( که بر کارکرد مانهیگرالتیفضروانشناختی )( بهزیستی 3است؛ و 

را برای بهزیستی  مؤلفهپنج عنصر یا  Seligman. [6] کندیمتاکید 

: هیجانات مثبت، مجذوبیت، روابط، معنا، و کندیمبهینه پیشنهاد 

,Wirtz, Tov, Kim Diener-. به نحو مشابهی، [11]دستاورد 

Diener-Prieto, Choi, Oishi, Biswas شکوفایی را به صورت ،

که شامل برخورداری از روابط  کنندیمیک سازه روانی اجتماعی تعریف 

و مثبت، احساس توانمندی و اعتماد به نفس و  بخشتیرضاارزشمند، 

. با اینکه هر یک از [12]باور به هدفمندی و معنادار بودن زندگی است 

، عنصر ثابت و کندیماین تعاریف، رویکرد اندک متفاوتی را ارائه 

ی اخیر از شکوفایی هایسازمفهوممشترک، آن است که تمام تعاریف و 

ه بهزیستی بهینه یا شکوفایی یک مفهوم ک رندیپذیماین نکته را 

ت )مثالً، هیجانا انهیگرالذتی هامولفهاست، و شامل  نگرکلچندبعدی و 

)مثالً، عزت نفس، رشد، معنا(  انهیگرالتیفضمثبت، و ثبات هیجانی( و 

 احساس»بنابراین، شکوفایی به صورت مفهومی متشکل از . شودیم

. داشتن [13] شودیظر گرفته مدر ن« کارکرد/عملکرد خوب»و « خوب

و دربرگیرنده دامنه یی گرااحساس خوب همسو با مکتب لذت

از هیجانات و تجارب از جمله احساس رضایت از گذشته،  یاگسترده

شاد بودن در زمان حال، و امیدواری در مورد آینده، و همچنین قادر 

 ریپذسالم و انطباق یاوهیبودن به مقابله با هیجانات و تجارب دشوار به ش

است. از آن سو، برخورداری از کارکرد/ عملکرد خوب، همسو با رویکرد 

ها و دانش الزم که است، و بر مجهز کردن افراد به مهارت نهایگرالتیفض

ها به رشد و باروری آنها کمک ها و هم در فرصتهم در چالش تواندیم

. داشتن کارکرد خوب یعنی داشتن کارکرد مؤثر و کندیکند، تمرکز م

از تجارب انسانی. همچنین، تعهد به داشتن  یاکارآمد در طیف گسترده

رفتارهای مفید اجتماعی که به دیگران و جوامع اطراف سود ها و انتخاب

احساس »، در این مورد حائز اهمیت است. ساده بودن عبارت رسانندیم

اطمینان حاصل کنیم همه افراد  شودیباعث م« خوب و عملکرد خوب

 .[13]درک مناسبی از مفهوم شکوفایی خواهند داشت 

گونه که روشن است، مقدار فراوانی از دانش در زمینه کارکرد همان 

بهینه، سالمت روان مثبت، بهزیستی و شکوفایی انسان پدید آمده است، 

اما سوالی که هنوز باید به آن پاسخ بهتری داده شود، آن است که این 

در جهان خارج و به منظور ارتقا بهزیستی در  تواندیدانش چگونه م

 Seligman. در این زمینه، [13]شود میان کل جمعیت به کار گرفته

 ما مخلوقات آینده هستیم»گوید می گرامثبتبه عنوان پدر روانشناسی 

تواند ؛ و اگر باور کنیم گذشته می«و تنها تحت تأثیر گذشته قرار نداریم

را تعیین کند، خود را تسلیم  افتدیمآنچه که در آینده برایمان اتفاق 

یم توانایم. اکنون باید بر اینکه چگونه در مقام انسان میمحیط کرده

ا در اختیار گیریم و قدم در مسیر آینده کنترل بهزیستی شخصی خود ر

بگذاریم، تمرکز کنیم. در واقع، زمان آن فرا رسیده است که معنای 

جدیدی از سعادت و کامیابی مطرح و پذیرفته شود؛ معنایی که 

شکوفایی را در حقیقت و به طور جدی، به عنوان هدف آموزش و 

ریم و به دست آو فرزندپروری در نظر بگیرد. اینکه بیاموزیم شکوفایی

ی مهم و هاسالبرای آن ارزش قائل شویم، باید خیلی زود در 

دهنده مدرسه آغاز شود، و همین معنای جدید از سعادت و شکل

ط زده شده است، توس گرامثبتکامیابی که جرقه آن توسط روانشناسی 

ن دیدگاه، . بر اساس ای[11]جهانیان برگزیده و از آن استفاده شود 

مدارس نقش با اهمیت و منحصر به فردی برای ترویج روانشناسی مثبت 

 برخوردارند، و یکی از یا، زیرا از مخاطبان بسیار گستردهکنندیایفا م

رشد در زندگی افراد و منبعی حیاتی برای کسب  یهاطیمح نیترمهم

ای ظرفیت افراد بر توانندیهستند که م ییهایها و توانمندمهارت

و از این طریق ؛ [13]در آینده را افزایش دهند  زیآمتیانطباق موفق

به داشتن افراد، اجتماعات و جوامعی که از نظر روانی و جسمانی  توانیم

و همگام  ترشیپ .[14]، نزدیک شد کنندیشکوفایی بیشتری را تجربه م

ز شخصیتی جوانان ا یهایژگیواست که  بودهمعتقد ارسطو با این باور، 

. ودشیآنان را برعهده دارند منتج م یهاتیبزرگساالنی که هدایت فعال

که معلمان، الگو و مربیِ  کندیبیان م Yeo، بر همین عقیدهمبتنی 

 یهاو ارزش گذارندیم ریان تأثآندانش آموزان خود هستند، بر ذهن 

اجتماعی و اخالقی صحیح را به واسطه گفتار و کردار خود در داخل و 

سهم مهمی در شکل دادن به  و کنندیخارج از کالس درس تحریک م

بنابراین ترویج و آموزش شکوفایی د دارند. شخصیت دانش آموزان خو

هنگامی که معلمان بتوانند به . [15]شود یماز معلمان یک جامعه آغاز 

خوبی روابط مثبت و جو محیطی کالس را مدیریت کنند، نه تنها 

آموزان نیز از آن احساس قدرت بیشتری خواهند داشت، بلکه دانش

بین شور و شوق معلمان و . عالوه بر این، [16]مند خواهند شد بهره

انگیزه درونی دانش آموزان برای یادگیری و توانایی در کالس درس 

آموزان نسبت به زه و نگرش دانشرابطه وجود دارد. همچنین، انگی

هنگامی که روابط مدرسه به روابط دانش آموز و معلم نزدیک است. 

تر خوب است، دانش آموزان تمایل بیشتری به انگیزه و رفتار مثبت

اغلب آموزگاران، باید عالوه بر این، . [17]نسبت به مدرسه دارند 

برای مثال دانش آموزان  .فراتر از تدریس بازی کنند یاهیثانو یهانقش

به دنبال معلمی برای کمک و مشاوره هستند و والدین نیز در این رابطه 

خود و بارِ  یهاانتظارات زیادی از معلمان دارند. از این رو فراتر از آموزه

. علیرغم شوندیاداری، معلمان، مشاوران خط مقدم برای دانش آموزان م

دی زیا یهاپژوهش که از دیربازاینکه بهزیستی معلمان موضوعی است 

را به وجود آورده است. با این وجود، مطالعات عمدتاً بر مشکالت معلمان 

به عنوان مثال  .[19, 18]ها یا بهزیستی آنها اند نه بر قوتتمرکز داشته

rKern, Waters, Adle &White [21] که سه دهه  کنندیبیان م

 .[22, 21]از تحقیق به بررسی استرس معلمان اختصاص یافته است 

دیگر موضوعات برجسته، مطالعات مربوط به سالمت معلمان شامل 

بوده  [24, 23]اضطراب، افسردگی، سرخوردگی و فرسودگی شغلی 

معی از بهزیستی معلمان است. این مطالعات، در نهایت منجر به درک جا

 نشده است.

که سالمت روان  دهدیتوجه به رویکردهای روانشناسی مثبت نشان م

اما  [25, 6]افراد در طیفی از بسیار منفی تا بسیار مثبت متغیر است 

روش سنتی اندازه گیری سالمت روان معلمان از دیدگاه مشکل محور 

)به عنوان مثال، کاهش استرس یا نارضایتی شغلی( پیروی کرده و 

ه کرد مثبت صرفاً بانتهای مثبت این طیف را نادیده گرفته است. عمل
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جسمی، ذهنی،  یها؛ بلکه جنبهشودینجات از استرس ختم نم

واضح . [21] باشندیمعلمان نیز مستلزم رشد م یااجتماعی و حرفه

گونه که است که نتایج منفی باید کنترل و کاهش یابد؛ اما همان

، اگر به زندگیِ خوب کنندیپارک به درستی یادآوری م پیترسون و

رشد انسان توجه کنیم  یهاعالقه داریم، باید به صراحت به شاخص

که  کنندیاستدالل م Hoy & Tartetدر این ارتباط، . [26]

به  توانیای است که از طریق آن م "لنز تازه"مثبت  روانشناسی

اهمیت این موضوع هنگامی  .[19]بهزیستی کادر آموزشی کمک نمود 

سطوح باالی بهزیستی و  دهدیکه شواهد نشان م شودیر مبیشت

شکوفایی پیامدهای خوبی برای افراد و جامعه به دنبال دارد. در مطالعات 

مقطعی، طولی و آزمایشی، نشان داده شده است که سطوح باالی 

از نتایج مثبت شامل یادگیری مؤثر، باروری و  یابهزیستی با دامنه

تارهای مؤثر اجتماعی، سالمت خوب و امید به خالقیت، روابط خوب، رف

 .[31-27]زندگی رابطه دارد 

وفایی یا شک یشناسوعیشبا توجه به مزایا و پیامدهای مثبت شکوفایی، 

سطح باالی بهزیستی نیز موضوع تحقیقاتی مهمی است که عالقه بین 

، Keyes. برای مثال [31]المللی قابل توجهی را بوجود آورده است 

نفری متشکل از  3132شکوفایی در نمونه شیوع نتایج بررسی میزان 

درصد شکوفا،  2/17ساله امریکایی را شامل  74تا  25بزرگساالن بین 

درصد  1/14پژمرده و  1/12درصد دارای سالمت روان نسبی،  6/56

. در مطالعه دیگری [6] دهدیرای عالیم افسردگی اساسی گزارش ماد

سال باالترین  14-12سال، افراد بین  18-12بر روی نوجوانان سنین 

میزان شکوفایی را به خود اختصاص دادند و سالمت روانی نسبی بین 

 ,Hone, Jardenعالوه بر این،  [2]بود  ترعیسال شا 18-15سنین 

Schofield &Duncan  بالغ بر  یاشکوفایی را در نمونه شیوع

درصد از افراد  47تا  24بین  یال زالندنو در دامنهبزرگسا 11،111

، رضایی یج پژوهش سلیمانی. در ایران نیز، نتا[32]گزارش داده است 

درصد دارای  31درصد دانشجویان پژمرده،  5نشان داد که  یارثانیکو 

. برخی [33] باشندیدرصد شکوفا م 65سالمت روان نسبی و 

 –فرهنگی  یهاشکوفایی در بافت یهاپژوهشگران معتقدندکه مولفه

اجتماعی مختلف، متفاوت است و شکوفایی افراد ممکن است تحت تأثیر 

. در همین راستا، [34, 25, 5]متغیرهای جمعیت شناختی قرار گیرد 

کشور  23ضعیت شکوفایی در میان و  Huppert &Soپژوهش 

گی، شکوفایی مشتمل بر شایست دهندهلیاروپایی را از نظر ده مؤلفه تشک

، عواطف مثبت، رابطه مثبت، ینیبثبات عاطفی، مجذوبیت، معنا، خوش

. نتایج [25]، عزت نفس و سرزندگی مورد مقایسه قرار دادند یآورتاب

شمال اروپا، نرخ بسیار  حاکی از نرخ باالی شکوفایی در میان کشورهای

پایین در میان کشورهای اروپای شرقی و تنوع زیادی در جنوب / غرب 

اروپا )سوئیس رتبه دوم و پرتغال بیست و دوم( بود. اما نتایج درمورد 

مؤلفه سرزندگی معکوس بود. بدین صورت که کشورهای اروپای شرقی 

طالعات مردم نروژ باالترین سطح از سرزندگی و انرژی را گزارش دادند. ا

معموالً رتبه باال و یا متوسط در همه  هاینیز شگفت انگیز بود؛ نروژ

ها به غیر از عزت نفس داشتند. یک احتمال این است که این رتبه مولفه

. فرانسه دیگر نتایج جالب اعم از هاستیدهنده تواضع نروژپایین نشان

نی )رضایت از کلی بهزیستی ذه یهانمرات نسبتاً ضعیف در شاخص

زندگی و شادی(، باالترین رتبه در مجذوبیت، کمترین رتبه در عزت 

و روابط مثبت نشان داد. همچنین  ینیبنفس و امتیازات پایین در خوش

دیگری که توسط برخی از محققان بین فرهنگی همچون  یهاپژوهش

Diener, Suh & Oishi  وMarkus  انجام شده است، پیشنهاد

حالی که خودمختاری ممکن است برای بهزیستی در اند در کرده

کشورهای غربی مهم در نظر گرفته شود، لیکن در کشورهای 

مانند بسیاری از کشورهای آسیا و آفریقا ارتباط کمتری با  انهیگراجمع

لیمانی و همکاران نیز که به بررسی . پژوهش س[36 ,35] بهزیستی دارد

شکوفایی سلیگمن در بین دانشجویان ایرانی پرداخت مؤلفه  یهامولفه

 .[33]مجذوبیت سلیگمن را مورد حمایت قرار نداد 

با این حال، هر گونه برنامه ریزی در زمینه پرورش و ارتقاء شکوفایی 

و شناخت وضعیت موجود بهزیستی و  یریگدرگام اول نیازمند اندازه

. شناخت وضعیت موجود، ارزیابی میزان شیوع باشدیشکوفایی م

شکوفایی آنان از  پذیریفایی در یک جمعیت و میزان تأثیرشکو

 ,Michaelson. [33] ردیگیمتغیرهای جمعیت شناختی را در برم

Abdallah, Steuer, Thompson, Marks, Aked, Cordon 
&Potts  بهزیستی جامعه را شناسایی  یریگهشت مزیت اندازه

اند: ارزیابی تغییرات در طول زمان، بررسی و ارزیابی تصمیم کرده

بین  یهاسهیشی گذاری، فعال کردن مقاسیاسی و خط م یهایریگ

ها، شناسایی حوزه نیازها یا المللی، ارزیابی تفاوتهای خرده گروه

سیاسی، شکل دادن به  یهابالقوه طرح ریفرصتهای آتی، ارزیابی تأث

 یریگو آگاهی دادن به منظور هدف هااستیمحتوا و اجرای س

بر همین  .[37]جمعیت  یهاگروهجدید مطابق با خرده یهااستیس

سالمت  گیری اندازه به زیادی عالقه جهان سراسر یهادولتاساس، 

آن  با استفاده از نتایج که دید این با .ندروان، بهزیستی و شکوفایی دار

 تصمیم کنند، گیری اندازه را پیشرفت موثرتری طور بتوانند به

هند د افزایش را شهروندان شکوفایی داده و بهبود را سیاسی یهایریگ

بهزیستی و  گیری اندازه بعدی چند رویکرد از استفاده . با[38-41]

 کدام که کنند مشخص بود خواهند قادر تنها نهها آن شکوفایی،

 همچنین هبلک ،رندیپذیم ریتأث سیاسی تغییرات از بهزیستی یهاجنبه

 یک راگ. را شناسایی کنند تغییر سطوح نیتردوارکنندهیام توانندیم

 باال مثبت روابط مانند بهزیستی یهایژگیو از برخی در جمعیتی گروه

 خصمش پایین، یآورتاب یا مجذوبیت قبیل از دیگر برخی در اما باشد،

بیشتر مطالعات . قرار دهد هدف را چیزی چه باید مداخالت که است

آینده  اما ،شوندیم شامل را بهزیستی عوامل از مورد چند یا یک تنها

 بهزیستی بهینه )شکوفایی( و چندگانه از ابعاد ترقیعم مبتنی بردرک

 یهاارزش اقتصادی،-اجتماعی عوامل چگونگی تأثیرپذیری آنها از

 درک این همه اینها، از باالتر خواهد بود. و هایگذارمشخطفرهنگی و 

 داد خواهد اجازه ما به آن کنندهنییتع عوامل و بهزیستی از عمیق

جمعیت را  در شکوفایی و بهزیستی ارتقاء جهت درمؤثر  رویکردهای

پرورشِ  و آموزش اصلی رکن گذشت، آنچه . بنابه[25] میدهتوسعه 

 آموزش اصلی بار هر کشوری معلمان آن هستند. معلمان شکوفایی در

 زندگی برای را آنان و کشندیم دوش بر را آموزان و پرورش دانش

کرده  ایفا درستی به را خود نقش بتوانند برای آنکه . آنانکنندیم آماده

منظور برقراری  به کافی شکوفایی از باید کنند تربیت خوبی و نسل

 وامید به زندگی  ،روابط خوب، رفتارهای مؤثر اجتماعی، سالمت خوب

 برخوردار... و نامالیمات ،هاکشمکش مشکالت، مسائل، با رویارویی

 به نهایت در پیامدهای شکوفایی معلمان . به عالوه،[41]باشند 

 ،اندداده نشانها پژوهش کهگونه . همانشودیم مربوط نیزآموزان دانش



 و همکاران هژبریان

31 

در تدریس و انگیزش و  آوری تدریس، تاب اثربخشی با متغیرها این

با توجه . بدین تناسب و [44-42]دارند  رابطه نیز آموزاندانش پیشرفت

 شکوفایی یریگبه اینکه تاکنون هیچ گونه پژوهشی درمورد اندازه

معلمان در کشور ایران انجام نشده و نظر به اهمیت و ضرورتِ ارزیابی 

 یهایزیرظور استفاده در برنامهوضعیت موجود شکوفایی معلمان به من

شهر  هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت شکوفایی معلمان آتی،

اثرگذار بر آن بود تا با  یشناختتیمتغیرهای جمعتهران و تعیین 

استفاده از نتایج حاصل، ضمن کسب آگاهی از وضعیت شکوفایی 

متغیرهای  از شکوفایی آنان یهاجنبه کدام که گردد معلمان، مشخص

 یرتغی سطوح نیتردوارکنندهیام ،رندیپذیم ریتأث یشناختتیجمع

مداخالت پرورش و ارتقاء شکوفایی  هدف کدامند و کدام متغیرها باید

 طور به پژوهش نتایج این عملی کاربردهای عالوه براین،. قرار گیرد

 شتریب شکوفایی جهت در آموزان دانش هدایت و ارتقا به تواندیم بالقوه،

 کند. کمک

 کار روش

جامعه آماری این پژوهش  .باشدیروش پژوهش این مطالعه توصیفی م 

متوسطه  یهارستانیدر دب 1395شامل کلیه دبیرانی بود که در سال 

شهر تهران مشغول به فعالیت بودند. حجم نمونه انتخابی بر اساس دوم 

محاسبه شد. به این منظور و جهت نیل به حداکثر  فرمول کوکران

در نظر گرفته شد. با لحاظ کردن  q=  5/1و  P=  5/1واریانس مقادیر 

=  96/1درصد ) 95( و سطح اطمینان d=  15/1مقدار خطای متوسط )

z)نفر در نظر گرفته شد که جهت حصول اطمینان  384 ، حجم نمونه

درصد به حجم ذکر شده اضافه  11از گردآوری این تعداد پرسشنامه، 

پرسشنامه در بین معلمان توزیع گردید. به منظور  422شد. لذا تعداد 

 یاچندمرحله یاتصادفی خوشه یریگانتخاب نمونه از روش نمونه

منطقه جغرافیایی  5استفاده شد. بدین صورت که شهر تهران را به 

ر منطقه )شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز( تقسیم نموده و از ه

جغرافیایی یک منطقه آموزش و پرورش و از هر منطقه آموزش و پرورش 

دبیرستان( به طور تصادفی انتخاب و  21چهار دبیرستان )در مجموع 

در هر دبیرستان تمامی دبیران به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. در 

پرسشنامه  412ها تعداد نهایت، پس از توزیع و گردآوری پرسشنامه

 یهالیمرد گردآوری و مبنای تحل 192زن و  221قد نقص متشکل از فا

 آماری قرار گرفت.

 ابزار

مقیاس شکوفایی روانشناختی هژبریان، رضایی، بیگدلی، 

 (HPFS) فرینجفی و محمد

شکوفایی از مقیاس شکوفایی  یریگدر این پژوهش برای اندازه

این پرسشنامه  ( استفاده شد.HPFSروانشناختی هژبریان و همکاران )

با استفاده از روش تحلیل عوامل و بر اساس مدل بومی  یاماده 12

بر روی معلمان شهر شکوفایی تدوین شده توسط هژبریان و همکاران، 

قابل قبول و  یسنجساخته شده و از مشخصات روانتهران 

بر مبنای این مدل، شکوفایی  .[45, 1] برخوردار است یبخشتیرضا

 شایستگی/پیشرفت فردی ،و شادکامی شامل سه مؤلفه احساس رضایت

با روش تحلیل  HPFSاعتبار سازه  .باشدیو مشارکت اجتماعی م

ا ها بعاملی، اعتبار همگرا و اعتبار واگرا بررسی شد. تحلیل عوامل داده

اصلی و با استفاده از چرخش متعامد از نوع واریماکس  یهاروش مولفه

تبار همگرای مقیاس اع شد گفتهشیعامل پ 3منجر به استخراج 

HPFS  پرسشنامه شکوفایی  4از طریق اجرای همزمان آن با

Diener" (91/1  =r نیمرخ ،)PERMA (91/1  =r،)" شکوفایی

=  82/1)"، [46]، هژبریان و خلیلی پاجی یارثانیسلیمانی، رضایی، ک

r خودشکوفایی اهواز"( و" (82/1  =r و اعتبار واگرای آن با استفاده )

( بررسی و مورد تائید قرار 66/1-  =r) "Beckپرسشنامه افسردگی " از

با استفاده از  HPFS(. عالوه بر آن، نتایج پایایی P ≤ 111/1گرفت )

از ضرایب  HPFSروش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( نشان داد که 

پایایی مناسبی برخوردار است، بطوریکه مقدار پایایی برای عوامل 

کت احساس رضایت و شادکامی، شایستگی/پیشرفت فردی، مشار

 87/1و  79/1، 77/1، 83/1اجتماعی و کل پرسشنامه به ترتیب 

است. در این پرسشنامه به هر یک  بخشتیکه مطلوب و رضا باشدیم

، تاحدی "کامالً موافقم" یانهیگز 6ها در یک طیف لیکرت از سوال

 کامالً "و "تا حدی مخالفم "، "کمی مخالفم"، "کمی موافقم"، "موافقم

. نمره شودینمره داده م 1و  2، 3، 4، 5، 6یب مقادیر به ترت "مخالفم

پرسشنامه به دست  یهاکل شکوفایی از طریق حاصل جمع کل سوال

و نمره هر عامل  72تا  12. به این ترتیب نمره کلی شکوفایی بین دیآیم

با توجه به بومی  HPFSبنابراین مقیاس  .[45] باشدیم 24تا  4بین 

ی، طراحی بر روی معلمان شهر تهران و ریگاندازهبودن مدل 

ی روانسنجی آن، برای انجام پژوهش حاضر هایژگیوبودن  بخشتیرضا

ن ای دهندهلیتشکی هامولفه. در ادامه عوامل یا باشدیمابزار مناسبی 

. اولین عامل/مولفۀ شکوفایی، احساس رضایت گرددیممقیاس تشریح 

. فرد شکوفا از عملکرد و زندگی خود راضی است؛ باشدیمو شادکامی 

 ضایت از زندگی. رورزدیماحساس شادمانی دارد و به زندگی عشق 

. [47] عاطفی از زندگی خود -عبارت است از ارزیابی مثبت شناختی

که فرد از زندگی خود به  ی استدار، بیانگر ارزیابی دامنهاصطالح این

زندگی در  یهاطهیح همه قضاوت فرد درباره تواندیمو  آوردیعمل م

از زمان و یا قضاوتی یکپارچه درباره زندگی شخص از بدو  مقطعی خاص

به صورت  Seligman. شادکامی نیز از سوی [48]دهد را نشان تولد 

درگیرشدن در هیجان مثبت، التزام به زندگی و داشتن معنا در زندگی 

 Lyubomirsky, King & Diener. [49] شودیمتعریف 

ی را احساس نشاط، خوشنودی و خوشی و نیز احساس خوب، کامشاد

افراد شادکام . [51] اندفرد، در نظر گرفتهبامعنا و با ارزش بودن زندگی 

افرادی شاد و خوشبین و سالم بوده و از اینکه وجود دارند راضی  موماًع

و با جهان در صلح و تفاهم به سر  دانندیمهستند، زندگی را با ارزش 

احساس که  شودیریف مشخص ماطبق این تع. [52, 51] برندیم

و بعد احساسی  ی یک پدیدة ذهنی و درونی استکامشادرضایت و 

، وفاییة شکدهندلیتشک مؤلفه. دومین شودیمشکوفایی را شامل 

 که است لهمسئ این بیانگر شایستگی/پیشرفت فردی است. شایستگی

 نشواک چگونه خاص شرایط در یا و کنند وظیفه انجام باید چگونه افراد

. بدین ترتیب، فرد شایسته قادر [53] چگونه رفتار کنند یا داده، نشان

و  هامهارتی خود را به انجام رساند؛ از هاتیمسئولاست به خوبی 

ی موجود برای نشان هافرصتی خوبی برخوردار است؛ از هایستگیشا

یی که برایش مهم هاتیفعالو در  کندیماستفاده  شیهایتوانمنددادن 

 مؤلفه. سومین [54, 25, 12, 11]است مهارت و تسلط دارد 

ماعی است. فرد شکوفا عالوه بر شکوفایی، مشارکت اجت دهندهلیتشک
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ی با جامعه داشته و در جهت اسازندهدستاوردهای فردی، مشارکت 

ی هاکمک تواندیم؛ [12] دینمایمتوسعۀ بهزیستی دیگران تالش 

ارائه دهد؛ برای کمک به بهبود جامعه وقت و انرژی  جامعهمهمی به 

ی روزمره وی نتیجه ارزشمندی هاتیفعالو اقدامات و  کندیمصرف 

برای جامعه دارد. در واقع مشارکتِ اجتماعیِ سازنده بخشی از انتظاری 

است که زندگی از انسان دارد و فرد شکوفا این انتظار را برآورده ساخته 

ل مهمترین وجه تمایز انسان شکوفا از فرد موفق )در است. این عام

ی هامولفهی آن( است. شایان ذکر است، امحاورهمعنای عام و 

پیشرفت/شایستگی فردی و مشارکت اجتماعی بعد عملکردی شکوفایی 

 .[45] رندیگیدربرمرا 

 هاافتهی

 یهاافتهیدر دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است.  هاافتهی

توصیفی، وضعیت شکوفایی معلمان، میانگین و انحراف استاندارد هر 

شکوفایی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی مانند  یهاکدام از مؤلفه

د و قومیت افرا استخدامیالت، نوع جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحص

وفایی شک یها. در بخش استنباطی نیز هر یک از مولفهکندیرا بررسی م

)احساس رضایت و شادکامی؛ شایستگی فردی و مشارکت اجتماعی( با 

توجه به متغیرهای جمعیت شناختی و با استفاده از آزمون تحلیل 

 .واریانس چندمتغیری و تک متغیری مقایسه شده است

 توصیفی یهاافتهی

. بیشترین دهندیدرصد از افراد مطالعه شده را زنان تشکیل م 4/53

درصد سطح تحصیالت جامعـۀ مطالعـه شـده مربـوط بـه مدرک 

درصد مدرک کارشناسـی ارشد  8/31درصد است و  9/64کارشناسی با 

درصد از افراد مطالعه شده  5/69درصد مدرک دکترا دارند.  4/4و 

درصد  3/63همچنین . باشندیدرصد معلمان رسمی م 2/57و متأهل 

درصد لر و بختیاری  2/8درصد ترک،  9/14از معلمان را قومیت فارس، 

با توجه به اینکه  .دهندیتشکیل م هاتیدرصد را سایر قوم 6/13و 

 کامالً یهانهیبود، نتایج مربوط به گز یانهیگز 6پرسشنامه شکوفایی، 

 نتایجبه عنوان معلمان پژمرده )در مقابل شکوفا(؛ مخالفم و مخالفم 

ه ( بکمی موافقم و کمی مخالفممتوسط شامل ) یهانهیمربوط به گز

کامالً  یهانهیعنوان معلمان دارای شکوفایی نسبی و نتایج مربوط به گز

موافقم و موافقم به عنوان معلمان شکوفا در نظر گرفته شد. با توجه به 

نتایج مربوط به بررسی وضعیت شکوفایی معلمان  ذکرشده، یبندمیتقس

تا  1 هایشکوفایی و نمره کل شکوفایی در جدول یهابه تفکیک مولفه

 شده است.ارائه  9

درصد  8/41درصد معلمان پژمرده،  6/4، شودیگونه که مشاهده مهمان

. بیشترین درصد باشندیدرصد شکوفا م 6/53دارای شکوفایی نسبی و 

درصد( و کمترین درصد  65معلمان شکوفا، در مؤلفه شایستگی فردی )

درصد( قرار دارند.  4/45آنها در مؤلفه احساس رضایت و شادکامی )

بیشترین درصد معلمان پژمرده نیز در مؤلفه احساس رضایت و 

یز در مؤلفه درصد( و کمترین درصد معلمان پژمرده ن 7/8شادکامی )

درصد از معلمان نیز در  5/51درصد( قرار دارند.  2/2شایستگی فردی )

فی توصی یهاافتهی. در ادامه باشندیمؤلفه مشارکت اجتماعی شکوفا م

میزان شکوفایی معلمان به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی ارائه 

 شده است.

 
 شکوفایی و نمره کل شکوفایی یهایی معلمان به تفکیک مولفهوضعیت شکوفا :1جدول 

 کل شکوفایی اجتماعی مشارکت فردی پیشرفت/ شایستگی شادکامی/ رضایت احساس شکوفایی سطوح

 6/4 9/2 2/2 7/8 پژمردگی

 8/41 6/46 8/32 9/45 نسبی شکوفایی

 6/53 5/51 1/65 4/45 شکوفایی

 
 توصیفی میزان شکوفایی معلمان به تفکیک جنسیت یهاافتهی: 2جدول 

 اجتماعی مشارکت فردی پیشرفت/شایستگی شادکامی/رضایت احساس جنسیت

 4/17( 3/3) 1/18( 3/3) 3/16( 2/4) زن

 6/17( 4/3) 7/18( 8/2) 8/16(7/3) مرد

 5/17( 4/3) 3/18( 1/3) 6/16( 1/4) کل

 

 توصیفی میزان شکوفایی معلمان به تفکیک وضعیت تأهل معلمان یهاافتهی :3جدول 

 اجتماعی مشارکت فردی پیشرفت/شایستگی شادکامی/رضایت احساس تأهل وضعیت

 7/16(4/3) 5/17(5/3) 4/15(9/3) مجرد

 8/17(3/3) 7/18(8/2) 1/17(9/3) متأهل

 5/17(4/3) 4/18(1/3) 6/16(1/4) کل

 

 توصیفی میزان شکوفایی معلمان به تفکیک تحصیالت معلمان یهاافتهی: 4جدول 

 اجتماعی مشارکت فردی پیشرفت/شایستگی شادکامی/رضایت احساس تحصیلی مدرک

 5/17(4/3) 3/18(3/3) 6/16(1/4) کارشناسی

 4/17(3/3) 5/18(1/3) 5/16(9/3) ارشد کارشناسی

 6/19(4/2) 6/19(3/2) 8/16(4/3) دکترا

 5/17(4/3) 3/18(1/3) 6/16(1/4) کل
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 توصیفی میزان شکوفایی معلمان به تفکیک رشته تحصیلی یهاافتهی: 5 جدول

 اجتماعی مشارکت فردی پیشرفت/شایستگی شادکامی/رضایت احساس تحصیلی رشته

 5/17(4/3) 3/18(1/3) 7/16(6/3) پایه علوم

 3/17(4/3) 2/18(3/3) 5/16(3/4) انسانی علوم

 4/17(4/3) 3/18(2/3) 6/16(1/4) کل

 

 توصیفی میزان شکوفایی معلمان به تفکیک تحصیالت پدر یهاافتهی: 6 جدول

 اجتماعی مشارکت فردی پیشرفت/شایستگی شادکامی/رضایت احساس پدر تحصیالت

 7/16(8/4) 1/17(7/4) 9/5(1/6) سواد بی

 2/18(1/3) 7/18(8/2) 1/16(5/4) ابتدایی

 4/17(1/3) 5/18(9/2) 8/16(9/3) سیکل

 3/17(3/3) 9/17(9/2) 5/16(6/3) دیپلم

 9/17(1/3) 9/18(3/3) 4/17(4/3) دیپلم فوق

 9/16(2/4) 7/17(1/4) 2/16(3/4) لیسانس

 8/16(4/3) 4/18(6/3) 5/16(3/2) لیسانس فوق

 416(4/2) 6/19(6/1) 1/17(1/2) دکترا

 4/17(4/3) 2/18(2/3) 4/16(1/4) کل

 

 توصیفی میزان شکوفایی معلمان به تفکیک تحصیالت مادر یهاافتهی: 7 جدول

 اجتماعی مشارکت فردی پیشرفت/شایستگی شادکامی/رضایت احساس مادر تحصیالت

 9/17(2/4) 7/18(1/4) 2/17(9/4) سواد بی

 8/17(4/3) 5/18(1/3) 1/16(6/4) ابتدایی

 6/17(9/2) 1/18(8/2) 6/16(1/4) سیکل

 2/17(3/3) 1/18(1/3) 5/16(5/3) دیپلم

 4/16(5/2) 4/18(1/3) 9/16(2/3) دیپلم فوق

 3/16(4/4) 2/17(9/4) 4/15(3/4) لیسانس

 8/14(3/4) 9/17(5/4) 2/17(8/2) لیسانس فوق

 4/17(4/3) 2/18(2/3) 4/16(1/4) کل

 

 توصیفی میزان شکوفایی معلمان به تفکیک وضعیت استخدام یهاافتهی: 8جدول 

 اجتماعی مشارکت فردی پیشرفت/شایستگی شادکامی/رضایت احساس استخدام وضعیت

 5/18(1/3) 1/19(4/2) 1/17(7/3) رسمی

 3/17(9/2) 7/18(8/2) 9/16(7/3) غیررسمی

 1/18(1/3) 9/18(6/2) 1/17(7/3) کل

 

 توصیفی میزان شکوفایی معلمان به تفکیک قومیت یهاافتهی :1جدول 

 اجتماعی مشارکت فردی پیشرفت/شایستگی شادکامی/رضایت احساس قومیت

 5/17(3/3) 3/18(9/2) 6/16(7/3) فارس

 1/18(1/4) 4/19(5/2) 1/16(4/5) لر

 6/17(1/3) 5/17(9/2) 7/16(3/3) بختیاری

 1/17(6/3) 1/18(5/3) 3/16(1/4) ترک

 4/18(6/2) 1/21(8/1) 1/18(2/4) کرد

 1/14(2/3) 1/16(3/4) 8/15(8/3) عرب

 5/18(7/2) 1/21(6/1) 3/17(8/3) گیلک

 6/17(4/2) 1/18(7/2) 7/17(1/5) مازندرانی

 9/18(2/3) 1/18(9/3) 1/16(5/5) سایر

 5/17(3/3) 3/18(1/3) 6/16(9/3) کل

 

 استنباطی یهاافتهی

ها و مقایسه شکوفایی معلمان )احساس به منظور تجزیه و تحلیل داده

رضایت و شادکامی، شایستگی/ پیشرفت فردی، مشارکت اجتماعی( از 

آزمون تحلیل واریانس چند متغیری )مانووا( استفاده شد. پیش از اجرای 

آن مورد بررسی قرار گرفت. مفروضه کفایت  یهاآزمون مانووا، مفروضه

با  یدبنبین متغیرهای وابسته با توجه به متغیرهای گروههمبستگی 

استفاده از آزمون کرویت بارتلت بررسی شد. نتایج نشان داد همبستگی 

(. مفروضه P ≤ 1115/1کافی بین متغیرهای وابسته وجود دارد )
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باکس بررسی  M همگنی ماتریس کوواریانس نیز با استفاده از آزمون

روضه همگنی ماتریس کوواریانس برای همه شد. نتایج نشان داد که مف

پس از حصول (. P > 15/1) متغیرهای مورد بررسی، برقرار است

. نتایج آزمون ها، آزمون مانووا اجراء شداطمینان از برقراری مفروضه

متغیرهای  ریمیزان شکوفایی معلمان تحت تأثمانووا نشان داد که 

ه کار و قومیت جنسیت، تحصیالت فرد، تحصیالت والدین، سابق

؛ اما میزان شکوفایی معلمان با توجه به وضعیت تأهل و نوع باشدینم

مربوط به  یهاداشت. در خصوص تفاوت یداریقرارداد تفاوت معن

وضعیت تأهل در میزان شکوفایی معلمان، نتایج آزمون مانووا نشان داد 

دار بود  معنی Fو نتیجه آزمون  95/1که مقدار المبدای ویلکز برابر با 

"1115/1 ≥ P ،112/7 = (415  3و)F" مجذور اتا چند متغیره نیز .

درصد از تغییرات متغیرهای وابسته  5به دست آمد؛ یعنی  15/1برابر با 

. به منظور تعیین باشدیم هایمربوط به عامل وضعیت تأهل آزمودن

معلمان بر مبنای وضعیت اینکه در کدامیک از متغیرهای وابسته بین 

تفاوت معنی داری وجود دارد از آزمون آنووا استفاده شد. مقدار تأهل 

خطای نوع اول با روش بونفرونی کنترل شد. به این منظور مقدار آلفا 

شد. لذا یک مقایسه در صورتی  3یعنی  هاسهیتقسیم بر تعداد مقا 15/1

کوچکتر یا مساوی آن  یداریمعنی دار تلقی خواهد شد که سطح معن

که مقدار آنووا برای همه  دهدیم ( نشان11جدول نتایج )باشد.  117/1

است و معلمان متأهل از میزان احساس  داریشکوفایی معن یهامولفه

رضایت و شادکامی، شایستگی/ پیشرفت فردی و مشارکت اجتماعی 

 باالتری برخوردار هستند.
 

 نتایج آزمون آنووا به تفکیک متغیرهای وابسته .11جدول 

 تفکیکی اتای مجذور P مقدار F مجذورات میانگین آزادی درجات مجذورات مجموع شکوفایی هایمولفه

 14/1 111/1 927/16 155/258 1 155/258 شادکامی و رضایت احساس

 132/1 111/1 585/13 896/124 1 896/124 فردی پیشرفت/شایستگی

 124/1 112/1 896/9 198/111 1 198/111 اجتماعی مشارکت

 
 نتایج آزمون آنووا به تفکیک متغیرهای وابسته :11جدول 

 تفکیکی اتای مجذور P مقدار F مجذورات میانگین آزادی درجات مجذورات مجموع شکوفایی هایمولفه

 111/1 978/1 111/1 964/3 1 964/3 شادکامی و رضایت احساس

 114/1 112/1 542/2 351/8 1 351/8 فردی پیشرفت/شایستگی

 133/1 111/1 795/6 961/87 1 961/87 اجتماعی مشارکت

 

نتایج آزمون مانووا برای مقایسه میزان شکوفایی با توجه به نوع قرارداد 

و نتیجه  963/1معلمان نیز نشان داد که مقدار المبدای ویلکز برابر با 

. مجذور "F(3و  276) = P ،942/3 ≤ 116/1"بود  داریمعن Fآزمون 

درصد از  4به دست آمد؛ یعنی  137/1اتا چند متغیره نیز برابر با 

. اشدبیتغییرات متغیرهای وابسته مربوط به عامل نوع قرارداد معلمان م

لمان معبه منظور تعیین اینکه در کدامیک از متغیرهای وابسته بین 

وجود دارد از آزمون آنووا استفاده شد. مقدار خطای  یداریتفاوت معن

 دهدینشان م (11دول جشد. نتایج )نوع اول با روش بونفرونی کنترل 

 باشدیم داریکه مقدار آنووا فقط برای متغیر مشارکت اجتماعی معن

(111/1 > P و میزان مشارکت اجتماعی در بین معلمان رسمی باالتر )

 از معلمان غیر رسمی بود.

 بحث

شکوفایی به خوب بودن، رشد، موفق شدن، برجسته بودن و داشتن 

و ترکیبی از احساس خوب و عملکرد  تجربه خوب از زندگی اشاره دارد

است. شکوفایی با سطح باالیی از بهزیستی ذهنی و سالمت روان  مؤثر

. [6] رودیمبهینه مترادف است و در مقابل اصطالح پژمردگی به کار 

نتایج مثبت شامل یادگیری مؤثر، باروری و خالقیت، روابط شکوفایی با 

خوب، رفتارهای مؤثر اجتماعی، سالمت خوب و امید به زندگی رابطه 

د ، معتقگرامثبتبه عنوان پدر روانشناسی  Seligman. [31-27]دارد 

ی هاسالاست، تالش در جهت رسیدن به شکوفایی، باید خیلی زود و در 

نیز معتقد است که ترویج و آموزش  Yeo. [11]مهم مدرسه آغاز شود 

هدف . بدین تناسب، [15] شودیمه آغاز شکوفایی از معلمان یک جامع

بر مبنای  شهر تهرانبررسی شکوفایی معلمان حاضر،  اصلی پژوهش

 یاسشنتیعمتغیرهای جمتعیین مدل بومی شکوفایی روانشناختی و 

 تا ضمن آگاهی از وضعیت شکوفایی معلمان، مشخصبود بر آن  مؤثر

مداخالت پرورش و ارتقاء شکوفایی  هدف کدام متغیرها باید که گردد

 هکبومی شکوفایی مدل بر مبنای که ذکر شد،  گونه. همانقرار گیرد

شکوفایی شامل سه مؤلفه احساس شده ارائه  توسط هژبریان و همکاران

شایستگی/پیشرفت فردی و مشارکت اجتماعی  ،و شادکامی رضایت

ی یک پدیدة ذهنی و درونی کامشاداحساس رضایت و  .[45, 1] باشدیم

فرد شکوفا از عملکرد و زندگی خود راضی است؛  دهدیم. که نشان است

. در مقابل فرد پژمرده ورزدیماحساس شادمانی دارد و به زندگی عشق 

ی ی به زندگاعالقهدر این زمینه، ناراضی از عملکرد و زندگی خود بوده و 

 گونهچ ندارد. شایستگی/پیشرفت فردی نیز به این اشاره دارد که افراد

 اده،د نشان واکنش چگونه خاص شرایط در یا و کنند وظیفه انجام باید

. بنابراین معلمانی که در این متغیر نمره [53] چگونه رفتار کنند یا

نشانگر این است که در حوزه شکوفایی فردی عملکرد  اندگرفتهباالیی 

جتماعی نیز به این نکته مثبت و موثری دارند. و در نهایت مشارکت ا

اشاره دارد که فرد شکوفا عالوه بر دستاوردهای فردی، مشارکت 

ی با جامعه داشته و در جهت توسعه بهزیستی دیگران تالش اسازنده

عملکرد  دهندهنشانبنابراین نمره باال در این زمینه  .[12] دینمایم

فرد در بعد اجتماعی خواهد بود. درمجموع نمره باال در  مؤثرمثبت و 

نشان دهنده شکوفایی فرد در آن حوزه، نمره متوسط بیانگر  مؤلفههر 

شکوفایی متوسط/نسبی و نمره پایین نشانگر پژمردگی فرد خواهد بود 

ی مربوط به شکوفایی معلمان شهر تهران هاداده. تجزیه و تحلیل [45]

 8/41معلمان پژمرده، از درصد  6/4نشان داد که  در پژوهش حاضر

. بیشترین باشندیدرصد شکوفا م 6/53درصد دارای شکوفایی نسبی و 
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درصد( و  65تعداد معلمان شکوفا، در مؤلفه شایستگی/پیشرفت فردی )

درصد(  4/45کمترین تعداد آنها در مؤلفه احساس رضایت و شادکامی )

قرار دارند. بیشترین تعداد معلمان پژمرده مربوط به مؤلفه احساس 

یز درصد( و کمترین تعداد معلمان پژمرده ن 7/8رضایت/ شادکامی )

. این باشدیدرصد( م 2/2مربوط به مؤلفه شایستگی/پیشرفت فردی )

آن است، که از نظر مؤلفه شایستگی/ پیشرفت فردی  گرانیب هاافتهی

معلمان شهر تهران در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند لیکن ارتقاء 

شکوفایی معلمان، توجه بیشتری به سطح احساس رضایت و شادکامی 

 .لبدطیآنان را م

ی میزان بهزیست یریگ، پژوهشی با موضوع اندازهدهدینشان م هایبررس

مطرح در روانشناسی مثبت  یهادگاهییا شکوفایی معلمان منطبق با د

 اندکی نیز که در این یهادر کشور ایران به ثبت نرسیده است. پژوهش

ر ازمینه انجام شده یا صرفاً بهزیستی اجتماعی معلمان را مورد کاوش قر

 Maslow؛ یا خودشکوفایی معلمان را بر مبنای مدل [41]اند داده

؛ یا صرفاً به بررسی رضایت شغلی و نه احساس [55] اندبررسی کرده

. در همین ارتباط [57-55] اندرضایت کلی از زندگی/شادکامی پرداخته

 5نفر از دبیران ناحیه  183میرزایی و محمدی میانگین خودشکوفایی 

 ،. فتحی[55]گزارش دادند  111از  5/68آموزش و پرورش تبریز را 

نیز اعالم کردند که از کل معلمان بررسی شده  نیرنگخاکو  نژادعجم

رصد از بهزیستی اجتماعی باالیی برخوردار د 8/36شهر مراغه در 

 4/49انـد و درصد در حد پایین قرار گرفتـه 8/13اند، درحالی که بوده

 ییها، پژوهشحالنی. با ا[41] رندیگیدرصد در طبقۀ متوسط جای م

ر روی دانشجویان ایرانی انجام شده در مورد بررسی میزان شکوفایی ب

، محمدی و لوجوشنی، آباد. در پژوهش نصرت[58, 53]است 

که بر اساس سه مقیاس بهزیستی هیجانی، بهزیستی روان  یدمحمشاه

شناختی و بهزیستی اجتماعی، به بررسی شکوفایی دانشجویان ایرانی 

درصد پژمرده و  21درصد دانشجویان شکوفا،  16پرداخت، در حدود 

درصد از سالمت روان نسبی برخوردارند. وی بر این اساس اعالم  64

درصد از دانشجویان )دانشجویان  5/83که باید نگران حال  داردیم

. سلیمانی و [58]دارای سالمت روان نسبی و یا در حال پژمردگی( بود 

ه پسر( در دانشگا 146دختر،  254دانشجو ) 411همکاران نیز شکوفایی 

شامل  Seligmanفردوسی مشهد را بر مبنای چهار مؤلفه از مدل 

هیجان مثبت، روابط مثبت، معنا در زندگی و پیشرفت مورد بررسی قرار 

و  یآباد. مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش نصرت[33]دادند 

همکاران تفاوت آشکاری دارد، اما به نتایج پژوهش سلیمانی و همکاران 

که درصد دانشجویان پژمرده پژوهش  گونهنیاست. بد ترکیکمی نزد

 6/4درصد( و معلمان پژمرده در این پژوهش ) 5سلیمانی و همکاران )

نزدیک است. به همین ترتیب، درصد معلمان دارای  باًیدرصد( تقر

درصد( بیش از درصد دانشجویان در این طبقه  8/41سالمت نسبی )

 6/53ن شکوفا ). این در حالی است که درصد معلماباشدیدرصد( م 31)

درصد( است. نکته قابل توجه  65درصد( کمتر از دانشجویان شکوفا )

 یهاجانیاین است که کمترین درصد دانشجویان شکوفا، در مؤلفه ه

درصد( و بیشترین درصد دانشجویان پژمرده نیز در  75/59مثبت )

همین مؤلفه قرار داشتند. بدین معنا که هم در پژوهش حاضر و هم در 

ش سلیمانی و همکاران بعد احساسی شکوفایی بیشترین تأثیر را پژوه

 یاهبر شکوفایی یا پژمردگی افراد مورد بررسی داشته است. تفاوت

با توجه به تفاوت در رویکرد و ابزار مورد  توانندیم هاافتهیموجود در 

انتخاب نمونه و زمان انجام پژوهش قابل توجیه  استفاده، جامعه، روشِ

 باشد.

انجام شده در خارج از ایران  یهامقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش

. نتایج بررسی میزان شکوفایی در دهدینیز نتایج جالب توجهی ارائه م

ساله امریکایی  74تا  25نفری متشکل از بزرگساالن بین  3132نمونه 

 1/12درصد دارای سالمت روان نسبی،  6/56درصد شکوفا،  2/17شامل 

. [6]درصد دارای عالیم افسردگی اساسی بوده است  1/14و  پژمرده

بدین ترتیب، مطالعات انجام شده در ایران میزان شکوفایی باالتر و 

اند. یکی از دالیل این امر میزان پژمردگی کمتری به دست آورده

ا و ابزارهای مختلف جامعه هدف متفاوت و استفاده از رویکرده تواندیم

شیوع  Hone, Jarden, Schofield & Duncan باشد. برای مثال

بزرگسال زالندنو بررسی کرده  11،111بالغ بر  یاشکوفایی را در نمونه

و تنوع قابل توجهی در میزان شیوع با توجه به چهار ابزار مختلف شامل 

Huppert, Marks, Clark, Siegrist, Stutzer, Vitters, & 

Wahrendorf  درصد از افراد(،  24)شکوفاییKeyes (39  ،)درصد

Diener, Wirtz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi & 

Biswas-Diener (41  و )درصدSeligman (47  گزارش )درصد

 یها. دلیل دیگر ممکن است مربوط به تفاوت در مولفه[31]اند داده

. بدین [25, 5]اجتماعی مختلف باشد  –فرهنگی  یهاشکوفایی در بافت

معنی که فرهنگ هر کشور عامل تأثیرگذار اصلی بر ایجاد، تحول و بروز 

دلیل دیگر ممکن است  .[34]و کارکرد بهینه انسان است  هایتوانمند

ناشی از شرایط توسعه کشورها بوده و به عوامل رفاهی و اقتصادی مربوط 

. این در حالی است که وقتی نتایج پژوهش حاضر را با [59]شود 

شده است مقایسه  خارجی که بر روی معلمان انجام یهاپژوهش

. برای مثال دیآی، تشابهات بیشتری به دست ممیکنیم

Redelinghuys  وضعیت شکوفایی معلمان مدارس متوسطه آفریقای

د دارای درص 22/49درصد از جمعیت پژمرده،  59/6جنوبی را به شرح 

این ؛ [61] درصد شکوفا اعالم کرده است 19/44سالمت روان نسبی و 

 نتایج شباهت بیشتری به نتایج پژوهش حاضر دارد.

در رابطه با شکوفایی نیز نشان داد که  یشناختتیبررسی عوامل جمع

تفاوت در میزان شکوفایی معلمان براساس وضعیت تأهل در همه 

شکوفایی معنی دار است و معلمان متأهل از میزان احساس  یهامولفه

رضایت و شادکامی، شایستگی فردی و مشارکت اجتماعی باالتری 

مبنی بر اینکه  Keyesبرخوردار هستند. این یافته با نتایج پژوهش 

بزرگساالن متأهل احتمال بیشتری دارد که از لحاظ روانی سالم باشند، 

ترده در ایاالت متحده و سایر کشورها، . تحقیقات گسباشدیهمسو م

مزایای بهزیستی جسمانی و روانی را که افراد متأهل بیش از افراد مجرد 

 یهایماری. بزرگساالن متأهل میزان کمتری از بدهندیدارند، نشان م

باالتر سالمت روان نسبت به افراد هرگز ازدواج  یهاروانی و شاخص

. عالوه بر این، بزرگساالن [61]اند رش دادهنکرده یا قبالً ازدواج کرده گزا

ضایت از زندگی خود را نسبت به متأهل در نروژ میزان شادمانی و ر

اند. به طور خالصه، بزرگساالن ازدواج بزرگساالن غیر متأهل گزارش داده

کرده از نظر سالمت جسمانی و کیفیت زندگی روانی بهتر از ازدواج 

عبداهلل تبار، کلدی، محققی کمال،  در ایران نیز .[62]نکرده ها هستند 

 وضعیت تأهلاجتماعی با  سالمتبین متغیر  ،ستاره فروزان و صالحی

 سالمت میانگین نمرات که طوری به دست آوردند. به یداریارتباط معن

. [63].باشدیم مجرد دانشجویان از بیش متأهل دانشجویان اجتماعی

https://scholar.google.com/citations?user=AYZLFoYAAAAJ&hl=en&oi=sra
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مزایای ازدواج بدین صورت تبیین شده است که ساختاری از حمایت 

. ازدواج یک قرارداد اجتماعی [64] آوردیاجتماعی را برای فرد فراهم م

ا ضربه ب تواندیکه م کندیصمیمی متصل م یااست که افراد را به رابطه

گیری در مقابل استرس و یکپارچگی اجتماعی همراه باشد. مطالعات 

سنتی که حمایت اجتماعی را براساس ازدواج )و همچنین مشارکت 

ساالن متأهل در ، دریافتند که بزرگکنندیمدنی و مذهبی( تعریف م

مضرکمتری )مانند  یهایماریمعرض خطر مرگ و میر زودرس و ب

قلبی عروقی( قرار دارند. به طور خالصه، ازدواج ظاهراً  یهایماریب

، و احساس تعلق و دهدییکپارچگی اجتماعی را به افراد هدیه م

اجتماعی خویشاوندی برای آنان فراهم  یهاهدفمندی را از طریق شبکه

 .[61] سازدیم

عالوه بر وضعیت تأهل، بررسی وضعیت استخدام معلمان نیز نشان داد 

ه میزان شکوفایی معلمان رسمی در مؤلفه مشارکت اجتماعی نسبت ک

 که بدیهی استباالتر بود. ی داریمعنبه طور به معلمان غیررسمی 

 آسودگی خیالو  رسمی، ثبات و امنیت شغلی، میزان درآمدغیرمعلمان 

 و نژادیقاضکمتری نسبت به معلمان رسمی دارند. در همین راستا، 

طه شغل و سالمت اجتماعی بر روی زنان شاغل را سنگریِ سلیمانی راب

بررسی نموده و دریافتند که مطلوبیت شغلی اعم از حقوق و مزایا، امنیت 

شغلی و حمایت سازمانی، بیشترین تأثیر را بر سالمت اجتماعی افراد 

نیز  فراد. از سوی دیگر امنیت شغلی بر رضایت شغلی ا[65]داشته است 

ن بی کنندیمکه فتحی و همکاران بیان  گونههمان. و [66]اثرگذار است 

رضایت شغلی با سالمت )بهزیستی( اجتماعی معلمان رابطه وجود دارد 

. فخرایی و اسدی نیز نشان دادند بین رضایت از شغل و میزان [41]

درمورد تفاوت  هاافته. ی[67]تعامل اجتماعی کارکنان رابطه وجود دارد 

شکوفایی بین معلمان زن و مرد حاکی از آن بود که جنسیت تأثیر 

ش فتحی و همکاران؛ ی بر شکوفایی ندارد. این نتایج با پژوهداریمعن

و رستگار؛ و مهری،  لوجوشنیارمحمدی و کمالی؛ باباپور و همکاران؛ 

. درحالیکه عبدا... تبار و [69-41]هزارجریبی و وصالی همخوان است 

همکاران اظهار کردند که میانگین نمرات سالمت اجتماعی دانشجویان 

. در [63]دختر بوده است  ی بیش از دانشجویانداریمعنپسر به طور 

مقابل، همچنین سلیمانی و همکاران گزارش دادند که میانگین 

 ی باالتر از دانشجویان پسرداریمعنشکوفایی دانشجویان دختر به طور 

. نتایج گویای این بود که بین مدرک تحصیلی و میزان [33]ه است بود

ی مشاهده نشد. این یافته با داریمعنمعلمان رابطه  شکوفایی

ی انجام شده از سوی مهری و همکاران مورد تأیید قرار گرفته هاپژوهش

، عبدا... تبار و همکاران نشان دادند که بین هاافتهاست. بر خالف این ی

مقطع تحصیلی و سالمت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود داشته و 

شناسی ارشد از سالمت اجتماعی بهتری نسبت دانشجویان مقطع کار

به دانشجویان مقطع کارشناسی برخوردارند. سلیمانی و همکاران نیز 

نشان دادند که میانگین نمرات شکوفایی دانشجویان مقطع کارشناسی 

ارشد و دکتری به طور معنی داری باالتر از میانگین نمرات دانشجویان 

 .[33]مقطع کارشناسی بوده است 

بین رشته  داریمعنی پژوهش شواهدی مبنی بر وجود رابطه هاافتهی

تحصیلی و میزان شکوفایی معلمان ارائه نداد. این نتایج با گزارش 

. [71, 63]است عبدا...تبار همسو و با یافته باباپور و همکاران ناهمسو 

باباپور و همکاران شواهدی حاکی از باالتر بودن خودشکوفایی اجتماعی 

هندسی م -دانشجویان گروه علوم انسانی نسبت به دانشجویان گروه فنی

. نتایج بیانگر این بود که متغیر تحصیالت والدین رابطه [71]کردند ارائه 

ی با شکوفایی معلمان ندارد. در همین راستا، عبدا... تبار و داریمعن

که  کنندیمهمکاران؛ یارمحمدی و کمالی؛ و باباپور و همکاران بیان 

تماعی، ی با متغیرهای سالمت اجداریمعنتحصیالت والدین رابطه 

. همچنین [71, 68, 63]خودشکوفایی و بهزیستی اجتماعی ندارد 

بر  داریمعنشواهد نشان دهنده این بود که متغیر سابقه خدمت به طور 

میزان شکوفایی معلمان اثرگذار نیست. مهری و همکاران نیز عدم وجود 

ین سابقه کار با سالمت اجتماعی و سالمت روانی ب داریمعنرابطه 

. اما کیوانلو، بینش و نهاردانی، [69] انددادهمعلمان را مورد حمایت قرار 

ی سالمت هامولفهعنوان کردند که نتایج بررسی آنها در مورد نقش 

روانی در آموزش و پرورش شهرستان سبزوار نشانگر وجود رابطه بین 

بوده است.  هایآزمودنسابقه خدمت و میزان درآمد با سالمت اجتماعی 

این پژوهشگران اظهار کردند که با توجه به رابطه معنی دار بین میزان 

درآمد و سالمت اجتماعی، وجود رابطه بین سابقه خدمت و سالمت 

نشان داد که قومیت  هاافته. درنهایت، ی[71] شودیمماعی پذیرفته اجت

ی بر میزان شکوفایی آنان ندارد. این یافته در داریمعنمعلمان اثر 

. سلیمانی [71]پژوهش باباپور و همکاران مورد تأیید قرار گرفته است 

ی در میزان شکوفایی دانشجویان بومی داریمعنو همکاران نیز تفاوت 

. درمجموع، [33]و غیربومی دانشگاه فردوسی مشهد مشاهده نکردند 

به دست آورد این است که تفاوت  هاافتهیاز این  توانیکه م یاجهینت

در سطح  زیادیبر اساس متغیرهای جمعیت شناختی، نقش  معلمان

بر  یترعی مهم؛ بلکه عوامل فردی و اجتماکندیشکوفایی آنان ایفا نم

ی خبر خوبی برا تواندیاثرگذار است. این امر م معلمانسطح شکوفایی 

و سیاستگذران پرورش و ارتقاء سالمت روانی و شکوفایی  زانیربرنامه

افراد در جامعه باشد. بدین معنا که متغیرهای غیرقابل دستکاری 

، مدرک و رشته تحصیلی همچون جنسیت، قومیت، تحصیالت والدین

نداشته و  معلمانبر سطح شکوفایی  یداریاثر معن سابقه خدمت،و 

با مداخله در عوامل قابل دستکاری همچون  توانندیم زانیربرنامه

 افراد رااین ، سطح شکوفایی ...و مطلوبیت شغلی و حمایت اجتماعی

 یهابهبود ببخشند. برای مثال، نتایج پژوهش حاضر، همراستا با پژوهش

بین تحصیالت والدین و  یداریهیچ رابطه معن گفتهشیمشابه پ

 . بدین معنا که بین نمرات شکوفاییانداوردهیشکوفایی افراد به دست ن

تفاوت آشکاری مالحظه  نکردهلیو تحص کردهلیفرزندان والدین تحص

ایی کرد که شکوف یریگجهیچنین نت توانینشده است. براین اساس، م

 توانیبرای تمامی افراد است؛ و نم ویژه یهانیازمند انجام آموزش

ه ویژ یهانیاز به آموزش کردهلیاستدالل کرد که فرزندان افراد تحص

 شکوفایی ندارند.

ضرورت ارائه مداخالت تربیتی و درمانی را بیش از پیش  هاافتهیاین 

، دهدیپژوهشی نشان م یهاافتهیگونه که ؛ زیرا همانسازدیآشکار م

عروقی، ناتوانی در انجام -قلبی یهایماری به بغیبت از کار، ابتال

 -روزانه، شیوع مشکالت جسمی مزمن، کارکرد روانشناختی یهاتیفعال

اجتماعی ضعیف )برای مثال درماندگی باال، تاب آوری و سطح صمیمیت 

پایین(، در میان افراد شکوفا در کمترین میزان، در میان افراد دارای 

سالمت روان نسبی در حد متوسط و در میان افراد پژمرده در باالترین 

ر واقع افراد دسته شکوفا و دارای سالمت روان نسبی سطح قرار دارد. د

پروفایلی مبنی بر عملکرد روانی و اجتماعی برتر نسبت به گروه پژمرده 

دارند. بنابراین، دالیل متعددی برای توجه بیشتر به پژمردگی وجود 
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 یهایدارد. شیوع پژمردگی به اندازه افسردگی اساسی است و با ناتوان

که احتمال  کندیهمچنین بیان م Keyes. [6]دارد روانشناختی رابطه 

ابتال به افسردگی اساسی در بین افراد پژمرده دو برابر بیش از افراد 

برابر بیشتر از افراد شکوفا است  6دارای سالمت روان نسبی و در حدود 

، زمان آن فرا رسیده است که رسدیه آنچه گذشت، به نظر م. بناب[6]

ارتقاء سالمت روانی جامعه، توجه بیشتری  زانیرسیاستگذاران و برنامه

را به شکوفایی که متشکل از احساس خوب و عملکرد فردی و اجتماعی 

 نیز بهداشت جهانی درهمین راستا، سازمانخوب است مبذول دارند. 

 و و روانی سالمت جسمانی تأمین جهت در کشورها دادن توجه ضمن

ابعاد  از یک هیچ که کندیم تأکید نکته این بر جامعه، اعضای اجتماعی

 گرو در جامعه تعالی و رشد ندارد. همچنین، برتری دیگری بر سالمتی

 و است اجتماعی و روانی و جسمی ابعاد جامعه در آن تندرستی

 گذاری سیاست در جهت آن با مرتبط و کننده تعیین عوامل شناسایی

هر  اساسی مسائل از جامعه کالن و خرد سطوح در ریزی برنامه و

رکن اصلی آموزش، هر کشور معلمان  .[41] شودیم محسوب کشوری

 ها بار اصلی آموزشهستند. آن مردم آن کشورپرورش و ارتقاء شکوفایی 

و آنان را برای زندگی آماده  کشندیآموزان را بر دوش مو پرورش دانش

. معلمان بـرای آنکه بتوانند نقش خود را به درستی ایفا نمایند، کنندیم

بایـد خود از سـالمت روان و شکوفایی کـافی برخوردار باشند تا بتوانند 

پژوهش حاضر نشان داد که  یهاافتهی آن را به دیگران آموزش دهند.

از معلمان شهر تهران )معلمان دارای شکوفایی  4/46باید نگران حال 

درصد از معلمان پژمرده هستند که با توجه  6/4نسبی و پژمرده( بود. 

به عواقب نامطلوب این حالت هم برای خود معلمان و هم برای 

ضعیت این دسته از معلمان برای بهبود و یزیرآموزان آنان، برنامهدانش

 8/41باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، جمعیت انبوهی از معلمان )

درصد( از شکوفایی نسبی برخوردارند و چنانچه مورد غفلت واقع شوند 

امکان سقوط آنها به دسته معلمان پژمرده وجود دارد. از آنجا که معلمان 

ه دارند، لزوم هر کشوری نقش محوری در شکوفایی افراد جامع

در زمینه شکوفایی معلمان کامالً احساس  یزیرو برنامه یگذارهیسرما

 .شودیم

 یریگجهینت

از مزایای  توانیم کنندیبیان م Michaelson et alمطابق آنچه که 

اندازه گیری شکوفایی معلمان در جهت ارزیابی تغییرات سطح شکوفایی 

سیاسی و  یهایریگمیمآنان در طی زمان، بررسی و ارزیابی تص

 یهابین المللی، ارزیابی تفاوت یهاسهی، انجام مقایگذاریمشخط

 ریآتی، ارزیابی تأث یهاها، شناسایی حوزه نیازها یا فرصتگروهخرده

و آگاهی  هااستیسیاسی، شکل دادن به محتوا و اجرای س یهاطرح

. [37]نمود  یبردارجدید بهره یهااستیس یریگدادن به منظور هدف

با افزایش آگاهی از اهمیت بهزیستی و  تحقیق این یهاافتهیبنابراین، 

تجارب کاری و حمایتی مثبت برای آنان، شکوفایی معلمان و افزایش 

 که عبارتند از: آوردیم فراهم را متعددی کاربردی نتایج

 مدارس، مدیران سوی از توانندیم نتایج این بالقوه، طور به

 شکوفایی وضعیت بهبود درجهت آموزگاران خود حتی و گذاراناستیس

 .شود استفاده آنان

 برای پرورش و ارتقاء شکوفایی معلمان یامداخله -برنامه تربیتییک 

، الزم است تأکید بیشتری بر یا. در تدوین برنامه مداخلهتدوین گردد

موجود در  یهابعد احساسی شکوفایی در معلمان شود. همچنین تفاوت

احساس رضایت/شادکامی، شایستگی/پیشرفت فردی و مشارکت 

ان مشارکت اجتماعی بین معلمان متأهل و مجرد و تفاوت در میز

 اجتماعی معلمان رسمی و غیر رسمی در نظر گرفته شود.

برای پرورش شکوفایی افراد پژمرده و ارتقاء  یامداخله -برنامه تربیتی

برگزار شود. بدین منظور  شکوفایی افراد دارای شکوفایی نسبی

 یهادورهدر دوره تربیت معلم و  تواندیمی آموزش شکوفایی هاکارگاه

 لمان گنجانده شود.ضمن خدمت مع

رابطه بین متغیرهای قابل دستکاری همچون حقوق و مزایا، رضایت 

 شغلی و .... و شکوفایی معلمان مورد مداقه قرار گیرد.

شکوفایی معلمان در شهرها و مناطق مختلف ایران ارزیابی و با یکدیگر 

و با کشورهایی همچون سنگاپور، ژاپن و ... که نظام آموزشی موفقی 

 د مقایسه شود.دارن

مداخالت آموزشی در جهت ارتقاء شکوفایی معلمان و سنجش اثربخشی 

 آنها صورت پذیرد.

در  آموزاندانشرابطه بین شکوفایی معلمان و نتایج تحصیلی 

 ی آتی مورد بررسی قرار گیرد.هاپژوهش

 تا گیرد مدنظر قرار آنان میزان شکوفایی معلمان، جذب و گزینش در

مناسبی برخوردار  شکوفایی از که کنند تربیت معلمانی را آینده نسل

 .هستند

تمهیدات الزم درجهت ارتقای وضع معیشتی، رفاهی و درآمد و 

تسهیالت، افزایش احساس رضایت و شادکامی، افزایش مطلوبیت شغلی 

و حمایت سازمانی به ویژه برای معلمان غیررسمی، در جهت بهبود 

 وضعیت شکوفایی آنان اتخاذ شود.

ی آموزش شکوفایی ویژه معلمان مجرد، ارائه خدمات هادورهبا برگزاری 

ی حمایت هاستمیسی و روانشناختی و نیز فراهم نمودن امشاوره

اجتماعی و حمایت مالی )همچون پرداخت تسهیالت ویژه ازدواج( برای 

 آنان، روند ارتقاء شکوفایی این دسته از معلمان تسهیل گردد.

زوکاری برای شناسایی، معرفی و آشنایی معلمان از طریق ایجاد سا

مجرد زن و مرد، مقدمات و تمهیدات الزم در جهت تسهیل ازدواج آنان 

 از سوی ادارات مرکزی آموزش و پرورش فراهم شود.

تغییر در وضعیت شکوفایی معلمان در طی زمان و در نتیجۀ تغییر 

 و انجام مداخالت مورد ارزیابی قرار گیرد. هااستیس

 سپاسگزاری

ی متوسطه هارستانیمسئوالن آموزش و پرورش، مدیران و معلمان دب از

ما در انجام این پژوهش بودند، صمیمانه  گریاریشهر تهران که  دوم

 .شودیتشکر و قدردانی م

 تعارض منافع

دکتری روانشناسی تربیتی بوده و با  نامهانیپاپژوهش حاضر بخشی از 

هزینه شخصی صورت پذیرفته است.
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