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Prediction of flourishing based on the components of human psychological 

flourishing model (HPFM) 
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 چكيده

ی هایکاستکه به منظور ارزیابی اعتبار الگوی شکوفایی دربافت بومی ایران و رفع اند. اما پژوهشی پرداختهیی مطالعات متعددی به بررسی شکوفا زمينه:

هدف پژوهش حاضر پیش  هدف: .مغفول مانده است ،پرداخته باشدو روابط بین اجزاء مدل  هامؤلفهگیری برخی از این مدل از جمله فقدان ابزار اندازه

را کلیه این پژوهش  یجامعه آماربود؛  همبستگی نوع از پژوهش روش:بود.  HPFMبینی شکوفایی معلمان بر اساس الگوی روانشناختی شکوفایی انسان 

 نمونه عنوان به ایچندمرحله ایبقهط تصادفی روش به از آنان نفر 302 تعداد تشکیل دادند. 57-58معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سقز در سال تحصیلی 

 (،0555گلدبرگ ) شخصیت بزرگ عامل پنج (،2117لوتانز ) روانشناختی (، سرمایه0559) یفر روانشناختی بهزیستی یهاپرسشنامهشدند، و به  انتخاب

 محقق پرسشنامه و به دو (0352) یانهژبر HPFS شکوفایی و AHI (0377) اهواز روانشناختی سرسختی (،0551کارور ) چارلز خصوصی خودآگاهی

 داریمعنی مثبت همبستگی مدل متغیرهای همه بین داد نشان نتایج ها:يافته .دادند پاسخ شکوفایی، فرهنگی و انگیزه – اجتماعی – محیطی شرایط ساخته

 انگیزه متغیرهای. دارد داریمعنی مثبت تأثیر شکوفایی انگیزه بر مستقیم صورت به نگریغایت داد نشان ساختاری معادالت مدل نتایج. دارد وجود

 شکوفایی بر( خودمدیریتی گریمیانجی با) مستقیم غیر صورت به و خود مدیریتی بر مستقیم صورت به ایواسطه شرایط و ایزمینه شرایط شکوفایی،

 به توجه با گيری:نتيجه(. >p 10/1داشت ) داریمعنی مثبت تأثیر شکوفایی بر مستقیم صورت به نیز خودمدیریتی متغیر. دارند داریمعنی مثبت تأثیر

 خودمدیریتی و شکوفایی انگیزه ارتقاء ای،واسطه شرایط و ایزمینه شرایط بهبود نگری،غایت افزایش منظور به الزم تدابیر کاربست پژوهش هاییافته

 .یریتیخود مد یتی،شخص یهایژگی، ویروانشناخت یهمثبت، سرما یروانشناس، ییشکوفا كليدها:واژه .شودمی پیشنهاد معلمان شکوفایی حصول برای
Background: Numerous studies have examined flourishing. However, research to assess the validity of the 
flourishing pattern in the indigenous context of Iran and to address the shortcomings of this model, including the 
lack of tools to measure some of the components and relationships between the components of the model, has been 
neglected. Aims: The goal was to predict flourishing based on pattern of psychological flourishing on HPMF 
human. Method: The research was correlational, the primary teachers of Saqqez were statistical society. 614 
people randomly were chosen as sample by multi-step in categories and they responded questionnaire of 
rehabilitation Riff psychological(1995), Luthans psychological capital(2007), Goldberg five factor personality 
model(1999), private self awarenesn by Charles Carver(1990), Ahwaz stubbornness psychological AHI(1998), 
Hozhbaryan flourishing HPFS(2014) and two questionnaire of researcher made on environmental-social-cultural 
conditions and motivation to flourish(p< 0/01). Results: The result showed that between all variables of the model, 
there's a positive correlation. The result of structural equations model showed that having purpose will directly 
meaningfully have positive effects on motivation flourishing. Variables of motivation flourishing, background 
conditions ،intermediate conditions will directly affect self management and indirectly affect positive on 
flourishing (with interference of self management) Variable of self management also directly influences the 
flourishing meaningfully. Conclusions: Based on current research, applying enough plans in order to increase 
conclusion, improvement of background conditions and intermediate conditions, promote flourishing motivation 
and self management are suggested for flourishing teachers. Key Words: Flourishing, positive psychology, 
psychological capital, personality characteristics, self-management 
Corresponding Author: rezaei_am@semnan.ac.ir 
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 مقدمه

ی اخیر روانشناسی مثبت گرایش قابل توجهی نسبت هاسالدر 

بیشترین  0به تمرکز روی نقاط قوت فردی داشته است که شکوفایی

. از زمانی (2118سیکزنت میهالی و شرنوف، ) داردسهم را در آن 

 ینکرد، ا یشنهادخود را پ ییشکوفا یهنظرکه سلیگمن مدل و 

. طوفان در برگرفت یكمثبت را مثل  یاصطالح به سرعت روانشناس

در واقع شکوفایی یك سازه چند بعدی است، به این معنی که از 

 تواندیمچندین بخش مهم تشکیل شده است، و حداکثر شکوفایی 

که فرد سطح سالمتی از هر بعد یا مؤلفه را تنها زمانی اتفاق بیفتد 

(. عالوه بر اینکه شکوفایی صرفاً فقدان 2100تجربه کند )سلیگمن، 

شماری را به همراه دارد. به عنوان بیماری روانی نیست، مزایای بی

( نشان داده است که شکوفایی دارای 2117)کی یز، پژوهشمثال، 

دست رفته، انعطاف  تأثیرات زیر است: روزهای کاری کمتر از

ی قلبی هایماریبپذیری باالتر، صمیمیت باالتر، کاهش خطر 

های جسمی مزمن، عروقی، کاهش احتمال ابتال به بیماری

ی زندگی روزانه و هاتیفعالی بهداشتی کمتر در هاتیمحدود

روانشناختی  یهادگاهید راًیاخی بهداشتی. هامراقبتاستفاده کمتر از 

شادکامی یا احساس  یهاهیاز نظر د شکوفاییگرا در مورمثبت

بهزیستی با  یها( به مدل2112رضایت از زندگی )سلیگمن، 

شناخته شده ی هاجنبه. سلیگمن اندافتهیشکوفایی کلی تغییر 

مثبت، مشغولیت،  یهاجانیه) PERMA2شکوفایی را در مدل 

 هزیستیجامع بمعنا و پیشرفت( در کنار هم قرار داده و نظریه  ،روابط

در مورد (. 0358قنبری،  و آبادی، شکریرا ارائه کرد )شریفیان، فتح

مختلفی وجود دارد که از  یهااسیو مق هافیسازه شکوفایی تعر

یکی از مبانی نظری  اندگوناگونی بدست آمده یهادگاهید

یی، بیگدلی، نجفی، رضا شکوفایی، الگوی طراحی شده )هژبریان،

 است. شده شان دادهزیر ن ( است که در0353

وجود آورنده  عامل اصلی به نگریغایت 0بر اساس شکل 

 های هدفمندلفهؤمشتمل بر م( و 2100)یئو، انسان است شکوفایی

می شود  باعثهدفمندی (. 0353است )هژبریان،  و معناگرایی بودن

از آن هدف در هدفی را در نظر گرفته و  دخو برای آینده فردتا 

 معناگرایی . (2100 )یئو، نماید خود از آن استفادهمسیر حرکت 

                                                           
1. flourishing 
2. Positive emotion, Engagement, Relationship, Meaning 

and Achievement 

داشتن معنا در زندگی   می باشد.اثرگذار بر شکوفایی دیگر  عامل

ی و شادکامی رابطه به طور مثبت با نتایج کار، رضایت از زندگ

نگری (. انگیزه شکوفایی در نتیجه غایت2102دارد )استیگر، 

، توسعه بهزیستی انسانانگیزه شکوفایی د. منظور از شویمحاصل 

 .است اشتیاق به تحقق پتانسیل فردیو همچنین خود و دیگران 

 تمام در افراد به دیگران و خود در قوت نقاط کشف بر تمرکز

 کرده تقویت خود در را نفس به اعتماد هم که کندیم کمك سنین

 (.2103 )نوریش، سازند تریغن را خود اجتماعی تعامالت هم و

شکوفا شدن نیاز به یك سلسله شرایط خاصی دارد که طی آن 

 شرایطن امر برای تبیین ای هانهیزمشکوفایی صورت گیرد. یکی از 

وجود  توانکه ازجمله آن می است فرهنگی  و اجتماعی، محیطی

 را نام برد.های بیرونی مشوق و غنی بودن محیطمناسب،  سرمشق

 یان،)هژبر نقش اساسی دارد شکوفاییدر بروز شرایط مجموع این 

تأثیر شرایط اجتماعی (. 2108فر، یو محمد فییی، بیگدلی، نجرضا

محیطی فرهنگی مختلف بر شکوفایی انسان توسط پژوهش هوپرت 

 .شده است دیی( تأ2103و سو ) 

های یهسرمابر شکوفایی  مؤثری اواسطهمنظور از شرایط 

 یهایژگیو و ی مثبتهاجانیه ،روابط مثبتشامل  روانشناختی

چگونگی کنش متقابل عوامل  بر هامؤلفهاین  .استشخصیتی 

 روانشناختی بهزیستی ارتقاء و موجبشکوفایی اثرگذار هستند 

 .(2112راپوف،  وکوک  درموت، مك اسنایدر،شود )یم

خودکارآمدی،  ،بینیخوشهای روانشناختی عالوه بر یهسرما

های مثبت و یجانه، شامل روابط مثبت، امیدواری، آوریتاب

 هلیول و شیماک، لوکاس، داینر، .های شخصیتی استیژگیو

با که روابط اجتماعی  پی بردند (2118) سواسی( و داینر و ب2115)

می بینی افراد را پیش روانشناختیبهزیستی کیفیت و مطلوب 

ایت نیز مانند روابط مثبت برای زندگی رض هاجانیهشناخت  کند.

قوت و ، کنترل و مدیریت نقاط هایتوانمند وری ازبخش و بهره

ی مثبت در طول هاجانیه(. 2110داینر، است )ضروری ضعف 

فردریکسون، شود )یمزمان موجب پرورش حس بهزیستی در افراد 

شخصیتی  یهایژگیو انسان شکوفایی برمؤثر  دیگرعامل  (.2115

 که داد نشان (2118) شالتز و اسمیت استیل، پژوهش .است

 بهزیستی واریانس از درصد 33 تا 35 شخصیتی یهایژگیو

 آزمودن و پذیریمسئولیت هم مزلو .کندیم تبیین را روانشناختی
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 برای را امن و راحت یهاراه به چسبیدن جای به جدید یهاوهیش

 .(0550 میلر، و )توباسیك داندیم الزم خودشکوفایی به رسیدن

 شوندیمق عواملی که نهایتاً منجر به شکوفایی بر اساس مدل فو

 کوشی و سخت. 3خودمختاری . 2خودآگاهی  .0عبارتند از: 

( که مجموعه آنها با نام خودمدیریتی از مجذوبیت )درگیر شدن. 2

برای  که انسانخودمدیریتی ناظر بر این است آن یاد شده است. 

 .ریزی نماید، برنامهیششکوفایی خوبهزیستی و عملیاتی کردن 

 نقاط قوت و ضعف نقاط هستند از خودآگاهی دارای که افرادی

 را ضعف خود قوت، نقاط نقاط بر تکیه با و شوندیم آگاه، خود

 (.0353زاده، قاسم نشیبا و ادی،حد ،اشرفی)دهند یم کاهش

مقاومت  خودرأیی،، حس احساس استقاللداشتن به خودمختاری 

و معیارهای  ارزیابی خود با استانداردها ،در برابر فشارهای اجتماعی

ای به عمل نمودن یا فکر کردن به شیوه بوسیله آن فرد که شخصی

راهبرد سوم (. 0559یز، )ریف وکیاشاره دارد شودیخاص وادار م

 کوشیمشخص شده است که سخت. می باشدکوشی ناظر بر سخت

 روانشناختی، با درماندگی و مثبت همبستگی روانشناختیبا بهزیستی

(. عالوه بر 0382دارند )بشارت، رضاپور وکریمی، منفی همبستگی

بینی کننده شکوفایی است. کوشی مجذوبیت نیز پیشسخت

نشان دادندکه مجذوبیت در  (2118) سیکزنت میهالی و شرنوف

شکوفایی  رسیدن بهبرای کند. بینی میمندی را پیشزندگی رضایت

 بهره گرفته شود کهراهبردهای فوق به نحو مقتضی  تماماز  بایستی

ی عنی ،. حصول شایستگیشودیمدر این صورت شکوفایی حاصل 

تحصیلی، شغلی و اقتصادی به  یهانهیشکوفا در زم انسان

شکوفایی،  . پیامد دومنائل گردیده است دستاوردهای خوبی

مشارکت اجتماعی است. فرد شکوفا عالوه بر دستاوردهای فردی، 

با جامعه داشته و در جهت توسعه بهزیستی  یامشارکت سازنده

 نتیجه(. سومین 2101ان، ر و همکارن)دای یدنمایدیگران تالش م

شکوفایی، احساس رضایت و شادکامی است. فرد شکوفا از 

 شناختی مثبت و ارزیابیعملکرد و زندگی خود راضی است 

 توانیدر مجموع، م (2117 ،داینر) خود دارد زندگی از عاطفی

 تعامل و ترکیب صورت در ،هانتیجه گرفت که بر اساس پژوهش

در یده شکوفایی قابل انتظار است. پد وقوع عوامل فوق، مناسب

های سازیصورتی که بخواهیم الگوی مذکور را در قالب مدل

 مرسوم آماری ترسیم نمائیم شکل زیر حاصل خواهد شد.
 

 
 0(HPFMی الگوی روانشناختی شکوفایی انسان )هامؤلفهی شکوفایی بر اساس الگو .0شکل

                                                           
1. Human psychological flourishing model 
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 .(0353، فریو محمد یی، بیگدلی، نجفیرضا یان،هژبر) HPFS انسان ییشکوفا یشناختروان یالگونظری پژوهش مبتنی بر  مدل .2شکل

 

توسط  انسان ییشکوفا یروانشناخت یالگوبا توجه به اینکه 

( 0353فر در سال )هژبریان، رضایی، بیگدلی، نجفی و محمدی

ی انجام هاپژوهشگونه پژوهشی )بجز تدوین شده و تاکنون هیچ

ان حاضر( در خصوص آن انجام نشده است؛ شده توسط پژوهشگر

لذا انجام پژوهش حاضر به عنوان یك پژوهش تکمیلی به منظور 

ارزیابی اعتبار الگوی تدوین شده در بافت بومی ایران و همچنین 

ی الگوی ذکر شده از جمله فقدان ابزار هایکاسترفع نواقص و 

وابط بین و فقدان بررسی تجربی ر هامؤلفهگیری برخی از  اندازه

بینی پیش پژوهش حاضر ضروری است. هدف کامالًاجزاء مدل 

هژبریان و ) انسان ییشکوفا یروانشناخت یالگو اساس شکوفایی بر

تواند می از این پژوهش نتایج حاصل .است (0353همکاران، 

 طریق از شکوفایی درباره شناختیروان یهادگاهیدتا  دکن کمك

 بر مبتنی و تردرک جامع آوردن دست به و سازه این مفهوم استنباط

 گردد و اقدامات ترعیوس بومی، دانش و اجتماعی زمینه فرهنگ،

در  .شود مشخص معلمان شکوفایی ارتقاء و پرورش برای الزم

 در شکوفایی دانش تکوین روند ،نوینهای با تولید فرضیهضمن 

 ارتقا درگیر کسانی که برای اساسی یاهیپاو  هموار آینده هایسال

افراد  کیفی و کمّی افزایش برای گذاری سیاست و روانیسالمت

 در حمایت از پژوهش آید و باالخره فراهم هستند جامعه در شکوفا

 در آموزش و توانمند جدیدهای آتی که روابط بین موضوعات 

، مورد استفاده قرار نمایدبرای شکوفایی را بررسی می فردسازی 

  .گیرد

 روش

این  یجامعه آماربود؛  همبستگی نوع از حاضر پژوهش روش

قز در سال معلمان مقطع ابتدایی شهرستان س تمامیرا پژوهش 

 یاطبقه تصادفی صورته ب که تشکیل دادند. 0357-58تحصیلی 

 با نمونه حجم مورد بررسی قرار گرفت.نفر بعنوان نمونه  302تعداد 

 (0558) هو و بنتلر. شد برآورد مدل تعداد پارامترهای به توجه

 در که تعداد پارامترهایی به نمونه حجم نسبت که کنندیم توصیه

یك و ترجیحاً ده به  به پنج حداقل باید شودیم برآورد مدل یك

 درست آماری معناداری یهاآزمون یا پنجاه به یك باشند تا یك

 این در دارد، وجود پارامتر 23 ازآنجاکه (.0553 )میولر، درآیند

گیری . از روش نمونهشد انتخاب نفر 302 حجم به یانمونه مطالعه

اسژتفاده شژد.  در هر منطقهتعداد مدارس نسبی بر مبنای  یاطبقه

طبق آمژار  شهرستان سقزدر  معلمانبژرای انتخاب نمونه، ابتدا تعداد 

استخراج شد.  57-58و پرورش در سال تحصیلی  اداره آمژوزش

ناقص و  یهاپرسشنامه اجرا شد. با حذف پرسشنامه 711تعداد 

در  مدارسبژه نسژبت حجم  هانمونه باقی ماند که 302پرت  یهاداده
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روش پژوهش را تکمیل کردند.  یهاانتخاب و پرسشنامه هر منظقه

گیری هم بدین صورت بود که برمبنای تراکم جمعیت و تعداد نمونه

گیری به روش تصادفی طبقه ای صورت معلمین در هر منطقه نمونه

در  معلمینبژرای انتخاب نمونه، ابتدا تعداد گرفت. بر این اساس، 

 که استخراج شد و پرورش ژار اداره آمژوزشطبق آم شهرستان سقز

به صورت تصادفی  در هر منظقه معلمانبژه نسژبت حجم نمونه ها 

 تأییدی عاملی تحلیل روش با ها داده تحلیل و گردید. تجزیهانتخاب 

 .شد انجام PLS افزارنرم از استفاده با ساختاری معادالت و

 ابزارها

دفمندی و معناگرایی نگری از دو مقیاس هنگری: غایتغایت

گیری هدفمندی از خرده مقیاس تشکیل شده است. برای اندازه

ی بهزیستی روانشناختی الؤس 08هدفمندی فرم کوتاه پرسشنامه 

گرایی از خرده ( و برای معنی0559، یفر، RSPWB0ریف )

)سلیمانی، رضایی،  FQ2گرایی پرسشنامه شکوفایی مقیاس معنی

 هر به شده است. پاسخ ( استفاده2109یلی، ارثی، هژبریان و خلکیان

قرار دارد. پایایی مقیاس  یادرجه 3 طیف یك روی بر سؤال

با روش  (0387) یانیب و ی بیانی، کوچکیهاپژوهشهدفمندی در 

دست  به 71/1در پژوهش حاضر نیز  و 71/1آلفای کرونباخ برابر با 

در  هاالؤس از كی هر دارد. سؤال FQ ،28 ییشکوفاآمد. پرسشنامه 

اعتبار همگرای آن از  قرار دارد. ایینهگز 3 یك طیف لیکرت

ی خودشکوفایی اهواز و هاپرسشنامهطریق اجرای همزمان آن با 

شکوفایی داینر و اعتبار واگرای آن از طریق پرسشنامه افسردگی 

سلیمانی و همکاران، )بك بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. 

گرایی در پژوهش سلیمانی و همکاران  نی(. پایایی مقیاس مع2109

در پژوهش حاضر با روش آلفای  دست آمد و به 88/1برابر با 

 دست آمد. به 71/1کرونباخ 

فرهنگی: از پرسشنامه  -اجتماعی  –شرایط محیطی  پرسشنامه

محقق ساخته استفاده شد. ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با 

گیری هر یك از نیاز برای اندازههای مورد نظران شاخصصاحب

 یهابر اساس متون معتبر و پرسشنامهها طراحی شد. سپس مؤلفه

لیست  گردید. نیال تدوؤس 91 با یاهیموجود، پرسشنامه اول

سؤاالت، پس از تهیه در اختیار تعدادی از اساتید و دانشجویان 

دوره دکتری دانشگاه سمنان قرار گرفت و بعد از اصالح و 

                                                           
1. Ryff Scale Psychological Well-Being 
2. Flourishing Questionnaire 

 09ای ها از نظر تخصصی، فنی و ادبی پرسشنامهستاری گویهویرا

غنی بودن »ای تدوین گردید که شامل سه خرده مقیاس ماده

مقیاس  هر .است« سرمشق مناسب»و « ی بیرونیهامشوق»، «محیط

 روی بر سؤال هر به گویه مورد سنجش قرار گرفت. پاسخ 9بوسیله 

 ییروا قیابزار از طر ییروالیکرت قرار دارد.  یادرجه 3 طیف یك

ی املع لیتحلاز طریق سازه  ییرواو  نظران(صاحب )نظر ییمحتوا

عامل یا مؤلفه،  3 جارختو اسل عاملی یلس از تحپ .بررسی شد

 ها با استفاده از روش همسانی درونیضرایب پایایی خرده مقیاس

غنی بودن »های یاسمقبدست آمد که برای  85/1کرونباخ(  ی)آلفا

، 72/1به ترتیب  «سرمشق مناسب»و « ی بیرونیهامشوق»، «طمحی

بینی متغیرهای پنهان خارجی بود. برای ارزیابی پیش 85/1و  75/1

و برای  31/1آن شاخص استون گایسر بکارگرفته شد. مقدار کلی 

حاصل شد. تمامی مقادیر  93/1و  33/1، 22/1سه مقیاس به ترتیب 

Q2 کنندگی بینیان از قدرت پیشباشد که نشبیشتر از صفر می

 متغیر دارد.

پرسشنامه انگیزه شکوفایی: از پرسشنامه محقق ساخته استفاده 

و « اشتیاق به تحقق پتانسیل فردی»شد که شامل دو خرده مقیاس 

است. با بررسی ادبیات تحقیق و « تمایل به بهزیستی خود و دیگران»

گیری ی اندازههای مورد نیاز برانظران شاخصمصاحبه با صاحب

بر اساس متون معتبر، پرسشنامه ها استخراج گردید. هر یك از مؤلفه

لیست سؤاالت، پس از تهیه در اختیار  و نیال تدوؤس 21 با یاهیاول

ها، تعدادی از اساتید قرار گرفت. بعد از اصالح و ویراستاری گویه

تانسیل اشتیاق به تحقق پ»ای تدوین شد. مقیاس ماده 02ای پرسشنامه

 7شامل « تمایل به بهزیستی خود و دیگران»یه و مقیاس گو 9« فردی

 لیکرت یادرجه 3 طیف یك روی بر سؤال هر به گویه است. پاسخ

 نظران(صاحب )نظر ییمحتوا ییروا قیابزار از طر ییرواقرار دارد. 

ل یلس از تح. پی بررسی شداملع لیتحلاز طریق سازه  ییرواو 

ها با عامل یا مؤلفه، ضرایب پایایی خرده مقیاس 2 جارختو اسعاملی 

د. که شمحاسبه کرونباخ(  ی)آلفا استفاده از روش همسانی درونی

بود. برای ارزیابی  88/1و  89/1 برای دو مقیاس مذکور به ترتیب

( Q2) یسرگابینی متغیرهای پنهان خارجی شاخص استون پیش

 دو مقیاس به ترتیبو برای  07/1آن بکارگرفته شد. مقدار کلی 

باشد بیشتر از صفر می Q2دست آمد. تمامی مقادیر به  90/1و  91/1

 بینی کنندگی متغیر دارد.که نشان از قدرت پیش
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ی از اواسطههای روانشناختی: مجموعه شرایط پرسشنامه سرمایه

های شخصیتی، روابط یژگیوبخش سرمایه روانشناختی،  چهار

شکیل شده است. برای سنجش سرمایه های مثبت تیجانهمثبت و 

 ، اوی، اوولیوو)لوتانز یروانشناخت پرسشنامه سرمایهروانشناختی از 

خسروشاهی و  ( استفاده شد. در پژوهش بهادری2117پترسون، 

( میزان پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 0350) محمودعلیلو

روش به دست آمد. پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با  89/1

حاصل شد. پایایی  33/1آن و ضریب اعتبار  70/1آلفای کرونباخ 

بینی به ترتیب آوری و خوشهای خودکارآمدی، امید، تابیاسمق

های یژگیوبرای سنجش  دست آمد. به 83/1 و 73/1، 87/1، 51/1

استفاده  گلدبرگ شخصیت بزرگ عامل پنجپرسشنامه شخصیتی از 

 بعد هر به ماده 01 که است دهما 91 دارای پرسشنامه ینا شد.

 پنج مقیاس صورت به آن گذارینمره. دارد تعلق شخصیت

( روایی 0351زاده )در پژوهش شریف .است لیکرت ایدرجه

پرسشنامه مطلوب گزارش شده است. همچنین پایایی پرسشنامه با 

بدست آمده  51/1( باالی 0383)آلفای کرونباخ در پژوهش قربانی 

پذیری، حاضر از سه مقیاس این پرسشنامه )تجربهاست. در پژوهش 

ها یاسمقگرایی( استفاده شد که پایایی این پذیری و برونمسئولیت

دست  به 87/1و  78/1، 83/1 یبترتبا روش آلفای کرونباخ به 

آمد. برای سنجش روابط مثبت و هیجان مثبت از پرسشنامه 

پرسشنامه شد ) هاستفاد( 2109، سلیمانی و همکاران، FQ) ییشکوفا

های هیجان مثبت و روابط مثبت در یاسمقیایی پا نگری(.غایت

( با روش آلفای کرونباخ به 2109همکاران )پژوهش سلیمانی و 

بدست آمد. پایایی مقیاس هیجان مثبت و  83/1و  50/1ترتیب 

روابط مثبت در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

 د.به دست آم 83/1و  51/1

راهبردهایی که با عنوان خودمدیریتی  پرسشنامه خودمدیریتی:

 عبارتند از:  باشد کهیم مؤلفه 2شود، دارای یاز آن یاد م

. برای مجذوبیت .2کوشی  سخت .3خودآگاهی  .2 خودمختاری .0

 فیر یروانشناخت یستزیپرسشنامه بهسنجش خودمختاری از 

ی مقیاس خودمختاری در نگری(. پایایپرسشنامه غایتشد )استفاده 

با روش آلفای  (0387) یانیب و ی بیانی، کوچکیهاپژوهش

 دست آمد. به 87/1حاضر و در پژوهش  82/1کرونباخ برابر با 

خصوصی  برای سنجش خودآگاهی از پرسشنامه خودآگاهی

گویه  7( استفاده شد. این پرسشنامه 0551یکل، کارور و ما ،چارلز)

. پایایی باشدیم ایینهگز 2 صورت به آن دهیپاسخ طیف دارد و و

رضوانی و ) بدست آمد 78/1پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 

ی هاپژوهشپایایی مقیاس خودآگاهی در  (.0352، زادهزنجانی

و در  82/1با روش آلفای کرونباخ برابر با  (0387) بیانی و همکاران

از دست آمد. برای سنجش مجذوبیت  به 87/1حاضر پژوهش 

 ( استفاده شد.2103، باتلر وکرن، PERMAپرسشنامه شکوفایی )

پایایی مقیاس مجذوبیت در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ 

سرسختی  پرسشنامهکوشی حاصل شد. برای سنجش سخت 83/1

زاده هنرمند، مهرابی ، کیامرثی، نجاریان وAHI)روانشناختی اهواز 

یامرثی و ک سؤال است. 27شامل ( به کار گرفته شد که 0377

(، پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 0377همکاران )

کوشی در پژوهش کردند. پایایی مقیاس سخت محاسبه 73/1

 دست آمد. به 50/1حاضر با روش آلفای کرونباخ 

ی و نجف یگدلی،ب شکوفایی هژبریان، رضایی، پرسشنامه

 طیف براساس که دارد ماده 02(: این پرسشنامه 0353فر )محمدی

نتایج پایایی آن با . شودیم گذاری نمره 3 تا 0 از یادرجه شش

آلفای کرونباخ( نشان داد که )استفاده از روش همسانی درونی 

HPFS  هژبریان و است )از ضرایب پایایی مناسبی برخوردار

ایایی مقیاس احساس شادکامی، شایستگی و (. پ0353همکاران، 

مشارکت اجتماعی در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ به 

به دست آمد. در این پژوهش جهت  82/1و  83/1، 83/1ترتیب 

)انگیزه شکوفایی  ساخته محقق پرسشنامه گردآوری اطالعات از دو

اندارد ابزار است 3فرهنگی( به همراه  - اجتماعی -محیطی   و شرایط

 روانشناختی ریف، سرمایه روانشناختی بهزیستی یهاپرسشنامه)

 خودآگاهی گلدبرگ، شخصیت بزرگ عامل پنج لوتانز،

 و AHI اهواز روانشناختی سرسختی کارور، چارلز خصوصی

به  هاپرسشنامهاستفاده شد. مجموع این  (هژبریان HPFS شکوفایی

گرفت که بصورت صورت یك پکیج واحد در اختیار معلمان قرار 

جمعی در مدارس و با حضور خود پژوهشگر یا مجری که تسلط 

زمان در نظر  متوسط کافی در اجرای پرسشنامه را دارد، اجرا شد.

به صورت یك بسته تهیه و در  هاپرسشنامه دقیقه بود. 31گرفته شده 

 اختیار گروه معلمان قرار گرفت.

 هايافته

 استفاده با متغیری تك پرت هایهداد قبل از تحلیل داده ها ابتدا

 با چندمتغیری پرت های)باکس پالت( و داده ایجعبه از نمودار
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 کنار هامجموعه داده از و بررسی ماهاالنوبیس آماره از استفاده

از  استفاده با نمرات متغیرها توزیع کشیدگی و کجی. شدند گذاشته

 و کجی مقادیر از هیچکدام داد نشان نتایج و محاسبه SPSS افزارنرم

 از استفاده با هابودن داده نرمال. باشدنمی ±0 از بیشتر چولگی

 توزیع داد نشان نتایج. شد بررسی اسمیرنوف کولموگروف آزمون

 استقالل (. فرضp≥ 19/1است ) نرمال مدل هر شش متغیر نمرات

 رگرسیونی معادالت برای محاسبه واتسون دوربین آماره با خطاها

این  برقراری بیانگر آمده به دست مقدار که شد بررسی پژوهش مدل

 استفاده با متغیرها خطی بین(. مفرضه هم82/0بود ) مفروضه

 اینکه به توجه با. شد بررسی متغیرها زوج بین پیرسون ازهمبستگی

نشان  (2113تاباچنیك،  و )فیدل باالتر و 51/1متغیری  دو همبستگی

 پژوهش حاضر هایداده در مشکل این است، خطیهم دهنده

 به واریانس تورم عامل و تحمل آماره آن بر عالوه. نشد مشاهده

هیچ  داد نشان نتایج. شد محاسبه خطی چندگانه هم بررسی منظور

 کدامو هیچ 0/1مجاز  حد از کوچکتر تحمل آماره مقادیر از کدام

)استیونس،  01 مجاز حد از بزرگتر واریانس تورم عامل مقادیر از

و بیشینه مقدار  32/1کمینه آماره تحمل برابر با ) باشد. نمی (2102

بدست آمد(. بنابراین بر اساس دو  82/0تورم واریانس برابر با 

 ها مشاهده نشد.خطی چندگانه در دادهشاخص ذکر شده وجود هم

همسانی درونی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

ن داد همه متغیرها از پایایی رضایت (. نتایج نشا2جدول بررسی شد )

 یاسمقبرای خرده  71/1 یاییپاباشند. حداقل یمبخشی برخوردار 

برای خرده  50/1های هدفمندی و معناگرایی و حداکثر آن برابر با 

 هاسؤالکوشی به دست آمد. شایان توجه است برخی مقیاس سخت

ه از مقیاس همبستگی پایینی با نمره کل مقیاس مربوطه داشتند ک

 مربوطه حذف شدند.
 

 گروه نمونه یشناخت تیجمع هاییژگیو. 0جدول

 درصد فراوانی طبقات متغیر متغیر درصد فراوانی طبقات متغیر متغیر

 جنسيت
 81 252 مرد

 سن

 03 58 سال 21-31

 22 299 سال 21-30 21 022 زن

 تأهلوضعيت 
 37 227 سال 91-20 02 82 مجرد

 9 32 سال 91باالتر از  83 931 متأهل

 سابقه خدمت

 8 25 سال 9کمتر از 

 تحصيالت

 0 3 دیپلم

 7 38 فوق دیپلم 03 81 سال 9-01

 71 231 کارشناسی 5 90 سال 00-09

 21 029 کارشناسی ارشد 31 089 سال 03-21

 38 239 سال 20-31
 2 09 دکتری

 2 02 سال 31بیشتر از 

 
 

 پایایی آلفای کرونباخ. آزمون 2جدول

 متغیر هاشاخص آلفای کرونباخ متغیر هاشاخص آلفای کرونباخ

 خودمختاری 87/1

 خودمدیریتی

51/1 

 نگریغایت هدفمندی 71/1

 معناگرایی 71/1 مجذوبیت 83/1 89/1

 هیجان مثبت 51/1 خود آگاهی 81/1

 ایشرایط واسطه

53/1 

 روابط مثبت 83/1 کوشیسخت 50/1

 احساس شادکامی 83/1
 شکوفایی

53/1 

 گراییبرون 87/1

 پذیریتجربه 83/1 شایستگی 83/1

 پذیریمسئولیت 78/1 مشارکت اجتماعی 82/1

 غنی بودن محیط 72/1
 شرایط محیطی / اجتماعی

85/1 

 خودکارآمدی 51/1

 امید 87/1 های بیرونیمشوق 75/1

 آوریتاب 73/1 سرمشق مناسب 85/1

 انگیزه شکوفایی اشتیاق به تحقق فردی 89/1

53/1 
 بینیخوش 83/1

 تمایل به بهزیستی 88/1

 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
57

46
2.

13
99

.1
9.

95
.1

1.
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ol

og
ic

al
sc

ie
nc

e.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1399.19.95.11.7
https://psychologicalscience.ir/article-1-862-en.html


 0355بهمن( )زمستان، 59، شماره05دوره                                                                                                                   وانشناختی                      مجله علوم ر

 

1446 

 . آزمون پایایی مرکب3جدول

 متغیر هاشاخص پایایی مرکب متغیر هاشاخص پایایی مرکب

 خودمختاری 52/1

 خودمدیریتی

53/1 

 نگریغایت هدفمندی 89/1

 اییمعناگر 85/1 مجذوبیت 51/1 88/1

 هیجان مثبت 52/1 خود آگاهی 89/1

 ایشرایط واسطه

53/1 

 روابط مثبت 88/1 کوشیسخت 53/1

 احساس شادکامی 51/1
 شکوفایی

52/1 

 گراییبرون 85/1

 پذیریتجربه 87/1 شایستگی 88/1

 پذیریمسئولیت 82/1 مشارکت اجتماعی 88/1

 غنی بودن محیط 82/1
 یشرایط محیطی / اجتماع

50/1 

 خودکارآمدی 52/1

 امید 51/1 های بیرونیمشوق 83/1

 آوریتاب 83/1 سرمشق مناسب 52/1

 انگیزه شکوفایی اشتیاق به تحقق فردی 51/1

53/1 
 بینیخوش 88/1

 تمایل به بهزیستی 50/1

 
 

 روایی همگرا آزمون. 2جدول

 متغیر هاشاخص میانگین واریانس متغیر هاشاخص میانگین واریانس

 خودمختاری 81/1

 خودمدیریتی

53/1 

 نگریغایت هدفمندی 38/1

 معناگرایی 92/1 مجذوبیت 39/1 88/1

 هیجان مثبت 30/1 خود آگاهی 29/1

 ایشرایط واسطه

53/1 

 روابط مثبت 91/1 کوشیسخت 23/1

 احساس شادکامی 71/1
 شکوفایی

52/1 

 گراییبرون 27/1

 پذیریتجربه 22/1 شایستگی 33/1

 پذیریمسئولیت 20/1 مشارکت اجتماعی 33/1

 شرایط غنی بودن محیط 91/1

 محیطی / اجتماعی

50/1 

 خودکارآمدی 33/1

 امید 31/1 های بیرونیمشوق 93/1

 آوریتاب 29/1 سرمشق مناسب 71/1

 انگیزه شکوفایی اشتیاق به تحقق فردی 33/1

53/1 
 بینیخوش 88/1

 تمایل به بهزیستی 95/1

 
 

 گایسر استونشاخص . 9جدول

 Q2 SSE SSO متغیر )سازه( Q2 SSE SSO متغیر )سازه( Q2 SSE SSO متغیر )سازه(

 3171 2315 22/1 غنی بودن محیط 7338 3181 07/1 انگیزه شکوفایی 0822 0277 05/1 خود مختاری

 3328 2759 22/1 آوریتاب 3171 0823 21/1 مجذوبیت 2293 0001 92/1 شایستگی

 3012 2582 08/1 پذیریمسئولیت 2293 0070 92/1 احساس شادکامی 7338 9152 31/1 شکوفایی

 2258 3990 07/1 خود آگاهی 3382 2155 23/1 امید 5822 3210 33/1 کوشیسخت

های مشوق

 بیرونی
 0513 0931 01/1 خود مدیریتی 3382 2385 27/1 بینیخوش 3171 0528 33/1

 2293 0050 90/1 مشارکت اجتماعی 2258 3123 25/1 هیجان مثبت 3382 0853 28/1 خودکارآمدی

اشتیاق به 

 تحقق فردی
 2258 2211 28/1 معناگرایی 2258 3185 28/1 روابط مثبت 3171 0908 91/1

 3171 0202 93/1 سرمشق مناسب 9923 2002 29/1 پذیریتجربه
 2258 2171 90/1 تمایل به بهزیستی

 0822 0228 32/1 هدفمندی 3021 2513 21/1 گراییبرون
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بینی مدل برای متغیرهای پنهان خارجی از به منظور ارزیابی پیش

مجموع مجذور  9شاخص استون گایسر استفاده شد. در جدول 

بین ارائه شده است. مشاهدات و مجموع مجذور خطاهای پیش

یشتر از ب Q2 ت تمامی مقادیرهمانطور که در این جدول آمده اس

بینی کنندگی مدل دارد. باشد که نشان از قدرت پیشصفر می

مدل  کلی تناسب نام به آزمونی با استفاده از مدل کلی تناسب

(GOF) مقادیر اشتراکی  میانگین مجذور منظور، شد. بدین بررسی

ضرایب تعیین متغیرهای  میانگین ضربدر متغیرهای پنهان مرتبه اول

بیشتر  33/1 از آمده بدست جواب چنانچه شود.می محاسبه زاوندر

تحقیق  این در است. برخوردار خوبی کلی تناسب از مدل باشد

 مقدار حداقل از باالتر که بود 95/1با  برابر مدل کلی تناسب میزان

 طریق از tمقدار  مسیر، ضرایب معناداری ارزیابی منظور باشد. بهیم

 بدست آمده تحلیل نتایج و تجزیه شد. محاسبه استرپینگ بوت

آماری معنادار  نظر از پیشنهادی فرضیات مدلتمامی  که داد نشان

آمده است. عالوه بر آن  3 جدول در هاآزمون این هستند. نتایح

بارهای عاملی مربوط به تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی 

با استفاده از  3ها و ضرایب مسیر مربوط به متغیرها در شکل یاسمق

 ارائه شده است. PLSافزار نرم

بارهای عاملی خرده  3گیری در شکل اندازه نتایج مدل

دهد. یمهای هر کدام از عوامل مورد بررسی را نشان یاسمق

نگری از دو خرده مقیاس شود عامل غایتیمهمانگونه که مشاهده 

 71/1و  59/1معناگرایی و هدفمندی به ترتیب با بارهای عاملی 

تشکیل شده است. عامل شرایط محیطی از سه خرده مقیاس غنی 

ی بیرونی و سرمشق مناسب به ترتیب با هامشوقبودن محیط، 

تشکیل شده است. عامل شرایط  85/1و  83/1، 81/1بارهای عاملی 

خرده مقیاس تشکیل شده  5ی )سرمایه روانشناختی( از اواسطه

عاملی مربوطه به ترتیب عبارتند  ها و بارهاییاسمقاست. این خرده 

(، 89/1(، امید )79/1(، روابط مثبت )37/1از هیجان مثبت )

(، 72/1آوری )(، تاب70/1بینی )(، خوش83/1خودکارآمدی )

گرایی ( و برون35/1پذیری )(، مسئولیت73/1پذیری )تجربه

اشتیاق به تحقق  »(. انگیزه شکوفایی از دو خرده مقیاس 33/1)

تمایل به توسعه بهزیستی خود و »و  50/1با بار عاملی  «ل فردیپتانسی

 اشباع شده است. 59/1با بار عاملی  «دیگران

بخش، پایایی مرکب نیز درونی رضایت انسجام از اطمینان برای

محاسبه شد. میزان پایایی مرکب در این مطالعه برای همه متغیرها از 

ی روایی همگرا از (. به منظور بررس3باالتر است )جدول  7/1

شاخص میانگین و واریانس استخراج شده استفاده شد. تمامی 

 که الزم از حداقل مقدار شده واریانس استخراج میانگین مقادیر

 درجه از نشان است که بیشتر (0580می باشد )فورنل و الرکر،  2/1

 بخش است.روایی همگرای رضایت

 برون متغیرهای بین کوواریانس واریانس ماتریسدر رابطه با 

 مبنای که (0353همکاران ) و هژبریان مدل توجه به اینکه در با ،زاد

 غایت برونزاد متغیرهای بین ایرابطه گونههیچ است حاضر پژوهش

 گرفته نظر در روانشناختی هایسرمایه و محیطی شرایط نگری،

 ترسیم آنها بین فلشی گونههیچ نیز پژوهش این در لذا بود، نشده

 .نشد
 

 

 . نتایج آزمون فرضیه )مدل ساختاری(3جدول

 نتیجه tمقدار  ضرایب مسیر فرضیه

 ییدتأ 8/32 79/1 خودمدیریتی بر شکوفایی

 ییدتأ 3/9 20/1 ای بر خودمدیریتیینهزمشرایط 

 ییدتأ 7/9 28/1 ی بر خودمدیریتیاواسطهشرایط 

 ییدتأ 5/8 20/1 انگیزه شکوفایی بر خودمدیریتی

 ییدتأ 3/07 98/1 نگری بر انگیزه شکوفاییغایت 

 ییدتأ 3/9 03/1 گری خودمدیریتیای بر شکوفایی با میانجیشرایط زمینه

 ییدتأ 2/9 20/1 گری خودمدیریتیای بر شکوفایی با میانجیشرایط واسطه

 ییدتأ 2/01 30/1 گری خودمدیریتیانگیزه شکوفایی بر شکوفایی با میانجی

 ییدتأ 2/5 23/1 گری انگیزه شکوفاییودمدیریتی با میانجیغایت نگری بر خ

 ییدتأ 18/5 07/1 گری انگیزه شکوفایی و خودمدیرتینگری بر شکوفایی با میانجیغایت
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 روی مقیاس مربوطه و ضرایب مسیر هاشاخص. برازش الگوی شکوفایی: بارهای عاملی 3شکل

 

س انگیزه شکوفایی به درصد از واریان 3/33براساس نتایج مدل، 

درصد از واریانس خودمدیریتی بوسیله  0/32نگری، وسیله غایت

های روانشناختی و شرایط شکوفایی و سرمایه اثر مستقیم انگیزه

نگری با محیطی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین اثر غیرمستقیم غایت

درصد  2/93شود. در نهایت گری انگیزه شکوفایی تبیین می میانجی

واریانس شکوفایی به وسیله مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم از 

متغییرهای موجود در جدول تبیین می شود )ضرایب تعیین در شکل 

 باشد(.اعداد داخل دایره زرد رنگ می 3

 حاضر پژوهش مبنای که (0353همکاران ) و هژبریان مدل در

 انگیزه بر نگریغایت متغیر که است این بر اعتقاد می باشد

. دارد تأثیر شکوفایی ← بر نهایتا و ← خودمدیریتی ← شکوفایی

 شکوفایی ← بر نهایتا و ← خودمدیریتی بر محیطی شرایط متغیر

 و ← خودمدیریتی بر روانشناختی های سرمایه متغیر .دارد تأثیر

 نظری مدل بر منطبق ها فلش .دارد تأثیر شکوفایی ← بر نهایتا

 و است گیریاندازه مدل به مربوط هافلش )سایر .اند شده تدوین

 مثال عنوان به. دهد می نشان را عامل هر دهنده تشکیل هایمؤلفه

 مشارکت و شادکامی احساس شایستگی، مؤلفه 3 از شکوفایی

 مدل در نیز عوامل سایر هایمؤلفه. است شده تشکیل اجتماعی

 .اند( شده مشخص

یل شده راهبردهای خودمدیریتی از چهار خرده مقیاس تشک

ها و بارهای عاملی مربوطه به ترتیب عبارتند یاسمق است. این خرده

( و 25/1(، خودمختاری )81/1(، مجذوبیت )33/1از خودآگاهی )

(. و در نهایت اینکه عامل شکوفایی از سه 51/1کوشی )سخت

، مشارکت 85/1خرده مقیاس احساس شادکامی با بار عاملی 

تشکیل  53/1شایستگی با بار عاملی و  52/1اجتماعی با بار عاملی 

شود همه بارهای عاملی از یمگونه که مشاهده  شده است. همان

باالتر هستند. کمترین بار عاملی مربوط به  31/1مقدار قابل قبول 

و بیشترین بار عاملی  25/1خرده مقیاس خودمختاری با بارعاملی 

باشد که یم 59/1گرایی با بار عاملی  مربوط به خرده مقیاس معنی

نتایج مدل ساختاری در  باشند.یمبخش همگی مطلوب و رضایت

گونه که مشاهده ( ارائه شده است. همان3)و جدول  3شکل 

به صورت مستقیم  79/1شود متغیر خودمدیرتی با ضریب مسیر یم

ای، ینهزمیرهای شرایط متغ(، t= 8/32یر مثبت دارد )تأثبر شکوفایی 

 ، 20/1ضرایب مسیر  ترتیب با یزه شکوفایی بهی و انگاواسطهشرایط 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
57

46
2.

13
99

.1
9.

95
.1

1.
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ol

og
ic

al
sc

ie
nc

e.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1399.19.95.11.7
https://psychologicalscience.ir/article-1-862-en.html


 سید هیوا محمدجانی و همکاران                                                                                   ...روانشناختی الگوی هایمؤلفه اساس بر معلمان شکوفایی بینیپیش

 

1441 

 

به ترتیب  tمثبت دارند )مقادیر  تأثیر بر خودمدیریتی 20/1و  28/1

نگری با ضریب مسیر باشند(. متغیر غایتیم 5/8و  7/9، 3/9برابر با 

 3/07یر مثبت دارد )تأثبه صورت مستقیم بر انگیزه شکوفایی  98/1

=tهای یهسرمای )اواسطهی، شرایط ا(. متغیرهای شرایط زمینه

-روانشناختی(، و انگیزه شکوفایی به صورت غیر مستقیم با میانجی

دارند. ضرایب مسیر این  یر مثبتتأثگری خودمدیریتی بر شکوفایی 

باشد. عالوه بر آن یم 30/1و  20/1، 03/1سه متغیر به ترتیب برابر با 

انگیزه شکوفایی و گری نگری بر خودمدیریتی با میانجیاثر غایت

گری انگیزه نگری بر شکوفایی با میانجیهمچنین اثر غایت

 07/1و  23/1شکوفایی و خودمدیرتی به ترتیب با ضرایب مسیر 

دار بودند. شایان توجه است نتایج آزمون سوبل برای بررسی معنی

داری اثرات غیر مستقیم نشان داد همه اثرات بررسی شده معنی

 ارائه شده است. 3مربوطه در جدول  tمقادیر دار هستند. معنی

 گيریبحث و نتيجه

بر اساس معلمان  ییشکوفا ینیبشیپ حاضر پژوهش هدف

 ادامه بود. در انسان ییشکوفا یروانشناخت یالگو یهامؤلفه

 مورد گذشته شواهد پژوهشی مالحظه با پژوهش حاضر هاییافته

  .است قرار گرفته تبیینو  بررسی

رابطه غایت نگری  بر مبتنی حاضر پژوهش از آمده بدست ةیافت

 ( همسو2119) ( وباکر2102) یگراستو انگیزه شکوفایی با پژوهش 

توان گفت هر چه یمبود. در تبیین نتیجه بدست آمده  هماهنگ و

خود داشته باشد و معنای بیشتری  ةحرففرد کنترل بیشتری بر کار و 

تایج مثبت بیشتری مانند اینکه نیز برای خود در آن بیابد، منجر به ن

  (.2119باکر، شود )یمفرد شایستگی انجام آن کار دارد، 

بدست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر رابطه خودآگاهی و  ةیافت

 تروجی موسوی حیدری و زاده جلودار،شکوفایی با پژوهش یحیی

نتایج پژوهش وایمر و  شکوفایی با رابطه خودمختاری و (؛0357)

و رابطه مجذوبیت و شکوفایی با پژوهش پترسون  (2113) پالمر،

توان یمبود. در تبیین نتایج بدست آمده  هماهنگ و ( همسو2113)

تر سهل انسان برای را یابیهویت سالم گفت خودمدیریتی فرآیند

 اشرضایت مندی احساس و دهدیم آرامش او به زندگی نماید،یم

 .بخشدیم را رونق

دست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر اینکه در تأیید یافته ب

شرایط محیطی، اجتماعی، فرهنگی با خودمدیریتی در ارتباط است، 

( نیز نشان دادند که شرایط مطلوب و 2119باکر )نتایج بررسی 

ی عالقهشود که افراد حرفه خود را با اشتیاق و یممحیط غنی باعث 

ی حرفهبیشتری از شدید دنبال کنند و به سبب آن هم لذت و معنای 

 خود دریافت کنند.

ای و خود ینهزمیافته دیگر پژوهش مبنی بر رابطه شرایط 

 هنرمند زادهمهرابی مرعشی، پور، ی قلیهاپژوهشمدیریتی با نتایج 

کوشی بندورا ؛ رابطه خودکارآمدی و سخت(0359) ارشدی، و

( و رابطه 2118لوتانز )بینی و مجدوبیت (؛ رابطه خوش2110)

( همسو و هماهنگ بود. در 2118) ینرداودآگاهی و روابط مثبت خ

ای ینهزمنیز بین شرایط  (0382همکاران )بررسی پژوهش بشارت و 

توان یمخودمدیریتی رابطه وجود داشت. در تبیین این نتایج  و

بینش بیشتر نسبت به خود، دیگران و طبیعت انسانی همراه  گفت که

دلسوزی و  موجب ،خودآگاهی بربا سهولت در روابط مبتنی 

داویدسون،  کانرو) .بیشتر در روابط با دیگران خواهد شد محبت

زندگی خود  هاییتدر فعال یقاًافراد متعهد عم. درنتیجه (2113

 شوند.یدرگیر م

های این پژوهش مبنی بر رابطه انگیزه شکوفایی با همچنین یافته

( همسو و 2110)ی ریان و دسی هاپژوهشخودمدیریتی، با نتایج 

توان گفت با شناسایی و یمهماهنگ بود. در تبیین نتایج حاصله 

توان به زندگی با یمهای برجسته شخصیتی یتوانمندبکار بردن 

های یتوانمندبهره بردن از  اشتیاق یا درگیری رسید. بنابراین با

)سلیگمن،  توان افزایش دادیمذاتی، شوق و اشتیاق زندگی را 

2100.) 

رابطه غایت نگری  بر مبنی حاضر پژوهش از آمده بدست ةتیاف

 ( همسو2119) ( و باکر2102) یگراستو انگیزه شکوفایی با پژوهش 

توان گفت هر چه یمبود. در تبیین نتیجه بدست آمده  هماهنگ و

ی خود داشته باشد و معنای حرفهفرد کنترل بیشتری بر کار و 

منجر به نتایج مثبت بیشتر مانند بیشتری نیز برای خود در آن بیابد، 

 (.2119باکر، شود )یمشایستگی انجام کار 

 با انگیزه شکوفایی اینکه بر مبنی حاضر پژوهش از حاصل نتیجه

 یگمنسلی هاپژوهش نتیجه با دارد، داریمعنی شکوفایی ارتباط

در تبیین نتیجه  .بود ( همسو2103) یشنورو  (2100) یئو (،2112)

 منحصر هاییتظرف و هاییتوانا فرد توان گفت هریمبدست آمده 

 بهینه عملکرد به شکوفایی و دستیابی در تواندیم که دارد فردی به

هورلینگ،  و کاشدان مالتبی، لینلی، وود،کند ) کمك وی به

2100.) 
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نگری نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر اینکه غایت

دیریتی با شکوفایی رابطه گری انگیزه شکوفایی و خودمبا میانجی

 و مادی ( و کوباسا،2110ی ریان و دسی )هاپژوهشدارد، با یافته 

توان به نتایج یمهمسو بود. در تبیین این نتایج  (2102) زوال

دارند با یم( اظهار 2109سلیگمن اشاره کرد. )سلیمانی و همکاران، 

توان به یمهای برجسته شخصیتی یتوانمندشناسایی و به کار بردن 

بهره بردن از  زندگی با اشتیاق یا غرقگی رسید. بنابراین با

توان افزایش داد یمهای ذاتی، شوق و اشتیاق زندگی را یتوانمند

 که پیامد آن احساس شایستگی و شادکامی است.

 ی،فرهنگ یافته دیگر پژوهش مبنی بررابطه شرایط محیطی،

نتایج  با ایی،گری خودمدیریتی با شکوفی با میانجیاجتماع

( همسو و هماهنگ 2110) ( و ریان و دسی2112) یوری هاپژوهش

شرایطی  - اجتماعی یهابافت توان گفتیمبود. در تببین این نتایج 

 بنابراین و درونی نیازهای ارضای یرتأث کند،یمکه فرد در آن رشد 

 افراد اینکه. کندیم متفاوت را سازگاری و عملکرد انگیزش،

 آیا که دارد این به بستگی کنند، تجربه را سالم رشد و یادگیری

 ناکام را آن اینکه یا کنندیم حمایت آنان نیازهای از هایطمح

نفس را باال گذارند که این به نوبه خود، خودآگاهی و عزتیم

 ترجمه) گردد.یم برده و باعث ادراک شایستگی و خودمختاری

 (.0389 محمدی، سید

های یهسرمابدست آمده مبنی بر اینکه برای تبیین نتایج 

گری خودمدیریتی بر شکوفایی اثر غیر روانشناختی با میانجی

نژاد سوری و حجازی های سوری،مستقیم دارد، بررسی یافته

( 0358) ابوالمعالی و پوررنجبری پیمانی، نمین، زاده( و حسن0353)

 گفت توانیم یافته این تبیین با این نتایج همسو و هماهنگ بود. در

جمله سخت  از دارند خاصی هاینگرش وها مهارت آورها،تاب

 در تا کندیم کمك به افراد کوشیسخت. کنترل و کوشی

 ییهافرصت به را هایدشوار زا، تغییرات تنش با رویارویی

 .کنند تبدیل پرمنفعت

تبیین نتیجه دیگر این پژوهش مبنی بر اینکه انگیزه شکوفایی با 

گری خودمدیریتی اثر غیر مستقیم بر شکوفایی دارد، این میانجی

( همسو و هماهنگ 0382یافته با نتایج پژوهش بشارت و همکاران )

 کسانی که واجد ویژگی تعهدتوان گفت یمتبیین این یافته  در بود.

، دهندیهستند، به آنچه که انجام م نسبت به خود و دیگران

یقاً عمدانند و یب و با اهمیت مو آن را جال کنندیدلبستگی پیدا م

 شوند.یمهای زندگی خود درگیر یتفعالدر 

نگری و خودمدیریتی با یافته دیگر پژوهش مبنی بر رابطه غایت

( 2100) ی یئوهاپژوهشگری انگیزه شکوفایی، با نتایج میانجی

که مهمترین عامل مؤثر در به وجود آمدن انگیزه  همسو بود،

تا انسان  شودیموجب م نگریغایتاست. شکوفایی غایت نگری 

 برای آینده خویش هدفی را در نظر گرفته و مسیر حرکت و تالش

که این مهم در نهایت به  خود را به سمت آن هدایت نماید

شود. یعنی یمو تعهد نسبت به هدف انتخاب شده منجر  خودآگاهی

. (2100) کوشی سعی در رسیدن به هدف خود داردفرد با سخت

توان به برخی دستاوردهای اساس یافته های پژوهش حاضر میبر

 هر و عملی این پژوهش اشاره کرد. از آنجا که معلماننظری 

سرمایه  لزوم دارند، جامعه افراد شکوفایی در محوری نقش کشوری

می  احساس کامال آنها زمینه شکوفایی در ریزیبرنامه و گذاری

 ارتقاء و پرورش ،آموزش اصلی رکن معلمان هرکشور .شود

می  آماده زندگی برای را آنان و هستند کشور آن مردم شکوفایی

نمایند،  ایفا درستی به را نقش خود بتوانند آنکه بنابراین برای. کنند

 بتوانند تا باشند برخوردار کافی شکوفایی و روانسالمت از خود باید

 تارائه مداخال امر ضرورت به دیگران آموزش دهند. این آنرا

 می رسد، نظر به سازد؛،می آشکار پیش از بیش را درمانی و تربیتی

 ارتقاء برنامه ریزان و گذاران سیاست که است رسیده فرا آن زمان

 از متشکل که شکوفایی به را بیشتری توجه روانی جامعه،سالمت

مبذول  است، مطلوب اجتماعی و فردی عملکرد و خوب احساس

 دارند.

 ماهیت و طرح به مربوط حاضر وهشپژ محدودیت نخستین

 پژوهش، این متغیرهای بین روابط ساختاری. باشدیم آن مقطعی

 و است همبستگی نوع از طرح. نیست علی و بوده همزمانی روابط

 کرد. تفسیر علی روابط به صورت توانینم را روابط به دست آمده

 پذیرامکان آن هاییافته اساس بر معلولی و علی یهااستنتاج ینبنابرا

 از استفاده با شودیم پیشنهاد به پژوهشگران اساس، این بر. نیست

 از زمانی متفاوت فواصل در آن در که گرآینده تحقیقاتی طرح

 بین علی روابط شود،یم آورده عمل به گیریاندازه مختلف، مفاهیم

 .بیازمایند مفروض ساختاری الگوی ی مختلف را درهاسازه

 گیریاندازه ابزارهای به مربوط پژوهش نای دیگر محدودیت

اندازه ذاتی )خطاهای محدودیت تعدادی ها. پرسشنامهباشدیم
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 پیشنهاد بنابراین. ( دارند...و اجتماعی پذیرش قابل یهاپاسخ گیری،

 آوریجمع یهاروش سایر از بعدی یهاپژوهش در شودیم

ایج پژوهش با توجه به نت .گردد استفاده مصاحبه اطالعات همچون

شود که چنین پژوهشی در میان سایر جوامع، جهت  پیشنهاد می

ن و مدیران شود مسئوالپذیری نتایج انجام گیرد. پیشنهاد میتعمیم

های دولتی و خصوصی با آگاهی از نتایج این ادارات و شرکت

پژوهش جهت ارتقاء شکوفایی کارکنان و استفاده بهینه از نیروی 

شژود که پیشژنهاد میهش بهره گیرند. همچنین انسانی، از این پژو

پزشژکان و مشژژاوران در کار بژژا متخصصژان، روانشناسژان، روان

ای نویژن و را بژه عنژوان شژیوه روانشناسی مثبت، کنندگانمراجعه

 مراجعانشکوفایی و توانمندسازی  ارتقاءمؤثژر و متفژاوت جهژت 

 بکار گیرند.

 منابع
 عزیزرضا زاده،قاسم و نازبانو نشیبا، معصومه؛ ی،حداد سحر؛ اشرفی،

 انگیزش بر خودآگاهی مهارت آموزش اثربخشی(. 0353)

 توسعه فصلنامه. آموزاندانش پرخاشگری و تحصیلی پیشرفت
 .29-90(، 0)9 ،اهواز شاپور جندی آموزش

 بررسی(. 0382) کریمی کیومرث، پورحسین و رضا، محمدعلی؛ بشارت،

 مجلة تحصیلی، موفقیت و روانیبر سالمت کوشیسخت یرتأث
 .013-022 ،02،روانشناختی علوم

 رابطه بررسی(. 0350) محمودعلیلو، مجید جعفر و خسروشاهی، بهادری

 مطالعات. دانشجویان در زندگی معنای با هویّت هایسبك بین
 .023-032(، 2)8، روانشناختی

 و روایی (.0387) لیع بیانی، و عاشور، محمدکوچکی، علی اصغر؛ بیانی،

 و روانپزشکی مجله ریف، بهزیستی روانشناختی مقیاس پایایی
 .023-090(، 2)02. بالینی روانشناسی

ابوالمعالی  و طاهره ،پوررنجبری ؛جاوید ،پیمانی ؛فرزانه، زاده نمینحسن

بینی بهزیستی روانشناختی . مدل پیش(0358) خدیجه ،الحسینی

ر گرفتن نقش میانجی استرس ادراک آوری با در نظبر اساس تاب

-789 ،(77) 08 ،فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختیشده. 

935. 

 .شخصیت هاییهنظر. (0379شی یر ).اف مایکل و کارور.اس چارلز

 .رضوی قدس آستان فرهنگی معاونت. رضوانی احمد ترجمه

 تقسیم رب مؤثر عوامل بررسی(. 0352) هما زاده،زنجانی مهدیه و رضوانی،

 و آموزش در شاغل متأهل زنان: موردی مطالعة خانواده در کار

 ،(2)03 ،زنان روانشناختی اجتماعی مطالعات. مشهد شهر پرورش

31-25. 

 در گرامثبت روانشناسی: درونی شادمانی .(0385)مارتین  سلیگمن،
 کریمی رامین تبریزی، مصطفی ترجمه پایدار، خشنودی خدمت

 اصلی، زبان به اثر انتشار تاریخ. )دانژه: رانته. نیلوفری علی و

2112.) 

 رابطه(. 0353) محسن نژاد، سوری و الهه حجازی، حسین؛ سوری،

. بینیخوش ایواسطه نقش: روانشناختی بهزیستی و آوریتاب

 (.99)0 ،کاربردی روانشناسی در پژوهش و دانش

 نجپ شخصیتی سبك بین رابطه بررسی(. 0351رضوان ) زاده،شریف

 بانك موردی مطالعه) سازمانی تعهد و شغلی رضایت عاملی،

 اداری، علوم و اقتصاد دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان( ملت

 سمنان.دانشگاه 

 یدسع ،قنبری و امید ،شکری ؛جلیل ،آبادیفتح ؛محمدحسین ،شریفیان

سنجی پرسشنامه شکوفایی های روانبررسی ویژگی (.0358)

 08 فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی.ان. )پرما( در معلم

(75)، 772-739. 

 ترجمة. شخصیت هاینظریه(. 0352آلن ) سیدنی شولتز، و. دوان شولتز،

تاریخ ) .ویرایش نشر: تهران. ودومسی چاپ. سیّدمحمّدی یحیی

 (.0551انتشار به زبان اصلی،

 ارشدی، مهناز و هنرمند، زاده مهرابی علی؛ سید مرعشی، زهرا؛ پور،قلی

 عامل پنج رابطه میانجی عنوان به آوری(. تاب0359) یننسر

 (،35)02،تربیتی روانشناسی فصلنامهشادکامی.  و شخصیت بزرگ

 .59بهار 

. (0377مهناز ) هنرمند، زادهمهرابی بهمن و نجاریان، آذر؛ کیامرثی،

. روانشناختی سرسختی سنجش برای مقیاسی اعتباریابی و ساخت

 .289-3،270-2 شماره ،9 دوره، روانشناسی و تربیتی علوم مجله

معرفی  ساختاری معادالت یابیمدل اساسی هایپایه(. 0553) رالف میولر،
 چاپ(. 0351) پسندطالع سیاوش ترجمه ،lisrel،Eqs یافزارهانرم

 .سمنان دانشگاه انتشارات: سمنان دوم،

 محمدرضایی، علی و حمودنجفی، م ؛...ا ایمان بیگدلی، یه؛هان هژبریان،

 نظریه اساس بر انسان شکوفایی روانشناختی الگوی ارائه(. 0353)

 01،تربیتی روانشناسی فصلنامه. کیفی پژوهش یك: ایینهزم

(32)، 232-217. 

رقیه  تروجنی، سیده موسوی و شعبان حیدری، یمان؛سل جلودار، زادهیحیی

 مسئولیت و بییا هویت بر خودآگاهی آموزش یاثربخش .(0357)

 و روانشناسی مجلهدوم.  متوسطه مقطع آموزاندانش پذیری
 (.2)9 ،شناخت پزشکیروان

Bakker, A. B. (2005). Flow among music teachers and 

their students: The crossover of peak experiences. 

Journal of Vocational Behavior, 66(1), 26-44. 
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