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 چکیده
 

 خودشکوفایی بر خرددرمانی تأثیر تعیین این پژوهش با هدف

 روش انجام گرفته است که در آن از باال تحصیالت با معلمان

 گروه با آزمونپس - آزمونپیش نوع از آزمایشینیمه پژوهش

 همۀ آماری، شامل جامعۀ. استفاده شده است نابرابر کنترل

 در همدان شهرستان تخصصی دکتری تتحصیال با زن معلمان

 32 هدفمند، گیرینمونه روش براساس که است 1400 سال

 دو به تصادفی طوربه و انتخاب نمونه، عنوانبه هانآ از نفر

 برنامه سپس شدند، تقسیم( کنترل و آزمایش) نفری 16 گروه

 یازده در( 1400، کردنوقابی کتاب از برگرفته) خرددرمانی

 سنجش ابزار. شد اجرا آزمایش گروه روی بر جلسه

 کرندال و جونز خودشکوفایی نامهپرسش خودشکوفایی،

 آزمون از ها نیزداده تحلیل و تجزیه برای. بود( 1968)

 استفاده SPSS 22  برنامه کمک به متغیرهتک کوواریانس

 معنادار درمان، تأثیر که داد نشان پژوهش نتایج. شده است

 مثبتی تأثیر شخصی، خرددرمانی رویکرد و P) <05/0) بوده

. است داشته باال تحصیالت با معلمان خودشکوفایی افزایش بر

 از توانندمی پرورش و آموزش مسؤلین گفت توانمی بنابراین

 .کنند استفاده معلمان خودشکوفایی افزایش برای راهکار این
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Abstract 
 

The aim of this study was to investigate into the 

effect of wisdom-therapy on self-actualization of 
highly educated teachers. The research method 

was quasi-experimental with pretest-posttest and a 

control group. The statistical population consisted 
of all teachers with PhD. degrees in Hamedan in 

1400. The sample of the study included 32 

participants who were selected based on purposive 
sampling method and were randomly divided into 

two equal groups of experimental and control. 

Then, the wisdom-therapy protocol (adapted from 
from Kordnoghabi, 1400) was performed on the 

experimental group in eleven sessions. The self-

actualization measure was the Jones and 
Crandall’s (1968) Self-Prosperity Questionnaire. 

to analyze the data univariate covariance test was 

applied using SPSS program (version 22). The 
results showed that the effect of treatment was 

significant (P <0.05) and personal wisdom-

therapy approach had a positive effect on 
increasing the self-actualization of highly 

educated teachers. Therefore, it can be claimed 

that education officials can use this strategy to 
increase teachers’ self-fulfillment. 
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 مقدمه

های آموزشی هر جامعه، اساس توسعه، خودکفایی و استقالل آن ننظران، سازمابه نظر اغلب صاحب

ربیتی نیز اعتقاد دارند که معلمان توانمند و دارای تخصص و جامعه هستند؛ متفکران مسائل ت

پور، بیدوختی و صالحترین عامل مؤثر در جریان تعلیم و تربیت هستند )امینمهارت باال، مهم

هایی است که به دلیل داشتن ماهیت آموزشی و ن(. آموزش و پرورش از جمله سازما2007

ای از حساسیت خاصی برخوردار سانی فعال و متخصص، در هرجامعهبرخورداری از کثرت نیروی ان

است. با توجه به اهمیت آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه انسانی، اقتصادی، سیاسی و 

توان به روشنی نقش معلمان دارای تحصیالت عالی را در پرورش نیروی انسانی اجتماعی جامعه می

دار تربیت توانند عهدهنها معلمان فرهیخته و متخصص میماهر و متخصص دریافت. مسلم است که ت

نیروی انسانی شوند که بتواند با سرعت روزافزون تغییرات و انفجار دانش، همگام شود، 

کرده و متخصص نقش بزرگی در توسعه دارند و ( معتقد است افراد تحصیل1973)1هاربینسون

عنوان یک ارگان زیربنایی مهم، ش و پرورش بهشوند؛ لذا آموزدارایی و سرمایه سازمان محسوب می

تواند هایی که میباید در حفظ و رشد فردی و علمی هرچه بیشتر این دارایی، بکوشد. ازجمله سازه

ویژه در معلمان، در نظر ( به2014، 2کای و آکیولعنوان یکی از اجزای رشد شخصی در افراد )آکبه

 است.  3گرفته شود، سازه خودشکوفایی

( به کار رفت و آن را 1939) 4بار از سوی کورت گلدشتاینای است که اولینودشکوفایی واژهخ

صورت توانایی نیرومند ذاتی موجود در هرفرد تعریف نمود که موجب شکوفاشدن استعدادهای به

شدن نسبت به آن چیزی است که یک فرد هست و گردد. خودشکوفایی، میل به بهترینمثبت او می

(. مازلو مراتبی 2018، 5دن به آن چیزی است که یک فرد، ظرفیت شدن آن را دارد،  )تایلرشتبدیل

صورت سلسله مراتب نیازها تدوین کرده است که به ترتیب عبارتند را برای دسترسی به این آرمان به

زهای احترامی و نیا –از: نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای امنیتی، نیازهای عاطفی، نیازهای اجتماعی

توان به طبقه باالتر دست یافت خودشکوفایی. طبق نظریۀ مازلو، بدون ارضای نیازهای هرطبقه، نمی

کند )شولتز و های افراد خودشکوفا را چنین بیان میترین ویژگی(. مازلو مهم1397نژاد، )رحمان

یختگی، سادگی، خودانگ -2تر با آن. درک بهتر واقعیت و برقراری رابطۀ سهل -1(: 1385، 6شولتز

خودمختاری،  -5گیری، نیاز به خلوت و تنهایی. کیفیت کناره -4مداری. مسئله -3بودن. طبیعی

تجربۀ عرفانی، تجربۀ  -7استمرار تقدیر و تحسین.  -6استقالل فرهنگی و محیط، اراده، عوامل فعال. 

        غیرخصمانه.  طبعی فلسفی وشوخ -10گرا. ساختار منشی مردم -9دردی. حس هم -8اوج. 
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          تمایز بین وسیله و هدف. -13روابط بین افراد.  -12پذیرش خود، دیگران و طبیعت.  -11

پذیری. با وجود آنکه تمایل به مقاومت در برابر فرهنگ -15خالقیت )آفرینندگی(.  -14

عه به این مرحله خودشکوفایی یک تمایل فطری )و نه آموختنی( است کمتر از یک درصد افراد جام

رسند؛ این ناتوانی به این دلیل است که در باالترین مرحله از نیازهای انسان قرار دارد و هرچه می

وسیله یک آسانی بهتواند بهنیازی باالتر باشد، ضرورت آن کمتر است؛ بنابراین، خودشکوفایی می

که یک فرهنگ یا جامعه ایجاد هایی محیط خصمانه یا طردکننده، دچار وقفه شود )مانند بازداری

دارد(؛ از طرف دیگر، خودشکوفایی، های نو، بازمیکند و افراد را از اکتشاف رفتارها و اندیشهمی

شدن نیازهای سطح مستلزم مقدار زیادی جسارت و جرأت است و ممکن است، افراد پس از برآورده

های با چالشطور عمدی آنکه خود را بهجای پایین، بخواهند در همان سطح ایمن و آسان بمانند، به

(. با آنکه مازلو دریافت، شمار اندکی از افراد جامعه به 1991، 1)توباسیک و میلررو سازندجدیدی روبه

باره که مردم بیشتری بینی خود را در اینحال، خوشیابند، بااینّق اهداف خود دست میتحق

 ، حفظ کرد.توانند، به وضع مطلوب انسان کامل برسندمی

های کند و نیاز زیادی به محرکفرد خودشکوفا بین گذشته، حال و آینده پیوندی ایجاد می

رود و پذیرش ها میگیرد و به سمت ناشناختهطوری که از هوش خود کمک میذهنی دارد؛ به

این  (. در بررسی فرایندهای شناختی، مازلو بر1996، 2های جدید دارد )سجیوادزیادی برای تجربه

منجر به درک بهتر  شود وباور است که خودشکوفایی به سطوح باالتر و کارآمدتر شناخت مربوط می

آوری مداری، پذیرش خود و افزایش تابتر با خود و زندگی، مسئلهواقعیت و برقراری رابطه سازگارانه

و  نژاد)غالمید و قابلیت استدالل زیادی دار شوددر برابر استرس و تغییرات زندگی در فرد می

( معتقد است که خودشکوفایی ارتباط معناداری با توانایی 1974) 3وکسلر  (.2019همکاران، 

(. این افراد بینش 1978، 4تمییزدادن و متحدکردن عملکردهای شناختی دارد )گلدمن و اولزاک

گیرند اغلب می کنند و چیزی را که دیگران وسیله در نظرجای وسیله، بر هدف متمرکز میخود را به

بودن افراد را تشخیص تصنعی توانندتر میانگارند. افراد خودشکوفا راحتصورت هدف میبه

الل خود به شکل مؤثری استفاده می؛ این افراد همواره از استق(1386یارمحمدیان و کمالی، )دهند

برند )چو و انه بهره میوجود دارد، آگاه« حال و اکنون»کنند و از زندگی و تمام دنیایی که در زمان 

 (. 2018، 5همکاران

های انساناز عوامل اساسی نظریه گرایی، یکیپردازان انسانترین نظریهبراساس دیدگاه برجسته

(، پرورش قدرت 1982؛ میلر، 1981، 6شکوفایی یا ارتباط شخصی )سیلور و همکارانگرایی، خود

                                                           
1  Tobacyk & Miller 
2  . Sijuwade 

3  . Wexler 

4. Goldman & Olczak 
5. Cho  

6. Saylor 
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 4( است. در این پژوهش، پرورش خردمندی1994، 3؛ آیزنر2004، 2)کلیبارد 1گراییاستدالل و خرد

 عنوان عامل اثرگذار بر روی خودشکوفایی بررسی شده است. به

 -اند: ویژگی شناختی( خردمندی را ترکیبی از دو ویژگی دانسته2005) 5تاکاهاشی و اورتون

غالب هستند( و  های غربیهای استدالل انتزاعی که در نظریهتحلیلی )پایگاه داده دانش و توانایی

های ویژگی ترکیبی تعمقی و عاطفی )درک تعمقی، همدلی هیجانی و تعدیل هیجانی که در نظریه

ترین نقطه تفکر است که انسان با پشت سر شرقی غالب هستند(. در تعریفی دیگر، خردمندی عالی

از تفکرات مادی  شود؛ در چنین حالتی، انسانتر میگذاشتن مراتب مختلف آن، به عالم معنا نزدیک

آل تحول عنوان نقطه پایان ایدهاساس، خردمندی بهاندیشد؛ براینگذر کرده و به جاودانگی می

(. 1395روانشناسی است )به نقل از اکبری و همکاران،  انسانی، انگیزه اصلی مطالعه در زمینه

ز خود، استقالل و انحالل لوینسون، خردمندی را به معنای تعالی از خود، تعریف کرده است و تعالی ا

ای برای شناخت عنوان وسیله(. قرآن، خرد را به2005، 6لوینسونوبین خود و دیگران است )لی

( معرفی 60ها و پیداکردن زندگی بهتر و برتر )قصص، آیه ( و وسیله تشخیص ارزش16)یونس، آیه 

اردانی و همکاران، کند )سلمانییآل بیان مکرده و اهمیت آن را برای برخورداری از یک زندگی ایده

1400  .) 

. توانمندی شناختی: بعد شناختی، توانایی درک دنیا و 1های افراد خردمند عبارتند از: ویژگی 

ها و رویدادها در نگاه درون تمایل به دانستن حقیقت است؛ یعنی، فهم معنای اصلی و عمیق پدیده

(، این ویژگی را پلی بین شناخت 2011) 7ر و گلوک. شوق یادگیری: استاودینگ2بین فردی. -فردی

های کند فعاالنه تواناییدانند؛ منظور از مؤلفه شناختی این است که فرد سعی میو انگیزش می

ذهنی خود را برای درک کامل یک پدیده به کار ببندد و منظور از مؤلفه انگیزشی، این است که فرد 

ن موضوعات برایش خوشایند و لذتعنای عمیق و پنهایابی به ممشتاق چنین عملی است و دست

( تاُمل و بازنگری را تفکر عمیق فرد درباره 2005و گلوک ) 8. تأمل و بازنگری: بلوک3بخش است. 

. مراقبت از دیگران: منظور، 4دانند. ها و نیز تفکر قبل از حرف و عمل مینها، انساخودش، پدیده

تفاوتی و هیجانات منفی نسبت ها و نبود بینبت به دیگران و مراقبت از آوجود هیجانات مثبت نس

مسئله در های حل. مهارت5به دیگران و باالخره داشتن انگیزه برای افزایش رفاه دیگران است. 

دهد و فعاالنه درگیر مشکالت و مسائل زندگی واقعی: فرد خردمند خود را در متن زندگی قرار می

                                                           
1. Rationalism 

2. Kliebard 

3. Eisner 
4. Wisdom 

5. Takahashi & Overton 

6  .  Le & Levenson 
7. Staudinger & Gluck 

8 . Bluck 
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( 2008) 1گیرد. یانگهای خود را برای حل مشکالت به کار میشود و توانمندیو دیگران می خود

شود که فرد از نظر شناختی داند که زمانی حاصل میخرد را نوع خاصی از فرایند زندگی واقعی می

نیز هایش را در عمل نشان دهد و به تبع آن، اثرات مثبتی به یکپارچگی غیرمعمول دست یابد، ایده

( ازخودفراروی، یعنی از 1393. ازخودفراروی: از نظر شولتز )6برای خود و دیگران به دنبال آورد. 

مرز توجه به خود، گذشتن و جذب معنا و منظوری، خارج از خود، شدن، مانند کار، خانواده، مراقبت 

ند شرایط بالتکلیفی . تحمل ابهام: افراد خردمند قادر هست7از دیگران، خلق یک اثر و از این قبیل. 

تصمیمی های عجوالنه که بیشتر برای رهایی از شرایط دشوار بیگیریرا تحمل کنند و از تصیم

یابی های خروج از ابهام و عدم قطعیت را علتاست، پرهیز کنند. بر عکس افراد عادی که یکی از راه

شود. مند با هرتوضیحی راضی نمیدانند، فرد خردهای ناشناخته میو توجیه دور از عقل و علم پدیده

های . گشودگی به تجربه: گشودگی به تجربه شامل احترام به هنر، هیجان ماجراجویی، ایده8

. تعادل در زندگی: 9ها و کنجکاوی است. غیرمعمول، خالقیت و ترجیح تازگی و تنوع در تجربه

ها برای ش و تجربه در سایه ارزش( توانایی برقراری تعادل یا توازن را کاربرد هو1998) 2استرنبرگ

فردی و فردی، بینکند که فرد با ایجاد توازن بین عالیق درونیابی به خیر عمومی تعریف میدست

های دادن و سازگاری با محیطمدت و بلندمدت، به تعادلی بین انتخاب، شکلفرافردی، در کوتاه

 یابد.موجود دست می

(، در توضیح 2011شود. استاودینگر و گلوک )م میخرد به دودسته شخصی و عمومی تقسی

که اش دارد، درحالیخود و زندگینویسد: خرد شخصی اشاره به بینش فرد دربارهتفاوت این دو می

گر است و به زندگی طورکلی و از دیدگاه یک مشاهدهزندگی به خرد عمومی، بینش فرد درباره

 شود.شخصی خود فرد، به شکل مستقیم، مربوط نمی

های آید، برخی صفات شخصیتی و مهارتخرد موهبتی است که به رایگان به دست نمی

از زندگی بیرون بکشد؛ این ویژگی هایی خردمندانهاست تا فرد بتواند درس شناختی و عاطفی الزم

نیاز خرد هستند، تحت عنوان منابع تقویتی خرد، شامل خودمختاری، مرور زندگی و ها که پیش

، خردگرایی، پیشرفتی بالقوه در انسان است؛ ولی 3شود. براساس نظر هاچینز و آدلرهیجان میتنظیم 

(. خرددرمانی در تعریف، استفاده از 1974، 4فعل درآوردن آن، نیازمند پرورش است )آزینر و ولنسبه

 نی در سایهمنظور تحلیل و تفسیر امور درونی و بیروکارگیری هوشیاری بهخرد، استدالل و تعقل و به

کارگیری صحیح و بدون خطای تفکر و ی واالی انسانی است. استفاده درست از ذهن و بههاارزش

ی فرد در مسیر رفع مشکالت هیجانی هاارزششناخت، روش خرددرمانی است و هدف آن، بازنگری 

درمان  گراست. هدفمند و ارزشو افزایش خرد و توان خردورزی است. خرددرمانی، یک درمان هدف

                                                           
1. Yang 

2. Sternberg 
3. Hutchins & Adler 

4. Eisner & Vallance 
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این  عنوان یک الگو در حوزهی انسانی و اخالق جهانی است. بههاارزشدر این روش، مبتنی بر 

( اشاره کرد که شامل شش طبقه است: طبقه 2004) 1توان به کار پیترسون و سلیگمنمی ها،ارزش

در حل اول؛ خرد و دانش: نیرومندی شناختی و ذهنی در مورد کسب دانش و توان استفاده از آن 

هایی از قبیل: خالقیت، کنجکاوی، ذهن باز، مشکالت خود و دیگران. این طبقه شامل توانمندی

دید است. طبقه دوم؛ شجاعت: برخورداری از  عشق به یادگیری و برخورداری از یک دورنما یا زاویه

جاعت های درونی و بیرونی است. شها با وجود مخالفتیابی به هدفنیروی هیجانی برای دست

های: شهامت، پشتکار، صداقت و اشتیاق است. مستلزم تمرین اراده است. این طبقه شامل توانمندی

فردی که شامل مراقبت از دیگران و رفتار دوستانه با دوستی: یعنی نیرومندی بینطبقه سوم؛ نوع

که زیربنای  اجتماعی است. طبقه چهارم؛ عدالت: آنان است. این طبقه شامل: عشق، مهربانی و هوش

های: کارگروهی، انصاف و رهبری است. طبقه زندگی اجتماعی سالم است. این طبقه شامل توانمندی

های: بخشش، گری که شامل توانمندیروی: یعنی توان محافظت از خود در برابر افراطیپنجم؛ میانه

ز خود و پیوند با یک تواضع، احتیاط و خودتنظیمی است. طبقه ششم؛ تعالی: یعنی توان فراتررفتن ا

های: تقدیر از زیبایی و کمال، تر و دریافت معنی زندگی. این طبقه شامل توانمندیکل بزرگ

 طبعی و معنویت است.گزاری، امید، شوخسپاس

ی واالی انسانی است که در هاارزشیابی به بنابراین، هدف خرددرمانی، تسهیل فرایند دست

ی متعالی در ذهن فرد، به شکل روشن و هاارزشود دارد. با حضور های خرد در هر فرهنگی وجمؤلفه

خردانه خود های خردمندانه و بیتواند رفتارشود که از طریق آن میعملیاتی، مسیری برای او باز می

 را ارزیابی کند. 

دهد، هیچ پژوهشی در ارتباط با موضوع خرددرمانی و خودشکوفایی معلمان ها نشان میبررسی

های اندکی هم که در این زمینه انجام شده، یا صرفاً آموزش ت نرسیده است. پژوهشبه ثب

( یا 1400؛ محمدی و شوقی، 2011اند )گلوک و بلوک، خردمندی در افراد را مورد کاوش قرار داده

های (. پژوهش2016؛ شولتز و شولتز، 2014، 2اند )جاگسان و آشرابه بررسی خودشکوفایی پرداخته

دهند که میان متغیرهای شادکامی و خودشکوفایی و میان خودشکوفایی و سالمت شان میپیشین ن

و  1972، 4؛ تیسی و هافمن1983، 3روان، روابط معنادار و مثبتی وجود دارد )داهی و همکاران

عنوان اوج عملکرد یا حتی ( خردمندی به1990) 5(. از نظر اسمیت و بالتز1386عسگری و همکاران، 

تواند مشابه مرحله خودشکوفایی مازلو باشد. نتایج یان دانش بشری و تحول آن است که میپا نقطه

ترین ویژگی خردمندبودن ( نشان داد که مهم1394حاصل از پژوهش کردنوقابی و همکاران )

کردن دارای دوبعد فردی و اجتماعی اساس، خدمتکردن است. براینهای تاریخی، خدمتشخصیت

                                                           
1 Peterson & Seligman 

2. Jogsan & Aashra 

3. Dahi 
4. Tosi & Hoffman 

5. Smith & Baltes 
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کنند و در د در بعد فردی به رشد )روانی، معنوی، تعالی و خودشکوفایی( کمک میاست. یعنی افرا

پردازش هویت و »عنوان ( در پژوهشی با 2009) 1سطح اجتماع، راهنمای جامعه هستند. بومونت

دریافت که بین سبک « بینی سبک هویتی براساس خودشکوفایی و خود متعالیخرد شخصی: پیش

خصی، ارتباط مثبتی وجود دارد و هردوی این متغیرها، خودشکوفایی و هویت اطالعاتی و خرد ش

های پیشین برمیها و پژوهشنظریهگونه که از تعاریف و کنند. همانبینی میخودمتعالی را پیش

شود که آید، چند ویژگی یکسان در خردمندی و خودشکوفایی وجود دارد و همین امر سبب می

ها شود. این ویژگیساز رسیدن فرد به مرحله تعالی و خودشکوفایی دادن خرد فردی، زمینهپرورش

گیری، نیاز به خلوت و تنهایی، مداری، کیفیت کنارهعبارتند از: درک بهتر واقعیت، مسئله

طبعی فلسفی، پذیرش خود، دردی، شوخخودمختاری، تجربۀ عرفانی، تجربۀ اوج )تعالی(، حس هم

 راد، خالقیت )آفرینندگی( و تحمل ابهام.دیگران و طبیعت، روابط بین اف

توان میزان خودشکوفایی را در معلمان افزایش داد. از های خرددرمانی میگیری از برنامهبهرهبا 

های خرددرمانی شخصی این موارد هستند: برنامه گل و سنگ، ( انواع برنامه1400نظر کردنوقابی )

های کلیدی زندگی، های کتاب زندگی، صحنهفصل نمودارهای موضوعی زندگی، تکرار ابدی زندگی،

تکنیک صحنه»ش، از برنامه آموزشی در این پژوه .های زندگیفصل بعدی زندگی و بررسی چالش

ویژه معلمان با ای که معلمان بهجایگاه ویژهاستفاده شده است. با توجه به« های کلیدی زندگی

آموزان داشته باشند و با توجه به بررسی دانش توانند در رشد و خودشکوفاییتحصیالت باال، می

توان اظهار داشت که برنامه خرددرمانی مطالعات پیشین پیرامون حوزه خرد و خودشکوفایی، می

و درنتیجه، موجب افزایش  کندتواند به تقویت خرد معلمان در برابر مسائل شغلی کمک می

تالش شده است که تأثیر خرددرمانی بر  رو، در این پژوهش،شود. ازاینخودشکوفایی آنان 

خودشکوفایی معلمان با تحصیالت باال بررسی شود؛ همچنین به این سؤال اساسی پاسخ دهد که آیا 

 شکوفایی معلمان با تحصیالت باال مؤثر است؟خرددرمانی بر خود آموزش برنامه

 

 شناسیروش

آزمایشی، طرح گروه کنترل لعۀ نیمهپژوهش فعلی از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، یک مطا

نابرابر است که از یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل تشکیل شده است. جامعۀ آماری این 

تخصصی شاغل در مدیریت آموزش و پرورش با پژوهش، شامل همۀ معلمان زن با تحصیالت دکتری 

نفر از آ 32گیری هدفمند، شود که با روش نمونهسال شهرستان همدان می 20سابقه خدمتی باالی 

عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه، اند، بهها که کمترین نمره را در آزمون خودشکوفایی گرفتهن

نفری تقسیم شدند که یک گروه برای مداخله و گروه دیگر  16طور تصادفی به دو گروه معلمان به

                                                           
1. Beaumont 
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آزمون گرفته شد سپس یک برنامه وگروه، پیشبرای کنترل در نظر گرفته شدند. ابتدا از هرد

آموزش خرددرمانی برای متغیر مستقل و توسط محقق، بر اساس کتاب  عنوان برنامهآموزشی به

فقط بر روی اعضای گروه آزمایش اجرا شد، اما  جلسه یازده در خرددرمانی دکتر کردنوقابی طراحی و

آزمون، مانند پس مداخله کار پایان از نکردند؛ پس دریافت را مذکور هایمداخله کنترل، گروه اعضای

 نامهشد. معیار ورود به پژوهش، کسب حداقل نمره در پرسش اجرا آزمون، روی هردوگروهپیش

خودشکوفایی و توانایی هماهنگی برنامه کالسی با برنامه جلسات آموزشی و حضور مداوم در جلسات 

برای ادامه کار و غیبت بیش از دوجلسه از زمان شروع آموزشی بود و معیار خروج، نارضایتی فرد 

آزمون و ها در مرحله پسنامهکننده برای پاسخگویی به پرسشمداخله، عدم دسترسی به مشارکت

 زمان با جلسات آموزشی این پژوهش بود.شرکت در سایر جلسات آموزشی، هم

ود که برای ارزیابی مفهوم ( ب1968) 1نامه خودشکوفایی جونز و کرندالابزار پژوهش پرسش

جمله در مقیاس لیکرتی  15خودشـکوفایی مـازلو توسط جونز و کراندال تدوین شد. این ابزار شامل 

ای را از کامالً درجـه 6های طیـف باشد کـه آزمـودنی در پاسخ به هر سؤال باید یکی از گزینهمی

ون، یک نمره کلی دارد و بیانگر میزان انتخـاب کنـد. ایـن آزم« 6»تا کامالً موافق « 1»مخالف 

ها باالتر باشد یعنی به مفهوم کنندهباشد. هرچه نمره مشارکتشده در فرد میخودشـکوفایی ادراک

دهنده پایین بودن مفهوم خودشکوفایی فرد ، نشان15اند. حد پایین نمره خودشکوفایی نزدیکتر شده

است. به منظور تعیین روایـی سـازه، از آزمـون  به معنی درک کامل خودشکوفایی فرد 90و نمره 

استفاده شد که نتایج نشان داد بین این دو آزمون، ارتبـاط مثبـت و  POI گیری شخصیجهت

)جونز و  وجود دارد و آزمـون از روایـی بـاالیی برخـوردار است 67/0معناداری با ضریب همبستگی 

محاسبه شده است؛ همچنین پایایی  67/0ــون نیز، (. همســانی درونــی ایــن آزم1968کرندال، 

 محاسبه شده است.  75/0روز،  15دانشجو در فاصله  20این آزمون، به روش بازآزمایی بر روی 

این  ای کلیدی زندگی استفاده شده است.هبرای اجرای برنامه خرددرمانی، از تکنیک صحنه

کتاب خرددرمانی شخصی دکتر رسول  شده درهای خرددرمانی مطرحروش با استفاده از روش

ساعته و طی سه ماه، با محتوایی که در کردنوقابی طراحی شد. این دوره آموزشی در یازده جلسه یک

  .( آمده، انجام شد1جدول )

های آمار توصیفی، شامل: توزیع فراوانی، میانگین و های این پژوهش با استفاده از شاخصداده

متغیره کواریانس تک تحلیل آزمون آماری از استفاده آمار استنباطی، باهای انحراف معیار و شاخص

گرفت. در جدول زیر شرح مختصری از جلسات آورده  قرار تحلیل و تجزیه ، موردSPSS 22 در برنامه

  شده است.

 

                                                           
1. Jones & Crandall 
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( محتوای جلسات و تکالیف بستۀ آموزشی خرددرمانی برگرفته از کتاب خرددرمانی دکتر 1جدول )

 (1400کردنوقابی )

 محتوا جلسات

 اول

شود و در جلسه اول در مورد برنامه خرددرمانی و تأثیر آن بر زندگی فردی، توضیحاتی ارائه می

های خرددرمانی ی و تکنیکطور مختصر توضیحاتی درخصوص مفهوم و ماهیت خرددرمانبه

شده در هرصحنه، های مطرحهای کلیدی زندگی و سؤالشود. در مورد تکنیک صحنهارائه می

 شود.توضیحاتی داده می

 دوم
شود و در مورد تأثیرات احتمالی خرددرمانی در مورد مفهوم خودشکوفایی، توضیحاتی داده می

 شود.ارائه می هایی در قالب سخنرانیبر روی این متغیر صحبت

 سوم

باالی زندگی، توضیحاتی داده می شود )از آنجا  اوج یا نقطه اول، یعنی تجربه در مورد صحنه

باشد(. از معلمان شود، زندگی شغلی مد نظر میشغلی انجام می که این تحقیق در حیطه

 دهند.شده پاسخ سؤال مطرح 5شود تجربیات اوج خود را توصیف کرده و به خواسته می

 چهارم

پایین زندگی )زندگی شغلی( توضیحاتی ارائه  افت یا نقطه دوم، یعنی تجربه در مورد صحنه

شود تجربیات افت یا نقاط پائین زندگی شغلی خود را توصیف شود و از معلمان خواسته میمی

 شده پاسخ دهند.سؤال مطرح 5کرده و به 

 پنجم
شود و از معلمان خواسته زندگی، توضیحاتی ارائه می عطف سوم، یعنی نقطه در مورد صحنه

 شده پاسخ دهند.سؤال مطرح 5عطف زندگی شغلی خود را بیان کرده و به  شود نقطهمی

 ششم

های ای مثبت از سالای مثبت از کودکی )در اینجا خاطرهدر مورد صحنه چهارم، یعنی خاطره

شود که شود و از معلمان خواسته میه میباشد( توضیحاتی ارائآغازین تدریس مد نظر می

 های تدریس خود را ارائه کنند و به سؤاالت پاسخ دهند.خاطرات مثبت از نخستین سال

 هفتم

های ای منفی از سالای منفی از کودکی )در اینجا خاطرهپنجم، یعنی خاطره در مورد صحنه

شود خاطراتی معلمان خواسته میشود و از آغازین تدریس مد نظر است( توضیحاتی ارائه می

 های تدریس خود را بیان کرده و به سؤاالت پاسخ دهند.منفی از نخستین سال

 هشتم

ای معنادار ای مهم و معنادار در بزرگسالی )در اینجا خاطرهششم، یعنی خاطره در مورد صحنه

-علمان خواسته میشود و از مباشد( توضیحاتی ارائه میهای اخیر تدریس مد نظر میدر سال

 های تدریس خود را ذکر کرده و به سؤاالت پاسخ دهند.ای معنادار از سالشود خاطره

 نهم

شود شود و از معلمان خواسته میهفتم، یعنی رویداد خرد، توضیحاتی ارائه می در مورد صحنه

اند و دادهرویدادی را در زندگی شغلی خود توصیف کنند که در آن رویداد، خرد خود را نشان 

 سؤال مورد نظر پاسخ دهند. 5شود به ها خواسته میندرنهایت از آ

 دهم

شود و از مذهبی، عرفانی و فراطبیعی توضیحاتی ارائه می هشتم، یعنی تجربه در مورد صحنه

اند، بیان کنند و به سؤاالت شود که اگر خود تجربیات این چنینی داشتهمعلمان خواسته می

 اسخ دهند.پ

 یازدهم
شوند و نظریات، تجربیات و بندی میشده، جمعپایانی، جلسات قبلی و مطالب گفته در جلسه

 شود.بازخوردهای معلمان در مورد جلسات خرددرمانی به اشتراک گذاشته می
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 هایافته

نفر  16 نفر آزمایش و 16نفر از معلمان زن با مدرک دکتری ) 32کنندگان پژوهش حاضر را، شرکت

شود. های توصیفی و استنباطی پرداخته مییافته دهند. در این بخش به ارائهکنترل( تشکیل می

 ± 319/7ها نشان داد که در گروه آزمایش، میانگین سنی برابر با شناختی آزمودنیاطالعات جمعیت

( بودند و درصد3/56سال بود. اعضای نمونه بیشتر زن ) 06/41 ± 903/7و در گروه کنترل،  69/37

ها استخدام ( بودند؛ همچنین اکثر آزمودنیدرصد50نمونه از لحاظ وضعیت تأهل به تعداد برابر )

 ( بودند.درصد1/53رسمی )

آزمون است. همانآزمون و پسپیش های توصیفی خودشکوفایی دربیانگر شاخص (2جدول )

آزمون تا مرحله مایش از مرحله پیششود میانگین نمرۀ خودشکوفایی در گروه آزطور که مشاهده می

ترشدن این متغیر آزمون نسبت به گروه کنترل، تغییرات چشمگیری در راستای افزایش و مثبتپس

 نشان داده است.
 ( میانگین و انحراف معیار متغیر خودشکوفایی2جدول )

 نوع آزمون
 آزمونپس آزمونپیش

 عیارمانحراف میانگین معیارانحراف میانگین تعداد

 16 آزمایش
81/45 

 

130/20 

 
50/61 758/17 

 939/16 13/42 384/19 00/50 16 کنترل
 

برای پاسخ به سؤال پژوهش، آزمون کوواریانس تک متغیره اجرا شد اما پیش از اجرای آن ابتدا 

ها اطمینان از نرمال بودن توزیع فرضهای آن مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این پیشفرضپیش

ای اجرا شد که نتایج آن در هاست. برای این کار آزمون کولموگروف اسمیرنوف یک نمونهدهدا

  .( ارائه شده است3)جدول
 اینمونه( آزمون کولموگروف اسمیرنوف یک3جدول )

 سطح معناداری آماره آزمون نوع گروه نوع آزمون

 آزمونپیش
 200/0 107/0 آزمایش

 150/0 184/0 کنترل

 آزمونپس
 200/0 143/0 آزمایش

 200/0 112/0 کنترل
 

آزمون کولمونگروف اسمیرنف یک  هایآماره شود، همه( مالحظه می3همانطور که در جدول )

های هردوگروه آزمایش و کنترل، در بودند؛ بنابراین داده 05/0ای در سطح معناداری، باالتر از نمونه
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ها، آزمون لون اند. برای بررسی همگنی واریانسشدهطور نرمال توزیع آزمون، بهآزمون و پسپیش

 اجرا شد. 
 های خطا( آزمون لون برای همسانی واریانس4جدول )

 Fآماره آزمون درجه آزادی صورت درجه آزادی مخرج سطح معناداری

08/0 30 1 263/3 

ند سان بودها همهای خطای گروه(  نشان داده شده، واریانس4طور که در جدول )همان

(05/0<08/0,P=  263/3 = (30,1).(F 
 ( اثر تعاملی بین متغیر مستقل و متغیر همبسته5جدول )

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
Fآماره 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

اثر تعاملی گروه و 

 آزمونپیش
360/2  1 360/2  055/0  816/0 002/0 056/0 

792/1204 خطا  28 010/43      

000/97942 کل  32      

      31 875/ 12036 شدهکل تعدیل

آزمون و گروه معنادار نیست، بنابراین دهد اثر تعاملی دو متغیر پیش( نشان می5نتایج جدول )

 (.81/0P= ،055/0=(28,1)F>05/0توان از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده کرد )می

متغیره ها، از آزمون کوواریانس تکفرضاز برقراری تمامی پیششدن پس از مطمئن

(ANCOVA 6( استفاده شد )جدول.) 
 

 ( آزمون کواریانس برای معناداری اثر تعاملی بین متغیر مستقل و متغیر همبسته6جدول )

 مجموع مجذورات منبع تغییرات
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
Fآماره 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

ان تو

 آزمون

111/7827 آزموناثر پیش  1 111/7827  114/188  001/0 866/0 999/0 

753145/4108 اثر گروه  1 753/4108  749/98  001/0 773/0 999/0 

639/1206 خطا  29 608/41      

000/97942 کل  32      

      31 875/ 12036 شدهکل تعدیل
 

 ,001/0<05/0درمان، معنادار بوده است )شود، تأثیر مشاهده می 6طور که در جدول همان

P=749/98= (29,1)Fتوان نتیجه گرفت که متغیر مستقل )یعنی رویکرد خرددرمانی (. بنابراین می

نیز  773/0شخصی( تأثیر مثبتی بر افزایش متغیر وابسته )خودشکوفایی( داشته است. اندازه اثر 
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(. P<001/0ها شده است )کوفایی آزمودنیدهد که مداخله مورد نظر باعث افزایش خودشنشان می

 بودن حجم نمونه است. هم حاکی از دقت باالی این آزمون و کافی 999/0توان آماری 
 آزمون( نمرات میانگین تعدیل شده خودشکوفایی در مرحله پس7جدول)

 میانگین نوع گروه
خطای استاندارد 

 میانگین

 درصد 95فاصله اطمینان 

 ین حدباالتر پایین ترین حد

211/63 آزمایش  617/1 903/59  519/66 

414/40 کنترل  617/1 106/37  722/43 
 

طور آزمون، بهشدۀ گروه آزمایش در مرحلۀ پس(، میانگین تعدیل7با توجه به نتایج جدول )

معناداری، بیشتر از گروه کنترل بوده است؛ بنابراین تأثیر آموزش خرددرمانی بر روی خودشکوفایی 

 د.تأیید ش

 

 گیرینتیجهوبحث

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر خرددرمانی بر خودشکوفایی معلمان ابتدایی با تحصیالت باالی 

گروه آزمایش و کنترل در  شدهی تعدیلهاشهر همدان بود. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین

صورت که جود دارد. بدینآزمون، از لحاظ خودشکوفایی معلمان ابتدایی، تفاوت معناداری وپس

ای در میزان خودشکوفایی اعضای گروه باعث افزایش قابل مالحظه آموزشی خرددرمانی برنامه

طورمستقیم، تأثیر خرددرمانی بر خودشکوفایی را مورد مطالعه ها بهآزمایش شده بود؛ گرچه پژوهش

باالیی دارند، نمره خودشکوفایی و دهد افرادی که سطح خردمندی اند، اما شواهد نشان میقرار نداده

( و اسمیت 2009های بومونت )های پژوهشویژگی خودمتعالی بیشتری دارند. نتایج پژوهش با یافته

ها نشان دادند که میان متغیرهای شادکامی و خوانی دارد. همچنین پژوهش( هم1990و بالتز )

 1972؛ تیسی و هافمن، 1983مکاران، خودشکوفایی، میان خودشکوفایی و سالمت روان، )داهی و ه

؛ جوانی و 1393(، خردمندی و سالمت روان )نیکوگفتار و سعیدی، 1386و عسگری و همکاران، 

سو بودند. ( روابط معنادار و مثبتی وجود دارد که همگی با نتایج پژوهش حاضر، هم1399همکاران، 

روانی بهینه برای انسان است و تقریباً توان گفت که خودشکوفایی، بازنمایی حالت در تبیین آن می

رساندن استعدادها در فرد فعلیتها یا بهحداکثررساندن تواناییزا، برای بهعنوان یک کوشش درونبه

های خردمندی نیز، گشودگی به تجربه، که از ویژگیجایی(. ازآن2014، 1تعریف شده است )وانگ

توان و کمک به فرد برای زندگی کارآمدتر است، میمسئله در زندگی واقعی های حلداشتن مهارت

رغم آن، از نظر مازلو برای رسیدن گفت افزایش خرد، راهی برای رسیدن به خودشکوفایی است. علی

به این مرحله از زندگی، نخست باید از نیازهای ابتدایی عبور کرد. فرد باید از مرحله تأمین نیازهای 

                                                           
1. Wong 
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و عزت نفس عبور کرده باشد تا بتواند به مرحله خودشکوفایی نایل قیزیولوژیک، امنیت، عشق، تعلق 

توان گفت وجود خرد، سبب تسهیل فرایند رسیدن به خودشکوفایی فرد است. نکته دیگر شود، می

ی انسان، هماهنگی ذهن و فضیلت، و عقل و هاآن است که با توجه به تفاوت خرد با سایر توانمندی

شود. اندازی یکپارچه و کلی از زندگی میگی منجر به پیدایش چشممنش، الزم است. این هماهن

عنوان یکپارچگی استدالل و رفتار، تجسم دانش ضمنی و نمادین است که به سبکی گشوده و خرد به

تواند امکان خودشکوفایی انسان را پردازد، که درنهایت میعمیق، به زندگی واقعی خیرخواهانه می

ترین نیاز انسان پدیدار شود، انسان برای رسیدن عنوان مهمه خودشکوفایی بهکفراهم نماید. مادامی

جایی که افراد خودشکوفا به دنبال زند و ازآنبه اهداف مورد نظر خود، به هرخالقیتی دست می

سعادت، کمال، انسانیت انسان و فکرکردن به خویشتن خویش هستند، داشتن این ویژگی در 

طور کلی بهزیستی روانی و سالمت ای و خالقیت در کار و بهه کارایی حرفهمعلمان، عالوه بر اینک

شود که فراگیران خود را هم در همین جهت، سوق دهد، سبب میمعلمان، را تحت تأثیر قرار می

 آموزان را در پی خواهد داشت.  دهند و درنتیجه، افزایش پیشرفت تحصیلی و سالمت روان دانش

ژوهش نشان داده شد که خرددرمانی بر میزان خودشکوفایی اثرگذار است و طور کلی در این پبه

تواند بین کسانی که در برنامه خرددرمانی شرکت داشتند و توانایی بیشتری در رشد خردمندی می

خود دارند، از افرادی که در این برنامه شرکت نداشتند، تمایز ایجاد نماید و توانایی کلی افراد را در 

ن خود، افزایش دهد؛ این بدین معناست که میزان باالی خرد، به وضوح، برای شکوفاساخت

های این پژوهش از جنبه نظری و عملی دارای کاربردهایی است که خودشکوفایی، اهمیت دارد. یافته

های مهمی تواند پیامکند، هم میهم به بدنه علمی روانشناسی خردمندی و خودشکوفایی کمک می

ران امر تعلیم و تربیت داشته باشد؛ زیرا برای کمک به شکوفایی استعداد فردی، گذابرای سیاست

خصوص در معلمان با سالمت بهینه و کارایی نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش، به

های آموزش کارگیری برنامهشود که با بهاساس، پیشنهاد میتحصیالت باال، قابل استفاده است. براین

های آموزش مجازی و حضوری در جهت ارتقای رشد ذهنی و خرددرمانی در قالب دورهخردمندی و 

رساندن و شکوفایی استعدادهای معلمان و سایر افرد کادر به تعالی تفکر خردمندانه و در نتیجه

های این پژوهش، محدود شدن به یک روش پژوهشی آموزشی کمک کنند. یکی از محدودیت

-نامه( برای ارزیابی میزان خودشکوفایی در معلمان بود. اندازهپرسش)آزمایشی( و روش سنجش )

های دیگری که ترکیبی از چندروش برای ارزشیابی در این گیری خودشکوفایی معلمان با روش

شود، دهی نتایج، پیشنهاد میطلبد. جهت اطمینان از تعمیمزمینه باشد، مطالعات بیشتری را می

اندرکار آموزشی و تعلیم و تربیت و حتی در سایر ی مختلف دستهانظیر این پژوهش در گروه

 مناطق کشور نیز انجام شود. 
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