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 چكیده
دمی وران اپیشناختی معلمان آموزش و پرورش پس از دمیزان بهزیستی روان تعیینپژوهش حاضر با هدف 

ی یابزمینه، هیت، توصیفی و از نظر روشام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماانج، 19-کووید

اری در سشهرستان  ابتدایی آموزش و پرورش نواحی یک و دو معلمان تمامیشامل و جامعه آماری،  )پیمایشی(

نفر به روش  124، (2007تاباچنیک و همکاران )ود. مطابق با ب 1400-01استان مازندران در سال تحصیلی 

زیستی بهاستاندارد  رسشنامهپگیری، نفر( انتخاب شدند. ابزار اندازه 57: مردنفر و  67: زن) در دسترسگیری نمونه

اطمینان و در سطح  23SSSPنرم افزار  گیری ازبا بهرهبود. ( 2002)سؤالی( ریف  18شناختی نسخه کوتاه )روان

های آن اختی و مولفهشنبهزیستی روانداری بین میانگین تفاوت معنیداد  ها نشان، یافته(=05/0درصد ) 95

نگین د( با میایرش خو)تسلط بر محیط، استقالل، ارتباط مثبت با دیگران، رشد شخصی، هدفمندی در زندگی و پذ

انگین نظری مونه از میو از آن جا که مقادیر میانگین ن (Sig. < α = 0.05)وجود دارد ( 50/3نظری )نقطه برش: 

مثبت  ل، ارتباطط، استقالهای آن )تسلط بر محیشناختی و مولفهروان میزان بهزیستی ،از نظر آماریبزرگتر است 

رستان رورش شهدر معلمان ابتدایی آموزش و پبا دیگران، رشد شخصی، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود( 

گذاری فاصلهکرونایی و  نتیحه این که شرایط ت.وسط اسبزرگتر از مت ،19-ساری پس از دوران اپیدمی کووید

 .داشته استن ن ساریشهرستا آموزش و پرورش ابتدایی معلمان شناختیروان یستیبهزتاثیری بر  اجتماعی

 .19-دمعلمان ابتدایی، پاندمی کووی، شناختیبهزیستی روان: واژگان کلیدی                             
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 مقدمه

زندگی صنعتی، بروز  ،های اجتماعی و خانوادگیای همراه است. دگرگونیهای ویژهامروزی با پیچیدگی و دشواریزندگی انسان 

د فشار و اضطراب نتوانها هرکدام به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر می، جنگ، رقابت و نظایر اینو پاندمی های خطرناکبیماری

ای است که بتواند ریزی شایستههای پیچیده نیازمند توانایی، مهارت و برنامهموقعیت د وارد کند. زندگی در اینافرافراوانی بر 

ها در همه انسان از همین رو، ها حفظ کرده یا افزایش دهد.کلی سالمت روان فرد را در برابر سختی سازگاری، پایداری و به طور

الزمه یک زندگی سالم  1شناختیسالمت روان و بهزیستی روان داشتن بوده ومت روانی الکاری جهت افزایش سزندگی به دنبال راه

چین گزارش  3ووهان میالدی انتشار یک بیماری ویروسی در شهر 2016در دسامبر (. با این حال، 2016، 2همکاران است )شرت و

 CoV-SARS-2 نها با عنواشد. عامل این بیماری یک نوع ویروس جدید و تغییر ژنتیک یافته از خانواده کرونا ویروس

بود که  4

(. این ویروس به دلیل قدرت سرایت بسیار باال به سرعت در کل جهان 2020، 5ژو و همکاران) شدگذاری ، نام19-بیماری کووید

(. 2020، 6زانگریلو و همکارانکشورهای جهان را آلوده نمود ) تمامی ،انتشار پیدا کرد و تقریبا طی زمانی اندک )کمتر از چهار ماه(

ماندن افراد مختلف جامعه در  و به مانند همه کشورها،چون سایر کشورهای جهان آلوده  کشور عزیزمان ایران را هم ،19-وویدک

مبارزه با این  فت. با این حال،رشمار میترین و بهترین استراتژی ممانعت از انتشار بیماری بهرایج (گذاری اجتماعیفاصله)منزل 

واکسیناسیون کرونا از روز بیست و  .(1399یاد و محمدی، شه) کشور انجام گرفت سراسرمه جانبه در ویروس به طور سراسری و ه

میلیون دوز واکسن  147در سراسر کشور با تزریق واکسن برای کادر درمانی آغاز و از آن زمان تاکنون بیش از  1399یکم بهمن 

، که تقریبا تمامی 19-گیر )پاندمی( بیماری کوویدبه وضیعت عالم(. با توجه 1401برای افراد مختلف تزریق شده است )حیدری، 

و به عبارت دیگر فلج  های جهان را تحت تاثیر قرار دادههای مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی تمامی کشورجنبه

جامعه از اهمیت  سطوح مختلفسالمت روان افراد در  و ویروسی بر روی بهداشت شناختی این بیماری، بحث آثار رواناست کرده

چنین زایی این ویروس، سرعت انتشار و همبیماری با توجه به خصوصیت چرا که .(2020، 7و همکاران لیسزایی برخوردار است )به

روان افراد در سطوح مختلف جامعه از بیماران مبتال،  جسم و سالمت و این بیماری وضیعت بهداشت، میر ناشی از آن درصد مرگ و

شناختی و حتی پرسنل بیماران روان دانشجویان، آموزان ودانش ها، کودکان،های بهداشتی و درمانی، خانوادهمراقبت ارکنانک

و پس  فعلی در وضیعت ،رو . از این(2020، 8و همکاران چن) داده استمتفاوت در معرض مخاطره قرار  را به نوعی مشاغل مختلف

سطوح مختلف جامعه که سالمت روان  شناختی در، شناسایی افراد مستعد اختالالت روانیوناز گذشت یک سال از آغاز واکسیناس

بهداشت و شناختی بتوان روان های مناسبکارها و تکنیکامری ضروری بوده تا با راه ه باشد،داافت ها ممکن است به خطرآن

، دارای 19-های انجام شده، بیماران کوویدر اساس بررسیب چرا که .(1399و محمدی،  یادشه) سالمت روان این افراد را حفظ نمود

شناختی مانند اضطراب، ترس، شناختی پایینی بوده و این افراد به شدت در معرض بروز اختالالت روانظرفیت تحمل روان

نقش مهمی در که ش سازمان آموزش و پروردر این میان،  .(2020، 9و همکاران یاوافکار منفی قرار دارند ) ،چنینافسردگی و هم

از  های تعلیم و تربیت،ترین مؤلفهدر کنار اهمیت شغل معلمی به عنوان مهم و بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد

)رحمانی جوانمرد و رود، کار پرتنش و پرفشاری است تدریس و معلمی به دلیل ماهیت و انتظارهای زیادی که از معلم می یک سو،
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بر سطح سالمت  (گذاری اجتماعیفاصله)به سبب  شرایط کرونایی و ماندن در خانه ممکن است، از دیگر سو، (1395ن، همکارا

های شغلی و علمی مورد توجه شناختی همواره در محیطبهزیستی رواناگر چه . باشدبوده روان و بهزیستی معلمان تأثیرگذار 

 کندما معلمی جزء مشاغلی است که پیامدهای جدی جسمانی و روانی ایجاد میشناسان بوده است، اروانپژوهشگران به ویژه، 

 د )فراهانینکناسترس و فرسودگی بیش از اندازه را تجربه می انکه معلم نداهها نشان داد(. برخی پژوهش1395)مرزبانی و بستان، 

دید و مشکالتی که ممکن است در مدرسه با مدیر، های شعلت فعالیت(. معلمان به2017، 1 و همکاران ریان و 1388، و همکاران

آموزان صرف برای کنترل رفتارهای نابهنجار دانشگاها حتی  ،کنند و نیز به خاطر زحمات فراوان در مدرسهوالدین و همکاران پیدا 

قشر عظیم را از یک دیدگاه  این و بهزیستی برند، بنابراین الزم است تا موضوع سالمتسر میدائماً در اضطراب و تنش به ،کنندمی

شناختی باشند کننده سالمت روانتوانند تعیینشناختی که میچون بهزیستی روان هایی همنگر مورد توجه قرار داد و به مقولهمثبت

مل یافته در دو دهه گذشته فهم و درک افراد از بهزیستی و چگونگی ارتقاء آن تغییر و تکا (.1395، و همکاران توجه کرد )جناآبادی

 شان )بهارزیابی افراد از زندگی ،(. بهزیستی، تجارب هیجانی )هیجانات و خلقیات مثبت و منفی(2018، 2است )هاجمن و میراندا

(. به عبارت دیگر، بهزیستی به احساس و تفکر فرد در مورد زندگی 2017، 3گیرد )الهمنرضایت از زندگی( را در برمی :عنوان مثال

برای که اشاره به وجود عاطفه خوشایند و مثبت ) 4ای است که آن را به دو بخش بهزیستی عاطفیمفهوم گسترده و شوداطالق می

که به  5خلق و خوی افسرده( دارد و بهزیستی شناختی برای نمونه:احساس شادکامی( و عدم وجود عاطفه ناخوشایند ) نمونه:

 برای مثال: های خاص زندگی )چنین از حوزهزندگی( و همکیفیت از  رضایت برای مثال:های شناختی کلی از زندگی )ارزیابی

شناسان به رهبری گروهی از روان(. 1999، 6و همکاران دینراند )رضایت شغلی یا رضایت زناشویی( اشاره دارد، تقسیم کرده

رسیدند که با وجود دستاوردهای به این نتیجه  8گرا شناسی بیماریهای پژوهشی خود در مکتب رواندر بررسی یافته 7سلیگمن

توجه کمی به رشد و خودشکوفایی افراد سالم شده است. در  ،شناسیها در روانهای مؤثر برای بیماریچشمگیر در یافتن درمان

در وری بیشتر شناختی تصمیم گرفتند به افراد سالم برای بهرههای رواندهی دوباره به پژوهشنتیجه، سلیگمن و همکاران در جهت

، و همکاران ایجاد شد )معمارزاده 9گراشناسی مثبتهای انسانی بپردازند و بدین ترتیب بود که مکتب روانزندگی و شکوفایی قابلیت

بینی عوامل تأثیرگذار تر پیشصورت دقیقشناسی مثبت بر اقدام متهورانۀ علمی بر تبیین شادمانی و سالمت ذهنی و به(. روان1391

جای تأکید گرا این است که بهشناسی مثبت (. هدف روان1387و همکاران،  شریفی هترجم؛ 1957 ،10مرکز دارد )کارها، تاین حالت

(. 2002، 11جای نقاط ضعف تمرکز بر نقاط قوت باشد )لوتانز بودن و سالمتی تأکید شود و بهبودن از بدی و بیماری بر خوب  بر دور

چنین تعریف کرد: سالمتی عبارت است از رفاه کامل فیزیکی، روانی، متی را اینسال 12سازمان بهداشت جهانی 1998در سال 

های اخیر توجه هایی که در دههیکی از موضوع ،بنابراین. (1387)مرعشی،  هامعنوی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری و ناتوانی

کند و های فرد تأکید میها و داشتهست که بر توانمندیگرا اشناسی مثبترا به خود جلب کرده است، روان از پژوهشگران بسیاری

های مثبت زندگی بشر مانند بهزیستی و داند و به جنبهکردن استعدادهایش میشناسی را ارتقا سطح زندگی فرد و بالفعلهدف روان
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های ای پیشین، نسبت به جنبهه( معتقد بود در پژوهش1989) 1(. ریف1393، و همکاران پردازد )بهادری خسروشاهیسالمتی می

ها بیشتر مد نظر واقع شود و به دنبال آن مفهوم بهزیستی مثبت کارکرد روانی غفلت شده و الزم است که در ادبیاتی دیگر این جنبه

ه ( معتقد است که بهزیستی شامل عوامل مثبت است، ن2008) 2گرا مطرح کرد. بیسونروان شناختی را در حیطه روان شناسی مثبت

بخش اشاره دارد و حالتی است که با فقط فقدان عوامل منفی و مفهومی نسبتا وسیع است که به شرایط زندگی خوب و رضایت

( معتقد است بهزیستی یعنی توانایی مشارکت فعال در کار و تفریح، ایجاد 2009) 3شود. گورلسالمتی، شادی و موفقیت توصیف می

کردن احساسات های مثبت، گسترش حس خودمختاری و هدف زندگی و تجربهکردن هیجاندار با دیگران، تجربهروابط معنی

( بهزیستی به معنی ارزیابی شناختی و عاطفی افراد از زندگی است. یعنی، آنچه افراد عادی آن 2003مثبت. از نظر دینر و همکاران )

هماهنگی بین  به ادراک فرد از میزان شناختیزیستی روانبه چنین،هم دانند.شدن و رضایت از زندگی میرا شادی، صلح، شکوفا

رزیابی مداوم و نسبتاً پایدار از رضایت درونی در اعنوان یک  اشاره دارد و به ،سو و پیامدهای عملکردش از سوی دیگر خود از یک

اختی شامل تجربه شن(. بهزیستی روان1391آبادی، شود )بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرتطول عمر یک فرد مطرح می

( 2002) 5کیز و همکاران(. 2009، 4از زندگی است )کالرگ و گوسن العواطف خوشایند، سطوح پایین خلق منفی و رضایت با

شناختی، های وجودی زندگی است. بر این اساس، بهزیستی روانبرگیرنده ادراک تعامل با چالش شناختی درمعتقدند بهزیستی روان

حس تداوم ) رشد شخصی (،های مثبت فرد از خود و زندگی گذشتۀ  فرداست. پذیرش خود )شامل ارزیابی شامل چند مؤلفه مجزا

داشتن روابط ) روابط مثبت با دیگران (،دار استاعتقاد به اینکه زندگی فرد هدفمند و معنی) زندگی هدفمند (،رشد و توسعۀ یک فرد

)ریف و  (احساس استقالل) مختاریخود ( ومؤثر بر زندگی و جهان اطراف ظرفیت مدیریت) تسلط بر محیط (،با کیفیت با دیگران

 اجتماعی، اقتصادی، های اطالعاتی و ارتباطی، تغییراتو گسترش فناوری توسعه، 19-عالوه بر پاندمی کووید(. 1995کیز، 

 برای استفاده مورد وسایل و ابزارها ان،آموزدانش تغییر باعث بلکه تأثیر گذاشته است، دنیای معلمان بر تنها فرهنگی و غیره، نه

نند با وجود کمبود امکانات و فضای آموزشی، کم و بیش، بستر الزم باید بتوابه همین سبب، معلمان معلمان نیز شده است.  تدریس

ط انسانی، موجب ها و الگوهای مناسب تدریس و روابکارگیری شیوهبرای یادگیری و رشد فراگیران را تسهیل و فراهم کنند و با به

ها در جامعه آماده کنند. رشد فکری، اجتماعی، عاطفی، اخالقی و خالقیت شوند و فراگیران را برای ایفای نقش و پذیرش مسئولیت

و  شوند )شیربگیهمین دلیل است که در نهاد آموزش و پرورش، معلمان به عنوان خط مقدم و عامل اصلی آن نهاد تلقی میبه

س ال، رضایت از جو عمومی کالشناختی با که داشتن بهزیستی روان نشان دادند( 2014) 6سیساسک و همکاران (.1392، همکاران

ت روحی و روانی الها برای کمک به مشکآموزان توسط معلم منجر به افزایش آمادگی آنت روانی دانشالو توانایی درک مشک

شناختی معلمان منجر به افزایش کیفیت زندگی کاری یی از بهزیستی روانالمیزان با ، نشان داده شد،چنینهم .شودآموزان میدانش

ای خطیر و امری دشوار است و بخش بزرگی از تربیت نسل آینده را معلمی، وظیفه (.2015، 7شود )ایلگان و همکارانها میدر آن

یستی روانی آنان توجه خاص شود. زیرا وضعیت رسد الزم است به سالمت روان و بهزمعلمان به عهده دارند بنابراین، به نظر می

های شخصی، خانوادگی، محیطی، شغلی و اجتماعی  مختلف ممکن است بر سالمت و جسمی و روانی معلمان تحت تأثیر موقعیت

ب بر ها، عالوه بر در خطر قرار دادن معلمان، ممکن است باعث اثرات مخرب و نامطلوعملکرد آنان تأثیرگذار بوده و این آسیب

ای است که عملکرد آن بر تمام از نهادهای اصلی و اساسی هر جامعه و پرورش آموزش جا کهاز آنآموزان نیز گردد. دانش

اگر وضعیت سالمت روانی معلمان شناسایی شود و در جهت بهبود سالمت  های زندگی افراد آن جامعه تأثیر بسزایی دارد.جنبه

                                                      
1.  Ryff 

2.  Basson 

3.  Gurel 
4.  Keyes et al. 
5.  Keyes et al. 
6.  Sisask et al. 
7.  Ilgan et al. 
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خواهد شد و این امر باعث  نیز کار باعث بهتر شدن عملکرد تحصیلی دانش آموزان این ،یزی شودرروانی این قشر از اجتماع برنامه

تماس نزدیک  ،از طرف دیگر .شود که این امر کمک شایانی به اقتصاد آموزش و پرورش خواهد کردکاهش نرخ افت تحصیلی می

کند، این تأثیر و نفوذ رفتار ها ایفا میمت فکری و روانی آنها دارد نقش مهمی در سالآن آموزان و نفوذی که وی برمعلم با دانش

ی گوناگون بروز کند، لذا مطالعه هاصورتآموزان ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت پذیرد و بهمعلم در دانش

آینده کشور  یم و غیرمستقیم درمستق صورتزیرا معلمان به، ی برخوردار استاالعادهآنان از اهمیت فوقشناختی  بهزیستی روان

که معلمان رکن اصلی آموزش و پرورش محسوب  مهم و براساس این اصلبا عنایت به موارد مطرح شده کننده دارند. نقش تعیین

 ها وها و مهارتکنند، برای ایفای درست نقش اصلی خود باید از توانایی شوند و نقش مهمی در تربیت نسل آینده کشور ایفا میمی

ها آموزان و هدایت آنزم را برای ایجاد انگیزه در دانشالشناختی برخوردار باشند تا بتوانند زمینه های مثبت شخصیتی و روانویژگی

سوال اصلی در صدد است به این  ،شناختی معلمان ان بهزیستی روانزبه سمت پیشرفت فراهم کنند، این مطالعه با هدف تعیین می

چه اندازه  19-شناختی معلمان آموزش و پرورش شهرستان ساری پس از دوران اپیدمی کوویدزیستی روانمیزان به پاسخ دهد که

 ؟است

 

 روش

از جانب  جایی که در آنهای توصیفی و از آنها از نوع پژوهشآوری دادهلحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر گرد بهپژوهش حاضر 

گیرد، طرح پژوهش از نوع ( صورت نمیهای آنو مولفه شناختییستی روانبهز) مستقلگونه دستکاری در متغیر هیچ پژوهشگر،

آموزش  ابتدایی معلمان تمامیشامل  باشد. جامعه آماریمی یابی(پیمایشی )زمینهتحقیق از نظر روش تحقیق،  و است آزمایشیغیر

برآورد حجم نمونه از فرمول  در است. 1400-01در سال تحصیلی  در استان مازندران ساری و دو شهرستان احی یکوو پرورش ن

تعداد متغیرهای  M حجم نمونه و N استفاده شد که در آن، m8 + 50  ≥ N صورت( به2007) 1و همکاران پیشنهادی تاباچنیک

ی متغیر مستقل وجود دارد. با این وصف، برا 7نفر. چرا که در این پژوهش  106بنابراین، حجم نمونه برابر است با . مستقل است

های مندرج در اطمینان از مناسب و کافی بودن حجم نمونه، چون ممکن است تعدادی از پاسخگویان به طور کامل به همه پرسش

که به روش نمونه گیری در دسترس  شدنفر در نظر گرفته  127درصد افت نمونه(، تعداد نمونه برابر  20ها پاسخ ندهند )پرسشنامه

جهت  ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه مورد 124، مجموعدر ها جمع آوری پرسشنامهپس از توزیع و  .انتخاب شدند

 یستیبهز یاسمق .است استفاده شده (2002) یفر یشناختروان یستیبهزساخته( از پرسشنامه استاندارد )پیشگیری متغیرها نیز اندازه

 6نسخه،  ین. اشدنظر  یدتجد 2002و در سال  یطراحتوسط ریف  8919در سال  2(یسؤال 18کوتاه ) هنسخ یفر یشناختروان

، 13، 11، 3 یهااستقالل، سؤال مل، عا18، 12، 9 یهاسؤال یط،، عامل تسلط بر مح6، 4، 1 یها. سؤالگیردیعامل را در برم

 ی،در زندگ یمل هدفمند، عا16، 14، 5 یهاسؤال ی،، عامل رشد شخص17، 15، 7 یهاسؤال یگران،عامل ارتباط مثبت با د

 هر فرد را یشناختروان یستیبهز ینمره کل ،عامل 6 ین. مجموع نمرات اسنجدیخود را م یرش، عامل پذ10، 8، 2 یهاسؤال

 ۀکه نمر شودیتا شش( پاسخ داده م یک)  موافقم از کامال مخالفم تا کامال یادرجه 6 یوستاریدر پ زمونآ ین. اکندیمحاسبه م

: موافقم کامال و 1: مخالفم کامال) یمصورت مستقسؤال به 10کل سؤاالت،  ینبهتر است. از ب یشناخت روان یستینشانه بهزباالتر 

. شودیم یگذارنمره( 1: موافقم کامال و 6: مخالفم کامال) صورت معکوس( به17، 16، 13، 10، 9، 5، 4، 3سؤال )سؤاالت  8و ( 6

 ینا یدرون یبوده است. همسان یرمتغ 89/0تا  7/0از  یاصل یاسبا مق یفر یشناخت روان یستیبهز یاسکوتاه مق هنسخ یهمبستگ

 ی،داشتن هدف در زندگ یگران،ارتباط مثبت با د یطی،خود، تسلط مح یرشعامل پذ 6کرونباخ در  یآلفاضریب با استفاده از  یاسمق

                                                      
1.  Tabachnick et al. 
2.  Short Version (18 Questions) of Ryff’s Psychological Well-Being Questionnaire 
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 یجنتا ،مجموع به دست آمد. در 71/0 یاسکل مق یو برا 72/0، 73/0، 52/0، 75/0، 76/0، 51/0و استقالل برابر با  یرشد شخص

 یدمف یابزار یرانی،ا هدر نمون یروانشناخت یستیسنجش بهز یبرا یفر یشناخت روان یستیبهز یاسمق یسؤال 18فرم  دهدینشان م

 هاییژگیو و یختار عامل( در پژوهش خود با نام سا1393و همکاران ) ی(. خانجان1393 ،و همکاران یاست )خانجان یو کاربرد

 یبرا با استفاده از ضر یشناخت روان یستیبهز یاسفرم کوتاه مق یدرون یهمسان یزاننگر، ممثبت یدرمانروان هیاهس یسنجروان

 نامه برپرسش ینا یاییپا یزانم (،1396) یهرند یجعفرو  یدیوحدر پژوهش  ،ینچن به دست آوردند. هم 78/0کرونباخ،  یآلفا

های آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق برنامه ها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده به دست آمد. 72/0کرونباخ  یفااساس آل

شناختی های جمعیتکه برای توصیف ویژگیطوریاستفاده شد. به( α=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان  SPSS 32نرم افزاری 

 .استفاده شداستاندارد آمار توصیفی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف  هایو متغیرهای پژوهش از شاخصپاسخگویان 

 استفاده شد.تک گروهی  tآزمون از  نیز جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری

 

 هایافته

مورد  تاکثری نسیتشناختی نشان داد که جهای جمعیتویژگیهای توصیفی فراوانی و درصد فراوانی، بر اساس شاخص

 تحصیالتسطح ، درصد( 56عادل منفر  70) سال 36-45اکثریت مورد مطالعه،  سن ،درصد( 54نفر معادل  67) خانم، مطالعه

 64نفر معادل  80) ال و باالترس 16، هاآن اکثریت سابقه خدمت )کار(  و درصد( 55نفر معادل  68) لیسانساکثریت مورد مطالعه، 

 درصد( است.

اندارد( نحراف استو ا مونهنظری )نقطه برش(، میانگین ن های مرکزی و پراکندگی )کمینه، بیشینه، میانگیناخص، ش1جدول 

در  یندهدفم ی،خصشرشد  ان،یگراستقالل، ارتباط مثبت با د یط،تسلط بر مح های آن شاملو مولفه شناختیروان یستیبهزمتغیر 

 .دهدنشان میرا  در معلمان خود یرشپذ و یزندگ

 

 های آنو مولفه شناختیروان یستیبهز متغیرهای مرکزی و پراکندگی : شاخص1جدول 

تعدا متغیرها

 د

انحراف  میانگین میانگین نظری بیشینه هتکمی

 56/0 04/4 50/3 57/5 86/1 124 یطتسلط بر مح استاندارد

 59/0 89/3 50/3 57/5 79/1 124 استقالل

 54/0 88/3 50/3 36/5 36/2 124 یگرانارتباط مثبت با د

 54/0 06/4 50/3 50/5 93/1 124 یرشد شخص

 56/0 00/4 50/3 50/5 07/2 124 یدر زندگ یهدفمند

 59/0 80/3 50/3 43/5 29/2 124 خود یرشپذ

 50/0 94/3 50/3 36/5 05/2 124 شناختیروان یستیبهز

 ان،یگربت با دل، ارتباط مثاستقال یط،تسلط بر مح یعنیهای آن و مولفه شناختیروان یستیبهزمیانگین نشان داد ، 1جدول 

. 80/3و  00/4، 06/4، 88/3، 89/3، 04/4، 94/3به ترتیب برابر است با:  خود یرشپذ و یدر زندگ یهدفمند ی،رشد شخص

کلیه از طرفی، . (80/3) ودخ یرشپذو کمترین میانگین تعلق دارد به ( 06/4) یرشد شخصبزرگترین مقدار میانگین تعلق دارد به 

 د.نباش( بزرگتر می50/3میانگین نظری )نقطه برش:  ها ازمیانگین
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تسلط  های آن )یعنیو مولفه شناختیروان یستیبهزسنجش نرمال بودن متغیر  جهت 1اسمیرنوف-مقادیر آزمون کولموگوروف

 95نشان داد در سطح اطمینان  (،خود یرشپذ و یدر زندگ یهدفمند ی،رشد شخص یگران،استقالل، ارتباط مثبت با د یط،بر مح

( از مقدار .Sig، چرا که مقدار سطح معناداری )کنندمی پیرویاز یک توزیع نرمال  های آنو مولفه متغیر این(، α=05/0درصد )

05/0 =α.بزرگتر است ، 

 پرسشنامه ه )نمراتی که ازوناین آزمون به مقایسه آماری میانگین نم دهد.نشان می را تک گروهی t نتایج آزمون ، 2جدول 

 پردازد. ( می50/3به دست آمد( و میانگین نظری )و یا نقطه برش:  یفر یروانشناخت یستیبهز

 تک گروهی؛ مقایسه میانگین نمونه و میانگین نظری tآزمون : 2جدول 
 .t ƒd Sig هاتفاضل میانگین میانگین نمونه میانگین نظری تعداد متغیرها

 000/0 123 67/10 54/0 04/4 50/3 124 یطتسلط بر مح

 000/0 123 44/7 39/0 89/3 50/3 124 استقالل
 000/0 123 72/7 38/0 88/3 50/3 124 یگرانارتباط مثبت با د

 000/0 123 43/11 56/0 06/4 50/3 124 یرشد شخص

 000/0 123 03/10 50/0 00/4 50/3 124 یدر زندگ یهدفمند
 000/0 123 68/5 30/0 80/3 50/3 124 خود یرشپذ

 000/0 123 93/9 44/0 94/3 50/3 124 شناختیروان یستیبهز

اختالف )تفاوت( جود و( مبنی بر عدم 0H(، داده ها فرض صفر )α=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان نشان داد ، 2جدول     

های نمونه بین میانگیندار عنیم اختالف وجود ( مبنی بر1Hرا رد و فرضیه پژوهش ) دار بین میانگین نمونه و میانگین نظریمعنی

( کوچکتر α=05/0ده خطا )بینی ش( از مقدار پیش.Sig=000/0داری )دهند، چرا که سطح معنیرا مورد تایید قرار میو نظری 

آن  هایمولفه و شناختیوانر یستیبهزمیانگین داری بین معنی تفاوتتوان ادعا نمود درصد می 95است. بنابراین، با اطمینان 

ی )نقطه انگین نظرا می( بخود یرشپذ و یدر زندگ یهدفمند ی،رشد شخص یگران،استقالل، ارتباط مثبت با د یط،تسلط بر مح)

تنباط نمود ی توان اسمظر آماری نو از آن جا که مقادیر میانگین نمونه از میانگین نظری بزرگتر است، از  وجود دارد( 50/3برش: 

در  یهدفمند ی،شد شخصر یگران،استقالل، ارتباط مثبت با د یط،تسلط بر محهای آن )مولفهو  شناختیوانر میزان بهزیستی

 ( بزرگتر از متوسط است.خود یرشپذ و یزندگ

 

 گیرینتیجهبحث و 

پس از دوران  یمعلمان آموزش و پرورش شهرستان سار شناختیروان یستیبهز یزانم شناخت کلیبا هدف  حاضر پژوهش

های آن مولفهو  شناختیروان یستیبهزمیانگین داری بین معنی تفاوتها نشان داد که انجام شده است. یافته 19-یدکوو مییداپ

( با میانگین نظری )نقطه خود یرشپذ و یدر زندگ یهدفمند ی،رشد شخص یگران،استقالل، ارتباط مثبت با د یط،تسلط بر مح)

میانگین نمونه از میانگین نظری بزرگتر است، از نظر آماری می توان استنباط نمود میزان و از آن جا که مقادیر  وجود داردبرش( 

 و یدر زندگ یهدفمند ی،رشد شخص یگران،استقالل، ارتباط مثبت با د یط،تسلط بر محهای آن )مولفهو  شناختیروان بهزیستی

گذاری اجتماعی و ماندن در اکم بر آن در دوران فاصلهو شرایط ح 19-یدکوو یدمیاپیعنی،  ( بزرگتر از متوسط است.خود یرشپذ

ها به صورت مجازی و غیره، نتوانسته است بر بهزیستی روان شناختی معلمان ابتدایی شهرستان ساری موثر خانه و ارائه آموزش

معلمان پس  شناختیروان یستیبهز) پژوهشی که دقیقا به موضوع مورد بررسیجستجوهای متعدد پژوهشگر نشان داد گرچه  باشد.

 و همکاران لی هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش با این حال، .اشاره داشته باشد، یافت نشد( 19-یدکوو یدمیاز دوران اپ

                                                      
1.  Kolmogorov–Smirnov test (K–S) 
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شناختی اشاره بهزیستی رواندر تبیین نتیجه به دست آمده باید اذعان نمود که  باشد.همسو مینا (2020) و همکاران و چن (2020)

شناختی شامل بهزیستی روان. شودهای فردی را شامل میمتی دارد که آگاهی از تمامیت و یکپارچگی در تمام جنبهالاز س به حسی

بهزیستی  .های مختلف شامل خانواده، شغل و نظیر این موارد استاحساس رضایتمندی عمومی از زندگی و احساس مثبت در حوزه

توان شناختی را میبهزیستی روان. شودهای فرد متجلی میدر تحقق استعدادها و توانایی و ارتقاست که عتالش برای االبه معنای ت

شکوفا  های بالقوه خود راش است تواناییالاحساسات مثبت در زندگی تعریف نمود که در آن فرد در ت خوشبختی، شادی و داشتن

تی مانند فرسودگی، اضطراب، الاست در افزایش مشک زای مرتبط با آن ممکنهای استرسمدرسه و تجربه . در این میان،کند

و باعث افزایش میزان نارضایتی از شغل و محیط کار و در  تنی نقش داشته باشدهای روانهای رفتاری و دیگر بیماریلالاخت

ت الفسردگی، مشکهای امت، نشانهالعدم رضایت از زندگی با سطوح پایین س .در معلمان گردد احساس نارضایتی از زندگی ،نتیجه

یی دارند، هیجان و خلق مثبت، فقدان الشخصیتی و رفتارهای نامناسب بهداشتی رابطه دارد. افرادی که رضایت از زندگی با

معلمان به  ،چنینشناختی، رفاه و شادکامی گردد. همتواند منجر به بهزیستی روانکنند که میافسردگی و اضطراب را تجربه می

که نحوه  تدریس ایام کروناییدر شرایط  خانوادهمسائل و نیازهای با  یت تداخل مسائل کارالو مشکاری های کخاطر درگیری

 داده تا کیفیت تدریس خویش را ارتقاء داده و  اختصاصتدریس  بهزمان بیشتری را  ستتدریس به صورت مجازی شده و معلمان بای

و کیفیت زندگی و کیفیت زندگی  شرایط زندگی رضایت از رضایت از زندگی و لذا،د، ختنپردامیزندگی  دیگر و در کنار آن به مسائل

آشنا  ترس از نارسد عواملی چون به نظر می .این قشر فهیم از جامعه باشدشناختی تاثیر بسزایی در بهزیستی رواند نتوانمی کاری

ترس  ن،دنبال آه و ب بودنناقل ترس از  ،19-کوویدبه  البیماری، ترس از ابتاین نسبت به و آگاهی کمبود دانش  ،19-کووید نبود

 الدر صورت مبت ن محل خدمتو سازما نحمایت و پشتیبانی از سوی مدیرا مو خانواده، ترس از عد نانتقال بیماری به دوستااز 

علوم و و نام های مختلف، ترس نسبت به جنبهنشد البیماری در صورت مبت نهای سنگین درماهزینه، ترس از تحمیل نشد

غیره، بر سالمتی جسمانی و روانی معلمان مقاطع مختلف ات محافظت فردی و زتجهیناشناخته بیماری، ترس از استفاده مداوم از 

شناختی آن را دچار خدشه سازد و از میزان آن بکاهد. با این حال، این پژوهش نشان داد گذار باشد و بهزیستی روانتحصیلی تاثیر

شناختی معلمان بیشتر از متوسط مدنظر د بررسی یعنی معلمان ابتدایی شهرستان ساری، میزان بهزیستی رواندر جامعه آماری مور

هر پژوهشی در ماهیت به دنبال ارتباط بین عوامل و میزان تأثیر آن گرچه  پژوهشگر به دست آمده و در وضعیت مطلوب قرار دارد.

ها ممکن است بر سر راه پژوهش ایی را خواهد داشت. این محدودیتهبه هر حال در بطن خود یک مجموعه محدودیت، است

های از جمله محدودیتبا این وصف، ظاهر شده و امر پژوهش را دچار مشکالتی نموده و تعمیم نتایج را با دشواری مواجه کنند. 

جامعه آماری معلمان ابتدایی و   خود گزارشی وبسته پاسخ  پرسشنامهطریق عات از الآوری اطجمع نحوهتوان به می حاضر پژوهش

های مطالعه در یک مقطع پژوهش حاضر از نوع مقطعی و در آن دادهاشاره داشت که باعث شده است  1400-01سال تحصیلی 

. از مستلزم انجام پژوهش طولی است ،از موضوع مورد بررسیدر صورتی که دستیابی به یک فهم کامل  ،کوتاه گردآوری شوند

های این ترین محدودیتاز مهماز طرفی، یکی  عمل آید.در تعمیم نتایج به جوامع آماری دیگر، نهایت دقت بهم است الزهمین رو، 

اشاره کرد که امکان مقایسه نتایج این  (خصوصاً داخلی)توان به عدم وجود تحقیقات مشابه و کم بودن تحقیقات پژوهش می

، یتدر پژوهش حاضر ممکن است متغیرهایی مانند جنس چنین،هم .میسر نبوده استو پذیر پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه امکان

شناختی معلمان تأثیرگذار اقتصادی بر بهزیستی روانو  اجتماعی فرهنگی، وضعیتت، سابقه کار، سبک زندگی، تحصیال سن، سطح

از همین رو، . بررسی ننموده استگیری صورت اندازهدر ه است و یا ها نبودگیری آنبوده باشد که پژوهشگر قادر به کنترل یا اندازه

هایی با طرح طولی جهت استنباط رابطه علت و معلولی در مورد متغیرهای این پژوهش صورت گیرد و شود پژوهشپیشنهاد می

قتصادی او  اجتماعی فرهنگی، وضعیتت، سابقه کار، سبک زندگی، تحصیال سن، سطح، یتجنس شناختی نظیرتاثیر عوامل جمعیت

گردد نخستین شناختی در معلمان، پیشنهاد میتر بهزیستی روان، جهت افزایش هر چه بیشچنینهم تری به عمل آید.بررسی بیش
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های مربوط به ریزیتر آنان در برنامههای کاربردی و دخالت دادن بیشاقدام، افزایش خودکارآمدی معلمان از طریق ارائه آموزش

شناختی تر بهزیستی روانان مدنظر قرار گیرد. در راستای نتایج این پژوهش و جهت افزایش هر چه بیششزمینه تخصصی تدریس

های به تداوم آموزش گرددران آموزش و پرورش توصیه میاندرکاوری آنان به مسؤالن و دستمعلمان و در نتیجه افزایش بهره

به صورت الکترونیکی توجه شود. زیرا، از طریق الکترونیکی این  خصوصاً بهزیستی روان شناختیضمن خدمت فرهنگیان در مورد 

های غیراداری و به صورت دیداری و شنیداری، ضبط صدا و تصویر، ذخیره کردن گردد تا معلمان در ساعتامکان فراهم می

 که ممکن است باعثشناخت خصوصیاتی مند گردند. مزایای دیگر، بهره محتواهای آموزشی جهت استفاده در آینده و بسیاری

های پژوهش جا که است. از آن بهزیستی روان شناختی آناندر جهت توسعه  یزا در معلمان شود، گام مهمهای استرستجربه

دیدگی و  به کمک انسان آمده و مانع از آسیب زااند تا عواملی را کشف کنند که بتواند در شرایط آسیب بوده آنمتعدد همواره در پی 

خصوص به خاطر شرایط کرونایی و فشار ه که در زندگی امروزی ب گردند و این تالزیر فشار سنگین مسائل و مشک ل ویالاضمح

 زاییاز سوی والدین و هم از سوی آموزش و پرورش، بیش از هر زمان دیگری شاهد تجارب استرس حد بر معلمان هم از بیش

-ها میهای روانی در آنناراحتی ه را به مخاطره انداخته و باعث بروزهستیم که بهداشت روان این قشر فهیم و زحمتکش از جامع

توان تا حد زیادی کیفیت می معلمان کاری های نخستین زندگی ویژه در سالبه های کاربردیآموزشارائه با  ،گردند. بنابراین

های های آموزشی، مشاورهبرگزاری کارگاهشناسان و تواند با کمک گرفتن از روانمی امر مهمرا افزایش داد. این  آنانزندگی 

صورت پذیرد. بدیهی است که با افزایش کیفیت زندگی، نیروی کارآمدتری برای  حتی بصورت برخط )آنالین(گروهی و انفرادی 

ضایت جامعه خواهیم داشت. از آنجایی که ر نظام آموزشی و به تبع آن های ثمربخش و گام برداشتن در جهت موفقیتانجام فعالیت

خدوم و  های زندگی به این قشرتوان با آموزش مهارتشناختی است، میبهزیستی روان و تاثیرگذار براز زندگی متغیری قوی 

ها کمک شناختی آن مت روانی و بهزیستی روانالبه س معلمان مالی و معنوی و ارتقاء منزلت شغلیهایی حمایت ،چنینهم متعهد،

 شایانی انجام داد.
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