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تواند از ت اوت در نمرات خودشکوفایی در جوامع مختلف کده متدابر از ت داوت تعدارخف  می
پ  گیری کند.، است
 .گرایی انسان، شناسی خودشکوفایی، روان های کلیدی: واژه

 مقدمه
ی و نیگاز انسگان بگرای شگناخت روانیگ  ضگرورت ییسگتی و ، تحقق خودخودشکوفایی یا 

دهنگده  های شخصگیتی نشگان ( و یکی از ویژگی2662، 1کورسینی) تکاول بخشیدن به خود
گگرایش (. 2631، 2وونتایا و وایهند، پارک، باوئر) کهال و سالود روان اسد خودشکوفایی 

، 3وگدی) هگای بگالقوه خگود توانگاییتگر  وگه بگیش بخشیدن هگر بنیادین هر شخت برای تحقق
کاول از استعداد ( و بهره3220 که فرد به  طوری ها و نیروهای بالقوه اسد به ظرفید، برداری 
کاوگگگل نیگگگاز بگگگیش ههنگگگی و ، اجتهگگگاعی، هگگگای جسگگگهانی تگگگرین ادراک از خگگگود و یکچگگگاروگی 

ی نیگروی خودشگکوفای، گرا ی انسانشناس رواناساس  بر .(2667، 4واندن باس) عاطفی برسد
کگارل2635، اویرکیگایی) انگیزش اصلی انسان و وفهوم بنیادی این نظریه اسگد 5راجگرز (. 

کردن به فطري گرایش داراي را شخصی هر و دانگد وگی خود فرد به ونحصر استعداد شکوفا
و نگرد وی انسان ژنتیکی طبیعد از بخشی و رشد نیروي ی  به عنوان خودشکوفایی به

کاول" ویرا در  نهایی رشد در  7(. وزلو3110، ترجهه سید وحهدی، 6ًندین) داند "انسان 
دهگد و وعتقگد اسگد  خودشگکوفایی را در راس نیازهگا قگرار وگی، بندی نیازهگای انسگان طبقه

تگرین  یابند. او افراد خودشکوفا را رشد یافته کهتر از ی  درصد افراد به این سطح دسد وی
 .(3273، وزلو) داند های بشر وی ترین نهونه و انسان

کاراوگدتر از  ها توصیف وی ( افراد خودشکوفا با این ویژگی3276از نظر وزلو )  شوند: درک 

1 . Corsini, R. 
2 . Bauer, J., Park, S., Montoya, M., & Wayment, H. 
3 . Maddi, S. 
4 . Vanden Bos, G. 
5 . Rogers, C. 
6 . Lundin, R. 
7 . Maslow, A. 
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انگیختگگگی،  تگگر بگگا آن، پگگذیرش خگگود، دیگگگران و طبیعگگد، خگگود واقعیگگد و ارتبگگاط راحگگد
کنگگگگاره سگگگگادگی، طبیعگگگگی بگگگگودن، وسگگگگئله گیگگگگری و نیگگگگاز بگگگگه خلگگگگوت،  وحگگگگوری، قابلیگگگگد 

ل از فرهنگگ و وحگگی ، تگازگی وگداوم حگگب تحسگین و لگذت، تجربگگه خودوختگاری، اسگتقال
عرفگگگانی، تجربگگگه اوج، عالقگگگه اجتهگگگاعی، روابگگگ  بگگگین فگگگردی، سگگگاختار شخصگگگید وردوگگگی 
)آزادوگگنش(، قابلیگگد تهیگگز ویگگان وسگگیله و هگگدف، خیگگر و شگگر، حگگب شگگوخ طبعگگی فلسگگفی و 

 گ خاصی.پذیری و پذیرش برتری فرهن دوستانه، خالقید، وقاوود در برابر فرهنگ
فراینگگد شگگدن. انسگگان ، دانگگد تگگا وحصگگول وگگی ( خودشگگکوفایی را یگگ  فراینگگد3203) راجگگرز

هگگا و نگگه تعگگداد  یعنگگی وجهوعگگه دائهگگا در حگگال تغییگگری از پتانسگگیل، فراینگگدی سگگیال اسگگد
گونه نتیجه ها. او با بررسی ویژگی وعینی از ویژگی ، کنگد گیری وی های افراد خودشکوفا این 

که باید بشوید" بلکگه وگی گوین "این ون نهی کگه  گگوین ایگن ویژگگی ویزی اسد  هگایی اسگد 
تهایگل ، زندگی وجودی، ام: باز بودن نسبد به تجربه ون به تجربه در افراد خودشکوفا یافته

 ارگانیسن( خود و ورجع قیاس درونی.) اعتهاد به طبیعد، به زندگی در لحظه

کوفایی ارتبگاط آن را بگا وفگاهین هگای خودشگ شگده بگر وفهگوم و ویژگگی های انجام پژوهش
کگگگرده کهگگگال انسگگگان روشگگگن  هگگگای اولیگگگه بگگگر روی  انگگگد. در پگگگژوهش وربگگگوط بگگگه سگگگالود روان و 

اسد.  های شخصیتی با خودشکوفایی بررسی شده خودشکوفایی بیشتر رواب  بین ویژگی
یگگ  فیلگگد، دال، وگگمال رانگگدا ( در بررسگگی بگگین ابعگگاد 3226) 1کیهلیکگگا و هربگگرت، تووگگاس، و

کگگه بگگگین روانشخ رنجگگگوري و خودشگگگکوفایا ارتبگگاط  صگگید و خودشگگکوفایا نشگگان دادنگگد 
گرایگگا ارتبگگاط ومبگگد وجگگود دارد.  ونفگگو و وعنگگادار وجگگود دارد و بگگین خودشگگکوفایا و بگگگرون

 شگده زنگگدگو دارد های ادراك ههینین خودشکوفایا رابطه وعکوس بگا افسردگو و استرس
، یقگگات جدیگگدتر بگگه جگگای تکیگگه بگگر وتغیرهگگای سگگاختاری(. تحق3226، 2فگگورد و پروسگگیدانو)

( 2631) 3انگد. از جهلگه  تحقیگق اسگچنب و دسگی وتغیرهای فرایندی را وگورد توجگه قگرار داده

                                       
1 . Rhonda, J., Dahl J.A., Wakefield J. R., Thomas M., Kimlicka M. W., Herbert J. 
2 . Ford, G., & Procidano, M. 
3 . Spence, G., & Deci, E. 
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د دداباایاهااد اباایانزااا ا   مهاا قا هاا قارااد واد منااااریاا ا ه  اا  نشاا داد دا اایار  اا  
اد  ناااد اهااا قاتاااار ا م دا  او شااایا  د اااط م ناا   اااا  ار  ااا  بیرمنااااابااا ا ااا    د  

ا  هاردها قا بی ا  دهاما  دا ط م نااپیش ه چ  نا  د    ردقا د  ک    دهاره اا  
،اتا  دواما اد ی  ق،اصا درا،احزا  اادمتا ا با دق)ا تا   قاد نشجوی دابا ده رق بشی
و زاا  اما،اهاا قاتاا     قاتاان  اایابااینار   اارا نااداد ده ( ا حق قاا وادی اارانشاا د4102

گا ها  یابیناذهن ح تا    ا  ار   د  قامو داند  د اد ار ر  ای انژ داب ا  د ط م نا اا1 
،ا2ماه ط   دا بی  )اما  د ط م ناا   ا  ار   د  قامو داد  د،ا یار   رقا رراا ت 

گرب4102 ا ب د،اد  رد،او ز  ا  ر ع ت ااد دها(انش د0890)ا3( ا  ف م اار  داا-تنام
ه قا  ت ا یا  ر دناا  داما  ه ا ف مواد اتن ع  ر (ا  د ط م ناا یج دان ا)اه     ش

هاا اباار قا  د ااط م ناار ناا اب دنااد اه چ اا نا  اار واا  دا ه  اا ابیشاا رقا  انزااا اباایارزاان
گربامام م ها قاباقا  اا نزا  ا ا ا فا مو أث رااه قا  ن د نا (ابرا مقان  نی0891)ا4بر تاا

ها ارربا  ا یشا رننا فا موا   شب   ابرا مقاد کا ه   ا  د ط م ناانشا داد دها تا  
(ار ا دا  د اط م نااماتاار ا م دا4102)اه اب د ا ر ر   نا  حص اوا  ر دناابیاتطح

گااه  شا اارده د نااش گزاا داما  اار  وویاا دا  بطاایاریا اااا  ا (ا فاا موار باا ا4102)ا5 تاا  او 
گاااه  شا ااارده  قار ااا دا  د اااط م نااد اد ناااش راحظااای  ناااد ا وویااا دامامااا  صا ت حصااا ادا

دتاا ا ه ازاا  ااریااا ار  اا د  قا  اباایه چ اا نار اا دابشاا صاه جاا نااما  د ااط م ناا
ا نااناپااهمهشاباایاواا قا تاا ف دها  ارق اا وار ااد م ا  د ااط م نا  و ده   ارق  تاااا،ا نااد اد 

ه قادی اراراو دا  ت ف دها دها یاد ارو دامره گ،ابر حاا دها  تطایکاپهمهش راه دق
گر ااای   رااا دارااار  ان رم ااای گاااه  شا اااده،ا تااا  ا ابااا اناابااار قا نااانارق ااا وا اا تااا    ع اااا  

ا(اه ازااا  ااریاااا ار ااا دا  ااادا فصاااااما  د اااط م ناا  اد ار ااا د4102)ا6پهمه اااده
                                       
1 . Mindfulness 
2 . Beitel, M., et al 
3 . Grabb, E. 
4 . Waugh, S. 
5 . Jogsan, Y., & Aashra, B. 
6 . Pajouhandeh, E. 
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کگگرده گگگزارش  برووفیلگگد و ، اسگگد. داویدسگگون دانشگگجویان خگگارجی و بگگووی دانشگگگاه ایگگروان 
گیگگری2667) 1بگگ  هگگای علهگگی  ( ههبسگگتگی قابگگل تگگوجهی ویگگان خودشگگکوفایی و جهگگد 

کرده 2جویان از جهله بیان خالق دانش گزارش  عنگایتی ، وظاهری، احدی، . عسگریاند را 
سگگگگالود روان و عهلکگگگگرد ، خودشگگگگکوفایی، ( رابطگگگگه بگگگگین شگگگگادکاوی3110) و حیگگگگدرئی

کگگگگرده انگگگگد. بگگگگین  تحصگگگگیلی بگگگگا دوگگگگگانگی جنسگگگگی در دانشگگگگجویان دختگگگگر و پسگگگگر بررسگگگگی 
شگگادکاوی و سگگالود روان ، هگگای خالقیگگد( از ویژگگگی) خودشگگکوفایی بگگا دوگگگانگی جنسگگی

( نیگگگگز ویگگگگان 2631) وگگگگدنی و رسگگگگتهی، انگگگگد. حیگگگگدری آورده روابگگگگ  وعنگگگگاداری بگگگگه دسگگگگد
کگگرده گگگزارش  کگگارآفرینی رابطگگه ومبگگد و وعنگگادار  گگگرایش بگگه  انگگد. تاروینگگا و  خودشگگکوفایی و 

گانگه هگرم انگیگزش  ( با استخراج تعاریف عهلیاتی برای هر ی  از نیازهای پگن 2631) 3گائو
که  هایی را ساخته وقیاس، وزلو از نظریه وی ارضای نیازها و ارتباط آن بگا نیگاز بعگدی را اند 

هگگا را وگگورد تاییگگد  اسگگد. نتگگای  ایگگن آزوگگون نظریگگه وزلگگو و ترتیگگب نیگگاز وگگورد سگگنجش قگگرار داده
کگرده های سنتی و طبقات نیگاز داده و ویان ارزش قرار گگزارش  اسگد.  هگا ههبسگتگی ومبگد 
گر کگه آنگان بگرای ارضگای ن وه بگه نظگر وگی ا کگردهرسگد برخگی از وصگادیقی  انگد،  یازهگا تعریگف 

 های دیگر وتفاوت باشد. فرهنگی داشته و در وورد فرهنگ وشخصات درون
گروه در نظریه وزلو وفهوم هگرم نیگاز3222) 4ِهیلگن، در وقابل هگا نسگبتا  ( وعتقد اسد ا

اسگد و سلسگله  اوا وفهگوم خودشگکوفایی بگه روشگنی تعریگف نشگده، ساده و ونسجن اسد
آیگد  بینگی اینکگه خودشگکوفایی وگه زوگانی بگه وجگود وگی ی بگرای پگیشوراتب نیازها به تنهای

وگه در افگراد خودشگکوفا دیگده  ههیشگه بگا آن، کافی نیسگد. ارضگا شگدن تهگام نیازهگای پایگه
گگگاهی بگگه نظگگر وگگی وطابقگگد نگگدارد. وزلگگو خگگود وگگی، شگگود وگگی رسگگد خودشگگکوفایی از  گویگگد 

(. 3273، وزلگو) از ارضگای آن گیرد نه سازی ی  نیاز وعین سروشهه وی وحدودید و عقین
گگگر نتگگای   وفهگگووی ههنگگی اسگگد و ایگگن ووضگگو  تبیگگین، ضگگرورت نسگگبی نیازهگگای وختلگگف

                                       
1 . Davidson, W., Bromfield, J., & Beck, H. 
2 . creative expression 
3 . Taormina, R. & Gao, J. 
4 . Heylighen, F. 
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کگگه ترتیگگب نیگگاز پگگژوهش بگگه ، کنگگد. درک ضگگرورت نیازهگگا هگگای وزلگگو را نقگگ  وگگی هگگایی اسگگد 
کگه از طریگق آن وگه بگین  کنگد. ونگان دنیگا را تفسگیر وگی، سیستن شناختی فگرد بسگتگی دارد 

یادی وجود داشتهضرورت ادر سیستن خودوختگار بگا انتخگاب ، باشد اکی با واقعی فاصله ی
 (.3222، هیلگن) شود طبیعی حذف وی

که با وقایسه ویان ویژگی که بر وفاهین نظریه وزلو وارد شده این اسد  هگای  نقد دیگری 
 گگگرا و بگگا ارائگگه پرسشگگناوه خودشگگکوفایی در دو گگگرا و جهگگع افگگراد خودشگگکوفا در جواوگگع فگگرد

گگرا(  و هند )به عنگوان نهونگه جاوعگه جهگعبه عنوان نهونه جاوعه فردگرا( ) جاوعه انگلستان
کگه افگراد در جواوگع جهگع ( به این نتیجه رسیده2661) 1ایوتزن گگرا تفگاوت بسگیاری در  اسگد 

که خودشگکوفایی بگه  سطح خودشکوفایی با جواوع فردگرا دارند. وی با اهعان به این نکته 
کگه بگرای تهگام افگراد از ، های بالقوه فرد ن به تهام توانهندییافت وعنای دسد وفهووی اسد 

هگای افگراد  گیگرد تفگاوت احتهگاً در توصگیف ویژگگی نتیجگه وگی، هر فرهنگی وشترک اسگد
که از طریق پرسشناوه "فهرسد  گیگری  " انگدازه2شخصی های گیری جهدخودشکوفاسد 

 اسد.  شده
( بگگگرای سگگگاختن وقیگگگاس جگگگاوع 3227) 3گگگگالینِهبگگگرت و ، دوب، لکلگگگرک، ًفرانسگگگیب
عبگگارت بگگرای توصگگیف خودشگگکوفایی  13بگگا بررسگگی وتگگون وختلگگف نهایتگگا ، خودشگگکوفایی

که در پن  عاول سازگاری کردند  باز بودن نسبد بگه ، یا استقالل 5خودوختاری، 4انتخاب 
وقیاس  بندی شدند. طبقه 8و باز بودن نسبد به دیگران 7باز بودن نسبد به خود، 6زندگی

کرانگدال کوتگاه جگونز و  کتور خودوختگاری یگا جهگد 9خودشکوفایی  گیگری  نیگز شگاول پگن  فگا
، پگگذیرش احساسگگات و آزادی در بیگگان احساسگگات، پگگذیرش خگگود و عگگزت نفگگب، شخصگگی

1 . Ivtzan, I. 
2 . Personal Orientation Inventory (POI) 
3 . Lafrancois, R., Leclerc, M., Dube, M., Hebert, R., & Gaulin, P. 
4 . Adaptation 
5 . autonomy 
6 . openness to life 
7 . openness to self 
8 . openness to others 
9 . Jones & Crandall Short Index of Self-Actualization 
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کنار آودن با جنبگه پذیری در رواب  بین اعتهاد و وسئولید هگای نگاوطلوب  فردی و توانایی 
کگگه در بعضگگی تحقیقگگا ت انجگگام شگگده در جاوعیگگد و سگگازگاری درونگگی آن زنگگدگی اسگگد 

کانیستراوی) اشکاًتی وارد شده اسد  (.2631، 1فاراوی و 
ان شناسگ روانهگای پایگه فگرد خودشگکوفا را بگر اسگاس نظریگات  ویژگگی (2631) 2ریووشینا

کافی از واقعید گرا به این ترتیب بروی انسان فرد بودن  هب داشتن حب ونحصر، شهرد: درک 
سگگگطح بگگگاًی خودوختگگگاری و ، خالقیگگگد، پگگگذیرش و احتگگگرام بگگگه خگگگود، ارزشگگگهندی خگگگودو 

، پگذیرش و هگایی وگون خودوختگاری شگود ویژگگی کگه وشگاهده وگی پگذیری. ونگان وسئولید
هگا وشگترکند اوگا برخگی ابعگاد روحگی و  پگذیری در تهگاوی پگژوهش احترام به خود و وسئولید

اسد. از سگوی  ها وورد توجه قرار نگرفته دیوعنوی و رواب  اجتهاعی در بعضی از طبقه بن
 اسگد های افراد خود شکوفا را روشی شبه علهی ناویده روش بررسی ویژگی، دیگر وزلو خود

کگگه بگگه وجگگود وگگی3276، وزلگگو) کگگه آیگگا بگگا روش (. پرسشگگی  هگگای علهگگی دقیگگق  آیگگد ایگگن اسگگد 
 آید؟  های وتفاوتی برای خودشکوفایی به دسد وی ویژگی

که وهکن اسد ابها هگای برتگر و  اساس نهونهبروات ووجود وربوط به تعاریف وزلو باشد 
ارائگه ، باشد وی شدن سلسله وراتب نیازها که عهووا ووید طی، شاخت شخصید انسان

ییسته شخصی و در شرای  رن   به عنوان تجربه 3رسد دیدگاه فرانکل اسد. به نظر وی شده
نگد پاسگخگوی نقگد هگیلگن باشگد. سگوال ایگن توا هگای اولیگه انسگانی وگی و وحرووید از نیگاز

کگگگه آیگگگا در ونگگگین شگگگرایطی ویژگگگگی بگگگود؟  هگگگای انسگگگان خودشگگگکوفا وتفگگگاوت خواهگگگد اسگگگد 
کاوگل راجگرز نیگز در دو بعگد وعنگوی و اجتهگاعی زنگدگی ضگعیف و ، ههینین نظریگه انسگان 

کلگی زنگدگی تلقگی  فاقد وفاهین احساس وسئولید در قبگال دیگگران و هگدف هگا و وقاصگد 
کید ، (. در وقابل3111، ترجهه خوشدل، 4شولتز) اسد شده قویترین بعد نظریه فرانکل تا

( و به 3211، فرانکل) داند بر وعناداری زندگی اسد و آن را انگیزش اولیه زندگی انسان وی
                                       
1 . Faraci, P., & Cannistraci, S. 
2 . Ryumshina, L. 
3 . Frankl, V. 
4 . Schultz, D. 
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کگگگه از حیگگگث  1اسگگگد. آلچگگگورت ههگگگین سگگگبب روش خگگگود را نیگگگز وعنادروگگگانی نگگگام نهگگگاده نیگگگز 
کگگل بگگه رویکردهگگای انسگگانپگگرداختن بگگه افگگراد سگگالن و تهر گرایگگی  کگگز بگگر انسگگان بگگه عنگگوان یگگ  

، 2شگولتز و شگولتز) آورنگد گرا به حساب وگی انسان شناس رواننزدی  اسد و برخی او را ی  
ی شناسگ روانگگذاران  از پایگه، به جهگد پگرداختن بگه ابعگاد اجتهگاعی زنگدگی انسگان ، (2630

کگگگه بگگگا ت2661، 3وگگگایرز) رود اجتهگگگاعی بگگگه شگگگهار وگگگی کیگگگه بگگگر زنگگگدگی انسگگگان در اجتهگگگا  ( 
کرده 4های انسان بالغ ویژگی  اسد. یا خودشکوفا را بررسی 

های فرد خودشکوفا از ی  سگو و  های وختلف برای ویژگی وجود تعاریف و طبقه بندی
اسگگد تگگا بگگا  آن داشگگته وحقگگق را بگگر، شگگده بگگه نظریگگه وزلگگو و راجگگرز از سگگوی دیگگگر نقگگدهای وارد

 5به تدوین الگویی یکچاروه، ردهای وختلف درباره خودشکوفاییوقایسه نظریات و رویک
وبگادرت ، های افگراد خودشگکوفا در ابعگاد وختلگف زنگدگی باشگد که دربرگیرنده تهام ویژگی

هگا  های حاصل از پرسشگناوه بندی تواند طبقه وی کند. ودل یکچاروه وستخرج از نظریات 
کرده و استحکام  و آزوون یتز، برند) بخشدها را در هن ادلام  گگور (. بنگابراین 2637، 6وگاتز و 

هگگگای  هگگگدف از ایگگگن پگگگژوهش طراحگگگی الگگگگوی یکچاروگگگه خودشگگگکوفایی وبتنگگگی بگگگر دیگگگدگاه
گرایانگگه اسگگد. بررسگگی اعتبگگار الگگگوی حاصگگل از طریگگق ارجگگا  بگگه وتخصصگگان انجگگام  انسگگان

گیرد. وی

 روش پژوهش
کیفگی  ها: آوشی داده شیوه جمع بگرای طراحگی وضگهون  تحلیگلپگژوهش حاضگر پژوهشگی 

کگگه دربرگیرنگگده  هگگای انسگگان الگگگوی یکچاروگگه خودشگگکوفایی براسگگاس دیگگدگاه گرایانگگه اسگگد 
ساختار فکری آزوایشی هستند و به عنگوان نظریگه ، تهام ابعاد وجودی انسان باشد. الگوها

1 . Allport, G. 
2 . Schultz, D., & Schultz, S. 
3 . Myers, M. 
4 . Mature 
5 . Integrative model 
6 . Behrendt, P., Matz, S., & Göritz, A. 
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کگه بگا آزوگودن و پگرورش آن پیشنهادی در حوزه عهگل بگه شگهار وگی شگکل ها  نظریگه، هگا رونگد 
کتگگگگاب3117، ترجهگگگگه حیگگگگدری، 1بیگگگگتب) گیرنگگگگد وگگگگی هگگگگای  (. جاوعگگگگه پگگگگژوهش شگگگگاول 

کاوگل نوشگته شگده پردازان انسان نظریه که در زوینه خودشکوفایی و انسان  اسگد.  گرا اسد 
کگه در آن، راجگرز، نهونه وورد تحلیگل تهگاوی آرگار وزلگو هگا بگه نحگوی بگه  فرانکگل و آلچگورت بگود 

کهگگال انسگگان پرداختگگ  2«انگیگگزش و شخصگگید» شاال  ، اسگگد ه شگگدهووضگگو  شگگکوفایی و 
هگگگا و  ارزش، ادیگگگان»، (3273، وزلگگگو) 3«دسگگگتاوردهای فراتگگگر طبیعگگگد انسگگگان»، (3276، وزلگگگو)

، (3201، وزلگگگو) 5«خودشگگگکوفایی و فراسگگگوی آن»( و وقالگگگه b3276، وزلگگگو) 4«تجربیگگگات اوج
( و 3215، فرانکگگل) 7«انسگگان در جسگگتجوی وعنگگا»، (3203، راجگگرز) 6«انسگگان شگگدن»کتگگاب 

 10«شدن»( و 3203، آلچورت) 9«الگو و رشد در شخصید»، (3211، فرانکل) 8«جوییوعنا»
که بگرای توصگیف  ( بود. برای تدوین الگو ابتدا تهام صفات و ویژگی3211، آلچورت) هایی 

کگگار رفتگگه بگگود کاوگگل و سگگالن از سگگوی وزلگگو و راجگگرز در آرارشگگان بگگه  اسگگتخراج شگگد. ، انسگگان 
گرفگگد و سگگچب در وطالعگگه دوم تهگگاوی  ونظگگور ابتگگدا بگگدین کلگگی قگگرار  کتگگب وگگورد وطالعگگه 

کدگذاری و استخراج شد. در ورحله بعد عبگارات حگاوی  وفاهین وربوط به خودشکوفایی 
کاوگل یگا خودشگکوفا از دیگدگاه هگگای  هگای فرانکگل اسگتخراج شگده و بگا داده توصگیف انسگان 

کگار بگر ر حاصل وورد وقایسه قرار گرفگد. بگرای گرفد و نهایتا ههگین  وی آرگار آلچگورت انجگام 
که وهکن اسد در جریان ترجهگه  دستیابی به وفاهین اصلی و پرهیز از تغییرات احتهالی 

 گرفد. تهاوی وتون به یبان اصلی وورد استفاده قرار ، وتون در وعنا ایجاد شود
هگای وربگوط بگه خودشگکوفایی از روش  در تجزیه و تحلیگل داده ها: شون تجزخه و تحلیل داده

                                       
1 . Bates, M. 
2 . Motivation and Personality 
3 . The Farther Reaches of Human Nature 
4 . Religions, Values, and Peak Experiences 
5 . Self-Actualization and Beyond 
6 . On Becoming a Person 
7 . Man‘s Search for Meaning 
8 . The Will to Meaning 
9 . Pattern and Growth in Personality 
10 . Becoming 
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تشگگخیت ، هگگای وکتگگوب اسگگتفاده شگگد. ایگگن روش شگگاول خوانگگدن داده 1تحلیگگل وضگگهون
، 2نگاوی و وییگل، گسگد) گگذاری و تحلیگل وضگاوین اسگد کگد، هگا ها در این داده وضهون

در روش تئگگگوری ای اسگگگد.  (. ایگگگن روش از لحگگگا  عهلگگگی وشگگگابه روش تئگگگوری زوینگگگه2631
گیگگری تگگا زوگگان  شگگده و نهونگگه گیگگری و تحلیگگل بگگه طگگور ههزوگگان انجگگام نگگد نهونگگهفرآی، ای زوینگگه

از پگگیش  را هگگا دادهتگگوان  وگگیاوگگا در روش تحلیگگل وضگگهون ، یابگگد هگگا اداوگگه وگگی اشگگبا  داده
هگگای  . تحلیگگل وضگگهون در وقایسگگه بگگا سگگایر روشدادآوری و سگگچب وگگورد تحلیگگل قگگرار  جهگگع

کیفی وتن تگر و بگا حجگن  هگای وسگیع بگرای داده، ای( زوینگهپدیدارشناسگی و تئگوری ) تحلیل 
کگار وگی، های فگردی وطالعه ووضوعات به جای تجربه تر و بیش رود. ایگن روش وناسگب  بگه 

هگای نظگری و حگل  های وتنگی بگرای سگاختن الگگو های تحلیل داده ترین روش از ویان روش
کوین و ناوی، گسد) وسائل دنیای واقعیسد  (. 2633، 3و  

گام اول ف کلی وطالعگه وگیدر  شگود. در ورحلگه  رایند تحلیل، وتون برای ایجاد دیدگاه 
کد گویی به سوال پژوهش شناسایی  های اولیه با توجه به ههنید وحقق برای پاسخ بعد 

کدگذاری وتون، ورحله شناسایی وضاوین آلگاز وگی وی شگود.  شوند. پب از پایان یافتن 
کگد در این ورحله فراینگد تحلیگل و تفسگیر از ویگان هگای اسگتخراج شگده بگا فنگون  فهرسگد 

شونده با توجه بگه  (، وضاوین با اههید و تکرار2661، 4شناسایی وضهون )رایان و برنارد
کگگگد شگگگود. رایگگگان و برنگگگارد بگگگرای  هگگگا و وضگگگاوین، شناسگگگایی و اسگگگتخراج وگگگی روابگگگ  بگگگین 

هگا،  شناسایی وفاهین بر اساس نگو  داده، هشگد روش و بگرای اسگتخراج و پگردازش داده
کرده که با توجه به نو  تحلیگل وگورد نظگر وحقگق و وبگانی نظگری،  وهار روش را وعرفی  اند 

کار تحلیل، شیوه وناسب انتخاب وی حجن داده شود. بر ههین اساس  ها و نحوه انجام 
کگگه  5«سگگازی بگگرش و ورتگگب»هگگا در ایگگن پگگژوهش  روش وناسگگب بگگرای پگگردازش داده اسگگد 

1 . Thematic Analysis 
2 . Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. 
3 . Guest, G., MacQueen, K., & Namey, E.
4 . Ryan, G. & Berbard, H.
5 . Cutting and Sorting 
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کشگیده وگیوفهوم وورد نظر به ههراه بخشگی  کگه بگا آن وگرتب  اسگد بیگرون  شگود و  از وگتن 
شگوند. وحصگول نهگایی ایگن  سگازی وگی ها بر اساس رواب  بینشگان ورتگب سچب این داده

گام بعدی تصفیه و  ها و ییروضهون ای از وضهون ورحله، وجهوعه های ونتخب اسد. 
که در طی آن بعضی وضهون و بعضی ها در یکدیگر ادلام شده  بازنگری وضاوین اسد 

گانگه تقسگین شگوند. در نهایگد وضگهون هگا وعگین شگده و  دیگر به دو یا وند وضهون جدا
کالرک گذاری وی نام آوگده،  دسگد (. برای بررسگی اعتبگار الگگوی بگه2660، 1شوند )براون و 

گرفگد و طبگق نظگرات  پب از استخراج وحورها، نتای  در اختیار وتخصصان رشته قگرار 
 آنان اصال  شد. 

 ها یافته
پگگگژوهش حاضگگگر در پگگگی یگگگافتن الگگگگوی یکچاروگگگه خودشگگگکوفایی وسگگگتخرج از دیگگگدگاه 

که دربرگیرنده ابعاد و وحور ان انسانشناس روان هگای  هگای خودشگکوفایی در جنبگه گراسد 
کگگگد در ورحلگگگه  هگگگای اسگگگتخراج شگگگده وختلگگگف زنگگگدگی انسگگگان باشگگگد. از ویگگگان فهرسگگگد 

کدبا اههید و تکراروفاهین ، ها  آوری داده جهع   هگا و وفگاهین شونده با توجه به رواب  بین 
، رایان و برنارد) 3ها ها و تفاوت و شناسایی شباهد 2تکرارهای  ها از شیوه بر اساس نو  داده

در آرگار ، وفهگوم 11در ارگر راجگرز ، وفهگوم 26شناسایی شگد. در وجهگو  در آرگار وزلگو ، (2661
کگگه تصگگفیه وفهگگوم اولیگگه شن 52و در آرگگار آلچگگورت  73فرانکگگل  گگگام بعگگدی  و اسگگایی شگگد. در 

ها در یکدیگر ادلام شده و بعضی دیگر به دو یا ونگد  بازنگری وفاهین اسد بعضی وفهوم
گانه تقسین وی  30تگن حگذف و  1، وفاهین وربوط به وزلگو در پاًیش اولیهشوند.  وفهوم جدا

وفهگگوم در  1اجگرز رسگید. در وگگورد ر 02تگن در وفگگاهین وشگابه ادلگگام شگد و تعگگداد وفگاهین بگگه 
وفهوم رسید. در وفاهین وربوط به فرانکل در پگاًیش  21ووارد وشابه ادلام شد و تعداد به 

                                       
1 . Braun, V., & Clarke, V. 
2 . Repetitions 
3 . Similarities and Differences 
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وگورد  11وگورد در وفگاهین وشگابه ادلگام شگد و تعگداد نهگایی بگه  31وفهگوم حگذف و  1اولیه 
 تگا در هگن ادلگام شگد. 2وفهگوم حگذف و  2رسید. در وفاهین نظریه آلچورت در پاًیش اولیه 

وفهگوم دیگگر حگذف و تعگداد  1ها از آرار وزلگو  گذاری وفهوم در نهاید در ورحله تعیین و نام
وگگورد رسگگید. از وفگگاهین وربگگوط بگگه راجگگرز یگگ  وگگورد حگگذف و یگگ  وگگورد بگگه دو  05نهگگایی بگگه 

که تعداد نهایی ههان  باقی واند. از وفاهین وربوط بگه فرانکگل نیگز  21قسهد تفکی  شد 
که تعگداد نهگایی را بگه  5وورد دیگر حذف و  0 وفهگوم  11وفهوم به دو قسهد تفکی  شد 

کگه  1رساند و در وفاهین وربوط به آلچورت دو وورد دیگر حگذف و  وگورد از هگن تفکیگ  شگد 
 وفهوم رسید. 12تعداد نهایی به 

کگگه در  32هگگای وزلگگو  در تحلیگگل داده وگگورد بگگا وفگگاهین  30وضگگهون وجگگزا شناسگگایی شگگد 
سه وورد در وفاهین راجرز وعادلی نداشد. در بررسی و تحلیل وفاهین راجرز وشترک بود و 

گروگگه بگگرای برخگگی وضگگاوین در بعگگد وعنگگوی و  32فرانکگگل نیگگز در ههگگین  گرفگگد.  طبقگگه قگگرار 
کد پذیری وسئولید های شناسایی شده نسبد به نظریه وزلو بیشتر بگود. در نهایگد  تعداد 

هون وشگگگترک بگگگود و در دو وگگگورد وعگگگادلی وضگگگ 37هگگگای حاصگگگل از آرگگگار آلچگگگورت نیگگگز در  داده
کگگه پگیش کگگد بینگگی وگی نداشگد. ونگان  هگای وربگگوط بگه روابگگ  اجتهگاعی در آرگگار  شگگد لنگای 

گگذاری وضگاوین آلگاز  تر بگود. سگچب فگاز بعگدی تحلیگل یعنگی شناسگایی و نگام آلچورت بیش
کاوگل در هگن  یاد و تقریبا ههچوشگانی  ادلگام شد. در این ورحله دو طبقه به دلیل شباهد ی

بندی شدند.  وضهون اصلی طبقه 5وفهوم نهایی هیل  31شده و در پایان 
اسد: تحلیل در جدول ییر ارائه شدهنتیجه این 
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 خات فرانکل، مزلو، راجرز و آلپورت: محورهای خودشکوفایی بر اساس نظر1جدول شماره 

 آلپورت راجرز مزلو فرانکل 

الی
متع

خود 
 

1 

گی
زند

ی 
 دار

عنا
م

 

خافتن وعنای وناسب 
 خود

زندگی حا بیشترین 
 وعناداری

ی  هگیری درحار تصهین
 وعنای وجود در هر لحظه

گذر عهر  عدم هراس از 

 درک ارزشهندی زندگی
ت سؤاالاصلی ی  هدغدغ

 ازلی و فلسفی
های  انگیزش اصلی ارزش

 بودن خا غایی
پذیرش و آشتی حا ورگ و 

 حتی خشنودی از آن

 زندگی وجودی فزاخنده
فلسفه وحدت حخش 

 زندگی

2 

دی
فمن

هد
 

 داشتن هدف غایی
 تالش برای هدفی حاارزش

 خدوت حه هدفی
 تهرکز بر هدفی در آخنده

انتخاب وظیفه بر اساس 
 حس تکلیف

ی و ریز برناوهتوانایی 
 شکل دادن حه آخنده

درک روشن از هدف 
 زندگی

 هدفهندی

3 
شها

 ارز
ی حه

بند
پای

 
حس ارزشهندی حه خاطر 

 انسانیکراوت ذاتی 
 درونیهای  ارزش

های  دستیابی حه ارزش
 اخالقی در شراخط سخت

سیستن ارزشی ونحصر حه 
فرد و اختصاصی بر اساس 

 زندگیی  هفلسف
ضواحط اخالقی خودوختار 

 نه قراردادی
گسترده، های  ارزش

 جهانی و ههه زوانی
 ضواحط اخالقی وستحکن

شخصی و های  ارزش
 غیر قراردادی

 نظام ارزشی خکپارچه
پگی اخالقی  خکپار

4 

یی
 گرا

ت
عنوخ

م
 

اشتیاق برای خکی شدن حا 
 خالق

پرستش و خدوت حه 
 خالق

 حق شناسی در برابر خدا
 خضوع در برابر حقیقت
گاهی داجن نسبت حه  آ

وواهب وجود و قدر 
 شناسی

عرفانی )وجد، ی  هتجرح
 بهت عهیق و ...(

بیشتر وستعد وعنوی و 
 وذهبی بودن

 وذهب درونی و زیرحنایی 
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 آلپورت راجرز مزلو فرانکل 

گاه
ود آ

خ
 

ت 5
جولی

مس
 

ذیر
پ

 ی

 پذیری وسجولیت
پاسخ دهی وسجوالنه حه 

 ها ووقعیت
عدم وجود افتراق ویان 

وسجولیت فردی و 
 اجتهاعی

 کار وسجوالنهی  هانگیز

 پذیرش وسجولیت
 یپذیر وسجولیت

 یپذیر وسجولیت وسجولیت در برابر خود

6 

برتر
هی 

آگا
 

تشخیص جهت 
حرکت از طریق 

 سیستن ارزشی خود
حازنگری در اهداف 

زندگ در برابر ووقعیت 
 غیرقابل اجتناب

شناخت خود حخشی 
 از وعنای زندگی

گاهی نسبت حه دانش  آ
 اندک خود

کاراود از واقعیت ک   ادرا
قدرت استدالل و درک 

 واقعیت بیشتر
کلیت  گاهی خکپارچه و  آ

 ساز
 زندگی در دنیای واقعی

قضاوت درست و قدرت 
 تهیز درست و نادرست

 گرایی بیشترواقع 
گاهی بیشتر نسبت  آ
حه واقعیت چنانکه 

 هست
گاهی نسبت حه  آ

احساسات و اویال 
 خود

که  کارهایی  شناخت 
 بیشترین نیاز را برآورده

 کنند وی

کاراود  ک و شناخت  ادرا
 و دقیق

 خودشناسی
در تهاس نزدخک حا 

 دنیای واقعی
نگرش دارای نظاوی 

 گراخانه واقع
کلی بهتر  قضاوت 

 خود بینش نسبت حه

دی 7
آزا

 

 آزادی اراده و انتخاب
ی  هانتخاب آزادان

 وظیفه
 دارای اصول شخصی قدرت انتخاب فردی گیری شخصی تصهین
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گاه
ود آ

خ
 

8 
گی 

سند
ودح

خ
 

 گیری از وحیط کناره
گاهانه بر  تسلط آ

 زندگی خود
غنای درونی و آزادی 

 وعنوی

وستقل از نظرات و 
 قضاوت دخگران

 عالقه حه خلوت و تنهایی
کهترپذیر فرهنگ  ی 

گوش دادن حه ندای درونی 
و قوانین شخصی حه جای 

 رسوم عرفی
 خود انضباطی

 غنای درونی
استقالل نسبی از وحیط 

فیزخکی و اجتهاعی 
های  )واحستگی حه توانایی

 خود(ی  هحالقو
قاحلیت تفکیک )نیاز 

 کهتر حه دخگران(
 خودوختاری

گذاری  اعتهاد و ارزش 
 حه خود

دنباله رو و تاحع بی 
و چرای فرهنگ چون 

 نیست
استقالل و 

 خودوختاری

بیان احساسات خود خا 
دخگران برای او تهدخد 

 نیست
کناره  قاحلیت تفکیک و 

 گیری
 خود وختاری در عهلکرد

9 
گی

یخت
انگ

خود
 

 انگیزش درونی
خود انگیختگی در رفتار و 

 افکار
زندگی بر اساس 

  خودهای  ارزش

11 

جود
ی و

چگ
کپار

خ
 

 چهرهبرداشتن نقاب از 

خکپارچگی وجود )هن 
افزایی ویان احعاد وختلف 

نفس و  -وجود نه تقابل
 عقل(

طبیعی بودن و نبود تصنع 
 در رفتار

ها  حل شدن دوسوخگی
)عقل و دل، ونطق و 

 غریزه و ...(
احساس اونیت، آراوش و 

 دوست داشته شدن
 احساس اضطراب اندک

پذیرش خود در تهام 
 سطوح

ناظر بر طبیعت خود نه 
 آنی  هسلطتحت 

 خود واقعی بودن

 اونیت عاطفی
تسلط بر عواطف و 

 هیجانات
 پذیرش خود

 پرهیز از تظاهر و تصنع
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 آلپورت راجرز مزلو فرانکل 

الق
د خ

خو
 

11 

ت
القی

خ
 

ارزشهای خالق )آفرخنش 
کار ونحصر  -هنری انجام 

 حه فرد(
ی  هتبدیل خالقان

ونفی زندگی حه های  جنبه
 چیزی وثبت و سازنده

کار حه شیو ی  هانجام 
 ونحصر حه فرد

کاری  خالق بودن در هر 
 دهد وی که انجام

 خالقیت

کار بردن خالقیت  حه 
کهک حه  برای 

 آخندههای  نسل
خالقیت در تهام 

 کارها

 وهارت حل وسجله
کارها در  سازواندهی ووثر 

 راه رسیدن حه اهداف

غییر 12
ت

 
ذیر

پ
 ی

توانایی تغییر خود در 
 صورت لزوم

گناه حه  تبدیل احساس 
 فرصت تغییر

له حا شجاعت وقاح
 سختی

جذب شدن حه ناشناخته 
 ها

 لذت بردن از تفاوت ها
گناه در برابر  احساس 

نقاجص قابل رفع حشری، 
و عادات حد ها  ضعف

 خود
کنش خصهانه در وواقع  وا

کسی  ضرورت حه نفع 
نشان دادن خشن از بی 

 عدالتی
 شجاعت

ی  هعدم هراس از تجرح
 جدخد و ناشناخته
حاز بودن نسبت حه 

 تجرحه
ی  هاحعاد تازکشف 

 خود
داجها در حال تغییر و 

 شدن

کردن وسیر خا  جاخگزین 
کاوی ها  هدف در نا

تطبیق حا شراخط اجتناب 
 ناپذیر

ش 13
پرور

 

تهرکز بر تعالی حه جای 
 تهرکز بر خود
 ارتقای خود

دخدن ووقعیت رنج آور حه 
 رشدی  هعنوان تجرح

فراتر رفتن از شراخط 
خستی، روان شناختی و  ز

 اجتهاعی

 پرورش تهام توانهندی ها
برانگیخته شدن از سوی 

 تعالی حخشهای  ارزش
کاوی ها  پاخداری در برابر نا

 و وحروویت ها
خادگیری از هرکسی حا هر 

 ویژگی
احترام و خضوع در برابر هر 

 که از او چیزی بیاووزد

کاول تر  عهلکرد 

 عینیت حخشیدن حه خود
 حسط وفهوم خود

کاوی  تحهل نا
جق  رشد دادن عال

 نیرووندی بیرون از خود

14 

انی
ر زم

د
 

کار در هر  انجام بهترین 
 شراخط

درک اههیت اخالقی و 
 عاطفی هر لحظه

 دانستن قدر هر لحظه

لذت بردن از فراخند انجام 
 کار

خابی عهلکرد و  ارز
گیری لحظه حه  تصهین

 لحظه
تازگی وداوم حس تحسین 

 و لذت

کردن تهام و  زندگی 
 وحوریوسجله  کهال در هر لحظه
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 آلپورت راجرز مزلو فرانکل 

عی
تما

 اج
خود

 

ش 51
ذیر

پ
 

 ارتباط حا وردم حا پذیرش
که قابل  پذیرش چیزی 

 تغییر نیست
زندگی و طبیعت ارتباط حا 

 حا پذیرش

پذیرش دخگران و طبیعت 
که هست  ههانگونه 
 سادگی و صداقت

حاز بودن و پذیرش 
 دخگران

اعتهاد حه طبیعت 
 خود

گرا  شخصیت وردم 
 )دووکراتیک(

نگاه توام حا احترام و درک 
 نسبت حه ههه انسانها

ارتباط صهیهی حا 
 دخگران

کار  پرهیز از وداخله در 
 دخگران

وع  61
ن

ستی
دو

 

 عهل نوع دوستانه
 ههدلی و شفقت

کردن خود از طریق  شکوفا 
 دوست داشتن دخگری

ها  اههیت دادن حه انسان
 حه خاطر ارزشهندی ذاتی

 شوخ طبعی

ی  هعشق و عاطفه حه هه
 انسان ها

ی  هوردوی )راحطی  هروحی
 دوستانه حا ههه(

 رواحط عهیق تر و پروحتواتر
شوخ طبعی فلسفی و 

 آووزنده

و سازگاری  ههاهنگی
کثر و سازنده حا  حدا

 فرهنگ
های  درک خواسته
 اجتهاع

رفاه دخگری ههانند رفاه 
 خود فرد اههیت دارد
دلسوزی و شفقت حا 

 دخگران
بیان عقاخد و احساسات 
گرفتن عقاخد و  حا در نظر 

 احساسات دخگران
 شوخ طبعی

61 

لبی
ح ط

صال
ا

 

 عهل حه نفع جاوعه
کهک حه دخگران حا ندای 

 درونی
 حخشیدن چیزی حه عالن

وظاخف در ارتباط حا خیر 
حشرخت، خک ولت خا 

 خانواده فرد
کاری  ختشان انجام  واوور
کردن دنیا  وهن  برای بهتر 
کهک  ویل حقیقی برای 

 
وشارکت واقعی در 

وهن های  حعضی حوزه
 تالش انسانی

یثار 61
ا

 

 ورزی توانایی اخثار و عشق
 وعطوف بودن حه غیر خود

 

خوبی و خود را وقف 
کردن  عدالت 

تهرکز بر وسجله ای بیرون از 
ختی در زندگی(  خود )واوور

  



47 ........................................................... گراخانه الگ ی خکپارچه خودشکوفایی مبتنی حر نظرخات انسانطراحی 

کگگه در جگگدول شگگهارهههگگ وضگگاوین اصگگلی حاصگگل از ، شگگود ( وشگگاهده وگگی3) ان طگگور 
، «وتعگالی خگوِد »در وهار وضگهون اصگلی بگه صگورت ، بندی وفاهین این وهار نظریه طبقه

گگگاه خگگوِد » کگگه هریگگ  شگگاول ونگگد  نگگام «اجتهگگاعی خگگوِد »و  «خگگالق خگگوِد »، «آ گگگذاری شگگد 
 ییروضهون اسد.

هگا و  پایبندی بگه ارزش، هدفهندی، خود وتعالی از وهار ییروضهون وعناداری زندگی
 گرایی؛ وعنوید

گگگاه از شگگش ییروضگگهون وسگگئولید گگگاهی برتگگر، پگگذیری خگگود آ ، خودبسگگندگی، آزادی، آ
خودانگیختگی و یکچاروگی وجود؛ 

 تغییرپذیری و در زوانی؛ ، پرورش، خود خالق از وهار ییروضهون خالقید
طلبی و ایمار تشکیل  اصال ، دوستی نو ، و خود اجتهاعی از وهار ییروضهون پذیرش

 اند.  شده
گرفد کاوال وورد توجه قرار  جاوعید وضاوین نسبد به وفاهین ، آنیه در طبقه بندی 

کگه ویگان طبقگات تگا  ارائه شده در نظریات و قابلید تفکی  ویان وضگاوین بگود بگه طگوری 
 وفهوم و تعریف وجود نداشته باشد. حد اوکان ههچوشانی از لحا  

 گحری بحث و نتحجه
کگه بگیش از ههگه بگر نظریگه وزلگو وتکگی  های انجام پژوهش گرفته در حوزه خودشگکوفایی 

بینگگی  روش پگگژوهش و قابلیگگد پگگیش، هگگا سگگتند نقگگدهایی را از حیگگث جاوعیگگد ویژگگگیه
اسگگد  کننگگد. در پگگژوهش حاضگگر تگگالش شگگده سلسگگله وراتگگب نیازهگگا بگگه ایگگن نظریگگه وارد وگگی

کگگگه ، نظریگگگات وختلگگگف ارائگگگه شگگگده در وگگگورد خودشگگگکوفایی تحلیگگگل و الگگگگویی یکچاروگگگه 
ارائگه شگود. بگر ایگن ، وختلگف زنگدگی باشگددربرگیرنده تهگام عواوگل خودشگکوفایی در ابعگاد 

، راجگرز، تهام عبارات بیگانگر عواوگل خودشگکوفایی در آرگار وزلگو، اساس با تحلیل وضاوین
کگگگه در وهگگگار وضگگگهون اصگگگلی و هجگگگده  فرانکگگگل و آلچگگگورت شناسگگگایی و اسگگگتخراج شگگگد 

ر هگا نقگد وارد شگده بگر نظریگه راجگرز وبنگی بگر ضگعف د بنگدی شگدند. یافتگه ییروضهون طبقگه
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( را در وقایسگگه بگگا سگگایر 3111، شگگولتز) هگگای هدفهنگگدی زنگگدگی و روابگگ  اجتهگگاعی حگگوزه
که پیش نظریات وورد تایید قرار وی در ، (2661، وایرز) شد بینی وی دهند. ههینین ونان 

نظریگگه آلچگگورت بیشگگترین تعگگداد توصگگیفات وربگگوط بگگه بعگگد اجتهگگاعی بگگود و وفگگاهین نظریگگه 
تگری برخگوردار بگود.  پگذیری از لنگای بگیش ی زنگدگی و وسگئولیدفرانکل نیگز در بعگد وعنگادار

کگگه حتگگی در  ( وعنگگاداری زنگگدگی را انگیگگزش اولیگگه در تعگگالی انسگگان وگگی2635) 1وانگگگ دانگگد 
 شود.  وی بهزیستی نیز به تعالی و سالود روان ونجرهای  لیاب سایر وولفه

که با درنظ وشابهد ویان وضاوین استخراج گرفتن شرای  رن  و شده از نظریه فرانکل  ر 
وراتگگب  نقگد هگگیلگن در وگورد سلسگله، وحروویگد انسگان طگر  شگگده بگا وضگاوین نظریگگه وزلگو

( وعتقگگگد اسگگگد 3222) دهگگگد. ِهگگگیلگن آن بگگگر خودشگگگکوفایی را پاسگگگخ وگگگیتگگگیریر  نیازهگگگا و
بینگی اینکگه خودشگکوفایی وگه زوگانی بگه وجگود  وراتب نیازها به تنهگایی بگرای پگیش سلسله

کافی ن وی ههیشگه بگا آنیگه در افگراد خودشگکوفا ، یسد و ارضا شدن تهام نیازهگای پایگهآید 
 وطابقد ندارد.، شود دیده وی

کگگگه بگگگر وفگگگاهین نظریگگگه وزلگگگو وارد شگگگده کگگگه در وقایسگگگه ویگگگان ، نقگگگد دیگگگگری  ایگگگن اسگگگد 
گگرا تفگاوت در سگطح خودشگکوفایی  گگرا و جهگع هگای افگراد خودشگکوفا در جواوگع فگرد ویژگی

که خودشگکوفایی بگه وعنگای دسگد 2661) ایوتزنشود.  وشاهده وی ( با اهعان به این نکته 
کگه بگرای تهگام افگراد از هگر فرهنگگی ، های بالقوه فگرد یافتن به تهام توانهندی وفهگووی اسگد 

کگگگه تفگگگاوت احتهگگگاً در توصگگگیف ویژگگگگی نتیجگگگه وگگگی، وشگگگترک اسگگگد هگگگای افگگگراد  گیگگگرد 
گرایشگگگگات کگگگگه از طریگگگگق پرسشگگگگناوه "فهرسگگگگد  ی گیر انگگگگدازهشخصگگگگی "  خودشکوفاسگگگگد 

 3و هداید درونی 2اسد. در این آزوون برای خودشکوفایی دو وقیاس اصلی درزوانی شده
کگگنش، 5وجگگودگرایی، 4هگگای خودشگگکوفایی و ده خگگرده وقیگگاس ارزش  6پگگذیری احساسگگی وا

                                       
1 . Wong, T. 
2 . Time competence 
3 . Inner directed 
4 . Self-actualizing values 
5 . Existentiality 
6 . Feeling reactivity 
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، احتگگرام بگگه خگگود، 1خگگودانگیختگی، حساسگگید نسگگبد بگگه احساسگگات و نیازهگگای خگگود()
، هگا و تعارضگات( حل دوگگانگی) 2افزایی هن، پذیرش خود، انساننگاه سازنده به طبیعد 

و ظرفیگگد ارتبگگاط صگگهیهی بگگا دیگگگران برشگگهرده ، پگگذیرش در برابگگر احساسگگات ونفگگی خگگود
هگگا را بگگه ترتیگگب در وضگگاوین  (. پگگژوهش حاضگگر ایگگن وقیگگاس3225، 3فوگگگارتی) اسگگد شگگده

گگگاهی ، وعنگگاداری، هگگا پایبنگگدی بگگه ارزش، خودبسگگندگی، درزوگگانی ، خگگودانگیختگی، برتگگرآ
افزایگگگی و پگگگذیرش  شگگگود. دو خگگگرده وقیگگگاس هگگگن وگگگی یکچگگگاروگی وجگگگود و پگگگذیرش شگگگاول

گیرنگگد. اوگگا نتگگای  بگگه  احساسگگات ونفگگی خگگود نیگگز هیگگل وضگگهون یکچگگاروگی وجگگود قگگرار وگگی
هگای برشگهرده در  دسد آوده از این پگژوهش در بعگد وعنگوی و اجتهگاعی نسگبد بگه ویژگگی

POI گستردگی بی دهنگده تفگاوت تعریگف  توانگد پوشگش شگتری برخگوردار اسگد و وگیاز لنا و 
هگگای افگگراد در جواوگگع  ییگگرا یکگگی از تفگگاوت، هگگای وختلگگف باشگگد خودشگگکوفایی در فرهنگگگ

هگگایی  گگگرا افگگراد بگگا ارزش گگگرا در نگگو  ارتبگگاط بگگا جاوعگگه اسگگد و در جواوگگع جهگگع فردگگگرا و جهگگع
که بیش زندگی وی (. 2633، 4تدهافس) رر از اجتها  اسدیتر وت کنند 

هگا را هیگل پگن   ویژگی، ( در وقیاس جاوع خودشکوفایی3227) ًفرانسیب و ههکاران
بگاز بگودن نسگبد بگه ، باز بودن نسبد به زنگدگی، خودوختاری یا استقالل، عاول سازگاری

کگرده خود و باز بگودن نسگبد بگه دیگگران طبقگه تگوان بگا وضگاوین  وگی انگد. سگازگاری را بنگدی 
گاهی برتر و  پذیری وعادل دانسد و وهار عاول بعدی نیز به ترتیگب تشگابه نسگبی بگا  تغییرآ

یکچگگگگگاروگی وجگگگگگود و پگگگگگذیرش دارنگگگگگد. وقیگگگگگاس ، وعنگگگگگاداری، وضگگگگگاوین خودبسگگگگگندگی
کتور خودوختگگاری یگگا جهگگد کرانگگدال نیگگز شگگاول پگگن  فگگا کوتگگاه جگگونز و  گیگگری  خودشگگکوفایی 

، بیگگان احساسگگات پگگذیرش احساسگگات و آزادی در، پگگذیرش خگگود و عگگزت نفگگب، شخصگگی
کنار آودن با جنبه اعتهاد و وسئولید هگای نگاوطلوب  پذیری در رواب  بین فردی و توانایی 

کانیسگگگتراوی) زنگگگدگی اسگگگد تگگگوان بگگگا وضگگگگهون  (. خودوختگگگاری را وگگگگی2631، فگگگگاراوی و 

1 . Spontaneity 
2 . Synergy 
3 . Fogarty, G.
4 . Hofstede 
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پگذیرش و آزادی در بیگان  ؛پذیرش خود و عگزت نفگب را بگا یکچگاروگی وجگود ؛خودبسندگی
گگگابگگا احساسگگات را  پگگذیری را بگگا وضگگاوین پگگذیرش و  اعتهگگاد و وسگگئولید ؛هی برتگگر و آزادیآ

کنگگار ؛پگگذیری وسگگئولید بگگر پگگذیری و وعنگگاداری زنگگدگی  آوگگدن را بگگا وضگگاوین تغییگگر و توانگگایی 
تگگا هگگا و وفگگاهین سگگازنده الگگگوی حاضگگر،  اسگگاس تعگگاریف ارائگگه شگگده بگگرای عواوگگل وقیگگاس

هگگای پایگگه فگگرد خودشگگکوفا را بگگر اسگگاس  ویژگگگی (2631) حگگدودی وتنگگاظر دانسگگد. ریووشگگینا
کگافی از واقعیگد گرا به این ترتیب بروی ان انسانشناس رواننظریات وختلف  ، شهرد: درک 

، خالقیگد، پگذیرش و احتگرام بگه خگود، وندی خود فرد بودن و ارزش به داشتن حب ونحصر
بگگا  رتیگگببگگه ت تگگوان وگگی هگگا را نیگگز پگگذیری. ایگگن ویژگگگی سگگطح بگگاًی خودوختگگاری و وسگگئولید

گاهی برتر پذیری وشابه  خودبسندگی و وسئولید، خالقید، یکچاروگی وجود، وضاوین آ
 دانسد.

گگگاهی برتگگر کگگه وشگگاهده وگگی ونگگان خودبسگگندگی و ، یکچگگاروگی وجگگود، شگگود وضگگاوین آ
هگگای وعنگگاداری زنگگدگی و  وضگگهون هگگا وشگگترکند و ییگگر بنگگدی پگگذیرش تقریبگگا بگگین تهگگام طبقگگه

گرفتگگه تگگر پگگذیری در بگگیش وسگگئولید ، انگگد. ههینگگین وضگگاوین آزادی آنهگگا وگگورد توجگگه قگگرار 
خالقیگد و درزوگانی نیگز در یگ  یگا دو ، تغییرپگذیری، هگا پایبندی به ارزش، خودانگیختگی

کگار رفتگهپیشگین، بنگدی  طبقه کگار رفتگه وشگابه و بعضگی  بگه  انگد. بعضگی از اصگطالحات بگه 
بندی حاصل از این پگژوهش ندارنگد و  این تعابیر عهووا تناظر ی  به ی  با طبقه، وتفاوتند

 یا وشترک بین وفاهین دو وضهون هستند. ، بعضا بخشی از ی  وضهون
گرایگگی از وضگگهون خودوعنگگوی؛ پگگرورش از  هگگای هدفهنگگدی و وعنویگگد  اوگگا ییروضگگهون

طلبگگگی و ایمگگگار از وضگگگهون خگگگود اجتهگگگاعی  دوسگگگتی، اصگگگال  وضگگگهون خگگگودخالق و نگگگو 
کگگه در طب انگگد. هدفهنگگدی  هگگای پیشگگین لحگگا  نشگگده بنگگدی قگگهوضگگاوینی جدیگگد هسگگتند 

گروگگه در ههگگه نظریگگات وفگگاهیهی وتنگگاظر داشگگته کیگگد فرانکگگل ، اسگگد ا بگگیش از ههگگه وگگورد تا
کیگد بگوده اوگا در نظریگه راجگرز وعگادلی  اسد. وعنوید گرایی در نظریه فرانکل و وزلو وگورد تا

گرفتگه که در ییروضهون پرورش قگرار  کگه یگ  وگورد انگد بگه جگز  ندارد. وفاهیهی  نظریگه راجگرز 
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یگادی داشگته، در هگر سگه نظریگه دیگگر، وتناظر دارد انگد. ههینگین در وگورد  وفگاهین وتنگاظر ی
دوسگتی در هگر وهگار نظریگه ونگدین وفهگوم وجگود دارد و بگیش از ههگه وگورد  ییروضهون نگو 

کید فرانکل و آلچورت بوده در سگه طلبی در نظریه راجرز وعادلی نداشته اوا  اسد. اصال  تا
کگه حگد  نظریه دیگگر وفگاهیهی وشخصگا در ایگن حگوزه وجگود دارد و نهایتگا ییروضگهون ایمگار 
نهاید تالش فرد در حوزه اجتهاعی زندگیسد در نظریگه فرانکگل و وزلگو وجگود دارد. بگه نظگر 

هگای  گرا به خصوص وزلگو و فرانکگل تهگام جنبگه ان انسانشناس روانرسد نظریات اصلی  وی
گیرد. اشکاًت وطر  شده بیشتر وربگوط  های وختلف را در بروی رهنگزندگی انسان در ف

کگگه بگگیش از حگگد  هگگا و وقیگگاس بنگگدی بگگه طبقگگه هگگای سگگنجش وسگگتخرج از نظریگگات اسگگد 
گویگد:  وگی ( در وگورد نظریگه وزلگو3222) های فردی زندگی هسگتند. هگیلگن وعطوف به حوزه

هگای  و اسگتعداد هگا ز ویژگیاسد و فهرستی ا وفهوم خودشکوفایی به روشنی تعریف نشده
کگگه خودشگگکوفایی نگگه یگگ   پگگژوهش حاضگگر نشگگان وگگینتیجگگه اسگگد.  بگگالقوه ارائگگه شگگده دهگگد 
گاهی ، ها بلکه فرایندی وداوم در وسیر زندگی وجهوعه ویژگی شاول وهار وحور اساسی آ
گگگاهی بگگیش پگگرورش خالقانگگه خگگود در وسگگیر شگگکوفا شگگدِن ، و تهرکگگز بگگر خگگود و ، تگگر حاصگگل از آ

با توجه به الگگوی حاصگل از ایگن پگژوهش، سازنده و خالق با اجتها  و عالن اسد.  ارتباط
رسد تدوین وقیاسی برای سنجش خودشکوفایی براساس ایگن الگگوی یکچاروگه  به نظر وی

که وتگارر از تفگاوت تعگاریف  وی تواند از تفاوت در نهرات خودشکوفایی در جواوع وختلف 
کند.  اسد، پیشگیری 

ر فرایند ترجهه برای جلگوگیری از تغییگرات احتهگالی در وعنگا، تحلیگل در این پژوهش د
گرفگگد و سگگعی شگگد بگگا وعادل روی وتگگون اصگگلی نظریگگه سگگازی دقیگگق واژگگگان و  پردازان انجگگام 

کثر دقد رعاید شود. با این وجود باز  وقایسه وداوم با وتون اصلی، در انتقال وفاهین حد ا
اسگگتخراج شگگده، تغییراتگگی در وعنگگا بگگه وجگگود هگگن وهکگگن اسگگد در فراینگگد ترجهگگ  وفگگاهین 

که از وحدودید آوده  های این پژوهش اسد.  باشد 
گرفته بر روی وفهوم خودشکوفایی بیشتر بر نظریه وزلو  های انجام که پژوهش جایی از آن

کگه دیگدگاه نظریگه پگردازان وختلگف را دربگاره ایگن وفهگوم  و بعضا راجرز وتهرکزند و پژوهشگی 
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کرده هگای طراحگی شگده بگرای سگنجش  شد، وجود ندارد، اعتبگار فرهنگگی وقیگاسبا بررسی 
هگگای ایگگن پگگژوهش  خودشگگکوفایی در جواوگگع شگگرقی وگگورد سگگوال اسگگد. بگگا توجگگه بگگه یافتگگه

کگه دربرگیرنگده ههگه ابعگاد خودشگکوفایی در ایگن  پیشنهاد وی شود، وقیاسگی طراحگی شگود 
، گگگو بگگه آزوگگون قابگگل سگگنجشبگگا تبگگدیل ایگگن ال، بیشگگترهگگای  پژوهشالگگگو باشگگد. ههینگگین 

توانگگد قابلیگگد تفکیگگ  آن ویگگان افگگراد خودشگگکوفا و لیرخودشگگکوفا را وگگورد بررسگگی قگگرار  وگگی
 دهد. 
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