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Abstract: This article identified the dimensions of self-development from the 

perspective of elites, which is occasionally assigned to the city of Gorgan, to identify 

the dimensions of self-development of students' parents. This research, which was 

analyzed qualitatively using PLS software, performed self-developed dimensions and 

items from the perspective of elites for parental use. The importance of parents' self-

development skills is important because of their relationship with educational 

institutions and their children, in order to make the ability of family members to adapt 

to the child and vice versa effective and efficient. In relation to the parents of students, 

the elites introduced 9 dimensions of self-development, which in order of priority are: 

individual values, social values, family health, and the role of self-development skills 

in raising children, job health, individual values, perceptual and moral personality. 

Individual knowledge, skills, attitudes of people in the community towards self-

development. Achieving self-development dimensions is the product of formal 

education, counseling and conversation with the Association of Parents and Educators, 

teachers and psychological and social counselors, as well as exchanges with colleagues, 

friends and especially reading. These people are self-developed people who are trusted 

and respected by the society and like-minded people.  
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 مقدمه

های شخصی  ای، اعتقاد به توسعه ظرفیتخود توسعه

ها است، به عبارت  در فرایندها و نقش برای اثربخش بودن

شیوند تیا ای فرایندی است که افراد متعهد م خود توسعه

هیا ی ویوی را ک ین کننید ای از مهارتدانش یا مجموعه

ای نیوع  تمرکی  (. خود توسیعه1998)کونف ور و کوپس،

یابد ر توانمندی است که به مرور زمان گ ترش م اندک ب

شییوند، و افییراد بییا نقییاو وییوت و آییع  خییود  شیینا م 

کنند و اسیتقل  خیود را افی ایش نیازهایشان را تعیین م 

( بر این باور است که »اعما  خیود 2012دهند. رابرت )م 

گری، خوانیدن ای ممکن است شیام  خیود ملاهعیهتوسعه

هیای  موزشی  باشیدد. در ننیین ییاهت  ها و دورهبرنامه

خواهند بیود.  نهیا   دار  عهده  را  تریسنگین  واهدین وظای 

،  وریفیین و علمیی  دسییتاوردهای از گیییریبهره بییا باییید

 بییه رسیییدن بییرای را  مییوزان دانییش -فرزنییدان خییود 

، توانیا  افیراد  کنند؛ اهداف  نون پیرورش  یاری  شاناهداف

ار دهنید. امیا ابهیام  کیه را مد نظر ور  الیق  و  ساهم،  مفید

های خیود را وجود دارد این است که  یا واهدین توانمنیدی

های از فرزندانشان شناسند که با تکیه بر این توانمندیم 

تواننیید بییه داننیید کییه نگونییه م یمایییت کننییدا  یییا م 

ای برسندا تردیدی نی ت که یک  از اب ارهیای خودتوسعه

دی از نخبگییان منییای بهرهمهییم شییناخت خودتوسییعه

شناسی ، تربیتی ، میدیریت های مختلی  علیور روانیوزه

تواننید  موزش  و علور اجتماع  است. این متخصصیان م 

خود   کنند تا واهدین شناخت مللوبتری از توانمندیکمک  

باشند. ایین و نیازهای فردی و اجتماع  فرزندانشان داشته

م ئله است  مقاهه با ننین رویکردی به دنبا  پاسخ به این

ای از نظیر نخبگیان شیهر گرگیان که »ابعاد خیود توسیعه

مبتن  بر نه مواردی ه تنداد این ابعاد به ترتین اوهویت 

 کدامندا  

اهمیییت و آییرورت اییین پییدوهش و تییدوین مقاهییه در 

 سلوح بنیادی و کاربردی است. در سلوح بنیادی موجین

تکییه با استفاده از ملاهعات کیف  با    دانش  دایره  گ ترش

بر مبان  نظری است، از طرف  نظار  موزش و پیرورش بیه 

عنوان نهادی تشیکی  شیده از تجربییات بشیری بیر پاییه 

 زمون و خلا اسیت، بیا پیشیرفت علیم و تکنوهیونی ایین 

ای و نیازها و خلاها اسیت. خودتوسیعه  ملاهعه در پ  رفع

یاب  به ابعاد  ن از نظر دانش  و روشی  نییاز واهیدین دست

کند، در اثیر ملاهعیه و  دانش  موزان را تامین م مخصوصاً

تحقیییق از نخبگییان جامعییه تییامین خواهیید شیید و نیییاز 

موس ییات  موزشیی  و انجمیین اوهیییاا و مربیییان را تییامین 

خواهد کرد، مخصوصاً در شهر گرگان که از تنیو  ویوم  و 

بیه عنیوان   زبان  و گویش  برخیوردار اسیت. زییرا واهیدین

آیروری اسیت از   کودک  فرایند رشد  در  معلمین  ترینمهم

های رفتاری ناهش   ای برخوردار باشند تا  ابعاد خودتوسعه

فرزندان را از نظر ذهن  و عین  در ارتباو بیا کیودک و بیا 

 خودشان پاسخ بدهند.  

هدف مشخص مقاهه عبارت از شناسای  ابعیاد مهیارت 

ای از نظییر نخبگییان مییدیریت  موزشیی ، خییود توسییعه

و اهویت بندی ایین ابعیاد در  لور اجتماع شناس  و ع روان

 میوزان اسیت. همینیین سیئوا  ارتباو بیا واهیدین دانش

ای از نظیر تحقیق این است که ابعیاد مهیارت خودتوسیعه

شناس  و علور اجتماع [ نخبگان ]مدیریت  موزش ، روان

 به ترتین اوهویت کدامندا   

نو  ملاهعه کیف  است و از روش دهف  فازی اسیتفاده 

شده است. در این روش بر گرد وری اطلعیات بیر ی ین 

مصایبه نیمه ساختمند استوار اسیت و. اطلعیات پیس از 

معلیور  10تیا  1جمع  وری و کدبنیدی، بیا ارزش عیددی 

 شده و مورد تحلی  ورار گرفته است.

ای وانگییان دیگییری ماننیید توسییعهدر ارتبییاو بییا خود

ار معنیای  یادگیری خودمدار وجود دارد کیه بیه هحیا  بی

ای اسیت، امیا تفاوتهیای  نیی  ب یار ن دیگ به خودتوسیعه

گیردد کیه دارد. یادگیری خودمدار  به فر یندی اطلق م 

فرد با کمک یا بدون کمک دیگران ، در تشخیص نیازهیای 

یادگیری تنظیم اهداف یادگیری ، تعییین منیابع میادی و 

ان ییان  بییرای یییادگیری ، انتخییای و اجییرای مناسیین 

های سییازمان  اتدیهای یییادگیری  و ارزیییاب  سییتادهاسییتر

(. این تعری  تفاوتهای  18:    1975شود )ناه  ،  پیشقدر م 

ای را نشان م  دهید بین یادگیری خود مدار و خود توسعه

تواند از رخداد یاد بگیرد،  ب تگ  بیه .  نیه که شخص م 

ای معنیادار این دارد که فرد نلور رخدادهای درون تجربه

ا ترکین کند . در یاهیکه یادگیری، در م یر شک  گیری ر

گییرد و در تجربه و م یر کل  معناسازی نی هیا ویرار م 

مقاب  توسعه، یرکت و تغییر م ییر معناسیازی  ن اسیت 

(. اگر یک سازمان در نظیر 396:  2004)ونوه وز و درات ،  

ای ، مجموعیه ای از فعاهیتهیای گرفته شود، خیود توسیعه

مورد نیاز سازمان م  باشد کیه کارکنیان انجیار   داوطلبانه
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م  دهند تا دانش و مهارت شیغل  الزر را ک ین و یفی  

نمایند که م  تواند شام  فعاهیتهای  نظیر ملاهعه مقاهیه ، 

مجله ، یضیور در کنفیرانس ، گیرفتن گواهینامیه و  ییره 

(، یییا  اگییر خییانواده را بییه عنییوان 1978باشیید )تییا  ، 

تمیاع  در نظیر گرفتیه شیود کیه از کونکترین وایید اج

های ییک سیازمان طبیعی  برخیوردار اسیت، خیود ویدگ 

ای واهدین با نیازهای فرد، هم یر و فرزنیدان بیرای توسعه

یابید. بنیابر ایین بیرای تعاه  خانواده اهمیت و آرورت م 

های  وائ  شد کیه عبارتنید توان ویدگ ای م خود توسعه

فه است،  به اثر بخش  مربیوو از: داوطلبانه و فراتر از وظی

م  شود، متناسن با وظیفه برای  ینده ییا وآیع موجیود، 

هدفمند است؛ همینین به علت خود محور بودن بر بهبود 

دانش و تواناییهای فردی تمرکی  دارد) گئیور  و بریی  ، 

1992 :155).   

ای اسیت کیه در یادگیری از ارکان آروری خودتوسعه

ییا کونیک، سیازمانهای طبیعی   هر سازمان  اعم از ب ر 

ماننیید خییانواده یییا رسییم  ماننیید موس ییات و سییازمانها و 

شرکتها ، وجود دارد و به عنوان ییک نییاز مشیهود اسیت. 

تقریباً تمام  سازمانها در تلشیند منیابع ان یان   نهیا بیه 

توسعه  برسد تا بصورت تغیییری ن یبتاً دائمی  در رفتیار، 

م  فرد با محیی  روی می  شناخت یا یاهت  که در اثر تعا

های مهمیی  از دهیید، ایجییاد میی  شییود. یییادگیری جنبییه

شییود کییه عبارتنیید از :کییانون ای را شییام  م خودتوسییعه

یادگیری تغییر ، فراگرفتن نی ی جدیید ماننید برگی اری 

یک جل یه و اصیلح نیی ی کیه اکنیون وجیود دارد، بیه 

ید عبارت  باال بردن سلح دوت است. درک این که تغییر با

مداور باشد، بنابر این وب  از اینکیه بتیوانیم بگیوییم واوعیاً 

یادگیری روی داده است، کانون یادگیری م  تواند شیام  

رفتار ، شناخت ، یاهت و یا ترکیب  از این سه عام  باشید 

توانند مهیارت  براسیاش شیناخت، ییا و نتایج یادگیری م 

نهاییت ،   انفعاه  )بیشتر شدن هشیاری امنیت ( باشند. در

توان گفت یادگیری ناش  از تعام  فرد با محی  اسیت. م 

 خیود ابعیاد  با  رابله  در  پدوهش   های  خأل  توجه  با  بنابراین

 اهمییت شده، ارائه ملاهن به توجه با همینین  و  ایتوسعه

 از  ایتوسیعه  خیود  ابعیاد  بیا  رابلیه  در  پدوهش   آرورت  و

 از  هیدف  هیاا.  است  مشهود  موردی  ملاهعه  نخبگان  دیدگاه

 دییدگاه از ایتوسیعه خیود  ابعیاد  بررسی   یاآیر،  پدوهش

 است. بوده شهرگرگان موردی  ملاهعه نخبگان

 

 روش کار

این تحقیق که به روش کیف  و با استفاده از نرر افی ار 

PLS  ای را از نگیاه های خودتوسعه ناهی  شد ، ابعاد و گویه

هیای تنخبگان برای کاربرد واهدی انجار شد. اهمیت مهار

ای واهیدین بیدهی  ارتبیاو  نهیا بیا موس یات خود توسعه

 موزشیی  و فرزندانشییان اهمیییت دارد، تییا وییدرت انلبییاق 

اعضای خانواده با کودک و بلعکس را اثربخش و کارا نماید. 

بعید در بیای  9نخبگان در ارتباو با واهدین دانش  میوزان 

د خود توسعه ای معرف  کردند که به ترتین اهویت عبارتنی

خیانواده،   اجتمیاع ، سیلمت  فردی، ارزشهای  از: ارزشهای

شغ ،   فرزندان، سلمت  تربیت  در  توسعه  خود  مهارت  نقش

 اخلویی ، دانییش و ادراک شخصیییت  فییردی هییای ارزش

ای. خودتوسیعه  بیه  جامعیه  افیراد  ها، نگیرشفردی، مهارت

هیای ای محصیو   موزشدستیاب  به ابعیاد خیود توسیعه

حبت  بیا انجمین اوهییاا و مربییان، رسم ، مشاوره و همص

معلمان و مشاوران روان شناسی  و اجتمیاع  و همینیین 

محصوص تباد  نظیر بیا همکیاران، دوسیتان و مخصوصیاً 

 ملاهعه است.

 رآیایت اخیا شیام  اخلوی  میوازین پدوهش این  در

. شید  رعاییت  رازداری  و  خصوصی   ییریم  تضمین   گاهانه،

 بیه تأکیید آیمن  هیا  پرسشینامه  تکمیی   زمیان  همینین

 خیرو   میورد  در  کنندگان  شرکت  ها،  سؤا   تمام   تکمی 

 بودنید مختار فردی اطلعات  ارائه  و  زمان  هر  در  پدوهش  از

 و میمانید  محرمانه  اطلعات  که  شد  داده  اطمینان   نها  به  و

 اخیلق   کید  با  یاآر  پدوهش.  شد  رعایت  کاملً  نی   امر  این

IR.IAU.TMU.REC.1400.701 شد ثبت. 
 

 اهیافته

متغیر های جمعیت شناخت  پاسخگویان یاک  از این  

نفر از نخبگان مدارش دخترانه دوهت  و  یر    20است که  

ورار  مصایبه  مورد  عنوان  زمودن   به  شهرگرگان  دوهت  

نفر برای مصایبه    19گرفتند که مصابق با فرمو  کوکران   

کرد اما به منظور جلوگیری اطمینان از درست   کفایت م 

پرسشنامه مصایبه   تمار  و  شده  تهیه  نخبه   20های  نفر 

 مورد مصایبه و پرسشگری ورار گرفتند.   

یا  یر   نرما   دادن  نشان  به  که  نرماهیته  برای  زمون 

بودن   از   ها داده  عیتوزنرما   دارد  اختصاص  )متغیرها( 

کوهوموگروف که    – زمون  است.  شده  استفاده  اسمیرنوف 

 1176 یاقوتی و همکاران
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ننانیه   این  زمون  تعیین  باشد 05/0از    تر ر ب  sigدر 

و   نرما   جهت ها زموناز    توان متوزیع  پارامتریک  ی 

تحلتج یه   از     یو  صورت  این  در  یر  کرد  استفاده 

. همینلور که در شود م استفاده    کینا پارامتری  ها زمون 

های این تحقیق جدو  زیر مشاهده میشود،  تمام  متغیر

داری  نها  معنا  سلح  به  توجه  در  sig)  با  نرما   (  یاهت 

.ه تند

 

 ها. بررسی توزیع داده 1جدول  

Table 1. Data distribution review 

 نتیجه آزمون  سطح معناداری  انحراف معیار  میانگین  متغیرهای تحقیق 

 نرمال  065/0 60370/0 6192/3 ارزشهای فردی 

 نرمال  054/0 0/ 46628 1387/3 ارزشهای اجتماعی 

 نرمال  053/0 58688/0 3/ 3732 سالمت خانواده 

 نرمال  072/0 48792/0 2762/3 نقش مهارت خود توسعه در تربیت فرزندان

 نرمال  075/0 71405/0 3978/3 سالمت شغل 

 نرمال  080/0 53106/0 4465/3 اخالقی  ادراک و شخصیتی فردی های ارزش 

 نرمال  096/0 41401/0 3742/3 دانش فردی 

 نرمال  079/0 71705/0 1488/3 مهارت ها 

 نرمال  091/0 40470/0 4791/3 ایتوسعه  خود به جامعه افراد نگرش 
 

داده نرما   توزیع  که  جدو )همانلور  در  نشان  1ها   )

ای دهد از نظر نخبگان استان گل تان ابعاد خودتوسعه م 

م  در  را  نظر    9توان  از  ابعاد  این  کرد.  مشاهده  بعد 

استان  موزان  متخصصان گویای این است که واهدین دانش

ای باید به این ابعاد  گل تان برای برخورداری از خودتوسعه 

خودتوسعه ابعاد  جدو   این  در  باشند.  داشته  با  توجه  ای 

 شاخص میانگین به ترتین اهویت نشان داده شده است.

 

 

 های  ارزشهای فردی . گویه 2جدول  

Table 2. Items of individual values 

 ابعاد ارزشهای فردی  
مقدار معنی   میانگین هندسی  مقدار خوش بینانه  دبینانهمقدار ب

 بیشترین  کمترین  بیشترین  کمترین  داری 
  

1 
  می استفاده هایم موفقیت برای دیگران تجارب از و

   کنم
2 8 6 10 6.32 7.12 12.32 

2 
  درد و دل  دیگری شخص با هستم ناراحت که زمانی

 نمایم  می
3 9 7 9 45/5 96/7 25/12 

 76/11 7/ 55 38/7 10 5 10 2   کنم می کنترل را خشمم  میشوم  عصبانی که نیزما 3

 93/10 11/8 5/ 75 9 7 8 3   شناسم می را خود مهارتی های استعداد 4

 68/10 05/8 93/5 10 7 9 3 هستم .  نقدپذیر فردی 5

 

ارزش  شهرگرگان،  نخبگان  نظر  با  از  فردی  های 

از   اهویت او  است    5برخورداری    5که دارای دارای  گویه 

گویه    است.  با   1شاخص  ارتباو  در  که  است  مهمترین  

تجربیات    برای  دیگران  تجاری  از  استفاده است.  موفقیت 

مهارت طریق  موزش  از  گاه  م دیگران  ایجاد  شود  های 

ملاهعات   که  همکاران)همان ور  و  اظهار  2012بن ون   )

ن   موزش مهارت های زندگ  بر واهدین و همتایاکنند  م 

تاثیر جوانان  پرخاشگری  کاهش  رابله    در  این  در  دارد. 

هنگار    2گویه   در  که  است  ارتباو  از  دیگری  عین   نمود 

د  کرد، تا به هحا     و   توان با فرد دیگری دردنارایت  م 

طوری به  شد  تخلیه  اسپیتجنس،  دیکه    روان   گراف، 

تاونیو و  وه   دیو  کردند 2013)  اسمیت،  اشاره  نی    ) 
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مشکلت رفتاری کودکان  منجر به کاهش    دین موزش واه

توان از این منظر مورد توجه  . این موآو  را م دو نان ش

به ودکان   را  بار سنگین مشکلت  نی ت  نیاز  داد که  ورار 

انتقا  داد. واهدین در برابر فرزندان م ئوهند.  همانلور که  

کنتر   3گویه   با  ارتباو  در  کارشناسان  نظر  در   از  خشم 

م ع هنگار   اشاره  عوام  صبانیت  از  همصحبت   کند، 

اورویس همینین  است.  خشم  در 2011هفر)  و   کنتر    )

عوام  به  استعدادهای   و  محتوای   اشاره  شناخت  فردی، 

داده ورار  نظر  مد  را  رویکردیمهارت     جهت  تعامل    اند. 

تواند در مح  کار یا من   در رابله  م  ایخودتوسعه  درک

هدف  شود،    خود گاه   و   دوزیان  تجربه،  مداری  با  واوع 

نظر   در  ه تند.  نیازمند  به  ن  وویاً  واهدین  که  مواردی 

گویه   در  موآو   این  گرگان  با    4کارشناسان  مرتباو 

مهارت  ملرح شده که مکم  گویه    های  شناخت استعداد

 باشد. فرد م است که در ارتباو با )نقدپایری(  5

 

 های  ارزشهای اجتماعی . گویه 3جدول  

Table 3. Items of social values 

 ابعاد ارزشهای اجتماعی 

مقدار  میانگین هندسی   مقدار خوش بینانه   مقدار بدبینانه

معنی  

 داری 
  بیشترین  کمترین   بیشترین  کمترین 

  

 11/9 03/9 62/4  10 8  8 3 کنم  می  پرهیز کردن غیبت از دیگران با روابط برای 1

 8.32 7.11 4.31  9 7  7 2 آموزم  می فرزندان به مرور و رعبو در را تقدم حق رعایت 2

 8.12 8.43 3.98  8 6  8 4 آموزم  می فرزندان به اجتماعی خدمات  صف در نوبت رعایت 3

 92/7 91/8 69/4  10 7  8 3 کنم  کم خانواده اعضای با را روابطم کنم می سعی 4

 10/6 30/7 01/5  10 6  7 4 دانم  می درمان از مهمتر را آسیب از پیشگیری 5

 72/5 10/8 01/4  10 7  6 2 دهم   می اهمیت خانواده  اعضای مثبت تغییرات به 6

 82/5 24/8 3/ 55  10 6  7 2 نیست  سازگار هم روحیات با حسادت 7

 4.71 8.215 3.12  9 7  7 4 پسندم  می بهتر شغل کسب برای را رقابت 8

 69/4 12/6 42/3  10 4  8 1  است مهم برایم گیری تصمیم در مشارکت 9

 4.21 6.15 3.19  10 7  6 1 کنم می   مشورت دیگران با کار محیط در 10

 05/4 11/6 06/3  9 3  7 2 دهم   می  انجام بندی اولویت با را کارهایم 11

 3.87 7.81 4.41  9 8  8 3 آورم می دست به قیمتی هر به را شغلی ارتقای 12

 74/3 55/4 92/3  9 2  8 2 میکنم  ریزی رنامهب منزل امور انجام در 13

14 
دارم     خیریه  کارهای  اجرای  در  به  کمک  برای)مشارکت 

 ( میشوم  پیشقدم داوطلبان دیگران
3 6  4 10  62/4 26/7 44/3 

 

( 3هییای اجتماع )جییدو  از نظییر کارشناسییان ارزش

ای بخش  آداجتما  اسیت کیه پرهیی  از  نهیا خودتوسعه

شود و بخش   دیگر از موجین تنظییم ارزش مح وی م 

 میوزش  (2010وی یت )رواب  با دیگران است که به وو  

را های زندگ ، می ان عی ت نفیس فیرد مهارتاز    این گونه

های او  تیا توان به گویه. از جمله این موارد م ردبباال م 

گویید کیه ها م ( اشاره کرد. ایین گوییه3ششم از جدو  )

 کردن   یبت  باید از  دیگران  با  رواب   یبیش از هر نی   برا

 و  عبور  در  را  تقدر  یق  شود. در مراتن بعدی رعایت  پرهی 

 بیه  اجتمیاع   خدمات  بیاموزر ئ در ص   فرزندان  به  مرور

را رعایت کنند. همینین تنظییم  بیاموزر که نوبت  فرزندان

 پیدری  و برنامیه ریی ی در انجیار  خانواده  رواب  با اعضای

از اهویت های مید      سین  از  ر به پیشگیری، باو  من    امور

سییورز ننین رفتارها و باورهای  بیه ویو   نظر بوده است.  

بیازی نقیش و بیا    شود که(  موجن اهگو سازی م 2008)

روابی  اجتمیاع  مثبیت بیا موجین    تقویت مثبت و تکرار

دیگران و تلبیق مؤثر با شرای  و انتظارات  نها کمک می  

( با یافته های ایین 1396ییده)  وهمینین ملاهعات    کند.

راهبردهای یادگیری با عملکیرد مقاهه انلباق دارد که بین  

 وائ  است.   دانش  موزان رابله مثبت و معناداری 

برخ  از دیدگاههای کارشناسان در ارتباو بیا واهیدین 

های اجتماع  معلوف به محی  کار و شیغ  فیرد به ارزش

 1178 یاقوتی و همکاران
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ند. ماننید آدارزشی  تری داشیتهای پاییناست که اهویت

 ،  بهتییر شییغ  ک یین بییرای را ، روابییت نییون ی ییادت

 بیا  کیار  محیی   گییری،  مشیورت در  تصمیم  در  مشارکت

ویمتی ،   هر  به  شغل   بندی کارها، ارتقای  اوهویت  دیگران،  

کمیی  مشارکت در امور خیریه است. ایین گونیه میوارد را 

دوره  مییوزش مهییارت زنییدگ  در( در ارتبییاو بییا 2009)

از دانشیگاه وی  را نشان داده که موجن تاثیر مثبت  دانشج

شود. بیه عبیارت  واهیدین بیرای انلبیاق م   به محی  کار  

ا را در دانشییگاه هییبیشییتر بییا محییی  اجتمییاع  اییین دوره

 گارانده باشند.  

 

 های بعد سالمت خانواده . گویه 4جدول 

Table 4. Dimensions of family health dimension 

 عد سالمت خانواده های بگویه 
مقدار  میانگین هندسی   مقدار خوش بینانه   مقدار بدبینانه

  بیشترین  کمترین   بیشترین  کمترین  داریمعنی 
  

 50/10 16/8 52/5  9 7  8 3 آید   می  دست به مشورت با خانواده برای هدف تعیین 21

 34/9 17/9 89/4  10 8  8 3 میکنم  برخورد صمیمانه فرزندانم مقابل در همسرم با 22

 14/9 58/9 5/ 68  10 8  8 4 خانواده  در جلسه هفتگی با  رفتارها اثربخشی ارزیابی 23

 

24 
 01/5 42/6 31/4  7 4  6 3 است مهم  برایم فرزندان به دارم دوستت گفتن

 

 4( اسیت کیه بیا  4اهویت سور سلمت خانواده)جدو   

 عابدی  و   سلیمگویه معلور شده است. ملاهعه انجار شده  

های اییین مقاهییه اسییت کییه بییه منلبییق بییا یافتییه( 1392)

کند. امیا در اشاره م   زندگ   هایمهارت   موزش  اثربخش 

اینجا مفاهیم  که برای سلمت در نظر گرفته شده از نو  

کاهش  سین نی ت بلکه از نو  اف ایش محبت و دوسیت  

 بابیاپور  و  موگه   خواجه  ساز،نی   است. همینین ملاهعات

 بیر  زنیدگ   هیایمهارت   میوزشبه تاثیر مثبیت  (  1392)

اشییاره داشییتند، یییا ملاهعییات  واهییدین هییای گاه  مییی ان

 و  اجتمیاع   رشد  اف ایش  درتاثیر را  (  1392)  زیوه  کریم 

دان ته در اینجا به صورت موردی مورد     اجتماع   پایرش

اشاره ورار گرفته و منلبق بر هم ه تند. ایین انلبیاق بیا 

مشیورت،  بیا خیانواده بیرای هیدف   نون: تعیینهایگویه

جل ه برگ اری    رفتار صمیمانه با هم ر در مقاب  فرزندان،

فرزنیدان   بیه  دارر  وانه دوستت  گفتنهفتگ  با خانواده  و  

 برای انتقا  عاطفه  مده است.  

 شخصییت   فیردی  هیای  ارزش  اهویت نهارر بعد ابعاد

تنیی  بییر گویییه اسییت کییه مب 6اخلویی  دارای   ادراک و

هیای فیردی، شخصیییت  ادراکی  و اخلوی  واهییدین ارزش

های کیه واهیدین مربوو است. از نظیر کارشناسیان موهفیه

های ن بت به  نها آروریس است ی اش باشند و از ارزش

شیود بیه فردی، شخصیت ادراک  و اخلوی  مح یوی م 

،  اهمییت   در جمیع  ایترار  و   برو  ترتین عبارتند از: یف 

 مشییاجره ییی  ی،  پیشییقدر شییدن بییرایتصییمیمات فییرد

 شغل ، فکر تغییر  ارتقاا  به  مربوو  خانواده، پیگیری  اعضای

دیگران، بروز دادن ای اسات ، هات   پیشنهاد  به  بنا  رفتارر

 دیگران.  کردن خوشحا  بردن از

اهویت پینجم بعید سیلمت شیغل  واهیدین اسیت کیه 

 5های سلمت شغ  از نظر کارشناسان  مبتن  بیر شاخص

های بعید سیلمت شیغ   در نظیر ویه است. موهفه  گویهگ

تیوان   و  استعداد  با  متناسن  کارشناسان این است که شغ 

کننیده، ویانون ، وجیه   راآ   در مد  نظر  باشد، همینین از

بخش باشید. در رابلیه بیا  رآایت اجتماع  و از نظر روان 

(  1987تیا )های  توان به یافتیهاین موارد ملرح شده م 

( 1388سییینک ) و جییور مهییارت شییغل  الزر و دانییش و 

 های برای شغ   موزش در نظر گرفته و همینین بیا یافتیه

 از  را  شیغل   م ییر  ( که طریهیای2009دسیمون)  و  ورنر

، مغایرت  ندارد،   در ورد  اجرا  به   موزش   های  برنامه  طریق

 بلکه موید نظرات کارشناسان است. 

گویه است   7اهویت ششم بعد دانش فردی است دارای  

که دانش فردی محصو   موزش و تجربیات اسیت کیه در 

شود و اثربخش است. به اثر هم صحبیت  به فرد منتق  م 
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نشان دادنید، اینگونیه (  1392)  عابدی  و  سلیم طوری که  

 واهیدین شیادکام  اثربخش ه تندو  در زندگ   هایمهارت

 و شییییکوه  را بهمییییراه دارد. همینییییین ملاهعییییات

موید این است که دانش فردی و ک ین (  1393)همکاران

 را افیی ایش و اجتمییاع  هییای مهییارتتجربیییات دیگییران 

 دهد. آمن  ن که ملاهعاترفتاری را کاهش م   مشکلت

با نتیایج یاصی  (  1392)  باباپور  و  موگه   خواجه  ساز،نی 

های  کیه های جدو  ماکور گوییهمنلبق است. بنابر داده

هویت از نظیر نخبگیان موجن دانش فردی است به ترتین ا

 برای  دیگران  با  ارتباو  هایشهر گرگان عبارتند از:  مهارت

  موزشی   کارگاههیای  ب یتگان، شیرکت در  با  رابله  بهبود

 دیگیران با  ارتباو  مهارت  ها، استفاده از  استعداد  و  شناخت

خیلق،   تفکیر  فرزندان ، پایرش اصو   با  رابله  بهبود  برای

هنگیار صیحبت، تیامین بردن از توجیه دیگیران در     هات

 ارتباو  مهارت    رسم  و از  و  وانون   مجاری  طریق  نیازها از

کیردن،   اسیتفاده  هم یرر  بیا  رابلیه  بهبود  برای  دیگران  با

 است. 

 خیود  مهارت  ای به  نقشاهویت هفتم ابعاد خودتوسعه

فرزندان مربوو است که با شش گوییه   تربیت  در  ایتوسعه

 (2009دسیییمون) و های بییه ویو  ورنییراسیت. اییین گوییه

هییای فر ینیید های  انگی شیی  ه ییتند  کییه تئوریگویییه

 (1999)  همکیاران  و  ایمید  شیوند.  شناخت  مح وی م 

 عامی   نخ یتین  اثبات کردند که از نظر اجتماع ، فرهنگ

خیانواده اسیت. بنیابر ایین  بهبیود و تغیییر کننیده تعییین

 های  که به ترتین اهویت از نظر کارشناسان و نخبگانگویه

 نیازهیای  شیناخت  ملرح شده به ترتین: پیرورش مهیارت

در طیرح   فرزنیدان، عمی  کیردن بیه عنیوان اهگیو  عاطف 

فرزنیدان،    گیاه   دادن بیه  خود،  اهمیت  عاطف   نیازهای

 و بییودن،  ییی  منلقیی  درگیییری خییوب  رفتییاری اهگییوی

فرزندان از طریق صحبت کیردن  و اهمییت دادن   تنشهای

های  اسیت فرزندان از گوییه  ودرشناس   ویدگ   به پرورش

های روان شناس  و جامعه شناس  خلنیواده از که با موهفه

نظر کیارکرد و سیاختار ارتبیاو دارد و موجین م یئوهیت 

 گردد.پایری م 

های بعد مهارت مربوو است و به اهویت هشتم به گویه

 افی ایش  باعی   دیگیران  بیا  اطلعیات  ترتین اهویت تبیاد 

 باعی   کیاری  تجیاری  تبیاد   اسیت،  گیری  تصمیم  مهارت

 بروراری شود، بهم  کاری مشکلت ی   و  خلویت  پرورش

دادن، در پیایین تیرین   اهمییت  همکاران  با  اثربخش  رابله

پیایر   انعلیاف  هیای  مهارت  پرورش  سلح اهمیت دادن به

است. ننین نتایج  که منبع  از نتایج نخبگیان اسیت بیا 

  ایشافیی( در امییر 1393)و همکییارانشییکوه  ملاهعییات 

همینیین بیا ملاهعیات  رفتاری، مشکلت کاهش و مهارت

و  اثربخشیی   مییوزش مهییارت( 1392سییلیم  و عابییدی )

 مییوزش مهییارت  ( نقییش 1392کریمیی  زیییوه )ملاهعییات 

 ارتباط  در اف ایش رشید اجتمیاع  و پیایرش اجتمیاع  

 انلباق دارد.

های این مجموعه به نگیرش افیراد  خرین بعد از یافته

ای است. این افراد از نظر جامعه راد خودتوسعهجامعه به اف

شوند عل  ر م این که برای رشید تعیاد  موفق ارزیاب  م 

اجتماع  خودشان ملاهعه کنند. همینین اعضیای جامعیه 

دارنید و در ایین رابلیه   بیشیتری  اعتماد  کتابخوان  فرد  به  

 شود.م   ملاهعه ساعت  کاهش موجن مجازی  فضاهای
 

 نتیجه گیریبحث و 

هییای  ای از جملییه مهارتهییای خییود توسییعههارتم

ه تند که در هر واید اجتماع  مورد توجه است، خانواده 

شود کیه بیا موآیو  روان یک  از این وایدها مح وی م 

شناس  سلمت و فراشناخت دارای اشتراک موآو  است، 

اما در سازمانها و موس یات اداری، تجیاری و ... نیی  میورد 

و بخش  از علو.ر مرتب  با سازمانها را بیه توجه ورار گرفته  

 خود اختصاص داده است.

نخبگییان و کارشناسییان در ارتبییاو بییا واهییدین دانییش 

بعیید را در بیای خیود توسییعه ای  9 میوزان موفیق شیدند 

معرف  کنند که ه  بعد مبتن  بیر تعیداد موهفیه ییا گوییه 

ها ذکیر شیدند. است که به ترتین اهویت این ابعاد و گوییه

اجتمیاع ،   فردی، ارزشیهای  ابعاد عبارتند از: ارزشهای  این

 تربیییت در توسییعه خیود مهییارت خییانواده، نقیش سیلمت

 یاقوتی و همکاران
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 ادراک شخصیت   فردی  های  شغ ، ارزش  فرزندان، سلمت

 بیه جامعیه افیراد  ها، نگرشفردی، مهارت  اخلو ، دانش  و

 ای.خودتوسعه

هیای ای محصو   موزشدستیاب  به ابعاد خود توسعه

مشاوره و همصحبت  با با انجمن اوهییاا و مربییان،   رسم ،

معلمان و مشاوران روان شناسی  و اجتمیاع  و همینیین 

محصوص تباد  نظیر بیا همکیاران، دوسیتان و مخصوصیاً 

ای از نظیر ملاهعه است. این افراد یعنی  افیراد خودتوسیعه

جامعه افرادی میورد اعتمیاد و ایتیرار و طیرف همفکیری 

 ه تند.

ار گرفته در خار  از کشور نشان داده کیه ملاهعات انج

هییای متعییددی برخییوردار ای از ابعییاد و ویدگ توسییعهخود

هیای  از  ن است که هر یک از محققین به بخش ییا بخش

گییراف، اسییپیتجنس، دیانیید. محققینیی  نییون: پرداخته

اثربخشی  ( به بررسی   2013)  اسمیت، دیو وه  و تاونیو

مشکلت رفتاری کودکیان،   برنامه  موزش مثبت واهدین بر

نشان داد  موزش واهیدین بیه ملاهعاتشان  پرداختند. نتایج  

طور معناداری به کاهش مشکلت رفتیاری کودکیان  نیان 

در مریله پیگیری نیی  تأییید   همنجر شده است. این نتیج

( نشیان 2012)  بن ون و همکارانهمینین ملاهعات    شد.

ن و همتاییان  موزش مهارت های زندگ  بیر واهیدیداد که  

 .  زییریندر کاهش پرخاشگری جوانان تاثیر داشیته اسیت

سلح ملاهعات را از خانواده به مدرسه ارتقاا داده (  2011)

 عنوان به که مرد 19 و زن  77  است و بررس  های او میان

 کییه رسییید نتیجییه اییین بیه کردنیید،م  کییار معلییم کمیک

 کیه  داد  اجیازه  هیاکمیک معلم  فیردی  ارزییاب   فرایندهای

 را نوجوانان و کودکان بتوانند  و  دهند  اف ایش  را  خود گاه 

 بییه عوامیی  (2011،هفییر و اورویییس .نماینیید درک بهتییر

خیودش توجیه کیرده و بیه   ملاهعیه  در  فیردی  و  محتوای 

 ایتوسییعه خییود درک جهییت تعییامل  رویکییردی بررسیی 

 میییان معنییاداری رابلییه کییه داد پرداختییه و نتییایج نشییان

 و انییدوزی تجربییه، مییداری هییدف و کییار محیی  یمایییت

نشان داد که با نی    (2010وی ت )دارد.  وجود خود گاه 

 موزش مهارت های زندگ ، می ان ع ت نفس در افراد باال 

م  رود کیه ایین موآیو  خیود عامی  مهمی  در کیاهش 

ون   ، ویکوهد وسیلیرسن   ب یاری از مشکلت روان  است.

هیارت هیای های  میوزش مبه بررس  تاثیر ب ته(  2009)

ها نشان داد که  موزش زندگ  در مدارش پرداختند . یافته

مهارت های زندگ  اثرات مبتن  بیر افی ایش پیونید هیای 

کمیی  همینیین مدرسه ای و کاهش مصیرف اهکی  دارد. 

کیه  میوزش مهیارت هیای زنیدگ  در   ( نشان داد2009)

انتقا  موفقیت  می  دانشجویان از دانشگاه به محی  کیار ، 

 .ر مثبت و معنا دار ایجاد م  کندتاثی

بیا بررسی  تیأثیر  میوزش مهارتهیای (  2008سیورز )

اجتماع  بر پیشرفت مهارتهای اجتماع  و بر رفتار دانیش 

 موزان نشان دادنید کیه اسیتفاده از راهبردهیای  میوزش 

مهارتهای اجتماع ، مانند اهگوسازی، بازی نقش و تقوییت 

ن را در ایجییاد و مثبییت و تکییرار و تمییرین دانییش  مییوزا

گ ترش رواب  اجتماع  مثبت با دیگران و تلبیق مؤثر با 

 شرای  و انتظارات  نها کمک م  کند.

ملاهعات انجار شده در ایران یاک  از ایین اسیت کیه 

ای در سازمانهای اداری، بیین واهیدین و توسعهموآو  خود

 موزان با محوریت یادگیری، اثربخش ، دانشجویان و دانش

هیای زنیدگ  و... انجیار شیده و در نظیمی ، مهارتخود ت

ارتباو با هیر ییک موآیوعات انجیار شیده از  ثیار مثبیت 

تیوان بیه برخوردار بوده است. با توجه به ترتین زمیان  م 

( اشاره کرد کیه نشیان دادنید بیین 1396)     میان، وییده

راهبردهای یادگیری با عملکیرد تحصییل  دانیش  میوزان 

  شهرسییتان نقییده رابلییه مثبییت و دختییر دوره راهنمییای

 داد نشان( 1396)  شکوه همینین    معناداری وجود دارد.

 عملکیرد بیا تحصی  به امید و تنظیم  خود یادگیری بین

. دارد وجیود معنیادار و مثبت رابله  موزان دانش تحصیل 

( ملاهعات خود را به محی  کار بیر مبنیای 1394فروتن  )

  نگرش اسیلم  که  ادنشان دنگرش دین  معلوف کرده و  

اسیت.  ایخودتوسعه رفتارهای ایجاد در اصل  به کار، عام 

 ایجیاد بیر سرپرسیت یماییت سازمان و یمایت همینین

ملاهعیات  .دارد مثبیت تیأثیر ایتوسیعه خیود رفتارهیای

از ( نی  یاک  از این است کیه 1393)   بادیرستم  و عل 
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بر انگی ه   بین راهبردهای شناخت  و فراشناخت  تاثیر گاار

پیشرفت تحصیل ، راهبردهای برنامه ری ی، سیازمانده  و 

تکرار و تمرین در یادگیری بیشترین تاثیر و راهبرد کنتر  

و نظییارت کمتییرین تییاثیر بییر انگییی ه پیشییرفت تحصیییل  

 است.  دانشجویان داشته

ملاهعات  کیه موآیو  واهیدین را محیور ویرار دادنید، 

 ددندا نشان( 1393) انو همکارشکوه  همانند ملاهعات 

 و اجتمیاع  هیای مهیارت افی ایش در مداخلیه برنامیه که

 معلم و مادران بندی درجه نظر از رفتاری، مشکلت کاهش

. بیود معنادار  ماری هحا  به ها میانگین تفاوت و بوده مؤثر

در ملاهعیه خیود بیه (  1392سلیم  و عابیدی )همینین  

بر اآیلرای، بررس  اثربخش   موزش مهارت های زندگ   

اف ییردگ  و شییادکام  مییادران دانییش  مییوزان مقلییع 

راهنمای  در کر  پرداختند. نتیجه به دسیت  میده نشیان 

دهنییده کییاهش علئییم اآییلرای، اف ییردگ  در مییادران و 

از ملاهعیات دیگیر اف ایش می ان شیادکام  واهیدین بیود.  

( اشاره 1392ساز، خواجه موگه  و باباپور )نی توان به  م 

 میی ان بیر زنیدگ  هیای مهارت  موزشه دریافتند کرد ک

کریم    .است داشته زیادی مثبت تأثیر واهدین های  گاه 

 موزش مهارتهیای ارتبیاط  که  نشان دادند  (  1392زیوه )

در اف ایش رشد اجتماع  و پایرش اجتمیاع  میوثر بیوده 

 است.

این نتیجه رسید کیه  میوزش ( نی  به  1390ریمت  )

باعیی  افیی ایش سییازگاری اجتمییاع   مهارتهییای اجتمییاع 

شود. در بین عوام  متعدد، عوامی   موزشی  و کودکان م 

فردی با ماهیت شناخت  و اجتماع ، بیشترین تاثیر را بیر 

 عملکرد تحصیل  دارند.

 بودن  محدود  به  توان  م   پدوهش  آع   نقاو  جمله  از

گل یتان و هینیین محیدودیت در   استان  به   ماری  جامعه

با .  کرد  اشاره  ن به واسله شرای  جغرافیای انتخای خبرگا

 توجه به خأل های پدوهش  در رابله با موآو  و همینین

تیوان انتخیای   م   پدوهش  کاربردی بودن موآو   و  جامع

 از  ایتوسیعه  خیود  مناسن موآیو  پیدوهش یعنی  ابعیاد

جملیه   شیهرگرگان را از  میوردی  ملاهعیه  نخبگیان  دیدگاه

 .دان ت  پدوهش یاآر  ووت  نقاو
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که بییه صییورت مییوردی بییه شییهرگرگان   نخبگان دیدگاه از ایتوسعه خود این مقاهه با عنوان ابعاد  چکیده:

به روش کیف   ای واهدین دانش  موزان پرداخت. این تحقیق که  اختصاص دارد، به شناسای  ابعاد خود توسعه

ای را از نگییاه نخبگییان بییرای کییاربرد  های خودتوسییعه ناهی  شد ، ابعاد و گویه PLSو با استفاده از نرر اف ار 

ای واهییدین بییدهی  ارتبییاو  نهییا بییا موس ییات  موزشیی  و  های خود توسییعهواهدی انجار شد. اهمیت مهارت

کودک و بلعکس را اثربخش و کارا نماید. نخبگان    فرزندانشان اهمیت دارد، تا ودرت انلباق اعضای خانواده با

بعد در بای خود توسعه ای معرف  کردند که به ترتین اهویت عبارتند از:   9در ارتباو با واهدین دانش  موزان 

  فرزنییدان، سییلمت تربیت در توسعه خود  مهارت  خانواده، نقش  اجتماع ، سلمت  فردی، ارزشهای  ارزشهای

  بییه  جامعییه  افییراد  هییا، نگییرشفییردی، مهارت اخلویی ، دانییش و ادراک صیییت شخ فییردی های شغ ، ارزش

های رسم ، مشاوره و همصحبت  با انجمیین  ای محصو   موزشای. دستیاب  به ابعاد خود توسعهخودتوسعه

اوهیاا و مربیان، معلمان و مشاوران روان شناس  و اجتماع  و همینین محصوص تباد  نظییر بییا همکییاران،  

ای از نظر جامعییه افییرادی مییورد اعتمییاد و  صوصاً ملاهعه است. این افراد یعن  افراد خودتوسعهدوستان و مخ

 ایترار و طرف همفکری ه تند.

 

 . واهدین، فراگیر  نخبگان،  ای،خودتوسعه  گان کلیدی:واژ
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