
  
  رياوشىاختي وًيه َايپژيَش فصلىامٍ

 

 8931زمستان  65 شمارٌ چُاردَم سال

هايسبکخالقيتبانشاطمعنوي،ميسانمحبوبيتوالدين،رابطه

 آموزانتيسهوشهايشناختيدردانشفرزندپروريوويژگي
 

1غالهعلي افزٍس ،1جعفز هوقاًي

 4سادُ عَگٌذ قاعن ،3تاقز غثاري تٌاب ،2*

 تحميمبت، تْطاى، ايطاى ٍ ٍاحس ػلَم ،هياؾال زاًكگبُ آظاز ،زاًكدَي زوتطي ضٍاًكٌبؾي ٍ آهَظـ وَزوبى اؾتثٌبيي  - 1
 قٌبؾي ٍ ػلَم تطثيتي، زاًكگبُ تْطاى، ايطاى هوتبظ ضٍاًكٌبؾي ٍ آهَظـ وَزوبى اؾتثٌبيي زاًكىسُ ضٍاىاؾتبز  -2

 قٌبؾي ٍ ػلَم تطثيتي، زاًكگبُ تْطاى، ايطاى اؾتبز ضٍاًكٌبؾي ٍ آهَظـ وَزوبى اؾتثٌبيي زاًكىسُ ضٍاى -3
 قٌبؾي ٍ ػلَم تطثيتي، زاًكگبُ تْطاى، ايطاى ضٍاىاؾتبز يبض ضٍاًكٌبؾي ٍ آهَظـ وَزوبى اؾتثٌبيي زاًكىسُ  -4

 09/09/1398 تبضيد پصيطـ: 14/03/1398  تبضيد ٍنَل:

 ذُيچک

 يّب ي، ؾجهيت ٍالسيعاى هحجَثي، هيت ثب ًكبط هؼٌَيذالل  ّسف پػٍّف حبضط هغبلؼِ ضاثغِ
اظ  يفيتَن ه هغبلؼِيعَّـ ثَز. پػٍّف يآهَظاى ت زض زاًف يقٌبذت يّب يػگيٍ ٍ يفطظًسپطٍض

اظ  96-97 يليقْطؾتبى ثٌبة زض ؾبل تحه يعَّقبى ػالهِ عجبعجبئيثَز. هسضؾِ ت يًَع ّوجؿتگ
آهَظ  زاًف 81نَضت زض زؾتطؼ اًتربة قس. تؼساز ثِ يدبى قطليي هساضؼ ؾوپبز اؾتبى آشضثبيث

ٍوؿلط  يآظهَى َّق يّب بؼياظ هم يىيب يثْط ول  زض َّـ 115ب ثبالتط اظ يثْط ثطاثط  َّـ يزاضا
 ييقسُ زض ا اؾتفبزُ  يپػٍّك يقبى هَضز آظهَى لطاض گطفتٌس. اثعاضّبييف چْبض ٍ ٍالسيطايوَزوبى ٍ

ي، يٍالس تي، هحجَثيهؼٌَ ، ًكبطيپطٍض فطظًس يّب ؾجه يّب پػٍّف ػجبضت ثَزًس اظ: پطؾكٌبهِ
حبنل ثب اؾتفبزُ اظ  يّبف چْبض. زازُيطايٍوؿلط وَزوبى ٍ يبؼ َّقيت ٍ هميآظهَى ذالل

همتسضاًِ  يپطٍض ح ًكبى زاز، ؾجه فطظًسيل لطاض گطفتٌس. ًتبيِ ٍ تحليچٌسگبًِ هَضز تدع  َىيضگطؾ
( اظ ;234/0ثْط ول ) ٍ َّـ يغي( اظ ػَاهل هح;249/0) ي(، ًكبط هؼٌَ;306/0هبزض )

 ،يآظهَى ٍوؿلط، قبهل فْن واله يّببؼيت ضاثغِ زاضًس. اهب هميّؿتٌس وِ ثب ذالل يػَاهل قٌبذت
  ًكبى ًسازًس. يزاضيت ضاثغِ هؼٌيثب ذالل يي، حبفظِ فؼبل ٍ ؾطػت پطزاظـ، ثِ تٌْبياؾتسالل ازضاو

 يقٌبذت يّب يػگيٍ ؛يفطظًسپطٍض يّبؾجه ؛يًكبط هؼٌَ ؛ييت ٍالسيهحجَث ؛تيذالل :يذيٍاصگاى کل
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 هقذهِ

زض  يا كطفت زض ّط خبهؼِيقَز. ّط پ يهحؿَة هي ضوي ٍ ؾبذتبض خبهؼِ يتطذبًَازُ هْن
 يّب وِ اظ ؾَ سُياظ پس يؼيي هدوَػِ ٍؾيَى ٍ هطَّى ذبًَازُ اؾت. زض ثيگبم ًرؿت هس

كتط هَضز هغبلؼِ ٍ يآًْب ث يٍخَز زاضًس وِ اثطگصاض ييّب لفِؤزاضًس، ه تأثيطذبًَازُ ثط وَزن 
هرتلف اظ  يّب ّؿتٌس وِ زض پػٍّف يويت اظ هفبّيپػٍّف لطا گطفتِ اؾت. َّـ ٍ ذالل

ت ياؾت. اهب ذالل قٌبؾبى ٍ هترههبى آهَظـ ٍ پطٍضـ لطاض ثَزُ ط ثبظ هَضز تَخِ ضٍاىيز
پطاوٌسُ ثَزُ ٍ ثِ هبًٌس َّـ  يّب زض هَضز آى تب حس ياؾت وِ گوبًِ ظً ييّبهؤلفِاظ خولِ 

ي يتططفتِ اؾت. هْنووتط هَضز هغبلؼِ لطاض گ يقٌبذت ضٍاى يطّبيگط اظ هتغيز يٍ ثطذ
ي يكتط هترههبى ثط ايي اؾت وِ ثيتَاى هس ًظط لطاض زاز ا يت هيوِ زض هَضز ذالل يهَضز

ت يزٌّس ذالل يّب ًكبى ه گصاض اؾت. پػٍّفتأثيطت ياًس آهَظـ ثط ضقس ٍ ثطٍظ ذالل سُيػم
ف يّب ٍ ضاّجطزّب اؾت وِ اگط آهَظـ زازُ قًَس تفىط ذالق فطز افعا اظ هْبضت ياهدوَػِ

ع يل  اؾىبت، لطتيه فطاتحلي(. زض 1988، 2؛ فلس ّبٍظى1999، 1يليت هبيؾىؿت يبثس )ؾي يه
 يّبچْبض چَة آهَظـ ثطًبهِ تأثيطپػٍّف، ًكبى زازًس وِ  70(  ثب هغبلؼِ 2004) 3ٍ هبم فَضز

ؾَزهٌستط اؾت. زض ول  يٍ اختوبػ يتي، قرهيعقيهَظـ چْبض چَة اًگت زض ثطاثط آيذالل
 يؾبظب تفىط ٍاگطا هفَْميذالق ٍ  يبيٌس پَيه فطايػٌَاى ت ضا ثِيهترههبى ذالل

دبز فطنت يٌبت، ايزض هحَض توط يآهَظق ياًس وِ زض آهَظـ آى، ّسف ضقس هحتَا وطزُ
ٌىِ ي(. ثب تَخِ ثِ ا2004هتوطوع اؾت )اؾىبت ٍ ّوىبضاى،  يبثيسُ ٍ اضظيدبز ايٍ ا يثبظقٌبؾ

زض  يهرتلف يّب يػگيثط اظ آهَظـ، ٍ ذبًَازُ هطوع آهَظـ فطظًساى اؾت. ٍأت هتيذالل
 اًدبم زاز.  ييّب ييپطزاظِيّب ٍ فطض يظًتَاى زض هَضز آًْب گوبًِ يّب ٍخَز زاضًس وِ ه ذبًَازُ

ذَز ًوَزُ اؾت هفَْم ؾِ حلمِ هَضَع  ياحلمِت ضا ٍاضز هفَْم ؾِ يذالل 4يضًعال
ت ٍ يثَز وِ ثتَاًس ثِ خَاًبى زض تمَ يًظبم آهَظق يدبز ًَػيا يثطا يهغبلؼبت ضًعال يهحَض

 يبيذاللبًِ زض زً يؾبظًسگ يبظ ثطايّب، ػبزات ٍ ػَاعف ٍ احؿبؾبت هَضز ً تَؾؼِ هْبضت

                                                           
1- Csikszentmihalyi 
2- Feldhusen  

3- Scott, Leritz, and Mumford 
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ضا ثِ نَضت تؼبهل  يعَّقي( ت1986ٍ  1988) يضًعال يا ووه وٌس. هفَْم ؾِ حلمِ يٍالؼ
زض  يزاًس وِ ّط هكرهِ ًمف هحَض يي هيبًگيثبالتط اظ ه يت، تؼْسوبضي، ذاللييتَاًب

اظ  يبضي)ٍ ثؿ يا حلمِ هفَْم ؾِ تأثيطي يتطس هْنيوٌس. قب يفب هيتَؾؼِ ضفتبض ؾطآهس ا
ي ضفتي ياظ ثي اؾت وِ هٌدط ثِ ياًس( ابفتِيي هسل تظبّط يوِ اظ ثغي ا يهساذالت آهَظق

ف يب افعايت وطزُ يتَاى آى ضا تمَياؾت ٍ ًو يت شاتيٌِ قسُ اؾت، وِ ذالليطيي ثبٍض زيا
 زاز.

، يزاًس: ػَاهل زضٍى فطز يط هيذالق ضا هطتجظ ثب ػَاهل ظ يعَّقي( ت1986) 1ضاًىَ
ٍ  يعـ، اضازُ، ذَزگطزاًي)اًگ ي( ٍ ضٍاًكٌبذتيت، ؾالهتي)هؼلَل يىيعيقبهل هكرهبت ف

ٍ  ي، ذبًَازگيؼي، عجيىيعيظ فيظ قبهل، هحيهطتجظ ثب هح يفطز ت(. ػَاهل زضٍىيقره
ّب، بى( ٍ تساضوبت )ثطًبهِيي، هؼلوبى، ّوؿبالى، هطثي، اقربل )ٍالسيات اختوبػتأثيط
ت ي، پبزاـ، حَازث( ّؿتٌس وِ ثط ثطٍظ ذاللييبضٍيسازّب )ضٍيّب ٍ ذسهبت( ٍ ضٍتيفؼبل

 تَاًٌس اثطگصاض ثبقٌس.  يه

زض  يهٌس عُيب اًگيت يذالل يثطا يعُ زضًٍيت اًگي( زض هَضز اّو2001) 2ليهغبلؼبت اهبث
ثطًس يذَز لصت ه يت فؼليب فؼبليوِ اظ وبض  ياؾت. افطاز ت اًدبم قسُياثط ػاللِ ثِ فؼبل

وِ  يظ وبضيّكت ثؼس اظ هح يي( هَفك ثِ قٌبؾب2001ٍ  1997ل )يع ّؿتٌس. اهبثيتط ً ذالق
ع، هٌبثغ يف چبلف ثطاًگي، تىليػول وبف ي: آظاز قًَس قسُيت هيذالل هيهٌدط ثِ تحط

ٍ  يوٌٌسُ، ّوىبضاى هتٌَع ٍ هؼبقط، قٌبذت، احؿبؼ تؼبٍى ٍ ّوىبضتيهٌبؾت، ًبظط حوب
اظ اثؼبز چْبضگبًِ اقبضُ  يي آًْب ثِ فْطؾتيچٌوٌٌس. ّن يت هيت حوبيوِ اظ ذالل يؾبظهبً

ثط  تأويس، يافطاع يبثي، اضظيقًَس: فكبض ظهبً يت هيوطزًس وِ هٌدط ثِ هحسٍز وطزى ذالل
 طاًِ. يؾرتگ يؾبظهبً يّب بؾتيحفظ ٍضغ هَخَز ٍ ؾ

ٍ خَ  يػبعف يضقس وَزن )فضب ِ يظ اٍليي ًمف ذبًَازُ ٍ ػَاهل هطثَط ثِ هحييتج
طًس تب يس ًمف ٍ تبثطقبى هَضز تَخِ لطاض گيّؿتٌس وِ ثب يػَاهلي يتطذبًَازُ( اظ هْن يضٍاً

 يتَاى ثط ؾجه فطظًسپطٍض يه يتط قَز. اظ ػَاهل ذبًَازگي ػَاهل آؾبىيا يسگيچيزضن پ
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ذبًَازُ  يي اػضبيحبون ثط ضٍاثظ ث يػُ ًكبط هؼٌَيي، ًكبط هَخَز زض ذبًَازُ، ثِ ٍيٍالس
قَز، اقبضُ وطز.  يي هيت ٍالسيي وِ هٌدط ثِ هحجَثيسي فطظًساى ٍ ٍاليث يهبًٌس، ضاثغِ ػبعف

حبون ثط وَزوبى ٍ ًَخَاًبى  يذبًَازگ يغيط چتط ػَاهل هحيتَاى ظ يي ػَاهل ضا هيا ي ّوِ
 وٌىبـ وطز. 

اؾت. زض  يهرتلف وَزوبى فطظًسپطٍض يگصاض ثط ػولىطزّب تأثيط يغياظ خولِ ػَاهل هح
قفط،  يٌتط ثبتَم، الگَيٍ يٌس، الگَيِ ثبهطيهبًٌس ًظط يهرتلف يّبِ يًظط يهَضز فطظًسپطٍض

اظ  يىياًس.  اًس، وِ هَضز تَخِ لطاض گطفتِ ِ قسُيگط اضايهكبثِ ز يّبِ يِ آزلط ٍ ًظطيًظط
 يٍ اعالػبت ٌس ثط اؾبؼ هغبلؼبت ذَزي( اؾت. ثبهط1991) 1ٌسيِ ثبهطيّب، ًظطِ يي ًظطيتطهْن

وِ اظ هبزضاى ٍ  ييّب ٍ ههبحجِ يهكبّسات ذبًَزگك يي وَزوبى اظ عطيوِ ضاخغ ثِ ٍالس
ٍ  يي قبهل، ؾجه همتسض، اؾتجسايت ٍالسيَُ ضفتبض ٍ تطثين ًوَز، ؾِ قيپسضاى تٌظ

 (. 1999، 2ؽيطاًِ ضا هكرم وطز )فلچط ٍ خفطيگ ؾْل

 يبز ٍ وٌتطل ضفتبضيت ٍ هحجت ظيويثب نو يي همتسض)التساضگطا( ثِ نَضت افطازيٍالس
وٌٌس.  يزٌّس وِ عجك آًْب ظًسگ يثِ فطظًساًكبى ه ييبضّبيي همتسض هؼيٍالس قًَس. يف هيتؼط

بت ي(. ذهَن1999ؽ، يبهَظًس )فلچط ٍ خفطيضا ثِ ًَخَاى ذَز ث ييعّبيذَاٌّس چ يكتط هيث
فطظًساى،  يي ثِ ظًسگيبز ٍالسيقبهل هكبضوت ٍ ػاللِ ظ يَُ فطظًسپطٍضيي قيا يانل

ٍ وٌتطل  يؾالهت ضٍاً يك ٍ اضتمبيٌبى ثِ آًْب، تكَياضتجبط ثبظ ثب آًْب، زاقتي اعو يثطلطاض
ثبقٌس،  يه يقبى ودب ّؿتٌس، ثب چِ وؿبً ي وِ فطظًساىياظ ا يآًْب قبهل آگبّ يضفتبض يثبال

ب يهمتسض  يَُ فطظًسپطٍضياًس ق ع ًكبى زازُيً يتدطث يّب بفتِيزٌّس.  ياًدبم ه يٍ چِ وبض
، ػعت ياختوبػ-يضٍاً يؿتگي، قبي، اًغجبق، ثلَؽ ضٍاًيؾغَح ثبالتط ؾبظگبضثب  يهٌغم

(. وَزوبى ثب 1996، 3فطظًساى آًبى هطتجظ اؾت )پبلؿَى ٍ اؾپَتب يت آهَظقگبّيًفؽ ٍ هَفم
 يزٌّس. آًْب ضٍاثظ ذَثيي ضفتبضّب ضا ًكبى هيتط ي هغلَةيزض ّوِ ؾٌ يي التساض هٌغميٍالس

اًس )هله هىبى،  ثِ ذَز ثَزُ يقبزاة ٍ هتى ثب ّوؿبالى ٍ ثعضگؿبالى زاقتِ ٍ هؼوَالً
ي وَزوبى ذالق ًِ تٌْب يوٌس وِ ٍالس يس هييضا تأ يطيدِ گيي ًتيگط ايهغبلؼبت ز .(1378
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، 1وٌٌس )زاتب ٍ پبضلَف ياػوبل ه يووتط ياًضجبع يّب تيووتط التساضگطا ّؿتٌس ٍ هحسٍز
، 3ؿتٌس )زضزاليً يع لَي( ثلىِ زض اثطاظ ػَاعف گطم 1962ً، 2ؿَى، گتعل ٍ خى1967
زاقت، ٍ ثِ  يت ثبالتط ّوجؿتگيون هبزضاًِ ثب ذالل يه هغبلؼِ، گطهبي(. زض ٍالغ، زض 1975
 يت زض ظًبى هٌتْيي ذاللييثَزى ثِ عَض ذبل ثِ ؾغَح پب "زذتط ثبثب"س وِ يضؾ يًظط ه

ضاثغِ  ي( ثب ثطضؾ1393، ييظازُ عجبعجب ضؾَل ، افطٍظ ٍيٌي)فطاّ يقَز. زض پػٍّك يه
عَّـ ًكبى زازًس، افطاز يت زض وَزوبى تيثب ذالل ييي ٍ ووطٍيٍالس يفطظًسپطٍض يّب َُيق

هطثَط ثِ  يي فطاٍاًيي ووتطييپب ييهبزض، زض ووطٍ يالتساض هٌغم يَُ فطظًسپطٍضيثب ق
قَز. زض ٍالغ  يسُ هيت زياللثب ذ يي فطاٍاًيكتطيي ثيي ضا زاضًس ٍ ّوچٌييت ؾغح پبيذالل
ت يهبزض ثب ذالل يالتساض هٌغم يَُ فطظًس پطٍضيي قيث يه ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضيآًْب 

 (. 1393ٍ ّوىبضاى،  يٌيهكبّسُ وطزًس )فطاّ

ت يت زض وَزوبى ضا تمَيوِ ذالل ييّب زّس وِ ذبًَازُ يًكبى ه يا قَاّس لبثل هالحظِ
ت ّؿتٌس، وَزوبى ذَز ضا ثِ هؿتمل يٍ هحسٍز ييالتساضگطاي ييؾغح پب يوٌٌس، زاضا يه

(. 1979لط ٍ خطاضز، يي ٍ فطظًساى ًؿجتب ؾطز اؾت )هيي ٍالسيوٌٌس ٍ فبنلِ ث يك هيثَزى تكَ
اظ  يبضي( زض هغبلؼِ ذَز زضثبضُ هؼوبضاى ذالق، ثؿ1965) 4ٌَىيػٌَاى هثبل، هه وثِ
ي ثِ فطظًساى ذَز يبفت: )الف( ٍالسي يول يي الگَيضا هغبثك ثب ا يذبًَازگ يّب يػگيٍ

وطزًس؛ )ة( اغلت پسض  يدبز هيگصاضًس ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ زض اًدبم وبضّب ضا زض آًْب ا ياحتطام ه
ب ي، احؿبؾبت هثجت يس ثب وَزوبى ضا ًكبى زازًس؛ ثِ عَض وليقس يىيهبزض، ػسم ًعز يٍ حت
هؿتمل ٍ فؼبل ضا  يلت ظًسگبى آًْب ووتط ٍخَز زاقت؛ )ج( هبزضاى اغيزض ه يلَ يهٌف

قس، اغلت ثِ اػوبل  يه تأويس يه ًظن قرهيدبز يوٌٌس؛ ٍ )ز( اگطچِ ثط ا يه يضّجط
 قس. يووتط تَخِ ه يضؾو يهصّج

احتطام  يخَ ّؿتٌس. آًْب ثطا الؼبزُ هحسٍزوٌٌسُ ٍ ؾلغِي فَقيٍالس يبفت ثطذيٌس زضيثبهط
اؾتفبزُ اظ اؾتسالل  يخبقًَس ٍ ثِ يلبئل هقبى اضظـ  س اظ زؾتَضاتيثِ لسضت ٍ اعبػت او

                                                           
1- Datta  & Parloff 
2- Getzels  & Jackson 
3- Drevdahl 
4- MacKinnon 
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 يِ ثسًيس ٍ تٌجيل تْسيبًِ اظ لجيظٍضگَ يّب وٌتطل اػوبل فطظًساًكبى ثِ ضٍـ يح ثطايب تَضي
ٍضظًس  يي ووتط ثِ فطظًساًكبى هْط هيط ٍالسيبؼ ثب ؾبيي زض ليي گًَِ ٍالسيوٌٌس. ا يِ هيتى

ثِ اعبػت ًساضًس، ًؿجت  يليفطظًساى توب يي هتَلغ ّؿتٌس ٍ ٍلتيي ٍالسيا .(1991ٌس، ي)ثبهط
ي ي(. ا2005ٌس، يوٌٌس )ثبهط يآًْب ضا عطز ه يگبّ يزٌّس ٍ حت يًكبى ه يػاللگيثِ آًْب ث

هثل  يچ قرهيًساضًس ٍ هؼتمسًس وِ ّ يت تَخْين ٍتطثيى تؼلبي ثِ ًظطات هترههيٍالس
بظ ياؾت ٍ ً يه اهط شاتيت يتطث س. آًْب هؼتمسًس وِيضا ٍضغ ًوب يتيي تطثيتَاًس لَاً يًو آًْب
 (.2005ٌس ،يٍ آهَظـ ًساضز )ثبهط يطيبزگيثِ 

وِ  ييّب سًس وِ ذبًَازُيدِ ضؾيي ًتيذَز ثِ ا يّب ( زض پػٍّف1986) 1ضاًىَ ٍ الجطت
ي ٍ يي ٍالسيبز ثيظ ي، اضتجبط هثجت ثسٍى ٍاثؿتگيزٍ خٌجِ اؾبؾ يفطظًساى ذالق زاضًس زاضا

س ييأ( ت2000ي گتعل ٍ خىؿَى )يچٌط هؿتجساًِ ّؿتٌس.  ّنيٍ غه خَ آظاز يوَزن ٍ ٍخَز 
ثَزُ ٍ ووتط اظ  يقبى ثٌسضت اؾتجسا يتيتطث يّب ي وَزوبى ذالق زض ضٍـياًس وِ ٍالس وطزُ

ي ًَع وَزوبى يي ايي پػٍّكگطاى ٍالسيوٌٌس. اظ ًظط ا ياؾتفبزُ ه ياًضجبع يّب تيهحسٍز
 يّب وِ ذبًَازُ يزٌّس. زض حبل يه يطيگ نيفطظًساى ذَز زض ضفتبض ٍ تهو يثطا يكتطيث يآظاز
 ييّب ع  ثَزًس. زض ذبًَازُيف اظ حس تويكتط زاقتِ ٍ ثيت ووتط ًظن ثيفطظًساى ثب ذالل يزاضا

ي هطالجت يزاقتٌس ا يت ووتطيوطزًس فطظًساى ذالل يكتط هطالجت هيوِ هبزضاى اظ فطظًساى ث
ت ٍ يطز چطا وِ ذالليگ يتدطثِ ٍ آهَذتي ضا اظ فطظًساى ه يّب ف اظ حس ثِ ًظط فطنتيث
 وٌٌس. يا تَاًٌس السام ثِ وبض تبظُ ياؾت افطاز هحتبط ًو يطيپصبظهٌس ذغطيً يطيبزگي

ثِ  ت هؼوَالًيي اؾت. ٍاغُ هحجَثيت ٍالسيعاى هحجَثيه يغيگط اظ ػَاهل هحيز يىي
طز، يگيثِ ذبعط آى هَضز احتطام لطاض هگطاى زاضز ٍ يوِ فطز زض ًعز ز يتيگبُ ٍ هَلؼيخب

ذبًَازُ ٍ خبهؼِ  يفطز اظ ؾَ ياؾت وِ ثطا يبًگط اضظـ، احتطام ٍ هٌعلتيقَز ٍ ثياعالق ه
 يوٌٌس. ٍلت يگطاى اظ ثَزى ثب هب احؿبؼ ذطؾٌسيز يؼٌيت يقَز. هحجَث يزض ًظط گطفتِ ه

ت يقَز. هحجَثيه ييهب تأه يبظ ثِ تؼلك ٍ زلجؿتگين، ًيوٌياحؿبؼ هحجَة ثَزى ه
اؾت  يطـ اختوبػيثط پص ياظ خبًت فطز اضتجبط زاضز ٍ هجتٌ يهرتلف يثبنفبت ٍ ضفتبضّب

هَضز  يت ثِ هؼٌبي( هحجَث1396) يي ثِ اػتمبز ًمسيچٌ(. ّن1394ٍ ّوىبضاى،  ي)اؾس

                                                           
1- Runco & albert 
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زّس يّب اخبظُ هوِ ثِ اًؿبى يت ضفتبضيه لبثليگطاى لطاض گطفتي، يطـ ٍ هحجت زيپص
(. 1394ٍ ّوىبضاى،  يطًس )اؾسيقًَس ٍ هَضز احتطام ٍ زٍؾت زاقتِ قسى لطاض گطفتِ يپص

ِ هطتجظ ثب آى يي ًظطيتطزض اضتجبط ثبقس اهب هْن يهرتلف يّبِ يتَاًس ثب ًظطيت هيهحجَث
 ِ هعلَ اؾت. يًظط

وٌس هحجت يزض اًؿبى ٍ ضٍاى اًؿبى ظَْض ه يوِ ثِ هَاظات ثلَؽ خٌؿ ييبظّبياظ ً يىي
 يبظّبيبظهٌس اؾت. ًياؾت ً ي، هَخَزيآزه يعَض ولٍ هحجَة ٍالغ قسى اؾت ثِسى يٍضظ

، تؼلك ٍ يقبهل: اثطاظ ٍخَز، زلجؿتگ يضٍاً يبظّبياٍ قبهل َّا، آة، غصا ٍ ً يخؿو
زٍ  يت آزهيقره ييط ضقس ٍ قىَفبي(، هؼتمس اؾت زض هؿ1954) 1قَز. هعلَ يه يهْطٍضظ
 ياؾبؾ يّببظيً يِ ٍخَز زاضز. ٍيٍ ثبًَ يطاؾبؾيغ يّببظيِ ٍ ًيٍ اٍل ياؾبؾ يّببظيزؾتِ ً

بظ ثِ ػكك ٍ ي، ًيوٌيا يّببظي(، ًيؼيه )عجيَلَغيعيف يّببظيِ ضا زض پٌچ زؾتِ قبهل، ًيٍ اٍل
 يّببظياظ ً يىيزاًس. ثطاؾبؼ ًظط هعلَ،  يه ييبظ ثِ ذَزقىَفبيبظ ثِ احتطام، ًي، ًيزلجؿتگ

ي هطحلِ يزض ا ي، آزهياؾت. ثِ ًظط ٍ يٍ زلجؿتگ يٍضظبظ ثِ هحجتيّطوؽ، ً يثطا ياؾبؾ
 يثطا يگبِّيگبُ ٍ تىيبفتي پبي يخٍَ  زض خؿت يؼٌيگطاى اؾت؛ يثب ز يتكٌِ اضتجبط ػبعف

س ثتَاى گفت: اًتربة ي(. قب2013، 2ٍ وَض1954كتي اؾت )هعلَ، يذَ يبظ زلجؿتگيي ًيتأه
بظ يي ًيثِ ا ييگَپبؾد يّوىبضاى، زض ضاؾتبب ضفبلت ثب افطاز ٍ يل ذبًَازُ يزٍؾت، تكى

 يزض ًْبز ّوِ افطاز ٍخَز زاضز؛ ٍل يؼيعَض عجثِ يي ذَاؾتِ زضًٍيل ثِ اياؾت. توب ياؾبؾ
 ييكتط ذَزًوبيي هَضَع ثيبلت اؾت، ايفتِ اظْبض ٍخَز ٍ اثطاظ ليوِ ق يًَخَاً  زض زٍضُ

گط ٍ ثب فطظًساى ًمف يىسيي ثب يذبًَازُ ٍ ضٍاثظ ٍالس .(2007، 3عييوٌس )هىلئَز، ٍٍز ٍ ٍيه
طـ يتَاى ثِ پص ي(. اظ خولِ تجؼبت آى ه1392، يويت زاضز )وطيدبز هحجَثيزض ا يبض هْويثؿ

(. اهب اظ ًظط 1392، يوياقبضُ وطز )وط يٍ ضٍاً يخؿو يبظّبيي ًيٍ تأه يفطظًس، تجبزل ػبعف
، ؾالهت ضٍاى، يًفؽ، اػتوبز ثِ ًفؽ، قبزتَاًس هَخت ػعت يت هي( هحجَث1389افطٍظ )

 قَز.  يًگطٍ هثجت يفتگيغلجِ ثط ذَزق

                                                           
1- aslow 

2- Kaur  

3- McLeod, wood & Weisz  
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ي ٍ يت ٍالسيي هحجَثيسُ اؾت وِ ثيضؾ يطيگدِيي ًتيثِ ا ي( زض پػٍّك1396) يًمس
ٍخَز ًساضز. ّط چٌس آًْب زض پػٍّف ذَز اظ  يزاض يعَّـ ضاثغِ هؼٌيآهَظاى تت زاًفيذالل

 يضاثغِ ضضبهٌس  وِ ثب ّسف هغبلؼِ ياًس. زض پػٍّك اؾتفبزُ وطزُ يت ػبثسيپطؾكٌبهِ ذالل
عَّـ يآهَظاى تت زض فطظًساى زاًفيت، ؾالهت ضٍاى ٍ ذالليي ثب هحجَثيت ٍالسيظٍخ

ٍ ؾالهت  ييت ظًبقَيي زٍ ػبهل ضضبيح ًكبى زاز ثي( ًتب1393اًدبم گطفت )اضخوٌسظازُ، 
اظ  يي ضاضيي ٍالسيثط اٍخَز زاضز، ػالٍُ يزاضيآهَظاى ضاثغِ هؼٌت زاًفيضٍاى ثب ذالل

، افطٍظ، يگط )لسضتيزاضًس. زض پػٍّف ز يكتطيت ثيتط ٍ ثب ذالل فطظًساى ؾبلن ييظًبقَ يظًسگ
ف يي پيتطي هْنيٍالس ييت ظًبقَي( ًكبى زازًس وِ ضضب1390ٍ َّهي،  يزضآهس يفيقط

ط يي هتغيي ٍ ؾَهيزٍهت يت زض وَزوبى اؾت ٍ ثؼس اظ آى َّـ ٍ ؾي ثِ تطتيي ذالليث
 ت ثَزًس. يي ذالليثفيپ

وَزوبى  يّب ذَز، هؼتمس اؾت وِ ذبًَازُ يح پػٍّكي( ثب تَخِ ثِ ًتب2000) 1ٌطيٍ
قَز  ينطف وَزن ه يبزيّب ظهبى ظ ي ذبًَازُيوِ زض ا يي هؼٌيعَّـ وَزن هحَضًس ثسيت

ّب وَزوبى ًؿجت ثِ  ذبًَازُي يوٌٌس زض ا يوَزن ه يبظّبيذَز ضا نطف ً يٍ ذبًَازُ اًطغ
 زٌّس.  ياظ ذَز ًكبى ه يكتطيت ثبالتط ٍ اؾتمالل ثيط وَزوبى ّن ؾغح ذَز ذالليؾب

حبون ثط  يتَاى هطتجظ زاًؿت ًكبط هؼٌَيه يغيوِ ثِ ػَاهل هح يگطيهفَْم ز
ٍ  ياحؿبؼ آضاهف، هْطٍضظ يؼٌي 2يف، ًكبط هؼٌَيثِ تؼطذبًَازُ اؾت. ثٌب يفضب

 يزضٍى ٍ ثبٍض للج ياظ عطاٍت ٍ ظالل يٍ ثطذَضزاض يگطفيٍ ثركب يثب ٍاضؾتگ يسثركياه
ّب زض  يٍ ًكبط ضا زض گطفتي، ثؼض يافطاز ذَقحبل يثؼض .(1395)افطٍظ،  يثِ ذبلك ّؿت

، ػكك يزض ؾالهت يِ، ثطذيّب زض پَل ٍ ؾطهبيه وبض، ثؼضيّب زض توبم وطزى  يزازى، ثؼض
ه ذبًَازُ ذَقحبل، يع زض زاقتي يً يتؼساز ٍ گطٍّـ، اؾييجبي، احتطام، ظيٍ آضاهف زضًٍ

ه يزض ٍالغ  يزاضز. ًكبط هؼٌَ يتطهؼٌب ٍ هفَْم گؿتطزُ يًكبط هؼٌَ يٌٌس. ٍليثيه
گصضا اؾت.  يظًسگ يٍ ؾغح ياهَاج ههٌَػ يط توبهيك اؾت وِ زض ظيػو يت ٍ قبزيضضب

ٍ  يب خسا ًرَاّس قس. زض پؿتگبُ اظ قوچيٌف اؾت وِ ّيه ًَع اػتمبز ٍ ثي يًكبط هؼٌَ

                                                           
1- Winner 

2- Spiritual Happiness 
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س خْبى ضا ثب يتَاً يقوب ه يس. ثب ٍخَز ًكبط هؼٌَيثِ حس ووبل ذَاّس ضؾ يظًسگ يّبيثلٌس
ع يّوِ چ ي ًىتِ هْن اؾتَاض اؾت وِيثط ا يهؼٌَ يقبز يس. تئَضيٌيتط ثجٌبًِيثٍالغ يچكوبً

 (.1396بة، يٍضً ياؾت )هْط يع لغف ذساًٍسيچس ٍ ّوِيآ يحؿبة هثِ يًؼوت ذسازاز

 يت، لصت، ٍ ذَقي، ضضبياؾت وِ هبًٌس ذكٌَز يب احؿبؾي يه حبلت شٌّيًكبط 
سگبُ ثَزا، ياؾت. اظ ز قسُ يهرتلف ثطضؾ يّبسگبُياظ ز يقَز. قبزيتَؾظ اًؿبى ازضان ه

غلجِ وٌس ٍ ثتَاًس  يّبقَز وِ اًؿبى ثط ّط ًَع آضظٍ ٍ ذَاؾتيوؿت ه يظهبً ييًْب يقبز
ت ضٍح ثب تمَا ٍ يفؼبل» يف اضؾغَ اظ قبزي(. تؼط1388، يسيوٌس )قْ يپَقاظ آى چكن

 يطيس اضؾغَ، تٌْب ثب ثِ وبضگياظ ز يثَز. قبز« عوبض اًؿبى ثطاؾبؼ قؼَض ٍ اؾتسالليپطّ
 قَز. يط هيپص، اهىبىيمت هؼٌَيگبم ًْبزى زض عط يػمل ٍ هٌغك زض وٌبض تالـ ثطا

چٌس زِّ  يًگط، ٍ عهثجت يقٌبؾ ًْضت ضٍاىقٌبؾبى تٌْب پؽ اظ هحجَة قسى ضٍاى
ي يتط اظ هَضز لجَل يىيهٌس قسًس. ػاللِ يهفَْم قبز  زضثبضُ يػلو يگصقتِ، ثِ ٍ ثطضؾ

عَض ثِ يقبز»ؿس: يًَيي ٍَّى هياؾت. ٍاضائِ قسُ يي ٍَّى ّلٌسيف تَؾظ ضٍت ٍيتؼبض
 يفطز يت ظًسگيفيثطاؾبؼ آى وقَز وِ اًؿبى يت گفتِ هياظ هغلَث يا عاى ٍ زضخِيثِ ه يول

 يقره يفطز ثِ ظًسگ  گط، همساض ػاللِيػجبضت زوٌس. ثِ يه يبثيه ول اضظيػٌَاى ذَز ضا ثِ
زض  يي ثب قبزيزض هٌظط ز يط قبزيف ٍ تفؿيقَز. تؼطيفطز هحؿَة ه يعاى قبزيذَز، ه

زاضز، حبل آًىِ هكىل  يزض زل خب يهتفبٍت اؾت. زض اؾالم، قبز وبهالً يغطث يقٌبؾضٍاى
وٌٌس. يطٍى خؿتدَ هيث يبَّيضا زض ّ يي اؾت وِ قبزيط اياظ اقربل زض لطى اذ يبضيثؿ
هْن ٍ هؤثط  يؿت، ثلىِ ػبهليذَز ّسف ً يي اؾت وِ قبزيا يي اظ قبزيط زيط ٍ تفؿيتؼج
 (. 1391 ،ي، ػؿىطي، آضاًياؾت )هبظٍچ ياًؿبً يسى اًؿبى ثِ ووبل ػبليضؾ يثطا

  اؾت. هغبلؼِ يوين پطوبضثطز ٍ لسياظ هفبّ يد ضٍاًكٌبؾيهفَْم َّـ زض عَل تبضاهب 
ٍ  1زاضز )وبفوي يپػٍّك  ؾبل ؾبثمِ 60اؾت وِ  يت ٍاثؿتِ ثِ ؾٌتيَّـ ٍ ذالل  ضاثغِ
اًس وِ  هحممبى فطاّن وطزُ يثطا يه چبضچَة ولي (1999) 3(. اؾتطًجطي2011، 2پالوط

                                                           
1- Kaufman 

2- Plucker 

3- Sternberg 
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طهدوَػِ اظ يه ظيتَاًٌس ثِ ػٌَاى  يت هيٍ ذاللقبهل پٌح ضاثغِ هوىي اؾت: َّـ 
زض ًظط گطفت،  ييّوتب يّب ػٌَاى هدوَػِسُ قًَس، هوىي اؾت آًْب ضا ثِيگط زيىسي
ت يطًس، زض ًْبيهَضز تَخِ لطاض گ يهؿتمل اهب ّوپَقبً يّب ػٌَاى هدوَػِتَاًٌس ثِ يه
ثِ  يزض ول خسا اظ ّن زض ًظط گطفت. ّطچٌس قَاّس يّب ػٌَاى هدوَػِتَاى آًْب ضا ثِ يه

ي هسل لسضتوٌس ي(، چٌس2011ّب ٍخَز زاضز )وبفوي ٍ پالوط،  سگبُيي زيه اظ ايًفغ ّط 
لفَضز يزٌّس. گ يتط اظ َّـ هس ًظط لطاض ه يييه ػبهل هطتجِ پبيت ضا ثِ هثبثِ ي، ذالليَّق

هتفبٍت  يقٌبذت يّب ييتلف تَاًبي ؾغَح هريث يثَز وِ ّوجؿتگ يي وؿبًي( اظ اٍل1967)
بفت، يتط اظ حس هتَؾظ  يييثْط پب زض هحسٍزُ َّـ يه ضاثغِ هثجت ذغيضا وكف وطز: اٍ 

دِ گطفت، يلفَضز ًتيي ضاثغِ ٍخَز ًساقت. گياوِ زض ؾغَح ثبالتط اظ حس هتَؾظ  يزض حبل
س ٍاگطا يتَل يثطا يثْط ثبال قطط وبف زّس وِ َّـ يًكبى ه يغ زٍ ثؼسيتَظ يي الگَيا
ي يؿت. ايً يثْط ذغ ؾغَح َّـ يي ضاثغِ زض توبهيه قطط الظم اؾت. اهب ايؿت، اهب يً

زٌّس،  يت ًكبى ًويزض ذالل ييثْط ثبال، لعٍهب ػولىطز ثبال َّـ يزّس افطاز زاضا يًكبى ه
ت يي ذالليؾغَح ػولىطز اؾت. اگط ضاثغِ ث يّب زض ثطذ ي ؾبظُيزٌّسُ اؾتمالل اوِ ًكبى

ط ييثْط تغ ن، لسضت ضاثغِ ثؿتِ ثِ ؾغح َّـيضا زض ًظط زاقتِ ثبق يَّـ ًِ چٌساى ذغٍ 
 ت زاضز.يوٌس اّو يط هييثْط ضاثغِ تغ اظ َّـ يي هؿئلِ وِ زض چِ ؾغحيوٌس، پؽ زضن ا يه

ه آؾتبًِ زض ي( 2016ٍ ّوىبضاى،  ي، ثِ ًمل اظ ظًبؾ1973ٌؿتٌؿي )يلفَضز ٍ وطيگ
بظ ثِ يت ًيزّس ػولىطز ثبال زض ذالليكٌْبز وطزًس، وِ ًكبى هيپ 120ثْط ثطاثط ثب  َّـ

گط تَؾظ يت زيي آؾتبًِ، ذالليب حسالل َّـ زض حس هتَؾظ زاضز؛ وِ ثبالتط اظ ايَّـ ثبال 
ي ياظ هغبلؼبت ثب زض ًظط گطفتي ا يبضي(. ثؿ2013ٍ ّوىبضاى،  1قَز )خه يَّـ هحسٍز ًو

ضا  130تب  100ثْط  ي َّـيط آؾتبًِ ثيهمبز وَالًي هغبلؼبت هؼياؾت ٍ ا آؾتبًِ اًدبم قسُ
زٌّس وِ اضتجبط  يل ًكبى هيفطاتحل يّب بفتِي(. 2016ٍ ّوىبضاى،  ياًس )ظًبؾٌ گعاضـ وطزُ

طاى ي(. زض ا2005، 2نياؾت )و 20/0زض حسٍز  يعَض ولل ذاللبًِ ٍ َّـ ثِيي پتبًؿيث
پػٍّف ثب  12 يثِ ثطضؾل السام يه هغبلؼِ فطاتحلي( زض 1394ٍ ّوىبضاى ) يگٌد
هَضز ًظط ضاثغِ  يّب پػٍّف يّب طيه اظ هتغيچ ياًس ٍ ّ ت پطزاذتِيّوجؿتِ ذالل يطّبيهتغ

                                                           
1- Jauk 

2- Kim 
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ت ثب َّـ، ياؾت. ػالٍُ ثط اضتجبط ذالل ت ضا هَضز هغبلؼِ لطاض ًسازُيي َّـ ٍ ذالليث
وؿَ ثب ّن ّ يّب بفتِياؾت.  ل ذاللبًِ ّن هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِيت ثب پتبًؿياضتجبط قره

ثِ تدبضة اضتجبط زاضز. ثِ  1ثَزى ل ذاللبًِ ثِ عَض هثجت ثب ثبظيي اؾت وِ پتبًؿيزاض ا يٍ هؼٌ
ل ذالق اؾت  يهطثَط ثِ پتبًؿ 2يگصاضِ يؾطهب يػگيوٌٌسُ ٍثَزى هٌؼىؽضؾس ثبظ يًظط ه

 (. 2006، 3ّبم ٍ فَضى ي)ثت

( ي)ذبًَازگ يغياثطات ػَاهل هحاؾت وِ ثتَاًس  ي ضاؾتب اًدبم قسُيي پػٍّف، زض اياهب ا
تَاى ثِ  يذبًَازُ ه يّب يػگيت هكرم وٌس. اظ خولِ ٍيذالل ييسآيضا زض پس يٍ قٌبذت

ي اظ يت ٍالسيحبون ثط ضٍاثظ ذبًَازُ، هحجَث يهؼٌَ يي، فضبيٍالس يفطظًسپطٍض يّب ؾجه
ه يضؾس، وِ وسام  يثِ شّي ه ياقبضُ وطز. حبل ؾَال يقٌبذت يّب يػگيعطف فطظًساى ٍ ٍ

گصاض ّؿتٌس؟ زض تأثيطآهَظاى  ت زاًفيزضٍى ذبًَازُ ثط ضقس ٍ ثطٍظ ذالل يّب يػگيي ٍياظ ا
ن وِ زض  ين تب هكرم وٌيي ػَاهل ثَزيي ؾْن اييٍ تؼ ييزًجبل قٌبؾبپػٍّف حبضط ثِ

ي يس اييأزاضًس. زض نَضت ت تأثيطت يعَّـ وسام هَاضز ثط ضقس ذالليوَزوبى ت يّب ذبًَازُ
ضا زض هَضز  ييّبهطثَعِ ثطًبهِ يّبٍ ؾبظهبى يآهَظق يّب ؿتنيك ؾيتَاى اظ عطيِ هيفطض

ٍ اخطا وطز تب  ياهَظاى عطاح ت وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ٍ زاًفيف ذالليافعا يّب ثطاذبًَازُ
ي يچٌط وبّف زازُ ٍ حل ًوَز. ّنيي هؿيضا اظ ا يثتَاى هكىالت ٍ هؼضالت هرتلف اًؿبً

هطثَط ثِ  يّبپػٍّف يزض ضاؾتب يسيي ضًٍس. افك خسيم ايس ٍ تكرييأنَضت ت زض
ت يػٌَاى ًمغِ قطٍع آهَظـ ذاللتَاى ثِيت قىل ذَاّس گطفت ٍ ثؿتط ذبًَازُ ضا هيذالل

ي يت هس ًظط لطاض زازُ ٍ ثِ ؾَاالت هرتلف زض ايبى ذالليي هطثيي ضا ثِ ػٌَاى اٍليٍ ٍالس
 ٌِ پبؾد زاز.يظه

  رٍػ

ف ٍ وكف يزًجبل تَنثَز. زض پػٍّف حبضط ثِ ينَضت ّوجؿتگحبضط ثِك يضٍـ تحم
ت يي ثب ذالليٍالس يفطظًسپطٍض يّب ت ٍ ؾجهيعاى هحجَثي، هيضاثغِ ػَاهل ًكبط هؼٌَ

                                                           
1- openness 

2- investment trait 
3- Batey & Furnham 
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آهَظاى هكغَل ثِ  ِ زاًفيپػٍّف حبضط ول ين. خبهؼِ آهبضيعَّـ ثَزيآهَظاى ت زاًف
 125ِ قبهل ياٍل  ثَز. حدن ًوًَِ يقطل دبىيعَّقبى اؾتبى آشضثبيل زض هساضؼ تيتحه

 قْطؾتبى ييعَّقبى ػالهِ عجبعجبيل زض هسضؾِ هتَؾغِ اٍل تيًَخَاى هكغَل ثِ تحه
قس. ضٍـ اًتربة ًوًَِ  يهكغَل ثِ تحهيل ثَزًس، ه 96-97 يليثٌبة وِ زض ؾبل تحه

طؾتبى يهَظاى همغغ هتَؾغِ اٍل زثًَخَاى ) 125 يي قىل ثَز وِ ثطايثِ ا ييًْب
ف چْبض زض يطايٍوؿلط وَزوبى ٍ يبؼ َّقيقْطؾتبى ثٌبة( هم يعَّقبى ػالهِ عجبعجبئيت

ب ثبالتط اظ يثطاثط  يثْط َّـ يآهَظ زاضا زاًف 81بى تؼساز يي هيزٍ ّفتِ اخطا قس. اظ ا يع
، اؾتسالل يآظهَى ٍوؿلط )فْن واله يّب بؼياظ هم يىيب يثْط ول  بؼ َّـيزض هم 115
ًفط  81ي ي( ثَزًس؛ ايقٌبذت يطگيٍ چ يػوَه ييؾطػت پطزاظـ، تَاًب، حبفظِ فؼبل، يازضاو

گطزض هَضز يز يّب ت ٍ آظهَىيِ اظ هغبلؼِ حصف قسًس. ؾپؽ آظهَى ذالليٍاضز هغبلؼِ ٍ ثم
 يزض هَضز آًْب اخطا قس. اثعاضّب يآهبض يّب ليقبى اًدبم، ٍ تحل يّب ًفط ٍ ذبًَازُ 81

ف چْبض، يطايٍوؿلط وَزوبى ٍ يقبهل: آظهَى َّقي پػٍّف يهَضز اؾتفبزُ زض ا يپػٍّك
 تي، ٍ هحجَثيهؼٌَ ، ًكبطيپطٍض فطظًس يّب ؾجه يّب پطؾكٌبهِ 1ت تَضًؽيآظهَى ذالل

 ي ثَزًس.يٍالس 

 اتشارّا

اظ  ف چْبضيطايٍوؿلط وَزوبى ٍ يآظهَى َّق: ؼ چْارميزاياط َّػ ٍکغلز کَدکاى ٍيقه
، وِ قبهل: قبذم وٌس يه اؾتفبزُ قبذم ُتٌْب ثب چْبض ًوط يؾٌت 2ثْط بؼ ول َّـيهم

 6، ٍ قبذم ؾطػت پطزاظـ5، قبذم حبفظِ فؼبل4ي، قبذم اؾتسالل ازضاو3يفْن واله
 يّب بؼيهم يفؼل يّب ًؿرِ ي(. ؾبذتبض ػبهل1392ٍ افطٍظ ٍ ّوىبضاى،  2005)ٍوؿلط، 

بؼ ول يلِ هميٍؾ وِ ثِاؾت  يقسُ َّق ف يتؼط يِ ٍالؼيه ًظطياظ  يٍوؿلط ًبق يَّق
س. يآ يزؾت ه لِ چْبض قبذم ثِيٍؾ قسُ ثِ يطيگ اًساظُ يت وبضوطزّبيثْط ٍ اظ تطو َّـ

                                                           
1- Torrance 

2- Full Scale IQ  

3- Verbal Comprehension Index (VCI) 
4- Perceptual Reasoning Index (PRI) 

5- Working Memory Index (WMI)  
6- Processing Speed Index (PSI) 
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اؾت. زض وتبثچِ  طاى تٌْب ؾِ ثبض ًطم قسُيف چْبضم زض ايطايٍوؿلط وَزوبى ٍ يبؼ َّقيهم
ٍوؿلط وَزوبى  يبؼ َّقيّب، هم اظ زفتطچِ يىيتٌْب زض  يگصاض اخطا ٍ ًوطُ يضاٌّوب

هغطح قسُ ٍ  يقٌبذت يطگيٍ قبذم چ يول يياظ قبذم تَاًب يًبه يطاًيف چْب ايطايٍ
، قىطظاز ٍ حلت يّب آهسُ اؾت. زض پػٍّف حبضط اظ ًؿرِ افطٍظ، وبهىبض آى  خساٍل ًطم

، 95/0، 94/0ت ثطاثط يتطت ؾبل ثِ 6-16ي يؾٌ يت اػتجبض ثطاياؾت. ضط ( اؾتفبزُ قس1392ُ)
اؾت. هتَؾظ اػتجبض هحبؾجِ  96/0، ٍ 96/0، 96/0، 96/0، 97/0، 96/0، 96/0، 96/0، 95/0

ؾبل  16تب  12 يٍ ثطا 95/0ؾبل ثطاثط  11تب  6ي يؾٌ يثطا يول ييقبذم تَاًب يقسُ ثطا 
بؼ يزض هم يول ييثْط ٍ قبذم تَاًب بؼ ول َّـيي هميث ياؾت. ّوجؿتگ 96/0ثطاثط 
 ي(. وتبة ضاٌّوب2005اؾت )ٍوؿلط،  96/0ثطاثط ف چْبضم يطايٍوؿلط وَزوبى ٍ يَّق
بؼ ول ضا زض يثْط همي چْبض قبذم ٍ َّـيي ًوطات ايث يّوجؿتگ يٍ فٌ يطيتفؿ
بؼ حبفظِ وَزوبى ًكبى يِ ًوطات اظ هميت اٍليٍوؿلط وَزوبى ٍ تطو يبؼ َّقيهم
اض ز يوَزوبى هؼٌ  بؼ حبفظِيٍوؿلط وَزوبى ٍ هم يبؼ َّقيي هميث يزّس. ّوجؿتگ يه

عَض ٍوؿلط وَزوبى ثِ يبؼ َّقيهم يّب اؾت. ثب اؾتثٌبء وطزى ؾطػت پطزاظـ، قبذم
وَزوبى  ي بؼ حبفظِيط اظ هميذأغ ٍ ثب تيؾط يطيجبت تهَيثب تطو يٌييپب يهساٍم ّوجؿتگ

 يبؼ َّقيي چْبض قبذم اظ هميزٌّس. ا يط ًكبى هيذأغ ٍ ثب تيؾط يجبت والهيًؿجت تطو
بؼ حبفظِ وَزوبى يهم يبًؽ ًوطات هطوت والهي% اظ ٍاض37% تب 33ٍوؿلط وَزوبى حسٍز 

 وٌٌس.يي هييبؼ حبفظِ وَزوبى تجيهم يساضي% زض ًوطات هطوت ز14% تب 10ؿِ ثب يضا زض همب
 يساضيف زيًؿجت ثِ تىبل يف والهيكتط ثب تىبليٍوؿلط وَزوبى ث يبؼ َّقيي هميثٌبثطا

بؼ حبفظِ يف چْبضم ٍ هميطايٍوؿلط وَزوبى ٍ يبؼ َّقيزاضز. ذالنِ هم يّوپَقبً
ٍ ّوىبضاى،  1ؽيهطثَط ثِ ذَز ضا زاضًس )ٍ يّب ييوَزوبى ثب ّن هطتجظ ّؿتٌس اهب تَاًب

2016.)  

 يّباظ هدوَػِ آظهَى يىيفطم ة تَضًؽ  يطيت تهَيآظهَى ذالل: ت تَرًظيآسهَى خالق
تفىط ذالق  يّبآظهَى يطيهٌتكط قس. اقىبل تهَ 1974تفىط ذالق اؾت وِ زض ؾبل 

زاضًس. اؾتفبزُ  يب تدؿوي يويت تطؾيػوسُ هبّ ضعَاؾت وِ ثِ ييّبتَضًؽ، هؿتلعم پبؾد

                                                           
1- Weiss 
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)فطم الف ٍة( اظ ؾغح وَزوؿتبى تب ؾغَح پؽ اظ  يطيتهَ يّب اظ هدوَػِ آظهَى
ّوبًٌس  يطياؾت. زض فطم تهَ ظثبى تطخوِ قسُ 35ثِ  ي آظهَىياؾت. ا ِ قسُيطؾتبى تَنيزث

زض  يٍ هْبضت ػبل يبثي، ًگبضـ، فمط لغبت ٍ ... زض اضظيياهال يّب وِ ثط غلظ يفطم واله
ط اؾت ًِ يزض لبلت تهَ "سُيا"اؾت ٍخَز  يبثياؾت. آًچِ هالن اضظ ًكسُ تأويسن، يتطؾ

ت )اثتىبض، ثؿظ، يذالل  هؤلفِچْبض  يآظهَى، چْبض ًوطُ ثطا يّب تين آى. فؼبليت تطؾيفيو
س. تَضًؽ يآ يزؾت هت ثِيوٌس ٍ اظ هدوَع آًْب ًوطُ ول ذالل يبفت هي، ٍ اًؼغبف( زضيبليؾ

ن يزٌّسگبى تؼلي ًوطات ًوطُيضا ث 99/0تب  86/0 يت ّوجؿتگيذَز ضط يّب زض پػٍّف
تفىط ذالق تَضًؽ ثِ  يّبآظهَى يفٌ يسُ گعاضـ وطزُ اؾت. زض ضاٌّوبين ًسيسُ ٍ تؼليز

ه يتَضًؽ اؾت. تَضًؽ زض   اػتجبض ؾبظُ آظهَى يبياؾت وِ گَ اقبضُ قسُ يمبت هتؼسزيتحم
تب  1959ؾَتب )ٌِيٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ ه يطؾتبًيت زثيه خوؼيؾبلِ اظ  12هغبلؼِ ثلٌسهست 

(. 2012ٍ ّوىبضاى،  يفيط ذبي/. گعاضـ وطزُ اؾت )پ51ت ضا ي( اػتجبض آظهَى ذالل1971
ت يه ضطي يبيع گَي( 1372ً) يفيطذبيتَؾظ پ يطاًيزض ًوًَِ ا يطيفطم ة تهَ ييثبظآظهب

 يبليؾ  يزض فطم ة، ثطا ييبيت پبيطاى ضطي(. زض ا2012ٍ ّوىبضاى،  يفيط ذبي/. اؾت )پ80
آهَظاى زاًف يثطا 80/0ٍ ول  90/0، ثؿظ 81/0 يطيپص، اًؼغبف74/0، اثتىبض 78/0

 (.1372 ،يطذبئفياؾت )پ هحبؾجِ قسُ

 1972زض ؾبل  1ٌسيبًب ثبهطيي پطؾكٌبهِ تَؾظ زايا: ييٍالذ يَُ فزسًذپزٍريپزعؾٌاهِ ؽ
ي پطؾكٌبهِ يىطت اؾت. ايف لينَضت عثِ يا ٌِيگع 5ؾَال  30قسُ ٍ قبهل  يعطاح

ٌبى يٍ همتسض ٍ اعو يطاًِ، اؾتجسازيگ ي ضا زض ؾِ ؾجه ؾْليٍالس يفطظًسپطٍض يّب َُيق
زض گطٍُ  ييك ثبظآظهبيي پطؾكٌبهِ ضا اظ عطيا ييبي( پب1991) يوٌس. ثَض يه يطيگ اًساظُثرف 

ٍ زض گطٍُ پسضاى،  81/0طاًِ يگ ٍ ؾْل 0.86 ي، اؾتجساز78/0ؾجه همتسضاًِ  يهبزضاى ثطا
عاى يي هيچٌّن گعاضـ وطزُ اؾت. 77/0طاًِ يگ ٍ ؾْل 85/0، هؿتجساًِ 88/0همتسضاًِ 

اؾت  69/0طاًِ يٍ ؾْل گ 73/0، همتسضاًِ 77/0ؾجه هؿتجساًِ  يآظهَى ثطا ييبيپب
وطًٍجبخ  يثب اؾتفبزُ اظ فطهَل آلفب يي ثجبت زضًٍيچٌ(. ّن1386بى ٍ ّوىبضاى يٌي)حؿ

                                                           
1- Diana Baumrind 
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 82/0 ٍ يَُ اؾتجسازيق يثطا 85/0 يطيگ َُ ؾْليق يثطا 75/0هحبؾجِ قسُ اؾت ثطاثط 
 (.1383 اؾت )هْطافعا، يَُ التساضهٌغميق يثطا

ٍ ؾبذتِ  يعطاح 1395تَؾظ افطٍظ زض ؾبل  1يبؼ ًكبط هؼٌَيهم :ياط ًؾاط هعٌَيهق
 40تن ٍ احؿبؼ ٍ ضفتبض يآ 20آظهَى ثبٍضّب تن وِ زٍ ذطزُيآ 60 يبؼ زاضايقسُ اؾت. هم

ي يوطًٍجبخ ا يىطت اؾت. آلفبيف لينَضت عّب ثِزّس. پبؾديلطاض ه يبثيتن ضا هَضز اضظيآ
 ييبيهحبؾجِ پب يبة ثطايٍضً ي/. هحبؾجِ قس. زض ضوي هْط95حبضط پطؾكٌبهِ زض هغبلؼِ 

گط ًكبى 95/0ثسؾت آهسُ  ياؾت ٍ همساض آلفب وطًٍجبخ اؾتفبزُ وطزُ يي اثعاض اظ ضٍـ آلفبيا
 (.96بة، يٍضً يبض ثبال ٍ لبثل لجَل اؾت )هْطيثؿ ييبيپب

( 1392ٍ ّوىبضاى،  يت )اؾسيعاى هحجَثيًبهِ ؾٌدف هپطؾف: ييت ٍالذيآسهَى هحثَت
ّط  يي )پسض ٍ هبزض( اؾت ٍ ثطايه اظ ٍالسياؾت وِ زض هَضز ّط  يؾَال 30قبهل زٍ ثرف 

ىطتبؾت. يف ليّب ثِ نَضت ع س پبؾد زٌّس، پبؾديآهَظاى ثِ نَضت خساگبًِ ثبٍالس زاًف
ِ و  لطاض گطفتِ يوطًٍجبخ هَضز ثطضؾ يت آلفبيلِ ضطيٍؾي پطؾكٌبهِ ثِيت اػتوبز  ايلبثل

ّط  يوطًٍجبخ ثطا يع آلفبي(. زض پػٍّف حبضط 1392ًٍ ّوىبضاى،  ياؾت )اؾس 63/0ثطاثط 
ٍ  71/0فطم هبزض ثطاثط ثب  يوطًٍجبخ ثطا ينَضت خساگبًِ هحبؾجِ ٍ آلفبزٍ فطم هبزض ٍ پسض ثِ

قسُ ٍ اعالػبت  يساً عطاحيي اثعاض خسيي وِ ايآهس. ثب تَخِ ثب ا ثِ زؾت 69/0فطم پسض  يثطا
ًوًَِ  يي ضاثغِ ٍخَز ًساضز. زض پػٍّف حبضط ّوعهبى ثط ضٍيزض ا يميزل يؾٌدضٍاى

ول ؾَاالت  يوطًٍجبخ ثطا يٍ آلفب يع ثطضؾيي اثعاض ًيا يؾٌد ضٍاى يّبيػگيٍ يپػٍّك
ضٍظ اخطا ٍ  7 يآهَظ ثؼس اظ فبنلِ ظهبً زاًف 30 يثَز ّوعهبى پطؾكٌبهِ ثط ضٍ 78/0

 آهس. ثِ زؾت 65/0آى ثطاثط ثب  يزٍثبض اخطا ييث يّوجؿتگ

ف يطايٍوؿلط وَزوبى ٍ يبؼ َّقيًوطات اؾتبًساضز هم يثط ضٍ يآهبض يّبليتحل
بؼ يت ٍ هميبى ًوطات ذالليه يت اًدبم قس. اثتسا ّوجؿتگيچْبضم ٍ ًوطات ذبم ذالل

ّب ثط  يآظهَزًطؾَى هَضز آظهَى لطاض گطفت. ؾپؽ يپ يٍوؿلط ثب اؾتفبزُ اظ ّوجؿتگ يَّق
ي يث يقسًس. ّوجؿتگ يٍوؿلط گطٍُ ثٌس يبؼ َّقيثْط ول زض هم اؾبؼ ػولىطز َّـ

                                                           
1- Spiritual Happiness Scale 
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ّب ثب اؾتفبزُ اظ  سًس. زازُـّط زٍ گطٍُ هحبؾجِ ٍ آظهَى ق يت ثطاياللـًوطات َّـ ٍ ذ
 ل لطاض گطفتٌس.يهَضز تحل SPSSافعاض ًطم

 ّا افتِي

 طّبيهتغ يآهبض يّب قبذم ٍ ّبيآظهَزً يقٌبذتتيخوؼ يّبيػگيي ثرف، اثتسا ٍيزض ا
 .اؾت قسُ ِياضا يپػٍّك يّبِ يفطض آظهَى حيًتب عيً ازاهِ زض ٍ ،يثطضؾ

ؾبل ٍ  15ؾبل ٍ ّفت هبُ تب  11 يپػٍّف حبضط پؿط ٍ زض زاهٌِ ؾٌ يّب يآظهَزً
هطثَط ثِ  يآهبض يّب قبذم (1)ؾبل ٍ ؾِ هبُ ثَزًس. خسٍل  13 يي ؾٌيبًگيچْبض هبُ ثب ه

 ِ زازُ اؾت.يف چْبضم ضا اضايطايآظهَى ٍوؿلط وَزوبى ٍ يّب بؼيهم

ٍکغلز  ياط َّؽيهق يّا ک ؽاخصيي ٍ اًحزاف اعتاًذارد َّؽثْز تِ تفکياًگيه (1) جذٍل

 کَدکاى

 تعذاد اًحزاف اعتاًذارد يياًگياعتاًذارد ه يخطا يياًگيه گزٍُ

 81 28/10 14/1 17/123 يفْن واله

 81 30/10 14/1 31/102 ياؾتسالل ازضاو

 81 92/12 44/1 6/109 حبفظِ فؼبل

 81 17/11 24/1 70/98 ؾطػت پطزاظـ

 81 99/8 99/0 06/115 يول ييتَاًب

 81 34/11 26/1 75/104 يقٌبذت يطگيچ

 81 37/7 82/0 42/112 ثْط ول َّـ

قبذم فْن  زض ّب  يآظهَزً ثْط َّـ ييبًگيه وِ زّس يه ًكبى (1) خسٍل يّبزازُ
ٍ  يي زٍ قبذم فْن والهيبًگيي ّؿتٌس. هيتط يييي ٍ ؾطػت پطزاظـ پبيثبالتط يواله
 ي لطاض زاضز.يبًگيه اًحطاف اؾتبًساضز ثبالتط اظ هي يول ييتَاًب
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 آهَساى ت داًؼيي ٍ اًحزاف اعتاًذارد خالقياًگيه (2)جذٍل 

 تعذاد اًحزاف اعتاًذارد يياًگياعتاًذارد ه يخطا يياًگيه زيهتغ

 81 81/16 87/1 62/33 اثتىبض

 81 67/17 96/1 53/53 ثؿظ

 81 48/7 83/0 73/15 يطياًؼغبف پص

 81 50/10 17/1 46/18 يبليؾ

 81 07/34 79/3 33/121 تيذالل

هطثَط  يّب بؼيهمت ٍ ذطزُيذالل يآهبض يّب هطثَط ثِ قبذم (3)خسٍل  يّب اهب زازُ
 اؾت. ِ زازُيه اضايضا ثِ تفى

 زّايهتغ يياًگيه يياًگياعتاًذارد ه يخطا اًحزاف اعتاًذارد تعذاد

 ت هبزضيهحجَث 20/97 73/1 53/15 81
 ت پسضيهحجَث 05/91 66/1 96/14 81
 يًكبط هؼٌَ 86/142 63/2 69/23 81
 طاًِ هبزضيؾجه ؾْل گ 46/16 57/0 11/5 81
 هبزض يؾجه اؾتجساز 43/16 67/0 05/6 81
 ؾجه همتسضاًِ هبزض 11/32 62/0 61/5 81
 طاًِ پسضيؾجه ؾْل گ 16/17 64/0 8/5 81
 پسض يؾجه اؾتجساز 59/15 71/0 35/6 81
 ؾجه همتسضاًِ پسض 93/30 61/0 49/5 81

عَّـ يآهَظاى ت ت زض زاًفيذالل  ضاثغِ يپػٍّف، ثطضؾ ِ يثِ فطض ييهٌظَض پبؾرگَثِ
 َىيل ضگطؾيي، اظ آظهَى تحليٍالس يفطظًسپطٍض يّب ت ٍ ؾجهيعاى هحجَثي، هيثب ًكبط هؼٌَ

 تيتطت ثِ ّبل زازُيح تحليگبم اؾتفبزُ قس. زض ازاهِ ًتب ثِ ( ثب ضٍـ گبمR چٌسگبًِ )هدصٍض
 .اؾت قسُ اضائِ
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 چٌذگاًِ ية ّوثغتگيضز (4) جذٍل

 ّا گام الگَ
  يزّايهتغ

 ييتؼيپ

ة يضز

 يّوثغتگ

 چٌذگاًِ

هجذٍر 

ة يضز

 يّوثغتگ

 چٌذگاًِ

 ةيهجذٍرضز

 يّوثغتگ

ل يچٌذگاًِ تعذ

 ؽذُ

 يخطا

اعتاًذارد 

 تزآٍرد

ة يضز
F 

 يهعٌادار

ام
 گ

تِ
م 

گا
 

 001/0 977/12 775/31 130/0 141/0 376/0 ٌبى ثرف هبزضيؾجه اعو 1

2 
ؾجه همتسضاًِ هبزض+ ًكبط 

 يهؼٌَ
431/0 186/0 165/0 139//31 888/8 000/0 

3 
ؾجه همتسضاًِ هبزض+ ًكبط 

 َّـ ثْط ول+ يهؼٌَ
489/0 239/0 209/0 301/30 050/8 000/0 

 يٌبى ثرف هبزض، ًكبط هؼٌَيؾِ گبم، ؾجه اعو يقَز، عيچٌبًىِ زض خسٍل هكبّسُ ه
 ياضائِ قسُ، ع (5)ِ آًچِ وِ زض خسٍل يت ثَزًس. ثطپبيذالل يٌيثفيثْط ول لبزض ثِ پ ٍ َّـ

زضنس اظ  13، 376/0اؾتبًساضز  يثتب تيٌبى ثرف هبزض ثب ضطيگبم اٍل، ؾجه همتسضاًِ ٍ اعو
، ثِ 215/0 يت ثتبيثب ضط يي ًوَزُ اؾت. زض گبم زٍم ًكبط هؼٌَييت ضا تجيبًؽ ذالليٍاض

( افعٍزُ قسُ ٍ تَاى 333/0اؾتبًساضز  يت ثتبيٌبى ثرف هبزض )ثب ضطيؾجه همتسضاًِ ٍ اعو
، ثِ 234/0يت ثتبيضطثْط ول ثب زضنس ضؾبًسُ، زض گبم ؾَم َّـ5/16ت ضا ثِ يي ذاللييتج

)ثب  ي( ٍ ًكبط هؼ306/0ٌَاؾتبًساضز  يت ثتبيثرف هبزض )ثب ضطٌبىيؾجه همتسضاًِ ٍ اعو
 .زضنس ضؾبًس 9/20ت ضا ثِ يي ذالليي( افعٍزُ قسُ ٍ تَاى تج249/0 اؾتبًساضز يت ثتبيضط

 گامَى گام تِ يت تا رگزعيخالق يٌيتؼيزاعتاًذارد پية اعتاًذارد ٍ غيضزا (5)جذٍل 

 ّاگام الگَ
 يزّايز ثاتت ٍ هتغيهقاد

 ييتؼيپ

 ية تتايضز

 ز اعتاًذارديغ

 يخطا

 اعتاًذارد

 ية تتايضز

 اعتاًذارد
 يهعٌادار Tهقذار

بم
ِ گ

م ث
گب

 

1 
 022/0 330/2  638/20 082/48 همساض ثبثت

 001/0 602/3 376/0 633/0 281/2 ؾجه همتسضاًِ هبزض

2 

 650/0 456/0  679/26 161/12 همساض ثبثت

 002/0 195/3 333/0 633/0 023/2 ؾجه همتسضاًِ هبزض

 042/0 065/2 215/0 150/0 310/0 يًكبط هؼٌَ

3 

 064/0 -878/1  136/59 -043/111 همساض ثبثت
 004/0 002/3 306/0 620/0 861/1 ؾجه همتسضاًِ هبزض

 018/0 427/2 241/0 147/0 358/0 يًكبط هؼٌَ
 023/0 319/2 234/0 466/0 081/1 ثْط ولَّـ 
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ثرف ٌبىيگبم اٍل، ؾجه همتسضاًِ ٍ اعو ياضائِ قسُ، ع (5)ِ آًچِ وِ زض خسٍل يثطپب
ي ًوَزُ اؾت. زض ييت ضا تجيبًؽ ذالليزضنس اظ ٍاض 13، 376/0 اؾتبًساضز يت ثتبيهبزض ثب ضط

ثرف هبزض ٌبىياعو، ثِ ؾجه همتسضاًِ ٍ 215/0 يت ثتبيثب ضط يگبم زٍم ًكبط هؼٌَ
زضنس ضؾبًسُ،  5/16ت ضا ثِ يي ذالليي( افعٍزُ قسُ ٍ تَاى تج333/0اؾتبًساضز يت ثتبي)ضط

ثرف هبزض ٌبىيثِ ؾجه همتسضاًِ ٍ اعو 234/0 يت ثتبيثْط ول ثب ضط زض گبم ؾَم َّـ
 ( افعٍزُ قسُ 249/0ٍاؾتبًساضز  يت ثتبي)ضط ي( ٍ ًكبط هؼ306/0ٌَ اؾتبًساضز يت ثتبي)ضط

 .زضنس ضؾبًس 9/20ت ضا ثِ يي ذاللييتَاى تج

 تحث

ٍ َّـ  يفطظًسپطٍض يّب ي، ؾجهيت ٍالسي، هحجَثيي ًكبط هؼٌَيي پػٍّف ضاثغِ ثيزض ا
ٌبى ثرف هبزض، ًكبط يح ًكبى زاز وِ ؾجه همتسضاًِ ٍ اعويقس. ًتب يت ثطضؾيثب ذالل

ٌبى ثرف يهمتسضاًِ ٍ اعوت ثَزًس. ؾجه يذالل يٌيثفيثْط ول لبزض ثِ پ ٍ َّـ يهؼٌَ
ي ًوَزُ اؾت. ييت ضا تجيبًؽ ذالليزضنس اظ ٍاض 13، 376/0اؾتبًساضز  يت ثتبيهبزض ثب ضط
ت يٌبى ثرف هبزض )ثب ضطي، ثِ ؾجه همتسضاًِ ٍ  اعو215/0 يت ثتبيثب ضط يًكبط هؼٌَ

َّـ ثْط زضنس ضؾبًس، 5/16ت ضا ثِ يي ذالليي( افعٍزُ قسُ ٍ تَاى تج333/0اؾتبًساضز  يثتب
 يت ثتبيٌبى ثرف هبزض )ثب ضطي، ثِ ؾجه همتسضاًِ ٍ اعو234/0 يت ثتبيول ثب ضط
ي يي( افعٍزُ قس ٍ تَاى تج249/0 اؾتبًساضز يت ثتبي)ثب ضط ي( ٍ ًكبط هؼ306/0ٌَاؾتبًساضز 

 .زضنس ضؾبًس 9/20ت ضا ثِ يذالل

ٍ  يؼٌَـًكبط هثرف هبزض، ٌبىيـه همتسضاًِ ٍ اعوـؾج يذبًَازگ يّب يػگيي ٍياظ ث
ح يي ًتبيزاقتٌس. ا يزاضيت ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌيقبهل َّـ ثب ذالل يفطز يػگيي ٍيچٌّن

ه ياًس  وطزُ يطيگدِي( اؾت وِ ًت1393ٍ ّوىبضاى ) يٌيفطاّ يح پػٍّكيهٌغجك ثب ًتب
ت ٍخَز زاضز. زض يهمتسضاًِ هبزض ثب ذالل يَُ فطظًسپطٍضيي قيث يضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاض

اقبضُ وطز وِ ثِ ػَاهل  ييّب تَاى ثِ پػٍّف ياًدبم قسُ ه يّب ح پػٍّفيًتب يضاؾتب
ثط اظ ػَاهل أت ضا هتيِ ذَز ذاللي( وِ زض ًظط2005اًس اظ خولِ ضاًىَ ) وطزُ تأويس يغيهح

( ثط 1989ؽ )يَيؿىيل ٍ گطيي اعالػبت اهبثيچٌزاًس. ّن يه يذبًَازگ يغيهح يزضٍى فطز
همتسضاًِ ٍ  يع هطتجظ ثب ؾجه فطظًسپطٍضيي ػبهل ًيزاضز وِ ا تأويسوٌٌسُ تيٍخَز ًبظط حوب
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( ٍ 1990ضاًىَ ٍ الجطت ) يح پػٍّكيي ثب ًتبيچٌّب ّنبفتِيي يثرف هبزض اؾت. اٌبىياعو
سًس وِ يدِ ضؾيي ًتي( ثِ ا1990ع ّورَاى اؾت. ضاًىَ ٍ الجطت )ي( 2000ًگتعل ٍ خىؿَى )

 ي، اضتجبط هثجت ثسٍى ٍاثؿتگيزٍ خٌجِ اؾبؾ يوِ فطظًساى ذالق زاضًس زاضا ييّب ذبًَازُ
ي گتعل ٍ يچٌطهؿتجساًِ ّؿتٌس. ّنيه خَ آظاز ٍ غيي ٍ وَزن ٍ ٍخَز يي ٍالسيبز ثيظ

قبى ثٌسضت  يتيتطث يّب ي وَزوبى ذالق زض ضٍـياًس وِ ٍالس س وطزُييأ( ت2000خىؿَى )
وِ  ييّب وٌٌس. زض ذبًَازُ ياؾتفبزُ ه ياًضجبع يبّ تيثَزُ ٍ ووتط اظ هحسٍز ياؾتجسا

ي هطالجت يزاقتٌس ا يت ووتطيوطزًس فطظًساى ذالل يكتط هطالجت هيهبزضاى اظ فطظًساى ث
ضؾس  يطز. ثِ ًظط هيگ يتدطثِ ٍ آهَذتي ضا اظ فطظًساى ه يّب ف اظ حس ثِ ًظط فطنتيث

فطظًساى ووتط ثبقس  يثطا يذبًَازو يّب تياظ خولِ هحسٍز يغيهح يّب تيّطچِ هحسٍز
زؾت ضا ثِ يح هتفبٍتيهغبلؼبت ًتب يقَز. اهب ثطذ يكتط هيت زض فطظًساى ثياحتوبل ثطٍظ ذالل

ي وَزوبى ياًس وِ ٍالس سُيضؾ يطيگدِيي ًتي( ثِ ا1977جطت )يطاز زٍٍلَ ٍ فياًس. ثب آٍضزُ
گتعل ٍ خىؿَى (، 1967ي ثِ ًظط زاتب ٍ پبضلَف )يچٌذالق ووتط التساضگطا ّؿتٌس ّن

 يووتط ياًضجبع يّب تيي وَزوبى ذالق هحسٍزي( ٍالس1977ف ٍ ازظ )ي( ٍ پبض1961)
ي يي وَزوبى ذالق زض اثطاظ ػَاعف گطم اؾت وِ زض ايگط ٍالسيوٌٌس، تفبٍت ز ياػوبل ه
 يه هغبلؼِ، گطهبياهب زض   .(2007، 1عيي؛ هىلئَز، ٍٍز ٍ 1973ٍگلوي، يؿتٌس )ظيً يگطٍُ لَ

ثَزى ثِ  "زذتط ثبثب"س وِ يضؾ يًظط هزاقت، ٍ ثِ يت ثبالتط ّوجؿتگيون هبزضاًِ ثب ذالل
 (. 1973ي، يقَز )ّبلپ يه يت زض ظًبى هٌتْيي ذاللييعَض ذبل ثِ ؾغَح پب

تَاى ثِ يح، هيًتب يثطذ يآهسُ ٍ ػسم ّورَاً زؾتثِ يح پػٍّكيزض ٍالغ ثب تَخِ ثِ ًتب
ت تَخِ وطز. يثط ذالل ػٌَاى ػبهل اثطگصاضزض ثبفت ذبًَازُ ثِػوسُ  يػٌَاى ًمكت ثِيخٌؿ

ب هبزض تَخِ يع ٍلف پسض ٍ يت وَزوبى ٍ ًياًدبى قسُ ووتط ثط خٌؿ يّب ثِ ًط زض پػٍّف
 يآت يّب ن ٍ زض پػٍّفيي پػٍّف هب تٌْب ثط زاًف آهَظاى پؿط هتوطوع ثَزيقسُ اؾت. زض ا

ي ثْتط ييتج يآًْب ثطا يفطظًسپطٍض يّب َُيٍ قي يت وَزوبى ٍ ٍالسيخٌؿ  ؿِيس ثِ همبيثب
 ت هس ًظط لطاض زاز. يثط زضٍى ذبًَازُ ثط ذاللؤػَاهل ه

                                                           
1- McLeod, wood & Weisz 
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ط هَضز ًظط ٍ ضاثغِ آى يهحسٍز اؾت زض هَضز هتغ يّب زض هَضز اثطات ًكبط هؼٌَ پػٍّف
ّؿتٌس. ثب  يّب هتوطوع ثط قبزوبه ٍخَز ًساضز ٍ غبلت پػٍّف يت پػٍّف ذبنيثب ذالل
( 1395)افطٍظ،  يط ثِ تبظگيي هتغيٌِ ٍخَز ًساضز ٍ ايي ظهيزض ا يي وِ پػّف ذبنيا تَخِ ثِ
س ثط يثب يآت يّب پػٍّف اؾت. زض پػٍّف يس ثطايه حَظُ خسيقسُ اؾت،  يپطزاظهفَْم

تَاًس هَضز  يه يه ػبهل زضٍى ذبًَازگيػٌَاى كتط وطزُ ٍ ثرهَل ثِيي هفَْم توطوع ثيا
 ت ثبقس. يثب ذاللتَخِ ٍ پػٍّف زض ضاثغِ 

ي ًىتِ يهب ثط ا يّب بفتِيض اؾت. يضس ٍ ًم يّب زض ضاثغِ ثب َّـ هتٌَع ٍ گبّ پػٍّف
عَّـ يي وَزوبى تيزض ث يزاضيه ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌيت ٍ َّـ يي ذالليزاضًس وِ ث تأويس

ي ؾغَح هرتلف يث يثَز وِ ّوجؿتگ يي وؿبًي( اظ اٍل1967لفَضز )يگ ٍخَز زاضز.
ثْط  زض هحسٍزُ َّـ يه ضاثغِ هثجت ذغيهتفبٍت ضا وكف وطز: اٍ  يقٌبذت يّب ييتَاًب

ي ضاثغِ ٍخَز ياوِ زض ؾغَح ثبالتط اظ حس هتَؾظ  يبفت، زض حبليتط اظ حس هتَؾظ  يييپب
ثْط ثبال  زّس وِ َّـ يًكبى ه يغ زٍ ثؼسيتَظ يي الگَيدِ گطفت، ايلفَضز ًتيًساقت. گ
ؾغَح  يي ضاثغِ زض توبهيه قطط الظم اؾت. اهب ايؿت، اهب يس ٍاگطا ًيتَل يثطا يقطط وبف

زض  ييػولىطز ثبال ثْط ثبال، لعٍهبً َّـ يزّس افطاز زاضا يي ًكبى هيؿت. ايً يثْط ذغ َّـ
ؾغَح ػولىطز  يّب زض ثطذ ي ؾبظُيزٌّسُ اؾتمالل ازٌّس، وِ ًكبى يت ًكبى ًويذالل

كٌْبز وطزًس، يپ 120ثْط ثطاثط ثب  زض َّـه آؾتبًِ ي( 1973ؿتٌؿي )يلفَضز ٍ وطياؾت. گ
ب حسالل َّـ زض حس هتَؾظ يبظ ثِ َّـ ثبال يت ًيزّس ػولىطز ثبال زض ذالليوِ ًكبى ه

قَز )خه ٍ ّوىبضاى،  يگط تَؾظ َّـ هحسٍز ًويت زيي آؾتبًِ، ذالليزاضز؛ وِ ثبالتط اظ ا
ٍ  ياؾت )ظًبؾٌ قسُ ي آؾتبًِ اًدبمياظ هغبلؼبت ثب زض ًظط گطفتي ا يبضي(. ثؿ2013

ل ذاللبًِ ٍ يي پتبًؿيزٌّس وِ اضتجبط ث يل ًكبى هيفطاتحل يّب بفتِي(. 2016ّوىبضاى، 
 يح پػٍّكيبفتِ زض هدوَع ثب ًتبيي ي(. ا2005ن، ياؾت )و 20/0زض حسٍز  يعَض ولَّـ ثِ

ثط  ييچٌوٌس ٍ ّنيس هييأت ضا تيي َّـ ٍ ذالليزاضز ٍ اضتجبط ث يثِ زؾت آهسُ ّورَاً
ي يت ضاثغِ ٍخَز زاضز ٍ ثيثْط ول ٍ ذالل ي َّـيزاضز وِ تٌْب ث تأويسع يي ًىتِ ًيا

 ٍخَز ًساضز.  يزاضيهؼٌ  ت ضاثغِيَّـ ثب ذالل يّب هؤلفِ
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اؾت وِ  هتَؾغِ اٍل اخطا قسُ يؾٌ ي آهَظاى پؿط ضزُ زاًف يپػٍّف حبضط تٌْب ثط ضٍ
وٌس لصا زض  يهحسٍز ه يؾٌ يّب ط گطٍُيآهَظاى زذتط ٍ ؾبزاًف يآى ضا ثطا يطيپصنيتؼو
هَضز اؾتفبزُ  يّب تَخِ قَز. اثعاض پػٍّك يآظهَزً يؾٌ ي ت ٍ ضزُيس ثِ خٌؿيح ثبين ًتبيتؼو
ف يطايٍوؿلط وَزوبى ٍ يي پػٍّف آظهَى َّقي، زض ايقٌبذت يّب ييتَاًب يبثياضظ يثطا

 تَاًس اظ ًمبط لَت پػٍّف حبضط ثبقس. يچْبضم ثَز وِ ه

 يقذر داًتؾکز ٍ 

 يٍ آهَظـ وَزوبى اؾتثٌبئ يقٌبؾزض ضقتِ ضٍاى يي پػٍّف ثطگطفتِ اظ ضؾبلِ زوتطيا
 يآى ثط ضٍ يي هدَظ اخطايمبت تْطاى اؾت. ّوچٌيٍاحس ػلَم ٍ تحم يزاًكگبُ آظاز اؾاله
هَضذِ  600/25/1861ازاضُ آهَظـ ٍ پطٍضـ قْطؾتبى ثٌبة ثِ قوبضُ  يافطاز ًوًَِ اظ ؾَ

ى ازاضُ آهَظـ ٍ پطٍضـ قْطؾتبى لِ اظ هؿئَاليي ٍؾياؾت. ثس نبزض قسُ 8/10/1396
قْطؾتبى ثٌبة،  يزضذكبى ػالهِ عجبعجبئ يطؾتبى اؾتؼسازّبيت زثيطيهس ثٌبة، هرهَنبً

 قَز. يه يآهَظاى تكىط ٍ لسضزاً زاًف يبيآهَظاى ٍ اٍل ي هسضؾِ، زاًفيِ ّوىبضاى ايول
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 هٌاتع

ت زض يت، ؾالهت ضٍاى ٍ ذالليي ثب هحجَثيت ٍالسيظٍخ يضاثغِ ضضبهٌس ي(. ثطضؾ1393ال )ياضخوٌسظازُ، ل
 .ٍاحذ ؽاّزٍد يارؽذ، داًؾگاُ آساد اعاله يًاهِ کارؽٌاعاىيپا. يطؾتبًيعَّـ زثيفطظًساى ت

 ييٍالس ييظًبقَ تيضضب ِ(. ضاثغ1394ظازُ، ؾَگٌس )ثٌبة، ثبلط، ٍ لبؾن ي؛ غجبضيِ؛ افطٍظ، غالهؼلي، ضاضياؾس
 6، ؾبل فصلٌاهِ تَاًوٌذعاسي کَدکاى. ييت قٌَايت آًبى زض ًعز فطظًساى ثب ٍ ثسٍى آؾيعاى هحجَثيه ثب
 .82- 90، 1394ع يي،)پب 15، 3قوبضُ  ،

 .54-29(: 4) 5. ؼيرٍعَّـ. يزض ذبًَازُ وَزوبى ت يي(. ووبلگطا1395) يط، هدتجيٍ زل يافطٍظ، غالهؼل

ٍ  ياجزا، ًوزُ گذار يراٌّوا(. 1392ع؛ قىطظازُ، قْطُ؛ ٍ حلت، احوس )ي، وبهجي؛ وبهىبضيافطٍظ، غالهؼل

 . ًكط ػلن اؾتبزاى، تْطاى.ًغخِ چْارم-َّػ ٍکغلز کَدکاى يّا اطيز هقيتفغ

 .54-29(: 4) 5. اىيا ٍ هزتياًجوي اٍلت وَزوبى ٍ ًَخَاًبى. يٍ تطث ي(. ضٍاى قٌبؾ1389) يافطٍظ، غالهؼل

 يطؾتبًْبيزث يآهَظاى پؿط همغغ زٍم ًظطي زاًفيت زض ثي(. ضاثغِ َّـ ٍ ذالل1372طضب )ي، ػليطذبئفيپ
 يي، داًؾگاُ عالهِ طثاطثايتيٍ علَم تزت يارؽذ، داًؾکذُ رٍاًؾٌاع يًاهِ کارؽٌاعاىيپاقْط تْطاى. 

 .تْزاى

ّبي فطظًسپطٍضي اثغِ ثيي قيَُض(. 1386)فبعوِ  ي؛ ًهطالِ والًتطوبيؾ، هِيبضيي؛ پَضقْطيويبى، ؾيٌيحؿ
 .367-384( 4) 7. يفصلٌاهِ کَدکاى اعتثٌائآهَظاى زذتط ًبقٌَا ٍ قٌَا. هبزضاى ٍ ػعت ًفؽ زاًف

)چپ زٍم(  يعلو يّاّا ٍ پضٍّؼِيي ًظزيتا آخز يي: آؽٌايؽاد يرٍاًؾٌاع(. 1394بض )ي، قْطيسيقْ
 تْطاى: ًكط لغطُ.

ي زاًف آهَظاى يزض ٍالس ييظًبقَ يت ثب ضضبهٌسيذالل  ضاثغِ يليتحل ي(. ثطضؾ1392) يهْس ،يلسضت
 .يتخصص يدکتزااى ًاهِ يپا .قْط تْطاى يٍ ػبز يطاًتفبػيعَّـ قبغل زض هساضؼ ؾوپبز، غيت

 .قاتيداًؾگاُ آساد تْزاى ٍاحذ علَم ٍ تحق

 . تْطاى اًتكبضات ؾري.ي تز فزسًذاىيرٍاتط ٍالذ تأثيز(. 1392) ني، هطيويوط

. يقٌبؾاظ هٌظط هىتت اؾالم ٍ ضٍاى ي(. قبز1391ٌت )ي، ظيجِ ؾبزات؛ ػؿگطي، عي، عبّطُ؛ آضاًيهبظٍچ
 .120-132(: 1) 1، ت عالهتيتا هحَر ياعاله يهجلِ عثک سًذگ
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آهَظاى زاًف يليكطفت تحهيت ٍ پيثب ذالل يفطظًسپطٍض يّب َُيضاثغِ ق يثطضؾ (.1383هْط افعا، هْطًبظ )
ارؽذ، داًؾکذُ  يکارؽٌاع  ًاهِ اىيپا .82-83 يليع زض ؾبل تحهيتجط يّب طؾتبىيؾبل ؾَم زث

 .45، 170، شيداًؾگاُ تثز ،يتيٍ علَم تزت يؽٌاع رٍاى

آى ثط  ياثطثرك يبثيٍ اضظ يٌَؼت ًكبط هيثطًبهِ خبهغ هساذالت تمَ ي(. عطاح1396بة، ػبزل )يٍضًيهْط
 .ت هذرط تْزاىي، داًؾگاُ تزتي، داًؾکذُ علَم اًغاًيًاهِ دکتزاىيپا. PTSDن يوبّف ػال

ذَز  يطيبزگيثب  يفطظًسپطٍض يّبَُيي ًگطـ هبزض ًؿجت ثِ قيضاثغِ ث ي(. ثطضؾ1378هله هلىبى، هطاز )
ارؽذ،  يًاهِ کارؽٌاعاىيپاآثبزُ.  ييآهَظاى ؾبل ؾَم ضاٌّوبزض زاًف يليكطفت تحهيٍ پ يويتٌظ

 .ت هعلن. تْزاىيداًؾگاُ تزت

آهَساى ت داًؼيٍ خالق يي اس ًظز فزسًذاى تا ًؾاط هعٌَيت ٍالذيراتطِ هحثَت(. 1396طُ )ي، ًيًمس

 اضقس، زاًكگبُ تْطاى. تْطاى. يًبهِ وبضقٌبؾبىي. پباعتعذاد درخؾاى يّازعتاىيدت
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