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ّسف پػٍّف حبضط هغبلؼِ ضاثغِ ذالليت ثب ًكبط هؼٌَي ،هيعاى هحجَثيت ٍالسيي ،ؾجهّبي
فطظًسپطٍضي ٍ ٍيػگيّبي قٌبذتي زض زاًفآهَظاى تيعَّـ ثَز .پػٍّف يه هغبلؼِ تَنيفي اظ
ًَع ّوجؿتگي ثَز .هسضؾِ تيعَّقبى ػالهِ عجبعجبئي قْطؾتبى ثٌبة زض ؾبل تحهيلي  96-97اظ
ثيي هساضؼ ؾوپبز اؾتبى آشضثبيدبى قطلي ثِنَضت زض زؾتطؼ اًتربة قس .تؼساز  81زاًفآهَظ
زاضاي َّـثْط ثطاثط يب ثبالتط اظ  115زض َّـثْط ول يب يىي اظ هميبؼّبي آظهَى َّقي ٍوؿلط
وَزوبى ٍيطايف چْبض ٍ ٍالسييقبى هَضز آظهَى لطاض گطفتٌس .اثعاضّبي پػٍّكي اؾتفبزُ قسُ زض ايي
پػٍّف ػجبضت ثَزًس اظ :پطؾكٌبهِّبي ؾجهّبي فطظًسپطٍضيً ،كبطهؼٌَي ،هحجَثيتٍالسيي،
آظهَى ذالليت ٍ هميبؼ َّقي ٍوؿلط وَزوبى ٍيطايف چْبض .زازُّبي حبنل ثب اؾتفبزُ اظ
ضگطؾيَى چٌسگبًِ هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض گطفتٌسً .تبيح ًكبى زاز ،ؾجه فطظًسپطٍضي همتسضاًِ
هبزض (ً ،);0/306كبط هؼٌَي ( );0/249اظ ػَاهل هحيغي ٍ َّـثْط ول ( );0/234اظ
ػَاهل قٌبذتي ّؿتٌس وِ ثب ذالليت ضاثغِ زاضًس .اهب هميبؼّبي آظهَى ٍوؿلط ،قبهل فْن والهي،
اؾتسالل ازضاوي ،حبفظِ فؼبل ٍ ؾطػت پطزاظـ ،ثِ تٌْبيي ثب ذالليت ضاثغِ هؼٌيزاضي ًكبى ًسازًس.
ٍاصگاى کليذي :ذالليت؛ هحجَثيت ٍالسيي؛ ًكبط هؼٌَي؛ ؾجهّبي فطظًسپطٍضي؛ ٍيػگيّبي قٌبذتي
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هقذهِ

ذبًَازُ هْنتطيي ضوي ٍ ؾبذتبض خبهؼِ هحؿَة هيقَزّ .ط پيكطفت زض ّط خبهؼِاي زض
گبم ًرؿت هسيَى ٍ هطَّى ذبًَازُ اؾت .زض ثيي هدوَػِ ٍؾيؼي اظ پسيسُّب وِ اظ ؾَي
ذبًَازُ ثط وَزن تأثيط زاضًس ،هؤلفِّبيي ٍخَز زاضًس وِ اثطگصاضي آًْب ثيكتط هَضز هغبلؼِ ٍ
پػٍّف لطا گطفتِ اؾتَّ .ـ ٍ ذالليت اظ هفبّيوي ّؿتٌس وِ زض پػٍّفّبي هرتلف اظ
زيط ثبظ هَضز تَخِ ضٍاىقٌبؾبى ٍ هترههبى آهَظـ ٍ پطٍضـ لطاض ثَزُاؾت .اهب ذالليت
اظ خولِ هؤلفِّبيي اؾت وِ گوبًِ ظًيّب زض هَضز آى تب حسي پطاوٌسُ ثَزُ ٍ ثِ هبًٌس َّـ
ٍ ثطذي زيگط اظ هتغيطّبي ضٍاىقٌبذتي ووتط هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ اؾت .هْنتطيي
هَضزي وِ زض هَضز ذالليت هيتَاى هس ًظط لطاض زاز ايي اؾت وِ ثيكتط هترههبى ثط ايي
ػميسُاًس آهَظـ ثط ضقس ٍ ثطٍظ ذالليت تأثيطگصاض اؾت .پػٍّفّب ًكبى هيزٌّس ذالليت
هدوَػِاي اظ هْبضتّب ٍ ضاّجطزّب اؾت وِ اگط آهَظـ زازُ قًَس تفىط ذالق فطز افعايف
هييبثس (ؾي ؾىؿتيت هبيلي1999 ،1؛ فلس ّبٍظى .)1988 ،2زض يه فطاتحليل اؾىبت ،لطتيع
ٍ هبم فَضز )2004( 3ثب هغبلؼِ  70پػٍّفً ،كبى زازًس وِ تأثيط چْبض چَة آهَظـ ثطًبهِّبي
ذالليت زض ثطاثط آهَظـ چْبض چَة اًگيعقي ،قرهيتي ٍ اختوبػي ؾَزهٌستط اؾت .زض ول
هترههبى ذالليت ضا ثِػٌَاى يه فطايٌس پَيبي ذالق ٍ يب تفىط ٍاگطا هفَْمؾبظي
وطزُاًس وِ زض آهَظـ آىّ ،سف ضقس هحتَاي آهَظقي زض هحَض توطيٌبت ،ايدبز فطنت
ثبظقٌبؾي ٍ ايدبز ايسُ ٍ اضظيبثي هتوطوع اؾت (اؾىبت ٍ ّوىبضاى .)2004 ،ثب تَخِ ثِ ايٌىِ
ذالليت هتأثط اظ آهَظـ ٍ ،ذبًَازُ هطوع آهَظـ فطظًساى اؾتٍ .يػگيّبي هرتلفي زض
ذبًَازُّب ٍخَز زاضًس وِ هيتَاى زض هَضز آًْب گوبًِظًيّب ٍ فطضيِپطزاظييّبيي اًدبم زاز.
ضًعالي 4ذالليت ضا ٍاضز هفَْم ؾِ حلمِاي ذَز ًوَزُ اؾت هفَْم ؾِ حلمِ هَضَع
هحَضي هغبلؼبت ضًعالي ثطاي ايدبز ًَػي ًظبم آهَظقي ثَز وِ ثتَاًس ثِ خَاًبى زض تمَيت ٍ
تَؾؼِ هْبضتّب ،ػبزات ٍ ػَاعف ٍ احؿبؾبت هَضز ًيبظ ثطاي ؾبظًسگي ذاللبًِ زض زًيبي
1- Csikszentmihalyi
2- Feldhusen
3- Scott, Leritz, and Mumford
4- Renzulli
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ٍالؼي ووه وٌس .هفَْم ؾِ حلمِاي ضًعالي ( )1986 ٍ 1988تيعَّقي ضا ثِ نَضت تؼبهل
تَاًبيي ،ذالليت ،تؼْسوبضي ثبالتط اظ هيبًگيي هيزاًس وِ ّط هكرهِ ًمف هحَضي زض
تَؾؼِ ضفتبض ؾطآهس ايفب هيوٌس .قبيس هْنتطيي تأثيط هفَْم ؾِحلمِاي (ٍ ثؿيبضي اظ
هساذالت آهَظقي وِ اظ ثغي ايي هسل تظبّط يبفتِاًس) ايي اؾت وِ هٌدط ثِ اظ ثيي ضفتي
ايي ثبٍض زيطيٌِ قسُ اؾت ،وِ ذالليت شاتي اؾت ٍ ًويتَاى آى ضا تمَيت وطزُ يب افعايف
زاز.
ضاًىَ )1986( 1تيعَّقي ذالق ضا هطتجظ ثب ػَاهل ظيط هي زاًس :ػَاهل زضٍى فطزي،
قبهل هكرهبت فيعيىي (هؼلَليت ،ؾالهتي) ٍ ضٍاًكٌبذتي (اًگيعـ ،اضازُ ،ذَزگطزاًي ٍ
قرهيت) .ػَاهل زضٍىفطزي هطتجظ ثب هحيظ قبهل ،هحيظ فيعيىي ،عجيؼي ،ذبًَازگي ٍ
تأثيطات اختوبػي ،اقربل (ٍالسيي ،هؼلوبىّ ،وؿبالى ،هطثيبى) ٍ تساضوبت (ثطًبهِّب،
فؼبليتّب ٍ ذسهبت) ٍ ضٍيسازّب (ضٍيبضٍيي ،پبزاـ ،حَازث) ّؿتٌس وِ ثط ثطٍظ ذالليت
هيتَاًٌس اثطگصاض ثبقٌس.
هغبلؼبت اهبثيل )2001( 2زض هَضز اّويت اًگيعُ زضًٍي ثطاي ذالليت يب اًگيعُهٌسي زض
اثط ػاللِ ثِ فؼبليت اًدبم قسُاؾت .افطازي وِ اظ وبض يب فؼبليت فؼلي ذَز لصت هيثطًس
ذالقتط ًيع ّؿتٌس .اهبثيل ( )2001 ٍ 1997هَفك ثِ قٌبؾبيي ّكت ثؼس اظ هحيظ وبضي وِ
هٌدط ثِ تحطيه ذالليت هيقًَس قسُ :آظازي ػول وبفي ،تىليف چبلف ثطاًگيع ،هٌبثغ
هٌبؾتً ،بظط حوبيتوٌٌسُّ ،وىبضاى هتٌَع ٍ هؼبقط ،قٌبذت ،احؿبؼ تؼبٍى ٍ ّوىبضي ٍ
ؾبظهبًي وِ اظ ذالليت حوبيت هيوٌٌسّ .نچٌيي آًْب ثِ فْطؾتي اظ اثؼبز چْبضگبًِ اقبضُ
وطزًس وِ هٌدط ثِ هحسٍز وطزى ذالليت هيقًَس :فكبض ظهبًي ،اضظيبثي افطاعي ،تأويس ثط
حفظ ٍضغ هَخَز ٍ ؾيبؾتّبي ؾبظهبًي ؾرتگيطاًِ.
تجييي ًمف ذبًَازُ ٍ ػَاهل هطثَط ثِ هحيظ اٍليِ ضقس وَزن (فضبي ػبعفي ٍ خَ
ضٍاًي ذبًَازُ) اظ هْنتطيي ػَاهلي ّؿتٌس وِ ثبيس ًمف ٍ تبثطقبى هَضز تَخِ لطاض گيطًس تب
زضن پيچيسگي ايي ػَاهل آؾبىتط قَز .اظ ػَاهل ذبًَازگي هيتَاى ثط ؾجه فطظًسپطٍضي
1- Runco
2- Amabile
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ٍالسييً ،كبط هَخَز زض ذبًَازُ ،ثِ ٍيػُ ًكبط هؼٌَي حبون ثط ضٍاثظ ثيي اػضبي ذبًَازُ
هبًٌس ،ضاثغِ ػبعفي ثيي فطظًساى ٍ ٍالسيي وِ هٌدط ثِ هحجَثيت ٍالسيي هيقَز ،اقبضُ وطز.
ّوِي ايي ػَاهل ضا هيتَاى ظيط چتط ػَاهل هحيغي ذبًَازگي حبون ثط وَزوبى ٍ ًَخَاًبى
وٌىبـ وطز.
اظ خولِ ػَاهل هحيغي تأثيط گصاض ثط ػولىطزّبي هرتلف وَزوبى فطظًسپطٍضي اؾت .زض
هَضز فطظًسپطٍضي ًظطيِّبي هرتلفي هبًٌس ًظطيِ ثبهطيٌس ،الگَي ٍيٌتط ثبتَم ،الگَي قفط،
ًظطيِ آزلط ٍ ًظطيِّبي هكبثِ زيگط اضايِ قسُاًس ،وِ هَضز تَخِ لطاض گطفتِاًس .يىي اظ
هْنتطيي ًظطيِّبً ،ظطيِ ثبهطيٌس )1991( 1اؾت .ثبهطيٌس ثط اؾبؼ هغبلؼبت ذَز ٍ اعالػبتي
وِ ضاخغ ثِ ٍالسيي وَزوبى اظ عطيك هكبّسات ذبًَزگي ٍ ههبحجِّبيي وِ اظ هبزضاى ٍ
پسضاى تٌظين ًوَز ،ؾِ قيَُ ضفتبض ٍ تطثيت ٍالسيي قبهل ،ؾجه همتسض ،اؾتجساي ٍ
ؾْلگيطاًِ ضا هكرم وطز (فلچط ٍ خفطيؽ.)1999 ،2
ٍالسيي همتسض(التساضگطا) ثِ نَضت افطازي ثب نويويت ٍ هحجت ظيبز ٍ وٌتطل ضفتبضي
تؼطيف هيقًَسٍ .السيي همتسض هؼيبضّبيي ثِ فطظًساًكبى هيزٌّس وِ عجك آًْب ظًسگي وٌٌس.
ثيكتط هيذَاٌّس چيعّبيي ضا ثِ ًَخَاى ذَز ثيبهَظًس (فلچط ٍ خفطيؽ .)1999 ،ذهَنيبت
انلي ايي قيَُ فطظًسپطٍضي قبهل هكبضوت ٍ ػاللِ ظيبز ٍالسيي ثِ ظًسگي فطظًساى،
ثطلطاضي اضتجبط ثبظ ثب آًْب ،زاقتي اعويٌبى ثِ آًْب ،تكَيك ٍ اضتمبي ؾالهت ضٍاًي ٍ وٌتطل
ثبالي ضفتبضي آًْب قبهل آگبّي اظ ايي وِ فطظًساىقبى ودب ّؿتٌس ،ثب چِ وؿبًي هيثبقٌس،
ٍ چِ وبضي اًدبم هيزٌّس .يبفتِّبي تدطثي ًيع ًكبى زازُاًس قيَُ فطظًسپطٍضي همتسض يب
هٌغمي ثب ؾغَح ثبالتط ؾبظگبضي ،اًغجبق ،ثلَؽ ضٍاًي ،قبيؿتگي ضٍاًي-اختوبػي ،ػعت
ًفؽ ٍ هَفميت آهَظقگبّي فطظًساى آًبى هطتجظ اؾت (پبلؿَى ٍ اؾپَتب .)1996 ،3وَزوبى ثب
ٍالسيي التساض هٌغمي زض ّوِ ؾٌيي هغلَةتطيي ضفتبضّب ضا ًكبى هيزٌّس .آًْب ضٍاثظ ذَثي
ثب ّوؿبالى ٍ ثعضگؿبالى زاقتِ ٍ هؼوَالً قبزاة ٍ هتىي ثِ ذَز ثَزُاًس (هله هىبى،
 .)1378هغبلؼبت زيگط ايي ًتيدِ گيطي ضا تأييس هيوٌس وِ ٍالسيي وَزوبى ذالق ًِ تٌْب
1- Baumrind
2- Fletcher & Jeffries
3- Paulson & Sputa
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ووتط التساضگطا ّؿتٌس ٍ هحسٍزيتّبي اًضجبعي ووتطي اػوبل هيوٌٌس (زاتب ٍ پبضلَف،1
 ،1967گتعل ٍ خىؿَى )1962 ،2ثلىِ زض اثطاظ ػَاعف گطم ًيع لَي ًيؿتٌس (زضزال،3
 .)1975زض ٍالغ ،زض يه هغبلؼِ ،گطهبي ون هبزضاًِ ثب ذالليت ثبالتط ّوجؿتگي زاقت ٍ ،ثِ
ًظط هيضؾيس وِ "زذتط ثبثب" ثَزى ثِ عَض ذبل ثِ ؾغَح پبييي ذالليت زض ظًبى هٌتْي
هيقَز .زض پػٍّكي (فطاّيٌي ،افطٍظ ٍ ضؾَلظازُ عجبعجبيي )1393 ،ثب ثطضؾي ضاثغِ
قيَُّبي فطظًسپطٍضي ٍالسيي ٍ ووطٍيي ثب ذالليت زض وَزوبى تيعَّـ ًكبى زازًس ،افطاز
ثب قيَُ فطظًسپطٍضي التساض هٌغمي هبزض ،زض ووطٍيي پبييي ووتطيي فطاٍاًي هطثَط ثِ
ذالليت ؾغح پبييي ضا زاضًس ٍ ّوچٌيي ثيكتطيي فطاٍاًي ثب ذالليت زيسُ هيقَز .زض ٍالغ
آًْب يه ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضي ثيي قيَُ فطظًس پطٍضي التساض هٌغمي هبزض ثب ذالليت
هكبّسُ وطزًس (فطاّيٌي ٍ ّوىبضاى.)1393 ،
قَاّس لبثل هالحظِاي ًكبى هيزّس وِ ذبًَازُّبيي وِ ذالليت زض وَزوبى ضا تمَيت
هيوٌٌس ،زاضاي ؾغح پبييي التساضگطايي ٍ هحسٍزيت ّؿتٌس ،وَزوبى ذَز ضا ثِ هؿتمل
ثَزى تكَيك هيوٌٌس ٍ فبنلِ ثيي ٍالسيي ٍ فطظًساى ًؿجتب ؾطز اؾت (هيلط ٍ خطاضز.)1979 ،
ثِػٌَاى هثبل ،هه ويٌَى )1965( 4زض هغبلؼِ ذَز زضثبضُ هؼوبضاى ذالق ،ثؿيبضي اظ
ٍيػگيّبي ذبًَازگي ضا هغبثك ثب ايي الگَي ولي يبفت( :الف) ٍالسيي ثِ فطظًساى ذَز
احتطام هيگصاضًس ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ زض اًدبم وبضّب ضا زض آًْب ايدبز هيوطزًس؛ (ة) اغلت پسض
ٍ حتي هبزض ،ػسم ًعزيىي قسيس ثب وَزوبى ضا ًكبى زازًس؛ ثِ عَض ولي ،احؿبؾبت هثجت يب
هٌفي لَي زض هيبى آًْب ووتط ٍخَز زاقت؛ (ج) هبزضاى اغلت ظًسگي هؿتمل ٍ فؼبل ضا
ضّجطي هيوٌٌس؛ ٍ (ز) اگطچِ ثط ايدبز يه ًظن قرهي تأويس هيقس ،اغلت ثِ اػوبل
هصّجي ضؾوي ووتط تَخِ هيقس.
ثبهطيٌس زضيبفت ثطذي ٍالسيي فَقالؼبزُ هحسٍزوٌٌسُ ٍ ؾلغِخَ ّؿتٌس .آًْب ثطاي احتطام
ثِ لسضت ٍ اعبػت اويس اظ زؾتَضاتقبى اضظـ لبئل هيقًَس ٍ ثِخبي اؾتفبزُ اظ اؾتسالل
1- Datta & Parloff
2- Getzels & Jackson
3- Drevdahl
4- MacKinnon
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يب تَضيح ثطاي وٌتطل اػوبل فطظًساًكبى ثِ ضٍـّبي ظٍضگَيبًِ اظ لجيل تْسيس ٍ تٌجيِ ثسًي
تىيِ هيوٌٌس .ايي گًَِ ٍالسيي زض ليبؼ ثب ؾبيط ٍالسيي ووتط ثِ فطظًساًكبى هْط هيٍضظًس
(ثبهطيٌس .)1991 ،ايي ٍالسيي هتَلغ ّؿتٌس ٍ ٍلتي فطظًساى توبيلي ثِ اعبػت ًساضًسً ،ؿجت
ثِ آًْب ثيػاللگي ًكبى هيزٌّس ٍ حتي گبّي آًْب ضا عطز هيوٌٌس (ثبهطيٌس .)2005 ،ايي
ٍالسيي ثِ ًظطات هترههبى تؼلين ٍتطثيت تَخْي ًساضًس ٍ هؼتمسًس وِ ّيچ قرهي هثل
آًْب ًويتَاًس لَاًيي تطثيتي ضا ٍضغ ًوبيس .آًْب هؼتمسًس وِ تطثيت يه اهط شاتي اؾت ٍ ًيبظ
ثِ يبزگيطي ٍ آهَظـ ًساضز (ثبهطيٌس .)2005،
ضاًىَ ٍ الجطت )1986( 1زض پػٍّفّبي ذَز ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس وِ ذبًَازُّبيي وِ
فطظًساى ذالق زاضًس زاضاي زٍ خٌجِ اؾبؾي ،اضتجبط هثجت ثسٍى ٍاثؿتگي ظيبز ثيي ٍالسيي ٍ
وَزن ٍ ٍخَز يه خَ آظاز ٍ غيط هؿتجساًِ ّؿتٌسّ .نچٌيي گتعل ٍ خىؿَى ( )2000تأييس
وطزُاًس وِ ٍالسيي وَزوبى ذالق زض ضٍـّبي تطثيتيقبى ثٌسضت اؾتجساي ثَزُ ٍ ووتط اظ
هحسٍزيتّبي اًضجبعي اؾتفبزُ هيوٌٌس .اظ ًظط ايي پػٍّكگطاى ٍالسيي ايي ًَع وَزوبى
آظازي ثيكتطي ثطاي فطظًساى ذَز زض ضفتبض ٍ تهوينگيطي هيزٌّس .زض حبلي وِ ذبًَازُّبي
زاضاي فطظًساى ثب ذالليت ووتط ًظن ثيكتط زاقتِ ٍ ثيف اظ حس تويع ثَزًس .زض ذبًَازُّبيي
وِ هبزضاى اظ فطظًساى ثيكتط هطالجت هيوطزًس فطظًساى ذالليت ووتطي زاقتٌس ايي هطالجت
ثيف اظ حس ثِ ًظط فطنتّبي تدطثِ ٍ آهَذتي ضا اظ فطظًساى هي گيطز چطا وِ ذالليت ٍ
يبزگيطي ًيبظهٌس ذغطپصيطي اؾت افطاز هحتبط ًوي تَاًٌس السام ثِ وبض تبظُاي وٌٌس.
يىي زيگط اظ ػَاهل هحيغي هيعاى هحجَثيت ٍالسيي اؾتٍ .اغُ هحجَثيت هؼوَالً ثِ
خبيگبُ ٍ هَلؼيتي وِ فطز زض ًعز زيگطاى زاضز ٍ ثِ ذبعط آى هَضز احتطام لطاض هيگيطز،
اعالق هيقَز ٍ ثيبًگط اضظـ ،احتطام ٍ هٌعلتي اؾت وِ ثطاي فطز اظ ؾَي ذبًَازُ ٍ خبهؼِ
زض ًظط گطفتِ هيقَز .هحجَثيت يؼٌي زيگطاى اظ ثَزى ثب هب احؿبؼ ذطؾٌسي وٌٌسٍ .لتي
احؿبؼ هحجَة ثَزى هيوٌينً ،يبظ ثِ تؼلك ٍ زلجؿتگي هب تأهيي هيقَز .هحجَثيت
ثبنفبت ٍ ضفتبضّبي هرتلفي اظ خبًت فطز اضتجبط زاضز ٍ هجتٌي ثط پصيطـ اختوبػي اؾت
(اؾسي ٍ ّوىبضاىّ .)1394 ،نچٌيي ثِ اػتمبز ًمسي ( )1396هحجَثيت ثِ هؼٌبي هَضز
1- Runco & albert
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پصيطـ ٍ هحجت زيگطاى لطاض گطفتي ،يه لبثليت ضفتبضي وِ ثِ اًؿبىّب اخبظُ هيزّس
پصيطفتِ قًَس ٍ هَضز احتطام ٍ زٍؾت زاقتِ قسى لطاض گيطًس (اؾسي ٍ ّوىبضاى.)1394 ،
هحجَثيت هيتَاًس ثب ًظطيِّبي هرتلفي زض اضتجبط ثبقس اهب هْنتطيي ًظطيِ هطتجظ ثب آى
ًظطيِ هعلَ اؾت.
يىي اظ ًيبظّبيي وِ ثِ هَاظات ثلَؽ خٌؿي زض اًؿبى ٍ ضٍاى اًؿبى ظَْض هيوٌس هحجت
ٍضظيسى ٍ هحجَة ٍالغ قسى اؾت ثِعَض ولي آزهي ،هَخَزي اؾت ًيبظهٌس اؾتً .يبظّبي
خؿوي اٍ قبهل َّا ،آة ،غصا ٍ ًيبظّبي ضٍاًي قبهل :اثطاظ ٍخَز ،زلجؿتگي ،تؼلك ٍ
هْطٍضظي هيقَز .هعلَ ،)1954( 1هؼتمس اؾت زض هؿيط ضقس ٍ قىَفبيي قرهيت آزهي زٍ
زؾتِ ًيبظّبي اؾبؾي ٍ اٍليِ ٍ ًيبظّبي غيطاؾبؾي ٍ ثبًَيِ ٍخَز زاضزٍ .ي ًيبظّبي اؾبؾي
ٍ اٍليِ ضا زض پٌچ زؾتِ قبهلً ،يبظّبي فيعيَلَغيه (عجيؼي)ً ،يبظّبي ايوٌيً ،يبظ ثِ ػكك ٍ
زلجؿتگيً ،يبظ ثِ احتطامً ،يبظ ثِ ذَزقىَفبيي هيزاًس .ثطاؾبؼ ًظط هعلَ ،يىي اظ ًيبظّبي
اؾبؾي ثطاي ّطوؽً ،يبظ ثِ هحجتٍضظي ٍ زلجؿتگي اؾت .ثِ ًظط ٍي ،آزهي زض ايي هطحلِ
تكٌِ اضتجبط ػبعفي ثب زيگطاى اؾت؛ يؼٌي زض خؿت ٍ خَي يبفتي پبيگبُ ٍ تىيِگبّي ثطاي
تأهيي ًيبظ زلجؿتگي ذَيكتي اؾت (هعلَ ٍ1954 ،وَض .)2013 ،2قبيس ثتَاى گفت :اًتربة
زٍؾت ،تكىيل ذبًَازُ يب ضفبلت ثب افطاز ٍ ّوىبضاى ،زض ضاؾتبي پبؾدگَيي ثِ ايي ًيبظ
اؾبؾي اؾت .توبيل ثِ ايي ذَاؾتِ زضًٍي ثِعَض عجيؼي زض ًْبز ّوِ افطاز ٍخَز زاضز؛ ٍلي
زض زٍضُ ًَخَاًي وِ قيفتِ اظْبض ٍخَز ٍ اثطاظ ليبلت اؾت ،ايي هَضَع ثيكتط ذَزًوبيي
هيوٌس (هىلئَزٍٍ ،ز ٍ ٍييع .)2007 ،3ذبًَازُ ٍ ضٍاثظ ٍالسيي ثب يىسيگط ٍ ثب فطظًساى ًمف
ثؿيبض هْوي زض ايدبز هحجَثيت زاضز (وطيوي .)1392 ،اظ خولِ تجؼبت آى هيتَاى ثِ پصيطـ
فطظًس ،تجبزل ػبعفي ٍ تأهيي ًيبظّبي خؿوي ٍ ضٍاًي اقبضُ وطز (وطيوي .)1392 ،اهب اظ ًظط
افطٍظ ( )1389هحجَثيت هيتَاًس هَخت ػعتًفؽ ،اػتوبز ثِ ًفؽ ،قبزي ،ؾالهت ضٍاى،
غلجِ ثط ذَزقيفتگي ٍ هثجتًگطي قَز.

1- aslow
2- Kaur
3- McLeod, wood & Weisz
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ًمسي ( )1396زض پػٍّكي ثِ ايي ًتيدِگيطي ضؾيسُ اؾت وِ ثيي هحجَثيت ٍالسيي ٍ
ذالليت زاًفآهَظاى تيعَّـ ضاثغِ هؼٌي زاضي ٍخَز ًساضزّ .ط چٌس آًْب زض پػٍّف ذَز اظ
پطؾكٌبهِ ذالليت ػبثسي اؾتفبزُ وطزُاًس .زض پػٍّكي وِ ثب ّسف هغبلؼِ ضاثغِ ضضبهٌسي
ظٍخيت ٍالسيي ثب هحجَثيت ،ؾالهت ضٍاى ٍ ذالليت زض فطظًساى زاًفآهَظاى تيعَّـ
اًدبم گطفت (اضخوٌسظازًُ )1393 ،تبيح ًكبى زاز ثيي زٍ ػبهل ضضبيت ظًبقَيي ٍ ؾالهت
ضٍاى ثب ذالليت زاًفآهَظاى ضاثغِ هؼٌيزاضي ٍخَز زاضز ،ػالٍُثط ايي ٍالسيي ضاضي اظ
ظًسگي ظًبقَيي فطظًساى ؾبلنتط ٍ ثب ذالليت ثيكتطي زاضًس .زض پػٍّف زيگط (لسضتي ،افطٍظ،
قطيفي زضآهسي ٍ َّهيً )1390 ،كبى زازًس وِ ضضبيت ظًبقَيي ٍالسيي هْنتطيي پيف
ثيي ذالليت زض وَزوبى اؾت ٍ ثؼس اظ آى َّـ ٍ ؾي ثِ تطتيت زٍهيي ٍ ؾَهيي هتغيط
پيفثيي ذالليت ثَزًس.
ٍيٌط )2000( 1ثب تَخِ ثِ ًتبيح پػٍّكي ذَز ،هؼتمس اؾت وِ ذبًَازُّبي وَزوبى
تيعَّـ وَزن هحَضًس ثسيي هؼٌي وِ زض ايي ذبًَازُّب ظهبى ظيبزي نطف وَزن هيقَز
ٍ ذبًَازُ اًطغي ذَز ضا نطف ًيبظّبي وَزن هيوٌٌس زض ايي ذبًَازُّب وَزوبى ًؿجت ثِ
ؾبيط وَزوبى ّن ؾغح ذَز ذالليت ثبالتط ٍ اؾتمالل ثيكتطي اظ ذَز ًكبى هيزٌّس.
هفَْم زيگطي وِ ثِ ػَاهل هحيغي هيتَاى هطتجظ زاًؿت ًكبط هؼٌَي حبون ثط
فضبي ذبًَازُ اؾت .ثٌبثِ تؼطيفً ،كبط هؼٌَي 2يؼٌي احؿبؼ آضاهف ،هْطٍضظي ٍ
اهيسثركي ثب ٍاضؾتگي ٍ ثركبيفگطي ٍ ثطذَضزاضي اظ عطاٍت ٍ ظاللي زضٍى ٍ ثبٍض للجي
ثِ ذبلك ّؿتي (افطٍظ .)1395 ،ثؼضي افطاز ذَقحبلي ٍ ًكبط ضا زض گطفتي ،ثؼضيّب زض
زازى ،ثؼضيّب زض توبم وطزى يه وبض ،ثؼضيّب زض پَل ٍ ؾطهبيِ ،ثطذي زض ؾالهتي ،ػكك
ٍ آضاهف زضًٍي ،احتطام ،ظيجبيي ،اؾـتؼساز ٍ گطٍّي ًيع زض زاقتي يه ذبًَازُ ذَقحبل،
هيثيٌٌسٍ .لي ًكبط هؼٌَي هؼٌب ٍ هفَْم گؿتطزُتطي زاضزً .كبط هؼٌَي زض ٍالغ يه
ضضبيت ٍ قبزي ػويك اؾت وِ زض ظيط توبهي اهَاج ههٌَػي ٍ ؾغحي ظًسگي گصضا اؾت.
ًكبط هؼٌَي يه ًَع اػتمبز ٍ ثيٌف اؾت وِ ّيچگبُ اظ قوب خسا ًرَاّس قس .زض پؿتي ٍ
1- Winner
2- Spiritual Happiness
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ثلٌسيّبي ظًسگي ثِ حس ووبل ذَاّس ضؾيس .ثب ٍخَز ًكبط هؼٌَي قوب هيتَاًيس خْبى ضا ثب
چكوبًي ٍالغثيٌبًِتط ثجيٌيس .تئَضي قبزي هؼٌَي ثط ايي ًىتِ هْن اؾتَاض اؾت وِ ّوِ چيع
ًؼوت ذسازازي ثِحؿبة هيآيس ٍ ّوِچيع لغف ذساًٍسي اؾت (هْطي ٍضًيبة.)1396 ،
ًكبط يه حبلت شٌّي يب احؿبؾي اؾت وِ هبًٌس ذكٌَزي ،ضضبيت ،لصت ٍ ،ذَقي
تَؾظ اًؿبى ازضان هيقَز .قبزي اظ زيسگبُّبي هرتلف ثطضؾي قسُاؾت .اظ زيسگبُ ثَزا،
قبزي ًْبيي ظهبًي وؿت هيقَز وِ اًؿبى ثط ّط ًَع آضظٍ ٍ ذَاؾتّبي غلجِ وٌس ٍ ثتَاًس
اظ آى چكنپَقي وٌس (قْيسي .)1388 ،تؼطيف اضؾغَ اظ قبزي «فؼبليت ضٍح ثب تمَا ٍ
پطّيعوبض اًؿبى ثطاؾبؼ قؼَض ٍ اؾتسالل» ثَز .قبزي اظ زيس اضؾغَ ،تٌْب ثب ثِ وبضگيطي
ػمل ٍ هٌغك زض وٌبض تالـ ثطاي گبم ًْبزى زض عطيمت هؼٌَي ،اهىبىپصيط هيقَز.
ضٍاىقٌبؾبى تٌْب پؽ اظ هحجَة قسى ًْضت ضٍاىقٌبؾي هثجتًگط ٍ ،عي چٌس زِّ
گصقتِ ،ثِ ٍ ثطضؾي ػلوي زضثبضُ هفَْم قبزي ػاللِهٌس قسًس .يىي اظ هَضز لجَلتطيي
تؼبضيف تَؾظ ضٍت ٍيي ٍَّى ّلٌسي اضائِ قسُاؾتٍ .يي ٍَّى هيًَيؿس« :قبزي ثِعَض
ولي ثِ هيعاى ٍ زضخِاي اظ هغلَثيت گفتِ هيقَز وِ اًؿبى ثطاؾبؼ آى ويفيت ظًسگي فطزي
ذَز ضا ثِػٌَاى يه ول اضظيبثي هيوٌس .ثِػجبضت زيگط ،همساض ػاللِ فطز ثِ ظًسگي قرهي
ذَز ،هيعاى قبزي فطز هحؿَة هيقَز .تؼطيف ٍ تفؿيط قبزي زض هٌظط زيي ثب قبزي زض
ضٍاىقٌبؾي غطثي وبهالً هتفبٍت اؾت .زض اؾالم ،قبزي زض زل خبي زاضز ،حبل آًىِ هكىل
ثؿيبضي اظ اقربل زض لطى اذيط ايي اؾت وِ قبزي ضا زض ّيبَّي ثيطٍى خؿتدَ هيوٌٌس.
تؼجيط ٍ تفؿيط زيي اظ قبزي ايي اؾت وِ قبزي ذَز ّسف ًيؿت ،ثلىِ ػبهلي هْن ٍ هؤثط
ثطاي ضؾيسى اًؿبى ثِ ووبل ػبلي اًؿبًي اؾت (هبظٍچي ،آضاًي ،ػؿىطي.)1391 ،
اهب هفَْم َّـ زض عَل تبضيد ضٍاًكٌبؾي اظ هفبّين پطوبضثطز ٍ لسيوي اؾت .هغبلؼِ
ضاثغِ َّـ ٍ ذالليت ٍاثؿتِ ثِ ؾٌتي اؾت وِ  60ؾبل ؾبثمِ پػٍّكي زاضز (وبفويٍ 1
پالوط .)2011 ،2اؾتطًجطي )1999( 3يه چبضچَة ولي ثطاي هحممبى فطاّن وطزُاًس وِ
1- Kaufman
2- Plucker
3- Sternberg
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قبهل پٌح ضاثغِ هوىي اؾتَّ :ـ ٍ ذالليت هيتَاًٌس ثِ ػٌَاى يه ظيطهدوَػِ اظ
يىسيگط زيسُ قًَس ،هوىي اؾت آًْب ضا ثِػٌَاى هدوَػِّبي ّوتبيي زض ًظط گطفت،
هيتَاًٌس ثِػٌَاى هدوَػِّبي هؿتمل اهب ّوپَقبًي هَضز تَخِ لطاض گيطًس ،زض ًْبيت
هيتَاى آًْب ضا ثِػٌَاى هدوَػِّبي زض ول خسا اظ ّن زض ًظط گطفتّ .طچٌس قَاّسي ثِ
ًفغ ّط يه اظ ايي زيسگبُّب ٍخَز زاضز (وبفوي ٍ پالوط ،)2011 ،چٌسيي هسل لسضتوٌس
َّقي ،ذالليت ضا ثِ هثبثِ يه ػبهل هطتجِ پبيييتط اظ َّـ هس ًظط لطاض هيزٌّس .گيلفَضز
( )1967اظ اٍليي وؿبًي ثَز وِ ّوجؿتگي ثيي ؾغَح هرتلف تَاًبييّبي قٌبذتي هتفبٍت
ضا وكف وطز :اٍ يه ضاثغِ هثجت ذغي زض هحسٍزُ َّـثْط پبيييتط اظ حس هتَؾظ يبفت،
زض حبلي وِ زض ؾغَح ثبالتط اظ حس هتَؾظ ايي ضاثغِ ٍخَز ًساقت .گيلفَضز ًتيدِ گطفت،
ايي الگَي تَظيغ زٍ ثؼسي ًكبى هيزّس وِ َّـثْط ثبال قطط وبفي ثطاي تَليس ٍاگطا
ًيؿت ،اهب يه قطط الظم اؾت .اهب ايي ضاثغِ زض توبهي ؾغَح َّـثْط ذغي ًيؿت .ايي
ًكبى هيزّس افطاز زاضاي َّـثْط ثبال ،لعٍهب ػولىطز ثباليي زض ذالليت ًكبى ًويزٌّس،
وِ ًكبىزٌّسُ اؾتمالل ايي ؾبظُّب زض ثطذي ؾغَح ػولىطز اؾت .اگط ضاثغِ ثيي ذالليت
ٍ َّـ ًِ چٌساى ذغي ضا زض ًظط زاقتِ ثبقين ،لسضت ضاثغِ ثؿتِ ثِ ؾغح َّـثْط تغييط
هيوٌس ،پؽ زضن ايي هؿئلِ وِ زض چِ ؾغحي اظ َّـثْط ضاثغِ تغييط هيوٌس اّويت زاضز.
گيلفَضز ٍ وطيؿتٌؿي ( ،1973ثِ ًمل اظ ظًبؾٌي ٍ ّوىبضاى )2016 ،يه آؾتبًِ زض
َّـثْط ثطاثط ثب  120پيكٌْبز وطزًس ،وِ ًكبى هيزّس ػولىطز ثبال زض ذالليت ًيبظ ثِ
َّـ ثبال يب حسالل َّـ زض حس هتَؾظ زاضز؛ وِ ثبالتط اظ ايي آؾتبًِ ،ذالليت زيگط تَؾظ
َّـ هحسٍز ًويقَز (خهّ ٍ 1وىبضاى .)2013 ،ثؿيبضي اظ هغبلؼبت ثب زض ًظط گطفتي ايي
آؾتبًِ اًدبم قسُاؾت ٍ ايي هغبلؼبت هؼوَالً همبزيط آؾتبًِ ثيي َّـثْط  100تب  130ضا
گعاضـ وطزُاًس (ظًبؾٌي ٍ ّوىبضاى .)2016 ،يبفتِّبي فطاتحليل ًكبى هيزٌّس وِ اضتجبط
ثيي پتبًؿيل ذاللبًِ ٍ َّـ ثِعَض ولي زض حسٍز  0/20اؾت (وين .)2005 ،2زض ايطاى
گٌدي ٍ ّوىبضاى ( )1394زض يه هغبلؼِ فطاتحليل السام ثِ ثطضؾي  12پػٍّف ثب
هتغيطّبي ّوجؿتِ ذالليت پطزاذتِاًس ٍ ّيچ يه اظ هتغيطّبي پػٍّفّبي هَضز ًظط ضاثغِ
1- Jauk
2- Kim
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ثيي َّـ ٍ ذالليت ضا هَضز هغبلؼِ لطاض ًسازُاؾت .ػالٍُ ثط اضتجبط ذالليت ثب َّـ،
اضتجبط قرهيت ثب پتبًؿيل ذاللبًِ ّن هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِاؾت .يبفتِّبي ّوؿَ ثب ّن
ٍ هؼٌيزاض ايي اؾت وِ پتبًؿيل ذاللبًِ ثِ عَض هثجت ثب ثبظثَزى 1ثِ تدبضة اضتجبط زاضز .ثِ
ًظط هيضؾس ثبظثَزى هٌؼىؽوٌٌسُ ٍيػگي ؾطهبيِگصاضي 2هطثَط ثِ پتبًؿيل ذالق اؾت
(ثتي ٍ فَضىّبم.)2006 ،3
اهب ايي پػٍّف ،زض ايي ضاؾتب اًدبم قسُاؾت وِ ثتَاًس اثطات ػَاهل هحيغي (ذبًَازگي)
ٍ قٌبذتي ضا زض پسيسآيي ذالليت هكرم وٌس .اظ خولِ ٍيػگيّبي ذبًَازُ هيتَاى ثِ
ؾجهّبي فطظًسپطٍضي ٍالسيي ،فضبي هؼٌَي حبون ثط ضٍاثظ ذبًَازُ ،هحجَثيت ٍالسيي اظ
عطف فطظًساى ٍ ٍيػگيّبي قٌبذتي اقبضُ وطز .حبل ؾَالي ثِ شّي هيضؾس ،وِ وسام يه
اظ ايي ٍيػگيّبي زضٍى ذبًَازُ ثط ضقس ٍ ثطٍظ ذالليت زاًفآهَظاى تأثيطگصاض ّؿتٌس؟ زض
پػٍّف حبضط ثِزًجبل قٌبؾبيي ٍ تؼييي ؾْن ايي ػَاهل ثَزين تب هكرم وٌين وِ زض
ذبًَازُّبي وَزوبى تيعَّـ وسام هَاضز ثط ضقس ذالليت تأثيط زاضًس .زض نَضت تأييس ايي
فطضيِ هيتَاى اظ عطيك ؾيؿتنّبي آهَظقي ٍ ؾبظهبىّبي هطثَعِ ثطًبهِّبيي ضا زض هَضز
ذبًَازُّب ثطاي افعايف ذالليت وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ٍ زاًفاهَظاى عطاحي ٍ اخطا وطز تب
ثتَاى هكىالت ٍ هؼضالت هرتلف اًؿبًي ضا اظ ايي هؿيط وبّف زازُ ٍ حل ًوَزّ .نچٌيي
زض نَضت تأييس ٍ تكريم ايي ضًٍس .افك خسيسي زض ضاؾتبي پػٍّفّبي هطثَط ثِ
ذالليت قىل ذَاّس گطفت ٍ ثؿتط ذبًَازُ ضا هيتَاى ثِػٌَاى ًمغِ قطٍع آهَظـ ذالليت
ٍ ٍالسيي ضا ثِ ػٌَاى اٍليي هطثيبى ذالليت هس ًظط لطاض زازُ ٍ ثِ ؾَاالت هرتلف زض ايي
ظهيٌِ پبؾد زاز.
رٍػ

ضٍـ تحميك حبضط ثِنَضت ّوجؿتگي ثَز .زض پػٍّف حبضط ثِزًجبل تَنيف ٍ وكف
ضاثغِ ػَاهل ًكبط هؼٌَي ،هيعاى هحجَثيت ٍ ؾجهّبي فطظًسپطٍضي ٍالسيي ثب ذالليت
1- openness
2- investment trait
3- Batey & Furnham
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زاًفآهَظاى تيعَّـ ثَزين .خبهؼِ آهبضي پػٍّف حبضط وليِ زاًفآهَظاى هكغَل ثِ
تحهيل زض هساضؼ تيعَّقبى اؾتبى آشضثبيدبىقطلي ثَز .حدن ًوًَِ اٍليِ قبهل 125
ًَخَاى هكغَل ثِ تحهيل زض هسضؾِ هتَؾغِ اٍل تيعَّقبى ػالهِ عجبعجبيي قْطؾتبى
ثٌبة وِ زض ؾبل تحهيلي  96-97هكغَل ثِ تحهيل ثَزًس ،هيقس .ضٍـ اًتربة ًوًَِ
ًْبيي ثِ ايي قىل ثَز وِ ثطاي ًَ 125خَاى (هَظاى همغغ هتَؾغِ اٍل زثيطؾتبى
تيعَّقبى ػالهِ عجبعجبئي قْطؾتبى ثٌبة) هميبؼ َّقي ٍوؿلط وَزوبى ٍيطايف چْبض زض
عي زٍ ّفتِ اخطا قس .اظ ايي هيبى تؼساز  81زاًفآهَظ زاضاي َّـثْطي ثطاثط يب ثبالتط اظ
 115زض هميبؼ َّـثْط ول يب يىي اظ هميبؼّبي آظهَى ٍوؿلط (فْن والهي ،اؾتسالل
ازضاوي ،حبفظِ فؼبل ،ؾطػت پطزاظـ ،تَاًبيي ػوَهي ٍ چيطگي قٌبذتي) ثَزًس؛ ايي ً 81فط
ٍاضز هغبلؼِ ٍ ثميِ اظ هغبلؼِ حصف قسًس .ؾپؽ آظهَى ذالليت ٍ آظهَىّبي زيگطزض هَضز
ً 81فط ٍ ذبًَازُّبيقبى اًدبم ٍ ،تحليلّبي آهبضي زض هَضز آًْب اخطا قس .اثعاضّبي
پػٍّكي هَضز اؾتفبزُ زض ايي پػٍّف قبهل :آظهَى َّقي ٍوؿلط وَزوبى ٍيطايف چْبض،
آظهَى ذالليت تَضًؽ 1پطؾكٌبهِّبي ؾجهّبي فطظًسپطٍضيً ،كبطهؼٌَي ٍ ،هحجَثيت
ٍالسيي ثَزًس.
اتشارّا

هقياط َّػ ٍکغلز کَدکاى ٍيزايؼ چْارم :آظهَى َّقي ٍوؿلط وَزوبى ٍيطايف چْبض اظ
هميبؼ ول َّـثْط 2ؾٌتي تٌْب ثب چْبض ًوطُ قبذم اؾتفبزُ هيوٌس ،وِ قبهل :قبذم
6
فْن والهي ،3قبذم اؾتسالل ازضاوي ،4قبذم حبفظِ فؼبل ٍ ،5قبذم ؾطػت پطزاظـ
(ٍوؿلط ٍ 2005 ،افطٍظ ٍ ّوىبضاى .)1392 ،ؾبذتبض ػبهلي ًؿرِّبي فؼلي هميبؼّبي
َّقي ٍوؿلط ًبقي اظ يه ًظطيِ ٍالؼي تؼطيف قسُ َّقي اؾت وِ ثٍِؾيلِ هميبؼ ول
َّـثْط ٍ اظ تطويت وبضوطزّبي اًساظُگيطي قسُ ثٍِؾيلِ چْبض قبذم ثِزؾت هيآيس.
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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هميبؼ َّقي ٍوؿلط وَزوبى ٍيطايف چْبضم زض ايطاى تٌْب ؾِ ثبض ًطم قسُاؾت .زض وتبثچِ
ضاٌّوبي اخطا ٍ ًوطُگصاضي تٌْب زض يىي اظ زفتطچِّب ،هميبؼ َّقي ٍوؿلط وَزوبى
ٍيطايف چْب ايطاًي ًبهي اظ قبذم تَاًبيي ولي ٍ قبذم چيطگي قٌبذتي هغطح قسُ ٍ
خساٍل ًطم آىّب آهسُ اؾت .زض پػٍّف حبضط اظ ًؿرِ افطٍظ ،وبهىبضي ،قىطظاز ٍ حلت
( )1392اؾتفبزُ قسُاؾت .ضطيت اػتجبض ثطاي ؾٌيي  6-16ؾبل ثِتطتيت ثطاثط ،0/95 ،0/94
 0/96 ٍ ،0/96 ،0/96 ،0/96 ،0/97 ،0/96 ،0/96 ،0/96 ،0/95اؾت .هتَؾظ اػتجبض هحبؾجِ
قسُ ثطاي قبذم تَاًبيي ولي ثطاي ؾٌيي  6تب  11ؾبل ثطاثط  ٍ 0/95ثطاي  12تب  16ؾبل
ثطاثط  0/96اؾتّ .وجؿتگي ثيي هميبؼ ول َّـثْط ٍ قبذم تَاًبيي ولي زض هميبؼ
َّقي ٍوؿلط وَزوبى ٍيطايف چْبضم ثطاثط  0/96اؾت (ٍوؿلط .)2005 ،وتبة ضاٌّوبي
تفؿيطي ٍ فٌي ّوجؿتگي ثيي ًوطات ايي چْبض قبذم ٍ َّـثْط هميبؼ ول ضا زض
هميبؼ َّقي ٍوؿلط وَزوبى ٍ تطويت اٍليِ ًوطات اظ هميبؼ حبفظِ وَزوبى ًكبى
هيزّسّ .وجؿتگي ثيي هميبؼ َّقي ٍوؿلط وَزوبى ٍ هميبؼ حبفظِ وَزوبى هؼٌيزاض
اؾت .ثب اؾتثٌبء وطزى ؾطػت پطزاظـ ،قبذمّبي هميبؼ َّقي ٍوؿلط وَزوبى ثِعَض
هساٍم ّوجؿتگي پبييٌي ثب تطويجبت تهَيطي ؾطيغ ٍ ثب تأذيط اظ هميبؼ حبفظِي وَزوبى
ًؿجت تطويجبت والهي ؾطيغ ٍ ثب تأذيط ًكبى هيزٌّس .ايي چْبض قبذم اظ هميبؼ َّقي
ٍوؿلط وَزوبى حسٍز  %33تب  %37اظ ٍاضيبًؽ ًوطات هطوت والهي هميبؼ حبفظِ وَزوبى
ضا زض همبيؿِ ثب  %10تب  %14زض ًوطات هطوت زيساضي هميبؼ حبفظِ وَزوبى تجييي هيوٌٌس.
ثٌبثطايي هميبؼ َّقي ٍوؿلط وَزوبى ثيكتط ثب تىبليف والهي ًؿجت ثِ تىبليف زيساضي
ّوپَقبًي زاضز .ذالنِ هميبؼ َّقي ٍوؿلط وَزوبى ٍيطايف چْبضم ٍ هميبؼ حبفظِ
وَزوبى ثب ّن هطتجظ ّؿتٌس اهب تَاًبييّبي هطثَط ثِ ذَز ضا زاضًس (ٍيؽّ ٍ 1وىبضاى،
.)2016
آسهَى خالقيت تَرًظ :آظهَى ذالليت تهَيطي فطم ة تَضًؽ يىي اظ هدوَػِ آظهَىّبي
تفىط ذالق اؾت وِ زض ؾبل  1974هٌتكط قس .اقىبل تهَيطي آظهَىّبي تفىط ذالق
تَضًؽ ،هؿتلعم پبؾدّبيي اؾت وِ ثِعَض ػوسُ هبّيت تطؾيوي يب تدؿوي زاضًس .اؾتفبزُ
1- Weiss
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اظ هدوَػِ آظهَىّبي تهَيطي (فطم الف ٍة) اظ ؾغح وَزوؿتبى تب ؾغَح پؽ اظ
زثيطؾتبى تَنيِ قسُاؾت .ايي آظهَى ثِ  35ظثبى تطخوِ قسُاؾت .زض فطم تهَيطي ّوبًٌس
فطم والهي وِ ثط غلظّبي اهالييً ،گبضـ ،فمط لغبت ٍ  ...زض اضظيبثي ٍ هْبضت ػبلي زض
تطؾين ،تأويس ًكسُاؾت .آًچِ هالن اضظيبثي اؾت ٍخَز "ايسُ" زض لبلت تهَيط اؾت ًِ
ويفيت تطؾين آى .فؼبليتّبي آظهَى ،چْبض ًوطُ ثطاي چْبض هؤلفِ ذالليت (اثتىبض ،ثؿظ،
ؾيبلي ٍ ،اًؼغبف) زضيبفت هيوٌس ٍ اظ هدوَع آًْب ًوطُ ول ذالليت ثِزؾت هيآيس .تَضًؽ
زض پػٍّفّبي ذَز ضطيت ّوجؿتگي  0/86تب  0/99ضا ثيي ًوطات ًوطُزٌّسگبى تؼلين
زيسُ ٍ تؼلين ًسيسُ گعاضـ وطزُ اؾت .زض ضاٌّوبي فٌي آظهَىّبي تفىط ذالق تَضًؽ ثِ
تحميمبت هتؼسزي اقبضُ قسُاؾت وِ گَيبي اػتجبض ؾبظُ آظهَى تَضًؽ اؾت .تَضًؽ زض يه
هغبلؼِ ثلٌسهست  12ؾبلِ اظ يه خوؼيت زثيطؾتبًي ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ هيٌِؾَتب ( 1959تب
 )1971اػتجبض آظهَى ذالليت ضا  ./51گعاضـ وطزُ اؾت (پيط ذبيفي ٍ ّوىبضاى.)2012 ،
ثبظآظهبيي فطم ة تهَيطي زض ًوًَِ ايطاًي تَؾظ پيطذبيفي (ً )1372يع گَيبي يه ضطيت
 ./80اؾت (پيط ذبيفي ٍ ّوىبضاى .)2012 ،زض ايطاى ضطيت پبيبيي زض فطم ة ،ثطاي ؾيبلي
 ،0/78اثتىبض  ،0/74اًؼغبفپصيطي  ،0/81ثؿظ  ٍ 0/90ول  0/80ثطاي زاًفآهَظاى
هحبؾجِ قسُاؾت (پيطذبئفي.)1372 ،
پزعؾٌاهِ ؽيَُ فزسًذپزٍري ٍالذيي :ايي پطؾكٌبهِ تَؾظ زايبًب ثبهطيٌس 1زض ؾبل 1972
عطاحي قسُ ٍ قبهل  30ؾَال  5گعيٌِاي ثِنَضت عيف ليىطت اؾت .ايي پطؾكٌبهِ
قيَُّبي فطظًسپطٍضي ٍالسيي ضا زض ؾِ ؾجه ؾْلگيطاًِ ،اؾتجسازي ٍ همتسض ٍ اعويٌبى
ثرف اًساظُگيطي هيوٌس .ثَضي ( )1991پبيبيي ايي پطؾكٌبهِ ضا اظ عطيك ثبظآظهبيي زض گطٍُ
هبزضاى ثطاي ؾجه همتسضاًِ  ،0/78اؾتجسازي  ٍ 0.86ؾْلگيطاًِ  ٍ 0/81زض گطٍُ پسضاى،
همتسضاًِ  ،0/88هؿتجساًِ  ٍ 0/85ؾْلگيطاًِ  0/77گعاضـ وطزُ اؾتّ .نچٌيي هيعاى
پبيبيي آظهَى ثطاي ؾجه هؿتجساًِ  ،0/77همتسضاًِ  ٍ 0/73ؾْل گيطاًِ  0/69اؾت
(حؿيٌيبى ٍ ّوىبضاى ّ .)1386نچٌيي ثجبت زضًٍي ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل آلفبي وطًٍجبخ

1- Diana Baumrind
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هحبؾجِ قسُ اؾت ثطاثط  0/75ثطاي قيَُ ؾْلگيطي  0/85ثطاي قيَُ اؾتجسازي ٍ 0/82
ثطاي قيَُ التساضهٌغمي اؾت (هْطافعا.)1383 ،
هقياط ًؾاط هعٌَي :هميبؼ ًكبط هؼٌَي 1تَؾظ افطٍظ زض ؾبل  1395عطاحي ٍ ؾبذتِ
قسُ اؾت .هميبؼ زاضاي  60آيتن وِ زٍ ذطزُآظهَى ثبٍضّب  20آيتن ٍ احؿبؼ ٍ ضفتبض 40
آيتن ضا هَضز اضظيبثي لطاض هيزّس .پبؾدّب ثِنَضت عيف ليىطت اؾت .آلفبي وطًٍجبخ ايي
پطؾكٌبهِ زض هغبلؼِ حبضط  ./95هحبؾجِ قس .زض ضوي هْطيٍضًيبة ثطاي هحبؾجِ پبيبيي
ايي اثعاض اظ ضٍـ آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ وطزُاؾت ٍ همساض آلفبي ثسؾت آهسُ ً 0/95كبىگط
پبيبيي ثؿيبض ثبال ٍ لبثل لجَل اؾت (هْطيٍضًيبة.)96 ،
آسهَى هحثَتيت ٍالذيي :پطؾفًبهِ ؾٌدف هيعاى هحجَثيت (اؾسي ٍ ّوىبضاى)1392 ،
قبهل زٍ ثرف  30ؾَالي اؾت وِ زض هَضز ّط يه اظ ٍالسيي (پسض ٍ هبزض) اؾت ٍ ثطاي ّط
ٍالس زاًفآهَظاى ثِ نَضت خساگبًِ ثبيس پبؾد زٌّس ،پبؾدّب ثِ نَضت عيف ليىطتبؾت.
لبثليت اػتوبز ايي پطؾكٌبهِ ثٍِؾيلِ ضطيت آلفبي وطًٍجبخ هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ وِ
ثطاثط  0/63اؾت (اؾسي ٍ ّوىبضاى .)1392 ،زض پػٍّف حبضط ًيع آلفبي وطًٍجبخ ثطاي ّط
زٍ فطم هبزض ٍ پسض ثِنَضت خساگبًِ هحبؾجِ ٍ آلفبي وطًٍجبخ ثطاي فطم هبزض ثطاثط ثب ٍ 0/71
ثطاي فطم پسض  0/69ثِ زؾتآهس .ثب تَخِ ثب ايي وِ ايي اثعاض خسيساً عطاحي قسُ ٍ اعالػبت
ضٍاىؾٌدي زليمي زض ايي ضاثغِ ٍخَز ًساضز .زض پػٍّف حبضط ّوعهبى ثط ضٍي ًوًَِ
پػٍّكي ٍيػگيّبي ضٍاىؾٌدي ايي اثعاض ًيع ثطضؾي ٍ آلفبي وطًٍجبخ ثطاي ول ؾَاالت
 0/78ثَز ّوعهبى پطؾكٌبهِ ثط ضٍي  30زاًفآهَظ ثؼس اظ فبنلِ ظهبًي  7ضٍظ اخطا ٍ
ّوجؿتگي ثيي زٍثبض اخطاي آى ثطاثط ثب  0/65ثِ زؾتآهس.
تحليلّبي آهبضي ثط ضٍي ًوطات اؾتبًساضز هميبؼ َّقي ٍوؿلط وَزوبى ٍيطايف
چْبضم ٍ ًوطات ذبم ذالليت اًدبم قس .اثتسا ّوجؿتگي هيبى ًوطات ذالليت ٍ هميبؼ
َّقي ٍوؿلط ثب اؾتفبزُ اظ ّوجؿتگي پيطؾَى هَضز آظهَى لطاض گطفت .ؾپؽ آظهَزًيّب ثط
اؾبؼ ػولىطز َّـثْط ول زض هميبؼ َّقي ٍوؿلط گطٍُ ثٌسي قسًسّ .وجؿتگي ثيي
1- Spiritual Happiness Scale
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ًوطات َّـ ٍ ذـالليت ثطاي ّط زٍ گطٍُ هحبؾجِ ٍ آظهَى قـسًس .زازُّب ثب اؾتفبزُ اظ
ًطمافعاض  SPSSهَضز تحليل لطاض گطفتٌس.
يافتِّا

زض ايي ثرف ،اثتسا ٍيػگيّبي خوؼيتقٌبذتي آظهَزًيّب ٍ قبذمّبي آهبضي هتغيطّب
ثطضؾي ٍ ،زض ازاهِ ًيع ًتبيح آظهَى فطضيِّبي پػٍّكي اضايِ قسُاؾت.
آظهَزًيّبي پػٍّف حبضط پؿط ٍ زض زاهٌِ ؾٌي  11ؾبل ٍ ّفت هبُ تب  15ؾبل ٍ
چْبض هبُ ثب هيبًگيي ؾٌي  13ؾبل ٍ ؾِ هبُ ثَزًس .خسٍل ( )1قبذمّبي آهبضي هطثَط ثِ
هميبؼّبي آظهَى ٍوؿلط وَزوبى ٍيطايف چْبضم ضا اضايِ زازُ اؾت.
جذٍل ( )1هياًگيي ٍ اًحزاف اعتاًذارد َّؽثْز تِ تفکيک ؽاخصّاي هقياط َّؽي ٍکغلز
کَدکاى
گزٍُ

هياًگيي

خطاي اعتاًذارد هياًگيي

اًحزاف اعتاًذارد

تعذاد

فْن والهي
اؾتسالل ازضاوي
حبفظِ فؼبل
ؾطػت پطزاظـ
تَاًبيي ولي
چيطگي قٌبذتي
َّـثْط ول

123/17
102/31
109/6
98/70
115/06
104/75
112/42

1/14
1/14
1/44
1/24
0/99
1/26
0/82

10/28
10/30
12/92
11/17
8/99
11/34
7/37

81
81
81
81
81
81
81

زازُّبي خسٍل (ً )1كبى هيزّس وِ هيبًگيي َّـثْط آظهَزًيّب زض قبذم فْن
والهي ثبالتطيي ٍ ؾطػت پطزاظـ پبيييتطيي ّؿتٌس .هيبًگيي زٍ قبذم فْن والهي ٍ
تَاًبيي ولي يه اًحطاف اؾتبًساضز ثبالتط اظ هيبًگيي لطاض زاضز.
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جذٍل ( )2هياًگيي ٍ اًحزاف اعتاًذارد خالقيت داًؼآهَساى
هتغيز

هياًگيي

اثتىبض
ثؿظ
اًؼغبف پصيطي
ؾيبلي
ذالليت

33/62
53/53
15/73
18/46
121/33

خطاي اعتاًذارد هياًگيي اًحزاف اعتاًذارد

16/81
17/67
7/48
10/50
34/07

1/87
1/96
0/83
1/17
3/79

تعذاد

81
81
81
81
81

اهب زازُّبي خسٍل ( )3هطثَط ثِ قبذمّبي آهبضي ذالليت ٍ ذطزُهميبؼّبي هطثَط
ضا ثِ تفىيه اضايِ زازُاؾت.
تعذاد

81
81
81
81
81
81
81
81
81

اًحزاف اعتاًذارد خطاي اعتاًذارد هياًگيي

15/53
14/96
23/69
5/11
6/05
5/61
5/8
6/35
5/49

1/73
1/66
2/63
0/57
0/67
0/62
0/64
0/71
0/61

هياًگيي

هتغيزّا

97/20
91/05
142/86
16/46
16/43
32/11
17/16
15/59
30/93

هحجَثيت هبزض
هحجَثيت پسض
ًكبط هؼٌَي
ؾجه ؾْل گيطاًِ هبزض
ؾجه اؾتجسازي هبزض
ؾجه همتسضاًِ هبزض
ؾجه ؾْل گيطاًِ پسض
ؾجه اؾتجسازي پسض
ؾجه همتسضاًِ پسض

ثِهٌظَض پبؾرگَيي ثِ فطضيِ پػٍّف ،ثطضؾي ضاثغِ ذالليت زض زاًفآهَظاى تيعَّـ
ثب ًكبط هؼٌَي ،هيعاى هحجَثيت ٍ ؾجهّبي فطظًسپطٍضي ٍالسيي ،اظ آظهَى تحليل ضگطؾيَى
چٌسگبًِ (هدصٍض  )Rثب ضٍـ گبمثِگبم اؾتفبزُ قس .زض ازاهِ ًتبيح تحليل زازُّب ثِ تطتيت
اضائِ قسُ اؾت.
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جذٍل ( )4ضزية ّوثغتگي چٌذگاًِ
هتغيزّاي

الگَ گامّا

1
گام تِ گام

2
3

پيؼتيي

هجذٍر

هجذٍرضزية

ضزية

ّوثغتگي

ضزية
ضزية
اعتاًذارد
ّوثغتگي
ّوثغتگي چٌذگاًِ تعذيل
F
تزآٍرد
چٌذگاًِ
ؽذُ
چٌذگاًِ

0/376

ؾجه اعويٌبى ثرف هبزض
ؾجه همتسضاًِ هبزضً +كبط
0/431
هؼٌَي
ؾجه همتسضاًِ هبزضً +كبط
0/489
هؼٌَيَّ +ـ ثْط ول

خطاي

هعٌاداري

0/141

0/130

0/001 12/977 31/775

0/186

0/165

31//139

8/888

0/000

0/239

0/209

30/301

8/050

0/000

چٌبًىِ زض خسٍل هكبّسُ هيقَز ،عي ؾِ گبم ،ؾجه اعويٌبى ثرف هبزضً ،كبط هؼٌَي
ٍ َّـثْط ول لبزض ثِ پيفثيٌي ذالليت ثَزًس .ثطپبيِ آًچِ وِ زض خسٍل ( )5اضائِ قسُ ،عي
گبم اٍل ،ؾجه همتسضاًِ ٍ اعويٌبى ثرف هبزض ثب ضطيت ثتبي اؾتبًساضز  13 ،0/376زضنس اظ
ٍاضيبًؽ ذالليت ضا تجييي ًوَزُ اؾت .زض گبم زٍم ًكبط هؼٌَي ثب ضطيت ثتبي  ،0/215ثِ
ؾجه همتسضاًِ ٍ اعويٌبى ثرف هبزض (ثب ضطيت ثتبي اؾتبًساضز  )0/333افعٍزُ قسُ ٍ تَاى
تجييي ذالليت ضا ثِ 16/5زضنس ضؾبًسُ ،زض گبم ؾَم َّـثْط ول ثب ضطيت ثتبي ،0/234ثِ
ؾجه همتسضاًِ ٍ اعويٌبىثرف هبزض (ثب ضطيت ثتبي اؾتبًساضز ً ٍ )0/306كبط هؼٌَي (ثب
ضطيت ثتبي اؾتبًساضز  )0/249افعٍزُ قسُ ٍ تَاى تجييي ذالليت ضا ثِ  20/9زضنس ضؾبًس.
جذٍل ( )5ضزاية اعتاًذارد ٍ غيزاعتاًذارد پيؼتيٌي خالقيت تا رگزعيَى گام تِ گام
الگَ

گامّا

1

گبم ثِ گبم

2

3
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هقاديز ثاتت ٍ هتغيزّاي ضزية تتاي
پيؼتيي

همساض ثبثت
ؾجه همتسضاًِ هبزض
همساض ثبثت
ؾجه همتسضاًِ هبزض
ًكبط هؼٌَي
همساض ثبثت
ؾجه همتسضاًِ هبزض
ًكبط هؼٌَي
َّـ ثْط ول

خطاي

غيز اعتاًذارد اعتاًذارد

48/082
2/281
12/161
2/023
0/310
-111/043
1/861
0/358
1/081

20/638
0/633
26/679
0/633
0/150
59/136
0/620
0/147
0/466

ضزية تتاي
اعتاًذارد

0/376
0/333
0/215
0/306
0/241
0/234

هقذار Tهعٌاداري

2/330
3/602
0/456
3/195
2/065
-1/878
3/002
2/427
2/319

0/022
0/001
0/650
0/002
0/042
0/064
0/004
0/018
0/023
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ثطپبيِ آًچِ وِ زض خسٍل ( )5اضائِ قسُ ،عي گبم اٍل ،ؾجه همتسضاًِ ٍ اعويٌبىثرف
هبزض ثب ضطيت ثتبي اؾتبًساضز  13 ،0/376زضنس اظ ٍاضيبًؽ ذالليت ضا تجييي ًوَزُ اؾت .زض
گبم زٍم ًكبط هؼٌَي ثب ضطيت ثتبي  ،0/215ثِ ؾجه همتسضاًِ ٍ اعويٌبىثرف هبزض
(ضطيت ثتبي اؾتبًساضز )0/333افعٍزُ قسُ ٍ تَاى تجييي ذالليت ضا ثِ  16/5زضنس ضؾبًسُ،
زض گبم ؾَم َّـثْط ول ثب ضطيت ثتبي  0/234ثِ ؾجه همتسضاًِ ٍ اعويٌبىثرف هبزض
(ضطيت ثتبي اؾتبًساضز ً ٍ )0/306كبط هؼٌَي (ضطيت ثتبي اؾتبًساضز  )0/249افعٍزُ قسُ ٍ
تَاى تجييي ذالليت ضا ثِ  20/9زضنس ضؾبًس.
تحث

زض ايي پػٍّف ضاثغِ ثيي ًكبط هؼٌَي ،هحجَثيت ٍالسيي ،ؾجهّبي فطظًسپطٍضي ٍ َّـ
ثب ذالليت ثطضؾي قسً .تبيح ًكبى زاز وِ ؾجه همتسضاًِ ٍ اعويٌبى ثرف هبزضً ،كبط
هؼٌَي ٍ َّـثْط ول لبزض ثِ پيفثيٌي ذالليت ثَزًس .ؾجه همتسضاًِ ٍ اعويٌبى ثرف
هبزض ثب ضطيت ثتبي اؾتبًساضز  13 ،0/376زضنس اظ ٍاضيبًؽ ذالليت ضا تجييي ًوَزُ اؾت.
ًكبط هؼٌَي ثب ضطيت ثتبي  ،0/215ثِ ؾجه همتسضاًِ ٍ اعويٌبى ثرف هبزض (ثب ضطيت
ثتبي اؾتبًساضز  )0/333افعٍزُ قسُ ٍ تَاى تجييي ذالليت ضا ثِ 16/5زضنس ضؾبًسَّ ،ـ ثْط
ول ثب ضطيت ثتبي  ،0/234ثِ ؾجه همتسضاًِ ٍ اعويٌبى ثرف هبزض (ثب ضطيت ثتبي
اؾتبًساضز ً ٍ )0/306كبط هؼٌَي (ثب ضطيت ثتبي اؾتبًساضز  )0/249افعٍزُ قس ٍ تَاى تجييي
ذالليت ضا ثِ  20/9زضنس ضؾبًس.
اظ ثيي ٍيػگيّبي ذبًَازگي ؾجـه همتسضاًِ ٍ اعوـيٌبىثرف هبزضً ،كبط هـؼٌَي ٍ
ّنچٌيي ٍيػگي فطزي قبهل َّـ ثب ذالليت ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌيزاضي زاقتٌس .ايي ًتبيح
هٌغجك ثب ًتبيح پػٍّكي فطاّيٌي ٍ ّوىبضاى ( )1393اؾت وِ ًتيدِگيطي وطزُاًس يه
ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضي ثيي قيَُ فطظًسپطٍضي همتسضاًِ هبزض ثب ذالليت ٍخَز زاضز .زض
ضاؾتبي ًتبيح پػٍّفّبي اًدبم قسُ هيتَاى ثِ پػٍّفّبيي اقبضُ وطز وِ ثِ ػَاهل
هحيغي تأويس وطزُاًس اظ خولِ ضاًىَ ( )2005وِ زض ًظطيِ ذَز ذالليت ضا هتأثط اظ ػَاهل
زضٍى فطزي هحيغي ذبًَازگي هيزاًسّ .نچٌيي اعالػبت اهبثيل ٍ گطيؿىيَيؽ ( )1989ثط
ٍخَز ًبظط حوبيتوٌٌسُ تأويس زاضز وِ ايي ػبهل ًيع هطتجظ ثب ؾجه فطظًسپطٍضي همتسضاًِ ٍ
662

فصلىامٍ پژيَشَاي وًيه رياوشىاختي

سال چُاردَم شمارٌ  65زمستان 8931

اعويٌبىثرف هبزض اؾت .ايي يبفتِّب ّنچٌيي ثب ًتبيح پػٍّكي ضاًىَ ٍ الجطت (ٍ )1990
گتعل ٍ خىؿَى (ً )2000يع ّورَاى اؾت .ضاًىَ ٍ الجطت ( )1990ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس وِ
ذبًَازُّبيي وِ فطظًساى ذالق زاضًس زاضاي زٍ خٌجِ اؾبؾي ،اضتجبط هثجت ثسٍى ٍاثؿتگي
ظيبز ثيي ٍالسيي ٍ وَزن ٍ ٍخَز يه خَ آظاز ٍ غيطهؿتجساًِ ّؿتٌسّ .نچٌيي گتعل ٍ
خىؿَى ( )2000تأييس وطزُاًس وِ ٍالسيي وَزوبى ذالق زض ضٍـّبي تطثيتيقبى ثٌسضت
اؾتجساي ثَزُ ٍ ووتط اظ هحسٍزيتّبي اًضجبعي اؾتفبزُ هيوٌٌس .زض ذبًَازُّبيي وِ
هبزضاى اظ فطظًساى ثيكتط هطالجت هيوطزًس فطظًساى ذالليت ووتطي زاقتٌس ايي هطالجت
ثيف اظ حس ثِ ًظط فطنتّبي تدطثِ ٍ آهَذتي ضا اظ فطظًساى هيگيطز .ثِ ًظط هي ضؾس
ّطچِ هحسٍزيتّبي هحيغي اظ خولِ هحسٍزيتّبي ذبًَازوي ثطاي فطظًساى ووتط ثبقس
احتوبل ثطٍظ ذالليت زض فطظًساى ثيكتط هيقَز .اهب ثطذي هغبلؼبت ًتبيح هتفبٍتي ضا ثِزؾت
آٍضزُاًس .ثبيطاز زٍٍلَ ٍ فيجطت ( )1977ثِ ايي ًتيدِگيطي ضؾيسُاًس وِ ٍالسيي وَزوبى
ذالق ووتط التساضگطا ّؿتٌس ّنچٌيي ثِ ًظط زاتب ٍ پبضلَف ( ،)1967گتعل ٍ خىؿَى
( ٍ )1961پبضيف ٍ ازظ (ٍ )1977السيي وَزوبى ذالق هحسٍزيتّبي اًضجبعي ووتطي
اػوبل هيوٌٌس ،تفبٍت زيگط ٍالسيي وَزوبى ذالق زض اثطاظ ػَاعف گطم اؾت وِ زض ايي
گطٍُ لَي ًيؿتٌس (ظيگلوي1973 ،؛ هىلئَزٍٍ ،ز ٍ ٍييع .)2007 ،1اهب زض يه هغبلؼِ ،گطهبي
ون هبزضاًِ ثب ذالليت ثبالتط ّوجؿتگي زاقت ٍ ،ثًِظط هيضؾيس وِ "زذتط ثبثب" ثَزى ثِ
عَض ذبل ثِ ؾغَح پبييي ذالليت زض ظًبى هٌتْي هيقَز (ّبلپيي.)1973 ،
زض ٍالغ ثب تَخِ ثِ ًتبيح پػٍّكي ثِزؾتآهسُ ٍ ػسم ّورَاًي ثطذي ًتبيح ،هيتَاى ثِ
خٌؿيت ثِػٌَاى ًمكي ػوسُ زض ثبفت ذبًَازُ ثِػٌَاى ػبهل اثطگصاض ثط ذالليت تَخِ وطز.
ثِ ًط زض پػٍّفّبي اًدبى قسُ ووتط ثط خٌؿيت وَزوبى ٍ ًيع ٍلف پسض ٍ يب هبزض تَخِ
قسُ اؾت .زض ايي پػٍّف هب تٌْب ثط زاًف آهَظاى پؿط هتوطوع ثَزين ٍ زض پػٍّفّبي آتي
ثبيس ثِ همبيؿِ خٌؿيت وَزوبى ٍ ٍالسيي ٍ قيَُّبي فطظًسپطٍضي آًْب ثطاي تجييي ثْتط
ػَاهل هؤثط زضٍى ذبًَازُ ثط ذالليت هس ًظط لطاض زاز.

1- McLeod, wood & Weisz
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پػٍّفّب زض هَضز اثطات ًكبط هؼٌَي هحسٍز اؾت زض هَضز هتغيط هَضز ًظط ٍ ضاثغِ آى
ثب ذالليت پػٍّف ذبني ٍخَز ًساضز ٍ غبلت پػٍّفّب هتوطوع ثط قبزوبهي ّؿتٌس .ثب
تَخِ ثِ ايي وِ پػّف ذبني زض ايي ظهيٌِ ٍخَز ًساضز ٍ ايي هتغيط ثِ تبظگي (افطٍظ)1395 ،
هفَْمپطزاظي قسُ اؾت ،يه حَظُ خسيس ثطاي پػٍّف اؾت .زض پػٍّفّبي آتي ثبيس ثط
ايي هفَْم توطوع ثيكتط وطزُ ٍ ثرهَل ثِػٌَاى يه ػبهل زضٍى ذبًَازگي هيتَاًس هَضز
تَخِ ٍ پػٍّف زض ضاثغِ ثب ذالليت ثبقس.
پػٍّفّب زض ضاثغِ ثب َّـ هتٌَع ٍ گبّي ضس ٍ ًميض اؾت .يبفتِّبي هب ثط ايي ًىتِ
تأويس زاضًس وِ ثيي ذالليت ٍ َّـ يه ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌيزاضي زض ثيي وَزوبى تيعَّـ
ٍخَز زاضز .گيلفَضز ( )1967اظ اٍليي وؿبًي ثَز وِ ّوجؿتگي ثيي ؾغَح هرتلف
تَاًبييّبي قٌبذتي هتفبٍت ضا وكف وطز :اٍ يه ضاثغِ هثجت ذغي زض هحسٍزُ َّـثْط
پبيييتط اظ حس هتَؾظ يبفت ،زض حبلي وِ زض ؾغَح ثبالتط اظ حس هتَؾظ ايي ضاثغِ ٍخَز
ًساقت .گيلفَضز ًتيدِ گطفت ،ايي الگَي تَظيغ زٍ ثؼسي ًكبى هيزّس وِ َّـثْط ثبال
قطط وبفي ثطاي تَليس ٍاگطا ًيؿت ،اهب يه قطط الظم اؾت .اهب ايي ضاثغِ زض توبهي ؾغَح
َّـثْط ذغي ًيؿت .ايي ًكبى هيزّس افطاز زاضاي َّـثْط ثبال ،لعٍهبً ػولىطز ثباليي زض
ذالليت ًكبى ًويزٌّس ،وِ ًكبىزٌّسُ اؾتمالل ايي ؾبظُّب زض ثطذي ؾغَح ػولىطز
اؾت .گيلفَضز ٍ وطيؿتٌؿي ( )1973يه آؾتبًِ زض َّـثْط ثطاثط ثب  120پيكٌْبز وطزًس،
وِ ًكبى هيزّس ػولىطز ثبال زض ذالليت ًيبظ ثِ َّـ ثبال يب حسالل َّـ زض حس هتَؾظ
زاضز؛ وِ ثبالتط اظ ايي آؾتبًِ ،ذالليت زيگط تَؾظ َّـ هحسٍز ًويقَز (خه ٍ ّوىبضاى،
 .)2013ثؿيبضي اظ هغبلؼبت ثب زض ًظط گطفتي ايي آؾتبًِ اًدبم قسُاؾت (ظًبؾٌي ٍ
ّوىبضاى .)2016 ،يبفتِّبي فطاتحليل ًكبى هيزٌّس وِ اضتجبط ثيي پتبًؿيل ذاللبًِ ٍ
َّـ ثِعَض ولي زض حسٍز  0/20اؾت (وين .)2005 ،ايي يبفتِ زض هدوَع ثب ًتبيح پػٍّكي
ثِ زؾت آهسُ ّورَاًي زاضز ٍ اضتجبط ثيي َّـ ٍ ذالليت ضا تأييس هيوٌس ٍ ّنچٌيي ثط
ايي ًىتِ ًيع تأويس زاضز وِ تٌْب ثيي َّـثْط ول ٍ ذالليت ضاثغِ ٍخَز زاضز ٍ ثيي
هؤلفِّبي َّـ ثب ذالليت ضاثغِ هؼٌيزاضي ٍخَز ًساضز.
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پػٍّف حبضط تٌْب ثط ضٍي زاًفآهَظاى پؿط ضزُي ؾٌي هتَؾغِ اٍل اخطا قسُاؾت وِ
تؼوينپصيطي آى ضا ثطاي زاًفآهَظاى زذتط ٍ ؾبيط گطٍُّبي ؾٌي هحسٍز هيوٌس لصا زض
تؼوين ًتبيح ثبيس ثِ خٌؿيت ٍ ضزُي ؾٌي آظهَزًيّب تَخِ قَز .اثعاض پػٍّكي هَضز اؾتفبزُ
ثطاي اضظيبثي تَاًبييّبي قٌبذتي ،زض ايي پػٍّف آظهَى َّقي ٍوؿلط وَزوبى ٍيطايف
چْبضم ثَز وِ هيتَاًس اظ ًمبط لَت پػٍّف حبضط ثبقس.
تؾکز ٍ قذر داًي

ايي پػٍّف ثطگطفتِ اظ ضؾبلِ زوتطي زض ضقتِ ضٍاىقٌبؾي ٍ آهَظـ وَزوبى اؾتثٌبئي
زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ػلَم ٍ تحميمبت تْطاى اؾتّ .وچٌيي هدَظ اخطاي آى ثط ضٍي
افطاز ًوًَِ اظ ؾَي ازاضُ آهَظـ ٍ پطٍضـ قْطؾتبى ثٌبة ثِ قوبضُ  1861/25/600هَضذِ
 1396/10/8نبزض قسُاؾت .ثسيي ٍؾيلِ اظ هؿئَالى ازاضُ آهَظـ ٍ پطٍضـ قْطؾتبى
ثٌبة ،هرهَنبً هسيطيت زثيطؾتبى اؾتؼسازّبي زضذكبى ػالهِ عجبعجبئي قْطؾتبى ثٌبة،
وليِ ّوىبضاى ايي هسضؾِ ،زاًفآهَظاى ٍ اٍليبي زاًفآهَظاى تكىط ٍ لسضزاًي هيقَز.
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