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چکیده

Abstract
In this study, the implicit theories of wisdom
-that is lay people's views on wisdom- were
addressed. The present study was conducted

،نظریههای ضمن یرد

 به برر، در نین وه

 ردنی وه،یین دیودگا موردش عوادی دربوار یورد

in terms of qualitative approach and

حاضور در دوارداد روی ورد

phenomenological type, and the instrument

کید و ن نواع دیدنرشنا و ننجواش شود و نبورنر

used to collect the data was structured

 مصوواحبه ووای اریاه ه بوواد،جمووی وری دند هووا

interview with which 92 subjects were

 ندوور ن مووردش۹۲ ن ووژ کووه بووه همووین منظووار بووا

interviewed. Participants’ mean age was
42.66 year and ranged between 20 and 78

شد ن وژو و وه

 ال و۴۲/۶۶ مصاحبه شدو میانیین ن نمانه
 وووال بوووادو۷۸  توووا۲۰ نهوووا بوووین

دنمنوووه ووون

years. Interviews, with permission of the
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participants, were recorded and transcribed

مصواحبهها بووا کاووب نجووا ن نهوورند ضووبط و روی

on paper and were analyzed using Colaizzi

ک یوری

method. Results showed that based on
people’s definition of wisdom, 5 basic

کاغوذ م واد شود و بوا ن و داد ن رو

تجریه و تحلیل گردیدو ن ایج نشا دند نج مدهواش

concepts can be extracted as the components

نصل رن م توان ن تیریو یورد ن نظور موردش بوه

of

cognition,

عنان مؤلدوههای یورد ن و خرنن کورد کوه شوامل

knowledge/flexibility,

،ننیباف ذیری/  دنن،حمایژ/  همدل،شنایژ

wisdom

which

empathy/support,

include

self-determination/self-expression,

and

 نبرن وجاد و دینمدنری م شادو/یادتییینگری

religiousness.

that

ن ایج نشا دند نهرند شرکژکنند بیشو ر ودر در

Results

indicated

participants introduced father more (in

ربقه هامیل) رن به عنان یردمندی کوه در نودگ

family level) as the wise person who has
been influential in their life, and in the next

نها تأثیرگذنر بواد میرهو کردنود و در مرتبوههای

orders mother and close relatives got the

بیدی مادر و ن وانش نردیوک بیشو رین درصود رن بوه

largest percentage, suggesting that most of

یواد نی صواد دندنود کوه م توان گدوژ بیشو ر

the people identified as wise were in the

نشخاد یردمند میره شد ن ای شورکژکنندگا

family class. Results indicated that the

در ربقه هامیل رنر دنش ندو ن ایج نشا م دهود

characteristics of and reasons for being wise

وی گ ها و دالیل یردمندباد رن م تان به هدوژ

can be classified into seven categories
(personality characteristics, communication,

، رهبووری،  نرتبووا، ربقووه وی گ هووای شخصووی

knowledge,

 یوواناند ) تقاوویم کووردو، دینموودنری، علووم،تد وور

religiousness, and family). Thus, people's

 دیوودگا مووردش دربووار مدهوواش یووورد و،بنووابرنین

views on the concepts of wise and wisdom

نها و نحا ٔ تد ور و

affect various aspects of their life and how

ره ار نهرند رن در مانجهه با رویدنهای نودگ تحوژ

they think and behave when facing life

تأثیر رنر م دهدو

leadership,

thinking,

ندگ

یردمندی نبیاد مخ ل

events.
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مقدمه

ً
مفهو شرد ،شردمرـ ی و عالقـه بـه مطالعـه آن تقریبـا بـه قـ مت نـوع بشـر اسـتر «شـرد»،

«شردمر ی» و «شردمر » واژهچایی آمرا برای مرد در اغلب فرچردچـا اسـتر ایـن مفهـو ،
تــاریخی طــوالنی در ادبیــات ،فلســفه و دیــن دارد و جــاء معــ ود اصــطالحات تخصصــی
روانمراسی است که چر فرد معمولی و ب ون تحصـیالت و مطالعـات شـاص میتوانـ نظـری
درباره آن دام ه بام ر اما در روانمراسی ،مطالعه شرد با پیشرفت و ظهور روانمراسی ج یـ
چمراه بوده استر برای نمونه ،چال )1922( 1اولین روانمراسی بود که مفهو شرد را بیان کردر
چال نشان داد رم شرد با نىر فکری ،آرامـش فلسـفی ،انصـاف و اشـال در بـار سـالی
مرتب است (استاندینگر 2و گالک)2011 3،ر
در آثار اولیه روانمراسی ،شرد به عروان نقطه ای ئال پیشرفت انسان مطرح م ه اسـتر در
سرت فرچردچای مر و غر (یانگ )2001 4،شرد مفهومی در وجهی اسـت کـه بـه عرـوان
موووعچای مخ لفی دون دانش ،چیجان ،شودترظیمی ،انىیا  ،کارکرد اج ماعی و اشال
و چمچرین ارتباط پیچی ه بین این جربـهچا در نظـر یرف ـه مـ ه اسـتر بسـیاری از مـذاچب و
مکاتب فلسفی در شرد و دستیابی به آن را چـ فی مهـم در زنـ یی میدانرـ ر شـرد از نظـر
دانشمر ان علو اج ماعی با تسل موفقیتآمیا بر آشرین مرحله پ ی آیی فردی انسان مربوط
استر از اینرو ،اغلب به عروان عالیترین مکل مراشت توصیف میمود ،که م خصصان آن
را به عروان باالترین فضیلت انسان در نظر میییرن (برزینا 5و ریتومسای)2010 6،ر
رچبـران روحـانی ،مـاعران ،رمـاننویسـان و
در باره دیس ی شـرد فالسـفه ،روانمراسـان،
ِ

بسیاری از م فکران کومی هان بردامتچای شود را عروـه کررـ ر بـه طـور کلـی پـرج دیـ یاه
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فلسفی در باره شرد عبارتان از شرد بـه عرـوان ۱ر تواوـ و معرفـت (مـراشت)؛ ۲ر دقـت و
صراحت؛ ۳ر دانش؛ ۴ر نظریهچای ترکیبی؛ ۵ر عقالنیتر سقراط شردمرـ را ایـنیونـه تعریـف
میکر «شردمر کسی اسـت کـه ب انـ چـیچ نمیدانـ »ر ایـن دیـ یاه سـقراط در بـاره شـرد،
نمونهای از ٔ
جربه تواو و معرفت شرد استر با توجه به پیچی یی مفهو شـرد و مطـرحنشـ ن
تعریفــی واحـ از آن ،آردلــت )2011( 1مع قـ اســت بــه رغــم دمــواری در تعریــف شــرد ،میــان
پژوچشىران و صاحبنظران این حوزه نوعی توافق کلـی وجـود داردر بـه نظـر آنهـا شردمرـ ی
مش مل بر دانش ،بیرش ،تأمل ،تلفیق مراف فـرد بـا مرـاف و رفـاه دیىـران اسـتر پـس از سـی سـال
مطالعه تعاریف پژوچشىران از شرد ،در برشی عراصر آن چمىرایـی دیـ ه میمـود در حـالی کـه چرـوز
تأکی آنها بر اجاای تشکیلدچر ٔه شرد م فاوت است (اسکتاندینگر و گکالک)2011 ،ر بـرای نمونـه ،یانـد
( )2013مییوی شردمر ی از سه ٔ
مؤلفه کلی ی انسجا مراش ی ،تجسم شرد در اعمـال ،و تأثیریـذاری
مثبت بر شود و دیىران در درازم ت برای حفظ مصالح جمعی تشکیل میمودر
اس رنبر  )2001 ،2008( 2شردمر ی را کاربرد چو  ،شالقیت و دانش به مرظور رسی ن به
مصلحت جمعی میدان که از ارز چای فرد تأثیر میپذیردر وی مع ق است فرد برای رسی ن
بــه تعــادل بــین انطبــا بــا محی چــای موجــود ،مــکلدچــی محی چــای موجــود و ان خــا
محی چــای ج یـ بایـ بــین مرــاف درونفــردی ،مرــاب بــینفــردی و مرــاف بــرونفــردی در
کوتاهم ت و درازم ت تعادل برقرار کرـ

ر اریکسـون ( 1968بکه نقکل از :کروگکر ،2000 ،بکه نقکل از:

هاشمی )1393 ،شردمر ی را بخشی از مخصیت میدان ر او مع ق است رم مخصیت نیازمر
کسب و حل یک سلسله تعار چای روانی ـ اج ماعی در چر مرحلـه از زنـ یی اسـتر یکـی از
مراش هم هترین الىوچای نظری در حوزه شرد م ل سهبع ی استر این م

ل را آردلت (،2003

2011؛ آردلت و همااران )2014 ،بر اساس پژوچش کلی ون 3و بیرن )1980( 4ت وین کردهان ر شرد
1. Ardelt, M.
2. Sternberg, R.
3. Clayton, V. P.
4. Birren, J. E.
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در این م ل یکی از ویژییچای مخصیت تعریف میمود که در آن سه بع مراش ی ،تـأملی و
عاطفی با یکـ یىر یکپاردـه مـ ه اسـتر بـه عبـارت دیىـر ،آردلـت ( )2003شـرد را ترکیبـی از
ویژییچای مخصی ی با سه ٔ
مولفه مراش ی ،تأملی ،و عاطفی تعریـف میکرـ ر مؤلفـه مـراش ی بـه
تمایل م او فرد برای در ووعیتچای انسانی ،بـهویژه مسـائل درونفـردی و بـینفـردی ،و نیـا
دانش حاصل از این تمایل اماره داردر مؤلفـه تـأملی ،بـه توانـایی در مسـائل از زوایـای در یانـه و
چمچرــین بررســی شــود (شودارزیــابی) و دروننىــری امــاره داردر مؤلفــه عــاطفی ،در قالــب عشــق
دلسوزانه ،توجه و مهربانی تعریف میمود (یعری نىر چم النه مثبت به دیىران)ر
نظریهچای مراش ی (بالتز 1و استاندینگر )2000 ،شرد را به عروان دانش و تأمل در بـاره مسـائل
اساســی زنــ یی و مواجهــه بــا آنهــا تعریــف میکررــ ر نظریــهچای یکپاردــه شــرد را ویژیــی
مخصی یای فر

میکرر کـه دربرییرنـ ه مـراشت محیطـی ،ان

یشـه ،و عواطـف (آردلکت،

 )2000است؛ یا شـرد را شـودفراروی (شـودبرتر) (لکی 2و لوینسکون )2005 3،میدانرـ کـه مـامل
جربهچایی مانر مفقت و نىرانی برای دیىران اسـتر نظریـه تـوازن شـرد را رابـرت اسـ رنبر
( )1998مطرح کرده استر در این نظریه شـرد درـین تعریـف میمـود شـرد کـاربرد چـو

و

تجربه در سایه ارز چا برای دستیابی به شیر عمومی است که فرد با ایجاد تـوازن بـین عالئـق
درونفــردی ،بــینفــردی و فرافــردی در کوتاهم ـ ت و بلر م ـ ت بــه تعــادلی بــین ســازیاری بــا
محی چای موجود ،مکلدادن به محی چای موجود و ان خا محی چای ج ی دست مییاب ر
علت نا یذاری این نظریه به نظریه توازن از تعریف آن مـروع میمـودر شردمرـ ی تـال
برای برقراری ت وازن بین عالئق مخ لف است که چ ف از آن رسی ن به شیر عمومی استر در
دنیایی مملو از انسانچای م فاوت که چر ک ا عالئق ،سالیق ،افکار و اع قادات شاص شود
را دارن  ،تال برای برقراری توازن کار سادهای نیستر زیرا انسانچای عادی به دنبال سود و
نف مخصی شود چس ر و اغلب تمایالت شودمان در اولویت است؛ برابراین ،شردمرـ کسـی
1. Baltes, P. B.
2. Le, T.
3. Levenson, M. R.
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است که از شود و از مح وده افکار و عالئق شود بیـرون میآیـ و میکومـ از آنچـه دیىـران
میشواچر باشبر مود و سپس بین آنچه شود میشواچـ و آنچـه دیىـران میشواچرـ تعـادلی
1
برقرار کر تا شواس هچای شود و دیىران تأمین مودر م ل پرجعاملی شرد را جفری وبسـ ر
( )2003مطرح کرده استر وبس ر مع ق است شرد پ ی های در بع ی است که صـاحبنظران
ابعاد مخ لفی برای آن در نظر یرف هان و حوزه پژوچشی چروز برای یاف ن ابعاد دیىر باز است؛
اما برای در شرد ،با وجود ایرکه حضور چر ُبع وروری است ،اما چیچ ک ا بهترهایی نمایر ه
شرد نیس ر ر نىاه به شرد به مکل کلنىرانه است؛ یعری چمه ابعاد بای حضور دام ه بامر تـا
شرد ظاچر مود و ایر ح ی یکی از ابعاد حضور ن ام ه بام نمیتوان از شرد سخن یفتر برای
نمونه ،برشورداری از تواناییچای ذچری که برای شرد الز اسـت بـ ون ارز چـای اشالقـی و
اج ماعی ،ممکن است نشانه زیرکی یا چو بام  ،اما شرد نیستر چمچرین ،دام ن تمایالت
انساندوس انه ب ون حمایت توانمر یچای عقالنی الز  ،ممکن است نیـت شـو نـا بىیـرد
ولی شرد نهر برابراین ،ترکیب دانایی و دوس ی است که میتوان شرد را به بار آوردر
در دی یاه وبس ر ،شرد از پرج عامـل تشـکیل مـ ه اسـت تجربـه ،ترظـیم چیجـانی ،مـرور
شاطرات و بازبیری آنها ،یشودیی ،و موخطبعیر م ل رم ی شـرد را اسـکات بـراون
مطرح کرده استر شرد در م ل براون ( )2002سازهای است کـه از مـش ُبعـ مـرتب بـه چـم
2

()2002

تشکیل م ه است دانش شود ،فهم دیىران ،قضاوت ،دانش زن یی ،مهارتچـای زنـ یی ،و
ام یا به یادییریر دی یاه فرآیر ی شرد را یاند ( )2014 ،2011مطرح کرده استر شرد در این
دی یاه ،فرآیر ی در زن یی واقعی است که سه مؤلفـه دارد یکپـاردىی ،تجسـم و آثـار مثبـتر
یاند ( )2008شرد را درین تعریف کرده است «نوع شاصی از فرآیر زن یی واقعـی کـه زمـانی
حاصل میمود که فرد از نظر مراش ی به نوعی یکپاردىی غیرمعمول دست یابـ  ،ایـ هچایش
را در عمل نشان دچ و به تب آن آثار مثب ی ،چم برای شـود و چـم بـرای دیىـران ،بـه دنبـال
آورد»ر برابراین ،از نظر یاند شرد ،ویژیـی ذاتـی مخصـی ی یـا نـوعی از دانـش نیسـت ،بلکـه
1. Webster, J. D.
2. Brown, S. C.
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فرآیر ی است که در م ن زن یی رخ میدچ و حضـور چـر سـه بخـش آن ،یعرـی یکپـاردىی،
تجسم و آثار مثبت ،الز است تا شردمر ی حاصل مودر از اینرو م لچای علمی شرد (مـ ل
سهبع ی شرد آردلـت ،مـ ل پـارادیم بـرلین ،نظریـه تـوازن ،مـ ل پـرجعـاملی جفـری وبسـ ر)
نظریهچای آمکار (صریح) شـرد نامیـ ه میمـون ر از آنجـا کـه شـرد نیـا مانرـ سـایر مفـاچیم
روانمراسی از الىوچای نظری و پژوچشچای علمی برشاس ه است ،این مـ لچای علمـی را
نظریهچای آمکار شرد مینامر ر به تعبیری ،نظریات آمکار شرد ،دیـ یاهچای روانمراسـان و
افراد حرفهای درباره شرد استر این افراد با مطالعه نظریات موجـود ،سـاشت اباارچـایی بـرای
سرجش شرد ،مانر پرسشنامه ،مصاحبه و اس فاده از آزمونچای آمـاری بـرای معرـادچی بـه
دادهچای یردآوریم ه به صورتبرـ یچای شـود از شـرد دسـت مییابرـ ر بـه عبـارت دیىـر،
نظریات آمکار ،ساش ه و آزمون میمون ر
از سوی دیىر ،یکی از مسائلی که از زمان مروع پژوچشچای روانمراسـی در بـاره شـرد از
سال ( ۱۹۷۰استادینگر و گالک )2011 ،به آن توجه م ه «نظریهچای ومری شـرد» اسـتر در
این مسئله که شردمر ی دیست و دىونه میتوان آن را تعریف کرد از موووعچای بسیار مهم
پژوچشی است که با رویکرد ومری چمراه بوده استر در رویکرد ومری بـه شـرد ،دیـ یاهچای
مرد عادی درباره شرد مطالعه میمودر نظریهچای ومری سازهچای عقالنی چس ر کـه در ذچـن
افراد وجود دارن که از طریق پرسش قابل اس خراجان و در رف ار افراد آمـکار میمـون ر بـه عبـارت
دیىر ،مرظور از نظریهچای ومری شرد ،دی یاهچای مرد عادی درباره شرد استر برـابراین ،چـ ف
نظریهچای ومری به دست دادن توصیفی از مفـاچیم اسـت کـه بـا توجـه بـه دیـ یاه مـرد عـادی
صحیح است (استرنبرگ و لوبار)2001 1،،ر از اینرو ،نظریات ومری شرد بای کشف مون ر
نظریهچای ومری شرد 2این موووع را که مرد دىونه شرد را تعریف میکرر و ده کسانی
را شردمر میدانر بررسی میکرر ر دی یاه مرد در باره ایرکـه شردمرـ کیسـت ممکـن اسـت
مامل افراد مشهوری بام که در تلویایون و رسانهچا مطرح میمون یا افراد غیرمعروفی دون
1. Lubart, T. I.
2. Implicit Theories of Wisdom
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شانواده و دوس ان که با آنها ارتباط نادیک دارنـ ر کـاربرد نظریـهچای وـمری شـرد در زنـ یی
روزمره نهف ه است؛ لراچایی چس ر که افراد از طریق آنها ،دیىران و شودمان را در دورهای از
زن یی به عروان شردمر در نظر میییرن (اسکترنبرگ ،1985 ،بکه نقکل از :بکالک و گکالک)2005 1،ر
دی یاه مرد در باره شرد به بافت کرونی زنـ ییمـان و کارچـای توسـعهیاف ـه مربـوط میمـود
(گالک و همااران)2005 ،ر بال و یال ( )2005پیشرهاد کردهان برای در کامل نظریـهچای
ومری شرد ،به ر است آنها در سه سطح مطالعه مون ر اول سطح اج مـاعی ،یعرـی مـیوهای
که فرچردچا و جوام از شرد اس فاده میکرر و نىـاه چـر فرچرـد دربـاره ایرکـه شردمرـ ان
بار در طول تاریخ دور و نادیک ده کسانی چس ر ر سطح دو سطح بینفردی است؛ یعرـی
ایرکه افراد ،شرد یک یىر را دىونه ارزیابی میکرر ر قضاوت فـرد در بـاره رف ارچـای دیىـران از
لحاظ شردمر بودن یا بیشردی در این سطح قرار دارد؛ یعری وق ی مرد به یک یىر توصیهچا و
نصیحتچای شردمر انه میکرر شرد را دىونه ادرا میکرر ر سو سطح درونفردی است؛
یعری میوهای که افراد رف ارچا ،احساسـات و افکـار شـود را از نظـر میـاان شـرد یـا بیشـردی
قضاوت میکرر ر افراد شود را در حـوزه شـرد دقـ ر رمـ یاف ه میدانرـ ر چمـه ایـن سـطوح از
تعریف و بردامت مرد از شرد نشئت میییردر برابراین ،برای مراسایی و اس خراج آنها از پس
ذچن افراد از چر سه رو میتوان اس فاده کردر
بال و یال ( )2005پرج مؤلفه شرد را مراسایی کردن  ،که بسیاری از پژوچشىران آنها را
به صورتچای مخ لف نا یذاری کرده بودن ۱ر بیش ر مطالعات ،نـوعی پایـه مـراش ی قـوی
برای شرد مراسایی کردهان که مش مل بر درـ توانـایی عقالنـی اسـتر جربـهچایی از چـو
پیشمرط الز برای حل مسئله شو است که در ٔ
چمه مطالعات دی ه میمودر در مطالعـات،
چمواره به چر دو چو

سیال (تفکر مرطقی و توانایی اس الل درست) و چو

م بلور (دانش

و تجربه) به عروان مؤلفهچای مراش ی شرد توجه م ه است؛ ۲ر بیـرش کـه مـامل بصـیرت و
در عمیق دی یاهچا ،عقای و انىیاهچای شود و دیىران است؛ ۳ر تأمـل؛ یعرـی تمایـل بـرای
تفکر عمیق در باره موووعات ،انسـانچا ،و شـود و چمچرـین تفکـر قبـل از چـر یونـه اقـ ا ؛
1. Bluck, S.
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۴ر نىرانی برای دیىران؛ 1مامل نوعی نىاه کلی محبتآمیا و عالقه به دیىران ،توانـایی در
دی یاهچای دیىـران و در احساسـات آنهـا ،چمچرـین انصـافدامـ ن و اح ـرا یذامـ ن بـه
دیىران؛ ۵ر دام ن مهارتچای حل مسئله؛ مامل نىاه تیابیرانه در در مسائل و مشکالت،
آیـــاهبـــودن از محـــ ودیتچـــای موجـــود ،و برشـــورداری از مهارتچـــای اج مـــاعی بـــرای
راچرماییدادن درست و عملی به دیىرانر
پالهـاوس 2و چمکــاران ( )2002در پژوچشــی از دانشــجویان شواسـ ر در بــاره شردمرـ ترین
مخصی که میمراسر فکر کرر ر ن ایج نشان داد دانشجویان بیش ر رچبران مذچبی و افرادی
را که به صورت مسالمتآمیا و دلسوزانه جهان را تغییـر میدچرـ بـه عرـوان شردمرـ معرفـی
ً
میکردن ر چمچرین پژوچشچا نشان داد بیش ر افرادی که شردمر معرفی مـ ه بودنـ نسـب ا
مسن بودن ر پرلماتر 3و چمکاران ( )1988بیان کردن سن  ۷۸درص افراد شردمرـ معرفیمـ ه
 ۵۰سـال یــا بیشـ ر بــوده اســتر دنــی 4و چمکـاران ( )1995نشــان دادنـ ســن افــراد شردمرـ
ً
معرفیم ه نسب ا باال بوده استر جیسون 5و چمکاران ( )2001در پژوچشی سن افراد شردمرـ
مطالعهم ه را به طور م وس  ۶۰سال یاار کردن ر دنـی و چمکـاران ( )1995در یاف رـ کـه
بیش ـ ر مــرد مســن کــه بــه عرــوان شردمر ـ ان خــا م ـ ن مــردان بودن ـ و زمــانی کــه از
مرکتکرر یان در باره شرد درونفردی پرسی ه م  ،بیشـ ر زنـان بـه عرـوان شردمرـ ان خـا
ً
مـ ن ر ســووارکا )1989( 6نشــان داد زنــان غالبــا بــه عرــوان اعضــای شردمرـ شــانواده معرفــی
میمون  ،در حالی که مردان اغلب در زمیرهچای حرفهای (مرتب با کـار) بـه عرـوان شردمرـ
مراش ه میمون ر جیسـون و چمکـاران ( )2001بـا مـرکتکررـ یان در بـاره ویژییچـای افـراد
شردمر مصاحبه کردن ر ن ایج نشان داد مرکتکرر یان بیش ر رچبربـودن ،دامـ ن معرویـت و
1. Concern For Others
2. Paulhus, D. L.
3. Perlmutter, M.
4. Denney, N. W.
5. Jason, L. A.
6. Sowarka, D.
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بیرش را به عروان ویژیـیچـای شردمرـ ان برمـمردن ر چمچرـین ،از مـرکتکررـ یان در بـاره
«تأثیری که افراد شردمر در زن یی آنها دام هان » پرسـی ه مـ ر مـرکتکررـ یان یف رـ ایـن
افراد در جهتدادن به اچ اف یا رم عقای و ارز چایشان تأثیریذار بودهانـ ر بـال و یـال
( )2004در پژوچشی با مرکتکرر یان در باره روی ادچای مهم زن ییمان ،زمـانی کـه بـه آنهـا
فکر میکردن یا در باره آنها سخن مییف ر و زمانی که شردمر انه با روی ادچای زن یی مواجـه
میم ن  ،مصاحبه کردن ر ن ایج نشان داد بیش ر آنها درباره تصمیمچای مهـم زنـ یی ،واکـرش بـه
روی ادچای مرفی و راچبردچای م یریت زن یی یفتویو کردن ر در مطالعهای راجـ بـه  ۱۵فضـیلت
مخ لــف ،ون اودن چــوون )2008( 1بــه ایــن ن یجــه رســی ن کــه مســلمانان ،مســیحیان ،افــراد
غیرمذچبی ،معلمان و سیاستم اران شرد را به عروان یکی از مهمترین فضایل در نظر یرف ر ر
کانید 2و یال ( )2012در پژوچشی تفاوت در تعریف شرد را از نظر جرسیت و سن نشـان
دانش دانشآموزان مـ ارس اب ـ ایی را در بـاره شـرد مطالعـه
دادن ر یال و چمکاران (ِ )2012
ً
کردن ر آنها در یاف ر که بیش ر دانشآموزان ( ۷۰درصـ ) تقریبـا بـا اصـطالح «شـرد» آمـرایی
دام ر اما فهمشان از شرد بیش ر سودمر ی اسـت و بـه حافظـه کودکـان و چـو

نوجوانـان

مح ود میمودر برزیرا و چمکاران ( )2012در پژوچشی راج به ایرکه «آیا فرچردچا و مذاچب ملـی
مفهو شرد را مکل میدچرـ ؟» نشـان دادنـ مفهـو شـرد در میـان فرچردچـا و ادیـان مخ لـف
ٔ
نمونـه غربـی در مقایسـه بـا
م فاوت استر مطالعات پژوچشی در زمیره دی یاه مرد راج به شرد در
ً
یاف هچای بهدستآمـ ه از نمونـهچای غیرغربـی نشـان میدچـ مفهـو شـرد ،معمـوال عقالنیـت،
دانش ،اس الل و ان یشه در نظر یرف ه میمود در حالی که مفهو شرد در آسیای مرقی بـر جربـه
احساسات ،مهود (بصیرت) و بیثباتی (ناپای اری دنیا) تأکی دارد (برزینا و ریتومساای)2010 ،ر
یال و بال ( )2011در پژوچشی با عروان «مفهو شرد از نظر مـرد عـادی و رمـ آن
دی یاه مراش ی و یکپارده» نشان دادن نسبت افرادی که شرد را با تأ کی بر چمـ لی و نىرانـی
برای دیىران در نظر مییرف ر به چمان ان ازهای بود که شرد از نظر دانش و تجربه زن یی در
1. Van Oudenhoven, J. P.
2. Konig, S.
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نظر یرف ه میم ر چمچرین ،مرکتکرر یان با توجه به مؤلفه مراش ی تأکی کردن که شرد به
وسیله طیـف یسـ ردهای از تجربـهچای زنـ یی و یـادییری بـه وسـیله افـراد شردمرـ پـرور
مییاب ـ ر مــرکتکرر ـ یان بــا مؤلفــه یکپاردــه ،تأکی ـ بیش ـ ری بــر مســائل چیجــانی زن ـ یی
(تجربهچای مرفی ،نامعین و معروی) دام ر ر ن ایج پژوچش آنها نشان داد به میاانی که مرد
تجربهچای مخصی را با مسائل زن یی به عروان رم شرد در نظر میییرن ممکن است شردمرـ ی
با تجربهچای زن ییشان افاایش یاب ر از اینرو تجربهچای زن یی ممکن اسـت یکـی از عوامـل رمـ
شرد بام ر یال و بال ( )2011در پژوچشی دریاف ر اجاای ِشرد عبارت است از مراشت (در

ووعیتچای انسانی و دام ن آیاچی ،دانش و تجربه در زن یی)؛ طرز تفکر (تمایل و توانـایی توجـه
به بررسی مسائل از جمله شود)؛ و عوامل عاطفی (دلسوزی و شیرشواچی)ر
مطالعه شرد در روانمراسی بهتازیی آغاز م ه است و از اولین پژوچشچای انجا یرف ه در
این حوزه در دنیا سه دچه بیش ر نمییذردر با پی ایش نهضت روانمراسی مثبت ،عالقهمر ی
به مفهو شرد رو به افاایش استر در ایران با وجـود ایرکـه «شـرد» واژهای آمـرا اسـت امـا در
مطالعات روانمراسی چروز جایىاچی ن ارد و تاکرون پـژوچش در شـور تـوجهی مر شـر نشـ ه
استر از آنجایی که در فرچرد ایران شرد و شردورزی جایىـاه ویـژهای دارد وـروری اسـت بـا
اس فاده از میوهچای تجربی این موووع را بهدقت مطالعه کریمر از اینرو ،بـا توجـه بـه ایرکـه
شرد و شردمر ی به دو دلیل (۱ر تأ کی بر بهیرهساش ن و تحول فرچرىـی؛ ۲ر یـکپاردـهکردن
مراشت ،چیجانچا و فرآیر چای انىیامی (استادینگر و گکالک ))2011 ،مووـوع مفیـ ی بـرای
بررسیچای روانمراش ی و اج ماعی است ،برای دستیابی به مفهو شرد ،مؤلفهچای شـرد و
شردمر ی بر اساس دی یاه مرد و تأثیر آن بر زن یی امـخاص و راچبردچـای آنهـا بـرای حـل
مسائل روزمره زن یی نیاز مبرمی به مراشت و در عمیق نظریهچای ومری شرد و شردمر ی
وجود داردر مرظور از نظریهچای ومری شرد دی یاه مرد عادی در باره شرد استر دی یاه مرد
در باره مفهو شرد ،شردمر ی ،ویژییچای شردمر ان و تأثیر آن بر رویـ ادچای زنـ یی روزمـره
اچمیت فراوان دارد و بر نوع تفکر و مراشت مرد در م یریت صـحیح زنـ یی و سـالمت روان
آنهــا تأثیریــذار اســتر از ایــنرو بــا دســتیــابی بــه ایــن اطالعــات و بــا اس ـ فاده از پــژوچش
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پ ی ارمراسانه میتوان به در درس ی از دی یاهچای مرد در باره شرد و مؤلفهچـای آن دسـت
یافتر زیرا پژوچش پ ی ارمراسی ،توصیف معانی تجر بی است؛ به چمان صورتی که در زن یی
با آنها مواجه میمویم (ابدسایدی ،اکبری هدیق)1384 ،ر برابراین ،ایـن پـژوچش بـه دنبـال یـاف ن
نظریهچای ومری شرد در ایران استر به عبارت دیىر ،مرد شرد را دىونه تعریف میکررـ و
ده مؤلفهچایی برای آن قائلان ؟
روش پژوهش

این پژوچش بخشی از مطالعـهای کیفـی بـا رویکـرد پ ی ارمراسـی توصـیفی بـوده کـه در آن،
دادهچــا بــا اسـ فاده از رو کالیــای و تحلیــل مح ــوا تحلیــل مـ ه اســتر چـ ف از تحقیــق
پ ی ارمراسی ،توصیف تجربیات زیس ٔه افراد به چمان صورتی است که در زن یی واق م هان
()1987ر پ ی ارمراسی ،علم مطالعه ،توصیف و تفسیر دقیق پ ی هچای یونایون زنـ یی اسـت
که بر تما حوزهچای تجربـی تأکیـ داردر در پـژوچش پ ی ارمراسـی تجربیـات ،بردامـتچا و
احساسات افراد مطالعه میمود (ادیا هاجی باقری ،سرور ،سلسالی)1390 ،ر لذا اس فاده از رویکـرد
پ ی ارمراسی در زمیره نظریهچای ومری شرد (دی یاه مرد در باره مفهـو شـرد) بـه توصـیف
پ ی ه کمک میکر ر در این پژوچش ،قبل از انجا دادن چر مصـاحبه ،اطالعـات الز در بـاره
میوه و رون پژوچش و طول مـ ت مصـاحبه در اش یـار مـرکتکررـ یان قـرار مـییرفـت و در
صورت تمایل افراد ،با آنها مصاحبه میمـ ر تعـ اد مـرکتکررـ یان از قبـل مشـخم نبـود و
مصاحبهچا تا جایی ادامه پی ا کرد که امـباع دادهچـا محقـق مـ ر نمونـهییری و مصـاحبه در
اردیبهشت  ۱۳۹۳آغاز م و در آبـانمـاه چمـان سـال بـه پایـان رسـی ر پـس از آن بازنویسـی،
ک یذاری و اس خراج مضمونچای اصلی تا اسفر  ۱۳۹۳به طـول انجامیـ ر چـر روز در مـهر
چم ان با مرد عادی که مایل به یفتویو بودنـ در بـاره پـژوچش بحـث میمـ و در صـورت
تمایل به مرکت در مصاحبه پژوچش ،مماره تلفن و آدرس دقیق آنها در دف رده یاددامت ثبت
میم و در زمان و مکان توافقم ه مصاحبه صورت مییرفتر مصاحبه بـا چـر فـرد وـب و
سپس مک و میم ر م ت مصاحبه از  ۴۵دقیقه تا یکونیم ساعت م غیر بودر
پــس از پایــان چــر مصــاحبه بــرای بــهدســتآوردن پایــایی (قابلیــت اع مــاد) بــا چمکــاری
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مشــارکتکررـ یان و چمکــاران از رو

 /سال دوم /تابستان  /۹۵شماره سوم

بــازبیری اسـ فاده مــیمـ ر بــه ایــن صــورت کــه مـ ن

نوم هم ه به مشارکتکرر یان و چمکاران داده میم تا بررسی کرر و با مصاحبه وب م ه
مطابقت دچر ر جامعه آماری مامل کلیه مرد مـهر چمـ ان بودنـ ر مـرکتکررـ یان در ایـن
پژوچش  ۹۲نفر بودن که بر اساس نمونهییری در دس رس ان خا م ن ر  ۳۴/۸درص از آنها
زن و  ۶۵/۲درص مرد بودن ر میانىین سری افراد مرکتکرر ه  ۴۲/۶۶درصـ و دامرـه سـری
آنها بین  ۲۰تا  ۷۸سال بود و سن بیشـ ر افـراد مـرکتکررـ ه از  ۳۰سـال بـه بـاال بـودر بـرای
جم آوری دادهچا از مصـاحبه سـاش اریاف ه اسـ فاده مـ ر پرسـشچای مصـاحبه از راچرمـای
مصاحبه شرد (فکراری و وستسکتریت )2013 ،اق بـاس و ترجمـه مـ ر روایـی صـوری پرسـشچای
ترجمهم ه به کمک سه نفـر از اسـ ادان روانمراسـی دانشـىاه بـوعلی تأییـ مـ ر بخشـی از
پرسشچای مصاحبه عبارت بودن از ۱ر اب ا میشواچم از شـود مـما مـروع کـرمر میتوانیـ
راج به شودتان و داس ان زن ییتان (روی ادچای مهم زن یی) برایم بىویی ؛ ۲ر از مـما تقاوـا
میکرم یک دقیقه در باره شردمر ترین مخصی که در زن ییتان میمراسی  ،فکر کریـ (ایـن
مخم کیست و ده ویژییچایی این مخم را شردمر کـرده اسـت؟)؛ ۳ر شـرد دیسـت؟ بـه
نظر مما ،معرای شرد را دطور میتوان توویح داد؟ برای تجایه و تحلیل داده از رو

تحلیل

مح وای چفتمرحلهای کالیای )1978( 1اس فاده م ر این چفت مرحله عبارت است از درـ
بار شوان ن دقیق م ن و دریافـت در کلـی از آن ،مشـخمکـردن یف ـهچای مهـم ،نومـ ن
معراچای اس خراجم ه ،دس هبر ی شومه مضامین ،نوم ن مرح جام  ،نوم ن ساش ار پ ی ه
و بازبیری ن ایج با مرکتکرر یانر
در پایان ،اس خراج مؤلفهچای اصـلی و زیرمؤلفـهچا از تحلیلچـا انجـا یرفـتر بـه عبـارت
دیىر ،انجا مراحل کالیای ب ین صورت بود که پژوچشىر ٔ
کلیه توصیفچای مرکتکرر یان
را بارچا مطالعه میکرد و به مرظـور در ایـن مفـاچیم ،بـا آنـان چـماحسـاس میمـ ر سـپس
جمالت و واژیان مرتب با پ ی های را که در حال بررسی آن بود اس خراج میکرد و به چر ک ا
1. Colaizzi, P. F.
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از جمــالت اســ خراجمــ ه معرــا و مفهــو شاصــی داده میمــ ر بعــ از مــرور توصــیفات
مرکتکرر یان مفاچیم مش ر درون دس هچای شاص مووـوعی قـرار داده میمـ و بـرای
موثقکردن مطالب به توویحات اصلی مراجعه میم ر در مرحله بع عقای اسـ ر اجمـ ه بـه
توصیفی جام و کامل تب یل میم ر در نهایت یاف هچای حاصلم ه ،بـه مرظـور اطمیرـان از
موثقبودن آنها به مرکتکرر یان داده م ر برای نمونـه ،از ترکیـب کـ چای «دامـ ن تجـار
غری در زن یی»« ،آ یاچی از روی ادچا و دانس ن مسائل»« ،سازیاربودن»« ،صـبر و بردبـاری»،
«تحمل دمواریچای زن یی» ٔ
مؤلفه کلی «شودتعیینیری /ابـراز وجـود» مـکل یرفـتر بقیـه
مؤلفه چا به چمین میوه به دست آم ن و برای نمایش به ر ،ن ایج در قالب ج ول عروه مـ ر
چمچرین ،مفاچیمی که مرد عادی با فراوانی بیش ری به عروان ویژیی شرد بیان میکردن در
ج اول مذکور در بخش ن ایج ،درص و فراوانی آنها مشـخم مـ ه اسـت (زیـرا ایـن مطالعـه،
پژوچشی کیفی از نوع پ ی ارمراسی با رو

کالیای است)ر

یافتهها

ن ایج حاصل از این پژوچش (پژوچش کیفی ـ پ ی ارمراسی با رو

تحلیل مح وای کالیای)

نشان داد  ۷۴نفر ( 80/43درهد) از مرکتکرر یان مردان را به عرـوان کان یـ ای شـرد معرفـی
کرده بودن و  ۱۷نفر ( 19/57درهکد) از مـرکتکررـ یان زنـان رار چمچرـین ،ایـن ن ـایج نشـان
میدچ زنان اغلب به عروان اعضای شردمر شانواده معرفی میمـون و در ارتبـاط بـا محـی
کاری و حرفهای و م یریت جامعه و مسائل بیرون از شانواده مردان اغلب به عرـوان کان یـ ای
شــرد در نظــر یرف ــه میمــون ر  ۲۲/۸۳درص ـ از امــخاص شردمر ـ معرفــیم ـ ه از ســوی
مرکتکرر یان را «پ ر» ۱۴/۱۳ ،درص را «مادر» و «اقوا نادیک» تشکیل میدچر کـه چـر
سه در طبقه فامیل قرار دارن و به طور کلی میتوان یفـت  ۵۱/۰۹درصـ امـخاص شردمرـ
معرفیم ه از سوی مرکتکرر یان در طبقه فامیل قرار دارن ر مخصیتچای علمـی ۱۴/۱۳
درصـ (در طبقــه علــم) ،مخصــیت مــذچبی  ۱۳/۰۴درصـ (در طبقــه مــذچبی «م ـ ین»)،
مخصیتچای سیاسی /رچبری (در طبقه رچبری)  ۱۰/۸۷درص و اسـ اد /معلـم (در طبقـه
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معلم)  ۱۰/۸۷درص را تشکیل میدچر ر در این پژوچش چفـت ویژیـی شردمرـ ان از تحلیـل
مصــاحبهچا اسـ خراج مـ کــه عبــارت اســت از مخصــیت ،ارتبــاط ،رچبــری ،تفکــر ،علــم،
دینم اری و شانواده (ج ول )۱ر
جدول  :۱طبقهبندی ویژگیهای خردمندان

 .۱ویژگیهای شخصیتی (اس واری در کال  ،صبوربودن ،آرا بودن ،دوران یشبـودن،
دام ن دی وسی به یذم ه و آیرـ ه ،صـ اقتدامـ ن ،م واوـ بـودن ،اچـل تـال

و

)۵۱/۰۹( ۴۷

ریسکپذیر ،باچو بودن ،مسئولیتپذیربودن ،باغیرتبودن)
 .۲ارتباط (رواب اج ماعی شو  ،نفـوذ اج مـاعی دامـ ن ،اح ـرا یذامـ ن بـه مـرد ،
ارتباط مراسب با چمسایه ،کمککردن به دیىران ،ارتباط صمیمی با مـایردان ،رف ـار

)۲۹/۳۵( ۲۷

مراسب با افراد ،تأثیریذام ن بر دیىران)
 .۳رهبری (راه درسـت را بـه دیىـران نشـاندادن ،مـرد داری ،راچرمـای مـرد بـودن،
یف هچای حکیمانه ،کمککردن به دیىران ،اداره درست کشور)
 .۴تفکر (توجهدام ن به عقـل و شـرد ،رومـنفکـری ،انجـا دادن امـور تـوأ بـا تفکـر،
سرجی ه عملکردن ،مواجهه عاقالنه با مشکالت زن یی ،تأمل چرىا تصمیمییـری،

)۲۵( ۲۳
)۲۱/۷۴( ۲۰

اچل مرطق بودن ،درست فکرکردن ،عاقل و دانا بودن)
 .۵علم (تسل دام ن به مسائل علمی ،ادامه تحصیل دادن ،مطالعـه بسـیار و کرکـا
در آثار ان یشمر ان ،تأکی بر مطالعه تاریخ و سیر ان یشهچای بشری ،کسب اطالعـات

)۲۱/۷۴(۲۰

کامل و جام  ،دانش فراوان)
 .۶دیــنمــداری (عــادل و بــاتقوابودن ،مفســر قــرآن ،امــر بــه معــروف و نهــی از مرکــر،
ش اترس ،ماکر ش ا بودن)
 .۷خانواده (فراچمکردن اس قالل مخصی ی فرزن ان ،م یریت صحیح شانواده ،به ثمـر
رسان ن فرزن ان ،توجه به مسائل زنامویی ،شانوادهدوسـت ،ارتبـاط درسـت بـا چمسـر،

)۱۷/۴۰( ۱۶
)۱۰/۸۷(۱۰

یو دادن به حرفچای اعضای شانواده

چمانطور که در ج ول  ۱میبیریم مهمترین دلیلی که مرکتکررـ یان بـرای ویژییچـای
شرد مطرح کردهان  ،برشورداری از «ویژییچای مخصی ی» شاص است که  ۵۱/۰۹درصـ از
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دالیل مطرحم ه را در بر میییردر دومین دلیل طبقهبر یمـ ه «ارتبـاط» اسـت کـه ۲۹/۳۵
درص از ویژییچا را تشکیل میدچ ر طبقـه سـو « ،رچبـری»  ۲۵درصـ اسـت و طبقـهچـای
«تفکر» و «علم»  ۲۱/۷۴درص « ،دیر اری»  ۱۷/۴۰درص و شانواده  ۱۰/۸۷درص ر
جدول  :۲استخراج مؤلفهها و زیرمؤلفهها (مضمونها و زیرمضمونها)
شناخت

تفکر ،عاقلبودن ،ان یشه ،برنامهریایدام ن ،تصمیمییری

همدلی /حمایت

در احساسات دیىران ،کمککردن به افراد

خودتعیینگری /ابراز وجود

دام ن تجار غری در زن یی ،آ یاچی از روی ادچا و دانس ن مسائل ،سـازیاربودن ،صـبر
و بردباری ،تحمل دمواریچای زن یی

دانش  /انعطافپذیری

توانایی کر رل امور ،حفظ ارز چا و عقای

دینداری

تسلیمبودن در برابر ش ا ،مکریذار ش ا بودن ،به فکر آشرت بودن ،ایمان به ش ا

چمانطور که در ج ول  ۲میبیریم ،از تحلیل مصاحبهچا (تعریفچای شرد که مـرکتکررـ یان
مطرح کردهان ) ۵ ،مؤلفه و  ۱۸زیرمؤلفه به دست آم ه است که به مرح زیر است
 .۱شناخت

ن ایج بهدستآم ه از مصاحبهچا نشان داد که بخشی از تعریفچای مطرحم ه از شرد مربـوط
به مؤلفه مراشت استر مؤلفه مراشت به نوع تفکر ،عاقلبودن ،ان یشه ،دام ن برنامهریای و
ً
تصمیمییری اماره داردر مثال یکی از مصاحبهمون یان (کد ،1065 :جکن :،مکرد ،سکن 24 :سکال)
شرد را اینیونه تعریف میکر
خرد یعنی ان یششای کش از عقو و توناخ نشوئ میگیورد .انسوان خردمنو
عقلش الوتر از زاانش اس  .یعنی هر کواری کوش میکنو از عقلوش اسوتهاده
میکن کش آیا ای کار اش صالح اس یا نش .ولوی اگور انسوان اهو خورد نباتو
زاانش الوتر از عقلش اس  .یعنی اول حرف میزن و کار را انجام میدهو و
اع فکر میکن و پشیمان میتوود .ولوی انسوان خردمنو چوون فکور میکنو
پشیمان نمیتود.
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 .۲همدلی و حمایت

چم لی و حمایت به در احساسات دیىران و کمککردن بـه آنهـا در موقعیتچـای دمـوار امـاره
داردر یکی از مصاحبهمون یان (ک  ،۱۰۷۸جرس مرد ،سـن  ۶۵سـاله) شـرد را دامـ ن در و
فهم برای فهمی ن و در دیىران تعریف کرده استر چمچرین (کـ  ،۱۰۷۵جـرس زن ،سـن
 ۲۸ساله) شرد را کاریشابودن و دست فقیران را یرف ن و کمککردن به آنها دانس ه استر
 .۳دانش و انعطافپذیری

مؤلفه دانش و انعطافپذیری به دام ن تجار غری در زن یی ،آ یـاچی از رویـ ادچا و دانسـ ن
مسائل ،سازیاربودن و صبر و بردباری و تحمل دمواریچای زن یی امـاره داردر (کـ ،۱۰۱۵
جرس زن ،سن  ۴۹ساله) شرد را اینیونه تعریف میکر
خرد یعنی داتت دانش و اینش در ااره زن گی .افراد خردمن کسانی هستن کوش
چرایی زن گی را دریافتشان و ارای همی قادرن اا هر چگونگی اسازن .
چمچرین (ک  ،۱۰۵۹جرس زن ،سن  ۶۹ساله) شـرد را «چماچرـدمـ ن بـا زنـ یی و
پذیرف ن واقعیتچا ،آنطور که وجود دارد ،و نیا مراسـایی محـ ودیتچا و سـازیاری بـا آنهـا»
دانس ه است ،به طوری که «این سازیاری با شود ،دیىران و محی بام »ر
 .۴خودتعیینگری و ابراز وجود

ن ایج حاصل از تحلیل مصاحبهچا نشان میدچ شودتعیینیری و ابراز وجود به توانایی کر ـرل
امور زن یی و حفظ ارز چا و عقای شود اماره داردر (ک  ،۱۰۲۸جرس مرد ،سن  )۴۶شرد
را ب ینصورت تعریف میکر
خرد منعکسکنن ٔه ارزشها ،اعتقادات و معیارهایی اس کش ما آنها را در علم و دانوش
خودمان استهاده میکنیم کش ژرفنگری و دق عمیق رک اصلی آن اس .
چمچرین (ک  ،۱۰۷۷جرس مرد ،سن  ۶۳سال) مییوی
فرد خردمن میدان در موااهش اا مشکالت چگونش اای ار خود مسلط ااتو و
کار درس را انجام ده  .افراد ان یششورز اش استقبال آین ه میرونو و در قبوال

نظر یههای ضمنی خرد در ایران؛ بررسی پدیدارشناختی

95

آین ه خنثا نیستن  .انسان خردمن  ،نوعی تسخیر آین ه دارد و کارهایش تصادفی
و اتهاقی نیس  ،الکش نقشش راه خودش را دارد.
 .۵دینداری

ن ایج حاصل از تحلیل مصاحبهچا نشان داد یکی از مؤلفهچای شرد مؤلفه دیر اری استر ایـن
مؤلفه به تسلیمبودن در برابر ش ا ،مکریاار ش ا بودن ،به فکر آشرت بـودن ،و ایمـان بـه شـ ا
اماره داردر (ک  ،۱۰۴۸جرس مرد ،سن  ۶۰ساله) شرد را اینیونه تعر یف میکر
خوورد یعنووی حمو و ثنووای خو ا را اووش اووا آوردن ،مطیووع اواموور الهووی اووودن و
سرکشینکردن در اراار خ اون ؛ و عاق اودن یعنی مطیوع اوامور خو ا اوودن؛ و
ترس از خ ا ،امر اش معروف و نهی از منکر اس و احترام اش دیگران و احترام اش
پ ر و مادر و صلش رحم داتت ؛ و مسلمان واقعی فرد عاقلی اس کش تح تأثیر
تیطان رایم قرار نگیرد.
بحث و نتیجهگیری

رم نظریهچای شرد ،تغییری کلی در زمیره تأ کیـ بـر نقـش فرآیرـ چای مـراش ی بـه مرظـور
تعریف یس ردهتر شرد را نشان میدچـ ر بـ ینترتیب کـه دیـ یاه شـرد مهارتچـای مـراش ی،
تواناییچای عاطفی و فردی را یکپارده میکر (برزینا و ریتومسکاای)2010 ،ر از ایـنرو توجـه بـه
اچمیت مفهو شرد و تأثیراتی که امخاص شردمر در زن یی افـراد دارنـ و ایرکـه نظریـهچای
ومری در باره شرد تا ده ان ازه بر مسائل روانمراش ی آنها در مواجهه با مسائل زن یی تأثیریذار
استر این پژوچش با چ ف بررسی پ ی ارمراسانه شرد از دی یاه مرد  ،ویژییچای شردمر ان و
مؤلفهچای شرد و طبقهبر ی آنها انجا م ه استر یاف هچای پژوچش نشان میدچـ ۸۰/۴۳
درص از مصاحبهمون یان مردان را به عروان کان ی ای شرد معرفی کرده بودن  ،در حـالی کـه
 ۱۹/۵۷درص از آنها زنان را به عروان کان ی ای شرد معرفی کرده بودن ر این یاف ه با یاف هچای
پــژوچش پرلمــاتر و چمکــاران ( )1988چمســو اســت کــه نشــان دادنـ از میــان افــراد شردمرـ
بررسیم ه اکثریت آنها مردان بودهان رچمچرین ،با یاف هچای دنی و چمکاران ( )1995چمسـو
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استر زیرا نشان دادن بیش ر مرد مسری که مرکتکرر یان به عروان شردمر ان خـا کـرده
بودن مردان بودن ر
جیسون و چمکاران ( )2001نشان دادن اغلب افرادی که به عروان شردمرـ ان خـا مـ ه
بودن ح اقل  ۶۰سال سن دام ر و مردان بیش ر از زنان به عروان شردمر معرفـی میمـون ر
یاف ــهچای دنــی و چمکــاران ( )1995نشــان داد زمــانی کــه از مــرکتکرر ـ یان در بــاره شــرد
ر چمچرـین ،سـووارکا ()1989

درونفردی پرسی ن  ،بیش ر زنان به عروان شردمر معرفی م ن
ً
بیان کرد که زنان غالبا به عروان اعضای شردمر شانواده معرفی میمون  ،در حالی که مردان
اغلب در زمیرهچای حرفهای (مرتب با کار) به عروان شردمر مراش ه میمون ر بر اساس این
یاف هچا ،زنان اغلب در محی شانواده با ویژییچای درونفردی (صبوربودن ،اح را یذام ن،
مهربانبودن ،تربیـت صـحیح فرزنـ ان ،فـ اکاربودن ،و ایجـاد آرامـش در شـانواده) مـراش ه
ً
میمون  ،در حـالی کـه مـردان معمـوال بـا ویژییچـایی در سـطح بـینفـردی (مشـاورهدادن و
راچرماییکردن دیىران) و در سطح اج ماعی (فاتحبودن ،رچبریکردن ،و ادارهکردن جامعـه)
مراش ه میمون ر این یاف هچا اچمیـت ویژییچـای مخصـی بـه عرـوان بعـ ی از ویژییچـای
شردمر بودن را مطرح میکر که نشان میدچ بین زنـان و مـردان از لحـاظ عوامـل و دالیـل
شردمر بودن تفاوت وجود دارد و این تفاوتچا به نقشچای م فاوت مـردان و زنـان در جامعـه
مربـوط میمــودر بـه یونــهای کــه لویرسـون )2009( 1در پژوچشــی بـا نشــاندادن تفاوتچــای
جرسی ی در زمیره مفهو شرد ،نشان داد «نىرانی برای دیىران» به عروان یکی از ویژییچای
شرد بیش ر در بین زنان مشاچ ه میمودر
چمچرین ،کانید و یال ( )2012در پژوچشی تفاوت در تعریف شرد را از نظـر جرسـیت و
سن نشان دادن ر ن ایج حاصل از این پژوچش نشان داد پاسخچای مـرکتکررـ یان ،وق ـی از
آنها در باره ویژییچای امخاص شردمر پرسی ه میم  ،در طبقات «ویژییچای مخصـی ی»
( ۵۱/۰۹درص ـ )« ،ارتبــاط» ( ۲۹/۳۵درصــ )« ،رچبــری» ( ۲۵درصــ )« ،تفکــر» (۲۱/۷۴
1. Levenson, M. R.
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درص )« ،علم» ( ۲۱/۷۴درص )« ،دیر اری» ( ۱۷/۴۰درص ) و «شـانواده» ( ۱۰/۸۷درصـ )
جای میییردر این ن ایج با بخشی از یاف هچای جیسون ( )2001چمسو اسـت کـه در پژوچشـی
بــا مــرکتکرر ـ یان در بــاره ویژییچــای افــراد شردمرــ مصــاحبه کردن ـ ر ن ــایج نشــان داد
مرکتکرر یان بیش ر برانىیاانر هبودن ،رچبربودن ،معرویت و بیرش را به عروان ویژییچـای
شردمر ی برممردهان ر چمچرین ،ن ایج پژوچش آنها نشان داد مهمترین جربه و ویژیـی افـراد
شردمر راچرماییکردن (ارماد) است که با طبقات اس خراجم ه در پژوچش حاور چمخـوان
ً
است ،چردر تفاوتچایی چم وجود داردر ایـن تفاوتچـا در برشـی طبقـهبرـ یچا اح مـاال بـه
تفاوتچای فرچرىـی برمییـرددر زیـرا بـا توجـه بـه ن ـایج پژوچشچـای تاکاچامـی 1و بوردیـا

2

( ،)2000یاند ( ،)2001اس رنبر ( )2003و برزیرا و چمکـاران (« ،)2010شـرد» ،بیشـ ر نـوعی
مفهو شاص فرچرىی است و تروع فرچرىی پیشبیرـیکررـ ه ویژییچـای شـرد اسـتر بـرای
نمونه ،تاکاچامی و اورتون )2005( 3تعاریف تحلیلی غربیچا از شرد را که بر دانـش و مـراشت
پیچی ه تأ کی میکردن از تعاریف ترکیبی مرقیچا از شرد که بر ادغا مراشت و عواطف تأ کی
میکردن م مایا کردن و بررسی تفاوتچای فردی درون فرچردچا را مهم دانس ر ر
برزیرا و چمکاران ( )2012در پژوچشی راج به ایرکه «آیا فرچردچا و مـذاچب ملـی مفهـو
ً
شرد را مکل میدچر ؟» ،علیرغم فروشان مبری بر ایرکه بیشـ ر مـرد اح مـاال بـر مـذچب
تأ کی میکرر  ،دریاف ر که فرچرد ملی پاسخ درست استر با این حـال ن ـایج پـژوچش آنهـا
ً
نشان داد مفهو شرد در میان فرچردچا و ادیان مخ لف م فاوت است (مثال بین مسیحیان و
چر ـ وچا از نظــر مفهــو شــرد تفــاوت وجــود داردر چمچرــین ،برشــی پژوچشچــا نشــان داد
نوعدوس

ی یکی از جربهچای مهم شرد در دین بـودایی اسـت (لویکت1999 ،؛ بکه نقکل از :برزینکا و

همااران))2012 ،ر از اینرو با توجه به ن ـایج حاصـل از ایـن پژوچشچـا میتـوان بیـان کـرد کـه
تفاوتچای فرچرىی و تروع فرچردچـا عامـل مهمـی در تشـکیل مفهـو شـرد و مـکلییری
1. Takahashi, M.
2. Bordia, P.
3. Overton, W. F.
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فرچرىی زن یی افراد (بهویژه نـوع محـی آموزمـی،
ویژییچای شردمر بودن استر زیرا بافت
ِ
الىوچــای مهمــی کــه حضــور دارنـ و ارز چــایی کــه شانوادهچــا در محــی شــانوادیی مهــم
ً
میممارن ) اح ماال عاملی تعیینکرر ه در مکلییری مفهو شرد و شردمر ی استر برابراین،
الز است در بین فرچردچای م روع به طور یسـ رده مفهـو شـرد بررسـی مـود تـا مـراشت
جام تری از آن به دست آی و ب وانیم بر اسـاس آن بـرای بهبـود سـالمت روان و رومـنکردن
اچمیت و نقش افراد شردمر و مفهو آن در زن یی افراد جامعه اق امات اساسی انجا دچیمر
ما پرج مؤلفه بر اساس دی یاه و ادرا مـرد در بـاره شـرد (نظریـهچای وـمری) اسـ خراج
کردیم که به مرح زیر است
* مراشت
* چم لی /حمایت
* دانش /انعطافپذیری
* شودتعیینیری /ابراز وجود
* دیر اری
مؤلفهچای بهدستآم ه از دیـ یاه مـرد در بـاره شـرد در ایـن پـژوچش را میتـوان بـا ن ـایج
ً
پژوچش یال و بال ( )2005در باره نظریهچای ومری شرد تقریبا چمسو دانستر زیـرا آنهـا
پرج مؤلفه از دی یاه مرد در باره شرد به دست آوردن تواناییچای مراش ی (دانش و تجربـه)،
بیرش (توانایی در مسائل پیچی ه) ،نىر تأملی (تفکـر عمیـق در بـاره چمـه دیـا ،مـرد و
شود) ،نىرانی برای دیىران (چم لی ،انصاف و اح را ) ،و مهارتچای جهان واقعی (قضـاوت
شو  ،مراشت مح ودیتچای شود)ر آنها چمچرین با مطالعه بیش ر ،تفاوتچـای سـری را در
این زمیرـه نشـان دادنـ ر آنهـا در سـه یـروه از مـرکتکررـ یان (نوجوانـان  ۱۵ـ  ،۲۰اواسـ
بار سالی  ۳۰ـ  ،۴۰بار ساالن مسن  ۷۰-۶۰سال) ،سه مکل از مفهو شرد (افکار ،رف ار
و احساسات) را نشان دادن چم لی /حمایت ،شودمخ اری ،دانش /انعطـافپـذیریر ایردـه
چر سه مکل شرد در چمه دورهچای سری مشاچ ه م اما چر ک ا از یروهچا بر مکل شاصـی
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از شرد بیش ر تأکی می کردن ر برای نمونه ،نوجوانان بیشـ ر بـر جربـه چمـ لی و حمایـت شـرد
تأکی میکردن  ،در حالی که افراد رده  ۴۰-۳۰بر شودمخ اری ،و افراد رده  ۶۰ـ  ۷۰بر دانـش
به عروان بع ی از شرد بیش رین تأکی را دام ر ر چمچرین ،بین مؤلفـهچای بـهدسـتآمـ ه در
ً
این پژوچش با نظریهچای شرد (مثال تأکی یاند ( )2013بر انسجا مـراش ی ،تأثیریـذاری بـر
شود و دیىران؛ اچمیـت دانـش ،تعـادل و انطبـا بـا محـی از نظـر اسـ رنبر ()2008؛ رمـ
مخصیت و حل تعار چای روانی از دی یاه اریکسون؛ تأکی بر مؤلفهچای مراش ی ،تـأملی و
عاطفی شرد از نظر آردلت ( ))2003مباچت دی ه میمـودر امـا بـین یاف ـهچای حاصـل از ایـن
پژوچش با پژوچشچای صورتیرف ه در زمیره مؤلفـهچای شـرد تفـاوت مهـم نامـی از عامـل
دیر اری استر زیرا با توجه به مؤلفه دیرـ اری ،میتـوان بیـان کـرد کـه فرچرـد دیرـی عامـل
مهمی برای شردمر م ن است ،در حالی که تاکرون پژوچشی این مؤلفه را به عرـوان بعـ ی از
شــرد مطــرح نکــرده اســت و ح ــی نظریــهچای شــرد بــه آن امــارهای نکردهانـ ر امــا برشــی از
پژوچشچا ،از جمله پالهاوس و چمکاران ( ،)2002اماره کردن که بیشـ ر افـراد مـرکتکررـ ه
ٔ
حـوزه
رچبران مذچبی را به عروان شردمر معرفی میکرر ر این عامل بیانىر ارتباط معرویت بـا
شرد در حال ظهور است (لی و لوینسون2005 ،؛ روچ)2008 1،ر
ً
به طور کلی ،تقریبا بین مؤلفهچای بهدستآم ه از شرد چماچرىی مشاچ ه میمودر زیرا بـا
مطالعه مؤلفهچای بهدستآم ه از شـرد در پژوچشچـای مخ لـف مـیبیریم کـه ایـن مؤلفـهچا
اغلب به صورت م فاوت نا یذاری م هان  ،در حالی که یک مفهو را میرسانر ر برای نمونه،
یکی از مؤلفهچای شرد تواناییچای عقالنی اسـت کـه تحـت عرـوان مـراشت (کلیتکون و بیکرن،

 ،)1980مایس ىی کلی (هالیدی و چاندلر )1986 ،و توانایی اس الل (استرنبرگ )1985 ،نا یـذاری
میمودر برابراین ،عامل فرچرىی (تروع فرچرد) باعث میمود برشی از مؤلفهچا مهمتر تلقـی
مون ر بـرای نمونـه ،فرچردچـای غـر بیشـ ر عامـل مـراشت (دانـش ،اسـ الل) را مهـم
میدانر در حالی که در فرچردچای مر عالوه بر مراشت ،عواطف جایىاه مهمی داردر بـه
1. Rosch, E.
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یونهای که در زمیره تاریخی و مراطق جغرافیـایی آسـیای مـرقی ترـوع فرچرىـی ویژییچـای
افراد شردمر را پیشبیری میکرر ر برای نمونه در (آسیای مرقی) ،یک فرد شردمرـ  ،شـرد را
دانش روانمراسی (مراشت ،احساسات ،مهارتچای اج ماعی و انىیـا ) تعریـف میکرـ ر
مطالعات در زمیره دی یاه مرد در باره شرد در ٔ
نمونه غربی در مقایسه با یاف هچای بهدستآم ه
از نمونهچای غیرغربی نشان میدچ مفهو شرد را در عقالنیت ،دانـش ،اسـ الل و ان یشـه
م بلــور میدانرـ  ،در حــالی کــه مفهــو شــرد در آســیای مــرقی بــر جربــه احساســات ،مــهود
(بصــیرت) و بــیثبــاتی (ناپایــ اری دنیــا) تأکیــ دارد (برزینککا و ریتومسککاای)2010 ،ر از ایــنرو
جهتییریچای بینفرچرىی و تفاوتچای فرچرىی در زمیره دىونىی تعـاریف و نظریـات در
فهم واقعیت در زمیره شـرد اچمیـت داردر زیـرا دارای جربـهچای مـراش ی /عملـی اسـت کـه
میتوان آن را عا و اراده و جربهای اج ماعی (با نا نوعدوس ی) نامی ؛ جربهای که اماره بـه
تفکیک آن از مادهیرایی و احساسات (آرامش) دارد (برزینا و همااران)2010 ،ر برابراین ،بـا توجـه
به جایىاه برجس ه شرد در آموزهچای چمه مذاچب (رویسل )2005 1،و فرچردچا (تروع فرچرىی
درون چر جامعه) به عروان چ فی مهم در زن یی (برزینا و ریتومساای )2010 ،و مهمبودن آن بـه
عروان یکی از اصول اشالقی (ارسکطو2000 ،؛ بکه نقکل از :برزینکا و هماکاران )2012 ،الز اسـت در
زمیره شرد و شردمر ی پژوچشچای یسـ رده تجربـی صـورت ییـرد ،بـه یونـهای کـه وـمن
مراسایی ابعاد مهم آن ،دىونىی تأثیر آن بر افاایش سالمت روان افراد بررسی مودر
در مجموع ،میتوان بر اساس یاف هچای این پژوچش یفت مؤلفهچای شرد در نىاه مـرد ایـران
با ویژییچایی که مرد در سایر فرچردچا ذکر کردهان بـا وجـود تفاوتچـای بسـیار ،مـباچتچایی
دارد که دستیابی به نىاچی جهانی و فرافرچرىی به شرد را امکانپـذیر میکرـ ر برـابراین ،پیشـرهاد
میمود پژوچشچای آیر ه با چ ف رسی ن به تعریفی جام از شرد به مطالعات تطبیقـی بپـردازد تـا
عراصری را که فرچردچای م فاوت بر آن تأکی دارن پومش دچ ر
این پژوچش با توجه به ایرکه اولین پژوچشی است که موووع شـرد را بـه رو

کیفـی و بـا
1. Ruisel, I.
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میوه پ ی ارمراسانه مطالعه کرده است با مح ودیتچایی روبهرو بوده استر نمونه این مطالعه
در دس رس بوده استر برابراین بای در تعمیم ن ایج اح یاط کردر مرد بهراح ی در مصـاحبهچا
مرکت نمیکرر  ،بهویژه زمانی که ص ای آنها قرار است وب مود یا از آن یاددامـتبـرداری
مودر این موووع زمانی تب یل به مشکلی ج یتر میمود کـه پرسـشچایی مطـرح مـود کـه
جربه شصوصیتر دارن ر در درین موقعیتچایی ممکن است افراد تمایلی به یفـتویو ن امـ ه
بامر ر این مشکل باعث م بخشی از نمونه پژوچش در مطالعه مرکت نکررـ یـا از ادامـه آن
صرفنظر کرر ر
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