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 چکیده
های ضمن  یرد، در نین   وه ، به برر   نظریه

یین  دیودگا  موردش عوادی دربوار  یورد،  ردنی وه 

شد  ن وژو  و وه  حاضور در دوارداد روی ورد 

  ننجواش شود  و نبورنر کید  و ن  نواع  دیدنرشنا و

هووا، مصوواحبه  ووای اریاه ه بوواد   وری دند جمووی

ندوور ن  مووردش  ۹۲ن ووژ کووه بووه همووین منظووار بووا 

 ال و  ۶۶/۴۲شدو میانیین  ن  نمانه مصاحبه 

  وووال بوووادو ۷۸توووا  ۲۰دنمنوووه  ووون   نهوووا بوووین 

Abstract 

In this study, the implicit theories of wisdom 

-that is lay people's views on wisdom- were 

addressed. The present study was conducted 

in terms of qualitative approach and 

phenomenological type, and the instrument 

used to collect the data was structured 

interview with which 92 subjects were 

interviewed. Participants’ mean age was 

42.66 year and ranged between 20 and 78 

years. Interviews, with permission of the 
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ها بووا کاووب نجووا   ن  نهوورند ضووبط و روی مصواحبه

 یوری و بوا ن و داد  ن  رو  ک کاغوذ م  واد شود

گردیدو ن ایج نشا  دند  نج مدهواش تجریه و تحلیل 

ن  نظور موردش بوه  توان  ن  تیریو  یوردنصل  رن م 

های یورد ن و خرنن کورد کوه شوامل عنان  مؤلدوه

 ذیری، ننیبافشنایژ، همدل /حمایژ، دنن /

شادو مدنری م گری/ نبرن  وجاد و دینیادتییین

 ر  ودر  در کنند  بیشون ایج نشا  دند نهرند شرکژ

ربقه هامیل( رن به عنان  یردمندی کوه در  نودگ  

های  نها تأثیرگذنر بواد  میرهو  کردنود و در مرتبوه

بیدی مادر و ن وانش نردیوک بیشو رین درصود رن بوه 

توان  گدوژ بیشوو ر یواد نی صواد دندنود کوه م 

 کنندگا شد  ن   ای شورکژنشخاد یردمند میره 

دهود یج نشا  م در ربقه هامیل  رنر دنش ندو ن ا

تان  به هدوژ ها و دالیل یردمندباد  رن م وی گ 

هووای شخصووی  ، نرتبووا ، رهبووری، ربقووه  وی گ 

موودنری، یوواناند ( تقاوویم کووردو تد وور، علووم، دین

بنووابرنین، دیوودگا  مووردش دربووار  مدهوواش یووورد و 

یردمندی نبیاد مخ ل   ندگ   نها و نحأ  تد ور و 

 نودگ  تحوژ  رویدنهای ره ار نهرند رن در مانجهه با

 دهدوتأثیر  رنر م 

هوای تیری  یورد، یردمنود، وی گ ها: کلیددواژه

های صووری    شوو ار(، نظریووه هاییوورد، نظریووه

 وضمن  یرد

participants, were recorded and transcribed 

on paper and were analyzed using Colaizzi 

method. Results showed that based on 

people’s definition of wisdom, 5 basic 

concepts can be extracted as the components 

of wisdom which include cognition, 

empathy/support, knowledge/flexibility, 

self-determination/self-expression, and 

religiousness. Results indicated that 

participants introduced father more (in 

family level) as the wise person who has 

been influential in their life, and in the next 

orders mother and close relatives got the 

largest percentage, suggesting that most of 

the people identified as wise were in the 

family class. Results indicated that the 

characteristics of and reasons for being wise 

can be classified into seven categories 

(personality characteristics, communication, 

leadership, thinking, knowledge, 

religiousness, and family). Thus, people's 

views on the concepts of wise and wisdom 

affect various aspects of their life and how 

they think and behave when facing life 

events. 

Keywords: The definition of wisdom, Wise, 

Features of wisdom, Explicit theories, 

Implicit theories of wisdom 



 سومشماره  /۹۵ تابستان/  دوم/ سال    80

 مقدمه

، «شـرد»مفهو  شرد، شردمرـ ی و عالقـه بـه مطالعـه آن تقریبـًا بـه قـ مت نـوع بشـر اسـتر 
چـا اسـتر ایـن مفهـو ، چایی آمرا برای مرد  در اغلب فرچردواژه «شردمر »و  «شردمر ی»

ــی  ــطالحات تخصص ــ ود اص ــاء مع ــن دارد و ج ــفه و دی ــات، فلس ــوالنی در ادبی ــاریخی ط ت
توانـ  نظـری عمولی و ب ون تحصـیالت و مطالعـات شـاص میمراسی است که چر فرد مروان

 ج یـ مراسی ظهور روان مطالعه شرد با پیشرفت و ،مراسیدرباره آن دام ه بام ر اما در روان
مراسی بود که مفهو  شرد را بیان کردر اولین روان (1922) 1چمراه بوده استر برای نمونه، چال

سـالی اشـال  در بـار  آرامـش فلسـفی، انصـاف وچال نشان داد رم  شرد با نىر  فکری، 
 ر(2011 3و گالک، 2)استاندینگرمرتب  است 

پیشرفت انسان مطرح م ه اسـتر در  ئالمراسی، شرد به عروان نقطه ای در آثار اولیه روان
شرد مفهومی در وجهی اسـت کـه بـه عرـوان  (2001 4،)یانگغر   چای مر  وسرت فرچرد

نش، چیجان، شودترظیمی، انىیا ، کارکرد اج ماعی و اشال  چای مخ لفی دون داموووع
چا در نظـر یرف ـه مـ ه اسـتر بسـیاری از مـذاچب و چمچرین ارتباط پیچی ه بین این جربـه و

دانرـ ر شـرد از نظـر یابی به آن را چـ فی مهـم در زنـ یی میمکاتب فلسفی در  شرد و دست
آشرین مرحله پ ی آیی فردی انسان مربوط  آمیا بردانشمر ان علو  اج ماعی با تسل  موفقیت

مود، که م خصصان آن ترین مکل مراشت توصیف میرو، اغلب به عروان عالیاستر از این
 ر(2010 6،و ریتومسای 5)برزیناییرن  را به عروان باالترین فضیلت انسان در نظر می

نویسـان و رمـانروحـانی، مـاعران،  مراسـان، رچبـراِن السـفه، روانفرد باره دیس ی شـدر 
دیـ یاه پـرج کررـ ر بـه طـور کلـی چای شود را عروـه بردامت ان کومی هبسیاری از م فکران 
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دقـت و  ر۲ ؛تواوـ  و معرفـت )مـراشت( ر۱  ان  از  شرد بـه عرـوانشرد عبارتباره فلسفی در 
تعریـف یونـه را ایـن مرـ عقالنیتر سقراط شرد ر۵ ؛چای ترکیبینظریه ر۴ ؛دانش ر۳ ؛صراحت

شـرد،  بـارهایـن دیـ یاه سـقراط در «ر دانـ شردمر  کسی اسـت کـه ب انـ  چـیچ نمی»کر   یم
نشـ ن مطـرحای از جربٔه تواو  و معرفت شرد استر با توجه به پیچی یی مفهو  شـرد و نمونه

تعریــف شــرد، میــان  اســت بــه رغــم دمــواری در مع قــ  (2011) 1، آردلــتآنتعریفــی واحــ  از 
شردمرـ ی  ر بـه نظـر آنهـااین حوزه نوعی توافق کلـی وجـود داردنظران پژوچشىران و صاحب

سـال  سـیمش مل بر دانش، بیرش، تأمل، تلفیق مراف  فـرد بـا مرـاف  و رفـاه دیىـران اسـتر پـس از 
مـود در حـالی کـه چرـوز مطالعه تعاریف پژوچشىران از شرد، در برشی عراصر آن چمىرایـی دیـ ه می

ر بـرای نمونـه، یانـد (2011 )اسکتاندینگر و گکالک،شرد م فاوت است  دچر هٔ کی  آنها بر اجاای تشکیلأ ت
شردمر ی از سه مؤلفٔه کلی ی انسجا  مراش ی، تجسم شرد در اعمـال، و تأثیریـذاری  یوی می (2013)

 مودرشود و دیىران در درازم ت برای حفظ مصالح جمعی تشکیل می مثبت بر

دانش به مرظور رسی ن به  چو ، شالقیت وشردمر ی را کاربرد  (1002 ،0082) 2اس رنبر 
مع ق  است فرد برای رسی ن  ویپذیردر چای فرد تأثیر میدان  که از ارز مصلحت جمعی می

ان خــا   چــای موجــود ودچــی محی چــای موجــود، مــکلبــه تعــادل بــین انطبــا  بــا محی 
فــردی در نمرــاف  بــرو فــردی وفــردی، مرــاب  بــینچــای ج یــ  بایــ  بــین مرــاف  درونمحی 

: بکه نقکل از ،2000 کروگکر،: بکه نقکل از 1968)کرـ ر اریکسـون  درازم ت تعادل برقرار م ت وکوتاه

او مع ق  است رم  مخصیت نیازمر   ردان شردمر ی را بخشی از مخصیت می (1393 هاشمی،
مرحلـه از زنـ یی اسـتر یکـی از  اج ماعی در چر ـ چای روانیحل یک سلسله تعار  کسب و

، 2003)آردلت را بع ی استر این م ل ترین الىوچای نظری در حوزه شرد م ل سهم ه همراش

ر شرد ان کرده ت وین (1980) 4و بیرن 3بر اساس پژوچش کلی ون (2014آردلت و همااران،  ؛2011
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مود که در آن سه بع  مراش ی، تـأملی و مخصیت تعریف می چایویژییاز  یدر این م ل یک
شـرد را ترکیبـی از  (2003)ر بـه عبـارت دیىـر، آردلـت اسـت مـ ه ىر یکپاردـهعاطفی با یکـ ی

 هکرـ ر مؤلفـه مـراش ی بـملی، و عاطفی تعریـف میأچای مخصی ی با سه مولفٔه مراش ی، تویژیی
 و نیـافـردی، فـردی و بـینسـائل درونویژه مهبـ ،انسانی چایووعیتتمایل م او  فرد برای در  

 اماره داردر مؤلفـه تـأملی، بـه توانـایی در  مسـائل از زوایـای در یانـه و دانش حاصل از این تمایل
عشــق  در قالــبامــاره داردر مؤلفــه عــاطفی، نىــری درون چمچرــین بررســی شــود )شودارزیــابی( و

 مود )یعری نىر  چم النه مثبت به دیىران(ردلسوزانه، توجه و مهربانی تعریف می
مسـائل  بـارهشرد را به عروان دانش و تأمل در  (2000 ر،و استاندینگ 1)بالتزچای مراش ی نظریه

ــ یی و  ــی زن ــهاساس ــا آن مواجه ــب ــف میه ــها تعری ــ ر نظری ــی کرر ــرد را ویژی ــه ش چای یکپارد
 )آردلکت،عواطـف و کرر  کـه دربرییرنـ ه مـراشت محیطـی، ان یشـه، فر  می ایمخصی ی

کـه مـامل دانرـ  می (2005 3،و لوینسکون 2)لکی شـودفراروی )شـودبرتر( رایا شـرد  ؛است (2000
رابـرت اسـ رنبر   را چایی مانر  مفقت و نىرانی برای دیىران اسـتر نظریـه تـوازن شـردجربه

مـود  شـرد کـاربرد چـو  و ده استر در این نظریه شـرد درـین تعریـف میکر  مطرح (1998)
ق ئـن عالیابی به شیر عمومی است که فرد با ایجاد تـوازن بـیچا برای دستتجربه در سایه ارز 

ــیندرون ــا فــردی و فرافــردی در کوتاهفــردی، ب ــین ســازیاری ب ــه تعــادلی ب مــ ت و بلر مــ ت ب
 یاب رچای ج ی  دست میچای موجود و ان خا  محی دادن به محی چای موجود، مکلمحی 

مـودر شردمرـ ی تـال  یذاری این نظریه به نظریه توازن از تعریف آن مـروع میعلت نا 
وازن بین عالئق مخ لف است که چ ف از آن رسی ن به شیر عمومی استر در برای برقراری ت

ک ا  عالئق، سالیق، افکار و اع قادات شاص شود  چای م فاوت که چردنیایی مملو از انسان
چای عادی به دنبال سود و ای نیستر زیرا انسانرا دارن ، تال  برای برقراری توازن کار ساده

شردمرـ  کسـی  ،تمایالت شودمان در اولویت است؛ برابراین غلبانف  مخصی شود چس ر  و 
                                                      
1. Baltes, P. B. 
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آنچـه دیىـران  از کومـ و می آیـ است که از شود و از مح وده افکار و عالئق شود بیـرون می
شواچرـ  تعـادلی شواچـ  و آنچـه دیىـران میشواچر  باشبر مود و سپس بین آنچه شود میمی

 1فری وبسـ ررا جعاملی شرد أمین مودر م ل پرجو دیىران ت  چای شود  تا شواس هکربرقرار 
نظران در بع ی است که صـاحب ایده استر وبس ر مع ق  است شرد پ ی همطرح کر  (2003)

ان  و حوزه پژوچشی چروز برای یاف ن ابعاد دیىر باز است؛ ابعاد مخ لفی برای آن در نظر یرف ه
ترهایی نمایر ه ک ا  به ری است، اما چیچع  ورو ایرکه حضور چر بُ  وجود اما برای در  شرد، با

دام ه بامر  تـا  یعری چمه ابعاد بای  حضور ؛نىرانه استشرد نیس ر ر نىاه به شرد به مکل کل
ر برای یفت سخنتوان از شرد شرد ظاچر مود و ایر ح ی یکی از ابعاد حضور ن ام ه بام  نمی

چـای اشالقـی و رد الز  اسـت بـ ون ارز چای ذچری که برای شنمونه، برشورداری از توانایی
دام ن تمایالت  ر چمچرین،اج ماعی، ممکن است نشانه زیرکی یا چو  بام ، اما شرد نیست

چای عقالنی الز ، ممکن است نیـت شـو  نـا  بىیـرد دوس انه ب ون حمایت توانمر یانسان
 ا به بار آوردرتوان  شرد ر ترکیب دانایی و دوس ی است که می ،برابرایننهر  شرد ولی

مـ ه اسـت  تجربـه، ترظـیم چیجـانی، مـرور  در دی یاه وبس ر، شرد از پرج عامـل تشـکیل
 (2002) 2اسـکات بـراونرا طبعیر م ل رم ی شـرد و موخ ،شاطرات و بازبیری آنها، یشودیی

عـ  مـرتب  بـه چـم ای است کـه از مـش بُ سازه (2002)ده استر شرد در م ل براون مطرح کر 
و  ،چـای زنـ ییاست  دانش شود، فهم دیىران، قضاوت، دانش زن یی، مهارته م تشکیل 

ده استر شرد در این کر  مطرح (2014، 2011)یاند را  یر ی شردآام یا  به یادییریر دی یاه فر 
یکپـاردىی، تجسـم و آثـار مثبـتر دارد  یر ی در زن یی واقعی است که سه مؤلفـه آدی یاه، فر 

یر  زن یی واقعـی کـه زمـانی آنوع شاصی از فر »عریف کرده است  شرد را درین ت (2008)یاند 
چایش کپاردىی غیرمعمول دست یابـ ، ایـ هنوعی ینظر مراش ی به  مود که فرد ازحاصل می

بـه دنبـال  ،تب  آن آثار مثب ی، چم برای شـود و چـم بـرای دیىـران را در عمل نشان دچ  و به
ی ذاتـی مخصـی ی یـا نـوعی از دانـش نیسـت، بلکـه ویژیـ ،نظر یاند شرد برابراین، از ر«آورد
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یعرـی یکپـاردىی،  ،دچ  و حضـور چـر سـه بخـش آناست که در م ن زن یی رخ می ییر  آفر 
چای علمی شرد )مـ ل رو م لالز  است تا شردمر ی حاصل مودر از این ،تجسم و آثار مثبت

ملی جفـری وبسـ ر( عـاپـرجع ی شرد آردلـت، مـ ل پـارادیم بـرلین، نظریـه تـوازن، مـ ل بسه
مـون ر از آنجـا کـه شـرد نیـا مانرـ  سـایر مفـاچیم چای آمکار )صریح( شـرد نامیـ ه مینظریه

چای علمـی را این مـ ل ،چای علمی برشاس ه استمراسی از الىوچای نظری و پژوچشروان
 مراسـان وچای رواننامر ر به تعبیری، نظریات آمکار شرد، دیـ یاهچای آمکار شرد مینظریه

مطالعه نظریات موجـود، سـاشت اباارچـایی بـرای  ای درباره شرد استر این افراد باافراد حرفه
چای آمـاری بـرای معرـادچی بـه مصاحبه و اس فاده از آزمون ،نامهمانر  پرسش ،سرجش شرد

یابرـ ر بـه عبـارت دیىـر، چای شـود از شـرد دسـت میبرـ یصورت م ه بهچای یردآوریداده
 مون رساش ه و آزمون می نظریات آمکار،

شـرد از  بـارهمراسـی در چای روانلی که از زمان مروع پژوچشئاز سوی دیىر، یکی از مسا
در   اسـتر« چای ومری شـردنظریه»توجه م ه  به آن (2011گالک،  )استادینگر و ۱۹۷۰سال 

ر مهم چای بسیاتوان آن را تعریف کرد از موووعدىونه می له که شردمر ی دیست وئاین مس
چای دیـ یاه ،پژوچشی است که با رویکرد ومری چمراه بوده استر در رویکرد ومری بـه شـرد

چای عقالنی چس ر  کـه در ذچـن چای ومری سازهدر نظریهموشرد مطالعه می بارهمرد  عادی در 
رت مـون ر بـه عبـاو در رف ار افراد آمـکار می ان افراد وجود دارن  که از طریق پرسش قابل اس خراج

چـ ف  ،شرد استر برـابراین بارهمرد  عادی در  یچاچای ومری شرد، دی یاهدیىر، مرظور از نظریه
کـه بـا توجـه بـه دیـ یاه مـرد  عـادی  توصیفی از مفـاچیم اسـت به دست دادنچای ومری نظریه

 رو، نظریات ومری شرد بای  کشف مون رر از این(2001 1،)استرنبرگ و لوبار، استصحیح 
کرر  و ده کسانی این موووع را که مرد  دىونه شرد را تعریف می 2ومری شرد چاینظریه

ایرکـه شردمرـ  کیسـت ممکـن اسـت  باره ر دی یاه مرد  در کررمیبررسی دانر  را شردمر  می
مون  یا افراد غیرمعروفی دون چا مطرح میرسانه مامل افراد مشهوری بام  که در تلویایون و
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چای وـمری شـرد در زنـ یی ا آنها ارتباط نادیک دارنـ ر کـاربرد نظریـهشانواده و دوس ان که ب
ای از شودمان را در دوره دیىران و ها،لراچایی چس ر  که افراد از طریق آن ؛روزمره نهف ه است

ر (2005 1گکالک،و بکالک از: نقکل بکه ، 1985 )اسکترنبرگ،ییرن  زن یی به عروان شردمر  در نظر می
مـود یاف ـه مربـوط میمـان و کارچـای توسـعهشرد به بافت کرونی زنـ یی بارهدی یاه مرد  در 
چای ان  برای در  کامل نظریـهپیشرهاد کرده (2005)  یالو   ر بال(2005 )گالک و همااران،

ای ومری شرد، به ر است آنها در سه سطح مطالعه مون ر اول سطح اج مـاعی، یعرـی مـیوه
شردمرـ ان  دربـاره ایرکـه فرچرـدکرر  و نىـاه چـر میه شرد اس فاداز چا و جوام  که فرچرد

فردی است؛ یعرـی بار  در طول تاریخ دور و نادیک ده کسانی چس ر ر سطح دو  سطح بین
 ازرف ارچـای دیىـران  بـارهکرر ر قضاوت فـرد در افراد، شرد یک یىر را دىونه ارزیابی میایرکه 

چا و وق ی مرد  به یک یىر توصیه ؛ یعریردشردی در این سطح قرار دالحاظ شردمر بودن یا بی
 ؛فردی استکرر ر سو  سطح درونکرر  شرد را دىونه ادرا  میچای شردمر انه مینصیحت

شـردی نظـر میـاان شـرد یـا بی ای که افراد رف ارچا، احساسـات و افکـار شـود را ازیعری میوه
دانرـ ر چمـه ایـن سـطوح از یکرر ر افراد شود را در حـوزه شـرد دقـ ر رمـ یاف ه مقضاوت می

برای مراسایی و اس خراج آنها از پس  ،برابراین ردر ییت میئتعریف و بردامت مرد  از شرد نش
 توان اس فاده کردرذچن افراد از چر سه رو  می

پژوچشىران آنها را بسیاری از که  ،پرج مؤلفه شرد را مراسایی کردن  (2005)یال   بال  و
پایـه مـراش ی قـوی نـوعی  ،مطالعات بیش ر ر۱یذاری کرده بودن    چای مخ لف نابه صورت

چایی از چـو  ر جربـهاسـتتوانـایی عقالنـی  مش مل بر درـ ان  که برای شرد مراسایی کرده
 ،مودر در مطالعـاتمی دی هله شو  است که در چمٔه مطالعات ئمرط الز  برای حل مسپیش

چو  م بلور )دانش  توانایی اس  الل درست( و مرطقی و دو چو  سیال )تفکر چربه  چمواره
 بیـرش کـه مـامل بصـیرت و ر۲ است؛ م هچای مراش ی شرد توجه تجربه( به عروان مؤلفه و

یعرـی تمایـل بـرای ؛ تأمـل ر۳ ؛چای شود و دیىران است، عقای  و انىیاهچادی یاهدر  عمیق 
 ؛قبـل از چـر یونـه اقـ ا چا، و شـود و چمچرـین تفکـر موووعات، انسـان بارهتفکر عمیق در 
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عالقه به دیىران، توانـایی در   آمیا وىاه کلی محبتنوعی نمامل  1؛نىرانی برای دیىران ر۴
یذامـ ن بـه اح ـرا  دامـ ن ودر  احساسـات آنهـا، چمچرـین انصـاف چای دیىـران ودی یاه

کالت، مامل نىاه تیابیرانه در در  مسائل و مش ؛چای حل مسئلهدام ن مهارت ر۵؛ دیىران
یـــاه چـــای اج مـــاعی بـــرای چـــای موجـــود، و برشـــورداری از مهارتبـــودن از محـــ ودیتآ

 دادن درست و عملی به دیىرانرراچرمایی
شردمرــ ترین  بــارهدر پژوچشــی از دانشــجویان شواســ ر  در  (2002)چمکــاران  و 2وساپالهـ

چبی و افرادی رچبران مذدانشجویان بیش ر مراسر  فکر کرر ر ن ایج نشان داد مخصی که می
دچرـ  بـه عرـوان شردمرـ  معرفـی آمیا و دلسوزانه جهان را تغییـر میکه به صورت مسالمترا 

بیش ر افرادی که شردمر  معرفی مـ ه بودنـ  نسـب ًا  چا نشان دادکردن ر چمچرین پژوچشمی
 مـ همعرفیدرص  افراد شردمرـ   ۷۸بیان کردن  سن  (1988) و چمکاران 3مسن بودن ر پرلماتر

نشــان دادنــ  ســن افــراد شردمرــ   (1995) و چمکـاران 4بــوده اســتر دنــی یشــ رسـال یــا ب ۰۵
شردمرـ   در پژوچشی سن افراد (2001)چمکاران  و 5م ه نسب ًا باال بوده استر جیسونمعرفی
یاف رـ  کـه در  (1995)چمکـاران  سال یاار  کردن ر دنـی و ۶۰را به طور م وس   م همطالعه
ــ  مــرد  مســن کــه  بیشــ ر ــوان شردمر ــه عر ــه ازان خــا  ب ــانی ک ــ  و زم  مــ ن  مــردان بودن
بـه عرـوان شردمرـ  ان خـا  ر زنـان  فردی پرسی ه م ، بیشـشرد درونباره کرر یان در مرکت
نشــان داد زنــان غالبــًا بــه عرــوان اعضــای شردمرــ  شــانواده معرفــی  (1989) 6ر ســووارکامـ ن 

ای )مرتب  با کـار( بـه عرـوان شردمرـ  حرفهچای حالی که مردان اغلب در زمیره مون ، درمی
چـای افـراد ویژیی بـارهکررـ یان در بـا مـرکت (2001)مون ر جیسـون و چمکـاران مراش ه می

کرر یان بیش ر رچبربـودن، دامـ ن معرویـت و ن ایج نشان داد مرکت رشردمر  مصاحبه کردن 
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 بـارهکررـ یان در کتاز مـر  ،چـای شردمرـ ان برمـمردن ر چمچرـینبیرش را به عروان ویژیـی
ایـن  یف رـ کررـ یان پرسـی ه مـ ر مـرکت «ان ثیری که افراد شردمر  در زن یی آنها دام هأت»

انـ ر بـال  و یـال  چایشان تأثیریذار بودهدادن به اچ اف یا رم  عقای  و ارز افراد در جهت
ی کـه بـه آنهـا مان، زمـانروی ادچای مهم زن یی بارهکرر یان در در پژوچشی با مرکت (2004)

مواجـه زمانی که شردمر انه با روی ادچای زن یی  ویف ر  سخن میآنها  بارهکردن  یا در فکر می
چای مهـم زنـ یی، واکـرش بـه تصمیم بارهبیش ر آنها در  ر ن ایج نشان دادکردن ، مصاحبه م ن می

فضـیلت  ۱۵جـ  بـه ار  ایدر مطالعهر یو کردن و روی ادچای مرفی و راچبردچای م یریت زن یی یفت
ــوون ــف، ون اودن چ ــه  (2008) 1مخ ل ــن ن یج ــه ای ــی ن ب ــراد  رس ــیحیان، اف ــلمانان، مس ــه مس ک

 ترین فضایل در نظر یرف ر رم اران شرد را به عروان یکی از مهمغیرمذچبی، معلمان و سیاست
ت و سن نشـان یدر پژوچشی تفاوت در تعریف شرد را از نظر جرس (2012) و یال  2کانید

شـرد مطالعـه  بـارهآموزان مـ ارس اب ـ ایی را در دانش دانِش  (2012) ر یال  و چمکاران دادن
آمـرایی  «شـرد»صـ ( تقریبـًا بـا اصـطالح ر د ۷۰)آموزان دانشیاف ر  که بیش ر در آنها  کردن ر

حافظـه کودکـان و چـو  نوجوانـان  هو بـاسـت سودمر ی یش ر شرد ب دام ر  اما فهمشان از
چا و مذاچب ملـی آیا فرچرد» راج  به ایرکهدر پژوچشی  (2012)ا و چمکاران ر برزیرمودمیمح ود 

چـا و ادیـان مخ لـف مفهـو  شـرد در میـان فرچرد نـ نشـان داد «دچرـ ؟مفهو  شرد را مکل می
شرد در نمونـٔه غربـی در مقایسـه بـا  راج  بهم فاوت استر مطالعات پژوچشی در زمیره دی یاه مرد  

عقالنیـت،  معمـوالً  ،دچـ  مفهـو  شـردچای غیرغربـی نشـان میه از نمونـهآمـ دستچای بهیاف ه
مود در حالی که مفهو  شرد در آسیای مرقی بـر جربـه یرف ه می دانش، اس  الل و ان یشه در نظر
 ر(2010 )برزینا و ریتومساای،د تأکی  دار ثباتی )ناپای اری دنیا( احساسات، مهود )بصیرت( و بی

  مفهو  شرد از نظر مـرد  عـادی و رمـ  آن» با عرواندر پژوچشی  (2011)یال  و بال  
چمـ لی و نىرانـی  کی  برأ نشان دادن  نسبت افرادی که شرد را با ت «دی یاه مراش ی و یکپارده

ای بود که شرد از نظر دانش و تجربه زن یی در یرف ر  به چمان ان ازهبرای دیىران در نظر می
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به کرر یان با توجه به مؤلفه مراش ی تأکی  کردن  که شرد رکتم ،م ر چمچریننظر یرف ه می
چای زنـ یی و یـادییری بـه وسـیله افـراد شردمرـ  پـرور  از تجربـه ایطیـف یسـ ردهوسیله 

ــ ر مــرکتمی ــا مؤلفــه یکپاردــه، تأکیــ  بیشــ ری یاب ــر مســائلکررــ یان ب ــ یی  ب چیجــانی زن
که مرد  پژوچش آنها نشان داد به میاانی  چای مرفی، نامعین و معروی( دام ر ر ن ایج)تجربه

شردمرـ ی ممکن است ییرن  در نظر میزن یی به عروان رم  شرد مسائل چای مخصی را با تجربه
چای زن یی ممکن اسـت یکـی از عوامـل رمـ  تجربهرو چای زن ییشان افاایش یاب ر از اینبا تجربه

مراشت )در  عبارت است از   ردشِ  یاجاا دریاف ر در پژوچشی  (2011)یال  و بال   شرد بام ر
طرز تفکر )تمایل و توانـایی توجـه  ؛انسانی و دام ن آیاچی، دانش و تجربه در زن یی( چایووعیت

 عاطفی )دلسوزی و شیرشواچی(رعوامل و  ؛به بررسی مسائل از جمله شود(
یرف ه در انجا چای تازیی آغاز م ه است و از اولین پژوچشمراسی بهمطالعه شرد در روان

مر ی مراسی مثبت، عالقهیذردر با پی ایش نهضت رواناین حوزه در دنیا سه دچه بیش ر نمی
سـت امـا در ا ای آمـراواژه «شـرد»به مفهو  شرد رو به افاایش استر در ایران با وجـود ایرکـه 

 ه مر شـر نشـتـوجهی در شـور و تاکرون پـژوچش ىاچی ن ارد جایچروز مراسی مطالعات روان
ای دارد وـروری اسـت بـا استر از آنجایی که در فرچرد ایران شرد و شردورزی جایىـاه ویـژه

رو، بـا توجـه بـه ایرکـه این ر ازدقت مطالعه کریمبهچای تجربی این موووع را اس فاده از میوه
 کردنپاردـهیـک ر۲ ؛ساش ن و تحول فرچرىـیکی  بر بهیرهأ ت ر۱) شرد و شردمر ی به دو دلیل

مووـوع مفیـ ی بـرای  ((2011گکالک،  )استادینگر ویر چای انىیامی آچا و فر ت، چیجانمراش
 چای شـرد ویابی به مفهو  شرد، مؤلفهبرای دست ،مراش ی و اج ماعی استچای روانبررسی

تأثیر آن بر زن یی امـخاص و راچبردچـای آنهـا بـرای حـل  اساس دی یاه مرد  و شردمر ی بر
چای ومری شرد و شردمر ی از مبرمی به مراشت و در  عمیق نظریهمسائل روزمره زن یی نی

شرد استر دی یاه مرد   بارهچای ومری شرد دی یاه مرد  عادی در وجود داردر مرظور از نظریه
چای شردمر ان و تأثیر آن بر رویـ ادچای زنـ یی روزمـره مفهو  شرد، شردمر ی، ویژیی بارهدر 

سـالمت روان  و مراشت مرد  در م یریت صـحیح زنـ یی و و بر نوع تفکر فراوان دارداچمیت 
ــن آنهــا تأثیریــذار اســتر از ــا دســتای ــژوچش رو ب ــا اســ فاده از پ ــن اطالعــات و ب ــه ای ــابی ب ی
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چـای آن دسـت مؤلفه شرد وباره چای مرد  در توان به در  درس ی از دی یاهپ ی ارمراسانه می
بی است؛ به چمان صورتی که در زن یی یافتر زیرا پژوچش پ ی ارمراسی، توصیف معانی تجر 

دنبـال یـاف ن ه ایـن پـژوچش بـ ،ر برابراین(1384)ابدسایدی، اکبری هدیق، مویم با آنها مواجه می
کررـ  و مرد  شرد را دىونه تعریف می ،چای ومری شرد در ایران استر به عبارت دیىرنظریه

 ن ؟اچایی برای آن قائلده مؤلفه

 روش پژوهش

ای کیفـی بـا رویکـرد پ ی ارمراسـی توصـیفی بـوده کـه در آن، خشی از مطالعـهاین پژوچش ب
مــ ه اســتر چــ ف از تحقیــق  تحلیــلچــا بــا اســ فاده از رو  کالیــای و تحلیــل مح ــوا داده

ان  پ ی ارمراسی، توصیف تجربیات زیس ٔه افراد به چمان صورتی است که در زن یی واق  م ه
چای یونایون زنـ یی اسـت تفسیر دقیق پ ی ه توصیف و ر پ ی ارمراسی، علم مطالعه،(1987)

 چا وچای تجربـی تأکیـ  داردر در پـژوچش پ ی ارمراسـی تجربیـات، بردامـتتما  حوزه که بر
ر لذا اس فاده از رویکـرد (1390)ادیا هاجی باقری، سرور، سلسالی، مود میاحساسات افراد مطالعه 

مفهـو  شـرد( بـه توصـیف  باره)دی یاه مرد  در  چای ومری شردپ ی ارمراسی در زمیره نظریه
 بـارهدادن چر مصـاحبه، اطالعـات الز  در کر ر در این پژوچش، قبل از انجا پ ی ه کمک می

و در  یرفـتکررـ یان قـرار مـیمیوه و رون  پژوچش و طول مـ ت مصـاحبه در اش یـار مـرکت
از قبـل مشـخم نبـود و  کررـ یانر تعـ اد مـرکتمـ میصورت تمایل افراد، با آنها مصاحبه 

ییری و مصـاحبه در چـا محقـق مـ ر نمونـهچا تا جایی ادامه پی ا کرد که امـباع دادهمصاحبه
مـاه چمـان سـال بـه پایـان رسـی ر پـس از آن بازنویسـی، و در آبـانم  آغاز  ۱۳۹۳اردیبهشت 

ر به طـول انجامیـ ر چـر روز در مـه ۱۳۹۳چای اصلی تا اسفر  ک یذاری و اس خراج مضمون
مـ  و در صـورت پـژوچش بحـث می بـارهیو بودنـ  در و چم ان با مرد  عادی که مایل به یفت

دامت ثبت دتمایل به مرکت در مصاحبه پژوچش، مماره تلفن و آدرس دقیق آنها در دف رده یا
ر مصاحبه بـا چـر فـرد وـب  و یرفتصورت میمصاحبه  م هتوافقو مکان  م  و در زمانمی

 رونیم ساعت م غیر بوددقیقه تا یک ۴۵ت مصاحبه از م ر م میسپس مک و  
ــایی )قابلیــت اع مــاد( دســتپــس از پایــان چــر مصــاحبه بــرای بــه ــا چمکــاری آوردن پای ب
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مــ ر بــه ایــن صــورت کــه مــ ن مــیســ فاده امکــاران از رو  بــازبیری چ کررــ یان ومشــارکت
م ه و با مصاحبه وب   کررم  تا بررسی میکرر یان و چمکاران داده م ه به مشارکتنوم ه

کررـ یان در ایـن ر جامعه آماری مامل کلیه مرد  مـهر چمـ ان بودنـ ر مـرکتدچر مطابقت 
درص  از آنها  ۸/۳۴ییری در دس رس ان خا  م ن ر اساس نمونه نفر بودن  که بر ۹۲پژوچش 

ی درصـ  و دامرـه سـر ۶۶/۴۲کرر ه درص  مرد بودن ر میانىین سری افراد مرکت ۲/۶۵زن و 
سـال بـه بـاال بـودر بـرای  ۳۰کررـ ه از سن بیشـ ر افـراد مـرکت سال بود و ۷۸تا  ۲۰آنها بین 

مصـاحبه از راچرمـای  چایپرسـشچا از مصـاحبه سـاش اریاف ه اسـ فاده مـ ر آوری دادهجم 
 چایپرسـشاق بـاس و ترجمـه مـ ر روایـی صـوری  (2013، و وستسکتریت )فکراریمصاحبه شرد 

بخشـی از  مـ رأییـ  تمراسـی دانشـىاه بـوعلی روان دانا نفـر از اسـ سهم ه به کمک ترجمه
توانیـ  شواچم از شـود مـما مـروع کـرمر میاب  ا می ر۱مصاحبه عبارت بودن  از  چای پرسش

از مـما تقاوـا  ر۲ ؛تان )روی ادچای مهم زن یی( برایم بىویی راج  به شودتان و داس ان زن یی
مراسی ، فکر کریـ  )ایـن تان میرین مخصی که در زن ییشردمر ت بارهکرم یک دقیقه در می

شـرد دیسـت؟ بـه  ر۳ ؛(؟کـرده اسـت چایی این مخم را شردمر ده ویژیی و مخم کیست
تحلیل داده از رو  تحلیل  توان توویح داد؟ برای تجایه ومعرای شرد را دطور می ،نظر مما
 درـ  عبارت است از فت مرحله اس فاده م ر این چ (7819) 1ای کالیایمرحلهچفتمح وای 

چای مهـم، نومـ ن کـردن یف ـهبار شوان ن دقیق م ن و دریافـت در  کلـی از آن، مشـخم
پ ی ه  بر ی شومه مضامین، نوم ن مرح جام ، نوم ن ساش ارم ه، دس همعراچای اس خراج

 رکرر یان ایج با مرکتبازبیری نو 
چـا انجـا  یرفـتر بـه عبـارت چا از تحلیلچای اصـلی و زیرمؤلفـهاس خراج مؤلفه ،در پایان

کرر یان چای مرکتکلیٔه توصیف دیىر، انجا  مراحل کالیای ب ین صورت بود که پژوچشىر
مـ ر سـپس احسـاس میو به مرظـور در  ایـن مفـاچیم، بـا آنـان چـم کردمیمطالعه  بارچارا 

و به چر ک ا   کردمیخراج اس را که در حال بررسی آن بود  ایجمالت و واژیان مرتب  با پ ی ه
                                                      
1. Colaizzi, P. F. 
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ــ خراج ــالت اس ــاز جم ــ ه معر ــی داده می ام ــو  شاص ــیفات و مفه ــرور توص ــ  از م ــ ر بع م
 بـرایمـ  و چای شاص مووـوعی قـرار داده میکرر یان مفاچیم مش ر  درون دس همرکت
مـ ه بـه م ر در مرحله بع  عقای  اسـ ر اجدن مطالب به توویحات اصلی مراجعه میکر موثق

، بـه مرظـور اطمیرـان از م هچای حاصلم ر در نهایت یاف هجام  و کامل تب یل می توصیفی
دامـ ن تجـار  »برای نمونـه، از ترکیـب کـ چای  رم  دادهکرر یان بودن آنها به مرکتموثق

، «صـبر و بردبـاری»، «سازیاربودن»، «روی ادچا و دانس ن مسائلاز یاچی آ »، «غری در زن یی
مـکل یرفـتر بقیـه « یری/ ابـراز وجـودشودتعیین»مؤلفٔه کلی «  ییچای زنتحمل دمواری»

 رمـ  عروهچا به چمین میوه به دست آم ن  و برای نمایش به ر، ن ایج در قالب ج ول مؤلفه
کردن  در مفاچیمی که مرد  عادی با فراوانی بیش ری به عروان ویژیی شرد بیان می ،چمچرین

 ه اسـت )زیـرا ایـن مطالعـه، مـفراوانی آنها مشـخم در بخش ن ایج، درص  و  مذکورول اج 
 (راستپژوچشی کیفی از نوع پ ی ارمراسی با رو  کالیای 

 هایافته

پ ی ارمراسی با رو  تحلیل مح وای کالیای(  ـ ن ایج حاصل از این پژوچش )پژوچش کیفی
د معرفـی کرر یان مردان را به عرـوان کان یـ ای شـر از مرکت درهد( 43/80)نفر  ۷۴نشان داد 

ایـن ن ـایج نشـان  ،کررـ یان زنـان رار چمچرـیناز مـرکت درهکد( 57/19)نفر  ۱۷کرده بودن  و 
مـون  و در ارتبـاط بـا محـی  دچ  زنان اغلب به عروان اعضای شردمر  شانواده معرفی میمی

ل بیرون از شانواده مردان اغلب به عرـوان کان یـ ای ئمسا م یریت جامعه و ای وحرفه کاری و
ــه می د در نظــرشــر  ــ  معرفــی ۸۳/۲۲مــون ر یرف  مــ ه از ســوی درصــ  از امــخاص شردمر

 دچر  کـه چـرتشکیل می «اقوا  نادیک»و  «مادر»را درص   ۱۳/۱۴، «پ ر»کرر یان را مرکت
درصـ  امـخاص شردمرـ   ۰۹/۵۱توان یفـت سه در طبقه فامیل قرار دارن  و به طور کلی می

 ۱۳/۱۴چای علمـی ر طبقه فامیل قرار دارن ر مخصیتکرر یان دم ه از سوی مرکتمعرفی
، «(م ــ ین»درصــ  )در طبقــه مــذچبی  ۰۴/۱۳درصــ  )در طبقــه علــم(، مخصــیت مــذچبی 

معلـم )در طبقـه  درص  و اسـ اد/ ۸۷/۱۰چای سیاسی/ رچبری )در طبقه رچبری( مخصیت
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تحلیـل  از مرـ انویژیـی شرد چفـتدچر ر در این پژوچش درص  را تشکیل می ۸۷/۱۰معلم( 
  مخصــیت، ارتبــاط، رچبــری، تفکــر، علــم، کــه عبــارت اســت ازچا اســ خراج مــ  مصــاحبه

 (ر۱)ج ول  هم اری و شانواددین
 مندانهای خردبندی ویژگیهقطب :۱جدول 

۷۴ (۰۹/۵۱)  
 
 

۷۲ (۳۵/۹۲)  
 
 

۲۳ (۲۵)  
 

۰۲ (۴۷/۲۱)  
 
 

۰۲(۴۷/۲۱)  
 
 

۱۶ (۰۴/۷۱)  
 

۰۱(۸۷/۰۱)  
 

بـودن، بودن، دوران یشدر کال ، صبوربودن، آرا  )اس واری های شخصیتیویژگی .۱
 بـودن، اچـل تـال  ودامـ ن، م واوـ آیرـ ه، صـ اقت دی  وسی  به یذم ه ودام ن 
 بودن(پذیربودن، باغیرتلیتئو بودن، مسپذیر، باچو ریسک

، نفـوذ اج مـاعی دامـ ن، اح ـرا  یذامـ ن بـه مـرد ، شو )رواب  اج ماعی  ارتباط .۲
 رف ـارکردن به دیىران، ارتباط صمیمی با مـایردان، با چمسایه، کمکارتباط مراسب 

 مراسب با افراد، تأثیریذام ن بر دیىران(
داری، راچرمـای مـرد  بـودن، دادن، مـرد )راه درسـت را بـه دیىـران نشـان رهبری .۳

 کردن به دیىران، اداره درست کشور(چای حکیمانه، کمکیف ه
ا تفکـر، تـوأ  بـامـور  دادنفکـری، انجـا و شـرد، رومـندام ن به عقـل )توجه تفکر .۴

ییـری، عاقالنه با مشکالت زن یی، تأمل چرىا  تصمیم مواجههکردن، سرجی ه عمل
 اچل مرطق بودن، درست فکرکردن، عاقل و دانا بودن(

کرکـا   و بسـیاردام ن به مسائل علمی، ادامه تحصیل دادن، مطالعـه )تسل  علم .۵
چای بشری، کسب اطالعـات سیر ان یشه مطالعه تاریخ و ان، تأکی  بردر آثار ان یشمر 

 (فراوانجام ، دانش  کامل و
نهــی از مرکــر،  ف ووبــه معــر  قــرآن، امــر بــاتقوابودن، مفســر )عــادل و مــداریدیــن .۶

 ش اترس، ماکر ش ا بودن(
 کردن اس قالل مخصی ی فرزن ان، م یریت صحیح شانواده، به ثمـر)فراچم خانواده .۷

دوسـت، ارتبـاط درسـت بـا چمسـر، رسان ن فرزن ان، توجه به مسائل زنامویی، شانواده
 هچای اعضای شانواددادن به حرفیو 

چـای کررـ یان بـرای ویژییترین دلیلی که مرکتمهمبیریم یم ۱که در ج ول  طورچمان
رصـ  از د ۰۹/۵۱شاص است که  «چای مخصی یویژیی»برشورداری از  ان ،کردهشرد مطرح 
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 ۳۵/۲۹اسـت کـه  «ارتبـاط»مـ ه بر یییردر دومین دلیل طبقهمی م ه را در بردالیل مطرح
چـای طبقـه واسـت درصـ   ۲۵ «رچبـری»دچ ر طبقـه سـو ، چا را تشکیل میدرص  از ویژیی

 ردرص  ۸۷/۱۰درص  و شانواده  ۴۰/۱۷ «دیر اری»درص ،  ۷۴/۲۱ «علم» و «تفکر»
 ها(ها و زیرمضمونها )مضمونو زیرمؤلفه هااستخراج مؤلفه :۲جدول 

 شناخت ییریدام ن، تصمیمریایبودن، ان یشه، برنامهتفکر، عاقل

 همدلی/ حمایت کردن به افراددر  احساسات دیىران، کمک

ـازیاربودن، صـبر از یاچی آ دام ن تجار  غری در زن یی،  روی ادچا و دانس ن مسائل، س
 گری/ ابراز وجودخودتعیین زن یی چایو بردباری، تحمل دمواری

 پذیریدانش / انعطاف عقای  چا وتوانایی کر رل امور، حفظ ارز 

 دینداری ش ا بودن، به فکر آشرت بودن، ایمان به ش ا بودن در برابر ش ا، مکریذارتسلیم

 انکررـ یمـرکتکه چای شرد چا )تعریف، از تحلیل مصاحبهبیریمیم ۲طور که در ج ول چمان
  زیرمؤلفه به دست آم ه است که به مرح زیر است ۱۸مؤلفه و  ۵(، ان مطرح کرده

 شناخت. ۱

م ه از شرد مربـوط مطرحچای چا نشان داد که بخشی از تعریفآم ه از مصاحبهدستن ایج به
و  ریایبودن، ان یشه، دام ن برنامهبه مؤلفه مراشت استر مؤلفه مراشت به نوع تفکر، عاقل

 (سکال 24، جکن،: مکرد، سکن: 1065د: )ک مون یانیکی از مصاحبهمثاًل ییری اماره داردر یمتصم
 کر  تعریف مییونه اینشرد را 

گیورد. انسوان خردمنو    میئتوناخ  نشو ای کش از عقو  وخرد یعنی ان یشش
کنو  از عقلوش اسوتهاده عقلش الوتر از زاانش اس . یعنی هر کواری کوش می

نش. ولوی اگور انسوان اهو  خورد نباتو   کار اش صالح اس  یا کن  کش آیا ای می
 دهو  وکار را انجام می زن  ویعنی اول حرف می .زاانش الوتر از عقلش اس 

کنو  توود. ولوی انسوان خردمنو  چوون فکور میپشیمان می کن  واع  فکر می
 تود.پشیمان نمی



 سومشماره  /۹۵ تابستان/  دوم/ سال    94

 حمایت همدلی و .۲

چـای دمـوار امـاره کردن بـه آنهـا در موقعیتکمک حمایت به در  احساسات دیىران و چم لی و
 شـرد را دامـ ن در  و (سـاله ۶۵، جرس  مرد، سـن  ۱۰۷۸ک   ) مون یانداردر یکی از مصاحبه

، جـرس  زن، سـن  ۱۰۷۵کـ   )تعریف کرده استر چمچرین دیىران در   فهمی ن وبرای فهم 
 ستردانس ه اردن به آنها ککمک یرف ن و دست فقیران را شرد را کاریشابودن و (ساله ۲۸

 پذیریدانش و انعطاف .۳

رویـ ادچا و دانسـ ن  ازیـاچی آ پذیری به دام ن تجار  غری در زن یی، مؤلفه دانش و انعطاف
، ۱۰۱۵کـ   )چای زن یی امـاره داردر تحمل دمواری مسائل، سازیاربودن و صبر و بردباری و

 کر  یونه تعریف میاینرا شرد  (ساله ۴۹جرس  زن، سن  
کسانی هستن  کوش  زن گی. افراد خردمن  اارهاینش در خرد یعنی داتت  دانش و

یافتش  ارای همی  قادرن  اا هر چگونگی اسازن . ان  وچرایی زن گی را در
 مـ ن بـا زنـ یی وچماچرـد» شـرد را (ساله ۶۹، جرس  زن، سن  ۱۰۵۹ک   )چمچرین 

 «سـازیاری بـا آنهـا چا ومراسـایی محـ ودیتا نی و ،طور که وجود داردآن ،چاواقعیت پذیرف ن
 ر«محی  بام  دیىران و، این سازیاری با شود»دانس ه است، به طوری که 

 ابراز وجود گری وخودتعیین .۴

یری و ابراز وجود به توانایی کر ـرل دچ  شودتعیینچا نشان مین ایج حاصل از تحلیل مصاحبه
شرد  (۴۶، جرس  مرد، سن  ۱۰۲۸ ک  )اماره داردر  چا و عقای  شودحفظ ارز  امور زن یی و

 کر  صورت تعریف میرا ب ین

دانوش  علم و هایی اس  کش ما آنها را درمعیار ها، اعتقادات وکنن ٔه ارزشخرد منعکس
 دق  عمیق رک  اصلی آن اس . نگری وکنیم کش ژرفهاده میتخودمان اس

 یوی   یم (سال ۶۳ ، جرس  مرد، سن ۱۰۷۷ک   )چمچرین 
 ش اا مشکالت چگونش اای  ار خود مسلط ااتو  وهدان  در مواافرد خردمن  می

 در قبوال رونو  وورز اش استقبال آین ه میافراد ان یشش .را انجام ده  کار درس 
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 تصادفی شکارهای تسخیر آین ه دارد و ینوع، انسان خردمن  .نیستن  اآین ه خنث
 دارد.دش را خونقشش راه  ، الکشنیس اتهاقی  و

 دینداری .۵

ایـن  رچای شرد مؤلفه دیر اری استچا نشان داد یکی از مؤلفهن ایج حاصل از تحلیل مصاحبه
ایمـان بـه شـ ا و ش ا بودن، به فکر آشرت بـودن،  ارابودن در برابر ش ا، مکریمؤلفه به تسلیم

 کر  یف میتعر یونه اینشرد را  (ساله ۶۰، جرس  مرد، سن  ۱۰۴۸ک   )اماره داردر 
 ثنووای خوو ا را اووش اووا آوردن، مطیووع اواموور الهووی اووودن و خوورد یعنووی حموو  و

 و ؛اودن یعنی مطیوع اوامور خو ا اوودنعاق  و ؛نکردن در اراار خ اون سرکشی
احترام اش  احترام اش دیگران و نهی از منکر اس  و ترس از خ ا، امر اش معروف و

قعی فرد عاقلی اس  کش تح  تأثیر مسلمان وا و ؛صلش رحم داتت  مادر و پ ر و
 تیطان رایم قرار نگیرد.

 گیرینتیجه بحث و

یرـ چای مـراش ی بـه مرظـور آکیـ  بـر نقـش فر أ کلی در زمیره ت یتغییر  ،چای شردرم  نظریه
چـای مـراش ی، ه دیـ یاه شـرد مهارتترتیب کـبـ ین ردچـ شرد را نشان می ترتعریف یس رده

رو توجـه بـه ر از ایـن(2010 )برزینا و ریتومسکاای،کر  یکپارده میچای عاطفی و فردی را توانایی
چای ثیراتی که امخاص شردمر  در زن یی افـراد دارنـ  و ایرکـه نظریـهأت اچمیت مفهو  شرد و

با مسائل زن یی تأثیریذار مواجهه مراش ی آنها در ل روانئمسا شرد تا ده ان ازه بر بارهومری در 
چای شردمر ان و ررسی پ ی ارمراسانه شرد از دی یاه مرد ، ویژییاین پژوچش با چ ف ب راست
 ۴۳/۸۰دچـ  چای پژوچش نشان میبر ی آنها انجا  م ه استر یاف هطبقه چای شرد ومؤلفه

حـالی کـه  مون یان مردان را به عروان کان ی ای شرد معرفی کرده بودن ، دردرص  از مصاحبه
چای ان کان ی ای شرد معرفی کرده بودن ر این یاف ه با یاف هآنها زنان را به عرو  درص  از ۵۷/۱۹

میــان افــراد شردمرــ   چمســو اســت کــه نشــان دادنــ  از (1988)چمکــاران  و پرلمــاتر پــژوچش
چمسـو  (1995)چمکاران  چای دنی وبا یاف ه ،ان رچمچریناکثریت آنها مردان بوده م هبررسی
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ان خـا  کـرده به عروان شردمر  کرر یان مرکتکه  یمرد  مسر نشان دادن  بیش ر استر زیرا
 مردان بودن ربودن  

ان خـا  مـ ه  مرـ نشان دادن  اغلب افرادی که به عروان شرد (2001)جیسون و چمکاران 
مـون ر سال سن دام ر  و مردان بیش ر از زنان به عروان شردمر  معرفـی می ۶۰بودن  ح اقل 

ــه ــی و چمکــاران یاف  ــه ازنشــان دا (1995)چای دن ــانی ک ــ یان در مــرکت د زم ــارهکرر شــرد  ب
 (1989)سـووارکا  ،ن ر چمچرـینمعرفی م فردی پرسی ن ، بیش ر زنان به عروان شردمر  درون

حالی که مردان  مون ، دربیان کرد که زنان غالبًا به عروان اعضای شردمر  شانواده معرفی می
اساس این  مون ر برردمر  مراش ه میای )مرتب  با کار( به عروان شچای حرفهاغلب در زمیره

ام ن، ذیفردی )صبوربودن، اح را چای درونزنان اغلب در محی  شانواده با ویژیی ،چایاف ه
ایجـاد آرامـش در شـانواده( مـراش ه و بودن، تربیـت صـحیح فرزنـ ان، فـ اکاربودن، مهربان

 دادن وفـردی )مشـاورهسـطح بـین چـایی درحـالی کـه مـردان معمـواًل بـا ویژیی در ،مون می
کردن جامعـه( ادارهو کردن، بودن، رچبریدر سطح اج ماعی )فاتح کردن دیىران( وراچرمایی

چـای چـای مخصـی بـه عرـوان بعـ ی از ویژییچا اچمیـت ویژییمون ر این یاف همراش ه می
یـل مـردان از لحـاظ عوامـل و دال  دچ  بین زنـان وکر  که نشان میشردمر بودن را مطرح می

چای م فاوت مـردان و زنـان در جامعـه چا به نقشاین تفاوت شردمر بودن تفاوت وجود دارد و
چــای دادن تفاوتدر پژوچشــی بـا نشــان (2009) 1ای کــه لویرسـونمــودر بـه یونــهمربـوط می

چای به عروان یکی از ویژیی« نىرانی برای دیىران» نشان دادجرسی ی در زمیره مفهو  شرد، 
 مودردر بین زنان مشاچ ه میشرد بیش ر 

ت و ینظـر جرسـاز در پژوچشی تفاوت در تعریف شرد را  (2012)کانید و یال   ،چمچرین
وق ـی از  ،کررـ یانچای مـرکتپاسخ سن نشان دادن ر ن ایج حاصل از این پژوچش نشان داد

 «چای مخصـی یویژیی»م ، در طبقات چای امخاص شردمر  پرسی ه میویژیی بارهآنها در 
ــ (،  ۰۹/۵۱) ــاط»درص ــ (،  ۳۵/۲۹) «ارتب ــری»درص ــ (،  ۲۵) «رچب ــر»درص  ۷۴/۲۱) «تفک

                                                      
1. Levenson, M. R. 
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درصـ (  ۸۷/۱۰) «شـانواده»درص ( و  ۴۰/۱۷) «دیر اری»درص (،  ۷۴/۲۱) «علم»درص (، 
کـه در پژوچشـی  اسـتچمسو  (2001)چای جیسون ر این ن ایج با بخشی از یاف هییردجای می

ــرکت ــا م ــ یان در ب ــاره کرر ــویژییب ــ چ ــاحبه کردن ــ  مص ــراد شردمر ــان داد  رای اف ــایج نش ن 
چـای بودن، رچبربودن، معرویت و بیرش را به عروان ویژییکرر یان بیش ر برانىیاانر همرکت

ترین جربه و ویژیـی افـراد ن ایج پژوچش آنها نشان داد مهم ،ان ر چمچرینشردمر ی برممرده
م ه در پژوچش حاور چمخـوان اس خراج کردن )ارماد( است که با طبقاتشردمر  راچرمایی

چا اح مـااًل بـه برـ یچـا در برشـی طبقـهچایی چم وجود داردر ایـن تفاوتچردر  تفاوت ،است
 2و بوردیـا 1چـای تاکاچامـییـرددر زیـرا بـا توجـه بـه ن ـایج پژوچشچای فرچرىـی برمیتفاوت

نـوعی  بیشـ ر ،«شـرد»، (2010)و برزیرا و چمکـاران  (2003)، اس رنبر  (2001)، یاند (2000)
چـای شـرد اسـتر بـرای کررـ ه ویژییبیرـیمفهو  شاص فرچرىی است و تروع فرچرىی پیش

چا از شرد را که بر دانـش و مـراشت تعاریف تحلیلی غربی (2005) 3نمونه، تاکاچامی و اورتون
کی  أ اطف تادغا  مراشت و عو  چا از شرد که برکردن  از تعاریف ترکیبی مرقیکی  میأ پیچی ه ت

 چا را مهم دانس ر رچای فردی درون فرچردو بررسی تفاوت کردن کردن  م مایا می
چا و مـذاچب ملـی مفهـو  آیا فرچرد»راج  به ایرکه در پژوچشی  (2012)برزیرا و چمکاران 

مـذچب  بـرمـرد  اح مـااًل  مبری بر ایرکه بیشـ ر شانفرورغم علی ،«دچر ؟شرد را مکل می
ر با این حـال ن ـایج پـژوچش آنهـا استکه فرچرد ملی پاسخ درست  دریاف ر  ، کررکی  میأ ت

بین مسیحیان و  مثالً چا و ادیان مخ لف م فاوت است )نشان داد مفهو  شرد در میان فرچرد
ــر  ــ وچا از نظ ــو  چر ــاوت مفه ــرد تف ــود داردش ــین، برشــی پژوچشر وج ــان داد چمچر ــا نش چ

برزینکا و  :نقکل ازبکه ؛ 1999 )لویکت،در دین بـودایی اسـت  مهم شرد چایجربهاز  یدوس ی یکنوع

تـوان بیـان کـرد کـه چـا میرو با توجه به ن ـایج حاصـل از ایـن پژوچشر از این((2012 همااران،
ییری چـا عامـل مهمـی در تشـکیل مفهـو  شـرد و مـکلچای فرچرىی و تروع فرچردتفاوت

                                                      
1. Takahashi, M. 
2. Bordia, P. 
3. Overton, W. F. 
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ویژه نـوع محـی  آموزمـی، )به یی افراد زن چای شردمر بودن استر زیرا بافت فرچرىِی ویژیی
چــا در محــی  شــانوادیی مهــم ی کــه شانوادهیچــاارز  الىوچــای مهمــی کــه حضــور دارنــ  و

 ،ییری مفهو  شرد و شردمر ی استر برابراینکرر ه در مکلعاملی تعیین ممارن ( اح ماالً می
تـا مـراشت  مـود ررسـیبچای م روع به طور یسـ رده مفهـو  شـرد الز  است در بین فرچرد

 کردنود سـالمت روان و رومـنبـرای بهبـبر اسـاس آن  و ب وانیم تری از آن به دست آی جام 
 چیمراچمیت و نقش افراد شردمر  و مفهو  آن در زن یی افراد جامعه اق امات اساسی انجا  د

چای وـمری( اسـ خراج شـرد )نظریـه بـارهادرا  مـرد  در  مؤلفه بر اساس دی یاه و پرجما 
 ردیم که به مرح زیر است ک
 مراشت  *
 چم لی/ حمایت *

 پذیری دانش/ انعطاف *
 یری/ ابراز وجودتعیینشود *
 دیر اری *

ن ـایج  تـوان بـاشـرد در ایـن پـژوچش را می بـارهآم ه از دیـ یاه مـرد  در دستچای بهمؤلفه
ستر زیـرا آنهـا چای ومری شرد تقریبًا چمسو داننظریه بارهدر  (2005)پژوچش یال  و بال  

چای مراش ی )دانش و تجربـه(، شرد به دست آوردن   توانایی بارهؤلفه از دی یاه مرد  در پرج م
چمـه دیـا، مـرد  و  بـارهبیرش )توانایی در  مسائل پیچی ه(، نىر  تأملی )تفکـر عمیـق در 

ت چای جهان واقعی )قضـاومهارتو شود(، نىرانی برای دیىران )چم لی، انصاف و اح را (، 
چـای سـری را در تفاوت ،چای شود(ر آنها چمچرین با مطالعه بیش رشو ، مراشت مح ودیت

، اواسـ  ۲۰ـ  ۱۵کررـ یان )نوجوانـان این زمیرـه نشـان دادنـ ر آنهـا در سـه یـروه از مـرکت
سال(، سه مکل از مفهو  شرد )افکار، رف ار  ۷۰-۶۰ ساالن مسن، بار ۴۰ـ  ۳۰سالی بار 

پـذیریر ایردـه ن دادن   چم لی/ حمایت، شودمخ اری، دانش/ انعطـافو احساسات( را نشا
چا بر مکل شاصـی هک ا  از یرو چای سری مشاچ ه م  اما چرسه مکل شرد در چمه دوره چر
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کردن ر برای نمونه، نوجوانان بیشـ ر بـر جربـه چمـ لی و حمایـت شـرد از شرد بیش ر تأکی  می
بر دانـش  ۷۰ـ  ۶۰رده و افراد  ،بر شودمخ اری ۴۰-۳۰ه رددر حالی که افراد  ،کردن تأکی  می

آمـ ه در دسـتچای بـهبین مؤلفـه ،به عروان بع ی از شرد بیش رین تأکی  را دام ر ر چمچرین
 اری بـرذبر انسجا  مـراش ی، تأثیریـ (2013)ند اتأکی  ی)مثاًل  چای شرداین پژوچش با نظریه

؛ رمـ  (2008)  بـا محـی  از نظـر اسـ رنبر  شود و دیىران؛ اچمیـت دانـش، تعـادل و انطبـا
چای مراش ی، تـأملی و چای روانی از دی یاه اریکسون؛ تأکی  بر مؤلفهمخصیت و حل تعار 

چای حاصـل از ایـن مـودر امـا بـین یاف ـهمباچت دی ه می ((2003)عاطفی شرد از نظر آردلت 
ت مهـم نامـی از عامـل چای شـرد تفـاویرف ه در زمیره مؤلفـهچای صورتپژوچش با پژوچش

تـوان بیـان کـرد کـه فرچرـد دیرـی عامـل دیر اری استر زیرا با توجه به مؤلفه دیرـ اری، می
در حالی که تاکرون پژوچشی این مؤلفه را به عرـوان بعـ ی از  ،مهمی برای شردمر م ن است

انــ ر امــا برشــی از ای نکردهچای شــرد بــه آن امــارهشــرد مطــرح نکــرده اســت و ح ــی نظریــه
کررـ ه اماره کردن  که بیشـ ر افـراد مـرکت ،(2002)وس و چمکاران اپاله از جمله ،چاپژوچش

کرر ر این عامل بیانىر ارتباط معرویت بـا حـوزٔه رچبران مذچبی را به عروان شردمر  معرفی می
 ر(2008 1؛ روچ،2005 )لی و لوینسون،شرد در حال ظهور است 

زیرا بـا  رمودآم ه از شرد چماچرىی مشاچ ه میدستبهچای تقریبًا بین مؤلفه ،به طور کلی
چا کـه ایـن مؤلفـهبیریم یچـای مخ لـف مـآم ه از شـرد در پژوچشدستچای بهمطالعه مؤلفه

رسانر ر برای نمونه، در حالی که یک مفهو  را می ،ان اری م هذیاغلب به صورت م فاوت نا 
 بیکرن، )کلیتکون وسـت کـه تحـت عرـوان مـراشت چای عقالنی اچای شرد توانایییکی از مؤلفه

یـذاری نا  (1985)استرنبرگ، توانایی اس  الل  و (1986چاندلر،  )هالیدی و، مایس ىی کلی (1980
تر تلقـی چا مهممود برشی از مؤلفهعامل فرچرىی )تروع فرچرد( باعث می ،مودر برابراینمی

شت )دانـش، اسـ  الل( را مهـم چـای غـر  بیشـ ر عامـل مـرامون ر بـرای نمونـه، فرچرد
چای مر  عالوه بر مراشت، عواطف جایىاه مهمی داردر بـه دانر  در حالی که در فرچردمی

                                                      
1. Rosch, E. 
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چـای ای که در زمیره تاریخی و مراطق جغرافیـایی آسـیای مـرقی ترـوع فرچرىـی ویژیییونه
مرـ ، شـرد را کرر ر برای نمونه در )آسیای مرقی(، یک فرد شردبیری میافراد شردمر  را پیش

کرـ ر چای اج ماعی و انىیـا ( تعریـف میمراسی )مراشت، احساسات، مهارتدانش روان
آم ه دستچای بهشرد در نمونٔه غربی در مقایسه با یاف ه بارهمطالعات در زمیره دی یاه مرد  در 

ه عقالنیت، دانـش، اسـ  الل و ان یشـ را دردچ  مفهو  شرد چای غیرغربی نشان میاز نمونه
در حــالی کــه مفهــو  شــرد در آســیای مــرقی بــر جربــه احساســات، مــهود  دانرــ ،م بلــور می

ــی ــیرت( و ب ــا( )بص ــ اری دنی ــاتی )ناپای ــ  داردثب ــن(2010 )برزینککا و ریتومسککاای، تأکی رو ر از ای
چای فرچرىی در زمیره دىونىی تعـاریف و نظریـات در فرچرىی و تفاوتچای بینییریجهت

چای مـراش ی/ عملـی اسـت کـه ره شـرد اچمیـت داردر زیـرا دارای جربـهفهم واقعیت در زمی
ای که اماره بـه جربه ؛دوس ی( نامی اج ماعی )با نا  نوع ایتوان آن را عا  و اراده و جربهمی

بـا توجـه  ،ر برابراین(2010 )برزینا و همااران،یرایی و احساسات )آرامش( دارد تفکیک آن از ماده
چا )تروع فرچرىی و فرچرد (2005 1سل،ی)روچای چمه مذاچب شرد در آموزهبه جایىاه برجس ه 

بودن آن بـه و مهم (2010 )برزینا و ریتومساای،مهم در زن یی  یدرون چر جامعه( به عروان چ ف
الز  اسـت در  (2012 برزینکا و هماکاران، :نقکل ازبکه ؛ 2000 )ارسکطو،عروان یکی از اصول اشالقی 

ای کـه وـمن بـه یونـه ،چای یسـ رده تجربـی صـورت ییـردی پژوچشزمیره شرد و شردمر  
 رمودمراسایی ابعاد مهم آن، دىونىی تأثیر آن بر افاایش سالمت روان افراد بررسی 

چای شرد در نىاه مـرد  ایـران ت مؤلفهفچای این پژوچش یتوان بر اساس یاف همی ،در مجموع
 چاییمـباچت ،چـای بسـیاربـا وجـود تفاوتان  کردهذکر چا مرد  در سایر فرچردکه  یچایبا ویژیی

پیشـرهاد  ،کرـ ر برـابراینپـذیر میجهانی و فرافرچرىی به شرد را امکان ییابی به نىاچدارد که دست
تـا  بپـردازدچ ف رسی ن به تعریفی جام  از شرد به مطالعات تطبیقـی  اچای آیر ه بمود پژوچشمی

 پومش دچ رآن تأکی  دارن  بر چای م فاوت فرچردرا که  یعراصر 
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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رو بوده استر نمونه این مطالعه بهچایی رومیوه پ ی ارمراسانه مطالعه کرده است با مح ودیت
چا راح ی در مصـاحبهر مرد  بهکرددر تعمیم ن ایج اح یاط بای  برابراین استر در دس رس بوده 

بـرداری ویژه زمانی که ص ای آنها قرار است وب  مود یا از آن یاددامـتبه ،کرر مرکت نمی
مـود کـه  چایی مطـرحپرسـشمود کـه تر میمودر این موووع زمانی تب یل به مشکلی ج ی

 ه یو ن امـو ممکن است افراد تمایلی به یفـتچایی ر در درین موقعیتتر دارن جربه شصوصی
بامر ر این مشکل باعث م  بخشی از نمونه پژوچش در مطالعه مرکت نکررـ  یـا از ادامـه آن 
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