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هجبٍست -1 

اص . ػبهل هجبٍست ثِ هب هي گَيذ ًضديني هحل ػنًَت يل ػٌصش هؤثش ثشاي ًضديني دٍ ًفش اػت

عشفي ديذُ ؿذُ اػت اًبًنِ ثب فشدي غيش ثَهي اصدٍاج هي مٌٌذ يب حتي ثب فشدي اص مـَسي ديگش 

اصدٍاج هي مٌٌذ پغ اص چٌذ ػبل ثِ داليل هختلف اص جولِ دٍسي اص ٍعي ٍ خبًَادُ ، تفبٍت دس آداة 

.  ٍ ػٌي ٍ تفبٍت ّبي فشٌّگي ٍ هلي دچبس ًبػبصگبسي هي ؿًَذ

تٌبػت ػٌي - 2

ػي صى ٍ ؿَّش ثبيذ ثِ ّن ًضديل ثبؿذ ٍ حذاقل ٍ حذامثش آى سا سٍاى ؿٌبػبى هـبٍسُ اي ٍ خبًَادُ 

. هشداى ثضسگتش اص صًبى ثبؿٌذ.  ػبل 7 ػبل ٍ حذامثش 3حذاقل تفبٍت ػٌي : چٌيي تخويي صدُ اًذ 



آًبى مِ ثب تفبٍت ػٌي ثبالئي اصدٍاج هي مٌٌذ ثؼذّب هوني اػت ثِ هـنالت هختلفي ًبؿي اص ايي 

. تفبٍت دچبس ؿًَذ

ايٌل مِ فبمتَس ػٌي سا اسصيبثي هي مٌين خَة اػت ًتيجِ چٌذ تحقيق سا ثصَست اعالػبت داؿتِ  

هشداى هبيلٌذ ثب صًبًي مَچنتش ٍ جَاى تش اص خَد اصدٍاج مٌٌذ ٍ ّش اًذاصُ هشد ٌّگبم اصدٍاج .- ثبؿين 

اهب ثبلؼنغ دس اصدٍاج صًبى ثيَُ ثب هشد هجشد ، هشد ، هؼوَال جَاى .  ػبلِ ؿَد 20دختش .ػبلوٌذ تش ثبؿذ

هشد ٍ صًي ّن مِ يل ثبس قجال اصدٍاج مشدُ اًذ ثخَاٌّذ هجذدا اصدٍاج مٌٌذ دس آًْب . تش اص صى اػت 

.  ػبلگي قشاس داسًذ50 تب 40هشدّب دس ايي ؿشايظ ثيي ػي . فبصلِ ػٌي هحؼَع اػت 

ّوبٌّگي قذ ٍ ٍصى ٍظبّش فشد -3

هيضاى قذ ٍ ٍصى صى ٍ هشد خَة اػت هتٌبػت ٍ تب حذٍدي ًضديل ثِ ّن ثبؿذ ٍ هشداى ػوَهب قذسي 

ثلٌذتش اص صًبى ثبؿٌذ ، فبصلِ ثيي قذ ٍ ٍصى اگش صيبد ثبؿذ دسػت ًيؼت ، دس ظبّش جؼوبًي ًيض عَسي 

ثب ايي ٍجَد هيضاى ًوشُ ٍ ستجِ اي سا مِ قذ ، ٍصى ٍ ظبّش جؼوبًي . ثبؿٌذ مِ ثِ اصغالح ثِ ّن ثخَسًذ 

 ًوشُ 300، ًؼجت ثِ ػبهل ؿخصيت خبًَادُ داسد ثؼيبس ًبصل اػت هثال اگش ثِ ّوؼبًي دس ؿخصيت 

. دادُ ؿَد ثِ ّوؼبًي ظبّش جؼوبًي ًوشُ تؼلق هي گيشد

جَس ثَدى  

دس يل ػي ًشم ٍ ٌّجبس اصدٍاج مشدى ٍ ثب آگبّي ّوؼش خَد سا اًتخبة ًوَدى ، ػجت هي گشدد تب 

.  ثبؿٌذ (Matching)صٍجيي ثب ّن جَس يب ثِ اصغالح 

ّوؼبًي َّؽ  -4 

ايي قبثليت ٍ اػتؼذاد . َّؽ ثِ هؼٌبي تَاًب ئي ػوَهي حل هؼئلِ ٍ قذست ػبصگبسي فشد ثب هحيظ اػت

يل فشد اگش ثتَاًذ دس هحيظ ػبلن ٍ . طًتيني اػت ٍ قبثل تغييش دس اثش آهَصؽ ٍ يب يبدگيشي ًيؼت 

ًشم يب حذ .  دسصذ اػتؼذاد َّؿي خَد سا تشقي دّذ7 الي 5تشثيتي هٌبػت قشاس گيشد تٌْب هي تَاًذ 

، تيض 150پيؾ ثيٌي ؿذُ اػت ثٌبثش ايي فشدي ثب ثْشُ َّؿي  «110تب 90»هتَػظ َّؽ دس هيبى هشدم 

 مَدى ٍ ػقت هبًذُ قلوذاد هي ؿَد ٍ چَى ثشخَسد هب ثب هحيظ 70َّؽ ٍ ثبلؼنغ فشد ثب ثْشُ َّؿي 

، ًَع سفتبس هب ٍ چگًَگي فْن ٍ حل هؼئلِ ثؼتگي ثِ هيضاى َّؽ هب داسد، اگش فشدي ثب ثْشُ َّؿي 

 ٍصلت مٌذ ، ثِ احتوبل قَي دس ثشخَسد ثب هؼبئل صًذگي ، دسك هتقبثل 90 ثب فشدي ثب ثْشُ َّؿي 130



ٍ تفنش دسثبسُ هؼبئل هـتشك اختالفبت جذي پيذا هي مٌٌذ اص ايٌشٍ صى ٍ ؿَّش پيؾ اص ايٌنِ ثِ يل 

. ػغح فشٌّگي ًضديل ًبئل ؿًَذ الصم اػت ثِ لحبػ َّؿي ّن ػغح ثبؿٌذ

هزّت ٍ اػتقبدات هـتشك  -5

آى ّب مِ ثب ّن دػب هي مٌٌذ ، ثب ّن صًذگي هي مٌٌذ ثؼيبسي اص : يل ضشة الوثل فشاًؼَي هي گَيذ

حتي اگش ثِ آى . ثبٍسّب، سفتبسّب ٍ ٍجذاى اخالقي هتبثش اص ػقبيذ ديٌي ٍ اػتقبدات هلي ٍ ػٌتي هبػت 

ػٌت ّب ٍ ػقبيذ پبيجٌذ ًجبؿين، آًبى دس ٍجَد هب سخٌِ مشدُ اًذ ٍ دس ايٌجب ٍ آًجبي صًذگي هب خَد سا 

ايٌنِ ؿخصي ثب يل فشد ثب هزّت ٍ اػتقبدات هتفبٍت اصدٍاج مٌذ احتوبل ايٌنِ دس . ًوبيبى هي ػبصًذ

آيٌذُ هـنل داؿتِ ثبؿٌذ صيبد اػت، ػؼي مٌيذ ؿوب ثب مؼي اصدٍاج مٌيذ مِ قجال ّن ديي ٍ ّن ميؾ 

. ثَدُ ايذ

ػغَح ًضديل ػوليبت  -6

. ثْتش اػت تحصيالت هشد هؼبٍي يب ثبالتش اص صى ثبؿذ 

  اقتصبديتٌبػت عجقِ اجتوبػي ـ-7

دس .  ّوگًَي ػغح تحصيالت ٍ عجقِ اجتوبػي صٍجيي دس هَفقيت اغوش صًبؿَئي ثبسص اػت    -

مـَس هب ػوَهب ػغح تحصيلي هشد ًؼجت ثِ ّوؼشؽ موي ثبالتش اػت ، اگش ػغح تحصيلي 

عشفيي تفبٍت صيبدي داؿتِ ثبؿذ، اختالف دس ايذُ ّب ٍ اّذاف سا ػجت هي ؿَد ٍ ثبلؼنغ دس 

گبّي ديذُ هي ؿَد هشدي . ػٌخيت تحصيلي خيلي اص اٍقبت تـبثِ ايذُ ّب ٍ اّذاف سا ؿبّذين 

مِ ّوؼشؽ دسجِ تحصيلي ثبالتش داسد، ثِ ػٌَاى هثبل هشد ديپلن اػت ٍ صى ليؼبًغ ، هشد ثٌَػي 

يب ثب داليلي غيش هٌغقي اداهِ تحصيلي سا غيش . صى ٍ هذسك تحصيلي اؽ سا ثِ توؼخش هي گيشد

ضشٍسي ٍ ثي فبيذُ هي ؿوبسد ، ايي ثشخَسد ًَػي هنبًيؼن دفبػي ًبخَد آگبّبًِ اػت مِ دس 

 .هقبثل ػذم اػتوبد ًفغ ٍ خَد من ثيٌي دس هقبثل صى ثَجَد هي آيذ

 هنول ثَدى دس خلق ٍ ػَاعف- 8 

ػبهل خلق ٍ ػَاعف ثلؼنغ ػَاهل ديگش مِ ًيبصهٌذ ّوؼبًي ٍ ؿجبّتٌذ ، هنول ثَدى ٍحتي تفبٍت سا 

ايٌگًَِ ثٌظش هي سػذ مِ ّش قذس افشاد ثيـتش صبحت گًَبگًٍَي ّبي ػبعفي ٍلي هنول ّن . هي علجذ

اص . ثبؿٌذ، اًتخبة ّوؼش دس ًضد آًبى ثب مبهيبثي ّبي ثيـتشي قشيي اػت (هتفبٍت ٍلي مبهل مٌٌذُ ّن)

ايٌشٍ توبيل افشاد ّوَاسُ دس اًتخبة ّوؼشي اػت مِ اص ًظش ػبعفي ّوبًٌذ ٍ ؿجيِ آًْب ًجبؿٌذ ثغَس 



هثال )هثبل فشدي مِ ّيجبى پزيشي ثيـتش ٍ ػذم ثجبت ػبعفي ٍ اص حؼبػيت ثبالتشي ثشخَسداس اػت 

ػالقوٌذ اػت ثب فشدي آؿٌب  (صٍد خـوگيي هي ؿَد، اص مَسُ دس هي سٍد يب ػشيغ ثشاًگيختِ هي گشدد 

 (هثال ثشدثبستش ٍ صجَستش )ؿَد مِ دس ايي صهيٌِ اص ّيجبى پزيشي ٍ حؼبػيت موتشي ثشخَسداس ثبؿذ 

 .ثبؿذ

ّن افقي دس ؿخصيت -9

ؿخصيت ، ػبهل ثؼيبس هْن ٍ تؼييي مٌٌذُ دس الگَّبي سفتبسي آدهي ًٍيض تؼبهالت اجتوبػي اٍػت 

ٍدس خَؿٌَدي ،تَفيق اهش صًبؿَئي ًيض ًقؾ ؿخصيت عشفيي ثؼيبس ثشجؼتِ اػت، ّوچٌيي دس ثيي 

تب 200ثيي )ػَاهل دّگبًِ اهتيبص ثبالئي داسد ٍ ّن ػٌگ ػبهل تَافق ٍ جَس ثَدى خبًَادُ ّبي عشفيي 

. هي ثبؿذ( ًوشُ 300

دس تؼشيف ؿخصيت ، سٍاى ؿٌبػبى هي گَيٌذ؛ ػجبست اػت اص هجوَػِ صفبت ، خصَصيبت ٍ 

ايي خصَصيبت ٍ .ٍيظگي ّبي فشد مِ ًؼجتب ثبثت ٍ پبيذاسًذ ٍ اص فشدي ثِ فشد ديگش هتفبٍت اػت

صفبت دس يل فشد هتفبٍت ٍ گًَِ گَى اػت اهب ًؼجتب دائوي ٍ ّويـگي اًذ، چٌبًچِ ؿوب فشد سا َّاسُ 

دس ٍاقغ ػبختوبى ؿخصيت ،ؿبهل الگَّبي ثبثت .دس ّوبى غبلت ٍ ٍيظگي ّب هي ثيٌيذ ٍ هي ؿٌبػيذ 

سفتبسي ، ًظبم فنشي ٍ ثبٍسّب، هؼيبسّبي تثجيت ؿذُ اسصؿي ٍ اخالقي ، ًَع اًگيضُ ّب ٍ ًحَُ 

دس ؿنل .ثشاًگيختگي ،ًحَُ ػولنشد اػتؼذادّبئي چَى َّؽ ، حبفظِ ٍ ادساك دس يل فشد اػت

دّي ؿخصيت دٍ ػبهل طًتيل ٍ هحيظ اٍليِ صًذگي يؼٌي خبًَادُ ٍ ًَع تؼلين ٍ تشثيت دٍساى 

مَدمي ثيؼبس هَثش ٍ تؼييي مٌٌذُ اػت اص ايٌشٍ تغييش آى دس ثضسگؼبلي هـنل ٍ گبّي ثؼيذ ثِ ًظش هي 

. سػذ

ٍقتي دٍ ًفش ثب ّن سٍثشٍ هي ؿًَذ دس ٍاقغ هي تَاى گفت ؿخصيت ّبي آًبى ثب ّن سٍثشٍ هي ؿًَذ ٍ 

. اص ايٌشٍ ثؼيبس هْن اػت مِ دٍ ًفش ثلحبػ ؿخصيتي ثب ّن جَس ثبؿٌذ . دس تؼبهل ينذيگش قشاس هي گيش

دس غيش ايٌصَست خَؿجيي ثَدى ثِ ايجبد تغييش دس آى دس عَل صًذگي آيٌذُ عشص تفنشي غيش ػبقالًِ ٍ 

.  غيش هٌغقي اػت

تَافق ٍ جَس ثَدى خبًَادُ ّبي عشفيي -10

خبًَادُ اص پذس ، هبدس ٍ فشصًذاًي تـنيل هي ؿَد مِ ّوگي دسيل تؼبهل ٍ استجبط هتقبثل تٌگب تٌگ ٍ 

 (Environment Family) فضب ٍ جَي ايجبد هي مٌٌذمِ سٍاى ؿٌبػبى ثذاى جَ خبًَادُ  هؼتوش

اي داساي يل جَ ثخصَف ٍ هٌحصش ثفشد اػت ٍ اتفبقب ثشاي دس ٍاقغ ّش خبًِ ٍ خبًَادُ . گَيٌذ



ثغَس هثبل هوني . ػٌجؾ جَ خبًَادُ ًيض آصهًَي ٍجَد داسد ٍ دُ ػبهل هْن جَ خبًَادُ سا هي ػٌجذ 

اػت دس يل خبًَادُ جَ هزّجي ٍ دس ديگشي جَ دهنشاتيل ثَدى ٍ دس ديگشي جَ خـًَت ٍ تٌذي 

 .حنوفشهب ثبؿذ

ثِ ّش صَست چَى فشدي مِ هي خَاّين ثب اٍ اصدٍاج مٌين خَد ثغَس هؼتقين تحت تبثيش جَ خبًَادُ 

خَدي اػت، دس آى تشثيت ؿذُ اػت ٍ ثؼذ اص اصدٍاج ًيض ثگًَِ اي ثب آى دس استجبط اػت ثٌبثش ايي هْن 

ثؼالٍُ دس اًتخبة ّوؼش الصهؼت ثذاًين، . اػت مِ دس گضيٌؾ ّوؼش ايي جَ هَسد اسصيبثي قشاس گيشد

جلت سضبيت خبًَادُ خَدي ٍ عشف هقبثل ًيض ثؼيبس هْن اػت ٍ دس مٌبس ػبهل ؿخصيت تَافق 

اؿخبصي مِ تصَس هي مٌٌذ ثذٍى جلت سضبيت . خبًَادُ ّب اص ثبالتشيي ًوشُ ٍ اهتيبص ثشخَسداس اػت

خبًَادُ ٍ حتي گبّي ثب هخبلفت آًْب هي تَاًٌذ اقذام ثِ اصدٍاج مٌٌذ ٍ صًذگي هَفقي داؿتِ ثبؿٌذ دس 

خصَصب دس جَاهؼي چَى هب مِ حوبيت اقتصبدي ٍ ػبعفي خبًَادُ اص فشصًذاى خَد حتي . اؿتجبٌّذ 

. پغ اص اصدٍاج هْن اػت

ثٌبثش ايي دس اًتخبة ّوؼش ضوي ايٌنِ ًين ًگبّي ثِ عشف هقبثل داسيذ، ًيوِ ًگبُ ديگش خَد سا هؼغَف 

ثِ خبًَادُ مٌيذ ٍ ثِ ٌّگبم تصوين گيشي جذي حتوب خبًَادُ ّب سا هغلغ مٌيذ ٍ آًْب سا دس ايي اًتخبة 

. هـبسمت دّيذ

   

 :يل ًنتِ ٍ يل اًذسص هْن

دس پبيبى هجحث ّوؼبى ّوؼشي تَجِ ؿوب سا ثِ ايي ًنتِ هؼغَف هي ػبصين ،ّوبًگًَِ مِ يل ػٌصش  

هثجت ثشاي خشػٌذي صًبؿَيي مبفي ًيؼت، يل ػٌصش هٌفي ًيض ثشاي ًبخشػٌذي ٍ اص ّن پبؿيذگي 

صًذگي مبفي ًيؼت، ثٌبثشايي اػت ثب ؿخصي مِ هي خَاّين اصدٍاج مٌين دس ثؼضي اص ػَاهل ثش 

 ٍ  ؿوشدُ، اؿتشامبت مبفي سا ًذاؿتِ ثبؿين، ايي اهش تْذيذ مٌٌذُ ًيؼت ، هْن ايي اػت مِ دس هجوَع

اص هيبًگيي اهتيبصات ػَاهل دّگبًِ ، اص ًوشُ ثبلئي ثشخَسداس ثبؿين ٍلي ايي سا ثذاًين مِ يل ػبهل 

هٌفي، ّوَاسُ هوني اػت دس رخيشُ صًذگي ثبقي ثوبًذ تب ػَاهل ًبخشػٌذي ديگشي سخ دّذ ٍ ثؼذ 

تٌْب يل ٍيشٍع ٍ يب هينشٍة ؿوب سا ثيوبس ًوي مٌذ . ٍامٌؾ صَست گيشد هثل ػولنشد يل ٍيشٍع 

 اػت مِ تب ثيوبسي  ثلنِ ػَاهل دسًٍي ديگشي اصجولِ ضؼف ٍ پبئيي ثَدى هقبٍهت ثذى ؿوب الصم

حبصل ؿَد ثٌبثش ايي هوني اػت يل يب چٌذ ػبهل ًبّوؼبى دس رخيشُ ثوبًذ ٍ ّشگض آًچٌبى اجبصُ دس 

ّن ؿنؼتي صًذگي ؿوب سا پيذا ًنٌذ ٍلي اگش هجوَػِ ؿوب صٍجيي ثگًَِ اي اػت مِ صهيٌِ ّبي 



ديگشي ًيض داسيذ مِ اختالف ؿوب سا صيبد مٌذ آًگبُ آى ػبهل ًبّوؼبى ثغَس جذي ؿوب سا تْذيذ هي 

 .مٌذ

 

 


