
 هقایسه صى و هشد اص نظش قذست

 ( قسوت پنجن )  سواى شناسی صى و هشد 

   

 
   دس لؼوت لثل تِ تِ

ایٌه دس اداهِ هی خَاًین. پشداختین  لحاػ خلمی تفاٍت ّای صى ٍ هشد اص  ...  

دس ریل. لذست ، اؿىال گًَاگًَی اص جولِ لاعؼیت، پشخاؿگشی، سلاتت ٍ سّثشی داسد     تِ 

هؼتمذًذ وِ پشخاؿگشی دس« جاولیي»ٍ « هه وَتی». پشداصین دس هَسد ّش یه هی  تفاٍت ّای صى ٍ هشد   ؿخلیت 

ایي. ٍ سفتاس اجتواػی فشد سیـِ داسد ٍ دس تشٍص آى تفاٍت ّای جٌؼی تاسصی دیذُ هی ؿَد یافتِ ؿاهل اًَاع  

ؿَاّذ ًـاى. سفتاسّای پشخاؿگشاًِ ٍ حتی پشخاؿگشی والهی ًیض هی ؿَد هی دّذ تؼیاسی اص جٌایات تَػظ هشداى  

لیىي ایي اهش ؿاهل صًاى ّن هی. كَست گشفتِ اػت ؿَد هغ الَكف تشاػاع تحمیمات اًجام ؿذُ هشداى سفتاسّای  

  .داسًذ پشخاؿگشاًِ تشی ًؼثت تِ صًاى

   

   

ّای صًذگی ٍالؼی آًاى هتفاٍت اػت ٍلی تِ عَس ولی  هیضاى ٍ دسجِ لاعؼیت دس صًاى ٍ هشداى دس تیـتش هَلؼیت 

  .همایؼِ تا هشداى ووتش ٍ حالت ّای اًفؼالی آًاى تیؾ اص هشداى اػت هی تَاى گفت لاعؼیت دس صًاى دس
   

   

، پشخاشگشی باسص هیاى صى و هشد سا دس چهاس هوسد دسته« فشودی »   :بنذی کشده است 

ایي. هشداى سفتاسّای پشخاؿگشاًِ تذًی سا تِ هشاتة تیؾ اص صًاى تشٍص هی دٌّذ (1 اهش دس گضاسؽ ّای آًاى دس صهیٌِ  

تشاػاع تحمیمات ، پشخاؿگشی ، تیـتش یه . ؿٌیذُ ؿذُ اػت سؤیاّا، ّذف ّا ٍ سفتاسّا ٍ ػادات آًْا تِ وشات

32تحمیمی وِ تِ هذت . تٌاتشایي هشداى هی وَؿٌذ خَد سا تا الگَّای هشداًِ ٍفك دٌّذ ٍیظگی هشداًِ اػت تا صًاًِ ؛  

تٌْا . صى ّا پشخاؿگشتشًذ  دس تشخی وـَسّا اًجام گشفتِ، ًـاى دادُ اػت وِ هشدّا ّویـِ اص1965تا 1932ػال اص 

تذیي هؼٌا وِ صى ّا . پشخاؿگشی والهی  هَسدی وِ صى ّا پشخاؿگشی تیـتشی ًـاى هی دٌّذ ػثاست اػت اص

آًْا دػت هی دّذ تالٌؼثِ تیـتش اص هشدّا تِ فحاؿی ٍ دؿٌام  صهاًی وِ ػلثاًی هی ؿًَذ ٍ حالت پشخاؿگشی تِ

  .دادى هی پشداصًذ

  .وٌٌذ هشداى ٍ صًاى تمشیثاً تِ عَس یىؼاى خـًَت ٍ ؿَخی ّای خلواًِ سا تأییذ هی (2

احؼاع هَجة هی ؿَد تا اص  صًاى تیـتش اص هشداى، دستاسُ پشخاؿگشی احؼاع گٌاُ ٍ پـیواًی هی وٌٌذ ٍ ّویي (3

  .اػوال پشخاؿگشاًِ تِ دٍس تاؿٌذ

دس ّوذسدی ٍ ّوذلی لَی  صًاى تیـتش اص هشداى ًؼثت تِ لشتاًیاى پشخاؿگشی ّوذلی هی وٌٌذ ٍ اص آًجایی وِ (4

. هَلؼیت فشد كذهِ دیذُ لشاس دٌّذ ٍ تا اٍ ّوذلی وٌٌذ تش اص هشداى ّؼتٌذ تٌاتشایي تیـتش هی تَاًٌذ خَد سا دس
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 پشخاؿگشتش اص صًاى ّؼتٌذ ؛ اها اگش دس هَلؼیت ّایی صًاى احؼاع گٌاُ ٍ ّوذلی ًىٌٌذ تٌاتشایي هشداى تِ عَس جذی

  .هی تَاًٌذ تِ اًذاصُ هشداى پشخاؿگش تاؿٌذ

داسای هثٌای صیؼتی ٍ تَجیِ  دستاسُ ػلل پشخاؿگشیِ تیـتش هشداى ًؼثت تِ صًاى، دالیل هختلفی اسائِ ؿذُ اػت وِ

  :اؿاسُ وشد ّای َّسهًَی اػت وِ اص تیي آًْا هی تَاى تِ هَاسد صیش

تحمیمات دیگشی دس. ٍ َّسهَى آًذسٍطى ساتغِ ای دیذُ ؿذُ اػت Y تیي وشٍهَصٍم (1 هَسد هشداى داسای  

اضافی تَدُ ٍ ػاختاس  Y وشٍهَصٍم پشخاؿگشی غیشػادی، ًـاى دادُ اػت وِ تشخی اص ایي افشاد داسای یه

  .اػت (XYY) وشٍهَصٍهی آًْا تِ كَست
   

پٌذ ٍ اًذسص دادى ٍ یا ایشاد گشفتي هی وٌٌذ ٍ هذیشاى  هذیشاى هشد دلت تیـتشی كشف سفتاسّای هذیش هآتاًِ هاًٌذ

  .سٍحیِ ّوذلی هیاى اػضای گشٍُ اختلاف هی دٌّذ صى ٍلت تیـتشی سا تِ تاال تشدى

پشخاؿگشی دس جٌغ ًش داًؼت  اضافی سا ًوی تَاى دلیلی تش راتی تَدى Y اص عشف دیگش گفتِ ؿذُ ٍجَد وشٍهَصٍم

دسؿتی اًذام هی ؿَد، اها چِ تؼا ٍجَد اًذام  اضافی ػثة افضایؾ ٍ Y چٌاًچِ هـخق ؿذُ اػت ٍجَد وشٍهَصٍم

ؿذى ایي افشاد اص ًظش ًیشٍی تذًی ٍ دس ًتیجِ، هثالً اػتخذام آًْا دس  لَی ٍ لذ تلٌذ اص ًظش اجتواػی ػثة هوتاص

تذٍى تشدیذ ػذُ صیادی. ًگْثاى صًذاى ٍ یا واسّایی وِ پشخاؿگشی سا ایجاب هی وٌذ تاؿذ ؿغلی هاًٌذ اص افشاد داسای  

یا تؼیاس پشخاؿگشاًی سا هی تَاى پیذا  وشٍهَصٍم اضافی سا هی تَاى یافت وِ حالت پشخاؿگشی غیش ػادی ًذاسًذ ٍ

  .اضافی تاؿٌذ Y وشد وِ فالذ وشٍهَصٍم

دٌّذ ٍ ؿایذ ایي اهش یه  پؼشاى خشدػال تیـتش اص دختشاى خشدػال تِ تاصی ّای خـًَت آهیض ػاللِ ًـاى هی (2

داًذ ٍ دختشّا سا اص ایي واس هٌغ هی وٌذ ٍ گاّی  ػلت اجتواػی داؿتِ تاؿذ وِ پشخاؿگشی سا حك هؼلن پؼشّا هی

 پشخاؿگشی پؼشّا، آًْا سا تمَیت ًیض هی وٌٌذ ٍ دس هماتل ، دختشّا سا تِ هغیغ تَدى اٍلات ٍالذیي ػالٍُ تش تحول

  .ٍاداس هی وٌٌذ

  .صًاًٌذ هغالؼات تیي فشٌّگی ًـاى هی دّذ دس تؼیاسی اص وـَسّا، هشداى پشخاؿگشتش اص (3

اجتواػی ًوی تَاًذ تٌْا  ّش چٌذ ػَاهل هحیغی ٍ اجتواػی تأثیش ٍ ساتغِ هؼتمین تا پشخاؿگشی داسد ٍلی هؼائل

تٌاتشایي پذیذُ پشخاؿگشی تایذ یه سیـِ. دلیل پشخاؿگشی تاؿذ   .صیؼتی ّن داؿتِ تاؿذ 
   

  :تواننذ هؤثش باشنذ بشاساس تحقیقات انجام شذه دس هوسد علل پشخاشگشی سه عاهل صیش هی
   

   

 
توایض اٍلیِ هغض دس جْت الگَی ؿش تَدى- الف   

هیضاى َّسهَى ّای خَى، هخلَكاً آًذسٍطى ّا- ب   

سٍیذادّای خاف هحیظ صًذگی- ج   



   

  قاطعیت

لاعؼیت . گزاؿتي حمَق دیگشاى لاعؼیت ، ػثاستؼت اص تَاًایی ٍ ایؼتادگی فشد تشای دسیافت حك خَد، تذٍى صیش پا

پشخاؿگشی تشػىغ لاعؼیت، حمَق عشف هماتل هَسد  هؼٌایی دسػت دس ًمغِ هماتل پشخاؿگشی داسد چشا وِ دس

تِ عَس ولی دختشاى. تجاٍص لشاس هی گیشد هٌفؼل تش اص پؼشاى ػول هی وٌٌذ ٍ پؼشاى تیـتش تِ سٍؽ ّای  

ًگشؿی تؼیاس هثثت پیذا هی وٌٌذ ٍ آى سا« لاعؼیت»تِ هَاصات سؿذ، افشاد ًؼثت تِ  .پشخاؿگشاًِ گشایؾ داسًذ  

هیضاى ٍ دسجِ لاعؼیت دس صًاى ٍ هشداى دس تیـتش. ػَدهٌذتشیي ساّىاسّا هی یاتٌذ هَلؼیت ّای صًذگی ٍالؼی آًاى  

دس همایؼِ تا هشداى ووتش ٍ حالت ّای اًفؼالی آًاى  هتفاٍت اػت ٍلی تِ عَس ولی هی تَاى گفت لاعؼیت دس صًاى

سٍیىشد لاعؼیت. تیؾ اص هشداى اػت تِ هشاتة ػاصًذُ تش اص سٍیىشد اًفؼالی اػت ٍ سٍیىشد پشخاؿگشی هخشب ًیض  

  .ًیؼت
   

  سقابت

دس. دس صهیٌِ سلاتت ٍ تفاٍت ّای آى دس دٍ جٌغ ، یافتِ ّای هتفاٍتی اسائِ ؿذُ اػت تؼضی پظٍّؾ ّا ّیچگًَِ  

  .سلاتت دس پؼشاى تیؾ اص دختشاى گضاسؽ ؿذُ اػت تفاٍتی دس سلاتت تیي صى ٍ هشد دیذُ ًوی ؿَد ٍ دس تؼضی دیگش
   

چگًَگی هَاجِْ خَد تا آى جوغ اًذ ٍ هؼتمذًذ وِ تایذ تِ  ٍلتی هشدم خَد سا دس تشاتش یه جوغ هی یاتٌذ ًگشاى 

 لاتل لثَل تِ ًظش آیٌذ ٍ صًاى تیـتش ًگشاى لضاٍتی ّؼتٌذ وِ دس هَسد آًْا هی ؿَد ؛ گًَِ ای سفتاس ًوایٌذ وِ

  .تٌاتشایي هالین تش ٍ هغیغ تش سفتاس هی وٌٌذ
   

  سهبشی و هذیشیت

ٍ صًاى تفاٍت ّایی  پظٍّؾ ّای اًجام ؿذُ تَػظ اػىلیؼَى ٍ ّوىاساى ًـاى داد تیي هذیشیت ٍ سّثشی هشداى

آًْا دسیافتٌذ اص ًظش دسكذ صهاًی وِ هذیشاى صى ٍ هشد. ٍجَد داسد كشف هی وٌٌذ ٍ یا ػشػت حل هؼائل گشٍُ ،  

هذیشاى . ساّثشی ٍ ؿیَُ ی هذیشیت آًْا تفاٍت ّایی دیذُ هی ؿَد تفاٍت لاتل هالحظِ ای هیاى آًْا ًیؼت ٍلی دس

ٍلت  سفتاسّای هذیش هآتاًِ هاًٌذ پٌذ ٍ اًذسص دادى ٍ یا ایشاد گشفتي هی وٌٌذ ٍ هذیشاى صى هشد دلت تیـتشی كشف

ّوچٌیي. تیـتشی سا تِ تاال تشدى سٍحیِ ّوذلی هیاى اػضای گشٍُ اختلاف هی دٌّذ صًاًی وِ تِ دلیل تَاًوٌذی  

تشجؼتِ ٍ تشتش ػول هی وٌٌذ ٍ تشویثی اص ؿیَُ ّای  ّایـاى تِ ػٌَاى هذیش تشگضیذُ ؿذُ اًذ تِ ػٌَاى صًاى

  .هی تشًذ هذیشیتی هشداًِ ٍ صًاًِ سا تِ واس
   

  تشغیب و قانع ساصی

وؼی وِ اًگیضُ لذست . لاًغ ػاصد ؿخق لذستوٌذ هی تَاًذ دیگشاى سا دستاسُ هَضَػی گاُ هغایش تا اػتماد اكلی ؿاى

حال تایذ دیذ آیا هیاى صى ٍ هشد دس ًَع . ًفَر ًوایذ دس ٍی لَی اػت لادس اػت دس احؼاػات ٍ افىاس دیگشاى

  دیگشاى تِ واس هی تشًذ، تفاٍت ٍجَد داسد؟ ساّثشدّایی وِ دس لاًغ ػاختي

   

کاس هی بشنذ دس سه صهینه صیش  جانسوى دس پژوهش هایش تفاوت هیاى صى و هشد سا دس ساهبشدهایی که به

  :بیاى هی کنذ
   

  قذست غیش هستقین دس بشابش هستقین -1

  .صًاى داسای لذست غیش هؼتمین، ٍ هشداى داسای لذست هؼتمین ّؼتٌذ
   

  .قذست شخصی دس بشابش قذست عینی و هحسوس -2



وٌٌذ دس حالی وِ هشداى اص  تِ ًظش هی سػذ صًاى اص لذست ؿخلی هاًٌذ دٍػت داؿتي، هحثت ٍ تأییذ اػتفادُ هی

  .لذست ػیٌی هاًٌذ پَل ٍ لذست تذًی تْشُ هی گیشًذ
   

  بی پناهی دس بشابش شایستگی -3

تشای ًوًَِ ٌّگام پٌچش ؿذى. صًاى گاُ تا ساّثشد تی پٌاّی دیگشاى سا لاًغ هی وٌٌذ الػتیه اتَهثیل ، وٌاس جادُ ، تا  

ایؼتٌذ ؛ دس حالی وِ هشداى اص ؿایؼتگی خَد ّش چٌذ اًذن  تی پٌاّی تِ اتَهثیل خَد تىیِ صدُ ٍ هٌتظش ووه هی

  .لاًغ ػاصی تْشُ هی گیشًذ تِ ػٌَاى یه ساّثشد تشغیة ٍ
   

  نفور پزیشی
   

   

 
سٍاى ؿٌاػاى اجتواػی تش . تاؿذ دس تشاتش ّش ؿخلی وِ تَاًایی لاًغ ػاصی داسد، تایذ فشدی ًفَرپزیش ًیض ٍجَد داؿتِ

پزیشًذ ٍ تفاٍت دس هیضاى ًفَر پزیشی آًْا اص ًظش آهاسی هؼٌی داس  ایي تاٍسًذ وِ صًاى تِ هشاتة تیؾ اص هشداى ًفَر

صًاى تِ ٍیظُ. اػت گشفتِ ٍ  دس هَلؼیت ّایی وِ صیش فـاس دیگش اػضای گشٍُ تاؿٌذ، آػاى تشاص هشداى تحت تأثیش لشاس 

، دس صهیٌِ ًفَر پزیشی ٍ تِ ػثاستی ّوٌَایی ،«اؽ».تغییش ػمیذُ هی دٌّذ . آصهایـی اًجام دادُ وِ هؼشٍف اػت  

تذیي ؿشح اػت« اؽ»آصهایؾ  :  

دس ایي تحمیك . ػْذُ گیشد یه داًـجَی پؼش داًـگاُ داٍعلة ؿذُ اػت تا دس یه واس تحمیمی ًمؾ آصهَدًی سا تِ

دٍس هیضگشدی  (وِ دس ٍالغ ّوذػتاى آصهایـگشًذ ) وِ یه آصهایؾ ادسان دیذاسی اػت اٍ تِ ّوشاُ چٌذ ًفش دیگش

ًـاى دادُ هی ؿَد ٍ تؼذ اص آًْا خَاػتِ هی ؿَد وِ تگَیٌذ وذام یه اص  هی ًـیٌذ، تِ اػضای گشٍُ یه خظ ػوَد

ّش ػِ خظ همایؼِ ٍ خظ )دیگشی وِ تِ آًْا ًـاى دادُ هی ؿَد تشاتش تا خظ لثلی اػت  ػِ خظ ػوَد اكلی  

خظ اٍل اػت ٍ خظ ّای  ّوضهاى تِ آصهَدًی ًـاى دادُ هی ؿًَذ یىی اص ایي خغَط اص ًظش عَل تشاتش تا عَل

دس ایي آصهایؾ اص افشاد خَاػتِ هی ؿَد . (تاسص اػت دیگش اص ًظش تفاٍت تا آى عَسی ّؼتٌذ وِ اختالف تا آًْا واهالً

آصهَدًی ٍالؼی عَسی ًـؼتِ وِ ّویـِ ًفش ها لثل . یىی تِ ًَتت تیاى وٌٌذ اًتخاب خَد سا تا كذای تلٌذ ٍ یىی

ّویي ػول دس. تذیي تشتیة ایي تلَس دس آصهَدًی ؿىل هی گیشد وِ واس تؼیاس ػادُ اػت .آخش اػت چٌذیي  

ػپغ دس یه وَؿؾ وِ دس آى ًیض اًتخاب هاًٌذ. وَؿؾ تؼذی ًیض تىشاس هی ؿَد اًتخاب ّای دیگش ػادُ ٍ سٍؿي  

 X غلظ اػت یؼٌی وَتاُ تشیي خظ سا تشاتش تا خظ اػت، ًخؼتیي ّوذػت آصهایـگش پاػخی سا هی دّذ وِ آؿىاسا

ٍّوِ ّوذػتاى دیگش ّن. هؼشفی هی وٌذ . ّویي واس سا اًجام هی دٌّذ ٍ پاػخ آؿىاسا غلظ سا اًتخاب هی وٌٌذ 

 تِ آصهَدًی ٍالؼی هَسد ًظش هی سػذ ٍ ّوِ آصهَدًی ّای لثلی پاػخی غلظ سا اًتخاب وشدُ ٍلتی وِ ًَتت پاػخ

ٍ ًظش آًْا سا هی پزیشد؟ ایي  اًذ اٍ چِ خَاّذ وشد؟ آیا تِ ػمیذُ خَد پای تٌذ هی هاًذ، ٍ یا تا دیگشاى ّوٌَا ؿذُ

اًجام ؿذ« اؽ»ؿیَُ ای تَد وِ دسیه سؿتِ آصهایؾ تَػظ  .  

   

   



تا صًاًِ ؛ تٌاتشایي هشداى هی وَؿٌذ خَد سا تا  تشاػاع تحمیمات ، پشخاؿگشی ، تیـتش یه ٍیظگی هشداًِ اػت 

  .الگَّای هشداًِ ٍفك دٌّذ
   

اؽ».دس صهیٌِ ّوٌَایی تفاٍت ّای تیي دٍ جٌغ صى ٍ هشد تَد« اؽ»یىی اص یافتِ ّای  هـاّذُ وشد دس آصهایؾ  «

جوغ هخالفت وٌذ تفاٍت ّای تیي دٍ جٌغ ظاّش  ّایی وِ هَاجِْ ، سٍ تِ سٍ تَد ٍ فشد هی تایؼت تِ عَس ػلٌی تا

یؼٌی ٍلتی دس آصهَدًی ّا ایي تاٍس. هی ؿذ سا تِ ٍجَد هی آٍسدًذ وِ داسًذ آًْا سا هـاّذُ هی وٌٌذ، صًاى تیـتش  

ایگلیی  .وشدًذ تا صهاًی وِ پاػخ آًْا دسیه هَلؼیت خلَكی تش ٍ تذٍى هـاّذُ ؿذى اػالم هی ؿَد ّوٌَایی هی

خَد تا آى جوغ اًذ ٍ هؼتمذًذ  هؼتمذ اػت ٍلتی هشدم خَد سا دس تشاتش یه جوغ هی یاتٌذ ًگشاى چگًَگی هَاجِْ

آیٌذ ٍ صًاى تیـتش ًگشاى لضاٍتی ّؼتٌذ وِ دس هَسد آًْا هی  وِ تایذ تِ گًَِ ای سفتاس ًوایٌذ وِ لاتل لثَل تِ ًظش

  .ٍ هغیغ تش سفتاس هی وٌٌذ ؿَد ؛ تٌاتشایي هالین تش

  ...اداهِ داسد

  .دس لؼوت تؼذ تِ همایؼِ صى ٍ هشد دس صهیٌِ ی ٌّشی هی پشداصین

  هقذهه ای بش سواى شناسی اصدواج 

احساى فکوس: تهیه و تنظین   

   

   

   

 


