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ازغبى فکْس
1

  

هبضيغيت سّاًؾٌبخيت  

اهشّصٍ دس سّاًؾٌبعي دس همبثل تْخَ ّ دتشکض عٌيت کَ  

ثَ آعيت ؽٌبعي ّ سّاًؾٌبعي هشضي ؽذٍ اعت ، ديذگبٍ 

خذيذي دس ػلْم ّاثغتَ ثَ عالهت  ثغْس اػن ّ دس 

. سّاًؾٌبعي ثَ عْس اخـ دس زبل ؽکل گريي ّ گغرتػ اعت

دس ايي ديذگبٍ ّ سّيکشد ػلوي دتشکض ثش سّي عالهيت ّ 

هبضيغيت اص خٌجَ هثجت ّ ًيض تْضير ّ تجيني هبُيت 

 .سّاًؾٌبخيت هبضيغيت اعت 
هبضيغيت سّاًؾٌبخيت هغتلضم دسک چبلؾِبي ّخْدي صًذگي 

سّيکشد هبضيغيت سّاًؾٌبخيت سؽذ ّ حتْل هؾبُذٍ ؽذٍ . اعت 

دس ثشاثش چبلؾِبي ّخْدي صًذگي سا ثشسعي هي کٌذ ّ ثَ 

. ؽذت ثش تْعؼَ اًغبًي تبکيذ داسد

عبصٍ هبضيغيت سّاًؾٌبخيت ،ثٌبثش خِت گرييِبي ًظشي 

گًْبگْى اص هْلفَ ُب ّ اخضاي  خمتلفي اؽجبع ؽذٍ اعت 

ُش يک اص پژُّؾگشاًي کَ دس ايي زيغَ ثَ کبس . 

پشداختَ اًذ ػْاهل ّ اثؼبد خبفي هؼشيف کشدٍ اًذ کَ 

دس فْستيکَ ُش فشد ّاخذ ايي خقْفيبت ّ اثؼبد ثبؽذ 

. داساي ًغجيت اص هبضيغيت سّاًؾٌبخيت اعت

 

اجسا و عناصر اصلي هبسيسيت روانشناخيت 
 هؼٌْيت●

 سؽذ ّ ثبلٌذگي فشدي●
 سضبيت اص صًذگي●
 ؽبدي●
 سّاثظ هثجت ثب ديگشاى●
 خْيؾنت پزيشي●
 هؼٌبداسي●

 عبصگبسي ّ تغلظ ثش حميظ●
  پريّي–خْد ●
 خْػ ثيين●
 ُذف دس صًذگي●

 

ثب تْخَ ثَ ًمؼ ثغضايي کَ هبضيغيت دس اثؼبد خمتلف 

اختوبػي ّ زيت خغوي فشد داسد ، ثذيِي - صًذگي سّاًي

اعت کَ ُش يک اص ايي اثؼبد ّ هْلفَ ُب عِن صيبدي دس 
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هبجْد ّضؼيت سّاًي ّ اختوبػي ؽخقي داسًذ ، ثب ايي 

همذهَ کْتبٍ ، ثَ ثشسعي ُش يک اص هْلفَ ُب هي 

پشداصمي ّ دس ايٌذٍ ًضديک ًيض ثَ ثشسعی خذاگبًَ  ًمؼ 

-خغوی)ّ کبسکشد ُش يک اص ايي هْلفَ ُب دس عالهت 

. افشاد پشداختَ خْاُذ ؽذ (هؼٌْی- اختوبػی–سّاًی 

 

هعنويت
1

  

هْلفَ هؼٌْيت ًمؼ هِوي دس هبضيغيت سّاًؾٌبخيت ايفب هي 

ثَ ػجبست ديگش يک مهپْؽي ثني هبضيغيت سّاًؾٌبخيت ّ . کٌذ 

اکثش سّاًؾٌبعبى . خٌجَ ُبيي اص هؼٌْيت ّخْد داسد 

زيت کغبًيکَ دس زْصٍ هبضيغيت کبس کشدٍ اًذ ، تب زذّد 

. صيبدي ثؼذ هؼٌْي هبضيغيت اًغبى سا ًبديذٍ گشفتَ اًذ 

تٌِب دس عبهلبي اخري دس هْسد ايٌکَ هزُت ّ هؼٌْيت 

چگًَْ ّخٍْ خمتلف عالهت خغوبًي ّ سّاًي سا حتت تبثري 

چٌني .لشاس هي دُذ ، حتميمبت ّعيؼي فْست گشفتَ اعت

حتميمبتي امهيت هزُت ّ هؼٌْيت سا ثَ ػٌْاى هٌجؼي ثشاي 

همبثلَ ثب ّلبيغ تٌيذگي صاي صًذگي ، سّؽي عبختَ اعت 

پبالًت). 
2

 ّ الئَ
3
 2002 )

عبصٍ هؼٌْيت هؼبًي ضوين ّ فشحيي داسد ّ ثَ ؽيٍْ ُبي 

اکثش اًذيؾوٌذاى . گًْبگْى اًذاصٍ گريي هي ؽْد 

جتشثَ هؼين داسي ّ ُذفوٌذي دس  )هؼٌْيت سا ثش زغت 

هفِْم عبصي منْدٍ اًذ هؼٌْيت ثَ ػٌْاى يک  (صًذگي 

. هتوبيض اعت  (ديٌذاسي  )هْلفَ هبضيغيت سّاًؾٌبخيت اص 

هؼٌْيت ثَ ػمبيذ ّ اػوبيل اؽبسٍ داسد کَ فشد سا ثب 

. ّخْد همذط ّ هؼين داس فشاتش اص خْدػ هشتجظ هي عبصد 

ايي ػمبيذ ّ اػوبل يک ًْع استجبط ؽخقي سا ثب يک رات 

                                      
1

 Spirituality 
2

 Pallant 
3

 Lae 



 3 

هتؼبيل ّ هغلك ثشلشاس ّ زفظ منْدٍ ّ ثَ صًذگي فشد هؼين 

اعتبکي ). ّ ُذف هي خبؾذ 
1
 2001 . ) 

ايي دس زبيل اعت کَ ًمؼ ػْاهل فشٌُگي ّ ؽٌبخيت دس 

ديٌذاسي ثيؾرت اعت ديٌذاسي ثب اًْاع زل هغبئل هزُيب 

يب ؽيٍْ ُبي همبثلَ اص لجيل خْد گشداًي ، تغلين ، 

پبالًت )دتکني ّ خِت گرييِبي گًْبگْى هزُيب مهشاٍ هي گشدد 

ػالٍّ ثش اجيبد جتشثَ هؼٌبداسي دس صًذگي ّ  (2002ّ الئَ 

ازغبط ُذفوٌذي ، هؼٌْيت اعبعب ثب پزيشػ صًذگي ، 

ازغبط هغئْليت ، جتشثَ هؼبؽشت ّ استجبط ثب ديگشاى ، 

 ). ُذف گشايي ، اهيذّاسي ّ خْػ ثيين مهشاٍ هي گشدد 

 . (مهبى هٌجغ 

. مهپْؽي داسد  (اهيذ  )دس يک عغر ًظشي ، هؼٌْيت ثب 

ًْيغٌذگبى هتؼذدي ثشاي هفِْم عبصي هؼٌْيت ، عبصٍ 

ُبسّياهيذ سا ثکبس ثشدٍ اًذ 
2

 ّ کوپظ
3

عبصٍ  . (2005 )

ًيض ُغت ، کَ  (ُذف گشايي  )اهيذ ؽبهل يک هْلفَ 

اؽبسٍ ثَ ايي اًتظبس داسد کَ آًچَ هغلْة اعت ، 

. اهکبى ثذعت آّسدى خْاُذ ثْد 

سّاًؾٌبعبى دس خقْؿ هزُت ّ هؼٌْيت ًظشات هتفبّتي 

آلپْست. اثشاص داؽتَ اًذ 
4

 (فشد ّ هزُجؼ ) دس کتبة  

هؼتمذ اعت کَ هزُت ػبهل يکپبسچَ کشدى فؼبليتِبي 

اسيک فشّم ًيض ثب اميبى صيغنت سا . جمضاي يک اًغبى اعت 

؛ثَ 1951 آلپْست(ثَ هؼين رتش خبؼ صًذگي کشدى هي داًغت

ًمل اص فيغت
5
 2002 )

کًْيٌگ دّ دليل کليذي ثشاي ايٌکَ چشا هزُت ّ هؼٌْيت 

: ًمؼ هِوي دس هبضيغيت ايفب هي کٌذ ، رکش هي منبيذ 
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 (چشاُب  )هزُت يک چِبس چْة ثشاي فِن ّ دسک - 1

. فشاُن هي کٌذ 

سا ًْيذ هي  (صًذگي ثؼذي  ) اکثش هزاُت اهيذ ثَ – 2

 پريّاى پظ اص ايٌکَ اص دًيب سفتٌذ ، ثَ يک –دٌُذ 

 ايي اػتمبد هي –هکبى آسهبًي ًمل هکبى هي کٌٌذ 

لْيي).تْاًذ ؽشايظ عخت خبسي سالبثل کٌرتل عبصد 
1
 1994  

ثَ ًمل اص فيغت
2
تجيني ديگشي سا دس خقْؿ پيًْذ  (2002 

ثَ ػميذٍ ّي هزُت . ثني هزُت ّ عالهت اضبفَ هي منبيذ 

ثَ گًَْ اي ؽيٍْ يب عجک صًذگي سا هبجْد هي خبؾٌذ کَ 

: زميمتب هي تْاًذ اثش هثجيت سّي عالهيت داؽتَ ثبؽذ 

هثل حتشمي ًْؽيذى الکل يب اعتؼوبل هْاد خمذس 

ّ ..........

هؼٌْيت دمکي اعت اص عشيك تذاسک يک چِبسچْة ثشاي تفغري 

ّ تْفيف جتبسة صًذگي ّ ثَ هْخت آى فشاُن کشدى ًْػي 

ازغبط اًغدبم ّ هبن پيْعتگي ّخْدي ، دس هبضيغيت 

اص عشف ديگش ، عبصٍ هزکْس . سّاًؾٌبخيت هؾبسکت کٌذ 

اص عشيك جتشثَ هؼبؽشت ثبديگشاى کَ ازتوبال هٌدش ثَ 

داخل ؽذى دسيک عيغتن ستبييت ثضسگرت هي گشدد ، هبضيغيت 

ايي هغئلَ هي تْاًذ . سّاًؾٌبخيت سا افضايؼ هي دُذ 

ثَ اسصيبثي لبثل کٌرتل ثْدى ػْاهل تٌيذگي صا کوک 

منبيذ ّ لزا دمکي اعت پشيؾبًي ُيدبًي کورتي جتشثَ گشدد 

ّعيغٌگ )
3
ثَ ًظش هي سعذ هؼٌْيت اص ًظش تبثري  ( 1994 

ُيدبى ، :  زْصٍ اثشات تٌيذگي سا تؼذيل کٌذ 4سّي 

ثَ ػميذٍ کوپجل هبضيغيت ..تؼبيل ّ کوبل ,ؽٌبخت ، سفتبس 

ّاثغتَ ثَ اسضبي عَ ًْع افلي اص ًيبصُبعت  
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ُش . کغت زْائح ّ هلضّهبت هبدي :  ًيبص ثَ داؽنت – 1.

چٌذ حتميمبت کوپجل ثشاي ثيؼ اص دّ دَُ ًؾبى داد 

. مهجغتگي خيلي کوي ثني دس آهذ ّ هبضيغيت ّخْد داسد 

ًيبص ثَ جتشثَ فويويت ّ عبيش :  ًيبص ثَ استجبط – 2

. الگُْبي سّاثظ اختوبػي 

ازغبط سضبيت ؽخـ اص خْد ّ صًذگي :  ًيبص ثَ ثْدى – 3

 . (ًيبصُبي ُغيت  )

ُش چٌذ تمغين ثٌذي ًيبصُبي چٌذ گبًَ کوپجل هفيذ اعت 

، ّيل اليغْى هؼتمذ اعت اّ ّ مهکبساًؼ چِبسهني سؽتَ اص 

 )ًيبصُب سا ًبديذٍ گشفتَ اًذ کَ هي تْاى آهنب سا 

ايي ًيبص ثَ ازغبط خْؽجخيت اي . ًبهيذ  (ًيبصثَ تؼبيل 

اؽبسٍ داسد کَ هب صهبًيکَ يک هؼٌبي غبيي ثشاي صًذگي 

ايي ًيبص ثَ يک ثؼذ غري . هي يبثين ، جتشثَ هي کٌين 

هؼٌْيت  )فيضيکي اص آگبُي ّ جتشثَ اؽبسٍ داسد ّ ّاژٍ 

اليغْى. ) هبرتيي افغالذ ثشاي آى اعت  (
1
 ثَ ًمل 1983 

اص فيغت
2
 مهَ هزاُت ثضسگ خِبى هْخْدات اًغبًي )2002 

سا ثَ تؼبيل ّ کوبل ثَ ػٌْاى ساُي ثشاي جتشثَ ثبالتشيي 

هزُيب ثْدى ثب ػبعفَ . عغْذ هبضيغيت دػْت کشدٍ اًذ 

هٌفي کورت، عْء اعتفبدٍ داسّيي پبيني تش ، کيفيت 

صًذگي هبرت ، سضبيت اص صًذگي ، ًْػذّعيت ّ ػضت ًفظ ثبال 

الجتَ مهَ حتميمب ت اص کبسکشد اًغجبلي . مهشاٍ اعت 

هزُت ّ هؼٌْيت ستبيت ًکشدٍ اًذ ّ ػٌْاى منْدٍ اًذ کَ 

ثؼضي هْالغ اعتفبدٍ اص اعرتاتژيِبي همبثلَ هزُيب ثشاي 

عبصگبسي ثب اعرتط ، هٌدش ثَ جتشثَ عغْذ ثبالي افغشدگي 

( 2002پبالًت ّ الئَ )ّ اضغشاة هي گشدد 

شادي 
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يکي ديگش اص هْلفَ ُبي هْثش دس هبضيغيت سّاًؾٌبخيت 

ؽبدي ثَ ػٌْاى يک ازغبط سضبيت ّ .اعت" ؽبدي"اًغبى، 

خشعٌذي تؼشيف هي ؽْد ّ ٌُگبهي اجيبد هي گشدد کَ مهَ 

ًيبصُبي خغوبًي، سّاًؾٌبخيت، ػملي ّ هؼٌْي فشد اسضبء 

. ؽذٍ ثبؽذ ؛ ؽبدي داؽنت ُذف ّ هؼٌب دس صًذگي اعت

آسگيل)
1

، 2000 )

تؼشيف ديگش ؽبدي ثَ غلجَ ّ تغلظ ػبعفَ هثجت ثش 

ايي . ػبعفَ هٌفي ّ ازغبط سضبيت اص صًذگي اؽبسٍ داسد

سضبيت ثَ ًظش هي سعذ کَ ثيؾرت ثب خْاًت ؽٌبخيت صًذگي 

سّاًي استجبط داسد تب ثب خْاًت ػبعفي آى مهچٌني ثَ 

ًظش ثشدثشى   هبضيغيت سّاًؾٌبخيت دس فشدي ثبال خْاُذ 

ثْد کَ ػبعفَ هثجت ّي ثش ػبعفَ هٌفي اػ تغلظ يبثذ، 

ّ ثبلتجغ هبضيغيت سّاًؾٌبخيت فشدي کَ ػبعفَ هٌفي ّي ثش 

هغبلؼَ ًؾبى دادٍ . ػبعفَ هثجت اػ غلجَ يبثذ کورت اعت

اعت کَ ػبعفَ هثجت ّ هٌفي هغتمل اص يکذيگش ػول هي 

ثَ ػجبست ديگش مهجغتگي ثني ػبعفَ هثجت ّ هٌفي . منبيٌذ

لزا ازغبط فشد اص هبضيغيت ، ثَ تؼبدل ًغيب . ففش اعت

ثَ اػتمبد ثشًذى .ايي دّ جموْػَ اص ًريُّب ثغتگي داسد 

. ثب ؽبدي ثيؾرت، هبضيغيت سّاًؾٌبخيت ًيض افضايؼ هي يبثذ

افشاد ؽبد خْػ ثني اًذ، اص ػضت ًفظ ثباليي 

ثشخْسداسًذ، ازغبط کٌرتل ؽخقي ثيؾرتي سا دس خْد ازغبط 

هي منبيٌذ، دس استجبط ّ مهکبسي ثب ديگشاى تْامنٌذًذ ّ 

دّهًْت). ثب اعرتط همبثلَ ثيؾرتي هي کٌٌذ
2

؛ 1989، 

السًظ
3

؛ دهرب1989، 
4

 ّ ثشّک
5

ثَ ًمل اص ًْسي،  / 1989، 

1381 )
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دّ ًْع ؽبدي  

 (ؽبدي کْتبٍ هذت )لزت يب خْؽي گزسا  -1

 (ؽبدي دساص هذت ) سضبيت اص صًذگي هذاّم  -2

عگشعرتّم ثذيي گًَْ ثني ؽبدي کْتبٍ هذت ّ دساص هذت 

ؽبدي ّ سضبيت اص صًذگي دساص : تفبّت لبيل هي ؽْد کَ 

ايي زبلت ثب ايي . هذت يک ازغبط ثب دّام ّ پبيبعت

ثْدٍ ّ ثَ " خْة " ازغبط مهشاٍ اعت کَ صًذگي ؽخـ 

. آسهبهنب ّايذٍ آهلبيؼ ًضديک اعت

دس زبيل کَ ؽبدي گزسا يب کْتبٍ هذت ثب ُيدبًبتي چْى 

 ).خشعٌذي، آساهؼ، ًؾبط، آعْدگي ّ ذتييح مهشاٍ اعت

عگشعرتّم
1

 ّ اعپٌغش
2
 2001 .)

خوش بيين
3

  

هْلفَ ديگشي کَ دسهبضيغيت سّاًؾٌبخيت اًغبى هْثش اعت ، 

خْػ ثيين دتبيل ثَ اختبر اهيذّاساًَ . اعت  (خْػ ثيين  )

تشيي ديذگبٍ اعت ّ ثَ يک پيؼ آهبدگي ػبعفي ّ ؽٌبخيت 

دس خقْؿ ايٌکَ چيضُبي خْة دس صًذگي هِورت اص چيضُبي 

خْػ ثيين هغتلضم ايي اعت کَ . ثذ اعت اؽبسٍ داسد 

چگًَْ يک ؽخـ پيبهذُب ّ ًتبيح ّلبيغ صًذگي سا 

افشاد خْػ ثني ، عغْذ . اسصيبثي ّ پيؼ ثيين هي کٌذ 

پبيني تشي اص اعرتط ؽغلي گضاسػ هي کٌٌذ ّ ًيض عغْذ 

خْػ ثيين . ثبالتشي اص ػولکشد ّ سضبيت اص صًذگي داسًذ 

، ادساک تٌيذگي سا کبُؼ هي دُذ ّ تْاًبيي ؽخـ سا 

ثشاي کبس ّ فؼبليت افضايؼ هي دُذ افشادي کَ خْػ ثيين 

ثيؾرتي ّ ستبيت اختوبػي ثبالتشي سا گضاسػ هي کٌٌذ ، 

ًتبيح هغبلؼَ اي کَ . هبضيغيت سّاًؾٌبخيت ثبالتشي داسًذ 

ثَ هٌظْس آصهْى کشدى ًمؼ ّ ػضت ًفظ ّ خْػ ثيين دس 

استجبط ثني اعرتعِبي سّاًؾٌبخيت حميظ کبسي ّ هبضيغيت سّي 

                                      
1

 Segerestrom 
2

 Spencer 
3

 Optimism 
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 عبل عي داؽتٌذ 29 تب 25 ًفشي کَ ثني 1878منًَْ اي 

فْست گشفت ، ًؾبى داد کَ ػضت ًفظ ّ خْػ ثيين ثَ 

ػٌْاى تؼذيل کٌٌذٍ تٌيذگي ُبي سّاًؾٌبخيت ػول هي کٌذ 

  (2002سيف ّ کيظ ،  )ّ هبضيغيت سا افضايؼ هي دُذ 

 داًؾدْي ژاپين ًؾبى داد کَ 144مهچٌني هغبلؼَ اي سّي 

 کَ خْػ ثيين ثيؾرتي داسًذ ، Aافشاد داساي تيپ ؽخقييت 

 کَ خْػ ثيين کورتي داسًذ  Aًغجت ثَ افشاد تيپ ؽخقييت 

آيضهي )، اظغشاة کورتي سا جتشثَ هي کٌٌذ 
12

 ّ سيؾرت
3
 

 ثَ ًمل اص عبسافي1994ٌْ
4
(2004.) 

 

دس خقْؿ استجبط ثني خْػ ثيين ّ هبجْد ػولکشد عيغتن اميين 

ثذى فْست يبفتَ ُب ًؾبى دادٍ اعت کَ خْػ ثيين دس کبس 

عيغتن اميين ثذى تبثري هي گزاسد ّ ػولکشد آًشا هبجْد هي 

ايي يبفتَ ُب هْيذ ًتبيح کلي تشي اعت کَ خْػ . خبؾذ 

. ثيين ثب عالهت خغوي ّ سّاًي ثيؾرتي مهشاٍ اعت 

 ؽٌبخيت –ثَ ًظش هي سعذ خْػ ثيين اص دّ ساٍ سفتبسي 

عگشعرتّم ّ  ). ثبػث هبجْد عالهيت ّ هبضيغيت هي گشدد 

 (. 2001اعپٌغش 

 اظغشاة ّ افغشدگي کورت  – 1

 فؼبليت ثيؾرت ّ همبثلَ هْثشتش ثب تٌيذگي صاُب – 2

خْيؾنت پزيشي 
5
 

سيف ، خْيؾنت پزيشي سا اص هْلفَ ُبي هْثش دس هبضيغيت 

ثَ ًظش ّي خْيؾنت پزيشي . سّاًؾٌبخيت للوذاد هي کٌذ 

داؽنت ازغبط ّ ًگشػ هثجت ثَ خْد ّ ًيض اسصيبثي هثجت 

صًذگي گزؽتَ خْد ّ تقذيك اثؼبد چٌذگبًَ ؽخقيت اػن 

                                      
1

 Eisemann 
 

3
 Richter 
4

 Saraphino 
5

 Self-Acceptance 
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ًظشيَ ُبي ؽٌبخيت ، سّاى حتليل گشي . اص خْة ّ ثذ اعت 

ّ سفتبسي فشك هي کٌٌذ کَ خْيؾنت پزيشي ثَ ػٌْاى يک 

تغيري سّاًؾٌبخيت هِن داساي يک فشايٌذ هذاّم دس سؽذ ّ 

 کْدک دس عْل دّساى –حتْل اعت کَ ثْعيلَ تؼبهل ّالذ 

 هغبلؼَ اي سّي .کْدکي ّ ًْخْاًي ؽکل ّ گغرتػ هي يبثذ

 ثيوبس هجتال ثَ اختالل ّزؾتضدگي ّ ُشاط اص هکبهنبي 30

ثبص کَ پبعخ هْفميت آهيضي ثَ سّاى دسهبًي ًؾبى دادٍ 

ثْدًذ ، ثَ هٌظْس اسصيبثي ًؾبًَ ُبي ثبلي هبًذٍ ّ 

 ًفش کَ 30. ثشآّسد هبضيغيت سّاًؾٌبخيت آهنب فْست گشفت 

اصًظش ّيژگيِبي زتؼيت ؽٌبخيت ثب گشٍّ لجل مهتب ؽذٍ 

ثْدًذ ، ثَ ػٌْاى گشٍّ کٌرتل اًتخبة ؽذًذ ، هيبًگني 

 ثَ ًمل 1994آيضهي ّ سيؾرت  ).  ثْد9/31عي ثيوبساى 

 (.2004)اص عبسافيٌْ

ًتبيح ًؾبى داد کَ ثيوبساى ًغجت ثَ گشٍّ کٌرتل ًؾبًَ 

ُبي ثبليوبًذٍ ثيؾرتي داؽتٌذ ، هقبزجَ ُبي ثبليين ّ 

. پشعؾٌبهَ ُبي ًؾبًَ ؽٌبعي ، گْاٍ ايي هغلت ثْد 

ثيوبساى مهچٌني ثَ عْس هؼٌب داسي تغلظ ثش حميظ کورت ، 

 )سؽذ ّ ثبلٌذگي فشدي ضؼيف تش ّ ُذف دس صًذگي ّ 

. کورتي سا ًؾبى دادًذ (خْيؾنت پزيشي 

 

 

هعنا داري 
1
 

هْلفَ ديگشي کَ دس هبضيغيت سّاًؾٌبخيت فشد تبثري گزاس 

تؼشيف اعتبًذاسدي سا ثشاي . اعت  (هؼٌب داسي  )اعت 

ُش فشد يک تؼشيف ؽخقي .هؼٌبداسي سا مني تْاى رکش کشد 

هؼٌبداسي ثَ ػٌْاى ثؼذي اص صًذگي . اص هؼٌب داسد 

تْفيف گؾتَ اعت کَ ازغبط استجبط ّ ثَ ُن پيْعتگي ، 

                                      
1

 Meaningfulness 
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دّسم ّ گالص  ).ّ سؽذ سا ثشاي فشد ثَ ثبس هي آّسد 

2001 . )

: ثشاي اغلت هشدم هؼٌبداسي دس دّ عغر ّخْد داسد 

کَ ثَ  : (هؼٌبي اخشّي  )هؼٌبي هشثْط ثَ ُغيت  -1

ّخْد چيضي خبسج يب ثشتش ثشاي يک ؽخـ اؽبسٍ داسد  

ثَ  : (هؼٌبي دًيْي  )هؼٌبي هشثْط ثَ دًيب - 2

اعت اؽبسٍ  (هؼٌبي صًذگي هي  )آًچَ کَ هْعْم ثَ 

. داسد 

هؼٌبداسي اص عشيك ّزذت ّ يگبًگي ثب هفِْهي کَ فشد 

ايي هْلفَ . داسد ، هي تْاًذ ادساک گشدد  (خْد  )اص 

ثب اًغدبم ّ دتبهييت کَ ثَ صًذگي فشد هي خبؾذ ّ ًيض ثب 

ازغبط ُذفذاسي دس صًذگي ، هي تْاًذ دس هبضيغيت 

  2001دّسم ّ گالص ). سّاًؾٌبخيت فشد ، تبثري گزاس ثبؽذ 

ًظشيَ پشداصاى ُغيت ًگش دس تجيني ّ ػلت ؽٌبعي  . (

 )ُشاط ّ اختالف اضغشاثي تؼوين يبفتَ ، لبيل ثْخْد 

يؼين تشط مهگبًي دسثبسٍ حمذّديت ُب ّ  (اضغشاة ُغيت 

تيليچ )هغّْليتِبي صًذگي فشد ، ُغتٌذ 
1
ثَ  / 1953 

آهنب هي گْيٌذ ، اضغشاة ُغيت  . ( 1376ًمل اص دادعتبى 

سا جتشثَ هي کٌين ، چْى زذط هي صًين صًذگي ثَ عْس 

کلي ُذيف ًذاسد ّ صًذگي ؽخقي هب ًيض هي تْاًذ دس 

 ( . 1376دادعتبى  ). هنبيت هؼٌبيؼ سا اص دعت ثذُذ 

اص ديذگبٍ ُغيت ًگشي ، اًغبهنب هي تْاًٌذ ثب اضغشاة 

ُغيت ثش اعبط پزيشفنت هغّْليت اػوبل ، اختبر تقويوِب ، 

هؼٌب دادى ثَ صًذگي ّ پزيشفنت ّزذت يبفتگي خْد ، 

 . (مهبى هٌجغ  ). همبثلَ کٌٌذ 

 

روابط هثبت با ديگران  

                                      
1

 Tillich 
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سيف يکي اص اثؼبد هبضيغيت سّاًؾٌبخيت سا سّاثظ هثجت ثب 

ايي ثؼذ هٌغجك ثب هشزلَ ؽؾن . ديگشاى ثشهي مششد 

ًظشيَ اسيکغْى اعت کَ آغبص ثضسگغبيل سا پْؽؼ هي دُذ 

مهپْؽيي ثب ديگشاى  )، هشزلَ اي کَ اسيکغْى ًبم آًشا 

دس ايي هشزلَ عشهبيَ . هي هنذ  (دس ثشاثش اًضّاگضيين 

گزاسي دس ساٍ پيًْذ ، مهدْؽي ّ فويويت ثب ديگشاى ّ 

خْد سا اص خالل ديگشاى يبفنت امهيت صيبدي داسد ّ 

اعتمشاس فشد دس يک هْضغ اص هشزلَ دّ لغيب اسيکغْى سا 

 ( . 1378هٌقْس  ). هؾخـ هي کٌذ 

پيؾرت گفتين کَ اص ديگشاى هْلفَ ُبيي کَ سيف دس هذل 

. خْد ثَ آى اؽبسٍ هي کٌذ ، خْيؾنت پزيشي اعت 

 اختوبػي خْد –اسيکغْى ًيض دس هشزلَ ُفتن سؽذ سّاًي 

کَ دس  (پذيذ آّسًذگي دس ثشاثش ساکذهبًذگي  )يؼين 

زذّد عي هيبًغبيل اعت ، ًگبٍ ثَ خالليتِبي خْيؾنت يب 

اسصيبثي مهَ فؼبليتِبي گزؽتَ خْد ّ زبفلي کَ ثَ ثبس 

دس دّسٍ عبخلْسدگي . آّسدٍ اعت سا هِن تلمي هي کٌذ 

 فشد دس پي ًگبٍ هثجت ّ – هشزلَ ُؾتن اسيکغْى –ًيض 

پشاهيذ ثَ آًچَ دس صًذگي ثَ اذمبم سعبًذٍ اعت، تبييذ 

ايي دس زبيل  . ( 1378هٌقْس  )خْيؾنت ّ کغت آساهؼ اعت 

اعت کَ ثني خْيؾنت پزيشي ّ پزيشػ ديگشاى استجبط 

تٌگبتٌگي ّخْد داسد  

حتميمي ثَ هٌظْس ثشسعي تبثري هشگ ّ يب عالق ّالذيي لجل 

 عبلگي ثش سّي هبضيغيت سّاًؾٌبخيت ّ خغوبًي 17اص عي 

ًتبيح ًؾبى داد کَ ثشاي هشداى ، عالق . فْست گشفت 

ّالذيٌؾبى ثب سّاثظ هثجت کورت ثب ديگشاى ، خْيؾنت 

پزيشي کورت، تغلظ حميغي پبيني تش ّ افغشدگي ثيؾرت مهشاٍ 

هشگ ّالذيي ًيض پيؼ ثيين کٌٌذٍ خْدپريّي ّ . ثْد 

اعتمالل ػول ثيؾرت ثشاي هشداى ّ ازتوبل افغشدگي ثيؾرت 

اثشات ستبيت اختوبػي ّ هغٌذ هِبسگزاسي .ثشاي صًبى ثْد



 12 

 صى ، 160ثش هبضيغيت سّاًؾٌبخيت دس منًَْ اي هتؾکل اص 

 صى هِبخش هشاکؾي ، 50ؽبهل  )هْسد ثشسعي لشاس گشفت 

 صى 55 صى هِبخش پشّيي ، ّ گشٍّ کٌرتل هتؾکل اص 50

دس پژُّؼ فْق هبرتيي پيؼ ثيين کٌٌذٍ  . (اعپبًيبيي 

هبضيغيت سّاًؾٌبخيت ، ّخْد ؽجکَ ستبيت اختوبػي ّ ادساک 

دّسم ). داؽنت کٌرتل ؽخقي ّ حميغي ثْد 
1

 ّ گالص 
22001 ) 

 .

احساش انسجام يا هبن پيوستگي
3

  

يکي اص حمممبًي کَ دس صهيٌَ هبضيغيت سّاًؾٌبخيت فبزت 

ًظش اعت ، آًتًْْفغکي
4

آًتًْْفغکي عبصٍ يب .  اعت 

. ساهغشذ منْد  (ازغبط اًغدبم يب هبن پيْعتگي  )هْلفَ 

ّي ازغبط اًغدبم سا ثَ ػٌْاى يک خِت گريي کلي ّ خبهغ 

ّ يک ًْع ازغبط اعويٌبى اص ايٌکَ ّلبيغ صًذگي لبثل 

ؽخـ اعويٌبى داسد کَ کَ هٌبثؼي . دسک اعت تْفيف منْد 

. ثشاي همبثلَ ثب همتضيبت ايي ّلبيغ دس اختيبس داسد 

چٌني ّلبيؼي اص ًظش ؽخـ هؼٌبداس ثْدٍ ّ اسصػ کبس ّ 

ازغبط اًغدبم عجت  .( 2002پبالًت ّ الئَ  ). تالػ داسد 

هي ؽْد کَ فشد ازغبط کٌذ صًذگي لبثل دسک ، هؼين داس 

عَ هْلفَ هزکْس ادساک ّ داًؼ . ّ لبثل کٌرتل اعت 

. هٌغدن فشد اص خِبى سا تؾکيل هي دُذ آًتًْْفغکي 

ازغبط اعويٌبى ثب عغْذ پبيني افغشدگي ، اضغشاة ، 

تٌيذگي ّ ًؾبًَ ُبي خغوبًي ّ ًيض ثب عغر هبضيغيت 

کُْي ). سّاًؾٌبخيت ّ خغوبًي ثبال مهشاٍ ثْدٍ اعت 
5

 ّ 

دکل
6
 2000 ( 

 
 

                                      
1

 Durm 
2

 Glass 
3

 Integreation 
4

 Antonovsky 
5

 Cohen 
6

 Dekel 
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: فِشعت هٌبثغ

 

از کودکي تا ,روانشناسي هرضي حتويل.(1376)پشيشخ,دادعتبى

 اًتؾبسات مست:ذتشاى,خلذ اّل ,بسرگسايل

بررسي عواهل هوثر بر شادي و .(1381).سضب,کشهي ًْسي

عبل ,جملَ سّاًؾٌبعي ّ ػلْم تشثييت. هبسيسيت دانشجويان

 1مشبسٍ  ,32

ساخت و هنجاريابي هقياش هبسيسيت (1383)سضب,صذمبًي

 – روانشناخيت

   1384ييهريصا  اهلَتشزتَ–روانشناسي سالهت  (2004)عبسافيٌْ

 .اًتؾبسات سؽذ-خلذ دّم ذتشاى 

نظريه هاي (2002)گشيگْسي,خظ ّ فيغت , فيغت 

اتؾبسات سّاى :ذتشاى  ,1384, تشزتَ حيي يغيذحموذي ,شخصيت

خلذ اّل ,روانشناسي ژنتيک ( .1378)حموْد هٌقْس . 

اًتؾبسات سؽذ 
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