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ضفتبضّبی اًؿبى ثِ اؾتخٌبی ثطذی ثبظتبةّبی ؾبزُ ثِ «اًگی عُ» ( )Motiveثؿ تگی زاضز .ث ِ
عجبضت زیگط  ،ظَْض ضفتبض اًؿبى تٌْب ثِ ٍرَز هحطک ٍ هتغیطّبی غًتیک ٍاثؿتِ ًیؿت ،ثلکِ قست ٍ
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فطکبًؽ هتغیطّبی هساذلِگط زضٍى اضگبًیعهی (زضٍى اًؿبى) زض پسی سآیی ضفتبضّ بی اًگیعق ی ؾ ْن
ثؿعایی زاضز.
ضفتبضّبی اًؿبى ثِ اؾتخٌبی ثطذی ثبظتبةّبی ؾبزُ ثِ «اًگی عُ» ( )Motiveثؿ تگی زاضز .ث ِ عج بضت
زیگط  ،ظَْض ضفتبض اًؿبى تٌْب ث ِ ٍر َز هح طک ٍ هتغیطّ بی غًتی ک ٍاثؿ تِ ًیؿ ت ،ثلک ِ ق ست ٍ
فطکبًؽ هتغیطّبی هساذلِگط زضٍى اضگبًیعهی (زضٍى اًؿبى) زض پسی سآیی ضفتبضّ بی اًگیعق ی ؾ ْن
ثؿعایی زاضز .فطایٌسّبی اًگیعقی رْت ٍ قست ضفتبضّبی ّسفوٌس ضا تعییي هیکٌٌس ٍ افطاز ایي فطایٌسّب
ضا زض شّي ذَز ثِ نَضت اهیبل آگبّبًِ تزطثِ هیکٌس.
● تعریف اًگیسش
تعطیف اًگیعـ ( )Motivationثؿتگی ثِ هفبّین ًظطی ضٍاى قٌبؾی زاضز .زض ٍاقع تعطیف ی ک ضٍاى
قٌبؼ اظ اًگیعـ ثِ زی سگبُ اٍ ثؿ تگی زاضز .فطٍی س  ،کت

 ،ه َضفی  ّ ،ت ٍ ...تع بضفی ضا زض ه َضز

اًگیعـ اضائِ کطزُاًس ،اهب زض یک روعثٌسی کلی هیتَاى اًگی عـ ضا ث ِ ن َضت « هزو َ هتغیطّ بی
پیچیسُ اضگبًیعهی ٍ هحیطی ک ِ ک ٌف آًْ ب ث ِ فعب ی ت عو َهی ٍ رْ تزاض احؿ بؼ ٍ ضفت بض هٌز ط
هیقَز ».تعطیف کطز.
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● جبیگبُ اًگیسش در رٍاى ضٌبسی
« ضٍاى قٌبؾ ی اًگی عـ » ربیگ بُ هْو ی زض ضٍاى قٌبؾ ی زاضز ٍ چٌ یي اؾ تٌجبم ه یگ طزز ک ِ
ضٍاىقٌبؾی اًگیعـ ثب هؿبئ ٍ پسیسُّبیی ؾط ٍ کبض زاضز کِ ک ضٍاىقٌبؾی ثب آى ضٍثطٍ اؾت .ث ب
کوی زقت هیتَاى زضیبفت کِ ثطای پػٍّكگطاى هؿبئ اؾبؾی عجبضتٌس اظ ایٌکِۺ
چطا ضفتبض ذبنی پسیس هیآیس؟ چطا ضفتبض ّسفساض اؾت؟ چطا ضفتبض ثِ نَضت پیَؾتِ ٍ هتٌبٍة اتف ب
هیافتس؟ ٍ...
ایي ؾَا ْب ٍ هؿبئ ثبعج پسیسآیی ًظطیِّبی گًَبگًَی قسُ اؾت .ثطذ ی اظ آًْ ب عجبضتٌ س اظۺ ًظطی ِ
غطیعُ (ً ، )Instinet Theoryظطیِ ؾبیق (ً ، )Drive Theoryظطیِ اًتظبض _ اضظـ ( _ Expectancy
ً ٍ )Value Theoryظطیِ ًیبظّب ()Needs Theory
● هَضَعبت هَرد تَجِ در رٍاى ضٌبسی اًگیسش
اًگیعـ  ،هؿبئ هرتلفی ضا زضثطهیگیطز.
چٌسیي ًظبم اًگیعقی اًؿبًْب ضا زض تالـ ه ساٍم ث طای ضف ع حب تْ بی ًبذَق بیٌس ه یزیسً سً ،ظی ط «
فطٍیس» کِ اًؿبى ضا زض یک هیساى ًجطز زائوی ثب ًیطٍّبی رٌؿی ٍ پطذبق گطی ه یزی س .زض ای ي ح بل
چٌسیي ًظبم اًگیعقی  ،اًؿبًْب ضا هَرَزاتی کٌزکبٍ ّ ،یزبى ذَاُ  ،ثب ّ س

ٍ ثطًبه ِ ٍ تالق گط زض

ًظط هیگیطز .ثب ایي حبل آًْب تب حسٍزی زضؾت ّؿتٌس ٍ ًِ کبهال زضؾ ت ی ب غل  ..ثٌ بثطایي اًگی عـ
هؿبئ هرتلفی ضا زضثطهیگیطز.
● اًگیسش یک فرآیٌذ است.
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اًگیعـ فطآیٌسی پَیب اؾت ٍ ًِ ایؿتب .ذیلی اظ اًگیعُّب (ٍ ًِ ّوِ آًْب) اظ یک فطآیٌس چْ بض هطحل ِای
«پیف ثیٌی  ،ثطاًگیرتگی  ،عو ضفتبضی ٍ پیبهس» پیطٍی هیکٌٌس .زض هست پیف ثیٌی  ،فطز اًتظبض پی سایی
اًگیعُ ضا زاضزٍ .یػگی آى ٍرَز یک حب ت هحطٍهیت ٍ توبی ث ِ ّ س

اؾ ت .زض ه ست ثطاًگیرتگ ی ،

هحطک زضًٍی یب ثیطًٍی اًگیعُ ضا تحطیک ًوَزُ ٍ ثِ ضفتبض رْت هیزّس .زض هست عو ضفتبضی  ،ف طز
ثطای ًعزیک قسى یب زٍض قسى اظ قی ّس

اًگیع  ،ثِ ضفتبض ّس گطا هیپطزاظز .زض هست پیبه س  ،ف طز

پیبهسّبی ؾیطی یب اقجب اًگیعُ (فطٍکكی اًگیرتگی) ضا تزطثِ هیکٌس.
● اًگیسش یب خَدگرداى است یب هحیطی.
ٌّگبهی کِ ضفتبض تَؾً .یطٍّبی زضًٍی (ًظیط ذؿتگی  ،کٌزکبٍی ٍ )...ثطاًگیرت ِ ق سُ ثبق س ،ذ َز
گطزاى اؾت .اًگیعـ ذَزگطزاى هعوَال اظ گطایفّب ً ،یبظّب ٍ ٍاکٌفّ بی ف طزی ث ِ ضفت بض ق رم
ًبقی هیقَز .زض هقبث ظهبًی کِ ضفتبض تَؾً .یطٍّبی ثیطًٍی (ًظیط پَل ی ب ر بیعُ ٍ )...ثطاًگیرت ِ
هیقَز ،ثِ نَضت هحیطی اؾت .اًگیعقی کِ تَؾ .هحی .کٌتطل هیقَز ،اظ پیبهسّبی هه ٌَعی ٍ
ثیطًٍی ضفتبض ًبقی هیقَز.
● تغییر ضذت اًگیسُ در طَل زهبى
اًؿبًْب زض ّط حظِ هعیي چٌسیي اًگیعُ ضا تزطثِ هیکٌٌس .اغلت ی ک اًگی عُ ًؿ جتب ًیطٍهٌ س اؾ ت ،زض
حب یکِ ؾبیط اًگیعُّب زض زضرِ زٍم قطاض زاضًس ٍ ًیطٍهٌستطیي اًگیعُ ثیكتطیي تبحیط ضا ثط ضفت بض زاضز.
اگطچِ اًگیعُّبی ًؿجتب زضرِ زٍ فَضا ضفتبض ضا تحت تبحیط قطاض ًویزٌّس ٍ ،ی ه ب هزوَع ِای اظ ای ي
اًگیعُّب ضا کِ زض ًْبیت هیتَاًٌس زضرِ یک قًَس (ٍاضز رطیبى تبحیطگصاضی ثط ضفت بض ق ًَس) ،زض ؾ ط
هیپطٍضاًین.
● سلسلِ هراتبی اًگیسُّب
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ثطذ ی ًظطی ِپ طزاظاى ًظی ط هع َ ( ٍ )Maslowث بک ( )Buckاًگی عُّ بی اًؿ بى ضا ث ِ ن َضت
ؾلؿلِهطاتجی اضائِ کطزُاًس .هع َ اًگیعُّبی اًؿ بى ضا زض پ ٌذ قجق ِ ان لی « اًگی عُّ بی (ًیبظّ بی)
فیعیَ َغیک ً ،یبظّبی ایوٌی ً ،یبظ ثِ تعلق پصیطی ً ،یبظ ثِ احتطام ٍ ًیبظ ثِ ذَز قکَفبیی» ق طاض زاز.
زض حب ی کِ ثبک آًْب زض پٌذ قجقِ ثِ گًَِای زیگط قبه «غطای ع  ،ؾ بیقّ بی ًرؿ تیي  ،ؾ بیقّ بی
اکتؿبثی ّ ،یزبىّب ٍ اًگیعـ قبیؿتگی » قجقِثٌسی هیکٌس .فبیسُ چٌیي زیسگبّی زض ایي اؾ ت ک ِ ث ِ
افطاز اربظُ هیزّس تب اًگیعُّبی ثؿیبض هتفبٍت اًؿبى ضا زض یک قجکِ ٍاح س هٌؿ زن هطث َم ث ِ ّ ن
قجقِثٌسی کٌس.
● آگبّی اًگیسُّب در سطح ًبَّضیبر
اًگیعُّبی اًؿبى هیتَاًٌس آقکبض ٍ یب ًِ چٌساى آقکبض  ،تَریِ قسُ ی ب تَری ِ ًك سُ ٍ َّق یبض ی ب
ًبَّقیبض ( )Unconsciousثبقٌس .ثطای هخبل تحقیقبت ًك بى زازُاً س ک ِ ه طزم زض ضٍظّ بی آفت بثی
ثیكتط جرٌس هیظًٌس ،زض هبّْبی تبثؿتبى ثیكتط اظ هبّْبی زیگط هطتکت اعوبل پطذبقگطی هیقًَس ٍ
اگط @ثیپَ ی ضا ثِ نَضت غیط هٌتظطُ پیسا کٌٌس ،ثِ احتوبل ثیكتطی ثِ یک غطیجِ کوک هیکٌٌ س ّ .ط
یک اظ ایي هَاضز ثِ ز ی اًگیعُّبیی ّؿتٌس کِ فَضا آقکبض ًرَاٌّس قس.
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● قببل کبربردی اصَل اًگیسش
هیتَاى انَل اًگیعقی ضا زض ؾِ ظهیٌِ انلی «آهَظـ ٍ پطٍضـ  ،زضهبى ٍ ظهیٌِّ بی ارتو بعی ٍ
قغلی» ثکبض ثطز .ثْجَز ثركیسى ثِ آهَظـ ٍ پطٍضـ  ،ؾالهت ضٍاًی _ ّیزبًی  ،افعایف قسضت تَ یس
ٍ ضضبیت قغلی ٍ ...اّسا

رب جی ّؿتٌس کِ هطب عِ اًگیعـ ثب ایي ّس

ثطای ضؾیسى ثِ ایي اّسا

ثطاًگیعاًین؟ » ثِ هب ثیٌف هیزّس.

کِ « چگًَِ ذَز ٍ زیگطاى ضا

هفبّین ٍ تعبریف اًگیسش
فطآیٌس اًگیعـ ثِ ًیطٍّبی پیچیسُ ،ؾبئقْبً ،یبظّ ب ،ق طای .ت ٌف ظا ی ب هکبًیؿ وْبی زیگ طی
اقال هیگطزز کِ فعب یت فطز ضا ثطای تحقق ّسفْبی ٍی آغبظ کطزُ ٍ ثِ آى تساٍم هیثركس.
تحقق اّسا

ؾبظهبًی ٍ فطزی ًیبظ ثِ ثطاًگیرتي اًؿبًْب زاضز .فطو اٍل زض هجبحج اًگیعـ ایي اؾت

کِ ضفتبض اًؿبًی ّسفساض اؾت .ثسیي هعٌی کِ حطکت ،فکط ،کبض ٍ ذلق کطزى زض اًؿبًْب زض رْت ًی ثِ
اّسا

هكرهی نَضت هیگیطز .اهب چطا هطب عِ ٍ زاًف زض هَضز پیثطزى ثِ اًگیعُّبی اًؿبًْب هْن

اؾت؟
توبم هطب عبت ٍ تحقیقبت زض هَضز اًگیعـ تالقْبیی ثطای زؾتیبثی ثِ پبؾرْبیی زض ضاثطِ ثب چطاّبی
ضفتبض اًؿبًْبیٌس .چطا ثعضی پطتالـتط اظ زیگطاًٌس؟ اگطچِ هوکي اؾت رَاة ث ِ ای ي ؾ ااالت آؾ بى
ثًِظط ثطؾ س اه ب تحلی

ٍ ضیك ِی بثی چطاّ بی ضفت بض اف طاز ثؿ یبض پیچی سُ ٍ زض ع یي ح بل ر سا ٍ

هؿحَضکٌٌسُ اؾت .زضک اًگیعـ ثطای پیثطزى ثِ عل ضفتبض اًؿبًْب ثؿیبض ثب اضظـ اؾت.
هطزم عوَهبً اًگیعـ ضا حبالت زضًٍی هیزاًٌس کِ ثبعج هیقَز فطز ثِ اًزبم کبضّبیی ثیف اظ کبضّبی
زیگط توبی ًكبى زّس ،اؾتیطظٍپَضتط اًگیعـ ضا قبه ؾِ عٌهط انلی هیزاًٌس کِ عجبضتٌس اظۺ
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ً )۱یرٍّبی فعبل کٌٌذُ:
ضفتبض کِ ًیطٍّبیی زض افطاز ّؿتٌس ٍ ثبعج هیقًَس ّط فطز ضفتبض هكرهی زاقتِ ثبقس.
ً )۲یرٍّبی ّذایت کٌٌذُ:
ضفتبض ضا ثِ ؾَی چیعی ّسایت هیکٌٌس ثِعجبضت زیگط اًگیعـ ّسفساض اؾت.
ً )۳یرٍّبی تذاٍم دٌّذُ:
اًگیعـ ضفتبض اًؿبًی ضا کِ زض رْت زؾتیبثی ثِ ّس

فعبل ٍ ّ سایت ق سُ ًی طٍ ثرك یسُ ٍ ث ِ آى

تساٍم هیزّس .هحی .افطاز عبه انلی زض قست ٍ ضعف ٍ رْت زازى ثِ ایي ًیطٍّبؾت .پؽ اًگیعـ
یعٌی ًیطٍّب ،ؾبثقِّب یب حب تْبی زضًٍی کِ ثبعج هیقًَس فطز زاٍقلجبًِ فعب یتْبیی ضا قطٍ ک طزُ ٍ
تب ضؾیسى ثِ اّسا

هكرهی ازاهِ زّس .ثط اؾ بؼ ای ي تعطی ف اًگی عـ هت ثحط اظ عَاه

ثیطًٍی اؾت(قیطاظی ،علی -هسیطیت آهَظقی ۳۱۷۱ل)۳۴۳
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زضًٍ ی ٍ

▪ جبى اتکیٌسَى۱۶۹۴G. W. Atkinson, :
اًگیعـ ضا عجبضت اظ ًفَش ٍ تثحیطات هقبضًی هیزاًس کِ زض ضاؾتب ،قست ٍ پبیساضی کٌف ثِعو آیٌس.
▪ ٍیکتَر ٍرٍم:
ً ۳۹۶۴V. H. Vroom,ظطیِپطزاظ زیگط ،اًگیعـ ضا فطآیٌ سی ته َض ه یکٌ س ک ِ گعیٌك ْبیی ضا ک ِ
تَؾ .اًؿبى یب هَرَزات ظًسُ زیگط نَضت هیپصیطز ،تحت ًفَش قطاض هیزّس.
▪ کوپبل ٍ پریچبرد:
 ۳۹۷۶G. P. campbell & R. D. pritchard,کِ ّط زٍ اظ ًظطی ِپ طزاظاى ثٌ بم زض اًگی عـ ّؿ تٌس
عقیسُ زاضًس کِ اًگیعـ ثِ هزوَعِ ضٍاث .هتغیط هؿتق یب غیطهؿتقلی کِ ضاؾتبٍ ،ؾعت ٍ پبیساضی ضا
تجییي هیًوبیٌس هطثَم اؾت ،ثب ایي قطم کِ ت ثحیطات ،اؾ تعساز ،هْ بضت ٍ زضک ٍظیف ِ ه َضز ًظ ط ٍ
ّوچٌیي هحسٍزیتْبیی کِ ثط هحی .حبکن ّؿتٌس حبثت ًگِ زاقتِ قًَس.
▪ ٍیي هبًذی ٍ ّوکبراًص:
 ۱۵۴, P۳۹۸R.. Wayne Mondy, etal.اًگی عـ ضا عج بضت اظ اق تیب ٍ عالق ِ ًؿ جت ث ِ اًز بم
فعب یتْبیی هیزاًٌس کِ ثطای ًی ثِ ّسفْبی ؾیؿتن هَضز ًظط الظم اؾت.
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▪ بیریل سبى ٍ استبًیر:
 ۳۹۶۴B. Berison & G.Steinerهعتقس ّؿتٌس کِ اًگیعـ حب ت زضًٍ ی ف طز اؾ ت ٍ ضفت بضی ضا زض
ٍی ثٍِرَز هیآٍضز تب ضؾیسى ثِ ّس

هكرهی هوکي گطزز.

▪ هیسکل:
 ۶۶. P. ۳۹۸۱C.G. Miskel,فطآیٌس اًگیعـ ثِ ًیطٍّبی پیچیسُ ،ؾبئقْبً ،یبظّ ب ،ق طای .ت ٌف ظا ی ب
هکبًیؿوْبی زیگطی اقال هیگطزز کِ فعب یت فطز ضا ثطای تحقق ّسفْبی ٍی آغبظ کطزُ ٍ ث ِ آى ت ساٍم
هیثركسً(.بئلی ،هحوسعلی -اًگیعـ زض ؾبظهبًْب ۳۱۷۱ل)۳۱-۳۱

اثر عستًفس بر اًگیسش
 استٌبدّبی کَدکبًِ
ٍ یژگیّبی بسرگسبالى
ععت ًفؽ هوکي اؾت ثط ضفتبض قرم احط ثگصاضز؛ ظیطا هطزم قَضى عو

ه کٌٌ س ک ِ های س

ثبٍضّبى آًْب اظ ذَز آًْب ثبقس؛ ثِ عجبضت زیگط توبی زاضًس ذَز ّوؿبى ثبقٌس .ایي ثبٍضّ ب غب ج بً ث ب
تَرِ ثِ زالیل کِ زض هَضز هَفقیتّب ٍ قکؿتّبى ذَز اثطاظ ه کٌٌس آقکبض ه قَز .ثِ ایي زالی ،
ٍیػگ ّبى علّ ه گَیٌس .ه تَاًین اظ افطاز زض ّط ؾي ٍ ؾب

کِ اًتظبض زاقتِ ثبقین کِ ؾطح ثبالئ

اظ ععتًفؽ ضا اظ ذَز ًكبى زٌّس ٍ ٍیػگ ّبئ ضا هططح کٌٌس کِۺ

 -زضًٍ اؾت ٍ ثبٍض زاضًس کِ ضفتبضّب ثط ثبظزُ ٍ حبن کبض احط ه گصاضز
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 -پبیساض اؾت ٍ ثبٍض زاضًس عَاهل کِ ثط ث بظزُ ٍ حبن

ک بض اح ط ه گ صاضز ّو بى اؾ ت ٍ اظ ی ک

ٍضعیت ٍ ٍضعیت زیگط تغییط پیسا ًو کٌٌس
 قبث کٌتطل اؾت ٍ ثبٍض زاضًس کِ آًْب قرهبً عَاه احطگصاض ثط ثبظزُ ضا کٌتطل ه کٌٌسثطاى هخبلٍ ،ضظقکبضاً کِ ععت ًفؽ ثبالئ ضا زاضا ّؿتٌس هَفقیت ذَز ضا ثِ اؾتعساز فط طى
ذَز ًؿجت ه زٌّس ٍ فکط ه کٌٌس کِ هزسزاً ه تَاًٌس هَفق قًَس ٍ ثبٍض زاضً س ک ِ ذ َز هؿ اٍل ٍ
علت هَفقیت ذَز ثَزُ اًس ٍ زض ایي قضیِ قبًؽ ٍ اقجبل احط چٌساً ًساقتِ اؾ ت .آًْ ب قکؿ تّ بى
ذَز ضا هَقت ه پٌساضًس ٍ ثب ًیطٍى هضبعف ثِ توطیٌبت ذَز ازاهِ ه زٌّ س ت ب هْ بضت ذ َز ضا زض
ّوبى ضقتِٔ ٍضظق ثبالتط ثطًس.
زض هقبیؿِ ،افطازى کِ زاضاى ؾطح پبئیٌ اظ ععتًفؽ ّؿتٌس قکؿت ذَز ضا ث ِ ٍیػگ ّ ب ٍ
عَاهل ًؿجت ه زٌّس کِۺ
 .۳ثیطًٍ اؾت ٍ ثبٍض زاضًس کِ ًو تَاًٌس ثبظزُ ٍ حبن کبض ضا تغییط زازُ ،عَو کٌٌس؛
 . ۱پبیساض ًیؿت ٍ ثبٍض زاضًس ثبظزُ ،حبن تثحیطات ًَؾبً هبًٌس قبًؽ ذ َة ی ب ث س زاق تي
اؾت؛
 .۱قبث کٌتطل ًیؿت ٍ ثبٍض زاضًس آًْب ًو تَاًؿتٌس کبضى ثکٌٌس کِ ثبظزُ ٍ حبن

ک بض ضا ث ب

آًچِ ثِزؾت آهسُ هتفبٍت ؾبظًس.
ٍضظقکبضاىِ ثب ععت ًفؽ پبئیي غب جبً علت ثبذت ذَز ضا ًبتَاً ه زاًٌس ٍ ز ی هَفقی ت ذ َز
ضا ثِ قبًؽ یب ؾبزُ ثَزى کبض ًؿجت ه زٌّس؛ ثِقَضى کِ ّط کؽ ه تَاًؿت هَفق قَز.
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آظهَى ذهلتّبى علّ ثِ هب کوک ه کٌس تب ضفتبض ثعضگتطّ ب ضا ثفْو ین ،یکي تع ساز کو

اظ

پػٍّكگطاى ذهلت ّبى علّ کَزکبى ضا زض ظهیٌِٔ ٍضظـ هَضز تحقیق قطاض زازُاً س .چٌ یي اقالع بت
رب ت تَرِ اؾت؛ ظیطا کَزکبى زض فطآیٌس ضقسِ ععت ًفؽ ّؿتٌس .زض هَاضز ثؿ یبض زی سُای ن کَزک بى
ّوچٌبى کِ ضقس ه کٌٌس ،اظ عَاه هتفبٍت ثطاى قضبٍت زض ذهَل ضقس ذَز اؾتفبزُ ه کٌٌس ،صا
ثبیس زقت ٍ زضؾت ترویيّبى آًْب ضا زض هَضز ذَز آًْب هالحظِ کٌین ٍ ًقف ثعضگتطّب ضا زض کوک ثِ
آًْب ثطاى هَفقیت ٍ علل ضا کِ ثِ آى اؾتٌبز ه کٌٌس زض ًظط ثگیطین.
طبقِبٌذی دیگر از تئَریّبی اًگیسش
ثطعکؽ ا گَّبی ضفتبضی ،زیسگبُّبی قٌبذتی فطایٌسّبی زضًٍی هَرَز ظً سُ ضا ه سًظط ق طاض
هیزٌّس .ثطذال

ًظطیِّبی کالؾیک ضٍاىقٌبذتی کِ ضفتبض ضا ثب تَؾ ثِ ا گَی ؾبزُ هحطک -پبؾد

یب ثِ اذتهبض  S-Rتجییي هیًوبیٌس ،تئَضیّبی قٌبذتی چٌیي فطو هیکٌٌس کِ اًؿبى اقالعبتی ضا ک ِ
اظ هحی .هیگیطز پطزاظـ کطزُ ٍ ؾپؽ تفؿیط ٍ تحلی هیًوبیس.
-۱تئَریّبی رفتبری ٍ ضٌبختی:
قجقِثٌسی زیگط اظ تئَضیّبی اًگیعـ ثِ عو آه سُ اؾ ت ک ِ اظ زٍ زی سگبُ ضفت بضی ٍ Attribution
قٌبذتی  Self- efficacyاًگیعـ ضا هَضز هطب عِ قطاض هیزّس.
● زیسگبُّبی ضفتبضیۺ اؾکیٌط ضٍاىقٌبؼ هعبنط ٍ پبیِگصاض ضٍاىقٌبؾی ضفتبضی ایي فطو ضا هططح
هیکٌس کِ ضفتبض هَرَز ظًسُ تبثعی اظ پیبهسّبی ضفتبضی ذ َز ٍی اؾ ت .اؾ کیٌط علی ت ضفت بض ضا ث ِ
هحیً .ؿجت هیزّس ٍ پسیسُّبی شٌّی ضا ًبزیسُ هیگیطز .هطبثق قبًَى اح ط ک ِ زض ثح ج تئ َضیّ بی
ؾبئق ثِ آى اقبضُ کطزین ضفتبضی کِ هَارِ ثب پبزاـ گطزز تکطاض قسُ ٍ اگط تٌجیِ ثِزًجبل زاقتِ ثبقس
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اظ هیبى ه یضٍز .ای ي ضٍی ساز ضا اؾ کیٌط تقَی ت هخج ت  ٍ Positive rein for cementتقَی ت هٌف ی
ً Negative rein for cementبهیسُ اؾت.
● زیسگبُّبی قٌبذتیۺ ثطعکؽ ا گَّبی ضفتبضی ،زیسگبُّبی قٌبذتی فطایٌسّبی زضًٍی هَرَز ظً سُ
ضا هسًظط قطاض هیزٌّس .ثطذال

ًظطیِّبی کالؾیک ضٍاىقٌبذتی کِ ضفتبض ضا ثب تَؾ ثِ ا گَی ؾبزُ

هحطک -پبؾد یب ثِ اذتهبض  S-Rتجییي هیًوبیٌس ،تئَضیّبی قٌبذتی چٌیي فطو هیکٌٌس ک ِ اًؿ بى
اقالعبتی ضا کِ اظ هحی .هیگیطز پطزاظـ کطزُ ٍ ؾپؽ تفؿیط ٍ تحلی هیًوبیس .زض اًزب ثِ اًؿبى کِ
زضیبفت کٌٌسُ اقالعبت اؾت ٍ ًیع تحَ ی ضا کِ زض آى ثٍِرَز هیآٍضز ًقف ثباّویتی زازُ هیقَز .ثب
زض ًظط گطفتي ًقف ثباّویت هَرَز ظتسُ -O -اؾت کِ ا گَی ؾبزُ  S-Rثِنَضت ( S- O- Sهحطک،
هَرَز ظًسُ ،پبؾد) هتحَل هیقَز .زض ایي ا گَ اًؿبى ثِعٌَاى تهوینگیطًسُ پؽ اظ زضیبفت ق طای.
هحیطی ثِ پبؾری کِ اظ زیس ٍی هقتضی اؾت هتَؾ هیگطزز .زض ایي پػٍّف ثِ فطایٌسّبی قٌبذتی
زض تؿلؿ ٍ تساٍم ضفتبض اّویت ظیبزی زازُ هیقَز .فطآیٌسّبی زضًٍی هَرَز ظًسُ ثِعٌَاى هیبًزی
هبثیي هحطک ٍ پبؾد ثِحؿبة هیآیٌس ٍ پػٍّكگطاى هعتقسًس کِ فطآیٌ سّبی هی بًزی ث ط تؿلؿ
تساٍم ضفتبض هؿلّ .ؿتٌس .اظ زیس آًْب تٌْب ٍقتی ه یت َاى ضفت بض ضا زضک ک طز ک ِ عبه

یب

زٍ اذال گ ط

قٌبذتِ قَز.
 -۱تئَریّبی هحتَایی ٍ فرآیٌذی:
زض ؾبل ۳۹۷۱کوپج ٍ ّوکبضاًف تئَضیّبی اًگیعـ ضا زض زٍ چْبضچَة کلی قجقِثٌسی کطزًسۺ
● تئَضیّبی هحتَاییۺ ًظطیِپطزاظاى تئَضیّبی هحتَایی زضنسز قٌبذت ٍ هكرم ؾبذتي عَاهلی
ّؿتٌس کِ هَرت اًگیعـ اًؿبى ثطای ک بض ه یگ طزز .ث ِعج بضت ؾ بزُت ط تئ َضیّ بی هحت َایی زض
رؿتزَی چیعّبیی ّؿتٌس کِ ضفتبض فطز ضا ثطای اًزبم کبض فعبل ه یؾ بظز .زض ا گ َی کل ی اًگی عـ،
ًیبظّب ،اهیبل یب اًتظبضات زض قطح تئَضیّبی هحتَایی هَضز تَرِ قطاض هیگیطز.
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تئَضیّبی هحتَایی زضنسز یبفتي عَاهلی ّؿتٌس کِ هؿجت یب آغبظگط ضفتبضًس .آًْب تَرِ چٌ ساًی ث ِ
فطآیٌسّب زض فعبل قسى ضفتبض ًساضًسّ .ط یک اظ تئَضیّبی هحت َایی عَاه

ی ب عَاه

ٍی ػُای ضا زض

هحَض هطب عبت ذَز قطاض هیزٌّس اظ ایٌطٍ ثِؾجت تٌَ عَاهلی کِ ه َضز هطب ع ِ ق طاض گطفت ِ اؾ ت،
تعساز ایي تئَضیّب ًیع ظیبز اؾت .تئَضی زٍعبهلی ّطظثطگ ،تئَضی هک کلٌسض ،تئ َضی هع َ اظ رول ِ
تئَضیّبی هحتَایی ّؿتٌس.
● تئَضیّبی فطآیٌسیۺ عَاه هاحط زض اًگیعـ چٌساى هَضز تَرِ تئَضیّبی فطآیٌسی قطاض ًویگیطًس.
ایي تئَضیّب فطآیٌسّبی ضفتبضی هَرَز ظًسُ ضا هسًظط قطاض هیزٌّس .ثِعجبضت زیگط چگ ًَگی آغ بظ ٍ
تساٍم ضفتبض ثطضؾی قسُ ٍ ز ی تَقف آى تجییي هیگطززّ .وِ ا گَّبی فطآیٌسی ؾعی زاضًس هتغیطّبی
عوسُای ضا کِ اًتربة ؾطح فعب یت ثطای اًزبم کبض هاحط ّؿتٌس هك رم ًوبیٌ س .هعو َالً هتغیطّ بیی
چَى ًیبظ ،اًتظبضّب ،پبزاقْب ٍ تقَیت کٌٌسُّب هَضز تَرِ قطاض هیگیطًس عالٍُثط ایي ا گَّبی فطآیٌسی
زضنسز یبفتي چگًَگی کٌف هتقبث ایي هتغیطّب ثب هتغیطّبی ٍاثؿتِای چَى ذكٌَزی قغلی کبضکٌبى
هیثبقٌس.
زض ضقس تکبهلی تئَضیّبی اًگیعـ ث طای ک بض زض زّ ِ ٍ ۸۱ازاه ِ آى زض یک ی زٍ ؾ بل اذی ط ق بّس
زیسگبُّبی رسیس زض قجقِثٌ سی ای ي تئ َضیّ ب ّؿ تین .ضٍث ک بًفط ۳۶۹- ۷۵, P. ۳۹۹۱R. Kanfer,
کَقكْبی زاًك وٌساى ضا ک ِ زض ای ي ؾ ب ْب ن ط

ثؿ  ٍ .گؿ تطـ ٍ ازغ بم ٍ یکپبضچ ِ ؾ بذتي

تئَضیّبی اًگیعـ گطزیسُ ،هطب عِ ٍ تحلی کطزُ اؾتٍ .ی یک چْبضچَة اکتكبفی ؾِرعی ی ضا ک ِ
هتَى ضٍاىقٌبؾی اًگیعقی زض آى ؾبظهبى یبفتِاًس هعطفی ًوَزُ اؾت .ارعاء ؾِگبًِ هصکَض عجبضتٌس
اظۺ
ً -۳یبظ ،اًگیعُ ،اضظـ
 ۱گعیٌف قٌبذتی
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 -۱ذَزگطاًی -فطاقٌبذتی
▪ رٍیکرد ًیبز -اًگیسُ -ارزش
زض ایي ضٍیکطز ا گَّبیی هسًظط اؾت کِ هٌكبء ضفتبض هَرَز ظًسُ ضا ثِ ذَز ٍی هٌهَة هیزاضً س ٍ
ًقف قرهیت ،ؾطقت پبیساض ٍ اضظقْبی فطزی اًؿبى ضا تعی یي کٌٌ سُ عو سُ ضفت بض ٍی ث ِحؿ بة
هیآٍضًس .زض ایٌزب ثؿیبضی اظ تئَضیّب ثط ایي فطو اؾت کِ تٌف یب ثطاًگیرتگی زضًٍی ف طز ًیطٍی ی
ضا ثٍِرَز هیآٍضز کِ هَرت فعب یت ٍی هیگطزز.
تئَضیّبی ًیبظ ،تئ َضیّ بی ٍیػگ یّ بی ق غ ٍ تئ َضیّ بی ثطاث طی ٍ ع سل ٍ اًه ب
تئَضیّبیی ّؿتٌس کِ زض ایي چْبضچَة ه َضز هطب ع ِ ق طاض ه یگیطً س .اذ تال

اظ رول ِ

اف طاز زض ًیبظّ ب ٍ

اضظقْبیكبى ّوچٌیي گؿتطُ فعب یت اًگیعُّبی زضًٍی آًبى کِ هٌزطثِ هساذلِ زض فطآیٌسّبی قٌبذتی
ٍ زض ًتیزِ تغییطپصیطی ضفتبض هیگطزز.
● ضٍیکطز گعیٌف قٌبذتیۺ زض ایي ضٍیکطز ا گَّبیی هططح هیق ًَس ک ِ ث ِ فطآیٌ سّبی ق ٌبذتی زض
تهوینگیطی ٍ گعیٌف تَرِ زاضًس.زض ۱۱ؾبل اذیط تئَضیّبی گعیٌف اّویت ٍ قْطت ثؿ یبض ث بالیی
ضا کؿت کطزُاًس .ایي تئَضیّب ثركی اظ گؿتطُ ٍؾیع تئَضیّبیی ّؿتٌس ک ِ ث ب عٌ َاى تئ َضیّ بی
اًتظبض -اضظـ هكرم قسُاًس.
هفبّین اٍ یِ آى زض کبضّبی کَضت َیي ّ ٍ ۳۹۴۴K. Lewin,وکبضاًف ضزیبثی هیگطزز .تئَضیّ بی
گعیٌف ربیگعیٌی هرتلف ضفتبض ضا هتثحط اظۺ
ا فۺ اًتظبضات شٌّی فطز ةۺ اضظیبثی شٌّی اٍ
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اظ پیبهسّبی هَضز اًتظبضـ تهَض هیکٌٌس .تئ َضیّ بی ٍؾ یلِای ث َیػُ تئ َضی هك َْض ر صاثیت-
ٍؾیلِای -اًتظبض ٍیکتَض ٍضٍم ّوچٌیي تئَضی اؾٌبز ٍایٌط ک ِ زض فه لْبی آیٌ سُ ه َضز ثح ج ق طاض
ذَاٌّس گطفت.
▪ ضٍیکطز ذَز تٌظیوی -فطاقٌبذتیۺ هَضَ ایي ضٍیکطز تئَضیّبیی ّؿتٌس کِ فطآیٌ سّبی اًگیعق ی
ضا هتثحط اظ ضفتبضّبی ّس هساض ّؿتٌس ٍ اًگیعـ ضا عوستبً یک هفَْم ذَز تٌظیوی ضا زض ًظط هیآٍضًس.
ذَز تٌظیوی ٍ فطاقٌبذت عب یتطیي فطآیٌسّبی قٌبذتی ّؿتٌس ٍ ثِ هٌظَض تحقق ّس

هَضز عالقِ ثیي

کبضکطزّبی عبقفی ٍ قٌبذتی ٍ هیبًزیگطی هیکٌٌس.
ثسیي هعٌی کِ پؽ اظ اًتربة ّس

فطز ضا زض ترهیم ظهبى ٍ هی عاى کَق ف ث طای فعب یتْ بیی ک ِ

ثِقَض هؿتقین یب غیطهؿ تقین زض ضاؾ تبی ّ س

اؾ ت .تئ َضیّ بی فطاق ٌبذتی ضفت بض ضا ت بثعی اظ

فطآیٌ سّبی ذ َز تٌظیو ی ٍ آگ بّی ف طز اظ فطآیٌ سّبی ق ٌبذتی ذ َز ته َض ه یکٌٌ س .ث طذال
ضٍیکطزّبیً-یبظ -اًگیعـ زض ضفتبض هطثَم هیثبقٌس ٍ ًِ ثِ فطآیٌسّبیی کِ ثِ گ عیٌف ّ سفْب هٌز ط
هیگطزًسً(.بئلی ،هحوسعلی -اًگیعـ زض ؾبظهبًْبی  ۳۱۷۱ل۱۱-۱۹
ًظریِ اقتضبیی اًگیسش
اظ ًقطِ ًظط هسیطیت ّس

زاًف ضٍاث .اًؿبًی عجبضت اؾت اظ ایزبز ؾبظهبى پطتَاى ٍ پَیبیی

ٍ ی ایي هقهَز اظ ّیچ ضاّی هیؿط ًویقَز .هگ ط اظ قطی ق ف طاّن آٍضزى ضض بیت زض ٍر َز اف طاز
ثِذبقط هَفقیت زض کبض گطٍّی اعضبی ؾبظهبى.
ا گَی اقتضبیی ،اًگیعـ ٍ ًگطـ ٍؾیعت ط ّو ِ ربًج ِای ث ِ هؿ ث ِ اًگی عـ زض ؾ بظهبى زاق تِ ٍ
کَقیسُ اؾت ًِتٌْب ذهَنیبت قغ ٍ قبغ ثلکِ ذهَنیبت ؾبظهبى ضا ًیع هسًظط قطاض زّ س .زض
ایي هسل قبغلیي ثط اؾبؼ ًیبظّب ٍ اًتظبضات ثِ زٍ گطٍُ تقؿین قسُاًس.
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 -۳کبضکٌبى ثب ًیبظّبی کوبلقلجی ٍ ضقس ٍ تعب ی
 -۱کبضکٌبى ثب ًیبظّبی ؾطح پبییي ٍ ًبظل
هكبغ ًیع زض ایي هسل ثِ زٍ ًَ کلی تقؿین هیقًَسۺ
 -۳هكبغ تَؾعِ یبفتِ ٍ غٌی ٍ ثب هفَْم
 -۱هكبغ ؾبزُ ٍ یکٌَاذت
ٍ ثبالذطُ ؾبظهبًْب زض زٍ ًَ کلی ذالنِ قسُاًسۺ
 -۳ؾبظهبًْبی اًعطب

پصیط اًؿبًی

 -۱ؾبظهبًْبی هبقیٌی ٍ ثَضکطاتیک
ّوبًطَض کِ هالحظِ هیقَز تطکیت اثعبز ؾِ گبًِ فَ ا صکط هیتَاًس آحبض هتفبٍت اًگیعق ی ضا ثبع ج
قَز.
هخالً زض ؾبظهبى هبقیٌی ٍ ثَضکطاتیک ،فطز ث ب ًیبظّ بی ؾ طح پ بییي زض ق غلْبی ؾ بزُ ٍ یکٌَاذ ت
اًگیعُ کبفی ضا زاضاؾت .زض نَضتیکِ زض ّویي قطای .فطزی ثب ًیبظّبی ضقس ٍکوبل احؿبؼ ضضبیت
ًساقتِ ٍ اًگیعُ ثِ کبض ضا فبقس اؾت .ثسیي تطتیت هسل اقتضبیی اًگیعـ کَقیسُ اؾت ته َیط ر بهعی
اظ قطای .قغ ٍ ؾبظهبى ٍ ذهَنیبت فطز اضائِ زازُ ٍ ًتبیذ حبن

اظ آًْ ب ضا زض ح بالت ّك ت

گبًِ اًگیعـ ثطای فطز ًكبى زّس(.هَضّس ،گطیفیي -تطروِ ا َاًی ،ؾیس هْسی ۳۱۷۴ل)۳۶۴ ٍ۳۶۶
● ًظطیِپَیبیی ٍ ضضبهٌسی زض ؾبظهبىۺ اظ ًقطِ ًظط هسیطیت ّس

زاًف ضٍاث .اًؿبًی عجبضت اؾ ت

اظ ایزبز ؾبظهبى پطتَاى ٍ پَیبیی ٍ ی ایي هقهَز اظ ّیچ ضاّی هیؿط ًویقَز .هگط اظ قطی ق ف طاّن
آٍضزى ضضبیت زض ٍرَز افطاز ثِذبقط هَفقیت زض کبض گطٍّ ی اعض بی ؾ بظهبى .اعض بی ؾ بظهبى
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هَقعی ثطای ًی ثِ ّس

ؾبظهبًی ثطاًگیرتِ هیقًَس ٍ تب ربیی رْس ٍ کَق ف ه یکٌٌ س ک ِ ثساًٌ س

ًتبیذ هَفقیتآهیع کبض گطٍّی تب چِ زضرِای ثِ ثطآٍضز ًیبظّب ٍ توبیالت قرهی آًْب کو ک ک طزُ ٍ
ایي ضاُ تب چِ حس هیؿط اؾت کِ قجع اًؿ بًی ضا اقٌ ب پ صیطز .ه یت َاى گف ت ضاثط ِای هی بى پَی بیی
ؾبظهبى ٍ ضضبهٌسی افطاز هَرَز هیثبقس کِ هكبثِ ضاثطِ ؾ َزگیطی ث ب ضض بیت ذ بقط هك تطیبى
اؾت .هترههیي اهط ثبظاض ّویكِ ثِ ایي هقَ ِ اًسیكیسُاًس کِ آیب هَققیت یک هاؾؿِ ثبظضگ بًی ث ِ
زضیبفت ؾَز ٍ ثْطُ ّط چِ ثیكتط اؾت ٍ یب فطاّن ؾبذتي ضضبیت ذبقط هكتطی؟
عسُ ظیبزی ضا اهطٍظُ عقیسُ ثط آى اؾت ایي زٍ هَضَ هکو  ،الظم ٍ هلعٍم یکسیگطًس انَالً ضاثطِای
اًکبضًبپصیط زاضًس ٍ ایي ضاثطِ ًیع ثیي پَیبیی ٍ ضضبهٌسی اف طاز ؾ بظهبى هَر َز ه یثبق س ث ِق َض
هتعبزل زض ّط زٍ هَضز تثکیس ٍ تثییس هیگطزز .قجیعت ٍ هبّیت ضٍاث  .اًؿ بًی اؾ ت ک ِ اح طات ث یي
اّسا

ؾبظهبًی(پَیبیی) ٍ اّسا

هكرم(ضضبهٌسی) ضا ثب قطیقی هؿتسل هتَاظى هیؾبظز .هیت َاى

گفت کِ زاًف ضٍاث .اًؿبًی ٍؾیلِای اؾ ت ث طای ث ِحو ط ضؾ بًسى اّ سا

ع ب ی ؾ بظهبى اظ قطی ق

ضضبهٌسی افطاز ؾبظهبًی.
اظ قطفی زیگط هیتَاى ثب زاقتي ضٍاث .اًؿبًی ذَة پَیبیی ٍ کبضآیی ضا ایزبز ًوَز کِ زض ًتیزِ ای ي
عو ؾجت ضضبهٌسی اعضب ذَاّس گطزیس .یعٌی ضٍاث .اًؿ بًی ٍؾ یلِای کبضؾ بظ اؾ ت ث طای ایز بز
ضضبهٌسی زض افطاز ٍ کبضکٌبى اظ قطیق پَیبیی گطٍّی.
زض ّط حبل ًویتَاى گفت ضضبهٌسی ٍ پَیبیی ثطیکسیگط تفَ ٍ ضرحبًی زاضًس ثلکِ ّط زٍ ث ِن َضت
یکؿبى ٍ هكبثِ الظم ٍ هلعٍم یکسیگطًس .ثسیي هٌظَض کِ احطات هخجت ضٍاث .اًؿ بًی ذ َة هٌتْ ی ث ِ
ایزبز ضضبیت ذبقط زض افطاز هیگطزز ٍ زض ًتیزِ پَیبیی ٍ کبضآیی ضا ثبعج ه یق ًَس(پطّیعکبض۳۱۵۷
ل)۳۱۷-۳۱۹
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● تئَضیّبی ًیبظۺ هَرَز ظًسُ ثِعٌَاى یک ؾیؿتن ،زاضای تعبزل حیبتی اؾت .ایي هفَْم ثسیي هعٌ ی
اؾت کِ هَرَز ظًسُ توبی زاضز ثط ًب پبیساضی زضًٍی ذَز کِ ثِ ّط تطتیجی عبضو قَز چیطُ گك تِ
ٍ ثبض زیگط تعبزل حیبتی ضا ثِ ذَیكتي ثبظگطزاًس .ثْن ذَضزى تعبزل ث یي ثطذ ی اظ ه َاز هَر َز زض
ذَى هکبًیؿوْبیی هبًٌس گطؾٌگی ٍ تكٌگی ضا هَرت هیقَز ٍ ّطگًَِ زٍض قسى حب ت فیعیَ َغیک
هَرَز ظًسُ اظ ٍضع ثْیٌِ ٍ کٌف زض رْت ضؾیسى ثِ آى ثب هفَْم ًیبظ هعطفی ه یگ طزز .ث ِغی ط اظ
ًیبظّبی فیعیَ ػیک ًیبظّبی زیگطی اظ رولِ ًیبظّبی ضٍاى قٌبذتی تَرِ ًظطی ِپ طزاظاى ضا ث ِ ذ َز
هعطَ

زاقتِ ٍ ا گَّبی آًبى ثحج گؿتطزُای زض ًَقتبضّبی اًگی عـ ضا ث ِ ذ َز اذته بل زازُ

اؾت کِ زض شی ثِ ثطذی اظ ایي تئَضیّب اقبضُ هیقَز(ًبئلی ،هحوسعلی -اًگیعـ زض ؾبظهبًْب۳۱۷۱
ل)۱۱
● تئَضی ًیبظّبی آقکبض هبضیۺ ّط چٌس ایي تئَضی زض ؾبل ۳۹۱۸تَؾ .هبضی اضائِ ق س ٍ ی ر بهع
ثَزى کًٌَی آًْب ذَز ضا هسیَى اتکیٌؿَى اؾت .ثِعجبضت زیگط هبضی ایي ًیبظّ ب ضا قٌبؾ بیی ک طز ٍ
اتکیٌؿَى عقبیس هبضی ضا کِ زض یک ؾطح شٌّی ثَز ثِ قکلی هحک ن ٍ ک بضثطزی تج سی ک طز .زض ای ي
تئَضی فطو ایي اؾت کِ اًؿ بًْب زاضای هزوَع ِ ًیبظّ ب ّؿ تٌس ک ِ هَر ت ایز بز اًگی عُ زض آًْ ب
هیقَز .ثِعقیسُ هبضی گطٍّْبی هتعسزی اظ ًیبظّب ثطای ثیكتط اًؿبًْب هْن ّؿتٌس ٍ هوک ي اؾ ت زض
ّط ظهبى تعسازی اظ ایي فعبل قسُ ٍ ثِ انطالح پسیساض قًَس .یعٌی ًیبظّبی چٌسگبًِ ثِ ربی ایٌکِ ث ِ
تطتیجی اظ پیف تٌظین قسُ هَرت ایزبز اًگیعُ قًَس هیتَاًٌس ثِقَض ّوعهبى فعبل قًَس ٍ .ث طذال
هع َ ،هبضی ّیچگًَِ ؾلؿلِ هطاتت ثطای ًیبظّب قبی ًكسُ اؾت ٍ توبم ایي ًیبظّب اکتؿ بثی ّؿ تٌس ٍ
ثِعجبضت زیگط ّیچکسام اظ آًْب شاتی ًویثبقٌس ٍ هب آًْب ضا ضوی ضقس یبز هیگیطینّ ٍ .وچٌیي ه بضی
عقیسُ زاقت کِ ّط ًیبظ زاضای زٍ رعء یعٌی رْت ٍ قست اؾت .رْت اقبضُ ثِ قیء یب قره ی ک ِ
قطاض اؾت ًیبظ فطز ضا ثطقط

ؾبظز .قست ًكبىزٌّس اّویت ًیبظ اؾت.
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قَیتطیي ًیبظّب عجبضت اؾت اظۺ کؿ ت هَفقی ت ،تعل ق ،تح برن ،اؾ تقالل ،اضائ ِ ذَزًو بییّ ،یز بى،
پطؾتبضیً ،ظن ،قسضت(هَضّس گطیفیي -ضفتبض ؾبظهبًی ،تطروِ ا َاًی ،ؾیس هْسی ۳۱۷۵ل)۹۶-۹۷
● تئَضی  ERGا سضفطۺ ایي تئَضی هتعلق ثِ کلیتَى ا سضفط اؾت ّ ط چٌ س تفبٍتْ بی ظی بزی ث یي ای ي
تئَضی ٍ تئَضی ؾلؿلِ هطاتت هع َ اؾت ٍ ی اظ ثؿیبضی رْبت ایي تئ َضی ،تئ َضی هع َ ضا ان الح
کطزُ اؾتٍ .اثؿتگی ،ظیؿت ثقبء ،ضقس ؾِ عٌهط انلی ایي تئ َضی ه یثبق ٌس .ا سضفط هبًٌ س ه بضی
عقیسُ زاضز کِ زض ّط ظهبى ثیف اظ یک ًیبظ هَرت ایزبز اًگیعُ زض فطز هیقَز.
● ثِ عٌَاى هخبل هوکي اؾت زض آى ٍاحس ضقس ٍ ٍاثؿ تگی فع بل ثبق ٌس .تف بٍت عو سُ تئ َضی ERG
ا سضفط ثب تئَضی هع َ زض ایي اؾت ک ِ تئ َضی  ERGزاضای ی ک ر عء ًبک بهی -ثطگك ت ٍ ی ک ر عء
ضضبیت -پیكطفت اؾت .ثط اؾبؼ فطآیٌ س ضض بیت پیك طفت ثع س اظ اظض بء ی ک ٍظیف ِ اظ ًیبظّ بی
هكرم ثِ ؾطح زیگط اضتقبء پیسا هیکٌس .تئَضی هع َ ٍ ا سضفط تَافق زاضًس .هع َ عقیسُ زاضز ک ِ ف طز
آًقسض زض قجقِ ثعسی هیهبًس تب ًیبظّبیف اضضبء قَز ٍ .ی ا سضفط عقیسُ زاضز کِ زض اضض بء ًیبظّ بی
ؾطح ثبالتط ًبکبم هبًسُ اؾت زض ًْبیت ثِ ؾطح قجلی ًیبظّبی ذَز ثبظ هیگطزز.
ارتببط اًگیسش بب ّیجبى
یکی اظ عٌبنط انلی زض اًگیعـ ًحَُ احؿبؼ کطزى هبؾ تّ .یزبًْ بی ه ب ٍاکٌك ْبی غی ط
عیٌی زض هقبث هحی .هیثبقٌس کِ ّوطاُ ثب پبؾرْبی عهجی ٍ َّضهًَی ّؿتٌس.
یکی اظ عٌبنط انلی زض اًگیعـ ًحَُ احؿبؼ کطزى هبؾتّ .یزبًْبی هب ٍاکٌك ْبی غی ط عیٌ ی زض
هقبث هحی .هیثبقٌس کِ ّوطاُ ثب پبؾرْبی عهجی ٍ َّضهًَی ّؿتٌسّ .یزبًْب ضا ٍاکٌكْبی اًطج ب
ًیع هیزاًٌس کِ ضٍی ًحَُ فکط کطزى هب احط هیگصاضًس ٍ عوَهب تحت عٌَاى ذَقبیٌس تزطثِ هیق ًَس.
اغلت ّیزبًْب هب ضا ثطاًگیرتِ هیکٌٌس اهب ّیزبى ٍ اًگیعـ ّویكِ زاضای ّوپَقی ًیؿتٌس.
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ثؿیبضی اظ اٍقبت هوکي اؾت هب زض رْت ذبنی ثطاًگیرتِ قَین ثسٍى ایٌکِ ّیزبًی ضا احؿبؼ کٌین.
اظ قطفی ایي زٍ ثِ ّن هطثَقٌس .ضفتبض هب ًؿجت ثِ کؿی کِ ثِ اٍ اعتوبز زاضین ٍ ًؿجت ثِ کؿی ک ِ اظ
اٍ هیتطؾین هتفبٍت اؾت ٍ زض هقبث

ضٍی سازّب ٍقت ی ؾ طحبل ٍ ذَق حبل ّؿ تین ٍ ٌّگ بهی ک ِ

احؿبؼ غوگیٌی یب عهجبًیت هیکٌین ثطَض هتفبٍت پبؾد هیزّین ثِ عجبضت زیگط حبالت ّیزبًی اغلت
ضفتبض هب ضا ثطاًگیرتِ هیکٌٌس.
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● هرز هیبى اًگیسش ٍ ّیجبى
اًگیعـ ٍ ّیزبى اغلت ثِ اًساظُای ثِ ّن ثؿتگی زاضًس کِ توییع ثیي آًْ ب هك ک اؾ تۺ ه ب اغل ت ث ِ
کبضّبیی زؾت هیظًین کِ ؾجت ثَرَز آهسى احؿبؼ ذَقبیٌس زض ه ب ه یق ًَس ٍ اظ اًز بم اه َضی
ارتٌبة هیٍضظین کِ ؾجت ثَرَز آهسى احؿبؼ ًبذَقبیٌس زض هب هیگطزًس اه ب گ بّی اٍق بت ّ ن ث ِ
کبضّبیی زؾت هیظًین حتی اگط ثساًین ًتیزِ آى عسم ًكبم اؾت ٍ اظ اًزبم کبضّبیی ارتٌبة ه یکٌ ین
حتی اگط هَرت قبزی ٍ ذَق حب ی ه ب ق ًَس .پػٍّك گطاى ث ب هتوطک ع ؾ بذتي تَر ِ ذ َز ضٍی
ٍاکٌكْبی افطاز زض هقبث فكبض ضٍاًی ٍ اذتالل عبقفی افؿطزگی ثِ زًجبل تجیٌی ثطای چٌیي تٌبقض بتی
هیگطزًس.
● سَاالت هطترک بیي اًگیسش ٍ ّیجبى
اگط قوب ثب ایي قجی هؿبئ ثطذَضز کطزُ ثبقیس کِ چطا ثعضی افطاز ثطای ًزبت ثیگبًگبى ظًسگی ذ َز
ضا ثِ ذطط هیاًساظًس؟ چطا ثطذی ثب پطذَضی ذَز ضا ثِ کبم فطثْی هیکكبًٌس یب زض احط ک ن ذ َضزى ٍ
ثِ ذَز گطؾٌگی زازى ربى ذَز ضا اظ زؾ ت ه یزٌّ س؟ چ طا ثطذ ی گطفت بض ّیز بى ق سیس حؿ بزت
هیقًَس ٍ چگًَِ ایي ّیزبى قسیس ٍ ضفتبضّبی آًْب ضا تحت تبحیط ق طاض ه یزّ س؟ چ طا ثطذ ی اف طاز
کؿبًی ضا ضًذ هیزٌّس کِ ّیچگًَِ آؾیجی ثِ آًْب ضؾبًسُاً س؟ چ طا ثطذ ی هعت بز ث ِ ه َاز هر سض ٍ
گطٍّی هعتبز ثِ ا ک هیگطزًس؟ چطا عسُای زض نسز ثط هیآیٌس اظ قل ِ ّ بی ؾ رت ٍ ن عت ا عج َض
نعَز کٌٌس؟ ٍ چطا ثطذی ضّؿپبض ؾطظهیٌْبی غیط هکكَ

هیقًَس؟ زض ایي نَضت قوب ثب هؿبئلی

کِ پػٍّكگطاى اًگیعـ ٍ ّیزبى ثطذَضز هیکٌٌس ،هَارِ ّؿتیس.
● تعییي کٌٌذُّبی اًگیسش ٍ ّیجبى
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اًگیعـ ٍ ّیزبى ّط زٍ تحت تبحیط ؾِ ًَ عبه ّؿ تٌس عبه

ثیَ َغیکی  ،عبه

آهَذت ِ ٍ عبه

قٌبذتی  ،هخال علت غصا ذَضزى هب ثَؾیلِ تطکیجی اظ احؿبؾْبی ث سًی ی ب رؿ وبًی گطؾ ٌگی ک ِ زض
ًتیزِ ًیبظ هب ثِ غصاؾت تعییي هیقَز (عبه ثیَ َغیکی) تطریح زازى یک ًَ غصا ث ط غ صاّبی زیگ ط
(عبه آهَذتِ) ٍ اقالعبت هب زضثبضُ کیفیت ٍ هغصّی ثَزى غصا هخال اؾتفبزُ اظ قیط ثِ ر بی ًَق یسًی
زیگط (عبه قٌبذتی) اؾت .اهب ثطای رَاة زازى ثِ ایي ؾَال کِ چطا افطاز ضفتبضقبى ثِ ق کلی اؾ ت
کِ عو هیکٌٌس احتیبد ثِ ثطضؾی ّط یک اظ ایي ارعا زاضین.
حبالت ّیزبًی هبًٌس تطؼ  ،ذكن ٍ ثطاًگیرتگی ثَؾیلِ عالئن فیعیَ َغیکی اظ قجی تٌس ق سى ض طثبى
قلت ٍ هیعاى تٌفؽ  ،ثبال ضفتي فكبض ذَى ٍ ؾطخ قسى پَؾت هكرم هیقَز ،چٌیي تغییطاتی ظبّطا
ثِ علت فعبل قسى یب ثطاًگیرتگی قؿوتْبی هعیٌی زض هغع ٍ تَ یس َّضهًَْبی گًَبگَى زض ثسى ثَرَز
هیآیس.
ّیزبًْب ّوچٌیجي زاضای رٌجِّبی آهَذتِ ٍ قٌبذتی ّؿتٌس کِ هطثَم ثِ تفبٍت زض ًحَُّبی هرتلفی
اؾت کِ افطاز ثِ یک ًَ تزطثِ ٍاکٌف ًكبى هیزٌّس .هخال زض حب یکِ یک ًفط ٍقت ی ضٍی آة ث ط ی ک
قبیق ؾَاض اؾت ،اظ تطؼ هی طظز ،زیگطی اظ تهَض عوق آة  ،زچبض ٍحك ت ه یق َز .گ بّی اٍق بت
پبؾد هب ًؿجت ثِ احؿبؼ هبى غیط هٌطقی اؾت (هبًٌس ریغ ظزى  ،گطیؿتي  ،ذٌسیسى یب فطاض ک طزى) ٍ
گبّی پبؾد ثِ قطیقی کِ آهَذتِاین هٌبؾت هیثبقس (هبًٌس ثبال ضفتي اظ یک زضذت ثطای ًزبت یبفتي اظ
یک ذطؼ ٍ قوطزى اظ یک تب زُ ثطای رلَگیطی اظ قغیبى ًبقی اظ ذك ن)  ،گ بّی اٍق بت ًی ع ه ب ث ِ
احؿبؾْبی هجْوی کِ فکط هیکٌین هطثَم ثِ هَقعیت ذبنی ثبقٌس ،عٌَاى ّیزبى هیزّین .ثطَض کلی
تطکیت ٍاکٌكْبی ثیَ َغیکی  ،آهَذتِ قسُ ٍ قٌبذتی ّن ضٍی ًحَُ احؿبؾبت ٍ ّیزبًبت هب ٍ ّ ن
ضٍی اًگیعـ هب ضٍی عو تبحیط هیگصاضز.
ًظریِ هک کلِ لٌذ درببرُ اًگیسش
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یکی اظ ٍظبیف هسیط ٍ ضّجط زض یک ؾبظهبى ثبالثطزى اًگی عـ اف طاز ث طای اًز بم ق سى ثْت ط
کبضّب اؾت ٍ یکی اظ ذهَنیبت یک ضّجط ذَة تبحیطگصاض ثَزى اٍؾت.
یکی اظ ٍظبیف هسیط ایزبز اًگیعـ زض کبضکٌبى اؾت .ثطای ایي کبض هسیط ثبیس عَاه اًگی عـ کبضکٌ بى
ضا ثكٌبؾس.
هک کلِ ٌس تَرِ ثِ ًیبظّبی ظیط ضا عبه افعایف اًگیعـ کبضکٌبى هی زاًسۺ
ً - ۳یبظ ثِ کؿت هَفقیت؛
ً - ۱یبظ ثِ ایزبز اضتجبم ثب زیگطاى؛
ً - ۱یبظ ثِ کؿت قسضت.
یکی زیگط اظ عَاه اًگیعـ پبزاقْبی هبزی اؾت اهب هک کلِ ٌس هی گَی س ه طزم پبزاق ْب ضا ضز ًو ی
کٌٌس.اهب پبزاـ ثطای اضضبی ذَزیبثی آًْب کبفی ًیؿت .اقربنی کِ ًیبظ ث ِ کؿ ت هَفقی ت زض آًْ ب
قسیس اؾت چِ ذهَنیبتی زاضًس.
اّ ثطزٍثبذتْبی ؾٌگیي ًیؿتٌس ،ثِ قبًؽ اعتقبز ًساضًس ،ایي افطاز اظ اًزبم زازى کبضّبی ثؿیبض ؾبزُ
ٍ یب ثؿیبض ؾرت ارتٌبة هی کٌٌس ،ایي افطاز ثِ زًجبل اًزبم کبضّبی ّوبٍضز قلت ّؿتٌس ٍ ثِ کبضّ بیی
کِ ذَز قرم هسیطیت آى ضا ثِ عْسُ زاقتِ ثبقس ضٍی هی آٍضًس .ایي اف طاز ٍق ت ثیك تطی ن ط
فکطکطزى هی کٌٌس تب کبضّب ضا ثْتط اًزبم زٌّس .هک کلِ ٌس هی گَیس هی تَاى ًیبظ ثِ کؿت هَفقی ت ضا
ثِ افطاز آهَظـ ٍ کبضایی پطؾٌ ضا افعایف زاز.
ؾبظهبًْب ثِ ٍؾیلِ تغییطات ضفتبضی افطاز تغییط هی کٌٌ سّ ،طچٌ س اف طاز تغیی ط ضا زٍؾ ت ًساضً س اه ب
پَیبیی رعء هبّیت کبض اؾ ت .ث بایي ح بل ،تغیی طات ه َضز ًی بظ ؾ بظهبًی زض اؾ تطاتػی ٍ ؾ بذتبض،
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کلیسّبی تحطیک افطاز ّؿتٌس .تحقیقبت ضٍاًكٌبؾی ٍرَز ؾِ کلیس احؿ بؾی ضا تبیی س ه ی کٌٌ س ک ِ
عجبضتٌس اظ ؾبئق ّبی تحطیک ،زاًف ٍ اًگیعُ کِ حسٍز  ۸۱زضنس اظ اًؿبًْبی ثبَّـ اظ ًظط شٌّ ی ٍ
کن َّـ ،ضفتبضقبى ثِ ایي ؾِ عبه ثؿتگی زاضز.
یکی اظ ٍظبیف هسیط زض یک هحی .کبضی ،ایي اؾت کِ ثبعج اًگی عـ کبضکٌ بى ق َز .اه ب اًگی عـ زض
توطیي ٍ تئَضی کبضی هكک اؾت ٍ فْویسى آى ؾرت اؾ ت .ث طای ایٌک ِ ث ساًین چگًَ ِ ه ی ت َاًین
اًگیعـ ضا زض افطاز افعایف زّین ثبیس قجیعت ٍ ذَی اًؿبًی ضا اثت سا ثكٌبؾ ین ٍ هك کالت اًؿ بى ضا
ثفْوین .اگط کؿی ثرَاّس هسیطیت ٍ ضّجطی ؾبظهبًی ضا ثطعْسُ زاقتِ ثبق س ثبی س عَاه

اًگی عـ ضا

ثكٌبؾس .ثِ ذبقط اّیوت ایي هَضَ زاًكوٌساى ظیبزی ثط ضٍی آى کبض کطزُ اًس اظ قجی

ۺ (تئ َضی Y

زاگالؼ هک گطگَض) ،فسضیک ّطظ ثطگ (تئ َضی زٍع بهلی ثْساق ت ،اًگی عـ) ،ا ت َى ه بیَ (تحقیق بت
ّبتَضى) ،کطیؽ آضگطیؽ ،ضًؿیؽ الیکطت ٍ زیَیس هک کلِ ٌس (اًگیعـ کؿت هَفقیت) کِ اظ هیبى ایي
زاًكوٌساى ثِ قطح هرتهطی اظ ًظطیِ ّبی هک کل

ِ ٌس هی پطزاظین.

● تبریخچِ
زیَیس کالضًؽ هک کلِ ٌس زض ؾبل  ۳۹۳۷زض ًیَیَضک زی سُ ث ِ رْ بى گك َز ٍ زض ؾ بل ٍ ۳۹۱۸اضز
زاًكگبُ ٍؾلیبى( )WESLEYANقسٍ .ی ه سضک ف َ

یؿ بًؽ ذ َز ضا زض ضق تِ ضٍاًكٌبؾ ی اظ

زاًكگبُ هیؿَضی ٍ زض ؾبل  ۳۹۴۳هسضک زکتطی ذَز ضا زض ّویي ضق تِ اظ زاًكگ بُ ی بل ()YALE
گطفت .زض ؾبل  ۳۹۶۱هک کلِ ٌ س کبض ذَز ضا ثِ عٌَاى هكبٍض ٍ کوک کٌٌسُ هسیطاى زض ظهیٌِ اضظیبثی
ٍ آهَظـ ٍ اؾترسام زض هک ثط( )MCBERآغبظ کطز .زض قَل ایي ؾب ْب اٍ هقبیؿ ِ ّ بیی زض ظهیٌ ِ
ضطیت َّقی ٍ قرهیت ًَقت کِ زض هزلِ ضٍاًكٌبؾبى آهطیکب ثِ چ بح ضؾ یس .ؾ پؽ اٍ ثیك تط
ضٍی هَضَ ضٍاث ٍ .اًگیعـ هتوطکع قس .هک کلِ ٌس زض ؾبل  ۳۹۵۶ثِ ّیبت علوی زاًكگبُ ّبضٍاضز
پیَؾت ٍ قج اظ آى زض زاًكگبُ ٍؾلیبى هَفق ثِ اذص کطؾی اؾتبزی قسُ ثَز .آحبض ظی بزی اظ ٍی ث ِ
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رب هبًسُ اؾت .هک کلِ ٌس زض  ۱۷هبضؼ  ۳۹۹۸پؽ اظ  ۵۷ؾبل ک بض تحقیق بتی زض  ۸۱ؾ ب گی زی سُ اظ
ربى فطٍ ثؿت.
● تئَری پیذاکردى ًیبزّب
ثعضی اظ ًیبظّب اظ هكبّسات ٍ تزطثیبت ظًسگی ثِ زؾت آهسُ اًسۺ
ً - ۳یبظ ثِ کؿت هَفقیتۺ تالـ ثطای اًزبم زازى ثعضی کبضّبی هكک ٍ ضؾیسى ثِ هَفقیت؛
ً - ۱یبظ ثِ ایزبز اضتجبم ثب زیگطاىۺ ثِ قک ضٍاث .ثؿتِ ثب اقربل ٍ ایزبز اضتجبم هتقبث ٍ زٍؾتبًِ
ثب افطاز؛
ً - ۱یبظ ثِ کؿت قسضتۺ ثطای کٌتطل زیگطاى یعٌی زیگطاى ضا ٍاضز کٌین تب ث ِ گًَ ِ ای هر ب ف ضفت بض
ّویكگی ذَز ضفتبض کٌٌس.
ًیبظ ثِ کؿت هَفقیت ایزبز اضتجبم ثب زیگطاى ٍ ًیبظ ثِ کؿت قسضت تقطیجبً  ۸۱زضنس ًی طٍی هح طک ٍ
اًگیعـ توبم افطاز اؾت.
قج اظ ًگبُ کطزى ثیكتط ثِ هؿبئ هَفقیت ،ایزبز اضتجبم ثب زیگ طاى ٍ ق سضت الظم اؾ ت ًک بتی ه َضز
تَرِ قطاض گیطزّ .طکؽ هی تَاًس ایي ؾِ هحطک ضا زض زضربت هرتلفی زاقتِ ثبقس.
هحطکْبی یکؿبى ثطای افطاز هرتلف ضفتبضّبی هتفبٍتی ث ِ زًج بل زاضز .زضٍاق ع ه طزم فک ط ه ی کٌٌ س
تهَیطّبی حبثت ٍ هكرم هعبًی یکؿبًی ثطای افطاز هرتلف زاضًس زض نَضتی کِ چٌیي ًیؿت.
هک کلِ ٌس ثیبى هی کٌس کِ تعسازی اظ ایي عَاه کِ تَضیح زازُ قسُ اظ قطیق هك بّسُ ٍ تزطث ِ ث ِ
زؾت آهسُ اًس .اهب ایي افطازی کِ ًیبظ ثِ کؿت هَفقیت قسیس زاضًس چِ هی کٌٌس؟
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کؿبًی کِ ًیبظ ثِ کؿت هَفقیت زض آًْب قسیس اؾت اّ قوبض ٍ ثطزٍثبذتْبی ؾٌگیي ًیؿتٌس ،ث ِ ّ یچ
ٍرِ زٍؾت ًساضًس کِ زض فطایٌس هَفقیت قبًؽ ثیبٍضًس .آًْب تطریح هی زٌّ س ث ب هؿ بئ ٍ هك کالت
ضٍثطٍ قًَس ٍ ثِ ربی ایٌکِ ًتیزِ کبض ضا ثِ حؿبة قبًؽ ثگصاضًس هؿئَ یت آى ضا قرهبً ث ِ عْ سُ
ثگیطًس .اهب ثبیس ثِ ایي ًکتِ تَرِ کطز کِ ایي افطاز اظ اًزبم زازى کبضّبی ثؿیبض ؾبزُ ک ِ هَفقی ت آى
نسزضنس اؾت ٍ یب کبضّبی ثؿیبض ؾرت کِ اهکبى هَفقیت پبییي اؾت ارتٌبة هی کٌٌس.
افطازی کِ زض ذَز ثِ قست احؿبؼ ًیبظ ثِ پیكطفت هی کٌٌس اگط چٌیي ثپٌساضًس ک ِ هؿ ئَ یتی ضا ک ِ
قجَل هی کٌٌس احتوبل هَفقیت زض آى  ۵۱زضنس ثبقس ًْبیت ؾعی ذَز ضا ذَاٌّس کطز ٍ کبض هعث َض ضا
ثِ ثْتطیي قک اًزبم ذَاٌّس زاز ٍ .ایي افطاز اظ کبضّبیی کِ رٌجِ قبًؽ زاضز هتٌفطًس .ظیطا ه َقعیتی
کِ زض ؾبیِ قبًؽ ثِ زؾت آیس ّیچ صتی ثطای آًْب ثِ زًجبل ًرَاّس زاقت .ایي افطاز ثیكتط ثِ زًج بل
اًزبم کبضّبیی ّؿتٌس کِ زض انطالح ّوبٍضز قلت ثبقٌس (ضاثیٌع  -ضفتبض ؾبظهبًی).
● پبداضْب ٍ براًگیختي هیل بِ هَفقیت هردم
یکی زیگط اظ ذهَنیبت هی ثِ هَفقیت هطزم ایي اؾت کِ ثِ ًظط هی ضؾس آًْب ثیكتط ًگطاى هَفقیت
قرهی ثبقٌس تب پبزاـ آى هَفقیت .افطاز پبزاقْب ضا ضز ًوی کٌٌس اهب پبزاـ ث طای اضض بی ذَزی بثی
آًْب کبفی ًیؿت .هطزم اظ ذَز پیطٍظی یب ح کطزى یک هكک صت ثیكتطی هی ثطًس تب ایٌکِ ثِ ذبقط
آى پبزاـ یب پَل ثیكتطی زضیبفت کٌٌس.
پَل ثطای اًگیعـ هطزم یک اضظـ اٍ یِ اؾت ٍ ایي ثطای آًْب هعٌی اضظیبثی کطزى فطایٌسّب ٍ هقبیؿ ِ
هَقعیت آًْب ثب زیگطاى ضا فطاّن هی کٌس ٍ هعوَالً هطزم پَل ضا ثطای هقبم یب حوبیت اقتهبزی رؿتزَ
ًوی کٌٌس.
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▪ ثبظذَضزۺ توبی هطزم ثطای ًیبظ ثِ کؿت هَفقیت اؾت تب زض ثبظذَضز ٍاقعی ًت بیذ کبضّ ب هَقعی ت
ذَز ضا ثیبثٌس ٍ یک هَفقیت قرهی ثِ زؾت آٍضًس .ثٌبثطایي ،افطازی کِ ًیبظ ثِ کؿت هَفقیت زض آًْب
قسیس اؾت ثیكتط ثِ کبضّبی فطٍقٌسگی ٍ یب کبضّبی ذهَن ی ک ِ ذ َز ق رم ه سیطیت ک بض ضا
ثطعْسُ زاقتِ ثبقس ضٍی هی آٍضًس .ثِ عالٍُ قجیعت ثبظذَضز ٍاقعی ثطای ثطاًگیرتي هطزم هْن اؾت.
زض پبؾرْبیی کِ ایي افطاز ثِ ؾَا ْبی پیطاهَى کبضقبى زازُ اًس هكبّسُ هی قَز کِ ای ي افطازعالق ِ
ای ثِ تَضیح ذهَنیبت قرهیتی ذَز ًساضًس .افطازی کِ ًیبظ ثِ کؿت هَفقیت زض آًْب ظیبز اؾ ت
هی ذَاٌّس ٍاقعیت ضا ثساًٌس ٍ ثبظذَضز ًتبیذ ضا ثجیٌٌس .چطا افطازی کِ اًگی عُ کؿ ت هَفقی ت زض آًْ ب
ثیكتط اؾت عولکطز ثْتطی زاضًس؟
هک کلِ ٌس ایٌگًَِ ثیبى هی کٌس چَى آًْب هعوَالً ٍقت ثیكتطی ن ط

فکطک طزى ه ی کٌٌ س ت ب ایٌک ِ

چگًَِ کبضّب ضا ثْتط اًزبم زٌّس .زض حقیقت اٍ فْویس ّطکزب ک ِ فک ط ثْت طی ث طای اًز بم ک بض ثبق س
عولکطز ثْتطی اتفب هی افتس.
▪ هخب ْبۺ زاًكزَیبى زاًكگبُ کِ ًیبظ ثِ کؿت هَفقیت زض آًْب قسیس اؾت هعوَالً ًوطُ ّبی ثْت طی اظ
زاًكزَیبى ضعیف تط هی گیطًس .کؿبًی کِ توبی ثِ کؿت هَفقیت ثیكتطی زاضًس ث ب تك َیق ک طزى،
عولکطز ثْتطی اظ آًْب ؾط هی ظًس چَى آًْب ّویكِ ؾعی زض ثْتطکطزى اهَض هحَ ِ زاضًس.
قطکتْبیی کِ تعساز ثیكتطی اظ ایي افطاز ضا زض اذتیبض زاضًس ؾطیعتط ضق س ه ی کٌٌ س ٍ ث بظزُ ٍ ؾ َز
ثیكتطی زاضًس ٍ حتی هک کل ِ ٌ س تحلیلْ بیف ضا اظ ای ي ّ ن ثیك تط تَؾ عِ زازُ ٍ هعتق س اؾ ت زض
کكَضّبیی کِ تعساز افطاز ثب اًگیعُ کؿت هَفقیت ،ثیكتط اؾت ضقس اقتهبزی هلی ثیكتطی زاضً س .آی ب
ایي هْبضت آهَذتٌی اؾت؟
آیب هی تَاًین اًگیعُ ًیبظ ثِ کؿت هَفقیت ضا ثِ هطزم آهَظـ زّین؟ هک کلِ ٌس زض ح بل ق بًع ک طزى
زیگطاى ثطای پبؾد هخجت ثِ ؾَال فَ ثَز .زض حقیقت اٍ هكغَل تَؾعِ ثطًبهِ ّبی آهَظق ی ث طای
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افطازی ثَز کِ هی ذَاؾتٌس هی ثِ کؿت هَفقیت ضا اف

عایف زٌّس اٍ ّوچٌیي ثطًبهِ ّ بیی هك بثِ

ضا ثطای قكطّبی زیگط روعیت تَؾعِ زاز.
اًگیعُ هطزم زض کؿت هَفقیتۺ اًگیعُ افطاز زض کؿت هَفقیت هی تَاًس ؾ تَى ان لی اغل ت ؾ بظهبًْب
ثبقس اهب زض هَضز اؾتعساز هسیطاى چِ هی تَاى گفت؟ ّوبى قَض کِ هی زاًین افطازثب هی ظیبز ثِ کؿت
هَفقیت ،زاضای قرهیتْبی تَ یسکٌٌسُ ّؿتٌس .اهب ٌّگبهی کِ آًْب هؿتق کبض هی کٌٌس ،ثْت ط ک بض ه ی
کٌٌس تب ٌّگبهی کِ کبض گطٍّی اًزبم هی زٌّسٌّ .گبهی کِ کبضی ضا ذَة اًزبم هی زٌّس هی زاضً س ت ب
زیگطاى ّن هخ آًْب عو کٌٌس .زض ًتیزِ ثعضی ٍقتْب ایي کوجَزّب ثبعج هی قَز ت ب زیگ طاى تَ ی س ٍ
عولکطز آًْب ضا ؾطکَة کٌٌس ٍ هبًع اظ ثِ حساکخطضؾبًسى پتبًؿی آًْب قًَس .اهطٍظُ ًیبظ اؾت کِ هی
ثِ کؿت هَفقیت کبضکٌبى افعایف زازُ قَز اهب ٌَّظ ثؿیبضی اظ هسیطاى فق .ثِ فک ط اف عایف هْ بضت
کبضی پطؾٌ ّؿتٌس .یک هسیط ذَة ثَزى کبفی ًیؿت ٍ هسیط ثبیس تبحیطگصاض ثبقس .هک کلِ ٌس ثِ ای ي
ًتیزِ ضؾیس کِ ثطاًگیرتي هی ثِ کؿت هَفقیت هطزم هخ ذبًَازُ ّبیی اؾت کِ اًتظبضّ بی ثیك تطی
ًؿجت ثِ تَاًبئیْبی فطظًساًكبى زاضًسٍ .ا سیي اظ فطظًساًكبى زض ؾٌیي ثیي  ۶تب  ۸ؾب گی تَق ع زاضً س
زض ثعضی کبضّب اظ ذَز اؾتقالل ًكبى زٌّس ٍ کبضّبیی ضا ثسٍى کوک اًزبم زٌّس هخ هطاقجت اظ ذ َز
زض اقطا

ذبًِ .اگط ٍا سیي ایي تَقعبت ضا ظٍز اظ فطظًس ذَز زاقتِ ثبق ٌس ٍ فطظً ساى ًتَاًٌ س اًز بم

زٌّس ٍا سیي ثچِ ّب ضا ؾطکَة هی کٌٌس ٍ قرهیت ایي کَزکبى تَؾعِ پیسا ًوی کٌس ٍ ایي احؿبؼ ضا
ثِ ثچ ِ ّب هی زّس کِ آًْب ضا ًوی ذَاٌّس ٍ آًْب ثی عطضِ اًس  .زض حب ی ک ِ آًْ ب ٌّ َظ ث طای ای ي
اؾتقالل آهبزگی ًساضًس ٍ ثِ عکؽ اگط ثیف اظ حس ثچ ِ ّ ب ه َضز حفبظ ت ق طاض گیطً س ای ي ثچ ِ ّ ب
ٍاثؿتگی ظیبزی ثِ ٍا سیٌك بى پیسا هی کٌٌس ٍ ّویكِ هٌتظ ط ه ی هبًٌس تب ٍا سیي ثطایك بى ته وین
ثگیطًس.
● ًتیجِ گیری
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یکی اظ ٍظبیف هسیط ٍ ضّجط زض یک ؾبظهبى ثبالثطزى اًگیعـ افطاز ثطای اًزبم قسى ثْتط کبضّب اؾ ت
ٍ یکی اظ ذهَنیبت یک ضّجط ذَة تبحیطگصاض ثَزى اٍؾت.
افطازی کِ ًیبظ ثِ کؿت هَفقیت زض آًْب قسیس ثبقس عولک طز ثْت طی زاضً س ٍ ؾ بظهبًْبیی ک ِ تع ساز
ثیكتطی اظ ایي افطاز ضا زض اذتیبظ زاقتِ ثبقٌس ثبظزُ ثْتطی زاضًس ٍ ؾَزآٍضتط ّؿتٌس .زیَیس هک کل ِ
ٌس هی گَیس هب هی تَاًین افطاز ضا آهَظـ زّین تب آًْب ثِ اقربنی تجسی ق ًَس ک ِ ًی بظ ث ِ کؿ ت
هَفقیت زض آًْب قسیس اؾت ٍ اظ ایي قطیق هی تَاًین عولکطز ٍ ثبظزُ ؾبظهبى ضا ثْجَز ثجركین.
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