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There are similarities between definitions of character strengths such as curiosity,
perseverance, and social intelligence in Iran society and definitions in the classification
of virtues and character strengths.
There are differences between definitions of character strengths such as bravery, zest,
and honesty in Iran society and definitions in the classification of virtues and character
strengths.
The definition of “self-regulation” is the most incomplete definition described by both
Iranian experts and adolescents.

Abstract
The purpose of this qualitative study is to investigate Iranian experts’ and adolescents’ character
strengths. With this aim, through on purpose method of sampling, semi-structured interviews about
definitions of the 24 character strengths were conducted with ten specialists (including
psychologists, counselors, and teachers). Furthermore, the opinions of two gender-segregated
groups of nine grade students about character strengths’ definitions were discussed in focus groups
for girls and for boys. Students were selected based on their availability at the time of research and
their willingness to take part in discussion groups. Data were analyzed using content analysis
(concept-driven). Results showed that there was similarity with Peterson and Seligman’s (2004)
definitions and Iranian experts- adolescents’ definitions in twelve character strengths and also there
were some differences in definitions of other character strengths (e.g., bravery, zest, and honesty).
Based on the findings of the research, it can be claimed that there is almost compliance between the
definitions of the 24 character strengths and the definitions of the character strengths and virtues
classification in Iranian society. The study also provided evidence to support the universality of this
classification. It seems the classification can be used in Iran society and other studies related to this
topic.
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تعاریف تعدادی از توانمندیهای منِشی از جمله کنجکاوی ،پشتکار و هوش اجتماعی ،در
جامعهی ایران به تعاریف ارائهشده در نظام طبقهبندی فضائل و توانمندیها شباهت دارد.
تعاریف تعدادی از توانمندیهای منشی از جمله شجاعت ،شور و شوق و صداقت ،در جامعهی
ایران با تعاریف ارائهشده در نظام طبقهبندی فضائل و توانمندیها تفاوت دارد.
تعریف «خودتنظیمی» ناقصترین تعریف توصیفشده از سوی متخصصان و نوجوانان ایرانی
است.

چکیده
هدف از مطالعهی کیفی حاضر ،بررسی تعریف متخصصان و نوجوانان ایرانی دربارهی توانمندیهای منشی
است .بدین منظور با روش نمونهگیری هدفمند ،با ده نفر از متخصصان (روانشناسان ،مشاوران و معلمان)
در رابطه با تعاریف  24توانمندی منش ی ،مص احبهی نیمهساختاریافته انجام شد .عالوه بر این ،نظرات دو
گروهِ مجزا از نوجوان انِ کال نه ،،در رابط ه با تعاریف توانمندیها ،به روش بحث در گروههای متمرکز،
گروه دختران و پس ران بررس ی ش د .دان آموزان بر اس ا در دس تر بودن در زمان انجام مطالعه و
تم ایلش ان ب ه ش رکت در بحثها انتخاب ش دند .دادهها با روش تحلیل محتوا (محتوامحور) ،مورد
تجزی هوتحلی ل قرار گرفتند .بر اس ا یافتهها بین تعاریف پیترس ون و س لیگمن ( )2004و تعاریف
متخص ص ان و نوجوانان ایرانی در رابطه با دوازده توانمندی ،مش ابهت داش ت اما در رابطه با دیگر
توانمندیها (از جمله توانمندی ش جاعت ،ش ور و ش وق ،صداقت) تفاوتهایی دیده شد .با توجه به نتایج
بهدس تآمده میتوان گفت بین تعاریف توانمندیهای منشی در جامعهی ایرانی و نظام طبقهبندی تقریبا
مطابقت وجود دارد .این مطالعه ،ش واهدی در جهت تأیید جهانش مول بودن این نظام طبقهبندی فراه،
آورد .بر اس ا یافتههای این مطالعه ،به نظر میرس د که این طبقهبندی میتواند در جامعهی ایران و در
دیگر پژوه های مرتبط با این حوزه به کار گرفته شود.
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مقدمه
برای بی از یک س ده ،ددددهی اصلی روانشناسان در
حوزههای مختلف ،پرداختن به پاسخ این سؤال و پرس های
مش ابه بود که «مش کل این فرد ییس ت » .با ورود به عصر
جدید ،روانش ناس ان مثبتنگر به این مقولهی مه ،و عمیق
پرداختن د که «توانمندیها و ویژگیهای مثبت او کدماند »
( .)1از منظر روانش ناسی مثبتنگر ،روانشناسان نباید فقط
روی «ثابت نگهداش تن» مش کالت مردم کار کنند ،بلکه باید
ب ه آنه ا کم ک کنن د ت ا بتوانند زندگی ش ادتر ،دنیتر و
کاملتری داشته باشند .همانطور که روانشناسان مثبتنگر
گفتهاند هدف از این رویکرد ،س رعت بخش یدن به ت ییر این
نگاه در روانش ناس ی ،از بهبود بدترین ییزها در زندگی به
ساختن بهترین کیفیتها در زندگی است (.)2
از زمان مطرحش دن رویکرد مثبتنگر در روانشناسی در
اواخر ده هی  1990میالدی ،فض یل ته ا و توانمندیهای
من  1همواره مورد توجه روانش ناس ان و پژوهش گران بوده
اس ت .در طول ده هه ای اخیر ،مط الع ات در حوزهی
روانش ناس ی مثبتنگر روی این موضوع که یگونه فضائل و
توانمن دیه ای من میتوانن د منجر ب ه افزای معن ا در
زندگی ش وند ،تأکیدی ویژه داشتهاند ( .)3در اوایل قرن ،21
دو نفر از محققان برجسته در حیطهی روانشناسی مثبتنگر،
راهنم ای ج امب به داش ت روانی و یک نظام طبقهبندی از
توانمن دیه ای من را ارائه کردند ( .)4این نظام از ش
فض یلت اخالقی کلی جهانی و  24توانمندی که در ذیل هر
یک از این فض ائل قرار میگیرند ،تش کیل شده است (جدول
 1را ببینید).
فض ائل ،خصوصیات محوری ارزشمند در تمام فرهن ها
هس تن د .توانمن دیهای من  ،اجزای روانی یا فرایندهای
روانش ناختی و عناص ر اص لی فض ائل هس تند و فض ائل را
تعریف میکنن د .ب ه بی انی دیگر« ،توانمن دیه ا ب هعنوان
ظرفیتهایی از ش ناخت ،عاطفه ،اراده و رفتار هس تند که
عناص ر روانش ناختی ابتدایی ما را میس ازند و ما را قادر
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میکنن د ت ا ب هگونهای رفتار کنی ،که ه ،بهزیس تی روانی
خودمان و ه ،بهزیستی روانی دیگران ارتقا یابد» (.)4
این نظام طبقهبندی ،س لس لهمراتبی از مش خص ههای
مثب ت اس ت ک ه طیفی از طبق هه ای عینی و خا (فرد
ج ان دار) ت ا طبق ههای انتزاعی و کلی (جمعیت ،زیرگونهها،
گونهها ،جنس ،خانواده ،ترتیب ،دس ته ،نژاد ،کش ور و قلمرو)
را ش امل میش ود .پدیدآورندگان نظام فضائل ،سلسلهمراتب
این طبقهبندی را به بهترین وجه با این مثال عینی توض یح
دادهاند ( :)4آنها س لس لهمراتب «مبلمان»« ،میز» و «میز
آشپزخانه» را مطرح میکنند و بهطور مقایسهای با مؤلفههای
مدل خودش ان بیان میدارند که میز (توانمندیهای منشی)
نمایانگر س طح پایه یعنی طبیعی است که در آن افراد بسیار
راحت اشیاء را طبقهبندی میکنند .میز آشپزخانه (موضوعها)
بس یار عینی اس ت ،درحالیکه مبلمان (فضیلتهای اخالقی)
بسیار انتزاعی است.
همگام با رش د و گس ترش مطالعات در حوزهی رویکرد
روانش ناس ی مثبتنگر طی دو دههی گذش ته ،مطالعات
دربارهی نوجوانان نیز مسیری تازه یافت و موضوعهای مربوط
به فض ائل و توانمندیهای ش خصیت کودکان و نوجوانان نیز
ک انون توج ه بس یاری از پژوهش گران قرار گرفت .امروزه
بس یاری از محققان و ص احبنظران معتقدند نوجوانی تنها
دورهی«طوفان و فش ار» )5( 2نیست .اگریه نوجوانان در این
مرحلهی مه ،از رش د ،با مس ائل و ت ییرات گس ترده مانند
مس ائل مربوط به هویتیابی ،استقاللطلبی ،انتخاب رشتهی
تحص یلی ،ت ییرات س ریب فیزیکی و ت ییرات گس تردهی
شناختی ،هیجانی و اجتماعی روبهرو هستند ( )6این موضوع
توانمندیها و خص وص یات مثبتش ان را زیر س ؤال نمیبرد.
امروزه پژوهش گران معتق دن د که نوجوانی میتواند دورهای
س رش ار از مناببِ در حال رش د و نه صرفا دورهای مه ،برای
مدیریت بحرانها و مشکالت باشد (.)7
توانمندیهای منش ی ،یکی از موض وعات مه ،،در مسیر
رش د و تحول نوجوانان است .بر اسا نتایج مطالعات متعدد
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در این حوزه ،توانمندیهای منشی با بسیاری از شاخصههای
سالمت و آسیب روانی در نوجوانان ارتباط دارد .توانمندیهای
منش ی با رضایت از زندگی نوجوانان همبستگی دارد (بهطور
مثال .)14-8 ،همچنین نبود توانمندیهای منش ی میتواند
موجب بروز اختالالت روانی ش ود و این مس ئله روانشناسی
ب الینی را زیر س ؤال نمیبرد ،بلک ه دامنهی آن را وس عت
میبخشد ( .)3در واقب ،بین کمتر بودن توانمندیهای منشی
و بیش تر بودن مش کالت روانی و رفت اری در نوجوان ان
همبس تگی وجود دارد (ب هطور مث ال.)16 ،15 ،11 ،9 ،
همچنین الزم به ذکر اس ت که بر اسا دیدگاه روانشناسی
مثبتنگر ،آسیب روانی ،زمانی ایجاد میشود که ظرفیتهای
درونی فرد برای رش د ،تکامل و بهزیس تی روانی با مشکالت
روانشناختی و مسائل اجتماعیفرهنگی مسدود میشود (.)1
بنابراین همانطور که نتایج تحقیقات علمی نش ان میدهد
توانمندیهای من یکی از عوامل محافظتی 3مه ،در فرایند
رش د و تحول نوجوانان به ش مار میرود ( .)20-17بنابراین
انجام هرگونه مطالعه در رابطه با توانمندیهای منش ی که به
فه ،بهتر این عامل مه ،در مس یر رش د کودکان و نوجوانان
کمک میکند ،حائز اهمیت است.
عالوه بر درک اهمیت پرداختن به موضوع توانمندیهای
منشی ،موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که
الزم اس ت پی از هرگونه اس تفاده از یافتههای مطالعات
دربی ،مالحظ ات فرهنگی و ویژگیه ای خ ا ی ک جامعه
مورد تأمل قرار گیرد .با یک بررسی اجمالی بهراحتی میتوان
دریافت که تعداد بس یار زیادی از مطالعات روانش ناس ی از
جمل ه مط الع ات در حوزهی توانمن دیهای منش ی ،روی
نمونههای دربی ،تحص یلکرده ،ص نعتی ش ده ،ثروتمند و
دموکراتیک )WEIRD( 4اس ت که افراد این نمونهها ،لزوما
معرف جامعی از مردمان دیگر کشورها و فرهن های مختلف
و متنوع س راس ر جهان نیس تند ( .)21با وجود این نکتهی
مه ،،بس یاری از محققان بهص ورت ناآش کار ،اینطور فرض
میکنن د ک ه نتایج یافتههای آنها که بر اس ا نمونههای
دربی است ،قابلتعمی ،به همهی انسانها و جوامب است .این
در حالی اس ت که بر اس ا مطالعات انجامش ده ،بسیاری از

توانمن دیه ای من

نوجوان ان ب ا در نظر گرفتن مالحظات

فرهنگی ،ه ،کیفی ت زندگی فعلی آنها را ارتقا میبخش د،
ه ،مس یر رش د ،پیش رفت ،بهزیس تی و س المت روانی را
هموارتر میس ازد و ه ،از بروز آس یبهای روانی جلوگیری
میکند .به همین دلیل این پژوه

درص دد اس ت نگاهی

ج امب و عمیق ب ه موض وع مه ِ،توانمن دیه ای من

در

جامعهی ایرانی داشته باشد .ازآنجاییکه مطالعات در رابطه با
توانمندیهای منشی نوجوانان ایرانی بسیار محدود است و بر
اس ا

اطالعات موجود از نخس تین مطالعات در این حوزه

اس ت ،الزم اس ت که در گامهای نخس ت این مس یر مه ،و
پی

از ب هک ارگیری و اس تفاده از این نظام طبقهبندی در

پژوه ه ای گون اگون ،ابت دا مط الع های در رابطه با تعریف
توانمن دیهای منش ی در جامعهی ایرانی ص ورت گیرد تا
مشخص شود متخصصان ،صاحبنظران و حتی خود نوجوانان
ب هعنوان اس تف ادهکنن دگان از نتایج برخاس ته ازاینگونه
پژوه ه ا ،یه تعریفی از هر یک از توانمندیهای منش ی
دارند .بنابراین هدف اص لی انجام این مطالعه این اس ت که
مش خص ش ود یه ش باهتها و تفاوتهایی میان تعاریف
توانمندیهای منش ی برخاسته از جامعهی ایرانی و جامعهی
دربی وجود دارد.

protective factors
)Western, Educated, Industrialized, Rich, & Democratic (WEIRD
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خص وص یات روانش ناختی مردم درب با مردم دیرعربی
متف اوت اس ت ( .)21بن ابراین ،اگری ه پدیدآورندگان نظام
طبق هبن دی توانمن دیه ای منش ی ،به آیینها ،مذاهب و
فرهن های مختلف توجه داش تند و فضائل و توانمندیهای
من را پ دیدههایی جهانی و فرهن نابس ته عنوان کردند
( )4ب ااینح ال نت ایج مط العات متعدد روی در نظر گرفتن
مالحظ ات فرهنگی در تعریف ،س نج و ب هک ارگیری
توانمندیهای من تأکید ویژه دارند (بهطور مثال.)25-22 ،
ب ا توج ه به آنچه گفته ش د به نظر میرس د تمرکز روی
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جدول  -1طبقهبندی  6فضیلت محوری و  24توانمندی منشی

 .1فضیلت خرد و دانش :توانمندیهایی شناختی که مستلزم کسب و به کاربردن دان

است

 .2فضیلت دلیری :این فضیلت دربرگیرندهی توانمندیهایی هیجانی و تمرین اراده برای به ثمر رساندن اهداف با وجود
مخالفتهای درونی و بیرونی است.
شجاعت :نترسیدن از تهدید ،یال  ،سختی یا درد /رنج
پشتکار :تمام کردن و به انجام رساندن آنچه فرد شروع کرده است
صداقت :بیان حقیقت و نشان دادن خود به شکل واقعی (همانگونه که فرد هست)
شور و شوق  /سرزندگی :زندگی کردن با هیجان و انرژی
 .3فضیلت انسانیت :توانمندیهایی بین فردی ،شامل توجه کردن به دیگران و دوست بودن با آنها است.
عشق /محبت :ارزشمند دانستن روابط نزدیک با دیگران
هوش اجتماعی :آگاه بودن از انگیزهها و احساسات خود و دیگران
مهربانی :لطف و خوبی کردن به دیگران
 .4فضیلت عدالت :توانمندیهای شهروندی (مدنی) که زیربنای زندگی اجتماعی سال ،است.
کارگروهی :بهعنوان عضوی از یک گروه یا گروه خوب کار کردن
عدل و انصاف :با همهی مردم بر اسا مفاهی ،انصاف و عدالت ،به یک شکل رفتار کردن.
رهبری :سازماندهی فعالیتهای گروه تا رسیدن به هدفی مشترک
 .5فضیلت میانهروی :توانمندیهایی که از فرد ،در مقابل افراط محافظت میکند.
بخشای  :بخشیدن افرادی که کار اشتباهی انجام دادهاند.
تواضب و فروتنی :اجازه دادن به این که کماالت و مهارتهای افراد ،خود گویای همهییز باشند.
دوراندیشی /احتیاط :در انتخابها مراقب بودن .نگفتن یا انجام ندادن کارهایی که ممکن است پشیمانی به بار آورد.
خودتنظیمی :تنظی ،کردن آنچه شخص احسا میکند و انجام میدهد.
 .6فضیلت تعالی :توانمندیهایی که ارتباطات با جهانی بزرگتر و زندگی را معنادار میسازند.
ستای زیبایی و محاسن :توجه کردن و تحسین زیبایی و /یا اجراهای ماهرانه در همهی ابعاد زندگی.
قدرشناسی :آگاه و ممنون بودن از ییزهای خوبی که اتفاق میافتد و شکرگزاری کردن به خاطر آنها.
امید :انتظار بهترین را برای آینده داشتن و تالش برای رسیدن به آن.
شوخطبعی :خندیدن و خنداندن .دیگران را دوست داشتن ،لبخند آوردن به لبهای سایرین.
معنویت :داشتن عقاید منسج ،درباره هدفی واالتر و معنای زندگی.
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خالقیت :فکر کردن به شیوههای نو ،جدید و سازنده برای انجام کارها
کنجکاوی :عالقه داشتن به تمام تجارب در حال وقوع
عشق به یادگیری :تسلط یافتن بر مهارتهای جدید ،موضوعات و ابعاد مختلف دان
ذهن باز :توانایی فکر کردن به همهی ابعاد یک موضوع و آزمودن آن موضوع با در نظر گرفتن همهی جوانب
دیدگاه /وسعت دید :توانایی مشاوره دادن عاقالنه به دیگران
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روال انجام مصاحبه به این صورت بود که پس از ارائهی

روش

توضیحاتی در رابطه با پژوه

الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان

و کسب رضایت از متخصصان

برای ضبط مکالمات ،تعاریف هر یک از توانمندیها در دو یا

تحلیل محتوا روشی شایب در مطالعات کیفی ،برای شناسایی،

میگرفت .مالک تعیین حج ،نمونه ،ضابطهی اشباع در

تحلیل و نهایتا گزارش طبقات 6و مضامین 7در دادهها است

پژوه های کیفی بود.

( .)26هدف از انجام این روش ،تالش برای بیشتر درک کردن

روش کار در مرحلهی دوم بدین شکل بود که پس از

و بیشتر فهمیدن پدیدهی مورد مطالعه است (.)27

انتخاب یک مدرسهی دخترانه و یک مدرسهی پسرانه

متخصصین ،شامل  5روانشنا  /مشاور 3 ،معل ،دورهی

و اهداف

متوسطه و  2معل،مشاور که همگی بی

بهصورت در دستر  ،در جلسهای گروهی ،پژوه

از  5سال سابقهی

آن برای دان آموزان مقطب نه ،شرح داده شد .سپس

کار با نوجوانان را داشتند (جمعا ده نفر) بودند .همچنین

داوطلبین شرکت در پژوه  ،پس از اخذ رضایتنامه کتبی از

شرکتکنندگان در بحثهای متمرکز شامل یک گروه  7نفری

والدینشان ،در دو جلسهی دوساعته که در مدرسه برگزار شد،

نه ،و یک گروه  6نفری از پسران

شرکت کردند .هدف از برگزاری جلسهی اول ،آشنایی

از دان آموزان دختر کال
کال

نهمی بودند.

دان آموزان با پژوه

کاربردی در رابطه با روانشناسی مثبتنگر و برقراری ارتباط

ب) ابزار و مواد

بهتر با آنها بود .در واقب این جلسه بهعنوان قدرشناسی از

در این مطالعه ،برای جمبآوری دادههای پژوه  ،از روش
مصاحبهی نیمهساختاریافته 8و بحث در گروههای

و اهداف آن ،ارائهی مطالب آموزشی و

همکاری دان آموزان و جلب اعتماد و افزای

متمرکز9

انگیزهی آنها

برگزار شد .در جلسهی بعدی ،تعریف توانمندیهای منشی

استفاده شد .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند ،با ده نفر

بهصورت گروهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .بهمنظور

از متخصصان مصاحبهی نیمهساختاریافته انجام شد.

افزای

همچنین ،به جهت تعمیق یافتههای پژوه  ،نظرات نوجوانان

کیفیت گردآوری اطالعات ،در هر یک از گروهها،

پژوهشگر بهعنوان تسهیلگر و یک دستیار پژوهشی بهعنوان

در رابطه با تعریف توانمندیهای منشی ،در قالب بحث در

کاتب برای ثبت تمام مشاهدها و گفتوگوها حضور داشتند.

گروههای متمرکز (گروه دختران  7نفر و گروه پسران  6نفر)

تحلیل کیفی نتایج بهدستآمده از پژوه  ،بر اسا

بررسی شد.

دیدگاه سیه و شانون 10انجام شد .این محققان ،تحلیل محتوا

شیوهی اجرای پژوهش

را به سه رویکرد معمول ،11مستقی /،محتوامحور 12و

خالصه13

5

content analysis
categories
7
themes
8
semi-structured interview
9
focus group discussion
10
Hsieh & Shannon
11
conventional
12
directed, concept-driven
13
summative
6
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این مطالعه ،پژوهشی کیفی با روش تحلیل محتوا 5است.

سه جلسه (در محل کار متخصصان) مورد بحث و گفتگو قرار
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رویکرد محتوامحور استفاده شد .تحلیل محتوامحور زمانی به

شرکتکنندگان در پژوه

بازگردانده شد و آنها صحت

کار میرود که در رابطه با موضوع مورد مطالعه ،نظریهای از

یافتهها را تأیید کردند .همچنین از روش وارسی توسط همتا18

وجود داشته باشد که این نظریه یا کامل نیست یا انجام

استفاده شد .کدسیست،ها ،کدگذاریها و تحلیلهای تعدادی

پژوه های بیشتر به فه ،بهتر و گسترش نظریهی موجود

از مصاحبهها و بخ هایی از بحثهای متمرکز گروهی به

کمک میکند .به بیانی دیگر ،هدف اصلی این روش قیاسی،14

یهار نفر از متخصصان آشنا با حوزهی پژوه های کیفی داده

پی

افزای

اعتبار و یا گسترش یاریوبهای یک نظریه است .در

این روش پیشینی ،15کدها و طبقات بر اسا

شد.

نظریه ،قبل از

تحلیل ایجاد شدهاند .متخصصان در رابطه با این طبقات،
ه،عقیدهاند و این کدها و طبقات از پی

تعیینشده برای

کدگذاری دادههای بهدستآمده از پژوه

مورد استفاده قرار

میگیرند ( .)29بنابراین در این روش ،ابتدا مضامین و مفاهی،
کلیدی نظریه ،شناسایی و سپس تعریف عملیاتی میشوند،
یعنی تعریفهای مفهومی از آنها ارائه میشود .در گام بعدی،
پس از مرور دقیق متن ،مفاهی ،اصلی و مرتبط با موضوع مورد
مطالعه شناسایی و برجسته میشوند .سپس ،این قسمتهای
مشخصشده با استفاده از کدهای از قبل مشخصشده،
کدگذاری و طبقهبندی میشوند .هر قسمت از متن که
نمیتواند بر اسا

کدهای از قبل مشخصشده کدگذاری

شود بهعنوان کد یا طبقه جدید کدگذاری میشود (.)28
بهمنظور افزای

صحت یافتههای پژوهشی ،از یندین

منبب 16برای به جمبآوری دادهها استفاده شد .به بیانی دیگر،
برای بررسی تعریف توانمندیهای منشی ،تنها به بررسی
نظرات روانشناسان و مشاوران اکتفا نشد و با معلمان ،بهعنوان
صاحبنظرانی که تجربهی کار و تعامل با نوجوانان را دارند
نیز ،مصاحبه شد .همچنین نظرات نوجوانان نیز در بحث
گروهی مورد توجه قرار گرفت .وارسی شرکتکننده ،17روشی
دیگر برای سنج

اعتبار دادههای بهدستآمده بود.
14

deductive
priori
16
triangulation
17
member check
18
peer check
15
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تقسی،بندی کردند ( .)28در این مطالعه ،برای تحلیل نتایج از

بدینمنظور کدگذاری و زیرطبقات بهدستآمده به دو نفر از
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نظرات آنها با نتایج بهدستآمده شباهت و همپوشانی

مقاصد پژوهشی استفاده خواهد شد .علت ضبط کردن صداها

داشت که نشاندهندهی اعتبار و مورد اطمینان بودن

و مقاصد پژوهشی نیز برای همهی شرکتکنندگان ،شرح داده

یافتههای بهدستآمده است.

شد .عالوه بر اینها ،در تمامی کدگذاریهای اطالعات
شناساییکننده حذف شد.

مالحظات اخالقی :همانطور که ذکر شد ،برای انجام
والدین دان آموزان گرفته شد و کلیهی افراد با میل و خواست
خودشان در پژوه

ویژگیهای جمعیت شناختی متخصصین /معلمین /مشاوران،

شرکت کردند .به نوجوانان توضیح داده

در جدول  2ارائه ش ده اس ت .ش رکتکنندگان بحث در

شد که اطالعاتی که به اشتراک میگذارند ،نزد محققین

گروههای متمرکز ،ش امل  7دختر با میانگین سنی  14/57و

محرمانه باقی خواهد ماند و از اطالعات بهدستآمده صرفا برای

 6پسر با میانگین سنی  14/5بود.

جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان
شرکتکننده

جنسیت

سن

شغل

تحصیالت

سابقهی کار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

زن
زن
مرد
زن
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
زن

35
46
38
48
36
31
39
47
40
32

معل /،مشاور
معل،
روانشنا
روانشنا
روانشنا
روانشنا  /مشاور
معل،
معل،
معل /،مشاور
روانشنا

کارشناسی ارشد
فوق دیپل،
دکتری
کارشناسی ارشد
دکتری
دکتری
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دانشجوی دکتری

 6سال
 26سال
 8سال
 20سال
 10سال
 7سال
 20سال
 25سال
 10سال
 5سال

در ادامه ،مه،ترین یافتههای پژوهشی ،شامل شباهتها و
تفاوتهای میان تعاریف متخصصان -نوجوانان ایرانی و تعاریف
طبقهبندی توانمندیهای منشی مورد بررسی قرار میگیرد.

متخصصان -نوجوانان ایرانی و تعاریف ارائهشده در رابطه با
توانمندی کنجکاوی ،ذهن باز ،عشق به یادگیری و دیدگاه/
وسعت دید مطابقت وجود داشت.

فضیلت خرد و دانش

فضیلت دلیری
شجاعت .در تعریف این توانمندی ،تفاوتهایی وجود
داشت .متخصصان و نوجوانان ایرانی «جرئتمندی» را با
شجاعت ،ه،معنی میدانستند درحالیکه بر اسا تعریف
ارائهشده ،شجاعت بی از جرئتمند بودن است .همچنین
شجاعت تالش برای به دست آوردن یا حفظ ییزهای ارزشمند
برای خود فرد یا دیگران است ( .)4متخصصان ایرانی به این

خالقیت .در تعریف این توانمندی دو نکتهی اساسی وجود
دارد .خالقیت شامل تولید ایده یا بروز رفتاری جدید -نو-
دیرمعمولی و درعینحال سودمند و سازگار برای زندگی
شخص یا دیگران است ( .)4متخصصان و نوجوانان ایرانی تنها
به تازه بودن یک اثر خالق اشاره کردند و سودمندی اثر را
شرط الزم در تعریف خالقیت نمیدانستند .میان تعاریف
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این پژوه  ،رضایت آگاهانه از متخصصین و رضایت کتبی از

یافتهها
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نکته اشاره نکردهاند درحالیکه نوجوانان به این نکته در
تعریف شجاعت تأکید کردند .شرکتکنندهی ش  ،در گروه
دختران این نکته را بدین شکل اظهار کرد « :آدم شجاع هر

است که بهطور مثال کسی که عصبانی است نیرو و انرژی
زیادی دارد اما این انرژی بیشتر کاهنده است تا انرژیبخ
(.)4

کاری که میدونه درسته و به نفعه رو انجام میده و نمیترسه
یی میشه».

فضیلت انسانیت

نکته ی حائز اهمیت دیگری که در تعریف شجاعت وجود
دارد این است که شجاعت میتواند همراه با احسا تر
باشد ،مه ،دلبه کردن بر این تر است و نه صرفا نترسیدن
( .)4درحالیکه در تعاریف بهدستآمده از متخصصان و
نوجوانان «نترسیدن» به معنای شجاعت داشتن توصیف شده
بود.
پشتکار .در تعریف این توانمندی ،بین تعاریف متخصصان
و نوجوانان ایرانی و تعریف ارائهشده در طبقهبندی مطابقت
وجود داشت.
صداقت .در رابطه با تعریف این توانمندی ،متخصصان
ایرانی به نکتهای اشاره داشتند که در تعریف طبقهبندی
ارائهشده وجود نداشت .برخی از متخصصان به موضوع «نسبی
بودن صداقت» به معنی ارائهی اطالعات و بیان حقایق تا جایی
که موجب آسیب نشود ،اشاره کردند .متخصص خان ِ،پنج ،این
ت صرف اصال
نکته را به این شکل توضیح داد« :من به صداق ِ

فضیلت عدالت
با توجه به نتایج بهدستآمده در رابطه با توانمندیهای
این فضیلت (کارگروهی ،عدل /انصاف ،رهبری) میتوان گفت
که بین تعاریف ارائهشده در گروههای مورد بحث ،بهطور کلی
مطابقت وجود داشت .تعریف توانمندی عدالت از نظر بسیاری
از متخصصان و نوجوانان سخت و دشوار بود.

اعتقاد ندارم .به نظر من صداقت یعنی تو راستگو باشی تا جایی
که به خودت و دیگران آسیب نزنی .صداقت صرف از نظر من
اشتباهه یون هر کسی قرار نیست هر ییزی رو بدونه .خیلی
نسبیه خیلی .صداقت خیلی نسبی بهشدت موقعیتیه».
شور و شوق /سرزندگی .سالمت جسمانی (عملکرد خوب

فضیلت میانهروی
بخشای  .متخصصان «توانایی درک کردن احسا فرد
خطاکار» را بخشی از تعریف این توانمندی برشمردند و
همچنین به این نکته اشاره کردند که کسی که این توانمندی
را دارد در درجهی اول میتواند به راحتی خطاهای ناخواستهی
خودش را ببخشد« :بخشای یعنی اینکه ما ،ه ،نسبت به

بدن در کنار نبودن خستگی و بیماری) و نیروی جسمانی
داشتن نکتهای است که متخصصان و نوجوانان ایرانی در
تعریف خود از این توانمندی به آن اشارهای نکردهاند .همچنین
یکی از متخصصین ،تجربه و بروز هیجانهای منفی را نیز
نشانهای از شور و شوق داشتن دانسته است« :من شور و شوق
داشتن رو صرفا داشتن احسا مثبت نمیبین .،ذات انسان

خطاهای بقیه سختگیر نباشی ،و ه ،نسبت به خودمون ...یعنی
آدمی که معموال گذشت نداره نسبت به خودش ،سختگیره».

اینه که در کنار شادی د ،ه ،باشه اصال اون دمه است که
اون شادی رو دوباره معنی میکنه یا اون خشمه که اون
آرامشه رو معنا میکنه» .این در حالی است که در طبقهبندی

نکتهای که در تعریف طبقهبندی فضائل ذکر شده بود اما
متخصصان و نوجوانان ایرانی اشارهای به آن نداشتند این بود
که فردی که توانمندی بخشای را دارد نه تنها از خطای فرد
میگذرد ،بلکه نسبت به او انگیزهی مثبت و تمایالت رفتاری

ارائهشده ،صرفا روی تجربهی احسا ها و هیجانهای مثبت
فعال ،تأکید شده است .در تعریف این توانمندی ذکر شده

۷۲

Downloaded from rph.khu.ac.ir at 11:45 IRST on Saturday February 15th 2020

عشق /محبت .در تعریف ارائهشده در طبقهبندی فضائل و
توانمندیها ،به مفهوم عشق در روابط انسانی ،یعنی عالقهی
میان یک فرد و سایر انسانها تأکید شده است ( .)4درحالیکه
متخصصان ایرانی در تعریف خود از این توانمندی ،به وجود
عالقهی شدید بین انسانها و سایر موجودات اع ،از اشیا،
حیوانات ،گیاهان و ..نیز اشاره کردند.
هوش اجتماعی .تعریف متخصصان و نوجوانان ایرانی و
تعریف ارائهشده در طبقهبندی فضائل در رابطه با هوش
اجتماعی شبیه به ه ،بود.
مهربانی .متخصصان ایرانی در تعریف خود از این
توانمندی به مفهوم «ایثار و فداکاری» اشاره کردند .ایثار و
فداکاری از مفاهی ،خا فرهن ایرانیاسالمی هستند و در
تعریف طبقهبندی فضائل به این مفهوم اشارهای نشده است.
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مثبت پیدا میکند ( .)4این نکتهی مهمی است که میبایست
در تعریف این توانمندی به خاطر داشت.
تواضب و فروتنی .توانایی تصدیق اشتباهات و کامل نبودن
و نقص داشتن در دان (ادلب در مقایسه با یک قدرت برتر)
گشودگی داشتن نسبت به عقاید جدید و عدم اطمینان
صددرصد به کسب موفقیت بعدی از نکات ظریف اما مه ،،در
تعریف این توانمندی بود که متخصصان ایرانی و نوجوانان
اشارهای به آن نکردند.
دوراندیشی /احتیاط .توانایی کنترل تکانه و به تأخیر
انداختن نیازها و تالش برای ایجاد تعادل بین اهداف و
خواستههای فوری فرد از موارد ذکرشده در تعریف این
توانمندی در طبقهبندی فضائل بود که متخصصان و نوجوانان
ایرانی ،آنها را در تعریفشان از این توانمندی ذکر نکردند.
خودتنظیمی .تعریف این توانمندی ،از نظر معلمان و
نوجوانان دشوار بود .معلمان خودتنظیمی را بیشتر توانایی
مدیریت کردن هیجانهای منفی مانند خش ،میدانستند که
این تعریف ،تنها توصیف بخشی از این توانمندی است.
همچنین توانایی مدیریت زمان ،برنامهریزی کردن و عدم
اتالف وقت از نکاتی بود که بیشتر نوجوانان دختر و پسر در
تعریف خود از این توانمندی به آن اشاره داشتند.
در مقابل ،یند نکتهی مه ،در تعریف این توانمندی از
منظر نظام طبقهبندی فضائل وجود داشت که در تعریف
برخاسته از جامعهی ایرانی اشارهای به آنها نشده بود.
توانمندی خودتنظیمی تنها به «قطب و یا جلوگیری از انجام
یک رفتار» (کنترل تکانه) اشاره ندارد بلکه گاهی «آداز یا ادامه
دادن» یک رفتار ه ،بخشی از خودتنظیمی است (بهطور مثال

فضیلت تعالی
در تعریف ارائهشده توسط گروههای مورد بحث در رابطه
با تعریف توانمندیهای ستای زیبایی و محاسن ،شوخطبعی
و معنویت تفاوت قابل توجهی وجود نداشت.
قدرشناسی .در تعریف این توانمندی در نظام طبقهبندی
فضائل ،صرف «احسا خوششانسی و خوشبختی داشتن»
را نیز بخشی از قدرشناسی ذکر کردهاند ( .)4در جامعهی
ایرانی به این نکته اشارهای نشد.
امید .بخشی از تعریف این توانمندی ،شامل فکر کردن
دربارهی آینده ،خوشبین بودن نسبت به اتفاقات آینده ،انتظار
رخ دادن اتفاقهای مورد انتظار و رسیدن به نتایج دلخواه است
( .)4متخصصین و نوجوانان ایرانی این نکات را در تعریف خود
اظهار داشتند .بااینحال ،رفتار کردن به شیوهای که احتمال
رخ دادن اتفاقهای مورد انتظار بیشتر از رخ ندادن آنها است،
بخشی دیگر از تعریف این توانمندی است که متخصصان و
نوجوانان ایرانی اشارهای به این مورد نکردند.
بهمنظور تکمیل گزارش یافتههای این پژوه  ،نمونههایی از
کدگذاریها در جدول  3ارائه شده است.
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بیدار شدن از خواب وقتی کسی خواب میآید) .به بیانی دیگر
گاهی الزم است فرد خود را به انجام کاری که دوست ندارد
مجبور کند تا بتواند به نتیجهی دلخواه دست یابد .عالوه
بر این ،تالش برای انجام بهتر یک عمل ،به شکل مجبور کردن
خود برای ادامه دادن رفتار در یک موقعیت دشوار و مقاومت
کردن در برابر ادواها و تحریکات بیرونی نیز ،بخشی از تعریف
این توانمندی است (.)4
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جدول  -3نمونههایی از کدگذاریهای تعاریف توانمندیهای منشی
توانمندی

تعریف نظام طبقهبندی
خالقیت شامل دو بعد اساسی است.
اوال خلق ایده و یا رفتاری که
تازه ،شگفتانگیز یا دیرمعمولی باشد.

شجاعت ،انجام رفتاری داوطلبانه ،شاید
همراه با تر ،

شجاعت

در یک موقعیت خطرناک که
خطرهای مربوط به آن بهصورت
منطقی ارزیابی شده است و در تالش
برای کسب یا حفظ ارزشهایی که
توسط خود فرد یا دیگران بهعنوان
ارزشهایی خوب تشخیص داده شده
است ،انجام میشود.
رفتار شجاعانه ،ت ،اخالقی دارد (قتل
شجاعانه نیست) و شجاعت دلبه بر
تر است نه نترسیدن! در واقب
شجاعت ،پاسخ مناسب و منطقی دادن
به خطر و انجام رفتار منطقی است.

 .1ایده یا رفتار
 .2تازه /شگفتانگیز
یا دیرمعمولی
 .3سازگارانه /مفید
بودن محصول
خالقیت

 .1رفتاری داوطلبانه
 .2شاید همراه با
تر  .3در یک
موقعیت خطرناک
 .4درک خطرها
 .5با هدف به دست
آوردن یا حفظ
ارزشهای خوب

 .6اخالقی بودن
 .7دلبه بر تر و نه
نترسیدن

معل( ،خان« :)،خالقیت معنی
نوآوریه ،آفرین یه ییز تازه،
که تو همهی ابعاد بازم میگنجه .یعنی
فقط مثال این که ییزی رو خلق بکنه
یه آثر مثال نقاشی خاصی رو عرضه
بکنه یه وسیلهی جدیدی رو ارائه بده
نه ،فقط اینا نیست .میتونه خالقیت
تو نوع برخورد ،نوع رفتار ،تو نوع
رابطه ،تو همه یی میتونه باشه».

 .2تازه /شگفتانگیز یا
دیرمعمولی
 .1ایده یا رفتار

گروه دختران (دختر « :)2خالقیت
یعنی بتونه هر ییزی رو متفاوت
ببینه .کارهای متفاوت بکنه .یه ییز
نو و جدید تولید کنه».

روانشنا بالینی (خان« :)،شجاعت
یعنی این که یه کار درستی رو که
میدونی درسته و به نفب بقیه است
انجام بدی.
یعنی توانایی انجام کار درست رو
داشتن بدون تر

شجاعت یه فرقی با حماقت داره.
آدمهای احمق خیلی تبعات رو
نمیبینن در لحظه ان آدمهای شجاع
با در نظر گرفتن تبعات یه کاری رو
انجام میدن.

۷٤

 .1ایده یا رفتار
 .2تازه /شگفتانگیز یا
دیر معمولی
(به کد  3اشارهای نشده
است)

 .1ایده یا رفتار
(به کد  3اشارهای نشده
است)

 .5با هدف به دست
آوردن یا حفظ
ارزشهای خوب .6
اخالقی بودن
الف) بدون تر انجام
دادن کاری /نترسیدن
(متفاوت با تعریف
طبقهبندی)

 .4درک خطرها

گروه دختران (دختر « :)3شجاعت
به نظرم یند تا بخ داره یکی از
اینا اینه که مثال آدم یه نظری داره
تو یه جمب نشسته نظرش خوبهها
ولی میترسه اون نظره رو بگه
شجاعت نداره شجاعت اینه که اون
نظرو بگی به طرف مقابلت تو اون
گروهی که نشستی یکیش این
میتونه باشه از شجاعت».
گروه پسران (پسر « :)3شجاع کسی
است که کارهای مختلفی انجام
میده از هیچی نمیترسه».

ب) جرئتمند بودن
(اظهار عقاید در جمب)
(متفاوت با تعریف
طبقهبندی)
الف) بدون تر انجام
دادن کاری /نترسیدن
(متفاوت با تعریف
طبقهبندی)
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خالقیت

ثانیا ،محصول خالقیت باید مفید و
سازگارانه باشد .یعنی سه ،مثبتی در
زندگی فرد یا دیگران داشته باشد
(اسکیزوفرنها ه ،اثرهایی خالق تولید
میکنند ولی این نشانهای از خالقیت
آنها نیست .از طرفی دیگر ،تمام
کارهای روزانهی ما سازگارانه و مفید
است اما یون نو و بدیب نیست خالقیت
به حساب نمیآید).

کدگذاری

تعریف متخصصان

کدگذاری

تعریف نوجوانان

کدگذاری

تابستان  ،9318دوره  ،93شماره 2

این توانمندی نمایانگر جهتگیری از
سمت «خود» به سمت «دیگران»
است .مهربانی به این معنا است که فرد
معتقد است دیگران ارزش توجه کردن
را دارند و فرد بدون این که نفعی
بخواهد به دیگران خوبی میکند.

 .1جهتگیری از
سمت خود به سمت
دیگران
 .2باور به ارزشمند
بودن دیگران
 .3خوبی کردن به
دیگران
 .4بدون انتظار
دریافت منفعت
 .5کمک کردن به
دیگران

امید ،حالتی شناختی ،هیجانی و
انگیزشی داشتن نسبت به آینده و
همچنین فکر کردن دربارهی آینده
است.
امید داشتن یعنی انتظار رخ دادن
اتفاقهای مورد انتظار و رسیدن به
نتایج دلخواه و رفتار کردن به شیوهای
که احتمال رخ دادن اتفاقهای مورد
انتظار بیشتر از رخ ندادن آنها است.

 .1حالتی شناختی،
هیجانی انگیزشی
 .2فکر کردن
دربارهی آینده
 .3انتظار رخ دادن
اتفاقهای خوب
 .4رفتار کردن به
شیوهای که احتمال
رخ دادن اتفاقهای
مورد انتظار بی از
رخ ندادن آنها
است

انجام کاری به خاطر دیگران و نه با
انتظار دریافت پاداش و یا نفب متقابل و
همچنین کمک کردن به دیگران
مهربانی است.

امید

شجاعت یعنی تو تصمی،گیری درست
تو لحظه داشته باشی با توجه به
تبعات».
معل( ،آقا)« :نوعی دوست داشتنه
دیگران و توجه به اوناست بدون در
نظر گرفتن شرایط و قبل و بعدش.
یعنی شرطی نباشه.
یعنی به بقیه کمک کنی حاال هر طور
که میتونی».

روانشنا تربیتی (آقا)« :امید یعنی
این که زندگی یه جریانه و همیشه
علی رد ،این که باال و پایین داره اگر
نمودارش رس ،بشه به سمت باال .
اینو بدونی .،یعنی فک کنی ،روزهای
خوب میاد.
به فک کنی ،اینا یعنی امید».
(به کد  1و  4اشارهای نشده است)

٥٥

(این متخصص به سایر
کدها اشارهای نکرده
است)
 .1جهتگیری از
سمت خود به سمت
دیگران
 .4بدون انتظار دریافت
منفعت
 .5کمک کردن به
دیگران
(این متخصص به سایر
کدها اشارهای نکرده
است)

 .3انتظار رخ دادن
اتفاقهای خوب
 .2فکر کردن دربارهی
آینده

گروه دختران (دختر « :)7من یه
ییز بگ ،به نظر من مهربونی اصال
ییزیه که منت توش نباشه.
بعدم ،برای من به شخصه خیلی ک،
شده مثال بعضیا واقعا مشکالتی
اومده من خودم
براشون پی
داوطلبانه خواست ،خب مثال طرف
نمیتونسته یه کاری رو انجام بده
من کمک کردم انجام بده.
اگه از پس اون کار بر بیام واقعا
کارشو انجام میدم».
گروه پسران (پسر « :)5کال یعنی یه
جوری روحیه داشته باشی نسبت به
اتفاقهای خوب آینده .خودمونو
سعی میکنی ،آروم کنی ،با این که
میدونی ،که باالخره یه روزی
میرسی ،به اون یه که میخوای.»،

 .4بدون انتظار دریافت
منفعت

 .3خوبی کردن به
دیگران
 .5کمک کردن به
دیگران

 .1حالتی هیجانی و
انگیزشی نسبت به آینده
 .3انتظار رخ دادن
اتفاقهای خوب
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بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی مطالعهی حاضر ،بررسی تعریف توانمندیهای
منشی در جامعهی ایرانی بود .این مطالعه ،پاسخی به پیشنهاد
محققان متعدد (بهطور مثال .)17 ،9 ،مبنی بر بررسی ماهیت
جهانی نظام طبقهبندی فضائل و توانمندیهای منشی در دیگر
فرهن ها بود که توانست شواهدی در جهت جهانی بودن 6
فضیلت محوری و  24توانمندی منشی که پی تر پیترسون
و سلیگمن ( )2004بیان کرده بودند ،فراه ،آورد.
در رابطه با  12توانمندی ،میان تعاریف متخصصان و
نوجوانان ایرانی و تعاریف طبقهبندی فضائل و توانمندیها
مشابهت وجود داشت .این توانمندیها عبارتاند از :کنجکاوی،
ذهن باز ،عشق به یادگیری ،دیدگاه /وسعت دید ،پشتکار،
هوش اجتماعی ،کارگروهی ،عدل ،رهبری ،ستای زیبایی و
محاسن ،شوخطبعی و معنویت.
بر اسا جستوجوهای انجامشده ،به نظر میرسد
تاکنون مطالعات بینفرهنگی بسیار اندکی در رابطه با
توانمندیهای منشی انجام شده است که مقایسهی یافتههای
پژوهشی با یافتههای بهدستآمده از سایر مطالعات را دشوار
میسازد .بااینحال ،در یک مطالعهی بین فرهنگی در رابطه با
توانمندیهای منشی ،نتایج نشان داد که هر سه گروه
آمریکایی ،اینگوییتی( 19قبیلهای از بومیان آمریکا) و ماسایی20
(قبیلهای در درب کنیا) ،وجود  24توانمندی منشی ،اهمیت
و ضرورت داشتن این توانمندیها و همچنین مطلوب بودن به
دست آوردن این توانمندیها را در فرهن خود تأیید کردند
( .)30بنابراین یافتههای مطالعهی حاضر و این مطالعهی
فرهنگی ،از این جهت که هر دو شواهدی مبنی بر جهانی
بودن فضائل و توانمندیها را فراه ،میآوردند با ه ،همسو
هستند .عالوه بر این ،یافتههای این بخ از این مطالعه ،با
نتایج یک مطالعهی ایرانی که در آن محتوا و ارزشها در
نوجوانان ایرانی بررسی شده بود نیز همسو بود .الزم به ذکر
است که مفهوم «ارزشها» در این مطالعه ،بسیار نزدیک به
مفهوم «فضائل» در مطالعهی حاضر است .در این پژوه

19
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21
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22
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23
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داخلی ،علیرد ،مشاهدهی تفاوتهایی میان الگوی ایرانی و
الگوی مورد انتظار ،محتوا و ساختار ارزشهای انسانی نوجوانان
ایرانی ،در سطح گستردهای با الگوی نظری ارزشها مطابقت
داشت .به بیانی دیگر ،در این مطالعه ،ساختار روانشناختی
جهانشمول ارزشهای انسانی تأیید شد ( .)31بنابراین به نظر
میرسد ،تعاریف توانمندیها ،فضائل و ارزشها از حیث
فرهنگی ،در میان مللهای مختلف مشترک است.
در رابطه با شباهتهای مشاهدهشده میان تعاریف
ارائهشده در گروههای مورد بحث ،میتوان گفت که وجود این
شباهتها نشاندهندهی این است که این توانمندیها در
جامعهی ایرانی تقریبا همان معنا را در جامعهی دربی دارند
که این یافته منطبق بر ادعای پدیدآورندگان نظام طبقهبندی،
مبنی بر جهانی بودن این خصوصیات ارزشمند است ( .)4به
بیانی دیگر ،در تشریح شباهتهای دیدهشده میتوان گفت که
اگریه بستر فرهنگی ،در پیدایی و یا تمرکز روی
توانمندیهایی خا نق دارند ( ،)32بااینحال یافتههای
این پژوه مؤید این توصیف از نظام طبقهبندی فضائل و
توانمندیها است که مکررا بهعنوان نظامی جهانی و برای تمام
افراد بشر صرف نظر از ملیت ،فرهن و یا مذهبشان معرفی
شده است ( .)33به نظر میرسد تعاریف تعدادی از
توانمندیهای منشی ،در منظر نوجوانان و متخصصان ایرانی،
مشابه با دیدگاه افراد دربی ،تحصیلکرده ،صنعتی شده،
ثروتمند و دموکراتیک جوامب صنعتی و پیشرفته که این نظام
طبقهبندی را پدید آوردهاند ،است.
یکی از علتهای مه ،،در رابطه با شباهتهای دیده شده،
به دقت نظر پدیدآورندگان نظام طبقهبندی در گردآوری
صفات و خصوصیات مثبت برمیگردد .این نظام طبقهبندی،
در طول سه سال با تالش بی از  55روانشنا برجسته
گردآوری شده است .محققان برای تهیهی این مجموعه ،متون
مه ،تاریخی فلسفهی آتنیان ،21کنفیسیو  ،22تائوئیس،23،
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بودائیس ،24،هندوئیس ،25،مسیحیت ،26یهودیت 27و حتی
اسالم در طول  2600سال گذشته را بررسی و تالش کردند تا
صفات محوری ارزشمند مشترک در تمامی این مکاتب ،فارغ
از فرهن و زبان پیدا کنند ( .)4با توجه به تالش عظی ،و
دقیقی که در تهیهی این طبقهبندی صورت گرفته است،
شباهتهای دیده شده جای شگفتی ندارند بااینحال ،تعاریف
تعدادی از توانمندیهای منشی ،در جامعهی ایرانی با تعاریف
نظام طبقهبندی فضائل تفاوت داشت .تعاریف متفاوت مربوط
به توانمندیهای خالقیت ،شجاعت ،صداقت ،شور و شوق،
عشق /محبت ،مهربانی ،بخشای  ،تواضب ،دوراندیشی/
احتیاط ،خودتنظیمی ،قدرشناسی و امید بود.
در تعریف بسیاری از توانمندیها ،یند جزء مه ،وجود
داشت که متخصصان ایرانی خصوصا نوجوانان ،به همهی این
موارد در تعاریف خود اشارهای نکردند .از آن جایی که افراد
شرکتکننده در این پژوه  ،متخصصان حوزهی
توانمندیهای منشی نبودند این یافته مورد انتظار بود زیرا
تعریف جامب توانمندیها ،کاری تخصصی و دقیق است .کما
اینکه همانطور که ذکر شد ،تدوین این نظام طبقهبندی و
تعریف توانمندیهای منشی پروژهای طوالنی و با همکاری
تعدادی از متخصصین این حوزه بوده است ( .)33بااینحال،
شایان ذکر است که توانمندی «خودتنظیمی» ،ناقصترین
تعریف را در مقایسه با سایر توانمندیها داشت .به بیانی دیگر،
متخصصان و نوجوانان ایرانی ،به ابعاد محدودی از مؤلفههای
مه ،این تعریف (مانند صرفا بیان توانایی کنترل خش ،در
تعریف این توانمندی) اشاره کردند و بهطور کلی تعریف این
توانمندی و «هوش اجتماعی» برای شرکتکنندگان این
پژوه  ،در مقایسه با تعریف سایر توانمندیها دشوارتر بود.
در رابطه با یند توانمندی ،متخصصان و یا نوجوانان ایرانی
به مواردی اشاره کردند که در تعریف ارائهشده در طبقهبندی
فضائل وجود نداشت« .جرئتمندی» ،از جمله نکاتی بود که در
تعریف شجاعت ،مکررا به آن پرداخته میشد درحالیکه

شجاعت مفهومی بسیار فراتر از جرئتمندی دارد .همچنین
«ابراز متناسب و بجای هیجانهای منفی» ،توسط متخصصان،
بهعنوان بخشی از تعریف توانمندی شور و شوق /سرزندگی
مطرح شده است که بر اسا تعریف طبقهبندی این مورد
نمیتواند بخشی از تعریف آن باشد زیرا تأکید اصلی در شور
و شوق /سرزندگی بروز هیجانهای مثبت است و در تعریف،
ذکر شده که بروز هیجانهای منفی بیشتر کاهنده است و نه
انرژیبخ ( .)4عالوه بر این ،در تعریف مهربانی و شجاعت،
متخصصان به مفهوم «ایثار» اشاره کردند .بر اسا نظر
متخصصان ،ایثار ترکیبی از عقیده ،شجاعت ،مهربانی و امری
ارزشمند است .ایثار ،مفهومی برخاسته از شرایط کشور پس
از انقالب  57است و با توجه به رویدادهای تاریخی ،شاید
بتوان ایثار را خا ِ ویژگیهای فرهنگی جامعهی ایرانی در
نظر گرفت .بر اسا منابب موجود در رابطه با طبقهبندی
توانمندیهای منشی ،به نظر میرسد ایثار وجه افراطی
توانمندی شجاعت و مهربانی است و بهطور کلی از منظر
متخصصان این حوزه ،وجوه افراطی توانمندیها یندان
مطلوب نیست .بلکه مطلوب ،داشتن و استفاده کردن از
توانمندیها بهاندازه (نه استفادهی زیاد 28و نه استفادهی ک)29،
است (.)33
در تشریح علل احتمالی تفاوتهای مشاهدهشده میتوان
گفت که علیرد ،جهانشمول بودن این نظام طبقهبندی ،در
هر حال ،خصوصیات فرهنگی یک جامعه در برداشت افراد آن
جامعه از تعاریف موضوعات مختلف نق دارد ( .)32تعداد
وجود دارد که
زیادی از صفات خا ِ یک فرهن
نشاندهندهی اهمیت برخی مفاهی ،در آن فرهن است (.)33
در مطالعهای بین فرهنگی ،ل ات و صفات مثبت
«دیرقابلترجمه» و مرتبط با بهزیستی ،به روش کیفی،
بررسی شد .در این پژوه  216 ،ل ت پیدا شد که
دیرقابلترجمه و در عین حال مرتبط با بهزیستی بودند .این
ل ات ،در سه گروهِ احسا ها ،روابط و شخصیت ،طبقهبندی
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شدند .واژههای بسیاری در فرهن ها و زبانهای مختلف
هست که نمیتوان ترجمهای دقیق از آنها ارائه داد مانند
واژهی «تعارف» در زبان فارسی« ،برکت» در زبان عربی و یا
«سونائو» 30در زبان ژاپنی که معنای مطیب بودن از استاد و
احترام گذاشتن شاگرد به معل ،است ( .)34بنابراین طبیعی
است که تعاریف تعدادی از توانمندیها در فرهن ایرانی با
فرهن دربی متفاوت باشد.
همسو با یافتههای این پژوه  ،یافتهها در یک مطالعهی
بین فرهنگی (ایران و سوئد) ،نشان داد که به نظر میرسد
فرهن ایرانی بر طبقهبندی صفات شخصیت و فرایندهای
روانشناختی برای کنار آمدن با استر و همچنین سالمت
روانی تأثیرگذار باشد .درحالیکه در فرهن سوئدی« ،عواطف
مثبت» ،نق پررن تری در سالمت روان دارند ،در فرهن
ایرانی« ،عواطف مثبت و منفی» هر دو به یک میزان در
سالمت روان نق دارند (.)35
در رابطه با علل احتمالی مؤثر در نگرش متفاوت داشتن
به تعریف تعدادی از توانمندیهای منشی در جامعهی ایرانی،
میتوان به ویژگیهای خا جامعهی کنونی اشاره کرد.
جامعهی ایرانی در حال حاضر ،با مسائل و مشکالت اقتصادی
و سیاسی متعددی مواجه است که میتواند دیدگاه افراد
جامعه از جمله متخصصان و نوجوانان را به مسائل و موضوعات
مختلف مانند توانمندیهای منشی تحت تأثیر قرار دهد.
بهعنوان مثال ،در فضایی که مشکالت اقتصادی و سیاسی،
زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است ،شاید یندان ه،
دور از انتظار نباشد که «صداقت» ،بهعنوان مفهومی «نسبی»
در نظر گرفته میشود یا تعریف «شجاعت» ،به صرفا
«جرئتمند بودن و توانایی ابراز عقاید و احساسات را داشتن»
محدود شود.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد تفاوتهای
مشاهدهشده میان تعاریف ،به اندازهای نیست که بهعنوان یک
موضوع بسیار جدی و قابل تأمل که نشاندهندهی تفاوتی
اساسی از لحاظ فرهنگی در برداشت از توانمندیها باشد ،در
نظر گرفته شود .بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده در
مجموع میتوان گفت تعاریف توانمندیهای منشی در

ت
تقدری و شکر

متخ
از تمام صصان ،دانشآموزان ،والدین ،مدریان و اولیای مدارس هک رد انجام
صم
هم
این ژپوهش کاری کردند ،یماهن قدردانی میشود.
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جامعهی ایرانی تفاوتی اساسی با تعاریف ارائهشدهی
طبقهبندی فضائل و توانمندیها ندارد .بنابراین یافتهی این
پژوه میتواند مبنایی برای سایر پژوه ها در رابطه با
توانمندیهای منشی نوجوانان و بزرگساالن باشد .بدین شکل
که پی از انجام هر مطالعه یا استفادهای از توانمندیهای
منشی ،الزم است این بررسی مه ،انجام شود که آیا اساسا
برداشت ما از توانمندیها همان صفات مدنظر سازندگان آن
است یا خیر که این مطالعه به پاسخ این سؤال مه ،پرداخت.
مانند تمام مطالعاتی که به نحوی در یک حوزه پیشگام هستند
و محدودیتهایی دارند ،این مطالعه نیز با محدودیتهایی
همراه بود .به دلیل ماهیت پژوه که مطالعهای کیفی بود
تعداد شرکتکنندگان در مقایسه با پژوه های کمی ،محدود
بود که این نکته تعمی،پذیری یافتهها به کل جامعهی ایرانی
را دشوار میسازد .پیشنهاد میشود پژوهشگران عالقهمند به
این حوزه ،در مطالعات آیندهی خود ،بررسیهای بیشتری در
رابطه با توانمندیهایی که تعریفشان با تعریف طبقهبندی
متفاوت است ،انجام دهند .همچنین الزم است پژوه های
بیشتری در رابطه با توانمندیهای منشی در گروههای سنی
مختلف صورت گیرد .بهطور کلی میتوان گفت به انجام
مطالعات کمی و کیفی بیشتری برای فه ،بهتر این موضوع در
جامعهی ایرانی نیاز هست .موضوعاتی مانند سیر رشد و تحول
توانمندیهای منشی در جامعهی ایرانی و یا بررسی عمیق و
کیفی یکی از توانمندیها ،میتوانند از دیگر موضوعات
پژوهشی در این رابطه باشند .عالوه بر اینها ،انجام مطالعات
بین فرهنگی برای درک بهتر این نظام طبقهبندی در جوامب
مختلف توصیه میشود .اینگونه مطالعات ،میتوانند اطالعاتی
دنی در رابطه با توانمندیهای منشی فراه ،آورند.
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