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 ح:هقدهِ ٍ هعرفي طر

 
ٍ َّػ  IQدر آخزیي عبل ّبی لزى ثیغتن ,ؽَاّذ ؾلن ًَرٍلَصی ,اًغبى ؽٌبعی ,ؾلَم ؽٌبختی ,ًؾبى داد کِ ؾالٍُ ثز ثْزُ ی َّؽی 

(.هفَْم َّػ هؿٌَی در 21.َػ عَهی ًیش ٍجَد دارد کِ آى را َّػ هؿٌَی ًبهیذًذ.اس طزفی َّػ هؿٌَی ًیش هختـ اًغبى اعت)ّیجبًی ,ّ

تَعط اهًَش, اًگیشػ ٍ هؿٌَیت در ؽخقیت  1999تَعط اعتیًَش ٍثؿذ در عبل  1996ادثیبت داًؾگبّی رٍاى ؽٌبختی ثزای اٍلیي ثبر در عبل 

را توزکش ثز رٍی حل هغبلِ ثزای عبسگبری ٍ رعیذى ثِ اّذاف هیذاًذ.  َّػ هؿٌَی ی افلی توبهی تؿبریفّغتِ  Emmons (2)هطزح ؽذ.

 (.4-3طبف پذیزی در ثزاثز هؾکالت هیؾَد)َّػ هؿٌَی ثِ ؾٌَاى سیزثٌبی ثبٍرّبی فزد ثز ؾولکزد اٍ تبثیز گذاؽتِ ٍ هَجت افشایؼ اًؿ

کٌذ ٍ غزفیت خبرق الؿبدُ ای در فزد ایجبد هیکٌذ. ثِ گًَِ ای کِ هیتَاًذ هؿٌَیت را ثِ َّػ هؿٌَی جٌجِ ّبی درًٍی هؿٌَیت را تلفیك هی

اًگیشؽی ثبؽذ کِ هجوَؾِ ای اس هْبرت –َّػ هؿٌَی هوکي اعت اهزی ؽٌبختی ,ؽکلی کبرثزدی هَرد اعتفبدُ لزار دّذ.ثزاعبط تؿزیف 

َّػ هؿٌَی را ثِ ؾٌَاى   pied mont.(2.5)هؿزفی ًوبیذ,ْیل هیکٌٌذ ّذف را تغّبی عبسگبری ٍ هٌبثؿی را کِ حل هغبلِ ٍ دعتیبثی ثِ 

یط اعتزط سا ثِ اًغبى ّذیِ کزدُ ٍ اٍ را ثِ یک ًیزٍی ثزتز در هیتَاًذ آراهؼ را ثِ خقَؿ در ؽزا ّغتِ ی درًٍی خَد هؿزفی هیکٌذ کِ

ّبی هؿٌَیت ٍ َّػ را درٍى یک عبسُ جذیذ تزکیت  ثب هؾبّذُ در رفتبر ّب ٍ حبالت افزاد هؿٌَی عبسُ Emmonsجْبى ّغتی هتقل کٌذ.

یبفتِ ّبی هطبلؿبت کیٌگ ًؾبى داد : َّػ هؿٌَی ثب  (.4-3را اعتٌتبج کزد)(Spiritual intelligence)کزدُ ٍ ٍاصُ َّػ هؿٌَی 

بلیت راثطِ ی هثجت افغزدگی ,پزخبؽگزی ,خقَهت ,اضطزاة راثطِ ی هٌفی ٍ ثب ففبت خلمی ,حغبعیت اجتوبؾی ,رضبیت اس سًذگی ٍ فؿ

رفبُ کبهل جغوی ,رٍاًی را عالهت  (WHO) عبسهبى ثْذاؽت جْبًیعالهت ّوَارُ یکی اس دغذغِ ّبی اًغبى هی ثبؽذ ثطَریکِ ( 6دارد.)

.یکی اس دثؿذ هؿٌَی ًمؼ هْوی در عالهت ٍ خَة ثَدى ٍ کیفیت سًذگی ثیوبراى دار .تؿزیف هی ًوبیذ ,اجتوبؾی ٍ ًِ تٌْب ثیوبر یب هؿلَل ًجَدى

فزد را ثِ یک هَجَد ثزتز کِ  اعت  :هجوَؾِ ای اس ارسػ ّب ,ًگزػ ّب ,ٍ اهیذّبییهْن تزیي اثؿبد ٍجَدی اًغبى هؿٌَیت هی ثبؽذ ٍ ؽبهل

گشارػ هی کٌذ:کِ در  (WHOعبسهبى ثْذاؽت جْبًی ).(9-8-7ذ )ط خَة ثَدى ٍ ثْجَدی پیًَذ هی دٍّ ثب عالهتی ,احغب هتقل هی ًوبیذ

اهب ثب ایي ٍجَد ثؿذ هؿٌَی ثیؾتزیي ثؿذی اعت کِ هَرد غفلت لزار هی ,ثب توبهی اثؿبد اعت ,هتوزکش ثز درهبى ؽخـ کلیِ الذاهبت  پزعتبری

 (4)گیزد.

ًِ فزفآ رفؽ ؾالین  اعت یؿٌی درهبى ؽخـ در توبم اثؿبدچٌذ جش هی ثبؽذ , ی اسجوؿٍ در ٍالؽ  ؽذُ گزفتِ holismکلی ًگز اس هزالجت 

ٍ اّویت تَجِ  هی ًَیغذ : اس پزعتبراى خَاعتِ هی ؽَد کِ ثِ هفَْم هزالجت کل ًگز هتؿْذ ثبؽٌذ Narayan asamy (11-4).آى جغوی

(. هزالجت هؿٌَی ثبتبییذ احغبط فزد 11-4)ذٌٍهؿٌی ًیبسّبٍهزالجت ّبرا ثؾٌبعرا ثذاًٌذ  ؾبطفی, اجتوبؾی,هؿٌَی, رٍاًیثِ جٌجِ ّبی جغوی ,

(. اثؿبد ٍجَدی اًغبى پَیب ٍ هَثز ثز 4ثخؾذ) هی رسًذگی هزتجط ثَدُ ٍارتجبط ثب هذدجَیبى ٍخبًَادُ ّبیؾبى را ثْجَداسهؿٌب داؽتي ٍ ّذف د

پزعتبراى ثِ راحتی در للوزٍ خقَفی ثیوبراى خَد پذیزفتِ  , ٍدر طَل دٍراى ثغتزی ,یکذیگز ّغتٌذ ٍ در کٌبر ّن عالهتی را تؾکیل هی دٌّذ

 (.12کٌٌذ)رسیبثی ٌَی ثیوبراى را ادارًذ کِ هغبیل هؿرا اهکبى  ایيهی ؽًَذ. اس ایي رٍ 



اخالت پزعتبری عجت هؿٌَی درکٌبر دیگز هذی ل هزالجت اس ثؿذ هؿٌَی ثیوبراى ّغتٌذ . هذاخلِ ئَاى اس لحبظ حزفِ ای ٍ اخاللی هغپزعتبر

در :هذاخالتی اس لجیل  هؿٌَی ؽبهل ّبی ثَد.هزالجت ّوِ جبًجِ خَاّذکِ گبّی جْت کغت عالهتی ,رٍاى ٍ هؿٌَیت هیؾَد ,تؿبدل ثیي جغن

فزاّن کزدى ّوذلی ,حوبیت کزدى، _ثَدى ثب ثیوبر اس طزیك هزالجت کزدى _ارتجبط ثب ثیوبر_ًػز داؽتي اؾتمبدات هؿٌَی ثیوبر ٍؾمبیذ فزٌّگی 

ثیوبر ٍ خبًَادُ  ثِ (. ارایِ هزالجت هؿٌَی15-7ثبؽذ) ثْجَد حظ خَة ثَدى ٍ ارجبؼ ثِ رٍحبًی هی_تغْیالتی ثزای ؽزکت در هزاعن هذّجی

ایؼ عزؾت آعَدگی رٍاًی , کبّؼ اثتال ثِ افغزدگی , کبّؼ اضطزاة ٍ افش,ٍی هیتَاًذ هَجت آعبیؼ , کبّؼ دردّبی جغوبًی 

زاد حَادث را ثب تکیِ ثز ایوبى (.  ایي اف13-12ارتجبط ؾویك تز ثیوبر ٍپزعتبر ٍ ایجبد ّذف ٍ هؿٌب در سًذگی ثیوبر ؽَد),ثْجَدی,افشایؼ اهیذٍاری

ٍدرًتیجِ اًتػبر ایي افزاد اس آیٌذُ اهیذٍاراًِ تز ٍ خَػ ثیٌبًِ تز  ,ٍ اؾتمبد خَد راحت تز هی گذراًٌذ,کوتز دعتخَػ اعتزط ٍ اضطزاة هی ؽًَذ

هحذٍدیت ّبی فزٌّگی , ؾذم  ,ؿٌَیثب ًحَُ ارایِ هزالجت ّبی ه (. در ثزخی هطبلؿبت حجن کبری ثبال , هحذٍدیت سهبًی ,ؾذم آؽٌبیی14اعت)

هزالجت هؿٌَی ثِ ثیوبراى اس  ی آگبّی اس ًیبسّبی ثیوبراى ٍ ؾذم آؽٌبیی ثب هفَْم ٍ هؿٌبی هزالجت هؿٌَی ٍ ؽخقی ثَدى هؿٌَیت اس هَاًؽ ارایِ

 (7. )عَی پزعتبراى ثَدُ اعت

زف کزدى ًبخَؽی ٍ ًبراحتی ثیوبراى اعت هزالجت هؿٌَی عْن پیؾگیزی اس ثیوبری ٍ ثزط اس آًجب کِ ّذف پزعتبری حفع ٍ ارتمبی عالهت ,

( ّوچٌیي َّػ هؿٌَی هبرا لبدر هی عبسد تب تقَیز ثشرگتزی اس سًذگی داؽتِ ثبؽین 14ف را دارا هی ثبؽذ.)اّذالبثل تَجْی در دعتیبثی ثِ ایي 

کیت کٌین .در ًتیجِ هی تَاًین هؾکالت هؿٌب ٍ ارسػ را .اؾوبلوبى را در راثطِ ثب یک سهیٌِ ثشرگتز کِ هٌجز ثِ هؿٌبی سًذگی هی ؽَد تز

تؾخیـ ثذّین ٍ حل کٌین .لذا تَجِ ثِ اّویت هؿٌَیت در داًؾجَیبى ؾلی الخقَؿ  داًؾجَیبى پزعتبری کِ ثِ طَر هذاٍم ثب ثیوبراًی 

ا ثب کفبیت ٍ اؾتوبد ثپذیزًذ , گزدًذ کِ ایي ًمؼ ر عزٍکبر دارًذ کِ ًیبسهٌذ حوبیت لَی هی ثبؽٌذ ٍ ثبیذ ثِ گًَِ ای اس ًػز رٍحی ٍ رٍاًی آهبدُ

ّبی هزالجت ذف تؿییي ارتجبط ثیي َّػ هؿٌَی ٍ ؽبیغتگی ّبی داًؾجَیبى در ارائِ ایي پضٍّؼ را ثب ّ هی خَاّینلذا  ثغیبر اّویت دارد.

 اًجبم دّین. 94داًؾجَیبى پزعتبری داًؾگبُ ؾلَم پشؽکی لشٍیي در عبل  در هؿٌَی

 


