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رابطه بين هوش هيجاني و مکانيسمهاي دفاعي
دربين زوجهاي در آستانه طالق و عادي
احوس يبضهحوسيبى ،1فبعوِ ضيحبًي* ،2ظّطا قبزضي

3

چکيدُ
ّسف اظ پػٍّف حبضط ،تجييي ضاثغِ َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿنّبي زفبػي ظٍدّبي زض آؾتبًِ
عالق ٍ ػبزي ثَز .ضٍـ پػٍّف ثِکبض ثطزُ قسُ زض ايي تحقيق ،ضٍـ ّوجؿتگي هيثبقدس .ربهؼدِ
آهبضي ايي پػٍّف ضا کليِ ظٍدّبي زض آؾدتبًِ عدالق ٍ ػدبزي قدْط انددْبى زض ؾدب 1389 -90
تكکيل هيزازًس کِ تؼساز ً100دط( 50ظٍد ػبزي ٍ  50ظٍد زض آؾتبًِ عالق) ثِ ضٍـ ًوًَِگيدطي
تهبزفي اًتربة قسًس .اثعاض هَضز اؾتدبزُ زض ايي پػٍّف ضا زٍ پطؾكٌبهِ َّـ ّيزدبًي ثدبض -اى ٍ
پطؾكٌبهِ ؾجکّبي زفبػي تكکيل زازًس .زازُّبي ثِزؾت آهسُ ثب اؾتدبزُ اظ ضٍـ آهبضي ضدطيت
ّوجؿتگي پيطؾَى ٍ ضطيت ضگطؾيَى چٌسگبًِ هَضز تحليل قطاض گطفتً .تبيذ ًكبى زاز کدِ هيدبى
َّـ ّيزدبًي ٍ هکبًيؿدنّدبي زفدبػي ظٍدّدبي زض آؾدتبًِ عدالق ضاثغدِ هؼٌدبزاضي ٍردَز زاضز
( )P< 0/05اهب هيبى َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿنّبي زفبػي ظٍدّبي ػبزي ضاثغِ هؼٌبزاضي ثدِزؾدت
ًيبهس .ثٌبثطايي ظٍد ّبي زض آؾتبًِ عالق چَى اظ تَاى ػبعدي پبيييتطي ثطذَضزاضًس ثيكتط تٌيدسگي
حؽ هيکٌٌس ٍ لصا اظ هکبًيؿنّبي زفبػي ثيكتط اظ ظٍدّبي ػبزي اؾتدبزُ هيًوبيٌس؛ زض حدبليکدِ
ظٍدّبي ػبزي ثِزليل تَاى ػبعدي ثبال هيعاى ثِکبضگيطي هکبًيؿنّبي زفبػي کوتط اظ ظٍدّدبي زض
آؾتبًِ عالق ثَز .زض حقيقت َّـ ّيزبًي ثبالتط ثِ فطز ايي اهکبى ضا هيزّس کِ زض حيغِ ًبّكيبض
ثْتط ثتَاًس ثِ هسيطيت ،قٌبذت ،تٌظين ٍ اضظيبثي ّيزبىّب ثپطزاظز.
ٍاشُّاي کليديَّ :ـ ّيزبًي ،هکبًيؿنّبي زفبػي ،ؾجکّبي زفبػي ،ظٍدّبي ػبزي ،ظٍد ّبي
زض آؾتبًِ عالق.

 1اؾتبزيبض ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس هطٍزقت ،گطٍُ ضٍاًكٌبؾي ،هطٍزقت ،ايطاى.
 2زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ػلَم تحقيقبت ،گطٍُ ضٍاًكٌبؾي ،فبضؼ ،ايطاى.
 3اؾتبزيبض ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس هطٍزقت ،گطٍُ هكبٍضُ ،هطٍزقت ،ايطاى.
* ًَيؿٌسُي هؿئَ هقبلِelhamir.2012@yahoo.com،
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هقدهِ
ّوطاُ ثب قطٍع قطى ثيؿت ٍ يکن ،رَاهغ ثب هؼضالت ارتوبػي ،فطٌّگي ٍ اقتهدبزي ثؿديبضي
هَارِ هيثبقٌس .ضذسازّب ٍ تحَالتي کِ زض قطى حبضط زض ظهيٌدِّدبي هرتلدا اتددبق هديافتدس ،اظ
حَازث هْن ٍ قگدت اًگيع تبضيد حيبت ثكطي ثِحؿبة هيآيٌدس .زگطگدًَيّدب ثدط اثؼدبز ٍ رَاًدت
هرتلا ظًسگي تبحيطي ػويق گصاقتِ ،ثِ ًحَي کِ قيَُ ظًسگي ٍ عطظ تدکط زض پي آى تغييط کدطزُ
ٍ اًسيكِّبي رسيسي ضا پسيس آٍضزُ اؾت .اظ رولِ ًْبزّبيي کِ تحت تبحيط ايي تحَالت قطاض گطفتدِ
اؾت ،ذبًَازُ هيثبقس .ذبًَازُ ثِػٌَاى کَچکتطيي ٍاحس ارتوبػي ،اؾبؼ تكکيل ربهؼدِ ٍ حددؼ
ػَاعا اًؿبًي هيثبقس(اکجطظازُ .)1383،زؾتيبثي ثِ ربهؼِ ؾبلن ،آقکبضا زض گطٍ ؾالهت ذدبًَازُ ٍ
تحقق ذبًَازُ ؾبلن هكطٍط ثِ ثطذَضزاضي افطاز آى اظ ؾدالهت ضٍاًدي ٍ زاقدتي ضاثغدِ هغلدَة ثدب
يکسيگط اؾت .اظ ايي ضٍ ،ؾبلنؾبظي اػضبي ذبًَازُ ٍ ضاثغِّبيكبى ،ثديگودبى احطّدبي هخجتدي ضا زض
ربهؼِ ثِزًجب ذَاّس زاقت .کوک ثِ ظٍدّب ثطاي حل هكکالت ظًبقَيي هؿتلعم قٌبذت ػَاهل ٍ
ػلل هَحط ثط ًب ضضبيتي ٍ ضضبيت ظًبقَيي اؾت .ضضبيت يب ًبضضبيتي تحت تدبحيط ػَاهدل هتؼدسزي اظ
رولِ ًحَُ تدکط ،ازضاک فطز اظ ذَز ٍ زيگطاى ،اًتظبضات فدطز اظ ظًدسگيٍ ،يػگديّدبي قرهديتي ٍ
ّيزبًبت قطاض زاضز(اکجطظازُ.)1383،
قَاّس فطاٍاى ًكبى هيزّس کِ ظٍدّب زض ربهؼِ اهطٍظي زض ثطقطاضي ٍ حدؼ ضٍاثظ نويوي ٍ
زضک احؿبؾبت اظ ربًت ّوؿطقبى ثب هكکالت فطاگيط ٍ هتؼسزي زچبضًس .ضضبظازُ( )1390ثدِ ايدي
ًتيزِ ضؾيس کِ هيعاى ؾبظگبضي ظًبقَيي ظٍدّبي زاضاي هْبضتّبي اضتجبعي قَي زض اثؼبز هرتلدا
ضٍاثظ ظًبقَيي ،ثِعَض هؼٌبزاضي ثيكتط اظ ظٍدّبي زاضاي هْبضتّبي اضتجبعي ضؼيا اؾت .گلدعاضي
ٍ رؼدطيعزي( )1384زض تحقيقي ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس ظًبًي کِ تَاًبيي تكدريم ٍ اثدطاظ ّيزدبى
ذَز ٍ تكريم ّيزدبىّدبي زيگدطاى ضا زاقدتِ ٍ ًيدع زاضاي ذهَنديبتي ّوندَى ذدَـثيٌدي،
قبزکبهي ،تَاًبيي حل هؿئلِ ،کٌتط تکبًِ ،ذَزقدکَفبيي ،اؾدتقال ٍ ّودسلي ثَزًدس ،زض ظًدسگي
ظًبقَيي ذَز اظ ؾبظگبضي ثيكتطي ثطذَضزاض ثَزًسً .تبيذ تحقيقبت حبکي اظ آى اؾت کِ کدبيتّبي
ػبعدي تَاى تحول تٌيسگي ٍ حل هكکالت ضٍظاًِ ضا افعايف هيزّس ٍ ًقف ثدِؾدعايي زض تدساٍم ٍ
ضضبيت اظ ظًسگي ايدب هيکٌس(هحطاثيبى 2000،ثِ ًقل اظ فطقدساًي .)1383،هكدکالت ظًبقدَيي ٍ زض
پي آى عالق ًِ تٌْب پبيِّبي ذبًَازُ ضا هتعلع هيکٌس ،ثلکِ هْنتط اظ آى ضقس ػبعدي ٍ ارتودبػي
ٍ ؾبظگبضي ثؼسي آًْب ضا ًيع زچبض هكکل هيؾبظز .ضًٍس افعايف عالق زض ؾدب ّدبي اذيدط اّويدت
هَضَع ضا ثيف اظ پيف ذبعطًكبى هيؾبظز .عجق ثطضؾيّبي اًزبم قدسُ زض  1890حدسٍز  %10اظ
اظزٍادّبي حجت قسُ ثِ عالق هٌتْي گكتٌس؛ اهب ثطاي ظٍدّبي رَاًي کدِ زض ؾدب  1990ظًدسگي
هكتطک ذَز ضا آغبظ کطزًس ،احتوب ايٌکدِ اظزٍاد ثدِ عدالق ثيٌزبهدس ثدِ ؾدغر ؾطؾدبم آٍض %67
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افعايف يبفتِ اؾت .ثب لحبػ ايي آهبض ،اظ ّدط  10ظٍد تدبظُ اظزٍاد کدطزُ زض ايدي ؾدب  ،فقدظ  3ظٍد
هيتَاًس ثِ ثقبي اظزٍاد ذَز اهيسٍاض ثبقس(گلوي.)1380،1
ثب تَرِ ثِ آًنِ گصقت ،ايي پطؾدف پديف هد آيدس کدِ چدِ ػدَاهلي زض پسيدس آهدسى ايدي
ًبؾبظگبضيّب ًقف زاضًس؟ چِ ػَاهلي ثِ آى تساٍم هيثركٌس؟ ٍ چطا ثؼضي اظ ظٍدّدب هديتَاًٌدس ثدب
هَفقيت آًْب ضا حل کٌٌس؟ زض حبلي کِ ثطذي زيگط ًبتَاًٌس؟ ثب قٌبؾبيي ػَاهدل ذغدطظا زض ظًدسگي
ظًبقَيي ٍ کٌتط آًْب هيتَاى آيٌسُي ضٍقٌي ضا ثطاي ربهؼِ ضقن ظز .اظ رولِ ايدي ػَاهدل ذغدطظا،
قٌبؾبيي رٌجِّبي ػبعدي ٍ اثطاظ ٍ زضک هتقبثدل آى اظ عطيدق ظٍدّدب هديثبقدس کدِ تحدت تدبحيط
َّـّيزبًي 2هيثبقس(گلوي .)1380،ظهبًي کِ ظٍدّب زض ثدِکدبضگيدطي ّدَـ ّيزدبًي زض حددؼ
تؼبهل لصت ثرف ٍؾبظگبضاًِ ،زچبض اقکب يب کوجَز هيقًَس ،آؾيتّبي ضٍاًي آًبى قست هييبثس ٍ
زض ػولکطز ؾبظگبضاًِ ًؿجت ثِ ّوسيگط ضدؼا ًكدبى هديزٌّدس ٍ ثدِ ّوديي زليدل ًدبذَزآگدبُ اظ
هکبًيؿنّبي ضٍاًي اؾتدبزُ هي کٌٌسَّ .ـ ّيزدبًي تحدَ رسيدسي زض فْدن ضاثغدِ ثديي ػقدل ٍ
ّيزبى ثِ ٍرَز آٍضزُ اؾت .عطفساضاى َّـ ّيزبًي ثط ايي ثبٍضًدس کدِ ثدطاي پديفثيٌدي ػولکدطز
فدطزيّ ،دَـ ّيزدبًي ًؿدجت ثدِ ّدَـ ػودَهي تدَاى ثيكدتطي زاضز(گلودي ،1998،ؾدبلٍَي ٍ
ٍاؾالتيط1997،3؛ ٍايعًيگط ،1997،4ثِ ًقل اظ تي لن ٍ کطثي.)2002،5
هٌظَض اظ هکبًيؿنّبي زفبػي 6قيَُّبي غيط اضازي ٍ ًبذَزآگبّبًدِ ّؿدتٌس کدِ]هدي[ ثکدبض
هيگيطز تب اظ عطيق تحطيا يب اًکبض ٍاقؼيت ،هَفق ثِ کبّف اضغطاة ٍ هساضا ثب ّيزبًبت هٌدي قسُ
ٍ ثِنَضت هَقت تؼبز ٍ يکپبضچگي قرهيت ضا تب يبفتي ضاُحل ٍاقؼي حدؼ ًوبيس .هکبًيؿدنّدبي
زفبػي زاضاي ٍيػگيّبيي ّؿتٌس؛ اظ رولِ ًبذَزآگبُ ثَزى ٍ ػسم آگبّي فطز اظ فؼبليت آًْب زض ضفدغ
اضغطاة ،زاقتي قسضت ؾبظگبضي کِ ثبػج تغدبثق ثْتدط فدطز ثدب ػَاهدل ًبهؿدبػس هديقدَزً ،دَػي
ذَزفطيجي تلقي هيقًَس ،ظيطا نطفب قيَُ ازضاک فطز ضا اظ هَقؼيت ػَو هيکٌٌس ٍ اؾتدبزُ هددطط
اظ آًْب ًكبًِ ًبؾبظگبضي قرهيت اؾت(احوسًٍس.)1382،
ثِ ًظدط هديآيدس کدِ هغبلؼدبت اًزدبم قدسُ ،گَيدبي ٍردَز ضاثغدِ هيدبى ّدَـ ّيزدبًي ٍ
هکبًيؿددنّددبي زفددبػي زض ظٍدّددبي زض آؾددتبًِ عددالق ٍ ػددبزي ثبقددس .ثددطاي هخددب قبئددسي ٍ
ّوکبضاى( )1387زض تحقيقي ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس کِ هيبى ؾجکّبي زفبػي ضقس يدبفتدِ ٍ ذدطزُ
هقيبؼّبي َّـ ّيزبًي ٍ هيبى ؾجکّبي زفبػي ضٍاى آظضزُ ٍ ذطزُ هقيبؼّبي ّدَـ ّيزدبًي
1 Golman
2 Emotional Intelegence
3 Salvey & Slayter
4 Weisinger
5 Thilam & Kerby
6 Defense Mechanisms
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ّوجؿتگي هخجت ٍرَز زاضزّ .ونٌيي اکجطي ٍ ّوکبضاى( )1387زض تحقيقي ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس
کِ هيبى ًوطُّبي کبهل َّـ ّيزبًي ،ظيطهقيبؼ ازضاک ّيزدبًي ٍ پدصيطـ اػتيدبز ضاثغدِ هٌددي
هؼٌبزاضي ٍرَز زاضز .ثب کٌتط احط َّـ ّيزبًي ٍ هَلدِّبي آى ،هکبًيؿنّبي زفبػي ضقس يبفتدِ ٍ
ضقس ًبيبفتِ ٍ پصيطـ اػتيبز ثِتطتيت ضاثغِ هٌدي ٍ هخجت هؼٌبزاضي هكدبّسُ قدس .ثٌدبثطايي ،ؾدبظُ
َّـ ّيزبًي هيتَاًس ًقف هتغيط هيبًزي ًيطٍهٌسي ضا ثيي ٍيػگيّبي ّيزبًي ٍ پدصيطـ اػتيدبز
ايدب ًوبيس .ؾيبضًٍني ،چبى ٍ کبپَتي )2000( 1ضاثغدِ هخجتدي ثديي ّدَـ ّيزدبًي ٍ ضضدبيتوٌسي
ظًبقَييّ ،وسلي ٍ کيديت اضتجبط يبفتٌس(ٍا  .)2003،2زض ٍاقغَّ ،ـ ّيزبًي ،فطز ضا قبزض هيؾبظز
تب ثتَاًس احؿبؾبت ذَز ضا قٌبذتِ ٍ آى ضا ثِنَضت هغلَثي اثدطاظ ٍ ازاضُ کٌدسّ .دَـ ّيزدبًي زض
قٌبذت ٍ زضک ّيزبًبت زيگطاى ٍ زيدسى چكدن اًساظقدبى ثدِ فدطز کودک هديکٌدسّ .ودييعدَض
هکبًيؿنّبي زفبػي قيَُّبيي ّؿتٌس کِ فطز ثب زًيبي ذبضد اظ ذَزـ اضتجبط ثطقطاض هيکٌس .هدخال
ًحَُ اضتجبط ثب ّوکبضاى ٍ ذبًَازُ ضا تؼييي هيکٌٌس .هکبًيؿنّبي زفبػي هرتلددي ٍردَز زاضز کدِ
افطاز زض ظًسگي ٍ زض اضتجبط ثب زيگطاى اظ آًْب اؾتدبزُ هيکٌٌس .افطازي کِ اظ ّدَـ ّيزدبًي ثدباليي
ثطذَضزاض ّؿتٌس ،کوتط اظ هکبًيؿنّبي زفبػي زض ظًسگيقبى اؾتدبزُ هيکٌٌس ٍ يب اظ هکبًيؿنّدبي
زفبػي ضقس يبفتِ هبًٌس ٍااليف ،فطًٍكبًي ،قَخ عجؼي ،پيكدبپيف ًگدطي ٍ ...اؾدتدبزُ هديکٌٌدس ٍ
ظٍدّبيي کِ زض آؾتبًِ عالق قطاض زاقتِ ٍ زض ظًسگي هكکالت اضتجدبعي زاضًدس ،چدَى اغلدت افدطاز
تَاًبيي آگبُ ثَزى ٍ فْن احؿبؼ ذَز ٍ زيگطاى ٍ تَاًدبيي تكدريم ٍ تؼطيدا هكدکالت ضا ًساضًدس
ثيكتط اظ هکبًيؿنّبي زفبػي ضقس ًب يبفتِ هبًٌدس زليدل تطاقدي ،فطافکٌدي ،اًکدبضّ ،ودِ کدبض تدَاًي،
ربثزبيي ٍ ...اؾتدبزُ هيکٌٌس ٍ زض ؾغر حبزتط آى کؿبًي ّؿتٌس کِ هكکالت قرهديتي زاضًدس ٍ
اظ َّـ ّيزبًي ثؿيبض پبييٌي ثطذَضزاض ثَزُ ٍ احتودبال اظ هکبًيؿدنّدبي زفدبػي ضٍاى آظضزُ هبًٌدس
اثغب  ،ػقالًيؾبظي ،زيگط زٍؾتي کبشة ٍ ...اؾتدبزُ هيکٌٌس.
ثب تَرِ ثِ ًبکبفي ثَزى تحقيقبتي کِ ثتَاًس ايي ًتبيذ ضا ضٍقدي کٌدس ٍ تحقيقدبت اًدسکي زض
هَضز هکبًيؿنّبي زفبػي نَضت گطفتِ ٍ ّونٌيي ثِزليل اّويت ؾبلنؾبظي ضٍاثظ ػبعدي ظٍدّدب
زض ؾبظگبضي ٍ ؾالهت ضٍاًي آًبى ّسف انلي ايدي تحقيدق ػجدبضت اظ تجيديي هيدعاى ضاثغدِ ّدَـ
ّيزبًي ٍ هَلدِّبي آى ثب هکبًيؿنّبي زفبػي هَضز اؾدتدبزُ ٍ ظيطهَلددِّدبي آى زض ظٍدّدبي زض
آؾتبًِ عالق ٍ ظٍدّبي ػبزي هيثبقس .ثطاي ضؾيسى ثِ ايي ّسف ،فطضيبت ظيط هدَضز ثطضؾدي قدطاض
گطفت -1 :ثيي َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿنّبي زفبػي ظٍدّبي زض آؾتبًِ عالق ضاثغِ ٍرَز زاضز.
 -2ثيي َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿنّبي زفبػي ظٍدّبي ػبزي ضاثغِ ٍرَز زاضز.
1 Ciarrochi, Chan & Caputi
2 Drwal
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رٍش
ثب تَرِ ثِ اّساف پػٍّف ٍ ثدِ هٌظدَض آظهدَزى فطضديِّدب ،زض ايدي پدػٍّف اظ ضٍـ ػلدي
هقبيؿِاي اؾتدبزُ قس.
ربهؼِ آهبضي قبهل کليِ ظٍدّدبي هطارؼدِکٌٌدسُ ثدِ زازگدبُ ذدبًَازُ قدْط انددْبى ثدطاي
زضذَاؾت عالق ٍ کليِ ظٍدّبي ػبزي قْط اندْبى زض ؾب  1389-90هيثبقسً .وًَِ هدَضز ًظدط
زض ايي پػٍّف  50ظٍد زضذَاؾتکٌٌسُي عالق اظ ظٍدّبي هطارؼِ کٌٌسُ ثِ زازگبُ ذبًَازُ قدْط
اندْبى ثَزُ اؾت کِ ثِ ضٍـ ًوًَِگيطي تهبزفي ؾبزُ اظ زازگبُ ذدبًَازُ اًتردبة قدسُاًدس ٍ 50
ظٍد ،اظ ظٍد ّبي تحت پَقف اًزوي اٍليبء ٍ هطثيبى آهَظـ ٍ پطٍضـ قْط انددْبى کدِ ثدِ ضٍـ
ًوًَِگيطي تهبزفي ذَقِاي اًتربة قسُاًس ،ثَزُ اؾت کدِ ثدِ ايدي تطتيدت اثتدسا اظ پدٌذ ًبحيدِ
آهددَظـ ٍ پددطٍضـ قددْط اندددْبى ،يددک ًبحيِ(ؾددِ) ثددِ عددَض تهددبزفي اًترددبة گطزيددس ٍ اظ ثدديي
زثيطؾتبىّبي ايي ًبحيِ ،يک زثيطؾتبى ثِعَض تهدبزفي اًتردبة گطزيدس ٍ تؼدساز  50ظٍد ثدِعدَض
تهبزفي گعيٌف قسًس .هالک اًتربة ًوًَِ قبهل زضذَاؾت عالق ٍ حجت زض زازگبُ ٍ ظيدط  5ؾدب
تزطثِ اظزٍاد ٍهحسٍزُ ؾٌي( )20-30ثَزُ اؾت .ايي زٍ گطٍُ ًوًَدِ اظ ًظدط ذهَنديبت روؼيدت
قٌبذتي ًظيط(عجقِ اقتهبزي،تحهيالت ،زاهٌِ ؾٌي) کٌتط قسُاًس.
ابسارّاي پصٍّص
1

پرسطٌاهِ َّش ّيجاًي بار -اٌى  :ايي پطؾكٌبهِ زاضاي  117ػجبضت ٍ  15ذطزُ هقيدبؼ
هيثبقس کِ تَؾظ ثبض -آى ثط ضٍي ً 3831دط اظ  5کكَض(آضغاًتيي ،آلوبىٌّ ،دسً ،يزطيدِ ٍ آفطيقدبي
رٌَثي) کِ  %48/8آًبى هطز ٍ  %51/2آًبى ظى ثَزًس ،ارطا قس ٍ ثِ عَض ًظبهساض زض آهطيکبي قوبلي
ٌّزبضيبثي گطزيس(ثبض -آىً .)1997،تبيذ حبنل اظ ٌّزبضيبثي ًكبى زاز کِ ايي پطؾكٌبهِ اظ اػتجبض ٍ
ضٍايي هٌبؾجي ثطذَضزاض اؾت .پبؾدّبي پطؾكٌبهِ ثط ضٍي يک هقيبؼ  5زضرِاي زض عيا ليکطت
(کبهال هَافقن ،هَافقن ،تبحسٍزي ،هربلدن ٍ کبهال هربلدن) تٌظين قسُ اؾت کِ ثِتطتيدت اظ  5ثدِ 1
ًوطُگصاضي هيقَز ٍ زض ثؼضي اظ ؾَاالت ثطػکؽ ًوطُ زازُ هيقَزً .وطُ کل ّط هقيدبؼ ثطاثدط ثدب
هزوَع ًوطات ّطيک اظ ؾَا ّبي آى هقيبؼ ٍ ًوطُ کل آظهَى ثطاثط ثب هزوَع ًودطات  15هقيدبؼ
هيثبقس .ظيطهقيبؼّبي پطؾكٌبهِ ػجبضتٌس اظ :ذَزآگبّي ّيزبًي ،2ذَزاثطاظي ،3احتطام ثدِ ذدَز،4

)1 Bar-on emotional Intelligence Inventory(BEII
)2 Emotional Self Awareness(ES
)3 Assertiveness(AS
)4 Self-Regard(SR
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ذَزقکَفبيي ،1اؾتقال ّ ،2وسلي ،3هؿئَليتپصيطي ارتوبػي ،4ضاثغِ ثيي فدطزيٍ ،5اقدغ آظهدبيي،6
اًؼغبفپصيطي ،7حل هؿئلِ ،8تحول اؾتطؼ ،9کٌتدط تکبًدِ ،10ذدَـثيٌدي ، 11قدبزهبًي . 12ايدي
پطؾكددٌبهِ ثددط ضٍي زاًكددزَيبى ايطاًي(زّكدديطي )1382،هددَضز ٌّزبضيددبثي قددطاض گطفتددِ ٍ تؼددساز
ػجبضتّبي آى ثِ  90ػجبضت کبّف يبفتِ اؾت ٍ پبيبيي ايدي پطؾكدٌبهِ اظ عطيدق هحبؾدجِ آلددبي
کطًٍجبخ ثطاي زاًكزَيبى پؿط  ٍ 0/74ثطاي زاًكزَيبى زذتط  ٍ 0/67ثطاي کل افدطاز  0/93گدعاضـ
قسُ اؾتّ .ونٌيي ضطيت پبيبيي ثِ ضٍـ ظٍد ٍ فطز  0/88ثِزؾت آهس .ضٍايي ايي پطؾكٌبهِ ًيدع
ثب ضٍـ تحليل ػبهلي اکتكبفي زض پػٍّف زّكيطي( )1382هحبؾجِ قس کدِ اظ ثديي  13ػبهدل زض
ؾبذتبض ػبهلي ًوًَِ آهطيکبي قوبلي(ثبض -آىّ ،)1997 ،كت ػبهل ثطاي آظهَزًيّبي ايطاًي ضٍايدي
زاقتّ .ونٌيي ثيي هيبًگيي ًوطُ ّطيک اظ ذطزُهقيبؼّب ٍ هيبًگيي ًوطُ کل پطؾكدٌبهِ ،ضاثغدِ
هؿتقين ٍ هؼٌبزاضي ٍرَز زاضز؛ يؼٌي توبم ذطزُهقيبؼّبي هَرَز زض پطؾكٌبهِ ثدب هتغيدط ّدَـ
ّيزبًي زاضاي اضتجبط هؿتقين اؾت ٍ لصا اػتجبض ثباليي زاضز.
پرسطٌاهِ سبکّاي دفاعي :13پطؾكٌبهِ ؾجکّدبي زفدبػي ضفتدبض زفدبػي ضا ثدٍِؾديلِ
اضظيبثي تزطثي هكتقبت ّكيبض هکبًيؿن ّبي زفبػي زض ظًسگي ضٍظهطُ هَضز ؾٌزف قدطاض هديزّدس
(ؾي هبضتيٌيّ ٍ 14وکبضاى .)2004 ،ثب تَرِ ثِ هكکالت ً DSQ-72ؿرِ رسيس زيگطي (DSQ-
) 40تَؾظ آًسضٍظ ٍ ّوکبضاى زض ؾب  1993تسٍيي گطزيس کِ قبهل  40ؾَا ثَز ٍ  20هکبًيؿدن
زفددبػي ضا زض ؾددِ ؾددغر هکبًيؿددنّددبي زفددبػي ضقددسيبفتِ ،هکبًيؿددنّددبي زفددبػي ضقددسًبيبفتِ ٍ
15
هکبًيؿنّبي زفبػي ضٍاى آظضزُ هَضز اضظيبثي قطاض زاز(آًسضٍظ ٍ ّوکبضاى،1993،هَضيؽ ٍ هطکلجبس
 ٍ1996،ؾيٌب ٍ ٍاتؿَى .)2004 ،16هقيبؼ ًوطُگصاضي ثِنَضت ليکطت هيثبقدس کدِ فدطز ثدِ ّدط
)5 Self-Actualization(SA
)2 Independence(IN
)3 Empathy(EM
)4 Social Responsibility(RE
)7 Interpersonal Relationship(IR
)8 Reality Testing(RT
)9 Flexibility(FL
)8 Problem Solving(PS
)9 Stess Tolerance(ST
)10 Impulse Contorol(IC
)11 Optimism(OP
)12 Happiness(HA
)13 Defense Styles Questionnaire(DSQ
14 San Martini
1 Muris & Merckelbach
16 Sinha & Watson
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ؾَا هيعاى هَافقت ذَز ضا زض يک هقيبؼ  9زضرِاي اػالم هيکٌس .فطز زض ّطيک اظ هکبًيؿنّبي
زفبػي ًوطُاي ثيي  2تب  18ثِزؾت هيآٍضز ،زض ّطکسام اظ هکبًيؿنّبي زفبػي کِ ًوطُ فدطز اظ 10
ثيكتط قَز ،ثِ هؼٌي اؾتدبزُ فطز اظ آى هکبًيؿن اؾت ٍ زض ؾجکّبي کلي هيبًگيي ًوطات فدطز زض
ّط ؾجک هكرم قسُ ٍ ثب ًوطُ هيبًگيي فطز زض ؾجکّبي زيگدط هقبيؿدِ هديقدَز .فدطزي زاضاي
ؾجک زفبػي اؾت کِ ثيكتطيي هيدبًگيي ضا زاقدتِ ثبقس(ّبيبقديّ ٍ 1وکدبضاى .)2004،پطؾكدٌبهِ
ؾجکّبي زفبػي  40ؾَالي زض کكَضّبيي چَى غاپي ،فطاًؿِ ،ثطظيل ،پطتقب ٍ ايطاى هدَضز اضظيدبثي
قطاض گطفتِ اؾت .پطؾكٌبهِ ؾجکّبي زفبػي  40ؾَالي زض ايطاى ًيع تَؾظ حيسضي ًؿدت()1385
هَضز ثطضؾي ٍ ٌّزبضيبثي قطاض گطفت .هطاحل ٌّزبضيبثي ثِعَضکلي ثؼدس اظ ثطگدطزاى پطؾكدٌبهِ ثدِ
ظثبى فبضؾي ٍ ضفغ ًَاقم آى ثِ لحبػ ازثي زض زٍ ثرف ضٍايي ٍ اػتجبض پيگيطي قس .رْدت ثطضؾدي
ضٍايي ّوعهبىّ ،وجؿتگي هکبًيؿدنّدب ثدب ٍيػگديّدبي قرهديتي ثطاؾدبؼ پطؾكدٌبهِ  5ػدبهلي
قرهيتي ًئَ 2هَضز هغبلؼِ قطاض گطفت .ضٍايي ؾبظُ پطؾكٌبهِ ًيع ثطاؾبؼ هحبؾجِ ّوجؿدتگي ّدط
هبزُ(ػجبضت) ثب هکبًيؿن ٍ ؾجک هطتجظ ،هَضز اضظيبثي قطاض گطفت .ثٌبثط يبفتِّبي هطثَط ثدِ ضٍايدي،
هكرم قس کِ پطؾكٌبهِ ّوبًٌس ًؿرِ انلي اظ ضٍايدي هغلدَثي ثطذدَضزاض اؾدت(حيسضي ًؿدت،
.)1385
يافتِّا
رسٍ قوبضُ  1هيبًگيي ٍاًحطاف هؼيبض َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿنّبي زفبػي ٍ هَلدِّبي آى
ضا زض گطٍُ ظٍدّبي ػبزي ٍ ظٍدّبي زض آؾتبًِ عالق ًكبى هيزّس.
رسٍ قوبضُ ً 1كبى هيزّس کِ اظ هيبى پبؾرگَيبى ؾدجک زفدبػي ضقدس ًبيبفتدِ ثدبالتطيي
هيبًگيي ضا زض هيبى پبؾرگَيبى زاضا اؾت .ظٍدّبي زض آؾتبًِ عالق اظ ايدي ؾدجک ثيكدتط اؾدتدبزُ
هيکٌٌس .ظٍدّبي زض آؾتبًِ عالق اظ ايي ؾجک ثيكتط اؾتدبزُ هيکٌٌس .ثِعدَض کلدي ظٍدّدبي زض
آؾتبًِ عالق اظ ؾجکّبي زفبػي ثيكتط اظ ظٍدّبي ػبزي اؾدتدبزُ هديکٌٌدس ٍ ظٍدّدبي ػدبزي اظ
َّـ ّيزبًي ثيكتطي ًؿجت ثِ ظٍدّبي زض آؾتبًِ عالق ثطذَضزاض ّؿتٌس.

1 Hayashi
2 NEO-FFI
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جدٍل -1هياًگيي ٍاًحراف هعيار َّش ّيجاًي ٍ هکاًيسنّاي دفاعي ٍ هَلفِّاي آى در دٍ گرٍُ
هکبًؿين زفبػي
ؾجک ضقسًبيبفتِ
ؾجک ضقسيبفتِ
ؾجک ضٍاىآظضزُ
هکبًيؿن زفبػي (کل)
َّـ ّيزبًي کل

گطٍُ قبذم

اًحطاف هؼيبض

حزن ًوًَِ

هيبًگيي

ػبزي

50

101/4

20/98

زضآؾتبًِعالق

50

146/94

35/94

ػبزي

50

46/16

9/32

زضآؾتبًِعالق

50

37/84

13/32

ػبزي

50

43/76

9/12

زضآؾتبًِعالق

50

52/62

10/47

ػبزي

50

191/32

28/36

زضآؾتبًِعالق

50

237/4

37/48

ػبزي

50

349

46

زضآؾتبًِعالق

50

262/12

79/38

P< 0/05
ثِهٌظَض ثطضؾي هيعاى ّوجؿتگي َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿنّبي زفبػي زض زٍ گطٍُ ظٍدّدبي
زض آؾتبًِ عالق ٍ ػبزي اظ ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتدبزُ گطزيسُ کِ هبتطيؽ ّوجؿدتگي آًْدب
زض رسٍ قوبضُ زٍ ًكبى زازُ قسُ اؾت:
جدٍلً -2تايج آزهَى ّوبستگي َّش ّيجاًي ٍ هکاًيسنّاي دفاعي در دٍ گرٍُ
هتغيط تحت ثطضؾي

هکبًيؿن ضقس يبفتِ

هکبًيؿن ضقس ًبيبفتِ

هکبًيؿن ضٍاى آظضزُ

ؾجک زفبػي

گطٍُ

َّـ ّيزبًي
ضطيت ّوجؿتگي

ؾغر هؼٌبزاضي

زض آؾتبًِ عالق

0/667

0/001

ػبزي

-0/125

0/387

زض آؾتبًِ عالق

-0/622

0/001

ػبزي

0/091

0/528

زض آؾتبًِ عالق

0/249

0/089

ػبزي

-0/089

0/538

زض آؾتبًِ عالق

-0/620

0/001

ػبزي

0/006

0/966

P< 0/05
ّوبًگًَِ کِ رسٍ زٍ ًكبى هيزّس ،ثيي هکبًيؿن ضقسيبفتِ ٍ ّدَـ ّيزدبًي ظٍدّدبي زض
آؾتبًِ عالق ضاثغِ هخجت ٍ هؼٌيزاض ٍردَز زاضز(  .)P< 0/05ثديي هکبًيؿدن ضقدسًبيبفتِ ٍ ّدَـ
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ّيزبًي ضاثغِ هؼٌيزاض اؾت؛ اهب ايي ضاثغِ هؼکَؼ ثَزُ ظيطا َّـ ّيزبًي ايي افطاز ذَة پطٍضـ
ًيبفتِ ٍ لصا اظ ؾجکّبي زفبػي ضقس ًبيبفتِ ثيكتط اؾتدبزُ هيکٌٌسّ .ط چقسض هيعاى َّـ ّيزبًي
پبيييتط ثبقسّ ،وجؿتگي آى ثب هکبًيؿنّبي زفبػي ضقس ًبيبفتِ ثيكتط اؾت(.)P< 0/05
رْت ثطضؾي تبحيط رساگبًِ ٍ ّوعهبى هتغيطّبي هکبًيؿن زفبػي ثط َّـ ّيزدبًي ظٍدّدبي
زض آؾتبًِ عالق اظ تحليل ضگطؾيَى چٌسگبًِ ثِ ضٍـ گبم ثِ گبم اؾتدبزُ قسُ اؾت کدِ ًتدبيذ آى
زض رساٍ ظيط آٍضزُ قسُ اؾت:
جدٍل  -3خالصِ ًتايج تحليل رگرسيَى پيصبيٌي هکاًيسن دفاعي از َّش ّيجاًي
زٍجّاي در آستاًِ طالق
هطاحل
ٍضٍز هتغيطّب

هتغيط

R

R2

هقساضF

SigF

هقساض اضبفِ
قسُ ثِ R2

Beta

T

Sig T

1

ضقس ًبيبفتِ

0/61

0/37

59/84

0/001

0/616

0/61

7/73

0/001

2

ضقس يبفتِ

0/62

0/38

30/259

0/001

0/004

0/518

5/918

0/024

رسٍ قوبضُ ؾِ تحليل ضگطؾيَى چٌسگبًِ ضا ثِ قيَُ گبم ثِ گبم ثطاي هتغييط هالک ًكدبى
هيزّس .زازُّب ًكبىزٌّسُ آى ّؿتٌس کِ اظ هيبى هتغيطّدب هکبًيؿدنّدبي زفدبػي ضقدس ًبيبفتدِ ٍ
ضقسيبفتِ ثِ تطتيدت ٍاضز هؼبزلدِ قدسُاًدس .هکبًيؿدن زفدبػي ضٍاىآظضزُ ثدب ّدَـ ّيزدبًي ضاثغدِ
هؼٌي زاضي ًساقت ٍ ٍاضز هؼبزلِ ًكس .ظيطا افطازي کِ اظ هکبًيؿن زفبػي ضٍاىآظضزُ اؾتدبزُ هيکٌٌس
َّـ ّيزبًي پبييٌي زاضًس.
ضقس يبفتِ ((+)0/518ضقس ًبيبفتِ)Y;0/616
هؼبزلِ ضگطؾيَى ثطاؾبؼ ضطيت ثتب
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جدٍل  -4خالصِ ًتايج تحليل رگرسيَى پيصبيٌي خردُ هقياضّاي َّش ّيجاًي
برسبک دفاعي زٍجّاي در آستاًِ طالق
هطاحل
ٍضٍز هتغيطّب

هتغيط

R

R2

هقساضF

Sig F

هقساض اضبفِ
قسُ ثِ R2

Beta

T

Sig T

1

اؾتقال

0/656

0/43

74/16

0/001

---

0/656

8/61

0/001

2

اؾتقال  ،قبزهبًي

0/681

0/46

41/95

0/001

0/030

0/686

2/44

0/016

3

اؾتقال  ،قبزهبًي،
احتطام ثِذَز

0/698

0/48

30/46

0/001

0/042

0/728

2/118

0/037

4

اؾتقال  ،قبزهبًي،
احتطام ثِذَز،
ضٍاثظ ثيي فطزي

0/726

0/52

26/44

0/001

0/07

0/798

2/803

0/006

رسٍ ً 4تبيذ تحليل ضگطؾيَى چٌسگبًِ ضا ثِ قيَُ گبم ثِ گبم ثدطاي هتغييدط هدالک ًكدبى
هيزّس .زازُّب ًكبى زٌّدسُ آى ّؿدتٌس کدِ اظ هيدبى هتغيطّدبي ذدطزُ هقيدبؼ ّدَـ ّيزدبًي،
اؾتقال  ،قبزهبًي ،احتطام ثِذَز ٍ ضٍاثظ ثيي فطزي زض هؼبزلِ تبحيط زاقتِاًس .ثقيِ ذطزُهقيبؼّدب
زض هؼبزلِ تبحيطي ًساقتٌس.
هؼبزلِ ضگطؾيًَي ثطاؾبؼ ضطيت ثتب:
(ضٍاثظ ثيي فطزي) (+./36احتطام ثِذَز) (+0/3قبزهبًي) (+0/29اؾتقال ) Y;0/656
بحث ٍ ًتيجِ گيري
ّسف اظ ايي پػٍّف ،تجييي هيعاى اضتجبط َّـ ّيزبًي ثب هکبًيؿنّبي زفدبػي زض ظٍدّدبي
زض آؾتبًِ عالق ثَز .يبفتِّب ًكبى زاز کِ ثيي هکبًيؿدن ضقدسيبفتِ ٍ ّدَـ ّيزدبًي ظٍدّدبي زض
آؾتبًِ عالق ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍرَز زاضزّ .ونٌيي ثيي هکبًيؿن ضقس ًبيبفتِ ٍ َّـ ّيزبًي ضاثغِ
هؼکَؼ ٍرَز زاضز .يؼٌي ثب ثبال ضفتي َّـ ّيزبًي اظ هکبًيؿن زفبػي ضقس ًبيبفتِ کوتدط اؾدتدبزُ
هي قَزٍ .ليکي ايي ضاثغِ ثيي َّـ ّيزدبًي ٍ هکبًيؿدن ضٍاى آظضزُ ٍردَز ًدساضز .ايدي يبفتدِ ثدب
يبفتِّبي حبري آقبظازُ( ،)1385اکجطي ٍ ّوکبضاى(ّ )1387وؿَ اؾت .حدبري آقدبظازُ( )1385زض
تحقيق ذَز ثِ ايي ًتيزِ ضؾيس کِ َّـ ّيزبًي ثب هکبًيؿن زفبػي ضقس يبفتِ ّوجؿدتگي هخجدت
هؼٌيزاض ٍ ثب هکبًيؿدن زفدبػي ضقدس ًبيبفتدِ ّوجؿدتگي هٌددي هؼٌدبزاض زاضزّ .ونٌديي اکجدطي ٍ
ّوکبضاى( )1387ثب کٌتط احط َّـ ّيزبًي ٍ هَلدِّبي آى ،ثيي هکبًيؿنّبي زفبػي ضقس يبفتِ ٍ
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ضقس ًبيبفتِ ٍ پصيطـ اػتيبز ثِ تطتيت ضاثغِ هٌدي ٍ هخجت هؼٌبزاضي هكبّسُ کطزًس .ثٌدبثطايي ايدي
ًتيزِ ضا هيتَاى اييگًَِ تجييي ًوَز کِ ؾغر ّيزبًبت فطز ثِعَض ًبذَزآگبُ هکبًيؿنّبي زفدبػي
ضا تحت تبحيط قطاض هيزّسّ .يزبىّب قؿوت هْوي اظ قجکِ اضتجبعبت ضا قبهل هديقدًَسً .قدم زض
قٌبذت ،اثطاظ ،تٌظين ٍ هْبض ّيزبىّب هَرت ًقم زض اضتجبط فطز ثب زيگطاى هيقَز .زفبعّب ًيع ثدِ
ػٌَاى قؿوتي اظ يک هزوَػِ الگَّبي اضتجبعي ٍ قٌبذتي ًگطيؿتِ هيقًَس کدِ زض ثبفدت اضتجدبط
ًعزيک ثب اقربل هْن گؿتطـ هييبثس .ثٌبثطايي ثب کبّف زض َّـ ّيزبًي زض ايي قجکِ اضتجدبعي
ذلل ايزبز قسُ ٍ زض ًتيزِ ؾيؿدتن زفدبػي فدطز ثدِ ذدَثي گؿدتطـ ًودييبثدس ٍ فدطز ثيكدتط اظ
هکبًيؿنّبي زفبػي ضقس ًبيبفتِ اؾتدبزُ هيکٌس.
اظ ًتبيذ زيگط پػٍّف ايي ثَز کِ ضاثغِ َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿدنّدبي زفدبػي زض ظٍدّدبي
ػبزي ًكبى زاز کِ ثيي َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿنّبي زفبػي زض ظٍدّدبي ػدبزي ضاثغدِ هؼٌدبزاضي
ٍرَز ًساقت .ايي ًتيزِ ضا هيتَاى ايي گًَِ تجييي ًوَز کِ ظٍدّدبي ػدبزي کدِ اظ ؾدالهت ضٍاى
ثيكتطي ثطذَضزاضًسً ،يبظ کوتطي ثِ هکبًيؿنّبي زفبػي زاضًس اهب ايي ضاثغِ ثديي ّدَـ ّيزدبًي ٍ
ؾجک زفبػي ضقس يبفتِ ٍ ضقس ًبيبفتِ زض ثيي ظٍدّدبي زض آؾدتبًِ عدالق ٍردَز زاضز .ايدي ضاثغدِ
هؼکَؼ هيثبقس؛ ايي ثساى هؼٌي اؾت کِ ثب افعايف َّـ ّيزبًي اؾتدبزُ اظ هکبًيؿنّبي زفدبػي
کبّف هييبثس .ايي يبفتِ ثب يبفتِ قبئسي ٍ ّوکبضاى(ّ )1387وؿَ اؾتً .تدبيذ تحقيقدبت قبئدسي ٍ
ّوکبضاى(ً )1387كبى زاز کِ ثيي ؾجکّبي زفبػي ضقس يبفتِ ٍ ذطزُ هقيبؼّبي َّـ ّيزدبًي
ٍ ثيي ؾجکّبي زفبػي ضٍاى آظضزُ ٍ ذطزُ هقيبؼّبي َّـ ّيزبًي ّوجؿتگي هخجت ٍرَز زاضز.
ايي يبفتِّبي پػٍّف ضا هيتَاى ثط حؿت چٌس احتوب تجييي کطزَّ :ـ ّيزبًي ثبالتط ثِ فطز ايي
اهکبى ضا هيزّس کِ زض حيغِ ًبّكيبض ثْتط ثتَاًس ثِ هسيطيت ،قٌبذت ،تٌظين ٍ اضظيبثي ّيزدبىّدب
ثپطزاظزَّ .ـ ّيزبًي فؼبليت حَظُ ًبّكيبضي اظ رولِ هکبًيؿنّبي زفدبػي ]هدي[ ضا تحدت تدبحيط
قطاض هيزّس(ثكبضت ٍ ّوکبضاى .)1380،زض ًتيزِ فطزي کِ َّـ ّيزبًي ثبالتطي زاضز ،هيتَاًدس اظ
هکبًيؿنّبي ضقسيبفتِ اؾتدبزُ کٌس.
تحليل ضگطؾيَى رْت پيفثيٌي هتغيط هکبًيؿنّبي زفبػي زض ظٍدّدبي زض آؾدتبًِ عدالق
ثٍِؾيلِ ذطزُهقيبؼّبي َّـ ّيزبًي ًكبى زاز کِ اؾتقال  ،قبزهبًي ،احتدطام ثدِذدَز ٍ ضٍاثدظ
ثيي فطزي ذطزُهقيبؼّبي پيفثيٌي کٌٌسُ هؼٌدبزاضي ثدطاي هکبًيؿدنّدبي زفدبػي ظٍدّدبي زض
آؾتبًِ عالق ثَزًس ٍ ثقيِ ذطزُهقيبؼّب زض پيفثيٌي تبحيط ًساقتٌسّ .ونٌيي تحليدل ضگطؾديًَي
پيفثيٌي هتغيط َّـ ّيزبًي تَؾظ هکبًيؿنّبي زفبػي زض ظٍدّبي زض آؾتبًِ عدالق ًكدبى زاز
کِ هکبًيؿن ضقسيبفتِ ٍ ضقس ًبيبفتِ ثيكتطيي قسضت پديف ثيٌدي ضا زاقدتِ ٍ هکبًيؿدن ضٍاى آظضزُ
ًويتَاًس هتغيط هالک ضا پيفثيٌي ًوبيسً .تبيذ ضگطؾيَى ًكبى زاز کِ ؾجکّبي زفبػي ضقس يبفتِ
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هيتَاًس ثِعَض قبثل تَرْي َّـ ّيزبًي ضا پيفثيٌي کٌس .ايي ًتيزِ ضا هيتَاى ايي گًَِ تجيديي
ًوَز ظٍدّبيي کِ اظ ؾجکّبي زفبػي ثيكتط اؾتدبزُ هيکٌٌس ،اضغطاة ثيكتطي زاضًدس ٍ اظ ّدَـ
ّيزبًي پبيييتطي ثطذَضزاض ّؿتٌس .ظيطا َّـ ّيزبًي ثب افعايف قسضت حل هؿدئلِ ،تحودل فكدبض
ضٍاًي ،احؿبؼ ذَز قکَفبيي ٍ افعايف ػعت ًدؽ هيتَاًس ثط ًحَُ ٍ هکبًيؿدنّدبي زفدبػي هدَضز
اؾتدبزُ زض افطاز تبحيط ثگصاضز ٍ آًْب ضا ثْجَز ثركس .ثٌبثطايي زض نَضتي کِ ظٍدّب ثتَاًٌس هْبضتّبي
َّـ ّيزبًي ذَز ضا ثْجَز ثركٌس ،آًگبُ هيتَاًٌس اظ هکبًيؿنّدبي ضقدس يبفتدِ زض ظًدسگي ثْدطُ
ثجطًسَّ .ـ ّيزبًي هيتَاًس ضفتبضّب ضا ّسايت کٌس.
هکبًيؿنّبي زفبػي زض حقيقت تحطيا کٌٌسُ ٍاقؼيت ّؿدتٌس ٍ هيدعاى تحطيدا ٍاقؼيدت زض
زفبعّبي ضقس ًبيبفتِ ٍ ضٍاى آظضزُ ثيكتط اظ زفبعّدبي ضقدس يبفتدِ اؾدتّ .طچدِ هيدعاى تحطيددبت
قٌبذتي يک زفبع ثيكتط ثبقس ،ثِزًجب آى اظ هيعاى آگبّي َّقيبضاًِ کبؾتِ هديقدَز ٍ زض ًتيزدِ
تالـ کوتطي رْت هقبثلِ ثب تحطيدبت قدٌبذتي اًزدبم هديقدَز(ثطز .)2004 ،1ثدب افدعايف ّدَـ
ّيزبًي اؾتدبزُ اظ هکبًيؿنّبي زفبػي قَخعجؼي ٍ احتوبال هکبًيؿنّبي زفدبػي ضقدسيبفتِ زيگدط
افعايف هييبثس .اهب ثب کدبّف ّدَـ ّيزدبًي اؾدتدبزُ اظ هکبًيؿدن زفدبػي پطذبقدگطي ٍ احتودبال
هکبًيؿنّبي ضقس ًبيبفتِ زيگط افعايف هييبثسَّ .ـ ّيزبًي ظٍد ّب ٍ قديَُ حدل هؿدئلِ هخجدت،
هؿتقيوب ضضبيت ظًبقَيي ضا پيفثيٌي هيکٌٌس .قديَُّدبي حدل تؼدبضو ًبهٌبؾدت ،کٌدبضُگيدطي،
تؿلين ٍ زضگيطي زض تؼبضو ثِ عَض هؼکَؼ ،ضضبيت ظًبقَيي ضا پيفثيٌي هديکٌٌدس(زٍيط .)2005
ًتبيذ پػٍّف حبضط ثِ ثبالتط ثَزى َّـ ّيزبًي زض ظٍدّبي ػبزي اقبضُ زاضزّ .ونٌيي تددبٍت زض
هيبًگييّب ًكبىزٌّسُ اؾتدبزُ ثيكتط ظٍدّبي ػبزي اظ هکبًيؿن زفبػي ضقدس يبفتدِ زض هقبيؿدِ ثدب
ظٍدّبي زضآؾتبًِ عالق هيثبقس.
ؾبًيتَ( )2007ثِ ايي ًتيزِ ضؾيس کِ ثيي هَلدِّبي َّـ ّيزبًي ثبال ٍ ضضدبيت ظًبقدَيي
ضاثغِ ٍرَز زاضز .ذبهٌِ( )1382ثِ ايي ًتيزِ ضؾيس کِ ّوجؿتگي هخجت هؼٌدي زاضي ثديي ّدَـ
ّيزبًي ٍ ضضبيت ظًبقَيي ٍردَز زاضزّ .ونٌديي اظ ثديي هَلددِّدبي ّدَـ ّيزدبًي ثدِ تطتيدت
ذَزآگبّي ،هْبضتّبي ارتوبػي ،ذَزکٌتطلي ٍ ّوسلي ّوجؿدتگي هخجدت هؼٌديزاضي ثدب ضضدبيت
ظًبقَيي زاضًسّ .ونٌيي ًتبيذ هدَزي ٍ ٍيگديي(ً )1983كدبى زازّ ،وؿدطاًي کدِ تَاًدبيي زضک ٍ
پصيطـ احؿبؾبت ٍ افکبض يکسيگط ضا زاضًس ،اظ ظًسگي ذَز ضاضديتدط ٍ ذكدٌَزتطًس(گلعاضي.)1384،
اًؼغبفپصيطي اظ ارعاي َّـ ّيزبًي اؾت(ثبضٍى ٍ پبضکط)2000،؛ ثِ ايي هؼٌدي کدِ ّطچدِ ّدَـ
ّيزبًي فطز ثبالتط ثبقس ،اظ اًؼغبفپصيطي ثيكتطي ثطذَضزاض اؾت .اظ عطفدي اًؼغدبفپدصيطي ًيدع ثدب
هکبًيؿنّبي زفبػي هطتجظ اؾت .افدطاز زاضاي اًؼغدبفپدصيطي اظ هکبًيؿدنّدبي ؾدبظـيبفتدِتدط ٍ
1 Brad
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ضقسيبفتِتط اؾتدبزُ هيکٌٌس .ثٌبثطايي افعايف َّـ ّيزبًي هيتَاًس ثب افدعايف زض اًؼغدبفپدصيطي
فطز ثِ اؾتدبزُ هٌبؾتتط ٍ ؾبظـ يبفتِتط اظ هکبًيؿنّبي زفبػي هٌزط قَزّ .ونٌديي افدطازي کدِ
َّـ ّيزبًي ثبالتطي زاضًس ،هيتَاًٌس ّيزبىّب ٍ احؿبؾبت ذَز ضا ثسٍى ايزبز ًبضاحتي ثطاي ذدَز
ٍ زيگطاى ثِ ًحَ هٌبؾت تط ٍ هَحطتط اثدطاظ کٌٌدس .ثدِعدَضکلي ًتدبيذ پدػٍّف حبضدط ّوبٌّد ثدب
يبفتِّبي ؾبيط هغبلؼبت ًكبى هيزّس کِ ثطذي اظ هَلدِّبي َّـ ّيزدبًي ٍ ؾدجکّدبي زفدبػي
هي تَاًٌس اضتجبط ثيي ضضبيت ظًبقدَيي ٍ اؾدتحکبم ذدبًَازُ ضا تؿدْيل ًوبيٌدس ٍ افدطاز ضا زض ثطاثدط
فكبضّبي ضٍاًي هسيطيت کٌٌس ٍ اظ ثطٍظ هكکالت ضٍاًي -ارتوبػي پيكگيطي ًوبيٌس .اًؿبى ثٍِؾيلِ
َّـ ّيزبًي قبزض اؾت فكبضّبي ظًسگي کِ ثركي اظ آى ثؼس ّيزبًي زاضز ضا هسيطيت ًوبيدس ٍ ثدِ
حل هؿبلِ ثِنَضت ثْيٌِ ًبيل قَز .ايي يبفتِّب هيتَاًٌس زض تکَيي ٍ ضقس ضٍيکطزّبي آهَظقدي ٍ
ثبليٌي ؾَزهٌس ٍاقغ قًَس .ثب تَرِ ثِ هكکالت هتؼسزي کِ ايي ظٍدّبي زض آؾتبًِ عالق زاقتٌس ٍ
زض ٍضؼيت ضٍحي هٌبؾجي ًجَزًس ،زض تکويل پطؾكٌبهِّب ثِ زليل ٍرَز ؾَاالت ظيدبز کدِ يکدي اظ
هحسٍزيتّبي ايي پػٍّف ثَز ،پيكٌْبز هيقدَز کدِ اردطاي پدػٍّفّدبي هكدبثِ ثدب اؾدتدبزُ اظ
ًوًَِّبي هرتلا زض زيگط هٌبعق اًزبم پصيطز تب تؼوين ًتبيذ اظ اػتجبض ثيكتطي ثطذَضزاض گطزز.
هٌابع
احوسًٍس ،هحوسػلي .)1382(،ثْساقت ضٍاًي ،چبح چْبضم ،تْطاى :اًتكبضات پيبم ًَض.
اکجطي ،ؾؼيس ،ضؾتوي ،ضضب ،ظاضػبى ،ههغدي( .)1387ضاثغِ َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿنّبي زفبػي ثب اػتيبز ،پبيبىًبهِ
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هسضؼ.
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