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 هاي دفاعيهوش هيجاني و مکانيسم رابطه بين

 هاي در آستانه طالق و عاديدربين زوج
 3ظّطا قبزضي، 2*فبعوِ ضيحبًي، 1هحوسيبىاحوس يبض

 چکيدُ

ِ ي زض آؾتبً ّبّبي زفبػي ظٍد ّيزبًي ٍ هکبًيؿن تجييي ضاثغِ َّـ ،ّسف اظ پػٍّف حبضط

ثبقدس. ربهؼدِ    ضٍـ ّوجؿتگي هي ،ض ايي تحقيقکبض ثطزُ قسُ زعالق ٍ ػبزي ثَز. ضٍـ پػٍّف ثِ

 1389 -90ي زض آؾدتبًِ عدالق ٍ ػدبزي قدْط انددْبى زض ؾدب        ّبي پػٍّف ضا کليِ ظٍدآهبضي اي

گيدطي  ( ثِ ضٍـ ًوًَِظٍد زض آؾتبًِ عالق 50ٍد ػبزي ٍ ظ 50)ًدط100زازًس کِ تؼساز تكکيل هي

اى ٍ  -ف ضا زٍ پطؾكٌبهِ َّـ ّيزدبًي ثدبض  ّتهبزفي اًتربة قسًس. اثعاض هَضز اؾتدبزُ زض ايي پػٍ

زؾت آهسُ ثب اؾتدبزُ اظ ضٍـ آهبضي ضدطيت  ِّبي ثل زازًس. زازُّبي زفبػي تكکي پطؾكٌبهِ ؾجک

ّوجؿتگي پيطؾَى ٍ ضطيت ضگطؾيَى چٌسگبًِ هَضز تحليل قطاض گطفت. ًتبيذ ًكبى زاز کدِ هيدبى   

عدالق ضاثغدِ هؼٌدبزاضي ٍردَز زاضز                 ِّدبي زض آؾدتبً  ّدبي زفدبػي ظٍد   ّيزدبًي ٍ هکبًيؿدن   َّـ

(05/0 P<اهب هيبى َّـ ) ّبي ػبزي ضاثغِ هؼٌبزاضيّبي زفبػي ظٍد ّيزبًي ٍ هکبًيؿن  ِ زؾدت  ثد

تطي ثطذَضزاضًس ثيكتط تٌيدسگي  يّبي زض آؾتبًِ عالق چَى اظ تَاى ػبعدي پبيي ًيبهس. ثٌبثطايي ظٍد

کدِ   زض حدبلي  ؛ًوبيٌس ّبي ػبزي اؾتدبزُ هي ثيكتط اظ ظٍدّبي زفبػي  کٌٌس ٍ لصا اظ هکبًيؿن حؽ هي

ّدبي زض   ّبي زفبػي کوتط اظ ظٍد کبضگيطي هکبًيؿنعاى ثِزليل تَاى ػبعدي ثبال هيثِ ّبي ػبزي ظٍد

زّس کِ زض حيغِ ًبّكيبض ثِ فطز ايي اهکبى ضا هيثبالتط  آؾتبًِ عالق ثَز. زض حقيقت َّـ ّيزبًي

 .ّب ثپطزاظز تٌظين ٍ اضظيبثي ّيزبى قٌبذت، ثْتط ثتَاًس ثِ هسيطيت،

ظٍد ّبي ػبزي،  ّبي، ظٍدّبي زفبػي ّبي زفبػي، ؾجک َّـ ّيزبًي، هکبًيؿن کليدي: ّايٍاشُ

 زض آؾتبًِ عالق.
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 هقدهِ

ّوطاُ ثب قطٍع قطى ثيؿت ٍ يکن، رَاهغ ثب هؼضالت ارتوبػي، فطٌّگي ٍ اقتهدبزي ثؿديبضي   

ِ ثبقٌس. ضذسازّب ٍ تهَارِ هي اظ  ،افتدس ّدبي هرتلدا اتددبق هدي    حَالتي کِ زض قطى حبضط زض ظهيٌد

ّدب ثدط اثؼدبز ٍ رَاًدت     آيٌدس. زگطگدًَي   يحؿبة هاًگيع تبضيد حيبت ثكطي ثِ ٍ قگدتحَازث هْن 

ثِ ًحَي کِ قيَُ ظًسگي ٍ عطظ تدکط زض پي آى تغييط کدطزُ   ،هرتلا ظًسگي تبحيطي ػويق گصاقتِ

ٍضزُ اؾت. اظ رولِ ًْبزّبيي کِ تحت تبحيط ايي تحَالت قطاض گطفتدِ  ّبي رسيسي ضا پسيس آ ٍ اًسيكِ

بهؼدِ ٍ حددؼ   تطيي ٍاحس ارتوبػي، اؾبؼ تكکيل رػٌَاى کَچکثبقس. ذبًَازُ ثِذبًَازُ هي ،اؾت

(. زؾتيبثي ثِ ربهؼِ ؾبلن، آقکبضا زض گطٍ ؾالهت ذدبًَازُ ٍ  1383ثبقس)اکجطظازُ،ػَاعا اًؿبًي هي

ثدب   هكطٍط ثِ ثطذَضزاضي افطاز آى اظ ؾدالهت ضٍاًدي ٍ زاقدتي ضاثغدِ هغلدَة     تحقق ذبًَازُ ؾبلن 

گودبى احطّدبي هخجتدي ضا زض    ّبيكبى، ثدي  ؾبظي اػضبي ذبًَازُ ٍ ضاثغِيکسيگط اؾت. اظ ايي ضٍ، ؾبلن

ثطاي حل هكکالت ظًبقَيي هؿتلعم قٌبذت ػَاهل ٍ  ّب  کوک ثِ ظٍد زًجب  ذَاّس زاقت.ربهؼِ ثِ

ضضبيتي ٍ ضضبيت ظًبقَيي اؾت. ضضبيت يب ًبضضبيتي تحت تدبحيط ػَاهدل هتؼدسزي اظ     ػلل هَحط ثط ًب

ّدبي قرهديتي ٍ    يرولِ ًحَُ تدکط، ازضاک فطز اظ ذَز ٍ زيگطاى، اًتظبضات فدطز اظ ظًدسگي، ٍيػگد   

 (.1383ّيزبًبت قطاض زاضز)اکجطظازُ،

حدؼ ضٍاثظ نويوي ٍ ّب زض ربهؼِ اهطٍظي زض ثطقطاضي ٍ س کِ ظٍدزّ قَاّس فطاٍاى ًكبى هي

( ثدِ ايدي   1390). ضضبظازُزضک احؿبؾبت اظ ربًت ّوؿطقبى ثب هكکالت فطاگيط ٍ هتؼسزي زچبضًس

ّبي اضتجبعي قَي زض اثؼبز هرتلدا  هْبضت ّبي زاضايظٍد ًتيزِ ضؾيس کِ هيعاى ؾبظگبضي ظًبقَيي

ا اؾت. گلدعاضي  بعي ضؼيّبي اضتجهْبضت ّبي زاضايكتط اظ ظٍدعَض هؼٌبزاضي ثي، ثِضٍاثظ ظًبقَيي

ظًبًي کِ تَاًبيي تكدريم ٍ اثدطاظ ّيزدبى     سًس( زض تحقيقي ثِ ايي ًتيزِ ضؾي1384)ٍ رؼدطيعزي

ِ   تكريم ّيزدبى ذَز ٍ  ـ     ّدبي زيگدطاى ضا زاقدت ثيٌدي،  ٍ ًيدع زاضاي ذهَنديبتي ّوندَى ذدَ

ض ظًدسگي  ز ،قبزکبهي، تَاًبيي حل هؿئلِ، کٌتط  تکبًِ، ذَزقدکَفبيي، اؾدتقال  ٍ ّودسلي ثَزًدس    

ّبي  ًتبيذ تحقيقبت حبکي اظ آى اؾت کِ کدبيتظًبقَيي ذَز اظ ؾبظگبضي ثيكتطي ثطذَضزاض ثَزًس. 

ؾدعايي زض تدساٍم ٍ   ِزّس ٍ ًقف ثد  ػبعدي تَاى تحول تٌيسگي ٍ حل هكکالت ضٍظاًِ ضا افعايف هي

بقدَيي ٍ زض  (. هكدکالت ظً 1383ثِ ًقل اظ فطقدساًي،  2000)هحطاثيبى،کٌس يضضبيت اظ ظًسگي ايدب ه

تط اظ آى ضقس ػبعدي ٍ ارتودبػي  ثلکِ هْن ،کٌسّبي ذبًَازُ ضا هتعلع  هيپي آى عالق ًِ تٌْب پبيِ

اّويدت   ّدبي اذيدط    ؾدب  ؾبظز. ضًٍس افعايف عالق زض ٍ ؾبظگبضي ثؼسي آًْب ضا ًيع زچبض هكکل هي

اظ  %10حدسٍز   1890زض ّبي اًزبم قدسُ  ؾبظز. عجق ثطضؾي هَضَع ضا ثيف اظ پيف ذبعطًكبى هي

ظًدسگي   1990ّبي رَاًي کدِ زض ؾدب    اهب ثطاي ظٍد ؛ّبي حجت قسُ ثِ عالق هٌتْي گكتٌس اظزٍاد

 %67ثيٌزبهدس ثدِ ؾدغر ؾطؾدبم آٍض     احتوب  ايٌکدِ اظزٍاد ثدِ عدالق     ،هكتطک ذَز ضا آغبظ کطزًس
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ظٍد  3فقدظ   ، ظٍد تدبظُ اظزٍاد کدطزُ زض ايدي ؾدب     10اظ ّدط  ، افعايف يبفتِ اؾت. ثب لحبػ ايي آهبض

 (.1،1380)گلويثِ ثقبي اظزٍاد ذَز اهيسٍاض ثبقستَاًس  هي

زض پسيدس آهدسى ايدي     يَاهلآيدس کدِ چدِ ػد     ثب تَرِ ثِ آًنِ گصقت، ايي پطؾدف پديف هد    

تَاًٌدس ثدب    يّدب هد   اظ ظٍد يثركٌس؟ ٍ چطا ثؼض يثِ آى تساٍم ه يلچِ ػَاه ؟ّب ًقف زاضًس يًبؾبظگبض

ثب قٌبؾبيي ػَاهدل ذغدطظا زض ظًدسگي     زيگط ًبتَاًٌس؟ يکِ ثطذ يحبلزض  ؟هَفقيت آًْب ضا حل کٌٌس

ي ضٍقٌي ضا ثطاي ربهؼِ ضقن ظز. اظ رولِ ايدي ػَاهدل ذغدطظا،    تَاى آيٌسُظًبقَيي ٍ کٌتط  آًْب هي

ثبقدس کدِ تحدت تدبحيط      هدي  ّدب  ّبي ػبعدي ٍ اثطاظ ٍ زضک هتقبثدل آى اظ عطيدق ظٍد  قٌبؾبيي رٌجِ

گيدطي ّدَـ ّيزدبًي زض حددؼ      کدبض ِزض ثد  ّب (. ظهبًي کِ ظٍد1380ي،)گلوثبقسهي 2ّيزبًي َّـ

يبثس ٍ  ّبي ضٍاًي آًبى قست هي قًَس، آؾيت تؼبهل لصت ثرف ٍؾبظگبضاًِ، زچبض اقکب  يب کوجَز هي

ذَزآگدبُ اظ   زٌّدس ٍ ثدِ ّوديي زليدل ًدب      زض ػولکطز ؾبظگبضاًِ ًؿجت ثِ ّوسيگط ضدؼا ًكدبى هدي   

کٌٌس. َّـ ّيزدبًي تحدَ  رسيدسي زض فْدن ضاثغدِ ثديي ػقدل ٍ         ّبي ضٍاًي اؾتدبزُ هي هکبًيؿن

ثيٌدي ػولکدطز   ٍرَز آٍضزُ اؾت. عطفساضاى َّـ ّيزبًي ثط ايي ثبٍضًدس کدِ ثدطاي پديف    ِّيزبى ث

ـ       ، ؾدبلٍَي ٍ  1998ػودَهي تدَاى ثيكدتطي زاضز)گلودي،     فدطزي، ّدَـ ّيزدبًي ًؿدجت ثدِ ّدَ

 (.5،2002کطثي ، ثِ ًقل اظ تي لن 4،1997ٍ؛ ٍايعًيگط3،1997ٍاؾالتيط

ِ   قيَُ 6ّبي زفبػيهٌظَض اظ هکبًيؿن ثکدبض   ]هدي [ّبي غيط اضازي ٍ ًبذَزآگبّبًدِ ّؿدتٌس کد

هساضا ثب ّيزبًبت هٌدي قسُ  گيطز تب اظ عطيق تحطيا يب اًکبض ٍاقؼيت، هَفق ثِ کبّف اضغطاة ٍ هي

ّدبي  هکبًيؿدن . ٍاقؼي حدؼ ًوبيسحل يکپبضچگي قرهيت ضا تب يبفتي ضاُ نَضت هَقت تؼبز  ٍٍ ثِ

ْب زض ضفدغ  فطز اظ فؼبليت آً ػسم آگبّي ٍ ىًبذَزآگبُ ثَز اظ رولِ ؛ّؿتٌسّبيي ٍيػگي زاضاي زفبػي

ًدَػي   ،قدَز ثبػج تغدبثق ثْتدط فدطز ثدب ػَاهدل ًبهؿدبػس هدي        کِقسضت ؾبظگبضي ، زاقتي اضغطاة

اؾتدبزُ هددطط  ٍ  سکٌٌقًَس، ظيطا نطفب قيَُ ازضاک فطز ضا اظ هَقؼيت ػَو هي فطيجي تلقي هيذَز

 (.1382ًٍس،اظ آًْب ًكبًِ ًبؾبظگبضي قرهيت اؾت)احوس

ِ    ،هغبلؼدبت اًزدبم قدسُ   کدِ  آيدس   ثِ ًظدط هدي   ّدَـ ّيزدبًي ٍ   يدبى  ه گَيدبي ٍردَز ضاثغد

قبئددسي ٍ  ثددطاي هخددب  زض آؾددتبًِ عددالق ٍ ػددبزي ثبقددس.   ي ّددب ّددبي زفددبػي زض ظٍد  هکبًيؿددن

فتدِ ٍ ذدطزُ    ي زفبػي ضقس يدب ّب ؾجکيبى هکِ زض تحقيقي ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس ( 1387)ّوکبضاى

ّبي ّدَـ ّيزدبًي   زفبػي ضٍاى آظضزُ ٍ ذطزُ هقيبؼ ّبي ؾجکيبى ه ّبي َّـ ّيزبًي ٍهقيبؼ

                                                 
1 Golman 

2 Emotional Intelegence 

3 Salvey & Slayter 

4 Weisinger 

5 Thilam & Kerby 

6 Defense  Mechanisms 
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 زض تحقيقي ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس( 1387ّوجؿتگي هخجت ٍرَز زاضز. ّونٌيي اکجطي ٍ ّوکبضاى)

بًي ٍ پدصيطـ اػتيدبز ضاثغدِ هٌددي     ّبي کبهل َّـ ّيزبًي، ظيطهقيبؼ ازضاک ّيزد  ًوطُيبى ه کِ

ٍ ّبي زفبػي ضقس يبفتدِ  هکبًيؿن ّبي آى،ٍرَز زاضز. ثب کٌتط  احط َّـ ّيزبًي ٍ هَلدِ يهؼٌبزاض

هكدبّسُ قدس. ثٌدبثطايي، ؾدبظُ      يتطتيت ضاثغِ هٌدي ٍ هخجت هؼٌبزاضضقس ًبيبفتِ ٍ پصيطـ اػتيبز ثِ

پدصيطـ اػتيدبز    ٍّبي ّيزبًي ثيي ٍيػگي اي ضتَاًس ًقف هتغيط هيبًزي ًيطٍهٌسَّـ ّيزبًي هي

ـ   ي( ضاثغدِ هخجتد  2000) 1کبپَتي ٍ . ؾيبضًٍني، چبىايدب ًوبيس ّيزدبًي ٍ ضضدبيتوٌسي     ثديي ّدَ

ؾبظز  (. زض ٍاقغ، َّـ ّيزبًي، فطز ضا قبزض هي2،2003)ٍا ، ّوسلي ٍ کيديت اضتجبط يبفتٌس يظًبقَي

َضت هغلَثي اثدطاظ ٍ ازاضُ کٌدس. ّدَـ ّيزدبًي زض     نا قٌبذتِ ٍ آى ضا ثِتب ثتَاًس احؿبؾبت ذَز ض

عدَض  ّوديي  .کٌدس زيدسى چكدن اًساظقدبى ثدِ فدطز کودک هدي       قٌبذت ٍ زضک ّيزبًبت زيگطاى ٍ 

کٌس. هدخال   ّبيي ّؿتٌس کِ فطز ثب زًيبي ذبضد اظ ذَزـ اضتجبط ثطقطاض هيّبي زفبػي قيَُهکبًيؿن

ّبي زفبػي هرتلددي ٍردَز زاضز کدِ    ٌس. هکبًيؿنکٌ ًحَُ اضتجبط ثب ّوکبضاى ٍ ذبًَازُ ضا تؼييي هي

کٌٌس. افطازي کِ اظ ّدَـ ّيزدبًي ثدباليي     اظ آًْب اؾتدبزُ هي زيگطاىافطاز زض ظًسگي ٍ زض اضتجبط ثب 

ّدبي   کٌٌس ٍ يب اظ هکبًيؿنقبى اؾتدبزُ هيّبي زفبػي زض ظًسگيکوتط اظ هکبًيؿن ،ثطذَضزاض ّؿتٌس

کٌٌدس ٍ  ي، پيكدبپيف ًگدطي ٍ... اؾدتدبزُ هدي    ًكبًي، قَخ عجؼفطٍيبفتِ هبًٌس ٍااليف، زفبػي ضقس 

ٍ زض ظًسگي هكکالت اضتجدبعي زاضًدس، چدَى اغلدت افدطاز       قتِکِ زض آؾتبًِ عالق قطاض زا يّبيظٍد

تَاًدبيي تكدريم ٍ تؼطيدا هكدکالت ضا ًساضًدس       تَاًبيي آگبُ ثَزى ٍ فْن احؿبؼ ذَز ٍ زيگطاى ٍ

يبفتِ هبًٌدس زليدل تطاقدي، فطافکٌدي، اًکدبض، ّودِ کدبض تدَاًي،          ًب ّبي زفبػي ضقس ثيكتط اظ هکبًيؿن

کٌٌس ٍ زض ؾغر حبزتط آى کؿبًي ّؿتٌس کِ هكکالت قرهديتي زاضًدس ٍ    ربثزبيي ٍ... اؾتدبزُ هي

ّدبي زفدبػي ضٍاى آظضزُ هبًٌدس     ذَضزاض ثَزُ ٍ احتودبال  اظ هکبًيؿدن   يٌي ثطياظ َّـ ّيزبًي ثؿيبض پب

 کٌٌس. گط زٍؾتي کبشة ٍ... اؾتدبزُ هيؾبظي، زيب ، ػقالًياثغ

  ٍ تحقيقدبت اًدسکي زض    ثب تَرِ ثِ ًبکبفي ثَزى تحقيقبتي کِ ثتَاًس ايي ًتبيذ ضا ضٍقدي کٌدس 

 ّدب ؾبظي ضٍاثظ ػبعدي ظٍدزليل اّويت ؾبلنّونٌيي ثِ ّبي زفبػي نَضت گطفتِ ٍ هَضز هکبًيؿن

ِ  تجيديي   اظ بضتانلي ايدي تحقيدق ػجد    ّسفزض ؾبظگبضي ٍ ؾالهت ضٍاًي آًبى  ّدَـ   هيدعاى ضاثغد

ِ  ّبي آى ثب هکبًيؿن يزبًي ٍ هَلدِّ زض ي ّدب ّدبي آى زض ظٍد  ّبي زفبػي هَضز اؾدتدبزُ ٍ ظيطهَلدد

ظيط هدَضز ثطضؾدي قدطاض     بتفطضي ،. ثطاي ضؾيسى ثِ ايي ّسفثبقسهي ػبزيي ّب آؾتبًِ عالق ٍ ظٍد

 ض آؾتبًِ عالق ضاثغِ ٍرَز زاضز.ّبي ز ّبي زفبػي ظٍدثيي َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿن -1 :گطفت

 ّبي ػبزي ضاثغِ ٍرَز زاضز. ّبي زفبػي ظٍدثيي َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿن -2 

                                                 
1 Ciarrochi, Chan & Caputi 

2 Drwal 
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 رٍش

    ِ  ّدب، زض ايدي پدػٍّف اظ ضٍـ ػلدي     ثب تَرِ ثِ اّساف پػٍّف ٍ ثدِ هٌظدَض آظهدَزى فطضدي

 اي اؾتدبزُ قس. هقبيؿِ

ِ ي ّدب کليِ ظٍد قبهلربهؼِ آهبضي  ى ثدطاي  ًَازُ قدْط انددْب  کٌٌدسُ ثدِ زازگدبُ ذدب    هطارؼد

ط . ًوًَِ هدَضز ًظد  ثبقسهي 1389-90ػبزي قْط اندْبى زض ؾب  ي ّبضذَاؾت عالق ٍ کليِ ظٍد ز

هطارؼِ کٌٌسُ ثِ زازگبُ ذبًَازُ قدْط  ي ّبي عالق اظ ظٍد کٌٌسُ ذَاؾت ظٍد زض 50زض ايي پػٍّف 

 50اًدس ٍ   َازُ اًتردبة قدسُ  گيطي تهبزفي ؾبزُ اظ زازگبُ ذدبً اندْبى ثَزُ اؾت کِ ثِ ضٍـ ًوًَِ

تحت پَقف اًزوي اٍليبء ٍ هطثيبى آهَظـ ٍ پطٍضـ قْط انددْبى کدِ ثدِ ضٍـ    ي ظٍد، اظ ظٍد ّب

کدِ ثدِ ايدي تطتيدت اثتدسا اظ پدٌذ ًبحيدِ         ثَزُ اؾت ،اًس اي اًتربة قسُ گيطي تهبزفي ذَقِ ًوًَِ

  يددس ٍ اظ ثدديي )ؾددِ( ثددِ عددَض تهددبزفي اًترددبة گطزِيددک ًبحي ،آهددَظـ ٍ پددطٍضـ قددْط اندددْبى

ِ  50س ٍ تؼدساز  عَض تهدبزفي اًتردبة گطزيد   طؾتبى ثِيک زثي ،ّبي ايي ًبحيِ طؾتبىزثي عدَض  ظٍد ثد

ؾدب    5هالک اًتربة ًوًَِ قبهل زضذَاؾت عالق ٍ حجت زض زازگبُ ٍ ظيدط   تهبزفي گعيٌف قسًس.

ت روؼيدت  ( ثَزُ اؾت. ايي زٍ گطٍُ ًوًَدِ اظ ًظدط ذهَنديب   20-30ؾٌي) ُتزطثِ اظزٍاد ٍهحسٍز

 اًس.ي،تحهيالت، زاهٌِ ؾٌي( کٌتط  قسُقٌبذتي ًظيط)عجقِ اقتهبز

 

 پصٍّص   ّاي ابسار

ذطزُ هقيدبؼ   15ػجبضت ٍ  117ايي پطؾكٌبهِ زاضاي : 1اٌى -پرسطٌاهِ َّش ّيجاًي بار

ِ  کكَض 5ًدط اظ  3831آى ثط ضٍي  -ضثبقس کِ تَؾظ ثب هي ٍ آفطيقدبي   )آضغاًتيي، آلوبى، ٌّدس، ًيزطيد

آًبى ظى ثَزًس، ارطا قس ٍ ثِ عَض ًظبهساض زض آهطيکبي قوبلي  %2/51آًبى هطز ٍ  %8/48( کِ رٌَثي

(. ًتبيذ حبنل اظ ٌّزبضيبثي ًكبى زاز کِ ايي پطؾكٌبهِ اظ اػتجبض ٍ 1997آى، -)ثبضٌّزبضيبثي گطزيس

يکطت لاي زض عيا زضرِ 5ّبي پطؾكٌبهِ ثط ضٍي يک هقيبؼ پبؾد ضٍايي هٌبؾجي ثطذَضزاض اؾت.

ِ  5تطتيدت اظ  هال هربلدن( تٌظين قسُ اؾت کِ ثِحسٍزي، هربلدن ٍ کب)کبهال هَافقن، هَافقن، تب  1 ثد

ط هقيدبؼ ثطاثدط ثدب    ًوطُ کل ّقَز.  ثطػکؽ ًوطُ زازُ هيقَز ٍ زض ثؼضي اظ ؾَاالت  گصاضي هيًوطُ

هقيدبؼ   15طات ّبي آى هقيبؼ ٍ ًوطُ کل آظهَى ثطاثط ثب هزوَع ًود   يک اظ ؾَا هزوَع ًوطات ّط

، 4، احتطام ثدِ ذدَز  3، ذَزاثطاظي2ذَزآگبّي ّيزبًي ّبي پطؾكٌبهِ ػجبضتٌس اظ:هقيبؼثبقس. ظيط هي

                                                 
1 Bar-on emotional Intelligence Inventory(BEII) 

2 Emotional Self Awareness(ES) 

3 Assertiveness(AS) 

4 Self-Regard(SR) 
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، 6آظهدبيي ، ٍاقدغ  5، ضاثغِ ثيي فدطزي 4پصيطي ارتوبػي، هؿئَليت3، ّوسلي2، اؾتقال 1ذَزقکَفبيي

ِ  9، تحول اؾتطؼ8، حل هؿئل7ِپصيطي اًؼغبف ـ 10، کٌتدط  تکبًد ايدي   . 12هبًي، قدبز  11يثيٌد ، ذدَ

   ٍ تؼددساز  هددَضز ٌّزبضيددبثي قددطاض گطفتددِ( 1382طؾكددٌبهِ ثددط ضٍي زاًكددزَيبى ايطاًي)زّكدديطي،پ

پبيبيي ايدي پطؾكدٌبهِ اظ عطيدق هحبؾدجِ آلددبي       ػجبضت کبّف يبفتِ اؾت ٍ 90ّبي آى ثِ ػجبضت

گدعاضـ   93/0ٍ ثطاي کل افدطاز   67/0ٍ ثطاي زاًكزَيبى زذتط  74/0کطًٍجبخ ثطاي زاًكزَيبى پؿط 

ايي پطؾكٌبهِ ًيدع  زؾت آهس. ضٍايي ثِ 88/0پبيبيي ثِ ضٍـ ظٍد ٍ فطز قسُ اؾت. ّونٌيي ضطيت 

ػبهدل زض   13( هحبؾجِ قس کدِ اظ ثديي   1382)ل ػبهلي اکتكبفي زض پػٍّف زّكيطيثب ضٍـ تحلي

ٍايدي  ّبي ايطاًي ض(، ّكت ػبهل ثطاي آظهَزًي1997آى،  -)ثبضبذتبض ػبهلي ًوًَِ آهطيکبي قوبليؾ

ّب ٍ هيبًگيي ًوطُ کل پطؾكدٌبهِ، ضاثغدِ    هقيبؼاقت. ّونٌيي ثيي هيبًگيي ًوطُ ّطيک اظ ذطزُز

ّبي هَرَز زض پطؾكٌبهِ ثدب هتغيدط ّدَـ    هقيبؼيؼٌي توبم ذطزُ ؛ٍرَز زاضز يهؿتقين ٍ هؼٌبزاض

  زاضز.باليي ّيزبًي زاضاي اضتجبط هؿتقين اؾت ٍ لصا اػتجبض ث

ِ     پطؾكٌبهِ ؾجک: 13ّاي دفاعيپرسطٌاهِ سبک ٍؾديلِ  ّدبي زفدبػي ضفتدبض زفدبػي ضا ثد

زّدس  ّبي زفبػي زض ظًسگي ضٍظهطُ هَضز ؾٌزف قدطاض هدي   اضظيبثي تزطثي هكتقبت ّكيبض هکبًيؿن

-DSQ)ًؿرِ رسيس زيگطي  DSQ-72(. ثب تَرِ ثِ هكکالت 2004ٍ ّوکبضاى،  14)ؾي هبضتيٌي

هکبًيؿدن   20ٍ ؾَا  ثَز  40زيس کِ قبهل تسٍيي گط 1993تَؾظ آًسضٍظ ٍ ّوکبضاى زض ؾب   (40

 ٍ ّددبي زفددبػي ضقددسًبيبفتِّددبي زفددبػي ضقددسيبفتِ، هکبًيؿددنزفددبػي ضا زض ؾددِ ؾددغر هکبًيؿددن

 15هَضيؽ ٍ هطکلجبس،1993زاز)آًسضٍظ ٍ ّوکبضاى، اى آظضزُ هَضز اضظيبثي قطاض ّبي زفبػي ضٍ هکبًيؿن

ثبقدس کدِ فدطز ثدِ ّدط      نَضت ليکطت هيگصاضي ثِ (. هقيبؼ ًوط2004ُ، 16ؾيٌب ٍ ٍاتؿَى 1996ٍ،

                                                 
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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بي ّيک اظ هکبًيؿنکٌس. فطز زض ّط اي اػالم هيزضرِ 9ؾَا  هيعاى هَافقت ذَز ضا زض يک هقيبؼ 

 10ّبي زفبػي کِ ًوطُ فدطز اظ   کسام اظ هکبًيؿنآٍضز، زض ّط زؾت هيثِ 18تب  2اي ثيي زفبػي ًوطُ

ّبي کلي هيبًگيي ًوطات فدطز زض   اؾت ٍ زض ؾجکثِ هؼٌي اؾتدبزُ فطز اظ آى هکبًيؿن  ،ثيكتط قَز

زاضاي  يقدَز. فدطز  ّبي زيگدط هقبيؿدِ هدي   ّط ؾجک هكرم قسُ ٍ ثب ًوطُ هيبًگيي فطز زض ؾجک

پطؾكدٌبهِ   .(2004ٍ ّوکدبضاى،  1)ّبيبقدي ِ ثيكتطيي هيدبًگيي ضا زاقدتِ ثبقس  ؾجک زفبػي اؾت ک

ثطظيل، پطتقب  ٍ ايطاى هدَضز اضظيدبثي   ؾَالي زض کكَضّبيي چَى غاپي، فطاًؿِ،  40زفبػي ّبي ؾجک

( 1385)الي زض ايطاى ًيع تَؾظ حيسضي ًؿدت ؾَ 40ّبي زفبػي قطاض گطفتِ اؾت. پطؾكٌبهِ ؾجک

کلي ثؼدس اظ ثطگدطزاى پطؾكدٌبهِ ثدِ     عَضي قطاض گطفت. هطاحل ٌّزبضيبثي ثِهَضز ثطضؾي ٍ ٌّزبضيبث

رْدت ثطضؾدي    يي ٍ اػتجبض پيگيطي قس.ظثبى فبضؾي ٍ ضفغ ًَاقم آى ثِ لحبػ ازثي زض زٍ ثرف ضٍا

ػدبهلي   5ّدبي قرهديتي ثطاؾدبؼ پطؾكدٌبهِ     ّدب ثدب ٍيػگدي    ضٍايي ّوعهبى، ّوجؿتگي هکبًيؿدن 

 ع ثطاؾبؼ هحبؾجِ ّوجؿدتگي ّدط  هَضز هغبلؼِ قطاض گطفت. ضٍايي ؾبظُ پطؾكٌبهِ ًي 2قرهيتي ًئَ

ّبي هطثَط ثدِ ضٍايدي،    بثط يبفتِ)ػجبضت( ثب هکبًيؿن ٍ ؾجک هطتجظ، هَضز اضظيبثي قطاض گطفت. ثٌهبزُ

)حيسضي ًؿدت،  لي اظ ضٍايدي هغلدَثي ثطذدَضزاض اؾدت    پطؾكٌبهِ ّوبًٌس ًؿرِ انکِ هكرم قس 

1385.) 

 ّايافتِ

 ّبي آى  ّبي زفبػي ٍ هَلدِ هيبًگيي ٍاًحطاف هؼيبض َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿن 1 رسٍ  قوبضُ

 زّس.بى هيّبي زض آؾتبًِ عالق ًكّبي ػبزي ٍ ظٍد گطٍُ ظٍدضا زض 

ثدبالتطيي   ؾدجک زفدبػي ضقدس ًبيبفتدِ      زّس کِ اظ هيبى پبؾرگَيبىًكبى هي 1قوبضُ  رسٍ 

ّبي زض آؾتبًِ عالق اظ ايدي ؾدجک ثيكدتط اؾدتدبزُ      ظٍد هيبًگيي ضا زض هيبى پبؾرگَيبى زاضا اؾت.

ٍ  ِث کٌٌس. زض آؾتبًِ عالق اظ ايي ؾجک ثيكتط اؾتدبزُ هيي ّبکٌٌس. ظٍد هي ّدبي زض   دعدَض کلدي ظ

ظ ػدبزي ا ي ّدب ٍ ظٍد کٌٌدس ّبي ػبزي اؾدتدبزُ هدي   ظٍداظ ّبي زفبػي ثيكتط  آؾتبًِ عالق اظ ؾجک

 زض آؾتبًِ عالق ثطذَضزاض ّؿتٌس.ي ّبَّـ ّيزبًي ثيكتطي ًؿجت ثِ ظٍد

 

 

 

 

 

                                                 
1 Hayashi 

2 NEO-FFI 
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 ّاي آى در دٍ گرٍُ ّاي دفاعي ٍ هَلفِ هياًگيي ٍاًحراف هعيار َّش ّيجاًي ٍ هکاًيسن -1جدٍل
 هؼيبضاًحطاف  هيبًگيي حزن ًوًَِ قبذم گطٍُ ػين زفبًؿيهکب

 يبفتِؾجک ضقسًب
 98/20 4/101 50 زيػب

 94/35 94/146 50 عالق زضآؾتبًِ

 يبفتِؾجک ضقس
 32/9 16/46 50 يػبز

 32/13 84/37 50 عالق زضآؾتبًِ

 آظضزُ ؾجک ضٍاى
 12/9 76/43 50 يػبز

 47/10 62/52 50 عالق زضآؾتبًِ

 زفبػي )کل(ًيؿن هکب
 36/28 32/191 50 يػبز

 48/37 4/237 50 عالق زضآؾتبًِ

 ّيزبًي کلَّـ 
 46 349 50 زيػب

 38/79 12/262 50 عالق زضآؾتبًِ

05/0 P< 

ّدبي  دّبي زفبػي زض زٍ گطٍُ ظٍاى ّوجؿتگي َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿنهٌظَض ثطضؾي هيعثِ

ْدب  ى اؾتدبزُ گطزيسُ کِ هبتطيؽ ّوجؿدتگي آً وجؿتگي پيطؾَزض آؾتبًِ عالق ٍ ػبزي اظ ضطيت ّ

 زض رسٍ  قوبضُ زٍ ًكبى زازُ قسُ اؾت:

 ّاي دفاعي در دٍ گرٍُ ًتايج آزهَى ّوبستگي َّش ّيجاًي ٍ هکاًيسن -2جدٍل

 گطٍُ هتغيط تحت ثطضؾي
 َّـ ّيزبًي

 ؾغر هؼٌبزاضي ضطيت ّوجؿتگي

 هکبًيؿن ضقس يبفتِ
 001/0 667/0 زض آؾتبًِ عالق

 387/0 -125/0 زيػب

 هکبًيؿن ضقس ًبيبفتِ
 001/0 -622/0 زض آؾتبًِ عالق

 528/0 091/0 ػبزي

 هکبًيؿن ضٍاى آظضزُ
 089/0 249/0 زض آؾتبًِ عالق

 538/0 -089/0 ػبزي

 ؾجک زفبػي
 001/0 -620/0 زض آؾتبًِ عالق

 966/0 006/0 ػبزي

05/0 P< 

ض ّدبي ز  يبفتِ ٍ ّدَـ ّيزدبًي ظٍد  کبًيؿن ضقسثيي ه ،زّس ًكبى هي زٍ ّوبًگًَِ کِ رسٍ 

ًبيبفتِ ٍ ّدَـ  (. ثديي هکبًيؿدن ضقدس   >P 05/0) زاض ٍردَز زاضز آؾتبًِ عالق ضاثغِ هخجت ٍ هؼٌي
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اهب ايي ضاثغِ هؼکَؼ ثَزُ ظيطا َّـ ّيزبًي ايي افطاز ذَة پطٍضـ  ؛زاض اؾتّيزبًي ضاثغِ هؼٌي

ّط چقسض هيعاى َّـ ّيزبًي  کٌٌس. يكتط اؾتدبزُ هييبفتِ ث ّبي زفبػي ضقس ًب لصا اظ ؾجکٍ ًيبفتِ 

 (. >P 05/0ًبيبفتِ ثيكتط اؾت) بي زفبػي ضقس ّ ّوجؿتگي آى ثب هکبًيؿن ،تط ثبقسپبييي

ّدبي  َّـ ّيزدبًي ظٍد ثط  ي هکبًيؿن زفبػيرْت ثطضؾي تبحيط رساگبًِ ٍ ّوعهبى هتغيطّب

آى  يذ اؾتدبزُ قسُ اؾت کدِ ًتدب   گبم ثِ گبمثِ ضٍـ  گبًِچٌسؾيَى ضگط ليلاظ تح زض آؾتبًِ عالق

 :آٍضزُ قسُ اؾت ظيطزض رساٍ  

َّش ّيجاًي  ازبيٌي هکاًيسن دفاعي  خالصِ ًتايج تحليل رگرسيَى پيص -3جدٍل 

 ّاي در آستاًِ طالق زٍج
 هطاحل

 ّبٍضٍز هتغيط
R R طهتغي

2
 F SigFهقساض 

هقساض اضبفِ 

Rقسُ ثِ 
2

 
Beta T Sig T 

 001/0 73/7 61/0 616/0 001/0 84/59 37/0 61/0 يبفتًِبضقس  1

 024/0 918/5 518/0 004/0 001/0 259/30 38/0 62/0 ضقس يبفتِ 2

 

ًكدبى   هالک ثطاي هتغييطگبم ثِ گبم ضا ثِ قيَُ  گبًِتحليل ضگطؾيَى چٌسقوبضُ ؾِ  رسٍ 

ضقدس ًبيبفتدِ ٍ    ّدبي زفدبػي   يؿدن هکبًزٌّسُ آى ّؿتٌس کِ اظ هيبى هتغيطّدب  ّب ًكبى . زازُسزّهي

آظضزُ ثدب ّدَـ ّيزدبًي ضاثغدِ          هکبًيؿدن زفدبػي ضٍاى   .اًدس  ثِ تطتيدت ٍاضز هؼبزلدِ قدسُ   ضقسيبفتِ 

کٌٌس  آظضزُ اؾتدبزُ هي زاضي ًساقت ٍ ٍاضز هؼبزلِ ًكس. ظيطا افطازي کِ اظ هکبًيؿن زفبػي ضٍاىهؼٌي

 َّـ ّيزبًي پبييٌي زاضًس.   

 Y;616/0(+)ضقس ًبيبفتِ(518/0ضقس يبفتِ )         هؼبزلِ ضگطؾيَى ثطاؾبؼ ضطيت ثتب  
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ّاي َّش ّيجاًي  بيٌي خردُ هقياض خالصِ ًتايج تحليل رگرسيَى پيص -4جدٍل 

 ّاي در آستاًِ طالق برسبک دفاعي زٍج

 هطاحل

 ّبغيطٍضٍز هت
R R طهتغي

2
 F Sig Fهقساض 

هقساض اضبفِ 

Rقسُ ثِ 
2

 
Beta T Sig T 

 001/0 61/8 656/0 --- 001/0 16/74 43/0 656/0 اؾتقال  1

 016/0 44/2 686/0 030/0 001/0 95/41 46/0 681/0 قبزهبًي ،اؾتقال  2

3 
 ،قبزهبًي ،اؾتقال 

 ذَز احتطام ثِ
698/0 48/0 46/30 001/0 042/0 728/0 118/2 037/0 

4 

 ،قبزهبًي ،اؾتقال 

 ،ذَز احتطام ثِ

 ضٍاثظ ثيي فطزي

726/0 52/0 44/26 001/0 07/0 798/0 803/2 006/0 

 

ثدطاي هتغييدط هدالک ًكدبى      گبم ثِ گبمضا ثِ قيَُ  گبًًِتبيذ تحليل ضگطؾيَى چٌس 4رسٍ  

زٌّدسُ آى ّؿدتٌس کدِ اظ هيدبى هتغيطّدبي ذدطزُ هقيدبؼ ّدَـ ّيزدبًي،          ّب ًكبى زّس. زازُ هي

ّدب   هقيبؼاًس. ثقيِ ذطزُتِثيي فطزي زض هؼبزلِ تبحيط زاق ذَز ٍ ضٍاثظ احتطام ثِ قبزهبًي، اؾتقال ،

 ًساقتٌس. يزض هؼبزلِ تبحيط

 هؼبزلِ ضگطؾيًَي ثطاؾبؼ ضطيت ثتب:

 Y;656/0+)اؾتقال ( 29/0+)قبزهبًي( 3/0ذَز(  /.+)احتطام ث36ِ)ضٍاثظ ثيي فطزي( 

 

 بحث ٍ ًتيجِ گيري

ي بّد ّبي زفدبػي زض ظٍد  بًي ثب هکبًيؿنَّـ ّيز اضتجبط تجييي هيعاىّسف اظ ايي پػٍّف، 

ّدبي زض   يبفتِ ٍ ّدَـ ّيزدبًي ظٍد  ّب ًكبى زاز کِ ثيي هکبًيؿدن ضقدس  زض آؾتبًِ عالق ثَز. يبفتِ

ٍرَز زاضز. ّونٌيي ثيي هکبًيؿن ضقس ًبيبفتِ ٍ َّـ ّيزبًي ضاثغِ  يآؾتبًِ عالق ضاثغِ هؼٌبزاض

اؾدتدبزُ   هؼکَؼ ٍرَز زاضز. يؼٌي ثب ثبال ضفتي َّـ ّيزبًي اظ هکبًيؿن زفبػي ضقس ًبيبفتِ کوتدط 

  ٍردَز ًدساضز. ايدي يبفتدِ ثدب       قَز. ٍليکي ايي ضاثغِ ثيي َّـ ّيزدبًي ٍ هکبًيؿدن ضٍاى آظضزُ   هي

( زض 1385)ظازُ قدب حدبري آ  .( ّوؿَ اؾت1387(، اکجطي ٍ ّوکبضاى)1385ظازُ) ّبي حبري آقبيبفتِ

گي هخجدت  تحقيق ذَز ثِ ايي ًتيزِ ضؾيس کِ َّـ ّيزبًي ثب هکبًيؿن زفبػي ضقس يبفتِ ّوجؿدت 

اض زاضز. ّونٌديي اکجدطي ٍ   زي ضقدس ًبيبفتدِ ّوجؿدتگي هٌددي هؼٌدب     زاض ٍ ثب هکبًيؿدن زفدبػ   هؼٌي

ّبي زفبػي ضقس يبفتِ ٍ  ّبي آى، ثيي هکبًيؿن( ثب کٌتط  احط َّـ ّيزبًي ٍ هَلد1387ِ)ّوکبضاى
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ٌدبثطايي ايدي   کطزًس. ثهكبّسُ  يضقس ًبيبفتِ ٍ پصيطـ اػتيبز ثِ تطتيت ضاثغِ هٌدي ٍ هخجت هؼٌبزاض

ّبي زفدبػي  عَض ًبذَزآگبُ هکبًيؿنثِّيزبًبت فطز  ؾغرگًَِ تجييي ًوَز کِ تَاى اييًتيزِ ضا هي

قدًَس. ًقدم زض    ّب قؿوت هْوي اظ قجکِ اضتجبعبت ضا قبهل هدي  ّيزبى .زّس ضا تحت تبحيط قطاض هي

ّب ًيع ثدِ  قَز. زفبع ى هيّب هَرت ًقم زض اضتجبط فطز ثب زيگطا قٌبذت، اثطاظ، تٌظين ٍ هْبض ّيزبى

قًَس کدِ زض ثبفدت اضتجدبط    ّبي اضتجبعي ٍ قٌبذتي ًگطيؿتِ هيػٌَاى قؿوتي اظ يک هزوَػِ الگَ

يبثس. ثٌبثطايي ثب کبّف زض َّـ ّيزبًي زض ايي قجکِ اضتجدبعي   ًعزيک ثب اقربل هْن گؿتطـ هي

س ٍ فدطز ثيكدتط اظ   يبثد  ذلل ايزبز قسُ ٍ زض ًتيزِ ؾيؿدتن زفدبػي فدطز ثدِ ذدَثي گؿدتطـ ًودي       

 کٌس.بي زفبػي ضقس ًبيبفتِ اؾتدبزُ هيّ هکبًيؿن

ّدبي  ّدبي زفدبػي زض ظٍد  ضاثغِ َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿدن  زيگط پػٍّف ايي ثَز کِ ًتبيذاظ 

 يّدبي ػدبزي ضاثغدِ هؼٌدبزاض     ّبي زفبػي زض ظٍد ػبزي ًكبى زاز کِ ثيي َّـ ّيزبًي ٍ هکبًيؿن

ّدبي ػدبزي کدِ اظ ؾدالهت ضٍاى     ى ايي گًَِ تجييي ًوَز کِ ظٍدتَا ايي ًتيزِ ضا هي .قتٍرَز ًسا

اهب ايي ضاثغِ ثديي ّدَـ ّيزدبًي ٍ    زاضًس  ّبي زفبػي هکبًيؿن ثِ کوتطي ًيبظ ،ثيكتطي ثطذَضزاضًس

ق ٍردَز زاضز. ايدي ضاثغدِ    ّدبي زض آؾدتبًِ عدال    ؾجک زفبػي ضقس يبفتِ ٍ ضقس ًبيبفتِ زض ثيي ظٍد

ّبي زفدبػي   اؾت کِ ثب افعايف َّـ ّيزبًي اؾتدبزُ اظ هکبًيؿن ايي ثساى هؼٌي ؛ثبقسهؼکَؼ هي

ًتدبيذ تحقيقدبت قبئدسي ٍ     .( ّوؿَ اؾت1387يبفتِ ثب يبفتِ قبئسي ٍ ّوکبضاى) يبثس. ايي کبّف هي

ّبي َّـ ّيزدبًي  فتِ ٍ ذطزُ هقيبؼ ي زفبػي ضقس يبّب ( ًكبى زاز کِ ثيي ؾجک1387)ّوکبضاى

 .ّبي َّـ ّيزبًي ّوجؿتگي هخجت ٍرَز زاضززُ ٍ ذطزُ هقيبؼي زفبػي ضٍاى آظضّب ٍ ثيي ؾجک

تَاى ثط حؿت چٌس احتوب  تجييي کطز: َّـ ّيزبًي ثبالتط ثِ فطز ايي  ّبي پػٍّف ضا هي ايي يبفتِ

ّدب   تٌظين ٍ اضظيبثي ّيزدبى  قٌبذت، زّس کِ زض حيغِ ًبّكيبض ثْتط ثتَاًس ثِ هسيطيت، اهکبى ضا هي

ضا تحدت تدبحيط    ]هدي [ّبي زفدبػي  حَظُ ًبّكيبضي اظ رولِ هکبًيؿن بليتثپطزاظز. َّـ ّيزبًي فؼ

تَاًدس اظ   هي ،(. زض ًتيزِ فطزي کِ َّـ ّيزبًي ثبالتطي زاضز1380زّس)ثكبضت ٍ ّوکبضاى، قطاض هي

 اؾتدبزُ کٌس.  ّبي ضقسيبفتِ هکبًيؿن

ًِ عدالق  ّدبي زض آؾدتب   ّبي زفبػي زض ظٍد ثيٌي هتغيط هکبًيؿن تحليل ضگطؾيَى رْت پيف

ِ   قبزهبًي، ّبي َّـ ّيزبًي ًكبى زاز کِ اؾتقال ، هقيبؼ ٍؾيلِ ذطزُ ثِ ذدَز ٍ ضٍاثدظ    احتدطام ثد

ض ّدبي ز ّدبي زفدبػي ظٍد  ثدطاي هکبًيؿدن  ثيٌي کٌٌسُ هؼٌدبزاضي   ّبي پيف بؼهقي ثيي فطزي ذطزُ

ضگطؾديًَي  قتٌس. ّونٌيي تحليدل  ثيٌي تبحيط ًسا ّب زض پيف هقيبؼآؾتبًِ عالق ثَزًس ٍ ثقيِ ذطزُ

ّبي زض آؾتبًِ عدالق ًكدبى زاز    ّبي زفبػي زض ظٍد ثيٌي هتغيط َّـ ّيزبًي تَؾظ هکبًيؿنپيف

ثيٌدي ضا زاقدتِ ٍ هکبًيؿدن ضٍاى آظضزُ     کِ هکبًيؿن ضقسيبفتِ ٍ ضقس ًبيبفتِ ثيكتطيي قسضت پديف 

ػي ضقس يبفتِ ّبي زفب ًتبيذ ضگطؾيَى ًكبى زاز کِ ؾجک ثيٌي ًوبيس. تَاًس هتغيط هالک ضا پيف ًوي
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تَاى ايي گًَِ تجيديي  ثيٌي کٌس. ايي ًتيزِ ضا هيَض قبثل تَرْي َّـ ّيزبًي ضا پيفعتَاًس ثِهي

اضغطاة ثيكتطي زاضًدس ٍ اظ ّدَـ    ،کٌٌسهي ّبي زفبػي ثيكتط اؾتدبزُ ّبيي کِ اظ ؾجکًوَز ظٍد

تحودل فكدبض   ل هؿدئلِ،  ًي ثب افعايف قسضت ح زبثطذَضزاض ّؿتٌس. ظيطا َّـ ّيتطي پبيييّيزبًي 

ّدبي زفدبػي هدَضز     تَاًس ثط ًحَُ ٍ هکبًيؿدن  ضٍاًي، احؿبؼ ذَز قکَفبيي ٍ افعايف ػعت ًدؽ هي

ّبي  هْبضت تَاًٌسثّب زض نَضتي کِ ظٍد ثٌبثطايي اؾتدبزُ زض افطاز تبحيط ثگصاضز ٍ آًْب ضا ثْجَز ثركس.

ّدبي ضقدس يبفتدِ زض ظًدسگي ثْدطُ      ؿنتَاًٌس اظ هکبًيًي ذَز ضا ثْجَز ثركٌس، آًگبُ هيَّـ ّيزب

 ّب ضا ّسايت کٌس.تَاًس ضفتبض ثجطًس. َّـ ّيزبًي هي

ٍ  هکبًيؿن هيدعاى تحطيدا ٍاقؼيدت زض     ّبي زفبػي زض حقيقت تحطيا کٌٌسُ ٍاقؼيت ّؿدتٌس 

ت چدِ هيدعاى تحطيددب   ّدبي ضقدس يبفتدِ اؾدت. ّط     ط اظ زفبعّبي ضقس ًبيبفتِ ٍ ضٍاى آظضزُ ثيكتزفبع

قدَز ٍ زض ًتيزدِ    زًجب  آى اظ هيعاى آگبّي َّقيبضاًِ کبؾتِ هدي ثيكتط ثبقس، ثِ قٌبذتي يک زفبع

(. ثدب افدعايف ّدَـ    2004، 1)ثطزقدَز  تالـ کوتطي رْت هقبثلِ ثب تحطيدبت قدٌبذتي اًزدبم هدي   

ّبي زفدبػي ضقدسيبفتِ زيگدط     عجؼي ٍ احتوبال هکبًيؿن ّبي زفبػي قَخ ّيزبًي اؾتدبزُ اظ هکبًيؿن

ثب کدبّف ّدَـ ّيزدبًي اؾدتدبزُ اظ هکبًيؿدن زفدبػي پطذبقدگطي ٍ احتودبال          اهب يبثس. افعايف هي

ٍ قديَُ حدل هؿدئلِ هخجدت،      يبثس. َّـ ّيزبًي ظٍد ّب ّبي ضقس ًبيبفتِ زيگط افعايف هي هکبًيؿن

گيدطي،   ّدبي حدل تؼدبضو ًبهٌبؾدت، کٌدبضُ      کٌٌس. قديَُ ثيٌي هيهؿتقيوب ضضبيت ظًبقَيي ضا پيف

(. 2005)زٍيط کٌٌدس ثيٌي هدي بيت ظًبقَيي ضا پيفضو ثِ عَض هؼکَؼ، ضضتؿلين ٍ زضگيطي زض تؼب

ّبي ػبزي اقبضُ زاضز. ّونٌيي تددبٍت زض   ًتبيذ پػٍّف حبضط ثِ ثبالتط ثَزى َّـ ّيزبًي زض ظٍد

ّبي ػبزي اظ هکبًيؿن زفبػي ضقدس يبفتدِ زض هقبيؿدِ ثدب     زٌّسُ اؾتدبزُ ثيكتط ظٍد ّب ًكبى هيبًگيي

 ثبقس. عالق هيّبي زضآؾتبًِ  ظٍد

ّبي َّـ ّيزبًي ثبال ٍ ضضدبيت ظًبقدَيي   ثيي هَلدِ ثِ ايي ًتيزِ ضؾيس کِ (2007)ؾبًيتَ

زاضي ثديي ّدَـ    کِ ّوجؿتگي هخجت هؼٌدي ثِ ايي ًتيزِ ضؾيس  (1382ضاثغِ ٍرَز زاضز. ذبهٌِ)

    ِ ّدبي ّدَـ ّيزدبًي ثدِ تطتيدت       ّيزبًي ٍ ضضبيت ظًبقَيي ٍردَز زاضز. ّونٌديي اظ ثديي هَلدد

زاضي ثدب ضضدبيت    کٌتطلي ٍ ّوسلي ّوجؿدتگي هخجدت هؼٌدي    ذَز ّبي ارتوبػي، هْبضت آگبّي، ذَز

( ًكدبى زاز، ّوؿدطاًي کدِ تَاًدبيي زضک ٍ     1983)اضًس. ّونٌيي ًتبيذ هدَزي ٍ ٍيگديي  ظًبقَيي ز

(. 1384)گلعاضي،تدط ٍ ذكدٌَزتطًس  يگط ضا زاضًس، اظ ظًسگي ذَز ضاضدي پصيطـ احؿبؾبت ٍ افکبض يکس

ثِ ايي هؼٌدي کدِ ّطچدِ ّدَـ      ؛(2000طي اظ ارعاي َّـ ّيزبًي اؾت)ثبضٍى ٍ پبضکط،پصي اًؼغبف

پدصيطي ًيدع ثدب     پصيطي ثيكتطي ثطذَضزاض اؾت. اظ عطفدي اًؼغدبف   اظ اًؼغبف ،ّيزبًي فطز ثبالتط ثبقس

ـ   پدصيطي اظ هکبًيؿدن   ّبي زفبػي هطتجظ اؾت. افدطاز زاضاي اًؼغدبف   هکبًيؿن ِ  ّدبي ؾدبظ تدط ٍ   يبفتد
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پدصيطي   تَاًس ثب افدعايف زض اًؼغدبف   کٌٌس. ثٌبثطايي افعايف َّـ ّيزبًي هي هي  ط اؾتدبزُت ضقسيبفتِ

ّونٌديي افدطازي کدِ     ّبي زفبػي هٌزط قَز. تط اظ هکبًيؿن تط ٍ ؾبظـ يبفتِ فطز ثِ اؾتدبزُ هٌبؾت

ذدَز  ّب ٍ احؿبؾبت ذَز ضا ثسٍى ايزبز ًبضاحتي ثطاي  تَاًٌس ّيزبى هي ،َّـ ّيزبًي ثبالتطي زاضًس

کلي ًتدبيذ پدػٍّف حبضدط ّوبٌّد  ثدب      عدَض ِتط ٍ هَحطتط اثدطاظ کٌٌدس. ثد    ًحَ هٌبؾت ٍ زيگطاى ثِ 

ّدبي زفدبػي    ّبي َّـ ّيزدبًي ٍ ؾدجک   زّس کِ ثطذي اظ هَلدِ ّبي ؾبيط هغبلؼبت ًكبى هي يبفتِ

اثدط  ثط تَاًٌس اضتجبط ثيي ضضبيت ظًبقدَيي ٍ اؾدتحکبم ذدبًَازُ ضا تؿدْيل ًوبيٌدس ٍ افدطاز ضا زض       هي

ٍؾيلِ  رتوبػي پيكگيطي ًوبيٌس. اًؿبى ثِا -فكبضّبي ضٍاًي هسيطيت کٌٌس ٍ اظ ثطٍظ هكکالت  ضٍاًي

هسيطيت ًوبيدس ٍ ثدِ   ضا کِ ثركي اظ آى ثؼس ّيزبًي زاضز  ّيزبًي قبزض اؾت فكبضّبي ظًسگيَّـ 

زّبي آهَظقدي ٍ  تَاًٌس زض تکَيي ٍ ضقس ضٍيکط ّب هي نَضت ثْيٌِ ًبيل قَز. ايي يبفتِِحل هؿبلِ ث

زض آؾتبًِ عالق زاقتٌس ٍ ي ّبَرِ ثِ هكکالت هتؼسزي کِ ايي ظٍدثب ت ثبليٌي ؾَزهٌس ٍاقغ قًَس.

ّب ثِ زليل ٍرَز ؾَاالت ظيدبز کدِ يکدي اظ     پطؾكٌبهِزض تکويل  ،زض ٍضؼيت ضٍحي هٌبؾجي ًجَزًس

ِ  قدَز  پيكٌْبز هيّبي ايي پػٍّف ثَز،  هحسٍزيت ب اؾدتدبزُ اظ  ّدبي هكدبثِ ثد    اردطاي پدػٍّف   کد

  زض زيگط هٌبعق اًزبم پصيطز تب تؼوين ًتبيذ اظ اػتجبض ثيكتطي ثطذَضزاض گطزز. ّبي هرتلا ًوًَِ
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