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  مقدمه  - 1- 1

ن را از خاطر آ دیاست که هرگز نبا ينکته ا نیو ا میقرار دار یجسم تیهمه ما در معرض معلول

بحرانی است که هر کسی ممکن است در مسیر زندگی خود  معلولیت ) . 1385،  یدرمن یمیکر( میببر

(مرادي ، . ه یا متمایز از دیگران قرار گیردی متفاوت از گذشتآن در موقعیت اثربر با آن روبه رو شود و

تواند دامنه اي از خفیف تا  و می)2008،  1( لوب و همکاران معلولیت تعریف واحدي ندارد .)2006

 تواند فیزیکی میمعلولیت  ).2009،  2( برایت وایت و همکارش شدید و ثابت یا موقتی را در برگیرد

حسی یا ذهنی باشد و ممکن است زندگی روزانه و رشد شخصی و اجتماعی و همچنین تحصیالت فرد ،

عواقب منفی جسمی، روانی و اجتماعی معلولیت و  پدیده. )2008،  3(رسکام را تحت تاثیر قرار دهد

 ).2007،  4( لو آالمیان تیمجانیناشی از آن، یکی از موانع رشد و توسعه یک کشور قلمداد می گردد

کاري به دلیل  تبعیض احتمال بی، ، در تمام جنبه هاي زندگی به حاشیه رانده شده اغلب افراد معلول

ناتوانی جسمی داراي  . )2011،  5(لینگ ر پایین می باشدها بسیا آنها بیشتر بوده و کیفیت زندگی آندر

 ابعاد جسمانی و روان شناختی است و همان طور که سالمت جسمی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد

) فردي که به نوعی 1374اجتماعی و سالمت روانی او را نیز متأثر می سازد (نوري،  _سازگاري روانی ،

کند که داراي اهمیت جسمانی و عاطفی زیادي  تجربه می را ی دردناك،فقدان معلولیت جسمی مبتالست

موانع  فیزیکی، امکان حرکت و مشارکت افراد ناتوان   ). 1374به نقل از نوري ،  61984( کروگر است

ها موانعی است  هاي بشري دشوار یا غیرممکن می سازد. اما حتی مهم تراز این را در روند کلی فعالیت

فراد دچار ناتوانی اکثراً بیکا ر، از ). ا 1991 ،7نود دارد ( برووج اجتماعی فرد _اي روانی ه که در محیط

                                                
1   . Loeb M, Eide HA,Mont D 
2  .  Braithwaite J, Mont D 
3  .  Roskam 
4  .  Lo Alamian Timjani S 
5  .  Ling T 
6 . Krueger 
7 . Berven 



 

جوامع سب یا داغ اجتماعی و محروم اند ودرداراي برچنظر اجتماعی منزوي ،فقیر ،کمتر تحصیلکرده ،

جتماعی ا _و روانی  اقتصاديهاي متعدد جسمانی ، قانونی ، مختلف با موانع ،تعصبات و جهت گیري

ز فکرها بلکه بیشتر در طرمعلول ، م افرادیا معلولیت نه فقط در جس نیدر واقع ناتوامواجه هستند.

هاي  ). این نگرش 1374هاي افراد مزبور و دیگر افراد جوامع مختلف وجود دارد (نوري،  ونگرش

می دهد و باعث  ثیر قرارسالمت روانی افراد مبتال به ناتوانی را تحت تأاجتماعی ، _انی منفی و موانع رو

عزت نفس و اعتماد به نفس پایین تري داشته باشند و در نسبت به سایر افراد ، ها آنمی شود که 

ارتباطات اجتماعی احساس راحتی نکنند و در برقراري ارتباط و تعامالت اجتماعی با دیگران ممکن 

  داشته باشند. است احساس ضعف و حقارت کنند یا در کل تعامالت اجتماعی کمتري 

) . 2003صفري ، دارد ( یاتینقش ح داریانسان است که در توسعه پا یاساس يازهایاز ن سالمت

 اتکاء به خود، ،خود ياز کارآمد نانیخوب بودن و اطم یمفهوم سالمت روان شامل احساس درون

 یم رهیو غ یجانیو ه يبالقوه فکر يها ییتوانا ییو خودشکوفا ینسل نیب یوابستگ رقابت، تیظرف

 یم رممکنیجامع از سالمت روان غ فیتعر هیارا ،فرهنگ ها نیب يبا در نظر گرفتن تفاوت ها هالبت .باشد

فراتر از نبود اختالالت  يزیامر اتفاق نظر وجو دارد که سالمت روان چ نیبر سر ا ،نیبا وجود ا .دینما

است  تیهمسالمت جسم حائز ا است که حفظ سالمت روان مانند نیاست و آنچه مسلم است ا یروان

، با یاز زندگ تیتواند ضمن احساس رضا یم دارد، یکه سالمت روان یشخص ) .2001عباس زاده ، (

کسب  نی، قادرند در عسالمت روان ي، افراد داراگریعبارت د هب. دیبرخورد نما یر منطقوبه طمشکالت 

  ). 2005،  1(کوشان  و همکاران  ابندیانطباق  زین طی، با محتیفرد

 یبه بررس یزندگ تیفیاست. مطالعات ک یزندگ تیفیاجتماع مستلزم ارتقاء ک کی شرفتیپ امروزه

و  یخوششادي و شیو افزا یزندگ یپردازد که باعث باال رفتن سطح معن یم یتمام موضوعات راتیتأث

را  ریهاي ز هطیسازه اي چند بعدي است که ح  یروان یستیگردد . بهز یم  افراد یزندگ طیتناسب شرا

سازمان بهداشت  ).1388و باجالن، یمیفردي (عظ نیروابط ب و، رفتار : عاطفه، شناختردیگ یدر برم

                                                
1 . Koushan  m 



 

اش با  یکنون تی؛ درك فرد از وضعداده است هیارا یزندگ تیفیاز ک یجامع فی) تعر1995( 1یجهان

، ها با هدف ها، انتظارها افتیدر نیکند و ارتباط ا یم یدر آن زندگ که یظام ارزشنتوجه به فرهنگ و 

  ).1999،  2مورد نظر فرد ( هاس يها تیاستاندارد ها و اولو

نگرش به  ، اثرات مثبتی داشته باشدمعلوالن می تواند در زندگی  از جمله متغیرهاي دیگري که

دور می سازد واز ، فرد معلول را با توجه به ماهیت معلولیت از جامعه چون معلولیت، صمیمیت است

لذا معلوالن از نظر که واکنش و برخورد مردم نیز با معلوالن، متفاوت تر از قشر عادي است،  آنجا

می توانند خودشان را در حوزه اندیشه  ،و این مشکالت صمیمت داشتن با دیگران هم مشکالتی را دارند

کرد چرا که  ، البته به مشکل صمیمت معلوالن نباید صرفا از طرف خود معلوالن توجهو عمل نشان دهند

ل صمیمیت معلوالن نقش افراد جامعه هم با نوع برخورد ونگرشی که به معلوالن دارند در ایجاد مشک

. براي همین تقویت نگرش معلوالن به صمیمت می تواند اثرات مثبتی در سالمت روان و مهمی دارند

  .کیفیت زندگی معلوالن داشته باشد

پدیده هوش ، رد استقبال قابل توجه پژوهشگران قرار گرفتهاز جمله پدیده هایی که در دهه اخیر مو

 با مشکالت و حل بهتر مسائل است.  هیجانی بوده که این آن توانایی ذهنی هوش هیجانی باالتر در مقابله

راحت تر و بهتر  ،امروزه بسیاري از محققین بر این عقیده اند که اگر افراد از لحاظ هیجانی توانمند باشند

بنابراین کسانی که توانایی تشخیص و کنترل استفاده از این  .با چالش هاي زندگی مواجه شوند ندمی توان

توانش هاي هیجانی را دارند از حمایت اجتماعی و احساس رضایمندي و سالمت روانی بیشتري 

جامعه  از آنجا که معلوالن با مشکالتی از نظر جسمانی و پیامدهاي ناشی از آن در .ر خواهند بودبرخوردا

به نظر می رسد هوش هیجانی به عنوان یک ابزار کمکی بتواند در حل مشکالتی که  ،مواجه هستند

از نقش  یآگاههدف پژوهش حاضر، ، با توجه مطالب فوق مورد استفاده قرار گیرد. ،معلوالن دارند

 یناتوان ياافراد دارو کیفیت زندگی  سالمت روان  ینیب شیدر پ مانهیصم يها و نگرش یجانیهوش ه

  است. یحرکت یجسم

                                                
1  .  World Health Organization (WHO) 
2  .  Haas 



 

  بیان مسئله  - 2- 1

 International classification of( در طبقه بندي بین المللی ناتوانی کارکردي و سالمت،

functioning and health1ها، محدودیت هاي  ) معلولیت به عنوان یک اصطالح چتري براي آسیب

نابراین تعریف عدم معلولیت و معلولیت بر ب ).WHO2 ،2001( کارکردي و مشارکتی مطرح شده است.

چرا که معلولیت نتیجه یک اختالل یا ناتوانی  شود؛ زیستی، روانی و اجتماعی تبیین می اساس یک الگوي

 است که از انجام یک یا چند نقش طبیعی که مبتنی بر سن، جنس و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی

  ). 2011،  3، کاراسو (لوکاس .است، می کاهد یا جلوگیري می کند

درصد  10باشند و تخمین زده می شود که  معلوالن بزرگ ترین اقلیت غیر نژادي در جهان می

 4(لوکاس ، کاراسو .کنند میلیون نفر) حداقل با یکی از انواع معلولیت زندگی می65جمعیت دنیا (حدود 

ی از ناتوانایی یها هبه دست ها هستند و بخشی از طیف وسیع معلولیت5معلولیت هاي جسمی). 2011، 

ماه از اندام خود و یا بخشی از آن به  6ها اطالق می شوند که باعث می شود فرد نتواند به مدت حداقل 

روانی فرد بر جاي  -تأثیري که معلولیت بر وضعیت اجتماعی ).2010،  6. (برونطور مؤثر استفاده نماید

یا مشکالتی که از نظر کنشی در  ت جدا ازمحدودیت هاچرا که معلولی گذارد غیر قابل انکار است؛ می

کند، ممکن است تأثیرات سوء روان شناختی برشخصیت فرد معلول داشته باشد.  ایجاد می فرد معلول

هاي متعدد مطرح می کنند که افراد معلول با مشکالت و آسیب هاي متنوع و متعددي در  نتایج پژوهش

   .رفتاري روبرو می شوند -شغلی و حوزه هاي هیجانی -روابط بین فردي، محیط هاي تحصیلی

 گذارد و در افراد  یم ریشخص تاث یو سالمت روان یاجتماع يبر سازگار تیو معلول یجسم یتواننا

، نقل از  7سر یوجود دارد ( ترنر و ب يافراد عاد رینسبت به سا يشتریب یفشار روان ،یتوان جسمنا

                                                
1. International classification of functioning and health 
2. World Health Organization 
3  .  Lucas-Carrasco R 
4  .  Lucas-Carrasco R 
5  .  Physical disabilities 
6  .  Brown RL 
7 .Terner & Biser 



 

 توان ی، نم ردیرا نپذ شیخو تی، معلولکه معلول یهنگام گریرف د) . از ط 1386،  يو کالنتر يمراد

 .خود موفق شود یو کنار آمدن با مشکل جسمان یانتظار داشت که در بعد جسمان

رار داد ، چهار متغیر سالمت از موضوعاتی که می توان آنها را در خصوص معلوالن مورد بررسی ق

  یجانی هستند.، نگرش به صمیمیت و هوش هروان، کیفیت زندگی

، به فعل فی، انجام وظایزندگ افتنی انیجر رای، زاست یاتیح يازین یاز سالمت روان يبرخوردار

 الواقع شدن به ح دیو مف ی، داشتن کارائیزندگ يهایشدن از خوش ابی، کامبالقوه يدر آمدن استعدادها

  یاشتن سالمت جسمالزمه د ی، حتاز سالمت روان است يمستلزم برخوردار یهمگ گرانیخود و د

سالمت جسم را مختل ،  یروان يها یمشخص شده که آشفتگ رای، زاز سالمت روان است  يبهره مند

جه ینداشته و در نت یآنها همخوان یدرون يو خواسته ها التیافراد با تما طیاوقات شرا یگاه کند. یم

هستند که به علت داشتن  یجسم نیمعلول ،افراد نیافتد. از جمله ا یها به مخاطره م آن یسالمت روان

 يها یتواند آشفتگ یم ییها به تنها روبرو هستند که هر کدام از آن يخاص با مشکالت متعدد طیشرا

 روانی – یروح تیبر وضع یکیزیف راتییکه تغ يری، شخص را به زانو در آورد. تأثبوجود آورده یفراوان

 یروان يسازگار ،یجسم یقابل انکار است. ناتوان ریگذارد غ یم يبر جا یو اجتماع یو روابط خانوادگ

ها  ). در کل انسان 1374،  ي( نور .دهد یقرار م ریشخص را تحت تأث یو سالمت روان اجتماعی –

 واکنش نیا نیمهمتر ؛نشان دهند ینسبت به ناتوان يمتعدد اجتماعی – یروان يها ممکن است واکنش

 2و انتوناك  1ونهیشده ، خصومت آشکار (ل یخشم درون ،یدگها عبارتند از: شوك، اضطراب، انکار، افسر

، انتظار است يادیز یروان يمنشأ فشارها یجسم تی) از آنجا که معلول1374 ،ي، به نقل از نور1990، 

ها  معلول آن ریاز همساالن غ شیب علولدر نوجوانان و جوانان م یو خودکش یافسردگ زانیرود که م یم

  ).563، ص1381ان،ی، ترجمه جواد1994فمن  ،( هاالهان  و کا .باشد

                                                
1 .Lioneh 
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، و کنش هاي فردي نسبت به عوامل جسمی، روانیکیفیت زندگی یک مجموعه پیچیده از وا

  )2004،  1( پیس .اجتماعی است که روي زندگی طبیعی تأثیر می گذارد

جـامعـی   تعـریف   کیفـیت زنـدگـی مفـهومـی اسـت بسـیار  انـتزاعی که نمی تـوان  بـراي  آن 

ه گیري کیفیت زندگی نیز و همین امر در مورد استفاده از یک معیار استاندارد به منظور اندازارائـه  داد 

د بتـوان شـای نـد ومی ز دور آنتعریف نـحـوه  حول محور زندگی. کاربرد کـیفیـت صادق است

از افراد درك می شود را  ، روانی  و اجتماعی که به وسیله شخص یا گروهیمجموعه اي از رفاه جسمی

   کیفیت زندگی را اصطالحی  عنوان 2با این حال دونالد ،تعریف مناسبی براي  کیفیت زندگی دانسـت

ها براي انجام  و جسمی افراد و توانایی آن اعـیاجـتم ارتقـاء عاطـفـی، و می کـند که به سالمـت

ت علمی رایج، با استفاده از مفهوم کیفیت شرایط و نحوه زندگی در ادبیا"وظائف روزمره اشاره دارد.

)، این  1383  ی( بهمن "را به روش هاي گوناگون تعریف کرد : مطرح شده است زندگی که می توان آن

شناسی، اجتماعی،  - فلسفی، سیاسی، بهداشتی و سالمت، روان رواژه مفهومی فراگیر دارد که از نظ

برخی کیفیت زندگی را به معناي زندگی خوب  ) .2009،  ( دونالد  .زیستی و... تعاریف متمایزي دارد

که  تکیفیت زندگی این اس .)1382تعریف کرده اند (جمشیدي ،  زندگی داشتن و احساس رضایت از

یعنی کیفیت زندگی معادل احساس رضایت کلی  افراد به طور کلی از زندگی شان رضایت داشته باشند،

  .) 1380کبی، از زندگی در نظر گرفته شده است. (کو

 ایــو .» ردیــگیمــ یمیخودش را صم یفالن« که؛ میادهیشن اریارتباط با افراد و اشخاص مختلف بس در

 چیکه تــاکنون هــ ياست که فرد نیجمالت ا نیمفهوم ا »نخورده پسرخاله شده است ییچا یفالن«که  نیا

کنــد و در مســائل  کیــزدد را به مــا نخو یاز نظر عاطف خواهدیبرخورد م نیبا اول میابا او نداشته یارتباط

 تیمیصــم .دیــاظهار درك متقابــل نما یشود و به نوع میو سه کیشر مانيهاییو دارا هاتیفعال ،یشخص

کــرد کــه  انیــب گونــهنیا» رفتــار متقابــل لیــتحل« يهیــدر نظر 3»بــرن کیار« فیبا توجه به تعر توانیرا م
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ســوء  ایــ يکــارقصــد پنهان يکــه و نیفرد است بدون ا لیاص يهاها و خواستهتبادل احساس ت،یمیصم

رفتار و گفتار خود را بــه عهــده دارنــد.  تیمسؤول نیاز طرف کیاستفاده از طرف مقابل را داشته باشد. هر 

 ازمنــدیرابطــه ن نیا لیدل نیاست. به هم گریفرد د» کودك«فرد با  کی» کودك« نیرابطه ب جادیا ت،یمیصم

از  کیــهــر  تیآن را بــا در نظــر گــرفتن مســؤول توانیم هصادقانه است ک و یعواطف و احساسات واقع

   1نمود. تیریمد نیطرف

 کیــمحبــت  شیو نمــا یاست کــه صــداقت در دوســت يو معنو یروح يتوافق دو جانبه تیمیصم

اعتمــاد، احتــرام و صــداقت وجــود  ت،یــامن یدارد. اگــر در ارتبــاط یطرف نسبت به طرف مقابل را در پــ

هر لحظــه  نیاز طرف یکینوع ارتباط  نی. در اردیشکل بگ یتیمیانتظار داشت که صم توانید نمنداشته باش

. اگر احتــرام و صــداقت در گفتــار و دینمایم ينموده و از مواجه شدن با طرف مقابل دور یناامن احساس

 یرتبــاط شــکلنگردد، آن ا نییو تع فیتعر يحد و مرز هامیحر ينشود و برا تیرعا نیاز طرف یکیرفتار 

  با هم دارند، ندارد.  راداف یکه برخ یرمتعارفیبا روابط کوچه و بازار و غ یبه خود گرفته و فرق زابیآس

نام بــرد. همســر،  تیمیصم توانیگزنده و تمسخر را نم يهایشوخ ح،یجانبه، انتقاد صر کی قضاوت

 ي. برقــرارســتیهــا نارزش کــردن مــالیها و پاشکستن حرمت يبرا یموجه لیدوست و همکار بودن دل

. دیــنمایمــ هــامیحر تیــو رعا يرفتــار تیافراد، فرد را ملزم به قبول مسؤول نیبا ا قیو عم یارتباط عاطف

احساســات و از  انیــاز نظر زنان و مردان متفاوت است. زنان با درك عواطف و ب تیمیاحساس صم یحت

 برنــدیکه قدرتمند باشند لذت مــ نیردان از اکه م یدر حال کنند؛یم متیاحساس صم یارتباط کالم قیطر

 2.باشدداشته  مانیآنان ا يهاییبه توانا یکه کس کنندیم تیمیاحساس صم یو زمان

 نکهیکند که در آن عالوه بر ا یعمل م ياست که در آن شخص به گونه ا يارتباط مؤثر رابطه ا

 تیرضا یرابطه انسان کیدارند.  تیاحساس رضا زیرسد، افراد مقابل ن یم شیخودش به خواسته ها

 از. مراد يمراقبت و آزاد ت،یمیشده است: صم دهیدر آن سه مولفه در هم تناست که  يبخش، رابطه ا

                                                
1 . http://www.shajar.ir خوب/- جوان/ھمسر- /ھمسرانھیری/تحر tabid/5470/ContentID/7493/Default.aspx 
2 . http://www.shajar.ir خوب/- جوان/ھمسر- /ھمسرانھیری/تحر tabid/5470/ContentID/7493/Default.aspx 



 

 انیکه امکان درم يکند. اعتماد یاست که امکان درك کردن و درك شدن را فراهم م ياعتماد ت،یمیصم

از ته دل  نیطرف ،یمیرابطه صم کی سازد. در یرا فراهم م یگذاشتن احساسات و افکار خصوص

توانند افکار، احساسات و اعمال  یشناسند و م یرا خوب م گریکدی جهیخبر دارند و در نت گریهمد

 يشود، محصول مراقبت و خودمختار یم تیمیکه سبب ساز صم ياعتماد کنند. ینیب شیرا پ گریکدی

  1است.

 یتعداد از ابعاد مرتبط م کیاست که شامل  یتعامل ندیفرآ کی متی، صم)2001 (2ياز نظر باگاروز

 یدلبستگ يبقا برا ازیچارچوب ن کیدارد و در  شهیانسان است که ر یواقع ازین کی تیمیشود. صم

 ییامدهایپ یکودک یشکست دلبستگ ای کودك –مادر  یدر مرز دلبستگ دیشد يها یکند. آشفتگ یرشد م

 یافتگیزی، تمای، پختگبه عنوان رشد تیمیبه صم ازیدارد. ن يبعد یدر زندگ یواقع تیمیرشد صم يابر

مفهوم  گرید ي، ارتباط وتماس با انسان هایبدن یکینزد يبرا یکیژلوویب یجهان ازین شرفتهیو تظاهر پ

 شود. یم يساز

ــ ،یروان شــناخت ،یعــاطف ت؛یمی) ابعــاد صــم2001( يباگــاروز   ،يمعنــو ،یبــدن ،یجنســ ،یعقالن

  کرد. ییشناسا نیرا در روابط زوج یزمان تیمیوصم یشناخت بایز ،یحیتفر-یاجتماع

، در ارتبــاط مــا بــا ا دیگران نشانه سالمتی روانی است، چون اثرات مثبت صــمیمیتداشتن صمیمت ب

دیگران متجلی می شود. هر قدر نگرش مثبتی به صمیمت داشته باشیم ، تاثیرات مثبتی بر ســالمت روان و 

  کیفیت زندگی ما دارد.

بین فردي می توان مطرح نمود، و ارتباط آن با  یکی از موضوعاتی است که در روابطهوش هیجانی 

در تفکر و شناخت،  قابل بررسی است. همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجان ها سالمت عمومی

درك حاالت هیجانی خود و دیگران و خویشتن داري،  کاربرد مناسب هیجان ها در روابط انسانی،

(بوسیاکو  تنگاتنگی داشته باشد هیجانی است که می تواند با سالمت جسم و روان رابطه هوش موضوع
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هیجانی و سالمت، بسیاري از تحقیقات پیشین  . به طورکلی در مورد ارتباط هوش)2006،  1و همکاران

تر  یینآنها پا که هوش هیجانی باالیی دارند، نسبت به افرادي که هوش هیجانی نشان داده اند افرادي

؛ پالمر   2000،  2(ولزسالمت جسمانی و روانی باالتري برخوردارند است، به طور معنی داري از

بر بهداشت روان  یجانیهوش ه راتیتأث). 2003،  4؛ اشکانسی2004؛ اسماعیلی، 2003،  3وهمکاران

  است .  دهیمتعدد به اثبات رس قاتیدر طول تحق

الزم به ذکر است که متغیرهاي هوش هیجانی و نگرش درمورد رابطه بین متغیرهاي پژوهش حاضر 

به این شکل که افزایش در سطح الن جسمی حرکتی رابطه مثبتی دارد، به صمیمیت با سالمت روان معلو

هوش هیجانی ونگرش به صمیمیت باعث افزایش سالمت روان این افراد می شود و همچنین متغیرهاي 

بدین شکل که هر گونه  ،زندگی معلوالن رابطه مثبتی داردهوش هیجانی ونگرش به صمیمیت با کیفیت 

افزایش کیفیت و  ، باعث بهبودهیجانی و نگرش به صمیمت معلوالن افزایش مثبت در سطح هوش

  زندگی معلوالن می شود.

هوش  نیب ایسوال است که آ نیبه ا ییبا توجه به موارد ذکر شده پژوهش حاضر درصدد پاسخگو

 یارتباطی حرکت یجسم یو سالمت روان افراد ناتوان یزندگ تیفیبا ک تیمیو نگرش به صم یجانیه

  ؟ وجود دارد

  اهمیت و ضرورت تحقیق  - 3- 1

است هر کس سطح  ازیاست. ن يبشر یزندگ يو سالمت روان از ملزومات مثبت برا یزندگ تیفیک

 طیبخاطر شرا یحرکت یافراد معلول جسم یو سالمت روان خود را ارتقاء ببخشد ول یزندگ تیفیک

و  و سالمت روان دچار مشکل باشند یزندگ تیفیاز ک يخاص خودشان ممکن است از نظر برخوردار

 یجسم يها یتر باشند. از آنجا که ناتوان نییو سالمت روان پا یزندگ تیفیدارا شدن از ک یعیاز حد طب
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بر  زین ینامطلوب راتیاثتواند ت یخود فرد معلول است لذا م يبرا یمشکالت رندهیخودش دربرگ یحرکت

که  یوبکاهش اثرات نامطل ایحذف  يبرا نیهم يبرا ،و سالمت روان معلوالن داشته باشد یزندگ تیفیک

در ابعاد  ییراهکارها هیتوان با ارا یم ،گذارد یو سالمت روان معلوالن م یزندگ تیفیها بر ک تیمعلول

و سالمت روان  یزندگ تیفیسطح ک ي) به ارتقاتیمی(صم مانهیصم يها و نگرش یجانیهوش ه

 یزندگدر  ياثرات مثبت و سازنده ا تیمیو صم یجانیرسد هوش ه یمعلوالن کمک کرد. به نظر م

بخاطر  یول ستندین یاثرات مستثن نیاز ا زیها داشته است و دارد و معلوالن ن انسان یو اجتماع يفرد

به  ییموزش و راهکارهاآ نهیزم نیکه در ا طلبند یم يشتریب ازیمعلوالن ن نیفرآمشکل  يها تیمعلول

 ریبا آن درگ لوالنکه مع یو مشکالت لیآگاه شدن به مسا زیپژوهش ن نیمعلوالن داده شود و هدف ا

به معلوالن در جهت  ییبه کمک ها یابی) و دست یزندگ تیفیسالمت روان و ک نهیدر زم ژهیهستند ( به و

 یم ی) است ولي( ماد یمشکل جسم کی نکهیبا ا تیعلولم .و سالمت روان است یزندگ تیفیک شیافزا

را  یرابطه جسم و روان افراد آدم ریاثت نیو ا دارد نیبر معلول یدر ابعاد روان یکه اثرات نامطلوب مینیب

) روان در اصل از جسم ما  ستیالیگرا (ماتر يدانشمندان ماد دهیدرست است که به عق .دهد ینشان م

مرحله  نیاز ا ی، ولداشت مینخواه زین ی، روانمینداشته باش يکه اگر مغز یمعن نی، بدردیگ یسرچشمه م

پس  .ندر روا زیافتد و جسم ن یجداگانه در جسم موثر م بایساختمان تقر کیروان به عنوان  گریبه بعد د

دکتر  (کنند یم ریتاث گریکدیدو متقابال در  نیا جهیشود، در نت یدو برقرار م نیا انیرابطه دوطرفه م کی

نجا که معلوالن بخاطر آاز  .)پورباقر رجیدکتر ا ،همه يبرا یکتاب روان درماندر  ،ضرغام دونیفر

مشکالت به خانواده و جامعه  نیهستند که دامنه ا يا دهیخودشان گرفتار مشکالت عد یانجسم تیوضع

خود معلوالن  یحت و کندیم لیو جامعه تحم را بر خانواده یو روان يماد يها نهیهز و شود یم دهیکش

و پژوهش  قاتیخصوص تحق نیو ضرورت دارد که در ا تیلذا اهم، برند یبه سر م یدر رنج مضاعف زین

معضالت  نیشود و در حل ا ییو مشکالت معلوالن شناسا لیتا ابعاد مختلف مسا ردیصورت بگ ییها

   .ردیصورت بگ یسر راه معلوالن اقدامات



 

و  يدواریام يجا نید و انموزش باشآقابل  مانهیصم يها رشو نگ یجانیرسد هوش ه ینظر م به

خصوص به وجود آورد که نه تنها  نیرا در ا ییها تیتوان برنامه ها و فعال یاست چرا که م یخوشحال

 يها یژگیو نیاز ا زیشود بلکه عموم مردم ن یو مثمر ثمر واقع م دیمف یحرکت یمعلوالن جسم يبرا

در چند دهه  نیهم يبرا ،خودشان مشاهده کنند یسازنده آن را در زندگ مثبت بهرمند گردند و اثرات

  برخوردار گشته است. ییباال تیمطرح شده است که از توجه و اهم یجانیموضوع هوش ه ریاخ

و سالمت  یزندگ تیفیمکمل ک یسالم است و به نوع یزندگ کیالزمه  تیمیو صم یجانیه هوش

 يموجودشان ممکن است از اجتماع و برقرار طیبخاطر شرا یتحرک یاست. معلوالن جسم انیروان آدم

خودشان است  یجسم طیهمانا وجود شرا یاجتماع زیگر نیا هیو از علل اول زندیبگر يفرد نیروابط ب

هوش  نیهم يبرا، کنند یم یاست چرا که احساس ناهمرگ یعیمعقول و طب يرسد تا حد ینظر م بهکه 

مطرح  گرانیدر ارتباط با د شتریکه ب تیمیشود ) و صم یم خوانده مه ی( که گاه هوش اجتماع یجانیه

 یستینباالبته به نظرم  .گردد یبه بازگرداندن معلوالن به روابط اجتماع یتواند عوامل کمک یشود م یم

چرا که نحوه برخورد و طرز فکر و  ،را صرفا در معلوالن جستجو کرد یروابط اجتماع يمشکالت برقرار

معلوالن داشته باشد.  یزندگ تیفیبر سالمت روان و ک یتواند اثرات نامطلوب یم زین گرانید يبرداشت ها

لذا ضرورت  .است رداربرخو ییباال تیانسانها از اهم یاجتماع یدر زندگ تیمیو صم یجانیهوش ه

 یجانیهوش ه يرسد جامعه برا یچرا که به نظر م، داشت  یقاتیخصوص کوشش ها و تحق نیدارد در ا

سطح  يعوامل ارتقا نینجا که از مهمترآدهد واز یخود نشان مرا از يقابل مالحضه ا تیاهم تیمیصمو 

است  یهیاست بد تیمیو صم یجانی، هوش همعلوالن ژهیو سالمت روان عموم افراد به و یزندگ تیفیک

تواند باعث کاهش  یم یحرکت یمعلوالن جسم مانهیصم يها نگرشو  یجانیهوش ه شیکه افزا

و نامطلوب  یعوارض منفگردد و از یاجتماعو یخانوادگو يالت افراد معلول در سطح فردمشک

بزرگ ترین اقلیت غیر نژادي در جهان  معلوالن بکاهد. یو خودکش یدرجامعه از جمله افسردگ تیمعلول

میلیون نفر) حداقل با یکی از 65درصد جمعیت دنیا (حدود  10می باشند و تخمین زده می شود که

  ع انوا
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Abstract: 

This study aimed to investigate the role of emotional intelligence and sincere attitudes in 
predicting mental health and quality of life for people with disabilities is the motor. The 
population of this study consisted of all disabled Welfare Ardebil. In the present study, 60 
subjects were selected for sampling. To measure the subjects' tendency to form intimate 
relationships revised measure is sincere attitude  and to measure emotional intelligence 
emotional intelligence test  Bar-on was used. Form words by Orley 36 (1992), designed to 
measure quality of life and psychological question marks ninety Scale-Revised (SCL 90 - 
R), used to measure mental health disabilities. Results showed that among all components 
of emotional intelligence and mental health, emotional intelligence and quality of life by 
disabled, the attitude of warmth and mobility impairment, mental health, and the attitude of 
sincerity and quality of life, there is a positive relationship with mobility impairment, was 
approved . Research showed that emotional intelligence and attitude toward intimacy 
Significantly explain mobility impairment in mental health .The role of these variables in 
predicting mental health mobility impairment was 48% .And that based on the findings of 
emotional intelligence and attitude variables significantly intimacy with mobility 
impairment in quality of life, namely , The role of these variables in predicting quality of 
life by disabled 35 percent .The findings of the importance of emotional intelligence and 
vision to improve the quality of life and mental health disabilities intimacy in the story. 
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