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  چکیده

ورزشکاران نخبه  هوش هیجانیهاي دفاعی با مکانیسم بینیتحلیل پیشبه منظور بررسی  ،پژوهش حاضر

 317تعداد  ،همبستگی است. بدین منظور آن، از نوع توصیفی و روش پژوهشاین ت. صورت گرفکار رزمی

کار انتخاب گیري تصادفی ساده از بین ورزشکاران نخبه رزمیفاده از نمونهزن) با است 165مرد و  152( نفر

هاي دفاعی و هوش هیجانی استفاده شد. هاي مکانیسمنامهاز پرسش، اطالعات شدند. براي گردآوري

 مستقل tآوري شده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان، پیرسون و آزمون آماري اطالعات جمع

تواند تغییرات مربوط به هاي آن میهاي دفاعی و مولفهمکانیسم بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کهمورد 

هاي مهارت و عواطفکنترل  و نایافته با دركهاي دفاعی رشدمکانیسم میان .بینی کندهوش هیجانی را پیش

هاي ه با درك و کنترل عواطف، مهارتیافتهاي دفاعی رشدمکانیسم میانو  منفی دارمعناارتباط  ،اجتماعی

هاي دفاعی بین مکانیسم ،چنینهم. )P≤0.05( مثبت مشاهده شد دارمعناارتباط  ،بینیاجتماعی و خوش

هاي مورد تفاوتدر  .)P≤0.05( داشتوجود  منفی دارمعناارتباط  ،عواطفو کنترل نوروتیک با درك 

ورزشکاران در یافته و هوش هیجانی  هاي دفاعی رشدنیسمکه مکا حاکی از این بود پژوهش، نتایج تجنسی

 .استبه ورزشکاران مرد باالتر  تزن نسب

  

  .هاي رزمیورزشکاران نخبه رشته، هوش هیجانی، هاي دفاعیمکانیسم :واژگان کلیدي
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  مقدمه

ها موجب ارتقاي کیفیت اجراي ورزشکاران و برتري آن ورزش شناسیعلم روان ،است مشخصآنچه 

، پیشرفت و بهبود آنبا پدید آمدن  وعلم تاثیر شگرفی بر ورزش دارد این ها شده است. در رقابت

. از جمله مباحث )1( باشدعملکرد در ورزشکاران بخصوص ورزشکاران نخبه کامال واضح و آشکار می

است،  به طور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته اشناختی که اخیرشناسی ورزش و روانمهم علم روان

یندهاي آهاي دفاعی به عنوان فرباشد. مکانیسممی 2هاي دفاعیو مکانیسم 1هوش هیجانی

کاهش تغییرات ناگهانی در  ها کاهش ناهماهنگی شناختی ودهنده خودکار که کارکرد آننظم

هاي دفاعی کار خود را از طریق تغییر شوند. مکانیسمهاي درونی و بیرونی است شناخته میواقعیت

دهند تا ها به ورزشکاران اجازه می). دفاع2( دهندکننده انجام میادن نحوة ادراك حوادث تهدیدد

ها دفاع ،یک دوره استراحت براي مسلط شدن بر تغییرات خودانگاره داشته باشند. همچنین

سازند می هاي زیستی را تخریب یا انکار کنند و ورزشکاران را قادرتوانند افزایش ناگهانی در سائقمی

توانند اضطراب، هاي دفاعی میمکانیسم ،تا تعارضات حل نشده با افراد مهم را کم کنند. ضمن اینکه

نگه  ،شرم و احساس گناه را در محدودة قابل تحمل در طول تعارضات ناگهانی با وجدان و فرهنگ

  ).3( دارند

) 1971،1976( 4ویلنتبندي سلسه مراتبی بر اساس طبقه) 1993( 3اندروز، سینگ و بوند

و  6، نوروتیک5یافتهرشد هها به سه دستهاي دفاعی را بر حسب کنش انطباقی آنمکانیسم

ها اثرات منفی را توسط توازنی که بین هاي رشدیافته، دفاعتقسیم کردند. در سطح دفاع 7نایافتهرشد

 ،آیدروهاي تطابقی به دست میهاي غیر قابل قبول و امیال موافق اجتماع یا بین تقاضاها و نیتکانه

در حالی که توازن به دست  ،دهد. همچنیناحتمال رضایت را افزایش می ،کنند. این توازنتنظیم می

ي هوشیاردر  ،هاي مرتبط نیزنیروهاي شخصی و هیجان ،هاي تعارضی، امیال، تقاضاهاآید تکانهمی

داشتن آرزوهاي اثرات منفی را توسط نگهها هاي نوروتیک، دفاعشوند. در سطح دفاعداري مینگه

نایافته، تخریب تصور هاي رشدکنند. در سطح دفاعي تنظیم میهوشیارغیر قابل قبول بیرون از 

اثر منفی  ،کند. در اینجاشده را تنظیم میواقعی که فرد از خود دارد اثر منفی مرتبط با تعارض واقع

                                                   
1. Emotional Intelligence 
2. Mechanisms of Defense 
3. Andrews G, Singh A G, Bond 
4. Vaillant 
5. Mature 
6. Neurotic 
7. Immature 
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هاي پرخاشگرانه و معطوف کردن همه تکانه "همه بد" توسط نگاه کردن به برخی از مردم به عنوان

به عنوان  ،اي از مردم نیزمجموعهزمان زیرمشود. به طور هها تنظیم میغیر قابل قبول نسبت به آن

شوند. در سطح عمل نیز، اثر منفی مرتبط با تعارض توسط بیان نگریسته و تقدیس می "همه خوب"

تواند توسط شکستن رابطه با تنظیم این اثر منفی می ،. همچنینشودکردن از طریق رفتار تنظیم می

   .)4( تخریب یا فرافکنی هذیانی انجام گیرد و 1درگیر شدن در انکار سایکوتیک ،اقعیتو

مکانیسم دریافتند افراد با  آزمودنی جوان 276بر روي  یپژوهش) با انجام 2011( 2کریس و شري

نایافته هستند از سبک شخصیتی ه داراي مکانیسم دفاعی رشدیافته نسبت به افرادي کدفاعی رشد

ها آن ،که در چنین حالتی برندتري بهره میاز شخصیت متعادل، اطالعاتی استفاده نموده و در نتیجه

  . )5( تري دارندکنترل هیجان مناسب

. تندهسهاي دفاعی گیري مکانیسمها در شکلکننده هیجانموید نقش تعیین، شواهد تجربی

هاي ، مخصوصا هیجانهوشیارهاي ناهاي دفاعی ممکن است هرگز اجازه ندهند که هیجانمکانیسم

ها را هاي دفاعی، ادراك بقایاي هیجانتجربه شوند. مکانیسم هوشیارکننده، در سطح مزاحم و نگران

احساس  ،ناساس آافتد که بر اتفاق میکنند؛ مانند آنچه در واکنش متضاد تحریف یا تبدیل می

کانون  ،هاي دفاعی نیزیابد. بعضی از مکانیسمتري تغییر شکل میپرخاشگري به عاطفه قابل قبول

هاي دفاعی و هوش هیجانی نیازمند بررسی رابطه مکانیسم ،بنابراین ؛)6( دهندتوجه را تغییر می

   باشد.اي میگسترده هايپژوهش

شناخته شد. اساس این مفهوم این است که تفکر و  مستبار در اواخر قرن بیهوش هیجانی براي اولین

هاي تاثیرگذاري این عواطف درك عواطف و راه ،دو مقوله جدا از هم نیست. هوش هیجانی ،هیجان

از طبیعت افراد و  ی،دانش هیجاندانشمندان معتقدند که کند. امروزه در روابط بین فردي را ارائه می

جدا کرده است. به  IQ) هوش هیجانی را از 1995( 3گلمن ).7( آیددست میه ها باحساسات آن

پشتکار و  ،مهارگري، اشتیاقرا از طریق خود IQنظر او هوش هیجانی شیوة استفاده بهتر از 

اند که از طریق هوش عمومی دانشمندان به این نتیجه رسیدهاکثر دهد. انگیختگی شکل میخود

). هوش هیجانی 8( وام آوردن آن به هوش هیجانی بستگی دارداي را آغاز کرد اما دتوان رابطهمی

ها و بر حسب مکانیسم ،اما؛ دومرتبط ش "توانایی"عنوان  اممکن است که با هوش عمومی ب

) هوش هیجانی و هوش عمومی را با 2013(و همکارش  4اوزما هنیف). 9( تفاوت دارند عملکردشان

                                                   
1. psychotic 
2. Cherisse & Sherry  
3. Goleman 
4. Uzma Hanif  



  3139 پاییز، 71رفتار حرکتی شماره                                                                                                       88

 
نشان داد که  پژوهشاند. این مورد بررسی قرار داده ،عملکرد ها را بریکدیگر مقایسه کرده و تاثیر آن

بیشتر از  ،تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد ،بلکه ؛کندهوش عمومی کفایت نمی ،تنها براي موفقیتنه

  .)10( باشدهوش عمومی می

به عنوان یک توانایی عبارت است از ظرفیت ادراك، ابراز،  1و سالويمایر هوش هیجانی از نظر 

شناسی رواندر کنفرانس  2012در سال ). 11( ها در خود و دیگرانناخت، کاربرد و اداره هیجانش

کند که هوش هیجانی افراد تاثیر شگرفی در موفقیت دارد. بیان می 2ایسلند، جولی مرسچوف

یکی بعد شخصیتی  :دانندهوش هیجانی را داراي دو بعد می )2005( 3تورنر و مولر ،چنینهم

 بر در باشد کهباشد و دیگري بعد اجتماعی میرهبري میخودو  آگاهیکه در برگیرنده خود باشدمی

در سال  4پترایز و فارنهام ،چنینهم ).12( باشدگیرنده آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباطات می

 7هاي اجتماعی، مهارت6، کنترل عواطف5مقیاس درك عواطفهوش هیجانی را به چهار خرده 2001

  .)13،8( بندي نمودندتقسیم 8بینیوشو خ

به عنوان روح زمان یا حرکت  ـ1استفاده از هوش هیجانی رو به رو هستیم:  نوع ما با سه ،در واقع

به  ـ3متعارف براي شخصیت  ابه عنوان یک اصطالح متعارف یا تقریب ـ2فرهنگی در طول زمان، 

ترین سیار متفاوت هستند. اولین و کلیعنوان نوعی توانایی. این سه برداشت از هوش هیجانی ب

توان در حوزه فرهنگی یا طرز تفکر یک عصر یا دوره جستجو نمود. معنی هوش هیجانی را می

نامند و عبارت است از طرز تفکر یک عصر یا دوره می را اي که در یک زمان وجود داردروحیه

  ).14( نمایدیا احساسی که یک دوره را مشخص میو معنوي  ،خصوصیات فرهنگی

اند که ها نشان دادهاي در زمینه هوش هیجانی انجام شده است و برخی از آنگسترده هايپژوهش

 شناختیهاي رواناضطراب اجتماعی و گزارش عالیم بیماريش هیجانی رابطه منفی با افسردگی، هو

کمتر و تفکر روشن عملکرد بهتر در تکالیف، مشکالت شناختی  ،رابطه مثبتی با رضایت از زندگی و

) هوش هیجانی 2006( در سال گرانپژوهشبرخی  ،بطور مثال ؛در طی تمرینات ورزشی دارد

ها آن .هم مقایسه کردند اي بازمینه پژوهشمعمولی را در یک و افراد لیگ برتر بازیکنان هاکی 

 ،چنینهمي دارند و نتیجه گرفتند که بازیکنان هاکی، هوش هیجانی باالتري در مقایسه با افراد عاد

                                                   
1. Mayer & Salovey 
2. Julie Merschoff 
3. Turner and Muller 
4. Petrides & Furnham 
5. Emotion perception 
6. Emotion control 
7. Social skills 
8. Optimism 
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 1ساکلوفسکه ،چنینهم. استهوش هیجانی بطور مثبت با عملکرد ورزشکاران در حین بازي مرتبط 

رابطه بین هوش هیجانی، شخصیت و "اي تحت عنوان زمینه پژوهش) در یک 2007( و همکاران

فتار در بین روابط بین شخصیت و رپیش ،گیري کردند که هوش هیجانینتیجه "تمرینات ورزشی

  . )15( تمرین ورزشی است

 و کند که هوش هیجانی در فضاهاي کاري، رهبري و مدیریت) بیان می2011( پترایزسرانجام، 

ی همچون نور گرانپژوهش ،کند. در همین راستاحیاتی ایفا می یمثل ورزش) نقش( کارهاي تیمی

 پژوهشی در تایید پژوهش ) طی2010( 3) و مارکو2011( شاهین و ناصر )،2012( 2سکینه توماس

  ).16( دار منفی دارداارتباط معن ،که هوش هیجانی با خستگی ندپترایز نشان داد

اند که ها، این موضوع را تایید کردهبا تاکید بر اهمیت توجه و رابطه آن با هیجان گرانپژوهشبرخی 

اطالعات مزاحم  هوشیارش هاي هیجانی را از طریق تغییر جهت توجه که مانع پردازتجربه ،هادفاع

 از آنجایی که ،) پیشنهاد کرده است2002( 4. همان طور که پلیتري)17( کنندشود تنظیم میمی

ي هوشیاریات عواطف را در دهند و تجربه محتوهاي دفاعی ادراك را تحت تاثیر قرار میمکانیسم

ي ادراك و تنظیم هوش هیجانی هااي مستقیم با مولفهتوان تصور کرد که رابطهکنند، میتنظیم می

هاي ذهنی د که هوش هیجانی از توانایینکن) بیان می1990( و سالوي در سال مایرداشته باشند. 

بینی تشکیل شده است. هاي اجتماعی و خوشعمده در قلمرو درك عواطف، کنترل عواطف، مهارت

هیجانی به منزله استدالل شناخت و عواطف در تعامل با یکدیگرند و هوش  ،بر اساس این نظریه

  ). 18-20( سات استانتزاعی درباره عواطف و احسا

کارهاي دفاعی را بررسی نمودند.  و ) ارتباط بین هوش هیجانی و ساز1387قائدي و همکارانش (

هاي هوش و نوروتیک با مولفه یافتهرشدهاي دفاعی بین سبک ،داد که تنها نشان پژوهشهاي یافته

یم هیجانات ظدختران در ابعاد ادراك، تن و در این میان، وجود دارد يثبت و معنادارهیجانی رابطه م

  ).21( نمرات باالتري را نسبت به پسران کسب کردند ،و نمره کلی هوش هیجانی

باشد و این بر این باورند که ورزش قهرمانی با افزایش استرس و هیجان همراه می گرانپژوهشاکثر 

پردازند بسیار قابل تر به رقابت میآورتر و اضطرابنخبه که در میادین سخت حالت براي ورزشکاران

، نیاز به خودمدیریت هیجان  جهت یابد، ورزشکارافزایش میهیجان  زمانی کهباشد. لمس می

به  گرپژوهش ،بنابراین ؛دارد تا بتواند بر شرایط بوجود آمده غالب آید ايهاي دفاعی ویژهمکانیسم

                                                   
1. Saklofske 
2. Nur Sakinah Thomas 
3. Marco 
4. Pellitteri 
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ین اهاي دفاعی و هوش هیجانی را مورد بررسی قرار دهد و طی ن است که ارتباط مکانیسمدنبال ای

هاي هاي دفاعی و مولفهآیا بین مکانیسم :است جمله این گویی به سواالتی ازبه دنبال پاسخ ،پژوهش

به صورت مجزا با  هاي دفاعیهاي مکانیسمآن با هوش هیجانی ارتباطی وجود دارد؟ آیا مولفه

  هاي هوش هیجانی ارتباط دارند؟ولفهم

  

  پژوهش روش

هاي دفاعی به عنوان متغیر همبستگی است و رابطه مکانیسم از نوع توصیفی و روش ،حاضر پژوهش

جامعه آماري این  دهد.بین و هوش هیجانی به عنوان متغیر مالك را مورد ارزیابی قرار میپیش

 547( نفر1050دهند که شامل تشکیل می رزمی هايه رشتهرا کلیه ورزشکاران نخب پژوهش

کلیه  ،باشد. الزم به ذکر است که منظور از ورزشکاران نخبهورزشکار مرد) می 503ورزشکار زن و 

ورزشکارانی است که در سطوح باالي رشته رزمی فعالیت دارند و در طول دوره فعالیت ورزشی خود 

نتخاب نمونه آماري با توجه به اینکه باشند. جهت ابار به اردوي تیم ملی دعوت شده حداقل یک

 در اردوي تیم ملی بودند در اختیار بود، با استفاده از پژوهشلیست کلیه افرادي که در زمان اجراي 

 کارورزشکار نخبه رزمی 317، تعداد 1گیري تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکرانروش نمونه

نفر  400حاضر  پژوهشب شدند. الزم به ذکر است که کل نمونه آماري زن) انتخا 165مرد و  152(

نفر در نظر  317ها، تعداد ها و عدم همکاري برخی نمونهنامهدلیل نقص در پرسشه ب ،اما ؛اندبوده

 400را تحویل  پژوهشهاي نامهیک فرم از پرسش گرپژوهشآوري اطالعات، براي جمعگرفته شد. 

ها خواسته شد تا کار انتخاب شده به عنوان نمونه آماري داد و از آنمیورزشکار نخبه رز

  ها را زمانی که در حال استراحت بودند تکمیل نمایند.نامهپرسش

هاي آماري دست آوردن یک سري اطالعات شخصی از نمونهه براي ب گرپژوهش، پژوهشدر این 

نامه اطالعات شخصی استفاده نموده از پرسش ،سابقه فعالیت و مثل جنسیت، سن، رشته ورزشی

هاي دفاعی شده مکانیسم دنامه استاندارهاي دفاعی از پرسشبراي سنجش مکانیسم ،چنینهم .است

نایافته و نوروتیک یافته، رشد) که شامل سه نوع مکانیسم دفاعی رشد1993( اندروز، سینگ و بوند

و در داخل کشور  )1993( ندرز، سینک و بوندنامه توسط اروایی این پرسشباشد، استفاده شد. می

هاي ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشدست آمده است. ه ) ب1380( توسط بشارت و همکارانش ،نیز

هاي ). ضریب آلفاي کرونباخ پرسش21( اندبخش توصیف شدههاي دفاعی، رضایتهر یک از سبک

در یک نمونۀ دانشجویی  ،رم فارسی مقیاسنایافته و نوروتیک فهاي رشدیافته، رشدهر یک از سبک

                                                   
1. Cochran 
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 و 72/0و  74/0، 74/0 ، براي دانشجویان پسر74/0و  73/0، 75/0ها به ترتیب براي کل آزمودنی

بخش براي فرم بود که نشانۀ همسانی درونی رضایت 74/0و  74/0، 75/0براي دانشجویان دختر 

با استفاده از آلفاي  گرپژوهش وهشپژدر این  .شودنامۀ سبک دفاعی محسوب میایرانی پرسش

دست آورده است ه هاي مورد مطالعه بهاي دفاعی را در آزمودنیهاي مکانیسمهپایایی داد ،کرونباخ

نایافته و مکانیسم دفاعی یافته، مکانیسم دفاعی رشدکه ضریب آلفاي کرونباخ مکانیسم دفاعی رشد

براي  در نهایت، و دست آمده ب 86/0و  81/0، 87/0حاضر به ترتیب برابر با  پژوهشنوروتیک در 

) که 2001(1پترایز و فارنهام هیجانیشده هوش دنامه استاندارسنجش هوش هیجانی از پرسش

باشد بینی میهاي اجتماعی و خوشمقیاس درك عواطف، کنترل عواطف، مهارتشامل چهار خرده

از طریق تحلیل عوامل و  2توسط مارانانی 8213در ایران، در سال  نامهاستفاده شد. روایی این پرسش

در  81/0نامه به روش آلفاي کرونباخ دست آمد. پایایی پرسشه توسط ارغندي ب 1385و در سال 

در این  گزارش شده است. )1385( ازغندي و همکاران پژوهشدر  85/0) و 1382( مارانانی پژوهش

فاعی را در هاي دهاي مکانیسمهداد پایایی ،با استفاده از آلفاي کرونباخ گرپژوهش پژوهش

 پژوهشدست آورده است که ضریب آلفاي کرونباخ هوش هیجانی در ه هاي مورد مطالعه بآزمودنی

  دست آمد.ه ب 89/0رابر با بحاضر 

ها، جداول، فراوانی( هاي آمار توصیفیبر اساس روش پژوهشهاي در ابتدا اطالعات و داده

از آزمون کلموگروف  ،چنینهمگیرد. تحلیل قرار می و ورد تجزیهها، درصد نمودار) ممیانگین

براي تجزیه و  پژوهشدر این  شود.ها استفاده می) براي تعیین نرمال بودن دادهK.S( 3اسمیرنوف

هاي آن با هوش هیجانی از آزمون آماري تحلیل رگرسیون هاي دفاعی و مولفهتحلیل رابطه مکانیسم

متغیرهاي با  یافته و نوروتیک، رشدنایافتههاي دفاعی رشدرابطه مکانیسمي برازمان، گانه همچند

هاي دفاعی مکانیسم هايمولفه، براي مقایسه از آزمون آماري پیرسون صورت مجزاه هوش هیجانی ب

براي مقایسه هوش هیجانی ورزشکاران نخبه زن و  ومستقل  tورزشکاران نخبه زن و مرد از آزمون 

ها از برنامه شود. الزم به ذکر است که براي تجزیه و تحلیل دادهاستفاده می مستقل t مرد از آزمون

SPSS مورد بررسی قرار گرفت. 05/0ها در سطح استفاده شد و آزمون فرضیه 13 نسخه  

  

  نتایج 

  ارائه شده است. 1هاي مکانیسم دفاعی در جدولمیانگین مولفه

                                                   
1. Petrides & Furnham 
2. Maranani 
3. Kolmogorov-Smirnov 
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  فاعیهاي مکانیسم دمیانگین مولفه ـ1جدول

  

 زن مرد  مولفه

  17/57  54/53  یافتهمکانیسم دفاعی رشد

  05/116  38/115  نایافتهمکانیسم دفاعی رشد

  99/49  26/49  مکانیسم دفاعی نوروتیک

  

  هوش هیجانیهاي میانگین مولفه ـ2جدول
  

 زن مرد  مولفه

  42/45  35/43  درك عواطف

  31/41  70/40  کنترل عواطف

  06/38  02/30  بینیخوش

  25/32  2/39  هاي اجتماعیهارتم

  06/157  29/153  هوش هیجانی

  

جداول  ،هاي آن با هوش هیجانیهاي دفاعی و مولفهمکانیسمبه منظور بررسی ارتباط بین  ،در ادامه

مشاهده  3همانطور که در جدول شود.مربوط به تحلیل رگرسیون همراه با توضیحات الزم آورده می

هاي وسیله مکانیسمه درصد واریانس مربوط به هوش هیجانی ب 5/85 ،جشود بر اساس این نتایمی

درصد  5/85). این بدان معنی است که R 2= 855.0(شود هاي آن تعیین میدفاعی و مولفه

تحلیل جدول  شود.بینی میهاي آن پیشهاي دفاعی و مولفهتغییرات هوش هیجانی توسط مکانیسم

هاي دفاعی و کند که متغیر مکانیسمزمان مشخص میهم حاصل از آنالیز رگرسیون چندگانه

تواند تغییرات مربوط به هوش هیجانی را داري، میاهاي آن با توجه به مقدار سطح معنمولفه

  ).P= 0.000( بینی کندپیش
  

  هاي آماري رگرسیونمشخصه ـ3جدول
  

 R 2R F P شاخص

 000/0 94/433 855/0 925/0 رگرسیون

  

ي، دارمعنانشان داده شده است. با توجه به مقدار سطح  4زمان در جدولهم آنالیز رگرسیون

 ندنبینی کد تغییرات مربوط به هوش هیجانی را پیشنتوانیافته میهاي دفاعی رشدمکانیسم
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)000.P=0491.0( ). ضریب استاندارد شده رگرسیون β=دهد که به ) براي این متغیر نشان می

یر در متغیر هوش هیجانی ایجاد تغی 491/0یافته، هاي دفاعی رشدکانیسمتغییر در م 491/0ازاي 

هاي دفاعی افزایش در مکانیسم 491/0شود. با توجه به مثبت بودن ضریب استاندارد رگرسیون با می

ي، دارمعنا، با توجه به مقدار سطح چنینهمیابد. افزایش می 491/0 ،یافته، هوش هیجانی نیزرشد

 دنبینی کند تغییرات مربوط به هوش هیجانی را پیشنتواندفاعی نوروتیک می هايمکانیسم

)001.P=0166.0( ). ضریب استاندارد شده رگرسیون - β=دهد که به ) براي این متغیر نشان می

تغییر در متغیر هوش هیجانی ایجاد  166/0هاي دفاعی نوروتیک، تغییر در مکانیسم 166/0ازاي 

هاي افزایش در مکانیسم 166/0با  ،منفی بودن ضریب استاندارد رگرسیون شود. با توجه بهمی

ي، دارمعنابا توجه به مقدار سطح  در نهایت،یابد. کاهش می 166/0دفاعی نوروتیک، هوش هیجانی 

 دنبینی کند تغییرات مربوط به هوش هیجانی را پیشنتوانهاي دفاعی رشد نایافته میمکانیسم

)000.P=0309.0( ستاندارد شده رگرسیون). ضریب ا - β=دهد که به ) براي این متغیر نشان می

تغییر در متغیر هوش هیجانی ایجاد  309/0هاي دفاعی رشد نایافته، تغییر در مکانیسم 309/0ازاي 

هاي افزایش در مکانیسم 309/0با  ،شود. با توجه به منفی بودن ضریب استاندارد رگرسیونمی

  یابد. کاهش می 309/0، هوش هیجانی یافتهنادفاعی رشد

  

  خالصه جدول رگرسیون ـ4جدول

  

  

هاي با متغیر و نوروتیک نایافتهمکانیسم دفاعی رشد ،طور کلیه شود که بمشاهده می 5در جدول

ارتباط منفی دارد و این در حالی است که  بوده است دارمعناها که ارتباط آن هوش هیجانی

  کند.یافته با متغیرهاي هوش هیجانی ارتباط مثبت برقرار میمکانیسم دفاعی رشد

  

  

  

  

  

 B Beta t P متغیر

 000/0 584/8 491/0  974/0  یافتهرشد هاي دفاعیمکانیسم

 000/0 -024/4 -309/0  -590/0  نایافتهرشد هاي دفاعیمکانیسم

 011/0 -382/2 -166/0  -275/0  هاي دفاعی نوروتیکمکانیسم
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  هاي هوش هیجانیمتغیر با هاي دفاعیمکانیسمن ارتباط بی ـ5جدول

  ضریب همبستگی  داريامعنسطح   متغیر مالك  بینپیشمتغیر 

  نایافتههاي دفاعی رشدمکانیسم

  -427/0  000/0  درك عواطف

  -519/0  000/0  کنترل عواطف

  - 236/0  000/0  هاي اجتماعیمهارت

  - 07/0  094/0  بینیخوش

  یافتههاي دفاعی رشدمکانیسم

  702/0  000/0  درك عواطف

  867/0  000/0  کنترل عواطف

  668/0  000/0  هاي اجتماعیمهارت

  573/0  000/0  بینیخوش

  هاي دفاعی نوروتیکمکانیسم

  -173/0  005/0  درك عواطف

  -182/0  003/0  کنترل عواطف

  076/0  078/0  هاي اجتماعیمهارت

  061/0  110/0  بینیخوش

  

ارائه شده  6در جدول ،یافته و هوش هیجانی ورزشکاران نخبه زن و مردم دفاعی رشدمقایسه مکانیس

و  17/57یافته ورزشکاران نخبه زن برابر شود که میانگین مکانیسم دفاعی رشدمشاهده میاست. 

با توجه به  ،بنابراین ؛باشدمی 54/53یافته ورزشکاران نخبه مرد برابر میانگین مکانیسم دفاعی رشد

 نیزباشد و می 928/8که برابر  tیافته زن و مرد و مقدار هاي مکانیسم دفاعی رشدختالف میانگینا

یافته ورزشکاران نخبه زن و مرد هاي دفاعی رشد)، بین مکانیسمP=0.000( يدارمعناارزش سطح 

زن بهتر یافته ورزشکاران هاي دفاعی رشدي وجود دارد. به عبارت دیگر، مکانیسمدارمعناتفاوت 

  باشد. می

 06/157شود که میانگین هوش هیجانی ورزشکاران نخبه زن برابر با توجه به این جدول مشاهده می

با توجه به اختالف  ،بنابراین ؛باشدمی 28/153و میانگین هوش هیجانی ورزشکاران نخبه مرد برابر 

)، بین P=0.000( يدارمعناطح ارزش س ،چنینهمباشد و می 883/8که برابر  tها و مقدار میانگین

ي وجود دارد. به عبارت دیگر، هوش دارمعناهوش هیجانی ورزشکاران نخبه زن و مرد تفاوت 

  باشد. هیجانی ورزشکاران زن باالتر می
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  ورزشکاران نخبه زن و مرد و هوش هیجانی یافتهرشد هاي دفاعیمقایسه مکانیسم ـ6جدول

  

 t DF P  میانگین    

  یافتهدفاعی رشدمکانیسم 
  54/53  مرد

928/8  315  000/0  
  17/57  زن

  هوش هیجانی
  28/153  مرد

883/8  315  000/0  
  06/157  زن

  

  گیريبحث و نتیجه

هاي دفاعی با هوش هیجانی ورزشکاران بینی مکانیسمحاضر به منظور بررسی تحلیل پیش پژوهش 

تواند هاي آن میو مولفههاي دفاعی که مکانیسمنشان داد  کار صورت پذیرفت و نتایجنخبه رزمی

) و 2002( پلیتري پژوهشاین یافته با نتایج  بینی کند.را پیشتغییرات مربوط به هوش هیجانی 

نشان داد که با افزایش استفاده از  پژوهشباشد. این ) همسو می1387( قائدي و همکاران

با افزایش استفاده از  ،یابد در حالی کهش مییافته، هوش هیجانی افزایهاي دفاعی رشدمکانیسم

 1یابد. طبق تعریف کمپله و نوروتیک، هوش هیجانی کاهش میهاي دفاعی رشدنایافتمکانیسم

براي محافظت از خود در  ،هاي دفاعی مجموعه عملیاتی هستند که ارگانیسم)، مکانیسم1988(

اي از عملیات هاي دفاعی به عنوان دستهانیسمدهد. به عبارتی، مکها و عواطف انجام میمقابل تکانه

ها و آرزوهاي غیر قابل قبول را به منظور حفاظت افراد از ذهنی تعریف شده است که افکار، تکانه

اضطراب فزاینده براي افزایش عزت نفس یا براي حفاظت از یکپارچگی خود، بیرون از حوزة 

به عنوان قسمتی از عملکرد شخصیت بهنجار هاي دفاعی دارند. مکانیسمي فرد نگه میهوشیار

تواند به آسیب روانی منجر هاي ویژه میاستفاده فزاینده و نامناسب از دفاع ،اما؛ شوندمحسوب می

یافته هاي سازمانهیجان را به عنوان پاسخ 1990و سالوي در سال مایر  ،از طرف دیگر ).22( گردد

هاي فیزیولوژیکی، شناختی، انگیزشی و امل سیستمهایی شسیستممحل تقاطع مرزهایی از زیر

شوند که عه درونی یا بیرونی برانگیخته میها در پاسخ به یک واقکنند. هیجانتجربی تعریف می

  .)18( معناي مثبت یا منفی دارند

آشکارسازي از اهمیت خود به تدریج،نوجوانان و جوانان ورزشکار  اند کهنشان داده هاپژوهشبرخی 

اگر  ،بنابراین ؛)23( شوندانی متقابل و دو طرفه در ایجاد و نگهداري روابط دوستانه آگاه میهیج

اضطراب در مورد پیامدهاي  شخصی یک تکانه پرخاشگرانه یا جنسی غیر قابل قبول را تجربه کند،

                                                   
1. Campbell 
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کنند. من تخطی میهاي فراچنین اعمالی از تحریم زیرا،عمل کردن به این تکانه تجربه خواهد شد؛ 

احساس گناه و  مانند ؛یندهاي درونیآها منجر به استرس مرتبط با فرتخطی کردن از این تحریم

هاي دفاعی براي تنظیم یا کاهش اضطراب و شود. مکانیسمیندهاي بیرونی مثل خشم میآفر

  گیرند.هاي هیجانی منفی دیگر که همراه با تعارض است مورد استفاده قرار میحالت

ها کاهش ناهماهنگی دهنده خودکار که کارکرد آنیندهاي نظمآي دفاعی، به عنوان فرهامکانیسم

شوند. میهاي درونی و بیرونی است شناخته شناختی و کاهش تغییرات ناگهانی در واقعیت

 دهندکننده انجام میهاي دفاعی کار خود را از طریق تغییر دادن نحوة ادراك حوادث تهدیدمکانیسم

ها اثرات منفی را توسط توازنی هاي رشدیافته، دفاعذکر شد، در سطح دفاع طور که قبال ). همان2(

نیروهاي تطابقی به دست هاي غیر قابل قبول و امیال موافق اجتماع یا بین تقاضاها و که بین تکانه

وازن در حالی که ت ،دهد. همچنیناحتمال رضایت را افزایش می ،توازنکنند. این آید، تنظیم میمی

در  ،هاي مرتبط نیزهاي تعارضی، امیال، تقاضاها و نیروهاي شخصی و هیجانآید تکانهبه دست می

برخی  ،اما ؛هاي نوروتیک، اثرات منفی وجود داردشوند. در سطح دفاعداري میي نگههوشیارسطح 

ي تنظیم وشیارهداشتن آرزوهاي غیر قابل قبول بیرون از ها، اثرات منفی را توسط نگهمواقع دفاع

نایافته، تخریب تصور واقعی که فرد از خود دارد اثر منفی هاي رشددر سطح دفاع ،اما ؛کنندمی

اثر منفی توسط نگاه کردن به برخی از  ،کند. در اینجاشده را تنظیم میمرتبط با تعارض واقع

غیر قابل قبول  هاي پرخاشگرانهو معطوف کردن همه تکانه "همه بد"عنوان  اورزشکارن دیگر ب

 "همه خوب"عنوان  اب ،اي از مردم نیزمجموعهزمان زیرطور همشود. بهها تنظیم مینسبت به آن

شوند. در سطح عمل نیز، اثر منفی مرتبط با تعارض توسط بیان کردن از نگریسته و تقدیس می

 ،تواند توسط شکستن رابطه با واقعیتتنظیم این اثر منفی می ،شود. همچنینطریق رفتار تنظیم می

  ).23( شدن در انکار سایکوتیک، تخریب یا فرافکنی هذیانی انجام گیرد درگیر

هاي دفاعی را مورد بررسی قرار داد. هاي هوش هیجانی و مکانیسملفهو) رابطه بین م2002( پلیتري

شدیافته با هوش هیجانی هاي دفاعی رسبک :تحلیل همبستگی دو متغیر نتایج زیر را نشان داد

نایافته و با داشت. دانش هیجانی با هر دو سبک دفاعی رشدیافته و رشد دارمعناهمبستگی مثبت 

و  1مثل پارکر گرانپژوهشخی از بر ،چنینهم. )6( داشت دارمعنامثبت  هوش عمومی همبستگی

در مورد تحول زبان و  2لن) بر حسب نظریه تحول شناختی پیاژه و نظریه ورنر و کاپ1998( همکاران

هاي تحول هیجانی، با توان هوش هیجانی را به منزله یکی از جنبهمی بیان کردند که ،سازيسمبل

تواند باعث استفاده از هوش هیجانی باال می ،هاي دفاعی مرتبط دانست. بر اساس آنکاربرد مکانیسم

                                                   
1. Parker 
2. Werner & Kaplen 
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نایافته هاي دفاعی رشدده از سبکباعث استفا ،هاي دفاعی رشدیافته و هوش هیجانی پایینسبک

هاي روانی یافته را به عنوان مکانیسمهاي دفاعی رشدها نشان دادند که مکانیسمآن ،چنینهم. شود

کنند. طبق این نظر، زا را مدیریت میگیرند که عواطف مستاصل کننده و استرسدر نظر می

 هاي هوش هیجانی هستندبرخی از مولفهکننده سطح و تراز یافته تعیینهاي دفاعی رشدمکانیسم

)21(.  

 هوشیارو نا هوشیارتوانند در سطوح مختلف به هر حال، هیجانات به دلیل ماهیت متغیرشان می

کارهاي دفاعی و  تجربه گردند. به عالوه، آن دسته از هیجانات که منبع اضطراب هستند توسط ساز

کارهاي دفاعی  و ه که آن دسته از افرادي که از سازنشان داد هاپژوهششوند. رانده می هوشیاربه نا

کارهاي  و یافته) برخوردارند، داراي هوش هیجانی باالتري نسبت به کسانی که از سازرشد( انطباقی

باشند. به عبارت دیگر، با توجه به تعریف هوش می نایافته) برخوردارندرشد( انطباقیدفاعی غیر

ها، آن دسته از افرادي که از هوش هیجانی باالتري مدیریت هیجان هیجانی به عنوان توانایی درك و

 و شناختی باالتر اداره کرده، از سازبرخوردارند، قادر خواهند بود هیجانات خود را با سازگاري روان

ي هوشیارها در سطوح متفاوت بنابراین، هیجان ؛کنندتر هستند استفاده میکارهایی که انطباقی

ها بر رفتار آگاه نیست. هوش هیجانی باالتر به ها یا تاثیر آنو فرد از بعضی از هیجانشوند تجربه می

بهتر بتواند به مدیریت، شناخت، تنظیم و ارزیابی  هوشیاردهد که در حیطه نافرد این امکان را می

اي هفعالیت ،توان این احتمال را مطرح کرد که هوش هیجانیها بپردازد. بر این اساس میهیجان

هاي تاثیرگذاري دهد. راههاي دفاعی من را تحت تاثیر قرار میي از جمله مکانیسمهوشیارحوزه نا

هاي هوش هیجانی توان در مولفهرا می هوشیارهاي دفاعی در سطح ناهوش هیجانی بر مکانیسم

هاي ها جستجو کرد. در نتیجه، فردي که مکانیسمشامل مدیریت، شناخت، تنظیم و ارزیابی هیجان

  .کندتر دارد، احتماال از هوش هیجانی باالتري استفاده میدفاعی رشدیافته

) و ادراك رابطه دارند. هر چه توجه و ادراك در 24،25( یندهاي توجهآهاي هوش هیجانی با فرمولفه

ولفه م ،بنابراین ؛ها در خود و دیگران بپردازدتواند به ثبت و ادراك هیجانفرد باالتر باشد، بهتر می

هاي شناختی من را تقویت کند و هاي توجه و ادراك، کنشیندآتواند از طریق فرادراك هیجانی می

هاي دفاعی تاثیر بگذارد. افرادي که هوش هیجانی باالتري از این طریق بر استفاده بهینه از مکانیسم

منجر به استفاده از  ،و این ها را ادراك کنندتوانند هیجاندارند از توجه بهتري برخوردارند و بهتر می

  شود.تر میهاي دفاعی رشدیافتهمکانیسم

شوند. نقص در ها قسمت مهمی از شبکه ارتباطات براي ورزشکاران را شامل میبا این وجود، هیجان

ها شود. دفاعدر ارتباط ورزشکار با دیگران می ها موجب نقصشناخت، ابراز، تنظیم و مدیریت هیجان

شوند که در بافت ن قسمتی از یک مجموعه الگوهاي ارتباطی و شناختی نگریسته میبه عنوا ،نیز
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با کاهش هوش هیجانی، در این شبکه  ،بنابراین ؛یابندگسترش می ،ارتباطات نزدیک با اشخاص مهم

یابد و فرد سیستم دفاعی ورزشکار به خوبی گسترش نمی ،شود و در نتیجهارتباطی خلل ایجاد می

کند. برعکس، ورزشکارانی که هوش هیجانی نایافته استفاده میهاي دفاعی رشدکانیسمبیشتر از م

ها و احساسات خود را بدون ایجاد ناراحتی براي خود و دیگران به نحو توانند هیجانباالتري دارند می

به  هاي دفاعی رشدیافتهطبعی که از جمله مکانیسمتر و موثرتر ابراز کنند. در تعریف شوخمناسب

فراهم کردن امکان ابراز آشکار افکار و  ،بر همین موضوع تاکید شده است؛ یعنی ،آید نیزشمار می

 ،با افزایش استفاده از مکانیسم دفاعی ،بنابراین ؛احساسات بدون ایجاد ناراحتی براي خود و دیگران

در تعریف  ،از طرفییابد. هاي دفاعی رشدیافته، هوش هیجانی نیز افزایش میطبعی و مکانیسم شوخ

بر ابراز نامناسب  ،آیدنایافته به شمار میهاي دفاعی رشدپذیر که از جمله مکانیسمپرخاشگري فعل

رسد به نظر می ،بنابراین ؛پرخاشگري از طریق انفعال و خودآزاري و آسیب به خود تاکید شده است

  یابد. ، هوش هیجانی کاهش میکنندنایافته استفاده که افراد هر چه بیشتر از مکانیسم دفاعی رشد

نایافته با درك عواطف و کنترل هاي دفاعی رشدنشان داد که بین مکانیسم پژوهشاین  ،چنینهم

نایافته، هاي دفاعی رشدبا افزایش مکانیسم ،کهطوريبهمنفی وجود دارد.  دارمعناارتباط  ،عواطف

نایافته، هاي رشدد، مکانیسم دفاعیابد. همانطور که قبال بیان شدرك عواطف کاهش می

دور از واقعیت، انفعال و ه نایافته هستند و با انزوا، عملکرد دفاعی برشدهاي ابتدائی و مکانیسم

اند. از طرف دیگر، این ها در مراحل اولیه رشد شکل گرفتهشوند. آنپردازي مشخص میخیال

 آور خود به دیگران استي منفی و اضطرابهاي فکري، احساسی و آرزوهاها اسناد ویژگیمکانیسم

نایافته، انکار نقش اساسی دارد و شامل نادیده گرفتن حقایق ). در این مکانیسم دفاعی رشد3(

این منطقی به نظر  ،بنابراین ؛باشدها میهاي واقعی آنسازي و انکار شایستگیارزشمطلوب، بی

یافته، از درك و کنترل عواطف پایینی برخوردار ناهاي دفاعی رشدرسد که افرادي با مکانیسممی

  باشند.

نایافته با هاي دفاعی رشدمنفی بین مکانیسم دارمعنانتایج حاکی از وجود ارتباط  ،چنینهم

هاي اجتماعی نایافته، مهارتهاي دفاعی رشدبا افزایش مکانیسم ،هاي اجتماعی است. در واقعمهارت

باشد. در این ) همسو می1991( 1وایس و همکارانش پژوهشتایج یابد. این یافته با نکاهش می

نشینی اوتیستیک ها و کسب رضایت به عقبپردازي، براي حل تعارضمکانیسم فرد از طریق خیال

گذاري عاطفی در رابطه با کند و از دوري و فاصلهمتوسل شده و از صمیمیت بین شخصی پرهیز می

) انجام دادند به این نتیجه 1998( 2که پارکر، تیلور و بگبیجوید. در پژوهشی دیگران سود می

                                                   
1. Wise  
2. Parker & Taylor & Bagby  
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به  و نایافتههاي دفاعی رشدگیري به طور مثبت و قوي با مکانیسمرسیدند که ناگویی خلقی و گوشه

هاي دفاعی هاي دفاعی نوروتیک و به طور منفی با مکانیسمطور مثبت اما ضعیف با مکانیسم

) انجام دادند به این 1991( در پژوهشی که وایس و همکاران ،نرشدیافته همبستگی دارد. همچنی

نایافته هاي دفاعی رشدبا مکانیسم ،هاي اجتماعینتیجه رسیدند که ناگویی خلقی و مهارت

  .)26( دارد دارمعناهاي دفاعی رشدیافته همبستگی منفی همبستگی مثبت و با مکانیسم

یافته با درك عواطف و کنترل هاي دفاعی رشدمکانیسم نشان داد که بین پژوهشیکی دیگر از نتایج 

یافته، درك هاي دفاعی رشدبا افزایش مکانیسم ،کهطوريبهي وجود دارد. دارمعناعواطف ارتباط 

) 1387( ) و قائدي و همکاران2002( پلیتري پژوهشیابد. این یافته با نتایج افزایش می ،عواطف نیز

بهنجار هستند  يهاي انطباقی و سالم مواجهیافته، شیوهدفاعی رشدهاي باشد. مکانیسمهمسو می

). سازگاري بهینه، حداکثر رضایت و 3( آورندخاطر و خشنودي روانی را به بار میرضایت اکه عمدت

ها است. این نوع دفاع، تحمل و در هاي این دفاعاز ویژگی ،هاي متعارض در شخصتعادل بین انگیزه

سازد. شواهد تجربی موید نقش کننده است را فراهم میر آنچه که بسیار ناراحتعین حال تمرکز ب

در  ،هوشیاریندهاي ناآاند که فرها نشان دادهگیري هیجاندر شکل هوشیاریندهاي ناآکننده فرتعیین

ي هستند که کنش هوشیاریندهاي ناآفر ،هاي دفاعی منها نیز فعالیت دارند. مکانیسمتنظیم هیجان

هاي دفاعی ممکن است ). مکانیسم27( ها را بر عهده دارندی سرکوبی اضطراب مرتبط با سایقسازش

کننده، در سطح هاي مزاحم و نگران، مخصوصا هیجانهوشیارهاي ناهرگز اجازه ندهند که هیجان

کنند؛ ها را تحریف یا تبدیل میهاي دفاعی، ادراك بقایاي هیجانتجربه شوند. مکانیسم هوشیار

افتد که بر اساس آن احساس پرخاشگري به عاطفه قابل انند آنچه در واکنش متضاد اتفاق میم

دهند؛ کانون توجه را تغییر می ،هاي دفاعی نیزیابد. بعضی از مکانیسمتر ضد آن تغییر شکل میقبول

در  اسناد خصومت خود به دیگري. ،یعنی ؛افتدبه جریان می یندي که براي مثال در فرافکنیآفر

هاي غیر گردد تا تنها جنبهکننده معطوف میهاي کمتر نگرانتوجه به جنبه ،نیز سازيعقلی

) با تاکید بر اهمیت توجه و رابطه 1994(1عقلی یک تجربه ادراك شود. ولس و متیوز ،یعنی ؛هیجانی

یق تغییر جهت هاي عاطفی را از طرها تجربهاند که دفاعها، این موضوع را تایید کردهآن با هیجان

) پیشنهاد 2002( کنند. پلیتريشود تنظیم میاطالعات مزاحم می هوشیارتوجه که مانع پردازش 

یات عواطف را دهند و تجربه محتوادراك را تحت تاثیر قرارمی ،هاي دفاعیکرده است چون مکانیسم

هاي ادراك و کنترل اي مستقیم با مولفهتوان تصور کرد که رابطهکنند، میي تنظیم میهوشیاردر 

بینی ارتباط یافته با خوشهاي دفاعی رشدمکانیسم بین ،چنینهمهوش هیجانی داشته باشند. 

                                                   
1. Wells & Matthews 
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یافته، هاي دفاعی رشدي وجود دارد. با توجه به مثبت بودن رابطه، با افزایش مکانیسمدارمعنا

بینانه در یق و یا نگرانی واقعریزي دقاین دفاع بر برنامه ،یابد. در واقعافزایش می ،بینی نیزخوش

رسد ورزشکارانی که با استفاده ، به نظر میبنابراین ؛خصوص رویدادهاي خطرناك آینده داللت دارد

بینی ی برخوردارند، افراد منطقی و خوشیافته، از درك و کنترل عواطف باالیاز مکانیسم دفاعی رشد

ي دارمعناارتباط  ،هاي اجتماعیته با مهارتیافهاي دفاعی رشدبین مکانیسمضمن اینکه  باشند.

هاي یافته، مهارتهاي دفاعی رشدوجود دارد. با توجه به مثبت بودن رابطه، با افزایش مکانیسم

یابد. با توجه به نتایج چند فرضیه گذشته که نشان داد مکانیسم دفاعی افزایش می ،اجتماعی نیز

بینی ارتباط مثبت دارد و با اشاره به این با خوش ،ینچنهمیافته با درك و کنترل عواطف و رشد

توانند با افراد دیگر می ،بینیخوش چنینهمنکته که ورزشکاران با درك و کنترل عواطف خود و 

توانند یافته میهاي دفاعی رشدورزشکاران با مکانیسم ،بنابراین ؛ارتباط بسیار خوبی برقرار نمایند

  .)6( باالیی داشته باشندهاي اجتماعی بسیار مهارت

هاي دفاعی نوروتیک با درك عواطف و کنترل نشان داد که بین مکانیسم پژوهشیکی دیگر از نتایج 

هاي دفاعی با افزایش استفاده از مکانیسم کهطوريبهي وجود دارد. دارمعناارتباط منفی  ،آن

ایی غیرانطباقی براي مقابله با راهبرده ،هاي نوروتیکیابد. دفاعنوروتیک، درك عواطف کاهش می

اند. این دفاع مشتمل است بر ترکیبی از وابستگی به اضطراب ناشی از امیال نهفته و سرکوب شده

در واقع مکانیسم دفاعی نوروتیک، مکانیسمی است که بر  ).22( دیگران و اظهار امیال شخصی

پردازد. عذرخواهی، پشیمانی و اساس آن فرد براي از بین بردن اثر کار خود، به عمل دیگري می

همگی انواع گوناگون باطل ساختن و نفی اعمال و افکار ناپسند است. به بیان دیگر،  ،تحمل ناراحتی

پوشی از ارضا مستقیم نیازهاي غریزي خود براي تسهیل برآورده شدن این مکانیسم، مستلزم چشم

کند. در ستی نسبت به دیگران تظاهر مینمایی حس نوع دونیازهاي دیگران است و با اغراق و بزرگ

رسد که با به نظر می ،بنابراین ؛شوداي متضاد تبدیل میاي نامقبول به تکانهاین مکانیسم، تکانه

  هاي نوروتیک، درك و کنترل عواطف کاهش یابد.افزایش استفاده از دفاع

یافته ورزشکاران نخبه زن و هاي دفاعی رشدبین مکانیسمنشان داد که  ،پژوهشیکی دیگر از نتایج 

یافته در هاي دفاعی رشدي وجود دارد. به عبارت دیگر، میزان استفاده از مکانیسمدارمعنامرد تفاوت 

)، 1994( 1ویلنت پژوهشباشد. این یافته با نتایج ، بهتر میورزشکاران زن نسبت به ورزشکاران مرد

. در یک مطالعه طولی که )3،28،29( اشدب) همسو می2011( ) و بشارت و همکاران1991(2لویت

هاي تطابقی با سالمت روان، ثبات زناشوئی، )، استفاده از دفاع1994( توسط ویلنت صورت گرفت

                                                   
1. Vaillant 
2. Levit   
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از سه گروه که ساله طولی دیگر 50موفقیت کاري و رضایت از زندگی مرتبط بود. در یک مطالعه 

- بندي براي ارزیابی دفاعد از مقیاس رتبه) در دانشگاه هاروار1994( ، ویلنتتشکیل شده بود بزرگ

هاي خود استفاده طبعی در مصاحبهبینی و شوخهاي مثبت مثل دوستی، واالیش، فرونشانی، پیش

هاي آموزش، وضع اقتصادي و اجتماعی و کرد. او دریافت که استفاده از دفاع مثبت با جنسیت، سال

IQ بینی کننده خوبی براي پیش ،سالی اولیهبزرگ ها دراستفاده از این دفاع ،مرتبط نیست؛ اما

عملکرد روانی در میانه زندگی، حمایت اجتماعی، بهزیستی، رضایت زناشوئی و درآمد است. استفاده 

پذیري بیشتر در مقابل ین در میانه زندگی و انعطافیی پاهاي مثبت همچنین، با ناتواناز دفاع

وي دریافت که به طور کلی میزان  ،چنینهماست. هاي زندگی مرتبط افسردگی ناشی از استرس

  .)3( باشدیافته در زنان بیشتر از مردان میاستفاده از مکانیسم دفاعی رشد

هاي هاي جنسی در رابطه با مکانیسم) ارائه شد به توصیف تفاوت1991( اي که توسط لویتدر مقاله

 شددختر دبیرستانی اجرا  25پسر و  31بر روي که  پژوهشاین دفاعی در نوجوانان پرداخته شد. 

نمرات باالتري را در مقایسه  ،هاي فرافکنی و پرخاشگري علیه دیگرانکه پسران در دفاع نشان داد

کنند. در مقابل، دختران ها استفاده میبیشتر از این نوع دفاع ،کنند و در واقعبا دختران کسب می

کردند. او نتیجه گرفت که این تفاوت جنسیتی در فکنی کسب مینیز نمرات باالتري را در درون

بطور کلی نمره  ،گردد؛ امامیهاي جنسی پسران و دختران برها به تفاوت در نقشاستفاده از دفاع

  .)28( باشدیافته باالتر میبه پسران در مکانیسم دفاعی رشد تدختران نسب

ورزشکاران نخبه زن و مرد تفاوت  حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی پژوهشنتایج  ،چنینهم

ي وجود دارد. به عبارت دیگر، هوش هیجانی ورزشکاران زن نسبت به ورزشکاران مرد باالتر دارمعنا

) و 2004( 2و وارنر )، براکت و می یر2000( و همکاران 1بارون پژوهشباشد. این یافته با نتایج می

 پژوهشبا نتیجه  ،اما ؛)30،15-23( باشد همسو می )1387( ، جمشیدي و همکاران)2002( 3کریک

) 2000( . بارون)33( باشدا در این زمینه نیافت، ناهمسو میي ردارمعناکه تفاوت  )1380( زارع

هاي بهره هاي هیجانی یا نیمرخبهره ،هاي متفاوتنشان داد که افراد در سنین متفاوت و جنسیت

هیجانی کلی مشابه هستند اما نمره مردان در بعد هیجانی متفاوتی دارند. مردان و زنان در هوش 

نمره زنان در بعد بین  ،درون شخصی، قابلیت تطابق و مدیریت استرس باالتر است در حالی که

دهند و تر هستند و همدلی بیشتر نشان میهایشان آگاهشخصی باالتر است. زنان از هیجان

تر پاسخگو هستند. در به صورت اجتماعی کنند وبه صورت بین شخصی رابطه برقرار می ،همچنین
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ها در کوتاه مدت، انعطاف بهتر، استقالل بیشتر، سازگاري بهتر با استرس مقایسه، مردان حرمت خود

  . )30( دهندبینی بیشتري را نسبت به زنان نشان میگشایی بهتر و خوشبیشتر، مسئله

نامه بهره هیجانی نشان داد که در ت پرسشثیر جنسیت بر نمراا) در زمینه ت1380( در تحقیق زارع

در  هاآنبین  دارمعنا یتفاوت ،اما ؛وجود ندارد يدارمعنابین دو جنس تفاوت  ،نمره کل هوش هیجانی

پذیري اجتماعی به مسئولیت و هاي خودآگاهی هیجانی، همدلی، روابط بین شخصیمقیاسخرده

پذیري و تحمل فشار و ت خود، استقالل، انعطافهاي قاطعیت، حرممقیاسنفع دختران و در خرده

ی بر روي پژوهش) طی 1387( قائدي و همکاران .)33( بینی به نفع پسران وجود داشتخوش

دریافتند که بین دو  انتخاب شدند پسر که به طور تصادفی ساده از دانشگاه شاهد147دختر و 153

ها ي وجود دارد. آندارمعناتفاوت  در درك و کنترل هیجان و نمره کلی هوش هیجانی ،جنس

 ،بنابراین ؛)21( نداهرات باالتري کسب کرددریافتند که دختران در این سه عامل نسبت به پسران نم

ها، همانگونه که هاي آنهاي متفاوت زنان و تجزیه و تحلیلویژگی که با توجه بهرسد به نظر می

اند، زنان ورزشکار از هوش هیجانی باالتري هه دست آورداي را بچنین نتیجه هاپژوهشاکثر 

   باشند.برخوردار می

تواند تغییرات مربوط به هوش هاي آن میهاي دفاعی و مولفهبا توجه به این که مکانیسمدر پایان، 

یکنانی استفاده گردد که از مکانیسم دفاعی زاز با شودبینی کند، پیشنهاد میهیجانی را پیش

براي افزایش عملکرد و کارائی بازیکنان نخبه  شودتوصیه می ،نمایند. در واقعمییافته استفاده رشد

 ،شناسان ورزششود و با استفاده از روان ايهاي دفاعی توجه ویژهبه مکانیسم ،ویژه در سطح ملیه ب

  عملکرد ورزشکاران را ارتقا دهند.
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Abstract 
 
The purpose of this study was the relationship between mechanisms of defense 
and emotional intelligence in elite martial arts athletes. The present study is 
descriptive and correlational method. In order to do this study, 317 subjects (165 
female and 152 male) were selected by using systematic sampling. For providing 
data, subjects filled mechanisms of defense and emotional intelligence 
questionnaire. Data was analyzed using enter multiple regression, Pierson and 
t.test. In total, the results showed that mechanisms of defense and its subtitles can 
predict change in emotional intelligence in a way that there was negative 
relationship between immature mechanisms of defense with emotional control 
and perception and society skills while there was positive relationship between 
mature mechanisms of defense with emotional control and perception, society 
skills and optimism (P≤0.05). Finally, the results showed that female athletes are 
higher than male athletes in mature mechanisms of defense and emotional 
intelligence.  
 
Keywords: Mechanisms of defense, Emotional intelligence, Elite Martial arts 
athletes. 
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