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 مقدمٍ ي معرفي طرح:

اداهِ حیات است.  ػوذی قثل اس رسیذى جٌیي تِ تكاهل كافی تزای یاِ خَد خَد تتِ صَرت ؼٌی پایاى یافتي حاهلگی سقط تِ ه

تَلذ،  گزم ٌّگام 522یا در ٍسى كن تز اس  حاهلگی ٍ 02تِ ػٌَاى پایاى یافتي حاهلگی قثل اس ّفتِ  تِ طَر قزاردادی سقط هؼوَالً

  .[0] ضایغ تزیي ػارضِ در حاهلگی استدرصذی  15 -02تا ضیَع سقط خَدتخَدی . [1] تؼزیف هی ضَد

تا تَجِ تِ ایٌكِ تارٍری در اكخز فزٌّگ ّا اس ارسش تاالیی تزخَردار است ٍ آرسٍی داضتي فزسًذ یكی اس اساسی تزیي هحزک 

ّای اًساًی است، اگز تالش تزای حاهلگی تا ضكست هَاجِ ضَد، هوكي است تِ یک احساس هخزب ٍ یک ٍاقؼِ تٌص سا تذل 

هطالؼات ًطاى دادُ است كِ سقط هی تَاًذ هٌجز تِ افسزدگی، .  [3]هت رٍاًی فزد ضَد تِ هختل ضذى سالگطتِ ٍ هٌجز 

اضطزاب، دیستزس ّای ضذیذ پس اس سقط، تالش تزای خَدكطی، هصزف هَاد هخذر، اختالل ٍسَاسی اجثاری ٍ تحج 

 . [7-4]سًاضَیی ضَد 



طَر كِ  در افسزدگی تؼذ اس سقط تا اس دست دادى ٍ فقذاى رٍتزٍ ّستین درست هخل سهاًی كِ ػشیشی را اس دست دادُ است ّواى

كٌذ اها  كٌین هادر ًیش اس ایي هزاحل ػثَر هی در هزگ ػشیشاى هزاحل هتؼذدی هاًٌذ ًاراحتی، خطن، اًكار ٍ سپس پذیزش را طی هی

ایي افسزدگی ّواى ػالئن افسزدگی هؼوَلی را دارد یؼٌی تَأم تا خلق غوگیي، ضَد.  گی ًیش دیذُ هیگاُ در هزحلِ پذیزفتي، افسزد

ًگزاًی، ًاراحتی، تی حَصلگی، كاّص اضتْا، كاّص هیل تِ سًذگی ٍ كاّص خَاب است ٍ هی تَاًذ ػالئن ضذیذتزی ًیش داضتِ 

 . [8] د كِ ًیاس تِ اقذاهات جذی ٍ پیطگیزاًِ استتاضذ. تزخی هَاقغ هی تَاى احتوال خَدكطی را ًیش پیص تیٌی كز

ساسهاى جْاًی تْذاضت، سالهتی را ًِ تٌْا ًثَد تیواری، تلكِ تلفیق ٍ ّواٌّگی تْشیستی تیي ػَاهل فیشیكی، ػاطفی، اجتواػی ٍ 

در سال ّای اخیز، ها ضاّذ ػالقِ فشایٌذُ ای ًسثت تِ هَضَػات هذّثی ٍهؼٌَی در حَسُ رٍاى . [9]ف هی كٌذهؼٌَی تؼزی

تؼْذات هؼٌَی تا پیاهذّای  تحقیقات ًطاى هی دّذ كِ تاٍرّا، آهیشُ ّای فزٌّگی ٍ. [11, 12] ضٌاسی ٍ رٍاى درهاًی ّستین

. [13, 10] یفیت تْتز سًذگی در ارتثاط هی تاضذهخثتی هاًٌذ سالهت رٍاى ضٌاختی ٍ جسواًی، ػولكزد هطلَب تیي فزدی ٍ ك

IQهحققاى ٍ صاحة ًظزاى درتارُ تَاًایی ّای اًساى در دٍ دِّ اخیز تِ ایي ًتیجِ رسیذًذ كِ ػالٍُ تز دٍ َّش كلی )
1 ٍ )

EQَّش ّیجاًی )
(، جٌثِ ی دیگزی اس َّش ّن ٍجَد دارد كِ كاهال هٌحصز تِ فزد ٍ اًساًی هی تاضذ. اهزٍسُ گفتِ هی ضَد 0

پاسخگَی ّوِ چیش ًثَدُ ٍ ٍاقؼا هَحز ًیستٌذ، تلكِ اًساى تِ ػاهل سَهی ّن ًیاسهٌذ است كِ َّش هؼٌَی  IQ  ٍEQكِ 

(SQ
َّش هؼٌَی افزاد قادر هی ضًَذ تا فؼالیت ّا ٍ سًذگی خَد را در هسیزی ػویق ٍ تا استفادُ اس . [14]( ًاهیذُ هی ضَد 3

ست ٍضخص را در تزاتز . سٍّز هؼتقذ است كِ َّش هؼٌَی سایٌذُ تیٌطی ػویق در ٍقایغ سًذگی ا[15] كٌٌذهؼٌادار ّذایت 

. افشایص سطح [16] حَادث سًذگی هقاٍم هی كٌذ ٍ تِ ٍسیلِ آى افزاد تِ هطكالت هؼٌایی ٍ ارسضی پزداختِ ٍآى را حل هی كٌٌذ

 هؼٌا ٍ هؼٌَیت در سًذگی، ًِ تٌْا در غلثِ تز ًاساسگاری ّا تِ فزد كوک هی كٌذ، تلكِ رضایت اٍ را در سًذگی ًیش فزاّن هی ساسد

ی ّا ٍ فزاتز اس رفتي، فزدی تا َّش هؼٌَی تاال دارای اًؼطاف، خَدآگاّی، ظزفیتی تزای رٍتزٍ ضذى تا دضَاری ّا ٍ سخت .[17]

ظزفیتی تزای الْام ٍ ضَْد، ًگزش كل ًگز تِ جْاى ّستی، در جست ٍ جَی پاسخ تزای پزسص ّای تٌیادی سًذگی ٍ ًقذ سٌت 

  .[18]ّا ٍ آداب ٍ رسَم است 

تاتَجِ تِ ضیَع سیاد سقط در خاًن ّای سٌیي تارٍری ٍ ٍجَد اختالف ًظز در هَرد پیذایص هطكالت رٍاًی هتؼاقة سقط  ٍ ًیش 

در ها ّن تحقیقاتی اًجام ًطذُ است  در جاهؼِ هی تاضذ ٍهتاحز اس ػَاهلی ّوچَى َّش هؼٌَی  ایٌكِ هسایل رٍاًی، تا تَجِ تِ

افسزدگی پس اس سقط خَدتخَدی هَرد تزرسی قزار گزفتِ است. ایي هطالؼِ ارتثاط تیي َّش هؼٌَی ٍ  
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 Intelligence Quotient 

2
 Emotional Quotient 

3
 Spiritual Intelligence 


