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Abstract
The aim of this study was to compare the
spiritual intelligence and self-control in offender
individuals and non-offender individuals and
assess the correlation between these two groups.
The statistic population was all gang members in
central Isfahan prison and ordinary people
residing in Isfahan.100 gang members and 100
usual non-offenders were selected as sample
using simple random method. both groups
matched according to age, marital status, gender
and education. The Spiritual Intelligence
Questionnaire (King, 2008) and Self-Control
Questionnaire (Tangney, 2004) were applied to
collect data. The results of analysis of variance
indicated that there was a significant difference
between spiritual intelligence and its components
(critical existential thinking, personal meaning
production, transcendental awareness, conscious
state expansion) and between self-control and its
components (controversial self-control, initial
self-control) of these two groups (P≤0.01), that
is, offenders had less spiritual intelligence and
self-control in relation to non-offenders.
Therefore, significant differences were observed
between these two groups(P≤0.05).
Keywords: spiritual intelligence, self-controlling,
offenders, non-offenders
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مقدمه 
بزه 1و بزهکاری قدمتی به بندهد ی تهاریخ بشهریت د رد .ز
2

زمانی ک نسانها زندگی نفر دی ر ترک گفت و به زنهدگی

یکی ز ویژگیهای تخصیتی فر د .ت ک در تر ی مختنف
مدجر ب بروز رفتارهای متفاوتی در فر د میتهود .خهودکدترلی
تو نایی پیروی ز درخو .ت معقهول ،تعهدیل رفتهار مطهابب بها
موقعیت ،ب تأخیر ند ختن رضای یک خو .ت در چههارچوب

گروهی و جتماعی روی آوردند جهر وجهود د تهت .هت.
نز ع بر .ر یافتن غذ و .رزمین مدا.ه تهر بهر ی زنهدگی و

تو نایی فرد در کدترل ر دی فر یددهای درونی و برون د دههای

چشم د تت ب د.تاوردهای دیگر ن همیش زمید .از رتکاب

رفتاری .ت (قدیری .)1839 ،میتو ن گفت خهودکدترلی یهک

جر ئمی همچون .رقت ،قتل و چپاول بوده .هت .در طهول

نوع مر قبت درونی .ت ک بر .اس آن وظایف محول نجها

فهر د یهک

و رفتارهای نابهدجار ترک میتوند بیآنک نظارتی ز خارج در

تاریخ عو مل و نگیزههای رتکهاب جهر تو.ه

جامع د.تخوش تغییر ت و دگرگونیهای بهیتهماری بهوده
.ت لذ تداخت ین عو مل و ر ئ ر هحلهایی ک بها آنهها

کار باتد ب عبارتدیگر فرد بدون توجه به نظهارت خهارجی
تفش خود ر مصرو

بتو ن بزه و بزهکاری ر در جامع کدترل نمود همیش یکی ز

مو رد .هل نگار ن نمی تهود (محصه

دغدغ های جو مع بشری بوده .ت.

 .)1891تحقیقات زیهادی در خصهو تهأریر خهودکدترلی بهر
رتکاب جر و بروز رفتارهای بزهکار نه تو.ه فهر د نجها

نجا وظیف خود مینمایهد و مرتکه
و معتمهد لدگهرودی،

جر یک مفهو نسبی .ت ک هر جامعه بها توجه به
هدجارها و رزشهای بدیادین خود تعریف خاصی ز آن ر ئ

تده .ت و نتایج ین تحقیقات گویای ین مطنه

میدهد .ب طهورکنی مهیتهو ن گفهت جهر عمنهی بهرخف

فر دی ک خودکدترلی پایینتری د رند بیشهتر مسهتعد رتکهاب

هدجارهههای تعری هف تههده جامع ه .ههت و مجههر تههخ

رفتارهای نحر فی هسهتدد (پیکهرو و همکهار ن 2010 ،؛ ور و

هدجارتکدی .ت ک به دلیهل یهن هدجارتهکدی ز طهر

مون  .)2018 ،گات فرد.ن و هیرتی در نظریة عمومی جهر

جامع تایست .رزنش و مجاز ت .ت .در جو مهع مختنهف
با توج ب قو نین و معیارهای رزتی و فرهدگی ،نوع جر و

بیان میکددد که خهودکدترلی پهایین در فهر د مدجهر به بهروز
رفتارهای نحر فی میتود و فر دی که ز .هطخ خهودکدترلی

نحوه مقابن با آن نیز متفاوت .ت .ز مجاز تههای .هدگین

پاییدی برخورد رنهد ز روی نگیهزة آنهی و بهدون تفکهر عمهل

همچههون عههد و حههبب بههد بههر ی جههر ئم خطرنههاک تهها

میکددد و فر دی بی حساس هسهتدد .یهن فهر د فعالیهتههای
بدنی ر در مقابل فعالیتهای ذهدی ترجیخ میدهدد عهفوه بهر

.هت که
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مجاز ت های .هبکتهر همچهون حهببههای کوتهاهمهدت و
جریم های نقدی هم و هم برگرفت ز فرهدگ و باورههای

ین ریسکپذیر ،کوت بین و غیرکفمهی هسهتدد (مهک مهولن ،

ب عمال

 1999ب نقهل ز عبا.هی .هفجیر و همکهار ن .)1891 ،گهات

مجاز ت بدون در نظر گرفتن عنل و عو مهل یجهاد جهر در

فرد.ن و هیرتی ضعف خودکدترلی ر در دور ن ولی زنهدگی

کدترل و کاهش جر در جامعه مممهر رمهر نخو ههد بهود .ز

ب عدو ن عامنی پاید ر و متشکل ز تش جهز تشهریخ کردنهد.

ین رو مروزه جر تدا.ان .عی در تداخت عنهل و عو مهل
یجاد جر در جهت پیشگیری و کدترل آن در جامعه د رنهد.

فر د با خودکدترلی ضعیف ب مو رد زیر گر یش د رند:

رزتی آن جامع .ت ک در ین میان توج صر

در جر تدا.ی تداخت ویژگیهای تخصیتی فهر د مجهر و
تجزی وتحنیل رفتارهای رتکهابی آنهان در تهر ی مختنهف،
می تو ند کمک تهایان تهوجهی به تهداخت عنهل و عو مهل
رتکاب جر نماید.
یکی ز فاکتورهای تخصیتی ک میتو ند در جر تدا.هی
کمککددده و ر هگشا باتد ،خهودکدترلی .ت .خههودکدتهرلی
2. delinquency
4. Vera and Moon
6. McMullen
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 .1ترجیخ وظایف .اده و ر حت بر وظهایف مشهکل که
مستنز پاید ری .ت.
 .2جهتگیری خودمحور ن درباره عفیب دیگر ن
 .8تکانشی و آنی بودن
 .4رفتارهای مخاطرهجویان
 .1ترجیخ د دن فعالیتهای فیزیکی بر فعالیتهای ذهدهی
و در کی ک ب مهارت و طر حی نیاز د رد
1. Crime
3. Piqueroet al.
5. Gottfredson and Hirschi
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 .6ناتکیبایی به عنهت کهمتحمنهی در بر بهر ناکهامیهها
(عنیوردینیا و همکار ن.)1892 ،

دین رتبا نزدیکی د رد باید توج د تت ک دین به عدهو ن
یک .امان و.هیع که متشهکل ز برنامه ههای زیهادی بهر ی

هاما و بیرگارد )2016( 1با برر.ی ر بط جر ئم جدسهی و
میهز ن خههودکدترلی نشههان د دنههد که خههودکدترلی به میهز ن

هد یت بشر .ت تامل عداصری ز خهودکدترلی نیهز هسهت
چر ک دین ر هدمایی ها و قو عهد خها خفقهی به مدظهور

قابلتوجهی رتکاب رفتارهای مجرمان در فر د ر پهیشبیدهی

کدترل خویش بر ی متداع ز برخی رفتارها در ختیار فرد قر ر

میکدد .ویکسهترو و تریبهر )2007( 2نیهز بها برر.هی نقهش

میدهد (مو.وی مقهد و همکهار ن .)1894 ،ههوش معدهوی

خودکدترلی در بروز رفتارهای جدایی نشان د دنهد که تمایهل

بر ی نخستین بار در .ال  1996تو.

فر د ب نجا عمهال نحر فهی و خهف

بسهتگی به .هطخ

بعد در .ال  1999تو.

.تیونز 6مطرح تهد و

7

یمونز گسهترش یافهت (.ههر بی،

خودکدترلی آنها د رد و فر د با .طخ خودکدترلی پایین بیشتر
متمایل ب نجا رفتارهای نحر فی د رند .چیونگ و چیونگ
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 .)1837هوش معدوی در یافتن معدای زندگی ب نسان کمهک
تایانی میکدد (هاالما و .هتریزنک .)2004 ،یمهونز ()2000

( )2003در پژوهشی با عدو ن خودکدترلی ،عو مل جتماعی و

پید یش .ازه هوش معدوی ر ب عدو ن کهاربرد ظرفیهتهها و

بزهکاری :آزمهون نظریه عمهومی جهر در میهان نوجو نهان
هدگکدگهی نشهان د دنهد که هرچه میهز ن خهودکدترلی در

مدابع معدوی در زمید ها و موقعیت عمنی در نظر میگیرد .به
عبارتی فر د زمانی هوش معدهوی ر به کهار مهیگیرنهد که

مو د و لکهل در آنهها

بخو هدد ز ظرفیتها و مدابع معدوی بر ی تصمیمگیهریههای

نوجو نان کمتر باتد تمایل ب مصر

باالتر .ت و نوجو نانی ک خودکدترلی ضعیف تری د رنهد ز

مهم و ندیش در موضوعات هستی یا تفش در جههت حهل

پیوندهای جتماعی ضعیف تهری برخهورد ر هسهتدد .بهارون

مسئن روز ن .تفاده کددد .وی هوش معدهوی ر چههارچوبی

4

( )2008نیز با مطالع خودکدترلی و رفتارههای بزهکهاری بهر

بر ی تشخی

روی  400نفر ز جو نان بیخانمان نشان د د ک جو نهانی که

مستنز کاربرد نطبهاقی معدویهت تعریهف مهیکدهد (صهبحی

مرتک

و .ازماندهی مهارتهها و قابنیهتههایی که
3

جر و رفتارهای ضد جتماعی میتهوند خهودکدترلی

قر منک هی و پههرزور .)1898 ،ناچیاپ هان و همکههار ن ()2014

پاییدی د رند و بین خودکدترلی و رتکاب جر ر بط معدید ر

معتقدند ک فر د با هوش معدهوی بهاالتر د ر ی مههارتههای

وجود د رد .چانهگ )2010( 1در پژوهشهی بها عدهو ن فشهار،
خودکدترلی و تفاوت جدسیتی در بزهکاری در بین نوجو نهان

برقر ری رتبا  ،درک بین فردی و همدلی بهاالیی هسهتدد .ز
نظر و گان )2002( 9هوش معدوی یکی ز نو ع ههوش ههای

چیدی نشان د د نوجو نانی ک خودکدترلی پاییدی د رند گر یش

چددگان .ت ک ب طور مستقل میتو ند رتد یابد و نیازمدهد

بیشتری ب نجا رفتارهای نحر فی د رند.

تیوههای مختنف تداخت و وحدت زندگی درونی ذههن بها
10

یکی دیگهر ز فاکتورههای تخصهیتی که در تهداخت و

زندگی در دنیای و قعی .ت .کیدگ ( )2003هوش معدوی

برر.ی عنل و عو مل رتکاب جر کمک تهایانی مهینمایهد

ر چدین تعریف میکدد :مجموع ی ز قابنیهت ههای .هازش

هوش معدوی .ت .هوش معدوی یکی ز مفاهیم مربهو به

رو نی مبتدی بر جدب های غیرمادی و متعهالی و قعیهت .هت،

حوزه دین و معدویت .ت ک ب صورت گسترده موردتوجه

ویژه آن هایی ک با ماهیت هستی فرد ،معدای تخصی ،تعهالی

رو نشدا.ان قر ر گرفت .ت .معدویهت نیهاز ذ تهی نسهان به

و .طوح بهاالتر هشهیاری مهرتب هسهتدد .هدگهامیکه یهن

تصال ب یک قدرت برتر .ت .چیزی ک ما آن ر به عدهو ن
خد یا وجود مقدس در نظر میگیریم .وجودی ک نامحهدود

قابنیههتههها بهه کههار بسههت تههوند تو نههایی مدحصههرب فههرد
مسئن گشایی ،تفکر نتز عی و کدار آمدن ر تسهیل مهیکددهد.

ب زمان و مکان و مدبع قدرت برتر .ت .ین میل ذ تی بهر ی

وی چهار .تعد د یا تو نایی هست ی بر ی هوش معدوی ر ئ

رتبا فر تر ز دین و یا .دت خاصی .ت .هوش معدوی با

میدهد:

2. Wikstrom and Treiber
4. Baron
6. Stevens
8. Nachiappanet al.
10. King

1. Ha Ma and Beauregard
3. Cheung and Cheung
5. Cheung
7. Emmons
9. Vaughan
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 .1تفکر نتقادی وجهودی که عبهارت .هت ز .هتعد د

آنها میتو ن ز بروز جر ئم پیشگیری نمهود و یها حهد قل ز

تفکر نتقادی درباره گوهر وجود ،و قعیت ،گیتی ،مکان ،زمان

میز ن آن در جامع کا.ت لهذ یهن پهژوهش بها برر.هی دو

و موضوع های وجودی و متافیزیک و تو نهایی تفکهر دربهاره
موضوعهای غیر وجودی مرتب با وجود فرد.

فههاکتور تخص هیتی هههوش معدههوی و خههودکدترلی مجرمههان
(مجرمان نز ع د.ت جمعهی زنهد ن صهفهان) و مقایسه یهن

 .2تولید معدهای تخصهی که عبهارت .هت ز تو نهایی

فاکتورههها بهها فههر د غیرمجههر .ههعی در تههداخت تههأریر یهن

.تدتاج مفهو و معدای تخصی ز همه تجهارب جسهمی و

فهر د د رد لهذ

ذهدی ،ز جمن تو نایی یجاد هد

زندگی.

فرضی های ین پژوهش عبارت بودند ز:

 .8آگاهی متعالی ک عبارت .هت ز .هتعد د تشهخی

 .1بین هوش معدوی و زیرمقیاسهای آن در فر د مجهر

بعاد و چهارچوبهای متعالی خود ،دیگهر ن و دنیهای مهادی
در خفل حالهتههای طبیعهی هشهیاری ،همهر ه بها .هتعد د
تشخی

فاکتورهای تخصیتی در رتکاب جر تو.

رتبا آنها با خود فرد و با دنیای مادی.

و غیرمجر تفاوت معدید ر وجود د رد.
 .2بین خودکدترلی و زیرمقیاسهای آن در فر د مجهر و
غیرمجر تفاوت معدید ر وجود د رد.

 .4بس حالت هشیاری ک عبارت .ت ز تو نایی د خل
و خارج تدن ز حالتهای باالی هشیاری ،ماندهد مدیتیشهن،
دعا و ممال آن (آقابابایی و همکار ن.)1890 ،
مطالع بر روی نقش دین و معدویت در حفظ نظم جامع

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه  :روش پهژوهش ز
نوع عنی -مقایس ی و جامعة آماری کنیه مجهرمین نهز ع

قهانون

د.ت جمعی زند ن صفهان و فر د عادی غی رمجهر .هاکن

همو ره موردتوج محققان بوده .ت .مطالعات گوناگونی در

تهر صفهان بود .نمونة آماری ین پژوهش تامل دو گروه

ین زمید نجا تده .هت که گویهای نقهش مهثرر دیهن و

بود  .گروه ول تعد د  100نفر ز مجرمین نز ع د.ت جمعی
زند ن صفهان بود ک ب صورت نمون گیری تصادفی .اده

غیرقانونی .ت .خسروتاهی و جو دی حسینآبادی ()1891

ز میان زند نی ان زند ن مرکهزی صهفهان به عدهو ن نمونه

در پژوهشی با عدهو ن تحنیهل ر بطه مثلفه هویهت دیدهی و
پیشگیری ز جر نشان د دند ک بین هویت دیدی و رتکهاب

نتخاب تدند .گروه دو تامل  100نفهر ز فهر د عهادی

و جنوگیری ز رتکهاب عمهال بزهکار نه و خهف

معدویت در کاهش گر یش فر د به .همت عمهال خهف

و

جر ئم ر بط معدید ر مدفی وجهود د رد به یهن معدها که بها
فز یش میز ن دیند ری ،نرخ رتکاب جر کاهش مییابد .در

مطالع ی ک تو .بایر و ر یت )2001( 1در خصو

عتقاد ت دیدی و مذهبی مدجهر به بازد رنهدگی متو.هطی در
آمیز فر د د رد .ر بیدسون و همکهار ن)2011( 2

در مطالع ی با عدو ن برر.ی تغییهر ت تهشماهه معدویهت،
مذهبی بودن و نوتهیدن لکهل نشهان د دنهد که تهرکت در
جنسات مذهبی و فز یش .طخ گر یشهای معدوی ،به طهور
معدید ری باعث کاهش مصر

تصادفی .اده ز لحاظ .ن و تحصهیفت بها فهر د مجهر
یکسان نتخاب تدند.

ر بطة

دیند ری و رتکهاب جهر نجها تهد نتهایج نشهان د د که
رفتار نحر

غی رمجر .اکن تهر صفهان ک به صهورت نمونه گیهری

لکل در فر د میتود.

با توج ب یدک بزهکاری معنول عو مل متعددی .ت و
مبارزه با جر و کجرویهای جتماعی مدو ب تداخت یهن
عو مل .ت و با ز بین بردن ین عو مل و یا کاهش رر ت
2. Robinson et al.

ابزارسنجش 
پرسشنامة هوش معنوی  :در ین پژوهش ز پر.شدام هوش
3

معدوی که در .هال  2003تو.ه دیویهد کیدهگ بها ههد
.دجش میز ن هوش معدوی فر د .اخت تد .تفاده گردیهده
.ت .ین پر.شدام د ر ی . 24هث ل و  4خهردهمقیهاس به
ترح زیر .ت:
 .1تفکر نتقادی وجودی :ین زیرمقیهاس د ر ی . 7هث ل
.ت و نمرة کل آن بین  0-23میباتد.
 .2تولید معدای تخصی :یهن زیرمقیهاس د ر ی . 1هث ل
.ت و نمرة کل آن بین . 0-20ت.
1. Baier and Wright
3. Spiritual Intelligence Questionnaire
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 .8آگاهی متعالی :ین زیرمقیاس د ر ی . 7هث ل .هت و
نمره کل آن بین  0-23میباتد.
 .4تو.عة حالت هشیاری :ین زیرمقیاس د ر ی . 1هث ل
.ت و نمره کل آن بین . 0-20ت.
در ین پر.شهدام ههر .هث ل  1گزیده د رد و به روش
لیکرت پدجدرج ی نمرهگذ ری میتهود و پا.هخگو به ههر
.ث ل در یک طیف کامفً نادر.هت تها کهامفً در.هت پا.هخ
می دهد .نمره کل ز مجموع نمر ت چهار زیرمقیاس ب د.ت
میآید و هرچ فرد نمره باالتری ب د.ت آورد د ر ی ههوش
معدوی بیشتری .ت .کیدگ و د.یکو )2009( 1پایهایی یهن
پر.شدام ر برحس ضری آلفای کرونباخ  0/92و ضهری
آلفای خرده مقیاس های تفکر نتقادی وجهودی  ،0/73تولیهد
معدای تخصی  ،0/73آگاهی متعهالی  0/37و تو.هع حالهت
هوتیاری ر  0/91ب د.ت آوردنهد .در یهر ن نیهز رقیه و
همکههار ن ( )1839پای هایی ی هن پر.شههدام ر بهها .ههتفاده ز
ضری آلفای کرونباخ  0/33ب د.هت آوردنهد که نشهان ز
عتبار باالی ین پر.شهدام د رد .در پهژوهش حاضهر پایهایی
پر.شدام با .تفاده ز آزمون آلفای کرونباخ  0/36به د.هت
آمد .دو نمون ز .ث لههای یهن پر.شهدام  « :غنه دربهاره
ماهیت هستی .ث ل و تفکر میکدم»« ،من میتو نم مطهابب بها
هدفم در زندگی تصمیم بگیر ».
پرسشنامة خودکنترلی :2در ین پژوهش ز پر.شدام فر
کوتاه خهودکدترلی که تو.ه تهانجی 8و همکهار ن در .هال
 2004ب مدظور رزیابی میز ن خودکدترلی فهر د بهر خویشهتن
.اخت تد .تفاده گردیده .ت .فر صهنی یهن پر.شهدام
د ر ی . 86ث ل بوده ک تانجی و همکار ن فهر کوتهاه آن ر
نیز ر ئ کردند .فهر کوتهاه پر.شهدام د ر ی . 18هث ل و 2
خرده مقیاس خودکدترلی ولی و خودکدترلی مدعکددهده .هت
ک در مقیاس لیکرت  1درج ی .هاخت تهده .هت .طیهف
پا.خگویی آزمودنیها ز صفً تا خینی زیهاد .هت .حهد قل
نمره فر د در آزمون  18و حد کمر نمهره . 61هت و کسه
نمره بیشتر نشان دهددة خهودکدترلی رفتهاری بیشهتر در فهر د
.ت .پایایی پر.شدام تو .تانجی و همکهار ن ( )2004بها
آزمایش بر روی دو نمون آماری مجز بها .هتفاده ز آزمهون
آلفای کرونباخ  0/38و  0/31ب د.ت آمهد که نشهاندهدهدة
عتبار باالی ین پر.شدام .ت .در یر ن حمهدی جویبهاری
( )1896پایایی پر.شدام ر بر مبدای ضری آلفای کرونباخ
2. Self-Control Questionnaire

 0/91به د.ههت آورد. .ههبقتی و مههامیپههور ( )1894نیهز بهها
پژوهش بر روی یک نمونة  814نفری ز د نش آموز ن پایایی
ین پر.شدام ر  0/30گز رش نمودنهد .در پهژوهش حاضهر
پایایی پر.شدام با .تفاده ز آزمون آلفای کرونباخ  0/77به
د.ت آمد .دو نمون ز .ث لهای یهن پر.شهدام « :در بر بهر
و.و .نجا کارها ب خوبی مقاومت مهی کهدم»« ،بهر ی مهن
ترک عادتهای بد و نامدا .دتو ر .ت».
دادهها 
روشاجراوتحلیل 
پب ز جمعآوری طفعات ،د دهها ز طریب آزمون  tمستقل،
تحنی هل و ریههانب و ضههری همبسههتگی پیر.ههون بهها کمههک
نر فز ر  SPSS16مورد تجزی وتحنیل قر ر گرفتدد.
یافتهها

جدول  1تاخ های توصیفی فر د مجر و غیرمجر ر بهر
.اس متغیر هوش معدوی و زیرمقیاسهای آن نشان میدهد.
بر طبب نتایج ین جدول ،میانگین نمهرة کهل ههوش معدهوی
فر د مجر ز فر د غیرمجر کمتر .هت .همچدهین میهانگین
هم زیر مقیاس های هوش معدوی نیز در فر د مجر کمتر ز
فر د غیرمجر .ت.
جدول  2تاخ های توصیفی فر د مجر و غیرمجر ر
بر .اس متغیر خودکدترلی و زیرمقیاسهای آن نشان میدهد.
همانطور ک در ین جدول مشاهده میتود میانگین نمره کل
خودکدترلی و کنیة زیرمقیاسها در فر د مجر کمتهر ز فهر د
غیرمجر .ت.
نتایج حاصل ز آزمون تحنیل و ریانب ههوش معدهوی و
زیرمقیاسهای آن در جدول  8نشان د ده تهده .هت .نتهایج
ین جدول نشان میدهد ک بین میانگین متغیر هوش معدهوی
و همچدین زیرمقیاسهای تفکر وجودی نتقادی ،تولید معدای
تخصی ،آگاهی متعالی و تو.هع حالهت هشهیاری در فهر د
مجر و غیرمجر تفاوت معدید ر وجهود د رد ( .)P≤0/01بها
توج ب نتایج ین جدول و جدول  1میانگین ههوش معدهوی
و زیرمقیهاسهههای هههوش معدههوی در فههر د مجههر ب ه طههور
معدید ری کمتر ز فر د غیر مجر .هت .بها توجه به یهن
نتایج ،فرضیة ول پژوهش مبدی بر وجود تفاوت معدهید ر در
هوش معدوی و کنی زیرمقیاسها در فر د مجر و غیرمجهر
تأیید تد.
1. King and DeCicco
3. Tangney
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جدول  .1شاخصهای توصیهی نمرات هوش معنوی آزمودنیها
آمار
هوش معنوی
تهکر انتقادی وجودی
تولید معنای شخصی
آگاهی متعالی
توسعه حالت هشیاری

گرو

تعداد

میاناین

انحراف معیار

مجر
غیرمجر
مجر
غیرمجر
مجر
غیرمجر
مجر
غیرمجر
مجر
غیرمجر

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

40/43
64/11
14/42
13/91
10/49
14/19
14/86
13/13
9/1
12/39

10/39
11/84
4/288
8/691
8/027
8/240
8/367
8/136
8/160
8/828

جدول  .2شاخصهای توصیهی نمرات خودکنترلی آزمودنیها
آمار
خودکنترلی
خودکنترلی منعکنند
خودکنترلی اولیه

گرو

تعداد

میاناین

انحراف معیار

مجر

100

40/08

3/86

غیرمجر

100

46/20

3/27

مجر
غیرمجر
مجر
غیرمجر

100
100
100
100

17/38
20/71
12/1
14/81

8/937
8/984
2/820
2/443

جدول  .3تحلیل واریانس زیرمقیاسهای هوش معنوی آزمودنیها
آمار

مجموع مربعات

درجة آزادی

میاناین مربعات

آمار آزمو

سطح معنیداری

هوش معنوی
تهکر وجودی

24416/710

193

128/119

101/130

/001

8126/110

193

11/791

68/386

0/001

1946/830

193

9/380

69/682

0/001

2436

193

12/116

67/197

0/001

2032/790

193

10/119

63/276

0/001

انتقادی
تولید معنای
شخصی
آگاهی متعالی
توسعه حالت
هشیاری

در جدول  4نتهایج حاصهل ز آزمهون تحنیهل و ریهانب

خودکدترلی و کنی زیرمقیاسهای خودکدترلی در فر د مجر

خودکدترلی و زیرمقیاسهای آن نشان د ده تده .ت .نتهایج

ب طور معدید ری کمتهر ز فهر د غیرمجهر .هت؛ بدهابر ین

ین جدول نشان میدهد ک بین میانگین خهودکدترلی و زیهر
مقیاس های خودکدترلی مدعکددده و خودکدترلی ولی در فر د

فرضههیة دو پههژوهش مبدههی بههر وجههود تفههاوت معدههید ر
خودکدترلی و تمامی زیرمقیاسها در فر د مجر و غیرمجر

مجر و غیرمجر تفاوت معدید ر وجود د رد ( .)P≤0/01بها

مورد تأیید قر ر گرفت.

توج ه ب ه نتههایج ی هن جههدول و جههدول  2می هانگین متغیههر
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جدول  .4تحلیل واریانس زیرمقیاسهای خودکنترلی آزمودنیها
آمار

سطح معنیداری

آمار آزمو

میاناین مربعات

درجة آزادی

مجموع مربعات

خودکنترلی

0/001

27/186

69/126

193

18636/910

0/001

27/169

11/691

193

8106/360

خودکنترلی
منعکنند
خودکنترلی
اولیه

0/001

1/639

23/794

نتیجهگیری 

بحثو
هههد ز نجهها ی هن پههژوهش ،مقایس هة هههوش معدههوی و

1126/890

193

حساس و بحر نی ،با غنب بر مشکفت مهیتو ندهد .هازگاری
بیشتری با محی د تت و تصمیمات صحیخ تری تخاذ نمایدد

خودکدترلی در فر د مجر و غیرمجر بود .نتایج نشان د د ک

و بدابر ین حتمال رتکاب عمال خف

هوش معدوی فر د مجهر ز فهر د غیرمجهر همتهای خهود

ب مر ت کمتر ز دیگر ن .ت .یافت دیگر ین پهژوهش یهن
بود ک فر د مجر ب طور معدهید ری ز خهودکدترلی کمتهری

زیرمقیاسهای هوش معدوی تامل تفکهر وجهودی نتقهادی،

نسبت ب فر د غیرمجر برخورد ر میباتدد و دو زیر مقیهاس

تولی هد معدههای تخص هی ،آگههاهی متعههالی و تو.ههع حالههت

خودکدترلی مدهعکددهده و خهودکدترلی ولیه در فهر د مجهر

هوتیاری نیز در فر د مجر ب طور معدید ری کمتهر ز فهر د

ب طور معدید ری کمتر ز فر د غیرمجر بود .نظریه عمهومی

غی هر مجههر .ههت .تحقیقههات زی هادی ک ه در زمید هة نقههش

جر و نتایج بسیاری ز تحقیقات نجا تده تو .محققهین
مختنف بیانگر ین مطن .ت ک حتمال گر یش ب رتکاب

بهه طههور معدهههید ری کمتههر .هههت .همچدههین میههانگین

و نحر فهی در آنهان

بازد رندگی معدویهت و دیهند ری در جنهوگیری ز رتکهاب
جر نجا تده .ت بیانگر ین و قعیت .ت ک معدویهت و

جر و رفتارهای نابهدجار جتماعی در فر دی ک خودکدترلی

باورهای دیدی در کاهش گر یش فهر د به عمهال بزهکار نه

کمتری د رند بیشتر .ت .فر دی ک .طخ خودکدترلی پاییدی

نقش بسز یی د رد بدین صورت ک میهز ن رتکهاب جهر در

د رند تمایل زیادی بر ی تجرب هیجان بدون توج ب عو ق
طوالنیمهدت آن د رنهد .یهن فهر د بهدون توجه به مدهافع

عقاید دیدی و معدهوی ند رنهد کمتهر .هت (بهایر و ر یهت ،

در زمدت خود و دیگر ن خصوصاً در زمانی ک تر ی بالقوه

میان فر د دیند ر و با در ک معدوی باال نسبت ب فر دی که

1

2001؛ جانسون و همکار ن2000 ،2؛ ر بیدسهون و همکهار ن،

لذتبخش بر ی آنان یجاد تود ممکن .ت مرتک

جهر و

 .)2011یافت های ین پژوهش با نتایج ین تحقیقهات همسهو

جدایت توند (تیبت و مهایرز .)1999 ،8یافته ههای پهژوهش

.ت .حمید و همکار ن ( )1891نشان د دند ک هوش معدوی

حاضههر همسههو بهها یافت ه هههای ور و مههون ()2018؛ فر ی ه و
تهیندبرگ )2017( 4و .هیمز بنکههول و پهی کههو رو)2001( 1

ب طور معداد ری تابآوری ر پهیشبیدهی مهیکدهد .زآنجاکه
تابآوری میتو ند .هطوح .هترس و نهاتو نی ر در تهر ی

.ت بدین صورت که خهودکدترلی پهایین به طهور ممبهت و

ناگو ر تعدیل نماید (رحمانیهان و همکهار ن )2003 ،بدهابر ین

معدی د ری نو ع رفتارهای نحر فی و مجرمانه ر پهیشبیدهی

در تبیین نتایج حاصل ز ین پژوهش میتو ن گفهت فهر دی

میکدد .مر  6معتقد .ت ک ههوش معدهوی نهوعی تو نهایی
.ت ک باعث خودآگاهی ،خودکدترلی. ،فمت رو ن و درک

2. Johnson
4. Friehe and Schildberg
6. Amram

1. Baierand Wright
3. Tibbett and Myers
5. Simsblackwell and Piquero

ک هوش معدوی بهاالتری د رنهد در تهر ی و مهوقعیتهای
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عمیب ز معدای زنهدگی مهیتهود ( مهر  ،2009به نقهل ز

کارگههاههههای آموزت هی تو .ه نهادهههای ذیرب ه

مو.وی مقد و همکار ن .)1894 ،و گان نیز ز هوش معدوی

آموزشوپرورش و .ازمان زند نها مهارت ههای الز جههت

ب عدو ن هماهدگکددده زندگی درونی با زنهدگی بیرونهی یهاد
میکدد .ب نظر وی هوش معدوی بر ی تدا.ایی نتخابههایی

آتدایی و ب دنبال آن فز یش ین فاکتورههای تخصهیتی به
فر د آموزش د ده تود .همچدین زآنجاک معنمین پرورتی و

ک در بهزیستی رو نتداختی و رتد .فمتی بشر نقش د رند

فرهدگی رتبها مسهتقیمی بها د نهشآمهوز ن د رنهد پیشهدهاد

مری الز و ضروری .ت (و گان.)2002 ،

می گردد کهفس ههای آموزتهی مهرتب بها موضهوعات یهن

درمجمههوع م هیتههو ن بی هان کههرد کهه هههوش معدههوی و

زجمنهه

پژوهش بر ی آنان برگز ر گهردد تها بهدینو.هین بتو ندهد در

خودکدترلی ب عدو ن دو عامل تأریرگذ ر در گهر یش فهر د به

ر .تای پیشهگیری ز رتکهاب جهر تو.ه د نهش آمهوز ن

.مت عمال نحر فی و مجرمان بوده لذ آموزش مهارتهای

قد مات الز ر نجا دهدد.

خودکدترلی ب فر د و آتدایی بیشتر با مور معدوی و خفقهی
در جهههت فههز یش هههوش معدههوی و خههودکدترلی مهیتو نههد
ب عدو ن ر هکهاری در جههت پیشهگیری ز رتکهاب جهر و
عمههال خههف در جامع ه باتههد .لههذ الز .ههت مسههئولین
نهادهای مختنف ز جمن آموزشوپرورش ب عدو ن نهادی ک

سپاسگزاری 
بدینو.ین ز همکاری مسئولین زند ن مرکزی صفهان ک در
نجا ین تحقیب ما ر یاری نمودند کمال تشکر و قدرد نی ب
عمل میآید.

رتبهها مسههتقیمی بهها پههرورش نسههل فههرد ی جامع ه د رد و
همچدین مسئولین زند نها و مر کز صفح و تربیت ک نقهش
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