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Abstract 
 

Background and Purpose: Considering the increased rate of crimes 
and the attributed damages in societies, determining the factors, which 
enhance or prevent crime, is a vital issue in the field of psychology. 
Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between 
spiritual intelligence and difficulty in emotional adjustment. 

Materials and Methods: In this descriptive, correlational study, a total 
of 70 prisoners were randomly recruited from Mashhad Prison in 2014. Data 
collection tools included questionnaires on emotional adjustment difficulty 
and spiritual intelligence. For data analysis, descriptive statistics were 
calculated, and Pearson’s correlation test, analysis of variance, and path 
analysis were performed.  

Results: The results showed a significant negative relationship between 
difficulty in emotional adjustment and components of spiritual intelligence 
(P<0.01). The results of path analysis showed that "understanding and 
communicating with the source of universe" could directly affect difficulty 
in emotional adjustment. Also, "spiritual life or relying on the inner core" 
affected emotional adjustment. Additionally, the second component of 
spiritual intelligence (spiritual life or relying on the inner core) could 
directly or indirectly predict the difficulty of emotional adjustment; this 
causal relationship was statistically significant. 

Conclusion: Based on the findings, we can conclude that spirituality and 
emotional adjustment can be regarded as important factors in an individual's 
adaptation with stress-inducing factors and may influence crime prevention. 
Generally, spirituality could predict the decline in emotional adjustment 
difficulty. 
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 هدممق

 و جرم امروز، دنیاي در اجتماعی هايآسیب از یکی
 بر در را زیادي هايشاخه جنایت و جرم. است جنایت

 به که...  و گیريگروگان دزدي، قتل،: جمله از گیرد؛می
 اقتصادي، مشکالت دلیلبه هاآن تمام زیاد احتمال

 چکیده
هاي وارده ناشی از جرم در با توجه به افزایش جرم و جنایت و آسیب :سابقه و هدف

کند و یا از وقوع آن جلوگیري جامعه، بررسی عللی که افراد را مستعد ارتکاب جرم می
باشد؛ بنابراین هدف از انجام این وضوع حیاتی میي علم روانشناسی مکند، در حیطهمی

 باشد.هوش معنوي با دشواري تنظیم هیجان در مجرمین می يپژوهش بررسی رابطه
نفر بود  70 همبستگی و حجم نمونه-پژوهش حاضر از نوع توصیفی :هامواد و روش 
بزارهاي پژوهش انتخاب شدند. ا 1393صورت تصادفی از مجرمین زندان مشهد در سال که به

ها هاي مورد استفاده در تحلیل دادهپرسشنامه دشواري تنظیم هیجان و هوش معنوي و آزمون
نهایت تحلیل واریانس، تحلیل مسیر و در هاي توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون،شاخص

 ایجاد مدل ساختاري بودند. 
ي منفی معناداري هاي هوش معنوي رابطهبین دشواري تنظیم هیجان و مؤلفه :هایافته

هستی  يسرچشمه ارتباط و که درك داد). نتایج تحلیل مسیر نشان P>01/0وجود داشت (
درونی نیز بر  يهسته معنوي زندگی گذارد،طور مستقیم بر دشواري تنظیم هیجان تأثیر میبه

 يهسته معنوي گذارد. عامل دوم هوش معنوي (زندگیدشواري تنظیم هیجان تأثیر می
کننده دشواري تنظیم هیجان بینیتواند پیشطور مستقیم و غیرمستقیم میی) در مجموع بهدرون

 باشد.باشد که این روابط علت و معلولی در سطح معناداري می
توان نتیجه گرفت که معنویت و تنظیم هیجانی، عامل ها میبا توجه به یافته ج:استنتا

رزا است و در پیشگیري از ارتکاب به جرم مؤثر مهمی در سازگاري افراد در مقابل عوامل فشا
 ي کاهش دشواري فرد در تنظیم هیجانی است.کنندهبینیطور کلی معنویت پیشبه باشد.می

 
 خودتنظیمی هیجانی، دشواري تنظیم هیجان، مجرمین، هوش معنوي :هاي کلیديواژه

 

دانشــــــجوي دکتــــــري،  -1
روانشناسی، دانشگاه فردوسی 

 نمشهد، مشهد، ایرا
استادیار، گروه علوم تربیتـی،   -2

ــهد،   ــی مش ــگاه فردوس دانش
 مشهد، ایران

استادیار، گـروه روانشناسـی،    -3
ــهد،   ــی مش ــگاه فردوس دانش

 مشهد، ایران
دانشجوي کارشناسی ارشد،   -4

روانشناسی، دانشگاه فردوسی 
 مشهد، مشهد، ایران

کارشناسی ارشد، روانشناسی،  -5
ــهد،   ــی مش ــگاه فردوس دانش

 مشهد، ایران
اي، پزشــکی، رفــهدکتــري ح -6

، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 مشهد،ایران

 
 

سید محمدمهدي  مؤلف مسئول:* 
 مشیریان فراحی

دانشــگاه فردوســی مشــهد،  مشــهد،
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

 
E-mail: 
moshirianfarahi@stu.um.ac.ir 

 
  1393 آذر 10دریافت: 

  1394 شهریور 26اصالحات: 
  1394 شهریور 30پذیرش: 

 

 ژوهشیمقاله پ
 39-48صفحه:   1394دوره سوم، شماره اول، سال 

 دین و سالمت 



 ... بینی دشواري تنظیم هیجان با توجه به هوش معنويپیش

 

 41  1شمــاره  ، سومدوره 

 

 از ايشاخه دلیل همینبه. است روانشناختی و اجتماعی
 یابیعلت منظوربه جنائی روانشناسی نام به یروانشناس

 از یکی. آمد پدید اجتماعی هايآسیب روانشناختی
 هوش همچون هاییمؤلفه روانشناسی، در مهم مباحث
 عامل یک عنوانبه که باشدمی هیجانات تنظیم و معنوي
 مشکالت مقابل در توانمی آن يوسیلهبه و است درونی

 مشکالت با مقابله براي صحیح يهاراه و نموده ایستادگی
 لکَیلَا": فرمایدمی کریم قرآن در خداوند. کرد انتخاب را

 کُلَّ یحب لَا واللَّه آتَاکُم بِما تَفْرَحوا ولَا فَاتَکُم ما علَى تَأْسوا
 اندوهگین رفته شما دست از آنچه بر تا فَخُورٍ، مخْتَالٍ
 شادمانى است داده شما به آنچه] سبب[ به و نشوید
. "ندارد دوست را فخرفروشى خودپسند هیچ خدا و نکنید،

 فی ینفقُونَ الَّذینَ": فرمایدمی دیگر ايآیه در همچنین
 واللّه النَّاسِ عنِ والْعافینَ الْغَیظَ والْکَاظمینَ والضَّرَّاء السرَّاء
بحینَ، ینسحانفاق تنگى و راخىف در که همانان الْم 

 در مردم از و برندمى فرو را خود خشم و کنندمى
 ).1( "دارد دوست را نیکوکاران خداوند و گذرندمى

 در هاي فردي، تواناییقابلیت ترینمهم از یکی
 تنظیم. شود آموخته باید که است هیجانات خود کنترل
 در تغییر یا و تعدیل حفظ، آغاز، فرآیند عنوانبه هیجان

 با مرتبط هیجان و درونی احساس استمرار یا شدت بروز،
 رساندن انجام به در فیزیکی روانی،-اجتماعی فرآیندهاي

 تنها هیجان تنظیم درواقع شود.می تعریف فرد اهداف
 یک در همیشه نباید شخص نیست و هیجانات سرکوب

 داشته قرار هیجانی برانگیختگی از ساکن و آرام حالت
 تجربیات تغییر و نظارت فرآیندهاي باشد؛ بلکه شامل

 باالیی کیفیت داراي هیجانات). 2(است  شخص هیجانی
 افراد در منفی یا مثبت واکنش باعث توانندمی هستند و
 شرایط و موقعیت با متناسب اگرطوري که شوند؛ به

 سبب صورت این غیر در و مثبت واکنش سبب باشند،
 شدید هیجانات هک زمانی بنابراین. شودمی منفی واکنش

 به نیاز نیستند سازگار شرایط با یا و شوندمی طوالنی یا
 ).3(است  تنظیم
 ترینمهم از یکی )Hofmannهافمن ( باور به
 سازگاري و تنظیم توانایی ها،انسان هايقابلیت

 خاص هايموقعیت الزامات با متناسب هاي فرديهیجان
 نیز )Ekmanاکمن ( و )Davidsonدیویدسون (. است
 تکاملی سازگارانه نقش نوعی هیجانی خودتنظیمی براي
 به تمایل هیجانی، خودتنظیمی. )4-6هستند ( قائل

 و رفتارها و هاتکانه کنترل هاي درونی،کنترل حالت
. باشدهدف می به رسیدن براي معیارها با آن انطباق

 که است فرایندهایی شامل هیجانی خودتنظیمی
 و چگونگی نیز و را خود یجاناته مردم ،ي آنوسیلهبه

 توانمندي این. )4( دهندمی قرار تأثیرتحت را هاآن ابراز
 روان سالمت و بهزیستی در توجهیقابل نقش ویژگی یا

 و عوامل و شود شناسایی خوبی به است الزم و دارد
 .قرار گیرد بررسی مورد آن پیامدهاي

ه هاي روانشناختی مورد بررسی ما کیکی از مؤلفه
نقش مهمی در هیجانات دارد هوش معنوي است؛ چراکه 

) بین هوش معنوي و هوش Rossطبق پژوهش راس (
ي معناداري وجود دارد. با توجه به اینکه هیجانی رابطه

یجانی، خودتنظیمی یکی از مؤلفه هاي اساسی هوش ه
نتیجه بررسی توانایی هوش معنوي در هیجانی است؛ در

 ).7اي اساسی است (سألهتنظیم هیجانات مجرمین، م
 و دین حوزه به مربوط مفاهیم از یکی معنوي هوش

 و گرفته قرار  انسان توجه مورد تازگیبه که است معنویت
 کرد ) عنوانEmmons( ایمونز). 8( است توسعه حال در
 گیريبهره براي هاتوانایی از ايمجموعه معنوي هوش که
 هايسازه عنويم هوش. باشدمی معنوي و دینی منابع از

 درحالی کند؛می ترکیب سازه یک در را معنویت و هوش
 معنایابی، مقدس، عناصر یافتن براي جستجو معنویت که

 توانایی معنوي درواقع هوش است. تعالی و باال هوشیاري
 تواندمی که است موضوعاتی چنین از استفاده براي

 به منجر و کند بینیپیش را فرد سازگاري و کارکرد
 و )Gain( گین ).9گردد ( ارزشمندي نتایج و تولیدات

 ايشدهتجربه توانایی را معنوي هوش )Purohitپورهیت (
 فهم و دانش به دستیابی امکان افراد به که دانندمی

 ترقی و کمال به رسیدن براي را زمینه و دهدمی را بیشتر
 .)10( سازدمی فراهم زندگی در

) Cavendish() و کاوندیش Elkinsالکینس (
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معتقدند معنویت عاملی براي معنا بخشیدن به زندگی 
توان رفتارهاي عقالنی و منطقی ي آن میوسیلهبه است و

 دارد هوش عقیده ). همچنین ایمونز11را انتخاب کرد (
 توسط را که هوش يشدهپذیرفته معیارهاي معنوي،

 )Meyerمایر ( ) وGardner( گاردنر همچون دانشمندانی
 از بعضی برخالف او .کنداست، فراهم می شده رحمط

 مسائل حل مناسب تنها را معنوي هوش که دانشمندان
 معنوي هوش بکارگیري بر دانند،می اخالقی و وجودي

 زندگی تراساسی مسائل برعالوه روزمره مسائل حل براي
 ).12کند (می تأکید

ي سازگاري با ) نشان داد الزمهSmithاسمیت (
وش معنوي است و افرادي که هوش معنوي محیط، ه

باالتري دارند، در مقابل فشارهاي زندگی توان سازگاري 
بهتري دارند. همچنین وي معتقد است، هوش معنوي در 

گري با هاي مذهبی، مقابلهچند بعد همچون تجربه
هاي مشخص در زندگی، تمایل به استرس، داشتن هدف

کرد و رفتارهاي هاي مقدس و تأثیر مذهب بر عملمکان
ها اصولی باشد. تمام این مؤلفهبررسی و مهم میفرد قابل

تواند در مقابل فشارهاي است که براساس آن فرد می
زندگی و مسائلی که در پیش دارد، ایستادگی کند و 
کارهایی را که موجب آسیب در فرد و جامعه شود، انجام 

 ).13ندهد (
ودتنظیمی هاي متعددي نشان دادند بین خپژوهش

ها هیجان و هوش معنوي رابطه وجود دارد. از جمله آن
الکینس و کاوندیش نشان دادند بین هوش هیجانی و 

). 11ي معناداري وجود دارد (هوش معنوي رابطه
) نشان دادند Thompsonهمچنین راس، تامپسون (

ي معناداري وجود بین هیجانات و هوش معنوي رابطه
 ) نشانGerancharگرانچار ( آن بر). عالوه14 ،7دارد (

 در. است هیجانی هوش راهنماي مذهب و اخالق که داد
 بین که دادند و همکاران نشان توانلوصیادي پژوهشی

 و مثبت يرابطه مذهبی اعتقادات و هیجانی هوش
 ).16،15دارد ( وجود معناداري

هاي وارده جنایت و آسیب با توجه به افزایش جرم و
اي شناسی وقوع جرم مسألهجامعه، سبب ناشی از جرم در

است که از نظر روانشناختی جاي بحث و پژوهش دارد؛ 
ي هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بنابراین

هوش معنوي با دشواري تنظیم هیجان در مجرمین و 
هاي همچنین بررسی مدل ساختاري عوامل و مقیاس

 .باشدهوش معنوي با دشواري تنظیم هیجان می
سؤال پژوهش این است که آیا هوش معنوي با 
دشواري تنظیم هیجان رابطه دارد؟ و همچنین آیا هوش 

تواند علت خوبی براي معنوي در مدل ساختاري می
 دشواري تنظیم هیجان باشد؟

 
 هامواد و روش

باشد همبستگی می-پژوهش حاضر از نوع توصیفی
د بر روي مجرمین زندان شهر مشه 1393که در سال 

صورت تصادفی نفر بود که به 70انجام شد. حجم نمونه 
انتخاب شدند. دلیل انتخاب حجم نمونه در این پژوهش 
محدودیت در دسترس بودن نمونه بود. مالك ورود به این 
پژوهش: فرد، مرتکب جرم غیر از جرامین مرتبط به مواد 
مخدر و الکل شده و فرد مجرم بیش از یک سال در زندان 

رایط خروج از این پژوهش: فرد مورد آزمون به باشد. ش
ها را سؤاالت بیش از یک گزینه جواب دهد و یا پرسشنامه

درستی تکمیل نکند. جهت رعایت اصول اخالقی به
نامه کنندگان رضایتاي پژوهش از تمامی شرکتحرفه

 کتبی اخذ شد.
ها از دو در پژوهش حاضر براي گردآوري داده

وي و دشواري تنظیم هیجانی و به ي هوش معنپرسشنامه
صورت ها بهدانی استفاده شد. توزیع پرسشنامهروش می

ها به جام گرفت. قبل از توزیع پرسشنامهحضوري ان
شد، نتایج حاصل از این  داوطلبین اطمینان خاطر داده

ها ندارد و گونه نفع یا ضرري براي آنپژوهش هیچ
اهد ماند. ابتدا محرمانه باقی خودست آمده اطالعات به

کنندگان توزیع شد و توضیحاتی ها بین شرکتپرسشنامه
ها داده شد. پس از دهی به آني پاسخدر مورد نحوه

گذاري مورد تفسیر و نمرهها ها، پاسختکمیل پرسشنامه
افزار شده به نرمآوريهاي جمعقرار گرفتند و سپس داده

SPSS  ا استفاده از ها بوارد شدند. تحلیل داده 19نسخه
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توصیفی، همبستگی پیرسون، تحلیل هاي شاخص
 رگرسیون و واریانس انجام گرفت.

این پرسشنامه : پرسشنامه دشواري تنظیم هیجان
باشد. مقیاس میخرده 6سؤال و  36شامل 

هاي این پرسشنامه شامل: عدم پذیرش مقیاسخرده
هاي هیجانی، دشواري دست زدن به رفتار هدفمند، پاسخ

واري کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجان، دسترسی دش
محدود به راهبردهاي تنظیم هیجان و فقدان شفافیت 

باشد و می 93/0هیجان است. پایایی درونی کلی برابر با 
، 89/0، 85/0شده: ترتیب بیانمقیاس بهبراي هر خرده

باشد. براساس بررسی می 84/0و  88/0، 80/0، 86/0
سط علوي انجام شده، همسانی درونی پایایی درونی که تو

گزارش شده است. هرچه نمره فرد باالتر باشد  86/0کل 
 ).17ي تنظیم هیجان پایین خواهد بود (دهندهنشان

 29این پرسشنامه شامل  پرسشنامه هوش معنوي:
زاده و همکاران ساخته و سؤال است که توسط عبداهللا

اس شامل: هنجاریابی شد. این پرسشنامه داراي دو مقی
ي هستی و عامل زندگی درك و ارتباط با سرچشمه

باخ توسط باشد. آلفاي کروني درونی میمعنوي با هسته
دست آمد و ضریب به 89/0زاده و همکاران عبداهللا

 ).18گزارش شد ( 3/0همبستگی تمام سؤاالت، 
در این پرسشنامه براي دختران و پسران نقاط برش 

این ترتیب که براي پسران نمرات متفاوتی وجود دارد، به 
دهنده هوش معنوي خیلی باال، نمرات به باال نشان 135
 106-123معرف هوش معنوي باال، نمرات  134-124
 86-105دهنده هوش معنوي متوسط، نمرات نشان
به پایین  85دهنده هوش معنوي پایین و نمرات نشان

 معرف هوش معنوي خیلی پایین است. در مورد دختران
دهنده هوش معنوي خیلی باال، به باال نشان 137نمرات 
-128معرف هوش معنوي باال، نمرات  129-136نمرات 

 94-110دهنده هوش معنوي متوسط، نمرات نشان 111
به پایین  93دهنده هوش معنوي پایین و نمرات نشان

 ).18معرف هوش معنوي خیلی پایین است (
 

 مالحظات اخالقی
 ها در پژوهشضور آزمودنیداوطلبانه بودن ح -

ها نسبت به محرمانه اطمینان دادن به آزمودنی -
 هاهاي آنماندن پاسخ

ها ي پژوهش به آزمودنیاي از نتیجهارائه خالصه -
 پس از اتمام کار

 
 هایافته
و  52/36نمونه مورد مطالعه،  70میانگین سنی  

هاي بود. با توجه به نتایج شاخص 49/8معیار انحراف
کل دشواري تنظیم  ، میانگین نمره1فی در جدول توصی

دست آمد. به 27/19معیار آن و انحراف 87/105هیجان 
داشت که هرچه نمره کل خودتنظیمی  نظر در باید

ي دشوارتر بودن تنظیم دهندههیجانی باالتر برود، نشان
هیجانی است. میانگین مقیاس اول هوش معنوي یعنی 

 معیارو انحراف 31/46ستی ي هدرك و ارتباط سرچشمه
معیار عامل دوم هوش و میانگین و انحراف 63/11آن 

ترتیب ي درونی بهمعنوي یعنی زندگی معنوي هسته
 .دست آمدبه 49/17و  77/53

شود، بین مشاهده می 2طور که در جدول همان
ي هستی و عدم پذیرش پاسخ درك و ارتباط سرچشمه

 ار هدفمند، دشواريهیجان، دشواري دست زدن به رفت
کنترل تکانه، دسترسی محدود به راهبردهاي تنظیم 

  ي منفیهیجان و نمره کل دشواري تنظیم هیجان رابطه
 

 هوش و هیجان خودتنظیمی توصیفی هايشاخص: 1 جدول
 معنوي

 معیارانحراف میانگین متغیر

 10/6 57/18 هیجان پاسخ پذیرش عدم

 42/4 85/15 هدفمند رفتار به زدن دست دشواري

 20/4 15/17 تکانه کنترل دشواري

 58/4 38/18 هیجان آکاهی فقدان

 99/5 50/22 هیجان تنظیم راهبردهاي به محدود دسترسی

 16/3 40/13 هیجان شفافیت فقدان

 27/19 87/105 هیجان تنظیم دشواري کل نمره

 63/11 31/46 هستی يسرچشمه ارتباط و درك

 49/17 77/53 رونید يهسته معنوي زندگی
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درك و )، همچنین بین P>01/0معناداري وجود دارد ( و
ي هستی و فقدان آگاهی هیجان و ارتباط سرچشمه

ي معنادار و معکوس وجود هیجانی رابطه شفافیت فقدان
بر عامل اول هوش معنوي، بین ). عالوهP>05/0دارد (
درونی و عدم پذیرش پاسخ  يهسته معنوي زندگی

دشواري دست زدن به رفتار هدفمند و نمره کل هیجان، 
ي معنادار و معکوس وجود دشواري تنظیم هیجان رابطه

درونی و  يهسته معنوي ) و بین زندگیP>01/0دارد (
دشواري کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجان، دسترسی 
محدود به راهبردهاي تنظیم هیجان و فقدان شفافیت 

 ).P>05/0وجود دارد ( ي معنادار و منفیهیجان رابطه
دست آمده از تحلیل رگرسیون با توجه به نتایج به

ها به این شرح است: ، یافته3و واریانس مطابق جدول 
از واریانس  -36/0هستی  يسرچشمه ارتباط و درك

) 002/0بینی می کند (دشواري تنظیم هیجان را پیش
عنوان عامل دوم به درونی يهسته معنوي و زندگی
از واریانس دشواري  -31/0تواند عنوي، میهوش م

). همچنین با 007/0بینی کند (تنظیم هیجانی را پیش

توجه به تحلیل رگرسیون، دو مقیاس هوش معنوي، 
درصد از دشواري تنظیم هیجانی را  13تواند می

 ند.بینی کپیش
نتایج تحلیل مسیر نشان  4با توجه به جدول 

طور هستی به يسرچشمه ارتباط و دهد، دركمی
گذارد، بر دشواري تنظیم هیجان تأثیر می -36/0مستقیم 

درونی با رابطه  يهسته معنوي همچنین زندگی
 در و -31/0 مستقیم صورتبه و -31/0 غیرمستقیم

گذارد. بر دشواري تنظیم هیجان تأثیر می -36/0 مجموع
هستی  يسرچشمه ارتباط و باید توجه داشت که درك

درونی و  يهسته معنوي بین زندگیعامل میانجی 
صورت دشواري تنظیم هیجانی است و تأثیر آن فقط به

ها مدل تحلیل مسیر مستقیم خواهد بود. با توجه به یافته
 .شودزیر ایجاد می

 
 بحث 

ي بین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه
 هاي آن و دشواري تنظیمهوش معنوي با توجه به مؤلفه

 
 معنوي هوش هايعامل و هیجان تنظیم دشواري بین همبستگی ضریب: 2 جدول

 متغیر
 پذیرش عدم

 هیجان پاسخ
 زدن دست دشواري

 هدفمند رفتار به
 دشواري

 تکانه کنترل
 آگاهی فقدان

 هیجان
 به محدود دسترسی

 هیجان تنظیم راهبردهاي
 شفافیت فقدان

 هیجان
 دشواري

 هیجان تنظیم

 -36/0** -29/0* -34/0** -24/0* -34/0** -31/0** -39/0** هستی يارتباط سرچشمه و درك

 -31/0** -23/0* -26/0* -26/0* -29/0* -36/0** -36/0** درونی يهسته معنوي زندگی
*: 05/0<P، **:01/0<P 

 
 معنوي هوش هاي مولفه و هیجانی خودتنظیمی مسیر و رگرسیون تحلیل: 3 جدول

 R2 سطح معناداري β متغیر

 002/0 -36/0 هیجانی خودتنظیمی با  هستی يسرچشمه تباطار و درك
13/0 

 007/0 -31/0 هیجانی خودتنظیمی با درونی يهسته معنوي زندگی

 72/0 000/0 85/0 درونی يهسته  معنوي زندگی با هستی يسرچشمه ارتباط و درك

 

 درونی يهسته معنوي زندگی و) معنوي هوش اول مقیاس(هستی  يسرچشمه ارتباط و درك يرابطه: 4جدول 
 هیجانی خودتنظیمی با) معنوي هوش دوم مقیاس(

 تأثیرات مجموع مستقیم تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقل متغیر

 -36/0 -36/0 - هستی يسرچشمه ارتباط و درك

 -63/0 -31/0 -31/0 درونی يهسته معنوي زندگی
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 هاي هوش معنوي با دشواري تنظیم هیجانل مسیر عامل: مدل تحلی1شکل 

 

هیجان بود. با توجه به سؤال اول پژوهش که آیا هوش 
هاي معنوي با دشواري تنظیم هیجان رابطه دارد؟ یافته

پژوهش نشان دادند که بین هوش معنوي در دو 
ي معنادار ي خود با دشواري تنظیم هیجانی رابطهمؤلفه

بدین معنا که اگر هوش معنوي  و منفی وجود دارد،
تر خواهد بود. باالتر باشد، دشواري تنظیم هیجانی پایین

این یافته با پژوهش معلمی و همکاران و رضوي و 
همکاران که مشاهده نمودند، افراد داراي هوش معنوي 

متی و هوش هیجانی باال، بهزیستی روانی و وضعیت سال
در پژوهش  ).20،19باشد (بهتري دارند، همسو می

رضوي و همکاران انواع جرایم مورد بررسی قرار گرفتند، 
رسد که نوع جرم نیز نظر میبا توجه به پژوهش فوق به

هاي روانی و هیجانی مؤثر باشد؛ چراکه در تبیین ویژگی
هایی که هوش مؤلفه ضعف مجرمان در دستیابی به

نوع جرم ارتکابی و سازند منجر به تفاوت هیجانی را می
گردد، این ویژگی یکی از مسائلی ها میالمت روان آنس

است که در این پژوهش در نظر گرفته نشد. همچنین 
شده در پژوهش رضوي و همکاران، بر روي نمونه بررسی

هاي مختلف، ي گروههر دو جنس بود و براي مقایسه
متغیرهاي تأثیرگذار در  محل زندگی افراد را که از

قرار ندادند؛ اما در پژوهش  باشد، مد نظرپژوهش می
طور دقیق به نقش محل زندگی مجرمان توجه حاضر به
طوري که غالب مجرمان مورد بررسی، غالباً شد. به

ي موقعیتی بودند. پژوهش مرتبط با یک محدوده
) و همکاران همسو با یافته Garnefskiگارنفسکی (

عنوي فوق، خودتنظیمی هیجانی را همچون هوش م
وري موفق یکی از عوامل اساسی بهزیستی و کنش

ا وقایع داند که نقش مهمی در سازگاري بمی
 راس، هاي). یافته21کند (زاي زندگی ایفا میاسترس

 ) وVan Leeuwen( لیوینوان )،Oswaldاوسوالد (
 کاوندش، مطالعات )، الکینس وCusvellerکاسولر (

ا، تامسون و آمریک پرودیو سنجیآگاهی يمؤسسه
فرامرزي و همکاران نشان دادند، بین هوش معنوي و 

، 14،11،7( ي معنادار وجود داردهوش هیجانی رابطه
هاي پژوهش حاضر همخوان که با یافته) 25-22
 هوش هاي مولفه از یکی که طورباشد. همانمی

 ).26( است هیجانی خودتنظیمی هیجانی،
وي هاي هوش معنسؤال دوم که آیا مؤلفه

تواند مدل ساختاري علی خوبی براي دشواري می
هاي تحلیل تنظیم هیجانی باشد؟ با توجه به یافته

مسیر و واریانس مورد تأیید قرار گرفت. طبق نتایج 
دست آمده از این پژوهش، هوش معنوي در دو به

ي خوبی براي کنندهبینیتواند پیشي خود میمؤلفه
ي دوم نین مؤلفهدشواري تنظیم هیجان باشد، همچ

درونی،  يهسته معنوي هوش معنوي یعنی زندگی
طور غیرمسقیم درصد و به -31طور مستقیم به

درصد از واریانس دشواري تنظیم  -31تواند می
نماید و عامل اول هوش معنوي  بینیهیجان را پیش

عنوان ي هستی بهسرچشمه ارتباط و یعنی درك
از  -36رت مستقیم صوتواند بهگر میعامل میانجی

زندگی معنوي 
 ي درونیهسته

 ارتباط و درك
 هستی يسرچشمه

دشواري تنظیم 
 هیجان

31/0- 
 

36/0- 
 

85/0 
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بینی کند. واریانس دشواري تنظیم هیجان را پیش
 يهسته معنوي باید توجه داشت عامل زندگی

درونی، مجموع تأثیرات باالیی بر دشواري تنظیم 
درصد از  -63تواند طور کل میهیجان دارد؛ چراکه به

بینی واریانس کل دشواري تنظیم هیجان را پیش
و شریف زاده که ژوهش باعزت نماید. این یافته با پ
هاي هوش معنوي بیشتر از نشان دادند مؤلفه

نی بیو پیش هاي هوش هیجانی در تبیینمؤلفه
 ).27باشد (استرس شغلی مؤثر است، همسو می

هاي پژوهش، هوش معنوي یکی با توجه به یافته
که طوريهاي دشواري تنظیم هیجان است؛ بهاز علت

ال باشد، خودتنظیمی اگر هوش معنوي فردي با
هیجانی فرد هم باال خواهد رفت. جنایت و جرم 

یابی شود. عوامل اي است که باید کامالً ریشهمسئله
سزایی بر این امر دارد؛ همانند روانشناختی تأثیر به

خودتنظیمی هیجان که عامل مهمی در سازگاري و 
طور که باشد. هماناي میتفسیر افراد در مقابل حادثه

 هیجان تنظیم هايراهبرد"گوید: ) میGrossس (گرو
 کنترل در شوند،می فعال حادثه وقوع از قبل که

 سبب دارند؛ زیرا مهمی نقش حوادث منفی هیجان
 هیجانی هايپاسخ که شوندمی نحوي به واقعه تفسیر
 دهندمی نشان هاپژوهش. "دهدمی کاهش را منفی
 مختلف يهاسبک از استفاده در افراد هايتفاوت
 عاطفی، پیامدهاي سبب شناختی هیجان تنظیم

که  چنان شود؛می مختلفی اجتماعی و شناختی
 هايهیجان با مجدد هاي ارزیابیسبک استفاده از

 باال بهزیستی و بهتر فرديمیان عملکردهاي و مثبت
اي بدین معنا که اگر فردي با مسأله ).28(دارد  ارتباط

-هاي شناختیوجه به سبکزا برخورد کند، با تاسترس
طقی با آن استرس اي منتواند به گونههیجانی می

هاي فردي و نهایت سبب آسیببرخورد کند و در
 اجتماعی نشود.

اي که باعث ها نشان داد مؤلفهطور که یافتههمان
شود، هوش معنوي است. افزایش خودتنظیمی می

معتقد است هوش معنوي عاملی براي  اسمیت
و نتایج  )13(باشد هاي پرفشار میمحیط سازگاري در

که هوش معنوي  پژوهش حاضر نشان داد در صورتی
عنوان عاملی که ي خود باال برده شود بهدر دو مؤلفه

تواند تنظیم در فرهنگ کشور ما کاربرد دارد، می
 توجه طور کلی بابینی کند. بههیجان باالیی را پیش

هوش  که شودمی استنباط طوراین ذکرشده مطالب به
ي هستی معنوي و معنویت سبب درك سرچشمه

شود و دخول معنویت در زندگی عاملی براي می
رسیدن فرد به امید و سازگاري بهتر با وقایع زندگی 

 باشد.می
هاي ش نسبت به پژوهشاز نقاط قوت این پژوه

طور دقیق میان شده، هماهنگی محل زندگی بهانجام
طوري که افراد اد عادي بود. بهدو گروه مجرمان و افر

عادي این پژوهش از محیطی انتخاب شدند که اغلب 
کردند تا به مجرمان نیز در این محیط زندگی می

. از نقاط نوعی اثر شرایط محیط زندگی خنثی شود
شده، هاي انجامپژوهش نسبت به پژوهش ضعف این

رسد با توجه نظر میعدم تفکیک جرم بود؛ چراکه به
شده، شدت هوش معنوي و تنظیم نوع جرم انجامبه 

هاي شود. در این پژوهش گروهنی متفاوت میهیجا
یک جنس (مرد) بود که این نیز  نمونه فقط از

-هاي این پژوهش با پژوهشتواند یکی از تفاوتمی
 هاي دیگر باشد.

شود عامل تنظیم هیجان و هوش پیشنهاد می
وص مناطقی که خصهیجانی در مناطق مختلف کشور به

بیشترین شیوع جرم و جنایت را دارند، سنجیده شود و 
بینی تنظیم هیجانات پیش يبا سنجش وسیع در زمینه

شود که در کدام مناطق احتمال مشکالت سازگاري 
داشت و براي پیشگیري از آن  ارتباطی وجود خواهد

هایی با کمک متخصصین اندیشه ارائه شود. حلراه
هایی آموزش و هاکارگاه که شودمی پیشنهاد همچنین

آموزش  معنویت ایجاد شود تا شرایط-مبتنی بر هیجان
هاي تنظیم هیجان و معنویت درونی فراهم شود.مؤلفه
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