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AIMS. Trust is one of fundamental preconditions for economic, social, cultural, and political 

development of any society. The aim of this study was to investigate the relationship between 

emotional intelligence and social and family support with social trust in prisoners. 

MATERIALS & METHODS: 310 prisoners in Sepidar prison were enrolled in this study. Bar-

on Emotional quotient inventory, Mary procidano and Kenneth heller’s social support 

questionnaire and Sharif & Safarinia social trust questionnaire were administered to collect data. 

Multistage regression and correlation coefficient were used to analyze the data. 

FINDINGS: There was a significant relationship between emotional intelligence and social and 

family support with social trust (P<0/01, r=0/29, 0/17). Social and family support could predict 

8 percent of the variance of social trust. In addition, coping with stress, adaptation, and 

interpersonal skills could predict 7 percent of the variance of social trust. 

CONCLUSION: Social trust can be upgraded by enhancing emotional intelligence and social and 

family support in prisoners. 

  KEYWORD: Emotional Intelligence; Social and Family Support; Social Trust; Prisoners 

  

  

http://teb.police.ir/teb/index.php?slc_lang=en&sid=1


  فصلنامه علمی- پژوهشی طب انتظامی دوره ۸، شماره 4، پاییز ۱۳۹۸

سوسن سهامی و همکاران 162

رابطه هوش هیجانی و حمایت های جامعه و 
خانواده با اعتماد اجتماعی در میان زندانیان زندان 

سپیدار اهواز

PhD *سوسن سهامی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت، 

مرودشت، ایران

  MSc علیرضا باقری مالک آبادی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت، 

مرودشت، ایران

 MSc  عنایت اله حسین زئی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت، 

مرودشت، ایران

چکیده
اهداف: اعتماد، از پیش شرط های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
با  حاضر  پژوهش  می شود.  محسوب  جامعه ای  هر  در  سیاسی  و  فرهنگی 

هدف تببین رابطه بین هوش هیجانی و حمایت جامعه و خانواده با اعتماد 

اجتماعی در میان زندانیان زندان سپیدار شهر اهواز انجام شد. 

ابزار و روش ها: در پژوهش همبستگی حاضر، جامعه آماری شامل زندانیان 
زندان سپیدار اهواز بود. میزان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۱0 

نفر تخمین زده شد. برای گردآوری داده ها از مقیاس هوش هیجانی بار- آن، 

مقیاس  و  هلر  کنیت  و  پروسیدانو  مری  خانواده  و  جامعه  حمایت  مقیاس 

اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب 

همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. 

یافته ها: حمایت های جامعه و خانواده، رابطه مستقیم و معنی داری با اعتماد 
اجتماعی داشت (r=0/2۹ و P<0/0۱). هوش هیجانی نیز اطمینان با ضریب 0/۱۷، 

.(P<0/0۱ و r=0/۱۷) رابطه مستقیم و معنی داری با اعتماد اجتماعی داشت

اعتماد  واریانس  از  درصد   ۸ پیش بینی  به  قادر  خانواده  و  جامعه  حمایت 

اجتماعی بودند. مؤلفه های کنترل استرس، سازگاری و مهارت برون فردی نیز 

قادر به پیش بینی ۷ درصد از واریانس اعتماد اجتماعی بودند.

نتیجه گیری: با افزایش هوش هیجانی و افزایش حمایت جامعه و خانواده، 
می توان میزان اعتماد اجتماعی را در زندانیان ارتقا داد. 

اجتماعی،  اعتماد  خانواده،  و  جامعه  حمایت  هیجانی،  هوش  کلیدواژه ها: 
زندانیان

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۳/2۶

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۵/22

تاریخ انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۷/۱۵

 So.sahami@gmail.com :نویسنده مسئول *

مقدمه
سیاسی  توسعه  و  مدنی  مشارکت  پیش شرط  را  اعتماد  پاتنام 
سرمایه  مؤلفه های  و  ابعاد  از  یکی  به عنوان  که  می داند  جامعه  در 
اجتماعی و به مثابه عاملی انسجام بخش، بایستی در همه اقشار و 
گروه های اجتماعی جامعه تقویت و منتشر شود[2-۱]. به طور خالصه، 
اعتماد را به چهار نوع می توان تقسیم کرد: اعتماد بنیادین، اعتماد 
ویژگی  اول،  نوع  نهادی.  اعتماد  و  اجتماعی  اعتماد  بین شخصی، 
روان شناختی و فردی دارد؛ نوع دوم با افراد معدودی که با یکدیگر 
آشنا هستند در ارتباط است؛ و انواع سوم و چهارم، خصلتی انتزاعی 

و غیرشخصی دارند[۳].

اعتماد اجتماعی به معنای پذیرش خطر مواجهه و ارتباط با دیگران 
است، با این تصور که آنها مطابق انتظارات کنشگران رفتار خواهند 
کرد و در پی آزار و اذیت یکدیگر نخواهند بود[۵-4]. از نظر لوهمان و 
را تضمین  اعتماد اجتماعی، حیات اجتماعی یک جامعه  پارسونز، 
این  اجتماعی کمک می کند[۶].  نظم سیستم  و  پایداری  به  و  کرده 
موضوع از دیرباز در پژوهش ها مورد توجه بوده و با چشم اندازهای 
متفاوتی در نظریات اجتماعی مطرح گردیده[۷]، اما مطالعات نظام مند 

مربوط به آن، جایگاه نوینی دارد.
از سوی دیگر، یکی از مهارت های اجتماعی مهم در برقراری ارتباط، 
هوش هیجانی (عاطفی) است. هوش هیجانی، توانایی همراهی با 
ترغیب و  توانایی  و  روابط  در  احساسات  و  مردم، مدیریت عواطف 

رهبری دیگران است[۸-۹]. 
عالوه بر هوش هیجانی، حمایت جامعه و خانواده نیز در ایجاد اعتماد 
اجتماعی نقش دارد؛ زیرا احساس احترام و ارزشمند بودن را در فرد 
به وجود می آورد و وی را به یک شبکه اجتماعی با تعهدات متقابل 
جامعه  و  دوستان  خانواده،  از  فرد  که  حمایت هایی  می کند.  وصل 
عوض،  در  و  دارد[۱0]  او  سالمت  بر  مستقیمی  اثر  می کند،  دریافت 
فقدان حمایت های اجتماعی، منابع فردی را برای مقابله با چالش ها 
نوعی  اجتماعی  حمایت  نیز  پیشین  مطالعات  در  می دهد.  تقلیل 
مبادله بین فردی دانسته شده که پیوندهای عاطفی، کمک های مؤثر 
ابزاری، ارائه اطالعات، اظهارنظر و ارزیابی دیگران را دربرمی گیرد[۱۱-۱۳] 

و بر سازگاری و هم نوایی با هنجارها رابطه دارد. 
با توجه به اهمیت هوش هیجانی و اعتماد اجتماعی، مطالعه حاضر 
حمایت های  و  هیجانی  هوش  میان  احتمالی  ارتباط  تا  بود  آن  بر 
این  بسنجد.  زندانیان  در  اجتماعی  اعتماد  با  را  جامعه  و  خانواده 
از این جهت اهمیت دارد که زندانیان، اغلب خشمگین تر،  موضوع 
عصبی تر و پرخاشگرتر و در نتیجه دارای هوش هیجانی ضعیف تری 
هستند. پس اگر ارتباط میان عوامل مذکور مثبت و معنی دار باشد، 
و  آنها  خانواده های  افراد،  این  توانمندکردن  به  کمک  آن،  حاصل 

سپس گسترش این توانمندی در کل جامعه می شود.

ابزار و روش ها
پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و به دنبال بررسی 
نوعی همبستگی بود. جامعه آماری، زندانیان زندان سپیدار اهواز با 
تعداد ۱۶4۵ نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 
همگن  دلیل  به  پژوهش،  این  در  گردید.  تعیین  نفر   ۳۱0 با  برابر 
موجود  واحدهای  زندانیان،  مشابه  تقربیًا  موقعیت  و  شرایط  بودن 
در جامعه آماری و همچنین محدود بودن تعداد زندانیان، از روش 
نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای گردآوری داده ها از سه 
پرسش نامه هوش هیجانی بار- آن، حمایت های جامعه و خانواده و 
اعتماد اجتماعی استفاده شد. در یک جلسه توجیهی، گروه نمونه 
مورد مطالعه با نحوه پاسخ دادن به پرسش نامه آشنا شدند و به آنها 
با  باقی می ماند. سپس  اطالعات شان محرمانه  تمام  که  تأکید شد 

رضایت کامل و به اختیار شخصی خود در مطالعه شرکت نمودند.
پرسش نامه هوش هیجانی بار- آن: در سال 200۶ توسط بار- آن 
تهیه گردیده و دارای ۹0 گویه و پنج خرده مقیاس شامل مهارت های 
فردی، مهارت های بین فردی، کنترل استرس، سازگاری و خلق کلی 
تفکر و  از عباراتی است که احساس، طرز  ابزار متشکل  این  است. 
آزمودنی  می کند.  توصیف  گوناگون  موقعیت های  در  را  رفتار  نحوه 
با  را  خود  موافقت  عدم  یا  موافقت  میزان  عبارت،  هر  خواندن  با 
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خصوصیات توصیف شده، با مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (کاماًل موافقم 
کاماًل  از  منفی  محتوای  با  سؤاالت  بعضی  در  و  مخالفم  کاماًل  تا 

موافقم تا کاماًل مخالفم) اعالم می کند.
و   ۱/۹۶ آزمون،  این  برای  را  نسبی  خی  مجذور  مشکات،  و  نجاتی 
به دست  آلفای کرونباخ 0/۹4  و  با 0/04  برابر  را  آن  برازش  شاخص 
آوردند و روایی آن را در حد مطلوبی دانستند[۱4]. در پژوهش حاضر 

نیز میزان آلفای کرونباخ برابر با 0/۷۶ به دست آمد.
پرسش نامه حمایت های جامعه و خانواده: توسط مری پروسیدانو 
تشکیل  سؤال   20 از  شده[۱۵]،  طراحی   ۱۹۸۳ سال  در  هلر  کنیت  و 
شده که گزینه های آن، «بله، خیر و نمی دانم» هستند. دامنه نمره 
این  پایایی  و  روایی  سنایی،  است.   20 تا  صفر  از  نیز  سؤاالت  کل 
پرسش نامه را مطلوب برآورد کرده و آلفای کرونباخ آن را برابر با 0/۹0 
محاسبه نموده است[۱۶]. در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی این ابزار 

با استفاده از آلفای کرونباخ 0/۸4 به دست آمد.
پرسش نامه اعتماد اجتماعی: توسط صفاری نیا و شریف و براساس 
نظریه جانسون، مشتمل بر پنج شاخص صداقت، صراحت، تمایالت 
همکاری جویانه، اطمینان و اعتمادکردن طراحی شده است[۱۷]. صفاری نیا 
و شریف، پایایی آن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برابر 0/۹۵ به دست 
آوردند. در پژوهش حاضر نیز میزان آلفای کرونباخ 0/۷۹ به دست آمد.

یافته ها
نتایج ماتریس همبستگی، حمایت های جامعه و خانواده   براساس 
 ,r=0/2۹) داشت  اجتماعی  اعتماد  با  معنی داری  و  مستقیم  رابطه 
p<0/0۱). هوش هیجانی نیز رابطه مستقیم و معنی داری با اعتماد 
اجتماعی نشان داد (p<0/0۱ ,r=0/۱۷). بعد مهارت درون فردی از ابعاد 
اما  نداشته  معنی داری  رابطه  اجتماعی  اعتماد  با  هیجانی،  هوش 
 ،(p<0/0۱ ,r=0/۱۹) سازگاری ،(p<0/0۱ ,r=0/۱۵) بعد مهارت برون فردی
کنترل استرس (p<0/0۱ ,r=0/24) و خلق کلی (p<0/0۱ ,r=0/۱۳) با 

اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم و معنی داری نشان دادند. 

جدول ١) ماتریس همبستگی بین حمایت های جامعه و خانواده و هوش هیجانی با 
اعتماد اجتماعی

ضریب همبستگی با متغیرها

اعتماد اجتماعی

سطح معناداری

٠/٢٩٠/٠١حمایت های جامعه و خانواده

٠/٠٨٠/٠٩مهارت های درون فردی

٠/١٥٠/٠١مهارت های برون فردی

٠/١٩٠/٠١سازگاری

٠/٢٤٠/٠١کنترل استرس

٠/١٣٠/٠٥خلق کلی

٠/١٧٠/٠١نمره کل هوش هیجانی

حمایت های  برحسب  اجتماعی  اعتماد  رگرسیون  تحلیل  نتایج 
جامعه و خانواده در جدول 2 نشان می دهد که بین متغیر پیش بین 
اجتماعی)  (اعتماد  و متغیر مالک  و خانواده)  جامعه  (حمایت های 
رابطه خطی معنی دار وجود داشته و حمایت های جامعه و خانواده 
به طور معنی دار قادر به پیش بینی مستقیم اعتماد اجتماعی بودند. 
مجذور ضریب همبستگی چندگانه برابر با 0/0۸، به این معنی است 
حمایت های  توسط  اجتماعی،  اعتماد  واریانس  درصد   ۸ حدود  که 

جامعه و خانواده قابل پیش بینی است.

جدول ٢) نتایج تحلیل رگرسیون اعتماد اجتماعی بر حسب حمایت های جامعه و خانواده

 متغیر 

مالک

متغیرهای 

پیش بین
tpRR2Fdfpبتا

اعتماد 

اجتماعی

حمایت های 

جامعه و 

خانواده

0/2۹۵/۳40/00۱0/2۹0/0۸2۸/۵۵
 ۳0۸

و ۱
0/0۳

پیش بین  متغیرهای  بین  که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  نتایج 
متغیر مالک  و  برون فردی)  مهارت های  سازگاری،  استرس،  (کنترل 
ابعاد  این  و  رابطه خطی معنی دار وجود داشت  اجتماعی)  (اعتماد 
اعتماد  پیش بینی  به  قادر  معنی داری  به طور  هیجانی،  هوش  از 
  0/0۷ با  برابر  چندگانه  همبستگی  ضریب  مجذور  بودند.  اجتماعی 
یعنی حدود ۷ درصد واریانس اعتماد اجتماعی توسط ابعاد کنترل 
استرس، سازگاری و مهارت برون فردی قابل پیش بینی است. سایر 
ابعاد هوش هیجانی چون تغییر معنی داری در ضریب تعیین ایجاد 

نمی کردند وارد مدل نشدند.

جدول ٣) نتایج تحلیل رگرسیون اعتماد اجتماعی بر حسب ابعاد هوش هیجانی به شیوه 
گام به گام

گام
متغیر 

مالک

متغیرهای 

پیش بین
tpRR2Fdfpبتا

اعتماداول
کنترل 

استرس
0/۱۹۳/420/00۱0/۱۹0/04۱۱/۶۹

 ۳0۸

و ۱
0/0۳

اعتماددوم

کنترل 

استرس

0/۳0۳/۹۷0/00۱0/220/0۵۸/20 ۳0۷

و 2

0/00۱

0/۱۶2/۱40/00۱سازگاری

اعتمادسوم

کنترل 

استرس

0/۳0۳/۹۹0/00۱0/2۶0/0۷۷/۱۸ ۳0۶

و ۳

0/00۱

0/۳۱۳/0۸0/00۱سازگاری

0/۱۹2/220/00۱برون فردی

بحث
هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه هوش هیجانی و حمایت جامعه 
و خانواده با اعتماد اجتماعی در میان زندانیان زندان سپیدار اهواز بود. 
نتایج، حاکی از رابطه ای معنادار بین متغیرهای پیش بین (حمایت های 
جامعه و خانواده و هوش هیجانی) و متغیر مالک (اعتماد اجتماعی) 

بودند. این یافته ها با سایر مطالعات مشابه[۱۶و۱۱] همخوانی داشت. 
از شواهد چنین برمی آید که هوش هیجانی و حمایت های جامعه و 
خانواده بر اعتماد اجتماعی اثر برجسته ای دارد و ضعف یا عدم وجود 
این سه متغیر در جامعه، سالمت اجتماعی را مختل می کند. در واقع 
افرادی که از منابع غنی اجتماعی، خانوادگی و برانگیختگی هیجانی 
برخوردارند، در تعامالت اجتماعی موفق ترند. در چنین شرایطی روابط 
اجتماعی تسهیل می شود و افراد بهتر و ساده تر می توانند منافع فردی 
و گروهی خود را دنبال کنند و احتماًال کم تر دچار بزهکاری می شوند. 
به عالوه، حمایت اجتماعی و خانوادگی سبب می شود افرادی که به 
بتوان  تا  باشند  دردسترس  همواره  است،  نیاز  آنها  توجه  و  حمایت 
سازگاری  و  اجتماعی  و  فردی  به سالمت  آنها،  کمک  از  استفاده  با 

بیش تری دست یافت.
اعتماد اجتماعی یکی از جنبه های مهم روابط انسانی، اجتماعی و 
عاملی اساسی برای تداوم زندگی جمعی در دنیای پرمخاطره مدرن 
است. عدم توجه به اعتماد، سبب خلل در روابط و تعامالت و باعث 
سالمت  و  اجتماعی  نظم  اجتماعی،  مشارکت  در  مشکالتی  ایجاد 
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که  داده اند  نشان  متعدد  پژوهش های  به عالوه  می شود.  اجتماعی 
خانواده و حمایت جامعه نقش مهمی در پرورش استعدادها دارند. 
بنابراین دریافت پسخوراند مناسب و حمایتگرانه از محیط، احساس 
شایستگی را بین زندانیان ارتقا می بخشد و محیط اجتماعی شان را 
متحول می کند و پذیرش اعتماد اجتماعی را تسهیل می نماید[۱۳و۱۸و۱۹].
هوش  آموزش  و  خانوادگی  و  اجتماعی  حمایت های  توسعه  لذا 
آنان  میان  در  اجتماعی  اعتماد  افزایش  سبب  زندانی،  به  هیجانی 

خواهد شد.

نتیجه گیری
اعتماد اجتماعی، با توسعه حمایت های جامعه و خانواده و آموزش 

هوش هیجانی در بین زندانیان ارتقا می یابد.

سپیدار  زندان  کارکنان  و  زندانیان  کلیه  از  قدردانی:  و  تشکر 
این پژوهش قدردانی  آنها در اجرای  ارزشمند  برای همکاری  اهواز، 

می نماییم.
موافقت  رضایت نامه  شرکت کنندگان،  تمامی  از  اخالقی:  تأییدیه 

آگاهانه برای شرکت در پژوهش گرفته شد.
وجود  حاضر  پژوهش  در  منافعی  تضاد  هیچ گونه  منافع:  تعارض 

نداشت.
سهم نویسندگان: سوسن سهامی (نویسنده مسئول): نگارنده مقدمه، 
مالک آبادی  باقری  علیرضا  (۵0٪)؛  اصلی  پژوهشگر  روش شناس، 
حسین زئی:  عنایت اله  (۳0٪)؛  بحث  نگارنده  اجرا،  دوم):  (نویسنده 

تحلیل گر آماری، روش شناس، پژوهشگر کمکی (٪20).
منابع مالی: هزینه ها توسط نویسندگان تأمین شده است.
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