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Abstract 

Aims: Mental health is one of the important components of public health, 

creating a balance in life and resistance to problems. The purpose of this study 

was to investigate the relationship between emotional intelligence and mental 

health in prisoners.  

Materials & Methods: This descriptive-correlation study was conducted on 

614 prisoners in Adelabad prison in Shiraz, Iran. Samples were selected 

through systematic random sampling. Bradbury Gray's Emotional Intelligence 

Questionnaire and Psychometric Disorders Symptom Scale Checklist were used 

to collect data. The relationship between different dimensions of emotional 

intelligence and psychological disorder were analyzed using Pearson 

correlation coefficient and simultaneous regression analysis using SPSS 23 

software. 

Findings: The mean of psychological disorders and emotional intelligence was 

60.31±17.42 and 97.22±14.46 respectively. General emotional intelligence had 

a negative and significant relationship with the symptoms of psychological 

disorders (r=0.23; p<0.001). There was a negative and significant relationship 

between the different dimensions of emotional intelligence and the symptoms 

of psychological disorders in level of p<0.001. 

Conclusion: Emotional intelligence in prison, as in normal situations, can be a 

good tool for coping with stress and forcing one's mental health. In special 

prison conditions, the relationship management dimension plays an important 

role in emotional intelligence. 
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  چکيده

 ی،عموم بهداشت مهم یها مؤلفه از یکبه عنوان ی روان سالمت :فاهدا
 از این هدف .است مشکالت برابر در مقاومت و یزندگ در توازن ایجادکننده

  .بود انیزندان روان سالمت و یجانیه هوشرابطه  یبررس پژوهش
 دانزن انیزندان از نفر ٦١٤ بر یهمبستگ- یفیتوص پژوهشاین  :ها روشمواد و 

 کیستماتیس یتصادف یریگ نمونه روش هب ها نمونه. شد انجام رازیش آباد عادل
- یبرادبر یجانیه هوش نامه پرسش از ها داده یگردآور منظور به .انتخاب شدند

 ابطور .شد استفاده یشناخت روان اختالل یها نشانه سنجش ستیل چک و وزیگر
 بیضر از استفاده با یناختش روان اختالل میعال و یجانیه هوش مختلف ابعاد

 SPSS 23 افزار نرم قالب در همزمان ونیرگرس لیتحل و رسونیپ یهمبستگ
  ..شدند یبررس
 یجانیه هوش و ۳۱/۶۰±۴۲/۱۷ یشناخت روان اختالالت میعال نیانگیم ها: يافته
 اختالالت میعال با یکل یجانیه هوشدست آمد.  به ۲۲/۹۷±۴۶/۱۴کلی 
 ابعادمیان . داشت )>۰۰۱/۰p؛ =۲۳/۰rی (معنادار و یمنف رابطه یشناخت روان

 و منفی رابطه ی نیزشناخت روان اختالالت میعال و یجانیه هوش مختلف
  . مشاهده شد >۰۰۱/۰p سطح در یمعنادار
 ابزار تواند یم یعاد طیشرا همانند زین زندان در یجانیه هوش ی:گير نتيجه
 در. شود موجب را فرد یوانر سالمت و باشد استرس با مقابله یبرا یمناسب

 یتر مهم نقش یجانیه هوش ابعاد از رابطه تیریمد عدبُ  ،زندان خاص طیشرا
  .کند یم فایا

  انیزندان ،یشناخت روان یها نشانه روان، سالمت ،یجانیه هوش ها: هکليدواژ

  

  ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:

  ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:
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  مقدمه

 در یادیز یفشارها و ها چالش با افراد یامروز پراسترس یایدن در
زندگی  طیشرا رب یقیتطب ینگاه با. شوند یم مواجه خود یزندگ

 یآزاد" حوزه در یتوجه قابل یها تفاوت ،یعاد افراد با یزندانافراد 
ی ها گزارش یمبنا بر. خورد یم چشم به" یاجتماع اعتبار" و "یفرد

 مشکالت از یشتریب زانیم انیزندان ،ریاخ دهه ۲ درته یاف  انتشار
. کنند یم تجربه یعاد تیجمع با سهیمقا در را یروان سالمت

 بد یعاطف یها استرس انواع یبرا خطر عامل عنوان به بودن یزندان
 بروز ،برخی از مطالعات. [1]است شده مطرح مناسب، نا و

 به را آنها دیتشد ای یاجتماع ضد یرفتارها ،یروان یها یناهنجار
 راتیثأت نیا .اند کرده گزارش زندان در مدت یطوالن اقامت دنبال
 و است محدود و بسته یطیمح زندان که است لیدل نیا به اغلب
 ،یخودزن ،یحوصلگ یب. کند یم وارد افراد بر یدیشد یروان فشار

 گاهیپا ت،یثیح دادن دست از ،یباف الیخ و یقراریب ،ییجو زهیست
 از امور، به یزندان یمنف دگاهید و یروان یها عقده بروز ،یاعاجتم

 ای سازه، یجانیه هوش. [2]است زندان در افراد حضور عواقب
 که است شناخت و جانیه میان تعامل رندهیدربرگ و یبعد چند

 ۴ رندهیدربرگهوش هیجانی  .[3]شود یم یسازش کارکرد به منجر
 گران،ید و خود در جانیه ادراک شامل( وستهیپ هم به ییتوانا

 و جانیه درک ،یریگ میتصم لیتسه یبرا ها جانیه از استفاده
  .[4]است )جانیه تیریمد

 ایی روان سالمت ،دارد قرار نظر مد پژوهش نیا در که یگرید سازه
 اختالل یها نشانه وجود ای روان سالمت عدم یعنی آن مقابل نقطه
 سالمت ،یجهان اشتبهد سازمان فیتعر اساس بر. است یروان

 نبود از کامل و ایپا حالت کی از است عبارت منظر نیبهتر در روان
 ابعاد یدارا که سالمت یها نشانه حضور و یماریب یها نشانه
 از یکبه عنوان ی روان سالمت. است یاجتماع-یروان و یفاعل

 و یزندگ در توازن ایجادکننده ی،عموم بهداشت مهم یها مؤلفه
 با یجانیه هوش ارتباط نهیزم در .است مشکالت بربرا در مقاومت
 ،یزندگ یمعمول طیشرا در یعاد افراد یروان و یجسمان سالمت

 جینتا مجموع، در. است گرفته انجام یمتعدد قاتیتحق
 صورت به یجانیه هوش که است آن از یحاک آمده دست به

 از کدام هر. دارد ارتباط روان سالمت با میمستق ریغ و میمستق
. [5]ندهست گذار ریتأث یروان سالمت تیفیک بر یجانیه هوش یجزاا

 با باال یجانیه هوش که است داده نشان قاتیتحق عالوه بر این
 نمودن هماهنگ و ودنب ریدلپذ ،یریپذ انعطاف ،ییگرا برون

 و مغز بر آنها عمل و احساسات نیا ییشناسا مختلف، احساسات
 یرفتارها با نییپا یجانیه وشه مقابل، در .دارد یهمبستگ رفتار،

 میتنظ در یناتوان ،یهمدل نییپا سطوح ،یدرون ساز لهئمس
 و الکل مصرف ،یلیتحص افت استرس، ،ییخو افسرده وخو، خلق
 ییدارا بیتخر و یدزد و یپرخاشگر ،یجنس انحراف مخدر، مواد

 مارانیب مجرم، گروه ۳ میان ای که مطالعه نتایج. [6]است همراه
 گروه در یجانیه هوش نیانگیم ،انجام شده کنترل گروه و یروان

 و یروان مارانیب گروه ۲ میان اما ه؛بود گرید گروه ۲ از شیب کنترل
. ه استنشد دهید یمعنادار تفاوت یجانیه هوش نظر از نیمجرم

 انیب و جاناتیه تیریمد ،یریپذ انعطاف ابعاددر پژوهش مذکور، 
 از تر نییپا یمعنادار طور به ینروا مارانیب و مجرم گروه جاناتیه

   .[7]دست آمده است به کنترل گروه
ویژه  به، شناختی افراد شناخت عوامل تاثیرگذار در عملکرد روان

نتظامی در برخورد با ، منجر به آگاهی بیشتر نیروهای ازندانیان
به کاهش استرس کارکنان منجر تواند  همچنین می .شود ایشان می

یابی  برای دست ها شود. اندرکاران امور زندان ستنیروی انتظامی و د
 بایست ، میها ، نیروی انتظامی همانند سایر سازمانبه این هدف

، درمانی و آموزشی خود را مبتنی بر یرانههای پیشگ برنامه
های کاربردی و بنیادی  استانداردهای علمی و استفاده از پژوهش

تواند در جهت  هایی از این دست می . لذا پژوهشمنطبق سازد
 نهیشیپ به یکل ینگاه در .راهگشا باشد ،یابی به اهداف فوق دست
 شتریب جینتا روان، سالمت و یجانیه هوش به مربوط یقاتیتحق

 یها نشانه و یجانیه هوش معکوس رابطه از یحاک موارد
 نقش به یعاد طیشرا در ها پژوهش اکثر. است یروان اختالالت

بررسی  یاصل مسئله. اند پرداخته راداف یسازگار در یجانیه هوش
 یها استرس کاهش در زندان خاص طیشرا در یژگیو نیااثرگذاری 

با هدف  حاضر پژوهش لذااست.  افراد یروان سالمت و زندان
  .انجام شد انیزندان روان سالمت و یجانیه هوش رابطه یبررس

  

  ها روشمواد و 

 یبندها انیدانزندر  ۱۳۹۶ سال در یهمبستگ-یفیتوص  پژوهش این
 با نمونه افراد تعداد. انجام شد رازیش شهر آباد عادل زندان مختلف
 روش به% ۹۹ نانیاطم سطح و کوکران فرمول از استفاده

 افراد میان از .شدند انتخاب کیستماتیس یتصادف یریگ نمونه
 پاسخ کامل طور هب ها نامه پرسش االتئوس به نفر ۶۱۴ شده انتخاب
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به منظور گردآوری  .گرفت قرار یبررس مورد آنها یاه داده که دادند
 ستیل چکگریوز و -نامه هوش هیجانی برادبری ها از پرسش داده

  استفاده شد. یشناخت روان اختالل یها نشانه سنجش
 یدارا نامه پرسش نیا :وزیگر-یبرادبر یجانیه هوش نامه پرسش

 ،یکل یجانیه هوشاوین عن با اسیمق خرده ۵ و ماده ۲۸
. است روابط تیریمد و یاجتماع یآگاه ،یتیریمد خود ،یدآگاهخو
 تا ۱ از یا نقطه ۶ اسیمق از استفاده با نامه پرسش یگذار نمره وهٔ یش
 االتئوس از کی هر در یآزمودن که ینمرات جمع. ردیگ یم صورت ۶

 از استفاده با. دهد یم لیتشک را آزمون کل نمره ،کند یم کسب
 گزارش ۸۳/۰ را نامه پرسش نیا ییایاپ زانیم کرونباخ یآلفا

  .[8]اند کرده
 :(SCL-25) یشناخت روان اختالل یها نشانه سنجش ستیل چک

 سنجش منظور به که است SCL-90-R شده کوتاه اسیمق نیا
 یداوود و انینجار توسط اسیمق نیا .رود یم کار به یروان سالمت
 ۸ و لائوس ۲۵ شامل اسیمق نیا .است شده یابیارز و ساخته

 ،یفرد نیب تیحساس، وسواس، یساز یجسمان اسیمق خرده
 و دییپارانو یپرداز شهیاند هراس، اضطراب، ،یافسردگ

 ۸۸/۰ کرونباخ یلفاآ قیطر از ابزار، نیا ییایپا. است یگسستگ روان
  .[9]است آمده دست به

 ،یریگ اندازه ابزار و انتخاب یمقدمات مطالعاتانجام  از پس
 مرکز با یهماهنگ و یکل مجوز افتیدر با. گرفت امانج یریگ نمونه

 زندان نیمسئول با یهماهنگ نیهمچن و رازیش در ناجا قاتیتحق
 انیمددجو میان در پژوهش یها نامه پرسش راز،یش آباد عادل
ها،  نامه قبل از توزیع پرسش. شد عیتوز زندان مختلف یبندها

به  وده شد کنندگان توضیح دا برای تمامی شرکت پژوهش اهداف
   خواهد ماند. محرمانه اطالعات ه شد کهداد  نانیاطمافراد 

با شناختی  ابعاد مختلف هوش هیجانی و عالیم اختالل روان وابطر
در  همزمان ونیرگرس لیتحل و رسونیپ یهمبستگ بیضر ازاستفاده 

  بررسی شدند. SPSS 23 افزار نرمقالب 

 

  ها افتهی

 آنان %۵۵ بود که سال ۷۷/۳۴±۱۶/۹ ها آزمودنی یسن نیانگیم
% نیز از همسران خود جدا شده بودند. الزم ۸و  مجرد %۳۵ ،متأهل

% ۶ها نیز نامشخص بود.  % نمونه۲به ذکر است که وضعیت تاهل 
 % دارای تحصیالت باالتر از سیکل۳۶و  کلیس %۵۸ سواد، افراد بی

 سالمت و یجانیه هوش ،یریگ اندازه یابزارها از استفاده با بودند.
 اختالالت میعال نیانگیم .گرفت قرار مطالعه مورد روان
 ۲۲/۹۷±۴۶/۱۴کلی  یجانیه هوش و ۳۱/۶۰±۴۲/۱۷ یشناخت روان

 یشناخت روان اختالالت میعال با یکل یجانیه هوش .دست آمد به
 ابعادمیان . داشت )>۰۰۱/۰p؛ =۲۳/۰r( یمعنادار و یمنف رابطه

 رابطه نیز یشناخت روان اختالالت میعال و یجانیه هوش مختلف
  .)۱(جدول  مشاهده شد >۰۰۱/۰p سطح در یمعنادار و منفی

  

  شناختی هوش هیجانی و ابعاد آن با عالیم اختالل روانرابطه  )١جدول 

  ضریب همبستگی  میانگین  شاخص
  ۱  ۴۲/۱۷±۳۱/۶۰  شناختی عالیم اختالل روان
  - ۲۳/۰  ۴۶/۱۴±۲۲/۹۷  هوش هیجانی کلی

  - ۱۶/۰  ۷۷/۰±۵۱/۳  خودآگاهی 
  - ۱۴/۰  ۶۳/۰±۲۸/۳  خود مدیریتی 

  - ۱۹/۰  ۷۶/۰±۵۶/۳  آگاهی اجتماعی
  - ۲۶/۰  ۷۶/۰±۵۰/۳  مدیریت رابطه

  

  بحث

 سالمت و یجانیه هوش میان رابطه یبررس حاضر پژوهشاز  هدف
 یجد اختالالت عنوان به اضطراب و یافسردگ. بود انیزندان روان

 دوش رب ینیسنگ بار ،کند یم دیتهد را جامعه افراد روان سالمت که
 یریشگیپ یها برنامه گرچه. کند یم لیتحم جامعه و خانواده د،اافر
 نیا اما ؛است یجهان یها سازمان توجه مورد اختالالت نیا از

بهتر است با  نیبنابرا. ی بسیاری دارند ها هزینه زین ها برنامه
را بهبود  روان سالمت، کننده ینیب شیپ عواملو دستکاری  ییشناسا

 عنوان به یمختلف عوامل متعدد یها هشپژو در. بخشید
 آنها نیتر مهم که اند شده مطرح روان سالمت یها کننده ینیب شیپ

 یها یژگیو و یزندگ تیفیک ،یجانیه هوش: از عبارتند
 در یثرؤم نقش عوامل نیا هوشمندانه کاربرد .[10]تیشخص
 جینتا .[12 ,11]کنند یم فایا افراد یشناخت روان و یجسمان یسازگار

 جاناتیه درک ییتوانا( یجانیه هوش که داد نشان پژوهش نیا
 مقابل در مناسب یحفاظت نقش) آن تیریمد و گرانید و خود

 زین زندان جمله از خاص طیشرا در است قادر و دارد یروان یفشارها
 با یمعنادار طور به یجانیه هوش گانه۴ ابعاد یتمام. باشد کارساز

 هوش رابطه تیریمد ُبعد اما دارند، طارتبا انیزندان روان سالمت
 بسیار بیشتری ینیب شیپ ییتوانا ابعاد، ریسا با سهیمقا در یجانیه

  . دارد
-یجانیه هوش یها مؤلفه رابطه نهیزم در شده انجام یها پژوهش
 یها مؤلفه که اند داده نشان روان سالمت یها مؤلفه با یاجتماع

 به متعلق روابط نیا. دارند گریکدی با یمعنادار ارتباط سازه ۲ نیا
 ابعاد. است یجانیه هوش یفرد نیب و یفرد درون جنبه ۲ هر

 منجر یاجتماع روابط تیفیک شیافزا به یجانیه هوش یفرد نیب
 که هستند گذار ریتأث فرد خلق لیتعد در یفرد درون ابعاد و شوند یم

. [14 ,13]شوند یم قلمداد روان سالمت در گذار اثر عوامل از ۲ هر
 یرفتارها با یجانیه هوش که رابطه میان ینتایج پژوهش

با این  ،کند را بررسی می آموزان دانش یپرخاشگر و یاجتماع ضد
 نقش بر زین [16]رازل و من کب .[15]راستا است پژوهش هم

 دیکأت کار طیمح یپرخاشگر مهار در یجانیه هوش یکنندگ لیتعد
 که ه استدیرس جهیتن نیا به خود مطالعه در [17]ویسا .کنند یم

 یافراد و دارد رابطه اضطراب و یافسردگ با نییپا یجانیه هوش
 تجربه یکمتر یافسردگ هایشان هستند، هیجان میتنظبه  قادر که
 با باال یجانیه هوش که ندا هافتیدر [18]برنز و نیبستا .کنند یم

 [19]رایت کارت و  اسالسکی یها افتهی .دارد ارتباط نییپا اضطراب
 ارتقاء و یجانیه هوش آموزش وجود ارتباط مثبت میان از یحاک

 و یهاشم یبن .است رانیمد استرس تحمل و یستیبهز و یتندرست
 و یجانیه هوش ارتباط مثبت میان خود مطالعه در [20]همکاران
 در [21]همکاران و یرسول پژوهشدهند.  را نشان می یعموم سالمت
 یها نشانه ،یافسردگ میان که دهد می ننشا ییهوا یروین کارکنان
 معکوس و یمنف یا رابطه یجانیه هوش با اضطراب و یجسمان
  .دارد وجود

 هوش میان که ندا هافتی دست جهینت نیا به [22]همکاران و زاد کیب
 مدارس در آنان یروان سالمت و یخودکارآمد با رانیمد یجانیه

 رابطه زیتبر گانه۵ ینواح پرورش و آموزش یلیتحص گانه۳ مقاطع
پژوهش دیگری نیز مشخص شده است در در  .دارد وجود یدارامعن
 سالمت از یدرون کنترل منبع و باال یجانیه هوش سطح با افراد که

 [24]همکارانو  روگرز .[23]هستند برخوردار یبهتر یشناخت روان
 یاجتماع یسازگار و گرانید جاناتیه ادراک در یناتوان میان
 کی در. ندا هافتی یمعنادار رابطه ن،ییپا روان سالمت حسط ف،یضع



ـــ و همکاران یگودرز یاحمدعل  ۷۲ ــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

   ۱۳۹۷ بهار، ۲، شماره ۷دوره                         پژوهشی طب انتظامی- علمینامه  صلف

 رابطه ،سالمت با یجانیه هوش کهه شده است داد نشان لیتحل فرا
 وزن نیانگیم با باال یجانیه هوش یعنی دارد، یدارامعن و مثبت

 نیهمچن. [25]دارد رابطه یجسمان سالمت و روان سالمت ،باال
 یجانیه هوش از که یافراد دان داده نشان زین یگرید یها پژوهش

 آنها یجانیه هوش که یافراد به نسبت هستند برخوردار یباالتر
 یباالتر یروان و یجسمان سالمت از یدارامعن طور به است، تر نییپا

  .[27 ,26]برخوردارند
 انیمددجو اکثر یسواد کم پژوهش، نیا یها تیمحدود جمله از

. شد گرفته کمک زندان رانمددکا از آن جبران یبرا که بود یزندان
 یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ یها تفاوت پژوهش نیا در نیهمچن

 یستیبا یم جینتا میتعم در که نبود نظر مد انیزندان جرم نوع و
 یها تفاوت یعنی ادشدهی موارد به توجه. دیآ عمل به الزم اطیاحت

 یآت یها پژوهش موضوع تواند یم یفرهنگ- یاقتصاد-یاجتماع
 قابل یشناخت هوش برخالف یجانیه هوش نکهیا به توجه با. باشد

 ها زندان امور رانیمد و اندرکاران دست به است رییتغ و آموزش
 و یآموزش خدمات ارائه در را خود یها تیاولو که شود می شنهادیپ

 هوش شیافزا نهیزم در انیمددجو به یتیحما خدمات ریسا
 و دهند ختصاص) ارابطه تیریمد مهارت ژهیو هب( یجانیه

 فراهم انیزندان یبرا را نهیزم نیا در یعملکرد و یرفتار یها نیتمر
  .ندینما
  

 گیری نتیجه

 ابزار تواند یم یعاد طیشرا همانند زین زندان در یجانیه هوش
 موجب را فرد یروان سالمت و باشد استرس با مقابله یبرا یمناسب

 هوش ابعاد از رابطه تیریمد عدبُ  ،زندان خاص طیشرا در. شود
  .کند یم فایا یتر مهم نقش یجانیه

 

 محترم، نیمسئول مساعدت با مطالعه نیا :یتشکر و قدردان
 قاتیتحق مرکز یهمکار و آباد عادل زندان مددکاران و شناسان روان

 یبندها انیمددجو از نیهمچن. گرفت انجام رازیش در ناجا یکاربرد
 پژوهش نیا رساندن امسرانج در را ما که آباد عادل زندان مختلف

  .سپاسگزاریم نمودند، یاری
یید أاز رساله دکترا و مورد تگرفته این پژوهش بر :یاخالق هیدییتأ

 .استکمیته اخالقی دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت 
واحد تحقیقات  مکانی مطمئن در درشده  های تکمیل نامه پرسش

  شود. نیروی انتظامی نگهداری می
 که کند یم حیتصر مقاله سندهینو لهیسو نیبد تعارض منافع:

  .ندارد وجود حاضر پژوهش خصوص در یمنافع تضاد گونه چیه
 نگارندهسنده اول)، ی(نو یگودرز یاحمدعل سندگان:یسهم نو

سنده دوم)، ی(نو یدیجاو اله حجت %)؛۴۰( یاصل پژوهشگر/مقدمه
 میابراهدیس )؛%۴۰( بحث نگارنده/یآمار گر لیتحل/شناس روش
  .)%۲۰( یکمک پژوهشگرم)، سو(نویسنده  ینیحس

  این پژوهش با هزینه شخصی انجام شد. :یمنابع مال
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