
HIGHLIGHTS

1. Weakness in emotional and social skills and effective cop-
ing methods in adolescence shows the lack of growth 
in this period.

2. Using emotional intelligence tests and stress coping skills 
to study the growth sentence in forensic psychiatric 
commissions can be very helpful.
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Introduction: Growth in jurisprudence and civil law refers to the queen and the psychic 
states of a person whose possessor has the psychic quality of being able to recognize 
the benefits and harms. The aim of this study was to compare emotional intelligence 
and coping skills in adolescents under 18 years of age referred to forensic medicine in 
Khorasan Razavi in order to evaluate the growth rate with 18-year-olds in 1398.
Methods: The present study is a descriptive design. The study population included all 
persons under 18 years of age who referred to the Khorasan Razavi Forensic Medicine 
Organization in 1398. Sixty people were selected by convenience sampling method 
and completed the Bar-On Emotional Intelligence Questionnaire and Lazarus Stress 
Coping Skills. These questionnaires were also administered to the control group. Data 
were analyzed using SPSS-21 software and T-test and analysis of covariance.
Results: The results showed that there was a significant difference between the two 
groups of adolescents under 18 and 18 years in the variables of emotional intelligence 
and its subscales (P <0.001). Also, there is a significant difference between the two 
groups in the variable of coping with stress and its subscales (P <0.001).
Conclusion: Considering the significant difference between emotional intelligence and 
coping skills between the two groups, it seems that these factors have a significant 
impact on coping with stress and stressors, poor impulse control and decision making, 
transactions that lead to self-harm and Or has others who deny them the qualification 
to grow.
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مقدمه
اصطالح رش��د در فقه و حقوق مدنی به آن ملکه و حاالت نفسانی 
شخص اطالق می شود که دارنده آن کیفیت نفسانی توانایی تشخیص 
نفع و ضرر را دارد. به عبارت دیگر، رش��د به معنی عقل معاش بوده و 
رشید کسی است که دارای وصف رشد باشد. چنین کسی دارای ملکه 
اصالح مال است و اموالش را تباه نمی کند. کسی که فاقد این وصف و 
کیفیت نفسانی است، اگر به حد جنون نرسد و صغیر هم نباشد، سفیه 

نامیده می شود و وصف او را سفه گویند. پس سفه در مقابل رشد است 
و سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقالئی 
نباش��د و مالک ارزیابی و بررسی هم متعارف عقول است. بدین ترتیب 
نس��بت عقل و رش��د عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر رشیدی 
عاقل اس��ت ولی هر عاقلی رشید نیست، زیرا ممکن است شخصی که 
عرفاً عاقل نامیده می شود، توانایی تشخیص ضرر و زیان و قوه اداره امور 
مالی و معاش خود را نداش��ته باشد و به لحاظ مدنی سفیه باشد. مبنا 
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ویژه نکات 
1. ضع��ف در مهارت های هیجانی و اجتماعی و ش��یوه های مقابله 
کارآمد در دوره نوجوانی عدم احراز حکم رش��د را در این دوره نشان 

می دهد.
 2. اس��تفاده از آزمون های هوش هیجان��ی و مهارت های مقابله با 
اس��ترس جهت بررسی حکم رشد در کمیس��یون های روانپزشکی 

پزشکی قانونی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
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 مقایسه هوش هیجانی و مهارت های مقابله با استرس در نوجوانان متقاضی حکم
رشد زیر 18 سال مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی با افراد 18 ساله
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مقدمه: رشد در فقه و حقوق مدنی به آن ملکه و حاالت نفسانی شخص اطالق می شود که دارنده 
آن کیفیت نفسانی توانایی تشخیص نفع و ضرر را دارد. هدف این مطالعه، مقایسه هوش هیجانی 
و مهارت های مقابله با استرس در نوجوانان زیر 18 سال مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان 

رضوی به منظور بررسی حکم رشد با افراد 18 ساله در سال 1398 بود. 
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی است. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد زیر 
18 س��ال بوده که در سال 1398 به سازمان پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه کرده اند. 60 
نفر به شیوه  نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه های هوش هیجانی بار-ان و مهارت های 
مقابله با اس��ترس الزاروس را تکمیل کردند. بر روی گروه ش��اهد نیز این پرسش��نامه ها اجرا شد. 
داده ها با اس��تفاده از نرم افزارSPSS-21 و با روش آماری T و تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار 

گرفت. 
یافته ه�ا: نتایج نش��ان داد که بین دو گروه نوجوانان زیر 18 س��ال و 18 س��ال در متغیر هوش 
هیجانی و زیرمقیاس های آن تفاوت معناداری وجود دارد )P>0/001(. همچنین بین دو گروه در 

 .)P>0/001( متغیر مقابله با استرس و زیرمقیاس های آن تفاوت معناداری وجود دارد
نتیجه گی�ری: نظ��ر به تفاوت معنادار هوش هیجانی و مهارت های مقابله در بین دو گروه، به نظر 
می رسد این عوامل تأثیر قابل توجهی در مواجهه و مقابله فرد با تنش ها و شرایط استرس زا، ضعف 
در کنت��رل تکانه ها و تصمیم گیری، انجام معامالت منج��ر به ضرر برای خود و یا دیگران دارد که 

صالحیت آنها را برای احراز حکم رشد رد می کند. 

مقاله هاطالعات  چکید

 مجلهپــزشکی قانـونـی ایـران

دوره 27، شماره 2، تابستان 1400، صفحات 105 تا 114
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و مأخذ رش��د جزایی تشخیص حسن و قبح اعمال است و منظور 
آن کیفیت نفس��انی و ملکه ای است که واجد آن توانایی تشخیص 
حسن و قبح افعال را دارد و به عبارت دیگر دارای قوه تمیز خوبی 
و بدی اس��ت و چون انس��ان، اول بدی و خوبی را تمیز می دهد و 
بع��د نفع و ضرر را، بنابرای��ن حجر مدنی مالزمه ای با حجر جزایی 
ندارد. اما حجر جزایی مس��تلزم حجر مدنی است زیرا هرکس که 
بدی و خوبی را تمیز ندهد، نفع و ضرر را هم تمیز نمی دهد. بدی 
به معنای عام ش��امل ضرر هم می شود و خوب به معنی عام شامل 
نفع هم هس��ت ]1[. به طور کلی، چون مأخذ رشد جزایی، تکامل 
قوای دماغی و حصول قدرت تشخیص و تمیز نیک و بد امور است، 
تا چنین قوه و ملکه ای حاصل نشود، انسان قادر به تشخیص سود 
و زیان و اداره معاش خود به نحو عاقالنه و متعارف نخواهد بود ]2[. 
حقوقدانان رش��د را کیفیتی نفس��انی می دانند که دارنده آن 
توانایی تش��خیص نفع و ضرر را در رش��د مدنی و حسن و قبح را 
در رش��د جزایی دارد. از جنبه مدنی رشید فردی است که توانایی 
تش��خیص نفع و ضرر خ��ود را دارد و مانع از تضیی��ع اموال خود 
می ش��ود]3[. رش��د عقالنی می تواند از جنبه کیف��ری نیز ارزیابی 
ش��ود]4[. در ماده 140 قانون جدید مجازات اسالمی سال 1392 
از شرایط مسئولیت کیفری آن است که فرد در حین ارتکاب جرم 
عاقل بالغ و مختار باشد و در تبصره ماده 91 قانون مجازات اسالمی 
دادگاه می تواند برای بررسی رشد و کمال عقالنی از پزشکی قانونی 
استعالم کند. مطابق قانون ماده 91 قانون مجازات اسالمی، اگر فرد 
متهم زیر 18 س��ال به رشد و کمال عقل نرسیده باشد، مسئولیت 
کیفری از او س��لب نمی ش��ود بلکه از حدود و قصاص به مجازات 
تعزیری تبدیل می شود. بنابراین تعیین رشد عقالنی یکی از شرایط 
الزم به منظ��ور تعیین میزان و نوع مجازات در افراد زیر 18 س��ال 

متقاضی حکم رشد است]3[.
سال ها تصور می شد که هوش افراد، موفقیت آنان را در زندگی 
تعیین می کند. مدارس ب��رای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های 
مختلف و همچنین ش��رکت ها و کارفرمای��ان برای انتخاب افراد از 
آزمون هوش اس��تفاده می کردند. اما در س��ال های اخیر محققان 
دریافتند که هوش بهر تنها ش��اخص موفقیت افراد نیست. اکنون 
توجه به س��مت هوش هیجانی اس��ت که به عنوان شاخص دیگر 
موفقیت افراد محس��وب می شود. هوش هیجانی نوع دیگر باهوش 
بودن است و شامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب 
در زندگی اس��ت. هوش هیجانی توانای��ی تنظیم موثر هیجانات و 

رهایی از احساسات منفی و مضر، کنترل تکانه ها، تأخیر در ارضای 
خواس��ته ها و توانایی همدلی و برقراری رابطه موثر با دیگران است 
]5[. درواقع هوش هیجانی ناکامی در موفقیت افراد با ضریب هوش 
باال و همچنین موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوس��ط را 
تعیین می کند. افراد دارای هوش عمومی متوسط و هوش هیجانی 
باال، بسیار موفق تر از کسانی هستند که هوش عمومی باال و هوش 
هیجانی پایین دارند. س��طوح پایین ه��وش هیجانی به ناتوانی در 
مقابله و توانایی اداره هیجانات فرد منجر می ش��ود که می تواند در 
آغاز بس��یاری از مشکالت نقش داشته باشد. هوش هیجانی پایین 
منج��ر به رفتارهای بیرونی س��ازی مانند پرخاش��گری و بزهکاری 
می ش��ود]6[. در س��ال های اخیر عالقه به نق��ش هوش هیجانی و 
برنامه ه��ای مرتبط با ارتقای آن به منظور افزایش و بهبود س��طح 
سازگاری هیجانی و موفقیت تحصیلی و کاهش رفتارهای آسیب زا 
در محیط های آموزشی افزایش یافته است]7[. هوش هیجانی پایین 
از عوامل مهم در گرایش به رفتارهای نابهنجار در نوجوانان اس��ت  
]8[. در مطالعه ای بر روی 111 دانش آموز دبیرستانی 15-12 ساله 
مش��خص شد که نوجوانان دارای رفتار مخرب، در هوش هیجانی، 
به خصوص توانایی درک، فهم و مدیریت هیجانات نقص دارند]9[. 
در مطالعه ای دیگر مش��خص ش��د هوش هیجانی با پرخاشگری، 
رفتارهای بزهکارانه، اس��ترس، افس��ردگی و نش��انه های بدنی در 
دانش آموزان دبیرستانی رابطه منفی معناداری دارد]10[. تحقیقات 
نش��ان داده که هوش هیجانی، با سازگاری اجتماعی و مهارت های 
اجتماعی و ارتباطی، رابطه مثبت و با رفتارهای ناس��ازگارانه رابطه 
منفی دارد. هوش هیجانی باال موجب می ش��ود افراد بتوانند فشار 
روانی را بیشتر تحمل کنند و از مهارت مقابله حل مسئله استفاده 
کنن��د]11[. الزاروس و فولکمن]12[ مقابله را تالش هایی معرفی 
می کنند که برای مهار )ش��امل تس��لط، تحمل، کاهش دادن یا به 
حداقل رساندن( تعارض ها و خواسته های درونی و محیطی که فراتر 
از منابع شخص هستند، صورت می پذیرد. مقابله به عنوان چگونگی 
مدیریت ش��رایط توسط افراد، آنچه آنها برای از بین بردن استرس 
انجام می دهند و چگونگی مدیریت احساس��ات مرتبط با استرس 
شناخته می شود]13[. الزاروس و فولکمن معتقدند که راهبردهای 
مقابله ای به دو شکل: 1( مقابله مسئله مدار که در آن فرد به صورت 
فعال ب��ه اصالح رابطه عینی میان خود و محی��ط می پردازد و 2( 
مقابل��ه هیجان مدار که در آن جنبه ش��خصی ی��ا درونی رویداد یا 

رابطه اصالح می شود، توسط افراد به کار گرفته می شوند]12[. 

مقایسه هوش هیجانی و مهار تهای مقابله با استرس در نوجوانان متقاضی حکم رشد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             3 / 10

http://sjfm.ir/article-1-1246-fa.html


108
| دوره 27، شماره 2، تابستان 1400 | مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

مقابله مس��ئله مدار شامل هدایت تالش ها، رویارویی رفتاری با 
موقعیت تنش زا، گردآوری اطالع��ات، تصمیم گیری، حل تعارض 
و کس��ب مناب��ع و انجام رفتارهای وس��یله ای و وی��ژه موقعیت، با 
بهره گیری از اعمال تکلیف مدار اس��ت]14[. این نوع از مقابله افراد 
را هدای��ت می کند تا تمرکز خود را بر اهداف وابس��ته به موقعیت 
معطوف کنند. مقابله هیجان مدار ش��امل باز  ارزیابی مثبت اس��ت. 
همچنین راهبرد مقابله ای هیجان مدار بیانگر واکنش های خودمدار 
با هدف کاهش استرس است )نه حل منطقی مسئله(. این واکنش ها 
شامل پاسخ های هیجانی مانند مقصر دانستن خود هستند. حتی 
در برخی موارد، استرس با این روش افزایش می یابد. در این شیوه 
واکنش ها به سوی شخص جهت داده می شوند تا حل مسئله]15[. 
و  ش��ناختی  اجتماع��ی،  مزای��ای  دارای  هیجان��ی  ه��وش 
زیست ش��ناختی است. پژوهش ها نش��ان داده اند که افراد با هوش 
هیجانی باال، س��طوح پایین تری از هورمون های اس��ترس و دیگر 
نشانگرهای برانگیختگی هیجانی را دارا هستند. کودکان با کفایت 
هیجانی بهتر توانایی بیش��تری برای تمرکز بر مشکل و استفاده از 
مهارت حل مس��ئله دارند که موجب افزایش توانایی های شناختی 
آن��ان خواهد ش��د. به این منظور پژوهش حاضر درصدد اس��ت به 
مقایس��ه دو مولفه هوش هیجانی و مهارت مقابله با استرس در دو 
گروه نوجوانان زیر 18 سال و افراد 18 ساله بپردازد تا نتایج حاصل 
از این پژوهش بتواند برای مس��ئوالن قضایی، متخصصان پزشکی 
قانون��ی و دیگر ارگان ها که نقش��ی در تأیید و رد حکم رش��د در 

نوجوانان دارند، مورد استفاده قرار گیرد. 

روش بررسی
این مطالعه توصیفی و از نوع علّی مقایسه ای انجام شد. جامعه 
آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد متقاضی حکم رشد مراجعه کننده 
به پزشکی قانونی خراس��ان رضوی در سال 1398 تشکیل دادند. 
باتوجه به ماهیت این تحقیق از دو گروه برای مقایس��ه اس��تفاده 
ش��د. در گروه نوجوانان زیر 18 سال )60 نفر( که همگی به روش 
نمونه گیری در دس��ترس برای تحقیق انتخاب ش��دند و معادل با 
آنها، از بین نوجوانان 18 س��اله ش��هر مش��هد نیز 60 نفر به روش 
نمونه گیری مبتنی بر هدف به لحاظ جنس��یت و سطح تحصیالت 
با گروه مورد مطالعه همتا و انتخاب ش��دند. در روش نمونه گیری 
مبتنی بر هدف، پژوهشگر براساس تصمیم خود که باید باتوجه به 

موض��وع پژوهش چه افرادی را در نمونه ق��رار دهد، افراد نمونه را 
انتخاب می کند. برای پژوهش های توصیفی از نوع علّی مقایسه ای 
نمون��ه ای با حجم حداقل 30 نفر ضروری اس��ت]16[. مالک های 
ورود به پژوهش، نداش��تن اختالالت سایکوتیک و رضایت مندی از 
شرکت در مطالعه و مالک های خروج از پژوهش نیز تمایل نداشتن 

به شرکت در پژوهش و پاسخگویی به سوال ها بود. 
ابزار پژوهش

مقیاس هوش هیجانی بار
آزمون هوش هیجانی بار آن که توسط روون بار-آن تهیه شده و 
ویراست سال 2006 آن یکی از پرکاربردترین ابزارهای روان سنجی 
اس��ت، درواقع برای س��نجش مجموعه قابلیت ه��ا، صالحیت ها و 
مهارت های غیرشناختی در نظر گرفته شده که بر توانایی شخص 
ب��رای موفقیت در مقابله با نیازها و فش��ارهای محیطی تأثیر دارد. 
عوام��ل کلیدی که این پرسش��نامه ارزیابی می کن��د کارکردهای 
عاطف��ی، هیجان��ی و اجتماعی هس��تند که منجر به بهزیس��تی 
روان شناختی می ش��وند. این پرسشنامه در ایران استاندارد شده و 
دارای اعتبار و روایی باالیی است. این پرسشنامه از 90 گویه و 15 
خرده مقیاس تش��کیل شده که به منظور سنجش هوش هیجانی 
به کار می رود. پاسخ های آزمون نیز در روی یک مقیاس 5 درجه ای 
در طیف لیکرت )کامال موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم و کامال 

مخالفم( تنظیم شده است. مولفه های آزمون عبارتند از:
خودآگاه��ی هیجان��ی ، خ��ود اب��زاری ، خ��ود ع��زت  نفس ، 
خودشکوفایی ، اس��تقالل ، همدلی ، مسئولیت پذیری اجتماعی ، 
روابط بین فردی ، واقع گرایی ، انعطاف پذیری ، حل مسئله  ، تحمل 
فشار روانی ، کنترل تکانش ، خوشبینی  و شادمانی . پایایی آزمون 
از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای کل آزمون 93درصد گزارش 

شده است]17[.
پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس یک آزمون 66 ماده ای 
اس��ت که توسط الزاروس و فولکمن تهیه ش��ده و دامنه وسیع از 
افکار و اعمالی را مورد ارزیابی قرار می دهد که افراد هنگام مواجهه 
با ش��رایط فشارزای درونی یا بیرونی به کار می برند. این پرسشنامه 
در دو خوش��ه راهبرده��ای مقابل��ه ای مس��ئله مدار و هیجان مدار 
طبقه بندی شده و دارای 8 زیرمقیاس است: مقابله مستقیم، فاصله 
گرفتن، خودکنترلی، طلب حمایت اجتماعی، پذیرش مس��ئولیت، 
گریز اجتناب، حل مسئله برنامه ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت. 4 

رحیمی احمدآبادی و همکاران
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زیرمقیاس طلب حمایت اجتماعی، پذیرش مسئولیت، حل مسئله 
برنامه ری��زی ش��ده و ارزیابی مجدد مثب��ت، راهبردهای مقابله ای 
مسئله مدار هستند و 4 زیرمقیاس مقابله مستقیم، فاصله گرفتن، 
گریز اجتناب و خودکنترلی، راهبردهای هیجان مدار هستند]12[.

در مطالع��ه ایرانی که بر روی 763 نفر از دانش آموزان پس��ر و 
دختر کالس های دوم و س��وم دبیرس��تان های دولتی شهر تهران 
انجام داد، پایایی پرسش��نامه روش های مقابله با اس��تفاده از روش 

همسانی درونی )آلفای کرونباخ( 0.80 برآورد شد ]18[.
بررسی های آماری

برای تجزیه و تحلیل اس��تنباطی فرضیه ه��ای پژوهش نیز از 
آزمون تی برای گروه های مستقل و آزمون مانکوا )تحلیل کواریانس( 
اس��تفاده شد. از پرسشنامه های هوش هیجانی باران و مهارت های 
 SPSS مقابله با استرس الزاروس اس��تفاده شد. همچنین نرم افزار
نس��خه 21 برای محاس��بات آماری و تجزیه و تحلیل داده ها مورد 
 اس��تفاده قرار گرفت. ب��رای کلیه فرضیه ها نیز س��طح معناداری 

α=0/05 در نظر گرفته شد. 
به کلیه شرکت کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات مربوط 
ب��ه آنها کامال محرمانه مانده و هیچ نیازی به نام و نش��ان آنها در 
پژوهش نیست، هیچ تأثیری در بررسی و تصمیم گیری و نتایج اخذ 

شده ندارد و هیچ پیامدی متوجه آنها نخواهد شد.

یافته ها
در ج��دول 1 فراوانی جنس��یت و رده س��نی در نوجوانان زیر 
18 س��ال با افراد 18 س��ال ارائه ش��ده اس��ت. بر مبنای اطالعات 
جمعیت ش��ناختی، میانگین و انحراف معیار س��ن گروه نوجوانان 
متقاضی حکم رش��د زیر 18 س��ال که در پژوهش شرکت داشتند 
به ترتیب 16.16 و 1.13 بود. علت تقاضای حکم رش��د نوجوانان 
ای��ن گروه عب��ارت از: 1 نفر ازدواج، 3 نفر اخ��ذ وام ازدواج، 5 نفر 
ط��الق، 31 نف��ر ل��واط، 4 نفر قت��ل، 2 نفر س��رقت، 3 نفر تجاوز 
جنس��ی و 11 نفر س��ایر موارد ب��ود. همچنین این گروه ش��امل 
24 نف��ر بی��کار و 36 نفر کارگ��ر بود در حالی ک��ه در گروه دیگر 
11 نف��ر بیکار، 29 نف��ر کارگر و 20 نفر دارای ش��غل آزاد بودند. 
میانگی��ن و انحراف معیار س��نوات تحصیلی ب��رای گروه نوجوانان 
زیر 18 س��ال 1/96±8/68 و برای گروه 18 س��اله 10/36±1/93 
 بود. نتایج آزمون t مس��تقل برای مقایس��ه دو گروه از لحاظ سن 

)t =4 /73p>.0/001( و س��نوات تحصیلی )t =12 /48p>.0/001(
معن��ادار بود. بنابراین مقایس��ه گروه ها از لح��اظ هوش هیجانی و 
مهارت های مقابله با اس��ترس با کنترل اثر سن و سنوات تحصیلی 

صورت گرفت که در ادامه نتایج آن ارائه شده است. 
در جدول 2، میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به متغیرهای 
پژوهش شامل زیر مقیاس های هوش هیجانی و مهارت های مقابله 
با استری برای دو گروه نوجوانان متقاضی حکم رشد زیر 18 سال 
و گروه 18 س��ال ارائه ش��ده اس��ت. نتایج بیانگر آن اس��ت که در 
اغل��ب زیرمقیاس ها و همچنین نم��رات کل متغیرها، تفاوت قابل 
توجهی بی��ن میانگین دو گروه وج��ود دارد. بنابراین برای تعیین 
معناداری تفاوت میانگین ها، از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس 
چندمتغیری )MANCOVA( اس��تفاده شد. اما پیش از استفاده از 
این آزمون، برای بررسی پیش فرض همگنی ماتریس های واریانس 
کوواریانس برای آزمون MANCOVA نتایج آزمون باکس بررس��ی 

درصدفراوانیجنسیتگروه

نوجوانان زیر 18 سال

4473/3مرد

1626/7زن

60100کل

افراد 18 ساله

4426/7مرد

1626/7زن

60100کل

درصدفراوانیرده سنیگروه

نوجوانان زیر 18 سال

1346/7

1423/3

1546/7

162033/3

173050

60100کل

افراد 18 ساله
1860100

60100کل

▼جدول1. بررس�ی فراوانی جنس�یت و رده س�نی در نوجوانان زیر 18 سال با 
افراد 18 سال

مقایسه هوش هیجانی و مهار تهای مقابله با استرس در نوجوانان متقاضی حکم رشد
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 )P>0/05( شد. مقادیر آزمون باکس درمورد متغیر هوش هیجانی
و مهارت های مقابله با اس��ترس)P>0/05( از لحاظ آماری معنادار 
بودند که این نتایج به معنای رعایت نش��دن پیش فرض فوق برای 
تحلیل ه��ای مربوط به متغیر ه��وش هیجانی و مهارت های مقابله 

با اس��ترس اس��ت. بنابراین در هر دو تحلیل مربوط به متغیرهای 
پژوهش از ش��اخص پیالیی تریس برای بررسی معناداری اثرهای 

چندمتغیری استفاده شد.
نتایج آزمون های تحلیل کوواریانس چندمتغیری مربوط به دو 
متغیر هوش هیجانی و مهارت های مقابله با اس��ترس در جدول 3 
ارائه ش��ده اس��ت. نتایج تحلیل اول در جدول فوق نشان می دهد 
با کنترل اثر س��ن و س��نوات تحصیل��ی، بین دو گ��روه نوجوانان 
زیر 18 س��ال و 18 س��ال در متغیر جدیدی که از ترکیب خطی 
نمرات زیرمقیاس های هوش هیجانی به عنوان متغیرهای وابس��ته 
 حاصل ش��ده، تفاوت معناداری وجود دارد )0/77=پیالیی تریس،

F)15/102( t =23 /31p>.0/001(. همچنی��ن نتایج تحلیل دوم 
نش��ان می دهد با کنترل اثر سن و سنوات تحصیلی، بین دو گروه 
در متغی��ر جدیدی که از ترکی��ب خطی نمرات مهارت های مقابله 
با اس��ترس به عنوان متغیرهای وابس��ته حاصل ش��ده نیز تفاوت 
 t =107 /15p>.0/001 ،معناداری وجود دارد )0.88=پیالیی تریس

 .)F)8/109(
به منظور مقایسه دو گروه از لحاظ هر یک از مولفه های هوش 
هیجانی، نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی ها مربوط به تحلیل اول در 
جدول 3 نشان می دهد که بین نوجوانان دو گروه در نمرات تمامی 
15 زیرمقیاس هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. براساس 
اطالع��ات مندرج در جدول 1 این تفاوت  به گونه ای اس��ت که در 
تمامی زیرمقیاس های هوش هیجانی، میانگین نمرات نوجوانان زیر 
18 سال نسبت به گروه 18 سال به طور معناداری کمتر بوده است. 
همچنین نتایج مربوط به مقایسه مهارت های مقابله با استرس در 
تحلی��ل دوم نیز که در جدول 3 ارائه ش��ده، نش��ان می دهد بین 
دو گروه در نمرات 3 زیرمقیاس س��بک مسئله مدار یعنی پذیرش 
مسئولیت، حل مس��ئله برنامه ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت و 
همچنین 3 زیرمقیاس سبک هیجان مدار یعنی فاصله گرفتن، گریز 
 .)P>0/001(  اجتناب و خودکنترلی تفاوت معناداری وجود دارد
براس��اس اطالعات ج��دول 2، این تفاوت ها به گونه ای اس��ت که 
میانگین نمرات نوجوانان زیر 18 سال در نمرات 3 زیرمقیاس سبک 
مسئله مدار یعنی پذیرش مسئولیت، حل مسئله برنامه ریزی شده و 
ارزیابی مجدد مثبت نسبت به نوجوانان 18 ساله به طور معناداری 
کمتر بوده اس��ت. اما در نمرات زیرمقیاس های سبک هیجان مدار، 
تفاوت بدین صورت بود که نوجوانان زیر 18 سال در دو زیرمقیاس 
فاصله گرفتن و گریز اجتناب میانگین نمرات بیش��تری نسبت به 

متغیر
نوجوانان زیر 18 سالافراد 18 ساله

میانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیار

هوش
 هیجانی

22/404/1126/263/24حل مسئله

20/804/8426/602/30شادمانی

20/553/6928/251/22استقالل

19/034/5526/783/21تحمل فشار روانی

22/213/9727/132/06خودشکوفایی

20/734/2723/382/68خودآگاهی هیجانی

18/613/2727/162/56واقع گرایی

91/764/4223/862/98روابط بین فردی

21/834/8227/182/60خوش بینی

22/554/6927/012/80احترام به خود

19/665/0325/233/94کنترل تکانه

19/163/9527/762/03انعطاف پذیری

25/014/0426/153/20مسئولیت پذیری اجتماعی

21/353/9525/554/38همدلی

18/6126/323/361/75خودابرازی

312/10043/22392/0526/62نمره کل

مهارت های 
مقابله با 
استرس

13/434/1712/912/23طلب حمایت اجتماعی

2/632/134/882/77پذیرش مسئولیت 

52/6117/450/83حل مسئله برنامه ریزی شده

14/205/1915/982/17ارزیابی مجدد مثبت

نمره کل راهبردهای مقابله ای 
مسئله مدار

54/0815/3093/665/63

7/953/797/802/89مقابله مستقیم

11/213/398/453/75فاصله گرفتن

11/985/485/207/30گریز اجتناب

10/403/8215/852/38خودکنترلی

نمره کل راهبردهای مقابله ای 
55/7115/624/0328/9هیجان مدار

▼جدول2. میانگی�ن و انحراف معیار نمرات هوش هیجانی و مهارت های مقابله 
با استرس به تفکیک گروه ها

رحیمی احمدآبادی و همکاران
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نوجوانان 18 ساله داش��تند و در زیرمقیاس خودکنترلی وضعیت 
برعک��س بود. به منظور وضوح نتایج، میانگی��ن نمرات دو گروه در 
زیرمقیاس های هوش هیجانی و مهارت های مقابله با اس��ترس در 

نمودار 1 و 2 ارائه شده است. 
اطالعات نم��ودار 1 میانگی��ن نم��رات زیرمقیاس های هوش 
هیجان��ی را به تفکی��ک در گروه ها )گروه نوجوانان زیر 18 س��ال 
با رنگ نارنجی و گروه افراد 18 ساله با رنگ آبی( نشان می دهد. 

اطالعات نمودار 2 میانگین نمرات مهارت های مقابله با استرس 
را به تفکیک در گروه ها )گروه نوجوانان زیر 18 سال با رنگ نارنجی 

و گروه افراد 18 ساله با رنگ آبی( نشان می دهد. 

بحث
در این مطالعه به مقایس��ه می��زان هوش هیجانی و مولفه های 
آن ب��ه هم��راه مهارت های مقابله با اس��ترس در نوجوانان زیر 18 
سال مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی خراسان رضوی برای 
بررسی حکم رشد در س��ال 1398 با افراد 18 ساله پرداخته شد. 
باتوجه به اهمیتی که صدور گواهی رشد عقالنی در پزشکی قانونی 
دارد و نظر به اینکه روش منسجمی نیز برای سنجش میزان رشد 
عقالنی در پزش��کی قانونی تاکنون مشخص نشده است، پژوهش 
حاضر به دنبال پاس��خ به این س��وال بود که آیا تفاوتی بین هوش 
هیجانی و ش��یوه های مقابله با استرس در نوجوانان زیر 18 سال با 

افراد 18 ساله وجود دارد؟
طبق قانون مجازات اس��المی ماده 146 افراد نابالغ مسئولیت 
کیفری ندارند و براس��اس ماده 91 قانون مجازات اسالمی چنانچه 
فرد نابالغ کمتر از 18 س��ال داشته باشد و ماهیت جرم انجام شده 
و یا حرمت آن را درک نکند یا ش��بهه ای در رش��د و کمال عقل او 
وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن، به حدود و قصاص 
محکوم نمی ش��ود بلکه مج��ازات تعزیری ب��رای او در نظر گرفته 
می ش��ود. در این تبصره آمده که دادگاه می تواند برای تش��خیص 
رش��د و کمال عقل از پزش��کی قانونی اس��تعالم کند. پس یکی از 
موضوعات مهم در پزش��کی قانونی می تواند بررس��ی رشد و کمال 
عقل مراجعان حکم رشد زیر 18 سال باشد. بنابراین یافته های این 
پژوهش می تواند به متخصصان سازمان پزشکی قانونی درخصوص 
احراز و یا احراز نشدن حکم رشد عقالنی و توانایی اداره امور مالی 

در افراد و متهمان زیر 18 سال کمک  کند.

اندازه اثرمقدار معناداریمقدار Fمتغیر

هوش هیجانی

26/360/0010/18حل مسئله

35/160/0010/23شادمانی

70/170/0010/37استقالل

90/050/0010/43تحمل فشار روانی

37/630/0010/24خودشکوفایی

21/900/0010/15خودآگاهی هیجانی

127/150/0010/52واقع گرایی

15/150/0010/11روابط بین فردی

31/740/0010/21خوش بینی

25/570/0010/18احترام به خود

16/960/0010/12کنترل تکانه

115/750/0010/49انعطاف پذیری

4/430/030/03مسئولیت پذیری اجتماعی

26/430/0010/18همدلی

53/960/0010/31خودابرازی

مهارت های مقابله با 
استرس

0/840/360/007طلب حمایت اجتماعی

13/470/0010/10پذیرش مسئولیت 

546/840/0010/82حل مسئله برنامه ریزی شده

9/650/0020/07ارزیابی مجدد مثبت

2/870/090/02مقابله مستقیم

6/010/010/04فاصله گرفتن

5/830/010/04گریز اجتناب

51/050/0010/30خودکنترلی

▼جدول3. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری به منظور مقایس�ه دو گروه در 
هوش هیجانی و مهارت های مقابله با استرس

اندازه اثرمقدار معناداریمقدار dfF خطامتغیر

10223/310/0010/77هوش هیجانی

109107/150/0010/88مهارت های مقابله با استرس

نتایج آزمون های اثرات بین آزمودنی ها جهت مقایسه دو گروه در مولفه های هوش هیجانی و مهارت های 
مقابله با استرس

مقایسه هوش هیجانی و مهار تهای مقابله با استرس در نوجوانان متقاضی حکم رشد
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مطابق نتایج به دست آمده در این مطالعه، میزان هوش هیجانی 
و 15 خرده مقیاس آن )حل مسئله، شادمانی، استقالل، تحمل فشار 
روانی، خودش��کوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقع گرایی، روابط بین 
ف��ردی، خوش بینی، احترام به خود، کنترل تکانه، انعطاف پذیری، 
مسئولیت پذیری اجتماعی، همدلی و خودابرازی( در نوجوانان زیر 
18 س��ال بسیار پایین تر از افراد 18 س��اله بود که همسو با نتایج 
پژوهش دالکی و همکاران]19[ و مشیریان فراحی و همکاران]20[ 
اس��ت. در تبیین این نتیجه می ت��وان گفت هوش هیجانی توانایی 
درک هیجانات و عواطف به منظور دستیابی و ایجاد هیجاناتی است 
تا ضمن کمک به تفکر بهتر بتواند به ش��ناخت هیجانات و عواطف 
بپردازد، ضمن اینکه هماهنگی الزم میان عواطف و احساسات برای 
ارتقای عاطفی و هوشی را فراهم آورد]21[. درواقع هوش هیجانی 
نوعی پردازش عاطفی است که شامل ارزیابی صحیح عواطف خود 
و دیگران، بیان مناسب عواطف و تنظیم مناسب آنهاست، به نحوی 
که به بهبود کیفیت زندگی منجر شود]22[. وجود هوش هیجانی 
و احس��اس در انسان واقعیتی انکارناپذیر است. نیمکره راست مغز 
انس��ان مربوط به هوش هیجانی است. هوش هیجانی، توانایی آگاه 
ب��ودن از خود، درک و فهم خود و دیگران و توانایی مواجه ش��دن 
با هیجانات ش��دید و مدیریت خود و... اس��ت]23[. از طرف دیگر، 
از س��نین 13-12 سالگی به بعد، تغییرات عمده ای به گونه موازی 
در جنبه های شناختی و عاطفی یا به طور کلی رفتار نوجوان پدید 
می آید که از ابزارهای عقالنی و عاطفی الزم برای ورود او در جامعه 
به عنوان فردی مسئول به شمار می رود. در حوزه شناختی، توانایی 
اس��تدالل روی فرضیه ها، قضایا و به طور کلی ممکن های تصوری، 
رها ش��دن منطق از محتواهای خاص به نوجوان کمک می کند که 
از امور عینی و ممکن های عملی رها ش��ده و به دنیای ممکن های 

تص��وری دس��ت یابد. در ح��وزه عاطفی نیز مجموعه احساس��ات 
جدی��دی ب��روز می کند ک��ه فرات��ر از تعامل های بین ف��ردی، بر 
ایده آل های گروهی و اجتماعی نیز گسترش می یابند. به این ترتیب 
دنیای ارزش های جمعی و گروهی بر نوجوان گش��وده می شود که 
می ت��وان ب��ه وجدان جمعی و هویت ملی اش��اره کرد. متاس��فانه 
در پژوهش حاضر، نوجوانان زیر 18 س��ال ش��رکت کننده نمرات 
پایینی در مهارت های درون فردی مانند اس��تقالل، خودشکوفایی، 
خودآگاه��ی هیجانی، احت��رام به خود و خوداب��رازی، مهارت های 
بی��ن فردی مانند روابط بین فردی، مس��ئولیت پذیری اجتماعی و 
همدلی، مهارت های مدیریت تنش مانند حل مسئله، واقع گرایی و 
انعطاف پذیری و مهارت مدیریت ُخلق، مانند شادمانی و خوش بینی 
در مقایسه با بزرگساالن 18 سال کسب کردند که برای متخصصان 
پزش��کی قانونی درخصوص احراز حکم رشد می تواند تعیین کننده 
و مهم باش��د. از طرفی این موضوع می تواند حاکی از فقر آموزش 
مهارت ه��ای هیجانی و اجتماعی در محیط های آموزش��ی جامعه 

برای نوجوانان باشد. 
همچنین نتایج مربوط به مقایسه مهارت های مقابله با استرس 
نش��ان داد بین دو گروه در نمرات 3 زیرمقیاس سبک مسئله مدار 
یعنی پذیرش مس��ئولیت، حل مس��ئله برنامه ریزی شده و ارزیابی 
مج��دد مثبت و نیز 3 زیرمقیاس س��بک هیجان مدار یعنی فاصله 
گرفت��ن، گریز اجتناب و خودکنترلی، تفاوت معناداری وجود دارد. 
این تفاوت ها به گونه ای اس��ت که میانگین نم��رات نوجوانان زیر 
18 س��ال در نمرات 3 زیرمقیاس سبک مسئله مدار یعنی پذیرش 
مس��ئولیت، حل مسئله برنامه ریزی ش��ده و ارزیابی مجدد مثبت 
نس��بت به نوجوانان 18 س��اله به طور معناداری کمتر بود. اما در 
نمرات زیرمقیاس های س��بک هیجان مدار، تفاوت بدین صورت بود 
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رحیمی احمدآبادی و همکاران
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ک��ه نوجوانان زیر 18 س��ال در 2 زیرمقیاس فاصله گرفتن و گریز 
اجتناب، میانگین نمرات بیش��تری نس��بت به نوجوانان 18 سال 
داش��تند و در زیرمقیاس خودکنترلی وضعیت برعکس بود. نتایج 
این پژوهش همس��و ب��ا نتایج پژوهش صفاری و هم��کاران]24[، 
سلیمانی و جاللی]25[، کازر و مونیر]26[، ماگایا و همکاران]27[ 
است. محققان در این مطالعات گزارش کردند که نوجوانان بیشتر از 
سبك های مقابله ای شناختی/هیجانی و اجتنابی استفاده می كنند 
و با راهبردهای مقابله حل مسئله آشنا نیستند یا اینكه نمی دانند 
آنه��ا را چگونه ب��ه كار گیرند که لزوم آم��وزش روش های مقابله با 
ش��رایط استرس زا را نش��ان می دهد. در تبیین این پدیده می توان 
گفت که در دوره نوجوانی، نوجوان بایس��تی به میزانی از شناخت 
بر خود دست یافته باشد که به او امکان دهد به گونه ای انتزاعی تر 
از راهبردهایی برای اداره خشم و دیگر هیجانات خود استفاده کند 
ک��ه متفاوت از هدف های کاهش تنش باش��ند اما نتایج این یافته 
نش��ان داد این نوجوانان بیشتر از مهارت های هیجان مدار استفاده 
می کنند. این شیوه مقابله، ناکارآمد بوده و از بینش ضعیف و فقدان 
قضاوت خوب ناش��ی می ش��ود و اغلب موثر نبوده و انعطاف ناپذیر 
اس��ت. افرادی که از این مقابله استفاده می کنند، مشکالت زندگی 
را ان��کار و از آنها اجتناب کرده و یا بدون درنظر گرفتن موقعیت و 
تالش برای یافتن راه حل بهتر، به طور تکانشی و عجوالنه واکنش 
نش��ان می دهند و به رش��د و کمال اجتماعی، شناختی و عاطفی 
نرسیده اند و نمی توانند به گونه ای منطقی با استرس برخورد کنند. 
چنین ش��رایطی در نهایت سبب آس��یب های فردی و اجتماعی و 
تصمیم گیری های عجوالنه می شود. به همین دلیل صالحیت آنها 

برای احراز حکم رشد رد می شود. 

نتیجه گیری
آم��وزش مهارت های هیجانی و اجتماعی و ش��یوه های مقابله 
کارآمد می تواند هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت موجب موفقیت 
افراد باش��د. با گنجاندن مفهوم هوش هیجانی و مقابله کارآمد در 
برنامه آموزش��ی مدارس و دبیرس��تان ها می توان به دانش آموزان 
کمک کرد تا بهتر با فشارهای تحصیلی مقابله کنند و کمتر دچار 
مشکالت هیجانی در برنامه یا ترک تحصیل شوند]28[. همچنین 
این آموزش ها، در کنار آموزش مطالب درسی، توانایی های گسترده 
دیگری را ب��رای دانش آموزان فراهم می آورد ک��ه نه تنها می تواند 

به گونه ای مثبت پیش��رفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهد بلکه 
می توان��د تأثیرات درازمدتی بر عملکرد ش��غلی و اجتماعی بعدی 
دانش آموزان نیز داش��ته باش��د. نتایج این پژوهش به روشنی بیان 
می دارد كه آموزش مهارت های هیجانی و اجتماعی و ش��یوه های 
مقابله کارآمد، ب�ه خ�صوص در دوران حساس نوجوانی كه نوجوانان 
با شرایط بحرانی بی�شتر و جدی�دتری روب�ه رو می ش�وند، می تواند 
به آنها در برخورد و حل مشكالت پیش رو کمک زیادی کند. باتوجه 
ب��ه اهمیت این آموزش ها در رفت�ار س���ازگارانه نوجوان�ان و برای 
پیشگیری های ثانویه و ثالثیه، پیشنهاد می شود الزام به آموزش این 
مهارت ها در گروه نوجوان�ان ع�ادی ب�ه عن�وان اق�دامات پیشگیرانه 
و در كانون های اصالح و تربیت به عنوان یكی از روش های درمانی 
- آموزش�ی ب�ه نوجوانان بزهكار برای برنامه ریزی مدنظر مسئوالن 
محترم قضایی، آموزش و پرورش و متخصصان س��المت روان قرار 
گیرد. همچنین استفاده از آزمون های هوش هیجانی و مهارت های 
مقابله با اس��ترس به منظور بررس��ی حکم رشد در کمیسیون های 

روانپزشکی پزشکی قانونی پیشنهاد می شود. 

تش�کر و قدردانی: الزم اس��ت از همکاری تمام اف��رادی که در این پژوهش 
همراه و راهنمای ما بودند، کمال سپاس و قدردانی را داشته باشیم. 

تأییدیه اخالقی: در این پژوهش تمامی موارد اخالقی از جمله محرمانه بودن 
اطالعات و مشخصات فردی رعایت شده و نیز رضایت شرکت کنندگان در این 
 پژوهش اخذ ش��ده است. ضمنا این مقاله منتج از طرح پژوهشی با کد اخالق

IR.LMO.REC.1398.047 است.

تعارض منافع: بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد. 
سهم نویسندگان: سمیه رحیمی احمدآبادی )نویسنده اول(، نگارنده مقدمه/

روش شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث )75درصد(، حمید 
عطاران )نویسنده دوم(، نگارنده مقدمه، نگارنده بحث )10درصد(، زهرا رحیمی 
احمدآبادی )نویسنده سوم(، نگارنده مقدمه، بحث، تحلیلگر آماری )10درصد(، 

اکرم فتوت )نویسنده چهارم(، تحلیلگر آماری )5درصد(. 
مناب�ع مال�ی: از مرکز تحقیقات پزش��کی قانونی تهران ک��ه هزینه مالی این 

پژوهش را تأمین کردند، سپاسگزاری می شود. 
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