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Background: First degree murder as a dangerous social phenomenon can threat 
the safety of society and families. Examining its origins and effective factors can be 
helpful to prevent the broad prevalence of this destructive phenomenon. Therefore, 
the present study aimed to compare the emotion control and executive functions 
between criminals and none-criminals. 

Materials and Methods: This was a casual-comparative study. The statistical 
population consists of all criminals charged with first degree murder habituating 
in Yasouj prison in 2015-2016. 40 persons among the prisoners, were selected by 
using available sampling method and 40 persons of normal people participated in 
the study based on normal matching method. In order to collect data, emotional 
inhibition and executive functions questionnaire were used. The collected data were 
analyzed by using multivariable variance analysis test. 

Findings: The results of multivariable variance analysis showed that there is a 
significant difference between the mean score of emotional inhibition and executive 
functions in people who committed first degree murder and none-criminals. 

Conclusion: The present research showed that the criminals who committed 
first-degree murder acquired higher scores than control group in emotional inhibi-
tion and executive functions scales, therefore, it’s necessary to investigate these fac-
tors. Through knowing aforesaid factors, criminals’ families and all of related orga-
nizations which involved in maintenance and rehabilitation of criminals gain more 
knowledge and thereby can help criminals in restoring inhibitory ability, cognitive 
flexibility, self-sustaining, emotional inhibition and accommodative strategies by 
using educational programs and related mental treatments (individual therapy, group 
therapy, family therapy and social counseling). Also, in order to prevent committing 
crimes in society, it seems necessary to begin the related educations to control crime 
in early ages in schools and educational centers. 
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زمینه و هدف: قتل عمد پدیدۀ اجتماعی خطرناکی است که می تواند امنیت جامعه و خانواده ها را تهدید 
کند. بررسی ریشه و عوامل تأثیرگذار بر آن می تواند در پیشگیری از شیوع این پدیدۀ مخرب کمک کننده باشد؛ 
بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ کنترل هیجان و کارکردهای اجرایی در مجرمان قتل عمد و افراد غیرمجرم 

انجام گرفته است.

روش بررسي: روش این پژوهش، علّی- مقایسه ای بود. جامعۀ آماری این پژوهش را همۀ مجرمان قتل عمد 
ساکن در زندان شهر یاسوج در سال 1395 تشكیل می دهند. 40 تن از این جامعه به روش نمونه گیری در دسترس 
انتخاب شدند و نیز 40 تن از افراد عادی به روش همتاسازی در تحقیق شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از 
پرسشنامه های مهار هیجاني و کارکردهای اجرایی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های 

تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه  و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمره های مهار 
هیجانی و کارکردهای اجرایی دو گروه مجرمان قتل عمد و افراد غیرمجرم وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری: پژوهش پیش رو بیانگر آن است که مجرمان قتل عمد، در مقیاس های مهار هیجانی و 
کارکردهای اجرایی نمرات باالتری نسبت به گروه گواه کسب کرده اند؛ بنابراین، ضروری است به بررسی این عوامل 
پرداخته شود تا با اطالع در این خصوص، خانواده های مجرمان و همۀ ارگان های مرتبط با نگهداری و بازتوانی افراد 
مجرم بتوانند با آگاهی بیشتر و با استفاده از برنامه های آموزشی و درمان های روانِی مرتبط )فردی، گروه درمانی، 
خانواده درمانی، و مشاورۀ اجتماعی(، به مجرمان برای بازیابی توانایی بازداری هیجانی، انعطاف پذیری شناختی، 
خودگردانی، مهار هیجانی و راهبردهای انطباقی یاری برسانند و همچنین برای پیش گیری از وقوع جرم در جامعه، 

آموزش های مرتبط بر کنترل جرم از سنین پایین تر در مدارس و مراکز آموزش ارائه شود.
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نویسندۀمسئول:
شکوفه رمضانی

کارشناس ارشد مشاورۀ 
توان بخشی، دانشگاه محقق 

اردبیلی، اردبیل، ایران
تلفن:

08735528280
پست الکترونیک:

lavinramezani@yahoo.com             

چكیدهاطالعات مقاله

دوره 23 شماره 3 - پاییز1396 مجله پزشكی قانونی ایران                                                                                                   



شکوفه رمضانی و همکاران

دوره 23 شماره 3 - پاییز1396 مجله پزشکی قانونی ایران                                                                                                   

199.

و  است  خشونت  اجتماعی،  پدیده های  مهم ترین  از  یكی 
خطرناك ترین و شدید ترین گونۀ آن قتل است؛ کشته شدن 
یک موجود انسانی به دست دیگری. و قتل عمد یكی از جرائم 
مجازات  قانون   206 مادۀ  طبق   .)1( می آید  شمار  به  وخیم 
اسالمی قتل در این موارد عمدی است: 1- مواردی که قاتل 
افرادی  یا  فرد  و  معین  شخص  کشتن  قصد  کاری  انجام  با 
باشد و  از یک جمع را دارد؛ خواه آن کار کشنده  غیرمعین 
که  مواردی  قتل شود؛ 2-  در عمل سبب  ولی  نباشد،  خواه 
قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هرچند 
که قصد کشتن شخص را نداشته باشد؛ 3- مواردی که قاتل 
انجام می دهد نوعاً کشنده  قصد کشتن ندارد و کاری را که 
نیست، ولی آن کار نسبت به طرف مقابل )مقتول(، به سبب 
بیمارِی او و یا پیری یا ناتوانی یا کودك بودن او و مواردی 
این چنینی نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد )2(.

در ایران، بر اساس آمارهاي موجود، 62 درصد قتل ها براثر 
رسمي  مراجع  آمار  اساس  بر  و  می دهد  رخ  مجادله  و  نزاع 
انتظامي و قضایي، از سال 1381 تا سال 1393 هرساله تقریباً 
در  ناجا  پلیس  می شوند.  کشته  عامداً  کشور  در  نفر   2150
به قتل در کشور اعالم کرد که نرخ  آمار مربوط  جدیدترین 
است.  تن  هزار  یک صد  در  مورد   7/2 کشور  در  قتل  واقعی 
پنجاهم  رتبۀ  در  ایران   ،1393 سال  در  ناجا  اعالم  مطابق 
از قتل عمد و رتبۀ پنجم مرگ ومیر  ناشی  میزان مرگ ومیر 
رانندگي )قتل غیر عمد( در جهان است.  از تصادفات  ناشی 
میانگین سنی در ایران 28 سال است و 10 درصد از جمعیت 
 50  .)3( می دهند  تشكیل  سال   55 باالی  افراد  نیز  را  آن 
به  بیشتر  و  قبلی  زمینۀ  بدون  کشور  قتل های  از  درصد 
قتل ها  درصد   26 می دهد.  رخ  لحظه ای  عصبانیت های  علت 
به وسیلۀ سالح گرم، 40 درصد با سالح سرد، 50 درصد در اثر 
ضرب وجرح، 10 درصد در اثر خفه کردن، 5/5 درصد دیگر 
موارد و 3 درصد نامعلوم بوده است. در حال حاضر نرخ قتل 
در کشور 2/8 در یک صد هزار نفر است و ایالم با 6/6 درصد 
بیشترین و خراسان جنوبی با 5 هزارم، کمترین درصد قتل 
را دارا بوده است. ایران از نظر کشف قتل و دستگیری قاتل 
رتبۀ بیست و هفتم جهان را دارا است. طبق گزارش پلیس ناجا 
در سال 1393، در ماه مبارك رمضان، ناهنجاری ها و جرائم 
بین 6 تا 24 درصد و قتل 32 درصد در کل کشور کاهش 

داشته است )3(.
سال  از  قضایي،  و  انتظامي  رسمي  مراجع  آمار  اساس  بر 
1381 تا سال 1393 در ایران روزانه 6 قتل در کشور به وقوع 
می پیوندد. قتل های انجام گرفته در کشور به سبب موضوعات 
درصد(،     3( سرقت  درصد(،   31( نزاع  درصد(،   15( اخالقی 
اختالفات خانوادگی )15 درصد(، علت نامعلوم )26 درصد( و 
دیگر موارد )9 درصد( بوده است. 50 درصد قتل های کشور 

بدون انگیزۀ قبلی است )3(.
بروز شكل گیری قتل عمد به  مانند دیگر پدیده ها، آسیب ها 
متعددی  انگیزه های  و  عوامل  از  متأثر  اجتماعی  جرائم  و 

با رویكردی همه جانبه  باید  نیز  بنابراین در تبیین آن  است؛ 
زمینه،  این  در  روان شناختی  تبیین های  در  شود.  نگریسته 
رویكردهای روان تحلیلی )با تأکید بر تثبیت1 در مراحل رشد، 
مادر  روابط  در  نابهنجاری  و  روانی  ساختارهای  توازن  عدم 
شرطی سازی،  بر  تأکید  )با  رفتاری  رویكردهای  کودك(،  و 
افتراقی(  همخوانی  نظریۀ  و  اجتماعی  مشاهده ای-  یادگیری 
و رویكردهای شناختی )با تأکید بر باورهای شخصی، توانایی 
ادراك  سطح  و  اخالقی  قضاوت  سطح  مهارگویی،  خود 
زمینۀ  بر  او  تأکید  و  آیسنک  شخصیتی  ابعاد  و  اجتماعی( 
ارتكاب فعالیت های مجرمانه در برخی از سیستم های عصبی 
مطرح  تحریک پذیری  و  حساسیت  واکنش پذیری،  علت  به 

شده اند )4(.
دارای  افراد  در  که  روان شناختی  مهم  مؤلفه های  از  یكی 
سابقۀ کیفری مطرح است، تنظیم هیجان است. تنظیم هیجان 
شامل همۀ راهبردهای آگاهانه و غیرآگاهانه می شود که برای 
افزایش، حفظ و کاهش مؤلفه های هیجانی، رفتاری و شناختی 
فهم  توانایی  به  و  می شود  برده  کار  به  هیجانی  پاسخ  یک 
هیجانات و تعدیل تجربه و ابراز هیجانات اشاره دارد. تنظیم 
هیجان وجه ذاتی گرایش های پاسخ های هیجانی است )5(. 
Kraaij و همكاران در سال 2001 مؤلفه های تنظیم هیجان را 

به دو دستۀ راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی تقسیم کردند. 
مؤلفه های غیرانطباقی شامل فاجعه شماری، خود سرزنشگری، 
تمرکز  مؤلفه های  و  است  دیگری  سرزنش  و  فكر  نشخوار 
مجدد مثبت، پذیرش و کم اهمیت شماری به عنوان سبک های 
با  افراد  به طورکلی،  می شوند.  طبقه بندی  انطباقی  مقابله ای 
به کارگیری راهبردهای انطباقی در تنظیم های خود، با تمرکز 
بر روی جنبه های خوشایند، عاطفۀ منفی کمتری را گزارش 

می کنند )6(.
زمینۀ خصوصیات شخصیتی  مطالعات متعدد دیگری در 
هیجانی،  نظم دهی  عدم  که  است  آن  از  حاکی  مجرمان 
مهم ترین عامل تغییرپذیری و ناپایداری شخصیت آن ها است 
می کنند  عنوان   ،2001 سال  در  همكاران  و   Moriarty  .)7(
حاالت  چسپ زنی  در  بیشتری  دقت  بزهكاران  درصورتی که 
هیجانی دیگران به خرج دهند، با کنترل خشم و تكانشوری، 
خواهند  دیگران  و  خود  هیجانات  شناسایی  و  درك  به  قادر 
بود و همچنین مشكالت آن ها در کنترل خشم و پایه ریزی 
روابط معنادار با دوستان خود به نحوی مسالمت آمیز برطرف 
در  جرم  ارتكاب  موقعیت  در  شخصی،  هنگامی که  می شود. 
را  جرم  وقوع  هیجان ها،  مؤثر  مدیریت  می گیرد،  قرار  فشار 
کاهش می دهد )8(. درواقع توانایی مدیریت هیجان ها باعث 
می شود که فرد در موقعیت هایی که خطر وقوع جرم باالست، 
که  افرادی  کند.  استفاده  مناسب  مقابله ای  راهبردهای   از 

1. Fixation
2. Emotional Control

مقدمه
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درك  را  دیگران  ناخواستۀ  فشارهای  دارند،  بیشتری  توانایی 
و هیجان های خود را بهتر مهار می کنند و درنتیجه در برابر 
ارتكاب جرم و مشكالت ناشی از آن مقاومت بیشتری نشان 
Lisa و همكاران در سال 2015 در پژوهشی   .)8( می دهند 
به بررسی ابراز هیجان مبتنی بر روابط در افراد مجرم نشان 
دادند که مشكل در ابراز هیجان، منجر به افزایش گرایش های 
مجرمانه در افراد می شود )Rebecca .)9 و همكاران در سال 
در  هیجانی  کنترل  و  روانی  اختالالت  بررسی  در   2015
پیش بینی رفتار غیرقانونی در میان دانشجویان نشان دادند که 
اختالالت روانی و عدم کنترل هیجان، رفتارهای غیرقانونی را 
پیش بینی می کند )Watkins .)10 و همكاران در سال 2015 
در طی پژوهشی، در ارزیابی کنترل هیجان و خشم و نشخوار 
فكری در متجاوزین جنسی نشان دادند که این مجرمان در 
زمینۀ کنترل هیجان و خشم دچار مشكل هستند و نشخوار 

فكری بیشتری دارند )11(.
زیادی  توجه  اخیر  دهه های  در  که  دیگری  سازه های  از 
اجرایی  کارکرد  است.  اجرایی1  کارکردهای  شده،  آن  به 
و  شناختی  عالی  مهارت های  و  توانایی ها  از  مجموعه ای 
روان شناختِی  فرایندهای  به  که  است  ساختاری  فراشناختی 
به  و  است  مرتبط  عمل  و  تفكر  هوشیاری،  کنترِل  مسئوِل 
انسان، در زندگی، هدایت و کنترل رفتار، رسیدن به هدف، 
انجام تكالیف یادگیری و کنش های هوش کمک می کند )12( 
و شامل مؤلفه های گوناگونی از جمله خودگردانی2، بازداری3، 
انعطاف پذیری  راهبردی5،  برنامه ریزی  خودآغازگری4، 
شناختی6، کنترل تكانه7، حافظۀ فعال، تصمیم گیری8، ادراك 
بازسازی12،  تبدیل11،  و  حفظ  آینده10،  پیش بینی  زمان9، 
و سازمان دهی  زبان درونی14، حل مسئله  کنترل حرکتی13، 
است )13،14(. شواهد بسیاری نشان می دهد تكانش گری یا 
ناتوانی در تنظیم هیجان خودکنترلی و نارسایی در بازداری 
 .)15( است  مجرمانه  رفتارهای  در  مهم  مؤلفه های  از  پاسخ، 
مطالعات گوناگون نشان داده اند افراد بزهكار در زمینه کنترل 
کارکرد  مولفه های  عنوان  به  بازداری  و  خشم، خودنظم دهی 
اجرایی مشكل دارند.)15(. پژوهش ها نشان می دهد که آسیب 
شناختی  عملكرد  در  اختالل  باعث  اجرایی  کارکردهای  در 
مهارت های  خودتنظیمی،  رفتار  در  اختالل  آن  به تبع  و  فرد 
اجتماعی، قضاوت فرد، عدم کنترل خشم و بازداری می شود 
باعث کاهش تنظیم  اجرایی  نقایص کارکرد  )15(. همچنین 
شناختی و تنظیم رفتاری می شود که این موضوع به نوبۀ خود 
شود  جامعه ستیزانه  رفتارهای  بروز  افزایش  باعث  می تواند 

.)16(
نیز  Morgan و همكاران در سال 2000   در همین راستا 
و  ضداجتماعی  رفتارهای  درزمینۀ  فراتحلیلی  در  نیز  در 
کارکردهای اجرایی به این نتیجه دست یافتند که معناداری 
در  نقص  و  ضداجتماعی  رفتارهای  بین  آماری ای  قوی 
Neves و همكاران  اجرایی وجود دارد )17،18(.  کارکردهای 
در سال 2016 نیز در پژوهشی نشان دادند که کارکرد اجرایی 
و    Harte  .)19( است  عادی  افراد  از  پایین تر  مجرم  افراد  در 
کارکرد  بررسی  به  پژوهشی  در   2015 سال  در  همكاران 
اجرایی در زندانیان پرداختند و نتایج پژوهش آنان نشان داد 

خودکنترلی  در  تأثیرگذار  و  مهم  عاملی  اجرایی  کارکرد  که 
است و کارکرد اجرایی در زندانیان پایین تر از میانگین افراد 
عادی بوده است )Séguin .)20 و همكاران در سال 2014 در 
بررسی کارکرد اجرایی در افراد ضداجتماعی نشان دادند که 

این افراد در عملكرد اجرایی مشكل دارند )21(.
با توجه به آمار گفته شده در مورد جرم قتل عمد، افرادی 
اطالعات  شناختی  پردازش  توانایی  در  نارسایی  دارای  که 
همچون  ضداجتماعی  کارهای  به  بیشتر  هستند،  هیجانی 
مطالعات  در  دارند.  گرایش  الكل  و  مخدر  مواد  مصرف 
انجام شده در زمینۀ خصوصیات شخصیتی مجرمان نیز نشان 
داده شده که نظم دهی هیجانی، مهم ترین عامل تغییرپذیری 
افراد است و همچنین شواهد  این  ناپایداری شخصیت در  و 
بسیاری نشان داده اند که نقایص کارکرد اجرایی باعث کاهش 
تنظیم شناختی و رفتاری و درنتیجه باعث افزایش رفتارهای 

جامعه ستیزانه در افراد می شود.
با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به کمبود مطالعات 
در زمینۀ ویژگی های روان شناختی و شخصیتِی مجرماِن قتِل 
عمد، پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های کنترل هیجان و 
کارکردهای اجرایی در مجرمان قتل عمد می پردازد. نتایج این 
پژوهش می تواند برای مسئولین زندان ها، دادگاه های قضایی،  
پزشكی قانونی، روانشناسان جرم و جنایت و دیگر رشته ها و 
ارگان هایی که با پدیدۀ جرم و جنایت، به ویژه قتل، در ارتباط 

هستند، به کار آید.

مواد و روش ها
این پژوهش توصیفي و از نوع علّي-مقایسه اي است. جامعۀ 
آماری پژوهش را همۀ مجرمان قتل عمد شهر یاسوج تشكیل 
دسترس  در  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  که  می دهند 
انتخاب شدند. با توجه به موضوع خاص پژوهش شده در این 
قتل  آماری مجرمان  به جامعۀ  و محدودیت دسترسی  مقاله 
عمد، تنها 40 تن از مجرمان قتل عمد که در زندان مرکزی 
نیز  شاهد  گروه  شدند.  انتخاب  بودند،  زندانی  یاسوج  شهر 
مانند  متغیرهایی  در  مورد،  گروه  با  همسان سازی  طریق  از 
شدند.  انتخاب  و  همتاسازی  تحصیالت  سطح  جنس،  سن، 
پروندۀ  داشتن  مطالعه شده،  گروه  برای  پذیرش  معیارهای 
ابتدایی و 50-18 سال سن  قضایی قتل عمد، داشتن سواد 
که  شد  داده  اطمینان  شرکت کنندگان  همۀ  به  است.   بوده 

1. Executive Function
2. Self- regulation
3. Inhibition
4. Self-initiation
5. Strategically Goal Palnning
6. Flexibility
7. Impulsive Control
8. Decision
9. Time Perception
10. Anticipation
11. Maintenance & Slipe
12. Reconstruction
13. Motor Control
14. Internal Language
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اطالعات مربوط به آن ها کاماًل محرمانه می ماند و هیچ تأثیری 
در بررسی و تصمیم گیری و نتایج اخذشده نخواهد داشت و 
آن ها حق  بود. همچنین  نخواهد  آن ها  متوجه  پیامدی  هیچ 
داشتند هرگاه که مایل بودند از ادامۀ همكاری انصراف دهند. 
با لحاظ کردن تمام شرایط و خواسته های آن ها، رضایت کتبی 
گرفته شد،  آن ها  از  پژوهش  در  با شرکت  موافقت  بر  مبنی 
سپس پرسش نامۀ مهار هیجاني و کارکردهای اجرایی به افراد 
داده شد و پس از پر شدن پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار 

SPSS و روش واریانِس چندمتغیری داده ها تحلیل شدند.

ابزارهای پژوهش
:)ECQ( 1پرسش نامۀ مهار هیجاني

Roger و نشوور2 )1987( ساختار اولیۀ کنترل هیجانی را 

این  در  سال 1989  در  همكاران  و    Roger و  کردند  تنظیم 
پرسشنامه دوباره تجدیدنظر نمودند. در پژوهش پیش رو از 
پرسشنامۀ  است.  شده  استفاده  شده  تجدیدنظر  پرسشنامۀ 
مذکور دارای 56 ماده و چهار خرده مقیاِس بازداری هیجانی، 
هر  است.  خوش خیم  کنترل  و  نشخوار  پرخاشگری،  کنترل 
خرده مقیاس 14 ماده دارد که به  صورت 0 و 1 نمره گذاری 
می شوند؛ بنابراین نمرۀ یک فرد در هر خرده مقیاس از صفر تا 
14 و در کل مقیاس از صفر تا 56 متغیر خواهد بود. رفیعي نیا 
محاسبه  دروني  همساني  روش  از  استفاده  با  سال1380  در 
کل  براي  آن  مقدار  و  کرد  بررسي  کرونباخ  آلفاي  ضریب 
مقیاس و زیرمقیاس های بازداري هیجاني، کنترل پرخاشگري، 
نشخوارگري و مهار خوش خیم به ترتیب 0/68، 0/70، 0/76، 
0/77 و 0/58 به دست آمد که بسیار رضایت بخش و معنی دار 
است )24(. راجر و نجاریان همسانی درونی پرسشنامۀ کنترل 
کنترل  هیجانی،  بازداری  خرده مقیاس های  برای  را  هیجانی 
 ،0/77 ترتیب  به  خوش خیم  کنترل  و  نشخوار  پرخاشگری، 
پژوهش  در  همچنین  کردند.  گزارش   0/79 و   0/86  ،0/81
پرسشنامۀ  نورزگرایی  عامل  با  نشخوار  خرده مقیاس  آن ها 
شخصیتی )EPQ(3 آیزنک همبستگی مثبت معنی دار داشت؛ 
خرده مقیاس کنترل پرخاشگری با پرسشنامۀ خصومت باس-

دورکی4 همبستگی منفی معنادار را نشان داد؛ خرده مقیاس 
شخصیتی  پرسشنامۀ  برون گردی  عامل  با  هیجانی  بازداری 
آیزنک نشانگر همبستگی منفی معنی دار بود و خرده مقیاس 
کنترل خوش خیم با عامل سایكوزگرایی پرسشنامۀ شخصیتی 

آیزنک همبستگی منفی معنی دار داشت )25(.
پرسشنامۀ کارکردهای اجرایی5:

این پرسشنامه توسط وحید نجاتی )1392( تنظیم شده 
از پرسش های  و دارای 30 آیتم است. آزمودنی ها به هریک 
«هرگز«  از  پنج نقطه ای،  لیكرت  مقیاس  در  پرسشنامه 
دارای  آزمون  این  می دهند.  پاسخ   )5( «همیشه«  تا   )1(
انتخابی،  توجه  و  مهاری  کنترل  حافظه،  خرده مقیاس   7
اجتماعی  شناخت  پایدار،  توجه  برنامه ریزی،  تصمیم گیری، 
پرسشنامه،  کرونباخ  آلفای  است.  شناختی  انعطاف پذیری  و 
4/434 و همبستگی پیرسون دو نوبت آزمون در سطح 4/41 
معنی دار بود. یافته های این مطالعه همبستگی توانمندی های 

شناختی و معدل تحصیلی را در همۀ زیرمقیاس ها نشان داد 
که در سطح 4/441 معنی دار بود و این بیانگر روایی همگرای 
ارزیابی  برای  پرسشنامه  این  پایایی  و  روایی  است.  آزمون 

کارکردهای شناختی، مطلوب گزارش شد )26(.

یافته ها
بر اساس داده های حاصل از پرسشنامۀ جمعیت شناختی، 
این پژوهش شرکت  نمونه در  به عنوان  نفری که  بین 80  از 
داشتند، 40 تن مجرِم قتل عمد و 40 تن غیرمجرم بودند. 
گروه  و   40/55 عمد  قتل  مجرمان  گروه  سنی  میانگین 
غیرمجرم 40/77 بود. از لحاظ متغیر جنسیتی هر دو گروه 
ابتدایی  ترتیب،  به  بودند. سطح تحصیالت هر دو گروه  مرد 
20 نفر، راهنمایی 5 نفر، دبیرستان 9 نفر، کارشناسی 6 نفر 
بود. همچنین ازلحاظ وضعیت تأهل، 14 نفر مجرد، 20 نفر 

متأهل، 5 نفر مطلّقه و یک نفر در حال متارکه بودند.
جدول 1 میانگین و انحراف معیار دو گروه مجرمان قتل 
عمد و غیر عمد را در زیر مقیاس های کنترل هیجان و کارکرد 
تحلیل  معنی داری  آزمون های  نتایج  می دهد.  نشان  اجرایی 
واریانس چندمتغیری برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای 
 ،f:8/67 ویلكز:  المبدا  P:0/000؛   ،f:7 )اثرپیالیی:  وابسته 
بزرگ ترین  P:0/000؛   ،f:10/38 هتلینگ:  اثر  ؛   P:0/000
ریشۀ خطا: P:0/000 ،f:12/88( نشان می دهد که در سطوح 
معناداری همۀ آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل کواریانس 
بین  نشان می دهد که  نتایج  این  است.  متغیری، مجاز  چند 
تفاوت  وابسته  متغیرهای  نظر  از  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو 
معناداری وجود دارد. برای تشخیص اینكه کدام متغیر نسبت 
به گروه کنترل متفاوت است، از تحلیل  کواریانس چندمتغیره 
استفاده شد. همچنین براي بررسی فرض همگنی کواریانس ها 
از آزمون باکس استفاده شد و نتایج نشان داد که مقدار باکس 
معنی دار نیست )P=0/517 ،BOX=0/75 ،f=6/777( درنتیجه 

پیش فرض تفاوت بین  کواریانس ها برقرار است. 

بحث و نتیجه گیری
کارکرد  و  هیجان  کنترل  مقایسۀ  حاضر  پژوهش  هدف 
اجرایی در مجرمان قتل عمد و افراد غیرمجرم بود. نتایج این 
پژوهش نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین 
نمره های دو گروه مجرمان قتل عمد و افراد غیرمجرم وجود 

دارد. نتایج پژوهش با یافته های Neves و همكاران در سال
  

1. Inventory Emotional Inhibition
2. Roger, Nesshoever
3. Eysenck Personality Questionnaire (EPQ)
4. Buss-Durkee Hostility Inventory
5. Executive Function Questionnaire
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202.بررسی مقایسه ای کنترل هیجان و...

افراد غیرمجرممجرمان قتل عمدمتغیرها
MSDMSD

52/842/5865/511/48بازداری هیجانی

50/731/40856/259/96مهار پرخاشگری

40/003/0564/747/74نشخوار فکری

34/051/9549/877/94مهار خوش خیم

16/131/1828/482/58حافظه

18/982/0125/642/32کنترل مهاری

16/241/1121/332/19توجه انتخابی

17/692/0927/583/56تصمیم گیری

16/941/3329/032/74برنامه ریزی

18/631/4326/942/64توجه پایدار

15/391/2329/643/08شناخت اجتماعی

14/561/0830/483/11انعطاف پذیری شناختی

جدول 1. میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی های دو گروه مجرمان قتل عمد و افراد غیرمجرم

Harte ،2016  و همكاران در سال Lisa  ،2015  و همكاران 
 Watkins ،2015 و همكاران در سال Rebecca ،2015 در سال

و همكاران در سال Séguin ،2015 و همكاران در سال 2014 
همسو است )21- 20، 11- 9(.

اندازۀ اثرسطح معناداریssDffمتغیر وابستهمنبع تغییرات

گروه

2436/021170/960/0010/46بازداری هیجانی
3916/121350/050/0010/64مهار پرخاشگری
3069/441307/360/0010/61نشخوار فكری

1484/981457/130/0010/69مهار خوش خیم
861/121190/490/0010/49حافظه

588/241147/740/0010/42کنترل مهاری
3112/611511/720/0010/70توجه انتخابی
2151/551478/460/0010/63تصمیم گیری
2986/391311/400/0010/57برنامه ریزی
5421/621325/610/0010/49توجه پایدار

3781/951401/400/0010/53شناخت اجتماعی
انعطاف پذیری 

4176/721340/530/0010/58شناختی

4365/681491/110/0010/63حافظه

جدول 2. نتایج تحلیل  کواریانس چندمتغیری برای زیرمقیاس های کنترل هیجان و کارکرد اجرایی
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فرضیه 1: بین کنترل هیجان در مجرمان قتل عمد و افراد 
غیرمجرم تفاوت وجود دارد. نتایج پژوهش این فرضیه را تأیید 
هیجان  کنترل  مقایسۀ  زمینۀ  در  پژوهش حاضر  نتایج  کرد. 
در  همكاران  و   Lisa یافته های  با  غیرقاتل  و  قاتل  افراد  در 
سال 2015 همسو است؛ یعنی مشكل در تنظیم هیجان، به 
افزایش گرایش های مجرمانه در افراد می انجامد که این نتایج 
به  نیز که  Rebecca و همكاران در سال 2015  یافته های  به 
بررسی اختالالت روانی و کنترل هیجانی در پیش بینی رفتار 
غیرقانونی در میان دانشجویان پرداخته اند، همخوان است. این 
دو نیز نشان دادند که اختالالت روانی و عدم کنترل هیجان، 
رفتارهای غیرقانونی و گرایش  به اعمال مجرمانه را پیش بینی 
 Watkins می کند )10(. نتایج این پژوهش ها تأییدی بر مطالعۀ
و همكاران در سال 2015 با عنوان «بررسی کنترل هیجان 
و خشم و نشخوار فكری در متجاوزین جنسی« است؛ در این 
پژوهش این نتیجه به دست آمد که این مجرمان در زمینۀ 
کنترل هیجان و خشم دچار مشكل هستند و نشخوار فكری 

بیشتری دارند )11(.
گروس، لونسون1 و همكاران در سال 1997 اشاره کرده اند 
همۀ  و   I محور  به  مربوط  اختالل های  از  نیمی  از  بیش  که 
و  آماری  راهنمای جامع  در   II محور  اختالل های شخصیتی 
تشخیصی اختالالت روانی2 شامل برخی بدنظمی  های هیجانی 
مانند پاسخ های هیجانی نامناسب و یا ابراز هیجان به شكل 
افراطی هستند. نظم هیجانی به فراخوانی افكار یا رفتارهایی 
گفته می شود که بر این موضوع که افراد چه هیجانی را در 
یا  تجربه  را  هیجان ها  آن  چگونه  و  باشند  داشته  زمانی  چه 
و  نظم دهی  هیجانی  در  مشكل  می گذارد.  تأثیر  کنند،  ابراز 
سبک ابراز هیجان است )27(. کنترل هیجان در ساختارهای 
و  مهار، محدودیت  است؛ سه ساختار  گوناگونی مطرح شده 
سرکوبی به عنوان انواع کنترل مطرح شده اند. فرض بر این است 
که حالت تدافعی و سرکوبگرانه، یک شیوۀ مقابله با اطالعات 
تهدیدکننده و بازداری ناهشیار آن ها است، ولی محدودیت و 
مهار، بازداری هشیارانه را در برمی گیرد. بازداری هیجان های 
افزون  است.  متفاوت  افراد،  در  بازداری  شیوه های  و  مختلف 
نیز  بر تفاوت های فردی، ماهیت زمینۀ اجتماعی و فرهنگی 
روی بازداری ابراز هیجان تأثیر می گذارد. از میان مؤلفه های 
سبک کنترل هیجان، تنها بازداری هیجانی در مقایسه با دیگر 
رفتاری  و  فیزیولوژیكی  برانگیختگی های  افزایش  به  مؤلفه ها 
است مشكالت  ممكن  برانگیختگی ها  این  که  می شود  منجر 

میان فردی ایجاد کند )28،29(.

فرضیۀ 2: بین کارکرد اجرایی مجرمان قتل عمد و افراد 
این  پژوهش  نتایج  دارد.  وجود  معنی داری  تفاوت  غیرمجرم 
کارکردهاي  بین  تفاوت  زمینۀ  در  کرد.  تأیید  نیز  را  فرضیه 
نتایج  نیز  غیرمجرم  افراد  و  عمد  قتل  مجرمان  در  اجرایی 
دو  در  اجرایی  کارکردهاي  میانگین  که  داد  نشان  پژوهش 
گروه، ازلحاظ آماري تفاوت معنی داري با یكدیگر دارد. نتایج 
پژوهش با یافته های Neves و همكاران در سال 2016 همسو 
مجرم  افراد  در  اجرایی  کارکرد  که  بود  آن  نشانگر  که  است 
با  یافته ها  این  همچنین   .)19( است  عادی  افراد  از  پایین تر 
پژوهش Harte و همكاران در سال 2015 نیز که به بررسی 
که  دارد  همخوانی  پرداخته اند،  زندانیان  در  اجرایی  کارکرد 
نتایج پژوهش آن ها نشان داد کارکرد اجرایی عامل تأثیرگذاری 
در خودکنترلی است و کارکرد اجرایی در زندانیان پایین تر از 
میانگین افراد عادی است )19(. همچنین یافته های گفته شده 
با نتایج Séguin و همكاران در سال 2014 همخوان است که 
در بررسی کارکرد اجرایی در افراد ضداجتماعی نشان دادند 
  Kaplan که این افراد در عملكرد اجرایی مشكل دارند. به عالوه
و همكارن در سال 2001 نقص در کارکردهاي اجرایی افراد 
ضداجتماعی )30(، و Teichner و همكاران در سال 2000 نیز 
اختالل در کارکردهاي اجرایی )شامل اختالل در گفتار، گفتار 
را  خواندن(  درك  و  شنیداري  حافظۀ  هجی کردن،  پرمعنی، 
در گروه های فرعی نوجوانان بزهكار نشان داده اند. آسیب در 
کارکردهای اجرایی، باعث مشكالتی در عملكردهای شناختی 
و به  تبع آن در رفتارهای خودتنظیمی، مهارت های اجتماعی 
قاتل  افراد  بازداری خشم در  و  و قضاوت فرد و عدم کنترل 

می شود )31(.
ازجمله محدودیت های پژوهش حاضر کمبود پژوهش های 
روان شناختی  و  شخصیتی  ویژگی های  زمینۀ  در  انجام شده 
روی  بر  تنها  پیش رو  پژوهش  همچنین  و  بود  قاتل  افراد 
جامعۀ مردان قاتل انجام گرفته است که این امر تعمیم پذیری 
پژوهش را دشوار می سازد؛ بنابراین پیشنهاد می شود در آینده 

پژوهش هایی مشابه بر روی هر دو جنس انجام گیرد.
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