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چکيده

زمينه ها و هدف: حقوق دانان رشد را کيفيتي نفساني مي دانند که دارنده آن مي تواند نفع و ضرر را در رشد مدني و حسن و قبح را در رشد جزایي 
تش��خيص دهد. مطابق ماده 91 قانون جدید مجازات اس��المي، دادگاه مي تواند جهت تشخيص رشد و کمال عقل، نظر پزشكي قانوني را استعالم 
نماید و در خصوص جرائم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از 18 س��ال اگر مرتكب، ماهيت جرم انجام ش��ده یا حرمت آن را درك نكند 
و یا در رش��د و کمال عقل آنان ش��بهه وجود داش��ته باشد، حسب مورد با توجه به س��ن  آن ها به مجازات های پيش بينی شده محكوم مي شوند. 
یافتن مالك هایي مشخص براي ارزیابي کمال رشد عقالني نوجوانان مجرم جهت تعيين مسئوليت کيفري و غير مجرم جهت تعيين توانایي اداره 
امور مالي ضروري به نظر مي رسد. بررسي هوش هيجاني، هوش عقالني و مولفه هاي هوش هيجاني را مي توان به عنوان مالك هایي در احراز و 

تشخيص رشد عقالني به کار گرفت.
روش کار: در یک مطالعه آینده نگر، تمامي افراد زیر 18 س��ال مراجعه کننده به س��ازمان پزش��كي قانوني فارس به منظور دریافت حكم رش��د از 
فروردین ماه سال 1394 تا انتهاي شهریور ماه 1394، مشتمل بر افراد مجرم و غير مجرم از نظر ميزان هوش عقالني، هوش هيجاني و مولفه تنظيم 
هيجان مورد بررسي و مقایسه قرار گرفتند. ميزان هوش عقالني، هوش هيجاني و مولفه تنظيم هيجان مراجعين با استفاده از تست هاي روان شناسي 

استاندارد اندازه گيري  شده و بين دو گروه مجرم و غير مجرم مقایسه شدند. 
يافته ها: تعداد 71 نفر متقاضي حكم رش��د زیر 18 س��ال، ش��امل 27 پسر و 44 دختر با ميانگين سني 1/5±9/ 15 در طي 6 ماه اول 1394 به اداره 
پزش��كي قانوني فارس مراجعه کردند. از این تعداد، 9 نفر )12/6%( مجرم بوده که همگي پس��ر بوده و مابقي فاقد هر گونه جرم یا سوء سابقه اي 
بودن��د. ميانگين ه��وش عقالني در گروه مجرم برابر با 7/96±75/62 و در گروه غير مج��رم 13/87± 110/09 بود که تفاوت معني داري بين دو 
گروه از این نظر وجود داشت (P=0.000). ميانگين هوش هيجاني در گروه مجرم برابر با 14/01± 102/87 و در گروه غيرمجرم برابر با ±17/35 
127/40 بود که به طور معني داري در گروه مجرم کمتر از گروه غيرمجرم بود (P=0.000). ميانگين نمره مولفه تنظيم هيجان در گروه مجرم برابر 
 .(P=0.006) با 9/87± 38/50 و در گروه غير مجرم برابر با 8/13± 51/80 بود که در گروه غير مجرم به طور معني داري بيشتر از گروه مجرم بود
نتيجه گيري: مطابق نتایج به دس��ت آمده، ميزان هوش عقالني، هوش هيجاني و مولفه تنظيم هيجان در افراد غير مجرم بيش��تر از افراد مجرم بوده 
و مجرمين زیر 18 سال بررسي شده مجموعًا از هوش عقالني، هيجاني و مولفه تنظيم هيجان پایين تري نسبت به افراد غير مجرم متقاضي حكم 
رشد برخوردار بودند. با نظر به تفاوت معني دار هوش عقالني، هوش هيجاني و مولفه تنظيم هيجان در بين دو گروه، به نظر مي رسد این سه عامل 
تاثير قابل توجهي در مواجهه و مقابله فرد با تنش ها و ش��رایط س��خت روحي- رواني، ضعف در کنترل تكانه هاي پرخاش��گري و نهایتًا ارتكاب 
جرم داش��ته اند. در مجموع پایين بودن این س��ه مولفه اگرچه مي تواند ميزاني براي عدم رش��د عقالني افراد مجرم زیر 18 سال باشد، اما باال بودن 
این مولفه ها در افراد غير مجرم متقاضي حكم رشد نمي تواند الزامًا تایيدکننده رشد عقالني و توانایي اداره امور مالي در این افراد باشد، لذا انجام 

مطالعات گسترده تر در این زمينه پيشنهاد مي گردد.
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مقدمه

حقوق دانان رش��د را کیفیتي نفس��اني مي دانند که دارن��ده آن توانایي 
تشخیص نفع و ضرر را در رشد مدني و حسن و قبح را در رشد جزایي 
دارا مي باش��د. از جنبه مدني رش��ید فردي اس��ت که توانایي تشخیص 
نفع و ضرر خود را دارد و مانع از تضییع اموال خود مي ش��ود )1(. رشد 
عقالن��ي مي تواند از جنبه کیفري نی��ز ارزیابي گردد )2(. در ماده 140 
قانون جدید مجازات اس��المي سال 1392 از شرایط مسئولیت کیفري 
آن اس��ت که فرد در حین ارتكاب جرم عاقل بالغ و مختار باش��د و در 
تبصره ماده 91 قانون مجازات اس��المي دادگاه مي تواند جهت بررس��ي 
رش��د و کمال عقالني از پزشكي قانوني استعالم نماید. مطابق ماده 91 
قانون مجازات اسالمي، اگر فرد متهم زیر 18 سال به رشد و کمال عقل 
نرسیده باش��د، مسئولیت کیفري از وي سلب نمي گردد، بلكه از حدود و 
قصاص به مجازات تعزیري تبدیل مي گردد. بنابراین تعیین رشد عقالني 
یكي از ش��روط الزم جهت تعیین میزان و نوع مجازات در مجرمین زیر 

18 سال مي باشد )3(. 
هوش مفهومي اس��ت که از دیرباز آدمي به پژوهش و تفحص در مورد 
خصوصیات آن عالقه مند بوده اس��ت. وکسلر1 )1985( هوش2 را شامل 
توانایي هاي فرد براي یك اقدام هدفمندانه، تفكر منطقي و برخورد مؤثر 
با محیط تعریف کرده است . هوش شناختي )عقالني( و هوش هیجاني 
دو نوع متفاوت هوش بوده که براي ساختن زندگي رواني فرد با یكدیگر 
در تعاملند )4(. روان شناس��ان، هوش را قدرت یادگیري دانسته اند )5(. 
قدرت س��ازگاري با محیط نیز از دیگر تعاریف ارائه ش��ده درباره هوش 
اس��ت )6(. گلم��ن ه��وش هیجاني را متش��كل از مؤلفه ه��اي فردي و 
اجتماعي دانس��ته و معتقد است مؤلفه هاي فردي هوش هیجاني شامل 
هم دلي و مهارت هاي اجتماعي اس��ت )7(. با این که هوش هیجاني و 
ش��ناختي توانمندي هاي متفاوتي نیس��تند، اما این دو مجزا از یكدیگر 
عم��ل مي کنند )8, 9(. ه��وش هیجاني توانایي تنظی��م موثر هیجانات 
و رهایي از احساس��ات منفي و مضر، کنت��رل تكانه ها، تأخیر در ارضاي 
خواس��ته ها و توانایي هم دل��ي و برقراري رابطه موثر با دیگران اس��ت 
)10( و مش��تمل بر س��ه عامل تنظیم هیجان، ارزیابي و ابراز هیجان و 
بهره برداري از هیجان است که تنظیم هیجان به معناي توانایي مواجهه 
س��ازگارانه با هیجانات مخالف یا منفي با اس��تفاده از ش��یوه هاي خود 
تنظیمي است که شدت یا طول مدت حاالت چنین هیجاناتي را بهبود 
بخش��یده و نیز قابلیت ایجاد شرایط لذت بخش براي سایر افراد و پنهان 
کردن هیجانات منفي به منظور اجتناب از آسیب رساندن به احساسات 
شخصي دیگران را در بر مي گیرد )11(. هوش عقالني به ما مي گوید که 
چ��ه کار مي توانیم انجام دهیم در حالي که هوش هیجاني مي گوید که 
چه ک��اري باید انجام دهیم. هوش هیجاني به ما مي گوید که چگونه از 

هوش عقالني در جهت موفقیت در زندگي استفاده کنیم )12(. 
در اکثر موارد بررسي رشد مدني و رشد جزائي که مسئولیتي حساس و 
1. Wechsler
2. Intelligence

سنگین است بر عهده روان پزشك در پزشكي قانوني قرار داده شده است 
)13(. از طرفي، یافتن مالک هاي تشخیصي و راه کارهایي جهت ارزیابي 
رش��د و کمال عقالني نوجوانان مجرم جهت تعیین مس��ئولیت کیفري 
و نوجوان��ان غیرمجرم جهت تعیین توانایي اداره امور ش��خصي و مالي 
ض��روري به نظر مي رس��د. انتظار مي رود میزان ه��وش عقالني، هوش 
هیجاني و مولفه تنظیم هیجان هوش هیجاني در افراد مجرم و غیرمجرم 
زیر 18 س��ال متفاوت باش��د و یكي از راه کارهاي برآورد رشد عقالني، 
ارزیاب��ي هوش عقالني، هوش هیجاني و مولف��ه ي تنظیم هیجان افراد 
متقاضي حكم رش��د مي باش��د. بنابراین، در این مطالعه هوش عقالني، 
هوش هیجان��ي و مولفه تنظیم هیجان ه��وش هیجاني در افراد مجرم 
و غیرمجرم زیر 18 س��ال متقاضي حكم رش��د در مرکز پزشكي قانوني 

فارس در 6 ماه اول سال1394 بررسي و مقایسه خواهدشد.

روش ها

در این مطالعه از آزمون ریون جهت بررس��ي هوش عقالني و از آزمون 
شاته جهت بررسي هوش هیجاني استفاده شد )14(. در آزمون ریون از 
60 س��وال تصویري استفاده مي شود که رشد ذهني فرد را از کودکي تا 
پیري اندازه گیري مي نماید. آزمون ش��اته از 33 سوال تشكیل شده که 
جهت سنجش هوش هیجاني نوجوانان تنظیم شده است. در این مطالعه، 
به صورت آینده نگر تمامي افراد زیر 18 سال مراجعه کننده به سازمان 
پزشكي قانوني شیراز به منظور دریافت حكم رشد از فروردین ماه سال 
1394 تا انتهاي شهریورماه 1394، مشتمل بر افراد مجرم و غیر مجرم 
از نظر میزان هوش عقالني، هوش هیجاني و مولفه تنظیم هیجان مورد 
بررسي و مقایس��ه قرار گرفتند. میزان هوش عقالني، هیجاني و تنظیم 
هیجان مراجعین با اس��تفاده از تست هاي روان شناسي استاندارد اندازه 

گیري شده و بین دو گروه مجرم و غیر مجرم مقایسه گردید. 

آناليز آماري
در ای��ن مطالعه، از آمار توصیفي جهت بیان نتایج اس��تفاده گردید. هم 
چنین جهت مقایس��ه آم��اري میانگین نتایج به دس��ت آمده از آزمون 
 SPSS در فض��اي ن��رم افزار تحلیل��ي آماري Student T-Test آم��اري

Version 21.0 استفاده گردید.

يافته ها

در طول 6 ماه اول سال 1394 تعداد 71 نفر متقاضي حكم رشد زیر 18 
سال، شامل 27 پسر و 44 دختر با میانگین سني 1/5±15/9 به منظور 
دریافت حكم رش��د به اداره پزشكي قانوني فارس مراجعه کردند. از این 
تعداد، 9 نفر )12/6%( مجرم بوده که همگي پسر بوده و مابقي فاقد هر 
گونه جرم یا سوءسابقه اي بودند. میانگین هوش عقالني در گروه مجرم 
برابر ب��ا 7/96±75/62 و در گروه غیر مجرم 13/87±110/09 بود که 
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 (P=0.000) تفاوت معن��ي داري بین دو گروه از این نظر وجود داش��ت
میانگین ه��وش هیجاني در گروه مجرم برابر با 14/01±102/87 و در 
گ��روه غیر مجرم برابر با 17/35±127/40 ب��ود که به طور معني داري 
در گروه مجرم کمت��ر از گروه غیرمجرم بود (P=0.000). میانگین نمره 
مولفه تنظیم هیجان در گ��روه مجرم برابر با 9/87±38/50 و در گروه 
غیرمج��رم برابر ب��ا 8/13±51/80 بود که در گ��روه غیرمجرم به طور 

.(P=0.006) معني داري بیشتر از گروه مجرم بود

بحث

در این مطالعه به مقایس��ه میزان هوش عقالني، هوش هیجاني و مولفه 
تنظیم هیجان در افراد مجرم و غیرمجرم زیر 18 س��ال متقاضي حكم 
رش��د در اداره کل پزشكي قانوني اس��تان فارس در شش ماهه نخست 
س��ال 1394پرداخته ش��د. با توجه به اهمیتي که صدور گواهي رش��د 
عقالني در پزش��كي قانوني دارد و روش منس��جمي به منظور تشخیص 
میزان رش��د عقالني در پزش��كي قانوني وجود ندارد، پژوهش حاضر به 
دنبال پاسخ به این سؤال بود که هوش عقالني و هوش هیجاني و مؤلفه 
تنظیم هیجان در متقاضیان گواهي احراز رشد عقالني مراجعه کننده به 
پزشكي قانوني ش��یراز در افراد متقاضي مجرم و غیر مجرم چه تفاوتي 

باهم دارند. 
طبق ماده 146 قانون مجازات اس��المي، افراد نابالغ مس��ئولیت کیفري 
نداشته و بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسالمي، در جرائم موجب حد 
یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده س��ال ماهیت جرم انجام شده 
و ی��ا حرمت آن را درک نكنند و یا در رش��د و کمال عقل آنان ش��بهه 
وجود داشته باش��د حسب مورد با توجه به سن آن ها اگرچه به حدود و 
قصاص محكوم نمي گردند، مجازات تعزیري براي ایش��ان در نظر گرفته 
مي ش��ود. هم چنین در تبصره این ماده قانوني آمده اس��ت که دادگاه 

براي تشخیص رشد و کمال عقل مي تواند نظر پزشكي 
قانوني را استعالم کند. بنابراین یكي از موضوعات مهم 
پیش روي پزش��كي قانوني در سال هاي اخیر، بررسي 
رش��د و کمال عقالني مجرمین زیر 18 سال است که 
متهم به موارد سنگیني مانند قتل و عمل لواط هستند. 
در سال 1372، ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق 
مصوب مجلس شوراي اس��المي به کنوانسیون حقوق 
کودک پیوس��ته است. از نظر کنوانسیون افراد زیر 18 
سال کودک محسوب مي گردند و در ماده 37 بند الف 
آن، مج��ازات اعدام و یا حب��س ابد بدون امكان آزادي 
جهت کودکان زیر 18 سال منع شده است. مرجع ملي 
کنوانسیون حقوق کودک جمهوري اسالمي مستقر در 
وزارت دادگس��تري در سال هاي اخیر تالش هایي را در 
جهت انطباق مفاد کنوانس��یون حقوق کودک با قانون 
مجازات اس��المي باالخص قوانین مرتبط با مسئولیت 
کیفري اف��راد بزه کار زیر 18 س��ال انجام داده اس��ت. 
طبق تبصره ماده 91 ق.م.ا به نظر مي رس��د که مسئولیت اصلي تعیین 
تكلیف مجرمین زیر 18 س��ال بر عهده س��ازمان پزشكي قانوني کشور 
گذاش��ته شده است. بنابراین سازمان پزش��كي قانوني نیازمند راه کاري 
جهت تعیین رشد و کمال عقالني افراد مجرم زیر 18 سال مي باشد. به 
نظر مي رسد بررس��ي هوش عقالني، هوش هیجاني و مولفه هاي هوش 
هیجاني مي تواند ش��روع مناس��بي در یافتن راه ک��اري جهت حل این 

معضل باشد.
مطابق نتایج به دست آمده در این مطالعه، میزان هوش عقالني، هوش 
هیجان��ي و مولفه تنظیم هیجان در افراد غیر مجرم به طور معني داري 
بیشتر از افراد مجرم بوده و مجرمین زیر 18 سال تحت بررسي مجموعاً 
از هوش عقالني، هوش هیجاني و مولفه تنظیم هیجان بسیار پایین تري 
نسبت به افراد متقاضي حكم رشد غیر مجرم برخوردار بودند. مشیریان 
فراح��ي و همكاران در مطالعه اي با هدف پیش بیني دش��واري تنظیم 
هیجان ب��ا توجه به هوش عقالنی در مجرمین زندان مش��هد دریافتند 
که تنظیم هیجاني مي تواند عاملي مهمي در س��ازگاري افراد در مقابل 
عوامل اس��ترس زا باشد و هم چنین مي تواند در پیش گیري از ارتكاب 
به جرم موثر واقع شود )15( بنابراین توانایي فرد در کنترل هیجاناتش 
یكي از مهم ترین قابلیت هاس��ت که باید آموخته ش��ود. تنظیم هیجان 
به عنوان یكي از مولفه هاي هوش هیجاني و فرآیند آغاز، حفظ، تعدیل 
و یا تغییر در بروز، ش��دت یا اس��تمرار احساس دروني و هیجان مرتبط 
با فرآیندهاي اجتماعي-رواني، فیزیكي در به انجام رساندن اهداف فرد 
تعریف مي ش��ود. در واقع تنظیم هیجان تنها سرکوب هیجانات نیست، 
بلكه ش��خص نباید همیش��ه در یك حالت آرام و ساکن از برانگیختگي 
هیجاني قرار داشته باش��د. تنظیم هیجان، ش��امل فرآیندهاي نظارت و 
تغییر تجربیات هیجاني ش��خص اس��ت )16(. به گفته س��الووي و مایر 
)1990( عام��ل ارزیابي و ابراز هیجانات به مفهوم توانایي تش��خیص و 

نمودار شماره 1- مقايسه هوش عقالني، هوش هيجاني و مولفه تنظيم هيجان 
 :IQ(در افراد مجرم و غير مجرم زير 18 س��ال متقاضي حکم رشد

هوش عقالني،  EQ: هوش هيجاني(

دكتر شهره دالكي و همكاران 



72

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 23، شماره  1،   بهار 96 

فهم هیجانات خویش��تن و سایر افراد براس��اس سرنخ هاي موقعیتي و 
بیاني مي باش��د. رابطه مس��تقیم بین هوش هیجان��ي و زندگي خوب و 
سالم، نش��ان مي دهد که توجه به هیجان ها، آگاه بودن و آگاه ماندن از  
آن ها و اس��تفاده از  آن ها براي راهنمایي کردن رفتار، تا چه حد اهمیت 

دارد )17, 18(
ب��ا نظر به تفاوت معني دار میزان هوش عقالني، هوش هیجاني و مولفه 
تنظی��م هیجان در بین دو گروه، به نظر مي رس��د این س��ه عامل تأثیر 
قابل توجهي در مواجهه و مقابله فرد با تنش ها و ش��رایط س��خت و پر 
استرس و کنترل تكانه هاي هیجاني داشته و بر تطابق و میزان سازگاري 
فرد در این شرایط اس��ترس زا تأثیرگذار بوده و در نهایت تصمیم گیري 
عقالني و کنترل هیجاني مي تواند بر اراده ارتكاب جرم موثر واقع گردد. 
در مجم��وع پایین بودن هوش عقالني، ه��وش هیجاني و مولفه تنظیم 
هیج��ان اگر چه مي تواند ب��ه عنوان مالک و میزاني جهت عدم رش��د 
عقالني مجرمین زیر 18 س��ال در نظر گرفته شود اما باال بودن این سه 
عامل در افراد غیر مجرم متقاضي حكم رشد مدني نمي تواند الزاماً تأیید 

کننده رشد عقالني جهت اثبات توانایي اداره امور مالي در آن ها باشد.
یك��ي از محدودیت ه��اي انجام این مطالع��ه، حجم نمونه ک��م و نبود 
مجرمین دختر زیر 18 س��ال جهت مقایس��ه با اف��راد دختر غیر مجرم 
زیر 18 س��ال مي باش��د. لذا با توجه به اهمیتي که صدور گواهي رش��د 
در پزش��كي قانون��ي به خصوص براي مجرمین زیر س��ن قانوني دارد و 
ب��ه منظور صدور این گواهي نیاز به تش��خیص می��زان هوش عقالني و 
هوش هیجاني اس��ت، پیشنهاد مي گردد مطالعات وسیع تر در قومیت ها 
و نژادهاي مختلف ایراني جهت برآورد و مقایس��ه هوش عقالني، هوش 
هیجاني و مولفه تنظیم هیجان انجام گردد تا بتوان با قطعیت بیشتري 
به نقش این موارد در تایید رشد عقالني افراد زیر 18 سال اذعان نمود.

تقدیر و تشكر
مولفین این مقاله از زحمات پرس��نل اداره کل پزشكي قانوني فارس به 
س��بب همكاري در جمع آوري داده هاي م��ورد نیاز این مطالعه تقدیر و 

تشكر به عمل مي آورند.
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Comparison of intelligence quotient, emotional 
intelligence and, excitement control criterion between 

offender and non-offender individuals less than 18 
years old referred to Fars legal medicine organization 

in 2015

Shohreh Dalaki*, Elaheh Zakeri*, Saeed Gholamzadeh*†, Abdorrasoul Malekpour*

*Legal Medicine research Center, Legal Medicine Organization of Iran, Tehran, Iran

Abstract 

Background: Lawyers know the growth as a qualitative right that the owner can recognize the benefit or harm in 
civil development and good and evil in regard to criminal growth. According to Article 91 of the new Islamic criminal 
law, the court can inquire the recognition of the maturity and wisdom from legal medicine organization. Finding 
specific criteria to assess the full development of rational juvenile growth in order to determine criminal responsibility 
for financial management ability is essential. Evaluation of emotional intelligence, intellectual intelligence and 
emotional intelligence indices can be useful as diagnostic criteria in approving intellectual growth.

Methods: In a prospective study, all offender and non-offender individuals under 18 years old referred to Legal 
Medicine Organization of Fars province in order to get growth certificate from April 2015 to the end of September 2015 
were included in this study. For all of them, intelligence quotient, emotional intelligence and, excitement control index 
were investigated. The intelligence quotient, emotional intelligence and, excitement control criterion were determined 
using standard psychological tests and were compared between the two groups of offenders and non-offenders.

Findings: A total of 71 individuals ≤ 18 years, including 27 boys and 44 girls with an average age of 15.9± 1.5 
referred to the Fars Legal medicine Organization were evaluated during the first 6 months of 1394 Gulf. Of these, 9 
patients (12.6 %%) were male and offenders the rest had no history of crime. Average score of intelligence on offender 
group was of 75.62±7.96 and for non-offenders group was 110.09±13.87 that there was a significant difference in this 
respect between the two groups (P = 0.000). Average  score of emotional intelligence  for offender group was 102.87± 
14.01 and for non-offenders group it was obtained 127.40± 17.35, which offenders’ score was significantly lower 
than non-offenders’ score (P = 0.000). The average scores of emotion regulation index of offender group obtained 
the 38.50±9.87 score and for non-offenders group it was 51.80±8.13; obtained score of non-offender group was 
significantly higher than the offenders (P = 0.006)

Conclusion: As a result, the intelligence quotient, emotional intelligence and excitation regulation index in non-
offenders was more than of offenders. Considering significant difference of intelligence quotient, emotional intelligence 
and excitation regulation index between the two groups, it seems that these three factors have a significant impact 
on an individual’s deal with stress and mental conditions, psychological impulse control. Finally, the offender of 
aggression had. Low total cost of the three indices, however, can amount to a lack of intellectual growth offender is 
under 18, but the high level of these components in non-criminal cannot approve the applicant’s sentence and ability 
to run the intellectual growth of finance in the necessarily endorsing individuals.
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