
 نوجوانانداری های آن با دینآن و مؤلفه –رابطه هوش هیجانی بار 

 3، ابراهیم مهرعلیان2، فریبرز درتاج1محمد رضایی
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 چکیده
آن و دین داری در بین نوجوانان  -های هوش هیجانی باررابطه بین مولفهپژوهش حاضر با هدف تعیین 

آموزان دبیرستان( در شهرستان قزوین، ناحیه یک، اجرا گردید. روش این پژوهش از نوع توصیفی و )دانش
همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان ناحیه یک شهرستان قزوین بود؛ نمونه 

ند. ای انتخاب گردیدای چند مرحلهنفر از دانش آموزان بودند که به صورت نمونه گیری خوشه 111از  عبارت
داری خدایاری فرد، دین( و مقیاس 1331آن ) -ها عبارت بود از مقیاس هوش هیجانی بارابزار گردآوری داده

بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ها با استفاده از روش همتحلیل داده (.1988سماواتی و اکبری زرد خانه )
چنین بین داری و همای صورت گرفت. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین هوش هیجانی و دینچند مرحله

داری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. های هوش هیجانی )به جز کنترل استرس( با دینتمام زیر مؤلفه
تواند ین، میبعنوان متغیر پیشز نشان داد که هوش هیجانی بههمچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نی

شان داد بینی نماید. نتایج رگرسیون چند متغیره نطور معنادار و مثبت پیشعنوان متغیر مالک بهداری را بهدین
رت صوهداری را بتوانند دینی کنترل استرس( میهای هوش هیجانی )به جز زیر مؤلفهکه هریک از زیرمولفه

داری، کننده برای دینبینیترین عامل پیشبینی کنند و مقایسه ضرایب بتا نیز نشان داد مهممثبت و معنا دار پیش
 خلق و خوی عمومی است.

 داری، مذهب، هوش هیجانی، هوشبهر بهره هیجانی، دین :واژگان کلیدی

 مقدمه
اصلی  هسته تواندمذهبی میدر حال حاضر توافق کلی وجود دارد که باورها و رفتارهای 

( رسوم و عاداتی 6116) 1ایی -ی بار(. به گفته6111، 4بنت ماتینز )ازر وهویت افراد را بسازد 
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 سی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی. کارشناسی ارشد روان شنا9
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یابد عموماً رفتار کودک و جوان را حتی در شرایطی که از یک نسل به نسل بعدی انتقال می
(. به 6116 ،ایی –ر دهد )باکند همچنان تحت تأثیر قرار میسرعت تغییر میکه محیط به

های و ارتباط باورهای مذهبی با سایر سازهمین جهت بررسی علمیِ باورهای مذهبی ه
 6ریکسونا (6119؛ 1سپیلکاو همکارانشناختی اهمیت ویژه یافته است )اشناختی و جامعهروان

ن کند؛ زیرا ایبر اهمیت اکتساب باورهای مذهبی و سیاسی در دوران نوجوانی تأکید می
؛ 1318کند یک چشم انداز خاص را در خود رشد دهد )اریکسون، اورها به فرد کمک میب

شناسی های رواندین از مؤلفه 9(. به اعتقاد آلپورت1983حسینی، مزیدی و حسین چاری، 
نویسد: داند و میحقائق غایی دین را ناشناخته می« بالیدن»باشد. او در اثر خود به نام جدا نمی
واهد بود ی آن نخاسی مانع فهم استعداد بالقوه دینی انسان گردد دیگر شایستهشناگر روان

( نیز در 1363)4(. ویلیام جیمز1311بماند )آلپورت، که نام روانشناسی انسانی روی آن باقی 
دارد: اگر از من بپرسند وجود خداوند چگونه بیان می« دین و روان»کتاب خود با عنوان 

رویدادهای بشری تغییری بوجود آورد من به سادگی جواب ممکن است در حوادث و 
ر ی روشنی ددهم که با اتصالِ بشر در موقع دعا، بخصوص وقتی عالم ماوراءِ حس، جلوهمی

کند، یک اصل روحانی سازد، آنچه آدمی در این موقع احساس میقلب آدمی جاری می
رکز نیروی شخصی او اثری است که متعلق به اوست ولی درعین حال از او جداست، در م

 بخشد که با هیچ چیز قابل مقایسه نیستگذارد و زندگی نوینی به او میبخش میزندگی
شناسی دین توسط توان گفت نخستین مطالعات علمی در روان(. می1916)ویلیام جیمز، 

( انجام شد. او نخستین کسی بود که از روش آماری همبستگی در این 1866-1311) 1گالتون
توان گفت مهمترین پژوهش گالتون، تحقیق در مورد کارایی دعا و زمینه استفاده کرد؛ می

 (.1981نیایش است )آذربایجانی و موسوی اصل، 
شناسان در ارتباط با دین یکسان نبوده است؛ بنابر نظر فروید با این وجود، دیدگاه، روان

ها نسانشری به تمدن وابسته بودند؛ ابخشیدن به ارتباطات بها برای مهار طبیعت و نظمانسان
دفاع بودند و نیاز به اموری داشتند که خود را حفظ در گذشته در مقابل نیروهای طبیعت بی
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کنند؛ بنابراین فروید نتیجه گرفت که مذهب از ناتوانی انسان نشأت گرفته است )متئوس 
از به در نظر گرفتن مذهب را برای سالمت فرد مضر دانست و نی 6(. فروید1331، 1ترودی

؛ به نقل ازسایبان 1331داشتن مذهب از اخالق را مطرح نمود )ترودی، راهی برای جدا نگه
( و آلفرد 1811 -1311) 9شناسانی چون کارل گوستاو یونگ(. ازطرفی دیگر روان1981فرد، 
 ( که از همکاران نزدیک فروید بودند با نظر فروید در تبیین دین1811 -1391) 4آدلر

توان گفت یونگ (. می1981مخالفت نمودند و آن را نپذیرفتند )آذربایجانی وموسوی اصل، 
گونه را اخذ نموده است؛ به اعتقاد یونگ هرگونه اعتقاد دینی در این مورد رویکردی افراط

های ابتدایی بشر بوده باشد در سالمت روانیِ و مذهبی حتی اگر آمیخته به خرافات و روش
( 1311(. به اعتقاد آلپورت )1983د الزم وضروری است )اورکی و همکاران، افرادِ معتق

باشد؛ مذهب درونی، مذهبی می« بیرونی»و « درونی»گیری مذهبی دارای دو شکل جهت
باشد که خود غایت ]و هدف[ است، نه شده مییافته و درونیفراگیر، دارای اصول، سازمان

گیری دارد جهت( بیان می1311هدف، چنانچه آلپورت )ای باشد برای رسیدن به اینکه وسیله
ی گیری مذهبمذهبیِ درونی با شخصیت و زندگی فرد یکی شده است در حالی که جهت

بیرونی با زندگی و شخصیت فرد تلفیق نشده است. برای فرد با مذهب بیرونی، مذهب 
زاده، داپناهی و خوانینگیرد )خای است که برای نیازهای فردی مورد استفاده قرار میوسیله
1913.) 

ت؛ بلکه بعدی نگریسای ساده و تکعنوان پدیدهتوان به دین بهباید اذعان داشت که نمی
شناختی، پیچده و شامل های متعدد است. دین از نظر روانای مرکب از واقعیتدین پدیده

ا، رفتارها و محیط هشناختی ازجمله هیجانات، باورها، ارزشهای روانای از مقولهمجموعه
توجه به سه جزء عقاید، اخالقیات و احکام، در تعریف بیشتر (. 1918اجتماعی است )آرین، 

( با استفاده از آیات و 1911) آملیجوادی (. 1918شود )طالبان، علمای دینی مشاهده می
 ی عقاید، اخالق، قوانین و مقرراتیروایات، معنای اصطالح دینی را عبارت از مجموعه

ها است )جوادی آملی، ی انسانی و پرورش انسانداند که هدف آن اداره امور جامعهمی
 ی اساسیِنیز با توجه به در نظرگرفتن سه مؤلفه (1931فرد و همکاران )خدایاری(. 1911

                                              
1. Mathews Treadway 

2. Freud 

3. Jung 
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ار نماید: شناخت و باور به پروردگداری را چنین تعریف میشناختی، عاطفی و رفتاری، دین
خرت و احکام الهی و همچنین داشتن عالیق و عواطف معینی به خدا، خود، یکتا، انبیا، آ

دیگران و جهان هستی در راستای تقرب به خدا و التزام و عمل به وظایف دینی )خدایاری 
 (.1931 فرد و همکاران،

ی هاتوان گفت در دهههای جذاب و گسترده آن میدر ارتباط با هوش هیجانی و جنبه
پزشکان، توجه عموم را به خود جلب نموده است. به شناسان و روانواناخیر عالوه بر ر

گردد؛ پس از آن مایر و باز می 1341بار به دهه کارگیری مفهوم هوش اجتماعی برای اولین
 6واژه هوش هیجانی (.1981فر،، اصطالح هوش هیجانی را توصیف کردند )سلطانی1سالووی

ی از سوی جامعه 1331رین لغات و مفاهیم جدید در سال عنوان پرکاربردتبه 9و بهره هیجانی
ی بار مخفف بهره، برای اولین4روِن بارآن 1381. در سال دیالکت امریکا انتخاب گردیدند

ها به کاربرد و اولین آزمون در این مورد را ساخت؛ ای از تواناییرا برای دسته EQهیجانی یا 
بار تحت عنوان هوش ی تئوری خود را برای اولینسالووی و مایر مفهوم اساس 1331در سال 

دو  1331(. سالووی و مایر در سال 1989هیجانی به چاپ رساندند )سالووی و همکاران، 
مقاله علمی در ارتباط با هوش هیجانی منتشر نمودند و در آن هوش هیجانی را توانایی هدایت 

مایز ها تای که بتواند میان آنگونههیجانات و احساسات خود و دیگران معرفی کردند؛ به
در  های فردی استفاده کند.دهی تفکر و اندیشه و فعالیتمنظور جهتها را بهقائل شده وآن

مطرح شد، هوش هیجانی را از نظر علمی هوشی « هوش هیجانی»این مقاله که تحت عنوان 
 1(. گُلمن1981، پذیر و قابل اندازه گیری معرفی نمودند )آقایار و شریفی درآمدیآزمون

این مفهوم را به شکل گسترده بیان نمود و به آگاهی « هوش هیجانی»( نیز درکتاب 1331)
(. او نظرات سالووی و مایر را تکمیل و بیان 1981؛ گلمن، 1981فر، عموم رساند )سلطانی

ا یهای درسی، هوشبهر شناسی این است که نمرهی رواندارد که یکی از اسرار برمال شدهمی
تواند قاطعانه رغم ارزش آن، در میان عموم، نمی( علی(SATنتایج آزمون استعداد تحصیلی 

ه گوید بر این قاعده کبینی کنند که چه کسی در زندگی موفق خواهد شد؛ او میپیش
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ی او در بهترین کننده موفقیت است استثناهای بسیاری وجود دارد؛ به گفتهبینیهوشبهر پیش
بینی موفقیت در زندگی سهم دارد در حالی درصد در پیش 61حداکثر حدود حالت هوشبهر 

دهد: شود. دانیل ادامه میمانده به نیروها و عوامل دیگر مربوط میدرصد باقی 81که 
نامم موضوع بحث مرا می« هوش هیجانی»را ی مهمی از این خصوصیات که من آنمجموعه

ماید و در ی خود را حفظ ند اینکه فرد بتواند انگیزههایی مانندهد؛ یعنی تواناییتشکیل می
های خود را کنترل نموده وکامیابی را به تعویق مقابل نامالیمات پایداری کند، تکانش

خاطر قدرت تفکر او را بیاندازد، حاالت روحی خود را تنظیم کرده ونگذارد پریشانی
 دیگران همدلی کند و امیدوار باشد.  دار کند، باخدشه

 EQ]]دهد که هوش هیجانی های موجود نشان میدارد که دادهگُلمن چنین بیان می
اوقات بیش از آن قدرت داشته باشد )گُلمن، و گاهی [IQ]هوشبهر  ``تواند به اندازهمی

ها باشد. پژوهششناختی می(. هوش هیجانی دارای مزایای اجتماعی، شناختی و زیست1981
 های استرس و دیگرتری از هورمونهوش هیجانی باال، سطوح پاییناند، افراد با نشان داده

نشانگرهای برانگیختگی هیجانی را دارا هستند. کودکان با کفایت هیجانی بهتر توانایی 
 های حل مسأله دارند که موجب افزایشبیشتری برای تمرکز بر مشکل و استفاده از مهارت

ای هت فرد درآموزش چه در مدرسه وچه در سالهای شناختی آنان خواهد شد. موفقیتوانایی
 های هیجانی و اجتماعیبعدی در دانشگاه تنها با هوشبهر وی ارتباط ندارد بلکه با مهارت

هوش هیجانی مانند داشتن انگیزه الزم، توانایی منتظر ماندن، اطاعت از دستورات وکنترل 
هیجانی و آموزشی مرتبط  خواستن از دیگران و بیان نیازهایهای کمکتکانه، مهارت

(؛ بنا بر تعریف سالووی و جان مایر، 1339؛ مایر و سالووی، 1981فر، باشد )سلطانیمی
ها ی هوش هیجانی، هوش هیجانی یعنی توانایی فرد در نظارت بر احساسگذاران نظریهبنیان

 ه از اینها از یکدیگر و استفادهای خود و دیگران به منظور متمایز ساختن آنو هیجان
آن هوش هیجانی  -(. از نظر بار1983اطالعات برای هدایت اندیشه و عمل خود )سیف، 

های غیرشناختی است که توانایی فرد را ها و مهارتها، کفایتای از تواناییشامل مجموعه
دهد )بار برای کسب موفقیت در مقابله با احتیاجات و فشارهای محیطی تحت تأثیر قرار می

 (.6111آن،  –
 داند:آن هوش هیجانی را شامل پنج مهارت می -بار
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های درون فردی شامل: خودآگاهی هیجانی )بازشناسی و فهم احساسات مهارت. 1
ای خود(، جرأت )ابراز احساسات, عقاید، تفکرات و دفاع از حقوق شخصی به شیوه
ایی سازنده(، خودتنظیمی )آگاهی، فهم، پذیرش و احترام به خویش(، خودشکوف

بخشیدن به استعدادهای بالقوه خویشتن( و استقالل )خودفرمانی و خودکنترلی در )تحقق
 تفکر و عمل شخصی و رهایی از وابستگی هیجانی(.

های میان فردی شامل: روابط میان فردی )آگاهی، فهم و درک احساسات مهارت .6
عی )عضو مؤثر و بخش دو جانبه(، تعهدات اجتمادیگران، ایجاد و حفظ روابط رضایت

عنوان یک شریک خوب، همدلی( سازنده گروه اجتماعی خود بودن، نشان دادن خود به
 توان آگاهی، درک و تحسین احساسات دیگران (.

گشایی )تشخیص، تعریف و ایجاد راهبردهای های سازگاری شامل: مسألهمهارت. 9
ذهنی و عینی(،  مؤثر حل مسائل(، آزمون واقعیت )ارزیابی مطابقت میان تجارب

 پذیری )تنظیم هیجان، تفکر و رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرایط(.انعطاف

 های کنترل استرس شامل: توانایی تحمل استرس و توانایی کنترل تکانه.مهارت. 4

های خلق عمومی شامل: شادی )احساس رضایت از خویشتن، شادکردن خود مهارت. 1
های روشن زندگی و حفظ نگرش مثبت در مواجهه با بینی )نگاه به جنبهو دیگران(، خوش

 (.6111آن،  -؛ بار1331آن، –نامالیمات( )بار 

های هوش هیجانی در نظرگرفته است عنوان عاملعامل را به 11مهارت،  1بار آن در این 
قالل، تکه عبارتند از: حرمت ذات، خود آگاهی هیجانی، خود ابرازگری، خودشکوفایی، اس

ماعی، پذیری اجتسنجی، مسئولیتپذیری، تحمل فشار، حل مسأله، واقعیتهمدلی، انعطاف
در ارتباط (. 1931کنترل تکانه، شادکامی، خوشبینی، روابط بین فردی )محمودی و نجفی، 

های مختلفی در داخل و خارج کشور صورت با دین و همچنین هوش هیجانی، پژوهش
شناسی های روانآموختگان رشتهو همکاران در مورد دانشگرفته است. پژوهش یونگ 

ای مهم، نقش مهمی در سازگاری عنوان سازهمنجر به این نتیجه شد که معنویت به
(. 6111توان از آن در کار بالینی با مراجعان کمک گرفت )یونگ، شناختی دارد و میروان

دند که دین، در سازگاری افراد ( نیز در پژوهش خود نشان دا6114و همکاران ) 1مکنالتی
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توان در کار بالینی با مراجعانی استفاده کرد که خواهان ای دارد و از آن میتأثیر قابل مالحظه
 (.1931محمدیان و فعلی،نژاد، گلدرمانی معنوی هستند )یاسمیروان

های ( نیز معلوم شد که روی آوردن به فعالیت6111و همکاران ) 1در مطالعه طولی اِلدر
رخی کند. ببینی میهای وسیع بعدی را پیشسال، توانایی 16-8مذهبی در میان دانش آموزان 

ها شامل پیشرفت تحصیلی، اعتماد به نفس و کیفیت رابطه با همساالن و والدین از این توانایی
نیز حاکی از  6(. نتایج تحقیقات ناوارا و جیمز1936است )جمشیدی، عرب مقدم و درخواه، 

اند، های بیشتری کسب کردهگیری مذهبی بیرونی نمرهبود افرادی که در مقیاس جهتآن 
بیشتری  یگیری درونی نمرهعکس، در جهتاند ولی افرادی که به تنش بیشتری نشان داده

پژوهش  (.1931محمدیان و فعلی،نژاد، گلگرفته بودند، تنش کمتری نشان دادند )یاسمی
گیری مذهبی درونی بیشتر از ، دانشجویان دارای جهتاد( نشان د1981سایبان فرد )

 محور استفادهای مسألههای مقابلهگیری مذهبی بیرونی از شیوهدانشجویان دارای جهت
گیری مذهبی بیرونی نسبت به دانشجویان دارای اند. از طرفی دانشجویان دارای جهتکرده
رد، فکنند )سایبانمحور استفاده مینای هیجاهای مقابلهگیری مذهبی درونی از شیوهجهت
( نیز از پژوهش خود نتیجه گرفتند که در مورد 1984(. خداپناهی و خاکسار بلداجی )1981

درونی  گیری مذهبیگیری درونی و بیرونی، افراد با جهتمقایسه سازگاری در افراد با جهت
ی بیرونی گیرد با جهتاز نظر سازگاری کلی، اجتماعی، هیجانی و تندرستی نسبت به افرا

(. نتیجه تحقیق باقری، 1984تری دارند )خداپناهی و خاکسار بلداجی، وضعیت مناسب
داری و ابعاد شخصیت با سالمت روان ( نیز نشان داد که دین1931اسدی و داوری )بنی

( نشان 1984(. نتایج پژوهش دهشیری )1931معلمان رابطه دارند )باقری، بنی اسدی و داوری،
داری وجود دارد )دهشیری، داری و بحران هویت رابطه معکوس و معنیاد که بین دیند

داری با موفقیت ( بیانگر عدم رابطه دین1931فرد و همکاران )(. پژوهش خدایاری1984
زند و (. نتیجه تحقیق شجاعی1931کارآفرینی ایرانی بود )خدایاری فرد و همکاران، 

داری از میزان پایبندی دانشجویان به ابعاد مختلف دین ( نیز نشان داد1981همکاران )
جویان با داری دانشها نشان داد، دینپراکندگی قابل توجهی برخورداراست. نتایج تحقیق آن

ران، کند )شجاعی زند و همکاترکیب همه ابعاد و متغیرها، بیشتر به سمت متوسط میل می
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های سالمت روانی نیز هوش هیجانی با مؤلفههای انجام شده در زمینه رابطه پژوهش(. 1981
ها (، شناسایی محتوای هیجان1381، 1نشان داد که این سازه با سالمت روانی )لین و شوارتز

( و رضایت از زندگی )پالمر، 1331و سالووی،  6)مه یر، دی پا ئولو و توان همدلی با دیگران
شناختی )لین و های رواناختالل( همبستگی مثبت دارد و با 6116، 9دونالدسون و استاف

شناختی )اسالسکی و (، آشفتگی روان6111، 4(، افسردگی )دادا و هارت1381شوارتز، 
در تحقیقی دیگر جانسون و  (.1984(، همبستگی منفی دارد )بشارت، 6116، 1کارت رایت

ر اثنیز با استفاده از معادالت ساختاری نشان دادند، هوش هیجانی افزون بر  1هولدورث
مستقیمی که بر سالمت دارد واسطه شخصیت و سالمت نیز هستند )جانسون و هولدورث، 

( در ارتباط با تأثیر هوش هیجانی در کیفیت روابط اجتماعی 1984پژوهش بشارت ) .(6113
نشان داد که بین هوش هیجانی و مشکالت بین شخصی دانشجویان همبستگی منفی معنادار 

های ( نشان داد که مؤلفه1931(. نتایج پژوهش نقابی و بهادری )1984وجود دارد. )بشارت، 
هوش هیجانی شامل ارزیابی احساس خود، ارزیابی احساس دیگران، به کار گیری احساسات 

، ی کارکنان دارد )نقابی و بهادریو تنظیم احساسات رابطه معنادار با رفتار کار آفرینانه
1931.) 

یری مذهبی نیز تحقیقاتی صورت گرفته است؛ گدرخصوص هوش هیجانی و جهت
گیری مذهبی و جهتهوش هیجانی "تحت عنوان (6111) 1انبارتونو  اسمیت یمطالعه

روه گیری مذهبی بیرونی در گجهتنشان داد، تمایل به  "سقط جنینبازدارنده  عنوان عواملبه
، نمره ین نمونهدر ا؛ گیری مذهبی درونی در گروه کنترل وجود داردسقط جنین و جهت

دست آمد به % 11/11در آن زمان  گیری مذهبی درونیبینی و جهتمدیریت استرس، خوش
 (.6111بینی شد )اسمیت و انبارتون، درصد در همان موعد پیش 81قصد سقط جنین  و

های مختلفی در مورد متغیر دین صورت گرفته است؛ با این وجود از یک گرچه پژوهش
( اکثر این مطالعات پراکنده و ضعیف بوده 1331) 8یکا، هود وگورساچطرف به عقیده اسپل

                                              
1. Lane, & Schwartz 

2. DiPaolo 

3. Palmer, Donaldson, & Stough 

4. Dawda, & Hart 

5. Slaski, & Cartwright 

6. Johnson, Holdsworth 

7. Smith, Catherine Ann Barton 

8. Splika, Hood & Gorsuch 



 79                                                        نوجوانان داریینآن با د هایمؤلفه و آن –بار  یجانیرابطه هوش ه

های دقیق بندی نظری منطقی مناسبی نداشته است و این حوزه نیازمند بررسیو اغلب سازمان
(. ازطرفی دیگر، اکثر تحقیقات در ارتباط با 1981فرد، گونه است )سایبانو وسواس

 ای غیر از دین اسالم بنا شده استردیده که بر پایههایی انجام گهای دینی با مقیاسپژوهش
دین اسالم بیش از یک میلیارد پیرو و با وجود این که  (1931)خدایاری فرد و همکاران، 

سازی دینی در جوامع اسالمی و مبتنی بر های اندکی درباره مقیاسدرجهان دارد اما فعالیت
متخصصان بهداشت روانی و دانشمندان مفاهیم و اصول دینی انجام شده است و در نتیجه 

هایی که این دین، زندگیِ پیروان خود را تحت تأثیر قرار سایر علوم از کم وکیف شیوه
به نقل از خدایاری فرد،  ؛6111، 1دهد اطالعات الزم وکافی ندارند )ابوریا وپارگامنتمی

 (.1988سماواتی و اکبری، 
کنند؛ دوران نوجوانی دوران نوجوانی را طی میآموزان مقطع دبیرستان دانشاز طرفی 

(؛ 1931هاست )آقاگدی و اعتمادی، بهترین فرصت برای رشد و شکوفایی توانمندی
نوجوانی یک دوره تحولی انتقالی بین کودکی و بزرگسالی است که با تغییرات 

و همکاران،  چشمگیری همراه است )فراهانی اجتماعیشناختی، شناختی و روانزیست
ها این سؤال را از خود بپرسد: من چه کسی هستم؟ اندیشه (. نوجوان ممکن است مدت1939

سؤاالت برای رشد هویت در دوره نوجوانی، جوانی و و اهداف من چیست؟ و... که این 
داری موضوع دین (.1981کند )محمدی و لطفیان، حتی بزرگسالی نقش مهمی را بازی می

ها را به تواند دامنه وسیعی از پژوهشآن در جامعه ایرانی می با توجه به اهمیت و گستردگی
ی سایر ( آگاهی درباره مذهب به اندازه1388) 6به اعتقاد گورساچخود اختصاص دهد. 

شناختی، ارزشمند است. به اعتقاد او روانشناسی یک علم است و ضمائم اطالعاتی روان
طور موجّه و منطقی مورد بررسی توان بههرموضوعی که در محدوده کلی آن قرار دارد را می

های مرتبط با بررسی پژوهش(. با این وجود 1913زاده، قرار داد )خداپناهی و خوانین
داری و هوش هیجانی نشان داد که ارتباط دو متغیر مذکور در جامعه ایران کمتر مورد دین

ش اساس ابزار سنجهایی که انجام گردیده است نیز بر بررسی قرار گرفته است پژوهش
داری که متناسب با بافت و فرهنگ اجتماعی ایران باشد نبوده است و بیشتر از پرسشنامه دین

ابطه آید بررسی ربه نظر میبنابراین ؛ استفاده گردیده است (1911)قربانی،  9رأس آلپورت و
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اشد منطقی بداری با ابزاری جدید که متناسب با بافت اجتماعی کشور میهوش هیجانی و دین
ر بودن پذیباشد. اهمیت بررسی رابطه دو متغیر با توجه به اهمیت و آموزشو مورد نیاز می

( 1981؛ آقایار و شریفی درآمدی، 1981؛ گُلمن، 1989هوش هیجانی )سالووی و همکاران، 
( از 166)قرآن کریم، سوره توبه، آیه 1پذیر بودن دستورات دینیاز یک طرف و آموزش

باشد. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش بیشتر قابل توجه میطرف دیگر 
وزه ح داری )متغیر مالک( بر اساس ابزار جدید درهیجانی )متغیر پیش بین( و متغیر دین

 و فرضیه های زیر را مورد سنجش قرار می دهد. داری پرداخته استسنجش دین
 )نمره کلی( رابطه معنادار وجود دارد. بین هوش هیجانی )نمره کلی( و دین داری. 1
های درون فردی )زیر مؤلفه اول هوش هیجانی( و دین داری رابطه معنا دار بین مهارت. 6

 وجود دارد.

های بین فردی )زیر مؤلفه دوم هوش هیجانی( و دین داری رابطه معنا دار وجود بین مهارت. 9
 دارد.

 نی( و دین داری رابطه معنا دار وجود دارد.بین سازگاری )زیر مؤلفه سوم هوش هیجا. 4

بین کنترل استرس )زیر مؤلفه چهارم هوش هیجانی( و دین داری رابطه معنا دار وجود . 1
 دارد.

 بین خلق و خوی )زیر مؤلفه پنجم هوش هیجانی( و دین داری رابطه معنا دار وجود دارد. 1

 پژوهش روش
شد؛ جامعه آماری شامل ناحیه یک شهرستان بااین پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی می

ه پسر، مقطع دبیرستان بود ک نش آموزاندا صد نفرباشد. نمونه پژوهش عبارت از قزوین می
اده، زتعیین شد.)حسن "برآورد حجم نمونه در تحقیقات همبستگی انجام شده"بر اساس 

 خاب شدند. براین اساسای انتای خوشهاز طریق نمونه گیری چند مرحله(. نمونه حاضر 1939

                                              
جَعُواْ إِلَیْهِمْ ی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَوَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْالَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِ .1

 (166لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ )توبه، آیه 

اى کوچ همگى )بسوى میدان جهاد( کوچ کنند؛ چرا از هر گروهى از آنان، طایفهترجمه: شایسته نیست مؤمنان 

اى در مدینه بماند(، تا در دین )و معارف و احکام اسالم( آگاهى یابند و به هنگام بازگشت بسوى کند )و طایفهنمى

 (1911نند )مکارم شیرازی،ها را بیم دهند؟! شاید )از مخالفت فرمان پروردگار( بترسند و خوددارى کقوم خود، آن
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ابتدا چند دبیرستان از این ناحیه و سپس در مرحله بعد یک دبیرستان و در آخر تعداد صد نفر 
موزان ها از دانش آبرای صحت بیشتر در جمع آوری داده صورت تصادفی انتخاب گردید.به

ن زمان تکه با تأمل و آسودگی خاطر، در یک فضای مناسب و با در اختیار داش خواسته شد
در پژوهش حاضر رابطه متغیر هوش هیجانی های پژوهش را پاسخ دهند. نامهکافی، پرسش

رد عنوان متغیر مالک موداری بهبین و متغیر دینعنوان متغیر پیشهای آن بهو زیر مؤلفه
ید داری از ابزار جدبررسی و تحلیل قرار گرفت. همچنین در این پژوهش برای سنجش دین

 با بافت اجتماعی استفاده شد.و متناسب 
 ابزارپژوهش

 1سؤال  31این پرسشنامه دارای  (:1991آن ) -پرسشنامه هوش هیجانی بار .1
باشد. این مؤلفه می 11ای )کامالً مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کامالً موافق(، در گزینه
تحمل فشار روانی، ها عبارتند از: حل مسأله، خوشبختی یا شادمانی، استقالل، مؤلفه

فس، بینی، عزت نفردی، خوشگرایی، روابط بینخودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقع
پذیری اجتماعی، همدلی و خود ابرازی. هر خرده پذیری، مسئولیتکنترل تکانشی، انعطاف

برآورد شده است.  611و میانه  411و حداکثر نمره  1سؤال دارد، حداقل نمره  1مقیاس 
 ها بیشتر باشد دلیل بر برتری فرد درآنمقیاسمره فرد در کل آزمون با هریک از خردههرچه ن

(. لشکری 1931؛ منتظرغیب، احقر و کیخانژاد، 1981جنبه ازهوش هیجانی است )دژکام، 
های (، در پژوهشی پایایی و روایی آزمون هوش هیجانی را درمیان دانشجویان دانشگاه1981)

./ را برای پایایی کل پرسشنامه 36رار داد و با استفاده از روش کرونباخ تهران مورد مطالعه ق
؛ منتظرغیب، احقر، 1981دست آورد که بیانگر پایایی باالی پرسشنامه است. )لشکری، به

اعتبار این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ( 6113(. به گزارش فاتحی )1931وکیخانژاد، 
دست آمده / به39/ و برای کل افراد 18ای دانشجویان دختر / و بر14برای دانشجویان پسر 

دست آمده است. طبق این / به88است؛ همچنین ضریب اعتبار به روش زوج و فرد، نیز 
م ها و میانگین کل پرسشنامه، رابطه مستقیگزارش بین میانگین نمره هریک از خرده مقیاس

نامه با متغیر هوش هیجانی موجود در پرسشهای مقیاسو معنادار وجود دارد؛ یعنی تمام خرده
و  در این پژوهش پایایی (1931؛ به نقل ازتابش و زارع، 6113رابطه مستقیم دارد )فاتحی، 

 بدست آمد. 84/1و اعتبار آن  81/1این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 
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 فرم الف دانش آموزی(:) مقیاس سنجش دینداری خدایاری فرد وهمکاران. 2
مقیاس سنجش دین داری خدایاری فرد و همکاران )فرم الف دانش آموزی( از نوع 

ساخته بر اساس متون و منابع اسالمی از جمله آیات قرآن کریم، تفاسیر قرآن، احادیث محقق
( ساخته شده است و 1988های دینی و عرفانی توسط خدایاری فرد و همکاران )و کتاب

باور دینی،  -6شناخت دینی،  -1ی: داری در چهار مؤلفهی سنجش دینگویه 114متشکل از 
گیری و باشد. مقیاس اندازهالتزام و عمل به وظایف دینی می -4عواطف دینی،  -9

روهی ای است که برای گها، طیف لیکرت پنج درجهگویی به هر یک از عبارات مؤلفهپاسخ
های هو کامال مخالفم( و برای بعضی ازگویها )کامالً موافقم، موافقم، بینابین، مخالفم از گویه

گذاری به هر یک از درجاتِ دیگر )همیشه، اغلب، گاهی، به ندرت و هرگز( است. در نمره
(. 1931گیرد )خدایاری فرد و همکاران، برحسب کم به زیاد تعلق می 1تا  1مقیاس، اعداد 

گزارش  31/1تا  11/1جش های چهارگانه و کل مقیاس برای این ابزار سنضریب آلفای حیطه
(. همچنین در پایان این مقیاس یک بخش 1988شده است )خدایاری فرد و همکاران، 

سؤال به منظور ارزیابی میزان مذهبی  3سنجی قرار داده شده است که در برگیرنده گمانه
ران یها، دببودن فرد از دیدگاهِ خودِ فرد، پدر، مادر، اقوام نزدیک و دور، دوستان، همکالسی

ی باشد. در این پژوهش برای تعیین روایمی -که با فرد آشنایی مختصری دارند -و ناآشنایان
نفر  1نفر متخصص حوزوی و  6شناس دانشگاهی، نفر متخصص روان 4محتوایی از قضاوت 

های های مقیاس تا چه اندازه معرّف محتوا و هدفباره که مادهسنجی در اینمتخصص روان
، استفاده شده است. نظرات این افراد مؤیّد این مطلب بود که مقیاس مذکور برنامه هستند

منظور بررسی روایی سازه، نیز تحلیل عوامل اکتشافی انجام شده روایی محتوایی دارد. به
ها از روش همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ منظور بررسی اعتبار مقیاساست و به

دهنده اعتبار باالی مقیاس است. های مقیاس نشانای عاملاستفاده شد. آلفای کرونباخ بر
 های ارتباط با جهان هستی، ارتباط با خود، ارتباطضریب آلفای کرونباخ در ارتباط با عامل

. همچنین مقدار 83/1، و 36/1، 36/1، 31/1ترتیب عبارت بود از: با دیگران، ارتباط باخدا، به
، و 31/1، 83/1، 88/1ترتیب برابر بود با: ها بهعاملضریب دو نیمه کردن نیز برای همین 

. به منظور محاسبه اعتبار از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج نشان داد 88/1
باشد دهنده اعتبار باالی مقیاس میباشد که نشانمی 31/1که ضریب آلفای کرونباخ 

 (.1988)خدایاری فرد و همکاران، 
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پرسشنامه های مذکور با توجه به نمونه انتخاب شده در اختیار  ها:تحلیل داده روش
و انحراف معیار  شامل میانگینها نتایج دانش آموزان قرار گرفت و پس از جمع آوری داده

هوش هیجانی، همبستگی بین مولفه های هوش هیجانی با دین داری و رگرسیون چند متغییری 
های حاصل از آن مورد تحلیل قرار گرفت که یافته  spssاز طریقبرای پیش بینی دین داری 

 .باشدبه شکل زیر می

 ی پژوهشاهیافته

 ها آن و میانگین وانحراف معیار دین داریمیانگین و انحراف معیار هوش هیجانی و مؤلفه .1جدول 

 انحراف معیار میانگین 

 14/16 11/18 های درون فردیمهارت

 19/8 41/11 های بین فردیمهارت

 11/11 38/13 سازگاری

 14/8 11/99 کنترل استرس

 11/1 31/91 خلق خوی عمومی

 11/61 88/611 هوش هیجانی

 99/98 48/991 دین داری

میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی )پیش بین( و مولفه های آن با ( بیان گر 1)جدول
هوش هیجانی به ترتیب متغیر دین داری)مالک( می باشد که میانگین و انحراف معیار 

  می باشد. 99/98و  48/991و میانگین و انحراف معیار دین داری   11/61و 88/611
 های آن بادین داریبررسی همبستگی بین هوش هیجانی و مؤلفه .2جدول 

 دین داری 

 های درون فردیمهارت

 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

**11/1 
1111/1 
111 

 فردیهای بین مهارت

 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

*96/1 
14/1 

111 

 سازگاری

 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

*41/1 
11/1 

111 
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 دین داری 

 کنترل استرس

 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

6/1 
6/1 

111 

 خلق خوی عمومی

 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

**11/1 
1119/1 
111 

 هوش هیجانی

 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

**11/1 
1113/1 
111 

 11/1همبستگی در سطح  * 11/1همبستگی در سطح  **

داری را نشان های آن با دین( نتایج همبستگی بین هوش هیجانی و مؤلفه6جدول )
  =11/1rداری با ضریب همبستگی شود بین هوش هیجانی و دیندهد. چنانچه مالحظه میمی

های باشد. همچنین بین زیر مؤلفهرابطه معنادار و مثبتی برقرار می11/1P< 1و سطح معناداری 
دست آمده است: بین هوش هیجانی و متغیر مالک )دین داری( رابطه به این صورت به

و سطح معناداری   =11/1rداری با ضریب همبستگی های درون فردی و دینمهارت
11/1P<   داریهای بین فردی و دینبین مهارترابطه معنادار و مثبت،  11/1در سطح آلفا 

رابطه معنادار  11/1در سطح آلفا   >11/1Pو سطح معناداری   =96/1rبا ضریب همبستگی 
  >11/1Pو سطح معناداری   =41/1rداری با ضریب همبستگی و مثبت، بین سازگاری و دین

همبستگی  ا ضریبداری برابطه معنادار و مثبتی برقرار است. ولی بین کنترل استرس و دین
61/1r=   11/1و سطح معناداری<P   رابطه معناداری یافت نشد، بین خلق و خوی عمومی

دست آمد که به  >11/1Pو سطح معناداری   =11/1rداری نیز ضریب همبستگی و دین
باشد. به این صورت که با باال رفتن میزان هرکدام از حاکی از رابطه معنادار و مثبتی می

 رود.داری نیز باال میهوش هیجانی میزان متغیر دینمتغیرهای 

 بینی دین دارینتایج رگرسیون چند متغیری )روش ورود( برای پیش .3جدول 

 هاشاخص
 متغییر مالک

 F 2R B Beta T متغییرهای پیش بین

 **86/6 61/1 11/1 11/1 **31/1 های درون فردیمهارت دین داری
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 *13/6 18/1 19/6 های بین فردیمهارت

 *11/6 66/1 61/1 سازگاری

 16/1 11/1 16/1 کنترل استرس

 **16/1 41/1 11/1 خلق خوی عمومی

 **38/6 63/1 11/1 هوش هیجانی

 11/1همبستگی در سطح  **                    11/1همبستگی در سطح  *

توان دهد. بر این اساس میمیجدول فوق نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیری را نشان 
یزان های درون فردی( با توجه به مبین )مهارتگیری نمود که متغیرهای پیشاینگونه نتیجه

(11/1>P , 86/6=t, 61/1=Beta11/1های بین فردی( با توجه به میزان )( و )مهارت>P , 

13/6=t, 18/1=Beta( با توجه به میزان )11/1( و )سازگاری>P , 11/6=t, 66/1=Beta و )
( و )هوش هیجانی( P , 16/1=t, 63/1=Beta<11/1)خلق و خوی عمومی( با توجه به میزان )

اند متغیر مالک )دین داری( را به ( توانستهP, 38/6 =t, 63/1=Beta<11/1با توجه به میزان )
یزان مطور معنادار و مثبتی پیش بینی کنند ولی متغیر پیش بین )کنترل استرس( با توجه به 

(11/1<P, 16/1=t, 11/1=Betaرا به( نتوانست متغیر مالک )دین )طور معنادار پیش داری
درصد از واریانس  11(. این متغیرها در مجموع P, 31/1=F, 11/1=2R<11/1بینی کند )

ترین عامل داری را تبیین نمودند. مقایسه ضرایب بتا نشان داد مهمهای دیننمره
 و خوی عمومی است.داری، خلقکننده دینبینیپیش

 گیریو نتیجه بحث
بسیاری از والدین و همچنین دانشمندان و پژوهشگران در سراسر دنیا، با افزایش مشکالت 

ی های الزم در زمینهرفتاری و هیجانی در کودکان و نوجوانان و جوانان، آموزش مهارت
ها حتی در این مهارت دانند.هوش هیجانی به کودکان و دانش آموزان را ضروری می

هایی که عواملِ خطر آفرینِ جدی وجود دارد، منجر به افزایش انطباق و احتمال موقعیت
(. هوش هیجانی برخالف هوش شناختی که تحت 1338بیشترِ موفقیت خواهد شد )گلمن، 

 تأثیر وراثت است، بیشتر تحت تأثیر محیط قرار دارد و اکتسابی و قابل آموختن است )احسانی
ها، ( اعتفاد به خدا، در هدف1811-1391(؛ از طرفی بر اساس نظر آدلر )1939و همکاران، 

هم های مها و تمایالت اجتماعی بروز خواهد کرد؛ به اعتقاد آدلر یکی از جنبهگیریجهت
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؛ به نقل از 1338این اعتقاد، تأثیر بزرگی است که بر محیط اجتماعی ما داشته است )نیلسن،؛
 (.1981مزاری، معتمدی شل

لی آن و نمره ک -نتیجه فرضیه اول پژوهش نشان داد بین نمره کلی هوش هیجانی بار 
و سطح معناداری   =11/1rداری مقیاس خدایاری فرد و همکاران با ضریب همبستگی دین
11/1P<   رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره

عنوان تواند به(، میP, 38/6 =t, 63/1=Beta<11/1هیجانی با توجه به میزان ) نشان داد، هوش
بینی کند. عنوان متغیر مالک پیشداری را بهطور معنادار و مثبت متغیر دینبین بهمتغیر پیش
کند. یداری هم افزایش پیدا متوان اظهار داشت که با باالرفتن هوش هیجانی، دینبنابراین می

عنوان یک عامل مؤثر در شکوفایی توانایی افراد ال وجود دارد که هوش هیجانی بهاین احتم
عنوان عامل مرتبط با سالمت عاطفی و در مجموع، سالمت روانی برای کسب موفقیت و به

( و همچنین تأثیرپذیری از محیط )احسانی و 6116محسوب شود )جنتی، موسوی و عظیمی، 
فرد با هوش هیجانی باال واکنش مناسبی نسبت به عامل شود که ( سبب می1939همکاران، 

، ی خودآگاهی هیجانیواسطهدین، نشان دهد؛ به عبارت دیگر فرد، با هوش هیجانی باال به
خودتنظیمی، خودکنترلی در تفکر و رهایی از وابستگی هیجانی، ایجاد و حفظ روابط 

(، 6111آن،  –؛ بار 1331آن، – بینی و.... )بارگشایی، خوشبخش دو جانبه، مسألهرضایت
بب دهد و این سدر مقابل مسائل مطرح شده در دین، مدیریت هیجانی بهتری از خود نشان می

گیری در مقابل دین، با انعطاف بیشتری ادله و مستدالت دینی را پذیرا شود که بدون جبههمی
به   بهتر بتوانند دستشود؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که افراد با هوش هیجانی باال

انتخاب بزنند و در انتخاب راه رشد و ضالل، با پذیرش مستدالت قرآنی مسیر هدایت را طی 
وینی اش به هدایت تکفرماید ما انسان را )در ابعاد زندگیکنند. قرآن کریم در این زمینه می

)سوره دهر،  1و تشریعی( به راه راست هدایت کردیم، خواه سپاسگزار باشد وخواه ناسپاس
 (.1981ی مشکینی، ؛ ترجمه9آیه 

اری دهای درون فردی و دیننتیجه پژوهش در ارتباط با فرضیه دوم نشان داد بین مهارت
رابطه معنادار  11/1در سطح آلفا   >11/1Pو سطح معناداری   =11/1rبا ضریب همبستگی 

رون های دان داد مهارتو مثبت وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگسیون چند متغیره نش
(، توانسته متغیر P, 86/6=t, 61/1=Beta<11/1بین، با توجه به میزان )عنوان متغبر پیشفردی به

                                              
 (.9إِنّا هَدَیناهُ السَّبِلَ إِمّا شَاکِرًا وَ إِمّا کَفُورًا )الدهر، آیه  .1
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ا این بینی نماید. در ارتباط بطور معنادار و مثبت پیشعنوان متغیر مالک، بهداری را بهدین
ی نی باال به نوعی بازشناسدست آوردن هوش هیجافرض، این احتمال وجود دارد که فرد با به

هایی از شخصیت فرد همچون احترام به خویش، شود و جنبهو فهم احساسات خود نائل می
( و 6111آن،  -کند )بارخودشکوفایی و خودکنترلی در تفکر، در فرد ظهور بیشتری پیدا می

، بیشتر هشود فرد به مسائل مرتبط به این موضوعات که در دین بیان گردیداین امر سبب می
ای از این عنوان نمونهتمایل نشان دهد با آمادگی بیشتر، از آن استقبال نماید و بپذیرد. به

فرماید: برای عاقل شایسته و توان به کالم امام صادق )ع( اشاره نمود؛ حضرت میمسائل می
ان اهل زم سزاوار است که قدر شأن خود را بداند و مالزم با آن باشد، زبانش را نگه دارد و از

ترین مردم کسی است که به فرمایند: عاقل. همچنین حضرت علی )ع( می1خود آگاه باشد
 (.1918)محمدی ری شهری، 6عیب خود بینا و بصیر باشد و به عیب دیگران کور و نابینا

اری دهای بین فردی و دیندر ارتباط با فرضیه سوم، بررسی آماری نشان داد بین مهارت
رابطه معنادار  11/1در سطح آلفا   >11/1Pو سطح معناداری   =96/1rگی با ضریب همبست

و مثبت وجود دارد. در این مورد نیز نتیجه تحلیل رگرسیون چندمتغیره حاکی از آن بود که 
 ,P, 13/6=t<11/1بین، با توجه به میزان )عنوان متغیر پیشهای بین فردی بهمتغیر مهارت

18/1=Beta توان اینگونه بینی کند. میطور معنادار و مثبت پیشداری را بهدین(، توانسته متغیر
گیری کرد که همخوانی این جنبه از هوش هیجانی با بسیاری از فرامین و دستورات نتیجه

ا شود که فرد، با هوش هیجانی باال دین ردینی در ارتباط با روابط بین فردی نیز سبب می
ز این ای ایت خود بپذیرد و به آن معتقد گردد. نمونهای منطبق با شخصعنوان برنامهبه

(، 88)قران کریم، سوره بقره، آیه 9دستورات عبارتند از: احسان به دیگران و گفتار نیک
گونه دستورات، فرد را به این (.1936)محمدی ری شهری،  4تأکید بر همبستگی و اتحاد

 دهد.یسمت ارتباط و تعامل هرچه بیشتر فرد با دیگران سوق م

                                              
 بِأَهل زَمانِهِ. لِلِسانِه عَارِفاً عَلی شَأنِه حافِظاً یَنبَغِی لِلعاقِل أَن یَکُونَ مُقباِلً .1

 ن عَیبِ غَیرِهِ ضَرِیراً.أَعقَلُ النَّاسِ مَن کانَ بِعَیبِهِ بَصِیراً وَ عَ .6

 (.88وَ الْمَساکینِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً )سورة البقرة، آیة  وَ الْیَتامى بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ ذِی الْقُرْبى. 9َ

 (1981ترجمه: به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مسکینان نیکى کنید و با مردم به زبان خوش سخن گویید )مشکینی،

 أیُّهَا النّاسُ! عَلَیکُم بِالجَماعَةِ و إیّاکُم و الفُرقَةَ.. 4

 وباهم بودن و بپرهیزید از جدایی ترجمه: ای مردم! بر شما باد به جماعت
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داری با ضریب پژوهش در ارتباط با فرضیه چهارم نشان داد بین سازگاری و دین
رابطه معنادار و مثبتی  11/1در سطح آلفا   >11/1Pو سطح معناداری   =41/1rهمبستگی 

بین، غیر پیشعنوان متبرقرار است. نتایج تحلیل رگرسیون دراین فرضیه نشان داد سازگاری به
طور معناردار داری را بهتواند متغیر دین( میP, 11/6=t, 66/1=Beta<11/1ن )با توجه به میزا

هیجانی  توان چنین بیان داشت که فرد با هوشبینی کند. در تحلیل این فرض میو مثبت پیش
گشایی )تشخیص، تعریف و ایجاد راهبردهای مؤثر حل باال، به دلیل قابلیت باالی مسأله

(، از یک سو تضادهای ظاهری در مسائل مرتبط 6111آن،  –؛ بار 1331آن،  –مسائل( )بار 
شناسی و مسائل مرتبط به زندگی اجتماعی را بهترحل نموده و از سوی دیگر با به هستی
؛ 1331آن، –پذیری )تنظیم هیجان، تفکر و رفتار به هنگام تغیر موقعیت و شرایط( )بار انعطاف

پردازد و از ی به حل مسائل پیرامون می( و کمک از دستورات دین6111آن،  -بار
 دهد )ارتباطی دوسویه(.خودسازگاری بیشتری نشان می

ا ضریب داری بدر ارتباط با فرضیه پنجم، نتایج نشان داد بین کنترل استرس و دین
رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل  P>11/1و سطح معناداری   =61/1rهمبستگی 

طور بین بهر پیشعنوان متغیتواند بهآن بود که متغیر کنترل استرس نمی رگرسیون نیز حاکی از
 ,P, 31/1=F<11/1؛ P, 16/1=t, 11/1=Beta>11/1بینی نماید )داری را پیشمعنادار متغیر دین

11/1=2R.) 
نتیجه پژوهش در ارتباط با فرضیه ششم بیانگر آن بود که بین خلق و خوی عمومی و 

رابطه معنادار و مثبت  11/1P<1و سطح معناداری   =11/1rمبستگی داری با ضریب هدین
باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد متغیر خلق و خوی عمومی، با توجه به میزان می

(11/1>P, 16/1=t, 63/1=Betaمی ،)اری را دبین، متغیر مالک دینعنوان متغیر پیشتواند به
أکید توان چنین اظهار داشت که تکند. در این مورد نیز می بینیطور معنادار و مثبت پیشبه

های عملی در ارتباط با اخالق فردی اجتماعی در دین اسالم سبب زیاد مفاهیم و توصیه
را منطبق با بُعدی از شخصیت خود بداند و لذا با شود که فرد با هوش هیجانی باال، آنمی

داوند در عنوان نمونه خری از خود نشان دهد. بهشنیدن این دستورات نسبت به آن انقیاد بیشت
قیت های موفخویی و اخالق نیک پیامبر را یکی از مهمترین عاملقرآن کریم از طرفی نرم
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ی مکارم ؛ ترجمه113)آل عمران، آیه  1داندپیامبر در ارتباط با مردم و ترویج دین اسالم می
عیت داند که دیگران باید از او تبوی نیکی می( و از طرفی پیامبر را أُسوه و الگ1911شیرازی، 

(. همچنین پیامبر اکرم )ص( 1911ی مکارم شیرازی، ؛ ترجمه61)سوره احزاب، آیه 6نمایند
)محمدی 9فرماید: مهرورزی و دوستی با مردم نیمی از عقل استدر ارتباط با خلق عمومی می

ید: خُلق و خوی نیک سبب فرما(؛ حضرت علی )ع( هم در این زمینه می1918ری شهری، 
)آمدی تمیمی،  4ها به شخص مأنوس و الفت بگیردشود که دوستان فرد زیاد گردد و قلبمی

ا از نظر هترین مؤمنین از نظر ایمان، نیکوترین آنفرماید: کاملق(؛ امام باقر )ع( نیز می 111
 ق(. 963)کلینی،  1اخالق است

زیر به عنوان دستاورد این پژوهش ارائه ی با توجه به مطالب عنوان شده پیشنهادها
 گردند:می

رورت باشد این ضداری موضوع رایج و گسترده در کشور ایران میباتوجه به اینکه دین. 1
داری جدیدی که متناسب با بافت کشور باشد ساخته وجود دارد که ابزارهای سنجش دین

بزار اختصاصی برای جنس زن و شود برای قشرهای مختلف اجتماع، اشود. لذا پیشنهاد می
 جنس مرد ساخته شود

داری حاضر نیز در جامعه به ندرت صورت پذیرفته است؛ لذا پیشنهاد پژوهش با ابزار دین. 6
شود تحقیقات بیشتری بر اساس مقیاس حاضر که متناسب با فرهنگ و بافت دینی کشور می

                                              
ی وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  .1

 (.113األَمْرِ )آل عمران، آیه 

ان( شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف [ نرم )و مهربترجمه: به )برکت( رحمت الهى، در برابر آنان ]مردم

)مکارم شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کنتو، پراکنده مى

 (.1911شیرازی،

 (.61لْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا )احزاب، آیه لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ ا .6

ترجمه: مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود، براى آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز 

 (1911کنند )مکارم شیرازی،دارند و خدا را بسیار یاد مى

 نِصفُ العَقلِقال رسول اهلل )ص(: التَوَدُّدُ إِلَی النّاسِ  .9

 قال علیٌ )ع(: مَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ کَثُرَ مُحِبُّوهُ وَاَنِسَتِ النُّفُوسُ بِهِ. .4

 ایمانا اَحْسَنُهُمْ خُلُقا. قال الباقر )ع(: اِنَّ اَکْمَلَ المُؤْمِنینَ .1
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صورت هر دو جنس زن و مرد به های مختلفی و درساخته و استاندارد شده است، در نمونه
 مجزا انجام گردد.

 منابع

 الکریم.(. ترجمه: مکارم شیرازی. قم: انتشارات دارالقرآن 1911القرآن الکریم. )
(. ارتباط هوش 1939. )رزانو خیرخواه، ف یمان؛ جهانیان، ایدا ل ،د. صباراریمم ،احسانی

بابل.  شگاه علوم پزشکیهیجانی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دان
 81-81(: 1)1 ی آموزشی علوم پزشکی.فصلنامه مرکزی مطالعات وتوسعه

 تهران: فارابیهوش هیجانی: دیدگاه سالووی و دیگران. (. 1989اکبرزاده، نسرین. )
گیری مذهبی با اضطراب مرگ (. رابطه جهت1983. )یباو برقی ایرانی، ز حمد امیناورکی، م

 شناسی.المللی دین، فرهنگ و روانکنگره بیندر دانشجویان. 
چاپ دوم. شناسی دین، درآمدی بر روان(. 1981و موسوی اصل، م. )آذربایجانی،مسعود 
 تهران: سمت.

درستی ایرانیان مقیم کانادا. پایان نامه داری و روان(. بررسی رابطه دین1918. )دیجهآرین، خ
 ی روان شناسی و علوم تربیتی.شناسی عمومی، تهران: دانشکدهدکتری روان

 (. هوش هیجانی. تهران: سپاهان1981. )رویزو شریفی درآمدی، پ یروسآقایار، س
(. بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب و کنترل 1931. )حمدو اعتمادی، ا ریساآقاگدی، پ

دانشگاه  شناختی،مجله مطالعات روانگالسر بر تحول الگوی هویت نوجوانان. 
 11-94(: 4)8.الزهراء

ه ، ترجمطلبیهای دینشناسی / ریشهبالیدن/ شایعه از نظر روان(. 1331آلپورت، گوردن. )
 . انتشارات سازمان تربیت معلم وتحقیقات تربیتی.1944مسعود رضوی، 

ی محمد علی انصاری ترجمه غررالحکم و دررالکلم،ق(.  111آمدی تمیمی، عبدالواحد. )
 .1911انتشاراتی امام عصر )عج(، ح (. موسسه 1981)

داری و ابعاد شخصیت (. رابطه دین1931.)فوراو داوری، ص سنی اسدی، حبن؛اقری، مسعودب
پژوهشی مطالعات اسالم و  -دوفصلنامه علمیبا سالمت روان معلمان شهرستان رودان. 

 96-1(:3)1. روان شناسی
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مه بر کیفیت روابط اجتماعی. فصلنا (. بررسی تأثیر هوش هیجانی1984) محمد علی. بشارت،
-61(: 6)1 .دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه الزهرامطالعات روان شناختی. 

98 
های های هوش هیجانی بر سبک(. تأثیر آموزش مهارت1931. )سینو زارع، ح هیمهتابش، ف

-969(: 4)1 رفتاری.مجله علوم گیری عقالیی، شهودی، اجتنابی، وابسته و آنی. تصمیم
963 

 قم: انتشارات نشر اسراء. ی معرفت.شریعت در آئینه(. 1911جوادی آملی، عبداهلل. )

(، چاپ دوم. تهران: انتشارات 1916ترجمه مهدی قائمی ) دین و روان،(. 1363جیمز، ویلیام. )
 آموزش انقالب اسالمی. 

 تهران: ساواالن ری.های تحقیق در علوم رفتاروش(. 1939. )مضانزاده، رحسن
(. پیش بینی 1983. )سعود. و حسین چاری، محمد؛ مزیدی، مریده السادات حسینی، ف

های مذهبی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. گیریهای هویت بر اساس جهتسبک
ن های نویمجله اندیشهشناسی دانشگاه الزهراء )س(. دانشکده علوم تربیتی و روان

  11-19(:1)1 تربیتی.
گیری مذهبی و (. رابطه جهت1984و خاکسار بلداجی، م. ) حمد کریمخداپناهی، م

 961-911(:6)3 .مجله روانشناسی شناختی در دانشجویان.سازگاری روان
(. بررسی نقش ساخت 1913. )رجانزاده سریزدی، مو خوانین حمدکریمخداپناهی، م

 614-181(:6)14,4.روانشناسیمجله گیری مذهبی دانشجویان. شخصیت در جهت
(. 1931. )یالو مؤمنی ل هزادهدی، بهد ؛؛ احمد پور داریانی،مسعود دایاری فرد، محمد خ

-1(:4)1.فصلنامه توسعه کارآفرینیداری با موفقیت کارکنان ایرانی. بررسی رابطه دین
61 

سازی مقیاس (. آماده1988) .عیدو اکبری زردخانه، س یما؛ سماواتی، سدایاری فرد، محمدخ
دانشکده علوم تربیتی و های نوین. داری برای جمعیت دانش آموزی. اندیشهدین

 161-111(:4)1 شناسی دانشگاه الزهرا )س(.روان
حیمی نژاد، حسن و ر؛ شکوهی یکتا، ماقر؛ غباری بناب، بلینقییهی، عفق؛ری فرد، محمدخدایا

چاپ اول. تهران:  داری،دینهای شناسی مقیاسمبانی نظری و روش(. 1931) عباس.
 انتشارات آوای نور.
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(. بررسی رابطه عزت نفس و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد 1981دژکام، نجمه. )
 یشناسی تربیتی. دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد رشته رواناسالمی. پایان نامه

هویت در بین دانش آموزان  داری و بحران(. بررسی رابطه دین1984) دهشیری، غالمرضا
 38-81(: 6)61 فصلنامه تعلیم و تربیت.دبیرستانی شهرستان یزد. 

 هایبرونی( با شیوه -گیری مذهبی )درونی(. بررسی رابطه جهت1981سایبان فرد، زهرا. )
شکده نکارشناسی ارشد دا های تهران. پایان نامهمقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه

 علوم تربیتی دانشگاه تهران. روانشناسی و
-89(: 91و91)3. فصلنامه اصول بهداشتی روانی(. هوش هیجانی. 1981.)اطفهسلطانی فر، ع

84 
 تهران: نشر دوران. شناسی پرورشی نوین.روان(. 1983سیف، علی اکبر. )

داری نوجوانان کشور. وزارت آموزش و (. بررسی تجربی دین1918طالبان، محمدرضا. )
 ریزی امور پرورشی.دفتر توسعه و برنامهپرورش، 

، فصلنامه قبساتچندتباری،  شناسی دین، یک روی آورد علمی(. روان1911. )یماقربانی، ن
 9و  6سال سوم، شماره 

(. قم: 1936ی سید علی مرتضوی )ترجمه اصول الکافی،ق(.  963کلینی، محمد بن یعقوب. )
 نشر سرور.
 (. تهران: رشد.1981ی نسرین پارسا )ترجمه انی،هوش هیج(. 1331گلمن، دانیل. )

گیری. تهیه آزمون هوش هیجانی و بررسی اعتبار (. سنجش و اندازه1981لشکری، کبری. )
 های شهر تهران. پایان نامه کارشناسییابی آن بر روی دانشجویان دانشگاهوروایی و نرم

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
(. 1939. )اسرجوادی، یهرناز؛ داور پناه، فروزنده و شهرآرای، م ؛زهرهفراهانی، مجدآبادی

های فصلنامه پژوهشبافت مدرسه، هویت ورفتارهای مشکل آفرین در اوائل نوجوانی. 
 131-119(: 9)1. کاربردی روانشناختی

ی حمیدرضا شیخی ترجمه میزان الحکمة.ق(.  1941 -1411محمدی ری شهری، محمد. )
 ث.(. قم: انتشارات دارالحدی1936)
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کنندگی ابعاد هویتی بینی(. بررسی قدرت پیش1981هره و لطفیان، مرتضی.)محمدی، ز
صلنامه ففرزندان از طریق ابعاد فرزندپروری والدین در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. 

 .11-93(:6) 4 (.علمی پژوهشی دانشگاه الزهراء )س
ص قم: نشر دارالحدیث.  خردگرایی در قرآن و حدیث.(. 1918شهری، محمد. )محمدی ری

 161. ح 691
های (. بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر مهارت1931. )یروزنجفی، ف محمودی،مسعود

ها و مدل های مجله روشارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد. 
 19-91(: 8)6 شناختی.روان
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