
 
 
 
 

آمـوزان    بـررسي رابطه وضعيت مذهبي با هوش هيجاني در دانـش         
  ٨٣‐٨٤شهر تهران در سال تحصيلي  دانشگاهي مقطع پيش

 
 ∗ناديا رستمي

 
 چكيده

دانشـگاهي    آموزان پـيش     وضعيت مذهبي با هوش هيجاني دانش      ة اين پژوهش به بررسي رابط     در
هـاي اخالقـي آن،       اند كه مذهب و نيز آمـوزه        هپژوهشگران به اين نتيجه رسيد    . پردازيم  ميشهر تهران   

هـوش  همچنين، پژوهشها حاکی از آن اسـت کـه          . شود  آموزان مي    بهتر دانش  گاری بيشتر و  ساز   سبب
دهد که هوش   اين پژوهش نشان می    .نيز مرتبط است  هيجاني با سالمت رواني، سازگاري و اخالقيات        

مونـه پـژوهش شـامل    ن. دار استی مثبت و معنیدارای رابطة همبستگ با وضعيت  مذهبي   هيجانی نيز 
 شـهر تهـران   آموزش و پـرورش      ١٨ و   ١١ و   ٤ مناطق    از دانشگاهي  آموز دختر و پسر پيش       دانش ٤٥٠
ابـزار  . اسـت روش پژوهش از نوع همبسـتگي       . ندا  هگيري هدفدار انتخاب شد      كه با روش نمونه    است

آموزان جوان و پرسشنامه هوش هيجـاني         سنجش وضعيت مذهبي دانش    ة پرسشنام شاملمورد استفاده   
هـا از آزمـون    بـراي تجزيـه و تحليـل داده   . ه اسـت  آموزان اجرا شـد      دانش بارةكه در است  اون   ـار  ب

آمـوزان بـا هـوش        كه وضعيت مذهبي دانش   ه است    نتيجه نشان داد   ه و همبستگي پيرسون استفاده شد   
 روشـي  اخالقـي     اصول مسائل مذهبي و  ادن  دبنابراين آموزش   .  مثبت معنادار دارد   ةهيجاني آنان رابط  

را براي آنان    بهتر زندگي   است و دانشگاهي     دختران و پسران پيش    به آموزش هوش هيجاني      در مكمل
 . آورد به ارمغان مي

 .دانشگاهیآموزان پيش، دانشوضعيت مذهبي، هوش هيجاني: ها كليد واژه 

                                                           
 ری کودکان و نوجوانانکارشناس ارشد کانون پرورش فک . ∗



 

 ١٣٨٣ زمستان ، سال سوم،١٠شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ١١٨

 

 مقدمه

 . اسـت  مورد توجه قـرار گرفتـه      ١ناسي، هوش هيجاني  هاي تحقيق در روانش      حوزه در ،خيرطي سالهاي ا  
سـالوي  (نظريه هوش هيجاني    . كند   ايفا مي   نقشي مهم  هوش در چگونگي سازگاري و موفقيت افراد      اين نوع   

 .تواند توجيه كند    ميحوزه وسيعي از تواناييهاي مرتبط با شناخت و به كارگيري هيجانات را             ،  )١٩٩٠ ،و ماير 
 مناسبات درون فـردي   واز جهات انگيزشي) ١٩٩٥ ، و دانيل گلمن١٩٩٧ ،ار ـ اون  روون ب( اين سازه رواني

شناسان از جمله روون بـار ـ اون و جيمـز پـاركر       برخي از روان. است مورد تحقيق قرار گرفتهميان فرديو 
 گشـادگي در   و بـرون گرايـي   وروان نژنـدي  يعنـي   با پنج مؤلفه شخصيتي راهوش هيجانية ، رابط )٢٠٠٠(
بـودن و     رسد، مـذهبي    نظر مي ه  كه ب  اند، در حالي     پذيرندگي و آگاهي مداري نيز بررسي كرده        و قابل تجربه م

 آن بـا    ة رابطـ  ة و به مطالعـ    يد نيز بايد بخشي از ويژگيهاي شخصيت به حساب آ         داشتنروحيه و رفتار ديني     
 ،ي چـون هـوش هيجـاني       در موضـوع مهـم و جديـد        دانيمالزم است ب  . خته شود هاي رواني پردا    ساير سازه 

به نقـل  (آن گونه كه بار ـ اون  اگر  .چگونه است اين دو سازه رواني ةمذهبي بودن چه جايگاهي دارد و رابط
مـرتبط  معتقدند هوش هيجاني با سالمت رواني، سازگاري و اخالقيـات           ) ١٣٨٢(و گلمن   ) ١٣٨١از جاللي،   
شناسـان    روان ، زيـرا  .نيـز ارتبـاط دارد     ٢ت  مذهبي  مشخص شود كه اين امر تا چه اندازه با وضعي         باشد، بايد   

در  .نيز به نقش و تأثير مثبت مذهب در زندگي اعتقاد دارند    ) ٢٠٠٢به نقل از كرافورد،     (ديگر از جمله يونگ     
دانشگاهي شهر    آموزان مقطع پيش     وضعيت مذهبي با هوش هيجاني در دانش       ةپژوهش حاضر به بررسي رابط    

 در اين پژوهش  به مقايسه پسران و دختـران در وضـعيت مـذهبي وهـوش              ،ه بر اين  عالو. ايم  پرداختهتهران  
 :ايم و به دو سؤال زير نيز پاسخ دادهنيز توجه كردههيجاني 
  پسران و دختران تفاوت معنادار وجود دارد؟ميانهاي آن  لفهؤآيا در وضعيت مذهبي و م .١
 ن تفاوت معنادار وجود دارد؟ پسران و دختراميانهاي آن  لفهؤش هيجاني و مآيا در هو .٢

به نقـل از قبـادي، تاجيـك        (و اريكسون   ) ٢٠٠٢به نقل از كرافورد،     (شناسان بزرگ از جمله يونگ        روان
بـه نقـش و تـأثير مثبـت     ) ١٣٧٩به نقل از صادقي جانبهان، (و آلپورت ) ١٣٨٢اسماعيلي، سالمي، جلد اول،  

در مـورد جوانـان   نيـز  ) ٢٠٠٢( مطالعاتي كه اتچلـي  .دانند را معنادار مي  پرداخته و آنمذهب بر زندگي افراد 
 عـاملي  در تحقيق او مشخص شـد كـه مـذهب            .نشان داد در زندگي آنان    را  مذهب  بودن   سودمند   ،دادانجام  

 در تحقيقي كه بـا هـدف بررسـي          )٢٠٠٣(نونيميكر، مكنلي و بلوم     . ستدر برابر بسياري از آسيبها     بازدارنده
 اعمالي مثـل    برابر به اين نتيجه رسيدند كه دينداري در         ،ا سالمت نوجوانان انجام دادند     دينداري ب  ميان ةرابط

جوانا و برقراري روابط جنسي نامتعارف از نوجوانان محافظـت            سيگاركشيدن، نوشيدن الكل و مصرف ماري     
 در  . اسـت  تهدينداري و بهداشت رواني پرداخ    ة ميان   به بررسي رابط  در تحقيقي   ) ٢٠٠٤(مالتبي ودي   . كند  مي

تحقيقـات سـهرابيان    . دهـد   را افـزايش مـي     بهداشت رواني    ، سطح  كه مذهب  ه است  مشاهده شد  ،اين تحقيق 
 نگـرش مـذهبي و سـازگاري فـردي و اجتمـاعي             ميـان دهـد كـه        نشـان مـي     نيز )١٣٧٩(و خليلي   ) ١٣٧٩(

 . مثبت و معنادار وجود داردةآموزان رابط دانش



 

  ١١٩    ٨٣‐٨٤دانشگاهی شهر تهران در سال تحصيلی آموزان مقطع پيشبررسی رابطة وضعيت مذهبی با هوش هيجانی در دانش

 

 در   مهـم  عـاملي اند، هـوش هيجـاني را        هوش هيجاني مطالعه كرده    ةشناساني كه در حوز      روان ،همچنين
 .انـد   متذكر شده  و پيشرفت آنان   و استفاده از اصول مذهبي و اخالقي را در رشد            به شمار آورده  زندگي افراد   

 اعمـال مـذهبي روي       دادن معتقد است كه رشد و تحول اخالقي كه طـي انجـام           ) ٢٠٠٠( گراناچر   طور  همين
اي كه هوش هيجـاني در آن مـورد اسـتفاده قـرار               محدوده .هوش هيجاني نقش مهمي دارد     در رشد    ،دهد  مي
 اخالقـي كـه افـراد را در اسـتفاده از            ة بـدون وجـوه گسـتر      . دارد  نيـاز   به حد و مرزهـاي اخالقـي       ،گيرد  مي

ـ  دانيتوان به منظور رسيدن به اهداف عالي يا           را مي كند، هوش هيجاني     مييشان راهنمايي   هااستعداد ه كـار    ب
طور غيرمسـتقيم   ، به    بنابراين .دنكن  در آموزش و رشد اخالقي ايفا مي        مهم و زياد   يمراكز مذهبي نقش  . گرفت

 .بخشند هوش هيجاني ما را ارتقاء مي
 شـناخت  و حـاکی از  هوش هيجاني نوع ديگري از هوش :كند گلمن هوش هيجاني را چنين تعريف مي 

  هـوش هيجـاني  . اسـت زندگيتصميمهاي مناسب در  كردن  تخاذ  احساسات خويشتن و استفاده از آن براي ا       
عاملي اسـت كـه بـه    هوش هيجاني . توانايي ادارة مطلوب خلق و خوي و وضع رواني و كنترل تكانشهاست   

 حـاکی   هوش هيجـاني  . كند   در شخص انگيزه و اميد ايجاد مي       نيافتن به هدف     هنگام شكست ناشي از دست    
کـه بـه معنـای      نيـز  مهارت اجتماعي. ما، نيز هستد پيرامونافرا احساسات  از يافتن  يعني آگاهي  ، همدلي از

بـا ديگـران و توانـايي تشـويق و         رابطـه   اي خـويش در     هكنترل هيجان ارتباط با مردم و      قرار كردن ر ب سهولت
، بـه   ١٩٩٦(پاتريـك فاگـان      ).١٣٨١جاللـي،    (يكي ديگر از تعاريف هوش هيجاني است       است،هدايت آنان   

 و شـمارد   مهـم مـي   نقشهاي اين   ةتأثيرات اعمال مذهبي را بر ثبات اجتماعي از جمل        ) ٢٠٠٠ناچر،  نقل از گرا  
ر برابر مشـكالتي از     گيري معيارهاي اخالقي محافظت كننده د       شكل و    رهايي از فقر    و  خانواده نهاداستحكام  

بـاالبودن  . دانـد   را حاصل مـذهبي بـودن مـي         و آبستني غيرقانوني    دارويي  سوء مصرف مواد   ،قبيل خودكشي 
  در روابـط   عـزت نفـس و خشـنودي      به دسـت آوردن      ،در او  افسردگي   كم شدن  ،سطح بهداشت رواني فرد   

  به ابتاليافتن   بهبودي از بيماري و كاهش       امكان و   شخص طول عمر    در زياد شدنِ  امل مهمي   و ع  که زناشويي
 هالسـتيد  ، همچنـين .باشـد  مذهبي در شـخص  ناشي از وجود باورهاي ممكن است   است،   بيماريهاي كشنده 

اسـتراتون ورايـد   . دانـد   مـي پذير  امكانهوش هيجاني را از طريق آموزش مسائل مذهبي شدن  ايجاد  ) ٢٠٠٣(
 ناسـازگاري و     و  سوادآموزي هيجاني را براي كـاهش مشـكالت رفتـاري          ، براساس تحقيقات خود   ،)٢٠٠٣(

د كه بزهكاري جنسي با هوش هيجاني پـايين          دريافتن )٢٠٠١ ( و همکاران  مورياتي. اند  بزهكاري توصيه كرده  
مشخص شد كه نوجواناني كه از هوش هيجاني بـاال          ) ٢٠٠٤ ( و همکاران  در مطالعه ترنيداد  . در ارتباط است  
 ميـان  واقـع گرايانـه، ارتبـاط قـوي          تبييني با   ، نيز برگر. درنت  در رد كردن تعارف به سيگار موفق       ،برخوردارند

 ).١٩٧٣اسميت،  (ه است دادهمدلي و پاك نهادي را نشان
 .هستندتر از مردان      زنان مذهبي  با هر معيار بسنجيم،   دهد كه     جامعه شناسي دين نشان مي    مربوط به   متون  
 زنـان   ، دينداري صورت گرفته اسـت     ابزارهای سنجش  با انواع    گوناگون مطالعاتي كه در كشورهاي      بر اساس 
،  شوراي عالي جوانان   ؛١٣٧٦محسني،   ؛١٣٧٥ محسني،   ؛١٣٥٩اسدي و همكاران،    (تر از مردان هستند       مذهبي
 كـه در زمينـه   ه اسـت  در تحقيـق خـود چنـين نتيجـه گرفتـ          ) ١٣٨٠(طالبان   ).١٣٧٧به نقل از طالبان      ؛١٣٧٨
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 ديني يعنـي    ك در بعد مناس   ،ولي . وجود ندارد  ري تفاوت معنادا   ران، دختران و پس    از اعتقادات، ميان دو گروه   
 تفـاوت معنـادار     ، آمـاري  نظـر  از   ،آموز   ميان دو گروه پسران و دختران دانش       ،ز و روزه  تقيد و پايبندي به نما    

 اين الگو يعني تعلقـات مـذهبي بيشـتر و        .هستند بيش از پسران به مناسك ديني پايبند          و دختران  وجود دارد 
 نـدگي و   اهميـت ديـن در ز       و  يعنـي تجربـه دينـي      ،معنادار دختران نسبت به پسران در ساير ابعاد دينـداري         

در تحقيق ديگـري بـه ايـن نتيجـه          ) ١٣٧٧(طالبان   .شود  نيز مشاهده مي    آن،  کلي  در معنای   دينداري همچنين
در سـطح بسـيار      کـه    است، ٩/١٢ و پسران برابر با      ٩/١٣ دينداري كل دختران معادل        كه ميانگين نمرة   هرسيد

  بـا دينـداري بيشـتر دختـران در مقايسـه        يعنـي     اين نتيجه، ). n=٣٥٤(معنادار بود   ) >P ٠٠٠/٠(باالي آماري   
 .كند  نيز صدق مي  )  ديني، پيامدي و دانش ديني     ةاعتقادي، مناسك ديني، تجرب   (داري   ابعاد دين  همة در   ،پسران

 اين نتيجه به دست آمد كه دختران در مقايسه با پسران گـرايش بيشـتري بـه                   نيز )١٣٧١(يان  سدر تحقيق شم  
 .ارزشهاي مذهبي دارند

 زنـان و مـردان در       ميـان تفـاوتي   ) ١٣٨٢(سيت و هوش هيجاني، بر اساس تحقيق دهشيري         در مورد جن  
هـاي ايـن      لفهؤمعنادار براي تعداد كمي از م     کوچک   و فقط تفاوتهاي     ه كلي هوش هيجاني مشاهده نشد     ةنمر

ردان تـر از مـ       زنان قـوي   ، فردي  ميان  گروه هنجاريابي در مهارتهاي    ةبر اساس مطالع  . ه است سازه وجود داشت  
-یتـر بودنـد و سـازگار        بودند و در مقابل  مردان توانايي درون فردي باالتر داشتند، در مقابله با فشار قـوي                

زنان نسبت به مـردان آگـاهي بيشـتري از هيجانـات     معتقد است، ) ٢٠٠٠(اون   بار ـ  .ی بيشتری داشتندپذير
 .ووليت پذيري اجتماعي بيشـتري دارنـد       و مسئ   فردي بهتر   ميان دهند، روابط   دارند، همدلي بيشتري نشان مي    

  سازگاري  و در مقابل دشواريهاي زندگاني از خودبيشتري دارندرأي  و استقالل  عزت نفس  مردان   ،در مقابل 
 .ترنـد   كننـد و نسـبت بـه زنـان خوشـبين            ند، مسائل را بهتر حل مـي      ترپذير  انعطاف دهند و   بيشتري نشان مي  

فردي و تحمل فشار،     ميانروابط   و   پذيري اجتماعي   و مردان در مسئوليت    زنان    ميان تفاوتهاي معنادار مشابهي  
مـورد    در گوشـه و كنـار جهـان        آنـان تـا بـه امـروز        ٣هوشبهر هيجاني  هاي جمعيتي كه    تقريباً در تمام نمونه   

كمبودهـاي  ،  )١٩٩٤(هاي انجمن روان پزشكي آمريكا       طبق يافته . است، مشاهده شده    اند  يابي قرار گرفته  شارز
 احتمـاالً بيـانگر ايـن    ،پـذيري اجتمـاعي    همدلي و مسئوليتة در حوز به ويژه  ،فردي  ميان ان در مهارتهاي  مرد

 ،از طـرف ديگـر  . شـود   مشاهده مـي ،با فراواني بيشتري نسبت به زنان، ستيزي در مردان   كه جامعه  نكته است 
 ، مـردان  ، در مقايسه بـا     كه زنان  تنكته اس در زنان احتماالً بيانگر اين      عصبي  پايين بودن معنادار تحمل فشار      

، نتـايج حاصـل     دادانجام  ) ١٣٨٠(در تحقيقي كه زارع     . شوند  مي اضطراب وابسته به اختالالت      بيشتر مبتال به  
 كل هوش هيجاني  ة   نشان داد كه در نمر     ،هيجانيبهر ة تأثير جنس به نمرات پرسشنام     ة در زمين  ،از اين تحقيق  

 در خـرده     مخـالف،   دو جـنس    ميـان  اما تفـاوت معنـادار    . وجود ندارد  داراتفاوت معن مخالف   دو جنس    ميان
 بـه    و ٠١/٠در سطح   ،  پذيري اجتماعي    مسئووليت  و فردي ميان روابط   ، همدلي ،مقياسهاي خودآگاهي هيجاني  

 ،پـذيري    انعطـاف  ، رأي  اسـتقالل  ،عزت نفس  ،در خرده مقياسهاي قاطعيت   همچنين،   .وجود دارد نفع دختران   
 در خـرده     هستيم امـا   ٠١/٠  معناداری  در سطح   شاهد وضعيت باالتر پسران    بيني   خوش وعصبي  تحمل فشار   

 .ردجود نداكنترل تكانه و شادكامي تفاوت معنادار و و  واقعيت آزمايي ومقياسهاي خودشكوفايي



 

  ١٢١    ٨٣‐٨٤دانشگاهی شهر تهران در سال تحصيلی آموزان مقطع پيشبررسی رابطة وضعيت مذهبی با هوش هيجانی در دانش

 

 روش 
 گيري  نمونهةنمونه و شيو، جامعه آماري

شاخه نظري مراكز عادي ـ دولتي تهران  دانشگاهي  آموزان پيش  دانشهمة جامعه آماري ،در اين پژوهش
از طريـق  حسب آمارهاي ارائه شده بر باتوجه به جمعيت جامعه آماري كه       . هستند ٨٣‐٨٤در سال تحصيلي    

 ٣٨٠ ،)١٩٧٠(و با مراجعه به جـدول كرجـي و مورگـان            آموز هستند      دانش ٦٢٦٩٨ ، آموزش و پرورش   ادارة
 حجـم   بـه عنـوان   آموز    دانش ٤٥٠ ،ر نظر گرفتن اُفت آزمودني     كه با د   شدهنمونه برآورد   آموز در حكم      دانش

 به منظور تعمـيم بيشـتر    كهدار استفاده شده     گيري هدف    از روش نمونه   ،در اين پژوهش  . نمونه انتخاب شدند  
 پراكندگي شهر تهران خط سير تحقيق از شمال شرق به جنوب غـرب در نظـر                 ةابتدا با مراجعه به نقش    نتايج  

 انتخاب  ١٨و  ١١،  ٤ سه منطقه از مناطق آموزشي شهر تهران  يعني به ترتيب مناطق              ،سپس .ه است گرفته شد 
 دختران و پسران آن منطقه سـهم         عدة  و  هر منطقه  ، در دانشگاهي آموزان پيش    كل دانش  عدة و باتوجه به     هشد

ــاطق مشــخص شــد  ــه .ه اســتهريــك از من ــيش٤ از منطق ــز پ ــز   ، دو مرك ــه و دو مرك دانشــگاهي دختران
دانشگاهي پسـرانه و   دانشگاهي دخترانه و يك مركز پيش ، يك مركز پيش١١دانشگاهي پسرانه، از منطقه        پيش

 .ه اسـت  دانشگاهي پسرانه انتخـاب شـد         دانشگاهي دخترانه و يك مركز پيش        نيز يك مركز پيش    ١٨از منطقه   
  .ه است به اجرا درآمد و تحقيق در مورد آنانه تصادفي انتخاب شدة چند كالس به گون، هر مركز، ازسپس
 

 ها  تجزيه و تحليل دادهةابزارهاي پژوهش و شيو

 هـوش هيجـاني     ةآموزان جوان و پرسشـنام       سنجش وضعيت مذهبي دانش    ة از پرسشنام  ،در اين پژوهش  
را آمـوزان جـوان        پرسشنامه سـنجش وضـعيت مـذهبي دانـش         ٥ و روايي  ٤پايايي. اون استفاده شده است   ـ بار

 پايايي شـامل آلفـاي       روشهاي شناخته شدة محاسبة   .  است كردهر دو تحقيق ملي احراز      د) ١٣٨١(آبادي    لطف
 براي تعيين ضريب پايايي مورد اسـتفاده        ٩ و شكل معادل دقيق    ٨، شكل معادل  ٧، روش دو نيمه كردن    ٦كرانباخ

 و بـراي مجموعـة خـرده مقياسـهاي آزمـون در        گونـاگون مقـادير پايـايي بـا روشـهاي          است كه    قرار گرفته 
روايي آزمون مذكور نيز از دو طريق احـراز         .  به دست آمده است    ٨٢/٠هاي مربوط به كل كشور معادل        اندازه

 و روايي عاملي با اجراي تحليـل عـاملي   خصصان روايي محتوا و روايي سازه با استفاده از نظر مت   ،شده است 
 سـئوال آزمـون     ٢١ه  روايـي سـاز   بررسيهاي روايي محتـوا و      در زمينة   .  سئواالت پرسشنامه  در مورد اكتشافي  

ه بررسيها نشـان داد   .  درصد به دست آمده است     ٧٢نمره يعني معادل    ) ١٠×٥×٢١ (١٠٥٠ نمره از    ٧٥٥معادل  
دستيابي به روايي محتـوايي، كـه       دانيم    مي. روايي دارند % ٩٠و حداكثر % ٦٢هاي آزمون حداقل      كه گويه است  

پرسشـنامه سـنجش   « در مـورد   كـه  ترين نوع روايي اسـت     گيرانه   سخت ،شود  بنابرنظر متخصصان محاسبه مي   
در پژوهش حاضر نيز پايـايي آزمـون        . به دست آمده است   % ٧٢برابر با   » آموزان جوان  وضعيت مذهبي دانش  

، به نقل از    ١٩٩٧(اون   در تحقيقي كه بارـ   .  دست آمده است    به ٨١/٠مذكور با استفاده از روش آلفاي كرانباخ        



 

 ١٣٨٣ زمستان ، سال سوم،١٠شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ١٢٢

 

 ، بـود داده ضريب بازآزمايي هوشبهر هيجـاني در نمونـه آفريقـاي جنـوبي انجـام        در مورد ) ١٣٨٢دهشيري،  
و روايي پرسشنامه   همچنين پايايي   .  بود ٧٥/٠ و بعد از چهار ماه       ٨٥/٠ميانگين ضرايب پايايي بعد از يك ماه        

.  اسـت  ردهكـ  دهشيري با استفاده از روش بازآزمايي و تحليل عاملي اكتشافي تأييد             رااون  ـ  رهوش هيجاني با  
 وضعيت مـذهبي بـا هـوش        ةازآزمون همبستگي پيرسون به منظور بررسي رابط       ها  تحليل داده و  براي تجزيه   

هاي   لفهؤسران و دختران در وضعيت مذهبي وم       پ ة مقايس جهتبراي دو گروه مستقل     تي  آزمون  از  هيجاني و   
 .هاي آن استفاده شده است لفهؤطور هوش هيجاني و م همينو آن 

 
 نتايج

آنـان پسـر    % ٣٢آزمودنيهـا دختـر و      % ٦٨ا استفاده از اطالعات توصيفي آزمودنيها مشخص شد كـه           ب •
ش همبسـتگي   آمـوزان بـا هـوش هيجـاني آنـان از رو              وضعيت مذهبي دانـش    ةبه منظور بررسي رابط   . است

 .است  ارائه شده١كه نتايج آن در جدول  پيرسون استفاده شده

 وضعيت مذهبي با هوش هيجـاني برابـر          ميان  ميزان همبستگي  ،ودش   مي ل استنتاج  از جدو  همان گونه که  
 ،بنـابراين . اسـت معنـادار  ) p=٠٠١/٠(است كه اين ميزان از همبستگي از لحاظ آماري در سـطح  r =١٨/٠ با

توان گفت كه وضعيت مـذهبي بـا هـوش             مي به اين ترتيب  . شدو فرضيه صفر رد     شد   پژوهش تأييد    ةفرضي
 ميـان از  كـه   شـود      مـي  اسـتنتاج از جـدول    .  مثبـت معنـادار دارد     ةدانشگاهي رابطـ    پيش انآموز  هيجاني دانش 

گيري مذهبي است كه بـا هـوش هيجـاني همبسـتگي معنـادار نـدارد        هاي وضعيت مذهبي فقط سخت     مؤلفه
)٩٢/٠=p (ها با هوش هيجاني در سطح   مؤلفهةو همبستگي بقي)٠٠١/٠=p  ( استمعنادار. 

 
 هاي آن با هوش هيجاني  وضعيت مذهبي و مؤلفهيانمماتريس همبستگي : ١جدول 

 

 گيري مذهبي سهل اعتقاد مذهبي مذهبي عمل سختگيري مذهبي وضعيت مذهبي 

     ٧٣/٠ سختگيري مذهبي

    ٥١/٠ ٨٦/٠ عمل مذهبي

   ٣٩/٠ ٣٩/٠ ٦٥/٠ اعتقاد مذهبي

  ٣٥/٠ ٥٨/٠ ٣٥/٠ ٧٨/٠ گيري مذهبي سهل

 ١٦/٠ ١٨/٠ ٢١/٠ ٠ ١٨/٠ هوش هيجاني
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 اسـتفاده شـده     تيهاي آن از آزمون       لفهؤران و دختران در وضعيت مذهبي و م        پس ةبه منظور مقايس   •
 . ارائه شده است٢است كه نتايج آن در جدول 

 

  پسران و دخترانميانهاي آن   وضعيت مذهبي و مؤلفهة براي مقايسt نتايج آزمون :٢جدول 
 

 معنادارسطح  آزادي ةدرج t انحراف استاندارد ميانگين جنس متغير

وضعيت  ٥٣/١٦ ٢٢/٨٨ پسر
 ٤٤/١٣ ٥٥/٩١ دختر مذهبي

٠٢/٠ ٤٣٦ ‐٢٤/٢ 

سختگيري  ٨٦/٤ ٧٣/١٥ پسر
 ٦٢/٤ ١٤/١٦ دختر مذهبي

٤/٠ ٤٣٦ ‐٨٤/٠ 

 ١٤/٦ ٩٧/٢٥ پسر
 عمل مذهبي

 ٣٨/٥ ٥٦/٢٦ دختر
٣٢/٠ ٤٣٦ ‐٩٩/٠ 

 ٥٩/٣ ٤٠/٢٧ پسر
 اعتقاد مذهبي

 ٩٣/٢ ٧٠/٢٧ دختر
٣٥/٠ ٤٣٦ ‐٩٤/٠ 

سهل گيري  ٤٤/٥ ٠١/٢٠ پسر
 ٨٢/٤ ٣٤/٢١ دختر مذهبي

٠٢/٠ ٤٣٦ ‐٥٠/٢ 

 

 محاسبه شده بـراي مقايسـه وضـعيت مـذهبي بـا             تي ميزان   ،شود   مي استنتاج ٢  از جدول  همان گونه که  
 ، بنابراين .است معنادار) p=٠٢/٠( كه از لحاظ آماري در سطح        است t= ‐٢٤/٢ برابر با    df=٤٣٦ آزادي   ةدرج
، نتايج  ٢ ةهمچنين، در جدول شمار   . هستند به طور معنادار بيشتر از پسران مذهبي         ،توان گفت كه دختران     مي

آمارهای ارائه شده در جـدول نشـان        . هاي وضعيت مذهبي نيز ارائه شده است        براي مقايسة مؤلفه  تي  آزمون  
بنـابراين  . باشـد   معنـادار مـي   ) P=٠٢/٠(در سـطح     مذهبي   تسامح محاسبه شده در مورد      تيميزان  دهد که   می
 تـي نتـايج آزمـون   .  بيشتر از پسران استر،گيري مذهبي دختران به طور معنادا توان نتيجه گرفت كه سهل    مي

 هـا تفـاوتي    در ايـن مؤلفـه  ، بنابراين.يستعمل مذهبي و اعتقاد مذهبي معنادار ن    ،  در مورد سختگيري مذهبي   
 . دو جنس وجود نداردميان
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 اسـتفاده شـده كـه       تيهاي آن از آزمون        پسران و دختران در هوش هيجاني و مؤلفه        ةبه منظور مقايس   •
 . ارائه شده است٣نتايج آن در جدول 

 
 هاي آن بين پسران و دختران  هوش هيجاني و مؤلفهة براي مقايستي نتايج آزمون :٣جدول 

 

انحراف  ميانگين جنس متغير
 t استاندارد

درجه 
 عنادارمسطح  آزادي

 ٩٧/٤٩ ٧٧/٤٤٨ پسر
 هوش هيجاني كلي

 ٠٧/٥١ ٩٧/٤٥٧ دختر
٠٧/٠ ٤٣٦ ‐٧٧/١ 

 ٤٧/١٦ ٣٦/١٣٦ پسر
 هوش هيجاني دروني فردي

 ٥١/١٨ ٠٤/١٣٨ دختر
٣٥/٠ ٤٣٦ ‐٩٢/٠ 

 هوش هيجاني ٧٤/١٤ ٩٦/١٠٢ پسر

 ٦٧/١٢ ٧٨/١٠٨ دختر  فرديميان
٠١/٠ ٤٣٦ ‐٢٥/٤ 

 ٧٦/١٠ ٩٦/٨٦ پسر
 هوش هيجاني سازگاري

 ٢٥/١١ ٥٩/٨٩ دختر
٠٢/٠ ٤٣٦ ‐٣٢/٢ 

هوش هيجاني مقابله با  ٢٢/١٠ ٩٨/٥٨ پسر
 ٦١/١١ ٨١/٥٧ دختر عصبيفشار

٣٠/٠ ٤٣٦ ٠٢/١ 

 ١٠ ٥١/٦٣ پسر
 هوش هيجاني خلق كلي

 ٦٦/٩ ٧٤/٦٣ دختر
٨/٠ ٤٣٦ ‐٢٤/٠ 

 

 برابـر بـا     =٤٣٦df آزادي   ةه شده بـا درجـ      محاسب تيميزان  ،  شود   مي  استنتاج ،٣ از جدول    همان طور که  
٧٧/١‐ =t ٠٧/٠ (يست، كه از لحاظ آماري معنادار ن      استP=(، در هـوش هيجـاني كلـي پسـران و           ، بنابراين 

هاي هـوش هيجـاني     براي مقايسه مؤلفهتي، نتايج آزمون ٣ ةدر جدول شمار . ندارندار   معناد يدختران  تفاوت  
 محاسـبه شـده در مـورد هـوش هيجـاني            تـي  ميـزان    ،شود   مي ستنتاجاچنانچه ازجدول   . نيز ارائه شده است   

فـردي    ميـان  توان نتيجه گرفت كه هـوش هيجـاني          مي ، بنابراين است،معنادار  ) =٠١/٠P(فردي در سطح     ميان
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 محاسبه شده در مـورد هـوش هيجـاني      تي ميزان   ،همچنين.  بيشتر از پسران است    ،معناداري   به طور  ،دختران
 ،شود كه هوش هيجاني سازگاري دختـران   و نتيجه گرفته مياستمعنادار  ) =٠٢/٠P (سازگاري نيز در سطح   

 ابلـه بـا فشـار   ق در مورد هوش هيجاني درون فردي، متينتايج آزمون .  بيشتر از پسران است    ،به طور معنادار  
 .وجود ندارد دو جنس ميان تفاوتي ،ها  در اين مؤلفه،بنابراين. نيست و خلق كلي معنادار عصبي
 

 گيري بحث و نتيجه

 ،دانشـگاهي   آمـوزان پـيش      وضعيت مذهبي با هوش هيجاني دانش      ة با هدف تعيين رابط    ،اين پژوهش  •
 وضعيت مـذهبي بـا هـوش        ميان ،رفت طور كه انتظار مي     همان ،براساس نتايج به دست آمده    . پذيرفتانجام  

 رابطـه مـذهب و هـوش        ةه در زمينـ    اين نتيجه با تحقيقـاتي كـ       .معنادار وجود دارد  و   مثبت   اي  هيجاني رابطه 
 يعني تحقيقات اتچلـي     انجام گرفته است،   سالمت روان و اخالقيات      ،هيجاني با سازگاري فردي و اجتماعي     

ــوم  )٢٠٠٢( ــي وبل ــونيميكر، مكنل ــالتبي ودي  ؛)٢٠٠٣(؛ ن ــهرابيان ) ٢٠٠٤(م ــي )١٣٧٩(؛ س ؛ )١٣٧٩(؛ خليل
؛ ترنيـداد، يـونگر، چـو و        )٢٠٠١(دنيسـون    و ، ايگـر  ؛ مورياتي، استوگ، تيد مـارش     )٢٠٠٣(استراتون ورايد   

در اين پژوهش مشخص شـد      ،  همچنين. همخواني دارد ) ١٩٧٣به نقل از اسميت،     ( و برگر ) ٢٠٠٤(نسون  اج
 ايـن   . دارد  وجـود   عمل مذهبي همبستگي بيشتري با هوش هيجاني        و هاي وضعيت مذهبي     مؤلفه  ميان دركه  

اشـخاص   ثبـات اجتمـاعي و زنـدگي سـالم     نقشي اساسي درذهبي  نتايج بيانگر آن است كه مذهب وعمل م       
 معتقد است كه اعمال مذهبي و اصول اخالقـي در اسـتفاده و رشـد هـوش هيجـاني                  ) ٢٠٠٠(گراناچر  . دارد

) ، به نقل از همان منبع     ١٩٩٦(پاتريك فاگان   .  در اين مورد وجود دارد      نيز  و شواهد فراواني   نقشي مهم دارند  
 هـوش   رشـد دادنِ  نيـز   ) ٢٠٠٣(هالسـتيد   . شمارد  مذهبي بر ثبات اجتماعي فرد را مهم مي       نيز تأثيرات اعمال    

داند و معتقد است كه هوش هيجـاني بـراي حـس              ميپذير    امكانهيجاني را از طريق آموزش مسائل مذهبي        
ـ          ،بنابراين. سعادت و سالمت در جامعه بسيار الزم و ضروري است          ن  با توجه به تحقيقات انجام شـده در اي

در فراينـد شناسـايي و      ،  اعمـال مـذهبي   دادن   انجام   حاصل از  رشد و تحول اخالقي       كه توان گفت    مي ،زمينه
 مـذهب و اخالقيـات از بـروز         ،در واقـع  . مهم دارند العاده     فوق يكنترل هيجانات و رشد هوش هيجاني نقش      

رد هوش هيجاني ايـن اسـت    مهم در مو   ة نكت ، اما كنند،  جلوگيري مي  فردي و اجتماعي     نابهنجاريبسياري از   
بـه  تواند از هـوش       گونه كه يك فرد نابغه مي      همان) ٢٠٠٠به نقل از گراناچر،     (به عقيده دكتر پوسانت      بنا كه

 نيـز   ، درمان سرطان يا طراحي يك ويروس مرگبار استفاده كند، فردي كه بينش همدالنـه زيـادي دارد                 منظور
اي اخالقـي     بدون وجود گستره  . كندكشي از آنان استفاده       يا بهره  برانگيختن همكاران    به منظور تواند از آن      مي

 اهـداف عـالي   به منظورتوان   نيز مي راكه افراد را در استفاده از استعدادهايشان راهنمايي كند، هوش هيجاني    
اي كه هوش هيجـاني در آن مـورد            محدوده .شودآشکار می مذهب  نقش  اينجاست كه   . كار گرفت ه  بداني  يا  

 العـاده   فـوق  مهم و    ي نياز به حد و مرزهاي اخالقي دارد و آشكار است كه مذهب نقش             ،گيرد   قرار مي  استفاده
 . دهد هوش هيجاني را ارتقاء، به طور غيرمستقيمتواند  و ميکندايفا میدر آموزش و رشد اخالقي 
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سـران   كلي وضعيت مذهبي در سـطح بـاالتري از پ       ة كه دختران در نمر    ه است  اين پژوهش نشان داد    •
؛ شـوراي عـالي   ١٣٧٦؛ محسني، ١٣٧٥؛ محسني، ١٣٥٩اسدي وهمكاران، (اين نتيجه با تحقيقات . قرار دارند 
در . همخـواني دارد ) ١٣٧١(و شمسـيان    ) ١٣٧٧ و   ١٣٨٠(،  طالبـان       )١٣٧٧؛ به نقل از طالبان      ١٣٧٨جوانان،  
ايـن   از   ،دانند  را اعتقاد به خداوند مي    تدين اسالمي      با توجه به اينكه متفكران مسلمان ركن اساسي        ،اين مورد 

 ايـن اعتقـاد دينـي        در و نيـز  ترين بـاور در نظـام اعتقـادي اسـت             اعتقاد به خداوند اصلي   ،   در دين اسالم   رو
- از اعتقادات همبسته   عظيم اي  د و با مجموعه   ن دار  گسترده اي   نظري دامنه  هایمدلول )تصديق وجود خداوند  (
اي از گـزاره هـا       ين گزاره، شخص را الجرم به تصديق يـا تكـذيب مجموعـه             صرف اعتقاد به ا    ، بنابراين .اند

 .شود  نظامي از اعتقادات ديني بنا مي، به اين ترتيب.دارد وامي

آمـوز معتقـد بـه خداونـد هسـتند و مـذهبي و                 جوانان دانـش   ، همة هاي اين تحقيق، تقريباً     بنابر يافته  •
بـر نظريـة    تـر هسـتند بنـا           ر مقايسه بـا پسـران مـذهبي       ولي اينكه چرا دختران د    . شوند  مسلمان محسوب مي  

  يـا  و نيازهـاي متفـاوت دختـران و پسـران         هـا      انگيـزه  ، تعامل عوامل فرهنگي و اجتماعي     ،)١٣٧١(شمسيان  
شـايد از داليـل احتمـالي       . اسـت  اين تفاوت    علت ،محدوديت نقش دختران در ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي      

عمال روشهاي تربيتي متفاوت والدين، با فرزندان دختـر و          يا اِ شان  ن با مادران  ارتباط بيشتر دخترا    بتوان ،ديگر
دختـران در مقايسـه بـا آزادي بيشـتر          در مورد   عمال محدوديت بيشتر يا تربيت سنتي        اِ مثالً .را ذکر کرد  پسر  

بب به وجـود  سبراي پسران و يا باالتر بودن كارآمدي معلمان زن در مقايسه با معلمان مرد براي تربيت ديني   
 كـه از    ه است  مشخص شد  ، در اين پژوهش   ،به عالوه .  شده است  دختران و پسران    ميان  اين تفاوت در   آمدن
 بـاالتري دارنـد و در سـاير         ةهبي نمـر   مـذ  تسـامح  مؤلفـه مورد   دختران در    ،هاي وضعيت مذهبي    مؤلفه ميان
لي اينكـه   از داليـل احتمـا    . د پسـران و دختـران وجـود نـدار         ميان معنادارهاي وضعيت مذهبي تفاوت      مؤلفه

از روي  ،  اين باشد كـه دختـران     ممكن است    ، مذهبي بيشتري دارند   تسامحتر بودن،     دختران با وجود  مذهبي    
، رغبتهـا ،   تربيت سنتي  ، مذهبي هستند يا اينكه همان داليل گفته شده يعني محدوديتها           اعمال يبند به  پا ،عادت
آورنـد  روي  ل مـذهبي    ئناخواسته به مسا   ان از روي اجبار و    دخترشود كه       موجب مي   …هاي متفاوت و  نياز

 . توجهي و بي قيدي برخورد  كنند ودر نتيجه نسبت به امور مذ هبي خود با بي
  معنـادار  ي كلي هوش هيجاني تفـاوت     ة كه در نمر   ه است  مشخص شد  ، در اين پژوهش   از اين گذشته،   •
. همخـواني دارد ) ١٣٨٠(و زارع ) ١٣٨٢(ت دهشيري اين نتيجه با تحقيقا  .  پسران و دختران وجود ندارد     ميان

 از اين رو،   ، بر يكديگر اثر جبراني دارند     تفاوت خرده مقياسهاي م   چونتوان گفت كه       اين سئوال مي   در مورد 
ه  مشخص شـد ،چنينمه. شود  هوش هيجاني كلي مشاهده نمي ة پسران و دختران در نمر      ميان  معنادار يتفاوت
فـردي و هـوش هيجـاني      دختران در مؤلفه هـوش هيجـاني ميـان   ، هوش هيجانيهاي مؤلفه ميان كه از    است

 پسـران و     ميـان   معنـادار  ي تفـاوت  ،هاي هوش هيجاني    مؤلفه باالتري از پسران دارند ودر ساير        ةسازگاري نمر 
 ، در خرده مقياسـهاي هـوش هيجـاني    مخالف دو جنس ميان در مورد تفاوت   ،همچنين. وجود ندارد دختران  

 تأثير جنسيت در نمرات هوش هيجاني نيازمنـد تحقيقـات            اظهار نظر قطعی در مورد     ين گفت كه  توان چن   مي
رسـد كـه      ، بـه نظـر مـي      )١٣٨٢گلمـن،   (اي اكتسابي اسـت      هوش هيجاني پديده  از آنجا كه    ،   اما .بيشتر است 
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 گونـاگون يهاي  توانمنـد از نظـر    به بروز تفاوتهـايي در آنهـا        ،  انتظارات اجتماع و خانواده از پسران و دختران       
 امكان دارد، رشد  مربوط به    ةن و دختران در تجارب اولي     افزون بر اين، تفاوت پسرا    . انجامد  هوش هيجاني مي  

 . نجامدبه رشد توانمنديهاي متفاوت هوش هيجاني بي
  بتواننـد  آنانقرار داد، تااندركاران تعليم و تربيت  والدين و دست در اختيار توان   مي  را نتايج اين پژوهش  

 ،زش هوش هيجـاني   اخالقي برگرفته از آن، به عنوان مكمل آمو        مذهبي وتعاليم     امور صحيحدادن  با آموزش   
 فضاي مناسـب و سـالم        ايجاد كردن  آموزان كمك كنند و با       سازگاري ورشد معنوي دانش    ،به ثبات اجتماعي  

  .انندرا سالم، دلپذير و پربار گردآموزان دختر و پسر  دانشدر خانه و مدرسه زندگي 
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