رابطه بین التزام دینی و هوش هیجانی
با سازگاری عاطفی اجتماعی دانش آموزان دخترسال دوم دبیرستانی

ژانست صلیبی





فرشته هاشمی

چكیده
هدف از اين پژوهش " بررسی رابطه بین التزام دينی و هوش هیجانی با سازگاری عاافیی اجتمااعی داناش وزاوزا
دخترسال دوم دبیرستا زدارس غیر انتیاعی در شهر تهرا

بود .جازعه وزاری در اين تحقیا لییاه داناش وزاورا

دختر دوم دبیرستا های غیرانتیاعی در شهر تهرا زی باشد له جمعا  8811نیر زی باشد لاه باا اساتیادز از روش
نمونه گیری تصادفی  811به عنوا حجم نمونه انتخاب گرديد.بارای جماآ ووری دادز هاا از پرسمانازه ساازگاری
عافیی اجتماعی سینگهاو سینگ (، )1998پرسش نازه هوش هیجاانی شاو

(،) 8111پرسمانازه سانجش نگارش

های زذهبی زسیمانا سراج زادز ( )8711بر اساس زدل گالک و ستارک (  )8111بازبانی اسالم بويژز اساالم شایعی
تطبی دادز و زتناسب شدز است،تکمیل و نمرز گذاری گرديد.برای نتیجه گیاری و شاناخت رواباي باین زتایرهاای
زورد زطالعه عالوز بر شاخصهای توصییی؛ از وززو های رگرسیو وتحییل واريانس دو فرفه و هم چنین از وززو
تعیبی شیه استیادز گرديد .نتايج پژوهش زی دهد له بین التزام دينی و سازگاری عافیی-اجتمااعی دختارا داناش
وزوز سال دوم دبیرستا های غیرانتیاعی رابطه زعنادار( ) r=8/671وجاود دارد وهمنناین باین هاوش هیجاانی و
سازگاری عافیی-اجتماعی دانش وزوزا رابطه زعنادار ( ) r=8/911وجود دارد و باین التازام دينای ،در تعازال باا
هوش هیجانی و سازگاری عافیی اجتماعی دخترا دانش وزوز رابطه زعنادار 811( =1/97و F)6وجود دارد .
واژه هاي كلیدي :التزام دينی ،هوش هیجانی ،سازگاری اجتماعی

 عضو هیئت عیمی دانمگاز وزاد اسالزی واحد عیوم و تحقیقا
 لارشناسی ارشد روا شناسی تربیتی دانمگاز وزاد اسالزی واحد عیوم و تحقیقا

مقدمه
نوجوانی 8زرحیه انتقالی بین لودلی و بزرگسالی است .به تدريج له نوجوانا بالغ زی شاوند هماننادی لمتاری باا
لودک و شباهت بیمتری با بزرگسال در ونها زماهدز زی شود (بیابانگرد  . ) 81: 8711،نوجوانی ،دورز دگرگونیهاای

فیزيولوژيک و روانی است (زاسن .) 8716، 9يکی از زهمترين اين دگرگونیهاا بیاو 7اسات لاه نامن و بتادريج
زمخصه های جسمی بزرگسالی و خصوصیا

شخصیتی و در فرد شروع به شکل گیری زی لناد (حساینی نساب

،8711،ص  ) 68رشد خود نیز يکی از زباحث زهم زطرح شدز در اين زرحیه است لاه حااوی زوناوعا
همنو رشد زیهوم خود ،عز

زهمای

نیس 6يا ارزش نهاد به شايستگی های خود ،رشدشناخت ديگرا و رشاد هويات

است(سانتراک  .)9881،1در اين زقطآ از زندگی نوجوا درصدد دريافت زیهوزی از خاود ،جهات گیاری شاایی و
جها بینی است(برک . )8711،1لمبود سازگاری عافیی و اجتماعی افراد در جازعاه ززیناه سااز باروز تانش هاا و
تعارنا

اجتماعی در لارلردهای جازعه است .بدين لحاظ اولويت بررسی هاای حیطاه روانمناسای تربیتای را در

حیطه بهداشت روانی دانش وزوزا  ،هموارز پديدز سازگاری اجتماعی عافیی ونا و زؤلیه هاای تماکیل دهنادز و

نظیر هوش هیجانی ،1لمال فیبی والدين و دانش وزوزا ونها ،نگرش های دينی و غیرز بخود اختصااص دادز اسات.
از ونجا له زالک های سنجش انطباق پذيری عافیی و اجتماعی داناش وزاوزا بناا بار نظاام ارزش هاا و باورهاای
فرهنگی جوازآ از يکديگر زتیاو

است از يک سو و تألید بر ورزانگرايی های جازعه اسالزی در اين حیطاه و نظار

به لمبود پژوهش های در باب رابطه بین هوش هیجانی افراد و سازگاری اجتماعی و عافیی ونهاا و تاأریر باورهاا و
نگرش های دينی در اين رابطه به ويژز در زیا دانش وزوزا  ،زحق درصد بروزد به زنظور يافتن پاسخ باه ابهازاا
زوجود دراين ززینه به انجام تحقی فعیی زبادر

لند .در نوجوانی فرد با هويت يابی روبرو اسات .شاکل گیار

هويت 1در نوجوا يک بحرا است( .ح پناز  ) 1-1 :8718،فب ديدگاز جیمز زارسیا  1در پیوساتار هويات ياابی

اريکسو  88چهار ونعیت هويتی وجود دارد( دستیابی به هويت  ،88هويت يابی ناقص ،89تعیی هويت ،87پرالنادگی
هويت  )86له زی توا ونها را بر حسب وجود زساله ای در ززیناه هويات از نظار تماخیص و تواناايی در حال و

زساله ،از يکديگر زتمايز لرد (شرفی ) 69: 8718،اين هويتيافتگی درابعاد گوناگو فاردی ،خاانوادگی ،اجتمااعی،
فرهنگی ،زیی ،دينی و زانند و بروز زیلند .ارتباط ودزی با دين و نسبتی له با و پیادا زایلناد در زقولاه «هويات
دينی» بیا زیشود .هويت دينی اين قدر

را به فرد زیدهد له با اعتقاد قیبی به وزوززهايی دين عمل لناد لاه ايان

اعتقاد ،پی وزدهايی همنو پاسخ داد به پرسشهای به بنیادين ،جهت بخمید به زندگی ،داشتن رويکرد زثبت باه
ويندز ،دست يابی بر وحد

اعتقادی ،برخورداری از زقبولیت اجتماعی و زعنا بخمید به جهاا را خواهاد داشات

(بخمندز بالی . )81: 8711 ،دين يکی از ابعاد زهم فرهنگی است .روانمناسا زعروفی نظیر ولپور

،يونگ به نقش

-Adolescence
-asen
-Maturity
-Self esteem
-Santrak
-Berk
-Emotional intelligent
-identity
Marsia
-Erikson
-Identity achievement
-Identity foreclosure
-Moratorium
-Identity diffusion

و تاریر زثبت دين بر زندگی افراد پرداخته اند و و را زهم زیدانند(رجايی و همکارا  .) 8718،دين به شکل خاصای

در هر فرهنگ شناخته شدز ای وجود دارد (ولف .) 8111 81،زطالعا

نما دادز اند له پايبندی به زذهب با سالزت

روانی و سازگاری اجتماعی فرد ارتباط دارد (قدرتی زیر لوهی و خرزاايی ،881: 8718 ،تاالی ،9887، 81زاسایکو و

بزانسکی )9881، 81ازروزز سازگاری زوفقیت وزیز نوجوا در عصر افالعاا

و انیجاار عیام وفنااوری زساتیزم و

است له برای حل زسائل و تصمیم گیری زناسب از توانايیها و زهارتهای شناختی و هیجانی لافی بهرز زند باشاد تاا
از فري سیالی انديمه و زهارتهای لاروزد بتواند خود را با شرايي پیوسته در حال دگرگونی ززاا باه نحاو زناساب
سازگار نمايد (صیوی و همکارا  .)911: 8711،سازگاری زیهوزی جهانی زی باشاد زيارا ساازگاری افاراد زوجاب
بروز نابهنجاريها در جوازآ بمری در ابعاد زختیف اقتصادی ،اجتمااعی و سیاسای زای گاردد(عبااداتی ) 77 :8711،

.يکی از ابعاد ساازگاری ،ساازگاری اجتمااعی 81زای باشاد ( الهاام نظاری  . )11: 8718 ،در خصاوص ساازگاری
اجتماعی ،تعاريف و ويژگیهای زتیاوتی ارائه گرديدز است؛ له بطور لیی زی توا اين نظرا

نمود :الف -رويکرد خود زحوری81ب -رويکرد جازعه زحوری
در رويکرد خود زحوری ،احساسا
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را از دو ديدگاز زطرح

درونی (خوشحالی ،خوب بود ) همااهنگی و رهاايی از درد و تعاارا هاای

درونی به عنوا زعیارهای سازگاری به شمار زی ويند و فردی له احساس عدم خوشحالی زی لناد لمتار ساازگاری

دارد .در همین رابطه ،راجرز 98عقیدز دارد له سازگاری يعنی و لاه بتاوانیم احساساا

خاود را ناه و گوناه لاه

ديگرا بر زا تحمیل لردز اند خود تجربه لردز و به دقت با يکاديگر پیوناد دادز و باا ونهاا وگاهاناه برخاورد لنایم

(راجرز .)8111 ،99در رويکرد جازعه زحور ،روانمناسا زعیار سازگاری را سازش با زعیارهای جازعاه زای دانناد و
نکته زورد تألید ،زمارلت اجتماعی و رفتار فرد در جازعه زی باشد .ززانی فرد را سازگار زی نازیم له پاسخهايی له
او را به تعازل با زحیي خويش قادر زی لند ،وزوخته باشد و به فري قابل قبول اعضای جازعه خاود رفتاار لناد تاا
نیازهای وی ارناء شوند .فرد در يک زوقعیت اجتماعی خاص زی تواند به شیوزهای زتعاددی باا و ساازگار شاود
(عباداتی.)8711 ،ولپور  97سازگاری اجتماعی را داشتن ارتبافا

گارم و صامیمانه باا ديگارا  ،تعرياف زای لناد

(فراهانی .)8711 ،سرخابی سازگاری اجتماعی را ساز و لارهايی زی داند له توسي ونها فرد تواناايی تعیا باه ياک
گروز را پیدا زی لند (يمینی سرخابی .)91: 8718 ،سالیوا  96سازگاری را با توانايی دوسات داشاتن ديگارا ارتبااط
زی دهد و و را با پذيرش زسئولیتهای اجتماعی در ارتباط زی داند( .هاشمیا  .)869 :8719 ،نتايج زطالعا

قادرتی

زیر لوهی و خرزايی ( )8718نما داد له بین زولیه های التزام دينی 91و باور دينی و عوافف دينی باا زولیاه هاای
سالزت عموزی (شکايت جسمانی ،انطراب ،افسردگی و ناسازگاری اجتماعی رابطه زنیی و زعناادار وجاود دارد و
زولیه های التزام دينی و باور دينی و عوافف دينی به ترتیب تعیین لنندز سالزت عموزی هستند.ارتباط بین زولیه هاای
دينداری با زولیه های سالزت عموزی نمانگر تاریر ديناداری بار جنباه هاای زختیاف ساالزت عماوزی نوجواناا دارد و
دينداری زیتواند يک عازل زهم شکل گیری سالزت عموزی باشد .باورها و ويین های زاذهبی بار رناايت از زنادگی
-Wulff
-Takyi
-Maselko, J., & Kubzansky
-Social consistency
-Self-centered Approach
-Social-centered Approach
-Rojerz
-Rajers
-Allport
-Sullivan
91
-Religion obligation

سالزتی روا شناختی تأریرا

زثبتی دارد.لزدی91،زارتوس ،91بوالند،91هاورواس )9888( 91در زطالعاه ای بار روی7 8

نیر دانشوزوز و دانمجوی  81تا  91ساله زجارستانی به بررسی رابطه داشتن شک به زذهب باا ساالزت روا پارد
اختند ،نتايج پژوهش نما داد له داشتن شک زذهبی همبستگی زثبت با انطراب و افسردگی دارد ،در حالی لاه
داشتن اعتقاد زذهبی رابطه زنیی با اانطراب و افسردگی نما

زی دهد  .وينک ،78سیسییاال ،78ديیو 79و تراسای
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() 9881در پژوهش زطرح لردند له در اواخر نوجوانی زذهبی بود رابطه زثبت با وظییه شناسی و سازگاری داردو
جستجوی زعنويت با باز بود برای تجربه رابطه زثبت داشت و زذهبی بود در نوجاوانی باا خوشاايندی در فاول

زندگی قابل پیش بینی است .گود و ويالفبای  )9881(76پژوهمای باا عناوا " تعازال زاذهب و زعنويات بار روی

سازگاری روا شناختی نوجوانا " انجام دادند .نتايج نما داد له زذهبی بود نوجواناا باا ساازگاری وناا رابطاه
زثبت زعنی داری بدو توجه برزیزا زعنويت و ها دارد و نوجوانی له اعمال زذهبی انجام زی دهد سطوح لمتاری

از رفتارهای پر خطر را نما زی دهد.وينک و همکارا  )9881( 71در پژوهش خود دريافتند له در اواخار نوجاوانی
زذهبی بود رابطه زثبت با سازگاری دارد  .نانی، 71زیکر،71زک نییی و بیوم) 9881( 71در بررسی خود دريافتناد لاه
زذهبی بود نقش زحافظتی بر سالزت نوجوانا دارد.خدا پناهی و خالسار بیداجی (  ) 8716در پژوهمی با عناوا
جهت گیری زذهبی و سازگاری روا شناختی دريافتند له بین جهت گیری زذهبی و سازگاری روا شناختی رابطه
زعناداری وجود دارد .وزاد نیا و همکارا ( )8718در بررسی خود با عنوا رابطه عمل به باورهای دينی با ساازگاری
اجتماعی و پیمرفت تحصییی در پسرا

نوجوا شهرستا تیت ،دريافتند رابطه زثبت و زعنی داری باین ساازگاری

اجتماعی و عمل به باورهای دينی وجود دارد .وھنگرانزابی( )8718در بررسی خاود باا عناوا تااریر جهات گیاری
زذهبی برسالزت روا و سبکهای هويت نوجوانا شهرستا شبستر باه نتاايج همساو باا تحقیقاا

قبیای رسایدند.

لوئینگ )9881( 71در تحقیقی نما دادز است له سالزت روانی و جسمی انسا با زندگی زعناوی نوجاوا رابطاه
زثبت دارد .افرادی له اعتقادا

زذهبی قوی تری دارند ،سازگاری بهتری باا زوقعیات هاای اساترس دارناد .هنگاام

بیماری سريآ تر از افراد غیر زذهبی بهبود پیدا زی لنند ،زیزا پايین تری از هیجانا

زنیی و افسردگی را تجربه زی

لنند ،انطراب لمتری دارند و از حمايت اجتماعی باالتری برخوردارند .بارو  )9881( 68در بررسای لاه روی 168
نیر از دانش وزوزا ( 681پسر و  177دختر) دبیرستانی نواحی زختیف شهر لويات انجاام دادز باود نماا داد لاه
زیا دينداری و انطراب رابطه زنیی و بین دينداری سالزت روانی -جسمانی و شادلازی رابطه زثبات وجاود دارد.

تیکس و فريز )9881( 68در تحقیقا

جديد خود نما زی دهند لاه اعتقاادا

زعناداری با انطراب و افسردگی وززودنی ها دارد،همننین فی زطالعا

و باورهاای زاذهبی رابطاه زنیای و

و پژوهش هايی نما دادز شد؛ از ونجاايی

له زقابیه های زذهبی زنبآ حمايت عافیی -اجتماعی و ازید هستند ،افرادی له اين زقابیه ها در زندگی روزانه خاود
-Kézdy
-Martos
-Boland
-Horváth
-Wink
-Ciciolla
-Dillon
-Tracy
-Good, M., & Willoughby
-Wink et al
-Nani
-Mykr
-Mac nili and Bloom
-Koening, H.G
-Baroun, K.A
-Tix, A.P. Frazier, P.A

اساااتیادز زااای لنناااد ،لمتااار از ديگااارا دچاااار افساااردگی و اناااطراب زااای شاااوند (ازااای و پاااارک،

.)9881بال،69ورزیستید،67ويستین)9886( 66به زطالعه ای در بین دخترا وزريکايی وفريقايی تبار له بیماتر در زعارا
ناسازگاری و زمکال
بود عز

سالزتی قرار داشتند ،پرداختند.نتايج تحقیقاتما نما داد له داشتن فعالیتهای زذهبی باا بااال

نیس ،لاهش فمارهای روانی و در زجموع سالزت روا باالتردر زیا دخترا وفريقايی تبار رابطه زثبات

و زعنادار وجود دارد .فرانسایس ،61رابیناز، 61لاوين 61و ويیار  ) 9886( 61در پژوهمای بار روی  961داناش وزاوز
دبیرستانی به بررسی نقش نگرش زثبت به زسیحیت (از فري زیزا حضور در لییسا ،دعا و خواند انجیل بر روی
سالزت عموزی پرداختند .تحییل دادز ها نما داد له ارتباط زثبت و قوی بین نگرش زثبت باه زسایحت باا زیازا

سالزت عموزی باالتر وجود دارد  .لاپزانسکی ،) 9881 (61پژوهمی در ززینه" رابطه بین سالزت روانای و باورهاای
دينی" انجام دادز اند له نتیجه و نما دادز است له باورهای دينی با تجیی در لاردار و سابک زنادگی زای تواناد
ززینه ارتقاء سالزت روانی فرد را فراهم وورد و زوجب سازگاری بیمتر زایگاردد .هاالنی و سااندرز )9887( 18در
بررسی رابطه زذهب با سالزت روا دريافتند له افراد زذهبی نمرز های باالتری در وززاو هاای ساالزت روانای و
جسمانی و نمرز های پايین تری در وززو های زربوط به اختالال
بسیاری از زمکال

روانی لسب زای لنناد ..جوازاآ ازاروز شااهد

و زسايل شهروندا در انجام وظايف و زسئولیت های اجتماعی خود باه شایوز ای ساازگار باا

اهداف گروهی و پای بندی به تعهدا

اخالقی است به نحوی له اخالق زحاوری جوازاآ ازاروز از زباحاث زاورد

تألید در تحییل های روانمناختی اجتماعی و در حیطه پرورش دانش وزوزا زورد نظر روانمناسا تربیتی در تحییل
سوء لردارهای ونا وانطباق پذيری ونا با زحیي اجتماعی است .عدم سازگاری عافیی و اجتماعی افاراد در جازعاه
ززینه ساز بروز تنش ها و تعارنا

اجتماعی در لارلردهای جازعه اسات .در زطالعاا

اينگربرلای و اساجوبری
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()9881هو ش هیجانی به عنوا يک توانايی لیی جهت سازگاری عافیی و اجتماعی زطرح شدز است ،ازاا از فارف
ديگر يکی از جنبه های درو فردی در ازر سالزت روانی ،باورهای دينی است له با تجیی در لردار و سبک زندگی

زی تواند ززینه ارتقاء سالزت روانی فرد و سازگاری اجتماعی گردد ،هوش هیجانی برای اولین بار توسي پاين  19در

سال  8111در رساله دلترا استیادز شدز است و سالوی و زاير  17در سال  8118زعنای و را توساعه دادناد ( جعیار
خانی . )96 :8711،نگاهی به تعاريف زتعدد هوش هیجانی دو خي نظری لیی را در اين ززینه نما زایدهاد .يکای
ديدگاز اولیه از هوش هیجانی له و را به عنوا نوعی از هوش تعريف زایلناد لاه هیجاا و عافیاه را نیاز دربار
زیگیرد .دوم ديدگاز زختیي است له هوش هیجانی را با ساير توانايیها و ويژگیهای شخصیتی نظیر انگیزش ترلیب
زیلند.ديدگاز توانايی (پردازش افالعا )زربوط به سالوی و زاير به عنوا شکیی از هاوش اجتمااعی زطارح شاد.
الگوی اولیه ونها از هوش هیجانی سه حیطه از توانايیها را شازل زیشد،له عبارتند از ارزيابی و اباراز هیجاا ،تنظیم
هیجا در خود و ديگرا وبهرز برداری از هیجا زی باشد.زاير ،سالوی و لارسیو )8111( 16الگو توانايی را از الگاو
-Ball
-Armistead
-Austin
-Francis
-Robbins
-Lewis
-Wheeler
-Maselko, J., & Kubzansky
-Hackney, C.H. Sanders
-Engelbery and sjobery
-wayne payen
-Salovey, P. & mayer
-Caruso

زختیي هوش هیجانی زتمايز لردند .الگو زختیي شازل فیف وسیعی از زتایرهای شخصایتی اسات لاه زخاالف باا
ديدگاز توانايی زاير و سالوی زیباشد له لازالً شناختی است .يک وجه لازالً زتیااو
زیهوم صیت و پردازش افالعا

ايان دو الگاو تیااو

زیاا

هیجانی در تعازل سازگارانه باديگرا است و همننین به جنبههای ذاتی رهباری و

روابي زیا فردی زنظم ،زوزو و سازگارانه هوش هیجانی ارتباط دارد .زیهوم صیت هوش هیجانی با شاخصهاای

بین زوقعیتی 11رفتار نظیر همدلی ،جرا

و خوش بینی ارتباط دارد ،در حالی له زیهوم پردازش افالعا

زربوط باه

توانايیهايی نظیر توانايی تمخیص ،ابراز و برچساب زد هیجاا زایباشاد( .باار – او  .)8111 11،يکای از نظرياه
پردازا الگوی فوق ،گیمن )8111( 11زی باشد لاه زیهاوم هاوش هیجاانی را در  1حاوزز قارار داد – 8:وگااهی از

هیجانا

خود (خودوگاهی ) – 9لنترل هیجانا  -7خود انگیختگی -611تماخیص هیجاناا

در ديگارا  -1لنتارل

روابي .يکی ديگر از نظريه پردازا الگو زختیي هوش هیجانی باار – او ( )8111اسات لاه زادلی از تاوانشهاای

هیجانی را ارائه دادز است .اين الگو پنج حیطه از توانايیها يا زهار ها را در بار زای گیارد – 8 .زهاار هاای درو

فردی – 9زهار های زیا فردی -7سازگاری  -6لنترل استرس خود و ديگارا و خاوش بینای  -1خیا عماوزی
(خداوندی راهدانه  .) 76-77 :8717،السترزری  ،11دارا  18و ريای )9881(18در پاژوهش خاود باا عناوا ادراک
هوش هیجانی و تحییل نقش خوش بینی و بد بینی در درک قضاو
رابطه با شناخت هیجانا

خود دچار زمکل هستند و تواناايی الزم را بارای تنظایم هیجاناتماا نماا ندادناد ،در

شرايي استرس زا با شاد
تحقیقا
،ربا

اجتماعی نما دادناد لاه نوجواناانی لاه در
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بااالتری درک زای نمايناد و از ساازگاری روا شاناختی لمتاری برخوردارناد  .نتاايج

پستین و بارنز ( ) 9881نما دادز است  ،هوش هیجانی باال در نوجوانا با ارتباط بهتار باا هام سااال
عافیی ،شبکه های اجتماعی قوی تر ،رابطه زساتقیم دارناد  .ساالوی و زااير (  )8118در يافتناد لاه هاوش

هیجانی از عوازل تعیین لنندز در بسیاری از والنش های انسا نسبت به زحیي اجتماعی زی باشد .نتايج زحمديا و
شرفی راد ( ) 8718پژوهش نما داد له بین عوازل هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانش وزاوزا گاروز سانی
89-88سال و گروز سنی  87-81سال رابطه زعناداری وجود دارد ،ازا اين رابطه در گروز سنی  89-81ساال زعناادار
نبود  .صیوی،لطیی )8711(،در زطالعه ای له بر روی دانش وزوزا دختار پایش دانماگاهی شاهر تهارا در ساال

تحصییی  "11-11انجام دادند دريافتند له الثار داناش وزاوزا دارای ساازگاری عاافیی در ساط

خاوب  %11و

سازگاری اجتماعی در سط زتوسي  % 71/1بودند .پور شهريار ،رسول زادز فبافبايی ،خداپناهی ،لاظم نژاد ،خیاری
( )8711پژوهمی بر روی  611نیر از دانش وزوزا پايه سوم دبیرستانهای پسرانه زنطقاه  7تهارا انجاام دادناد  .بار
اساس نتايج به دست وزدز از زیا

هجدز ويژگی روا شناختی يک ترلیاب پانج عاازیی شاا زال هويات جنسای

،اشتراک ،انعطاف پذيری ،اجتماعی شد و سیطه گری در زقايسه با ساير ترلیب ها بیمترين تاوا را در پایش بینای
سطوح سازگاری نما داد .عباسی ،روشن چسیی ()8711به بررسای رواباي ساادز و چندگاناه باورهاای زاذهبی و
هوش هیجانی دانش وزوزا دبیرستانی زی پردازد .بر اساس نتايج ،زؤلیاه هاای بااور زاذهبی زای توانناد تاییارا
وهوش هیجانی دانش وزوزا را پیش بینی نمايند نتیجه ونکه وزوزش زسائل دينای و اخالقای ،داناش وزاوزا را در

شناخت و زديريت هیجا های خود و داشتن زندگی بهتر ياری خواهد لرد .رساتمی( )8711پژوهمای باا عناوا "
-Cross situational
-Bar–on
-Goleman
-Motivating oneself
-Extremera
-Duran
-Rey
-Bastian and Burns

بررسی رابطه اعتقاد و عمل زذهبی با هوش هیجانی در دانش وزوزا زقطآ پایش دانماگاهی شاهر تهارا در ساال

تحصییی 16ا  " 17انجام دادز است  .نتايج نما داد له  :اعتقاد و عمل زذهبی دانش وزوزا با هوش هیجاانی وناا

رابطه زثبت زعنادار دارد .هوش هیجانی دانش وزوزا با دقت هوشی ونا رابطاه زثبات زعناادار دارد .از يافتاه هاای
تحقی نتیجه گرفته زی شود له اعتقاد و عمل زذهبی با هوش هیجانی رابطه زستقیم دارد .بناابراين وزاوزش زساائل
زذهبی و اخالقی و هوش هیجانی برای دخترا و پسرا پیش دانمگاهی و زتعیا باه ساطوح زختیاف اقتصاادی ا
فرهنگی از جهت داشتن زندگی سالم برای ونا نروری به نظر زی رساد.باه نظار تااولس 17زطالعاه روا شاناختی

دربارز دين ،درصد «درک رفتار دينی از راز بکار بستن اصول روا شناختی ای است له از زطالعاه رفتاار غیار دينای
بدست وزدز اند»(وذربايجانی و زوسوی اصل  .)8711 ،ويییام جیمز به عناوا يکای از پیمکساوتا در ايان حاوزز،
زذهب را به عنوا يک عنصر اساسی زندگی زعرفی زیلند (حسینی واجری .)8719 ،چارلز گالک فی دو دهة -18
 18زیالدی بحث ابعاد التزام دينی را در اين لمور زندز لرد و با همکاری رادنی استارک در سال  ،8111باه شارح و
بسي الگوی جديدی از دينداری پرداخت .ونها برای دينداری چهار بعد اصیی «عمل»« ،بااور»« ،تجرباه»« ،داناش ياا
زعرفت» را تحت عنوا ابعاد عموزی الزام دينی زطرح لردز اند به دلیل اين له عمدز تألید ايان نوشاتار در بررسای
ابعاد دينداری بر الگوی دينداری ونها استوار است ،از اين رو ،تمري هر يک از اين ابعاد نروری است .8 .بعد باور:
و چیزی است له انتظار زیرود پیروا يک دين بدا اعتقاد داشته باشند.
 .9بعد زناسکی(عمل) :نظام اعتقادی در هر دينی وجود دارد ،ازاا ايان اعتقاادا

باه صاور

زناساک نماود عینای

زیيابند .بعد عمل يا زناسک ،اعمال دينی زمخصی نظیر عباد هاای فاردی ،نمااز ،روزز ،صادقه ،زلاا

وغیارز را

دربرزیگیرد
 .7بعد تجربه :تجربه دينی با احساسا  ،تجربیا

و درو فرد ديندار زرتبي است .احساسا

و عوافف دينی وجاه

ال قیبی و درونی بودز و بارخالف زناساک و زراسام ويینای نماود بیرونای نادارد.
عالیتری از دينداری است له لاز ً
ديندارانی له اين بعد را لسب زیلنند« ،زخیص» نازیدز زیشوند.
 .6بعد دانش :بعد زعرفتی ،عقالنی يا دانش با بعد عقیدتی بسیار نزديک است .تیاو
و شناخت در اعتقادا

اين دو بعد ،زربوط به وگااهی

در بُعد دانش است .زعرفت دينی ،وگاهی به زتو دينی است له زیتواند الگويی برای بااور،

عمل و تجربه دينی باشد .از نظر گالک و استارک ،بعد زعرفتی در ارتباط با زطالبی است له زاردم از فريا عالماا
دينی دربارز زذهب زیوزوزند(احمدی  81 :8711،ا ) 66

فرضیه هاي پژوهش
 -8بین التزام دينی و سازگاری عافیی-اجتماعی دخترا دانش وزوز سال دوم رابطه وجود دارد.
 -9بین هوش هیجانی و سازگاری عافیی-اجتماعی دخترا دانش وزوز سال دوم رابطه وجود دارد.
 -7بین التزام دينی در تعازل با هوش هیجانی با سازگاری عافیی اجتماعی دخترا داناش وزاوز ساال دوم رابطاه
وجود دارد.

روش
فرح زورد استیادز در اين پژوهش توصییی و از نوع پس رويدادی است .جازعه وزاری پژوهش حانر شاازل  8811نیار
دانش وزوزا دختر دوم دبیرستا های غیرانتیاعی زنطقه يک وزوزشی واقاآ در شامال شاهر تهارا بودناد ،لاه در ساال
-Thouless
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تحصییی  18-18زماول تحصیل بودند  .ابتدا به روش تصادفی خوشاه ای زنطقاه ياک در شامال شاهر تهارا انتخااب
گرديد و سپس به صور تصادفی سادز  811نیر به عنوا حجم نمونه با استیادز از فرزول لولرا انتخاب گرديد .

ابزار پژوهش
ابزار انداززگیری در اين پژوهش پرسمنازه سازگاری عافیی -اجتماعی  ،پرسمنازه نگرش دينی و پرسمنازه هاوش
هیجانی شو

بود.

 -8پرسماانازه سااازگاری عااافیی -اجتماااعی باارای دانااش وزااوزا دختاار وززااونی اساات لااه توسااي سااینگهاو

سینگ( 16)8718ساخته شدز است و در سال  8711توساي ابولیضال لرزای(عضاو هئیات عیمای دانماگاز عالزاه
فبافبايی) ترجمه و در تهرا روی نمونه  718نیری از دانش وزوزا دبیرستا اجرا گرديد ونريب ولیاای لرونباا
 8/17برای تايید پايايی و بدست وزد.اين پرسمنازه در صدد اين است له دانش وزوزا دبیرستانی(گاروز سانی 86
تا  )81با سازگاری خوب را از دانش وزوزانی با ساازگاری ناعیف در ساه حاوزز ساازگاری(عاافیی ،اجتمااعی و
وزوزشی) جدا سازد.
 -9پرسش نازه ی هوش هیجانی شو
اين پرسش نازه توسي شو

و همکارا در سال  8111بر اساس زدل نظری هوش هیجانی سالوی و زااير( )8118و

برای سنجش هوش هیجانی نوجوانا ساخته شدز است .شو

و همکارانش باا اساتیادز از تحییال عازال و تحییال

زؤلیه های اصیی پاسخ  781وززودنی به  19زادز ی ،زقیاسی له بر زبنای اين زادل سااخته بودناد ،چهاار عازال باه
دست ووردند :عازل اول(پرسش نازه ی حانر) شازل  77زادز و دارای ارزش  88/11بود و عازل دوم تا چهاارم باه
ترتیب ارزش  ، 17 /7 ،18/11را نما دادند 77 .زادز ای له در عازل اول قرار گرفتند ،نما دهندز ی زدل زیهاوزی
سالوی و زاير( )8118از هوش هیجانی بودند .در زجموع اين  77زادز در سه زقوله جاای گرفتناد :ارزياابی و اباراز
هیجا شازل  87زادز ،تنظیم هیجا شازل  88زادز وبهرز برداری از هیجا شازل  88زادز ،عالوز بر اين ،خردز زؤلیه
های هر فبقه نیز زمخص گرديد ،زانند تنظیم هیجا در خود و ديگارا  .قادر

عازال اول و اصال صارفه جاويی

زیهوزی زواد اين عازل ،زنجر به انتخاب  77زادز برای تهیه زقیاس نهايی شد (سالوی و زاير .)8118،در ايرا خسرو
جاويد ( )8718پژوهش خود را بر روی  976دانش وزوز دختر و پسر زقطآ راهنمايی شهر تهرا و با اجرای فرم 77
زادزای اين زقیاس به انجام رسانید .پايايی زقیاس هوش هیجانی لل بر زبنای ولیای درونی  a =8/18بدست وزد.
 -7پرسمنازه سنجش نگرش های زذهبی ( اسالم شیعی)
پرسمنازه سنجش نگرش های زذهبی زسیمانا توسي سراج زادز در سال 8711و بر اساس زدل گاالک و ساتارک
در سال  ،8111بازبانی اسالم بويژز اسالم شیعی تطبی دادز و زتناسب شدز است .ايان پرسمانازه شاازل  91عباار
است له  6بعد ( زير زقیاس) دينداری را به شرح ذيل زی سنجد:
 )8بعد اعتقادی )9بعد تجربی يا عوافف دينای )7بعاد پیازادی )6بعاد زناساکی .ساراج زادز روايای صاوری ايان
پرسمنازه ر ا از فري نظر خواهی از تعدادی دانمجويا دلترا له با اسالم ،وشنايی لازل داشتند ،باه دسات وورد .در
ابتدا از پاسخگويا خواست تا التزام دينی خود را بر روی يک فیف خطی دز قسامتی زماخص لنناد .رابطاه باین
نمرزهای دينداری ونا در زقیاس گاالک و ساتارک و نمارز ارزياابی خاود وناا از دينداريماا از فريا ناريب
همبستگی پیرسو  %18گزارش شد .اين زیزا به عنوا روايی بیرونای در نظار گرفتاه شاد .در پاژوهش شاريیی (
 )8718نیز پايايی لل اين وززو به روش تنصایف و ولیاای لرونباا باه ترتیاب  %11و  %11و اعتباار و  ( %61از
)-sinha&singh (1998
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فري سنجش همبستگی ارتباط بین نمرا

اين پرسمنازه و خود گزارش دهی افراد از زیزا دينداری خود) باروورد

شد ( .شريیی.)8718 ،

یافته ها
يافته های زربرط به فرنیه های پژوهش عبار

هستند از:

فرنیه اول  :بین التزام دينی و سازگاری عافیی-اجتماعی دخترا دانش وزوز سال دوم رابطه وجود دارد.
برای وززو اين فرنیه از وززو رگرسیو استیادز شد.
جدول  :1معادله خط رگرسیون بین التزام دینی با سازگاري عاطفی -اجتماعی

مدل رگرسیون

بتاي غیر استاندارد

بتاي استاندارد

خطای زعیار

بتا

عرا از زبداء()a

B
8/911

8/911

التزام دينی

8/898

8/887

8/671

t

سطح معناداري

8/119

8/777

1/989

8/888

زتایر وابسته  :سازگاری عافیی  -اجتماعی
جدول  8نتايج نهايی رگرسیو را نما زیدهد و با توجه به اين جدول زیتاوا زعادلاة خاي رگرسایو را ترسایم
لرد( :التزام دينی) = 8/911+8/898سازگاری عافیی  -اجتماعی
نتايج جدول  8نما زیدهد التزام دينی دارای تأریر زعنادار و قابل پیشبینی بر سازگاری عافیی  -اجتمااعی اسات.
همننین با توجه به زیزا بتا زی توا گیت به ازاء يک واحد افزايش در التزام دينی  ،سازگاری عاافیی – اجتمااعی

دانش وزوزا دختر  8/671افزايش زی يابد و اين زیزا با توجه به tبدست وزادز در ساط ولیاای  1صادم زعناادار
است.
فرنیه دوم  :بین هوش هیجانی و سازگاری عافیی-اجتماعی دخترا دانش وزوز سال دوم رابطه وجود دارد.

جدول  : 2معادلة خط رگرسیون بین سازگاري عاطفی اجتماعی-هوش هیجانی

مدل رگرسیون

بتاي غیر استاندارد

بتاي استاندارد

خطای زعیار

بتا

عرا از زبداء()a

B
8/811

8/611

هوش هیجانی

8/886

8/886

8/911

t

سطح معناداري

8/718

8/191

7/671

8/888

زتایر وابسته  :سازگاری عافیی  -اجتماعی
جدول بتا ،نتايج نهايی رگرسیو را نما زیدهد و با توجه به اين جدول زیتوا زعادلة خاي رگرسایو را ترسایم
لرد( :هوش هیجانی) = 8/811+8/886سازگاری عافیی  -اجتماعی
نتايج جدول  9نما زیدهد هوش هیجانی دارای تأریر زعنادار و قابل پیشبینای بار ساازگاری عاافیی  -اجتمااعی

دارد .همننین با توجه به زیزا بتا زیتوا گیت به ازاء يک واحد افزايش در هوش هیجاانی  ،ساازگاری عاافیی –

اجتماعی دانش وزوزا دختر  8/911افزايش زی يابد و اين زیزا با توجه به tبدست وزدز در ساط ولیاای  1صادم
زعنادار است.
فرنیه سوم  :بین التزام دينی در تعازل با هوش هیجانی و سازگاری عافیی اجتماعی دخترا دانش وزوز ساال دوم
رابطه وجود دارد.
برای وززو اين فرنیه اين ابتدا از وززو نريب همبستگی پیرسو استیادز شد و رابطه بین زتایر ها بررسی شاد و
سپس از وززو تحییل واريانس دو سويه به زنظور بررسی سطوح هر يک از زتایر ها با يکاديگر و سانجش تیااو
بین ونها استیادز شد.
جدول : 3ماتریس همبستگی مربوط به رابطه بین التزام دینی ،هوش هیجانی و سازگاري عاطفی اجتماعی

سازگاري

التزام دینی

هوش هیجانی

8

8/819

8/816

8

8/818

8/881

811

811

811

نريب همبستگی پیرسو )(r

هوش

8/819

8

8/988

سط زعناداری

هیجانی

8/818

8

8/881

811

811

811

نريب همبستگی پیرسو )(r

سازگاری

8/816

8/988

8

سط زعناداری

عافیی

8/881

8/881

8

811

811

811

نريب همبستگی پیرسو )(r
سط زعناداری

التزام دينی

تعداد

تعداد

تعداد

عاطفی

نتايج جدول زاتريس همبستگی نما زی دهد بین التزام دينی ،هوش هیجانی و سازگاری عافیی اجتمااعی دختارا

دانش وزوز رابطه وجود دارد به فوری له زیزا  rحاصل از رابطه بین التزام دينی و ساازگاری عاافیی – اجتمااعی
برابر با  8/816زی باشد له اين زیزا رابطه از نظر وزاری در سط ولیای  1صدم زعنادار است  ،همنناین  rحاصال

از رابطه بین التزام دينی و هوش هیجانی برابر با  8/819زی باشد له اين زیزا نیز در سط ولیاای  1صادم زعناادار

است و  rحاصل از سازگاری عافیی – اجتماعی و هوش هیجانی برابر با  8/988زی باشد  ،لاه در ساط ولیاای 1

صدم زیزا رابطه زعنادار است .رابطه همبستگی سه زتایر دوبدو با هم نعیف است اگر چه زعنی دار گزارش شادز
است.
جدول : 4مربوط به اثر فاكتور هاي بین گروهی

مجموعه

درجه

مجذورات

آزادي

Intercept
التزام دينی

11888/1

8

18/11

9

هوش هیجانی

11/16

9

تعازل هوش هیجانی و التزام دينی
خطا

811/89

6

7981/11

811

لل

819111

811

منبع تغییرات

( R2نريب تعیین) =8/888

میانگین مجذورات
611198/81
671.771
9119/817
181/191
811/191

سطح

f

معناداري

7817/9

8/888

7/616

8/897

8/71

8/919
0/01

1/97

نتايج ارر فالتور های بین گروهی نما زی دهاد باین ساطوح زختیاف التازام دينای در زیازا ساازگاری عاافیی-
اجتماعی دانش وزوزا تیاو

زعناداری زماهدز زی شود و زیزا تیاو

ها در سط ولیای  1صادم زعناادار اسات،

ازا بین سطوح زختیف هوش هیجانی در زیزا سازگاری عافیی -اجتماعی دانش وزوزا تیاو

زعنااداری زمااهدز

نمی شود به فوری له زیزا  Fدر سط ولیای  1صدم زعنادار نیست ،وفرا صیر رد نمای شاود ،همنناین نتاايج
حاصل از تعازل ارر فالتورها (التزام دينی و هوش هیجانی) با سازگاری عافیی و اجتماعی نما داد  Fبدست وزادز
در سط ولیای  1صدم زعنادار است وفرا صیر رد زی شود و در نتیجه زی تاوا گیات هاوش هیجاانی و التازام
دينی زی تواند بر سازگاری عافیی و اجتماعی دانش وزوزا تاریر گذارد  ،و با توجه به ناريب تعیاین نماايش دادز
شدز زیتوا گیت  88/8درصد از تاییرا

زربوط به سازگاری عافیی و اجتماعی در دانش وزوزا زربوط به زیازا

هوش هیجانی و التزام دينی ونهاست و نتايج را زیتوا اينگونه نما داد:

P>8/81؛811( =7/61و =F)9التزام دينی

NS؛811( =8/71و = F)9هوش هیجانی

P>8/81؛811( =1/97و = F)6تعازل هوش هیجانی و التزام دينی

جدول :5آزمون شفه مربوط به تفاوت میانگین ها سازگاري عاطفی -اجتماعی و التزام دینی

) (Iالتزام دینی

) (Jالتزام دینی

تفاوت میانگین ها

خطاي معیار

سطح
معناداري

التزام دينی

التزام دينی زتوسي

-8/977

8

8/611

نعیف

التزام دينی باال

*-9/67

8/11

8/861

التزام دينی نعیف

8/97

8

8/611

التزام دينی باال

-8/98

8/18

8/778

التزام دينی نعیف

*9/67

8/11

8/861

التزام دينی زتوسي

8/98

8/18

8/77

التزام دينی زتوسي
التزام دينی باال

نتايج وززو شیه نما زی دهد بین دانش وزوزا دارای التزام دينی نعیف با دانش وزوزا دارای التزام دينی

باال در سازگاری عافیی – اجتماعی تیاو

زعناداری زماهدز زی شود ،ازاا باین داناش وزاوزا دارای التازام دينای

زتوسي با باال و دانش وزوزا دارای التازام دينای ناعیف باا زتوساي در ساازگاری عاافیی – اجتمااعی تیااو

زعناداری زماهدز نمی شود.
جدول  :6آزمون شفه مربوط به مقایسه میانگین سازگاري عاطفی -اجتماعی با توجه به التزام دینی

التزام دینی
التزام دينی نعیف
التزام دينی زتوسي
التزام دينی باال
سط زعناداری

در سطح آلفاي  5صدم

تعداد

سط 8

سط 9

78/11

79

79/11

18

79/11
76/81

17

8/681

8/671

نتايج زربوط به زقايسه زیانگین سازگاری عافیی -اجتماعی دانش وزوزا با توجه باه ساطوح زختیاف التازام دينای را
نما زی دهد همانطور له زماهدز زی شود دانش وزوزا دارای التزام دينای ناعیف دارای لمتارين و داناش وزاوزا
دارای التزام دينی قوی دارای بیمترين زیزا سازگاری عافیی -اجتماعی زی باشند .در واقآ نما دادز شاد باین داناش
وزوزا دارای التزام دينی نعیف با زتوسي در سازگاری عافیی-اجتماعی تیاو

زعناداری زماهدز نمی شود همنناین

دانش وزوزا دارای التزام دينی زتوسي با دانش وزوزا دارای التزام دينی قوی دارای تیاو زعناداری نمی باشند.
جدول  :7آزمون شفه مربوط به مقایسه میانگین سازگاري عاطفی -اجتماعی با توجه به و هوش هیجانی

تعداد
هوش هیجانی پايین

76

هوش هیجانی زتوسي

881

هوش هیجانی باال زعناداری

98

نتايج زربوط به زقايسه زیانگین هوش هیجانی در سطوح زتیااو

در سط ولیای  1صدم
79/79
77/71
76/97
8/997
ساازگاری عاافیی  -اجتمااعی نماا زای دهاد

همانطور له زماهدز زی شود دانش وزوزا دارای هوش هیجاانی بااال نسابت باه زتوساي و پاايین دارای زیاانگین
بیمتری در سازگاری عافیی -اجتماعی زی باشند ازا زیزا تیاو

ها در سط ولیای  1صدم زعنادار نمی باشد.

بحث
پژوهش حانر با هدف شناخت و تعیین رابطه بین التزام دينی در تعازل با هوش هیجانی باا ساازگاری اجتمااعی –

عافیی انجام شدز است .نتايج پژوهش نما داد بین سه زتایر التزام دينی و هوش هیجانی و سازگاری اجتمااعی –
عافیی رابطه زثبت و زعنادار وجود دارد .فرنیه وجود رابطاه باین التازام دينای و ساازگاری عاافیی-اجتمااعی
دخترا دانش وزوز سال دوم تايید زی شود .جهت رابطه به صور

زثبت و زستقیم است ،يعنی هر چه التازام دينای

باالتر باشد سازگاری عافیی -اجتماعی باالتر است  ..از جمیه تحقیقا

همسو با نتايج ايان پاژوهش وهنگار انزابای

( )8718قدرتی زیر لوهی و خرزاايی ( )8718رجاايی و همکاارا ( )8711وزاد نیاا و همکاارا ( ،)8718لازدی ،
زارتولز ،بوالند ،هوراس ( )9888وينک  ،سیسی باال ،ديیو و تراسی ( )9881همننین نتیجه ايان پاژوهش باا يافتاه
های وال ،ورزیستید  ،وپستین ( )9886فرانسین  ،رابینز ،لوين و ويیر ( )9886و لارلادور و فیمار ( )9889زای باشاد
تالی ( )9887و زاسیکو و لاپزانسکی ( )9881گود و ويالفبای ()9881همسو است  .رابطه ودزی و دين و نسبتی له
با و پیدا زیلند ،در زقوله هويت دينی قابل تبیین و تونی است .به گیتاه روا شناساا ،هدف ايادئولوژی ،ايجااد
تصويری در ذهن شخص است لاه احسااس فاردی و جمعای هويات را در او تقويات لناد .باديهی اسات لاه از
پیازدهایتکوين هويت دينی ،احساس تعهّد و زسئولیت در قبال ارزشها و باورهاای دينای در فارد اسات( .شارفی،
 )98: 8711ورجیل 11زعتقد است له زذهب ارتباط تنگاتنگی با شخصیت دارد و زی تواناد رگاه هاا و سااختارهای
شخصیت را دگرگو سازد  .او زتذلر زی شود له زذهب با صیت انعطاف پذيری له از عوازل پنج گانه شخصیتی
است رابطه دارد ،همننین ويژگی های شخصیتی زانند تیقین پذيری ،جزم انديمی ،خودشکوفايی لاه همگای ساازز
های شخصیتی زورر در هويت يابی هستند با زذهب رابطه دارند.و همننین نظريه تمايل شخصی بارای زعناا زطارح
زی لند له نوجوا در اوائل و اواسي نوجوانی اعتماد به نیس لمی دارد و دچار انزوای اجتماعی و نوعی افساردگی
زی شود ،چرا له از ساختارهای زعمول اجتماعی له سبب فعال شد اوست فاصیه زی گیرد  .به دلیل همین استعداد
درونی است له زذهب زی تواند روشها ،حوزز ها و تعاريف تازز خود را عرنه لناد و تماا م گساترز هساتی را در
نظازی زعنادار زنسجم نمايد  .نوجوانا زی توانند در لنار اين ساختار وسیآ و هدفمند خود را با زعنا احساس لنناد
و تعی و ازنیت پیدا نمايند و در لنار و لار وزدی ،احساس ورازش ،تعی اجتماعی و نماط عافیی بیابد (هااالزی 11و

همکارا  .)8111 ،فرنیه وجود رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری عافیی-اجتماعی دخترا دانش وزاوز ساال دوم
تايید زیشود .از جمیه تحقیقا

همسو با اين فرنیه پژوهش صیوی و همکارا ( )8711با عنوا بررسی همبستگی

بین هوش هیجانی و سازگاری عافیی و اجتماعی در دانش وزاوزا دختار پایش دانماگاهی شاهر تهارا در ساال

تحصییی  8711 – 8711زی باشد ،نتايج تحقی نما داد له داناش وزاوزانی لاه هاوش هیجاانی بااالتری دارناد از
سازگاری اجتماعی باالتری نیز برخوردار هستند و با نتايج تحقیقا

زحمديا و شارفی راد ( )8718پاور شاهريار و

همکارا ( )8711زحسنیا ( )8711رستمی و همکارا ( )8711شییعی تبار ( )8711اسماعییی ( )8717الستر زاری،
دارا و ريی ()9881پستین و بارنز )9881( 11سالوی و زاير ( )8118زی باشد .زی توا نتیجاه گرفات لاه تربیات و
تقويت هوش هیجانی زی تواند در تربیت زهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی نوجوانا زورر واقآ شود .فبا
ديدگاز پردازش افالعا

داشتن توانايیهای هوش هیجانی از جمیه تنظیم هیجا زنجر به تعازل زورر با ساير افاراد

(برای زثال ورام لرد هیجانا

درزاندز لنندز در ديگرا ) زیباشد  .همننین فب الگاوی زخاتیي لاه شاازل فیاف

وسیعی از زتایرهای شخصیتی است ولازالً شناختی است .يک سری از زهارتهای را لاه زطارح زای لناد زنجار باه
سازگاری اجتماعی و عافیی زی گردد نظیر زهار های زیا فردی له شازل روابي زیاا فاردی  ،تعهاد اجتمااعی
11

-Arjil
-Halami
11
-.Postman and Barons
11

( عضو زورر و سازندز گروز اجتماعی خود بود  ،نما داد خود به عنوا يک شريک خوب) ،همادلی  ،ساازگاری
له شازل زساله گمايی (تمخیص و تعريف زساائل همنناین ابعااد راهکارهاای زاورر)؛ وززاو واقعیات (ارزياابی
زطابقت زیا وننه له به فور ذهنی و وننه به فور عینی تجربه زیشود) و انعطاف پذيری (تنظیم هیجاناا

فکار و

رفتار به هنگام تاییر زوقعیت و شرايي زیباشد، ).لنترل استرس خود و ديگرا و خوش بینی (نگااز باه جنباههاای
روشن زندگی و حیظ نگرش زثبت  ،توانايی تحمل استرس) زقاوزت در برابر وقايآ نازطیوب و زوقعیتهای اساترس
زا و لنترل تکانه (ايستادگی در برابر تکانه يا انکار تکانه) را شاازل زایشاود(خداونادی راهداناه ) 76-77 :8717،
 .فرنیه وجود رابطه بین التزام دينی در تعازل با هوش هیجانی با سازگاری عافیی اجتمااعی دختارا داناش وزاوز
سال دوم تايید زیشود .نتايج بدست وزدز نما زیدهد له جهت گیری زذهبی درونای باا هماه زولیاه هاای هاوش
هیجانی (ادراک هیجا ها ،تمايز بین هیجا ها و ترزیم خی ) همبستگی زعنادار دارد و زولیه های رفتاار زاذهبی باا
لل هوش هیجانی و خردز زقیاس ونوح احساسا
تحقیقا

و ترزیم خی  ،همبساتگی زثبات زعنای دار داشات و از ديگار

همسو با اين فرنیه نیز زیتوا با پژوهش خراسانی ( )8711باا عناوا بررسای رابطاه هاوش هیجاانی و

جهت گیری زذهبی با سالزت روا در دانمجويا دانمگاز عیوم پايه دازاا انجام دادز اشارز لرد ،البته اين پاژوهش
بر روی دانمجويا صور

گرفته است نتايج نماا داد لاه باین زولیاه هاای پاژوهش هیجاانی باا ساالزت روا

همبستگی زثبت وجود دارد و همننین زذهب گرايی تعیین لنندز سالزت روا دانمجويا زی باشد .ازا عیای رغام
تعازل باالی دو عازل التزام دينی و هوش هیجانی ،سازز التزام دينی ساازز ای خودلیاا و زتماايز از هاوش هیجاانی
است  .در بیا شواهد ديگر پژوهمی در زورد تعازل هوش هیجانی و التزام دينی بر سازگاری عاافیی و اجتمااعی
بین دانش وزوزا  ،پژوهش رستمی ( )8711له بر روی دانش وزوزا زقطآ پیش دانمگاهی با عنوا رابطاه اعتقااد و
عمل زذهبی با هوش هیجانی انجام گرفته است  ،نیز نما داد له بین اعتقاد و عمل زذهبی دانش وزاوزا باا هاوش
هیجانی رابطه زثبت زعنادار وجود دارد .بنابراين وزوزش زسائل زذهبی و اخالقی و هوش هیجاانی بارای دختارا و
پسرا از جهت داشتن زندگی سالم نروری است  .از ونجايی له بنابر نتايج اين پژوهش التزام دينی بار ساازگازی
اجتماعی و هوش هیجا نی زورر زحسوب زی شود و اين گونه افراد باه دلیال دارا باود ويژگای ساازگاری بااال و
هوش هیجانی وپیمرفت زحوری دارای بهداشت روانی بهترو زوفقتر هستند از اين رو به والدين توصایه زایشاودبه
فرزندا خود لمک لنند تا به پرورش ويژگی ها و توانايیهای زذهبی در فرزندا خود بپردازند  .با توجاه باه اينکاه
زذهب تاریر بسزايی در نگرش افراد بر جنبه های زختیف زنادگی زیگاذارد،بنابراين بررسای زقايساه ای باین افاراد
زذهبی وغیر زذهبی از نظرهوش هیجانی و سازگاری اجتماعی و همنناین بررسای تااریر بافتهاوزحیطهاای زختیاف

فرهنگی –اجتماعی-اقتصادی بر التزام دينی و هوش هیجانی در رابطه با سازگاری اجتماعی پیمنهاد زی گردد.
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