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  چکیده

یزان اعتقاد دینی و هوش عاطفی کارکنان دانشگاه هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین م
جامعه آماري . همبستگی انجام شده است شاین تحقیق از نوع توصیفی و به رو. باشد یزد می

نفر به  112تعداد  ،با استفاده از معادله حجم نمونه. باشد شامل کلیه کارکنان دانشگاه یزد می
اطالعات از پرسشنامه عمل به باورهاي آوري  براي جمع. عنوان حجم نمونه تعیین شدند

نتایج حاصل از کاربرد  روایی پرسشنامه، براساس. اون استفاده شد -دینی و پرسشنامه بار
ها از آلفاي کرانباخ استفاده  براي تعیین پایایی پرسشنامه. سایر پژوهشگران حاصل شده است

هاي  داده. به دست آمد% 93) 2(و پرسشنامه % 92برابر ) 1(پایایی پرسشنامه  .شده است
و آمار ..) .میانگین، انحراف استاندارد و(هاي آمار توصیفی  آوري شده بر اساس شاخص جمع

هاي پژوهش حاکی از آن است که بین  یافته. گیري گردید بهره) ضریب همبستگی(استنباطی 
دار وجود  معنی اي مثبت، مستقیم و اعتقاد به مبانی دینی و بهبود وضعیت روانی کارکنان رابطه

عاطفی در بین کارکنان روي  هوش به منظور بهبود سطح شود، بر این اساس پیشنهاد می. دارد
  .شودگذاري بیشتري  ارتقاي سطح اعتقادات دینی آنان سرمایه

  
  مبانی دینی، هوش عاطفی، کارکنان دانشگاه یزد :واژگان کلیدي

                                                                                                                                      
 :مسئول مکاتبات( و مدرس دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي دکتري مدیریت رفتار سازمانی *

Alireza.Rajabipoor@Gmail.com(  

mailto:Alireza.Rajabipoor@Gmail.com


نامۀ آموزش عالی  128
 

  مقدمه
میزان اعتقاد به مبانی  ،حوه عملکرد کارکنانبر ن مؤثریکی از ابعاد بسیار  ،بدون شک

همه اذعان دارند که باورها و رفتارهاي چراکه . اسالمی است ،دینی و به طور خاص
متعالی دینی، همچون نماز، عفاف و حجاب، صداقت و درستی، حلم و شکیبایی و 

ساز شکوفایی شخصیت  کننده آرامش روان و زمینه رویی تأمینخوش خلقی و گشاده
ها پژوهش .هایی از زندگی خردمندانه استنوآوري و ظهور جلوه ،رویش خالقیت

دار کردن زندگی مثبتی در معنا تأثیررفتارها و عقاید دینی،  که استاز آن نیز حاکی 
توانند از طریق  می... زیارت و توکل به خداوند، عبادت، ،رفتارهایی از قبیل. دارند

داشتن . ي مثبت، موجب آرامش درونی فرد شوندها ایجاد امید و تشویق به نگرش
زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی واال، امیدواري به یاري  معنا و هدف در

هاي اجتماعی و معنوي مندي از حمایت زاي زندگی، بهرهدر شرایط مشکل خداوند
د در تواننمی هایی هستند که افراد دینی با دارا بودن آنها، همگی از جمله روش...و

، 1یانگ و مآو( مواجهه با حوادث فشارزاي زندگی، آسیب کمتري را متحمل شوند
کند و ناظر بر بندگان کنترل می ها راباور به اینکه خدایی هست که موقعیت ).2007

که اغلب  به طوري .دهد موقعیت را کاهش می است تا حد بسیاري، اضطراب مرتبط با
اوند، مانند یک دوست بسیار صمیمی، توصیف خد افراد مؤمن، ارتباط خود را با

قابل هاي غیر ل به خداوند، اثر موقعیتتوان از طریق اتکا و توسکنند و معتقدند می می
تواند در می دین ).2008و همکاران،  2فونتوالکیس( را به طریقی کنترل نمود کنترل

یابی موقعیت، ارز زدایی داشته باشد و درها، نقش مؤثري در استرستمامی موقعیت
، سبب کاهش گرفتاري ...و هاي مقابله، منابع حمایتی ارزیابی شناختی فرد، فعالیت

شود بین دین و سالمت روان، هاست که تصور میبر این اساس، مدت. روانی شود
هاي تجربی بسیاري را  دین، حمایت شناسان نیز روانراً ارتباط مثبتی وجود دارد و اخی

و همکاران او نشان دادند  4وایلد). 1998، 3لوین و تیلور( اندودهدر این زمینه جلب نم
هاي شخصیتی به که دینی بودن و روحیه و رفتار دینی داشتن، بخشی از ویژگی

  . هاي روانی پرداخته شود آیند و باید به مطالعه رابطه آنها با سایر سازه حساب می
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در زندگی افراد به شمار  هوش عاطفی را عاملی مهم شناسان از طرف دیگر، روان
 .انداند و استفاده از اصول دینی و اخالقی را در رشد و پیشرفت آنان متذکر شده آورده

عمال دینی روي امعتقد است که رشد و تحول اخالقی که در اثر  1همچنین گراناچر
اي که هوش عاطفی در آن دهد، در رشد هوش عاطفی نقش مهمی دارد و محدودهمی

بدون وجود یک . گیرد، به حد و مرزهاي اخالقی نیاز دارداده قرار میمورد استف
کند، هوش عاطفی راهنماي اخالقی که افراد را در استفاده از استعدادهایشان راهنمایی 

ذکر شده  هايپژوهش اکثر. تتوان به منظور رسیدن به اهداف عالی به کار گرفرا نمی
روانی، در ادیان دیگري صورت گرفته است و از هاي در زمینه ارتباط بین دین و سازه

سازترین  ترین و سالمتدهنده کامل هئآنجا که دین اسالم به عنوان یک ایدئولوژي، ارا
هاي وسیع اخالق فردي و اجتماعی،  سبک زندگی بشریت است و احکام آن حوزه

می اثرات گیرد، مطالعه علمی ارتباطات بین فردي، بهداشتی و سالمت روانی را در بر
ضرورت اساسی به  و نقش متغیرهاي دینی دین مبین اسالم در سالمت روانی، یک

این پژوهش درصدد است تا در همین راستا به بررسی . )1375، کاشانی( رسد نظر می
هاي سالمت به عنوان یکی از زیر مؤلفه ،اعتقادات دینی اسالمیهوش عاطفی و رابطه 
ترین مراکز رشد عقاید دینی در  که یکی از مهم -ی عال در مؤسسات آموزش -روانی 

  . جوانان هستند، بپردازد
بایستی به بررسی ادبیات  ،بدیهی است پیش از بیان نحوه اجراي این پژوهش

لذا در ادامه به برخی از تحقیقات گذشته این حوزه و نکات . پیشینه آن پرداخت
هایی که در دهه اخیر، مورد هاما یکی از پدید .شود مطرح شده در آنها پرداخته می

دلیل این امر توانایی باالي . استقبال فراوانی قرار گرفته، پدیده هوش عاطفی است
هاي فکري  هوش عاطفی در حل بهتر مسایل و کاستن از میزان تعارضات بین دریافت

تواند سبب اند که هوش عاطفی می هاي متعددي نشان دادهپژوهش. و احساسی است
، 2سالوي و مایر(زان سالمتی، رفاه، ثروت، موفقیت، عشق و شادي گردد افزایش می

داند که حاکی  در تعریف هوش عاطفی، آن را نوع دیگري از هوش می 3گلمن). 1990
هاي مناسب در  از شناخت احساسات خویشتن است و از آن براي اتخاذ تصمیم

لق و خوي، وضع هوش عاطفی، توانایی اداره مطلوب خ. شود زندگی استفاده می

                                                                                                                                      
1. Granacher 
2. Salovey and Mayer 
3. Daniel Golman 
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ها و عاملی است که هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، روانی، کنترل تکانه
این نوع هوش، همچنین حاکی از همدلی، . کند در شخص انگیزه و امید ایجاد می

طور   هوش عاطفی به ،امروزه. یعنی آگاهی یافتن از احساسات افراد پیرامون ما است
نتایج . گیري نیروي انسانی اثربخش شده است ک عامل اندازهاي تبدیل به ی فزاینده

از نقش قابل مالحظه هوش عاطفی در  ایتحک ،هاي صورت گرفته حاصل از بررسی
تا حدي که برخی پژوهشگران نقش هوش  ،ها دارد خصوص در سازمان  زندگی و به

دهد  ن میتحقیقات نشا. دانند می %20و نقش هوش منطقی را تنها  %80عاطفی را تا 
یا ضریب عاطفی باالیی برخوردار و از نظر فنی نیز با  EQ1 که متخصصی که از

هاي نوپا،  تر از دیگران به رفع تعارض با آمادگی و مهارت بیشتر و سریع است،تجربه 
علوم جدید ثابت  .هاي موجود خواهد پرداختهاي گروهی و سازمانی و خأل ضعف
 ها و ترین سازمان ترین و سودمند تصمیمات مهم، فعالاند که زیربناي بسیاري از  کرده

یا قدرت  IQ2 ها، شعور عاطفی است نه ترین زندگی ترین و موفق رضایت بخش
  ).1383قمرانی، (مغزي 

 IQو  EQرابطه  )1(شکل  
  20093هوش عاطفی، گولمن، : منبع

  
 در سال و توسط گولمن شد معرفی 5و مایر 4مفهوم هوش عاطفی توسط سالووي

مشهور و گسترش یافت و امروزه هوشیاري عاطفی عامل مهمی براي موفقیت  1995
که از نظر هوش عاطفی قوي هستند، از نظر  کارکنانی .شود شغلی برشمرده می

                                                                                                                                      
1. Emotional Intelligence 
2. Intelligence Quotient 
3. Goleman, D, 2009, Ecological Intelligence 
4. Salovey 
5. Mayer 
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 آنها .نگرانی ندارند یاهیچ گرایشی به ترس . اند اجتماعی متعادل، شاد و سرزنده
ول چارچوب اخالقی دارند و ظرفیت چشمگیري براي تعهد، پذیرش مسئولیت و قب

در روابط خود با دیگران بسیار دلسوز و با مالحظه هستند و از زندگی عاطفی غنی، 
سرشار و متناسب برخوردار و با خود، دیگران و دنیاي اجتماعی اطراف خود خیلی 

دارند  نظران مثل سالووي بر مبناي تحقیقات خود چنین بیان می صاحب .راحت هستند
 ات بسزایی بر عملکرد کلی سازمان دارد، زیرا روحیات کامالًتأثیر ارکنانککه روحیه 

کاربرد هوش عاطفی تنها  .)1384فر، خشنودي( همسو و قابل انتقال به دیگران هستند
شود، بلکه در انتخاب کارکنان نیز مورد  له رهبري یا مدیریت خالصه نمیئدر مس

توان به  از طریق هوش منطقی می ،طبق نظر اندیشمندان. شود استفاده واقع می
توان در محیط کار رشد کرد و به  استخدام درآمد، اما از طریق هوش عاطفی می

  .)1383اکبرزاده، (سطوح باالتر رسید 
هاي اخیر اهمیت زیادي براي نقش راهبردهاي در سال نیز بهداشت شناسی روان

و روانی آنها در دینی و سبک زندگی افراد در چگونگی وضعیت سالمت جسمانی 
 هاي شناختی و رفتاريهاي مقابله دینی با مسایل، تواناییشیوه. نظر گرفته است

به کار  فشارزا به منظور کنترل نیازهاي خاص درونی و بیرونی مضطرب هستند که فرد
 ،دعا، نیایش در مقابله دینی از منابع دینی مثل. )1997و همکاران،  1کینگ( گیرد می

از آنجا  ،دهند هاي اخیر نشان مییافته .شود استفاده می... به خداوند وتوکل و توسل 
اي براي تفسیر مثبت ها هم منبع حمایت عاطفی و هم وسیلهکه این نوع مقابله

هاي بعدي را تسهیل نمایند؛ بنابراین به توانند مقابلهحوادث زندگی هستند، می
گوردون و ( شودمت روانی میبراي اکثر افراد، موجب تقویت سال آنها کارگیري
متکی بر باورها و  به طور کلی مقابله دینی با مشکالت روانی،. )1994، 2سونگ
هاي هیجانی و ناراحتی هايهاي دینی است و از این طریق در کنترل استرسفعالیت

اعمال  ، معتقد است4پاتریک فاگان ).1993، 3الیسون( کندجسمانی به افراد کمک می
اال بردن سطح بهداشت روانی فرد، کاهش افسردگی، به دست آوردن عزت دینی در ب

افزایش سطح  ،به نظر وي. نفس و خشنودي در روابط فردي و اجتماعی مؤثّر است
بسزایی در زیاد شدن طول عمر شخص و امکان بهبودي از  تأثیرسالمت روانی، 

                                                                                                                                      
1. King etc 
2. Gordon and Song 
3. Ellison 
4. Patrick Fagan 
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 بر اساس دیگر. )2000، 1گراناچر( هاي کشنده داردبیماري و کاهش ابتال به بیماري
مطالعات انجام شده، بین دینی بودن و معنادار بودن زندگی و سالمت روانی، ارتباط 

در یک سنجش صورت گرفته روي افراد بزرگسال با میانگین . نزدیکی وجود دارد
دینی  هاي فعالیت(سال، مشاهده شد که بین سه شاخص دینی بودن  4/37سنی 

و دلگرمی به زندگی، همبستگی مثبتی  روحیه داشتن) یافتهسازمان سازمان یافته و غیر
اسپیلکا و همکارانش، دیگر پژوهشگرانی بودند که  ).1999، 2مارکستورم( وجود دارد

نتیجه گرفتند که  مطالعه تجربی در مورد مرگ و درگیري دینی را مرور کردند و 36
 کمتر از مرگ همبستگیبه زندگی بعد از مرگ، با ترس  اعتقادتر یا  ایمان قويبین 

درونی  همچنین در این مطالعات، افرادي که نمره باالتري در شاخص دین. دارد وجود
این امر . )1985و همکاران،  3اسپیلکا( داشتند، ترس کمتري را از مرگ گزارش کردند

شود تا افراد، آرامش  بدان معناست که غلبه بر احساس ترس از مرگ، باعث می
هاي درونی خویش را  گی خود احساس کنند و در نتیجه ناآرامیبیشتري را در زند
ها و اعمال دینی را در کاهش اضطراب آموزه تأثیر مطالعات دیگر،. بهتر کنترل نمایند

به عنوان مثال، نتایج دو . اندو تحمل فشارهاي روانی پس از بهبودي، نشان داده
بودند، اضطراب و ناراحتی  بنداعتقادات دینی پای بررسی نشان داد، کسانی که به

، 4لویس(اند  بند نبودند، داشته که به اعتقادات دینی پاي کمتري را نسبت به کسانی
دریافت که در تمام این مطالعات، بین اعتقادات دینی و سالمت  5گارتنر). 1998
نشان داد که دین، به طور مثبت با سازگاري  6هاردین. رابطه مثبتی وجود دارد روانی،
و همکارانش در پژوهشی گزارش  7زاکرمن. ایت زناشویی باالتر ارتباط داردو رض
اند،  در افراد سالمندي که نمره کمتري در شاخص دینی بودن به دست آورده ،دادند

نمره  که این میزان براي افراد سالمندي کهدرصد بوده، در حالی 42مرگ و میر میزان 
 ،در بررسی دیگري مشاهده شد. تدرصد اس 19اند،  شاخص دینی باالیی داشته

کنند نسبت به افرادي که کمتر و یا  هاي دینی استفاده می که همیشه از مقابله افرادي
روانی،  شاخص سالمت 12شاخص از  9ند، در نکها استفاده میگاهی از این مقابله

                                                                                                                                      
1. Granacher 
2. Markstrom 
3. spilka etc 
4. Lewis etc 
5. Gartner 
6. Hardin 
7. Zuckrman 
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 نیز دریافت که عالیم بیماري 2مینارد). 1997، 1کوئنیگ(نمرات باالتري کسب کردند 
هم  بعد از زیارت، کاهش زیادي داشته و حداقل تا ده ماه بعد از برگشتن از زیارت

نقش دین در سازگاري افراد با یک رویداد  3در مطالعه دیگري، مییر. این اثر ادامه دارد
تر این بحران، پذیرش آسان او دریافت که دینی بودن با. معنادار زندگی را بررسی کرد

در پژوهشی نشان دادند که دین،  4نونیمیکر، مکنیلی و بلوم .ارتباطی مستقیم دارد
ی که در ایران به بررسی رابطه یها پژوهش. دهدسطح بهداشت روانی را افزایش می

است نیز نشان  پرداختهاجتماعی  -اعتقاد به اصول دینی اسالم و بهداشت روانی
وزان، رابطه مثبت آم دهد که میان نگرش دینی و سازگاري فردي و اجتماعی دانش می

همچنین در پژوهشی که با هدف تعیین رابطه وضعیت دینی . و معناداري وجود دارد
، نتایج حاکی از آن گرفتدانشگاهی صورت آموزان پیش و هوش عاطفی در دانش

. اي مثبت و معنادار وجود دارداست که میان وضعیت دینی و هوش عاطفی، رابطه
هاي وضعیت دینی و عمل دینی، همبستگی مؤلفههمچنین مشخص شد که بین 

این نتایج بیانگر آن است که دین و عمل دینی . بیشتري با هوش عاطفی وجود دارد
اي به اینک پس از اشاره. نقشی اساسی در ثبات روانی و زندگی سالم اشخاص دارند

با  .پردازیمبه بیان فرضیات این پژوهش می ،برخی کارهاي مرتبط و پیشینه پژوهش
  :باشندهاي پژوهشی مطالعه حاضر به شرح زیر میتوجه به هدف پژوهش، فرضیه

  
بین اعتقاد به مبانی دینی و سطح هوش عاطفی کارکنان، رابطه معناداري وجود . 1
  .دارد

  .بین ابعاد اعتقاد به مبانی دینی و هوش عاطفی رابطه معناداري وجود دارد. 2
  
  شناسی پژوهش روش

براي  است که به ذکر الزمالبته . از نوع همبستگی است توصیفی وروش پژوهش 
مشخص نمودن میزان و نوع همبستگی بین دو متغیر اساسی این پژوهش، یعنی میزان 

 شدهاز روش همبستگی دو متغیري استفاده  ،اعتقاد به مبانی دینی و هوش عاطفی
براي . باشدمیشامل کلیه کارکنان دانشگاه یزد  ،جامعه آماري این پژوهش نیز .است

                                                                                                                                      
1. Koenig et all 
2. Maynard 
3. Meier 
4. Nonnemaker, Mcneely & Blum 
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بنابراین . نفري از معادله برآورد حجم نمونه استفاده شد 112تعیین تعداد نمونه آماري 
 117پرسشنامه بین کارکنان دانشگاه یزد توزیع گردید که از این تعداد،  120تعداد 

نرخ (مورد نیز به علت نیمه تمام بودن کنار گذاشته شدند  5آوري شد که  عدد جمع
آوري اطالعات  پس از جمع%). 93: ، نرخ پرسشنامه صحیح بازگشتی%97.5: بازگشتی

هاي ها و تعیین شاخصخام و استخراج آنها جهت تجزیه و تحلیل، براي تنظیم داده
هاي پراکندگی و ترسیم نمودارهاي مختلف از آمار توصیفی و براي مرکزي، شاخص

استفاده ) یب همبستگیضر(هاي پژوهش از آمار استنباطی تجزیه و تحلیل فرضیه
   .گردید

ترین روش براي گردآوري  هاي پژوهش و ماهیت آن، مناسببا توجه به هدف
اطالعات مورد نیاز، استفاده از پرسشنامه بود و بدین منظور از دو پرسشنامه زیر 

  .استفاده شد
توسط گلزاري در سال  این آزمون): معبد(عمل به باورهاي دینی پرسشنامه. 1

 پرسشنامهاین  .گیردعمل به باورهاي دینی را اندازه می هیه شده است وت) 1379(
است که  شدهسؤال تنظیم  25سنجش اعتقادات دینی اسالم است و در قالب  براي

، طیف پرسشنامهي این ها مؤلفه. باشدمی 1»لیکرت«گیري آن از نوع مقیاس اندازه
واجب و مستحب اسالمی، فعالیت وسیعی از اعمال دینی، مانند میزان توجه به اعمال 

اساسی زندگی و در  هاي گویی به سؤالن نقش دین در پاسخهاي دینی، میزادر گروه
بندي گیرد که جمعآیات قرآن در زندگی شخص را در بر می تأثیرنهایت، توجه و 

هاي دینی اسالم در زندگی فرد را آموزه تأثیر، تصویر روشنی از ها مؤلفهامتیازات این 
  .نماید میایه ار

عد مختلف است  90شامل  پرسشنامهاین : اون - بار پرسشنامه. 2 سوال در پنج ب
. سنجش میزان هوش عاطفی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است برايکه 

مطالعات درباره . باشد می» لیکرت«نیز از نوع  ،پرسشنامهگیري در این مقیاس اندازه
دهد  هاي همتا و محاسبه ضریب همسانی درونی، نشان میماعتبار آزمون بر اساس فر

به  پرسشنامهپنج بعد اصلی این . برد از روایی و پایایی باالیی سود می پرسشنامهاین 
شوند تا وضعیت هوش عاطفی شخص به طور دقیق سنجیده بندي میتقسیم مؤلفه 15

                                                                                                                                      
1  .  Lickert 
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رباره هر یک از توضیح مختصري د ي هوش عاطفی،ها مؤلفهدرك مفاهیم  براي. شود
  ):1380جاللی، ( ارائه شده است) 1(در جدول هوش عاطفی  مؤلفه 15

  
  هاي هوش عاطفیمؤلفه )1(جدول 

  توصیف  مؤلفه
رحل توانایی تشخیص و تعریف مشکالت و ایجاد و به کارگیري راه   حل مسأله .1   هاي مؤثّ
  توانایی احساس رضایت از زندگی، خود و دیگران  خوشبختی .2

هاي  داري فکري و عملی و رهایی از وابستگیتوانایی خودرهبري، خویشتن  استقالل .3
  هیجانی

هاي زا و هیجانتوان تحمل فرد در برابر رویدادهاي ناخوشایند و شرایط تنش  تحمل فشار روانی .4
  شدید

خواهد و تواند، می توانایی تشخیص استعدادهاي ذاتی و کارهایی را که شخص می  خودشکوفایی .5
  بردآنها لذت میاز انجام 

  میزان آگاهی فرد از احساسات خویش و درك و فهم این احساسات  خودآگاهی .6
  هاي موجودتوانایی ارزیابی رابطه تجربه عاطفی و عینیت  گرایی واقع .7
  بخش متقابل توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت  فردي روابط میان .8

حفظ نگرش مثبت حتی در هنگام  تر زندگی وهاي روشنتوانایی توجه به جنبه  بینیخوش .9
  وجود احساسات

  توان خودآگاهی، درك و پذیرش خویش و احترام به خود  عزت نفس .10
  هاي خویشها و کنترل هیجان ها یا وسوسهتوانایی مقاومت فرد در مقابل تنش  هاکنترل تکانه .11

هاي یط و موقعیتها، افکار و رفتارهاي فرد در شراتوانایی کنار آمدن با هیجان  پذیري انعطاف .12
  مختلف

توانایی فرد در معرفی خود به عنوان عضوي مفید و سازنده و داراي حس همکاري   پذیريولیتئمس .13
  در گروه اجتماعی خویش

  توان آگاهی از احساسات دیگران و درك و تحسین آن احساسات  همدلی .14
  و حقوق خویش ابراز احساسات، باورها، افکار و دفاع منطقی و مطلوب از حق  خودابرازي .15

  
هاي مذکور بارها مورد استفاده پژوهشگران در مطالعات پرسشنامهکه  از آنجا

محاسبه پایایی ابزار  براي. باالیی برخوردار استروایی از گوناگون قرار گرفته است، 
روش ) بازآزمایی(از جمله اجراي دوباره  ،هاي متفاوتیها هم از روشگردآوري داده

و محاسبه همبستگی نمرات دو  پرسشنامهدو نیمه کردن (تنصیف  روش) همتا(موازي 
در . استفاده شده است (SPSS)به کمک نرم افزار  1»نباخآلفاي کرا« و روش) دسته

                                                                                                                                      
1  . Cronbach’s Alpha 
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بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر  ،تر باشد درصد نزدیک 100به  هر چه α مقدار ،این روش
آلفاي «ها از آزمون امهپرسشندر این تحقیق، جهت تعیین پایایی . است پرسشنامه
آلفاي «معبد، ضریب  پرسشنامهبراي سنجش پایایی . استفاده شده است» کرونباخ
همچنین . است پرسشنامهدهنده پایایی  برآورد شده است که نشان 92/0» کرانباخ
باشد که می 934/0هوش عاطفی،  پرسشنامهبرآورد شده براي » کرانباخآلفاي «ضریب 

  .است پرسشنامهاین  دهنده پایایی نشان
  

  هاي پژوهشیافته
  هاي مربوط به هوش عاطفیتوصیف آماري داده) الف

امتیاز افراد تحت بررسی از میزان هوش عاطفی به صورت میانگین، انحراف استاندارد 
حداکثر نمره ممکن . ارایه شده است) 2(و آمارهاي توصیفی، محاسبه و در جدول 

که میانگین هوش  بیانگر آن استهاي پژوهش یافته. است 5براي هوش عاطفی، 
 467/0 با انحراف استاندارد 34/3بررسی، برابر با  موردنفر از افراد  112عاطفی در 

 هاي داده .بوده است 18/4 و حداکثر آن 21/2حداقل امتیاز کسب شده . باشد می
مورد معه که میانگین امتیاز هوش عاطفی در جا دهد نشان می) 1(و نمودار ) 2(جدول 
  .باشد ، خوب میمطالعه
  

  نمرات هوش عاطفی )2(جدول 
  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  تفسیر  امتیاز

  0  0  0  خیلی ضعیف  1-8/1
  14/7  14/7  8  ضعیف  8/1-6/2
  25/31  11/24  27  متوسط  6/2-4/3
  65/94  4/63  71  خوب  4/3-2/4
  100  35/5  6  خیلی خوب  2/4-5

  ---   100  112  ---  مجموع
  34/3  میانگین

  467/0  انحراف استاندارد
  18/4  حداکثر نمره
  21/2  حداقل نمره
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  توزیع درصدي نمره هوش عاطفی در نمونه تحت بررسی )1(نمودار  
  
  هاي مربوط به اعتقادات دینتوصیف آماري داده) ب

به صورت  ،یمیزان اعتقادات دیننظر از  جامعه آماري مورد مطالعهامتیازگذاري افراد 
. ارایه شده است) 3(میانگین، انحراف استاندارد و آمارهاي توصیفی، در جدول 

دهد که هاي پژوهش نشان مییافته. است 5حداکثر نمره ممکن براي اعتقادات دینی 
 537/0 با انحراف استاندارد 93/3دهندگان، برابر با  میانگین اعتقادات دینی پاسخ

. بوده است 67/4و حداکثر امتیاز کسب شده  82/2ب شده حداقل امتیاز کس. باشد می
که میانگین امتیاز اعتقادات دینی در جامعه  دهد نشان می) 2(و نمودار ) 3(جدول 

  .باشد ، خوب میمورد اشاره
  

  نمرات اعتقادات دینی) 3( جدول
  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  تفسیر  امتیاز

  0  0  0  خیلی ضعیف  1-8/1
  0  0  0  ضعیف  8/1-6/2
  82/9  82/9  11  متوسط  6/2-4/3
  72/35  9/25  29  خوب  4/3-2/4
  100  28/64  72  خیلی خوب  2/4-5

  ---   100  112  ---  مجموع
  93/3  میانگین

  537/0  انحراف استاندارد
  67/4  حداکثر نمره
  82/2  حداقل نمره
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  ت بررسیتوزیع درصدي نمره اعتقادات دینی در نمونه تح )2(نمودار  
  

هاي دینی اسالم و سطح هوش عاطفی کارکنان  بین اعتقاد به آموزه: فرضیه اول
  .رابطه معناداري وجود دارد

ها از ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین در پژوهش حاضر براي آزمون فرضیه
 -نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول . معناداري یا عدم معناداري استفاده شده است

هاي  دهد که بین اعتقاد به آموزهنشان می -آورده شده است ) 4(جدول چنانکه در 
درصد، رابطه  99هوش عاطفی کارکنان در سطح اطمینان  دینی اسالم و سطح
بدین معنا که باال بودن وضعیت اعتقادات دینی در کارکنان  .معناداري وجود دارد

   .تشده اس آنها دانشگاه یزد، موجب افزایش سطح هوش عاطفی در
  

  بررسی رابطه بین هوش عاطفی و اعتقاد به مبانی دینی )4(جدول 
  شاخص

  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیرها

  047/0  *470/0  هاي دینی اسالم و هوش عاطفی آموزه
  .معنادار است 01/0در سطح  *
  

بین ابعاد هوش عاطفی و اعتقاد به مبانی دینی، رابطه معناداري وجود  :فرضیه دوم
 -آورده شده است ) 5(که در جدول  چنان -نتایج حاصل از بررسی این فرضیه  .رددا

عد هوش عاطفی، بین گزینه 15بین  دهد که از نشان می هاي حل مسأله، تحمل فشار  ب
پذیري، همدلی و خودابرازي با اعتقاد به  ولیتئبینی، کنترل تکانش، مس روانی، خوش
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همچنین نتایج حاکی از . م و معناداري وجود داردهاي دینی اسالم، رابطه مستقیآموزه
عد حل مسأله و اعتقادات دینی  آن است که بیشترین ضریب همبستگی، مربوط به ب

  .باشدمی
 

  هاي دینی اسالم و هوش عاطفی  بررسی رابطه بین ابعاد اعتقاد به آموزه )5(جدول 
  سطح معناداري  ضریب همبستگی ابعاد هوش عاطفی

  001/0 **478/0  حل مسأله
 /.557 067/0 خوشبختی

 341/0 141/0 استقالل
 019/0  *344/0 تحمل فشار روانی

 452/0 179/0 خودشکوفایی
 124/0 268/0 خودآگاهی هیجانی

 185/0 139/0  گرایی واقع
 278/0 278/0 روابط بین فردي

 041/0 **386/0 بینی خوش
 752/0 028/0 عزت نفس
 029/0 *365/0 هاکنترل تکانه

 437/0 182/0 پذیري انعطاف
 037/0 *394/0 پذیري ولیتئمس

 002/0 **513/0 همدلی
 013/0 **246/0 خودابرازي

  معنادار است 05/0در سطح  *
  .معنادار است 01/0در سطح  **
  

  گیري یجهتبحث و ن
است که بر اساس ضریب همبستگی بین هوش از آن  هاي این پژوهش حاکی یافته

درصد از تغییرات هوش عاطفی را اعتقادات دینی  44تقادات دینی، تقریباً عاطفی و اع
هوشی که در طول زندگی تقریباً ثابت است، هوش  بر خالف بهره. کنند تبیین می

رابطه مثبت و معنادار بین اعتقاد به مبانی دینی و . توان رشد و توسعه داد عاطفی را می
توان زمینه رشد هوش  یش اعتقادات دینی میهوش عاطفی بیانگر این است که با افزا

. عاطفی و به عبارتی افزایش توان کنترل احساسات خویش و دیگران را فراهم نمود
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ارتباط «مطالعه درباره  850و همکارانش در یک بررسی فراتحلیلی روي  1کوئنیگ
دین گزارش دادند که » میان باورها و اعمال دینی با بهداشت روان و کارکرد اجتماعی

از طریق باال بردن توانایی در مقابله با استرس، ایجاد فضاي حمایت اجتماعی، ایجاد 
هاي مثبت، مثل زندگی بهتر، بینی در جهت کمک به ایجاد هیجان امید و خوش

هم معتقد  2گراناچر. گذاردمی تأثیررضایت از زندگی و شادکامی، بر سالمت روان 
در استفاده و رشد هوش عاطفی نقش مهمی است که اعمال دینی و اصول اخالقی 

ات اعمال تأثیرمحقق دیگري نیز  .دارند و شواهد فراوانی نیز در این مورد وجود دارد
رشد و پرورش  4هالستید). 1973، 3اسمیت(شمارد دینی بر ثبات روانی فرد را مهم می

است که داند و معتقد پذیر می هوش عاطفی را از طریق آموزش مسایل دینی، امکان
بنابراین با  .هوش عاطفی براي حس سعادت و سالمت در جامعه بسیار الزم است

رآیند توان گفت رشد و پرورش اعتقادات دینی در ف، میها توجه به این پژوهش
همچنین . دارد یالعاده مهم فوق و رشد هوش عاطفی نقش ها شناسایی و کنترل هیجان

هاي حل مسأله،  هوش عاطفی، بین گزینه در این پژوهش مشخص شد که از بین ابعاد
پذیري، همدلی و خودابرازي  مسئولیتها، بینی، کنترل تکانه تحمل فشار روانی، خوش

مند از  که افراد بهره با اعتقادات دینی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد، به طوري
ر روانی اعتقادات دینی باال، در مواجهه با مسایل و مشکالت زندگی، تحمل فشا

همچنین با افزایش میزان اعتقادات دینی در این افراد، روحیه . بیشتري دارند
هوش عاطفی، توانایی . شودبینی در آنها تقویت می پذیري، همدلی و خوش مسئولیت

در شخص  و عاملی است که 5هااداره مطلوب خلق و خوي، وضع روانی، کنترل تکانه
نوع هوش، حاکی از همدلی، یعنی آگاهی یافتن از این . کند انگیزه و امید ایجاد می

 باارتباط  هنرباال،  هوش عاطفی ارايد افراداحساسات افراد پیرامون ما نیز هست و 
 ،هامهارت ینا .هستند دارا هم را دیگران احساسات اداره و کنترل مهارت و مردم

 فعالیت گونه ره در را فرد و دنکنمی تقویت را شخصی نفوذ و رهبري قوه محبوبیت،
 و شناخت با افرادي چنین .نمایدمی موفق دیگران با صمیمانه ارتباط و اجتماعی
 را عملکرد بهترین ،دارند دیگران و خود عاطفی تمایالت به نسبت که درونی بصیرت

 کردتوان این چنین بیان  می در مجموع .دهندمی بروز زندگی مختلف هايموقعیت در
                                                                                                                                      
1  .  Koenig 
2. Granacher 
3. Smith 
4. Halstid 
5. Impulse 
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 ند بر روي آموزش و مباحث اخالقینتوا ی بدون شک میکه مبانی دینی و مذهب
کنترل هوش عاطفی را  ه ارتقا و گاهیمستقیم زمیند و به طور غیرنباش مؤثرکارکنان 

صحیح، نقش مهمی  ايتوانند با برقراري رابطه می هاکارکنان دانشگاهلذا . دنفراهم ساز
ا فشارهاي زندگی است، ایفاء در بازیابی تعادل هیجانی دانشجویان که الزمه مقابله ب

شود مگر  اما باید توجه داشت که زمینه ظهور و بروز چنین نقشی میسر نمی. نمایند
ارزیابی و حمایت  به طور متناوب این که کارکنان نیز به لحاظ ابعاد روحی و روانی

  .شوند
  



نامۀ آموزش عالی  142
 

 منابع 
  .، تهران، انتشارات فارابیهوش هیجانی ).1383( اکبرزاده، نسرین

فصلنامه تعلیم نامه ارزشیابی تحصیلی،  هوش عاطفی، ویژه). 1380(لی، سید احمد جال
 .70و  69، شماره و تربیت

، فصـلنامه نوانـدیش  هوش هیجانی و تعلیم و تربیـت،  ). 1384(فر، مهرنوش خشنودي
  .شماره چهارم

بـه   ، مدي به هوش هیجانی و نابینـایی درآ ).1383( و جعفري، حمیدرضا قمرانی، امیر
   http://www.ensani.ir/fa/content/121667/default.aspx :آدرس

ماهنامـه  ها،  نقش احساسی عاطفی در کامیابی افراد و سازمان ).1375( کاشانی، مجتبی
 .70، شماره تدبیر

هاي افراد دینی و رابطـه ایـن   جش ویژگیساخت مقیاس سن). 1379(گلزاري، محمود 
  .رساله دکتري، دانشگاه عالمه طباطبایی خصوصیات با بهداشت روان،

مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و     ، بهداشت روانی در اسـالم ، )1381(لشگري، محمد 
  .24 شماره، درمانی قزوینخدمات بهداشتی

 
Ellison, C. G. (1993). Religious Involvement and Self-Perception 

among Black Americans. Social Forces, 71, 1027-1055. 
Gartner, J. (1996). Religious commitment, mental health, and 

prosocial behavior, A review of the empirical literature. American 
Psychological Association. 

Goleman, D. P. (2009). Ecological Intelligence: How Knowing the 
Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything. 

Gordon, E. W. & Song, L. D. (1994). Variations in the experience of 
resilience, In M. C. Wang, & E. W. Gordon (Eds.) o. Document 
Number) 

Granacher, J. (2000). Emotional intelligence and the impacts of 
morality. 

Hardin, R. (1997). The economics of religious belief. Journal of 
Institutional and Theoretical Economics (153), 259–278. 

King, V., Elder Jr, G. H., & Whitbeck, L. B. (1997). Religious 
involvement among rural youth, an ecological and lifecourse 
perspective. Journal of Research on Adolescence, 7, 431–456. 

Koenig, H. G., Hays, J. C., George, L. K., Blazer, D. G., Larson, D. 
B., & Landerman, L. R. (1997). Modeling the cross-sectional 
relationships between religion, physical health, social support and 
depressive symptoms. American Journal of Geriatric Psychiatry, 
5, 131–144. 

http://www.ensani.ir/fa/content/121667/default.aspx


  
  
 

143   ... بررسی رابطه میزان اعتقاد به مبانی دینی و
 

Konstantinos, N. F., Melina, S., Stamatia, M., & George, K. (2008). 
Late-life depression, religiosity, cerebrovascular disease, 
cognitive impairment and attitudes towards death in the elderly: 
Interpreting the data. Medical hypotheses, 70(3), 493-496. 

Levin, J. S., & Taylor, R. J. (1998). Panel analyses of religious 
involvement and well-being in African-Americans, 
Contemporaneous vs longitudinal effects. Journal for the 
Scientific Study of Religion, 37, 695–709. 

Lewis, C. A., Shevlin, M., Lloyd, N. S. V., & Adamson, G. (1998). 
The Francis Scale of Attitude Towards Christianity (Short Scale), 
exploratory and confirmatory factor analysis among english 
students. Journal of Social Behavior and Personality, 13, 167–
175. 

Markstrom, C. (1999). Religious involvement and adolescent 
psychosocial development. Journal of Adolescence, 22, 205–221. 

Maynard, R. (1997). Kids having kids: Economic costs and social 
consequences of teen pregnancy: Washington, DC: The Urban 
Institute Presso. Document Number) 

Meier, A. M. (2003). Adolescents’ transition to first intercourse, 
religiosity, and attitudes about sex. Social Forces, 81, 1031–1052. 

Nonnemaker, J. M., McNeely, C. A., & Blum, R. W. (2003). Public 
and private domains of religiosity and adolescent health risk 
behaviors. Evidence from the National Longitudinal Study of 
Adolescent Health. Social Science and Medicine.  

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. 
Imagination, Cognition and Personality. (9), 185–211. 

Salovey, P., Brackett, M. A., & Mayer, J. D. (2004). Emotional 
Intelligence: Key Readings on the Mayer and Salovey Model. 

Smith, H. C. (Ed.). (1973). Sensitivity training. New York: McGraw-
Hill. 

Spilka, Hood Jr, R. W., & L, G. R. (Eds.). (1985). The psychology of 
religion: an empirical approach: Prentice Hall. 

Wilde, A., & Joseph, S. (1997). Religiosity and personality in a 
Moslem context, Personality and Individual Differences. 23(5), 
899– 900. 

Winfield, L. F. (1995). The knowledge base on resilience in African-
American adolescents o. Document Number) 

Yang, K.-P., & Mao, X.-Y. (2007). A study of nurses’ spiritual 
intelligence: A cross-sectional questionnaire survey. International 
Journal of Nursing Studies 44, 999–1010. 


