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Abstract
This study aimed to investigate the 
relationship emotional intelligence 
and social skills with religiosity and to 
determine the predictive role of emotional 
intelligence and social skills in religiosity 
of the students in Qazvin. The research 
method was descriptive and correlational. 
The statistical population consisted of 
all high school students at district 2 in 
Qazvin. The sample of the study was 100 
male students who were selected by multi-
stage cluster sampling. The research tools 
included Emotional Intelligence Scale, 
Social Skills Scale and Religiosity Scale. 
The gathered data were analyzed through 
Pearson correlation and multivariate 
regression analysis. The findings of 

چكیده
هدف این پژوهش، بررس���ی رابطۀ بین هوش 
هیجانی و مهارت های اجتماعی با دین داری 
و تعیی���ن نق���ش پیش بین���ی ه���وش هیجان���ی 
و مهارت ه���ای اجتماع���ی در دی���ن داری بی���ن 
دانش آموزان شهرستان قزوین می باشد. روش 
ای���ن پژوهش، توصیفی و همبس���تگی اس���ت. 
جامعۀ آم���اری، همۀ دانش آموزان دبیرس���تان 
ناحی���ه دو شهرس���تان قزوین می باش���د. نمونۀ 
كه به  پژوه���ش 100 نف���ر دانش آموز پس���ر ب���ود 
ص���ورت نمونه گیری خوش���ه ای چندمرحله ای 
انتخاب ش���دند. اب���زار پژوهش عب���ارت بود از: 
مقیاس ه���وش هیجانی، مقیاس مهارت های 
اجتماعی و مقیاس دین داری. تحلیل داده ها 
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مقدمه
امروزه بررسی علمِی باورهای مذهبی و ارتباط باورهای مذهبی با سایر سازه های روان شناختی 
و جامعه ش���ناختی اهمیت ویژه ای یافته است )هاش���می و جوكار، 1389(. اریکسون1 )1958( 
كمک  كی���د می كند؛ زیرا این باوره���ا به فرد  كتس���اب باورهای مذهبی و سیاس���ی تأ بر اهمیت ا
می كند یک چشم انداز خاص را در خود رشد دهد )به نقل از: حسینی، مزیدی و حسین چاری، 
كه  كهن ترین و قوی تری���ن نهادی می داند  1389(. همچنی���ن اریکس���ون )1964(، مذهب را 
موج���ب ظه���ور و بروز اطمینان و تعهد به یک ایدئولوژی می ش���ود كه ای���ن پایبندی برای حل 
موفقیت آمی���ز بحران روانی _ اجتماعی دورۀ نوجوانی و كس���ب هویت، اساس���ی اس���ت )به نقل 
از: هاش���می و ج���وكار، 1389(. مفهوم س���ازی روان شناس���ی دی���ن، ب���ا پژوهش ه���ای آلپورت2 
رش���د قابل توجهی داش���ته اس���ت. رویکرد تجربی به روان شناس���ی دین از یک سو، سازه های 
دین داری را به میدان آورد و از س���وی دیگر، نیاز به پژوهش های روان شناس���ی دین، س���اخت 
مقیاس های س���نجش دین داری را برای عملیاتی ش���دن آن مفاهی���م، به عنوان یک ضرورت 

1. Erikson, E
2. Alport, G.

Pearson correlation showed that there 
was a positive and significant relationship 
between emotional intelligence, social 
skills, and religiosity. Furthermore, 
the findings of multivariate regression 
analysis showed that each of the variables 
of emotional intelligence and social skills 
as a predictor variable could predict the 
religiosity variable as a criterion variable.

Keywords: religiosity, emotional 
intelligence, social skills, high school 
students

و  پیرس���ون  از روش همبس���تگی  اس���تفاده  ب���ا 
گرفت.  تحلیل رگرس���یون چندمتغیری صورت 
نتای���ج همبس���تگی پیرس���ون نش���ان داد بی���ن 
و  اجتماع���ی  مهارت ه���ای  هیجان���ی،  ه���وش 
دین داری رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. 
همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره 
نشان داد هر یک از متغیرهای هوش هیجانی 
و مهارت ه���ای اجتماع���ی می توان���د به عن���وان 
متغیر پیش بی���ن، متغیر دین داری را به عنوان 

كند. متغیر مالک پیش بینی 

ه���وش هیجان���ی،  دی���ن داری،  كلید واژه ه���ا: 
مهارت های اجتماعی، دانش آموزان.



207نقش هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی در پیش بینی دین داری دانش آموزان دبیرستانی قزوین                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

كرد )آلپورت، 1995،ص234(. جیم���ز1)1910_1842( نیز وجود مذهب و دین را مفید  مط���رح 
می داند و معتقد اس���ت: »عش���ق و نیروی مذهبی منجر به وقار و س���نگینی، صبر و ش���کیبایی، 
اعتقاد و اطمینان در فرد می ش���ود« )به نقل از: اوركی و برقی ایرانی، 1389(. به اعتقاد جیمز، 
كار و زندگی او وارد می شود.  احساس���ات مذهبی در نزد هر كس كه باش���د، نیروی روزافزونی در 
گیر  در واق���ع، دی���ن یک جهان بین���ی و ایدئولوژی دقیق و وس���یع ارائه می دهد و به ش���کلی فرا
گفتۀ گوتک،2 جهان بینی نه تنها روابط  هم���ۀ ابعاد زندگی فردِ معتقد را جهت دهی می كند. به 
بیرونی فردی را در قبال نظام های اجتماعی، سیاس���ی و تربیتی تعّین می بخش���د، بلکه حس 
درونِی وجوِد فرد یا هویت شخص را نیز تحت تأثیر قرار می دهد )گوتک، 1997، ص312(. در 
كه باورها و رفتارهای مذهبی می تواند هسته اصلی هویت  كلی وجود دارد  حال حاضر، توافق 
گارس���یامونز،4 نیومن5 و توبول6 )2013( رسوم و عاداتی كه  گفتۀ بار_ ایی،3  افراد را بس���ازد، به 
از یک نس���ل به نس���ل بع���دی انتقال می یابد، عموم���ًا رفتار كودک و جوان را حتی در ش���رایطی 
كه محیط به س���رعت تغیی���ر می كند، تحت تأثیر قرار می دهد. به همین جهت، بررس���ی علمِی 
باورهای مذهبی و ارتباط باورهای مذهبی با س���ایر س���ازه های روان شناختی و جامعه شناختی 

اهمیت ویژه یافته است.
كه امروزه توجه عموم را به خود جلب  گس���ترده ای اس���ت  »هوش هیجان«، یکی از مفاهیم 
كرده اس���ت )س���لطانی فر، 1386(. برای اولین بار رِون بار_ آن )1980( آن را برای دس���ته ای از 
توانایی ه���ا ب���ه كار ب���رد و برای س���نجش آن اولین آزمون را س���اخت )مایر و س���الووی، 1993(. 
س���الووی و مایر )1990، ص185(، هوش هیجانی را توانایی هدایت هیجان ها و احساس���ات 
كردند، به گونه ای  كه بتواند میان آنها تمایز قائل شده و آنها را به منظور  خود و دیگران معرفی 
كند )آقایار و شریفی درآمدی، 1386،  جهت دهی تفکر و اندیشه و فعالیت های فردی استفاده 
كثر ح���دود 20 درصد  لم���ن،7 )1998( در بهترین حالت، هوش���بهر، حدا

ُ
گ ص78(. ب���ه اعتقاد 

ب���رای پیش بینی موفقی���ت در زندگی س���هم دارد، درحالی كه 80 درصد باقیمان���ده به نیروها و 

1. James, W.
2. Gotek, G.
3. Bar-Ei, R. 
4. García-Muñoz, T.
5. Neuman, S.
6. Tobol, Y.
7. Goleman
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لمن، مجموعۀ مهمی از این خصوصی���ات را با عنوان »هوش 
ُ
گ عوام���ل دیگر مربوط می ش���ود. 

هیجانی« نامگذاری می كند. برای تبیین آن به توانایی هایی اش���اره می كند، مانند اینکه فرد 
كنترل  كند و در مقابل نامالیمات پایدار باش���د، تکانش های خود را  بتواند انگیزۀ خود را حفظ 
كند و نگذارد پریش���انی خاطر  كامیابی را به تعویق بیندازد، حاالت روحی خود را تنظیم  كن���د و 

كند و امیدوار باشد )گلمن،1995(. كند، با دیگران همدلی  قدرت تفکر او را خدشه دار 
سالووی و جان مایر، هوش هیجانی را »توانایی فرد در نظارت بر احساس ها و هیجان های 
خود و دیگران به منظور متمایز ساختن آنها از یکدیگر و استفاده از این اطالعات برای هدایت 
اندیشه و عمل خود« تعریف می كنند )سیف، 1389، ص331( از نظر بار_ آن، هوش هیجانی 
كه توانایی فرد  كفایت ها و مهارت های غیرش���ناختی اس���ت  ش���امل مجموعه ای از توانایی ها، 
كس���ب موفقیت در مقابله با نیازها و فش���ارهای محیطی تحت تأثیر قرار می دهد )بار_  را برای 
آن، 2006، ص124(. ب���ار_ آن، ه���وش هیجان���ی را ش���امل پنج مهارت می دان���د كه عبارت اند 
از: 1. مهارت ه���ای درون ف���ردی؛ 2. مهارت ه���ای میان ف���ردی؛ 3. مهارت های س���ازگاری؛ 4. 
كنترل اس���ترس؛ 5. مهارت های خل���ق عمومی. بار_ آن در ای���ن پنج مهارت، 15  مهارت ه���ای 
گرفته اس���ت كه عبارت ان���د از: حرمت  عام���ل را به عن���وان عامل ه���ای هوش هیجان���ی در نظر 
گاهی هیجانی، خودابرازگری، خودشکوفایی، استقالل، همدلی، انعطاف پذیری،  ذات، خودآ
كنت���رل تکانه،  تحم���ل فش���ار، ح���ل مس���ئله، واقعیت س���نجی، مس���ئولیت پذیری اجتماع���ی، 

شادكامی، خوش بینی و روابط بین فردی )محمودی و نجفی، 1391(.
عالوه بر هوش هیجانی، یکی دیگر از موضوعات مهم روان شناس���ی، مهارت های اجتماعی 
كه تقریبًا پژوهش���گران  و تعام���ل اجتماعی ماهرانه می باش���د. س���گرین )1992(، بیان می كند 
تم���ام رش���ته های عل���وم اجتماع���ی ب���ه مفه���وم مهارت ه���ای اجتماع���ی عالقه من���د ش���ده اند. 
گرفته می شود  مهارت های اجتماعی اغلب به عنوان مجموعۀ پیچیده ای از مهارت ها در نظر 
كه ابعادی مانند ارتباط، حل مس���ئله و تصمیم گیری، جرأت ورزی، تعامالت همس���االن و گروه 
كلینک و تیپت���اس، 2009(. هارج���ی )1986(،  و خودمدیریتی را ش���امل می ش���ود )آی���دوگان، 
مه���ارت اجتماعی را چنین تعریف می كند: »مجموع���ه ای از رفتارهای هدفمند، به هم مرتبط 
كنترل فرد می باش���ند« )هارجی و س���اندرز و  كه آموختنی بوده و تحت  و متناس���ب با وضعیت، 
دیکسون، 1994، ص26 (. ماتسون معتقد است: »مهارت های اجتماعی، رفتارهایی هستند 
كه رش���د آنه���ا می تواند به عملکرد مؤث���ر و مفید فرد در جامعه كمک نماید« )ماتس���ون، 1990، 
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كه  ص301(. همچنین، می توان گفت: مهارت های اجتماعی مجموعه توانایی هایی هستند 
روابط اجتماعی مثبت و مفید را آغاز و حفظ نماید، دوستی و صمیمیت با همساالن را گسترش 
ك���ه خود را با  دهد، س���ازگاری و رضایت بخش���ی را در مدرس���ه ش���کل دهد، به اف���راد اجازه دهد 
شرایط وفق دهند و تقاضاهای محیط اجتماعی را بپذیرند )گرشام، واتسون و اسکینر، 2001، 
ص158(. آم���وزش مهارت ه���ای اجتماعی بر موفقیت در زندگی از طریق دس���ت كاری ظرفیت 
روانی _ اجتماعی افراد امکان پذیر است و افراد را قادر می سازد تا با اندیشه و تحلیل موقعیت، 
به رفتار سازگارانه و همراه با تحمل روی آورند )منگرولکار، ویتمن و پوسنر. 200، ص132(.

در ارتب���اط با هوش هیجان���ی، مهارت های اجتماعی و دی���ن پژوهش های مختلفی صورت 
گرفته است. به عنوان مثال، یونگ و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند كه معنویت 
كار  به عنوان س���ازه ای مهم، نقش مهمی در س���ازگاری روان ش���ناختی دارد و می ت���وان از آن در 
كوا، 2000(. مکنالتی1 و همکاران  كاش���ول و ش���چربا گرفت )یونگ ،  بالین���ی با مراجعان كمک 
)2004( نیز در پژوهش خود نش���ان دادند كه دین، در س���ازگاری افراد تأثیر قابل توجهی دارد و 
كه خواهان روان درمانی معنوی هستند  كرد  كار بالینی با مراجعانی اس���تفاده  از آن می توان در 

گل محمدیان و فعلی، 1390(. )یاسمی نژاد، 
كه روی آوردن به فعالیت های مذهبی  ِالدر2 و همکاران )2000(، در پژوهش���ی نش���ان دادند 
در می���ان دانش آموزان 8_12 س���ال، توانایی های وس���یع بع���دی را پیش بین���ی می كند. برخی 
كیفیت رابطه با همس���االن و  از این توانایی ها ش���امل پیش���رفت تحصیلی، اعتم���اد به نفس و 
كس���ار بلداجی در  والدین اس���ت )جمش���یدی، عرب مق���دم و درخ���واه،1393(. خداپناهی و خا
كه بین جهت گیری مذهبی و س���ازگاری رابطۀ معن���ادار وجود دارد. آنها  پژوهش���ی بیان كردن���د 
گرفتند، در مورد مقایس���ه س���ازگاری در افراد ب���ا جهت گیری درونی و بیرونی،  همچنین نتیجه 
كلی، اجتماعی، هیجانی و تندرستی نسبت  افراد با جهت گیری مذهبی درونی از نظر سازگاری 
كس���ار بلداجی،  به اف���راد با جهت گی���ری بیرونی وضعیت مناس���ب تری دارن���د )خداپناهی و خا
1384(. پژوهش های انجام شده در زمینه رابطۀ هوش هیجانی با مؤلفه های سالمت روانی 
كه این س���ازه با شناس���ایی محتوای هیجان ها و توان همدلی )مایر، دی پائولو  نیز نش���ان داد 
و س���الووی، 1990( و رضایت از زندگی )پالمر، دونالدس���ون و استاف، 2002( همبستگی مثبت 

1. Mcnulty, J.K.
2. Elder, G.H.
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دارد و با اختالل های روان ش���ناختی )لین و ش���وارتز، 1987( همبس���تگی منفی دارد )به نقل از: 
بش���ارت، 1384(. ممی���زی و عبدی زری���ن، اقلیما و راهب، در پژوهش���ی در ارتباط با »بررس���ی 
كه بین مهارت های  رابطۀ مهارت های اجتماعی و مورد آزار قرارگرفتن نوجوانان« نشان دادند 
گرفتن نوجوانان رابطۀ معناداری وجود دارد. نتایج این بررسی نشان  اجتماعی و مورد آزار قرار 
داد كه نقص در مهارت های اجتماعی به خصوص وجود پرخاشگری در روابط دوسویه كودک 
كودكان و  گرفتن  و نوج���وان با دیگران تأثیرگذار اس���ت و موجب افزایش احتمال م���ورد آزار قرار 

نوجوانان می گردد )ممیزی، عبدی زرین، اقلیما و راهب، 1390(.
كیفیت روابط اجتماعی  بش���ارت )1384(، در پژوهش���ی در ارتباط با تأثیر هوش هیجانی در 
كه بین هوش هیجانی و مش���کالت بین ش���خصی دانش���جویان همبس���تگی منفی  نش���ان داد 
معناداری وجود دارد. هوش هیجانی همچنین با زمینه های مختلف مش���کالت بین شخصی 
دانش���جویان مانند قاطعیت، مردم آمیزی، صمیمصت و مس���ئولیت پذیری، همبستگی منفی 
معن���اداری دارد. از س���وی دیگ���ر، ه���وش هیجانی ب���ا تقویت س���المت روانی، ت���وان همدلی با 
دیگران، س���ازش اجتماعی، بهزیس���تی هیجانی و رضایت از زندگی مش���کالت بین ش���خصی را 

كاهش می دهد و زمینۀ بهبود روابط اجتماعی را فراهم می سازد )بشارت، 1384(.
در خص���وص ه���وش هیجانی و جهت گی���ری مذهبی، مطالعۀ اس���میت )2001( نش���ان داد، 
تمای���ل ب���ه جهت گیری مذهب���ی بیرونی درگروه س���قط جنین و جهت گیری مذهب���ی درونی در 
كنترل رابطه وجود دارد. در این نمونه، نمرۀ مدیریت استرس، خوش بینی و جهت گیری  گروه 
مذهب���ی درون���ی در آن زمان، 66/67 درصد به دس���ت آمد و قصد س���قط جنی���ن، 80 درصد در 

همان زمان پیش بینی شد )اسمیت، 2001(.
ك���ه علی رغم پژوهش های  كرد  ب���رای تبیین اهمی���ت این پژوهش، می ت���وان چنین عنوان 
زیاد در حوزۀ دین، پژوهش های انجام ش���ده، از یک س���و به دلیل استفاده نکردن از ابزارهای 
كش���ور ایران و از س���وی دیگر، به دلیل عدم پوش���ش دهی قشرهای  جدید و متناس���ب با بافت 
مختلف در سطح جامعه، مکفی نمی باشد )عیسی مراد، رضایی و مهرعلیان، 1394(. با توجه 
ب���ه اینکه نوجوانان دوران خاصی را از نظر رش���د و ش���ناخت س���پری می كنند، پاس���خ دادن به 
س���ؤاالت خودشناس���ی و هستی شناس���ی برای نوجوان بسیار حائز اهمیت اس���ت )برک، 2007، 
كه بتواند به سؤاالت  ص723( به همین دلیل، انجام پژوهش در حوزۀ دین به عنوان منبعی 
نوجوانان پاس���خ دهد بس���یار س���ودمند اس���ت. از طرفی نوجوان در بس���تر فعالیت ه���ای روزمره 
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زندگی با تغییرات زیادی در نوع تعامالت و ارتباطات روبرو می شود. به عنوان نمونه، نوجوان 
در ارتباط با والدین و یا همساالن و دوستان تغییرات محسوسی را متحمل می شود. بنابراین، 
كه بتوان���د نیاز نوجوان را در ن���وع مدیریت رفتار و  تقویت س���ازه های روان شناس���ی و اجتماعی 
ارتباط صحیح با دیگران برطرف س���ازد و به س���ؤاالت ش���ناختی جدید نوجوان نیز پاس���خ دهد 
امری ضروری برای تربیت نوجوانان می باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده در حوزۀ هوش 
گفت: هر دو متغیر در نوع زندگی و تعامالت فردی و  هیجانی و مهارت های اجتماعی می توان 
گرمارودی و وحدانی نیا )1385(، بیرامی  اجتماعی نوجوان نقش بسزایی دارد. پژوهش های 
و م���رادی )1385(، خان���زاده و یعق���وب زاده )1389( و یارمحمدیان و ش���رفی راد )1390( مؤید 
اهمی���ت این موضوع اس���ت. ولی درب���ارۀ ارتباط این دو متغیر از یک ط���رف و همچنین ارتباط 
كه پاس���خی برای س���ؤاالت خودشناس���ی و هستی شناسی نوجوان  آنها با دین به عنوان منبعی 
كرده  دارد و از طرف دیگر، برای بهتر ش���دن زندگی و تعامالت نوجوان دستورات خاصی لحاظ 
اس���ت، پژوهش های زیادی صورت نگرفته است. به همین دلیل، این پژوهش ضمن بررسی 
رابطۀ دو متغیر هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی با دین داری به این موضوع می پردازد 
ك���ه آیا دو متغیر مذكور می توانند به عنوان متغیر مس���تقل، دی���ن داری را به عنوان متغیر مالک 
كه آیا بین  كنن���د؟ بنابراین، این پژوهش به دنبال پاس���خ به این س���ؤاالت اس���ت  پیش بین���ی 
متغیرهای هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی و دین داری رابطه ای وجود دارد؟ آیا هوش 
هیجان���ی و مهارت ه���ای اجتماع���ی به عنوان متغی���ر پیش بی���ن می توانند متغیر دی���ن داری را 

كنند؟ به عنوان متغیر مالک پیش بینی 

روش پژوهش
این پژوهش، از نوع همبس���تگی و توصیفی می باشد و جامعۀ آماری آن را دانش آموزان ناحیه 
دو شهرس���تان قزوی���ن تش���کیل می دهن���د. نمون���ۀ پژوهش صد نف���ر دانش آموز پس���ر در مقطع 
كه از طریق نمونه گیری خوش���ه ای به دست آمد. بر اس���اس نمونه گیری  دبیرس���تان می باش���د 
خوش���ه ای، ابتدا یک دبیرستان از بین چند دبیرستان ناحیه به تصادف انتخاب شد و سپس 
در مرحلۀ بعد، از دبیرس���تان مورد نظر 100 دانش آموز به طور تصادفی و بر اس���اس برآورد حجم 
نمونه در تحقیقات همبستگی انجام شده )حسن زاده، 1393، ص94( انتخاب شدند. برای 
صحت بیش���تر در جمع آوری داده ها از دانش آموزان خواس���ته ش���د كه با تأمل و آسودگی خاطر، 
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در یک فضای مناس���ب و با در اختیار داش���تن زمان كافی، پرس���ش نامه های پژوهش را پاس���خ 
دهند. در این پژوهش، ضمن بررس���ی رابطۀ سه متغیر هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی 
و دی���ن داری، متغیر هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی به عنوان متغیر پیش بین و متغیر 

دین داری به عنوان متغیر مالک لحاظ شد.

ابزارپژوهش
گزینه ای  پرسش نامه هوش هیجانی بار_ آن )1997(: این پرسش نامه دارای 90 سؤاِل 5 
در 15 مؤلفه می باشد. این مؤلفه ها عبارت اند از: حل مسئله، خوشبختی یا شادمانی، استقالل، 
گاه���ی هیجان���ی، واقع گرایی، رواب���ط بین فردی،  تحم���ل فش���ار روانی، خودش���کوفایی، خودآ
كنت���رل تکانش���ی، انعطاف پذی���ری، مس���ئولیت پذیری اجتماعی،  خوش بین���ی، ع���زت نفس، 
كل آزمون با هر یک از خرده مقیاس ها بیش���تر باش���د،  همدلی و خودابرازی. هرچه نمرۀ فرد در 
دلی���ل بر برتری فرد در آن جنبه از هوش هیجانی اس���ت )دژكام، 1381، ص97؛ منتظرغیب، 
كیخانژاد، 1391(. پایایی و روایی آزمون هوش هیجانی توس���ط لش���کری )1381(، در  احقر و 
میان دانش���جویان دانش���گاه های تهران مورد مطالعه قرار داده شد. پایایی كل پرسش نامه با 
استفاده از روش كرونباخ 0/92 به دست آمد )لشکری، 1381، ص112؛ منتظرغیب و همکاران، 
1391(. در پژوهش فاتحی )1388 ( نیز ضریب اعتبار به روش زوج و فرد، 0/88 به دست آمد 
كرونباخ 0/86 به دس���ت آمد. طبق  گرفته با اندكی تفاوت از روش آلفای  و در پژوه���ش صورت 
كل پرس���ش نامه، رابطۀ  گ���زارش بین میانگین نمره هر یک از خرده مقیاس ها و میانگین  این 
مس���تقیم و معناداری وجود دارد؛ یعنی تمام خرده مقیاس های موجود در پرسش نامه با متغیر 

ع، 1391(. هوش هیجانی رابطۀ مستقیم دارد )تابش و زار
مقیاس س���نجش دینداری: فرم دانش آموزی این مقیاس س���اختۀ خدایاری فرد، س���ماواتی 
گویۀ س���نجش دی���ن داری در چهار مؤلفۀ  كب���ری زردخانه )1388( اس���ت و متش���کل از 104  و ا
می باش���د: 1. ش���ناخت دین���ی، 2. باور دین���ی، 3. عواطف دین���ی، 4. التزام و عم���ل به وظایف 
دین���ی. مقیاس اندازه گیری و پاس���خگویی به هر ی���ک از عبارات مؤلفه ه���ا، طیف لیکرت پنج 
درج���ه ای اس���ت )خدایاری فرد،  فقیه���ی، غباری بناب، ش���کوهی یکتا و رحیمی ن���ژاد، 1391(. 
ضریب آلفای حیطه های چهارگانه و كل مقیاس برای این ابزار سنجش 0/76 تا 0/95 گزارش 
كبری زردخانه، 1388(. برای تعیین روایی محتوایی از  شده است )خدایاری فرد، سماواتی و ا
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قضاوت 4 نفر متخصص روان شناس دانشگاهی، 2 نفر متخصص حوزوی و 1 نفر متخصص 
كه ماده های مقیاس تا چه ان���دازه معرف محتوا و هدف های برنامه  روان س���نجی در این باره 
كه مقیاس مذكور روایی  هس���تند، استفاده شده اس���ت. نظرات این افراد مؤید این مطلب بود 
كتش���افی انجام ش���ده اس���ت.  محتوای���ی دارد. جهت بررس���ی روایی س���ازه نیز تحلیل عوامل ا
كرونباخ اس���تفاده شد.  برای بررس���ی اعتبار مقیاس ها از روش همس���انی درونی و ضریب آلفای 
كرونباخ برای عامل های مقیاس نشان دهندۀ اعتبار باالی مقیاس است. ضریب آلفای  آلفای 
كرونب���اخ در ارتب���اط با عامل ه���ای ارتباط با جهان هس���تی، ارتباط با خود، ارتب���اط با دیگران، 
ارتب���اط با خدا، به ترتیب عبارت ب���ود از: 0/91، 0/92، 0/92، و 0/89. همچنین مقدار ضریب 
ك���ردن نیز برای همین عامل ها ب���ه ترتیب برابر بود ب���ا: 0/88، 0/89، 0/91، و 0/88  دونیم���ه 
)خدایاری فرد و همکاران، 1388(. در این پژوهش برای محاسبه اعتبار از روش ضریب آلفای 
كرونباخ استفاده شد و نتایج نشان داد كه ضریب آلفای كرونباخ در ارتباط با عامل ها به ترتیب 

كه نشان دهندۀ اعتبار باالی مقیاس می باشد. 0/90، 0/89 و 0/92 می باشد 
مقی���اس مهارت ه���ای اجتماع���ی: این مقی���اس در س���ال 1983 برای س���نجش مهارت های 
اجتماعی افراد 4_18 س���ال توسط ماتسون ساخته شده است )یوسفی و خَیر، 1381(. مقیاس 
مهارت ه���ای اجتماع���ی ماتس���ون دارای 56 آیتم اس���ت كه به پنج عامل اصلی تقس���یم ش���ده 
اس���ت. پاس���خ به این مقیاس بر اس���اس مقیاس لیکرت پنج درجه ای با دامن���ۀ نمره ای 1 تا 5 
)هرگ���ز، هیچ وقت تا همیش���ه( ص���ورت می گیرد )یوس���فی و خیر، 1381؛ ممی���زی و همکاران، 
1390(. ب���رای تعیین روایی س���ازه مقیاس مهارت های اجتماع���ی، روش آماری تحلیل عاملی 
گرفت. مقدار  كار رفته اس���ت. تحلیل عوامل ابتدا با اس���تفاده از ش���یوه مؤلفه اصلی صورت  به 
كفایت نمونه آزمودنی ها جهت انجام تحلیل عاملی  ضری���ب KMO برابر با 0/86 بود و بیانگر 
 P=0/001 كرویت بارتل���ت برابر با 10433/298 و در س���طح می باش���د. همچنین مق���دار آزمون 
كرونباخ و  معنادار بود. برای بررس���ی پایای���ی مقیاس مهارت های اجتماعی، از ضرای���ب آلفای 
كل مقیاس، یکس���ان و  كرونباخ و تصنیف برای  تصنیف اس���تفاده ش���ده اس���ت. میزان آلفای 
كه به  گردیده است  برابر 0/86 بود. برای این آزمون، 5 خرده مقیاس در قالب 5 عامل مطرح 
ترتیب عبارت اند از: 1. مهارت های اجتماعی مناس���ب، 2. رفتارهای غیراجتماعی یا جس���ارت 
نامناس���ب، 3. پرخاشگری یا تکانشی عمل كردن و سركش بودن، 4. برتری طلبی یا اطمینان 
گوش���ه گیری، )ممیزی و همکاران،  زیاد به خود داش���تن، 5. رابطه با همس���االن یا حس���ادت / 
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1390(. در مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون، عالوه بر نمراتی كه آزمودنی در هر 
كل عبارات موجود در مقیاس نیز یک  كدام از خرده مقیاس ها به دس���ت می آورد، جمع نمرات 
كل فرد در مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون  كه بیانگر نمرۀ  كلی به دس���ت می دهد  نمره 
كرونباخ برابر با 0/88  می باش���د )یوسفی، 1386(. در این پژوهش، پایایی كل از طریق آلفای 

اندازه گیری شد.

یافته های پژوهش
گردید. در  بر اس���اس روش های توصیفی در آمار میانگین و انحراف معیار هر س���ه متغیر تعیین 
جدول 1، میانگی���ن و انحراف معیار متغیر هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی و دین داری 

ارائه شده است.

جدول 1. میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی، دین داری و مهارت های اجتماعی

انحراف معیارمیانگین

266/8821/57هوش هیجانی

331/4838/33دین داری

182/8833/16مهارت های اجتماعی

همان طور كه جدول 1 نش���ان می دهد، میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی، 266/88 و 
21/57؛ دین داری، 331/48 و 38/33 و مهارت های اجتماعی، 182/88 و 33/16 می باشد.

جدول 2. بررسی همبستگی بین هوش هیجانی، دین داری و مهارت های اجتماعی

هوش هیجانیدین داری

1دین داری

1**0/57هوش هیجانی

**0/75**0/69مهارت های اجتماعی

** همبستگی در سطح 0/01 
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در جدول 2، همبس���تگی بین هوش هیجانی، دین داری و مهارت های اجتماعی مش���اهده 
می ش���ود. طبق اطالعات جدول 2، این سه متغیر رابطۀ معناداری با یکدیگر دارند. بدین معنا 

كدام از سه متغیر، میزان متغیرهای دیگر نیز افزایش می یابد. كه با افزایش میزان هر 

جدول 3. نتایج رگرسیون چندمتغیری )روش ورود(

FR2ββTمتغیرهای مالك

0/480/110/120/71** 17/40دین داریهوش هیجانی

** 0/680/593/30مهارت های اجتماعی

** همبستگی در سطح 0/01

ج���دول 3، نتای���ج حاص���ل از رگرس���یون چندمتغی���ری را نش���ان می ده���د. طب���ق اطالع���ات 
گرفته می ش���ود كه متغیر هوش هیجانی به عن���وان متغیر پیش بین با توجه  ج���دول3، نتیجه  
ب���ه میزان )β=0/12 ،t=0/71 ،P<0/05( توانس���ت متغیر مالک )دی���ن داری( را به طور معنادار 
 ،t=4/59 ،P<0/01( كند. همچنین، مهارت های اجتماعی نیز ب���ا توجه به میزان پیش بین���ی 
 β=0/68( توانس���ت متغی���ر م���الک )دی���ن داری( را ب���ه ط���ور معن���ادار و مثب���ت پیش بینی كند
)R2=0/48 ،F=17/40 ،P<0/01(. ای���ن متغیرها در مجموع، 48 درصد از واریانس نمره های 

دین داری را تبیین می كنند.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش، ضمن بررسی رابطۀ دو متغیر هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی با دین داری، 
درصدد آن است كه آیا دو متغیر مذكور می توانند به عنوان متغیر، دین داری را پیش بینی كنند؟
ك���ه متغیرهای هوش هیجان���ی و مهارت ه���ای اجتماعی با  نتای���ج این پژوهش نش���ان داد 
دی���ن داری رابط���ۀ مس���تقیم دارد. نتای���ج این پژوه���ش با نتای���ج پژوهش های عیس���ی مراد و 
همکاران )1394(، رضایی، درتاج و مهرعلیان )1395( همسو است. همچنین، این پژوهش 
نش���ان داد متغیرهای مس���تقل در پژوهش می تواند متغیر مالک یعنی دین داری را پیش بینی 
كه آی���ا بین متغیر ه���وش هیجانی و  كن���د. با توجه به س���ؤاالت پژوه���ش، س���ؤال اول این بود 

مهارت های اجتماعی با دین داری رابطه وجود دارد؟
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نتایج نشان داد بین هوش هیجانی و دین داری با ضریب همبستگی رابطۀ مثبت و معنادار 
كه این نتیجه با نتیجۀ پژوهش رضایی و همکاران )1395( همس���و می باش���د. در  وجود دارد 
تببی���ن این موض���وع این احتمال وج���ود دارد كه هوش هیجانی به عنوان ی���ک عامل مؤثر در 
كس���ب موفقیت و به عنوان عامل مرتبط با سالمت عاطفی و در  ش���کوفایی توانایی افراد برای 
مجموع، س���المت روانی )جنتی، موسوی و عظیمی، 1391( و همچنین تأثیرپذیری از محیط 
كه فرد با هوش هیجانی باال  )احس���انی، صباراد، جهانیان و خیرخواه، 1393( س���بب می شود 
كنش مناس���بی نسبت به عامل دین نش���ان دهد؛ زیرا دین به معنای سنتی اجتماعی است  وا
كه انس���ان در س���یر زندگانی اش طبق آن س���یر می كند و س���نت های اجتماعی متعلق به رفتار و 
عمل اس���ت و زیربنای آن، اعتقاد به حقیقت هس���تی عالم و حقیقت هستی خود انسان است 

)طباطبایی، 1385، ج15، ص65(
همچنی���ن نتایج این پژوهش نش���ان داد بین مهارت ه���ای اجتماعی و دی���ن داری نیز رابطۀ 
مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه نیز با پژوهش عیسی مراد و همکاران )1394( هم راستا 
می باشد. در تبیین این موضوع می توان گفت: دستورهای مؤَكد دین در ارتباط با تعامل صحیح 
و ارتباط هرچه بهتر فرد با دیگران در جامعه، ضمن روایات و آیات قرآن مجید، حاكی از اهمیت 
روابط و مهارت های فرد در بس���تر اجتماع اس���ت. دین اسالم با دستوراتی مانند یاری و كمک به 
گفتار نیک،3 كمک به دیگران در قالب صدقه دادن،4 پرداخت  یکدیگر،1 احس���ان به دیگران،2 
زكات مال،5 عدالت6 و امر به معروف و نهی از منکر7 زمینه س���از بس���تر مناس���بی در جامعه جهت 
تعامالت بین فردی و اجتماعی می باشد. به عبارت دیگر، افراد با مهارت های اجتماعی باال بهتر 
می توانند دس���تورات دین كه مش���تمل بر مهارت های اجتماعی می باشد را پذیرا باشند و نسبت 

كنید. كمک  1. »َتعاَوُنوا َعَلی الِبّر َوالّتقَوی« )مائده: 2(؛ یکدیگر را در نیکوكاری و پرهیزكاری 
اِحِب ِبالَجنِب َوابِن الّسبیِل َو...«  كین َوالجاِر ِذی الُقربی َوالجاِر الُجُنِب والّصَ 2. »وِبالواِلَدیِن ِاحساًنا َوِبِذی الُقرَبی َوالَیتاَمی والَمسا
كنید و همچنین نسبت به خویشاوندان، یتیمان، فقیران، همسایه دور و نزدیک، دوستان،  )نساء: 36(؛ به پدر و مادر نیکی 

كه خدا مردم خودپسند و متکبر را دوست ندارد. كنید  كه زیردست شما هستند، نیکی  رهگذران و بندگان 
3. »َوُقوُلوا ِللّناِس ُحسنا« )بقره: 83(؛ با مردم با خوش زبانی و سخنان نیک، تکلم نمایید.

كار  گر صدقه ها را آشکارا دهید،   4. »ِان ُتبُدوا الَصَدقاِت َفِنِعّما ِهَی وِان ُتخُفوها َوُتؤُتوَها الُفقراء َفُهو َخیٌر لکم...« )بقره: 271(؛ ا
گر مخفیانه انجام دهید و آنها را به تهیدستان دهید، برای شما بهتر است. پسندیده ای است و ا

كنید. كات« )نور: 56(؛ زكات مال پرداخت  5.َ »َوآَتوا الّزَ
6. »ِاّن اهلَل َیاُمُر ِبالَعدل وااِلحسان« )نحل: 90(؛ همانا خداوند به عدالت و احسان امر می كند.

ایمان،  با  زنان  و  مردان  71(؛  )توبه:  الُمنَکر«  َعِن  َوَینَهون  ِبالَمعروِف  َیاُمروَن  بعٍض  َاولیاُء  َبعُضُهم  َوالُمؤِمناُت  »َوالُمؤِمنوَن   .7
كارهای ناشایست باز می دارند. كارهای نیک فرمان می دهند و از  دوست و یاور یکدیگر هستند، آنها به 
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كردن به این دس���تورات توانایی بیش���تری هم���راه با رغبت عمل نش���ان می دهند. ب���ه عمل 
نتایج پژوهش نشان داد، متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین با توجه به میزان 
)β=0/12 ،t=0/71 ،P<0/05( توانس���ت متغیر مالک )دین داری( را به طور معنادار پیش بینی 
كن���د. در ای���ن زمینه، نتایج این پژوهش با تحقیق رضایی و همکاران )1395( هم راس���تا بود. 
گاهی هیجانی،  ك���ه افراد با هوش هیجانی باال به واس���طۀ خودآ كرد  می توان چنین اس���تدالل 
خودتنظیم���ی، خودكنترل���ی در تفک���ر و رهای���ی از وابس���تگی هیجان���ی، ایج���اد و حف���ظ روابط 
رضایت بخش دوجانبه، مسئله گش���ایی، خوش بینی )بار_ آن، 1997؛ همو، 2006(، در مقابل 
مس���ائل مطرح ش���ده در دی���ن، مدیریت هیجانی بهتری از خود نش���ان می دهند و این س���بب 
كه بدون جبهه گیری در مقابل دین، با انعطاف بیش���تری ادله و مس���تدالت دینی را  می ش���ود 
كه افراد با هوش هیجانی باال بهتر بتوانند دست  پذیرا شود. بنابراین، این احتمال وجود دارد 
به انتخاب بزنند و در انتخاب راه رشد و ضالل، با پذیرش مستدالت قرآنی مسیر هدایت را طی 
بَِل إِّما َشاكًِرا ِإَوّما َكُفوًرا« )دهر: 3(؛  كریم در این زمینه می فرماید: »إِنّا َهَديناهُ السَّ كنند. قرآن 
ما انسان را ) در ابعاد زندگیش به هدایت تکوینی و تشریعی( به راه راست هدایت كردیم، خواه 

سپاسگزار باشد وخواه ناسپاس.
 ،t=4/59 ،P<0/01( ك���ه مهارت ه���ای اجتماعی نیز ب���ا توجه ب���ه می���زان نتای���ج نش���ان داد 
β=0/68( توانس���ت متغی���ر م���الک )دی���ن داری( را ب���ه ط���ور معن���ادار و مثب���ت پیش بینی كند 
كه مهارت های اجتماعی  )R2=0/48 ،F=17/40 ،P<0/01(. ب���ا توجه به نتیجه ای���ن فرضیه 
قوی فردی می تواند عامل مناس���بی جهت كس���ب و انتقال آموزه های دینی باش���د، می توان با 
كه از ركن های اساسی مهارت های  ایجاد بستر مناسب بر پایه دین؛ ارتباط و تعامل با دیگران 
كه تمایالت افراد  اجتماع���ی در افراد جامعه مورد تعلیم قرار داد و این مس���ئله موجب می ش���ود 
برای پذیرش دین و نقش آن در زندگی و پذیرش س���ازه های دینی بیش���تر باش���د. در این مورد 
كه دین،  نیز توصیه های دینی در قالب روایات معصومین؟مهع؟ این مس���ئله را نش���ان می دهد 
كه موج���ب موفقیت فرد در  ف���رد را برای ی���ک زندگی اجتماعی و ایجاد روابط س���الم و صحیح 
كرم؟ص؟  اجتماع و همچنین موجب رشد و شکوفایی جامعه می گردد، هدایت می كند. پیامبر ا
می فرمایند: »َمَثل افراد با ایمان در دوستی و نیکی با یکدیگر همچون اعضاى یک پیکر است 
ك���ه چون بعضی از آن رنجور ش���ود و ب���ه درد آید، اعض���اى دیگر را قرار و آرام���ش نخواهد بود« 

)طباطبایی، 1385، ج15، ص201؛ رازی، 1383، ج2، ص132(
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