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پدیدارشناسی تجربه زیسته اساتید از نسبت دیانت با رشد هوش هیجانی
بدرالسادات دانشمند 
پذيرش نهايي1399/04/21 :

دريافت مقاله1399/02/22 :

چکیده
یکی از پدیدههایی که در دهه اخیر ،مورد استقبال فراوانی قرارگرفته ،پدیدهی هوش هیجانی است .دلیل ایل
امر توانایی باالی هوش هیجانی در ح بهتلر مالا

و کاسلت از میلتاا تااربلا

بلی دریافلتهلای فکلری و

احااسی است .هوش هیجانی ،توانایی اداره مطلوب خلقوخوی ،وبع روانی ،کنترل تکانهها و علاملی اسلت کله
هنگام شکات ناشی از دست نیافت به هدف ،در شخص انگیته و امید ایجاد میکنلد .پلهوهح حابلر بلهمنظلور
تبیی پدیده چگونگی رشد هوش هیجانی بر اساس تجربه زیاته دینی گروهی از اساتید دانشگاه بلهمنظلور ایجلاد
یک چارچوب مفهومی از نابت دیا نت با رشد هوش هیجانی انجام شد که با رویکرد کیفی و بلا اسلتفاده از روش
پدیدارشناسی انجام گرفت .مشارکتکنندهها ده نفر از اعضای هیئتعلمی رشلتههلای مالارف اسلممی ،الهیلا

و

فلافه تالیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر شهر کرماا بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخلاب شلدند .ابلتار
گردآوری دادهها ،مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است .تحلی و بررسی دادههای حاص از تجربه زیاته اسلاتید از
نابت دیانت (تربیت دینی) با رشد هوش هیجانی نشاا داد که دیانت از سه طریق به اساتید کمک کرده اسلت کله
مهار های هوش هیجانی در آاها ایجاد و پرورش یابد .1 :برخورداری از یک جهاابینی و دیلدگاه فلالفی ویلهه
برگرفته از دی  .2عم به آموزهها و دستورالام های خاص دی  .3تجلی مانویت در شخصلیت افلراد (در ملت
مقاله ،چگونگی نابت ای سه مضموا اصلی با مؤلفههای رشد هوش هیجانی ،توصیف و تبیی شدهاند).
کلیدواژهها :هوش هیجانی؛ تربیت دینی؛ تجربه زیاته؛ اساتید؛ پدیدارشناسی.

* استادیار ،دکتری برنامهریتی درسی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرماا ،ایراا

Daneshmand@uk.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه بحرانهای اخالقی فشار آوری چهره می نمایند و خودخوواهی خشوون

و فروموای،ی

روح نیکی را در زندگی جمعی مضمحل ساخته اس  .شوواهد فااینودهای وجوود دارنود وه نشوان
میدهند تعهد اخالقی در زندگی از قابلی های هیجانی نشأت میگیرند .بحث بر سر اهمی
هیجانی پیوند میان عاطفه شخصی

و طبع اخالقی را شامل میشود و اگر بتوان موضع اخالقوی را

بهعنوان نیاز عصر حاضر برشمرد دقیقاً باید از هوش هیجانی نام بورد (امرلینو
اوستی

هوش

و گلمو

1

.)2003

فارلی بالک و مور )2007( 2هوش هیجانی را تر یبی از ظرفی هوای درون فوردی و بوی

فردی میدانند ه برای افراد دارای هوش هیجانی باال سودمند اس  .هوش هیجانی عامل مهموی در
تعیی موفقی های زندگی و سالم

روانی اس

زیرا بر توانایی افراد برای مقابلهی مؤثر بوا فشوارها

و تضادهای محیطی تأثیر میگذارد (ساالری پور و همکاران )1396؛ بنابرای
انسان یک موجود اجتماعی اس

با توجه بوه ایو

وه

و نیرویی ه انسان را به زنودگی جمعوی فرامویخوانود و هموان

اهداف و ان،یاههایی ه پذیرش زندگی را برای وی تسهیل مینماید آدمی را به برناموهریوای و
شکل دادن به روابط بی اعضای جامعه دعوت می ند تا نیل به آن اهداف ممک گوردد و نهایتواً
هوش هیجانی باال میتواند یفی

عمومی زندگی و موفقی هوای شخصوی و اجتمواعی افوراد را

ارتقاء دهد.
از طرف دی،ر انسان در دیدگاه اسالم بهطور اساسی برحسب مفهوم عاملی
اس  .از بررسی متون اسالمی و بهویژه قرآن میتووان نتیجوه گرفو

قابل صورتبندی

وه مبوانی عمول و عاملیو

آدمی در ای دیدگاه مبتنی بر سه نوع مبنای اساسی خالصه میشود ه میتووان آنهوا را مبوانی
شناختی گرایشی و اختیاری نامید .مبنای شناختی عمل ناظر بر تصویر و تصوری اس

ه فرد از

عمل و نتایج مترتب بر آن دارد .مبنای گرایشی عمل به تمایالت و هیجانهای فرد در موورد آن
عمل اشاره دارد؛ اعم از آن ه ای هیجانات معطوف به اقدام (شوق) یا پرهیا (ماننود تور ) باشود.
سرانجام مبنای ارادی  -اختیاری ناظر بر تصمیمگیری و گاینش فرد در مورد انجوام دادن عمول
اس  .هن،امی عمل تحقق مییابد ه عوالوه بور وجوود تصوویر شوناختی و هیجوانهوای درونوی

1. Emmerling & Goleman
2. Austin, Farrelly, Black & Moore
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تصمیم و انتخاب نیا در مورد آن تحقق یابد (علمالهودی  .)1397پو
جامعی

تربیو

دینوی بوا توجوه بوه

و سازگاری ه با فطرت انسان دارد به گرایشها احساسات عواطف و هیجانات فرد نیوا

نظر داشته و به آن جه

و معنا میبخشود .هرچوه معرفو

متعالیتر احساسات او جه

انسوان عوالیتور و برجسوتهتور ان،یواه او

یافتوهتور و گورایشهوا و رفتوار او شایسوتهتور خواهنود بوود (رهنموا و

عبدالملکی  .)1388امروزه بیش از هر زموان دی،ور نیازمنود تفکور و اندیشوه در بواب تأثیرگوذاری
تعهدات دینی بر تمامی امور انسانی به ویژه مسائل عاطفی و روحی هستیم .تمایل عاطفی هر فرد ای
میل باطنی برای بودن به طریق مخصوص به خود ریشه در علل متعددی دارد مثل اجتماع باورهای
شخصی فطرت دیدگاهها ان،یاهها و شخصی

(جاروال)63 :2011 1؛ بنابرای ازآنجایی ه رشود

و تحول اخالقی بهواسطه اعمال مذهبی روی میدهود در رشود هووش هیجوانی نقوش مهمویدارد.
چرا ه محدودهای ه هوش هیجانی در آن مورداستفاده قرار میگیرد به حدومرزهای اخالقی نیواز
دارد و بدون آن هوش هیجانی نمیتواند بهمنظور رسیدن به اهداف عالی به ار گرفته شود .در ای
راستا ای پژوهش باهدف بررسی چ،ون،ی نسب
مؤلفههای خودآگاهی عاتنف

دیان

با پرورش هوش هیجانی مشتمل بور زیور

شادمانی روابط بی فردی سازش یافت،ی و مودیری

مثل تحمل فشار روانی در گروهی از افراد متدی

انجام گرف  .برای رسیدن به ای هدف پرسوش

اساسی زیر موردبررسی قرار گرف  :دی و آموزه های آن چ،ونه به شما مک رده اس
مهارت خودآگاهی عات نف

تنیودگی
توا بوه

در زندگی شادمانی و نشاط مهارت ارتبواط بوی فوردی مطلووب

سازگاری با موقعی های تنشزا و تحمل فشار روانی برسید؟

ادبیات نظری
هوش هیجانی شامل آمیاهای از ویژگیهای متعدد اسو
یعنی اطالع ازآنچه در هرلحظه احسوا

وه عبوارتانود از -1 :خودآگواهی:

موی نویم و اسوتفاده از ایو اولویو هوای فوردی باهودف

راهنمووایی جسووت از آنهووا در تصوومیمگیووری و ارزیووابی واقووعبینانووه توانووائیهووای خووود و احسووا
خودباوری آگاهانه -2 .مدیری

هیجانها :ای مقوله مستلام توانوایی فورد بورای مهوار هیجانوات

خویشت بهگونهای مناسب اس  -3 .آگاهی از دی،ران :حسا
نیازهای دی،ران -4 .مدیری

بودن به احسا ها ن،رانویهوا و

رابطه با دی،ران :ای جنبه شامل توانایی خوب ارتباط برقرار ردن با
1. Jarvela
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بودن به احسا ها ن،رانیها و نیازهای دی،ران اس

(گلم

.)1394

بار -آن )2006( 1ال،وی هوش هیجانی را مر ب از سه حوزه وسیع مهوارتهوا یوا قابلیو هوا
میداند ه در درون هر یک مهارتهای خاصتری نیا وجود دارد -1 :مهارتهوای درون فوردی
(خودآگواهی هیجوانی جورتتورزی عواتنفو

خودشوکوفایی)؛  -2مهوارتهوای بوی فوردی

(همدلی مسئولی پذیری اجتماعی 2روابط بی فردی) سازشنامه (حل مسئله آزموون واقعیو
انعطافپذیری) مودیری

3

تنیودگی (مهوار بران،یخت،وی تحمول بران،یخت،وی)؛  -3خلوق عموومی

(خوشبینوی شوادمانی) .بوار -آن ( )2001همچنوی هووش هیجوانی را بوهصوورت مجموعوهای از
مطلوب خلوقوخووی و

فای ها و توانایی هایی نظیر مهار بران،یخت،ی پایداری همدلی مدیری

وضع روانی نترل تکانش تحمل فشوار روانوی امیود و خووشبینوی درک و ابوراز خوود درک
دی،ران و برقراری ارتباط مؤثر با افراد میداند ه توانایی فرد را برای سب موفقیو
مقتضیات و فشارهای محیطی و مشکالت زندگی تحو

توأثیر قورار مویدهود (امرلینو

در مقابلوه بوا
و گلمو

.)2003

گلم و سالووی )1997( 4معتقدند هوش هیجانی باال میتواند یفی
موفقی های شخصی و اجتماعی افراد را ارتقاء دهد .با توجه به ای
اجتماعی اس

پ

عمومی زندگی و

ه انسوان یوک موجوود

نیرویی ه انسان را به زندگی جمعی فرامویخوانود و هموان اهوداف و

ان،یاههایی ه پذیرش زندگی را برای وی تسهیل مینماید آدمی را به برنامهریای و شکل
دادن به روابط بی اعضای جامعه دعوت می ند تا نیل به آن اهداف ممک گردد (ساالری
پور و همکاران  .)1396هوش هیجانی تح

تأثیر عوامل اجتماعی محیطی اس

ه به هووش

بی فردی نیا مک می ند و معلمان همیشه بهعنوان مربی برای توسوعه مهوارتهوا بوا مشوکالت
مختلفی روبرو هستند (پرادی و سوری سیاه .)2019 5در ای پژوهش با تکیهبور دیودگاه بوار-آن
درباره هوش هیجانی و مؤلفه های آن نسب

دیان

(تربیو

دینوی) بوا برخوی از مؤلفوههوا و خورده

مؤلفه های آن در تجربه زیسته گروهی از اساتید متعهد به دی اسالم موردپژوهش قرارگرفته اس .
1. Bar-On
2. Social responsibility
3. Reality testing
4. Goalman & Salovey
5. Pahrudin& Suriansyah
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تربی

دینی اصطالحاً به مفهوم جنبهای از فرایند تعلم و تربی
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ناظر به پرورش ابعاد شناختی

عاطفی عملی و تجربی ازلحاظ التاام به معیارهای دینی اس ؛ بهعبارتدی،ر تربی
تقوی

دینی رشد و

عقاید دینی حاالت و عواطف مذهبی و تقید بوه مناسوک و آداب دینوی را بورای تحقوق
1

شخصیتی متمدن مدنظر دارد (یاد خواستی بابایی فرد یانی  .)1397به اعتقاد آلپوورت ()1950
دی از مؤلفههای روانشناسی جدا نیسو  .او در اثور خوود بوه نوام «بالیودن» حقوایق غوایی دیو را
ناشناخته میداند و مینویسد :اگر روانشناسی مانع فهم اسوتعداد بوالقوه دینوی انسوان گوردد دی،ور
شایستهی آن نخواهد بود ه نام روانشناسی انسوانی روی آن بواقی بمانود (رضوایی در توا

مهور

علیان .)1395
2

سا یالی و همکاران ( )2015بیان داشتهاند ه باورهای مذهبی هن،ام حل مسوائل بوی فوردی
گاینش های اخالقی را مقابل فرد متدی قرار می دهنود وه منجور بوه حول مشوکالت بوی فوردی و
مطلوب اجتماعی میشود .همچنی هن،ام روبهرو شدن با یک مسوئله غیراخالقوی احسوا
موجب احسا

موذهبی

منفی در مواجه به آن می شود و او را قوادر بوه نتورل تکوانش و از انجوام آن وار

غیراخالقی بازمیدارد .همچنی با توجه به مجموعه تعاریف بهعملآمده از تربی
استنباط می شود ه تربی

دینی شکوفاسازی و به فعلی

جنبه جسمانی عقالنی اجتماعی عاطفی و اخالقی اس
یکی از آموزههای اساسی مذاهب ای اس

دینوی ایو گونوه

رساندن همه استعدادهای نیوک آدموی در
(علوی .)1388

ه از افراد می خواهند به یکدی،ر عشوق بورزنود و

به هم احترام ب،ذارند در ای صورت سبک زندگی مشار تی همراه با احترام و محب

به دی،ران

را در زندگی پیش میگیرند ه هر دو بهنوعی باعث بوروز ویژگویهوای هووش هیجوانی مویشوود
(اریلماز .)2015 3لذا مذهب از راههای متعددی مثل ارزش درمانی یا با ایجاد حمای
مکانهای مقود

سوالم

اجتماعی در

و شوادمانی را بهبوود مویبخشوند و یوک سیسوتم حفواظتی را در مقابول

افووراطگووری در رفتارهووای خطرسوواز سووالم

4

ایجوواد مووی ننوود (فلیتچوور  2014بهرامیووان .)1393

هالستید )2003( 5ایجاد و رشد هوش هیجانی را از طریق آموزش مسائل مذهبی امکانپذیر میداند

1. Allport
2. Szekely et al
3. Eryilmaz
4. Fletcher
5. Halstead
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(رستمی  1383بهرامیان .)1393
از پایان قرن نوزدهم و با سیر رشد روانشناسی روانشناسوان عالقوه زیوادی بوه مطالعوه در زمینوۀ
ارتباط مذهب با فرایندهای ذه عوامل دی،ور نشوان دادنود .شوواهد زیوادی ارتبواط بوی موذهب و
راههای فائق آمدن با مشکالت و حفظ آرامش خود را مورد تأیید قرار دادهاند (واتوا و همکواران
 .) 2015معنوی

و دیان

ه بازتاب تربی

انعطافپذیری توانایی برای مقابله با استر

دینی افراد اس

در زنودگی احسوا

1

برتوری و قودرت
2

و آرامش را بر فرد عرضه میدارد (اریماز .)2015

پیشینه پژوهش
طبق نتایج تحقیق زیوری اظهر ( )1398در اسالم در نار آثار دنیوی و بهبود زندگی حاصول
از تقوی

رفتارها ن،اه ویژهای نیا بر آثار اخوروی آن وجوود دارد وه

هوش هیجانی و مدیری

خود دلیل بر جامع بودن ن،اه دی به مسائل اس  .ابعاد هیجوانی و ان،یاشوی باورهوای موذهبی بور
روی تصمیم گیری و گاینش صحیح و اخالقی امور تأثیر زیادی دارد؛ درنتیجوه تجربیوات هیجوانی
مثبتی را به همراه دارد (سا یالی و همکاران  .)2015نتایج تحقیق لسلی و همکاران )2019( 3نشان
داد ه روحانی
مقیا

زن و مرد در ان،لی

در مقایسه با سورخطهوای استانداردسوازی وه بورای ایو

منتشر شده سطح معنادار متری از هوش هیجوانی را دارنود .همچنوی بررسوی دیووی

پیک )2014( 4حا ی از آن اس
بود و افرادی ه نی

ه رابطهی بی هوش هیجانی و نی

ارآفرینانه قویتر خواهد

ارآفرینانه قوی دارند مستعدتر هستند تا از مرحله نی

در فعالی های ارآفرینانه وارد شوند ه ای ویژگی باعث میشود افراد احسا
نند ( را

5

و

گذشته و در عمل
بهتوری را تجربوه

 .)2016همچنی مطالعه عابدی و همکاران ( )1395بر حمای ها از سودمندی هوش

هیجانی در مشاوره سوازه آرایوی مسویر تحصویلی شو لی افواود .پوژوهش پهورادی و سووری

سویاه6

( )2019نیا نشوان داد وه بوی هووش هیجوانی و عملکورد معلوم رابطوه مهموی وجوود دارد وه بوا
شباه هایی ه توسط هوش بی فردی و هوش عاطفی به اشتراک گذاشته میشود ارتباط دارد.
1. Watts et al
2. Eryilmaz
3. Leslie et al
4. Davies& Peake
5. Krause
6. Pahrudin& Suriansyah
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گان،ل و همکاران )2014( 1با تحقیقی ه بر روی  2067فورد در نوه شوور بوهمنظوور توأثیر حووزه
فرهن

بر روی هوش هیجانی انجام داند نتیجه گرفتند فرهنو

هوش هیجانی تأثیر مثب

هوا بوا گورایش موذهبی برافواایش

دارد .همچنی تحقیقات دی،ری نشان داده اس

ه باورهای مذهبی تأثیر

منطقی مستقل و مستقیمی در برابر افکار و رفتارهای آزاردهی خود مثل خود شی و مدیری

خوود

دارند ( ریوی و همکاران .)2014 2سابلوسکای )2014( 3بیوان مویدارد وه در دهوههوای گذشوته
تحقیقات بسیاری ای فرضیه را ه مذهب نتایج معنوی و مثبتی برای اشخاص و جامعوه در بوردارد
را مورد تأیید قرار داده اس  .نتایج مطالعه ساالری پور و همکاران ( )1396نشوان داد بوا توجوه بوه
سنی ه افراد بازنشسته در آن قرار دارند افاایش هوش هیجانی افراد و افاایش باورهای دینوی و
سالم

معنوی افراد میتواند سطح اضطراب مرگ قشر بازنشسوته را واهش دهود و اسوتفاده از

معنوی

میتواند یکی از راهکارهوای مقابلوهای در افوراد بازنشسوته باشود .همچنوی نتوایج تحقیوق

رستمی ( ) 1383حا ی از آن اسو

بوی هووش هیجوانی و اعتقواد موذهبی رابطوه مثبو

معناداری وجود دارد بهطوری وه رشود و تقویو

مسوتقیم و

اعتقوادات موذهبی باعوث افواایش تووان نتورل

احساسات و هیجانات درونی خود و دی،ران میشود؛ بنابرای تحقیق در زمینۀ رشد هووش هیجوانی
با انجام وظایف مذهبی سهم خاصی را در ادبیوات پژوهشوی معاصور رقوم مویزنود .همچنوی نتوایج
تحقیق ریو  ) 2015( 4رابطوه موذهب و میواان سوازگاری فوردی و اجتمواعی و بهبوود روابوط بوا
دی،ران را تائید می ند؛ اما تحقیق فاطمی ( )1393نشان داد ه بی اعتقادات دینی و هوش هیجانی
دانشجویان همبست،ی مثبتی وجود ندارد .نتایج تحقیق صیادی تورانلو و همکاران ( )1386نیا نشوان
داده اس

ه تقریباً  44درصد از ت ییرات هوش هیجانی را اعتقادات مذهبی تبیی می نند .چنان ه

افاایش اعتقادات مذهبی موجب رشد و توسعه هووش هیجوانی و بوه عبوارتی افواایش تووان نتورل
احساسات خود و دی،ران میگردد .همچنی فلیتچر 5و همکاران ( )2014شواهد جدیدی را یافتهاند
ه از تأثیر مثب

دی در سازگاری با رویدادهای استر زا و منفی زندگی حمای

( )2014در تحقیقی یفی نشان داد ه چطور در حی شکلدهی فرهن

می ند .وستل

6

های هیجانی اجتماعی در
1. Gunkel et al
2. Krivoy et al
3. Sablosky
4. Krause
5. Fletcher
6. Vestel
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طراحی تربیتی مطالب و مت های مذهبی بهعنوان اهوداف تربیتوی پدیودار مویشووند توا جواب،ووی
تربی

اخالقی گردد باشد .نتایج تحقیق یاد خواستی بابایی فرد و یوانی ( )1397نشوان دادد وه

میان ویژگیهای شخصیتی و علمی اساتید عوامل خانوادگی ساختار قانونی دانشو،اه روشهوای
تربی

دینی محتوای متون دینی جو لی حا م بور دانشو،اه و تربیو

دینوی دانشوجویان رابطوۀ

معنادار و مستقیمی وجود دارد اما میان عوامل فرهن،ی اجتماعی و پای،واه اقتصوادی اجتمواعی و
تربی

دینی دانشجویان رابطۀ معناداری وجود ندارد.
چنان ه مالحظه میشود ا ثر تحقیقات گذشته نسب

سب مهارتهایی جه

در

مذهب باهوش هیجانی و تأثیر دیان

نترل احساسات خود و دی،ران روابط اجتماعی مطلوب سوازگاری بوا

رویدادهای استر زا و منفی ایجاد شاد امی و نشاط در خود و دی،ران ثبوات اجتمواعی احتورام
به دی،ران همدلی اهش افسردگی اهش رفتارهای ضداجتماعی و قوانونشوکنی بخشوندگی
مسئولی پذیری و استقالل را تأیید می نند؛ اما علیرغوم مطالعوات زیوادی وه در زمینوۀ باورهوای
مذهبی با حوزههای اجتماعی هیجوانی انجوامشوده اسو

تحقیقوی در زمینوۀ چ،وون،ی نسوب

آن

باهوش هیجانی از طریق تجربه زیسته افراد متدی انجامنشده اس .

روش پژوهش
در ای تحقیق برای وا اوی مسئله پیشرو از رویکرد یفوی و از میوان راهبردهوای متناسوب بوا
تحقیقات یفی از راهبرد پدیدارشناسی 1استفاده گردیود .چرا وه تحقیوق حاضور در پوی دریافو
معنای تجارب زیسته افراد متعدد متدی از چ،ون،ی نسب

دیان

با مؤلفههای رشد هوش هیجوانی

اس  .پدیدارشناسی معنای تجارب زیسته افراد متعدد از یک مفهوم یا پدیده را توصیف می نود و
اشترا ات مشار

نندگان در تجربه یک پدیده را مدنظر قرار میدهد؛ ه متکوی بور رویوههوای

تحلیول داده اسو

ایو رویوههوا شوامل تعیوی پدیوده موردمطالعوه جداسوازی تجوارب شخصووی و

گردآوری داده از چندی شخص ه پدیده را تجربه ردهاند میشود سپ

پژوهشو،ر دادههوا را

با تقلیل اطالعات به اظهارات یا نقلقول های مهم و تر یب ای اظهارات در قالب مضامی

والن و

خرد تحلیل می ند ( رسول .)1391
در تحقیق حاضر برای جمعآوری دادههای یفوی از ابواار مصواحبه از نووع نیموه سواختاریافته
1. phenomenology
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استفاده گردید .عالوه بر پرسشهای اساسی پژوهش،ران در طول مصاحبه از پرسشهای نکاشوی
برای درک عمیقتر از پدیده موردمطالعه استفاده ردهاند .ابتدا محققان با الهوام از ادبیوات و مبوانی
نظری مرور شده هوش هیجانی به انتخاب چند محور جهو

شوروع مصواحبه و دریافو

تجربیوات

زیسته مصاحبه شوندگان پرداخته و ای محورها در قالوب موضووعات لوی (مهوارت خودآگواهی
استقالل عمل عات نف

در زندگی شادمانی و نشاط مهوارت ارتبواط بوی فوردی سوازگاری بوا

موقعی های تنشزا و تحمل فشار روانی) تنظیم و با مصاحبهشوندگان در میان گذاشته شد و سپ
از آن ها خواسته شد تجربه زیسته برگرفته از دیان
اس

ه منجر به رشد مؤلفههای هوش هیجانی شوده

را بیان نند .برای تجایهوتحلیل دادهها بعود از اسوتخرا جموالت لیودی برحسوب فراوانوی

تکرار آنها و با استفاده از یک نظوام مقولوهبنودی و عنووان دهوی بوا الهوام از ادبیوات پوژوهش هور
مجموعه از لمات لیدی در دستهها قرار گرف  .باید توجه داش
برای نظم بخشیدن به مطالب مورداستفاده قرارگرفته اس

ه ای دستهبندی لوی صورفاً

و مرزبندی مذ ور به دلیل عنصور ذهنوی

در آن پیوسته قابلبحث ت ییر و اصالح اس  .یافته هوای مطالعوه عمودت ًا حوول سوه مضومون اصولی
برگرفته از دیان
در شخصی

( -1بینش فلسفی برخاسته از دی  -2آموزههای خاص دینوی  -3تجلوی معنویو

فرد) و نسب

آنها با هر دام از مؤلفههای هوش هیجانی متمر اشده اس .

برای تأمی اعتبار و روایی صوری و محتوایی پژوهش در مورد سؤالهای مصاحبه با تنی چنود
از اساتید گروه علوم تربیتی و نیا صاحبنظران حوزه پژوهشهای یفی مشاوره صوورت گرفو .
همچنی برای سنجش پایایی پرسشهای مصاحبه از روش پایوایی هومزموان وه نواظر بور مقایسوه و
همافاایی مشاهدات همزمان اس

استفاده شد.

بهمنظور تأمی اعتبار یافته های پژوهش از دو شیوه موک گرفتوه شود .نخسو
مشار تی یافتوههوای پوژوهش و دوم تحلیول و تفسویر یافتوههوای پو
شر

شویوه تحلیول

از پیوادهسوازی مصواحبههوا.

نندگان در ای پژوهش اسواتید گوروه الهیوات معوارف اسوالمی و فلسوفه تعلویم و تربیو

دانش،اه شهید باهنر رمان بودند .برای سونجش نظور آنوان از روش نمونوهگیوری هدفمنود اسوتفاده
گردید .تعداد شر

نندگان ه بسته به اشباع یا فای

نظری موردمطالعه قورار گرفتنود  10نفور

بودند ه برخی از مشخصات آنها در جدول  1ارائهشده اس .
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معارف اسالمی

الهیات

معارف اسالمی

الهیات

درجه

دانشیار

گروه

استادیار

کد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

معارف اسالمی

جدول  .1مشخصات مشار

الهیات

نندگان در پژوهش

یافتههای پژوهش
یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد دیان

با تأثیر گذاشت بر ن،رش افراد خواستهها عالیوق

و همچنی توقع آنها از زندگی و دی،وران را تحو
حکای

توأثیر قورار مویدهود .تجایوهوتحلیول دادههوا

از آن دارد ه افراد متدی از طرق مختلف از دی تأثیر پذیرفته ه موجب توانایی آنان در

پرورش هوش هیجانی شده اس

ه بهطور لی میتوان آنها را در قالوب سوه درونمایوه اصولی و

مرتبط به هم بیان داش  -1 :بینش فلسفی برخاسته از دی ؛  -2آمووزههوای خواص دیو ؛  -3تجلوی
معنوی

در شخصی

فرد .ای سه درونمایه و مضمون اصلی باعث رشد خودآگاهی عاتنفو

نشاط سازگاری تحمل فشار روانی و روابط میان فردی مطلوب در افراد متدی شده اس  .برخوی
بیانات نشانگر آن بود ه دیدگاه و جهانبینی وه آن هوا نسوب
همچنی

بوه خودا هسوتی و انسوان داشوتند

سب آموزههای دینی و عمل به آنها و برخورداری از معنوی

آن در شخصی

حاصول از دیو و تجلوی

آنان بر رشد هوش هیجانیشان نقش داشته اس .

ازآنجایی ه تنها مقوله بندی قادر به انتقال مفهوم نیس  .ا ثر بیانات مصاحبهشوندگان به همان
صورتی ه تجربه رده اند با عی عبارات آورده شده تا تأثیر آن مشخص شود و بر مبنوای اهوداف
اصلی پژوهش برخی پاسخها در قالب گاارههای بیان شده از نسب

دیان

با رشود هووش هیجوانی

مصاحبهشوندگان ارائه میشوند .در ای میان پاسخهایی ه نشان از تجربه مشترک بودهاند تکورار

پدیدارشناسی تجربه زیسته اساتید از نسبت دیانت با رشد هوش هیجانی

نشده اس  .در ادامه نسب
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سه مضمون و درونمایه اصلی پژوهش بواخرد مؤلفوههوای رشود هووش

هیجانی توصیف و تفسیر میشود:
نسبت بینش فلسفی برخاسته از دین با رشد مؤلفههای هوش هیجانی
نسبت بینش فلسفیی برااسفته از دیفا بفا رشفد م یفه اودآگفاهی از هفوش هیجفانی پاسوخ
نندگان در ای پژوهش حا ی از آن بود« :اگرچه نقطه آغاز انسان خداس

مشار

او نیا رسیدن به خدا اس  .ای ن،اه مرا به تفکر در خود واداشوته اسو

وه مو س انسوان بایود دارای

ویژگی های بالقوه و قدرتی باشم ه خالقم از م چنی انتظاری داشته اس
م تدوی

نقطه پایوانی

و چنی هدفی را بورای

رده اس » (مصاحبهشونده د .)5
نندگان چنوی دریافو

از تأمل در تجربه زیسته مشار

تعواملی و

مویشوود وه ایو نسوب

دوطرفه بوده اس ؛ بدی معنا ه هرچه افراد خودآگواهتور شودهانود و بوه ارزشهوا و اولویو هوای
زندگی خود پی برده اند بیشتر به دی روی آورده و اعتقادشان به آن بیشتر شوده اسو
دی،ر با رعای

و از سووی
بیونش

اصول دی و پایبندی به آن به خودآگاهی بیشتر رسیدهاند .در تأیید نسوب

فلسفی برخاسته از دی با خودآگاهی هوش عاطفی مصاحبهشوندگان دهای 7 5 4 3 2 1 :و 9
به یک عقیده مشوترک اشواره موی ردنود وه خودشناسوی را راهوی بورای رسویدن بوه خداشناسوی
میدانند بنابرای در ای راه قدم گذاشتهاند و به خودآگاهی متناسب با آن رسیدهاند.
نسبت بینش فلسیی برااسته از دیا با رشد م یه عزتنیس از هوش هیجفانی تحلیول و بررسوی
تجربه زیسته افراد موردپژوهش حکای
ه انسان اشرف مخلوقات اس

ای
و نی

از آن دارد ه اعتقاد به مقام خلیفه خدا بودن و اعتقواد بوه

انتخاب عبودی

بهعنوان هدف زندگی و سب رضای

خود را از غیر خدا پاک ردن از باورها و ن،رشهایی اس

همچنی اعتقاد به بالقوه بودن استعدادهای الهی در خود و ای
مهم تری پیامدهای تجلی دیدگاه فلسفی برخاسته از دی اس

ه باعث عات آدمی میشود.

ه انسان آینه تمام نمای خداس
و مشار

ه مجموعه ای باورها رابطه آنها را با دنیای بیرونی و ادراک آنها نسب
تأثیر قرار داده و در آنها ایجاد عاتنف
عاتنف

از

ننودگان اذعوان داشوتند
بوه خودشوان را تحو

رده اس  .در ای رابطه مصاحبهشونده ود  4معتقود

اس « :م خودم را یکی از تابهای خدا میدانم .یکی از تراوشهای خاص خدا .پو
می نم».

خودا

احسوا
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مصاحبهشونده د  3بر ای باور اس

ه« :با ای ن،رش ه باید خلیفه خدا درروی زمی باشم

و هدف زندگی ام رسیدن به مقام عبودی

و ای ن،رش مو را از هور گنواهی

ه آف

اس

عاتنف

و رشد و مال اس

به دور میدارد .در ای مسیر هرروز خود را نادیکتر به خدا و درنتیجوه

عاتنفسم افاایش مییابد .از طرفی وقتی درراه عبودی
داده اس
احسا

قدم برمیدارم همانطور ه خداوند قوول

م را عایاتر می گرداند .وقتی در راهی هسوتم وه رضوای
رام

و عاتنف

خوالق را در پوی دارد چورا

نکنم؟»

مصاحبهشونده د  5از تجربه زیستهاش درباره عاتنف

چنی روایو

موی نود« :دیو ایو

جهان بینی را در م ایجاد رده اس

ه انسان بالقوه آینه تمام نمای خداوند اس  .بر ای باورم ه

تمام اسماء خداوند در دعای جوش

وه آنهوا را

بالفعل نیم چون فرمان خداس

بیر بالقوه در انسان وجوود دارد .وظیفوه ماسو

و خداوند چیای را از ما طلب می ند ه استعداد و توانایی آن را

در وجودمان گذاشته اس ؛ بنابرای خودم را با ای استعدادها بارگ میبینم و با ای بواور در خوود
احسا

می نم و هر تالشی برای بالفعل ردن ای ویژگیها بور عواتنفو

عاتنف

و بوارگ

شدن م میافااید».
نسبت بینش فلسیی برااسته از دیا با رشد م یه هفا

مفرتبب بفه همسفازش یفافتکی و کنتفرل

تنیدگی از هوش هیجانی یافتههای حاصل از مصاحبه با افراد موردپژوهش نشان میدهد ایمان بوه
خدا و اعتماد به او در ذه افراد متدی نقش بسته و دیدن همه جلوههای خدا دید آنها را نسب
زندگی و افراد مثب
وا نش مثب
مشار

و زیبا رده و تحمول آنهوا را در موقعیو هوای تونشزا بواالبرده اسو

ارایی خوود را در زنودگی از دسو

به
و بوا

نمویدهنود .ایو ویژگویهوا در افوراد متودی

ننده در ای پژوهش به وجود آمده و آنها را دارای مهارت سازش یافت،ی رده اسو .

آنان تنش ها و حوادث را آزمایش الهی و عاملی جه

ظرفی سازی برای انسان مویدانسوتند و هور

اتفاقی را از جانب خدا قلمداد می ردند و اعتقاد داشتند هر امری از جانب خدا برنامهریایشوده و
حکم

پنهان اوس و برای به مال رسیدن نیاز به تمری و مقابله با سختیهاس  .امور زندگی را

گذرا تلقی و از آن برای دنیای باقی و پایدار استفاده می نند .آنان با اعتقاد به حضور همیش،ی خدا
و اتصال یافت به قدرت خدا در هر امری احسا
مشار

قدرت و درنتیجه تحمل فشارها می ردند .سخ

نندگان از درک ای تجربه قابلتأمل اس « :با پشتوانه دینی اعتقاد به عاملی

انسان دارم.

بدی معنا ه در هیچ شرایطی انسان از عملی ه انجام داده تبرئه نمیشود .م نمیتوانم عملوی را

پدیدارشناسی تجربه زیسته اساتید از نسبت دیانت با رشد هوش هیجانی

ه انجام داده ام به محیط بیرون یا به دی،ران نسب
عمل م نیستند و خواس
نم .پ

درونی م اس
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دهم .اگرچه آنها تأثیر دارند اموا تعیوی

ه م را به ای

ننوده

ار وامیدارد و باید خودم از آن دفاع

خویشت دار میشوم و تحملم باال میرود و اعتقاد راسخ دارم ه میتووانم بور سرنوشو

خود و جهان پیرامون تأثیر ب،ذارم»(مصاحبهشونده د .)4
در بینش دینی م

بر ائنات نظامی (معادالت و فرمولهایی دقیق) حا م اس  .وقتی یکدانه
به درختی تنومنود و پرثمور تبودیل

در دل زمی قرار میگیرد و با برنامهای ه به آن دادهشده اس

میشود م،ر میتوان تصور رد به آن دانه برنامهای دادهشده باشد اما به رویدادهای زندگی انسان
برنامه داده نشده باشد؟ لذا خداوند برناموهاش را وامالً مشوخص ورده اسو  .انسوانی وه بوهطوور
مشخص به وظایف خود بر اسا

توان جسمی روحی فکری هیجانی و عاطفی عمول موی نود و

نتیجه ارش را به خداوند می سپارد راضی اس

به رضای

خداوند و وقتی ارت باخداس

م،ر

ما چیای به نام رویداد تلخ داریم؟(مصاحبهشونده د .)3
«م طبق دینم بر ای عقیده استوارم ه استعداد بالقوه در انسان وجود دارد و برای بالفعل شدن
نیاز به تمری و آموخت دارد .همانطور ه برای آموزش خیواطی بایود قیچوی و سووزن (اباارهوای
خطرناک) را در اختیار فرد قرارداد نامالیمات زندگی همجه

تمری انسان شودن در اختیوار موا

قرارگرفته اس ؛ بنابرای مشکالت را نعمات خداوند می دانوم .خرسوندم وه خداونود مو را الیوق
دانسته و ای توانایی بالفعل ردن استعداد را در م دیده ه به مو ایو گونوه تموری هوای سوخ
میدهد .با ای ارزیابی از حوادث انعطافپذیری و حل مسئله و درنهایو
برای م

سوازگاری و تحمول آن

آسان میشود» (مصاحبهشونده د .)5

مصاحبهشونده د  7تمثیلی از دنیا دارد ه او را سازگار تربی

رده اس « :م خودم را مثول

ارمند بانک می دانم .ارمند بانک میلیاردها پول را جابجا موی ننود .ایو بوه دسو
دس

دادن آن پولها برایش هیچ احسا

آوردن یوا از

تعلقی را دربردارد؟ ای گونه ن،اه به دنیا و امید داشت به

سرای آخرت در توو سوازگاری ایجواد موی نود و مصویب

از دسو

دادن چیوای یوا سوی آسوان

میشود».
نسبت بینش فلسیی برااسته از دیا با رشد م یه روابب بفا دیکفراا از هفوش هیجفانی دغدغوه
دی،ران را داشت

ن،اه به انسانها بهعنوان بنودهای از بنودگان خودا هموان بنودگانی وه خداونود

فرشت،ان را مسجود او قرار داده اس

و از جانب خدا در نوار توو قرارگرفتوهانود سوب رضوای
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خداونوود انسووان بووودن را موودیون دی،ووران تلقووی ووردن از مهوومتووری تجربووههووای زیسووته افووراد
مشار

نندگان متدی ای پژوهش بود« .با هر

سی اس

برخورد می نم احسا

می ونم ایو هموان

ه روزی مسجود فرشت،ان خدا بود و او هم همان انسان معرفیشوده توسوط خداسو ؛

بنابرای او را بارگ میبینم و به او احترام میگذارم» (مصاحبهشونده د .)3
« انسان بودن یعنی خود را مدیون هسوتی و دی،وران دانسوت و دغدغوه دی،وری را داشوت
فلسفهای اس

ایو

ه از دی در م شکلگرفتوه اسو  .بوا ایو دیودگاه روابوط مو بوا دی،وران بهبوود

مییابد» (مصاحبهشونده د .)4
«منشأ انسان ها را مشترک دانسوت

در مو همودلی ایجواد موی نود لوذا درد بقیوه را درد خوود

می دانم .همه آفریده خدا هستند و برای رضای

خدا باید به آنها ن،واه محبو آمیوا داشوته باشوم»

(مصاحبهشوندگان دهای 8 7 :و .)9
نسبت آموزههای خاص دین با رشد مؤلفههای هوش هیجانی
نسبت آموزهها ااص دینی با رشد م یه اودآگاهی از هوش هیجانی با تفکر در آیوه «فَلَمَّوا
ج ََّ علَیْهِ اللََّیْلُ رتَی َوْ َبًا قَالَ هذَا ربسَّی فَلَمَّا تَفَلَ قَالَ لَا تُحِبَّ الْآفِلِی َ :م غروب شودگان را دوسو
ندارم» 1الیههای معنایی پش
امروز هس

اما فردا نیس

آن را شف می نم .خودآگاه مویشووم وه دلبسوته چیاهوایی وه
نشوم .م عاشق معشوقی میشووم وه زوال نودارد مو عاشوق شو لی

می شوم ه بازنشست،ی ندارد .م طالب بهاری میشوم ه خاان ندارد .از طرفی در دی م انسوان
خلیفه خداس

و خداوند ای مقام را برای او معرفی رده اس  2و سی وه جانشوی اسو

شبیه او یعنی خدا باشد .پ

بایود

تشویق شدم خودم را بشناسم ( د  .)3با توجه به سوفارشهوای زیوادی

ووه در زمین وۀ خودشناسووی در قووران آمووده اس و

مووثالً آیووه  105سوووره مائووده 3یووا آیووههووای 18

4

 .1آیه  76سوره اناام.
( .2آیه  30سوره بقره :وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَئِکَةِ إِنّى جَاعِ ٌ فِى الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْاَ ُ فِیهَا مَ یُفْاِدُ فِیهَا وَیَاْفِکُ الدِّمآءَ وَنَحْ ُ
نُاَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَاْلَمُواَ).
« .3یا أَیُّهَا الَّذی َ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُاَکُمْ الیَضُرُّکُمْ مَ ْ بَ َّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِاُکُمْ جَمیااً فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَاْمَلُواَ» ای اهل
ایماا ،شما (ایماا) خود را محکم نگاه دارید که اگر همه عالم گمراه شوند و شما به راه هدایت باشید زیلانی از آنهلا بله شلما
نرسد .بازگشت همه شما به سوی خداست و همه شما را به آنچه کردید آگاه میسازد.
« .4یَآ أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِاَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَاْمَلُواَ» ای اه ایماا ،خلداترس شلوید و
هر نفای نیک بنگرد تا چه عملی برای فردای قیامت خود پیح میفرستد و از خدا بترسید که او به همه کردارتاا به خوبی آگاه است.
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پدیدارشناسی تجربه زیسته اساتید از نسبت دیانت با رشد هوش هیجانی

و  119سوره حشر یا مطالعه تواب المیواان عالموه طباطبوایی و سوخ پیوامبر (ص) وه مویفرمایود:
«خودشنا تری س شما خداشنا تری شماس » و روای
فقَدِ انتَهى إلى غایۀس ُلِّ معرسفَۀٍ و عِلمٍ» هر
رسیده اس

حضرت امیرالموؤمنی « :مو عورَف نَفسوه

خود را بشناسد به نهایو

هور معرفو

و هور علموى

تشویق به خودشناسی شدم (مصاحبهشونده ها با دهای 7 6 5 3 2 1 :و .)8

همچنی برخی آیات قرآن ریم مربوط به انسان و بیوان اوصواف و ویژگویهوای او اختصواص
دادهشده اس  .در برخی از ای آیات عالیتری ثناها و ستایشهوا دربواره انسوان بوه اررفتوه و بوه
بهتری شکل و با زیباتری الفاظ از او سخ رفته اس  .درحالی ه در برخی آیوات دی،ور بودتری
نکوهشها در مورد انسان به اررفته و او با الفاظ صریح و غیرصوریح سورزنش شودهانود (آیوه 11
سوره اسراء 2آیه  21-19سووره معوار  .)3بوا تفکور در ایو ویژگویهوا بوه خودآگواهی مویرسوم
(مصاحبهشونده ها با دهای 6 :و .)10
مصاحبهشونده د  5سخ حضرت علی (ع) را ای گونه در جه

رسیدن به خودآگاهی موؤثر

میداند« :حضرت علی (ع) میفرمایید :اگر سی در قودرت و نعمو

خداونود تفکور نود بوه راه

درس

بازمیگردد و م ای سخ را سرمشوق زنودگی قورار دادهام و چوون خوودم را نعمو

خودا

می دانستم به تفکر در خودم پرداخته و همچنی از سخنان خدا خالق انسان برای شناسواندن انسوان
استفاده نمودم .چه سی بهتر از سازنده چیای آن چیا را میشناسد .پ
اس

خدایی وه خوالق انسوان

تمام جنبههای او را میشناسد؛ بنابرای با درک آنها به خودآگاهی رسیدم».
نسبت آموزهها ااص دیا با رشد م یه عفزتنیفس از هفوش هیجفانی از تحلیول و بررسوی

تجربه زیسته افراد موردپژوهش میتوان به ای نتیجه رسید ه آنها تمام آموزههای دینی ه پیامود
آن پایبندی به اصل رام

انسان اس

را بیان می نند .معرفی انسان بهعنوان موجودی برتر نسوب

به دی،ر جانداران و جانشی خدا درروی زمی

سفارش به احترام بوه خوود و خدادوسوتی مضوامی

 .1وَ ال تَکُونُوا کَالَّذی َ نَاُوا اللَّهَ فَأَنْااهُمْ أَنْفُاَهُمْ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُوا مانند آناا نباشید که به کلی خدا را فراموش کردنلد ،خلدا
هم (حظّ روحانی و بهره ابدی) نفوس آنها را از یادشاا برد ،آناا به حقیقت بدکاراا عالمند سوره اناام / 165 :بقره 1.30 :طله:
 .1.121دهر.3 :
« .1وَیَدْعُ الْإِنْاَ ُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهُ بِالْخَیْرِ وَکَااَ الْإِناَ ُ عَجُولَاً» و انااا (شتابتده وناداا) همانگونه که خیر را مى طلبلد ،شلرّ را هلم
مىطلبد و انااا همواره عجول است.
« .3إِاَّ الْإِناَااَ خُلِقَ هَلُوعاً ( )19إِذَا مَاَّهُ الشَّرُّ جَتُوعاً ( )20وَإِذَا مَاَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً ( »)21او بایار حریص است؛ با رسیدا شلر،
ناله و فریاد میکند و با رسیدا به خیر ،از دیگراا دریغ میورزد.
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آیاتی هستند ه مشار
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نندگان در ای پژوهش آن را عامل ظهور عاتنف

در خود میداننود.
1

خویش در قرآن (ولَقَدْ َرََّمْنَا بنِی آدم :ما به فرزندان آدم ارزش قائل شدیم )

همچنی اصل رام
و درک ای فضیل

داده اس

به م عات نف

آلوده نکنم و ارهایی ه باعث خفً
پیاموودهای عوواتنف و

وه رامو

خوود را بوا چیاهوای بویارزش

نفو

م میشوود انجوام نودهم و در حفوظ آن بکوشوم .یکوی از

در آدمووی عوودم انجووام معصووی

اسو

(م و

َرُمو

علَیوهِ نَفسووه لَووم یهسنهووا

بسالمعصِیۀ()2مصاحبهشونده د .)4
«وقتی قرآن انسان را ای گونه معرفی رده ه انسان بر سیرت خدایی خلقشده انسان مسوجود
فرشت،ان خداس
اس

انسان دارای فطرتی اس

ه باخدا آشناس

انسان تعلیمیافته تمام حقایق عوالم

انسان پذیرای امانتی شده ه آسمان و وه و زمی ترسیدند ه عهدهدار آن شوند انسان در

بهتری حاالت خلقشده .چرا احسا
خدا جداشدنی نیس

عاتنف

نکنم .م خوود را دوسو

جانشی اوس  .درآیات  80صوافات 3و  65یوون  4خداونود خوود را ربِّ

الْعِاَّةس معرفی می ند .خداوندی ه مالک عات اس
را سب رده اس
درس

دارم .چرا وه انسوان از

اری می ند ه بندهای ه صالحی

عاتمند و عایا شود .وقتی پا در مسیر عاتنف

الزم

مویگوذارد؛ یعنوی ارهوای

انجام میدهد و لحظهبهلحظه میفهمد ه خدا در مسیر پرورش عات تو را یواری موی نود»

(مصاحبهشونده ها با دهای 3 :و .)10
نسبت آموزهها

هیجانی مشار

ااص دینی با رشفد م یفههفا

نندهها با اقتبا

سفازش یفافتکی و تلمفل تنیفدگی از رشفد

از آموزههای خاصی از دی

از توانایی سازش یافت،ی و تحمل

تنیدگی برخوردار شدهاند .آنان با الهام گرفت از تجربه سازش یافت،ی بارگان و امامان دی و ال،و
گرفت از آن ها به ای مهارت دس یافتهاند .همچنی

شناخ

واقعی از دنیا و پدیدههای آن توسط

خالق هستی استفاده از آموزههایی ه مشکالت دنیا را در ن،اه آنان وچک ساخته عمل بر طبوق
دستورات خداوند و سفارش به بردباری در مواجه با مشکالت و چیره شدن بور خشوم و سوختیهوا
تلقی ردن مشکالت بهعنوان آزمایش الهی و رضا به هر چه از سوی خداس
 .1قامتی از آیه  70سوره اسراء.
 .2غرر الحکم ،تمیمی آمدی ،ح .۸730
 .3سُبحااَ رَبک ربً عمًا یَصفوا.
َ .4لَا یَحْتُنْکَ قَوْلُهُمْ إِاَّ الْاِتَّةَ لِلَّهِ جَمِیاًا هُوَ الاَّمِیعُ الْاَلِیمُ.

ازجمله بیاناتی بوده
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ه باعث سازش یافت،ی افراد متدی شده اس  .درواقع آنوان بوا مراجعوه بوه آمووزههوای دیو
عوامل تنشزا وا نش مثبو

بوه

نشوان مویدادنود و بوا تکیوهبور آن آمووزههوا وارایی خوود را حفوظ

می ردند .ای سازگاری و تحمل تنیدگی با بلوغ شناختی صورت میگیورد وه منجور بوه افواایش
تحمل آنها میگردد .در ای رابطه مشار

ننده د  1معتقد اسو  :دیو مبوی اسوالم تأ یود

فراوانی به ظم غیظ 1نمودهاند .در زشتی ای رذیلوه هموی بو

وه اموام صوادق (ع) مویفرماینود:

«ال َضَب مِفتاح ُلِّ شَرٍّ» .2خشم لید هر بدی اس  .اموام متقوی حضورت علوی (ع) در روایتوی بوه
ناراحتی و فشار روانی حاصل از خشم تصریح رده و آن را مایه شکنجه روحی و روانی می داننود
لذا در درمان غضب میفرمایند« :ضَبطُ النَّف س عِند حادِثِ ال َضَبس یؤمِ ُ مواقِع العطَبس »3هر

بور

خشم خود چیره شود بر شیطان پیروز شود و هر ه مقهور خشم خویش شوود شویطان بور او پیوروز
گردد .چنی آموزههایی همیشه رهنمون م گشته و منجر به سازش یافت،ی و باال رفوت تحمول مو
شده اس .
مصاحبهشونده د  4تجربه زیسته شناختی خود را چنی روایو

موی نود« :هویچوقو

سوخ

حضرت زینب ( ) بعد از حادثه عاشورا را ه فرمود :چیوای جوا زیبوایی ندیودم از ذهونم پواک
نمیشوود و هور موقوع بوا ایو ال،ووی فکوری حووادث را موورد ارزیوابی قورار دهوم منعطوفتور و
سازشپذیر میشوم».
«اگر پیامبر (ص) از قوانی ماندگار روزگار رماگشایی رده انود و موی فرمایود« :إرحومْ تُورحمْ»
رحم

تا مورد رحم قرار ب،یری .آموختند ه سی ه ظلم نود ائنوات بوه او رحوم نخواهود

رد .بر اسا

آموزه های دینی آینده افراد قابل پیش بینی اس  .پ

اگر ظلم بوه مو بشوود صوبر

پیشه می نم .م می دانم دنیا سرشار از رنج و اندوه اس ؛ همان طور ه حضرت علی (ع) در مورد
نقش محوری «شناخ

دنیا» میفرماید« :م عرَف الدُّنیا لَم یحاَن لِلبلوى» 4هر

دنیا را بشناسود

از بالهای آن اندوه،ی نمیشود»( د  .)3مصاحبهشوندههای ودهای 8 7 5 :و  10پوژوهش بوا

 .1روخوردا و نگهداشت خشم شدیدی که هنوز بروز نکرده است.
 .2الکافی ،ج  ،2ص  ،303ح .3

 .3غرر الحکم.5931 ،
 .4شرح نهج البمغه اب ابی الحدید ،ج  ،20ص .271
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ذ ر ای آیه «إسنَّا جعلْنَا ما علَى الْأَرْضس زسینَۀً لَّها لِنَبْلُوهمْ تَیُّهمْ تَحْس ُ عملًا» 1همه مشکالت را آزمایش
الهی و آشکارسازی استعداد خود دانسته و نهتنها با آن سازش یافته بلکه از آن موقعیو

در جهو

رشد و تعالی خود استفاده ردهاند.
ا ثر مشار

نندهها روای

نماز تو ل به خدا را جه

تجربه استفاده از آموزههوایی درزمینوۀ معواد تقووا پرهیا واری

استقالل عمل خود و درنتیجه تحمل تنیدگی بیان میداشتند ه یکی از

آنها ذ ر میشود« :رستاخیا و ای

ه قیام

همانطور ه از دیونم آمووختم در

امری فردی اس

آن روز نه پدر به فریاد پسر و نه پسر به فریاد پدر میرسد و باید از توشه خود بهطوور فوردی دفواع
نیم ای امر مرا سوق داد ه در مقابل عمل خود مسئول باشم و به استقالل عمل و خویشوت داری
دس یافتم» (مصاحبهشونده د .)4
نسبت آموزهها ااص دینی با رشد م یه روابب با دیکفراا از هفوش هیجفانی تجربوه زیسوته
مشار

نندگان در ای پژوهش حکای

های اجتماعی دی نسب

از آن دارد ه آنها با تأثیرپذیری از احکوام و توصویه-

به دی،ران دارای رابطهای اخالقی شدهاند .آموزههای خاص دی

آن ها چنی ن،رش و عملی را موجب شوده اسو

وه در

ازایو قورار مویباشوند :صولهرحوم ظوم غویظ

خوشخلقی خوشروئی هم نشینی با مؤمنان نیکی ردن به دی،ران ز ات و صدقه دادن عفو و
بخشش دی،ران تواضع مهربانی ادب عاتنف
صداق
جه

و عدم سوءظ به دی،ران .روای

دوستی سازگاری رازداری وفوای بوه عهود

تجربه استفاده مشار

نندهها از آمووزههوای دیو در

روابط بی فردی ای گونه اس « :وقتی طبق فرمایش حضرت علوی (ع) در نعموات و قودرت

خدا تفکر ردی با اختیار عاشق خدا میشوی و آنوق
میبینی .آن،اه مثب

همهچیا دنیوا را از نعموات و قودرت خودا

بی و راضی میگردی .مثالً م احسا

بدی نسب

به افرادی ه مایوه عوذاب

م بودند داشتم ولی وقتی به آنها به عنوان بندگان خودا و جواء نعموات خودا ن،واه وردم دیودم
مثب تر و قلبم شادتر شد و توانستم با آنها نیا رابطه خوبی برقرار نم»(مصاحبهشونده د .)5

 .1ما آا چه را روی زمی است زینت آا قرار دادیم تا آنها را بیازما یم که کدامینشاا بهتر عم ملی کننلد [کهلف،
].7
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با توجه به آیه  1سوره نساء« 1بحثهای اخالق اجتماعی در آموزههای دینی غنی اس  .پیوامبر
و ائمووه خووود ال،ووویی بوورای برقووراری رابطووه بووا دی،ووران هسووتند .آموووزههووای دینووی مثوول تواضووع
خیرخواهی هرآن چه برای خود میپسندی برای دی،ران هم بپسند گرهای از ار سوی برداشوت
پرداخ

مقدم بر هر عبادتی اس

خم

و ز ات طمع نداشت به مال سوخاوت مهمواننووازی

هدیه عیادت از مریض رسیدگی به همسایه شکیبایی در رابطه با دی،ران و مهورورزی بوه سوانی
ه حتی برخوردهای ناشایسته دارند  ...همچنی عهده نامه حضرت علی به مالک اشتر به م ال،وی
بهبود رابطه ارائه داده اس  .دی به م آموخته اس

عملی جه

ه احساساتم را باعقل توتم ونم

و در رفتار با دی،ران منطقی عمل می نم» (مصاحبهشوندههای دهای 9 6 2 1 :و .)10
نسبت تجلی معنویت در شخصیت فرد با رشد مؤلفههای هوش هیجانی
نسبت تجلی معنویت در شخصیت فرد با رشد م یه اودآگاهی از هوش هیجانی تجربه زیسوته
مشار

نندگان نشان میدهد وه آنهوا حالو

معنووی باخودا بوودن و محورم او شودن را درک

ردهاند .چنان ه خود را در پیوندی معنوی با ل ائنات در حضوور خودا یافتوهانود .تجربوه ایو
درک معنوی در شخصی

و اعمال آن هوا آثواری مانودگار بجوا گذاشوته اسو

و باعوث بیوداری

خودآگاهی آن ها شده اس  .همچنی وابست،ی وجودشان به خدا در شخصیتشوان تجلوییافتوه بوود
بهگونوه ای وه خوود را در دامو خودا و هماهنو

بوا او موی دیدنود و اتصوال بوه قودرت الهوی در

شخصیتشان تبلوریافته و در اعمال و رفتارشان پدیدار گشته و ای حال
گردیده بود .در ادامه روای
از زبان مشار

موجب خودآگواهی آنوان

تجربه درک ای نادیکی معنوی باخدا و خودآگاهی برخاسته از آن

ننده بیان میشود« :از دی آموختم سی ه محرم اسرار شود چیاهوایی درک

می ند ه ممک اس

دی،ران درک نکنند .لذا برای ای محرم شدن به خودآگاهی نیاز اس  .م

با تفکر در خلوت خویشت

به خودآگاهی رسیدم .تفکرات تنهاییم بسیار به م

مک رده اس .

گاهی اوقات در خاموشی در نار بوته گل و گیاهی قرار میگیرم و به آن ژرف مین،رم و میبینم
 .1یَأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمْ الَّذِى خَلَقَکُم مِّ ْ نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَلا رِجَلاالً کَِِیلراً وَنِاَلآءً وَاتَّقُلواْ اللَّلهَ الَّلذِى
تَاَآءَلُواَ بِهِ وَا لْأَرْحَامَ إِاَّ اللَّهَ کَااَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً (اى مردم! از پروردگارتاا پروا کنید ،آا کس که شلما را از یلک نفلس آفریلد و
همارش را نیت از (جنس) او آفرید و از آا دو ،مرداا و زناا بایارى را (در روى زمی ) پراکنده سلاخت واز خلدایى کله (بلا
سوگند) به او از یکدیگر درخواست مىکنید ،پروا کنید؛ و (نابت) به ارحام نیت تقوا پیشه کنید (وقطع رحم نکنید) که خداونلد
همواره مراقب شماست).
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چ،ونه همراه با نوازش نسیم به حر
ائنات به حر

مشار

ه نسب

در مسیری ه برایم مشخصشده اس

مییابم ه تمامی رنج هایم زموانی اسو

حفظ نمودهام و به ای خودآگاهی دس
اختیاری اس

درمیآید آن،اه با خوود مویگوویم چورا هومنووا بوا تموامی

درنمیآیم و چ،ونه ناهماهن

می نم؟ بعد به ای نتیجه دس
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وه چنوی ناهمواهن،ی را

مییابم ه ای عدم هماهن،ی برخاسته از هموان مختصور

به بقیه اجااء عالم از آن برخوردارم» (مصاحبهشونده د .)3

ننده د  4از ای خودآگاهی معنوی خویش چنوی روایو

نادیکی به خدا احسا

حر و

موی نود :در لحظوات

می نم به دام او سنجاق شدهام .چنوان وه اگور عنایو هوای خودا بورای

یکلحظه از م و هستیام قطع شود بنیاد زندگیام فرومویریواد .گوویی مثول قطورهای آویواان از
سقف ه با یک تکان فرومیافتد
«آن تجربههای نادیک بودن به خدا آنقدر مسرور ننده اس

ه به هیچچیا در دنیا عوضش

نمی نی .حال م،ر امکان دارد ه عاشقش نشوی .عاشقش شدم اما بعد دیدم ه عاشق ماندن چوه
اس  .در ابتدا احسا

سخ
هدای

نیاز شدید به خودآگاهی به م دس

داد تا بدانم چ،ونه باید خود را

نم تا بتوانم در نار معشوقم بواقی بموانم و در ایو راه بوه تفکور در خوودپرداختم .علوم

نیازها درخواس ها ن،رش های خود را با راه انتخابیام تطابق دادم و در ای مسیر دستورات دیونم
و لطف دی،ر خدا ه همان قرار دادن فطرت در درون انسان اس
و ...همی

راهنمای م گش

با چه چیا به آرامش میرسی چه چیا مانع حر

توس

سؤاالت را میدهی به خودآگاهی میرسی و همی

ه سعی می نی چراغ شناخ

ه تو واقعاً

ه با تعمق در خودپاسوخ ایو
در دل

روش

میشود و ناگاه میبینی به خداشناسی هم رسیدهای» (مصاحبهشونده د .)9
نسبت تجلی معنویت در شخصیت فرد با رشد م یه عزتنیس از هوش هیجفانی تفکور
عمیق در ذات آفریدههای خدا درک پیوند معنوی باخدا و هستی توجه به الطاف او در زنودگانی
خویش و عدم دلبست،ی به امور دنیوی از اموری هستند وه مشوار
آنها را عامول ظهوور و بوروز معنویو
عاتنف

در شخصوی

ننودگان در ایو پوژوهش

خوود مویداننود وه بوهتبوع آن برخووردار از

شدهاند« .چون خودم را گرهزده به دامان خدا میدانم بوه خوودم احتورام گذاشوته و قودر

خودم را میدانم .سعی می نم گناه نکنم تا رشته اتصال بی م و او گسسته نشوود؛ و ایو گونوه بوه
عاتنف

رسیدهام» (مصاحبهشونده د .)4

«میتوانم ب،ویم لطفهای خدا از سالمتی گرفته تا عاتهای اجتماعی و غیره در حوق خوود را

پدیدارشناسی تجربه زیسته اساتید از نسبت دیانت با رشد هوش هیجانی

میبینم و با تفکر در آنها به خود می بالم ه خداوند ای عنای
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را به م داشته اسو ؛ بنوابرای در

برابر شکرگااری او وتاهی نمی نم و عاتمندی خود را حفظ می نم» (مصاحبهشونده د .)10
«منطبق با باورهای دینی و تفکر در آنها یاد گرفتهام هر عملی را ه بخواهم انجام دهم به پیامد
آن بیندیشم ه آیا رفتار م را از اتصال به خدا جدا نمیسوازد و از خوود مویپرسوم آیوا مویتووانم
اری نم ه پیامد بهتری داشته باشد و بر اسا

ای رفتار برگرفتوه از تربیو

نمیدهم ه عات نفسم را اهش دهد .اقداماتم باهودف رضوای
عاتنف

دینوی واری انجوام

خودا همیشوه منجور بوه احتورام و

برایم شده اس » (مصاحبهشونده د .)5

نسبت تجلی معنویت در شخصیت فرد بفا رشفد م یفههفا

سفازش یفافتکی و تلمفل

تنیدگی نتایج پژوهش نشان میدهد ه دی داری عمیق و تجلی معنوی

در شخصی

فرد موؤم

باعث سازگاری فرد و توانایی او برای تحمل دشواریها میشود .اعتماد فورد بوه قودرت خداونود و
تمسک به آن زمینه استقالل فرد از دی،ران و رویآوری او را به سم وسوی خدا فراهم میسازد.
لذت وابست،ی به خدا و استقالل از غیر آنها را خویشت دار و تحمل و سوازگاری ایشوان را بیشوتر
رده اس « :م از راه متقاعدشدن در مدرسه زندگی به اسوتقالل رسویدم .از لحظوهلحظوه زنودگی
آموختم ه قوانی دی در زندگی جاری اس

و در زندگی قوانی دی را تجربوه وردم و از ایو

روش استقراء ی،ان،ی خداون د را با تمام وجود درک نمودم و او را نادیک به خود احسا
حال با وصل به خدای توانا م،ر میتوان احسا

ردم.

استقالل از غیر نکرد و همی عامل تو را باتحمل و

خویشت دار می ند» (مصاحبهشونده د .)3
«م ماه تلخ وابست،ی به هیجانات آنی و وسوسهها را چشیدهام و پیامدهای منفی آن را دیدهام؛
اما وقتی از غیر خدا بریدم و فقط دلبسته و وابسته به خوودش شودم هموراه بوا توالش در ارهوا بوا
مبارزه بوا وسوسوههوا بوه خوودش تو ول وردم و او یواریهوایش را بورایم آشوکار ورد همراهوی
لحظهلحظهاش را ح

ردم بهگونهای ه خود را به آغوشش سپردم و تنها با او حرف زدم و بعود

چیای را ه تجربه رده بودم را در آموزهای دی یافتم و با اعتقاد بیشوتری آنهوا را پوذیرفتم .ایو
سیر ادامه داش

و م را هر چه بیشوتر بوه خودا نادیوک ورد آن،واه بوا هموهچیوا سوازگار شودم»

(مصاحبهشونده د .)10
نسبت تجلی معنویت در شخصیت فرد با رشد م یه ارتباط با دیکراا از هوش هیجانی

نتایج پژوهش نشان میدهد ه دی داری فرد مؤم و تجلی معنوی

در شخص

او ماهی

ارتباط
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به دی،ران و پرهیا از قضواوت زودهن،وام

تأثیر قرار می دهد ن،اه مثب

درباره آنها پایبندی به چ،ون،ی ارت باط نیک خدا با خود فرد مؤم و دعوت او بورای مهربوانی و
مهرورزی با بندگانش از مهوم توری پیامودهای تجلوی معنویو
میباشند ه نوع رابطه آن ها با دی،ران را تح
زیسته یکی از مشار

در شخصوی

افوراد مووردپژوهش

تأثیر قرار داده اس  .در ای راسوتا روایو

تجربوه

نندگان در پژوهش قابلتأمل اس « :رفتار خداونود بوا موا بنودگان ال،ووی

رفتاری م شده اس  .وقتی می بینم ه خداوند با م چ،ونه با صبر گذش

مهربانی سوعهصودر

رفتار می ند زمانی ه با او سخ میگویم چه صبورانه به حرفهایم گوش میدهد آرام میشوم
آن،اه ه خطایی می نم چقدر بارگوارانه نادیوده موی گیورد و بواز بوه محبو

خوود بوه مو اداموه

میدهد ...آنجا ه توبه می نی و به سویش برمیگردی آنچنان با آغوش باز تو را میپوذیرد وه
احسا

غرور هم به انسان دس

لبخند میزند و درهای نعم

میدهد .با یک شکرگااری از نعم هایش آنگونه خدا به رؤی
را به روی

باز می ند وه بواور ردنی نیسو  .حوال وه مو چنوی

معلمی در زندگی دارم و به عنوان جانشی باید شبیه او باشم چ،ونه رفتارهای مناسب را در رابطه با
همنوعم یاد ن،یرم» (مصاحبهشونده د .)10
نتیجهگیری و پیشنهادات
در دی اسالم هیچ مسئلهای ه مربوط به هدای

انسانها باشد فروگذاشته نشده اس  .یکی از

مؤلفههای مهم در مسائل انسانی هیجانات و مباحث مربوط به آن اس  .بررسی تجربه زیسته اساتید
از نسب دیان
رده اس

(تربی دینی) با رشد هوش هیجانی نشان داد ه دیان

از سه طریق به آنها مک

ه مهارتهای هوش هیجانی در آنها ایجاد و پرورش یابد:

 .1برخورداری از یک جهوان بینوی و دیودگاه فلسوفی ویوژه برگرفتوه از دیو  :دیو ن،واه افوراد
مشار

ننده در ای پژوهش را نسب

تأثیر قرار داده اس

به انسان زندگی رابطه خود باخدا و جهوان هسوتی تحو

ه درنتیجه آن فلسفه زیست و زندگانیشان از آن متوأثر شوده اسو  .در ایو

جهانبینی نقطه آغاز زندگی از دیدگاه آن ها خدا و غای

آن رسیدن بوه موال اسو  .از دیودگاه

آنها هیچ چیا واالتر از پرهیاگاری و رسیدن بوه عبودیو

خداونود بور هور چیوا

ارجحی

دارد .مشار

نیسو

و رضوای

نندگان در ای پژوهش انسان را جانشی خدا بر روی زمی مویداننود و

برای خود و دی،ران احترام قائل هستند؛ زیرا به باور آنها انسان مسجود فرشت،ان اس

زندگی را
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هدیه و امان
رده اس
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خدا در دستان خود میدانند .ای امر دید آنها را نسب
و زندگی را همانگونه ه هس

میپذیرند و از آن رضای

نادیک به خود می بینند .اعتماد به خدا در ذه ایشان نقش بسته اس
اتصال قطره به اقیانو

میپندارند .مشار

به زندگی جه دار و مثبو
دارنود .آنهوا خداونود را

و اتصال خود باخدا را همانند

نندهها خود چنی دیدگاههایی را عامل رشد هیجوانی

خویشت میدانند .بهطور لی ای دیدگاههای برگرفته از دی در بسیاری از عوامل مویتوانود نقوش
مؤثری داشته باشد از قبیل ارزیابی موقعی

ارزیابی شناختی خود فرد فعالی های مقابلهای منوابع

حمایتی و غیره ه قضاوت ردن و رفتار فرد را تح

تأثیر قرار میدهند و ای عوامل نقش مهموی

در سب مهارتهای هوش هیجانی دارند .در ای راستا نتایج ای پژوهش با نتایج پژوهش صیادی
تورانلو و همکواران ( )1386پهورادی و سووری سویاه ( )2019یواد خواسوتی بابوایی فورد یوانی
( )1397زیوری اظهر ( )1398و فلیتچر و همکاران ( )2014همسو اس .
 .2عمل به آموزهها و دستورالعملهای دی  :آموزههای دی توصیههوای ارزشومند و راهبوردی
برای مدیری

هیجانات خود رابطه با دی،وران و سوب مهوارتهوای آن ارائوه مویدهود .درنتیجوه

هن،امی ه آموزش های نظری بر پایه دینی تکیه داده شوند غنا و معناداری افواونتوری یافتوه و در
تربی

و پرورش احساسات و عواطف فطری و اخالقیات افراد نیا مؤثرتر واقع میگردد .بوهعوالوه

رشد و تحول اخالقی حاصل از انجام دادن اعمال مذهبی در فرایند شناسوایی و نتورل هیجانوات و
رشد هوش هیجانی نقش بسویار متموایای دارد .آمووزههوای قرانوی رفتارهوایی درزمینوۀ احتورام بوه
دی،ران شر
مهربانی و محب

در ار گروهی ارتباطات اجتماعی مؤثر نترل خشم رعایو
و همدردی را اصالح و تقوی

شاد ه از پیامدهای پرورش هوش هیجانی هم اس
ارآمدتر و با فطرت انسان هماهن

حقووق دی،وران

نموده و انسانها را برای یک زندگی سازگارانه و
آماده میسازد .نظام تربیتی قران جامعن،رتر و

تر اس  .چرا ه همه ابعواد وجوودی انسوان (جسومی روحوی

معنوی هیجانی) را مدنظر دارد .همچنی مشار

نندهها تفکور و عمول بوه آمووزههوای دینوی در

قالب آیات و روایات ه به معرفی انسان و شناخ

انسان می پردازد و انسان را به تفکور در خوود و

جهان وامیدارد و آیاتی ه مستقیماً انسان را به تقوا تو ول و ارتبواط باخودا ارتبواط بوا دی،وران
شادی و سازگاری و صبر توجه به نیازمندان چیره شدن بر خشوم و سوختیهوا دعووت موی نود و
آیات و روایاتی ه شناخ

واقعی از دنیا و پدیدهها و خالق هستی به آنها دادهاند در رشد هووش

هیجانی خود مؤثر دانسته اند .در ای راستا نتایج ای پژوهش بوا نتوایج پوژوهش گوان،لو همکواران
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( )2014ریوی و همکاران ( )2014و ریو
 .3تجلی معنوی
درواقع شخصی
برخورداری از ح

در شخصی

مشار

( )2015همسو اس .

افراد :دیان

بوا توأثیر گذاشوت بور فکور احساسوات و وردار و

ننودههوا موجوب ظهوور و بوروز سوالم
اخالق و ح

پذیرش احساسات مثب

حا م و برتر قدسی و در پی آن ارتباط مثب
دس یافته بودند .یکی از اقسام مثب
شخصی
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معنووی در آنهوا گشوته و بوا

ارتباط متقابل و مثب

با خویش و دی،ران بوه مهوارتهوای هووش هیجوانی

ن،ری حس ظ به خداوند و نظام هستی اس  .انسوان بوا ایو
به زندگی پیدا می ند و حتی مشکالت را بهعنووان امتحوان

معنوی ن،اه عارفانه ای نسب

الهی وسیلهای برای تکامل خویش و از الطاف خدا میپندارد و رفتار بر اسوا
شخصی
اس

با یوک قودرت

آنها آشکار میشود .شخصی

معنوی مشار

هووش هیجوانی در

نندهها اغلب برگرفتوه از دو عامول اول

و مرزبندی دقیقی بی ای سه مقوله وجود ندارد و تنها بهمنظور مطالعه دقیوقتور ایو تفکیوک

قابلبحث اس  .در ای راستا نتایج ای پژوهش با نتایج پژوهش سابلوسکای ( )2014سوا یالی و
همکاران ( )2015و ساالری پور و همکاران ( )1396همسو اس .
با توجه به یافتههای پژوهش ازآنجا ه دیان
هیجانی در افراد ایجاد و پرورش یابد و تربی

به انسان مک می ند ه مهوارتهوای هووش

دینی با توجه به جامعی

و سازگاری وه بوا فطورت

انسان دارد به گرایش ها احساسات عواطف و هیجانات فرد نیا نظر داشوته و بوه آن جهو

و معنوا

میبخشد .لذا پیشنهاد میگردد در آموزشوپرورش و همچنی آموزش عالی در قالب تربی

دینوی

روشها و آموزهها و ال،وهایی ارائه شود ه به افواایش سوطح توانوایی و مهوارت و ن،ورش افوراد
رشد در همه زمینهها ازجمله رشد هیجوانی و درنهایو

جه

رشود اخالقوی آنهوا منجور گوردد و

بهصورت اربردی ارائه گردد.
همچنی پیشنهاد می گردد جه

مشخص وردن میواان تأثیرگوذاری تربیو

دینوی تحقیقواتی

درزمینۀ نقش آموزشهای دینی در رشد مؤلفههای هوش هیجانی در دانشجویان و دانشآموزان نیا
انجام گیرد.

منابع
رستمی ،نادیا .)13۸3( .بررسی رابطه وبایت مذهبی باهوش هیجانی در دانح آموزاا مقطع پیح دانشلگاهی شلهر
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علم الظواهر لتجربة الحیة لألساتذة للعالقة بین الدين وتنمیة الذكاء العاطفي
بدر السادات الدانشمند 

إحدى الظواهر التي لقیت ترحیباً واسعاً في العقد الماضي هي ظاهرة الذكاء العاطفي .ويرجع ذلك إلى القدرة
العالیة للذكاء العاطفي على حل المشکالت بشکل أفضل وتقلیل حجم التعارضات بین التصورات الفکرية والعاطفیة.
الذكاء العاطفي هو القدرة على إدارة الحالة المزاجیة والعقلیة والتحکم في الدوافع بشکل صحیح والعامل الذي يحفز
ويعطي الرجاء عندما يفشل الشخص في تحقیق الهدف .أجريت الدراسة الحالیة لشرح ظاهرة تطور الذكاء العاطفي بناءً
على التجربة الدينیة المعاشة لمجموعة من أساتذة الجامعات من أجل إنشاء إطار مفهومي للعالقة بین الدين وتنمیة
الذكاء العاطفي والذي تم باتجاه كیفي باستخدام طريقة علم الظواهر .المشاركون هم عشرة أعضاء من اساتذه اللجنه
العلمیه من كلیة المعارف اإلسالمیة و االلهیات وفلسفة التعلیم و التربیة بجامعة الشهید الباهنر في الکرمان تم اختیارهم
بأخذ عینات هادفة .كانت أداة تجمیع البیانات عبارة عن مقابلة شبه منظمة .أظهر تحلیل البیانات المأخوذة من التجربة
الحیة لالساتذه للعالقة بین التدين (التربیة الدينیة) وتنمیة الذكاء العاطفي أن الدين ساعد االساتذه على تطوير مهارات
الذكاء العاطفي من خالل ثالث طرق .1 :وجود رؤية للعالم ونظرة فلسفیة خاصة مشتق من الدين  .2العمل بالتعالیم
واالوامر الخاصه للدين  .3إظهار الروحانیة في شخصیة األفراد (في نص المقالة  ،يتم وصف وشرح كیفیة ارتباط هذه
المواضیع الرئیسیة الثالثة بمکونات تنمیة الذكاء العاطفي ).

الکلمات الرئیسیة :الذكاء العاطفي  ،التربیه الدينیه،التجربة الحیه؛ أساتذة  ،علم الظواهر.

 أستاذه مساعده  ،دكتوراه في فرع تخطیط المناهج الدراسي ،جامعة الشهید الباهنر  ،كرمان  ،اإليران.
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Phenomenology of Professors' Experiences Regarding the
Relationship between Religion and Development of Emotional
Intelligence
Badrosadat Daneshmand 
One of the phenomena that has been widely welcomed in the last decade is the phenomenon of
emotional intelligence. This is due to the high ability of emotional intelligence to better solve
problems and reduce the amount of conflict between intellectual and emotional perceptions.
Emotional intelligence is the ability to properly manage mood, mental state, control impulses, and
the factor that motivates and gives hope when a person fails to achieve a goal. .The present study
was conducted to explain the phenomenon of how emotional intelligence develops based on the
lived religious experience of a group of university professors in order to create a conceptual
framework of the relationship between religion and emotional intelligence development which was
done with a qualitative approach using phenomenological method. Participants were ten members
of the faculty of Islamic studies, theology and philosophy of education of Shahid Bahonar
University of Kerman who were selected by purposive sampling. The data collection tool was a
semi-structured interview. Analyzing data from the experience of professors' experience of the role
of religious education on the development of emotional intelligence showed that religion has
helped them to develop emotional-social learning in three ways:1. worldview and philosophical
view of religion 2. Acting on specific religious teachings and guidelines 3. Manifesting the
spirituality of individuals. In the text, these three main themes are described and explained with the
components of the development of emotional intelligence.
Keywords: Emotional Intelligence, Religious Education, Experiences, Professors,
Phenomenology.
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