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در گیری دینی با اضطراب مرگ رابطه هوش هیجانی و جهت

 زی شرکت صنایع فوالد خوزستان شهر اهواکارکنان مرد بازنشسته
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 چکیده
بر سطح اضطراب مرگ تأثیر بگذارند. برخی از مطالعات نقش هوش هیجانی و  تواندیمعوامل متعددی 

. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی انددادهدینی را در اضطراب مرگ نشان  گیریجهت

گیری دینی با اضطراب مرگ بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان مرد بازنشسته شرکت و جهت

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از طریق روش نمونه هاآننفر از  033الد خوزستان بود که تعداد صنایع فو

گیری دینی و مقیاس اضطراب مرگ را تکمیل های هوش هیجانی و جهتکنندگان پرسشنامههمه شرکت

غیری چند متهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ها از روشداده وتحلیلتجزیهنمودند. جهت 

گیری دینی با اضطراب مرگ ها نشان دادند که هوش هیجانی و جهتاستفاده شد. یافته 35/3در سطح آلفای 

 اد که سهنشان د گامبهگامنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون ، داری دارند. همچنینهمبستگی منفی و معنی

توانستند  ینبپیشهیجان از بین متغیرهای  ارزیابی و ابراز هیجان و تنظیم، گیری مذهبی درونیجهتمتغیر 

درصد از واریانس اضطراب مرگ را  9/00بین متغیرهای پیش درمجموعکنند و  بینیپیشاضطراب مرگ را 

افزایش هوش  ،کنند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد با توجه به سنی که افراد بازنشسته در آن قرار دارندتبیین می

ا سطح اضطراب مرگ قشر بازنشسته ر تواندیمباورهای دینی و سالمت معنوی افراد هیجانی افراد و افزایش 

 در افراد بازنشسته باشد. یامقابلهیکی از راهکارهای  تواندیمکاهش دهد. استفاده از معنویت 

 هوش هیجانی، گیری دینیجهت، اضطراب مرگکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

 فردربهمنحصها و خصوصیاتی از مراحل زندگی ویژگی در هر یک، انسان از بدو به دنیا آمدن

روانی و اجتماعی خود مراحلی را ، فرد در فرایند رشد جسمانی، دیگرعبارتبهدارد. 

، طو بازی و نشا وقالقیلی کودکی زمان گذراند که با هم تمایز و تباین دارند. مرحلهمی

ی فرد عنوانبهبا اشتغال به کار  ی جوانیمرحله، جوییی استقاللی جوانی دورهمرحله

ود و شارزیابی می سالبزرگیک  عنوانبهسودمند برای خود و جامعه و شناخته شدن فرد 

گری است ی فرزانگی و هدایتکه دوره 5ی پیری و بازنشستگیمرحله، درنهایت

(. اگر حیات زندگی انسان را به سه 5019، پرور و نوریگل، )بزرگمهری بوذرجمهری

ی پس به دوره بازنشستگی، میینمابندی اشتغال و پس از اشتغال تقسیم، ی قبل از اشتغالرهدو

اداری و ضوابط و مقررات خشک سازمانی  یدوبندهایقاز اشتغال تعلق دارد که وی را از 

 هاشمی و، آورد. )بشلیدهی جدید و متفاوتی را برای فرد به ارمغان میکند و دورهرها می

 ،در تمام دنیا بازنشستگی امری ضروری و حیاتی برای بشر و پر از اضطراب(. 5091، بهارلو

 ،شود و کارشناسان مختلف این پدیده را از منظرهای مختلف پزشکینگرانی و فشار تلقی می

تگی دهند. دوران بازنشسقرار می یموردبررسشناسی و اشتغال جامعهشناسی، ، روانبهداشتی

 حساسی دوران (. سالمندی1355، 1سالمندی همراه است. )روشنی و نادریمعموالً با شروع 

 وبمحس اجتماعی ضرورت یک دوره این نیازهای و مسائل به توجه و است بشر زندگی از

 متسال دهنده ارتقاء رفتارهای به توجه، دوران این خاص نیازهای داشتن نظر در با. شودیم

 است یحال در این. ردیگیم قرار غفلت مورد عمدتاً که است مهمی بسیار امر نیز سالمندان در

 شگیریپی و سالمندی پدیده اهمیت بر امر این و است بشر افراد همه حق شدن پیر سالم که

 نسبت اروپا اتحادیه یهایابیارز طبق بر. (5099، )جهانگیری دیافزایم آن مشکالت از

 03 و 1311 سال در درصد 03 به 1333 سال در درصد 11 از اروپا سال 93 باالی جمعیت

 نیز ایران (. در1339، 0بوس و آنجرمایر، هلر-)ریدل رسید خواهد 1313 سال در درصد
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 در شودیم بینیپیش، است پرشتاب سالمندی رشد از حاکی آماری هایشاخص و هایبررس

 باالی جمعیت درصد 03 الی 11 کهطوریبه دهد رخ سالمندی انفجار کشور در 5353 سال

 بهداشت سازمان گزارش (. طبق5090، )علی احمدی و آشتیانی گرفت خواهد قرار سال 13

 آمار که زد حدس توانیم ایران در زندگی به امید شاخص افزایش به توجه با، جهانی

 المندانس درباره جدی مسائل برابر در آینده در ما و است افزایش به رو نیز ایرانی سالمندان

، رهمس ژهیوبه عزیزان دادن دست از، سن افزایش. گرفت خواهیم قرار هاآن مشکالت حل و

 قوای افت، مختلف داروهای مصرف، مزمن جسمی یهایماریب به ابتال، فرزندان از دوری

 افسردگی هب ابتال مستعد را سالمند فرد که هستند عواملی از همگی، طبیعی عوامل، شناختی

 (1359، 5ون تیلبورگ و فریدمن، )دجونگ گیرولد کنندیم اضطراب و

 و خود مرگ از هراس معنای به و سالمندان مشترک یهایژگیو از مرگ اضطراب

 واقعیتی (. مرگ1359، 1جاتلز و کالیتون، رید، ویس، )استانکلیف است دیگران

 یفردربهمنحص واکنش و برداشت آن به نسبت است ممکن شخصی هر و است ریناپذاجتناب

صورت به هاانسان از بسیاری برای، آن ابهام از پر ماهیت خاطر به مرگ. باشد داشته

گریز بوده و  رقابلیغآگاهی از مرگ  (.1353، 0)هنری و پاتریک کندیم جلوه زیدآمیتهد

وقتی مردم با ، دیگرعبارتبه. شودیماضطراب همراه آن به رفتارهای گوناگون منجر 

و  دهند )گریونستینهای متفاوتی از خود نشان میواکنش، شوندرو میاضطراب مرگ روبه

در  هامؤلفه نیترمهم(. اضطراب مرگ یک اضطراب واقعی و یکی از 1359، 3بلوئمک

 ازجمله(. 5093، و کالنتر هرمزی عتمداریشر، سالمندان است )دهقان ویژهبهسالمت روانی 

گیری دینی جهت. کرد اشاره و دینمذهب  به توانیم، مرگ اضطراب با مرتبط مفاهیم

مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمامی ابعاد آن در پرتو  یمنزلهبه

(. همچنین باور دینی 5013، فرانیی انسان با خدا تعریف شده است )بهرامی و رمضانیرابطه

پیروان  رودکه انتظار می استهایی ها و نگرشیا بعد اعتقادی است که خود مشتمل بر ایده

                                                           

0. De Jong Gierveld, Van Tilburg & Friedman 

8. Stancliffe, Wiese, Read & Clayton 

3. Henrie & Patrick 

4. Grevenstein & Bluemke 
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ن و آذرگو، زادهبهشت و دوزخ )لهسایی، مثل اعتقاد به خدا، یک آیین به آن اعتقاد دارند

ها و ابعاد گوناگون زندگی انسان ی جنبهدین حقیقتی است که در همه(. 5011، مرادی

های شاخه ها وعرصهپژوهی نیز دارد. تحقیق در باب دین یا دین یتوجهقابلحضور جدی و 

ف های مختلف معارهای علمی بسیاری در زمینهکه رشته یاگونهبه، متعددی یافته است

یا روانشناس  دینی شناسیروانتوان به اند که در این میان میبشری تدوین و تکوین پیدا کرده

گیری دینی و جهت 1گیری مذهبی درونیجهت درباره 5الپورت دیدگاهدین اشاره کرد. 

 ینید گیریجهت. است گذاشته مذهب شناسیروان در قوی و ماندنی ریتأث دین به 0بیرونی

 نوعی سلیمت خالصانه و قتاًیحق که برندیم بکار افرادی نمودن متمایز و تعریف برای درونی

، کندیم زندگی مذهبش با درونی دینی گیریجهت با شخص. هستند چیزی به ایمان و عقیده

 راندیگ با خود روزمره یهاتعامل از آگاهی برای دینی یهاآموزش از و دارد کمتری تعصب

 ایمان زا که دهدیم نشان را افرادی مذهبدرواقع  بیرونی دینی گیریجهت. کندیم استفاده

 ینددرواقع  .کنندیم استفاده شانیشخص منافع و نیازها رفع برای شانیمذهب عقیده و

( 1339) 1(. آردلت و کوئینگ1353، 3)ون است هاآن خودخواهانه اهداف برای یالهیوس

، اردد همبستگی مرگ پذیرش با زیادی میزان به، درونی دینی یریگجهت که معتقدند

دلمن و  پژوهش دارد. همبستگی مرگ اضطراب با زیادی میزان به بیرونی دینی یریگجهت

 جودو مثبتی ارتباط مرگ اضطراب و بودن مذهبی بین که بود آن از حاکی (1353) 9دوبس

 به باور با درونی مذهبی گیریجهت داد ( نشان1351نتایج ون ) دیگر پژوهشی در دارد.

، دارند ونیبیر مذهبی یریگجهت به گرایش که افرادی و داشته ارتباط مرگ از پس زندگی

 و مرگ اضطراب بین رابطه نیز دیگر هایپژوهشبرخوردارند.  باالتری مرگ اضطراب از

 (.5991، 7کردند )دوف و هونگ گزارش داریمعن را مثبت مذهب

                                                           
0. Alport 

8. internal religious orientation 

3. ixternal religious orientation 
4. Wen 

5. Ardelt & Koenig 

6. Daaleman &  Dobbs 

7. Duff & Hong 
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رگ اضطراب م کنندهلیتعد عنوانبه تواندیمعواملی است که  ازجملهنیز  5هوش هیجانی

یک فرایند  عنوانبههوش هیجانی  (.1351، 0؛ اسپونزا و سانهوئزا1359، 1بوساری) باشد

بیان درست هیجان و ، اطالعاتی هیجانی که شامل درک درست هیجانات خود و دیگران

ئوسیس شود )تساتعریف می، نظم سازگارانه هیجان در جهت افزایش مطلوبیت زندگی است

دانش اجتماعی و ، ای از هیجاناتهوش هیجانی شامل مجموعهدرواقع  (.1331، 3و نیکوال

کند تا بتوانیم در برابر عوامل و فشارهای محیطی که به ما کمک میهایی است توانمندی

ی آگاه، پاسخی مناسب ارائه دهیم؛ همچنین سبب عملکرد بهتر ما در حیطه خودآگاهی

بالک و ، فارلی، اوستین. (1353، 1شود )چومدیریت رابطه و خود مدیریتی می، اجتماعی

که  دانندمی یفرد ینهای درون فردی و بهوش هیجانی را ترکیبی از ظرفیت (1337) 9مور

برای افراد دارای هوش هیجانی باال سودمند است. هوش هیجانی عامل مهمی در تعیین 

ر با فشارها ثؤی مزیرا بر توانایی افراد برای مقابله، های زندگی و سالمت روانی استموفقیت

 1سالووی و کارسو، مایر. (1331، 7کارترایت و گذارد )سالسکیثیر میأو تضادهای محیطی ت

و  53تنظیم هیجان، 9ارزیابی و ابراز هیجانی ( هوش هیجانی رو شامل سه مؤلفه1333)

داند. ارزیابی و ابراز هیجان عبارت است از توانایی تشخیص و می 55برداری از هیجانبهره

توجه  رمزگشایی و، ثبت یرندهیدربرگفهم هیجانات خویشتن و سایر افراد. ادراک هیجان 

مخالف  یاهجانیههای هیجانی است. تنظیم هیجان به معنی توانایی مواجهه سازگار با به پیام

تفاده برداری از هیجان شامل توانایی اسهای خودتنظیمی است. بهرهیا منفی با استفاده از شیوه

گشایی برای بهبودی فرآیندهای شناختی و  مسئلهعلل و ، از اطالعات هیجانی در تفکر

                                                           

0. emotional intelligence 

8. Busari 

3. Espinoza & Sanhueza 

4. Tsaousis & Nikolaou 

5. Cho 

6. Austin, Farrelly, Black & Moore 

7. Slaski & Cartwright 

2. Mayer, Salovey & Caruso 

9. appraisal and expression of emotion 

01. emotion regulation 

00. exploitation of emotion 
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؛ به نقل از 5997و سالووی ) 5(. گلمن1333، دازش شناختی هیجان است )مایر و همکارانپر

تواند کیفیت ( معتقدند هوش هیجانی باال می5011، زادهبرجعلی و سلیمی، مهانیان خامنه

های شخصی و اجتماعی افراد را ارتقاء دهد. با توجه به اینکه انسان عمومی زندگی و موفقیت

مان و ه خواندیفراماعی است پس نیرویی که انسان را به زندگی جمعی یک موجود اجتم

ریزی آدمی را به برنامه، نمایدهایی که پذیرش زندگی را برای وی تسهیل میاهداف و انگیزه

کند تا نیل به آن اهداف ممکن گردد. و شکل دادن به روابط بین اعضای جامعه دعوت می

های الشبا چ کنار آمدنهای مؤثر اجتماعی گسترده و شیوه ریزی فراگیر و روابطاین برنامه

شود فرد سالمند اضطراب مرگ کمتری را تجربه نماید زندگی و روانی سالمندان باعث می

( 1351) 1برگمن و کوهن فریدل، شرینا، بودنر(. 5091، ثابت و مهارج، )شورچی کلنگدری

در پژوهش خود تحت عنوان نگرانی در مورد پیری و اضطراب مرگ: نقش عوامل احساسی 

شود به این نتیجه رسیدند که اضطراب مرگ توسط تنظیم هیجانی تعدیل می، و تنظیم هیجانی

و افرادی که اثرات منفی بر سالمت روان و نگرانی از پیری و مرگ بیشتری در افرادی که 

 ،تری دارند گزارش شده بود. افزون بر اینو عواطف سطح پایین هاجانیه مکانیسم تسهیل

( در پژوهش خود تحت عنوان اضطراب و ترس از مرگ با هوش 1351اسپینوزا و سازهوئنزا )

هیجانی به این نتیجه رسیدند که همبستگی منفی بسیار باالیی بین تنظیم هیجان و ادراک مثبت 

سطح باالی هوش هیجانی با ترس از مرگ  درنتیجهدارد. به خود با اضطراب مرگ وجود 

کمتری در ارتباط است. همچنین در این پژوهش نمره باالتر ترس از مرگ برای زنان یافت 

خود  پژوهش( در 1350-1351) 0توماس سابادو و گومز بنیتو، آرادیال هررو، عالوهبهشد. 

ظیم تن، ارزیابی و ابراز هیجاننشان دادند که بین اضطراب از مرگ و ابعاد هوش هیجانی )

شد ر، باید گفت درنهایت وجود دارد. داریمعنرابطه منفی  برداری از هیجان(هیجان و بهره

اه مورد منبع طبیعی گ نیتربزرگ عنوانبهروزافزون سالمندان که به اعتقاد برخی ناظران 

ری از زندگی که یا در حال سپ یابرهه عنوانبهو با توجه به سالمندی  رندیگیمقرار غفلت 

                                                           

0. Goalman 
8. Bodnera‚ Shrirab‚ Bergmanb & Cohen-Fridel 

3. Aradilla-Herrero & Gómez-Benito 
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کردن آن هستیم و یا در آینده سپری خواهیم کرد و با توجه به جمعیت فزاینده بازنشستگان 

در  انددهشبیکار  اکنونهمقشر شاغلی که  خصوصبهسالخوردگان  کهنیاو در نظر گرفتن 

جه به و نگران آن هستند لزوم تو شندیاندیمسنی بیشتر به مرگ  یهاگروهمقایسه با سایر 

میزان اضطراب مرگ را در این گروه از افراد کاهش  تواندیمکه  کندیمعواملی را ایجاب 

مشاغل سخت محسوب شده و در بعضی شرایط  ازجملهدهد. همچنین چون صنایع فوالد 

م که . درصدد برآمدیشودینمان کافی برآورده سختی کار و مسائل رفاهی این قشر به میز

وضعیت روحی و میزان اضطراب آنان را بعد از فراغت از کار نسبت به مرگ بررسی کنیم. 

در کاستن از اضطراب مرگ کمک کند و  تواندیمشواهد حاکی از آن است که معنویت 

و  ابدییمافزایش  یالسبزرگنیاز فطری انسان در خالل  عنوانبهمعنویت  کهآنبا توجه به 

و توجه به این امر که  دهندیمرا پرورش  یترپختهسالمندان در این دوره حساس معنویت 

بودنش از وجوه تمایزش با سایر موجودات  هوشمندیک موجود اجتماعی که  عنوانبهانسان 

و ناگریز از داشتن زندگی اجتماعی است و همچنین راهکارهای تنظیم  شودیممحسوب 

است که  سؤال. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این دهدیمهیجان این اضطراب را کاهش 

ز ا یبرداربهرهتنظیم هیجان و ، آن )ارزیابی و ابراز هیجان یهامؤلفهآیا هوش هیجانی و 

ی دین گیریجهتدینی درونی و  گیریجهتن )آ یهامؤلفهدینی و  گیریجهتهیجان( و 

 بیرونی( با اضطراب مرگ ارتباطی دارد یا خیر.

 پژوهشروش 

ی لیههمبستگی شامل ک هایپژوهش. استطرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی 

ی بین متغیرهای مختلف با استفاده از شود رابطهسعی می هاآنی است که در هایپژوهش

نان ی کارک. جامعه آماری این پژوهش را کلیههمبستگی کشف یا تعیین شودضریب 

و  هاآنن دهند که از بیی مرد شرکت صنایع فوالد خوزستان شهر اهواز تشکیل میبازنشسته

 نمونه انتخاب گردیدند. عنوانبهنفر  033گیری در دسترس تعداد از طریق روش نمونه

از ابزارهای مختلفی استفاده شده  موردنظری در پژوهش حاضر برای سنجش متغیرها

 :است که شامل موارد زیر هستند
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مقیاس اضطراب مرگ: در پژوهش حاضر جهت سنجش اضطراب مرگ از مقیاس 

ماده  51استفاده گردید. این مقیاس ، ( تهیه شده است5973) 5اضطراب مرگ که توسط تمپلر

با  سؤالهای خود را به هر ها پاسخودنیسنجد. آزمها را به مرگ مینگرش آزمودنیدارد و 

کنند که پاسخ بلی نشانگر وجود اضطراب مرگ در فرد های بلی یا خیر مشخص میگزینه

 د.ای بین صفر تا پانزده قرار گیرتواند در دامنههای این مقیاس می. بدین ترتیب نمرهاست

مقیاس اضطراب آشکار  ( روایی این مقیاس را از طریق همبسته کردن آن با5973تمپلر )

( ضریب پایایی این 5973است. تمپلر ) کرده( گزارش 33/3( و مقیاس افسردگی )17/3)

 1است. توماس سابادو و گومز بنیتو کردهگزارش  10/3مقیاس را از طریق روش بازآزمایی 

( نیز ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ به 1331)

( در پژوهش خود 5095رئیسی و حیدری )، اند. آقاجانیکردهگزارش  10/3و  79/3تیب تر

اند. در کردهگزارش  19/3ضریب پایایی این مقیاس را از طریق روش کودر ریچاردسون 

پژوهش حاضر جهت سنجش ضریب پایایی این مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده 

اس این مقی قبولقابلی ضریب پایایی دهندهنشانبه دست آمد که  75/3گردید که ضریب 

 .است

ی ادر پژوهش حاضر جهت سنجش هوش هیجانی از پرسشنامههوش هیجانی: رسشنامه پ

، تهیه شده است (5991) 0گوردن و دورنهیم، کوپر، هاگرتی، هال، مألوف، که توسط شات

-00های و ابراز هیجان )ماده سه مؤلفه ارزیابی، دارد ماده 00استفاده گردید. این پرسشنامه 

-57-13-10-17های تنظیم هیجان )ماده، (01-11-11-11-15-59-51-51-9-9-1-3

( را 5-1-1-53-51-13-19-19-03-05برداری از هیجان )( و بهره59-53-50-55-7-0

)برای کامالً  5ای از درجه 1لیکرت  بر اساسهای آن دهد و پاسخقرار می موردسنجش

( ضریب پایایی این 5090نوری ) شود.گذاری می)برای کامالً موافقم( نمره 1مخالفم( تا 

ارزیابی و ابراز هیجان ، 71/3پرسشنامه را از طریق روش آلفای کرونباخ برای تنظیم هیجان 

                                                           

0. Templer 

8. Tomás-Sábado & Gómez-Benito 

3. Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden & Dornheim 
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در  است. کردهگزارش  91/3و برای کل پرسشنامه  13/3برداری از هیجان را بهره، 15/3را 

های آن از روش آلفای یب پایایی این پرسشنامه و مؤلفهپژوهش حاضر جهت سنجش ضر

، اارزیابی و ابراز هیجان ر، تنظیم هیجانکرونباخ استفاده گردید که به ترتیب برای 

به دست  71/3و  11/3، 75/3، 77/3برداری از هیجان را و برای کل پرسشنامه ضرایب بهره

 .استرسشنامه این پ قبولقابلی ضریب پایایی دهندهنشانآمد که 

گیری دینی در پژوهش حاضر جهت سنجش جهتگیری دینی: پرسشنامه جهت

استفاده گردید. ، ( تهیه شده است5913) 5ای که توسط آلپورتها از پرسشنامهآزمودنی

گیری گیری دینی درونی و جهتماده دارد و دو بعد جهت 13ی اصلی این پرسشنامه نسخه

ای ساخت که ماده 15( یک نسخه 5990) 1دهد. فگینقرار می موردسنجشدینی بیرونی را 

 یهای پرسشنامه آلپورت در آن انتخاب شده بودند و عالوه بر آن یک گزینهتمام گزینه

گیری دینی بیرونی داشت ( با جهت%95) ییباالدیگر نیز به آن افزود که این گزینه همبستگی 

 15رم در این پژوهش نیز از ف قرار گرفت. ستفادهمورداو از آن به بعد این پرسشنامه بیشتر 

گیری دینی ماده( و جهت 9گیری دینی درونی )ی جهتدو مؤلفه، ای استفاده گردیدماده

 بر اساس های این پرسشنامهقرار گرفت. پاسخ موردسنجشماده(  51های )بیرونی ماده

 شود.گذاری میالً موافقم( نمره)برای کام 3)برای کامالً مخالفم( تا  5ای از درجه 3لیکرت 

( نیز در پژوهش خود ضریب پایایی این پرسشنامه را از 5091بهرامی و حاتمی )، پاشایی

اند. در پژوهش حاضر جهت سنجش ضریب کردهگزارش  73/3طریق روش آلفای کرونباخ 

های آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که به ترتیب پایایی این پرسشنامه و مؤلفه

، 13/3گیری دینی بیرونی و برای کل پرسشنامه ضرایب جهت، گیری دینی درونیجهتبرای 

 .ستااین پرسشنامه  قبولقابلی ضریب پایایی دهندهنشانبه دست آمد که  73/3و  11/3

  

                                                           

0. Allport 

8. Fegine 
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 های پژوهشیافته

 5 ارائه شده است. جدول موردمطالعهمربوط به متغیرهای  های توصیفیدر این بخش یافته

 هایهوش هیجانی و مؤلفه، اضطراب مرگها را در متغیرهای میانگین و انحراف معیار نمره

ای هگیری دینی و مؤلفهبرداری( و جهتتنظیم هیجان و در بهره، آن )ارزیابی و ابراز هیجان

ژوهش کنندگان در پبرای شرکت، دینی بیرونی(گیری گیری دینی درونی و جهتآن )جهت

 دهد.نشان می

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش. یافته1جدول 

 شاخص آماری

 متغیر
 رهنم ترینبزرگ هنمر ترینکوچک معیار انحراف میانگین

 51 3 13/0 53/1 مرگ اضطراب

 519 79 93/53 93/535 هیجانی هوش

 19 11 10/1 11/33 هیجان ابراز و ارزیابی

 39 59 71/9 13/05 هیجان تنظیم

 30 53 53/1 91/19 هیجان از برداریبهره

 91 17 33/1 05/15 دینی گیریجهت

 05 51 10/0 13/13 درونی دینی گیریجهت

 09 51 99/3 15/03 نیبیرو دینی گیریجهت

انحراف معیار متغیرهای میانگین و ، دهدنشان می 5که نتایج مندرج در جدول  طورهمان

و  93/53هوش هیجانی )، (53/1و  13/0)اضطراب مرگ متغیرهای  پژوهش به ترتیب در

-بهره، (13/05و  71/9تنظیم هیجان )، (11/33و  10/1ارزیابی و ابراز هیجان )، (93/535

گیری دینی جهت، (05/15و  33/1)گیری دینی جهت، (91/19و  53/1برداری از هیجان )

 .است( 15/03و  99/3) گیری دینی بیرونیو جهت، (13/13و  10/0)درونی 
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 . ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 50 51 55 53 9 1 7 5 متغیر

        - مرگ اضطراب

       - -17/3** هیجانی هوش

      - 11/3** -10/3** هیجان ابراز و ارزیابی

     - 55/3 79/3** -51/3** هیجان تنظیم

    - 59/3* -39/3 13/3** -9/3 هیجان از برداریبهره

   - 31/3 31/3 -31/3 35/3 -05/3** دینی گیریجهت

  - 10/3** 30/3 31/3 53/3 55/3* -13/3** درونی دینی گیریجهت

 - -13/3** 71/3** -35/3 -35/3 -57/3* -39/3 31/3 نیبیرو دینی گیریجهت

35/3 ≤p, ** 31/3 ≤p* 

ضرایب همبستگی بین اضطراب ، دهدنشان می 1که نتایج مندرج در جدول  طورهمان

، (r ،35/3>P=-10/3) ارزیابی و ابراز هیجان، (r ،35/3>P=-17/3) هیجانیمرگ با هوش 

گیری جهت، (r ،35/3>P=-05/3گیری دینی )جهت، (r ،35/3>P=-51/3) تنظیم هیجان

 و ضرایب همبستگی بین اضطراب مرگ با، دار( و معنیr ،35/3>P=-13/3)دینی درونی 

( r ،31/3<P=31/3گیری دینی بیرونی )جهتو ، (r ،31/3<P=-9/3) برداری از هیجانبهره

 .هستند داریمعن ریغو 

گیری های هوش هیجانی و جهتچندگانه )ارتباط چندگانه بین مؤلفه برای بررسی فرضیه

از  ،ی شرکت صنایع فوالد خوزستان شهر اهواز(در مردان بازنشسته مرگ دینی با اضطراب

نتایج تحلیل رگرسیون  0. جدول برده شدبهره  گامبهگام روشروش تحلیل رگرسیون به 

در مردان  اضطراب مرگبا گیری دینی های هوش هیجانی و جهتمؤلفهی چندگانه

-شان مین گامبهگامرا به روش ورود  زی شرکت صنایع فوالد خوزستان شهر اهوابازنشسته

 دهد.

ر متغی سه، از بین متغیرهای مستقل، دهدنشان می 0که نتایج مندرج در جدول  طورهمان

در  بین اضطراب مرگپیش ارزیابی و ابراز هیجان و تنظیم هیجان، گیری دینی درونیجهت

ی . ضریب همبستگهستندی شرکت صنایع فوالد خوزستان شهر اهواز مردان بازنشسته
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 p<35/3است که در سطح  SR=009/3و ضریب تعیین برابر با  MR=113/3چندگانه برابر با 

ی از واریانس مربوط به اضطراب مرگ مردان بازنشسته %9/00دار است. به عبارتی معنی

شود. متغیرهای مذکور تبیین می یلهیوسبهشرکت صنایع فوالد خوزستان شهر اهواز 

، β=-109/3با ضریب بتا درونی گیری دینی متغیرهای جهت، شودکه مشاهده می طورهمان

، β=-511/3با ضریب بتا  تنظیم هیجانو ، β=-577/3با ضریب بتا  ارزیابی و ابراز هیجان

هر ی شرکت صنایع فوالد خوزستان شبین اضطراب مرگ در مردان بازنشستهدار و پیشمعنی

 باشند.اهواز می

 گامبهگامبه روش  اضطراب مرگبین با نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای پیش. 3جدول 

 شاخص آماری

RS SR 
 Fنسبت 

 Pاحتمال 

 (B( و )βضرایب رگرسیون )
 مقدار

 ثابت

(a) 
 نبیمتغیرهای پیش

5 1 0  

گیری دینی جهت -5

 درونی
109/3 195/3 

313/511= 

F 
333/3= p 

319/3- 

109/3- 

339/55- 

335/3 

  

B 

β 

t 

P 

171/57 

ارزیابی و ابراز  -1

 هیجان
197/3 011/3 

311/73= F 

333/3= p 

335/3- 

111/3- 

195/53- 

335/3 

553/3- 

577/3- 

993/0- 

335/3 

 

B 

β 

t 

P 

713/15 

 009/3 113/3 تنظیم هیجان -0
351/13= F 

333/3= p 

303/3- 

150/3- 

797/53- 

335/3 

531/3- 

591/3- 

315/0- 

335/3 

319/3- 

511/3- 

195/1- 

355/3 

B 

β 

t 

P 

533/10 

 گیرینتیجهبحث و 

ن های آهوش هیجانی و مؤلفهبررسی رابطه ساده و چندگانه بین هدف کلی این پژوهش 

گیری دینی و ( و جهتبرداری از هیجانتنظیم هیجان و بهره، ارزیابی و ابراز هیجان)

ر د ضطراب مرگابا گیری دینی بیرونی( گیری دینی درونی و جهتهای آن )جهتمؤلفه
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حاصل  که نتایج طورهمان بود.ی شرکت صنایع فوالد خوزستان شهر اهواز مردان بازنشسته

دار وجود ی منفی و معنیبین هوش هیجانی و اضطراب مرگ رابطه، از پژوهش نشان داد

. است( همسو 1351، ؛ اسپونزا و سانهوئزا1359 ،بوساری)های دارد. این یافته با نتایج پژوهش

 های هوش هیجانی بین ارزیابی و ابراز هیجان و تنظیمهمچنین نتایج نشان داد که از بین مؤلفه

ا برداری از هیجان بدار وجود دارد اما بین بهرهی منفی و معنیبا اضطراب مرگ رابطه هیجان

نظیم تتوان گفت در تبیین این نتایج می داری وجود ندارد.ی معنیاضطراب مرگ رابطه

. کنندیم منفی را تنظ یهاجانیهکند تا برانگیختگی و به افراد کمک می هاجانیهشناختی 

ی رنتیجهدبنابراین ؛ های روانی رابطه مستقیم دارداین شیوه تنظیم با رشد یا بروز اختالل

قادات برداشت اشتباه یا اعت، اطالعاتارزیابی شناختی نادرست از موقعیت به دلیل کمبود 

ا زرو شدن با موقعیت تنیدگیمنطق و نادرست فرد راهبرد شناختی خود را برای روبهبی

 ،ای کارآمد در ابعاد شناختیگزیند. انتخاب راهبرد مقابلهبرمی همچون اضطراب مرگ

روان  بر ارتقای سالمت، های سازگارانههیجانی و رفتاری عالوه بر افزایش استفاده از مقابله

یک ، (. همچنین تنظیم هیجانات5019، جناآبادی و سعادتمند، )عیسی زادگان اثرگذار است

دهی رفتار سازگارانه و همچنین جلوگیری از ارزیابی و سازمان، اصل اساسی در شروع

حیدری ، شود )کرمیها و رفتارهای ناسازگارانه محسوب میمنفی و اضطراب یهاجانیه

تر در مواجهه با اضطراب (. هوش هیجانی موجب عملکرد منطقی5093، و شفیعیشرف 

 یداری دارد و با اضطراب مرگ رابطهشود و با سالمت روان ارتباط مثبت و معنیمرگ می

 یشناخت ریغهای استعدادها و توانایی، هامنفی دارد. افراد دارای هوش هیجانی دارای مهارت

اضطراب و  ازجملهرا در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی  تشانیموفقهستند که توانایی 

، (. نارسایی فرد در یک مهارت5093، دهد )کرمی و همکارانترس از مرگ افزایش می

افرادی  یطورکلبهشود. و سبب اضطراب می خواندیفرامانتظارات منفی درباره موقعیت را 

خود  هایدرک کمتری از ماهیت هیجانی کنندهای اضطراب بیشتری تجربه میکه نشانه

آمدن بر تجارب هیجانی منفی دارند  فائقدارند و از سوی دیگر توان کمتری نیز برای 

 (.5019، سلطانی شورباخورلو و هاشمی رزینی، )مشهدی
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گیری دینی و اضطراب مرگ بین جهت، که نتایج حاصل از پژوهش نشان داد طورهمان

اکبری ؛ علی1353، ونهای )وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش داری منفی و معنیرابطه

( 5019، دیپور سکیانی و ، کجباف، ؛ منصورنژاد5093، اورکی و برقی ایرانی، دهکردی

یری گگیری دینی بین جهتهای جهت. همچنین نتایج نشان داد که از بین مؤلفهاستهمسو 

نی گیری دیجهتدار وجود دارد اما بین معنی ی منفی ودرونی با اضطراب مرگ رابطه دینی

وان گفت تدر تبیین این نتایج میداری وجود ندارد. ی معنیبیرونی با اضطراب مرگ رابطه

یده اند. عقبسیاری از دانشمندان به نقش مذهب در مواجهه با مرگ و فناپذیری اشاره کرده

گ و علت وجودی انسان پاسخ های مربوط به مرعمومی این است که مذهب به تمام سؤال

طراب کند که از اضپذیری و احساس کنترل ایجاد میبینیدهد و در افراد یک حس پیشمی

کند. پیشگیری می، فراخوانده شده که ناشی از نگرش خاص به مرگ و مواجهه با مرگ است

، المسترین مسئله در شخصیت ترین و مهمدهد که اساسیشناسان نشان میهای روانپژوهش

مذهب باالترین قابلیت را برای ایجاد این ، های ارزشیوحدت روانی است و در بین سیستم

(. این وحدت شخصیت در وضعیت قوا و استعدادهای مختلف 1353، وحدت داراست )ون

های مختلف نشان داده است که مذهب و اعتقادات دینی کند. در پژوهشروان نمود پیدا می

 یاکبریلعشود )لم و سالمت روانی بهتر و اضطراب کمتر در افراد میباعث سیستم ایمنی سا

مذهب با تأثیر بر سبک زندگی ، (. به اعتقاد برخی پژوهشگران5093، دهکردی و همکاران

به سؤاالت اساسی انسان درباره هدف زندگی و معنای ، های ارزشیو چگونگی حل تعارض

ین مؤمنی قلعه قاسمی و ام، ناجی اصفهانی، )به نقل از موسی رضایی دهدیمها پاسخ فعالیت

، داندارای مذهبی فراگیر و سازمان یافته، (. افراد مذهبی با گرایش درونی5095، الرعایا

رای گیرند و از آن بهدف در نظر می مثابهبهآن را ، های دینیبنابراین با درونی کردن ارزش

و از  شوندبنابراین این افراد کمتر دچار اضطراب می؛ رندگیرفع نیازهای خود کمک می

 یبراکیعلکنند )تعادل روانی استفاده می دهندهنیتسک مکانیسمیک  عنوانبهمذهب 

(. طبیعی است که افراد دارای مذهب درونی سعی دارند 5093، دهکردی و همکاران

تر و به شکل تقدیرهای الهی در نظر بگیرند و بنابراین از پذیرش رویدادها را به شکل مثبت

 ،از اضطراب مرگ کمتری برخوردارند )منصورنژاد و همکاران درنتیجهمرگ بیشتری و 
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، باشنددینی درونی می گیریجهت( افرادی که دارای 5997(. از دیدگاه آلپورت )5019

آورد. را به وجود می یودسازگارخسودمندی و ، امنیت، احساس راحتی هاآنمذهب در 

ان شدینی درونی در هماهنگی با اعتقادات و شعائر دینی گیریجهتافراد با ، دیگرعبارتبه

ل از شود )به نقمی هاآنکنند. این امر موجب امنیت و ثبات اجتماعی بیشتر در زندگی می

 گیریدن ارتباط جهتدار نشدر تبیین معنی (.5090، یزدخواستی و راوندی، صدیقی ارفعی

رهای گیری بیرونی دارای باوتوان گفت افراد دارای جهتدینی بیرونی با اضطراب مرگ می

 عنوانهبکنند و دین را ولی از این باورها برای نیل به اهداف دیگر استفاده می، دینی هستند

جتماعات اتوان گفت که این افراد ممکن است شرکت در بنابراین می؛ دانندیک وسیله می

 دینی را برای ریاکاری و نیل به اهداف اجتماعی و یا اقتصادی دیگر انجام دهند.

 عوامل تأثیر تحت، انسان زندگی در عمده نگرانی یک عنوانبه مرگ اضطراب

 فزایشا داد نشان ما بررسی نتایج. ردیگیم قرار مذهبی و معنوی مسائل ازجمله گوناگونی

 رتباطا در مرگ اضطراب با بازنشسته سالمندان قشر در مذهبی گیریجهت و هیجانی هوش

 با سدریمنظر  به. شودیم مرگ اضطراب کاهش موجب فردی مسائل از تأثیر بدون و است

 درک میزان و معنوی باورهای تأثیر گرفتن نظر در با و ایران فرهنگی و مذهبی بافت به توجه

 واندتیم، آن از افراد درک سطح و معنوی باورهای به توجه، دین از متأثر اعتقادات از افراد

 وشه همچنین. ببخشید تسهیل را دارند مرگ اضطراب تجربه که مددجویانی از مراقبت

 در را شدر سطح باالترین که است مسئله حل رفتار و سازگاری نوعی دربرگیرنده هیجانی

 لیک دیدی فرد به هوش این. شودیم شامل. و هیجانی، اخالقی، شناختی مختلف یهاطهیح

 شهو بنابراین دهدیم آنان وفصلحل و مسائل با برخورد نحوه و زندگی تجارب مورد در

، وهشپژ هر انجام که است روشن .است مؤثر افراد مرگ اضطراب کاهش در نیز باال هیجانی

با  دهستن فردمنحصربه یهایژگیو با افرادی مخاطبان که انسانی علوم حوزه در ویژهبه

 امان در موانع و هاتیمحدود این از نیز حاضر پژوهش .است همراه موانعی و هاتیمحدود

 اهواز هرش بازنشسته مردان آماری جامعه روی بر پژوهش حاضر اینکه به توجه با. است نبوده

 یپژوهش پژوهش حاضر. گیرد صورت احتیاط باید نتایج تعمیم در لذا است انجام شده

 تاس داده قرار موردبررسی را کنندگانشرکت خاص زمانی دوره یک در که است مقطعی
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 یامسئله هیجانی هوش که جهتازآن شودیم پیشنهاد. سازدیم دشوار را کلی امر این که

 امر این به تریبیش توجه آموزشی ریزان برنامه بنابراین شود آموخته تواندیم و است اکتسابی

 .بپردازند هامهارت این آموزش به جمعی یهارسانه طریق از و باشند داشته

 منابع

بررسی ارتباط انس با قرآن و (. 5095) .فائزه، مرضیه و حیدری، رئیسی ؛محمد، آقاجانی

نامه سومین همایش ویژه. باورهای دینی با میزان اضطراب مرگ در بیماران قلبی
 .5095اسفندماه ، استانی قرآن و سالمت

(. ساخت و 5019ابوالقاسم. )، محسن و نوری، پرورگل ؛خاطره، بزرگمهری بوذرجمهری

های جله یافتهماعتباریابی مقیاس نشانگان بازنشستگی در افراد بازنشسته شهر اصفهان. 

 .11-01 (،57)1، شناسیرواننو در 

بررسی رابطه برخی (. 5091) .مصطفی، سید اسماعیل و بهارلو، هاشمی ؛کیومرث، بشلیده

 گی.های بازنشستگی با سازگاری با بازنشستسازمانی و حسرت، های شخصیتیویژگی

 طرح پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز.

بینی رضایت زناشویی بر (. پیش5091) .حمیدرضا، هادی و حاتمی، بهرامی ؛لیال، پاشایی

بیرونی( در دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسالمی.  -گیری دینی )درونیمبنای جهت

 .11-07 (،13)1، مطالعات خانوادهفصلنامه زن و 

درمان مرور  اثربخشی(. 5093) .آتوسا، آسیه و کالنتر هرمزی، شریعتمدار ؛کبری، دهقان

زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند ساکن شهر تهران. 

 .09-51 ،(11)9، درمانیروانفصلنامه فرهنگ مشاوره و 

 مذهبی و گیریجهتاضطراب مرگ بر اساس  بینیپیش(. 5099) .محمدمهدی، جهانگیری

 .99-11، (3)5، . نشریه سالمندشناسیاحساس تنهایی در سالمندان شهر اراک

پذیری میزان بینی(. پیش5090) .مریم، علی و راوندی، یزدخواستی ؛فریبرز، صدیقی ارفعی

دانشگاه فرهنگ در پژوهان. هوش معنوی در دانشجویان و دین بر اساسآوری تاب

 .093-073 (،0)3، اسالمی



 111   ... با اضطراب مرگ در ینید گیری¬و جهت یجانیرابطه هوش ه

 

 

آموزش هوش  یرتأث یبررس(. 5091) .یحیی، و مهاجر فریده ،ثابتحسین  ؛شورچی کلنگدری

ان در دختر یو پرخاشگر یجذب و انطباق بر تاب آور یبه روش درونگرد یجانیه

 .591-507، (51)3، درمانیروانفصلنامه فرهنگ مشاوره و . نوجوان

 رابطه بررسی  (.5093) .زیبا، محمد و برقی ایرانی، اورکی ؛مهناز، دهکردی یاکبریعل

. رانته استان سالمندان در یگانگیازخودب و مرگ اضطراب با مذهبی یریگجهت

 .519-533 (،1)5، اجتماعی شناسیروانهای مجله پژوهش

شرایط و مشکالت ، تعریف، یاسهیمقا(. مطالعه 5090سمیه )، امید و آشتیانی، علی احمدی

 .11-75، 73، علوم اجتماعیزنان و مردان در شهر آشتیان.  یسالکهن

ی بین راهبردهای رابطه(. 5019سعید )، حسین و سعادتمند، جناآبادی ؛علی، عیسی زادگان

عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در ، خالقیت هیجانی، تنظیم شناختی هیجان

 .11-75(،51)7، تربیتی شناسیروانمجله مطالعات . دانشجویان

(. رابطه راهبردهای تنظیم 5093بهناز )، پریسا و شفیعی، حیدری شرف ؛جهانگیر، کرمی

دیده بینایی و آموزان آسیبهیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش

 .53-1(، 5)51، مجله تعلیم و تربیت استثناییدیده شنوایی. آسیب

گیری دینی بررسی جهت(. 5011گلمراد )، زهره و مرادی، آذرگون ؛عبدالعلی، زادهلهسایی

قصر  موردمطالعهراس: نمونه  و سالمت روانی مهاجران بر اساس مدل آلپورت و

 .599-539، 1، فصلنامه علوم اجتماعی. شیرین

ی (. رابطه5019سعداهلل )، اسماعیل و هاشمی رزینی، سلطانی شورباخورلو ؛علی، مشهدی

، (51)3، مجله اصول بهداشت روانیهای آن با عالئم اضطرابی. هوش هیجانی و مؤلفه

911-995. 

(. بررسی 5019) ، سیدرضا.دیپور سو  ، فریباکیانیمحمدباقر؛ ، کجبافزهرا؛، منصور نژاد

گیری دینی )درونی و بیرونی( و جنسیت با اضطراب مرگ در بین رابطه بین جهت

 .530-501، (51)1، شناسیروانهای نو در مجله یافتهدانشجویان. 

(. بررسی رابطه 5011) محمدکاظم. ،زادهو سلیمی ، احمدبرجعلی مهری؛ ،مهانیان خامنه

 .013-031، (0)53، شناسیروانمجله هوش هیجانی و رضایت زناشویی. 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/299689/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a2%d9%84%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3--%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/299689/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a2%d9%84%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3--%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/299689/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a2%d9%84%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3--%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86
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مهین  ،طاهره و امین الرعایا، مؤمنی قلعه قاسمی، همایون، ناجی اصفهانی، امیر، موسی رضایی

گیری دینی با اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه (. بررسی ارتباط جهت5095)

-159صص ، 9شماره ، دوره دهم، تحقیقات علوم رفتاریعلوم پزشکی اصفهان. 

139. 

های یادگیری متفاوت از لحاظ دانشجویان دارای سبکمقایسه (. 5090فروزش )، نوری
هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دختر مرکز علمی و کاربردی جمعیت 
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