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 چکيده

ه ب یبر آمادگ نیادیبن یازهایو ن یجانیهوش ه ،یمذهب یرینقش جهت گ نییپژوهش حاضر تع هدف

 یو از نوع همبستگ یفیو روش آن توص یادیبود. پژوهش حاضر با توجه به هدف بن انیازدواج دانشجو

-97یلیشگاه مالرد در سال تحصدانشجویان دان هیپژوهش شامل کل نیا یبود. جامعه آمار ینیب شیپ

چند  یخوشه ا یرگی نفر با استفاده از روش نمونه 332جامعه مورد نظر، تعداد  نیبود که از ب 98

(، 1383) ییدانشجو نسخه –پرسشنامه رغبت سنج ازدواج  لهیانتخاب شدند. داده ها به وس یمرحله ا

امه هوش هیجانی شات )شات و (، پرسشن1377)سراج زاده،  یمذهب یپرسشنامه سنجش نگرش ها

( 2000 ان،یو را یدس ا،ی)گارد یروانشناخت نیادیبن یازهاین ی( و پرسش نامه ارضا1998 همکاران،

 بیضرا یو روش آمار 20نسخه  SPSSداده ها از نرم افزار  لیو تحل هیتجز یشدند. برا یجمع آور

 34پژوهش نشان داد که  یها افتهیچندگانه استفاده شد.  ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ

و  یجانیبه تعلق، هوش ه ازین ،یمذهب یریجهت گ یرهایبه ازدواج را متغ یآمادگ انسیاز وار درصد

ه ازدواج ب ینقش را در آمادگ نیشتریب یمذهب یرینمودند و جهت گ ینیب شیپ یستگیبه شا ازین

 یمناسک ،یامدیپ ،یرا ابعاد اعتقادبه ازدواج  یآمادگ انسیدرصد از وار 4/25طور  نیداشته است. هم

به  یآمادگ انسیدرصد از وار 7/9 نینمودند. عالوه بر ا ینیب شیپ یمذهب یریجهت گ یو تجربه ا

 نیب شیپ یجانیو ابراز هیجان، بهره برداری از هیجان و تنظیم هیجان هوش ه یابیازدواج را ابعاد ارز

 یگستیبه شا ازیبه تعلق، ن ازین یرهایبه ازدواج را متغ یآمادگ انسیدرصد از وار 4/15 تینموند. در نها

هوش  ،یهبمذ یریگرفت جهت گ جهیتوان نت یم بیترت نینموند . بد ینیب شیپ یبه خودمختار ازیو ن

 نقش دارد. انیبه ازدواج دانشجو یبر آمادگ نیادیبن یازهایو ن یجانیه

 .به ازدواج یآمادگ ن،یادیبن یازهاین ،یجانیهوش ه ،یمذهب یریجهت گ واژگان کليدی:
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 مقدمه
ان با فرزند تیمثل و ترب دیازدواج ، تول قیباشد که از طر یاز افراد م یشامل گروه ،یاجتماع ستمیس کیخانواده به عنوان 

که ود نم انیتوان ب یراستا م نی. در اکند¬یم فایشدن افراد ا یو اجتماع شرفتیرشد ، پ یرا برا یاتیکرده و نقش ح یهم زندگ

 اتیدر ح یکامأل عموم یا دهیباشد و بعنوان پد یخانواده بر آن استوار م ادیاست که بن یانسان طرواب نیتر دهیچیاز پ یکیازدواج 

است که بخش  یاز زندگ یدیجد یازدواج ورود به مرحله  دادیقرار گرفته است. رو یو بررس لیتمام جوامع مورد تحل یاجتماع

. به عالوه،  ازدواج عامل بوجود آمدن خانواده، تکثیر و بقای نسل ردیگ یهر فرد را در بر م یو اجتماع یفرد اتیاز ح یمهم اریبس

 یانسان است و اگر با شرایط الزم و آگاهی کافی صورت گیرد اثرات مهمی بر سالمت افراد و اجتماع می گذاردکه از آن جمله م

 ،یاشاره نمود )غالم یو جسم یذهن یسالمت زانیم شیو به تبع آن افزا ها و خشونت ها در جامعه یماریب زانیتوان به کاهش م

از مؤلفه های جدی و اساسی تشکیل هر جامعة سالم به شمار می رود؛ هم از بعد فردی و هم از بعد اجتماعی.  ازدواج (.1397

ضیات فرهنگی اجتماعی جامعة ما و اهمیت و ضرورت نهاد خانواده و امر ازدواج بر کسی پوشیده نیست، حال آن که با لحاظ مقت

اهمیت بیشتری مییابد. با توجه به نقش بسیار سازندة ازدواج در زندگى فردى و  اتوجه ویژة اسالم به ازدواج این امر برای م

فالح، و  یاجتماعى، در دین اسالم در مورد ازدواج بسیار سفارش شده است که همگى بر اهمیت و آثار ارزندة آن داللت دارد )آقاس

ازدواج و احساسات و نگرش های افراد در  ی. آمادگاستازدواج  یمرتبط با ازدواج در جوانان، آمادگ های¬از مولفه یکی(. 1394

واج را ازد یپس از آن است. آمادگ ییزناشو تیمهم رضا نیشبیفرد برای ازدواج و پ رییگ میدر تصم دییکل رییمورد ازدواج، متغ

ه مهر، )خجست رفتمشترك در نظر گ یو چالش های زندگ تهایمسئول رشیبرای پذ یشخص یفرد از آمادگ یذهن یابیبه عنوان ارز

افراد به ازدواج  شیمرتبط و موثر در گرا یرهایمتغ ییرو همواره پژوهشگران در صدد شناسا نی(، از ا1394 ا،ین یرالیو ش یالیدان

 یموهبت یبرای آدم نیاست. د  نیمطرح شود، د ییزناشو یزدواج و زندگتواند در رابطه با ا یکه م ییرهایاز متغ یکی.بوده اند

ه پرورد؛ ب یدارد و آن را م دیبخشد؛ بر اراده تأک یکند؛ به عقل وی روشنگری م یمسلح م یفلسفه زندگ کیاست که او را به 

د. بخش یرا تحقق م یعشق و جاودانگبه  ازین ژهیروح، به و یاساس ازهایینهد؛ ن نکند تا به فرمان های عقل گرد یکمک م یآدم

از روانشناسان، مذهب  ی(. عده ا2007و مائو ،  انگیشده است ) دهیتن ینیانسان با باورهای د یروست که تار و پود زندگ نیاز ا

ذهب . مدانندیخوب و بد است؛ م یت که راهنمایآن قسمت از شخص یعنی ،یاخالق تیشخص ایدهنده منش  لیتشک یرا عامل اصل

در مقابل مشکالت،  یمحکم اریبس گاهیکند. مذهب پا یاو را پر م یوجود یکند و خالءها یانسان را برآورده م یازهایاز ن یاریسب

(.هوش هیجانی  از جمله 1395 ،یو قاسم فپوریشر ،یمهراب ،ینیام ،یبن ی)احمد دینما یم جادیا یزندگ یها تیمصائب و محروم

ورد توجه روانشناسان و مشاوران حوزه خانواده و ازدواج بوده است. هوش هیجانی به عنوان یک بوده است که همواره م ییرهایمتغ

روانشناختی دارد، بلکه با ارتقای آن در میدان عمل می توان پاسخ های مناسبی برای  یپدیده مورد توجه، نه تنها جنبه نظر

(. درواقع مفهوم هوش هیجانی، یک حیطه 1396 ،یحمدو شاه م انیزاده، نور یبسیاری از مشکالت نهفته زندگی یافت )قل

چندعاملی از مجموعه مهارت ها و صالحیت های اجتماعی است که برتوانایی های فرد برای تشخیص درك و مدیریت هیجان، 

اُن، -بارنیازها، فشارها و چالش های زندگی سازگار می کند ) باحل مسأله و سازگاری تأثیر می گذارد و به طرز مؤثری فردرا 

(.ازدواج سنّتی فطری و الهی است که از دیرباز وجود داشته است و همه شرایع و قوانین پیروان خود را آن ترغیب کرده اند. 2006

در واقع ازدواج، قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده، خانواده ای را تشکیل می 

کثر افراد در جوامع مختلف، فرایند انتخاب همسر مسأله ای مهم و مشکل است. معموالً باور افراد در مورد دهند. امروزه برای ا

یافتن فرد مورد نظر قبل از ازدواج و پس از آن متفاوت است. یکی از علت های بی شمار شیوع باالی طالق و نارضایتی در زندگی 

ی در مورد ازدواج است؛ به طوری که افراد از همسر خود انتظار دارند به صورت زناشویی در جامعه امروز، وجود باورهای غیرمنطق

همزمان نقش یک دوست، همدل، شریک جنسی، مشاور و حتی نقش پدر و مادر را ایفا کند. به جرأت می توان گفت که یکی از 

 یو صادق یزاده، زارع ابتث ،یسر است )کرمعوامل زوج های ناموفق نحوه نگرش نادرست افراد نسبت به فرایند ازدواج و انتخاب هم

 .(1393فر، 

ده کنن نییتع یو عوامل گوناگون ردینشات گ یو روان یفرهنگ -یتواند از عوامل مختلف اجتماع یازدواج موفق م یطرف از

دة طالق در امروزه پدی گرید ی(. از سو2015و وو،  انگیچان،  وسف،ی پ،ییباشند ) ییزناشو یزندگ تیفیو ک ییزناشو تیرضا
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 ان،یریمش ،یاصغر ان،یریاین معضل طی سال های اخیر افزایش پیدا کرده است )مش زسطح دنیا روبه فزونی است و در کشور ما نی

(. شیوع روزافزون این پدیده پژوهشگران و نظریهپردازان حوزة خانواده و ازدواج را بر آن داشته تا در مورد 1395 ،یو توکل یرزاق

 پرداخت نآ های¬با معضل طالق می توان به بررسی ریشه بلهأثیرگذار بر آن به بررسی و کنکاش بپردازند. برای مقاعلل و عوامل ت

 (.2014و آماتو،  پماید ،آنتونی)

 

 اهداف پژوهش
 انیبه ازدواج دانشجو یبر آمادگ نیادیبن یازهایو ن یجانیهوش ه ،یمذهب یرینقش جهت گ نییتع

 انیبه ازدواج دانشجو یآمادگ ینیب شیدر پ یمذهب یریگجهت  ینقش مولفه ها نییتع

 انیبه ازدواج دانشجو یآمادگ ینیب شیدر پ یجانیهوش ه ینقش مولفه ها نییتع

 انیبه ازدواج دانشجو یآمادگ ینیب شیدر پ نیادیبن یازهاین ینقش مولفه ها نییتع

 

 پژوهش یها هيفرض
 .هستند انیبه ازدواج دانشجو یآمادگ ینیب شیقادر به پ نیادیبن یازهایو ن یجانیهوش ه ،یمذهب یریگ جهت1فرضیه 

 .هستند انیبه ازدواج دانشجو یآمادگ ینیب شیقادر به پ یمذهب یریجهت گ یها مولفه2فرضیه

 .رابطه هستند انیبه ازدواج دانشجو یآمادگ ینیب شیقادر به پ یجانیهوش ه یها مولفه3فرضیه

 رابطه هستند. انیبه ازدواج دانشجو یآمادگ ینیب شیقادر به پ نیادیبن یازهاین یها مولفه4فرضیه

ها و چالش های  تیمسوول رشیبرای پذ یشخص یفرد از آمادگ یذهن یابیعنوان ارز ازدواج را به یبه ازدواج: آمادگ یآمادگ

 .(1394 ا،ین یرالیو ش یالیمشترك در نظر گرفت )خجسته مهر، دان یزندگ

 یو اعمال مذهب یاست که افراد در اعتقادات، باورها یرابزاریو غ یابزار لیدال یمذهب یری: جهت گیمذهب یریگ جهت

 .(1393 ،یدیو جاو یفر، کاظم یلیکنند )خل یم انیخود ب

انداختن  قیبه تعو ییکنترل تکانه ها، توانا مات،یمقاومت در برابر نامال زه،یحفظ انگ ییرا توانا یجانی: هوش هیجانیه هوش

 .(2006ُان، -کنند )بار یم فیبودن تعر دواریو ام گرانیبا د یهمدل ها، یابیکام

 نیگری مطرح شد. بر اساس ا نییخود تع هی( تحت عنوان نظر2000)  انیو را یبار توسط دس نی: برای اولنیادیبن یازهاین

انتخاب  فرد به احساس ازیتاری به نارتباط. خودمخ ییو توانا یستگیعبارتند از خود مختاری، شا یروانشناخت یذات ازی: سه نهینظر

ده و نشان دهن طیبه موثر بودن در تعامل با مح ازیعبارت است از ن یستگیاشاره دارد. شا فیو  خودآغازگری در انجام اعمال و تکال

و  آنها است بر افتنیهای و تسلط  ییهمسو با توانا فیبه استفاده از استعدادها و مهارت ها و دنبال کردن چالش ها و تکال لیم

ی  ستهیفرد به عنوان فردی شا رشیبه پذ ازیو ن گرانیداشتن رابطه باد نگامه نانیبرای احساس اطم ازیبه ارتباط، به ن ازین تاینها

 .اشاره دارد گرانیعشق و احترام توسط د

ها از پرسشنامه رغبت  یاست که آزمودن ینمره ا زانیبه ازدواج در پژوهش حاضر م یبه ازدواج: منظور از آمادگ یآمادگ

 .آورند ی(  به دست م1383و پوراعتماد ) یمظاهر ،یدری)پرساد( ح دانشجویی نسخه –سنج ازدواج 

ها از پرسشنامه  یاست که آزمودن ینمره ا زانیدر پژوهش حاضر م یمذهب یری: منظور از جهت گیمذهب یریگ جهت

 .دآورن ی( به دست م1377)سراج زاده،  یمذهب یسنجش نگرش ها

ها از پرسشنامه هوش هیجانی  یاست که آزمودن ینمره ا زانیدر پژوهش حاضر م یجانی: منظور از هوش هیجانیه هوش

 .آورند ی( به دست م1998شات )شات و همکاران، 

 یها از پرسش نامه ارضا یاست که آزمودن ینمره ا زانیدر پژوهش حاضر م نیادیبن یازهای: منظور از ننیادیبن یازهاین

 آورند. ی(  به دست م2000) انیو را یدس ا،یگارد  یروانشناخت نیادیبن یازهاین
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 روش 
 .بود ینیب شیپ یاز نوع همبستگ یفیو روش آن توص یادیپژوهش حاضر، با توجه به هدف بن

باشد که حجم جامعه  یم 97-98 یلیدانشجویان دانشگاه مالرد در سال تحص هیپژوهش حاضر شامل کل یآمار جامعه

 .باشد ینفر م 2400 باًیراساس استعالم از دانشگاه مالرد تقرب

به صورت  زین یرینفر به دست آمد. روش نمونه گ 332نمونه با توجه به حجم جامعه و با توجه به فرمول کوکران  حجم

، یحقوق، حسابدار، یروان شناس یدانشگاه آزاد مالرد، رشته ها یرشته ها نیصورت که از ب نیبود. بد یچندمرحله ا یخوشه ا

 تیانتخاب و در نها یبه صورت تصادف کالس، یتعداد رشته ها، نیا یها کالس نیبسپس از  انتخاب  و یبه صورت تصادف عمران،

 .شدند نشیحاضر در کالس ها، گز انیدانشجو نیپژوهش از ب یانتخاب شده، نمونه ها یبا حضور در کالس ها

 

 پژوهش یابزارها
 ی،مذهب یپرسشنامه سنجش نگرش ها ی،روانشناخت نیادیبن یازهاین یپرسش نامه ارضا ،شات هوش هیجانی پرسشنامه

 (،)پرساد دانشجویی نسخه –پرسشنامه رغبت سنج ازدواج 

 

 اطالعات یروش اجرا و گردآور
انتخاب   ی، عمران ،به صورت تصادف ی، حقوق ، حسابدار یروان شناس یدانشگاه آزاد مالرد، رشته ها یرشته ها نیب از

ده، انتخاب ش یبا حضور در کالس ها تیانتخاب و در نها یکالس ،به صورت تصادف یرشته ها ،تعداد نیا یکالسها نیوسپس از ب

 .شدند نشیکالس ها، گز رحاضر د انیدانشجو نیپژوهش از ب ینمونه ها

 

 داده ها ليو تحل هیتجز
از  یفیآمار توص طهیپرردازش شد؛ در ح 22اس اس نسخه  یاس پبدست امده از پژوهش با استفاده از نرم افزار  یها داده

ام با گام به گ وهیچندگانه به ش ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر یآمار استنباط طهی... و در ح اریانحراف مع ن،یانگیم

شده  یط با آن جمع بندمرتب های¬یریپرسشنامه ها و اندازه گ یحاصل از اجرا جینتا.آنها استفاده شد یفرض ها شیپ تیرعا

ها  افتهی یقرار گرفته است. به طور کل یمورد بررس کیبه تفک یفرع یها هیو فرض یکل هیپژوهش در قالب فرض های¬هیاند. فرض

 .در قالب دو بخش ارائه شده اند

 یفیو توص یشناخت تیجمع یها افتهی: الف

 یآمار استنباط جی: نتاب

 دانشجویان هستند.آمادگی به ازدواج  قادر به پیش بینینی و نیازهای بنیادین جهت گیری مذهبی، هوش هیجا: 1فرضیه 

 آمادگی به ازدواج و نيازهای بنيادین بين رابطه ميزان محاسبه 1جدول 

 Sig ضریب همبستگی متغيرها

 001/0 181/0 و آمادگی به ازدواج خودمختاری

 001/0 234/0 شایستگی و آمادگی به ازدواج

 001/0 313/0 گی به ازدواجو آماد تعلق

 001/0 307/0 و آمادگی به ازدواج یجانيهوش هنمره کل 

 001/0 495/0 و آمادگی به ازدواج یمذهب یريجهت گ
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؛ r=234/0)به ازدواج شایستگی ، (p<001/0؛ r=181/0)آمادگی به ازدواج  بین خودمختاری با رابطه که دهدمی نشان نتایج

001/0>p) ،گی به ازدواج آماد با تعلق(313/0=r 01/0؛>p) آمادگی به ازدواج  با یجانیهوش ه(307/0=r 001/0؛>p)  جهت و

 بین که گرفت نتیجه چنین توانمی دیگر، عبارت به .باشدمی ، معنادار(p<01/0؛ r=495/0)آمادگی به ازدواج  با یمذهب یریگ

 جودو رابطه مثبت و معناداری آمادگی به ازدواج دانشجویان ، هوش هیجانی و جهت گیری مذهبی باتعلق ی،ستگیشا ،خودمختاری

 یعنی کنند؛می تغییر هم در جهت متغیرها این که کرد عنوان توانهمبستگی مثبت است، می ضریب جهت که آنجایی از .دارد

 و ودشانشجویان مید آمادگی به ازدواج افزایش ، هوش هیجانی و جهت گیری مذهبی باعثتعلق ی،ستگیشا ،افزایش خودمختاری

 .برعکس

 دانشجویان هستند.آمادگی به ازدواج  قادر به پیش بینیجهت گیری مذهبی :مولفه های 2فرضیه 

 آمادگی به ازدواج و یمذهب یريجهت گ بين رابطه ميزان محاسبه :2جدول 

ضریب  متغيرها

 همبستگی 

Sig  

 001/0 380/0 و آمادگی به ازدواج بعد اعتقادی

 001/0 259/0 ای و آمادگی به ازدواجبعد تجربه 

 001/0 299/0 و آمادگی به ازدواج بعد پيامدی

 002/0 201/0 و آمادگی به ازدواج بعد مناسکی

 

با آمادگی به ازدواج  بعد اعتقادیشود، ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مشاهده می 2همانگونه که در جدول 

(001/0>P 380/0؛=r ،)بعد تجربه ای ( 001/0با آمادگی به ازدواج>P 259/0؛=r ،)001/0با آمادگی به ازدواج ) بعد پیامدی>P ؛

299/0=r بعد مناسکی( و ( 01/0با آمادگی به ازدواج>P 201/0؛=r در سطح اطمینان )معنی دار می باشد.  95/0 

رابطه مثبت و معنی داری وجود  یانبا آمادگی به ازدواج دانشجو یمذهب یریجهت گدر نتیجه می توان گفت که بین ابعاد 

با افزایش آمادگی به ازدواج  یمذهب یریگجهتدارد. وجود همبستگی مثبت بین این متغیرها حاکی از آن است که افزایش ابعاد 

 باشد. و برعکس همراه می دانشجویان

 د.دانشجویان هستنآمادگی به ازدواج  قادر به پیش بینیهوش هیجانی :مولفه های 3فرضیه 

 آمادگی به ازدواج و یجانيهوش ه بين رابطه ميزان محاسبه: 3جدول 

 Sig ضریب همبستگی متغيرها

 007/0 148/0 تنظيم هيجان و آمادگی به ازدواج

 001/0 220/0 ارزیابی و ابراز هيجان و آمادگی به ازدواج

 001/0 185/0 بهره برداری از هيجان و آمادگی به ازدواج

 

آمادگی  با ارزیابی و ابراز هیجان، (p<01/0؛ r=148/0)آمادگی به ازدواج  با تنظیم هیجانبین  رابطه که دهدمی نشان نتایج

 عبارت باشد. بهمی معنادار (p<01/0؛ r=185/0)آمادگی به ازدواج  با بهره برداری از هیجانو  (p<001/0؛ r=220/0)به ازدواج 

 جودو رابطه مثبت و معناداری آمادگی به ازدواج دانشجویان با یجانیهوش هفه های مول بین که گرفت نتیجه چنین توانمی دیگر،

 یعنی کنند؛می تغییر هم در جهت متغیرها این که کرد عنوان توانهمبستگی مثبت است، می ضریب جهت که آنجایی از .دارد

 برعکس و ودشدانشجویان می آمادگی به ازدواج افزایش باعث یجانیهوش هافزایش مولفه های 
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 دانشجویان هستند.آمادگی به ازدواج  قادر به پیش بینینیازهای بنیادین :مولفه های 4فرضیه

مادگی به بینی آو تعیین سهم پیش آمادگی به ازدواج برای تعیین همبستگی چندگانه ابعاد نیازهای بنیادین شخصیت با

 گام به گام استفاده شده است رگرسیون چندگانه به روش بر اساس متغیرهای اخیر از ازدواج

 آمادگی به ازدواجدر پيش بينی : ضرایب رگرسيونی متغيرهای پيش بين 4جدول 

 شاخص ها

 متغيرها
 خطای معيار βضرایب معيار نشده 

ضرایب استاندارد 

 βشده 
t 

سطح 

 معناداری

 001/0 98/16  92/2 71/49 مقدار ثابت

 001/0 63/5 288/0 052/0 295/0 نياز به تعلق

 001/0 41/3 179/0 121/0 412/0 نياز به شایستگی

 023/0 28/2 120/0 067/0 154/0 نياز به خودمختاری

 

جهت تعیین اینکه کدامیک از متغیرها قابلیت پیش بینی کنندگی بیشتری برای متغیر مالك یعنی آمادگی به ازدواج دارند، 

نشان از آن دارد که به  βشود، ضرایب مشاهده می 24-4که در جدول  ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته اند. همانطور

، P ،41/3 =t<001/0و پس از آن نیاز به شایستگی ) B( با بیشترین مقدار P ،63/5 =t ،288/0 =β<001/0ترتیب نیاز به تعلق )

179/0 =β( و نیاز به خودمختاری )05/0>P ،28/2 =t ،138/0 =βی آمادگی به ازدواج را دارند.( به ترتیب قابلیت پیش بین 

 

 بحث ونتيجه گيری
 تند.دانشجویان هسآمادگی به ازدواج  قادر به پیش بینیجهت گیری مذهبی، هوش هیجانی و نیازهای بنیادین فرضیه کلی: 

 ی،درصد از واریانس آمادگی به ازدواج دانشجویان را متغیرهای جهت گیری مذهب 34نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 

قش کنند و جهت گیری مذهبی بیشترین ننیاز به تعلق، هوش هیجانی و نیاز به شایستگی با هم به طور مشترك پیش بینی می

و  یجانیهوش ه ،یمذهب یریجهت گرا پیش بینی آمادگی به ازدواج دارد. مرور پژوهش ها نشان می دهد که پژوهشی نقش 

رسی ننموده اند، اما در پژوهش های نسبتاً مشابه می توان عنوان داشت که این یافته با را در آمادگی به ازدواج بر نیادیبن یازهاین

و همکاران  علی اکبری(، 1394، صدیقی و همکاران )(1395)و همکاران  ولی(، 1395نتایج پژوهش های مشیریان و همکاران )

(، دیلدار و همکاران 2013(، تابیندا )2016) انکلین و همکار(، 2019(، آمان و همکاران )1392، نیوشا و همکاران )(1393)

هوش  ،یمذهب یریگجهتهمسو می باشد که نشان داده اند ( 2008و همکاران ) آساماری( و 2011(، کائور و سوخی )2012)

 در کیفیت رابطه زناشویی نقش دارد. نیادیبن یازهایو ن یجانیه

 دانشجویان هستند.به ازدواج آمادگی  قادر به پیش بینیجهت گیری مذهبی مولفه های 

رابطه مثبت و  با آمادگی به ازدواج دانشجویان یمذهب یریجهت گنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین مولفه های 

ی در دانشجویان قوی تر باشد به مذهب یریجهت گمعنی داری وجود دارد؛ این یافته به این معنی است که هر چه مولفه های 

درصد از واریانس آمادگی به ازدواج را متغیرهای بعد  4/25ی به ازدواج آنها بیشتر خواهد شد. همین طور همان میزان آمادگ

کنند. مرور پژوهش ها نشان می دهد که بعد پیامدی، بعد مناسکی و بعد تجربه ای با هم به طور مشترك تبیین می اعتقادی،

ررسی ننموده اند، اما در پژوهش های نسبتاً مشابه می توان عنوان را در آمادگی به ازدواج ب یمذهب یریجهت گپژوهشی نقش 

( و 2019(، آمان و همکاران )1392(، نیوشا و همکاران )1395داشت که این یافته با نتایج پژوهش های مشیریان و همکاران )

 زناشویی نقش دارد. در کیفیت رابطه یمذهب یریجهت گهمسو می باشد که نشان داده اند ( 2008و همکاران ) آساماری

بعد اعتقادی جهت گیری مذهبی می تواند به ایجاد زمینه ها و فرایندهای فکری ازدواج کمک کند و دانشجویان را برای 

ازدواج آماده سازد. همین طور  بعد پیامدی می تواند به پیامدهای پایبندی به تقیدات مذهبی مربوط شود، بدین سان این 

امدی جهت گیری می اندیشند، می تواند پیامدهای گرایش به ازدواج و داشتن یک زندگی خانوادگی سالم دانشجویان که به بعد پی
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را از دید مذهبی در نظر گیرند که این شرایط نیز می تواند به آمادگی بیشتر برای ازدواج منتهی شود. عالوه بر این بعد مناسکی 

د تاکید است که یکی از این اعمال، تن دادن به ازدواج و تشکیل خانواده می بر اعمالی اشاره دارد که در بستر دین و مذهب، مور

باشد. در نتیجه این دانشجویان می توانند با پایبندی بیشتر به مناسک دینی، گرایش باالتری برای ازدواج و آمادگی باالتری برای 

 ازدواج داشته باشند.

شد. بخ یرا بهبود م ینیوالد فیشود، وظا یم نیو بهبود روابط زوج تیتقو باعث در درجه اوّل یمذهب داتیتقعالوه بر این 

 یمذهب داتیانجام دهند. تق یمناسب یزیر برنامه گذراندن اوقات فراغت خود با خانواده یکند برا یم در درجه دوم به افراد کمک

 ادافر آن سازگار شوند. در درجه چهارم بهو با  رفتهیرا پذ خود همسر یا قهیسل یکند تفاوت ها یبه افراد کمک م یبعد در درجه

. بدین ترتیب می توان اینطور بیان داشت دانشجویانی که از جهت حل کنند یخوب خود و همسر را به نیکند تعارضات ب یکمک م

ن آ گیری مذهبی باالتری برخوردار هستند، می توانند مشکالت زندگی زناشویی را بهتر حل نموده و پذیرای مسائل مربوط به

 شوند و بدین سان آمادگی بیشتری برای ورود به دنیای زندگی زناشویی خواهند داشت.

 هستند.رابطه دانشجویان آمادگی به ازدواج  قادر به پیش بینیهوش هیجانی مولفه های 

و معنی رابطه مثبت  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین مولفه های هوش هیجانی با آمادگی به ازدواج دانشجویان

در دانشجویان قوی تر باشد به همان میزان  یجانیهوش هداری وجود دارد؛ این یافته به این معنی است که هر چه مولفه های 

درصد از واریانس آمادگی به ازدواج را متغیرهای ارزیابی و ابراز هیجان،  7/9آمادگی به ازدواج آنها بیشتر خواهد شد. همینطور 

کنند. که به ترتیب ارزیابی و ابراز هیجان، بهره برداری از و تنظیم هیجان با هم به طور مشترك تبیین می بهره برداری از هیجان

هیجان و تنظیم هیجان بیشتری نقش را در آمادگی به ازدواج دارد. مرور پژوهش ها نشان می دهد که پژوهشی نقش هوش 

ر پژوهش های نسبتًا مشابه می توان عنوان داشت که این یافته با نتایج هیجانی را در آمادگی به ازدواج بررسی ننموده اند، اما د

(، تابیندا 2016) کلین و همکاران(، 2018) ازا و استر، (1393)و همکاران  علی اکبری، (1395)و همکاران  ولیپژوهش های 

هوش و می باشد که نشان داده اند همس( 2010( و پاندی و آناند )2011(، کائور و سوخی  )2012(، دیلدار و همکاران )2013)

 در کیفیت رابطه زناشویی نقش دارد.هیجانی 

 فتهگ احساسی فرایندهای تنظیم و کردن منظم به هیجانات خودآگاهی هیجانی، ارزیابی و بهره برداری از هیجانات و تنظیم

 ساساتاح نظمی بی که مایلند جویاندانش از بسیاری اگرچه. است احساسات نظمی معنای بی به تنظیم در دشواری پس شود می

 .بدانند برابر احساسات تحریک کنترل بر کمبود با را

 هستند.رابطه دانشجویان آمادگی به ازدواج  قادر به پیش بینینیازهای بنیادین مولفه های 

و  رابطه مثبت با آمادگی به ازدواج دانشجویان و تعلق یستگیشا ،نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین خودمختاری

در دانشجویان قوی تر باشد به  و تعلق یستگیشا ،معنی داری وجود دارد؛ این یافته به این معنی است که هر چه خودمختاری

درصد از واریانس آمادگی به ازدواج را متغیرهای نیاز به  4/15همان میزان آمادگی به ازدواج آنها بیشتر خواهد بود. همین طور 

کنند. مرور پژوهش ها نشان می دهد که پژوهشی یستگی و نیاز به خودمختاری با هم به طور مشترك تبیین میتعلق، نیاز به شا

نقش نیازهای بنیادین را در آمادگی به ازدواج بررسی ننموده اند، اما در پژوهش های نسبتاً مشابه می توان عنوان داشت که این 

همسو می ( 1394( و بشارت و همکاران )1393(، جلیلی راد و محمدناعمی )1394یافته با نتایج پژوهش های بشارت و همکاران )

 باشد که نشان داده اند نیازهای بنیادین در کیفیت رابطه زناشویی نقش دارد.

 ودن در روابطب ریو درگ یعاطف لیم انگریب ازین نیاست و ا گرانیبا د یعاطف یا یو دلبستگ وندهایپی به برقرار ازیتعلق، ن

رتباط به ا لیتما ازین نیکند. ا یم اشاره گرانیتوان گفت ارتباط به احساس مرتبط بودن به د یم یاست. به طور کل انهمیصم

 است گرانید یشدن از سو تیدوست داشته شدن و حما نیهمچن و گرانیکردن د تیدوست داشتن و حما گران،یداشتن با د

ان نیازهای روان شناختیشان بیشتر و بهتر ارضاء شده باشد، بهتر می در نهایت می توان بیان داشت در صورتی که دانشجوی

توانند در روابط عاطفی درگیر شوند و بدون ترس، وارد روابط گرم و صمیمی می شوند و می توانند در روابط عاطفی ورود پیدا 

ند و در نتیجه این دانشجویان آمادگی کرده، مسئولیت آن را پذیرفته، گرمی و عشق را بروز دهند، همکاری و همیاری را بروز ده

و تعلق  یستگیشا ،یخودمختار نیادیبن یازهاین یارضا توان گفتیاساس م نیبر ابیشتر و باالتری برای ازدواج خواهند داشت. 
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 کنترل و یعاطف زشیآم ،یعاطف یها، همراه ارتباط، نقش مشکل، حل یها نهیآنها در زم یباعث بهبود عملکرد خانوادگ افراد، در

بدین سان این دانشجویان می توانند در روابط به درستی عمل کرده، به میزان الزم عاطفه نشان داده، بتوانند نقش  .شودی رفتار م

های خود را به درستی ایفا کنند و بتوانند کنترل بیشتر بر رفتارهای خود داشته باشند و در نتیجه این دانشجویان آمادگی بیشتری 

 دنیای متاهلی داشته و آمادگی ایشان برای ازدواج باالتر خواهد بود.برای ورود به 
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 و مراجع منابع

ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل  نگرش جوانان(. 1394آقاسی، محمد؛ فالح مین باشی، فاطمه. ) [1]

 21(، 2) 6. پژوهش نامه زنان، خانواده

(. تأثیر آموزش 1395احمدی بنی زهرا، امینی علیرضا، مهرابی طیبه، شریف پور اسداهلل، قاسمی رضا. ) [2]

وان گروهی مهارت های ارتباطی با رویکرد مذهبی بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر. نشریه ر

 .1-6(، 6) 4پرستاری، 

(. بررسی اثرات شدت اضطراب اجتماعی و هوش معنوی بر پیشرفت تحصیلی در 1394احمدی، جواد. ) [3]

دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان محمودآباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد آیت اله آملی

(. روان شناسی دین: بر اساس 1390بلیو؛ هونسبرگر، بروس؛ گرساچ، ریچارد. )اسپیلکا، برنارد؛ هود، رالف د [4]

 رویکرد تجربی. مترجم: محمد دهقانی، تهران: انتشارات رشد.

(. ارتباط کارکرد خانواده، دشواری در تنظیم هیجان و ارضای نیازهای 1395اسمایلی شهنا، معصومه. ) [5]

نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه شهید مدنی بنیادین روانشناختی با اعتیادپذیری. پایان 

 آذربایجان.

(. بررسی نقش سبک های حل مساله، سرمایه های روان شناختی و هوش معنوی 1394اصغری، افسانه. ) [6]

 در پیش بینی فرسودگی شغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك.

(. تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشیبه شیوه گروهیبر هوش معنوی و مهارتهای 1393اکبری، مریم. ) [7]

تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد،  5حل مساله دانش اموزان دوره اول دبیرستان نمونه دولتی منطقه 

 منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراك.

ش هیجانی بر سالمت سازمانی درك شده با در نظرگرفتن (. بررسی تاثیر هو1394امین الرعایی، فروغ ) [8]

نقش میانجی رضایت شغلی)مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق مشهد (. پایان نامه کارشناسی ارشد. 

 دانشگاه فردوستی مشهد. 

(. اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر سبک حل تعارض و ترس از صمیمیت زنان 1395ایجادی، نسیم. ) [9]

 ارض. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی )نیشابور(.دارای تع

(. مقایسه هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر 1394باهوش کیوانی، داوود ) [10]

 ورزشکار دانشگاه مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران.

(. رابطه ی خودکنترلی و جهت گیری مذهبی با 1396ول؛ خدابخشی کوالیی، آناهیتا. )برزگر خضری، رس [11]

نگرش به روابط قبل از ازدواج در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رباط کریم. مجله پژوهش در دین 

 .5-18(، 4) 3و سالمت، 

رابطه بین سالمت  معنوی  و تعهد دینی  با بهزیستی  روانشناختی  کارکنان   (.1395برزگر، انسیه. ) [12]

 دانشگاه آزاد واحد آیت ا...آملی. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان.

(. 1394بشارت، محمدعلی؛ هوشمند، سیده نعیمه؛ رضازاده، سیدمحمدرضا؛ غالمعلی لواسانی، مسعود. ) [13]

بررسی نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک های فرزندپروری 

 .15-28(، 1) 2والدین و رضایت زناشویی فرزندان. روانشناسی خانواده، 

(. مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی: روایی و 1392بشارت، محمدعلی؛ رنجبر کالگری، الهه. ) [14]

 .147-168(، 14) 4عاملی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، تحلیل 
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(. 1394بشارت، محمدعلی؛ هوشمند، سیده نعیمه؛ رضازاده، سید محمدرضا؛ غالمعلی لواسانی، مسعود. ) [15]

های فرزندپروری والدین و کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبکنقش تعدیل

 .28-15(: 1) 2وانشناسی خانواده. رضایت زناشویی فرزندان. ر

(. رابطه بعُد اعتقادی و سالمت معنوی با بهزیستی روانشناختی کارکنان اداره 1393بهنمیری، حسین. ) [16]

 ثبت احوال. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن.

مد دهگانپور و غالمرضا محمودی، تهران: انتشارات (. فروید، یونگ و دین. مترجم: مح1392پالمر، مایکل. ) [17]

 رشد.

(. نقش جهت گیری مذهبی و وضعیت اقتصادی  اجتماعی در تحول قضاوت اخالقی 1394پرتو، مسلم. ) [18]

 .11-38(، 1) 1نوجوانان دانش آموز. فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی، 

ی و سازگاری شغلی با کیفیت زندگی زناشویی. پایان نامه (. رابطه تیپ های شخصیت1393ترامشلو، زینب. ) [19]

 کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك. 

(. نقش باورهای دینی در کیفیت زندگی و رضایت شغلی دبیران علوم قرآنی  شهرستان 1396تندکار، نسیم. ) [20]

 آزاد اسالمی واحد گرمسار.آمل. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه 

های دلبستگی و بینی میزان آمادگی و رغبت به ازدواج از طریق سبک(. پیش1394جغتایی، مهین ) [21]

گرایی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی شهر بندرعباس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تجربه

 هرمزگان.

رابطه ارضا نیازهای بنیادین روانشناختی وخودشناسی (. 1393جلیلی راد، سیداحمد؛ محمدناعمی، علی. ) [22]

انسجامی با رضایت زناشویی درفرهنگیان سبزوار، سومین همایش ملی سالمت روان و تندرستی، قوچان، 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان.

نامه  (. ساخت و بررسی اعتبار و روایی پرسش نامه معنویت. پایان1392جلیلی ابراهیم آبادی، نسرین. ) [23]

 کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

(. رابطه هوش هیجانی و تحمّل ابهام در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. 1393حاجی رجبی، الهام ) [24]

 دانشگاه بین المللی امام خمینی.

ازی در مناسبات خانوادگی. فصلنامه (. نقش شبکه های اجتماعی مج1393حسنوند، باقر؛ خیری، محبوبه. ) [25]

 .137-170(، 4) 2علمی تخصصی دانش انتظامی لرستان، 

(، ساخت و هنجاریابی پرسشنامه 1383حیدری، محمود، مظاهری، محمدعلی، پوراعتماد، حمیدرضا، ) [26]

 . 261 -250(؛ 31، )پیاپی 3،  8رغبت سنج ازدواج، نسخه دانشجویی )پرساد(، مجله روانشناسی، 

رابطه بین خودکارآمدی و امید به زندگی با عمل به باورهای دینی در زنان مطلقه.  (.1394ی، لیال. )خادم [27]

 پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین.

(. نظریه زمینه ای فرایند شکل گیری نگرش 1396خجسته مهر، رضا؛ محمدی، علی؛ عباس پور، ذبیح اله. ) [28]

 .343-354(، 3) 6ازدواج: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت، به 

(. تجارب دانشجویان متاهل از آمادگی ازدواج: 1394خجسته مهر، رضا؛ دانیالی، زینب؛ شیرالی نیا، خدیجه. ) [29]

 .39-50(، 2) 2یک پژوهش کیفی. روانشناسی خانواده، 

(. نقش ارضای نیازهای اساسی روانشناختی و 1392دی. )خوارزمی، اکرم؛ کارشکی، حسین؛ مشکی، مه [30]

باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی. مرکز تحقیقات توسعه 

 .9-17(، 4) 4اجتماعی و ارتقای سالمت، 
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گیری  (. نقش واسطه ای جهت1393خلیلی فر، مینا؛ کاظمی، سلطانعلی، کاظمی؛ جاویدی، حجت اله. ) [31]

مذهبی برای سبک های فرزندپروری و معنای زندگی در دانش آموزان پایه ی سوم دوره ی دبیرستان شهر 

 .59-73(، 15) 4شیراز. روش ها و مدل های روان شناختی، 

ی آمادگی ازدواج دانشجویان متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز: یک (. مطالعه1394دانیالی، زینب ) [32]

 ان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران.ی کیفی. پایمطالعه

(. اثربخشی آموزش مدیریت حافظه هیجانی بر ارتقای هوش هیجانی و سازگاری 1393دین پرور، احسان ) [33]

 اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.

می با اهمالکاری دانش (. رابطه خودکارآمدی تحصیلی، هوش عاطفی و خودتنظی1395ربیعی، مریم. ) [34]

شهرستان محمودآباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه متوسطه اول دخترشهری  آموزان

 آزاد اسالمی واحد رودهن.

(. بررسی تاثیر ارزشیابی تحصیلی در انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه 1393رسولی، فهیمه. ) [35]

 ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار شهر آمل. پایان نامه کارشناسی

(. دلبستگی به خدا، دلبستگی به والدین و معیارهای آمادگی به ازدواج به عنوان 1394رضایی نیا، زهرا ) [36]

های نگرش به ازدواج دانشجویان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. بینپیش

 گاه شهید چمران.دانش

(. مقایسه هوش معنوی و خودانضباطی با رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بخش 1393رضایی، کبری. ) [37]

های ویژه و عمومی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

 اراك.

یین دلزدگی زناشویی بر اساس باورهای غیرمنطقی با (. الگوی تب1395رضایی، نبی اهلل؛ باباخانی، نرگس. ) [38]

(، 1) 1میانجی گری دشواری در تنظیم هیجانات در کارمندان متاهل دانشگاه علوم پزشگی دانشگاه تهران. 

85-63. 

(. بررسی تاثیر آموزش 1394رفیعی، اعظم؛ اعتمادی، عذرا؛ بهرامی، فاطمه؛ جزایری، رضوان السادات. ) [39]

اج بر انتظارات زناشویی و مولفه های آن در دختران عقد کرده شهر اصفهان. زن و جامعه، آمادگی برای ازدو

6 (21 ،)39-21. 

(. بررسی اثر بخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سالمت روان دختران فراری 1390ریحانی، طاهره ) [40]

 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.

(. مقایسه سبک های دلبستگی، شادکامی، رضایت زناشویی بر اساس سبک های 1395محبوبه. )زنجانی،  [41]

 پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.همسرگزینی. 

(. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فرایندهای خودشناسی، 1394ساالری، سمانه. ) [42]

های بنیادین روانشناختی و سالمت روان معلمین زن مطلقه شهرستان پیشوا. پایان نامه ارضای نیاز

 کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات شاهرود.

(. اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش تاب آوری و کاهش دلزدگی 1393سجادی، فائزه. ) [43]

رش به عشق. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم زناشویی و بهبود نگ

 و فرهنگ.

 (. روانشناسی پرورشی نوین. تهران: انتشارات دوران.1392سیف، علی اکبر. ) [44]

(. رابطه دلبستگی با بهداشت روانی و گرایش دینی در دانشجویان ارشد 1390شاطر دالل یزدی، صدیقه. ) [45]

 سی. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.روانشنا
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(. رابطه تعهد دینی و هوش اختالل در عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش و 1394شاهجویی، برزین. ) [46]

 پرورش. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل.

 (. بررسی رابطه ساختاری نیازهای اساسی روان شناختی، خودتنظیمی انگیزشی،1394رگس. )شاه علی، ن [47]

پیش دانشگاهی شهرستاى  درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سوم دبیرستان و

 جهرم. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه خوارزمی.

 با مذهبی نگرش و اجتنابی و اضطرابی دلبستگی هایسبک یبطهرا بررسی(. 1391) زینب زاده،شریف [48]

 ارشد، کارشناسی نامهپایان .قم دانشگاه پسر و دختر دانشجویان در ازدواج به و نگرش ازدواج آمادگی ادراك

 .اهواز چمران شهید دانشگاه

ینی با افسردگی؛ (. رابطه نگرش د1385شریفی، طیبه، مهرایی زاده هنرمند، مهناز و شکرشکن، حمید، ) [49]

 اضطراب و پرخاشگری در 

بررسی عوامل موثر بر عدم (. 1397شکوری، اعظم؛ نقدی، اسداهلل؛ امامعلی زاده، حسین؛ رحیمی، زهرا. ) [50]

، 41تمایل به ازدواج در بین کارکنان مجرد ادارات شهرستان همدان. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 

94-65. 

(. نظریه های شخصیت. )مترجمان: یوسف کریمی، فرهاد جمری، 1392. )شولتز، دوان؛ شولتز، سیدنی [51]

 سیامک نقشبندی، بهزاد گودرزی، هادی بحرانی و محمدرضا نیکخو(. تهران: نشر ارسباران. 

(. بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی دانشجویان 1393شیرزاد، گلین. ) [52]

 ی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.متاهل. پایان نامه کارشناس

(. بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت 1394صدیقی، اکرم؛ معصومی، احمد؛ شاه سیاه، مرضیه. ) [53]

 .965-971(، 6) 22زناشویی زوجین شهر قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 

(. ارزیابی 1393مجیدی، هانیه؛ پورداد، سیده فاطمه. )علی اکبری دهکردی، مهناز؛ محتشمی، طیبه؛ میر [54]

رابطه هوش هیجانی و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان دختر. اولین کنگره ملی روانشناسی 

 خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده

 های انتخابهای دلبستگی و تنظیم هیجان با مالكرابطه بین سبک(. بررسی 1393غفوری اصل، فرانک. ) [55]

. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه تربیت همسر در دانشجویان مجرد دانشگاه خوارزمی

 معلم.

رضایت زناشویی  (. رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان با1397غالمی مله، سحر. ) [56]

دانشجویان متأهل دانشگاه آیت اله آملی. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد آیت اله آملی.

های بازاریابی با نقش میانجی هوش (. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر اثربخشی فعالیت1396فاریانی، محمد ) [57]

 ارشد. دانشگاه تبریز.بازاریابی. پایان نامه کارشناسی 

 (. روان شناسی دین و معنویت. مترجم احمد ساوار، تهران: نشر ادیان و مذاهب.1391فونتانا، دیوید. ) [58]

(. رابطه هوش معنوی و تحمل پریشانی با استرس بارداری. پایان نامه کارشناسی 1393فهیمی، حسین. ) [59]

 اله آملی.ارشد رشته روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آیت 

(. بررسی رابطه بین رغبت به ازدواج با نگرش مذهبی و تفکر قطعی نگر در 1389فهیمی راد، سیده زهرا. ) [60]

دانشجویان دانشگاه های دولتی شهرتهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه علوم بهزیستی 

 و توانبخشی.

ی یحیی سید محمدی انتشارات ی شخصیت. ترجمه(. نظریه ها1392فیست، جس فیست؛ گریگوری جی. ) [61]

 روان.
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(. نقش باورهای دینی و راهبردهای مقابله مذهبی در تحمل درد. پایان نامه 1393قاسم پور، عباس. ) [62]

 کارشناسی ارشد رشته روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اله آملی.

دینی و سالمت روان با رضامندی زناشویی در  (.  بررسی رابطه بین باورهای1389قاسمی، سید هادی. ) [63]

های دارای کودکان استثنایی شهرستان ساری. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی، دانشگاه زوج

 پیام نور، واحد تهران.

(. تأثیر آموزش هوش هیجانی بر ارتقای 1396قلی زاده تهرانی، ندا؛ نوریان، محمد؛ شاه محمدی، نیره. ) [64]

. فصلنامه علوم 1393-94یجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پزشکی در سال هوش ه

 .39-32(: 1) 27پزشکی. 

(. رابطه هوش هیجانی،هوش معنوی و تاب آوری با بهزیستی روانشناختی در 1392کامرانی فر، سیما ) [65]

 دانشگاه شهید چمران.رشد. پایان نامه کارشناسی ادانش آموزانن دختر دبیرستانی شهر بهبهان. 

اثربخشی مشاوره (. 1393کرمی بلداجی، روح اهلل؛ صادقی فرد، مریم؛ ثابت زاده، ماجده؛ زارعی، اقبال. ) [66]

های ناکارآمد همسرگزینی دختران و پسران. پژوهش گروهی به شیوه عقالنی ـ عاطفی ـ رفتاری بر نگرش

 .171-188(، 2) 4های علوم شناختی و رفتاری، 

(. پیش بینی کیفیت زندگی براساس خوش بینی، ویژگی های شخصیتی و هوش 1395یم نژاد، حمیده. )کر [67]

 هیجانی در بیماران هموفیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.

بین ارضای  (. نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه ی1396کریمی، سعید؛ ستوده، بهنوش. ) [68]

نیازهای بنیادین روانشناختی و درگیری تحصیلی دانشجویان کشاورزی غرب ایران. فصل نامه پژوهش 

 .136-151، 42مدیریت آموزش کشاورزی، 

(. بررسی و مقایسه علل طالق زوجین مراجعه کننده به مراکز مداخله در خانواده به 1393کلهر، معصومه. ) [69]

. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر 1392تا  1389ندارن در سال های منظور کاهش طالق در استان ماز

 نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی.

(. رابطة راهبردهای مقابله با استرس و هوش هیجانی با سالمت 1392کمالی ایگلی، سمیه؛ حسنی، فریبا. ) [70]

 .49-56(، 1) 7ر. مجله علوم رفتاری، روانی در دانش آموزان دختر شرکت کننده در کالس های کنکو

(. پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس نیازهای بنیادین روان 1395گرجی، معصومه. ) [71]

 شناختی و کمال گرایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه عالمه طباطبایی.

خویشتنداری، همدلی و یاری به دیگران. ترجمه  (. هوش هیجانی: خودآگاهی هیجانی،1391گلمن، دانیل. ) [72]

 نسرین پارسا، انتشارات رشد.

(. رابطه فرایندهای خودشناسی، ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی با سالمت روان 1396گلی، سعید. ) [73]

 دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.

(. رابطه بین هوش اخالقی و مسئولیت پذیری با امنیت سازمانی پرستاران در 1393له. )لهراسبی، ال [74]

های شهرستان آمل. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران بیمارستان

 غرب.

مریم؛ رزاقی  مشیریان فراحی، سیدمحمدمهدی؛ اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد؛ مشیریان فراحی، سیده [75]

(. ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سالمت روانشناختی 1395کاشانی، شمیم؛ توکلی، حامد. )

 .24-33(، 2) 2و تاب آوری، در کارمندان زندان. پژوهش در دین و سالمت، 

رای ازدواج. (. بررسی برداشت های دختران و پسران مجرد درباره آمادگی های الزم ب1395معصومی، مریم ) [76]

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید عالمه طباطبایی.
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(. بررسی رابطه بین انسجام خانواده و تعارض والدین با نگرش به ازدواج. پایان نامه 1393مقیمی، فتانه. ) [77]

 کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اله آملی.

علل آسیب باورهای دینی در نوجوانان و جوانان از دیدگاه خود آن ها، معلمان و (. 1391موزیری، محمد. ) [78]

. پایان نامه کارشناسی ارشد 90ـ  91مربیان پرورشی و صاحب نظران حوزوی شهرستان المرد در سال 

 حد مرودشت.رشته روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، وا

(. بررسی راهکارهای تقویت هویت دینی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه 1391مهنا، محمدتقی. ) [79]

 آموزگاران و مدیران مدارس 

رابطه جهت گیری مذهبی وصمیمیت با (. 1392نیوشا، بهشته؛ عرب بافرانی، نازنین؛ صالحی، سیدمحمد. ) [80]

(، 2) 5نشگاه علوم و تحقیقات ساوه. تحقیقات مدیریت آموزشی، وضعیت زناشویی دانشجویان متاهل زن دا

26-15. 

(. روان درمانی و معنویت. ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شیرافکن. تهران: 1390وست، ویلیام ) [81]

 انتشارات رشد.

 ل(. تبیین رابطه عوامل اجتماعی فرهنگی )الگوی خشونت خانوادگی، آستانه تحم1395وطن پناه، ویدا. ) [82]

فرهنگی خشونت، تبعیض سنی( و نیازهای بنیادی روان شناختی )ادراك شایستگی، خود مختاری و ارتباط 

 اجتماعی( با سالمند آزاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشگاه عالمه طباطبائی.

و میزان رضایت از  (. بررسی رابطه هوش هیجانی1395ولی، مهرنگار؛ خلیلی، غالمرضا؛ بختیاری، بهرام. ) [83]

 روابط زناشویی در معلمان 

 (. روان شناسی دین. مترجم: محمد دهقانی،تهران: انتشارات رشد1390وولف، دیوید. ) [84]

(. رابطه تمایز یافتگی خود و بخشودگی با سازگاری زناشویی. پایان نامه کارشناسی 1395هادیزاده، آمنه. ) [85]

 حد بجنورد.ارشد، منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسالمی وا
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