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Abstract
Background and Objective: Mismanagement of emotional impulses and
reduced commitment to the religious duty of prayers as well as the
increased relationship between male and female students are considered
as the important issues in academic environments in recent years. The
present study was an attempt to investigate the relationship of emotional
intelligence and commitment to prayers with sexual desire in single
students of Miyaneh Universities.
Methods: The statistical population included all single B.A. students in
Payame Noor University and Islamic Azad University in Miyaneh, out of
which a sample of 140 university students was selected using accessible
sampling method. Data were collected using Petrides and Farnhaym’s
Emotional Intelligence Questionnaire, Panahi’s Prayer Adherence
Questionnaire, and Multidimensional Sexuality Questionnaire (MSQ).
The data were analyzed by using Pearson correlation and multivariate
regression. In this study, all the ethical considerations have been observed
and no conflict of interest was reported by the authors.
Results: Based on the results among the components emotional
intelligence, only emotion control had a negative and significant
correlation with sexual desire (r=-0.236, P<0.01). In addition,
commitment to prayers had a significantly negative correlation with
sexual desire (r=-0.165, P<0.05). Furthermore, total emotional
intelligence, emotion perception, emotion control and social skills had a
positive and significant correlation with commitment to prayers (P<0.05).
Optimism was not found to have a significant correlation with
commitment to prayers. The capacity for predicting sexual desire by the
variable of emotion control was 23 percent.
Conclusion: It seems that implementing interventions to improve
emotion control and commitment to prayers is effective in reducing single
students’ sexual desire.

Please cite this article as: Nottaq M, Kiani Q. The Relationship of Emotional Intelligence and Commitment to Prayers with Sexual Desire in
Single Students of Miyaneh City Universities. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020;5(4):61-72. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.21035

Summary
Background and Objective
Sexual desire is one of the signs of human growth and
maturation that appears in the beginning years of
human life (1). The emergence of new patterns of
sexual interaction such as the relationship between
boys and girls shows that the reflection process has
been precipitated in the sexual behavior of the youth.
Values and attitudes in Iran are changing toward
Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat

considering the pre-marriage relationships between
boys and girls as not bad. In this case, boys favor these
relationships more than girls. Therefore, the friendly
relationships between boys and girls, without
considering the religious aspects or dimensions, is
turning into a phenomenon that is being generalized
and normalized in the social interactions, if we observe
the society more closely and carefully (2). Mental
factors seem to have a role in this respect.
Understanding and controlling the emotions, social
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skills and optimism, which were proposed by Petrides
in the framework of emotional intelligence, can have a
role in sexual desire.
In a study by Beirami and Esmaili, the girls who
have a friendly relationship with the opposite sex were
significantly different from those who did not have
such relationships in emotional intelligence. On the
other hand, in its most recent definition of health, the
World Health Organization added spiritual health as
one of the dimension of health. Many studies have
been conducted on the relationship of spiritual health
with mental, physical and social health following this
definition. Inclination toward religion and following
religious advices is considered as one of the
components of spiritual health. Prayers is a lifestyle
and widespread practice that includes ethics, values and
standards of behavior. In this respect, a pious person
works toward mental purification by emotional release
and freeing the mind of all impurities and negative
thoughts (3) because the changes caused by the prayers
in the neurotransmitters responsible for sexual desire
help the pious person to curb moral corruption. Based
on the findings, the more girls enjoy a modern life with
lower levels of values, beliefs and religious
commitment, the more favorable they will be toward
having a relationship with the opposite sex (4).
Accordingly, the present study tries to address the
following hypotheses:
1. Emotional intelligence and its components and
commitment to prayers have a significant relationship
with sexual desire.
2. Emotional intelligence and its components and
commitment to prayers predict sexual desire in single
university students.
Methods
Compliance with ethical guidelines: In order to
collect the research data, in collaboration with the
University Counseling Unit, a notice was put on the
university bulletin boards to attract the attention of the
participants. The students who came to cooperate and
met the inclusion criteria (being single and not having a
marriage record) were briefed on study goals by
observing the ethical considerations, and their consent
was obtained. The questionnaires were then handed
over to them to complete in the consultation room.
The present study uses a descriptive-correlational
design. The statistical population included all single
B.A. students in Payame Noor University and Islamic
Azad University in Miyaneh (no=4335) in 2016, out of
which a sample of 140 university students was selected
using accessible sampling method. Data were collected
using Petrides and Farnhaym’s Emotional Intelligence
Questionnaire,
Panahi’s
Prayer
Adherence
Questionnaire, and Multidimensional Sexuality
Questionnaire (MSQ). Out of the completed
questionnaires, 21 were eliminated from analysis due
to missing data and 119 questionnaire were finally
submitted to statistical analysis. The collected data
were analyzed using Pearson correlation and
multivariate regression.
Results
Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat
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The mean for participants’ age was 23.88 with a
standard deviation of 3.22. Their age ranged from 1934. Sixty two students (52.1%) of the participants were
male and 57 (47.9%) were female. The findings
showed that the total mean score for emotional
intelligence was very low. Commitment to prayers had
a relatively high mean score relative to the maximum
score related to this variable (i.e., 100). Sexual desire
had a low mean score.
Based on the results, among the components of
emotional intelligence, only emotion control had a
negative and significant correlation with sexual desire
(r=-0.236, P<0.01) in a way that sexual desire
decreased with an increase in emotion control.
Furthermore, total emotional intelligence, emotion
perception, emotion control and social skills had a
positive and significant correlation with commitment to
prayers (P<0.05). Optimism, however, was not found
to have a significant correlation with commitment to
prayers and commitment to prayers had a significantly
negative correlation with sexual desire (r=-0.165,
P<0.05). In other words, an increase in commitment
prayers led to reduced sexual desire. Among the
components of emotional intelligence, the variable of
emotion control had a significant predictive power for
sexual desire (β=-0.29, P<0.05).
Conclusion
Behaviors like reliance on God, patience, prayer and
saying prayers can bring inner peace by creating hope
and positive attitudes in an individual. The belief in the
fact that there is a God that controls the situations can,
to a large extent, help to reduce situational anxiety in a
way that most pious people describe their relationship
with God as a friendly and intimate relationship and
believe that one can control uncontrollable situations in
one way or another by reliance on God. Sexual desire
is one of these situations. According to Balbi,
individuals exposed to danger, discomfort or privation,
who are in a insecure position, are dependent people
who incline toward a secure and strong source for
receiving support. This kind of relationship is more
prevalent in religious rites and practices. Therefore,
reduced reliance on religious practices and obligations
including prayers causes alternative forms of
dependency. One of them is the relationship with the
opposite sex and the consequent sexual stimulation (5).
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 موقع اجمللة على شبكة اإلنرتنتhttp://journals.sbmu.ac.ir/jrrh :

دراسة العالقة بین الذكاء العاطفي وااللتزام بالصالة وبین الرغبة الجنسیة عند الطالب
العزاب في جامعات مدينة میانه
مريم نطّاق
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 ،قمر کیاني

قسم علم النفس ،كلية الفنون والعلوم االنسانية ،فرع زجنان ،جامعة آزاد االسالمية ،زجنان ،ايران.
اإللكتروني:
* المراسالت الموجهة إىل السيدة قمر کياين؛ البريد
ّ

معلومات المادة
الوصول 19 :ذیاحلجه 1440
وصول النص النهايي 27 :صفر 1441
القبول 11 :ربيعاالول 1441
النشر اإللكرتوين 25 :ربيعالثاين 1441
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المل ّخص

خلفیة البحث وأهدافه :تعترب سوء ادارة الدوافع العاطفية والتهاون يف أداء فريضة الصالة وكثرة
االختالط بني الطالب والطالبات اجلامعيني يف السنوات االخرية من القضايا املهمة يف اجلامعات.
وهلذا قام البحث احلايل بدراسة العالقة بني الذكاء العاطفي وااللتزام بالصالة وبني الرغبة اجلنسية عند
الطالب العزاب يف جامعات مدينة ميانة.
منهجیة البحث :لقد اجريت هذه الدراسة بطريقة وصفية مرتابطة واشتمل اجملتمع االحصائي كافة
الطالب العزاب يف مرحلة البكلوريوس يف جامعة بيام نور وجامعة آزاد مدينة ميانة حيث مت اختيار
منوذج احصائي يشمل  140طالبا بطريقة اخذ العينة املتاحة .مت مجع البيانات باستخدام استبيان
الذكاء العاطفي لـبرتايدز وفريمان واستبيان االلتزام بالصالة لـ بناهي واسبينان جنسي متعدد األبعاد
( )MSQومن مث مت حتليل البيانات وجتزئتها باستخدام ارتباط بريسون واحندار متعدد املتغريات املتزامن.
متت مراعاة مجيع املوارد االخالقية يف هذا البحث واضافة اىل هذا فإن مؤلفي البحث مل يشريوا اىل اي
تضارب يف املصاحل.

الكلمات الرئیسة:
االلتزام بالصالة
الذكاء العاطفي
الرغبة اجلنسية
الطالب العزاب

الكشوفات :اظهرت الكشوفات أن بني مكونات الذكاء العاطفي عالقة سلبية ذات داللة احصائية
بني السيطرة العاطفية وبني الرغبة اجلنسية ( P>0/01و  .)r=-0/236واضافة اىل هذا هناك عالقة
سلبية ذات داللة احصائية بني االلتزام بالصالة وبني الرغبة اجلنسية ( P>0/05و )r=-0/165؛ يف
حني أن هناك عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بني الذكاء العاطفي العام وتصور العاطفة والسيطرة
العاطفية واملهارات االجتماعية وبني االلتزام بالصالة ()P>0/05؛ ويف الوقت نفسه،مل تكن هناك
عالقة دالة احصائية بني التفاؤل وبني االلتزام بالصالة .كما ان السيطرة العاطفية كانت قادرة على
التنبؤ  ٪23من الرغبة اجلنسية.
االستنتاج :يبدو أن تطبيق التداخالت من أجل تعزيز السيطرة العاطفية وااللتزام بالصالة ميكن أن
فعاال يف احلد من الرغبة اجلنسية للطالب العازبني.
يكون ا
يتم استناد المقالة على الترتیب التالي:
Nottaq M, Kiani Q. The Relationship of Emotional Intelligence and Commitment to Prayers with Sexual Desire in Single Students of Miyaneh City
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ارتباط هوش هیجانی و تقیّد به نماز با تمایل جنسی در دانشجویان
مجرد دانشگاههای شهر میانه
مریم نطّاق

*

 ،قمر کیانی

گروه روانشناسی ،دانشکدهی علوم انسانی و هنر ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
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چکیده

اطالعات مقاله
دریافت 30 :مرداد 1398
دریافت متن نهایی 4 :آبان 1398
پذیرش 18 :آبان 1398
نشر الکترونیکی 1 :دی 1398

انجام فریضهی دینی نماز و افزایش معاشرت بین دختران و پسران دانشجو از مسائل
مهم در دانشگاهها است .این پژوهش با هدف بررسی رابطهی هوش هیجانی و تقیّد به
نماز با تمایل جنسی در دانشجویان مجرد دانشگاههای شهر میانه انجام شد.

واژگان کلیدی:

روش کار :طرح این پژوهش توصیفی و روش آن همبستگی است .جامعهی پژوهش

تقیّد به نماز
تمایل جنسی
دانشجویان مجرد
هوش هیجانی

کلیهی دانشجویان مجرد مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور و آزاد شهر میانه بود که از
میان آنان نمونهیی به حجم  140نفر بهصورت نمونهگیری دردسترس انتخاب شد.
دادهها با کمک پرسشنامههای هوش هیجانی پترایدز فارنهایم ،تقیّد به نماز پناهی و
پرسشنامهی چندوجهی مسائل جنسی ( )MSQجمعآوری؛ و با استفاده از همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندمتغیّرهی همزمان تجزیه و تحلیل شد .در این پژوهش همهی
موارد اخالقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردهاند.

سابقه و هدف :در سالهای اخیر ،مدیریت نادرست تکانههای هیجانی ،سیر نزولی

یافتهها :یافتهها نشان داد از میان مؤلفههای هوش هیجانی فقط کنترل هیجان
رابطهی منفی معناداری با تمایل جنسی داشت ( P>0/01و  .)r=-0/236عالوهبراین،
تقیّد به نماز نیز با تمایل جنسی رابطهی منفی معناداری داشت ( P>0/05و -0/165
=)r؛ در حالی که هوش هیجانی کلی ،درک هیجان ،کنترل هیجان و مهارتهای
اجتماعی با تقیّد به نماز رابطهی مثبت معنادار داشت ()P>0/05؛ در عین حال
خوشبینی رابطهی معناداری با تقیّد به نماز نداشت .متغیّر کنترل هیجان نیز توانایی
پیشبینی  23درصد از تمایل جنسی را داشت.
نتیجهگیری :به نظر میرسد اجرای مداخالت در جهت ارتقای کنترل هیجان و تقیّد
به نماز میتواند در کاهش تمایالت جنسی دانشجویان مجرد مؤثر باشد.
استناد مقاله به این صورت است:
Nottaq M, Kiani Q. The Relationship of Emotional Intelligence and Commitment to Prayers with Sexual Desire in Single Students of Miyaneh City
Universities. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020;5(4):61-72. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.21035
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نطّاق و کیانی /پژوهش در دین و سالمت؛ 61-72 :1398،)4(5

مقدمه
میل جنسی یکی از مظاهر رشد و تکامل آدمی است که از
سالهای اولیهی زندگی نمایان میشود ( .)2 ,1به عقیدهی
هورنای 1بعضی از افراد بهطور طبیعی و غریزی تمایالت
شهوانی بیشتری نسبت به دیگران دارند .هورنای در نظریهی
خود دربارهی تمایل جنسی بیان میکند علت اینکه نیاز به
محبت گاه به شکل تمایالت جنسی درمیآید ،عوامل مختلف
ازجمله شرایط فرهنگی و تربیتی است .وی معتقد است کسانی
که به تسلط و غلبه به دیگران احتیاج دارند ،مجبورند
احتیاجات خود را در هر نوع رابطهیی ازجمله روابط جنسی
اعمال و ارضا نمایند (.)3
در جامعهی ما که آگاهانه یا ناآگاهانه متأثر از فضای
جهانی شدن فرهنگ و الگووارهی حاصل از آن ،جامعهیی
متنوع ،متکثر و چندفرهنگی است ،فراگیرشدن الگوهای تازهی
تعامالت جنسی مانند روابط دختر و پسر نشان میدهد که
روند بازاندیشی جوانان در رفتارهای جنسی شتابی بسیار
گرفته است .تغییرات ارزشی و نگرشی در ایران در جهت مثبت
قلمداد کردن روابط و معاشرتهای دختر و پسر قبل از ازدواج
است که در این زمینه پسران بیش از دختران خواهان چنین
روابطی هستند .مطالعات صورت گرفته دربارهی معاشرتهای
دختران و پسران ،از گسترش اینگونه روابط در دانشگاه
حکایت دارد ( .)4با توجه به اینکه روابط جنسی پیش از
ازدواج (آنومیک) در ایران در حال افزایش است ( )5و نگرش
دانشجویان نسبت به رابطه با جنس مخالف و تأثیر باورهای
مذهبی آنان در حد متوسط ارزیابی شده ( ،)6بر همین مبنا در
سطح جامعه به واسطهی ناآشنایی بیشتر مردم با محدودهی
روابط ،ارتباط نزدیکی در محیطهای علمی و دانشگاهی بین
پسران و دختران ایجاد میشود که در ابتدا توجیهات درسی و
کاری پیدا میکند ،امّا معموالً به مرور زمان به سطحی فراتر از
آن پیش میرود ( .)6بنابراین ،روابط دوستانهی دختران و
پسران بدون درنظرگرفتن ابعاد شرعی و با توجه اندک به آن،
پدیدهیی است که میتوان عمومیت یافتن و حرکت به سوی
هنجارشدن آن را با اندکی توجه و دقت نظر ،در فضای عینی
تعامل اجتماعی مشاهده کرد ( .)7به نظر میرسد عوامل روانی
در این پدیده نقش داشته باشد .درک و کنترل هیجانات،
مهارتهای اجتماعی و خوشبینی که پترایدز 2آن را در قالب
) Horney
) Petrides
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هوش هیجانی مطرح کرده است میتواند در تمایالت جنسی
نقش داشته باشد .هوش هیجانی با مزایای اجتماعی ،شناختی
و زیستشناختی متغیّری است که طبق یافتههای تحقیقاتی
در افرادی با هوشمندی هیجانی باال ،سطوح پایینتری از
هورمونهای استرس و دیگر نشانههای برانگیختگی را دارد.
هوش هیجانی ابزاری واسطهیی در راهبرد مقابله با رفتارهای
مشکلآفرین است ( )8که موجب پرورش تجارب ،شایستگی
اجتماعی و افزایش عزّت نفس در بزرگسالی میشود (.)9
عالوهبراین ،هوش هیجانی یعنی شناخت و پردازش صحیح
عواطف خود و دیگر آنکه بتوانیم بر پایهی آن رفتاری مبتنی بر
اخالق و معنویت داشته باشیم.
در مطالعهی بیرامی و اسماعیلی ،دختران دارای رابطهی
دوستی با جنس مخالف نسبت به دختران مجردی که این
رابطه را ندارند ،دارای تفاوت معناداری در هوش هیجانی کلی
هستند .همچنین در پسران دارای رابطه و بدون رابطه با
جنس مخالف ،تنها در متغیّر خودابرازی تفاوت وجود دارد و در
همهی موارد تفاوت به نفع گروه بدون رابطه با جنس مخالف
است .احتماالً افرادی به سمت رابطه با جنس مخالف قدم بر
میدارند که دارای هوش هیجانی پایینتری هستند .به بیان
دیگر افراد دارای روابط جنسی نامشروع مسائل خود را
بهصورت ناکارآمد و خالف قواعد فرهنگی حل میکنند (.)10
از سویی سازمان جهانی بهداشت در آخرین تعریف خود از
سالمتی ،سالمت معنوی را نیز به ابعاد سالمتی اضافه کرده
است و پس از آن مطالعات متعددی در زمینهی ارتباط سالمت
معنوی با سالمت روانی ،جسمی و اجتماعی در حال انجام
است .گرایش به مذهب و عمل به توصیههای آن از مؤلفههای
سالمت معنوی به شمار میرود .نماز روش زندگی و سیرهی
فراگیری است که اخالق ،ارزشها و فضایل رفتاری را در بر
میگیرد .در همین زمینه فرد مؤمن به نماز با برونریزی
هیجانی خود و با تخلیه از همهی ناپاکیها و افکار منفی ،گامی
به سوی پاالیش روانی خود بر میدارد ( .)11تغییر و تحوالتی
که بر اثر نمازهای پنجگانه در ناقلهای عصبی محرک جنسی
رخ میدهد ،انسانهای مؤمن را از فحشا برحذر میدارد .بنابر
یافتهها ،هر چه دختران از سطح زندگی نوینی برخوردار باشند
و دارای سطوح پایینتری از ارزشها ،اعتقادات و پایبندی
دینی باشند ،نگرش مطلوبتری نسبت به رابطه با جنس
مخالف خواهند داشت (.)12
بررسی روند طولی بهجاآوردن وظیفهی دینی نماز در بین
دانشجویان نشاندهندهی سیر نزولی آن طی دورهیی هشت
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ساله است .با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقالب
اسالمی و استقرار حکومت دینی در ایران و با وجود تالشهای
انجام شده در حوزهی تربیت دینی در آموزش عالی ،هنوز
وضعیت برپایی نماز و سطح رغبت دانشجویان به آن چندان
مطلوب نیست ( .)13اگرچه یافتهها بر وجود رابطه بین هوش
هیجانی با تمایل جنسی دالالت دارد ،بررسی پیشینهی
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که رابطهی مؤلفههای
هوش هیجانی با تمایل جنسی در بیشتر مطالعات همسو
نیست .از سوی دیگر مذاهب مختلف فرایض متفاوتی را به
پیروانشان پیشنهاد میدهند .نماز از فرایضی است که به
مسلمانان توصیه شده است .بنابراین ،تا جایی که محققان این
مطالعه اطالع دارند ،مطالعاتی که به بررسی رابطهی نماز با
تمایل جنسی بپردازد ،وجود ندارد .ازاینرو ،در مطالعهی حاضر
به بررسی این فرضیهها پرداخته شد:
 )1هوش هیجانی و مؤلفههای آن و تقیّد به نماز با تمایل
جنسی رابطه دارند.
 )2هوش هیجانی و مؤلفههای آن و تقیّد به نماز تمایل جنسی
را در دانشجویان مجرد پیشبینی میکنند.

روش کار
پیروی از اصول اخالق پژوهش :برای جمعآوری دادههای
پژوهش با همکاری واحد مشاورهی دانشگاه ،اطالعیهیی برای
جلب توجه عالقهمندان به شرکت در مطالعه در تابلوهای
اعالنات دانشگاه نصب شد .به دانشجویانی که برای همکاری
مراجعه میکردند و معیارهای ورود به مطالعه (مجرد بودن و
نداشتن سابقهی ازدواج) را داشتند ،با رعایت مالحظات
اخالقی ،اهداف مطالعه تشریح و رضایت آنان برای مطالعه
جلب شد .سپس پرسشنامهها به آنان تحویل داده شد تا در
اتاق مشاوره تکمیل نمایند .از بین پرسشنامههای جمعآوری
شده 21 ،پرسشنامه بهدلیل ناقص بودن حذف و در نهایت،
 119پرسشنامه در تحلیل آماری وارد شدند.
طرح این پژوهش توصیفی و روش آن همبستگی است.
جامعهی آماری کلیهی دانشجویان مجرد مقطع کارشناسی
دانشگاههای پیام نور و آزاد اسالمی شهر میانه در نیمسال
تحصیلی سال  1394-95به تعداد  4335نفر بود که از میان
آنان نمونهیی به حجم  140نفر بهصورت نمونهگیری
دردسترس انتخاب شد .در نهایت دادههای بهدستآمده با
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استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیّری
تجزیه و تحلیل شد.
ابزارهای گردآوری دادهها عبارت است از:
پرسشنامهی چندوجهی مسائل جنسی :1این پرسشنامه
ابزار عینی خودسنجی است که برای اندازهگیری 12
زیرمقیاس مسائل جنسی انسان طراحی شده است .در این
پژوهش ،از سؤاالت زیرمقیاس تمایل جنسی استفاده شده
است .نمرهگذاری این مقیاس لیکرت پنجدرجهیی از «اصالً
تناسب ندارد»=  0تا «خیلی تناسب دارد»= 4؛ و دامنهی
نمرات در زیرمقیاس تمایل جنسی از صفر تا  48است.
نمرههای باالتر نشاندهندهی میزان بیشتری از تمایل جنسی
است .ثبات درونی خردهمقیاس تمایل جنسی پرسشنامهی
چندوجهی مسائل جنسی به روش ضریب آلفای کرونباخ در
یک نمونهی  372نفری ( 265زن 117 ،مرد و  4نفر
نامشخص) در جامعهی آمریکا با میانگین سنی 24/1؛  0/8به
دست آمده است .شواهد اعتبار پرسشنامهی چندوجهی
مسائل جنسی حاصل چندین یافته است .اسنل 2و همکاران
دریافتهاند که در میان دانشجویان ،نمرههای زنان و مردان در
پرسشنامهی چندوجهی مسائل جنسی نه تنها با نگرشهای
جنسی و رویکردهای تبادلی و تداولی آنان به رابطهی جنسی
مرتبط است ،بلکه با نمرههای آنان در دیگر ابزارهایی که از
نظر مفهومی شبیه پرسشنامهی چندوجهی مسائل جنسی
هستند نیز ارتباط دارد ( .)14گلکار قمصری در ایران روایی و
پایایی این ابزار را بررسی و آن را تأیید کرده است ( .)15آلفای
کرونباخ این مقیاس در مطالعهی حاضر  0/82بود.
پرسشنامهی هوش هیجانی :پترایدز و فارنهام 3این
پرسشنامه را که مقیاس خودسنجی است و زیربنای آن را
الگوی ترکیبی هوش هیجانی تشکیل میدهد ،در سال 2001
طراحی کردهاند .این پرسشنامه یک فرم کوتاه  30سؤالی دارد
که دارای چهار مؤلفهی درک هیجان ،کنترل هیجان،
مهارتهای اجتماعی و خوشبینی است .این مقیاس از نوع
لیکرت است که در طیف هفتتایی از «کامالً مخالفم»=  1تا
«کامالً موافقم»=  7قرار دارد .روش نمرهگذاری در نیمی از
سؤاالت معکوس است؛ و دامنهی نمرات از  30تا  210قرار
دارد .نمرات باالتر نیز نشاندهندهی هوش هیجانی باال است.
پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در پژوهش مارانی
1

) MSQ
) Snell
3
) Furnham
2
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 )23( 0/81و در پژوهش ازغندی و همکاران  0/76گزارش
شده است ( .)16آلفای کرونباخ این مقیاس در پژوهش حاضر
 0/81به دست آمده است.
پرسشنامهی تقیّد به نماز :پناهی این پرسشنامه را که
حاوی  20سؤال؛ و مقیاس سؤاالت آن طیف پنجگزینهیی
لیکرت از بسیار کم=  1تا بسیار زیاد=  5است ،طراحی کرده
است .حداقل نمره در این ابزار  20و حداکثر آن  100است و
نمرات باالتر میزان تقیّد بیشتر به نماز را نشان میدهد .پناهی
اعتبار و روایی این آزمون را تأیید کرده است .ضریب پایایی با
آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با  0/93است که ضریب بسیار
باال و پذیرفتنی است ( .)17در مطالعهی حاضر ضریب آلفای
کرونباخ برای این ابزار  0/88به دست آمده است.

یافتهها
میانگین سنی شرکتکنندگان  23/88و انحراف معیار  3/22با
دامنهی  19-34بود 62 .نفر ( 52/1درصد) از شرکتکنندگان
مرد و  57نفر ( 47/9درصد) زن بودند که از  15رشتهی
تحصیلی در مطالعه شرکت داشتند .بیشتر شرکتکنندگان در
رشتهی حقوق و پس از آن در رشتههای روانشناسی و
کامپیوتر تحصیل میکردند .در جدول شمارهی  1میانگین و
انحراف معیار متغیّرهای پژوهش گزارش شده است .یافتهها
نشان میدهد که میانگین هوش هیجانی کلی بسیار پایین بود.
همچنین با توجه به اینکه در مؤلفههای هوش هیجانی ،درک
هیجان و مهارتهای اجتماعی حداکثر نمره  42و در مؤلفههای
کنترل هیجان و خوشبینی ،حداکثر نمره  49بود ،باالترین
میانگین مربوط به کنترل هیجان و کمترین میانگین مربوط به
خوشبینی بود .تقیّد به نماز نسبت به حداکثر نمرهی این متغیّر
که  100است میانگین نسبتاً باالیی به دست آورد ولی تمایل
جنسی میانگین پایینی به دست آورد در صورتی که میتوانست
تا  48نمره را نیز به دست آورد .پیش از انجام همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون ،مفروضهی نرمال بودن توزیع با
کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف بررسی شد و نتایج نشان

داد در همهی متغیّرها منحنی توزیع نرمال و مقدار  Pباالی
 0/05بود .همچنین ،با ترسیم و مشاهدهی نمودار پراکنش دو
به دوی متغیّرها از احراز مفروضهی خطی بودن روابط اطمینان
حاصل شد.
جدول شمارهی  2که ماتریس همبستگی بین متغیّرها را
نشان میدهد گویای این است که از بین هوش هیجانی و
مؤلفههای آن فقط کنترل هیجان همبستگی منفی معناداری با
تمایل جنسی داشت ( P>0/01و  ،)r=-0/236به نحوی که با
افزایش کنترل هیجان از میزان تمایل جنسی کاسته شد.
همچنین هوش هیجانی کلی ،درک هیجان ،کنترل هیجان و
مهارتهای اجتماعی با تقیّد به نماز همبستگی مثبت معناداری
داشتند ()P>0/05؛ ولی خوشبینی با تقیّد به نماز همبستگی
معناداری نداشت .عالوهبراین ،تقیّد به نماز با تمایل جنسی
همبستگی منفی معناداری داشت ( P>0/05و  ،)r=-0/165به
نحوی که با افزایش تقیّد به نماز از میزان تمایل جنسی کاسته
شد .برای بررسی فرضیهی نقش مؤلفههای هوش هیجانی و
تقیّد به نماز در پیشبینی تمایل جنسی از تحلیل رگرسیون
چندمتغیّره به شیوهی همزمان استفاده شد که نتایج در جدول
شمارهی  3آمده است .بر اساس نتایج جدول ،ضریب رگرسیون
 R=0/27و میزان ضریب تعیین  R2=0/07بود .از بین
مؤلفههای هوش هیجانی نیز کنترل عواطف ،قدرت
پیشبینیکنندگی معناداری ( P>0/05و  )β=-0/29برای
تمایل جنسی داشت.
جدول  )1میانگین و انحراف معیار متغیّرهای مطالعه در 119
شرکتکننده

متغیّر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

درک هیجان

8

5/4

17/84

5/4

کنترل هیجان

10

8/5

27/29

8/5

مهارتهای اجتماعی

6

6/6

21/55

6/6

خوشبینی

7

7/1

20/5

7/1

هوش هیجانی کلی

37

19/44

87/29

19/44

تقیّد به نماز

20

15/3

78/65

15/3

تمایل جنسی

صفر

9/78

20/07

9/78

جدول  )2ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیّرهای مطالعه
متغیّر
 )1تمایل جنسی

1

 )2هوش هیجانی

-0/118
0/1

1

 )3درک هیجان

0/09
0/14

**0/405
0/001
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متغیّر

1

2

 )5مهارتهای اجتماعی

-0/08
0/18

**0/762
0/001

 )6خوشبینی

-0/03
0/33

**0/764
0/001

**0/342
0/001

 )7تقیّد به نماز

*-0/165
0/03

*0/16
0/04

**-0/213
0/01
*

P>0/05

جدول  )3نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیّرهی همزمان کنترل
عواطف و تقیّد به نماز بر تمایل جنسی
متغیّر
پیشبین
کنترل
هیجان

R

0/27

R2

0/07

تقیّد به نماز

B

β

t

Pvalue

-0/3

-0/27

-2/16

0/03

-0/05

-0/08

-0/81

N.S

بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعهی حاضر بررسی رابطهی هوش هیجانی و تقیّد به
نماز با تمایل جنسی در دانشجویان مجرد بود .نتایج نشان داد
از بین هوش هیجانی و مؤلفههای آن فقط کنترل هیجان
همبستگی منفی معناداری با تمایل جنسی داشت ،به نحوی
که با افزایش کنترل هیجان از میزان تمایل جنسی کاسته شد.
در مطالعهی الندو کینگ 1و همکارانش ارتباط شاخصهای
هوش هیجانی-اجتماعی (مهارتهای درون فردی ،مهارتهای
فردی و مهارت مدیریت استرس) با رفتارهای پرخطر جنسی
دختران نوجوان بررسی شد .نتایج بهدستآمده از رگرسیون
چندمتغیّره بر مبنای سن ،نژاد و قومیت نشان میدهد که
شاخصهای هوش هیجانی-اجتماعی ارتباط معنیداری با
رفتار پرخطر جنسی دارد .دختران با مهارتهای درون فردی
بیشتر ،شرکای جنسی مرد کمتری در طول شش ماه گذشته
داشتند ( .)B=-0/16شرکتکنندگانی که مهارتهای فردی
بیشتری داشتند ،خطر جنسی آنان با شرکای جنسیشان در
رابطههای گذشته گزارش شده است ( .)B=0/14یافتههای این
مطالعه نشان میدهد که ممکن است هوش هیجانی-اجتماعی
سدی محافظ در برابر رفتارهای پرخطر جنسی باشد ( .)18در
پژوهش ریورز 2و همکاران که با عنوان نقش مهارتهای
هیجانی در جلوگیری از رفتارهای خطرآفرین در دانشجویان
) Lando-King
) Rivers
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0/032
0/36

6

4

5

**0/624
0/001

1

**0/39
0/001

**0/378
0/001

1

**0/348
0/001

**0/244
0/004

0/044
0/31

7

1

P>0/01

**

مقطع کارشناسی انجام شده ،مهارتهای هیجانی مانند توانایی
تفسیر و مدیریت احساسات ،عاملی محافظ در برابر رفتار
خطرآفرین جوانان (مصرف سیگار ،نوشیدن الکل و رفتارهای
پرخطر جنسی) است ( .)19تول 3و همکاران در پژوهش خود
به بررسی نقش اختالل در تنظیم هیجان با رفتارهای جنسی
پرخطر پرداختهاند .نتایج نشان میدهد اختالل در تنظیم
هیجانی بهطور چشمگیری با تعداد روابط جنسی و دیگر
رفتارهای پرخطر مانند رابطهی جنسی برای تبادل پول و مواد
مخدر رابطه دارد ( .)20همانطور که مشاهده میشود در
مطالعات مختلف ،مؤلفههایی از هوش هیجانی که با تمایل
جنسی رابطه دارند متفاوت است که میتوان تفاوت جامعهی
آماری را تبیین احتمالی این موضوع در نظر گرفت.
در مطالعهی حاضر مؤلفهی کنترل هیجان با تمایل جنسی
رابطه داشت .در تبیین این یافته میتوان گفت که با کنترل
بهموقع هیجان و تصمیمگیری صحیح و بهموقع از رخدادهای
نابهنجار مانند انحرافات جنسی و آسیب دیدن بهداشت روانی
فرد جلوگیری میشود .این افراد قدرت بیشتری برای کنترل
هیجان خود دارند و اجازه نمیدهند هیجانشان بیش از حد
الزم و در سطح افراطی عمل کند یا پسروی هیجانی داشته
باشند .همچنین ،جوهرهی اساسی کنترل هیجانی خویشتن،
توانایی پسزدن میل و هوس در راه خدمت به هدف است .این
افراد از این توانایی در مدیریت روابط خود با دیگران نیز
بهخوبی استفاده میکنند به نحوی که در رابطه با جنس
مخالف قدرت کنترل هیجان و تکانهی جنسی را نیز دارند
( .)21همچنین نتایج نشان داد تقیّد به نماز ،همبستگی منفی
معناداری با تمایل جنسی داشت .به نحوی که با افزایش تقیّد
به نماز ،از میزان تمایل جنسی کاسته شد .پژوهش هاوز و
برکلی-پاتن 4در جمعیت آمریکایی-آفریقاییتبار پیرو کلیسا
نشان داده که اگرچه آنها بسیار مذهبیاند ولی بهطور متوسط
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در طول زندگیشان هفت شریک جنسی دارند (.)22
ایلسنمی ،ایگ و آلل 1به بررسی رفتارهای پرخطر جنسی و
دینداری (مذهب) در میان دانشجویان کارشناسی جنوب غرب
نیجریه پرداختهاند 78/1 .درصد این دانشجویان مسیحی و
 11/9درصد مسلمان بودند و در مجموع  54/4درصد فعالیت
جنسی داشتند که از این تعداد  65درصد درگیر رفتارهای
پرخطر جنسی بودند 83/7 .درصد این افراد انجام اعمال
مذهبی روزانه را گزارش کردهاند .نتایج نشان میدهد نقش
دین در تنظیم رفتار جنسی پیچیده ،دارای پیامدهای وسیعی
است و معنویت به تنهایی اثر چشمگیری بر رفتار جنسی
پرخطر ندارد ( .)23داس ،ارگل و باتس 2اثر دینداری بر اعتقاد
و باور به رابطهی جنسی قبل از ازدواج را بررسی کردهاند.
نتایج پژوهش آنان نشان میدهد هر چه میزان معنویت فرد
باالتر باشد ،مصونیت بیشتری در برابر کژرفتاریها پیدا میکند
و کسانی که دارای شیوهی زندگی مذهبی هستند در برابر
تکانههای غریزی و هوسهای خود مقاومت میکنند و
انحرافات جنسی در آنان کمتر دیده میشود ( .)24با توجه به
اینکه اعمال مذهبی در پیروان مذاهب مختلف به اشکال
متعددی انجام میشود و باورهای مذاهب مختلف نیز با
یکدیگر متفاوت است ،بنابراین این تفاوت در یافتهها دور از
انتظار نیست .کاالبرس 3معتقد است هنگامی که انسان
دردمند ،تنها و ناامید از کمک دیگران در کاهش دردهای
جسمی و نیازهای روحی-روانی خود ،راه به جایی نمییابد و
درمانهای سنتی به او کمکی نمیکند ،تنها راهی که برای
نجات از اضطراب ،افسردگی ،تنهایی و انحرافات اجتماعی در او
باقی میماند یاری جستن از ایمان و باور دینی در قالب
مناسک دینی ازجمله نماز است .گالنتر 4باور به قدرت خداوند
و نیایش او در قالب مناسک دینی ازجمله نماز و سرنهادن به
خواست و ارادهی الهی را در تسکین دردهای روحی و روانی و
مصائب اجتماعی مهم میداند که سبب افزایش قدرت و تحمل
انسان در مقابل وسوسهها و تبلور سرمایههای اخالقی میشود
(.)24
رفتارهایی مانند توکل به خداوند ،صبر ،دعا و نماز
میتوانند از طریق ایجاد امید به نگرشهای مثبت موجب
آرامش درونی فرد شوند .باور به اینکه خدایی هست که
موقعیتها را کنترل میکند تا حد زیادی اضطراب مرتبط با

موقعیت را کاهش میدهد ،بهطوریکه اغلب افراد مؤمن ارتباط
خود را با خداوند مانند ارتباط با یک دوست بسیار صمیمی
توصیف میکنند و معتقدند که میتوان از طریق اتکا و توسل
به خداوند ،اثر موقعیتهای کنترلنشدنی را به طریقی کنترل
کرد که انحرافات جنسی نیز در زمرهی این موقعیتها قرار
دارند (.)25
5
مطابق با نظر بالبی افرادی که در معرض خطر ،ناراحتی
یا فقدان قرار میگیرند و در پی پایگاهی امن هستند ،افرادی
دلبستهاند که برای دریافت حمایت به سوی منبعی مطمئن و
قوی گرایش مییابند که این گونهی ارتباطی متصور برای
انسان در مناسک دینی بیشتر جلوهگر است .بنابراین ،با کاهش
دلبستگی انسان به مناسک دینی و فرایض مذهبی ازجمله
نماز دلبستگیهای دیگری جایگزین میشود که یکی از این
دلبستگیها همان ارتباط و دوستی با جنس مخالف و متعاقب
آن تحریک تمایالت جنسی است (.)26
برن و لوی 6طبق کشفیات جدید در نوروفیزیولوژی به این
نتیجه رسیدهاند که نواحی مرتبط با وضو بیشترین وسعت را
در قشر حرکتی مغز دارند و با افزایش تحریک این قشر به
واسطهی وضو ،خوابآلودگی و کسالت از انسان دور؛ و میزان
هوشیاری و قدرت تمرکز انسان بیشتر میشود و مدیریت فرد
در اموری مانند کنترل تکانههای مخرب افزایش مییابد (.)27

محدودیتهای پژوهش
کم بودن حجم نمونه بهدلیل کم بودن جامعهی آماری و
نمونهگیری غیرتصادفی (دردسترس) ،از محدودیتهای اساسی
مطالعهی حاضر بود که تعمیم یافتهها را با مشکل روبهرو
میکند .ازسوی دیگر ،مطالعه در زمینهی تمایالت جنسی
بهدلیل مسائل فرهنگی و تابو بودن آن در جامعهی ایران
موجب میشود افراد تمایلی به پاسخ به اینگونه سؤاالت
نداشته باشند ولی مطالعهی حاضر توانست با توضیح اهداف
مطالعه و محرمانگی اطالعات نظر شرکتکنندگان را جلب
نماید و این میتواند از نقاط قوت مطالعه باشد.

پیشنهادهای پژوهش
پیشنهاد میشود کنترل هیجان از مؤلفههای هوش هیجانی در
بین دانشجویان آموزش داده شود .همچنین دستاندرکاران امر
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6. Mahinh A, Deireh E. Pajuheshi dar Ertebate Dokhtar
va Pesar dar Daneshgahha va Naghde Didgahha.
Pazhohesh Nameye Akhlagh. 2012;5(16):86-109. (Full
Text in Persian)
7. Ghasemi V. Senkhshenasiyeh Daneshjooyan bar
Mabnaye Padideye Ravabete Doostaneye Dokhtar va
Pesar (Mowrede Motale'e Daneshjooyane Daneshgahe
San'atiye Esfahan). Quarterly of Youth Studies.
2004:90-113. (Full Text in Persian)
8. Downey LA, Johnston PJ, Hansen K, Birney J,
Stough C. Investigating the Mediating Effects of
Emotional Intelligence and Coping on Problem
Behaviours in Adolescents. Australian Journal of
Psychology. 2010;62(1):20-9.
9. Cheung C-K, Cheung HY, Hue M-T. Emotional
Intelligence as a Basis for Self-esteem in Young
Adults. The Journal of Psychology. 2015;149(1):63-84.

نماز راهکارهایی برای ترغیب و افزایش گرایش نوجوانان و
.جوانان به این فریضهی مهم لحاظ نمایند
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