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Abstract 

 

Background and Purpose: Spiritual attitude is one of the components 

of psychology, which plays a crucial role in emotion regulation. This study 

sought to evaluate the role of spiritual orientation in predicting cognitive 

emotion regulation strategies in the students of Tabriz University of 

Medical Sciences, Tabriz, Iran. 

Materials and Methods: This descriptive and correlational study was 

conducted on 247 students (including 119 males and 128 females) of 

Tabriz University of Medical Sciences. The subjects were selected through 

random cluster sampling method in 2014. Data were collected using the 

Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) and the spiritual 

intelligence questionnaire developed by Shahidi and Farajnia in 2012. Data 

analysis was performed using Pearson correlation coefficient and stepwise 

multiple regression in SPSS, version 23. 

Results: There was a significant correlation between the spiritual and 

intellectual capacities with emotion regulation (r=0.35, P<0.001). Based on 

the results of regression analysis, two subscales of spiritual intelligence and 

attitude significantly predicted the positive cognitive emotion regulation 

(R2=0.12, β=0.24). However, only the spiritual attitude could significantly 

predict the negative cognitive emotion regulation (R2=0.11, β=0.31). 

Conclusion: Spiritual attitude could play an important role in making 

more efficient cognitive emotion regulation strategies, and the students 

with stronger spiritual attitude were able to regulate their emotions more 

effectively. 
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 تی هیجانی در دانشجویانشناخ بینی راهبردهای تنظیمبررسی نقش نگرش معنوی در پیش

 

 3، معصومه جمال امیدی2، فرزانه صادقی*1فیروز محمودی
 

 
 
 

 

 چكیده

های روانشناسی نگرش معنوی یکی از مؤلفهبراساس ادبیات پژوهش،  دف:سابقه و ه

نماید. در این پژوهش، نقش نگرش است که نقش مهمی در تنظیم شناختی و هیجانی ایفا می

شناختی هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بینی راهبردهای تنظیممعنوی در پیش

 تبریز بررسی شد.

از  3131این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود و در سال  روش ها:مواد و روش

زن( به روش  371مرد و  333نفر ) 742بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 

راهبردهای شناختی تنظیم هیجان  ای انتخاب شدند. پرسشنامهگیری تصادفی خوشهنمونه

(CERQو هوش معنوی شهیدی و فرج )حاصل با  یهاداده اجرا شد. نیا، روی گروه نمونه

 یلو تحل یهتجز SPSS 23افزار نرم درچندگانه  یونو رگرس یهمبستگ یبضر یآزمون آمار

 .یدگرد

معنوی و توانایی معنوی با تنظیم شناختی نتایج نشان داد که بین ابعاد نگرش  ها:یافته

براساس نتایج تحلیل (. =0003/0P= ،13/0rداری وجود دارد )مثبت و معنا هیجانی، رابطه

بینی طور مثبت و معناداری پیشنگرش معنوی، تنظیم شناختی هیجانی مثبت را به ،رگرسیونی

شناختی هیجانی (. همچنین نگرش معنوی توانسته است تنظیم B= ،37/0=2R 74/0کند )می

 (.13/0B= ،33/0=2Rبینی کند )طور مثبت و معناداری پیشمنفی را به

 تواند در تنظیممعنوی می نگرش جه به نتایج حاصل از این پژوهش،با تو استنتاج:

 ارندتری دقوی نگرش معنوی دانشجویانی که و کارآمدتر کمک نماید ی،شناختی هیجان

 هستند.ثرتری ؤم یشناختی هیجان قادر به تنظیم
 

 شناختی هیجانی، دانشجویان علوم پزشکی، نگرش معنویتنظیم  :های کلیدیواژه

 

 

 

دانشیار، گروه علوم تربیتی،  -1

 دانشکده علوم تربیتی و

تبریز، روانشناسی، دانشگاه 

 یز، ایرانبرت

دانشجوی دکتری، گروه علوم  -2

تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و 

تبریز، تبریز، روانشناسی، دانشگاه 

 ایران

 گروه علوم ،کارشناس ارشد -3

ی و تربیتی، دانشکده علوم تربیت

تبریز، تبریز، روانشناسی، دانشگاه 

 ایران
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 ...ینقش نگرش معنو یبررس

 

 23      1316، بهار و تابستان 1شمــاره  ،2دوره دین و سالمت، 

 

 همقدم

شدید  هایهیجان خود زندگی ها دربسیاری از انسان

در چنین مواقعی، شخص  اند.ی داشتهو غیر قابل کنترل

 و ناامیدی اضطراب ،شدت خشم، غمبسیار تمایل دارد که 

. ممکن است شدت هیجانات بر رفتار و خود راکنترل کند

د که موجب رنجش ثیر بگذارأای تگونههطرز برخورد فرد ب

در چنین لحظاتی  .و ناراحتی خود و اطرافیانش شود

  ؟کردتوان این هیجانات را کنترل چگونه می

تنظیم هیجانی نقش مهمی در کارکرد روزانه آدمی 

دارد. با اینکه عوامل زیستی، اجتماعی و اخالقی در 

پیدایش عواطف مؤثرند؛ اما راهبردهایی که افراد برای 

برند نیز از اهمیت باالیی کار میخود بهتنظیم عواطف 

ها آگاهی کافی درباره باشد. بسیاری از انسانبرخوردار می

کارایی هرکدام از راهبردهای مورد استفاده خود ندارند؛ 

هایی را برای اما به اشکال مختلف در زندگی خود روش

تواند آگاهانه یا اند. تنظیم هیجان میاین هدف آموخته

، زودگذر یا دائمی و رفتاری یا شناختی باشد ناآگاهانه

رو که فرد با یک موقعیت هیجانی روبه (. هنگامی1)

بینی برای کنترل هیجان شود، احساس خوب و خوشمی

کافی نیست؛ بلکه وی نیاز دارد در این مواقع بهترین 

(. در اصل برای تنظیم 2کارکرد شناختی را داشته باشد )

منظور ای از شناخت و هیجان بهنههیجان، به تعامل بهی

ها در برخورد مقابله با شرایط منفی نیاز است؛ زیرا انسان

کنند و تفسیرهای شناختی، ها آن را تفسیر میبا موقعیت

(. تنظیم هیجانی، 3های افراد است )کننده واکنشتعیین

شامل استفاده از راهبردهای رفتاری و شناختی برای 

شود یک هیجان می ا شدت تجربهتغییر در مدت زمان ی

زا، از (؛ بنابراین افراد در مواجهه با رویدادهای استرس4)

راهبردهای تنظیم هیجان متفاوتی برای اصالح یا تعدیل 

(. یکی از 5کنند )تجربه هیجانی خود استفاده می

ترین این راهبردها، تنظیم هیجان با استفاده از متداول

ها یا فرآیندهای اختراهبردهای شناختی است. شن

کند که هیجان و احساس خود شناختی به افراد کمک می

ها غلبه را کنترل یا تنظیم کنند و شدت هیجان بر آن

توان گفت: فرآیندهایی در تعریف تنظیم هیجان می .نکند

توانند بر اینکه چه هیجانی که از طریق آن، افراد می

ند و نشان ها را تجربه کنداشته باشند و چه وقت آن

 شناختی همراه هیجان دهند، تأثیر بگذارند. تنظیم

همیشگی آدمی است که به مدیریت یا تنظیم عواطف و 

کند و به انسان توان سازگاری بیشتر کمک می هاهیجان

 تمام ( و به7،6دهد )خصوص بعد از تجارب منفی را میبه

 آن از فردی هر که شودمی شناختی اطالق هایسبک

 استفاده خود یا حفظ هیجان کاهش یا زایشبرای اف

راهبرد  Spinhoven ،9و  Garnefski ،Kraaij(. 3کند )می

دانند که عبارتند شناختی را در تنظیم هیجانات مؤثر می

های کنارآمدن فرد با دهنده راههایی که نشاناز: کنش

زا و اتفاقات ناگوار است. راهبردهای منفی وضعیت تنش

امل: راهبردهای سرزنش خود، سرزنش تنظیم هیجان ش

دیگران، نشخوار ذهنی )اشتغال ذهنی درباره احساسات و 

کردن آمیز تلقیتفکرات مرتبط با واقعه منفی( و فاجعه

شود و خود را )تفکر با محتوای وحشت از حادثه(، می

مقصردانستن، پذیرش، تمرکز مثبت مجدد )تفکر به 

درباره حادثه  جای تفکربخش و شاد بهموضوع لذت

ریزی )تفکر درباره مراحل واقعی(، تمرکز بر برنامه

آمدن بر واقعه منفی یا تغییر آن(، بازنگری و ارزیابی فایق

های مثبت واقعه صورت مثبت )تفکر درباره جنبهمجدد به

کردن واقعه یا تأکید تلقی یا ارتقای شخصی(، کم اهمیت

دانستن ع و مقصربر نسبیت آن در مقایسه با سایر وقای

دیگران(، راهبردهای مثبت تنظیم هیجان را تشکیل 

شناختی هیجانات به (. راهبردهای تنظیم 8دهند )می

های منفی ها و هیجانکند تا برانگیختگیافراد کمک می

را تنظیم نمایند. این شیوه تنظیم، با رشد، پیشرفت یا 

و  Gross(. 9های روانی رابطه مستقیم دارد )بروز اختالل

Thompson (4و ) Garnefski  در این زمینه معتقدند

تواند فرد را در مقابل هرگونه نقص در تنظیم هیجانات می

شناختی ازجمله افسردگی و اضطراب مشکالت روان

دهند که ها نشان میپژوهش(. 11پذیر سازد )آسیب

های هیجانی نامناسب در مواجهه با فشار روانی پاسخ

غمگینی و پریشانی و راهبردهای نارسای  ازجمله احساس
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مدت عاطفی های کوتاهموجب پریشانی ،هاتنظیم هیجان

آمده، دست. براساس شواهد بهدنشودر بین دانشجویان می

یعنی کسانی که  ؛دارای مهارت هیجانی دانشجویان

ها را تنظیم شناسند و آنخوبی میاحساسات خود را به

ای شیوهان را نیز درك و به و احساسات دیگر نمایندمی

ی مختلف هاهکنند، در حوزاثربخش با آن برخورد می

 (. 11)باشند زندگی موفق و کارآمد می

شناختی های روانعالوه بر این موارد، یکی از مؤلفه

 معنوی که نقش مهمی در تنظیم هیجانات دارد، هوش

ای مثبت و است. هوش معنوی و هوش هیجانی، رابطه

(. هوش عاملی است که سبب توانایی 12ر دارند )معنادا

شود ها میفرد برای مقابله با مشکالت و حل سازگارانه آن

ای متنوع و چندگانه ، مقولهGardnerو براساس نظریه 

اند که معنویت عالوه بر اعتقاد (. ازطرفی، گفته13است )

به وجود قدرت برتر و ماورایی شامل: جستجوی معنا و 

گی، خودآگاهی، خودشناسی و همچنین مفهوم زند

شود. احساس مسئولیت و یگانگی در برابر دیگران می

دلیل های معنوی بهبراساس آنچه ذکر شد، وجود گرایش

تواند قوه تعقل در انسان است؛ زیرا انسان با این قوه می

به تفکر و تفحص در خود و محیط اطرافش بپردازد و به 

تلفیق دو مفهوم هوش و  علت و معنای امور پی ببرد.

معنویت منجر به پیشنهاد سازه هوش معنوی شده است 

 از تدریجکه به (. هوش معنوی ازجمله مفاهیمی است14)

ظهور  علمی هایسخنرانی و آکادمیک جلسات درون

و همکاران، ورود  Zoharکرده است. شایان ذکر است که 

شناسی و این مفهوم را به حوزه ادبیات علمی روان

(. درواقع، 14دهند )نسبت می مدیریت به دو دهه اخیر

های معنوی با پشتوانه تعقل، موجب توجه به گرایش

شود. درنتیجه، وجودآمدن نگرش معنوی در انسان میبه

توان از عمق آگاهی انسان و شناخت نگرش معنوی را می

کند و به او دانست که از سطح و ظاهر اشیا عبور می

ها با های آنها و روابط و وابستگییت آندرون، ذات و ماه

نماید؛ بنابراین هدف جستجوی علت و معنا نفوذ می

های معنوی انسان زیربنای شها و نگرهرقدر گرایش

اعتقادی )اعتقاد به وجود و حضور خداوند( و فکری )تفکر 

و دانش درباره آفرینش و معنای آن( پیدا کند، فرد بیشتر 

گیرد. این رشد معنوی قرار می تر در جریانو عمیق

قرارگرفتن در جریان رشد معنوی، توجه و ایمان به 

خداوند و درك حضور او در زندگی، تأثیر عمیقی بر 

های دیدگاه و رفتار وی درباره خود و روابطش با انسان

گذارد و راه پیداکردن هدف و معنای صحیح در دیگر می

یافتن به دستدهد که همان زندگی را به او نشان می

 (. 15توانایی معنوی و نتیجه نگرش معنوی سالم است )

در زمان فعلی، مراوده گسترده علمی، کاری و 

های ساز موقعیتاجتماعی دانشجویان با یکدیگر زمینه

فراوانی است که ممکن است منجر به موفقیت، شکست 

های مثبت ها، هیجانیا تعارض گردد. مسلماً این موقعیت

همراه دارند؛ بنابراین زیادی را برای دانشجویان بهو منفی 

زایی، اگر دانشجویان انواع مختلف در چنین شرایط تنش

های اجتماعی، هیجانی و ازجمله معنوی را در خود هوش

تقویت نموده باشند، قادر خواهند بود با حداقل تبعات 

هایی را منفی و روانی برای خود و دیگران چنین موقعیت

نشان داد الزمه سازگاری با Smith (. 17کنند )مدیریت 

محیط، هوش معنوی است و افرادی که دارای هوش 

معنوی باالتری هستند در مقابل فشارهای زندگی، 

سازگاری بیشتری دارند. همچنین وی معتقد است، هوش 

های مذهبی، مقابله با معنوی در چند بعد ازجمله: تجربه

ر زندگی بر عملکرد های مشخص داسترس و داشتن هدف

باشد. تمام این و رفتارهای فرد قابل بررسی و مهم می

تواند در ها فرد میها اصولی است که براساس آنمؤلفه

مقابل فشارهای زندگی و مسائلی که پیش رو دارد، 

رساندن به ایستادگی کند و اعمالی را که موجب آسیب

 (. 16شود، انجام ندهد )خود و جامعه می

یک بررسی با عنوان میزان اثربخشی آموزش نتایج 

معنوی بر میزان امید به زندگی و بهزیستی روانی  هوش

بیماران دیالیزی شهر تهران نشان داد که آموزش هوش 

های مقیاس معنوی منجر به افزایش تمامی خرده

بهزیستی روانی و همچنین امید به زندگی در بیماران 

 (.14شود )دیالیزی می

بینی و همکاران در پژوهشی با عنوان پیشزاده علی
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 ...ینقش نگرش معنو یبررس

 

 22      1316، بهار و تابستان 1شمــاره  ،2دوره دین و سالمت، 

 

دشواری تنظیم هیجان با توجه به هوش معنوی در 

مجرمین زندان شهر مشهد به این نتیجه دست یافتند که 

 غیرمستقیم و مستقیم طوربه معنوی درمجموع هوش

هیجان باشد  تنظیم دشواری کنندهبینیپیش تواندمی

 معناداری حسط در معلولی و علت روابط این (.16)

طور مستقیم باشد و درك و ارتباط سرچشمه هستی بهمی

گذارد. زندگی معنوی بر دشواری تنظیم هیجان تأثیر می

هسته درونی نیز بر دشواری تنظیم هیجان تأثیر 

 گذارد.می

های پژوهش مشیری و همکاران با عنوان نقش یافته

هیجانی و معنویت روی استرس شغلی پرستاران  تنظیم

ای ظامی نشان داد که معنویت با تنظیم هیجانی، رابطهن

ها نتیجه گرفتند که (. آن18مثبت و معنادار دارد )

تواند موجب کاهش استرس شغلی در افزایش معنویت می

ریزی مناسب و تقویت پرستاران نظامی گردد و با برنامه

ها را توان سالمت روان آنسطح معنویت در این افراد می

 شید.بهبود بخ

تواند سبب دهد معنویت میشواهد نشان می

(. همچنین باورهای مذهبی 19بهزیستی هیجانی شود )

های پذیریخصوص در آسیبتواند در سالمت روان بهمی

هیجانی با افزایش ترس، احساس گناه و افزایش 

 تأثیر بر(. مذهب با 21های روان مؤثر باشد )بیماری

گذارد و دتنظیمی تأثیر میاهداف و خودنظارتی فرد بر خو

بین مذهب و خودتنظیمی نیز رابطه مثبت و معنادار 

طور کلی مطالعات پژوهشگران نشان (. به21وجود دارد )

پژوهشی که درباره رابطه بین  43دهد که از میان می

درصد  84مذهب و سالمت روانی انجام شده است، بین 

های هش(. پژو22ها با یکدیگر رابطه وجود داشت )آن

بسیاری در زمینه روابط راهبردهای تنظیم هیجان با 

شناسی روانی انجام شده؛ ولی نقش این راهبردها آسیب

در رابطه با نگرش معنوی کمتر مورد بررسی قرار گرفته 

است. با توجه به این مسئله که هوش معنوی یک عنصر 

های امروزی است و کلیدی در رویارویی با چالش

گارانه تنظیم هیجانی شناختی مثبت، های سازمهارت

نقش مؤثری در پیشگیری و درمان اختالالت افسردگی، 

استرس، اضطراب و خشم در دانشجویان دارند؛ بنابراین 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نگرش معنوی در 

بینی تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان انجام پیش

های بین مؤلفه شده است تا به این سؤاالت پاسخ دهد: آیا

ای وجود هوش معنوی و تنظیم شناختی هیجانی رابطه

های هوش معنوی، تنظیم یک از مؤلفهدارد، کدام

های هوش یک از مؤلفهشناختی هیجانی مثبت و کدام

بینی شناختی هیجانی منفی را پیش معنوی، تنظیم

 کنند.می

 

 ها مواد و روش

 پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی از نوع

همبستگی است. جامعه آماری آن تمام دانشجویان 

 1393دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند که در سال 

 119نفر ) 246بررسی شدند. نمونه مورد پژوهش شامل 

گیری زن( بودند که با استفاده از روش نمونه 128مرد و 

 ای انتخاب شدند. تصادفی خوشه

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان 

Garnefski (Cognitive Emotion Regulation 

Questionnaire: CERQ ) در کشور هلند تهیه شده و

(. این 23دارای دو نسخه انگلیسی و هلندی است )

ای )از پرسش مدرج پنج نمره 37پرسشنامه شامل 

باشد که هر چهار پرسش یک عامل همیشه تا هرگز( می

مقیاس  9، دهد و درمجموعرا مورد ارزیابی قرار می

تنظیم شناختی شامل: سرزنش خود، سرزنش دیگران، 

آمیزکردن، نشخوار فکری و غیره راهبردهای منفی فاجعه

دهند و راهبردهای تمرکز تنظیم هیجان را تشکیل می

ریزی، پذیرش، تمرکز مثبت و ارزیابی مجدد بر برنامه

مثبت، از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان هستند. فرم 

( و 24مقیاس توسط سامانی و صادقی ) فارسی این

( مورد اعتباریابی قرار گرفته است و دارای فرم 7حسنی )

و  Garnefskiباشد. ویژه بزرگساالن و کودکان نیز می

های راهبردهای مثبت را مقیاس همکاران، پایایی خرده

و کل پرسشنامه را  86/1، راهبردهای منفی را، 91/1

میزان آلفای . گفتنی است (25اند )گزارش کرده 93/1
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 1316 تانتابس و بهار، 1شمــاره  ،2 دورهدین و سالمت،   26

 

محاسبه  84/1کرونباخ کل پرسشنامه در این پژوهش، 

 شده است.

 نیافرج و شهیدی معنوی نگرش سنجش پرسشنامه

 با لیکرت مقیاس در ای،درجه 5 سؤال 43 با (،15)

 شده تنظیم مخالفم( کامالً تا موافقم، )کامالً هایگزینه

 دارد. معنوی توانایی و معنوی نگرش مؤلفه دو و است

 طریق از را پرسشنامه درونی همسانی نیا،فرج و شهیدی

 پژوهش در (.15) اندکرده محاسبه 91/1 کرونباخ، آلفای

 آلفای میزان و 87/1 پرسشنامه این پایایی محمدی یار

حاصل با  یهاداده .(27) آمد دستبه 91/1 کرونباخ

 درچندگانه  یونو رگرس یهمبستگ یبضر یآزمون آمار

 ید.گرد یلو تحل یهتجز SPSS 23افزار رمن

 

 هایافته

نفههر از  246نمونههه آمههاری ایههن پههژوهش، شههامل   

دانشهجوی   119دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریهز ) 

 دانشجوی دختر( بود.  128پسر و 

های آمار توصیفی متغیرها ارائه ، شاخص1در جدول 

 شده است:

اندارد ، میانگین و انحراف است1مندرجات جدول 

گونه که همان دهد.متغیرهای پژوهش را نشان می

ها گردد میانگین و انحراف استاندارد آزمودنیمالحظه می

 39/9و  52/95ترتیب در متغیر نگرش معنوی برابر با به

و  93/81باشد. در متغیر توانایی معنوی، میانگین برابر می

 ماست. در متغیر تنظی 18/8انحراف استاندارد برابر 

 12/51شناختی مثبت، میانگین و انحراف استاندارد برابر 

شناختی منفی  آمده و در متغیر تنظیمدستبه 29/6و 

بوده است. همچنین  89/8و  48/76ترتیب برابر نیز به

 -1بررسی نتایج حاصل از چولگی و کشیدگی که در بازه )

ها را نشان توزیع متغیربودن +( قرار دارد، نرمال1و 

  دهد.می

های هوش معنوی و تنظیم سؤال اول: آیا بین مؤلفه

 ای وجود دارد؟شناختی هیجانی رابطه

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ابتدا 

بین بررسی شد. همبستگی میان متغیرهای مالك و پیش

 شده است.ارائه  2نتایج آن در جدول 

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان 

 شناختیبین متغیر نگرش معنوی و تنظیم دهد می

هیجانی مثبت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 

(35/1r=، 111/1P= بین نگرش معنوی و تنظیم .)

شناختی هیجانی منفی نیز، رابطه مثبت و معناداری ثابت 

(. همچنین نتایج نشان =35/1r= ،111/1Pشده است )

ختی هیجانی داد که بین توانایی معنوی و تنظیم شنا

،=23/1rمثبت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )
 

 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار هایشاخص :3 جدول

 حجم نمونه کشیدگی چولگی حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین متغیر

 246 24/1 -54/1 77 113 39/9 52/95 نگرش معنوی

 246 19/1 -31/1 56 98 18/8 93/81 توانایی معنوی

 246 91/1 -16/1 28 61 29/6 12/51 تنظیم شناختی هیجانی مثبت

 246 81/1 18/1 91 38 89/8 48/74 تنظیم شناختی هیجانی منفی

 

 هیجانی شناختی تنظیم و معنوی نگرش هایمؤلفه رابطه بررسی برای پیرسون همبستگی آزمون :2 جدول

 متغیر شاخص نگرش معنوی نویتوانایی مع شناختی مثبت تنظیم شناختی منفیتنظیم 

 ضریب همبستگی 1   
 نگرش معنوی

 
  

 سطح معناداری 

 ضریب همبستگی 57/1 1  
 توانایی معنوی

 سطح معناداری **111/1   

 ضریب همبستگی 35/1 23/1 1 
 شناختی مثبتتنظیم 

 سطح معناداری **111/1 **111/1  

 ضریب همبستگی 35/1 22/1 58/1 1
 ناختی منفیشتنظیم 

 سطح معناداری **111/1 **111/1 **111/1 

*P≤ 15/1  

**P 11/1>   
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 ...ینقش نگرش معنو یبررس
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  گامبهگام شیوه به چندگانه رگرسیون تحلیل :1 جدول
 داریسطح معنا r 2R B B t متغیر مدل

 111/1 65/5 24/1 27/1 11/1 34/1 نگرش معنوی 3

 43/1 68/1 156/1 15/1 12/1 34/1 توانایی معنوی 2

 

 گامبهگام شیوه به چندگانه رگرسیون تحلیل :4 جدول
 سطح معناداری r 2R B B t متغیر مدل

 111/1 78/5 31/1 32/1 11/1 34/1 نگرش معنوی 3

 56/1 57/1 14/1 14/1 11/1 34/1 توانایی معنوی 2

 

111/1P=  شههناختی ( و بههین توانههایی معنههوی و تنظههیم

اثبهات شهده    هیجانی منفی نیز، رابطه مثبت و معنهاداری 

عبارت دیگر، هرچه میهزان  (؛ به=22/1r=، 111/1Pاست )

یابد، میهزان تنظهیم   نگرش معنوی دانشجویان افزایش می

 رود.ها نیز باالتر میشناختی هیجانی آن

های هوش معنوی، یک از مؤلفهسؤال دوم: کدام

 ؟کنندبینی میتنظیم شناختی هیجانی مثبت را پیش

انداز واریانس تبیین چشمبینی و منظور پیشبه

های هوش تنظیم شناختی هیجانی براساس خرده مقیاس

گام بهمعنوی از روش رگرسیون چندگانه به شیوه گام

استفاده شده است. نتایج مربوط به آزمون تحلیل 

 اند.نشان داده شده 3گام در جدول بهرگرسیون گام

طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مندرج در 

شود که دو خرده مقیاس هوش ، مشاهده می4جدول 

تنظیم شناختی  2R=119/1معنوی، نگرش معنوی با 

بینی طور مثبت و معناداری پیشهیجانی مثبت را به

کنند و خرده مقیاس دیگر )توانایی معنوی( می

کننده متغیر تنظیم شناختی هیجانی مثبت بینیپیش

 نبوده و از مدل رگرسیون خارج شده است.

های هوش معنوی، یک از مؤلفهل سوم: کدامسؤا

 ؟کنندبینی میتنظیم شناختی هیجانی منفی را پیش

دهی به این سهؤال نیهز از روش رگرسهیون    منظور پاسخبه

گهام اسهتفاده شهده اسهت. نتهایج      بهچندگانه به شیوه گام

نشههان داده  4گههام در جههدول بهههتحلیههل رگرسههیون گههام

 اند.شده

آمده از تحلیل رگرسیون تدسبراساس نتایج به

گردد که از دو خرده مقیاس هوش گام، مالحظه میبهگام

تنظیم  2R=11/1معنوی فقط نگرش معنوی توانسته با 

طور مثبت و معنادار شناختی هیجانی منفی را به

بینی کند و خرده مقیاس توانایی معنوی نیز پیش

 کننده معنادار تنظیم شناختی هیجانی منفیبینیپیش

 نبوده و از مدل خارج شده است.

 

  بحث

 هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین نگرش

شناختی هیجانی در دانشجویان بود. نتایج معنوی و تنظیم 

تحلیل نشان داد که بین نگرش معنوی و خرده مقیاس 

نگرش معنوی از آن و تنظیم شناختی هیجانی رابطه مثبت 

عبارت دیگر، هرچه فرد دارای و معناداری وجود دارد؛ به

نگرش معنوی بیشتری باشد، کنترل بیشتری بر تنظیم 

های های خود دارد. این نتایج با یافتهیجانشناختی ه

(، 18زاده و همکاران )(، علی14ذوالفقاری و رهنما صومعه )

Greeson ( 19و همکاران،) McCullough  و همکاران

توان گفت باشد. در تبیین این یافته می(، همسو می21)

دیدگاه دینی حامی و پشتیبان فرآیند خودکنترلی است و 

های خود فهوم را در مبانی، اصول و روشخوبی این مبه

پروراند. این موضوع که افراد دیندار دارای می

ای منطقی است باشند، نتیجهخودتنظیمی باالتری می

(. اشخاص با توجه به ارتباط با مبدأ هستی، وحدت 26)

مندی از این ارتباط روحانی و فراگیری وجود و بهره

تجربه تفسیری های دینی، از حوادث زندگی آموزه

گیری از نمایند، با بهرهای کسب میبینانهخوش

های انسانی و تجربه تفسیری که هیجانات مثبت فضیلت

کند، در مقابل رویدادهای تلخ و ناگوار را تقویت می

تر با مشکالت، بر گردند و با رویارویی منطقیشکیباتر می

س کنند. این موارد سبب پدیدآمدن احساها غلبه میآن
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چنانچه فرد شود. شادکامی و آرامش عمیق در فرد می

احساس همواره باشد، بیشتری داشته  نداریدی

خود تواند هیجانات میکند و میارزشمندی و هدفمندی 

از سوی دیگر، این اعتقادات  ؛را کنترل و تنظیم نماید

های شده، در موقعیتمذهبی و هیجانات مناسب و کنترل

تا بهترین کنند میفرد کمک  به رض،تعا یهبرانگیزانند

با  بسیار خوبی و برخورد بگیرد تصمیم را برای حل آن

توانند والدین شخص تعارض که می یافراد برانگیزاننده

 (.28داشته باشد )باشند، 

گام در بهآمده از تحلیل رگرسیون گامدستنتایج به

پژوهش نشان داد که نگرش معنوی سوم  های دوم وسؤال

شناختی هیجانی مثبت و منفی را تواند تنظیم می

توان گفت افرادی بینی کند. در تفسیر این نتیجه میپیش

که دارای ایمان بیشتری هستند، نگرش معنوی باال، 

تری دارند و این امر سبب درك و تر و منعطفزندگی آرام

پذیرش بهتر نسبت به نامالیمات و توان سازگاری بیشتر 

های شود. در اصل کسی که مایها میهدر زندگی آن

عقالنی و روانی خود را از معرفت و معنویت دینی سامان 

داده است، رفتار، کنش، افکار و عواطف او نیز چنین 

گزیند هایی را نشان خواهد داد؛ یعنی عملی را برمیمایه

که با نگرش و احساس معنوی او سازگار باشد و افکار و 

 (.1ا نگرش معنوی او خواهد شد )عواطف او نیز، مطابق ب

 

 گیرینتیجه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش نگرش معنوی 

شناختی هیجانی در دانشجویان بینی تنظیم در پیش

آمده دستهای بهدانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. یافته

نشان داد که دانشجویان دارای نگرش معنوی باال از 

خوردار بودند، با تنظیم شناختی هیجانی بیشتری بر

تری برخورد کردند، برای طور منطقیمشکالت زندگی به

خود و دنیای اطرافشان ارزش قایل شدند و هیجانات 

 شخصی خود را بهتر کنترل و تنظیم کردند. 

 

 پیشنهادات

شود این پژوهش در سایر مقاطع و پیشنهاد می

 ها نیز، مورد بررسی قرار گیرد.ها و در دیگر فرهنگگروه

همچنین این موضوع که مطالعه حاضر یک پژوهش 

شود که مقطعی و از نوع همبستگی است، سبب می

گیری علت و معلولی با دشواری مواجه شود. نتیجه

های بعدی از روش تحلیل شود در پژوهشپیشنهاد می

مسیر استفاده گردد تا روابط علت و معلولی در گذشته 

آمده از این دستبههای بررسی شود. با توجه به یافته

تواند در تنظیم هیجانات پژوهش، عامل نگرش معنوی می

 آموزش که گرددمی پیشنهاد مؤثر واقع شود؛ بنابراین

 هیجان، نقش مهم دینداری و معنویت در تنظیم

 واحدهای قالب و کاهش اضطراب و استرس در آوریبتا

 کل در تحصیلی گروهی هایهآموزش و مشاور درسی،

مورد توجه قرار  هادر مدارس و دانشگاهتحصیلی  هایهدور

با توجه به اینکه بیشتر دانشجویان در سن اوج  .گیرد

هیجان هستند، این عوامل بیشتر توسط مسئوالن و 

ریزان دانشگاهی مدنظر قرار گیرد تا با استفاده از برنامه

کمک مشاوران و کارشناسان در این زمینه، به دانشجویان 

 نمایند.

 

 حمایت مالی

این پژوهش بدون هرگونه حمایت مالی به انجام 

 رسیده است.

 

 مالحظات اخالقی

در این پژوهش، تمامی اصول اخالقی ازجمله: 

کنندگان ها، رضایت آگاهانه شرکتبودن پرسشنامهمحرمانه

 در پژوهش و اختیار خروج از پژوهش رعایت شده است.

 

 تضاد منافع

 ش وجود ندارد.تضاد منافعی در این پژوه

 

 تشکر و قدردانی

از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 

کنندگان این پژوهش، تشکر و قدردانی تبریز و شرکت

 شود.می
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