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 چکیده 

نشخوار فکری، تفکر مداوم و بی اختیار در مورد یک رویداد منفی است. یافته های پژوهشی بیانگر این باورند که ممکن    : مقدمه

ارائه   است بین تنظیم هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان رابطه ای وجود داشته باشند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر،

 گری نشخوار فکری در دانشجویان شهر تهران بوده است.  با میانجی  مدل علّی تنظیم هیجانی بر اساس هوش معنوی

ی آماری  باشد. جامعهها توصیفی از نوع همبستگی میروش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر تحلیل داده :پژوهش  روش

ریزی آموزش عالی  پژوهش و برنامه  ی موسسههای دولتی تهران است که بر اساس گزارش اعالم شدهپژوهش شامل دانشگاه

های تنظیم هیجان،  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و مقیاس  221تعداد    شود که  دانشگاه را شامل می  29وزارت علوم مجموعاً  

)نولن فکری  نشخوار  و  معنوی،  مارو،  -هوش  و  داده1991هوکسما  نمودند.  تکمیل  را  تحلیل (،  از  استفاده  با  پژوهش  های 

 صورت گرفت.   Lisrelو  Excel ،SPSSافزارهای ( با کمک نرمSEMیابی معادالت ساختاری )تغیری مدلچندم

های نشخوار فکری گری حوزهتوان مدل علّی تنظیم هیجان بر اساس هوش معنوی با میانجی : نتایج نشان داد که می یافته ها

 .(β, 001/0=P= 09/1) را برای دانشجویان شهر تهران ارائه داد

با توجه به یافته ها استنباط می شود که معنویت و تنظیم هیجانی می تواند عامل مهمی در سازگاری افراد در   :نتیجه گیری

های  توجه به متغیرهای مذکور در طراحی درمان  لذامقابل عوامل فشارزا باشد و در پیشگیری از نشخوار فکری موثر واقع شود.  
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 دانشجویان شهر تهرانارائه مدل علّی تنظیم هیجانی بر اساس هوش معنوی با میانجی گری نشخوار فکری در 

 : مقدمه

به استمرار احساس درونی و  تنظیم هیجانی  یا  بروز، شدت  تغییر در  یا  آغاز، حفظ، تعدیل و  با    عنوان فرایند  هیجان مرتبط 

واسطه   و مکانیسمی است که افراد به(  1)شود  فرد تعریف میاهداف   روانی و فیزیکی در به انجام رساندن-اجتماعیفرایندهای  

که تنظیم هیجان بخش  ازآنجایی(.  2)  دهندهیجاناتشان را برای رسیدن به پیامد موردنظر تغییر می  آن آگاهانه یا غیرآگاهانه

تواند منجر به اندوهگینی  هیجان می تنظیم  آور نیست که آشفتگی در  دهد، تعجباختصاص میمهمی از زندگی هر فرد را به خود  

طور   کنند که رشد تنظیم هیجانی بهتأکید می (  4)  1چانگ، کازژورکین، مک لین و فوآهمچنین  (  3)و حتی آسیب روانی شود  

گیری و دیگر فرایندهای  زداری رفتار نامناسب، تصمیموسیله چندین هسته از کارکردهای اجرایی از قبیل کنترل توجه، با  قوی به

جنبه    گریبا د  ی جانیه  یندها یاند فراگزارش داده  یاندهیفزا  یاختروان شن  یپژوهش ها.  شوندحمایت می  ال شناختی سطح با

  رگذاریتأث  ی شناخت  یها  ات یاز عمل  یبر دامنه گسترده ا  یجان یه  یمحرکها  تیکه هم قابل  یشناخت تعامل دارند، به طور  یها

اساس،    نی(. برا5گذارد )  یم اثر    یجان یه  یپاسخ ها  یدر نظم ده   یشناخت  یساز و کارها  یریانسان در به کارگ  ییاست و هم توانا

زاست   ی دگیناگوار و تن  عیفرد در هنگام مواجهه با وقا   یدهنده نحوه پردازش شناختنشان  جان،ی ه  ی دهنظم  یشناخت  یراهبردها

( در پژوهشی تحت عنوان تنظیم خودمختار در پاسخ به استرس: تاثیر راهبردهای  7)  2رادت ندرهسلت، دیمیر و دیناسو، و  (. 6)

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد انجام شد، نتایج نشان داد    56بینی تنظیم هیجانی و نشخوار ذهنی، که بر روی  پیش

کنندگان این امکان را میداد که با استرس مقابله کنند. با این وجود،  های دیگر به شرکتی مولفهکه ارزیابی مجدد بیشتر از همه  

 تری داشتند، توانستند از اثرات مفید ارزیابی مجدد در تنظیم هیجان سود ببرند. پایین تنها کسانی که سطح نشخوار ذهنی

پاپاجورجیا   نظریهدانند که منطبق بر  میبا کاهش نشخوار فکری همراه  را  کاهش احساس منفی مثل نگرانی    و همکارانش،  3جوینر 

اطل را شامل میشود؛ یعنی افرادی که سبک پاسخ نشخوار ر ارتباط بین عاطفه منفی و نشخوار فکری است که یک دور بد  4و ول

کنند.  کنند و در مورد ریشه ناراحتی خود فکر می  فکری دارند، بدون اینکه به حل مشکل بپردازند، خود را از دیگران جدا می 

در پاسخ به خلق منفی  این افراد در مورد نشخوار فکری و حالت ذهنی خود هم نگران هستند. آنها به استفاده از نشخوار فکری  

گردد و آخرین    کند و در نتیجه تمرکز و عملکرد فرد مختل مینشخوار فکری نیز اثرات خلق منفی را برجسته می  تمایل دارند.

شود که    یم   فیبه عنوان افکار مقاوم و عود کننده تعر  یوار فکرنشخ  .، ادامه نشخوار فکری استالل آورنتیجه نشخوار فکری م

  اهداف شوند و توجه را از موضوعات مورد نظر و    ی م  ی ، وارد آگاهیاراد  ریافکار بطور غ   نیزند. ایموضوع معمول دور م  کی  گرد

نسبت   نشیب کسبدانند که به منظور  یم شیوه ایپردازند، آن را  یم یفکر نشخوارکه به  افرادی (.8)ازند  سیم منحرف  یفعل

(.  9)شوند  یمساز و احساسات خودمتمرکز اله سآن بر درون خود، موقعیت م قیز طرکنند و ا  ی از آن استفاده م مشکل خودبه 

کند اما پاسخ به مشکالت از   یکمک م  حل مشکالتشان  یاست و به آنها برا  دیمف  یفکر  نشخوارپندارند که    یآنها م   یبه عبارت

  یعبارت اند از: عاطفه منف  نشخوار فکریمرتبط    یاصل  یها  یژگیهمراه است. از و  بیشتربا مشکالت و تنش    ینشخوار فکر  قیطر

 بیآس  زتمرک  ،سودمند  یو بازداری رفتارها  دهید  بیانگیرش آس  ف،یل مساله ضعح  ،تفکر جهت دار منفی  ی، افسردگ  می الع و  

پذیرش،  ( در پژوهشی تحت عنوان خصلت  11کاتالینو، آرناندر، اپل و پوترمن )(.  10استرس افزایش یافته و مشکالت خاص )  ده،ید

نفر انجام شد   183کند، که بر روی  بینی میزا و نشخوار فکری  را پیشی کمتری وابسته به عوامل استرس هیجانات منفی روزانه

کنند و این ارتباط  نتایج نشان داد افرادی که از افکار و هیجانات خود پذیرش بیشتری دارند، هیجانات منفی کمتری را تجربه می

زا روزانه بیشتر باشد، نشخوار فکری نشخوار فکری کمتر و مرتبط با استرس کمتر بود و هنگامی که عوامل استرستا حدی با  
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( نشان  12در همین رابطه نتایج پژوهش رضائی و رضاخانی )  کند. بینی می تری با هیجانات منفی پیشیک ارتباط مثبت قوی

ی های سرزنش خود و نشخوارگری به صورت مثبت و معنادار و مولفهفهداد که از بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، مول

بینی مدار به صورت مثبت و معنادار نشخوار فکر زنان را پیشای هیجانپذیرش به صورت منفی و معنادار و نیز راهبردهای مقابله

 کنند. می

بدون آنها سرگردان و    افراددهد و  معنا میه تجاربشان  که دنیایشان را ساختارمند کرده و ب  را دارند نظامی از باورها    افرادمه  ه

طور   دهد، رفتاری که از فرد سر میزند بهمی رخ  ایکنندهکند وقتی حادثه فعالنظریه الیس است بیان می.  مانند سردرگم می  

باورها و تفکرات فرد و درحقیقت نظام  کننده و رفتار فرد، شود، بلکه بین حادثه فعالکننده ناشی نمیلمستقیم از این حادثه فعا

های  (. هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد، سازه13)   گذاردباورهای او قرار دارد که بر نحوه و نوع رفتارهایش تاثیر می 

سالمت   های گوناگون به ویژه ارتقا و تبیینکند و نقش اساسی در زمینهی جدید ترکیب میمعنویت و هوش را درون یک سازه

روزانه موجب   ی است که کاربرد آنها در زندگ  یو منابع معنو  ظرفیت ها ها،    تواناییاز    یامجموعه یمعنو(. هوش  14روانی دارد )

حوادث   تندباد در    عمیق  بینشیزاییده    یمعنو  هوش  معتقدند   ( 16)  1(. مک گی و گرانت15شود )   یم  یریانطباق پذ  شیافرا

آن افراد به مشکالت   وسیلهکند که به    یم   دهیآب د  ی زندگ  نیریو حوادث تلخ و ش  دادهایرو  را در برابراست و شخص    روزگار

شوند تا  یاست که با استفاده از آن، افراد قادر م  هوشاز    ینوع   ید. هوش معنونکن  ی، آنها را حل مارزشی پرداختهو    ییمعنا

امیدی  نتایج پژوهش محمودی، صادقی و جمال  کند.  تیو معنادارتر هدا  عمیق تر، غنی تر  مسیریخود را در    یو زندگ   فعالیت ها

( نشان داد که بین ابعاد نگرش معنوی و توانایی معنوی با تنظیم شناختی هیجانی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بر  17)

کند، همچنین نگرش بینی میاساس نتایج، نگرش معنوی، تنظیم شناختی هیجانی مثبت را به طور مثبت و معناداری پیش

 بینی کند. معنوی توانسته است تنظیم شناختی هیجانی منفی را به طور مثبت و معناداری پیش

برند.    یبه کار م   جانیه  یدهو نظم  تیهدا  ای را جهت مهار    یمختلف  ی ها و راهبردها  وهیزا، ش  یدگ یتن  طیبا شرا  یی ارویدر رو  افراد

شود   یبه کار برده م  جانیتجربه و ابراز ه ش یحفظ، مهار و افزا یافراد برا یکه از سوهاییست به عنوان تالش جانیه ینظم ده 

از این رو می توان گفت انجام این پژوهش در میان دانشجویان بسیار با اهمیت و ضروری است. همچنین از آنجا که تا    (.18)

های نشخوار  وص تنظیم هیجانی بر اساس هوش معنوی با میانجیگری حوزهکنون تحقیقی به بررسی و ارائه مدلی علّی در خص

فکری در دانشجویان نپرداخته، بنابراین از نوآوری این تحقیق، استفاده از این متغیرها و ارائه الگوی علّی می باشد. دبیرخانه 

توانند از نتایج این  ولتی و غیر دولتی میشورای عالی انقالب فرهنگی، نظام روان شناسی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی د 

ارایه شده  است تا به این پرسش که آیا نشخوار فکری در   1در این پژوهش مدل مفهومی پژوهش در شکل  پژوهش بهره برند.  

 .  شودیم ی دارد؟ پاسخ داده اواسطهرابطه بین تنظیم هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان شهر تهران نقش 
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 . مدل پیشنهادی پژوهش 1شکل 

Figure 1. Proposed research model 
 پژوهش:   روش

روش پژوهش حاضر، طرح همبستگی با تکیه بر الگویابی معادالت ساختاری است که یک روش همبستگی چند متغیری است.  

  یزیبر اساس گزارش اعالم شده موسسه پژوهش و برنامه رجامعه آماری پژوهش شامل دانشگاه های دولتی تهران است که  

آخرین تهران بر اساس    یدولت دانشگاه را شامل می شود. تعداد دانشجویان دانشگاه های    29مجموعاً    وزارت علوم  یآموزش عال

یابی معادالت  در مدل  نفر بودند.  376131وزارت علوم مجموعاً    یآموزش عال   یزیگزارش اعالم شده موسسه پژوهش و برنامه ر

به زعم بسیاری از پژوهشگران حداقل حجم نمونه در معادالت  ( اما  19در مورد حجم نمونه توافق کلی وجود ندارد )  ساختاری

  هادادهو در نهایت تحلیل  نفر در نظر گرفته شد    250طورکلی  در این پژوهش حجم نمونه به(.  20)  باشدیمنفر    200ساختاری  

دفی ساده و طبقه ای  پرسشنامه صورت گرفت. الزم به ذکر است برای انتخاب نمونه از روش های نمونه گیری تصا 221بر روی 

 متناسب با حجم جامعه استفاده شد. 

ای است گویه   36( یک ابزار  27خودتنظیمی گارنفسکی و کرایج )پرسشنامه  پرسشنامه تنظیم هیجانی گارنفسکی و کرایج:  

یک )هرگز(    ی ازادرجهی پنج  هااندازهی زندگی در  زااسترس که راهبردهای خودتنظیمی را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و  

: سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوارگری، فاجعه انگاری، تمرکز مجدد  سنجدیمزیرمقیاس زیر  9تا پنج )همیشه( بر حسب 

ی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه وسیع و پذیرش. نمره بیشتر، نشان دهنده استفاده بیشتر فرد زیربرنامهمثبت، تمرکز مجدد بر  

ی این پرسشنامه در دامنه ها اسیمقضریب آلفا برای خرده  (  27گارنفسکی و کرایج ).  شودیمب  از آن راهبرد شناختی محسو

گزارش  61/0تا  48/0ماده در دامنه  14ی آن به شیوه بازآزمایی به فاصله زمانی هااسیمقو ضریب اعتبار خرده   81/0تا  71/0

به دو نوع راهبرد   توانیم. راهبردهای خودتنظیمی را  کرده اند هم در امتداد یک بعد در نظر گرفت )مقابله شناختی( و هم 

مد( تقسیم کرد. تمرکز مجدد مثبت/تمرکز بر  ی بیشتر سازش یافته )مثبت/کارآمد( و کمتر سازش یافته )منفی/ناکارآامقابله

ی بیشتر سازش یافته هستند و امقابلهشماری( و پذیرش راهبردهای  تیاهمکمی، ارزیابی مجدد مثبت/دیدگاه وسیع )زیربرنامه

.  شوندیمی کمتر سازش یافته محسوب  امقابلهگری، دیگر سرزنش گری، نشخوار فکری و فاجعه نمایی از راهبردهای  خودسرزنش

ویژگی های روان سنجی مقیاس تنظیم هیجانی شامل همسانی درونی، اعتبار بازآزمایی و روایی سازه و روایی پیش بین در نمونه  

نیز ضریب آلفا برای (  28خداپناه و همکاران )در ایران  (.  27های بالینی و غیربالینی در پژوهش های خارجی تایید شده است )

و همچنین ضریب اعتبار این عوامل را به شیوه بازآزمایی با فاصله زمانی   91/0تا  62/0ن را در دامنه ی این آزموهااسیمقخرده 

نتایج تحلیل عامل به شیوه  اندآوردهبه دست    88/0تا    75/0یک هفته بین   ی اصلی نشان داده است که پرسشنامه هامؤلفه. 

تمرکز مجدد شامل  که  دارد  عاملی  هفت  ساختار  یک  پذیرش،  زیربرنامهمثبت/  خودتنظیمی  وسیع،  مثبت/دیدگاه  ارزیابی  ی، 

سرزنش دیگران، سرزنش خود، نشخوار فکری و فاجعه انگاری است. روایی محتوایی پرسشنامه خودتنظیمی، بر اساس داوری 

 نشخوار فکری تنظیم هیجانی
 هوش معنوی
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از متخصصان   . آلفای محاسبه شد  92/0تا    81/0از    هااس یمقی بررسی و ضرایب توافق کندال برای زیر  شناسروان هشت نفر 

 به دست آمد.   89/0کرونباخ راهبردهای منفی )ناکارآمد( 

سوالی کینگ  استفاده می شود. این مقیاس    24جهت بررسی هوش معنوی از پرسشنامه  پرسشنامه هوش معنوی کینگ:  

  7خودآگاهی می باشد.  گویه و شامل چهار مولفه تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش    24دارای  

گویه گسترش خودآگاهی را می سنجند. گویه های    5گویه آگاهی متعالی و    7گویه معناسازی شخصی،    5تفکر انتقادی،    گویه

پرسشنامه معنوی در طیف پنج درجه ای لیکرت )کامال مخالفم، مخالفم، گه گاهی، موافقم، کامال موافقم( تنظیم شده اند. کینگ  

مرد(    131زن و    88نفر از دانشجویان دروه لیسانس )  619مقدماتی پرسشنامه هوش معنوی که در مورد    ( در بررسی2008)

ه است. حسین بدست آمد  36/0و میانگین ارتباط درونی پرسش ها    95/0دانشگاه پتربورگ انجام داد، آلفای کرونباخ بدست آمده  

و پایایی آن را با ضریب آلفای کرونباخ    938/0یب آلفای کرونباخ  ( در پژوهشی پایایی پرسشنامه را با ضر29چاری و همکاران )

 74/0،  68/0،  78/0برای مولفه های تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی به ترتیب  

خودآگاهی به    گزارش کردند. خرده مقیاس های تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش  72/0و  

کرونباخ   آلفای  است.  85/0و    83/0،  0/.79،  89/0ترتیب ضریب  آورده  چندین    بدست  با  را  مقیاس  این  روایی  بررسی  برای 

پرسشنامه معتبر از جمله مقیاس خودتفسیر فراشخصی، مقیاس عرفان و مقیاس دینداری درونی و بیرونی مورد مقایسه قرار داده  

 به دست آورده است. 78/0و  63/0، 67/0به ترتیب  است و ضریب همبستگی آنها را

ترجمه (  30)  نژاد و همکاراناین پرسشنامه توسط نولن هوکسما و مارو تدوین گشت و توسط باقریپرسشنامه نشخوار فکری:  

سخ های  شد. این مقیاس واکنش های خلقی منفی را مورد ارزیابی قرار می دهد و از دو خرده مقیاس پاسخ های نشخواری و پا

عبارت است که طبق   22عبارت را شامل می شوند. این پرسشنامه شامل    11منحرف کننده حواس تشکیل شده که هر کدام  

پایایی پرسشنامه را با روش    1المینت بر پایه شواهد تجربی  .  نمره گذاری می شود  ( )اغلب اوقات  4تا    (هرگز(  1طیف لیکرت از  

گزارش نمود. همچنین در پژوهش باقری    67/0  درون طبقه ای  پرسشنامه را با روش همبستگیو روایی    92/0آلفای کرونباخ  

بدست آمد. همچنین   89/0و   92/0و برای ابعادش  90/0ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ( 30ان )نژاد و همکار

گزارش شد که نشان می دهد    001/0در سطح    65/0روایی پرسشنامه از طریق همبسته کردن با پرسشنامه باورهای فراشناختی  

   .برخوردار است باالییاز روایی 

انجام شد. همچنین   Lisrel-V7.80و    Spss-V23افزار  ها از طریق نرمآمده از اجرای پرسشنامهدستوتحلیل اطالعات بهتجزیه 

 ی پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد. هاه یفرضبه منظور آزمون 

 : فته هایا

اساس بر  اطالعات جمعیت شناختی آزمودنی های بر اساس جنسیت، سن، میزان تحصیالت و وضعیت تاهل توصیف شده است.

درصد بین  18.1سال،  25ها کمتر از درصد از آزمودنی 45.2   درصد مرد بودند. 11.3ها زن و درصد از آزمودنی 88.7اطالعات، 

 31.7 سال سن داشتند. 55درصد باالی  1.8سال و  55تا  45درصد بین  6.3سال،  45تا  35درصد بین  28.5سال،  35تا  25

درصد    8.1لیسانس و  درصد فوق   20.8درصد لیسانس،    27.6دیپلم،  درصد فوق   11.8ها دارای تحصیالت دیپلم،  درصد از آزمودنی

 درصد متاهل بودند.    38.5ها مجرد و درصد از آزمودنی 61.5تحصیالت دکتری داشتند. 

 گیرد. در این بخش نیز با استفاده از شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار متغیرهای پژوهش مورد توصیف قرار می
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 های آماری متغیرهای پژوهش . مشخصه1جدول 

Table 1. Statistical characteristics of research variables 

 میانگین  مولفه  بعد  متغیر
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی  چولگی

 جانیه میتنظ

  یهاعامل

 میتنظ

 یشناخت

 مثبت

 -0.21 -0.32 0.65 3.54 ریزی تمرکز مثبت مجرد/ برنامه

 -0.18 0.08 0.67 3.14 ترارزیابی مثبت/ دیدگاه وسیع

  یهاعامل

 میتنظ

 یشناخت

 یمنف

 0.79 0.85 0.77 2.49 سرزنش خود 

 0.68 0.84 0.77 2.36 سرزنش دیگران

 -0.30 0.14 0.66 3.05 نشخوار فکری

 0.27 0.40 0.74 2.23 آمیز کردنفاجعه

 -0.53 0.21 0.79 2.92 پذیرش

 یهوش معنو

 0.44 0.00 0.68 3.19 تفکر وجود انتقادی

 0.74 0.04 0.59 3.40 معنای شخصی تولید 

 0.44 0.00 0.55 2.95 آگاهی متعالی 

 0.33 0.46 0.68 2.77 بسط حالت هوشیاری

 0.29 0.64 0.50 2.24 نشخوار فکری

 

)مشخص  1اطالعات جدول   آماری  استاندارد،  نیانگیمهای  متغیرهای نهیشیبو    نهیکمی،  دگیکشی،  چولگ،  انحراف  برای  را   )

ها  ی معقولی برای حدس بر نرمال بودن دادهدهد. همچنین، با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی که در بازهنشان میپژوهش  

 ها را مطرح کرده و پذیرفت.توان فرض نرمال بودن دادهقرار دارند، می

 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش 2جدول 

Table 2. Correlation matrix between research variables 
 جانیه میتنظ ینشخوار فکر یهوش معنو  متغیر

 یهوش معنو
 همبستگی

1 
  

Sig.   

 ینشخوار فکر
 **0.517 همبستگی

1 
 

Sig. 0.802  

 جانیه میتنظ
 **0.638 **0.520 همبستگی

1 
Sig. 0.001 0.000 

را نشان    0.01است، عالمت ** همبستگی بین متغیرهای فرضیه پژوهش در سطح    مشخص   2طور که از ماتریس جدول  همان

برازش   ریمدل اجرا شده و نمودار مس  ،یی درستنما  ممیمدل و انتخاب روش ماکس  ودیپس از رسم ساختار، اضافه نمودن قدهد.  می
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- یخ  یها. همانگونه که شاخصدهدیها را نشان مبرازش شده به داده  ریمس  نمودار  ریز  یهابه دست آمد. شکل  ریز  یهاشکل

 ی مورد بررس  ریالگو در جدول ز  یهای. خروجکندیها ارائه مرا به داده   یمناسبتر  ازشمدل بر  دهند،ینشان م   RMSEAدو و  

 قرار گرفته است. 

 های برازش مهم مدل ترسیمی ای از شاخص. گزیده3جدول 

Table 3. Selection of important fitting indicators of the drawing model 
 برازش قابل قبول مقدار اختصار  نام شاخص  شاخص

  8193.68 - سطح تحت پوشش )کای اسکوئر( های برازش مطلقشاخص

 0.8بزرگتر از  GFI 0.95 شاخص نیکویی برازش

 0.8بزرگتر از  AGFI 0.93 شاخص نیکویی برازش اصالح شده های برازش تطبیقیشاخص

 0.9بزرگتر از  CFI 0.97 شاخص برازش تطبیقی 

 0.1کمتر از  RMSEA 0.075 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

 قرار گرفته است. یمطلوب تیبرازش الگو در وضع یهاشود شاخص یهمانگونه که مشاهده م 

 
 استاندارد ضرایب حالت  . مدل فرضیه پژوهش در2شکل 

Figure 2. Research hypothesis model in the form of standard coefficients 
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 ضرایب معناداری حالت  پژوهش در هیفرض. مدل 3شکل 

Figure 3. Research hypothesis model in the significant state of coefficients 
نشان داده   مسیر  ضرایبمربوط به مدل به همراه    یپارمترها ریمقاد  یهیشده است، کل  باال نشان داده  یهاطور که در شکلهمان

 شده است  

 . تفکیک اثرات، مستقیم، غیرمستقیم و کل مدل فرضیه 4جدول 

Table 4. Separation of effects, direct, indirect and the whole model of the hypothesis 
 اثر  وابسته متغیر  متغیر مستقل 

 کل غیرمستقیم  مستقیم

 0.81 ---- 0.81 نشخوار فکری هوش معنوی

 0.54 ----- 0.54 تنظیم هیجان نشخوار فکری

 1.09 0.81*  0.54=  0.44 0.65 تنظیم هیجان هوش معنوی

به   نشخوار فکریبر تنظیم هیجان از طریق متغیر میانجی    هوش معنویقابل مشاهده است، تاثیر    5طور که در جدول  همان

نشخوار فکری بر   یگریانجی که هوش معنوی با م  شودیاستنباط م  نیباال چن  یهابا توجه به شکل  ن،یبنابرااست.    1.09میزان  

 دارد.  میرمستقیشهر تهران اثر غ  انیدر دانشجو جانیه میتنظ

 

 : بحث و نتیجه گیری

ارائه مدل علّی تنظیم هیجانی بر اساس هوش معنوی با میانجی گری نشخوار فکری در دانشجویان شهر پژوهش حاضر با هدف 

(، کاتالینو و  23(، ون بورنا و همکاران )22(، ناسو و همکاران )21انجام شد. پژوهش حاضر با یافته های انوار و همکاران )  تهران

گردد.  توان گفت که هوش معنوی موجب ایجاد هدف و معنا برای زندگی می تبیین این فرضیه میدر  ( همسو است.  11همکاران )

ها  آیند و امید به خدا آنافرادی که احساس معناداری و هدف در زندگی داشته باشند، در زمان بحران، بیشتر با شرایط کنار می

کند تا با معنا دادن به  همچنین هوش معنوی به افراد کمک می (.24را قادر می سازد تا آشفتگی روانی کمتری را تجربه کنند )

  به .  دهند  حرکت  و   پویایی  خود،  زندگی   به  نتیجه  در و باشند  آن  برای هاییحلها را تحمل کنند و به دنبال راهنامالیمات، سختی

اد معنای شخصی به فرد امکان زا، هوش معنوی با ایجرو شدن با هرگونه شرایط هیجانی استرسروبه  هنگام  در  دیگر،  عبارت

کننده باشد، معنا یا هدفی را در آن بیابد و بتواند با شرایط آور و نگراندهد تا با ایجاد شرایط جدیدی که حتی اگر استرسمی

واقع  زا را تغییر داده و تاثیرهای هیجانی منفی آن را کاهش دهد. در  جدید سازگارانه رفتار کند و به این طریق عامل استرس

های مربوط به گذشته و آینده  شود که انسان با مالیمت و عطوفت بیشتری به مشکالت نگاه کند، نگرانی هوش معنوی موجب می

 های زندگی را بهتر تحمل کند. های سازگارانه داشته باشد و سختیحلرا کمتر تجربه کند، تالش بیشتری برای یافتن راه

ای که دعا کردن باعث  گونهشود بهی دعا کردن ایجاد میساس کنترل و یا پذیرش به واسطهبه عبارت دیگر، در افراد مذهبی اح

هایشان در تنظیم  شود در نتیجه باور این افراد تواناییاحساس غیرمستقیم کنترل بر شرایط به ظاهر غیرقابل تغییر و ناگوار می

توانند از طریق ایجاد امید  وکل به خدا، عبادت، زیارت و غیره میدهد. رفتارهایی از قبیل تو مدیریت هیجاناتشان را افزایش می

های مثبت، موجب آرامش درونی فرد شوند و در نتیجه از نگاه حسرت و تفکر تکراری به گذشته )نشخوار  و تشویق به نگرش

یابند. داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلق   )نگرانی( رهایی  آینده  به  نگاه مضطرب  به منبعی واال،  فکری( و  داشتن 

های اجتماعی و هوش معنوی و غیره، همگی از  مندی از حمایتزای زندگی، بهرهامیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکل

های ذهنی برای آینده و نشخوارهای فکری در مورد وقایع رخداده در گذشته، به  هایی هستند که با کاهش نگرانیجمله روش
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ها بتوانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری را  کند تا با دارا بودن آنباال کمک می  افراد با هوش معنوی

شان در حل مشکالت، باور و اطمینان بیشتری داشته و در تنظیم هیجانات با استفاده از  متحمل شوند و نسبت به توانمندی

 ر گردند.  تهای زندگی موفقهای سازگارانه در برخورد با چالشروش

شود که اطراف یک  توان گفت نشخوار فکری به عنوان افکاری مقاوم و عودکننده تعریف میدر تبیین این یافته از پژوهش می 

شوند و توجه را از موضوعات موردنظر و اهداف فعلی  زند. این افکار به طریق غیرارادی، وارد آگاهی میموضوع معمول دور می

الخصوص با شروع، شدت و حفظ افسردگی همراه  نشخوار فکری راهی برای پاسخ به پریشانی است که علیسازد.  منحرف می

دهد  ها را از موقعیت افزایش میپردازند زیرا که بر این باورند نشخوار درک آنپردازان معتقدند که افراد به نشخوار میاست. نظریه

اند که نشخوار ( نیز در پژوهش خود گزارش کرده2)به نقل از    1و میچالسکا   بولیک- کند. اگینسکاو به تفکر حل مسئله کمک می 

ای از افکار منفعالنه که زا دارد. نشخوار فکری به عنوان مجموعهفکری نقش مهمی در دشواری در پردازش هیجانی وقایع آسیب

انجامند. افرادی که دچار نشخوار فکری می  ی سازگارانه شده و به افزایش هیجان منفی ی تکراری دارند، مانع حل مسئلهجنبه 

ی رفتارهای خود در هنگام بروز هیجان با رفتارهای  هستند، کوشش در پنهان کردن هیجانات خود دارند، همیشه در حال مقایسه

ان مانند  رو شدن با هیجخواهند در هنگام روبهکند( هستند و میاستاندارد )یعنی هنگامی که فرد هیچ هیجانی را تجربه نمی

های هیجانی  ای خود را کنترل کنند و تکانهکوشند تغییرات چهرهزمانی رفتار کنند که هیچ هیجانی رخ نداده است. بنابراین می

های  های هیجانی، سازگاری و یا پاسخپیکر در بررسی خود دریافت که سرکوب هیجان مانع ایجاد تکانهاز خود نشان ندهند. پن

گردد. به بیان دیگر، افرادی که دچار نشخوار فکری هستند، همیشه در حال نظارت بر رفتار خود هستند تا  ای موثر می مقابله

تظاهرات رفتاری خود را در موقع بروز هیجان اصالح کنند در نتیجه روش تنظیم هیجان از نوع سرکوب ابراز هیجان را به کار  

تواند منابع شناختی را کاهش دهد، نشخوار فکری بعد از رویارویی  ه میبرند، این فرآیند نیازمند صرف انرژی زیادی است کمی

 با رویداد هیجانی را افزایش دهد و به دلیل کاهش توانایی شخص برای رویارویی با رویدادهای هیجانی، شادی او را کاهش دهد.

ها و  ها و ظرفیتای از توانایی بیانگر مجموعهتوان گفت که از آنجا که هوش معنوی  همچنین در تبیین این یافته از پژوهش می 

آن است که کار در جهت  انطباق منابع معنوی  افزایش  افراد میها موجب  )پذیری  افراد  25شود  تنظیم هیجان  نتیجه  در  و   )

تری ی سازگاری با محیط است و افرادی که هوش معنوی باالدر پژوهش خود نشان داد که هوش معنوی الزمه   2شود. اسمیت می

تواند بررسی شود؛ ابعادی  تواند در چند بُعد میدارند در مقابل فشارهای زندگی توان سازگاری بهتری دارند. هوش هیجانی می 

های مقدس و تاثیر مذهب در  های مذهبی، مقابله با استرس، داشتن اهداف مشخص در زندگی، تمایل به مکانهمچون تجربه

تواند در مقابل فشارهای زندگی و مسائلی  ها اصولی هستند که بر اساس آن فرد مین مولفهی ایعملکرد و رفتارهای فرد. همه

نیز معتقد است    3شود اجتناب کند. پارگامنترو دارد، ایستادگی کند و از کارهایی که موجب آسیب در فرد و جامعه میکه پیش

کنند  شوند، بلکه آنان به نظام باورها و اعمالی تکیه میرو نمیهگر زندگی روبکه افراد در خالء و بدون منابع، با رویدادهای تنش 

شود  (. در واقع معنویت سبب معنادار شدن زندگی برای فرد می26دهد )می  کاهش  را  دشوار  هایهای ناشی از موقعیتکه هیجان

که در واقع همان ایمان واقعی    کند. داشتن مذهب درونیو از این طریق به فرد در کنار آمدن موثر با مسائل دشوار کمک می

ها و مشکالت زندگی و در نتیجه ارتقای ها را برای غلبه بر چالش دهد و آنها افزایش میاست، تحمل افراد را در برابر سختی

 دهد. های سازگار تنظیم هیجانی، یاری میتنظیم هیجانی با استفاده از سبک

 
1  -Oginska-Bulik & Michalska 
2 - Smith 
3 - Pargament 
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 محدودیت های پژوهش: 

پژوهش پیش رو با محدودیت هایی رو به رو بوده است که ممکن است بر کیفیت پژوهش تاثیر گذشته باشند.  پژوهشگر در روند  

 در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد: 

 گیری متغیرها که فقط از پرسشنامه های خودگزارشی استفاده گردیده است.  محدودیت ابزار اندازه -

حدود انجام شده است نسبت به تعمیم نتایج به جوامع دیگر باید جانب  با توجه به این که پژوهش در یک جامعه م -

 احتیاط را رعایت نمود.

داده ها و تحلیل های پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی است و از این رو نتیجه گیری علّی در مورد داده ها    -

 صحیح نیست. و باید پژوهش های طولی در این باره صورت بگیرد.  

ه تنها ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است، لذا پیشنهاد می شود به منظور از آن جایی ک -

افزایش اعتبار نتایج به دست آمده از شیوه های دیگری مانند مصاحبه و مشاهده به همراه پرسشنامه ها در گردآوری  

ها کمک  تواند به بهبود و تعمیم یافتهمدت میهای طولی و نیز بلندداده های پژوهش استفاده شود. استفاده از روش 

بیشتری نماید. از آنجا که با ورود به مدرنیته، معنویت نقش کمرنگی در زندگی افراد باالخص جوانان پیدا کرده است،  

ریزی کرده و از طرق مختلف دهند، برنامهدر راستای ترغیب جوانان که بخش اعظم آنان را دانشجویان تشکیل می

سازی و غیره، جوانان را به سمت معنویت و در نتیجه ارتقای هوش معنوی سوق دهند. با توجه به  آموزش، آگاهمانند  

گردد  تواند در تنظیم هیجانات موثر واقع شود، پیشنهاد می دارد عامل هوش معنوی می های پژوهش که بیان مییافته

های تحصیلی  اهش نشخوار فکری و نگرانی در کل دورهکه از آموزش نقش مهم دینداری و معنوی در تنظیم هیجان و ک 

ها موردتوجه قرار گیرد چرا که اکثر دانشجویان در سنین اوج هیجان قرار دارند، این عوامل بیشتر باالخص دانشگاه

این زمینه،  ریزان دانشگاهی مدنظر قرار گیرد و با به کار گماری مشاوران و کارشناسان در  باید توسط مسئولین و برنامه

 به دانشجویان کمک کند. 

 مشارکت نویسندگان 

نامۀ دورۀ دکترای روانشناسی عمومی استخراج شده است. آقای دکتر داوری راهنمایی این رساله را برعهده  این مقاله از پایان

اند. سرکار  ایفا کرده  اند. آقای دکتر درتاج و آقای دکتر باصری نقش مشاوران این پژوهش راداشته و طراح اصلی موضوع بوده

 اند. خانم لعیا سادات میری به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری مطالب و تنظیم متن نهایی نقش داشته

 تشکر و قدردانی

دانند مراتب تشکر خود را از مسؤالن آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ روانشناسی دانشگاه تهران نویسندگان بر خود الزم می 

 اند، اعالم نمایند. اوران پایان نامه که نویسندگان را در انجام و ارتقاء کیفی این پژوهش یاری دادهشمال و هیئت د

 تعارض منافع 

این مقاله گواهی می اثر در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیّتهای  نویسندگان  این  نمایند که 

انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق کلیۀ قوانین و مقررات پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به  

اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیّت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش  

 گیرند. به عهدۀ نویسندۀ مسئول است، و ایشان مسئولیّت کلیۀ موارد ذکر شده را بر عهده می 
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