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  چکيده
بـود.  یکنترلـو خـود ياسـناد هايبا توجه به نقش سـبک يهوش معنو هايشاخص يالگون یتدو ،پژوهش ینهدف ا

گمن، یسـل ياسـناد هايسـبک هـاياسیانتخـاب و مق يامرحلـهچنـد يریـگبه روش نمونـه يدانشجو 372 ،رونیااز
 ۀنیشـیر و روش بیل مسـیـتحل ةویاز شـ هاافتـهی یبررس درل نمودند. ینگ را تکمیک يو هوش معنو یتانجن یکنترلخود

 ،شکسـت یدار و کلـیت و سبک اسناد پایدار موفقیو پا یرونینشان دادند که سبک اسناد ب هاافتهیه شد. تاحتمال بهره گرف
 يرهاین مسـیباشـند. همچنـمـی يوجـود يش و کاهش تفکر انتقادیافزا ةکنندینیبشیب پیبه ترت یکنترلق خودیاز طر
 یت و آگـاهیـموفق يداریـ، اسناد پایشخص يد معنایو تول يوجود يت، تفکر انتقادیوفقم یرونین اسناد بیز بینیمی مستق
دهـد کـه بررسـی نـوع رویکـرد حاضر نشـان میمدل مفهومی وجود دارند.  ياریت و بسط هوشیموفق ی، اسناد کلیمتعال

  معنوي سودمند خواهد بود.اسنادي فرد در رویدادهاي مختلف زندگی، در روشن شدن فرایند خودکنترلی و در تبیین هوش 

، توسـعه سـطح یشخصـ يد معنـایـ، توليوجـود يکنترلی، هوش معنوي، تفکر انتقـادسبک اسنادي، خود ها:واژهکلید
  .یمتعال ی، آگاهياریهوش
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  مقدمه
را جوانـان بـه دنبـال یـز ؛هاسـتمهارت يریادگیجانات مثبت و یرشد ه ين زمان برایبهتر یدوره جوان

 هايهیـاسـت کـه در آن پا يادوره ین دوره هستند. جـوانیا یخود در ط یت آتیت و شخصیافتن هوی
مـدت بـه وجـود ید طوالنی، ارتباطات و کار به سمت اهداف مفیزندگ یاساس هاينده، نقشیآ يریادگی

 يرشد یشناخترا در مطالعه مشکالت روانمی ، نقش مهيریگک مرحله شکلینوان عبه یند. جوانیآمی
ر ییـتغ یجـانیو ه يرفتـار يالگوها ی، مشکل است که بعضیدگیبال ۀن فاصلیاز ا پسرا یز ؛دکنمی يباز

 یکـی ،آن یشـناختو مطالعه روان یعت هوش انسانیطب ،نیافزون بر ا ).2010(حسینی و همکاران، ابند ی
از باشـند. مـین هـوش یقائل به وجود چند ياریبوده است و بس یطوالنمی مورد بحث عل هاياز حوزه

و  زوهـارشـرو بـوده اسـت. یگذشـته پ ۀدر دهـ يهوش معنـو ةدیا ،شدهشنهادیپ یاضاف هايان هوشیم
، يهـوش معنـو دیگـر، عبارتبه ).Draper(، 2009((دراپررا ابداع نمودند  ياصطالح هوش معنو ،مارشال

؛ 2012و همکـاران،  )Doostar((دوسـتاردهـد مـی يک ساخت واحد جایت را در یساختار هوش و معنو
را  يهــوش معنــو )،1389، یی(رجــا 1999در سـال ) Emmons(ایمــونز ).1387؛ ســهرابی، 1389رجـایی، 

ن یهمچنـ .نموده اسـت یمعرف يو معنو یسود بردن از منابع مذهب يها براییتوانا مجموعهک یعنوان به
 هـانییت، اعمال، آافته و منظم از اعتقادایستم سازمانیک سید که مذهب نکمیان ی) بKing ()2009(کینگ
، یدر مـورد زنـدگ ییاالت غـاؤسـ هايپاسـخفهم  يت خواست فرد برایکه معنویحالدر ،ستهاو نماد

گر یکـدیت بـا یـت در نهایـاست. به هرحال، مـذهب و معنو ییماورا يرویمعنا، و رابطه با مقدسات و ن
ت را یـن حالـت آن، معنویراسـت کـه در بهتـ یاجتمـاع يموتور« ،بودن یکه مذهبيطورمرتبط بوده، به

را  يابعاد هوش معنـو کینگ. )DeCicco(، 2009((کینگ و دسیکو» ندکمی يت کرده و از آن طرفداریحما
  ان کرد.یب ياریو بسط هوش یمتعال ی، آگاهیشخص يد معنای، توليوجود يتفکر انتقاد

 يرا بـرا يدیـجد هايطهین امر حیشناسان، اتوسط روان يش کاربرد هوش معنویبا افزا ،حال هر به
د یـقات و مطالعـات جدیکاربرد در تحق يبرا یرفتار انسان هاينهیت در زمیقات در مورد نقش معنویتحق

 یشـناخت يهـایژگـیو ،رسـدمیبه نظر  ).1389؛ رجایی، 2012(دوستار و همکاران، فراهم نموده است 
ــ ــازمانده یتیشخص ــو ب یدر س ــوی ــوش معن ــند  يان ه ــرتبط باش ــینی و هم ــاران، (حس . )2010مک
 یشـناخت يریپـذانعطاف یو تفکر متعال یافتند که ذهن آگاهی) در1989و همکاران () Alexander(الکساندر

ف یـاز هستند تعرینکه مورد يتریانطباق هايسازش با پاسخ ییعنوان تواناش داده که آنها آن را بهیرا افزا
، یعنوان مؤلفـه شـناختبه ياسناد هايسبک یناختشساختار روان ،ن اساسی، بر ا)2008(کینگ، کنند می

  قرار گرفت. یابین مطالعه مورد ارزی، در ایو خودکنترل يدر ارتباط با هوش معنو
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خـوب در  يسـازگار ، بیـانگرگونـاگون هايبا همبسته یشناخت یتیر شخصیک متغي، یسبک اسناد
توانـد بـه مـیشـوند. اسـناد میاستنباط » اریز«باشند که از کلمه می یعلّ یمقابل بد است. اسنادها جمالت

 م شـودیدار تقسـیـا ناپایـدار و یـ، و اسـناد پایا اختصاصـیـ، اسـناد عـام و یرونی، و اسناد بیاسناد درون
بـه  ياسـناد هاي، سـبکیکی. از نظـر تئـور)1387غریب مشهد طرقی،  ؛2013و همکاران، ) Jeon((جون

 يان، عاطفـه، و رفتـار متعاقـب از نظـر قـدرت سـازگارجـیت، هیانتظارات موفق يرشان بر رویل تأثیدل
 يامـدهایدادها و پیـرو يسـبک اسـناد يتئـور ،نیبنـابرا ).Anderson(، 1999((اندرسـونمتفاوت هسـتند 

ق نقـش یـن تحقیـدر ا رو،ازایـن ).2012(موسـوي و همکـاران، دهـد مـیح یرا توض یجانیو ه يرفتار
  شود.می یرسبر يهوش معنو هايبر شاخص ياسناد هايسبک

 یزشـیو مشـکالت انگ یارتبـاطش بـا افسـردگ يبـر رو ياسـناد هايقات در مورد سبکیتحق اکثر
نانـه) یا بدبیـناسـازگارانه ( ياند کـه سـبک اسـنادقات نشان دادهیتحق ی،طور کلاند. بهمرتبط متمرکز بوده

، یرونـیج خوب بـه علـل بیل و نتارقابل کنتریو غ ی، با ثبات، کلیج بد به علل درونیاسناد نتا ةرندیبرگدر
 هايگفتـه بر اساس. )1982؛ پیترسون و همکاران، 1999(اندرسون، رقابل کنترل است یژه و غیدار، ویناپا

او اتفـاق  يآنچـه بـرا يمکان کنترل به اعتقادات فـرد در مـورد کنتـرل داشـتن بـر رو ،)2005( یارویس
ق و یـمـورد تحق یشناسـروانگونـاگون  هايطـهیدر ح ياطور گستردهن مفهوم بهیافتد، اشاره دارد. امی

نـه یدر زم بسـیاريقات ی. تحق)Ghapanchi & Golparvar(، 2011(پرور(قپانچی و گلقرار گرفته است  یبررس
؛ Ryan & Francis(، 2010((رایـان و فرانسـیس انجام شـده اسـت يو سبک اسناد یش مذهبین گرایب ۀرابط

؛ بنسـون و Rasmussen & Charman(، 1995(؛ راسموسـن و چـارمن2004 ،)Stanke & Taylor( استانکی و تیلور
؛ میرهاشـمیان، 1380؛ مجـدیان، 1385زاده هنرمنـد، ؛ محمـدي و مهرابـیBenson & Spilka(، 1973( اسپیلکا
در علـوم  یو طـوالن يقـو ياخچـهیتار ی،نـیبن مـذهب و خـوشیشود که ارتباط بـمی، و گفته )1378
  .)2012(موسوي و همکاران،  دارد یاجتماع

 يازهیـمحرکـه و انگ يرویـت و شکسـت، نیـاسـناد موفق هايرسـد سـبکمیبه نظر  ،نیافزون بر ا
مهـارت کنتـرل  ی،کننـد. خـودکنترلمیجاد یا يو معنو یمذهب یاز منابع درون يبرداردر بهره یکنترلخود
(سـعیدي و همکـاران، خـاص اسـت  هايتیش از مشغول شدن به فعالیپ يو احساسات فرد هاتیفعال

 يو عملکـرد بهتـر ين فـردیبهتر، روابط ب یشناختروان يباال، سازگار یکنترلان با خودی. دانشجو)2009
 يتئـور بـر اسـاس. )2004و همکـاران، ) Tangney((تـانجنیشرفت دارنـد یل و پیدر امور مرتبط با تحص

ا بسته بـه سـطح یمی عمو یتیخصوص ،نینابرات است. بیوابسته به موقع ی، خودکنترلیاجتماع - یشناخت
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 يفـرد هـايتوانند منجر به واکنشمی ياسناد يرهاینه است. تفسیوابسته به زم بلکه نسبتاً ،باشدمیرشد ن
نـد ینما ینـیبشیگونـاگون پـ هاينـهیرا در زم ی، و خود کنترل)2007(نوکالینن و همکاران، مثبت شوند 

ان بـا ی) نشـان داده شـد کـه دانشـجو2011( پـرورگلو  قپانچی ۀالع. در مط)1390(صابري و همکاران، 
کـه در حـوزه آمـوزش، یحـالکنتـرل دارنـد. در ،افتـدمـیشـان اتفـاق یمعتقدند بر آنچه برا یاسناد درون

ف یـا سخت بـودن تکلیمانند شانس  ییزهایا شکست خود را به چیت ی، موفقیرونیان با اسناد بیدانشجو
ش یت، قدرت کنترل فـرد را افـزایموفق یدار و کلیپا يرسد اسنادمیبه نظر  ،موعدهند. در مجمینسبت 

  دهد.میسوق  یکنترلر خودیرا در مس يدهد و ومی
پرور، (قپـانچی و گـلانـد ز پرداختـهین یکنترلبودن و خود یرابطه مذهب یبه بررس ياریقات بسیتحق

و همکـاران، ) Welch(ولـچ ؛2008و همکاران، ) French(؛ فرنچ2008همکاران،  ) وDesmond(؛ دسموند2011
است که مذهب ارتبـاط خـود  یکنترلق خودیاز طر یطور نسب. به)1389بزرگی، هنر و جان؛ رفیعی2006

دهنـد کـه ابعـاد مـیقـات نشـان یآورد. تحقمـیرا بـه دسـت  یاجتماع يو رفتارها یستیبا سالمت، بهز
طـور بـه ی،ش دارند. شـناخت مـذهبیبودن گرا یمت مذهبشتر به سیب یخودکنترل ةدربردارند یتیشخص

ه شـود توجـن نکته یابه م است که الزکند. میفعال  هارا در مقابل وسوسه یاز خودکنترل یخودکار شکل
ز وجـود یـن امکـان نیـد، بلکـه ایجاد نمایا یدر خودکنترل یراتییبودن تغ ینکه مذهبیکه عالوه بر امکان ا

 یـۀبـر پا ئـیصـورت جزبـودن بـه یجاد کند. اگر مـذهبیبودن ا یدر مذهب یاترییتغ یدارد که خودکنترل
سسـات ؤکامل در اعتقادات، اعمـال و م يرید در درگیبا ،نییپا یباشد، پس افراد با خودکنترل یخودکنترل

  .)McCullough & Willoughby( ،2009((مک کولوگ و ویلوگبیمشکل داشته باشند  یمذهب
م بـا یمسـتق يارابطـه ياسناد هايا سبکیال است که آؤن سیدنبال پاسخ به ا پژوهش بهبنابراین، این 

شـود. از نظـر مـیرا موجـب  يرات هـوش معنـوییـ، تغیکنترلـق خـودیا از طریداشته و  يهوش معنو
  است. يزکاریدن به صفت تقوا و پرهیرس یهسته اصل یخودکنترل ،)1389، ییرجا( اگزلینو  بائومیستر

هسـتند، از  ینسبت به افـراد کمتـر مـذهب يتریرونیمکان کنترل ب يدارا یفراد مذهبکه ا ،دگاهین دیا
 يتوانـد بـرامـیده یـن عقیـا عـدم اثبـات ایـاسـت. اثبـات  یج در مورد افراد مـذهبیرا يجمله باورها

داشـته باشـد.  مـیحات مهی، تلویر افراد در مورد نگرش نسبت به مذهب و افراد مذهبسایمتخصصان و 
گـر بـا مـذهب، ید هـايریاز متغ ياریز همچـون ارتبـاط بسـیـارتباط مذهب با مکـان کنتـرل ن نهیدر زم

(راسموسـن و  یرونـین مذهب با مکان کنترل بیاز مطالعات ب برخیمشاهده شده است.  هایییناهماهنگ
 (واتسـون، یبا مکـان کنتـرل درونـ يو تعداد )Stanke & Taylor( ،2004(؛ استانکی و تیلور1995چارمن، 
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ــاران،  ؛1995 ــارد و همک ــدیان،  ؛1986گاب ــاط  )1380مج ــهیارتب ــد. در بافت ــیان ــاپژوهش رخ ــن ه ز ی
افت نشـده اسـت. در ین مذهب و مکان کنترل یب یارتباط ،)1387؛ میرهاشمیان، Benson(، 1973((بنسون

و مکـان  یمـذهب يهان نگرشیب يارتباط مثبت معنادار ،)1385( زاده هنرمندمهرابیو  محمديپژوهش 
بـه  ن رابطه، در نمونه مذکر و کل نمونه معنادار نبود.ینث به دست آمد، و اؤتنها در نمونه م یکنترل درون

ان و ینوجوانـان، دانشـجو هايدر نمونـه یبـودن و خـودکنترل یهبن مـذیارتباط بـ معموالً ،رسدمینظر 
و  يالن از انـدونزیالتحصـنوجوانـان مسـلمان و فـارغ هاينمونـه ةبه انـداز ،کایبزرگساالن در شمال امر

) 2006و همکـاران ( ولـچ) و 2008و همکاران ( دسموند. )2008(فرنچ، و همکاران، است  يپاکستان قو
پـس از  ی، حتـیکنترلـخـود يانهیگزاس چندیبا مق يصورت مثبت و معناداردن بهبو یافتند که مذهبیدر

ن، سـاختار یالت والـدی، سـطح تحصـياقتصـاد - یت اجتمـاعیکنترل از نظر سن، جـنس، نـژاد، وضـع
) Gupta ()2012(گوپتـاج مطالعـه یدر ارتبـاط اسـت. نتـا یمذهب ۀن و طبقیبه والد یو دسترس یخانوادگ

و  هنـررفیعیو ابعاد آن همبسته است.  یمیبا خودتنظ يطور مثبت و معناداربه يعنونشان داد که هوش م
افتند کـه افـراد یدر يو خودمهارگر یمذهب يریگرابطه جهت ةق خود درباریدر تحق ،)1389( بزرگیجان

گیري با خودمهارگري باال، در مقایسه با افراد داراي خودمهارگري پایین سـطوح بـاالتري از جهـت
و  موسويهاي اسناد و مذهب، دهند. افزون بر این، در ارتباط با رابطه بین سبکنشان می هبی رامذ

گیري مذهبی و سبک اسنادي ) در تحقیق خود به بررسی ارتباط بین دو متغیر جهت2012همکاران (
ي مثبـت پرداختند. آنها دریافتند که با افزایش گرایش مذهبی، سبک اسنادي پایدارتري در رویدادها

ویژه نـدارد  -بیرونی و کلی -هاي اسنادي درونیوجود خواهد داشت، اما ارتباط معناداري با سبک
) نشان دادند که بین بازخورد 1388و همکاران ( مجدیان). نتایج پژوهش 2012(موسوي و همکاران، 

هاي انجام شده خود ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تحلیلمذهبی با مسند مهارگري و حرمت
خود و مسـند مهـارگري درونـی اسـت اند که مذهب عاملی اساسی در افـزایش حرمـتبیان نموده

) نیز نشان داد که همبستگی منفی معنـاداري 2004( استانکی). پژوهش 1388(مجدیان و همکاران، 
ا بیـانگر آن هبین مکان کنترل درونی و باال بودن سطح گرایش مذهبی وجود دارد و شاید این یافتـه

باشد که افراد با گرایش مذهبی قوي، تمایل دارند رویدادهاي زندگی را به نیرویی فراتر از خودشان 
(مانند خدا) نسبت دهند. بنابراین، اگرچه فردي با گرایش مذهبی باال، ممکن است لزوماً بـه مکـان 

نترل درونی، به واسطۀ مذهبشان و کنترل بیرونی یا شانس اعتقاد نداشته باشد، اما آنها در میان مکان ک
  ).2004اعتقادات دنیایی در حرکت هستند (استانکی و تیلور، 

۱۰    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

 ياسـناد هايبـا توجـه بـه نقـش سـبک يهوش معنو ين الگویتدو ،پژوهشاین هدف از  ،نیبنابرا
از مجموعـه ک یعنوان به يهوش معنو يکه مبناچرا ؛است یکنترل) و خودیشناخت یتیر شخصیک متغی(

اسـت و بـا آن همبسـته  یکنترلودخ، )1999(ایمونز،  يو معنو یسود بردن از منابع مذهب يها براییاناتو
دار و یـپا ياسـناد هاياز سبک یرسد ناشمیز به نظر ین یکنترلخود سوي دیگر،از  .)2012 (گوپتا،است 

، ياسـناد هايسـبک نیپژوهش ارتباط باین در رو، ازاینت و شکست باشد. یموفق هايتیدر موقع یکل
  شود.می یبررس يهوش معنو هايطور همزمان بر شاخصرا به یکنترلخود

  پژوهش روش
 91- 90واحد بیرجند در سال تحصیلی جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

طریـق روش نفـر در نظـر گرفتـه شـد کـه از  400درصدي  5باشد که حجم نمونه با احتمال ریزش می
دانشکده موجود در این دانشگاه انتخاب شده و در بین  5کالس از  4اي، مرحلهاي چندگیري خوشهنمونه

نفر از دانشجویان داوطلب هر کالس، که حاضر به همکاري در پژوهش بودند، توزیع شـد. البتـه بـه  20
گیري دوبار تهیه شـود. از نهدلیل عدم دریافت همکاري مناسب در برخی موارد، الزم شد که فهرست نمو

 372نامه به دلیل مخدوش و یا ناقص بودن از تحقیق خارج شـدند. نمونـه نهـایی را پاسخ 28این تعداد، 
تشکیل دادنـد. از  143/6با انحراف استاندارد  75/24مرد) با میانگین سنی  175زن و  197نمونه دانشجو (

درصد آنهـا در  8/3درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  7/27درصد در مقطع کارشناسی،  5/68این میان، 
مقطع دکتري مشغول به تحصیل بودند. طرح کلی پژوهش از نوع همبستگی است که در زمره تحقیقـات 

افزار لیزرل براي تحلیل مسیر براي تحلیل رگرسیونی و نرم SPSS 21افزار روند. از نرمشمار میتوصیفی به
  ها استفاده شده است.زیه و تحلیل داده(تحلیل عاملی تأییدي) و تج

  پژوهش ابزار

 يریـگانـدازه يبـرا بارنینخست و است یدهگزارشخود ابزار هنامن پرسشیا ):ASQنامه سبک اسنادي (پرسش
شـد و شـامل  ) سـاخته1979( و همکاران سلیگمنتوسط  کنترل رقابلیغ يدادهایرو يبرا افراد ياسنادها

ثبـات  )،یرونـیا بیـ یعلیت (درون کانون ابعاد در و منفی مثبت پیامدهاي براي فرادا یعلّ اسنادهاي يامحتو
شـش  شامل ،فرم کوتاه يسبک اسناد نامهاست. پرسش )یا اختصاصی ی(کل بودن کلی و دار)یدار، ناپای(پا

 اسـت. شده پرسش مطرح سه ،دادیرو هر يبد) است. برا دادیرو وسه داد خوبی(سه رو یفرض تیموقع

 يب آلفـا را بـرایضر ،و همکاران پیترسونگرفت.  نظر در ادشدهیبعد  سه از کیهر يبرا توانمی را هانمره



  ۱۱ يکنترلو خود ياسناد يهاه سبکيبر پا يهوش معنو ينيبشيپ يالگو

 هايیگـزارش نمودنـد. همبسـتگ 72/0و  75/0ب یبه ترت یج مثبت و منفینتا ياس مرکب براینمرات مق
 64/0و  70/0ب یـبـه ترت یج مثبت و منفینتا يبرا ياهفته 5ک دوره یش تست و پس تست در طول یپ

نمرات تفـاوت مرکـب (نمـرات  يبر رو هالیتحل ،)1983( آبرامسونو  همیلتون یۀتوص بر اساسبودند. 
 ،)2001( بـریج ).1982(پیترسـون و همکـاران، ) متمرکز شـدند ینمرات مرکب منف يمرکب مثبت منها

 زیـادي يهـاشپژوه را گزارش نموده اسـت. 8/0کرونباخ  يب آلفایضر ينامه سبک اسنادپرسش يبرا
 اسـنادهاي آمـدهدسـتبـه نمـرات دهدمی که نشان گرفته صورت مقیاس این اعتبار و پایایی تعیین براي

 ۀنسـخ پایـایی مـورد در کننـد. همچنـینمیبینی پیش را زندگی خاص رویدادهاي براي هاآزمون واقعی
 را کرونبـاخ يآلفـا بیضـر اسیـمق نیـا با یپژوهش یط )1369( بابکی شهراسالمی آزمون،  این ایرانی

 و در 73/0 یکلـ شکسـت تیـ، موقع43/0دار یپا شکست تیموقع ،75/0 یدرون شکست تیموقع يبرا

بـه دسـت  76/0 یکلـ تیـموفق تیـموقع و 56/0دار یپا تیموفق تی، موقع74/0 یدرون تیموفق تیموقع
  کرد. گزارش 74/0را  نامهپرسش هايپرسش کل يبرا کرونباخ يآلفا )1381( نژادسلیمانیآورد. 
) 2004و همکـاران ( تانجنیاست که توسط  یدهگزارشنامه خودک پرسشی ):SCSکنترلی (نامه خودپرسش

در  يادرجـه 5کرت یف لیک طین جمالت در یا .ل شده استیعبارت تشک 36ساخته شده است، و از 
 يبـود. بـرا 144ن یشـتریو ب صـفرن حالـت ینظر گرفته شده است. نمره کل افراد در آزمـون، در کمتـر

اجرا شـده  یدوره کارشناس يدو گروه دانشجو ينامه در دو مطالعه، بر رو، پرسشییاعتبار و روا یبررس
 يبه دست آمـده بـرا يار و آلفاین، انحراف معیانگیباال بودند. م ییایپا هاينیتخم یدرون يداریاست. پا

و در  89/0، 81/18، 47/114بـا  يالعـه اول مسـاوب در مطیبه ترت ،در دو مطالعه یخودکنترل یاس کلیمق
. )1391عطــاري، ر.ك:  ؛2004(تــانجنی و همکـاران،  89/0، 19/18، 66/103برابـر بــود بـا  ،مطالعـه دوم

 83/0(آلفا در مطالعۀ اول و دوم به ترتیـب=ا بود یپا يادیطور زبه ،فرم کوتاه یاس خودکنترلین مقچنیهم
باشـد. بـه عـالوه، بـراي ارزیـابی رسد مقیاس داراي پایایی درونی کافی میی)/. بنابراین، به نظر م85/0و 

به سـؤاالت آزمـون  تانجنینفر در مطالعۀ دوم  233آزمون مقیاس جدید خودکنترلی، پس - پایایی آزمون
 آزمون برايپس - براي بار دوم، در جلسۀ سوم، که تقریباً سه هفته بعد اجرا شد، پاسخ گفتند. پایایی آزمون

  ).2004بود (تانجنی و همکاران،  87/0و براي مقیاس خودکنترلی فرم کوتاه،  89/0نمره کل خودکنترلی 
 کینـگ، توسـط 2008نامه خودسنجی هـوش معنـوي در سـال پرسش ):SISRI-24نامه هوش معنوي (پرسش

 نظریـه خـود بـر اسـاس کینـگهاي ذهنی و هوش معنوي ساخته شده اسـت. منظور سنجش تواناییبه
هاي ذهنی هوش معنوي، که در این مقیاس مورد نامه خودسنجی هوش معنوي را تهیه کرد. تواناییپرسش

)، آگاهی PM، تولید معناي شخصی ()CET( توانایی تفکر انتقادي وجودي 4گیرند، شامل بررسی قرار می

۱۲    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

ان موافقـت یـا اي لیکرت، میـزدرجه 5) است. آزمودنی در مقیاس CSE) و بسط هوشیاري (TAمتعالی (
ضریب آلفاي کرونباخ  دسیکو،و  کینگکند. نامه مشخص میمخالفت خود را با هریک از عبارات پرسش

اند: تفکـر انتقـادي هاي آن را بدین شرح گزارش کردهو ضریب آلفاي زیر مقیاس 92/0کل این آزمون را 
(کینـگ و  91/0شـیاري=، بسـط هو87/0، آگاهی متعـالی= 78/0، تولید معناي شخصی= 78/0= وجودي
منظور هنجاریابی ایـن آزمـون را بـر روي )، به1389و همکاران ( آقابابایی). 2008؛ کینگ، 2009دسیکو، 

و انحـراف  54تـا  18با دامنـه  72/21کنندگان نفر دانشجو و طلبه اجرا کردند. میانگین سنی شرکت 580
ون بدین شرح است: زیر مقیـاس بسـط حالـت ها و کل آزمبود. ضریب پایایی زیرمقیاس 83/3استاندارد 

و  70/0، تفکـر انتقـادي وجـودي=67/0 ، آگاهی متعالی=75/0 ، تولید معناي شخصی=75/0هوشیاري= 
  که حاکی از پایایی مطلوب آزمون است. 88/0 ضریب پایایی کل آزمون =

  هاي پژوهشيافته
 هـاياسیمقن اسـت. در خـردهیانگیـم نیبـاالتر يدارا یکنترلـدهد، خـودمیکه جدول نشان  گونههمان

 ياسـناد هايو در سـبک يوجـود ياس تفکر انتقـادیمقن مربوط به خردهیانگین می، باالتريهوش معنو
  ت است.یموفق یمربوط به اسناد کل

  يو هوش معنو ی، خودکنترلياسناد هاياستاندارد سبک انحراف و نیانگیم صفر، مرتبه یهمبستگ بیضر .1 جدول
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

                        هاي اسناديسبک

                      1  . اسناد بیرونی موفقیت1

                    1  ** 168/0  . اسناد بیرونی شکست2

                  1  ** 213/0  ** 575/0  . اسناد پایداري موفقیت3

                1  057/0  ** 310/0  - 001/0  . اسناد پایداري شکست4

              1  050/0  ** 574/0  ** 192/0  ** 468/0  . اسناد کلی موفقیت5

            1  ** 172/0  ** 280/0  036/0  ** 212/0  - 051/0  . اسناد کلی شکست6

          1  ** - 290/0  ** 179/0  ** - 219/0  ** 219/0  ** - 117/0  ** 251/0  . خودکنترلی7

    هوش معنوي

        1  ** 242/0  - 070/0  ** 224/0  - 052/0  ** 203/0  - 056/0  ** 270/0  . تفکر انتقادي وجودي8

      1  ** 666/0  ** 298/0  ** - 116/0  ** 211/0  - 077/0  ** 236/0  025/0  ** 290/0  . تولید معناي شخصی9

    1  ** 603/0  ** 676/0  ** 257/0  - 074/0  ** 220/0  - 050/0  ** 218/0  - 037/0  ** 203/0  . بسط هوشیاري10

  1  ** 465/0  ** 447/0  ** 441/0  * 120/0  - 040/0  ** 182/0  - 037/0  ** 213/0  - 030/0  ** 197/0  . آگاهی متعالی11

M 
25/11  42/10  20/12  79/10  55/12  26/11  39/80  80/15  60/11  90/9  31/15  

SD 
72/2  25/2  48/2  49/2  50/2  79/2  88/14  80/15  60/11  90/9  31/15  

01/0P< ** ،05/0P< **  



  ۱۳ يکنترلو خود ياسناد يهاه سبکيبر پا يهوش معنو ينيبشيپ يالگو

ان یــدر م ی،ن همبسـتگیشــتریب کـه فـتتــوان گمـی 1آمــده از جـدول دسـتج بـهینتــا بـر اسـاس
 يدر سـطح معنـادار يوجـود يکـه تفکـر انتقـاديطـوروجود دارد، بـه يهوش معنو هاياسیمقخرده

01/0P< یب همبسـتگیضـر يب دارایبه ترت ی،شخص يد معنایو تول ياریبسط هوش هاياسیمقبا خرده 
 ياریبسـط هوشـ هاياسیمقدهان خریدر م یب همبستگین ضریباالتر ،باشد. پس از آنمی 66/0و  67/0

ــو تول ــای ــ يد معن ــادار یشخص ــطح معن ــه در س ــود دارد ک ــت. در م 01/0P< ،060/0=rي وج ــاس ان ی
 يداریـاسـناد پا هـاياسیمقان خـردهیـدر م ی،ن همبسـتگیشتریز بین ياسناد هايسبک هاياسیمقخرده
 یب همبسـتگیت بـا ضـریـفقمو یت و اسناد کلیموفق يداریت و اسناد پایموفق یرونیت و اسناد بیموفق
بـا  يو هـوش معنـو ياسـناد هايسـبک هاياسیمقان خردهیم یوجود دارد. در رابطه با همبستگ 57/0

ت بـا یـموفق یرونـیبـه جـز اسـناد ب ،اسیـن دو مقیـا هـاياسیمقخـرده یۀکل :توان گفتمی یخودکنترل
مـرتبط بـا  هـاياسیمقان خردهیم در ین همبستگیباشند. البته امی يمعنادار یهمبستگ يدارا یخودکنترل

شکسـت،  یو کلـ يداریـ، پایرونـیب هايش اسـنادیبـا افـزا یعنـی ؛باشـدمی یاسناد شکست از نوع منف
و  يهـوش معنـو هـاياسیمقان خردهیم ین همبستگیابد. همچنیمیکاهش  يطور معناداربه یکنترلخود

ت بـا یـموفق یو کلـ يداریـ، پایرونـیب ينادهاان اسیدهند که تنها در ممیج نشان ینتا ي،اسناد هايسبک
ن امـر یـالبتـه ا .وجـود دارد >01/0Pدر سـطح  يمعنـادار یهمبسـتگ يهـوش معنـو هـاياسیمقخرده

در سـطح  یشخصـ يد معنـایـاس تولیمقشکست با خرده یاسناد کل یمنف یاستثناء همبستگ ةدربردارند
01/0P< ،11/0 - = r از  یدر نظر داشت که برخـباید ن نکته را یها اادهاز د يریگجهیدر نترو، است. ازاین

  اند.جاد شدهیجۀ باال بودن حجم نمونه ایدر نت ،هاین همبستگیا

  ريل مسيتحل
تواند اطالعـات یر نمیز یت اساسیکم در سه موقعدست ،ونیل رگرسیحاصل از تحل يرهامتغیازآنجاکه 

  الزم را فراهم آورد:
روابط جالـب و بـدون  یواقع يرهاین متغیو ب يریگاندازه يخطا ياوشده حمشاهده يرهایمتغ ی. وقت1

  تورش وجود داشته باشد.
  وجود داشته باشد. یعلّ روابطده یتنشده روابط درهممشاهده يرهاین متغیب ی. وقت2
ن یـتوانـد در همـۀ ایم يامـا توابـع سـاختار ،کننده مشـاهده نشـده باشـدنییمهم تب يرهایمتغ ی. وقت3

  ).1384؛ به نقل از هومن، 1973فا کند (گلدبرگر، یرا ا يانقش مهم و سازنده ،باال ياهتیموقع

۱۴    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

چگـونگی رابطـه بـین متغیرهـاي منظور بررسـی الگـوي مفهـومی رو، در این مطالعـه بـهازاین
تـوان انجـام داد، آنچـه بـا اجـراي روش تحلیـل مسـیر میپژوهشی، از تحلیل مسیر استفاده شـد. 

کـه رابطـه علّـی میـان آنهـا تأییـد و رد حالیبـط بـین چنـدین متغیـر اسـت. دربررسی الگوي روا
شود. نخستین گام در تحلیـل مسـیر تعیـین یـک مـدل سـاختاري پـیش تجربـی اسـت. مـدل نمی

ساختاري نیز شامل یک مجموعه معادله ساختاري است کـه روابـط علّـی ممکـن بـین متغیرهـا را 
شـود کـه در آن، برخـی مراتب علّـی مطـرح مییـک سلسـلهکند. در این فرایند، ابتـدا توصیف می

توانـد معلـول آنهـا طور قطـع نمیمتغیرها ممکن است علت احتمالی متغیرهاي دیگر باشد، امـا بـه
برآورد متغیرهاي الگو، از طریق روش بیشینه احتمال بـه دسـت آمـد ). 47ص، 1384باشد (هومن، 
تر متغیرها و نیز شـاخص برازنـدگی لیـزرل، د دقیقنشان داده شده است. براي برآور 1که در شکل 

زا مسیرهایی که ضرایب آنها معنادار نبود و همچنین متغیرهایی که ارتباط معناداري بـا متغیـر درون
، شـاخص 1زا نداشتند، از الگو حـذف شـد و مجـدداً متغیرهـا بـرآورد گردیـد. در شـکل یا برون

هاي هـوش معنـوي در تحلیـل بینی شـاخصپیش هاي اسنادي درکنترلی و پنج شاخص سبکخود
  مسیر قرار داده شد.

مانـد، در بررسی این نکته که آیا واریانس خطا یا تبیین نشده که پس از بـرازش مـدل بـاقی می
هاي برازندگی مطلقـی چـون شـاخص مجـذور کـاي، نسـبت قابل توجه است یا خیر، از شاخص

اســتفاده شــد؛ در الگــوي ص برازنــدگی نرمـال شــده شــاخ) و GFI، شـاخص برازنــدگی ( 
معنـادار شـد، غیر 52/0در سـطح  23با درجـه آزادي  22آمده شاخص مجذور کاي برابر با دستبه

در  آل می باشد (نسـبتاست که بسیار نزدیک به برازش ایده 96/0مساوي با  نسبت 
شـاخص و  شـاخص برازنـدگی)). همچنـین 1384سـت (هـومن، ا 0/1آل برابر با یک برازش ایده

که بیـانگر )، 1384بودند (هومن،  90/0و  99/0برازندگی نرمال شده در مدل ذیل به ترتیب، برابر با 
هاي براي بررسی اینکه این مدل در مقایسه با سـایر مـدلباشد. تقریب قابل قبول و برازش مدل می

کنـد، از هاي مشاهده شده، تـا چـه حـد خـوب عمـل میز دادهاي اممکن، از لحاظ تبیین مجموعه
) (بـراي مقایسـۀ دو NFIهاي برازندگی نسبی نوع اول شامل شاخص برازندگی نرم شـده (شاخص

) و شـاخص برازنـدگی فزاینـده NNFIمدل مختلف)، نوع دوم شامل شاخص نرم نشده برازندگی (
)IFI) و نوع سوم شامل شاخص برازندگی تطبیقی ،(CFI استفاده شد. مقدار شاخص برازندگی نرم (

شده، شامل شاخص نرم نشده برازندگی، شاخص برازندگی فزاینده و شـاخص برازنـدگی تطبیقـی 
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 90/0به دست آمدند، با توجه به اینکـه کلیـۀ آنهـا از مقـدار  0/1، 0/1، 0/1، 99/0ترتیب، برابر با به
هاي برازندگی دیگري نیـز ). شاخص1384(هومن،  توان پذیرفتباشند، این مدل را میتر میبزرگ

هاي آشـیان نشـده هاي برازندگی بـراي مقایسـۀ مـدلجمله شاخصمورد استفاده قرار گرفتند که از
شـاخص ریشـه دوم ) و ECVIانتظـار بـراي وارسـی روایـی (باشند که عبارتند از: شاخص موردمی

به دست آمـد کـه در فاصـله  26/0ن مدل در ای ECVI)، که مقدار RMSEAواریانس خطاي تقریب (
کـه مقـدار آن آنجابه دست آمـد. از 00/0برابر  RMSEA) قرار داشت. همچنین 26/0؛30/0اطمینان (
کـه بـه واقـع آزمـون  RMSEAباشد، نشانگر برازندگی خوب مدل اسـت (مقـدار می 05/0کمتر از 

اسـت  05/0ی داشته باشد، کمتر از هایی که برازندگی خوبانحراف هر درجه آزادي است. براي مدل
  .))1384(هومن، 
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 %6/5، یشخصـ يد معنـایـتول %9/9، يوجـود يانس تفکر انتقـادیوار %7/6تواند می ،کیشکل  يالگو
  ن کند.ییرا تب ياریبسط هوش %4/2و  یمتعال یآگاه

کنترلی دهد، مسیر هر دو اسناد بیرونی و پایدار موفقیت بـا خـودنشان می 1طور که شکل مانه
15/0 =β ،001/0P<  ،سهم مثبت و مسیر اسناد پایداري و کلی شکسـت بـا خـودکنترلی بـه ترتیـب
، سهم منفی نشان داد. این امر نشان می دهد که سـهم اسـناد کلیـت >β ،001/0P =-24/0و  -16/0

باشد. از سوي دیگر، ضریب مسیر مستقیم اسـناد بیرونـی تر میکاهش خودکنترلی قوي شکست در
و همچنـین ضـریب  >β ،001/0P =17/0و  15/0موفقیت و خودکنترلی با تفکـر انتقـادي وجـودي 

معنادار شد. افزون بر این،  >β ،001/0P =17/0مسیر اسناد بیرونی موفقیت، با تولید معناي شخصی 
کنترلی نشان نداد، ولـی ضـریب بینی مؤلفۀ خودد کلی موفقیت مسیر معناداري در پیشبا اینکه اسنا
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و ضـریب مسـیر اسـناد پایـداري  >β ،001/0P =9/0مسیر اسناد کلی موفقیـت بـر آگـاهی متعـالی 
معنادار به دست آمد. ابعاد اسنادي کلیت و پایـداري  >β ،001/0P =16/0موفقیت بر بسط هوشیاري 

کنترلی، گذاري بر خودستقیم بر هوش معنوي تأثیرگذار نبودند، بلکه از طریق تأثیرطور مشکست به
  روند.طور غیرمستقیم در جهت کاهش هوش معنوي پیش میبه

هاي اسـنادي بـر هاي سبکمقیاس، چهار متغیر از خرده2الزم به یادآوري است که طبق جدول 
کـه در مـورد حالییا غیرمستقیم اثر دارند. در صورت مستقیم وروي متغیر تفکر انتقادي وجودي به

گونـه نیسـت و اثـرات بـر روي آنهـا تنهـا محـدود بـه متغیـر از سه متغیر دیگر هوش معنوي، این
  هاي اسنادي است.سبک

  )ی(با واسطه خودکنترل يم مدل هوش معنویرمستقیم و غیب استاندارد شده اثرات مستقیبرآورد ضرا .2جدول 

ر سبک یمس
 بر ياسناد

 يتفکر انتقاد
 يوجود

 يد معنایتول اثر کل
 یشخص

بسط  اثر کل
  ياریهوش

  اثر کل  یمتعال یآگاه  اثر کل

  -   -   -   -  17/0 17/0 4/0 *  25/0و 15/0 اسناد بیرونی موفقیت

  -   -   16/0  16/0 -  -  25/0 *  25/0 اسناد پایداري موفقیت
  -   -   -   -  -  -  - 03/0 *  - 03/0 اسناد پایداري شکست

  9/0  9/0  -   -  -  -  -  -  تیموفق ید کلاسنا

  -   -   -   -  -  -  - 04/0 *  - 04/0 شکست یاسناد کل

  میرمستقی* اثر غ

) از طریق افزایش خودکنترلی با 25/0مستقیم (طور غیر، اسناد بیرونی موفقیت به2جدول  بر اساس
ن اثر کل را بـر افزایش تفکر انتقادي وجودي مرتبط است. به هر حال، اسناد بیرونی موفقیت بیشتری

عبارت دیگر، حاصل ضرب ضرایب مسیر غیرمستقیم اسناد روي تفکر انتقادي وجودي نشان داد. به
) بـر مجمـوع 17/0) و خودکنترلی با تفکر انتقادي وجـودي (15/0بیرونی موفقیت، با خودکنترلی (

ه بـین اسـناد رابطـ % 37/6ترتیب، خـودکنترلی تنهـا به دست آمـد. بـدین %37/6)، 4/0اثرات کل (
شـود، طور کـه مالحظـه میکند. همانبیرونی موفقیت و افزایش تفکر انتقادي وجودي را تبیین می

اسناد پایداري موفقیت نیز از خالل افزایش خودکنترلی افزایش تفکر انتقـادي وجـودي را موجـب 
دکنترلی هاي پایداري شکست و کلی شکست نیز از طریق کاهش خـوشود. از سوي دیگر، اسنادمی

شـوند. افـزون بـر ایـن، مـدل نشـان داد کـه از میـان کاهش تفکر انتقادي وجـودي را موجـب می
گونـه اثـر مسـتقیم و یـا هاي اسنادي، تنها اسناد کلی موفقیت است کـه هیچهاي سبکمقیاسخرده

ي بر تفکر انتقادي وجودي ندارد. ولی در کل باید گفت: متغیـر تفکـر انتقـادي وجـودغیرمستقیمی 
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گیرد و خودکنترلی تنها هاي اسنادي قرار میهاي هوش معنوي، تحت تأثیر سبکبیش از سایر متغیر
شـود. هاي اسنادي بر هوش معنوي را موجب میاز طریق اثر بر روي این متغیر است که آثار سبک

بر رند. هاي اسنادي آثاري مستقیم بر روي سایر متغیرهاي هوش معنوي داهاي سبکرو، متغیرازاین
)، اسـناد 17/0توان گفت: اسناد بیرونی موفقیت بر روي تولید معناي شخصـی (می 2جدول  اساس

) اثر داشته 9/0) و اسناد کلی موفقیت، بر آگاهی متعالی (16/0پایداري موفقیت بر بسط هوشیاري (
  شوند.طور مستقیم میو موجب افزایش آنها به

  گيريو نتيجه بحث
کنترلی هاي اسـنادي و خـودبینی هوش معنوي بر پایه سبکبررسی الگوي پیشدر این پژوهش، به 
هاي اسـنادي و خـودکنترلی نشـان داد، اسـناد بیرونـی طور که نتایج مسیر سبکپرداخته شد. همان

کنترلی دارد. در تأییـد نتیجـۀ فـوق بایـد بـه چرخـۀ بینی خـودموفقیت سهم معنادار مثبتی در پیش
)، مبنـی بـر اینکـه یکـی از اجـزاي Nokelianen ()2007(نوکلیـاننشده از سـوي معرفیخودتنظیمی 
کننـده باشند، اشـاره کـرد کـه حمایتکنترلی)، اسنادهاي علّی میجمله خوداندیشی (ازمرحله درون

هاي اســنادي بــر روي آمده در ایــن پــژوهش اســت و بــا ایــن فرضــیه کــه ســبکدســتنتیجــۀ به
  باشد.و میکنترلی اثر دارند، همسخود

با توجه به انتخاب سازة جدید هوش معنوي توسط پژوهشگران در این مطالعه، و محدود بودن 
توان با سـایر تحقیقـات مـرتبط در ها دربارة رابطه بین سه متغیر پژوهش، این تحقیق را میپژوهش

هـاي ژوهشهاي پمورد ارتباط مذهب با سایر متغیرهاي پژوهش مـورد مقایسـه قـرار داد. در یافتـه
ــاران،  ــل2012متعــددي (موســوي و همک ــانچی و گ ــان و فرانســیس، 2011پرور، ؛ قپ ؛ 2010؛ رای

)، 1385زاده هنرمنـد، ؛ محمـدي و مهرابـی1388؛ مجدیان و همکاران، 1995راسموسن و چارمن، 
؛ 2008هاي اسنادي و مذهب، و در مطالعات متعدد دیگري (دسـموند و همکـاران، رابطه بین سبک

)، رابطـه بـین 1389بزرگی، هنـر و جـان؛ رفیعی2006؛ ولـچ و همکـاران، 2008و همکـاران،  فرنچ
کنترلی مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت. در مـدل کنـونی اسـناد بیرونـی موفقیـت، مذهب و خـود

کنترلی به دسـت کننده معنادار افزایش تفکر انتقادي وجودي، تولید معناي شخصی و خودبینیپیش
بیرونی موفقیت، به میزانی که فرد رویدادهاي فردي خـود را بـه عوامـل یـا افـراد دیگـر آمد. اسناد 

هاي هاي هوش معنوي، با یافته، اشاره دارد. تأثیر مکان کنترل بیرونی بر متغیردهدبیرونی نسبت می
  ) همخوانی دارد. 2010( فرانسیسو  رایانهاي ) و یکی از مدل1995پژوهش (راسموسن و چارمن، 
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)، نشان داده شده است که 1980( دسروسیرزو  راندالمطالعات از جمله مطالعۀ مچنین در برخی ازه
) Schick & Vaughn( وگنو  شیکهاي فرامادي ارتباط دارد. مکان کنترل بیرونی با اعتقادات به پدیده

دهنـد کـه ح میهاي فرامادي، اعتقادي قوي داشـته و توضـیکه غالباً افراد به پدیده ) معتقدند2011(
ها بایـد قابـل صورت منطقی توضیح دهند که چـرا ایـن پدیـدهتوانند بهاین پدیده چیست، اما نمی

عبارت دیگر، فرد را به سـوي تفکـر و تولیـد معنـا در مـورد توجه و معتبر در نظر گرفته شوند. به
وجو بـراي جسـتهاي فرامادي، و یافتن دلیل خوب در هاي خارج از وجود خود، و پدیدهواقعیت

آمده در این پژوهش، مبنی بر اثر اسناد بیرونـی دستدهد. این امر با نتیجۀ بهها سوق میاین فرضیه
عبارت دیگر، با نسـبت دادن موفقیـت خـود بـه موفقیت و تفکر انتقادي وجودي همخوان است. به

قادي بـه حقیقـت وجـود، طور انتهاي فرامادي، فرد به سوي اندیشیدن بهعوامل بیرونی مانند پدیده
شـود. هستی، عالمِ وجود، زمان، مرگ و سایر موضوعات ماوراء طبیعی یا وجـودي سـوق داده می

) در تحقیق خود، رابطۀ منفی بین مکان کنتـرل درونـی و مـذهبی 2004( تیلور واستانکی همچنین 
رایش مذهبی قـوي تمایـل ها، حاکی از این است که افراد با گبودن باال را گزارش نمودند. این یافته

دارند که رویدادهاي زندگی خود را به نیرویی باالتر از خودشان (مانند خدا) نسبت دهند. بنابراین، 
ها، حاکی از ادراك نیروي قدرتمند خداوند است کـه موجـب رسد اسناد بیرونی موفقیتبه نظر می

کنترلی نتیجه، خودکند. دریجاد میگاه قدرتمند و مطمئن را در وي ااعتماد فرد شده و احساس تکیه
دهـد. وي افزایش یافته و فرد را در مسیر اکتشـاف شـناختی و تفکـر انتقـادي وجـودي سـوق می

) اعالم کردند که فرد با گرایش مذهبی باال از مکان کنتـرل 2004( تیلورو  استانکیچه رو، اگرازاین
رسـد اسـناد بیرونـی شود، اما بـه نظـر میواسطه مذهب یا اعتقادات جهانی خود دور میدرونی به

بینی بـه موفقیت فرد را در جهت اعتماد و توکل به خداوند قرار داده، همین اعتماد به خدا و خوش
شود و در نتیجه، تفکر انتقادي را کنترلی فرد میعوامل بیرونی موجب اعتماد به خود و ارتقاي خود

هبی بودن در تضاد نیست، بلکـه کنتـرل درونـی خـود شود. بنابراین، کنترل درونی با مذموجب می
بینی نسبت به عوامل بیرونی است که ارتقاي هوش معنـوي ناشی از اسناد بیرونی موفقیت و خوش

عبارت دیگر، اسناد بیرونی موفقیت موجب اعتماد به خود و افـزایش کنتـرل کند. بهبینی میرا پیش
د. نتایج تحلیل مسـیر همچنـین نشـان داد کـه اسـناد شودرونی و ارتقاي تفکر انتقادي وجودي می

بینی و باشـند کـه بیـانگر نقـش خـوشکنترلی میدهنـده خـودپایدار و کلـی موفقیـت نیـز افزایش
اندیشی در افزایش کنترل درونی خود است. افزون بر این، اسناد پایدار و کلی شکسـت سـهم مثبت
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شان داده شد که بـدبینی و دیـدگاه منفـی نسـبت بـه کنترلی نشان داد. به بیان دیگر، نمنفی در خود
نتیجه، اکتشاف شناختی و هوش معنوي کند. درها، قدرت کنترل درونی فرد را تضعیف میشکست

مسـتقیم طور غیردهد. الزم به یادآوري است که اسناد پایدار و کلی شکست تنها بهفرد را کاهش می
کننـد و بـر سـایر بینـی میتقـادي وجـودي را پیشکنترلی، کـاهش تفکـر انو از طریق کاهش خود

  هاي هوش معنوي نقش معنادار نشان نداد.مؤلفه
آمده در این پژوهش نشان داد که اسـناد پایـداري موفقیـت نیـز موجـب دستهمچنین مدل به

شود. اسناد کلی موفقیت نیز موجب افزایش متغیر آگـاهی متعـالی افزایش متغیر بسط هوشیاري می
ــی (موســوي و شــود. می ــات قبل ــوده اســت. مطالع ــی ب ــر از مســیرهاي قبل ــزان آن کمت ــه می البت

بینی انجـام شـده اسـت. آنهـا گیري مـذهبی و خـوش)، در زمینه رابطۀ بین جهـت2012همکاران،
دریافتند که با افزایش گرایش مذهبی، سبک اسنادي پایدارتري در رویدادهاي مثبت وجود خواهـد 

) در پژوهش خود نشان دادند که مذهب عاملی اساسی 1388مکاران (و ه مجدیانداشت. همچنین 
و  محمـديخود و مسند مهارگري درونـی اسـت. ایـن نتیجـه همسـو بـا نتـایج در افزایش حرمت

هاي مذهبی و مکان کنترل درونی است، اما بـا ) مبنی بر رابطۀ بین نگرش1385( زاده هنرمندمهرابی
، ایـن )Stanke & Taylor(تیلـورو  استانکیباشند. اما هش همسو نمیآمده در این پژودستهاي بهداده

ها بیانگر این باشد دهند که شاید این یافتهگونه توضیح میناهمخوانی نتایج را در پژوهش خود این
که افراد با گرایش مذهبی قوي، تمایل دارند که رویدادهاي زندگی را به نیرویی فراتـر از خودشـان 

بت دهند. بنابراین، اگرچه فردي با گرایش مذهبی باال ممکن است لزومـاً بـه مکـان (مانند خدا) نس
کنترل بیرونی یا شانس اعتقاد نداشته باشد، اما آنها در میان مکان کنترل درونی به واسطۀ مذهبشـان 

 در ). بایـد توجـه داشـت کـه افـراد2004و اعتقادات دنیایی در حرکت هستند (استانکی و تیلـور، 

دو  هـر یـا خود، جهـان و دیگران، دربارة که دیدگاهی و شخصی باورهاي پایه بر خود روزانه زندگی
 سیستم دهند. اینمی شکل معنایی سیستم یک فرد، براي هادیدگاه و باورها کنند. اینرفتار می دارند،

 انتخـاب بـه معنـادهی این بر اساس و دهد معنا خود اطراف جهان که به دهدمی اجازه فرد به معنایی

 و عظـیم منبـع توانـدمی بپـردازد. مـذهب شـدهانتخاب اهداف بر مبتنی رفتار و عمل سپس و هدف
 قرار شود،می ادراك چیزي مقدس چه اینکه مرکز در کهچرا باشد؛ فرد معنادهی سیستم براي نظیريبی

 انتظـارات و ها،یوابسـتگ باورهـا، شامل هستند، مذهب از متأثر که معنادهی، سیستم هايدارد. مؤلفه

  ).1387فرد و همکاران، کنند (خدایاريمی عمل فرد اعمال و هیجانات مرکزي نقطه عنوانبه اهداف

۲۰    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

 يرویـشود، نمیرا موجب  يمعنو ياریاست و هوش یدار و کلیکه پا یتیعامل موفق ،رسدمیبه نظر 
دار در یـپا یاحتماال عامل کلـ در همه جا، یشگیمان به حضور همیادیگر،  عبارتبه .متعال خداوند است

ن یـج ایاسـت. نتـا ياریو بسـط هوشـ یمتعال یبخش آگاهیجه تعالیکند که در نتمین یت را تضمیموفق
ن یبـ يکه نشان داده اسـت ارتبـاط مثبـت معنـاداريطورن بوده بهار محققیسا هايافتهیهمسو با  ،قیتحق

سـازگارانه  ياسـناد هايسـبک ،نیبنابرا ).2012(موسوي و همکاران، ت وجود دارد یو معنو ینیبخوش
نـوع  یمـؤثر باشـد. بررسـ يق هوش معنویو رشد و تعم یکنترلق خودیم و از طریطور مستقتواند بهمی
نـد یحاضـر، در روشـن شـدن فرامیدر مـدل مفهـو یزندگ گوناگون يدادهایفرد در رو يکرد اسنادیرو

  د.سودمند خواهد بو ين هوش معنوییدر تب یخودکنترل
هاي ایـن پـژوهش، بیـانگر رابطـه و تـأثیر مسـتقیم خـودکنترلی بـر روي هـوش همچنین یافته

)، در تحقیـق 2012و همکـاران ( )Carter(کـارترمقیاس تفکر انتقادي وجودي) است. معنوي (خرده
خود در زمینـه رابطـه بـین مـذهب و خـودکنترلی نشـان دادنـد کـه بـین میـزان مـذهبی بـودن و 

، 2012کنندگان رابطـه وجـود دارد (کـارتر و همکـاران، شده از سوي شـرکت خودکنترلی گزارش
ــه4ص ــا یافت ــوگبیو  کولوگمــکهاي ) کــه ب ) همخــوان McCullough & Willoughby( )2009(ویل
گري )، دریافتند که اثر مـذهب بـر روي خـودکنترلی بـا میـانجی2012و همکاران ( کارترباشد. می

وجـود دارد کـه عبارتنـد از:  تنظیمیغیرمستقیم بـین مـذهب و خـودبوده، و دو مسیر  تنظیمیخود
بیشـتر  تنظیمیاعتقاد افراد مذهبی به نظارت باالتر توسـط خـدا و سـایرین کـه همچنـین بـا خـود

آمده دسـتهاي ایشان، بیـانگر رابطـۀ بهگزارش شده در ارتباط بودند. تا حدودي این بخش از یافته
 .بر اثر اسناد بیرونی موفقیت بر خودکنترلی است در الگوي مسیر کنونی مبنی

ترین محـدودیت آن باشـد، احتمـاالً اساسـیهاي مذکور، تحت تأثیر چنـد محـدودیت مییافته
کند، مطالعـه طـولی الزم گیري از طرح مقطعی است. براي تعیین جهتی که این روابط عمل میبهره

آورنـد. گري فراهم میتري از واسطهبسیار دقیقهاي هاي طولی آزمونخواهد بود. به هر حال، طرح
رو، براي بررسی بیشتر اجراي مطالعه طولی الزم است. دومین محدودیت این است که نمونـۀ ازاین

پژوهش در این طرح، تنها در میان قشر محدودي از جامعه (دانشجویان) اجرا شـده اسـت کـه بـه 
دانشگاهی برخوردارند، تعمیم نتایج پـژوهش هاي علت ویژگی جامعه مورد پژوهش، که از آموزش

رو، پیشـنهاد هاي سنی و قومی باید با احتیاط انجـام شـود. ازایـنبه سایر اقشار جامعه، دیگر گروه
شود که براي افزایش دقت کار و تعمـیم نتـایج بـه سـطوح مختلـف جامعـه، ایـن پـژوهش بـا می
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به دلیل محدودیت وسعت کار، پژوهش تنها  هاي سنی اجرا شود.هایی از سایر قشرها و گروهنمونه
هاي اسنادي بر روي هوش معنوي را تبیین نمایـد، توانست اثر چند متغیر مؤثر در مسیر علّی سبک

ولی روشن است که بجز خودکنترلی متغیرهاي فرهنگی، اجتمـاعی، و شخصـیتی بسـیاري در ایـن 
انـد. نکتـه قابـل توجـه نقـش نگرفتهباشند، که در این پژوهش مـورد بررسـی قـرار روند مؤثر می

هاي دیگر نشان داده شـده اسـت که در پژوهشگر خودکنترلی در این پژوهش است. ازآنجامیانجی
تا چه میزان خودکنترلی بر جلوگیري از ارتکاب جرم، سوء مصرف مواد و... مؤثر است (خـدایاري 

)، بـه 2008و همکاران، ) Desmond(؛ دسموند2009کولوگ و ویلوگبی، ؛ مک1388فرد و همکاران، 
طور جمعـی بـر هاي دیگري در زمینـۀ رابطـه ایـن سـه متغیـر و آثارشـان بـهرسد پژوهشنظر می

هاي اسـنادي هاي ارتکاب جرم و... مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، تا بتوان بـا آمـوزش سـبکزمینه
هـاي مختلـف، و اعتیادهـا مناسب و متعاقب آن افزایش خـودکنترلی، مسـیر را بـراي کـاهش جرم

بخصوص در میان قشر جوان کاهش داده و توانایی آنها را براي تفکر در مـورد موجودیـت خـود، 
  عالم هستی و...، و افزایش هدفمندي در زندگیشان سوق داد.
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