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 ينيد يو عمل به باورها يهوش معنو ةرابط يبررس

 در زنان باردار يجان شناختيم هيبا تنظ
 تهران يپژوهشکده علوم شناخت يشناسکارشناس ارشد روان /يکنجان يمحمد يالهدبنت bentolhoda_mohammadi@yahoo.com 

 يد بهشتيدانشگاه شه يشناساستاد گروه روان /يمظاهر يمحمدعل
 mahmoodhaidari@yahoo.com يد بهشتيدانشگاه شه يشناسار گروه روانياستاد /يدريمحمود ح

 يدانشگاه خوارزم يشناسگروه رواناستاد  /يرضا مراديعل
 05/04/1394پذيرش:  -21/10/1393دريافت: 

 دهيچک

شننناختي در زنان باردار شننهر هوش معنوی و عمل به باورهای ديني با تنظيم هيجان ةرزيابي رابطا هدف اپژوهش ب اين
صيفي . تهران اجرا گرديد ست. اينو پژوهش تو ستگي ا ستفاده از از نوع همب سترس انجام گرفته  ةنمون پژوهش با ا در د

و  «دهي هوش معنوی کينگخود گزارش» ةنام، پرسننش«شننناختيهيجان تنظيم»ة نامپرسننش از زنان باردار نت 400و
شننناختي با بين تنظيم هيجانهای حاکي از اين اسننت که يافتهدند. کر را تکميل «عمل به باورهای ديني» ةنامپرسننش

وجود دارد. عمل به باورهای ديني و  یهايشننان همبسننتگي ممبت معنادارديني و مؤلفههوش معنوی و عمل به باورهای 
های هوش معنوی، معناسازی ست. از ميان مؤلفهامدتری آشناختي کارهيجان تنظيم ةکنندبينيهوش معنوی باالتر پيش

های معتبر کنندهبينييشهای عمل به باورهای ديني، عمل به واجبات و دوری از محرمات پشننن وننني و در بين مؤلفه
 یممبت معنادار ةند. همچنين ميان هوش معنوی و عمل به باورهای ديني در زنان باردار رابطهستشناختي تنظيم هيجان
 وجود دارد. 

 .شناختي، هوش معنوی، عمل به باورهای ديني، زنان باردار هيجان تنظيم ها:کليدواژه
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 مقدمه

جانات، ياست که به موازات توجه مجدد به ه يآن موضوع يامدهايو پ يتحول يهاجان و مؤلفهيم هيتنظ

سياهم شد هم يگريمتعدد د يهانهيدا کرده و در زميپ يدير جديت و تف شناخت بر خود، ر شد  چون ر

  «جانيم هيتنظ»افته است. منظور از يک گسترش يولوژيزيف -ي، و تکامل دستگاه عصبييايشناخت و گو

شتن افکار و رفتارها ست که به عملکرد هر چه بهتر در زندگ ييگما و همکاران،  يآبادنينجامد )اميب يا

با سرعت در ؛ نداحساس هاتيبه موقع ؛ستندين يت انعطاف دارند و قالبيقابل يجانيه يها(. پاسخ1390
 يســم زنده بتواند در ســطال با تريارگان ةســازند يورکه کنشاي گونهبهو  ؛کنندير مييط تغيبرابر شــرا

م يتنظ يين امور را انجام دهند. فقدان توانايتوانند ايند مهست جاناتيگر هميتنظ يندهايام شود و فريتنظ

سازگارانيز يجانيه يهايختگيتواند منجر به برانگيجان ميه شود و جانيت هيو عدم هدا يآور، نا ها 

 & Garnefski) جيو کر يگرنفسکسته گردد )يافته و شايسازش يعملکرد ييمانع داشتن تواناسان، نيبد

Kraaij) ،2006.) 

ــود،ميمواجه  هيجاني موقعيت يک با فرد که هنگامي ــاس ش  کنترل براي بينيخوش و خوب احس
شته نيز شناختي را کارکرد بهترين ،هاموقعيت اين در که دارد نياز وي بلکه ،نيست کافي هيجان باشد  دا

ــوان و همکاران،  ــل (. در1385)رض ــناخت از ايبهينه تعامل به هيجان تنظيم در ،اص براي  هيجان و ش

 مواجه چه هر با هاانسان زيرا؛ (2005، (Oschner & Gross) است )اکنر و گراس نياز منفي شرايط با مقابله

ــوندمي ــير را آن ش ــيرهاي و ،کنندمي تفس ــناخت تفس و  ياســت )عبد افراد هايواکنش ةکنندتعيين يش

شان ها(. پژوهش1389همکاران،   شناختي هايراه شامل هيجان تنظيم از قدرتمندي ةطبق اند کهداده ن

جاني ةادار ندهتحريک اطالعات هي ـــت )اکنر و گراس،  کن  هايبخش از کي هر در (. تغيير2005اس
شياري توجه قبيل حافظه، از شناختي، هايگاهستد عملکرد  ،شود. بنابراينمي خلق تغيير موجب ،و هو

ــناختي راهيجان تنظيم نقش تواننمي ــازگاري در ش ــترس وقايع با افراد س گرفت  ناديده زندگي زاياس

سک  هر که شودميگفته  شناختي يهاسبک تمام به «شناختيهيجان تنظيم»(. 2006ج، يو کر ي)گرنف

( و به 2001کند )گراس، مي اســـتفاده خود هيجان يا حفظ و کاهش يا افزايش منظور به آن از فردي

 ازويژه پس به ،بيشــتر ســازگاري انســان توان به د وينمامي کمک هاهيجان و عواطف تنظيم يا مديريت

 .(2007و همکاران،  (Morris) سيدهد )موررا مي منفي هيجاني تجارب
 در ديني و معنوي الگوهاي کارگيريکمک کند به يشناختجانيم هيتواند به تنظيکه م يجمله عواملاز

ت جسماني، شناختي و هيجاني را فراهم آورد )پکوک يتواند احساس امنروزمرة بشر است که مي زندگي
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، (Amaram) شود )آمرام انسان بهزيستي و سازگاري ( و موجب افزايش1994، (Peacok & Poloma) و پو ما

 دارد. قابل توجهي و جدي حضور انسان زندگي گوناگون ابعاد و هاجنبه در که است حقيقتي (. دين2007

صه نيز پژوهيدين يا دين باب در تحقيق ست؛ به متعددي هايشاخه و هاعر شتهه کايگونهيافته ا  هاير

ــياري علمي ــري تدوين معارف هايزمينه در بس ــت کرده پيدا تکوين و بش  به توانمي بين، اين در که اس

ستفاده مي دين شناسيروان مفهوم از وقتي .کرد اشاره دين يشناسروان  ظهور و بروز و تحقق مراد شودا
 وي )آذربايجان است نظرمطمال ينيد يو عمل به باورها ديگر سخن دينداري و به است، بشر رفتار در دين

سوي صل، مو ستورات بردن کار به را ينيد باورهاي به عمل( 1385) نظريشاه(. 5، ص 1385ا  در نيد د

 دانش و هاشناخت از يبخش« اعتقادات» از منظور. دانديم اتياخالق و عبادات اعتقادات، ةگانسه هايهجنب

 حکمت، عدل، او، يگانگي به مانيا خدا، وجود به مانيا مثل اســـت؛  زم آنها به اعتقاد که اســـت ينيد

 تالوتو  ذکر، دعا، روزه، نماز، مثل ،ينيد شــعا ر همان «عبادات» از منظور. ياله صــفات گريد و رحمت

ست قرآن سالمم يتعال از بخش آن زين «اتياخالق» از منظور. ا ست ا سند رفتارهاي و صفات که ا  و دهيپ
 (.1385 داوودي،، به نقل از: 8، ص 1390، يزي)عز کنديم مشخص را ناپسند

شناسان توجه روان ياندهيطور فزا، بهين و مطالعة موضوعات معنويد يشناسدر دو دهة گذشته، روان

شتر ا سالمت يو معنو ينيد ين باورهايک رابطة مثبت بين مطالعات، يرا به خود جلب کرده و در بي ت با 

سال اخيروان افراد  ست. در چند  شده ا سوارد حوزة روان يدير، مفهوم جديافت  شده و آن يد يشنا ن 

ــازه« يهوش معنو(. »1389، يياســت )رجا« يهوش معنو»مفهوم  ک يت و هوش را درون يمعنو يهاس

ــازة جد ــ فرد، نقش يباورها يربنايز عنوانبه «يمعنو هوش»کند. يب ميد ترکيس ــاس  يهانهيزم در ياس
ست ) ، رايروان سالمت نيتأم و ارتقا ژهيوبه گوناگون،  با ، يمعنو هوش يدارا (. افراد1389، يعقوبيدارا

 با ييارويدر رو توانمند و شـــتنيخو به نســـبت ياريهوشـــ از ييدرجة با  يدارا ر،يپذانعطاف يافراد

(. هوش 2004، (Halama & Strizence) کينسياسر و هستند )هالما آنها بر شدن رهيچ و دردها و مشکالت

روزانه موجب  ياســـت که کاربرد آنها در زندگ يها و منابع معنوتيها، ظرفيياز توانا يامجموعه يمعنو

ـــالو  زوهر(. 2007، (King) نگي)ک شـــوديم يريپذش انطباقيافزا ( 2000) (Zohar & Marshall) مارش

دة بينشـــي عميق در تندباد حوادو روزگار اســـت و شـــخص را در برابر يزاي« هوش معنوي»معتقدند: 
ــيرين زندگي آب ــيلة آن، افراد به مشــکالت معنايي و ديده ميرويدادها و حوادو تلخ و ش کند که به وس

شي پرداخته، آنها ستفاده از آن، افراد قادر « هوش معنوي»کنند. را حل مي ارز ست که با ا نوعي از هوش ا

 تر و معنادارتر هدايت کنند.تر، غنيها و زندگي خود را در مسيري عميقشوند تا فعاليتمي
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 زندگي دورة حاد در يک ن علت که باردارييزنان باردار انجام شده است، به ا ين پژوهش بر رويا
ست سماني تغييرات آن طي که زنانا و همکاران، ( Lara) دهد ) رامي رخ زيادي اجتماعي و هيجاني، ج
ــد از 90(. قريب 2008 ــت -زنان درص ــوند )هيباردار م زندگي طول در مرتبه يک -کمدس  نکيوزيش

(Huizink)  ،را يکنند؛ زيم ين دوران سپرياز اضطراب را در ا يااز زنان دوره ياري(. بس2004و همکاران
ستخوش بزرگيدورة باردار يط شيين تغيتر، فرد د صويشود و بايخود م يوة زندگيرات در  ر يد در ت

ــ ــخص ــت به تغ يتيش و همکارن،  (Cunningham) نگهاميد )کنيدرآ ير بزند و به حالت مادرييخود، دس
سترس يکي حاملگي (. دوران2010 ست و حتي زن دوران زندگي تريناز پرا سترس ا شي ا  تولد از نا

 شود )فروزندهمي بنديطبقه شديد هايجزء استرس اجتماعي، -رواني استرس جداول در اولين فرزند،
کند و انجام يدا ميت پين دوران، اهميدر ا يشــناختجانيم هيرو، ضــرورت تنظ(. ازاين1379، و دشــتي
تأثيري. از جهت دجان ضـــرورت داردين عوامل مؤثر در کنترل هييتع يشـــتر برايب يهاپژوهش  گر، 

شد بر مادر شناختيروان فرايندهاي سالمتي ر سيار جنين و  سترده ب ست؛ فراگير و گ ضاي  که چرا ا ف
و همکاران،  (Molavi) يپذيرد )مو ومي مادر تأثير رواني وضــعيت و هاهيجان از پيوســته يرحم درون
 معرض در کودکان آنها شوند، شديد هيجاني استرس دچار حاملگي در مدت زنان که(. درصورتي2002
 (.1379، و دشتي گيرند )فروزندهمي قرار مشکالت انواع
کنند مي تحمل را زيادي رواني تغييرات دوران بارداري در زنان هاي مزبور، به سبب آنکهيافته وجود با

ــبت آنان و تأثيرپذيري ــترس به نس  نظر از دوران اين يابد،مي افزايش دوره در اين زندگي متفاوت هاياس
 مفهوم کهرو ابد. ازآنييکارآمد ضـــرورت م يشـــناختجانيم هيتنظ کند و لزوممي اهميت پيدا رواني

 شده وارد شناختيروان هايپژوهش ارا ة عرصة در حال حاضر تازه در «شناختيهيجان تنظيم هايسبک»
 در لحاظ، همين نشده، به انجام ايمطالعه ينيد يو عمل به باورها يهوش معنو با رابطه آن درباره است و
با  ينيد يو عمل به باورها يا هوش معنويها بررسي شود که آن پرسشياست ا شده سعي حاضر تحقيق

سازگار شر، م يشتر در زندگيهر چه ب يستيو بهز يريپذ، انطباقيتوجه به نقش آنها در  تواند به زنان يب
را در  يبهتر يشناختجانيم هيبا تر تنظ يا هوش معنويکمک کند؟ آشان يشناختجانيم هيباردار در تنظ
ا يوجود دارد؟ و آ ينيد يو عمل به باورها ين هوش معنويب ياا رابطهيکند؟ آيم ييگوشيزنان باردار پ

 مشاهده خواهد شد؟ يادر زنان باردار رابطه يشناختجانيم هيو تنظ ينيد ين عمل به باورهايب

 روش پژوهش

 يدرمان -يکننده به مراکز بهداشتپژوهش، شامل زنان باردار مراجعه اين در بررسيضوع مو آماري ةجامع
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( 1393 بهشتين و ارديو فرورد 1392مان شهر تهران )در بهمن و اسفند ماه يو مطب پزشکان زنان و زا

ست سترس، مو ةعنوان نموننفر به 470 ،انين ميکه از ا ا ست ذکر . قابلقرار گرفتندضوع مطالعه در د  ا

طور کامل به  نفر به 400بود که  کافي ن پژوهشيانجام ا يبرا تن 385 ،بر اســـاس جدول مورگانکه 

ــش ــخ دادند. بهنامهپرس نمونه  اطالعات پژوهش، با هدف معرف جامعه بودن يآورمنظور جمع ها پاس

شهر تهران مراجعه شد که از ايب 22(، به 1387د ور، ر.ک: ) مارستان و چهار يهفت ب ،انيمن يمارستان 
شکان زنان و زا ستگ نوع پژوهش از نيدند. اکر يهمکاراين تحقيق مان با انجام يمطب پز ست يهمب  ،ا

 و هيتجز «يريچندمتغ ونيرگرسـ» و «رسـونيپ يهمبسـتگ»روش  قيطر از آوري شـدههاي جمعدادهو 

 .شد محاسبه و ليتحل

 پژوهشابزار 

توسط  که است خودسنجي ةنامپرسش «شناختيهيجان تنظيم» ةنامپرسش :يشناختجانيم هيتنظ ةنامپرسش

سکي سيده چاپ به 2001سال  در شده و طراحياو  و همکاران گرنف ست ر سايي منظور به و ا  شنا

 را افراد عموم شناختي هايسبک توان ارزيابي نامهپرسش اين .رودمي کار شناختي به ةمقابل راهبردهاي
 اعتبار گردد ومي آورياي جمعدرجه پنج پيوستار يک در ها(. پاسخ2001و همکاران،  يدارد )گرنفسک

 تنظيم» ةنامپرسش ةماد 36( 1390و همکاران ) يآبادنيام. است 93/0 کرنباخ، برابر با طريق آلفاي از آن

شاف يل عامليق تحليرا از طر «يشناختهيجان صل ةل مؤلفيتحل»با روش  ياکت س «يا در ردند، که ک يبرر

 يب آلفايافت. ضـــرياس کاهش يمقخرده 4اس به يمقخرده 9و  ،ســـؤال 26ســـؤال به  36 ،آن ةجينت

سش يبرا 70/0کرونباخ  سرزنش ياس به ايمقهر خرده ينامه و براکل پر ست:  شده ا شرح گزارش  ن 

 .70/0رش يپذ مقابله وو ، 0/ 76 يشــياند، مثبت64/0گران ي، ســرزش د77/0 يز پنداريآمخود و فاجعه
 ين منظور، آلفايبه ا .اعتبار آزمون استفاده شد يبررس يبرا «يدرون يهمسان»از روش  ،ق حاضريدر تحق

 دست آمد. هب 79/0برابر با  ينفر 400 ةکرونباخ در نمون
سش سشيا نگ:يک يهوش معنو يدهخود گزارش ةنامپر سط ن پر سال  نگيکنامه تو ساخته  يالديم 2007در 

ــد و دارا ــته يگو 24 يش ــازيوجود ياس تفکر انتقاديمقچهار خرده ياس داراين مقي. ااس  ي، معناس
ــ ــخص ــترش خودآگاه و ،يمتعال ي، آگاهيش ــت يگس  يااس پنج درجهيرا در مق يکه هوش معنو اس

ست آمده را  هکرونباخ ب ي( آلفا2008) نگيکسنجد. ي( م4-0کرت )يل سط ارتباط درو 95/0د  ينو متو
ب ينامه را با ضرپرسش يياي( پا1389) يذاکرو  يچارنيحسگزارش کرد. در پژوهش  36/0سؤا ت را 

، يوجود يتفکر انتقاد يهالفهؤم يکرونباخ برا يب آلفايآن را با ضـــر ييو روا 93/0کرونباخ  يآلفا



130   1396، سال دهم، شماره دوم، تابستان 

 72/0 و ،74/0، 68/0، 78/0 -بيبه ترت -يو گســترش خودآگاه يمتعال ي، آگاهيشــخصــ يمعناســاز
 دست آمد. به 90/0نامه کل پرسش يکرونباخ برا يق حاضر، آلفايگزارش کردند. در تحق

 يگلزارز معروف است، توسط ين «2 معبد» يکه با نام اختصار ،اسين مقيا :ينيد يعمل به باورها ةنامپرسش
ست که عمل به باورهايسؤال ته 65( با 1382) شده ا سالم يه  آزمون به  يهامادهرد. يگيرا اندازه م يا

ستحبات و دور»، و «از محرمات يعمل به واجبات و دور» دو عامل س «از مکروهات يعمل به م م يتق

ضرشده شده و نتا «بازآزمون»آن به روش  ييايق برآورد پاياس از طريب اعتبار مقياند.  شان يانجام  ج ن

اعتبار،  ةمحاسب يب همبستگياست. ضر 89/0تا  76/0ن يب ينيد ياس عمل به باورهايداده که اعتبار مق
عزيزي، )است  =94/0αکرونباخ  يآلفا ةق محاسبياز طر يدرون يمحاسبه شده است. همسان 83/0قريب 

 يبررس يبرا «يدرون يهمسان»از روش  ،ق حاضري(. در تحق1385، ينظرشاه، به نقل از: 55، ص 1390

عمل به » يهامؤلفه يبرا ينفر 400 ةاخ در نمونکرونب يمنظور، آلفانيداعتبار آزمون اســـتفاده شـــد. ب

ستحبات و دور»، و «از محرمات يواجبات و دور ، 90/0برابر با  -بيبه ترت -«از مکروهات يعمل به م

 دست آمد. هب 93/0برابر با  ،نامهکل پرسش يو برا 88/0

 هاي پژوهشافتهي

ن و يانگيم ،«توصيفي»انجام شد. در سطال  «ياستنباط»و  «يفيتوص»سطال  بر اساس اهداف، پژوهش در
 .(1)جدول ديد گر يپژوهش بررس يرهايانحراف استاندارد متغ

 پژوهش يرهاين و انحراف استاندارد متغيانگي. م1جدول 

انحراف 
 استاندارد

انحراف  هالفهؤم نيانگيم
 استاندارد

 رهاييمتغ نيانگيم

 يز پنداريآمسرزنش خود و فاجعه 73/25 56/7

 يشناختجانيم هيتنظ 36/62 71/11
 رشيپذ و مقابله 58/16 03/4

 يشياندمثبت 04/11 98/3

 گرانيسرزش د 00/9 41/2

 يوجود يتفکر انتقاد 93/19 16/4

 يهوش معنو 00/63 59/12
 يشخص يمعناساز 48/13 10/3

 يمتعال يآگاه 68/17 02/4

 يگسترش خودآگاه 90/11 48/3

 از محرمات يعمل به واجبات و دور 88/337 59/34
 ينيد يعمل به باورها 62/380 26/42

 از مکروهات يعمل به مستحبات و دور 73/42 30/9

 يس همبستگيموضوع مطالعه در ماتر يرهاين متغيب يب همبستگيشده، ضرا يآوربا توجه به اطالعات جمع

ــده اســت. همان2)جدول  ــاهده م( ارا ه ش ــود، بيگونه که مش ــناختجانيم هين تنظيش  يو هوش معنو يش
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و  يشـــناختجانيم هين تنظياي که بگونه(، به>22/0r= ،001/0Pمثبت معناداري وجود دارد ) يهمبســـتگ

شامل تفکر انتقاد -يهوش معنو يهامؤلفه سازيوجود يکه  ص ي، معنا سترش يمتعال ي، آگاهيشخ ، و گ

ـــاهده م 26/0تا  14/0ن يمثبت ب يهمبســـتگ -شـــودمي يخودآگاه م ي(. اين تنظ>001/0Pشـــود )يمش

ن ي(. همچن>001/0Pوجود دارد ) 30/0مثبت معنادار  يز همبسـتگين ينيد يبا عمل به باورها يشـناختجانيه

عمل به مســتحبات و »، و «از محرمات يعمل به واجبات و دور» يعني، ينيد يعمل به باورها يهان مؤلفهيب
شـــود يمشـــاهده م 30/0 يال 23/0ن يرابطه مثبت معنادار ب يشـــناختجانيم هيو تنظ« از مکروهات يدور

(001/0P<ب .)وجود  39/0مثبت معناداري برابر با  ينيز همبســـتگ ينيد يو عمل به باورها ين هوش معنوي

 (.>001/0Pشود )يز مشاهده مين 42/0تا  23/0ن يز بيآنها ن يهان مؤلفهيمثبت در ب يدارد. همبستگ
 پژوهش يرهاين متغيرسون بيپ يت همبستگيضرا .2 جدول

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها ر

             - شناختيهيجان تنظيم 1

2 
 آميزفاجعه و خود سرزنش

 پنداري
**75/0- -            

           - -03/0 55/0** مقابله و پذيرش 3

          - 59/0** -14/0** 66/0** انديشيمثبت 4

         - -14/0** -17/0** 35/0** -54/0** ديگران سرزش 5

        - -12/0* 32/0** 40/0** -08/0 22/0** هوش معنوي 6

       - 87/0** -11/0* 25/0** 35/0** -13/0* 14/0** وجودي انتقادي تفکر 7

      - 63/0** 82/0** -12/0* 32/0** 40/0** -02/0 26/0** شخصي معناسازي 8

     - 67/0** 69/0** 89/0** -09/0 24/0** 30/0** -01/0 19/0** متعالي آگاهي 9

    - 63/0** 60/0** 60/0** 82/0** -09/0 28/0** 33/0** -10/0* 16/0** خودآگاهي گسترش 10

   - 26/0** 32/0** 33/0** 43/0** 39/0** -22/0** 25/0** 23/0** -14/0** 30/0** عمل به باورهاي ديني 11

12 
 از دوري و واجبات به عمل

 محرمات
**30/0 **15/0- **23/0 **25/0 **22/0- **38/0 **42/0 **31/0 **31/0 **23/0 **99/0 -  

13 
 دوري و مستحبات به عمل

 مکروهات از
**23/0 08/0- **19/0 **24/0 **14/0- **38/0 **39/0 **31/0 **29/0 **31/0 **86/0 **78/0 - 

 01/0در سطح  ي*معنادار 001/0در سطح  ي**معنادار
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و عمل به  يهوش معنو :دهديره نشــان ميون چندمتغيل رگرســيج حاصــل از تحلي، نتا3 مطابق جدول

صد از وار 10 ينيد يباورها صورت معنادار يشناختجانيم هيانس تنظيدر  ينيبشي( پ>05/0P) يرا به 

 .است 16/22( و برابر >001/0Pمشاهده شده معنادار ) F کنند ويم
 يشناختجانيم هيبر تنظ ينيد يو عمل به باورها يره هوش معنويون چندمتغيل رگرسيب تحليضرا .3 جدول

 B نيبشير پيمتغ گام ر مالکيمتغ
 يخطا

 استاندارد
β t 

سطح 
   يمعنادار

F 
سطح 
 يمعنادار

 1 يشناختجانيم هيتنظ
 025/0 24/2 116/0 048/0 109/0 يهوش معنو

317/0 100/0 16/22 001/0 

 001/0 88/4 253/0 014/0 070/0 ينيد يعمل به باورها

 يعمل به باورها يهاو مؤلفه يهوش معنو يهامؤلفه ةريون چندمتغيل رگرســـيتحل يهاگام ةخالصـــ

گونه درج شده است. همان 4جدول  ، درديدرگ يابيکه در پنج مرحله ارز يشناختجانيم هيبر تنظ ينيد

از  «يمتعال يآگاه»رها وارد شــده، ســپس در گام دوم يگام نخســت تمام متغشــود، در يکه مشــاهده م

ستديحذف گرد يهوش معنو يهامؤلفه ستحبات به عمل». ه ا  يهااز مؤلفه «مکروهات از يدور و م

شد. مؤلفينيد يعمل به باورها شته  سوم کنار گذا سترش» ة، در مرحله   يانتقاد تفکر»و  «يخودآگاه گ

 چهارم و پنجم حذف شدند. يهاگام در -بيبه ترت -« يوجود
 يجان شناختيم هيبر تنظ ينيد يعمل به باورها يهاو مؤلفه يهوش معنو يهامؤلفه ةريون چندمتغيل رگرسيتحل يهاگام ةخالص .4 جدول

 نيبشير پيمتغ گام ر مالکيمتغ
 

 يسطح معنادار F يسطح معنادار

يتنظ
يم ه

ان
ج

خت
شنا

 ي
1 

 يوجود يانتقاد تفکر

 يشخص يمعناساز

 يمتعال يآگاه

 يخودآگاه گسترش
 محرمات از يدور و واجبات به عمل

 مکروهات از يدور و مستحبات به عمل

134/0 001/0 16/10 001/0 

2 

 يوجود يانتقاد تفکر

 يشخص يمعناساز

 يخودآگاه گسترش
 محرمات از يدور و واجبات به عمل
 مکروهات از يدور و مستحبات به عمل

133/0 001/0 13/12 001/0 

3 

 يوجود يانتقاد تفکر

 يشخص يمعناساز
 يخودآگاه گسترش

 محرمات از يدور و واجبات به عمل

132/0 001/0 99/14 001/0 

4 
 يوجود يانتقاد تفکر

 يشخص يمعناساز

 محرمات از يدور و واجبات به عمل
131/0 001/0 73/17 001/0 

5 
 يشخص يمعناساز

 محرمات از يدور و واجبات به عمل
130/0 001/0 80/19 001/0 
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 يهاو مؤلفه يهوش معنو يهاره مؤلفهيون چندمتغيل رگرســـيمرحله آخر تحل ةجي، نت5 مطابق جدول

ستعبارت  يشناختجانيم هيبر تنظ ينيد يعمل به باورها شده معنادار ) F: از ا شاهده  ( و >001/0Pم

عمل به واجبات و »و  ،است يهوش معنو يهالفهؤکه از م ،«يشخص يمعناساز». است 80/19برابر با 

 130/0( >001/0P) يطور معنادار اســت، به ينيد يعمل به باورها يها، که از مؤلفه«از محرمات يدور

 کنند.يم ينيبشيرا پ يشناختجانيم هيانس تنظيدرصد از وار
 يشناختجانيم هيبر تنظ ينيد يعمل به باورها يهاو مؤلفه يهوش معنو يهامؤلفه ةريون چندمتغيل رگرسيب تحليضرا .5 جدول

 گام مالک ريمتغ
ر يمتغ

 B نيبشيپ
 يخطا

 استاندارد
β t 

سطح 
 F   يمعنادار

سطح 
 يمعنادار

 ميتنظ
 يشناختجانيه

5 

 يمعناساز
 يشخص

951/0 229/0 250/0 150/4 001/0 

361/0 130/0 80/19 001/0 
عمل به 
واجبات و 

از  يدور
 محرمات

095/0 018/0 279/0 401/5 001/0 

 يريگجهيبحث و نت

در زنان باردار  يجان شـــناختيم هيرا با تنظ ينيد يو عمل به باورها يپژوهش، رابطة هوش معنواين 
 يشناختجانيم هيبا تنظ يدهد: هوش معنويدست آمده از پژوهش حاضر نشان م به يهاافتهيبررسي کرد. 

اســت. در خصــوص  يشــناختجانيم هيکنندة معتبر تنظينيبشيپ يدارد. هوش معنو يرابطة مثبت معنادار
ــاهد بوديهوش معنو يهامؤلفه ــازمؤلفه -بيبه ترت -م کهي، ش ــ يهاي معناس ــخص ، يمتعال ي، آگاهيش

ن ينشان دادند و از ب يشناختجانيم هين رابطه را با تنظيشتريب يوجود يو تفکر انتقاد يگسترش خودآگاه
 .را دارد يشناختجانيم هيتنظ ينيبشيپ ييتوانا يشخص ي، معناسازيهوش معنو يهامؤلفه
و  (Canda) کندا(، 2004) (Nasel) نازل(، 2004) کينسياسرو  هالماافته پژوهشگران، يها با افتهين يا

و  يزنجان پورلياســـماع(، 1389) يعقوبي(، 2009) (Ke-Ping & Xin) نيزو  نگيکپ(، 2006همکاران )
 (Zlomke & Hahn) هان و يزلومکدارد.  ي( همخوان1391) يوســـفيو  يکشـــاورز(، 1391همکاران )

 ميتنظ بين و ،معنادار يمنف ةرابط ينگران با هيجان کارآمد ميبين تنظ دادند نشان خود پژوهش ( در2010)

ــل .دارد وجود مثبت ايرابطه يبا نگران هيجان ناکارآمد  ييهاپژوهش يط( 2013) يخداپناهو  نژاديمص
ــانه توانديم تيمعنو و يمعنادرمان افتند کهيدر ــناختروان يهاينگران وها نش  کاهش را نابارور زنان يش

ساککارآمد کمک  يشناختجانيم هيبه تنظ ،داده سروان ةحوز در مطالعات ريند.  شان يباردار و يشنا  ن

 ،ينيبجهان ازجمله ،زنان يهاارزش و باورها ،يباردار دوران در يآورمنابع تاب از يکي که دهديم



134   1396، سال دهم، شماره دوم، تابستان 

 واچهولتز(. مطالعه 2011، (Dunkel Schetter) ترياسچ)دانکل است يفرهنگ يهاارزش و اخالق ت،يمعنو

ـــان زي( ن2005) (Wachholtz & Pargament) پارگامنت و  از دارامعن منبع کي مردم به که يزمان داد نش

سا مراقبت، شق و شيآ صل  ع ستند،مت ، جهيو در نتتنظيم کنند  بهترخود را  يشناختجانيتوانند هيم ه

 رييکارگهب ييرا توانا يهوش معنو يهااز مؤلفه يکي( 2000) مونزياند. ماين تحمل را يزندگ يدردها

ــا ل حل براي معنوي منابع ــود افراديب مموجکه  دانديم يزندگ مس ــترس با تر بتوانندراحت ش  هااس
 ادي براي يفرصــت ،ييمشــکالت معنا و يروح هايبحران در ناريســا از شيب افراد نيا. کنند برخورد

کنند يم رشد مشکالت نيا قيطر از سازند ويمشکالتشان م يبرا يکارآمدتر يو معنا ابندييم گرفتن

 شوند.يل م کارآمدتر نا يشناختجانيم هيو به تنظ

 جاي به ،نيبنابرا .آنها درون نه دارد، کار و ســـر مرزها با معنوي اند هوشها نشـــان دادهپژوهش

(. 1998، (Goleman) کند )گولمنيم تيهدا و خلق را تيموقع خودش ت،يموقع توســط شــدن تيهدا

 يمسا ل يعني ،يجار يهاتيفراتر از موقع يفهم يبرا يشود که هوش معنويآشکار م يعد هنگامن بُيا
هوش همين زمينه، ند. در يفرد را بب يبزرگتر از زندگ يد و بافتيايکه در حال رخ دادن هســـتند، فا ق ب

افتن معنا و هدف در يو  يفرد يزندگ يدادهاين حوادو و روينماد يدن به معنايشيمتضمن اند يمعنو

ست. بنابرا يزندگ يهاتجربه ةهم سي يهوش معنوديگر،  رين، به تعبيا ست که فرد از طر يک عد ق يا

انداز با تر اســـت ک چشـــميزها از يدن چيد ين روش برايکند و ايرا درک م هاحوادو و تجربه ،آن

فرد  يبه رشد شناخت يارانه و اراديم، هوشيمستقاي گونهتواند بهي( و م5، ص 1388، و همکاران )افروز

مک  خت فراهم م يبرا يچارچوب يهوش معنو ،ند. در واقعکک نا ما را در تنظيشـــ که  ند  م يک
 رساند.يم ياري يشناختجانيه

 ييتوانا «يشــخصــ يمعناســاز»، تنها يهوش معنو يهااسيمقان خردهياز م ،ق حاضــريتحق مطابق

 ،«چندمتغيري رگرســـيون» آماري در روش اينکه به توجه را دارد. با يشـــناختجانيم هيتنظ ينيبشيپ

 شودمي بموج هاماده بين شود، همبستگيمي انجام تفکيکينيمه و تفکيکي پاية همبستگي بر هاتحليل

ـــاير اثر حذف از پس که گردد وارد تحليلنکاتي  تنها هم  زبا وابســـته متغير بين باپيش متغيرهاي س

ستگي شان همب ستگي نتايج در مواد از شماري حذف ،بنابراين. دهدمي ن ست امعنبدين همب  اين که ني
ستگي يشناختجانيم هيبا تنظ مواد ست اين به ندارند، بلکه همب شتري  بينيپيش قدرت آنها که معنا بي

 هاياسيمقخرده انيم از ،(1390و همکاران ) ييآقاباباندارند. در پژوهش  بينپيش متغيرهاي بر افزون

ساز» معنوي، هوش ص يمعنا ستگ نيتر، قوي«يشخ ست. در  کنندهينيبشيپ نيبهتر و دارد را يهمب ا
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 نيترقوي «يشــخصــ يمعناســاز» معنوي، هوش هايمؤلفه انيم از زين ييکانادا انيدانشــجو از يگروه

 يمعناســاز» داد که ( نشـان2011) واچهولتزو  (Lysne) سـنيل ة(. مطالع2008نگ، ياسـت )ک مؤلفه بوده

که  يافراد :( معتقدند2000) مارشــالو  زوهردهد. يم شيافزا درد برابر در را افراد مقاومت «يشــخصــ

 نين معنا که ايبه ا ؛خود دارند يذهن هايچارچوب رييتغ در يبا تر ييدارند توانا يبا تر يهوش معنو

 ابند.يآن ب يبرا ياوتمتف يکنند و معان نگاه گوناگون اييزوا از مسا ل به که دارند را ييتوانا
ــان مين ايهمچن اي در زنان باردار رابطه ينيد يو عمل به باورها يان هوش معنويدهد: مين پژوهش نش

ـازيوجود ي)تفکر انتقاد يهوش معنو يهامؤلفه ين تمامين رابطه بيمثبت معنادار وجود دارد. ا  ي، معناســ

 ي)عمل به واجبات و دور ينيد يعمل به باورها يها( و مؤلفهي، گسترش خودآگاهيمتعال ي، آگاهيشخص

 از مکروهات( به صورت مثبت و معنادار برقرار بود. ياز محرمات، و عمل به مستحبات و دور

 يهانهيزم ريثأت» عنوان تحت يپژوهشـــ که در دهديم نشـــان ،نهيزم نيا در ينظر يمبان يبررســـ

 با سهيمقا در ينيد يهاطلبه که شد داده نشان «يمعنو هوش بر يهنر و ينيعلوم د ،يدانشگاه يليتحص
 .(1389، يو ذاکر ين چاريکسب کردند )حس يدر هوش معنو يبا تر نمرات ،هنرمندان و انيدانشجو

 ينيد يو عمل به باورها ين هوش معنويب ةرابط :نشان دادنيز ( 1392و همکاران ) يسيانج پژوهش ينتا

التزام  هستند يشتريب يمعنو هوش يدارا که يکه کارکناناي گونهبه ،است ميمستق صورت به کارکنان در

سالم در .دارند ينيد اعتقادات به يشتريب يعمل ست.  هشد توجه معنوي هوشبه  ،ضمني طور به ،ا ا

 قبيل از، روزمره تمرينات به همراه پرهيزگاري ،اسالمي متون در معنوي هوش بر عوامل مؤثر ،مثال براي

قلمداد  آيات در صادقانه تدبر و قرآن خواندن عبادات، داري،روزه انفس، و در آفاق تدبر خلقت، تدبر در
سهراب شده ست )  که منظور دهد،مي «اولوا باب» صفت با ، معنوي هوش با افراد به قرآن (.1387، يا

 در که اصولي کلي،طوربه.اندکرده عبور اوهام هايپرده از و برده پي حقيقت جوهره به که هستند افرادي

 مبدأســؤال  به پاســخ يافتن کثرت ظاهري، وراي در وحدت به دســتيابي مانند اســت، شــده مطرح دين

هستند  معنوي هوش اصلي محورهاي مبناي آنها، بر رفتار تنظيم و معنوي الگوهاي تشخيص و ،هستي

ــوي(. 1386بناب و همکاران، )غباري ــلموس ــترک امدهاىيپ (1387) اص  رفتارهاى براي اىژهيو و مش

ــت معتقد و بوده ليقا ينيعبادى و د  روانى، تيظرف بردن با  روانى، آرامش شيافزا در ن رفتارهاي: ااس
 تيتقو اخالقى، هاىلتيفض آوردن دست به درون، پاکسازى تى،يانسجام شخص پرستش، به ازين ارضاى

 .است يهوش معنو يآن ارتقا يامدهاياز پ يکيخود مؤثرند که  به براى بازگشت سازىنهيزمو  اراده،
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ش )عمل به واجبات و يهاو مؤلفه ينيد يعمل به باورها :دهديرو نشـــان مشيپژوهش پ يهاافتهي

 ايرابطهداراي  يجان شــناختيم هياز مکروهات( با تنظ ياز محرمات، عمل به مســتحبات و دور يدور

ان يرا دارد. از م يشــناختجانيم هيتنظ ينيبشيقدرت پ ينيد يو عمل به باورها اســتمعنادار و مثبت 

فه باورها يهامؤل به  فينيد يعمل  به واجبات و دور ة، مؤل ندينيبشياز محرمات پ يعمل  معتبر  ةکن

 .است يشناختجانيم هيتنظ
 يو عاطف يجانيه يشامدهايبر پ غلبه قدرت ينيد يعمل به باورها :دهديها نشان مپژوهش ةنيشيپ

کاران،  (Franzini) ينيبرد )فرانزيم با  را افراد يروان و و  (Glover-Graf) گالورکراف(. 2005و هم

 يبردبار و ييتوانا به تا دهديم امکان افراد به ينيد يعمل به باورها :افتنديدر زين (2007همکاران )

ست ب يزندگ يدردها تحمل يبرا يبهتر يروان  سال ازپيش  تا که کندمي بيان( 2004) گکو ني ابند.يد

 گرفته صـــورت روان ســـالمت بان يد و معنويت بين ةرابط حيطة در کمي تحقيق 700 از بيش، 2000

. اســـت کرده تأييد را روان ســـالمت با دينداري بين رابطه وجود آنهانة مون 500 به قريب که اســـت
 و يشـــناخت -يجانيه ايهمقابل هايمهارت ،ينداريد بين ةرابطخصـــوص  در که ،زين ذيل تحقيقات

ست روان سالمت شان م ،ا شند برخوردار با تري ينيد يعمل به باورها از افرادقدر  هردهد ين از  ،با

سخ س ايمقابله هايپا شتر  مدارلهئم ستفادهبي منظري ) دارند يکارآمدتر يشناختجانيم هيو تنظ ردهک ا

 و نجفي ؛1390 همکاران، و قهرماني ؛1390 همکاران، و صــولتي، به نقل از: 1390پور، توکلي و عراقي

ــل(. 1380ن، آري ؛1380 همکاران،  يمذهب فعاليتکه  يافراد :داردي( اظهار م2000) (Seligman) گمنيس

ش از يهيجان، ب تنظيم مثبت ن معنا که از راهبردهاييبه ا ؛هســـتندديگران آورند، شـــادتر از يرا بجا م
ثر از أو مت يدرســـت و منطق ينيد يچنانچه باورها کنند.يهيجان اســـتفاده م منفي تنظيم راهبردهاي

 يکارآمد يشناختجانيم هيآورد که تنظيفراهم م يثرؤم يو عاطف يشناخت ةمقابلها باشد، روش تيواقع

 (.1375، يپورافکارر.ک: )دهد يزا، در دســـترس فرد قرار متنش يهاجانيدر ارتباط با اســـترس و ه

سپ سک و اعمال د: ( معتقدند2003و همکاران ) (Spilka) لکايا شآضمن  ينيمنا  يمحور ينکه واجد نق

هاي نمونهاز  يکيدارند که  ياريبس يهاکنش ،انسان داشته ةدر گذشت يقيعم يهاشهيد، رهستنن يدر د

صيمهم آن ا شخ ست يجاد و تداوم مهار خود و جهان  ساس م ييهادر زمانويژه ، بها کند يکه فرد اح
 تحت فشار قرار گرفته است.

 يثبات اخالقچنان باشد با  يکه مذهب درون ي( در صورت2002) (Granquist) گرانکو ستطبق نظر 

سف ست که فل ضه م يزندگ يبرا يجامع ةهمراه ا شا و کارآمدراه يکند و باورهايعر فرد به  يبرا يگ
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ــيآورد و يارمغان م  يزندگ يمقطع يزهايد که با افت و خينمايفراهم م او يبرا يدرون يک نظام ارزش

سان» ،ي طباطباعالمه  اعتقاد به کند. بنايا رنگ عوض نميرود ين نمياز ب  توحيد پذيرش صورت در ان

 يناخوشايند احساس ،صورت اين غير در .شودمي ترگسترده اشرواني ظرفيت دين، قوانين به عمل و

 (.1373، به نقل از: حسيني، 138، ص 1381، يو عبداله يدينو) «داشت خواهد

که به نظر  کنديم ه ارا روان سالمت و نيد بين رابطة تبيين براي دليل 10کم دست( 2004) نگيکو 
ز ين يشـناختجانيم هيبا تنظ يو هوش معنو ينيد يعمل به باورها ةن رابطييتب يل براين د يارسـد مي

انســان ايجاد  در دنيا به نســبت مثبت ت نگرشين و معنوياز آنها عبارتند از: د يبرخ .قابل طرح اســت

ساندمي ياري زندگي رويدادهاي ناگوار مقابل در را او و کندمي سان  زندگي ت بهين و معنويد ؛ر  معناان

ــتن ؛دهدمي هدف و ــان زندگي در و هدف معنا داش ــالمت ةدهندنش ــت روان س  افزايش بموج و اس

 پذيرش قابل که ،زندگي تروماتيک حوادو با يمعنوافراد و  اننداريد شـــود.مي کارها انجام در توانايي

 در انرژي و انگيزه اميدکند و انسان ايجاد مي در ت اميدين و معنويد ؛شوندمي سازگار ترراحت نيستند،
سان به وجود مي ضاع شدن بهتر به را که او آوردان  از يمعنوافراد و ان نداريد ؛کندمي اميدوار زندگي او

 مفيد هايگيريتصميم جهت افزايش در اآنها ر الگو اينکه  کنندمي استفاده خاصي گيريتصميم الگوي

 شدت از يحد تا امر اين و دهد،يسوق م مخرب خود يهاگيريتصميم کاهش و خود و اطرافيان براي

 رساند.يم ياريثر ؤم يشناختجانيم هيدر تنظانسان کاهد و به يم يزندگ يهااسترس

 و خلقت خود، از را او يتلق طرز و ســازديم دگرگون انســان نظر در را جهان چهرة ت و دينيمعنو

 ترينبزرگ خداوند، جانبةهمه لطف و حمايت تحت را خود دهد. دينداريم تغيير پيرامون يرويدادها
دهد. يم دست يو به يعميق يمعنو لذت و آرامش و اطمينان سان، احساسبدين و بينديم موجود، ينيرو

شأ خير را خداوند او صايب، باليا يحت رويدادها، همة يفرد چنين نظر در بنابراين،. دانديم برکت و من  وم

ــ نعمت ــوند. اويم يتلق خداوند جانب از يو آزمايش ــخت که دانديم موظف را خود ش با  که را يهاييس

واســـطة  به يفرد چنين يابد. دســـت تکامل به تا نمايد تحمل ايمان با نيســـتند، توجيه قابل عقل قدرت

. دانديخويش م يحام را خداوند زيرا گردد؛ينم اضطراب و ينااميد دچار يزندگ يهاناکامي و ناماليمات

ستند گذرا رويدادها و حوادو اين که دارد اطمينان او  با ديندار. خواهد گرفت را خود صبر پاداش او و ه
، (Krause) کند )کروزيم برقرار محبت و احترام متقابل بر يمبتن و خوب رابطة خود اطرافيان و همنوعان

ساس 2003 ضر، م(. بر ا سان را يتواناي ينيد يو عمل به باورها يتوان گفت: هوش معنويپژوهش حا  ان

 کند.يت ميتقو يهيجان يهاپاسخ يدهنظم در و يشناخت يسازوکارها يکارگيربه در
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 يو عمل به باورها يهوش معنو يها، لزوم ارتقاافتهيج و يکاربرد نتا ةدر حيط توجه قابل ةلئمســـ

ست. بنابرا ينيد د مد يبا يو هوش معنو ينيد يش عمل به باورهايافزا يبرا يشنهاديپ يهاروش ،نيا

جان يم هيبا تنظ يو هوش معنو ينيد يم و معنادار عمل به باورهايمستق ةرد. با توجه به رابطينظر قرار گ

 ها وبه منظور شناساندن ارزش ،جامعه روان بهداشت سطال يارتقا و اوليه يپيشگير ، در مرحلةيشناخت

 يشناخت يهايژگي، با توجه به ويو منطق ي، علمياصول يهاوهياز ش زم است  ،ينيو د يمعنو يباورها
شا يشناختو روان شود.  ستفاده  ست با برگزاريافراد ا ش يهاکالس يسته ا شو يآموز غ يق و تبليو ت

سانهيگونه تحقنيا سط ر  ينيو د يمعنو يهااز روش يريو آموزش و پرورش، با هدف بهرگ هاقات تو

ها شيهما ييه شود. برپاانگ ينو به مسا ل شناخت ياد و پنجرهيجد يدگاهياز د يشناختجانيم هيدر تنظ

سات يو برگزار صاحب يجل ضور  سنظران، روانبا ح شاوران، ا سان، م و معلمان با هدف به  انادتشنا

ز مورد اهتمام ين يدرمانمشــاوره و روانند ياو فر يدر زندگ ينيو د يمعنو يهام و آموزهيمفاه يريکارگ

 رد.يربط قرار گذين شتر مسئو يب
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 منابع
 .، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهنيد يشناسبر روان يدرآمد، 1385اصل، سيدمهدي موسوي مسعود و آذربايجاني،

 ، تهران، سمپاد.(ينگارش فارسوه يش /يم؟ )روش نگارش مقاالت پژوهشيسيچگونه بنو، 1382، جواد و همکاران، يااژه

سالمندان  خانواده ن عضويمراقب يو هوش معنو يخودکارآمد ارتباط»، 1391ن و همکاران، يمي، سيپور زنجانلياسماع

 .166-151ص ، 12، سال چهارم، ش يفقه پزشک، «مريآلزا به مبتال

در  ينامه هوش معنوپرس  ش يابيو نرم ييبودن، اعتبار، روا يعمل يبررس  ، 1388و همکاران،  يافروز، غالمعل

 .يجهاد دانشگاه يگاه اطالعات علمي، پاانيدانشجو

 .96-83، ص 3، ش 4، سال نيو د يشناسروان، «يفاعل يستيهوش معنوي و بهز»، 1390، ناصر و همکاران، ييآقابابا

ــ»، 1390، زهرا و همکاران، يآبادنيام ــاختار عامل يبررس ــش يابيو اعتبار يس ــناختجانيم هينامه تنظپرس علوم ، «يش

 .371-365، ص 4، دوره پنجم، ش يرفتار

باط»، 1392، جعفر و همکاران، يســـيان قادات به يعمل التزام زانيم با يمعنو هوش ارت علوم ، «در کارکنان ينيد اعت

 .172-166، ص 2، دوره هفتم، ش يرفتار

 چ ششم، تهران، آزاده. ،يروان يهايماريب يشناسنشانه ،1375اهلل، ، نصرتيپورافکار

بر هوش  يو هنر يني، علوم ديدانشــگاه يليتحصــ يهانهير زميتأث»، 1389، ي، مســعود و حميدرضــا ذاکريچارنيحســ

 .94-73، ص 1، ش يتيترب يريگاندازه، «ياس هوش معنويمق يسنجييايو پا يرواساز يدر راستا ي؛ کوششيمعنو

 ، چ سوم، تهران، رشد.يتيو علوم ترب يشناسدر روان يو آمار کاربرد احتماالت، 1387، يد ور، عل

واحد  ياس  الم آزاد دانش  گاه يتيترب نامهپژوهش، «هاچالش و هادگاهيمعنوي د هوش»، 1389رضــا، يعل ،ييرجا

 .44-22، ص 22ش  ،جامتربت

، دوره شه و رفتارياند، «فکري دانشجويانثير تنظيم هيجان بر شادکامي و نشخوار أت»، 1385وا و همکاران، يرضوان، ش

 .257-251، ص 3دوازدهم، ش 

 .18-14، ص 1اول، ش  سال ،سالمت روان، «مباني هوش معنوي»، 1387سهرابي، فرامرز، 

ص يهايژگين ويرابطه ب، 1385، ي، مهدينظرشاه شودگييگرا، برونييرنجور خو)روان يتيشخ به تجربه،  ي، گ

 يدولت يهادر دانشگاه يان مقطع کارشناسيدر دانشجو ينيد ي( با عمل به باورهاييگراوجدان، ييگراتوافق

 ي. ، تهران، دانشگاه عالمه طباطبايعموم يشناسارشد روان ينامه کارشناساني، پاتهران

 علمي لهمج، «دانشجويان عمومي سالمت و شناختيهيجان تنظيم هايسبک رابطه»، 1389، سلمان و همکاران، يعبد

 .264-258، ص 4، سال هشتم، ش ايران اسالمي جمهوري ارتش پزشکي علوم دانشگاه پژوهشي
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