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چکيده
اين پژوهش با هدف ارزيابي رابطة هوش معنوی و عمل به باورهای ديني با تنظيم هيجانشننناختي در زنان باردار شننهر
تهران اجرا گرديد .پژوهش تو صيفي و از نوع همب ستگي ا ست .اين پژوهش با ا ستفاده از نمونة در د سترس انجام گرفته
و 400تن از زنان باردار پرسننشنامة «تنظيم هيجانشننناختي» ،پرسننشنامة «خود گزارشدهي هوش معنوی کينگ» و
پرسننشنامة «عمل به باورهای ديني» را تکميل کردند .يافتههای حاکي از اين اسننت که بين تنظيم هيجانشننناختي با
هوش معنوی و عمل به باورهای ديني و مؤلفههايشننان همبسننتگي ممبت معناداری وجود دارد .عمل به باورهای ديني و
هوش معنوی باالتر پيشبينيکنندة تنظيم هيجان شناختي کارآمدتری ا ست .از ميان مؤلفههای هوش معنوی ،معناسازی
شننن وننني و در بين مؤلفههای عمل به باورهای ديني ،عمل به واجبات و دوری از محرمات پيشبينيکنندههای معتبر
تنظيم هيجانشناختي هستند .همچنين ميان هوش معنوی و عمل به باورهای ديني در زنان باردار رابطة ممبت معناداری
وجود دارد.
کليدواژهها :تنظيم هيجان شناختي ،هوش معنوی ،عمل به باورهای ديني ،زنان باردار.
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مقدمه

تنظيم هيجان و مؤلفههاي تحولي و پيامدهاي آن موضوعي است که به موازات توجه مجدد به هيجانات،
اهميت و تف سير جديدي پيدا کرده و در زمينههاي متعدد ديگري همچون ر شد شناخت بر خود ،ر شد
شناخت و گويايي ،و تکامل دستگاه عصبي -فيزيولوژيک گسترش يافته است .منظور از «تنظيم هيجان»
گما شتن افکار و رفتارهايي ا ست که به عملکرد هر چه بهتر در زندگي بينجامد (امينآبادي و همکاران،
 .)1390پاسخهاي هيجاني قابليت انعطاف دارند و قالبي ني ستند؛ به موقعيتها حساساند؛ با سرعت در
برابر شــرايط تغيير ميکنند؛ و بهگونهاي که کنشوري ســازندة ارگانيســم زنده بتواند در ســطال با تري
تنظيم شود و فرايندهاي تنظيمگر هيجانات هستند ميتوانند اين امور را انجام دهند .فقدان توانايي تنظيم
هيجان ميتواند منجر به برانگيختگيهاي هيجاني زيانآور ،نا سازگاري و عدم هدايت هيجانها شود و
بدينسان ،مانع داشتن توانايي عملکردي سازشيافته و شاي سته گردد (گرنفسکي و کريج

( & Garnefski

.)2006 ،)Kraaij
هنگامي که فرد با يک موقعيت هيجاني مواجه ميشــود ،احســاس خوب و خوشبيني براي کنترل
هيجان کافي نيست ،بلکه وي نياز دارد که در اين موقعيتها ،بهترين کارکرد شناختي را نيز داشته باشد
(رضــوان و همکاران .)1385 ،در اصــل ،در تنظيم هيجان به تعامل بهينهاي از شــناخت و هيجان براي
مقابله با شرايط منفي نياز است (اکنر و گراس ()2005 ،)Oschner & Gross؛ زيرا انسانها با هر چه مواجه
ميشــوند آن را تفســير ميکنند ،و تفســيرهاي شــناختي تعيينکنندة واکنشهاي افراد اســت (عبدي و
همکاران .)1389 ،پژوهشها ن شان دادهاند که طبقة قدرتمندي از تنظيم هيجان شامل راههاي شناختي
ادارة اطالعات هي جاني تحريککن نده اســـت (اکنر و گراس .)2005 ،تغيير در هر يک از بخش هاي
عملکرد د ستگاههاي شناختي ،از قبيل حافظه ،توجه و هو شياري ،موجب تغيير خلق مي شود .بنابراين،
نميتوان نقش تنظيم هيجانشــناختي را در ســازگاري افراد با وقايع اســترسزاي زندگي ناديده گرفت
(گرنف سکي و کريج« .)2006 ،تنظيم هيجان شناختي» به تمام سبکهاي شناختي گفته مي شود که هر
فردي از آن به منظور افزايش يا کاهش و يا حفظ هيجان خود اســـتفاده ميکند (گراس )2001 ،و به
مديريت يا تنظيم عواطف و هيجانها کمک مينمايد و به انســان توان ســازگاري بيشــتر ،بهويژه پس از
تجارب هيجاني منفي را ميدهد (موريس ( )Morrisو همکاران،

.)2007

ازجمله عواملي که ميتواند به تنظيم هيجان شناختي کمک کند بهکارگيري الگوهاي معنوي و ديني در
زندگي روزمرة بشر است که ميتواند احساس امنيت جسماني ،شناختي و هيجاني را فراهم آورد (پکوک
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و پو ما ( )1994 ،)Peacok & Polomaو موجب افزايش سازگاري و بهزيستي انسان شود (آمرام (،)Amaram
 .)2007دين حقيقتي است که در جنبهها و ابعاد گوناگون زندگي انسان حضور جدي و قابل توجهي دارد.
تحقيق در باب دين يا دينپژوهي نيز عر صهها و شاخههاي متعددي يافته ا ست؛ بهگونهايکه ر شتههاي
علمي بســياري در زمينههاي معارف بشــري تدوين و تکوين پيدا کرده اســت که در اين بين ،ميتوان به
روان شناسي دين اشاره کرد .وقتي از مفهوم روان شناسي دين استفاده مي شود مراد تحقق و بروز و ظهور
دين در رفتار بشر است ،و به ديگر سخن دينداري و عمل به باورهاي ديني مطمالنظر است (آذربايجاني و
مو سويا صل ،1385 ،ص  .)5شاهنظري ( )1385عمل به باورهاي ديني را به کار بردن د ستورات دين در
جنبههاي سهگانة اعتقادات ،عبادات و اخالقيات ميداند .منظور از «اعتقادات» بخشي از شناختها و دانش
ديني اســـت که اعتقاد به آنها زم اســـت؛ مثل ايمان به وجود خدا ،ايمان به يگانگي او ،عدل ،حکمت،
رحمت و ديگر صــفات الهي .منظور از «عبادات» همان شــعا ر ديني ،مثل نماز ،روزه ،دعا ،ذکر ،و تالوت
قرآن ا ست .منظور از «اخالقيات» نيز آن بخش از تعاليم ا سالم ا ست که صفات و رفتارهاي پ سنديده و
ناپسند را مشخص ميکند (عزيزي ،1390 ،ص  ،8به نقل از :داوودي.)1385 ،
در دو دهة گذشته ،روانشناسي دين و مطالعة موضوعات معنوي ،بهطور فزايندهاي توجه روانشناسان
را به خود جلب کرده و در بي شتر اين مطالعات ،يک رابطة مثبت بين باورهاي ديني و معنويت با سالمت
روان افراد يافت شده ا ست .در چند سال اخير ،مفهوم جديدي وارد حوزة روان شنا سي دين شده و آن
مفهوم «هوش معنوي» اســت (رجايي« .)1389 ،هوش معنوي» ســازههاي معنويت و هوش را درون يک
ســازة جديد ترکيب ميکند« .هوش معنوي» بهعنوان زيربناي باورهاي فرد ،نقش اســاســي در زمينههاي
گوناگون ،بهويژه ارتقا و تأمين سالمت رواني ،را دارا ست (يعقوبي .)1389 ،افراد داراي هوش معنوي با ،
افرادي انعطافپذير ،داراي درجة با يي از هوشـــياري نســـبت به خويشـــتن و توانمند در رويارويي با
مشکالت و دردها و چيره شدن بر آنها هستند (هالما و اسرينسيک ( .)2004 ،)Halama & Strizenceهوش
معنوي مجموعهاي از تواناييها ،ظرفيتها و منابع معنوي اســـت که کاربرد آنها در زندگي روزانه موجب
افزايش انطباق پذيري ميشـــود (کي نگ ( .)2007 ،)Kingزوهر و مارشـــال ()2000( )Zohar & Marshall
معتقدند« :هوش معنوي» زاييدة بينشـــي عميق در تندباد حوادو روزگار اســـت و شـــخص را در برابر
رويدادها و حوادو تلخ و شــيرين زندگي آبديده ميکند که به وســيلة آن ،افراد به مشــکالت معنايي و
ارز شي پرداخته ،آنها را حل ميکنند« .هوش معنوي» نوعي از هوش ا ست که با ا ستفاده از آن ،افراد قادر
ميشوند تا فعاليتها و زندگي خود را در مسيري عميقتر ،غنيتر و معنادارتر هدايت کنند.
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اين پژوهش بر روي زنان باردار انجام شده است ،به اين علت که بارداري يک دورة حاد در زندگي
زنانا ست که طي آن تغييرات هيجاني ،ج سماني و اجتماعي زيادي رخ ميدهد ( را ( )Laraو همکاران،
 .)2008قريب  90درصــد از زنان -دســتکم -يک مرتبه در طول زندگي باردار ميشــوند (هيوزينک
( )Huizinkو همکاران .)2004 ،بسياري از زنان دورهاي از اضطراب را در اين دوران سپري ميکنند؛ زيرا
طي دورة بارداري ،فرد د ستخوش بزرگترين تغييرات در شيوة زندگي خود مي شود و بايد در ت صوير
شــخصــيتي خود ،دســت به تغيير بزند و به حالت مادري درآيد (کنينگهام ( )Cunninghamو همکارن،
 .)2010دوران حاملگي يکي از پرا سترسترين دوران زندگي زن ا ست و حتي ا سترس نا شي از تولد
اولين فرزند ،در جداول استرس رواني -اجتماعي ،جزء استرسهاي شديد طبقهبندي مي شود (فروزنده
و دشــتي .)1379 ،ازاينرو ،ضــرورت تنظيم هيجانشــناختي در اين دوران ،اهميت پيدا ميکند و انجام
پژوهش هاي بيشـــتر براي تعيين عوامل مؤثر در کنترل هي جان ضـــرورت دارد .از جهت ديگر ،تأثير
فرايندهاي روان شناختي مادر بر ر شد و سالمتي جنين ب سيار گ سترده و فراگير ا ست؛ چرا که ف ضاي
درون رحمي پيوســته از هيجانها و وضــعيت رواني مادر تأثير ميپذيرد (مو وي ( )Molaviو همکاران،
 .)2002درصورتيکه زنان در مدت حاملگي دچار استرس هيجاني شديد شوند ،کودکان آنها در معرض
انواع مشکالت قرار ميگيرند (فروزنده و دشتي.)1379 ،
با وجود يافتههاي مزبور ،به سبب آنکه زنان در دوران بارداري تغييرات رواني زيادي را تحمل ميکنند
و تأثيرپذيري آنان نســبت به اســترسهاي متفاوت زندگي در اين دوره افزايش مييابد ،اين دوران از نظر
رواني اهميت پيدا ميکند و لزوم تنظيم هي جانشـــناختي کارآمد ضـــرورت مي يابد .ازآنرو که مفهوم
«سبکهاي تنظيم هيجانشناختي» در حال حاضر تازه در عرصة ارا ة پژوهشهاي روانشناختي وارد شده
است و درباره رابطه آن با هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني مطالعهاي انجام نشده ،به همين لحاظ ،در
تحقيق حاضر سعي شده است اين پرسشها بررسي شود که آيا هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني با
توجه به نقش آنها در سازگاري ،انطباقپذيري و بهزي ستي هر چه بي شتر در زندگي ب شر ،ميتواند به زنان
باردار در تنظيم هيجان شناختي شان کمک کند؟ آيا هوش معنوي با تر تنظيم هيجان شناختي بهتري را در
زنان باردار پيشگويي ميکند؟ آيا رابطهاي بين هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني وجود دارد؟ و آيا
بين عمل به باورهاي ديني و تنظيم هيجانشناختي در زنان باردار رابطهاي مشاهده خواهد شد؟
روش پژوهش

جامعة آماري موضوع بررسي در اين پژوهش ،شامل زنان باردار مراجعهکننده به مراکز بهداشتي -درماني
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و مطب پزشکان زنان و زايمان شهر تهران (در بهمن و اسفند ماه  1392و فروردين و ارديبهشت )1393
ا ست که از اين ميان 470 ،نفر بهعنوان نمونة در د سترس ،مو ضوع مطالعه قرار گرفتند .قابل ذکر ا ست
که بر اســـاس جدول مورگان 385 ،تن براي انجام اين پژوهش کافي بود که  400نفر به طور کامل به
پرســشنامهها پاســخ دادند .به منظور جمعآوري اطالعات پژوهش ،با هدف معرف جامعه بودن نمونه
(ر.ک :د ور ،)1387 ،به  22بيمار ستان شهر تهران مراجعه شد که از اين ميان ،هفت بيمار ستان و چهار
مطب پز شکان زنان و زايمان با انجام اين تحقيق همکاري کردند .اين پژوهش از نوع همب ستگي ا ست،
و دادههاي جمعآوري شـده از طريق روش «همبسـتگي پيرسـون» و «رگرسـيون چندمتغيري» تجزيه و
تحليل و محاسبه

شد.

ابزار پژوهش

پرسشنامة تنظيم هيجانشناختي :پرسشنامة «تنظيم هيجانشناختي» پرسشنامة خودسنجي است که توسط
گرنف سکي و همکاران او طراحي شده و در سال  2001به چاپ ر سيده ا ست و به منظور شنا سايي
راهبردهاي مقابلة شناختي به کار ميرود .اين پرسشنامه توان ارزيابي سبکهاي شناختي عموم افراد را
دارد (گرنفسکي و همکاران .)2001 ،پاسخها در يک پيوستار پنج درجهاي جمعآوري ميگردد و اعتبار
آن از طريق آلفاي کرنباخ ،برابر با  0/93است .امينآبادي و همکاران ( 36 )1390مادة پرسشنامة «تنظيم
هيجان شناختي» را از طريق تحليل عاملي اکت شافي با روش «تحليل مؤلفة ا صلي» برر سي کردند ،که در
نتيجة آن 36 ،ســـؤال به  26ســـؤال ،و  9خردهمقياس به  4خردهمقياس کاهش يافت .ضـــريب آلفاي
کرونباخ  0/70براي کل پر سشنامه و براي هر خردهمقياس به اين شرح گزارش شده ا ست :سرزنش
خود و فاجعهآميز پنداري  ،0/77ســرزش ديگران  ،0/64مثبتانديشـي  ،0/ 76و مقابله و پذيرش

.0/70

در تحقيق حاضر ،از روش «همساني دروني» براي بررسي اعتبار آزمون استفاده شد .به اين منظور ،آلفاي
کرونباخ در نمونة  400نفري برابر با  0/79به دست آمد.
پر سشنامة خود گزارشدهي هوش معنوي کينگ :اين پر سشنامه تو سط کينگ در سال  2007ميالدي ساخته
شــد و داراي  24گويه اســت .اين مقياس داراي چهار خردهمقياس تفکر انتقادي وجودي ،معناســازي
شــخصــي ،آگاهي متعالي ،و گســترش خودآگاهي اســت که هوش معنوي را در مقياس پنج درجهاي
ليکرت ( )0-4مي سنجد .کينگ ( )2008آلفاي کرونباخ به د ست آمده را  0/95و متو سط ارتباط دروني
سؤا ت را  0/36گزارش کرد .در پژوهش حسينچاري و ذاکري ( )1389پايايي پرسشنامه را با ضريب
آلفاي کرونباخ  0/93و روايي آن را با ضـــر يب آلفاي کرونباخ براي مؤلفههاي تفکر انتقادي وجودي،
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معناســازي شــخص ـي ،آگاهي متعالي و گســترش خودآگاهي -به ترتيب ،0/74 ،0/68 ،0/78 -و 0/72
گزارش کردند .در تحقيق حاضر ،آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه  0/90به دست آمد.

پرسشنامة عمل به باورهاي ديني :اين مقياس ،که با نام اختصاري «معبد  »2نيز معروف است ،توسط گلزاري
( )1382با  65سؤال تهيه شده ا ست که عمل به باورهاي ا سالمي را اندازه ميگيرد .مادههاي آزمون به
دو عامل «عمل به واجبات و دوري از محرمات» ،و «عمل به م ستحبات و دوري از مکروهات» تق سيم
شدهاند .ضريب اعتبار مقياس از طريق برآورد پايايي آن به روش «بازآزمون» انجام شده و نتايج ن شان
داده که اعتبار مقياس عمل به باورهاي ديني بين  0/76تا  0/89است .ضريب همبستگي محاسبة اعتبار،
قريب  0/83محاسبه شده است .همساني دروني از طريق محاسبة آلفاي کرونباخ  α=0/94است (عزيزي،
 ،1390ص  ،55به نقل از :شاهنظري .)1385 ،در تحقيق حاضر ،از روش «همساني دروني» براي بررسي
اعتبار آزمون اســـتفاده شـــد .بدينمنظور ،آلفاي کرونباخ در نمونة  400نفري براي مؤلفههاي «عمل به
واجبات و دوري از محرمات» ،و «عمل به م ستحبات و دوري از مکروهات» -به ترتيب -برابر با ،0/90
 0/88و براي کل پرسشنامه ،برابر با  0/93به دست آمد.
يافتههاي پژوهش

بر اساس اهداف ،پژوهش در سطال «توصيفي» و «استنباطي» انجام شد .در سطال «توصيفي» ،ميانگين و
انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش بررسي گرديد (جدول .)1
جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش
انحراف

مؤلفهها

استاندارد

سرزنش خود و فاجعهآميز پنداري

25/73

مقابله و پذيرش

16/58

4/03

مثبتانديشي

11/04

3/98

متغييرها

ميانگين

تنظيم هيجانشناختي

62/36

11/71

هوش معنوي

63/00

12/59

عمل به باورهاي ديني

380/62

42/26

ميانگين

انحراف
استاندارد
7/56

سرزش ديگران

9/00

2/41

تفکر انتقادي وجودي

19/93

4/16

معناسازي شخصي

13/48

3/10

آگاهي متعالي

17/68

4/02

گسترش خودآگاهي

11/90

3/48

عمل به واجبات و دوري از محرمات

337/88

34/59

عمل به مستحبات و دوري از مکروهات

42/73

9/30

با توجه به اطالعات جمعآوري شده ،ضرايب همبستگي بين متغيرهاي موضوع مطالعه در ماتريس همبستگي
(جدول  )2ارا ه شــده اســت .همانگونه که مشــاهده ميشــود ،بين تنظيم هيجانشــناختي و هوش معنوي
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همبســـتگي مثبت معناداري وجود دارد ( ،)P<0/001 ،r=0/22بهگونهاي که بين تنظيم هي جانشـــناختي و
مؤلفههاي هوش معنوي -که شامل تفکر انتقادي وجودي ،معنا سازي شخ صي ،آگاهي متعالي ،و گ سترش
خودآگاهي ميشـــود -همبســـتگي مثبت بين  0/14تا  0/26مشـــاهده ميشـــود ( .)P<0/001اين تنظيم
هيجانشـناختي با عمل به باورهاي ديني نيز همبسـتگي مثبت معنادار  0/30وجود دارد ( .)P<0/001همچنين
بين مؤلفههاي عمل به باورهاي ديني ،يعني «عمل به واجبات و دوري از محرمات» ،و «عمل به مســتحبات و
دوري از مکروهات» و تنظيم هيجانشـــناختي رابطه مثبت معنادار بين  0/23الي  0/30مشـــاهده ميشـــود
( .)P<0/001بين هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني نيز همبســـتگي مثبت معناداري برابر با  0/39وجود
دارد .همبستگي مثبت در بين مؤلفههاي آنها نيز بين  0/23تا  0/42نيز مشاهده ميشود (.)P<0/001
جدول  .2ضرايت همبستگي پيرسون بين متغيرهاي پژوهش
7
6
5
4
3
2

8

9

10

11

12

13

ر

متغيرها

1

1

تنظيم هيجانشناختي

-

2

سرزنش خود و فاجعهآميز
پنداري

**-0/75

-

3

مقابله و پذيرش

**0/55

-0/03

-

4

مثبتانديشي

**0/66

**-0/14

**0/59

5

سرزش ديگران

**-0/54

**0/35

**-0/14** -0/17

6

هوش معنوي

**0/22

-0/08

**0/40

**0/32

*-0/12

7

تفکر انتقادي وجودي

**0/14

*-0/13

**0/35

**0/25

*0/87** -0/11

8

معناسازي شخصي

**0/26

-0/02

**0/40

**0/32

*0/63** 0/82** -0/12

9

آگاهي متعالي

**0/19

-0/01

**0/30

**0/24

0/67** 0/69** 0/89** -0/09

10

گسترش خودآگاهي

**0/16

*-0/10

**0/33

**0/28

0/63** 0/60** 0/60** 0/82** -0/09

11

عمل به باورهاي ديني

**0/30

**-0/14

**0/23

**0/26** 0/32** 0/33** 0/43** 0/39** -0/22** 0/25

12

عمل به واجبات و دوري از
محرمات

**0/30

**-0/15

**0/23

**0/99** 0/23** 0/31** 0/31** 0/42** 0/38** -0/22** 0/25

13

عمل به مستحبات و دوري
از مکروهات

**0/23

-0/08

**0/19

**- 0/78** 0/86** 0/31** 0/29** 0/31** 0/39** 0/38** -0/14** 0/24

-

**معناداري در سطح * 0/001معناداري در سطح 0/01

-
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مطابق جدول  ،3نتايج حاصــل از تحليل رگرســيون چندمتغيره نشــان ميدهد :هوش معنوي و عمل به
باورهاي ديني  10در صد از واريانس تنظيم هيجان شناختي را به صورت معناداري ( )P<0/05پيشبيني
ميکنند و  Fمشاهده شده معنادار ( )P<0/001و برابر  22/16است.
جدول  .3ضرايب تحليل رگرسيون چندمتغيره هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني بر تنظيم هيجانشناختي
سطح
خطاي
متغير پيشبين
گام
t
B
β
معناداري
استاندارد

متغير مالک
تنظيم هيجانشناختي

1

0/109

0/048

0/116

2/24

0/025

هوش معنوي

عمل به باورهاي ديني 0/070

0/014

0/253

4/88

0/001

0/100 0/317

F

22/16

سطح
معناداري
0/001

خالصـــة گامهاي تحليل رگرســـيون چندمتغيرة مؤلفههاي هوش معنوي و مؤلفههاي عمل به باورهاي
ديني بر تنظيم هيجان شناختي که در پنج مرحله ارزيابي گرديد ،در جدول  4درج شده است .همانگونه
که مشــاهده ميشــود ،در گام نخســت تمام متغيرها وارد شــده ،ســپس در گام دوم «آگاهي متعالي» از
مؤلفههاي هوش معنوي حذف گرديده ا ست« .عمل به م ستحبات و دوري از مکروهات» از مؤلفههاي
عمل به باورهاي ديني ،در مرحله سوم کنار گذا شته شد .مؤلفة «گ سترش خودآگاهي» و «تفکر انتقادي
وجودي»  -به ترتيب -در گامهاي چهارم و پنجم حذف شدند.
جدول  .4خالصة گامهاي تحليل رگرسيون چندمتغيرة مؤلفههاي هوش معنوي و مؤلفههاي عمل به باورهاي ديني بر تنظيم هيجان شناختي
سطح معناداري
سطح معناداري
متغير پيشبين
گام
متغير مالک
F
تفکر انتقادي وجودي
معناسازي شخصي
1

آگاهي متعالي
گسترش خودآگاهي

0/134

0/001

10/16

0/001

عمل به واجبات و دوري از محرمات
عمل به مستحبات و دوري از مکروهات
تفکر انتقادي وجودي

تنظيم هيجانشناختي

معناسازي شخصي
2

گسترش خودآگاهي
عمل به واجبات و دوري از محرمات

0/133

0/001

12/13

0/001

عمل به مستحبات و دوري از مکروهات

3

تفکر انتقادي وجودي
معناسازي شخصي
گسترش خودآگاهي

0/132

0/001

14/99

0/001

عمل به واجبات و دوري از محرمات
تفکر انتقادي وجودي
4

معناسازي شخصي

0/131

0/001

17/73

0/001

عمل به واجبات و دوري از محرمات
5

معناسازي شخصي
عمل به واجبات و دوري از محرمات

0/130

0/001

19/80

0/001

بررسي رابطة هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني با تنظيم هيجان شناختي در زنان باردار 133 

مطابق جدول  ،5نتيجة مرحله آخر تحليل رگرســـيون چندمتغيره مؤلفههاي هوش معنوي و مؤلفههاي
عمل به باورهاي ديني بر تنظيم هيجان شناختي عبارت ا ست از F :م شاهده شده معنادار ( )P<0/001و
برابر با  19/80است« .معناسازي شخصي» ،که از مؤلفههاي هوش معنوي است ،و «عمل به واجبات و
دوري از محرمات» ،که از مؤلفههاي عمل به باورهاي ديني اســت ،به طور معناداري (0/130 )P<0/001
درصد از واريانس تنظيم هيجانشناختي را پيشبيني ميکنند.
جدول  .5ضرايب تحليل رگرسيون چندمتغيرة مؤلفههاي هوش معنوي و مؤلفههاي عمل به باورهاي ديني بر تنظيم هيجانشناختي
سطح
خطاي
متغير
گام
متغير مالک
F
t
B
β
معناداري
استاندارد
پيشبين
معناسازي
شخصي
تنظيم
هيجانشناختي

5

عمل به
واجبات و
دوري از

0/951

0/229

0/250

4/150

0/001
0/361

0/095

0/018

0/279

5/401

سطح
معناداري

0/130

19/80

0/001

0/001

محرمات

بحث و نتيجهگيري

اين پژوهش ،رابطة هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني را با تنظيم هي جان شـــناختي در زنان باردار
بررسي کرد .يافتههاي به دست آمده از پژوهش حاضر نشان ميدهد :هوش معنوي با تنظيم هيجانشناختي
رابطة مثبت معناداري دارد .هوش معنوي پيشبينيکنندة معتبر تنظيم هيجانشــناختي اســت .در خصــوص
مؤلفههاي هوش معنوي ،شــاهد بوديم که -به ترتيب -مؤلفههاي معناســازي شــخصــي ،آگاهي متعالي،
گسترش خودآگاهي و تفکر انتقادي وجودي بيشترين رابطه را با تنظيم هيجانشناختي نشان دادند و از بين
مؤلفههاي هوش معنوي ،معناسازي شخصي توانايي پيشبيني تنظيم هيجانشناختي

را دارد.

اين يافتهها با يافته پژوهشگران ،هالما و اسرينسيک ( ،)2004نازل ( ،)2004( )Naselکندا ( )Candaو
همکاران ( ،)2006کپينگ و زين ( ،)2009( )Ke-Ping & Xinيعقوبي ( ،)1389اســـماعيلپور زنجاني و
همکاران ( ،)1391کشـــاورزي و يوســـفي ( )1391همخواني دارد .زلومکي و هان ()Zlomke & Hahn
( )2010در پژوهش خود نشان دادند بين تنظيم هيجان کارآمد با نگراني رابطة منفي معنادار ،و بين تنظيم
هيجان ناکارآمد با نگراني رابطهاي مثبت وجود دارد .مصــلينژاد و خداپناهي ( )2013طي پژوهشهايي
دريافتند که معنادرماني و معنويت ميتواند نشــانهها و نگرانيهاي روانشــناختي زنان نابارور را کاهش
داده ،به تنظيم هيجان شناختي کارآمد کمک کند .ساير مطالعات در حوزة روان شنا سي و بارداري ن شان
ميدهد که يکي از منابع تابآوري در دوران بارداري ،باورها و ارزش هاي زنان ،ازجمله جهانبيني،
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معنويت ،اخالق و ارزشهاي فرهنگي است (دانکلاسچيتر ( .)2011 ،)Dunkel Schetterمطالعه واچهولتز
و پارگامنت ( )2005( )Wachholtz & Pargamentنيز نشـــان داد زماني که مردم به يک منبع معنادار از
مراقبت ،آ سايش و ع شق مت صل ه ستند ،ميتوانند هيجان شناختي خود را بهتر تنظيم کنند و در نتيجه،
دردهاي زندگي را تحمل نمايند .ايمونز ( )2000يکي از مؤلفههاي هوش معنوي را توانايي بهکارگيري
منابع معنوي براي حل مســا ل زندگي ميداند که موجب ميشــود افراد راحتتر بتوانند با اســترسها
برخورد کنند .اين افراد بيش از ســايران در بحرانهاي روحي و مشــکالت معنايي ،فرصــتي براي ياد
گرفتن مييابند و معناي کارآمدتري براي مشکالتشان مي سازند و از طريق اين مشکالت رشد ميکنند
و به تنظيم هيجانشناختي کارآمدتر نا ل ميشوند.
پژوهشها نشـــان دادهاند هوش معنوي با مرزها ســـر و کار دارد ،نه درون آنها .بنابراين ،به جاي
هدايت شــدن توســط موقعيت ،خودش موقعيت را خلق و هدايت ميکند (گولمن (.)1998 ،)Goleman
اين بُعد هنگامي آشکار مي شود که هوش معنوي براي فهمي فراتر از موقعيتهاي جاري ،يعني مسا لي
که در حال رخ دادن هســـتند ،فا ق بيايد و بافتي بزرگتر از زندگي فرد را ببيند .در همين زمينه ،هوش
معنوي متضمن اندي شيدن به معناي نمادين حوادو و رويدادهاي زندگي فردي و يافتن معنا و هدف در
همة تجربههاي زندگي ا ست .بنابراين ،به تعبير ديگر ،هوش معنوي يک عد سي ا ست که فرد از طريق
آن ،حوادو و تجربهها را درک ميکند و اين روش براي ديدن چيزها از يک چشـــمانداز با تر اســـت
(افروز و همکاران ،1388 ،ص  )5و ميتواند بهگونهاي مستقيم ،هوشيارانه و ارادي به رشد شناختي فرد
ک مک ک ند .در واقع ،هوش معنوي چارچوبي براي شـــ نا خت فراهم ميک ند که ما را در تنظيم
هيجانشناختي ياري ميرساند.
مطابق تحقيق حاضــر ،از ميان خردهمقياسهاي هوش معنوي ،تنها «معناســازي شــخص ـي» توانايي
پيشبيني تنظيم هيجانشـــناختي را دارد .با توجه به اينکه در روش آماري «رگرســـيون چندمتغيري»،
تحليلها بر پاية همبستگي تفکيکي و نيمهتفکيکي انجام مي شود ،همبستگي بين مادهها موجب مي شود
تنها نکاتي وارد تحليل گردد که پس از حذف اثر ســـاير متغيرهاي پيشبين با متغير وابســـته باز هم
همب ستگي ن شان ميدهد .بنابراين ،حذف شماري از مواد در نتايج همب ستگي بدينمعنا ني ست که اين
مواد با تنظيم هيجان شناختي همب ستگي ندارند ،بلکه به اين معنا ست که آنها قدرت پيشبيني بي شتري
افزون بر متغيرهاي پيشبين ندارند .در پژوهش آقابابايي و همکاران ( ،)1390از م يان خردهمق ياس هاي
هوش معنوي« ،معنا سازي شخ صي» ،قويترين همب ستگي را دارد و بهترين پيشبينيکننده ا ست .در
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گروهي از دانشــجويان کانادايي نيز از ميان مؤلفههاي هوش معنوي« ،معناســازي شــخص ـي» قويترين
مؤلفه بوده اسـت (کينگ .)2008 ،مطالعة ليسـن ( )Lysneو واچهولتز ( )2011نشـان داد که «معناســازي
شــخص ـي» مقاومت افراد را در برابر درد افزايش ميدهد .زوهر و مارشــال ( )2000معتقدند :افرادي که
هوش معنوي با تري دارند توانايي با تري در تغيير چارچوبهاي ذهني خود دارند؛ به اين معنا که اين
توانايي را دارند که به مسا ل از زواياي گوناگون نگاه کنند و معاني متفاوتي براي آن بيابند.
همچنين اين پژوهش نشــان ميدهد :ميان هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني در زنان باردار رابطهاي
مثبت معنادار وجود دارد .اين رابطه بين تمامي مؤلفههاي هوش معنوي (تفکر انتقادي وجودي ،معناســـازي
شخصي ،آگاهي متعالي ،گسترش خودآگاهي) و مؤلفههاي عمل به باورهاي ديني (عمل به واجبات و دوري
از محرمات ،و عمل به مستحبات و دوري از مکروهات) به صورت مثبت و معنادار برقرار بود.
بررســـي مباني نظري در اين زمينه ،نشـــان ميدهد که در پژوهشـــي تحت عنوان «تأثير زمينههاي
تحصيلي دانشگاهي ،علوم ديني و هنري بر هوش معنوي» نشان داده شد که طلبههاي ديني در مقايسه با
دانشجويان و هنرمندان ،نمرات با تري در هوش معنوي کسب کردند (حسين چاري و ذاکري.)1389 ،
نتايج پژوهش اني سي و همکاران ( )1392نيز نشان داد :رابطة بين هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني
در کارکنان به صورت مستقيم است ،بهگونهاي که کارکناني که داراي هوش معنوي بيشتري هستند التزام
عملي بي شتري به اعتقادات ديني دارند .در ا سالم ،به طور ضمني ،به هوش معنوي توجه شده ا ست.
براي مثال ،عوامل مؤثر بر هوش معنوي در متون اسالمي ،پرهيزگاري به همراه تمرينات روزمره ،از قبيل
تدبر در خلقت ،تدبر در آفاق و انفس ،روزهداري ،عبادات ،خواندن قرآن و تدبر صادقانه در آيات قلمداد
شده ا ست ( سهرابي .)1387 ،قرآن به افراد با هوش معنوي با  ،صفت «اولوا باب» ميدهد ،که منظور
افرادي هستند که به جوهره حقيقت پي برده و از پردههاي اوهام عبور کردهاند.بهطورکلي ،اصولي که در
دين مطرح شــده اســت ،مانند دســتيابي به وحدت در وراي کثرت ظاهري ،يافتن پاســخ به ســؤال مبدأ
هستي ،و تشخيص الگوهاي معنوي و تنظيم رفتار بر مبناي آنها ،محورهاي اصلي هوش معنوي هستند
(غباريبناب و همکاران .)1386 ،موســوياصــل ( )1387پيامدهاى مشــترک و ويژهاى براي رفتارهاى
عبادى و ديني قايل بوده و معتقد اســت :اين رفتارها در افزايش آرامش روانى ،با بردن ظرفيت روانى،
ارضاى نياز به پرستش ،انسجام شخصيتى ،پاکسازى درون ،به دست آوردن فضيلتهاى اخالقى ،تقويت
اراده ،و زمينهسازى براى بازگشت به خود مؤثرند که يکي از پيامدهاي آن ارتقاي هوش معنوي است.
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يافتههاي پژوهش پيشرو نشـــان ميدهد :عمل به باورهاي ديني و مؤلفههايش (عمل به واجبات و
دوري از محرمات ،عمل به مســتحبات و دوري از مکروهات) با تنظيم هيجان شــناختي داراي رابطهاي
مثبت و معنادار اســت و عمل به باورهاي ديني قدرت پيشبيني تنظيم هيجانشــناختي را دارد .از ميان
مؤلفه هاي عمل به باورهاي ديني ،مؤلفة عمل به واجبات و دوري از محرمات پيشبينيکنندة معتبر
تنظيم هيجانشناختي است.
پي شينة پژوهشها نشان ميدهد :عمل به باورهاي ديني قدرت غلبه بر پي شامدهاي هيجاني و عاطفي
و رواني افراد را با ميبرد (فرانزيني ( )Franziniو هم کاران .)2005 ،گالورکراف ( )Glover-Grafو
همکاران ( )2007نيز در يافتند :عمل به باورهاي ديني به افراد امکان ميدهد تا به توانايي و بردباري
رواني بهتري براي تحمل دردهاي زندگي د ست بيابند .کو نيگ ( )2004بيان ميکند که تا پيش از سال
 ،2000بيش از  700تحقيق کمي در حيطة رابطة بين معنويت و دين با ســـالمت روان صـــورت گرفته
اســـت که قريب به  500نمونة آنها وجود رابطه بين دينداري با ســـالمت روان را تأييد کرده اســـت.
تحقيقات ذيل نيز ،که در خصـــوص رابطة بين دينداري ،مهارتهاي مقابلهاي هيجاني -شـــناختي و
سالمت روان ا ست ،ن شان ميدهد هر قدر افراد از عمل به باورهاي ديني با تري برخوردار با شند ،از
پا سخهاي مقابلهاي م سئلهمدار بي شتر ا ستفاده کرده و تنظيم هيجان شناختي کارآمدتري دارند (منظري
توکلي و عراقيپور ،1390 ،به نقل از :صــولتي و همکاران1390 ،؛ قهرماني و همکاران1390 ،؛ نجفي و
همکاران1380 ،؛ آرين .)1380 ،ســليگمن ( )2000( )Seligmanاظهار ميدارد :افرادي که فعاليت مذهبي
را بجا ميآورند ،شـــادتر از ديگران هســـتند؛ به اين معنا که از راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان ،بيش از
راهبردهاي منفي تنظيم هيجان اســـتفاده ميکنند .چنانچه باورهاي ديني درســـت و منطقي و متأثر از
واقعيتها باشد ،روش مقابلة شناختي و عاطفي مؤثري فراهم ميآورد که تنظيم هيجانشناختي کارآمدي
در ارتباط با اســـترس و هيجانهاي تنشزا ،در دســـترس فرد قرار ميدهد (ر.ک :پورافکاري.)1375 ،
ا سپيلکا ( )Spilkaو همکاران ( )2003معتقدند :منا سک و اعمال ديني ضمن آنکه واجد نق شي محوري
در دين هستند ،ريشههاي عميقي در گذشتة انسان داشته ،کنشهاي بسياري دارند که يکي از نمونههاي
مهم آن ايجاد و تداوم مهار خود و جهان شخ صي ا ست ،بهويژه در زمانهايي که فرد اح ساس ميکند
تحت فشار قرار گرفته است.
طبق نظر گرانکو ست ( )2002( )Granquistدر صورتي که مذهب دروني باشد با چنان ثبات اخالقي
همراه ا ست که فل سفة جامعي براي زندگي عر ضه ميکند و باورهاي راهگ شا و کارآمدي براي فرد به
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ارمغان ميآورد و يک نظام ارزشــي دروني براي او فراهم مينمايد که با افت و خيزهاي مقطعي زندگي
از بين نميرود يا رنگ عوض نميکند .بنا به اعتقاد عالمه طباطبا ي« ،ان سان در صورت پذيرش توحيد
و عمل به قوانين دين ،ظرفيت روانياش گستردهتر مي شود .در غير اين صورت ،احساس ناخوشايندي
خواهد داشت» (نويدي و عبدالهي ،1381 ،ص  ،138به نقل از :حسيني.)1373 ،
کو ينگ ( )2004دستکم  10دليل براي تبيين رابطة بين دين و سالمت روان ارا ه ميکند که به نظر
ميرسـد اين د يل براي تبيين رابطة عمل به باورهاي ديني و هوش معنوي با تنظيم هيجانشـناختي نيز
قابل طرح اســت .برخي از آنها عبارتند از :دين و معنويت نگرش مثبت نســبت به دنيا در انســان ايجاد
ميکند و او را در مقابل رويدادهاي ناگوار زندگي ياري مير ساند؛ دين و معنويت به زندگي ان سان معنا
و هدف ميدهد؛ داشــتن معنا و هدف در زندگي نشــاندهندة ســالمت روان اســت و موجب افزايش
توانايي در انجام کارها ميشـــود .دينداران و افراد معنوي با حوادو تروماتيک زندگي ،که قابل پذيرش
نيستند ،راحتتر سازگار مي شوند؛ دين و معنويت اميد در انسان ايجاد ميکند و اميد انگيزه و انرژي در
ان سان به وجود ميآورد که او را به بهتر شدن او ضاع زندگي اميدوار ميکند؛ دينداران و افراد معنوي از
الگوي تصميمگيري خاصي استفاده ميکنند که اين الگو آنها را در جهت افزايش تصميمگيريهاي مفيد
براي اطرافيان و خود و کاهش تصميمگيريهاي خود مخرب سوق ميدهد ،و اين امر تا حدي از شدت
استرسهاي زندگي ميکاهد و به انسان در تنظيم هيجانشناختي مؤثر ياري ميرساند.
معنويت و دين چهرة جهان را در نظر انســان دگرگون ميســازد و طرز تلقي او را از خود ،خلقت و
رويدادهاي پيرامون تغيير ميدهد .ديندار خود را تحت حمايت و لطف همه جانبة خداوند ،بزرگترين
نيروي موجود ،ميبيند و بدينسان ،احساس اطمينان و آرامش و لذت معنوي عميقي به وي دست ميدهد.
او خداوند را من شأ خير و برکت ميداند .بنابراين ،در نظر چنين فردي همة رويدادها ،حتي باليا وم صايب،
نعمت و آزمايشــي از جانب خداوند تلقي ميشــوند .او خود را موظف ميداند که ســختيهايي را که با
قدرت عقل قابل توجيه نيســـتند ،با ايمان تحمل نمايد تا به تکامل دســـت يابد .چنين فردي به واســـطة
ناماليمات و ناکاميهاي زندگي دچار نااميدي و اضطراب نميگردد؛ زيرا خداوند را حامي خويش ميداند.
او اطمينان دارد که اين حوادو و رويدادها گذرا ه ستند و او پاداش صبر خود را خواهد گرفت .ديندار با
همنوعان و اطرافيان خود رابطة خوب و مبتني بر احترام متقابل و محبت برقرار ميکند (کروز (،)Krause
 .)2003بر ا ساس پژوهش حا ضر ،ميتوان گفت :هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني توانايي ان سان را
در بهکارگيري سازوکارهاي شناختي و در نظمدهي پاسخهاي هيجاني تقويت ميکند.
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مســـئلة قابل توجه در حيطة کاربرد نتايج و يافتهها ،لزوم ارتقاي هوش معنوي و عمل به باورهاي
ديني ا ست .بنابراين ،روشهاي پي شنهادي براي افزايش عمل به باورهاي ديني و هوش معنوي بايد مد
نظر قرار گيرد .با توجه به رابطة مستقيم و معنادار عمل به باورهاي ديني و هوش معنوي با تنظيم هيجان
شناختي ،در مرحلة پيشگيري اوليه و ارتقاي سطال بهداشت روان جامعه ،به منظور شناساندن ارزشها و
باورهاي معنوي و ديني ،زم است از شيوههاي اصولي ،علمي و منطقي ،با توجه به ويژگيهاي شناختي
و روان شناختي افراد ا ستفاده شود .شاي سته ا ست با برگزاري کالسهاي آموز شي و ت شويق و تبليغ
اينگونه تحقيقات تو سط ر سانهها و آموزش و پرورش ،با هدف بهرگيري از روشهاي معنوي و ديني
در تنظيم هيجانشناختي از ديدگاهي جديد و پنجرهاي نو به مسا ل شناختي نگاه شود .برپايي همايشها
و برگزاري جل ساتي با ح ضور صاحبنظران ،روان شنا سان ،م شاوران ،ا ستادان و معلمان با هدف به
کارگيري مفاهيم و آموزههاي معنوي و ديني در زندگي و فرايند مشــاوره و رواندرماني نيز مورد اهتمام
بيشتر مسئو ن ذيربط قرار گيرد.
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