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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to present a causal model of 

emotional regulation based on the system of beliefs and spiritual 

intelligence mediated by areas of concern in students in Tehran. 

Materials and Methods: The research method is applied in terms 

of purpose and descriptive-correlational in terms of data analysis. 

The statistical population of the study includes Tehran state 

universities, which according to the report of the Research and 

Planning Institute of Higher Education of the Ministry of Science 

includes a total of 29 universities. In the analysis of structural 

equations of Tabachink and Fidel (2001), 350 people were selected 

as the sample. In this study, emotion regulation tools (Garnowski 

and Craig, 2006), metacognitive beliefs (Wells, 2004), spiritual 

intelligence (King, 2008) and worry (Pennsylvania, 1990) were 

used, all of which had acceptable validity and reliability. . The 

research data were divided into two parts: descriptive (mean, 

standard deviation and correlation) and inferential (using 

multivariate analysis of structural equation modeling) with the help 

of Excel, SPSS and Lisrel software. 

Findings: The results showed that the causal model of emotion 

regulation based on the system of beliefs and spiritual intelligence 

mediated by areas of concern for students in Tehran can be 

presented. 

Conclusion: The results showed that the system of beliefs and 

spiritual intelligence with the mediation of areas of concern on the 

regulation of emotion in Tehran students. 
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 411   ...و باورها نظام اساس بر هیجانی تنظیم علّی مدل ارائه  

 

 

 9911ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 و باورها نظام اساس بر هیجانی تنظیم علّی مدل ارائه
 در نگرانی حوزههای میانجیگری با معنوی هوش

 تهران شهر دانشجویان
  ،4 میری سادات لعیا

 دآزا دانشگاه ،شمال رانته واحد ،عمومی روانشناسی ،دکتری دانشجو
  .ایران تهران، اسالمی،

 ،*2داوری رحیم
 نویسنده)ایران ،رودهن ،رودهن واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،اریاستاد

 .مسئول(
 3درتاج فریبرز

دانشگاه عالمه طباطبایی تهران،  ،گروه روان شناسی تربیتی ،استاد
 .ایران
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 معادالت مدلیابی چندمتغیری تحلیل از استفاده با) استنباطی و
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 .گرفت
 سااس بر هیجان تنظیم علی مدل میتوان که داد نشان نتایج: هایافته
 برای را نگرانی حوزههای میانجیگری با معنوی هوش و باورها نظام

 .داد ارائه تهران شهر دانشجویان
 با معنوی هوش و باورها نظام که داد نشان نتایج: گیرینتیجه
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 :نویسنده مسئولDr.davari_rahim@yahoo.com 
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آید سالمت روان منابع انسانی از جمله موضوعات مهمی به شمار می

های بهداشتی کشورهای گوناگون، بسته به میزان که نظام

(. از مهمترین منابع انسانی 9ارند )ای به آن دیافتگی، توجه ویژهتوسعه

ای، جوانان هستند. در ایران قشر جوان جامعه بیش از در هر جامعه

_________________________________ 
1 . Rosaryo & Pedro 

های روانی و اجتماعی قرار دارد هر زمان دیگری در معرض آسیب

قش ها نو پرداختن به عواملی که بتواند در پیشگیری از این آسیب

نی، یکی از مراحل داشته باشد، ضرورتی انکارناپذیر است. دوره جوا

مسئولیتی حساس زندگی است و افراد در این دوران از مرحله بی

های خاص زندگی نوجوانی رها شده و به سوی پذیرش چارچوب

(. در نتیجه باورهای فردی یک 9روند )ها( پیش می)نظام باور

ی مهم و حیاتی در مطالعات مرتبط با جوانان است و از نظر مولفه

رهای غیرمنطقی در اثرگذاری بر هیجانات فردی، الیس، نقش باو

عنوان فرایند آغاز، حفظ، تعدیل  تنظیم هیجانی بهنقش بسزایی دارد. 

 هیجان مرتبط و یا تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی و

اهداف  روانی و فیزیکی در به انجام رساندن-با فرایندهای اجتماعی

واسطه آن  سمی است که افراد بهو مکانی( 9)شود فرد تعریف می

هیجاناتشان را برای رسیدن به پیامد موردنظر  آگاهانه یا غیرآگاهانه

که تنظیم هیجان بخش مهمی از زندگی ازآنجایی(. 2(دهند تغییر می

آور نیست که آشفتگی دهد، تعجبهر فرد را به خود اختصاص می

ی آسیب روانی تواند منجر به اندوهگینی و حتهیجان میتنظیم در 

کنند که رشد تأکید می( 1) 9همچنین روساریو و پدرو( 5)شود 

وسیله چندین هسته از کارکردهای  طور قوی به تنظیم هیجانی به

یری گاجرایی از قبیل کنترل توجه، بازداری رفتار نامناسب، تصمیم

پژوهش (. 1) شوندحمایت می الو دیگر فرایندهای شناختی سطح با

با  یجانیه یندهایاند فراگزارش داده یاندهیفزا یاختروان شن یها

 تیکه هم قابل یشناخت تعامل دارند، به طور یجنبه ها گرید

 یشناخت یها اتیاز عمل یبر دامنه گسترده ا یجانیه یمحرکها

 یساز و کارها یریانسان در به کارگ ییاست و هم توانا رگذاریتأث

 نیا بر (.3گذارد ) یمر اث یجانیه یپاسخ ها یدر نظم ده یشناخت

دهنده نحوه نشان جان،یه یدهنظم یشناخت یاساس، راهبردها

 یدگیناگوار و تن عیفرد در هنگام مواجهه با وقا یپردازش شناخت

 (.2زاست )

است  دیخطر و تهد ینیبشیپ یشناخت ندیفرا کیبه عنوان  ینگران

تکرار شونده، موضوعات اضطراب  ریکه شامل افکار و تصاو

ه بالقوه فاجع یامدهایو پ یاحتمال یزا یدگیتن یدادهایرو ز،یرانگب

 کیاست و  ختهیروزمره در آم یبا زندگ ینگران(. 1آنهاست ) زیانگ

مهم اضطراب  یاز اجزا یکاست و یز یدگیتن عیبه وقا جیپاسخ را
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  و همکاران      میری سادات لعیا  411

 

 9911ویژه نامه زمستان ک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه سب

(. 90نقش دارد ) یاضطراب یدر تمام اختالل ها بایاست و تقر

 رابباورند که افراد با اضط نیبرا( 99) 9رتامپسون، ون گلدرن و کپل

نگرانی  ند.کن یرا تجربه م یشتریافکار مزاحم نگران کننده ب شتریب

های ناسازگاری روانشناختی در بزرگساالن از با بسیاری از شاخص

(. ون 99جمله اضطراب بالینی، افسردگی و وسواس مرتبط است )

وهشی تحت عنوان ( در پژ99) 9بورنا، هاردینگ، بیرز و برائت

نگران نباشید، شاد باشید: نقش هیجانات مثبت و راهبردهای 

ی تنظیم هیجانات برای عالئم افسردگی جوانان که بر سازگارانه

نفر از جوانان انجام شد، نتایج نشان داد که پایین بودن  9155روی 

های تنظیم هیجان به طور هیجانات مثبت و عدم وجود توانایی

عالئم افسردگی باالتر در بین جوانان ارتباط دارد. در معناداری با 

نتیجه سطح پایین هیجانات مثبت و سطح باال در هیجانات منفی، 

( 95) 9لویس، یوون و جورمن م افسردگی است.ی عالئکنندهبینیپیش

در پژوهشی تحت عنوان تنظیم هیجانی و پاسخ به استرس بیولوژیک: 

دد، نتایج نشان داد که استفاده از ارتباط با نگرانی، ارزیابی مج

پذیری و راهبردهای تنظیم هیجانی نقش مهمی را در درک واکنش

 کند.بهبود میزان نگرانی و استرس زیستی ایفا می

م که دنیای ما را ساختارمند کرده و به مه ما نظامی از باورها داریه

دهد و ما بدون آنها سرگردان و سردرگم می تجارب ما معنا می

 رخ ایکنندهکند وقتی حادثه فعالنظریه الیس است بیان میانیم. م

طور مستقیم از این حادثه  دهد، رفتاری که از فرد سر میزند بهمی

رد، کننده و رفتار فشود، بلکه بین حادثه فعالکننده ناشی نمیلفعا

باورها و تفکرات فرد و درحقیقت نظام باورهای او قرار دارد که 

(. در همین رابطه نتایج 95) گذاردوع رفتارهایش تاثیر میبر نحوه و ن

(، نشان داد که دو مولفه 91پژوهش ابوالمعالی و رضایی نیارکی )

های نظارم باورها )باورهای مثبت در مورد نگرانی و خودآگاهی 

هیجانی( توانستند به صورت مثبت راهکارهای سازگارانه تنظیم 

 نتایج حاکی از آن بود که باورهای هیجان شناختی را پیش بینی کنند.

فراشناخت و سبک های اسنادی نقش تعیین کننده ای در تبیین مولفه 

 های تنظیم هیجانی شناختی دارند. 

های معنویت و هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد، سازه

کند و نقش اساسی در ی جدید ترکیب میهوش را درون یک سازه

_________________________________ 
1 . Thompson, van Gelderen & Keppler 
2 . Van Beveren, Harding, Beyers & Braet 

(. 93به ویژه ارتقا و تبیین سالمت روانی دارد )های گوناگون زمینه

 یو منابع معنو ظرفیت هاها،  تواناییاز  یامجموعه یمعنوهوش 

 یریانطباق پذ شیروزانه موجب افرا یاست که کاربرد آنها در زندگ

 بینشیزاییده  یمعنو ( معتقد است هوش91) 2(. کینگ92شود ) یم

 دادهایرا در برابر روص است و شخ حوادث روزگار تندباددر  عمیق

 آن وسیلهکند که به  یم دهیآب د یزندگ نیریو حوادث تلخ و ش

 د.نکن ی، آنها را حل مارزشی پرداختهو  ییافراد به مشکالت معنا

است که با استفاده از آن، افراد قادر  هوشاز  ینوع یهوش معنو

 رعمیق تر، غنی ت مسیریخود را در  یو زندگ فعالیت هاشوند تا یم

( در 90امیدی )محمودی، صادقی و جمال کند. تیو معنادارتر هدا

بینی پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش نگرش معنوی در پیش

راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی در دانشجویان، نشان داد که بین 

ابعاد نگرش معنوی و توانایی معنوی با تنظیم شناختی هیجانی، رابطه 

رد و بر اساس نتایج، نگرش معنوی، تنظیم مثبت و معناداری وجود دا

کند، یبینی مشناختی هیجانی مثبت را به طور مثبت و معناداری پیش

همچنین نگرش معنوی توانسته است تنظیم شناختی هیجانی منفی را 

بینی کند. همچنین نتایج پژوهش به طور مثبت و معناداری پیش

نشان داد که (، 99محمدی کنجانی، مظاهری، حیدری و مرادی )

رابطه معناداری بین تنظیم هیجان شناختی با هوش معنوی و عمل به 

باورهای دینی و مولفه هایشان وجود داد. عمل به باورهای دینی و 

هوش معنوی باالتر، پیش بینی کننده تنظیم هیجان شناختی 

کارآمدتری است. از میان مولفه های هوش معنوی، معناسازی 

 ه معتبر تنظیم هیجان شناختی هستند. شخصی، پیش بینی کنند

بدیهی است که از مهمترین منابع انسانی هر کشور، جوانان آن هستند 

کنند. لذا پرداختن به مسائل و که در قشر دانشجویی نمود پیدا می

ها ضرورت مشکالت دانشجویان و توجه به سالمت روان آن

دایی و دوری از یابد. آشنا نبودن دانشجویان با محیط دانشگاه، جمی

خانواده، چگونگی رشته تحصیلی و عالقه به آن، کافی نبودن 

امکانات، سازگاری با شرایط جدید و مشکالت جدیدی که در پا 

شوند، فشارهای روانی رو میگذاشتن به دوره جوانی با آن روبه

نماید. در نتیجه اختالالت توجهی به دانشجویان تحمیل میقابل

گاری از مهمترین مسائل دانشجویان است و هیجانی و عدم ساز

3 . Lewis, Yoon & Joormann 
4 . King 
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 9911ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ن
جا

هی
م 

ظی
 تن

 نظام باورها

 نگرانی

 هوش معنوی

متاسفانه با افت شدید عملکرد تحصیلی، اجتماعی و شغلی همراه 

زا از اهمیت باالیی است لذا چگونگی رویارویی با شرایط تنیدگی

زا،  یدگیتن طیبا شرا ییارویدر رو افرادشود. بنابراین برخوردار می

 یدهو نظم تیهدا ای را جهت مهار یمختلف یها و راهبردها وهیش

ه کهاییست به عنوان تالش جانیه یبرند. نظم ده یبه کار م جانیه

به  جانیتجربه و ابراز ه شیحفظ، مهار و افزا یافراد برا یاز سو

(. از این رو می توان گفت انجام این پژوهش 99شود ) یکار برده م

م در میان دانشجویان بسیار با اهمیت و ضروری است. همچنین نظا

باورها به افراد در جستجوی دانش و معرفت و ارزیابی آن کمک 

می کند و هوش معنوی نیز از باب هدایت اعمال افراد و  پیدا کردن 

راهی برای رهایی از تنش ها و افکار مزاحم و نگران کننده  از نظام 

باورها تاثیر می پذیرد و از طرفی میزان پایین نگرانی افراد می تواند 

در افزایش  تنظیم هیجانی مثبت کمک کنند  یا مانع ایجاد  به افراد

 ی مدل علَی تنظیم هیجانکنند. بنابراین در این پژوهش به دنبال ارائه

بر اساس نظام باورها و هوش معنوی با میانجیگری حوزه های 

نگرانی در دانشجویان شهر تهران هستیم. در نهایت مسئله اصلی این 

توان مدل علی تنظیم هیجان ل است که آیا میتحقیق پاسخ به این سوا

های بر اساس نظام باورها و هوش معنوی با میانجیگری حوزه

نگرانی برای دانشجویان شهر تهران ارائه داد؟ در نهایت مدل مفهومی 

 شود:پژوهش به صورت زیر ارائه می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش مفهومی مدل. 9 شکل
 

 هاروشمواد و 
حاضر، طرح همبستگی با تکیه بر الگویابی معادالت روش پژوهش 

ساختاری است که یک روش همبستگی چند متغیری است. جامعه 
بر اساس آماری پژوهش شامل دانشگاه های دولتی تهران است که 

 یآموزش عال یزیگزارش اعالم شده موسسه پژوهش و برنامه ر
اد دانشجویان دانشگاه را شامل می شود. تعد 91مجموعاً  وزارت علوم

گزارش اعالم شده آخرین تهران بر اساس  یدولتدانشگاه های 
وزارت علوم مجموعًا  یآموزش عال یزیموسسه پژوهش و برنامه ر

-نفر بودند. با توجه به نوع مطالعه و تعداد متغیرهای پیش 931999

بین در تحلیل معادالت ساختاری بنا به توصیه محققان. حجم نمونه 
باشد. در پژوهش  50برابر تعداد متغیرها  به اضافه  90باید حداقل 

زیرمقیاس( مشاهده شده  90مولفه +  5متغیر ) 95حاضر در مجموع 
نمونه مورد  900(. بنابراین حداقل 95*50+90=900وجود دارد )

برداری و نیاز است. در این مطالعه برای کاهش خطای نمونه
فزایش داده شده است. نفر ا 950ها تا جلوگیری از افت آزمودنی

برای انتخاب نمونه از روش های نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه 
 ای متناسب با حجم جامعه استفاده شد.

ابزارهای پژوهش: پرسشنامه تنظیم هیجانی گارنفسکی و کرایج 
( یک 9001(: پرسشنامه خودتنظیمی گارنفسکی و کرایج )9001)

خودتنظیمی را در پاسخ به  ای است که راهبردهایگویه 91ابزار 
ی ادرجهی پنج هااندازهی زندگی در زااسترسحوادث تهدیدکننده و 

: سنجدیمزیرمقیاس زیر  1از یک )هرگز( تا پنج )همیشه( بر حسب 
سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوارگری، فاجعه انگاری، تمرکز 

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

. ضریب آلفا برای خرده شودیماز آن راهبرد شناختی محسوب 
و ضریب اعتبار  29/0تا  39/0ی این پرسشنامه در دامنه هااسیمق

ماده در  92ی آن به شیوه بازآزمایی به فاصله زمانی هااسیمقخرده 
گزارش شده است )عبداللهی و همکاران،  19/0تا  22/0دامنه 
هم در امتداد یک بعد  توانیم(. راهبردهای خودتنظیمی را 9099

 یامقابلهدر نظر گرفت )مقابله شناختی( و هم به دو نوع راهبرد 
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  و همکاران      میری سادات لعیا  411

 

 9911ویژه نامه زمستان ک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه سب

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

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

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

 ی اینهااسیمقآلفا برای خرده  روایی و پایایی: در ایران نیز ضریب
و همچنین ضریب اعتبار این عوامل  19/0تا  19/0آزمون را در دامنه 

 22/0تا  35/0را به شیوه بازآزمایی با فاصله زمانی یک هفته بین 
 ی اصلی نشانهامؤلفه. نتایج تحلیل عامل به شیوه اندآوردهبه دست 

هفت عاملی دارد  داده است که پرسشنامه خودتنظیمی یک ساختار
ی، ارزیابی مثبت/دیدگاه زیربرنامهکه شامل تمرکز مجدد مثبت/

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

ی بررسی و ضرایب شناسرواناساس داوری هشت نفر از متخصصان 
محاسبه شد. در  19/0تا  29/0از  هااسیمقتوافق کندال برای زیر 

( آلفای کرونباخ راهبردهای 9911پژوهش خداپناه و همکاران )
 به دست آمد.  21/0منفی )ناکارآمد( 

گویه  90پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز : این پرسشنامه دارای 
گذاری ای لیکرت نمرهدرجه 2های آن از طریق مقیاس است و گویه

بعاد فراشناختی را در پنج خرده مقیاس جداگانه شامل شوند. امی
باورهای مثبت در مورد نگرانی، باورهای منفی در مورد 

پذیری و خطر، باورهایی در مورد کفایت شناختی، باورهای کنترل
فراشناختی عمومی منفی در ارتباط با نیاز کنترل، باورهای 

دهد. همه ر میفراشناختی در ارتباط با خودآگاهی موردبررسی قرا
ی شوند و نمرهگذاری میها به صورت مستقیم نمرهمقیاسخرده

هاست. ضریب ی سطوح باالتر در هر یک از مقیاسدهندهباالتر نشان
گزارش  19/0تا  39/0ی های آن در دامنهآلفای کرونباخ برای مولفه

شده است. اعتبار به روش بازآزمایی برای کل آزمون پس از دوره 
 23/0تا  51/0ها در دامنه مقیاسو برای خرده 35/0روزه  99ا ت 92

 هایی مثبت نمره این پرسشنامه با اندازهگزارش شده است. رابطه
عملی نشانگر روایی مالکی است -های وسواس فکرینگرانی و نشانه

( ضریب 92زاده دستگیری، گودرزی، رحیمی و نظری ). شیرین
ریب آلفای کرونباخ برای کل همسانی درونی آن را به کمک ض

و  23/0تا  39/0های آن در دامنه مقیاسو برای خرده 19/0مقیاس 
و برای  39/0هفته برای کل مقیاس  2اعتبار بازآزمایی را در فاصله 

 اند.گزارش داده 23/0تا  52/0های آن در دامنه مقیاسخرده
 (: جهت بررسی هوش معنوی از91پرسشنامه هوش معنوی کینگ )

( استفاده می شود. این پرسشنامه به 91سوالی کینگ ) 92پرسشنامه 
( بومی سازی شده است. این مقیاس 95وسیله سهرابی و ناصری )

گویه و شامل چهار مولفه تفکر انتقادی وجودی،  92دارای 
 3معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی می باشد. 

گویه آگاهی  3زی شخصی، گویه معناسا 5گویه تفکر انتقادی، 

گویه گسترش خودآگاهی را می سنجند. گویه های  5متعالی و 
پرسشنامه معنوی در طیف پنج درجه ای لیکرت )کامال مخالفم، 
مخالفم، گه گاهی، موافقم، کامال موافقم( تنظیم شده اند. کینگ 

 191( در بررسی مقدماتی پرسشنامه هوش معنوی که در مورد 91)
مرد( دانشگاه  999زن و  22جویان دروه لیسانس )نفر از دانش

و میانگین  15/0پتربورگ انجام داد، آلفای کرونباخ بدست آمده 
بدست آمده است. حسین چاری و  91/0ارتباط درونی پرسش ها 

همکاران در پژوهشی پایایی پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ 
برای مولفه های  و پایایی آن را با ضریب آلفای کرونباخ 192/0

تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش 
گزارش کردند.  39/0و  32/0، 12/0، 32/0خودآگاهی به ترتیب 

خرده مقیاس های تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی 
متعالی و گسترش خودآگاهی به ترتیب ضریب آلفای کرونباخ 

 بدست آورده است. 25/0و  29/0، 0/.31، 21/0
ک ی (: پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا91پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا )

یر و همکاران ای است که توسط میماده 91نامه خودسنجی پرسش
تدوین شده و نگرانی شدید، مفرط و غیرقابل کنترل  9110در سال 

 جشهای مختلف بالینی و غیربالینی موردسنها و موقعیترا در زمان
دهد و به عنوان ابزاری برای غربالگری اختالل اضطراب قرار می

فراگیر و نیز بهترین شاخص بهبودی اختالل اضطراب فراگیر مورد 
 5استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه به صورت لیکرت 

 5نمره( تا کامالً درست است ) 9ای از اصالً درست نیست ) درجه
متغیر  20تا  91های آن از دامنه نمره شود وگذاری مینمره( نمره

است که نمره بیشتر نشانگر اضطراب باالتر است. مطالعات مختلف 
ه اند کهای روانسنجی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادهویژگی

باشد. این پرسشنامه در ایران حاکی از اعتبار و روایی مطلوب آن می
ی هنجاریابی شده و توسط دهشیری، گلزاری، برجعلی و سهراب

برآورد  31/0و ضریب بازآزمایی آن  22/0ضریب آلفای کرونباخ 
لت حا-گردید و اعتبار همگرای پرسشنامه با سیاهه اضطراب صفت

گزارش کردند.  29/0و  12/0و سیاهه افسردگی بک را به ترتیب 
های هنجار گیلز، هاگا و فورد بر اساس پژوهش خود در زمینه داده

برای اختالل اضطراب فراگیر  59جه رسیدند که نمره به این نتی
تواند نقطه برق دقیقی محسوب گردد. در پژوهش حاضر ضریب می

نفری  90بازآزمایی و انحراف استاندارد این پرسشنامه در یک نمونه 
برآورد  %92/99و  31/0مبتال به اختالل اضطراب فراگیر به ترتیب 

آمده از اجرای دستوتحلیل اطالعات بهتجزیه شده است.
-Lisrelو  Spss-V23افزار ها از طریق نرمپرسشنامه

V7.80  ی پژوهش هاهیفرضانجام شد. همچنین به منظور آزمون
 .از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد

  هایافته
 و پراکندگی مرکزی، های شاخص از استفاده با نیز بخش این در

 .گیردمی قرار یفتوص مورد پژوهش متغیرهای نمودار
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 411   ...و باورها نظام اساس بر هیجانی تنظیم علّی مدل ارائه  

 

 

 9911ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 پژوهش متغیرهای آماری هایمشخصه. 9 جدول
 هبیشین کمینه کشیدگی چچولگی انحراف استاندارد میانگین مولفه بعد متغیر

 جانیه میتنظ

 مثبت یشناخت میتنظ یهاعامل

تمرکز مثبت مجرد/ 

 ریزیبرنامه
9552 0515 0599- 0599- 9 5 

 5 9 -0592 0502 0513 9592 ترارزیابی مثبت/ دیدگاه وسیع

 یمنف یشناخت میتنظ یهاعامل

 5 9 0531 0525 0533 9521 سرزنش خود

 5 9 0512 0522 0533 9591 سرزنش دیگران

 5 9 -0590 0592 0511 9505 نشخوار فکری

 5 9 0593 0520 0532 9599 آمیز کردنفاجعه

 5 9 -0559 0599 0531 9519 پذیرش

 نظام باورها

 2 9 -0519 0599 0515 9513 اورهای مثبت در مورد نگرانیب

 2 9 -0539 0593 0512 9522 پذیری و خطرباورهای منفی در مورد کنترل

 2 9 -0515 0599 0519 9512 باورهایی در مورد کفایت شناختی

 2 9 -0592 0599 0519 9593 نظام باورهای عمومی منفی در ارتباط با نیاز کنترل

 2 9 0509 0592 0522 9520 باورهای در ارتباط با خودآگاهی نظام

 یهوش معنو

 5 9 0522 0500 0512 9591 تفکر وجود انتقادی

 5 9 0532 0502 0551 9520 تولید معنای شخصی

 5 9 0522 0500 0555 9515 آگاهی متعالی

 5 9 0599 0521 0512 9533 بسط حالت هوشیاری

 5 9 0599 0525 0555 9519 نگرانی

، انحراف استاندارد، نیانگیمهای آماری )مشخص 9اطالعات جدول 
 ( را برای متغیرهای پژوهش نشاننهیشیبو  نهیکمی، دگیکشی، چولگ

دهد. همچنین، با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی که در می
توان ها قرار دارند، میی معقولی برای حدس بر نرمال بودن دادهبازه

پس از رسم ها را مطرح کرده و پذیرفت. ال بودن دادهفرض نرم
 ،ییدرستنما ممیمدل و انتخاب روش ماکس ودیساختار، اضافه نمودن ق

به دست آمد.  ریز یهابرازش شکل ریمدل اجرا شده و نمودار مس
. دهدیها را نشان مبرازش شده به داده رینمودار مس ریز یهاشکل

 دهند،ینشان م RMSEA دو و-یخ یهاهمانگونه که شاخص
الگو  یهای. خروجکندیها ارائه مرا به داده یمناسبتر ازشمدل بر

 قرار گرفته است. یمورد بررس ریدر جدول ز

 
 ترسیمی مدل مهم برازش هایشاخص از ایگزیده. 9 جدول

 برازش قابل قبول مقدار اختصار نام شاخص شاخص

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

 .68بزرگتر از  GFI 68.0 شاخص نیکویی برازش

 های برازش تطبیقیشاخص
 .68بزرگتر از  AGFI 68.5 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 687بزرگتر از  CFI 6879 شاخص برازش تطبیقی

 680کمتر از  RMSEA 68603 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

 وضعیت در الگو برازش هایشاخص شود می مشاهده که همانگونه
 .است گرفته قرار مطلوبی
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  و همکاران      میری سادات لعیا  411

 

 9911ویژه نامه زمستان ک زندگی با محوریت سالمتفصلنامه سب

 ضرایب معناداری حالت در مدل.  9 شکل
 ریمقاد یهیباال نشان داده شده است، کل طور که در شکلهمان

نشان داده شده  مسیر ضرایبمربوط به مدل به همراه  یپارمترها
 آورده شده است. ریست که در جداول زا

 معناداری و مسیر ضرایب. 9 جدول
 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 پذیرفته شد 2592 0552 ینگران یهاحوزه ← نظام باورها

 پذیرفته شد 2509 0591 جانیه میتنظ ← ینگران یهاحوزه

 پذیرفته شد 1521 0539 جانیه میتنظ ← نظام باورها

 
رسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر برای بر

وابسته الزم است تا اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم برای متغیر 
زای مدل ارائه شود که این اثرات در جداول زیر قابل مشاهده درون
 است.

 
 مدل کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات، تفکیک. 2 جدول

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 اثر

 کل غیرمستقیم مستقیم

 0552 ---- 0552 ینگران یهاحوزه نظام باورها

 0591 ----- 0591 تنظیم هیجان ینگران یهاحوزه

 0519 0552*  0591=  0591 0539 تنظیم هیجان نظام باورها

 
بر  نظام باورهاطور که در جدول قابل مشاهده است، تاثیر همان

ی به میزان نگران یهاحوزهانجی تنظیم هیجان از طریق متغیر می
که  شودیاستنباط م نیباال چن با توجه به شکل ن،یبنابرااست.  0519

 در جانیه میبر تنظ ینگران یهاحوزه یگریانجینظام باورها با م

همانگونه که مشاهده . دارد میرمستقیشهر تهران اثر غ انیدانشجو
رار گرفته ق یمطلوب تیبرازش الگو در وضع یهاشود شاخص یم

 است.
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 ضرایب معناداری حالت در مدل. 9 شکل
 ریمقاد یهیباال نشان داده شده است، کل طور که در شکلهمان

نشان داده شده  مسیر ضرایبمربوط به مدل به همراه  یپارمترها
 آورده شده است. ریاست که در جداول ز

 معناداری و مسیر ضرایب. 5 جدول
 وضعیت t مقدار ضریب مسیر مسیر

 پذیرفته شد 02820 68.0 های نگرانیحوزه ← هوش معنوی

 پذیرفته شد 3820 6802 جانیه میتنظ ← های نگرانیحوزه

 پذیرفته شد 0806 6809 جانیه میتنظ ← هوش معنوی
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 بر تقلمس متغیرهای غیرمستقیم و مستقیم تأثیر میزان بررسی برای
 تغیرم برای غیرمستقیم و مستقیم کل، اثرات تا است الزم وابسته

 مشاهده قابل زیر جداول در اثرات این که شود ارائه مدل زای درون
 .است

مدل کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات، تفکیک. 1 جدول

 متغیر وابسته تغیر مستقلم
 اثر

 کل غیرمستقیم مستقیم

 0529 ---- 0529 های نگرانیحوزه هوش معنوی

 0519 ----- 0519 یجانتنظیم ه های نگرانیحوزه

 9593 0529*  0519=  0550 0513 تنظیم هیجان هوش معنوی

بر  هوش معنویتاثیر طور که در جدول قابل مشاهده است، همان
به میزان  های نگرانیحوزهتنظیم هیجان از طریق متغیر میانجی 

که  شودیاستنباط م نیباال چن با توجه به شکل ن،یبنابرااست.  9593
در  جانیه میهای نگرانی بر تنظحوزه یگریانجیش معنوی با مهو

 .دارد میرمستقیشهر تهران اثر غ انیدانشجو
 گیرینتیجه

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی تنظیم هیجانی بر اساس نظام 
های نگرانی در گری حوزهباورها و هوش معنوی با میانجی

ن داد که نظام باورها و نتایج نشادانشجویان شهر تهران انجام شد. 
های نگرانی بر تنظیم هیجان گری حوزههوش معنوی با میانجی

. نتایج پژوهش با یافته های انوار و دانشجویان تهران تاثیر دارد
(، 92(، لویس و همکاران )92(، ناسو و همکاران )93همکاران )

( همخوانی 90(، محمودی و همکاران )91محمدخانی و همکاران )
اختی سندرم شنتوان گفت که در تبیین این یافته از پژوهش میدارد. 

توجهی، شامل نوعی سبک تفکر تکرارشونده، به صورت نگرانی 
ای ناسازگارانه )مانند سرکوب متمرکز بر تهدید و رفتارهای مقابله

( است. این سبک پیامدهایی و غیره افکار، اجتناب، مصرف مواد
ها و تقویت افکار منفی منجر دارد که به حفظ و تداوم هیجان

باری بر بر پایه مدل فراشناختی، نگرانی، اثرات زیان. شودمی
کند، ظرفیت خودتنظیمی دارد، چون پردازش هیجانی را بازداری می

شود برد، موجب بروز مشکالتی در عملکرد میشناختی را تحلیل می
تواند نی، میکند. این باور که نگراو پردازش را بر تهدید متمرکز می

با دیگر فرایندها مانند فرایندهای مورد نیاز برای پردازش هیجانی 
تداخل کند، در نظریه فراشناختی بسیار بنیادی است و به طور 

تا آنجایی که به مدل  .مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفته است
شود، نگرانی، اثراتی منفی بر خودتنظیمی و فراشناختی مربوط می

 (.91د )نی دارنسالمت هیجا
افرادی که دارای باورهای فراشناختی مختل هستند برای پردازش 
شناختی هوشیار و همچنین پردازش اطالعات هیجانی از راهبردهای 

های کنند که فرد را در معرض طرحوارهناکارآمدی استفاده می
(. همچنین باورهای فراشناختی 90دهد )شناختی ناقص بیشتر قرار می

های منفی های تفکر ناسازگارانه به تداوم هیجانسبکبا ایجاد 
بخش، علت اصلی انجامند. براساس مدل کارکرد اجرای خودنظممی

پذیری در برابر اختالالت هیجانی، توجه افراطی به خود، آسیب
باورهای غیرمنطقی و فرآیندهای بازتابی خاص است. در واقع فرد با 

شده بین اهداف اهنگی ادراکنظام باورهای خود، برای کاهش ناهم

درونی و شرایط بیرونی از راهبردهای مختلف مثل سرکوب افکار، 
های نگرانی و غیره به منظور جلوگیری از ورود محرک

(. فرد، 99کند )ی هیجانی به هشیاری استفاده میکنندهناراحت
ای، ارادی و فعاالنه برای مقابله نگرانی را به مثابه راهبردی مقابله

گیرد. این نگرانی ا هیجان و رویدادهای تهدیدکننده در نظر میب
بیشتر معطوف به مشکالت گذشته است، در حالی که نگرانی بیشتر 
به آینده مربوط است و منجر به اجتناب یا پیشگیری از خطر 

شود. باور فرد به سودمندی افکار به عنوان روشی برای اجتناب می
شود. ها میمنجر به حفظ و تداوم آن های هیجانی شدیدتر،از نوسان

این باورهای فراشناختی منفی منجر به کاهش آگاهی از فرآیند 
ینی بتواند نوسانات خلقی فرد را پیششوند و همین امر مینگرانی می

که نگرانی مداوم به صورت یک عادت آشنا در کند. به طوری
توجه  آید که پیامدهای خطرناک محدودی دارد و در نتیجهمی

 شود. شخص به آن معطوف نمی
از سوی دیگر هوش معنوی نیز موجب ایجاد هدف و معنا برای 

گردد. افرادی که احساس معناداری و هدف در زندگی زندگی می
ید به آیند و امداشته باشند، در زمان بحران، بیشتر با شرایط کنار می

د تجربه کنن ها را قادر می سازد تا آشفتگی روانی کمتری راخدا آن
کند تا با معنا دادن (. همچنین هوش معنوی به افراد کمک می99)

هایی برای حلها را تحمل کنند و به دنبال راهبه نامالیمات، سختی
آن باشند و در نتیجه به زندگی خود، پویایی و حرکت دهند. به 

رو شدن با هرگونه شرایط هیجانی عبارت دیگر، در هنگام روبه
دهد هوش معنوی با ایجاد معنای شخصی به فرد امکان می زا،استرس

ده کننآور و نگرانتا با ایجاد شرایط جدیدی که حتی اگر استرس
باشد، معنا یا هدفی را در آن بیابد و بتواند با شرایط جدید سازگارانه 

زا را تغییر داده و تاثیرهای رفتار کند و به این طریق عامل استرس
ا کاهش دهد. در واقع هوش معنوی موجب هیجانی منفی آن ر

شود که انسان با مالیمت و عطوفت بیشتری به مشکالت نگاه می
های مربوط به گذشته و آینده را کمتر تجربه کند، کند، نگرانی

های سازگارانه داشته باشد و حلتالش بیشتری برای یافتن راه
تقد است ( مع91(. کینگ )93های زندگی را بهتر تحمل کند )سختی

شود و افراد که مذهب باعث افزایش توانایی فرد در انجام کارها می
مذهبی با حوادث تروماتیک زندگی که قابل پذیرش نیستند، 

دهند. به آوری نشان میشوند و تحمل و تابتر سازگار میراحت
عبارت دیگر، در افراد مذهبی احساس کنترل و یا پذیرش به 

ای که دعا کردن باعث گونهشود بهمیی دعا کردن ایجاد واسطه
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احساس غیرمستقیم کنترل بر شرایط به ظاهر غیرقابل تغییر و ناگوار 
هایشان در تنظیم و مدیریت شود در نتیجه باور این افراد تواناییمی

دهد. رفتارهایی از قبیل توکل به خدا، هیجاناتشان را افزایش می
یق ایجاد امید و تشویق به توانند از طرعبادت، زیارت و غیره می

های مثبت، موجب آرامش درونی فرد شوند و در نتیجه از نگرش
نگاه حسرت و تفکر تکراری به گذشته و نگاه مضطرب به آینده 
)نگرانی( رهایی یابند. داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلق 

ی ازداشتن به منبعی واال، امیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکل
های اجتماعی و هوش معنوی و غیره، مندی از حمایتزندگی، بهره

های ذهنی هایی هستند که با کاهش نگرانیهمگی از جمله روش
برای آینده در مورد وقایع رخداده در گذشته، به افراد با هوش معنوی 

ها بتوانند در مواجهه با حوادث کند تا با دارا بودن آنباال کمک می
ی، آسیب کمتری را متحمل شوند و نسبت به فشارزای زندگ

شان در حل مشکالت، باور و اطمینان بیشتری داشته و در توانمندی
های سازگارانه در برخورد با تنظیم هیجانات با استفاده از روش

 تر گردند. های زندگی موفقچالش
از جمله محدودیت های این پژوهش شامل: روابط ساختاری 

ل سازی معادالت ساختاری که یک روش غیر متغیرها از طریق مد
های غیر آزمایشی دارای آزمایشی است، آزمون شد. روش

هایی از قبیل عدم کنترل برخی مداخله گرها مانند سطح محدودیت
تحصیالت و طبقه اجتماعی والدین هستند که باید مورد توجه قرار 

مقطعی  داده ها و تحلیل های پژوهش حاضر از نوع مطالعات بگیرند.
است و از این رو نتیجه گیری علّی در مورد داده ها صحیح نیست. و 
باید پژوهش های طولی در این باره صورت بگیرد. از آن جایی که 
تنها ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است، 
لذا پیشنهاد می شود به منظور افزایش اعتبار نتایج به دست آمده از 

ی دیگری مانند مصاحبه و مشاهده به همراه پرسشنامه ها شیوه ها
های در گردآوری داده های پژوهش استفاده شود. استفاده از روش

 ها کمکتواند به بهبود و تعمیم یافتهطولی و نیز بلندمدت می
مل دارد عاهای پژوهش که بیان میبیشتری نماید. با توجه به یافته
تواند در تنظیم هیجانات موثر واقع هوش معنوی و نظام باورها می

گردد که از آموزش نقش مهم دینداری و معنوی و شود، پیشنهاد می
نظام باورهای فراشناختی در تنظیم هیجان و کاهش نگرانی در کل 

ها موردتوجه قرار گیرد چرا که های تحصیلی باالخص دانشگاهدوره
ین عوامل بیشتر اکثر دانشجویان در سنین اوج هیجان قرار دارند، ا

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

شود روانشناسان و درمانگران که کمک کند. همچنین پیشنهاد می
کنند نقش باورهای فراشناخت در ارتباط با دانشجویان فعالیت می

در تبیین تنظیم هیجان موردتوجه قرار دهند و به عنوان اقدامی  را
موثر جهت به کار گیری مدیریت و کنترل هیجان، به اصالح 

 باورهای فراشناخت ناکارآمد بپردازند.
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