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 چکيده

آوری در دانشجویان رشته روانشناسی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنویت و تاب

با روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه مورد پژوهش دانشجویان مقطع 

 شهرری در -کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره(

نفر به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند که  04بود،  99-99نیمسال تحصیلی 

ها غیرتصادفی و از نوع در آماری دادهنفر دیگر مرد بودند. روش جمع 6نفر آنها زن و  40

آوری کونور و های معنویت پارسیان و تابدسترس بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه

 4044بود. روش آماری پژوهش همبستگی پیرسون بود. نتایج آماری حاصله نمره دیویدسون 

(. در نتیجه با احتمال p<0.05کوچکتر بود ) 4040نشان داد که از سطح معناداری  sigرا برای 

 آوری در دانشجویان رشته روانشناسی معنادار گردید.رابطه بین معنویت و تاب 90%

 .وریآمعنویت، تاب واژگان کليدی:
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 2اکبر صالحی، علی1مونا کاشفی

 -دانش آموخته مقطع کارشناسی، گروه روانشناسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام خمینی)ره( 1

 .شهرری
 .شهرری -خمینی)ره(مدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام  2
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 مقدمه
های مختلف روانشناسی قرار گرفته است. بنیادی مورد توجه پژوهشگران حوزه 1در سالهای اخیر رویکرد روانشناسی مثبت گرا

دهند که موجبات تطابق هر چه بیشتر انسان را با نیازها و تهدیدهای های مورد پژوهش این رویکرد را عواملی تشکیل میترین سازه

، روانشناسی 4های روانشناسی تحولیای را به خصوص در حوزهجایگاه ویژه 2آوریدند که در میان این عوامل تابگرزندگی سبب می

 (.1496؛ به نقل از جوکار، 2446و همکاران،  6به خود اختصاص داده است)کمپل 0و بهداشت روان 0خانواده

زا و خطرناک یا تهدیدهای با حوادث و عوامل استرس آوری، انعطاف پذیری موثر و توانایی سازگاری مناسب در مقابلهتاب

زا معرفی آوری به عنوان توانایی بهبود، جبران و انعطاف پذیری بعد از مواجه با حوادث استرسمهم است. به عبارت دیگر تاب

 (. 1497؛ به نقل از کرمی و افشک، 2446، 7شود)مندل، مولت و براونمی

ماد نمایند و اعتآوری هستند با احتمال بیشتری در زندگی خود عواطف مثبت را تجربه میافرادی که دارای سطح باالی تاب

؛ 9آوری برخوردارند، سازگاری روانشناختی بهتری دارند)بالکبه نفس باالتری داشته و در مقایسه با افرادی که از سطح پایین تاب

 (.1494به نقل از احمدی و شریفی درآمدی، 

دهیم. معنویت، ترمیم، دلسوزی، هدف و اتحاد با دنیای ه ما از طریق آن به زندگیمان پاسخ میراهی است ک 9معنویت

فرامادی است. معنویت یک بعد قدرتمند از تجربه انسان است که ماهیت و تنوع آن در دنیای در حال تغییر امروزی رو به رشد 

 (.1499؛ به نقل از اژدری فرد و همکاران، 2444، 14است)هنری

دهد؛ همچنین معنویت با ساختارهای مهم فرد در ارتباط است ای از وجود انسان است که به فرد انسانیت میویت جنبهمعن

 (.1491راد، ؛ به نقل از مومنی و شهبازی2441، 11کند)اسوینتون و پاتیسونو به او برای مقابله با مسائل زندگی کمک می

؛ به نقل از عبدلی 2449، 12او، اعتماد به قدرت و هدایت همه جانبه او است)پالنتهمعنویت، رابطه فرد با خدا، واگذاری کار به 

 (.1492احمدی و همکاران، سلطان

در کشور ایران، معنویت و متغیرهای مربوط به آن از اهمیت فراوانی برخوردارند، همچنین این کشور از گذشته تا به امروز با 

نگیز اای حیرتهای خود، با موفقیت و به گونهه است که مردم آن با استقامت و تواناییهای فراوانی رو به رو شدمشکالت و سختی

ند. ااند، بلکه به سطوح باالتری )نسبت به قبل از این شرایط( نیز دست یافتهها عبور کردهعالوه بر اینکه از این مشکالت و سختی

ت و متغیرهای مربوط به آن مانند تعالی معنوی، سالمت معنوی، ی معنویمسائل ذکر شده توجه پژوهشگران را به بررسی رابطه

 اند.آوری جلب کردههوش معنوی و غیره با تاب

اند، به این های بسیاری به متغیرهای موجود در پژوهش حاضر پرداختههای انجام شده نشان داد که پژوهشبررسی پژوهش

رسی اند یا به بری از متغیرهای موجود در پژوهش با متغیرهای دیگر پرداختهها یا به بررسی رابطه بین یکصورت که هر کدام از آن

اند؛ در حالی که پژوهش حاضر برای نخستین بار به بررسی رابطه بین رابطه بین این دو متغیر در جامعه آماری دیگری پرداخته

 نشگاه یادگار امام خمینی )ره( پرداخته است.آوری در جامعه دانشجویان رشته روانشناسی دااین دو متغیر یعنی معنویت و تاب

آوری در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه یادگار امام خمینی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین معنویت و تاب

ویان دانشج آوری درباشد. با توجه به آنچه ذکر شد، فرضیه اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین معنویت و تاب)ره( می

 رشته روانشناسی دانشگاه یادگار امام خمینی )ره( رابطه معناداری وجود دارد.

                                                           
1 .positive psychology 
2 .resiliency 
3 .developmental psychology 
4 .family psychology 
5 .mental health 
6 .campbell 
7 .mandel، mollet & brown 
8 .block 
9 .spirituality 
10 .henry 
11 .swinton & pattison 
12 .plante 
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آوری انجام دادند. نتایج به ( پژوهشی با عنوان اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر افزایش تاب1490دهقان و همکاران )

مون در گروه آزمایش و کنترل با کنترل متغیر پیش آوری در مرحله پس آزدست آمده نشان داد، تفاوت بین میانگین نمره تاب

ان آوری دانشجویتوان گفت: معنویت درمانی گروهی در افزایش تابدار بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده، میآزمون، معنی

 گیری موثر بوده است.به طور چشم

دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی در  ( پژوهشی با عنوان نقش تاب آوری، معنویت و1491اعظمی و همکاران )

آوری، معنویت و دینداری با رضایتمندی از زندگی رابطه معنادری وجود داشت. سالمندان انجام دادند. نتایج نشان داد که بین تاب

ری از آوبودند. تابآوری، معنویت و دینداری به طور معناداری قادر به پیش بینی رضایتمندی از زندگی همچنین متغیرهای تاب

ننده تواند پیش بینی کجمله متغیرهای پیش بین رضایتمندی از زندگی است اما این عامل با کمک متغیر معنویت و دینداری می

 قوی برای متغیر رضایت از زندگی باشد.

ان قربانی خشونت آوری فردی و اجتماعی زن( پژوهشی با عنوان اثربخشی مداخله معنوی بر تاب1497پرزور و همکاران )

آوری زنان گروه آزمایش خانگی انجام دادند. نتایج نشان داد که آموزش مداخله معنوی باعث افزایش معنادار میانگین نمرات تاب

آوری فردی و اجتماعی نیز بطور معنادار افزایش یافتند. آموزش های تابدر مقایسه با گروه کنترل شده است. میانگین مولفه

آوری فردی و اجتماعی زنان خشونت دیده را بهبود بخشد و برای آنان بی از طریق مداخله معنوی می تواند تابباورهای مذه

 شود.توصیه می

آوری در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه یادگار امام سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین معنویت و تاب

 خمینی )ره( رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 روش
باشد. جامعه مورد پژوهش دانشجویان رشته روانشناسی مقطع کارشناسی روش پژوهش حاضر کمی، از نوع همبستگی می

ای به حجم باشد؛ نمونهمی 99-99دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( در نیمسال تحصیلی 

نفر از نمونه انتخاب  27باشند، و نفر مرد می 6نفر زن و  40تخاب شد که از این تعداد سال ان 64تا  24نفر در دامنه سنی  04

آوری باشد. روش جمعباشند؛ در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت دردسترس میها متاهل مینفر از آن 14شده مجرد و 

 ها در این پژوهش به صورت غیرتصادفی )در دسترس( می باشد.داده

 1979-1991( با مرور منابع پژوهشی 2444آوری کونور و دیویدسون: این پرسشنامه را کونور و دیویدسون )ه تابپرسشنام

کنندگان به بخش سنجی این مقیاس در شش گروه، جمعیت عمومی، مراجعههای روانآوری تهیه کردند. بررسی ویژگیحوزه تاب

ماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر، و دو گروه از بیماران استرس پس از پزشکی، بیهای اولیه، بیماران سرپایی روانمراقبت

آور ور از غیرتابآکنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تابسانحه انجام شده است. تهیه

وری آژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد. پرشنامه تابهای پتواند در موقعیتهای بالینی و غیربالینی بوده، و میدر گروه

عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر )کامال نادرست( تا پنج )همیشه درست( نمره گذاری  20کونور و دیویدسون 

گاهی   1به ندرت=  4آوری کونور و دیویدسون بدین شرح است: کامال نادرست=ها در مقیاس تابشود؛ نمره گذاری گزینهمی

 0همیشه درست=  4اغلب درست=  2درست=

 آوری بیشتر آزمودنی است.قرار دارد. نمرات باالتر بیانگر تاب 144تا  4بنابراین طیف نمرات آزمون بین 

( توسط پارسیان و دونینیگ به منظور اهمیت معنویت در 2449پرسشنامه معنویت پارسیان: پرسشنامه معنویت در سال )

عبارت بوده و  29افراد و سنجش ابعاد مختلف آن ساخته شده است. این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که دارای زندگی 

های معنوی )عبارات (، فعالیت10تا  11(، اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی )عبارات 14تا  1چهار زیرمقیاس: خودآگاهی )عبارات 

 1ای )از کامال مخالفم=درجه 0سنجد و آزمودنی باید در یک طیف لیکرت ( را می29ا ت 21( و نیازهای معنوی )عبارات 24تا  10

( میزان مخالفت یا موافقت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص سازد؛ روش نمره گذاری در این پرسشنامه 0تا کامال موافقم=

 0کامال موافقم=  4موافقم=  2مخالفم=  1بدین شرح است: کامال مخالفم=
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رای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس باید امتیاز همه عبارات مربوط به زیرمقیاس موردنظر با هم جمع شوند و برای بدست ب

 زیرمقیاس ذکر شده با هم جمع شوند. 0آوردن امتیاز کلی فرد در این پرسشنامه باید امتیاز 

 آوری کونور و دیویدسون:سنجی پرسشنامه تابهای روانویژگی

اند. ضریب پایایی حاصل از گزارش کرده 99/4آوری را خارجی: کونور و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تابپایایی 

( هنجاریابی 1499بوده است. پایایی ایرانی: این مقیاس در ایران توسط محمدی ) 97/4ای هفته 0روش بازآزمایی در یک فاصله 

را گزارش کرده است. اعتبار خارجی:  99/4کرونباخ بهره گرفته و ضریب پایایی  شده است. وی برای تعین پایایی از روش آلفای

ای هآوری کونور و دیویدسون با نمرات مقیاس سرسختی کوباسا همبستگی مثبت معنادار و با نمرات مقیاسنمرات مقیاس تاب

ند، که این حاکی از اعتبار همزمان استرس ادراک شده و آسیب پذیری نسبت به استرس شیهان همبستگی منفی معناداری داشت

آوری کونور و دیویدسون در هنگام شروع و خاتمه آزمایش با نمرات مقیاس این مقیاس است. اعتبار افتراقی: نمرات مقیاس تاب

مره نتجربه جنسی آریزونا همبستگی معناداری نداشت. اعتبار ایرانی: برای تعیین روایی این مقیاس نخست همبستگی هر عبارت با 

نشان داده شدند و سپس از روش تحلیل عامل بهره گرفته  60/4تا 01/4های بین ، ضریب4کل مقوله محاسبه شد به جز عبارت 

و مقدار خی دو آزمون کرویت  97/4برابر  KMOشد. پیش از استخراج عوامل بر پایه ماتریس همبستگی عبارات، دو شاخص 

 هر دو شاخص کفایت شواهد برای انجام تحلیل عامل را نشان دادند.محاسبه شدند. که  29/0006بارتلت برابر 

 سنجی پرسشنامه معنویت پارسیان:های روانویژگی

، اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی 91/4، و ضریب آلفای زیرمقیاس خودآگاهی 90/4پایایی: ضریب آلفای کلی آزمون 

 14ش شده است. نتایج حاصل از روش بازآزمایی نیز در یک فاصله گزار 99/4و نیازهای معنوی  94/4، فعالیت معنوی 91/4

داری را نشان نداد. اعتبار محتوا: سازندگان آزمون به چارچوب نظری مناسبی دست پیدا کردند و بر ای هیچ تفاوت معنیهفته

پرستاری، طراحی پرسشنامه  متبحر در زمینه 9عبارات را طراحی کردند. پژوهشگران از  40اساس این چارچوب پرسشنامه حاوی 

( میزان 0و بسیار مرتبط= 4، مرتبط=2، تاحدودی مرتبط=1ای )مرتبط نیست=درجه 0معنویت خواستند که در یک مقیاس لیکرت 

ها با چارچوب نظری را مشخص سازند و بر اساس نظر آنها تعدادی از عبارات حذف شد. اعتبار صوری: مرتبط بودن هر یک از گویه

اند و به راحتی پاسخ دهندگان اظهار کردند که متوجه عبارات شده %90جوان مبتال به دیابت تکمیل شد.  20س توسط این مقیا

پاسخ دهندگان معتقد بودند که آزمون از چیدمان و ظاهر مناسبی برخوردار است.  %94اند به آنها پاسخ دهند، همچنین توانسته

های عامل مجزای خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی، فعالیت 0ه معنویت نیز اعتبار سازه: نتایج تحلیل عاملی پرسشنام

 معنوی و نیازهای معنوی را نشان داد که این حاکی از اعتبار سازه این ابزار است.

 یانه،هایی نظیر نما، مدر این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد، در آمار توصیفی از شاخص

میانگین، واریانس، انحراف معیار و جداول و نمودار استفاده شد و در آمار استنباطی از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده 

 استفاده گردید. 24ورژن  SPSSشد. و برای آنالیز اطالعات از نرم افزار آماری 

 

 نتایج
 توزیع فراوانی سن، جنسيت و وضعيت تاهل -1جدول

 jensiat sen vaziat tahol 

N 
Valid 40 40 40 

Missing 0 0 0 

Mean 1.15 27.05 1.33 

Std. Error of Mean .057 1.460 .075 

Median 1.00 23.00 1.00 

Mode 1 21 1 

Std. Deviation .362 9.235 .474 

Variance .131 85.279 .225 

Range 1 40 1 
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Minimum 1 20 1 

Maximum 2 60 2 

Sum 46 1082 53 

 

 ، توزیع فراوانی سن، جنسیت و وضعیت تاهل نمونه آماری مورد مطالعه نشان داده شده است.1در جدول شماره 
 

 توزیع فراوانی سن -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

20 5 12.5 12.5 12.5 

21 9 22.5 22.5 35.0 

22 4 10.0 10.0 45.0 

23 5 12.5 12.5 57.5 

24 1 2.5 2.5 60.0 

27 3 7.5 7.5 67.5 

28 1 2.5 2.5 70.0 

30 3 7.5 7.5 77.5 

31 1 2.5 2.5 80.0 

32 1 2.5 2.5 82.5 

34 1 2.5 2.5 85.0 

35 1 2.5 2.5 87.5 

37 1 2.5 2.5 90.0 

39 1 2.5 2.5 92.5 

45 1 2.5 2.5 95.0 

54 1 2.5 2.5 97.5 

60 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  
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سال قرار دارند.  64تا  24نفر نمونه آماری مورد مطالعه، در دامنه سنی  04گردد، مالحظه می 2چنانچه در جدول شماره 

 باشد.می 27040، 1میانگین سنی نمونه مورد مطالعه با توجه به جدول شماره 
 

 توزیع فراوانی جنسيت -3جدول
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

zan 34 85.0 85.0 85.0 

mard 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 باشد.نفر مرد می 6نفر زن و  40نفر نمونه آماری مورد مطالعه،  04گردد، از مالحظه می 4چنانچه در جدول شماره 
 

 توزیع فراوانی وضعيت تاهل -4جدول
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

mojarad 27 67.5 67.5 67.5 

motahel 13 32.5 32.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 باشند.نفر متاهل می 14نفر مجرد و  27نفر نمونه آماری مورد مطالعه،  04گردد، از مالحظه می 0چنانچه در جدول شماره 
 

 سن -1نمودار
 

  
توان گفت های سنی افراد موجود در پژوهش نمایان است که با توجه به نمودار حاضر میراوانی رده، ف1در نمودار شماره 

 اند.سال بیشترین تعداد را در جامعه مورد پژوهش به خود اختصاص داده 21که افراد در سن 
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 جنسيت -2نمودار

 
توان گفت که تعداد با توجه به نمودار حاضر می ، فراوانی جنسیت افراد موجود در پژوهش نمایان است که2در نمودار شماره 

 باشد.زنان در جامعه مورد پژوهش بیشتر می
 

 وضعيت تاهل -3نمودار
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توان گفت که ، فراوانی وضعیت تاهل افراد موجود در پژوهش نمایان است که با توجه به نمودار حاضر می4در نمودار شماره 

 بیشتر است. تعداد افراد مجرد در جامعه مورد پژوهش
 

 آوریهمبستگی بين معنویت و تاب -5جدول
 

 manaviat tabavari 

manaviat 

Pearson Correlation 1 **.791 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

tabavari 

Pearson Correlation **.791 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

آوری در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه یادگار امام خمینی )ره( رابطه معناداری فرضیه اصلی: بین معنویت و تاب

 وجود دارد.

است، بنابراین فرض صفر رد و  40/4و کوچکتر از  44/4برابر   sigدهد که چون نشان می 0نتایج مندرج در جدول شماره 

 آوری رابطه معناداری وجود دارد.شود، در واقع بین معنویت و تابفرض خالف تایید می
 

 آوریهمبستگی بين خودآگاهی و تاب -6جدول
 

 khodagahi tabavari 

khodagahi 

Pearson Correlation 1 **.758 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

tabavari 

Pearson Correlation **.758 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

آوری در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه یادگار امام خمینی )ره( رابطه فرضیه فرعی اول: بین خودآگاهی و تاب

 اداری وجود دارد.معن

است، بنابراین فرض صفر رد و  40/4و کوچکتر از  44/4برابر  sigدهد که چون نشان می 6نتایج مندرج در جدول شماره 

 آوری رابطه  معناداری وجود دارد.شود، در واقع بین خودآگاهی و تابفرض خالف تایید می
 

 ریآوهمبستگی بين اعتقادات معنوی در زندگی و تاب -7جدول
 

 eteghadatemanavi tabavari 

eteghadatemanavi 

Pearson Correlation 1 **.467 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 40 40 

tabavari 

Pearson Correlation **.467 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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آوری در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه یادگار امام عی دوم: بین اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی و تابفرضیه فر

 خمینی )ره( رابطه معناداری وجود دارد.

است، بنابراین فرض صفر رد و  40/4و کوچکتر از  442/4برابر  sigدهد که چون نشان می 7نتایج مندرج در جدول شماره 

 آوری رابطه معناداری وجود دارد.شود، در واقع بین اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی و تابیید میفرض خالف تا
 

 آوریهای معنوی و تابهمبستگی بين فعاليت -8جدول
 

 faaliathayemanavi tabavari 

faaliathayemanavi 

Pearson Correlation 1 **.755 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

tabavari 

Pearson Correlation **.755 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

آوری در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه یادگار امام خمینی )ره( های معنوی و تابفرضیه فرعی سوم: بین فعالیت

 ارد.رابطه معناداری وجود د

است، بنابراین فرض صفر رد و  40/4و کوچکتر از  44/4برابر  sigدهد که چون نشان می 9نتایج مندرج در جدول شماره 

 آوری رابطه معناداری وجود دارد.های معنوی و تابشود، در واقع بین فعالیتفرض خالف تایید می
 

 آوریهمبستگی بين نيازهای معنوی و تاب -9جدول
 

 niazhayemanavi tabavari 

niazhayemanavi 

Pearson Correlation 1 **.453 

Sig. (2-tailed)  .003 

N 40 40 

tabavari 

Pearson Correlation **.453 1 

Sig. (2-tailed) .003  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

آوری در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه یادگار امام خمینی )ره( رابطه ی معنوی و تابفرضیه فرعی چهارم: بین نیازها

 معناداری وجود دارد.

است، بنابراین فرض صفر رد و  40/4و کوچکتر از  444/4برابر  sigدهد که چون نشان می 9نتایج مندرج در جدول شماره 

 آوری رابطه معناداری وجود دارد.نوی و تابشود، در واقع بین نیازهای معفرض خالف تایید می

 

 گيریبحث و نتيجه
ی در آورتوان گفت بین معنویت و تابهمانگونه که پیشتر نیز بیان شد مهمترین سوال این پژوهش این بود که آیا می

 دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه یادگار امام خمینی )ره( رابطه معناداری وجود دارد؟
آوری در نشان داد که بین معنویت و تاب 0های به دست آمده در جدول شماره اصل از تجزیه و تحلیل دادههای حیافته

جامعه ذکر شده رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر در دانشجویان رشته روانشناسی که در این پژوهش شرکت کردند، 
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آوری باالتری نیز برخوردارند؛ یعنی دانشجویانی که به خود نزدیک ت تابدانشجویانی که از معنویت باالتری برخوردارند، از ظرفی

 اند و با اعتقاد و اعتماد به خدا درکنند و به سطح باالتری از آگاهی دست یافتهتر شده و بر منابع درونی خود بیشتر تکیه می

مندی و استعداد بیشتری برای عبور از این شرایط به روند، هنگام برخورد با شرایط خطرآفرین و ناگوار، از توانکارهایشان پیش می

 ای که پیامدهای منفی کمتری کسب کرده و حتی پیامدهای مثبتی را نیز کسب کنند، برخوردارند.گونه

های معنوی و نیازهای های معنویت که شامل خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی، فعالیتدر خصوص زیرمقیاس

آوری رابطه معناداری دارند و با توجه به جداول شماره های معنویت با تابنیز باید بیان کرد که تمام زیرمقیاس باشندمعنوی می

ای ههای خودآگاهی، فعالیتآوری باید بیان کرد که زیرمقیاسو مقایسه بین درصدهای همبستگی این چهار زیرمقیاس و تاب 9تا  6

 ی و نیازهای معنوی به ترتیب همبستگی قویتری با تاب آوری دارند.معنوی، اهمیت اعتقادات معنوی در زندگ

ای ههایی وجود دارد ولی یافتههای انجام گرفته )از نظر متغیرها، جامعه و نتایج( تفاوتاگرچه بین این پژوهش و سایر پژوهش

 های انجام گرفته همخوانی دارد.حاصل از این پژوهش با پژوهش

آوری در دانشجویان دانشگاه پرداخته ( که به بررسی رابطه بین تعالی معنوی و تاب1494جوکار )از جمله پژوهش هاشمی و 

 آوری بود. عامل پیوند معنویاست. این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین عوامل و نمره کل مقیاس تعالی معنوی و مقیاس تاب

وری آد. نتایج حاصل بیانگر نقش معنویت در افزایش ظرفیت تابآوری بودنهای معنی دار تابو وحدت معنوی پیش بینی کننده

ی آورافراد بود؛ از این نظر بین این پژوهش و پژوهش حاضر شباهت وجود دارد که هر دو به بررسی نقش معنویات در افزایش تاب

ه معناداری مشاهده شده است و از آوری دانشجویان رابطاند و در هر دو بین معنویات و تابدانشجویان رشته روانشناسی پرداخته

شده  باشد، پرداختهاین لحاظ که در این پژوهش به متغیر تعالی معنوی که متشکل از وحدت، کامروایی معنوی و پیوند معنوی می

است با یکدیگر متفاوت اند. از لحاظ جامعه آماری مورد سنجش نیز بین دو پژوهش تفاوت وجود دارد زیرا جامعه مورد سنجش 

باشد در حالی که جامعه ر این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روانشناس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان مید

مورد سنجش در پژوهش حاضر دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( 

 باشد.می

آوری سالمندان شهر اصفهان پرداخته ( به بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر تاب1490پژوهش سرتیپ زاده و همکاران )

است. در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که معنویت درمانی به شیوه گروهی باعث اختالف بارز در میانگین نمرات گروه آزمایش 

حل پس آزمون و پیگیری، به صورت معنی داری در در مراحل پس آزمون و پیگیری نسبت به مرحله پیش آزمون گردید. در مرا

باشد. آنان با آوری سالمندان میآوری سالمندان موثر بوده است. معنویت درمانی روش مناسبی جهت افزایش تابافزایش تاب

ارای مواره دکنند که زندگی هشرکت در جلسات گروهی معنویت درمانی و تبادل افکار و عقاید، این توانایی و آگاهی را کسب می

توان در هر پیشامدی معنی و هدفی یافت؛ از این نظر بین این پژوهش و پژوهش حاضر شباهت وجود دارد که معنی است و می

اند و در هر دو معنویت در افزایش تاب آوری افراد موثر بوده آوری افراد دارد پرداختههر دو به بررسی نقشی که معنویات بر تاب

د، باشکه روش انجام این پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد میاست و از این نظر 

باشد با یکدیگر متفاوت اند. از لحاظ جامعه آماری مورد سنجش در حالی که روش انجام تحقیق در پژوهش حاضر همبستگی می

جش در این پژوهش کلیه سالمندان مقیم خانه سالمندان صادقیه شهر نیز بین دو پژوهش تفاوت وجود دارد زیرا جامعه مورد سن

باشد در حالی که جامعه مورد سنجش در پژوهش حاضر دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه یادگار اصفهان می

 باشد. امام خمینی )ره( می

گری کیفیت ارتباط در آوری آن، با واسطهه و تاب( به بررسی رابطه بین معنویت خانواد1494پژوهش صیدی و همکاران )

( و هم به طور β=0.20ها نشان دادند که معنویت هم به طور مستقیم )خانواده پرداخته است. نتایج حاصل از تحلیل داده

وانسته خانواده تباشد. معنویت آوری خانواده می( )با واسطه کیفیت ارتباط در خانواده( پیش بینی کننده تابβ=0.14غیرمستقیم )

یجه توان نتآوری خانواده ایجاد کند. در پایان میاست که رابطه معناداری را با متغیرهای کیفیت ارتباط در خانواده و همچنین تاب

ارتباط موجب تاب آوری و مدیریت  گرفت که وجود جو معنوی در خانواده ها، بطور مستقیم و همچنین از طریق ارتقاء کیفیت

شود؛ از این نظر بین این پژوهش و پژوهش حاضر شباهت وجود دارد که هر دو به بررسی رابطه ها میت در خانوادهمناسب مشکال
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آوری افراد رابطه معناداری مشاهده شده است. این پژوهش آوری افراد پرداخته اند و در هر دو بین معنویت و تابمعنویت با تاب

آموزان در های دانشیگر تفاوت دارند زیرا جامعه مورد سنجش در این پژوهش خانوادهاز لحاظ جامعه آماری مورد سنجش با یکد

باشد در حالی که جامعه مورد سنجش در پژوهش حاضر دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روانشناسی می 99-94سال تحصیلی 

 باشد.می 99-99دانشگاه یادگار امام خمینی )ره( در سال تحصیلی 

آوری دانشجویان دانشگاه کاشان پرداخته ( به بررسی نقش سالمت معنوی در تاب1499ه زیره و همکاران )پژوهش رجبیان د

آوری دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد، بین سالمت وجودی است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین سالمت معنوی و تاب

آوری دانشجویان رابطه معنی دار وجود نین بین سالمت مذهبی و تابآوری دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد و همچو تاب

های سالمت معنوی مخصوصا مولفه سالمت وجودی پیش بینی کننده مناسبی در تاب آوری دارد. نتایج نشان داد که مولفه

وری آنقش معنویات بر تاب باشد؛ از این نظر بین این پژوهش و پژوهش حاضر شباهت وجود دارد که هر دو به بررسیدانشجویان می

آوری دانشجویان رابطه معنی دار مشاهده شده است و اند و در هر دو بین متغیرهای مربوط به معنویت و تابدانشجویان پرداخته

باشد، پرداخته شده از این لحاظ که در این پژوهش به متغیر سالمت معنوی که متشکل از سالمت وجودی و سالمت مذهبی می

کدیگر متفاوت اند. از لحاظ جامعه آماری مورد سنجش نیز بین دو پژوهش تفاوت وجود دارد زیرا جامعه آماری مورد است با ی

باشد در حالی که جامعه می 90-90سنجش در این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 

رشته روانشناسی دانشگاه یادگار امام خمینی )ره( در سال تحصیلی  مورد سنجش در پژوهش حاضر دانشجویان مقطع کارشناسی
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