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پذیري میزان تاب آوري بر اساس هوش معنوي در  پیش بینی

   دانشجویان و دین پژوهان
   1 صدیقی ارفعی فریبرز

   2 علی یزدخواستی
  ٣ مریم نادي راوندي

  چکیده
پیش بینی پذیري میزان تاب آوري بر اساس هوش معنوي در دانشجویان و  این پژوهش، با هدف بررسی  :هدف

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و جامعۀ آماري این پژوهش  :روش. دین پژوهان انجام شده است
بود  92- 93پژوهان حوزة علوم اسالمی شهید بهشتی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی یان و دینشامل کلیۀ دانشجو

هوش معنوي عبداهللا  نامهانتخاب شدند و به پرسش) دانشجو228تعداد(اي طبقه که با استفاده از روش نمونه گیري
به منظور تحلیل داده ها از میانگین،  :هایافته. زاده و همکاران و مقیاس تاب آوري کانر و دیویدسون پاسخ دادند

پژوهش نشان داد که هوش  هايیافته. مستقل استفاده شده است tانحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون 
از سوي دیگر بین دانشجویان دختر و پسر در هوش . دار داردآوري دانشجویان رابطۀ مثبت معنیمعنوي و میزان تاب
چنین بین دانشجویان و دین پژوهان در هوش معنوي و هم. داري وجود نداردآوري تفاوت معنامعنوي و میزان تاب

تواند نقش مؤثري در نتایج نشان داد هوش معنوي می :گیرينتیجه  .میزان تاب آوري تفاوتی مشاهده نگردید
اران نظام آموزشی و مراکز پژوهش حاضر اطالعات مهمی براي فرد، دست اندرک. آوري افراد داشته باشدمیزان تاب

هاي زندگی سازگاري آورد تا افراد از طریق پرورش هوش معنوي در مواجه با مشکالت و تنشمشاوره فراهم می
 .آوري افراد گام بردارندبهتري را نشان دهند و در جهت ارتقا تاب

  
  .تاب آوري، هوش معنوي، سازگاري، دین پژوهان :واژگان کلیدي

                                                
 08/05/93:  تصویب نهایی ؛ 12/10/92: دریافت مقاله . 
دانشکده کاشان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه کاشان، : آدرس ) / نویسنده مسئول(دانشیار دانشگاه کاشان ؛روان شناسیدکتراي  .1

  Email: fsa@mail.kashanu.ac.ir / 03155912777نمابر / علوم انسانی
  .استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان .2
 .کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه کاشان.  3



  
374  12در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

  مقدمه) الف
. )35: 1384محمدي، (آوري در طی دو دهۀ گذشته در حوزة روان شناسی مورد توجه زیادي قرارگرفته استتاب

هاي مفهومی که گرچه هنوز در مورد ماهیتش توافق چندانی صورت نگرفته اما به دلیل این که یک از شاخه
  .)40: 1384محمدي، (سالمت روان است اهمیت خاصی دارد

  .نامد آوري میها را تابغلبه برآنها و تهدیدات ود یا توانایی انطباق دادن خود با چالشفراین )2003( 1نیومن 

- هایی اشاره دارد که فرد را قادر میها و توانمنديآوري به مهارتتاب معتقدند )2006(و همکاران  2آلورد

ب آوري قابل آموزش هاي تاهر چند برخی از ویژگی. ها سازگار شودها، مشکالت و چالشسازد با سختی
حفظ آرامش زیر فشار، : آوري را شامل موارد زیر دانستتوان تاببندي کلی میباشد، با یک جمعمی

انعطاف پذیري در مواجهه با موانع، اجتناب از راهبردهاي فرسایشی، حفظ خوش بینی و احساسات مثبت به 
به طور عادي قادر به تفکّر خالقانه و فرد تاب آور . ها و خالص شدن از موانع درونیهنگام دشواري

خواهد و از یعنی هر وقت که نیاز داشته باشد از افراد دیگر کمک می. منعطف دربارة حل مسائل است
هایی از سالمتی و افراد تاب آور درجه. شایستگی حل مشکالت مربوط به خود و دیگران برخودار است

توانند نظرات ها میآن. خود فکر کنند و آن را عملی سازندها قادرند که آن. دهنداستقالل را نشان می
ها احساسات خوبی نسبت به اطرافیان دارند و به توانایی خود براي آن. انتقادي خود را به دیگران انتقال دهند

  .شان باور دارندتغییر دادن محیط

تعاریف چندین وجه مشترك  آوري، در تمامبا وجود تعاریف مختلف از تابدارد اذعان می )2000(3هالی
اي است که افراد به مشکالت پاسخ ها است یا درجهآوري  سطحی از مقابله با سختیتاب -1: وجود دارد

به عبارت دیگر افراد، تاب آوري را به منظور ترمیم  تاب آوري آرامش و راحتی به دنبال دارد - 2.دهندمی
اي است که به افراد آوري تواناییسرانجام تاب -3گیرند وها به کار میها و فائق آمدن بر سختیبدبختی

  .دهدها و مشکالت را میامکان غلبه بر سختی

گردد و انسجام مجدد فرد اعتقاد دارد که تاب آوري طی یک فرایند شکست مجدد ایجاد می )1988( 4فالچ
به اعتقاد فالچ . ذاتی استدر این فرایند شکست، به انرژي نیاز دارد که این انرژي یک منبع معنوي و 

گیرد و وي را به سوي نیرویی در درون هر فرد وجود دارد که از یک منبع معنوي سرچشمه می
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تعدادي از تحقیقات انجام گرفته در حوزة تاب . دهددوستی، خرد و هماهنگی سوق میخودشکوفایی، نوع
دن تجارب منفی از دیدگاهی مثبت و دهند که خوشبینی، یافتن معنا در تجارب منفی، دیآوري نشان می

ها به عنوان تجارب ضروري زندگی، اعتقاد به وجود یک منبع، باور به وجود یک قدرت نگاه کردن به آن
برتر و باور به این که شخص توانایی حل مسأله را دارد با تاب آوري و سازگاري با ضربه روانی همبستگی 

 .)25: 2003، 1کالیل(باالیی دارد

آوري به صورت ژنتیکی در هاي تابمعتقدند هر چند برخی از ویژگی )1392(و همکاران اروییصیدي س
 .توان در افراد تقویت نمودآوري قابل آموزش است و میهاي تابفرد وجود دارد اما مهارت

ت نشان داد از آن جایی که مسألۀ سالمت روانی به خصوص در دوران دانشجویی از اهمی )2009(2آمینیودین
تواند از جمله عواملی که می. باشدزیادي برخوردار است، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائر اهمیت می

طبق نتیجۀ پژوهشی در مالزي، اگر در . باشدبر سالمت روانی دانشجویان مؤثر باشد هوش معنوي می
  .کنندتوانمند تربیت میها افرادي ها در نظر گرفته شود، دانشگاهآموزش، تعادل در پرورش انواع هوش

- ها و مؤلفهدر زمینۀ هوش معنوي تحقیقات چندان منسجم و نظام مندي در جهت شناخت و تبیین ویژگی

هاي بسیاري را در هاي آن به اندازة سایر انواع هوش صورت نپذیرفته است و همین امر خود، دشواري
. )36: 1391باقري و همکاران، (نمایدحققین ایجاد میهاي آن بر سر راه مها و ویژگیراستاي تشخیص دقیق مؤلفه

 1999و بعد در سال  3استیونزتوسط  1996هوش معنوي در ادبیات روان شناسی براي اولین بار در سال 
 . )31: 1387سهرابی، (شد مطرح  4مونزتوسط ا

تحلیل مسائل اساسی توان به تجزیه و دارند به کمک هوش معنوي میاذعان می )1390(زرین آباديو  حریري
دهیم و اعتبار رفتارهاي خود را هاي خود، معنا و ارزش در زندگی و حل مشکالت پرداخت، به فعالیت

به عبارتی افراد زمانی از هوش معنوي . کنیمگیري بررسی کرده، آگاهانه در مورد عملکردمان تصمیم
برداري کنند هوش هاي مهم بهرهگیريي تصمیمها و منابع معنوي براکنند که بخواهند از ظرفیتاستفاده می

 .کندهاي افراد نقش عمده اي ایفا میها و دیدگاهمعنوي در ایجاد ارزش

هوش معنوي به کارگیري اطالعات معنوي در جهت انطباق با محیط و حل مسائل  )2000( امونز بر حسب نظر
  . زندگی می باشد
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این نوع . دانندهاي چرا و چگونه میتباط با طرح پرسشهوش معنوي را در ار )2000(1مارشالو  زوهر
در واقع هوش . ها و مشکالت زندگی اشاره دادها به کنکاش و تعمق دربارة معناي زیرین تجربهپرسش

 باشدها و مشکالت میمعنوي ظرفیت ذاتی انسان، جهت معنادهی به تجربه

باال، ظرفیت تعالی و تمایل باالیی نسبت به هوشیاري  دارد که دانشجویان با هوش معنويبیان می )2000(امونز
هاي روزانۀ خود را به اعمال معنوي اختصاص دهند آنان این ظرفیت را دارند که بخشی از فعالیت. دارند

 . تواند باعث رشد و شکوفایی آنان گرددبنابراین داشتن هوش معنوي در زندگی دانشجویان می

موضوع لزوم توجه بیش از پیش به هوش معنوي در دانشجویان و دین اندك بودن پیشینۀ پژوهشی این 
با  )1391(و همکاران حمیدتوان به پژوهش سازد از جمله تحقیقات صورت گرفته میپژوهان را نمایان می

آوري در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان بررسی رابطۀ سالمت روان و هوش معنوي با تاب
و بین هوش آوري رابطۀ مثبت معنادار ه نتایج تحقیق وي نشان داد که بین سالمت روان و تاباشاره نمود ک
آوري را پیش آوري رابطۀ مثبت معناداري وجود دارد، هوش معنوي به طور معنی داري تابمعنوي و تاب

آوري لحاظ تابکند و نتایج آزمون تی مستقل حاکی از آن بود که بین دانشجویان دختر و پسر از بینی می
  .تفاوت معنی داري وجود ندارد

آوري با عنوان رابطۀ سالمت روان و هوش معنوي با تاب )1392(و همکارانپورنسایی  همچنین نتایج پژوهش
در بین دانش آموزان پایه ششم شهرستان بندر انزلی نشان داد که بین سالمت روان و تاب آوري رابطه مثبت 

نتایج آزمون تی مستقل نشان . آوري نیز رابطۀ مثبت معناداري وجود داردو تابمعنادار و بین هوش معنوي 
  .آوري تفاوت معناداري وجود نداردداد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ تاب

آوري با سالمت روان و هوش معنوي در در پژوهشی با عنوان بررسی رابطۀ تاب) 1392(رجبیو  دهقانی
آوري و مشکالت سالمت روان ها دست یافتند که بین تابنی شهر بوشهر به این یافتهدانش آموزان دبیرستا
هم چنین هوش . آوري رابطۀ مثبت معنادار وجود داردو بین هوش معنوي و تاب رابطۀ منفی و معنادار

آوري معنوي پیش بین قوي تري براي سالمت روان است و بین دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ تاب
  .تالف معنادار وجود ندارداخ

آوري، هوش معنوي و هوش در پژوهشی با عنوان بررسی رابطۀ تاب )1392(قلی پورو  رحیمی، خرمایی
آوري، هوش معنوي و هوش اجتماعی ها دست یافتند که بین تاباجتماعی در نوجوانان به این یافته

                                                
1. Zohar, D., & Marshall, I. 
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تواند تاب آوري را به طور مثبت و هم چنین هوش معنوي می. همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد
  .پیش بینی کند ولی هوش اجتماعی قادر به پیش بینی تاب آوري نیست) β  ،01/0<p=64/0(معناداري 

اي نشان داد که هوش معنوي الزمۀ سازگاري بهتر با محیط است و افرادي که از در مطالعه )2005(1اسمیت
مقابل فشارهاي زندگی بیشتر بوده و توانایی باالتري را در  ها درهوش معنوي باالتري برخوردارند تحمل آن

  .دهندجهت سازگاري با محیط از خود بروز می
در پژوهشی با عنوان مطالعۀ هوش معنوي پرستاران به این نتیجه دست یافتند که بین  )2007(2ماب و یانگ

  .زنان و مردان از نظر هوش معنوي تفاوت معناداري وجود ندارد

مبانی نظري مطرح شده و با توجه به نتایج مرور مطالعات، تاکنون پژوهشی که به طور مستقیم به بر اساس 
ي در دانشجویان و دین پژوهان بپردازد معنو هوش اساس بر يآورتاب ی پذیري میزاننیب شیپ بررسی

در  يمعنو هوش اساس بر يآور تابمیزان  ی پذیرينیب شیپلذا این پژوهش با هدف . وجود ندارد
ها است که آیا بین هوش درصدد پاسخ گویی به این سوالانجام شده است و  دانشجویان و دین پژوهان

آوري دانشجویان رابطه وجود دارد؟ آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر هوش معنوي معنوي و میزان تاب
آوري نظر هوش معنوي و تاب آوري تفاوت وجود دارد؟ آیا بین دانشجویان و دین پژوهان ازو میزان تاب

  تفاوت معنا داري وجود دارد؟
  

  روش پژوهش )ب

آوري بر اساس هوش معنوي در دانشجویان و این پژوهش از آن جایی که به پیش بینی پذیري میزان تاب
جامعۀ آماري این تحقیق شامل کلیۀ دانشجویان پسر و دختر . پردازد، از نوع همبستگی استدین پژوهان می

کارشناسی دانشگاه کاشان و دانشجویان دین پژوه حوزة علوم اسالمی شهید بهشتی دانشگاه کاشان در  مقطع
دخترو پسر، دانشجویان و (ايگیري طبقهباشد که با استفاده از روش نمونهمی 1392-1393سال تحصیلی

به عنوان نمونۀ آماري  ها با استفاده از جدول مورگاننفر از آن 228متناسب با حجم، تعداد ) پژوهاندین
  .انتخاب شدند
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2. Ping Xiu-Ying & Maob  
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  ابزارها)ج

 شده ساختهي عامر عرب و يریکشم ،زاده عبداهللا توسطي معنو هوشۀ پرسشنام :پرسش نامۀ هوش معنوي
 و درك«سوال 12 با اول عامل. باشدیم عامل دو و سوال 29 شامل پرسشنامه نیا. است شدهی ابیهنجار و

 عبداهللا .شد دهینام »یدرون هسته باي معنوی زندگ«سوال 17 با دوم عامل و شدي نامگذار »یهست با ارتباط
 منابع دانشگاهي دانشجو آنان از نفر 200 که بودند نفر 280 شامل که راي هنجار گروه همکاران و زاده

 عدادت نیا از. داد قراری بررس مورد بود، بهشهر مرکز نور امیپ دانشگاه انیدانشجو از نفر 80 و گرگانی عیطب
 نیتدو آزمون سازندگان توسطی سوال 30 یمقدماتۀ پرسشنام ابتدا. بودند پسر نفر 96 و دختر نفر 184
 آلفاش رو بهی مقدماتۀ مرحل در آزمون نیایی ایپا       .دیگرد اجرا انیدانشجو از نفر 30 يرو و دیگرد
. شد میتنظ سوال 29 بایی نهاۀ پرسشنام و شد حذف الؤس 12 لوپ، شش به الؤس لیتحل در بود،0.87 برابر

ي آلفاۀ لیوس به 0.89 مرحله نیا دریی ایپا شد، اجرا نمونه گروه نفر 280 يرو رسشنامهیی پنهاۀ درمرحل
 روش به درچرخش .به دست آمده است 30/0 يباالي آن سوالهاي صوریی محتوایی رواو  بود کرانباخ

 با ارتباط و درك« سوال 12 با اول عامل که آمد دست بهی اصل عامل 2 رهاییمتغ کاهشي برا ماکسیوار
عبداهللا زاده (شد دهینام »یدرون هسته باي معنوی زندگ«سوال 17 با دوم عامل و شدي گذار نام» یهستۀ سرچشم

  ).50: 1388و همکاران،

نامه را با بازبینی  ، این پرسش)2003(دیویدسونو  کانر ):(1CD-RISکانر و دیویدسونآوري مقیاس تاب
هاي روانسنجی این مقیاس در بررسی ویژگی. آوري تهیه نمودنددر زمینه تاب 1979 -1991منابع پژوهشی 

هاي اولیه، بیماران سرپایی روان پزشکی، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت: شش گروه
استرس پس از ضربه، انجام بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران مبتال به اختالل 

آور را از غیر تواند افراد تابنامه به خوبی میسازندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسش. شده است
هاي پژوهشی و بالینی به کار برده تواند در موقعیتهاي بالینی و غیر بالینی جدا کند و میآور در گروهتاب
گویه دارد که در یک مقیاس  25 دیویدسونو  کونورآوري مه تابناپرسش.)170: 1384محمدي،(شودمی

این مقیاس . شودنمره گذاري می125-25با دامنۀ ) همیشه درست(تا پنج)کامال نادرست(لیکرتی بین صفر
براي تعیین روایی این مقیاس نخست همبستگی هر نمره . هنجاریابی شده است)1384(در ایران توسط محمدي

هاي مقیاس به روش مؤلفۀ سپس گویه. را نشان داد64/0تا 41/0هاي بین ، ضریب3ویۀ با نمرة کل بجز گ
آوري کونور و دیویدسون از روش براي تعیین پایایی مقیاس تاب. اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند

چه ابعاد  این مقیاس اگر. )172: 1384محمدي،(به دست آمد89/0الفاي کرونباخ بهره گرفته شد و ضریب پایایی 
به روش تحلیل عوامل و روایی (روایی. باشدسنجد ولی داراي یک نمرة کل میآوري را میمختلف تاب

                                                
1. Connor & Davidson 
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-مقیاس توسط سازندگان آزمون در گروه) به روش بازآزمایی و آلفاي کرونباخ(و پایایی) همگرا و واگرا

  .)293 :1387 و همکاران، سامانی(احراز گردیده است) عادي و در خطر(هاي مختلف
  

  یافته هاي پژوهش )د

 شاخص هاي توصیفی نمرات متغیرهاي پژوهش: 1جدول

  
-باال نشان میهمان طور که جدول . دهدمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش را نشان می1جدول

باشـد و میـانگین نمـرات    مـی  52/113دهد میانگین نمرات هوش معنوي دانشجویان دانشگاه کاشان برابر بـا  
  .باشدمی 32/64آوري دانشجویان دانشگاه کاشان  برابر با تاب

    

  شاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش در دانشجویان دختر و پسر و دانشجویان و دین پژوهان: 2جدول

  
 

  

  حداکثر  حداقل  N  M  SD  متغیر          

52/113 228  هوش معنوي  63/14  73 145 

32/64 228  تاب آوري  68/12  15 98 

  N  M  SD جنسیت  متغیر          

  هوش معنوي
  51/14  35/115  107 دختران
  49/14  30/112  121  پسران

  تاب آوري
  02/12  84/64  107  دختران
  99/12  15/64  121  پسران

  هوش معنوي
  37/11  16/119  18  دین پژوهان
  92/14  27/113  210  دانشجویان 

  تاب آوري
  11/10  16/66  18  دین پژوهان

  72/12  33/64  210 ان دانشجوی
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میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش را با توجه به جنسیت و دین پژوهان و دانشـجویان   2جدول 
و در دانشجویان پسر برابر با  35/115میانگین نمرات هوش معنوي در دانشجویان دختر برابر با . دهدنشان می

و در دانشجویان پسر برابر  84/64ي در دانشجویان دختر برابر با آورباشد و میانگین نمرات تابمی 30/112
  .باشدمی 15/64با 

باشـد و  مـی  27/113و در دانشجویان برابـر بـا    16/119میانگین نمرات هوش معنوي در دین پژوهان برابر با 
 .باشدیم 33/64و در دانشجویان برابر با  16/66در دین پژوهان برابر با  میانگین نمرات تاب آوري

  نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین هوش معنوي با میزان تاب آوري:  3جدول 

  متغیر                  تعداد                تاب آوري           سطح معناداري      

 01/0                      58/0                      228هوش معنوي        

                                                                    01/0p<  

و دین پژوهان دانشگاه کاشان   آوري دانشجویانمی توان گفت بین هوش معنوي با تاب 3براساس جدول    
چون ضریب همبستگی بـه دسـت از سـطح معنـی داري     . وجود دارد = r 58/0ضریب همبستگی به میزان  

آوري دانشجویان و توان گفت بین هوش معنوي با میزان تابباشد بنابراین میکمتر می)= α 01/0(استاندارد
  .دین پژوهان دانشگاه کاشان رابطه معنی دار وجود دارد

  مستقل دو گروهی براي مقایسه دوجنس در متغیرهاي پژوهش   tنتایج آزمون:  4جدول

نتایج آزمون لوین در خصوص برابري 
  هاواریانس

 – F                p              متغیر    
value  

  مستقل  tنتایج آزمون 
         M             t                d.f           p- value      جنسیت    

               06/0        هوش معنوي  
80/0 

        35/115     دختران
   30/112پسران      

                67/1         تاب آوري   
19/0 

        84/64      دختران
    15/64پسران      

  
ها در باشد بنابراین فرض برابري واریانسمی <05/0pنتایج آزمـون لویـن نشـان داد چون در هـر دو متغیر  

-و تابدهد در هر دو متغیر هوش معنوي نشان می  tنتایج آزمون. شوددو گروه دختران و پسران تأیید می

56/1-    226        11/0   

41/0-   226         68/0 
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است بنابراین تفاوت بین میانگین دختران و پسران در هر دو متغیـر هوش معنوي و  <05/0pآوري چون 
  .دار نیستآوري معنیتاب

  
مستقل دو گروهی براي مقایسه دو گروه دانشجویان و دین پژوهان در متغیرهاي   tنتایج آزمون :  5جدول

  پژوهش

  یانس هانتایج آزمون لوین در  خصوص برابري وار

  F                    p - value     متغیر      

  مستقل  tنتایج آزمون                           

   M                   t          d.f           p- value             گروهها       

 17/0          84/1  هوش معنوي  
       27/113          دانشجویان

    16/119ان        دین پژوه

 38/0          75/0  تاب آوري     
        33/64  دانشجویان        

    16/66دین پژوهان       

  
ها در دو باشد بنابراین فرض برابري واریانسمی <05/0pنتایج آزمون لوین نشان داد چون در هر دو متغیر   

دهد در هـر دو متغیر هوش معنوي و نشان می  tنتایج آزمون .شودگروه دانشجویان و دین پژوهان تأیید می
دو متغیـر  بنابراین تفاوت بین میانگین دانشجویان و دین پژوهان در هـر .است <05/0pآوري چـون تاب

  . آوري معنی دار نیستهـوش معنوي و تاب
  
    بحث و نتیجه گیري)ه

به  ستیابید لنباد به ،مفید لۀمقاب ايبرروبرو بوده است و با مشکالت  ارههمو ننساادارد بیان می )2004(1بانانو
این  هاراه ینا از یکی .دازدبپر دخو تمشکالو  مسائل حل به ،ممکن سیبآ کمترین با تا دهبو هاییهرا

 يهاسیبآ و تمشکال به توجّه با .نگریسته شودها ناییاتو وزبر ايبر فرصتی انعنو به تمشکالاست که به 
 سخت یطاشر بر غلبه و هااريشود از رعبو ناییاتو ،کندمی تجربه لتحو و شدر یندافر در نانسا که حتمالیا

 در نگرمثبت شناسینروا در که هاییزهسا ترینمهم از یکی .دارد دیاز همیتا نیروا دلتعا حفظ دجوو با
پیش بینی میزان  این پژوهش، با هدف بررسیباشد می آوريبتا ستا هشد حمطر ناییاتو ینا اـب بطهرا

                                                
1. Bonanno 

   63/1 -      226    10/0          

  59/0-       226      55/0 
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در دانشجویان و دین پژوهان انجام شده است و در پی آن است  که  آوري بر اساس هوش معنويتاب
  آوري داشته باشد؟تواند نقشی در میزان تابدریابد آیا هوش معنوي می

هاي این نتیجه با یافته.آوري رابطۀ مثبت معنی دار داردهاي پژوهش نشان داد هوش معنوي با تابیافته
و  خرمایی، )1392(و همکارانپورنسایی ، )1392(رجبیو  دهقانی، )1391(یوسفیو  کشاورزيپژوهش 
  .خوانی داردهم )2005(، اسمیت)1392(همکاران

هاي هوش ترین مشخصهکه یکی از مهم )1391( داداشی خاصو  اسهرلوسهاي حاصل از مطالعات یافته
ساس براي این که معنویت، شکلی از هوش باشد بایستی بتواند بر همین ا. معنوي توانایی حل مسأله است

  . انسان را در حل مسائل و مشکالتش یاري دهد
باشند و میـزان افـراد داراي هوش معنوي در مشکالت و مسایل زندگی قـادر به یافتن راه حل مناسب می

ت هوش معنوي فرایندي را پشت توان گفدر تبیین این یافته میدهند آوري بیشتري از خود نشان میتـاب
گذارد که یکی از محورهاي اصلی آن شناخت درست از خدا و داشتن هدف و معنا در زندگی است سر می

چنانچه فرد داراي . آوري و سازگاري با مشکالت استاي بر تابو داشتن معنا و هدف در زندگی مقدمه
دهد توام با احساس به خود و جهان اطرافش میسطح هوش معنوي افزون تري باشد، به تبع آن معنایی که 

آوري بیش تري را از خود نشان ها را تحمل می کند و تابارزشمندي و هدفمندي است بنابراین سختی
  .دهدمی

کنند که هوش معنوي زیربناي باورهاي فرد است که بر عملکرد وي تأکید می) 2002(و همکاران 1مک شري
هوش معنوي باعث افزایش قدرت . کنده شکل واقعی زندگی را قالب بندي میاي کگذارد، به گونهاثر می

هاي زندگی، بردباري و انعطاف پذیري و خودآگاهی انسان شده؛ به طوري که در برابر مشکالت و سختی
  .صبوري بیشتري دارند

ندگی بینش شود فرد از رویدادها و حوادث زکنند هوش معنوي موجب میبیان می )2000(مارشالو  زوهر
هاي ها رویارویی کند و راه حلهاي زندگی نهراسد، با صبر و تعمق با آنعمیق کسب کند، از سختی

توان اذعان نمـود هوش معنوي قدرت انعطاف پذیري و خودآگاهی فـرد را لذا می. ها بیابدمنطقی براي آن
اري و صبوري بیشتري از خود هاي زندگی بردبشود به طوري که در برابر مشکالت و سختیافزایش می

  . دهدنشان می
گردد؛ افراد داراي اعتقاد دارند هوش معنوي باعث ایجاد معنی و هدف براي زندگی می) 2009( 2لو و سیم

آیند چون با داشتن امید به خدا، آشفتگی روانی کمتري این ویژگی در زمان بحران بهتر با شرایط کنار می
  .نمایندرا تجربه می

                                                
1. McSherry 
2. Sim. T.N & Loh BSM 
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نشان دادند افرادي که از هوش معنوي باالتري برخوردارند داراي باور منسجم هستند که این  )2004(1کار
گردد به طوري که به نامالیمات و فشارهاي روانی که باور باعث ایجاد معنا در زندگی و امید به آینده می

ي دیگر این افراد از حمایت از سو. انددهند و به زندگی امیدوار و خوش بیندهد معنا میدر زندگی رخ می
آوري تري دارند که همه این عوامل دلیلی بر میزان تاباجتماعی برخوردارند و همچنین سبک زندگی سالم

  . بیشتر این افراد و در نهایت سالمت روانی باالتر آنان است
ن دختر و پسر آوري دانشجویایافتۀ دیگر پژوهش حاکی از این است که اختالف معناداري بین میزان تاب

هاي که با یافته.آوري دانشجویان دختر و پسر مشابه و یکسان استوجود ندارد به بیانی دیگر میزان تاب
و حمید ، )1390( حسین چاريو  جلیلی، )1390(و همکاران آزادي، )1389( بهاري و خلعتبريپژوهشی 
و  دهقانی، )1392(و همکاران پورنسایی، )1392(و همکاران پور افضل، )1391(یوسفیو  کشاورزي، )1391(همکاران

  .باشدهمسو می) 2010(4هنلی، )2010(و همکاران 3وتر، )2009(و همکاران 2هارتمن، )1392(رجبی
آوري به طور فطري در انسان وجود دارد و بخشی از ترکیب کنند تاببیان می )2003(دیویدسونو  کانر

به طور طبیعی در شرایط معین محیطی آشکار گردد و  دهد و همچنین قادر استژنتیکی فرد را شکل می
  .ارتقاء یابد

هاي پژوهشآوري ظرفیتی ذاتی در هر فرد است پدیدة تابنشان دادند  )1992(5میلرو  کاتاالنو، هاکینز
آوري در هر سن و تاب. اندآوري تأکید نمودهبسیاري نیز بر فطري بودن، بالقوه بودن و آموزش پذیري تاب

  .دهد که قابل آموزش استتواند رخ یسطحی م
در توجیه این یافته باید متذکر شد که یکی از تجارب مشترك و فراگیر افراد بررسی شده در این پژوهش، 

رسد داشتن چنین تجربیاتی نیز به نظر می. هاي دانشگاهی استداشتن تحصیالت عالی یا حضور در محیط
  .وت نداشتن دو جنس را تا حدودي تبیین کندتواند به عنوان یک عامل باقوه، تفامی

از سوي دیگر تفاوت معناداري بین دانشجویان دختر و پسر از نظر هوش معنوي وجود ندارد؛ به عبارت 
هاي تحقیقات انجام شده با یافتهدیگر، جنسیت در داشتن هوش معنوي باال یا پایین تأثیري ندارد این نتیجه 

، )1390(و همکاران آقابابایی، )1389(یعقوبی، )1389(و همکاران فراهنگ پور، )1387(و همکاران رقیبتوسط 
و  ضمیري نژاد، )1391(صداقتو  حمیدي، )1390(و همکاران نورزاد قراملکی، )1390(و همکاران  اکبري زاده

و  یانگدر تایوان و  )2006(6یانگهاي همچنین این یافته با نتایج پژوهش. باشدهمسو می )1392(همکاران
الزم به ذکر است هیچ کدام از . خوانی دارددر آمریکا هم )2007( سالی ماگزیمودر کشور چین،  )2007(7ماب

                                                
1.Carr 
2. Hartman, J 
3. Vetter, S 
4. Henley, R 
5. Hawkins, Catalano, & Miller 
6.Yan Yang, Ke-Ping 
7.Ping Xiu-Ying Maob 
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پژوهشگران مذکور از آزمون واحدي دربارة ارزیابی هوش معنوي استفاده نکرده بودند ولی نتایج مشابهی 
  .اندهاي دموگرافیک گزارش کردهرا دربارة ویژگی
توان اذعان نمود که با توجه به این که دانشجویان مورد مطالعه پیرو دین اسالم هستند و ه میدر تبیین این یافت

ها را به تفکّر در وجود انسان و عالم، هاي خود انساندین اسالم نیز بر رشد معنویت تأکید نموده و در آموزه
توان کند؛ بنابراین میوح تشویق میهدفمند بودن، معنابخش بودن زندگی و توجه به ابعاد غیر مادي مانند ر

گفت که یکی از دالیلی که منجر به عدم وجود تفاوت در هوش معنوي دانشجویان دختر و پسر شده است، 
  .ها می باشدوجود اعتقادات و باورهاي مذهبی مشترك بین آن

آوري زان تابهاي دیگر پژوهش حاضر این بود که بین دین پژوهان و دانشجویان در خصوص میاز یافته
  .باشدهمسو می )1390(حسین چاريو  جلیلیاین یافته با نتایج پژوهش . تفاوت معنی دار وجود ندارد

گردد و انسجام مجدد فرد در آوري طی یک فرایند شکست مجدد ایجاد میاعتقاد دارد که تاب )1988(فالچ
  .)25: 2003کالیل، (وي و ذاتی استاین فرایند شکست، به انرژي نیاز دارد که این انرژي یک منبع معن

کنند توان گفت دانشجویان مورد بررسی، در یک جامعۀ اسالمی و معنوي زندگی میدر تبیین این یافته می
اسالم برنامۀ آید؛ از سوي دیگر از آن جایی که ها به شمار میو عامل مذهب از اصول اساسی زندگی آن
-م در برابر مشیت الهی و اجراي دستورات خداوند به دست میسالم سازي است، این سالمت در سایۀ تسلی

آوري هاي اسالم، راه را براي آرامش خیال و سالمت روان انسان و در نهایت تاببنابراین همۀ برنامه. آید
گردد که بین دین پژوهان و و این سبب می. )150: 1387آقایانی چاوشی و همکاران، (سازدوي هموار و آماده می

آور با احتمال زیرا افراد تابآوري تفاوت معناداري وجود نداشته باشد جویان عادي از نظر میزان تابدانش
  . بیشتري در رویارویی با شرایط ناگوار، در جست و جوي معنا هستند

این . همچنین بین دین پژوهان و دانشجویان در خصوص میزان هوش معنوي تفاوت معنی دار وجود ندارد
باشد ولی با نتایج همسو می )1392(و همکاران ضمیري نژاد، )1387(و همکاران رقیبایج پژوهش یافته با نت
  .ناهمسو است )1392(و همکاران رئیسی، )1390(و همکارانآقابابایی پژوهش 

در حالی که . ها براي کاربست منابع دینی استاي از تواناییمعتقد است هوش معنوي مجموعه امونز
هوش معنوي شامل . اي یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هشیاري باال، نوعی تعالی استمعنویت جستجو بر

تواند کارکرد و سازگاري فرد را پیش بینی کند و توانایی براي عملی نمودن چنین موضوعات است که می
ه فرهنگی و برخالف مذهب و معنویت که در هر زمین. )60: 1391زارعی و همکاران، (نتایج ارزشمندي به بار آورد

  .)42: 1388فرهنگی و همکاران، (کندباشد؛ هوش معنوي در زمینه مذهبی تفاوتی نمیمذهبی متفاوت می
-معنویتی که قران از آن سخن به میان می. نتایج پژوهش حاضر نیز در راستاي آیات قران و دین اسالم است

 - 2)96/نحل(»ینفذو ما عند اهللا باق ما عندکم«جاودانه و ابدي است  -1: آورد داراي خصوصیات ذیل است
 - 3 )97/نحل(»من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاه طیبه«فراجنسیتی و فرا طبقاتی است

یعنی ) مورد قران ایمان را همراه با عمل صالح آورده است 52در بیش از (مبتنی بر ایمان و عمل صالح است 
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هاي هاي ناب و خالص گره خورده است و همۀ عرصهبا عمل و فعالیتایمان اسالمی و معنویت قرآنی 
الیه یصعد «:فرمود. تصعید یابنده و تعالی پذیرانه است - 4گرددهاي رفتاري را شامل میعملیاتی و ساحت

. )28/رعد(»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب« آرامش دهنده است - 5) 10/فاطر(»الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه
  .)28و  27: 1388رودگر، (

تواند با رسیدگی و تعلیم و تربیت ارتقاء یابد و که معتقد است هوش معنوي می) 2001(1ولمنبا توجه به نظر 
که نشان داد هوش معنوي یک هوش ذاتی است و  )2004(2کاندوشو  الکینزهمچنین با توجه به اعتقاد 

توان توان نتیجه گرفت که این هوش را در افراد میتواند رشد کند پس میهاي دیگر میهمانند هوش
  .تقویت کرد

دوران دانشجویی زمان مناسبی براي آموزش هوش معنوي است چرا که دانشجو سؤاالت فراوانی در این 
هاي معنوي و به تواند دانشجو را در توجه به تجربهپروراند و پرورش معنویت میزمینه در ذهن می

هاي غنی که سؤاالت معنوي محیط. سائل و درك ارزش و معناي زندگی یاري دهدکارگیري آن در حل م
تواند باعث افزایش و تقویت هوش معنوي گردد، بدین جهت با ایجاد سمینارها و انگیزاند میرا بر می

  . گرددهایی در این زمینه براي دانشجویان امکان دست یابی به این هدف فراهم میکارگاه
هاي مختلف، هاي فردي و جمعیت شناختی،  با تمرینوان هوش معنوي را صرف نظر از تفاوتتدر نهایت می

هاي تقویت آن، یکی از بهترین راه. توجه، تغییر هیجانات و تقویت کردن رفتارهاي اخالقی افزایش داد
هاي دة محدودیتهاي بلند است که پرهاي راستین و نشان دادن افقها و عظمتآموزش علوم همراه با واالیی

گاه جهش و درد تا متربیان بتوانند آن چه را که دیدنی و شنیدنی است، ببینند و بشنوند و آنفکري را می
  . تحرکی در جهت رهایی از دایرة بستۀ زندگی حیوانی بیابند و معناي هستی و حیات را دریابند

لذا در تعمیم نتایج باید احتیاط . ره کردهاي نمونه اشا از محدودیت هاي پژوهش باید به اندازه و ویژگی
  .الزم را لحاظ کرد

هاي پژوهش حاضر اطالعات مهمی براي فرد، دست اندرکاران نظام آموزشی و مراکز مشاوره فراهم یافته
هاي زندگی سازگاري بهتري را آورد تا افرد از طریق پرورش هوش معنوي در مواجه با مشکالت و تنشمی

  .آوري افراد گام بردارندهت ارتقاء تابنشان دهند و در ج
  

                                                
1. Wolman, R. N 
2. Elkins, M & Cavendish 
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