بنام خدا
عنوان مقاله « :بررسی نقش ایجابی معنویّت در تاب آوری زنان در مقابله با بالیا و حوادث»
موضوع :بررسی رابطۀ بین دو شاخص معنویّت و تاب آوری؛

فرضیه :فرض بر این است که رابطۀ مستقیم و معناداری بین شاخص معنویّت وشاخص تاب
آوری وجود دارد؛
روش :کمّی با ابزار مصاحبه؛
جامعۀ آماری 15 :نفر از زنان  60-20ساله ،ساکن شهر تهران با هر ردۀ تحصیلی؛
سنجش آماری :آزمون های گروه t ( tدو گروه مستقل و tتک نمونه ای )؛

کلید واژگان :تاب آوری ،معنویّت ،بالیای طبیعی و غیر طبیعی؛
نتیجه :فرضیه تأیید شد ) 017/0 =Sig ( .بنابراین بین شاخص تاب آوری و شاخص معنویّت در
زنان ،رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد.
نویسنده و مسئول :مریم رنج بردار .کارشناس ارشد مطالعات زنان( گرایش حقوق زن در اسالم) دانشگاه تربیت مدرس .مربی .ایران .تهران
Ranjbar.497879@ yahoo.com

تاب آوری= تاب آوری ،توانایی بازیابی یا بهبود سریع ،تغییر ،شناوری و کشسانی و خاصیّت ارتجاعی و انعطاف پذیری ترجمه شده است.
توانایی یک شخص یا سازمان برای بهبودی سریع پس از یک بدبختی و یا امری ناخوشایند را گویند .در تاب آوری ،هم پایداری و هم تغییر
برای آینده مهّم است.
معنویّت= معنویّت به معنای برقراری ارتباط فکری ،روحی -روانی و درونی با عالم ماوراء طبیعی و متعالی است .در دو دهۀ اخیر ،هوش معنوی
از اهمیّت روز افزونی در رویکرد روانشناسی مثبت و روانشناسی تحوّلی برخوردار شده است .هوش معنوی ،امری شناختی-انگیزشی است که
شامل مجموعه ای از مهارت های سازگاری ومنابعی را که حلّ مسئله و دستیابی به هدف را تسهیل می کند معرفی مینماید و انجام سازگارانه و
کاربردی این مهارت ها درموقعیّت خاص درزندگی روزمره می باشد.افرادی که از هوش معنوی برخوردارند ،تاب آوری باالتری خواهندداشت.
بالیا و حوادث= یک واقعه که در زمان و مکان خاصّی اتفاق افتد وساختار اجتماعی و کارکرد هریک از عناصر را دچار اختالل نماید به گونه
ای که مانع ایفای تمام یا برخی از وظایف اصلی شود ،سانحه یا بالی بزرگ نامیده می شود.
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با توجه به مقدار (معناداری =  )0/017بدست آمده که کمتر از  0/05می باشد .میتوان نتیجه گرفت که بین دو شاخص معنویّت و تاب آوری رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد .یعنی با باال
رفتن میزان معنویّت ،میزان تاب آوری در مقابل حوادث و بالیای طبیعی ئو غیر طبیعی نیز باال می رود.

نتیجه گیری= بین دو شاخص معنویت و تاب آوری رابطۀ معنادار و مستقیمی وجود دارد .یعنی هرچه معنویّت باالتر باشد تاب آوری در مقابل بالیا و حوادث
در پناه حق
باالتر است و برعکس.

