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 و كيفيت روابط بين فردي در دانشجويان   نقش ميانجي تاب آوري در تبيين مدل شادكامي بر اساس هوش معنوي
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 چکيده 

در تالش برای پاسخ به سوال بشر در مورد کامیابی به  در طول دهه گذشته تحقیقات در زمینه روانشناسی مثبت نگر    مقدمه :

توانایی که  است  این  بر  فرض  مثبت  روانشناسی  در  است.  شادی  تجربه  شجاعت،  ویژه  مانند  دارند  وجود  انسان  در  هایی 

ر با هدف  پژوهش حاضکنند.  علیه بیماریهای روانی عمل می  مانعی بینی، ایمان، امید و پشتکار که به عنوان  نگری، خوشآینده

انجام  دانشجویان  و کیفیت روابط بین فردی در تاب آوری در تبیین مدل شادکامی بر اساس هوش معنوی نقش میانجی  تعیین

 گرفت.  

از نوع همبستگی است.    روش پژوهش: جامعه آماری شامل دانشجویان دختر و پسر مجرد در مقطع  روش پژوهش مقطعی 

   458حجم  نمونه    بودند.  1398آزاد اسالمی  شهر تهران در نیمسال اول سال تحصیلی  های  دانشگاهسال(    25-18کارشناسی )

. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از:  انتخاب شدندای  پسر( که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله  227دختر،    231نفر )

-SPSS افزارها از نرموتحلیل دادهبه منظور تجزیه .  ریآو  تاب   وشادکامی آکسفورد، هوش معنوی، کیفیت روابط بین فردی  

V21  وAMOS مورد تحلیل قرار گرفت.   مسیر ها با استفاده از روش تحلیلاستفاده گردید همچنین داده 

آوری بر  گری تابنشان دادکه هوش معنوی بر شادکامی دانشجویان اثر مستقیم دارد. هوش معنوی با میانجی  نتایج   يافته ها: 

بر روی شادکامی دانشجویان اثر مستقیم و    وابط بین فردیکیفیت ر که  شادکامی اثر غیرمستقیم دارد. نتایج پژوهش نشان داد  

تاب  ای  واسطه  متغیر  طریق  از  رابطه  کیفیت  غیرمستقیم  اثر  مقدار  که  دهد می  نشان  پژوهش  نتایج . همچنین  داری داردمعنی

 .هست  دار معنی  شادکامی روی بر آوری
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 و کیفیت روابط بین فردی در دانشجویان  نقش میانجی تاب آوری در تبیین مدل شادکامی بر اساس هوش معنوی

 

   

 : مقدمه

به ویژه   پاسخ به سوال بشر در مورد کامیابی  برای  در طول دهه گذشته تحقیقات در زمینه روانشناسی مثبت نگر در تالش 

است شادی  که    .(1)  تجربه  است  این  بر  فرض  مثبت  روانشناسی  شجاعت،  تواناییدر  مانند  دارند  وجود  انسان  در  هایی 

عنوان سپر نگری، خوشآینده به  پشتکار که  و  امید  ایمان،  عمل می  1بینی،  روانی  بیماریهای  داده  علیه  نشان  کنند. سلیگمن 

. در این  کندگیری میبینی آموخته شده از افسردگی و اضطراب در کودکان و بزرگساالن پیشاست که به عنوان مثال خوش

شادکامی نوعی ارزشیابی است که    (.2)  شوندزمینه به جای اینکه فقط به ترمیم آسیب پرداخته شود، توانمندیها نیز شکوفا می

را شامل  اضطراب  افسردگی و  از زندگی، هیجان، خلق مثبت، فقدان  از قبیل رضایت  مواردی  از خود و زندگیش دارد و  فرد 

( معتقد است افراد شاد، معموالً مهارتهای خود  4)  کار  (.3نیز به شکل شناخت و عواطف است)های مختلف آن  شود و جنبه می

برنامه یادآوری نموده و در  از رویدادهای منفی،  بیشتر  را  ارزیابی کرده و رویدادهای مثبت  بهتر  گیری  های زندگی، تصمیمرا 

از پ  دهند که ها نشان می  پژوهش(.  6،  5)  دانند ها دخیل میوهشگران، شادکامی را در خوشبختی انسانژبهتری دارند. برخی 

پذیر  (. همچنین افراد شاد دارای شخصیت سالم بوده و افرادی مسئولیت 7دهد)شادمانی، تحمل ما را در برابر درد افزایش می

کاردوز و    ، فِردیس  مطالعهنتایج    (.8شود که شادکامی با روحیه و شخصیت فرد در ارتباط است)میباشند بنابراین مشاهده می

انتقام رابطه آماری معنی  نشان داد که(  9)    ساریکام داری وجود دارد. به عبارت دیگر،  بین بخشش، مثبت بودن، شادکامی و 

افزایش بخشش، مثبت بودن و شادکامی منجر به کاهش    همچنینانتقام با بخشش، مثبت بودن، شادکامی رابطه منفی داشت.  

کند. اگر هیجانات مثبت همراه با زمان آینده بیایند در  ( هیجانات مثبت را به سه طبقه تقسیم می 10)سلیگمن  شود. انتقام می

رضایتبرگیرنده خوش بیایند شامل  زمان گذشته  با  اگر  است.  و داشتن درونمای خوب  وفا، سالمتی  اطمینان،  امید،  -بینی، 

آرامش به دو  های مث اند که هیجانمندی، خوشنودی، کمال سرافرازی و  با زمان حال همراه شوند  اگر  اما  اصلی هستند.  بت 

 . آیند گذر و خشنودی با دوام پدید میدهای زوحالت لذت

کند  ی هستی انسان است که زندگی انسان را کنترل می( معنویت نیروی جان بخشی یا عصاره11)  به گفته میلراز سوی دیگر،  

دیگران،  خود،  با  افراد  ارتباطات  در  طبیع  و  میو  تجربه  و  دارد  نقش  متعال  خدای  و  و   (13)  ادواردز  (.12)  شودت  درستی 

های غیرمعنوی مورد پرسش قرار داده است. خود او عقیده دارد این  اثربخشی بکارگیری معنویت را برای حل مسائل در زمینه

بکارگیری هوش معنوی برای حل مسائل روزمره  از  (  14)  هوش تنها برای حل مسائل معنوی کاربرد دارد. در این رابطه، ایمونز

در خصوص عفو و بخشش      .داندمن نیز هوش معنوی را فقط برای حل مسائل وجودی و اخالقی مناسب میکند، ولبحث می

مولفه  از  به شمار میکه  معنوی  اخیر  های هوش  دهه  چند  در  روان،  بهداشت  و  فردی  میان  روابط  بهبود  در  آن  تاثیر  و  رود 

ریتزمنپژوهش است.  گرفته  انجام  داشتن15)  هایی  دوست  در  انسان  ذات  و  طبیعت  که  دارد  تاکید  موضوع  این  بر  های  ( 

در مطالعه    شود و عفو و بخشش برای شفای جراحات عمیق عاطفی انسان الزم است.خالصانه و در ارتباط با خدا توصیف می

های جمعیت شناختی پرستاران در دو  شادکامی و ویژگیمعنوی و  ( با هدف ارتباط بین هوش  16باقری، اکبر زاده و حاتمی)

 بیمارستان مختلف بوشهر، نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و شادی ارتباط معناداری وجود دارد.

 
1- Buffer 

نیا  استناد:  پور،  ن  سلیمی  انتظار،  و   فرزاد،  س  امامی  اساس هوش معنویر.    کوچک  بر  تبیین مدل شادکامی  در  آوری  تاب  میانجی  و    نقش 
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بدین    پردازیم و احساسات و تمایالت خود می  دهد ما در ارتباطات به تبادل افکار،ارتباطات محور اصلی زندگی ما را تشکیل می

ما در ارتباطات خود   .داریم و برای آنها احترام قائل هستیمدهیم که تا چه اندازه آنها را دوست میترتیب به دیگران نشان می 

شادی بیان  مینارضایتی  تردیدها،  ها،به  خود  می  (. 17)  پردازیمهای  را  یا  ارتباط  نفر  دو  آن  در طی  که  دانست  جریانی  توان 

ها هایی که معنایش برای کلیه آنپردازند و از طریق به کار بردن پیامتبادل افکار، نظرات، احساسات و عقاید خود میبیشتر به  

بنا به تعبیر دکارت هنگام کاربرد شک دستوری که براساس آن همه .  (18ورزند )یکسان است، به انجام این امر مبادرت می

کنم پس  کند که »من فکر می های متقن فراهم آورد و با این جمله آغاز می ز اندیشهنهد تا بنایی محکم اچیز را به تردید می

می هستم«،  می من  جای  ارتباط  فرایند  در  نیز  سطور  همین  نگارش  گفت  پردازان،  (.19)  گیردتوان  نظریه  برخی  عقیده   به 

ک دلیل  این  به  شاید  است.  کننده  تقویت  و  دهنده  پاداش  خود  خودی  به  دیگران  خود،  حضور  تکاملی  تاریخ  نتیجه  در  ما  ه 

  و کاتوال  رکرام  م،  جروس،  مارکو ر،  بلسم  ، مک الی  (. 20گیریم تا تجارب منفی )دیگران را بیشتر منبع تجارب مثبت در نظر می

های مهم شادی در سالمندان هستند و  ( در یک مطالعه دریافتند که ارتباطات اجتماعی و محیط ورزشی تعیین کننده21)  

دارند که خصوصیاتی  ( بر اساس مطالعات خود بیان می22)   لوکاس  دینر و    بخشند.شادمانی و رضایت از زندگی را بهبود می

چه ها  چون صمیمت، درک دیگران و اهمیت دادن به آنها به عنوان عوامل مثبت بر شادمانی مطرح شده و دارند این ویژگی

مطالعات روزافزون حاکی از آنند که بر خالف ادعاهای برخی از روانشناسان  اشت.مرد باشد و چه زن شادمانی بیشتری خواهد د

روانی میکه گرایش مانع سالمت  را  معنوی  فزایندههای  بطور  در  ای  دانستند،  اساسی  نقش  آشکار شد که گرایشهای معنوی 

 (.23ناشویی دارد )پیشگیری از اختالالت شایع مانند افسردگی، اضطراب، اعتیاد، مشکالت خانوادگی و ز

مهم از  مثبتترین هدفیکی  روان شناسی  آورد  روی  و1های  متغیرها  بهزیستی و سالمت  روش  ، شناسایی  بر  که  است  هایی 

می زندگی  تهدیدهای  و  نیازها  با  انسان  سازگاری  و  بهتر  زندگی  موجب  و  دارد  تاثیر  ویژگیروانی  جمله  از  و  ها  شود. 

آوری به معنای مقاومت فعل پذیر در  آوری است. تاباسی مثبت گرا اهمیت بسزایی دارد، تابهایی که در روان شنتوانمندی 

آسیب  تاب ها  برابر  است.  خود  پیرامونی  محیط  سازنده  و  فعال  مشارکت  منزله  به  بلکه  نیست،  کننده  تهدید  شرایط  آوری یا 

زیستی تعادل  برقراری  برابر  در  فرد  ش  -روانی -قابلیت  مقابل  در  مخاطرهمعنوی  میرایط  دارای   (.24)  باشد آمیز  که  افرادی 

ایجاد هیجانتاب با  اغلب  با موقعیتآوری هستند،  رویارویی  از مقابله و  باز های مثبت، پس  زا به حالت طبیعی  تنیدگی  های 

نیرومند   (. 25)  گردندمی و  اکبری، صدری  واسطه26)  پژوهش خرمایی،  نقش  بررسی  به  تاب(  ابعاد  آوری در  گری  بین  رابطه 

ارتباطی خانواده و شادکامی در دانش ارتباطی  الگوی  الگوهای  ابعاد  آموزان مقطع متوسطه پرداختند. نتایج نشان داد که بین 

آوری گیری گفت و شنود خانواده، تابداری وجود دارد، به این صورت که بین جهت آوری و شادکامی رابطه معنیخانواده، تاب

رابطه شادکامی  جهت   و  بین  و  تابمثبت  خانواده،  همنوایی  دارد.    گیری  وجود  معنیداری  و  منفی  رابطه  شادکامی،  و  آوری 

(  27)  پور مارالنی نعمتی و مهدیایج پژوهش  تن  .داری وجود داشتآوری و شادکامی نیز رابطه مثبت و معنیهمچنین، بین تاب

بود که از آن  ارتباط میان    آوریتاب  حاکی  از زندگی و شادکامی  نقش واسطه ای در  از    دارد،به عبارت دیگررضایت  رضایت 

 گذارد. آوری بر شادکامی تأثیر میزندگی به طور مستقیم و از طریق واسطه تاب

جه قرار گیرد  های دورانی جوانی و ایام دانشجویی، این مسأله باید به درستی مورد ارزیابی و تو با توجه به مشکالت و حساسیت

آوری ، روابط بین فردی، و شادکامی و این قشر ای به منظور شناخت عوامل مرتبط با هوش معنوی، تابو برنامه ریزی شایسته

شناخت الگوی شخصیت سالم و نقش آن و اهمیتی که در  و  آوریمهم جامعه صورت پذیرد. با اندازه گیری هوش معنوی و تاب

 
1- Positive Psychology 
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شادکا و  سالم  یک  ایجاد شخصیت  عنوان  به  الگو  این  ارائه  از  و  کرد  بررسی  را  دانشجویان  روانی  وضعیت  توان  می  دارد،  می 

آوری را به دانشجویان القا   واکسیناسیون در مقابل ایجاد بیماری روانی استفاده نمود و حس امید، مفید بودن، شادکامی و تاب

توانند شادکامی را  روابط بین فردی هر کدام می  و  آوریتاببازنگری ادبیات پژوهشی حاکی از این است که هوش معنوی،    کرد.

در  پیش که  جایی  آن  از  و  روانشناختی،  بهزیستی  و  روان  شادکامی، سالمت  از  برخوداری  پیامدهای  به  توجه  با  کنند.  بینی 

ل ذیل است: های صورت گرفته کمتر به پیامدهای شادکامی توجه شده است، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سئواپژوهش

  است؟ آوری از برازش مطلوبی برخوردار  گری تابآیا مدل شادکامی بر اساس هوش معنوی و کیفیت روابط بین فردی با میانجی

 پژوهش: روش  

دختر و    یانشامل دانشجو  یاست. جامعه آمار  یابیاز نوع مدل    ی و طرح پژوهش، همبستگ  یفیپژوهش حاضر، توص  ینوع اجرا

  97-98  یلیاول سال تحص  یمسالشهر تهران در ن  یآزاد اسالم  یسال( دانشگاه ها  25-18)   یپسر مجرد در مقطع کارشناس

ا  یتصادف  یریآمد که به روش نمونه گ  ستپسر( به د  227دختر.    231نفر )  458بودند. حجم نمونه   انتخاب   یچند مرحله 

  ینواحد جنوب به تصادف انتخاب شد. از ب  ی و دانشگاه آزاد اسالم   ی قرعه کش  آزاد  ی دانشگاهها  ینشدند. در مرحله اول از ب

( به طور انشناسیحقوق و رو  یات،ادب  ،عماریم  ی،و حسابدار  یریتچند دانشکده ) دانشکده مد   یزواحد جنوب ن  یدانشکده ها

نمودند.    یلمورد نظر را تکم  یپرسشنامه ها  یانانتخاب و دانشجو  یی کالسها  یبه طور تصادف   ینانتخاب شدند و همچن  ی تصادف

شده با    یریاندازه گ  یرهر متغ  یکه به ازا  ی اساس  ین( در نظر گرفته شده و بر ا28)  یونسحجم نمونه با توجه به مالک است

 . یممورد داشته باش  15حداقل  ید نشانگرها با 

مورد   2001و در سال  یهو گرسلند ته  ینمارت یل،توسط ارگ  1989ل پرسشنامه در سا ینا :آكسفورد   يپرسشنامه شادكام  

به    .  شود  ی م  یاست که از صفر تا سه نمره گذار  یا  ینهماده چهار گز  29  یپرسشنامه دارا  ین (. ا29)   نظر قرار گرفت   یدتجد

از   پرسشنامه  . دریردگ  یاست نمره سه تعلق م  یشادکام  یزان م  یشترینب  یانگرکه ب  یا  ینهن صورت که در هر ماده، به گزیا

پرسشنامه   ییروا  ینگزارش شد همچن  79/0و    92/0،  93/0  یببه ترت  ییکردن آزمون و بازآزما  یمهکرونباخ، دو ن  یآلفا  یقطر

طر روا  ی عامل  یلتحل  یقاز  رح  یصور  یی و  و  جوکار  شد.  گزارش  ن30)  یمیمطلوب  ضر  یز(  خود  پژوهش  ا  یبدر    ین اعتبار 

  ی اعتباره روش همسان  یینتع  یبه دست آوردند. در پژوهش حاضر برا  یعامل  یلآن را به روش تحل  ییو روا  92/0نامه را  پرسش

  عاملی  یلاز روش تحل  یز،ن  ییروا  یینتع  یگزارش شد. برا  94/0آن    کرونباخ  یآلفا  یبمورد استفاده قرار گرفت که ضر  یدرون

و   یاسکر یمنحن  یبقرار گرفت. مالک استخراج عوامل، ش یید عامل مورد تأ  یک استفاده شد و وجود  ی اصل یبه روش مؤلفه ها

مقدار   بود.  P<001،  92/3262بارتلت برابر با   یتگرو یبو ضر 93/0برابر با  KMOبود. مقدار ضریب  یک باالتر از  یژهارزش و

 نوسان بود.   در 74/0تا  36/0ماده ها در عامل استخراج شده از  ی بار عامل

معنو  )  يع بد  يپرسشنامه هوش  ا  42پرسشنامه    :(2011و همکاران  معنو  یماده  سال    یهوش  و    2011در  بدیع  توسط 

  14مقابله و تعامل با مشکالت )  ییمؤلفه(، توانا  12)  یو بعد اعتقاد  یتفکر کل  یاسمقزیر  4  یساخته شد که دارا   (31)  همکاران

به س  پرداختن  و خودآگاه  9)  یاخالق  جایایمؤلفه(،  )  ی،مؤلفه(  و عالقه  م  7عشق  مق  ینا   باشد.  یمؤلفه(   یاس پرسشنامه در 

گز  یکرتل تظر  یا  ینهپنج  موافق،  موافق،  گذار  یکامال  نمره  مخالف  کامال  و  مخالف  برا  یم   یندارم،    یاییپا  یینتع  یشود. 

 78/0و  85/0   برابر یبکل پرسشنامه به ترت یکه برا د استفاده ش  یفکرونباخ و تنص  یاز دو روش آلفا یوش معنوپرسشنامه ه

شده نمره أن با نمره سؤال   یاد اعتبار پرسشنامه    یینتع  یباشد. برا  ی شده م  یاد قابل قبول پرسشنامه    یایی پا   یانگراست که ب

  دهد ی که نشان م( ،  p ،55/0=r=  001/0آنها وجود دارد ) ینب یدار  یمالک همبسته شده و مشخص شد که رابطه مثبت معن

از روش    یپرسشنامه هوش معنو  یایی پا  یبررس  یاز اعتبار الزم برخوردار است. در پژوهش حاضر برا  یپرسشنامه هوش معنو

به دست   71/0  کل پرسشنامه برابر    یکرونباخ برا  یبه دست آمده با استفاده از روش آلفا  یایی کرونباخ استفاده شد. پا  یآلفا
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از    یکهر    یبه دست آمده برا  یایی مقدار پا  ینبرخوردار است. همچن  ی مناسب  یایی پا  یبدهد پرسشنامه از ضر  ی آمد که نشان م

  یای سجا  ،  81/0  مقابله  ییتوانا،  75/0  یاعتقاد  و بعد   یاست: تفکر کل  یربه صورت ز  یپرسشنامه هوش معنو  یها  یاسخرده مق

برا  یرمقاد  . 76/0   ی خودآگاه،  61/0  یاخالق آمده  دست  م  یبه  معنو  یاسهاقیخرده  م   یهوش  ا  ینشان  که  خرده    ین دهد 

 .برخوردارند یمناسب یاییاز پا  یزها ن یاسمق

ساخته    1991در سال  و همکاران    یرسپ این پرسشنامه توسط    و همکاران:  سريپ  يفرد  ينروابط ب  يفيتپرسشنامه ك  

  7ادراک شده )  یاجتماع   یت است که عبارتند از: حما  یرمقیاسز  3ماده و    25  یدارا  یرسروابط پ   یفیتپرسشنامه ک(.  32شد )

روابط   یفیتک  دی مؤلفه، فرد با  25از    یکدر هر    ینمؤلفه(. همچن  6مؤلفه( و عمق روابط )  12)   یفرد  ینب  یمؤلفه(. تعارض ها

والد با  را  ارز  ین،خود  و همسر  امت  یابیدوستان  به صورت ک  100و حداکثر    25ممکن    یازکند. حداقل  روابط    یفیتاست که 

شود.    ی م  ی بند  یم ( تقس62روابط باال )نمره باالتر از    یفیتنمره(، ک   65تا    50روابط متوسط ))  یتفینمره(، ک  50تا    25)  یین پا

  یاییپژوهش پا  ین حاصل شد و در ا  70/0  یها باال  یاسخرده مق  یل پرسشنامه و براک  یبرا  83/0  یی به روش بازآزما  یایی پا

 (. 32) گزارش شد 92/0نفر برابر با  77 یکرونباخ بر رو یروابط با استفاده از آلفا یفیتپرسشنامه ک

  1979-1999  ی با مرور منابع پژوهش(  24)  یدسونیوپرسشنامه را کانر و د   ینا  :يويدسونكانر و د  ي پرسشنامه تاب آور 

مراجعه کنندگان به بخش    ی،عموم  یتدر شش گروه، جمع  یاس مق  ینا  یروان سنج  یها  یژگیکردند و   یهته  یحوزه تاب آور

مبتال به اختالل    یمارانو دو گروه از ب  یرمبتال به اختالل اضطراب فراگ  یمارانب  ی،روانپزشک  اییسرپ   یمارانب  یه،اول  یمراقبتها

  یکقادر به تفک  یپرسشنامه به خوب  یناند که ا  یده عق  ینبر ا  یاسمق  ینکنندگان ا  یهشد. ته  یاضطراب پس از سانحه، بررس

مورد    ینی و بال  یپژوهش  یتهایتواند در موقع  ی بوده و م  ینیبال  غیرو    ینیبال  ی ها  تاب آور در گروه  یرافراد تاب آور از افراد غ 

درست(،    یشهصفر کامال نادرست و چهار )هم  ینب  یکرتل  یاسسؤال دارد که در مق  25پرسشنامه    ین (. ا33)  یرد استفاده قرار گ

  ی باالتر باشد، تاب آور  52از    یکه هر چه نمره آزمودن  یاست به طور  52  زا  یاسمق  ینا  میانگین  نمره.  شوند  یم  ینمره گذار

  ی کرونباخ  یآلفا  یببرخوردار خواهد بود. داس باضر  یکمتر  یباشد، از تاب آور  یکتردارد و هر چه نمره او به صفر نزد  یباالتر

وان احساس تشرح است: مشکل ب  یندو نمونه از سؤاالت به ا،  (34)  داده استرا نشان    ی کاف  ی ثبات درون   92/0تا    84/0معادل  

ا  یخوشحال باشد و خوشحال  یافهکه آدم خوش ق  یننمود، مگر  پولدار و خالق  نگرش من د  یبستگ  یشترب  یباهوش،    ربارهبه 

 من.   در مورد یگرانخودم دارد تا نگرش د 

 یس و از ماتر  یرمس  یلاز تحل  یمعنادار  ییناستفاده شد. در تع  AMOSو    SPSS21داده ها از نرم افزار    یلو تحل  یهتجز  یبرا

ر  د   IR.USWR.REC.1398.231  استفاده شد. کد اخالق پژوهش حاضر  یورود  یها  به عنوان داده  یانسکووار-یانسوار

 . اخالق دانشگاه ثبت شد یتهکم

 : يافته ها

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرها نشان داده شده است.   1در جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش   -1جدول 

Table 1. Mean and standard deviation of research variables 
كيفيت   تاب آوري  شادكامي  هوش معنوي  

 رابطه

237/144 میانگین   16/41  33/46  26/71  



 و کیفیت روابط بین فردی در دانشجویان  نقش میانجی تاب آوری در تبیین مدل شادکامی بر اساس هوش معنوی

 

630/13 انحراف استاندارد  24/12  820/7  278/9  

 

هست. میانگین شادکامی برابر    63/13و انحراف استاندارد آن برابر    23/144میانگین نمره هوش معنوی در این پژوهش برابر  

و در نهایت    ،82/7و انحراف استاندارد آن برابر    33/46، میانگین تاب آوری برابر  24/12و انحراف استاندارد آن برابر    16/41

 است. 27/9و انحراف استاندارد آن برابر  26/71میانگین کیفیت رابطه برابر 

بودن در داده برای بررس نرمال  آزمون کولموگروفی  از  استفاده ش-ها  نتایج آن در جدول  اسمیرنوف  نشان داده شده    2د که 

 ها نرمال هستند.  در این آزمون مقدار آماره آزمون نباید معنادار شود تا نشان دهد که داده است. 

 

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف  -2 جدول

Table 2. Kolmogorov-Smirnov test 

 
 كولموگروف اسميرنوف 

 معناداري  درجه ازادي آماره 

51/0 هوش معنوی  393 33/0  

51/1 شادکامی   393 41/0  

87/0 تاب آوری  393 52/0  

98/0 کیفیت رابطه   393 12/0  

 

معنادار نشده   05/0دهد که مقدار آماره بدست آمده برای آزمون کولموگروف در سطح  نشان می  2نتایج بدست آمده در جدول  

 هستند.توان گفت که تمامی متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال است. بنابراین می

 دهد.  ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش با متغیر وابسته شادکامی را نشان می 3جدول 

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پیش بین با متغیر وابسته شادکامی    -3 جدول

Table 3. Correlation matrix of predictor variables with happiness dependent variable 
تاب   هوش معنوي  

 آوري 

كيفيت  

 رابطه

 شادكامي 

    1 همبستگی هوش معنوی

   1 **0/367 همبستگی تاب آوری

  1 **0/374 **0/480 همبستگی کیفیت رابطه 

 1 **0/560 **0/652 **0/532 همبستگی شادکامی 

 

از   که  جدولهمانطور  دارند.    3نتایج  شادکامی  وابسته  متغیر  با  معناداری  رابطه  پژوهش  متغیرهای  تمامی  است  مشخص 

دارد و کمترین مقدار رابطه را متغیر هوش معنوی   60/0همچنین باالترین رابطه را با شادکامی متغیر تاب آوری با همبستگی  

 دارد.
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استاندارد    1شکل   به  ضرایب  پژوهشگمربوط  پیشنهادی  بررسی  مدل  منظور  به  و  ر  معنوی  هوش  اساس  بر  شادکامی  مدل 

 نشان داده شده است. کیفیت روابط بین فردی با میانجی گری تاب آوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 یرهامتغ ینروابط ب یرمس یلتحلمدل  مدل تحلیل مسیر -1شکل 

 ارائه شده است. 5به برازش مدل در جدول  های مربوطشاخص

 

 های برازش مدلشاخص -5جدول 

Table 5. Model fit indices 

 χ2df/ GFI IFI RMSEA CFI شاخص برازش 

≤3 دامنه مورد قبول   9/0<  9/0<  08/0>  9/0<  

مقدار مشاهده 

 شده
25/2  99/0  99/0  057/0  99/0  

 

که این    df/2χکند  برازش مدل را تایید می(  df/2χشاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی )،  5  های جدولبر اساس داده

  06/0( برابر  RMSEAاست و به معنی برازش مدل با داده هاست. ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد)  3عدد کمتر از  

  GFIو    IFI،  CFIهای  دهند و شاخصست و نسبت به مدل اولیه کاهش نشان می( کوچکتر ا08/0است که از میزان مالک )

افزایش یافته و از مالک مورد نظر )نیز   اولیه  های برازش بدست آمده  (بزرگتر هستند. با توجه به شاخص9/0نسبت به مدل 

از برازش خوبی برخوردار است.  می رد بین متغیرها و سطح معناداری ضرایب مسیر استاندا  ،  6در جدول  توان گفت که مدل 

 مربوط به هریک از ضرایب مسیر ارائه شده است. 

 

 

 هوش معنوي 

 كيفيت رابطه

 شادكامي

 تاب آوري 

24/0  

33/0  

26/0  

14/0  

20/0  

42/0  



 و کیفیت روابط بین فردی در دانشجویان  نقش میانجی تاب آوری در تبیین مدل شادکامی بر اساس هوش معنوی

 

 شادکامی  برآورد ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل و مقدار واریانس تبیین شده -6جدول 

Table 6. Estimation of standardized coefficients of direct, indirect and total effects and the 

amount of variance explained by happiness 

 اثر مستقيم   
اثر غير 

 مستقيم 
 اثر كل

مقدار واريانس 

 تبيين شده

  24/0**  24/0** تاب آوری  هوش معنوی  1

  26/0**  26/0** تاب آوری  کیفیت رابطه  3

  46/0** 048/0 42/0** شادکامی   تاب آوری 6

  34/0** 20/0** 14/0** شادکامی   هوش معنوی  8

 63/0 39/0** 19/0** 20/0** شادکامی   کیفیت رابطه   9

 

جدول   نتایج  از  که  اثر  6همانطور  اند.  شده  معنادار  متغیرها  مستقیم  اثرهای  تمامی  است  روی    مشخص  بر  آوری  تاب 

اثرهای غیر  048/0شادکامی) اند ولی  ( و کیفیت رابطه بر روی 20/0مستقیم هوش معنوی بر روی شادکامی)( معنادار نشده 

( معنادار شده اند. همچنین مقدار واریانسی که متغیرهای پیش بین در مدل از متغیر وابسته شادکامی پیش  19/0شادکامی)

 درصد هست که مقدار قابل قبول و خوبی هست.  63کنند برابر بینی می

 را نشان می دهد.   مستقیم بین متغیرهای پژوهشاثرهای مستقیم و غیر   7جدول 

 اثرهای مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش  -7جدول 

Table 7. Direct and indirect effects between research variables 

  متغير پيش بين 
متغير واسطه 

 اي 
 اثر مستقيم  متغير وابسته  

اثر غير 

 مستقيم 

  14/0** شادکامی   -  هوش معنوی 

 10/0**  شادکامی   تاب آوری  هوش معنوی 

  20/0** شادکامی   -  کیفیت رابطه 

 109/0**  شادکامی   تاب آوری  کیفیت رابطه 

 

هست که این مقدار در    0/ 14بر شادکامی دانشجویان برابر  دهد که مقدار اثر مستقیم هوش معنوی  نشان می  7نتایج جدول  

pسطح < بر روی شادکامی دانشجویان اثر شود و هوش معنوی  پژوهش تایید می  اولبنابراین فرضیه  معنادار هست.    0/01

  10/0تاب آوری بر روی شادکامی برابر ای مقدار اثر غیر مستقیم هوش معنوی از طریق متغیر واسطه  مستقیم و معناداری دارد.

سطح   در  مقدار  این  که  pهست  < دو ،  هست  معنادار 0/01 فرضیه  می  مبنابراین  تایید  مستقیم   شود. پژوهش  اثر  مقدار 

p هست که این مقدار در سطح    20/0بر شادکامی دانشجویان برابر  کیفیت رابطه   < بنابراین فرضیه  هست.    معنادار0/01

مقدار اثر غیر مستقیم      اری دارد.بر روی شادکامی دانشجویان اثر مستقیم و معنادشود و کیفیت رابطه  پژوهش تایید میسوم  

pهست که این مقدار در سطح    109/0تاب آوری بر روی شادکامی برابر  ای  کیفیت رابطه از طریق متغیر واسطه  < 0/01  

 شود. پژوهش تایید می چهارممعنادار هست. بنابراین فرضیه 
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 نتيجه گيري   بحث و

و کیفیت روابط بین    نقش میانجی تاب آوری در تبیین مدل شادکامی بر اساس هوش معنویهدف از پژوهش حاضر تبیین  

دانشجویان در  داد  بود.    فردی  نشان  ها  معنییافته  و  مستقیم  اثر  دانشجویان  شادکامی  روی  بر  معنوی  دارد.هوش   از  داری 

 را  زمینه و دهدمی را بیشتر فهم و دانش به دستیابی  امکان افراد به که است  ایشده تجربه توانایی معنوی هوش که آنجایی

 شادی که است آن ( بیانگر36)  پترسون  ( و 35)  میرز پژوهش نتایج .  سازدمی فراهم زندگی  در ترقی و کمال به رسیدن برای

 مشارکت روحیه و  زندگی در رضایت و امنیت احساس باعث و دارد مؤثری نقش  روانی و جسمانی سالمت افزایش و بهبود در

 افراد که گفت توانمی هستند. پس  سالمی افراد شناختی روان  نظر از شک بدون معنوی، زندگی دارای افراد و گردد،می  باالتر

 سالمت با نزدیکی بسیار ارتباط مؤلفه  دو هر  چون و شد خواهند مندبهره باالتری شادی میزان از باال معنوی هوش  از برخوردار

 و معنوی  هوش  بین معناداری رابطه که داد  نشان که (37) یعقوبی پژوهش هاییافته نتایج با تبیین  این  که دارند روانی

 و  ببینند مثبت را دیگران و خود دارند تمایل شاد ( افراد36)  پیترسون دیدگاه از  .باشدمی  همسو دانشجویان در روانی سالمت

 خانوادگی، فردی، بازدهی شاد، افراد  که اندداده نشان شادی به مربوط پژوهشهای همچنین نمایند. تفسیر مثبت را وقایع

 در شده انجام هایپژوهش  دیگر راستای در پژوهش این هاییافته (. همچنین38)  اند داشته باالتری اجتماعی و تحصیلی

 شادی موجب استوار ایمان اجتماعی،   حمایت تداوم از بعد که داد ( نشان39الیسون) .  باشدمی شادی و معنوی هوش زمینه

 . شودمی

با میانجی پژوهش نشان داد هوش معنوی  غیرمستقیم دارد.گری تابنتایج  اثر  بر شادکامی  پژوهش    آوری  نتایج  با  یافته  این 

 نقش  با معنوی  هوش داد، نشان  بندی( همسوست. شه1395پور و همکاران)، قلی انخرمایی و همکار  ،خسروشاهی و همکاران

پژوهش کشاورزی و یوسفی نشان داد   .باشد داشته  دانشجویان پذیریمسئولیت بر  گیریچشم تأثیر تواند می آوریتاب میانجی

از آنجا که      کنند.بینی می داری نمرة کلی تاب آوری را پیشنمرات کلی هـوش عـاطفی و هوش معنوی به طور مثبت و معنی

بر   پندارد و مبتنی  ارزشمند  را  باعث میشود که فرد کارش  به زندگی کاری معنا بخشیده و  هوش معنوی و معنویت در کار 

تلقی کند و در پرتو تجربههدفی متعا ای معنوی و احساس یگانگی و یا ظهور و حضور نیروی فراطبیعی در کار، شهود و    ل 

به عقیده یانگ و     آوری برای او متبلور شود.  زا و تاب  خالقیتش تقویت شده و توانایی حل مسائل و رویارویی با عوامل استرس

پردازیم. هوشی که قادریم توسط آن به   یگاه، معنا و ارزش آن مشکالت میمائو با هوش معنوی به حل مشکالت با توجه به جا

  افراد با هوش معنوی باال در کارها و فعالیتهایمان معنا و مفهوم بخشیده و با استفاده از آن بر معنای عملکردمان آگاه شویم. 

 موضوع  این کنند، عبور بیشتری آرامش  با مشکالت  از توانندمی و دهندمی نشان  خود از بیشتری  آوریتاب مشکالت، برابر

 و دارند بیشتری  مثبت عاطفه  .گرددمی افراد در شادکامی به منجر که کندمی ایجاد  آنها در را کنترل و خودکارآمدی احساس

 و هاتنش با رویایی برای را تریفعاالنه تالش مشکالت با مواجهه  در هاآن کنند؛می  تجربه را تریمثبت هیجانات و احساسات

 نتیجه در و ندهند دست از  را خود آرامش و باشند قویتر مشکالت مقابل در توانندمی دلیل همین به .دهندمی فشارها انجام

 بین  ارتباط میانجی عنوان به تواندمی آوریتاب که دهدمی نشان حاضر پژوهش مجموع  در  .کنند تجربه را بیشتری شادکامی

 متغیر یک آوریتاب که آنجایی  از شود. تجربه بیشتری  شادکامی آوری،تاب افزایش با  و  کند عمل شادکامی  و هوش معنوی

 .داد افزایش را هاآن شادکامی افراد در آوریتاب افزایش با توانمی است، تغییر قابل و آموزش قابل

داد نشان  پژوهش  معنی  نتایج  و  مستقیم  اثر  دانشجویان  شادکامی  روی  بر  رابطه  پژوهش دارکیفیت  طبق  دارد.  کیفیت ی  ها 

های  همراه است. مرادی در پژوهشی نشان دادند که آموزش گروهی حل مسئله و مهارت  روابط با افسردگی کمتر، سالمت بهتر

افزایش می متاهل شاغل  دانشجویان  زندگی  و کیفیت  به طور کلی شادکامی  موجب  .دهدارتباطی  ناکارآمد  و  ناسالم  ارتباط 



 و کیفیت روابط بین فردی در دانشجویان  نقش میانجی تاب آوری در تبیین مدل شادکامی بر اساس هوش معنوی

 

غیرمستقیم و مبهم می  کاهش توجه میان تبادالت کالمی  ایجاد  یا فقدان مفاهیم مشترک و  ارتباط و گفت وگو،  .  شودافراد 

افراد را تشکیل می آلود و آمیز و با احترام یا خشمشود خواه محبتدهد. لحن کالم و واژگانی که استفاده میدنیای مشترک 

افراد را به یکدیگر نشان می رنجش ارتباط فیزیکی هم وسیلهدهآور باشد، نگرش  ارتباط کالمی نیز مانند  ای برای برقراری د. 

آمیز است به طرفین ای برای تحکیم آن. زمانی که گفت و گوی بین دو نفر رضایت بخش و محبتارتباط است و هم وسیله

حرمتی یا  ایجاد تنش، بیگویی،  دهد و ارتباطی سالم برقرار شده است و هرگاه گفت و گوها در جهت سلطهاحساس امنیت می

 ضربه زدن به دیگری باشد، ناامنی حاکم و ارتباط ناسالم است.  

دار آوری بر روی شادکامی معنیای تابکه مقدار اثر غیرمستقیم کیفیت رابطه از طریق متغیر واسطهداد  نتایج پژوهش نشان  

( در یک  42)  ( و محمود و غفار41)  شهسوار و همکاران(،40)ری خسروشاهی و همکاراندهست. این یافته با نتایج پژوهش بها

 دهندمی بروز  خود از بیشتری  پذیریانعطاف رفتارهای برخوردارند، باال کیفیت روابط بین فردی از سطح که  افرادی  .راستاست

 در شوند.می شرایط بهتر و درک مسأله بهتر حل باعث پذیرانعطاف  رفتارهای این .کنندمی  ایجاد دیگران با را بهتری روابط و

 بطور را دریافتی اطالعات  توانندمی و کنندمی تجربه را بیشتری  آرامش دارند، شانزندگی  از مثبتی ارزیابی که  افرادی واقع

آوری با تعریفی ترکیبی، از باورها مربوط به خود، خویشتن و جهان سه مؤلفه را در    تاب.کنند بندیطبقه ترمتنوع و ترگسترده

جویی، در واقع افراد آموزش دیده باور به تغییر، دگرگونی و    راد ایجاد میکند. این سه مؤلفه عبارتند از تعهد، کنترل و مبارز ه اف

انعطاف نیست،  انسان  سالمت  و  امنیت  برای  تهدیدی  معنای  به  لزوما  رویدادی  هر  که  نگرش  این  و  زندگی  پذیری    پویای 

( باور دارند  43)  زا و موقعیتهای مبهم را به دنبال دارد. کوباسا و پوکتی  سی سخت استرشناختی و بردباری در برابر رویدادها

دار، ابراز   شناسی باالیی دارند چون از حس کنجکاوی باال، گرایش به داشتن نجارب جالب و معنی  که خوشبینی، امید و وظیفه

زای زندگی سودمند    میتواند در سازش فرد با رویدادهای تنیدگیوجود، پرانرژی و این که تغییر در زندگی، امر طبیعی است،  

  باشند.

   محدويت هاي پژوهش 

پژوهش   های  جمله محدودیت  به  از  توان  سوالمی  تعداد  بودن  پرسشنامهزیاد  باعث خستگی شرکت-  های  در  که  کنندگان 

ارتباط سهل و آسان با شرکتو    -شدپاسخ دادن به سئواالت می با    و غیره اشاره نمود.دالیل مسائل اداری  کنندگان به  عدم 

اهم به  شادکام  یتتوجه  پ   یموضوع  در  آن  اثرات  تعال  یشرفتو  اجتماع   یفرد  یو  رسانه  ی،و  در  است   ی، آموزش  های  الزم 

ارتباط  یاجتماع  پ   ی به اصول شادکام  یو    یستهبه آن نگر  یحرکت مل  یکمؤثر بر آن پرداخته شود و به عنوان    یشایندهایو 

فضایی    الزم را در خود به وجود آورند و جامعه نشاط مطلوب را به دست آورد.  ییراتجوانان، تغ  شود تا عموم مردم، به خصوص

  مندی در دانشگاه جهت بهره  ها اختصاص داده شود و حضور پررنگ تر روحانیوندر دانشگاه   یاریخود  هایدوره  یبرگزاربرای  

مطالعات طولی به جای  برای پژوهش های آتی پیشنهاد می شود  .  شودیم  یهتوص  یزن  یوو معن  ینی د  هایاز آموزه  یاندانشجو

مقطعی  شود،   مطالعات  ژرف  انجام  نیمه  و  مقطعی  مطالعه  یک  تحقیق حاضر  که  این  به  توجه  استبا  و    ،گرا  بررسی  به  قادر 

لی با فاصله زمانی یک سال و بیشتر، به  انجام مطالعات طو  ، نمی باشد، لذادهدشناخت برخی تغییرات که در طول زمان رخ می

 رساند. های علمی و اجرایی مسئوالن زیربط را یاری میشناخت روند تغییرات منجر شده و در تعیین سیاستگذاری

 مالحظات اخالقي 

یان نشرکت آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران است. هدف پژوهش برای دانشجواین مقاله برگرفته از رساله دکترا دانشگاه 

اقداماتی   آگاهانه  ارایه فرم رضایت  با  آنان کسب شد.  آگاهانه  پژوهش توضیح داده شد و رضایت  این  در  آگاه  کننده  از قبیل 

اینکه جامعه آماری جهت شرکت در مطالعه مختار   از هدف مطالعه، توضیح درباره  آماری  و اطالعات    هستندساختن جامعه 

 . شدتحویل گرفته  پرسشنامهاجرای پرسش نامه بین تمامی جامعه آماری توزیع و پس از  د، نهویتی آنها محرمانه باقی می ما
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 كاربرد پژوهش 

از اهداف    نقش میانجی تاب آوری در تبیین مدل شادکامی بر اساس هوش معنوی و کیفیت روابط بین فردی در دانشجویان

بود پژوهش  بردن .  این  باال  به  قرار گیرد در جهت کمک  دانشگاه  مراکز مشاوره  اختیار  در  تواند  پژوهش می  این  یافته های 

 روحیه و شادکامی دانشجویان و افزایش نشاط آنها  

 تشکر و قدرداني

نده در  شرکت کن   دانشجویانشرکت کردند کمال تشکر را داریم و  از    انجام این پژوهش  از صاحبنظران و متخصصانی که در  

 این پژوهش نیز سپاسگزاریم که ما را در انجام این تحقیق یاری کردند. 
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