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Background and aim: Women play a fundamental role in the family and should have a high degree of 

flexibility and resilience in life issues and difficulties, and considering that the spiritual dimension is very 

important in the lives of people, the aim of this study was to review the effect of spiritual therapy on women's 

resilience. 

Materials and methods: For this review study, published sources were reviewed in Persian in the Magiran, 

SID, and Barakat databases and in English in the PubMed, Cochrane Library, Scopus, Google Scholar, and 

Embase databases. The keywords of spirituality, spirituality therapy, resilience and women were searched for 

in the period 2000 to 2021. Finally, of 144 articles searched, 9 articles related to the target were examined. The 

studies were divided into two groups according to the type of intervention. These two groups included individual 

and group spiritual therapies. 

Findings: Studies conducted with women in crisis included 4 studies: a study of women in the Covid 19 

pandemic, divorced women, women with drug-addicted spouses, and individuals whose family member was 

admitted to the intensive care unit. Another 4 studies investigated spiritual therapy in women suffering from 

certain diseases such as breast cancer, systemic lupus erythematosus, and multiple sclerosis. The results of the 

studies have shown that spiritual therapy increases resilience and improves attitudes and interpretation of illness 

and life. 

Conclusion: In fact, spiritual therapy brings about inner peace and strengthens planning to achieve goals. 

Spirituality helps people to evaluate negative life events differently. As a result, spirituality creates a stronger 

sense of control, which in this way contributes to psychological adjustment. It is suggested that health care 

professionals and providers use this intervention to prepare educational packages to strengthen women's 

resilience in times of crisis and certain diseases such as cancer, systemic lupus erythematosus, and multiple 

sclerosis. 
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اشته آوری باالیی دپذیری و تابانعطاف ،های زندگیکنند و باید در مسائل و سختیزنان نقش اساسی و اصلی در خانواده ایفا می هدف: و سابقه

وری زنان انجام شده آتاثیر معنویت بر تاب رسیاهمیت بسیاری دارد، این پژوهش با هدف بر عد معنویت در زندگی افرادبُ بنابراین با توجه به اینکه ؛باشند

 است.

 Magiran ،SID ،Barakatهای این مطالعه با مرور منابع منتشر شده به زبان فارسی در پایگاه .بود یمرور پژوهش حاضر روش ها:روش و مواد

انجام شد. جستجو با استفاده  Embase و PubMed ،Library of Cochrane ،Scopus، Google Scholarهای و به زبان انگلیسی در پایگاه

( جستجو 1422تا  1731) 2221تا  2222های در محدوده سال Womenو  Spirituality ،Spirituality therapy، Resilienceهای از کلیدواژه

دو  نیمطالعات بر اساس نوع مداخله در دو گروه قرار گرفتند. ا گرفت. مورد بررسی قرار ،مقاله مرتبط با هدف 1مقاله جستجو شده،  144از  شد. در انتها

 بود.  یو گروه یفرد یدرمانتیگروه شامل معنو

 ی، زنان مطلقه، زنان دارا11-دیکوو یزنان در پاندم یمطالعه بود: مطالعه بر رو 4بحران انجام شد شامل  طیزنان در شرا یکه بر رو یمطالعات ها:یافته

به  تالبر زنان مب یدرمانتیمعنو یبه بررس گریمطالعه د 4شده بود. در  یبستر ICUخانواده آنان در بخش  یاز اعضا یکیکه  یهمسر معتاد و افراد

عات نشان داد حاصل از مطال جیپرداخته شد. نتا سیاسکلروز پلیمالت و کیستمیس تماتوزیخاص همچون ابتال به سرطان پستان، لوپوس ار یهایماریب

 شود. یم یو زندگ یماریفرد نسبت به ب ریبهبود نگرش و تفس ،یآورتاب شیموجب افزا یدرمانتیمعنو

کند تا یبه افراد کمک م تیشود. معنویبه اهداف م دنیجهت رس یزیربرنامه تیو تقو یموجب آرامش درون یدرمانتیمعنو قتیدر حق گیری:نتیجه

کمک  ینروا یاربه سازگ قیطر نیکند که از ایم جادیاز کنترل ا یتریحس قو تیمعنو جهیکند. در نت یابیارز یمتفاوت وهیرا به ش یزندگ یمنف عیوقا

ی زنان در آورهای آموزشی جهت افزایش تابدهندگان خدمات سالمت از این مداخله برای تهیه بستهکارکنان بهداشتی و ارائهشود پیشنهاد می کند.یم

 های خاصی چون سرطان، لوپوس اریتماتوز سیستمیک و مالتیپل اسکلروزیس استفاده نمایند.زمان بحران و بیماری

 آوری، زنانمعنویت، تابدرمانی، تاثیر معنویت، معنویت كلیدی: واژگان

 .91-66 :(2)6 ؛1422 .اسالم و سالمت نشریه .زنان یآوربر تاب تیمعنو ریتاث .طاهره یعقوبی، پوربرارفاطمه  :استناد
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 مقدمه

کننده و حالت انفعالی در مواجهه با شرایط خطرناک و شرکت فعال و سازنده فرد در محیط آوری به معنی استقامت در مقابل مشکالت یا شرایط تهدیدتاب

آور افراد تاب ،اساس نظر باندورا . بر(1)باشد کننده میروانی در شرایط تهدید-توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستیآوری به معنی تاب ،پیرامون است. بنابراین

پذیر طافآور در صورت رویارویی با مشکالت زندگی، پویا و انعافراد تاب ،کنند. بدین معنااز طریق فرآیند چهارگانه شناختی، عاطفی، انگیزشی و انتخابی رفتار می

های روزمره است تا بتوان خود را از یاس، اشتباه، آسیب و ناراحتی محفوظ داشت و باعث ظرفیت مقابله با استرس، فشار روانی و چالش ،آوریتاب .(2)هستند 

ران دازند، با دیگران تعاملی منطقی و مناسب داشته باشند و برای خود و دیگبینانه و منطقی تعیین کنند، به حل مسئله بپراهداف واقع ،شود که افراد برای خودمی

شرایط  زا وآوری، یک موضوع روانشناختی است که در ارتباط با پاسخ فرد به مسائل تنش. سازگاری مثبت با آسیب و مصیبت یا تاب(7)ارزش قائل شوند 

اما سبک تفکر ؛ (9و  4)دهد قدرت مقابله فرد را ارتقا می ،آورهای سخت و استرسآوری در موقعیتتوان گفت تابآفرین زندگی بررسی شده است. میمشکل

م به هدر دادن انرژی روانی خت ،شود و در نهایتمنجر به ایجاد عقاید نادرست و بنیادین خود در رابطه با دنیا و راهبردهای نامناسب حل مسئله می ،آورانهناتاب

واکنش  اب توانولی می ؛تواند بر آن تاثیر گذار باشدهای محیطی افراد میاست که تجربه های شخصیآوری یکی از ویژگیدانیم تابطور که میشود. همانمی

  .(7)به صورتی که بتواند بر مشکالت و تاثیرات منفی محیط، غلبه کند  ؛زا تغییر دادافراد در برابر استرس، رویدادهای ناخوشایند و تنش

شود،  آوری زنان موثر واقعبهبود تابرسد در آوری کمتر داشته باشند. یکی از رویکردهای درمانی که به نظر میتاب ،رسد افراد در شرایط سختبه نظر می

کند با استفاده از مفاهیم و فنون های درمانی است که تالش میدرمانی به عنوان یکی از روش. معنویت(6)( است ST: Spiritual therapyدرمانی )معنویت

یرقابل ناپذیری و غبینیهای وجودی نظیر پیشاضطراب گرا و اصیل بهدرمانی جهت اصالح انحرافات، خطاها و باورهای شناختی که مانع پرداختن واقعشناخت

ورها آفرینی مثبت برای آنکه از طریق تخصیص باشود، عمل کرده و در نهایت با کمک به پذیرش رنج و معنیمعنایی میکنترل بودن امور، مرگ، تنهایی و بی

 .(3)دیدگان کمک کند به سازگاری بهتر رنج ،واره افراد از خدا ممکن خواهد شدو تصورات انسان

های سازگارانه تواند به رفتارحداقل پنج کارآیی دارد که میاین امر، شود. معنویت دانش اساسی و پایه است که منجر به تسهیل فرآیند سازگاری با محیط می

ای روزانه در ارتباط هبا محیط بینجامد، ظرفیت متعالی کردن کارها، به معنی توجه به یکپارچگی عالم هستی، تجربه به سطح باالیی از خودآگاهی، بررسی تجربه

. معنویت سبب افزایش اعتماد (6)انه مثل گذشت و ایثار و ... شخص با احساس مذهبی و معنوی، به یکپارچگی منابع در مسائل زندگی و انجام اعمال پرهیزکار

شد شود فرد ذهنی آزاد و باز داشته بااین نیز سبب می شود وشود. ارتقای اعتماد به نفس موجب افزایش روحیه خوب و احساس سرزندگی میبه نفس افراد می

این در  "ها و حاالت متعالی استی تسهیل نزدیکی به مقدسات، آیینهای طراحی شده براها و آیینای از عقاید، شیوهنظام سازمان یافته". مذهب به معنی (1)

 .(12)عنوان شده است  "معنویت تالش شخصی برای فهم و درک مسائل زندگی و نیز معنا و هدف زندگی"حالی است که 

Yang  وMao های ناگوار زندگی و بهره معتقد بودند داشتن هدف و معنا در زندگی، احساس تعلق داشتن به معنای واال، امید به یاری خداوند در صحنه

ب متحمل آسی ،زای زندگیایی است که افراد معنوی با بهره جستن از آنها در مقابله با مسائل تنشههای اجتماعی و معنوی، از جمله روشجستن از حمایت

 .(11)شوند کمتری می

. بخش کثیری از ادبیات و (12)ه افزایش نیازهای معنوی بشر نسبت به گذشته شده است شناسی و ماهیت پیچیده عصر حاضر منجر بپیشرفت علم روان

داری رابطه معنی ،تر افسردگی و کاهش میزان خودکشی. بین معنویت با سطوح پایین(14 و 17)اند مکتوبات به رابطه مذهب و معنویات با سالمتی پرداخته

 گزارش شده است و تندرستی معنوی با کیفیت کلی زندگی، حتی بعد از بررسی تندرستی فیزیکی روانی مرتبط است.

که شفا و  میکن ی(؛ قرآن را نازل م19إَالَِّ خَسَارا ) نَیالظَِّالِمِ دُیزِیوَالَ  نَیرَحْمَةٌ لِِّلْمُؤْمِنِ: َونُنَزِِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَدیفرمایم میخداوند متعال در قرآن کر

آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُِّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللِّهِ أَالَ بِذِکْرِ اللِّهِ تَطْمَئِنُِّ  نَ ی: الَِّذِدیفرما یم گرید ی. در جادیافزا ی( نمانیمؤمنان است و ستمگران را جز خسران )و ز یرحمت برا

ون . قرآن شفاست؛ چابدییها آرامش مخدا دل ادیبا  دیخدا مطمئن )و آرام( است، آگاه باش ادیبه  شانیهااند و دلآورده مانیهستند که ا ی(؛ آنها کسان16الْقُلُوبُ )

بخشد تا به کسب اخالق فاضله یخود را سالمت، صحت و استقامت م روانیپ یهادل رایکند، و رحمت است؛ زیخود را درمان م روانِیپ یروان یهایماریب

  مند گردند.بهره یانسان یبپردازند و از زندگ

آوری اعضای خانواده بیماران بستری افزایش تاب، (13)درمانی در بهبود کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان اثربخشی معنویت ،های متعددیپژوهش

نتایج بر اساس  و تایید کردرا  (11)، افزایش امید و بهبود سالمت روان و سالمت معنوی بیماران مبتال به سرطان کولورکتال (16)های ویژه در بخش مراقبت

 .(22)موجب کاهش افسردگی، اضطراب و افکار منفی در بیماران مبتال به افسردگی شدید شد  ،برنامه آموزش معنویت ،و همکاران Moritzحاصل از مطالعه 

ته باشند و آوری باالیی داشپذیری و تابانعطاف ،ی زندگیهاکنند و باید در مسائل و سختیبا توجه به اینکه زنان نقش اساسی و اصلی در خانواده ایفا می

 ست.آوری زنان انجام شده ادرمانی بر تاباهمیت بسیاری دارد، این پژوهش با هدف مروری بر تاثیر معنویت ین که بعد معنویت در زندگی افرادبا عنایت بر ا
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 هاروش و مواد

جستجو و استخراج مطالعات وابسته  -2طراحی سوال تحقیق،  -1پنج مرحله انجام شده است که شامل: این مطالعه از نوع مروری مفهومی است. مطالعه در 

 باشد.گزارش نتایج می -9ها و اطالعات و بندی و خالصه کردن دادهجدول زمان -4انتخاب مطالعات مرتبط،  -7به تحقیق، 

 طراحی سوال تحقیق -1

 است؟آوری زنان چگونه تاثیر معنویت بر تاب

 جستجو و استخراج مطالعات وابسته به تحقیق -2

ها در خصوص مقاالت فارسی در گوگل اسکوالر، بانک اطالعات آوری دادهکه جمع ایسط محققین صورت گرفت. به گونهجستجوی مقاالت تو ،در ابتدا

( IranDocآوری اطالعات ایران )ر برکت، پژوهشگاه علوم و فن(، سامانه دانش گستSID) (، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهیMagiran) نشریات کشور

در  Library of Cochraneو  Scopus،PubMed ،Google Scholar ، Embaseهای در رابطه با مطالعات انگلیسی هم جستجو در پایگاه انجام شد.

 ( صورت گرفت. 1422تا  1731) 2221تا  2222های محدوده سال

، Spirituality ،Spirituality therapy ،Impact of spirituality ،Resilience هایمطالعات با استفاده از کلید واژهجستجوی الکترونیکی 

Women  وfemale  ستفاده ا آوری و زناندرمانی، تاثیر معنویت، تابمعنویت، معنویت هایکلیدواژهاز  های فارسیبرای جستجو در پایگاهصورت پذیرفت و

کند و متن کامل آنها در دسترس و به زبان فارسی و انگلیسی آوری زنان را بررسی میشامل تمامی مقاالتی است که تاثیر معنویت بر تاب ،ی ورودمعیارهاشد. 

 مرتبط با عنوان بوده است.و معیار خروج نیز مطالعات غیر ،نگارش شده بود

 استخراج مطالعات مطابق با معیارهای ورود -7

بررسی قرار مورد مطالعات بر اساس معیارهای ورود  آوری شد.مطالعه جمع 144در مجموع تعداد  ،های باال در انتهای جستجوز کلید واژهگیری ابا بهره

ژوهشگران پهای اطالعاتی توسط ای صورت گرفت که ابتدا لیستی از عناوین و چکیده تمام مقاالت موجود در پایگاهگرفتند. انتخاب مطالعات مرتبط به گونه

آنها به علت غیرمرتبط بودن با هدف مطالعه کنار گذاشته شد و در صورتی که پس  با مرور دقیق بر عنوان و چکیده مقاالت، تعداد زیادی از ،در ادامه تهیه شد.

ت. سپس مقاالت مرتبط به طور مستقل وارد مورد مطالعه قرار گرف ،گیری در مورد مطالعه وجود نداشت، متن کامل آنچکیده، امکان تصمیم از مطالعه عنوان و

 (.1مقاله وارد مطالعه شد )تصویر  1فرآیند پژوهش شدند و در نهایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار مربوط به تعداد مطالعات وارد شده .1تصویر 
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 آورده شد. 1قرار گرفتند که در جدول یابی زوضوع تحقیق مورد بررسی و ارممطالعات مرتبط با  ها:بندی دادهخالصه کردن و جدول -4

 

 مطالعات مرتبط با موضوع مورد تحقیق .1جدول 

 عنوان مکان سال نویسنده
تعداد  -نوع مطالعه

 كنندگانشركت
 هایافته ابزار پژوهش

Anka 

Roberto, 

et.al 

2222 USA 

Impact of spirituality on 

resilience and coping 

during the COVID-19 

crisis: A mixed method 

approach investigating 

the impact on women 

 زن 66 -میکس متود

 -پرسشنامه دموگرافیک

مقیاس معنویت روزانه 

(DSES)-  مقیاس

پذیری کانر انعطاف

 (CD-RISCدیویدسون )

رابطه مثبتی بین معنویت با 

زنان در هنگام  آوریتاب

الیا نشان داد. حوادث و ب

معنویت موجب همچنین 

آوری، امید، ارتقا تاب

 بینی و راحتی شد.خوش

Sri W 

Rahmawati, 

et.al 

 مالزی 2214

Role of 

Religiousness/Spirituality 

in Resilience of Fisheries 

College Cadets 

 زن 66 -نیمه تجربی

مقیاس مختصر چند بعدی 

دین/معنویت 

(BMMRS)-  مقیاس

 آوری واگنیلد و یانگتاب

 و تجربه روزانه معنویت

اعتقادات مذهبی موجب 

آوری در زنان افزایش تاب

 شد.

Anahita 

Haydarian, 

et.al 

 ایران 2213

The Effects of Religious 

and Spiritual 

Interventions on the 

Resilience of Family 

Members of Patients in 

the ICU 

 نفر  74 -نیمه تجربی

مداخله نفر در گروه  14)

 نفر کنترل( 14و 

پذیری کانر مقیاس انعطاف

 (CD-RISCدیویدسون )

داری در بین تفاوت معنی

گروه مداخله و کنترل بعد از 

درمانی دیده انجام معنویت

آوری بعد از شد. میزان تاب

انجام مداخله در گروه 

 مداخله افزایش یافت.

خدیجه 

محمودی 

دارایی و 

 همکاران

 ایران 1716

 اثربخشی آموزش معنویت بر 

آوری و کیفیت زندگی زنان تاب

 مطلقه

نفر از  62 -نیمه تجربی

 زنان مطلقه 

نفر در گروه مداخله و 72)

 نفر کنترل( 72

آوری کانر و پرسشنامه تاب

پرسشنامه  -دیویدسون

کیفیت زندگی سازمان 

 بهداشت جهانی

آموزش معنویت بر ارتقای 

آوری و کیفیت زندگی تاب

ن مطلقه مؤثر است زنا

(P<0.01.) 

الهه پوراکبران 

 و همکاران
 ایران 1716

 درمانیبررسی اثربخشی معنویت

در  آوریگروهی بر افزایش تاب

 سرطان پستان به مبتال زنان

نفر  24 -نیمه تجربی

مبتال به سرطان پستان 

نفر در گروه مداخله و 12)

 نفر در گروه کنترل( 12

افته یساختار مصاحبه بالینی

 و Iت محور برای اختالال

II اساس  برIV- DSM ،

آوری کانر و پرسشنامه تاب

 دیویدسون

درمانی معنوی، با توجه گروه

 آوری زنانبه میانگین تاب

مبتال به سرطان پستان در 

آزمایش نسبت به  گروه

میانگین گروه کنترل، 

آوری موجب افزایش تاب

 گروه آزمایش شده است.

 ایران 1713 رضا داورنیا

 درمانیبررسی اثربخشی معنویت

 لوپوس آوری زنان مبتال بهبر تاب

 اریتماتوز سیستمیک

نفر از  42 -نیمه تجربی

زنان مبتال به لوپوس 

 اریتماتوز سیستمیک 

نفر در گروه مداخله  22)

 نفر در گروه کنترل( 22و 

آوری کانر و پرسشنامه تاب

 دیویدسون

درمانی به مداخله معنویت

داری باعث طور معنی

آوری زنان افزایش تاب

مبتال به لوپوس اریتماتوز در 

گروه مداخله نسبت به گروه 

 آزمونکنترل در مرحله پس

 (.P<0.05شد )
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 عنوان مکان سال نویسنده
تعداد  -نوع مطالعه

 كنندگانشركت
 هایافته ابزار پژوهش

عبداهلل جمالی و 

 همکاران
 ایران 1719

-درمانی معنویاثربخشی روان

های اسالم مذهبی مبتنی بر آموزه

آوری و بر کیفیت زندگی، تاب

)ذهنیت( زنان دارای  چارچوب

 همسر معتاد

نفر از  24 -نیمه تجربی

 همسران معتادین 

نفر در گروه مداخله  12)

 نفر کنترل( 12و 

پرسشنامه کیفیت زندگی 

 -سازمان بهداشت جهانی

آوری کانر و پرسشنامه تاب

مقیاس نگرش  -دیویدسون

 به زندگی باتیستا

مذهبی  –های معنویآموزه

اسالم های مبتنی بر آموزه

موجب ارتقا کیفیت زندگی، 

آوری و چارچوب زنان تاب

 دارای همسر معتاد شد.

یا نکاظم شریعت

 و همکاران
 ایران 1716

آوری درمانی بر تاباثر معنویت

زنان مبتال به سرطان پستان در 

 شهر تهران

نفر از  72 -نیمه تجربی

زنان مبتال به سرطان 

 پستان 

نفر گروه مداخله و 19)

 گروه کنترل( نفر 19

آوری کانر و پرسشنامه تاب

 دیویدسون

در انتهای مطالعه میانگین و 

 انحراف معیار نمره 

آوری بیماران در گروه تاب

مداخله نسبت به گروه 

 کنترل از نظر آماری 

توان گفت دار بود. میمعنی

درمانی موجب معنویت

آوری در زنان افزایش تاب

مبتال به سرطان پستان 

 شده است.

محمداحسان 

تقی زاده و 

 همکاران

 ایران 1711

 درمانیمطالعه اثربخشی معنویت

 آوری زنان مبتال بهگروهی بر تاب

 مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان

نفر از  72 -نیمه تجربی

زنان مبتال به مالتیپل 

نفر در  19اسکلروزیس )

نفر در  19گروه مداخله و 

 گروه کنترل(

 وآوری کانر پرسشنامه تاب

 دیویدسون

وری آبین میانگین نمره تاب

آزمون در در مرحله پس

گروه مداخله و کنترل متغیر 

  دارآزمون، معنیپیش

توان گفت که باشد و میمی

 یدرمانی به شیوهمعنویت

آوری میزان تاب ،گروهی

مبتالیان به مالتیپل 

اسکلروزیس را در مقایسه با 

  گروه کنترل افزایش

 دهد.می
 

 های مطالعهشده از یافتهنتایج گزارش -9

اطالعات مورد نظر برای انجام نگارش استخراج شد. اطالعات الزم برای هر مطالعه  ،پس از مطالعه خالصه و متن کامل مقاالت مرتبط با موضوع تحقیق

در  بندی شد وبود. در انتها، اطالعات حاصل از مقاالت طبقهگیری، ابزار گردآوری اطالعات و نتایج شامل نام نویسنده، سال، مکان، نوع مطالعه، روش نمونه

 نهایت به صورت متن کامل یک مقاله مروری گزارش شد.

 هایافته

مطالعه به صورت نیمه تجربی بود. جامعه آماری  6و  (Mixed Methodترکیبی )مطالعه  1مطالعه وارد شد که از این بین،  1در پژوهش مروری حاضر 

 اکثر این مطالعات زنانی بودند که در شرایط بیماری خاص و یا بحران قرار داشتند. 
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مسر معتاد ، زنان مطلقه، زنان دارای ه11-مطالعه بود: مطالعه بر روی زنان در پاندمی کووید 4شامل  ،در شرایط بحران انجام شدزنان مطالعاتی که بر روی 

های خاص درمانی بر زنان مبتال به بیماریبه بررسی معنویتمطالعه دیگر  4بستری شده بود. در  ICUو افرادی که یکی از اعضای خانواده آنان در بخش 

رمانی موجب افزایش دمالتیپل اسکلروزیس پرداخته شد. نتایج حاصل از مطالعات نشان داد معنویت و همچون ابتال به سرطان پستان، لوپوس اریتماتوز سیستمیک

مطالعه در ایران، یک مطالعه در آمریکا  3شود. تنها یک مطالعه بر روی دانشجویان انجام شد. آوری، بهبود نگرش و تفسیر فرد نسبت به بیماری و زندگی میتاب

 جام شد.و یک مطالعه در مالزی ان

 درمانی فردی و گروهی بود. مطالعات بر اساس نوع مداخله در دو گروه قرار گرفتند. این دو گروه شامل معنویت

 درمانی فردی:معنویت

 رتقا یافت. درمانی، اآوری در زنان گروه مداخله بعد از دریافت معنویتمطالعه نشان داد تاب 3مطالعه در این طبقه قرار گرفت. نتایج حاصل از این  3

 درمانی گروهی:معنویت

 درمانی، ارتقا یافت.آوری در زنان گروه مداخله بعد از دریافت معنویتمطالعه نشان داد تاب 2های حاصل از مطالعه در این طبقه قرار گرفت. یافته 2

 گیرینتیجه و بحث

که ی کرد گیرتوان نتیجهمی ،زنان بود. با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعاتآوری مروری بر تاثیر معنویت بر تاب ،هدف از انجام مطالعه مروری حاضر

( 1719( و سرتیپ زاده و همکاران )2213آوری زنان موثر است که با نتایج حاصل از مطالعه خالدین و همکاران )درمانی در ارتقای تاباده از معنویتفاست

 .(22و  21)همخوانی داشت 

 196در سوره بقره آیه  ،خواهد به یاد خدا باشند. به عنوان مثالشود، از افراد میبحرانی که موجب کاهش کنترل رفتار میزا و قرآن کریم در شرایط تنش

ه ر سازندیاد مکرر خداوند، اث که این آیه بیانگر آن است« گردیم.آنان که چون مصیبتی به ایشان رسد، گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می»آمده است: 

کس که با یاد دائمی خدا، دل خود را معمور نگاه آن» فرمایدمی )ع( نیز شود. امیرالمومنیندر روح انسان دارد و موجب تعالی انسان و رسیدن به مراحل عالی می

 های حاصل از مطالعه مروری کنونی باشد.ن جامعی برای یافتهیتواند تبیاین حدیث می (21)« دارد، تمام اعمالش در پنهان و آشکار، پسندیده و نیکو خواهد بود.

اما  ؛وددرمانی فردی بتعداد بیشتری از مطالعات در زمینه معنویت بندی شد.درمانی به دو دسته فردی و گروهی تقسیممعنویت ،در مطالعه مروری حاضر

هایشان را روی اعضا گروه امتحان کنند. آنان شاهد مسائل دیگران هستند های اجتماعی را بیاموزند، سپس آموختهکند، تا مهارتدرمانی به افراد کمک میگروه

درمانی معنویتکه ( نشان داد 1712. نتایج حاصل از مطالعه نعمتی )(27)کنند احساس دلگرمی و آرامش میکه همانند و یا حتی شدیدتر از مسائل خودشان است، 

 .(24)کند زمینه کاهش مصرف و ترک مواد را فراهم می ،عیآوری و عزت نفس مردان معتاد شد و به عنوان یک حمایت اجتماگروهی موجب افزایش تاب

 :شودموارد زیر می داند که شاملدرمانی مهم می( عواملی را در پیشرفت گروه2229کوری )

 بیند. خود را تنها فرد مبتال به بیماری و یا مشکل نمی ،عمومیت: فرد در گروه -1

 کند.احساس معنا و بودن در زندگی می از طریق حمایت کردن دیگران، ،نوع دوستی: فرد در گروه -2

توانند یکنند، اما با این حال، مبیند که گرچه همان وضعیت را دارند و یا حتی وضعیتی بدتر و گرچه همان احساسات را تجربه میامید: فرد دیگرانی را می -7

 . (29)دهد را نیز تجربه کنند وکیفیت زندگی بهتری داشته باشند که این امر به فرد امید میاحساس معنادار بودن زندگی 

 ،ساسشود. بر این ادرمانی موجب بهبود نگرش و تفسیر فرد نسبت به بیماری و زندگی میمعنویتکه حاضر نشان داد  نتایج حاصل از مطالعه مروری

ند تا حوادث تواند به افراد کمک کمعنویت می ،دهند و بر این اساستحت تأثیر قرار می ،های شناختی ضروری را در فرآیند مقابلهتوان گفت که باورها، ارزیابیمی

 .(26)کند که از این راه به سازگاری روانی کمک نماید حس پایدارتری از کنترل را ایجاد می ،معنویت ،بنابراین ؛ی را به شیوه متفاوتی بررسی نمایندمنف

استحکام روانی و جسمی از نتایج معنی بخشی به زندگی در سایه معنویت است. تقویت باورهای دینی و معنوی  ،آوری و امیدواری و در نتیجهافزایش تاب

با افراد  سازگارانه مانند بخشش، دوستی درمانی موثر واقع شود. بیمارانی که راهبردهای انگیزی در کنار داروبه طور شگفت ،در شناخت بیمار تواند با تغییرمی

ابند و از نظر یدست می یگیرند؛ با سرعت بیشتری به بهبودرساند را باور دارند و به کار میمذهبی، ارتباط معنوی با خـدا و اعتقـاد به این که خدا فقط خیر می

 .(23)روانی سالمت هستند 

دانیم در همه مذاهب، توسل به خدا با دعاها و آیات مخصوص رایج است طور که مییابد. همانآوری زنان در شرایط خاص و بحران کاهش میمیزان تاب

ریزی جهت رسیدن به اهداف درمانی موجب آرامش درونی و تقویت برنامهمعنویت ،شود. در حقیقتقلوب و شفای امراض میو ذکر یاد خداوند موجب آرامش 
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کند که از یتری از کنترل ایجاد ممعنویت حس قوی ،کند تا وقایع منفی زندگی را به شیوه متفاوتی ارزیابی کند. در نتیجهشود. معنویت به افراد کمک میمی

 کند.طریق به سازگاری روانی کمک میاین 

هندگان دگردد کارکنان بهداشتی و ارائهلذا پیشنهاد می ؛شودآوری زنان میمعنویت موجب افزایش تابکه های حاصل از مطالعه مروری حاضر بیان کرد یافته

های خاصی چون سرطان، لوپوس اریتماتوز مان بحران و بیماریآوری زنان در زهای آموزشی جهت افزایش تابخدمات سالمت از این مداخله برای تهیه بسته

 سیستمیک و مالتیتپل اسکلروزیس استفاده نمایند.

 
  .انداین پژوهش گزارش نکرده یهمقاله تضاد منافعی دربار نویسندگان منافع: تضاد

 تقدیر و تشکر 

تشکر و  12917 با کد دانشگاه علوم پزشکی مازندران جهت حمایت مالی و تصویب طرحبدین وسیله ازکمیته تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری 

 آید.قدردانی به عمل می
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