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بررسی رابطه بین سبک دلبستگی به خدا با تابآوری در
همسران شاهد استان چهارمحال و بختیاری


دکتر منیژه کاوه

تاریخ دریافت96/75/73 :
تاریخ پذیرش90/57/65 :

چکیده
یکی از متییرهای روانشناختی که جایگاه ویژهای در روانشناسی دینی به خود اختصاص
داده ،دلبستگی به خداوند است .دلبستگی یکی از عوامل اثرگذار بر تابآوری افراد است.
مقاومت موفقیتآمیز افراد در برابر موقعیتهای چالشبرانگیز ،مانند آنچه همسران شهدا با آن
مواجه هستند ،مفهوم اصلی تابآوری است .در نظام جمهوری اسالمی ایران با توجه به جایگاه
شهادت و ای ار مسئله لزوم حفظ ،توجه و احترام به خانوادههای معظم شهدا و بررسی و پژوهش در
مورد شرایط روانشناختی همسران شهدا از جایگاه ویژهای برخوردار است .پژوهش حاضر
به منظور بررسی رابطه بین سبک دلبستگی به خدا با تابآوری در همسران شاهد استان چهارمحال
و بختیاری انجام گرفت .روش پژوهش حاضر از نوع روش همبستگی است .ابزار پژوهش شامل
مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون ( )6553و پرسشنامه سبک دلبستگی به خدا بک و مک
دونالد ( )6556بود .جامعه آماری پژوهش تمام همسران شهید استان چهارمحال و بختیاری بودند
که ازدواج مجدد نکرده بودند .از بین آنها  10نفر به شیوه در دسترس انتخاب و پرسشنامهها را
تکمیل کردند .به منظور تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و روش همبستگی پیرسون
استفاده شد .نتای نشان داد همبستگی م بت و معناداری ( )r =5/376بین تابآوری با سبک
دلبستگی به خدا وجود دارد (5/57

≤

 .)Pضرایب همبستگی ابعاد چهارگانه دلبستگی به خدا

شامل :ارتباط با خدا ،اعتماد ،توکل و توجه به خدا با تابآوری به ترتیب  5/63 ،5/39 ،5/63و
 5/07است .مطابن یافتههای تحقین بین سبک دلبستگی به خدا با تابآوری رابطه معنادار آماری
 - استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهرکرد
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وجود دارد .افرادی که دلبستگی ایمن نسبت به خدا دارند به دلیل پذیرش خداوند به عنوان
تکیهگاه امن ،احساس توانایی بیشتری در قبال مشکالت دارند ،احساس حمایت بیشتری میکنند،
نگرش معنادار و هدفمندی به زندگی دارند و ویژگیهای روان شناختی م بت در آنان بیشتر است.
کلیدواژهها :تابآوری ،سبک دلبستگی ،دلبستگی به خدا ،همسران شاهد.

مقدمه
7

نظریه دلبستگی نظریهای در روانشناسی است که سعی در توضیح دالیل دلبستگی انسـانهـا
به یکدیگر دارد .مفهوم دلبستگی را نخستین بار جان بالبی مطرب کرد .از نظر بالبی دلبسـتگی یکـی
از نیازهای اساسی انسانهاست (قربانی .)6 :7336 ،براسـاس نظریـه دلبسـتگی بـالبی (،7913 ،7939
 )7935از همان ابتدای تولد ،نوعی رابطه قلبی بین نوزاد و فردی که از او مراقبـت مـیکنـد ،شـکل
میگیرد که به این رابطه که هم جنبه عاطفی دارد و هم جسمی ،دلبستگی گفته میشود (نصـیری و
لطیفیان.)7 :7333 ،
یکی از متییرهای روانشناختی که جایگاه ویژهای در روانشناسی دینـی بـه خـود اختصـاص
داده ،دلبستگی به خداوند 6است (بابالن و همکاران .)11 :7397 ،دلبستگی به خدا به ایـن معناسـت
که فرد در شرایط سخت خدا را در کنار خود میبیند و به او اتکا میکند؛ این اتکا او را در استفاده
از روشهای معنوی در رویارویی با مشکالت کمک مـیکنـد .افـراد بـا دلبسـتگی ایمـن در مواقـع
مشکالت و سختیها آرامش خـود را حفـظ مـیکننـد و خـدا را تکیـهگـاهی امـن و منبـع آرامـش
میدانند.
در سالهای اخیر ،روانشناسی تحت تتثیر جریانهای م بـتگـرا ،ماننـد :مفـاهیم تـابآوری،
شادکامی ،خوشبینی و امید قرار گرفته است .هدف این رویکردها شناسایی سازههـا و شـیوههـایی
است که در نهایت ،باعث بهزیستی انسان میشـود .یکـی از مفـاهیمی کـه در ایـن رویکـرد مطـرب
شده ،مفهوم تابآوری است« .تابآوری در واقع فرایند توانایی ،یا پیامد سازگاری موفقیـتآمیـز،
با وجود شرایط چالشبرانگیز و تهدیدکننده است» (گارمزی و ماستن.)609 :7997 ،3
عوامل بسیاری تابآوری افراد را تحت تتثیر قرار میدهنـد .یکـی از ایـن عوامـل ،دلبسـتگی
1- Attachment theory
2- Attachment to God
3- Garmezy & Masten
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است .دلبستگی میتواند به عنوان یکی از عوامل حفاظتی عمل کند و موجبات سـازگاری بیشـتر را
برای افراد فراهم آورد.
جنگ عراق علیه جمهوری اسالمی ایران یکی از طوالنیتـرین جنـگهـای تحمیـل شـده بـر
کشورمان است که با توجه به ماهیت تدافعی ،مردمی و اعتقادی آن جایگاه خاصـی در میـان سـایر
جنگها دارد .این جنگ باعث شهادت بسیاری از افراد این مرز و بوم شـد .خـانوادههـای شـهدا و
بهویژه والدین آنان ،همسران و فرزندان شاهد از سرمایههای ارزشمند دفاع مقدس هستند .همسران
شهدا نزدیکترین افراد به شهدا ،شاهد زندگی و همراه آنها در همه جـا و همـه حـال بودنـد .آنهـا
در واقع ،شاهدان همیشگی تمامی لحظات زندگی شهدا بودند (آهنگر سالبنی.)796 :7333 ،
با توجه به اینکه رابطه با همسر یکی از سالمترین و ارضاکنندهتـرین رابطـههاسـت و همسـران
منابع حمایتکننده دوجانبه عاطفی و نفسانی برای یکدیگر هستند ،شهادت همسر موقعیت دشوار و
پرچالشـی بـه وجـود مـیآورد؛ زیـرا همسـران شـهدا بـا از دسـت دادن همسـر عـالوه بـر داشـتن
مسئولیتهای خانوادگی در قبال فرزندان و بعضـا پـدران و مـادران شـهدا ،از نظـر معنـوی نیـز بـار
مسئولیت خطیری به دوش میکشند.
به نظر بعضی از روانشناسان (آدامز )1972 ،مر

پدر در خانواده بـیش از آنکـه فرزنـدان را

تحت تتثیر قرار دهد ،مادر را دچار مشکل میکند؛ زیرا باید بار عزا را به دوش داشته باشـد و رنـ
تنها سرپرستی کردن خانواده ،مواجهه با مشکالت اقتصادی خانواده و احتمـاال دیـر یـا زود تـن بـه
ازدواج مجدد دادن و رویـارویی بـا مشـکالت خـاص آن را بـه جـان بخـرد (مـرادی و همکـاران،
.)65 :7339
با وجود اینکه این قشر معموال برای مواجهه با چنین شرایطی ،هیچ آموزش ندیده و تجربهای
ندارند ،اک ر این زنان با حفظ وقار خود و ارزش نهادن به شخصیت شهید ،با مشکالت خـویش بـه
خوبی کنار میآیند و مسئولیت خطیر خود را به انجام مـیرسـانند (جاویـدی کالتـه جعفرآبـادی،
 .)36 :7331مقاومت موفقیتآمیز افراد در برابر موقعیتهای چالش برانگیز ،ماننـد آنچـه همسـران
شهدا با آن مواجه هستند ،مفهوم اصلی تابآوری است.
در نظام جمهوری اسالمی ایران با توجه به جایگاه شـهادت و ای ـار و لـزوم حفـظ ،توجـه و
احترام به خانوادههای معظم شهدا بررسی و پژوهش در مورد شرایط روانشناختی همسـران شـهدا
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از جایگاه ویژهای برخوردار است .با توجه به اهمیت موضوع تابآوری و همچنـین زمینـه مـذهبی
کشور ما ،پژوهش حاضر به بررسی این موضـوع مـیپـردازد :آیـا بـین سـبک دلبسـتگی بـه خـدا و
مؤلفههای آن با تابآوری همسران شهدای استان چهارمحال و بختیاری رابطهای وجود دارد؟

مبانی نظری و پژوهشی
بدون شک نظریه دلبستگی یکی از برجستهترین و مهمترین دستاوردهای روانشناسی معاصر
است .برخی پژوهشگران (شـاور و میکولینسـر ،6550 ،بـه نقـل از علیـایی و همکـاران)33 :7395 ،
نظریه دلبستگی را به عنوان رستاخیز دوبـاره روانکـاوی و عامـل مهـم احیـای دوبـاره ایـن مکتـب
میدانند .دلبستگی عبارت است از پیوندهای عاطفی کـه بـا افـراد خـاص در زنـدگی خـود برقـرار
میکنیم .از نظر بالبی دلبستگی ارتباط بین دو نفر است ،نه صفتی که مادر بـه کـودک اعطـا کـرده
باشد .او این واژه را چنین تعری

میکند :ارتباط روانی پایدار بین دو انسان بـه نظـر وی پیونـدهای

اولیه بین کودک و پرستارش تتثیر فوق العاده ای دارد و در طـول زنـدگی ادامـه مـییابـد و باعـث
نزدیک نگه داشتن فرزند به مادر میشود و به این ترتیب احتمـال بقـای کـودک افـزایش مـییابـد
(نصیری و لطیفیان )7 :7333 ،و به گونهای که تعامل با آنها به احساس نشاط و شع
عقیده بالبی دلبستگی چهار ویژگی مختل

میانجامد .بـه

دارد:

 -7پناهگاه امن :بازگشت نزد فردی که به آن دلبستگی داریم به هنگام مواجه شدن با خطر.
 -6پایگاه مطمئن :فردی که کودکی به او دلبستگی دارد .پایگـاهی مطمـئن و قابـل اتکـا بـرای
اوست با کش

محیط جهان و پیرامونش برردازد.

 -3حفظ نزدیکی :نزدیک بودن به کسانی که به آنهـا دلبسـتگی داریـم سـبب احسـاس امنیـت
میشود.
 -6اندوه جدایی :اضطراب ناشی از عدم حضور فردی که به آن دلبستگی وجود دارد.
به منظور مطالعه ابعاد دلبستگی در روابط ،به بررسی سه نوع دلبستگی میپردازیم:
 -7دلبستگی ایمن :در دسترس بودن و پاسخگویی عـاطفی ،بلـوکهـای سـازنده روابـط ایمـن
هستند .برای افراد دارای این سبک برقراری ارتبـاط بـا دیگـران آسـان اسـت و از اینکـه بـه
دیگران تکیه کنند و اجازه دهند دیگران هم به آنها تکیه کنند ،احساس خوبی دارند.
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 -6دلبستگی دوسوگرا :افرادی که دلبستگی دوسوگرا دارند از عشن و عالقه دیگران بـه خـود
مطمئن نیستند و تردید دارند که ارزش عشنورزیدن یا اینکه دیگران از آنها حمایـت کننـد
را دارند یا نه .این وضع که با تردید و هراس همراه هسـت ،بـه بـدگمانی و حسـادت منجـر
میشود.
 -3دلبستگی اجتنابی :افراد دارای ایـن نـوع دلبسـتگی بـه سـختی مـیتواننـد بـا دیگـران رابطـه
صمیمی برقرار کنند .این افراد به شدت به خودشان متکی اند و اگر کسی بـه آنهـا نزدیـک
شود ،برآشفته میشوند.
طی یک دهه گذشته ،توجه بسـیار زیـادی بـه پـذیرش خداونـد بـه عنـوان تکیـهگـاهی بـرای
دلبستگی شده و تحقیقات بسیار زیادی در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه اسـت .یکـی از جالـبتـرین
فعالیتهایی که در این زمینه در بین بزرگساالن به عمل آمـده ،پیونـد دادن آن بـا تجـارب دینـی و
معنوی است که افراد در زندگی خود دارند (نصیری و لطیفیان.)3 :7333 ،
کرک پاتریک 7از حـدود دهـه  95مـیالدی ،دلبسـتگی را چـارچوبی توانمنـد بـرای درک و
یکپارچه کردن بسیاری از جنبههای باور دینی اختیار کرده اسـت .کـرک پاتریـک ( )6550یـک
عامل عمده در دینداری را نیاز انسان به ارتباط با خدا میداند و معتقد است که در دینداری همـین
عامل ارتباط با خداست که موجب قدرتمندی و سالمت فـرد دینـدار مـیشـود (احمـدی ،شـیخ و
سرابندی.)3 :7397 ،
کرک پاتریک دو فرضیه برای ارتباط بین انسان و خدای خویش بیان کرده است .7 :خداوند
به عنوان چهره دلبستگی در قالب رفتارهای جبرانی به عنوان یک جایگزین برای افرادی که چهـره
دلبستگیشان بهینه نبوده است ،عمل میکند (فرضیه جبران) .6 .دلبستگی به خدا ناشی از انطباق بـا
مدلهـای درونـی مربـوط بـه والـد اسـت (فرضـیه انطبـاق هـمزمـان) (خراشـادیزاده و همکـاران،
.)60 :7395
همچنین کرک پاتریک ( ،7999به نقل از زاهد بابالن و همکاران )11 :7397 ،به عنوان یکـی
از نخستین نظریهپردازان در زمینه دلبستگی به خدا معتقد اسـت کـه دلبسـتگی بـه مراقبـان اولیـه در
دوران کودکی با گذشت زمان در چارچوب نظامهای دیگر ،همانند دلبستگی به خدا و وطن ادامـه
1- Kirkpatrick
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مییابد .به اعتقاد وی ،مـی تـوان از نظریـه دلبسـتگی بـرای مطالعـه و شناسـایی رفتارهـای مـذهبی و
شناخت کیفیت اعتقادات مذهبی نیز استفاده کـرد .نکتـه دیگـر اهمیـت هیجـان ،دوسـت داشـتن و
صمیمیت در نظام اعتقادی -مذهبی است .تجربـههـای عـاطفی و هیجـانی کـه اغلـب در ارتبـاط بـا
مذهب مطرب میشوند ،از لحا کیفی با تجربه در روابـط عـاطفی فـرد بزرگسـال متفـاوتانـد .در
حقیقت ،شکل تجربه عشـن نسـبت بـه خـدا دقیقـا شـبیه دلبسـتگی کـودک– مـادر اسـت (کـرک
پاتریـک .)663 :7996 ،بـدین ترتیـب مـیتـوان نتیجــه گرفـت کـه دو ویژگـی ارتبـاط بـا موضــوع
دلبستگی و عاطفه و هیجانی که فرد با وی تجربه میکند در ارتباط با خدا نیز وجود دارد .بنـابراین،
خدا به عنوان موضوع دلبستگی دارای ویژگیهای زیر است:
 -7جستوجو و حفظ مجاورت با خدا :به نظر میرسد آگاهی از وجود موضـوع دلبسـتگی از
لحا روانشناسی ،به رغم عدم حضور فیزیکی و قابلیت مشـاهده ،احسـاس ایمنـی در فـرد
به وجود میآورد.
 -6خدا به عنوان پناهگاه مطمئن :آلرـورت ( 7905بـه نقـل ازکـرک پاتریـک 7996 ،و کـرک
پاتریک و شیور )7996 ،معتقد است که افراد در شرایط بحرانی به مذهب رجوع میکنند و
به سوی خدا میروند.
 -3خدا به عنوان پایه و اساس ایمنی :فرد با اعتقاد به اینکه خـدا اسـاس ایمنـی اسـت ،احسـاس
قدرت میکند و اعتماد به نفس او به هنگام اضطراب و ترس افزایش مییابد .ایـن احسـاس
ایمنی به آرامش روانی در فرد منجر میشود و وی را برای مقابله با مشکالت و چالشهـای
زندگی آماده میکند .بنابراین ،ایمنـی هماننـد پـادزهری در برابـر تـرس و اضـطراب اسـت
(کرک پاتریک.)666 :7996 ،
 -6جدایی و فقدان :اگرچه جدایی از خدا موجب اضـطراب و فقـدان او موجـب غـم و انـدوه
میشود ،این موارد را میتوان به راحتی از طرین آزمونها سنجید (هافمن 7937 ،به نقـل از
کاسیدی .)7999 ،وی خدا را یک موضوع دلبستگی مطلن میداند که به هنگام نیاز همیشـه
در دسترس است.
 -0ویژگی آشکار دیگری که کرک پاتریک ( )7996به آن اشاره کرده است ،در نظر گـرفتن
خدا به عنوان قـادر و دانـای مطلـن اسـت .در حقیقـت ،رابطـه خـدا و انسـان بهتـر از رابطـه
38

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی به خدا با تابآوری در همسران شاهد استان چهارمحال و بختیاری

مراقب -کودک ،این ویژگی را آشکار میکند و این ویژگی در ارتباط فرد با خـدا نسـبت
به رابطه دو فرد عاشن دائمیتر است و بیشتر حفظ میشود.
کرک پاتریک ( )7999معتقد است که میتوان از نظریه دلبسـتگی بـرای مطالعـه و شناسـایی
عواط

و رفتارهای مذهبی (که معموال انتزاعـی و غیـر حسـی هسـتند) و شـناخت مـذهبی -حتـی

موضوعات و اهـداف ایـن شـناخت -اسـتفاده کـرد .بـه اعتقـاد کـرک پاتریـک ( ،)7999خداونـد
(به معنای عام و کامل آن ،نه به معنای محدود آن که در ادیان و مذاهب گوناگون معرفی میشود)
میتواند یک تکیهگاه دلبستگی به حساب آورده شود .از چهار مالکـی کـه آنیسـورث بـرای یـک
تکیهگاه دلبستگی بر میشمارد ،دو مالک برای انتخاب خداوند به عنوان تکیهگاه دلبستگی صـادق
است :مالک اول اینکه خداوند به عنوان مبنا و منبع امنیت برای افراد ،هنگامی که دچـار اسـترس و
آشفتگیهای روانی عاطفی هستند .نکته جالب این است که در بیشتر مذاهب و ادیـان ،خداونـد بـه
عنوان منبع حیاتی و مهم برای امید و خوشبینی به حساب آورده میشود .دومین مالک ایـن اسـت
که میتوان از خداوند به عنوان یک منبع حمایتکننـده و مطمـئن بـرای کشـ

و جسـتوجـو در

محیط اطراف (چه محیط فیزیکی چه محیط روانشناختی و انتزاعی) استفاده کرد .این نکته به ایـن
معنی است که خداوند باعث به وجود آمدن یک نوع حس امنیت ،اعتماد به خود ،رضایت ،اقناع و
خرسندی در فرد میشود تا فرد بتواند هم با چالشهای فعلی و هم چالشهایی که در آینده با آنهـا
روبهرو میشود ،به مقابله برخیزد (نصـیری و لطیفیـان .)3 :7333 ،بنـابراین مـیتـوان خداونـد را بـه
عنـوان تکیـهگـاه دلبسـتگی بـه حسـاب آورد و پـذیرفت؛ زیـرا همـان ویژگـیهـایی را کـه سـایر
تکیهگاههای دلبستگی دارند ،او نیز دارد .بر این اسـاس بـه نظـر مـیرسـد از دیـدگاه روانشناسـی
میتوان خدا را به عنوان موضوع دلبستگی در نظر گرفت که به انسان آرامـش و ایمنـی مـیبخشـد
(کرک پاتریـک 7999 ،و روات و کـرک پاتریـک ،6556 ،بـه نقـل از زاهـد بـابالن و همکـاران،
.)11 :7397
متییر دیگر پژوهش« ،تابآوری» است که در ادامه ،به این موضوع و ارتباط آن بـا دلبسـتگی
و سبک دلبستگی پرداخته میشود.
منظور از تابآوری الگوهای رفتاری م بت و شایستگیهای عملی است کـه فـرد یـا خـانواده
در موقعیتهای استرسآمیز یا هنگام مواجهه با گرفتـاریهـا نشـان مـیدهـد (مکـوبین ،تامرسـون و
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مکوبین .)163 :7993 ،7تاب آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت در برابر شرایط سخت
و استرسزاست.
راتر )7930( 6تابآوری را تظاهری از تنوع افراد در پاسخ به مشکالت و عوامـل خطرآفـرین
میداند .او بیان کرده است که تـاب آوری از اعتقـاد بـه خودکفـایی شخصـی ،توانـایی مواجهـه بـا
چالشها و خزانه مهارتهای حل مسئله ریشه میگیرد .برای برخی افراد اسـترس و شـرایط نـاگوار
باعث بروز احساس درماندگی و تسلیم شدن در برابر شرایط میشود ،ولی در برخی دیگـر توانـایی
حل مسئله ،چالشطلبی ،یادگیری و رشد ایجاد میکند .راتر ( )7995بر ایـن بـاور اسـت کـه افـراد
تابآور لزوما با چالشهای کمتری مواجه نمی شـوند ،بلکـه آنهـا وقتـی بـا ایـن تیییـرات برخـورد
میکنند ،تعادلشان را سریعتر به دست میآورند؛ کـارایی خـود را بهتـر حفـظ مـیکننـد ،از لحـا
جسمی و روانی سالمتر هستند و سریعتر به حالت اولیه خود باز مـیگردنـد و حتـی نسـبت بـه قبـل
قویتر میشوند.
تابآوری ریشه در برخی از نظریههای روانشناسی دارد .توجه فروید به توانایی انسـان بـرای
تفوق بر شرایط ناگوار ،مفهـوم دلبسـتگی بـالبی ،مـدل «تـابآوری مـن »3بـالک 6و سـازوکارهای
دفاعی وایالنت ،0مفاهیمی ماننـد عالقـه اجتمـاعی ،اشـتباههـای اساسـی ،شـجاعت ناکامـل بـودن و
دلگرمسازی در نظریه آدلر و همکار او ،درایکـورس ،3جایگـاه انتظـارات خودکارامـدی در تعیـین
رفتارهای انطباقی و میزان تالش و مقاومـت فـرد در مواجهـه بـا موانـع و شـرایط نـاگوار در نظریـه
بندورا ،نقش نظام باورها و نگرشهای فرد از نظر الیس و بک ،همچنین نقش ارزیابیهای شـناختی
در کنار آمدن فرد از دیدگاه الزاروس و فولکمن ،دیدگاه سیستمهای بـومشـناختی بـرونفن برنـر و
روشی که در آن عوامل و الیههای مختل

بر فرد و بهویژه کودک تتثیر میگذارند ،سـبک تفکـر

و تبیین افراد از دیدگاه سلیگمن و در نهایت ،نقش معنا دادن به زندگی برای باقی ماندن در شـرایط
ناگوار براساس نظر فرانکل نقطه پیوند این نظریهها با مفهـوم تـابآوری اسـت (کـاوه و همکـاران،
.)767 :7395
1- McCubin, Thompson & McCubin
2- Rutter
3- Ego-resilience
4- Block
5- Vaillant
6- Driekurs
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تابآوری معموال سه نوع پدیده را توصی

میکند (ماستن ،بست و گارمزی7995 ،؛ ورنـر،

 .7 :)7991پیامدهای رشدی خوب به رغم وضعیت پرخطـری کـه فـرد بـا آن مواجـه اسـت (ماننـد
وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین ،تحصیالت پایین مادر و فقر)؛  .6حفظ شایستگی و صالحیت در
شرایط تهدیدآمیز و استرسزا (مانند طالق و بیماری یکی از اعضای خانواده)؛  .3برگشت به حالت
اولیه پس از تجربه ضایعههای روانی (م ل بدرفتاری و سوءاستفاده).
عوامل بسیاری تابآوری افراد را تحت تتثیر قرار مـیدهنـد .یکـی از ایـن عوامـل دلبسـتگی
است .دلبستگی میتواند به عنوان یکی از عوامل حفاظتی عمل کند و موجبات سـازگاری بیشـتر را
برای افراد فراهم آورد.
همانطور که ایجاد رابطه دلبسـتگی ایمـن در کودکـان بـرای رشـد و ارتقـای سـالمت آنـان
اهمیت دارد ،شکلگیری و تحول دلبستگی ایمن به خـدا نیـز در سـالمت و بهزیسـتی انسـان نقـش
مهمی ایفا میکند .دلبستگی به خدا به این معناست که فرد در شرایط سخت خدا را در کنـار خـود
میبیند و به او اتکا میکنـد و ایـن اتکـا او را در اسـتفاده از روشهـای معنـوی بـرای رویـارویی بـا
مشکالت کمک میکند .افراد با دلبستگی ایمن در مواقع مشـکالت و سـختیهـا آرامـش خـود را
حفظ میکنند و خدا را تکیهگاهی امن و منبع آرامش میدانند.
ریشههای دلبستگی ایمن به خدا در دوران کـودکی شـکل مـیگیـرد و ارتبـاط تنگـاتنگی بـا
رفتارهای معنوی و روشهـای تربیـت والـدین دارد .در خـانوادههـایی کـه والـدین بـرای کودکـان
پایگاهی امن هستند ،اعتقاد کودکان به آنها افزایش می یابـد و ایـن اعتقـاد بـه خـدا نیـز انتقـال پیـدا
میکند.
به طور کلی سبک دلبستگی عامل مهم و مـؤثری در سـازگاری روانشـناختی و اجتمـاعی و
توانایی مقابله با بیماریهاست (تقیزاده و همکاران.)75 :7396 ،
کرک پاتریک ( )7999بر این باور است که دلبسـتگی مضـطرب اجتنـابی بـا خـدا در نهایـت
سبب بیاعتقادی ،المذهب شدن و ارتـداد مـیشـود (زاهـد بـابالن و همکـاران .)11 :7397 ،بـک

7

معتقد است افرادی که دلبستگی بیشتری به خـدا دارنـد و ایـن دلبسـتگی نیـز از نـوع ایمـن اسـت،
کمتر دچار تنش و افسـردگی مـیشـوند و از احسـاس رضـایت و صـمیمیت بیشـتری برخوردارنـد
(بک.)763 :6553 ،
1- Beck
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تحقیقات اندکی درباره دلبستگی به خـدا انجـام شـده اسـت .نیوتـون و مکینتـاش ( )6575در
پژوهشی که بر روی والدین کودکان است نای ی دربـاره ارتبـاط بـین تصـور والـدین از خـدا و میـزان
مقابلههای آنان در برابر استرسها انجام داند ،به این نتیجه رسیدند که والدین کودکـان اسـت نایی بـا
تصور م بت از خدا از مقابلههای روانشناختی مؤثرتری برخوردار هستند و در برابر فشارهای روانی
مقاومترند.
اکبری ،وفایی و خسروی ( )7339در پژوهشی دریافتهاند کـه بـین سـبک دلبسـتگی ایمـن بـه
والدین و میزان تابآوری در همسران جانبازان رابطه وجود دارد.
نتای چندین پژوهش نیز نشان میدهد که روابط دلبستگی انسانی و دلبستگی ایمن به خـدا بـا
شــاخصهــای ســالمتی و بهزیســتی از قبیــل :خــوشبینــی ،رضــایت از زنــدگی ،کــاهش اضــطراب،
افسردگی و کاهش در نشانگان بیماریهای جسمانی همراه است (کرک پاتریک و شـیور.)7996 ،
افزون بر این ،دلبستگی نا ایمن به خدا با سالمت روانـی پـایین و مشـکالت سـازگاری ،کـاهش در
سالمت و بهزیستی مذهبی و وجودی و افزایش هیجانهای منفی توأم است (بـک و مـک دونالـد،
.)6556
نتای مطالعه کرک پاتریک و شیور ( )7996نشان دادند کـه بزرگسـاالن بـا سـبک دلبسـتگی
ایمن نسبت به دو گروه نا ایمن خـدا را بیشـتر مهربـان وکمتـر غیرقابـل دسـترس توصـی

کردنـد.

همچنین افرادی که دلبستگی ایمن به خدا دارند ،در مقایسه بـا افـراد دارای دلبسـتگی دوسـوگرا از
زندگی رضایت بیشتری دارند و کمتر بیمار میشوند.
غباری بناب و همکاران ( )7395دریافتهاند که تصویر ذهنی از خدا در دانشجویان را به طـور
کلی میتوان از روی کیفیـت دلبسـتگی آنـان پـیشبینـی کـرد .غبـاری بنـاب و همکـاران ()7397
دریافتند سالمت روانی والدین کودکان است نایی ،از روی نوع دلبسـتگی بـه خـدا و تصـور فـرد از
خدا قابل پیشبینی است.آن دسته از والدین کودکان است نایی کـه تصـور م بتـی از خـدا داشـتند و
سبک دلبستگی به خدا در آنان ایمن بود ،از سالمت روانی بیشتری برخوردار بودند.
رحیمیان بوگر و اصیرنژاد فرید ( )7331در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تابآوری،
سبک دلبستگی اجتنـابی ،سـبک دلبسـتگی دوسـوگرا و سرسـختی روانشـناختی پـیشبینـیکننـده
ســالمت روانــی هســتند و از میــان ایــن متییرهــای پــیشبینــیکننــده ،تــابآوری میــزان بــاالیی از
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تیییرپذیری در سالمت روان را تبیین میکند.
در ادامه مبحث به موضوع ادبیات مرتبط با شهادت پرداخته میشـود .در منـابع خـارجی واژه
شهادت به آن معنی که در فرهنگ اسالمی یافت میشود ،وجود ندارد ،بلکه کشته شدن در جنگ
طرب میشود .به همین دلیل ،پیشینههایی که با مفهوم فرهنگ اسالمی جامعه ما انطباق داشته باشـد،
یافت نشد.
پژوهشهای چندی در ایران در ارتباط با خانواده شهدا (همسران و فرزنـدان شـاهد) صـورت
گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
تحقین فاتحیزاده و همکـاران ( )7395نشـان داده اسـت کـه زوجدرمـانی بـه شـیوه آمـوزش
خودتنظیمی بر سالمت روان زوجین شاهد و ای ارگر تتثیر دارد.
کرامتی ،مرادی و کـاوه ( )7336در پژوهشـی بـا نـام «بررسـی و مقایسـه کـارکرد خـانواده و
سیمای روانشناختی فرزندان شاهد» دریافتهاند که میانگین عملکـرد خـانواده در همسـران شـاهدی
است که ازدواج کردهاند پایینتـر از همسـران شـاهدی اسـت کـه ازدواج مجـدد نکـردهانـد ،ولـی
عملکرد تحصیلی فرزندان در گروه دوم بهتر از گروه اول است.
اژدری ( )7313در پژوهش دیگری نشان داد فرزندان شاهدی که مادرانشان پس از شـهادت
پدر ازدواج کردهاند در مقایسه با دانشآموزان شاهدی که مادرانشـان ازدواج نکـردهانـد ،از نظـر
تحصیلی در سطح پایینتری هستند.

روش پژوهش
روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل تمام همسران شـهید
استان چهارمحال و بختیاری بودند که ازدواج مجدد نکرده بودند و تعداد آنها  691نفر بود .از بـین
آنها  10نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند .شیوه انتخاب به این صورت بود کـه آزمـودنیهـا از
بین همسران شاهدی که در نیمه اول سال  7396در برنامههای برگزارشده توسط بنیاد شهید شرکت
کرده یا به بنیاد شهید مراجعه کرده بودند ،انتخاب شدند و به پرسشنامهها پاسـخ دادنـد .تعـداد 60
آزمودنی به علت میشوش بودن پرسشنامه کنار گذاشته شدند.
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ابزار پژوهش
ابزار به کاررفته در پژوهش شامل :مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون ( )6553و پرسشنامه
دلبستگی به خدا بک و مک دونالد ( )6556بود.

 .0مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون
7

به منظور سنجش میزان تابآوری ،مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون مورد اسـتفاده قـرار
گرفت .این پرسشنامه را کانر و دیویدسون ( )6553بـا مـرور منـابع پژوهشـی  7919-7999حـوزه
تابآوری تهیه کردند .ویژگیهـای روان سـنجی ایـن مقیـاس در شـش گـروه ،جمعیـت عمـومی،
مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهای اولیه ،بیماران سرپایی روانپزشکی ،بیماران مبـتال بـه اخـتالل
اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران مبتال به اخـتالل اسـترس پـس از سـانحه مـورد بررسـی قـرار
گرفته است .تهیهکنندگان این مقیاس بر این عقیدهاند که این پرسشنامه به خوبی قادر بـه تفکیـک
افراد تـابآور از افـراد غیرتـابآور در گـروههـای بـالینی و غیربـالینی بـوده اسـت و مـیتوانـد در
موقعیتهای پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد .این پرسشنامه  60گویـه دارد کـه در یـک
مقیاس لیکرت بین صفر (کامال نادرست) ،و پن (کامال درست) ،نمرهگـذاری مـیشـود .محمـدی
( )7336پایایی 6این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آورد که ضـریب پایـایی
حاصله برابر با  5/39بود .در مورد اعتبار 3آن با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه همبستگی هر
نمره با نمره کل نشان داد که به جز  3سؤال ،ضـرایب بـین  5/76تـا  5/36بودنـد .بـدین ترتیـب 67
گویه در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند.
در پژوهش سامانی ،جوکار و صحراگرد ( )7333پایایی این مقیاس در دانشجویان بـه کمـک
ضریب آلفای کرونباخ برابر  5/31بهدست آمد و نتای آزمـون تحلیـل عامـل بـر روی ایـن مقیـاس
بیانگر وجود یک عامل عمومی در مقیاس بود .مقدار ضریب  KMOبرای این تحلیل برابـر  5/39و
مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر با  3/36بود .این عامل  %63/3از واریانس کـل مقیـاس را تعیـین
میکرد .به منظور بهدست آوردن اعتبار همزمـان آزمـون تـابآوری ،بـین نمـرات ایـن آزمـون بـا
1- Conner- Davidson Resilience Scale
2- Reliability
3- Validity
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نمرات آزمون سرسختی روان شـناختی در یـک گـروه بررسـی مقـدماتی همبسـتگی گرفتـه شـد و
ضریب همبستگی حاصل معادل  5/03به دست آمد.

 .1پرسشنامه دلبستگی به خدا بک و مک دونالد
این پرسشنامه توسط بک و مک دونالد ( )6556تهیه شـده اسـت کـه دارای  66سـؤال پـن
گزینهای (کامال مخالفم =  7تا کامال موافقم= )0است که محتوای سـؤاالت دربـاره ارتبـاط فـرد بـا
خدا و هر شخص یا توجه به نوع ارتباط خودش با خداست و باید به یکی از گزینههـا پاسـخ دهـد.
این پرسشنامه چهار عامل توجه به خدا ،اعتماد در مقابل عدم اعتمـاد ،توکـل و ارتبـاط بـا خـدا را
ارزیابی میکند .روایی فرم اصـلی پرسـشنامـه دلبسـتگی بـه خـدا توسـط سـازندگان آن بـه روش
همبستگی هر سبک با نمره کلی مقیاس ،روایی سبکهای اجتناب از صمیمیت و اضطراب از طـرد
با کل مقیاس به ترتیب  5/33و 5/ 36گزارش شده است .نصیری ( )7331میـزان همبسـتگی سـبک
اضطراب از طرد و سبک اجتناب از صمیمیت را با کل مقیاس به ترتیب برابر  5/33و  5/16بهدست
آورد .همچنین برای محاسبه پایایی این پرسشنامه ،نصیری ( )7331ضریب آلفـای کرونبـاخ بـرای
ابعاد اجتناب از صـمیمیت و اضـطراب از طـرد را بـه ترتیـب برابـر بـا  5/36و  5/36گـزارش کـرد.
در پژوهش علیایی و همکاران ( )7395پایایی و روایی مورد قبولی برای ایـن پرسـشنامـه گـزارش
شده است.
برای تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و روش همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافتههای پژوهش
تعداد افراد شرکتکننده در پژوهش حاضر  10نفر از همسران شاهد بودند .در ادامه ،بـه بیـان
متییرهای جمعیتشناختی و یافتههای توصیفی مربوط به پژوهش پرداخته میشود.
جدول  -0میانگین و انحراف استاندارد سن گروه نمونه
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

سن

10

69/36

1/33
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طبن جدول ( )7میانگین و انحراف استاندارد سن گروه نمونه به ترتیب برابر با  69/36و 1/33
است.
جدول  -1وضعیت گروه نمونه از نظر سطح تحصیالت
فراوانی

درصد فراوانی

سطح تحصیالت

ابتدایی

73

67

سیکل

70

65

دیرلم

61

33

کارشناسی و باالتر

1

9/3

بیپاسخ

75

73/3

جمع کل

10

755

همانگونه که در جدول ( )6مشخص است ،اک ریت افراد گروه نمونه یعنی حدود  33درصد
دارای دیرلم بودند.
طبن جدول ( )3ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که تابآوری دارای رابطه  5/376بـا
سبک دلبستگی به خدا است .این ضریب همبستگی از لحا آماری معنـادار اسـت ()P<5/57؛ لـذا
میتوان گفت که با باال رفتن نمره دلبستگی به خدا (کـاهش نمـره دو بعـد اجتنـاب از صـمیمیت و
اضطراب از طرد) ،نمره تابآوری افزایش مییابد .بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین
تابآوری و سبک دلبستگی به خدا تتیید میشود .چهار خرده مقیاس پرسشنامه سـبک دلبسـتگی
به خدا شامل :ارتباط با خدا ،اعتماد ،توکل و توجه به خداست .در جـدول ( )3ضـرایب همبسـتگی
این چهار بعد با تابآوری نشان داده شده است.
همانگونه که جدول ( )3نشان میدهد ضریب همبستگی بعـد ارتبـاط بـا خـدا بـا تـابآوری
5/63است .این ضریب همبستگی از لحا آماری معنادار است ()P<5/50؛ لذا میتـوان گفـت کـه
با باال رفتن نمره ارتباط با خدا ،نمره تابآوری نیز افزایش مییابد.
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جدول  -3ضریب همبستگی بین تابآوری و دلبستگی به خدا و ابعاد دلبستگی به خدا
آماره

تعداد

ضریب همبستگی

معناداری

تابآوری و دلبستگی به خدا (نمره کل)

10

5/376

5/557

تابآوری و بعد ارتباط با خدا

10

5/633

5/56

تابآوری و بعد توکل

10

5/396

5/557

تابآوری و بعد اعتماد

10

5/63

5/557

تابآوری و بعد توجه به خدا

10

5/076

5/557

همچنین طبن جدول ( )3ضریب همبستگی بعد توکل با تـابآوری 5/39اسـت .ایـن ضـریب
همبستگی از لحا آماری معنادار است ()P<5/57؛ بنابراین میتوان اظهار داشت بـا افـزایش نمـره
توکل به خدا ،نمره تابآوری نیز افزایش مییابد.
همـانگونــه کـه جــدول فـوق نشــان مــیدهـد ضــریب همبسـتگی بعــد اعتمـاد بــا تــابآوری
5/63است .این ضریب همبستگی از لحا آماری معنادار است ()P<5/57؛ لـذا بـا بـاال رفـتن نمـره
اعتماد به خدا ،نمره تابآوری نیز افزایش مییابد.
مطابن یافتههای جدول ( )3ضریب همبستگی بعد توجه به خدا با تابآوری 5/076است .ایـن
ضریب همبستگی از لحا آماری معنادار است ()P<5/57؛ لذا میتوان گفت با افزایش نمره توجه
به خدا نمره تابآوری هم افزایش مییابد.

بحث و نتیجهگیری
طبن نتای پژوهش حاضر بین تاب آوری و دلبستگی به خدا رابطه معنادار آماری وجود دارد.
همچنین بین ابعاد دلبستگی به خدا شامل :ارتباط با خدا ،اعتماد ،توکل و توجه به خدا با تابآوری
همبستگی وجود دارد .این یافتهها همسو با پژوهش زاهد بابالن و همکاران ( )7397است .احمدی،
شیخ و سرابندی ( )7397نیز دریافتهاند که سبک دلبستگی به خدا در بعد ایمن میتواند  15درصـد
متییر تابآوری را تبیین کند.
در تبیــین ایــن نتای که همسو با یافتههای برخی تحقیقـات مشابه انجام گرفته است ،در ایـن
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زمینـه در فرهنـگهای مختل

نیز میباشد ،میتـوان گفـت؛ هر چهار بعد دلبستگی بـه خـدا یعنـی

توکل ،اعتماد ،ارتباط با خدا و بهویژه توجه به خدا نقش مهمی در افزایش تابآوری دارند.
در این راستا میتوان گفت افراد با دلبستگی باال به خـدا بـویژه توجهه بهه خهدا ،احسـاس
میکنند توانایی بیشتری برای مقابله با مشکالت دارند ،یعنی در بین این افراد خدا به عنـوان منبـع
دلبستگی زمینهای فراهم میکند که شخص احساس ایمنـی بیشـتری بکنـد و از ایـن طریـن تـوان
مقابلة باالتری با مشکالت داشته باشد .باور به اینکه خدایی هست که بر موقعیتها مسلط و نـاظر
بر بندگان است ،تا حد بسیار زیادی ،اضطراب مرتبط با موقعیتها را کاهش میدهد .بـه عبـارت
دیگر ،این افراد معتقدند از طرین اتکای به خداوند میتـوان موقعیـتهـای غیرقابـل کنتـرل را در
اختیار خود درآورد.
دیگر اینکه توجه به خدا سبب میشود افراد از راهبردهای مقابلهای مناسـبتـری در مواجهـه
با شرایط دشوار استفاده کنند .دیدگاه افراد نسبت به خداوند مبنایی برای تعیین م بت یا منفی بـودن
سبکهای کنار آمدن و مقابله آنان با مشکالت است (نلسون.)61 :6553 ،
به نظر میرسد دین و ارتباط با خدا بر جریانهای شناختی فـرد تـتثیر مـیگـذارد و مـذهب
فرایندی است که بدین وسیله افراد میتوانند پیامـدهای آینـده را موفقیـتآمیـز در نظـر بگیرنـد؛
یعنی ایمان و اعتقاد به خدا و اینکه هر کاری با توکل به او به خوبی شروع میشود و خدا تمام
امور را کنترل میکند ،باعث ایجاد حس خوشبینی و اطمینان در مورد عملکردهـای آینـده فـرد
میشود (خراشادیزاده و همکاران.)06 :7395 ،
از سوی دیگر ،اعتماد به خدا و ایمان به او موجب نگرش معنادار و هدفدار فـرد بـه کـل
هستی میشود ،در واقع ،خداوند به عنوان تکیـهگـاه و منبـع دلبسـتگی دارای شـرایطی اسـت کـه
اجازه میدهد او را موضع دلبستگی به حساب آوریم .این منبع دلبستگی ،پناهگاهی مطمئن است
که فرد در مشکالت زندگی میتواند به آن رجـوع کنـد ،همیشـه در دسـترس و در کنـار انسـان
است و به رغم عدم حضور فیزیکـی همیشـه مـیشـود حضـور او را احسـاس کـرد .دیگـر اینکـه
فرد معتقد خداوند را اساس ایمنی میداند ،چون او را قادر به همه کارهـا و آگـاه بـه همـه امـور
میداند .بنـابراین ،فـرد معتقـد از وجـود او احسـاس قـدرت و امنیـت مـیکنـد (احمـدی ،شـیخ و
سرابندی.)1 :7397 ،
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ارتباط با خدا سبب میشـود کـه افـراد احسـاس تـنش ،اسـترس و اضـطراب کمتـری را در
مواجهه با دشواریهای زندگی تجربه کنند .برخی از مطالعههـای حیطـه تـابآوری اهمیـت ایمـان
معنوی و شرکت در جوامع مذهبی را یادآور شدهاند (برای م ال ورنر .)7993 ،در مطالعات مختل
نشان داده شده که معنویت به افراد کمک میکند تا مشـکالت زنـدگیشـان را مـدیریت کننـد ،بـا
استرس و افسردگی کنار بیایند و در عین حال سـالمت جسـمی و روانـی خودشـان را حفـظ کننـد
(گری

و لوبسر )6553 ،7و اینها از ویژگیهای افراد تاب آور هستند .اوکازی ( )6575بر این بـاور

است که خدا به عنوان چهره دلبستگی ،پایگاه امنی بـرای رفتارهـای کـاوش و پناهگـاهی ایمـن در
زمان پریشانی یا تهدید برای مؤمنان در نظر گرفته میشود و زمانی که مؤمنان از خـدا دور یـا جـدا
میشوند ،احساس اضطراب میکنند .مؤمنان خواستار نزدیکی به خدا هستند و این تماس برای آنان
در میان ارتباط با خدا در شکلهای دعا و مشارکت در فعالیتهای مذهبی دلرـذیر اسـت .همچنـین
زمانی که مؤمن خبرهایی در مورد مر

و از دست دادن عزیز خود دریافت میکنـد ،تمایـل دارد

که به خدا به عنوان پناهگاه امن ،نزدیک شود تا دوباره حـس امنیـت و آرامـش را بـه دسـت آورد
(خراشادیزاده و همکاران.)63 :7395 ،
لــو و ســیم ( )6553معتقدنــد کــه داشــتن ســبک دلبســتگی ایمــن بــه افــزایش ویژگــیهــای
روانشناختی و عواط

م بت مانند :امید و خوشبینی بهویژه در موقعیتهای دشوار منجر میشود،

چون احساس مـیکنـد تکیـهگـاه ایمـن و قدرتمنـدی دارد کـه از او حمایـت مـیکنـد (نصـیری و
لطیفیان .)6 :7333،معنویت یک عامل کلیـدی در ایجـاد تـابآوری و افـزایش آن اسـت (مکـی،6
6553؛ والش.)6553 ،
افرادی که دلبستگی ایمن نسبت به خدا دارند ،به دلیل پذیرش خداوند به عنـوان تکیـهگـاه
امن ،احساس میکنند توانایی بیشتری در قبـال مشـکالت دارنـد و همـین توانـایی رویـارویی ،بـه
تعامل م بت بین خدا و فرد میانجامد (زاهد بابالن و همکاران .)33 :7397 ،دلبسـتگی یـک عامـل
مهم در به حداقل رساندن خطر و به حداک ر رساندن عامل تـابآوری اسـت کـه در نتیجـه ایـن
تتثیرگذاری ،نقش بسیار مهمی در افزایش سالمت روان ،بهویژه در شرایط سخت و طاقتفرسای
زندگی دارد (احمدی ،شیخ و سرابندی.)1 :7397 ،
1- Greeff & Loubser
2- Mackay
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افراد تاب آور به احتمال زیـاد در مواجهـه بـا شـرایط نـاگوار در جسـتوجـوی معنـا هسـتند
(پولک .)7991 ،7داشتن ایمان ،تحمل افراد را در برابر سختیها افزایش میدهد و آنها را برای غلبه
بر چالشها یاری میکند (ورنر و اسمیت .)6557 ،همچنین ارتباطـات فرامعنـوی (یعنـی بـه قـدرت
برتری ایمان داشتن) جزء عوامل فردی ایجادکننده یا تسهیلگر تابآوری اسـت و معنویـت عامـل
کلیدی برای پرورش تاب آوری دانسته شده است (حسینی قمی و سلیمی بجسـتانی .)11 :7395 ،از
نظر والش ( )6553افراد تابآور در رویـدادها و بحـرانهـای شـکننده بععـد اخالقیشـان گسـتردهتـر
میشود و در زندگی احساس هدفمندی بیشتری میکنند.
شواهد نشانگر این است که همسران شاهدی که زمینه مذهبی قویتری دارند ،پذیرش شرایط
برای آنان [راحتتر] است (جاویدی کالته جعفرآبادی.)3 :7331 ،
الزم به ذکر است که فطرت خداجوی انسـان و زمینـه و بافـت مـذهبی و فرهنگـی قـومی در
کشور ما و وجود ریشههای عمین معنویت و باورهای مذهبی و همچنین وجود سنبلها و نمونههای
صبر و استقامت مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) ،و احادیـث و آیـههـای مختلـ

در

این زمینه ،را میتوان منابع حمایتی مهمـی بـهشـمار آورد کـه تـتمینکننـده سـالمت روان و حفـظ
آرامش فردی است و توانـایی افـراد را بـرای مقابلـه بـا شـرایط سـخت زنـدگی افـزایش مـیدهـد.
دینداری پایهای اساسی برای مقاومت در برابر مشکالت زندگی بشر است (حسینی قمـی و سـلیمی
بجستانی.)13 :7397 ،
پیشنهاد میشود در کار با خانواده شهدا و یا انجام دادن مشاورههای روانشـناختی بـا آنهـا بـه
زمینههای معنوی ،مانند ارتباط با خدا و عوامـل افـزایشدهنـده تـابآوری در آنهـا تتکیـد بیشـتری
صورت گیرد.

1- Polk
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