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آوری در  بررسی رابطه بین سبک دلبستگی به خدا با تاب

 حال و بختیاریهمسران شاهد استان چهارم
 

 منیژه کاوهدکتر 
 73/75/96تاریخ دریافت: 

 65/57/90: تاریخ پذیرش

 چکیده
 اختصاص خود به دینیشناسی  روان ای در ویژه جایگاه که شناختی متییرهای روان از یکی

آوری افراد است.  خداوند است. دلبستگی یکی از عوامل اثرگذار بر تاب به دلبستگی ،داده
برانگیز، مانند آنچه همسران شهدا با آن  چالشهای  موقعیت برابر در افراد آمیز موفقیت مقاومت

 جایگاه به توجه با ایران اسالمی جمهوری نظام آوری است. در مواجه هستند، مفهوم اصلی تاب

 در پژوهش و بررسی و شهدا معظمهای  به خانواده احترام و توجه حفظ، لزوم ای ار مسئله و شهادت

 است. پژوهش حاضر ای برخوردار ویژه جایگاه از شهدا همسرانشناختی  روان طشرای مورد
آوری در همسران شاهد استان چهارمحال  بررسی رابطه بین سبک دلبستگی به خدا با تاب به منظور

 و بختیاری انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع روش همبستگی است. ابزار پژوهش شامل

سبک دلبستگی به خدا بک و مک  نامه پرسش( و 6553یویدسون )آوری کانر و د مقیاس تاب
همسران شهید استان چهارمحال و بختیاری بودند  تمامجامعه آماری پژوهش ( بود. 6556دونالد )

ها را  نامه پرسشنفر به شیوه در دسترس انتخاب و  10که ازدواج مجدد نکرده بودند. از بین آنها 
همبستگی پیرسون  های آماری توصیفی و روش روش ها از دادهتحلیل  به منظورتکمیل کردند. 

سبک  آوری با ( بین تاب= 376/5rنتای  نشان داد همبستگی م بت و معناداری ) د.شاستفاده 
گانه دلبستگی به خدا چهار(. ضرایب همبستگی ابعاد ≥ P 57/5دلبستگی به خدا وجود دارد )

و  63/5، 39/5، 63/5آوری به ترتیب  با تاب به خدا ارتباط با خدا، اعتماد، توکل و توجه :شامل
رابطه معنادار آماری آوری  تاب با بین سبک دلبستگی به خداهای تحقین  یافته است. مطابن 07/5

 

 - شناسی دانشگاه شهرکرد استادیار گروه مشاوره و روان  mgkaveh@yahoo.com 

mailto:mgkaveh@yahoo.com


 0311، بهار و تابستان 03پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال ششم، شماره  -دوفصلنامة علمی

39 

 به عنوان خداوند دلیل پذیرش به دارند خدا به نسبت ایمن دلبستگی که وجود دارد. افرادی

کنند،  دارند، احساس حمایت بیشتری می مشکالت بالق بیشتری در توانایی احساس امن، گاه تکیه
 های روان شناختی م بت در آنان بیشتر است.  نگرش معنادار و هدفمندی به زندگی دارند و ویژگی

 

 آوری، سبک دلبستگی، دلبستگی به خدا، همسران شاهد. تاب :ها هکلیدواژ
 

 مقدمه
هـا   ر توضیح دالیل دلبستگی انسـان شناسی است که سعی د ای در روان نظریه 7نظریه دلبستگی

مفهوم دلبستگی را نخستین بار جان بالبی مطرب کرد. از نظر بالبی دلبسـتگی یکـی    به یکدیگر دارد.

، 7913، 7939دلبسـتگی بـالبی )   نظریـه اسـاس  بر (.6: 7336قربانی، هاست ) از نیازهای اساسی انسان

 ، شـکل کنـد  مـی  زاد و فردی که از او مراقبـت قلبی بین نو ( از همان ابتدای تولد، نوعی رابطه7935

)نصـیری و   شود می عاطفی دارد و هم جسمی، دلبستگی گفته گیرد که به این رابطه که هم جنبه می

  (.7: 7333لطیفیان، 

 اختصـاص  خـود  بـه  دینـی شناسی  روان درای  هویژ جایگاه کهشناختی  روان متییرهای از یکی

 خداوند به دلبستگی ،داده
 سـت دلبستگی به خدا به ایـن معنا (. 11: 7397بالن و همکاران، )با است6

را در استفاده  اواین اتکا  ؛کند می بیند و به او اتکا می که فرد در شرایط سخت خدا را در کنار خود

کنـد. افـراد بـا دلبسـتگی ایمـن در مواقـع        مـی  معنوی در رویارویی با مشکالت کمکهای  از روش

 گـاهی امـن و منبـع آرامـش     کننـد و خـدا را تکیـه    مـی  ود را حفـظ آرامش خـ ها  مشکالت و سختی

 دانند.  می

، آوری تـاب مفـاهیم   :ماننـد  ،گـرا  م بـت های  جریان تتثیرتحت شناسی  روان ،اخیرهای  در سال

هـایی   و شـیوه هـا   هدف این رویکردها شناسایی سازه .بینی و امید قرار گرفته است شادکامی، خوش

یکـی از مفـاهیمی کـه در ایـن رویکـرد مطـرب       . دشـو  می هزیستی انسانباعث ب ،است که در نهایت

آمیـز،   توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیـت  فراینددر واقع  آوری تاب»است.  آوری تابشده، مفهوم 

 (. 609: 7997، 3)گارمزی و ماستن« برانگیز و تهدیدکننده است شرایط چالش با وجود

دلبسـتگی   ،دهنـد. یکـی از ایـن عوامـل     می قرار تتثیرت افراد را تح آوری تابعوامل بسیاری 

 

1- Attachment theory 

2- Attachment to God 

3- Garmezy & Masten 
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یکی از عوامل حفاظتی عمل کند و موجبات سـازگاری بیشـتر را    به عنوانتواند  می دلبستگیاست. 

 برای افراد فراهم آورد.

تحمیـل شـده بـر    هـای   تـرین جنـگ   جنگ عراق علیه جمهوری اسالمی ایران یکی از طوالنی

مردمی و اعتقادی آن جایگاه خاصـی در میـان سـایر     ماهیت تدافعی،کشورمان است که با توجه به 

 و شـهدا هـای   خـانواده  د.شـ  بوم و مرز این افراد از بسیاری شهادت این جنگ باعث دارد.ها  جنگ

 هستند. همسران مقدس دفاع شمندزارهای  سرمایه از شاهد فرزندان و همسران ویژه والدین آنان، هب

 آنهـا  .بودنـد  حـال  همـه  و جـا  همه در آنها همراه و زندگی شاهد ،شهدا به افرادترین  نزدیک شهدا

 (.796: 7333سالبنی،  آهنگر) بودند شهدا زندگی لحظات تمامی همیشگی شاهدان ،واقع در

همسـران  هاسـت و   رابطـه تـرین   کننده ضارو اترین  با توجه به اینکه رابطه با همسر یکی از سالم

، شهادت همسر موقعیت دشوار و یکدیگر هستند برایطفی و نفسانی دوجانبه عاکننده  منابع حمایت

 داشـتن  بـر  عـالوه  همسـر  دادن دسـت  از بـا همسـران شـهدا    زیـرا  آورد؛ بـه وجـود مـی    پرچالشـی 

 بـار  نیـز  معنـوی  نظـر  از شـهدا،  مـادران  و پـدران  بعضـا   و فرزندان قبال در خانوادگیهای  لیتئومس

 .کشند به دوش می خطیری لیتئومس

 را فرزنـدان  آنکـه  از بـیش  خانواده در پدر مر (  1972)آدامز، شناسان روان از بعضی ظرن به

 رنـ   و باشـد  داشته دوش به را عزا بار باید زیرا ؛کند می مشکل دچار را مادر دهد، قرار تتثیر تحت

 هبـ  تـن  زود یـا  دیـر  احتمـاال   و خانواده اقتصادی مشکالت با مواجهه ،خانواده کردن سرپرستی تنها

 )مـرادی و همکـاران،   بخـرد  جـان  بـه  را خـاص آن  مشـکالت  بـا  رویـارویی  و دادن مجدد ازدواج

7339 :65 .) 

 ای تجربه و ندیده آموزش هیچ ،شرایطی چنین با ههمواج برای معموال  قشر این کهاین وجود با

 هبـ  شخـوی  مشکالت با شهید، شخصیت به ادننه ارزش و خود وقار حفظ با زنان این اک ر ندارند،

جعفرآبـادی،   کالتـه  جاویـدی ) رسـانند  مـی  انجام به را خود خطیر لیتئومس و آیند می کنار خوبی

برانگیز، ماننـد آنچـه همسـران     چالشهای  موقعیت برابر در افراد آمیز موفقیت مقاومت(. 36: 7331

 است.   آوری تابشهدا با آن مواجه هستند، مفهوم اصلی 

 و توجـه  حفـظ،  لـزوم  و ای ـار  و شـهادت  جایگاه به توجه اب ایران اسالمی جمهوری نظام در

 شـهدا  انهمسـر شناختی  روان شرایط مورد در پژوهش و بررسی شهدا معظمهای  خانواده به احترام



 0311، بهار و تابستان 03پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال ششم، شماره  -دوفصلنامة علمی

36 

و همچنـین زمینـه مـذهبی     آوری تاببا توجه به اهمیت موضوع است.  برخوردارای  هویژ جایگاه از

و آیـا بـین سـبک دلبسـتگی بـه خـدا        :پـردازد  مـی  عکشور ما، پژوهش حاضر به بررسی این موضـو 

 ؟وجود دارد ای همسران شهدای استان چهارمحال و بختیاری رابطه آوری تابآن با های  مؤلفه

 

 پژوهشی و نظری مبانی
شناسی معاصر  های روان ستاورد ین دتر مهمو ترین  لبستگی یکی از برجسته ون شک نظریه د بد

 (33: 7395بـه نقـل از علیـایی و همکـاران،      ،6550 و میکولینسـر، است. برخی پژوهشگران )شـاور  

وبـاره ایـن مکتـب     کـاوی و عامـل مهـم احیـای د     وبـاره روان  رستاخیز د به عنوانلبستگی را  نظریه د

 دلبستگی عبارت است از پیوندهای عاطفی کـه بـا افـراد خـاص در زنـدگی خـود برقـرار       . انند د می

نه صفتی که مادر بـه کـودک اعطـا کـرده      ،ارتباط بین دو نفر است دلبستگی بالبیکنیم. از نظر  می

: ارتباط روانی پایدار بین دو انسان بـه نظـر وی پیونـدهای    کند میباشد. او این واژه را چنین تعری  

یابـد و باعـث    مـی  فوق العاده ای دارد و در طـول زنـدگی ادامـه    تتثیراولیه بین کودک و پرستارش 

 یابـد  مـی  شود و به این ترتیب احتمـال بقـای کـودک افـزایش     می د به مادرنزدیک نگه داشتن فرزن

بـه   انجامد. می ای که تعامل با آنها به احساس نشاط و شع  به گونه و (7: 7333)نصیری و لطیفیان، 

 عقیده بالبی دلبستگی چهار ویژگی مختل  دارد:

 هنگام مواجه شدن با خطر.پناهگاه امن: بازگشت نزد فردی که به آن دلبستگی داریم به  -7

پایگاه مطمئن: فردی که کودکی به او دلبستگی دارد. پایگـاهی مطمـئن و قابـل اتکـا بـرای       -6

 اوست با کش  محیط جهان و پیرامونش برردازد.

 دلبسـتگی داریـم سـبب احسـاس امنیـت     آنهـا   حفظ نزدیکی: نزدیک بودن به کسانی که به -3

 شود. می

 اشی از عدم حضور فردی که به آن دلبستگی وجود دارد.اندوه جدایی: اضطراب ن -6

 :پردازیم می به بررسی سه نوع دلبستگی ،مطالعه ابعاد دلبستگی در روابط به منظور

سـازنده روابـط ایمـن    هـای   یی عـاطفی، بلـوک  گو پاسخدلبستگی ایمن: در دسترس بودن و  -7

و از اینکـه بـه    آسـان اسـت  ان بـا دیگـر   برقراری ارتبـاط افراد دارای این سبک  برای هستند.

 دارند. خوبیاحساس  ،تکیه کنندها به آن هم دیگران تکیه کنند و اجازه دهند دیگران
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 دلبستگی دوسوگرا: افرادی که دلبستگی دوسوگرا دارند از عشن و عالقه دیگران بـه خـود   -6

ایـت کننـد   حمآنها  ورزیدن یا اینکه دیگران از مطمئن نیستند و تردید دارند که ارزش عشن

بـه بـدگمانی و حسـادت منجـر      ،هسـت همراه این وضع که با تردید و هراس یا نه.  را دارند

 شود. می

تواننـد بـا دیگـران رابطـه      دلبستگی اجتنابی: افراد دارای ایـن نـوع دلبسـتگی بـه سـختی مـی       -3

صمیمی برقرار کنند. این افراد به شدت به خودشان متکی اند و اگر کسی بـه آنهـا نزدیـک    

 شوند. آشفته می، برشود

 ی بـرای گـاه  تکیـه  بـه عنـوان  طی یک دهه گذشته، توجه بسـیار زیـادی بـه پـذیرش خداونـد      

تـرین   دلبستگی شده و تحقیقات بسیار زیادی در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه اسـت. یکـی از جالـب       

دینـی و   ، پیونـد دادن آن بـا تجـارب   بزرگساالن به عمل آمـده  بین در زمینه این که درهایی  فعالیت

 (.3: 7333)نصیری و لطیفیان،  معنوی است که افراد در زندگی خود دارند

مـیالدی، دلبسـتگی را چـارچوبی توانمنـد بـرای درک و       95دود دهـه  از حـ  7پاتریککرک 

 ( یـک 6550کـرک پاتریـک )   های باور دینی اختیار کرده اسـت.  پارچه کردن بسیاری از جنبه یک

 همـین  دینداری در که است معتقد و داند می خدا با ارتباط به انسان نیاز را در دینداری عمده عامل

)احمـدی، شـیخ و    دشـو  مـی  دینـدار  فـرد  سالمت و قدرتمندی موجب که خداست با ارتباط عامل

 (.3: 7397سرابندی، 

 وند. خدا7 بیان کرده است: انسان و خدای خویش بین کرک پاتریک دو فرضیه برای ارتباط

یک جایگزین برای افرادی که چهـره   به عنوانجبرانی  ستگی در قالب رفتارهایچهره دلب به عنوان

. دلبستگی به خدا ناشی از انطباق بـا  6 .کند )فرضیه جبران( می عمل ،شان بهینه نبوده است دلبستگی

 زاده و همکـاران،  زمـان( )خراشـادی   درونـی مربـوط بـه والـد اسـت )فرضـیه انطبـاق هـم        هـای   مدل

7395 :60.) 

یکـی   به عنوان( 11: 7397به نقل از زاهد بابالن و همکاران، ، 7999) ن کرک پاتریکچنیهم

دلبسـتگی بـه مراقبـان اولیـه در      کـه  پردازان در زمینه دلبستگی به خدا معتقد اسـت  از نخستین نظریه

 همانند دلبستگی به خدا و وطن ادامـه  ،دیگرهای  دوران کودکی با گذشت زمان در چارچوب نظام

 

1- Kirkpatrick 
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تـوان از نظریـه دلبسـتگی بـرای مطالعـه و شناسـایی رفتارهـای مـذهبی و          مـی  ،. به اعتقاد وییابد می

دوسـت داشـتن و    ،شناخت کیفیت اعتقادات مذهبی نیز استفاده کـرد. نکتـه دیگـر اهمیـت هیجـان     

عـاطفی و هیجـانی کـه اغلـب در ارتبـاط بـا       هـای   مذهبی است. تجربـه  -صمیمیت در نظام اعتقادی

انـد. در   بزرگسـال متفـاوت   از لحا  کیفی با تجربه در روابـط عـاطفی فـرد    ،ندشو می مذهب مطرب

مـادر اسـت )کـرک     –شـبیه دلبسـتگی کـودک    شکل تجربه عشـن نسـبت بـه خـدا دقیقـا       ،حقیقت

دو ویژگـی ارتبـاط بـا موضــوع     کـه  تـوان نتیجــه گرفـت   مـی  بـدین ترتیـب   (.663: 7996 پاتریـک، 

 ،بنـابراین  .کند در ارتباط با خدا نیز وجود دارد می تجربه هیجانی که فرد با وی دلبستگی و عاطفه و

 زیر است:های  موضوع دلبستگی دارای ویژگی به عنوانخدا 

 رسد آگاهی از وجود موضـوع دلبسـتگی از   می حفظ مجاورت با خدا: به نظر و وجو جست -7

فـرد   رغم عدم حضور فیزیکی و قابلیت مشـاهده، احسـاس ایمنـی در    به ،شناسی لحا  روان

 آورد. می به وجود

کـرک   و 7996 بـه نقـل ازکـرک پاتریـک،     7905پناهگاه مطمئن: آلرـورت )  به عنوانخدا  -6

د و نکن می شرایط بحرانی به مذهب رجوع است که افراد در ( معتقد7996پاتریک و شیور، 

 روند. می به سوی خدا

احسـاس   دا اسـاس ایمنـی اسـت،   اعتقاد به اینکه خـ  اساس ایمنی: فرد با پایه و به عنوانخدا  -3

ایـن احسـاس    یابد. می اعتماد به نفس او به هنگام اضطراب و ترس افزایش و کند می قدرت

هـای   شود و وی را برای مقابله با مشکالت و چالش می ایمنی به آرامش روانی در فرد منجر

ب اسـت  ایمنـی هماننـد پـادزهری در برابـر تـرس و اضـطرا       ،بنابراین کند. می زندگی آماده

 (.666: 7996)کرک پاتریک، 

 جدایی و فقدان: اگرچه جدایی از خدا موجب اضـطراب و فقـدان او موجـب غـم و انـدوه      -6

به نقـل از   7937سنجید )هافمن، ها  توان به راحتی از طرین آزمون می این موارد را ،شود می

م نیاز همیشـه  داند که به هنگا می خدا را یک موضوع دلبستگی مطلنوی (. 7999کاسیدی، 

 در دسترس است.

نظر گـرفتن   در ،( به آن اشاره کرده است7996ویژگی آشکار دیگری که کرک پاتریک ) -0

رابطـه خـدا و انسـان بهتـر از رابطـه       ،قـادر و دانـای مطلـن اسـت. در حقیقـت      به عنوانخدا 
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بت کند و این ویژگی در ارتباط فرد با خـدا نسـ   می کودک، این ویژگی را آشکار -مراقب

 شود. می تر است و بیشتر حفظ میئبه رابطه دو فرد عاشن دا

دلبسـتگی بـرای مطالعـه و شناسـایی      نظریهتوان از  می ( معتقد است که7999کرک پاتریک )

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

 خداونـد  ،(7999پاتریـک )  کـرک  اعتقـاد  د. بـه کـر اسـتفاده   -موضوعات و اهـداف ایـن شـناخت   

 شود( می محدود آن که در ادیان و مذاهب گوناگون معرفی نه به معنای ،)به معنای عام و کامل آن

گاه دلبستگی به حساب آورده شود. از چهار مالکـی کـه آنیسـورث بـرای یـک       هیتواند یک تک می

گاه دلبستگی صـادق   تکیه به عنوانوند خدا برای انتخابشمارد، دو مالک  می دلبستگی بر گاه تکیه

هنگامی که دچـار اسـترس و    ،مبنا و منبع امنیت برای افراد به عنوانخداوند  مالک اول اینکهاست: 

بـه  های روانی عاطفی هستند. نکته جالب این است که در بیشتر مذاهب و ادیـان، خداونـد    آشفتگی

شود. دومین مالک ایـن اسـت    می حساب آوردهبینی به  امید و خوشبرای منبع حیاتی و مهم  عنوان

در  وجـو  جسـت و مطمـئن بـرای کشـ  و    کننـده   یک منبع حمایت به عنوانتوان از خداوند  می که

د. این نکته به ایـن  کرو انتزاعی( استفاده شناختی  محیط اطراف )چه محیط فیزیکی چه محیط روان

ت، اعتماد به خود، رضایت، اقناع و آمدن یک نوع حس امنی به وجودمعنی است که خداوند باعث 

 هـا هایی که در آینده با آن فعلی و هم چالشهای  شود تا فرد بتواند هم با چالش می خرسندی در فرد

بـه   را خداونـد  تـوان  مـی  بنـابراین  (.3: 7333)نصـیری و لطیفیـان،    شود، به مقابله برخیزد میرو  روبه

 سـایر  کـه  راهـایی   ویژگـی  همـان  زیـرا ؛ فتپـذیر  و آورد حسـاب  بـه  دلبسـتگی  گـاه  تکیـه  عنـوان 

شناسـی   روان دیـدگاه  از رسـد  مـی  نظـر  بـه  اسـاس  این بر دارد. نیز او دارند، دلبستگی های گاه تکیه

بخشـد   مـی  ایمنـی  و آرامـش  انسان به که گرفت نظر در دلبستگی موضوع به عنوان را خدا توان می

 نقـل از زاهـد بـابالن و همکـاران،    ، بـه  6556 و روات و کـرک پاتریـک،   7999)کرک پاتریـک،  

7397 :11.)  

و ارتباط آن بـا دلبسـتگی    به این موضوع ،است که در ادامه «آوری تاب» ،متییر دیگر پژوهش

 شود.  می پرداختهو سبک دلبستگی 

های عملی است کـه فـرد یـا خـانواده      آوری الگوهای رفتاری م بت و شایستگی منظور از تاب

دهـد )مکـوبین، تامرسـون و     هـا نشـان مـی    یز یا هنگام مواجهه با گرفتـاری آم های استرس در موقعیت
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آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت در برابر شرایط سخت  (. تاب163: 7993، 7مکوبین

 زاست. و استرس

آوری را تظاهری از تنوع افراد در پاسخ به مشکالت و عوامـل خطرآفـرین    ( تاب7930) 6راتر

آوری از اعتقـاد بـه خودکفـایی شخصـی، توانـایی مواجهـه بـا         بیان کرده است که تـاب  داند. او می

گیرد. برای برخی افراد اسـترس و شـرایط نـاگوار     له ریشه میئهای حل مس و خزانه مهارتها  چالش

ولی در برخی دیگـر توانـایی    ،شود باعث بروز احساس درماندگی و تسلیم شدن در برابر شرایط می

( بر ایـن بـاور اسـت کـه افـراد      7995کند. راتر ) طلبی، یادگیری و رشد ایجاد می لشحل مسئله، چا

شـوند، بلکـه آنهـا وقتـی بـا ایـن تیییـرات برخـورد          های کمتری مواجه نمی آور لزوما  با چالش تاب

کننـد، از لحـا     کـارایی خـود را بهتـر حفـظ مـی      ؛آورند تر به دست می کنند، تعادلشان را سریع می

گردنـد و حتـی نسـبت بـه قبـل       تر به حالت اولیه خود باز مـی  تر هستند و سریع نی سالمجسمی و روا

 شوند. تر می قوی

 بـرای شناسی دارد. توجه فروید به توانایی انسـان   های روان آوری ریشه در برخی از نظریه تاب

ی و سـازوکارها  6بـالک « 3آوری مـن  تـاب »تفوق بر شرایط ناگوار، مفهـوم دلبسـتگی بـالبی، مـدل     

هـای اساسـی، شـجاعت ناکامـل بـودن و       ، مفاهیمی ماننـد عالقـه اجتمـاعی، اشـتباه    0دفاعی وایالنت

مـدی در تعیـین   اگـاه انتظـارات خودکار  ، جای3سازی در نظریه آدلر و همکار او، درایکـورس  دلگرم

و شـرایط نـاگوار در نظریـه     رفتارهای انطباقی و میزان تالش و مقاومـت فـرد در مواجهـه بـا موانـع     

شـناختی  های  ، همچنین نقش ارزیابیفرد از نظر الیس و بکهای  ، نقش نظام باورها و نگرشندوراب

شـناختی بـرونفن برنـر و     بـوم های  ، دیدگاه سیستماه الزاروس و فولکمندر کنار آمدن فرد از دیدگ

ر گذارند، سـبک تفکـ   می تتثیرویژه کودک  همختل  بر فرد و بهای  عوامل و الیهدر آن روشی که 

نقش معنا دادن به زندگی برای باقی ماندن در شـرایط   ،و در نهایت سلیگمنو تبیین افراد از دیدگاه 

آوری اسـت )کـاوه و همکـاران،     ها با مفهـوم تـاب   نظریه نظر فرانکل نقطه پیوند اینبراساس  ناگوار

7395 :767.) 

 

1- McCubin, Thompson & McCubin 

2- Rutter 

3- Ego-resilience 

4- Block  

5- Vaillant  

6- Driekurs 
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؛ ورنـر،  7995مزی، کند )ماستن، بست و گار می سه نوع پدیده را توصی  معموال  آوری تاب

رغم وضعیت پرخطـری کـه فـرد بـا آن مواجـه اسـت )ماننـد        به پیامدهای رشدی خوب . 7(: 7991

حفظ شایستگی و صالحیت در . 6 ؛وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین، تحصیالت پایین مادر و فقر(

ت به حالت برگش .3؛ خانواده( یزا )مانند طالق و بیماری یکی از اعضا شرایط تهدیدآمیز و استرس

 روانی )م ل بدرفتاری و سوءاستفاده(.های  اولیه پس از تجربه ضایعه

دهنـد. یکـی از ایـن عوامـل دلبسـتگی       مـی  قرار تتثیرافراد را تحت  آوری تابعوامل بسیاری 

یکی از عوامل حفاظتی عمل کند و موجبات سـازگاری بیشـتر را    به عنوانتواند  می دلبستگیاست. 

 ورد.برای افراد فراهم آ

که ایجاد رابطه دلبسـتگی ایمـن در کودکـان بـرای رشـد و ارتقـای سـالمت آنـان          طور همان

سـالمت و بهزیسـتی انسـان نقـش      تحول دلبستگی ایمن به خـدا نیـز در   گیری و اهمیت دارد، شکل

 که فرد در شرایط سخت خدا را در کنـار خـود   ستکند. دلبستگی به خدا به این معنا می مهمی ایفا

رویـارویی بـا    بـرای معنـوی  هـای   را در اسـتفاده از روش  اوکنـد و ایـن اتکـا     می و به او اتکابیند  می

آرامـش خـود را   هـا   کند. افراد با دلبستگی ایمن در مواقع مشـکالت و سـختی   می مشکالت کمک

 دانند. می گاهی امن و منبع آرامش کنند و خدا را تکیه می حفظ

گیـرد و ارتبـاط تنگـاتنگی بـا      مـی  ن کـودکی شـکل  دلبستگی ایمن به خدا در دوراهای  ریشه

کـه والـدین بـرای کودکـان     هـایی   تربیـت والـدین دارد. در خـانواده   هـای   رفتارهای معنوی و روش

 یابـد و ایـن اعتقـاد بـه خـدا نیـز انتقـال پیـدا         می افزایشآنها  اعتقاد کودکان به ،امن هستند یپایگاه

 کند. می

 و اجتمـاعی  وشـناختی   روان سـازگاری  رد مـؤثری  و مهم عامل دلبستگی سبک کلی طور به

 (.75: 7396زاده و همکاران،  هاست )تقی بیماری با مقابله توانایی

بر این باور است که دلبسـتگی مضـطرب اجتنـابی بـا خـدا در نهایـت        (7999کرک پاتریک )

 7بـک  (.11: 7397زاهـد بـابالن و همکـاران،    شـود )  مـی  اعتقادی، المذهب شدن و ارتـداد  سبب بی

 ،اسـت  ایمـن  نـوع  از نیـز  دلبسـتگی  ایـن  و دارنـد  خـدا  به بیشتریمعتقد است افرادی که دلبستگی 

 و صـمیمیت بیشـتری برخوردارنـد    رضـایت  احسـاس  از و شـوند  مـی  افسـردگی  و تنش دچار کمتر

 (.763: 6553بک، )

 

1- Beck 
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در ( 6575اسـت. نیوتـون و مکینتـاش )    شـده دلبستگی به خـدا انجـام   تحقیقات اندکی درباره 

ی دربـاره ارتبـاط بـین تصـور والـدین از خـدا و میـزان        یپژوهشی که بر روی والدین کودکان است نا

ی بـا  ید که والدین کودکـان اسـت نا  دنبه این نتیجه رسی ند،انجام داها  استرس برابرآنان در های  مقابله

ابر فشارهای روانی ثرتری برخوردار هستند و در برؤشناختی م روانهای  مقابله تصور م بت از خدا از

 ترند. مقاوم

اند کـه بـین سـبک دلبسـتگی ایمـن بـه        ( در پژوهشی دریافته7339اکبری، وفایی و خسروی )

 در همسران جانبازان رابطه وجود دارد.   آوری تابوالدین و میزان 

که روابط دلبستگی انسانی و دلبستگی ایمن به خـدا بـا    دهد نشان مینیز  پژوهشنتای  چندین 

بینــی، رضــایت از زنــدگی، کــاهش اضــطراب،  خــوش :ســالمتی و بهزیســتی از قبیــلهــای  شــاخص

(. 7996 ،جسمانی همراه است )کرک پاتریک و شـیور های  افسردگی و کاهش در نشانگان بیماری

کـاهش در   دلبستگی نا ایمن به خدا با سالمت روانـی پـایین و مشـکالت سـازگاری،     ،افزون بر این

 )بـک و مـک دونالـد،    است مأمنفی توهای  افزایش هیجان و و وجودیسالمت و بهزیستی مذهبی 

6556.) 

( نشان دادند کـه بزرگسـاالن بـا سـبک دلبسـتگی      7996نتای  مطالعه کرک پاتریک و شیور )

ایمن نسبت به دو گروه نا ایمن خـدا را بیشـتر مهربـان وکمتـر غیرقابـل دسـترس توصـی  کردنـد.         

ی دلبسـتگی دوسـوگرا از   دارا در مقایسه بـا افـراد   ،خدا دارند همچنین افرادی که دلبستگی ایمن به

 .شوند کمتر بیمار میبیشتری دارند و رضایت زندگی 

 طـور  به را دانشجویان در خدا از ذهنی که تصویر اند ( دریافته7395غباری بناب و همکاران )

( 7397ران )غبـاری بنـاب و همکـا   . کـرد بینـی   پـیش  آنـان  دلبسـتگی  کیفیـت  روی از توان می کلی

 از فـرد  تصـور  و خـدا  بـه  دلبسـتگی  نوع روی از است نایی، کودکان والدین روانی دریافتند سالمت

 و داشـتند  خـدا  از م بتـی  تصـور  کـه  است نایی کودکان والدینآن دسته از است. بینی پیش قابل خدا

  بودند. برخوردار بیشتری روانی سالمت از بود، ایمن آنان در خدا به دلبستگی سبک

، آوری تاب( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 7331رحیمیان بوگر و اصیرنژاد فرید )

کننـده   بینـی  شـناختی پـیش   سـوگرا و سرسـختی روان  دلبستگی اجتنـابی، سـبک دلبسـتگی دو   سبک 

ــاال تــاب ،کننــده بینــی ســالمت روانــی هســتند و از میــان ایــن متییرهــای پــیش  ی از یآوری میــزان ب
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 .کند می سالمت روان را تبیین پذیری درتیییر

در منـابع خـارجی واژه   شـود.   می در ادامه مبحث به موضوع ادبیات مرتبط با شهادت پرداخته

بلکه کشته شدن در جنگ  ،شود، وجود ندارد می معنی که در فرهنگ اسالمی یافت آن شهادت به

امعه ما انطباق داشته باشـد،  که با مفهوم فرهنگ اسالمی جهایی  پیشینه ،به همین دلیل .شود می طرب

 د.شیافت ن

صـورت   (فرزنـدان شـاهد  و همسران )با خانواده شهدا  ارتباطدر چندی در ایران های  پژوهش

 شود.  می گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره

درمـانی بـه شـیوه آمـوزش      ( نشـان داده اسـت کـه زوج   7395زاده و همکـاران )  تحقین فاتحی

 دارد.   تتثیرر سالمت روان زوجین شاهد و ای ارگر خودتنظیمی ب

بررسـی و مقایسـه کـارکرد خـانواده و     » نـام ( در پژوهشـی بـا   7336کرامتی، مرادی و کـاوه ) 

میانگین عملکـرد خـانواده در همسـران شـاهدی      که اند دریافته «شناختی فرزندان شاهد سیمای روان

ولـی   ،انـد  دی اسـت کـه ازدواج مجـدد نکـرده    تـر از همسـران شـاه    اند پایین کرده است که ازدواج

 گروه اول است.   عملکرد تحصیلی فرزندان در گروه دوم بهتر از

 شـهادت  از پس مادرانشان که شاهدی فرزندان داد نشان ( در پژوهش دیگری7313) اژدری

 ظـر ن از انـد،  نکـرده  ازدواج مادرانشـان  که شاهدی آموزان دانش با مقایسه در اند کرده ازدواج پدر

 .هستند تری پایین سطح در تحصیلی

 

 روش پژوهش
همسران شـهید   تمامشامل جامعه آماری پژوهش  روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی است.

بود. از بـین   نفر 691استان چهارمحال و بختیاری بودند که ازدواج مجدد نکرده بودند و تعداد آنها 

از هـا   وه انتخاب به این صورت بود کـه آزمـودنی  دند. شیش نفر به شیوه در دسترس انتخاب 10آنها 

برگزارشده توسط بنیاد شهید شرکت های  در برنامه 7396بین همسران شاهدی که در نیمه اول سال 

 60پاسـخ دادنـد. تعـداد    ها  نامه پرسشکرده یا به بنیاد شهید مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند و به 

 کنار گذاشته شدند.   نامه پرسشوش بودن شآزمودنی به علت می
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 پژوهش ابزار
 نامه پرسش ( و6553کانر و دیویدسون ) آوری تابمقیاس  :کاررفته در پژوهش شامله ابزار ب

 ( بود.6556) دلبستگی به خدا بک و مک دونالد

 

 کانر و دیویدسون آوری تاب. مقیاس 0

رد اسـتفاده قـرار   مو 7آوری کانر و دیویدسون مقیاس تاب ،آوری سنجش میزان تاب به منظور

حـوزه   7919-7999( بـا مـرور منـابع پژوهشـی     6553را کانر و دیویدسون ) نامه پرسشگرفت. این 

سـنجی ایـن مقیـاس در شـش گـروه، جمعیـت عمـومی،         هـای روان  آوری تهیه کردند. ویژگی تاب

ه اخـتالل  پزشکی، بیماران مبـتال بـ   های اولیه، بیماران سرپایی روان کنندگان به بخش مراقبت مراجعه

اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران مبتال به اخـتالل اسـترس پـس از سـانحه مـورد بررسـی قـرار        

خوبی قادر بـه تفکیـک    به نامه پرسشاند که این  کنندگان این مقیاس بر این عقیده گرفته است. تهیه

توانـد در   ت و مـی هـای بـالینی و غیربـالینی بـوده اسـ      آور در گـروه  آور از افـراد غیرتـاب   افراد تـاب 

گویـه دارد کـه در یـک     60 نامه پرسشهای پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد. این  موقعیت

شـود. محمـدی    گـذاری مـی   مقیاس لیکرت بین صفر )کامال  نادرست(، و پن  )کامال  درست(، نمره

د که ضـریب پایـایی   این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آور 6( پایایی7336)

آن با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه همبستگی هر  3بود. در مورد اعتبار 39/5حاصله برابر با 

 67بودنـد. بـدین ترتیـب     36/5تـا   76/5ضـرایب بـین    ،سؤال 3جز ه نمره با نمره کل نشان داد که ب

 گویه در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. 

( پایایی این مقیاس در دانشجویان بـه کمـک   7333ی، جوکار و صحراگرد )در پژوهش سامان

دست آمد و نتای  آزمـون تحلیـل عامـل بـر روی ایـن مقیـاس        به 31/5ضریب آلفای کرونباخ برابر 

و  39/5برای این تحلیل برابـر  KMO  بیانگر وجود یک عامل عمومی در مقیاس بود. مقدار ضریب

 از واریانس کـل مقیـاس را تعیـین    %3/63بود. این عامل  36/3ابر با مقدار آزمون کرویت بارتلت بر

، بـین نمـرات ایـن آزمـون بـا      آوری تـاب زمـان آزمـون    دست آوردن اعتبار هم به به منظور کرد. می

 

1- Conner- Davidson Resilience Scale 

2- Reliability 

3- Validity 
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شـناختی در یـک گـروه بررسـی مقـدماتی همبسـتگی گرفتـه شـد و          نمرات آزمون سرسختی روان

 آمد.دست ه ب 03/5بستگی حاصل معادل ضریب هم

 

 دلبستگی به خدا بک و مک دونالد نامه پرسش .1
ال پـن   ؤسـ  66( تهیه شـده اسـت کـه دارای    6556توسط بک و مک دونالد ) نامه پرسشاین 

االت دربـاره ارتبـاط فـرد بـا     ؤکه محتوای سـ  است (0موافقم= تا کامال  7=  ممخالف ای )کامال  گزینه

 .پاسـخ دهـد  هـا   باید به یکی از گزینه ست وخدا خدا و هر شخص یا توجه به نوع ارتباط خودش با

چهار عامل توجه به خدا، اعتماد در مقابل عدم اعتمـاد، توکـل و ارتبـاط بـا خـدا را       نامه پرسشاین 

دلبسـتگی بـه خـدا توسـط سـازندگان آن بـه روش        نامـه  پرسـش کند. روایی فرم اصـلی   می ارزیابی

طـرد   زهای اجتناب از صمیمیت و اضطراب ا همبستگی هر سبک با نمره کلی مقیاس، روایی سبک

( میـزان همبسـتگی سـبک    7331) گزارش شده است. نصیری 5/ 36و 33/5 با کل مقیاس به ترتیب

دست  به 16/5 و 33/5 اضطراب از طرد و سبک اجتناب از صمیمیت را با کل مقیاس به ترتیب برابر

( ضریب آلفـای کرونبـاخ بـرای    7331نصیری ) ،نامه پرسشآورد. همچنین برای محاسبه پایایی این 

 گـزارش کـرد.   36/5 و 36/5 ابعاد اجتناب از صـمیمیت و اضـطراب از طـرد را بـه ترتیـب برابـر بـا       

گـزارش   نامـه  پرسـش ( پایایی و روایی مورد قبولی برای ایـن  7395در پژوهش علیایی و همکاران )

 شده است.

 د.شاستفاده  مبستگی پیرسونه آماری توصیفی و روشهای  روش ازها  تحلیل داده برای
 

 های پژوهش یافته
 بـه بیـان   ،نفر از همسران شاهد بودند. در ادامه 10کننده در پژوهش حاضر  تعداد افراد شرکت

 شود. می توصیفی مربوط به پژوهش پرداختههای  یافته شناختی و متییرهای جمعیت
 

 د سن گروه نمونهرمیانگین و انحراف استاندا -0جدول 

 انحراف استاندارد میانگین عدادت متغیر

 33/1 36/69 10 سن
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 33/1و  36/69میانگین و انحراف استاندارد سن گروه نمونه به ترتیب برابر با  (7)طبن جدول 

 .است

 
 وضعیت گروه نمونه از نظر سطح تحصیالت -1جدول 

 سطح تحصیالت فراوانی درصد فراوانی

 ابتدایی 73 67

 

 سیکل 70 65

 لمدیر 61 33

 کارشناسی و باالتر 1 3/9

 پاسخبی 75 3/73

 جمع کل 10 755

 

درصد  33 اک ریت افراد گروه نمونه یعنی حدود مشخص است، (6)که در جدول  گونه همان

 دارای دیرلم بودند.

بـا   376/5دارای رابطه  آوری تابدهد که  می ( ضریب همبستگی پیرسون نشان3طبن جدول )

 (؛ لـذا >57/5P) اسـت  است. این ضریب همبستگی از لحا  آماری معنـادار  ادسبک دلبستگی به خ

توان گفت که با باال رفتن نمره دلبستگی به خدا )کـاهش نمـره دو بعـد اجتنـاب از صـمیمیت و       می

یابد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین  می افزایش آوری تاباضطراب از طرد(، نمره 

سـبک دلبسـتگی    نامه پرسشچهار خرده مقیاس  شود. می ییدتلبستگی به خدا تو سبک د آوری تاب

 یب همبسـتگی اضـر ( 3در جـدول )  ارتباط با خدا، اعتماد، توکل و توجه به خداست. :به خدا شامل

 نشان داده شده است. آوری تاببا این چهار بعد 

آوری  بـا تـاب   دابعـد ارتبـاط بـا خـ    دهد ضریب همبستگی  ( نشان می3که جدول ) گونه همان

تـوان گفـت کـه     (؛ لذا می>50/5P) استاین ضریب همبستگی از لحا  آماری معنادار  است.63/5

 یابد. افزایش می نیز آوری نمره تاب ،با باال رفتن نمره ارتباط با خدا
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 و ابعاد دلبستگی به خدا و دلبستگی به خدا آوری تابضریب همبستگی بین  -3جدول 

 معناداری همبستگیضریب  تعداد آماره

 557/5 376/5 10 آوری و دلبستگی به خدا )نمره کل( تاب

 56/5 633/5 10 آوری و بعد ارتباط با خدا تاب

 557/5 396/5 10 آوری و بعد توکل تاب

 557/5 63/5 10 اعتماد آوری و بعد تاب

 557/5 076/5 10 آوری و بعد توجه به خدا تاب

 

ایـن ضـریب    اسـت. 39/5آوری  با تـاب  بعد توکلهمبستگی ( ضریب 3همچنین طبن جدول )

توان اظهار داشت بـا افـزایش نمـره     (؛ بنابراین می>57/5P) استهمبستگی از لحا  آماری معنادار 

 یابد. افزایش می نیز آوری نمره تاب ،توکل به خدا

آوری  بــا تــاببعــد اعتمـاد  دهـد ضــریب همبسـتگی    کـه جــدول فـوق نشــان مــی   گونــه همـان 

(؛ لـذا بـا بـاال رفـتن نمـره      >57/5P) استاین ضریب همبستگی از لحا  آماری معنادار  ست.ا63/5

 یابد. افزایش می نیز آوری نمره تاب ،اعتماد به خدا

ایـن   است.076/5آوری  با تاببعد توجه به خدا ( ضریب همبستگی 3های جدول ) مطابن یافته

توان گفت با افزایش نمره توجه  لذا می (؛>57/5P) استضریب همبستگی از لحا  آماری معنادار 

 یابد. افزایش می هم آوری به خدا نمره تاب

 

 گیری بحث و نتیجه
آوری و دلبستگی به خدا رابطه معنادار آماری وجود دارد.  طبن نتای  پژوهش حاضر بین تاب

آوری  با تاب ارتباط با خدا، اعتماد، توکل و توجه به خدا :دلبستگی به خدا شاملهمچنین بین ابعاد 

( است. احمدی، 7397ها همسو با پژوهش زاهد بابالن و همکاران ) همبستگی وجود دارد. این یافته

درصـد   15تواند  اند که سبک دلبستگی به خدا در بعد ایمن می ( نیز دریافته7397شیخ و سرابندی )

 آوری را تبیین کند.  متییر تاب

در ایـن   است، تحقیقـات مشابه انجام گرفته برخیهای  هدر تبیــین ایــن نتای  که همسو با یافت
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هر چهار بعد دلبستگی بـه خـدا یعنـی     تـوان گفـت؛ باشد، می های مختل  نیز می زمینـه در فرهنـگ

 آوری دارند. ویژه توجه به خدا نقش مهمی در افزایش تاب توکل، اعتماد، ارتباط با خدا و به

احسـاس   ،توجهه بهه خهدا   خـدا بـویژه    به باال دلبستگی با افراد گفت توان می راستا این در

 منبـع  به عنـوان  خدا افراد این بین در یعنی دارند، مشکالت مقابله با برای بیشتری کنند توانایی می

 تـوان  طریـن  ایـن  از و بکنـد  بیشـتری  ایمنـی  احساس شخص که کند می ای فراهم زمینه دلبستگی

 نـاظر  و مسلطها  موقعیت بر که هست خدایی اینکه به ورباشد. با داشته مشکالت با باالتری مقابلة

 عبـارت  بـه  دهد. می کاهش راها  موقعیت با مرتبط اضطراب زیادی، بسیار حد تا ،است بندگان بر

 در را کنتـرل  غیرقابـل هـای   موقعیـت  تـوان  می خداوند به اتکای طرین از معتقدند افراد این، دیگر

 .درآورد خود اختیار

تـری در مواجهـه    مناسـب  ای شود افراد از راهبردهای مقابله می سبببه خدا  دیگر اینکه توجه

 م بت یا منفی بـودن دیدگاه افراد نسبت به خداوند مبنایی برای تعیین با شرایط دشوار استفاده کنند. 

 (. 61: 6553)نلسون،  با مشکالت استهای کنار آمدن و مقابله آنان  سبک

 مـذهب  و گـذارد  مـی  تـتثیر  فـرد  شناختیهای  جریان بر خدا با ارتباط و دین رسد می نظر به

 بگیرنـد؛  نظـر  در آمیـز  موفقیـت  را آینـده  پیامـدهای  توانند می افراد وسیله بدین که است یفرایند

 تمام خدا و شود می شروع خوبی به او به توکل با کاری هر اینکه و خدا به اعتقاد و ایمان یعنی

فـرد   آینـده  عملکردهـای  مورد در اطمینان و بینی خوش حس ادایج باعث ،کند می کنترل را امور

 (. 06: 7395زاده و همکاران،  خراشادیشود ) می

 کـل  بـه  فـرد  دار هدف و معنادار نگرش موجب او به ایمان و اعتماد به خدا ،از سوی دیگر

 هکـ  اسـت  شـرایطی  دارای دلبسـتگی  منبـع  و گـاه  تکیـه  به عنوان خداوند ،واقع در شود، می هستی

 است مطمئن پناهگاهی دلبستگی، منبع این آوریم. حساب به دلبستگی موضع را او دهد می اجازه

 انسـان  کنـار  در و دسـترس  در همیشـه  کنـد،  رجـوع  آن به تواند می زندگی مشکالت در فرد که

 اینکـه  دیگـر  .کـرد  احسـاس  را او حضـور  شـود  مـی  همیشـه  فیزیکـی  حضور عدم رغمو به  است

 امـور  همـه  بـه  آگـاه  و کارهـا  همه به قادر را او چون ،داند می ایمنی اساس را خداوند معتقد فرد

احمـدی، شـیخ و   کنـد )  مـی  امنیـت  و قـدرت  احسـاس  او وجـود  از معتقـد  فـرد  ،بنـابراین  .داند می

 (.1: 7397سرابندی، 
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و اضـطراب کمتـری را در    شـود کـه افـراد احسـاس تـنش، اسـترس       می سببارتباط با خدا 

آوری اهمیـت ایمـان    هـای حیطـه تـاب    برخی از مطالعههای زندگی تجربه کنند.  ریشواد مواجهه با

در مطالعات مختل  (. 7993اند )برای م ال ورنر،  معنوی و شرکت در جوامع مذهبی را یادآور شده

بـا   ،شـان را مـدیریت کننـد    کند تا مشـکالت زنـدگی   نشان داده شده که معنویت به افراد کمک می

کنار بیایند و در عین حال سـالمت جسـمی و روانـی خودشـان را حفـظ کننـد       استرس و افسردگی 

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

ایمـن در   یچهره دلبستگی، پایگاه امنی بـرای رفتارهـای کـاوش و پناهگـاه     به عنواناست که خدا 

شود و زمانی که مؤمنان از خـدا دور یـا جـدا     ید برای مؤمنان در نظر گرفته میزمان پریشانی یا تهد

کنند. مؤمنان خواستار نزدیکی به خدا هستند و این تماس برای آنان  شوند، احساس اضطراب می می

های مذهبی دلرـذیر اسـت. همچنـین     های دعا و مشارکت در فعالیت در میان ارتباط با خدا در شکل

کنـد، تمایـل دارد    خبرهایی در مورد مر  و از دست دادن عزیز خود دریافت می زمانی که مؤمن

پناهگاه امن، نزدیک شود تا دوباره حـس امنیـت و آرامـش را بـه دسـت آورد       به عنوانکه به خدا 

 (.63: 7395زاده و همکاران،  )خراشادی

ــو و ســیم ) ــه افــزایش ویژگــی  6553ل ــد کــه داشــتن ســبک دلبســتگی ایمــن ب هــای  ( معتقدن

شود،  های دشوار منجر می ویژه در موقعیت بینی به امید و خوش :شناختی و عواط  م بت مانند روان

)نصـیری و  کنـد   گـاه ایمـن و قدرتمنـدی دارد کـه از او حمایـت مـی       کنـد تکیـه   چون احساس مـی 

، 6آوری و افـزایش آن اسـت )مک ـی    معنویت یک عامل کلیـدی در ایجـاد تـاب   (. 6: 7333لطیفیان،

 (. 6553؛ والش، 6553

 گـاه  تکیـه  به عنـوان  خداوند پذیرشبه دلیل  ،دارند خدا به نسبت ایمن دلبستگی که افرادی

 بـه  رویـارویی،  توانـایی  همـین  و دارنـد  مشـکالت  قبـال  در بیشتری توانایی کنند می احساس امن،

 عامـل  یـک  یدلبسـتگ  (.33: 7397زاهد بابالن و همکاران، ) انجامد می فرد و خدا بین م بت تعامل

 ایـن  نتیجـه  در کـه  اسـت  آوری تـاب  عامل رساندن حداک ر به و خطر رساندن حداقل به در مهم

 فرسای طاقت و سخت شرایط در ویژه به ،روان سالمت افزایش در مهمی بسیار نقش ،تتثیرگذاری

 (.1: 7397احمدی، شیخ و سرابندی، دارد ) زندگی

 

1- Greeff & Loubser 

2- Mackay 
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ی معنـا هسـتند   وجـو  جسـت بـا شـرایط نـاگوار در    در مواجهـه   زیـاد آور به احتمال  افراد تاب

دهد و آنها را برای غلبه  ها افزایش می تحمل افراد را در برابر سختی ،داشتن ایمان (.7991، 7)پولک

همچنین ارتباطـات فرامعنـوی )یعنـی بـه قـدرت       (.6557)ورنر و اسمیت، کند  ها یاری می بر چالش

آوری اسـت و معنویـت عامـل     گر تاب ننده یا تسهیلبرتری ایمان داشتن( جزء عوامل فردی ایجادک

از  (.11: 7395آوری دانسته شده است )حسینی قمی و سلیمی بجسـتانی،   کلیدی برای پرورش تاب

تـر   شـکننده بععـد اخالقیشـان گسـترده     یهـا  آور در رویـدادها و بحـران   ( افراد تاب6553نظر والش )

 نند.ک میاحساس هدفمندی بیشتری در زندگی  و شود می

پذیرش شرایط  ،تری دارند شواهد نشانگر این است که همسران شاهدی که زمینه مذهبی قوی

 (.3: 7331 ،جعفرآبادی کالته است )جاویدی تر[ ]راحتبرای آنان 

ذکر است که فطرت خداجوی انسـان و زمینـه و بافـت مـذهبی و فرهنگـی قـومی در        الزم به

های  ها و نمونه باورهای مذهبی و همچنین وجود سنبلهای عمین معنویت و  کشور ما و وجود ریشه

هـای مختلـ  در    صبر و استقامت مانند حضرت زهرا)س( و حضرت زینب)س(، و احادیـث و آیـه  

کننـده سـالمت روان و حفـظ     شـمار آورد کـه تـتمین    توان منابع حمایتی مهمـی بـه   این زمینه، را می

دهـد.   بـا شـرایط سـخت زنـدگی افـزایش مـی      آرامش فردی است و توانـایی افـراد را بـرای مقابلـه     

ای اساسی برای مقاومت در برابر مشکالت زندگی بشر است )حسینی قمـی و سـلیمی    دینداری پایه

 (.13: 7397بجستانی، 

شـناختی بـا آنهـا بـه      های روان مشاورهدادن شود در کار با خانواده شهدا و یا انجام  پیشنهاد می

نهـا تتکیـد بیشـتری    آآوری در  دهنـده تـاب   ا خدا و عوامـل افـزایش  مانند ارتباط ب ،های معنوی زمینه

 صورت گیرد. 

 

1- Polk  
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