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رابطــه بیــن ســبک دلبســتگی 
ــه خــدا و تــاب آوری ب
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علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد تفرش

ابوالفضل میرمحمد مکی - کارشناس ارشد مردم شناسی، مدیر پژوهش 
دانشگاه آزاد اسامی استان مرکزی
حسین کاویان فر - کارشناس ارشد روانشناسی
محسن منتظر - کارشناس روانشناسی

  چکیـده 
ــراد از دلبســتگی  ــم کــه نشــان می دهنــد هرچــه اف ــه یافته هایــی برمــی خوری ــور ب ــه وف در ادبیــات پژوهشــی موجــود در زمینــه ی دلبســتگی، ب

ایمــن تــری برخــوردار باشــند، از ســامت عاطفــی، روانــی و رفتــاری بیشــتری برخوردارنــد.
از طرفــی دلبســتگی بــه خداونــد باعــث بــه وجــود آمــدن یــک نــوع حــس امنیــت، اعتمــاد بــه خــود، رضایــت، اقنــاع و خرســندی در فــرد می شــود 
و ســبب می شــود تــا فــرد بتوانــد هــم بــا چالش هــای فعلــی و هــم بــا چالش هایــی کــه در آینــده بــا آن هــا روبــرو می شــود، بــه مقابلــه برخیــزد. 
پژوهــش حاضــر بــه رابطــه بیــن ســبک دلبســتگی بــه خــدا و تــاب آوری می پــردازد. در ایــن پژوهــش نمونــه 67 نفــره، شــامل 36 مــرد و 31 زن، از 
افــراد بــا مــدرک باالتــر از دیپلــم بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی از بیــن کارمنــدان دانشــگاه های تفــرش انتخــاب شــده اند. جهــت اندازه گیــری 
متغیرهــای مــورد پژوهــش، دو پرسشــنامه ســبک دلبســتگی بــه خــدا )روت و کــرک پاتریــک( و مقیــاس تــاب آوری )کانــر و دیویدســون( اســتفاده 
ــه و  ــب همبســتگی، رگرســیون، تجزی ــاری ضری ــای آم ــای پژوهــش از آزمون ه ــون فرضیه ه ــا و آزم ــل داده ه ــه و تحلی ــه منظــور تجزی ــد. ب گردی
تحلیــل واریانــس یــک راهــه و آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده شــده اســت. نتایــج نشــان داد بیــن بعــد ایمــن بــودن در دلبســتگی بــه خــدا و 
میــزان تــاب آوری فــرد، رابطــه مســتقیم وجــود دارد؛ یعنــی می تــوان از طریــق بعــد ایمــن دلبســتگی بــه خــدا، میــزان تــاب آوری را پیــش بینــی 
کــرد. بــه عبــارت دیگــر افزایــش و یــا کاهــش میــزان ایمــن بــودن فــرد بــا افزایــش و یــا کاهــش تــاب آوری فــرد همــراه اســت. همچنیــن بیــن 
ــا ســبک دلبســتگی ایمــن بــه خــدا نســبت بــه  ســبک های دلبســتگی بــه خــدا و میــزان تــاب آوری، رابطــه وجــود دارد. بطــوری کــه افــرادی ب

افــراد ناایمــن )اجتنابــی و اضطرابــی( تــاب آوری بیشــتری دارنــد.
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نیوتــون و مکیــن تــاش1 )2010( در پژوهشــی کــه بــر روی والدیــن کــودکان اســتثنایی دربــاره ی ارتبــاط بیــن تصــور والدیــن از خــدا و میــزان 
مقابله هــای آنــان در مقابــل اســترس ها انجــام دادنــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه والدیــن کــودکان اســتثنایی، بــا تصــور از خــدا، از مقابله هــای 
ــی  ــری ارزیاب ــت ت ــورت مثب ــه ص ــا را ب ــراد موقعیت ه ــن اف ــد. ای ــاوم ترن ــی، مق ــارهای روان ــر فش ــد و در براب ــری برخوردارن ــناختی موثرت روانش

ــد گذاشــت. ــا نخواه ــان را در ســختی ها تنه ــد، آن ــه خداون ــتند ک ــاور داش ــد و ب می کردن
کــرک پاتریــک )1999( ارتبــاط بیــن الگــوی دلبســتگی بــه والدیــن و دلبســتگی بــه خــدا را آزمایــش کــرده و بــه تأییــد فرضیه ی همســانی رســیده 
اســت؛ او عــاوه برایــن، بــه ارتبــاط بیــن تصــور فــرد از خــدا و کیفیــت دلبســتگی اشــاره کــرده اســت. افــراد بــا دلبســتگی ایمــن، تصــور مثبتــی 
از خــدا دارنــد، برعکــس افــرادی کــه دلبســتگی آنــان ناایمــن اســت، تصــور منفــی از خــدا ماننــد در دســترس نبــودن و دور بــودن از انســان ها در 
ذهــن خــود، پــرورش می دهنــد. او عــاوه بــر ایــن، پیــش بینــی کــرده اســت کــه بیــن ســبک دلبســتگی بــه خــدا و کیفیــت و میــزان دینــداری 
افــراد، رابطــه ای وجــود دارد. در حقیقــت فرآینــد شــکل گیــری کیفیــت و ســبک دلبســتگی کــه از کودکــی آغــاز و موجــب تشــکیل الگــوی کاری 

درونــی در افــراد می شــود، تعییــن کننــده نــوع تصــور آنــان از خداســت.
ــان را  ــم اشتباهشــان، آن ــد علیرغ ــه خداون ــد ک ــل هســتند و می دانن ــرای خــود ارزش قائ ــه خــدا ایمــن اســت، ب ــان ب ــه دلبســتگی آن ــرادی ک اف
دوســت مــی دارد و الگــوی درونــی کــه از خــدا دارنــد، خــدای پذیرنــده، در دســترس، کمــک کننــده و جــواب دهنــده بــه خواســت ها و دعاهــای 
آنــان اســت )کــرک پاتریــک، 2005(. برعکــس افــراد اجتنابــی، خــدا را دور از دســترس تلقــی می کننــد و یــا اینکــه از لحــاظ عاطفــی، آمادگــی 
نزدیــک شــدن بــه وی را ندارنــد و از او دوری می گزیننــد. هرچنــد تصــور فــرد از خــدا طبــق قانــون انتقــال کیفیــت دلبســتگی از تصــور والدیــن 
ــراد بیــاورد و افــرادی کــه از والدیــن خــود تصــور مثبــت داشــتند،  ــد یکســانی تصــور را در ذهــن اف ــه تصــور خــدا، در مــدل همســانی می توان ب
همــان تصــور مثبــت را دربــاره ی خــدا نیــز حفــظ کننــد و افــرادی بــا الگــوی ناایمــن بــه والدیــن خــود، همــان الگــوی ناایمــن را در مــورد خــدا 
تســری و تصــور منفــی )طــرد کننــده( از خــدا در ذهــن خــود پــرورش دهنــد، بــه هــر حــال در برخــی مواقــع، در اثــر کارکردهــای فرآینــد جبرانــی 
ــد  ــی فرآین ــراد از الگــوی جبران ــی، اف ــه وجــود متعال ــن ب ــوع تصــور از والدی ــال ن ــه جــای انتق ــد و ب ــاق نمی افت ــن اتف ــت دلبســتگی، ای در کیفی
دلبســتگی تبعیــت می کننــد و بــرای نیازهــای بــرآورده نشــده خــود از ســوی والدیــن، خداونــد را جانشــین مراقــب اولیــه خــود می کننــد و از او 
انتظــار بــرآوردن نیازهــای خــود را دارنــد و اگــر والدیــن طــرد کننــده داشــتند، خداونــد را مهربــان و پذیرنــده تلقــی می کننــد کــه بتواننــد بــه 

جبــران کمبــود والدیــن حامــی و مراقــب اولیــه خــود بپردازنــد )سورنســون2، 2004(.
ــه خــدا داشــتند، ســطح  ــرادی کــه دلبســتگی ایمــن ب ــد اف کــرک پاتریــک و شــیور3 )1992( گــزارش داده ان
ــایر  ــمانی و س ــای جس ــراب، بیماری ه ــردگی، اضط ــی، افس ــاس تنهای ــری از احس ــن ت پایی
اختــاالت روانــی نشــان دادنــد )گرانکویســت و کــرک پاتریــک، 2008(. 
همچنیــن افــرادی بــا دلبســتگی ایمــن، در رضایــت از زندگــی، نمــره 
ــه  ــن، روی آوردن ب ــاوه برای ــد، ع ــت آوردن ــه دس ــری ب باالت
ــر در  ــا و حاض ــگاره ی دلبســتگی توان ــه ان ــه مثاب ــدا ب خ
همــه جــا، باعــث افزایــش ادراک بهزیســتی روانــی 
ــک، 2008(  ــرک پاتری ــت و ک ــاال )گرانکویس ب
ــان،  ــردگی )الم ــراب و افس ــش اضط و کاه
تحقیقــات  کل  در  می شــود.   )1982
دلبســتگی  کــه  می دهنــد  نشــان 
ایمــن بــا توانمنــدی مقابلــه بــا 
مشــکات )باویــچ و پارگامنــت4، 
 ،)1997 پارگامنــت،  2002؛ 
شــناختی،  روان  بهزیســتی 
بهبــود  و  روانــی  ســامت 
روابــط بیــن فــردی )کــراول، 
1999؛  شــیور،  و  فرالــی5 
ــه دارد. ــابل، 2000( رابط س
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بــرام، شــاب جانکــر، مــوی، رایتــر، بــک مــان و دیــگ )a2008( در تحقیقــی کــه در آن افــراد ســالخورده )68 تــا 93 ســاله( شــرکت کــرده بودنــد، بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه احســاس نارضایتــی از خــدا بــا ناامیــدی، احســاس افســردگی، احســاس گنــاه و همچنیــن بــا نشــانگان افســردگی، ارتبــاط 
معنــی داری دارد. در ایــن پژوهــش، تصــور منفــی فــرد از خــدا )بــاور بــه خداونــد تنبیــه کننــده( بــا احســاس گنــاه افــراد شــرکت کننــده در پژوهــش 
تــوأم بــوده اســت. عــاوه برایــن پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه روان رنجورخویــی بــا احســاس تــرس از خــدا، اضطــراب و نارضایتــی از او همــراه بــوده 

.)2008 b اســت، درحالــی کــه توافــق پذیــری بــا تصــور ذهنــی حمایــت کننــده از خــدا تــوأم بــوده اســت )بــرام، مــوی، شــاب جانکــر و تیلبــرگ
گریــن وی، میلــن و کارک )2003( در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه پذیــرش فــرد بــه وســیله ی خــود و دوســت داشــتن خویــش، 
بــا احســاس مراقبــت خداونــد از انســان ها و آگاهــی او بــه نیازهــای آنــان، همبســتگی دارد؛ بــه عــاوه، تحقیــق پژوهشــگران فــوق نشــان داد کــه 
ویژگیهــای شــخصیتی منفــی کــه تــوأم بــا ناشایســتگی فــرد و افســردگی هســتند، باتصــور منفــی فــرد از خداونــد ارتبــاط دارد. افــراد بــا اعتمــاد 
ــز در  ــی نی ــد، احســاس تنهای ــد را تنبیــه کننــده تصــور می کردن ــد، خداون ــان کــه شایســتگی های خــود را پاییــن می دیدن ــه نفــس پاییــن و آن ب
افــرادی کــه تصــور منفــی از خداونــد داشــتند، بیشــتر بــود. بــا توجــه بــه یافته هــای ایــن تحقیــق، داشــتن رابطــه ی ایمــن بــا خــدا، مذهبــی بــودن 
و بــاور بــه خداونــد در دســترس و اجابــت کننــده دعــا، باعــث می شــود کــه احســاس تنهایــی در افــراد کاهــش پیــدا کنــد و افــرادی کــه خداونــد 

را پذیرنــده، خیرخــواه و حاضــر می داننــد، کمتــر احســاس تنهایــی کننــد )کــرک پاتریــک، شــیلیتو و کاس1، 1999(.
ــرد از خــدا، افســردگی و ســامت روان پیــدا کــرده اســت. میــزان  ــاداری بیــن تصــور ف ــری )1999( در پژوهــش خــود، همبســتگی معن مــک ال

ــوده اســت. ــاال ب ــا ب ــی آن ه ــزان ســامت روان ــد، در ســطح پاییــن و می ــده تلقــی می کردن ــد را دوســت دارن ــرادی کــه خداون افســردگی اف
ــده،  ــا تصــور مثبــت از خــدا )تصویــر صمیمــی، دوســت دارن ــراد شــاو، الیســون و فانلــی )2008( در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه افــراد ب ب
ــر اســت؛ برعکــس  ــان کمت ــی در آن ــای روان ــانگان بیماری ه ــد و نش ــی برخوردارن ــی باالی ــدا( از ســامت روان ــده و بخشــنده از خ محافظــت کنن
ــن  ــد. ای ــری دارن ــن ت ــی پایی ــامت روان ــه، س ــه گرفت ــان فاصل ــد از آن ــه خداون ــد ک ــاور دارن ــد و ب ــود دور می دانن ــد را از خ ــه خداون ــرادی ک اف
پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه افــرادی کــه تصــور مثبــت از خــدا دارنــد، در میــزان افســردگی، اضطــراب، حساســیت در روابــط بیــن 

ــراد هســتند. ــر از دیگــر اف ــکار پارانوئیــدی و خصومــت، پاییــن ت ــی اختیــاری، شــکایت جســمانی، اف فــردی، هــراس، وســواس ب
ــاال ارتبــاط دارد )اســپیلکا، هــود،  ــه نفــس ب ــا اعتمــاد ب ــده، ب ــان و دوســت دارن ــه خــدای مهرب ــد کــه اعتقــاد ب تحقیقــات همچنیــن نشــان دادن
ــا  هندســبرگر و گورســاچ، 2003(. پولنــر )1989( در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه از بیــن متغیرهــای مختلــف مذهبــی، ارتبــاط ب
وجــود متعالــی، باالتریــن میــزان پیــش بینــی بهزیســتی روانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ در ایــن پژوهــش ارتبــاط بــا وجــود متعالــی، 

داشــتن رابطــه عمیــق بــا خــدا تعریــف شــده بــود.
تــاب آوری بــه عنــوان توانمنــدی فــرد در برقــراری تعــادل زیســتی-روانی در شــرایط خطرنــاک و شــرکت فعــال فــرد در محیــط تعریــف شــده اســت 
)کانــر و دیویدســون، 2003(. گارمــزی )1991( هــم تــاب آوری را توانایــی ســازگاری موفقیــت آمیــز بــا شــرایط تهدیــد کننــده می دانــد. کاپــان 
)2002( معتقــد اســت اشــخاص تــاب آور در رفتارهــای ارتقــای ســامتی مشــارکت بیشــتری دارنــد و از درگیــری در فعالیت هــای روزانــه اســتقبال 

ــه جــای ثبــات ترجیــح می دهنــد. ــد و تغییــر را ب می کننــد، از چالــش لــذت می برن
ــه حفــظ ســامتی  ــاب آوری را عامــل توانمنــدی افــراد در راســتای تغییــر نتایــج حــوادث ناگــوار در جهــت مثبــت و کمــک ب ماســن )2001( ت
ــد  ــر، صــرف نظــر از خطــرات تهدی ــرای تغیی ــراد ب ــدی اف ــت و توانمن ــاب آوری، ظرفی ــه ت ــد ک ــز معتقدن ــرگ )2006( نی ــد. فرایب شــخص می دان
ــای ســامتی را در  ــد زمینه ه ــاب آور می توان ــراد ت ــی )1992( توســط اف ــات منف ــت هیجان ــن تفســیر مثب ــد. هــم چنی ــش می ده ــده را افزای کنن

آنــان فراهــم ســازد.
موضــوع مذهــب از دیربــاز در روان شناســی مــورد توجــه بــوده اســت. نخســتین بــار ویلیــام جیمــز در اثــر خــود بــا عنــوان انــواع تجــارب معنــوی در 
انســان، بــه موضــوع مذهــب پرداختــه اســت )اســپیلکا، هــود، هندســبرگر2 و گورســاچ، 2003(. فرویــد مذهــب را بــه عنــوان پدیــده ای برخاســته از 
نیازهــای بشــر معرفــی کــرده و بــر ایــن اعتقــاد بــود کــه یگانــه هــدف آن کمــک بــه بشــر بــرای غلبــه بــر ترس هایــی اســت کــه در طــول زندگــی بــا 
آن هــا روبــه رو می شــود )فرویــد، 1907(. پــس از اظهاراتــی کــه فرویــد عنــوان کــرد، روان شناســان کمتــر بــه ایــن حیطــه پرداختــه بودنــد و فقــط 
در دو دهــه ی اخیــر توجــه روان شناســان بــه ایــن حیطــه جلــب شــده اســت )اســپیلکا و همــکاران، 2003(. بــه طــوری کــه روان شناســی دینــی در 
دهه هــای اخیــر بــا رویکردهــای علمــی بــه بررســی رابطــه باورهــای مذهبــی بــا ســایر متغیرهــای روان شــناختی و جامعــه شــناختی پرداختــه اســت. 

یکــی از متغیرهــای روان شــناختی کــه جایــگاه ویــژه ای در روان شناســی دینــی بــه خــود اختصــاص داده دلبســتگی بــه خداونــد اســت.
تحقیقــات نشــان داده انــد کــه بیــن تصــور مثبــت فــرد از خــدا )ماننــد خیرخــواه بــودن( و داشــتن روابــط بیــن فــردی خــوب )شــاتن بائــور، فالــوت و 
تیــرل، 2004(، عــزت نفــس بــاال )بنســون و اســپیلکا، 1973(، و پاییــن تــر بــودن اضطــراب )شــافر و گورســاچ، 1991( همبســتگی و ارتبــاط باالیــی 
مشــاهده شــده اســت، درحالــی کــه بیماری هــای روانــی در خانواده هایــی کــه دیــدگاه منفــی بــه خــدا دارنــد، بیشــتر اســت )ویلســون، الرســون و 
مــی یــر3، 1983(. داده هــا همچنیــن نشــان داده انــد کــه داشــتن تصــور مثبــت از خــدا، بــا تحمــل اســترس های روانــی تــوأم بــوده اســت )بارنــت، 

دووال، ادوارد و هــال، 2005؛ لوئیــس – هــال، دو وال، ادوارد و پیــک، 1999(.
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  مقـاله هـای علمـی- پژوهشـی

49نشـریه سالمـت و تنـدرستی در مـدارسسـمـا

  روش پژوهش 

از طــرف دیگــر شــواهد قابــل ماحظــه ای گویــای ایــن نکته انــد کــه مذهــب و باورهــای مذهبــی، از جملــه عوامــل فرهنگــی هســتند کــه بایــد 
در ارتقــای ســامت، درمــان و پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی، بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیرنــد )علــی محمــدی و دادخــواه، 1380(. از آنجــا 
کــه مطالعــه ی دلبســتگی بــه خــدا در جوامــع غربــی تــازه آغــاز شــده اســت و از ســال 1995 کــه کریــک پاتریــک بــرای اولیــن بــار از ایــن موضــوع 
ــون پژوهشــی کــه  ــا کن ــه ت ــن براســاس بررســی های صــورت گرفت ــک، 2006(. همچنی ــد )ب ــه ی آن پرداخته ان ــه مطالع ــرد، پژوهشــگران ب ــام ب ن
در جوامــع اســامی صــورت گرفتــه و جنبه هــای مختلــف ایــن موضــوع را مــورد ارزیابــی قــرار داده باشــد بســیار ناچیــز اســت. پژوهــش حاضــر 
ــاب آوری رابطــه وجــود دارد؟ کــدام ســبک های  ــه خــدا و ت ــا بیــن ســبک های دلبســتگی ب ــن ســؤال اســت کــه آی ــه ای در صــدد پاســخگویی ب

ــاب آوری بهتــری را پیــش بینــی می کننــد؟ دلبســتگی ت

در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع کــه بررســی رابطــه 
ــدف  ــت و ه ــاب آوری اس ــدا و ت ــه خ ــتگی ب ــبک های دلبس ــن س بی
ــر اســت، روش  ــن دو متغی ــن ای ــوع و شــدت رابطــه بی ــن ن آن تعیی
پژوهشــی همبســتگی بــوده اســت. در ایــن پژوهــش نمونــه 67 نفــره، 
ــه  ــم ب ــر از دیپل ــدرک باالت ــا م ــراد ب ــرد و 31 زن، از اف شــامل 36 م
روش نمونــه گیــری تصادفــی از بیــن کارمنــدان دانشــگاه های تفــرش 
ــدازه گیــری متغیرهــای مــورد پژوهــش،  انتخــاب شــده اند. جهــت ان
دو پرسشــنامه ســبک دلبســتگی بــه خــدا )روت و کــرک پاتریــک( و 

مقیــاس تــاب آوری )کانــر و دیویدســون( اســتفاده گردیــد.

الف( پرسشنامه دلبستگی به خدا
ایــن مقیــاس در ســال 2002 میــادی توســط کــرک پاتریــک 
جهــت ارزیابــی ســبک دلبســتگی افــراد نســبت بــه خــدا ابــداع شــده 
اســت. ایــن مقیــاس حــاوی 9 مــاده )جملــه( می باشــد کــه هــر یــک 
ــه  ــبت ب ــرد نس ــتگی ف ــه دلبس ــی رابط ــی از چگونگ ــف کوتاه توصی
ــه را  ــر جمل ــق ه ــه تطاب ــی درج ــد. آزمودن ــه می ده ــد را ارائ خداون
بــا حــاالت و تجربیــات خــود در رابطــه بــا خــدا، روی یــک مقیــاس 
لیکــرت کــه از یــک )کامــًا مخالــف( تــا هفــت )کامــًا موافــق( درجــه 
بنــدی شــده اســت. نتیجــه انجــام ایــن آزمــون دو نمــره اســت کــه 
ــه  ــتگی ب ــه دلبس ــی در رابط ــاب« آزمودن ــاخص »اجتن ــره اول ش نم
خــدا و نمــره دوم، شــاخص »اضطــراب« وی در ایــن رابطــه می باشــد. 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ )همســانی درونــی( بــرای بعد اجتنابــی 0/92 
ــاس  ــاوه مقی ــرآورد شــده اســت. بع ــد اضطــراب 0/80 ب ــرای بع و ب
دلبســتگی بــه خــدا شــواهدی از روایــی ســازه را نشــان داده اســت.

ــوی  ــن الگ ــر کارآمدتری ــال حاض ــه در ح ــت ک ــح اس ــه توضی الزم ب
ــدازه  ــه ان ــر پای ــط دلبســتگی در بزرگســاالن ب نظــری ســنجش رواب
ــده  ــتوار ش ــه اس ــراب« در رابط ــاب« و »اضط ــد »اجتن ــری دو بع گی

ــا  ــبک ی ــاد س ــن ابع ــرد در ای ــت ف ــه وضعی ــتناد ب ــا اس ــت و ب اس
وضعیــت دلبســتگی فــرد تعییــن می شــود؛ بدیــن معنــا کــه نمــرات 
ــتگی  ــده دلبس ــان دهن ــد، نش ــن باش ــاس پایی ــر دو مقی ــرد در ه ف
ــی و  ــتگی اضطراب ــده دلبس ــان دهن ــت نش ــن حال ــس ای ــن، عک ایم
ــن  ــده ی ناایمن تری ــاس نشــان دهن ــر دو مقی ــاال در ه ــاً نمــره ب نهایت

ــد. ــتگی می باش ــوع دلبس ن

)CD_RISC( مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون )ب
ــدرت،  ــز، بن ــه ای )هرگ ــج گزین ــه پن ــاس دارای 25 گوی ــن مقی ای
گاهــی اوقــات، اغلــب و همیشــه( اســت کــه محمــدی )1384( آن را 
بــرای اســتفاده در ایــران انطبــاق داده اســت. ایــن پرسشــنامه را کانــر 
ــا 1979  ــی 1991 ت ــع پژوهش ــرور مناب ــا م ــون )2003( ب و دویدس
ــنجی  ــای روانس ــی ویژگی ه ــد. بررس ــه کردن ــاب آوری تهی ــوزه ت ح
ــن مقیــاس در شــش گــروه جمعیــت عمومــی، بیمــاران ســرپایی  ای
بخــش مراقبت هــای اولیــه، بیمــاران ســرپایی روانپزشــکی، بیمــاران 
بــا مشــکل اضطــراب فراگیــر و دو گــروه از بیمــاران )PTSD( اســترس 
پــس از ســانحه، انجــام شــده اســت. ایــن مقیــاس بــه خوبــی قــادر بــه 
تفکیــک افــراد تــاب آور از افــراد غیــر تــاب آور در گروه هــای بالینــی و 
ــی  ــای پژوهشــی و بالین ــد در موقعیت ه ــوده و می توان ــی ب ــر بالین غی

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد )کانــر، دیویدســون 2003(.
ــی در  ــورد بررس ــای م ــب متغیره ــر حس ــا ب ــف داده ه ــس از توصی پ
ــه  ــی ب ــزی و پراکندگ ــش مرک ــاخص های گرای ــه ش ــش و ارائ پژوه
تفکیــک مقیاس هــای مــورد انــدازه گیــری و رســم نمودارهــای 
ــه  ــون فرضی ــا و آزم ــن متغیره ــه بی ــی رابط ــرای بررس ــه، ب مربوط
پژوهــش از آزمــون آمــاری ضریــب همبســتگی، رگرســیون و آزمــون 
ــه  ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــه اس ــک راه ــس ی ــل واریان ــه و تحلی تجزی

ــود. ــه می ش ــت ارائ ــه پیوس ــج ب نتای
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ابتدا رابطه ی بین تاب آوری و دلبستگی به خدا مورد سنجش قرار گرفت. نتایج آزمون همبستگی در جدول 1 آورده شده است.

جدول 2. ضرایب رگرسیون بین بعد ایمن دلبستگی به خدا و نمرة تاب آوری

حدود تفاوت با اطمینان 95 درصد
سطح معناداری t

ضرایب 
استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

حد باال حد پائین B خطای استاندارد 
میانگین

B

74/538 55/957 0/000 14/937 4/402 65/747 )ثابت(
-0/964 -3/279 0/001 -3/661 -0/413 0/580 -2/122 بعد ایمن

ــب  ــن ضری ــه ای ــاب آوری ماحظــه می شــود ک ــد ایمــن و نمــره ت ــن بع ــب همبســتگی محاســبه شــده بی ــاداری ضری ــه ســطح معن ــا توجــه ب ب
معنــادار اســت. ایــن امــر بــه ایــن معناســت کــه بیــن نمــره تــاب آوری و میــزان بعــد ایمــن در دلبســتگی بــه خــدا همبســتگی مثبــت وجــود دارد.

 همچنیــن بــا توجــه بــه ســطوح معنــاداری ضرایــب همبســتگی بیــن ابعــاد غیــر ایمــن و نمــره تــاب آوری مشــهود اســت کــه بیــن ابعــاد اجتنــاب 
و اضطــراب بــا نمــره تــاب آوری رابطــة معنــاداری وجــود نــدارد.

  یافته های پژوهش 

جدول 1. ضرایب همبستگی بین نمره ابعاد دلبستگی به خدا و نمره تاب آوری )کل گروه نمونه(
نمره تاب آوری

)کل گروه نمونه(
سطح معناداری ضریب همبستگی

** 0/01 0/367 بعد ایمن
-0/475 -0/089 بعد اجتناب
-0/559 -0/073 بعد اضطراب

)-( ضریب همبستگی در هیچ سطحی معنادار نیست.

)**( ضریب همبستگی در سطح 0/01 معنادار است.

از آنجائــی کــه 0/00 در فاصلــة اطمینــان شــیب رگرســیون 3/279- تــا 0/964- نمی گنجــد پــس بــا اطمینــان 95 درصــد شــیب رگرســیون بــه 
گونــه معنــاداری بــا خــط مســتقیم افقــی تفــاوت دارد.

نکتــه: الزم بــه ذکــر اســت کــه نحــوة نمــره گــذاری بعــد ایمــن بــه صورتــی اســت کــه نمــرة پاییــن نشــان دهنــدة میــزان ایمنــی بیشــتر در نمونــه 
بــوده امــا در مقیــاس تــاب آوری نمــرة باالتــر مشــخص کننــدة تــاب آوری بیشــتر اســت. بــه همیــن دلیــل بــا وجــود رابطــة مســتقیم بیــن میــزان 
تــاب آوری و میــزان ایمــن بــودن امــا در محاســبة معادلــة پیــش بینــی شــیب خــط منفــی شــده اســت. می تــوان از طریــق بعــد ایمــن دلبســتگی 

بــه خــدا میــزان تــاب آوری را پیــش بینــی کــرد.
بــرای مقایســه دو بــه دو میانگین هــا در ایــن ســه ســبک دلبســتگی از آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده شــده کــه نتایــج بــه تفکیــک ســه ســبک 

فــوق در ادامــه ارائــه شــده اســت.

جدول 3. آزمون تعقیبی توکی ]تاب آوری ]سبک دلبستگی[
فاصله اطمینان 95 درصد

سطح معناداری خطای 
استاندارد

تفاوت میانگین 
)الف - ب(

سبک 
دلبستگی )ب( سبک دلبستگی )الف(

حد باال حد پایین
68/25 29/1 027/0 083/5 951/13* اجتنابی

ایمن
23/23 52/7 021/0 274/3 893/15* اضطرابی
29/1- 68/25- 027/0 083/5 951/13-* ایمن

اجتنابی
08/15 30/11- 937/0 498/5 943/1 اضطرابی
52/7- 23/23- 021/0 274/3 893/15-* ایمن

اضطرابی
30/11 08/15- 937/0 498/5 943/1- اجتنابی

* تفاوت میانگین ها در سطح 0/05 معنادار است.
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 چنانچــه از نتایــج آزمــون تعقیبــی و زیرگروه هــای همگــن اســتخراج شــده ماحظــه می شــود در تــاب آوری، افــرادی کــه دارای ســبک دلبســتگی 
ــه دارای ســبک دلبســتگی  ــرادی اســت ک ــه اف ــوط ب ــن مرب ــن میانگی ــد )65/59( و پایین تری ــن را کســب کرده ان ــن میانگی ایمــن هســتند باالتری
ــاوت  ــی، تف ــتگی اجتناب ــبک دلبس ــن و س ــتگی ایم ــبک دلبس ــا س ــراد ب ــن اف ــروه و میانگی ــن دو زیرگ ــن ای ــتند )14/60(، میانگی ــی هس اضطراب
معنــاداری بــا یکدیگــر دارد. امــا بیــن میانگیــن نمــرات تــاب آوری افــرادی کــه ســبک دلبســتگی اجتنابــی و اضطرابــی دارنــد، تفــاوت معنــاداری 
مشــاهده نشــد. افــرادی کــه ســبک دلبســتگی ایمــن بــه خــدا دارنــد نســبت بــه افــرادی کــه ســبک دلبســتگی اجتنابــی یــا اضطرابــی بــه خــدا 

دارنــد، دارای تــاب آوری بیشــتری هســتند.

جدول 3. زیرگروه های ]تاب آوری ]سبک دلبستگی[
زیرگروه

سبک دلبستگی
2 1

06/41 اضطرابی
00/43 اجتنابی

95/56 ایمن
000/1 916/0 سطح معناداری

  نتیـجه گیـری 
دلبســتگی و تأثیــرات اساســی ایــن نیــاز اولیــه بــر شــخصیت انســان در طــول تحــول در پژوهش هــای مختلــف بــه اثبــات رســیده اســت )رازقــی و 
همــکاران، 1384 و 1385(. کــرک پاتریــک )1999( بــه عنــوان یکــی از نخســتین نظریــه پــردازان در زمینــه ی دلبســتگی بــه خــدا، معتقــد اســت 
دلبســتگی بــه مراقــب اولیــه در دوران کودکــی، بــا گذشــت زمــان و در چهارچــوب نظام هــای دیگــر هماننــد دلبســتگی بــه خــدا و وطــن ادامــه 
ــرای مطالعــه و شناســایی رفتارهــای مذهبــی و شــناخت کیفیــت اعتقــادات مذهبــی  ــه ی دلبســتگی ب ــوان از نظری ــه اعتقــاد وی می ت ــد. ب می یاب
نیــز اســتفاده کــرد. همچنیــن آینســورث )1978( چهــار مــاک بــرای تکیــه گاه دلبســتگی برمــی شــمارد کــه از ایــن میــان دو مــاک در مــورد 
خداونــد صــدق می کنــد. خــدا بــه عنــوان منبــع امنیــت بــرای افــراد، هنگامــی کــه دچــار اســترس و آشــفتگی روانــی می شــوند و دیگــر اینکــه 
خــدا بــه عنــوان منبــع حمایــت کننــده و مطمئــن بــرای کشــف و جســت و جــو در محیــط اطــراف. بــه عــاوه وی معتقــد اســت خــدا از یــک ســو 
ســبب شــکل گیــری رفتارهــای دلبســتگی مآبانــه، ماننــد در جســت و جــوی دیگــران برآمــدن و نزدیــک شــدن بــه دیگــران و از ســوی دیگــر ســبب 
برانگیختــه شــدن واکنش هــای خصمانــه هماننــد غــم و انــدوه می شــود. بنابرایــن می تــوان خداونــد را بــه عنــوان تکیــه گاه دلبســتگی بــه حســاب 
ــه نظــر می رســد از دیــدگاه  ــد، او نیــز دارد. برایــن اســاس ب آورد و پذیرفــت، زیــرا همــان ویژگی هایــی را کــه ســایر موضوع هــای دلبســتگی دارن
روان شناســی می تــوان خــدا را بــه عنــوان تصویــر دلبســتگی در نظــر گرفــت کــه بــه انســان آرامــش و ایمنــی می بخشــد )کــرک پاتریــک، 1999؛ 
ــیامولی،  ــس، س ــود درآورد )فونتوالکی ــار خ ــار را در اختی ــل مه ــر قاب ــای غی ــد موقعیت ه ــود بتوان ــبب می ش ــک، 2002( و س ــرک پاتری روات و ک
مگیریــا و کاپرینیــس، 2008(. کــرک پاتریــک و شــیور )1992( مقیاس هــای مختلــف بهزیســتی روانــی را بــا بزرگســاالن بــه کار بردنــد و ارتبــاط 
آن هــا را بــا متغیرهــای مختلــف روان شــناختی و مذهبــی ســنجیدند کــه از بیــن ایــن متغیرهــا، دلبســتگی ایمــن بــه خــدا، باالتریــن ضریــب پیــش 
بینــی را در کاهــش احســاس تنهایــی، افســردگی، اضطــراب و بیماری هــای جســمانی نشــان داد. پژوهــش حاضــر همخــوان بــا پژوهش هــای فــوق 

چنیــن نتیجــه گرفــت کــه ایمنــی دلبســتگی بــه خداونــد بــا تــاب آوری فــرد در مقابلــه بــا مشــکات زندگــی مرتبــط اســت.
کــرک پاتریــک )1999( بــر ایــن بــاور اســت کــه دلبســتگی مضطرب-اجتنابــی بــا خــدا در نهایــت ســبب بــی اعتقــادی، المذهــب شــدن و ارتــداد 
فــرد می شــود. لــو و ســیم )2003( برایــن باورنــد کــه داشــتن دلبســتگی ایمــن بــه افزایــش ویژگی هــای روان شــناختی و عواطــف مثبــت ماننــد 
ــژه در موقعیت هــای دشــوار منجــر می شــود، چــون احســاس می کنــد تکیــه گاه ایمــن و قدرتمنــدی دارد کــه از او  ــه وی امیــد و خــوش بینــی ب
حمایــت می کنــد )بــه نقــل از نصیــری و لطیفیــان، 1386(. بــک1 )2006( معتقــد اســت افــرادی کــه دلبســتگی بیشــتری بــه خــدا دارنــد و ایــن 
دلبســتگی نیــز از نــوع ایمــن اســت کمتــر دچــار تنــش و افســردگی می شــوند و از احســاس رضایــت و صمیمیــت بیشــتری برخوردارنــد. همچنیــن 
در پژوهــش مــت برادشــاو، کریســتوفر، الیســون، جــک و مارســوم )2010( کــه روی اعضــای کلیســا صــورت گرفــت، نتایــج نشــان داد کــه دلبســتگی 
ایمــن بــه خــدا بــه طــور معکــوس بــا ناراحتــی ارتبــاط دارد؛ در صورتــی کــه دلبســتگی اضطرابــی بــه خــدا و وقایــع اســترس آور زندگــی بــه طــور 

مثبــت بــا ناراحتــی ارتبــاط دارد.
ــز، 1999؛ فرانســیس، رابینــس،  ــش بهزیســتی روان شــناختی، ســامت روان )هال ــودن باعــث افزای ــی ب ــوی و مذهب ــات معن ــن تمای ــاوه برای ع
ــر تنــش )گراهــام، فــر،  لوییــس، کوئیگلــی و ویلــر، 2004(، تحمــل حــوادث فشــارزای زندگــی )یانــگ و مــاو، 2007( و مصونیــت بیشــتر در براب

ــردد. ــرک، 2001( می گ ــرز و ب فائ
1. Beck



  مقـاله هـای علمـی- پژوهشـی

سـمـا نشـریه سالمـت و تنـدرستی در مـدارس 52

ــژه ای در حوزه هــای روان شناســی تحــول،  ــگاه وی ــاب آوری جای ــاب آوری اســت. ت یکــی از موضوع هــای مطــرح در روان شناســی مثبــت نگــر ت
ــوان  ــه عن ــاب آوری را ب ــزی و ماســن )1991( ت ــتین، 2006(. گارم ــان و آس ــیلز، کوه ــی دارد )کمبل-س ــواده و بهداشــت روان روان شناســی خان
نوعــی فرآینــد، توانایــی یــا پیامــد ســازگاری موفقیــت آمیــز بــا داشــتن موقعیــت تهدیــد کننــده تعریــف کرده انــد. بــه عبــارت دیگــر تــاب آوری 
عاملــی اســت کــه بــه افــراد در رویارویــی و ســازگاری بــا موقعیت هــای ســخت و تنــش زای زندگــی کمــک می کنــد )ایزدیــان، امیــری، جهرمــی 
ــو،  ــی، مونتاگی ــمیت، تول ــا درد )اس ــازگاری ب ــی س ــور و وارن، 2010(، توانای ــت، درای ــد )وای ــش می ده ــردگی را کاه ــدی،2010(، افس و حمی
روبینســون کاســپر و پائــول، 2009( و کیفیــت زندگــی را افزایــش می دهــد )رنجبــر، کاکاونــد، برجعلــی و برمــاس،1390(. تــاب آوری از مشــکات 
ــکارت1،  ــد )پین ــرات روان شــناختی حــوادث مشــکل زا محافظــت می کن ــر تُاثی ــا در براب ــد و از آن ه ــان پیشــگیری می کن روان شــناختی در جوان
2009(. عوامــل بســیاری در تــاب آوری فــرد در برابــر مشــکات دخیــل هســتند کــه از آن جملــه می تــوان بــه ســبک دلبســتگی )هــازان و شــیوز، 
1993، بلســکی، 2002(، عوامــل فــردی )جنســیت و عــزت نفــس(، عوامــل خانوادگــی )ســاختار خانــواده و حمایــت خانــواده( و عوامــل اجتماعــی 

)الفرومویــس، هویــت، اولیــور و ویــت بــک، 2006( اشــاره کــرد.
کامپفــر )1999( معتقــد اســت کــه تــاب آوری بــا خصوصیــات شــخصیتی متفــاوت از قبیــل شــوخ طبعــی، شــادی، خردمنــدی، همدلــی، کفایــت 
عقانــی و هدفمنــدی زندگــی در ارتبــاط اســت و موضــوع ســاده ای نیســت، بلکــه ســاختاری پیچیــده از جریان هــای مرتبــط اســت کــه بایــد بــه 

صــورت جداگانــه بررســی شــود بــه عنــوان جنبه هــای مجــزا از هــم در ســامت مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد.
نتایــج ایــن پژوهــش بــا پژوهش هــای گراهــام، فــر، فاوئــرز و بــرک )2001( و متبرادزهــاو، کریســتوفر، الیســون، جــک و مارســوم )2010( همســو 
می باشــد. بــه اعتقــاد فونتوالکیــس، ســیامولی، مگیریــا و کاپرینیــس )2008( بــاور بــه اینکــه خدایــی هســت کــه بــر موقعیت هــا مســلط و ناظــر 
بــر بنــدگان اســت تــا حــد بســیار زیــادی، اضطــراب مرتبــط بــا موقعیت هــا را کاهــش می دهــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن افــراد معتقدنــد از طریــق 
اتــکای بــه خداونــد می تــوان موقعیت هــای غیرقابــل کنتــرل را در اختیــار خــود در آورد. در همیــن راســتا طبــق نظــر گراهــام، فــر، فاوئــرز و بــرک 

)2001( کســانی کــه اعتقــادات مذهبــی قــوی تــری دارنــد در برابــر تنــش و فشــار مصونیــت بیشــتر و ســامت روانــی باالتــری دارنــد.
ــود.  ــا مشــکات منجــر می ش ــه ای بیشــتر ب ــوان مقابل ــاب آوری و ت ــش ت ــه افزای ــن ب ــد، دلبســتگی ایم ــات پیشــین نشــان می ده ــج مطالع نتای
براســاس مشــاهدات بلکســی )2002( افــراد بــا دلبســتگی ایمــن رویدادهــای تنــش زا را کمتــر تهدیــد آمیــز ادراک می کننــد و بــه جــای ســرکوب 
کــردن بــه احتمــال بیشــتری در پــی جســت و جــوی کمــک برمــی آینــد، در حالــی کــه ســبک دلبســتگی ناایمــن ممکــن اســت عاملــی خطرســاز 
در کاهــش توانایــی فــرد بــرای مقابلــه بــا مشــکات در زمــان اســترس باشــد. بــه عبــارت دیگــر تجــارب اولیــه ی دلبســتگی ناایمــن )اجتنابــی یــا 
اضطرابــی( از طریــق تنظیــم ناکافــی و ناپایــدار پریشــانی از مراقــب و احســاس ناکارآمــدی شــخصی در رویارویــی بــا ناکامی هــا مشــخص می شــود 
ــان  ــتری را نش ــاب آوری بیش ــدا ت ــه خ ــتگی ب ــراد دارای دلبس ــد اف ــن همانن ــتگی ایم ــراد دارای دلبس ــه اف ــا ک ــیور، 1993(. از آنج ــازان و ش )ه

ــرد. ــی ب ــن دو پ ــن ای ــه رابطــه ی منطقــی بی ــوان ب ــد، می ت می دهن
تــاب آوری جایــگاه ویــژه ای در حوزه هــای روانشناســی تحــول، روانشناســی خانــواده و بهداشــت روانــی، بــه خــود اختصــاص داده اســت )کمپبــل 
– ســیلز، کوهــان، و آســتین 2006(. گارمــزی و ماتســن )1991( تــاب آوری را »یــک فراینــد توانایــی، یــا پیامــد ســازگاری موفقیــت آمیــز علیرغــم 
شــرایط تهدیــد کننــده« تعریــف نموده انــد. در واقــع تــاب آوری، ســازگاری مثبــت در واکنــش بــه شــرایط ناگــوار اســت )والــز، 2001(. تــاب آوری 
صــرف مقاومــت منفعــل در برابــر آســیب ها یــا شــرایط تهدیــد کننــده نیســت. بلکــه فــرد تــاب آور، مشــارکت کننــده ی فعــال و ســازنده ی محیــط 
پیرامونــی خــود اســت. نوعــی ترمیــم خــود، کــه بــا پیامدهــای مثبــت هیجانــی، عاطفــی و شــناختی همــراه اســت )ماتســن 2001 راتــر، 1999؛ 
لوتــار، ســیچتی، و برکــر، 2000(. شــخص تــاب آور منابــع محافظتــی در اختیــار دارد کــه مقاومــت او را در برابــر تهدیــدات، و بــه تبــع آن بهداشــت 

ــرد. ــاال می ب روانــی بلندمــدت او را ب
یکــی از عوامــل حمایــت کننــده ی فــرد، دینــداری )religiosity( اســت کــه در برخــی از مطالعــات )ویلــز، ییــر و ســاندی، 2003( از آن بــه عنــوان 
ســپری در مقابــل وابســتگی بــه مــواد یــاد شــده اســت. دیــن از طریــق برقــراری یــک نظــم اخاقــی، تــدارک فرصت هایــی بــرای بــه دســت آوردن 
ــد )اســمیت،  ــرار می ده ــر ق ــودی از آن را تحــت تأثی ــواد و بهب ــی، ســوء مصــرف م ــن اجتماع ــه ی قوانی ــه شــده و تهی ــاد گرفت شایســتگی های ی
2009(. میلــر، دیویــس و گریــن والــد )2000( در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نوجوانانــی کــه دینــدار نبــوده و نمــرات پایینــی 
در انــدازه گیــری میــزان فعالیــت دینــی بــه دســت آوردنــد در مقایســه بــا نوجوانــان دارای ســطح باالتــر فعالیــت دینــی، مصــرف و ســوء مصــرف 

مــواد بیشــتری را دارنــد.
بــا توجــه بــه تحقیقــات پیشــین و نتایــج تحقیــق حاضــر اهمیــت دلبســتگی در فرآینــد تحــول تأییــد شــده و پژوهش هــای بیشــتر در ارتبــاط بــا 
ــان ناایمنــی  ــر اســت متخصصیــن ســامت روان در راســتای روش هــای درم ــه می شــود. بهت ــی توصی ســایر متغیرهــای بهزیســتی و ارتقــای روان

دلبســتگی ســرمایه گــذاری پژوهشــی و آموزشــی بیشــتری را بــرای نســل آینــده در نظــر بگیرنــد.
1. Pinguart
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ــای . 1 ــودکان: پژوهشــی در خانواده ه ــودک و ســبک های دلبســتگی ک ــی )1385(  .مهدک ــر؛ مظاهری،محمدعل ــاری بناب،باق رازقی،نرگــس؛ غب
تهرانــی. تــازه هــای علــوم شــناختی .9 38 تــا 46.

رازقی،نرگــس؛ غبــاری بناب،باقــر؛ مظاهری،محمدعلــی )1384(. مقایســه الگوهــای دلبســتگی کــودکان تحــت حمایــت مراکــز مراقبــت شــبانه . 2
روزی بــا کــودکان تحــت حمایــت خانــواده. مجلــه کــودکان اســتثنایی تابســتان 1384 - شــماره 16 . 165 تــا 182.

رنجبــر، ف. کاکاونــد، ع.برجعلــی، آ. و برمــاس، ح. )1390(. تــاب آوری و کیفیــت زندگــی مــادران کــم تــوان ذهنــی. فصلنامــه روان شناســی . 3
ســامت، دوره 1، شــماره 1.

نصیــری، ح. و لطیفیــان، م.)1386(. دلبســتگی بــه خــدا، عواطــف مثبــت و رضایــت از زندگــی. مجموعــه مقــاالت چهارمیــن ســمینار سراســری . 4
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