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بین دانشجويان دانشكده علوم پزشكي بهبهان انجام گرفت.
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پژوهش حاضر مقطعي از نوع توصیفي -تحلیلي است .جامعه آماری اين تحقیق شامل همه دانشجويان
دانشكده علوم پزشكي شهرستان بهبهان که در سال تحصیلي 6371-71مشغول به تحصیل بودند،
ميباشد .تعداد کل دانشجويان  433نفر بود که  811نفر از آنها دختر و  619نفر پسر بودند .در روش
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نمونه گیری از بین 612نفر ،سهم دانشجويان دختر  622نفر و سهم دانشجويان پسر  12نفر بود که به
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صورت تصادفي ساده انتخاب شدند .دانشجويان پرسشنامههای دلبستگي به خدا ،تاب آوری و معنا

 -4دانشگاه علوم پزشكي دزفول ،دزفول ،ايران

داری زندگي را تكمیل نمودند .جهت تحلیل دادههای پژوهش ،از آزمونهای تي تست مستقل،
همبستگي پیرسون ،رگرسیون لینر و رگرسیون چند گانه استفاده شده است .تجزيه و تحلیل دادهها با

* دانشكده علوم پزشكي بهبهان،بهبهان،ايران
Email: Rajabzadeh1390@gmail.com
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نتایج
نتايج تحقیق نشان داد که از میان متغیر معنا در زندگي و متغیرهای دلبستگي (ايمن ،اضطراب،
اجتناب) ،بین متغیر ايمن با متغیر معنا در زندگي رابطه مثبت و معني داری وجود دارد ولي بین
متغیرهای اضطراب و اجتناب با متغیر معنا در زندگي رابطه معني داری وجود ندارد .همچنین در اين
پژوهش بین متغیر ايمن با متغیر تاب آوری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد اما میان مولفههای
اضطراب و اجتناب با متغیر معنا در زندگي رابطه معني داری وجود ندارد.
نتیجه گیری
مي توان اينطور استنباط کرد که هرچه افراد از دلبستگي ايمن تری برخوردار باشند ،از سالمت عاطفي،
رواني و رفتاری بیشتری برخوردارند .دلبستگي به خداوند باعث به وجود آمدن احساس امنیت ،اعتماد
و رضايت در فرد مي شود و سبب مي شود تا فرد بتواند با چالش های زندگي روزمره به مقابله برخیزد.
واژگان كلیدی
دلبستگي به خدا ،تاب آوری ،معنا داری زندگي
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مقدمه

احساس سازنده بودن انسان موثراست و ماهیت انسان و وجود او

تالش برای درک صحیح و علل آن جديد نیست ،بلكه

منوط به داشتن چنین مفهومي است ( .)9مطالعات نشان ميدهند

موضوعي است که در طول تاريخ همیشه مورد عالقه بوده است.

که مفهوم معنای زندگي ارتباط تنگاتنگي با سالمت و رفاه

به هر حال ،همه مداخالت پزشكي و روانشناختي ،و همچنین

روانشناختي افراد دارد (.)2

سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی ،با هدف افزايش کیفیت زندگي

فرانكل معتقد است که هنگامي که انسان به فعالیتهای مورد

مردم به عنوان يكي از اهداف اصلي خود است .به عنوان يک

عالقهاش ميپردازد ،به دامان طبیعت پناه ميبرد ،وجود معنا را

واقعیت ،ما تصمیمات زندگي روزمره خود را با در نظر گرفتن

در خود احساس ميکند  .همچنین هنگامي که احساس ميکند

درجه خوشبختي که توسط خودمان و يا عزيزان ما به دست

وجود هستياش به يک منبع اليزال پیوند خورده است و خود را

ميآيد ،ميگیريم .با اين حال ،تاکید بر حالتهای مثبت

متكي به چارچوبها و تكیه گاههای گسترده و قابل اتكايي

روانشناختي و پیامدهای آن بر توسعه بیماری با توجه به داليل

مانند مذهب و فلسفهای که برای زندگي کردن انتخاب کرده

مربوط به جامعه شناسي علم و با پیشرفت حرفهای از رشتههای

است ميبیند ،معناداری را در مييابد و آن را احساس ميکند

علمي ،تمرکز مداخله در زمینههای مرتبط با سالمت و به طور

( .)7تاب آوری عاملي است که به افراد در مواجهه و سازگاری

تاريخي ،اغلب برای کاهش درد ،رنج و کمبودهای بیشتر نسبت

با شرايط سخت و استرسزا در زندگي کمک ميکند و آنها را

به توسعه فردی و جمعي و تواناييها در حوزه روانشناسي ،آغاز

در برابر اختالالت رواني و مشكالت زندگي محافظت ميکند

شده است(.)6

( .)2افراد با سطوح باالی معناداری در هنگام رويارويي با مسائل

دانشجويان از ارکان اصلي نیروی انساني کشور محسوب

روزمره فقط به جنبههای مشخصي از مشكل تمرکز ميکنند پس

ميشوند و نقش بسزايي در تحول ،پیشرفت و تعالي هر کشوری

معناداری نقش عمدهای در افزايش توان فرد در مقابله با

دارند .با توجه به اهمیت نقش دانشجويان در پیشرفت و تعالي

دشواریها دارد ( .)1عالوه بر اين داشتن معنا در زندگي به پل

جوامع ،طبیعي است که بررسي عوامل موثر در رشد و ارضای

ارتباطي با خالق هستي نیز اشاره دارد .برخي از پژوهشگران

نیازهای رواني و تامین سالمت جسماني و روانشناختي اين قشر

معتقدند که نیرويي در درون هر فرد وجود دارد که از يک منبع

از اهمیت ويژهای برخوردار باشد (.)8

معنوی سرچشمه ميگیرد و فرد را به سمت خودشكوفايي ،نوع

بي شک يكي از مداخالت مطرح در مبحث سالمت روان،

دوستي ،خرد و هماهنگي سوق ميدهد (.)62

معناداری در زندگي افراد ميباشد که ميتواند فرد را در يافتن

قدرت برتر و باور بر اين است که توانايي شخص در حل مسئله

معنای زندگي خود ياری دهد و سبب کاهش تنشها و

با تاب آوری و سازگاری همبستگي بااليي دارد .که اين نوع

مشكالت روانشناختي گردد ( .)4 ،3از آنجايي که افراد با

پیوند ،دلبستگي به خدا را ايجاد ميکند .دلبستگي به خدا در

سالمت روان باال درجات باالتری از تاب آوری را نشان

انسجام ابعاد عاطفي ،انگیزشي ،شناختي تاکید شده است .برهمین

ميدهند ،ميتوان نتیجه گرفت که فراهم نمودن عوامل حمايتي

اساس ميتوان به سه نوع دلبستگي به خدا اشاره کرد :سبک

(مانند مذهب و معنويت) به منظور افزايش سالمت روان و هوش

دلبستگي ايمن که در اين سبک ارتباط با خدا با احساساتي

معنوی ميتواند منجر به افزايش تاب آوری گردد (.)1

همچون امنیت ،آرامش و رضايت همبستگي دارد .سبک

معني در زندگي به احساسي از يكپارچگي وجودی اشاره

دلبستگي اجتنابي که افراد برخوردار از اين سبک از برقراری

ميکند که به دنبال پاسخ دادن به فلسفه زندگي ،پي بردن به

ارتباط نزديک با خدا اکراه دارند و هرنوع نیاز به خداوند را

هدف زندگي و دست يافتن به اهداف ارزنده و در نتیجه رسیدن

انكار ميکنند .سبک دلبستگي دوسوگرا مضطرب که در اين

به حس کامل بودن و مفید بودن است ( .)1معني زندگي در

زينب رجب زاده و همكاران
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سبک افراد در ارتباط با خدا احساس بي ثباتي و سردرگمي

استراتژیهای مقابله با مذهب ،از جمله اعتقاد به خدا ،تأثیر معني

ميکنند و نگران طرد شدن از جانب خدا هستند (.)66

داری بر سالمت روان و کاهش استرس دارد .مذهب بخش

در واقع ميتوان گفت که کار عمده مذهب ايجاد معنا در

جدايي ناپذيری از فرهنگ است که ارزشهای ارزشمندی را

زندگي و تاب آوری است ( .)68همچنین تجربههای مذهبي به

تشكیل داده و از آنها دفاع ميکند( .)61نظريه دلبستگي يک

احساس معنا داری در زندگي و ارتباط با حقیقت نهايي يعني

چارچوب قوی برای درک ابعاد مختلف مذهبي فراهم ميکند

خدا منتهي ميشود .هیل و پارگات معتقدند که معنويت و ارتباط

اعتقاد با ديدگاه خاص درباره رابطه درک فرد با خدا که بیشتر

با خدا به افراد ،احساس جهت داشتن و معنا داری زندگي

جنبههای رفتارهای مذهبي (به میزان قابل توجهي مانند روابط

ميدهد ،همچنین پژوهشها حاکي از آن است که بین تاب

کودک و مراقب) نشان دهنده تظاهرات واقعي پروسههای

آوری و معنا داری در زندگي رابطه وجود دارد و افزايش معنا

دلبستگي است .از زمان سه دهه قبل که بالبي نخستین اثر خود را

داری در زندگي نه تنها به فرد برای غلبه بر ناسازگاری زندگي

منتشر کرد ،نظريه دلبستگي به شدت تحت تأثیر مطالعات توسعه

کمک ميکند بلكه سبب کاهش بیماریهای رواني نیز ميگردد

اجتماعي کودکان و بزرگساالن قرار گرفت .وی وابستگي را به

( .)63يكي از مفاهیمي که دين با آن مورد بررسي قرار گرفته،

مثابه انساني تعريف ميکند تا يک پیوند عاطفي صمیمانه با

وابستگي به خدا است .نظريه پیوستن به طور گستردهای به عنوان

ديگر افراد مهم را شكل دهد .اين تئوری در نوزادان بر پیوند

يک مدل جامع دربرگیرنده توسعه روان شناختي و عاطفي قابل

دلبستگي نوزاد با مراقب تمرکز دارد .در دسترس بودن ،حساس

قبول است( .)6همچنین مشخص شده است افرادی که دلبستگي

بودن به نیازهای کودک و پاسخ دادن به آن ،عناصر اساسي اين

بیشتری به خدا دارند و اين دلبستگي از نوع ايمن است بــرای

پیوند را تشكیل ميدهند .از طريق تعامل با مراقب ،نوزاد به

خــود ارزش قائــل هســتند و ميداننــد کــه خداونــد علیرغــم

درک و اعتقاد به خود (به عنوان افرادی که سزاوار وابستگي يا

اشتباهشــان ،آنــان را دوسـت ميدارد و الگـوی درونـي کـه از

نه) و در مورد مراقب (به عنوان اينكه آنها در دسترس هستند و

خـدا دارنـد ،خـدای پذيرنـده ،در دسـترس ،کمـک کننـده و

پاسخگو هستند يا نه) ميآيد(.)69

جـواب دهنـده بـه خواسـتهها و دعاهـای آنـان است و بالعكس

از آنجا که دلبستگي به خدا به عنوان يک موضوع پژوهشي

افـراد اجتنابـي ،خـدا را دور از دسـترس تلقـي ميکننـد و يـا

جديد در جوامع غربي مطرح شده است و پژوهشهای انجام

اينكـه از لحـاظ عاطفـي ،آمادگـي نزديـک شـدن بـه وی را

گرفته در جوامع اسالمي در زمینههای دلبستگي به خدا ،تاب

ندارنـد و از او دوری ميگزيننـد .که نشان داد که وابستگي

آوری و معنا داری ،خصوصا در قشر دانشجويان بسیار ناچیز

اضطراری به خدا و وقايع استرس آور زندگي به طور مثبت با

است و فقر پژوهشي در اين زمینه وجود دارد .لذا انجام اين

ناراحتي ارتباط دارد ( .)64بعضي از ويژگيهای رابطه دلبستگي

مطالعه ضروری دانسته شده است و بنابراين به بررسي رابطه بین

اعتقاد بر اين است که در رفتارها به سوی شكل دلبستگي در

دلبستگي به خدا و تاب آوری با معنا داری در زندگي

جستجو و حفظ نزديكي ،به عنوان پايه ايمن رفتار اکتشافي ،ارائه

دانشجويان پرداخته شده است.

يک پناهگاه ايمني و تجربه اضطراب هنگام جدا شدن ،قابل

روش كار

مشاهده است .به طور کلي ،وابستگي به خدا را ميتوان به اين
طريق تعريف کرد :کیفیت ارتباط عاطفي ،شناختي و رفتاری با
خدا که عامل بسیاری از رفتارها و احساسات مذهبي و معنوی
است(.)61

روش پژوهش حاضر مقطعي از نوع توصیفي -تحلیلي است.
جامعه آماری اين تحقیق شامل همه دانشجويان دانشكده علوم
پزشكي شهرستان بهبهان که در سال تحصیلي 6371-71مشغول
به تحصیل بودند ،ميباشد .تعداد کل دانشجويان  433نفر بود
که  811نفر آنها دختر و  619نفر پسر بودند.
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در روش نمونه گیری از بین 612نفر ،سهم دانشجويان دختر 622

معنويت دارد که به صورت لیكرت پنج درجهای از  6تا  1نمره

نفر و سهم دانشجويان پسر  12نفر بود که به صورت تصادفي

گذاری شده است .نتايج مطالعات مقدماتي پايايي و روايي اين

ساده انتخاب شدند .اندازه نمونه :با توجه به اينكه در مطالعه

مقیاس را تايید کرده است (.)64

حاضر برای تجزيه و تحلیل دادهها از رگرسیون استفاده شده

-2مقیاس معناداری زندگی

است ،معیار خاصي برای برآورد حجم نمونه برای تجزيه و

در اين پژوهش از مقیاس معنا داری باتیستا و آلموند ،که دباتس

تحلیل رگرسیون وجود ندارد ،به عنوان يک قاعده کلي پیشنهاد

آن را تجديد نظر کرده است استفاده شده است .اين مقیاس

شد که بايد حداقل  62تا  82مورد به ازای هر متغییر وجود

شامل  82گويه و دو خرده مقیاس به نامهای ،چارچوب :ادراک

داشته باشد .در مطالعه حاضر  62متغیر بررسي شد .لذا حداقل

فرد از ساختار و فلسفه زندگي و همچنین رويكرد شخص برای

حجم نمونه  622عدد کافي ميباشد .نمونه بررسي شده در اين

استنباط معنا در زندگي خود .رضايت :ادراک فرد از زندگي

پژوهش  612نفر است.

کردن بر اساس چارچوب انتخابي اش را شامل ميشود .هر کدام

روش اجرای پژوهش به اين گونه بود که پرسشنامههای پژوهش

از اين دو مقیاس نیز  64گويه دارند که در برابر آنها يک طیف

( دلبستگي به خدا ،تاب آوری و معناداری در زندگي) در اختیار

سه گزينهای (موافقم ،نظری ندارم و مخالفم) قرار دارد .میزان

دانشجويان قرار داده شد .در شروع کار با گفتن اين که

همساني دروني مقیاس معنای زندگي در مطالعه بهروزی 2/98

پرسشنامه صرفا جنبه تحقیقاتي دارد و پاسخها محرمانه است و

است .شواهد چندين پژوهش از ضريب پايايي و روايي مطلوب

نیازی به نوشتن اسم و فامیل نیست به آزمودنيها اطمینان خاطر

اين آزمون خبر دادهاند (.)64

داده شد.
ابزار پژوهش
-5پرسشنامه دلبستگی به خدا ()GAI

اين پرسشنامه به وسیله بک و مک دونالد تهیه گرديده و دارای
82ماده پنج گزينهای از (بسیار مخالفم= )6تا (بسیار موافقم=)1
ميباشد .پرسشنامه دلبستگي به خدا دو بعد اجتناب از صمیمیت
با خدا و اضطراب طرد از سوی خدا را سنجیده است .برای مثال
ماده «احساس نیاز شديد و عمیقي به رابطه با خدا نميکنم».
نشانگر اجتناب از صمیمیت و ماده «تا حدودی در باره رابطهای
که با خدا دارم ،نگرانم» .نشانگر اضطراب طرد است .اعتبار
آلفای کرونباخ بُعد اجتناب از صمیمیت و بُعد اضطراب طرد به
وسیله سیمايي جهرمي به ترتیب 2/97و 2/23گزارش شده است.
همچنین روايي ابزار با استفاده از روش تحلیل عاملي مورد تأيید
قرار گرفته است (.)62
-2مقیاس تاب آوری ()CD-RIS

برای سنجش میزان تاب آوری از مقیاس تاب آوری روانشناختي
کانر و ديويدسون استفاده شده است .اين مقیاس  81سوالي پنج
مولفه شايستگي /استحكام شخصي ،اعتماد به غرايز /تحمل
عواطف منفي ،پذيرش مثبت تغییرات /روابط ايمن ،کنترل و

نتایج
دراين مطالعه تعداد 612نفر انتخاب شدند و میانگین سني
دانشجويان  82سال ،میانگین تحصیالت  %72مقطع کارشناسي ،و
 %62در مقطع کارشناسي ارشد مشغول به تحصیل ميباشند و
 %21از دانشجويان مجرد و  %61متاهل ميباشند.
در پژوهش حاضر به منظور توصیف وضعیت موجود از نما،
میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره استفاده گرديد.
جهت تحلیل فرضیههای پژوهش ،از آزمونهای تي تست
مستقل ،همبستگي پیرسون ،رگرسیون لینر و رگرسیون چند گانه
استفاده شده است .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار
 SPSSانجام گرفته و سطح معني داری مورد استفاده در اين
پژوهش ( ) %1در نظر گرفته شده است.
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 -22رابطه بین دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی

نتایج آزمون تأثیر مولفههای دلبستگی به خدا بر معنا در زندگی

جدول  -5نتايج آزمون معني داری ضرايب همبستگي پیرسون
ايمن

اضطراب

اجتناب

معیار
ضريب همبستگي

**.472

-2/669

-2/239

مقدار p

.222

2/612

2/11

متغیر وابسته  :معنا در زندگي و تعداد مشاهدات 849
در جدول  ،6مولفه ايمن سطح معني داری ضرايب همبستگي
از خطای  1%کمتر است و ميتوان گفت بین متغیر ايمن با متغیر
معنا در زندگي ،رابطهی مثبت و معني داری وجود دارد.
مولفههای اضطراب و اجنتاب سطوح معني داری ضرايب
همبستگي از خطای  1%بیشتر است و ميتوان گفت بین

متغیرهای اضطراب و اجنتاب با متغیر معنا در زندگي رابطهی
معني داری وجود ندارد .با توجه به نتايج ضرايب همبستگي و به
منظور بررسي میزان اثر هر يک از مولفههای تشكیل دهنده
دلبستگي به خدا بر متغیر وابستهی معنا در زندگي اقدام به مدل-
بندی رگرسیوني با نرم افزار  SPSSمينمايیم.

جدول  -2نتايج آزمونها و مدلبندی رگرسیوني مولفههای تشكیل دهنده دلبستگي به خدا
متغیر وابسته( :معنا در زندگی) و تعداد مشاهدات)849(:
متغیرها

ضرايب

خطای استاندارد

آماره t

sig

عرض از مبدا

81/384

4/444

1/177

2/222

ايمن

2/281

2/689

1/422

2/222

اضطراب

-2/616

2/664

-6/422

2/616

اجتناب

2/681

2/631

2/764

2/318

بر اساس نتايج جدول  8ميتوان گفت :با توجه به اينكه مقدار
معناداری مولفه ايمن از  2/21کمتر است لذا متغیر مذکور در
مدل حضور دارد .بر اساس ضريب تعیین مدل ،ميتوان گفت:
تقريبا  84/4%از تغییرات مدل برآوردی توسط متغیرهای مستقل
بیان ميگردد مدل مورد نظر جهت پیش بیني به صورت زير
ارايه ميگردد.
MANA = 24.325 + 0.825*IMAN

مقدار p

2/222

2/161

2/118

در جدول  ،3مولفه ايمن سطح معني داری ضرايب همبستگي
از خطای  1%کمتر است و ميتوان گفت بین متغیر ايمن با متغیر
تاب آوری رابطهی مثبت و معني داری وجود دارد .در
مولفههای اضطراب و اجنتاب سطوح معني داری ضرايب
همبستگي از خطای  1%بیشتر است و ميتوان گفت بین

نتایج آزمون تأثیر مولفههای دلبستگی به خدا بر تاب آوری

متغیرهای اضطراب و اجنتاب با متغیر معنا در زندگي رابطهی

جدول  -2نتايج آزمون معني داری ضرايب همبستگي پیرسون

معني داری وجود ندارد .با توجه به نتايج ضرايب همبستگي و به

متغیر وابسته  :تاب آوری و تعداد مشاهدات 849

منظور بررسي میزان اثر هر يک از مولفههای تشكیل دهنده

معیار
ضريب همبستگي

ايمن
**

.196

اضطراب
-2/248

اجتناب

دلبستگي به خدا بر متغیر وابستهی تاب آوری اقدام به مدلبندی

-2/239

رگرسیوني با نرم افزار  SPSSمينمايیم(جدول.)4
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جدول  -4نتايج آزمونها و مدلبندی رگرسیوني مولفههای تشكیل دهنده دلبستگي به خدا
متغیر وابسته( :معنادرزندگی) و تعداد مشاهدات)849(:
متغیرها

ضرايب

خطای استاندارد

آماره t

sig

عرض از مبدا

49/316

1/211

1/279

2/222

ايمن

6/123

2/679

2/649

2/222

اضطراب

-2/287

2/699

-2/618

2/298

اجتناب

2/616

2/866

2/961

2/491

بر اساس نتايج جدول  4با توجه به اينكه مقدار معناداری مولفه

تغییرات مدل برآوردی توسط متغیرهای مستقل بیان ميگردد

ايمن از  2/21کمتر است لذا متغیر مذکور در مدل حضور دارد.

مدل مورد نظر جهت پیش بیني به صورت زير ارايه ميگردد.

بر اساس ضريب تعیین مدل ،ميتوان گفت تقريبا  36/8%از
بحث و نتیجه گیری
دلبسـتگي ازمهمترين نیـازهای اولیـه و موثرترين عوامل در
شـخصیت انسـان اسـت .کرک پاتريـک بـه عنـوان يكـي از
نخسـتین نظريـه پـردازان در زمینـهی دلبسـتگي بـه خـدا ،معتقـد
اسـت دلبسـتگي بـه مراقـب اولیـه در دوران کودکـي ،بـا
گذشـت زمـان و در چهارچـوب نظامهـای ديگـر از جمله
دلبسـتگي بـه خـدا ادامـه مييابــد( .)67نوع دلبستگي در مقابله
فرد با عوامل بیروني و دروني موثر است .تـاب آوری عاملـي
اسـت کـه بـه افـراد در رويارويـي و سـازگاری بـا موقعیتهـای
سـخت و تنـش زای زندگـي کمـک ميکنـد ،تـاب آوری از
مشـكالت روان شــناختي در جوانــان پیشــگیری ميکنــد و از
آنها در برابــر تاثیــرات روان شــناختي حــوادث مشــكل زا
محافظــت ميکنــد .تاب آوری طول عمر يک ساختار رو به
وخامت است که با تلفات انباشته شده به خطرات عمر مشخص
ميشود .حوادث مثبت و منفي در زندگي نقش مهمي در توسعه
تاب آوری بازی ميکند .با اين حال ،مشخص نیست که چگونه
وقايع زندگي با عوامل شخصیتي در شكل گیری تاب آوری فرد
ارتباط برقرار ميکنند .بسیاری از نوجوانان با مشكالت عاطفي و
رفتاری مواجه هستند که ميتواند پیامدهای آينده آنها را منفي
کند .خوشبختانه قابلیت انعطاف پذيری و تاب آوری مشخصهای
است که ميتواند به کاهش عواقب منفي مشكالت عاطفي و
رفتاری کمک کند.

TABAVARI = 47.35 + 1.603*IMAN

مطالعه حاضر با هدف بررسي پیش بیني دلبستگي به خدا و تاب
آوری بر اساس معنا در زندگي در بین دانشجويان دانشكده علوم
پزشكي بهبهان انجام گرفت .نتايج تحقیق نشان داد که از میان
متغیر معنا در زندگي و متغیرهای دلبستگي (ايمن ،اضطراب،
اجتناب) .بین متغیر ايمن با متغیر معنا در زندگي رابطه مثبت و
معني داری وجود دارد ولي بین متغیرهای اضطراب و اجتناب با
متغیر معنا در زندگي رابطه معني داری وجود ندارد .همچنین در
اين پژوهش بین متغیر ايمن با متغیر تاب آوری رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد اما میان مولفههای اضطراب و اجتناب با
متغیر معنا در زندگي رابطه معني داری وجود ندارد .بر اين اساس
نوع دلبستگي به خدا در واقع تعیین کننده پیش بین و معنا در
زندگي دانشجويان است و اين پژوهش نشانگر اين است که
دلبستگي اضطرابي و اجتنابي نميتواند معناداری زندگي و تاب
آوری را پیش بیني کند .در صورتي که يافتههای مومني مغاير
اين است و نشان داده رابطه معكوس ميباشد(.)82
نتايج اين پژوهش با برخي تحقیقاتي که به بررسي رابطه
دلبستگي به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگي انجام
گرفته است همسو ميباشد .از آن جمله با يافتههای ()64که نشان
دادند رابطه دلبستگي به خدا و تاب آوری با معنا داری در
زندگي همبستگي معناداری دارد؛ با نتايج پژوهش ( )1که نشان
دادند سالمت روان و هوش معنوی به طور معناداری ،تاب
آوری را پیش بیني مي کنند .همچنین با نتايج مطالعه ( )86که
نشان دادند بین هوش معنوی و میزان تاب آوری دانشجويان
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 رابطه بین دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی-22

دلبستگي به خدا و نقش آن در جنبههای مختلف زندگي و

) که بیان88(  با يافتههای.رابطه مثبت معني داری وجود دارد

معناداری و تاب آوری پیشنهاد ميشود که متخصصان و

نمود بین سبک دلبستگي به خدا با تاب آوری رابطه معناداری

روانشناسان به ارائه راهكارهای مرتبط با شیوه ارتباطي با خدا

) که نشان دادند نوع83(  همچنین با نتايج پژوهش.وجود دارد

 همچنین بايد به کاربرد ضمني يافتههای اين پژوهش که.بپردازند

دلبستگي به خدا ميتواند بر میزان تاب آوری افراد در مواجهه

 و تابآوری نقشي کلیدی در،نشان ميدهد معني در زندگي

)61(  همچنین.با چالشهای زندگي تاثیر گذارد همسو ميباشد

 توجه ويژهای صورت،شكوفايي روانشناختي دانشجويان دارد

در پژوهش خود در بررسي رابطه بین اعتماد به خدا و دلبستگي

 متخصصین حوزه سالمت روان ميتوانند برنامههايي.گیرد

به خدا دريافتند که همبستگي قابل توجهي بین ابعاد اعتماد به

طراحي کنند که با افزايش معنای زندگي و تابآوری

) در پژوهش6( خدا و سبک دلبستگي امن وجود دارد؛ همچنین

 و با انجام.دانشجويان شكوفايي روانشناختي آنها را باال ببرند

رابطه دلبستگي به خدا و سبکهای هويت با رفاه رواني در

اين مداخالت در رشد و پويايي آنها به گونهای روزافزون

 نشان داد که وابستگي به خدا با سالمت روان،معلمان متاهل

.مثمرثمر باشند

 با توجه به اهمیت موضوع.شناختي رابطه معناداری دارد
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the predictors of
attachment to God and resilience based on meaning in life among students
of Behbahan Medical School.
Method: This is a cross-sectional descriptive-analytical study. The
statistical population of this study included all students of Behbahan
University of Medical Sciences who were educated in the academic year
1395-96. The total number of students was 433, of which 266 were girls and
167 were boysThe sample consisted of 150 female students, 100 female
students and 50 male students who were selected randomly. Students
completed questionnaires of attachment to God, resilience, meaning of
life. Independent t-test, Pearson correlation, Liner regression and multiple
regression were used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS
software.
Results: The results showed that there is a positive and significant
relationship between the meaningful variable with the meaningful variable
in life and the attachment variables (safe, anxiety, avoidance), but between
the variables of anxiety and avoidance and the meaningful variable in Life
has no meaningful relationship. Also, there is a positive and meaningful
relationship between the secure variable and the resilience variable, but there
is no significant relationship between the components of anxiety and
avoidance with the meaningful variable in life.
Conclusion: It can be inferred that the more secure individuals are, the more
emotional, psychological, and behavioral health they are. Being able to cope
with the challenges of everyday life is a challenge.
Key words: Attachment to God, Resilience, Meaning of Life

