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 خالصه 

 مقدمه
در  يبر اساس معنا در زندگ یبه خدا و تاب آور يدلبستگ ينیب شیپ يمطالعه حاضر با هدف بررس 

 بهبهان انجام گرفت.  يدانشكده علوم پزشك انيدانشجو نیب

 روش كار 

 انيشامل همه دانشجو قیتحق نيا یاست. جامعه آمار يلیتحل -يفیاز نوع توص يحاضر مقطع پژوهش

 ند،بود لیمشغول به تحص6371-71 يلیشهرستان بهبهان که در سال تحص يدانشكده علوم پزشك

روش  در. بودندنفر پسر  619 و دختر آنهانفر از  811 نفر بود که 433 اني. تعداد کل دانشجوباشديم

 به که بود نفر 12 پسر انيدانشجو سهم و نفر 622 دختر انيدانشجو سهم نفر، 612نیباز  یریگ نمونه

معنا  و یآور تاب خدا، به يدلبستگ یهاپرسشنامه اني. دانشجوشدند انتخاب ساده يتصادف صورت

تست مستقل،  يت یهاپژوهش، از آزمون یهاداده لیجهت تحل .نمودند تكمیل را يزندگ یدار

با  هاداده لیو تحل هيچند گانه استفاده شده است. تجز ونیو رگرس نریل ونیرگرس رسون،یپ يبستگهم

 انجام گرفت. SPSSاستفاده از نرم افزار 

 نتایج

 اضطراب، من،ي)ا يدلبستگ یرهایو متغ يمعنا در زندگ ریمتغ انیکه از م داد نشان قیتحق جينتا 

 نیب يول داردوجود  یدار يرابطه مثبت و معن يا در زندگمعن ریبا متغ منيا ریمتغ نیب ،(اجتناب

 نيا در نیوجود ندارد. همچن یدار يرابطه معن يمعنا در زندگ ریاضطراب و اجتناب با متغ یرهایمتغ

 یهامولفه انیموجود دارد اما  یرابطه مثبت و معنا دار یتاب آور ریبا متغ منيا ریمتغ نیب پژوهش

 وجود ندارد. یدار يرابطه معن يمعنا در زندگ ریاضطراب و اجتناب با متغ

 یگیرنتیجه 

توان اينطور استنباط کرد که هرچه افراد از دلبستگي ايمن تری برخوردار باشند، از سالمت عاطفي، مي

رواني و رفتاری بیشتری برخوردارند. دلبستگي به خداوند باعث به وجود آمدن احساس امنیت، اعتماد 

 شود تا فرد بتواند با چالش های زندگي روزمره به مقابله برخیزد.ي شود و سبب ميو رضايت در فرد م

 یدیكل واژگان

  يزندگ یدار معنا ،یآور تاب خدا، به يدلبستگ 
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 مقدمه

 بلكه نیست، جديد آن علل و صحیح درک برای تالش

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

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

 زندگي کیفیت افزايش هدف با اقتصادی، و اجتماعي سیاسي،

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

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

 دست به ما عزيزان يا و خودمان توسط که خوشبختي درجه

 مثبت هایحالت بر تاکید حال، اين با. گیريممي ،آيدمي

 داليل به توجه با بیماری توسعه بر آن پیامدهای و روانشناختي

 هایرشته از ایحرفه پیشرفت با و علم شناسي جامعه به مربوط

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

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

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

 .(6)است شده

کشور محسوب  يانسان یروین ياز ارکان اصل انيدانشجو

 یهر کشور يو تعال شرفتیدر تحول، پ ييشوند و نقش بسزايم

 يو تعال شرفتیدر پ انينقش دانشجو تیدارند. با توجه به اهم

 یعوامل موثر در رشد و ارضا ياست که بررس يعیطبجوامع، 

قشر  نيا يو روانشناخت يسالمت جسمان نیو تام يروان یازهاین

 (. 8برخوردار باشد ) یاژهيو تیاز اهم

از مداخالت مطرح در مبحث سالمت روان،  يكيشک  يب

 افتنيتواند فرد را در يباشد که ميافراد م يدر زندگ یمعنادار

و  هاو سبب کاهش تنش دهد یاري خود يزندگ یمعنا

از آنجايي که افراد با  (.4، 3) دگرد يمشكالت روانشناخت

سالمت روان باال درجات باالتری از تاب آوری را نشان 

توان نتیجه گرفت که فراهم نمودن عوامل حمايتي دهند، ميمي

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

 (.1تواند منجر به افزايش تاب آوری گردد )مي معنوی

 اشاره یوجود يكپارچگياز  يبه احساس يدر زندگ يمعن

 به بردن يپ ،يزندگ فلسفه به دادن پاسخ دنبال به که کنديم

 دنیرس جهینت در و ارزنده اهداف به افتني دست و يزندگ هدف

در  يزندگ يمعن(. 1) است بودن دیمف و بودن کامل حس به

انسان و وجود او  تیو ماه استسازنده بودن انسان موثر احساس

 دهندمي نشان مطالعات(. 9است ) يمفهوم نیمنوط به داشتن چن

 رفاه و سالمت با تنگاتنگي ارتباط زندگي معنای مفهوم که

 (. 2) دارد افراد روانشناختي

مورد  یهاتیکه انسان به فعال يفرانكل معتقد است که هنگام

برد، وجود معنا را يپناه م عتیپردازد، به دامان طبياش معالقه

کند يکه احساس م يهنگام نیکند . همچنيدر خود احساس م

 را خود و است خورده وندیپ زاليال منبع کياش به يوجود هست

 ييگسترده و قابل اتكا یهاگاه هیو تك هاچارچوب به يمتك

خاب کرده کردن انت يزندگ یکه برا یامانند مذهب و فلسفه

کند يو آن را احساس م ابديير مد را یمعنادار ند،یبياست م

 یاست که به افراد در مواجهه و سازگار يعامل ی(. تاب آور7)

کند و آنها را يکمک م يزا در زندگسخت و استرس طيبا شرا

کند يمحافظت م يو مشكالت زندگ يدر برابر اختالالت روان

 مسائل با ييارويرو هنگام در ینادارمع یباال سطوح با افراد(. 2)

 پس کننديم تمرکز مشكل از يمشخص یهاجنبه به فقط روزمره

ن فرد در مقابله با توا شيافزا در یاعمده نقش یمعنادار

به پل  يداشتن معنا در زندگ ني(. عالوه بر ا1) دارد هایدشوار

 از پژوهشگران ياشاره دارد. برخ زین يبا خالق هست يارتباط

منبع  کيدر درون هر فرد وجود دارد که از  ييرویمعتقدند که ن

، نوع ييرا به سمت خودشكوفا فرد و ردیگيسرچشمه م یمعنو

 (.62دهد )يسوق م ي، خرد و هماهنگيدوست

شخص در حل مسئله  ييتوانا که است نيقدرت برتر و باور بر ا

ع نو نيدارد. که ا ييباال يهمبستگ یو سازگار یبا تاب آور

به خدا در  يکند. دلبستگيم جاديبه خدا را ا يدلبستگ وند،یپ

 نی. برهماست شده دیتاک يشناخت ،يزشیانگ ،يانسجام ابعاد عاطف

به خدا اشاره کرد: سبک  يتوان به سه نوع دلبستگياساس م

 ياحساسات با خدا با ارتباط سبک نيکه در ا منيا يدلبستگ

دارد. سبک  يهمبستگ تيرضا و آرامش ت،یامن همچون

 یبرقرار از سبک نيا از برخوردار افرادکه  ياجتناب يتگدلبس

خداوند را  به ازین هرنوع و  دارند اکراه خدا با کينزد ارتباط

 نيدوسوگرا مضطرب که در ا يکنند. سبک دلبستگيانكار م
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 يو سردرگم يثبات يسبک افراد در ارتباط با خدا احساس ب

 (.66جانب خدا هستند ) کنند و نگران طرد شدن ازيم

 در معنا جاديتوان گفت که کار عمده مذهب ايدر واقع م

به  يمذهب یهاتجربه نی(. همچن68) است یآور تاب و يزندگ

 يعني يينها قتیو ارتباط با حق يدر زندگ یاحساس معنا دار

 ارتباط و تيمعنو که معتقدند پارگات و لیشود. هيم يخدا منته

 يزندگ یو معنا دار داشتن جهتاحساس  افراد، به خدا با

تاب  نیاز آن است که ب يحاک هاپژوهش نیهمچن ،دهديم

 معنا شيرابطه وجود دارد و افزا يدر زندگ یو معنا دار یآور

 يزندگ یغلبه بر ناسازگار ینه تنها به فرد برا يدر زندگ یدار

گردد يم زین يروان یهایماریکند بلكه سبب کاهش بيکمک م

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

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

 قابل عاطفي و شناختي روان توسعه دربرگیرنده جامع مدل يک

 يدلبستگ که یافراد است شده مشخص نیهمچن (.6)است قبول

 یبــرا است منيا وعن از يدلبستگ نيا و دارند خدا به یشتریب

 رغــمیعل خداونــد کــه داننــديم و هســتند قائــل ارزش خــود

 از کـه يدرونـ یالگـو و دارديمدوسـت  را آنــان اشتباهشــان،

 و کننـده کمـک دسـترس، در رنـده،يپذ یخـدا دارنـد، خـدا

 بالعكساست و  آنـان یدعاهـا و هاخواسـته بـه دهنـده جـواب

 ـاي و کننـديم يتلقـ دسـترس از دور را خـدا ،ياجتنابـ ادافـر

 را یو بـه شـدن ـکينزد يآمادگـ ،يعاطفـ لحـاظ از نكـهيا

 يوابستگ که داد نشان که. ننـديگزيم یدور او از و ندارنـد

 با مثبت طور به يزندگ آور استرس عيوقا و خدا به یاضطرار

 دلبستگي رابطه هایژگيوي از بعضي(. 64) دارد ارتباط يناراحت

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

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

 قابل شدن، جدا هنگام اضطراب تجربه و ايمني پناهگاه يک

 اين به توانمي را خدا به وابستگي کلي، طور به. است مشاهده

 با رفتاری و شناختي عاطفي، ارتباط کیفیت: کرد تعريف طريق

 معنوی و مذهبي احساسات و رفتارها از بسیاری عامل که خدا

 (.61)است

 يمعن ریمقابله با مذهب، از جمله اعتقاد به خدا، تأث یهایاستراتژ

بر سالمت روان و کاهش استرس دارد. مذهب بخش  یدار

را  یارزشمند یهااز فرهنگ است که ارزش یريناپذ ييجدا

 کي يدلبستگ هي(. نظر61)کنديمداده و از آنها دفاع  لیتشك

 کنديمفراهم  يدرک ابعاد مختلف مذهب یبرا یچارچوب قو

 شتریب که  خدا با فرد درک رابطه درباره خاص دگاهيد با اعتقاد

مانند روابط  يقابل توجه زانی)به م يمذهب یرفتارها یهاجنبه

 یهاپروسه يدهنده تظاهرات واقع کودک و مراقب( نشان

 را خود اثر نینخست يبالب که قبل دهه سه زمان از. است يدلبستگ

 توسعه مطالعات ریتأث تحت شدت به يدلبستگ هينظر کرد، منتشر

را به  يوابستگ ی. وگرفت قرار بزرگساالن و کودکان ياجتماع

 با مانهیصم يعاطف وندیپ کي تا کنديم فيتعر انسانيمثابه 

 وندینوزادان بر پ در یتئور نيمهم را شكل دهد. ا افراد گريد

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

 نيا يکودک و پاسخ دادن به آن، عناصر اساس یازهایبودن به ن

تعامل با مراقب، نوزاد به  قي. از طردهنديم لیرا تشك وندیپ

 اي يکه سزاوار وابستگ یافراددرک و اعتقاد به خود )به عنوان 

آنها در دسترس هستند و  نكهينه( و در مورد مراقب )به عنوان ا

 (.69)ديآيمنه(  ايپاسخگو هستند 

 يموضوع پژوهش کيبه خدا به عنوان  ياز آنجا که دلبستگ

انجام  یهاپژوهش وشده است  مطرح يدر جوامع غرب ديجد

تاب   خدا، به يدلبستگ یهانهیدر زم يگرفته در جوامع اسالم

 زیناچ اریبس انيخصوصا در قشر دانشجو ،یو معنا دار یآور

 نيوجود دارد. لذا انجام ا نهیزم نيدر ا يپژوهش فقر و است

 نیب رابطه  يبه بررس نيبنابراو  استدانسته شده  یضرور مطالعه

 يزندگ در یدار معنا با یآور تاب و خدا به يدلبستگ

 . است هشد پرداخته انيدانشجو

 كار روش

. است يلیتحل -يفیاز نوع توص يروش پژوهش حاضر مقطع

دانشكده علوم  انيشامل همه دانشجو قیتحق نيا یجامعه آمار

مشغول 6371-71 يلیشهرستان بهبهان که در سال تحص يپزشك

نفر بود  433 اني. تعداد کل دانشجوباشديم ند،بود لیبه تحص

 . بودند پسر نفر 619 و دختر آنها نفر 811 که
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 622 دختر انيدانشجو سهم نفر، 612نیباز  یریروش نمونه گ در 

 يتصادف صورت به که بود نفر 12 پسر انيدانشجو سهم و نفر

 مطالعهدر  نكهياندازه نمونه: با توجه به ا. شدند انتخاب ساده

استفاده شده  ونیاز رگرس هاداده لیو تحل هيتجز یبرا حاضر

 و هيتجز یرد حجم نمونه برابرآو یبرا يخاص اریمع است،

 شنهادیپ يقاعده کل کي، به عنوان ندارد وجود ونیرگرس لیتحل

وجود  رییهر متغ یمورد به ازا 82تا  62حداقل  ديشد که با

شد. لذا حداقل  يبررس ریمتغ 62 حاضر مطالعهداشته باشد. در 

 نيا درشده  يباشد. نمونه بررسيم يکاف عدد 622حجم نمونه 

 نفر است. 612ش پژوه

پژوهش  یهاکه پرسشنامه بود گونهن يپژوهش به ا یروش اجرا

 اری( در اختيدر زندگ یو معنادار یبه خدا، تاب آور يدلبستگ )

 که ني. در شروع کار با گفتن اشد دادهقرار  انيدانشجو

 وها محرمانه است پاسخ و دارد يقاتیتحق جنبه صرفا پرسشنامه

 خاطر نانیها اطميآزمودن به ستین لیفام و اسم نوشتن به یازین

 .شد داده

 پژوهش ابزار

 (GAI) خدا به یدلبستگ پرسشنامه-5

  یو دارا دهيگرد هیبک و مک دونالد  ته لهیپرسشنامه به وس نيا

( 1موافقم= اری( تا )بس6خالفم=م اریاز )بس یانهيماده پنج گز82

 تیمیب از صمبه خدا دو بعد اجتنا يباشد. پرسشنامه دلبستگيم

 مثال یبرا. است دهیسنج را خدا یسو از طرد اضطراب و خدا با

« کنم.يمن خدا با رابطه به يقیعم و ديشد ازین احساس» ماده

 یادر باره رابطه یتا حدود»و ماده  تیمینشانگر اجتناب از صم

نشانگر اضطراب طرد است. اعتبار «. که با خدا دارم، نگرانم

عد اضطراب طرد به بُ و تیمیاجتناب از صمعد کرونباخ بُ یآلفا

گزارش شده است. 23/2و 97/2 بیبه ترت يجهرم ييمایس لهیوس

 ديیتأ مورد يعامل لیتحل روش از استفاده با ابزار ييروا نیهمچن

 (.62) است گرفته قرار
 ( CD-RIS) یآور تاب اسیمق-2

 يروانشناخت یآور تاب اسیمق از یآور تاب زانیسنجش م یبرا

 پنج يسوال 81 اسیمق نيا. است شده استفاده دسونيوير و دکان

 تحمل/ زي، اعتماد به غرايشخص استحكام/ يستگيشا مولفه

، کنترل و منيا روابط/ راتییتغ مثبت رشيپذ ،يمنف عواطف

نمره  1تا  6از  یاپنج درجه كرتیدارد که به صورت ل تيمعنو

 نيا ييروا و ييايپا يمقدمات مطالعات جيشده است. نتا یگذار

 (. 64) است کرده ديیتا را اسیمق

 یزندگ یمعنادار اسیمق-2

که دباتس  آلموند، و ستایبات یمعنا دار اسیپژوهش از مق نيدر ا 

 اسیمق ني. ااست شده استفاده است کرده نظر ديرا تجد آن

 ادراک: چارچوب ،یهانام به اسیمق خرده دو و هيگو 82 شامل

 یبرا شخص كرديرو نیهمچن و يزندگ فلسفه و ساختار از فرد

 يزندگ از فرد ادراک: تيرضا. خود يزندگ در معنا استنباط

 کدام هر. شوديمشامل  را اش يانتخاب چارچوب اساس بر کردن

 فیط کيدارند که در برابر آنها  هيگو 64 زین اسیدو مق نيا از

 زانیندارم و مخالفم( قرار دارد. م ی)موافقم، نظر یانهيسه گز

 98/2 یدر مطالعه بهروز يزندگ یمعنا اسیمق يدرون يهمسان

مطلوب  ييو روا ييايپا بيپژوهش از ضر نياست. شواهد چند

 (.64اند )آزمون خبر داده نيا

 نتایج
 يسن نیانگیمو  شدند انتخابنفر  612تعدادمطالعه  نيدرا

 و ،يمقطع کارشناس %72 التیتحص نیانگیم سال، 82 انيدانشجو

و  باشنديم لیارشد مشغول به تحص يطع  کارشناسدر مق 62%

 .باشنديممتاهل  %61مجرد و  انياز دانشجو 21%

 نما، از موجود تیوضع فیدر پژوهش حاضر به منظور توص

. ديگرد، حداقل و حداکثر نمره استفاده اریمع انحراف ن،یانگیم

تست  يت یهاپژوهش، از آزمون یهاهیفرض لیجهت تحل

چند گانه  ونیو رگرس نریل ونیرگرس رسون،یپ يگمستقل، همبست

با استفاده از نرم افزار  هاداده لیتحل و هياستفاده شده است. تجز

SPSS نيمورد استفاده در ا یدار يانجام گرفته و سطح معن 

 ( در نظر گرفته شده است.  %1پژوهش )
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  زندگی رد معنا بر خدا به دلبستگی هایمولفه تأثیر آزمون نتایج

 پیرسون همبستگي ضرايب داری معني آزمون نتايج  -5 جدول

 اجتناب ضطرابا ايمن معیار

 -239/2 -669/2 .472** همبستگي ضريب
 p 222. 612/2 11/2 مقدار
 849 مشاهدات تعداد و زندگي در معنا:  وابسته متغیر

 همبستگي ضرايب داری معني سطح ايمن  مولفه  ،6 جدول در      

 متغیر با ايمن متغیر بین گفت توانمي و است کمتر 1% خطای از

. دارد وجود داری معني و مثبت یرابطه زندگي، در معنا

 ضرايب داری معني سطوح ضطراب و اجنتابا هایمولفه

 بین گفت توانمي و است بیشتر 1% خطای از همبستگي

 یبطهرا زندگي در معنا متغیر با ضطراب و اجنتابا  هایمتغیر

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

 دهنده تشكیل هایمولفه از يک هر اثر میزان بررسي منظور

-مدل به اقدام زندگي در معنا یوابسته متغیر بر خدا به دلبستگي

 . نمايیممي SPSS افزار نرم با رگرسیوني بندی

 خدا به دلبستگي دهنده تشكیل هایمولفه رگرسیوني یبندمدل و هاآزمون نتايج  -2 جدول

  (849:)مشاهدات تعداد و( در زندگی )معنا :وابسته متغیر

 t sig آماره استاندارد خطای ضرايب هامتغیر

 222/2 177/1 444/4 384/81 مبدا از عرض

 222/2 422/1 689/2 281/2 ايمن

 616/2 -422/6 664/2 -616/2 اضطراب

 318/2 764/2 631/2 681/2 اجتناب

  مقدار اينكه به توجه با: گفت توانمي 8 جدول نتايج اساس بر      

 در مذکور متغیر لذا است کمتر 21/2 از ايمن مولفه معناداری

:  گفت توانمي مدل، تعیین ضريب اساس بر. دارد حضور مدل

 مستقل متغیرهای توسط برآوردی مدل تغییرات از 4/84% تقريبا

 زير صورت به بیني پیش جهت نظر مورد مدل گرددمي بیان

 .گرددمي ارايه
MANA = 24.325 + 0.825*IMAN 

 آوری تاب بر خدا به دلبستگی هایمولفه تأثیر آزمون نتایج 
 پیرسون همبستگي ضرايب داری معني آزمون نتايج  -2 جدول

  849 مشاهدات تعداد و آوری تاب:  وابسته متغیر

 اجتناب ضطرابا مناي معیار

 -239/2 -248/2 .196** همبستگي ضريب

 p 222/2 161/2 118/2 مقدار

 همبستگي ضرايب داری معني سطح ايمن  مولفه  ،3 جدول در 

 متغیر با ايمن متغیر بین گفت توانمي و است کمتر 1% خطای از

 در. دارد وجود داری معني و مثبت یرابطه یاب آورت

 ضرايب داری معني سطوح و اجنتاب ضطرابا هایمولفه

 بین گفت توانمي و است بیشتر 1% خطای از همبستگي

 یرابطه زندگي در معنا متغیر با ضطراب و اجنتابا  هایمتغیر

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

 دهنده تشكیل هایمولفه از يک هر اثر میزان بررسي منظور

 بندیمدل به اقدام آوری تاب یوابسته متغیر بر خدا هب دلبستگي

 .(4)جدولنمايیممي SPSS افزار نرم با رگرسیوني
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 خدا به دلبستگي دهنده تشكیل هایمولفه رگرسیوني بندیمدل و هاآزمون نتايج -4 جدول 

  (849:)مشاهدات تعداد و( ی)معنادرزندگ :وابسته متغیر

 t sig آماره تاندارداس خطای ضرايب هامتغیر

 222/2 279/1 211/1 316/49 مبدا از عرض

 222/2 649/2 679/2 123/6 ايمن

 298/2 -618/2 699/2 -287/2 اضطراب

 491/2 961/2 866/2 616/2 اجتناب

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

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

 از 8/36% تقريبا گفت توانمي مدل، تعیین ضريب اساس بر

 گرددمي بیان مستقل متغیرهای توسط برآوردی مدل تغییرات

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

TABAVARI = 47.35 + 1.603*IMAN 

 یریگ جهیبحث و نت

عوامل در  نيموثرتر و ـهیاول یـازهاین نيترازمهم يدلبسـتگ

 از يكـي عنـوان بـه ـکيپاتر. کرک اسـت انسـان تیشـخص

 معتقـد خـدا، بـه يدلبسـتگ ینـهیزم در پـردازان ـهينظر نینخسـت

 بـا ،يکودکـ دوران در ـهیاول مراقـب بـه يدلبسـتگ اسـت

جمله   از گـريد یهـانظام چهارچـوب در و زمـان گذشـت

 مقابله در دلبستگي نوع (.67)ابــدييم ادامـه خـدا هبـ يدلبسـتگ

 عاملـي آوری تـاب. است موثر دروني و بیروني عوامل با فرد

 هـایموقعیت بـا سـازگاری و رويارويـي در افـراد بـه کـه اسـت

 از یآور تـاب، کنـدمي کمـک زندگـي زای تنـش و سـخت

 از و کنــديم یریشــگیپ جوانــان در يشــناخت روان تالمشـك

 زا مشــكل حــوادث يشــناخت روان ــراتیتاث برابــر در هاآن

ساختار رو به  کيطول عمر  یآور تاب. کنــديم محافظــت

وخامت است که با تلفات انباشته شده به خطرات عمر مشخص 

 توسعه در مهمي نقش زندگي در منفي و مثبت حوادث. شوديم

 چگونه که نیست مشخص حال، اين با .کندمي بازی آوری تاب

 فرد آوری تاب گیری شكل در شخصیتي عوامل با زندگي وقايع

 و عاطفي مشكالت با نوجوانان از بسیاری. کنندمي برقرار ارتباط

 منفي را هاآن آينده پیامدهای تواندمي که هستند مواجه رفتاری

 ایمشخصه آوری تاب و پذيری انعطاف قابلیت خوشبختانه. کند

 و عاطفي مشكالت منفي عواقب کاهش به تواندمي که است

 . کند کمک رفتاری

 تاب و خدا به يدلبستگ ينیب شیپ يحاضر با هدف بررس مطالعه

 علوم دانشكده انيدانشجو نیب در يزندگ در معنا اساس بر یآور

 انیکه از م داد نشان قیتحق جينتا. گرفت انجام بهبهان يپزشك

 اضطراب، من،ي)ا يدلبستگ یرهایو متغ يدگمعنا در زن ریمتغ

رابطه مثبت و  يمعنا در زندگ ریبا متغ منيا ریمتغ نی(. باجتناب

اضطراب و اجتناب با  یرهایمتغ نیب يول داردوجود  یدار يمعن

 در نیوجود ندارد. همچن یدار يمعن رابطه يزندگ در معنا ریمتغ

ابطه مثبت و ر یتاب آور ریبا متغ منيا ریمتغ نیب پژوهش نيا

اضطراب و اجتناب با  یهامولفه انیموجود دارد اما  یمعنادار

اساس  نيوجود ندارد. بر ا یدار يرابطه معن يمعنا در زندگ ریمتغ

 در معنا و نیب شیپ کننده نییبه خدا در واقع تع ينوع دلبستگ

 که است نيا نشانگر پژوهش نيا و است انيدانشجو يزندگ

و تاب  يزندگ یتواند معناداريمن يجتنابا و ياضطراب يدلبستگ

 ريمغا  يمومن یهاافتهيکه  يکند. در صورت ينیب شیرا پ یآور

 (.82)باشديماست و نشان داده رابطه معكوس  نيا

رابطه  يکه به بررس يقاتیتحق يپژوهش با برخ نيا جينتا

جام نا يدر زندگ یبا معنادار یبه خدا و تاب آور يدلبستگ

 نشانکه (64)ی هاافتهي با جمله آن ازباشد. يمسو مگرفته است ه

در  یبا معنا دار یبه خدا و تاب آور يرابطه دلبستگ دادند

( که نشان 1پژوهش ) جيدارد؛ با نتا یمعنادار يهمبستگ يزندگ

دادند  سالمت روان و هوش معنوی به طور معناداری، تاب 

( که 86لعه )مطا جينتابا  نیهمچنپیش بیني مي کنند.  آوری را

 انيدانشجو یتاب آور زانیو م یهوش معنو نینشان دادند ب
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 انیب( که 88) یهاافتهي بادارد.  وجود یدار يرابطه مثبت معن

 یمعنادار رابطه یآور تاب با خدا به يدلبستگ سبک نینمود ب

نوع  ندنشان داد که (83)پژوهش  جينتا با نی. همچندارد وجود

 مواجهه در افراد یآور تاب زانید بر متوانيبه خدا م يدلبستگ

 (61) نیهمچن. باشديمگذارد همسو  ریتاث يزندگ یهاچالش با

 ياعتماد به خدا و دلبستگ نیرابطه ب يدر پژوهش خود در بررس

ابعاد اعتماد به  نیب يقابل توجه يکه همبستگ افتنديبه خدا در

وهش ( در پژ6) نیامن وجود دارد؛ همچن يلبستگخدا و سبک د

در  يبا رفاه روان تيهو یهاسبک و خدا به يدلبستگ رابطه

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

 موضوع تیبا توجه به اهم .دارد یمعنادار رابطه يشناخت

و  يزندگ مختلف یهاجنبه در آن نقش و خدا به يدلبستگ

صصان و شود که متخيم شنهادیپ یو تاب آور یمعنادار

با خدا  يارتباط وهیمرتبط با ش یهاروانشناسان به ارائه راهكار

 که پژوهش نيا یهاافتهي يضمن کاربرد به ديبا نیهمچن. بپردازند

 در یدیکل ينقش یآورتاب و ،يزندگ در يمعن دهديم نشان

صورت  یاژهيتوجه و دارد، انيدانشجو يشناختروان ييشكوفا

 ييهابرنامه تواننديروان م حوزه سالمت نی. متخصصردیگ

 یآورو تاب يزندگ یمعنا شيکنند که با افزا يطراح

 انجام با ود. ببرن باال را هاآن يشناختروان ييشكوفا انيدانشجو

روزافزون   یاگونه بهها آن ييايمداخالت در رشد و پو نيا
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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 
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