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Aims Veterans face many physical and psychological problems due to exposure to stressful 
events, which can seriously affect their spiritual well-being. The purpose of this study was to 
investigate the role of religious orientation and perceived social support in predicting spiritual 
well-being of devotees.
Instrument & Methods In this descriptive-correlational study, 345 veterans of Rasht City, 
Iran, were selected by random sampling in 2016. The data collection tool was spiritual well-
being, religious orientation, and perceived social support questionnaires. Data analysis was 
performed by SPSS 18 software using Pearson correlation coefficient and stepwise regression 
analysis.
Findings Spiritual well-being had significant positive correlations with internal religious 
orientation (r=0.60) and perceived social support (r=0.78) and a significant negative correlation 
with external religious orientation (r=-0.65; p<0.01). The two variables of religious orientation 
and perceived social support in total explained 46% of the variance of spiritual well-being, of 
which 14% related to internal religious orientation, 7% to external religious orientation, and 
25% to perceived social support (p<0.05).
Conclusion Religious orientation and perceived social support can predict the spiritual well-
being of devotees, thus increasing the spiritual well-being of devotees by increasing internal 
religious orientation and perceived social support.  
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گیری مذهبی و  حمایت اجتماعی  نقش جهت
  بینی بهزیستی معنوی جانبازان شده در پیش ادراک
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  چکيده

زای جنگ، با مشكالت  دلیل مواجهه با حوادث استرس جانبازان بهاهداف: 
 ،طور جدی تواند به شوند كه این امر می رو می جسمی و روانی زیادی روبه

. پژوهش حاضر با هدف را تحت تاثیر قرار دهد آنان بهزیستی معنوی
شده در  گیری مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک بررسی نقش جهت

  بینی بهزیستی معنوی جانبازان انجام شد. پیش

 ، تعداد۱۳۹۵همبستگی در سال  -در این پژوهش توصیفی ها: ابزار و روش

گیری تصادفی انتخاب شده  روش نمونه نفر از جانبازان شهر رشت به ۳۴۵
نامه بهزیستی  ها، پرسش آوری داده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع

نامه حمایت اجتماعی  گیری مذهبی و پرسش نامه جهت معنوی، پرسش
زار اف کمک نرم شده به آوری های جمع شده بود. تجزیه و تحلیل داده ادراک

SPSS 18 های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل  و با استفاده از آزمون
  گام صورت گرفت. به رگرسیون گام

) و r=۶۰/۰گیری مذهبی درونی ( بهزیستی معنوی با جهت ها: یافته
دار و با  ) رابطه مثبت معنیr=۷۸/۰شده ( حمایت اجتماعی ادراک

دار داشت  معنی) رابطه منفی r=-۶۵/۰گیری مذهبی بیرونی ( جهت
)۰۱/۰p<شده در  گیری مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک ). دو متغیر جهت

% آن ۱۴% واریانس بهزیستی معنوی را تبیین کردند که ۴۶مجموع 
گیری مذهبی  % آن مربوط به جهت۷گیری مذهبی درونی،  مربوط به جهت

  .)>۰۵/۰pشده بود ( % آن مربوط به حمایت اجتماعی ادراک۲۵بیرونی و 

توانند  شده می گیری مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک جهتگیری:  نتیجه
بینی کنند، به این صورت که با افزایش  بهزیستی معنوی جانبازان را پیش

شده بر سطح  گیری مذهبی درونی و حمایت اجتماعی ادراک جهت
  شود. بهزیستی معنوی جانبازان افزوده می

  گیری مذهبی، حمایت اجتماعی، جانبازان بهزیستی معنوی، جهت ها: کلیدواژه
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  مقدمه

دیدگی ناشی از جنگ، از دیرباز برای تمامی ملل از جمله  آسیب
دیدگی  این آسیبعنوان یک مساله مهم مد نظر قرار دارد.  ایران، به

شود.  های جسمی و روانی در حین و پس از جنگ می شامل آسیب
های جسمانی و روانی که جانبازان در جنگ عراق  در ایران آسیب

اند، آثار نامطلوبی بر بهزیستی معنوی،  علیه ایران تجربه کرده
سالمت روان و کارکرد خانوادگی، شغلی و اجتماعی آنان بر جای 

جه به زندگی افراد جانباز و ابعاد مختلف تجربیات گذاشته است. تو
شخصی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی آنان بسیار مهم است. 

شده در مورد آثار درازمدت جنگ بر وضعیت  های انجام بررسی
نفع  اجتماعی جانبازان، حاکی از آن است که گذشت زمان به - روانی

ا آن در جانبازان بهبودی بیمار نیست و عالیم و اختالالت همراه ب
های زندگی افراد جانباز که ممکن  . یکی از حوزه[1]یابد افزایش می

است تحت تاثیر جنگ و پیامدهای درازمدت آن قرار گرفته باشد، 
  بهزیستی معنوی جانبازان است. 

امروزه توجه به ُبعد سالمت معنوی جانبازان مورد توجه جدی قرار 
ش ذهنی با موجودی متعالی . معنویت احساس آرام[2]گرفته است

. در حقیقت بهزیستی معنوی، تجربه [3]شود در نظر گرفته می
انداز  انداز مختلف است: الف) چشم معنوی انسان در دو چشم

سالمت مذهبی که بر چگونگی درک افراد از سالمتی در زندگی 
شان هنگامی که با قدرت باالتر ارتباط دارند، متمرکز است و  معنوی

های اجتماعی  نداز بهزیستی معنوی وجودی که بر نگرانیا ب) چشم
یافتن افراد جانباز  . تشخیص و آگاهی[4]و روانی افراد متمرکز است

تواند سبب ایجاد بحران  از وجود اختالالت روانی و جسمانی می
گیری مذهبی را در آنان  نفس و جهت معنوی شود و گاهی اعتمادبه

عوامل موثر در افزایش بهزیستی  مخاطره اندازد. لذا توجه به به
  معنوی جانبازان ضرورت دارد.

گیری  از عوامل موثر بر افزایش بهزیستی معنوی جانبازان، جهت
مذهبی در آنان است که موجبات افزایش سالمت روان را نیز فراهم 

گیری مذهبی عبارت است از تاثیر احساسات و  کند. جهت می
  عالم تنهایی و دور از همه رویدادهایی که برای هر انسانی در

طوری که بین او و چیزی که او آن را  دهد، به ها روی می وابستگی
یا از راه قلب یا  کند که این رابطه  داند، رابطه برقرار می امر خدایی می

اجرای مراسم و اعمال مذهبی ایجاد   وسیله از روی عقل یا به
ی و بیرونی را گیری مذهبی درون مفهوم جهت آلپورت. [5]شود می

برای بررسی کاربرد دین در زندگی افراد مطرح کرد. شخصی که 
کند و معنی  گیری مذهبی درونی دارد، با مذهبش زندگی می جهت

یابد و شخصی که  زندگی و هدف اصلی خود را در مذهب می
گیری مذهبی برونی دارد، از مذهب خود برای رسیدن به  جهت

و همکاران وجه  اسپیلکا. [6]کند میاش استفاده  اهداف خودخواهانه
های مذهبی و حتی ادیان مختلف را اعتقاد به  مشترک تمام تعریف
لزامات خاصی را در رفتار و تجربیات  وجودی متعالی می دانند که ا

همراه دارد. شواهدی وجود دارد که اقدامات مذهبی و  خود به
ای با سالمت فیزیکی و روانی  عنوان یکی از منابع مقابله معنوی به

و همکاران با مطالعه  مداحی .[7]ت اجتماعی ارتباط داردو حمای
گیری مذهبی و  روی گروهی از افراد به بررسی ارتباط میان جهت

های این مطالعه نشان  اند. یافته شناختی پرداخته بهزیستی روان
گیری مذهبی در افراد نتایج مثبتی را  دهد مذهب و جهت می
  .[8]همراه دارد به

موثر بر افزایش میزان بهزیستی معنوی  یکی دیگر از عوامل
شده است. در حمایت اجتماعی  جانبازان، حمایت اجتماعی ادراک

های خانواده، اطرافیان، دوستان و  ها و حمایت شده، کمک ادراک
دیگر افراد، مهم است که فرد آنها را با توجه به شرایط اجتماعی و 

ی مثبت موجب ادراک حمایت اجتماع .[9]نماید فردی خود درک می
تواند  شود تا فرد خود را بخشی از شبکه اجتماعی بداند که می می

حمایت اجتماعی، فرد را  .[10]های مادی و معنوی باشد منبع کمک
عنوان یک متغیر  کند و به در مقابل اثرات منفی استرس حمایت می

نماید و موجب عاطفه مثبت و خودارزشمندی  مستقل عمل می
خود یک منبع  خودی ر شبکه حمایت اجتماعی بهشود. درگیری د می

استرس است. از سوی دیگر، تفسیر افراد از رفتارهای حمایتگر 
کننده رفتار  ترین تعیین اجتماعی از سوی دیگران نیز مهم

حمایت اجتماعی اثرات رویدادهای پس  [12 ,11]بخش است سالمت
به عواطف کند و به تجر از سانحه از جمله جانبازشدن را تعدیل می

شده در کاهش افسردگی  انجامد. حمایت اجتماعی ادراک مثبت می
داری دارد و بدین ترتیب هر چه شخص از دیگران  تاثیر معنی

حمایت باالتری دریافت کند، به همان نسبت بهداشت روانی 
و همکاران در پژوهششان به این نتیجه  بیگی. [14 ,13]باالتری دارد
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های اجتماعی مذهبی  و فعالیت رسیدند که حمایت اجتماعی
داری سالمت روان جانبازان را  طور معنی مقیاس معنویت) به (خرده
توان بیان کرد جانبازانی که دارای  . لذا می[15]کنند بینی می پیش

حمایت اجتماعی باال هستند در رویارویی با رخدادهای فشارآور 
کمتری از  های کنند و نشانه زندگی بیشتر ایستادگی و مقابله می

بیان دیگر، حمایت  دهند. به افسردگی یا آشفتگی روانی را نشان می
اجتماعی از سوی افراد باعث افزایش احترام به خود، کاهش 

شود و  ها می کردن تنش سرزنش خود و کمتر تهدیدآمیز تلقی
  دنبال دارد. سازگاری بهتر با مشکالت را به

شده، جانبازان استرس و افسردگی بیشتری  با توجه به مطالب بیان
کنند که این امر بهزیستی معنوی آنان را تحت تاثیر  را تحمل می

دهد، لذا پرداختن به عوامل موثر در افزایش بهزیستی  قرار می
  معنوی جانبازان قابل توجه است. 

و گیری مذهبی  بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش جهت
بینی بهزیستی معنوی  شده در پیش حمایت اجتماعی ادراک

  جانبازان بود.
  

  ها ابزار و روش

در بین کلیه  ۱۳۹۵همبستگی در سال  -این پژوهش توصیفی
نفر انجام شد. از بین این افراد  ۷۷۰۰تعداد  جانبازان شهر رشت به

روش  به مورگانو  کرسینفر براساس جدول  ۳۶۴حجم  ای به نمونه
  گیری تصادفی انتخاب شد.  نمونه

با همکاری اداره کل بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهر رشت و با رعایت موارد اخالقی در تحقیق، ابتدا اطالعات الزم 
در خصوص هدف و محتوای پژوهش در اختیار جانبازان قرار داده 

دادند و  ار ها را در اختیار جانبازان قر نامه شد.سپس محققان، پرسش
نامه  شد، که در نهایت پرسش توضیحات الزم به جانبازان عزیز ارایه 

  روزه گردآوری و قابل تحلیل بود. ۱۵نفر طی یک دوره  ۳۴۵
نامه  نامه بهزیستی معنوی، پرسش ها، پرسش آوری داده ابزار جمع

  شده بود: نامه حمایت اجتماعی ادراک گیری مذهبی و پرسش جهت
و  پالوتزیناین آزمون توسط بهزیستی معنوی: نامه  پرسش -۱

سئوال و دو  ۲۰ساخته شده و شامل  ۱۹۸۲در سال  الیسون
صورت طیف  مقیاس است. مقیاس پاسخگویی به سئواالت به خرده

ای از "کامالً موافقم" تا "کامالً مخالفم" تنظیم  درجه لیکرت شش
کرونباخ در پژوهشی، ضرایب آلفای  الیسونو  پالوتزینشده است. 

، ۹۱/۰بهزیستی مذهبی و وجودی و کل مقیاس را به ترتیب برابر 
اند. در پژوهش دیگر، پایایی این مقیاس  گزارش کرده ۹۳/۰و  ۹۱/۰

روی دانشجویان دختر و پسر از طریق آلفای کرونباخ برای کل 
مقیاس بهزیستی  مقیاس بهزیستی معنوی و خرده مقیاس و خرده

و با روش بازآزمایی به ترتیب  ۸۷/۰و  ۸۲/۰، ۹۰/۰وجودی به ترتیب 
  .[16]گزارش شده است ۸۱/۰و  ۷۸/۰، ۸۵/۰

نامه ابتدا توسط  این پرسشگیری مذهبی:  نامه جهت پرسش -۲
 ۹و  ۱۱گیری بیرونی و درونی با  ای (جهت ماده۲۰صورت  به آلپورت

کردن یک گزینه  با اضافه ۱۹۶۳در سال  فگینماده) ارایه شد. سپس 
گیری بیرونی داشت  ) با جهت۶۱/۰دیگر که همبستگی باالیی (

این  ماده  ۱۲ای آن را معرفی کرد. بدین ترتیب،  ماده۲۱نسخه 
ماده آن  ۹گیری مذهبی بیرونی و  نامه مربوط به جهت پرسش

فراد ترین نمرات مربوط به ا گیری درونی است. پایین مربوط به جهت
گیری مذهبی درونی و باالترین نمرات مربوط به افراد  دارای جهت

نامه  گیری مذهبی بیرونی است. پایایی پرسش دارای جهت
با ضریب آلفای  بزرگی جانتوسط  آلپورتگیری مذهبی  جهت

 .[17]تایید شده است ۷۴/۰کرونباخ 

: (MSPSS)شده چندبعدی  مقیاس حمایت اجتماعی ادراک -۳
منظور سنجش حمایت  به [18]همکاران و زیمت نامه را پرسشاین 

شده از طرف خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی  اجتماعی ادراک
گویه دارد و پاسخگو نظر خود را در  ۱۲اند. این مقیاس  کرده فرد تهیه

نمره تا  "کامالً مخالفم"ای از نمره یک برای  گزینه هفتیک مقیاس 
همکاران در سال و  برویرکند.  مشخص می "افقمکامالً مو"برای  ۷

نفری از جوانان ۷۸۸، پایایی درونی این ابزار را در یک نمونه ۲۰۰۸
برای % ۹۰% تا ۸۶، دبیرستان با استفاده از آلفای کرونباخ

 اند. برای کل ابزار گزارش نموده %۸۶ های این ابزار و مقیاس خرده
حمایت اجتماعی  عد، ضریب آلفای کرونباخ سه بُ مسعودنیا

شده از سوی خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی را به  دریافت
  .[19]است % ذکر نموده۸۲ % و۸۶%، ۸۹ترتیب 

 SPSS 18افزار  کمک نرم شده به آوری های جمع تجزیه و تحلیل داده
های ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی  و با استفاده از آزمون

گام برای  به دار بین متغیرها و تحلیل رگرسیون گام وجود رابطه معنی
کردن سهم و تاثیر متغیرها بر بهزیستی معنوی صورت  مشخص

  گرفت.

  

  ها یافته

سال در  ۲۰/۶۴±۶۰/۵جانباز مرد با میانگین سنی  ۳۴۵تعداد 
%) از این ۲/۷نفر ( ۲۵ردند. از نظر وضعیت تاهل، پژوهش شرکت ک

%) متاهل بودند. از نظر وضعیت ۸/۹۲نفر ( ۳۲۰افراد مجرد و 
%) از جانبازان دارای تحصیالت ۲/۲۵نفر ( ۸۷تحصیلی نیز 

نفر  ۵۴%) دارای تحصیالت سیکل، ۱/۴۶نفر ( ۱۵۹ابتدایی، 
%) دارای ۰/۱۳نفر ( ۴۵%) دارای تحصیالت دیپلم و ۶/۱۵(

  تحصیالت باالتر از دیپلم بودند. 
ترین  باالترین میانگین مربوط به متغیر بهزیستی معنوی و پایین

  گیری مذهبی درونی بود.  میانگین مربوط به متغیر جهت
)، حمایت r=۶۰/۰گیری مذهبی درونی ( بهزیستی معنوی با جهت

) و r=۵۴/۰)، بهزیستی مذهبی (r=۷۸/۰شده ( اجتماعی ادراک
گیری  دار و با جهت ) رابطه مثبت معنیr=۵۵/۰وجودی (بهزیستی 

؛ >۰۱/۰pدار داشت ( ) رابطه منفی معنیr=- ۶۵/۰مذهبی بیرونی (
  ).۱جدول 

  

میانگین آماری نمرات و ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد  )۱جدول 
  مطالعه

  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  میانگین   متغیرها

گیری مذهبی  جهت - ۱
  درونی

۴۶/۶±۳۵/۲۱  ۱          

گیری مذهبی  جهت - ۲
  بیرونی

۰۴/۴±۷۵/۲۱  ۸۷/۰ -۱        

حمایت اجتماعی  - ۳
  شده ادراک

۷۶/۷±۱۱/۳۸  ۸۹/۰ ۶۷/۰-۱      

    ۱ ۶۷/۰- ۴۸/۰ ۵۴/۰  ۷۶/۴۳±۸۶/۵  بهزیستی مذهبی - ۴

  ۱ ۷۶/۰ ۵۶/۰-۶۵/۰ ۴۶/۰  ۶۷/۴۰±۷۵/۹  بهزیستی وجودی - ۵

۵۴/۰۵۵/۰ ۷۸/۰-۶۵/۰  ۶۰/۰  ۰۶/۷۳±۱۶/۸ بهزیستی معنوی (کل) - ۶

  

شده در  گیری مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک دو متغیر جهت
% آن ۱۴% واریانس بهزیستی معنوی را تبیین کردند که ۴۶مجموع 

گیری  % آن مربوط به جهت۷گیری مذهبی درونی،  مربوط به جهت
شده  % آن مربوط به حمایت اجتماعی ادراک۲۵مذهبی بیرونی و 

  ).>۰۵/۰pبود (
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   ۱۳۹۶ تابستان، ۳، شماره ۹دوره                    پژوهشی طب جانباز - نامه علمی صلف

  بحث 

خصوص برای جانبازان،  به اهمیت بهزیستی معنوی بهبا توجه 
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی 

گیری مذهبی با بهزیستی معنوی جانبازان انجام  شده و جهت ادراک
های پژوهش نشان داد که بین حمایت اجتماعی  گرفت. یافته

شده و بهزیستی معنوی جانبازان همبستگی مثبت  ادراک
 ۴۶/۰داری وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس آشکار کرد که  یمعن

گیری  وسیله متغیرهای جهت کل واریانس بهزیستی معنوی به
  شود. بینی می شده پیش مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک

گیری مذهبی درونی با  یافته اول پژوهش نشان داد که بین جهت
ی مذهبی گیر دار و بین جهت بهزیستی همبستگی مثبت معنی

دار وجود دارد که  بیرونی با بهزیستی معنوی همبستگی منفی معنی
، [21]زاده منصوری کرم، [20]زاده حسینیو  کالنترهای  با یافته
و  [22]و همکاران آی، [8]و همکاران مداحی، [7]و همکاران حیدری

  همسو است. [23]میلرو  دسروسیروس
گیری  کرد که جهتتوان چنین بیان  حاضر می  در تبیین یافته

مذهبی درونی با دارابودن آثاری همچون آرامش روانی، خشنودی و 
بخشیدن به آن، تفسیر صحیح از مرگ و  رضایت از زندگی و معنی

شود که بهزیستی معنوی در جانبازان  سالمت جسمانی موجب می
افزایش یابد. از نظر اسالم کارکردهای دین تنها این موارد نیست، 

اعتالی حقیقی انسان، برتر از همه کارکردهای روانی  بلکه کمال و
کند که انسان عبث آفریده  گیری بیان می است. این نوع از جهت

نشده، بلکه خلقت او هدفدار و به بهترین صورت جسمی و روحی 
گیری مذهبی درونی جایگاه انسان را نشان  بوده است. جهت

اعتالی حقیقی دهد و برای نیل به قرب و رضوان که کمال و  می
دهد که در پرتوی ایمان و عمل  اوست، راه عبودیت را نشان می

آن، آرامش واقعی انسان در هر دو   آید و نتیجه دست می صالح به
گیری مذهبی درونی، تنها عامل آرامش و اطمینان  سر است. جهت

  .[24]کند قلبی را یاد خدا معرفی می
کند که باعث  همچنین مذهب نظام باور منسجمی ایجاد می

شود افراد برای خود معنی پیدا کنند و به آینده امیدوار باشند.  می
دهد که به  های باورهای مذهبی به افراد امکان می ها و نظام سامانه

نامالیمات، فشارهای روانی و کمبودهای گریزناپذیری که در روند 
دهد معنی ببخشند و بهزیستی معنوی خود را  چرخه زندگی رخ می

قا دهند و به زندگی امیدواری بیشتری داشته باشند. چنانچه ارت
احساسات مذهبی در زندگی جریان داشته باشد، نیروی روزافزونی 

کند و هیجان و شور زندگی را زنده نگه  در کار و زندگی افراد وارد می
شود که  دارد. پس در نتیجه، احساسات مذهبی مانع از آن می می

دگی خود دچار ناامیدی شود. داشتن انسان در کلیه مراحل زن
های مذهبی، هدفمندبودن زندگی و عشق و عالقه به خدا  هدف

  های اصلی برای رسیدن به بهزیستی معنوی است. یکی از راه
گیری مذهبی بیرونی چون تنها انسان از طریق زبان به  در جهت

کند، در این صورت به آرامش قلبی نخواهد  دینداری خود اشاره می
گیری مذهبی بیرونی عامل بسیاری از اختالالت  د. جهترسی
شناختی از قبیل اضطراب، استرس و غیره است. اگر انسان  روان

برای مقابله با این آفات به خداوند عالم، قادر و خیرخواه پناه ببرد و 
در هر زمان و مکان، در جمع یا خلوت، از درون با معبود خود راز و 

عنوی خواهد رسید. این افراد ممکن است نیاز کند، به بهزیستی م
شدن توسط دیگران، برای افزایش اعتبار در جامعه یا  برای مشاهده

های مذهبی حاضر شوند.  برای انطباق با انتظارات جامعه در مراسم
گیری، کمتر به تعالی و کمال انسان بها داده  در این نوع از جهت

  .[8]شود می

آن بود که بین حمایت اجتماعی یافته دوم پژوهش حاضر حاکی از 
داری وجود  شده با بهزیستی معنوی همبستگی مثبت معنی ادراک

، [14]و همکاران الئو، [13]و همکاران استروبهای  دارد که با یافته
  همسو است. [26]گلوزاو  [25]الندرزو  دهل

توان چنین بیان کرد که حمایت اجتماعی  می  در تبیین این یافته
ویژه در مقوله بهزیستی معنوی و  زندگی جانبازان بهبرای ادامه 

شده  شناختی ضروری است. از طریق حمایت اجتماعی ادراک روان
توانند فشارهای روانی خود را تحمل کرده و از  است که جانبازان می

این طریق روی کمک دیگران حساب باز کنند. بنابراین حمایت 
به رضایت از زندگی و  تواند عنوان یک عامل مهم می اجتماعی به

بهزیستی معنوی جانبازان کمک کند. حمایت اجتماعی 
آمیز و آسان  ای برای رویارویی موفقیت نیرومندترین نیروی مقابله

زا شناخته شده و تحمل  افراد در زمان درگیری با شرایط تنش
کند. همچنین  مشکالت را مخصوصًا برای جانبازان تسهیل می

ای میان عوامل  ق ایفای نقش واسطهحمایت اجتماعی از طری
زای زندگی و بروز مشکالت جسمی و روانی و همچنین  تنش

شده، افزایش میزان  تقویت شناخت افراد باعث کاهش تنش تجربه
  . [27]شود بقا و بهبود بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی می

شده ممکن  توان بیان کرد که حمایت اجتماعی ادراک در واقع می
بخش فشاری که بر جانبازان وجود  ه دو طریق، اثرات زیاناست ب

دارد را کاهش دهد و منجر به بهزیستی معنوی آنها شود؛ نخست 
کردن  کردن جانبازان علیه تجربه اینکه حمایت اجتماعی با واکسینه

فشارزاها قبل از اینکه رخ دهند، فشار روانی را کاهش و سازگاری را 
عنوان  های حمایت اجتماعی به شبکه دهد. دوم اینکه افزایش می

کنند. دانش و اطمینان از اینکه  سپری در برابر فشار روانی عمل می
های اجتماعی پناه  تواند هنگام فشار روانی به شبکه شخص می

دهد تا وقایع زندگی را کمتر تهدیدکننده  ببرد، این امکان را به او می
ردار شود. در واقع، ارزیابی کند و از سطح سازگاری بیشتری برخو

ای  عنوان یک منبع مقابله شده به دریافت حمایت اجتماعی ادراک
شود که نقشی موثر بر بهزیستی  قدرتمند بیرونی محسوب می

معنوی جانبازان دارد و موجب افزایش سازگاری جانبازان 
  .[28]شود می
های  رسد جانبازانی که پس از تحمل آسیب نظر می طور خالصه، به به

گیری مذهبی  نی و جسمانی ناشی از جنگ تحمیلی، جهتروا
اند،  شده خود را تقویت کرده درونی و حمایت اجتماعی ادراک

کنند و در نتیجه ارتقای  بهزیستی معنوی باالیی در خود احساس می
شده در  جهت گیری مذهبی درونی و حمایت اجتماعی ادراک

د. بر این شو جانبازان موجب تقویت بهزیستی معنوی آنها می
های مناسب برای  ها و آموزش شود که از برنامه اساس، پیشنهاد می

گیری مذهبی و حمایت  بهبود و تقویت عواملی از قبیل جهت
منظور افزایش بهزیستی معنوی جانبازان  شده به اجتماعی ادراک

  استفاده شود. 
های این پژوهش، انتخاب نمونه صرفًا از میان  از جمله محدودیت

کند. از  پذیری نتایج را محدود می زان شهر رشت بود که تعمیمجانبا
هایی از این نوع در جانبازان  شود پژوهش این رو، پیشنهاد می

  شهرهای دیگر انجام شود. 
  

  گیری نتیجه

توانند  شده می گیری مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک جهت
با  بینی کنند، به این صورت که بهزیستی معنوی جانبازان را پیش

شده بر  گیری مذهبی درونی و حمایت اجتماعی ادراک افزایش جهت
  شود. سطح بهزیستی معنوی جانبازان افزوده می
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: در نهایت از تمامی جانبازان شهر رشت که در تشکر و قدردانی
  اجرای این پژوهش یاریگر ما بودند، نهایت تقدیر و تشکر را داریم. 

کننده در پژوهش اخذ  جانبازان شرکترضایت تمام تاییدیه اخالقی: 
  منظور رعایت اخالق پژوهشی، اسامی کلیه شد. همچنین به

  صورت کد وارد شد. جانبازان به
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