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Aims As a psychological stressor, war imposes a wide range of consequences in a variety of 
personal and social contexts. The aim of this study was to determine the correlation of religious 
commitment with hardness and mental health in veterans’ spouses.
Instruments & Methods This descriptive-correlational study was conducted in 2017 among 
all veterans’ spouses with injury percentage of 25-49% in Karaj. Based on Morgan’s table, 250 
people were selected as sample, using simple random sampling method. For data collection, 
Worthington’s Religious Commitment Inventory, Kobasa’s Hardiness Questionnaire, and 
Mental Health Questionnaire were used. The data were analyzed by Pearson correlation and 
multiple regression analysis tests, using SPSS 24 software.
Findings There was a positive and significant correlation between religious commitment and 
hardness (r=0.206; p=0.040), mental health (r=0.122; p=0.027), and its components including 
physical symptoms (r=0.273; p=0.027), anxiety (r=0.239; p=0.023), social dysfunction (r=0.319; 
p=0.037), and depression (r=0.239; p=0.042). Also, 4% of variance of hardness (p=0.05) and 
15% of variance of mental health (p=0.02) were predicted by religious commitment.
Conclusion There is correlation between religious commitment with hardness and mental 
health among veterans’ spouses; as the veterans’ spouses with high religious commitment have 
more hardness and mental health.
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  رانیا
  

  چکيده
 در را ای گسترده پیامدهای فشارزای روانی عامل یک عنوان به جنگ اهداف:
کند. هدف این پژوهش  می تحمیل جامعه بر اجتماعی و مختلف فردی های زمینه

رویی و سالمت روانی در همسران  تعیین همبستگی تعهد مذهبی با سخت
  جانبازان بود.
بین کلیه  ۱۳۹۶همبستگی در سال  -این پژوهش توصیفی ها: ابزار و روش

نفر  ۲۵۰براساس جدول مورگان  شهر کرج انجام شد. %۲۵- ۴۹همسران جانبازان 
 ها از آوری داده جمعبرای  .شدندگیری تصادفی ساده انتخاب  به روش نمونه

و سالمت روانی  کوباسارویی  ، سختورتینگتونتعهد مذهبی  های نامه پرسش
، با استفاده از SPSS 24افزار آماری  نرماز طریق ها  داده استفاده شد. گلدبرگ
تحلیل رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل  و یرسونضریب همبستگی پآزمون 
  شدند.
سالمت روانی  )،p=۰۴۰/۰؛ r=٢٠٦/٠رویی ( بین تعهد مذهبی با سخت ها: یافته

)١٢٢/٠=r ۰۲۷/۰؛=p (های آن شامل نشانه و مولفه ) ٢٧٣/٠های جسمانی=r ؛
۰۲۷/۰=p() ٢٣٩/٠، اضطراب=r ۰۲۳/۰؛=p( اختالل در عملکرد اجتماعی ،

)٣١٩/٠=r ۰۳۷/۰؛=p () ٢٣٩/٠و افسردگی=r ۰۴۲/۰؛=p ( همبستگی مثبت و
% واریانس ٤تعهد مذهبی توانست همچنین داری وجود داشت.  معنی
بینی  را پیش) p=٠٢/٠% واریانس سالمت روانی (١٥و ) p=٠٥/٠رویی ( سخت
  نماید.
رویی و سالمت روانی در همسران  بین تعهد مذهبی با سخت گیری: نتیجه
همبستگی وجود دارد؛ به این صورت که همسران جانبازان با تعهد  جانبازان

  رویی و سالمت روانی بیشتری برخوردار هستند. مذهبی باال، از سخت
  جانبازان، همسران ،یسالمت روان ،ییرو سخت ،یتعهد مذهب ها: کلیدواژه

  
  ۰۴/۱۲/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  zeinabdekami@yahoo.com نويسنده مسئول:*
  

  مقدمه
 در را ای گسترده پیامدهای روانی فشارزای عامل یک عنوان به جنگ
 .کند می تحمیل جامعه بر یعاجتما و فردی مختلف های زمینه

 بر آن غیرمستقیم اثرات و جانباز فرد روانی و جسمی مشکالت
. [1]است پدیده این تبعات ناگوارترین جمله از هاآن های خانواده

 شیوع باعث آن از ناشی های استرس و ایران ساله جنگ هشت
ه دش هاآن های خانواده و جانبازان رزمندگان، در روانی اختالالت
های  دلیل ناتوانی دیدگان جسمی جنگ اغلب به آسیب .[2]است

های  فیزیکی با تغییراتی در شیوه زندگی، اشتغال، فعالیت
شوند. فشارهای روانی  رو می اجتماعی و ارتباطات خانوادگی روبه

کند. سازگاری  ناشی از این تغییرات، سالمت روانی آنها را تهدید می
ه زمانی فعاالنه درگیر فرآیندی است که در آن فرد در یک دور

کند.  های متفاوتی استفاده می شود و در این راستا از استراتژی می
تواند روی کیفیت زندگی یا امید تاثیر مثبت  انتخاب استراتژی می

یا منفی داشته باشد. در صورت ایجاد سازگاری مناسب، کیفیت 
، بلکه تنها فرد کند. در غیر این صورت نه زندگی فرد افزایش پیدا می

خانواده نیز دچار مشکالتی از جمله عدم توانایی در حل تعارضات و 
  .[3]شود گسیختگی خانوادگی می

 همسر و اعضای خانواده برای مخصوصاً  جانبازان مدت با دراز ارتباط
 ؛شود هیجانی -شناختی اختالالت گسترش به منجر است ممکن
همسر و  سازگاری ی،اجتماع روابط روان، سالمت کهای  گونه به
 ابعاد مختلف مانند جنگ مشکالتطور کلی زندگی او تحت تاثیر  به

 بیانگر موضوع این واقع شود.سانحه  از پس استرس اختالل
 خانواده برای بخشی توان و درمانی های برنامهو  مداخله اهمیت
 و پیشگیرانه خاص اقدامات باید زمینه این در که است جانبازان
مورد توجه قرار  جانبازان همسران برای ویژه هب بخشی توان و درمان
 فزاینده خطر معرض در جنگ بازماندگان همسران .[4]بگیرد

 .[6 ,5]هستند هیجانی آشفتگی و شناختی روان مشکالت
سالمت همسران جانبازان نظر ابعاد مختلف امروزه وضعیت 

عنوان  به این افراد بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است.
همراه بوده و پیوند  همدم و درازمدتدر  جانبازانکسانی که با 
عوارض ناشی از بیماری همسران خود دلیل  به ،اند عاطفی داشته
تحت  هاسالمت اجتماعی آن اً قطع های فراوانی شده و متحمل رنج

توانند بر کاهش  عوامل متعددی می گیرد. قرار میین عوارض ا تاثیر
 خانواده اعضای موثر باشند. هایش سطح تحمل آنافزا ها و این رنج
 د.نشو می شناخته جنگ پنهان قربانیان عنوان به اغلب جانبازان
 جانبازان زندگی کیفیت بر جنگناشی از  روانی و جسمی مشکالت

 و مستقیمرغی ثیرات آنها همسران ویژه هخانواده ب عملکردو 
  .[7]دارد نامطلوبی
 تحت مستقیماً  آنها از کننده مراقبت نقش در جانبازان همسران
 تهدید را خانوادهکل  سالمت که هستند مشکالتی و ها استرس تاثیر
 در و کرده عمل پناهی مانند لیمسا این برابر در که چرا ،کند می
 اجتماعی های سیستم با خانواده ارتباط برایپلی نقش در  واقع

 فرهنگ ایثار و یسالمت همسران جانبازان باعث ارتقا هستند.
  .[8]های بزرگ ایثارگران خواهد شد حفاظت از آرمان

های معنوی  امروزه توجه بسیاری از محققان به بررسی تاثیر درمان
 و اعتقادات. سطح [9]بر کاهش فشارهای روانی جلب شده است

 .باشد داشته رابطه او روان سالمت با تواند مییک فرد  تعهد مذهبی
 را فرد امنیتو  داده آرامش انسان به مذهب و دینی اعتقادات
سالمت جسم  یحفظ و ارتقا دردین عامل مهمی  .کند می تضمین
سالمت  از طرفی است.انسان و زندگی فردی و اجتماعی و روان 

در کلیه  یرگذاریاثتهای  فردی شاخص روانی و بخشودگی بین
محسوب  معنوی و عاطفی اخالقی، خالهای ،زندگی اتشئون
، تواند از طریق ارتقای سالمت روانی شوند. بنابراین مذهب می می

 های محرومیت و مشکالت برابر در انسان برای محکمی پایگاه
 .[10]کند  ایجاد زندگی
 مذهبی امورفرد در  یکدهنده میزان درگیری  نشان مذهبی تعهد
 تکالیف مذهبی و باورها ها، ارزش به مذهبی تعهد د دارایفر است.
 گیرد. به کار میروزمره  زندگی دررا  آنها و بوده وفادار و پایبند خود
 فرد که است زمانی میزان هدهند نشان مذهبی دیگر تعهد عبارت به
 پیوندجویی و صرف پرداخته انفرادی مذهبی های فعالیت به

در واقع تعهد  .کند می مذهبی نهادهای در فعالیت و مذهبی
 .[11]دهد را نشان می فرد مذهبیباورهای  اهمیت میزانمذهبی 
به اثرات مثبت انواع  ۱۹۹۰و همکاران در پژوهشی در سال  پارگامنت

مختلفی از مقابله مذهبی پرداخته و به بعد مذهبی مقابله اشاره 
تواند بخشی از ساخت مرکزی  مذهب می پارگامنتکردند. به اعتقاد 

های  هر فرآیند مقابله بوده و منابعی برای افراد در مقابله با موقعیت
ها را به  مضر یا تهدیدکننده فراهم کرده و به آنها کمک کند موقعیت
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شکل متفاوتی ارزیابی کنند. همچنین توانایی آنها را در مقابله با 
عقیده دارد که افراد  نتپارگامدهد.  این شرایط افزایش می

  گاهی با حوادثی که ایجاد تنیدگی توانند بدون هیچ تکیه نمی
رو شوند. آنها نظامی از عقاید، اعمال و ارتباطات دارند  کنند، روبه می

های سخت چگونه رفتار کنند. مذهب  کند در لحظه که مشخص می
گیری است. او پس از مطالعه  های جهت یکی از این نظام

ای درباره ارتباط مقابله و مذهب مطالعات خود را خالصه  هگسترد
در پژوهشی نشان  .[12]ای مطرح کرد صورت نظریه کرده و آنها را به

قدرت باورهای  ،سالمت روان ثیر مذهب برادر تشریح تداده شد که 
کمتر  ،تر و افراد با باورهای مذهبی قوی ای دارد مذهبی اهمیت ویژه
  .[13]دشون دچار پریشانی می

که ارزیابی آن در تبیین است رویی یکی از متغیرهایی  سخت
رسد.  منطقی به نظر می سالمت روانتغییرپذیری گرایش به 

 جهان و دخو مورد در باورها از ترکیبی را رویی سخت [14]کوباسا
 شخصیتی سازه یک عنوان به رویی سخت .[15]کند می تعریف

 شده تشکیل چالش و تعهد کنترل، لفهوم سه از چندمجهولی
  .[16]است
 و بوده هدفمند و فعال ،رو تسخ افراد همکاران و کوباسا اعتقاد به

 در این افراد عقیده ت.اس هیجان و عالقه با زندگی به آنها رویکرد
 توانند می و هستند تغییر قابل استرسورها کهاین است  خود مورد
 که آنچه به قادرند؛ همچنین گذار باشندثیرات اتفاقات اطراف خود بر
 یزیاد پافشاری باال کنترل با افراد .کنند عمل اشتیاق با دارند باور
از  کنند می احساس و دارند زندگی به نسبت خود مسئولیت بر

به عقیده  برخوردار هستند. دیگران راهنمایی بدون توانایی فعالیت
 توان می انتخاب قدرت و مهارت، دانش از استفاده با این افراد
 های پژوهش .[17]کرد کنترل و بینی پیش را زندگی رویدادهای
 یادگرفتنی و اکتسابی ویژگی یک رویی سختی نشان داد که متعدد
سازه  یک عنوان به مثبت ویژگی منشا این نیست. ذاتی اً صرفبوده و 

 که است کودکی دوران متفاوت و مفید تجربیاتدر  شخصیتی
 ظاهر فرد احساسات و رفتارها در کلی ویژگی یک عنوان به تدریج به
  .[18]شود می

توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده  ،سالمت روانی
 سالمت با رویی ختس که شده است داده نشانپژوهشی در است. 
 مقاومت منبع یک عنوان به و داشته مثبت رابطه روانی و جسمی
 جسمی تاختالال بروز از و کاهش را استرس منفی تاثیرات درونی،

  .[19]کند پیشگیری می روانی و
 سالمت بهبود در معنویت نقش منظور اثبات برخی از پژوهشگران به

 و سالمتی مفهوم دو ارتباط بین و فردی ینب سازگاری و روانی
 از اند. های زیادی کرده تالش تعهد مذهبی عنوان تحت معنویت

 از رهایی روانی، امنیت آرامش، ایجاد موجب مذهبی تعهدطرفی 
 امید، اندیشی، تمثب زندگی، گرفتن یمعن تنهایی، و پوچی احساس
 ظرفیت طریق این از. دشو می اجتماعی حمایت و زندگی از رضایت
 افزایش مشکالت و ها استرس با مقابله توانایی و شناختی روان
 و تر طوالنی عمر و جسمی روانی، سالمت ارتقای موجب ،یافته
سالمت  افراد دارای پرلزبه اعتقاد . [20]شود می زندگی از رضایت

. چنین هستند های عالم بیرون کامًال در ارتباط روان با واقعیت
 دنبال بهجای اینکه  شناخت کامل خود به  اشخاصی در نتیجه

توانند خود راستین را ارتقا  می ،باشند دتصوری آرمانی از خو
  .[21]دهند

آوری بر سالمت  عنوان سنجش اثربخشی آموزش تاب باپژوهشی در 
میانگین کیفیت زندگی و ، روان و کیفیت زندگی همسران جانبازان

آوری قرار گرفتند، در  که تحت آموزش تاب هایی نمونهسالمت روان 

آوری بر ارتقای  موزش تابآبرنامه عالوه  بهآزمون بیشتر بود.  پس
  .[22]داشت داری معنی اثر و سالمت روان آنهاکیفیت زندگی 

در پژوهشی با عنوان ارتباط بین سالمت روانی و تعهد  گریف
در که نشان داد مذهبی با سازگاری زناشویی بین همسران جانبازان 

با عملکرد  این متغیرهابین  ،همسران جانبازان شیمیایی ژاپن
باالترین سازگاری  و وجود داردداری  یخوب خانواده همبستگی معن

که در زمینه تعهد مذهبی به  شدزناشویی بین همسرانی مشاهده 
ن اوقات فراغت با یکدیگر توافق نداصالت خود، روابط جنسی و گذرا

 ،٢٠١٢در سال  جهانی بهداشت سازمان. طبق تعریف [23]داشتند
های  که در آن فرد توانمندیاست حالتی از بهزیستی  یروان سالمت
کند؛  می موثر و مولد استفاده صورت شناخته و از آنها بهخود را 

 روانی اهمیت سالمت. مفید است دبرای اجتماع و خو طوری که به
 روز را اکتبر دهم، این سازمان ١٩٩٢ سال از که است ای اندازه به

  .[24]کند معرفی می روانی جهانی سالمت
رویی  سختبا تعهد مذهبی  این پژوهش با هدف تعیین همبستگی
  انجام شد. و سالمت روانی در همسران جانبازان

  
  ها و روش ابزار

بین  ۱۳۹۶این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که در سال 
% شهر کرج انجام شد. تعداد این ۲۵-۴۹کلیه همسران جانبازان 

نفر از آنها با  ۲۵۰نفر بود که  ۳۷۲۳افراد در لیست بنیاد شهید کرج 
گیری تصادفی ساده  استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه

  انتخاب شدند. 
عنوان ابزارهای پژوهش مورد استفاده قرار  ی زیر بهها نامه پرسش
  گرفتند:

سئوالی، ۱۰نامه  پرسش این ورتینگتون:مذهبی  نامه تعهد ) پرسش١
سطح تعهد مذهبی افراد را توصیف کرده و درجه پایبندی آنها به 

کارگیری آنها در زندگی  ها، اعتقادات، اعمال مذهبی و به ارزش
سئوال برای سنجش  ۶نامه  در این پرسش کند. روزمره را ارزیابی می

سئوال برای سنجش تعهد بیرونی در نظر گرفته  ۴تعهد درونی و 
شود.  گذاری می ای نمره درجه شده است که در یک مقیاس پنج
 ٩٢/٠، تعهد درونی ٩٣/٠نامه  ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش

  .[25]محاسبه شده است ٨٧/٠و تعهد بیرونی 
و  کوباسانامه توسط  پرسشاین  :کوباسارویی  سخت نامه پرسش) ۲

مقیاس  رویی از گیری سخت برای اندازه ۱۹۷۹در سال  وزاال مدی
این مقیاس  های شخصی تهیه و تنظیم شده است. بررسی دیدگاه

است  چالش تعهد، کنترل وشامل آزمون  خرده سه وآیتم  ۵۰دارای 
  . [16]شود گذاری می نمره ٣از صفر تا طیف لیکرت یک براساس  و
نامه در  این پرسش :گلدبرگ یسالمت روان یتنامه وضع پرسش) ٣

برای غربالگری بیماران روانی ساخته شده  گلدبرگتوسط  ۱۹۷۲سال 
نامه دارای چهار زیرمقیاس  الی این پرسشئوس۲۸. مدل [18]است

 کارکرد و افسردگی خوابی، بی و اضطراب عالیم جسمانی،شامل 
 به کلی نمره یک زیرمقیاس چهار مجموع از که است اجتماعی
با  لزوماً  اما دهند، می نشان را عالیم ها زیرمقیاس این. آید می دست

گذاری براساس یک  نمره .یکسان نیستند روانی های تشخیص
 یمطالعات متعددشود.  انجام می ٣از صفر تا مقیاس لیکرتی 

در  .ندا نامه گزارش کرده این پرسشیی مناسبی را برای یااعتبار و پا
  .[18]یید شده استات آن یایران نیز اعتبار و پایای

 رویی مذهبی، سخت تعهد شامل پژوهش در بررسی مورد متغیرهای
ها طی دو ماه و آنالیز آماری و  آوری داده جمع بود. سالمت روانی و

قبل از مشارکت همسران تفسیر اطالعات طی یک ماه انجام شد. 
زمان پژوهش و نحوه  جانبازان، اطالعات الزم در مورد اهداف، مدت
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  ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۱۱دوره                                                                                    پژوهشی طب جانباز                                                                                                              - نامه علمی فصل

همکاری به آنها داده شد و پس از کسب رضایت آگاهانه تعدادی از 
نامه انتخاب شدند. به افراد  کننده پرسش عنوان تکمیل آنها به
شده  آوری کننده این اطمینان داده شد که اطالعات جمع شرکت
نامه در  ای از تکمیل پرسش مانه خواهد بود و در هر مرحلهمحر

  توانند از مطالعه خارج شوند. صورت عدم تمایل می
 انجام شد. SPSS 24افزار  ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده

 - ها از آزمون کولموگروف منظور بررسی توزیع نرمال داده به
رها از ضریب برای تعیین همبستگی بین متغیاسمیرنوف، 

بینی متغیر مالک براساس  برای پیشهمبستگی پیرسون و 
  استفاده شد.رگرسیون چندمتغیره از تحلیل بین  متغیرهای پیش

  
  ها یافته
زیر دیپلم،  تحصیالت %) از افراد مورد مطالعه سطح٤/١٠نفر ( ٢٦
 نفر ٦٠ دیپلم، فوق )%٠/١٢(نفر  ٣٠ دیپلم، )%٨/٣٤( نفر ٨٧

) %٨/٢( نفر ٧ لیسانس و فوق) %٠/١٦( نفر ٤٠ لیسانس، )%٠/٢٤(
  داشتند. دکترا

و سالمت ) p=۰۴۰/۰؛ r=٢٠٦/٠رویی ( بین تعهد مذهبی با سخت
داری وجود  همبستگی مثبت و معنی) p=۰۲۷/۰؛ r=١٢٢/٠روانی (

رویی و سالمت  داشت. در واقع افراد با تعهد مذهبی باالتر، سخت
های  مذهبی با مولفه روانی بیشتری داشتند. همچنین تعهد

، )p=۰۲۷/۰؛ r=٢٧٣/٠های جسمانی ( سالمت روانی شامل نشانه
، اختالل در عملکرد اجتماعی )p=۰۲۳/۰؛ r=٢٣٩/٠اضطراب (

)٣١٩/٠=r ۰۳۷/۰؛=p () ٢٣٩/٠و افسردگی=r ۰۴۲/۰؛=p (
  ).١داری نشان داد (جدول  همبستگی مثبت و معنی

% ١٥رویی و  سخت % واریانس٤در مجموع، تعهد مذهبی توانست 
  ).٢بینی نماید (جدول  واریانس سالمت روانی را پیش

  
رویی، تعهد  میانگین آماری نمرات متغیرهای سالمت روانی، سخت )۱جدول 

  نفر) ۲۵۰های آنها در همسران جانبازان ( مذهبی و مولفه
  نمرات  متغیرها

  سالمت روانی
  ٦٢/٦±٤٧/٣  مشکالت جسمانی

  ٨٥/٥±٤٢/٤  خوابی اضطراب و بی
  ٩٧/٩±٨١/٤  مشکالت اجتماعی

  ٤٠/٤±٠٠/٣  افسردگی
  ٥٣/٢٥±٦١/١٢  کل

  رویی سخت
  ٠٤/٢±٥٥/٠  تعهد
  ٩٦/١±٥٣/٠  چالش
  ٩٢/١±٥٢/٠  کنترل
  ٦٦/٣٢±٨٥/٨  کل

  تعهد مذهبی
  ٥٤/٢٤±٦٤/٣  تعهد درونی
  ٠٨/١٥±٥٥/٣  تعهد بیرونی

  ٦٢/٣٩±٥٦/٦  کل

  
نتایج تحلیل رگرسیون تبیین متغیرهای مالک براساس متغیر  )۲جدول 
  بین پیش

متغیر 
  بین پیش

متغیرهای 
  مالک

ضریب 
غیراستاندارد 

B  ضریب
استاندارد 

Beta  مقدارt
ضریب 
تعیین 

R2  سطح
داری معنی

تعهد 
  مذهبی

  ٠٥/٠  ٧٨٣/١٠٤/٠ ٢١٠/٠ ١٥٩/٠ رویی سخت
سالمت 
  ٠٢/٠  ٣٦١/١١٥/٠ ١٤٤/٠ ١٢٥/٠ روانی

  

  بحث
این پژوهش با هدف تعیین همبستگی بین تعهد مذهبی با 

رویی و سالمت روانی در همسران جانبازان انجام شد. در این  سخت
طور مستقیم  ای به های پژوهش حاضر مطالعه راستا همسو با یافته

  انجام نشده است.
رویی و سالمت روانی در همسران  بین تعهد مذهبی با سخت

 شت. این یافتهوجود داداری  معنی همبستگی مثبت و جانبازان 
 ودهقان  ،[18]و همکارانزاهدبابالن ، [10]رودولیکوهای  پژوهشبا 

، [25]اندبیل فتاحیو خیرآوران  ،[24]و همکاران لشکری ،[23]همکاران
 وجردن  ،[26]همکاران و آستین ،[22]حیدریو  خانیلآید

، [30]کارمالتو  لیکتر، [29]لی ،[28]همکاران و سالوی ،[27]همکاران
 داشت. همخوانی [17]و همکاران المبرت و [31]نیکوالو  تساسیس

رویی و سالمت روانی همسران جانبازان  بین تعهد مذهبی با سخت
رویی و سالمت  داری مشاهده شد. افرادی که از سخت رابطه معنی

زا را  ترستوانند با توانمندی شرایط اس روانی باالیی برخوردارند، می
مدیریت کرده و عالوه بر مقاومت در برابر مشکالت و نامالیمات 
زندگی، به سطح جدیدی از تعادل و رشد مثبت برسند. از طرفی 

رویی و سالمت روانی فرآیندهایی پویا و وابسته به شرایط  سخت
طور  زندگی هستند. بنابراین در صورتی که این دو ویژگی به

های فردی را تقویت  قابلیت آمیزی کسب شوند، موفقیت
. با باالرفتن تعهد مذهبی در همسران جانبازان، میزان [32]کنند می

رویی، سالمت روانی و توانایی عملکرد مثبت آنها نیز افزایش  سخت
ها و  کند. این مساله مقاومت این افراد در برابر سختی پیدا می

کیفیت مشکالت جسمی و روانی را افزایش داده و موجب بهبودی 
  شود. زندگی آنها می

رویی در همسران  بین تعهد مذهبی (درونی و بیرونی) با سخت
های  داری مشاهده شد. این یافته با پژوهش جانبازان رابطه معنی

و خیرآوران ، [18]و همکارانزاهدبابالن ، [17]و همکاران المبرت
، [24]و همکاران لشکری، [22]حیدریو  خانیلآید، [25]اندبیل فتاحی
همخوانی  [31]نیکوالو  تساسیسو  [33]و همکاران احمدی، [29]لی

  داشت.
توان گفت که افراد با باورهای مذهبی از  در تبیین این یافته می

رویی باالتری برخوردار هستند و هنگام رویارویی با فشارهای  سخت
توانند توانش اجتماعی خود را بهبود داده و  شدید و عوامل خطر می

معنی بازگشت به تعادل پایه  رویی به غلبه کنند. سخت بر مشکالت
یا رسیدن به سطح باالتری از تعادل در شرایط تهدیدکننده است که 

شود. افراد سرسخت با احتمال  موجب سازگاری موفق در زندگی می
وجوی معنا  بیشتری هنگام برخورد با شرایط ناگوار در جست

ها افزایش داده  برابر سختیهستند. داشتن ایمان تحمل افراد را در 
کند.  ها و تغییرات در زندگی کمک می و به آنها برای غلبه بر چالش

تر یا ارتباطات فرامعنوی، از عوامل حمایتی  ایمان به قدرتی بزرگ
رویی است. همچنین اعتقادات  فردی برای ایجاد و تسهیل سخت

تر فرد گاه و پشتیبان برای سازگاری بیش عنوان یک تکیه مذهبی به
شود. عالوه بر این معنویت عاملی کلیدی برای پرورش  تلقی می
های مختلف،  رویی شناخته شده است. طبق نتایج پژوهش سخت

شود که افراد با استفاده از راهکارهای مناسب  معنویت موجب می
هیجانات منفی، تنش، اضطراب و افسردگی خود را کاهش داده و 

  مدیریت کنند. بهتر بتوانند مشکالت زندگی را
های سالمت روانی  بین تعهد مذهبی (درونی و بیرونی) با مولفه

های جسمانی، عالیم اضطرابی، اختالل در عملکرد اجتماعی  (نشانه
داری مشاهده شد.  و افسردگی) در همسران جانبازان رابطه معنی
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و  خانیلآید، [12]کوماریو  جوشی های این یافته نیز با پژوهش
، [33]و همکاران احمدی، [23]همکاران ودهقان  ،[22]حیدری
  همخوانی داشت. [35]رینزو  [34]الملی

تقویت اعتقادات مذهبی در تمامی مراحل زندگی یک اقدام 
اعتقادات این های روانی است.  کاهش اختالل برایکننده  پیشگیری

از  یاعمال مذهبی گاه بنابراین .ثیر مثبتی دارندابر عملکرد انسان ت
دهنده اضطراب، احساس گناه، افسردگی، رفع  تخفیف عواملجمله 

. عملکردهای مذهبی شوند محسوب میاحساس ناامنی و غیره 
نظیر حضور در اماکن مذهبی، خواندن کتب مقدس و شرکت در 

ای دینی با بهداشت روانی همبستگی مثبت دارند. ه فعالیت
ساز  توانند زمینه می ثیر بر بهداشت روانااعتقادات مذهبی عالوه بر ت

شامل سالمت  افراد رفتاریهای شخصیتی و  برخی ویژگی
باشند.  جسمانی، روابط اجتماعی، خواب و میزان افسردگی

کنترل  آنها برایتوانایی توان سالمت روان افراد را به  همچنین می
زندگی با یک فرد  .مربوط دانستشرایط و رویدادهای محیطی 

تواند عوارض روحی  ظاهری او می های دلیل ناتوانی معلول به
نامطلوبی برای فرد و خانواده داشته باشد. جانبازان جنگ ایران از 

بودن جانبازی  طلبی، ارزش لحاظ اعتقادات مذهبی، روحیه شهادت
و احترام جامعه به این افراد با معلوالن جنگی مربوط به سایر 

سته ناشی از کشورها متفاوت هستند. با این حال نباید اثرات ناخوا
ویژه همسران  مشکالت جسمی و روانی جانبازان بر خانواده آنها به

نادیده گرفته شود؛ زیرا این عوارض آرامش روانی همسران جانبازان 
شود. از طرفی  را مختل کرده و سبب افت سالمت روانی آنها می

سالمت روانی افرادی که تحت تاثیر استرس، اضطراب و افسردگی 
افتد. بنابراین با باالبردن میزان تعهد  ند نیز به خطر میگیر قرار می

توان میزان سالمت روانی آنها را  مذهبی در همسران جانبازان می
  نیز افزایش داد.

  
  گیری نتیجه

رویی و سالمت روانی در همسران  بین تعهد مذهبی با سخت
جانبازان همبستگی وجود دارد؛ به این صورت که همسران جانبازان 

رویی و سالمت روانی بیشتری  عهد مذهبی باال، از سختبا ت
  برخوردار هستند.

  
 پژوهشی -علمی نامه فصلمسئوالن محترم  از تشکر و قدردانی:

، کلیه اساتید و مدیران توانمند و همسران جانبازی که جانباز طب
  شود. قدردانی میبه اجرای این پژوهش کمک کردند، 

. کسب شد آگاهانه کنندگان رضایت شرکتاز تمام تاییدیه اخالقی: 
 اطالعات که شد داده اطمینان این کننده شرکت افراد به

 تکمیل از ای مرحله هر در و بود خواهد محرمانه شده آوری جمع
  .شوند خارج مطالعه از توانند می تمایل عدم صورت در نامه پرسش
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