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 . دشو می دپیشنها زنان ايبر آوري، بتا یشافزا جهت زندگی سالم
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 مقدمه

ري به فرایند پویاي انطباق و سازگاري با تجارب تلخ و ناگوار در زندگی گفته می شود تاب آو

از جمله سازه هایی است که در سال هاي اخیر توجه محققان را در حوزه هاي مختلف  ]3[

به خود اختصاص داده .... روان شناسی از جمله روان شناسی اجتماعی، روان شناسی خانواده و 

اورهاي اولیه در خصوص تاب آوري، آن را صفتی ذاتی در نظر گرفته و افراد اگر چه ب ]3[است

تاب آور را غیر آسیب پذیر و با ویژگی هاي منحصر به فرد می پنداشتند؛ اما نتایج تحقیقات در 

سال هاي اخیر نشان داده که تاب آوري یک توانمندي ذاتی نبوده و قابل دستیابی است و 

وامل حفاظتی مناسب به رغم وجود عوامل خطرزا در زندگی افراد زمانی حاصل می شود که ع

بنابراین، تمرکز اصلی پژوهش ها در حوزه تاب آوري  ]5 [تاب آور حضور داشته باشند

چنین متغیرهایی به عنوان عوامل .شناسایی اسنادها و شرایط مؤثر در رشد تاب آوري است

وامل فردي، عوامل خانوادگی و عوامل ع: حفاظتی را می توان در سه سطح طبقه بندي کرد

 . ]3 [اجتماعی

به عنوان عاملی ( سبک زندگی و دیدگاه هاي اعتقادي زنان)در این مقاله ما به عوامل اجتماعی

 در روزانه استراتژیک تصمیات در مهمی نقش زنانزیرا که . تأثیرگذار در تاب آوري می پردازیم

 فرایند در اگر زنان دلیل همین به .ئل اعتقادي دارندو مسا انرژي و آب غذا، تامین هاي زمینه

وانند نقش به ت می شوند داده آنها به الزم اختیارات و توان و شوند داده دخالت ریزي برنامه

 همه در باید کار این .کاهش خطرات بحرانها ایفا نمایندافزایش تاب آوري افراد و  سزایی در

 بیشتر بکارگیري و استخدام با و شده نهادینه ورتهايص به و موجود روشهاي از فراتر کشورها

 دختران و زنان .پذیرد صورت خطرات آوري و کاهشافزایش تاب به مربوط مهم مشاغل در زنان

 .]4[تصمیم گیري هاي جوامع و کشورها مشارکت داده شوند و ها ریزي برنامه در باید بیشتري

ا و توسط محققان مختلف در پاسخ به این سوال در دهه اخیر، ادبیات روبه رشدي در سراسر دنی

هاي دانشگاهی  آوري در رشته شکل گرفته و مفهوم کلی تاب؟ آوري اجتماعی چیست که تاب

 .تمختلف از بیولوژي و مهندسی تا مطالعات پایداري مورد استفاده و بحث قرار گرفته اس

ا آرام هستند و برخی فرو سوال مطرح این است که چرا برخی از مردم در مواجهه با بالی

هایی هستند که روان شناسان از  کنند همان هایی که خونسردي خود را حفظ می ریزند؟ آن می

. کنند؛ یعنی کسانی که براي مقابله با مسائل توانمند هستند آنها به عنوان افراد تاب آور یاد می

ائق آمدن بر مسائل به کار گیرند هاي خود را براي ف ها و توانایی مردم تاب آور قادرند که مهارت
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مسائلی همچون از دست دادن شغل، . ها بازیابی کنند و خود را پس از رویارویی با چالش

 .]4[ ...و بیماري، بالیاي طبیعی، مسائل اورژانسی پزشکی، طالق

هاي ناسالم، با  آور به جاي ناامید شدن یا پنهان کردن مشکالت یا اتخاذ استراتژي افراد تاب

این به آن معنا نیست که آنها آزار کمتر، رنج کمتر . کنند شکالت پیش رو به درستی مقابله میم

کنند، بلکه به این معناست که  یا نگرانی و اضطراب کمتري را نسبت به سایر مردم تجربه می

سبک زندگی و دیدگاه هاي ) اي که موجب رشد و قوت شود آنها این مشکالت را به گونه

کنند و چه بسا که در بسیاري موارد در  ، مدیریت می(اوتی که دریافت کرده انداعتقادي متف

کسانی که تاب آور نیستند، ممکن است . شوند رویارویی با مسائل، حتی قوي تر از قبل ظاهر می

هاي  هاي مقابله ناسالمی را براي مبارزه با چالش در قبال چنین مسائلی درجا زده و مکانیسم

این افراد . یرند؛ ناامیدي ممکن است آنها را به سمت رفتارهاي پرخطر ببردزندگی در پیش گ

گردند و در نتیجه ممکن است آزارهاي بیشتري را تحمل  کندتر به زندگی عادي باز می معموالً

 .]4[ کنند

هاي  آوري اجتماعی نیز، توانایی گروهها یا جوامع براي غلبه بر استرس برهمین اساس تاب

ظرفیت چیره . شود تعریف می... الت ناشی از تغییر اجتماعی، محیط زیستی و خارجی و اختال

شدن بر نامالیمات؛ ظرفیت منطبق شدن به معناي درس آموختن از تجربیات گذشته و تنظیم 

هاي آینده در زندگی و ظرفیت تغییر که به معناي توانایی ایجاد کردن  کردن خود با چالش

پایدار براي مقابله با  دیدگاه هاي اعتقادي قوي واجتماعی و  ندگیسبک زنهادهایی براي ارتقاي 

هاي اجتماعی با شرایط اجتماعی، اقتصادي و میزان آسیب  وجود گروهو  هاي آتی است بحران

هاي مختلف در یک جامعه  پذیري متفاوت در یک اجتماع به این معنی است که تاب آوري گروه

 .نسبت به یک حادثه متفاوت است

پذیر اجتماعی نوعی خالقیت هاي آسیب توانا ساختن گروه اد شرایط مساعد به منظورایج

تاب آوري متغیري است که می تواند آثار . دشو محسوب و باعث ارتقاي تاب آوري اجتماعی می

نامطلوب بسیاري از مشکالت و بیماري هاي جسمی و روانی ناشی از بالیاي طبیعی را کاهش 

 .]4 [ دهد

 احساس داشتن شود می مواجهه فرسا طاقت و سخت هیجانی موقعیت فرد با یک هنگامی که

 کافی او هاي هیجان کنترل براي آوريتاب و سرسختی داشتن همچنین و بینی خوش و خوب

  هیجان تا کندمی تالش و باشد داشته را لحظه بهترین انتخاب این در که دارد نیاز فرد  نیست،
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و  سبک زندگی مناسب بنابراین فراگیري کند کنترل مثبت و سازنده هاي شیوه بـه را خود هاي

 رویداد یک با مواجهه هنگام در و کند می کمک فرد به ابزار یک عنوان هاي اعتقادي بهدیدگاه

 .]2[نماید ابراز مناسبی پاسخ  ناخوشـایند و تهدیدآمیز

سبک زندگی و دیدگاه  هشیپژو هاي مطابق یافته. دارند  ارتباط آوريتاب با مختلفی عوامل

سبک زندگی نیز  .هاي مهم تاب آوري محسوب می شوند ویژگی از دو نمونه هاي اعتقادي قوي

وابسته به ساختار اجتماعی و موقعیت هاي ساختاري هستند و هرگونه تحول و دگرگونی در 

می  ساختار اجتماعی و موقعیت هاي ساختاري منجر به ایجاد دگرگونی در سبک هاي زندگی

 .]2[شود

هر کدام از سبک هاي زندگی با ساختارهاي اجتماعی متفاوت در معرض آسیب ها و تنش هاي 

( با توجه به اینکه تغییر امري غیر قابل اجتناب است) زندگی ناشی از دستاوردهاي دنیاي مدرن

پایدار  جامعه تاب آور می تواند از تجارب تغییرات به وجود آمده براي رسیدن به توسعه. هستند

و عملکرد بهتر استفاده کند و به جاي بقا و حفظ خود در برابر عامل فشار با تغییر، می تواند به 

از این روست که تبیین تاب آوري بر .روش هاي خالقانه و نوآورانه به تغییرات واکنش نشان دهد

از  اساس مؤلفه سبک زندگی به منظور کاهش آسیب هاي اجتماعی ناشی از بالیاي طبیعی

 لحا در سرعت به سالمیا تفکر که کنونی عصر اهمیت باالیی برخوردار است و همچنین در

ي هارفتاو رمناسک اي مجموعهاز  ترافرم سالاکه هیددگررشکاآین حقیقت ، استش اگستر

م را سالاندکهادهسعی کر ،سنت و آنقر يها زهموآ از دهستفاا با ن،مسلما راننشودا. ستاینید

 ارهمو را ننساا شدر و تکامل راه که ده؛کر معرفی فرینشآ نهنگ با جهاندگی هماروش زیک 

 از دیدگاه ]2[میکند ريیا و هنماییرا را او يبشر ندگیز يهااريشود و سختیها در و میکند

 از سالم نسانیا دارد، متکامل و پویا تباطیار هستی تمامی با گاهانهدآخو که نسانیا سالمیا

 در نیروا شتابهد و اصول تکاملی ]2 [ستا يپیشگیر رمحو بر هعمد تأکید، ستا نیروا ظلحا

 شدر و سالم ندگیزبه ستیابید ايبر يیزر برنامه لعملراستود انعنو به نداتو می م،سالا مکتب

 زهحو سه در نیروا يهارفشا با مقابله يهاروش در تعالیم اسالمی.  ]  [نمایند کمک ننساا به

 هایی هشیو رمنظو شناختی زهحو در .هستند سیربر بلقا ريفتار و يمعنو-عاطفی ،شناختی

 با دفر که دارد، رکا و سر ندگیز به نسبت ننساا هیدگاد و عقاید ر،فکاا شناخت با که ستا

 به انتو می جمله از .یدآمی بر دخو نیروا يهارفشا با مقابله دصد در شناختها ینا از دهستفاا

  و سختیها عقوو به نسبت بینش ،مثبت شنگر ،لهیا راتمقد به دعتقاا ا،خد به توکل و نیماا
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 اربرقر یند يلیااو و اخد با عاطفی طتباار نوعی دفر ي،معنو- عاطفی يهاروش در.دکر رهشاا...

 مقابله ايبر. میکند تمساعد نهاآ حل و تمشکال با جههامو در را او طتباار ینا که دهکر

 ئمها به توسل ،عاد ا،خد دیا جمله از دومیش ئهارا ريبسیا يهاراه نیروا يهارفشا با عاطفی

 و عملی يحلها راه از ستهد آن ريفتار زهحو در همچنین. کرذ و صبر ،توبه ،(ع)معصومین

 عملی ، يها توصیه و راتستود قعوا در و دارد رسرکا ننساا جسم با بیشتر که ستا تمرینی

 ،سالم تتفریحا ،صبر به انتو می جمله از کهد،میگیر ارقر سیربر ردمو سختیها با مقابله ايبر

 می نشا مختلفی يها هشوپژ. ]2 [دکر رهشاا... و جتماعیا حمایت ، بمطلو گیادخانو بطروا

 کمک ادفرا به جسمی يها حتیرانا و هیجانی يهارفشا لکنتر طریق از ینیدمقابله که هدد

 واريمیدا ،الوا منبعی به شتندا تعلق سحساا ،ندگیز در فهد داشتن معنی و. ]7 [کند می

 ،جتماعیا يها حمایت از رداريبرخو ،ندگیز زاي مشکل یطاشر در نداوخد ريیا و کمک به

 در ننداتو می نهاآ از رداريبرخو با متدین ادفرا که هستند منابعی جمله از همگی ...و حانی رو

 .]2 [متحملشوند را يکمتر سیبآ ندگیز رزايفشا ادثحو با جههامو

ر نگرش از یرفتن به سمت تغیاز این دست در حوزه تاب آوري شاهد  تحقیقاتی امید است که

یر در بحرانها به سمت زنان به عنوان نیروهاي موثر در تاب آوري و ذزنان به عنوان افراد آسیب پ

 مورد کمتر ولی اند کرده بازي پنهان بطور همواره آنها که نقشی  .کاهش خطر بحرانها باشد

اد جوامع تاب آور در برابر بحرانها جشورها به دنبال ایک اگر. است هگرفت قرار استفاده و توجه

  .و بها دادن به آن ندارند دهستند راهی جز وارد کردن مستقیم زنان در این فراین
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 يکبرسنگراعلی،ینزر

 337 
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 پزشکی

 نلرستا

 

3 

-بتااب،ضطر،اگیدفسرابینيبطهرا

 با نیرواسالمتوتنیدگیآوري،

 ننشجویادرداکشیدخورفکاا
SID 

 ضاداوود کردستانی، ر

 سید  ،حسینرپو

 سعباري،ساال مصطفی

 يمیرامحسن رمتولیپو

 337 

4 

 و آوريبتا ،جتماعیا حمایت يبطهرا سیربر

  گرریثاا و شاهد ننشجویادا نیروا سالمت

 میالا شهر يهاهنشگادا

 يمجله

 هشیوعلمیپژ

 زجانبا طب

 337  آزاد حسین آزادي، راسا

 رابطه تاب آوري با پنج عامل بزرگ شخصیت 5

دانش و 

پژوهش در 

روان شناسی 

 کاربردي

  33  رقیه شفیع زاده

2 

 بتا بر ینید مقابله يها رتمها زشموآ تأثیر

 نیرروافشا مدیریت و يپذیر قنطباا آوري،

 زانجانبا انهمسر

مجله علمی و 

پژوهشی طب 

 جانباز

سمیه عسکریان، محمد 

جواد اصغري و محمد 

 حسن حسن زاده

 332 

0 

بر  هیجانیوتحصیلی آوري بتا بینی پیش

و  گیادخانوشناختی،  روانملاعو مبناي

 بتادبعاا بینی پیشخنیمر ةمقایس: عی جتماا

 یلیتحصو  هیجانی آوري

مطالعات روان 

 شناختی

زهرا هاشمی و بهرام 

 جوکار
 333 

 فراتحلیل رابطه بین تاب آوري و سالمت روان 1
مجله اصول 

 بهداشت روانی

نرگط اسادات مرتضوي، 

 نعمت اهلل یاراللهی

 

 334 

3 
 براساس خودکشی برابر در آوريتاب پیشبینی

 پروري فرزند هاي سبک و هیجان مانینابسا

 فصلنامه دو

 شناسی، آسیب

 غنی و مشاوره

 خانواده سازي

منصوره مهدي یار، 

سیده فرشته نجاتی و 

 محمد علی گودرزي

 335 

 7 

نقش سبک زندگی و تاب آوري در پیش بینی 

سالمت روان و خود شفقت ورزي دانشجویان 

 333 دانشگاه رازي کرمانشاه در سال 

تحقیقات مجله 

بالینی در علوم 

 پیراپزشکی

محمد رسول یزدانی و 

 خدامراد مومنی
 335 

   
سنجش و ارزیابی تأثیر سبک زندگی بر میزان 

 تاب آوري شهري

مطالعات 

جامعه 

شناختی 

زهره فنی و لیال 

 معصومی
 335 
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 شهري

 2 
 در مذهبی اعتقادات و شخصیتی عوامل نقش

 ريم سرطان به مبتال بیماران تابآوري

مجله سالمت و 

 مراقبت

حسن حقی گرمی، عالیه 

ناظمی و منصوره کریم 

 اللهی

 335 

 3 
 هاي  مؤلفه اساس بر آوري تاب بینی پیش

 هیجان در افراد مبتال به عفونت  شناختی تنظیم

HIV 

 علمی فصلنامه

 پژوهشی ـ

 روانشناسی

 سالمت

شهرام محمد خانی، 

علی اکبر حدادي 

 کوهسار و دیگران

 332 

 

 ادبیات نظری

 اجتماعی آوری تاب

تاب آوري به . قات فاجعه بسیار رایج استتحقی حوزه در که است مفهومی اجتماعی آوري تاب

کیفیات یا ویژگی هایی تعریف می شود که به جامعه این امکان را می دهد که به دنبال “صورت 

 دیگر، برخی  ؛(7 27،  شریب، نوریس، و گیل)” ضربه هاي اجتماعی به بقاي خود ادامه دهد

رات محیطی و اجتماعی تعریف می تغیی در جامعه انطباقی ظرفیت در را اجتماعی آوري تاب

کیفیاتی که موجب می شود جوامع تاب آوري داشته باشند، (. 2774، 2روباردز و آلیسا)کنند 

حران ذاتی یا اکتسابی هست که یک جامعه قبل از تجربه ب -تجلی تواناییهاي منحصر به فرد

 (.2771، 3نوریس و همکاران)باید آن را داشته باشد 

از . تعاریف تاب آوري چندین مفروضه درباره طبیعت افراد، جوامع و اجتماعات را ملزوم می دارد

برخی جهات، تعاریف تاب آوري بر اساس این اندیشه استوار می باشند که جوامع داراي هستی 

ود بوده و داراي محدودیت هاي داخلی و خارجی می هایی هستند که از نظر جغرافیایی محد

باشند، و در طول زمان تاحدي ثابت باقی می مانند؛ در حقیقت، ظرفیت هاي قبل از بحران می 

؛ 2771نوریس و همکارن، )تواند در بهبود بعد از بحران نقشی بسیار کمک کننده داشته باشد 

 (.7 27شریب، نوریس و گیل، 

                                                           

  - Galea  

  - Robards, Alessa  

  - Norris, Stevens, Pfefferbaum,Wyche, & Pfefferbaum  
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ري را توانایی جوامع براي مقاومت در برابر شوک هاي خارجی وارد شده تاب آو( 2777)  آدگر

 ظرفیت( 337 ) 2گارمزي و بست ماسن، و کند می تعریف  بر فرا ساختارهاي اجتماعیشان

 براي تعریفی عنوان به را برانگیز چالش یا کننده تهدید شرایط رغم علی آمیز موفقیت انطباق

 گیل و نوریس، شریب، و( 2771) همکاران و نوریس .کنند می تصور اجتماعی آوري تاب

فرایندي که مجموعه اي از ظرفیت هاي انطباقی را با “وري را به صورت آ تاب( 7 27)

نوریس )تعریف می کنند ” کارکردهاي و منطبق سازي هاي مثبت بعد از بحران تلفیق می کند 

هاي پیش از وقوع بحران جامعه در این تعریف، تاب آوري از طریق ظرفیت (.2771و همکاران، 

مشخص می شود، که شامل توسعه اقتصادي، سرمایه اجتماعی، اطالعات و ارتباطات، و ظرفیت 

یک هستی که داراي مرزهاي جغرافیایی و “در این مورد، جامعه به عنوان . جامعه می شود

 (.2771نوریس و همکاران، )تعریف می شود ” تشریک اعضاي آن

 
 جتماعی تاب آوریحیطه ا -8 جدول

 اجتماعی

سرمایه 

 اجتماعی

 مشارکت -مذهبی هیئات -نهاد مردم هاي سازمان –موسسات خیریه 

 به تمایل –مسئولیت پذیري همگانی  -مطالبه مردم از ایمنی -همگانی

اعتماد  – اجتماعی هاي شبکه – قومی و زبانی پیوند –ماندن در منطقه 

هاي  پایگاه - زادگاهی هاي نانجم – مردم بین ارتباطات –اجتماعی 

 سازمان هاي مردم نهاد بحران -اي محلیشوراه –اجتماعی 

امنیت 

 اجتماعی

 -قتل – اعتمادي بی –فحشا و فساد – خشونت – اعتیاد –دزدي  -فقر

 زنان مسائل –جنایت  -امنیت شغلی -تبعیض

آمادگی 

روانی 

 اجتماعی

 – آگاهی خود – کالتمش به کردن عادت – تجربه–معرض فشار بودن در

 اختالالت روانی -جامعه سطح استرس

سبک 

 زندگی

 از رضایت – عمومی نظم -سالمت – زندگی به امید–انتظارات عمومی 

 زندگی

 

 تاب آوری خانوادگی -

                                                           

  - Adger  

  - Masten, Best ,. Garmezy  
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یکی دیگر از مفاهیمی که پس از مفهوم تاب آوري وارد عرصه شد، مفهوم تاب آوري خانوادگی 

عیت هاي دشوار تاب آوري موق و زا استرس عوامل با  میز خانوادهکنار آمدن موفقیت آ. است

تاب آوري خانوادگی مفهوم جدیدي نیست ولی این مفهوم به نظریه . خانوادگی نامیده می شود

بیان کرده اند که داشتن نگرش مثبت، معنویت، توافق و سازگاري . استرس نسبتاً دیر وارد شد

یري، داشتن ارتباطات خانوادگی، مدیریت اقتصادي، داشتن در بین اعضاء خانواده، انعطاف پذ

زمان خانوادگی، داشتن تفریحات و سرگرمی هاي مشترک و داشتن شبکه حمایتی از عوامل 

 (.2771،  بلک و لوبو)اصلی تاب آوري خانوادگی هستند

 (مذهبی -های معنوی مقابله)معنویت و تاب آوری  -

علم و فرهنگ، در بسیاري از مواقع بخشی از حیات بدون تردید دین به عنوان بخشی از 

اجتماعی است که در برقراري روابط جمعی و تحکیم روابط نقش اساسی دارد و مقوم پیوندهاي 

 .اجتماعی خواهد بود

استفاده از معنویت و مذهب براي مقابله با مشکالت و وقایع فشارزاي زندگی، در بین بسیاري از 

 -هاي مذهبی مقابله( 330 ) 3پارگامنت(. 330 ، 2لوین و تیلور)افراد و جوامع رایج است 

 و فشارزا شرایط در کنند می تالش افراد آن طی که“ کند عنوان فرایندي تعریف می معنوي را به

یابد،  از نظر او هرچه شدت پیامدهاي موقعیتی افزایش (. 37ص )” معنایی پیدا کنند زا تنش

 .کند نوي نیز افزایش پیدا میمع -احتمال رخداد مقابلة مذهبی

هاي  اي و پاسخ توانایی فرد براي مقابله، به منابع مقابله( 334 )از نظر خدایاري فرد و عابدینی 

 :اي شامل چهار بعد اساسی از منابع فردي هستند و منابع مقابله. اي او بستگی دارد مقابله

شناختی  -ها و حاالت ذهنی ، نگرشها منابع ذهنی و روانی مانند خلق و خو، صفات و ویژگی(  

 ؛(بینی، امید و خودکارامدي مانند خوش)

 ؛(مانند حمایت اجتماعی، شبکة اجتماعی)منابع اجتماعی ( 2

 ؛(مانند پول و وسایل زندگی)منابع مادي ( 3

 (.مثل زیربناي اقتصادي، زندگی خصوصی و آسایش)منابع محیطی ( 4

خدایاري فرد و )اند  اي شناختی ترین منابع مقابله مبینی و امیدواري، دو مورد از مه خوش

هاي مثبت پیامدهاي مثبتی را از نظر سالمت روانی، سازگاري  این نگرش(. 334 عابدینی، 

                                                           

  - Black & Lobo  

  - Levin & Taylor  

  - Pargament  
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و   سیندر)اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، حل مسئله و پیامدهاي مرتبط با سالمت دارند 

بینی و امیدواري هر دو از  خوشبا وجود اینکه (. 2773، 2؛ به نقل از آمی 277همکاران، 

 .اند، اما از نظر مفهومی متمایزند هاي مثبت نگرش

گوید همه چیز درست خواهد شد  اي تأکید دارد که می بینی بر انتظارات مثبت کلی خوش

با اطمینان از اینکه احتمال دستیابی به اهداف  امیدواري بر ادراک همراه(. 333 ، 3شیروکارور)

؛  33  همکاران، و سیندر) شود یاد است یا توسط بعضی جریانات حمایت میمثبت در آینده ز

اما باید دید که منشأ و ریشة این باورهاي مثبت (. 334 به نقل از خدایاري فرد و عابدینی، 

گرفته درمورد مذهب، نشان داده است که باورهاي معنوي و مذهبی   چیست؟ تحقیقات صورت

باورهاي . اند بینی امیدواري در شرایط فشارزا و غیرقابل پیشمنابع قدرتمندي براي قدرت و 

شوند و به  محسوب می  هاي ارزشی، منابع خوبی براي مقابله معنوي و مذهبی و دیگر نظام

شناختی  -تري از حاالت ذهنی دهند و منابع ذهنی و روانی عمیق زندگی و مرگ انسان معنا می

عنوان بعد  معنوي ممکن است به -اي مذهبی مقابله در واقع، منابع. هاي ما هستند یا نگرش

الشعاع  انگیزشی مدنظر قرار گیرد که ابعاد شناختی و نگرشی مقابله را در مواجهه با بحران تحت

 .دهد قرار می

مذهبی مثبت، کمک طلبیدن از خداوند براي فرونشاندن  -اي معنوي یکی از راهبردهاي مقابله

دلیل اینکه  اي، داشتن خشم نسبت به خداوند به ي منفی مقابلهخشم خود است و یکی از الگوها

دهندة  ، الگوهاي مثبت نشان(333 )از نظر پارگامنت . بدي کرده، است  فرد را دچار حادثة

زاي زندگی است،  هاي تنش معنوي براي درک و رویارویی با موقعیت -روش خیرخواهانة مذهبی

چندین پژوهش از این . نفی مذهبی در مقابله استکه الگوي منفی بیانگر مبارزة م درحالی

اي بر سالمت، مرگ و سازگاري در  مفهوم پارگامنت درمورد اثرهاي متفاوت این دو الگوي مقابله

و همکاران، 4لونت هال)اند  یهودي آمریکایی حمایت کرده -هاي متشکل از افراد مسیحی نمونه

 (.334 دایاري فرد و عابدینی، ؛ به نقل از خ 277؛ پارگامنت و همکاران، 2777

رسد مفهوم  نظر می ها، به با توجه به تأکید فراوان تعالیم اسالمی بر صبر در مشکالت و مصیبت

کاظمی . با مفهوم صبر در تعالیم اسالمی رابطة نزدیکی داشته باشد 5سرسختی روانشناختی
                                                           

  - Synder  

  - Amy  

  - Scheier & Carver  

  - Loewenthal  

  - Psychological hardiness  



 19 ...دیدگاه اعتقادی و سبک زندگی )پیش بینی تاب آوری براساس مؤلفه های اجتماعی 

ودن فرد و سرسختی ، در پژوهشی رابطة بین تقید مذهبی خانواده، درجة مذهبی ب(312 )

این دانشجویان پرسشنامة سرسختی . روانشناختی را در دانشجویان دانشگاه اصفهان بررسی کرد

نتایج نشان . مقیاس تقید مذهبی از مقیاس عملکرد خانواده را تکمیل کردند نوجوانان و خرده

به . ینی کندب تواند سرسختی روانشناختی، تعهد و کنترل را پیش داد که درجة مذهبی بودن می

عبارت دیگر، میزان مذهبی بودن بر سرسختی روانشناختی در مواجهه با مصائب و مشکالت 

 .مؤثر بود

 و تاب آوری( مهدویت)اعتقاد به منجی  -

با توجه به پیشینه تاریخی ادیان توحیدي مانند مسیحیت و اسالم در طول تاریخ می توان  

-ي در تاب آوري اعتقاد به منجی و مهدویت مینتیجه گرفت یکی از مفاهیم فرهنگی و معنو

اعتقاد به ظهور منجى و مهدویت در معناى عام خود، یک باور دینى فراگیر در بین انسان . باشد

در ادیان مختلف چنین اعتقادى به نحو ملموس و بارزى (. 332 ملکی و امیدي پور، )هاست 

، در «مسیحا»یهود و مسیحیت با لفظ  تجلى یافته است و منجی با تعابیر مختلفی از جمله در

معرفی شده « (عج)حضرت مهدى»و در اسالم « سوشیانت»، در زرتشت «کالکى»آیین هندو 

 (.310 توفیقی، )است 

، آیات زیادي به موضوع مهدویت و منجی اشاره داشته است (قرآن)در کتاب آسمانی مسلمانان  

ز آن جهت که امید یکی از ابعاد تاب آوري و این آیات بشارت دهنده و امید بخش هستند، و ا

، لذا اعتقاد به مهدویت به عنوان یکی از ابعاد مهم در (2772،  اونگ، ادواردز و برگمن)می باشد 

به عنوان نمونه به . افزایش تاب آوري اجتماعی و معنوي مردم مسلمان ایران خواهد داشت

 :برخی از این آیات اشاره می شود

 َمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی اْألَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً و نجعلهم الوارثین وَ نُریدُ أَنْ ن

نکه در روي زمین به ضعف کشیده شده و ما اراده کرده ایم به آنا(. )5سوره قصص، )

وَ لَقَد کَتَبنا فِی الزّبورِ مِن بعدِ . اند منت نهاده، آنها را پیشوایان وارثان زمین قرار دهیم

و در حقیقت در زبور پس ( 75 سوره انبیاء، )الذّکرِ أنَّ األرضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحون 

 .ه ي ما به ارث خواهند برداز تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایست

  « َوَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَف

بَعْدِ خَوْفِهِمْ  مِنْ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ وَ لَهُمْ  الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِي ارْتَضى

                                                           

  - Ong, A.D., Edwards, L.M., Bergeman, C.S  
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 سوره) «الْفاسِقُون هُمُ فَأُولئِکَ ذلِکَ بَعْدَ کَفَرَ مَنْ وَ شَیْئاً  بی یُشْرِکُونَ ال  أَمْناً یَعْبُدُونَنی

که ایمان آورده و کارهاى ( مسلمانان)خداوند به کسانى از شما »(. 55 آیه نور،

کند و ( خود)روى زمین جانشین  در را آنها قطعاً که است داده وعده اند  شایسته کرده

گونه که کسانى را که پیش از آنها بودند، جانشین ساخت، و  همان( حکومت بخشد)

براى آنها مستقر و استوار ( دین اسالم)حتماً آن دینى را که براى آنها پسندیده است 

 به نماید تبدیل ایمنى و امن به ترس و بیم از پس را آنها حال تردید  سازد، و بى

و هر کس پس از این . ورى که تنها مرا بپرستند و چیزى را شریک من قرار ندهندط

 .«کفران ورزد، چنین کسانى به حقیقت نافرمانند( نعمت بزرگ)

همانطور که مشاهده می شود این آیات امید به تشکیل حکومتی می دهد که حاکمان آن 

اسناد داده شده ( علیه السالم)ي و در تفاسیر مختلف این حکومت به امام مهد دصالحان هستن

 .(337 طبرسی، )است 

وضعیت و نماي کلی جهان، نشانگر این است که خطر جنگ، فقر، نابرابري، پرخاشگري، 

حالت کنونی مردم جهان، که در ترس و . کندسودجویی، ظلم و فساد جهان را کامالً تهدید می

ل حکومت واحد جهانی و مایة از بین برند، کانون اساسی فکري براي تشکیالتهاب به سر می

در سایة چنین حکومتی . سوز استهاي خانمانرفتن هر نوع اختالف و زایل شدن اسباب جنگ

هاي طبیعی هاي الهی و موهبترسد و مردم جهان از نعمتاست که بشر، به سعادت و عزّت می

 (.310 کارگر، .)کنندبه طور مساوي استفاده می

ها و ها و استکبارها در کل جامعة بشري، از حکومتها، استضعافکشمکشبخش بزرگ تضادها، 

-ها گسترش میفرمایان، در میان انسانها و حکمها سرچشمه گرفته و به دست دولتدرون کاخ

هاي حکومت خود، به جذب منافع اینان براي گسترش قدرت و استوار سازي بیشتر پایه. یابد

-ها و ویرانیآورند که نتیجة آن، جنگ می  و درگیري به وجود اندازند و تضادبیشتر دست می

با تأملی نسبت به . هاي فردي استکشی و سلب آزاديها، بهرهها و ستمهاي بسیار و انواع ظلم

هاي مختلف پدید آمده، که مانند آتش زیر خاکستر، هایی که میان ملتآیندة بشر و خصومت

ها که از سوي و به خصوص با طرح نظریة برخورد تمدن آبستن فجایعی در آیندة بشریت است

یابیم که چه خطر بزرگى جامعة بشرى را تهدید برخی روشنفکران آمریکایی، ارائه شده، در می

 (.332 ملکی و امیدي پور، )کند می
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 اى بسیار روشن و درخشاناى الهی، از آیندهاسالم از همان ابتدا با قاطعیت تمام به عنوان وعده 

اى کامل و پاک به نام جامعة مهدوي در خبر داده است که با تکامل فکري و عقلی بشر، جامعه

 (.332  پور، امیدي و ملکی)  ابعاد جهانی تشکیل خواهد شد

 را هنجارها و هاارزش باورها، بینى جهان که هازیرساخت در مهدوي، شدن جهانی روزگار در

هاي این جامعه عبارت وجود دارد؛ زیرا ویژگی رهنگیف وحدت یا همسانی نوعی شود،می شامل

بینی الهی و توحیدي، هنجارهاي اسالمی دینی و است از فراگیري اموري مانند جهان

، یکپارچگی و یگانگی واقعی که همان (عج)در دورة ظهور حضرت مهدي. هنجارهاي اخالقی

بینی، بر اساس این جهان .بینی الهی و توحیدي است، بر همة جوامع حاکم خواهد شدجهان

راه و روش او که بر عدل و . ها وجود خواهد داشتها و هنجارهاي اسالمی در تمام فرهنگارزش

ملکی و امیدي پور، )ها نیز هماهنگ و سازگار است حق استوار است، با فطرت و سرشت انسان

 332.) 

آسیب پذیري به )دانند  محققان تاب آوري و آسیب پذیري را دو قطب متضاد یک پیوستار می

و ( 2775فرگوس و زمیرمن، )شود افزایش احتمال پیامدهاي منفی در برابر خطرات اطالق می

تاب آوري نوعی مصون سازي در برابر مشکالت روانی اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگی را 

اد تاب آوري می ، و از آنجا که امید به عنوان یک از ابع(310 جوادي و پرو، )افزایش می دهد 

و مهدویت پیام آور امید است، بنابراین مهدویت و ( 2772،  اونگ، ادواردز و برگمن)باشد 

 .اعتقاد به منجی به عنوان یکی از عوامل معنوي در افزایش تاب آوري می باشد

 

 بانی و چهارچوب نظری م

هاي اجتماعی پیش بینی تاب آوري بر اساس مؤلفه  پژوهش این اصلی هدف اینکه وجود با

 منسجم چهارچوب یک در اطالعات گردآوري آنکه براي است،(سبک زندگی و دیدگاه اعتقادي)

 مدل بررسی یک مورد نظریات و پیشینه تحقیقات انجام شده کمک با است بهتر گیرد، صورت

 و مردم در کارشناسان دیدگاه سپس و شود ارائه آن اجزاي و تاب آوري اجتماعی از مفهومی

کاسیاپو و تاب آوري اجتماعی  نظریه منظور بدین .گیرد قرار مورد مطالعه مینهز این

 جدید نظریات از یکی است، و تاب آوري اجتماعی پرداخته به مستقیماً که (  27) همکارانش

 به تا شده سعی و شده گرفته نظر در اصلی نظریه بعنوان آید، می حساب به زمینه این در

                                                           

  - Ong, A.D., Edwards, L.M., Bergeman, C.S  
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در ذیل نیز هر کدام از متغیرها به تفکیک نظریات آورده .گردد میلتک دیگر هاي کمک دیدگاه

 :شده است

در  S.E.L.P.O.E.P متغیر سبک زندگی را با توجه به تحقیق صورت گرفته در این حوزه که 

نحوي در به را بیان کردند که آوري جامعهرویکردي مفهومی براي تعیین کمیت تاب   27سال 

 جمعیت و : ف نشانگر یک شاخص و سرنام است که عبارتند ازاین مدل، هر کدام از حرو

 اکوسیستمی ، خدمات دولتی سازمان یافته ،/ محیطیساختار جمعیتی ، ابعاد زیست 

و سرمایه فرهنگی و  توسعه اقتصادي، سبک زندگی و شایستگی جامعه ،زیرساختهاي فیزیکی

 .اجتماعی

در خصوص اعتقادات دینی ( 333 )پارگامنت متغیر دیدگاه اعتقادي نیز برگرفته از تحقیقات

که باورهاي معنوي و مذهبی منابع قدرتمندي براي قدرت و می باشد که بیان می کند 

هاي  باورهاي معنوي و مذهبی و دیگر نظام. اند بینی امیدواري در شرایط فشارزا و غیرقابل پیش

دهند و  معنا می و مرگ انسانشوند و به زندگی  محسوب می  ارزشی، منابع خوبی براي مقابله

 .هاي ما هستند شناختی یا نگرش -تري از حاالت ذهنی منابع ذهنی و روانی عمیق

 

 فرضیه های تحقیق

 :پژوهش حاضر در پی پاسخ به دو فرضیه به شرح ذیل می باشد

 زنان گرفتار به بالیاي طبیعی آوريسبک زندگی به افراد در تاب آموزش هاي -

 اثربخش است؛

 زنان گرفتار به بالیاي طبیعی آوريمهارت هاي مقابله دینی به افراد در تاب آموزش -

 اثربخش است؛

 

 روش تحقیق

 مطالعه ردمو جامعه. ستا دهبو نموآز پس و نموآز پیش با مایشیآز شبه عنو از هشوپژ حطر

و  (یرسیل، زلزله و بیماري هاي همه گ) تهران که گرفتار به بالیاي طبیعی 5زنان منطقه  کلیه

 آوري بتا پرسشنامه که رتصو بدین .استفاده کرده ایم سسترد در عنو از يگیر نمونه به روش

 بنتخاا ،شتنددا نموآز در را هنمر ترین پاییننفر که  37 سیربر از پس ،شد تکمیل همه توسط

 نفره گواه و آزمایش تقسیم شدند و براي گروه آزمایش 5  وهگر دو بهتصادفی ساده  روش به و
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بعد از . جلسه سبک زندگی سالم برگزار گردید 7 جلسه آموزش مهارت هاي مقابله دینی و  7 

 .آموزش به منظور مقایسه اثر مداخله از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد

، جهت اندازه گیري قدرت مقابله با (CD-RISC)ن یویدسود و کانر آوريبتا پرسشنامه - 

 25این پرسشنامه داراي . تهیه شده است( 22) ونفشار و تهدید توسط کانر و دیویدس

، نمره گذاري 4تا  7عبارت است و هر سئوال براساس یک مقیاس لیکرت به ترتیب از 

محمدي آن را براي استفاده در ایران انطباق داده . است 77 شده است و حداکثر نمره 

 (.23)به دست آورده است 13/7است و آلفاي کرونباخ آن را 

 رتمها زشموآ تأثیر سیربر به مستقیماً که هایی هشوپژ ؛پیشینه سیربر در هشگروپژ -2

 ستا وردهنیا ستد به ،باشند ختهداپر آن يها مؤلفهو  آوري بتا بر ینید مقابله يها

 در را جامعی برنامه دکر شمتخصصینتال کمک و دموجو مطالب  از دهستفاا با الذ

 ،نشناختیروا و ینید منابع از يگیر هبهر با ،ینید مقابله يها رتمها زشموآ صخصو

 که دبو رتصو بدین ینید مقابله يها رتمها زشموآ اي جلسه7  برنامه .نماید ینوتد

 شنگر و آن يپیامدها و اعنوا ،یفرتعا ،نیروا رفشا مفاهیم با شناییآ فهد: اول جلسه

 و يیشگیرپ در داتعتقاا ینا نقش و دمعا اء،مبد به نیماا مفاهیم با بطهرا در سالمیا

 يها کنشوا و نیروا رفشا نبطه میارا از شناخت فهد :دوم جلسه .نیروا رفشا کاهش

 راتمقد به دعتقاا ردمو در سالمیا شنگر و نیروا رفشادریابیشناختیارز نقش ،هیجانی

 يهارفشا از شناخت فهد :مسو جلسه .شناختی يها یابیارز در آن هجایگا و لهیا

 شناختی یابیارز در سالمیا شنگر نقش و دنبو زباجان یک همسر با مرتبط نیروا

 توکل و میدا ردمو در مسالا شنگر از گاهیآ و مثبت تفکر زشموآ فهد :رمچها جلسه.

 هیدگاد و اع آننوا ومقابله ممفهو با شناییآ فهد: جلسهپنجم .مختلف رموا در اخد به

 زيسازش آرامموآ فهد:ششم جلسه .مقابله در آن نقش و صبر ممفهو ردمو در سالمیا

 هفتم جلسه. زيسا آرام در ( توسل ،عاد ز،نما)  لهیا دیا و کرذ نقش و هنیذ و بدنی

 تعقل همیتا ردمو در سالمیا شنگر و تمشکال با جههامو و مسئله حل زشموآ فهد:

 و خوشایند يموقعیتها دیجاا طریق ازمقابلهزشموآ فهد :هشتم جلسه .مسائل حل در

 در شرکتو سالم  تتفریحا ،سفر ب،مطلو گیادخانو بطروا ردمو در سالمیا شنگر

درک طریق از نی ي رواهارمقابله با فشا زشموآ فهد :نهم جلسه .ورسر و جشن سمامر

 محافل و مجامع در رحضو و حمر صله ردمو در سالمیا شنگر و جتماعیاحمایت 
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 هکلی يبند جمع فهد:همد جلسه(. مذهبی سمامر سایر و جمعه ،جماعت زنما)مذهبی 

 .تجلسا در هشد حمطر مطالب

سبک  زشموآ تأثیر سیربر به مستقیماً که هایی هشوپژ ؛پیشینه سیربر در هشگروپژ -3

 با الذ ستا وردهنیا ستد به ،باشند ختهداپر آن يها مؤلفهو  آوري بتا بر زندگی سالم

 صخصو در را جامعی برنامه دکر شمتخصصینتال کمک و دموجو مطالب  از دهستفاا

 ینوتداجتماعی  ،نشناختیروا و ینید منابع از يگیر هبهر با ک زندگی سالم،سب زشموآ

 که دبو رتصو بدین سبک زندگی سالم يها رتمها زشموآ اي جلسه 3 برنامه .نماید

جلسه . تعریف سبک زندگی و مفاهیم مرتبط با آن، مؤلفه هاي سبک زندگی :اول جلسه

عیت فعلی مصرف کاالهاي فرهنگی تعریف مصرف فرهنگی و کاالي فرهنگی، وض: دوم

ویژگی عمومی مصرف کنندگان کاالهاي فرهنگی در ایران و تفاوت زنان و  در ایران،

مردان در عالئق و گرایش ها در این خصوص و دالیل پایین بودن سطح مصرف فرهنگی 

این جلسه بر محور بحث و : جلسه سوم. را از دیدگاه مصرف کنندگان بررسی کرده ایم

بندي  پیشنهادات پاسخگویان به سوالی که جلسه قبل طرح شده است و طبقه گفتگو

راهکارهاي بهبود مصرف فرهنگی و ذائقه فرهنگی خانواده شما .برگزار خواهد شد

بندي شده و مدرس نیز پیشنهادات و راهکارهاي خود چیست؟ در اخر پیشنهادات جمع

 .دهدرا ارائه می

نگی عالقه بیشتري دارید؟ با توجه به عالقه خود، امکانات مرتبط به کدام دسته از کاال هاي فره

با آنرا پیدا کرده و با توجه به شرایط خود بررسی کنید که کدامیک از آنها براي شما مناسب 

 .است

  هگارکا ینا که ،شد معالا نکنندگا شرکت به زشموآ يمجر يسو از تجلسا وعشر در

 همه ،جلسه هر لفعاه و نداري زبرگزاي برو فت ر هدانیپیشنخواسخنر هشیصرفاًباشیوزموآ

 نمایند یفاا جلسه هر افهدا به توجه با را، دخو هشد تعیین نقش بایست می هکنند شرکت ادفرا

وه گرتجلساداد و  هداپاسخخونشرکتکنندگا حتمالیت االابهسؤ گر تسهیل انعنو به يمجر و

 سیربر و  مفاهیم ورمر از متشکل جلسه هر یندافر.دبر هداخو پیش حطر افهدا جهت در را

ي بند جمعي، فکر چالش ،هیوبحثگر ،نیاسخنرروشمستقیم به زشموآ ؛قبل جلسه تکالیف

 نقشزي با، شناختیزي سازبا نهمچو هایید و روشبو ، يبعد جلسه ايبر تکلیف ئهارا وجلسه 

 دهستفاا ردوم تجلسا لطو در... و گویی نستادا زي،لگوساا ن،یاز و دسو سیربر ي،فکر رشبا



 18 ...دیدگاه اعتقادی و سبک زندگی )پیش بینی تاب آوری براساس مؤلفه های اجتماعی 

 لیو شد می ئهارا زنان گرفتار به بالیاي طبیعی به جلسه یک اي هفته برنامه ینا. گرفت ارقر

 و خانگی تکالیف ويحا جلسه هر که تیرصو به نددبو برنامه گیردر نیز هفته لطو در نهاآ

 .شد می زشموآ با مرتبط مطالب مینهز در تحقیق

 

 نتایج

 رماآ بخش در. گرفت منجاا ستنباطیا و توصیفی رماآ سطح دو در ريماآ تحلیل و تجزیه

 ستنباطیا رماآ بخش در. دشو می اردستاندا افنحرا و میانگین توصیفی يها شاخص از توصیفی

و  tن موآز از پایه خط در لکنتر و مایشآز وهگر دو مستقل یانسوار و میانگین مقایسه ايبر و

 یانسوار همگنی) یانسوارکو تحلیلهاي ضهوفرم سیربر از پس .دمیشو دهستفاا لوین Fآزمون 

 و یانسوارکو تحلیل از ها فرضیه داريمعنا نموآز ايبر، (متغیر در ها داده یعزتو دنبو لنرما ،ها

 .یددگر دهستفاا نپیرسو همبستگی روش از بطهرا سیربر ايبر

 

 ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه:  جدول 
 انحراف استاندارد ینمیانگ تعداد گروه متغیر

 سن

 2/ 5 0/32 5  آزمایش

 4/3  5/47 5  گواه

 3/ 1 2/31 37 کل

 تحصیالت

 2/3 5 /2 5  آزمایش

 2/ 5 2 /1 5  گواه

 24/2 2 /2 37 کل

سال می باشد که میانگین  2/31با توجه به نتایج جدول فوق، میانگین سنی نمونه مورد مطالعه 

با این حال، مقایسه میانگین . یک ونیم سال از گروه آزمایش بیشتر است سنی گروه گواه، تقریباً

 نشان داد، میانگین سنی دو گروه تفاوت معناداري با یکدیگر ندارند( مستقل -tآزمون ) ها

(43/2 t= 42/7و sig= .) به لحاظ میزان تحصیالت، میانگین تحصیالت نمونه مورد مطالعه

آزمون )مقایسه میانگین ها . یالت کارشناسی و باالتر استسال می باشد که معادل تحص 2 /2

t- نشان داد، میانگین میزان تحصیالت دو گروه تفاوت معناداري با یکدیگر ندارد ( مستقل

(23/2 t= 52/7و sig=.) 
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 شاخص های توصیفی و نتایج تحلیل کوواریانس متغیرهای مورد مطالعه: 8جدول 

 مؤلفه
خرده 

 مؤلفه
 گروه ها

 پس آزمون مونپیش آز

پس آزمون پس از 

حذف اثر پیش 

 آزمون
ANCOVA 

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
F D 

تاب 

 آوري
------ 

 4/ 3 +  /4 5 /32 35/ 3 2 /22  3/ 4 آزمایشی
32/54 23/7 

 2/ 2 +1/7 4 / 2 32/ 3 4 / 5 43/34 گواه

 زش،موآ لخال در مطالعه ردمو متغیر سه هر در ،مایشآز وهگر در ،هدد می ننشا قفو جنتای

و سبک ینی د مقابله يها رتمها زشموآ ینابنابر. دشو می هیدد اي مالحظه قابل یشافزا

آوري زنان حادثه دیده از بالیاي طبیعی با بر تاب p-Value < 7/ 7دارمعنا سطح در زندگی

 فرضیه دو هشوپژ نتایج به توجه با. .اثر بخش می باشد 23/7معادل اندازه اثر بدست آمده 

 .ددگر می تأیید

 
 ضریب همبستگی پیرسون سبک زندگی، مهارت های دینی و تاب آوری زنان: 9جدول 

 سطح معناداري ضریب همبستگی تعداد متغیر

 سبک زندگی
37 2 /7 7 /7 

 تاب آوري

 مهارت هاي دینی
37 0 /7 77/7 

 آوريتاب 

 و سبک زندگی بین یگرد نبیا به دشو می تأیید اول و دوم فرضیه ق،فو ولجد نتایج به توجه با

 دجوو 7/ 7داري معنا سطح در داريمعنا و مستقیم بطةرا زنان آوري بتا با مهارت هاي دینی

 .دارد

 

 یگیر نتیجه و بحث

 در آوريتاب با مذهبی عتقاداتا و سبک زندگی عوامل بین که داد نشان مطالعه این هايیافته

داشته و با باال رفتن اعتقادات مذهبی و  وجود معناداري رابطه زنان گرفتار به بالیاي طبیعی

 ابعاد نمره آمدن پایین با و رودمی باال تاب آوري افراد در مقابله با بالیا سبک زندگی سالم،

سبک زندگی  و مذهبی اعتقادات که داشت اذعان توانمی پس .آوري پایین می آیدمتغیرها تاب
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  جهت که ریزي هاییبرنامه در بنابراین تاب آوري را در این افراد پیش بینی می کند  ، سالم

زنان در جامعه بایستی صورت گیرد لزوم توجه به سبک زندگی سالم و پررنگ  آوريتاب ارتقاي

 .تر کردن اعتقادات دینی می باشد

 مقابله زهحو يها هشوپژ با نتیجه ینا و ددگر می تأیید هشوپژ يها فرضیه نتایج به توجه با

 روان سالمت سطح یشافزا و نیروا رفشا کاهش بر را ینید يها مقابله دنبو مؤثر که ینید

 و مذهبی تتعامال ،کند می انعنو که هشیوپژ جمله از دارد نیاهمخو ،هندد می ننشا

 بر نیز مشابه هشیوپژ اردگذ می تأثیر دافرا شناختی آوري روان بتارويبر ینید داتعتقاا

 فتنر پیش و ندگیز نهروزا يهارفشا و سسترا با مقابله سبک زندگی اسالمی در نقش همیتا

 .می نماید تأکید آوري بتا و ريگازسا ءتقاار با شکوفایی و مشآرا مسیر در

دگی سالم و سبک زن ینید مقابله يهادهبررا زشموآ یددنمو مالحظه نتایج در که همانگونه

 دنبر باال و ندگیز رنکاا قابل غیر يها قعیتوا شپذیر يستارا در مؤثر گامی ستا نستهاتو

 رفشا با مقابله يههارا. باشد شتهدابر زنان گرفتار در بالیاي طبیعی، در نیروا رفشا تحمل رتقد

 نهاآ نیاهمخو ،نیروا رفشا با مقابله ايبر مناسب دهبررا بنتخاا در مهم نکته ماا ،نددمتعد نیروا

 تثباا به تتحقیقا در کهاي مسئله ،ستا جامعه یک ادفرا فرهنگی و ديعتقاا يها مینهز با

 .ستا هسیدر

داشت همه محدودیت هایی که تحقیقات عرصه علوم  جه تو ید با حاضر پژوهش مورد در

 .انسانی و اجتماعی را در برمی گیرد، این پژوهش را نیز شامل می شود

 

 ژوهشیپیشنهادات پ

 سبک زندگی

زندگی  سبکسو  به زنانهدایت جمعیت  يرابتقویت نهادها فرهنگی، ورزشی و آموزشی  -

 پایدار؛

افزایش مشارکت و کاهش  يراباستفاده از تقویت نهادها محلی  بارسانی خوب اطالع  -

 زندگی هدفمند،بک س يآسیب و معیارها

ایش مشارکت و ایجاد اعتماد و افزبرنامه ها براي و اعمال نظر در  زناننظرخواهی از  -

 همکاري شهروندان؛
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گ شدن نه کمربفرهنگی و توجه  يیرذه تأثیرپبافزایش سطح آگاهی ساکنان نسبت  -

 ها؛ منط اجتماعی ساکنان از طریق تشکیل انجبروا

 برايو عملکردها  اه ه فعالیتبخشی ب مردمی و تنوع يو توسعه نهادها يساز ظرفیت -

 ت؛الزندگی متعادل در سطح مح ککاهش آسیب و گسترش سب

 براي رويات فرهنگی اجتماعی و تخصص در کار العافزایش اطبراي کارگاهها  يرگزارب -

ا استفاده از ب يفکر يهاو مهارت يتولید يه مشاغل کاذب و تقویت فعالیت هابنیاوردن 

 ت؛ الظرفیت مح

 هاي اجتماعی؛ کاهش آسیببراي محلی  يیشتر نهادهابافزایش امنیت از طریق نظارت  -

 دینداری

 برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی مربوط به سالمت روان و افزایش دینداري؛ -

سازمان ها و مسئوالن می توانند با فراهم نمودن شرایط الزم براي اشتغال زنان به باال  -

 بردن تراز دین داري و همچنین تاب آوري آنان در برابر دشواري ها کمک نمایند؛

سانی و آگاهی رسانی و ارتقاء سواد رفتار مناسب در بحران به مردم باعث می شود طالع را -

که دین و مذهب یکی از منابع مهم تاب آوري تعداد زیادي از افراد جوامع آسیب دیده در 

 .بحرانهاي طبیعی باشد
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