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مقاله پژوهشی

والدين در ارتباط افراد با خدا نيز مورد توجه قرار گرفته است .هدف پژوهش حاضر بررسی نقـش
دلبستگی به خدا بر سخترويی و عزت نفس اجتماعی کارکنان نظامی بود.

تاريخچه مقاله

روش :تعداد  633نفر از کارکنان يک واحد نظامی در سراسر کشـور بـا اسـتـفـاده از روش

دريافت 133324213:
پذيرش 133328215 :

نمونهگيری طبقه ای تصادفی خوشهای انتخاب و پرسشنامههای دلبستگی به خدا ،سخترويی و
عزتنفس اجتماعی را تکميل نمودند.
يافته ها :نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد ،مولفههای دلبستگی به خدا به ترتيب در

سطوح ايمن( ،)%61دوسوگرا ( %3افزايش)و اجتنابی( %18افزايش) ،روی هم رفته  %82متـغـيـر
کلید واژگان
دلبستگی به خدا ،سخترويی ،عزت سخت رويی را تبيين نمودند .ضمن اينکه نتيجه ضرايب رگرسيون نشان داد ،بين دلـبـسـتـگـی
اجتنابی و اضطرابی به خدا با سخترويی رابطه منفی و معناداری ( )P 3235و بين دلبستـگـی
نفس اجتماعی.
ايمن به خدا با سخترويی رابطه مثبت و معناداری( ،))P 3235وجود دارد .عـالوه بـر ايـن
نويسنده مسئول
دلبستگی به خدا به ترتيب در سطح دوسوگرا و اضطرابی روی هم رفته  %72متغير عزت نـفـس
اجتماعی را تبيين نمودند .ضرايب رگرسيون همچنين نشان داد ،بين دلبستگـی اجـتـنـابـی و
 Email:اضطرابی به خدا با عزتنفس اجتماعی رابطه منفی و معناداری( ،)P 32331وجود دارد.
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نتیجه گیری :دلبستگی ايمن به خداوند نقش موثری در شکلگيری ويژگیهای سخترويـی و
عزتنفس باالی اجتماعی کارکنان دارد.

مقدمه
1

دلبستگی به خدا تحت عنوان ارتباط و گرايش عاطفی فرد به
خداوند تعريف می شود .در اين تعلق خاطر ،خداوند به عـنـوان
پايگاه امنی 2شناخته میشود که در همه شرايط میتوان او را
جستجو کرد (  .)1ارتباط با خدا به لحاظ نظری ،در چـارچـوب
نظريه دلبستگی بالبی و مبتنی بر ديدگاه دلبستگی به والديـن
(مراقب-کودک) میباشد( .)2،3در همين راستا ،کيرک پاتريک
(  ،) 4معتقد است ،چهار ويژگـی کـه ايـنـثـور  ،)5(3بـرای
دلبستگی انسانی (دلبستگی مراقب -کودک) برشمرده است در
ارتباط با خداوند به عنوان چهره دلبستگی قابل رديابی اسـت.
بر اين اساس او پنج معيار برای دلبستگی به خدا بـرشـمـرده
است -1 .جستجو و حف مجاورت با خداوند  -2خداونـد بـه
عنوان پناهگاه امن  -3خداوند به عنوان پايگاه ايمن  -4جدايی
و فقدان به عنوان منبع اضطراب و نگرانی  -5خداوند به عنوان
قادر و دانای کل .او همچنين( ،) 4با شناسـايـی سـه سـبـک
دلبستگی به خدا (دلبستگی ايمن ،دلبستگی ناايمن دوسوگـرا،
دلبستگی ناايمن اجتنابی) ،مجموعه ای از شاخصها را بـرای
4
هر سبک دلبستگی برشمرده است :افرادی که دلبستگی ايمن
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به خدا دارند از شاخصهايی همچون؛ ارزشدهی به رابطه شان
با خدا ،انگاره ای ذهنی مثبت از خدا و تجارب رابطهای مثـبـت
برخوردارند .در مقابل آنهايی که نيمرخ دلبستـگـی نـاايـمـن
دوسوگرا  5به خدا دارند از عدم اعتماد و اطمينان به حمايت و
حفاظت خداوند ،دل مشغولی -شيفتگی متوسط تـا افـراطـی
نسبت به رابطه شان با خدا ،احساسات مبهم و نوسانی نسـبـت
به خدا و تجارب نوسانی برخوردارند .افراد با دلبستگی ناايـمـن
اجتنابی  6نيز ممکن است شاخص های زير را گزارش کـنـنـد:
بی ارزش جلوه دادن ،فاصله يا کاهش رابطه شان بـا خـدا در
تجارب رابطه ای ،غلبه تجارب منفی بر تجارب مثبت و خنثی و
اجتناب ازتوکل به خدا(.)7،8
در چارچوب نظريه دلبستگی نگرش فرد نسبـت بـه خـود و
ارزيابی که از خود دارد ،نقش کليدی در روابط ايفا مـی کـنـد.
فردی که خود را کم ارزش و نااليق می پندارد ،ممکن است از
1-Attachment to god
2-Secure base
3-Ainsworth, M
4-Secure attachment
5-Ambivalent attachment
6-Avoidance attachment
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ارتباط با ديگران اجتناب کند و فردی منزوی شود اما فـردی
که خود را جذاب ،دوست داشتنی و ارزشمند میداند از ارتباط
با ديگران استقبال می کند و با آنها ارتباط صميـمـی بـرقـرار
می کند .تفاوت اين دو رفتار يعنی اجتناب يا استقبال از ارتباط
با مفهوم عزت نفس اجتماعی 1گره خورده است ( .)3با تـوجـه
به اينکه ارتباط نزديک با ديگران يکی از منابع مهم عزت نفس
میباشد( ) 13و از طرفی ،اعتماد به خود و ديـگـران نـيـز دو
ويژگی اساسی افراد با الگوی دلبستـگـی ايـمـن از جـملـه
دلبستـگی به خـدا محسوب می شود .اعتـماد به خـود بـاعـث
می شود که افراد ايمن در ايجاد و حف ارتباطات نـزديـک و
صميمی با ديگران با آرامش بيشتری تعامل کنند و ويـژگـی
اعتماد به ديگران باعث می شود که نسبت بـه تـعـامـالت بـا
ديگران نگرش مثبتی داشته باشند و از تعامل با ديگران بـرای
جذاب ظاهرشدن و ت ييد آنها استفاده کنند .بنابراين ،نگـرش
مثبت نسبت به خود و ديگران (خدا) که از مشخصههای افـراد
با دلبستگی ايمن است ،باعث افزايش عزت نفس اجتـمـاعـی
می شود .افراد با سبک دلبستگی اجتنابی به خـاطـر داشـتـن
نگرش منفی به ويژه نسبت به ديگران (خدا) از موقعيت هـا و
روابط اجتماعی اجتناب می کنند اين افراد خود را در زمـيـنـه
روابط بين فردی ناکام میيابند که اين ناکامی بر خود ارزيابـی
آنها تاثير منفی گذاشته و باعث کاهش عزتنفس اجـتـمـاعـی
آنان می شود .همچنين با استناد به اين که ترديـد ،تـعـار ،
درماندگی ،آشفتگی جز ويژگی های افراد دوسوگرا است ايـن
افراد نيز به شدت در معر تضاد ،درماندگی و رفتار نابهنجار
در موقعيتهای تنشزا و روابط اجتماعی قرار میگيرند (.)11
نتايج تحقيقاتی که رابطه سبکهای دلبستگی و عزتنفس را
مورد مطالعه قرار داده اند ( ،)12،13،14نشان داده اسـت کـه
افراد دارای سبک دلبستگی ايمن ،عزت نفس باالتری نسبت به
افراد دارای سبک دلبستگی ناايمن دارند .از آنجا که در نـظـام
دلبستگی ،وقتی کودکان شروع به جدايی جسمی ،عاطـفـی و
معنوی از والدين شان می کنند ،خدا به عنوان يک جايـگـزيـن
کامل موضوع دلبستگی عمل می کند .اين با بخش ديگـری از
نظريه دلبستگی که مطرح می کند ،روابط والد -فـرزنـد بـه
عنوان پيشبينیکننده تصور از خداست ،مرتبط اسـت (.)15
عالوه بر الگوپذيری تصور از خـدا از تصـورات والـديـن ،در
بزرگسالی ،عزتنفس و تصور از خود نيز با تصـور از خـدا و
دلبستگی به خدا رابطه دارد (.)21
عمده ی تحقيقات انجام شده در زمينه دلبستگی و عزتنفـس،
دلبستگی بزرگسالی با عزت نفس کلی را مورد مطالـعـه قـرار
داده اند و مطالعات اندکی ،دلبستگی به خدا را در ارتـبـاط بـا
عزت نفس اجتماعی به ويژه در بافت و فرهن اسالمـی مـورد
بررسی قرار دادهاند .بنابراين به عنوان بخـشـی از پـژوهـش
حاضر ،نقش دلبستگی به خدا بر عزتنفس اجتماعی کارکنـان
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نظامی مورد بررسی قرار گرفته است.
اما سخت رويی به عنوان سازه شخصيتی ،موثر و مـفـيـد در
زندگی ،متشکل از سه مولفه اصـلـی تـعـهـد  ،2کـنـتـرل 3و
مبارزهطلبی  4معرفی شده است ( ) 17و به عنوان منبع مقاومت
در برابر فشارهای زندگی عمل میکـنـد ( .) 18بسـيـاری از
ويژگی هايی که برای افراد سخترو مطرح میبـاشـد مـانـنـد؛
اطمينان از دسترسی به منابع حمايتی ،اعتماد به منابع درونـی
و بيرونی (خود ،ديگران و موقعيتها) ،نگرش خوشبينـانـه بـه
موقعيت ها ،احساس کنترل و پيوستگی در برخورد با موقعيتها
و حس جهت گيری مشخص ،می تواند متاثر از شـکـل گـيـری
الگوی درون کاری ايمن در فرايند دلبستگی باشد .بـر اسـاس
نظريه دلبستگی بالبی (  ،) 13شکل گيری الگوی درون کـاری
اوليه از خود و ديگران در دوران کودکی بـافـتـی را فـراهـم
می نمايد که اين بافت به عنوان فيلتر شناختی برای تعبـيـر و
تفسير دادههای درونی و بيرونی عمل میکند و بر عـمـلـکـرد
روانشناختی و هيجانی در طول عمر تاثير میگذارد ( .)23ايـن
الگوهای درون کاری مثبت يا منفی نسبت به خود و ديـگـران،
عالوه برکودکی ،در دلبستگی به خدا ( ،)21نيز مطرح میباشد.
اگرچه پژوهش مستقيمی در زمينه بررسی ارتباط دلبستگی به
خدا و سخترويی يافت نشد ،اما به نظر میرسد براساس آنچـه
گفته شد ،ويژگی سخترويی در افراد بزرگسـال ،مـتـاثـر از
سبک های دلبستگی آنان به خدا بـاشـد .از ايـن رو نـقـش
دلبستگی به خدا بر ميزان سخترويی کارکنان نظامی نيز مورد
بررسی قرار گرفت .بنابر آنچه آمد ،هدف از پـژوهـش حـاضـر
بررسی نقش دلبستگی به خدا در سخت رويی و عـزت نـفـس
اجتماعی کارکنان نظامی بود.

روش کار
روش مطالعه در اين پژوهش ،توصيفی -همبستگی بود .جامعـة
آماری اين پژوهش شامل کارکنان نظامی يکی از نـيـروهـای
مسلح بودند که پس از برآورد حجم نمونه به تعداد  633نفر به
روش نمونهگيری طبقهای خوشهای انتخاب شدند .برآورد حجم
نمونه به شرح ذيل انجام شد
فرمول محاسبه حجم نمونه به شرح ذيل است؛
N .Z 2 . p.q 200000 * 3 / 84 * 0 / 25 192000
 598 / 2  600


0 / 0016
0 / 0016
d2

n

در اين پژوهش از ابزارهای ذيل جهت جـمـع آوری داده هـا
استفاده شد:
5

-1مقیاس دلبستگی به خدا  :پرسشنامة دلبستگی به خـدا
توسط غباری و حدادی کوهسار( ،) 23بـا هـدف سـنـجـش
1-Social self-esteem
2-Commitment
3-Control
4-Challenge
5-Attachment to god scale

147

دلبستگی مسلمانان به خدا تهيه شده است .اين پرسشنامه در
شکل نهايی خود پس از حذف سواالت نـاهـمـگـن بـا کـل
پرسشنامه به صورت يک پرسشنامة  37سوالی ارائه شده است
که هر گزار آن بر اساس مقياس ليکرت ازعدم توافق خـيـلـی
شديد ( )1تا توافق خيلی شديد ( )7نمرهگذاری میشود .ايـن
پرسشنامه قادر به تفکيک افراد در سه سبک دلبستگی ايمـن،
دوسوگرا و اضطرابی است .ميزان آلفای کرونباخ برای هر يک از
سبکهای دلبستگی ايمن  ،3237دلبستگی دوسـوگـرا 3284و
دلبستگی اجتنابی  3234محاسبه گرديده است .در پـژوهـش
حاضر نيز ميزان آلفای کرونباخ برای هر يک از سـبـک هـای
دلبستگی ايمن  ،3233دلبستگی دوسوگرا 3283و دلبسـتـگـی
اجتنابی  3238محاسبه گرديد.
 -2مقیاس سخترويی :1پرسشنامه سرسختی روانشناخـتـی

عزتنفس اجتماعی  76سوالی ،به اين پرسشنامه  33سـوالـی
دست يافتند که ضريب همبستگی کل سواالت آن از  47درصد
در پرسشنامه  76سوالی به  63درصد در پرسشنامه  33سوالی
رسيده است .نمرهگذاری اين پرسشنامه  33سوالی بـر اسـاس
مقياس  7درجه ای ليکرت است ،به اين صورت که نمره  1بـه
الً با آن جمله مخالف است و نـمـره
معنای آن است که فرد کامال
الً موافق است .دامـنـه
 7به معنای آن است که با آن جمله کامال
نمرات از  33تا  213متغير است .ضريب پايايی اين پرسشنامه
روی نمونه دانشجوبان دانشگاه فردوسی مشهد با روش آلـفـای
کرونباخ  33صدم و با روش دونيمه کردن  86صـدم گـزارش
شده است.روايی آن نيز  62صدم گزارش شده است (.)24
در فرايند تکميل پرسشنامهها به مشارکتکنندگان اطمـيـنـان
داده شد که اطالعات آنها صرف ًا با اهداف تحـقـيـقـاتـی مـورد
استفاده قرار خواهد گرفت .ضمن اينکه از قـيـد نـام و نـام
خانوادگی در پرسشنامه خودداری گرديد (پرسشنامهها با کـد
مشخص گرديد) .در تجزيه و تحليل داده ها عالوه بر استفاده از
شاخـص های آماری توصـيفی (ميانگين و انـحراف مـعيار) ،به
منظور تعيين اين که مولفههای دلبستگی به خـدا بـه چـه
ميزانی میتوانند متغير سخترويی و عزت نفس اجتمـاعـی را
تبيين کنند  ،از آزمون رگرسيون چند متغيـره گـام بـه گـام
استفاده شد که دلبستگی به خدا در مولفههای اجتنابی ،ايمن
و دوسوگرا به عنوان متغيرهای مستقل و متغير سخت رويی و
عزتنفس اجتماعی به عنوان متغير وابسته وارد معادله شدند.

اهواز توسط کيامرثی ،نجاريان و مهرابی زاده ساختـه و روی
نمونه  523نفری از دانشجويان دانشـگـاه شـهـيـد چـمـران
هنجاريابی شده است.اين پرسشنامه  27گـزيـنـه ای مـيـزان
سرسختی روانشناختی را بر اساس مقياس  4درجه ای ليکـرت
(هرگز ،1به ندرت،2گاهی اوقات ،3اغلب اوقات )4میسـنـجـد.
سواالت  6،7،13،13،17،21دارای بار عاملی منفی هستنـد و
به صورت معکوس نمرهگذاری می شوند .دامنه نمـره در ايـن
پرسشنامه بين  1تا  138خواهد بود و نمره بـاالتـر در ايـن
آزمون نشان دهنده سرسختی روانشناختی باال در فـرد اسـت.
ضرايب اعتبار و پايايی آن از طريق اعتبار مـالکـی و آلـفـای
کرونباخ به ترتيب  .3273و 3267گزارش شده است (.)22

يافتهها

 33سئوال میباشد که توسط الوسون و همکاران ( ،)23تهيـه
گرديده است .آنها با پااليش بار عاملـی يـک پـرسـشـنـامـه

ميانگين سنی شرکتکنندگان در اين پژوهش 35283 ،سال با
انحراف استاندارد  8251بود 414 .نفر متاهل 371 ،نفـر دارای
تحصيالت فوقديپلم و باالتر و  54نفر ديپلم و پايينتر داشتند.

 -3پرسشنامه عزتنفس اجتماعی :2اين پرسشنامه شامل

جدول :1تحلیل واريانس رگرسیون مربوط به نقش مولفههای دلبستگی به خدا بر سخترويی در افراد مورد مطالعه
مجموع مربعات

df

رگرسيون

144153283

1

144153283

مقدار باقی مانده

34353237

538

157228

جمع کل

238236236

533

رگرسيون

153323281

2

76514231

مقدار باقی مانده

85177215

537

142268

جمع کل

238236236

533

رگرسيون

136323233

3

65441213

مقدار باقی مانده

41883257

536

73227

جمع کل

238236236

533

منبع تغیر

ايمن

دوسوگرا

اجتنابی

میانگین
مربعات

F

316255

536223

331222

sig

32331

32331

32331

r

3278

3283

3231

R2

3261

3264

3282

1-Hardiness scale
2-Self esteem questioners
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به منظور تعيين اين که مولفه های دلبستگی به خدا به چه
ميزانی می توانند متغير سخت رويی و عزت نفس اجتماعی را
تبيين کنند  ،از آزمون رگرسيون چند متغيره گام به گام
استفاده شد .در گام اول متغير دلبستگی به خدا در بعد ايمن
وارد معادله شد که با توجه به جدول  1اين متغير توانست به
تنهايی حدود  %61متغير سخت رويی را تبيين کند و در قدم

دوم متغير دوسوگرا وارد معادله گرديد که اين متغير توانست
ضريب تبيين را  %3افزايش دهد و در قدم سوم دلبستگی به
خدا در بعد اجتنابی وارد معادله گرديد که اين متغير توانست
ضريب تبيين را از  %64به  %82افزايش دهد و به عبارتی
دلبستگی به خدا در مولفه های ايمن ،دوسوگرا و اجتنابی با
هم  %82متغير سخترويی را تبيين نمود.

جدول  :2ضرايب رگرسیون مربوط به نقش مولفههای دلبستگی به خدا بر سخت رويی در افراد مورد مطالعه
ضريب غيراستاندارد

متغير

ضريب استاندارد

28233

32331

2231

3235
32331
32331

مقدارB

خطا استاندارد

ثابت

248233

8256

ايمن

3233

3232

3237

دوسوگرا

-1257

3236

-1228

-27221

اجتنابی

-1221

3235

-1231

-24282

نتايج ضرايب رگرسيون در جدول  2نشان می دهد ،که بين
دلبستگی به خدا در مولفه های اجتنابی و دوسوگرا با
سخت رويی رابطه منفی و معنادار و بين دلبستگی به خدا در
مولفه ايمن با سخـت رويی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
()P 3235به منظور تعيين اين که مولفه های دلبستگی به

مقدار b

مقدار t

sig

خدا به چه ميزانی میتوانند متغير عزتنفس اجتماعی را تبيين
کنند  ،از آزمون رگرسيون چند متغيره گام به گام استفاده شد
که دلبستگی به خدا در مولفه های اجتنابی ،ايمن و دوسوگرا
به عنوان متغيرهای مستقل و متغير عزت نفس اجتماعی به
عنوان متغير وابسته وارد معادله شدند (جدول .)3

جدول:3تحلیل واريانس رگرسیون مربوط به نقش مولفههای دلبستگی به خدا بر عزت نفس اجتماعی در افراد مورد مطالعه
مجموع مربعات

رگرسيون

623383225

df
2

314334263

مقدار باقی مانده

433614231

537

821283

جمع کل

112363422

533

رگرسيون

833336237

3

263378263

مقدار باقی مانده

313668233

536

521226

جمع کل

112363422

533

رگرسيون

833325217

2

434362253

مقدار باقی مانده

313678233

537

523243

جمع کل

112363422

533

منبع تغییر
ايمن

دوسوگرا

اجتنابی

نتيجه آزمون مذکور نشان داد که در قدم اول متغير دلبستگی
به خدا در بعد ايمن وارد معادله شد که با توجه به جدول فوق
اين متغير توانست به تنهايی حدود  %46متغير عـزت نـفـس

میانگین مربعات

F
383233

517234

778218

sig
32331

32331

32331

R2

r

3256

3275

3272

3285

3272

3285

اجتـماعی را تبيين کند و در قـدم دوم متغير دوسـوگرا وارد
معادله گرديد که اين متغير توانست ضريب تبـيـيـن را %13
افزايش دهد و در قدم سوم دلبستگی به خدا در بعد اجتنـابـی

جدول  :4ضرايب رگرسیون مربوط به نقش مولفههای دلبستگی به خدا بر عزت نفس اجتماعی در افراد مورد مطالعه
متغیر

ضريب غیر استاندارد
مقدار

خطا استاندارد

ضريب استاندارد
مقدار b

ثابت

514273

3244

دوسوگرا

-3257

3233

-1234

اجتنابی

-2245

3237

-1222
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مقدار t

Sig

54253

32331

38261

32331

35228

32331
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وارد معادله گرديد که اين متغير توانست ضريب تـبـيـيـن را
از %56به  % 72افزايش دهد و در قدم چهارم دلبستگی به خدا
در بعد ايمن از معادله خارج شد و به عبارتی دلبستگی به خدا
در مولفه های دوسوگرا و اجتنابی با هم توانستند حدود %72
متغير عزتنفس اجتماعی را تبيين کنند.
نتايج ضرايب رگرسيون در جدول  4نشان میدهد ،که بـيـن
دلبستگی به خدا در مولفه های اجتـنـابـی و دوسـوگـرا بـا
عـزت نفـس اجتماعی رابـطه منـفی و معنـادار وجــود دارد
(.)P 32331

بحث و نتیجه گیری
يکی از اهداف اين مطالعه بررسی نقش دلبستگی به خـدا در
سخت رويی کارکنان بود .نتايج پـژوهـش نشـان داد ،بـيـن
دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به خدا با سخت رويـی رابـطـه
منفی و معنادار و بين دلبستگی ايمن به خدا با سخـت رويـی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .شکلگيری الگـوی درون
کاری اوليه از خود و ديگران در دوران کودکی و در ارتباط بـا
والدين ( ،)13بافتی را فراهم مینمايدکه اين بافت به عـنـوان
فيلتر شناختی برای تعبير و تفسير دادههای درونی و بيـرونـی
عمل می کند .اين الگوهای درون کاری مثبت يا منفی نسبـت
به خود و ديگران عالوه برکودکی ،در دلبستگی به خدا (،)21
نيز مطرح می باشد .از ويژگی های افراد با الگوی دلبـسـتـگـی
ايمن به خدا ،داشتن الگوی درون کاری و برونکاری مثبت از
خود و ديگران (خدا) است .آنان در سايه اعتماد و تـوکـل بـه
خداوند به عنوان منبع حمايتی و پايگاه امن با اعتماد به نفس
بااليی با شرايط سخت مقابله میکنند .اين افراد با اعتماد بـه
خود و خداوند ،موقعيت ها و شرايط را در کنترل خود دارنـد.
افراد سخت رو متاثر از شکلگيری دلبستگی ايمـن بـه خـدا
دارای نگرشی هستند که بر مبنای آن شخص از دسترسی بـه
منابع بيشتر (حمايت خداوند) برای پاسخگويی بـه عـوامـل
استرس زا اطمينان دارد و ايـن امـر بـاعـث پـرورش ديـد
خوشبينانه نسبت به کنترل عوامل فشارزا میشود( ،)25نگرش
خوشبينانه فرد سرسخت را قادر می سازد تا حتـی حـواد
ناخوشايند را فرصتی برای موفقيت نه تهديدی برای ايمنی در
نظر بگيرد و تمامی اين جنبهها باعث پيشگيری و يا کـوتـاه
شدن مدت پيامدهای منفی حواد میشود .افراد با دلبستگی
ناايمن دو سوگرا به خدا به دليل برخورداری از ويژگی هـايـی
همچون؛ انگاره ذهنی و تجارب رابطه ای نوسانی (مـثـبـت و
منفی) از خداوند ،عدم اعتماد به خود و خداوند در شـرايـط
سخت ،نگرش منفی به خود و نگرش مثبت به خداوند ،فـاقـد
زمينههای الزم برای شکلگيری ويژگی سخترويی می باشند.
همچنين افراد با دلبستگی ناايمن و اجتنابی نيـز بـه دلـيـل
برخورداری از ويژگی هايی همچون؛ انگاره ذهنی مـنـفـی از

153

خداوند ،فقدان تجارب رابطه ای مثبت با خداوند ،نگرش مثبـت
به خود و نگرش منفی به خداوند و عدم اتکا و اعـتـمـاد بـه
خداوند به عنوان پايگاه امن ،از ويژگی های افـراد سـخـت رو
برخوردار نيستند.
يکی ديگر از اهداف پژوهش حاضر ،بررسی نقش دلبستگی بـه
خدا در عزت نفس اجتماعی بود ،نتايج پـژوهـش نشـان داد،
دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به خدا با عزتنفس اجـتـمـاعـی
رابطه منفی و معناداری دارد .اين يافته با نتايج کانمـن (،)12
پرينگل و هنکاران ( ،)14هاستينگر ،لوکن وليندا ( ،)3همخوان
است.
عزت نفس به طورکلی و عزتنفس اجتماعـی بـه طـور خـاص،
متاثر از کيفيت ارتباطات نزديک بـا ديـگـران اسـت (،)13
ارتباطات نزديک نيز به گونه ای عميق با سبک دلبستگی افـراد
رابطه دارد ( .) 13دلبستگی ايمن با ويژگیهای ارتباطی مثبـت
شامل صميميت و خرسندی؛ دلبستگی اجتنابی بـا سـطـوح
پايين تری از صميميت و تعهد و سبک دلبستگی دوسوگرا بـا
شور و هيجان و دل مشغولی در مورد روابط بين فردی توام بـا
خرسندی کم ،مرتبط است ( .)13شيوه نگرش فرد به خـود و
ديگران بر شيوه ای که به طور احساسی خدا را تجربه میکنـد
(دلبستگی به خدا) تاثيرگذار است( .) 1افرادی که عزت نـفـس
بااليی دارند تصوير خدا در ذهن آنها مثبت است ،در حالی کـه
آنهايی که عزت نفس پايينی دارند دارای تصويـر خـدايـی بـا
ويژگی های منفی هستند .بنابراين افراد دارای عزتنفس بـاال،
بيشتر احتمال دارد که احساس کنند که خدا دوستشان دارد
و آنهايی که عزت نفس پايين دارند اين احتمال وجود دارد کـه
احساس کنند که خدا دوستشان ندارد .نگرش افراد در مـورد
خود و اين که خدا چه احساسی نسبت به آنها دارد معموالً بـه
هم مرتبط می باشند .شباهت آنها در اين است که خـود بـه
طور طبيعی تمايل دارد که اين هماهنگی را حف کند .زمانـی
که خود تغيير می کند ،تصوير خدا و دلبستگی به خدا نيـز بـه
همراه آن تغيير میکند.
براين اساس دلبستگی ايمن به خدا از طـريـق مـتـغـيـرهـای
سخترويی و عزت نفس اجتماعی در مشاغـل حسـاس و بـا
اهميت نظامی ،می تواند نقش بسيار موثری در پويايی و انسجام
گروهی و شغلی داشته باشد .بنابراين می تـوان بـا تشـکـيـل
کارگروههای مداخله گروهی نسبت به تغيير شناختی ،عاطفی و
رفتاری دلبستگی ناايمن به خدا در بين کارکنان اقدام نمود و
با ايجاد دلبستگی ايمن به خدا زمينه پويايی و انسجام گروهـی
و شغلی را در سازمانهای نظامی ارتقا بخشيد.
از آنجا که ابزار پژوهش در مطالعه حاضر خـودگـزارشـی بـود،
احتمال گرايش شرکت کنندگان به پاسخ مثبت وجود دارد .بـا
توجه به ارتباط مثبت دلبستگی ايمن به خدا با سخترويـی و
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.آنان به خدا مورد توجه قرار گيرد

تشکر و قدردانی
از کليه کارکنان نظامی نمونه مورد پژوهش که اجرايی نمـودن
 کمال تشکر و،اين پژوهش بدون حضور اين عزيزان ميسر نبود
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The Role of Attachment to God in Hardiness and Social Self-Esteem of Military Personnel
Sheikh M(Ph.D)*, Ahmadi K(Ph.D) ,Ghobari Bonab B(Ph.D) , Ahmadizadeh MJ(Ph.D)

Abstract
Introduction: Beside parental attachment, attachment, including people’s relationship with God,
as an evolutionary construct influencing the development process, has been recently taken into consideration. The present study aimed to examine the role of attachment to God in hardiness and social self-esteem of military personnel
Method: 600 personnel of a military unit across the country were selected using stratified random
sampling method. They filled out the questionnaires of Attachment to God, Psychological Hardiness and Social Self-Esteem.
Results: The results of stepwise regression analysis indicated that components of attachment to
God, i.e., secure (61%), ambivalent (3% increase) and avoidance (18% increase), altogether explained 82% of hardiness variables. Moreover, regression coefficients demonstrated that there was
a significant negative relationship between anxious-avoidant attachment to God and hardiness
(p 0/05) and there was a significant positive correlation between secure attachment to God and
hardiness (p 0/05). In addition, anxious-ambivalent attachment to God explained 72% of social
self-esteem variables altogether. Moreover, regression coefficients showed that there was a significant negative correlation between anxious-ambivalent attachment to God and hardiness (p 0/001).
Conclusion: Secure attachment to God plays an effective role in forming of hardiness and high
social self-esteem in personnel.
Keywords: Attachment to God, Hardiness, Social Self-Esteem
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