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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبکهای دلبستگی ،حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله ای با
تاب آوری روان شناختی در افراد دارای تجربۀ سوگ بود .جامعۀ پژوهش حاضر را افراد دارای تجربۀ سوگ
شهر اردبیل تشکیل می دادند که از این جامعه 250 ،فرد دارای تجربۀ سوگ به روش نمونهگیری غیرتصادفی
در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابزار این پژوهش را پرسشنامۀ سرمایههای روانشناختی
لوتانز ( ،)2006مقیاس سبکهای دلبستگی هازان و شیور ( ،)1987پرسشنامه ی حمایت اجتماعی زیمن و
همکاران ( )1998و پرسشنامه ی سبکهای مقابله ای آدیسون و همکاران ( )2007تشکیل دادند .دادهها بهوسیلۀ
نرم افزار آماری  SPSS22و ایموس با روش آماری همبستگی و تحلیل مسیر مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند .یافتههای پژوهش نشان داد که اثر مستقیم سبکهای دلبستگی بر تاب آوری روانشن اختی در افراد
دارای تجربه سوگ معنی دار نیست .اثر مثبت و مستقیم حمایت خانواده بر تاب آوری افراد دارای تجربۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سوگ مورد تأیید قرار گرفت ،اما اثر حمایت دوستان و دیگران بر تاب آوری مورد تأیید قرار نگرفت.
همچنین اثر مثبت و مستقیم سبک مقابلۀ متمرکز بر مشکل با تاب آوری افراد سوگوار مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین ،یافته ها نشان داد که سبک دلبستگی ایمن ،سبک دلبستگی دوسوگرا و حمایت اجتماعی از طریق
سبکهای مقابله ای بر تاب آوری افراد دارای تجربۀ سوگ اثر غیرمستقیم دارند .بهطورکلی نتایج نشان میدهد
که مدل پژوهش مبنی بر رابطه سبکهای دلبستگی ،حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله ای بر تابآوری
روان شناختی در افراد دارای تجربه سوگ از برازش مطلوب برخوردار است.
کلیدواژهها :سبکهای دلبستگی ،حمایت اجتماعی ،سبکهای مقابله ای ،تاب آوری ،تجربۀ سوگ.
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مقدمه
تجربۀ سوگ 1یکی از واقعیتهای زندگی ما آدمیان است و این اتفاق تلخ ،خواهی نخواهی
در چرخۀ زندگی ما انسانها رخ میدهد .سوگ ،یکی از همگانی ترین واکنشهای انسانی
است که در همۀ فرهنگها و گروه های سنی ،در پاسخ به انواع مختلف فقدان ،اتفاق میافتد؛
بنابراین ،مسئله فقدان یک مسئله علمی است و شاخهای از مشاوره به نام «مشاورۀ سوگ» 2به
درمان فقدانها میپردازد (فتاحی ،کالنتری و مولوی .)1393 ،تنوع فقدانها به حدی است
که نمی توان همۀ آنها را در یک نظام طبقهبندی جا داد ،اما می توان اذعان کرد که مرگ
فرد محبوب می تواند هولناک ترین و دردناک ترین تجربه زندگی باشد (رفیعی ،اسکندری،
برجعلی و فرخی .)1398 ،گلدارد ،گلدارد و فو  )2019(3از سه نوع سوگ سخن به میان
میآورد :الف) از دست دادن روابط معنیدار ،ب) شکست در ایجاد روابط معنیدار و ج)
اخالل در روابط معنیدار .پیچیدگیهای فهم سوگ به دلیل تفاوتهای فرهنگی ،نه تنها
دشوار است ،بلکه شیوع و ویژگی های این اختالل نیز در فرهنگ و جوامع مختلف یکسان
نیست (شیر .)20124،عالوه بر وجود تفاوتهای فرهنگی سوگ ،نحوۀ بروز آن نیز در افراد
دارای تجربۀ سوگ متفاوت است .در مطالعه واردن  ) 2009(5در مورد عالئم حاصل از
سوگ ،وی این عالئم را در پنج گروه شامل؛  ) 1عالئم جسمانی؛ مثل اختالل در خور و
خواب ،از دست دادن وزن ،گرفتگی عضالت سینه ،احساس فشار در گلو ،سردرد و میگرن
و غیره ) 2 ،عالئم شناختی؛ مانند سردرگمی ،مشغولیت ذهنی وسواسگونه نسبت به متوفی،
بروز مشکالت حافظه و کاهش تمرکز ،تأکید بیش ازحد بر خاطرات گذشته با متوفی و انکار،
 ) 3عالئم عاطفی؛ چون شوک و ناباروری ،اندوه عمیق ،خشم ،درماندگی (ناامیدی) ،غم،
اضطراب ،افسردگی ،تنهایی ،خستگی ،بی حوصلگی و کرختی و گیجی )4 ،عالئم معنوی؛

ازجمله شک در اعتقادات ،باورها و تالش برای معنایابی و  ) 5عالئم رفتاری؛ همانند گوشه -
گیری ،گریستن ،آهکشیدن ،بی قراری ،مشکل در تصمیمگیری ،افزایش نیاز به محبت ،دیدن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. grief experience
2. grief counseling
3. Geldard, K., Geldard, D., & Foo, R
4. Shear, M
5. worden, J
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متوفی در خواب ،تحریکپذیری و بروز رفتارهای خود -تخریب قرار میدهد .بروز شدت
عالئم سوگ در افراد متفاوت است ،لذا بررسی عوامل تاب آور و تعدیلکننده سوگ
می تواند به فهم مکانیزم سوگ و کاهش عالئم آن در افراد سوگوار منجر شود.
تابآوری 1ظرفیت عبور از شرایط سخت و ترمیم خویشتن اسـت (بجستانی و اعتمادی،
 .)1389پاترسون و بلوم ( )1996تاب آوری را توانایی یا قدرت بازگشت به حالت اولیه ،بعد
از خمیده شدن ،فشرده یا کشیده شدن میدانند که در اصطالح روان شناختی توانایی بهبود
سریع بعد از بیماری ،افسردگی و ناخوشی تعریف می شود (بلند ،انتظاری و سعادت.)1396 ،
تابآوری سازهای است که بر اساس رویکرد مبتنی بر نقاط قوت بنّا شده و حاکی از قابلیت
افراد در کنار آمدن با مشکالت و خطرات است (نورمن ،پیتیچ و پیگئون.)2010 2 ،
تاب آوری ،سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است (زمر .)2010،بهطوریکه یکی
از مهم ترین و اساسی ترین مبنای سالمت ر وانی افراد میزان تابآوری آنهاست (مرادی،
دهقانی و سلیمانی خشاب .)1394،درواقع ،تابآوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت
هیجانی ،عاطفی و شناختی است و افراد تابآور انعطافپذیری بیشتری در مقابل شرایط
آسیبزا دارند و مسئوالنه سهم خود را در امور زندگی پذیرفتهاند (رستمی و
همکاران1395،؛ نعیمی ،شفیع آبادی و داوودآبادی) 1395 ،؛ بنابراین ،رسیدن به تابآوری،
یک مالک مهم و امیدوارکننده در گذر از مراحل سوگ افراد دارای تجربه سوگ بهحساب
می آید .وجساند ،رینفجل ،موکسنز ،والین ،هجمدل و ایلرتسن  )2019(3در پژوهشی نشا ن
دادند که تاب آوری از فاکتورهای مهم سازگاری با سوگ در افراد دارای تجربه فقدان فرزند
است .جینورا ،دی -مگیو ،سانتیلی ،سگرامال ،ناتو و سوریز ( )20174در پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که تاب آوری باال منجر به سطوح باالتر رضایت و کیفیت زندگی میگردد.
معتمدی ،پژوهینیا ،فاطمی اردستانی ( ) 1393نیز ارتباط مثبت و معنیداری بین تابآوری با
بهزیستی معنوی و همچنین ارتباط منفی و معنیدار آن با ترس از مرگ را خبر دادند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. resilience
2. Norman, Nimnicht & Pigeon
3. Vegsund, H., Reinfjell, T., Moksnes, U., Wallin, A., Hjemdal, O., & Eilertsen, M.
4. Ginevra, M. C., Di Maggio, I., Santilli, S., Sgaramella, T. M., Nota, L., & Soresi, S
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از عوامل بین فردی که احتمال میرود در تابآوری افراد دارای تجربه سوگ نقش
پیشبینی کننده ایفا کند ،سبکهای دلبستگی  1است .سبک دلبستگی ،یکی از مهم ترین
عوامل مؤثر در تعامالت بین فردی است که در دوران کودکی فرد شکل گرفته و با توجه به
محیطی که در آن تحول یافته است ،در سنین بعدی ادامه می یابد (پنباد ،عطاری و صادقی،
 .)1395درواقع ،سبکهای دلبستگی از طریق مدلهای فعال در ونی بر نحوۀ اسناددهی افراد
نسبت به فرایند ارتباط اثر می گذارند و اسنادهای ارتباطی دارای پتانسیل واسطهگری بین
سبک های دلبستگی و کیفیت رابطه هستند (وسکریچ و دلیوی .)20132،بالبی و اینثورث
( ) 1978سه سبک دلبستگی ایمن ،دلبستگی ناایمن اجتنابی و دلبستگی ناایمن دوسوگرا را
معرفی کردند .سبک دلبستگی ایمن با ویژگیهای ارتباطی مثبت شامل صمیمیت و
خرسندی ،سبک دلبستگی اجتنابی با سطوح پایین تری از صمیمیت و تعهد و سبک دلبستگی
دوسوگرا با شور و هیجان و دل مشغولی در مورد روابط همراه با خرسندی کم ،مرتبط است
(پیوسته گر و همکاران .)1391،نیمیر ) 2002(3 ،در تبیین مدل سوگ پیچیده نشان میدهد
که سبک دلبستگی ایمن منجر به معنای مناسب و سوگ بهنجار و طبیعی میشود ،اما سبک
دلبستگی ناایمن به معنای ناسازگار و نهایتاً سوگ پیچیده و نابهنجار منجر خواهد شد.
پژوهش البرزی و همکاران ( )1394نشان میدهد بین سبک دلبستگی ایمن و تابآوری،
رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ،ولی بین دلبستگی ناایمن دوسوگرا و دلبستگی ناایمن
اجتنابی با تابآوری ،رابطه منفی وجود دارد .همچنین پژوهشهای بیطرفیان و همکاران
( ،)1396طاهری و همکاران ( ،)1393لیبی و لیتمن  )2011(4و وای ،ل ئو و شفر  )2011(5از
رابطه معنیدار بین سبک دلبستگی و تابآوری حکایت دارد ،اما کارمن و وینگرهئتز

6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Attachment
2. Weisskirch, R., & Delevi, R
3. Neimeyer,R.A,. Prigerson, H.G,. & Davies, B
4. Lavy S, Littman-Ovadia H
5. Wei M, Liao K, Ku Y, Shaffer PA.
6. Karreman, A. & VingerhoestAd, J
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( )2012و جنگینز  ) 2016(1در پژوهشی از عدم ارتباط بین سبکهای دلبستگی و تابآوری
خبر دادند.
از دیگر عواملی که احتمال میرود در تابآوری افراد دارای سوگ نقش پیشبینی
کننده ایفا کند ،حمایتهای اجتماعی 2است .منظور از حمایت اجتماعی اطالع از این نکته
است که دیگران فرد را دوست دارند و مواظبش هستند ،برای او احترام و ارزش قائلند و او
را جزئی از شبکۀ ارتباطات عاطفی و تعهدات اجتماعی میدانند (سواری .)1395 ،حمایت
اجتماعی به انواع متفاوتی از حمایت ها از قبیل حمایت عاطفی ،عملکردی و اطالعاتی اطالق
می شود که از جانب دیگران دریافت میگردد (فخری و همکاران .)1390،این نوع از
حمایت ،قابلپذیرش از طرف افراد دیگر ،گروهها و جامعه بزرگ تر است (رستمی ،موسوی
و گلستانه .)1396 ،حمایت اجتماعی به دو شکل دریافت شده و ادراک شده موردتوجه قرار
میگیرد که حمایت اجتماعی ادراک شده ،ارزیابی فرد از در دسترس بودن حمایتها در
مواقع ضروری و موردنیاز حکایت دارد ،ولی حمایت دریافت شده ،میزان حمایت کسبشده
توسط فرد مورد تأکید است (گوالت .) 20123،لیپیرا ،ویلیام ز ،نوین ،کمپ ،چن ،تارما و
هزگریت  ) 2019(4در پژوهشی نشان دادند که بین حمایت اجتماعی و تابآوری افراد
سوگوار رابطه وجود دارد .همچنین سواری ( ،) 1396رستمی ،موسوی و گلستانه (،)1396
کهی و همکاران ( ،)1395چنج و یارنال  )2018(5و شیر ،گیانمن ،بارتمن ،آنتن ،نیلسون و
راپرت  )2018(6در پژوهش های خود از ارتباط بین متغیرهای حمایت اجتماعی و تابآوری
خبر دادند.
سبکهای مقابله ای یکی دیگر از عواملی است که احتمال میرود در تابآوری افراد
دارای سوگ نقش پیشبینی کننده ایفا کند .سبکهای مقابلهای عبارت است از تالشهای
فکری ،هیجانی و رفتاری که به هنگام روبهرو شدن با فشارهای روانی بهمنظور غلبه ،تحمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jenkins, J
2. social support
3. Gulact F
.4 Lipira, L., Williams, E. C., Nevin, P. E., Kemp, C. G., Cohn, S. E., Turan, J. M., ...
& Heagerty, P
5. Chang, P. J., & Yarnal, C.
6. Shih, P., Giannini, J., Bartman, H., Antoon, C., Nielson, A., & Rapport, F
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و یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته میشود (دافی .)2005 1،در رویکرد
شناختی -هیجانی ،فرض بر این است که استرس در صورتی ایجاد می شود که فرد موقعیتی
را چالش برانگیز و طاقتفرسا ا رزیابی کند یا منابع کافی برای سازگاری با این موقعیت را
در اختیار نداشته باشد (الزاروس .)2001 2،الزاروس ( )2001دو نوع سبک مقابلهای کلی
معرفی میکند :سبک مقابلهای مسئله -مدار و سبک مقابلهای هیجان-مدار .سبک مقابلهای
مسئله-مداردر برگیرندۀ فعالیتهای حل مسئله و جمعآوری اطالعات است ،ولی سبک
مقابلهای هیجان مدار دربرگیرندۀ رفتارهایی مانند جستجوی دیگران و واکنشهایی همچون
انکار موقعیت است (بفروئی و همکاران .)1392،لی ،سئو ،لی ،پارک ،لی و لی  )2017(3در
پژوهشی نشان دادند که گروههای سالم از روش متمرکز بر مسئله و گروههای متعارض از
روش مقابله ای متمرکز بر هیجان استفاده میکنند .ولف و رأی ( )2015در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که سبک مقابلۀ ناکارآمد پیشبینی کنندۀ منفی و سبک مقابلۀ کارآمد
پیشبینی کنندۀ مثبت و معنیدار تابآوری افراد دارای تجربۀ بحران میباشد .همچن ین چن

4

( ) 2016در پژوهشی ارتباط مثبت و معنیدار سبک مقابلهای مسألهمدار با تابآوری را مورد
تأیید قرار داد.
بهطورکلی ،تاکنون پژوهشهای اندکی در ارتباط با تابآوری افراد دارای تجربه سوگ

انجام شده است و نقش متغیرهای سبکهای دلبستگی ،حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله -
ای بهعنوان تعدیلکنندۀ سوگ (واردن2009 ،؛ به نقل از کیانی و جمشیدیان )1396 ،در
جامعه ایرانی ناشناخته است .پژوهش حاضر سعی در شناسایی تعدیلکنندههای سوگ و
تعیین نقش مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل مؤثر در تابآوری افراد دارای سوگ را
دارد .در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ سبکهای دلبستگی ،حمایت
اجتماعی و سبکهای مقابلهای با تابآوری روان شناختی در افراد دارای تجربۀ سوگ در
قالب تحلیل مسیر است.

روش پژوهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dafei, M
2. Lazarus, R., and Folkman, S
3. Wei M, Liao K, Ku Y, Shaffer PA
4. Chen, C
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پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و رابطه سبکهای دلبستگی ،حمایتهای
اجتماعی و سبکهای مقابلهای با میزان تابآوری روان شناختی در افراد دارای تجربه سوگ
موردبررسی قرار میگیرد .جامعه آماری پژوهش را تمامی شهروندان شهر اردبیل در سال
 98-1397تشکیل دادند .در این پژوهش آزمودنیها بر اساس نوع مشکل مورد آزمون قرار
گرفتند .نمونۀ پژوهش را افراد دارای تجربۀ سوگ در شهر اردبیل تشکیل دادند که بر اساس
فرمول کالین ( ) 2011حجم نمونه برای انجام پژوهش تحلیل مسیر 215 ،نفر تعیین شد .روش
نمونه گیری در این پژوهش ،غیرتصادفی از نوع دردسترس بود .پس از تأیید پرسشنامهها

توسط پژوهشگران ،پرسشنامهها در شکلی یکسان تنظیم و بین افراد دارای تجربۀ سوگ به -

صورت دردسترس توزیع شد .بهطوریکه از افراد دارای تجربۀ سوگی که در آخر هر هفته
در قبرستان حاضر شدند ،خواسته شد که در صورت تمایل در این پژوهش شرکت کنند.
همچنین به آنان اطمینان داده شد که این پرسشنامهها با هدف انجام طرحی پژوهشی توزیع
می شوند و استفاده دیگری نخواهد داشت .سپس دادهها جمعآوری و مورد تجزیه وتحلیل
قرار گرفت.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامه تابآوری :برای سنجش تابآوری از پرسشنامه سرمایه روانشناختی PCQ
استفاده شد (لوتانز .) 2007 ،این پرسشنامه از مقادیر استانداردشده که بهطور وسیعی برای
ساختارهایی که امید ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی را می سنجند ،مورداستفاده قرار
گرفته است .این پرسشنامه شامل  24سؤال است که هر خرده مقیاس شامل  6گویه است و
آزمودنی به هر گویه در مقیاس  5درجه ای (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) لیکرت پاسخ
میدهد .برای به دست آوردن نمره سرمایه روانی ابتدا نمره هر خرده مقیاس بهصورت
جداگانه بهدست آمد و سپس مجموع آنها بهعنوان نمره کل سرمایه روانشناختی محسوب
شد 6 .سؤال سوم مربوط به تابآوری (ازسوال  13تا  ) 18است .پرسشنامه در قالب طیف
لیکرت پنج پاسخی (کامالً مخالفم ،مخالفم ،بینظر ،موافقم ،کامالً موافقم) طراحی شده
است .گزینه کامالً مخالفم نمره  ،1گزینه مخالفم نمره  ،2گزینه بینظر نمره  ،3گزینه موافقم
نمره  4و گزینه کامالً موافقم نمره  5می گیرد .برای تعیین قابلیت اعتماد این پرسشنامه از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد .لوتانز و همکاران ( ) 2007گزارش کردند که نسبت خی دو این
آزمون برابر با  24/6است و آمارههای  RMSEA ،CFIدر این مدل به ترتیب  0/97و 0/08
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هستند .در مطالعه علیمحمدی ( ) 1395آلفای کرونباخ برای خورده مقیاس تابآوری0/77 ،
به دست آمده است که این ضرایب حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب این پرسشنامه میباشد.
در این پژوهش پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بررسی شد و ضریب پایایی خورده
مقیاس تابآوری 0/71 ،به دست آمده است .لوتانز روایی سازه این پرسشنامه را اندازهگیری
کرده و روایی این سازه را برابر  0/80گزارش کرده است.
پرسشنامه حمایت اجتماعی :مقیاس حمایت اجتماعی یکی از مقیاسهایی است که به
ارزیابی حمایت اجتماعی میپردازد .این پرسشنامه را زیمن و همکارانش در سال 1988
به منظور سنجش حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده ،دوستان و افراد مهم زندگی
فرد تهیه کردهاند .این مقیاس  12گویه دارد و پاسخگو نظر خود را در یک مقیاس  7گزینهای
از نمره یک برای کامالً مخالفم تا هفت برای کامالً موافقم مشخص میکند .بروئر در سال
 ،2008پایایی درونی این ابزار را در یک نمونه  788نفری از جوانان دبیرستان با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ 0/90 ،تا  0/86برای خرده مقیاسهای این ابزار و  0/86برای کل ابزار
گزارش کرده اند .سلیمی ،جوکار و نیک پور ( ) 1388در پژوهشی پایایی این مقیاس را با
استفاده از ضریب آلفای کروباخ برای سه بعد حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده،
دوستان و افراد مهم زندگی به ترتیب  0/86 ،0/86و  0/82گزارش کردهاند.
پرسشنامه سبک های دلبستگی :این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامۀ سه سؤالی هازان و
شیور ( )1987میباشد .پاسخگویی به سؤاالت بدینصورت بوده که از آزمودنی خواسته
می شود که از بین سه سؤال ،یکی از آنها که بیشتر در مورد روابط وی مصداق دارد را
انتخاب کند .یک سؤال نشان از دلبستگی ایمن ،یک سؤال دلبستگی اجتنابی و یک سؤال
نیز برای سنجش دلبستگی اضطرابی طراحی شده است .برای مثال ،برای سنجش دلبستگی
اضطرابی از این سؤال استفاده شد« :برای من نسبتاً آسان است که به دیگران نزدیک و صمیمی
شوم و وابستگی من به آنها و وابستگی آنها به من ،احساس راحتی به من میدهد .اغلب
طرد شدن از سوی دیگران یا نزدیک شدن شدید کسی به من ،مرا نگران نمیکند» .فراوانی
گزینههای انتخابی در مطالعۀ هازان و شیور ( ) 1987بدین صورت بوده است :ایمن  56درصد،
اجتنابی  23درصد و اضطرابی-دوسوگرا نیز  20درصد .این اعداد مشابه یافتۀ کمپوس و
همکاران ( ) 1983در سنجش سه سبک دلبستگی بوده است و بر این اساس ،این پرسشنامه از
روایی کافی برای سنجش سه سبک دلبستگی برخوردار بوده است (هازان و شیور.)1987 ،
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پرسشنامه سبکهای مقابله ای :این پرسشنامه اساساً شامل  78گو یه بوده است (توبین،
هولروید ،رینالدز و ویگول )1989 ،نمرهگذاری بر اساس یک مقیاس لیکرتی  4درجهای
میباشد .از پاسخگویان خواسته می شد تا میزان فراوانی هر راهبرد مقابله را در دامنهای بین
هرگز ( ،)1بهندرت ( ،)2گهگاهی ( ،)3اغلب مواقع ( )4تا همیشه ( )5نمرهگذاری کنند.
سپس ،این مقیاس مقابله ای اولیه بعد از بررسی روایی آن توسط جکسون در میسیسی پی
در چندین جمعیت گوناگون به  16آیتم کاهش یافت (مطالعۀ جکسون هارت .)2000 ،فرم
کوتاه  16سؤالی این مقیاس شامل  4خرده مقیاس چهار سؤالی میباشد که شامل موارد زیر
میشود .1 :درگیری مشکلمحور .2 1،عدم درگیری مشکلمحور .3 2،درگیری هیجانمحور

3

و  .4عدم درگیری هیجانمحور (4توبین و همکاران .)1989 ،نمرۀ پاسخگویان در خرده-

مقیاس های سطح اول (درگیری و عدم درگیری؛ نمرۀ دامنۀ  8تا  ) 40و همچنین نمرۀ فرد در
هر چهار خرده مقیاس سطح دوم (دامنۀ نمرات بین  4تا  )20مشخص میشود .هرکدام از
چهار خرده مقیاس سطح دوم بر اساس  4گویه مربوط به هر خردهمقیاس مشخص میشود
(فلوید و ویدامن .) 1995 ،تحقیق نشان داده که شاخصهای روایی و ویژگیهای روانسنجی
این آزمون در گروه موردمطالعه در سطح مناسبی گزارش شده است (پین .)2005 ،سؤاالت
 5و  6و  11و  ،13خرده مقیاس درگیری متمرکز بر مشکل ،سؤاالت  1و  2و  8و  9عدم
درگیری متمرکز بر مشکل ،سؤاالت  4و  7و  12و  14درگیری متمرکز بر هیجان و سؤاالت
 3و  10و  15و  16عدم درگیری متمرکز بر هیجان را می سنجد .در این پژوهش دومقیاس
درگیری م تمرکز بر مشکل و درگیری متمرکز بر هیجان بهعنوان سبکهای مقابلهای مورد
استفاده قرار گرفت و اعتبار این دو خرده مقیاس به ترتیب  0/69و  0/72بهدست آمدهاند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Problem–Focused Engagement
2. Problem-Focused Disengagement
3. Emotion-Focused Engagement
4. Emotion-Focused Disengagement
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یافتههای تحقیق
قبل از بررسی فرضیهها ،مشخصههای آمار توصیفی (مانند فراوانی ،درصد ،شاخصهای
پراکندگی و شاخصهای گرایش به مرکز و )...اندازههای بهدستآمده از پرسشنامههای
پژوهش به تفکیک جنسیت و بر اساس زیرمقیاسها در جدولهای زیر آمده است.
جدول  .1مشخصه های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک جنس
زنان
انحراف
استاندارد
2/76

مردان
انحراف
چولگی میانگین
میانگین
زیرمقیاس
متغیر
استاندارد
13/48
-0/51
3/10
سبکهای درگیری متمرکز بر مشکل 11/95

0/59

9/71

2/69

0/33

10/01

2/99

0/41

0/50

-0/21

0/60

0/48

-0/45

0/45

0/91

0/27

0/44

0/20

-0/53

0/12

0/33

0/41

22/07

44/77

0/41

5/48

-0/30
-0/22
0/46

مقابلهای

درگیری متمرکز بر هیجان

سبکهای

دلبستگی ایمن

0/44

دلبستگی

دلبستگی اجتنابی

0/29

دلبستگی دوسوگرا

0/24

0/43

حمایت

حمایت خانواده

20/08

5/00

0/53

اجتماعی

حمایت دوستان

16/73

4/08

0/52

18/20

حمایت دیگران

19/52

5/31

-0/77

20/84

5/81

15/83

3/07

0/14

15/69

2/81

تابآوری

چولگی

چنانکه در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین سبکهای مقابله ای متمرکز بر مشکل ،سبک
دلبستگی ایمن ،حمایت خانواده ،حمایت دوستان و حمایت دیگران در زنان باالتر از مردان
است؛ اما میانگین سبک مقابلهای متمرکز بر هیجان ،سبک دلبستگی اجتنابی ،سبک دلبستگی
دوسوگرا و تابآوری در مردان از زنان باالتر میباشد.
در ادامه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف معیارها متغیرها بررسی
شد و به منظور بررسی رابطۀ ساده بین متغیرهای پژوهش ،همبستگی متغیرها محاسبه گردید
و نشان داد که همبستگی بین متغیرها در اغلب موارد معنادار هستند .ازاینرو امکان بررسی
مدل فراهم میباشد.
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جدول  . 2ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای سبکهای دلبستگی ،سبکهای مقابلهای و حمایت
اجتماعی با تابآوری
مؤلفه
 .1دلبستگی ایمن

3

5

4

1
1

2

 .2دلبستگی اجتنابی

**-0/69

1

 .3دلبستگی اضطرابی

**-0/47

**-0/22

1

 .4مقابلۀ متمرکز بر مشکل

**0/23

**-0/21

0/05

1

 .5مقابلۀ متمرکز بر هیجان

-0/07

-0/02

**-0/16

**0/18

1

 .6حمایت خانواده

6

7

*0/16

-0/09

-0/13

**0/34

0/01

 .7حمایت دوستان

**0/33

**-0/28

-0/12

**0/29

-0/11

**0/36

1

 .8حمایت دیگران

**0/29

-0/09

**-0/31

**0/39

**-0/18

**0/48

**0/29

0/02

0/03

-0/07

**0/45

-0/01

**0/29

-0/13

 .9تابآوری

8

9

1
1
**1 0/21
*< P* 0/01

P <* 0/05

به منظور بررسی رابطه متغیرهای سبکهای دلبستگی ،سبکهای مقابله ای و حمایت اجتماعی
با تاب آوری از روش همبستگی پیرسون استفاده شد .چنانکه در جدول  2مشاهده میشود
بین سبکهای دلبستگی و تابآوری افراد سوگوار رابطه ای یافت نشد .بین سبک مقابلۀ
متمرکز بر مشکل با تابآوری افراد سوگوار رابطه وجود دارد .همچنین ارتباط بین حمایت

خانواده و حمایت دیگران با تابآوری افراد سوگوار معنادار است (.)p>0/05
در یافتههای مربوط به برازش مدل ،ابتدا نتایج شاخصهای برازش مدل (بعد از اصالح)

در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل
شاخص

X2 /df
2/81

GFI
0/98

NFI
0/97

IFI
0/98

CFI
0/98

RMSEA
0/08

طبق مدل ،نتایج بهدستآمده ،می توان گفت مدل از برازش خوبی برخوردار است و هم
شاخصهای مطلق و هم شاخصهای تطبیقی به حد مطلوب رسیدهاند.
در پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه «آیا سبکهای مقابلهای نقش واسطهای میان
حمایتهای اجتماعی و سبکهای دلبستگی با تابآوری افراد سوگوار دارد؟» ،نتایج دقیق
حاصل از این سؤال پژوهش در شکل  1آورده شده است.
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حمایت خانواده

0/15
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مسئله مدار

0/13

0/28

حمایت دوستان

0/44

0/15
N.S

N.S N.S

حمایت
دیگران

دلبستگی

دلبستگی
اجتنابی

N.S

تابآوری افراد

N.S

دارای تجربه
سوگ

0/16
0/09
0/19
-0/14

ایمن

N.S

N.S

N.S

-0/08

N.S
دلبستگی

مدارهیجان

0/11

دوسوگرا

N.S= Not Sig.
شکل  . 1ضرایب استاندارد مدل مفهومی پژوهش

نتایج پژوهش نشان داد که سبکهای مقابلهای در ارتباط حمایتهای اجتماعی و سبکهای
دلبستگی با تابآوری افراد سوگوار نقش واسطهگری ایفا میکند و مدل پژوهش از برازش
مطلوب برخوردار است (شکل .)1
جدول  : 4ضرایب مسیرهای مستقیم معنادار پس از اصالح مدل
مسیر
حمایت خانواده بر مقابله مسأله -
مدار
حمایت خانواده بر مقابله
هیجانمدار

مقدار
برآورد

مقدار
استاندارد

S.E

C.R

P

0/09

0/15

0/04

2/16

0/03

0/09

0/16

0/10

2/05

0/04
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حمایت دیگران بر مقابله مسأله -
مدار

0/15

0/28

0/03

3/90

0/001

حمایت دیگران بر مقابله
هیجانمدار

-0/10

-0/19

0/04

-2/45

0/01

دلبستگی ایمن بر مقابله مسأله -
مدار

0/86

0/14

0/43

1/99

0/05

حمایت خانواده بر تابآوری

0/09

0/15

0/03

2/50

0/01

مقابله مسألهمدار بر تابآوری

0/43

0/44

0/06

6/90

0/001

همانگونه که نتایج شکل  1و همچنین جدول  4نشان میدهند ،حمایت خانواده دارای اثر
مثبت و مستقیم بر مقابله مسألهمدار ( β=0/15و  ،)P >0/01مقابله هیجانمدار ( β=0/16و

 )P >0/01و تابآوری ( β=0/15و  ) P >0/01است .همچنین حمایت دیگران دارای اثر

مثبت و مستقیم بر مقابلۀ مسألهمدار ( β=0/28و  ) P >0/01و اثر منفی و مستقیم بر مقابله

هیجانمدار ( β=-0/19و  )P >0/01است .سبک دلبستگی ایمن ( β=0/15و )P >0/01

دارای اثر مثبت و مستقیم بر مقابله مسأله مدار است و سبک مقابله مسألهمدار بر تابآوری
( β=0/44و  ) P >0/05دارای اثر مثبت و مستقیم است .اثر مستقیم دیگر متغیرها مورد تأیید
قرار نگرفته است.
به منظور بررسی سهم واسطهگری سبکهای مقابلهای در رابطۀ بین سبکهای دلبستگی
و حمایت اجتماعی بر تابآوری افراد دارای تجربۀ سوگ از دستور بوتاستراپ استفاده
شد که نتایج آن در جدول  5آورده شده است.
جدول  : 5برآورد مسیرهای غیرمستقیم موجود در مدل با استفاده از بوتاستراپ
متغیر
متغیر پیشبین
دلبستگی ایمن

مقدار برآورد

متغیر واسطه

متغیر مالک

دلبستگی
دوسوگرا

سبکهای مقابله -

حمایت خانواده

ای

برآورد استاندارد حد باال حد پائین معناداری

تابآوری

0/37

0/06

0/74

0/12

0/03

0/40

0/05

0/90

0/068

0/03

0/032

0/05

0/076

0/009

0/03

حمایت دوستان

0/037

0/05

0/079

0/007

0/05

حمایت دیگران

0/074

0/14

0/11

0/035

0/001
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همانگونه که در جدول  5مشاهده می شود از بین متغیرهای برونزا ،سبک دلبستگی ایمن و
حمایت اجتماعی از طریق سبکهای مقابلهای قادر به افزایش تابآوری افراد دارای تجربۀ
سوگ شده است ،اما سبک دلبستگی دوسوگرا از طریق تمایز سبکهای مقابلهای به کاهش
تابآوری افراد دارای تجربۀ سوگ منجر شده است.

نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر رابطه سبکهای دلبستگی و حمایتهای اجتماعی و سبکهای
مقابلهای با تابآوری روان شناختی افراد دارای تجربه سوگ بود که نتایج نشان داد اثر
مستقیم سبکهای دلبستگی بر تابآوری روان شناختی در افراد دارای تجربۀ سوگ،
معنی دار نیست .اثر مثبت و مستقیم حمایت خانواده بر تابآوری افراد دارای تجربه سوگ
مورد تأیید قرار گرفت ،اما اثر حمایت دوستان و دیگران بر تابآوری مورد تأیید قرار
نگرفت .همچنین اثر مثبت و مستقیم سبک مقابلۀ متمرکز بر مشکل با تابآوری افراد
سوگوار مورد تأیید قرار گرفت .همچنین نتایج نشان داد که از بین متغیرهای برونزا ،سبک
دلبستگی ایمن و حمایت اجتماعی از طریق سبکهای مقابلهای قادر به افزایش تابآوری
افراد دارای تجربۀ سوگ شده است و سبک دلبستگی دوسوگرا از طریق تمایز سبکهای
مقابلهای به کاهش تابآوری افراد دارای تجربۀ سوگ منجر شده است.
یافتهها نشان داد ،بین سبکهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی و تابآوری افراد سوگوار
رابطه ای یافت نشد .این یافته با یافتۀ کارمن و وینگرهئتز ( )2012و جنگینز ( )2016همخوانی
دارد .در تبیین این یافته می توان گفت ،افرادی که نمرۀ باالیی در دلبستگی اضطرابی به دست
میآورند ،در برابر کوچک ترین عالئم مبتنی بر طرد از خود حساسیت شدیدی نشان میدهند
و شدیداً بر نیاز به حمایت اجتماعی تأکید دارند (میکولی نسر و شیور )2007 ،که این امر باعث
میشود که توانایی آنها برای نشان دادن تابآوری کمتر شود .تابآوری به معنای دستیابی
یا حفظ پیامدهای مثبت است ،بدون توجه به پیامدهای ناگوار یا خطرناک محیطی که ممکن
است پیامدهای منفی در پی داشته باشد (روتر .)2007 ،افراد تابآور بهتر قادر هستند که
استرسهای شدید محیطی را تحمل کنند (روتر)2013 ،؛ اما همانطوریکه در تعریف
تابآوری میگوییم ،یکی از ابعاد تابآوری توانمندیهای درونی و قدرت تحمل است.
درحالی که افراد دارای دلبستگی ناایمن ،به خاطر ضعف و مشکل در ارتباطات میانفردی از
ا ین توانمندی برخوردار نیستند .ضمناً ،برای تابآوری باال ،افراد باید از تعادل روانی باالیی
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برخوردار باشند .درحالی که افراد درگیر در فرایند سوگ ،به احتمال بسیار باالیی از این تعادل
روانی برخوردار نیستند و دائماً در آشفتگی به سر میبرند .وقتیکه فرد دچار سوگ میشود،
دوباره ممکن است عالئم مربوط به دلبستگی ناایمن زنده شود؛ یعنی دوباره ممکن است
حساسیت به طرد پیدا کنند ،ناامید شوند ،قادر به عشق ورزی نباشند ،از دیگران فاصله بگیرند،
هیجانات خود را سرکوب کنند و قادر به ابراز هیجان مثبت نباشد .تمام اینها باعث میشود
که تاب آوری فرد با مشکل روبرو شود .ضمناً ،باید گفته شود که دلبستگی دارای زیرسیستم
شناختی ،هیجانی و رفتاری میباشد .در فرایند سوگ میبینیم که هر سه زیرسیستم مرتبط با
رفتار دلبستگی مختل می شود و این خود می تواند تابآوری را مختل کند .مرگ یک عزیز
رنجآور است و انکار و اجتناب از پذیرش واقعیت در هر نوع سبک دلبستگی اتفاق خواهد
افتاد و در این بین تابآوری نمی تواند و نباید مانع از فرایند طبیعی سوگواری شود؛ زیرا
مقاومت در برابر این فرایندها نتایجی معکوس به بار خواهد آورد و به تشدید سوگ منجر
می شود؛ بنابراین ،با توجه به نوع جدایی در سوگ و مراحل طبیعی آن و همچنین عمومیت

این مراحل در تمامی سبکهای دلبستگی ،به نظر میرسد که برخالف تصور بسیاری ،سبک-

های دلبستگی در تابآوری افراد سوگوار نقشی ندارند و ارتباط معنیداری بین سبکهای
دلبستگی و تابآوری افراد دارای تجربه سوگ وجود ندارد.
نتایج پژوهش نشان داد که همچنین اثر مثبت و مستقیم سبک مقابلۀ متمرکز بر مشکل با
تاب آوری افراد سوگوار مورد تأیید قرار گرفت اما سبک مقابلۀ متمرکز بر هیجان نتوانست
تابآوری افراد دارای تجربه سوگ را پیشبینی کند .این یافته با نتیجه پژوهشهای چن
( ،)2016ولف و رأی ( )2015و لی ،سئو ،لی ،پارک ،لی و لی ( )2017همخوان میباشد.
مقابله ،سازه ای چندبعدی و خودتنظیمکننده است که نشانگر مکانیزمهای رفتاری و شناختی
برای مدیریت خواستههای درونی و بیرونی در مواقع استرسزا است (الزاروس و فولکمن،
 .)1984سبک مقابلهای هیجان مدار در مقابل استرسها در این موضع قرار خواهد گرفت که
حال با این استرس فاجعهبار چه کنم ولی سبکهای مسئله مدار به این موضوع خواهد اندیشید
که حال چهکاری برای برونرفت از این مشکل می توانم انجام دهم .طبق مطالعۀ چاتمن
( ) 2006عدم استفاده از راهبردهای مقابله ای هیجانی ،میزان تابآوری را افزایش میدهد.
درواقع رویکردهای متمرکز بر هیجان بهصورت تکانشی واکنشهایی بروز میدهند که از
میزان رنج تحمیلی بکاهند ولی عموماً چنین واکنشهایی به شکل فرار از واقعیت ،انکار و

رابطة سبک های دلبستگی ،حمای ت اجتماعی و سبکهای مقابلهای با تابآوری روان شناختی ...

173

کنارهگیری خواهد بود که این واکنشها به آسیبپذ یری بیشر و پیچیده شدن سوگ خواهد
انجامید ،در مقابل افراد مسئله محور به دنبال راهحلهایی برای سازگاری و برونرفت از
استرس برخواهد آمد و مسئوالنه با سوگ و فرایند آن روبهرو می شوند که اتخاذ چنین
رویکردی به افزایش تابآوری در برابر سوگ کمک خواهد کرد .لذا افرادی که پذیرای
واقعیت های پیش رو و سعی در کنار آمدن با آن را دارند ،تابآوری باالتری در مواجهه با
سوگ دارند که این خصوصیت در سبک مقابله ای متمرکز بر هیجان مشهودتر خواهد بود.
از سویی سبک مقابله هیجان مدار کارکردی دوگانه در ارتباط با سوگ دارد؛ زیرا از یکسو
تو جه به هیجان و ابراز آن به گذر از مراحل سوگ کمک می کند و از سویی مواجهه هیجان
مدار با فاجعه سازی و اجتناب از رویارویی کارآمد می تواند به وخامت سوگواری بیانجامد؛
بنابراین با توجه ماهیت دوگانه سبک های مقابله با هیجان و کارکرد منطقی و سنجیده سبک
مواجهه مسئله مدار در رویاروی با تجارب استرسزا ،به نظر منطقی میرسد که سبک مقابلۀ
متمرکز بر مشکل پیشبینی کننده مثبت و معنیدار تابآوری افراد دارای تجربه سوگ باشد،
اما سبک مقابلۀ متمرکز بر هیجان نتواند تابآوری افراد دارای تجربه سوگ را پیشبینی
کند.
اثر مثبت و مستقیم حمایت خانواده بر تابآوری افراد دارای تجربه سوگ مورد تأیید
قرار گرفت اما اثر حمایت دوستان و دیگران بر تابآوری مورد تأیید قرار نگرفت .این نتایج
با بخشی از یافتههای چنج و یارنال ( ،)2018شی و همکاران ( ) 2018و لیپیرا و همکاران
( )2019همسو و با بخشی ناهمسو میباشد .درواقع سوگ یک عزیز جدی ترین اخالل را در
سیستم خانواده ایجاد خواهد کرد و نبود یک عضو از این سیستم ،به تغییر نقشهای سیستمی
خانواده منجر می شود که حمایت و همراهی اعضا امکان بازتعریف نقشهای و سازگاری با
موقعیت جدید را در خانواده ایجاد میکند .بهطوریکه حمایت دیگران و دوستان کارکرد
تسکینی برای فرد سوگوار دارد و نهایتاً تابآوری با سوگ در گرو حمایت خانواده خواهد
بود .از سویی دیگر در مناسک سوگواری ،عیادت و حضور در مراسم ختم توسط دیگران
و دوستان عالوه بر کارکرد تسکین دهی ،زحمات دیگری را در بر خواهد داشت که گاهی
فرصت عزاداری از افراد دارای تجربۀ سوگ را سلب می کند که برای پذیرایی و قدردانی از
مهمان ها حمایت خانواده و اعضای آن اهمیت فراوان دارد .خانواده در ارتباط با سوگ برای
عزیز خود نیز همدرد و گریان خواهند بود و بنا بر ارتباط احساسی ،حمایتهای همدردانه و
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توا م با گریه و سوگواری خواهند داشت .لذا خود نیز در حلقه سوگواری قرار دارند و امکان
فهم عمق سوگواری و همدلی در آنان بیشتر خواهد بود .سوگ فرایندی طوالنی است و
دیگران می توانند بر میزان عالئم اثرگذار باشند ولی حمایت خانواده نهایتاً کارکرد اصلی را
خواهد داشت؛ بنا براین با توجه به تداوم حمایت خانواده و اهمیت کارکرد آن در مواجه با
نبود و از دست دادن یکی از اعضا ،به نظر منطقی میرسد که حمایت خانواده پیشبینی کننده
تابآوری افراد سوگوار باشد.
نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن و دوسوگرا از طریق سبکهای مقابلهای بر
تابآوری افراد دارای تجربۀ سوگ اثر غیرمستقیم دارد .این نتایج با یافتههای البرزی و
همکاران ( ) 1394بیطرفیان و همکاران ( ،)1396طاهری و همکاران ( ،)1393لیبی و لیتمن
( ) 2011و وای ،لئو و شفر ( )2011همسو میباشد .درواقع سبکهای دلبستگی ریشه در
دوران کودکی دارند و ع موماً در سطح لیمبیکی همراه با هیجان بروز میکنند و کدهای
هیجانی خاصی را با خود حمل میکنند که می توانند با برانگیختگی اعصاب سمپاتیک در
موقعیتهای تنشزا و غیرقابل پیشبینی مانند سوگ و تنش منجر شوند .لذا سبکهای
مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار به کارکردها ی ارزشمندی در افراد سوگوار دارند که
می توانند در افزایش میزان تابآوری و تعدیل سبکهای ناایمن و تقویت سبک ایمن مؤثر
باشد .در مراحل اولیه پذیرش فقدان و مواجهه هیجان مدار می تواند به برانگیختگی و تخلیه
هیجانات کمک کند که مواجهه مسئله مدار به مواجهه با واقعیت و پذیرش سوگ کمک
خواهد کرد .درواقع پس از ابراز هیجان ،مقابله مسئله مدار امکان ورود و دستکاری در
سطح کرتکس مغز برای مواجهه منطقی و تعدیل شده را فراهم میکند .لذا با توجه به عدم
اثر تأیید اثرات مستقیم سبکهای دلبستگی با تابآوری افراد سوگوار و نقش جهت دهند
و هدایت کننده سبکهای مقابله ای در هیجان و رفتار ،به نظر منطقی میرسد که سبکهای
مقابلهای نقش میانجیگری در ارتباط بین سبکهای دلبستگی و تابآوری افراد دارای
تجربۀ سوگ ایفا کنند.
همچنین نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی از طریق سبکهای مقابلهای بر تابآوری
سوگواری افراد دارای تجربۀ سوگ ران اثر غیرمستقیم داشته است و قادر به افزایش
تابآوری آنان شد .این نتایج با یافتههای فتحی و جمال آبادی ( ،)1396چنج و یارنال
( ،)2018شی و همکاران ( ،) 2018لیپیرا و همکاران ( )2019چن ( ،)2016ولف و رأی
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( )2015و لی ،سئو ،لی ،پارک ،لی و لی ( )2017همسو میباشد .نتایج پژوهش نشان داد که
تنها اثر مستقیم حمایت خانواده بر تابآوری افراد سوگوار معنیدار بوده و اثر حمایت
دوستان و دیگران معنیدار نبوده است .لذا با ورود سبکهای مقابله ای اثر غیرمستقیم هر سه
مؤلفه حمایت خانواده ،دوستان و دیگران بر تابآوری معنیدار شده است .درواقع گستره
سوگ همه اعضای خانواده را دربر میگیرد و حمایت اعضا انتظاری التیامبخش و همراه با
همدلی و همدردی است که می تواند تسهیل گر افراد دارای تجربۀ سوگ و افزایش
تاب آوری آنان باشد .لذا حمایت دوستان و دیگران به نحوه و شکل حمایت بستگی دارد.
در بافت ایرانی ،سر زدنهای مداوم ،عزاداری و مراسمات هفت و گاه چهلروزه ممکن است
خانواده و افراد سوگوار را با رنج و مشقت روبهرو کند و این نوع حمایتها ممکن است از
سوی افراد دارای تجربۀ سوگ آزاردهنده تلقی شود .لذا حمایتهای مسئله محور همراه با
درک و همدلی و همراهی فرد سوگوار می تواند به تسهیل مراحل سوگ و افزایش
تابآوری افراد دارای تجربۀ سوگ منجر شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت شکل حمایت و
اهمیت مهارتهای مقابله سازگارانه در افزایش تابآوری افراد دارای تجربۀ سوگ ،به نظر
منطقی میرسد که سبکهای مقابلهای نقش میانجیگری در ارتباط بین حمایتهای
اجتماعی و تابآوری افراد دارای تجربۀ سوگ ایفا کنند.
بهطورکلی نتایج نشان داد که از بین متغیرهای برونزا ،سبکهای دلبستگی ایمن و
حمایت اجتماعی از طریق سبکهای مقابلهای قادر به افزایش تابآوری افراد دارای تجربۀ
سوگ شده است .ازلحاظ ارزش عملی ،اطالعات حاصل از مطالعهی حاضر می تواند برای
ارتقاء سالمت خانواده و برای مشاوران ،روان شناسان ،مددکاران و پژوهشگران حوزه سوگ
مورداستفاده قرار گیرد .در خصوص محدودیتهای پژوهش ،نخست باید به این نکته توجه
کرد که در استنب اط علّی از نتایج باید جوانب احتیاط را رعایت کرد و دوم اینکه متغیرهای
مداخله گر جمعیت شناختی نظیر وضعیت اقتصادی -اجتماعی و متغیرهای شخصیتی و
تاریخچه زندگی در تاب آوری افراد سوگوار نقش مهمی دارند که در این پژوهش کنترل
نشدهاند که پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی نقش این متغیرها بهعنوان تعدیل گر
موردبررسی قرار گیرد .همچنین ،شیوهی اساسی جمعآوری اطالعات در این پژوهش مبتنی
بر پرسشنامه بود ،گرچه چنین شیوهای در بیشتر پژوهشها غالب است ،ولی پیشنهاد میشود
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اطالعات هر متغیر با استفاده از چند روش مختلف جمعآوری گردد تا نتایج بهدستآمده با
اطمینان بیشتر مورداستفاده و تعمیمدهی قرار گیرد.
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