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تأثیر هوش معنوی و تاب آوری 
بر احساس شادکامی خانواده  های 

شاهد و ایثارگر تبریز

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر هوش معنوی و تاب آوری بر احساس شادکامی 
اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر تبریز با روش پیمایشی و در سال 1395 انجام شده 
اســت. جامعه آماری این مطالعه را اعضای خانواده  های شــاهد و ایثارگر تحت پوشش 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران شــهر تبریز که بالغ بر 14777 نفر است تشکیل می دهد. از 
این تعداد 438 نفر بر اســاس نمونه گیری طبقه ای متناسب تصادفی انتخاب و اطالعات 
الزم به وسیله پرسشنامه گردآوری شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده  ها از نرم افزار 
Spss نسخه 22 و Lisrel نسخه 8/8 استفاده شده است. نتایج نشان داد متوسط شادکامی 

اعضای خانواد های شــاهد و ایثارگر شهر تبریز 67/12 درصد و در سطح نسبتًا مطلوبی 
قرار دارد. بررســی مدل ســاختاری نیز بیانگر این است که متغیر های تاب آوری، هوش 
معنوی، ســن و جنسیت به طور معنی داری توانســته اند 41 درصد از تغییرات احساس 
شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر را تبیین نمایند. خانواده هایی که اعضای شان 
تاب آورتر و دارای هوش معنوی باالترند، معموالً در قیاس با اعضای خانواده  های دیگر 
شادتر بوده اند. در مجموع، مدل ساختاری تحقیق، برای تبیین تغییرات احساس شادکامی 

اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر، مناسب محسوب می شود.
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مقدمه 
شــادکامی در خانواده و جامعه یکی از عوامل اصلی توســعه اجتماعی و فرهنگی به شمار 
می رود. شــادی و نشــاط آن قدر اهمیت دارد که دعای تحویل سال نو هر خانواده ایرانی 

»حول حالنا الی احسن الحال« شاد زیستن و سالمت زیستن است. 
شادمانی و احساس خوشبختی تأثیر زیادی برای سالمت روانی انسان دارد. )پارک1، 
2004 و ســلیگمن2، 2008( شادی چیزی اســت که اکثر مردم در زندگی می خواهند. 
شادی ارزیابی عاطفی و  شناختی از زندگی است. )ونهون3، 2010( اصطالح شادی اغلب 
با ســالمت روانی مترادف گرفته می شود. )دینر4، 2000( شادمانی همواره با خرسندی، 
خوش بینی، امید و اعتماد همراه است و از این رو می تواند نقش تسریع کننده ای در فرایند 
توسعه جامعه داشته باشد. )علیزاده اقدم و دیگران، 1393: 224( اینگلهارت5 در این زمینه 
اظهار می دارد که سطح پایین رضایت از زندگی و احساس خوشبختی، به گرایش های منفی 
نسبت به کل جامعه منجر و دوره  های طوالنی برآورده نشدن آرزو ها و انتظارات، موجب 
ظهور نگرش های بدبینانه ای می شود که این بدبینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد. 
)چلبی و موســوی، 1388: 34( می توان گفت، حرکت یك بعدی تمدن صنعتی نه تنها از 
آالم و مصایب روحی بشــر نکاســته، بلکه رنج های جدیدی را بر درد های پیشین افزوده 
اســت. در چنین دنیایی به نظر می رسد چیزی جز پشتوانه معنوی، مثبت و نیك اندیشی، 
تغییر و تحول درونی نمی تواند بشر را از این همه نابسامانی و از هم پاشیدگی روانی نجات 

دهد. )پهلوان صادق و نصرآبادی، 1388: 5( 
در گذشته بیشتر بر روی ابعادی مانند اضطراب و افسردگی تأکید می شد، اما امروزه 
تحقیقات متعددی بر مقوله  های شادکامی و بهزیستن متمرکز شده اند. )موحدی و دیگران، 
1393: 117( در این راستا، اندیشــمندانی همچون آرگایل6 شادی را ترکیبی از عواطف 
مثبــت، عدم وجود عواطف منفی و رضایت از زندگی تعریف می کنند. )عابدی و دیگران، 
1387: 46( پژوهش ها در حوزه هیجانات مثبت نشان داده است که شادی نتیجه شرایط 
مطلوب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است، فعالیت های مفید انسانی را 
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برمی انگیزد، خالقیت را تقویت، روابط اجتماعی را تســهیل، مشارکت سیاسی اجتماعی 
را رونق بخشــیده و حفظ ســالمتی عاطفی، روانی و جسمی را موجب می شود. )ابراهیم 

نجف آبادی و سام آرام، 1392( 
از آنجاکه، جنگ نیز به عنوان یك عامل اســترس زا است، دارای پیامد های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی است که در طول نسل های متمادی تأثیر چشمگیری 
بر روابط اعضای جامعه باقی می گذارد. یکی از پیامد های مخرب هر جنگی ایجاد مشکالت 
روانی و جســمانی برای افرادی است که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر بوده اند. 
در جنــگ عراق علیه ایران یکی از این پیامد های منفی، عوارض و آثار روانی و اجتماعی 
آن بر روی خانواده  های شــاهد و ایثارگر اســت که بیشتر از اقشــار دیگر جامعه درگیر 
پیامد هــای جنگ بوده اند. مثل فقدان سرپرســت خانواده یا حضــور ناکارآمد او به دلیل 
معلولیت جسمی و روانی. اغلب آسیب دیدگان ناشی از جنگ، از مشکالت سالمت روان، 
افسردگی، عدم احساس لذت از زندگی شکایت دارند. )نعمتی و دیگران، 1391: 2( بنابراین 
چنین خانواده هایی علی رغم توســل به معنویات و خدامحوری، مشــکالت روحی، روانی 
و اجتماعی زیادی تری را نســبت به خانواد های دیگر تحمل می کنند. چنانچه، هابرمن1 
)2002( مطرح می کند، وجود یك فرد دردمند در خانواده ســایر اعضای خانواده را نیز 
در وضع ناراحت کننده ای قرار می دهد و ممکن است آنها را نیز دچار تعارض و کشمکش 
روانی کند. )داداش زاده، 1395( در همین راســتا، با توجه به شرایط خاص خانواده  های 
شــاهد و ایثارگر و همچنین تعداد قابل توجه آنها )750 هزار نفر به نقل از رئیس بنیاد 
شهید( محققین را بر آن داشت تا تحقیقی با عنوان شادکامی در بین خانواده  های شاهد 
و ایثارگر انجام دهند. بدیهی اســت که شناسایی میزان احساس شادکامی و تأثیر عوامل 
هــوش معنوی و تاب آوری بر آن می تواند زمینه را برای تدوین پیشــنهاد های کاربردی 

جهت باال بردن شادکامی در بین خانواده  های شاهد و ایثارگر فراهم نماید.

مبانی نظری و تجربی
نظریه پردازان روان شناسی اجتماعی بر این باورند که شادی محصول تفکر انسان است و 
شادکامی ارزشیابی افراد از خود و زندگی شان است. افراد شادکام رویداد های بیشتری را 
که از نظر فرهنگی مطلوب است، تجربه می کنند و رویداد های خنثی را مثبت و رویداد های 

1. Haberman
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مثبت را مثبت تر می بینند. )مهدی زاده و زارع، 1392: 420-419( در همین راستا، کلمن1 
نیز )1975( اظهار داشته که افرادی که شادی و رضایتمندی بیشتری را تجربه می کنند، 
افســردگی کمتری نسبت به افرادی که بیشتر احساســات منفی دارند، خواهند داشت. 

)الیبوِمرسکی و بوهم2، 2010: 329(
 از نظر سامنر3 )1996( شاد بودن مستلزم این است که شخص زندگی خود را مثبت 
ارزیابی کرده و یا احساس کند زندگی مطلوبی دارد. ونهون نیز ادعا می کند شادمانی و یا 
رضایت از زندگی بیانگر این است که تا چه اندازه شخص کیفیت کلی زندگی حاضر خود 
را مثبت ارزیابی نماید. )نورآذر، 1389: 49( به نظر آرگایل )1990( شادمانی دربرگیرنده 

سه شاخص احساس خوشی، رضایت از زندگی و نداشتن احساسات منفی است. 
طبق نظر روان شناسان و جامعه شناسان شادی و شادکامی تحت تأثیر عوامل مختلفی 
قرار دارد. یکی از این عوامل، عوامل جمعیتی است. در همین راستا داینر )2000( معتقد 
اســت میزان شادمانی بر حسب جنســیت تفاوت چندانی ندارد و سهم زنان و مردان از 
شادی و شادکامی مساوی است. او استدالل می کند که زنان نسبت به مردان هم عاطفه 
منفی و هم عاطفه مثبت بیشتری را تجربه می کنند و برآیند این دو عاطفه، شادی زنان 
و مردان را یکسان می سازد. فوجیتا4 و همکاران نیز بر همین اعتقاد بوده و مطرح می کنند 
افراد متأهل نسبت به کسانی که هرگز ازدواج نکرده اند یا جدا شده اند و یا همسر خود را 
از دســت داده اند، بیشتر احساس شادی و شادکامی می کنند. )فوجیتا و دیگران، 1991؛ 

به نقل از میرشاه جعفری و دیگران، 1381: 56(
معنویت و هوش معنوی نیز یکی دیگر از عوامل اصلی مؤثر بر شــادی و شــادکامی 
افراد اســت. معنویت یکی از نیاز های درونی انسان بوده و به عنوان زیربنای باور های فرد 
نقش اساسی را در ارتقـاء و تأمین سالمت روانی و شادکامی ایفا می نماید. شاهد این امر 
نظر یکی از جامعه شناسان کالسیك به نام دورکیم5 است. او بر نقش روابط و همبستگی 
اجتماعی در کاهش معضالت و مســائل اجتماعی و نحوه اثرگذاری همبستگی اجتماعی 
بر احساس شادی می پردازد و اضافه می کند که عضویت افراد در گروه و جامعه منجر به 
ایجاد نظم اجتماعی می شــود، به طوری که از آن طریق، فردگرایی مفرط و آنومی مهار 
1. Colman
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3. Samner
4. Fujita
5. Dorkim
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می شــود و دوم اینکه ترکیبی متعالی ـ معنوی ایجاد می شــود که از آن طریق، وجدان 
جمعی شکل گرفته و منجر به اتحاد و همبستگی می گردد. قدرت نشئت گرفته از وجدان 
جمعی و میزان پیوند اجتماعی افراد با جامعه و نهاد های آن از جمله خانواده تعیین کننده 
میزان پذیرش اجتماعی، روحیات و ســرزندگی افراد در جامعه خواهد بود. عدم پیوند و 
همیســتگی اجتماعی با جامعه در نهایت به انزاوی اجتماعی آنها منجر شــده و این گونه 
افراد از شادمانی کمتری برخوردار خواهند بود. )ریتزر، 1373: 84( در همین راستا، وبر1 
نیز معتقد اســت که دنیای اجتماعی را باید از زاویــه افکار مردم، به خصوص هنجار ها و 
ارزش ها مشاهده نمود. او کنش های افراد در جامعه را متأثر از معنای ذهنی می داند. بشر 
بر مبنای شیوه تفکر خود جامعه خود را می سازد و دین نیز از مهم ترین عوامل تأثیر گذار 

بر تفکر فرد می باشد. )دولتی، 1392(
ُزهار و مارشال 2 )2000( معتقدند هوش معنوی زاینده بینشی عمیق در تندباد حوادث 
روزگار است و شخص را در برابر رویداد ها و حوادث تلخ و شیرین زندگی آب دیده می کند، 
تا از سختی های زندگی نهراسد و با صبر و تفکر با آنها مقابله نموده و راه حل های منطقی 
و انسانی برای آنها بیابد. داشتن رابطه با سایرین، از مهم ترین منابع تأمین معنا و هدف در 
زندگی است. همچنین به نظر آمرام3 )2007(، با توجه به نتایج تحقیقات علمی به کار گیری 
الگو های معنوی و دینی در زندگی روزمره بشر موجب افزایش سازگاری و بهزیستی انسان 
شــود. )بابالحوائجی و دیگران، 1390: 102( دیکمن4 )1990( به تأثیر هوش معنوی در 
ســالمت روان اشاره کرده و معتقد است که افراد قادرند شادکامی و خوشبختی شان را با 
کنترل افکارشــان افزایش دهند. برای مثال عقیده به اینکه یك نیرو و هدف ماورائی در 
جهان وجود دارد که می تواند به شــادکامی افراد کمك نماید. همچنین، آمرام )2007(، 
معتقد اســت به کارگیری الگو های معنوی و دینی در زندگی روزمره بشر موجب افزایش 

سازگاری و بهزیستی انسان می شود. )بابالحوائجی و دیگران، 1390: 102( 
در راســتای نظریه  ها، نتایج تحقیقات و پژوهش ها نیز مؤید این اســت کسانی که در 
زندگی خود معنای معنویت را دریافته اند، در زندگی آتی خود بسیار هدف گرا، رضایتمند 
و امیدوار هستند و بهزیستی را درک می کنند. )نادی و سجادیان، 1390: 56( عبدالخالق5 
1. Weber
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)2014( در پژوهش خود نتیجه گرفت کســانی که خود را مذهبی می دانســتند، بیشتر 
خوشــحال، راضی از زندگی و ســالم بودند. وال1 و همکاران )2014( دریافتند که ادراک 
معنی در زندگی و تجارب معنوی روزمره پیش بینی کننده میزان شــادی و نشاط ذهنی 
اســت. چاری2 )2011( نیز نشان داد که زندگی عاشقانه و عشق به خدا و خلقت موجب 
لذت بردن از زندگی می شــود. همچنین وفاداری به عهد در انجام دستورات الهی منجر 
به ایجاد شکوفایی و شادی در زندگی می گردد. کوئینگ3 )2007(، طی تحقیقی به این 
نتیجه رســید که سالمت روانی و جسمانی انسان، با زندگی معنوی او رابطه مثبت دارد. 
)حیــدری و دیگران، 1394: 48 و 75( مشــابه تحقیقات خارجــی، یافته  های تحقیقات 
داخلــی نظیر هادی تبار و همکاران )1390(، مظفری نیا و همکاران )1393(، رئیســی و 
همکاران )1392( حاکی از آن اســت که هوش معنوی با میزان احساس شادکامی رابطه 

مثبت و مستقیمی دارد. 
عامل دیگری که در احساس شادکامی افراد تأثیرگذار است، میزان تاب آوری آنها در 
موقعیت های خاص و سخت است. تاب آوری با افزایش قدرت انعطاف پذیری، خودآگاهی و 
شادکامی انســان و بردباری بیشتر در برابر سختی  های زندگی زمینه را برای شاد زیستن 
فراهم می سازد. شــاید بارزترین نمونه چنین افرادی در جامعه ایران، خانواده  های شاهد 
و ایثارگر باشند. تاب آوری مهم ترین عامل برای سالمت روانی است )ِدیویداف4 و دیگران 
2010 و ســازمان بهداشــت جهانی5، 2005( تاب آوری به فرآیند پویای انطباق مثبت با 
تجربه  های تلخ و ناگوار اطالق می شود. )الحسینی المدرسی و کوهی برنج آبادی، 1396: 2( 
تاب آوری، قابلیت فرد در برقراری تعادل زیســتی، روانی و معنوی در مقابل شــرایط 
مخاطره آمیز و نوعی ترمیم خود است که با پیامد های مثبت هیجانی، عاطفی و  شناختی 
همراه اســت. )بهادری و هاشــمی، 1390: 43( کانر و دیویدســون6 )2003(، معتقدند 
تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدیدکننده نیست، بلکه شرکِت سازنده 
فرد در محیط اســت.آنها تاب آوری را توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی روانی در 
شــرایط خطرناک می دانند. افزون بر این، تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامد های مثبت 

1. Vela
2. Charry
3. Koeing
4. Davydov
5. World Health Organization
6. Connor & Davidson
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هیجانی، عاطفی و  شــناختی است. )یزدانی، 1391: 12( خلعتبری و بهاری )1389( در 
پژوهــش خود نتیجه گرفتند که بین تاب آوری و رضایــت از زندگی رابطه مثبت وجود 
دارد. همچنیــن بین زنان و مردان از نظر تاب آوری تفاوت وجود ندارد. در همین راســتا، 
یافته  های پژوهش آزاد و آزادی )1390( نشــان داد که بین حمایت اجتماعی با سالمت 

روان و تاب آوری و بین تاب آوری با سالمت روان همبستگی وجود دارد.
الور1 )2014( در تحقیق خود دریافت که همبســتگی مثبتی بین شادی و تاب آوری 
وجود دارد و معنویت و شــادکامی پیش بینی کننده  های مناسبی برای تاب آوری هستند. 
نس2 )2013( نیز نشــان داد که تاب آوری در اســترس روزانه و میزان شادی افراد تأثیر 
داشــته و می تواند به عنوان یك عامل واسط بین استرس روزانه و شادی باشد. همچنین 
نس )2013( در تحقیق دیگری دریافت که پســران، ســطوح باالی شادی و تاب آوری و 
دختران سطوح باالی استرس را تجربه کرده اند. با افزایش سن، میزان تاب آوری نیز کمتر 
می شــود. خالد محمود و عبدالغفار )2014( در تحقیق بر روی بیماران نشــان دادند که 
بین تاب آوری و سالمت روانی همبستگی معنی دار مثبتی و بین سالمت روانی و اختالل 

روان شناختی رابطه منفی وجود دارد. 
جوادی و امیری )1393( دریافتند بین شادکامی با تاب آوری رابطه مثبت معناداری 
وجــود دارد. همچنین، حقیان و همــکاران )1396( در تحقیق خود دریافتند که عوامل 
جمعیت شــناختی مثل فاصله سنی، تحصیالت و درآمد، عوامل درون فردی مثل گذشت، 
عوامل بین فردی مثل پذیرش و عوامل مربوط به خانواده    ها در شــادکامی زناشویی نقش 
دارند. عرفانی )1390( نیز در تحقیق خود نشان داد که بین مؤلفه  های درد بدنی، سالمت 
عمومی و روانی، سرزندگی و عملکرد اجتماعی از کیفیت زندگی در دو گروه جانبازان مبتال 
به PTSD 3 و خانواده های شان با سایر جانبازان و خانواد های آنها تفاوت معنی داری یافت شد. 
مشابه تحقیق عرفانی و همکاران )1992( در تحقیق بر روی مشکالت خانواده های دارای 
مرد جانباز ویتنامی و اختالل PTSD در بین 376 نفر جانبازان به این نتیجه رســیده اند 
که خانواده های دارای جانباز مرد در مقایســه با خانواده های دارای مرد ســالم مشکالت 
شــدیدتر و گسترده تری در خصوص سازگاری زناشویی دارند. مشکالت سالمت روحی و 

مشکالت رفتاری کودکان مدرسه ای نیز از جمله وجه تمایز دو نوع خانواده بوده است.
1. Lower
2. Ness
3. Posttraumatic Stress Disorder
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ارزیابی نظری و تجربی و تدوین مدل مفهومی تحقیق 
ارزیابی نظری و تجربی تحقیق نشان می دهد که عوامل مختلفی مانند عوامل روانی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی در کاهش و افزایش شــادکامی افراد تأثیرگذارند.در نظریه  ها 
به صورت مســتقیم بر تأثیر هوش معنوی بر شادکامی اشــاره نشده است، اما از نظریه  های 
دورکیم، وبر و نظایر آن می توان اســتنباط کرد که مذهب و معنویت در میزان شــادکامی 
افراد دخیل اند. همچنین تحقیقات قبلی نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نقش هوش 
معنوی بر شــادکامی صحه گذاشته اند. درخصوص تاب آوری نیز به همین صورت است. اما 
چیزی که در تحقیقات قبلی کمتر مشاهده می شود تمرکز مستقیم بر روی دو متغیر هوش 
معنوی و تاب آوری به صورت مدل علّی و تأثیرگذاری مســتقیم و غیرمستقیم است. در این 
تحقیق مدلی شامل دو متغیر جمعیتی و دو متغیر هوش معنوی و تاب آوری تنظیم شده تا 
مورد آزمون قرار گیرد که آیا این مدل، مدل مناسبی برای تبیین تغییرات احساس شادکامی 
اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر است؟ همچنین عمده تحقیقات انجام شده در بین جمعیت 
عادی مثل جامعه شهری، دانشجویان، دانش آموزان و بیماران انجام شده است، در حالی که 
تحقیق حاضر در بین جامعه آماری خاص مثل اعضای خانواده های شاهد و ایثارگر انجام گرفته 
است. در نهایت متغیر های انتخاب شده برای مطالعه مانند تاب آوری و هوش معنوی به صورت 
مستقیم در تحقیقات کمتری وارد شده و در بین جمعیت خانواده  های شاهد و ایثارگر اصاًل 
بررسی نشده است. بنابراین، در این تحقیق بر اساس نظریه  ها و نتایج تحقیقات قبلی مندرج 
در بند مبانی نظری و تجربی مدلی به صورت زیر تدوین شده است تا مورد آزمون قرار گیرد.

 

سن

جنس

هوش معنوی

تاب آوری

شادکامی 
خانواده ها

شکل 1: مدل مفهومی احساس شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر
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سؤال  ها و فرضیه  های تحقیق
الف. سؤال   تحقیق

ـ میزان احساس شادکامی در بین اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر چقدر است؟
ب. فرضیه  های تحقیق

ـ هوش معنوی تأثیر مســتقیم و غیرمســتقیمی بر میزان احساس شادکامی اعضای 
خانواده  های شاهد و ایثارگر دارد.

ـ میزان تاب آوری اعضای خانواده  های شــاهد و ایثارگر بر میزان احســاس شادکامی 
آنها تأثیر دارد.

ـ ســن پاسخ گویان بر احساس شــادکامی تأثیر مستقیم و از طریق متغیر های هوش 
معنوی و تاب آوری تأثیر غیرمستقیم دارد.

ـ جنسیت پاسخ گویان بر احساس شادکامی تأثیر مستقیم و از طریق متغیر های هوش 
معنوی و تاب آوری تأثیر غیرمستقیم دارد.

ـ مدل مفهومی تحقیق مدل مناسبی برای تبیین تغییرات احساس شادکامی اعضای 
خانواد های شاهد و ایثارگر است.

روش  شناسی 
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

پژوهش حاضر به روش پیمایشــی و در مقطع زمانی 1395 در بین جمعیت خانواده  های 
شــاهد و ایثارگر شهر تبریز که بالغ  بر 14777 نفر بودند انجام گرفته است. از این تعداد 
438 نفر به شــیوه نمونه گیری طبقه ای متناســب توأم با تصادفی ســاده به عنوان نمونه 
انتخاب و گردآوری اطالعات انجام شده است. روند کار به این صورت بود که خانواده های 
شــاهد یك طبقه، خانواده های ایثارگر یك طبقه و جانبــاز و دیگران در یك طبقه قرار 
گرفته و بر حسب تعداد هر کدام از طبقات نمونه برای آن اختصاص یافته است. همچنین، 
به دلیل اخذ لیست اعضای خانواده های شاهد و ایثارگر از نمونه گیری تصادفی ساده از نوع 
قرعه کشی استفاده شده است. نهایتاً اطالعات و داده های الزم توسط پرسشگران مجرب 

از افراد انتخاب شده انجام شده است. 
تعیین حجم نمونه طبق مطالعه مقدماتی و بر اساس فرمول زیر انجام شده است.

مقدار t با سطح اطمینان 95 درصد: 1/96 N: تعداد جامعه آماری = 14777 
n: تعداد نمونه = 374/4 برای پیشگیری  S2: برآورد واریانس متغیر وابسته = 0/5 

تأثیر هوش معنوی و تاب آوری بر احساس ...
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از افت نمونه تعداد نمونه ها تا 438 نفر افزایش داده شده است. چون در فرمول نمونه گیری 
تعداد نمونه حداقلی برآورد می شود و اگر این رعایت نشود نتایج از قابلیت تعمیم مناسبی 

برخوردار نخواهد بود.
d: تعیین دقت احتمالی مطلوب = 0/05
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ابزار اندازه گیری متغیرها
مقیاس اندازه گیری میزان احساس شادکامی: احساس شادکامی درجه یا میزانی است که یك 
شخص به طور کلی در مورد کیفیت کلی تمام زندگی اش، به عنوان یك زندگی کاماًل مطلوب 
مورد قضاوت قرار می دهد. )سامانی و ترابی، 1390: 5 و 15( برای اندازه گیری میزان شادکامی 
از پرسشنامه شادکامی آکسفورد که در سال 1989 توسط آرگایل1 و همکاران ساخته شده، 
استفاده شده است. این پرسشنامه 29 گویه دارد و میزان احساس شادکامی فرد را در سه بخش 
فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین ســطح رضایت در طول یك دوره و نداشتن احساس 
منفی می ســنجد. )فارنهام و چنگ2، 2000: 231( در این پژوهش منظور از میزان احساس 
شادکامی نمره ای است که آزمودنی از مقیاس پرسشنامه شادکامی آکسفورد به دست می آورد.

مقیاس اندازه گیری تاب آوری: در واقع تاب آوری پدیده ای است که از پاسخ  های انطباقی 
طبیعی انسان حاصل می شود و علی رغم رویارویی فرد با تهدید های جدی، وی را در دستیابی 
به موفقیت و غلبه بر تهدید ها توانمند می سازد. این متغیر توسط مقیاس تاب آوری کانر و 
دیوید سون )2003( اندازه گیری شده است. این مقیاس شامل 25 گویه می باشد و جهت 
اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید، تهیه شده است. در این تحقیق نمره ای که آزمودنی 
از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون به دست می آورند، میزان تاب آوری آنها را تعیین می کند. 
مقیاس اندازه گیری هوش معنوی: هوش معنوی به معنی داشتن حس معنا در زندگی است 
و سبب به وجود آمدن یکپارچگی در انسان می شود. برای اندازه گیری این متغیر از پرسشنامه 
هوش معنوی کینگ )2008( استفاده شده است. پرسشنامه هوش معنوی کینگ دارای 24 
ماده است. زیرمقیاس  های این پرسشنامه عبارت اند از: تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای 
شخصی، آگاهی متعالی، بسط حالت هشیاری. در این تحقیق نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه 
هوش معنوی کینگ به دست می آورند، میزان هوش معنوی پاسخگویان را تعیین می کند. 

1. Argyle
2. Furnham & Cheng
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اعتبار1 ابزار های تحقیق به روش صوری و از طریق مراجعه به اســاتید و افراد مجرب 
و کســب نظر آنان تأمین شده است. همچنین نتایج پایایی2 طبق تکنیك آلفای کرونباخ 
نشان داد همه متغیر ها پایایی بیش از 0/7 دارند. بنابراین، ابزار های تحقیق از پایایی الزم 

برای اندازه گیری متغیر های تحقیق برخوردارند.

جدول 1: نتایج تحلیل پایایی متغیر های تحقیق

طیف گویه هامتغیرها
پایاییاندازگیری

می
دکا

شا
س 

سا
اح

من بی نهایت شاد هستم.
احساس اطمینان دارم که آینده سرشار از امید و تحقق است. 

من در مجموع از همه چیز راضی هستم.
احساس می کنم که تمام ابعاد زندگی تحت کنترل من قرار دارد.

احساس می کنم زندگی سرشار از پاداش است.
از آنچه که هستم شادمانم.

من همیشه یك اثر خوبی روی رویداد ها دارم.
من به زندگی عشق می ورزم.

من شدیداً به سایرین عالقمند هستم.
هر نوع تصمیمی را می توانم به راحتی بگیرم.

احساس می کنم هر کاری را قادر به انجام آن هستم.
این روز ها من همیشه وقتی که از خواب بیدار می شوم بیش از گذشته احساس 

انرژی دارم.
احساس می کنم انرژی بدون حد و مرزی دارم.

کل دنیا به نظر من زیباست.
من هرگز تا این حد از نظر فکری و ذهنی هوشیار نبودم جوری که این روز ها هستم.

احساس می کنم در اوج دنیا قرار دارم.
من همه را دوست دارم و به همه عشق می ورزم.

تمام رویداد های گذشته به نظر می آید فوق العاده شاد بودند.
من همواره در احساس نشاط به سر می برم.

هر چیزی را می خواستم انجام دادم.
وقت من طوری تنظیم شده است که می توانم هر چیزی را که می خواهم انجام بدم.

من همیشه ارتباط خوبی با سایرین دارم.
همیشه یك اثر نشاط آفرین روی سایرین می گذارم.

زندگی من در مجموع معنی دار و هدف دار است.
من فکر می کنم دنیا یك مکان فوق العاده است.

من همیشه می خندم.
من فکر می کنم به طور فوق العاده ای جذاب به نظر می رسم. 

هر چیزی من را شگفت زده می کند.

0/946لیکرت

1. Validity
2. Reliability 
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طیف گویه هامتغیرها
پایاییاندازگیری

ری
آو

ب 
تا

وقتی تغییری رخ می دهد می توانم خودم را با آن سازگار کنم.
حداقل یك نفر هســت که رابطه نزدیك و صمیمی ام با او در زمان استرس به 

من کمك کند.
وقتی که راه حل روشنی برای مشکالتم وجود ندارد، گاهی خدا یا تقدیر کمك 

می کند.
می توانم برای هر چیزی که سر راهم قرار می گیرد، چاره ای بیندیشم.

موفقیت هایی که در گذشــته داشتم چنان اطمینانی در من ایجاد کرده اند که 
می توانم با مشکالت پیش رو برخورد کنم.

لزوم کنار آمدن با استرس موجب قوی تر شدنم می گردد.
معتقدم که علی رغم وجود موانع، می توانم به اهدافم دست یابم.

حتی وقتی که امور ناامیدکننده می شوند، مأیوس نمی شوم.
در لحظات استرس و بحران، می دانم که برای کمك گرفتن به کجا مراجعه کنم.
ترجیح می دهم که خودم مشکالتم را حل کنم تا اینکه دیگران تمامی تصمیم ها 

را بگیرند.
اگر شکست بخورم به راحتی دلسرد نمی شوم.

وقتی با چالش ها و مشــکالت زندگی دست و پنجه نرم می کنم، خود را فردی 
توانا می دانم.

در صورت لزوم می توانم تصمیم های دشــوار و غیرمنتظره ای بگیرم که دیگران 
را تحت تأثیر قرار می دهد.

در زندگی یك حس نیرومند هدفمندی دارم.
حس می کنم بر زندگیم کنترل دارم.

چالش های زندگی را دوست دارم.
بدون در نظر گرفتن موانع پیش رو، برای رسیدن به اهدافم تالش می کنم.

به خاطر پیشرفت هایم به خودم می بالم.

0/918لیکرت 

وی
عن

ش م
هو

من غالباً درباره ماهیت واقعیت ها سؤال می پرسم.
من معتقدم که ابعاد درونی ام، عمیق تر از جسم فیزیکی ام می باشد.

من زمانی را صرف پی بردن به هدف یا دلیل وجودم می کنم.
من قادرم که عمیقاً درباره آنچه رخ می دهد تفکر کنم.

برای من دشوار است که هر چیزی غیر از امور مادی و فیزیکی را حس کنم.
من می توانم بر ورودم به مراحل باالتر خودآگاهی کنترل داشته باشم.

من از ارتباط عمیق تر بین خودم و سایر افراد آگاهم. 
من قادر به تعریف هدف یا دلیل زندگی ام هستم.

من قادرم آزادانه بین سطوح مختلف خودآگاهی حرکت کنم.
من غالباً درباره معنی رویداد ها در زندگی ام، تفکر می کنم.

هنگامی که شکســتی را تجربه می کنم، من هنوز قادرهستم تا در آن معنی و 
مفهومی را پیدا کنم.

هنگامــی که در مراحل باالتر آگاهی هســتم، مباحــث و گزینه ها را به صورت 
واضح تر می بینم.

من غالباً درباره رابطه بین انسان با سایر موجودات عالم تفکر می کنم.
من از جنبه های غیر مادی زندگی، آگاهی زیادی دارم.

0/919لیکرت
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پایاییاندازگیری

وی
عن

ش م
هو

من می توانم بر طبق هدفی که در زندگی دارم، تصمیم گیری کنم.
من درباره وجود یك قدرت یا نیروی برتر )مانند خدا( عمیقاً فکر می کنم.

تشخیص ابعاد غیر مادی زندگی به من کمك می کند تا احساس تمرکز داشته 
باشم.

من قادر به یافتن معنی و هدف تجربه های روزانه ام هستم.
من فنونی را برای ورود به سطوح باالتر خودآگاهی ایجاد کرده ام.

من به تمام ســؤاالت به صورت صادقانه و با اســتفاده از بیشــترین توانمندیم 
پاسخ می دهم.

0/919لیکرت

یافته ها
نتایج به دست آمده از تحلیل توصیفی متغیر های زمینه ای نشان می دهد که از کل نمونه، 
57/1 درصد، مرد و 42/9 درصد، زن هستند. میانگین سن، برابر 42/51 سال است. 81/7 
درصد از نمونه مورد مطالعه متأهل و بقیه را مجرد ها و همســر فوت شــده  ها و مطلقه  ها 

تشکیل می دهند. 

جدول 2: خصوصیات جامعه مورد بررسی

توزیع درصدی و آماره هامتغیرها

میانگین )17/51(، حداقل )16(، حداکثر )73(، انحراف معیار )10/33(سن
زن )42/9(، مرد )57/1(وضعیت جنسی
متأهل )81/7(، مجرد )11/8(، سایرین شامل مطلقه و همسر فوت شده )6/5(وضعیت تأهل

نتایج تحلیل توصیفی نشان می دهد که میزان احساس شادکامی اعضای خانواده  های 
شــاهد و ایثارگر شــهر تبریز به طور متوســط برابر 112/77 )امتیار حداقل طیف 28 و 
حداکثر طیف 168( و به صورت درصد نیز مساوی با 67/12 بوده است. این مقدار نشانگر 
وضعیت نسبتا مطلوب میزان احساس شادکامی در بین اعضای خانواده  های مذکور است. 
عالوه بر آن، متوســط به دســت آمده برای متغیر های هوش معنوی )امتیار حداقل طیف 
20 و حداکثــر طیف 120( و میــزان تاب آوری )امتیار حداقل طیف 18 و حداکثر طیف 
90( نیز نشانگر این است این دو متغیر نیز در وضعیت مناسبی است. زیرا، میانگین خام 
93 از 120 و 66/32 از 90 و میانگیــن درصدی میزان هوش معنوی و تاب آوری نزدیك 

74 درصد می باشد.

تأثیر هوش معنوی و تاب آوری بر احساس ...
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جدول 3: شاخص  های آماری متغیر تاب آوری و هوش معنوی و احساس شادکامی

میانگین میانگینتعدادآماره
درصدی

انحراف 
حداکثر حداقل دامنهواریانسمعیار

3569373/8113/96195/158739126هوش معنوی

38366/3273/6811/89141/40632790تاب آوری

364112/7767/1222/56509/2516728168شادکامی

آزمون مدل ساختاری احساس شادکامی در میان اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر 
مدل معادالت ســاختاری1 تکنیکی اســت که به وســیله آن می توان اثرات مســتقیم و 
غیرمســتقیم همزمان متغیر های بیرونی و درونی را مورد بررســی قــرار داد. برای این 
کار باید بر اســاس نظریه ها و تحقیقات قبلی مدل نظری ترســیم شده و در مراحل بعد 
مورد آزمون قرار گیرد. برای برازش مدل ســاختاری، شــاخص  های مختلفی وجود دارد. 
زمانی که مقدار ضریب تبیین به 1 نزدیك تر باشــد، مقدار کای    اسکوئر مدل نیز معنی دار 
نباشــد و RMSEA نیز نزدیك صفر باشد مدل برازش شده مناسب خواهد بود. همچنین 
شــاخص  های برازش نسبی، معیار اطالعات و مطلق مدل  های مناسب باید باالتر از 0/95 
باشــد. به اســتثنای PGFI و PNFI که مقادیر آنها هر چه به صفر نزدیك تر باشــد، مدل 
مناسب خواهد بود. نتایج آزمون مدل نظری نشان داد که مدل ساختاری نهایی و برازش 
شده توسط داده  های تحقیق در سطح مناسبی از نظریه ها و تحقیقات انجام شده حمایت 
کرده و مدل مناســبی برای تبیین میزان احساس شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و 
 RMSEA ایثارگر محســوب می شود. زیرا، اوالً، کای اسکوئر مدل معنی دار نبوده و مقدار
نیز نزدیك صفر اســت. ثانیاً، AIC و CAIC مدل نســبت به مدل های مستقل و اشباع، 
مقادیر کمتری دارند. ثالثاً، شاخص های برازش نسبی و برازش مطلق )جدول 5( در سطح 
مناسب و قابل قبولی هستند. بنابراین، مدل معادالت ساختاری برازش شده مدل مناسبی 
برای تبیین تغییرات میزان احساس شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر بوده و 

توانسته به طور معنی داری 41 درصد از تغییرات آن را مورد تبیین قرار دهد.

1. پیش فرض های کنترل شــده نظیر نرمال بودن توزیع داده  ها، اســتقالل خطا ها، چند هم خطی بین 
متغیر های مســتقل، داده های پرت و... نشــانگر این بودند که می توان از تحلیل های چندمتغیره نظیر 

مدل معادالت ساختاری برای برازش نیکویی مدل تحقیق استفاده نمود.
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جدول 5: شاخص  های برازش مدل ساختاری میزان احساس شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر

شاخص برازش مطلقشاخص برازش نسبیشاخص معیار اطالعاتشاخص کلی

R2 مدل0/41ضریب تبیین AIC28/05NFI0/1GFI0/1

T مدل مستقل14/75مقدار AIC481/14NNFI0/1AGFI0/1

AIC30/0PNFI0/100PGFI0/067 مدل اشباع1/18کای اسکوئر 

CAIC99/20CFI0/1 مدل1درجه آزادی

RMSEA0/029 مدل مستقل CAIC506/55IFI0/1

CAIC106/23RFI0/1 مدل اشباع0/278سطح معنی داری

دیاگرام 1: مدل ساختاری نهایی میزان شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر با مقادیر بتا1 

T دیاگرام 2: مدل ساختاری نهایی میزان شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر با مقادیر

y .1 = میزان شادکامی x1= سن x2= جنسیت x3= هوش معنوی x4= تاب آوری

تأثیر هوش معنوی و تاب آوری بر احساس ...
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مدل تدوینی برای تبیین تغییرات میزان احساس شادکامی اعضای خانواده  های شاهد 
و ایثارگر نشــان دهنده عدم معنی داری تأثیر مســتقیم متغیر بیرونی سن و جنس برای 
میزان احساس شــادکامی در میان اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر است. زیرا مقادیر 
T این مسیر ها کمتر از 1/96 می باشد. اما تأثیر غیرمستقیم سن و جنس1 از طریق هوش 
معنوی و تاب آوری بر میزان احساس شادکامی در میان اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر 
معنی دار است. چون مقدار ضرایب و مقدار T از مقدار 1/96 بزرگ تر است. پس این فرضیه 
که جنس و سن تأثیر مستقیم معنی داری بر شادکامی اعضای خانواده  ها دارد رد شده اما 
تأثیر غیرمســتقیم و کل آنها معنی دار بوده و می توان گفت که متغیر های جنسیت و سن 
از طریق متغیر های هوش معنوی و تاب آوری برای شادکامی تأثیر معنی داری داشته است. 
متغیر درونی هوش معنوی هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیمش معنی دار بوده و 
می تواند باعث افزایش میزان احساس شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر شود. 
خانواده هایی که اعضای آنها دارای هوش معنوی باالیی هستند در مقایسه با خانواده  های 
دیگر از احساس شــادکامی بیشتر برخوردارند. همچنین هوش معنوی از طریق افزایش 

میزان تاب آوری منجر به بهبودی میزان احساس شادکامی اعضای خانواده  ها می شود. 
درونی ترین متغیر مدل که نقش متغیر پیش بین را ایفا می کند متغیر تاب آوری است. 
نتایج بررســی مسیر اثرگذاری میزان تاب آوری بر احساس شادکامی اعضای خانواده  های 
شاهد و ایثارگر نشان می دهد که تاب آوری خانواده  ها تأثیر مستقیم معنی داری بر میزان 
برخورداری از شادکامی آنان دارد. خانواده  های شاهد و ایثارگری که اعضای آنها در شرایط 
ســخت زندگی از میزان تاب آوری باالتر برخوردارند، میزان احساس شادکامی آنها بیشتر 

از اعضای خانواده  های دیگر است. 
بررســی اثر کل متغیر های ســن و جنس نشــان می دهد که با وجود معنی داری اثر 
غیرمستقیم متغیرجنس، در کل متغیر جنس در افزایش و کاهش میزان شادکامی اعضای 
خانواده های شــاهد و ایثارگر تأثیر معنی داری ندارد. اما متغیر ســن هم اثر غیرمستقیم 
معنی دار داشــته و هم اثر کل آن معنی دار شــده اســت. نوع اثر سن بر میزان شادکامی 
به صورت منفی بوده اســت. به این معنی که با افزایش ســن از میزان شادکامی اعضای 

خانواده  های شاهد و ایثارگر کاشته می شود و برعکس. 

1. برای ورود این متغیر در مدل ســاختاری کد های 0 و 1 برای طبقات آن داده شــده تا به صورت 
شبه فاصله ای باشد.
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در مدل ســاختاری تدوین شده مهم ترین عاملی که تأثیر مستقیم آن در بین عوامل 
دیگر بر میزان احساس شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر شایان توجه است، 
متغیر درونی تاب آوری تلقی می شــود. اما بر حسب میزان اثر کلی که هر متغیر در مدل 

ساختاری دارد، مهم ترین متغیر هوش معنوی بوده است. 

جدول 6: اثرات متغیر های تحقیق بر میزان شادکامی در بین اعضای خانواده های شاهد و ایثارگر

ضریب تبیین T مقدار تاب آوری هوش معنوی جنس سن اثرات 

0/41 14/75

0/47 0/24 -0/03 -0/03 اثر مستقیم

0 0/27 0/09 -0/09 اثر غیرمستقیم

0/47 0/51 0/06 -0/12 اثر کل

بحث و بررسی
این پژوهش با هدف بررســی جامعه شناختی شادکامی در بین اعضای خانواده  های شاهد 
و ایثارگر و عوامل مرتبط با آن انجام شــده بود. طبق نتایج توصیفی، میزان شــادکامی 
خانواده  های شــاهد و ایثارگر در حد نســبتاً مطلوبی قــرار دارد. همچنین آزمون مدل 
مفهومی تحقیق نشان داده که متغیر های جمعیتی نظیر جنس و سن به صورت مستقیم 
در میزان شــادکامی خانواده  های شــاهد و ایثارگر تأثیر معنی داری ندارد، اما اثرات آنها 
به صورت غیرمستقیم از طریق هوش معنوی و تاب آوری در ارتقا و کاهش میزان شادکامی  
معنی دار بوده است. نتیجه به دست آمده در خصوص متغیر های جنسیت و سن پاسخگویان 
بــا نظریه های داینر )2000( و فوجیتا و همکاران )1991( و نتایج تحقیق های خلعتبری 
و بهاری )1389(، نس )2013( و حقیان و همکاران )1396( همســو اســت. در مجموع 
می توان گفت که جنســیت و سن با واســطه می تواند میزان احساس شادکامی اعضای 
خانواده  هــا را تحت تأثیر قرار دهد. این دو متغیــر در تحقیق حاضر از طریق متغیر های 
هوش معنوی و تاب آوری بر میزان احساس شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر 
تأثیر معنی دار گذاشــته است. افزایش ســن منجر به کاهش هوش معنوی و به دنبال آن 
کاهش میزان احساس شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر می شود. این مسئله 
نشان می دهد که شادکامی هم متأثر از زمینه  های اجتماعی و روانی است و هم متأثر از 

خصوصیات جمعیت شناختی. 

تأثیر هوش معنوی و تاب آوری بر احساس ...
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در بین متغیر های مدل ساختاری، هوش معنوی بر میزان احساس شادکامی اعضای 
خانواده  های شــاهد و ایثارگر هم تأثیر مســتقیم معنی دار و مثبتی داشته و هم از طریق 
بهبود میزان تاب آوری اعضای خانواده  ها بر میزان احساس شادکامی آنها تأثیر غیرمستقیم 
معنی داری گذاشــته است. بنابراین، هوش معنوی یکی از عواملی اصلی در تبیین میزان 
احساس شــادکامی افراد محسوب می شود. اعضای خانواده هایی که دارای هوش معنوی 
باالترند، در قیاس با اعضای خانواده  های دیگر شــادتر هستند. همچنین هوش معنوی از 
طریق ارتقای میزان تاب آوری افراد نیز منجر به باال رفتن میزان احســاس شــادکامی در 
زندگی می شود. بر همین اساس می توان گفت که این یافته تحقیق با نظریه وبر، دیکمن 
و تحقیقــات خارجی عبدالخالق )2014(، وال و همــکاران )2014( و چاری )2011( و 
تحقیقات داخلی مانند هادی تبــار و همکاران )1390(، مظفری نیا و همکاران )1393(، 
رئیســی و همکاران )1392( و جوادی و امیری )1393( مطابقت داشــته و همسو بوده 
است. در مجموع می توان استدالل کرد که هوش معنوی افزایش قدرت انعطاف پذیری و 
خودآگاهی و شادکامی انســان را در پی داشته، به طوری که انسان را در برابر مشکالت و 
سختی  های زندگی توانمند می سازد. انسان با داشتن صفات قدر شناسی، به یاد خدا بودن، 
برخورداری از ســالمت، پذیرش اجتماعی، نگرش مثبت، منظم بودن و مسئولیت پذیری، 
اعتماد به نفس، آگاهی متعالی، هوشــیاری و تولیــد معنا برای زندگی و ثبات خلق وخو 
می تواند بردباری و صبوری بیشتری را در مقابل سختی  های زندگی از خود نشان دهد. 

در نهایت نتایج آزمون مدل ساختاری نشان داد تاب آوری یکی از مهم ترین متغیر های 
تأثیرگذار بر میزان شادکامی اعضای خانواده  های شاهد و ایثارگر بوده است. خانوادهایی 
که تاب آوری بیشتر در برابر مشکالت و مصائب زندگی داشتند، شادکام تر از اعضای دیگر 
خانواده  ها بودند. در راستای نتایج تحقیق حاضر، خلعتبری و بهاری )1389( و جوادی و 
امیری )1393( در تحقیق خود رابطه مستقیمی بین میزان تاب آوری و میزان شادکامی 
پیدا کردند. همچنین الور )2014( همبستگی مثبتی بین شادی و تاب آوری وجود دارد. 
نس )2013( نیز نشان داد که تاب آوری در استرس روزانه و میزان شادی افراد تأثیر داشته 
است. در همین راستا، خالد محمود و عبدالغفار )2014( دریافتند که تاب آوری در میزان 
شــادکامی بیماران تأثیر به ســزایی دارد. این یافته تحقیق و تحقیقات قبلی نشان دهنده 
این اســت که اعضای خانواده هایی که از مهارت  های الزم برای مقابله با شرایط نابهنجار 
برخوردارند دارای شــادکامی بیشتری هســتند. اعضای خانواده هایی که نگرش مثبت و 
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مطلوب نســبت به پیرامون خود دارند، به آینده امیدوارند و انطباق مثبت با تجربه  های 
تلخ و ناگوار دارند، شادکام ترند. پس می توان گفت که داشتن مهارت های الزم برای ترمیم 
میزان تاب آوری در نهایت به احساس شادکامی بیشتر اعضای خانواده  ها منجر می شود.

 طبق یافته  های تحقیق پیشنهاد می شود جهت زدودن عوامل ایجاد تشویش و اضطراب، 
افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی اعضای خانواده  ها و افزودن بر مهارت ها و اطالعات 
آنان، کارگاه  های آموزشــی برای خانواده  های شاهد و ایثارگر، جشن  های دسته جمعی و 
مناسك مذهبی از سوی بنیاد شهید برگزار شود. در نهایت گفتنی است که سیاستگذاری 
در جهت افزایش میزان احســاس شــادکامی در بین اعضای خانواده  های معظم شاهد و 
ایثارگر امری بسیار مهم تلقی شود و به تعمق بیشتر از سوی مسئوالن نظام نیاز دارد. 

تأثیر هوش معنوی و تاب آوری بر احساس ...
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