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 Background and Purpose: Being a crucial concept, quality of life bears special significance in our 

life. Research indicates that this construct is influenced by several variables. As there is no explicit 

consensus on explaining the factors influencing the quality of life, including attachment to parents, 

attachment to God, and self-compassion, this study was conducted to investigate the pattern of 

relations between attachment to parents, attachment to God, and self-compassion and quality of life 

of poorly supervised and neglected girls.  

Method: The research was a correlational study with structural equation modeling. The study 

population included all 9 to 19-year old girls in the 24-hour daycare centers of Welfare Organization 

of Tehran province in 2019. The study sample consisted of 241 girls out of this population who were 

selected by simple random sampling. World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQoL-

BREF) (1996), Muslim Spiritual Attachment Scale (M-SAS) (Ghobari Bonab & Hadadi Kouhsar) 

(2011), Inventory of Parent and Peer Attachment-Revised (IPPA-R) (Armsden & Greenberg, 1987) 

and Self- Compassion Scale (SCS) of Neff (2003) were used to gather the data. AMOS software was 

used to analyze the structural relationships between variables. 

Results: Findings showed that attachment to parents (p<0.001, β = 0.56) and self-compassion had a 

significant positive direct effect on the quality of life (p <0.001, β = 0.52). Attachment to God had 

no significant direct effect on the quality of life (p> 0.05, β = 0.03), but attachment to God and 

attachment to parents had a significant positive effect on the quality of life through the mediating 

role of self-compassion with the amounts of (p <0.001, β = 0.29) and (p <0.001, β = 0.34), 

respectively.  

Conclusion: Results showed that self-compassion can play a mediating role in the relationship 

between attachment to God and attachment to parents and quality of life. 
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مقاله پژوهشی

 سرپرست و بدسرپرستدختران بیکیفیت زندگی  باخدا و والدین  به دلبستگیمدل تبیینی 

 خود  به گری شفقتبا واسطه
 

 3 ، فریبرز باقری2*، باقر غباری بناب1پورمریم صارم

 ات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانتحقیقشناسی تربیتی، واحد علوم و ی روانادانشجوی دکتر .1

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایرانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده رواناستاد گروه روان. 9

 شناسی عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران گروه روان دانشیار. 3

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده

 :هادواژهیکل

 کیفیت زندگی،

 ،والدینخدا و  به دلبستگی

  خود شفقت به

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 11/33/22دریافت شده: 

 11/30/22پذیرفته شده: 

 11/32/22منتشر شده: 

 و شواهد پژوهشی ای برخوردار استکیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم حیاتی و تأثیرگذار در زندگی افراد از جایگاه ویژه زمینه و هدف: 

یفیت کجا که در مورد تبیین نقش متغیرهای تأثیرگذار بر  از آن حاکی از آن است که این سازه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار دارد.

لگوی روابط این پژوهش با هدف بررسی ا ؛خود توافق روشنی وجود ندارد بهو شفقت  ،خدا به ، دلبستگیوالدین به از جمله دلبستگی زندگی

 سرپرست تهران انجام شد.سرپرست و بدو کیفیت زندگی در دختران بی ،خود ، شفقت بهوالدین به خدا، دلبستگی به بین دلبستگی

 -12 سرپرست و بدسرپرستبی اندختر تمامی یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شاملهمبستگی، از نوع مدلروش پژوهش  روش:

 تحت مراقبت بودند. نمونه مورد مطالعه شامل ،روزی سازمان بهزیستی استان تهراندر مراکز نگهداری شبانه 1321بود که در سال  ایساله 2

های کیفیت ها از پرسشنامهانتخاب شدند. برای گردآوری داده گیری تصادفی سادهبود که به روش نمونهاز جامعه آماری مذکور نفر  941

 و همسالان والدین به دلبستگی(، 1323،غباری بناب و حدادی کوهسار)در اسلام  خدا به دلبستگی(، 1221مت جهانی )زندگی سازمان سلا

افزار از نرم ( استفاده شد. برای بررسی روابط ساختاری بین متغیرها9333، نف)خود  به مقیاس شفقتو  ،(1211، آرمسدن و گرینبرگ)

AMOS .استفاده شد 

 (331/3p< ،01/3=β)ا مقادیر به ترتیب ب خود بر کیفیت زندگی به و شفقت والدین به دلبستگیمستقیم  تأثیر ها نشان داد کهیافته ها:یافته

، اما دلبستگی (30/3p> ،33/3=βبر کیفیت زندگی معنادار نبود )خدا  به دلبستگیمستقیم  تأثیر. مثبت و معنادار است ،(331/3p< ،09/3=β)و 

، >331/3p)و  (331/3p< ،92/3=β)به ترتیب با مقادیر خود بر کیفیت زندگی  شفقت بهمیانجی از طریق متغیر  والدین به و دلبستگیبه خدا 

34/3=β) تأثیر مثبت و معناداری دارند . 

و والدین  به دلبستگیو  خدا به دلبستگیای در رابطه بین تواند نقش واسطهخود می نتایج این پژوهش نشان داد که شفقت به گیری:نتیجه

 های نتیجه به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.استلزامکیفیت زندگی ایفا کند. 
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 مقدمه
تربیتی،  اجتمااعی اسااات که نقشترین نهاادهاای خاانواده یکی از مهم

مؤثری را در زندگی فرزندان به عهده دارد.  و حمایتی، 1شاااناختیروان

 همدلانه از نعمت مراقبت، درک 3و بدسرپرست 9سارپرساتکودکان بی

 کارکردهای از مسااهله که و حل شاافاف قدرت ساااختار مشااارکت، و

بزرگ  خانوادهشاابه در مراکز و هسااتند بهرهبی اساات خانواده ضااروری

 انطباق عدم تواند موجبمی کودک از مراقبت پیوسااته عدم شااوند.می

 و تحولی هیجانی، شناختی، رفتاری، خانواده، بروز مشاکلات و کودک

 (. کودکان بنا1شااود ) فرد 4اجتماعی و در نهایت کاهش کیفیت زندگی

و پاادر و مااادر، ازدواد مجاادد والاادین، فقر، مرگ بااه دلااایلی از جملااه 

شااوند و ساارپرساات یا بدساارپرساات میبی ،های لاعلاد والدینبیماری

محرومیت از مزایای زندگی در خانواده ممکن اسااات برای آنها همراه با 

های اجتماعی، ناایمنی، احسااااس مشاااکلاات عااطفی، کااهش مهاارت

حاد و کیفیت زندگی   1گرایییا گروه 0گریزیوابساااتگی یا طرد، گروه

 (.9پایین باشد )

ر شااود که دمی محسااوبهای اساااساای زندگی یکی از حیطه کیفیت

روند تحول انساان از اهمیت اسااسی و انکارناپذیری برخوردار است. در 

های هاساات که حیط چندبعدیعنوان یک مفهوم  بهواقع، کیفیت زندگی 

، رضایت 2اجتماعی کارکرد، 1، سلامت ذهنی1زندگی کارکردسالامت و 

را شااااماال  19و حس خوب بودن ،11آینااده ه ، نگرانی دربااار13از درمااان

، کیفیت زندگی نوعی کنش 13(. در نظریه یادگیری اجتماعی3)شااود می

اجتماعی تعریف شاده است که از طریق فرایندهای اجتماعی یعنی تولید 

کیفیت  (1220) 14شاااود. در مدل فلس و پریو باازتولیاد یاد گرفته می

شاااود کااه در آن تعریف می 10زناادگی بااه عنوان نوعی بهزیساااتی کلی

های ذهنی از بهزیساااتی جسااامی، مادی، های عینی و ارزیابیتوصااایف

های هدفمند ترکیب شااده است. در اجتماعی و عاطفی با رشاد و فعالیت

                                                           
1. Psychological 

2. Without caregiver 

3. Inadequate caregiver 

4. Quality of life 

5. Anti-sectarianism 

6. Sectarianism 

7. Function of life 

8. Mental health  

9. Social performance  

10. Satisfied with treatment 

11. Worry about the future 

نیز شاخص مشترکی در تعیین کیفیت زندگی به  11مدل یکپارچه زندگی 

شااود که شااامل دو وجه عینی )همانند شاارایط اقتصااادی و کار گرفته می

شان و اینکه چه ماعی( و ذهنی )احساسات مردم در خصوص زندگیاجت

، 11تصوری از زندگی خود دارند( است. طبق مدل سازمان سلامت جهانی

کیفیت زندگی شامل ابعاد مختلف سلامت جسمانی و روانی، کارآیی در 

 (. 4)و بهزیستی عمومی است  ،های مختلف اجتماعیارائه نقش

زندگی بیانگر این اسااات که عوامل زیادی ماهیت چندبعدی کیفیت 

و  ،شاااناختیهای عملکردی )عوامل فیزیکی، عوامل رواناز جمله مؤلفه

و اقتصاد(  ،وریهای محیطی )خانواده، امنیت، بهرهعوامل معنوی(، مؤلفه

و  ،هااای مفر )فعااالیاات روزانااه، فعااالیاات  11هااای نمویااافتگی و مؤلفااه

مشخص  های انجام شدهپژوهش در. (0بر آن اثرگذار هستند ) ها(مهارت

تحول  دیگران، با روابط کیفیت با 12شااده اساات که ساابک دلبسااتگی

 دلبسااتگی با افراد ( و1اساات ) ارتباط در بالا روانی ساالامت و، فردی

تحول کودک در  (.1برخوردارند ) خوبی زنادگی کیفیات از 93ایمن

 ،مناساابشااود و کودک در شاارایط فرایند تعاملات اجتماعی ایجاد می

یرد گتفکر را یاد می تعامل، وهای ارتباط، و مهارتاساااساای های قابلیت

ها با والدین یا افراد مهم (. در واقع، نحوه ارتباط یا دلبساااتگی انساااان1)

های ای در روابط صمیمانه و عاطفی آنها در سالکنندهزندگی نقش تعیین

 شان دارد. بعدی زندگی

( مطر  1213)91نخساااتین بار جان بالبیمفهوم دلبساااتگی و تعلق را 

کرده  تعریف "ارتباط روانی پایدار بین دو انسااان"دلبسااتگی را  کرد. او

است. دلبستگی یک پیوند عاطفی عمیق و پایدار است که در طی زمان و 

(. نظریه بالبی توسط 2) کندمکان یک فرد را به شاخص دیگر متصال می

فردی نزدیک و ابط بینبرخی پژوهشاااگران جهت بررسااای هر گونه رو

میلادی کرک  23صااامیمی باه کاار گرفته شاااده اسااات. از حدود دهه 

شااناس دین، دلبسااتگی را به عنوان چارچوبی توانمند برای پاتریک، روان

12. Well-being 

13. Social learning theory 

14. Felce & Perry 

15. General well-being 

16. Integrated model of quality if life 

17. World health organization (WHO) 

18. Growth & maturation 

19. Attachment style 

20. Secure attachment 

21. Bowlby 
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های باور دینی معرفی کرده درک و یکپاارچاه کردن بسااایااری از جنباه

های فتهااساات. علت انتخاب نظریه نامبرده به منظور تبیین و سااازماندهی ی

(. 13های آشکار بین این دو نوع دلبستگی است )مربوط به دین، مطابقت

پاتریک ارتباط بین الگوی دلبساتگی به والدین و دلبستگی به خدا کرک

ی ای با دو الگوخداوند فرضاایه به را آزمایش کرد و در نظام دلبسااتگی

ی ایجاد اتطابقی و جبرانی مطر  کرد. الگوی تطابقی شامل تداوم الگوه

مادر و ساارایت آن به دیگاااار روابط  -شااده در رابطه دلبسااتگی کودک

خداساات و در الگوی جبرانی، خداوند  به دلبسااتگی، از جمله دلبسااتگی

نقاش جاایگزین را برای چهره دلبستگی ایمن که فرد هرگز نداشته یا در 

 به (. دلبستگی11کند )حال حاضر دسترسی بدان ممکن نیااااست ایفا می

شود خدا تحت عنوان ارتباط و گرایش عاطفی فرد به خداوند تعریف می

ود که شکه در آن تعلق خاطر به خداوند به عنوان پایگاه امنی شناخته می

و از او کمک خواسااات.  هتوان او را جساااتجو کرددر همه شااارایط می

ارتباط با خدا به لحاظ نظری، در چارچوب نظریه دلبستگی بالبی و مبتنی 

خدا شااامل  به اساات. معیارهای دلبسااتگی والدین به دیدگاه دلبسااتگیبر 

جساااتجو و حفج مجاورت با خدا، خداوند به عنوان پناهگاهی امن و در 

دساترس، جدایی و فقدان به عنوان منبع اضطراب و نگرانی، و خداوند به 

 که مبانی نظری موضااوع عنوان قادر و دانای کل هسااتند. با توجه به این

توان خدا با مبانی نظری دلبسااتگی انسااانی مشااابه اساات می به سااتگیدلب

یدی در خدا نیز یک ساااازه کل به بینی کرد کاه کیفیت دلبساااتگیپیش

آید ساالامت روانی، ساالامت معنوی و کیفیت زندگی افراد به حساااب می

گذارد.  خدا اثرات مهمی در کیفیت زندگی برجای می به (. دلبستگی19)

دلبستگی ایمن به خدا دارند در شرایط سخت خدا را در کنار  افرادی که

کنناد و این اتکاای آنان را در اساااتفاده از بینناد، باه او اتکاای میخود می

کند. افزون بر این های معنوی در رویارویی با مشااکلات کمک میروش

دلبساتگی ناایمن به خدا با سالامت روان پایین، مشکلات رفتاری، کاهش 

 (.13های منفی همراه است )فزایش هیجانسلامت و ا

از جمله مفاهیمی اسااات که ارتباط تنگاتنگی با  1خود باه شااافقات

مراقبت و دلسااوزی نساابت به  ،خود دلبسااتگی دارد. منظور از شاافقت به

                                                           
1. Self- compassion 

2. Self-kindness 

3. Self-Judgment 

4. Common humanity 

ها است: مهربانی با مؤلفه این ( و شامل14های دشوار است )خود در زمان

در برابر انزوا  4انسانی اشتراکات، 3خویشتن هدر برابر قضاوت دربار 9خود

 (. بر10) 1 افراطیدر برابر همانندسااازی  1شاایاری وبه و ،0گیریو گوشااه

مناسبی برای  هکنندبینیپیشخود  های انجام شده شفقت بهاساس پژوهش

نف و . (11)ت ( و رفتاارهااای ارتباااطی مثباات اسااا11کیفیات زنادگی )

های مادرانه و عملکردهای حمایتاند که ( هم نشاااان داده11گی )ماک

کننده ساااطو  بینیخاانوادگی  هماهن  و دلبساااتگی ایمن همگی پیش

 خود در نوجوانان هستند.  بالایی از شفقت به

شخصیت و الگوهای دلبستگی در کودکان  گیریهای مهم شکلسال

با مشکلاتی همراه شده است که کودکان در  سارپرسات و بدسرپرستبی

. از آنجا که در مسیر زندگی ممکن اندلات دخالتی نداشتهایجاد آن مشک

شااوند لازم رو های مختلفی روبهاسات این کودکان با مسااائل و دشااواری

 مشکلات در اختیار داشته باشند. اسات راهکارهای مناسابی برای حل آن

از جمله خرمی  ؛هاای مختلفی انجام شاااده اساااتدر این زمیناه پژوهش

های دلبستگی افراد ( نشان دادند که بین سبک12ی )قاضیانی و ابوالقاسم

 شااان رابطه وجود دارد. آنها نشااان دادند که نوع ساابکبا کیفیت زندگی

بینی تواندکیفیت زندگی را پیشدلبساااتگی فرزندان به طور معناداری می

کودکان  ( در بررسااای9رمضاااانی، محمادی، علیزاده و رحمانی )کناد. 

 آوریتاب این نتیجه رسیدند که آموزش سارپرسات و بدسرپرست بهبی

 افزایش به منجر شااناختیساالامت روان بهبود و پذیریانعطاف افزایش با

شود. برقی می در این کودکان بینیخوش و کارآمد ایمقابله هایسبک

آگاهی را در کودکان ( درماان کااهش تنیدگی مبتنی بر ذهن93ایرانی )

 آگاهی از دریافت که افزایش بدسااارپرسااات مورد آزمایش قرار داد و

 پردازش و شااناختی ساایسااتم به توجه افزایش و حال لحظه تجربیات

 و نگرانی تواند موجب تغییر نگرش و کاهشمی اطلااعات کاارآمادتر

 شود.  اضطراب

نظر باه اینکه کیفیت زندگی مفهومی پیییده و متأثر از چندین عامل 

 عوامل مؤثر بر آن احساس اسات، نیاز به مدلی علیی به منظور تعیین نقش

(، 91شاااود. مطاالعاات مرور شاااده از جمله یاوری کرمانی و گلزار )می

5. Isolation 

6. Mindfulness 

7. Over-identification 
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(، رجبی و 93(، حاتمی و همکاران )99کولایی و همکاران ) خدابخشااای

، نریمانی، (91)فرزاد  و زادهشهابی(، 90(، جناآبادی و سابقی )94مقامی )

(، کاانتد و 91و مکینتااش )(، نیوتن 1(، دوگاان )1یوسااافی و کاا)می )

که بین  اندنشااان داده( 92برادشاااو، الیساان و مارکوم )و (، 91همکاران )

دلبستگی ایمن به والدین و کیفیت زندگی رابطه مستقیم و معنادار وجود 

ینکه اما به دلیل ا ،خود نیز بر کیفیت زندگی تأثیر دارد دارد و شاافقت به

خدا و  به م و غیرمستقیم دلبستگیتاکنون در هیچ پژوهشای اثرات مساتقی

ی ساارپرساات و بدساارپرساات بررسااوالدین بر کیفیت زندگی دختران بی

یابی علیی برای نشااده اساات توجه به این روابط و اسااتفاده از روش مدل

تواند اطلاعات مهمی درباره آگاهی از ساز و کار، و مطالعه این روابط می

سااارپرسااات و دختران بیتاأثیر کیفیاات دلبساااتگی بر کیفیاات زناادگی 

بدساارپرساات داشااته باشااد. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش بررساای 

 به تگیخدا و دلبساا به خود بین دلبسااتگی نقش میانجیگری شاافقت به

 یابی معادلات ساختاری بود. گیری از مدلو کیفیت زندگی با بهره والدین

خدا اثر  به یدلبساااتگ .1های این پژوهش عبارت بودند از: فرضااایه

سااارپرسااات و مساااتقیم معناادار و مثبات بر کیفیات زندگی دختران بی

 اثر مسااتقیم معنادار و مثبت بر والدین به دلبسااتگی .9بدساارپرساات دارد. 

 به دلبستگی .3سارپرسات و بدسرپرست دارد. کیفیت زندگی دختران بی

خود  ت بهفقخدا اثر غیرمساتقیم معنادار و مثبت از طریق متغیر میانجی ش

 دلبستگی .4سارپرسات و بدسرپرست دارد. بر کیفیت زندگی دختران بی

 اثر غیرمساتقیم معنادار و مثبت از طریق متغیر میانجی شفقت به والدین به

 سرپرست و بدسرپرست دارد.خود بر کیفیت زندگی دختران بی

 روش
روش این پژوهش توصیفی، : الف( طرح پژوهش و شرکت کنندگان

از نوع همبستگی است. با توجه به هدف پژوهش از یک مدل تبیینی و 

برای شناخت روابط بین  1کیفیت زندگی از طریق معادلات ساختاری

سرپرست و دختر بی 403متغیرها استفاده شده است. جامعه آماری شامل 

در مراکز نگهداری  1321بود که در سال  سال 12تا  2ت بدسرپرس

                                                           
1. Structural equations modeling (SEM) 

2. Cochran 

3. Muslim spiritual attachment scale (M-SAS) 

زیستی استان تهران تحت مراقبت بودند. حجم نمونه روزی سازمان بهشبانه

(. با توجه به در اختیار 33شد ) نفر برآورد 931، 9از طریق فرمول کوکران

ل احتمال به دلی بدسرپرست و سرپرستبی داشتن فهرست اسامی دختران

فی گیری تصادنفر به روش نمونه 941افت آزمودنی از جامعه مذکور، 

سال بود. میانگین  12تا  2کنندگان بین انتخاب شدند. سن این شرکت ساده

زمان ( بود. 91/9( با انحراف استاندارد ) 31/10کنندگان )سنی شرکت

 از سوی مراجع قضایی بررسی بدسرپرست و سرپرستبی ارجاع دختران

نداشتن روزی، سال در مراکز نگهداری شبانه 9شد، حداقل مدت اقامت 

توانی ذهنی و تمایل به مشارکت در پژوهش کمکاری، نداشتن سابقه بزه

نی وضعیت توانایی ذهبه عنوان ملاک ورود به مطالعه در نظر گرفته شد. 

شناختی بررسی شد. چنانیه در آنان با استفاده از مندرجات پرونده روان

ای مایل به ادامه همکاری نبوده از کنندهها شرکتزمان تکمیل پرسشنامه

 ش خارد شده است.پژوه

 ابزار ب(

خدا با  به پرساشنامه دلبستگی :3خدا در اسالام به ( پرساشانامه دلبساتگی1

توسط غباری  1323هدف سانجش دلبساتگی مسالمانان به خدا در سااال 

(. فرم نهایی پرسشنامه پس از 31بناب و حدادی کوهسار تهیه شده است )

ارائه شده  گویه 31ناهمگن با کل پرساشنامه به صورت  هایگویهحذف 

 ای از عدم توافق خیلیدرجه است که هر گویه آن در طیف لیکرت هفت

شااود. تحلیل عاملی گذاری می( نمره1( تا توافق خیلی شاادید )1شاادید )

پرسشنامه نشان داد که چهار عامل فرعی در این پرسشنامه وجود دارد که 

ساااساای )برداشاات درونی از خود و برداشاات درونی از در زیر  دو عامل ا

شااود. این عوامل دقیقاب با مبنای نظری دلبسااتگی توافق خدا( خلاصااه می

دهنده روایی درونی پرسااشاانامه و شاااخص روایی سااازه و دارد و نشااان

ش بُعد خدا ش به آن است. در پرسشنامه دلبستگینظری هماهنگی پایگاه 

تعدادی از این بُعدها ساااه نوع دلبساااتگی  وجود دارد کاه با جمع کردن

های هر بُعد آید. بُعدها و گویهو اضاااطرابی به دسااات می ،ایمن، اجتنابی

 0(، پناهگاه مطمهن2-1-4-9-1های )گویه 4بدین شر  است: پایگاه ایمن

های )گویه 1(، اعتراض به جدایی1-1-13-10-93-91-31هاای )گویاه

4. Secure base  

5. Safe haven 

6. Separation protest  
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-92 -13-0-3های )گویه 1جسااتجوی مجاورت (، 11-90-33-34-30

-91-91-94-91های )گویه 9(، ادراک مثبت نسبت به خود31-31 -33

-12-11-11-14-19-11هااای )گویااه3(، و ادراک مثباات از دیگران 39

 است. 902 آن و حداکثر 31(. حداقل نمره برای این پرسشنامه 93-99

آلفای کرونباخ گزارش شاااده توساااط ساااازندگان برای بُعد الگوی 

اساات. همسااانی  10/3و برای الگوی درونی از خود  23/3نی از خدا درو

با روش آلفای کرانباخ بررسی شد. نتایج نشان داد آلفای کرانباخ  4درونی

، عامل اعتراض به 23/3، عامل پناهگاه مطمهن 11/3در عاامال پایگاه امن 

(. در 31بوده اسااات ) 23/3ساااتجوی مجاورت و عوامل ج ،11/3جدایی 

میزان آلفای  (39)زاده ، احمادی، غبااری بناب و احمدیپژوهش شااای 

، و 12/3، دلبساااتگی اضاااطرابی 23/3کرونباخ را برای دلبساااتگی ایمن 

گزارش کردند. در پژوهش حاضاار نیز ضااریب  21/3اجتنابی دلبسااتگی 

، بُعد 12/3برای بُعد دلبساااتگی ایمن  باه روش آلفاای کرونباخ 0پاایاایی

به دساات  11/3بُعد دلبسااتگی اجتنابی  و برای 11/3دلبسااتگی اضااطرابی 

 .محاسبه شد 21/3آمد. همینین، آلفای کرونباخ کل 

 1211در سال  پرسشنامهاین  :1و همسالان والدین به ( پرسشنامه دلبستگی9

برای ساانجش دلبسااتگی ایجاد شااده  (33)توسااط آرمساادن و گرینبرگ 

افراد معین شااناختی حاصاال از ارتباط با اساات که به ساانجش امنیت روان

( این پرسشنامه را مورد 34) 9330پردازد. گالون و رابینساون در ساال می

بررسی مجدد قراردادند. مدل تجدید نظر شده این پرسشنامه در دو نمونه 

شامل سااله اجرا شاد. این پرسشنامه  10و  14سااله و  11تا  2از نوجوانان 

برای  گویه 90و  والدین به دلبستگیبرای سانجش  گویه 91 با دو نساخه

سانجش دلبستگی به دوستان تهیه شده است. هر دو نسخه در مجموع سه 

 11، 11، 93، 91، 91 هایگویهدهند؛ قرار می سنجشزیرمقیاس را مورد 

 4، 13، 13، 14، 91، 93، 94 هایگویه؛ 1ارتباط با والدین 0، 1، 1، 1، 10،

  2، 11، 19، 11، 12، 99، 90، 91 هایگویهو  ؛1اعتماد به والدین 1، 9، 3،

 هب پرسااشاانامه دلبسااتگی گذاریساانجند. نمرهرا می 2بیگانگی با والدین

ای از همیشاااه نادرسااات تا گزینهبر روی یک طیف لیکرت ساااه والدین

                                                           
1. Proximity seeking  

2. Positive sense of self  

3. Positive sense of others  

4  . Internal consistency 

5. Reliability 

6. The inventory of parent and peer attachment-revised )IPPA-R) 

، برخی اوقات 1شده است: )همیشه نادرست = ههمیشاه درسات نشان داد

 19، 10، 11، 12، 99، 90، 91هایگویه(. 3، همیشه درست = 9درست = 

 شااوند. برایگذاری میصااورت معکوس نمره نیز به 3، 0، 1، 2، 13، 11،

های گویههمه  نمرات مجموع پرسااشاانامه، کلی نمره آوردن دساات به

 که اینمره بالاترین شاااوند.می جمع با هم هاپرساااشااانامه از هرکدام

 91 نمره ترینپایین و 14کند  اخذ تواندمی والدین نسااخه آزمودنی در

به منزله  پرسااشاانامه این ( در14 به )نزدیک بالا نمره کسااب اساات.

 به منزله (91 به پایین )نزدیک نمره کسااب و والدین به بالا دلبسااتگی

سااازندگان این پرسااشاانامه ضااریب  اساات والدین به پایین دلبسااتگی

اند. بنابر ادعای گزارش کرده 23/3بازآزمایی برای دلبستگی به والدین را 

مطلوبی برخوردار است. علاوه  13سازندگان، این پرسشنامه از روایی سازه

گزارش شده است. در پژوهش  11/3بر این میانگین پایایی این پرسشنامه 

 والدین بهمقیاس دلبستگی هاشامی و جوکار پایایی این پرسشنامه در زیر

الاساالامی ضااریب پیما و شاای حاصال شااده اساات و در پژوهش راه 19/3

 (.30به دست آمده است ) 10/3 والدین به آلفای کرونباخ برای دلبستگی

باه روش آلفای همساااانی درونی ( 34در پژوهش گاالون و رابینساااون )

و  12/3، ارتباط با والدین 13/3زیرمقیاس اعتماد به والدین  برای کرانباخ

گزارش شااد و در نسااخه همسااالان نیز اعتماد به  11/3والدین  بیگانگی از

 11/3و بیگانگی از همسااالان ، 19/3ارتباط با همسااالان  ،11/3همسااالان 

 وشر بهپرسشنامه در پژوهش حاضر اعتبار گزارش شاده اسات. ضریب 

، 13/3، و برای ارتباط با والدین 11/3برای کل پرسشنامه  کرونباخ آلفای

 به دست آمد. 11/3، و بیگانگی با والدین 19/3ین اعتماد به والد

خود توسااط نف در سااال به مقیاس شاافقت : 11خود ( مقیاس شاافقت به3

گویه اساات. این مقیاس سااه مؤلفه  91و شااامل ( 31)ساااخته شااد  9333

در مقابل قضااااوت خود،  مقیاس مهربانی با خود 1دوقطبی را در قاالاب 

 )معکوس( و اشتراکات انسانی افراطیشایاری در مقابل همانندساازی وبه

ند ها عبارتکند. این زیرمقیاسگیری میدر مقابل انزوا )معکوس( اندازه

، 93، 9(؛ قضاااوت خود )0، 93، 19، 91، 12از: مهربانی نساابت به خود )

7. Communication with parents 

8  Trust in parents 

9. Alienation with parents 

10 Structural validity 

11 . Self-compassion scale (SCS) 
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، 1، 13(؛ همانندسااازی افراطی )1و 11، 91، 1، 11شاایاری )و(؛ به1و  94

(. از 2، 14، 99، 11( و انزوا )11، 13، 4 ،90(؛ اشااتراکات انسااانی )3، 10

د، انلیکرت تنظیم شاااده ایدرجههاا بر روی طیف پنجآنجاا کاه گزیناه

و برای  (0و تقریباااب همیشااااه=1)تقریبااا هرگز=  0بااه  1گااذاری از نمره

شاااود. نمره کاال آزمون از مجموع منفی معکوس انجااام می هااایگویااه

ر نسبت به ر نشانگر شفقت بیشتآید. کسب امتیاز بیشتنمرات به دسات می

شوند. عبارت فوق با یکدیگر جمع می 91های هر یک از خود است. نمره

= حد پایین؛  44تا  91اسااات. نمره بین  133و حداکثر  91حاداقال نمره 

 به = میزان شاافقت 11= حد متوسااط؛ و نمره بالاتر از  11تا  44نمره بین 

 هازیرمقیاس از هرکدام برای نفدهاد. خود در حاد باالاا را نشاااان می

 اخکرونب آلفای با مقیاس کلی پایایی و 11/3 تا 10/3 بین درونی همسانی

، 9روایی افتراقی و 1مطالعات روایی همگرا است. آورده دست به 29/3 را

. (13) این مقیاس را مناسب نشان داده است 3همسانی درونی و بازآزمایی

استفاده شد  4خود روزنبرگ حرمت مقیاس از همگرا روایی بررسی برای

دسااات آمد. همینین روایی افتراقی از طریق اجرای مقیاس به  02/3کاه 

محاسابه و همبسااتگی معنادار میان نمرات این دو  0شاخصایت خودشایفته

مقیاس به دست نیامد که حاکی از روایی افتراقی بالا است. روایی همزمان 

 1و پرسشنامه افسردگی بک 1نیز از طریق اجرای پرساشنامه اضطراب بک

محاسابه شد و نتایج حاکی از روایی همزمان خوب بود. مؤمنی، شهیدی، 

های روانسانجی نسااخه فارسی موتابی و حیدری با هدف بررسای ویژگی

خود پژوهشاای را در میان دانشااجویان شااهر تهران اجرا  به شاافقت مقیاس

 که مقیاس زن بودند 103مرد و  103کنندگان در پژوهش شرکت کردند.

خود، مقیاس حرمت خود روزنبرگ، پرسشنامه افسردگی بک به  شافقت

عامل  4و پرسااشاانامه اضااطراب بک را تکمیل کردند. در تحلیل عاملی 

درصااد از  41اسااتخراد شاد که تبیین کننده  خود به شافقت برای مقیاس

واریانس کل بود. تحلیل عاملی تأییدی، درساتی عوامل استخراد شده را 

خود از طریق اجرای به  شفقت کرد. روایی همگرا و واگرای مقیاس تأیید

 اضطراب محاسبه شد و نتایج و افسردگی خود، پرساشنامه حرمت مقیاس

                                                           
1 . Convergent 

2 . Discriminent 

3 .Test-retest 

4  . Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) 

6. Narcissistic Personality Inventory (NPI) 

7. Beck Anxiety Inventory (BAI)  

8. Beck Depression Inventory (BDI) 

خود بر  به شفقت همینین همسانی درونی مقیاس ،(>31/3pمعنادار بود )

 13/3حساب ضاریب آلفای کرونباخ محاسابه شد و با ضریب همبستگی 

های دو بین نمره 12/3مورد تأیید قرار گرفت. ضاریب همبستگی معنادار 

روز حاکی از پایایی بازآزمایی بالای مقیاس  13نوبات آزمون با فاصاااله 

 آلفا ( ضااریب32) ، صااادقی و یابندهدر پژوهش خسااروی (.31) اساات

مهربانی با خود،  هایمقیاسخرده برای و 11/3مقیاس  کلی هنمر برای

نسبت به خود، اشتراکات انسانی، انزوا، بهوشیاری یا ذهن اگاهی قضاوت 

 13/3و  13/3، 10/3، 14/3، 12/3، 11/3ترتیب  و همانندسازی افراطی به

ش به رو پرسشنامهاعتبار  ضریب ،در پژوهش حاضراست.  گزارش شاده

برای کل پرساشنامه، و برای مهربانی نسبت به خود  14/3 آلفای کرونباخ

، 11/3، همانندسازی افراطی 40/3، بهوشیاری 01/3، قضااوت خود 13/3

 به دست آمد.  12/3، و انزوا 11/3اشتراکات انسانی 

(: این 1221) 1جهانی سااالامت ( پرساااشااانامه کیفیت زندگی ساااازمان4

یش عمومی کیفیت زندگی در بگیری وضعیت به منظور اندازهپرساشنامه 

های مختلف کشاااور جهان به صاااورت همزمان طراحی و به زبان 10از 

 ارزیابی چهار به که اساات گویه 91 دارای . این ابزارترجمه شااده اساات

 ، ساالامتگویه( 1 ) 2جساامی ساالامتشااامل افراد  زندگی کیفیت حیطه

 و محیطگویااه(  3 ) 11اجتماااعی روابط ،گویااه( 1 ) 13شااانااختیروان

 یک رسشنامه به هیچگویه نخسات پدو  پردازد.( میگویه 1 ) 19اجتماعی

ساالامت و کیفیت زندگی را به شااکل  وضااعیتها تعلق ندارند و از حیطه

 در مقیاس گویه پرسااشاانامه هر در این دهند.کلی مورد ارزیابی قرار می

 ها درنمره دهد. دامنهمی خود اختصاااص به 0 تا 1 از اینمره، لیکرت

 93بدترین و نمره  4بدین ترتیب که نمره  اسااات؛ 93تا  4 از حیطاه هر

بندی دهد. براساااس رتبهبهترین وضااعیت در حیطه مورد نظر را نشااان می

-133سازمانی جهانی بهداشت این امتیازها قابل تبدیل به امتیازی با دامنه 

هساتند. در نتایج گزارش شاده توساط گروه سازندگان مقیاس کیفیت  3

المللی این سااازمان مرکز بین 10جهانی که در ساالامت  سااازمان زندگی

برای  12/3تااا  13/3اناجااام شااااده، ضاااریااب آلفااای کرونباااخ بین 

4. World Health Organization Quality of Life group- Bref 

(WHOQOL-Bref) 

9  .  Physical health 

10 . Psychological health  

11. Social relationships 

12 . Social environment 
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های چهارگانه و کل مقیاس گزارش شاااده اسااات. نجات و مقیاسخرده

( این پرسااشاانامه را به زبان فارساای ترجمه کرده و روایی و 43همکاران )

با استفاده از آزمون مجدد و  آنها، در مطالعهپایایی آن را محاسبه کردند. 

جهت برآورد پایایی ای درون خوشااه همبسااتگیمقادیر پس از دو هفته، 

 13/3ها بالای و در تمام حیطهدر هر چهار گویه مورد بررسی قرار گرفت 

های چهارگانه نیز با استفاده از آلفای همسانی درونی حیطهبه دست آمد. 

پرساشنامه در پژوهش حاضر اعتبار  ضاریبت آمد. دسابه 13/3کرونباخ 

 13/3برای سلامت جسمانی )فیزیکی(،  10/3برای کل پرساشنامه و  11/3

برای  10/3و  ،برای روابط اجتماعی 12/3شاااناختی، برای سااالامت روان

 محیط و وضعیت زندگی به دست آمد.  

 ،نتهرا پس از کسب مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی ج( روش اجرا:

ها به صورت حضوری به مراکز نگهداری کودکان آوری دادهبرای جمع

سرپرست و بدسرپرست استان تهران مراجعه شد و افراد نمونه به شر  بی

انتخاااب شااادنااد. پس از برقراری ارتباااط  ،وشرارائااه شاااده در بخش 

، ارائه توضااایحات لازم توساااط افراد نمونه صااامیماانه، جلب رضاااایت

، هاگویههای پژوهش و نحوه پاساااخگویی به پژوهشاااگر دربااره هدف

ها پاساا  دادند. همینین دیگر ملاحظات کنندگان به پرسااشاانامهشاارکت

اخلاقی همیون رازداری و آزاد بودن جهت انصراف از تکمیل پرسشنامه 

ها سشنامهه پرترتیب ارائ ،. برای جلوگیری از اثر خساتگیشادنیز رعایت 

 رپژوهشگ کنندگان به صورت تصادفی بود.به شرکتتوساط پژوهشاگر 

 ار پژوهش انجام از هدف گروهی جلسه یک در پرساشنامه توزیع از قبل

 هاشنامهپرسا ساپس. کرد بیان باشاد، درک قابل آنان برای که ایگونه به

 که آرام فضااای یک در انفرادی صااورت به فرزندان از یک هر توسااط

تعداد  بدین ترتیب، شد؛ تکمیل باشد داشاته وجود توجه و تمرکز امکان

های گردآوری شده از آوری شد. برای تحلیل دادهپرساشانامه جمع 941

استفاده شد. برای  99ویرایش ایموس  و 91ویرایش  SPSSافزارهای نرم

بررسای رابطه بین متغیرها از ضاریب همبستگی و آزمون مدل مفهومی از 

 یابی معادلات ساختاری انجام شد.لطریق مد

 هایافته
ها و توزیع داده متغیرهای پژوهش های توصیفیشاخص 1در جدول 

 است.گزارش شده 

 
 توصیفی متغیرهای پژوهشهای شاخص :1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین مؤلفه متغیر

 خدا به دلبستگی

 -14/3 91/3 21/31 31/110 دلبستگی ایمن

 -13/3 44/3 42/1 03/00 دلبستگی اضطرابی

 11/3 12/3 33/13 33/11 دلبستگی اجتنابی

 والدین به دلبستگی

 10/3 -41/3 10/3 12/91 ارتباط با والدین

 331/3 -10/3 31/4 11/91 اعتماد به والدین

 -13/3 -11/3 31/3 99/11 بیگانگی با والدین

 خود به شفقت

 11/3 -01/3 43/4 34/11 مهربانی نسبت به خود

 10/3 -32/3 34/3 23/11 قضاوت خود

 33/3 49/3 13/3 31/10 بهوشیاری

 30/3 -41/3 13/3 10/13 همانندسازی افراطی

 11/3 -11/3 12/3 34/19 اشتراکات انسانی

 99/3 -41/3 03/3 14/13 انزوا

 کیفیت زندگی

 31/3 -41/3 13/4 33/90 سلامت جسمانی

 -11/3 01/3 11/4 92/91 شناختیروان

 -49/3 -01/3 10/9 23/13 روابط اجتماعی

 -91/3 -31/3 34/0 31/91 محیط و وضعیت زندگی
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از نظر بررسااای نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش، چنانیه مقادیر 

دهنده نرمال چولگی و کشاایدگی صاافر یا نزدیک به صاافر باشااند، نشااان

دهد که مقدار های جدول نشان میبررسای داده (.33) بودن توزیع اسات

هش کنندگان در همه متغیرهای پژوچولگی و کشاایدگی نمرات شاارکت

قرار دارد، یعنی توزیع از نظر تقااارن نرمااال  ±21/1در محاادوده نرمااال 

های نمرات بنابراین، برای بررسااای معناداری تفاوت بین میانگین ؛اسااات

 های پارامتریک استفاده کرد. توان از آزمونکنندگان میشرکت

بینی کیفیاات زناادگی )سااالاااماات جسااامااانی، آزمون ماادل پیش

اجتماعی، و محیط و وضااعیت زندگی( به وساایله شااناختی، روابط روان

نابی(، خدا )دلبستگی ایمن، دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجت به دلبستگی

ا )ارتباط با والدین، اعتماد به والدین، و بیگانگی ب والدین به و دلبسااتگی

خود از طریق مدل معادلات ساختاری انجام  والدین( با واساطه شافقت به

زمون ماادل مفهومی پژوهش همبساااتگی بین متغیرهااای شاااد. قباال از آ

 3و  9های بین با متغیر ملاک بررسااای شاااد که نتایج آن در جدولپیش

 گزارش شده است.

 
 خود و کیفیت زندگی به ماتریس همبستگی بین شفقت :2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر ردیف

       کیفیت زندگی 1

      43/3** خودمهربانی به  9

     91/3** 33/3 قضاوت خود 3

    42/3** 90/3** 19/3 بهوشیاری 4

   -94/3** -93/3** -11/3** -31/3** همانندسازی افراطی 0

  31/3 -42/3** 42/3** 31/3 11/3** اشتراکات انسانی 1

 -34/3 -14/3* -91/3** -13/3 -13/3** -30/3** انزوا 1

P< 31/3 ** P< 30/3 * 

 

نتایج ضااریب همبسااتگی گشااتاوری پیرسااون نشااان داد که کیفیت 

، اشاااتراکات افراطیهای مهربانی به خود، همانندساااازی زندگی با مؤلفه

انسانی، و انزوا رابطه معناداری دارد. در مورد مهربانی به خود و اشتراکات 

نزاو ی افراطی و اسازانسانی به صورت همبستگی مثبت و در مورد همانند

 (. >31/3Pبه صورت همبستگی منفی است )

 
 خدا با کیفیت زندگی به و دلبستگی والدین به ماتریس همبستگی بین دلبستگی :3جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر ردیف

       کیفیت زندگی 1

      41/3** ارتباط با والدین 9

     11/3** 00/3** اعتماد به والدین 3

    41/3** 32/3** -31/3** بیگانگی با والدین 4

   -11/3** 31/3** 33/3** 03/3** ایمن 0

  -13/3** 31/3 -14/3** -10/3** -34/3** اضطرابی 1

 11/3** -23/3** 19/3 -92/3** -90/3** -41/3* اجتنابی 1
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 به یپیرسااون در ارتباط دلبساتگنتایج ضاریب همبسااتگی گشااتاوری 

خدا و والدین با کیفیت زندگی نشااان داد که کیفیت زندگی با ارتباط با 

والادین، اعتمااد باه والادین، و دلبساااتگی ایمن رابطاه مثبت و معناداری 

(31/3P< دارد و بااا )والاادین رابطااه منفی و معنااادار دارد بیگااانگی 

(31/3P< دلبسااتگی اضااطرابی و دلبسااتگی .)زندگی  اجتنابی با کیفیت

رابطااه منفی داشاااتنااد. برای آزمون ماادل مفهومی از روش حااداکثر 

مترها اسااتفاده شااد. برای بررساای برازش اپار تخمینبرای  1نماییدرساات

شاخص نیکویی برازش اصلا  های برازش مطلق )ها شااخصمدل با داده

 ریشاااه اساااتاندارد میانگین مربعاتو  3شااااخص نیکویی برازش، 9شاااده

شااااخص برازش هنجار ، 0شااااخص برازش تطبیقی(، تطبیقی )4باقیمانده

( و تعدیل یافته )تقسیم مجذور کا 1شاخص برازش هنجار نشده و ،1شاده

ریشاااه و  ،1شاااخص برازش مقتصاااد هنجار شااده بر درجه آزادی مدل،

ها و ( محاسااابه شاااد. نتایج این شااااخص2میانگین مربعات خطای برآورد

های گزارش شاده است. شاخص 4مدل در جدول مقدار مطلوب برازش 

 ها برازش دارد.برازش به دست آمده نشان داد مدل با داده

 
 های برازش مدلشاخص :4جدول 

 شاخص
 شاخص برازش مطلق

GFI AGFI SRMR 

 31/3 12/3 20/3 مقدار به دست آمده

 30/3کمتر از  1/3بیشتر از  2/3بیشتر از  حد قابل پذیرش

 های برازش تطبیقیشاخص 

 CFI NFI NNFI شاخص

 23/3 21/3 24/3 مقدار به دست آمده

 2/3بیشتر از  2/3بیشتر از  2/3بیشتر از  حد قابل پذیرش

 یافتههای برازش تعدیلشاخص 

 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 311/3 13/3 41/9 مقدار به دست آمده

 31/3کمتر از 1/3بیشتر از 3کمتر از  حد قابل پذیرش

 

 به دساات نتایجدهد. آزمون شااده را نشااان می مفهومیمدل  1شااکل 

غیرمسااتقیم متغیرهای پژوهش را  و مسااتقیم اثرات مفهومی مدل از آمده

 کند.تبیین می

 

                                                           
1. Maximum likelihood 

2. Adjusted goodness of fit index (AGFI) 

3  . Goodness of fit index (GFI) 

4. Standardized root mean squared residual (SRMR) 

5. Comparative fit index (CFI) 

6. Normed fit index (NFI) 

7. Non-normed fit index (NNFI) 

8. Parsimonious normed fit index (PNFI) 

9. Root mean squared error of approximation (RMSEA) 
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 خود ای شفقت بهو خدا با نقش واسطه والدین به دلبستگیبینی کیفیت زندگی بر اساس مدل مفهومی پیش: 1شکل 

 

ر نتایج د مدل مفهومی، در ادامه برای درک بهتر ضرایب استاندارد شده

 گزارش شده است. 0 جدول

 
 ضرایب استاندارد شده، مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل مفهومی پژوهش :5جدول 

 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم بینمتغیر پیش متغیر ملاک

 91/3     روی کیفیت زندگی از:

  09/3* - 09/3* خود به شفقت 

  23/3* 34/3* 01/3* والدین به دلبستگی 

  33/3* 92/3* 33/3 خدا به دلبستگی 

 30/3     خود از: به روی شفقت

  11/3* - 11/3* والدین به دلبستگی 

  10/3* - 10/3* خدا به دلبستگی 

 

دهد که اثر مسااتقیم و دساات آمده از مدل مفهومی نشااان میه نتایج ب

(، بر روی کیفیت 331/3p< ،09/3=βخود ) اسااتاندارد شااده شاافقت به

تواند کیفیت می خود به به طوری که شااافقت ؛زنادگی معنادار اسااات

 بینی کند. همینین اثر مساتقیم و اساتاندارد شده دلبستگیزندگی را پیش
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ما ا ،(، بر روی کیفیت زندگی معنادار بود331/3p< ،01/3=β) والدین به

روی کیفیت زندگی ( بر 30/3p> ،33/3=βخدا ) به اثر مستقیم دلبستگی

خدا بر  به و دلبسااتگی والدین به معنادار نبود. اثر غیر مسااتقیم دلبسااتگی

بدین معنی که  ؛به دست آمد 92/3و  34/3روی کیفیت زندگی به ترتیب 

یش بیابد، خدا افزا به )ایمن بودن( و دلبستگی والدین به هر چه دلبستگی

دساات آمده از مدل مفهومی ه نتایج ب. یابدکیفیت زندگی نیز افزایش می

، >331/3p) والدین به نشان داد که اثر مستقیم و استاندارد شده دلبستگی

11/3=βبه (، و دلبساتگی ( 331/3خداp< ،10/3=βبر روی شفقت ،) به 

خدا  به و دلبستگی والدین به دلبساتگیبه طوری که  ،خود معنادار اسات

 بینی کنند.خود را پیش به توانند شفقتمی

 گیریبحث و نتیجه
یت خدا و والدین در کیف به هدف از این پژوهش بررسی نقش دلبستگی

ساارپرساات و بدساارپرساات تهران با ساااله بی 12تا  2زندگی دختران 

نتایج پژوهش نشااان داد اثر مسااتقیم  .خود بود گری شاافقت بهواسااطه

دیگر، از  به عبارت ؛بر کیفیت زندگی معنادار نیساات خدا به دلبسااتگی

ی )یعنی دلبساااتگی ایمن، دلبساااتگ خدا به دلبساااتگیهای طریق مؤلفه

 توان کیفیاات زناادگی دخترانو دلبساااتگی اجتنااابی( نمی ،اضاااطرابی

بینی کرد. این یافته سارپرسات و بدسارپرسات را به طور مستقیم پیشبی

زاده و ( و شااهابی93اتمی و همکاران )های حهای پژوهشمغایر با یافته

توان گفت از آنجا که خودشناسی ( بود. در تبیین این یافته می91فرزاد )

های خانوادگی کودکان با انواع در بحرانمقدمه خداشاااناسااای اسااات 

از دست دادن پدر و مادر به دلیل مرگ آنها یا طلاق و ... انند ها مفقدان

ان مناسبی برخوردار نباشند دنیا را مکانی اند و چنانیه از سارپرستمواجه

بیننااد و بنااابراین، ناااامن، تاااریااک، غیرقاااباال اعتماااد، و پر از ترس می

 گیرد. شان نیز شکل نمیهای دیگر وجودیبخش

خود،  به شاافقت مانند ای مختلفیرسااد متغیرهای واسااطهبه نظر می

و مقابله مذهبی در این میان نقش داشااته باشااند. چنانیه  ،نگرش معنوی

خود بر  هاز طریق شفقت ب خدا به دلبساتگیمعنادار بودن اثر غیرمساتقیم 

این فرضیه را تأیید  ،سارپرسات و بدسرپرستکیفیت زندگی دختران بی

های رجبی و این یاافتاه همساااو با یافته (.331/3p< ،23/3=βکناد )می

ان تودر تبیین این یافته می( بود. 90ناآبادی و ساااابقی )(، و ج94مقامی )

خود از طریق رشااد آگاهی فرد در هر لحظه از زندگی  گفت شاافقت به

اساات که نگرش مهربانانه تو م با کنجکاوی، رضااایت و شااکرگزاری از 

دهد. این نگرش و ارتباط سااالم با خود نقش خالق هسااتی را پرورش می

کند مثبت و منفی دارد و به فرد کمک می هایمؤثری در تنظیم هیجاان

س این احساس بر تر بین خود و دیگران پیوند احسااس کند و به واساطه

هایی ایمن هایی که والدین مراقب. در خانوادهکندنااشااای از طرد غلباه 

برای کودکانشااان هسااتند و برای آنان پایگاه امن بوده و به نیازهای آنان 

ه به و این اعتماد اولیشده در کودکان ایجاد  پاسخگو هستند اعتماد اولیه

کند. این افراد آمادگی و شاارایط لازم برای اعتماد خدا نیز انتقال پیدا می

یند اکنند. طبق الگوی همسااانی فربه خدا و توکل و اتکا به او را پیدا می

. این فریند انتقال قابل تبیین اساات ،گیری دلبسااتگی ایمن به خداشااکل

که  ،والدین را نه تنها در ایجاد دلبستگی ایمن در خانوادهنقش موضاوع 

 گیری دلبسااتگی ایمن به خدا نیز نشاااندر ارتباط مؤثر با خود و شااکل

توان دهد. اعتقاد به منبع انرژی طبیعی و لایزال الهی و درک اینکه میمی

هااا و همواره از حمااایاات و پشاااتیبااانی خاادا برخوردار بود شااااادی

یعنی  ؛بخشاادمان معنا میکند و به زندگیا بادوام میهای ما رخوشاحالی

س تنها کست و به عبارتی، هیچا حتی زمانی که کسی را نداریم خدا با ما

 پناه نیست.و بی

ورت هم به ص ،والدین به دلبساتگی، های این پژوهشبراسااس یافته

مساااتقیم و هم غیرمساااتقیم تاأثیر مثبات و معناداری بر کیفیت زندگی 

. طبق (331/3p< ،23/3=βسارپرساات و بدساارپرساات دارد )ان بیدختر

دلبسااتگی بالبی اگر کودک دلبسااتگی ایمن به والدین یا مراقبان  هنظری

تواند رشد اصالی خود داشاته باشاد از نظر بهزیستی و سلامت روانی می

تری داشااته باشااد. در این میان، کودک با اعتماد متقابل به والدین سااالم

های خود و کشااف های جدیدی در رابطه با کنجکاویتجربهتواند می

های جدید، هویت، و نمویافتگی دنیای پیرامون بپردازد و این به یادگیری

انجامد. فردی که دلبستگی ایمن را تجربه کرده شاخصیت سالم فرد می

و ادراک فردی مناسبی برخوردار  ،باشاد از حرمت خود، خودپنداشات

زم آوری لاتواند تابشکلات و شرایط دشوار میاست و در برخورد با م
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را داشاته باشاد و با اساتفاده از تفکر خلاق خود در حل مساائل بکوشد. 

داشتن ارتباطات مناسب یادگیری اجتماعی  اساس نظریه علاوه براین، بر

های عاطفی آنها و دوسااتان و اقوام خانوادگی و برخورداری از حمایت

د. دهرضایت از زندگی را افزایش میذهنی احساس  ،در شرایط بحرانی

( نیز داشااتن 13( و برادشاااو و کنت )14گلمن )-های بنتطبق پژوهش

کیفیات زنادگی باالاا به دلیل برخوردار بودن از امید به زندگی از بروز 

کننده که ممکن اسات در شرایط های خودایمنی، مزمن و ناتوانبیماری

 . کند تواند جلوگیریبحرانی روی دهند، می

یفیت زندگی بر ک والدین به در مورد تبیین اثر غیرمسااتقیم دلبسااتگی

توان یخود م گری شفقت بهسرپرست و بدسرپرست با واسطهدختران بی

( شفقت فرایندی چندجانبه و چندبعدی است که 31گفت طبق نظر نف )

ایجاد گرانه در فرد در نتیجه رفتارهای مراقبتی والدین این ذهنیت حمایت

های هیجانی، شناختی و انگیزشی شفقت با احساس دوست شود. مؤلفهمی

داشاااتن خود و نگرانی و مراقبات در مورد دیگران به دنبال نوع تربیت و 

شاااوند. طبق نظر بالبی افراد اغلب با تجاارب مختلف زنادگی ایجااد می

 کنند که در دوران کودکی توسطای رفتار میخودشان و دیگران به شیوه

( هم بیان 11گی )شااان با آنها رفتار شااده اساات. نف و مکمراقبان اولیه

اند اگر افراد در محیطی که مراقبان حضااور دارند و موجبات تغذیه کرده

کنند تربیت شوند، توانایی ارتباط با خودشان را در یک آنها را فراهم می

دهناد. در حمایت از این ادعا، آنها میگری گساااترش حاالات شااافقات

خود را در میان  دریافتند که دلبساااتگی ایمن ساااطو  بالاتر شااافقت به

های خدابخشی های پژوهشکند. این یافته با یافتهبینی میبزرگسالان پیش

اسااات. نتایج ساااو ( هم94(، و رجبی و مقامی )99کولاایی و همکااران )

 غیرهمسو مربوط به این یافته مشاهده نشد. 

خود  نشان دادند اثر مستقیم شفقت بههای این پژوهش همینین، یافته

طبق نظر  (.331/3p< ،09/3=βبر کیفیت زندگی مثبت و معنادار اساات )

های خود فرایندی است که در آن افراد حالت ( مفهوم شفقت به31نف )

رند. در پذیمی ،نگرشای را که نسابت به خودشان باز و غیرقضاوتی است

 این دیادگاه، همدلی با خود رابطه نزدیکی با همدلی با دیگران دارد و به

صاورت احساس پیوستگی عاطفی با دیگران و تشخیص اینکه فرد به چه 

ه تواند منجر بشااود و میتوضااید داده می ،میزان به دیگران شاابیه اساات

در تصاااویر  تغییرات سااااختااری و نهایی در بازنمایی از خود و همینین

شاااناختی را افزایش ای فرد شاااود و با این روش بهبودی کلی روانرابطه

گاهی توانند با آسرپرست و بدسرپرست میدهد. کودکان و نوجوانان بی

 خود و استفاده از آن به عنوان یک به نسابت به ساازه شاخصایتی شفقت

ای هکشااااکششاااناختی با وری روانای بهزیساااتی و کنشراهبرد مقابله

زنادگی مقاابلاه کنناد، آنها را مهار کنند و بدین ترتیب، کیفیت زندگی 

 خود را افزایش دهند. 

توان چنین نتیجاه گرفات هنگاامی که دلبساااتگی به در مجموع، می

مراقبان اولیه به درستی و به صورت ایمن شکل گرفته باشد، این دلبستگی 

ش باورهای شااود و منجر به افزایگرانه احساااس میبه صااورت حمایت

اما از آنجا که کودکان  ؛شاااودخود می ورزی بهمتنااساااب با شااافقت

ساارپرساات از نعمت ساارپرسااتی والدین محروم هسااتند مراقبانی که بی

ه را گیرند باید این مسااهلمسااهولیت نگهداری و تربیت آنها را به عهده می

ینکاه کودکاان در چه سااانی والدین خود را از ورد توجاه قرار دهناد. ام

طور که در نکات پیشااین هم ذکر  اند مهم اساات؛ چون همانداده دساات

گیری شخصیت است. زمان مهمی در شاکلزندگی، های اولیه شاد ساال

 بسیار مهم و حیاتیموضاوع در مورد کودکان بدسارپرسات توجه به این 

اسااات که افراد پیش از اقدام به ازدواد و پیش از تصااامیم به حاملگی از 

های ضروری را در مند شوند و آگاهیاین زمینه بهرههای لازم در مشاوره

زمینه تربیت فرزندان و نقش پررن  آنها در این زمینه به دست آورند. به 

ساارپرساات و بدساارپرساات با آنها که کودکان بی دلیل خلایهای عاطفی

 ؛های حل نشده زیادی داشته باشندشاوند ممکن اسات تعارضمواجه می

شود در و خداوند باعث می ،ط بهتر با خود، دیگرانبنابراین برقراری ارتبا

تری های غنیارزیابی ذهنی از خود خویشاااتن را توانمند و دارای قابلیت

ز مراکشااود های این پژوهش پیشاانهاد می. براساااس یافتهکننداحساااس 

گذاری خود سرمایه ورزی نسبت بهمانند شفقتموضاوعاتی بهزیساتی بر 

 رپرست و بدسرپرست که به این توانمندی مجهزسزیرا کودکان بی ؛کنند

توانناد در مواجهه با رویدادهای زندگی راهکارهای شاااده بااشاااناد می

تری اتخاذ کنند و برای بهبود کیفیت زندگی خود تلاش کنند. منااساااب

برخورداری از کیفیات زنادگی باالا روی حس کلی خودارزشااامندی و 

های با مسائل و موقعیتگیری فرد در برخورد مندی و جهتسطد رضایت

های مقابله و کارگیری مکانیسااامگذار اسااات و موجب بهاجتمااعی اثر
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های شااود در پژوهششااود. همینین پیشاانهاد میمؤثر می یافتگیسااازش

سااارپرسااات و پساااران بی هااایگروه پژوهش رویاین آتی متغیرهاای 

 بدسرپرست نیز انجام شود. 

 ملاحظات اخلاقی
این پژوهش برگرفته از رساااله دکترا نویساانده  پژوهش:پیروی از اصووول اخلا  

 هرانت شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتدر رشاته رواننخسات 

اجرایی این  مجوز اسااات. 22/1/90و تاری  دفاع  21/13/3با تاری  تصاااویب پرپوزال 

مورخ  03141/21/233با نامه شااماره  اسااتان تهران سااازمان بهزیسااتی مطالعه نیز توسااط

 .ه استصادر شده و رضایت کامل افراد نمونه نیز اخذ شده است. 99/4/21

پژوهش حاضار به صااورت مساتقل و بدون حمایت مالی هیچ مؤسااسااه یا  حامی مالی:

 سازمان دولتی یا خصوصی انجام شده است.

اصلی و  پژوهشگر نخست این مقاله به عنواننویسانده  نقش هریک از نویسوندگان:

 نویسندگان دوم و سوم به عنوان استادان راهنما و مشاور این پژوهش نقش داشتند.

شاود که این پژوهش هیچ گونه تضاد منافعی برای بدین وسایله اعلام می تضواد مناف::

و نتایج آن به صاورت کاملاب شفاف و بدون سوگیری  نویساندگان به دنبال نداشاته اسات

 گزارش شده است.

، سازمان بهزیستی شاغل در حوزه اجتماعیکارکنان  بدین وسیله از تشکر و قدردانی:

ساارپرساات و بدساارپرساات تحت روزی و کودکان بیخانواده، مراکز شاابانه بخش شاابه

 شود.مراقبت در آن مراکز تشکر و قدردانی می
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