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چکیده
ه��دف از پژوه��ش حاض��ر بررسی رابط��ۀ کیفیت دلبستگ��ی به والدی��ن و کیفیت
دلبستگی ب��ه خدا با تابآوری در دختران آسیبدی��دۀ بیسرپرست و بدسرپرست
شهرستان سربیش��ه است .طرح پژوهش��ی حاضر ازجمله تحقیقات بنیادی از نوع
همبستگ��ی است .جامع��ۀ آماری ای��ن پژوهش را کلی��ۀ کودکان دخت��ر شهرستان
سربیش��ه تش��کیل میده��د ک��ه در س��ال تحصیلی  92-93مش��غول ب��ه تحصیل
بودند .نمون��ۀ  50نفری این پژوهش با استفاده از جدول مورگان با روش خوشهای
چندمرحلهای انجام شد .در پژوهش حاضر از پرسشنامههای دلبستگی به والدین
(آرمس��دن و گرینبرگ ،)1987 ،دلبستگی به خدا (غباریبناب و حدادیکوهسار،
 )1390و ت��ابآوری (کانر و دیویدسون )2003 ،استف��اده شد .بهمنظور تجزیه و
تحلی��ل دادهها از آزمون  tدو گروه مستقل و تحلی��ل رگرسیون استفاده شد .تحلیل
یافتهه��ا نش��ان داد که بین دلبستگ��ی ایمن به خ��دا و والدین با ت��ابآوری دختران
آسیبدی��ده همبستگی مثبت و بین دلبستگی ناایمن اجتنابی و دلبستگی اضطرابی
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دوسوگ �را به والدین و تابآوری دخت �ران آسیبدیده همبستگی منفی بهدست آمد.
همچنین ،بین دلبستگی اجتنابی و دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا به خدا و تابآوری
در دختران آسیبدی��ده (بدسرپرست و بیسرپرست) همبستگی منفی وجود دارد.
نتایج نش��ان داد که کیفیت دلبستگی به خدا و والدین میتواند میزان تابآوری این
دخت �ران را پیشبینی کن��د .نتایج بهدستآمده از این پژوه��ش پیامدها و مدلوالت
نظری و کاربردی دارد که در اصل مقاله به آنها اشاره شده است.
کلیدواژهه�ا :سبکهای دلبستگی ب��ه خدا ،سبکهای دلبستگ��ی به والدین،
تابآوری ،دختران آسیبدیده ،بدسرپرست و بیسرپرست.
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مقدمه

ت��ابآوری ی��ا  Resiliencyدر فرهنگ لغ��ات ،کشسانی و خاصیت فن��ری و ارتجاعی ترجمه شده
اس��ت .واژۀ تابآوری را میتوان بهصورت توانایی بیرونآمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف
کرد (ارایس .)1993 1،در اینکه کلمۀ تابآوری مربوط به کدام حوزۀ علمی است بحث وجود دارد.
برخ��ی آن را مرب��وط به ح��وزۀ بومشناسی و برخی دیگر آن را متعلق به فیزی��ک میدانند .عدهای هم
معتقدن��د که واژۀ تابآوری از قوانین روانشناسی و روانپزشکی گرفته شده است (ایزدیان ،امیری،
جهرمی و حمیدی.)2010 ،
درواقع ،تابآوری ظرفیت افراد برای سالمماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پرخطر
اس��ت که فرد نهتنها ب��ر آن شرایط دشوار فائق میآید ،طی آن و باوج��ود آن قویتر نیز میشود .پس
ت��ابآوری بهمعن��ای توان موفقب��ودن ،زندگیکردن و خ��ود را رشددادن در شرایط دش��وار (باوجود
عوام��ل خطر) است (کورنیلو و باناگه .)2002 2،این فراین��د خودبهخود ایجاد نمیشود مگر اینکه
ف��رد در موقعیت دش��وار و ناخوشایندی قرار گیرد تا برای رهایی از آن یا صدمهپذیری کمتر ،حداکثر
تالش را برای کشف و بهرهگیری از عوامل محافظتکننده (فردی و محیطی) در درون و بیرون خود
که همواره بهصورت بالقوه وجود دارد بهکار گیرد (مان ،جکسون ،و هیچت.)2000 3،
تابآوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامهدار و توانایی در ترمیم خویشتن است .این
ظرفیت انسان میتواند باعث شود تا او پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و باوجود قرارگرفتن
1. Eric
2. cornelio g.banaage.md
3. Moon,d .g jackson
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در مع��رض تنشهای شدید شایستگی اجتماعی ،تحصیل��ی و شغلی او ارتقا یابد .تابآوری نوعی
ویژگ��ی اس��ت که از فردی به فردی دیگر متفاوت اس��ت و میتواند به مرور زمان رشد کند یا کاهش
یابد و براساس خوداصالحگری فکری و عملی انسان در روند آزمون و خطای زندگی شکل میگیرد
(اکبری ،وفایی و خسروی.)1390 ،
بآوری در تمامی حوزهها کابرد و اهمیت دارد .تابآوری در سطح جامعه باعث میشود که
تا 
جامع��ه قادر به تحمل سوانح طبیعی شدید باشد بدون آنکه دچار خسارات عمده ،آسیبها ،توقف
در تولی��د و یا کاهش کیفیت زندگی شود و از بی��رون جامعه کمک دریافت کند .تابآوری در گروه
باع��ث میش��ود که گروهها برای انطباق با فش��ارهای خارجی و تخریبهایی ک��ه در نتیجۀ تغییرات
اجتماع��ی ،سیاسی و ...بهوجود میآید مقاوم باشن��د .کامپفر به این نکته اشاره میکند که سازگاری
مثبت با زندگی پیامد و اهمیت اصلی تابآوری است که باعث میشود فرد در موقعیتهای بحرانی
خود را نجات دهد (مؤمنی و همکاران.)1388 ،
آنچ��ه در ای��ن مقاله بررسی می ش��ود معضل و دشواری همهگیری به ن��ام کودکان بیسرپرست
و بدسرپرس��ت اس��ت ک��ه بهیقین بسی��اری از جوامع ،چه پیش��رفته و چ��ه درحالتوسع��ه و یا کمتر
توسعهیافت��ه با آن روب �هرو هستند و در تالشاند با وض��ع قوانین و ارائۀ راهکارهای��ی پیامدهای این
معضل و دشواری را به حداقل رسانده و تا حدودی آن را مهار کنند .در کش��ور ایران نیز این معضل
و رویارویی با آن یکی از مقولههای مهم مسئوالن نظام اسالمی است و تالشهای صورتگرفته در
این زمینه حاکی از پیشرفت در مهار این بحران است.
ه��ر ن��وع شکافی در رابطۀ مادرـک��ودک میتواند تأثیر منفی قاطعی ب��ر تحول شخصیت کودک
داشت��ه باش��د و در آینده به اختالالت کم و بیش وخیم مرضی منجر ش��ود .چنانکه مایر ،سوکمن و
پینارد (بیتا) اظهار میدارند که تجارب اولیۀ کودک بین مادر و کودک میتواند به دلبستگی ناایمن
منجر شود که هرچند پدیدۀ مرضی نیست ،میتواند به پدیدههای مرضی در بزرگسالی منجر شود
(شعیبی.)1385 ،
در دلبستگ��ی یکی از طرفین کوشش میکند نزدیکی یا مج��اورت با موضوع دلبستگی را حفظ
کرده و به گونهای عملکند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه مییابد (غباریبناب و استیری.)1385 ،
درج��ه سهولتی که هر کودک توس��ط مراقب خود به احساس آرامش و امنیت دست مییابد ،کیفیت
دلبستگی نامیده میشود که شامل سه بعد است .1 :دلبستگی ایمن؛  .2دلبستگی ناایمن اضطرابی/
اجتناب��ی؛  .3دلبستگی ناایمن اضطرابی/دوسوگرا که در ای��ن پژوهش هر سه بعد بررسی میشوند.
سبک دلبستگی ایمن بیانگر دیدگاه مثبت و سازگاری با خود و دیگران است .نگرش منفی به خود با
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دلبستگی ناایمن اضطرابی و راهبردهای تکانشی در روابط بینفردی همراه است؛ درحالیکه نگرش
منف��ی به دنیا/دیگران ب��ا سبک دلبستگی ناایم��ن اجتنابی و راهبرد بینفردی غیرتکانش��ی در روابط
همراه است (مؤمنی و همکاران.)1389 ،
یک��ی از اصول نظریۀ دلبستگی ،بر این نکته تأکید دارد که روابط دلبستگی اولیه بر عملکرد فرد
در ط��ول عمر تأثیر میگذارد ،به اعتقاد برخی از پژوهش��گران بهمنزلۀ ی��ک تغییر سبک دلبستگی و
ی��ک واکنش به شرایط کنونی فرد اس��ت؛ درحالیکه برخی دیگر آن را ناشی از تفاوتهای فردی در
حساسیت به تغییر و ثبات عوامل آسیبپذیر دانستهاند (داویال و برگ.)1997 1،
تأثی��ر دلبستگ��ی بر اعتقادات مذهب��ی نسبتبه تأثیر آن بر روابط عاطف��ی بزرگسال صریحتر و
روشنتر است .اولین نکتۀ مش��خص در تأثیر دلبستگی بر مذهب ،مش��اهده و بررسی ارتباط فرد با
خدا است .مطالعۀ کرک پاتریک و داویس ( )1994نشان داد ،پاسخ دوسوم آزمودنیها به سؤال «آیا
شما احساس میکنید ارتباط شخصی با خدا دارید» ،مثبت بود.
پژوهشهای زیادی (نریمانی و عباسی1388 ،؛ دادستان )1378 ،نشان میدهند که ناکامی در
شکلدادن دلبستگی مطمئن با توجه به باالرفتن آمار طالق و مش��کالت زندگی در سنین پایینتری
نسبتب��ه قبل اتف��اق میافتد که میتواند تأثیری منفی بر رفتارهای دوران کودکی و بزرگسالی داشته
باش��د .ب��ه عقیدۀ بالب��ی و همکاران��ش ( ،)1988کودکانی ک��ه دارای اختالل بیاعتنای��ی مقابلهای
( ،)ODDاختالل سلوک ( )CDیا اختالل استرس پس از سانحه ( )PTSDتشخیص داده شدهاند
ً
ً
غالب��ا دچار مش��کالت دلبستگی (نداشتن دلبستگی ایمن) و احتم��اال بهخاطر بدرفتاری ،غفلت یا
آسیبهای دوران اولیۀ کودکی هستند .مطالعه (خانجانی .)1384 ،همچنین بونانو2004 ،؛ فیشلر
و همکاران )1990 ،نش��ان میدهند که کودکانی ک��ه بعد از سن شش ماهگی به فرزندخواندگی در
آمدهاند در معرض خطر بیشتری ازنظر مشکالت دلبستگی قرار دارند (نقل از پیوستهگر و همکاران،
.)1385
پژوهشه��ای طولی فراوان (ول �یزاده و همکاران1392 ،؛ واحدی و فتح��ی1389 ،؛ اینورث،
1989؛ بالب��ی1968 ،؛ دادست��ان و همک��اران1378 ،؛ بارسلوم��ی )1990 ،همبستگ��ی ب��اال بین
دلبستگی ناایمن و مش��کالت رفتاری بچههای مهدکودک را تأیید کردهاند .اگر چه اطالعاتی دربارۀ
رابطۀ بی��ن الگوی دلبستگی ناایمن و یک آسیبشناسی روانی ویژه بهدست نیامده است ،دلبستگی
ایمن باعث باالرفتن آستانۀ تحمل در برابر فشار میشود؛ درحالیکه دلبستگی ناایمن آستانۀ تحمل
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در برابر فشار را پایین میآورد (نقل از پیوستهگر و همکاران.)1385 ،
ب��ا توجه به اینک��ه اختالل دلبستگ��ی نهتنها به خود ک��ودک آسیب میرساند (زی �را کودک قادر
نیس��ت رابطۀ مناسبی با دیگ �ران برقرار کند) ،به می �زان وسیعتری ،به جامعه لطم��ه میزند .بهدلیل
همراهب��ودن اختالل دلبستگ��ی (نداشتن ارتباط قوی با مادر و نداشتن اعتق��اد کامل و رابطه با خدا)
ب��ا رفتارهای پرخاشگرانه و خش��ونتآمیز ،تمرکز بر رفتارهای ناسازگاران��ۀ بزرگساالن و پایینآمدن
سطح تابآوری و نادیدهگرفتن مش��کل در دوران کودکی امری بیفاید است و شناخت عوامل مؤثر
ب��ر تابآوری در جامع��ۀ ایرانی ـ بهویژه مناطقی که ازلحاظ س��واد و فرهنگ در سطح خیلی پایینی
هستند ـ نیازمند توجه فوری است.
در پژوهش��ی ارک 1و همکاران ( )2008نش��ان دادند که افراد دارای تابآوری باال در مواجهه با
رویدادهای هیجانی با ماهیت خنثی و نامعلوم ،بیش��تر تمایل به نشاندادن هیجانات مثبت داشتند.
ب��ه اعتق��اد آنها این امر ممکن است به علت توانایی این افراد ب �رای کنارآمدن موفقیتآمیز به هنگام
روبهروشدن با موقعیتهای دشوار ،بهخصوص در موقعیتهای بینفردی باشد.
همچنین راتر )1993( 2تابآوری را فرایندی پویا و تعادل بین عوامل خطرزا و عوامل محافظتی
درونی و بیرونی توصیف کرده است که موجبات رهایی از آثار و رویدادهای ناگوار زندگی را فراهم
ً
م �یآورد .نکت��ۀ قابل توجه این است ک��ه در این تعاریف ،تابآوری صرفا مقاوم��ت منفعل در برابر
آسیبه��ا ی��ا شرای��ط تهدیدکننده نیست بلک��ه ،فرد تابآور مش��ارکتکنندۀ فع��ال و سازندۀ محیط
اط �راف خود است .تابآوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستیـروانی و روحی درمقابل شرایط
مخاطرهآمیز است (کانر و دیویدسون.)2003 3،
افرادی که در انتهای سطح پایین تابآوری هستند به مقدار ناچیزی خودشان را با موقعیتهای
جدی��د وف��ق میدهند .این افراد ب��ه کندی از موقعیتهای فش��ارزا به حالت طبیع��ی و عادی بهبود
مییابن��د (سیب��رت2007 4،؛ نقل از نصی��ر .)1390 ،به اعتقاد ارک و همک��اران ( ،)2008افرادی
که دارای تابآوری هستند ،اغلب با ایجاد هیجانات مثبت پس از رویاروییهای فش��ارزا به حالت
طبیع��ی بازمیگردند .افراد تابآور بدون اینکه سالمت روانش��ان کاهش یابد و دچار بیماری روانی
شوند ،رویدادهای فشارزا را پشت سر میگذارند ،همچنین به نظر میرسد در بعضی موارد باوجود
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تجارب سختش��ان پیش��رفت کرده ،کامیاب نیز شدهان��د (واف و همک��اران2008 1،؛ نقل از نصیر
.)1390
عوامل بسیاری در تابآوری فرد در برابر مشکالت دخیل هستند که از آن جمله میتوان عوامل
ف��ردی ،عوامل خانوادگ��ی ،عوامل اجتماعی و سب��ک دلبستگی اشاره ک��رد (الفرومویس ،هویت،
اولیور و ویتبک.)2006 2،
همانط��ور ک��ه گفته شد یک��ی از عوامل اساسی مش��خصشده در ت��ابآوری و افزایش آستانۀ
آن ،ک��ه پایهه��ای نظری آن پیریزی ش��ده و پژوهشهای متعدد تجربی اثربخش��ی آن را تأیید کرده
اس��ت ،کیفیت دلبستگی انسانی (دلبستگی به والدین) اس��ت؛ بهعبارتدیگر ،دیدگاههای مختلف
روانشناس��ی و جامعهشناسی عصر جدید بر این اصل قرار دارند که یک عامل بهتنهایی تعیینکنندۀ
رفتار انسان نیست ،بلکه عوامل متعددی در ایجاد و شکلگیری رفتار نقش دارند و بیشتر رفتارهای
انس��ان تاب��ع چند عامل است که ت��ابآوری نیز از این قاع��ده مستثنی نیست .از چش �مانداز نظریۀ
دلبستگی ،کیفیت رابط��ۀ والدینـکودک با پیامدهای رشدی مرتبط است .تحقیقات روی دلبستگی
به والدین بهنحو قانعکنندهای نشان داده است که تجربههای روابط درونیشدۀ کودکان با والدینشان
در الگ��وی عملی درونی بر رفتار آنه��ا در موقعیتهای اجتماعی بیرون از خانه و مخاطرهآمیز نقش
دارد (بالبی1982 ،؛ آینسورث و همکاران.)1978 3،
اگرچ��ه هریک از نظریههای دلبستگی و ت��ابآوری بهعنوان یک جزء مجزا از دانش توسعه پیدا
کردهان��د ،مفاهی��م آنها باید بهعنوان مکمل در نظر گرفته و توسعه و تقویت شوند .دلبستگی بهعنوان
ی��ک عامل مه��م در بهحداقلرساندن خطر و بهحداکثررساندن تابآوری ب �رای کودکان ،نیازمند به
مراقب��ت است و دلبستگی ایم��ن والدین با کودک از عوامل مؤثر بر تابآوری است .دلبستگی ایمن
بهص��ورت عاملی برای ت��ابآوری است و از سالمت فرد در مواجهه ب��ا خطر و گرفتاری محافظت
میکند (آتوول2006 4،؛ نقل در احمدی و همکاران.)1391 ،
در بررس��ی استدالل دلبستگی به خ��دا ازلحاظ قیاسی میتوانیم بگوییم هم��ان فرایندی که در
دلبستگ��ی ب��ه والدین بهعن��وان نیروی میانج��ی بین تابآوری و فش��ارهای محیط��ی عمل میکند،
میتوان��د ارتباطدهن��دۀ ت��ابآوری و شکوفایی معن��وی و دلبستگی به خدا باش��د .در تدوین نظریۀ
1. Waugh & etal
2. LaFromboise, Hoyt, Oliver & Whitbeck
3. Ainsworth & eta
4. Atoovel

1. Argil
2. Beck
3. Belavich, & Pargament
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دلبستگ��ی ،بالبی کیفیت دلبستگ��ی را بهعنوان عامل کلیدی در ت��ابآوری و مقاومت افراد در برابر
سختیه��ا میدان��د .رابطۀ بین انسان و خ��دا را میتوان بهعنوان رابطۀ دلبستگ��ی تجسم کرد .در این
الگوی رابطهای میتوان گفت که خداوند بسیاری از عملکردهای موضوع دلبستگی از قبیل پناهگاه
امنب��ودن )در مواق��ع تهدید که با اتک��ا به خدا بسیاری از افراد مؤمن جرئ��ت مواجهه با چالشهای
مختل��ف زندگی را پیدا میکنن��د) را دارد .افزونبراین ،احتمال دارد افراد رفتارهایی را در مواجهه با
خ��دا انجام دهند که ویژگیهای رابطۀ دلبستگی است .ای��ن رفتارها را میتوان چهارچوبی ازطریق
دع��ا و نیای��ش و یا مناس��ک ،اضطراب جدای��ی ،اعتراض ب��ه جدایی درص��ورت ادراک دوری خدا
بهحساب آورد (غباریبناب و حدادی کوهسار.)1390 ،
تحقیق��ات مختلف نش��ان داده است که برداشت اصلی افراد از دی��ن ،داشتن رابطهای نزدیک با
ً
خداوند است ،نه صرفا مجموعهای از باورها و اعمال (کرک پاتریک1999 ،؛ روات و کرک پاتریک،
2002؛ آرگی��ل2000 1،؛ نقل از تقیی��اره و همکاران .)1384 ،بک )2006( 2معتقد است افرادی
که دلبستگی بیشتری به خدا دارند و این دلبستگی نیز از نوع ایمن است کمتر دچار تنش و افسردگی
میشون��د و احساس رضایت و صمیمیت بیش��تری دارند و درمقابل مصائب تابآوری بیش��تری از
خود نشان میدهند.
همچنین ،بالویچ و پارگامنت )2002( 3معتقدند دلبستگی ایمن به خدا مقاومت موفقیتآمیز
افراد را در براب��ر موقعیتهای چالشبرانگیز افزایش میدهد .همچنین ،باعث میشود افراد باوجود
مواجه��ه ب��ا استرسهای مزمن و تنیدگیها از آثار نامطلوب آن کاسته و سالمت روانی خود را حفظ
کنن��د .ای��ن مسئله بهمعنای تابآوری یکی از سازههایی است ک��ه در سایۀ دلبستگی به خدا افزایش
مییاید.
اگرچه هریک از نظریههای دلبستگی و نظریۀ تابآوری بهعنوان یک جزء مجزا از دانش توسعه
پیدا کردهاند ،مفاهیم آنها باید بهعنوان مکمل در نظر گرفته و توسعه و تقویت شوند .دلبستگی بهعنوان
ی��ک عامل مه��م در بهحداقلرساندن خطر و بهحداکثررساندن ت��ابآوری ،برای کودکان نیازمند به
مراقب��ت است و دلبستگی ایم��ن والدین با کودک از عوامل مؤثر بر تابآوری است .دلبستگی ایمن
بهص��ورت عاملی برای ت��ابآوری است و از سالمت فرد در مواجهه ب��ا خطر و گرفتاری محافظت
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میکند (آتوول2006 1،؛ نقل در احمدی و همکاران.)1391 ،
همچنین ،نایبینی��ا و همکاران ( ،)1390در تحقیقی که به بررسی ارتباط سبک دلبستگی افراد
بال��غ به والدین ب��ا تنش ،اضطراب و افسردگی پرداختند به این نتیج��ه رسیدند که تنش ،اضطراب و
افسردگی با سبک دلبستگی ایمن به والدین ارتباط منفی دارد که درمورد افسردگی با دلبستگی ایمن
ب��ه پدر و مادر و تنش ب��ا دلبستگی ایمن به مادر معنیدار شد و هر سه مؤلفه ،ارتباط مثبت معنیدار
ب��ا سب��ک دلبستگی سرد به پدر و مادر دارن��د .پاکدامن و همکاران ( )1390در تحقیق خود نش��ان
دادند که دلبستگی بیش��تر به والدین با نش��انههای مرضی درونیشده و برونیشده رابطۀ منفی دارد.
همچنین ،رابطۀ مثبت میان والدین و نوجوانان شامل اعتماد و ارتباط ،رابطۀ منفی معنادار و بیگانگی
از والدین ،رابطۀ مثبت معناداری با نشانههای درونیسازیشده و برونیسازیشده داشت.
از چش �مانداز نظریۀ دلبستگی ،کیفیت رابطۀ والدینـکودک ب��ا پیامدهای رشدی مرتبط است.
تحقیق��ات روی دلبستگ��ی ب��ه والدین بهنح��و قانعکنندهای نش��ان داده است ک��ه تجربههای روابط
درونیشدۀ کودکان با والدینش��ان در الگوی عملی درونی ،ب��ر رفتار آنها در موقعیتهای اجتماعی
بیرون از خانه نقش دارد (بالبی1982 ،؛ آینثورث و همکاران1978 ،؛ نقل از حجازی و همکاران،
 .)1392بسیاری از یافتههای پژوهشی به نقش کیفیت دلبستگی به والدین در شکلگیری شخصیت
اشاره داشتهاند (پاترسون و همکاران1995 2،؛ آرمدن و گرینبرگ1987 3،؛ بریگر1974 4،؛ نقل از
حجازی و سلیمانی.)1389 ،
ب��ا توجه به آنچه گفته شد ،داشت��ن تابآوری در موقعیتهای بحرانی زندگی بسیار مفید است؛
بنابرای��ن ،نداشتن تابآوری میتوان��د اختالل آشفته و مخربی باشد که بهطور معمول باعث نگرانی
زی��اد در ف��رد میشود .با توجه ب��ه پیامدهای منف��ی در نداشتن تابآوری ،شناخ��ت عواملی که در
باالب��ردن تابآوری دخیل هستند در بهبود ت��ابآوری الزامی است؛ ازسوی دیگر ،ارتباط هریک از
عوام��ل یادشده با ت��ابآوری بهتنهایی ،در پژوهشهایی بررسی ش��ده است ،اما در پژوهش حاضر
این عوامل در کنار یکدیگر در ارتباط با تابآوری قرار گرفته تا سهم هریک از عوامل پیشبینیکننده
تعیین شود.

1. Atoovel
2. Paterson & eta
3. Armsdevn & Greenberg
4. Beriger

روش تحقیق

ط��رح پژوهش��ی حاض��ر از نوع تحقیق��ات بنیادی است که ه��دف آن بهطور کلی تبیی��ن روابط بین
پدیدهه��ا و افزودن ب��ه مجموعه دانش موجود در زمینۀ نقش دلبستگی ب��ه والدین ،دلبستگی به خدا
و ت��ابآوری است .ای��ن پژوهش ازلحاظ متدولوژی جزء پژوهشه��ای توصیفی بهحساب میآید.
پژوهش حاضر از نوع مطالعات پسرویدادی (همبستگی و پیشبینی) است .پژوهش��گران درصدد
هستند ک��ه عوامل پیشبینیکنندۀ تابآوری دختران بیسرپرس��ت و بدسرپرست را شناسایی کنند.
بهمنظ��ور پیشبینی عوامل تبیینکنندۀ ت��ابآوری در این افراد از تحلیل رگرسی��ون چندگانه استفاده
شده است.

جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کودکان دختر مشغول به تحصیل شهرستان سربیشه سال تحصیلی
 92-93تش��کیل میدهن��د .نمونۀ  50نفری از دخت �ران بیسرپرست و بدسرپرس��ت در شهرستان
سربیشه با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند .این گروه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
(چندمرحلهای) انتخاب شدند .بدین معنا که ابتدا خوشههای مختلف مکانهای نگهداری دختران
بدسرپرس��ت و بیسرپرس��ت شناسای��ی شدند و پ��س از آن به مراکز ذکرشده مراجع��ه کرده و از هر
مرکز یک گ��روه انتخاب شد .نمونهگیری با توجه به معیارهای علمی در جدول مورگان (نمونهگیری
تصادفی) با توجه به حجم جامعه و خطای معیار اندازهگیری نمونه  50نفری پیشنهاد شد.

ابزار گردآوری اطالعات

ب �رای جم �عآوری دادهه��ا از پرسشنامههای دلبستگی ب��ه والدین و همس��االن ،دلبستگی به خدا و
ت��ابآوری استفاده شده اس��ت .در ادامه ویژگیهای معنوی و روانسنجی ای��ن پرسشنامهها آورده
شده است:

الفـ پرسشنامۀ دلبستگی به والدین

ای��ن پرسشنام��ه بهمنظ��ور ارزیاب��ی ادراک نوجوان��ان از ابع��اد شناخت��ی و عاطفی مثب��ت و منفی
رابط��ۀ نزدی��ک با والدین ،توس��ط آرمسدن و گرینب��رگ ( )1987ساخته شده اس��ت .سه بعد اصلی
ای��ن پرسشنامه عبارتان��د از درجۀ اعتماد مقاب��ل ( ،)Tکیفیت ارتباط ( )Cو بیگانگی (خش��م و
عصبانی��ت) ( .)Aتمامی گزینهه��ا برای خردهمقیاس  Aبهصورت برعک��س نمرهگذاری میشوند؛
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جامعۀ آماری و نمونهگیری
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ً
بدی��ن معنی که ای��ن خردهمقیاس در دلبستگی فرد ب��ه والدین ،واقعا ب ه معنی ع��دم بیگانگی است.
نم��رۀ کلی فرد در دلبستگی نش��ان میدهد ک��ه کیفیت دلبستگی نوجوان ب��ه والدین خویش چگونه
اس��ت .هرچ��ه نمرۀ فرد در بع��د اعتماد و ارتباط بیش��تر و در بع��د بیگانگی کمتر باش��د ،رابطۀ وی
ب��ا والدین خویش کیفیت باالت��ری دارد .نمرۀ کلی دلبستگی نش��اندهندۀ کیفی��ت دلبستگی وی و
درواقع ،نش��انگر دلبستگ��ی ایمن وی است .سه نمرۀ بع��دی ،وضعیت ارتباط ،اعتم��اد و بیگانگی
ف��رد را در ارتب��اط با والدین خود بهطور جداگانه نش��ان میدهد .این پرسشنام��ه دارای  25سؤال و
خودگزارشده��ی ب��وده و برای تمامی ردههای سنی قابل استفاده اس��ت .این سیاهه بهصورت طیف
لیکرت  5درجهای است که در آن هرگز نه ،نمرۀ یک و همیشه صحیح ،نمرۀ  5میگیرد و کسب نمرۀ
باال در این مقیاس ،کیفیت باالی دلبستگی را نشان میدهد .کمترین و بیشترین نمرۀ این پرسشنامه
بهترتیب  20و  100است.
مقیاسه��ای  C ، Tو  Aدر نمون��ۀ اصلی ،همسان��ی درونی با ضریب آلف��ای بهترتیب ، 0/91
 0/91و  0/86داشتند .برای مقیاس دلبستگی والدین در نمونۀ اصلی  0/93بوده است.
این مقی��اس دارای روایی همزمان عالی است (گرینبرگ .)1998 ،نمرات با مقیاسهای متعدد
بهزیستی روانشناختی شامل خودپنداره ،عزتنفس ،مثبتنگری ،رضایت از زندگی ،حل مسئله و
منب��ع کنترل همبستگی دارد .نمرات ب��ا افسردگی و احساس تنهایی همبستگی منفی دارد .نمرات با
مقیاسهای متعدد عملکرد خانوادگی نیز همبستگی دارد .همچنین ،مقیاس  IPPAاعتبارخوبی با
استفاده از روش مقایسه با گروههای شناخته شده هم دارد.

بـ پرسشنامۀ دلبستگی به خدا

ب �رای سنجش میزان دلبستگی به خدا از مقیاس دلبستگی به خ��دا (غباریبناب و حدادیکوهسار،
 )1390استف��اده خواهد ش��د .پرسشنامۀ دلبستگی معن��وی مسلمانان با پرسشنام��ۀ دلبستگی به
خ��دا با هدف سنجش دلبستگی مسلمان��ان به خدا تهیه شده است (غباریبناب و حدادیکوهسار،
 .)1390ای��ن پرسشنام��ه درصورت نهایی خود پس از حذف س��ؤاالت ناهمگن با کل پرسشنامه
بهصورت یک پرسشنامۀ  37سؤالی ارائه شده است که هر گزارۀ آن بهصورت لیکرتی ازعدم توافق
خیلی شدید ( )1تا توافق خیلی شدید ( )7نمرهگذاری میشود .تحلیل عاملی پرسشنامه نشان داد
ک��ه چهار عامل فرعی در این پرسشنامه وجود دارد که در زیر دو عامل اساسی (برداشت درونی از
ً
خ��ود و برداشت درونی از خ��دا) خالصه میشوند؛ این عوامل دقیقا با مبنای نظری دلبستگی توافق
دارد و نش��اندهندۀ روایی درونی پرسشنامه و شاخص روایی سازه و هماهنگی پایگاه تئوریکی آن

جـ پرسشنامۀ تابآوری

ب �رای سنج��ش میزان ت��ابآوری از مقیاس ت��ابآوری روانشناخت��ی کانر و دیویدس��ون ()2003
استف��اده خواهد شد .این مقی��اس  25گویه دارد که بهصورت مقیاس پن �ج درجهای لیکرت از  0تا
 4نمرهگ��ذاری میشود .حداق��ل نمرۀ تابآوری صفر و حداکثر آنه��ا  100است .محمدی در سال
( )1384ای��ن پرسشنام��ه را در ای �ران انطب��اق داده است .ضری��ب آلفای این آزم��ون در تحقیقات
مختل��ف  0/88 ،0/89 ،0/87و  0/95درص��د ب��وده است .در این پژوه��ش پایایی به روش آلفای
کرونب��اخ و بازآزم��ون سنجش میشود .اگرچه ای��ن مقیاس ابعاد مختلف ت��ابآوری را میسنجد،
دارای یک نمره کل است .روایی (به روش تحلیل عوامل و روایی همگرا و واگرا) و پایایی (به روش
بازآزمای��ی و آلف��ای کرونباخ) مقیاس توسط سازندگ��ان آزمون در گروهه��ای مختلف (عادی و در
خطر) احراز شده است (مظفری و همکاران.)1390 ،

روش تجزیه و تحلیل اطالعات

در ای��ن پژوه��ش ب �رای تجزی��ه و تحلیل اطالع��ات از نرماف �زار  SPSS .20در دو سط��ح توصیفی و
استنباط��ی استف��اده شده است .در سطح استنباطی از آزمون  tدو گ��روه مستقل استفاده شده است.
تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شده است.

| بررسی رابطۀ کیفیت دلبستگی به والدین و دلبستگی به خدا با تاب آوری در دختران |

است .چهار عامل اساسی پرسشنامه عبارتاند از« :پایگاه امن»« ،پناهگاه مطمئن» بودن موضوع
دلبستگ��ی« ،جوارجویی» به موضوع دلبستگ��ی درمواقع استرسزا ،و «اعتراض به جدایی» موضوع
دلبستگ��ی .این چه��ار عامل عملکرد فرایند و سیستم دلبستگی در زی��ر دو الگوی درونکاری یعنی
الگ��وی کاری درونی از خ��ود دیگری (خدا) جا میگیرند و نش��اندهندۀ سلسلهمراتبیبودن عوامل
پیداشده در پرسشنامه هستند .تحلیل عاملی تأییدی و اکتش��افی هر دو هماهنگی الگوی پیداشده
ب��ا مبانی نظری دلبستگ��ی را تأیید میکنند .افزونبرای��ن ،شاخص آلفای کرونباخ ب �رای هرکدام از
ابعاد نش��اندهندۀ همسان��ی درونی باالی هرک��دام از ابعاد پرسشنامه است .آلف��ای کرونباخ برای
بع��د الگوی درونی از خدا  0/9الگ��وی درونی از خود  0/85شده است .روایی درونی چهار عامل
کارک��رد موض��وع دلبستگی نیز بسیار باال بوده است .همسانی درونی عامل پایگاه امن  ،0/88عامل
پناهگاه مطمئن  ،0/93عامل اعتراض به جدایی  0/86و عامل جوارجویی  0/9گزارش شده است
(غباریبن��اب و حدادیکوهسار .)1390 ،درمجموع میت��وان این آزمون را ازلحاظ روایی و پایایی
یک آزمون کارآمد تلقی کرد (غباریبناب و حدادیکوهسار.)1390 ،
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جدول  .1دادههای توصیفی دلبستگی والدین ،تابآوری و دلبستگی به خدا
متغیرها

دامنۀ
انحراف
استاندارد تغییرات
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کیفیت دلبستگی به والدین

24

8

32

10

39
25

میانگین

میانه

مادر

16/44

16

6/57

پدر

20/72

19

6/57

29

مادر

15/8

15

3/23

15

10

پدر

15/22

15

5/53

19

7

26

مادر

17/48

16/5

5/36

19

11

30

پدر

18/9

18

6/52

25

10

35

مادر

49/72

46

13/23

52

33

85

پدر

54/84

54

16/57

63

29

92

85

83

16/35

74

39

113

193/5

202/5

26/27

106

118

224

دلبستگی اضطرابی

57/1

59

6/41

28

42

70

دلبستگی اجتنابی

59/44

57/5

9/5

40

46

86

نمرۀ کل

235/5 222/88

29/98

121

138

259

درجۀ اعتماد
متقابل
کیفیت و ارتباط
خشم و بیگانگی
دلبستگی

تابآوری
دلبستگی به خدا
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کمترین
مقدار

بیشترین
مقدار

دلبستگی ایمن

ب��ا توجه به جدول  ،1ت��ابآوری دختران آسیبدیده  85 ± 16/35ب��وده است .میزان دلبستگی
ایم��ن ب��ه خدابهطور متوسط  ،193/5 ± 26/27میزان دلبستگ��ی اضطرابی به خدا  57/1 ± 6/41و
دلبستگی اجتنابی  59/44 ± 9/5است؛ بهعبارتدیگر ،میزان اعتماد متقابل به پدر بیش��تر از مادر
است .همچنین ،میانگین دلبستگی به پدر نیز در مقایسه با مادر در سطح باالیی گزارش شده است؛
درحالیک��ه در دختران آسیبدیده کیفیت ارتباط با م��ادر را باالتر از ارتباط با پدر گزارش کردهاند و
یک��ی از نک��ات قابل تأمل این است که همان افراد خش��م و بیگانگی از پدر را باالتر از مادر گزارش
کردهان��د .برای اینکه روشن شود تفاوتهای مش��اهدهشده در جدول توصیفی ناشی از خطا نیستند
الزم است این تفاوتها ازلحاظ استنباط آماری بررسی شوند و مش��خص شود که این تفاوتها در
سطح ( )P < 0 /01معنادار هستند.

جدول  .2خالصۀ نتایج همبستگی با مؤلفههای دلبستگی به والدین و خدا با تابآوری دختران آسیب دیده
متغیر

تابآوری
دختران
آسیب
دیده

ضریب
همبستگی
به تفکیک
والدین

درجۀ
اعتماد
متقابل به
والدین

ارتباط با
والدین

خشم و
بیگانگی با
والدین

مادر

**0/48

0/07

*-0/36

پدر

*0/36

**0/35

*-0/34

**P< 0/05

دلبستگی
ایمن به
خدا

**0/49

دلبستگی
اضطرابی
به خدا

0/06

دلبستگی
اجتنابی به
خدا

-0/20

**P <0/01

جدول  .3آنالیز واریانس مربوط به رگرسیون چندگانۀ ارتباط کیفیت دلبستگی به والدین و میزان تابآوری
(دختران آسیبدیدۀ بدسرپرست و بیسرپرست)

منابع تغییرات

SS

Df

MS

رگرسیون

4443/71

2

2221/85

خطا

8656/29

47

184/18

13100

49

کل

R2

0/34

F
12/06

P
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نتایج جدول  2نشان میدهد که بین درجۀ اعتماد متقابل به پدر و مادر در سطح (،)P < 0 /01
ب��ا ت��ابآوری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین ،بین کیفیت ارتباط با مادر با تابآوری
همبستگی معنادار وجود ندارد ( ،)P 0</62اما بین کیفیت ارتباط پدر با تابآوری همبستگی مثبت
و معن��ادار وج��ود دارد ( .)P 0</01همچنین ،بین خش��م و بیگانگی با م��ادر با تابآوری همبستگی
منفی و معنادار وجود دارد ( .)P 0</01نیز ،بین خشم و بیگانگی با پدر با تابآوری همبستگی منفی
و معنادار وجود دارد ( .)P 0</02نتایج نش��ان داد ک��ه با اطمینان ( )P 0</01بین دلبستگی ایمن به
خدا با تابآوری دختران آسیبدیده همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .مقدار ضریب همبستگی
 0/49بوده که نشاندهندۀ ارتباط مستقیم و مثبت بین دو متغیر است و بین دلبستگی اجتنابی/اضطرابی
و تابآوری دختران آسیبدیده هیچگونه ارتباط معناداری مشاهده نشد.

0/001

می �زان ضری��ب تبیی��ن  0/34است ب��ه این معن��ی ک��ه  0/34از واریانس ت��ابآوری توسط این
متغیره��ای دلبستگی تبیین میش��ود که در سطح خطای کمتر از یکص��دم معنادار شده است .این
نتیج��ه نش��ان میدهد که حداقل یکی از خردهمقیاسهای دلبستگی ب��ه والدین یا دلبستگی به خدا،
میزان تابآوری دختران آسیبدیده را پیشبینی میکند.

141

جدول زیر برآوردی از متغیرهای پیشبین را نش��ان میدهد .از بین زیرمقیاسهای موجود برای
والدین تنها دو متغیر در مدل باقی میماند.
جدول  .4برآورد ضرایب ارتباط کیفیت دلبستگی به والدین و میزان تابآوری (دختران آسیبدیدۀ
بدسرپرست و بیسرپرست)
ضرایب استانداردنشده B

منابع تغییرات
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ضریب

خطا

عرض از مبدأ

81/88

9/86

ضرایب
استانداردشده
β

t

p

بتا

8/31

اعتماد متقابل به مادر

1/91

0/39

0/77

4/87

خشم و بیگانگی با مادر

-2/18

0/8

-0/43

2/74

0/001

ب��ا توج��ه به جدول باال متغیر شیب رگرسیون اعتماد متقابل به مادر و خش��م و بیگانگی از مادر
در م��دل رگرسیون معن��ادار است .این نتیجه داللت میکند که دلبستگی ب��ه والدین پیشبینیکنندۀ
تابآوری دختران است.
ب �رای آزم��ون این فرضیه ک��ه کیفیت دلبستگی ب��ه خدا در دخت �ران آسیبدی��دۀ بدسرپرست و
بیسرپرس��ت میزان تابآوری (دختران آسیبدیدۀ بدسرپرست و بیسرپرست) را پیشبینی میکند
از رگرسی��ون ب��ه روش گامبهگام استفاده شد و تابآوری دخت �ران آسیبدیده بهعنوان متغیر وابسته و
زیرمقیاسه��ای کیفی��ت دلبستگی به خ��دا بهعنوان متغیرهای مستقل در نظ��ر گرفته شد .نتیجۀ این
تحلیل در جدول  5آمده است.
جدول  .5تحلیل رگرسیون آزمون معناداری کیفیت دلبستگی به خدا و میزان تابآوری (دختران آسیبدیدۀ
بدسرپرست و بیسرپرست)

منابع تغییرات

SS

Df

MS

رگرسیون

5993/03

3

1997/68

خطا

7106/96

46

154/5

کل

13100

49

جدول زیر برآوردی از ضرایب مدل رگرسیونی را نشان میدهد.

R2

0/46

F

0/001

جدول  .6برآورد ضرایب پیشبینی تابآوری از کیفیت زندگی
منابع تغییرات

ضرایب استانداردنشده B

ضریب

خطا

عرض از مبدأ

-340/42

98/77

ضرایب
استانداردشده
β

t

p

بتا

دلبستگی ایمن

0/91

0/16

1/46

5/75

0/001

دلبستگی
اجتنابی

-2/62

0/66

-1/52

3/95

0/001

دلبستگی
اضطرابی

-1/64

0/62

-0/64

2/63

0/01

با توجه به جدول باال ،شیب رگرسیون دلبستگی ایمن ،دلبستگی اجتنابی و دلبستگی اضطرابی
و در م��دل رگرسیون معنادار هستند .ای��ن نتیجه داللت میکند که دلبستگی به خدا ،پیشبینیکنندۀ
ت��ابآوری دختران آسیبدیده است .البته شایان ذکر است ک��ه دلبستگی ایمن بهصورت مستقیم و
دلبستگی اضطرابی و اجتنابی بهصورت وارونه این پیشبینی را ممکن میکند.

نتیجهگیری

نتای��ج پژوهش حاضر نش��ان داد که بی��ن دلبستگی ایمن به والدین با ت��ابآوری دختران آسیبدیده
همبستگی مثبت معنادار وجود دارد .چنین نتیجهای همسو با نتایج پژوهشهای گذشته (میکولینسر
و شی��ور )2003 ،مبنیب��ر وج��ود رابطه بین سب��ک دلبستگی ایمن ب��ه والدین و ت��ابآوری است.
درخصوص نقش و اهمیت تأثیر مستقیم دلبستگی ایمن بر تابآوری باید خاطرنشان کرد که مطابق
ب��ا رویک��رد کردارشناسانۀ بالبی ( ،)1973تفاوتهای ف��ردی در کارکردهای سیستم دلبستگی تأثیر
بسزای��ی در ان��واع مختلف کارکردهای روان��ی در مراحل مختلف زندگیهم �راه دارد .این احساس
که فرد دوست داشته میشود و مورد عش��ق است و حمایت افراد با اهمیت را دارد بهطور طبیعی به
بازنمای��ی ذهنی مثبت از خود و دیگران منجر میشود .همچنین ،احساس پایداری از عزتنفس و
خودکارآمدی را نیز بههمراه دارد (شیور و هازن1993 ،؛ میکولینسر و شیور )2003 ،که بهنوبۀ خود
منابع تابآوری در طول مدت بحرانی و پرفش��ار محس��وب میشوند .میکولینسر و شیپور ()2010
دریافتند که بین سبک دلبستگی ایمن با تابآوری رابطۀ مثبت و معنیدار وجود دارد.
عمرانیان و شیخاالسالمی در تحقیق خود ( )1391در پژوهش��ی مشابه به این نتیجه رسیدند که
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3/45

0/001
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سب��ک دلبستگی ایم��ن ارتباط مثبتی با نیاز به مرتبطبودن دارد (دلبستگ��ی) و بهطور معناداری آن را
پیشبین��ی میکن��د و درنهایت ،باعث میشود که کودک در موقعیتهای بحرانی زندگی به مش��کل
برنخ��ورد؛ بهعبارتدیگر ،دانشآموزان��ی که از سبک دلبستگی ایمن بیش��تر و سبکهای دلبستگی
اجتنابی و دوسوگرای کمتری بهرهمندند ،نیاز به مرتبطبودن در آنها بیشتر برآورده شده است.
این فرضیه با تحقیق ولیزاده و همکاران ( )1392همسو نیست .آنها در تحقیق خود به آن نتیجه
رسیدن��د که بین نم��رۀ کل دلبستگی ایمن کودکان مهدکودک در هر دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت
معنادار مشاهده نشد .درخصوص دالیل همسونبودن با تحقیقات پیشین میتوان اشاره کرد که چون
در مه��د از کودکان بهصورت گروهی مراقبت میشود و اکث��ر مربیان ثابت نیستند ،بیثباتی مراقبان
موج��ب میشود کودک نتواند با یک چه��رۀ خاص رابطۀ دلبستگی ایمن ایج��اد کند ،اما در تحقیق
حاض��ر که دخت �ران بدسرپرست و بیسرپرست هستند ،کودک از قبل ب��ا یک چهرۀ ثابت دلبستگی
برقرار کرده که بهمرور زمان این تکیهگاه عاطفی را ازدست داده است.
همچنی��ن ،خانجانی اشاره میکند که هرچه مدتزمان جدایی کودک از مادر طوالنیتر باشد،
ک��ودک در معرض خطر دلبستگی ناایمن بیش��تری قرار دارد و چ��ون در مطالعۀ حاضر به این شکل
ب��وده ،انتظار میرفت ک��ه بین دلبستگی ایمن با ت��ابآوری دختران رابطۀ مثب��ت و معناداری وجود
داشته باشد که اینگونه شد .اما در مطالعۀ ولیزاده و همکاران ()1392؛ مدتزمان جدایی کودکان
از والدی��ن حداکثر چهار ساعت بوده است؛ بنابراین ،زم��ان اندک جدایی کودک و والدین میتواند
توجیهکنندۀ نبود تفاوت معنادار در وضعیت دلبستگی کودکان مهد با غیرمهد باشد.
همچنی��ن ،نتایج نش��ان داد که بین دلبستگ��ی ناایمن اضطرابی/اجتنابی ب��ه والدین و تابآوری
دختران آسیبدیده همبستگی منفی وجود دارد .مطالعۀ بش��ارت و همکاران ( ،)1390و میکولینسر
و شیپ��ور ( )2010مش��خص کردن��د آنهایی ک��ه دارای سب��ک دلبستگ��ی اضطرابی/اجتنابی بودند
ت��ابآوری کمتری دارند اما نسبتبه سبک دوسوگرا ،مش��کالت بینشخصی کمتری داشتند که این
نتایج همگی در راستای نتایج مطالعۀ حاضر است.
همچنی��ن ،نظریۀ بالبی ب��ه شکل تلویحی بیان میکن��د که نبود دلبستگی بهعن��وان عامل خطر
باع��ث کاهش تابآوری در برخورد با شرایط است��رسزا ،همچنین ،هیجان منفی را ترغیب و باعث
بهوجودآمدن مشکل هیجانی ،رفتارهای ناسازگارانه و آسیبهای روانی میشود .تجربیات دلبستگی
اولی��ۀ ناایم��ن (چه مضطرب و چه اجتنابی یا هر دو) با تنظیمات ناکارآمد و بیثباتی هیجانی همراه
اس��ت .نحوۀ رفتار مراقبان در طی دوران رشد نق��ش اساسی در کمک به نوزادان در تنظیم عواطف،
برانگیختگی آنها ،بیان عواطف و درنهایت ،باالرفتن آستانۀ تابآوری دارد.

1. Slermy & Imen
2. Fredenbrg vavinss
3. Petersoon and Mc-Kabeen
4. Terry
5. Valytervaij
6. Wei & eta
7. Laible
8. Noom & eta
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اف �راد اجتنابی گرایش دارن��د فعالیتهایی را گ �زارش کنند که گویای صمیمی��ت روانشناختی
پایی��ن است .سبک اجتنابی رابطه با مراقب اصل��ی را بهعنوان یک نزدیکی نامناسب مطرح میکند،
اینگون��ه افراد اغلب بیاطمینانی ب��ه مراقب را تجربه میکنند که فاصلهای بی��ن آنها ایجاد میکند.
ازآنجاکه کودک��ان دارای سبک اضطرابی/اجتنابی قادر به برقراری روابط عمیق و صمیمی با والدین
خود نیستند؛ بنابراین ،تعارضهای میانفردی بیشتری را با والدین خود بهویژه ،مادر تجربه میکنند
که خود میتواند عاملی قوی در تضعیف تابآوری فرد محسوب شود.
همچنی��ن ،بین دلبستگی ناایم��ن اضطرابی/دوسوگرا به والدین و ت��ابآوری دختران آسیبدیده
همبستگ��ی منفی وج��ود دارد .در تأیید یافتۀ ب��اال ،تحقیقات بسیاری (سیلم��ری و ایمن2000 1،؛
فریدنب��رگ واوین��س 1991 2،و 1993؛ کری��ک1987 ،؛ پترسون و مککابی��ن1987 3،؛ پیرسون و
پیرس��وا1993 ،؛ تری1994 4،؛ والیت��ر وایج1998 5،؛ وی و همک��اران2005 6،؛ لیبل2007 7،؛
نوم و همکاران2002 8،؛ نقل از کشتکاران )1388 ،بر این عقیدهاند که اهمیت رابطۀ والدـکودک،
نوع ارتباط ،پذیرش و تمایل با فرزند ،حمایت ازسوی اعضای خانواده در مسئلۀ تابآوری هماهنگ
است .اکث��ر محققان دلبستگی معتقدند سب��ک دلبستگی ناایم��ن (اضطرابی/دوسوگرا و اضطرابی/
اجتناب��ی) به والدی��ن منجربه بروز آسیبشناس��ی روانی در کودک میشود .زی �را والدین ناایمن در
تعام��ل با کودکانش��ان طردکننده هستن��د و از رفتارهای نامناسب به هنگام تعام��ل با کودک استفاده
ً
میکنن��د .معم��وال کودکان این والدین ت��ابآوری پایینی دارند .با توجه ب��ه نتایج سه فرضیۀ یادشده
ً
میت��وان نتیجهگیری کرد که تابآوری نه صرفا یک صفت درونف��ردی و ایستا بلکه یک فرایند پویا
است که در بافت خانواده پرورش مییابد.
عمرانیان و شیخاالسالمی در تحقیق خود ( )1391در پژوهش��ی مشابه به این نتیجه رسیدند که
سب��ک دلبستگ��ی اضطرابی/دوسوگرا ارتباط منفی و معناداری با نیاز ب��ه مرتبطبودن دارد .همچنین،
سبک دلبستگی اضظرابی/دوسوگرا ارضای نیاز به شایستگی و استقالل را در دانشآموزان بهصورت

145

| فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی | شماره پیاپی  | 1تابستان | 96

146

منفی پیشبینی میکند .به این معنا که در دانشآموزان بهرهمند از سبک دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا
ارض��ای نیاز به شایستگی و استقالل کاهش یافته است .زمانیکه مادر بیتفاوت و طردکننده بوده و
پاسخگوی نیازهای کودک نباشد ،یا در شیوۀ تعامل وی با فرزندش ثبات و هماهنگی وجود نداشته
باش��د ،دلبستگی ایمن (اضطرابی/دوسوگرا) شک��ل خواهد گرفت (سیگلمن و رایدر2009 1،؛ نقل
از عمرانی��ان و شیخاالسالمی .)1391 ،در این ص��ورت ،بهدلیل آنکه فرزند ،مراقب خود را بهعنوان
پایگاه قابل اطمینان نمیداند ،حتی در حضور وی نیز تمایلی به کشف محیط اطراف نشان نمیدهد.
درنتیجه ،از فرصت تسلط بر محیط و گسترش مهارتهای خود بازمیماند و بهدنبال آن ،تابآوری
خود را ا ز دست میدهد .همچنین ،این افراد از اینکه بهطور مستقل به جستوجوی محیط اطراف
بپردازند خودداری میکنند و خود را در انجام امور دارای حق انتخاب نمیدانند (شانک و پینتریچ،
2002؛ نقل از عمرانیان و شیخاالسالمی.)1391 ،
نتایج این پژوهش نش��ان میدهد که بین دلبستگی ایمن به خدا با تابآوری دختران آسیبدیده
همبستگ��ی مثب��ت وج��ود دارد .یعنی هرچه افراد دلبستگ��ی و ارتباط معنوی بیش��تری با خدا داشته
2
باشند ،میزان تابآوری آنها بیشتر خواهد بود .نتایج این پژوهش با پژوهشهای گراهام و همکاران
( )2000و متبرادزش��او و همک��اران )2010( 3همس��و اس��ت .همچنین ،زاهد باب�لان و همکاران
( )1391و احم��دی و همک��اران ( )1391در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که دلبستگی ایمن به
خدا با تابآوری رابطۀ مثبت و معناداری دارد .در تبیین این یافته که با یافتههای بسیاری از تحقیقات
مشابه انجامگرفته در فرهنگهای مختلف نیز همسو است ،میتوان گفت دلبستگی ،ایمان و اعتقاد
راس��خ به خ��دا موجب نگرش معن��ادار و هدفدار فرد به ک��ل زندگی میشود .ای��ن منبع دلبستگی
ایمن ،پناهگاه مطمئنی است که فرد در مشکالت زندگی میتواند به او رجوع کند و بهعنوان منبعی
قدرتمند و ایمن باعث تابآوری فرد درمقابل مشکالت میشود.
بهط��ور کلی ،سب��ک دلبستگی عامل مه��م و مؤثری بر سازگ��اری روانشناخت��ی و اجتماعی و
توانای��ی مقابله با بیماریها است؛ بااینوج��ود ،تاکنون به این عامل بهعنوان منبع مؤثر بر تابآوری
کمت��ر پرداخته شده است .یکی از انواع موضوعات دلبستگی خداوند است که به نظر میرسد افراد
دارای دلبستگی ایمن بیش از افراد دارای دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطرابی آن را نشان میدهند.
نتایج مطالعات پیش��ین نش��ان میدهد ،دلبستگی ایمن به افزایش تابآوری و توان مقابلۀ بیش��تر با
1. Sigelman & Rider
2. Graham
3. Matt Brdshaw and eta

1. Atkinson
2. Mikulincer, Mario; shaver, Phillip
3. Vaughn, Battle, Taylor and Dearman
4. Nishikawa, saori; Haqqlof, Bruno; sundbom, elisabet
5. Fearon; Bakermans- Ijzendoorn. Roisman
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مشکالت منجر میشود.
نتایج نش��ان داد که بین دلبستگی اضطرابی/اجتنابی به خ��دا و تابآوری در دختران آسیبدیدۀ
بدسرپرست و بیسرپرست همبستگی منفی وجود دارد .این یافته با تحقیق زاهد بابالن و همکاران
( )1391و احمدی و همکاران همسو است .آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که دلبستگی
اضطراب��ی به خدا ب��ا تابآوری رابطۀ منف��ی دارد .در تبیین این یافته میت��وان اظهار داشت که عدم
دلبستگ��ی یا اعتقاد اضطرابی به خدا موجب عدم انسج��ام و آرامش فرد میشود که این امر موجب
ضع��ف و منش��أ اختالفهای بسی��اری در زندگی ف��ردی و خانوادگی میشود .ای��ن منبع دلبستگی
ایمن ،پناهگاه مطمئنی است که فرد در مشکالت زندگی میتواند به او رجوع کند و بهعنوان منبعی
قدرتمند و ایمن باعث تابآوری فرد درمقابل مشکالت میشود.
مظفری و همکاران ( )1390در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که دلبستگی اضطرابی/اجتنابی
ب��ر تابآوری اثر میگ��ذارد .به این معنی که هرچه سبک دلبستگی اضطرابی/اجتنابی بیش��تر شود،
می �زان ت��ابآوری در فرد کمت��ر میشود .تابآوری نوع��ی ویژگی است که ق��درت تحمل فرد را در
برابر مش��کالت افزایش میدهد و توان تفکر منطقی و حل مسئله را بهصورت مثبت در فرد افزایش
میده��د .افرادی که دلبستگی اضطرابی/اجتنابی دارند ،رفتارهای سردرگم و متضاد نش��ان میدهند
و ای��ن ویژگی با تابآوری در تضاد است زیرا در افراد ت��ابآور انتظار سازگاری و مدیریت رفتار در
ً
هم��ۀ شرایط ازجمله در بحرانها وجود دارد؛ بنابراین ،نتیجۀ بهدستآمده کامال قابل توجه است که
افراد با سبک دلبستگی اضطرابی/اجتنابی و دلبستگی اضطرابی /دوسوگرا قادر به مدیریت رفتار خود
نبوده و درنتیجه ،تابآوری کمتری خواهند داشت.
همچنی��ن ،محققانی همچون زاهد بابالن و همکاران ( ،)1391احمدی و همکاران،)1391( ،
3
(اتکینس��ون و همک��اران2000 1،؛ میکولینس��ر و شی��ور2007 2،؛ واگن ،باتل ،تایل��ور و دیرمن،
5
2009؛ نیش��یکاوا ،هاکلف ،سندبام2010 4،؛ فیرون ،بیکرم��ن ،ایجزندورن ،الیسلی و رویزمن،
2010؛ نق��ل از مظف��ری و همک��اران )1390 ،در تحقیق خ��ود به این نتیجه رسیدن��د که دلبستگی
اجتنابی/دوسوگرا به خدا رابطۀ منفی و معناداری با تابآوری دارد.
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همچنی��ن ،کیفی��ت دلبستگی به والدی��ن میزان ت��ابآوری (دختران آسیبدی��دۀ بدسرپرست و
بیسرپرس��ت) را پیشبینی میکند .یافتۀ این فرضیه با نتایج تحقیق کش��تکاران ( )1388مش��ابهت
دارد .وی در تحقیق با عنوان «رابطۀ الگوهای ارتباطی خانواده با تابآوری در دانش��جویان دانشگاه
شی �راز» خود به این نتیجه رسید که جهتگی��ری همنوایی خانواده بهطور منفی معناداری تابآوری
فرزن��دان را پیشبین��ی میکند که ب��ا یافتههای گروهی از محقق��ان (فیتزپاتری��ک 2004 ،و هالی،
2000؛ نق��ل از کش��تکاران )1388 ،هماهنگ اس��ت؛ بهعبارتدیگر ،خانوادههای��ی که در آنها به
همنوای��ی عقاید و نگرشها ،اطاع��ت از والدین ،سلسلهمراتب ،عدم ارتباط باز و تعامل بسته تأکید
میشود ،دارای فرزندانی هستند که در بزرگسالی تابآوری کمتری درمقابل خطرات و مش��کالت
ً
دارند و احتماال بهدلیل رشد رفتارها و افکارهایی مثل خصومت و دشمنی و کنارهگرفتن از مشکالت
و ع��دم شایستگی اجتماعی و حمایت اجتماعی ،تاب تحمل کمتری را درمقابل حوادث و خطرات
دارند.
کش��تکاران ( )1388نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که جهتگیری گفتوشنود خانواده
پیشبینیکنن��دۀ معن��ادار تابآوری افراد است و تابآوری را بهط��ور مثبت پیشبینی میکند که این
توشنود نمرات بیشتری میگیرند ،یعنی اعضای
یافتهها بیان میکند در خانوادههایی که در بعد گف 
ت خود
خان��واده بهطور آزاد و مکرر با دیگ �ران بدون هیچ محدودیتی ارتباط دارن��د و افراد احساسا 
را راح��ت با دیگر اعضای خانواده بی��ان میکنند و خانواده پذیرای چنین آزادی در بیان احساسات و
عواطف هستند و هم در تصمیمگیری با یکدیگر مشورت کرده و در انتخاب عقاید و تصمیمات آزاد
هستند ،میزان باالتری از تابآوری و مقابله و انعطافپذیری در برابر حوادث و آسیبها را خواهند
داشت ،درصورتیکه کودک��ان بدسرپرست از چنین خانوادهای محروم هستند و متعاقب آن کودکی
که در چنین خانوادهای زندگی و رشد میکند ،میزان تابآوری پایینی خواهد داشت .همچنین ،این
یافت��ه ب��ا تحقیقات (فیتزپاتریک و کوئرنر2004 ،؛ هال��ی2000 ،؛ و فیتزپاتریک و کروئز1997 ،؛
نقل از کش��تکاران )1388 ،همخوان است؛ بهعبارتدیگر ،اف �راد در خانوادههای با فضای عاطفی
زیاد ،میزان باالتری از تابآوری را دارند.
در فرهن��گ اسالمی ایرانی م��ا همواره بایده��ا و نبایدهایی در زمینۀ چگونگ��ی برقراری ارتباط
بهخص��وص در زندگی افراد وج��ود داشته است که این امر بر کیفیت ارتب��اط افزوده و بازداریهای
الزم را در زمانهای بروز مشکل ایجاد کرده است .همچنین ،ضریب مسیر کیفیت ارتباط با خدا با
تابآوری نشاندهندۀ قوام و دوام آن در رویارویی با مشکالت و بحرانها است.
این فرضیه با یافتههای هابر و همکاران ( ،)2010کویل و همکاران ( ،)2009والش ()2007
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و مککری��ری و دنس��ی ( )2004همسو است .تحقیقات گاتمن نش��ان میدهد ک��ه کیفیت ارتباط
مناسب با خدا سهم عمدهای در بقا و تداوم زندگی افراد دارد؛ بهعبارتدیگر ،کیفیت ارتباط با خدا
پیشبینیکنن��دۀ بسیار قوی برای تابآوری افراد است و باع��ث میشود افراد در مواقع اضطراری از
پس مشکالت برآیند (نقل در صیدی و همکاران.)1390 ،
از محدودیتهای��ی ک��ه میتوان برای این پژوهش نام برد ،استف��ادۀ صرف از پرسشنامه است.
ب��ا توجه به اینکه جامعۀ موردنیاز دختران آسیبدیدۀ بدسرپرست و بیسرپرست بود و اینگونه افراد
ازلح��اظ عاطفی مش��کل اساسی دارند ،اگ��ر از روش مصاحبه و خودگزارشده��ی استفاده میشد
نتیج��ۀ بهت��ری حاصل میشد؛ زیرا در ای��ن روشها بر عکس روش پرسشنام �های ،بهتر میتوان با
اف �راد موردنظر ارتباط برقرار کرده و مش��کالت آنها را بهتر لمس کرد و به مش��کالت آنها پرداخت.
ً
مثال در روش خودگزارشدهی فرد موردنظر میتواند پیام خود را با سرعت ،صحت و دقت بیشتری
ب��ه خوانن��ده برساند .همچنین ،در روش گزارشدهی مهم این اس��ت که نویسندۀ گزارش قادر باشد
تصویری روشن از فکر و هدف خود را در ذهن خواننده ترسیم کند.
یافتهه��ای این تحقیق میتواند اطالعات مهمی را برای والدین و مراقبانی که سرپرستی کودکان
بیسرپرس��ت و بدسرپرس��ت را بر عهده دارن��د ،داشته باشد .این یافتهها بیانگ��ر آن است که هرچه
محیط خانواده بیشتر شرایط دلبستگی از نوع ایمن را دربارۀ طیف وسیعی از موضوعات فراهم آورد
و برای درمیانگذاشتن افکار و احساسات اعضای خانواده وقت بگذارد و اعضا را به همدلی تشویق
کند ،احتمال اینکه فرزندان آنها در بزرگسالی در مواجهه با عوامل خطرناک و استرسزا (مثل مرگ
والدین ،اعتیاد و  )...مقاومت کنند و درگیر رفتارهای آسیبزا نشوند بیشتر است و چون تابآوری،
ـ چن��ان ک��ه گفته ش��د ـ از شاخصههای سالمت روانی اس��ت ،باید بر این ارتب��اط آزاد و تعامل باز
سرمایهگذاری کرد تا کودکانی با بهزیستی روانی را تربیت کرد .پیشنهاد میشود انجام این پژوهش
بهصورت مکرر و در زمینههای وسیعتر (بر روی کودکان ،نوجوانان ،کودکان خیابانی و کودکان کار
و سای��ر گروهه��ای سنی) صورت گی��رد .پژوهشهایی که بتواند عواملی که ه��م در تابآوری و هم
دلبستگ��ی (خ��دا و والدین) اثر دارد را کنترل کند ،به نتایج تحقیق درم��ورد اثر و رابطۀ تابآوری بر
دلبستگی کمک میکند .ازنظر پژوهشی با توجه به بدیعبودن مدل پیشنهادی ،این پژوهش موجبات
بس��ط مدله��ای موجود در زمینۀ تابآوری را ازنظر توجه به نقش دلبستگی ایمن و برآورده عواطف
کودکان در افزایش تابآوری آنها فراهم میآورد.
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1 .1احمدی ،خدابخش؛ شیخ ،مهدی؛ سرابندی ،حسن« .1391 .نقش دلبستگی به خدا در تابآوری
و سلامت روان والدی�ن ک�ودکان عقبمان�دۀ ذهن�ی آموزشپذی�ر» .فصلنامۀ علمیـپژوهش��ی
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