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Abstract 

Introduction: The current study aimed at investigating the structural relationship of moral values 

based on attachment style, spiritual well-being, and life orientation in unsupervised adolescents in 

Isfahan, Iran. 

Methods: The current descriptive study was relied on multiple correlation and structural equation 

modeling. The research sample was comprised of 118 unsupervised adolescents in Isfahan, Iran. 

Hazan and Shaver attachment, Gomes & Fisher spiritual well-being, life orientation shyer & carver, 

and Graham Hyatt moral foundations questionnaires were used as data collection tools. 

Results: Findings of the current study showed a significant relationship between moral values and 

attachment style, spiritual well-being, and life orientation in the studied population (P < 0.05). The 

fitness of conceptual model was confirmed by attachment style, spiritual well-being, and life 

orientation. 

Conclusions: According to the obtained results, the moral values is a factor comprised of spiritual, 

psychological, and social variables. 
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مقدمه

دوران نوجـــوانی اهمیـــت خاصـــی در زنـــدگی انســـان دارد 

سـازنده و  یهاو روانشناسان آن را دوران احساس گرایـی، بحران

. رشد و رفتار افـراد متأثر از نـوع (5) انددهیدوره فشار و طوفان نام

دان در خانواده و ، فرزنکنندیاست که در آن زندگی م یاخانواده

ارتبـاطی، تفسـیر رفتارهـای  یهادر تعامل بـا دیگـران مهارت

. عملکـرد (2) آموزندیاطرافیان و تجربه نمودن احساسـات را م

 تواندینامناسب خانواده و والدین در اثر جدایی یا فوت ایشان م

موجب سوق دادن نوجوان به مشارکت در رفتارهای پرخطر، افت 

 .(3) کیفیــت زنــدگی و کــاهش رضــایتمندی کلــی او گــردد

افـراد بـد سرپرست فرزندانی هستند که سرپرستان آنها به دالیـل 

مختلـف از جمله اعتیاد، وارد نمودن آسیب و آزارهای جسـمی یـا 

روانـی بـه فرزندان فاقد صـالحیت الزم اجتمـاعی، اخالقـی و 

. حمایـت والـدین و باشندیفتـاری بـرای نگهداری فرزند مر

اطرافیـان در کسـب سالمت و بهبود کیفیت زندگی فرزندان مؤثر 

اسـت. دور شـدن از محبـت والـدین، بـرآورده نشـدن نیازهـای 

مختلـف دوره رشـد مانند نیاز به تعلق، تحسین و محبت منجر به 

روانـی، اخـتالالت  یهابیآس ها وگزارش شـیوع بـاالتر بحران

رفتـاری، پرخاشـگری، اضـــطراب و افســـردگی، تمایـــل بـــه 

اجتماعی دربین  یهایمصـــرف مـــواد مخـــدر و ناهنجار

 .(4) نوجوانان محروم از والـدین یـا بـد سرپرست شده است

 چکیده

 یگیر جهت و معنوی بهزیستی، دلبستگی سبک براساس اخالقی هایارزش ساختاری روابط بررسی هدف با حاضر پژوهش مقدمه:

 .گرفت شکل اصفهان شهر بدسرپرست نوجوانان در زندگی

 املش حاضر پژوهش نمونه. بود ساختاری معادالت و چندگانه همبستگی نوع از توصیفی هایپژوهش دسته در پژوهش این: کار روش

 معنوی بهزیستی پرسشنامة(، 5301) شیور و هازن دلبستگی سبک پرسشنامه به که بود اصفهان شهر بدسرپرست کودکان از نفر 550

( 2884) گراهام و هایتاخالقی هایبنیان پرسشنامه و( 5301) کارور و شییر زندگی گیری جهت پرسشنامه(، 2883) فیشر و گومز

 .دادند پاسخ

 یگیر جهت و معنوی بهزیستی، دلبستگی هایسبک با اخالقی هایارزش بین که داد نشان پژوهش از حاصل هاییافته :هایافته

 جهت و معنوی بهزیستی، دلبستگی سبک طریق از اخالقی هایارزش مفهومی مدل برازش(. P < 81/8) داشت وجود رابطه زندگی

 .گرفت قرار تأیید مورد زندگی گیری

 و روانی، معنوی عوامل آن در که است فاکتوری اخالقی هایارزش شودمی آورد بر آمده دست به نتایج به باتوجه نتیجه گیری:

 .باشدمی دخیل اجتماعی

 اخالقی هایارزش، دلبستگی سبک، زندگی گیری جهت، معنوی بهزیستی ها:یدواژهکل
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سرپرستی مناسب والدین برای نوجوانان در جامعة مدرن که مسائلی 

 همچون استرس در آن موج می زند یک ضرورت انکارناپذیر است

منـد هستند،  . کودکانی که از والدین و سرپرست مطلـوب بهـره(1)

. نظریه دلبستگی (1) کنندیاحساس وابستگی، استقالل و حمایت م

که پیوندهای عاطفی که در بدو تولد بین بر این موضوع تاکید دارد 

 شوندیذهنی درونسازی م یهاکودک و مادر )مراقب( در قالب مدل

به روابط کودک در آینده، تعمیم یافته و الگوی این روابط، یعنی 

. (1) دماننیدلبستگی در طول زندگی فرد نسبتاً پایدار م یهاسبک

دلبستگی و شکل گیری آن در دوران کودکی از سوی دیگر مفهوم 

به روابط میان فردی در دوران بزرگسالی کمک کرده و  تواندیم

دلبستگی تعیین کننده قواعد  یهاتأثیرگذار باشد، چرا که سبک

هیجانی را  یهاعاطفی و شناختی و راهبردهایی هستند که واکنش

از طرف دیگر  .(0) کنندیدر افراد و روابط بین شخصی هدایت م

ط رواب باشدیفردی و اجتماعی م بهزیستی معنوی که دارای ماهیتی

دیگر دارد. به این معنی که عشق، عدالت،  یرهایمتعددی با متغ

 یهاامیدواری و ارزش گذاری به خصایص انسانی نیز از زمره شاخص

شواهد و قراین  برخی از .(3) مطرح برای بهزیستی معنوی است

که بهزیستی معنوی به طور مستقل از  دهدیموجود نشان م

شخصیتی یک سازه ضروری برای مطالعات حوزه  یهایژگیو

بهزیستی معنوی  دهدی. همین شواهد نشان م(58) سالمتی است

شخصیتی دارای ارتباط معنادار است. همچنین برخی  یهایژگیبا و

اند که بهزیستی معنوی فراتر از بسیاری از ها نشان دادهپژوهش

روانی، اجتماعی و معنوی قادر به پیش بینی شادمانی  یهایژگیو

روانشناختی گوناگونی رابطه  یهایژگیشادکامی با و .(55) است

نقشی در احساس رضایت از زندگی داشته  تواندیداردکه هر کدام م

که در سالهای اخیر توسعه پیدا کرد  ییهاباشند. یکی دیگر از سازه

و به عنوان شاخص بهزیستی مورد توجه قرار گرفت، معنای زندگی 

اولیه به  یازهایاست. احساس معنا از طریق برآورده شدن ن

و دیگر  ابدییو خودارزشمندی تحقق م یهدفمندی، کارآمد

پژوهشگران اشاره کردند که تحقق معنا با اهمیت عملی و تصمیم 

. معناداری زندگی وجایگاه اهمیت (52) گیری روزانه ارتباط دارد

آن برای برخوردار بودن از یک زندگی خوب و شاد، امری انکارناپذیر 

ار را از عوامل مهم . به همین دلیل اغلب زندگی معناد(53)است

پژوهشی متعددی نشان  یهاافتهی. دانندیسالمت روان شناختی م

اند که وجود معنا در زندگی عنصری اساسی در بهزیستی روانی داده

عاطفی است و به طور نظامدار با ابعاد گوناگون شخصیت، سالمت 

ها، مذهب و ذهنی و جسمی، سازگاری و انطباق با استرس

از جمله  .(54) هبی و اختالالت رفتاری ارتباط داردمذ یهاتیفعال

دیگری که در این پژوهش به بررسی سهم آن پرداخته  یرهایمتغ

 یهادهیها به مثابه پد. ارزشباشدیاخالق م یهاارزش شودیم

ها اجتماعی نقش اساسی در شکل گیری، کنترل و پیش بینی کنش

اند و عنصری مرکزی در ساختار افراد جامعه داشته یهاشیو گرا

اخالقی تعیین  یها. اخالق و ارزشروندیفرهنگی جوامع به شمار م

و میزان تمایل افراد یک جامعه  باشندیها مکننده رفتارهای انسان

موجبـات انحراف یا جلوگیری از  تواندیاخالقی م یهابه ارزش

انحرافات اجتماعی را در جامعه به وجود آورد و به طور کلی 

اخالقی نباشند  یهاکه افراد آن پایبند به اخالق و ارزش یاجامعه

Hiebler-در این راستا .(51) دیر یا زود به زوال کشیده خواهد شد
 Ragger( در پژوهشی نشان دادند که دلبستگی 2851و همکاران )

مراه خلقی هنا ایمن با سطح پایین معنویت و سطوح باالی اختالالت 

( در پژوهشی دیگر نشان دادند 2851و همکاران ) Sirois. (51) بود

که هر دو شکل دلبستگی اجتنابی و اضطراب با بهزیستی و حمایت 

 اشدبیو خستگی باالتر در ارتباط م ترنییه پااجتماعی ادراک شد

در پژوهشی نشان داد که نمرات سبک  Mohr (2851). بعالوه (51)

دلبستگی اجتنابی و اضطرابی پیش بینی کننده خوبی برای 

.  همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان باشدیبهزیستی در افراد م

دلبستگی متغیر تعدیل کننده مناسبی برای  یهاداد که سبک

 ودشیتجارب روزانه افراد و میزان خشم و ترس افراد در نظر گرفته م

( در پژوهشی نشان دادند 2851و همکاران ) Robinsonو  (50)

 دارد ریاخالقی افراد تأث یهاضاوتکه سبک دلبستگی اجتنابی بر ق

. لیکن از آنجایی که نابســامانی خــانوادگی، کمبودهــای (53)

آموزشــی و پرورشــی و بهداشتی، جابه جایی بی رویه، فقر و 

اعتیاد، پرخاشگری و افسردگی ناشی از عدم انجام وظایف سرپرسـت 

ها و بسیاری از عوامل مهم دیگر باعث در بسـیاری از خانواده

 یاالالت عـاطفی و رفتاری کودکان وسعت بی سابقه، اخـتشودیم

پیدا کنـد. بنـابراین در شـرایط فعلی و با توجه به این مسائل، لزوم 

توجه هرچه بیشتر به کودکان، بیشتر از هر زمان دیگر احساس 

، درهمین راستا پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی (28) شودیم

روابط ساختاری سبک دلبستگی، بهزیستی معنوی، جهت گیری 

اخالقی در نوجوانان بدسرپرست شهر اصفهان  یهازندگی و ارزش

ارزشهای وابط ساختاری بپردازد و به این سؤال پاسخ دهد که ر

سبک دلبستگی، بهزیستی معنوی، جهت گیری اخالقی براساس 

با توجه به پیشینه  اخالقی چگونه است؟ یهازندگی و ارزش

 :گرددیپژوهش، مدل پیشنهادی پژوهش به شرح زیرارائه م
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 کار روش

زی و لیکن برای الگوسا باشدیپژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی م

، از روش مدل سازی معادالت ساختاری استفاده رهایتعیین روابط بین متغ

شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی نوجوانان بد سرپرست شهر 

بود که درخانه کودک سازمان بهزیستی تحت  5334اصفهان در سال 

گی با روش سرپرستی بودند. چون پژوهش حاضر از نوع پژوهش همبست

معادالت ساختاری بود حداقل حجم نمونه در ازای هر یک از متغیرهای 

 3. لذا از آنجا که این پژوهش دارای (25) باشدینفر م 28تا  51پیش بین 

متغیر پیش بین )سبک دلبستگی، بهزیستی معنوی ، جهت گیری زندگی( 

متغیر دموگرافیک)سن، جنس( بود حداقل حجم نمونه الزم برای این  2و 

پرسشنامه  548نفر برآورد گردید. برای اطمینان بیشتر تعداد  588پژوهش 

 550خانه کودک توزیع گردید که از این میان در بین کودکان مقیم در 

 01ابر با ها برپرسشنامه به محقق برگردانده شد )ضریب بازگشت پرسشنامه

 :استفاده شده در این پژوهش عبارت بودند از یهادرصد بود(. پرسشنامه

 دلبستگی یهاپرسشنامه سبک

 (5301دلبستگی بزرگساالن توسط هازن و شاور ) یهاپرسشنامه سبک

سوالی است و سه زیر مقیاس  25ساخته شده، یک ابزار خودگزارشی دهی 

دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن اجتنابی و دلبستگی ناایمن دوسوگرا 

( ادی)خیلی ز 1 ره)هیچ( تا نم 5 ەاز نمر یادرجه 1)اضطرابی( را در طیف 

در زمینه احساسات فرد  ییهافیاین مقیاس شامل توص .(22) سنجدیم

. طاهری باشدیادراک او از روابط خود با افراد مهم زندگی فعلی وی م ەدربار

روایی این پرسش نامه را به وسیله همسانی درونی  (5300و همکاران )

به دست آورد و پایایی آن را با استفاده  14/8تا  11/8دلبستگی  یهاسبک

و دردلبستگی ناایمن اضطرابی  04/8از روش بازآزمایی در دلبستگی ایمن 

 .(23) گزارش کرده است 10/8و اجتنابی 

 پرسشنامة بهزیستی معنوی گومز و فیشر

ین پرسشنامه از ( طراحی کردند. ا2883) شریپرسشنامه را گومز و ف نیا

 28چهار بعد شخصی، متعالی، محیطی و اجتماعی تشکیل شده است و 

سؤال هستند. مقیاس  1دارای  هااسیسؤال دارد. هر یک از خرده مق

از اصالً تا خیلی زیاد است.  یادرجه 1پاسخگویی به سؤاالت روش لیکرت 

، ؤاالتروش نمره گذاری پرسشنامه به این صورت است که دربارة تمامی س

 شری. گومز و فردیگیم 1گزینة اصالً نمرة صفر و گزینة خیلی زیاد نمره 

به  هااسیو برای خرده مق 32/8( ضریب پایایی را برای کل مقیاس 2883)

.همچنین روایی  (58) اندگزارش کرده 13/8و  01/8،11/8، 03/8ترتیب 

متعددی تأیید شده است. به عنوان مثال این  یهااین پرسشنامه در پژوهش

پرسشنامه با خرده مقیاس روان پریشی پرسشنامة آیزنک همبستگی منفی 

و معنادار و با شادکامی همبستگی مثبت و معنادار داشته است. ضریب 

 .دست آمد8/ 10پایایی )آلفای کرونباخ( این پرسشنامه در این پژوهش 

 و کارور پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر

( ساخته شده است. این 5334پرسشنامه توسط شییر و همکاران ) نیا

انحرافی هستند  0و  1، 1، 2گویه است. گویه های  58پرسشنامه دارای 

بصورت معکوس  1و  3، 3و گویه های  ردیگیبه آنها تعلق نم یاو نمره

لیکرت نمره  یا. و براساس مقیاس پنج درجهشوندینمره گذاری م

اند که خوش بینی مکرر نشان داده یها. پژوهش(24) شودیگذاری م

مرتبط مانند عزت  یهاهاز ساز یاو بدبینی سرشتی با طیف گسترده

نفس،ناامیدی و روان آزرده خویی رابطه دارند که این مطلب بیانگر 

اعتبار همگرایی این پرسشنامه است. به عالوه تحلیل عاملی خوش بینی 

مرتبط با آن نشان داده است که خوش بینی  یهاسرشتی و سازه

سرشتی یک عامل مستقل و مجزا است که این مطلب نشان دهنده 

ضریب پایایی این پرسشنامه با  .(21, 24) عتبار افتراقی این سازه استا

بدست آمده است که نشان دهنده  14/8استفاده از روش آلفای کرونباخ 

، توسط کجباف و 5301پایایی باالی آزمون است. این آزمون در سال 

یران هنجاریابی شده است. نتایج بدست آمده براساس همکاران در ا

روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ حاکی از پایایی باالی مقیاس خوش 

.ضریب روایی همزمان بین مقیاس خوش بینی با باشدیبینی م

 .(21) بدست آمد 12/8و  14/8افسردگی و خودتسلط یابی به ترتیب

 اخالقی یهاانیآزمون بن

( ساخته و اعتباریابی شده 2881) گراهامو  تیهاپرسشنامه توسط نیا

و پنج عامل اخالقی مراقبت، انصاف،  باشدیسؤال م 32است. دارای 

 دینمایوفاداری به گروه، احترام به مرجعیت و خلوص را اندازه گیری م

. این مقیاس از دو بخش تشکیل شده است که عبارات بخش اول (21)

لیکرت از اصالً مهم نیست تا  یادرجه 1یک مقیاس  51تا 5از عبارت 

این بخش در جمع نمرات  1و سؤال  شودیخیلی مهم است را شامل م

 1به صورت مقیاس  32تا  51. بخش دوم از عبارت شودیمحاسبه نم

. ردیگیلیکرت از به شدت مخالفم تا به شدت موافقم را در بر م یادرجه

. هایت و شودیدر جمع نمرات محاسبه نم 22در این بخش نیز سؤال 

احترام به گرام آلفای کرونباخ، مراقبت، انصاف، وفاداری به گروه، 

 04/8و  14/8، 15/8، 11/8، 13/8مرجعیت و خلوص را به ترتیب 

( ضریب پایایی کلی این مقیاس را 5335. سیفی)(21) اندبدست آورده

و همچنین برای مراقبت/ آسیب، انصاف، وفاداری به گروه، احترام  13/8

را  13/8و  18/8، 15/8، 13/8، 10/8به مرجعیت و خلوص به ترتیب 

ژوهش حسین نیا، خرمایی و . همچنین در پ(20) آورده است بدست

براون و گاتمن( -( به روش تصنیف )اسپیرمن5334شیخ االسالمی )

 یهااسی، برای خرده مق12/8و 13/8برای کل مقیاس بنیان اخالقی 

(، وفاداری به 13/8(، انصاف )15/8و  10/8مراقبت/ آسیب به ترتیب )

دست ( به 13/8( و خلوص )13/8(، احترام به مرجعیت )11/8گروه )

به این پژوهش  1396.47REC.. کد اخالق به شماره (23) آمد

 اختصاص یافت.

 هاافتهی

دموگرافیک پژوهش حاضر  یرهایمتغ یهاافتهیحاصل از  یهاداده

 3/21نفر )معادل  35نفری،  550از کل اعضای نمونه  دهدینشان م

نفر  38اند که درصد( دختر بوده 1/13نفر )معادل  01درصد( پسر و 

درصد(  5/15نفر )معادل  10سال،  54-52درصد( بین  4/21)معادل 

سال  50-51درصد( بین  1/0 نفر )معادل 58سال و  51-54بین 

پژوهش  یرهایتوصیفی مربوط به متغ یهاداده 5جدول هستند. در 

آورده شده است.
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 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش :5جدول 

 انحراف استاندارد میانگین زیر مقیاس

   دلبستگی یهاسبک

 12/1 35/21 سبک دلبستگی ایمن

 11/4 01/51 دلبستگی اجتنابیسبک 

 41/1 12/25 سبک دلبستگی دو سوگرا

   جهت گیری زندگی

 50/2 11/55 نگرش خوش بینانه

 21/2 11/1 نگرش بدبینانه

   بهزیستی معنوی

 11/1 11/45 ارتباط با خود

 38/1 31/31 ارتباط با خدا

 18/1 81/31 ارتباط با دیگران

 11/1 58/33 ارتباط با طبیعت

   ارزش های اخالقی

 12/1 30/24 مراقبت

 21/1 03/21 انصاف

 32/1 23/24 وفاداری به گروه

 80/1 13/23 احترام به مرجعیت

 88/1 15/24 اخالص و تقدس

 0/21 31/522 اخالقی یهانمره کل ارزش

 

 

 

 پژوهش یرهایضریب همبستگی متغ :2 جدول

 بهزیستی معنوی اخالقی یهاارزش ایمن ناایمن اجتنابی ناایمن دوسوگرا 

 -514/8 823/8 -221/8* 512/8 251/8* بدبینی

 141/8** 825/8 513/8 -552/8 -521/8 خوشبینی

  258/8* 555/8 -584/8 -812/8 بهزیستی معنوی

   212/8** -313/8** -382/8** اخالقی یهاارزش

 *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

 

 

 یهادر نمرات سبک شودیهمانطور که در جدول فوق مشاهده م

دلبستگی، بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به سبک 

( 01/51تنابی )( و سبک دلبستگی ناایمن اج35/21دلبستگی ایمن )

؛ در نمرات جهت گیری زندگی، میانگین نمرات تلقی خوش باشدیم

؛ در باشدی( م11/1( بیشتر از میانگین نمرات بدبینانه )11/55بینانه )

نمرات بهزیستی معنوی در گروه نمونه پژوهش، بیشترین و کمترین 

( 11/45میزان میانگین به ترتیب مربوط به متغیرهای ارتباط با خود )

اخالقی در  یهاو در نمرات ارزش باشدی( م81/31و ارتباط با دیگران )

گروه نمونه پژوهش، بیشترین و کمترین میزان میانگین به ترتیب 

( 13/23( و احترام به مرجعیت )03/21مربوط به متغیرهای انصاف )

ضریب همبستگی بین روابط پژوهش نشان داده  2جدول . در باشدیم

 شده است.

باالترین میزان همبستگی مثبت بین خوش بینی  2جدول با توجه به 

و  (P ≥ 85/8)با سطح معنا داری  141/8و بهزیستی معنوی با میزان 

اخالقی و سبک  یهازشباالترین میزان همبستگی منفی بین ار

 85/8)با سطح معنا داری  -313/8دلبستگی ناایمن اجتنابی با میزان 

≤ P) به منظور ارزیابی کفایت برازندگی الگوی پیشنهادی با باشدیم .

(، 2χهای برازندگی مانند مقدار مجذور کای )ها، ترکیبی از شاخصداده

جات آزادی(، شاخص هنجارشده مجذور کای )نسبت مجذور کای بر در

یافته  لی(، شاخص نیکویی برازش تعدGFIشاخص نیکویی برازش )

(AGFI( شاخص برازندگی هنجارشده ،)NFI شاخص برازندگی ،)

لویس -(، شاخص توکِرIFI(، شاخص برازندگی افزایشی )CFIتطبیقی )

(TLI( و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )RMSEA مورد )

استفاده قرار گرفت.
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 برازش مدل پیشنهادی :2 تصویر

 

 الگوی پیشنهادی متغیرهای مکنون یهاشاخص :3جدول 

 df2X TLI CFI NFI GFI RMSEA/  هاشاخص

 80/8 31/8 02/8 33/8 35/8 01/5 مقادیر

 

 های مورد مطالعه مدل پیشنهادیرگرسیونی زیر مقیاس یهاوزن :4جدول 

 S.E. C.R. P میزان برآورد استاندارد شده های رگرسیونوزن

 81/8 -03/5 83/8 -81/8 جهت گیری زندگی==« سبک دلبستگی 

 811/8 -11/8 52/8 -80/8 بهزیستی معنوی« سبک دلبستگی==

 83/8 52/2 13/3 11/8 اخالقی یهاارزش==« جهت گیری زندگی 

 82/8 15/5 80/8 53/8 اخالقی یهاارزش==« بهزیستی معنوی 

    5 دلبستگی ناایمن دوسوگراسبک ==« سبک دلبستگی 

 885/8 11/4 52/8 11/8 سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی==« سبک دلبستگی 

 885/8 11/4 54/8 10/8 سبک دلبستگی ایمن==« سبک دلبستگی 

    5 خوش بینانه یهانگرش« جهت گیری زندگی==

 881/8 -13/2 31/8 -85/5 بد بینانه یهانگرش==« جهت گیری زندگی 

    5 ارتباط با خود« بهزیستی معنوی==

 885/8 31/3 52/8 52/5 ارتباط با خدا« بهزیستی معنوی==

 885/8 11/58 80/8 00/8 ارتباط با دیگران« بهزیستی معنوی==

 885/8 82/55 83/8 81/5 ارتباط با طبیعت« بهزیستی معنوی==

    5 انصاف==« اخالقی  یهاارزش

 885/8 13/52 80/8 82/5 مراقبت==« اخالقی  یهاارزش

 885/8 83/54 81/8 31/8 وفاداری به گروه==« اخالقی  یهاارزش

 885/8 83/53 81/8 31/8 احترام به مرجعیت==« اخالقی  یهاارزش

 885/8 41/52 81/8 32/8 اخالص و تقدس==« اخالقی  یهاارزش
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. در این مدل دهدیمدل پیشنهادی برازش شده را نشان م 2 تصویر

دلبستگی به عنوان یک متغیر برونزا و سه متغیر  یهاپیشنهادی سبک

اخالقی به عنوان  یهاجهت گیری زندگی، بهزیستی معنوی و ارزش

 یهااند. همچنین متغیر مکنون سبکمتغیر درونزا به نمایش در آمده

دلبستگی سه متغیر آشکار، متغیر مکنون جهت گیری زندگی دو متغیر 

آشکار، متغیر مکنون بهزیستی معنوی چهار متغیر آشکار و نهایتاً متغیر 

. دنینمایاخالقی، پنج متغیر آشکار را اندازه گیری م یهامکنون ارزش

های نیکویی برازش مدل پیشنهادی در ادامه جداول مربوط به شاخص

 آورده شده است.

 یهانتایج ارزیابی برازش الگوی پیشنهادی بر اساس شاخص 3جدول 

آمده است، با توجه  3جدول گونه که در . هماندهدیبرازندگی نشان م

ارزیابی برازندگی مدل اندازه گیری به ویژه نسبت مجذور  یهابه شاخص

GFI (31/8 ،)(، شاخص نیکویی برازش، 01/5ت آزادی )کای بر درجا

 (، شاخص برازندگی افزایشی،33/8) CFIشاخص برازندگی تطبیقی،

 -(، شاخص توکر02/8) NFI شاخص برازندگی هنجار شده،

( و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای 35/8) TLIلویس،

ی ( مدل اندازه گیری عوامل مکنون از برازندگ80/8) RMSEAتقریب،

 وروایی سازه خوبی برخوردار است.

روابط بین متغیری متغیرهای  هیهای رگرسیونی کلوزن 4جدول در 

سبک  یهاپیش بین و مالک آورده شده است. در این بین مؤلفه

دلبستگی، سبک دلبستگی ایمن بیشترین وزن را با میزان برآورد 

بهزیستی  یهادر بین مؤلفه دارد. همچنین 10/8استاندارد شده 

دارا  52/5معنوی، ارتباط با خدا بیشترین وزن را که عبارت است از 

 82/5با  اخالقی، مراقبت یهاارزش یهاباشد. در بین مؤلفهمی

برآورد استاندارد شده بیشترین میزان تبیین را داراست. تمامی 

به جز ضریب سبک دلبستگی بر  4جدول روابط ذکر شده در 

. زندپردایبهزیستی معنوی بر به طور معناداری به تبیین رابطه م

الزم به ذکر است که با توجه به این که میزان برآورد غیر استاندارد 

شده روابط ابتدایی متغیرهای پیش بین یعنی سبک دلبستگی به 

 یهاسبک دلبستگی دوسوگرا، در جهت گیری زندگی به نگرش

اخالقی  یهاخوش بینانه، بهزیستی معنوی به ارتباط خود و ارزش

شود، میزان سطح معناداری، فرض می 5به انصاف در مدل برابر با 

( و باقیمانده تقسیم وزن رگرسیون برآورد .S.Eخطای استاندارد )

( عنوان .C.Rشده بر خطای استاندارد تخصیص داده شده )

 گردد.نمی

 بحث

بط ساختاری در قالب روابط موجود در مدل بدین نتایج تحلیل روا

مهم پژوهش حاضر ارتباط  یهاافتهی؛ از جمله گرددیگونه تشریح م

اخالقی در نوجوانان  یهامعنادار سبک دلبستگی و ارزش

، حسن نیا یهاحاضر با پژوهش یهاافتهی جیبدسرپرست است. نتا

( و 2851ان )(، رابینسون و همکار5334خرمایی و شیخ االسالمی )

.در  (38, 23, 53) باشدی( همخوان م2853کولوا و همکاران )

 یاهاینگونه عنوان کرد که رشد مدل توانیم هاافتهیتبیین این 

ذهنی یا ابراز دلبستگی در نوجوانان بدسرپرست نشات گرفته از 

رابطه اولیه بین کودک و مراقب است که خارج از آگاهی فرد اتفاق 

حساسات و نوع باور و نگرش او را در می افتد و رفتارها و ا

 توانی؛ لذا مدهدیاجتماعی بعدی تحت الشعاع قرار م یهاتیموقع

پیوندهای دلبستگی خود  ریها تحت تأثچنین بیان نمود که انسان

قرار دارند. از سویی دیگر رشد اخالقی در شمار مهمترین عوامل 

که اساساً  دیآیشکل دهنده فرا خود و احساس اخالقی به حساب م

گروه در شکل گیری  نیدر بستر امن خانواده به عنوان بارزتر

دلبستگی و در طی فرایند ارتباطی، عاطفی والدین با فرزندان شکل 

اینگونه عنوان کرد که شکل گیری  توانی. در این راستا مردیگیم

دلبستگی ایمن ،عامل مهمی در شکل گیری نگرش مثبت به 

و  شودیاخالقی و نهادینه کردن آنها در فرد قلمداد م یهاارزش

 دهندیبدین ترتیب افراد براساس آن رفتارهای خود را جهت م

؛چیزی که افراد نا ایمن اجتنابی و دوسو گرا به واسطه انحراف از 

مسیر اصلی نظام دلبستگی از آن محروم هستند. یکی دیگر از 

ادار بین بهزیستی معنوی و این پژوهش وجود ارتباط معن یهاافتهی

. همچنین رابطه باشدیاخالقی در نوجوانان بدسرپرست م یهاارزش

بهزیستی معنوی معنی دار نبود. نتایج  یهامؤلفه مراقبت با مؤلفه

بامستیگر و همکاران  یهاحاصله از فرضیه حاضر با نتایج پژوهش

 توانیچنین م هاافتهی. در شرح (35) باشدی( همخوان م2853)

 ،ی یک ترکیب هماهنگ از ابعاد جسمیگفت بهزیستی معنو

مذهبی، روانی و اجتماعی است که در نگاهی جامع و مثبت منعکس 

از احساسات و حاالت عاطفی و شناختی نسبت  یاکننده مجموعه

به خود و دنیای اطراف است؛ لذا فردی که در زندگی خود به 

بهزیستی معنوی رسیده و قائل به موجودی ماورایی است بیشتر 

اخالقی باشد. از طرفی  یهااحتمال دارد که پایبند و متعهد به ارزش

و آن را به  دهدیرا گسترش م بهزیستی معنوی معنای زندگی فرد

؛ لذا این افراد معنویت را نیرویی دهدیچیزی فراتر از مادیات سوق م

 ها را به سمت هدفیکه آن رندیگیبرانگیزاننده در زندگی در نظر م

و از آن جهت که انسان به عنوان نظامی  دهدیورای فردیت سوق م

ت و احساس بهزیستی معنوی ،رضای کندییکپارچه عمل م

اخالقی را به دنبال دارد و در این  یهاهدفمندی و به تبع آن ارزش

راستا بهزیستی معنوی به واسطه رهنمودها و ارائه سامانه باورها و 

اخالقی شود و  یهامنجر به شکل دهی ارزش تواندیها مارزش

تغییرات مثبتی را برای فرد به ارمغان آورد؛ که این امر در نوجوانان 

حقق ت انددهیکه از جانب والدین د ییهابیبه واسطه آس بدسرپرست

پیدا نکرده است. یافته دیگر پژوهش وجود ارتباط معنادار بین جهت 

. دباشیاخالقی در نوجوانان بدسرپرست م یهاگیری زندگی و ارزش

( و مرکوال 5335بدری ) یهانتایج پژوهش حاضر با پژوهش

پژوهش  یهاافتهی. در تبیین (33, 32) باشدی( همخوان م2882)

 یهاتیفیعنوان نمود که جهت گیری زندگی جزء ک توانیچنین م

؛ لذا اتخاذ جهت گیری خوشبینانه روندیاساسی شخصیت به شمار م

به عنوان یک عامل محافظت کننده اساسی ، منجر به ارزیابی مثبت 

فرد  شودیکه  باعث م گرددینسبت به خود و دیگران قلمداد م

گی داشته باشد. افراد هدفمند دارای احساس هدفمندی در زند

احساس کارآمدی و حس خود ارزشمندی هستند و پیامدها را به 

و به دلیل این انعطاف  دهندیعوامل ثابت ،کلی و درونی ربط م

پذیری قادرند مسئولیت بیشتری را در قبال رویدادهای مثبت و 

را  اخالقی خود یهامنفی زندگی بپذیرند و نه تنها قادرند ارزش

 یاهویها را رشد و توسعه داده و به شآن توانندیحفظ کنند بلکه م
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ها نیازهای انکار نشدنی فرا مادی اخالقی رفتار کنند از طرفی انسان

اخالقی  یهادارند که نقش مهمی در رشد شخصیت ،منش و ارزش

نیازهای فرا مادی  نیو چنان چه افراد به تأم کندیفرد ایفا م

نسبت به زندگی پیدا کرده و در زندگی  یترش روشنبپردازند؛ بین

.بدین ترتیب افرادی که در  شوندیخود دارای جهت گیری مثبت م

زندگی خود دارای جهت گیری مثبت هستند نسبت به دیگران و 

خود دیدگاه خوشبینانه دارند و لذا از آن جهت که  یهامهارت

منفی  یهاجانیذهنی خود را صرف عواطف و ه یهاهیسرما

ه اخالقی خود پرداخت یهالتیبه شیوه موثری به رشد فض کنندینم

؛ که این امر در خواهندیو اصطالحاً اخالق را برای خود اخالق م

فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی و در 

 اند رشد پیدا نکرده است.فضای ناامن و بحرانی بزرگ و تربیت شده

 بر برازش یها، مبن، معادالت ساختاری، مربوط به دادهدر ادامه نتایج

مناسب مدل روابط ساختاری سبک دلبستگی، بهزیستی معنوی، 

اخالقی در نوجوانان بدسرپرست  یهاجهت گیری زندگی و ارزش

ها برخوردار است و نشان داد که مدل از برازش خوبی با داده

و مدل ارائه  باشندیبرازش مدل در وضعیت مطلوبی م یهاشاخص

(، 5334حسن نیا، خرمایی و شیخ االسالمی ) یهاافتهیشده با 

(، بامستیگر 2853(، کولوا و همکاران )2851رابینسون و همکاران )

( همخوان 2882( و مرکوال )5335(، بدری )2853و همکاران )

 توانیفوق چنین م یهاافتهی. در تبیین (33-23, 53) باشدیم

به عنوان هسته نظام دلبستگی در  توانیعنوان نمود که امنیت را م

روابط بزرگسالی توصیف کرد. والدین کودکان دلبسته ایمن 

بدنی کودکان  یهاگنالیهماهنگ در معنا دادن به احساسات و س

تقالل، رشد روانی، ایجاد روابط دوستانه باعث ایجاد خودآگاهی، اس

؛لذا یک فرد  شوندی،حس شایستگی  و پذیرش خود در فرزندان م

را در روابط بین فردی  یاستهیعملکرد شا تواندیدلبسته ایمن م

داشته و روابط را بر پایه برد برد بنا سازد و احساس شایستگی مثبت 

را نسبت به خود و دنیای اطراف تجربه نماید. این نگرش و شناخت 

ر ؛ لذا دگرددیموجب ارزیابی و انتظارات مثبت از نتایج و پیامدها م

رزش خود ادامه با ا یهابه دنبال کردن هدف هایرویارویی با دشوار

ه تا اینک کنندیشخصیشان را تنظیم م یهاو خود و حالت دهندیم

خود برسند؛ بر این اساس افرادی که دارای  یهابتوانند به هدف

جهت گیری مثبت هستند در روابطشان تعهد بیشتری را احساس 

در این  کنندیو لذا در جهت بهزیستی معنوی تالش م کنندیم

احساسات، تنظیم هیجانات  یان با نقش واسطهراستا دلبستگی ایم

. افرادی که گرددیو انعطاف پذیری زمینه ساز بهزیستی معنوی م

از سبک ایمن برخوردارند دارای هوش هیجانی باالیی بوده و 

ؤثر م یهایریپرداخته و به تصمیم گ هاجانیبه مدیریت ه توانندیم

سازنده  یای مقابلهدر زندگی دست زده و با به کارگیری راهبردها

را به طور اثربخشی داشته باشند و از آنجا  هایدگیتوان مقابله با تن

؛ابعاد بهزیستی  کندیکه انسان به عنوان نظامی یکپارچه عمل م

معنوی با هم در تعادل و هم پوشی قرار گرفته و رضایت ،هدفمندی 

که  و در نهایت سالمت معنوی را در پی خواهد داشت و از آن جایی

 یهاو ارزش هاشیبهزیستی معنوی نقش اساسی در شکل گیری گرا

اخالقی افراد جامعه دارند؛ افراد دلبسته ایمن به واسطه استحکام 

خالء ها و نیازهای عاطفی و روحی از جانب والدین پایگاه محکمی 

. اما یک سازندیاخالقی را در وجود خود نهادینه م یهااز ارزش

قابل دسترس، در مواقع مورد نیاز منجر به نا مظهر دلبستگی غیر 

روانی رفتاری را به راه  یندهایو فرا شودیایمنی دلبستگی م

سازگاری فردی، ثبات و نظم جویی را به خطر  تواندیکه م اندازدیم

اندازد. افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی با احساس ناتوانی در 

شناختی را برای دفاع در برابر  یندهای، فراهاتیهماهنگی با موقع

و افراد دلبسته دوسو گرا با عدم تعادل در  برندیعواطف به کار م

عاطفی را در برابر توانایی شناختی  یندهایاحساسات و تعارضات، فرا

 یهایدگیو در این راستا توان مقابله با تن برندیخود به کار م

ته از چارچوب و اجتماعی را نخواهند داشت که این امر نشات گرف

زندگی است؛ لذا این افراد  یهایریانتظارات ذهنیشان از جهت گ

 دابنییبه عدم ارزیابی مثبت در مورد خودشان و دیگران گرایش م

و به دلیل زندگی با والد بدسرپرست در وابستگی با او دچار تعارض 

و دوگانگی قرار گرفته و در برطرف ساختن نیازهای خود با آن منبع، 

چار سرخوردگی شده و در نتیجه بهزیستی خود را از دست د

خود را به دیگر منابع  یهاافتهیو در این زمان فرد  دهندیم

ظر طبیعی به ن کنیدلبستگی من جمله خالق هستی انتقال داده؛ ل

اخالقی که در گرو ارتباط و مناسبات  یهاکه رشد ارزش رسدیم

خود منحرف گشته و اجتماعی همه جانبه است از مسیر اصلی 

 .دهدیرفتارهای فرد را جهت م

 نتیجه گیری

چنین گفت که نتایج  توانیدر نهایت امر با توجه به شرح فوق م

 ها با مدل ارائهمدل ساختاری به طور کامل بیانگر انطباق کامل داده

به این اجماع رسید که کودکان و  توانی؛ لذا مباشدیشده م

ت تلخ جامعه امروز هستند که عدم نوجوانان بدسرپرست واقعی

نیازهای روحی و عاطفی این فرزندان تاثیرات نا مطلوبی را  نیتأم

یک معضل  ی. بدسرپرستگذاردیدر تداوم زندگی آنها بر جای م

اجتماعی پیچیده و چند وجهی است و خانواده به عنوان منشاء و 

نظام پایه هر اجتماع بزرگ به واسطه چارچوب و سازمان دادن به 

دلبستگی سهم مهمی در این بین بر عهده دارد. از طرفی یکی از 

ست. ها امسائل مهم که نشات گرفته از دلبستگی است موضوع ارزش

اجتماعی نقش اساسی در شکل گیری،  یهادهیها به مثابه پدارزش

افراد جامعه دارند و  یهاشیها و گراکنترل، پیش بینی کنش

و  روندیرهنگی جوامع به شمار معنصری مرکزی در ساختار ف

؛ لذا از گردندیموجب استحکام و انتظام جامعه در سطح وسیعی م

آن کشور محسوب  یهاهیآنجا که نوجوانان در هر کشوری جزء سرما

بر  سویی ریبی توجهی به نیازهای عاطفی و روحی آنان تأث شوندیم

بهداشت جامعه خواهد داشت و توجه به آن یک ضرورت انکار ناپذیر 

 یهاجهت رشد ارزش گرددیاست؛ لذا به مسئوالن امر پیشنهاد م

و  یامداخله یهااخالقی در جامعه به تهیه و اجرای برنامه

پیشگیرانه مبتنی بر ساخت دلبستگی ایمن، همت گمارده که این 

قابل توجهی بر جهت گیری زندگی،  امر بدون شک اثر بخشی

اخالقی خواهد داشت. از  یهابهزیستی معنوی و در نهایت ارزش

این پژوهش عالوه بر محدودیت نمونه مورد بررسی،  یهاتیمحدود

توجه الزم و ضروری به این نکته است؛ که مدل ساختاری ارائه شده 

مرتبط در پژوهش، ناظر بر روابط ساختاری بین تعدادی از عوامل 
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اخالقی است و عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارد که  یهابا ارزش

ها در این پژوهش مورد وارسی با آن همبسته هستند ولی نقش آن

قرار نگرفته است؛ لذا لزوم رعایت احتیاط در تعمیم نتایج بالینی 

 بایستی مد نظر قرار گیرد.

 سپاسگزاری

 از کلیه افرادی که آنان دانندییله نویسندگان بر خود الزم مبدین وس

را در جهت اجرای پژوهش یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته 

باشند.
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