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Abstract
Introduction: Quality of life is a multidimensional
concept composed of personal, social, physical and
mental traits. Hence, this study has been conducted to
investigate the role of attachment to God in
predicting the quality of life of students in a military
organization by controlling the mediating role of
spiritual attitude.
Method: This study is based the correlational
descriptive method. Using the convenience sampling
method, 300 basiji students were selected from the
universities in Tehran in the academic year 20152016. The required data were collected using the
quality of life, attachment to God and spiritual
attitude questionnaires. The obtained data were
analyzed by the Pearson correlation coefficient and
hierarchical regression analysis.
Results: The results indicate that there is a significant
positive relationship between quality of life and
attachment to God (r₌ 0.56, P˂0.01) and quality of
life and spiritual attitude (r₌ 0.41, P˂0.01). In
addition, considering the results of the hierarchical
regression, it may be concluded that spiritual attitude
plays a partial (not full) mediating role in the
relationship between quality of life and attachment to
God.
Discussion: The findings suggest that spiritual
attitude could play a mediating role between the
attachment to God and the quality of life variables.
Therefore, the results of this study can be effective in
improving the quality of life of university students.
Keywords: attachment to God, spiritual attitude,
quality of life.
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چکیده
 کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی اسـت کـه از ویژگـیهـای:مقدمه
 ازاین رو پـژوه حاضـر، عینی و ذهنی تأثیر میپذیرد، اجتماعی،فردی
باهدف بررسی نق دلبستگی بـه خـدا در پـی بینـی کیفیـت زنـدگی
دانشجویان یک واحد نظامی با کنترل نق واسطه گری نگـر معنـوی
.صورت گرفت
توصیفی از نـوع همبسـتگی بـا اسـتفاده از

 در قالب یک پژوه:روش

 نفــر از دانشــجویان بســیجی333 رو نمونــهگیــری در دســتر
. انتخـا شـد354-59 دانشگاه هـای شـهر تهـران در سـال تحیـی ی
 دلبسـتگی بـه،داده های پژوه از طریق پرسشنامه های کیفیت زندگی
خدا و نگر معنوی گردآوری و با اسـتفاده از رو آمـاری همبسـتگی
پیرسون و تح یل رگرسیون س سـ ه مراتبـی مـورد تجزیـهوتح یـل قـرار
.گرفت
حاضر حاکی از آن بود که بین کیفیت زنـدگی

 یافته های پژوه:نتایج

) و کیفیت زندگی و نگر معنویr=3/95,P<3/3 ( و دلبستگی به خدا
 افزون بـر ایـن.) رابطه مثبت و معنیداری وجود داردr=3/4 ,P<3/3 (
با توجه به نتایج رگرسیون س س ه مراتبی مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه
نگر معنوی بین کیفیت زندگی و دلبستگی بـه خـدا نقـ واسـطهای
.جزئی و (نه کامل) دارد
حاضر مبنی بر اینکه متغیر نگـر

 با توجه به یافته های پژوه:بحث

معنوی توانسته است بین متغیرهای دلبستگی به خدا و کیفیـت زنـدگی
نق واسطهای ایفا کند توجه به یافتههای این پژوه میتواند در بهبود
.کیفیت زندگی دانشجویان مؤثر باشد
. کیفیت زندگی،معنوی

 نگر، دلبستگی به خدا:کلید واژهها

 ایران، تهران،) دانشگاه امام حسین (ع،ـ گروه روان شناسی
 ایران، تهران،) دانشگاه امام حسین (ع، ـ گروه روان شناسی2
 ایران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، گروه روان شناسی کودک
 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، ـ گروه روان شناسی بالینی3
 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، ـ گروه روان شناسی بالینی4
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(ذهنی) بهزیستی درونی است .عوامل ذهنی بیشتر بـر

مقدمه
دانشــگاه در هــر جامعــهای نمــاد پیشــرفت ،نــوزایی و
خیز

های بنیادی محسو می شود .درواقع دانشگاه

به عنوان سـتون فقـرات پیشـرفت ،نقـ

شـگرفی در

قدرت جوامع در دنیای مدرن دارد .دراینبین مهمترین
رسالت دانشگاه پرور

سرمایههـای انسـانی کارآمـد و

نخبه برای رسیدن به فتح ق ههای ع ـم و ارمغـان افـق
پیشرفت و نـوآوری بـرای جامعـه بـه شـمار مـی آیـد.
دانشجویان به عنوان سرمایه های فکـری درراه رسـیدن
به آرمانها و خواستهای یـک م ـت وفیفـه خطیـر و
تأثیرگــذاری بــر عهــدهدارنــد .در مس ـیر رســیدن بــه
هدفهای بزرگ افزون بر عوامل فردی و ذاتی همچون
هو  ،خالقیت و زایندگی نق

عوامل بیرونی ازجم ه

کیفیت زندگی نیز میتوانـد تأثیرگـذار باشـد .کیفیـت
زندگی یکی از حیطههای اساسی زندگی افراد در عیر
مدرن محسو میشود که درروند رشد و تحول انسان
از اهمیت اساسی و انکارناپـذیری برخـوردار اسـت .بـر
طبق تعریف سازمان بهداشت جهـانی کیفیـت زنـدگی
بهعنوان درک ،تفسیر و رضایت هر فـرد از جنبـههـای
مخت ف زنـدگی تعریـف مـیشـود (سـازمان بهداشـت
جهانی .)23 9 ،درواقع کیفیت زندگی بـهعنـوان یـک
مفهوم چندبعدی که دربرگیرنده حیطههای سـالمت و
عم کرد فیزیکی ،سـالمت ذهنـی ،عم کـرد اجتمـاعی،
رضایت از درمان ،نگرانی دربـاره آینـده و حـخ خـو
بودن تعریف مـیشـود (آکهـا و همکـاران .)2332 ،
امروزه کیفیت زندگی اغ ب بهعنوان یک مفهوم پویـای
چندبعدی در نظر گرفته میشود که میتوانـد در بـین
افراد مخت ف و همچنـین در طـول زنـدگی یـک فـرد
متفاوت باشد .یـک توافـق ک ـی در بـین پژوهشـگران
وجود دارد که شالوده کیفیت زندگی متشکل از عوامل
عینی (کارکرد جسمانی ،روانـی و اجتمـاعی) و عوامـل
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رضایت از زندگی تأکیددارند ،درحالیکه عوامـل عینـی
بیشتر بر نیازهـای مـادی و مشـارکت در فعالیـتهـا و
روابط بین فردی متمرکز هسـتند بـراون و همکـاران،2
2335؛ وان لون ،وان هو ،بـراون ،اسـچالوک و بـراون،3
2335؛ ک یز و همکـاران23 3 ،4؛ وانـ

و همکـاران،9

.)23 3
برخالف قرن بیستم ،چال

اص ی قرن حاضر نـه زنـده

ماندن ب که زندگی باکیفیتی بهتر و باالتر است .درواقع
کیفیت زندگی بهعنوان یک مفهـوم چندبعـدی هـم از
ویژگــیهــای فــردی و ذهنــی و هــم از ویژگ ـیهــای
اجتماعی و عینی تأثیر میپـذیرد .بـا توجـه بـه مـوارد
ذکرشده کیفیت زندگی بهعنوان یک مفهوم چندبعدی
و متنـوع بایــد در نظــر گرفتــه شـود کــه تحــت تــأثیر
بهزیستی روانشناختی ،سالمت روان ،میزان مشـارکت
در جامعه و توجه به ارز هایی فردی و اجتماعی قرار
دارد و دارای چهار بعد فـردی ،خـانوادگی ،سـازمانی ـ
اجتماعی و حمایتی است (سـازمان بهداشـت جهـانی،
.)23 9
شــواهد پژوهشــی حــاکی از آن اســت کــه متغیرهــای
مخت فــی مـیتوانــد در تعیــین کیفیــت زنــدگی افــراد
دخیل اند که دراینبین پژوهشـگران بـه نقـ

عوامـل

معنوی توجه ویژه ای دارند (الن  .)23 3 ،5با توجه به
تحوالت بنیادین و م مو

در زندگی انسانها در عیر

مدرن بدون شک یکی از پناهگاههای امن برای تسکین
روانهای خسته و باز توانی روانی دوباره افراد اقیـانو
دیــن و معنویــت اســت .انســان بســان قطــرهای در
جستجوی نیای بزرگ

اقیانو

در تالطـم و خـرو

است و تنها آنجا که به وصال رسـد ،مـیتوانـد رنـ
بوی آرام

و

و سکون درون را بچشد .درواقع مـیتـوان

گفت که کارکرد عمده مذهب ایجاد معنـی در زنـدگی
است (ایمونز و پالوتزیان .)2333 ،7همچنین مهمتـرین
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مزیت تجربه های مـذهبی ایـن اسـت کـه مـذهب بـه

شناسایی سه سبک دلبستگی به خدا (دلبستگی ایمن،

معناداری و ارتباط بـا حقیقـت نهـایی

دلبســتگی نــاایمن دوســو گــرا و دلبســتگی نــاایمن

5

اعطــا مــیکنــد (اکســ ین 2332 ،؛ ســیمس ســون ،

اجتنابی) مجموعه ای از شاخصها را بـرای هـر سـبک

بــین معنــاداری زنــدگی و

برشمرده است .افرادی کـه دلبسـتگی ایمـن بـه خـدا

مذهب ارتباط مثبت گزار شده اسـت (چـامبرالین و

دارند از شاخصهایی همچون ارز دهی به رابطهشـان

زیکــا .) 522 ، 3افــزون بــر ایــن تمــایالت معنــوی و

باخدا ،انگاره ای ذهنی مثبت از خدا و تجار رابطـهای

شخص احسا

2

 .)2332بــر همــین اســا

مــذهبی باعــز افــزای

کیفیــت زنــدگی ،بهزیســتی

مثبــت برخوردارنــد .در مقابــل آنهــایی کــه نیمــر

روانشناختی و سالمت روان ،تحمل فشارزای زندگی و

دلبستگی ناایمن دوسـوگرا بـه خداونـد دارنـد از عـدم

مـیشـود (فرانسـیخ و

اعتمــاد و اطمینــان بــه حمایــت و حفافــت خداونــد،

همکــاران 2334 ،؛ گراهــام ،فــر ،فالوئــرز و بــرک، 2

دلمشغولی ـ شیفتگی متوسط تـا افراطـی نسـبت بـه

میونیت بیشتر در برابر تـن

رابطه شان باخدا ،احساسات مبهم و نوسانی نسـبت بـه

.)233
معنـوی و

خدا و تجار نوسانی برخوردارنـد (اسـترو .)2335 ،

یکی از عوامل اساسـی تأثیرگـذار در نگـر

کیفیت زندگی افراد که پایههای نظـری آن پـیریـزی

افراد با دلبسـتگی نـاایمن اجتنـابی نیـز شـاخصهـای

شده و پژوه های متعدد اثربخشی آن را تائید کـرده

بیارز

رابطه شان باخـدا

اسـت ،کیفیــت دلبســتگی بـه خداســت اســت (کــرک

در تجار رابطـهای ،غ بـه تجـار منفـی بـر تجـار

ج وه دادن ،فاص ه یا کاه

و کارسـون.)23 2 ، 3

مثبــت و خنثــی و اجتنــا از توکــل بــه خــدا نشــان

امروزه دلبستگی بهعنوان سازهای تحولی و تأثیرگذار بر

میدهند (پراسنا و همکاران )2339 ، 5با توجه به ایـن

فرایند رشد افزون بر دلبستگی بـه والـدین در ارتبـاط

امر که مبانی نظری دلبستگی به خدا با مبـانی نظـری

افراد باخدا نیز موردتوجه قرارگرفته است .دلبستگی به

دلبستگی انسانی مشابه است میتوان پی بینـی کـرد

عـاطفی فـرد بـه

که کیفیت دلبستگی به خدا نیز یک سـازه ک یـدی در

خداوند تعریف می شودکه در آن تع ـقخـاطر خداونـد

سالمت روانی ،سالمت معنوی و کیفیت زنـدگی افـراد

بهعنوان پایگاه امنـی شـناخته مـیشـود کـه در همـه

به حسا میآیـد (روات و کـرک پاتریـک .)2332 ،در

شرایط میتوان او را جستجو و به یاری ط بیـد (گـرن

زمینه بعد معنوی با توجه به این مسئ ه کـه انسـان در

کویست ،میکالینسر و شاور .)23 3 ، 4ارتباط باخدا به

مراحل تحول شناختی بهتدریج منبع دلبسـتگی ا

از

لحاظ نظری ،در چـارچو نظریـه دلبسـتگی بـالبی و

مادر یا مراقب به سمت مسائل انتزاعی ازجم ـه خـدا و

مبتنی بر دیدگاه دلبسـتگی بـه والـدین اسـت (کـرک

زدن بـه ریسـمان

پاتریک ،2339 ،کوین  ،کین

خدا تحت عنـوان ارتبـاط و گـرای

پاتریک 2339،و کرانکویست ،کرک پاتریک، 9

.)23

وطن پی

میرود بدون شک چن

محکــم الهــی مـیتوانــد زنــدگی انســان را از پــوچی و

معیارهای دلبستگی به خدا شـامل ،جسـتجو و حفـ

روزمرگی نجات داده و صاحب معنـا و هـدفهـای واال

مجاورت باخدا ،خداوند بهعنوان پناهگاهی امن ،خداوند

گرداند .دلبستگی به خدا بهعنوان سازه مهم و اساسـی

بهعنوان پایگاهی امن و در دستر  ،جـدایی و فقـدان

جای دلبستگی فرد به مادر و مراقـب را مـیگیـرد کـه

بهعنوان منبع اضطرا و نگرانـی و خداونـد بـهعنـوان

این تحول نشان از آن است که انسـان بـه دنبـال یـک

قادر و دانای کل میباشند .ماری اینثورت همچنین بـا

پناهگاه امن و قابـلاتکاسـت تـا در لحظـات بحرانـی و
J. Military Psychology, Vol. 7, No. 27, Autumn 2016
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سـخت زنــدگی آرامـ بخـ

وجــود او باشــد (کــرک

قابلمالحظهای بر کیفیت زندگی و سالمت روان آنهـا

پاتریک .)2339 ،درواقع میتوان خداونـد را بـه عنـوان

بر جا بگذارد.

تکیهگاه دلبستگی انسان بهحسـا آورد و بـه اهمیـت

با توجه به این مسئ ه که کیفیت زندگی بهعنوان یـک

اساسی آن پی برد زیرا تمامی معیارهـای دلبسـتگی را

مفهوم حیـاتی و تأثیرگـذار در زنـدگی افـراد در قـرن

که سایر تکیهگاههـای دلبسـتگی دارنـد را داراسـت .از

حاضر از جایگاه ویژه و انکارناپذیری برخـوردار اسـت و

دیدگاه روانشناسی میتوان خداوند را بهعنوان موضوع

شــواهد پژوهشــی از تأثیرپــذیری آن از متغیرهــای

و ایمنـی

معنوی حکایت دارد و نظـر بـه

دلبستگی در نظر گرفت که به انسان آرامـ

مخت فی ازجم ه نگر

میبخشد و باعز مـیشـود کـه بتوانـد موقعیـتهـای

این مهم که بین نتایج پژوه های صـورت گرفتـه در

غیرقابل مهار را در کنترل خود قرار دهد (روات و کرک

مورد تبیین نق

این متغیـر در رابطـه بـا متغیرهـای

پاتریــک2332 ،؛ فونتــوالکیخ ،ســیامولی ،مگیریــا و

کیفیت زندگی و دلبستگی به خدا توافق روشنی وجود

کاپرینیخ .)2332 ، 7درواقع نـوع دلبسـتگی بـه خـدا

ندارد ازاینرو با توجه به فقر پژوه هایی کـه بـه ایـن

بهعنوان یک نیروی مولد و جان خیز به افراد احسـا

مسئ ه پرداختهاند و ایـنکـه تـاکنون در کشـور ایـران

و دلگرمی بـاالیی مـیدهـد و زنـدگی افـراد را

پژوهشـی بـه ارتبــاط ایـن متغیرهــای و تأثیرشـان بــر

آرام

صاحب معنا و ارزشمند میکند که ایـن مسـئ ه باعـز

کیفیت زندگی در دانشجویان نپرداخته اسـت ازایـنرو

معنوی در افراد میشود .در حقیقت

دلبستگی به خدا

شکلگیری نگر

میتوان عنوان کرد که نگر
آرام

و احسا

معنـوی از دل احسـا

پناهگاه امن بودن رابطـه بـا خداونـد

شــکل م ـیگی ـرد (غبــاری بنــا  .) 35 ،دلبســتگی
بهعنوان یک رابطه ژرف بـا خداونـد بـه فـرد احسـا
آرام

و اطمینان از وجـود پناهگـاهی ایمـن درواقـع

مواجهه با خطر را نوید میدهد که ایـن مسـئ ه باعـز
شکلگیری نگر

معنوی در افراد خواهد شـد (خـالق

خــواه و بابــایی .) 353 ،درواقــع نگــر

معنــوی بــا

رهنمودهایی که در اختیار افراد جامعه قـرار مـیدهـد
تــأثیرات قابــلمالحظــهای بــر شــیوه رفتــار ،باورهــا،
مسئولیت ها و تیمیمگیریهای آنها در مورد ارتبـاط
با اعضای خانواده و همچنین سبک زندگی و به تبع آن
کیفیت زندگی آنها برجـا خواهـد گذاشـت (کوینـ ،
کینــ

و کارســون .)23 2 ،در حقیقــت توجــه بــه

نیازهای معنوی در کنار نیازهـای مـادی و اجتمـاعی ـ
فرهنگی میتواند تـأمین کننـده سـالمت رو و جسـم
افراد باشد و ازلحاظ ذهنی و عینـی تـأثیرات مثبـت و
فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،77پاییز9315

حاضر با باهدف بررسی نق

پژوه

در پی بینی کیفیـت زنـدگی دانشـجویان بـا کنتـرل
نق

واسطه گری نگر

معنوی انجام شد.

روش
پژوه

حاضر یک پژوه

است .جامعه آماری پـژوه

توصیفی از نوع همبسـتگی
شـامل همـة دانشـجویان

دانشگاههای شهر تهران در سال تحیی ی  59ـ 354
بود که بـا اسـتفاده از رو

نمونـهگیـری در دسـتر

 333دانشجو ( 93دختر و  93پسر) انتخا شـدند.
پخ از انتخا نمونه و هماهنگی های الزم ،بـا تشـریح
اهداف پـژوه  ،وفـایف و تعهـدات مجریـان طـر و
انتظــارات آنهــا بــرای دانش ـجویان شــرکتکننــده در
پژوه

و با در نظر گرفتن مـالکهـای اخالقـی نظیـر

مشارکت آزادانه در پژوه  ،محرمانه ماندن اطالعات و
تأمین امنیت فیزیکی و روانـی دانشـجویان شـروع بـه
جمع آوری داده های موردنیـاز شـد .بـدین صـورت کـه
پرس نامهها بـهصـورت انفـرادی در اختیـار تـکتـک

بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش 15 ...

دانشجویان حاضر در نمونه پژوه

قرار داده شـد و در

همزمان نیز همبسـتگی مناسـبی بـا مقیـا

صورت لزوم راهنمایی های الزم به عمل آمـد و جـوا

عمومی ( )GHQنشان داد.

مدنظر ثبت شد .بعد از تکمیل و جمعآوری دادههـا بـا

پرسشنامه نگرش معنوی 81:این مقیا

سـالمت

شامل  43گویـه

استفاده از رو های آماری توصیفی (فراوانی ،میانگین

است کـه بـرای سـنج

و انحراف معیار) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون

توسط شـهیدی و فرجـی نیـا (  ،) 35طراحـی شـد.

و تح یــل رگرســیون س سـ ه مراتبــی) ،بــا اســتفاده از

پرسشنامه بهصورت لیکـرت در مقیـا

پـنجدرجـهای

نرمافزار  SPSS21مورد تجزیـهوتح یـل قـرار گرفـت.

نمرهگذاری میشود .این ابزار از روایی و اعتبار مناسـب

ابزارهای پژوه

شامل:

معنـوی دانشـجویان

نگـر

برخوردار است .اعتبار ایـن ابـزار بـه رو

بـاز آزمـایی

پرسشنامه کیفیت زندگی :81این پرس نامه  25سـؤالی

 3/5و همچنین همسانی درونی ایـن پرسـ نامـه از

در سال  555توسط گـروه کیفیـت زنـدگی سـازمان

طریــق آلفــای کرونبــا

 3/5بــهدســتآمــده اســت

بهداشت جهانی بهمنظور ارزیـابی سـالمت و مشـخص

(شهیدی و فرج نیا .) 35 ،در پژوه

کردن عوامل تعیینکننده کیفیـت زنـدگی ،بیمـاری و

اعتبــار ایــن پرس ـ نامــه بــا اس ـتفاده از رو

مرگ ومیر ،تـأثیر بیمـاریهـا و اخـتالالت بـر رفتـار و

کرونبا  3/75به دست آمد.

فعالی ـتهــای روزمــره و نیــز میــزان توانــایی فــرد در

مقیاس سبک دلبستگی به خدا :این مقیا

02

حاضر ضـریب
آلفــای

شـامل 37

فرهن های مخت ف ساخته شـد .ایـن ابـزار  4حیطـه

گویه است که باهدف سنج

سالمت جسمانی ،سـالمت روانـی ،روابـط اجتمـاعی و

خـدا در سـال  353توسـط غبـاری بنـا و حــدادی

ســالمت محــیط را م ـیســنجد کــه در طیــف لیکــرت

کوهســار تهی ـه گردیــد .شــامل ،ســه خــرده مقی ـا ،

پــنجدرجــهای نمــرهگــذاری م ـیشــود .نمــرات بــاالتر

دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اضطرابی است .هـر یـک از

نشاندهنده کیفیت زندگی بیشتر است .این آزمـون در

سؤاالت این آزمون توصیف کوتاهی از چگونگی رابطـه

بسیاری از فرهن ها و کشورها اجرا و هنجاریابی شـده

دلبستگی فرد نسبت به خدا را ارائه میکنـد .آزمـودنی

است و روایی و اعتبار آن موردقبول گزار شده اسـت.

درجه تطابق هر جم ه را با حاالت و تجربیات خـود در

آلفای کرونبا همسانی درونی ایـن

 7درجهای لیکرت که از

با استفاده از رو

رابطه باخدا ،روی یک مقیا

دلبستگی مسـ مانان بـه

خــرده آزمــونهــا بــین  3/7تــا  3/79بــه دســت آمــد.

(کامالً مخالف) تا ( 7کامالً موافق) درجه بنـدیشـده

باز آزمایی این آزمون ضـریب اعتبـار

است ،مشخص میکند .شاخص آلفـای کرونبـا بـرای

خرده آزمونها بین  3/4و  3/72به دست آمد .ضریب

هرکدام از ابعاد نشان دهنده همسانی درونی باالی ابعاد

اعتبار کل آزمون بین  3/75و  3/2بود (گـروه کیفیـت

پرس نامه است .این آزمون از روایـی و اعتبـار بـاالیی

زندگی سازمان بهداشت جهـانی .) 552 ،در پژوهشـی

برخوردار است .ضریب آلفای کرونبا برای هـر یـک از

کــه توســط نیــیری ( ) 329بــر روی  332نفــر از

سبکهای دلبستگی ایمن  ،3/57دلبسـتگی دوسـوگرا

دانشجویان دانشگاه شیراز انجـام شـد ،ضـریب آلفـای

 3/24و دلبستگی اجتنابی  3/54به دسـت آمـده اسـت

 3/24به دست آمد و ازنظر روایـی

(غبــاری بنــا و حــدادی کوهســار .) 35 ،در ایــن

همچنین با رو

کرونبا این مقیا

پژوه

ضریب آلفای کرونبا بـرای سـبک دلبسـتگی
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ایمــن  ،3/52دلبســتگی دوســوگرا  3/27و دلبســتگی

دلبستگی به خدا ،نگر

اجتنابی  3/5به دست آمد.

ضرایب همبستگی پیرسون دلبستگی به خدا و نگـر

یافتهها

معنوی باکیفیت زندگی درجشده است.

در جدول

معنـوی و کیفیـت زنـدگی و

میانگین و انحـراف اسـتاندارد متغیرهـای

جدول  8ـ شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) برای متغیرهای دلبستگی به خدا ،نگرش معنوی و
کیفیت زندگی
ضرایب همبستگی

متغیر

M

SD

دلبستگی به خدا

301/59

31/95

**0/95

نگرش معنوی

15/55

35/13

**0/53

کیفیت زندگی

13/10

33/51

-

همان طـور کـه در جـدول

مشـاهده مـیشـود بـین

دو شــاخص ضــریب تحمــل و عامــل تــورم واریــانخ

معنوی باکیفیت زنـدگی در

( )variance inflation factorو همچنــین آزمــون

دانشجویان بسیجی رابطهی مثبت و معنیداری وجـود

کالموگروف ـ اسـمرینوف بـرای بررسـی نرمـال بـودن

دلبستگی

توزیع انجام شد .در پی بینی مؤلفهی کیفیت زنـدگی

بــه خــدا در پ ـی بینـی کیفیــت زنــدگی دانشــجویان

از روی دلبستگی به خدا مقادیر عددی آزمون دوربینـ

معنـوی از رگرسـیون

واتسن ( ) /53و کالموگروف ـ اسمرینوف ()P<3/39

س س ه مراتبی استفادهشده است که نتـایج مربـوط بـه

بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بـود .سـایر

آن در جدول  2گـزار شـده اسـت .بـرای اسـتفاده از

مشخیه های رگرسیون و مفروضههای هم خطی بودن

مدل رگرسیون الزم است که پی فرضهـای اسـتفاده

در جدول دو گزار شده است .شاخصهای هم خطـی

از آن مورد آزمـون قـرار گیـرد .بـدین منظـور آزمـون

بودن نشان میدهند که بین متغیرهای پی بـین هـم

دوربین ـ واتسـن ( )Durbin-Watsonبـرای ارزیـابی

خطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مـدل رگرسـیون

استقالل خطاها ،آزمون هم خطـی ( )Colinearityبـا

قابلاتکا است.

کیفیت زندگی

دلبستگی به خدا و نگر

دارد .در ادامه به منظور مشخص کردن نق
بسیجی با کنترل نقـ

نگـر

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،77پاییز9315

بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش 17 ...
جدول  0ـ ضرایب استاندارد مدل رگرسیون سلسله مراتبی دلبستگی به خدا بر نگرش معنوی و کیفیت زندگی
مفروضه هم خطی

مرتبه

متغیر

R

R2

df

F

B

βeta

t

I

دلبستگی به خدا

0/95

0/13

39351

**95/13

3/31

0/51

**7/51

3

3/03

0/15

**5/53

0/51

3/03

0/51

0/33

*1/39

0/51

3/03

دلبستگی به خدا
0/53

II

39357

0/11

تولرنس

VIF
3

**10/01

نگرش معنوی

** P ˂ 0/03

جدول  2نشان میدهد که متغیـر دلبسـتگی بـه خـدا

نق

بهتنهـایی در مرتبـه اول  3درصـد واریـانخ کیفیـت

بحث و نتیجهگیری

زندگی را تبیین میکند و در مرتبه دوم نگر

معنوی

و دلبستگی به خدا درمجمـوع  32درصـد از واریـانخ
کیفیت زندگی را تبیـین مـیکننـد؛ کـه ورود نگـر
معنوی به معادله رگرسیون ضریب تعیین را به میـزان
 7درصد افزای
نق

میدهد .برای اینکه یک متغیـر دارای

واسطهای باشد باید دارای شرایط زیر باشد.

بین متغیر واسطه ای و متغیر مستقل رابطـه معنـیدار
باشــد -2 .بــین متغیــر واســطهای و متغیــر وابســته
همبستگی معنـیدار باشـد -3 .بـا بررسـی اثـر متغیـر
واسطه ای رابطه بین متغیر مستقل و وابسـته تضـعیف
شــود (ســرمد  .) 372همبســتگی نگــر

معنــوی بــا

متغیر پی بین (دلبستگی به خدا) مثبـت و معنـیدار
است (  )r = 52 ،p<3/3و بـا متغیـر مـالک (کیفیـت
زندگی) نیز مثبت و معنادار اسـت ( .)r = 4 ،p<3/3
در مرتبه اول ضریب رگرسیون دلبستگی بـه خـدا بـر
روی کیفیت زندگی مثبت و معنیدار اسـت ( ،p<3/3
 .)β = 43با ورود متغیر نگر

معنوی در گـام دوم بـه

تح یل ،ضریب رگرسیون در مرح هی قبل افت جزئـی
پیدا میکند (  ،)β = 34 ،p<3/3اما همچنان معنـادار
است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نگر

معنـوی

در رابطهی بین دلبستگی بـه خـدا و کیفیـت زنـدگی

پژوه

* P ˂ 0/09

واسطهای جزئی (و نه کامل) دارد.

حاضر باهدف بررسی نق

دلبستگی بـه خـدا

در پی بینی کیفیـت زنـدگی دانشـجویان بـا کنتـرل
نق
پژوه

واسطه ای نگر

معنوی صورت گرفت .یافتههای

حاضر نشان داد کـه بـین کیفیـت زنـدگی بـا

دلبستگی بـه خـدا در دانشـجویان رابطـه معنـیداری
وجود دارد .این یافته با نتایج پژوه هـای انجـامشـده
در این زمینه ازجم ه شـی و همکـاران ( ،) 353جنـا
آبــادی و ســابقی ( ،) 353بونــدر و کــوهن فریــدل

2

( ،)23 3مـــوریرا و همکـــاران )23 9( 22و کالیـــا و
همکاران )23 9( 23همسوست .در تبیـین ایـن یافتـه
می توان چنین عنوان کرد که انسان در دو بعـد اصـ ی
جسم و رو یا مادی و معنوی خالصه میشود و اگر از
یکی از این حیطهها غف ت کند بدون شک هیچگاه بـه
کمال شخییت نمیرسد و انسان ناقیـی خواهـد بـود
که تکبعدی و تک جنبه رشـد پیـدا خواهـد کـرد .در
زمینه بعد معنوی با توجه به این مسئ ه کـه انسـان در
مراحل تحول شناختی بهتدریج منبع دلبسـتگی ا

از

مادر یا مراقب به سمت چیزهای انتزاعی ازجم ـه خـدا
پی

میرود بدون شک چن

زدن به ریسمان محکـم

الهی میتواند زنـدگی انسـان را از پـوچی و روزمرگـی
نجات داده و صـاحب معنـا و هـدفهـای واال گردانـد.
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دلبستگی به خدا بهعنوان سازه مهـم و اساسـی جـای

احسا

دلبستگی فرد به مادر و مراقـب را مـیگیـرد کـه ایـن

میکند نشات مـیگیـرد .لـو و سـیم ( )2333بـر ایـن

تحول نشان از آن است که انسان به دنبال یک پناهگاه

باورند که داشتن دلبستگی ایمن به افزای

ویژگیهای

امن و قابـلاتکاسـت تـا در لحظـات بحرانـی و سـخت

روان شناختی و عواطف مثبت مانند امید بـه زنـدگی و

وجـود او باشـد .درواقـع انسـان

خـو بینـی بــهویـژه در موقعیـتهــای دشـوار منجــر

هرچقدر پیوند محکم و باثباتی با اصـل و ریشـه خـود

میکند که تکیهگاه ایمـن و

زندگی آرامـ بخـ

داشته باشد بدون شـک در کیفیـت زنـدگیا

آرام

و اطمینانی که در این نوع نگاه تعیـین

میشود چون فرد احسا

تـأثیر

قدرتمندی دارد که از او حمایت مـیکنـد (بـه نقـل از

خواهد گذاشـت .انسـانی کـه خـود را جـدا از جریـان

زاهد بابالن و همکـاران .) 35 ،همچنـین در تبیـین

زنـدگی حضـور

ایــن یافتــه بــک ( )2335نشــان داد کــه افــرادی کــه

هستی نمیبینـد و در مواقـع حسـا

خداوند به عنوان پناهگاهی که میتواند روی حضـور

دلبستگی بیشتری به خدا دارند از سالمت روان بیشتر

حسا کند و بر مشکل غ به کند باعز به وجود آمدن

و بــهتبــع آن رضــایت و کیفیــت زنــدگی بــاالتری
24

دلگرمی و قوت ق ب خواهد شـد و در کیفیـت زنـدگی

برخوردارند و مت برادشاو و همکاران ( )23 3نشـان

فرد تأثیر قابلمالحظهای خواهد گذاشت.

دادند که دلبستگی به خدا به با ناراحتی رابطـه عکـخ

درواقع ،وقتی کودک به دنیا میآید این پیوند در درجه

دارد.

اول از مادر و مراقب کودک بهعنـوان منبـع دلبسـتگی

افزون بر این یافتههای این پـژوه

ایجاد میشود و کودک باوجود منبع دلبستگی ایمـن و
پاس گو قادر به کشف و پوی

در محیط زندگی خـود

خواهد بود .با بـزرگتـر شـدن فـرد و انسـجام و ب ـو
شناختی و عاطفی هیجانی بهتدریج رنـ

که بین نگر

حـاکی از آن بـود

معنوی و کیفیت زندگی در دانشـجویان

رابطــه معنــیداری وجــود دارد .ایــن یافتــه بــا نتــایج
پــژوه هــای انجــامشــده در ایــن زمینــه ازجم ــه اهلل

و بـوی ایـن

بخشــیان و همکــاران (  ،)23کجبــاف و همکــاران

و

( ،) 353غبــاری بنــا و حــدادی کوهســار ( ،) 35

سرچشمه هستی یعنی خداونـد دلبسـته مـیشـود .در

خالقخواه و بابایی ( ،) 353شی و همکـاران () 353

حقیقت ،دین بهعنوان ژرفترین و درونیترین الیـه در

و رفــاهی و همکــاران ( )23 9و حیــدری ســنگ جی و

اعماق وجود انسان ریشه دارد ،آنجـایی کـه انسـان بـا

همکــاران ( ) 354همسوســت .همچنــین بــا پــژوه

منبع دلبستگی کاسته و انسان به منبع ذات خـوی

دیگر مرزی در بـین نـدارد.

هبرت و همکـاران )2335( 29کـه در فـرا تح ی ـی 23

این باور کـه انسـان در هـیچ شـرایطی تنهـا نیسـت و

پــژوه

در زمینــه معنویــت و مــذهب و ارتبــاط آن

خداوندی بزرگ و عالم و توانـا در هرلحظـه بـیدرنـ

بااحســا

تندرســتی انجــام دادنــد و بــه ایــن نتیجــه

موافب اوست به انسان جرات و توان مـیدهـد کـه در

رسیدند کـه بـهطـورک ی معنویـت و مـذهب ارتبـاطی

زندگی نیروی عظیم هستی پشتوانه و همراه اوست که

بااحسا

تندرستی در افراد نداشته و درنتیجه کیفیت

این دلگرمی و پشـتوانه عظـیم بـیشـک در کیفیـت و

زنــدگی آنهــا را دســتخو

نحوه زندگی انسان تأثیرات شگرف و م موسـی خواهـد

ناهمخوان است .در تبیین این یافتـه مـیتـوان چنـین

گذاشــت .درواقــع کیفیــت زنــدگی انســان بــهطــور

عنوان کرد که درواقـع نگـاه انسـان و نگرشـی کـه بـه

قابــلمالحظــهای از نــوع دلبســتگی انســان بــه خــدا و

اتفاقات زندگی دارد تعیین میکنـد کـه انسـان چقـدر

منشأ ذات وجودی خوی
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تغییــر مثبــت نمـیکنــد

بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش 11 ...

قادر است خود را بر زندگی و اتفاقـات ریزودرشـت آن

اقیانو

تأثیرگذار ببیند .نوع نگاه ما به زندگی مشخص میکند

وصال رسد میتواند رن

که ما درراه رسیدن به هدف تا چه اندازه توانـاییهـای

را بچشد .مکتبی که بسـان تکیـه گـاهی بـزرگ طفـل

را شناخته و قادریم که با تکیهبـر آنهـا

انسان راه رفتن می آموزد و از زمین تا آسمان به دنبال

برای فتح ق ههای زندگی ،خیز برداریم .درواقع در ایـن

پرواز آموختن است ،نمونه ایست کامل که انسان را در

فــرد بــه معنویــات و ذات هســتی

تنگناهای تاریک و داالنهای سرد زندگی بسان آتشـی

میتواند جنبه معنوی توان فـرد را بـر جنبـه مـادی و

رو انگیز از خاموشی و نابودی نجات میدهـد .مکتـب

آن چیره کند و خود را تنها فرض نکند ،ب کـه

انسانپرور و غنی اسالم برای انسانها بسـان نقشـه راه

دانهای از زنجیر و پیوند با هستی فرض کند .مـیتـوان

عمل میکند که در آن مسیر از بیراهه و خوشبختی از

چنین گفت که افرادی که خـود را در پهنـه اقیـانو

رنج و مشقت جدا و مشخصشـده اسـت .بـدون شـک

هستی تنها نمیبینند و خود را جزئی از کل بهحسـا

انسان و نحوه زیستن و خوشبختی او بر ق ه این مکتب

میآورند نسبت بـه کسـی کـه سـیاه و خاکسـتری بـه

بزرگ بسان چراغی برای اعیـار نورافشـانی مـی کنـد،

جهان نگاه میکند و خود را دانهای جدا و بریده از این

توجه ویژه ای که نشان از عظمت انسان و کمال مکتب

زنجیر فرض میکند که قادر نیسـت تـأثیری بـر امـور

اسالم دارد .در دین اسالم کیفیت زندگی انسان بر سـه

داشته باشد بی شک کیفیت زنـدگی بـاالتری خواهنـد

اصل استوار است که در درجه نخست فرد بایـد غنـای

معنوی بـهعنـوان یکـی از

را محقـــق ســـازد .در ایـــن راه بـــا

درونی خوی

راه نگــاه و نگــر
م مو

داشت .افزون بر این ،نگر

در تالطم و خرو

درون خـــوی

است و تنها آنجـا کـه بـه
و بوی آرام

و سکون درون

ستونهـا و عوامـل تأثیرگـذار در سـالمت روان انسـان

خ وتگزینی و شناسایی فرفیت وجود فـرد مـیتوانـد

عمل میکند که میتوانـد سـازگاری و کـارکرد روانـی

آیینه درون را صیقل داده و آنگـاه چیـزی جـزذ لـذت

معنوی با

سکون هستی و مالقات باخدا نمییابـد .در درجـه دوم

ویژگیهای مثبتی هم چون ثبات و پایداری در زندگی،

فرد باید تنهایی خالق و زاینده را کسب کنـد .درواقـع

آرام  ،درک خویشتن و رابطه مثبت با خـود ،خـدا و

در این مرح ه فـرد مـیتوانـد نیروهـای و داشـتههـای

اطرافیان و داشتن هدف و معنـا در زنـدگی مـیتوانـد

را از

اجتماعی افراد را بهبود بخشد .درواقع نگر

درونی و معنـوی خـود را بسـیج کـرده و آرامـ

کیفیت زندگی انسانها را ارتقا و باعـز غنـا و طـراوت

درون خود پیدا کند و به آرام

آن شود .ارتبـاط بـین معنویـت و کیفیـت زنـدگی در

مرح ه سوم فرد به دنبال معنای وجودی خوی

دانشجویان نشان میدهد کـه ایمـان بـه خـدا و حـخ

و طبق ارز های فرد ،اهداف تعیین و راه رسـیدن بـه

هدفمندی در زندگی ،باکیفیت زندگی این افراد رابطـه

آنها مشخص میگردد .با توجه به این مسئ ه که دین

معناداری دارد .در تبیین ایـن یافتـه مـیتـوان چنـین

اسالم دین انسانساز و تعالیبخ

وجود انسـان اسـت

عنوان کرد که با توجه به تحوالت بنیـادین و م مـو

بدون شک در کنار جنبههای معنوی توجه ویژهای بـه

در زندگی انسانها در عیر مدرن بدون شـک یکـی از

جنبههای عم ی زندگی انسان دارد که این نگاه ژرف و

پناهگاههای امن برای تسکین روانهـای خسـته و بـاز

تیز بینانه میتواند زندگی انسانها را بـه گ سـتانی بـی

دین و معنویت اسـت.

خزان و سبز بدل نمایید .افزون بـر ایـن نتـایج تح یـل

توانی روانی دوباره افراد اقیانو

انســان بســان قطــرهای در جســتجوی نیــای بــزرگ

هسـتی وار برسـد .در

رگرسیون س س ه مراتبی نشان داد که نگـر

اسـت

معنـوی
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توانسته است بین کیفیت زندگی و دلبستگی بـه خـدا
نق

واسطهای جزئی ایفا کنـد .در تبیـین ایـن یافتـه

میتوان چنین گفت که دلبستگی به خدا بهعنوان یک
سازه مهم باعز شکلگیری نگر
وقتیکه نگر

معنوی فرد میشود

معنوی در فرد شکل بگیرد بـهتبـع آن

کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم عینی – ذهنـی در
فرد تحت تأثیر قرار میگیرد .درواقع عینکی که فرد بـا
استفاده از دنیا و پدیدههای آن را نظاره میکند از نـوع
دلبستگی که به خدا دارد شکل میگیرد و درایـنبـین
اگر فرد دلبستگی ایمـن داشـته باشـد نگـر

و نگـاه

مثبــت و معنــوی بــه امــور زنــدگی دارد و اگــر دارای
دلبستگی اضطرابی یا اجتنابی باشد بهمـوازات آن نـوع
نگاه و جهانبینی که کسب میکند زاده این دلبستگی
است و فرد نگر

مناسبی نخواهد داشـت .ازایـنرو بـا

توجه به این یافتـه کـه نگـر

معنـوی بـین کیفیـت

زندگی و دلبستگی به خدا دارای نق

واسطهای اسـت

توجه به این یافته میتواند در ارتقـاذ کیفیـت زنـدگی
دانشجویان مؤثر شده و باعز بهبـود وضـعیت زنـدگی
حاضـر،

آن ها گردد .ازجم ه محـدودیت هـای پـژوه

وجــود بوروکراســی خشــک و انعطــافناپــذیر درراه
جمعآوری دادههای پژوه  ،یافتههای پژوه

حاضـر

تحت تأثیر چند محدودیت بود ،احتمـاالً اساسـیتـرین
محدودیت آن بهره گیری از طر مقطعی اسـت .بـرای
تعیین جهتی که این روابـط عمـل مـیکنـد ،مطالعـه
طولی نتایج دقیقتری در پی دارد ،بههرحال طر هـای
طولی آزمونهای بسیار دقیقتری از نقـ

متغیرهـای

واسطهای فراهم مـیکننـد ،لـذا بـرای بررسـی بیشـتر
اجرای مطالعه طولی پیشنهاد مـیشـود .همچنـین بـا
توجه به محدود بودن نمونه پژوه
تعمیمیافتههای این پژوه

به دانشـجویان در

به دیگر گروههـای سـنی،

قومی و پایههای تحیی ی باید احتیـاط کـرد؛ بنـابراین
پیشنهاد میشود در پژوه های آتی ،به نمونههـایی از
فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،77پاییز9315

دیگر قشرها و گروههای سنی پرداخته شود.
سپاسگزاری
شایسته اسـت کـه از همـه ی دانشـجویانی کـه در راه
جمع آوری دادههای پژوه

حاضر نهایـت همکـاری و

همگامی را بـا مـا داشـتند نهایـت سـپا

و قـدردانی

داشته باشیم .همچنین از ک یـهی کارمنـدان دانشـگاه
جامع امام حسین (ع) که ما را در اجرای این پـژوه
یاری نمودند نهایت سپا

راداریم.
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