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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 

 شده دوران كودكي به مدل معناي زندگي با توجه به نقش دلبستگي ادراك

 پدر و مادر و تصور از خدا

 

∗فاطمه خاكشور شانديز
 

∗∗ دكتر باقر غباري بناب
 

∗∗∗ زادهيدكتر فاطمه شهاب
 

 

تواند در حفظ درك پيوستگي، ارزش و معنا در زندگي كمك كند            دسترسي به دلبستگي ايمن مي    :  مقدمه و هدف  
پژوهش حاضر ارائه مدل    .  معنايي آسيب پذير سازد   تواند فرد را در برابر خطرات مربوط به بي        و دلبستگي ناايمن مي   

 . باشد و تصور از خدا ميمعناي زندگي در ارتباط با ادراك دلبستگي به والد

هاي اي از بين دانشجويان دانشگاه هاي آزاد و دولتي بيرجند پرسشنامه           دانشجو به صورت چند مرحله     581  :روش
) 1997الرنس،  (و تصور از خدا     )  1999هزن و شيور،    (، دلبستگي به والد     )2006استجر و همكاران،    (معناي زندگي   

 .بهره گرفته شد يابي معادالت ساختاري از روش مدلجهت تحليل نتايج. را تكميل نمودند

شود و   نشان داد دلبستگي ايمن به پدر تنها به طور مستقيم باعث افزايش حضور معنا در زندگي مي                        :نتايج 
باعث افزايش  )  پذيريپذيري، مهرباني، كنترل  تعلق(دلبستگي ايمن به مادر نيز تنها از طريق افزايش تصور از خدا               

 .شودمي) حضور معنا و جست و جو معنا(ناي زندگي ابعاد مع

رسد باشد و در مجموع به نظر مي      نتايج حاكي از اهميت دلبستگي به والد در احساس معنا در زندگي مي              :  بحث 
-اكتشاف شناختي ناشي از كاركرد پايه ايمني چهره دلبستگي ايمن به پدر، فرد را در مسير معناي زندگي قرار مي                   

اهگاه مطمئن چهره دلبستگي ايمن به مادر، تصور از خداي فرد را تحت تاثير قرار داده و فرد را در                         دهد؛ اما پن  
 .دهدمسير جستجوي معنا قرار مي

  .دلبستگي به والد، تصور از خدا، معناي زندگي :هاكليدواژه
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