پیشبینی همدلی بر اساس دلبستگی به والدین و همساالن و خودپنداره
طیبه محمدی ،8سوسن صابر
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آموزان متوسطه اول پايههای هفتم تا نهم مدارس نواحی يک و دو شهرستان همدان بـهتـعـداد
 10631بود که از میان آنها به روش نمونهبرداری تصادفی دو مرحلهای  571نـفـر از مـیـان
مدارس شاهد  ،0شاهد  ،1مدرسه فرو و مدرسه فاطمه الزهرا به اين صورتکه دو مدرسه از هـر
ناحیه و از هر مدرسه  1کالس انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه دلبستگی بـه والـديـن و
همساالن ساخته آرمسدن و گرينبر ( ،)IPPAپرسشنامه خـودپـنـداره ( )SCQسـاخـتـه
ساراسوت  03/1و آزمون همدلی بريانت ( )03/1بود .پس از حذف  51پرسشنامـه مـخـدوش،
دادهها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.

یافتهها :نتايج پژوهش حاضر نشان داد خودپنداره جسمانی ( )β 18076 ،P 1810در سـطـ
نویسنده مسئول
 1081 Email: Saber@riau.ac.irو خودپنداره اجتماعی ( )β 09181 ،P 1815و خودپنداره اخالقی ()β 18011 ،P 1815
در سط معنـاداری  1581و بهصورت مثـبت همدلی را پیشبیـنی میکنند .دلبستـگی به مــادر
( )β 18075 ،P 1810و دلبستگی به همساالن ( )β 18007 ،P 1815به صورت مثـبـت و در
سط معناداری  1810همدلی را پیشبینی میکند.
نتیجهگیری :پیشنهاد می شود در کاهش رفتارهای ضداجتماعی در مدارس و افزايش رفتارهـای
همدالنه بر ارتقای خودپنداره نوجوانان و ترمیم دلبستگی آنها با والدين و همساالن تمرکز شود.
مقدمه
همدلی ،رفیت بنیادی افراد در تنظیم روابط و حـمـايـت از
فعالیتهای مشترک و انسجام گروهی و نیروی برانـگـیـزانـنـده
رفتارهای اجتماعی و رفتارهايی است که انسجام گروهی را در
پی دارد .همدلی اجازه برقراری تماس م ثر با محیط اجتمـاعـی
پیرامون را به فرد میدهد .کمک به ديگران را برای فرد تسهیـل
و از وارد آوردن آسیب به افراد جلوگیری میکند(.)0
1
همدلی يک هیجان ايجاد شده نیابتی 0و دگرجهتمند است که
فر شده باعث ايجاد رفتارهای اجتماعی مثبت و جلوگیری از
رفتارهای پرخاشگرانه میشود ،به خاطر اين که افرادی که ايـن
هیجان را تجربه میکنند برانگیخته میشوند تا آشفتگی ديگران
را کاهش دهند( )1و ( .)9نوجوانانی که سـطـوح بـاالتـری از
همدلی را گزارش میکنند همچنین بیان میکننـد کـه آنـهـا
بیشتر درگیر رفتار جامعهپسند میشوند تا رفتار پرخاشـگـرانـه.
پژوهشهای قبلی نشان دادهاند که همدلی با کیفیت کـارکـرد
اجتماعی در ارتباط است( .)1افرادی که سطوح بااليی از همدلی
و فرايندهای مرتبط با آن از قبیل سعه صدر ،را تجربه میکنند،
فر شده است که احساس مسئولیت بیشتری در قبال ديگران
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تجربه میکنند و در نتیجه بیشتر برانگیخته میشوند تا آشفتگی
ديگران را کاهش دهند(.)1
حمايت ذاتی والدين در روابط ايمن والد -نوجوان باعث ايـجـاد
جوی عاطفی در خانه میشود که باعث پرورش و رشد همـدلـی
میشود(  .)5محققان همچنین بحث کردهاند که روابـط بـیـن
همساالن ممکن است فرصتی برای رشد همدلی ايجاد کنـد(.)1
اين نظريهها همچنین بحث کردهاند که رابطه با همسـاالن ،بـر
خالف روابط والد-کودک ،شرايط منحصر به فرد و متقابلی فراهم
میکند و اين کیفیت روابط فرصتهای گران بهايی برای رشـد
همدلی فراهم میکند(  .)6از آنجايی که خانواده شـبـکـهای از
ارتباطها است که در آن والدين و کودکان در فرايندی دوسويـه
با هم در تعاملاند ،لذا در اين مجموعه ،طرفین قادرند تأثیرهای
بس شگرفی بر يکديگر داشته باشند(  .)7تجربیات مداوم با يـک
مراقبتکننده در دسترس و با پاسخگويی حساس به پـريشـانـی
کودک الگوهای ايمن را از روابط شکـل مـیدهـد کـه حـس
1- Vicariously
2- Other-orinted
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خودارزشمندی و ديگر ارزشمندی را در برمیگیرد(  .)/زمانی-
که فرد يک الگوی م ثر ايمن را تشکیل میدهد بازنمـايـیهـای
درونی مثبتی را از خود در زمینه دلبستگی اتـخـاذ مـیکـنـد،
انگارههای دلبستگیاش را بهلحاظ روانشناختی در دستـرس و
پاسخگو در نظر میگیرد و حس مثبتی را از خـود و ديـگـران
گسترش میدهد و بنابراين ايمنی دلبستگی منجر به خودپنداره
مثبت و ادراک محیط اجتماعی بهعنوان محیطی پايدار و قـابـل
اعتماد میشود(.)3
از جمله متغیرهای ديگری که روی همدلی اثر گذار است خـود
پنداره میباشد .خودپنداره  0به عنوان مجموعه ای از ادراکات از
خود ( جسمانی ،هوشی ،عاطفی ،اجتماعی و )...تعريف شده کـه
تصوير هر فرد درباره خودش را شکل میدهد .چنین تصـويـری
تشکیل شده از عوامل شناختی و تعامل اجتماعی درطول سراسر
زندگی( .)01برخی از مطالعات دريافتهاند کـه نـوجـوانـان بـا

پژوهش شامل زندگی مشترک با هر دو والد از زمان کودکی تـا
زمان حال ،روابط صمیمانه با حداقل دو نفر از همکالسیهـا يـا
هم مدرسهایها و معیارهای خروج از پژوهش شامل معلولیتهـا
و بیماریهای جسمانی مزمن ،بیماریهای شديد روانی ،دريافت
روان درمانی يا دارو در طول سال گذشته بود .پس از مراجعه بـه
مدارس و تهیه فهرست کالسها از دفاتر و انتخاب کـالسهـا و
کسب اجازه از معلمان و با ارائه توضی مختصری درباره اهـداف
و نحوه تکمیل پرسشنامهها به دانشآموزان ،دانـشآمـوزان هـر
کالس بهصورت گروهی در داخل کالس با حضور معلم به دلیـل
آشنايی بیشتر معلم با دانشآموزان و پژوهشگر و با رعايت نظم
و سکوت پرسشنامهها را تکمیل کـردنـد .در ايـن پـژوهـش
مالحظات اخالقی شامل اخذ رضايت آگاهانه ،تضمیـن حـريـم
خصوصی و رازداری رعايت شد .در اين پژوهش از ابزارهای زيـر
جهت جمعآوری دادهها استفاده شد:
 -8پرسشنامه دلبستگی به والدین و همساالن( .2 )IPPA

و به وسیله معلمان بهتر ارزيابی میشونـد( )00و پـیـشـرفـت
تحصیلی بهتر و میانگین نمرات باالتری نشان میدهند ،نسـبـت
به دانشآموزان دارای خودپنداره پايین( .)01پذيرش و دلبستگی

که منجر به سطوح باالتر خودپنداره در آنها میشود( .)09يـو،
هائو و شی(  )01پیشنهاد کردند حسادت مانـع از رفـتـارهـای
از عزتنفس بااليی دارند به دلیل اينکه از توانايی بیشتری نیـز
برای حل تعار ها در ذهن خودشان برخوردارند .با تـوجـه بـه
اهیمت همدلی در تعیین رفتارهای جامعهپسند در بین نوجوانان
و از آنجايی که همدلی يک سازه تحولی است که در طول زمـان
کودکی و بر اثر عوامل مختلفی تحت تاثیر قرار میگـیـرد و از
آنجايی که تاکنون هی تحقیقی که در آن به بررسی دلبستـگـی
به والدين و همساالن و همچنین نقش خودپنداره در شکلگیری
همدلی نوجوان صورت نگرفته است ،لذا اين پژوهش به دنـبـال
تعیین نقش دلبستگی به والدين و همساالن و خـودپـنـداره در
پیشبینی همدلی دانشآموزان است.
روش کار
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آمـاری
پژوهش شامل تمام دانشآموزان متوسطه اول پايههای هفتم تـا
نهم مدارس نواحی يک و دو شهرستان همدان بهتعداد 10631
بود .با در نظر گرفتن احتمال ريزش نمونه ،از میـان آنهـا بـه
روش نمونهبرداری تصادفی دو مرحلهای  571نـفـر از مـیـان
مدارس شاهد  ،0شاهد  ،1مدرسه فرو و مدرسه فاطمه الـزهـرا
به اين صورتکه دو مدرسه از هر ناحیه و از هر مدرسه  1کالس
انتخاب شدند؛ از میان اين کالسها  6کالس پايـه هـفـتـم5 ،
کالس پايه هشتم و  5کالس پايه نهم بودند .معیارهای ورود بـه
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اين ابزار  75گويهای توسط آرمسدن و گرينبر ( )05در مـورد
ماهیت احساسات نوجوان نسبت به چهرههای دلبستگی ساختـه
شده توسط گولن و رابینسن(  )06مورد تجديد نظر قرار گرفته و
 9خردهمقیاس دلبستگی به مادر با گويههای  0تا  ،15دلبستگی
به پدر با گويههای  16تا  51و دلبستگی به همساالن با گـويـه-
های  50تا  75در يک طیف لیکرت  5درجهای از تقريبا همیشه
يا همیشه درست  5تا تقريبا هی گاه يا هی گاه درست 0مورد
ارزيابی قرار میدهد .آرمسدن و گرينبر (  )05و گـولـن و
رابینسن( )06برای اين ابزار ضرايب آلفای کرونبا را در دامنهای
از  18/6تا  1866و همبستگی اين ابزار را با پرسشنامه پـیـونـد
والدينی ( )PBIپارکر ،9توپلین و براون 0373 1رضايتبـخـش
گزارش کردند.
 -2پرسشنامه خودپنداره (  :5 )SCاين ابزار  1/گـويـهای
توسط ساراسوت (03/1؛ نقل از( )07ساخته شده و  6خـرده-
مقیاس خودپنداره جسمانی با گويههای ،17 ،11 ،11 ،3 ،9 ،1
90 ،13؛ اجتماعی با گويههای 1/ ،16 ،19 ،11 ،97 ،10 ،/ ،0؛
خلق و خو با گويههای 1/ ،11 ،19 ،03 ،06 ،01 ،01 ،1؛
آموزشی با گويههای 91 ،91 ،16 ،15 ،07 ،05 ،09 ،5؛ اخالقی
با گويههای  17 ،15 ،11 ،11 ،10 ،95 ،91 ،6و عـقـالنـی بـا
گويههای  93 ،9/ ،96 ،99 ،0/ ،01 ،00 ،7را در يـک طـیـف
لیکرت  5درجهای مورد ارزيابی قرار میدهد .ساراسوت (03/1؛
نقل از ( )07برای اين ابزار ضريب بازآزمايی 1830و ضريب آلقای
کرونبا  18//تا  1867و روايی رضايتبخشـی گـزارش کـرده
است.
1- Self concept
2- Inventory of parent and peer attachment-IPPA
3- Parental bonding inventory-PBI
4- Parker, Tupling & Brown
5-Self-concept questionnaire-SCQ
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 -9آزمون همدلی :8آزمون همدلی بريانت ( )0/شـامـل 11

نفر (  6801درصد) از آنها بیسواد بود .میزان تحصیـالت پـدر
 011نفر ( 11درصد) زير ديپلم 61 ،نفر (0189درصد) ديـپـلـم،
 77نفر (018/درصد) کاردانی006،نفر( 1189درصد) کارشناسی،
 61نفر ( 0189درصد) کارشناسی ارشد و  13نفر (381درصـد)

گويه است که در يک طیـف لیکرت  1درجهای نـمـرهگــذاری
می شود .برای اين ابزار در ايران ضريب آلفای کـرونـبـا 1870
گزارش شده است(.)03
 -4پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی محققساخته :بر
اساس اين پرسشنامه ،ويژگیهايی مثل سن مشارکـتکـنـنـده،
سن پدر و مادر شرکتکنندهها ،میزان تحصیالت پـدر و مـادر
مشارکتکنندگان ،شا ل بودن پدر و مادر مشارکتکنـنـدگـان
مورد بررسی قرار گرفت.

کاردانی 017 ،نفر ( 1181درصد) کارشناسی 91 ،نـفـر (58/
درصد) کارشناسی ارشد و  9/نفر ( 789درصد) دکـتـری بـود.
پدر  517نفر ( 3785درصد) از ايـن دانـشآمـوزان شـا ـل و
پدر09نـفر( 185درصد) از آنهـا بیکـار بودند .مـادر  173نفــر
( 59865درصد) از ايـن دانـشآمـوزان شـا ل و مـادر  110نفـر
( 16895درصد) از آنها خانـهدار بودند .از میـــان  517نـفـر
پدران شا ل  113نـفر ( 13800درصد) مشغول به شغل دولتـی
و  15/نفر ( 518//درصد) مشغول به شغل آزاد بودند .از میـان
 173نفر از مادران شا ل  077نفر ( 69811درصد) مشـغول بـه
شـغل دولتـی و  011نفر ( 96855درصد) مشغول به شغل آزاد
بودند.

یافتهها
در پژوهش حاضر  511شـرکتکننده حضور داشت که  017نفر
(  1/89درصد) از آنها  01سال 066 ،نفر ( 9083درصـد) 05
سال و  117نفر ( 938/درصد)  06سال داشتند .میـانـگـیـن و
انحراف معیار سن پدر شرکتکنندهها بهترتیب  1/809و 7861
و میانگین و انحراف معیار سن مادر آنها بهترتـیـب  11811و
7819بود .پدر  1/نفر ( /8/درصد) از شرکتکنندهها و مـادر76

جدول -8میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر

0

-0دلبستگی به مادر

-

9

1

5

1
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7

/

3

01

دلبستگی
 -1دلبستگی به پدر

**18139
**

181/1

**

18991

-5خودپنداره اجتماعی

**

18101

-9دلبستگی به همساالن

**

18111

**

18111

**

18039

-

همدلی
 -1همدلی

**

18137

**

18990

-

خودپنداره
**

-

18091

-6خودپنداره جسمانی

**18115

**18103

**18911

**18011

**18935

-

 -7خودپنداره خلقوخو

**180/3

**18035

**18115

18111

**18969

**18133

-

-./خودپنداره آموزشی

**18066

**18111

**18077

18151

**18119

**18501

**18177

-

-3خودپنداره اخالقی

**180//

**18035

**18151

*1813/

**18176

**18970

**18130

**18939

-

 -01خودپنداره عقالنی

**18115

**18107

**18115

-18013

**18116

**181/9

**18165

**18105

**18951

-

میانگین

/7815

/6853

//835

010877

16879

1381/

13879

13873

91891

1581/

انحراف استاندارد

09899

00850

0081/

3809

9815

1893

181/

1811

1803

9873

آلفای کرونبا

18755

18700

18769

18/11

18655

18711

18695

18651

18701

186/1

جدول  0نشان میدهد که ضريب همبستگی متغیر همدلـی بـا
دلبـسـتگی به مـادر ( ،)r 18991 ، P 1810دلبـسـتگی بـه پـدر
(، P 1810
()r 18111 ، P 1810
 )r 18137مثبت و در سط  1810معنادار اسـت .هـمـچـنـیـن
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ضرايب همـبستگی متغیر همدلی با م لـفههای خـودپـنـــداره
اجـتمــاعی ( ،)r 18019 ، P 1810خــودپنـداره جـسـمـانـی
مـ لـفه
1810
()r 18011 ، P 1810
1- Empathy index
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خـودپنداره اخالقی ( )r 1813/ ، P 1815در سـطـ 1815
معنادار بود .گفتنی است که ضرايب همبستگی بیـن مـتـغـیـر

همدلی با م لفههای خودپنداره خلقوخو ،خودپنداره آموزشی و
خودپنداره عقالنی در سط  1815یر معنادار بود.

جدول  -2مقادیر کشیدگی ،چولگی ،عامل تورم واریانس و ضریب تحمل متغیرهای پیشبین
متغیر

چولگی

ضريب تحمل

کشیدگی

تورم واريانس

دلبستگی
دلبستگی به مادر

-18599

18776

186/0

085//

دلبستگی به پدر

-18117

1851/

18693

08163

دلبستگی به همساالن

-18111

-18117

18669

08536

خودپنداره
خودپنداره اجتماعی

-18516

18770

18611

08553

خودپنداره جسمانی

-18161

-18011

185/1

08713

خودپنداره خلقوخو

-181/5

18031

18690

085//

خودپنداره آموزشی

-18975

18119

18611

08656

خودپنداره اخالقی

-18507

18101

18633

08191

خودپنداره عقالنی

-18166

-18935

18661

08511

همدلی
همدلی

18166

-

18131

-

و کشیدگی مربوط به نمرات فاصله مهلنوبايس  Dبه ترتیب برابر
با 18366و  18/13بود اين مقادير بیانگر نرمال بـودن تـوزيـع
دادههای چند متغیری است .همچنین شاخص دوربین واتسـون
در تحلیل حاضر برابر با  0871/بود .اين مـقـدار از شـاخـص
دوربین واتسون بیانگر برقراری مفروضه استقالل خطاها در بیـن
متغیرهای پیشبین است.

جدول  1نشان میدهد که مقادير کشیدگی و چولـگـی هـمـه
متغیرهای پژوهش در محدوده  1است ،میتوان گفـت تـوزيـع
داده های مربوط به متغیرهای پژوهش نرمال است .همچنیـن از
آنجا که مقادير مربوط به ضريب تحمل و عامل تورم واريـانـس
هی يک از متغیرهای پیشبین به ترتیب کوچکتـر از  180و
بزر تر از  01نبود ،بنابراين میتوان گفت مفروضه هم خـطـی
بودن نیز در بین متغیرهای پیشبین برقرار است .مقادير چولگی

جدول  -9رگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی در پیشبینی همدلی براساس خودپنداره و دلبستگی به والدین و دوستان
متغیرها

SE

b

β

t

سط معناداری

(مرحله اول :م لفههای خودپنداره)
خودپنداره اجتماعی

18911

18003

18091

18501

18101

خودپنداره جسمانی

18999

18019

18076

98115

18110

خودپنداره خلقوخو

18113

18011

18111

181/7

18390

خودپنداره آموزشی

-18011

18011

-18150

-18361

18996

خودپنداره اخالقی

18190

18135

18011

18119

18106

خودپنداره عقالنی

-18003

18017

-18159

-18009

18166

18110

F)6 ،509( 07865/،

2

2

 adjR =18060و R =18070

(مرحله دوم :دلبستگی)
دلبستگی به پدر

-1819/

1819/

-1811/

-0811

1890/

دلبستگی به همساالن

18131

18193

18007

18935

18107

دلبستگی به مادر

18011

18191

18075

98519

18110

18110

F)3 ،501( 05805،

 adjR2=18037و R2=18100

R2 18111

F /8561،P 18110
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جدول  9نشان میدهد م لفههای خودپنداره ،بهصورت
(.)F )509،6( 07865/ ،P 1810
ارزش ضريب همبستگیهای چندگانه ( )R2برابر با 18070است.
اين موضوع نشان میدهد که م لفههای خودپنداره  0780درصـد
از واريانس همدلی را تبیین میکند .ارزيابی ضرايب رگـرسـیـون
نیز نشان داد که خودپنداره جسمانی ()β 18076 ،P 1810در
سط  1810و خودپنداره اجتماعـی ()β 18091 ،P 1815و
خودپنداره اخالقی ()β 18011 ،P 1815در سط مـعـنـاداری
 1815و به صورت مثبت همدلی را پیشبینی میکند .بـا ورود
متغیرهای دلبستگی به والدين و همساالن به معادله پیشبیـنـی
همدلی در مرحله دوم ،ارزش  R2به  18100رسید .بـنـابـرايـن
میتوان گفت م لفههای خودپنداره به همراه دلبستگی به والدين
و همساالن  1080درصد از واريانس همدلی را تبیین میکـنـنـد.
همچنان که در جدول5ديده میشود  R2برابر با  18111بـود.
اين يافته بدان معناست که با ورود متغـیـرهـای مـرتـبـط بـا
دلبستگی به معادله پیشبینی ،به میزان  1درصد بـه واريـانـس
تبیین شده متغیر همدلی افزوده شده است کـه ايـن مـقـدار
افزايش در واريانس تبیین شده به لحاظ آماری در سطـ 1810
معنادار بود ( .) F /8561 ،P 1810بررسی ضرايب رگرسیون
نیـز نـشان داد کـه دلبستگی به مـادر ()β 18075 ،P 1810
در سط  1810و دلبستگی به همساالن ()β 18007،P 1815
بهصورت مثبت و در سط  1810همدلی را پیشبینی میکـنـد.
گفتنی است ضريب رگرسیون مربوط به دلبستگی بـه پـدر در
پیشبینی همدلی در سط  1815معنادار نبود.
بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش حاضر نشان داد از بین م لفههـای خـودپـنـداره،
خودپنداره جسمانی ،خودپنداره اجتماعی و خودپنداره اخـالقـی
به صورت مثبت و معنادار همدلی را پیشبینـی مـیکـنـد .در
مطالعهای که کاولی و تیلر انجام دادند نتـايـج نشـان داد کـه
کودکان دارای خودپنداره مثبت به احتمال بیشتـر رفـتـارهـای
ياری کردن ،به اشتراک گذاشتن و همکاری نسبت به کودکانی با
خودپنداره مثبت پايین هستند .کودکانی که تجارب آنها منـجـر
به انتظارات مثبت شده است خودپنداره مثبتتـری را شـکـل
خواهند داد نسبت به کودکانی که تجارب آنها منجر بـه ايـجـاد
انتظارات منفی شده است .به عنوان نتیجه خودپنداره مـثـبـت،
انتظارات کودک منجر به نیاز کمتر به درگیر شدن در تعـامـالت
رقابتی با ديگر کودکان ،احساس تهديد کمتر از جانب فضائل يـا
کماالت ديگران و تمرکز خود محورانه کمتر خواهد شـد .ايـن
کودک قادر به همدلی بیشتر با ديگران میباشد و به احـتـمـال
بیشتری نگرانیهايی درباره نیازهای ديگر کودکان خواهد داشت
نسبت به کودکی که دارای خودپندراه مثبت کمتـر مـیبـاشـد.
نتیجه نهايی اشتراکگذاری بیشتر ،ياریرسانی و رفتار همکاری
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  8شماره بیست و چهارم 8سال هفتم 8پايیز3/

میباشد .در عو  ،اين فراوانی بیشتر رفتار جامعهپسند تعـامـل
اجتماعی را تسهیل میکند که اين تعامل نیز به طور مـتـقـابـل
رضايتبخش میباشد و فرصتهايی برای تقويت مثبت بیشـتـر
هم از جانب بزرگساالن و هم همساالن فراهم میکند .تعامل بـا
همساالن به طور ويژه ،باعث تشويق رفتار جامعهپسند مـیشـود
به خاطر اين که پاسخهای مثبت به رفتار جامعهپسند کـودکـان
به طور قوی باعث تقويت آن رفتار میشود( .)1هامپسـون)11(0
مشاهده کرد که کودکان پايه هشتم دارای خودپنداره مـثـبـت
ياریرسانتر 1هستند نسبت به کودکان با خودپنداره ضعیـفتـر.
لويز بنتلی و ساوير(  )10مشاهده کردند که بـزرگسـاالن دارای
خودپنداره مثبت بیشتر رفتارهايی از قبیل تهذيب ،تـحـمـل و
پیوندجويی ا لب بیشتر از بزرگساالن با خودپنداره منفی نشـان
می دهند و بزرگساالن با خودپنداره باالتر بیشتر پذيرای تفاوت-
های شريک زندگیشان میباشند .در مطالعهای که به مـنـظـور
کاهش رفتار پرخاشگرانه طراحی شه بود در کودکان  6سـالـه،
مشخص شد که بهبود خودپنداره تکنیک بسیار ثـمـربـخـشـی
جهت کاهش پرخاشگری میباشد(.)11
نتايج پژوهش نشان داد دلبستگی به والـديـن و هـمـسـاالن
بهصورت مثبت و معنادار همدلی را پیشبینی مـیکـنـد .ايـن
نتیجه با يافتههای پژوهشهای دانش و همکاران(  ،)7نظـری و
همکاران( )19و کاکوجويباری ،شقاقی و برادران( )11هـمـسـو
میباشد .کارکرد سبک دلبستگی تنظیم ايمنی برای فرد اسـت،
زمانیکه به واسطه موقعیتهای برانگیزنده ،هیجانی منفی فعـال
میشود کودک را تحريک میکند که منبع حمايت را از جـانـب
والدين جستجو کند و در طول سالهای نوجوانـی ،نـوجـوانـان
ا لب در مواقع نیاز به جستجوی افراد مراقبتکننده برمیآينـد،
با اين حال بهطور فزايندهای از دوستان خود بهعنـوان مـنـبـع
استفاده میکنند (  )15و (  .)16با وجود اينکه نوجـوان تـالش
میکند از والدين فاصله بگیرد و به استقالل دسـت يـابـد ،بـا
کشمکشهای رشدی بسیار مهم مانند افزايش روابط با همسال-
ها و موقعیتهای تنشزا روبروست که با سبک دلبستـگـی وی
مرتبط است( .)17دلبستگی به همساالن پیوند عاطفی است کـه
میان همساالن شکل میگیرد و رابطهای مثبت سرشار از اعتماد
و اتکا را نشان میدهد که در آن افکار و هیجانهای شخصی بـا
منبع دلبستگی به اشتراک گذاشتـه مـیشـود .عـالوهبـرايـن،
دلبستگی همساالن در يک بافت اجتماعی حمايت هیجـانـی و
منبعی از شايستگی اجتماعی را در برمیگیرد(  .)01نـوجـوانـان
فاقد الگوی درست ارتباط دلبستگی ،ا لب عصبی ،ستیزهجـو و
ضداجتماعی هستند و قادر به برقراری رابطه درست و محکمـی
با اطرافیان خود نیستند(.)1/
مطابق با نظر هافمن 9همدلی و حساسیت والدين به آشفـتـگـی
1- Hampson
2- More helpful
3- Hoffman
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فرزندان با رشد هـمدلی در مراحل چندگانه رشد همبـسته است
(  .)/مطابق نظر بالبی حس ايمنی دلبسـتـگـی (اعـتـمـاد بـه
صالحیت و شايستگی و محوبیت خود و مسئـولـیـتپـذيـری و
حمايتگری ديگران در صورت نیاز) يک منبع تابآوری در زمان
نیاز است که منجر به سالمت روان ،انطباق با مـوقـعـیـتهـای
تنشزا بهشیوههايی سازنده و سازگاری اجتماعی مـیشـود .بـر
اساس اين الگو افراد با سبک دلبستگی ايمن خودپنداره مثبتـی
از خود و ديگران به نمايش میگذارند ،از خودپنداره مثبتتـر و
عزت نفس باالتری برخوردارند و به ديگران اعتماد دارند .روابـط
آنها با همدلی ،صمیمیت و احترام مشخص مـیشـود( .)13در
حالیکه افراد با سبک دلبستگی اجتنابی خودپنداره مثـبـت يـا
منفی در مورد خود دارند و افراد با سبک دلبستگی اضطرابی نیز
به صورت کامال منفی به خود مینگرند( )91که اين عوامل باعث
میشود افرادی که دارای سبک دلبستگی ناايمن هستند تمايـل
بیـشتری به تجـربه هیجانهای اجتـماعی منفی داشـته باشـند
(.)90
هر پژوهشی در بطن خود محدوديتهايی دارد که تعمیم يافته-
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های پژوهش را دشوار میسازد .پژوهش حاضر نـیـز از ايـن
محدوديتها مستثنی نیست؛ از جمله اينکه ممکن است رفتـار
همدلی تحت تأثیر ويژگیهای موقعیتی نیز قرار بگیرد کـه در
پژوهش حاضر امکان بررسی آن نبود و فقط از طـريـق ابـزار
خودگزارشدهی بررسی شد که ممکن آگاهانه يـا نـاآگـاهـانـه
پاسخدهی شرکتکنندهها را تحت تأثیر قرار داده باشد .مقطعی
بودن پژوهش ،عدم امکان کنترل کلیه متغیرهای تاثیرگذار در
رفتار همدلی از جمله عوامل ژنتیکی از ديگر محدوديـت هـای
اين پژوهش میباشند که پیشنهاد میشود پـژوهشـگـران در
پژوهشهای بعدی خود از مطالعات طولی و همچنین مطالعات
کیفی که صرفا جهت سنجش متغیرهای از پرسشنامه استفـاده
نمیکنند برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر همدلی استفاده کنند.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران بر خود الزم می دانند از کلیه شرکتکنندگـان در
اين پژوهش که وقت ارزشمند خود را در اختیارشان قرار دادنـد
تشکر و قدردانی نمايند.
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Prediction of empathy based on attachment to parents and peers and self-concept
Mohammadi T (Ph.D), Saber S (Ph.D)*

Abstract
Background: The purpose of this study was to determine the mediating role of self-concept in the
relation between attachment to parents and peers with prosocial behaviors.
Methods:The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the
study included all the first grade students of the seven to ninth grades of the schools in one and two
regions of Hamedan to 21690, among them two-step random sampling 570 people among the schools
in Shahed 1, Shahed 2, Forough School and Fatemeh Al-Zahra School, two schools from each district and from each school 4 classes were selected. The study tool was the inventory of parent and
peer attachment by Armsden & Greenberg (IPPA), self-concept questionnaire (SCQ) by Sarswat
1984 and empathy index by Bryant (1982). After exclusion of 50 distortion questionnaires, data were
analyzed using hierarchical regression analysis.
Results:The results of this study showed that physical self-concept (P 0.01, β=0.176) at a significant
level of 0.01 and social self-concept (P 0.05, β=0.130) and moral self-concept (P 0.05, β=0.122) at
a significant level of 0.05 and positively predict empathy. The attachment to the mother (P 0.01,
β=0.175)
.
Conclusion: It is suggested to reducing the antisocial behaviors in schools and increasing empathy
behaviors on improving the self-concept of adolescents and restoring their attachment to parents and
peers be focused.
Keywords: attachment, empathy, parents, peers, self-concept
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