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Abstract 

Purpose: In this study, the mediating role of a sense of security in the relationship between 

self-perfection and perceived stress with life satisfaction was investigated among orphan 

girls. 

Method: In this correlational research design, structural equation modeling was employed 

and a sample of 150 orphan girls in Sabzevar and Neyshabur was selected by complete 

enumeration. For data collection, Perceived Stress Scale (PSS), Satisfaction with Life Scale 

(SWLS), Psychological Security-Insecurity Questionnaire (PS-IQ) and Multidimensional 

Perfectionism Scale (MPS) were applied. Data were analyzed using Pearson correlation 

method and structural equation modeling in SPSS-26 and AMOS-25 software. 

Findings: The results demonstrated that there is a significant relationship between a sense of 

security and perceived stress with life satisfaction. Further, a significant negative relationship 

was found between self-oriented perfectionism and community-oriented perfectionism with 

life satisfaction, but there was no significant relationship between other-oriented 

perfectionism and life satisfaction. Moreover, the findings revealed that a sense of security 

mediates the relationship between self-perfection and perceived stress with life satisfaction 

(p<0.05). If the sense of security increases among people, life satisfaction also increases. 
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دختران    ی از زندگ   تی شده با رضا خود و استرس ادراک  ی افتگ ی در رابطه کمال   ت ی احساس امن   انه ی گرا ی انج ی (. نقش م 1401. ) ن ی شاره, حس     استناد: 

 doi: 10.22067/tpccp.2022.68102.1013.  65- 81(,  2)12و مشاوره,    ی ن ی بال   ی روان شناس   ی پژوهش ها .  سرپرست ی ب 

 

 چکیده
یافتگی خود و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی ی احساس امنیت در رابطه کمال در این پژوهش نقش میانجیگرانه   هدف:

 سرپرست بررسی شد.دختران بی

نفر از دختران   150ای به حجم  ، نمونهانجام شد سازی معادالت ساختاریروش همبستگی از نوع مدل  مطالعه که با در این روش:

های استرس ادراک شده، رضایت گیری تمام شماری انتخاب شد. پرسشنامهسرپرست شهرهای سبزوار و نیشابور به روش نمونهبی

های همبستگی  ها با استفاده از روشمورد استفاده قرار گرفت. داده   ندبعدیچیافتگی  و کمال   ناامنی -از زندگی، احساس امنیت

 شدند.  لیوتحل هیتجز 25نسخه  AMOSو   26نسخه  SPSS یافزارهاسازی معادالت ساختاری در نرمپیرسون و مدل 

داری وجود دارد؛ همچنین بین معنینتایج نشان داد بین احساس امنیت و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی رابطه    ها:یافته 

و کمال کمال  فردمدار  معنیگرایی جامعهگرایی  منفی  رابطه  زندگی  از  با رضایت  بین کمال مدار  ولی  دارد  گرایی داری وجود 

تگی یاف داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که احساس امنیت در رابطه بین کمال دیگرمدار با رضایت از زندگی رابطه معنی 

در میان افراد بیشتر شود   تی(. اگر احساس امن>05/0pخود و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی نقش میانجیگرایانه دارد )

 یابد. رضایت از زندگی نیز افزایش می

 سرپرست، استرس، رضایت از زندگی، بییافتگیامنیت، کمال های کلیدی: واژه 
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 مقدمه 
سرپرستی را در معرض خطر بی  شماریبی دختران    ،خانواده و نیز عوامل گوناگون دیگر  یدگیپاشازهم

خصوص  ها در خانواده به ناسازگاری  .( Wittfoth et al., 2017)  و تبعات مشکالت ناشی از آن قرار داده است 

پذیری فرزندان را افزایش  آسیب  ؛که منجر به جدایی و طالق یا از دست دادن یکی از والدین شودهنگامی

آسیب به   کهد  دهمی بروز  برای  را  زمینه  قطع  آماده طور  گوناگون  اجتماعی  میهای  -Stewart)  کندتر 

Withers, 2011) .   ضد رفتار  نوع  هر  ریشه  که  معتقدند  می  بسیاری  را  دختران  و  اجتماعی  زمینه  در  توان 

 . (Hezarjaribi & Safari Shali, 2009) های خانوادگی جستجو کردآسیب

فکری،    یآشفتگ  زانیادی در مسرپرست و عدو گروه دختران بی   نی بتحقیقات نشان داده است که  

و احساس عدم    بیوغرب یافکار عج  ،یریگگوشه   ،ینیسوءظن و بدب  ،یهای اجتماعناسازگاری  ،یافسردگ

از جمله    یسرپرست دچار اختالالت روانیاز دختران ب  یبرخ  نیتفاوت معناداری وجود دارد. همچن  تیامن

سرپرست به  دختران بی  ،روزیهای شبانهدر مجتمع.  (Moslehi, 1994)...هستند  و  اررفت  و  ت یاختالل شخص

-دختر بی 150نتایج یک پژوهش بر روی   .بینندهای روانی را میسرپرست، بیشترین آسیبنسبت پسران بی 

نشان داد که دختران در مقایسه با پسران  روزی  های شبانهسرپرست ساکن مجتمعپسر بی  150رپرست و  س

بیشتر، خودپذیری  تحصیلی   کمتر  1افسردگی  و  اجتماعی، جسمی  خودکفایتی  )  2و  دارند   ,Safdarکمتر 

کنند و از دختران در مقایسه با پسران در مقابل مشکالت احساس عجز و ناتوانی بیشتری می معموالً(. 2018 

اند که همیشه باید مورد مراقبت و حمایت  ای تربیت شده د و به گونهتوانایی دفاع کمتری برخوردار هستن

 . (Chant, 1997) مردان باشند 

بی دختران  که  عواملی  جمله  دارنداز  مشغله  آن  با  زندگی  رض  ؛ سرپرست  از  از  اایت  رضایت  ست. 

ها و  ها در کنار موفقیت زندگی یعنی نگرش مثبت فرد نسبت به زندگی کنونی با تمام مشکالت و ناکامی

زمانی که فرد   .( Bellin et al., 2015)   ها و تالش برای رسیدن به هدفی متناسب با امکانات موجودشادی

برای نیل به اهدافش    یها برای او فرصتبسیاری از مشکالت و سختی  ،نگرش مثبتی از زندگی خود داشته باشد

-ها و موقعیتحتی از موفقیت ، شوند؛ اما زمانی که فرد از اوضاع زندگی خود نارضایتی زیاد داشته باشدمی

نمی نیز  ک های خود  پیشرفت  و  ببرد  لذت  به خوبی  تحقیقات    (Tavakoly Sany et al., 2021).ندتواند 

و ژنگ، ژو، لیو، یانگ   (Lee, Kim & Wachholtz, 2016)، لی، کیم و واچهولتز  (Civitci, 2015)سیویتسی

 
1. self-acceptance 

2. social, physical and academic self-competence 
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با  نشان دادند که رضایت از زندگ  (Zheng, Zhou, Liu, Yang & Fan, 2019)و فان   ی رابطه معکوسی 

در رابطه بین استرس ادراک شده    4و خودکنترلی  3، خودکارآمدی2دارد و حس تعلق  1استرس ادراک شده 

 & Abolghasemi)و تکلوی ورنیاب    ابوالقاسمیو رضایت از زندگی نقش میانجیگرایانه دارد. همچنین  

Taklavi Varaniyab, 2010 )  بهتر، نشان دادند که افزایش تاب آوری و کاهش استرس منجر به احساس 

 شود.دستیابی به منابع بیشتر برای زندگی بهتر و رضایت بیشتر از زندگی می

رضایت از زندگی را نتیجه توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت    (Inglehart, 1994)   اینگلهارت

نارضایتی او بیشتر   ،به عبارتی هرچه شکاف بین آرزوهای فرد و وضعیت عینی او بیشتر باشد  .داندفعلی او می

شده است. استرس ادراک شده حالت  استرس ادراک  ،از متغیرهای مرتبط با رضایت از زندگییکی  ست.  ا

شناختی خود را تهدیدآمیز ادراک  شناختی است که طی آن فرد بهزیستی جسمی و روانیا فرایندی روان 

ای اساساً زا بودن رویدادها، پدیده شود که استرسهیجانی بیان می  -در نظریه شناختی.  (Bent, 2013)  کندمی

 Wang)  برانگیز استشخصی است و کارکرد تعامل فرد با محیط و ارزیابی او از وقایع، تهدیدکننده و چالش

et al., 2020)  .اثر الزامات و مطالبات محیطی،   است که بر  فشار یا تنش فیزیکی، روانی یا هیجانی  ؛استرس

ایجاد می یا فردی  از رویدادهایی که فرد ناپذیر و غیرقابلبینی شود. رویدادهای پیش موقعیتی  بیشتر  کنترل 

وجود و تداوم نارضایتی  .(Michalski et al., 2017) شوندسبب استرس می ،کنترل بیشتر بر روی آن دارد

آفرین است و باعث کمرنگ شدن تعهد افراد به نظام ارزشی و  در زندگی مردم برای هر نظام روانی مشکل

 .( Jenaabadi, 2014)د شواعتماد آنان نسبت به دیگر اعضای جامعه می

گرایی ست؛ اصطالحی که با کمالایافتگی خود  کمال  ،متغیرهای مرتبط با رضایت از زندگیجمله  از  

کمالشباهت  دارد.  ویژگی  5گرایی هایی  از  مهمیکی  نقش  و  است  شخصیتی  علتهایی  در   شناسی،تری 

بالینی آسیب  به  کمال  . (Fang & Liu, 2022)  کندشناسی روانی بازی میاستمرار و دوره  گرایی در اصل 

آن  تحقق  برای  تالش  و  نیافتن  دست  و  کامل  معیارهای  وضع  به  فرد  پایدار  تمایل  با  عنوان  که  ها 

استخودارزشیابی همراه  شخصی  عملکرد  از  انتقادی  می،  های  در    .(Pinto et al., 2017)  شودتعریف 

گرا و در توصیف افراد کمال  شوده میورزی افراطی نسبت دادگرایی به کنشکمال  های روانکاوی نظریه

است  شودمیمطرح   یافتن  برتری  بلکه  نیست  خوشبختی  آنان  زندگی  در  اصلی  محرک  نظریه، .  که  این 

 
1. perceived stress 

2. belonging 
3. self-efficacy 

4. self-control 

5. perfection 
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روان رنجوری وسواسی تلقی کرده و آن    ًًمشترکی از روان رنجوری خصوصا   ی گرایی را به عنوان نشانه کمال 

های  نظیر در تمام حوزه که خواهان پیشرفتی ممتاز و بی   د دان گری می سختگیر و تنبیه   را نتیجه وجود من برتر، 

ای از خودشیفتگی  گرایی جنبه فروید همچنین معتقد بود کمال .  ( Black & Reynolds, 2013)   زندگی است 

و صالح    . (Pellas, 2014)  است  دادند   ( Mojtabaee & Saleh, 2016) مجتبایی  به    نشان  قادر  که  کودکانی 

انتظارات والدین کمال با  نا   نیستند گرای خود  رویارویی  و  از درماندگی  استرس  ا حس مزمنی  در  را  میدی و 

 تجربه خواهند نمود.   ، ها وضع شده است حصول به معیارهایی که برای آن شان در  ی ناتوانی نتیجه 

یافتنی وضعیتی است که در آن رسیدن به رضایت برای فرد کامالً معمول و دست   1یافتگی خود کمال

این افراد حس واقعی رضایت از کار و زندگی را از تالش سخت به  .  (Gauly & Lechner, 2019)  است

در  .دهند تا کمتر دقیق باشندها نیز به خودشان اجازه میآن   ،آورند و زمانی که شرایط اجازه دهددست می

های شخصی برند و در عین حال، محدودیت ها از تالش و رقابت برای برتری و کمال لذت میحقیقت آن 

  (Schuler, 2000; Hewitt et al., 2003). شناسندرا به رسمیت می

مؤلفه از  کمالیکی  با  مرتبط  این  های  است.  روانی  امنیت  احساس  استرس،  کاهش  و  خود  یافتگی 

یابد  شود، توسعه میهای اجتماعی و تعامل با محیط حمایت میخصیصه با توانایی درونی شاخص و مهارت

شناختی و محسوسی گردد. احساس امنیت روانی برای افراد منابع روان یک ویژگی مثبت متبلور میو به عنوان  

 ,Davies & Martin  زندگی و مشکالت روزانه کنار بیایند  یزاکند تا بتوانند با شرایط استرسرا فراهم می

افرادی که نیاز به بقای    و   است های نیاز به بقا  . بر اساس نظریه انتخاب گلسر، امنیت یکی از مؤلفه ((2008

 . Frey & Wilhite, 2005; Vincenzes, 2021)) باالتری دارند به دنبال کسب امنیت بیشتری هستند 

شناختی و  نشان دادند که ارتباط بین امنیت روان   (Zotova & Karapetyan, 2018)زوتوا و کاراپتیان 

ها نیازمند امنیت درون و آرامش خاطرند. احساس امنیت  دار بوده است. همه انسان شناختی معنیبهزیستی روان 

بیشترین اهمیت را دارد و خمیرمایه انسان به شمار آرامش روان، امید، پو  یروانی  یایی و تالش همیشگی 

 Afshani)شود  ها در زنان و دختران احساس امنیت کمتر از مردان و پسران دیده میدر زندگی انسان .آیدمی

& Zakeri Hamaneh, 2012). 

از جملهپژوهش میلبرگ  ها  و  کریورس  میلبرگ،   & ,Liljeroos, Milberg, Krevers  لیلجروس، 

)Milberg, 2021)   در استرس و در نتیجه رضایت از زندگی بهتر تأکید   2کننده احساس امنیت بر نقش تعدیل

 
1. self-perfection   
2. feeling of security 
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رست با آن درگیر هستند. امنیت یکی سرپترین مسائلی است که دختران بیاند. احساس امنیت از مهم داشته 

ضروری  نیست از  مقدور  نیازها  سایر  شدن  برآورده  امکان  آن  وجود  بدون  که  است  بشری  نیازهای    ترین 
(McSweeney, 1999) . 

امنیت در یک جامعه، مهم امنیت استاحساس  از وجود  های  العملها و عکسچرا کـه واکنش  ،تر 

واقعیت دارند    در مورد  که  ادراکیها نسبت به  ه میزان دریافـت و ادراک آن افراد در جامعه، به میزان زیادی ب

 ،اش امنیت وجود نداردکه فردی معتقد باشد که در جامعهلـذا تـا هنگامی  ؛ نه خـود واقعیـت  ، بستگی دارد

  .(Taheri et al., 2012)  احساس امنیت نیـز نخواهد کرد؛ ولو اینکه واقعاً هیچ امری امنیت وی را تهدید نکند 

و از سوی     (Niazi et al., 2011) یافتگی خود رابطه داردسو با کمالبا توجه به اینکه احساس امنیت از یک

توان چنین استنباط کرد می(  Liljeroos et al., 2021)   دیگر با استرس ادراک شده نیز رابطه معناداری دارد 

یافتگی خود و استرس ادراک شده های کمالتواند نقش میانجی و واسطه را بین متغیرکه احساس امنیت می

یافتگی داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا احساس امنیت در رابطه کمال

 سرپرست نقش میانجیگری دارد؟ خود و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی در دختران بی 

 

 روش

 . مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بودحاضر از نوع همبستگی و پژوهش روش 

 جامعه، نمونه و روش آماری 

کلیه   یجامعه شامل  پژوهش  بی  یآماری  خوابگاه دختران  در  واقع  شبانهسرپرست  شهر  های  روزی 

نفر برآورد شد. پس از    150بود که حجم جامعه آماری    1397سبزوار و نیشابور در بازه زمانی دی تا اسفند  

در نظر گرفتن اصول اخالقی شرکت در پژوهش از جمله محرمانه بودن اطالعات،  توضیح هدف پژوهش و 

آزمودنی تمام  واجداز  که  بودندمالک  هایی  پژوهش  به  پرسشنامه   ، های ورود  به  که  های  درخواست شد 

 هند. پاسخ د  پژوهش

 

 ابزارهای پژوهش 

 پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد:  4در این پژوهش از 

تهیه شده و    ( Cohen et al., 1983)  کوهن و همکاران  توسط  :(1PSS) ترس ادراک شده  پرسشنامه اس

و هر ماده دارای ارزشی بین  است  ای )هرگز تا خیلی زیاد(  سؤال با یک مقیاس لیکرت چهار درجه   14دارای  

 
1. perceived stress scale (PSS) 



 1401  سال  ،2، شماره 12  دوره                                      مشهد  یشناسی بالینی و مشاوره، دانشگاه فردوسهای روانپژوهش   71

 

 Cohen)  کوهن و همکاران.  رودکار میه  است که برای سنجش استرس عمومی در یک ماه گذشته ب  4تا    0

et al., 1983)    به    86/0تا    84/0پایایی این پرسشنامه را به روش همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ بین

 89/0و    88/0ضریب پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ    ( Lovibond, 1998)لویبوند  دست آوردند.  

اخ باالی  پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونب  (Saadat et al., 2015)ت  سعاد  به دست آوردند. در پژوهش 

 آمده است.دستبه 78/0

زندگی از  رضایت  توسط   :(1SWLS)  پرسشنامه  مقیاس  اندا  (Diener, 2002)  دینر  این  گیری  زه برای 

جزء ارزیابی است:    سهرضایت از زندگی تهیه شده است. این ابزار نظرسنجی، ذهنی بوده و حداقل دارای  

این  .  ارزیابی رضایت از زندگی  - 3  و های عاطفی منفی ارزیابی جنبه   -2 ، های عاطفی مثبتارزیابی جنبه   -1

اسخ است که به شیوه لیکرتی، به هرکدام  گزینه پ  7ماده آزمون است و هر ماده آزمون دارای    5مقیاس دارای  

 ,Bayani ی بیانی، کوچکی و گودرزی )در مطالعه  .(Faraji & Artists, 2011)  گیردنمره تعلق می  7تا    1از  

Koochaky, & Goodarzi, 2007)  نمونه  در یک گرو از دانش  109ه  با    جویاننفری  این پرسشنامه  پایایی 

در بررسی روایی سازه برآورد شد و    69/0و با روش بازآزمایی    83/0استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل  

نتایج پرسشنامه شادکامی آکسفورد همبستگی مثبت و با نتایج پرسشنامه  این پرسشنامه با  مشخص شد که نتایج  

 همبستگی منفی دارد. افسردگی بک

امنیت احساس  )-پرسشنامه  امنیت  : (IQ-PS2ناامنی  احساس  پرسشنامه  فرم کوتاه  از  پژوهش  این  - در 

سؤال(، احساس ناخشنودی    7خرده مقیاس اطمینان به خود )  4گویه و    18پرسشنامه از  این    اامنی استفاده شد.ن

منظور  سؤال( تشکیل شده است که به   3نسبت به فرد )سؤال( و دید مردم    5سؤال(، ناسازگاری محیطی )  3)

را با اصلی  اعتبار پرسشنامه    (Maslow et al., 1952)  مازلو و همکاران.  رودیکار مه ارزیابی امنیت روانی ب

با   برابر   & Zare)زارع و امین پور    در پژوهش  .اندبه دست آورده   66/0استفاده از روش آلفای کرونباخ 

Aminpour, 2012)   به دست  ای کرونباخ  برای پایایی پرسشنامه احساس امنیت مازلو به روش آلف  64/0عدد

 ها گزارش شد.همبستگی بین آیتم 91/0و  آمد

  ( Hewitt & Flett, 1991)  هویت و فلت  این مقیاس توسط   :(MPS3چندبعدی )  یافتگیپرسشنامه کمال

و    5دیگرمدار  ییگرا، کمال4خودمدار  ییگراشده و از سه خرده مقیاس شکیل شده است که کمالساخته

 
1. satisfaction with life scale (SWLS) 
2. psychological security-insecurity questionnaire (PS-IQ) 
3. multidimensional perfectionism scale (MPS) 

4. self-oriented perfectionism 

5. other-oriented perfectionism 
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پاسخی است که بر روی طیفی از هر گویه این پرسشنامه دارای  .  ردیگیرا اندازه م  1جامعه مدار  ییگراکمال

)نمره   )نمره  1کامالً مخالفم  نشان 7( تا کامالً موافقم  باالتر  نمرات  بیشتر   ییگراکمال  یدهنده ( قرار دارد. 

  . (Hewitt & Flett, 2004)  گزارش شده است  89/0و    74/0ضرایب آلفا برای این مقیاس بین  ی  ه است، دامن

دیگرمدار    ، گرایی خودمدارکمال  هایضریب آلفا برای خرده مقیاس   (Besharat, 2011)، بشارت  نیهمچن

 به دست آورد. 81/0و  91/0، 90/0مدار را به ترتیب برابر با جامعهو 

 

 ها یافته

درصد دبیرستان بود و    7/28درصد راهنمایی و    3/50درصد افراد نمونه پنجم ابتدایی،    21حصیالت  ت

سال،    5-2درصد بین    4/36درصد افراد نمونه کمتر از یک سال،    6/26در خوابگاه برای    اقامتطول مدت  

 سال بود.  10درصد بیشتر از  1/9سال و  10-6درصد  28

افزار یابی معادالت ساختاری به روش تحلیل مسیر در نرم از مدل پژوهشهای یافته  ل یوتحلهیبرای تجز

شد.   استفاده  غیرمستقیم   جهتآموس  و  مستقیم  اثر  که  است  الزم  امنیت  احساس  میانجی  نقش  ارزیابی 

لذا پس از اطمینان    ؛یافتگی خود و استرس ادراک شده بر رضایت از زندگی محاسبه گرددمتغیرهای کمال

مورد بررسی   پژوهشنرمال بودن متغیرهای وابسته، کلیه روابط میان متغیرها بر اساس مدل مفهومی    یافتن از

 محاسبه شد.  1به شرح نمودار  پژوهشقرار گرفت. بر این اساس مدل اولیه تحلیل مسیر برای مدل مفهومی 

 
 نمودار اولیه معادالت ساختاری متناسب با مدل مفهومی  :1نمودار 

 

 شت.را به همراه دا 1تحلیل مسیر برای اثرات مستقیم و غیرمستقیم نتایج جدول  1دار اساس نمو بر

 
1. socially prescribed perfectionism 
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 ضرایب استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کل مدل   :1جدول 

 اثر کل  میرمستقیاثر غ میاثر مستق متغیر مالک  بینی کنندهمتغیر پیش

 *- 19/0 *11/0 **30/0- رضایت از زندگی  یافتگی کمال 

 *- 20/0 *- 21/0 01/0 رضایت از زندگی  ادراک شدهاسترس 

 **53/0 ----- **53/0 رضایت از زندگی  احساس امنیت

 **- 38/0 ----- **- 38/0 احساس امنیت استرس ادراک شده

 **20/0 ----- **20/0 احساس امنیت یافتگی کمال 

 40/0 ----- 40/0 یافتگی کمال  استرس ادراک شده

05/0 * p< 01 /0 **p< 

دار یافتگی خود با رضایت از زندگی معنیکمال  یدهد که اثر مستقیم مؤلفه نشان می  1های جدول  یافته

(. <05/0pدار نیست )استرس ادراک شده با رضایت از زندگی معنی  ی(؛ ولی اثر مستقیم مؤلفه >05/0pاست )

بین و مالک، نقش میانجی احساس پیش   یها ی احساس امنیت بر رابطه بین مؤلفه در ادامه با دخالت مؤلفه 

رضایت از زندگی مورد ارزیابی قرار گرفت.    یافتگی خود و استرس ادراک شده با کمال  یامنیت در رابطه 

یافتگی خود و استرس دهد که احساس امنیت نقش میانجی در رابطه بین کمالنشان می  1های جدول  یافته

اند که  ارائه شده   2. نشانگرهای مربوط به برازش مدل مسیر در جدول  رضایت از زندگی دارد  ادراک شده با 

 برازش نسبتاً مطلوب مدل است.  یدهنده نشان

 
 نشانگرهای برازش مدل نهایی  :2جدول 

 نتیجه  بخش مقدار رضایت مقدار برازش نشانگر برازش 

مدل تأیید 3تر از کوچک 94/1 نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی    

مدل تأیید یا بیشتر  9/0نزدیک به  88/0 1شده برازندگی نرم   

مدل تأیید 9/0تر از  بزرگ 94/0 2شاخص نیکوئی برازش   

 مدل دییتأعدم 9/0تر از  بزرگ 87/0 شده نیکوئی برازش تعدیل

مدل تأیید 9/0تر از  بزرگ 94/0 یندهآبرازندگی فز  

 برازش متوسط  10/0الی  08/0بین  082 /0 ( RMSEA)مجذور میانگین مربعات خطای تقریب 

 

را   08/0الی    05/0بین    (RMSEA)الزم به ذکر است، مقدار مجذور میانگین مربعات خطای تقریب  

 
1. NFI 

2. GFI 
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مدل تلقی را برازش ضعیف  10/0برازش متوسط و مقادیر باالتر از را  10/0الی  08/0قبول و مقادیر بین قابل

 آورده شده است.   3ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول در ادامه  (. Ho, 2006) کنندمی

 
 آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش :3 جدول

 میانگین متغیر 
انحراف  

 معیار

احساس  

 امنیت 

استرس  

ادراک  

 شده 

رضایت 

از  

 زندگی

   ییگراکمال 

 فرد مدار  
دیگر  

 مدار

جامعه  

 مدار

      1 11/4 40/9 احساس امنیت

     1 - 35/0** 07/6 81/25 استرس ادراک شده

    1 - 19/0* 42/0** 42/7 93/16 رضایت از زندگی

   1 - 21/0* - 11/0 005/0 69/6 89/32 گرایی فرد مدار کمال 

گرایی دیگر مدار کمال   83/46 53/12 15/0 06/0 - 009/0 **33/0 - 1  

گرایی جامعه مدارکمال   02/38 75/9 14/0 06/0 *19/0 - **43/0 **53/0 1 

05/0 * p< 01 /0 **p< 

مدار گرایی جامعهگرایی فردمدار و کمالبین استرس ادراک شده، کمال  دهدنشان می 3نتایج جدول 

با  سرپرست رابطه منفی معنیرضایت از زندگی دختران بی  با رضایت از زندگی دار و بین احساس امنیت 

داری وجود دارد. همچنین رابطه منفی معناداری بین استرس ادراک  سرپرست رابطه مثبت معنیدختران بی

 شود.شده و احساس امنیت دیده می

 

 نتیجه

بررسی  پژوهش هدف  با  میانجیگرانه  حاضر  کمالنقش  رابطه  در  امنیت  احساس  و  ی  خود  یافتگی 

 صورت گرفت.سرپرست ندگی دختران بیاسترس ادراک شده با رضایت از ز

یافتگی خود و استرس ادراک  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که احساس امنیت در رابطه بین کمال

گرایی شده با رضایت از زندگی نقش میانجیگرایانه دارد و بین احساس امنیت، استرس ادراک شده و کمال

کمال   فردمدار جامعهو  زنگرایی  از  رضایت  با  معنیمدار  رابطه  مؤلفه دگی  بین  ولی  دارد  وجود    ی داری 

رابطه کمال زندگی  از  رضایت  با  دیگرمدار  پژوهش  معنی  یگرایی  نتایج  ندارد.  وجود  با  حاضر  داری 

هزار جریبی و صفاری شالی   ،(Afshani & Zakeri Hamaneh, 2012)  افشانی و ذاکری هامانه   هایپژوهش 

(Hezarjaribi & Safari Shali, 2009)    لیلجروس و همکاران ست. اهمسو    ((Liljeroos et al., 2021و 

در پژوهشی بر روی افراد ساکن یزد بر اهمیت    ( Afshani & Zakeri Hamaneh, 2012) افشانی و ذاکری هامانه  
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احساس امنیت به ویژه امنیت جانی و اثرات مخرب آن در زنان تأکید داشتند و هزارجریبی و صفاری شالی  

 (Hezarjaribi & Safari Shali, 2009 )    در تحقیق بر روی شهروندان تهرانی نشان دادند که احساس امنیت

( نیز در تحقیق بر  (Liljeroos et al., 2021  و همکاران  لجروس ی ل بینی کند.  ت از زندگی را پیش تواند رضای می 

 بیمار سوئدی نشان دادند که بین استرس، دریافت حمایت و احساس امنیت رابطه وجود دارد.     144روی  

حقارت افراد  کنند. احساس  بر اساس نظر آدلر تمام اشخاص برای نیل به حسی از تعلق داشتن تالش می

می سوق  کمال  برای  تالش  سمت  به  وسیلهرا  کمال  جهت  در  کودکان  تالش  برای  دهد.  که  است  ای 

محققان    . (Smith & Alloy, 2009)  شود یید والدین و احساس مهم بودن به کار گرفته میأبرخورداری از ت

کمال  که  تعللزیاد  گرایی  معتقدند  شکست،  از  مزمنی  احساس  بیبه  بالتکلیفی،  و  ورزی،  بودن  حاصل 

 رقابلیطلبانه، مبهم و غهای آن داشتن اهداف بلندپروازانه، جاه ترین ویژگیشود و مهم می  نتهیشرمساری م

اهداف   این  به  رسیدن  برای  افراطی  تالش  و  صالح .  (Hewitt et al., 2003)  ست اوصول  و  مجتبایی 

(Mojtabaee & Saleh, 2016)   گرای  ه قادر به رویارویی با انتظارات والدین کمالاظهار داشتند کودکانی ک

نم درماندگی  باشند یخود  از  مزمنی  استرس  انا  ،حس  و  نتیجهرا  میدی  ناتوانیدر  به  ی  حصول  در  شان 

تجربه خواهند نمود. پاسخ استرس ادراک شده واکنشی است که   ،ها وضع شده استمعیارهایی که برای آن

برای کنار آمدن با استرس ادراک شده و حفظ بهداشت روانی،  .شودیهای فشارزا ارائه م در مقابل محرک

توان  که میگرایی، اعتقاد به این توان با ارزشیابی منطقی واقعیت و واقعیتهای زیادی ذکر شده است. میشیوه 

های منفی زا به جای جنبه های مثبت موقعیت استرسمسلط شد و با استرس مقابله کرد، توجه به جنبه بر خود

یادگیری حل دشواری  تعارضآن،  به  دادن  پایان  داد ها و  را کاهش  فشار روانی   ,.Michalski et al)  ها، 

2017; Liljeroos et al., 2021) .  زا  ها را استرسفرادی که در زندگی خود با استرس روبرو هستند و موقعیتا

گرایی که کمال  هاییآن  کنند.را احساس میتری  رضایت از زندگی پایین  گراها( )از جمله کمالبینند  می

ها زیرا همواره کمبودهایی برای آن  ،برخوردار باشندرضایت از زندگی باالیی  از  توانند  نمی  یی دارندباال

گرایی مثبت برخوردار باشند با دارا بودن  افرادی که از کمال. البته،  (Faraji & Artists, 2011)  وجود دارد 

گرایی منفی برخوردارند به  از رضایت زندگی خوبی نیز برخوردارند و افرادی که از کمال  ، دیدگاه مثبت

دیدگاه  داشتن  منفیدلیل  برخوردارند  ،های  پایینی  زندگی  رضایت  رابطه   ،از  زندگی  از  رضایت    یزیرا 

بر اساس نتایج پژوهش  . (Tavakoly Sany et al., 2021) شان داردهای افراد از زندگیتنگاتنگی با دیدگاه 

های خود از  گرایی باالیی برخوردارند به دلیل نرسیدن به خواسته توان گفت افرادی که از کمالحاضر می

در نتیجه  و  ن آمدن احساس امنیت  ها منجر به پاییاین استرس  که استرس ادراک شده باالتری نیز برخوردارند  
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پایین زندگی  از  میبنابراین،  ؛  شودمیتری  رضایت  افراد  در  روانی  امنیت  احساس  بردن  باال  سطح توان  با 

 ها کمک نمود.ها را کاهش داد و به بهبود رضایت از زندگی در آن آن ادراک شده  استرس

ادراک   افزایش استرس  با  پیدا  در پژوهش حاضر مشخص شد که  از زندگی کاهش  شده، رضایت 

پژوهش می نتایج  با  یافته  این  واچهولتز  (Civitci, 2015)سیویتسی  هایکند.  و  کیم  لی،   ،(Lee, Kim & 

Wachholtz, 2016)    و ژنگ، ژو، لیو، یانگ و فان(Zheng, Zhou, Liu, Yang & Fan, 2019)    همخوان

تواند با کاهش مقاومت بدن فرد را مستعد هرگونه بیماری جسمانی و روانی کند  ازحد میاست. استرس بیش

ها را برآورده سازد، ا روانی نتواند آن و چنانچه استرس، ناشی از انتظاراتی باشد که شخص از نظر جسمانی ی

می به خطر  او  روانی  و  کاسته میسالمت جسمانی  وی  زندگی  از  میزان رضایت  از  نتیجه  در  و    شودافتد 

(Fridman, 2002).    از  بینند  زا میها را استرساسترس روبرو هستند و موقعیت افرادی که در زندگی خود با

 تری برخوردارند. رضایت از زندگی پایین 

مدار با رضایت  گرایی جامعهگرایی فردمدار و کمالنتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد بین کمال 

با رضایت از زندگی گرایی دیگرمدار  کمال  یداری وجود دارد ولی بین مؤلفه از زندگی رابطه منفی معنی

نتایج پژوهش رابطه معنی با  این پژوهش  نتایج  ندارد.   & Mojtabaee)مجتبایی و صالح    هایداری وجود 

Saleh, 2016)شولر ،  (Schuler, 2000)  ،هویت و همکاران  (Hewitt et al., 2003)  بادامچی، یزدانی و  ،

بشارت،    (Badamchi, Yazdani & Vahedi, 2022)واحدی   کاشانکی،  تابش  و   ,Kashanaki)رجبیان 

Besharat, & Rajabian Tabesh, 2018)    مجتبایی و صالح    .ستاهمسو(Mojtabaee & Saleh, 2016)   در

گرایی با ابتال به این بیماری مرتبط  پژوهشی بر روی بیماران مبتال به عروق کرونر قلب نشان دادند که کمال

گرایی نوروتیک با میزان بیشتر اضطراب و خطا به این نتیجه رسید که کمال   (Schuler, 2000)است. شولر  

دیدگاه چندبعدی در مطالعه    (Hewitt et al., 2003)هویت و همکاران    عملکرد نوجوانان همراه است.  در

بر نقش کمالکمال نمودند. در پژوهش  گرایی را مدنظر قرار داده و  تأکید  از زندگی  گرایی در رضایت 

از دانش   357بر روی    (Badamchi, Yazdani & Vahedi, 2022)بادامچی و همکاران   آموزان مقطع  نفر 

کمال ابعاد  تمام  خوی،  شهرستان  اول  همچنین،  متوسطه  داشت.  معناداری  منفی  رابطه  شادکامی  با  گرایی 

بر روی    ( Kashanaki, Besharat, & Rajabian Tabesh, 2018)کاشانکی و همکاران   در پژوهش خود 

ایی با بخشش رابطه منفی و با مشکالت بین شخصی رابطه  گردانشجویان تهرانی نشان دادند که ابعاد کمال

 مثبت دارد. 

با خود  مدار معیارهای باالیی را برای خود در نظر میگرای خویشتنکمالفرد  که  درحالی گیرد که 
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دیگرمدار شامل معیارهای باال برای دیگران و توقعات زیاد   ییگرامرتبط بوده، کمال یو خود انتقاد   ینکوه

ها منجر ی از آنان است و به نکوهش دیگران، عدم اعتماد به دیگران و احساس خشم نسبت به آن و غیرمنطق

کمالشودیم سوم  بُعد  کمال.  جامعهگرایی،  به  گرایی  دستیابی  در  شده  ادراک  نیاز  شامل  که  است  مدار 

ذکر   یه گانابعاد سه   . (Hewitt et al., 2003)  توقعات و معیارهای تجویز شده توسط جامعه و دیگران است

 ،اضطراب   ، افسردگیاز جمله  شناختی  های روان های مختلف، روابط معناداری با آسیب شده، طی پژوهش

 Hashemi & lotifiyan, 2009; Pinto et).) اند و ترس از صمیمیت نشان داده  هدفی، بیحرمت خود پایین

al., 2017; Fang & Liu, 2022  توان گفت افرادی  طور که نتایج پژوهش حاضر نشان داده است میهمان

دارای کمال  و جامعهکه  فردمدار  هستند  گرایی  و  مدار  دارند و  مالکمعیارهای سرسختگیرانه  باالیی  های 

 آید.ها پایین میها را برآورده سازند رضایت از زندگی آن طور عملی آنتوانند به نمی کهیهنگام

های آن )اطمینان به خود، احساس  بین احساس امنیت و مؤلفه که  از دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود  

داری وجود  رضایت از زندگی رابطه مثبت معنیناخشنودی، سازگاری محیطی و دید مردم نسبت به فرد( با  

، (Zotova & Karapetyan, 2018)زوتوا و کاراپتیان    هایدارد. نتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهش

از احسـاس   جامعهپذیرترین قشر  ست. زنان به عنوان آسیبا  ((Liljeroos et al., 2021  لیلجروس و همکاران

معکوس   یبه وجود رابطه   (Bashirieh, 2014)ه بشیریه  مطالعنتایج  منیت متوسط رو به پایینی برخوردارند.  ا

بسیار   زناناحساس امنیت در زنان اشاره داشته است. احساس امنیت روانی در بین و  فضای جنسیتی شده  بین

از  پایین بی  مردانتر  دختران  بین  در  باز  و  به است  پایینسرپرست  اقتصادی اتر  شدت  پایگاه  هرچه   -ست. 

بیشتری خواهند داشت اجتماعی  امنیت  باشد، احساس  باالتر  افراد   ,Behyan & Firouzabadi)  اجتماعی 

اجتماعی و فقدان حمایت روانی و نداشتن    -سرپرست به دلیل پایین بودن پایگاه اقتصادیدختران بی  .(2018

نگرش منفی  ،از احساس امنیت روانی بسیار پایینی برخوردار هستند که در نتیجه این فقدانای سالم  خانواده 

رضایتمندی  . (Pourmoazen, 2009) آید ها پایین میو رضایت از زندگی در آن  کردد نبه جامعه پیدا خواه

فردی است که با سالمت روانی افراد در ارتباط است. سالمت روانی  روانی، مفهوم ذهنی و منحصربهو امنیت  

ناشی  احساس امنیتِ (Bellin et al., 2015). دکنتحقق پیدا می هاآنی احساس امنیت روانی افراد در نتیجه

از ارضای نیازها و تحقق اهداف از جمله عوامل اساسی است که رضایت از زندگی را در بین افراد جامعه  

می ب گسترش  شاید  ترتیب  بدین  اصلی  ه دهد.  محور  را  امنیت  دا نیازمندی  یشاکلهو  توان  انسان    نست های 

(Hezarjaribi & Safari Shali, 2009)ِرضایت از زندگی یکی از عناصر اساسی نظم،   . از سوی دیگر، خود

 . (Gülaçtı, 2010) وفاق و همبستگی روانی است 
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لذا برای تعمیم نتایج به سایر   ، ه است سرپرست انجام شد با توجه به اینکه پژوهش حاضر در بین دختران بی 

توان به حجم کم نمونه  این پژوهش می دیگر های ها باید احتیاط الزم صورت گیرد. از جمله محدودیت گروه 

نمونه کوچک   ، اشاره کرد  اندازه  یا  بیرونی پژوهش کاسته می چرا که هر چه حجم  از روایی  باشد،  شود.  تر 

سازد. در راستای  گیری علّی را محدود می مبستگی بود که امکان نتیجه حاضر از نوع ه   ق ی تحق همچنین، روش  

کشور بر    ی ها در دیگر استان و    تر با حجم نمونه بیشتر ی در سطح وسیع های پژوهش ها، انجام  رفع این محدودیت 

 .شود های تجربی پیشنهاد می و همچنین استفاده از روش سرپرست  روی دختران و پسران بی 

 

 قدردانی تشکر و 

روزی که امکان انجام این  مدیران و مسئولین مراکز شبانهو    کننده در پژوهش از تمامی افراد شرکت 

 شود.سپاسگزاری می ، پژوهش را فراهم آوردند
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