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است ( .)p>0/05همچنین سبک دلبستگی ایمن ،سبک دلبستگی ناایمن ،خوشبینی و استقالل عاطفی با
رضایت از زندگی دانشجویان ،از لحاظ آماری معنیدار است ( .)p>0/01در این مدل ،با توجه به نتایج آزمون
بوت استراپ ،اثر غیرمستقیم خوشبینی ،خودکارآمدی عمومی و سبک دلبستگی ایمن با رضایت از زندگی از
طریق میانجیگری استقالل عاطفی نیز معنادار بود .بر مبنای نتایج فوق ،استقالل عاطفی در پیشبینی خوشبینی،
خودکارآمدی عمومی و سبک دلبستگی ایمن و رضایت از زندگی از برازندگی مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژهها :سبکهای دلبستگی ،خوشبینی ،خودکارآمدی ،رضایت از زندگی ،استقالل عاطفی

مقدمه
امروزه نیازهای روانشناسی عمده به سمت دیدگاهی نوین مبتنی بر پرورش نقاط قوت ،تغییر
مسیر دادهاند و موضوعهای روانشناسی مطرح شده در آغاز قرن بیست و یکم ،عمدتاً بر
تجربۀ مثبت انسانی و آنچه لحظهای را بهتر از لحظه دیگر میکند تمرکز کردهاند (هادیان فرد
و مظفری .)1393 ،در مهرومومهای اخیر یکی از موضوعهای تأثیرگذار و قابلتوجه در حوزۀ
روانشناسی مثبت ،بحث رضایت از زندگی 1است (شهابیان و یوسفی .)1396 ،رضایت از
زندگی یک ارزیابی جهانی از کیفیت زندگی افراد است که بهعنوان ارزیابی فرد از زندگی
کلی تعریف شده است (پاکئک و فریمن .)2017 ،2در حقیقت رضایت از زندگی این مسائل را
منعکس میکند که تا چه اندازه نیازهای اساسی برآورده میشوند و تا چه اندازه انواع دیگر
اهداف ،بهعنوان اهداف قابلدسترسی هستند (جعفری و حسام پور.)1396 ،
ازجمله عواملی که میتواند رضایت از زندگی را پیشبینی کند ،سبکهای دلبستگی

3

است (ما 4و هیوبنر ،2008،1پالی 2و همکاران .)2016 ،دلبستگی یک رابطۀ هیجانی خاص است
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که مستلزم تبادل لذت ،مراقبت و آرامش است (شهیاد ،بشارت ،اسدی ،شیرعلی پور و میری،
 .)2011بهعبارتیدیگر تئوری دلبستگی بر این اصل استوار است که نحوۀ برقراری ارتباط ما با
والدین خود در کودکی ،بر ارتباطات ما در بزرگسالی تأثیر میگذارد (طوطیان و نصوحیان،
 .)1394سه سبک عمدۀ دلبستگی در کودکی و بزرگسالی وجود دارد :دلبستگی ایمن،3
دلبستگی ناایمن 4و دلبستگی اجتنابی( 5هازان و شیور .)1987 ،6دلبستگی ایمن بهصورت یک
منبع درونی است که به افراد کمک میکند تا تجارب استرسزا را بهصورت مثبت ارزیابی
کنند ،در نتیجه از سطح اعتماد و رضایت باالتر و سطح پایینتری از تعارضات برخوردارند.
افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن معموالً در روابط خود ترس از طرد شدن دارند و افراد
اجتنابی در روابط صمیمانه خود احساس آسودگی و راحتی نمیکنند (آلتون و تریزی.)2010 ،7
مطالعات حیدری ،قربانی و پورحسین ( )1397نشان داد دلبستگی ایمن زمانی که با نیازهای
بنیادین همراه شود ،رضایت از زندگی را پیشبینی میکند .همچنین دلبستگی اجتنابی و
دلبستگی دوسوگرا از طریق ارضا و عدم ارضای نیازهای بنیادین ،رضایت از زندگی را
پیشبینی میکند .ظاهراً تجارب موفق یا ناموفق قبلی در زندگی میتواند احساسی نسبتاً پایدار،
وابسته به موقعیت ،قابلتعمیم و قابلاندازهگیری را در زمینه خودکارآمدی 8پدید آورد که
میتواند پیشبینیکننده خوبی برای رضایت زندگی دانشجویان محسوب گردد .خودکارآمدی
باورهای شخص در مورد تواناییهایش برای اتخاذ سطوح انتخابی عملکرد که راهنما و
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شکلدهنده رویدادهای مؤثر بر زندگی فرد است ،تعریف میشود (کاپرارا 1و همکاران،
 .)2013این باورها موجب تأثیرگذاری بر شیوۀ تفکر ،احساس ،انگیزش یا رفتار فرد نیز
میگردند .احساس قوی خودکارآمدی موجب بهبود دیدگاههای مثبت فردی و مشارکت بهتر
فرد در انجام فعالیتها ،تنظیم اهداف ،تعهد کاری و بالطبع بهبود احساس رضایت از زندگی
میگردد (استروبل 2و همکاران .)2011 ،بهعبارتیدیگر باورهـای خودکارآمـدی تعیین میکنند
که انسانها چه انـدازه بـرای انجـام کارهایشان زمان میگذارند ،هنگام برخورد با دشواریها
تــا چــه مــدت مقاومــت میکنند و در برخــورد بــا موقعیتهای گوناگون چه اندازه نرمش
پذیرند (صفری و زر .)1397 ،بسیاری از مطالعات نشان دادهاند ،افرادی که خودکارآمدی
باالتری دارند ،احساس رضایت بیشتری در زندگی مینمایند و بنابراین خوشبینی بیشتری نیز
خواهند داشت (کاپرارا و همکاران ،2013،استروبل و همکاران2011 ،؛ پوماکی و
همکاران .)2010،خودکارآمدی یک عامل حیاتی در موفقیت یا شکـست در سراسر زندگی
انسان محسوب میشود (قالوندی و صفدری .)1394 ،باقری نسامی و همکاران ( )1392در
پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که رضایت از زندگی با حمایت اجتماعی و خودکارآمدی
رابطۀ مستقیم و معناداری دارد .بیسایر 3و همکاران ( )2009در پژوهشی نشان دادند که رضایت
از زندگی در دانشجویان دختر در مقایسه با پسران کمتر است.
دانشجویان بهعنوان قشر خاصی از جامعه ،در دوران دانشجویی شرایط خاصی از زندگی
اجتماعی را تجربه میکنند که میتواند روی سالمت روانی و کیفیت زندگی آنها تأثیر
بگذارد .ازجمله عواملی که میتواند رضایت از زندگی را پیشبینی کند ،خوشبینی 4است
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(چانگ و سانا .)2001 ،1افرادی که خود را مثبت ارزیابی و قضاوت میکنند اغلب
خودبسنده ،سالم و مراقبتکننده هستند .بر عکس افرادی که خودشان را بهصورت منفی
داوری و قضاوت میکنند از نظر عاطفی وابسته و غیرمسئولاند .افرادی که خودشان را
بهصورت منفی ارزیابی میکنند ،معتقدند که برقراری رابطه با دیگران خوشایند نیست و از
صمیمی شدن با دیگران اجتناب میکنند (بالبی ،1998 ،2به نقل از شهیاد و همکاران.)2011،
این ارزیابیهای مثبت و منفی دارای تأثیراتی روی رضایت از زندگی است (کوهن،
فردریکسون ،براون و میکلز .)2009،3خوشبینی نیز عامل دیگری است که ارتباط آن با
رضایت از زندگی در این پژوهش بررسی خواهد شد .خوشبینی به جهتگزینی اشاره دارد
که در آن معموالً پیامدهای مثبت مورد انتظارند و این پیامدها بهعنوان نتایج عوامل ثابت،
کلی و درونی در نظر گرفته میشوند (بویری .)1386،خوشبینی رابطۀ مثبت و مستقیم با
رضایت از زندگی دارد (استراسل ،مک کی و پالنت .)2000،4نتایج پژوهشی که توسط
تورکوم )2005( 5بر روی دانشجویان ترکیه انجام شد ،نشان داد که خوشبینی با احساس
بهزیستی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه ارتباط دارد .دانشجویان خوشبین ،نتایج
مثبت بیشتری به دست میآورند ،زیرا هدفشان را بهصورت یک امر دستیافتنی تصور میکنند
و از فرایند حل مسئله استفاده میکنند تا اینکه آن را انکار کنند (تروبوکس 6و
همکاران .)2014،خوشبینی با خلق مثبت و اخالق خوب رابطه دارد و همچنین خوشبینی با
پشتکار ،موفقیتهای شغلی ،سالمتی و رضایت از زندگی رابطه مثبت نشان داده است (روجرز
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و همکاران .)2000،پورسردار و همکاران ( )1392در مطالعهای نشان دادند که خوشبینی
بهواسطه افزایش سطح سالمت روانی ،رضایت از زندگی را در پی دارد .همچنین متغیر
خوشبینی دارای اثر مستقیم بر رضایت از زندگی است .بهبیاندیگر خوشبینی با تأثیر بر نوع
احساسها و هیجانهای فرد ،نگرش مثبت و در نتیجه رضایت از زندگی را در پی دارد .استقالل
عاطفی 1بهعنوان یکی از نیازهای رشدی در دوران نوجوانی ،بیانگر نوعی تغییر در نوع روابط
فرزندان و والدین است (سامانی .)1380 ،استقالل عاطفی یعنی توانایی احساس کردن به تنهایی
و فاصله عاطفی که نوجوان از والدینش میگیرد (بکرت .)2005،2فردی که دارای استقالل
عاطفی باالیی است ،بهخوبی به خود اعتماد دارد و هرگز رضایت و آرامش خود را در تأیید
شدن توسط دیگران نمیبیند و در حقیقت برای شاد و راضی بودن ،به تأیید گرفتن از سایر
انسانها نیازی ندارد (فلمینگ .)2005 ،3زیرا انسان همانطور که پیشتر ذکر کردیم موجودی
اجتماعی است و بخش عمدهای از وجود وی به داشتن ارتباطات قوی با دیگران وابسته است؛
اما با وجود داشتن ارتباط با دیگران ،فردی که استقالل عاطفی باالیی دارد ،حدومرزها و
ارزشهای قطعی برای خود تعریف میکند که هرگز حاضر نمیشود از این حدود کوتاه بیاید.
با این شرایط وی میتواند بدون اینکه به تأیید دیگران وابسته باشد ،خود از زندگی احساس
رضایت و شادی پیدا کند و در زندگی حس و حال خوبی را داشته باشد (کروگر .)2004 ،4در
پژوهشی پارا و اولیوا )2009( 5نشان داد که استقالل عاطفی بهعنوان متغیر میانجی در افزایش
عزتنفس و رضایت از زندگی دانش آموزان نقش مؤثری دارد .همچنین در مطالعهای دیگر نیز
به این موضوع اشـاره شده که ارتباط بین انجـام فعالیـت و خودکارآمـدی و بـه دنبال آن
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استقالل عاطفی و رضایت از زندگی غیر معناداری است (پرودانیوک 1و همکاران.)2004 ،
پالی 2و همکاران ( )2016نیز در تحقیقی نشان دادهاند که دلبستگی ایمن با رضایت از زندگی
زوجین همبستگی مثبت داشته است .لیقتسی و همکاران )2013( 3در پژوهشی به این نتیجه
دست یافتند که خودکارآمدی و تنظیم مقررات بهعنوان پیشبینی کننده مثبت و معنادار
رضایت از زندگی محسوب میشوند .هایز و ویتینگتون )2007( 4در پژوهشی به بررسی رابطه
بین خوشبینی و استرس با رضایت از زندگی در بین دانشجویان پرداخت .نتایج پژوهش حاکی
از رابطه معنادار و مثبت خوشبینی با رضایت از زندگی دانشجویان و رابطه منفی استرس با
رضایت از زندگی بود .در پژوهشی ایمانی و همکاران ( )1397نشان داد که دو متغیر
خودکارآمدی و خوشبینی منجر به افزایش رضایت زندگی و رضایت زناشویی میشوند.
حسین عرب ( )1397در مطالعهای نشان داد که بین سبکهای دلبستگی با رضایت از زندگی
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین بین رضایت از زندگی با خوشبینی رابطه
معناداری وجود دارد .مرتضوی ( )1396در پژوهشی نشان داد که بین سبکهای دلبستگی،
خودکارآمدی با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ولی طوطیان و
نصوحیان ( )1394نشان دادند که بین سبکهای دلبستگی و رضایت از زندگی دانشجویان
رابطهی خطی معناداری وجود ندارد.
ادیب ( )1396در تحقیقی نشان داد که بین استقالل عاطفی با خودکارآمدی دانشآموزان
رابطۀ منفی معناداری وجود دارد .ابراهیمآباد و همکاران ( )1395در پژوهشی نشان داد بین بلوغ
عاطفی و رضایت از زندگی رابطه نسبتاً خوبی وجود دارد و بلوغ عاطفی کلی با میانجیگری
بازگشت عاطفی میتواند پیشبینی کننده رضایت از زندگی باشد .نظری چگنی و همکاران
1
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( )1391در پژوهشی این نتیجه رسیدند که دلبستگی ایمن ،حمایت اجتماعی و خوشبینی به
ترتیب بهترین پیشبینی کنندههای متغیر رضایت از زندگی میباشند .اگرچه پژوهشهای پیشین
به بررسی متغیرهای مورد نظر بهصورت ساده و خطی پرداختهاند ،اما تاکنون مطالعۀ جامعی که
سهم متغیر میانجی همچون استقالل عاطفی را در تبیین و پیشبینی متغیر رضایت از زندگی
دانشجویان مشخص نموده باشد ،انجام نشده است .در پژوهش حاضر استقالل عاطفی با داشتن
رابطه مثبت با رضایت از زندگی بهعنوان یک متغیر تعدیلکننده و میانجی در ارتباط سه متغیر
سبکهای دلبستگی (دلبستگی ایمن ،دلبستگی ناایمن ،دلبستگی اجتنابی) ،خودکارآمدی و
خوشبینی که بهعنوان پیشبینی کنندههای مثبت رضایت از زندگی قلمداد میشوند ،در نظر
گرفته شده است؛ بنابراین میتوان گفت مسئله اساسی این پژوهش بررسی مدل علّی است که
در آن رضایت از زندگی بهعنوان متغیر درونزاد ،استقالل عاطفی بهعنوان متغیر میانجی و
سبک دلبستگی ایمن ،دلبستگی ناایمن ،دلبستگی اجتنابی ،خودکارآمدی عمومی و
خوشبینی بهعنوان متغیرهای برونزاد در یک مدل مسیر بررسی میشوند.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر 1است .جامعه آماری این پژوهش شامل
 6300دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسالمی شهر اهواز است که در سال تحصیلی 1396 - 97
مشغول به تحصیل بودند؛ که با استفاده از جدول مورگان ،حجم نمونهاین تحقیق شامل 354
دانشجو در مقاطع تحصیلی کاردانی ( 38نفر) ،کارشناسی ( 198نفر) ،کارشناسی ارشد (112
نفر) و دکتری تخصصی ( 6نفر) بود که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و مورد بررسی
قرار گرفت .میانگین سنی شرکتکنندگان  25/34با انحراف معیار  3/85است .از بین اعضای
1

.Path analysis
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نمونه  208نفر مجرد و  146نفر متأهل بودند .در این پژوهش بهمنظور جمعآوری دادههای
تحقیق از ابزارهای زیر استفاده شده است:
1

پرسشنامه سبکهای دلبستگی  :این پرسشنامه توسط سیمپسون ( )1990ساخته شد و
شامل  13جمله در مقیاس لیکرتی است که آزمودنی در پاسخ به هر سؤال باید یکی از
گزینههای طیف  5حالتی (از کامالً موافق تا کامالً مخالف) را انتخاب کند .از این  13جمله5 ،
جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی ایمن (سؤاالت  )13 ،12 ،1،6،8و  8جمله برای ارزیابی دو
سبک دلبستگی ناایمن و اجتنابی (سؤاالت  )2،3،4،5،7،9،10،11است .سیمپسون بهمنظور
بررسی روایی این پرسشنامه از مقیاس عشق رابین (1970؛ به نقل از سیمپسون )1990 ،و مقیاس
وابستگی برشید و فی ( )1997استفاده کرد .همبستگی بین مقیاس عشق رابین با سبک دلبستگی
ایمن ،اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب  -0/22 ،0/22و  -0/12بود .همبستگی بین
مقیاس وابستگی برشید و فی با سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب
 0/28 ،0/26و  -0/12به دست آمد .عطاری ،عباسی سرچشمه و مهرابی زاده ( )1385برای
بررسی روایی این آزمون از سه سؤال محقق ساخته استفاده نمودند که همبستگی برای این سه
سؤال با سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب  0/54 ،0/59و -0/24
به دست آمد .پایایی این پرسشنامه برحسب آلفای کرونباخ و اجرای مجدد در فاصلههای زمانی
یک هفته تا دو سال حدوداً  0/70برآورد شده است .عطاری و همکاران ( ،)1385آلفای
کرونباخ و ضریب تنصیف این پرسشنامه را به ترتیب  0/62 ،0/70و  0/63به دست آوردند .در
پژوهش حاضر میزان ضرایب آلفای کرونباخ هریک از سبکهای دلبستگی (ایمن ،ناایمن و
اجتنابی) به ترتیب 0/74 ،0/80:و  0/66به دست آمد.

.Attachment Styles Questionnaire.

1
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پرسشنامه خودکارآمدی عمومی 1شرر :این مقیاس توسط شرر و مادوکس ()1982
ساخته شده است که شامل  17ماده است .روش نمرهگذاری مقیاس خودکارآمدی به این
صورت است که به هر ماده از  1تا  5امتیاز تعلق میگیرد .حداقل نمره در این مقیاس برابر با 17
و حداکثر آن برابر با  85است که نمره باال حاکی از احساس خودکارآمدی باالست .این
پرسشنامه توسط براتی ( )1376در ایران ترجمه شده است .پایایی این مقیاس در پژوهش براتی
(0/79 ،)1376؛ عبدی نیا ( 0/85 ،)1377و در پژوهش اعرابیان و همکاران ( 0/91 ،)1383به
دست آمد .در پژوهشی که بهمنظور بررسی روایی و اعتبار این مقیاس توسط براتی ()1376
انجام گرفت ،این مقیاس بر روی  100آزمودنی (دانش آموزان سوم دبیرستان) اجرا شد و
همبستگی  0/61با پرسشنامههای عزتنفس و خودارزیابی به دست آمد که این در جهت روایی
سازه این مقیاس بود (اعرابیان ،خداپناهی ،حیدری و صدق پور .)1383 ،در پژوهش حاضر
ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب  0/82و 0/63
است.
پرسشنامه خوشبینی :در این پژوهش جهت اندازهگیری خوشبینی از آزمون بازنگری
شده جهتگیری زندگی ،)LOT-R( 2شیر ،کارور و بریج ( ،)1994استفاده شد .نسخه
تجدیدنظر شده آزمون جهتگیری زندگی ( )LOT–Rجانشین آزمون اصلی ( )LOTشد
(شییر و همکاران .)1994 ،این آزمون تفاوتهای فردی در خوشبینی را میسنجد و شامل 10
ماده است( ،شامل  6ماده که  3ماده ،نشاندهنده تلقی خوشبینانه و  3ماده نشاندهنده تلقی
بدبینانه است) .شیوه نمرهگذاری آن بر اساس مقیاس لیکرت  5گزینهای (کامالً مخالفم = 0؛
مخالفم =  ،1نظری ندارم = 2؛ موافقم = 3؛ کامالً موافقم =  )4است .حداقل نمره در این مقیاس
برابر با  10و حداکثر آن برابر با  40است .شیر و همکاران ( )1994پایایی آزمون را به روش
1

). General Self-Efficacy Questionnaire (GSES
). Life Orientation Test Revised (LOT-R

2
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بازآزمایی در فاصله  28ماه 0/79 ،محاسبه نمودهاند که نشانگر آن است که این آزمون از ثبات
نسبی برخوردار است .این پرسشنامه توسط بیانی و همکاران ( )1386ترجمه شده است .در
پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه خوشبینی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف
به ترتیب  0/78و  0/61به دست آمد.
مقیاس استقالل عاطفی :در خصوص ارزیابی میزان استقالل در نوجوانان از مقیاس
استقالل عاطفی 1استفاده شد ،این مقیاس توسط استنبرگ و سیلوربرگ ( )1986به نقل از
سامانی ( ،)1381تهیه شده است و شامل چهار عامل است که دو عامل آن عاطفی و هیجانی
(عدم وابستگی و فردیت) و دو عامل دیگر آن مربوط به بعد شناختی استقالل (غیر ایده آل
بودن والدین و درک والدین بهعنوان افرادی عادی) است .این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت
چهارگزینهای و بهصورت (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) با در نظر گرفتن نمره  1تا  4است.
دامنه نمره این مقیاس بین  13تا  52است .در پژوهش بیرز و گروسن )1999( 2پایایی درونی این
مقیاس  0/82گزارش شد .نتایج مطالعه مقدماتی سامانی و رضویه ( )1380در مورد روایی این
مقیاس ،حاکی از کفایت این مقیاس برای استفاده در ایران بود .ضریب پایایی نمرۀ پژوهش
حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ نیز  0/81به دست آمد.
پرسشنامه رضایت از زندگی :در این پژوهش برای سنجش میزان رضایت از زندگی
دانشجویان از پرسشنامه رضایت از زندگی 3داینر ،امونز ،الرسن و گریفین )1985( 4استفاده شد.
این مقیاس متشکل از  48سؤال بود که میزان رضایت از زندگی و بهزیستی را منعکس میکرد
و تحلیل عاملی نشان داد که از سه عامل تشکیل شده است 10.سؤال آن با رضایت از زندگی
مرتبط بود که پس از بررسیهای متعدد در نهایت به  5سؤال کاهش یافت و بهعنوان یک
1

. Scale Of Emotional Independence
.Beyers, W, Goossens
3
.Life Satisfaction Questionnaire
4
.Diener, Emmons, Larsen & Griffin
2
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مقیاس مجزا مورد استفاده قرار گرفت .برای هریک از سؤاالت این پرسشنامه با مقیاس
پاسخگویی لیکرت  7درجهای (کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) است بهصورت طرح لیکرت
منظور شده است که به ترتیب  2 ،3 ،4 ،7 ،6 ،5و  1نمرهگذاری میشود که در تعدادی از
سؤاالت نمرهگذاری بهصورت معکوس است .ضرایب پایایی هماهنگی درونی و باز آزمایی
مقیاس در بین دانشجویان به ترتیب  0/87و  0/82گزارش شده است (داینر و همکاران.)1985 ،
در ایران این پرسشنامه توسط بیانی و همکاران ( )1386ترجمه شده است .آنها پایایی مقیاس
رضایت از زندگی با آلفای کرونباخ  %83و با استفاده از روش بازآزمایی  %69به دست آوردند.
زنجانی طبسی ( ،)1383پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش همسانی درونی مورد سنجش
قرار داده است .ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/94و مقیاسهای فرعی در دامنهی
بین  0/62تا  0/90بهدستآمده است .زنجانی طبسی ( )1383برای بررسی روایی محتوایی این
پرسشنامه خرده مقیاسهای آن را با هم همبسته نمود که ضرایب همبستگی بهدستآمده بین
خرده مقیاسهای آن ،نشاندهنده روایی مطلوب این پرسشنامه است .دائمی و جوشنلو ()1393
روایی این پرسشنامه را تأیید نمود .در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ نیز
 0/79به دست آمد.

یافتهها
جدول  :1میانگین ،انحراف معیار و آزمون کولموگروف -اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
متغیر
پیشبین

سبک
دلبستگی

انحراف

Zمقدار

سطح

کولموگروف-

معناداری

اسمیرنوف

P

1/254

0/074
0/388
0/045

مؤلفهها

میانگین

دلبستگی ایمن

17/61

2/74

دلبستگی ناایمن

13/10

1/54

1/047

دلبستگی اجتنابی

14/08

2/51

1/488

معیار
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0/424

خودکارآمدی عمومی

50/22

4/77

1/031

خوشبینی

26/39

6/14

1/002

0/534

استقالل عاطفی

40/41

7/93

1/006

0/419

رضایت از زندگی

18/93

7/12

1/161

0/108

جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده متغیرهای اصلی پژوهش ،از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف تک نمونهای 1استفاده شده است .همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود
سطح معناداری مقادیر  zمحاسبه شده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف همگی از 0/05
بیشتر هستند (مگر متغیر دلبستگی اجتنابی که مقدار آن  0/045است) .نتایج حاصل از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف نشان میدهد که فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن دادهها رد نمیشود
و مورد تأیید است .با عنایت به نتایج حاصل از این یافته آماری در ادامه میتوان از آمارههای
پارامتریک (با اغماض در مورد سبک دلبستگی اجتنابی) برای تحلیل دادهها استفاده کرد.
جدول :2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
2

1
.1دلبستگی ایمن
.2دلبستگی-

4

3

6

5

7

1
1

0/078

ناایمن
 .3دلبستگی-

-0/077

**

.4خودکارآمدی

**

-0/052

**

1

 .5خوشبینی

**

*

**

**

1

0/355

اجتنابی
0/422
0/206

-0/144

-0/244
-0/388

0/398

1

. one-sample Kolmogrov-Smirnov test

1
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 .6استقاللعاطفی

**

0/021

 .7رضایت

**

**

0/738
0/461

*

**

**

**

**

**

0/425

*

p>0/01

-0/132
-0/299

-0/190

0/507
0/389

0/160
0/626

1
**

1

زندگی
p>0/05

**

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،بیشترین و کمترین ضریب به ترتیب مربوط به
استقالل عاطفی با دلبستگی ایمن ( )0/738و خوشبینی و دلبستگی اجتنابی ()r=-0/388
است.
برای ارزیابی مدل پیشنهادی این پژوهش از روش مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده
از نرمافزار  AMOSو تحلیل مسیر به روش حداکثر درست نمایی مدل استفاده شده است.
شاخصهای برازش کلی مدل اولیه مورد بررسی قرار گرفت .ریشۀ میانگین مجذور خطای
تقریب ) (RMSEAبرابر با  0/232شد که نشان میدهد مدل پیشنهادی نیاز به اصالح دارد.
جهت اصالح مدل ،به مقادیر برازش جزئی به جدول شماره ( )3توجه شود.
جدول شماره  :3مقدار و معناداری ضرایب مسیر مدل اولیه مسیر پیشنهادی
مسیرها

اثر

اثر

خطای

مقدار

معناداری

غیراستاندارد

استاندارد

استاندارد

T

مسیر

خوشبینی

استقالل عاطفی

-0/129

-0/099

0/055

-2/349

0/019

خودکارآمدی

استقالل عاطفی

0/424

0/261

0/072

6/007

0/001

دلبستگی اجتنابی

استقالل عاطفی

-0/170

-0/054

0/134

-1/267

0/205

دلبستگی ناایمن

استقالل عاطفی

-0/056

-0/011

0/203

-0/277

0/782

دلبستگی ایمن

استقالل عاطفی

1/865

0/645

0/118

15/836

0/001

خوشبینی

رضایت از زندگی

0/622

0/536

0/053

11/709

0/001

خودکارآمدی

رضایت از زندگی

-0/035

-0/024

0/073

-0/482

0/630

دلبستگی اجتنابی

رضایت از زندگی

-0/021

-0/007

0/129

-0/164

0/870

از روی:

به:
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دلبستگی ناایمن

رضایت از زندگی

-0/615

-0/133

0/195

-3/156

0/002

دلبستگی ایمن

رضایت از زندگی

0/621

0/240

0/153

4/049

0/001

استقالل عاطفی

رضایت از زندگی

0/158

0/177

0/056

2/849

0/004

بر اساس این شاخصهای جزئی  ،برخی از مسیرهای مدل پیشنهادی اولیه که معنادار نبودند از
مدل اصالحی حذف شدند .این مسیرها شامل :دلبستگی اجتنابی با استقالل عاطفی؛ دلبستگی
ناایمن با استقالل عاطفی؛ خودکارآمدی با رضایت از زندگی؛ دلبستگی اجتنابی با رضایت از
زندگی .شاخصهای برازش کلی برای مدل اصالح شده در جدول شماره ( )4آمده است.
جدول  :4مهمترین شاخصهای برازش کلی مدل نهایی اصالح شده
𝟐𝝌
0/755

DF
2

𝑭𝑫𝝌𝟐 /
0/375

P
0/686

CFI
0/998

TLI
0/991

GFI
0/999

NFI
0/998

RMSEA
0/002

بر اساس جدول فوق شاخصهای برازش کلی مدل نهایی (اصالح شده) در سطح بسیار
مناسبی هستند و دادهها کامالً با مدل اصالح شده برازنده است.
جدول  :5ضرایب مسیر اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل استاندارد اولیه و نهایی
مدل اولیه (پیشنهادی)
مسیر

نوع مسیر

ضرایب مسیر
)𝛽(استاندارد

مدل نهایی (اصالح شده)
P

نوع مسیر

ضرایب مسیر
)𝛽(استاندارد

p

خوشبینی به استقالل عاطفی

مستقیم

-0/099

0/019

مستقیم

-0/079

0/049

خودکارآمدی به استقالل عاطفی

مستقیم

0/261

0/001

مستقیم

0/268

0/001

دلبستگی اجتنابی به استقالل عاطفی

مستقیم

-0/054

0/205

مستقیم

---

---

دلبستگی ناایمن به استقالل عاطفی

مستقیم

0/011

0/782

مستقیم

---

---

دلبستگی ایمن به استقالل عاطفی

مستقیم

0/645

0/001

مستقیم

0/641

0/001
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خوشبینی به رضایت از زندگی

مستقیم

0/536

0/001

مستقیم

0/531

خودکارآمدی به رضایت از زندگی

مستقیم

-0/024

0/620

مستقیم

---

---

دلبستگی اجتنابی به رضایت از زندگی

مستقیم

-0/007

0/870

مستقیم

---

---

دلبستگی ناایمن به رضایت از زندگی

مستقیم

-0/133

0/002

مستقیم

-0/135

0/001

دلبستگی ایمن به رضایت از زندگی

مستقیم

0/240

0/001

مستقیم

0/238

0/001

استقالل عاطفی به رضایت از زندگی

مستقیم

0/177

0/004

مستقیم

0/168

0/004

ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم با سطح معناداری هرکدام از این مسیرها در مدل اولیه و
نهایی آورده شده است .نتایج این جدول نشان میدهد که ضرایب مسیرهای مستقیم بین
متغیرهای خوشبینی و سبک دلبستگی ایمن با استقالل عاطفی معنادار است (.)p>0/05
همچنین سبک دلبستگی ایمن ،سبک دلبستگی ناایمن ،خوشبینی و استقالل عاطفی با
رضایت از زندگی دانشجویان ،از لحاظ آماری معنیدار است ()p>0/01؛ بنابراین این فرضیهها
تأیید میشود .بنابراین با توجه به ضرایب مسیر پیشبینی شده در مدل ،استقالل عاطفی با
متغیرهای خودکارآمدی عمومی ،سبک دلبستگی اجتنابی ،سبک دلبستگی ناایمن بهطور
مستقیم و البته غیر معنادار ( )p<0/05و خودکارآمدی عمومی و سبک دلبستگی اجتنابی با
رضایت از زندگی بهطور مستقیم و غیر معنادار ( )p<0/05پیشبینی میشود؛ بنابراین این
فرضیهها تأیید نمیشود و این مسیرها در مدل اصالحی حذف شدند .مدل نهایی اصالح شده در
شکل شماره ( )2بهصورت زیر نشان داده شده است.
شکل  :1مدل نهایی حالت استاندارد

برای آزمون

روابط

0/001
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غیرمستقیم (میانجی) از آزمون بوت استراپ ماکرو پریچر و هیز استفاده شد که نتایج آن را در
جدول زیر ( )6مشاهده میکنید.
جدول  :6نتایج آزمون بوت استراپ ماکرو پریچر و هیز برای تمامی مسیرهای واسطهای در مدل اولیه
بوت-

خطای

فاصله اطمینان %95

معیار

حد پایین

حد باال

-0/0008

0/0268

0/0137

0/1215

0/0518

0/1379

0/3528

-0/3868

0/0330
0/3465
0/7024

متغیر مستقل

متغیر میانجی

متغیر وابسته

خوشبینی

استقالل عاطفی

رضایت زندگی

0/0610

خودکارآمدی

استقالل عاطفی

رضایت زندگی

0/2317

-0/0002

دلبستگی اجتنابی

استقالل عاطفی

رضایت زندگی

-0/1484

-0/0011

0/1045

دلبستگی ناایمن

استقالل عاطفی

رضایت زندگی

0/0460

0/0049

0/1528

-0/2757

دلبستگی ایمن

استقالل عاطفی

رضایت زندگی

0/3589

0/0005

0/1619

0/0709

استراپ

سوگیری

بر مبنای نتایج فوق فرضیهها ی پژوهش مبنی بر میانجی گر بودن استقالل عاطفی بین خوشبینی
با رضایت از زندگی ،خودکارآمدی عمومی با رضایت از زندگی و سبک دلبستگی ایمن با
رضایت از زندگی تأیید و فرضیههای سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت از زندگی و سبک
دلبستگی ناایمن با رضایت از زندگی از طریق میانجیگری استقالل عاطفی رد شدند.

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی رابطه علّی سبکهای دلبستگی ،خودکارآمدی و خوشبینی با
رضایت از زندگی از طریق میانجیگری استقالل عاطفی بود که بر اساس نتایج حاصل از
ضرایب مسیرهای مستقیم بین متغیرهای خوشبینی ،سبک دلبستگی ایمن با استقالل عاطفی
دارای رابطه معناداری دارد و همچنین خوشبینی ،سبک دلبستگی ایمن ،سبک دلبستگی
ناایمن و استقالل عاطفی با رضایت از زندگی دانشجویان ،از لحاظ آماری معنیدار است؛
بنابراین این فرضیهها تأیید میشود و از سوی دیگر ضرایب مسیر بین خودکارآمدی عمومی،
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سبک دلبستگی اجتنابی ،سبک دلبستگی ناایمن با استقالل عاطفی ،خودکارآمدی عمومی و
سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت از زندگی از لحاظ آماری معنیدار نیست و این مسیرها در
مدل اصالحی حذف شدند.
بر اساس نتایج پژوهش نشان داده شد بین خوشبینی با استقالل عاطفی در دانشجویان
رابطۀ مستقیم وجود دارد .این یافته با نتایج تحقیقات سلیگمن و همکاران )1988( 1و گیلهام

2

( )2002همخوانی دارد .در تبیین یافته پژوهش چنین استنباط میشود که از خصوصیات افراد
خوشبین این است که نسبت به دیگران و حوادث پیرامون خود نگرش مثبتی دارند که این
نگرش مثبت باعث ایجاد ارتباط قوی با دیگران میشود و در نهایت به حل مشکالت زندگی
افراد کمک نموده و سبب استقالل در آنان میشود (سامانی و رضویه.)1386،
یافته دیگر این پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن با استقالل عاطفی در
دانشجویان رابطۀ مستقیم وجود دارد .نتایج این یافته با تحقیقات المبورن و استنبرگ )1992( 3و
ریان و لینچ )1986( 4و نوم و همکاران )2008( 5همخوانی دارد .در واقع سبک دلبستگی ایمن
با ویژگیهای ارتباطی مثبت شامل صمیمیت و خرسندی ،سازگاری مناسب و انعطافپذیری در
برابر تجارب هیجانی و تحمل رویدادهای استرسزا ارتباط دارد .از این نتایج اینگونه استنباط
میشود که سبک دلبستگی ایمن با سطوح مناسبتری از رشد و استقالل عاطفی در افراد
همراه است و عامل مؤثری بر استقالل عاطفی است (نظری چگنی و همکاران.)1391،
از سوی دیگر در این پژوهش مشخص شد که بین الگوی خوشبینی با رضایت از
زندگی در دانشجویان رابطۀ مستقیم وجود دارد .این یافته با تحقیقات یلسین ،)2011( 6ستروبل
1

.Seligman
.Gilham
3
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5
.Nom
6
.Yelsin
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و همکاران ،)2011( 1هو و همکاران ،)2010( 2جینلن ،)2010( 3استراسل و همکاران،)2000( 4
سلیمانیان و فیروزآبادی ( ،)1390نظری چگنی و همکاران ( )1391همخوانی دارد .از یافتههای
تحقیق چنین استنباط میشود که خوشبینی میتواند بیشترین تأثیر را بر روی رضایت از زندگی
داشته باشد؛ زیرا خوشبینی مثبت بودن سطحی نیست بلکه افراد خوشبین مشکل گشایند و
نقشههایی برای فعالیتهای خود طراحی نموده و سپس طبق آن عمل میکنند .لذا میتوان
گفت افراد خوشبین در حل مسائل و مشکالت خود در زندگی موفقتر عمل میکنند و در
مقابل مسائل و مشکالت حالت انفعالی به خود نمیگیرند و نسبت به یکدیگر نگرش مثبت
بیشتری دارند ،بنابراین از رضایت در زندگی بیشتری برخوردارند (نظری چگنی و
همکاران.)1391،
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش این مطلب بود که بین سبک دلبسـتگی نـاایمن بـا
رضایت از زندگی در دانشجویان رابطۀ مستقیم وجود دارد .نتـایج یافتـه فـوق بـا تحقیقـات مـا و
هیونبر ،)2008( 5کالتابینو و گرست )2009( 6و جینلن ( )2010هماهنگ نیست .ولی با تحقیقـات
بوو )2010( 7همسو است .در تبیین یافته پژوهش چنین اسـتنباط مـیشـود کـه فقـدان اعتمـاد بـه
خود ،در مواجهه با موقعیتهای تنیدگی زا ،درماندگی روانشـناختی را بـه فـرد نـاایمن تحمیـل
میکند و این حالت به احساس حقارت شخص دامن میزند .فقدان اعتماد بـه دیگـران منجـر بـه
ایجاد فاصله و دوری و عدمحمایت از سوی دیگران میشود .از سوی دیگر کنارهگیری افراطـی
و واکنشهای هیجانی در مواقع ناکامی از ویژگیهای افراد با سبک دلبستگی ناایمن اسـت کـه
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در نهایت باعث نارضایتی فرد از زندگی میشـود (نظـری چگنـی و همکـاران .)1391،از دیگـر
نتایج این پژوهش این بود که بین سبک دلبستگی ایمـن بـا رضـایت از زنـدگی در دانشـجویان
رابطۀ مستقیم وجود دارد .یافته این پژوهش با پژوهشهای پالی و همکـاران ( ،)2016بشـارتی و
همکاران ( ،)2011جینلن ( ،)2010کالتابینو و گرست ( ،)2009ما و هیـوبنر ( ،)2008سیمپسـون

1

( ،)1990مرتضــوی ( ،)1396نظــری چگنــی و همکــاران ( )1391شــهیاد و همکــاران (،)1392
هماهنگ است .البته هو و همکاران ( ،)2010نوری و سـقایی بـی ریـا ( ،)1388در تحقیـق خـود
نشان دادند دلبستگی بهطور غیرمستقیم از طریق خوشبینی و حمایتهای اجتماعی بـر رضـایت
از زندگی و افسردگی تأثیر میگذارد .از یافتههای تحقیق چنین استنباط میشود که افـراد دارای
سبک دلبستگی ایمن ،قادرند حمایتکننده باشند ،خطر پذیرند ،به دنبال راهکارهای گونـاگون
برای حل مشکالت خود هستند و نسبت به سرانجام خود امیدوارترند و از خـود صـمیمیت نشـان
مــیدهنــد کــه ایـن ویژگــیهــا ،رضــایت آنهــا را از زنــدگی نشــان مــیدهــد (نظــری چگنـی و
همکاران .)1391،همچنین در این پژوهش مشخص شد که بـین اسـتقالل عـاطفی بـا رضـایت از
زندگی در دانشجویان رابطۀ مستقیم وجود دارد .نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر با پژوهش
ابراهیمآباد و همکـاران ( )1395و سـلطانی زاده و همکـاران ( )2012همسـو اسـت .در پـژوهش
سلطانی زاده و همکاران ( )2012رابطـه اسـتقالل عـاطفی مثبـت و منفـی بـا رضـایت از زنـدگی
بررسی شد و نتایج حاصل نشان داد با افزایش استقالل عاطفی مثبت رضایت از زنـدگی افـزایش
مییابد .این رابطه در استقالل عاطفی منفی و رضایت از زندگی معکوس بـود .در واقـع چنانچـه
استقالل عاطفی افراد افزایش پیدا کنـد ،رضـایت از زنـدگی آنهـا بـاال مـیرود .انسـانی کـه بـه
استقالل عاطفی رسیده باشد فلسفه زندگی معینی دارد که بر اساس آن مـیتوانـد از بحـرانهـای
دائمی زندگی جلوگیری کند .چنین فردی به پیشرفتهای فعلی خود متکـی اسـت و بـه گذشـته

1
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خود ،هرچند هم باشکوه بوده باشد ،اتکایی نـدارد و بـه کارهـایی از قبیـل امـور جنسـی ،عشـق،
ازدواج و تربیت کودک با روشـنفکری مـینگـرد .چنـین شخصـی قـدرت کنتـرل احساسـات و
عواطف خود را دارد .با توجه به بررسی و تعیین عوامل مـرتبط بـا رضـایت از زنـدگی و تحلیـل
مسیر یافتههای پژوهش نشان میدهد که استقالل عـاطفی پـیشبینـی کننـده رضـایت از زنـدگی
است (سامانی و رضویه .)1386،در پژوهش حاضر نشان داده شد بین خـوشبینـی بـا رضـایت از
زندگی از طریق استقالل عاطفی در دانشجویان رابطۀ غیرمستقیم وجود دارد .نتایج تحقیـق فـوق
با تحقیق هو و همکاران ( )2010همسو است .خوشبینی سبب میشود افراد دیدگاهی واقع بینانه
از خود و زندگی پیدا کنند و دربارۀ مشکالت واقعـی خـود بـهدرسـتی قضـاوت کننـد .در واقـع
باعث اعتمادبهنفس قابلقبول و به دنبال آن برقراری ارتباط صحیح و مؤثر با دیگران هستند ،لـذا
این افـراد بـا زنـدگی هدفمنـد برخـورد نمـوده و در موقـع بـروز مشـکالت بـا حفـ روحیـه بـه
تصمیمگیری صحیح پرداخته و درنهایت با آرامش و نشاط مراحل زندگی را بـا موفقیـت پشـت
سر میگذارند (نظری چگنی و همکاران .)1391،از دیگر یافتههـای ایـن پـژوهش ایـن بـود کـه
نشــان داد ب ـین خودکارآمــدی عمــومی بــا رضــایت از زنــدگی از طری ـق اســتقالل عــاطفی در
دانشجویان رابطۀ غیرمستقیم وجود دارد .یافتههای این پژوهش با یافتههـای ابوالقاسـمی (،)1390
احدی و همکاران ( ،)1388استروبل و همکاران ( ،)2011سرین و همکاران ( ،)2010شـوردفگر
و همکاران )2008( 1کاپرارا و همکاران ( )2006همخوانی دارد .این یافته را میتوان چنین تبیین
نمود که خودکارآمدی قضاوت شخصی فرد دربارۀ تواناییهای خود برای آغـازگر و عملکـرد
موفق در تکالیف است که نیازمند به گسترده شدن تالش فرد و حف آن در شکل رویـارویی بـا
موانع است (بندورا .)1997،نظریه شناخت – اجتماعی مبتنـی بـر الگـوی علّـی سـه جانبـه رفتـار،
محیط و فرد است ،این الگو به ارتباط متقابـل فـرد بـین رفتـار ،اثـرات محیطـی و عوامـل فـردی
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(عوامــل شــناختی ،عــاطفی و بیولوژیــک) کــه بــه ادراک فــرد بــرای توصــیف کارکردهــای
روانشناختی اشاره دارد ،تأکید مـیکنـد .در نظـام بنـدورا ،خودکارآمـدی احسـاس شایسـتگی،
کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است وی معتقد است افرادی با خودکارآمـدی قـوی،
در مقایسه با افـرادی بـا باورهـای ضـعیف ،در انجـام تکـالیف ،کوشـش بیشـتری از خـود نشـان
میدهند و طبعاً عملکرد آنها در انجام تکلیف بهتر اسـت (بنـدورا .)1997 ،رضـایت از زنـدگی
نشانگر آن است فرد کل زندگی خود را چگونه ارزیابی میکند؛ بنابراین ایـن ارزیـابیهـا کـل
حیطه زندگی فرد را در بر میگیرد و فرد حساسیت و توجه والـدین خـود را نسـبت بـه نیازهـای
دوران کودکی را نیز مورد بررسی قرار میدهد .همچنین در این پژوهش مشـخص شـد کـه بـین
سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت از زنـدگی از طریـق اسـتقالل عـاطفی در دانشـجویان رابطـۀ
غیرمستقیم وجود ندارد .نتایج تحقیق فوق با تحقیقـات طوطیـان و نصـوحیان ( )1394همخـوانی
دارد زیرا نتایج آنان نشان داد بین سبکهای دلبستگی و رضایت از زندگی دانشجویان رابطـهی
خطی معناداری وجود ندارد .بر اساس یافتـههـای ایـن پـژوهش در الگـوی دلبسـتگی اجتنـابی،
مراقب بهطور پیوسته فرد را از خود میراند و خود نیز ناایمن است ،اما بهطور اجباری به خـودش
اعتماد میکند و درنهایت در این الگو ،فرد مراقب خـود را بـهعنـوان فـردی وابسـته و بـیارزش
تجربه میکند .چنین استنباط مـیشـود کـه افـرادی کـه خودشـان را بـهصـورت منفـی داوری و
قضاوت میکنند از نظر عاطفی وابسته و غیرمسئولاند .افرادی که خودشـان را بـهصـورت منفـی
ارزیابی میکنند ،معتقدند که برقراری رابطه با دیگـران خوشـایند نیسـت و از صـمیمی شـدن بـا
دیگران اجتناب میکنند و این سنجشهای منفی ،تأثیر منفی بر رضایت از زنـدگی آنـان در پـی
خواهد داشت (طوطیان و نصوحیان .)1394،یافته دیگر این بررسی ایـن بـود کـه نشـان داده شـد
بین سبک دلبستگی ناایمن با رضایت از زندگی از طریق استقالل عاطفی در دانشـجویان رابطـۀ
غیرمستقیم وجود ندارد .یافته این پژوهش با یافتههای نظری چگنی و همکـاران ( ،)1391شـهییاد
و همکاران ( ،)2011ماو هیونبر ( )2008و پـالی و همکـاران ( )2005همخـوانی دارد .بـر اسـاس
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یافتههای این پژوهش بین سبک دلبستگی ناایمن و رضـایت از زنـدگی رابطـه منفـی معنـاداری
وجود دارد .به این معنا که هرچه سبک دلبستگی ناایمن باالتر باشد ،کاهش رضایت از زندگی
را به همراه خواهد داشت .در الگـوی دلبسـتگی نـاایمن ،فـرد مراقـب خـود را بـهعنـوان فـردی
وابسته و بیارزش تجربه میکند .بـرعکس افـرادی کـه خودشـان را بـهصـورت منفـی داوری و
قضاوت میکنند از نظر عاطفی وابسته و غیرمسئولاند .افرادی که خودشـان را بـهصـورت منفـی
ارزیابی میکنند ،معتقدند که برقراری رابطه با دیگـران خوشـایند نیسـت و از صـمیمی شـدن بـا
دیگران اجتناب میکنند (شهیاد و همکاران .)2011،این ارزیابیهای منفی بر رضایت از زنـدگی
تأثیر دارند .همچنین در این پژوهش مشخص شد که بین سـبک دلبسـتگی ایمـن بـا رضـایت از
زندگی از طریق استقالل عـاطفی در دانشـجویان رابطـۀ غیرمسـتقیم وجـود دارد .یافتـههـای ایـن
پژوهش با یافتههای شهیاد و همکاران ( )2011همسو و هماهنـگ اسـت .ایـن یافتـه را مـیتـوان
چنین تبیین نمود که افرادی که دارای دلبستگی ایمن هسـتند ارزیـابی مثبـت بیشـتری از خـود و
دیگران دارند .این ارزیابی باعث رضایتمندی از زندگی در آنان مـیگـردد .در واقـع ،فـردی بـا
دلبستگی ایمن ،مراقب خـود را قابـل دسـترس مـیدانـد و خـودش را بـهصـورت مثبـت تجربـه
مـیکنــد .افــرادی کــه خـود را مثبــت ارزیـابی و قضــاوت مـیکننــد اغلــب خودبســنده ،ســالم و
مراقبتکننده هستند و از نظر عاطفی مستقل و مسئول هستند و این ارزیابیهای مثبت بر رضـایت
از زندگی افراد تأثیر دارد (بالبی.)1998 ،
در مرحله بعد یافتههای دیگر این مدل پژوهشی نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی
عمومی ،سبک دلبستگی اجتنابی ،سبک دلبستگی ناایمن با استقالل عاطفی بهطور مستقیم و
البته غیر معنادار ( )p<0/05و خودکارآمدی عمومی و سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت از
زندگی بهطور مستقیم و غیر معنادار ( )p<0/05پیشبینی میشود و این فرضیات در پژوهش رد
شدند .تبیین چنین یافتههایی به سادگی نیست ،چراکه ادبیات و پیشینه پژوهشی مرتبطی موجود
نیست؛ اما در نگاه کلی در توجیه یافتههای آماری حاصل نداشتن رابطه معنیدار سبک
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دلبستگی ایمن با استقالل عاطفی که با تحقیقات قبلی وول )2004( 1همسویی داشت و با
پژوهش ادیب فر ادیب فر ( )1396ناهمسو بود ،میتوان چنین گفت که خودکارآمدی به بنیه
شخصیتی فرد در رویارویی با مسائل در رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد و بیشتر از
اینکه تحت تأثیر هوش و استقالل عاطفی دانشجو باشد ،تحت تأثیر توانایی همچون باور داشتن
خود (اعتمادبهنفس ) ،تالشگر بودن و تسلیم نشدن (خود تهییجی) ،وارسی علل عدم موفقیت به
هنگام ناکامی (خودسنجی) ،آرایش جدید مقدمات و روشهای اجتماعی رسیدن به هدف
(خودتنظیمی) و تحت کنترل درآوردن تکانهها (خود رهبری) قرار دارد (مرتضوی.)1396،
از دیگر یافتههای پژوهش حاضر این بود که بین سبک دلبستگی اجتنابی با استقالل
عاطفی دانشجویان رابطۀ معنادار وجود ندارد .نتایج این یافته با نتایج تحقیقات رحمت جرده و
همکاران ( )2015و دان ( )2015همخوانی ندارد ولی با نتایج امانی و همکاران ()1393
هماهنگی دارد .طبق مطالعات مذکور میتوان گفت :افراد با دلبستگی اجتنابی تمایل به
برقراری رابطۀ صمیمانهی عاطفی دارند و از سوی دیگر از این نزدیکی عاطفی احساس ناراحتی
میکنند .از سوی دیگر ،داشتن نگرشهای منفی دربارۀ خود (احساس بیارزشی) باعث میشود
که نتوانند به اطرافیان اعتماد کنند و غالب اوقات احساسات خود را سرکوب کرده و این
پنهانسازی راهی برای سرکوب استقالل عاطفی در آنان است (امانی و همکاران.)1393 ،
همچنین در این پژوهش مشخص شد که بین سبک دلبستگی ناایمن با استقالل
عاطفی در دانشجویان رابطۀ معناداری وجود ندارد ،نتایج این یافته با تحقیقات امانی و همکاران
( )1393همسو است .در تبیین این یافته میتوان چنین گفت سبکهای دلبستگی تعیین کننده
قواعد عاطفی ،شناختی و راهبردهایی است که واکنشهای هیجانی را در افراد و روابط بین
شخصی هدایت میکند .در واقع افراد با پرورش سبک دلبستگی ناایمن ،شخصیتی بیعاطفه
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خواهند داشت که مشخصه آن کنارهگیری هیجانی ،فقدان احساس ،ناتوانی در برقراری روابط
محبتآمیز و عاطفی با دیگران است (باکر و هورگر.)2012 ،1
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش این مطلب بود که بین خودکارآمدی عمومی با
رضایت از زندگی در دانشجویان رابطۀ مستقیم وجود ندارد .نتایج این یافته با تحقیقات کیم و
پارک ( ،)2000مطالعۀ شوردفگر و همکاران ( ،)2008سرین و همکاران ( ،)2010ستروبل و
همکاران ( ،)2011مرتضوی ( ،)1396احدی و همکاران ( ،)1388ابوالقاسمی ( ،)1390حسین
زاده و همکاران ( )1393و باقری نسامی و همکاران ( )1392هماهنگی ندارد .نتایج تحقیق
حاضر با تحقیق پرودانیوک و همکاران ( )2004هماهنگ است .آنان در تحقیقات خود نشان
دادند که بین خودکارآمدی عمومی با رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود ندارد و ارتباط
میان انجـام فعالیـت و خودکارآمـدی و بـه دنبال آن استقالل و رضایت فرد بسیار ضعیف اسـت
(پرودانیک و همکاران .)2004،در توجیه این فرضیه شاید بتوان چنین گفت :افراد خودکارآمد
معموالً درک درستتری از ویژگیهای روانی خود دارند .در طول زندگی مداوم در حال
ارزیابی نقاط قوت و ضعف خود میباشند ،در برقراری ارتباط با دیگران راحتترند و به آسانی
میتوانند عواطف منفی خود را کنترل کنند .به عبارتی افراد خودکارآمد به درک و شعور از
توانایی و شایستگیهای خود وابستهاند؛ که این میتواند با رضایتمندی از زندگی رابطه نداشته
باشد (فرانسیس.)2006 ،2
همچنین در این پژوهش مشخص شد که بین سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت از

زندگی در دانشجویان رابطۀ مستقیم وجود ندارد.نتایج تحقیق فوق با تحقیق طوطیان و

نصوحیان ( )1394همخوانی دارد زیرا نتایج آنان نشان داد بین سبکهای دلبستگی و رضایت
از زندگی دانشجویان رابطهی خطی معناداری وجود ندارد؛ بنابراین میتوان گفت که میزان
.Baker & Horger
.Francis
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رضایت از زندگی دانشجویان متأثر از میزان وابستگی ایشان نیست ،در واقع یک فرد با سبک
دلبستگی اجتنابی به علت پذیرفته نشدن مکرر درخواستهایش از سوی اطرافیان دچار
درماندگی خودآموخته میشود و از ارتباط با همساالنش و دیگر افراد اجتناب میکند ،چنین
فردی در بزرگسالی صمیمیت و کسب رضایت را بیارزش میداند .برای این افراد مشکل
است که به دیگران تکیه کنند و وقتی میبینند که کسی میخواهد خیلی به آنها نزدیک شود
عصبی شده و احساس میکنند که دیگران اغلب بیشتر از حدی که آنان احساس راحتی
میکنند و در نتیجه رضایت از زندگی برای آنان مفهوم و معنایی ندارد (استوبر.)2005 ،1
محدودیت این پژوهش بهکارگیری ابزار خودگزارشی است که ممکن است به علت
سوگیری مطلوبیت اجتماعی در شرکتکنندگان ،صحت گزارش آنها تحت تأثیر قرارگرفته
باشد .این پژوهش در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز صورت پذیرفت
بنابراین در تعمیم نتایج آن بر سایر دانشگاهها محدودیت وجود دارد .همچنین نوع سنجش
متغیرهای پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی بود و نمیتوان روابط علی از آن استنباط نمود
بنابراین بهمنظور حصول اعتبار بیشتر برای یافتههای پژوهش حاضر الزم است پژوهشهای
آزمایشی مشابهی صورت پذیرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای دیگری این مدل در
دانشجویان پسر آزمون شود .همچنین پیشنهاد میشود زوج درمانگران در مداخالتشان یافتههای
این پژوهش را در مورد اهمیت سبکهای دلبستگی ،خوشبینی و خودکارآمدی مدنظر قرار
دهند .همچنین دورههای مثبت اندیشی و خوشبینی بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان
در خوابگاهها و دانشگاهها آموزش داده شود.
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تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.

سپاسگزاری
از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش و افرادی که ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند،
تشکر و قدردانی مینماییم.

منابع
ابراهیمآبـاد ،محمـدجواد؛ سـیدمحرمی ،ایمـان؛ مشـیریان فراحـی ،سـیدمهدی؛ کیـذوری ،امیـر
حسین؛ میرچولی ،نسرین و برآبادی ،اعظم .)1395( .رابطه بلوغ عاطفی بـا رضـایت از

زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشـهد .مجلـه علمـی پژوهشـی دانشـگاه علـوم
پزشکی سبزوار.4 ،23 ،
ابوالقاسمی ،عباس .)1390( .ارتباط تابآوری ،استرس و خودکارآمدی با رضـایت از زنـدگی
در دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی باال و پایین .فصلنامه مطالعـات روانشـناختی،
. ) 3 ( ،7
احدی ،بتول؛ نریمانی ،محمد؛ ابوالقاسـمی ،عبـاس و آسـیایی ،مـریم .)1388( .بررسـی ارتبـاط
هوش هیجانی ،سـبک اسـناد و خودکارآمـدی بـا رضـایت از زنـدگی در زنـان شـاغل.
مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.)1( ،10 ،
ادیب ،فرح .)1396( .بررسـی رابطـه سـبکهـای فرزنـد پـروری والـدین و اسـتقالل عـاطفی بـا
خودکارآمدی و در بین دانـش آمـوزان مقطـع متوسـطه دوم شهرسـتان شـوش .سـومین
کنفرانس بینالمللی روانشناسی جامعهشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.
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ایمانی ،مهـدی؛ کـاظمی رضـایی ،سـیدعلی؛ پیـرزاده ،حجـت ال؛ ولیخـانی ،احمـد و کـاظمی
رضایی ،سید ولی .)1394( .نقش واسطهای خود کارآمدی و خوشبینی در رابطـۀ میـان

رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زنان آموزگار شهر نهاوند .دو فصلنامه مشـاوره و
رواندرمانی خانواده.19 ،)3( ،5 ،
اعرابیان ،اقدس؛ خداپناهی؛ محمدکریم؛ حیدری ،محمود و صدق پور ،بهرام .)1383( .بررسی

رابطه باورهای خودکارآمدی بر سالمت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان .مجله
روانشناسی.)42( ،3 ،
امانی ،روزیتا؛ مجذوبی ،محمدرضا و هادیان همدانی ،کیانا .)1393( .سبکهای دلبستگی و
بلوغ عاطفی را در بین دانشجویان .هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان،
دانشگاه اصفهان.
باقری نسامی ،معصومه؛ سهرابی ،مریم؛ ابراهیمی ،محمد جواد؛ حیدری فرد ،جبار؛ ینچ ،جواد و
گلچین فر ،سمیرا .)1392( .بررسی رابطه رضایت از زندگی با حمایت اجتماعی و

خودکارآمدی در سالمندان ساکن منازل شهرستان ساری در سال  .91مجله دانشگاه
علوم پزشکی مازندران.)101( ،23 ،
براتی ،سیامک .)1376( .بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای خود اثربخش ،عزتنفس و
خودیابی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال سوم نظام جدید شهر اهواز.
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه شهید چمران اهواز.
بویری ،ایرج .)1386( .رابطه خوشبینی و سالمت روان و امید به زندگی در بین دبیران مقطع
راهنمایی شهرستان ایذه .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اهواز.
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پورسردار ،نورال؛ پورسردار ،فیض ال؛ پناهنده ،عباس؛ سنگری ،علی اکبر و عبدی زرین،
سهراب .)1392( .تأثیر خوشبینی (تفکر مثبت) بر سالمت روانی و رضایت از زندگی:
یک مدل روانشناختی از بهزیستی .مجله پژوهشی حکیم.)1( ،16 ،
ترکمنی ،زهرا .)1383( .بررسی میزان رضایت زناشویی زنان در ازدواجهای فامیلی و برون.
پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.
جعفری ،اصغر؛ حسام پور ،فاطمه .)1396( .پیشبینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هوش
معنوی و سرمایه روانشناختی در سالمندان .مجله سالمندی ایران.)1( ،12 ،
حسین زاده ،علی اصغر؛ عزیزی ،مرتضی و توکلی ،حسین .)1393( .حمایت اجتماعی و

رضایت از زندگی در نوجوانان :نقش واسطهای خودکارآمدی و حرمت خود .فصلنامه
روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی.)141( ،11 ،
حسین عرب ،نازی .)1397( .بررسی رابطه سبکهای دلبستگی (ایمن ،ناایمن و اجتنابی) و
خوشبینی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،سومین
کنفرانس بینالمللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی .علوم تربیتی و
روانشناسی ،کرج ،دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریها.
حیدری ،آتنا؛ قربانی ،نیما و پورحسین ،رضا .)1397( .تعیین رابطه سبکهای دلبستگی با میزان

رضایت از زندگی :نقش واسطهای رضایتمندی از نیازهای بنیادی روانی .فصلنامه علمی
پژوهشی علوم روانشناختی.)70( 17 ،1397 .
دائمی ،فاطمه و جوشنلو ،محسن .)1393( .بررسی اعتبار و پایایی مقیاس رضـایت از زنـدگی در
دانشجویان .روانشناسی بالینی و شخصیت دانشور رفتار.135-144 ،)21( ،11 .
زنجانی طبسی ،رضا .)1383( .ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه تهران.
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سامانی ،سیامک .)1380( .بررسی ساختار عاملی مقیاس استقالل عاطفی استنبرگ و سیلوربرگ
برای استفاده در ایران .ششمین کنگره پژوهشهای روانشناختی و روانپزشکی در
ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران.
سامانی ،سیامک و رضویه ،اصغر .)1386( .رابطه بین استقالل عاطفی با مشکالت عاطفی.
فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناسی.)1( ،1 ،
سرچشمه ،عباس .)1384( .بررسی رابطه ساده و چندگانه نگرش مذهبی ،خوشبینی و
سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متأهل دانشگاه شهید
چمران اهواز .پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
سلیگمن ،ای .پی .ایویچ ،کارن .کاکس ،لیزاجی .گیلهام ،جین .)1390( .کودکان در برابر
افسردگی (چاپ سوم) .ترجمهی محمدی و داورپناه ،تهران :انتشارات رشد( .تاریخ
انتشار به زبان اصلی.)1996 ،
سلیمانیان ،عباس و فیروزآبادی ،علی .)1390( .اثربخشی روش تفصیلی دورنمای مثبت مبتنی بر
کاهش تعارض اهداف بر رضایت از زندگی .فصلنامه پژوهش نوین روانشناختی،6 ،
(.)22
شهاییان ،آمنه؛ یوسفی ،فریده .)1396( .رابطهی بین خودشکوفایی ،رضایت از زندگی و نیاز به

شناخت در دانش آموزان بااستعدادهای درخشان .مجله پژوهشی در حیطه کودکان
استثنایی.)50( ،7 ،
عبدی نیا ،رضا .)1377( .رابطه سبکهای دلبستگی با خوشبینی و احساس تنهایی در دانش
آموزان  12-9ساله شهر کرج .مجله دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.)1( ،1 ،
صفری ،محمد امین و زر ،عبدالصالح .)1397( .مقایسه خودکارآمدی و رضایت از زندگی
دانش آموزان فعال و غیرفعال ورزشی .نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری.)4( ،4 ،
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طوطیان ،شهره و نصوحیان ،هاجر .)1394( .بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی با رضایت
از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان ،سومین کنفرانس ملی روانشناسی و
علوم رفتاری – .1394
عطاری ،یوسف علی؛ عباسی سرچشمه ،ابوالفضل و مهرابی زاده هنرمند ،مهناز .)1385( .بررسی
روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی ،خوشبینی و سبکهای دلبستگی با رضایت

زناشویی در دانشجویان مرد متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز .مجله علوم تربیتی و
روانشناسی.110-93 ،13 ،
قالوندی ،حسن و صفدری ،خسرو .)1394( .الگوی علّی روابط بین مهارتهای زندگی،
خودکارآمدی جمعی و رضایت زندگی .فرآیند مدیریت و توسعه.)3( ،28 .
مرتضوی ،فرزانه .)1396( .بررسی رابطه سبکهای دلبستگی (ایمن ،ناایمن و اجتنابی) و
خودکارآمدی با رضایت از زندگی گروه سنی  61-61سال شهرستان کرمانشاه .اولین
کنفرانس بینالمللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی ،مدیریت و روانشناسی.
نظری چگنی ،اکرم؛ بهروزی ،ناصر؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز و شیخ شبانی هاشمی ،سید
اسماعیل .)1391( .بررسی رابطه سبک دلبستگی ایمن ،خوشبینی و حمایت اجتماعی
با رضایت از زندگی در دانشجویان دختر .فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ،4 .
(.)15
نوری ،نجیبال و سقای بی ریا ،ناصر .)1388( .بررسی رابطه بین خوشبینی سرشتی و
خوشبینی از دیدگاه اسالم با رضایتمندی از زندگی .روانشناسی دین و اسالم.)3( ،2 ،
وقری ،عزتال .)1379( .بررسی رابطۀ بین خودکارآمدی و سبکهای مقابله با بحران در
زوجهای جوان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم ،دانشجویان
دانشگاههای تهران در سال تحصیلی .79 -78
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 مجله حوزه. مروری بر شادمانی و همبستههای آن.)1393( . شهباز، حبیب و مظفری،هادیان فرد
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