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 و اجتنابی(، )ایمن، ناایمن بستگی های دل علّی سبک ابطهر

از طریق  بینی با رضایت از زندگی و خوش خودکارآمدی

 گری استقالل عاطفی میانجی
 

 زیبا مرادی
دزفول،  ،آزاد اسالمیدانشگاه  واحد دزفول، شناسی تربیتی،کارشناس ارشد گروه روان

 .ایران

  

کبری کاظمیان 

  مقدم
 ، دزفول، ایراندانشگاه آزاد اسالمیواحد دزفول، شناسی، استادیار گروه روان

  

 چکیده
و  خودکارآمدی(، یاجتنابو  منیناا من،ی)ا بستگی دل های سبک علّیرابطه  یهدف از پژوهش حاضر بررس

 یدختر دانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یاستقالل عاطف گری میانجی قیاز طر یاز زندگ تیبا رضا بینی خوش

که به  نفر بودند 354پژوهش شامل  ۀاست. نمون یهمبستگ -توصیفینوع . پژوهش حاضر از بودواحد اهواز 

 انتخاب 1396 - 97در سال  واحد اهواز یدختر دانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو نیاز ب یتصادف گیری نمونهروش 

 ر،یش بینی خوش(، 1990) مپسونیس بستگی دل های سبک های پرسشنامه سنجش متغیرهای پژوهش از یاشدند. بر

( 1986) لوربرگیاستنبرگ و س ی(، استقالل عاطف1982) شرر و مادوکس خودکارآمدی(، 1994) چیو بر کارور

هادی با استفاده از روش تحلیل مسیر ارزیابی مدل پیشن ( استفاده شد.1985) همکاران و نریدا یاز زندگ تیو رضا

 ها دادهانجام گرفت و جهت آزمون روابط غیرمستقیم از روش بوت استراپ استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل 

معنادار  یبا استقالل عاطف منیا بستگی دلو سبک  بینی خوش یرهایمتغنشان داد که ضرایب مسیرهای مستقیم بین 
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با  یو استقالل عاطف بینی خوش من،یناا بستگی دلسبک  من،یا بستگی دلسبک  نی(. همچنp<05/0است )

آزمون  جیمدل، با توجه به نتا نی(. در اp<01/0است ) دار یمعن یاز لحاظ آمار ان،یدانشجو یاز زندگ تیرضا

از  یاز زندگ تیبا رضا منیا بستگی دلو سبک  یعموم خودکارآمدی ،بینی خوش میرمستقیبوت استراپ، اثر غ

 ،بینی خوش بینی پیش در استقالل عاطفیفوق،  جینتا یمعنادار بود. بر مبنا زین یاستقالل عاطف گری میانجی قیطر

 رضایت از زندگی از برازندگی مطلوبی برخوردار است. و منیا بستگی دلو سبک  یعموم خودکارآمدی

 زندگی، استقالل عاطفی، رضایت از خودکارآمدیبینی،  بستگی، خوش های دل : سبکها دواژهیکل

 

 مقدمه

 رییتغ ،قوت نقاط پرورش بر یمبتن نینو یدگاهید سمت به عمده یشناسروان یازهاین امروزه

 بر عمدتاً کم،ی و ستیب قرن آغاز در شده مطرح یشناسروان هایموضوع و اند دادهر یمس

 فرد انی)هاد اند کرده تمرکز کند می گرید لحظه از بهتر را ای لحظه و آنچه یانسان مثبت ۀتجرب

 ۀدر حوز توجه قابلتأثیرگذار و  هایموضوعیکی از ر یاخ های مهرومومدر  (.1393 ،یمظفر و

رضایت از  (.1396 ،یوسفیو  انیشهاب)است  1یزندگ از تیرضامثبت، بحث  شناسی روان

ارزیابی فرد از زندگی  عنوان بهزندگی یک ارزیابی جهانی از کیفیت زندگی افراد است که 

مسائل را  نیا یاز زندگ تیرضادر حقیقت  (.2017، 2و فریمن پاکئک) کلی تعریف شده است

 گریو تا چه اندازه انواع د شوند میبرآورده  یاساس یازهایکه تا چه اندازه ن کند یمنعکس م

 (.1396و حسام پور،  ی)جعفر هستند یدسترس اهداف قابل عنوان بهاهداف، 

 3بستگی دل های سبککند،  بینی را پیش یاز زندگ تیرضا تواند میکه  یعوامل ازجمله

خاص است  یجانیه ۀرابط کی بستگی دل(. 2016و همکاران،  2یپال ،1،2008وبنریه و 4)ما است

                                                             
1
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 ،و میری شیرعلی پور، بشارت، اسدی، ادی)شه که مستلزم تبادل لذت، مراقبت و آرامش است

 با ما ارتباط برقراری ۀنحو است که استوار اصل این بر بستگی دل تئوری دیگر عبارتی به (.2011

 ان،ینصوح و انیطوط) گذارد می تأثیر سالی بزرگ در ما ارتباطات بر کودکی، در خود والدین

 ،3ایمن بستگی دل: دارد وجود سالی بزرگ و کودکی در بستگی دل ۀعمد سبک سه (.1394

 یک صورت به ایمن بستگی دل(. 1987، 6و شیور )هازان 5اجتنابی بستگی دلو  4ناایمن بستگی دل

 ارزیابی مثبت صورت به را زا استرس تجارب تا کند می کمک افراد به که است درونی منبع

برخوردارند.  تعارضات از تری پایین سطح و باالتر رضایت و اعتماد سطح از نتیجه در کنند،

 افراد و دارند شدن طرد از ترس خود روابط در معموالً ناایمن بستگی دلدارای سبک  افراد

(. 2010، 7)آلتون و تریزی کنند نمی راحتی و آسودگی خود احساس صمیمانه روابط در اجتنابی

ایمن زمانی که با نیازهای  بستگی دل( نشان داد 1397مطالعات حیدری، قربانی و پورحسین )

اجتنابی و  بستگی دلکند. همچنین  بینی می بنیادین همراه شود، رضایت از زندگی را پیش

سوگرا از طریق ارضا و عدم ارضای نیازهای بنیادین، رضایت از زندگی را  دو بستگی دل

 دار،یپا اًنسبت یستواند احسا یم یدر زندگ یناموفق قبل ایظاهراً تجارب موفق کند.  بینی می پیش

آورد که  دیپد 8خودکارآمدی نهیرا در زم گیری اندازه قابلو  تعمیم قابل ت،یوابسته به موقع

 خودکارآمدی محسوب گردد. انیدانشجو یزندگ تیرضا یبرا یخوب  کننده بینی پیش تواند می

که راهنما و  عملکرد یاتخاذ سطوح انتخاب یبرا شیها ییتواناشخص در مورد  یورهابا
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 ،و همکاران 1)کاپرارا شود یم، تعریف استفرد  یمؤثر بر زندگ یدادهایرو  دهنده شکل

 زیرفتار فرد ن ای زشیتفکر، احساس، انگ ۀویشبر  یرگذاریباورها موجب تأث نی(. ا2013

و مشارکت بهتر  یمثبت فرد یها دگاهیدموجب بهبود  خودکارآمدی ی. احساس قوگردند یم

 یاز زندگ تیاحساس رضا و بالطبع بهبود یاهداف، تعهد کار می، تنظها تیفعالفرد در انجام 

 کنند یم خودکارآمـدی تعیین باورهـای دیگر عبارتی به(. 2011و همکاران،  2)استروبل گردد یم

 ها یدشوار، هنگام برخورد با گذارند یم زمان انجـام کارهایشان بـرای انـدازه چه ها انسان که

 نرمش چه اندازه گوناگون یها تیموقعبرخــورد بــا  در و کنند یم مقاومــت مــدت چــه تــا

 یکه خودکارآمد ی، افراداند دادهاز مطالعات نشان  یاریبس (.1397 زر، و پذیرند )صفری

 زین یشتریب بینی خوش نیو بنابرا ندینما یم یدر زندگ یشتریب تیدارند، احساس رضا یباالتر

ی و پوماک ؛2011 ،و همکاران ، استروبل2013و همکاران، خواهند داشت )کاپرارا

 یسراسر زندگ شکـست در یا موفقیت در حیاتی عامل یک خودکارآمدی (.2010،همکاران

( در 1392همکاران )نسامی و  باقری (.1394 صفدری، )قالوندی و شود یم محسوب انسان

 خودکارآمدی و اجتماعی حمایت با زندگی از نتیجه دست یافتند که رضایت پژوهشی به این

 تینشان دادند که رضا ی( در پژوهش2009و همکاران ) 3ریسایب .و معناداری دارد مستقیم ۀرابط

 با پسران کمتر است. سهیمقا دردختر  انیدر دانشجو یاز زندگ

 یزندگ از یخاص طیشرا ییدانشجو دوران در جامعه، از یخاص قشر عنوان به انیدانشجو 

 تأثیر ها آن یزندگ تیفیک و یروان سالمت یرو تواند می که کنند میتجربه  را یاجتماع

 است 4بینی خوش کند، بینی پیش رای زندگ از تیرضا تواند می که یعوامل ازجملهبگذارد. 

                                                             
2
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3
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 اغلب کنند می قضاوت و یابیارز مثبت را خود که یافراد (.2001، 1انگ و سانا)چ

 یمنف صورت به را خودشان که یافراد عکس بر هستند. کننده مراقبت و سالم خودبسنده،

 را خودشان که یافراد .اند رمسئولیغ و وابسته یعاطف نظر از کنند میقضاوت  و یداور

 از و ستین ندیخوشا گرانید با رابطه یبرقرار که معتقدند ،کنند می یابیارز یمنف صورت به

(. 2011،و همکاران ادیاز شه ، به نقل1998، 2ی)بالب کنند می اجتناب گرانید با شدن یمیصم

 کوهن،است ) یزندگ از تیرضا یرو تأثیراتی یدارا یمنف و مثبت های ارزیابی نیا

 با آن ارتباط که است یگرید عامل زین بینی خوش(. 3،2009کلزیبراون و م کسون،یفردر

 دارد اشاره گزینی جهت به بینی خوش شد. خواهد یبررس پژوهش نیا در یزندگ از تیرضا

 ثابت، عوامل جینتا عنوان به امدهایپ نیا و انتظارند مورد مثبت یامدهایپ معموالً آن در که

با  میمثبت و مستق ۀرابط بینی خوش(. 1386)بویری، شوند می گرفته نظر در یدرون و یکل

که توسط  یپژوهش جی(. نتا4،2000و پالنت ی)استراسل، مک ک دارد یاز زندگ تیرضا

با احساس  بینی خوشنشان داد که  د،انجام ش هیترک انیدانشجو ی( بر رو2005) 5تورکوم

 جینتا ،بین خوش انیدانشگاه ارتباط دارد. دانشجو انیدانشجو یاز زندگ تیو رضا یستیبهز

 کنند میتصور  ییافتن دستامر  کی صورت بههدفشان را  رای، زآورند میبه دست  یشتریب مثبت

و  6)تروبوکس آن را انکار کنند که اینتا کنند  میاستفاده  مسئلهحل  ندیو از فرا

با  بینی خوش نیبا خلق مثبت و اخالق خوب رابطه دارد و همچن بینی خوش(. 2014،همکاران

 7)روجرز رابطه مثبت نشان داده است یاز زندگ تیو رضا ی، سالمتیشغل های موفقیتپشتکار، 
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 بینی خوشنشان دادند که  ای مطالعه( در 1392پورسردار و همکاران )(. 2000،همکارانو 

 متغیر همچنین. دارد پی در را زندگی از رضایت روانی، سالمت سطح افزایش واسطه به

 نوع بر تأثیر با بینی خوش دیگر بیان به. است زندگی از رضایت بر مستقیم اثر دارای بینی خوش

استقالل  .دارد پی در را زندگی از رضایت نتیجه در و مثبت نگرش فرد، های هیجان و ها احساس

روابط  در نوع رییتغ ینوع انگریب ،یدر دوران نوجوان یرشد یازهایاز ن یکی عنوان به 1یعاطف

 ییاحساس کردن به تنها ییتوانا یعنی ی(. استقالل عاطف1380 ،ی)سامان است نیفرزندان و والد

استقالل  یکه دارا فردی(. 2،2005)بکرت گیرد می نشیکه نوجوان از والد یو فاصله عاطف

 تأییدو آرامش خود را در  تیبه خود اعتماد دارد و هرگز رضا خوبی بهاست،  ییباال یعاطف

 ریگرفتن از سا تأییدبودن، به  یشاد و راض یبرا قتیو در حق بیند نمی گرانیشدن توسط د

 یموجود میذکر کرد تر پیشکه  طور همانانسان  رایز(. 2005، 3)فلمینگ ندارد یازین ها انسان

؛ وابسته است گرانیبا د یبه داشتن ارتباطات قو یاز وجود و ای عمدهاست و بخش  یاجتماع

و  حدومرزهادارد،  ییباال یکه استقالل عاطف یفرد گران،یاما با وجود داشتن ارتباط با د

. دیایحدود کوتاه ب نیاز ا شود نمیکه هرگز حاضر  کند می فیخود تعر یبرا یقطع های ارزش

احساس  یوابسته باشد، خود از زندگ گرانید تأییدبه  نکهیبدون ا تواند می یو طیشرا نیبا ا

در (. 2004، 4)کروگر را داشته باشد یحس و حال خوب یکند و در زندگ دایپ یو شاد تیرضا

متغیر میانجی در افزایش  عنوان بهنشان داد که استقالل عاطفی ( 2009) 5پژوهشی پارا و اولیوا

نیز  دیگر ای مطالعه دردارد. همچنین  مؤثریو رضایت از زندگی دانش آموزان نقش  نفس عزت

 آن و بـه دنبال خودکارآمـدی و انجـام فعالیـت بین ارتباط که اشـاره شده موضوع این به

                                                             
1
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 (.2004و همکاران،  1)پرودانیوک استمعناداری  رضایت از زندگی غیر استقالل عاطفی و

 زندگی از رضایت با ایمن بستگی دل که اند داده نشان تحقیقی در نیز( 2016)و همکاران  2پالی

( در پژوهشی به این نتیجه 2013) 3لیقتسی و همکاران .است داشته مثبت همبستگی زوجین

کننده مثبت و معنادار  بینی پیش عنوان به مقررات تنظیم و خودکارآمدیدست یافتند که 

( در پژوهشی به بررسی رابطه 2007) 4ویتینگتون و هایز .شوند میرضایت از زندگی محسوب 

و استرس با رضایت از زندگی در بین دانشجویان پرداخت. نتایج پژوهش حاکی  بینی خوشبین 

ابطه منفی استرس با با رضایت از زندگی دانشجویان و ر بینی خوشاز رابطه معنادار و مثبت 

( نشان داد که دو متغیر 1397در پژوهشی ایمانی و همکاران ) رضایت از زندگی بود.

 .شوند میمنجر به افزایش رضایت زندگی و رضایت زناشویی  بینی خوشخودکارآمدی و 

با رضایت از زندگی  بستگی دل های سبکنشان داد که بین  ای مطالعه( در 1397حسین عرب )

رابطه  بینی خوشوجود دارد. همچنین بین رضایت از زندگی با  داری معنیبت و رابطه مث

، بستگی دل های سبک نیب شان داد که( در پژوهشی ن1396مرتضوی ) معناداری وجود دارد.

ولی طوطیان و  وجود دارد داری معنیاز زندگی رابطه مثبت و  تیبا رضا خودکارآمدی

 انیدانشجو یاز زندگ تیو رضا بستگی دل های سبک نیب ند کهنشان داد( 1394نصوحیان )

 وجود ندارد. یمعنادار یخط ی رابطه

آموزان دانش خودکارآمدیبا  یاستقالل عاطف نیب( در تحقیقی نشان داد که 1396) ادیب 

بلوغ  نینشان داد ب( در پژوهشی 1395و همکاران ) آباد ابراهیم وجود دارد. یمعنادار یمنف ۀرابط

 یگریانجیبا م یکل یبلوغ عاطف و وجود دارد یرابطه نسبتاً خوب یاز زندگ تیو رضا یعاطف

همکاران . نظری چگنی و باشد یاز زندگ تیرضا کننده بینی پیش تواند می یبازگشت عاطف

                                                             
1
.Prodaniuk 

2
. Paley 

3
.Lightsey 

4
. Hayes & Weathington 
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 به بینی خوش و اجتماعی حمایت ایمن، بستگی دل که رسیدند نتیجه پژوهشی این در (1391)

پیشین  های پژوهشگرچه ا. باشند می زندگی از رضایت متغیر های کننده بینی پیش بهترین ترتیب

که  یجامع ۀاما تاکنون مطالع ،اند پرداختهساده و خطی  صورت بهبه بررسی متغیرهای مورد نظر 

متغیر رضایت از زندگی  بینی پیشرا در تبیین و  استقالل عاطفی متغیر میانجی همچونسهم 

در پژوهش حاضر استقالل عاطفی با داشتن  .انجام نشده است مشخص نموده باشد،دانشجویان 

کننده و میانجی در ارتباط سه متغیر یک متغیر تعدیل عنوان بهرابطه مثبت با رضایت از زندگی 

و  خودکارآمدیی(، اجتناب بستگی دل من،یناا بستگی دل من،یا بستگی دل) بستگی دل های سبک

شوند، در نظر های مثبت رضایت از زندگی قلمداد میکنندهبینی پیش عنوان بهکه  بینی خوش

اساسی این پژوهش بررسی مدل علّی است که  مسئلهتوان گفت گرفته شده است؛ بنابراین می

متغیر میانجی و  عنوان بهزاد، استقالل عاطفی متغیر درون عنوان بهدر آن رضایت از زندگی 

و  یعموم خودکارآمدی ،یاجتناب بستگی دل من،یناا بستگی دل من،یا بستگی دلسبک 

 .شوندزاد در یک مدل مسیر بررسی میمتغیرهای برون عنوان به بینی خوش

 

 روش پژوهش

 شامل پژوهش این آماری است. جامعه 1روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر

 1396 - 97 تحصیلی در سال که است اهواز اسالمی شهر آزاد دختر دانشگاه دانشجوی 6300

 354 شامل تحقیق نای نمونهبا استفاده از جدول مورگان، حجم  ؛ کهبودند تحصیل به مشغول

 112نفر(، کارشناسی ارشد ) 198نفر(، کارشناسی ) 38ی )کارداندر مقاطع تحصیلی  دانشجو

 بررسی مورد و انتخاب تصادفی گیری نمونه روش به نفر( بود که 6) یتخصصنفر( و دکتری 

. از بین اعضای است 85/3با انحراف معیار  34/25 کنندگان شرکتگرفت. میانگین سنی  قرار

                                                             
1
.Path analysis 
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ی ها داده آوری جمع منظور بهپژوهش  نیدر ا بودند. متأهلنفر  146نفر مجرد و  208نمونه 

 استفاده شده است: ابزارهای زیراز تحقیق 

 و ( ساخته شد1990) مپسونیپرسشنامه توسط س نیا :1بستگی های دل پرسشنامه سبک

از  یکی دیدر پاسخ به هر سؤال با یاست که آزمودن یکرتیل اسیجمله در مق 13شامل 

 5جمله،  13 نی( را انتخاب کند. از امخالف کامالً تا موافق کامالً از)ی حالت 5 فیط های گزینه

دو  یابیرزا یجمله برا 8و ( 13، 12، 1،6،8 سؤاالت) منیا بستگی دلسبک  یابیارز یجمله برا

 منظور بهسیمپسون ت. اس( 2،3،4،5،7،9،10،11 سؤاالتی )و اجتناب منیناا بستگی دلسبک 

( و مقیاس 1990 مپسون،ی؛ به نقل از س1970بررسی روایی این پرسشنامه از مقیاس عشق رابین )

 بستگی دل( استفاده کرد. همبستگی بین مقیاس عشق رابین با سبک 1997وابستگی برشید و فی )

بین  یبود. همبستگ -12/0و  -22/0، 22/0ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 

ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب  بستگی دلمقیاس وابستگی برشید و فی با سبک 

( برای 1385به دست آمد. عطاری، عباسی سرچشمه و مهرابی زاده ) -12/0و  28/0، 26/0

همبستگی برای این سه  نمودند کهمحقق ساخته استفاده  سؤالآزمون از سه بررسی روایی این 

 -24/0و  54/0، 59/0 بیایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترت بستگی دل بکبا س سؤال

های زمانی  به دست آمد. پایایی این پرسشنامه برحسب آلفای کرونباخ و اجرای مجدد در فاصله

(، آلفای 1385برآورد شده است. عطاری و همکاران ) 70/0 حدوداًیک هفته تا دو سال 

در  .آوردند به دست 63/0 و 62/0، 70/0این پرسشنامه را به ترتیب  فیصنتکرونباخ و ضریب 

و  منیناا، منیا) یبستگ دل های سبکهریک از کرونباخ  یآلفا بیضراپژوهش حاضر میزان 

 آمد. به دست 66/0 و 74/0، 80/0:بیترتی( به اجتناب

                                                             
1
.Attachment Styles Questionnaire. 
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( 1982توسط شرر و مادوکس ) اسیمق نیا :شرر 1عمومی خودکارآمدیپرسشنامه 

 نیبه ا خودکارآمدی اسیمق گذاری نمره. روش استماده  17ساخته شده است که شامل 

 17برابر با  اسیمق نی. حداقل نمره در اگیرد میتعلق  ازیامت 5تا  1صورت است که به هر ماده از 

 نیباالست. ا خودکارآمدیاز احساس  یاست که نمره باال حاک 85و حداکثر آن برابر با 

 یتدر پژوهش برا اسیمق نیا ییایترجمه شده است. پا رانی( در ا1376) یپرسشنامه توسط برات

به  91/0(، 1383) و همکاران انیو در پژوهش اعراب 85/0 (،1377) این ی؛ عبد79/0(، 1376)

( 1376) یتوسط برات اسیمق نیو اعتبار ا ییروا یبررس منظور بهکه  یدر پژوهش آمد. دست

( اجرا شد و رستانی)دانش آموزان سوم دب یآزمودن 100 یبر رو اسیمق نیانجام گرفت، ا

 ییدر جهت روا نیبه دست آمد که ا خودارزیابیو  نفس عزت های پرسشنامهبا  61/0 یهمبستگ

در پژوهش حاضر . (1383و صدق پور،  یدریح ،یخداپناه ان،ی)اعراب بود اسیمق نیسازه ا

 63/0و  82/0 بیبه ترت فیصنکرونباخ و ت یپرسشنامه با استفاده از روش آلفا ییایاپ بیضر

 .است

 یاز آزمون بازنگر بینی خوش گیری اندازهپژوهش جهت  نیدر ا :بینی پرسشنامه خوش

نسخه (، استفاده شد. 1994) جی، کارور و برریش (،LOT-R) 2یزندگ گیری جهتشده 

( شد LOT( جانشین آزمون اصلی )LOT–Rزندگی ) گیری جهتشده آزمون  تجدیدنظر

 10و شامل  سنجد میرا  بینی خوشدر  یفرد های تفاوتآزمون  نیا(. 1994)شییر و همکاران، 

تلقی  دهنده نشانماده  3انه و بین خوشتلقی  دهنده نشانماده،  3ماده که  6، )شامل ماده است

؛ 0مخالفم =  کامالً) ای گزینه 5مقیاس لیکرت  بر اساسآن  گذاری نمره(. شیوه استبدبینانه 

 اسیمق نیحداقل نمره در ا. است( 4موافقم =  کامالً؛ 3؛ موافقم = 2، نظری ندارم = 1مخالفم = 

آزمون را به روش  ییای( پا1994) و همکاران ریاست. ش 40و حداکثر آن برابر با  10برابر با 

                                                             
1
. General Self-Efficacy Questionnaire (GSES) 

2
. Life Orientation Test Revised (LOT-R) 
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آزمون از ثبات  نیکه ا که نشانگر آن است اند نمودهمحاسبه  79/0ماه،  28در فاصله  ییبازآزما

ده است. در ش( ترجمه 1386) و همکاران یانیپرسشنامه توسط ب نی. استبرخوردار ا ینسب

 فیو تنصکرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا بینی خوشپرسشنامه  ییایپا بیپژوهش حاضر ضر

 .آمد به دست 61/0و  78/0 بیبه ترت

 اسیاستقالل در نوجوانان از مق زانیم یابیدر خصوص ارز ی:استقالل عاطف اسیمق

( به نقل از 1986) لوربرگیتوسط استنبرگ و س اسیمق نیاستفاده شد، ا 1یاستقالل عاطف

 یجانیو ه یکه دو عامل آن عاطف استشده است و شامل چهار عامل  هی(، ته1381)ی سامان

آل  دهیا ریغاستقالل ) یبه بعد شناخت مربوطآن  گری( و دو عامل دتیو فرد ی)عدم وابستگ

مقیاس لیکرت  بر اساساین مقیاس ( است. یعاد یافراد عنوان به نیو درک والد نیبودن والد

. است 4تا  1با در نظر گرفتن نمره  (موافقم کامالًمخالفم تا  کامالً) صورت بهو  ای چهارگزینه

( پایایی درونی این 1999) 2. در پژوهش بیرز و گروسناست 52تا  13دامنه نمره این مقیاس بین 

 نیاروایی ( در مورد 1380) هیو رضو یسامان یمطالعه مقدمات جینتاشد.  گزارش 82/0مقیاس 

پژوهش  ۀنمر ییایپا بیضر بود. رانیاستفاده در ا یبرا اسیمق نیا تیاز کفا یحاک اس،یمق

 به دست آمد. 81/0 زیکرونباخ ن یحاضر با استفاده از روش آلفا

 یاز زندگ تیرضا زانیسنجش م یپژوهش برا نیدر ا ی:از زندگ تیپرسشنامه رضا

استفاده شد. ( 1985) 4نیفیامونز، الرسن و گر نر،اید 3یاز زندگ تیاز پرسشنامه رضا انیدانشجو

 کرد میرا منعکس  یستیو بهز یاز زندگ تیرضا زانیبود که م سؤال 48متشکل از  اسیمق نیا

 یاز زندگ تیآن با رضا سؤال 10شده است. لیعامل تشک سهنشان داد که از  یعامل لیو تحل

 کی عنوان بهو  افتیکاهش  سؤال 5به  تیمتعدد در نها های بررسیمرتبط بود که پس از 

                                                             
1
. Scale Of Emotional Independence 

2 . Beyers, W, Goossens 
3
.Life Satisfaction Questionnaire 

4
.Diener, Emmons, Larsen & Griffin 
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با مقیاس پرسشنامه  نیاز سؤاالت ا کیهر یمجزا مورد استفاده قرار گرفت. برا اسیمق

 کرتیطرح ل صورت به)کامالً موافقم تا کامالً مخالفم( است  ای درجه 7پاسخگویی لیکرت 

 از تعدادی در که شود می گذاری نمره 1 و 2 ،3 ،4 ،7، 6، 5 ترتیب به که منظور شده است

هماهنگی درونی و باز آزمایی  ضرایب پایایی. است معکوس صورت به گذاری نمره سؤاالت

(. 1985 ،همکاران)داینر و  شده است گزارش 82/0 و 87/0 ترتیب مقیاس در بین دانشجویان به

 اسیمق ییایپا ها آن( ترجمه شده است. 1386) و همکاران یانیپرسشنامه توسط ب نیا رانیدر ا

 .وردندآ به دست% 69 یی% و با استفاده از روش بازآزما83کرونباخ  یبا آلفا یاز زندگ تیرضا

 سنجش مورد درونی همسانی روش از استفاده با را پرسشنامه این پایایی ،(1383) یطبس زنجانی

 ی دامنه در فرعی های مقیاس و 94/0 مقیاس کل برای کرونباخ آلفای ضریب. است داده قرار

 این محتوایی روایی بررسی برای( 1383) طبسی زنجانی. است آمده دست به 90/0 تا 62/0 بین

 بین آمده دست به همبستگی ضرایب که نمود همبسته هم با را آن های مقیاس خرده پرسشنامه

( 1393)جوشنلو  و یدائم .است پرسشنامه این مطلوب روایی دهنده نشان آن، های مقیاس خرده

 زیکرونباخ ن یپژوهش حاضر با استفاده از روش آلفانمود. در  تأییدروایی این پرسشنامه را 

 به دست آمد. 79/0

 

 ها یافته
 اسمیرنوف متغیرهای پژوهش -میانگین، انحراف معیار و آزمون کولموگروف: 1جدول 

متغیر 

بین پیش  
ها مؤلفه  میانگین 

انحراف 

 معیار

 Zمقدار 

-کولموگروف

 اسمیرنوف

سطح 

 معناداری

P 

 

 سبک

بستگی دل  

ایمن بستگی دل  61/17  74/2  254/1  074/0  

بستگی ناایمن دل  10/13  54/1  047/1  388/0   

بستگی اجتنابی دل  08/14  51/2  488/1  045/0   
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عمومی خودکارآمدی  22/50  77/4  031/1  424/0   

بینی خوش  39/26  14/6  002/1  534/0   

41/40 استقالل عاطفی  93/7  006/1  419/0   

93/18 رضایت از زندگی  12/7  161/1  108/0   

 

 -جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده متغیرهای اصلی پژوهش، از آزمون کولموگروف

 شود میکه در جدول فوق مشاهده  طور هماناستفاده شده است.  1ای نمونهاسمیرنوف تک 

 05/0اسمیرنوف همگی از  -محاسبه شده از آزمون کولموگروف zسطح معناداری مقادیر 

. نتایج حاصل از آزمون (است 045/0آن اجتنابی که مقدار  بستگی دلبیشتر هستند )مگر متغیر 

 شود نمیرد  ها دادهکه فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن  دهد میاسمیرنوف نشان  -کولموگروف

 های آمارهاز  توان میحاصل از این یافته آماری در ادامه است. با عنایت به نتایج  تأییدو مورد 

 استفاده کرد. ها دادهاجتنابی( برای تحلیل  بستگی دلپارامتریک )با اغماض در مورد سبک 

 
 همبستگی بین متغیرهای پژوهش سیماتر :2جدول

 1 2 3 4 5 6 7 

بستگی ایمن .دل1  1       

-بستگی.دل2

 ناایمن

078/0  1      

-بستگی. دل3

 اجتنابی

077/0-  355/0**  1     

خودکارآمدی.4  422/0**  052/0-  244/0-**  1    

بینی . خوش5  206/0**  144/0-*  388/0-**  398/0**  1   

                                                             
1 . one-sample Kolmogrov-Smirnov test 
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عاطفی. استقالل6  738/0**  021/0  132/0-*  507/0**  160/0**  1  

 تیرضا. 7

یزندگ  

461/0**  190/0-**  299/0-**  389/0**  626/0**  425/0**  1 

    05/0>p
* 01/0>p

** 

 

، بیشترین و کمترین ضریب به ترتیب مربوط به شود میکه در جدول فوق مشاهده  طور همان

( r=-388/0اجتنابی ) بستگی دلو  بینی خوش( و 738/0ایمن ) بستگی دلاستقالل عاطفی با 

 .است

یابی معادالت ساختاری با استفاده  از روش مدلبرای ارزیابی مدل پیشنهادی این پژوهش 

و تحلیل مسیر به روش حداکثر درست نمایی مدل استفاده شده است.  AMOS افزار نرماز 

برازش کلی مدل اولیه مورد بررسی قرار گرفت. ریشۀ میانگین مجذور خطای  های شاخص

. پیشنهادی نیاز به اصالح دارد مدلدهد  نشان می که شد 232/0برابر با  (RMSEA)تقریب 

 ( توجه شود.3به جدول شماره ) جزئیجهت اصالح مدل، به مقادیر برازش 

 
 مقدار و معناداری ضرایب مسیر مدل اولیه مسیر پیشنهادی :3جدول شماره 

اثر  مسیرها

 غیراستاندارد

اثر 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
 مقدار

T 

 معناداری

 به: از روی: مسیر

بینی خوش -129/0 استقالل عاطفی   099/0-  055/0  349/2-  019/0  

424/0 استقالل عاطفی خودکارآمدی  261/0  072/0  007/6  001/0  

بستگی اجتنابی دل -170/0 استقالل عاطفی   054/0-  134/0  267/1-  205/0  

بستگی ناایمن دل -056/0 استقالل عاطفی   011/0-  203/0  277/0-  782/0  

بستگی ایمن دل 865/1 استقالل عاطفی   645/0  118/0  836/15  001/0  

بینی خوش 622/0 رضایت از زندگی   536/0  053/0  709/11  001/0  

-035/0 رضایت از زندگی خودکارآمدی  024/0-  073/0  482/0-  630/0  

بستگی اجتنابی دل -021/0 رضایت از زندگی   007/0-  129/0  164/0-  870/0  
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بستگی ناایمن دل زندگیرضایت از    615/0-  133/0-  195/0  156/3-  002/0  

بستگی ایمن دل 621/0 رضایت از زندگی   240/0  153/0  049/4  001/0  

158/0 رضایت از زندگی استقالل عاطفی  177/0  056/0  849/2  004/0  

 

، برخی از مسیرهای مدل پیشنهادی اولیه که معنادار نبودند از جزئی های شاخصبر اساس این  

 بستگی دلاجتنابی با استقالل عاطفی؛  بستگی دلمدل اصالحی حذف شدند. این مسیرها شامل: 

اجتنابی با رضایت از  بستگی دلبا رضایت از زندگی؛  خودکارآمدیبا استقالل عاطفی؛  ناایمن

 ( آمده است.4دل اصالح شده در جدول شماره )برازش کلی برای م های شاخص زندگی.

 
 های برازش کلی مدل نهایی اصالح شدهترین شاخص مهم :4جدول 

𝝌𝟐 DF 𝝌𝟐/𝑫𝑭 P CFI GFI TLI NFI RMSEA 

755/0  2 375/0  686/0  998/0  999/0  991/0  998/0  002/0  

 

سطح بسیار های برازش کلی مدل نهایی )اصالح شده( در بر اساس جدول فوق شاخص

 .ها کامالً با مدل اصالح شده برازنده است مناسبی هستند و داده
 

 اولیه و نهایی مدل استاندارد در پژوهش یمتغیرها بین مستقیم اثرات ضرایب مسیر :5جدول 

 مسیر

 مدل نهایی )اصالح شده( مدل اولیه )پیشنهادی(

 نوع مسیر
ضرایب مسیر 

 (𝛽)استاندارد 
P نوع مسیر 

ضرایب مسیر 

 (𝛽)استاندارد 
p 

-099/0 مستقیم بینی به استقالل عاطفی خوش  019/0 -079/0 مستقیم   049/0  

261/0 مستقیم به استقالل عاطفی خودکارآمدی  001/0 268/0 مستقیم   001/0  

-054/0 مستقیم بستگی اجتنابی به استقالل عاطفی دل  --- --- مستقیم 0/205 

011/0 مستقیم استقالل عاطفیبستگی ناایمن به  دل  --- --- مستقیم 0/782 

645/0 مستقیم بستگی ایمن به استقالل عاطفی دل  001/0 641/0 مستقیم   001/0  
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536/0 مستقیم بینی به رضایت از زندگی خوش  001/0 531/0 مستقیم   001/0  

-024/0 مستقیم به رضایت از زندگی خودکارآمدی  --- --- مستقیم 0/620 

-007/0 مستقیم بستگی اجتنابی به رضایت از زندگی دل  --- --- مستقیم 0/870 

-133/0 مستقیم بستگی ناایمن به رضایت از زندگی دل  002/0 -135/0 مستقیم   001/0  

240/0 مستقیم بستگی ایمن به رضایت از زندگی دل  001/0 238/0 مستقیم   001/0  

177/0 مستقیم استقالل عاطفی به رضایت از زندگی  004/0 168/0 مستقیم   004/0  

 

ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم با سطح معناداری هرکدام از این مسیرها در مدل اولیه و 

ضرایب مسیرهای مستقیم بین  که دهد مینهایی آورده شده است. نتایج این جدول نشان 

 .(p<05/0است )معنادار  با استقالل عاطفی منیا بستگی دلسبک  و بینی خوشمتغیرهای 

و استقالل عاطفی با  بینی خوش ناایمن، بستگی دلایمن، سبک  بستگی دلسبک همچنین 

 ها فرضیهاین بنابراین ؛ (p<01/0) استدار  حاظ آماری معنیاز لرضایت از زندگی دانشجویان، 

 بینی شده در مدل، استقالل عاطفی بابنابراین با توجه به ضرایب مسیر پیش. شود می تأیید

 طور به منیناا بستگی دلسبک  ،یاجتناب بستگی دلسبک  ،یعموم خودکارآمدی یرهایمتغ

ی با اجتناب بستگی دلو سبک  یعموم خودکارآمدی و (p>05/0مستقیم و البته غیر معنادار )

این بنابراین ؛ شودبینی می( پیشp>05/0مستقیم و غیر معنادار ) طور بهرضایت از زندگی 

مدل نهایی اصالح شده در این مسیرها در مدل اصالحی حذف شدند.  و شود مینها تأیید  فرضیه

 صورت زیر نشان داده شده است. ( به2شکل شماره )

 
 مدل نهایی حالت استاندارد :1شکل 

 

 
روابط  برای آزمون 
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غیرمستقیم )میانجی( از آزمون بوت استراپ ماکرو پریچر و هیز استفاده شد که نتایج آن را در 

 کنید. ( مشاهده می6زیر )جدول 

 
 اولیه ای در مدل نتایج آزمون بوت استراپ ماکرو پریچر و هیز برای تمامی مسیرهای واسطه :6جدول 

 متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل
-بوت

 استراپ
 سوگیری

خطای 

 معیار

%95فاصله اطمینان   

پایین حد  حد باال 

زندگیرضایت  استقالل عاطفی بینی خوش  0610/0  0008/0-  0268/0  0137/0  1215/0  

2317/0 رضایت زندگی استقالل عاطفی خودکارآمدی  0002/0-  0518/0  1379/0  3528/0  

-1484/0 رضایت زندگی استقالل عاطفی بستگی اجتنابی دل  0011/0-  1045/0  3868/0-  0330/0  

0460/0 رضایت زندگی استقالل عاطفی بستگی ناایمن دل  0049/0  1528/0  2757/0-  3465/0  

3589/0 رضایت زندگی استقالل عاطفی بستگی ایمن دل  0005/0  1619/0  0709/0  7024/0  

 

 بینی خوشی پژوهش مبنی بر میانجی گر بودن استقالل عاطفی بین ها فرضیهبر مبنای نتایج فوق 

ایمن با  بستگی دلعمومی با رضایت از زندگی و سبک  خودکارآمدیبا رضایت از زندگی، 

اجتنابی با رضایت از زندگی و سبک  بستگی دلی سبک ها فرضیهو  تأییدرضایت از زندگی 

 رد شدند. استقالل عاطفی گری میانجیبا رضایت از زندگی از طریق  ناایمن بستگی دل

 

 گیری نتیجه بحث و

با  بینی خوشو  خودکارآمدی، بستگی دل های سبکعلّی طه رابهدف از این پژوهش بررسی 

بر اساس نتایج حاصل از  که ی بوداستقالل عاطف گری میانجی قیاز طر یزندگ از تیرضا

ایمن با استقالل عاطفی  بستگی دلسبک  ،بینی خوشضرایب مسیرهای مستقیم بین متغیرهای 

 بستگی دلایمن، سبک  بستگی دل، سبک بینی خوشهمچنین  دارای رابطه معناداری دارد و

؛ استدار  حاظ آماری معنیاز لناایمن و استقالل عاطفی با رضایت از زندگی دانشجویان، 

عمومی،  خودکارآمدی بین یب مسیراضر و از سوی دیگر شود می تأیید ها فرضیهاین بنابراین 
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عمومی و  خودکارآمدیناایمن با استقالل عاطفی،  بستگی دلاجتنابی، سبک  بستگی دلسبک 

این مسیرها در  و نیستدار  حاظ آماری معنیاز لجتنابی با رضایت از زندگی ا بستگی دلسبک 

 مدل اصالحی حذف شدند.

 انیدر دانشجو یبا استقالل عاطف بینی خوش نیببر اساس نتایج پژوهش نشان داده شد 

 2گیلهام و( 1988) 1و همکاران گمنیسل قاتیتحق جینتا این یافته با وجود دارد. میمستق ۀرابط

افراد  اتیاز خصوص که شود میاستنباط  نیپژوهش چن افتهی نییدارد. در تب یهمخوان( 2002)

 نیکه ا دارند یخود نگرش مثبت رامونیو حوادث پ گرانیاست که نسبت به د نیا بین خوش

 یبه حل مشکالت زندگ تیو در نها شود می گرانیبا د یارتباط قو جادیا ثنگرش مثبت باع

 (.1386ه،یو رضو ی)سامان شود میافراد کمک نموده و سبب استقالل در آنان 

در  یبا استقالل عاطف منیا بستگی دلسبک  نیبیافته دیگر این پژوهش نشان داد که 

( و 1992) 3المبورن و استنبرگ قاتیبا تحقاین یافته  جینتا وجود دارد. میمستق ۀرابط انیدانشجو

 منیا بستگی دلدارد. در واقع سبک  ی( همخوان2008) 5نوم و همکاران( و 1986) 4نچیو ل انیر

در  پذیری انعطافمناسب و  یسازگار ،یو خرسند تیمیمثبت شامل صم یارتباط های ویژگیبا 

استنباط  گونه این جینتا نیارتباط دارد. از ا زا استرس یدادهایو تحمل رو یجانیبرابر تجارب ه

در افراد  یاز رشد و استقالل عاطف تری مناسببا سطوح  منیا بستگی دلکه سبک  شود می

 (.1391و همکاران، یچگن ی)نظر است یبر استقالل عاطف مؤثریهمراه است و عامل 

از  تیبا رضا بینی خوش یالگو نیباز سوی دیگر در این پژوهش مشخص شد که 

(، ستروبل 2011) 6نیلسی قاتیبا تحق افتهاین ی وجود دارد. میمستق ۀرابط انیدر دانشجو یزندگ
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(، 2000) 4و همکاران (، استراسل2010) 3نلنی(، ج2010) 2و همکاران (، هو2011) 1و همکاران

 های یافتهدارد. از  ی( همخوان1391)ی و همکاران چگن ی(، نظر1390) یروزآبادیو ف انیمانیسل

 یاز زندگ تیرضا یرا بر رو تأثیر نیشتریب تواند می بینی خوشکه  شود میاستنباط  نیچن قیحقت

و  ندیمشکل گشا بین خوشبلکه افراد  ستین یمثبت بودن سطح بینی خوش رایز؛ داشته باشد

 توان می. لذا کنند مینموده و سپس طبق آن عمل  یخود طراح های فعالیت یبرا هایی نقشه

و در  کنند میعمل  تر موفق یدر حل مسائل و مشکالت خود در زندگ بین خوشگفت افراد 

نگرش مثبت  گریکدیو نسبت به  گیرند نمیبه خود  یمقابل مسائل و مشکالت حالت انفعال

و  یچگن ی)نظر برخوردارند یشتریب یدر زندگ تیاز رضا نیدارند، بنابرا یشتریب

 (.1391همکاران،

بـا   منینـاا  بسـتگی  دلسبک  نیباین پژوهش این مطلب بود که  های یافتهیکی دیگر از 

مـا و   قـات یفـوق بـا تحق   یافتـه  جینتـا  وجود دارد. میمستق ۀرابط انیدر دانشجو یاز زندگ تیرضا

 قـات یبا تحق ی. ولستی( هماهنگ ن2010) نلنیو ج (2009) 6و گرست نوی(، کالتاب2008) 5ونبریه

کـه فقـدان اعتمـاد بـه      شـود  مـی اسـتنباط   نیپژوهش چن افتهی نیی( همسو است. در تب2010) 7بوو

 لیـ تحم منیرا بـه فـرد نـاا    شـناختی  روان یزا، درماندگ یدگیتن های موقعیتخود، در مواجهه با 

منجـر بـه    گـران ی. فقدان اعتماد بـه د زند میحالت به احساس حقارت شخص دامن  نیو ا کند می

 یافراطـ  گیری کناره گرید ی. از سوشود می گرانید یاز سو حمایت عدمو  یفاصله و دور جادیا

اسـت کـه    منیناا بستگی دلافراد با سبک  های ویژگیاز  یدر مواقع ناکام یجانیه های واکنشو 
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از دیگـر   (.1391و همکـاران،  یچگنـ  ی)نظـر  شـود  می یفرد از زندگ یتیباعث نارضا تیدر نها

 انیدر دانشـجو  یاز زنـدگ  تیبـا رضـا   مـن یا بستگی دلسبک  نیبنتایج این پژوهش این بود که 

و  ی(، بشـارت 2016) ی و همکـاران پال های پژوهشپژوهش با  نیا افتهی وجود دارد. میمستق ۀرابط

 1مپسـون ی(، س2008) وبنریـ (، ما و ه2009و گرست ) نوی(، کالتاب2010) نلنی(، ج2011) همکاران

ــر1396)ی (، مرتضــو1990) ــ ی(، نظ ــاران چگن ــه1391)ی و همک ــاران ادی( ش (، 1392) و همک

خـود   قیـ (، در تحق1388) ایـ ر یبـ  ییو سـقا  ی(، نور2010)و همکاران  البته هوهماهنگ است. 

 تیبـر رضـا   یاجتماع های حمایتو  بینی خوش قیاز طر میرمستقیغ طور به بستگی دلنشان دادند 

 یکه افـراد دارا  شود میاستنباط  نیچن قیتحق های یافته از .گذارد می تأثیر یو افسردگ یاز زندگ

گونـاگون   یبه دنبال راهکارها رند،یباشند، خطر پذ کننده حمایتقادرند  من،یا بستگی دلسبک 

نشـان   تیمیو از خـود صـم   دوارترندیحل مشکالت خود هستند و نسبت به سرانجام خود ام یبرا

و  یچگنــ ی)نظــر دهــد مــینشــان  یزنــدگ ازرا  هــا آن تی، رضــاهــا ویژگــی نیــکــه ا دهنــد مــی

از  تیبـا رضـا   یاسـتقالل عـاطف   نیبـ ش مشخص شد که همچنین در این پژوه (.1391همکاران،

از پژوهش حاضر با پژوهش  آمده دست به جینتا. وجود دارد میمستق ۀرابط انیدر دانشجو یزندگ

( همسـو اسـت. در پـژوهش    2012زاده و همکـاران )  ی( و سـلطان 1395) و همکـاران  آباد ابراهیم

 یاز زنـدگ  تیبـا رضـا   یمثبـت و منفـ   ی( رابطـه اسـتقالل عـاطف   2012) زاده و همکاران یسلطان

 شیافـزا  یاز زنـدگ  تیرضا تمثب یاستقالل عاطف شیحاصل نشان داد با افزا جیشد و نتا یبررس

واقـع چنانچـه    در معکوس بـود.  یاز زندگ تیو رضا یمنف یرابطه در استقالل عاطف نی. ایابد می

کـه بـه    ی. انسـان رود مـی بـاال   هـا  آن یاز زنـدگ  تیکنـد، رضـا   دایپ شیافراد افزا یاستقالل عاطف

 هـای  بحـران  از توانـد  مـی آن  بر اساسباشد فلسفه زندگی معینی دارد که  دهیرس یاستقالل عاطف

فعلی خود متکـی اسـت و بـه گذشـته      های پیشرفتبه  یفرد نیدائمی زندگی جلوگیری کند. چن
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مـور جنسـی، عشـق،    از قبیـل ا  یینـدارد و بـه کارهـا    ییهرچند هم باشکوه بوده باشد، اتکا خود،

. چنـین شخصـی قـدرت کنتـرل احساسـات و      نگـرد  مـی ازدواج و تربیت کودک با روشـنفکری  

 لیـ و تحل یاز زنـدگ  تیعوامل مـرتبط بـا رضـا    نییو تع یعواطف خود را دارد. با توجه به بررس

 یاز زنـدگ  تیکننـده رضـا   بینـی  پـیش  یکه استقالل عـاطف  دهد میپژوهش نشان  های یافته ریمس

از  تیبـا رضـا   بینـی  خـوش  نیبدر پژوهش حاضر نشان داده شد  (.1386ه،یو رضو ی)سامان است

فـوق   قیـ تحق جینتا وجود دارد. میرمستقیغ ۀرابط انیدر دانشجو یاستقالل عاطف قیاز طر یزندگ

 نانهیواقع ب یدگاهیافراد د شود میسبب  بینی خوش( همسو است. 2010همکاران )و  هو قیبا تحق

واقـع   قضـاوت کننـد. در   یدرسـت  بـه خـود   یمشکالت واقعـ  ۀکنند و دربار دایپ یگاز خود و زند

، لـذا  هستند گرانیو مؤثر با د حیارتباط صح یو به دنبال آن برقرار قبول قابل نفس اعتمادبهباعث 

بـه   هیـ هدفمنـد برخـورد نمـوده و در موقـع بـروز مشـکالت بـا حفـ  روح         یافـراد بـا زنـدگ    نیا

پشـت   تیـ را بـا موفق  یبا آرامش و نشاط مراحل زندگ تیپرداخته و درنها حیصح گیری تصمیم

ایـن پـژوهش ایـن بـود کـه       هـای  یافتهاز دیگر  (.1391و همکاران، یچگن ی)نظر گذارند میسر 

ــنشــان داد  ــا رضــا یعمــوم خودکارآمــدی نیب ــدگ تیب ــاز طر یاز زن ــاطف قی در  یاســتقالل ع

(، 1390) ابوالقاسـمی  هـای  یافتهپژوهش با  نیا های یافته وجود دارد. میرمستقیغ ۀرابط انیدانشجو

 (، شـوردفگر 2010)و همکاران  نی(، سر2011)و همکاران  (، استروبل1388) ی و همکاراناحد

 نییتب نیچن توان میرا  افتهی نیا همخوانی دارد. (2006)و همکاران  ( کاپرارا2008) 1و همکاران

آغـازگر و عملکـرد    یخود برا های توانایی ۀقضاوت شخصی فرد دربار خودکارآمدینمود که 

بـا   ییارویـ به گسترده شدن تالش فرد و حف  آن در شکل رو ازمندیکه ن است فیموفق در تکال

سـه جانبـه رفتـار،     علّـی  الگـوی  بـر  مبتنـی  اجتماعی –شناخت  هی(. نظر1997)بندورا، موانع است

ی و عوامـل فـرد   طـی یرفتـار، اثـرات مح   نیاط متقابـل فـرد بـ   الگو به ارتب نیا ،و فرد است طیمح

                                                             
1
.Shurdfgar 
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ــاطفی و ب  ــناختی، ع ــل ش ــولوژی)عوام ــرا  کی ــرد ب ــه ادراک ف ــه ب ــا فیتوصــ ی( ک  یکارکرده

 سـتگی، یاحسـاس شا  خودکارآمـدی . در نظـام بنـدورا،   کنـد  مـی  دیاشاره دارد، تأک شناختی روان

 ،یقـو  خودکارآمـدی با  یمعتقد است افراد یدر کنار آمدن با زندگی است و تیو قابل تیکفا

از خـود نشـان    یشـتر یکوشـش ب  ف،یدر انجـام تکـال   ف،یضـع  یبـا باورهـا   یبا افـراد  سهیدر مقا

از زنـدگی   تی(. رضـا 1997بهتر اسـت )بنـدورا،    فیدر انجام تکل ها آنکرد لو طبعاً عم دهند می

کـل   هـا  ارزیـابی  نیـ ا نیبنابراکند؛  می ابییآن است فرد کل زندگی خود را چگونه ارز گر نشان

 یازهـا یخـود را نسـبت بـه ن    نیو توجه والـد  تیو فرد حساس گیرد میزندگی فرد را در بر  طهیح

 نیبـ همچنین در این پژوهش مشـخص شـد کـه    . دهد میمورد بررسی قرار  زیدوران کودکی را ن

 ۀرابطـ  انیودر دانشـج  یاسـتقالل عـاطف   قیـ از طر یاز زنـدگ  تیبا رضا یاجتناب بستگی دلسبک 

 ی( همخـوان 1394) انیو نصـوح  انیـ طوط قـات یفوق با تحق قیتحق جینتا. داردنوجود  میرمستقیغ

 ی رابطـه  انیدانشجو یاز زندگ تیو رضا بستگی دل های سبک نیآنان نشان داد ب جینتا رایدارد ز

اجتنـابی،   بسـتگی  دل یپـژوهش در الگـو   نیـ ا هـای  یافتـه وجود ندارد. بر اساس  یمعنادار یخط

به خـودش   یاجبار طور بهاست، اما  منیناا زیو خود ن راند میفرد را از خود  وستهیپ طور بهمراقب 

 ارزش بـی وابسـته و   یفـرد  عنـوان  را بـه الگو، فرد مراقب خـود   نیدر ا تیو درنها کند میاعتماد 

و  یمنفـی داور  صـورت  بـه کـه خودشـان را    یکـه افـراد   شـود  مـی استنباط  نی. چنکند میتجربه 

منفـی   صـورت  بـه که خودشـان را   ی. افراداند غیرمسئولاز نظر عاطفی وابسته و  کنند میقضاوت 

شـدن بـا    مییو از صـم  سـت ین ندیخوشـا  گـران یرابطه با د ی، معتقدند که برقرارکنند می ابییارز

 یآنـان در پـ   یاز زنـدگ  تیبر رضا یمنف تأثیر ،یفمن های سنجش نیو ا کنند میاجتناب  گرانید

یافته دیگر این بررسی ایـن بـود کـه نشـان داده شـد       (.1394ان،یو نصوح انیخواهد داشت )طوط

 ۀرابطـ  انیدر دانشـجو  یاستقالل عاطف قیاز طر یاز زندگ تیبا رضا منیناا بستگی دلسبک  نیب

 ادییه(، شـ 1391)و همکـاران   چگنینظری  های یافتهپژوهش با  نیا افتهی دارد.نوجود  میرمستقیغ

اسـاس   بـر همخـوانی دارد.   (2005)و همکـاران   ( و پـالی 2008) ونبریه (، ماو2011) و همکاران
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 یاز زنـدگی رابطـه منفـی معنـادار     تیو رضـا  منیناا بستگی دلسبک بین پژوهش  نیا های یافته

از زندگی  تیباالتر باشد، کاهش رضا منیناا بستگی دلمعنا که هرچه سبک  نیوجود دارد. به ا

 یفـرد  عنـوان  بـه  فـرد مراقـب خـود را    من،ینـاا  بسـتگی  دل یرا به همراه خواهد داشت. در الگـو 

و  یمنفـی داور  صـورت  بـه کـه خودشـان را    ی. بـرعکس افـراد  کند میتجربه  ارزش بیوابسته و 

منفـی   صـورت  بـه که خودشـان را   ی. افراداند غیرمسئولاز نظر عاطفی وابسته و  کنند میقضاوت 

شـدن بـا    مییو از صـم  سـت ین ندیخوشـا  گـران یرابطه با د ی، معتقدند که برقرارکنند می ابییارز

از زنـدگی   تیمنفی بر رضا یها ارزیابی نی(. ا2011،و همکاران ادی)شه کنند میاجتناب  گرانید

از  تیبـا رضـا   مـن یا بسـتگی  دلسـبک   نیبهمچنین در این پژوهش مشخص شد که دارند.  تأثیر

 نیـ ا هـای  یافتـه  وجـود دارد.  میرمسـتق یغ ۀرابطـ  انیدر دانشـجو  یاستقالل عـاطف  قیاز طر یزندگ

 تـوان  مـی را  افتـه ی نیـ ا ( همسو و هماهنـگ اسـت.  2011) و همکاران ادیشه های یافتهپژوهش با 

از خـود و   یشـتر یمثبـت ب  ابییـ من هسـتند ارز یا بستگی دل یکه دارا ینمود که افراد نییتب نیچن

بـا   ی. در واقـع، فـرد  گـردد  مـی از زندگی در آنان  یتمندیباعث رضا ابییارز نیدارند. ا گرانید

مثبـت تجربـه    صـورت  بـه و خـودش را   دانـد  مـی مراقب خـود را قابـل دسـترس     من،یا بستگی دل

ســالم و  خودبســنده،اغلــب  کننــد مـی و قضــاوت  ابییــکــه خـود را مثبــت ارز  ی. افــرادکنــد مـی 

 تیمثبت بر رضـا  های ارزیابی نیمستقل و مسئول هستند و ا یهستند و از نظر عاطف کننده مراقبت

 (.1998 ،ی)بالب دارد تأثیرافراد  یاز زندگ

 خودکارآمدی یرهایمتغ کهدیگر این مدل پژوهشی نشان داد  های یافتهدر مرحله بعد 

و  میمستق طور به یبا استقالل عاطف منیناا بستگی دلسبک  ،یاجتناب بستگی دلسبک  ،یعموم

از  تیبا رضا یاجتناب بستگی دلو سبک  یعموم خودکارآمدیو  (p>05/0معنادار ) ریالبته غ

و این فرضیات در پژوهش رد  شود می بینی پیش( p>05/0معنادار ) ریو غ میمستق طور به یزندگ

ادبیات و پیشینه پژوهشی مرتبطی موجود  چراکهی به سادگی نیست، های یافتهتبیین چنین شدند. 

سبک  دار معنینداشتن رابطه آماری حاصل  های یافتهاما در نگاه کلی در توجیه ؛ نیست
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( همسویی داشت و با 2004) 1که با تحقیقات قبلی وول با استقالل عاطفی منیا بستگی دل

به بنیه  ودکارآمدیخچنین گفت که  توان میناهمسو بود،  (1396فر ) بیاد پژوهش ادیب فر

شخصیتی فرد در رویارویی با مسائل در رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد و بیشتر از 

توانایی همچون باور داشتن  تأثیرهوش و استقالل عاطفی دانشجو باشد، تحت  تأثیرتحت  که این

(، تالشگر بودن و تسلیم نشدن )خود تهییجی(، وارسی علل عدم موفقیت به نفس اعتمادبهخود )

اجتماعی رسیدن به هدف  های روشهنگام ناکامی )خودسنجی(، آرایش جدید مقدمات و 

 (.1396)مرتضوی، )خود رهبری( قرار دارد ها تکانه( و تحت کنترل درآوردن خودتنظیمی)

با استقالل  یاجتناب بستگی دلسبک  نیب این بود که حاضر پژوهش های یافتهاز دیگر 

و  رحمت جرده قاتیتحق جیبا نتا این یافته جینتا دارد.نوجود معنادار  ۀرابط انیدانشجو یعاطف

( 1393) و همکاران یامان جیبا نتا یندارد ولهمخوانی  (2015) دان و (2015همکاران )

به  لیتما یاجتناب بستگی دلافراد با  :گفت توان میدارد. طبق مطالعات مذکور  یهماهنگ

 یاحساس ناراحت یعاطف یکینزد نیاز ا گرید یدارند و از سو یعاطف ی صمیمانه ۀرابط یبرقرار

 شود می ( باعثارزشی بی)احساس  خود ۀدربار یمنف های نگرش. از سوی دیگر، داشتن کنند می

این اعتماد کنند و غالب اوقات احساسات خود را سرکوب کرده و  اطرافیانبه  نتوانند که

 (.1393 و همکاران، ی)امان استراهی برای سرکوب استقالل عاطفی در آنان  سازی پنهان

با استقالل  منیناا بستگی دلسبک  نیبهمچنین در این پژوهش مشخص شد که 

 و همکاران یامان قاتیبا تحق یافته نیا جینتا، داردن معناداری وجود ۀرابط انیدر دانشجو یعاطف

کننده  نییتع بستگی دل های سبکچنین گفت  توان میدر تبیین این یافته  .( همسو است1393)

 نیو روابط ب افراد را در یجانیه یها واکنشاست که  ییو راهبردها یشناخت ،یقواعد عاطف

 عاطفه بی یتیشخص من،یناا بستگی دلافراد با پرورش سبک . در واقع کند می تیهدا یشخص

                                                             
1
.Wuol 
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 در برقراری روابط یفقدان احساس، ناتوان ،یجانیه گیری کنارهخواهند داشت که مشخصه آن 

 (.2012، 1)باکر و هورگراست  گرانیبا د یو عاطف آمیز محبت

با  یعموم خودکارآمدی نیباین پژوهش این مطلب بود که  های یافتهیکی دیگر از 

و  میک قاتیبا تحقاین یافته  جینتا دارد.نوجود  میمستق ۀرابط انیدر دانشجو یاز زندگ تیرضا

و  (، ستروبل2010)و همکاران  نی(، سر2008)و همکاران  (، مطالعۀ شوردفگر2000) پارک

 نیحس ،(1390)ی (، ابوالقاسم1388)ی و همکاران (، احد1396)ی (، مرتضو2011همکاران )

 قیتحق جیندارد. نتا ی( هماهنگ1392) و همکاران ینسام ی( و باقر1393)و همکاران  زاده

خود نشان  قاتی( هماهنگ است. آنان در تحق2004و همکاران ) وکیپرودان قیحاضر با تحق

وجود ندارد و ارتباط  یرابطه معنادار یاز زندگ تیبا رضا یعموم خودکارآمدی نیدادند که ب

 ستقالل و رضایت فرد بسیار ضعیف اسـتمیان انجـام فعالیـت و خودکارآمـدی و بـه دنبال آن ا

در توجیه این فرضیه شاید بتوان چنین گفت: افراد خودکارآمد (. 2004و همکاران، کی)پرودان

مداوم در حال  یدر طول زندگ .روانی خود دارند های ویژگیاز  تری درستدرک  معموالً

به آسانی  و ترند راحتدر برقراری ارتباط با دیگران  ،باشند مینقاط قوت و ضعف خود  یابیارز

از و شعور به درک  خودکارآمدافراد  یعبارتبه  .کنترل کنند را خود ند عواطف منفیتوان می

رابطه نداشته  از زندگی رضایتمندی با تواند میاین  اند؛ که وابستهخود  های شایستگیو  ییتوانا

 (.2006، 2باشد )فرانسیس

از  تیبا رضا یاجتناب بستگی دلسبک  نیبهمچنین در این پژوهش مشخص شد که 

نتایج تحقیق فوق با تحقیق طوطیان و دارد.نوجود  میمستق ۀرابط انیدر دانشجو یزندگ

و رضایت  بستگی دل های سبک نشان داد بینآنان نتایج ( همخوانی دارد زیرا 1394نصوحیان )

میزان  گفت که توان میبنابراین ؛ خطی معناداری وجود ندارد ی رابطهاز زندگی دانشجویان 

                                                             
1 . Baker & Horger 
2
.Francis 
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 سبک با فرد یک ، در واقعاز میزان وابستگی ایشان نیست متأثردانشجویان  از زندگی رضایت

دچار اطرافیان  سوی از هایش درخواست مکرر نشدن پذیرفته علت به اجتنابی بستگی دل

 چنین ،کند می اجتناب افراد دیگر و همساالنش با ارتباط از و شود می خودآموخته درماندگی

 مشکل افراد این . برایداند می ارزش بی را صمیمیت و کسب رضایت سالی بزرگ در فردی

 شود نزدیک ها آن به خیلی خواهد می کسی که بینند می وقتی و کنند تکیه به دیگران که است

 راحتی احساس آنان کهحدی  از بیشتر اغلب دیگران که کنند می احساس و شده عصبی

 (.2005، 1)استوبر و در نتیجه رضایت از زندگی برای آنان مفهوم و معنایی ندارد کنند می

 ابزار خودگزارشی است که ممکن است به علت کارگیری به محدودیت این پژوهش

 ها تحت تأثیر قرارگرفته کنندگان، صحت گزارش آن سوگیری مطلوبیت اجتماعی در شرکت

صورت پذیرفت آزاد اسالمی واحد اهواز دانشگاه دختر این پژوهش در دانشجویان  باشد.

جش سنمحدودیت وجود دارد. همچنین نوع ها  بنابراین در تعمیم نتایج آن بر سایر دانشگاه

توان روابط علی از آن استنباط نمود  همبستگی بود و نمی -متغیرهای پژوهش از نوع توصیفی

های  های پژوهش حاضر الزم است پژوهش اعتبار بیشتر برای یافته منظور حصول بنابراین به

این مدل در های دیگری  شود در پژوهش پیشنهاد می د.آزمایشی مشابهی صورت پذیر

های  انگران در مداخالتشان یافتهدرم شود زوج همچنین پیشنهاد میدانشجویان پسر آزمون شود. 

مدنظر قرار  خودکارآمدیبینی و  تگی، خوشبس های دل این پژوهش را در مورد اهمیت سبک

منظور ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان  بینی به های مثبت اندیشی و خوش دورههمچنین  دهند.

 ها آموزش داده شود. ها و دانشگاه در خوابگاه

 

 

 

                                                             
1
.Steuber 
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 منافع تعارض

 ندارد. وجود منافعی تعارض هیچ نویسندگان اظهار به بنا

 

 سپاسگزاری

در پژوهش و افرادی که ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند،  کنندگان شرکتاز تمامی 

 .میینما یمتشکر و قدردانی 

 

  منابع

 میـر ذوری، اکیـ  ؛هدیمیدمشـیریان فراحـی، سـ    ؛یمـان سـیدمحرمی، ا  ؛جوادمحمـد ، آبـاد  ابراهیم

 از  ترضـای   بـا   عاطفی  بلوغ  ابطهر (.1395. )ظمبرآبادی، اعو  سرینمیرچولی، ن ؛سینح

مجلـه علمـی پژوهشـی دانشـگاه علـوم       مشـهد.  فردوسی دانشگاه  اندانشجوی  در  زندگی 

  .4، 23، پزشکی سبزوار

 یاز زنـدگ  تیبا رضـا  خودکارآمدیاسترس و  ،یآور تاب(. ارتباط 1390). باسع ،یابوالقاسم

 ،یشـناخت  روانفصلنامه مطالعـات   .نییباال و پا یلیتحص شرفتیپ یدر دانش آموزان دارا
7( ،3). 

(. بررسـی ارتبـاط   1388. )ریمو آسـیایی، مـ   بـاس ابوالقاسـمی، ع  ؛حمدنریمانی، م ؛تولاحدی، ب

 .بـا رضـایت از زنـدگی در زنـان شـاغل      خودکارآمـدی هوش هیجانی، سـبک اسـناد و   

 (.1) ،10، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی

بـا   یو اسـتقالل عـاطف   نیوالـد  یفرزنـد پـرور   هـای  سـبک رابطـه   ی(. بررسـ 1396) .حفر ،بیاد

 نیسـوم  .دانـش آمـوزان مقطـع متوسـطه دوم شهرسـتان شـوش       نیو در ب خودکارآمدی

 ی.و مطالعات اجتماع یتیعلوم ترب یشناس جامعه یروانشناس یالملل نیبکنفرانس 
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کـاظمی   و حمـد ولیخـانی، ا  ؛جـت ال ؛ پیـرزاده، ح لیعید؛ کـاظمی رضـایی، سـ   هـدی ، مایمانی

در رابطـۀ میـان    بینی خوشخود کارآمدی و  ای واسطه(. نقش 1394. )لیوید رضایی، س

دو فصلنامه مشـاوره و   .ز زندگی زنان آموزگار شهر نهاوندرضایت زناشویی و رضایت ا
 .19 (،3)، 5، خانواده یدرمان روان

 ی(. بررس1383). هرامصدق پور، ب و حمودم ،یدریح ؛ریمکحمدمی؛ خداپناه ؛قدسا ان،یاعراب

مجله  .انیدانشجو یلیتحص تیو موفق یبر سالمت روان خودکارآمدی یرابطه باورها

 (.42، )3، یروانشناس

 و بستگی دل های سبک (.1393) .امانی، روزیتا؛ مجذوبی، محمدرضا و هادیان همدانی، کیانا

هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان،  بلوغ عاطفی را در بین دانشجویان.

 دانشگاه اصفهان.

ینچ، جواد و  جبار؛ حیدری فرد، باقری نسامی، معصومه؛ سهرابی، مریم؛ ابراهیمی، محمد جواد؛

اجتماعی و  زندگی با حمایت از رضایت بررسی رابطه(. 1392) .گلچین فر، سمیرا

مجله دانشگاه  .91 در سالساری  شهرستان ساکن منازل سالمندان در خودکارآمدی

 (.101، )23، علوم پزشکی مازندران

و  نفس عزت، اثربخش(. بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای خود 1376)براتی، سیامک. 

. آموزان سال سوم نظام جدید شهر اهواز خودیابی با عملکرد تحصیلی در دانش

ی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، کارشناسی ارشد رشته روانشناس نامه انیپا

 دانشگاه شهید چمران اهواز.

 مقطع دبیران بین در زندگی به امید و روان سالمت و بینی خوش رابطه (.1386) .ایرج بویری،

 آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی نامه انیپا راهنمایی شهرستان ایذه.

 .اهواز واحد اسالمی
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 زرین، عبدی و کبرا لیع سنگری، ؛باسع پناهنده، ؛یض الف پورسردار، ؛ورالن پورسردار،

: زندگی از رضایت و روانی سالمت بر( مثبت تفکر) بینی خوش تأثیر(. 1392. )هرابس

 (.1) ،16، حکیمپژوهشی  مجله بهزیستی. از شناختی روان مدل یک

. و برون یلیفام یها ازدواجزنان در  ییزناشو تیرضا زانیم ی(. بررس1383). هراز ،یترکمن

 واحد رودهن. یارشد دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس نامه انیپا

بر اساس ابعاد هوش  یاز زندگ تیرضا ینیب شی(. پ1396. )اطمهحسام پور، ف ؛صغرا ،یجعفر

 (.1)، 12 ،رانیا یمجله سالمند .در سالمندان شناختی روان هیرماس و یمعنو
 و اجتماعی حمایت(. 1393) .حسین توکلی، و مرتضی عزیزی، اصغر؛ علی زاده، حسین

 فصلنامه د.خو حرمت و خودکارآمدی ای واسطه نقش: نوجوانان در زندگی از رضایت
 (.141) ،11 ،ایرانی روانشناسان :تحولی روانشناسی

و  اجتنابی(ایمن، ناایمن و ) یبستگ دل های سبکبررسی رابطه  (.1397. )ازیحسین عرب، ن

اسالمی واحد اهواز، سومین  آزادبا رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه  بینی خوش

علوم تربیتی و  .لوم اجتماعیدستاوردهای نوین پژوهشی در ع یالملل نیبکنفرانس 

 .ها یشهردارروانشناسی، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری 

با میزان  بستگی دل های سبک(. تعیین رابطه 1397. )ضا، رپورحسین و یماقربانی، ن ؛تناحیدری، آ

فصلنامه علمی ای رضایتمندی از نیازهای بنیادی روانی.  رضایت از زندگی: نقش واسطه
 (.70) 17، 1397 شناختی. پژوهشی علوم روان

زنـدگی در   بررسی اعتبار و پایایی مقیاس رضـایت از  (.1393) .حسن، مجوشنلو و اطمه، فیدائم

 .135-144(، 21، )11. رفتار دانشور و شخصیت بالینی یشناس روان. دانشجویان

. شناختی روان یستیآزمون بهز یمقدمات یابی(. ساخت و هنجار1383) .ضار ،یطبس یزنجان

 . دانشگاه تهران.یعموم یارشد روانشناس یکارشناس نامه انیپا
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(. بررسی ساختار عاملی مقیاس استقالل عاطفی استنبرگ و سیلوربرگ 1380. )یامکسامانی، س

در  یپزشک روانو  شناختی روان های پژوهشبرای استفاده در ایران. ششمین کنگره 

 ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.

 ی.عاطف با مشکالت یاستقالل عاطف نی(. رابطه ب1386). صغرا ه،یرضو و یامکس ،یسامان

 .(1) ،1 ی،فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناس
و  بینی خوش ،یرابطه ساده و چندگانه نگرش مذهب ی(. بررس1384) .باسسرچشمه، ع

 دیدانشگاه شه متأهلمرد  انیدر دانشجو ییزناشو تیبا رضا بستگی دل های سبک

 .چمران اهواز دیارشد مشاوره، دانشگاه شه یکارشناس نامه انیپا .چمران اهواز

(. کودکان در برابر 1390) .نیج لهام،ی. گیزاجیکارن. کاکس، ل چ،یوی. ای. پیا گمن،یسل

 خیتهران: انتشارات رشد. )تار ،و داورپناه یمحمد ی ترجمه)چاپ سوم(.  یافسردگ

 (.1996 ،یانتشار به زبان اصل

 بر مبتنی مثبت دورنمای تفصیلی روش اثربخشی(. 1390) .علی فیروزآبادی، و عباس سلیمانیان،

 ،6 ی،شناخت روان نوین پژوهش فصلنامه زندگی. از رضایت بر اهداف تعارض کاهش

(22). 

 به نیاز و زندگی از رضایت خودشکوفایی، بین ی رابطه (.1396) .فریده یوسفی، ؛آمنه شهاییان،

 کودکان حیطه در پژوهشی مجله درخشان. یبااستعدادها آموزان دانش در شناخت
 (.50) ،7 ،استثنایی

در دانش  ییو احساس تنها بینی خوشبا  بستگی دل های سبک(. رابطه 1377). ضار ا،ین یعبد

 (.1)، 1واحد کرج،  یمجله دانشگاه آزاد اسالم .ساله شهر کرج 12-9آموزان 

و رضایت از زندگی  خودکارآمدی(. مقایسه 1397. )بدالصالحزر، ع و مینا حمدم صفری،

 (.4) ،4 ی در پرستاری،بخش تواننشریه پژوهش  فعال و غیرفعال ورزشی. انش آموزاند
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 تیبا رضا بستگی دل های سبک نیرابطه ب یبررس(. 1394) .نصوحیان، هاجر و شهره طوطیان، 

سومین کنفرانس ملی روانشناسی و ، دانشگاه آزاد کاشان انیدانشجو نیدر ب یاز زندگ

 .1394 –علوم رفتاری 

(. بررسی 1385) .هنازمند، ممهرابی زاده هنر و بوالفضلعباسی سرچشمه، ا ؛لیع وسفعطاری، ی

با رضایت  بستگی دل یها سبکو  ینیب خوشروابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، 

مجله علوم تربیتی و دانشگاه شهید چمران اهواز.  متأهلزناشویی در دانشجویان مرد 

 .110-93، 13، روانشناسی

، زندگی یها مهارت(. الگوی علّی روابط بین 1394. )سروصفدری، خ و سنقالوندی، ح

 (.3) ،28 .فرآیند مدیریت و توسعه .جمعی و رضایت زندگی خودکارآمدی

 و اجتنابی( و منیناا من،ی)ا بستگی دل های سبکبررسی رابطه (. 1396. )رزانهمرتضوی، ف

. اولین کرمانشاه شهرستان سال 61-61 از زندگی گروه سنی تیبا رضا خودکارآمدی

 نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی. یالملل نیبکنفرانس 

شبانی هاشمی، سید  شیخ و هنرمند، مهناز مهرابی زاده ناصر؛ بهروزی، نظری چگنی، اکرم؛

 اجتماعی حمایت و بینی خوش ایمن، بستگی دل سبک رابطه بررسی(. 1391) .اسماعیل

 ،4. فرهنگ و زن پژوهشی علمی فصلنامه دختر. دانشجویان در زندگی از رضایت با

(15.) 

سرشتی و  بینی خوش(. بررسی رابطه بین 1388) .سقای بی ریا، ناصر و ال نوری، نجیب

 (.3، )2 روانشناسی دین و اسالم، از زندگی. یمند تیرضااز دیدگاه اسالم با  بینی خوش

مقابله با بحران در  یها سبکخودکارآمدی و  نیب ۀرابط ی(. بررس1379) .ال عزت وقری،

 انیدانشجو ،معلم تیارشد، دانشگاه ترب یکارشناس نامه انیپا، جوان یها زوج

 .79 -78 یلیتحصتهران در سال  یها دانشگاه
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مجله حوزه  آن. یها همبسته و شادمانی بر مروری. (1393) .شهباز مظفری، و حبیب فرد، هادیان
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