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چكيده
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مقدمه

در قرن حاضر شيوع مشكالت رواني به قدري باال است كه برخي از كارشناسان بهداشت 

به همين دليل يدشا). 1997، 2لتويلر(اند ناميده» 1گرسنگي عصبي«رواني، قرن حاضر را قرن 

، )1384كريمي طارمي، : ترجمه1991، 4، به نقل از بالتر و توني1989 (3است كه سليگمن

شناسد و اين تشابه به  مي6 را به عنوان سرماخوردگي رواني5 افسردگي،شناس معروفروان

 افسردگي موجب افت كاري و آموزشي، كاهش .خاطر شيوع فراوان اين اختالل رواني است

كاپالن و (هاي تازه و پيدايش مشكالت شغلي و خانوادگي است ه براي انجام طرحانگيز

گرا بر اخير يكي از ابعادي كه رويكردهاي انسانهاي در سالاز سوي ديگر). 2003، 7سادوك

عد خود شامل عاطفه مثبت، عاطفه منفي و  است اين ب8عد بهزيستيورزند، بكيد ميأآن ت

عد، رضايت از زندگي كه از لحاظ قضاوت شناختي در بين اين سه ب.  است9رضايت از زندگي

رضايت از زندگي به ). 1386شهاييان و يوسفي، (اهميت دارد، كمتر مورد توجه بوده است 

گردد و مراد از آن نگرش فرد، ارزيابي عمومي نسبت به  ميشناخت و فرايند قضاوت ذهني بر

ي زندگي، مانند زندگي خانوادگي و تجربه آموزش هاكليت زندگي خود و يا برخي از جنبه

بنابراين، پژوهش حاضر ). 1386 به نقل از زكي، ،1999، 10دينر، سان، لوكاس، اسميت(است 

بخشد، سعي دارد به بررسي عواملي كه افسردگي را كاهش و رضايت از زندگي را ارتقا مي

ر مبناي اين واقعيت كه چطور افراد دلبستگي را ب. است11 يكي از اين عوامل، دلبستگي.بپردازد

 و 13، ناايمن اجتنابي12دلبستگي شامل سه سبك ايمن. كنندكنند، تعريف مييكديگر را درك مي

داند و قابل دسترس ميفردي با دلبستگي ايمن، مراقب خود را .  است14ناايمن اضطرابي

1-  nervous hunger
2- Letuwyler
3- Seligman
4- Bulter & Tone
5- depression
6- mental colds
7- Kaplan & Sadock
8- dimension of welfare
9- life of satisfaction
10- Diener, Sun, Lucas, & Esmit
11- attachement
12- secure style
13- avoidance
14- anxiety
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بي، مراقب به طور ولي در الگوي دلبستگي اجتنا. كندبه صورت مثبت تجربه ميخودش را 

راند و خود نيز ناايمن است، اما به طور اجباري به خودش اعتماد پيوسته فرد را از خود مي

كند و در نهايت در الگوي دلبستگي اضطرابي، فرد مراقب خود را به عنوان فردي وابسته و مي

پور، ميري، عليشهياد، بشارت، اسدي، شير؛ به نقل از1998، 1بالبي. (كندارزش تجربه ميبي

هينن، . ثيرات روي رضايت از زندگي استأهاي مثبت و منفي داراي تاين ارزيابي) 2011

، رابطه بين يادآوري خاطرات دوران كودكي و رضايت از )2009 (2ساندرمن و اسپرانجرز

اين .  نفر بررسي كردند437زندگي را با يكديگر و با ميانجيگري دلبستگي بزرگسال در 

شان ن دريافتند كه افراد دلبسته ايمن به نسبت افراد با سبك دلبسته ناايمن از زندگيپژوهشگرا

.رضايت بيشتري دارند

نشان دادند كه دلبستگي اضطرابي و اجتنابي به طور ) 2005 (3ويي، شفر، يونگ و زاكاليك

گي ، خودشيفت5، خشم4داري با چندين نشانه از ناراحتي رواني از قبيل شرممثبت و معني

هاي  و نشانه9هاي هيجاني و عصبيو ناراحتي8، احساسات منفي7، افسردگي، اضطراب6رواني

.كلي ناراحتي رابطه دارد

حمايت ) 2011، 11هارد، كيس، چريستوفر، مارينو و بتينابه نقل از اريك، 1995 (10توتيس

راخواندن كمك از فزا بوسيله را به عنوان يك راهبرد براي مقابله با زندگي استرس12اجتماعي

15، زيمر و چن)2011 (14نتايج حاصل از تحقيقات يلسين.  تعريف كرد13هاي اجتماعيشبكه

ييد كردند كه حمايت اجتماعي أت) 1382(وحيد و بوالهري و بخشايي، بيرشك، عاطف) 2011(

1- Bowlby
2- Hinnen, Sanderman, & Sprangers
3- Wei, Shaffer, Young, & Young
4- shame
5- anger
6- psychological narcissism
7- anxiety
8- negative feelings
9- emotional disorders - neurological
10- Thotis
11- Erik-Heard, Keith, Christopher, Marino, & Bettina
12- social support
13- social networks
14-  Yaloin
15- Zimmer & Chen
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بيني كننده رضايت از زندگي در با رضايت از زندگي مرتبط است و حمايت اجتماعي پيش

اين محققان همچنين نشان دادند دانشجوياني كه داراي سيستم حمايتي قوي . يان استدانشجو

به عبارت ديگر حمايت اجتماعي . كنندتري تجربه ميباشند، احتماالً افسردگي و استرس كممي

خوشبيني به جهت گزيني اشاره دارد كه در آن معموالً . رابطه معكوسي با افسردگي دارد

رد انتظارند و اين پيامدها به عنوان عوامل ثابت، كلي و دروني در نظر پيامدهاي مثبت، مو

ريا بيو نوري و سقايي) 2010( و چونگ 1هو، چونگ).1386بويري، (شوند گرفته مي

دلبستگي به . بيني به طور مستقيم با بهزيستي ارتباط دارد، آشكار ساختند كه خوش)1388(

ثير أزندگي و افسردگي تمايت اجتماعي بر رضايت از طور غيرمستقيم از طريق خوشبيني و ح

.گذاردمي

در توضيح اين حقيقت بايد اضافه كرد كه دلبستگي روي آداب متقابل افراد كه شامل 

 و تمايل به حمايت كردن ديگران است، 4 و رفتارهاي حمايتي3آشكارسازي–، خود 2صميميت

به طور كلي وقتي افراد به ). 2004، 6فيني؛ كولينز و 2009، 5ليري و هويلي(گذارد ثير ميأت

رسند، اميدوارند كه بتوانند اين اطمينان را در  ميشان با ديگراناطمينان مورد انتظار در روابط

 و 8كوب-؛ ترونر2003، 7شري، سنيدر، يانگ و لوين(شان ايجاد كنند هاي زندگيساير حوزه

 انجام شد، خوشبيني و حمايت اجتماعي )2010 (9بودر پژوهشي كه توسط ). 2002همكاران، 

گرفت و نتايج به عنوان متغير ميانجي در روابط بين دلبستگي و افسردگي مورد بررسي قرار

حاكي از اين بود كه خوشبيني و حمايت اجتماعي همبستگي بين دلبستگي و افسردگي را 

10ه توسط يلسيندر تحقيقي ديگري نيز كه بر روي دانشجويان تركي.ندنكميانجيگري مي

انجام شد، تحليل رگرسيون نشان داد كه حمايت اجتماعي و خوشبيني با رضايت از ) 2011(

1- Ho & Cheung
2- intimacy 
3- self-revealing
4- supportive behavior
5- Leary & Hoyle
6- Collins & Feeney
7- Shorey, Snyder, Yang, & Lewin
8- Turner-Cobb
9- Boo
10- Yalcin
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هاي به بررسي. زندگي و از طرفي هم دلبستگي با خوشبيني و حمايت اجتماعي ارتباط دارد

دهد كه، تاكنون پژوهشي كه متغيرهاي مورد نظر را هاي پيشين، نشان ميعمل آمده در پژوهش

بنابراين، هدف اصلي اين. با هم در الگويي مورد بررسي قرار داده باشد، انجام نشده است

ي دلبستگي با افسردگي و رضايت از پژوهش آزمايش برازندگي مدل پيشنهادي رابطه علّ

 مدل 1شكل.زندگي با ميانجيگري خوشبيني و حمايت اجتماعي در دانشجويان دختر است

.دهدها نشان مينيپيشنهادي را براي آزمود

هاي دلبستگي ايمن و ناايمن اجتنابي با افـسردگي و رضـايت    علي سبكمدل پيشنهادي رابطه  .  1شكل  

از زندگي با ميانجيگري خوشبيني و حمايت اجتماعي

روش پژوهش

يگيرروش نمونهجامعه و

2669 (ي دانشجويان دختر مقطع كارشناسييهدر اين پژوهش، جامعه آماري شامل كل

گيري كه به روش نمونهان اهواز بود دانشگاه شهيد چمر1388-1389، ورودي سال )دانشجو

7 دانشكده، 13بدين صورت كه در ابتدا از بين . اي نسبتي انتخاب شدندتصادفي چند مرحله

ي دو رشته و سپس از طريق هاي موجود در هر دانشكده، تصادفدانشكده، سپس از بين رشته

300سرشماري، ليستي از دانشجويان را تهيه كرده و به نسبت تعداد دانشجويان در هر رشته 

دانشجو دختر بر اساس تعداد متغيرهاي موجود در مدل پيشنهادي به عنوان نمونه به طور 

.تصادفي ساده انتخاب شدند

سبك اجتنابي

خوشبيني

حمايت اجتماعي

افسردگي

رضايت از زندگي

سبك ايمن
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پژوهشابزارهاي 

، ساخته شده )1990 (2پرسشنامه توسط سيمپسوناين .1هاي دلبستگيپرسشنامه سبك

ال بايد ؤ جمله در مقياس ليكرتي است كه آزمودني در پاسخ به هرس13اين آزمون شامل . است

سيمپسون . انتخاب كندرا) كامالٌ موافق تا كامالً مخالفاز( حالتي 5طيف هاي يكي از گزينه

و مقياس ) 1970(3اس عشق رابينبه منظور بررسي روايي اين پرسشنامه از مقي) 1990(

ميلر، برگ و (6و مقياس خود افشاگري) 1997(5ساخته شده توسط في و برشيد4وابستگي

پايايي اين آزمون را براي نمونه ايراني، در ) 1381(رضازاده . استفاده كرده است) 1993، 7آرچر

اين پرسشنامه را بر حسب  هفته، مورد بررسي قرار داده و پايايي 6 زوج و به فاصله زماني 25

در پژوهش حاضر به منظور بررسي .  گزارش كرده است74/0 زوج، 132آلفاي كرونباخ در 

هاي پرسشنامه سبك دلبستگي از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف پايايي خرده مقياس

 و 54/0 و 57/0ضرايب آلفاي كرونباخ و تنصيف براي دلبستگي ايمن به ترتيب . استفاده شد

ي پايايي دهنده به دست آمد كه نشان69/0 و 66/0راي دليستگي ناايمن اجتنابي به ترتيب ب

در پژوهش حاضر براي بررسي روايي اين پرسشنامه از .  استنسبتاٌ مطلوب اين پرسشنامه

ال كه ؤروش روايي سازه استفاده شده است به اين صورت كه هر خرده مقياس آن با يك س

نتايج نشان داد كه همبستگي مثبت . رد نظر است، همبسته شدندمعرف خرده مقياس مو

وجود دارد كه در سطح ) 62/0(ال مورد نظر ؤداري بين سبك دلبستگي ايمن با سمعني

01/0<pداري بين سبك دلبستگي ناايمن دار است و همچنين همبستگي مثبت معني معني

.دار است معنيp>01/0ح وجود دارد كه در سط) 74/0(ال مورد نظر ؤاجتنابي با س

ي خوشبيني از آزمون بازنگري شده گيردر اين پژوهش جهت اندازه. پرسشنامه خوشبيني

در ) 1994(شير و همكاران . شداستفاده ) 1994 (9 كارور و بريج، شير،8ي زندگيگيرجهت

1- Adulat Attachment Inventory
2- Simpson
3- Rubins Love Scale
4- Dependency Scale
5- Fei & Berscheid
6- Self-disclousre Inventory
7- Miller, Berg, & Archer
8- Life Orientation Test-Reviseved (LOT)
9- Scheier, Carver, & Bridges
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رفت، ر مياي به عمل آوردند، همان طور كه انتظاخصوص روايي و پايايي اين آزمون مطالعه

نفس، و به طور منفي با نسخه اضطراب  و عزت1 تسلطي- خوشبيني بطور مثبت با خود

 ماده پرسشنامه 6همچنين، همساني دروني .  همبسته است3 و روان رنجورخويي2ايخصيصه

در پژوهش حاضر به منظور بررسي پايايي . دست آمده كه ضريب قابل قبولي استه  ب78/0

ضرايب آلفاي كرونباخ .  دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شدپرسشنامه خوشبيني از

ي هندهددست آمد كه نشانه  ب67/0 و 66/0و تنصيف براي پرسشنامه خوشبيني به ترتيب 

در پژوهش حاضر براي بررسي روايي . باشد خوشبيني ميپايايي نسبتاٌ مطلوب پرسشنامه

فاده شده است به اين صورت كه با استفاده از پرسشنامه خوشبيني از روش روايي سازه است

مورد بررسي قرار ال كه معرف پرسشنامه مورد نظر است،ؤي همبستگي ساده با يك سمحاسبه

)74/0(ال مورد نظر ؤداري بين خوشبيني با سنتايج نشان داد كه همبستگي مثبت معني.گرفت

.دار استمعني>p 01/0وجود دارد كه در سطح 

 ارزيابي ذهني حمايـت اجتمـاعي توسـط       پرسشنامه. 4مايت اجتماعي فيليپس  پرسشنامه ح 

، 1379(يـارعلي   ). 1388به نقل از عسگري،     (تهيه شده است    1986 و همكاران، در سال      5وكس

ضـرايب پايـايي ايـن پرسـشنامه را از دو روش آلفـاي كرونبـاخ و                 ) 1388به نقل از عسگري،     

در پژوهش حاضر به منظور بررسي پايـايي        . ه است  محاسبه كرد  70/0 و 72/0تنصيف به ترتيب    

در پـژوهش  . پرسشنامه حمايت اجتماعي از دو روش آلفاي كرونبـاخ و تنـصيف اسـتفاده شـد             

و 67/0حاضر ضرايب آلفاي كرونباخ و تنصيف براي پرسشنامه حمايت اجتمـاعي بـه ترتيـب              

نامه حمايت اجتماعي   بخش پرسش ي همساني دروني رضايت   دهندهدست آمد، كه نشان   ه   ب 59/0

همچنين به منظور بررسي روايي پرسشنامه حمايت اجتمـاعي از روش روايـي سـازه بـا                 .است

مـورد  ال كه معرف پرسشنامه مورد نظـر اسـت،    ؤي همبستگي ساده با يك س     استفاده از محاسبه  

داري بـين حمايـت اجتمـاعي بـا         نتايج نشان داد كه همبستگي مثبت معنـي       . بررسي قرار گرفت  

.دار است معني>01/0pوجود دارد كه در سطح ) 53/0(ال مورد نظر ؤس

1- self-mastery
2- trait anxiety
3- neuroticism
4- Phlips Social Support Inventory
5- Wax
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در اين پژوهش براي سنجش ميزان رضايت از زندگي . 1پرسشنامه رضايت از زندگي

شناختي استفاده شده دانشجويان از خرده مقياس رضايت از زندگي، پرسشنامه بهزيستي روان

تهيه و براي اولين بار، زنجاني ) 1994(2اين ابزار توسط ريف، لي، اسكز و شموتي. است

 خرده مقياس شامل رضايت 6اين پرسشنامه از . آن را در ايران اجرا كرده است) 1383(طبسي 

، رشد و بالندگي فردي ) ماده19(بيني ، شادي و خوش) ماده13(، معنويت ) ماده19(از زندگي 

پايايي اين ) 1383(طبسي زنجاني . تشكيل شده است)  ماده10(و خود پيروي )  ماده8(

ضريب آلفاي . پرسشنامه را با استفاده از روش همساني دروني مورد سنجش قرار داده است

 به دست 90/0 تا 62/0اي بين هاي فرعي در دامنه و مقياس94/0كرونباخ براي كل مقياس 

آن را هايبراي بررسي روايي اين پرسشنامه خرده مقياس) 1383(زنجاني طبسي . آورده است

دهنده هاي آن، نشانبا هم همبسته نمود كه ضرايب همبستگي به دست آمده بين خرده مقياس

در پژوهش حاضر به منظور بررسي پايايي . باشدروايي نسبتاً مطلوب اين پرسشنامه مي

ضرايب آلفاي . پرسشنامه رضايت از زندگي از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد

دست آمد، كه ه  ب81/0 و 86/0نصيف براي پرسشنامه رضايت از زندگي به ترتيب كرونباخ و ت

در پژوهش حاضر . ي همساني دروني قابل قبول پرسشنامه رضايت از زندگي استدهندهنشان

براي بررسي روايي پرسشنامه رضايت از زندگي از روش روايي سازه استفاده شده است به اين 

ال كه معرف پرسشنامه مورد نظر ؤي همبستگي ساده با يك سسبهصورت كه با استفاده از محا

داري بين رضايت از نتايج نشان داد كه همبستگي مثبت معني. است، مورد بررسي قرار گرفت

.دار است معني>01/0pوجود دارد كه در سطح ) 67/0(ال مورد نظر ؤزندگي با س

باشد كه اي مي ماده21شده فرم اين پرسشنامه، نسخه خالصه . 3پرسشنامه افسردگي بك

يك بررسي، بك، ويسمن، در). 1988، 4بك، استير و گاربين(ه شده است يارا1972در سال

پاياني اين قابليت.  را گزارش دادند67/0 و55/0روايي ضريب) 1974(5 تركسلر ولستر

86/0 تا 48/0 آزمون و نوع جمعيت مورد مطالعه از 2پرسشنامه برحسب فاصله زماني بين 

اي افسردگي بك ماده13دراين پژوهش از فرم ). 1988بك و همكاران، (گزارش شده است 

1- Satisfaction with Life Scale
2- Ryff, Lee, Essex, & Schmutte
3- Beck Depression Inventory
4- Beck, Steer, & Garbin
5- Weissman, Lester, & Trexler
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در پژوهش حاضر به منظور بررسي پايايي پرسشنامه افسردگي بك از دو . استفاده شده است

ضرايب آلفاي كرونباخ و تنصيف براي پرسشنامه . روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد

ي همساني دروني قابل قبول دهندهدست آمد، كه نشانه  ب81/0 و 88/0 ترتيب افسردگي به

در پژوهش حاضر براي بررسي روايي پرسشنامه افسردگي از روش . پرسشنامه افسردگي است

ي همبستگي ساده با يك روايي سازه استفاده شده است به اين صورت كه با استفاده از محاسبه

نتايج نشان داد كه . مورد بررسي قرار گرفتدنظر است،ال كه معرف پرسشنامه مورؤس

وجود دارد كه در سطح ) 71/0(ال مورد نظر ؤداري بين افسردگي با سهمبستگي مثبت معني

01/0p< دار استمعني.

نتايج پژوهش

ها و همچنين ضرايب هاي آزمودني ميانگين و انحراف معيار نمره1جدول شماره 

.دهدپژوهش را نشان ميهمبستگي بين متغيرهاي 

ميانگين، انحراف معيار و ضرايب همبستگي. 1جدول

ميانگينمتغير
انحراف
معيار

سبك
دلبستگي
اجتنابي

خوشبيني
حمايت
اجتماعي

رضايت از
زندگي

افسردگي

-254/0**388/0**341/0**295/0**-118/0*1531/3./80دلبستگي ايمن
383/0**-399/0**-221/0**324/0**-35/1108/3دلبستگي ناايمن اجتنابي

-529/0**605/0**385/0**--86/1483/3خوشبيني

-506/0**437/0**---33/1499/2حمايت اجتماعي

-641/0**----99/6789/9رضايت از زندگي

-----95/519/6افسردگي

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

 نشان داده شده است در متغير دلبستگي ايمن ميانگين و 1جدول همان طور كه در 

 و 35/11، در متغير سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي 31/3 و 80/15انحراف معيار، به ترتيب 

، در متغير 99/2 و 33/14، در متغير حمايت اجتماعي 83/3 و 86/14، در متغير خوشبيني 08/3

به عالوه، باشد  مي19/6 و 95/5غير افسردگي  و در مت89/9 و 99/67رضايت از زندگي 
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داري با عالمت ستاره دار است كه سطح معنيي متغيرها معنيضرايب همبستگي بين همه

. مشخص شده است

برازندگي مدل پژوهش

هاي در پژوهش حاضر به منظور بررسي برازندگي مدل پيشنهادي و مدل نهايي از شاخص

. جدول زير آمده استكه دربرازندگي استفاده شد

هاي برازندگي مدل پيشنهادي و مدل نهايي در پژوهش حاضر شاخص. 2جدول

χχχχ2dfPdf/χχχχ2GFIAGFIIFITLICFINFIRMSEAشاخص

مدل 
پيشنهادي

12/743001/071/2492/049/086/031/086/086/028/0

مدل 
نهايي

19/8850001/076/196/092/096/093/095/091/005/0

، TLIهاي برازندگي مدل پيشنهادي بـه ويـژه         ، برخي از شاخص   2بر اساس جدول شماره     

AGFI   و RMSEA                حاكي از نحوه برازش مدل پيشنهادي در سطح خوبي نيست و نيـاز بـه 

 در مـدل نهـايي، مقـدار شـاخص نيكـويي             پس از اصالح به عمل آمـده       همچنين.اصالح دارد 

بـه  001/0داري   و سـطح معنـي     50، بـا درجـه آزادي       19/88برابر با   ) χ2(يبرازش مجذور كا  

، شاخص جذر برآورد    )df/χ2=76/1( نسبت مجذور كاي بر درجه آزادي        به عالوه، .دست آمد 

، شاخص نيكويي   )GFI=96/0(، شاخص نيكويي برازش     RMSEA)=05/0(واريانس تقريب   

-، شاخص توكر  )NFI=91/0(رازندگي  ، شاخص نرم شده ب    )AGFI=92/0(برازندگي تطبيقي   

حاكي از برازش مطلـوب مـدل       ) IFI=96/0(و شاخص برازندگي فزاينده     ) TLI=93/0(لويس  

.پس از اصالح است

در  در گام برآورد مدل، مدل از برازندگي خوبي برخوردار نيست،            طور كه اشاره شد   همان

در اين پژوهش اصـالح مـدل       .ابداصالحاتي در مدل انجام شد تا برازندگي مدل بهبود ي         نتيجه  

تكنيـك آيـتم    . با استفاده از تكنيك آيتم پارسلينگ معـادالت سـاختاري صـورت گرفتـه اسـت               

هاي دو يا بيشتر از دو مـاده و اسـتفاده از ايـن    شامل بررسي نمره) هابندي ماده دسته(پارسلينگ  
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54/020/046/054/065/0 55/046/072/039/0

*24/0

*37/0
**14/0-

*42/0*38/0-

*31/0-*28/0-

*29/0

*34/0-

**11/0

*25/0-*27/0-

).1،2002بندوالس(ها در تحليل معادالت ساختاري است قطعات به جاي نمره

هاي دو يا بيشتر از دو ماده و استفاده شامل بررسي نمره) هابندي مادهدسته(آيتم پارسلينگ

2كافمن و مك كالوم.ها در تحليل معادالت ساختاري استاز اين قطعات به جاي نمره

توان با  ميا رهاي تحليل مسيرگيري در مدلگيري خطاي اندازهؤثير سأمعتقدند كه ت) 2006(

ها به عنوان توان از پارسل ميبه اين صورت كه.هاي با متغير مكنون بهبود دادستفاده از مدلا

برخي محققان معتقدند كه .ها استفاده كردنشانگرهاي مدل تحليل مسير براي تمام مقياس

استفاده از اين روش منجر به نتايج بهتر برازش مناسب در تحليل معادالت ساختاري 

2شكل .شود مي)3،2001بندوالس و فني(و افزايش واريانس مشترك ) 2002،بندوالس(

.دهدضرايب مسير استاندارد مدل نهايي پژوهش را نشان مي

.دار هستندشود، همه مسيرها معني، مشاهده مي2شكلهمان طور كه در

 برونداد مدل پژوهش رابطه مستقيم و غير مستقيم دلبستگي ايمن و ناايمن اجتنابي، خوشبيني و .2شكل 

حمايت اجتماعي با افسردگي و رضايت از زندگي

1- Bandolas
2-  Coffman & MacCallum
3-  Finney

5پارسل 4پارسل 3پارسل 2پارسل 1پارسل 1پارسل 2پارسل 3پارسل 4پارسل 

ايمن جتنابيا

ينيخوشب حمايت اجتماعي

رضايت از زندگي افسردگي
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هاي غيرمستقيم در الگوي پيشنهاديمسيرهاي مربوط به يافته

تفاده  اس1هاي مبني بر اثرات غير مستقيم متغيرها، از روش بوت استرپمسيربراي بررسي 

.. نشان دداده شده است3 نتايج حاصل در جدول شد كه

اي پژوهش در الگوي پيشنهادي نتايج روش بوت استرپ مسيرهاي واسطه.3جدول

حد مسيرها
پايين

حد 
باال

سطح
داريمعني

001/0-093/0-211/0دلبستگي ايمن به افسردگي از طريق خوشبيني
106/0196/0001/0فسردگي از طريق خوسبينيدلبستگي ناايمن اجتنابي به ا

001/0-049/0-123/0دلبستگي ناايمن اجتنابي به رضايت از زندگي از طريق حمايت اجتماعي
057/0145/0001/0دلبستگي ناايمن اجتنابي به افسردگي از طريق حمايت اجتماعي

001/0-124/0-237/0دلبستگي ايمن به افسردگي از طريق حمايت اجتماعي
104/0238/0001/0دلبستگي ايمن به رضايت از زندگي از طريق حمايت اجتماعي

114/0293/0001/0دلبستگي ايمن به رضايت از زندگي از طريق خوشبيني
001/0-143/0-254/0يمن اجتنابي به رضايت از زندگي از طريق خوشبينيادلبستگي نا

 مسير دلبستگي به افسردگي از طريق خوشبيني، مسير3اساس مندرجات جدول بر

دلبستگي ناايمن اجتنابي به دلبستگي ناايمن اجتنابي به افسردگي از طريق خوشبيني، مسير

دلبستگي ناايمن اجتنابي به افسردگي از رضايت از زندگي از طريق حمايت اجتماعي، مسير

گي از طريق حمايت اجتماعي، مسيردلبستگي ايمن به افسردطريق حمايت اجتماعي، مسير

دلبستگي ايمن به دلبستگي ايمن به رضايت از زندگي از طريق حمايت اجتماعي، مسير

دلبستگي ناايمن اجتنابي به رضايت از زندگي از رضايت از زندگي از طريق خوشبيني و مسير

.دار هستند معني001/0طريق خوشبيني در سطح 

گيريبحث و نتيجه

دهد كه ضرايب استاندارد مسير دلبستگي ايمن به رضايت از زندگي مثبت و نتايج نشان مي

و مسير دلبستگي ناايمن اجتنابي به رضايت از ) =001/0pبرآورد استاندارد، =24/0(دار معني

نتيجه حاصل از اين . باشندمي) =001/0pبرآورد استاندارد،  =-31/0(دار زندگي منفي و معني

1- Bootstarp
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در . همخواني دارد) 2009(و هينن و همكاران ) 2011(با نتايج شهياد و همكاران پژوهش 

شود كه افراد با دلبستگي ايمن، هاي حاصل از بررسي اين پژوهش چنين استنباط ميتبيين يافته

خود و ديگران را بهتر درك ) دوسوگرا-اجتنابي يا مضطرب(به نسبت افراد دلبسته ناايمن 

مثبت بيشتري از خود و ديگران دارند، اين ارزيابي و خوشبيني باعث كنند، ارزيابي مي

دهد كه ضرايب استاندارد مسير همچنين نتايج نشان مي.گرددرضايتمندي از زندگي در آنان مي

و مسير ) =05/0pبرآورد استاندراد،  =-14/0(دار دلبستگي ايمن به افسردگي منفي و معني

) =001/0pبرآورد استاندارد، =29/0(دار سردگي مثبت و معنيدلبستگي ناايمن اجتنابي به اف

) 2011(هاي شهياد و همكاران دست آمده از اين پژوهش با نتايج پژوهشه ي بيافته. باشندمي

هاي اصلي نبود اعتماد به خود و ديگران از ويژگي. مطابقت دارد) 2005(و ويي و همكاران 

زا را كاهش هاي تنشد به خود، توان رويارويي با موقعيتنداشتن اعتما. باشدافراد ناايمن مي

دلبستگي ايمن يك منبع . كندشناختي را بر فرد ناايمن تحميل ميدهد و درماندگي روانمي

كند، در حالي كه نبود هاي تنش حفظ ميشناختي را در طول دورهدروني است كه سالمت روان

نيا، ساالري و مدرس غزوي، به نقل از نايبي(منبع ايمن، مشكالت عاطفي را در پي دارد 

1390.(

از سوي ديگر نتايج پژوهش مبين اين است كه ضرايب استاندارد مسير دلبستگي ايمن به 

و مسير دلبستگي ناايمن ) =p/001برآورد استاندارد، =42/0(دار حمايت اجتماعي مثبت و معني

. باشندمي) =001/0pبرآورد استاندارد،  =-28/0(دار اجتنابي به حمايت اجتماعي منفي و معني

بوِو ) 2004(، كولينز و فيني )2009(هاي اين پژوهش با نتايج تحقيقات ليري و هويلي يافته

توان گفت كه ويژگي افراد دلبسته ناايمن در تبيين اين پژوهش مي. همسو است) 2010(

باشد، و دي منفي ميخودشيفتگي، بازدارندگي اجتماعي، عزت نفس پايين و سبك اسنا

اي تحميل ي كه به فرد هزينهيهاهمچنين افراد دلبسته ناايمن حمايت اجتماعي را بيشتر در زمان

كند و اين امر سبب كاهش حمايت دريافتي از گردد، جستجو ميشود يا دچار خطر ميمي

 به همچنين ضرايب استاندارد مسير دلبستگي ايمن). 2010، بوِ(گردد سوي ديگران مي

و مسير دلبستگي ناايمن ) p=001/0برآورد استاندارد، =37/0(دار خوشبيني مثبت و معني

يافته . باشندمي) =001/0pبرآورد استاندارد،  =-38/0(دار اجتنابي به خوشبيني منفي و معني
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افراد دلبسته ناايمن به . همخواني دارد) 2011(و يلسين ) 1999 (1اين پژوهش با نتايج كندي

بنابراين وقتي افراد . ت دادن حوادث مثبت زندگي به صورت بيروني و ناپايدار تمايل دارندنسب

شوند آنها حوادث را بدون داشتن شان روبرو ميي ناايمن با حوادث خوب در زندگيدلبسته

پايان از نوميدي و كنند كه اين منجر به يك چرخه بيكنترل و احساس شخصي درك مي

لي افراد با سبك دلبستگي ايمن حوادث مثبت زندگي را به عوامل دروني و و. گرددبدبيني مي

دهند و چون پايدار و حوادث منفي و ناگوار زندگي را به عوامل بيروني و ناپايدار نسبت مي

دانند بنابراين هميشه نسبت به اتفاق افتادن حوادث خوشايند امور را تحت كنترل خويش مي

.باشندتر ميبه آينده خوشبيندر زندگي اميدوار و نسبت 

دهد كه ضريب استاندارد مسير حمايت اجتماعي به  نشان مي6ه شده در جدول ينتايج ارا

يافته حاصل . باشدمي) =04/0pبرآورد استاندارد، =11/0(دار رضايت از زندگي مثبت و معني

) 2011(ن ، اريك هارد و همكارا)1995(از پژوهش با نتايج حاصل از تحقيقات توتيس 

توضيح آنكه هر چه فرد از حمايت بيشتري برخوردار باشد، و بخصوص اين . همخواني دارد

نتايج .يابدحمايت مناسب و به موقع باشد به همان نسبت رضايت از زندگي فرد افزايش مي

دار دهد ضريب استاندارد مسير حمايت اجتماعي به افسردگي منفي و معنيهمچنين نشان مي

ي به دست آمده از آزمون اين پژوهش يافته. باشدمي) =001/0pبرآورد استاندارد،  =-27/0(

حمايت اجتماعي در . همسو است) 2011(و زيمر و چن ) 2011(هاي يلسين با نتايج پژوهش

هاي افسردگي كند و از بروز نشانهزا به عنوان يك سپر محافظ عمل ميهاي استرسموقعيت

به نقل از بخشايي و همكاران، (كند شناختي را تعديل ميهاي روانپيشگيري و يا شدت نشانه

1382.(

بين سبك دلبستگي ايمن و رضايت از زندگي با ميانجيگري خوشبيني نشان داد نتايج 

بين سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي و رضايت به عالوه، . باشدرابطه مثبت غيرمستقيم برقرار مي

ها با نتايج اين يافته. باشدني رابطه منفي غيرمستقيم برقرار مياز زندگي با ميانجيگري خوشبي

افراد دلبسته ايمن داراي خودپنداره . مطابقت دارد) 1999(و كندي ) 2010 (بوِهاي پژوهش

شان دارند و همين ديد مثبتي هستند و نگرش مثبتي نسبت به خود، ديگران و محيط اطراف

شود و اين انتظار را شان مي ديگران و اتفاقات زندگيمثبت سبب خوشبين بودن آنها از خود،

1-  Kennedy
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شان اتفاق بيفتد، و از زندگي رضايت كند كه حوادث مثبت در زندگيبراي آنها ايجاد مي

 بين دلبستگي ايمن و افسردگي با ميانجيگري خوشبيني رابطه همچنين. بيشتري داشته باشند

رمستقيم سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي به همچنين اثر غي. باشدمنفي غيرمستقيم برقرار مي

لذا بين سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي و . باشددار ميافسردگي از طريق خوشبيني معني

دست ه بهاي يافته. باشدافسردگي با ميانجيگري خوشبيني رابطه مثبت غيرمستقيم برقرار مي

بنابراين. مطابقت دارد) 2011 (و يلسين) 2010 (بوِهاي آمده از اين پژوهش با نتايج پژوهش

در دهند، توان گفت كه افراد دلبسته ايمن همه چيز را به تالش و كوشش خود نسبت ميمي

شان نسبت به  اگر شكست بخورند يا حوادث تلخي برايشان اتفاق بيفتد روي نگرشنتيجه

شود تالش  باعث ميثير ندارد و باز هم به آينده و موفقيت در آينده اميدوارند و اينأآينده ت

ثيري ندارد و دچار أها روي خلق و رفتار آنها تخود را بيشتر كنند و بنابراين اين شكست

.شوندناراحتي و افسردگي نمي

دار اثر سبك دلبستگي ايمن به رضايت از زندگي با ميانجيگري حمايت اجتماعي معني

ا ميانجيگري حمايت اجتماعي لذا بين سبك دلبستگي ايمن و رضايت از زندگي ب. باشدمي

بين سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي و رضايت از اما . باشدرابطه مثبت غيرمستقيم برقرار مي

هاي اين يافته. باشدزندگي با ميانجيگري حمايت اجتماعي رابطه منفي غيرمستقيم برقرار مي

ي ايمن حمايت لبستهافراد د. همسو است) 2011(پژوهش با نتايج تحقيقات شهياد و همكاران 

هايشان با ديگران رضايت بيشتري دارند، بنابراين بهتر كنند و از ارتباطميبيشتري را جستجو

بين سبك دلبستگي ). 2002كوب و همكاران، - ترونر(توانند با شرايط زندگي كنار بيايند مي

تقيم برقرار ناايمن اجتنابي و افسردگي با ميانجيگري حمايت اجتماعي رابطه مثبت غيرمس

 بين سبك دلبستگي ايمن و افسردگي با ميانجيگري حمايت اجتماعي رابطه منفي اما. باشدمي

و يلسين ) 2010 (بوِهاي هاي اين پژوهش با نتايج پژوهشيافته. باشدغيرمستقيم برقرار مي

يمن از ي ناادهد افراد دلبستهنشان مي) 2010، بوِ(تحقيقات انجام شده . همخوان است) 2011

دهند و هايشان با ديگران رضايتي ندارند، رفتارهاي حمايتي كمتري از خود نشان ميارتباط

شان با ديگران و شبكه شود ارتباطكنند و اين سبب ميحمايت كمتري را هم جستجو مي

شان قطع گردد و چون حمايت اجتماعي در مواقع استرس به عنوان يك سپر اجتماعي اطراف

كند، فرد دلبسته ناايمن، اين سپر را از دست داده و دچار اضطراب و يمحافظ عمل م
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. گرددافسردگي مي

جمله اين كه، باشد ازهاي ميديگر داراي محدوديتهاي اين پژوهش نيز همانند پژوهش

هاي اين داده همچنين.نتايج اين پژوهش محدود به دخترها بوده و به پسرها فابل تعميم نيست

كاربرد آنها در روابط علت و معلولي اند، شدهبا الگوي معادالت ساختاري آزمون كهپژوهش 

. بايد با احتياط صورت گيرد

هاي پژوهش بر اصالت و اهميت دلبستگي ايمن به منزله يك نياز نخستين و اساسي يافته

هاي تحصيلي، به خصوص در كاهش افسردگي، نگراني و افزايش رضايت در موقعيت

هاي تحصيلي، از اين ديدگاه، بهداشت رواني در موقعيت.  دانشجويان اشاره دارداززندگي

گيري دلبستگي ايمن در چارچوب روابط هاي الزم براي شكلشغلي مستلزم فراهم سازي زمينه

ثري در ؤاز آنجايي كه خوشبيني و حمايت اجتماعي نقش غيرمستقيم م. باشدمادر مي- كودك

تگي ايمن و ناايمن اجتنابي با افسردگي و رضايت از زندگي ايفا هاي دلبسارتباط بين سبك

شود مسئوالن آموزشي و والدين از طريق تغيير نگرش افراد نسبت به آينده كنند، توصيه ميمي

هاي رواني افراد كاسته و مناسب و به موقع از ميزان افسردگي و ناراحتيهاي و حمايت

. دنرضايت از زندگي آنان را افزايش ده
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