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 چکيده
می باشد و انعکاس دهنده خلق بهزیستی روانی جزء روان شناختی کیفیت زندگی 

، انواع دلبستگی می تواند است . به لحاظ نظری ، سرزندگی وعالقه به محیطمثبت

وهای . از جمله این الگترس با بهزیستی روانی مربوط باشدازطریق الگوهای ارزیابی اس

کرد. محققان معتقدند  ارزیابی استرس می توان به تاب آوری وسبک زندگی اشاره

المت انی و س، تاب آوری به عنوان تعیین کننده های مهم بهزیستی روکه دلبستگی

 روانی شناسایی شده اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی ، تاب آوری ،بهزیستی روانی 

 وتنظیم هیجانی دانشجویان علوم پزشکی اهواز بود.

نفراز دانشجویان علوم پزشکی 051در این پژوهش توصیفی همبستگی  :روش

ی )داروسازی ،دندان تحصیل دانشگاه جندی شاپوردانشکده پردیس در سه رشته

( به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.داده ها به وسیله پزشکی وپزشکی

تاب آوری و تنظیم هیجانی جمع ، های سبک دلبستگی ،بهزیستی روانیپرسشنامه 

با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون ورگراسیون مورد بررسی قرار  آوری گردید و

 .گرفت

 ،بهزیستی روانی ،تاب آوری ،سبک های دلبستگی :يديکل واژگان

 .دانشجویان علوم پزشکی
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  2 محمدزارع نيستانک ، 1 مریم سادات موسوي

 .ایران دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نایین، 0
 .نایین آزاد دانشگاه شناسی روان گروه استادیار 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 مریم سادات موسوي

تاب آوري با  و ابطه سبک هاي دلبستگی، تنظيم هيجانیر

 علوم پزشکی اهوازدانشگاه بهزیستی روانی در دانشجویان 
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 مقدمه
بهزیستی روانی جزء روان شناختی کیفیت است. که بعنوان درک افراد از زندگی در حیطه رفتاری هیجانی،عملکرد روانی و ابعاد سالمت 

زندگی ذهنی افراد می باشد که پوشش دهنده خلق مثبت ،سر زندگی روانی تعریف شده است . همچنین بهزیستی انعکاس دهنده کیفیت 

. در همین راستا دلبستگی به عنوان یک تعیین کننده مهم سالمت روانی و به طور یقین ، بهزیستی (2102کاریمان )ست وعالقه به محیط ا

رای درک بهتر از تفاوت های فردی در عملکرد (. تنوری دلبستگی یک چارچوب محکم و قاطع ب2112میکولینسر.)روانی شناسایی شده است 

 -0نوع دلبستگی اشاره کردن :  4( به 0330رتولومیو و هوتیزبا)( . 2112میکولینسر)( .0391بولبی )سازگار شدن در بزرگسالی ارائه می کند.

های ارزیابی استرس با تواندبا الگودلبستگی انفصالی  انواع دلبستگی می -4دلبستگی اشتغالی    -9دلبستگی ترسان   -2دلبستگی ایمن  

 از جمله الگوهای ارزیابی استرس می توان به تاب آوری و تنظیم هیجانی اشاره کرد. بهزیستی ارتباط داشته باشد.

یجان ههمه ی افراد انواع مختلفی از هیجانات را تجربه می کنند وسعی می کنند به اشکال موثر ویاناموثر با آنها مقابله کنند. بدون 

(. هیجان به انواع گسترده ای از پاسخ ها اطالق می شود که می توانند از 2100زندگی فاقد معنا ، غنا ، لذت و ارتباط با دیگران است )لیهمی 

ر چند ه ( .2101خفیف تا شدید، مثبت تا منفی ، عمومی تا خصوصی ، کوتاه مدت تا بلند مدت ، ابتدایی تا ثانوی تغییر یابند)کرینگ واسلون

ده این توانایی که تنظیم هیجان نامیهیجان ها مبنای زیستی دارند ، اما افراد قادرند برشیوه های که این هیجان هارا ابراز می کنند اثر بگذارند.

 همی شودفرایندهای درونی وبیرونی است که مسولیت کنترل ، ارزیابی وتغییر واکنش های عاطفی فرد را در مسیر تحقق اعداف بر عهد

( . بنابراین تنظیم هیجان مشتمل برراهبردهایی است که باعث کاهش ، حفظ و یا افزایش یک هیجان می شوند )جرمن ، 0334دارد)تامسون

( . از آنجایی که تنظیم هیجان نقشی محوری در تحول بهنجار داشته و ضعف آن ، عاملی مهم در ایجاد اختالل های 2112لیندن واکرمونت

ی رود نظریه پردازان براین باورند ،افرادی که قادر به مدیریت صحیح هیجانات شان در برابر رویدادهای روزمره نیستند، بیشتر روانی به شمار م

( . بنابراین 2111ی دهند)نولن ، ویسکوولیبومرسکی نشانه های تشخیصی اختالل های درونی سازی از قبیل افسردگی و اضطراب را نشان م

و کارکردی اثر بخشی است که در سا زگاری با رویدادهای  جان عامل کلیدی و تعییین کننده در بهزیستی روانیمی توان گفت تنظیم هی

 ( .2112ا می کند )گارنفسکی و کرایج تنیدگی زای زنگی نقش اساسی ایف

ی یده تر و همچنین توانایدر واقع می توان گفت رشد هیجانی شامل افزایش توانایی برای احساس ، درک و تمایز تدریجی هیجانات پیچ

یکی از مهمترین توانایی انسان که برای خود تنظیمی انها برای سازگاری با محیط اجتماعی یا برای انجام اهداف حال حاضر یا آینده است .

نگر است  باعث سازگاری موثر با عوامل خطر می شود تاب آوری است .تاب آوری یکی از موضوعات مطالعه شده توسط روان شناسی مثبت

بر قدرت ها و توانایی های فرداست تا جستجو در ضعف ها بر پا شده است و تمرکز آن بیشتر  0331.روان شناسی مثبت نگر در اواخردهه ی 

( . تاب آوری در اصطالح چنین تعریف می شود :نوعی حالت قابل توسعه در فرد بوده که بر اساس آن 2113و نقص های فرد )نبیان و منچل 

دررویاروی با ناکامی ها، مصیبت ها و تعارض های زندگی وحتی رویدادهای مثبت ،پیشرفت ومسولیت بیشتر به تالش بیشترادامه  است قادر

 ( .0913دهد و برای دستیابی به موفقیت بیشتر، از پای ننشیند )خلعتبری و بهاری

(، 2112عات گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته) کافتسمن ارتباط دلبستگی ، تاب آوری و تنظیم هیجانی با بهزیستی روانی طی مطال

( نشان داده اند که دلبستگی ایمن با بهزیستی باال همراه است در حالیکه دلبستگی اضطرابی و اجتنابی داراری 2100( ،) ویم2100)الگاردیا 

ی از ارزیابی مجدد استفاده کنند و تاب آوری بیش تربهزیستی پایین می باشد .افرادی که دارای دلبستگی انفصالی باال هستند احتمال دارد 

 داشته باشند که این دو متغییر اثر مثبت روی بهزیستی را میانجی گری می کنند.

( نشان داد که سطوح باالی تاب آوری به فرد کمک می کند تا از عواطف و هیجان های مثبت به منظور پشت سر 2114پژوهش کارر)

( نشان داد که تاب آوری ، با هیجانات مثبت ، همبستگی 2115و بازگشت به وضعیت مطلوب استفاده کند .ریو) نهادن تجربه های نامطلوب

 مثبت و با هیجانات منفی همانند خشم و غمگینی همبستگی منفی دارد .

های مثبت به ( در پژوهشی نشان دادن سطوح باالی تاب آوری به فرد کمک می کند تا از عواطف و هیجان 2114کارل وچیسن )

منظور پشت سر نهادن تجربه  های نامطلوب و بازگشت به وضعیت مطلوب استفاده کند . بعضی از محققان ، بعنوان یک تبیین احتمالی ، 

گفته اند که تاب آوری از طریق افزایش سطوح عواطف مثبت باعث تقویت حرمت خود و مقابله موفق با تجربه های منفی می شو)دبنتی و 

مرور ادبیات پژوهش حاکی از آن است که تنظیم هیجانی ، سبکهای دلبستگی و تاب آوری به عنوان یکی از متغیرهای ( .2112الوسکمباروپ

ا توجه به بروانشناسی مثبت گرا ارتباط باالیی با بهزیستی روانی افراد دارد. همچنین ظرفیت افراد را در مقابله با سختیها وتغییرات باال میبرد .

وع و از آنجا که دانشجویان در مقطع حساسی از زندگی خویش قرار دارند و این که ورود به دانشگاه غالبا با تغییرات زیاد و نگرانیهایی این موض

 هاز جمله جدایی و دوری از خانواده ، عدم عالقه به رشته تحصیلی ، ناسازگاری با افراد در محیط زندگی جدید همراه است که می تواند زمین

ت و ناراحتی های روانی را به وجود آورد ،پژوهش حاضر با هدف کاربردی آگاه سازی و ارتقای سالمت روان دانشجویان که در مرحله مشکال
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انشگاه درابطه سبک های دلبستگی ، تنظیم هیجانی ، وتاب آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان ی حساسی از زندگی قرار دارند به بررسی 

 از می پردازیم .علوم پزشکی اهو

 

 روش ها
 35-32تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است .جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال تحصیلی 

ل ن تمایشدند، اما به علت عدم همکاری و فقدادانشجو که ابتدا به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب  051بود. نمونه شامل 

اکثریت دانشجویان در پاسخگویی به سواالت پرسشنامه ، از نمونه گیری در دسترس استفاده شد. واجدین شرایط  ورود به مطالعه ، دانشجو 

 یان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور که امتحان جامعه خود را پشت سر گذاشت وتمایل به شرکت در مطالعه داشتند بود.

 

 چهار پرسشنامه استفاده شد:در این تحقيق از 
( .)برای سنجش سبکهای دلبستگی بزرگساالن ساخته شده است 0330پرسشنامه سبکهای دلبستگی : توسط بارتو لو میو و هوروتیز ) 

ال درجهای در پیوستاری از کامال مخالف تا کام 5خرده مقیاس می باشد و شرکت کنندگان براساس مقیاس لیکرت  4. این پرسشنامه شامل 

به  01و 1،2موافق به آن پاسخ می دهند که ارزش بیشتر به موافقت بیشتر و قویتر در دلبستگی تعلق می گیرد .همچنین گویه های شماره 

( از اعتبار و پایایی پرسشنامه سبکهای دلبستگی حمایت کرده است 2113صورت معکوس نمره گذاری می شوند. تحقیق دیباچی فروشانی)

 22/1و انفصالی  20/1، اشتغالی  29/1ایایی این پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ برای سبکهای دلبستگی ایمن .در تحقیق حاضر پ

 به دست آمد. 

( تدوین شده است . این 2119)پرسشنامه تنظیم هیجانی : به منظور اندازه گیری راهبردهای تنظیم هیجان توسط گراس و جان 

 2گویه می باشد . شرکت کنندگان در یک مقیاس لیکرت  4وسرکوبی با گویه  2اس ارزیابی مجدد با پرسشنامه مشتمل بردو خرده مقی

( همبستگی درونی 2119( پاسخ می دهند . در پژوهش گراس و جان ) 2تا به شدت موافقم با نمره  0درجهای از به شدت مخالفم )با نمره 

 19/1( همبستگی درونی را برای ارزیابی مجددا2102است . کاریمن ووینگرهوتس )به دست آمده  29/1و سرکوبی  23/1برای ارزیابی مجدد 

برای ارزیابی مجدد گزارش کرده است و  23/1( میزان ضریب آلفای کرونباخ 2101در ایران حسینی ) گزارش کردند. 23/1و برای سرکوبی 

 به دست آمد.23/1وسر کوبی  19/1پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد 

گویه پنج  25( استفاده گردید. این مقیاس دارای 2119پرسشنامه تاب آوری :برای اندازه گیری تاب آوری از مقیاس کانر و دیویدسون )

که محمدی گزینه )هرگز ، بندرت ،گاهی اوقا ت ، اغلب و همیشه ( می باشد. و در مقیاس لیکرت بین هرگز و همیشه نمره گذاری می شود .

 3/1و در تحقیق حاظر آلفای کرونباخ  25/1( آلفای کرونباخ 2100(آن را برای استفاده در ایران انطباق داده است. در تحقیق حجازی )2115)

 به دست آمد. 

رکت برای ارزیابی حالت بهزیستی روانی استفاده شد . ش  WHO5پرسشنامه بهزیستی روانی: در این تحقیق از مقیاس بهزیستی 

سوال در رابطه با خلق مثبت ، سرزندگی و عالقه های  5کنندگان به این پرسشنامه براساس احساساتی که طی دو هفته گذشته داشتند با 

نمره خام از جمع پنج سوال به ( تا هیچ وقت )نمره صفر ( پاسخ می دادند.5درجهای از در همه زمانها )نمره  2عمومی در یک مقیاس لیکرت 

بهترین کیفیت  25(دارد . نمره صفر نشان دهنده بد ترین کیفیت زندگی و نمره  25تا  1ید نمره به دست آمده دامنه های از )دست می آ

ه فرسی بزندگی را نشان می دهد .این پرسشنامه در ایران ترجمه و هنجاریابی نشده است .بنابراین ، ابتدا گویه های پرسشنامه توسط پژوهشگر

هره گیری از روش ترجمه معکوس ،متن توسط یک متخصصص زبان انگلیسی مجددا به انگلیسی برگردانده شد .در نهایت ترجمه و سپس با ب

یق قبا مقایسه دو متن پرسشنامه ، اصالحات انجام و فرم نهایی تهیه گردید. پس از آماده شدن فرم نهایی پایانی آن در گروه آزمودنی هایی تح

 را گزارش داده اند . 14/1( آلفای 2102به دست آمد .کاریمن ووینگر هوتس)19/1ای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و آلف

پس از هماهنگی با معاونت آموزش دانشکده و مراجعه به اداره آموزش و تهیه لیست دانشجویانی که امتحان پایه را داده انددر سال 

دانشکده جمع و در مورد چگونگی تکمیل پرسشنامه ها و اینکه اطالعات ئاتر، نمونه مورد نیاز به صورت تصادفی در آنفی ت 32-35تحصیلی 

 محرمانه می مانند توضیح داده شد .دادهای آماری )میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی ( ضریب همبستگی پیرسون و رگراسیون چندگانه به

 تحلیل شد.  spss21شیوه گاه به گام با نرم افزار
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 نتایج

 تجزیه وتحلیل قرارگرفت. پرسشنامه مورد 051پرسشنامه به دلیل ناقص بودن از مطالعه خارج شد و 51پرسشنامه توزیع شده  211از

 وسیله به نیز رگرسیون های مدل فرض پیش .شد استفاده اسمیرنف -آزمون کولموگروف از دادهها، توزیع بودن نرمال از اطمینان برای

 داد نشان نتایج .گرفت قرار بررسی مورد خطاها بودن نرمال و بررسی خطی هم آزمون خطاها، استقالل بررسی واتسون برای -دوربین آزمون

 بودن الخط منحنی مشکل که داد نیز نشان متغیرها بین رابطه پراکندگی نمودار همچنین .شده است رعایت رگرسیون های مفروض که

 .وجود ندارد روابط

 متغيرهاي پژوهش: ماتریس همبستگی 1جدول 

 متغیرها 
دلبستگی 

 ایمن

دلبستگی 

 اشتغالی

دلبستگی 

 ترسان

دلبستگی 

 انفصالی

ارزیابی 

 مجدد
 تاب آوری سرکوبی

       0 دلبستگی ایمن 0

      0 404/1 دلبستگی اشتغالی 2

     0 945/1 015/1 دلبستگی ترسان 9

    0 911/1 225/1 219/1 دلبستگی انفصالی 4

   0 -92/1 -99/1 -24/1 529/1 مجدد ارزیابی 5

  0 505/1 552/1 022/1 912/1 245/1 سرکوبی 2

 0 444/1 223/1 -022/1 -999/1 -413/1 291/1 تاب آوری 2

 351/1 421/1 242/1 -002/1 -901/1 -421/1 252/1 بهزیستی روانی 1

  

نشان می دهد، دلبستگی ایمن، ارزیابی مجدد، سرکوبی و تاب اوری در این تحقیق دارای همبستگی مثبت می  0همانگونه که جدول 

باشد و کامال مشخص است که بیشترین میزان همبستگی مثبت مربوط به تاب اوری و کمترین آن به دلبستگی ایمن می باشد. حال انکه 

نفصالی ارزیابی همبستگی منفی با بهزیستی روانی دارد. این بدان معنی است که بهزیستی روانی با سه عامل دلبستگی ترسان، اشتغالی و ا

فوق رابطه معکوس دارد. یعنی انکه برای بیشتر شدن بهزیستی روانی باید از مقدار سه عامل فوق کاست و برای کاهش بهزیستی روانی بر 

ترهای فوق افزود. در همبسگی منفی مشخص است که دلبستگی اشتغالی کمترین تاثیر و دلبستگی اساس تحقیق انجام شده باید بر شدت پارام

 انفصالی بیشترین تاثیر را خواهد داشت. 

حال برای انکه بدانیم کدام یک از پارامترهای دلبستگی، تاب اوری و یا تنظیم هیجانی می تواند در پیش بینی متغیر بهزیستی روانی 

 ایفا نماید، از رگرسیون گام به گام استفاده می کنیم که نتایج در جدول زیر مشخص شده است.مهم تری را نقش 

 آوري بهگام بهزیستی روانی برحسب سبکهاي دلبستگی، تنظيم هيجانی و تاب خالصه نتایج مدل رگرسيون گام: 2جدول 

 سطح معناداری R Df1 Df2مربع  R   مدل

 گام اول

 اشتغالی

 رگرسیون

 خطا

 کل

002/2021 

402/2242 

592/3112 

154/1 291/1 0 041 111/1 

 گام دوم
 اشتغالی

 انفصالی

 رگرسیون

 خطا

 کل

110/2214 

450/2219 

592/3112 

152/1 295/1 0 042 111/1 

 گام سوم
 اشتغالی

 انفصالی

 ارزیابی

 رگرسیون

 خطا

 کل

342/2205 

512/2530 

592/3112 

151/1 292/1 0 042 143/1 

 گام چهارم
 اشتغالی

 رگرسیون

 خطا

212/2221 

150/2521 
142/1 202/1 0 045 111/1 
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 انفصالی

 ارزیابی

 سرکوبی

 592/3112 کل

 گام پنجم

 اشتغالی

 انفصالی

 ارزیابی

 سرکوبی

 ایمن

 رگرسیون

 خطا

 کل

143/2222 

414/2541 

592/3112 

292/1 294/1 0 044 192/1 

 

اشتغالی، انفصالی و ایمن همراه با سرکوبی و ارزیابی مجدد می توانند بهزیستی جدول فوق نشان می دهد که مولفه های دلبستگی 

از تغییرات بهزیستی روانی را تبیین می نمایند. نتایج مدل معنادار در گام پنجم در قالب ضرایب  294/1روانی را پیش بینی کنند و در مجموع 

 .ارائه شده است 9رگرسیون در جدول شماره 

 ضرایب رگرسيون جهت پيش بينی بهزیستی روانی: نتایج 3جدول 

 سطح معناداری tاماره  BETA خطای معیار B متغیر

 111/1 -124/05  041/1 -959/2 ثابت

 111/1 232/99 203/1 112/1 155/1 اشتغالی

 111/1 510/21 212/1 109/1 -951/1 انفصالی

 111/1 -045/2 -932/1 154/1 25/5 مجدد ارزیابی

 111/1 222/9 294/1 211/1 -322/2 سرکوبی

 143/1 -322/0 -4/1 10/1 2/1 ایمن

 

با توجه به سطح معناداری انها نشان می دهد که سبک دلبستگی اشتغالی، ایمن و ارزیابی  9ضرایب بتای به دست امده در جدول 

بستگی بهزیستی روانی رابطه منفی دارند.  چنانچه افراد دلمجدد با بهزیستی روانی رابطه مثبت دارند، اما سبک دلبستگی انفصالی و سرکوبی با 

 .ایمن داشته باشند، به آسانی به دیگران اعتماد می کنند، رابطه برقرار می کنند
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 يگير نتيجه
نتایج نشان داد که سبکهای دلبستگی ،تاب آوری ، بهزیستی روانی ، تنظیم هیجانی پیش بینی کننده مناسبی برای بهزیستی روانی 

می باشد. بنابراین تشکیل شبکه های قوی از حمایت اجتماعی و ارتباطات بین فردی از طریق برنامه های مختلف دانشگاهی ، به منظور باال 

 ویان توصیه می شود.جبردن بهزیستی وسالمت روانی دانش
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