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Introduction: Psychological well-being of students is a goal for educational system which is take
influence from different factors. The aim of present study is the evaluation of the relation between
parenting and attachment styles with psychological well-being among female students.
Methods& materials: Between 2014 and 2015, all female students of Payam Noor university of Talesh
participated in this descriptive analytic study. Three hundred and fifty students were chosen by cluster
sampling. Parker parental bonding scale, Collins and Read attachment and questionnaires which had
acceptable reliability and validity were used. Data was collected and analyzed using Pearson correlation
coefficient and regression analysis using SPSS software (18th version).
Results: Psychological well-being was significantly related father’s care (r=0.288), mother’s care
(r=0.282), father’s radical support (r=0.173), mother’s radical support (r=0.167), secure attachment style
(r=0.195), preventive attachment style (r=0.328) and anxious attachment style (r=0.167). Regression
analysis showed that preventive attachment style, father’s supportive style and secure attachment style
were significantly determined 0.22 of psychological well-being variance.
Conclusion: The results of this study confirm the important role of parenting factors and attachments in
predicting psychological well-being of students.
Key words:parenting styles, attachment styles, psychological well-being, psychological health
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رابطه بین الگوهای های فرزند پروری و سبک های دلبستگی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دختر دانشگاه
پیام نور تالش
(فرهاد اصغری ،1شهین تاروردی زاده ،2سجاد سعادت)3
farhad.asghari@gmail.com
تاریخ دریافت 33/07/25 :تاریخ پذیرش نهایی33/30/30:

مقدمه : :ارتقاء بهزيستي روانشاختي دانشجويان يکي از اهداف نظام آموزش عالي به حساب ميآيد که تحقّق اين امر متاثر از عوامل
گوناگوني ميباشد .پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين الگوهای فرزند پروری و سبکهای دلبستگي با بهزيستي روانشناختي در
نمونهای از دانشجويان دختر انجام شد.
مواد و روش ها :اين مطالعه يک پژوهش توصیفی -تحلیلی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری شامل کلیه دانشجويان
دختری است که در سال تحصیلی  2931-39در دانشگاه پیام نور تالش مشغول به تحصیل بودند .نمونهای به حجم  953نفر از
دانشجويان به روش تصادفی خوشهای انتخاب شدند .به منظور جمع آوری دادهها از پرسشنامههای پیوند والدينی پارکر ،سبکهای
دلبستگی کولینز و ريد و بهزيستی روانشناختی ريف که از روايی و پايايی قابل قبولی برخوردار بودند ،استفاده شد .به منظور تحلیل
دادها از نرم افزار  SPSS21استفاده شد .به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق از روش همبستگی پیرسون و به منظور
پیش بینی متغیر مالک از آزمون رگرسیون گام به گام چند متغیری استفاده شد.
یافتهها :نتايج نشان داد که بهزيستی روانشناختی با مراقبت پدر ( ،)r=32111مراقبت مادر ( ،)r=32111حمايت افراطی پدر
( ،)r=-322.9حمايت افراطی مادر ( ،)r=-32215سبک دلبستگی ايمن ( ،)r=32235سبک دلبستگی اجتنابی ( )r=-32911و با
سبک دلبستگی اضطرابی ( )r=-322..همبستگی معنادار دارد .نتايج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای سبک
دلبستگی اجتنابی ،سبک والدينی حمايت پدر و سبک دلبستگی ايمن به طور معنادار  3211از واريانس بهزيستی روانشناختی را
تبیین میکنند.
نتیجه گیری :نتايج اين تحقیق از اهمیت متغیرهای سبک های فرزند پروری و دلبستگی در پیش بینی بهزيستی روانشناختی در
دانشجويان حمايت میکند.
کلید واژه ها :سبک های فرزند پروری ،سبک های دلبستگی ،بهزيستی روانشناختی ،سالمت روان
 * -1نویسنده مسئول :استادیار گروه مشاوره ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
تلفن همراه،31177888190 :شماره محل کار31016613388 -7 :
(آدرس پستی :استان گیالن ،شهر رشت کیلومتر  6جاده تهران ،دانشگاه گیالن ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،عضو هیئت علمی گرروه مشراوره
و علوم تربیتی،صندوق پستی )53684 -8833 :

 -3شهین تاروردی زاده ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات گیالن ،رشت ،ایران
 -0سجاد سعادت ،دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشککده روانشناسکی و علکوم تربیتکی ،دانشکگاه اصکفهان،
اصفهان ،ایران
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مقدمه:

الگوهای ارزنه پروری 3ب عنوان یکی از وظایف اساسالی

روانشناسی مثبت نگر ،سالممت روانالی را مدالاکا کالارکرک
مثبت روان تلقی و آن را کر قالب اصطمح بهزیسال ی روان
شناخ ی مفهوم سازی کالرک اسالت ( ) .پیالام روانشناسالی
مثبت نگر این اسالت کال رشال روانشناسالی از مسالیر خالوک
منحرف شاله اسالت و روانشناسالی صالراا مطالدال بیمالاری،
ضدف یا آسیب نیست ،بلک میتوانه ب بررسی اضالال و
توانمنالالهی هالالای انسالالان بپالالرکازک ( .)2یالالک بخالال

سالالممت

مثبت ،مفهوم بهزیس ی روانشناخ ی میباشه کال بال عنالوان
ترکیبی از سطح نسب ا پایین احساسات منفی و سالطح نسالب ا
باالیی از احساسات مثبت و رضایت از زنهگی تدریف می
شوک .انسان کر مسیر سالم زیس ن و انطباق با کنیای پیرامون
خوک نیازمنه پش وان ای ب نالام خالانواک اسالت ،خالانواک بال
عنوان محوری ترین عام کر شک گیری را ار و ویژگالی
ها شناخ می شالوک ( .)3ریالف 2بهزیسال ی روانشالناخ ی را
تالم

بالالرای کمالالاا کر جهالالت تحقالال توانالالاییهالالای بالالالقو

واقدالالی خالالوک تدریالف مالیکنالاله .کرایالالن کیالالهگا بهزیسال ی
روانشالالالناخ ی کر تالالالم

بالالالرای ارتقالالالای اسالالال دهاکها و

توانایی های ارک م جلی می شوک ( .)4ریالف و همکالاران بالا
الهام گالرا ن از الگالوی کلالی یالک الگالوی چناله بدالهی و
سیسالال می از بهزیسالالال ی روانشالالناخ ی را مفهالالالوم سالالالازی و
عملیاتی کرک انه .کراین الگو بهزیس ی روانشناخ ی کارای
ماهیت مثبت عملکرکی مالی باشاله کال م شالک از عناصالر
مخ لفی است .این عناصر عبارتنهاز :پال یر

خالوک ،رابطال

مثبت با کیگران ،خوک مخ اری ،تسلط بر محیط ،هالهف کر
زنهگی و رشه شخصی (.)5

والهین نق

مهمی کر کور ها ی بدهی زنالهگی ارزنالهان

کارک و یکی از عوام موثر کر بهزیس ی روانشناخ ی ااالراک
می باشه ( .)7،6کارلینگ و اس نبرگ 4سبک والهینی را ب
عنوان منظوم ای از نگر ها و را ارها تدریف کرکنه کال
جو عاطفی اراگیری ایجاک مالیکناله و ماهیالت تدامال هالای
واله– کوکک را مشخص میسازک ( .)8شیو های والهینی
را میتوان کر ابداک مخ لفی ماننه :پ یر  ،محبت ،کن الرا،
مهربالالانی ،گرم الی ،اندطالالاف پ ال یر بالالوکن ،محالالهوککرکن و
پرتوقع بوکن توضیح کاک ( .)9پارکر 5و همکاران مد قهناله
الگوهای تربی ی والهین شام ابداک مراقبت و حمایالت (کو
بدهی) میباشه .کر بده "مراقبالت" کر یالک سالو مراقبالت،
عطوات ،گرمی عالاطفی ،همالهلی و نزکیکالی ،و کر سالوی
کیگر ،سرکی عاطفی ،بی تفالاوتی و غفلالت قالرار کارک .کر
بدالاله "حمای الت ااراط الی" کر ی الک سالالو ،کن الالرا ،حمای الت
ااراطالالی ،کخالالالت ،تمالالا

بالالی

ازحالاله ،جلالالوگیری از

اسال ال قما ،و کر سالالالوی کیگالالالر ،کاکن اجالالالاز اسال ال قما و
خوکمخ اری ب ارزنه قرار کارک (.) 1
بیگالالهلی و همکالالاران کر پژوهشالالی ن الالایا نشالالان کاکناله کال
سالالبکهالالای کلبسالال گی ،تالالا آوری و تنظالالیم هیجالالانی،
پی

بینیکنناله مناسالبی بالرای بهزیسال ی روانالی مالیباشالنه

( ) .کلبس ال گی 7ب ال پیونالاله عالالاطفی کلالالی ،میالالان نالالوزاک و
پرس ار اولی اشالار کارک کال کر زمالان اسال ر  ،جسال جوی
حال ی خاص از وابس گی و اسال فاک از ایالن حالالت بدنالوان
پایگاهی امن کر شناسالایی جهالان را شالام مالیشالوک (.) 2
روابالالط کلبس ال گی اولی ال زمین ال را بالالرای روابالالط کلبس ال گی
بزرگسالی اراهم مالی آورک ،بالا مطالدالات االراوان بالر روی
3

- Parenting styles
- Darling and Steinberg
5
- Parker
6
- Attachment
4

- psychological wellbeing
- Ryff

1
2

75

سال نوزدهم ،شمـــــــاره 3
زمستان  ،3333پي در پي 33

پيش بيني بهزيستي روانشناختي در دانشجويان

سالالبک هالالای کلبسال گی ،ن الالایا بیالالانگر ثبالالات نسالالبی سالالبک

بهزیس ی روانشناخ ی ،انسجام خانواک و سممت مدنوی کر

کلبس گی کوککی کر طوا زنهگی می باشه کال بالر را الار

کانشجویان ،ن الایا نشالان کاک کال بهزیسال ی روانشالناخ ی بالا

عاشقان  ،اج ماعی و سممت روانالی االرک تالاثیر مالیگال ارک

سطح باالی انسجام کر خانواک کر ارتباط میباشه و ن الایا

( .) 3اکثریت مطالدات سبک کهای کلبس گی کر ااراک را

واسط ای

ب سبک عمه طبق بنهی کرک انه .بر اسا

تحلی مسیر نشان کاک ک انسجام خانواک با نق

مالها هالازان

بهزیس ی روانشناخ ی و سممت مدنوی ،بیش رین تاثیر را بر

و شیور 6سبک های ایمن ،اج نابی ،اضطرابی کوسوگرا بال

خوککارآمهی تحصیلی کارک ( .) 7کیفیت کلبس گی یالک

عنوان سالبک هالای اصاللی طبقال بنالهی مالی شالونه .هالازان

ارک بیش ر ب تنهرس ی و سممت روانی شخص نسالبت کاک

وشیور کریاا نه ک عهم اع مالاک و اج نالا از رابطال خیلالی

شه است ( .) 2کرمقایس با ااراکی کال بال طالور نالا ایمالن

نزکیک با کیگران ،سبک کلبس گی اج نابی کر بزرگسالالی

رابط برقرار کرک انه ،ان ظار میروک ااالراکی کال بال طالور

را مشخص میکناله .بزرگسالاالن اج نالابی والالهین خالوک را

ایمن رابط برقرارکرک انه سطوح بالاالتری از مهالارتهالای

سرک و طالرک کنناله توصالیف کرکناله .ااالراک کارای سالبک

اج ماعی و عملکرک روانی را کاش باشنه .یاا های تحقی

مضطر کو سوگرا والهین خوک را کن را کننه توصالیف

کر سراسر موقدیتها تاکنون از ارتباط ارضی بالین کیفیالت

کرکنه و از آنها بدنالوان م نالاقو و غیالر قابال اع مالاک یالاک

کلبس گی و سممت روانی حمایت کرک انه (.) 6

کرکنه .این ااراک با تالر

با توج ب رشه روز اازون مطالدالات کر زمینال روانشناسالی

از طالرک یالا از کسالت کاکن عشال

کیگالران شالالناخ مالالیشالالهنه .بزرگسالالاالن کلبسالال گی ایمالالن،

مثبت نگر کر جهان و وجوک سابق انهک ایالن موضالو کر

والهین خوک را بطالور مثبالت توصالیف کرکناله آنهالا یالک

بینالی بهزیسال ی

حس امنیت را تجرب کرکنه و حفاظت بی

از حه توسالط

کاخ کشور ،پژوه

حاضر با ههف پی

روانشالالناخ ی بالالر اسالالا

م یرهالالای سالالبک کلبسالال گی و

والهین را احسا

نکرکنه .آنها کر یک رابط بزرگسالالی

الگوهای ارزنه پروری انجام شاله اسالت .از سالویی کیگالر

صالالمیمی احسالالا

مالالیکننالاله و مالالیتواننالاله بالالهون

چهار چو روانشالناخ ی مثبالت نگالر کال هالهف

آرام ال

بر اسا

اضطرا ب کیگران اع ماک کننه (.) 4

غایی خوک را شناسایی ساز های کخی کر بهزیسال ی مالی-

کر پژوهشی تحت عنوان بررسی رابط بین سبک کلبس گی

کانه ،توج ب عوام مالوثر بالر بهزیسال ی و سالممت روانالی

و سممت روان با واسط گالری خمقیالت هیجالانی یاا ال هالا

ضروری میباشه .کر این راس ا جامد کانشجویان ب عنالوان

نشان کاک ک کلبس گی ایمن ب صالورت مثبالت و مدنالاکار و

بخ

قاب تالوجهی از جمدیالت ادالاا کشالور ،مالیبایسالت

کلبس گی کوسوگرا بال صالورت منفالی و مدنالاکار ،سالممت

مالالورک توج ال قالالرار گیرنالاله و از آنجالالا ک ال عالالهم سالالممت و

واسالالط ای

بهزیس ی روانشناخ ی میتوانه بالر عملکالرک تحصالیلی آنالان

خمقی الت هیجالالانی و ابدالالاک آن کر رابط ال ب الین سالالبکهالالای

اثر سوء بگ ارک ،ضرورت تحقی را کر کانشجویان مهمتالر

کلبس گی ایمن و کوسوگرا ،مشاهه شه ( .) 5کر پژوهشی

میسازک .کر نهایت پژوه

حاضر بر آن است تا مشالخص

ب منظالور بررسالی رابطال بالین خوککارآمالهی تحصالیلی بالا

کنه تا چ انهاز م یرهای پی

روان را پ الی

بین الی م الیکننالاله .همچن الین نق ال

بین قاکر ب تبیین واریالانس

بهزیس ی روانشناخ ی کر کانشجویان مالی باشالنه و تالثثیرات
- Hazan and Shaver

7
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غیرمسالال قیم هالالر یالک از م یرهالالای پالالی بالین بالالر بهزیسال ی

نمالالرات  )1-37و  3سالالواا مربالالوط بال «حمایالت ااراطالی»

روانشناخ ی را محاسب کنه.

(کامن نمرات  )1-39است .این پرسشنام کارای چهار زیالر

مواد و روش ها:

مقیا

این مطالد  ،توصیفی -تحلیلی از نالو همبسال گی اسالت،
جامد آماری شام کلی کخ ران کانشجو کور کارشناسی
بوکنه ک کر ساا تحصیلی  392-93کر کانشگا پیام نالور
تال

مش وا ب تحصی بوکنه .تدالهاک  351نفالر بال عنالوان

نمون بر حسب جهوا کرجسی و مورگان) 8( 8؛ ان خالا
شهنه و کر نهایت  343نفالر از کانشالجویان پرسشالنام هالای
خوک را ب صورت کامال تکمیال نموکناله و مالورک تحلیال
قرار گراالت .بال منظالور نمونال گیالری رو  ،نمونال گیالری
تصاکای خوش ای چنه مرحل ای کر نظر گرا شه ،ک از
بین کانشگا های شالهر تالال  ،کانشالگا پیالام نالور و از بالین
رش های مخ لف ،چنه رش خاص و از بالین وروکیهالای
مخ لف ،بر حسب ساا وروک ب کانشالگا  1خوشال بالرای
و

نمون گیری ان خا شهنه .پس از اینک اههاف پژوه

محرمان مانهن اطمعات پرسشنام ها ب صالورت کامال بال
کاوطلبان تشریح کاک شه ،پرسشنام های تحقی ب منظالور
پاسالخگویی کر اخ یالالار آنهالا قالالرار گراالت تالالا بال صالالورت
گروهالی کر محالیط کالم

بالالا اخ صالاص زمالان تقریبالالا 31

کقیق تکمی نماینه .ابزارهای موک اسال فاک کر ایالن تحقیال
شالالام پرسشالالنام پیونالاله والالالهینی ،مقیالالا

سالالبکهالالای

کلبس گی ،پرسشنام بهزیس ی روانشناخ ی بوکنه.
پرسشنام پیونه والهینی پارکر ،توسالط پالارکر و همکالاران
برای سنج

کو بده مراقبت (کلسوزی) و حمایت ااراطالی

والهین از کیه ارزنهان ساخ شه اسالت .ایالن مقیالا
اسا

بالر

لیکالرت  4گزینال ای نمالر گال اری مالیشالوک .از 25

سواا این پرسشنام  2سالواا مربالوط بال «مراقبالت» (کامنال
- Krejcie and Morgan

8

مراقبت پهر ،حمایت ااراطی پهر ،مراقبالت مالاکر و

حمایت ااراطی ماکر میباشه ( .) 1بهزاکی و همکاران کر
ایران کر پژوهشالی بال بررسالی تحلیال عالاملی ایالن مقیالا
پرکاخ نالاله ،ن الالایا حاصالال از تحلیالال عالالاملی از وضالالدیت
مح وایی چهار عاملی حمایت کرک و پس از انجالام اع بالار
همگالالرا ،بررسالالی هالالا نشالالان مالالیکهالاله کال پرسشالالنام پیونالاله
والهینی پایایی و اع بار مطلوبی بالرای انجالام پالژوه هالای
روانشناخ ی را کاراسالت و از آن مالیتالوان کر پالژوه هالا،
خانواک کرمانی و بهبوک روابط خانواک اس فاک نموک (.) 9
پایالالایی ایالالن ابالالزار کر مطالدال حاضالالر (االالرم پالالهر) براسالالا
ضریب آلفای کرونباخ کر خالرک مقیالا
کرخرک مقیا

حمایت ااراطالی 186؛ و پایالایی پرسشالنام

(االالرم مالالاکر) براسالالا
مقیا

مراقبالت  1885و

ضالالریب آلفالالای کرونبالالاخ کر خالالرک

مراقبت  1883و حمایت ااراطی  1867بوک است.

کلبس گی از مقیا

کلبس گی بزرگسالاالن کالولینز و ریاله9

اس فاک شه ،این پرسشنام کر ساا  991توسالط کالولینز و
ری اله تهی ال گرکی اله و کر سالالاا  997توسالالط آنهالالا مالالورک
بالالازنگری قالالرار گراالالت .مبنالالای نظالالری ایالن آزمالالون نظریال
کلبس گی است .این مقیا
کر یک مقیا

کارای  8عبارت مالی باشاله و

لیکرت  5کرج ای نمر گ اری مالیشالوک.

این پرسشالنام کارای سال زیالر مقیالا

اسالت :زیالر مقیالا

وابس گی کال میالزان اطمینالان و تکیال کالرکن آزمالوکنی بال
کیگران را نشان می کهه (کلبس گی کلبس گی اج نابی) .زیر
مقیا

نزکیکالی کال میالزان صالمیمیت و نزکیکالی عالاطفی

آزموکنی با کیگران را میسالنجه (کلبسال گی ایمالن) و زیالر
مقیا

اضطرا کال میالزان نگرانالی االرک از طالرک شالهن را

- Collins and Read

9
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مورک ارزیابی قرار میکهه (کلبس گی اضطرابی) .هالر یالک

منبع کن را بیرونی رابط منفی کارک (  .)2کر ایران اص ری

از زیالالر مقیالا هالالا کارای  7عبالالارت اسالالت .ضالالریب پایالایی

و همکاران کر پژوهشی همسانی کرونی ک این آزمالون را

بازآزمایی این آزمالون بالرای هالر یالک از سال زیالر مقیالا

کر یک مطالد آزمایشی بر روی  35نفالر از کانشالجویان بالا

نزکیکی ،وابس گی و اضالطرا بال ترتیالب 186 ، 1878 ،و

آلفالالای کرونبالالاخ  1867و بالالر روی  343نفالالر از کانشالالجویان

شه اسالت ( .)21کر مطالدال حاضالر پایالایی

نموکنه

 1852گزار

ضالالریب آلفالالای

کالال سالالواالت ایالالن پرسشالالنام براسالالا
کرونباخ  1861بوک است.
مقی الا

کانشگا خوارزمی با آلفای کرونباخ  188گزار
( .) 7کر پژوه

حاضالر ،پایالایی ایالن پرسشالنام براسالا

ضریب آلفای کرونباخ  1866محاسب شه است.

بهزیس ال ی روانشالالناخ ی ری الف ،ای الن آزمالالون را کر

ارم های بلنه ( 84سالاالی) ،م وسالط ( 54سالاالی) و کوتالا

کر نهایت ب منظور تحلیال کاکهالا از نالرم ااالزار SPSS 8
اس فاک شه .ب منظور بررسی ارتباط بین م یرهالای تحقیال

( 8ساالی) تهوین کالرک اسالت (  .)2بال منظالور سالرعت

از رو

عم کر نمون گیری و پیشگیری از کس شهن کانشجویان

مالالمک از آزمالالون رگرس الیون گالالام بال گالالام چنالاله م یالالری

مح رم کر پژوه

حاضر از ارم کوتالا اسال فاک شاله .ایالن

کارای ش

خوک ،روابط مثبت

مقیا

زیر مقیا

(پ یر

بالالا کیگالالران ،خوکمخ الالاری ،تسالاللط بالالر محالالیط ،زنالالهگی
ههف منه ،رشه االرکی) اسالت و بالر اسالا

لیکالرت شال

عام (با ام یاز تا  )7نمر گ اری میشوک و برای هر یک
از زیر مقیا
زیر مقیالا

ها س سااا وجوک کارک و حهاق نمر کر هر
 3و حالهاکثر  8اسالت .همسالانی کرونالی ایالن

آزمون توسط ریف و ب رو
تالالا  1889گالالزار

آلفای کرونبالاخ بالین 1875

شالاله اسالالت .شالالواهه مربالالوط ب ال اع بالالار

همگرای این آزمون حالاکی از آن اسالت کال شال

عامال

بهزیس ی روانشناخ ی بالا مقیالا هالای رضالایت از زنالهگی،
عزت نفس رابط مثبت و با ااسرکگی ،اع قالاک بال شالانس و

همبس گی پیرسون و ب منظالور پالی

بینالی م یالر

اس فاک شه.
یافته ها:

ن ایا تحقی حاضر بر روی  343نفالر از کانشالجویان کخ الر
کانشگا پیام نالور تالال

ارالال شاله اسالت .کانشالجویان کر

میالالانگین سالالنی و انحالالراف مدیالالار (  2 855 )± 383قالالرار
کاش نه .کر اکام یاا های توصیفی ،اراوانی ،حالهاق نمالر
کسب شه آزمالون ،حالهاکثر نمالر کسالب شاله آزمالون،
میالالانگین و انحالالراف مدیالالار م یرهالالای پالالژوه

کر جالالهوا

شمار یالک نشالان کاک شاله اسالت .کر جالهوا شالمار کو
میالالزان همبسال گی بالالین م یرهالالای تحقیال نشالالان کاک شالاله
است.
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق و ضرایب همبستگی بین متغیر های تحقیق ()N= 343

ضريب همبستگی

متغیر ها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

با بهزيستی روانشناختی
7.

33

..

3211

-

بهزيستی روانشناختی
مراقبت پدر

**

3

21

.211

7211

مراقبت مادر

**

32111

3

12

27213

9277

حمايت افراطی پدر

*

-322.9

3

حمايت افراطی مادر

*

2

دلبستگی ايمن

32235

دلبستگی اجتنابی

-32911

32111

دلبستگی اضطرابی

-32215

12
21

72.2

3213

92.9

27233

**

9

13

212.3

12333

**

.

72

29233

9271

**

1

17

2121.

7231

-322..

جدول  :2پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس متغیرهای پیش بین

مرحله

متغیر

F

B

Beta

T

P

r

r²

اول

دلبستگی اجتنابی

722395

-32.13

-32919

-.2..3

32333

32911

32235

دوم

مراقبت پدر

932.33

32..1

32131

.222.

32333

32795

32217

سوم

دلبستگی ايمن

9927..

32.57

322333

722.3

32333

327.1

32111

با توج ب یاا های جهوا شمار  ،2ن ایا رگرسالیون گالام

روانشناخ ی و سبک والهینی مراقبت پهر و مالاکر (سالبک

ب گام نشالان کاک کر مرحلال اوا سالبک کلبسال گی اج نالابی

تربی الالی کارآمالاله) رابط ال مثبالالت و مدنالالاکار وجالالوک کارک .کر

همبس گی باال و مدناکاری با بهزیس ی روانشناخ ی کارک .کر

مقاب ن ایا کیگالر نشالان کاک کال بهزیسال ی روانشالناخ ی بالا

مرحل کوم سبک والهینی مراقبت پهر وارک مداکل شه ک

م یرهالالای سالالبک والالالهینی حمایالالت ااراطالالی پالالهر و مالالاکر

از نظر آماری نیز مدنی کار میباشه .کر مرحل سوم سالبک

(سبک تربی ی ناکارآمه) همبسال گی منفالی و مدنالاکار کارک.

کلبس گی ایمن وارک مداکل شه و همچنین مدناکار میباشه.

ن ایا تحقی حاضر بالا مطالدالات نالاکری و همکالاران ( )7و

ب طور کلی این م یرها کر س مرحلال رگرسالیون  1822از

کالالالیم 1و همکالالالاران همسالالالو مالالالی باشالالاله .کر واقالالالع ایالالالن

واریانس بهزیسال ی روانشالناخ ی را بال طالور مدنالاکار تبیالین

پژوهشگران اع قاک بر ایالن کارناله کال سالبک هالای تربی الی

کرکنه.

کارآمه از جمل عوام موثر کر تقویت سالممت روانالی و

بحث و نتیجه گیری :

بهزیس ی روانشناخ ی ارزنهان می باشه و کر مقابال سالبک

ههف از این پژوه

بررسی رابط بین سبکهای والهینی

و کلبس گی با بهزیسال ی روانشالناخ ی کر کانشالجویان کخ الر
کانشگا پیام نور تال

بوک .ن ایا نشان کاک ک بین بهزیس ی

های تربی الی ناکارآماله بال بهزیسال ی روانشالناخ ی ارزنالهان
آس الیب وارک مالالی کننالاله .شالالواهه مهم الی وجالالوک کارک ،ک ال
- Kim

10
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روابط کوکک -واله بر ن ایا والهینی بزرگسالی تاثیر مالی

و اضطرابی و راهبرکهای مقابل ای منفدال بالا سالممت روان

گ ارک و اثرات مس قیمی بر سالممت بزرگسالالی االرک کارک

کر کانشالالجویان همبسالال گی منفالی کارنالاله .ن الالایا کیگالالر ایالالن

( .)22مطالدالالات بطالالور مسال مر نشالالان کاک انالاله کال کیفیالت

پژوه

نشان کاک ک سالبکهالای کلبسال گی و راهبرکهالای

رابط کوکک – والهین با سممت و بهزیس ی روانشناخ ی

مقابل ای  18 7از واریانس سممت روانی را کر کانشجویان

کر بزرگسالی کر ارتباط مالیباشاله ( .)23کر مطالدال ای بال

پی

منظور بررسی رابطال حمایالت اج مالاعی والالهین و سالبک

نوزاک با مراقبان اولیة زنالهگی او کال بالا ایمنالی و کلبسال گی

های ارزنالهپروری بالا هویالت و سالممت روانالی ارزنالهان،

مشخص می شوک ،از عوام مهم سالممت روانالی کر طالوا

ن ایا نشان کاک ک بین حمایالت اج مالاعی والالهین و شالیو

زنهگی است و کیفیت این کلبس گی ب گون ای مدناکار بالر

هویالت یاا ال و سالممت

سممت روان شناخ ی وی ماثر است ( .)27کر تبیین ن الایا

ارزنهپروری مق هرانال بالا مقیالا

بینی میکننه ( .)25بنابراین کیفیت رابطة کالوکک یالا

روانی ارزنهان رابط مدنی کاری وجوک کارک .بر این اسا

می تالوان اینگونال اسال هالا نمالوک کال یکالی از مهالمتالرین

می توان ن یجال گراالت کال حمایالت اج مالاعی والالهین از

ارضی های نظری کلبس گی اینست کال مالها هالای کالاری

ارزنهان و سالبک ارزنالهپروری کارآماله کر شالک گیالری

مالالورک اسالال فاک ااالالراک ایمالالن آنهالالا را بالال سالالمت توانالالایی

هویت موا و ارتقای سالممت روانالی ارزنالهان مالوثر مالی

سازگاری بیش ر با وقالایع نالاگوار ،نسالبت بال ااالراک نالاایمن،

باشه (.)24

ههایت می کننه .این قابلیت ب نظر می رسه کال تقریبالا کر

مطالد حاضالر نشالان کاک کال بالین بهزیسال ی روانشالناخ ی و

کو منبع ریش کاش باشه .اوا ،ااالراک ایمالن کر طالوا کور

سبک کلبس گی ایمن ارتباط مثبت و مدناکار وجالوک کارک و

زنالالهگی خالالوک ی الاک گرا ال انالاله ک ال کیگالالران کرزمالالان نی الاز

کر مقاب ال سالالبک هالالای کلبس ال گی اج نالالابی و اضالالطرابی بالالا

کرکس ر  ،پاسخگو و حمایت کنناله هسال نه .از ایالن رو،

بهزیسال ی روانشالالناخ ی همبسال گی منفالالی و مدنالالاکار کارنالاله.

آنهالا منالابع اج مالاعی "محسالالو " کارناله کال کر شالالرایط

ن ایا تحقی حاضر با مطالدات ناکری بلهاجی و همکالاران

پراس ر

برانگیز میتوان از آنها اسال فاک نمالوک.

( )7و بیگالالهلی و همکالالاران ( ) و کالالیم و همکالالارا ()6

کر واقع چنهین مطالد یاا انه ک بزرگساالن ایمن بیشال ر

همسو می باشه .کر واقع ایالن پژوهشالگران اع قالاک بالر ایالن

زا

کارنه کال سالبک کلبسال گی ایمالن از عوامال پالی

بالین کر

بهزیس ی روانشالناخ ی مالی باشاله و کر مقابال سالبک هالای

و چال

مایلنالاله از حمای الت اج مالالاعی کر طالالوا شالالرایط اس ال ر
اس فاک کننه و از آن سوک ببرنه (.)26
ن ایا تحلی رگرسیون گام بال گالام بال منظالور پالی

بینالی

کلبسال گی اج نالالابی و اضالالطرابی از م یرهالالای آسالالیب زا بال

بهزیس ی روانشناخ ی کر کانشجویان بر اسا

سممت روانشناخ ی کر ارزنهان میباشه .کر پژوهشی کال

تربی الالی و سالالبک هالالای کلبسال گی نشالالان کاک کال م یرهالالای

جهالالت بررسالالی ارتبالالاط بالالین سالالبک هالالای کلبسالال گی و

سبک کلبس گی اج نابی و سالبک والالهینی مراقبالت پالهر و

کر کانشالجویان انجالام گراالت

سبک کلبس گی ایمالن بال طالور مدنالاکار  1822از واریالانس

ن ایا نشالان کاک کال سالبک کلبسال گی ایمالن و راهبرکهالای

بهزیس ی روانشناخ ی را کر کانشجویان تبیالین مالی کنناله .از

راهبرکهای مقابل با اسال ر

سالبک هالای

حاضر محهوک نموکن نمون

مقابل ای کارآمه با سممت روانشناخ ی کر کانشجویان کر

جمل محهوکیت های پژوه

ارتباط می باشنه و کر مقاب سبک های کلبس گی اج نالابی

ههف ب کخ ران و محهوک کرکن تاثیر والهین بر بهزیسال ی
06
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 بالا توجال بال یاا ال پژوهشالی.روانی اقهاماتی صورت گیرک

روانشناخ ی ب م یر الگوهای ارزنه پالروری مالیباشاله کال

حاضر مبنی بر رابطال سالبکهالای والالهینی و کلبسال گی بالا

مالالیبایسالالت کر پالالژوه هالالای آتالالی بال گالالرو پسالالران و بال

 کارگالالا هالالای،بهزیسالال ی روانشالالناخ ی پیشالالنهاک مالالیشالالوک

م یرهای خانواکگی تاثیرگال ار بالر بهزیسال ی روانشالناخ ی

آموزشی مهارتهای زنالهگی کر بالین کانشالجویان برگالزار

 کر پایان میتوان ن یج گرات ک سالبک هالای.توج شوک

.شوک

تربی ی والهین و سبکهای کلبس گی تالاثیر قابال توجال ای

:تقدیر و تشکر

بالالر سالالطح بهزیس ال ی روانشالالناخ ی کانشالالجویان کارنالاله و کر

یالالاری

از کلیال کسالالانی کال مالالارا کر اجالالرای ایالالن پالالژوه
.رسانه انه کماا تشکر را کاریم

جهت کاربرکی توصی مالی شالوک جهالت ارتقالای سالممت
روانشناخ ی کانشجویان برگ اری کور های ارزنه پروری
مطلالالو و سالالبک هالالای کلبس ال گی سالالازگار روانالالی بالالرای
والهین برگ ار شوک تا کر جهت پیشگیری از آسالیب هالای
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