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خالصه

به عنوان رویکرد  نگر به ویژهشناسی مثبتکه روانبه این توجهبا :مقدمه

- چنین پیشاحساس ذهنی بهزیستی و هم حیشناسی بر فهم و تشردر روان يا تازه

حاضر با هدف  يیافته است، مطالعهتمرکز، بر آن موثر بینی دقیق عوامل 

بینی میزان شادکامی دانشجویان هاي دلبستگی در پیشبررسی نقش سبک

  .صورت گرفت

ي آماري شامل تمامی دانشجویان روش مطالعه، همبستگی و جامعه: کارروش

 357بودند که تعداد  1392-93دختر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 

گیري تصادفی و به روش نمونهنفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 

. هاي دلبستگی را تکمیل کردندهاي شادکامی و سبکنامهانتخاب و پرسش

هاي پژوهش با آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون داده

  .تحلیل شدند SPSSافزار با استفاده از نرم

دار  و معنی ي مثبتبین شادکامی با سبک دلبستگی ایمن، رابطه: هایافته

)44/0=r ،001/0=P (  و با سبک اجتنابی)25/0 -=r ،01/0=P ( و دوسوگرا

)19/0 -=r ،05/0=P (هاي از بین سبک.  دار  وجود داردي منفی و معنیرابطه

بینی میزان شادکامی ي دلبستگی، فقط سبک دلبستگی ایمن، قادر به پیشگانهسه

اي که به ازاي به گونه). P  ،36/0=Beta=001/0(دانشجویان مورد بررسی بود 

ي بینی کرد نمرهتوان پیشیک نمره افزایش در سبک دلبستگی ایمن می

  .یابدافزایش می 36/0شادکامی دانشجویان 

حاضر و نقش سبک  يهاي حاصل از مطالعهبه یافته توجهبا :گیرينتیجه

ی ایمن و عمیق بین بینی شادکامی، توجه به پیوند عاطفدلبستگی ایمن در پیش

گسالی، به والدین توصیه رکودك در دوران کودکی به جهت تاثیر در بز- والد

  .گرددمی

  شادکامی، گرا، سبک دلبستگیشناسی مثبتروان:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

مشهد که در  فردوسیدانشجویان دانشگاه  تمامپژوهشگران از . استصورت گرفته و بدون رابطه با منافع نویسندگان مطالعه حاضر با تایید دانشگاه فردوسی مشهد 

.نمایندانجام این پژوهش آنان را یاري کردند، تشکر و سپاسگزاري می
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مقدمه

اي مهیج و نظران، دوران دانشجویی دورهبه زعم بسیاري از صاحب

دوران دانشجویی براي تمام . گرددپرچالش براي دانشجویان محسوب می

دانشجویان، دورانی است که به علت قرار گرفتن در محیط جدید 

زاي متعددي را براي افراد یا خوابگاهی، همواره عوامل تنش تحصیلی

دهند  هاي انجام شده، نشان می بررسیاز سوي دیگر، ). 1(نماید ایجاد می

ها توجه شده  بر ابعاد منفی هیجان اعمدت شناسی،ي رواندر حوزهکه 

هاي  این موضوع، شاید این باشد که هیجان يعمده یلدالیکی از . است

ثیر قرار اتر تحت ت اي شدیدتر و جدي را به گونهتوانند زندگی یمنفی، م

توجه خود را به  ،نگرشناسی مثبتروان ،اخیر يها طی ساللیکن، . دهند

  ).2(نموده است معطوف  ،مثبت نظیر شادکامی يها احساس يمنابع بالقوه

شناسی در روان يا به عنوان رویکرد تازه نگر به ویژهشناسی مثبتروان

بینی چنین پیشاحساس ذهنی بهزیستی و همشادمانی و حیبر فهم و تشر

سازي درك و شفاف یافته وها موثرند، تمرکز دقیق عواملی که بر آن

- شناسی مثبتبهزیستی، موضوع محوري روانشادمانی و احساس ذهنی

شناسی به عنوان یک شادکامی در روان ).3(را تشکیل داده است نگر 

شود و هیجان، نوعی برانگیختگی است که فرد، با می هیجان شناخته

به عبارتی دیگر، . بخشدعنوان خاصی میارزیابی ذهنی خود به آن،

هاي شناختی و هیجانی فرد از شادکامی ذهنی عبارت است از ارزیابی

هاي هیجانی به حوادث و در این ارزیابی از سویی واکنش.اشزندگی

در مورد رضایت و به سرانجام رساندن  هاي شناختیسویی دیگر قضاوت

شادکامی ذهنی مفهوم وسیعی است که ین،ابنابر.گیردوظیفه را دربرمی

هاي منفی و رضایت باال هاي مطلوب، سطوح پایین هیجانهیجان يتجربه

- شادکامی ذهنی، در ادراکات و ارزیابیو لذا  گیرداز زندگی را دربرمی

شناختی وعملکردهاي روانعاد هیجانی،شان در ابهاي افراد از زندگی

را  ششادکامی، ادراك تندر مجموع، . )4(شودمنعکس میاجتماعی،

افزایش  هاي مختلف رادر زمینه براي فعالیت افرادتوانمنديکاهش و 

  .)5(دهدیم

متعددي در جهت منابع و عوامل  گرادر این راستا، روانشناسی مثبت

عوامل که عوامل روانی چون بر سایر  اند نمودهذکر شادکامی  ارتقاي

لذا، ادراك شادکامی ). 6(برخوردارندگذارند، از اهمیت بیشتري ریثات

هاي دلبستگی شناسی نظیر سبکتوسط افراد تا حد زیادي به مسایل روان

اتفاق مسایل روانی را تحت تاثیر قرار به اکثریتقریبکهبستگی دارد

هاي دلبستگی، به عنوان یک عامل تحولی، ن، سبکبنابرای). 7(دهد می

- شناختی و به ویژه شادکامی، تعیینهاي هیجانی روانگیري سازهدر شکل

  ).8(هاي مهمی هستند کننده

  بسیارمیانایندرشدهایجادهايدلبستگیتحولی،شناسانروانزعمبه

نوزاد و فردي دلبستگی، پیوند عاطفی است که بین . باشدحایز اهمیت می

پدید آمده و در طول زمان، ) به ویژه مادر(که از او حمایت می کند 

ها آزردگیبسیاري از اشکال روان طبق این نظریه،). 9(داراي ثبات است

حاصل محرومیت کودك از  هاي فردي و اجتماعی،الت در زمینهاختالو

بوده بستگی دل يکودك با چهره يیا عدم ثبات رابطهمراقبت مادرانه و

ي امنیت در چهارچوب این و لذا، تشکیل چنین پیوندي و تجربه) 10(

هاي مواجه فرد با وري بوده و روشپیوند، سنگ بناي تحول و کنش

در ... زا و بروز هیجانات نظیر ترس، خشم، شادي و هاي تنشموقعیت

  ).11(سازد بزرگسالی را متاثر می

ستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا پیرو تحقیقات بالبی،  سه سبک دلب

افراد ایمن ضمن تصدیق موقعیت به سادگی از دیگران ). 12(وجود دارد 

هاي ي دلبستگی با مشخصهي اجتنابی در رابطهگیرند، تجربهکمک می

. پذیري، حساسیت و مشکالت ارتباطی همبستگی دارداعتمادي، آسیببی

نسبت به عواطف منفی  ي دوسوگراها حساسیت بیش از حدنشان برجسته

ها اي که سد راه خودپیروي آنهاي دلبستگی است به گونهو نگاره

هاي انجام شده، حاکی از آن است که شواهد و پژوهش). 13(شود  می

) 15(، اختالالت اضطرابی )14(بین سبک دلبستگی با اختالالت رفتاري 

) 17(ن و در نهایت سالمت روا) 16(و شناختی ) 8(و مشکالت عاطفی 

  .رابطه وجود دارد

موارد ازشادکامی، عوامل موثر بردرك همان گونه که اشاره گردید، 

شدن روزافزون اهمیت با مطرح. )18(است گراشناسی مثبتمهم روان

شناختی به هاي روانسایر سازهثیر آن در اشادي در امر سالمتی روان و ت

نظر و به ویژه براي دانشجویان، ها و مشکالت  مقابله با پیچیدگی جهت

. )19(تغییر نموده است ،بر آنعوامل موثر اندیشمندان نسبت به  و محققان

شوند، در  ترین اقشار جامعه محسوب می دانشجویان دانشگاه نیز که از مهم

صورت برخورداري از شادي حقیقی در ذات و شخصیت خود، احتمال 

پس  یدر زمان دانشجویی و حتموفقیت خود را در تمامی شئون تحصیلی 

افزایش  ،از طی دوران تحصیلی دانشگاهی و در زمان اشتغال به کار

لذا، شادکامی دانشجویان به عنوان نسل جوان، با توجه به  .خواهند داد

نشاط و شادابی در . مشکالت دوران دانشجویی بسیار حایز اهمیت است

جودي یک دانشجو ابعاد و يدانشگاه، موجب رشد و شکوفایی در همه

زنان، يها در حوزه بر اساس مطالعات پژوهشبه عالوه، . )20(شود می

موضوع  ،اثرگذار بر سالمت جامعه در سطح کالن يها یکی از شاخص

ضرورت تحقیق حاضر  ها آنتاثیرگذار بر عواملسالمت بانوان و شناخت 

خانواده و  تبر سالمتاثیر مهمی   شادکامی زنان،زیرا  دینمایمجابیرا ا

  .)21(جامعه دارد 

  شناسیهاي روانسازهبه اهمیت نقش  توانیچه بیان شد مبا توجه به آن
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به ویژه شادکامی  يدر ایجاد روحیه هاي دلبستگیتحولی به ویژه سبک

ي حساسی قرار براي دانشجویان که در دوران دانشجویی خود در مرحله

مطرح شده پیرامون عوامل مرتبط با با عنایت به مطالب . پی برد دارند،

هاي سبک ي شادکامی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقشمسئله

  .صورت پذیرفتشادکامی دانشجویان  دردلبستگی

  کارروش

آماري شامل تمام دانشجویان ي و جامعهحاضر، همبستگیپژوهش

دختر دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بزرگترین دانشگاه شرق کشور، در 

 357با توجه به جدول حجم نمونه، تعداد . است 1392-93سال تحصیلی 

و ابزارهاي پژوهش به صورت تصادفی به جهت تکمیل ) 22(نفر انتخاب 

الزم به ذکر است، محقق ضمن تشریح  . شدن در اختیار آنان قرار گرفت

هدف مطالعه، باکسب رضایت آگاهانه از دانشجویان دختر مورد بررسی، 

نامه، پرسش 351در نهایت . پژوهش را در اختیار آنان قرار دادابزارهاي 

هاي آمار توصیفی، هاي حاصل با استفاده از شاخصآوري و دادهجمع

  .همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردید

  ابزار پژوهش

نامه به شرح زیر پرسش 2ها از ي حاضر جهت گردآوري دادهدر مطالعه

  :دیداستفاده گر

مقیاس دلبستگی بزرگسال- الف
1

)AAS(:شاملنامه این پرسش

- ي شکلشیوهخودتوصیفیوارتباطایجادهايمهارتازخودارزیابی

) 23(است  نزدیکدلبستگیهايچهرهبهنسبتدلبستگیروابطدهی

تنظیم شده و سهلیکرتايدرجه5مقیاس گویه بر اساس15که با 

حداقل و حداکثر . را می سنجد اجتنابی و دوسوگرازیرمقیاس ایمن، 

در . است 25و  5هاي آزمون به ترتیب  مقیاسآزمودنی در زیر ينمره

دانشجویان باينامه در جامعهپرسشپایایی ایران، روایی سازه، تایید و  

و  83/0، 87/0به ترتیب زیرمقیاسهربراياستفاده از آلفاي کرونباخ

در پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ ). 24(استگزارش شده  84/0

  .به دست آمد85/0و  79/0، 81/0به ترتیب زیرمقیاسهربراي

آکسفوردشادکامیينامهپرسش- ب
2

)OHI(: در این تحقیق به

) 25(ي شادکامی آکسفورد نامهگیري شادکامی از پرسشمنظور اندازه

هاي  اي است که گزینه گزینه ماده چهار 29این مقیاس داراي . استفاده شد

ي هر شود به طوري که نمره نمره گذاري می 4تا  1آن به ترتیب از 

ي آزمودنی هر چه نمرهبنابراین،. گیرد قرار می 116تا  29آزمودنی بین 

روایی . بر عکسباالتر باشد، نشانگر شادکامی باالتر وي خواهد بود و

چنین براي هم). 25،26(است این مقیاس در مطالعات مختلف تایید شده 

و در ) 25(90/0اي ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس مذکور در مطالعه

                                                
1Adult Attachment Style
2Oxford Happiness Inventory

در پژوهش . گزارش شده است) 26(87/0اي دیگر ضریب آلفا مطالعه

  .دست آمدبه  71/0حاضر ضریب آلفاي کرونباخ 

  نتایج

هاي ها شامل شاخصهاي حاصل از تحلیل دادهدر بخش حاضر، یافته

ي ها شاخص1جدول . ي آزمون ارایه شده استتوصیفی و نتیجهآمار 

بر . کندهاي دلبستگی را گزارش میتوصیفی شادکامی و سبک آمار

هاي این جدول، میانگین و انحراف معیار شادکامی اساس یافته

، اجتنابی 25/17±99/2هاي دلبستگی ایمن در سبک 10/15±37/75

  .باشد می45/12±38/1و دوسوگرا  55/1±95/13

  

هاي دلبستگی هاي آمار توصیفی شادکامی و سبکشاخص-1جدول

دانشجویان

  ترین نمرهبیش  کمترین نمره  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  112  29  10/15  37/75  شادکامی

  25  5  99/2  25/17  سبک دلبستگی ایمن

  25  7  55/1  95/13  سبک دلبستگی اجتنابی

  25  6  38/1  45/12  سبک دلبستگی دوسوگرا

  

مشاهده می شود، نتایج ضرایب همبستگی  2همان گونه که در جدول 

سبک دلبستگی دانشجویان با میزان  3دهد بین هر پیرسون نشان می

به طوري که بین . داري وجود داردي معنیشادکامی آنان، رابطه

و ) r ،001/0=P=44/0(ي مثبت  شادکامی با سبک دلبستگی ایمن، رابطه

، r=-19/0(و دوسوگرا ) r ،01/0=P=-25/0(هاي اجتنابی  با سبک

05/0=P (ي منفی وجود داردرابطه.  

  

ماتریس همبستگی سبک هاي دلبستگی دانشجویان و -2جدول

شادکامی آنان

  داريیسطح معن  مقدار همبستگی با شادکامی  متغیر

  001/0  44/0  سبک دلبستگی ایمن

  01/0  -25/0  سبک دلبستگی اجتنابی

  05/0  -19/0  سبک دلبستگی دوسوگرا

  

- بینی میزان شادکامی دانشجویان بر اساس سبکبه منظور بررسی پیش

قبل از اجراي . هاي دلبستگی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد

فرض استقالل خطاها و تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور بررسی پیش

هاي ایمن، اجتنابی و سبک(بین خطی بین متغیرهاي پیشعدم هم

ي دوربین واتسون و شاخص تولرنسآماره) دوسوگرا
3

چنان . بررسی شد 

ي استقالل خطاها دهندهباشد، نشان 4ي به دست آمده، کمتر از چه آماره

به دست آمد و بیانگر آن  10/3براي این تحلیل، مقدار این آماره . است

 چنین،هم. رفته استگونه تخطی از این مفروضه صورت نگاست که هیچ 

                                                
3Tolerance
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هاي دلبستگی به عنوان خطی براي هر کدام از سبکشاخص تشخیص هم

نتایج نشان داد مقادیر . بین به صورت جداگانه بررسی شدمتغیرهاي پیش

. ي صفر و یک قرار داردسبک دلبستگی در بازه 3به دست آمده براي هر 

بنابراین . وجود نداردبین خطی چندگانه بین متغیرهاي پیشبه عبارتی هم

هاي دلبستگی در ادامه، سبک. استفاده از تحلیل رگرسیون مانعی ندارد

ي بین و نمرهبه عنوان متغیرهاي پیش) ایمن، اجتنابی و دوسوگرا(

نتایج این . شادکامی دانشجویان به عنوان متغیر مالك، وارد مدل شد

دهد که ن میجدول مذکور نشا. ارایه گردیده است 3تحلیل در جدول 

هاي دلبستکی و نمرات مقدار ضریب همبستگی چندگانه بین سبک

R2و میزان  43/0شادکامی دانشجویان 
 28/0باشد یعنی  می 28/0برابر با  

هاي درصد واریانس نمرات شادکامی دانشجویان از طریق سبک

داري ضریب همبستگی به منظور بررسی معنی. دلبستگی قابل تبیین است

دهد که میزان نشان می 3مده، نتایج تحلیل واریانس در جدول به دست آ

F 001/0(دار است به دست آمده معنی=P ،47/9=)247،3(F .( ،بنابراین

بینی میزان شادکامی هاي دلبستگی به طور کلی، قادر به پیشسبک

  .باشنددانشجویان می

  

شادکامی بینی نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي پیش-3جدول

هاي دلبستگی آناندانشجویان از طریق سبک

  FP  میانگین مجذوراتدرجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

  13/1813  3  21/12543  پیش بینی

  32/123  247  49/41301  باقیمانده  001/0  47/9

    350  70/53844  کل

  

دلبستگی، هاي کنندگی تک تک سبکبینیبه منظور بررسی نقش پیش

نشان  4نتایج جدول . ها بررسی شدداري آنضرایب رگرسیون و معنی

- دهد که تنها سبک دلبستگی ایمن با ضریب رگرسیون استاندارد شدهمی

باشد بینی نمرات شادکامی دانشجویان میقادر به پیش 36/0ي 

)001/0=P .( به این معنی که به ازاي یک نمره افزایش در سبک

 36/0ي شادکامی دانشجویان، بینی کرد نمرهتوان پیشمی دلبستگی ایمن،

  .یابدافزایش می

  

نتایج مربوط به ضرایب رگرسیون-4جدول

  B  SEBeta  TPضریب رگرسیون   بینمتغیر پیش

  001/0  81/3  36/0  29/0  28/1  سبک دلبستگی ایمن

  19/0  -39/1  -11/0  36/0  -12/0  سبک دلبستگی اجتنابی

  81/0  -98/0  -07/0  28/0  -37/0  دوسوگراسبک دلبستگی 

  بحث

هاي به عنوان یکی از سازههاي دلبستگیسبکبا توجه به اهمیت نقش 

به ویژه براي نشاط و شادييدر ایجاد روحیهشناسی تحولی روان

پژوهش حاضر با هدف ي حساسی قرار دارند،دانشجویان که در مرحله

صورت شادکامی دانشجویان  درهاي دلبستگیسبک بررسی نقش

  .پذیرفت

ي پژوهش حاکی از این بود که بین هر سه سبک دلبستگی اولین یافته

به . داري وجود داردي معنیدانشجویان با میزان شادکامی آنان، رابطه

ي مثبت و با طوري که بین شادکامی با سبک دلبستگی ایمن، رابطه

به . دار برقرار بودو معنی ي منفیهاي اجتنابی و دوسوگرا، رابطهسبک

عبارت دیگر، با وجود سبک دلبستگی ایمن، شادکامی دانشجویان 

هاي دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا موجب کاهش افزایش یافته و سبک

هاي مطالعات به عالوه، نتایج حاضر با یافته. گرددمیزان شادکامی می

لبستگی ایمن با باشد که حاکی از ارتباط مثبت سبک دسو میمتعددي هم

هاي دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با شادکامی و ارتباط منفی سبک

ها حاکی از تاثیر به عالوه، نتایج پژوهش). 27- 30(شادکامی بوده است 

هاي اجتماعی ، مهارت)31(هاي دلبستگی بر فرونشاندن افکار منفی سبک

  .ه استبود) 34(مندي زندگی و رضایت) 33(، روابط بین فردي )32(

توان گفت که سبک دلبستگی با عنایت به مبانی نظري پژوهش، می

هیجانی مثبت و برخورداري از -هاي شناختیایمن، از طریق پردازش

تري را تجربه بخش و موفقهاي اجتماعی، روابط بین فردي لذتمهارت

در حالی . گرددنمایند که این امر منجر به ارتقاي میزان شادکامی میمی

هاي اجتنابی و دوسوگرا به دلیل هاي دلبستگی ناایمن مثل سبکسبککه 

هیجانی، میزان شادکامی دانشجویان را -شناختیهاي منفی پردازش

هاي دلبستگی اجتنابی و دانشجویان برخوردار از سبک. دهندکاهش می

هاي برند و با دشوارياي رنج میدوسوگرا از مشکالت بین فردي عدیده

باشند و لذا از کیفیت زندگی سطح رو میانی بیشتري روبههیجانی و رو

  .مند خواهند بودپایین و میزان شادکامی کمتري بهره

ي گانه 3هاي ي پژوهش حاکی از این بود که از بین سبکدومین یافته

بینی میزان شادکامی دلبستگی، فقط سبک دلبستگی ایمن، قادر به پیش

اي که به ازاي یک نمره به گونه. دانشجویان مورد بررسی بوده است

ي شادکامی بینی کرد نمرهتوان پیشافزایش در سبک دلبستگی ایمن می

هاي سایر این یافته با نتایج پژوهش. یابدافزایش می 36/0دانشجویان 

نظران، افراد با به اعتقاد صاحب). 27- 30(خوانی دارد محققین هم

اي ایمن جهت تنظیم اضطراب پایهشان به عنوان دلبستگی ایمن از مراقب

زا مواجه می گردند، استفاده و آشفتگی وقتی با محرك یا حالت تنش

به عالوه، افراد ایمن در برقراري روابط صمیمی، راحت ). 35(کنند می

چنین . بوده و تمایل دارند براي دریافت حمایت به دیگران وابسته باشند
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- عنوان افراد گرم، توصیف میهاي دلبستگی خود را به افرادي، چهره

کنند، تصویر مثبتی از خود داشته و از دیگران توقعات و انتظارات مثبتی 

این گروه، لذا اغلب اوقات نزدیک شدن به دیگران، براي). 24(دارند 

از اتکاي افراد  به خود، احساس بدي نداشته و از این که . ساده است

ها نزدیک شود احساس ی به آنها را رها کنند و یا کسی خیلدیگران آن

به عالوه، افراد داراي سبک دلبستگی ایمن در ). 36(کنند نگرانی نمی

- اي فعال، استفاده میرویارویی با مسایل و مشکالت از راهبردهاي مقابله

هاي مخالف با کنند و براي کاهش عواطف منفی از الگوي شناخت

چنین، هم). 37(برند بهره می) بهترین راه بازخوانی اطالعات مثبت(عاطفه 

تر مانند ي ایمن بیشتر از ساز و کارهاي دفاعی رشدیافتهافراد دلبسته

  ).38(کنند گرایی استفاده میواالیی

باید خاطرنشان ساخت دلبستگی به علت ایجاد احساس امنیت و آرامش 

براي افراد و تاثیري که بر سایر مسایل در دوران بزرگسالی دارد، ارزش 

ي محیطی و گاه، رفتارهاي کاوشگرانهیاتی داشته و به عنوان یک تکیهح

رو شدن کودك با امور غیر قابل پیش بینی را در دوران کودکی و روبه

لذا، بدیهی است که حساسیت و همگامی . کندهاي بعدي تسهیل میدوره

کنش متقابل در رابطه با کودك، کیفیت و چگونگی دلبستگی وي را 

هایی ي دلبستگی  بر پایدار ماندن پاسخبه عالوه، نظریه). 39(د زنرقم می

ورزد که در خالل نوزادي در تعامل بین نوزاد و مراقب وي به تاکید می

). 40(ماند ها در سراسر زندگی، فعال باقی میوجود آمده و پیامدهاي آن

ي کودکی، محدود نشده و در بزرگسالی، بنابراین به هیچ وجه به دوره

- ي دلبستگی، بدون شک میافکار و احساسات و نگرش نسبت به رابطه

مندي آنان از ي رفتار افراد، کیفیت زندگی، سطح رضایتتواند بر نحوه

به عالوه، این امر براي . زندگی و به تبع، میزان شادکامی تاثیر بگذارد

دار و مسئول تربیت خانواده و دانشجویان دختر به عنوان قشري که عهده

در . رسدناپذیر به نظر میفرزندان در آینده خواهند بود، امري اجتناب

ي علوم ي آماري به دانشجویان دختر دانشکدهپایان، محدود شدن جامعه

- پذیري نتایج حاصل را با محدودیتپایه دانشگاه فردوسی مشهد، تعمیم

 هايشود در سایر سنین، گروهسازد و لذا، پیشنهاد میهایی مواجه می

چنین پسران، چنین مطالعاتی صورت پذیرفته و آموزشی و هم

به عالوه، بررسی . هاي حاصل، مورد تایید قرار گیردتکرارپذیري یافته

شناسی هاي مهم روانهاي دلبستگی به عنوان یکی از سازهنقش سبک

ي تحولی در سایر متغیرهاي هیجانی و شناختی نظیر پرخاشگري، عالقه

مند در این به محققین عالقه... خودتنظیمی، خودکارآمدي و اجتماعی، 

    .گرددزمینه پیشنهاد می

  گیرينتیجه

شادکامیایمن،يدلبستهتوان گفت افرادهاي موجود میبه زعم یافته

شادکامی افراد، میزانباشدترناایمندلبستگیو هر چهدارندباالتري

تلویحات مهم پژوهش حاضر این است کنند لذا از میتجربهراتريپایین

مند از سبک دلبستگی ایمن، از طریق سازگاري با که دانشجویان بهره

زا و پیچیده، کمتر متحمل هیجانات منفی شده و به تبع، میزان شرایط تنش

  .ي شادي و نشاط در آنان، باالتر خواهد بودروحیه
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