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Abstract:
The purpose of this study was to predict psychological resilience based on social support and
attachment style mediated by self-efficacy and meaning in life. The methodology of research
was structural equation modeling. From among undergraduate female students of Isfahan
University, 300 subjects were selected by multi-stage cluster random sampling method. Then
they were asked to complete the Connor and Davidson's Resilience Scale, Zimet et al.’s
Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Hazan and Shaver’s Attachment Style
Questionnaire, Schwarzer and Jerusalem's Self-efficacy Questionnaire, and Steger et al’s
Meaning in Life Questionnaire. The results indicated that psychological resilience is
predictable directly by social support, secure attachment style, self-efficacy and meaning in
life, and it is also predicted by social support indirectly through self-efficacy and meaning in
life. In addition, the results showed psychological resilience is indirectly predicted by secure
attachment style through self-efficacy but it is not predictable through meaning in life.
Keywords: psychological resilience, social support, attachment style, self-efficacy, meaning
in life, female university students.
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پیشینههاي پژوهشيمتذکور،شتهودمحقت وفرضتیات


مستقیممعناداروجوددارد .

تدویمشده ،مطاب شکل()8ارابهشد .


-0حمایتاجتماعيازطری خودکارآمتديومعنتادر
تتتابآوري
زنتتدگي،تتتأثیرییرمستتتقیميبتترافتتزایش 
روانشناختيدارد.





معنادرزندگي



حمایتاجتماعي


تابآوري



خودکارآمدي





سبک دلبستگی

شکل.1مدل پیشنهادی اولیه در مورد روابط بین عوامل مختلف پیش بینی کننده تابآوری 

روش 

سالتحصیلي8930-8931بودند.درایمپژوهش922،

روشپتتتژوهش،جامعتتتۀآمتتتاريونمونتتته:روش

دانشجويدخترمقطتعکارشناستيدانشتگاهاصتفهانبته

پژوهشعلّي-همبستتگيازنتوعالگوستازيمعتادالت

ايچندمرحلتتهاي

روشنمونتتهگیتتريتصتتادفيخوشتته


ساختاريبود.جامعۀپتژوهش،تمتامدانشتجویاندختتر

انتخابشدندوپرسشنامههتاراتکمیتلکردنتد.متالک

مقطعکارشناسيمشرولبهتحصیلدانشگاهاصتفهاندر

انتخابحجمنمونته،میتزانمطلتوبمعرفتيشتدهبتراي

تابآوريروانشناختيبراساسحمایتاجتماعيوسب
پیشبیني 


بامیانجيگريخودکارآمديومعنادرزندگي 18/

دلبستگي

پژوهشهايمعادالتساختاريبود(لوهلیم،1224،هر

درپژوهشتتي2/13بتتهدستتتآمتتد(شتتکري،فراهتتاني،

وهمکاران1223،؛بهنقلازقاسمي .)8932،

کرمتتينتتوريومتترادي.)8938،پایتتایيابتتزاردرایتتم

ابزارهتتايستتنجش:مقیتتاستتتابآوري:8کتتانرو
دیویدستتون(،)1229ایتتمپرسشتتنامهرابتترايستتنجش

پژوهشبهروشآلفايکرونباخ2/14بهدستآمد .
پرسشنامۀسب

دلبستگي:9هتازنوشتیور4درستال

تتتابآوريافتترادطراحتتيکردنتتدکتتهداراي10گویتته

8310ایمپرسشتنامهرابترايستنجشستب

استوبتهصتورتطیتتلیکترتازصتفرتتاچهتار،از

طراحيکردنتدکته80گویتهداردوبتهصتورتطیتت

هرگزتاهمیشهنمرهگذاريمتيشتود.حتداقلنمترهدر

تتاپتن 

ایممقیاسصفروحداکثرنمرهصداستتوتنهتایت

لیکرتازکامالًمخالفمتاکامالًموافقمازیت

دلبستتگي



نمرهگذاريميشود.ایمپرسشنامهسهزیرمقیاسسب



نمتترۀکتتلارابتتهمتتيدهتتد.نتیجتتۀبررستتيویژگتتيهتتاي

دلبستتتگيایمتتم،ستتب

دلبستتتگياجتنتتابيوستتب



روانسنجيابزار،تأییدروایيوپایایيختارجيآنبتوده

دلبستگيدوسوگراراشاملميشودکههترزیرمقیتاس،

است.محمتديدرستال،8914ایتمپرسشتنامهرابتراي

0سؤالرابهخوداختصا

متيدهتد.حتداقلنمترهدر

استفادهدرایرانهنجارکردهاستت(ستاماني،جوکتارو

هرزیرمقیاس0،وحداکثرنمرهدرهرزیترمقیتاس10،

صحراگرد.)8911،روایي،پایایيفترمفارستيابتزاردر

استتت(ختتال ختتواهوبابتتایيمنقتتاري.)8939،روایتتي،

نمونتتههتتايبهنجتتاروبیمتتاربررستتيوتأییتتدشتتدهانتتد

پایایيخارجيابزاردرپژوهشهايزیتاديتأییتدشتده

(بشتتتارت.)8911،درپتتتژوهشستتتامانيوهمکتتتاران

است(پاکدامم8919،؛بهنقتلازرراتتي،امتیمیتزديو

نمونتتۀدانشتتجویي،پایتتایيمقیتتاس

آزادفالح.)8910،پاکداممدرسال،8919پرسشنامهرا

2/10محاسبهشد.پایایيابزاردرایمپتژوهشبتهروش

هنجتتاروروایتتي،پایتتایيفتترمفارستتيرادرپژوهشتتي

آلفايکرونباخ2/11بهدستآمد .

محاستتبهوتأییتتدکتترد(رراتتتيوهمکتتاران.)8910،در

()8911رويیتت

مقیاسچندبعتديحمایتتاجتمتاعيادراکشتده:1

پژوهشيدیگربانمونۀدانشجویيبرايزیرمقیتاسهتاي

زیمت،داهلم،زیمتوفارلي(،)8311ایمپرسشنامهرا

ایمم،اجتنابيودوسوگرا،روایيابزاربتهترتیتب،2/12

بتترايستتنجشحمایتتتاجتمتتاعيادراکشتتدهطراحتتي

2/18و2/00بتتتهدستتتتآمتتتدوپایتتتایيابتتتزاربتتتراي

کردهاندو81گویهداردکهبهصورتطیتلیکترتاز

هابهترتیتب2/14،2/10و2/10محاستبهشتد
زیرمقیاس 

تتتاهفتتت

(بشتارت8914،؛بتهنقتلازبزازیتانوبشتتارت.)8913،

نمرهگذاريميشود.برايمحاسبۀنمرۀکتلپرسشتنامه،

پایایيابزاردرایتمپتژوهشبتهروشآلفتايکرونبتاخ

کلنمترات،جمتعوبتر81تقستیممتيشتوند(علیوتور،

برايزیرمقیاسهايایمم،اجتنابيودوسوگرابهترتیتب

علياکبريدهکردي،امینتيوهاشتميجشتني.)8930،

2/11،2/01و2/10بهدستآمد .

کتتامالًمختتالفمتتتاکتتامالًمتتوافقمازیتت

زیمتوهمکتاران(،)8311روایتي،پایتایيابتزاررادر

پرسشنامۀخودکارآمتدي:0شتوارزروجروستام1در

حتدمطلتتوبگتتزارشکتتردهانتتد.درپتتژوهشستتلیمي،

سال،8303ایتمپرسشتنامهرابتهزبتانآلمتانيطراحتي

جوکتتتارونیت ت پتتتور(،)8911پرسشتتتنامهدرایتتتران،

کردنتتتدکتتتهداراي12گویتتتهبتتتادوختتتردهمقیتتتاس

هنجاریابيوروایيآنتأییدشد.ضریبپایایيآنهتم
3

. Attachment Style Questionnaire
. Hazan & Shaver
5
. Self-efficacy Questionnaire
6
. Schwarzer & Jerusalem
4

. Resilience Scale
. Multidimensional Scale of Perceived Social Support

1
2
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خودکارآمديعموميوخودکارآمدياجتمتاعيبتود؛

روایيفرمفارستيابتزاررابررستيوتأییتدکردنتد.در

امادرسال،8318ایتمابتزاربتهپرسشتنامۀ82گویتهاي

پژوهشي،ضریبپایایيفرمفارسيپرسشتنامهبتهروش

خودکارآمتديعمتتوميتبتدیلشتتد.نمترهگتتذاريایتتم

بازآزمایيبرايزیرمقیاسوجودمعنتادرزنتدگي2/03

پرسشنامهبهصورتطیتتلیکترتازکتامالًمختالفمتتا

وبرايزیرمقیاسجستجوبترايیتافتممعنتادرزنتدگي

تتتاچهتتاراستتت.نمتترۀکتتل

2/08بهدستآمد(احمدي،حیدري،باقریانوکشفي،

خودکارآمديازجمعنمراتتمتامگویتههتابتهدستت

.)8930پایایيکلابزاردرایمپژوهشبهروشآلفتاي

ميآید.روایي،پایتایيختارجيابتزاردرپتژوهشهتاي

کرونباخ2/01بهدستآمد .

کتتامالًمتتوافقمازیتت

متعدديبررسيوتأییدشدهاست؛بترايمثتال،ضتریب

روش اجرا و تحلیل:ایم پژوهش بته روش میتداني،

آلفايکرونباخابزاردرآلمتان،2/18درکانتادا2/11و

دردانشکدههاي

اجرا و با مراجعۀحضوري پژوهشگران

درانگلستان2/11گزارششتدهاستت.رجبتيدرستال

مختلت دانشگاهاصفهان و با تشریتهتدف پتژوهش و



پاسخهايدانشجویانانجتامشتد .تحلیتل

محرمانهماندن


جمعیتدانشجویيدردانشگاهشهیدچمرانودانشتگاه

آزمونهتاي آمتاريهمبستتگي پیرستون و

دادههانیزبا


آزادمرودشتتتبررستتيوتأییتتدکتتردکتتهدرپ تژوهش

روش معادالت ساختاريبابستۀآماريعلتوماجتمتاعي

مذکور،ضریبپایتایيپرسشتنامه2/11بتهدستتآمتد

ونرمافزارتحلیلساختاريانجام شد .


،8910روایيوپایایيفرمفارسيپرسشتنامهرادریت

(متتراديوطتتاهري.)8938،پایتتایيابتتزاردرپتتژوهش


یافتهها 


حاضربهروشآلفايکرونباخ2/14بهدستآمد .
پرسشنامۀمعنادرزندگي:8استگر،فریتزر،اویشتيو

درایمقستمتابتتدایافتتههتايتوصتیفيحاصتلاز

کتتالر(،)1221پرسشتتنامۀمعنتتارادرزنتتدگيطراحتتي

پرسشنامهها،ضرایبهمبستگيومفروضتۀنرمتالبتودن

کردندکه82گویتهداردودرطیتتلیکترتازکتامالً

متریرهتتاتشتتریتمتتيشتتود،ستتو بتترازشالگتتو،شتتامل

تتاهفتتنمترهگتذاري

رویکردبرازشتحلیلمعادالتساختاريارابهميشتود

ميشتود.فقت ستؤال3پرسشتنامهبتهصتورتمعکتوس

ودرپایان،فرضتیههتاتجزیتهوتحلیتلمتيشتوند.گتروه

نمرهگذاريميشود.ایمپرسشنامهدوزیرمقیتاسدارد؛

نمونهایمپژوهششامل922دانشجويمؤنث81تا10

زیرمقیاساول،وجودمعنادرزندگياستکهسؤاالت

سالهبود18.درصدنمونه(149نفر)مجردو84درصتد

1،0،4،8و3راشتتاملمتتيشتتودوزیرمقیتتتاسدوم،

(41نفر)متأهلبودندو0درصد(80نفتر)نیتزوضتعیت

جستجوبرايیافتممعنادرزندگياستکهسؤاالت،1

تأهل/تجردخودراگزارشنکتردهبودنتد.جتدول(،)8

1،0،9و82راشاملميشود.نمرۀکتلابتزارازجمتع

یافتههايتوصتیفيپتژوهششتاملمیتانگیموانحتراف

نمتتراتدوزیرمقیتتاسبتتهدستتتمتتيآیتتد.استتتگرو

معیارنمراتحمایتاجتماعي،سب

دلبستگي،معنادر

همکاران،روایيابزاررابررسيوتأییدکردندوپایتایي

زندگي،خودکارآمديوتابآورينمونۀتحتمطالعه

آندرزیرمقیتتاسوجتتودمعنتتادرزنتتدگي2/11ودر

رانشانميدهد.همینیمضترایبهمبستتگيمتریرهتاي

زیرمقیتتاسجستتتجوبتترايیتتافتممعنتتادرزنتتدگي2/10

)گزارششدهاند .

پژوهشبایکدیگردرجدول(8

مخالفمتاکامالًمتوافقمازیت

بتترآوردشتتد.مصتترآبادي،جعفریتتانواستتتوار(،)8931
. Meaning in Life Questionnaire

1



تابآوريروانشناختيبراساسحمایتاجتماعيوسب
پیشبیني 
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دلبستگي



.شاخصهایتوصیفیمیانگین،انحرافمعیاروضرایبهمبستگیمتغیرهایپژوهش 

جدول1
متریر 

8

 -8حمایتاجتماعي 

 8/22

1

9

4

0

1

0









































 -1سب

دلبستگياجتنابي 

** -2/118

 8/22

 -9سب

دلبستگيایمم 

** 2/941

* -2/898

 8/22

 -4سب

دلبستگيدوسوگرا 

* -2/844

** 2/109

* 2/811

 8/22

 -0معنادرزندگي 

** 2/191

 2/213

** 2/128

 -2/200

 -1خودکارآمدي 

** 2/424

 -2/200

** 2/944

* 2/131**  -2/810

 8/22



 8/22

تابآوري 
 -0

** 2/931

 -2/233

** 2/902

 2-/209

** 2/442

** 2/033

 8/22

میانگیم 

 43/11

 89/00

 80/01

 89/03

 04/82

 13/01

 14/38

انحرافمعیار 

 1/22

 9/11

 9/21

 9/31

 0/49

 4/94

 81/20

**معناداريدرسطت*2/28معناداريدرسطت 2/20

قبلازبررسيرواب علّتيبتیممتریرهتا،همبستتگي

درزنتتتتدگيوخودکارآمتتتتدي)ومتریتتتتروابستتتتته

آنهاازطری ضریبهمبستگيپیرسونبررسيشد.بنابر

(تابآوري)همبستگيمعناداريمشتاهدهنشتدهاستت،

نتتتای حاصتتلازجتتدول(r،)8مشتتاهدهشتتدهدرستتطت

درادامهبهمنظوربررسيرواب علّيبیممتریرها،ایمدو

P≥2/28همبستگيمثبتومعنتاداريرابتیممتریرهتاي

مؤلفهازتحلیتلهتاحتذفخواهنتدشتد.بترايبررستي

دلبستگيایمم،خودکارآمدي

نرمالبودنتوزیتعدادههتابتااستتفادهازآزمتونشتاپیرو

ومعنادرزندگيباتابآورينشانمتيدهتد.همینتیم

،نتای نشاندادندپیشفرضنرمتالبتودنتوزیتع

حمایتاجتماعي،سب

یافتههانشانميدهندبیمدوسب

ویل

دلبستتگياجتنتابيو

بتتهمنظتتوربررستتي
دادههتتاتأییتتدمتتيشتتود( .)p>2/20


دوستتتوگرابتتتامعنتتتادرزنتتتدگي،خودکارآمتتتديو

فرضتیههتتاوآزمتتونمتتدلمفهتتوميپتتژوهش،دادههتتاي

تتتتابآوريرابطتتتۀمعنتتتاداريمشتتتاهدهنشتتتدهاستتتت

آوريشتتدهازطری ت معتتادالتستتاختاريتحلیتتل

جمتتع



)،مشتتاهده
دستتتآمتتدهدرشتتکل( 1

شتتدند.نتتتای بتته

()p>2/20؛بنتتابرایمبتتاتوجتتهبتتهاینکتتهبتتیمدوستتب

دلبستگياجتنابيودوسوگرابامتریرهايمیتانجي(معنتا


ميشوند .






کنندۀتابآوریبهروشحداکثردرستنمانی 

یابیمعادالتساختاریمتغیرهایپیش 
بینی


.مدل
شکل2
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درپژوهشحاضر،برايبررستيبرازنتدگيالگتوي

بتترازشتطبیقتتي()CFIوشتتاخصتتتاکر–لتتویر()TLI

معادالتستاختاريمرتبتهاولازشتاخصهتايمجتذور

استفادهشد.بهسببتتأثیرگرفتممجتذورختيازحجتم

خي(،)Chi-Squareمعناداريمجذورخي(،)P-value

نمونتته،معنتتاداريمجتتذورخ تي(،)P-valueبتتهتنهتتایي

شاخصجذربرآوردخطايتقریبتي(،)RMSEAختي

مالکمعتبريبرايارزیابيبرازشمدلنیست؛بنابرایم

دوبهنجتتتار(،)X2/DFشتتتاخصبتتترازشهنجارشت تده

بهمنظوربررسيبرازشمدل،ازسایرشاخصهااستتفاده

)،)NFIشتتتاخصبرازنتتتدگيفزاینتتتد(،)IFIشتتتاخص

)ارابهشدهاند .

شدکهنتای آندرجدول(1



شاخصهایبرازشکلیمدل 

جدول.2
شاخصبرازش 
مجذورخي 
درجۀآزادي 
خيدوبهنجاربرابر 
جذربرآوردخطايتقریبي 
شاخصبرازشهنجارشده 
شاخصبرازندگيفزایند 
شاخصتاکر–لویر 
شاخصبرازشتطبیقي 

دامنهموردقبول 
کمتراز 9
کمتراز 2/21
بیشتراز 2/32
بیشتراز 2/32
بیشتراز 2/32
بیشتراز 2/32

نتیجه 
برازشمناسب
برازشمناسب
قابلقبول 
برازشمناسب
قابلقبول 
برازشمناسب

مقدار 
 43/031
 11
 1/119
 2/210
 2/111
 2/394
 2/113
 2/391






باتوجهبتهجتدول(،)1نتتای نکتویيبترازشمتدل

برازشمطلوببرخورداراستتوستاختارکلتيروابت 

نشاندادنتدTLI،CFI،IFI،NFI،RMSEA،X2/DF

آزمتتودهشتتدهازطری ت دادههتتايبتتهدستتتآمتتدهتأییتتد

بتتتتهترتیتتتتب2/13،2/39،2/39،2/13،2/210،1/119

ميشود .


هستند.شاخصهايGFI،CFI،NFI،IFIوTLIدامنتۀ

شاخصهايتأییدالگويمعتادالتستاختاريفقت 

نزدیت تتر

محدودبهشاخصهايبرازشکلتيالگتونیستت،بلکته

شتتود،بتتربرازنتتدگيمطلتتوبتتترالگتتوداللتتتدارن تد.

بایدپارامترهاياستانداردبتتاوگامتا(ضترایبمستیر)و

همینتتتیمزمتتتانيکتتتهخطتتتايتقریبتتتي()RMSEA

مقادیرتيمتناظرباآنبرايهریت

ازمستیرهايعلّتي

کوچتتت تتتتراز2/21وختتتيدوبهنجتتتار()X2/DF

نیزبررسيشوند.درادامهمعناداريهریت

کوچ تراز9باشد،داللتتبتربترازشمطلتوبمتدل

مسیرآزمودهشدهاست .

دارند.هرچهاندازۀآنهابهی

صفرتای

ازضترایب

دارد.براساسایمنتای ميتواننتیجتهگرفتتمتدلاز


جدول.3برآوردضرایباثراتمستقیم
مسیر 
حمایتاجتماعيبرمعنادرزندگي 

ضریبمسیر 
 2/838

نسبتبحرانی(آماره (t
 9/118

معناداری 
 2/228

نتیجه 
تأیید 

حمایتاجتماعيبرخودکارآمدي 

 2/914

 0/323

 2/222

تأیید 

تابآوري 
حمایتاجتماعيبر 

 2/881

 1/941

 2/283

تأیید 

سب

دلبستگيایممبرمعنادرزندگي 

 2/890

 1/113

 2/219

تأیید 

سب

دلبستگيایممبرخودکارآمدي 

 2/198

 4/182

 2/222

تأیید 

تابآوري 
دلبستگيایممبر 

 2/891

 1/008

 2/221

تأیید 

تابآوري 
معنادرزندگيبر 

 2/111

 0/393

 2/222

تأیید 

خودکارآمديبرتابآوري 


 2/448

 3/821

 2/222

تأیید 

سب



تابآوريروانشناختيبراساسحمایتاجتماعيوسب
پیشبیني 
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دلبستگي

باتوجهبهیافتههايجدول(،)9تمتامضترایبتتأثیر

یادشدهحاکيازتأثیرمثبتومستقیمحمایتاجتمتاعي

(ضرایبمسیر)مستقیممتریرهتابتریکتدیگرمعنادارنتد؛

وستتتب

دلبستتتتگيایمتتتمبتتترمعنتتتادرزنتتتدگي،

بنابرایم،تماميرابطههايمستقیمبررستيشتدهدرمتدل

خودکارآمديوتابآوري،وتأثیرمستقیمومثبتمعنا

مفهوميتأییدميشوند(t≥±1.96؛.)P≤0.05یافتههتاي

آورياند .


درزندگيوخودکارآمديبرتاب



جدول.4برآوردضرایباثراتغیرمستقیم(خروجیبوتاسترپینگ) 
مسیر 
تأثیرحمایتاجتماعيبرتابآوريبا

نقشمیانجيمعنادرزندگي 
تأثیرحمایتاجتماعيبرتابآوريبا

نقشمیانجيخودکارآمدي 
تأثیرسب

دلبستگيایممبرتابآوري

بانقشمیانجيمعنادرزندگي 
تأثیرسب

دلبستگيایممبرتابآوري

بانقشمیانجيخودکارآمدي 

ضریبمسیر 

فاصلهاطمینان  %30فاصلهاطمینان %30
حدباال 

حدپاییم 

معناداري 

نتیجه 

 2/291

 2/281

 2/211

 2/229

تأیید 

 2/821

 2/218

 2/841

 2/228

تأیید 

 2/211

 -2/228

 2/212

 2/209

رد 

 2/212

 2/248

 2/891

 2/228

تأیید 


بتتاتوجتتهبتتهیافتتتههتتايجتتدول(،)4ضتترایبتتتأثیر

دلبستتتگيبتتامیتتانجيگتتريخودکارآمتتديومعنتتادر

(ضتترایبمستتیر)ییرمستتتقیمحمایتتتاجتمتتاعيبتتر

زنتتدگيانجتتامشتتد.نتتتای نشتتاندادنتتدتتتابآوري

تتتتابآوريبتتتانقتتتشمیتتتانجيمعنتتتادرزنتتتدگيو


روانشتتناختيبتتهصتتورتمستتتقیمبتتاحمایتتتاجتمتتاعي،

خودکارآمتتديمعنادارنتتد.ایتتمدرحتتالياستتتکتتهدر

دلبستگيایمم،خودکارآمديومعنادرزنتدگي

رابطۀبیمسب

دلبستگيایمموتابآوري،تنهتانقتش

میانجيخودکارآمديتأییدشدهونقشمیانجيمعنادر
زنتتدگيتأییتتدنشتتدهاستتت؛بنتتابریمتمتتاميرابطتتههتتاي
ییرمستقیمبررسيشدهدرمدلمفهوميبتهییترازتتأثیر
دلبستگيایممبرتابآوريبانقشمیتانجيمعنتا

سب

يشتتود(LB &UB<0؛.)P≤0.05
درزنتتدگيتأییتتدم ت 
یافتتتههتتايیادشتتدهحتتاکيازآناستتتکتتهحمایتتت

اجتماعيبهواستطۀمعنتادرزنتدگيوخودکارآمتديو
دلبستتتگيایمتتمبتتهواستتطۀخودکارآمتتديتتتأثیر

ستتب

داشتهاند .
آورينمونۀآماريمطالعهشده 


مثبتيبرتاب

بینيپذیراست.همینیمتتابآوريروانشتناختيبتا
پیش 
حمایتتتاجتمتتاعيبتتهصتتورتییرمستتتقیموازطریتت 
خودکارآمديومعنادرزندگيپیشبینتيمتيشتود.بته

عالوه،تابآوريروانشناختي،باسب

دلبستگيایمتم

بهصورتییرمستقیمازطری خودکارآمتديپتیشبینتي
ميشود؛وليازطریت معنتادرزنتدگيپتیشبینتيپتذیر
نیست.بهطورخالصهميتوانگفتتحلیلآماريمتدل
تدویمشدهنشاندادفرضتیههتاياولتتاپتنجموبختش
اولفرضیۀششمپژوهشتأییدشتدند،ولتيبختشدوم
فرضیۀششمتأییدنشد .



مطاب پیشینههايپژوهشداخليوخارجيمبنيبتر

بحث 
تتتابآوري
پتتیشبینتتي 
پتتژوهشحاضتتربتتاهتتدف 
روانشتتتناختيبراستتتاسحمایتتتتاجتمتتتاعيوستتتب

سب



اینکهحمایتاجتماعيباتابآوريارتباثمستقیمدارد
(کهکتتيوهمکتتاران8930،؛چان ت

ویارنتتال1281،؛

/11پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالپنجم،شمارهدوم،پیاپي(،)81تابستان8931

وهمکتتتاران1281،؛وووهمکتتتاران،)1281،

تستتلیمنشتتوندوبتتااستتتقامتبیشتتتريبتترايیلبتتهبتتر

کانت ت

نتای پژوهشحاضرنشاندادندحمایتاجتماعيضمم

مشکالتتالشکنند.ایمافرادهمینیمباداشتتممنتابع

ارتباثمستقیمباتابآوري،همینیمازطری متریرهتاي

حمتتایتيقتتوي،زنتتدگيراپتتو وبتتيهتتدفدرنظتتر

آوريبهصتورت


خودکارآمديومعنادرزندگيباتاب

نمتتيگیرنتتد؛بلکتتهستتعيمتتيکننتتدبتتاپتترورشمعنتتادر

ییرمستتتقیمدرارتبتتاثاستتتوپیشتتینۀپتتژوهشنیتتزبتتر

زندگیشتتان،بتترايدشتتواريهتتايزنتتدگيمفهتتومهتتاي

ارتبتاثحمایتتاجتمتاعيبتامتریرهتايخودکارآمتتدي

خاصيدرنظربگیرندوآنهارادری

چارچوبویتژه

(فاطیمتتاوجیبتتیم)1283،ومعنتتادرزنتتدگي(کتتراس،

معنيکنند؛بنتابرایمهیجانتاتمثبتتبیشتتريراتجربته

)1220صحهگذاشتهاست.درایمحیطهبرداشتتهتاي

ميکنندوازهیجاناتمنفيهمیوناضتطرابوجتودي

ریلمدنظرقرارميگیرند؛حمایتتاجتمتاعيمتيتوانتد


گیرندوبهترميتواننتددرمقابتلستختيهتااز

فاصلهمي

رويمتریرهايمیانجياثربگذاردوطب مدلارابهشده،

خودتابآوريبروزدهند؛بنتابرایمحمایتتاجتمتاعي

خودکارآمديشخصتيافترادرابتاالببتردتتادرمواقتع

باارتقايسطتخودکارآمديوپرورشمعنادرزندگي

حساسزندگي،افرادباتکیهبرتوانمنتديهتايختویش

آورياثرميگذارد .


برتاب
نتیجتۀپتتژوهشحاضتتردرارتبتتاثبتتارابطتتۀمستتقیم

بتوانندخودشانازپ مشکالتشتانبتربیاینتد.همینتیم

دلبستگيایممباتابآوريمطاب باپژوهشهاي

حمایتاجتماعيبامعنادارکردنرن هايشخصيقتادر

سب

بهارتقايتابآوريخواهدبود .


داخليوخارجيمرتب (محموديوهمکتاران8931،؛

افراديکهستطوحبتاالتريازحمایتتاجتمتاعيرا

ویتتبوجانستتون)1280،استتت.همینتتیمدرپتتژوهش

دریافتمتيکننتد،بیشتترازدلگرمتيهتاوترییتبهتاي

حاضر،نتتای نشتانازتتأثیرستب

دلبستتگيایمتمبتر

کالمياطرافیاندرمواجههبابحرانهتايزنتدگيستود

تابآوريبااثرگتذاريبترخودکارآمتديداشتتکته

ميبرندواینگونهاحساسکفایتوکارآمتديبیشتتري

مطاب باپیشینۀپژوهشاستت(بنتدرواینگترام.)1281،

رادریلبهبرمشکالتتجربتهمتيکننتد؛زیترابتهتعبیتر

بخشتتيازنتیجتتۀایتتمپتتژوهشمبنتتيبتتراینکتتهستتب



بنتتتتدورا،یکتتتتيازروشهتتتتايمتتتتؤثردرپتتتترورش

دلبستگيایممازطریت معنتادرزنتدگي،بتهپتیشبینتي

خودکارآمتتدي،دریافتتتترییتتبکالمتتيازجانتتتب

تابآوريقادرنیست،باپیشینۀپژوهشناهمستواستت؛

اطرافیتتاناستتت(شتتولتزوشتتولتز،8931/1289،ترجمتتۀ

زیراپیشینۀپژوهشبرارتباثستب

دلبستتگيایمتمبتا

سیدمحمدي).ایمافرادهمینیمباتخلیۀسالمهیجاندر

معنتتتادرزنتتتدگي(بتتتادنروهمکتتتاران)1284،صتتتحه

کنارمنابعحمایتيخوددرمواقعپترتنشزنتدگي،بهتتر

گذاشتتتتهاستتتت.درارتبتتتاثبتتتانتتتتای حاصتتتلشتتتده،

متتيتواننتتدازعهتتدۀحتتلهنرمندانتتۀمستتابلبرآینتتد.بتته

برداشتهايریلدرخورتأملاست.دلبستگي،یکتياز

عالوه،دریافتحمایتاجتماعي،باعتثارتقتايستطت

نیازهاياساسيانساناستکهبهفرداحستاسامنیتتو

عزتنف واحساسارزشمنديفردميشودواینگونته

کفایتميدهدوکم

ميکندفرددرمواقعپرالتهتاب

سطتتابآوريرابهبودميبخشد.درواقعکستانيکته

زندگیشبااعتمادبهتوانتایيختوددرمقابلتهبتامستابل

ازجانباطرافیانحمایتوپشتتیبانيمتيشتوند،وجتود

زندگي،بهترازعهدۀمسابلبرآیدوموف ترعملکنتد.

خودراارزشمند،بااهمیت،الی وشایستهميپندارندو

درارتباثباپیشبینينشتدنتتابآوريازطریت ستب



ایمطرزتلقيباعثمتيشتودافتراددربرابترمشتکالت

دلبستگيایممازطری معنادرزندگي،متيتتوانگفتت

تابآوريروانشناختيبراساسحمایتاجتماعيوسب
پیشبیني 
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دلبستگي

شایدحضورعواملمزاحممتعددمثلفشارهايزنتدگي

نتیجۀایمپتژوهشدرارتبتاثبتاپتیشبینتيمستتقیم

دانشجویيدرایمرابطهمداخلهکردهباشندومانعتتأثیر

تابآوريتوس معنادرزندگيبانتتای پتژوهشهتاي

دلبستتتگيایمتتمبتترتتتابآوريازطریت معنتتادر

داخلتتي(نصتتیريوهمکتتاران)8934،وختتارجي(دوو

ستتب

همکاران1280،؛کان

زندگيشدهباشند .

وکتیم)1288،مترتب همستو

نتیجۀپژوهشحاضردرارتباثباپیشبینتيمستتقیم

استودرایمزمینه،اینگونهاستنباثميشودکهافرادبا

تابآوريتوس خودکارآمديبانتتای پتژوهشهتاي

داشتمی

معنادرزندگي،نسبتبهانجاموظایتخود

داخلي(جلیليوحسینیاري)8913،وختارجيمترتب 

واستتقامتبتهختترجدادندرمقابتلمشتکالت،متعهتتد

وهمکتتاران)1281،

متتيشتتوندوایتتمتعهتتديکتتهدرپرتتتوداشتتتممعنتتادر

همسواستودرایمزمینه،تبییمهايریلدرخورتأمتل

زنتتدگيحاصتتلمتتيشتتود،رمتتزدوامآوردندربرابتتر

است.وقتيکهفرداحساسکفایتميکند،ختودرادر

مشتتکالتوتتتابآوريافتتراداستتت.افتتراديکتتهدر

یلبهبرمستابلوچتالشهتايزنتدگي،توانمنتددرنظتر

زندگيخودبهی

معنادستیافتهاند،مفهتومزنتدگي

متتيگیتتردوبهتتترازپ ت یلبتتهبتترموانتتعبتترمتتيآیتتد.

رابهصورتشفافتردرنظترمتيگیرنتدوستختيهتاي

درحقیقتچنیمافراديتوانایيوکفایتختودرابتیش

زندگيرادرقالبچارچوبيختا تفستیرمتيکننتدو

ازآنميدانندکهمرلوببحترانهتاشتوند.افترادداراي

تواننددرمقابلسختيهاتاببیاورند .


اینگونهبهترمي

(بنتتدرواینگتترام1281،؛وانتت

خودکارآمديباال،درجستتجويراهحتلبترايمستابل

براينتیجهگیريمتيتتوانگفتتدوراندانشتجویي

پیشآمدهدرزندگي،قويترعملمتيکننتدوبتهدلیتل

دورانتتياستتتکتتهفتتردبتتهتتتدری وارددنیتتايشتترلو

اعتمادبترتوانتایيهایشتان،تتالشبیشتتريبترايمقابلتۀ

ازدواجميشود.ایمنقاثعطتتزنتدگي،چتالشهتاو

درستباموقعیتهايییرمترقبهزنتدگيازختودنشتان

دشواريهایيبهدنبالدارندوباتوجهبهنتتای پتژوهش

ميدهند.ایمافتراددرموقعیتتهتايستختزنتدگيبتا

حاضر،افرادميتوانندباارتقايستطتخودکارآمتديو

توسلبهراهبردهايمقابلهايمسئلهمتداروهیجتانمتدار

تتتدارکمعنتتابتترايزندگیشتتانبتتهشتتکلمستتتقیمو

سالمدرمقابلمشکالت،تابآورانتهوسرستختانهقترار

بهرهگیريازمنابعحمتایتيختودوایمتمستازيستب



نميشوند.
ميگیرندوتسلیمموانع 


دلبستگيدرمقابلمستابلپتیشروازختودتتابآوري

افتتراددارايخودکارآمتتديبتتاال،نستتبتبتتهآینتتده

نشاندهندواوضاعرابهترمدیریتکنند.

خوشبیمهستندوایمانتظارمثبتآنهانسبتبتهآینتده

پتتتژوهشهتتتابتتتا

ایتتتمپتتتژوهشهماننتتتددیگتتتر

ميکند.بیشترایم

محدودیتهایيمواجهبود؛ازجملهمحدودیتهايایتم

افرادباهدفمنديدرزندگيوتعهدبراينابتلشتدنبته

پژوهشهمکارينکتردندانشتگاهدرارابتۀآمتاردقیت 

اهداف،بهتردرمقابتلمشتکالتتتابمتيآورنتدوبته

تعتداددانشتتجویانمقطتتعکارشناستيدرراستتتايتعیتتیم

جايبزرگنمایيمسابل،آنهاراطبیعيجلوهمتيدهنتدو

دقی ت تتترحجتتمنمونتتهبتتااستتتفادهازجتتدولمورگتتان،

حتيگتاهيمشتکالتراچالشتيتصتورمتيکننتدکته

همگتتمنبتتودننمونتتهبتتهدلیتتلتفتتاوتهتتاياجتمتتاعي-

ميتواندسکويپرشآنهتاشتودوآنهتارابتهپیشترفت

فرهنگتتيدانشتتجویانومحتتدودبودنحجتتمنمونتتهبتته

برستتتتاند(شتتتتولتزوشتتتتولتز،8931/1289،ترجمتتتتۀ

جنسیتمونتثبودنتد؛بنتابرایمبتادرنظترگترفتمایتم

سیدمحمدي) .

محدودیتهاتعمیمنتای بایدبااحتیتاثکتافيصتورت

بهاستقامتآنهادربرابرموانعکم

/11پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالپنجم،شمارهدوم،پیاپي(،)81تابستان8931

گیتترد.مطتتاب بتتایافتتتههتتايپتتژوهشحاضتترمبنتتيبتتر

بزازیان،س.وبشارت،م.ع.)8913(.نقشستب هتاي



دلبستگيدرسازگاريبابیماريدیابتنوع .Iعلتوم

پیشبینيمستقیمتابآوريباحمایتاجتماعي،ستب

دلبستتتگيایمتتم،خودکارآمتتديومعنتتادرزنتتدگيو

رفتاري .18-99،)0(1،

پیشبینيییرمستقیمتتابآوريبتاحمایتتاجتمتاعيو

آوري،آستتیبپتتذیريو

بشتتارت،م.ع .)8911(.
تتتاب

دلبستگيایممازطری متریرهايمیانجيميتتوان

ستالمتروانتي .مجلتۀعلتومروانشتناختي،)14(1،

سب

پیشنهاداتپژوهشيریلرادراختیارپژوهشگرانآینده

 .909-919

قرارداد؛برايمثال،پیشنهادميشودپژوهشگرانآینتده

جلیلي،ع.وحسیمچاري،م.)8913(.تبییمتتابآوري

مدلمطرحشدهرادرجنسیتمذکر،بررسيونتای آن

روانشناختيبرحسبخودکارآمديدردانشتجویان

رابتتانتتتای مطالعتتۀحاضتترمقایستتهکننتتد.همینتتیم

ورزشکاروییرورزشکار.رشدویادگیريحرکتتي

پژوهشگرانآیندهميتواننتدتتأثیرمتداخالتمبتنتيبتر

-ورزشي .898-809،1،

ارتقايخودکارآمدي،تدارکمعنادرزندگي،ارتقتاي

ختتال ختتواه،ع.وبابتتایيمنقتتاري،م.م.)8939(.رابط تۀ

دلبستتگيرا

سب هايدلبستگيوهوشمعنويبانگترشدینتي

برافزایشسطتتابآوريدرگروههايمختلتجامعه

آموزانمتوسطهشهرستانآملدرستال.8939

دانش

بررسيومقایسهکنند.بهعالوهتأثیرارتقايتتابآوري

دیموسالمت .8-3،)1(1،

سطتحمایتاجتماعيوایممسازيسب


رابردیگرمتریرهامانندسالمتروانوکیفیتزنتدگي
ارزیابيکنند .
منابع 
احمتتدي،س.حیتتدري،م.باقریتتان،ف.وکشتتفي،ع.
(.)8930نوجوانيوتحولمعنا:مقایسۀمنابعوابعتاد
معنتتتايزنتتتدگيدردختتتترانوپستتتراننوجتتتوان.
مطالعاتروانشناسيبالیني .843-800،)19(1،
زاده،ق.فضتتیلتپتتور،م.)8931(.

امتتامي،م.عستتگري
اثربخشيدرمانگروهيمتدیریتاستترسبتهشتیوۀ
شناختيرفتاريبرتابآوريوامیدواريزنانمبتال
بهسترطانپستتان.پژوهشتنامهروانشناستيمثبتت9،
( .8-84،)4
برک،ل.)8932(.روانشناسيرشد،ازلقاحتاکتودکي.
(جلداول).ترجمتۀستیدمحمدي.تهتران:ارستباران
(سالانتشاربهزباناصلي .)1220:

رراتي،ا.امتیمیتزدي،س.ا.وآزادفتالح،پ.)8910(.

تازههاي
رابطۀهوشهیجانيوسب هايدلبستگي .
علومشناختي .98-90،)8(1،

ستتتاماني،س.جوکتتتار،ب.وصتتتحراگرد،ن.)8911(.
تابآوري،سالمتروانيورضایتمندياززندگي.

مجلۀ روانوزشکيوروانشناسيبالینيایران،)9(89،
 .132-130
ستتتلیمي،ع.جوکتتتار،ب.ونیتتت پتتتور،ر.)8911(.
ارتباطاتاینترنتيدرزندگي:بررستينقتشادراک
حمایتاجتمتاعيواحستاستنهتایيدراستتفادهاز
اینترنت.مطالعاتروانشناختي .18-821،)9(0،
شکري،ا.فراهاني،م.ن.کرمينتوري،ر.ومترادي،ع.
حمایتاجتماعيادراکشدهوتنیتدگي

ر.)8938(.
تحصتتیلي:نقتتشتفتتاوتهتتايجنستتيوفرهنگتتي.
روانشناسيتحولي .849-801،)94(3،

شتتتولتز،د.پ،وشتتتولتز،س.ا.)8931(.نظریتتتههتتتاي
شخصتتیت.ترجمتتۀستتیدمحمدي.تهتتران:ویتترایش
(سالانتشاربهزباناصلي )1289:

 13/بامیانجيگريخودکارآمديومعنادرزندگي

دلبستگي

تابآوريروانشناختيبراساسحمایتاجتماعيوسب
 پیشبیني


Beatson, N. J., Berg, D. A., & Smith, J. K.
(2018). The impact of mastery feedback on
undergraduate
students’self-efficacy
beliefs. Studies in Educational Evaluation,
59, 58-66.
Bender, A., & Ingram, R. (2018). Connecting
attachment style to resilience: Contributions
of self-care and self-efficacy. Personality
and Individual Differences, 130, 18-20.
Bodner, E., Bergman, Y. S., & Cohen-Fridel,
S. (2014). Do attachment styles affect the
presence and search for meaning in life?.
Journal of Happiness Studies, 15(5), 10411059.
Chang, P. J., & Yarnal, C. (2018). The effect
of social support on resilience growth
among women in the Red Hat Society. The
Journal of Positive Psychology, 13(1), 9299.
Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003).
Development of a new resilience scale: The
Connor‐Davidson resilience scale (CD‐
RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 7682.
Du, H., Li, X., Chi, P., Zhao, J., & Zhao, G.
(2017). Meaning in life, resilience, and
psychological well-being among children
affected by parental HIV. AIDS Care,
29(11), 1410-1416.
Fatima, S., & Jibeen, T. (2019). Interplay of
self-efficacy and social support in
predicting quality of life in cardiovascular
patients in Pakistan. Community Mental
Health Journal, 1-10.
Gerson, M. W. (2018). Spirituality, social
support, pride, and contentment as
differential predictors of resilience and life
satisfaction in emerging adulthood.
Psychology, 9(03), 485-517.
Hadden, B. W., & Knee, C. R. (2018). Finding
meaning in us: The role of meaning in life
in romantic relationships. The Journal of
Positive Psychology, 13(3), 226-239.
Kang, X., Fang, Y., Li, S., Liu, Y., Zhao, D.,
Feng, X., Wang, Y., & Li, P. (2018). The
benefits of indirect exposure to trauma: The
relationships among vicarious posttraumatic
growth, social support, and resilience in
ambulance personnel in China. Psychiatry
Investigation, 15(5), 452- 459.
Kang, S. K., & Kim, W. (2011). A study of
battered women’s purpose of life and
resilience in South Korea. Asian Social
Work and Policy Review, 5(3), 145-159.

وهاشتمي.ف،امیني.م،علياکبريدهکردي.ا،علیوور
رابطتتۀبتتیمحمایتتتاجتمتتاعي.)8930(.ع،جشتتني
ادراکشدهوپیرويازدرماندربیمتارانبتادیابتت

پتژوهش.نقشواستطهايتتابآوريوامیتد:1نوع
 .09-10،)1(82،درسالمتروانشناختي
بتتترآوردحجتتتمبهینتتتۀنمونتتتهدر.)8932(.و،قاستتتمي
متتدلهتتايمعادلتتهستتاختاريوارزیتتابيکفایتتتآن
81،جامعهشناسيایتران.برايپژوهشگراناجتماعي
 .811-840،)4(
،مباشتري.ر،نوريپورلیتاولي.س،محسني.ف،کهکي
و.ل،میرشتتکاري.ف.س،حستتینيستترحدي.ف
حمایتتاجتمتاعيادراکشتدهو.)8930(. ا،ثناگو
بینيدرپیشبینتيتتابآوريبیمتارانقلبتيو


خوش
-14،)9(0،نسیمتندرستتي.افرادسالمشهرزاهدان
 .84
.ر.م،واقبتتال.ر،فصتیحي.ر،حستمزاده.ق،محمتودي
دلبستگيونارسایيهیجانيبر

رابطۀسب.)8931(

-13،)8(1،نستیمتندرستتي.تابآوريدانشجویان

 .14

ستنجشروانشناستي.)8938(. ،وطتاهري،ا،مرادي
 .دانژه:تهران.)مثبتدردانشجویان(پرسشنامهها

.)8931(.ن،واستتتوار.س،جعفریتتان.ج،مصتترآبادي
بررسيروایيستازهوتشخیصتيپرسشتنامۀمعنتادر
-32،)8(0، علتومرفتتاري.زندگيدردانشتجویان
 .19

درعلتتومspssراهنمتتايعملتتي.)8911(.ح،مولتتوي
 .پویشاندیشه:اصفهان.رفتاري
.م،وبیرامي.ف،اسماعیلپور

.ح،کارسازي.م،نصیري
رهتتمآگتتاهيو،تتتأثیرمعنتتيدرزنتتدگي.)8934(

 پژوهشتتنامۀ.تتتابآوريدرشتتکوفایيدانشتتجویان
 .18-91،)9(8،روانشناسيمثبت


8931تابستان،)81(پیاپي،شمارهدوم،سالپنجم،پژوهشنامهروانشناسيمثبت/92

Wang, L., Tao, H., Bowers, B. J., Brown, R.,
& Zhang, Y. (2018). Influence of social
support and self-efficacy on resilience of
early career registered nurses. Western
Journal of Nursing Research, 40(5), 648664.
Wiebe, S. A., & Johnson, S. M. (2017).
Creating relationships that foster resilience
in emotionally focused therapy. Current
Opinion in Psychology, 13, 65-69.
Wu, M., Yang, Y., Zhang, D., Zhao, X., Sun,
Y., Xie, H., Jia, J., Su, Y., & Li, Y.(2018).
Association between social support and
health-related quality of life among Chinese
rural elders in nursing homes: The
mediating role of resilience. Journal of
Quality of Life Research. 27(3):783-792.
Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., &
Farley, G. K. (1988). The multidimensional
scale of perceived social support. Journal of
Personality Assessment, 52(1), 30-41.

Krause, N. (2007). Longitudinal study of social
support and meaning in life. Psychology
and Aging, 22(3), 456-469.
Porter, E., & Chambless, D. L. (2017). Social
anxiety and social support in romantic
relationships. Behavior Therapy, 48(3),
335-348.
Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler,
M. (2006). The meaning in life
questionnaire: Assessing the presence of
and search for meaning in life. Journal of
Counseling Psychology, 53(1), 80- 93.
Vinayak, S., & Judge, J. (2018). Resilience and
empathy as predictors of psychological
wellbeing among adolescents. International
Journal of Health Sciences & Research,
8(4): 192-200.
Waller, M. A. (2001). Resilience in
ecosystemic context: Evolution of the
concept.
American
Journal
of
Orthopsychiatry, 71(3), 290-297.

