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  چکیده

 با مقابله خودکارآمدي ابعاد اي واسطه اثر بررسی مطالعه این از هدف
 و اضطراب) و (اجتناب دلبستگی ابعاد بین رابطۀ در گرایی کمال و مشکالت
 151 و دختر 189( دانشجو 340مطالعه این در بود. تحصیلی سرزندگی

 شرکت 93-94 تحصیلی سال در یزد دانشگاه کارشناسی مقطع پسر)
 انتخاب تصادفی اي چندمرحله اي خوشه گیري نمونه روش به که داشتند

 گرایی، کمال ابعاد دلبستگی، ابعاد نامه پرسش کنندگان مشارکت بودند. شده
 مدل ارزیابی نمودند. تکمیل را تحصیلی سرزندگی و خودکارآمدي

 افزار نرم از استفاده با و مسیر تحلیل روش از استفاده با پیشنهادي
AMOS ابعاد که بود آن از حاکی همبستگی ماتریس نتایج گرفت. انجام 
 یعنی پژوهش وابسته متغیر با و مثبت همبستگی یکدیگر با دلبستگی
 مثبت گرایی کمال با دلبستگی بعد دو هر دارند. منفی همبستگی سرزندگی

 و اضطراب ضمن در دارند. مثبت رابطه منفی گرایی کمال با و منفی رابطه
 ابعاد ارتباط داشتند. منفی رابطه خودکارآمدي بعد سه هر با اجتناب
 مثبت یکدیگر با خودکارآمدي ابعاد ارتباط و منفی یکدیگر با گرایی کمال

 منفی، گرایی کمال گري واسطه با دلبستگی بعد دو هر اینکه آخر در بود.
 صورت به را سرزندگی مدار، هیجان خودکارآمدي و مدار مسئله خودکارآمدي

 بحث به پیشین هاي پژوهش به توجه با ها یافته کنند. می بینی پیش منفی
 مطرح زمینه این در بیشتر پژوهش منظور به پیشنهادهایی و شده گذاشته
  گردید.

  
  کلیدي واژگان

 گرایی، کمال ابعاد ،مشکالت با مقابله خودکارآمدي دلبستگی، ابعاد
  تحصیلی. سرزندگی

 

 
Abstract 
The goal of this study was to investigate the meditative 
role of self-efficacy and perfectionism dimensions in 
the relationship between attachment dimensions 
(Avoidance and Anxiety) and academic buoyancy. The 
sample group included 340 B.A students (189 female 
and 151 male) of Yazd University in the academic year 
1393-94 that were selected by multi-stage cluster sam-
pling. The participants fulfilled the attachment, perfec-
tionism dimensions, self-efficacy, and academic buoy-
ancy questionnaires. The evaluation of the proposed 
model was done by the use of path analysis and AMOS 
software. The results of the correlation matrix revealed 
that the dimensions of attachment have positive correla-
tion with each other and have negative correlation with 
the academic buoyancy. Both dimensions of attachment 
had negative correlation with positive perfectionism 
and positive correlation with negative perfectionism. In 
addition, anxiety and avoidance had negative correla-
tion with all three dimensions of self-efficacy. The 
dimensions of perfectionism had negative correlation 
with each other whereas the dimensions of self-efficacy 
had positive correlation with each other. Finally, both 
dimensions of attachment with the mediation of nega-
tive perfectionism, controversial self-efficacy, and 
emotional self-efficacy predicted buoyancy negatively. 
The findings were discussed based on previous re-
searches and some suggestions were brought up for 
further studies in this field. 
 
Keywords 
Attachment Dimensions, Coping Self - Efficacy, Per-
fectionism Dimensions, Academic Buoyancy.
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  مقدمه
 از یکی عنوان به دانشگاه محیط روانی بهداشت ارتقاي

 چند در و است انسانی منابع بهسازي و توسعه ابعاد ترین مهم
 پرورش خصوص در را آموزشی هاي سازمان توجۀ اخیر دهۀ

 نهادهاي در فکري و جسمی نظر از سالم نیروهاي
 و پردازان نظریه چنین هم است. کرده جلب خود به آموزشگاهی

 پیشرفت پیرامون خود نظریات ارائۀ براي تربیتی محققان
 عوامل مورد در تجربی و تحقیقاتی شواهد خواهان تحصیلی
 هاي نظام و ها فرهنگ در تحصیلی عملکرد بر تأثیرگذار
 حسینی، و سرمدي زارع، (رستگار، هستند گوناگون آموزشی

 اواخر در که شناسی روان بدیع هاي گرایش از یکی ).2013
 را اي تازه افق و نهاده وجود عرصۀ به پا میالدي بیستم سدة
 است، گشوده پژوهشگران و دانشجویان روي پیش
 هاي سازه جمله از شود. می نامیده ١نگر مثبت شناسی روان

 سرزندگی شود، توجه آن به باید که زمینه این در کلیدي
 کنندة منعکس تحصیلی سرزندگی است. دانشجویان ٢تحصیلی

 شناسی روان کلی حوزة و تحصیلی زمینۀ در ٣آوري تاب مفهوم
 شاخص سرزندگی، درونی حس طورکلی به است. گرا مثبت

 و ٧اماندسن ،٦هاپکینز ،٥(سولبرگ است ٤ذهنی سالمت معنادار
 سرزندگی )2008( ٩مارش و مارتین ).2012 ،٨هلواري

 با برخورد در آموزان دانش آمیز موفقیت توانایی به را تحصیلی
 همچنین اند. کرده تعریف تحصیلی هاي چالش و موانع

 انواع به انطباقی و سازنده مثبت، پاسخ به تحصیلی سرزندگی
 تحصیلی، جاري و مداوم عرصۀ در که موانعی و ها چالش
 و ١٢سیمز ،١١کونورس ،١٠(پوتواین دارد اشاره شود، می تجربه
  ).2011 ،١٣اسبورن - داگالس

 محیط در سال 18- 16 باالي نوجوانان بیشتر اینکه به توجه با
 تأثیرگذار عوامل یا پیشایندها که است بهتر هستند، تحصیلی

 که تحصیلی هاي چالش با برخورد در آنان ظرفیت روي بر
                                                
1. Positive Psychology 
2. Academic Buoyancy 
3. Resiliency 
4. Mental Health 
5. Solberg 
6. Hopkins 
7. Ommundsen 
8. Halvari 
9. Martin & Marsh 
10. Putwain 
11. Connors 
12. Symes 
13. Douglas-Osborn 

 سرزندگی پیشایندهاي شوند. شناسایی است، سرزندگی موجب
 به مربوط عوامل شناختی، روان مختلف سطح سه در تحصیلی

 مربوط عوامل و تحصیل فرآیند در مشارکت و تحصیلی محیط
 و (مارتین است گرفته قرار توجه مورد همساالن و خانواده به

  ).2008 مارش،
 و خانواده تحصیلی، سرزندگی پیشایندهاي از بخشی منزلۀ به

 بطن از که مفاهیمی جمله از برد. نام توان می را همساالن
 اساس بر است. ١٤دلبستگی مفهوم گیرد، می شکل خانواده
 در که است عاطفی پیوند معناي به دلبستگی ،١٥بالبی نظریۀ

 بر و گیرد می شکل وي اصلی مراقب و کودك بین کودکی،
 است مؤثر زندگی کل در کودك احساس و اجتماعی رشد

 دوران در عاطفی رابطۀ این البته ).2008 ،١٦(گوردون
 دلبستگی هاي نگاره معطوف دیگر شکلی به نیز یبزرگسال

 متعامد بعد دو قالب در رابطه، این تر دقیق توصیف و گردد می
 افراد گردد. می تر روشن یبزرگسال دلبستگی اجتناب و اضطراب

 شدن طرد از فراوانی ترس باال، دلبستگی اضطراب داراي
 نیازهاي به غیرمنسجمی صورت به اطرافیان که چرا دارند؛

 در ).2000 ،١٧بارت و (پیتروموناکو اند داده نشان واکنش ها آن
 و طردکننده اطرافیان با دلبستگی اجتناب داراي افراد مقابل،

 با مواجهه از عموماً بنابراین اند؛ بوده رو روبه پاسخگو غیر
 و آسیب طرد، مانع تا اند کرده اجتناب خود نزدیک اطرافیان
 تمایل، این یابند. دست ایمنی حس نوعی به و شوند ناامیدي
 هاي مدل ساخت به منجر و گردد می شروع کودکی از معموالً

 و ١٩روسل ،١٨(وي شود می دیگران از ضعیفی درونی کارکردي
 در فرزندان و والدین بین روابط اگر ).2005 ،٢٠زاکالیک
 در دلبستگی هاي نگاره با فردي بین رابطۀ یا کودکی
 ناایمن دلبستگی داراي فرد باشد، مشروط و ثبات بی یبزرگسال

 خود به ارزش و دیگران تابع خودي آن، نتیجۀ در که شود می
 جوانانی عکس به و )؛2005 ،٢١(کیم شود می ایجاد مشروط،

 ایمن دلبستگی از و دارند تري قوي عاطفی دلبستگی که
 از و دارند بیشتري اجتماعی هاي مهارت برخوردارند،

 سایر با مقایسه در بهتري فیزیولوژیکی هاي سازگاري
                                                
14. Attachment 
15. Bowlby 
16. Gordon 
17. Pietromonaco & Barrett 
18. Wei 
19. Russe 
20. Zakalik 
21. Kim 
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 ).2004 ،٣ساچی و ٢مینزي ،١(ریچاد برخوردارند خود همساالن
 ؛1997 ،٤جورج و براون لنت، جمله، (از متعددي هاي پژوهش
 عسگري، و پاکدامن روز، آتش ؛2002 ،٥فیتزپاتریک و کوئرنر
 مجلج، حمیدي و تیموري نصري، ؛2010 ،٦اریسو دي ؛1387
 بسزایی نقش توانند می ها خانواده که اند داده نشان نیز )،1392

 خود فرزندان تحصیلی عملکرد و سرزندگی و سازگاري در
  باشند. داشته
 اي واسطه متغیرهاي معرفی با که است آن بر حاضر مطالعۀ

 که هایی سازه از یکی نماید. تبیین را رابطه این اثربخش،
 توان می است. خودکارآمدي کند، ایفا را نقش این تواند می

 سرزندگی با مستقیم رابطۀ بر عالوه دلبستگی داشت اذعان
 همچون انگیزشی متغیرهاي بر تأثیر با تحصیلی،

 تحصیلی عملکرد و سرزندگی بر تواند می ٧خودکارآمدي
 نظریۀ در مهم هاي سازه از یکی خودکارآمدي، باشد. تأثیرگذار
 باور و اطمینان معنی به و است ٨بندورا اجتماعی - شناختی

 ها، احساس افکار، کنترل در خود هاي توانایی به نسبت فرد
 زاست استرس هاي موقعیت در مؤثر عملکرد نیز و ها فعالیت
 مهد )1997( بندورا دید از ).2002 ،٩اسکابینی ریگالیا، (کاپرارا،

 در قوي میانجی یک متغیر این و است خانواده خودکارآمدي،
 ،١٠زوال از نقل به ؛1997 (بندورا، است پیشرفت رفتار انواع

 هاي مدل« ایجاد به منجر کودك دلبستگی کیفیت ).2008
 صورت بدین شود، می دیگران و خود از »١١درونی کارکردي

 و خود به مثبتی نگاه پاسخگو، و گرم والدین فرزندان که
 اما سازند، می مثبتی کارکردي هاي مدل و دارند دیگران
 هاي مدل پاسخگو، غیر و طردکننده ثبات، بی والدین فرزندان

 ،١٢(وردن کنند می خلق دیگران و خود از منفی کارکردي
 از یکی ).2008 ،١٦لیورساید و ١٥بروکالگ ،١٤بري ،١٣ایزابل

                                                
1. Richaud de 
2. Minzi  
3. Sacchi 
4. Lent, Brown & Gorge 
5. Koerner & Fitzpatrick 
6. D'Arrisso  
7. Self-efficacy 
8. Bandura 
9. Caprara, Regalia & Scabini  
10. Zulla 
11. Nternal working models 
12. Wearden 
13. Isabel 
14. Berry 
15. Barrowclough 
16. Liversidge 

 و خود از فرد برداشت کارکردي، هاي مدل ساخت بارز نتایج
 طرفی از است. خودکارآمدي یعنی هایش توانمندي

 تحصیلی سرزندگی بر مؤثر عوامل از توان می را خودکارآمدي
 -  شناختی نظریه قالب در بندورا آلبرت وسیلۀ به که دانست

 بندورا ).2010 ،١٨(باسول است گردیده مطرح ١٧اجتماعی
 در مهمی نقش تواند می خودکارآمدي حس است، معتقد

 داشته هایش چالش و تکالیف اهداف، به فرد نگاه و رویکرد
 ).2008 ،١٩جوینر و ووز آبرامسون، کن، -  باردون (کاین، باشد
 باور آموزان دانش اگر که است کرده گزارش )2004( ٢٠وول

 بگیرند، یاد توانند می قبولی قابل تالش با که باشند داشته
 پافشاري مشکالت با مواجهه در و کرده بیشتري تالش

 ویژگی یک عنوان به خودکارآمدي کنند. می بیشتري
 و تحصیلی هاي موقعیت در تواند می کننده بینی پیش شخصیتی
 افراد رو این از ).2009 ،٢١(ساالمی باشد مؤثر عاملی آموزشی،

 و بیشتر تالش کارگیري به دلیل به باال خودکارآمدي با
 عملکرد و سرزندگی از رسد می نظر به مسائل حل بر پافشاري
 و (کوماراجو هاي پژوهش نتایج برخوردارند. باالتري تحصیلی

 نشان نیز )،2012 ،٢٣الرکین و ساندر پوتوین، ؛2013 ،٢٢نادلر
 تحصیلی عملکرد و سرزندگی باال خودکارآمدي که دادند

  کند. می بینی پیش را باالتري
 کنار در تحصیلی، سرزندگی روانی پیشایندهاي دیگر جمله از

 تمایالت داشت. اشاره ٢٤گرایی کمال به توان می خودکارآمدي،
 باشند؛ کودکی دوران محیط پیامد است ممکن گرایانه کمال

 است والدگري سبک آن، مهم هاي مؤلفه از یکی که محیطی
 برخی چنانچه )،2002 ،٢٥هارماتز و فراست (کاوامورا،

 کودك هاي تعامل محصول را گرایی کمال تحول پردازان نظریه
 ).1388 جوکار، و (محمدي اند گرفته نظر در خود والدین با

 دارند تمایل که شوند می شناخته افرادي عنوان به گراها کمال
 ساداتی ؛2009 ،٢٦(استئوبر باشند کامل زندگی ابعاد تمام در

 این به گرایی کمال مورد در اخیر تحقیقات ).1394 فیروزآبادي،

                                                
17. Social Cognitive 
18. Basol 
19. Cain, Bardone-Cone, Abramson, Vohs & Joiner 
20. Woul 
21. Salam 
22. Komarraju & Nadler 
23. Putwain, Sander & Larkin 
24. Perfectionism 
25. Kawamura, Frost & Harmatz 
26. Stoeber 
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 شامل که نگرد می چندبعدي سازه یک مثابه به سازه
 ،١هویت و (فلت است منفی گرایی کمال و مثبت گرایی کمال
 باالي استاندارد یک شامل مثبت گرایی کمال ).2002
 نظیر بی آرزوي و دهی سازمان و نظم شخصی، گرایانه واقع
 استانداردهاي شامل منفی گرایی کمال مقابل، در است. بودن
 ادراك و اشتباهات مورد در مفرط نگرانی غیرواقعی، باالي

 ،٢(انس است شخصی استانداردهاي و عملکرد بین ناهماهنگی
 گرایی کمال پیامدهاي که آنجا از ).2002 ،٤کالرا و ٣کوکس
 باعث دهی سازمان و شخصی استانداردهاي همانند مثبت

 هاي تالش و اعمال براي دقیقی هاي مالك فرد که شوند می
 در و ها موفقیت میزان توانند می باشد، داشته اش گرایانه کمال
 دیگر سوي از دهند. افزایش را فرد روان سالمت نتیجه
 و اشتباهات دربارة نگرانی مانند منفی گرایی کمال هاي ویژگی

 بودن ناسازگارانه و نابهنجار دلیل به والدینی انتقادگرایی
 هاي نگرانی افزایش و ذهنی بهزیستی کاهش موجب توانند می

 نتایج همچنین ).2010 بشارت، و پور (گرانمایه شوند افراد

 که داد نشان )،1392( زارعی و لبادي کاکاوند، پژوهش
 و فکري الگوهاي در هایی ناسازگاري منفی گرایان کمال
 به مثبت گرایان کمال و دارند مشکالت با مقابله هاي روش
 رو این از کنند. می رویارویی خود مشکالت با مناسب اي شیوه
 سرزندگی بر اثرگذاري قابلیت گرایی کمال که گفت توان می

 و دلبستگی بین رابطه در گري واسطه نقش ایفاي و تحصیلی
 حاضر پژوهش هدف رو، این از داراست. را تحصیلی سرزندگی

 و مشکالت با مقابله خودکارآمدي اي واسطه نقش بررسی
 تحصیلی سرزندگی و دلبستگی ابعاد بین رابطۀ در گرایی کمال
  است. آمده 1 شکل مفهومی مدل در که است

  

                                                
1. Flett & Hewitt 
2. Enns  
3. Cox 
4. Clara 

  روش
 نوع از تر دقیق طور به و توصیفی بنیادي، پژوهشِ این روش

 در پژوهش متغیرهاي بین روابط بررسی به و است همبستگی
 زا، برون متغیر دلبستگی ابعاد پردازد. می مدل یک قالب

 و اي واسطه متغیرهاي گرایی کمال ابعاد و خودکارآمدي
 جامعۀ باشند. می نهایی زاي درون متغیر تحصیلی سرزندگی

 سال در یزد دانشگاه کارشناسی دانشجویان کلیۀ آماري
 9200 ها آن تعداد که شود می شامل را 1393-94 تحصیلی

 دلیل به که بود دانشجو 368 شامل بررسی مورد نمونۀ بود. نفر
 اي خوشه گیري نمونه روش به ها رشته و ها دانشکده تعدد

 بین از که صورت بدین شدند. انتخاب اي چندمرحله
 علوم انسانی، علوم دانشکدة چهار یزد، دانشگاه هاي دانشکده

 شدند انتخاب تصادف به مهندسی - فنی و طبیعی منابع پایه،
 قرار بررسی مورد تصادف به کالس سه دانشکده هر در و

 در نقص یا دقت عدم دلیل به نامه پرسش بیست گرفتند.
 نیز نامه پرسش هشت و نگرفت قرار تحلیل مورد گویی پاسخ

 نهایی، تحلیل در داشت. نامعتبري شناختی جمعیت اطالعات
 تقلیل پسر) 151 و دختر 189( نفر 340 به پژوهش نمونۀ
 حداکثر با کوکران فرمول نیز نمونه حجم تعیین مالك یافت.

  بود. 05/0 خطاي و واریانس
 مختلف متغیرهاي به مربوط اطالعات آوري جمع منظور به

 مقیاس دلبستگی، ابعاد نامه پرسش شامل ابزار چهار از پژوهش
 گرایی کمال چندبعدي مقیاس مشکالت، با مقابله خودکارآمدي

  شد. استفاده تحصیلی سرزندگی نامه پرسش و
  
  ):1996( کولینز دلبستگی ابعاد مقیاس .1

 روابط دهی شکل شیوة از خودارزیابی شامل مقیاس این
 است یبزرگسال دوران دلبستگی هاي نگاره به نسبت دلبستگی

 در (هرگز یک از ها گویه به پاسخ و است گویه 18 شامل که
 کند) می صدق موردم در (کامالً پنج تا کند) نمی صدق موردم

ابعاد خودکارآمدي مقابله 
 با مشکالت

 سرزندگی تحصیلی ابعاد دلبستگی
 گراییابعاد کمال

 پژوهش یمفهوم مدل .1 شکل
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 عاملی تحلیل روش بر مبتنی )1996( کولینز گیرند. می نمره
 بعد دو از متشکل خود (که اجتناب و گویه) 6( اضطراب بعد دو

 براي را گویه) 12( است) ٢نزدیکی و ١وابستگی همبسته بسیار
 روایی )1392( فوالدچنگ و لطیفیان زارع، کند. می معرفی ابزار
 آلفاي شیوة به را پایایی و عاملی تحلیل شیوة به را ابزار

 مطلوب )87/0 اجتناب بعد و 82/0 اضطراب (بعد کرونباخ
 از پایایی سنجش جهت حاضر پژوهش در نمودند. گزارش
 اضطراب عامل در آن میزان و گردید استفاده کرونباخ آلفاي
  آمد. دست به 70/0 با برابر اجتناب عامل در و 85/0 با برابر

  
  :٣مشکالت با مقابله خودکارآمدي مقیاس .2

 تبه 2006 سال در مشکالت با مقابله خودکارآمدي مقیاس
 خودکارآمدي ارزیابی منظور به و همکاران و ٤چسنی وسیلۀ
 شد. ساخته مشکالت برابر در فرد مقابلۀ هاي شیوه به مربوط
 از استفاده زیرمقیاس سه داراي اي مقابله خودکارآمدي مقیاس

 و افکار ساختن متوقف عبارت)، 12( ٥مدار مسئله کارهاي راه
 و دوستان از حمایت کسب و عبارت) 9( ٦منفی هیجانات
 عبارتی 26 آزمون یک مقیاس این است. عبارت) 5( ٧خانواده

 یک در که است شده خواسته آزمودنی از آن در که است
 از توانم نمی وقت =هیچ0 (از اي درجه یازده لیکرت مقیاس

 برآیم) آن پس از توانم می =مطمئنم10 تا برآیم آن پس
 تواند می حد چه تا مشکالت با مواجهه هنگام که کند مشخص

  دهد. انجام را شده بیان کارهاي از یک هر
 به و اصلی پژوهش در موجود مطالعۀ دو هاي یافته به توجه با

 پیشنهاد آن سازندگان آزمون، روایی و پایایی افزایش منظور
 دادند را عبارت سیزده به آن تقلیل و عبارات تعداد کردن کم
 اعتبار است. شده استفاده آن از نیز حاضر پژوهش در که
 دیگر با آن معنادار رابطۀ طریق از مقیاس افتراقی و زمان هم

 طریق از آن سازه اعتبار روان، سالمت سنجش هاي مقیاس
 وسیلۀ به کرونباخ آلفاي طریق از پایایی و عاملی تحلیل نتایج

  است. شده گزارش مطلوب سازندگان،
 کرونباخ آلفاي از پایایی محاسبۀ براي حاضر پژوهش در

 راهکارهاي زیرمقیاس براي پایایی ضریب که شد استفاده
                                                
1. Depend 
2. Close 
3. Coping Self-Efficacy scale 
4. Chesney 
5. Use problem-focused coping 
6. Stope unpleasant emotions and thoughts 
7. Get support from friends and family 

 افکار ساختن متوقف زیرمقیاس براي ؛82/0 مدار، مسئله مقابله
 از حمایت کسب زیرمقیاس براي و ؛87/0 منفی، هیجانات و

  شد. محاسبه 77/0 خانواده، و دوستان جانب
  
  گرایی: کمال ابعاد مقیاس .3

 همکاران، و (فراست فراست گرایی کمال چندبعدي مقیاس
 شده ساخته گرایی کمال مختلف ابعاد ارزیابی منظور به )1990
 .1 زیرمقیاس: شش و عبارت 35 داراي آزمون این است.

 .3 ،٩اعمال به نسبت تردید .2 ،٨اشتباهات مورد در نگرانی
 استانداردهاي .5 ،١١والدین انتقاد .4 ،١٠والدین انتظارات

 اول زیرمقیاس چهار که است ١٣ترتیب و نظم .6 و ١٢فردي
 به مربوط 6 و 5 زیرمقیاس و منفی گرایی کمال به مربوط
 از کلی گرایی کمال نمرة عالوه به است. مثبت گرایی کمال
  آید. می دست به آزمون عبارت 35 نمرة کردن جمع طریق
 درونی همسانی ضریب میزان )1993( همکاران و فراست

 همسانی ضریب و 93/0 تا 73/0 بین را آزمون هاي زیرمقیاس
 و همگرا اعتبار اند. کرده گزارش 90/0 را آزمون کل درونی
 طریق از نیز فراست گرایی کمال چندبعدي مقیاس افتراقی
 )،1980( برنز گرایی کمال مقیاس با آزمون این معنادار رابطه
 و )1968 (جونز، غیرمنطقی باورهاي آزمون خودارزیابی مقیاس

 (فلت، خوردن اختالالت نامۀ پرسش گرایی کمال زیرمقیاس
 در است. رسیده تأیید به )1998 گري، و اشتاین بالنک هویت،

 استفاده کرونباخ آلفاي از پایایی سنجش جهت حاضر پژوهش
 براي ،81/0 مثبت، گرایی کمال بعد براي آلفا میزان و گردید

 به 77/0 کل گرایی کمال براي و 85/0 منفی، گرایی کمال بعد
  آمد. دست

  
  تحصیلی: سرزندگی نامه پرسش .4

 با را سرزندگی نامه پرسش )1391( زاده دهقانی و چاري حسین
 مارش و مارتین تحصیلی سرزندگی مقیاس از الگوگیري

 گویه 9 به و دادند توسعه است، گویه چهار داراي که )2006(
 مقدماتی مطالعه یک در مذکور هاي گویه سپس رساندند.
 دبیرستان آموزان دانش از نفر 186 شامل اي نمونه روي مجدداً

                                                
8. Concern over Mistakes 
9. Doubts about Actions 
10. Parental Expectations 
11. Parental Criticism 
12. Personal Standards 
13. Organization 
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 و روایی و اجرا شدند، انتخاب تصادفی اي خوشه روش به که
 و چاري حسین بررسی از حاصل نتایج شد. بررسی آن پایایی

 برابر کرونباخ آلفاي ضرایب که داد نشان )1391( زاده دهقانی
 دامنۀ همچنین بود. 73/0 با برابر بازآزمایی ضریب و 80/0 با

 این است. 68/0 تا 51/0 بین کل نمرة با ها گویه همبستگی
 ثبات و درونی همسانی از ها گویه که است این بیانگر نتایج

 عاملی ساختار بررسی منظور به برخوردارند. بخشی رضایت
   گویه سطح در اصلی مؤلفۀ تحلیل از نامه، پرسش سازه) (روایی
 واریانس درصد 37 مذکور گویۀ 9 مجموع در شد. استفاده
 حاضر پژوهش در کنند. می تبیین را تحصیلی سرزندگی متغیر

 استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از آن پایایی بررسی منظور به
   آمد. دست به 86/0 مقدار و شد

  ها یافته
 ماتریس همراه به استاندارد انحراف و میانگین ابتدا، در

 است. آمده 1 جدول در پژوهش متغیرهاي همبستگی
 یکدیگر با دلبستگی ابعاد گردد می مشاهده که گونه همان

 یعنی پژوهش نهایی و وابسته متغیر با و مثبت همبستگی
 با دلبستگی بعد دو هر دارند. منفی همبستگی سرزندگی

 رابطۀ منفی گرایی کمال با و منفی رابطه مثبت گرایی کمال
 بعد سه هر با اجتناب و اضطراب ضمن در دارند. مثبت

 با گرایی کمال ابعاد ارتباط دارند. منفی رابطۀ خودکارآمدي
 مثبت یکدیگر با خودکارآمدي ابعاد ارتباط و منفی یکدیگر

 ابعاد کنندگی بینی پیش نقش تعیین جهت ادامه، در .است
 ابعاد و گرایی کمال ابعاد گري واسطه با سرزندگی در دلبستگی

 AMOS افزار نرم از استفاده با مسیر تحلیل از خودکارآمدي

 پژوهش متغیرهاي همبستگی ماتریس و استاندارد انحراف و میانگین .1جدول 
  7  6  5  4  3  2  1  انحراف استاندارد میانگین  

              1  87/4  8/15  اضطراب .1
            1  40/0˟˟  91/5  33/34  اجتناب .2
          1  -18/0˟˟  -31/0˟˟  18/8  34/45  مثبت گرایی کمال .3
        1  -30/0˟˟  48/0˟˟  62/0˟˟  14/12  77/59  منفی گرایی کمال .4
      1  -47/0˟˟  24/0˟˟  -48/0˟˟  -32/0˟˟  45/12  35/42  مدار مسئله خودکارآمدي .5
    1  53/0˟˟  -40/0˟˟  23/0˟˟  -35/0˟˟  -28/0˟˟  05/9  49/22  مدار هیجان خودکارآمدي .6
  1  59/0˟˟  56/0˟˟  -25/0˟˟  11/0˟  -43/0˟˟  -15/0˟˟  95/4  13/12  مدار حمایت خودکارآمدي .7
 p<0.05, ˟˟p<0.01˟  38/0˟˟  48/0˟˟  51/0˟˟  -51/0˟˟  26/0˟˟  -28/0˟˟  -31/0˟˟  72/7  27/31  سرزندگی .8

 میزان و سرزندگی بر مشکالت با مقابله خودکارآمدي و گرایی کمال ابعاد گري واسطه با دلبستگی ابعاد کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات .2 جدول
 ها آن معناداري

  کل اثر  غیرمستقیم اثر  مستقیم اثر  متغیر
       از: مثبت گرایی کمال روي به

 - 32/0** - )- 16/6( - 32/0**  دلبستگی اضطراب
        از: منفی گرایی کمال روي به

 51/0* - )73/11( 51/0**  دلبستگی اضطراب
 27/0* - )32/6( 27/0** دلبستگی اجتناب

     از: مدار مسئله خودکارآمدي روي به
 - 15/0** - )- 01/3( - 15/0**  دلبستگی اضطراب
 -41/0* - )- 12/8( - 41/0** دلبستگی اجتناب

        از: مدار هیجان خودکارآمدي روي به
 -17/0* - )- 17/3( - 17/0**  دلبستگی اضطراب
 -28/0* - )- 17/5( - 28/0** دلبستگی اجتناب

     از: مدار حمایت خودکارآمدي روي به
  -43/0*  - )- 87/8( - 43/0** دلبستگی اجتناب

        از: سرزندگی روي به
 - 24/0**  -24/0*  -  دلبستگی اضطراب
  -26/0*  - 26/0**  - دلبستگی اجتناب
  - 30/0**  - )- 02/6( - 30/0**  منفی گرایی کمال

  27/0*  - )88/4( 27/0**  مدار مسئله خودکارآمدي
  23/0**  - )42/4( 23/0**  مدار هیجان خودکارآمدي

05/0*P< 01/0 **P< 
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 مشکالت با مقابله يخودکارآمد و ییگراکمال ابعاد يگرواسطه با یسرزندگ و یدلبستگ ابعاد شده اصالح ریمس نمودار .1 شکل

 توزیع بودن نرمال که است ذکر به الزم شد. گرفته بهره
 و اسمیرنف -  کلموگروف آزمون طریق از پژوهش متغیرهاي

 نمودار طریق از پژوهش متغیرهاي بین رابطۀ بودن خطی
 آزمون هاي مفروضه از تخطی عدم و گردید بررسی پراکندگی
 بینی پیش استاندارد ضرایب 2 جدول گردید. محرز پارامتریک

 آزمون همراه به کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات به مربوط
 طور همین و پرانتز) داخل (اعداد بینی پیش هر به مربوط تی
 مسیرهاي ضرایب (البته بینی پیش ضرایب معناداري سطح

  دهد. می نشان را معنادار)
پژوهش پس از حذف مسیرهاي  نهایی مدل نیز 1 شکل

 که است آن از حاکی 1 شکل دهد. می نشان را دارغیرمعنا
 و منفی گرایی کمال مثبت کننده بینی پیش دلبستگی اضطراب

 خودکارآمدي مثبت، گرایی کمال منفی کننده بینی پیش
 دلبستگی اجتناب است. مدار هیجان خودکارآمدي و مدار مسئله

 خودکارآمدي و مثبت صورت به را منفی گرایی کمال نیز
 خودکارآمدي و مدار هیجان خودکارآمدي مدار، مسئله
 ادامه، در کند. می بینی پیش منفی صورت به را مدار حمایت
 خودکارآمدي بعد دو و منفی صورت به منفی گرایی کمال
 را سرزندگی مثبت صورت به مدار هیجان و مدار مسئله
 بعد دو هر که کرد عنوان توان می بنابراین کنند؛ می بینی پیش

 خودکارآمدي منفی، گرایی کمال گري واسطه با دلبستگی
 صورت به را سرزندگی مدار، هیجان خودکارآمدي و مدار مسئله
 ابعاد بین مستقیمی رابطۀ ضمن در کنند. می بینی پیش منفی

 33 حاضر مطالعۀ مدل ندارد. وجود سرزندگی و دلبستگی
 نهایت در کند. می تبیین را سرزندگی واریانس از درصد

 آمده 3 جدول در پژوهش نهایی مدل برازش هاي شاخص

 (کمتر بهنجار اسکوئر کاي اسکوئر، کاي مقدار ترتیب به است.
 شاخص شده، اصالح برازش نیکویی برازش، نیکویی )،5 از

 و )90/0 (باالي شده هنجار برازش شاخص تطبیقی، برازش
 بیانگر )05/0 از (کمتر برآورد خطاي مربعات میانگین ریشه

 نمونه گروه به مربوط هاي داده با پژوهش مدل مطلوب برازش
  باشند. می

  
  بحثو  گیري نتیجه
 تحصیلی سرزندگی بینی پیش حاضر، پژوهش هدف

 حال عین در بود. آنان دلبستگی ابعاد به توجه با دانشجویان
 روابط در گرایی کمال ابعاد و خودکارآمدي گري واسطه امکان

 ابعاد که داد نشان نتایج شد. بررسی نیز مذکور متغیرهاي بین
 تحصیلی سرزندگی با اجتناب) و (اضطراب دلبستگی

 میانجی متغیرهاي طریق از و دارند منفی همبستگی
 را تحصیلی سرزندگی منفی، گرایی کمال و خودکارآمدي

 از فرزندان و والدین ارتباط کنند. می بینی پیش منفی صورت به
 متخصصان و نظران صاحب نظر ها سال که است مهمی موارد
 که اي رابطه است؛ کرده جلب خود به را تربیت و تعلیم

 احساس و است کودك براي ارتباطات دنیاي معرف نخستین
 رابطه این در ریشه مستقیم طور به امنیت و صمیمیت عشق،

   ).2012 ،١هولت -  (کمز دارد
 است عاطفی پیوند معناي به دلبستگی بالبی، نظریۀ اساس بر
 گیرد می شکل وي اصلی مراقب و کودك بین کودکی، در که
 است مؤثر زندگی کل در کودك احساس و اجتماعی رشد بر و

   ).2008 (گوردون،
                                                
1. Cames – Holt 

 گرایی مثبتکمال اضطراب دلبستگی

 گرایی منفیکمال

خودکارآمدي 
 مدارمسئله

خودکارآمدي 
 رمداحمایت

 اجتناب دلبستگی

خودکارآمدي 
 مدار هیجان

 سرزندگی

32/0-  

42/0-  

28/0-  

43/0-  

24/0  

27/0  

31/0-  

51/0  

15/0-  

28/0  

17/0-  

40/0  

�� = 0.33 

�� = 0.45 

�� = 0.25 

�� = 0.15 
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 با و وي نیازهاي به حساس پاسخگو، مراقبان از کودك اگر
 و عشق سزاوار موجودي را خود باشد، برخوردار محبت

 غیر مراقبان وجود که درحالی کند، می تعریف ارزشمند
 بودن ارزشمند غیر بر مبتنی تعریفی به تفاوت بی و پاسخگو

 شکل به بالبی نظریۀ ).1993 ،١(برترتون گردد می منجر خود،
 خطر عامل عنوان به دلبستگی نبود که کند می بیان تلویحی

 شود، می زا استرس شرایط با برخورد در آوري تاب کاهش باعث
 آمدن وجود به باعث و ترغیب را منفی هیجان همچنین
 روانی هاي آسیب و ناسازگارانه رفتارهاي هیجانی، مشکالت

 دلبستگی که آموزانی دانش گفت توان می همچنین شود. می
 بیشتري نفس عزت دارند، خود دوستان و والدین به ایمنی
 عملکرد در را ها آن نیز باال نفس عزت این شاید و داشته

 رسد می نظر به ).2007 ،٢مکالرن و (گومز دهد یاري تحصیلی
 محیط جمله از خانه از خارج هاي محیط به دلبستگی کیفیت

 بدین شود. می داده انتقال نیز دانشگاه جمله از تحصیلی
 و اجتنابی دلبستگی ابعاد از که دانشجویانی که صورت

 سازگاري و تحصیلی پیشرفت از هستند، برخوردار اضطرابی
 داشت انتظار توان می واقع در .ندبرخوردار تري پایین اجتماعی

 منفی کننده بینی پیش اجتناب)، و (اضطراب دلبستگی ابعاد که
 پیشین هاي پژوهش با نتایج این .باشند تحصیلی سرزندگی

 روز، آتش ؛2007 ،٤شیور و میکالینسر ؛2002 ،٣فاس و (توبمن
 است. همسو )2010 اریسو، دي و 1387 عسگري، و پاکدامن

 سلیمانی و مرادي چاري، حسین زاده، دهقانی هاي پژوهش نتایج
 رابطۀ مؤید هم )1393( چراغی و مرادي و )1393( خشاب

 همچنین و تحصیلی سرزندگی و خانواده ارتباطی الگوهاي
  است. ارتباط این در خودکارآمدي اي واسطه نقش
 (اضطراب دلبستگی بعد دو هر که بود آن از حاکی دیگر یافته

 دارند. منفی رابطۀ خودکارآمدي بعد سه هر با اجتناب)، و
 خودکارآمدي منفی کننده بینی پیش دلبستگی اضطراب

 دلبستگی اجتناب است. مدار هیجان خودکارآمدي و مدار مسئله
 و مدار هیجان خودکارآمدي مدار، مسئله خودکارآمدي نیز

 کند. می بینی پیش منفی صورت به را مدار حمایت خودکارآمدي
                                                
1. Bretherton 
2. Gomes, R. & Mclaren 
3. Tobman & Fass  
4. Mikulincer & Shaver 

 مدار هیجان و مدار مسئله خودکارآمدي بعد دو همچنین
 بنابراین کنند؛ می بینی پیش را سرزندگی مثبت، صورت به

 گري واسطه با دلبستگی بعد دو هر که کرد عنوان توان می
 سرزندگی مدار، هیجان خودکارآمدي و مدار مسئله خودکارآمدي

 ابعاد هرچه یعنی کنند؛ می بینی پیش منفی صورت به را
 بر منفی تأثیر با باشد باال اجتناب و اضطراب دلبستگی

 کاهش را ها آن تحصیلی سرزندگی دانشجویان، خودکارآمدي
 به که است جایی نخستین خانواده و خانه واقع، به دهد. می

 که جایی بخشد، می خودباوري و شایستگی تجارب کودك
 محیط یک در هستند. فرزندانشان نیازهاي گويخپاس والدین،
 برد می پی و پردازد می اکتشاف به کودك کننده، تحریک
 از حسی ترتیب این به و دارد دنبال به پیامدهایی اعمالش

 زوال، از نقل به ؛1997 (بندورا، دهد می شکل را خودکارآمدي
 ایجاد به منجر کودك دلبستگی کیفیت همچنین، ).2008
 بدین شود، می دیگران و خود از »درونی کارکردي هاي مدل«

 خود به مثبتی نگاه پاسخگو، و گرم والدین فرزندان که صورت
 اما سازند، می مثبتی کارکردي هاي مدل و دارند دیگران و

 هاي مدل پاسخگو، غیر و طردکننده ثبات، بی والدین فرزندان
 ایزابل، (وردن، کنند می خلق دیگران و خود از منفی کارکردي

 این که معتقدند بسیاري ).2008 لیورساید، و بروکالگ بري،
 (به کودکی اولیه هاي سال طی خود، از منفی یا مثبت ارزیابی

 ادامه بعد هاي سال در و شده تثبیت اول) سال پنج ویژه
 مدل بنابراین )؛2001 ،٧مارکون و ٦بایک ،٥(ورشرن یابد می

 گذاشته تأثیر فرد خودکارآمدي سطح بر منفی درونی کارکردي
  شود. می فرد در ضعیف خودکارآمدي گیري شکل باعث و

 با کودك -  والد دلبستگی که کرد اشاره توان می همچنین
 در وي عملکرد شایستگی با همچنین و فرد یافتگی سازش

 افراد به نسبت ایمن افراد و دارد ارتباط دیگر هاي موقعیت
 (دویلی دارند کمتري نایافتگی سازش و منفی رفتارهاي ناایمن

 و زاده شهابی زاده، خراشادي از نقل به ؛2005 ،٨مارکیویز و
  ).1391 دستجردي،

                                                
5. Verschueren  
6. Buyck 
7. Marcoen 
8. Doyle & Markieweiz 

 مفروض مدل براي برازش نیکویی هاي شاخص .3 جدول
 X2 X2/df GFI AGFI CFI NFI RMSEA شاخص

 09/49 06/3 96/0 94/0 98/0 96/0 048/0 



  67 ...          گري ابعاد سرزندگی تحصیلی با واسطهی در بزرگسالنقش ابعاد دلبستگی  مهدي رحیمی و همکاران:

  

 خود به اعتماد و خویشتن از تري مثبت تصویر افراد، این
 اجتماعی هاي موقعیت در دارند، ناایمن افراد به نسبت باالتري
 به را فردي بین روابط و کنند می بیشتري راحتی احساس
 نقل به ؛1990 ،١نولر و (فینی بینند می آرامش از منبعی عنوان

 گفت توان می بنابراین، )؛1391 همکاران، و زاده خراشادي از
 و خودپنداره باالي سطوح خانواده، ارتباطات نحوة که

 با یافته این دارد. همراه به را تحصیلی زمینۀ در خودتنظیمی
 دبورا )؛2004( ٢اندرسون و کاستن )؛2004( فیتزپاتریک نتایج

 ٧میدگلی و ٦تورنر ،٥کورتینا ،٤فرایدل )؛2004( ٣گاستاو و
 بندورا و ١١اسکابینی ،١٠رگالیا ،٩پاستورلی ،٨کاپرارا )؛2007(
  است. همسو )2008( ١٢بونگ و )2005(

 هاي توانایی که آنان تحصیلی هاي چالش با رویارویی هنگام
 به زود و کاهند می خود کوشش از ندارند باور را خود
 افراد که حالی در دهند می تن پایین دست هاي حل راه

 را هایی محیط و انگیز چالش هاي فعالیت خودکارآمد
 و دارند توانایی انجامشان براي کنند می حس که گزینند برمی
 بار به آنان تحصیلی سرزندگی بر مثبتی تأثیر امر همین

 داراي افراد که گفت توان می اساس همین بر آورد. می
 به و دارند اعتماد خود هاي توانایی به که باال خودکارآمدي

 باالتري تحصیلی سرزندگی از پردازند می موانع با برخورد
 که دارند؛ هم باالتري تحصیلی پیشرفت رو این از برخوردارند،

 خودکارآمدي رابطۀ که پیشین هاي پژوهش نتایج از نتیجه این
 (از شود می تر مشخص اند، داده نشان را تحصیلی پیشرفت و

 الرکین، و ساندر پوتوین، ؛2005 ،١٣کائوینگتون و مالکا جمله
   ).2013 نادلر، و کوماراجو ؛2012

 دلبستگی بعد دو هر که داد نشان نتایج عالوه به
 گري واسطه با و بودند منفی گرایی کمال مثبت کنندة بینی پیش
 بینی پیش منفی صورت به را سرزندگی منفی، گرایی کمال

 اجتناب) و (اضطراب دلبستگی ابعاد چه هر یعنی کنند؛ می
 نتیجه، در رود می باالتر نیز منفی گرایی کمال باشد، باالتر

 گرایی کمال اما شود؛ می بینی پیش تر پایین افراد سرزندگی
                                                
1. Feeny & nolley 
2. Koesten & Anderson 
3. Deborah & Gustavo 
4. Friedel  
5. Cortina 
6. Turner 
7. Midgley  
8. Caprara  
9. Pastorelli 
10. Regalia 
11. Scabini  
12. Bong 
13. Malka & Covington 

 از بسیاري نداشت. ارتباط این در اي واسطه نقش مثبت
 رشد و ایجاد در اجتماعی محیط و خانواده نقش بر محققان

 که دارند اعتقاد و دارند نظر اتفاق فرزندان گرایی کمال
 رابطۀ خصوص به کودکی دوران هاي تجربه در گرایی کمال

 ).2002 کالرا، و کوکس (انس، دارد ریشه کودك -  والدین
 شخصیت شخصی بین سبک یک را گرایی کمال محققان این
 از آید. می وجود به مراقبان با تعامل به واکنش در که دانند می

 فرزندان گرایی کمال بر تواند می که خانواده هاي ویژگی جمله
 زمینه این در است. دلبستگی هاي سبک باشد تأثیرگذار

 ناایمن دلبستگی سبک که کرد اشاره )2005( ١٤کرین
 منظور به کمال براي تالش به را کودکان تواند می اضطرابی
 وي مشابه، طور به دهد؛ سوق مراقب محبت به دستیابی
 به نیز اجتنابی ناایمن دلبستگی سبک با افراد که کرد استدالل

 براي دیگران، از حمایت درخواست از اجتناب منظور
 صورت مطالعات نتایج همچنین کنند. می تالش گرایی کمال
 گرایی کمال که دهد می نشان گرایی کمال خصوص در گرفته
 بهنجار رفتارهاي با تواند می بودن، منفی یا مثبت به بسته

 خودشکوفایی، مثبت، عاطفۀ پیشرفت، براي (کوشش
 یا تحصیلی) پیشرفت دوستانه نوع اجتماعی هاي نگرش

 و پایین نفس عزت افسردگی، (اضطراب، نابهنجار
 از نقل به ؛1995، ١٥(بالت باشد ارتباط در پایین) خودکارآمدي

 عملکرد معیارهاي منفی، گرایان کمال ).2009 ،١٦انگل
 اشتباهات روي و کنند می تنظیم خود براي را باالیی شخصی
 زیادي انتقاد خود عملکرد از و کرده تمرکز خود کوچک هرچند

 همچنین ).2009 استئوبر، از نقل به ؛1990 (فراست، کنند می
 عزت با مثبت گرایی کمال که اند داده نشان پژوهشی هاي یافته
 ارتباط تر پایین نفس عزت با منفی گرایی کمال و باالتر نفس
 مالکیان ؛2002 ،١٨اسالنیم و آکوردینو ،١٧(آکوردینو دارد

 و آقامحمدیان بشارت، ؛2009 کشاورز، و زنوزي بهابادي،
 داد نشان )2013( ١٩رینولد و جسیکا بررسی .)2003 حیدري،

 افسردگی نبودند، بین خوش که گرایی کمال دانشجویان که
 ،آلتستوتر داشتند. تري ضعیف تحصیلی عملکرد و بیشتر

 دادند نشان خود تحقیق در نیز )2012( ٢٠برند و گرستنبرگ
 بهبود و افزایش باعث تواند می متوسط حد در گرایی کمال که

 عملکرد اضطراب، افزایش درصورت و شود تحصیلی عملکرد
                                                
14. Crain  
15. Blatt 
16. Ongel 
17. Accrdino  
18. Slaneym 
19. Jessica & Reynold 
20. Altstotter, Gerstenberg & Brand 
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 گرایی کمال گفت توان می رو این از یابد. می کاهش درسی
 ایجاد باعث آن، افزایش و افراد نفس عزت بر تأثیر با مثبت

 با مقابله در افراد رو این از شود، می خود از مثبت خودپندارة
 سرزندگی رفتن باال باعث و کنند می عمل تواناتر مشکالت

 نیز منفی گرایی کمال و شود می نیز دانشگاه و تحصیل در آنان
 خود از منفی خودپنداره ایجاد و نفس عزت بر منفی تأثیر با

  شود. می سرزندگی آمدن پایین باعث
 ابعاد غیرمستقیم اثر بر حاضر پژوهش نتایج مجموع، در

 اي واسطه نقش با تحصیلی سرزندگی بر دلبستگی
 به توجه کند. می تأکید ییگرا کمال ابعاد و خودکارآمدي

 اهمیت از نیز حاضر پژوهش کاربردي و نظري هاي جنبه
 این هاي یافته راستا، این در است. برخوردار توجهی قابل

 محیط براي هم و والدین براي هم مهمی اطالعات پژوهش
 هر که است این بیانگر یافته این دربردارد. (دانشگاه) تحصیلی

 برقراري به و باشد داشته توجه اعضا نیازهاي به خانواده چه
 ارتقا به بپردازد، ها آن در ایمن دلبستگی ایجاد و مثبت رابطه

 ها آن تحصیلی سرزندگی و مثبت گرایی کمال و خودکارآمدي
 تکالیف به پرداختن ضرورت بر تأکید کرد. خواهد کمک

 گرایی کمال نوع بررسی همچنین و خودکارآمدي ایجادکنندة
 اي مشاوره خدمات طریق از آن با مناسب برخورد و دانشجویان

 سرزندگی ایجاد جهت نیز ها دانشگاه مشاوره مراکز در

 بود. مطالعه این دستاوردهاي از دانشجویان، بیشتر تحصیلی
 داشت؛ اختصاص دانشجو قشر به حاضر پژوهش نمونۀ

 (مقاطع تر پایین سنی هاي گروه در شود می پیشنهاد بنابراین
 تا گیرد قرار مطالعه مورد دبیرستان) و راهنمایی تحصیلی

 فراهم تحصیلی سرزندگی با رابطه در تر مناسب اندازي چشم
 روزانۀ زندگی در تحصیلی سرزندگی که اهمیتی دلیل به گردد.

 به آینده هاي پژوهش در شود می پیشنهاد دارد، افراد تحصیلی
 پیامدهاي نیز و آن بر اثرگذار آیند پیش عوامل بیشتر مطالعۀ

 جامعه هاي گروه دیگر و دانشجویان زندگی در سازه این
 به آینده مطالعات گردد می پیشنهاد همچنین شود. پرداخته
 اساسی شیوة نماید. توجه نیز زمینه این در جنسیتی هاي تفاوت
 بود، نامه پرسش بر مبتنی پژوهش این در اطالعات آوري جمع
 ولی است، غالب ها پژوهش بیشتر در اي شیوه چنین گرچه

 روش چند از استفاده با متغیر هر اطالعات شود می پیشنهاد
 اطمینان با آمده دست به نتایج تا گردد آوري جمع مختلف
 است ذکر به الزم گیرد. قرار دهی تعمیم و استفاده مورد بیشتر

 سرزندگی متغیر خصوص در تحقیقاتی منابع کمبود که
 و ها محدودیت و نامه پرسش از صرف استفادة تحصیلی،
 همچنین و آن بر مبتنی تحقیق و ابزار نوع این مشکالت
 تعمیم در احتیاط لزوم و دانشجویان به نمونه گروه اختصاص

  آید. می حساب به حاضر مطالعه هاي محدودیت از نتایج
  

  منابع
 (1387). علی عسگري، شهال؛ پاکدامن، بهروز؛ روز، آتش
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