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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. Among undergraduate female students of Isfahan 

University, 300 subjects were selected using a multi-stage cluster random sampling method. 

Then they were asked to complete the Connor and Davidson's Resilience Scale, Zimet et al. 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Hazan and Shaver’s Attachment Style 

Questionnaire, Schwarzer and Jerusalem's Self-Efficacy Questionnaire, and Steger et al. 

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. It is also predicted by social support indirectly through self-efficacy and meaning in life. 

Moreover, the results showed psychological resilience is indirectly predicted by secure 

attachment style through self-efficacy, but it is not predictable through meaning in life. 
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 چکیده

 گريباا میاانجي دلبساتگي عي و ساب اجتماا حمایات آوري روانشناختي براساا تاب بینيپژوهش حاضر با هدف پیش

منظور بررسي روابا  بایم متریرهااي جام شد. روش پژوهش از نوع همبستگي بود که بهان زندگي در خودکارآمدي و معنا

 300داد یابي معادالت ساختاري استفاده شد. از بیم دانشجویان دختر مقطع کارشناسي دانشگاه اصفهان، تعپژوهش از مدل

آوري هاا از مقیاا  تاابآوري دادهمنظور جماعاي انتخاب شدند. بهاي چندمرحلهصادفي خوشهگیري تنفر با روش نمونه

شدۀ زیمت و همکاران، پرسشنامۀ سب  دلبساتگي هاازن و کانر و دیویدسون، مقیا  چندبعدي حمایت اجتماعي ادراک

نشاان  شد. نتاای  همکاران استفاده شیور، پرسشنامۀ خودکارآمدي شوارزر و جروسام و پرسشنامۀ معنا در زندگي استگر و

صورت مساتقیم باا حمایات اجتمااعي، ساب  دلبساتگي ایمام، خودکارآمادي و معناا در آوري روانشناختي بهدادند تاب

از طریاا  صااورت ریرمسااتقیم و اعي بهآوري روانشااناختي بااا حمایاات اجتمااپااذیر اساات. هم ناایم تاااببینيزناادگي پیش

آوري روانشناختي باا ساب  دلبساتگي شود. به عالوه، نتای  نشان دادند تاببیني ميشخودکارآمدي و معنا در زندگي پی

  پذیر نیست.بینيعنا در زندگي پیشمشود؛ ولي ازطری  بیني ميصورت ریرمستقیم ازطری  خودکارآمدي پیشایمم به
 

 آوري روانشناختي، حمایت اجتماعي، سب  دلبستگي، خودکارآمدي، معنا در زندگيتاب هاي کلیدي:واژه



 الهام اسکندري و همکاران /18
 
 

 

 

 مقدمه

تریم متریرهااااا در یکااااي از برجسااااته 1آوريتاااااب

هاي اخیار بایش از روانشناسي مثبات اسات کاه در ساال

پیش شایان توجه قرار گرفته است و روانشناساان بار آن 

(، به ظرفیات افاراد 2001اند و به تعبیر والر )تأکید داشته

در سازگاري پیدا کردن با شرای  دشوار زنادگي گفتاه 

 شود.مي

آوري هساتند؛ کننادۀ تااببینيعوامل متعاددي پیش

اسااات.  2یکاااي از ایااام عوامااال، حمایااات اجتمااااعي

هاي متعددي هم ون پژوهش چانا  و یارناال پژوهش

( و وو و همکاااران 2018(، کاناا  و همکاااران )2018)

آوري باا حمایات اجتمااعي ( به رابطۀ مثبت تاب2018)

 اند.اشاره کرده

اهمیاات ارتباطااات اجتماااعي بااراي سااالمت انسااان 

(. در 2018ره شاایان توجاه باوده اسات )جرساون، هموا

زمینۀ ارتباطات اجتماعي، مفهوم حمایت اجتماعي نقاش 

، باه معناي 3کاوهم مهمي در زندگي انسان دارد و ازنظار

تدارک منابع مادي و روانشاناختي از سامت افاراد مهام 

منظور زندگي مثل خانواده، دوستان و دیگر افراد مهم به

در مقابله با فشارهاي زندگي است رساني به افراد کم 

(. مطاااب  بااا تعریاات حمایاات 2017)پااارتر و چماابل ، 

کنند ازطرف خاانواده، اجتماعي، افرادي که احسا  مي

شاوند، دوستان و دیگر افراد مهم زندگیشان حمایات مي

هاي متعدد زنادگي بهتار ها و چالشدر مواجهه با بحران

ترناد. نتاای  در کنند و در رلباه بار مواناع موف عمل مي

(، نشان دادند حمایات 1395مطالعۀ کهکي و همکاران )

آوري در افاراد ساالم بیناي تااباجتماعي قاادر باه پیش

اساات؛ بنااابرایم بااا ارتقاااي سااطت حمایاات اجتماااعي، 

 یابد.آوري افراد نیز بهبود ميتاب

                                                           
1. resilience 
2. social support 
3. Cohen 

هاا حکایات از ارتبااث مثبات به سبب اینکه پژوهش

)فاطیماا و جیبایم،  4ديحمایت اجتمااعي باا خودکارآما

( دارناااد، 2007)کااارا ،  5( و معناااا در زنااادگي2019

توانااااد بااااا ارتقاااااي سااااطت حمایاااات اجتماااااعي مي

خودکارآمدي و معنا در زندگي به شکل ریرمستقیم نیاز 

 آوري تأثیرگذار باشد.بر بهبود میزان تاب

آوري، بااایم تاااابیکاااي دیگااار از عوامااال پیش

بطااۀ مثباات هااا بااه راخودکارآماادي اساات و پژوهش

انااد )بناادر و آوري بااا خودکارآماادي اشاااره کردهتاااب

؛ واناا ، تااابو، باااورز، بااران و ژاناا ، 2018اینگاارام، 

، خودکارآمدي باه بااور انساان، 6(. به تعبیر شوارزر2018

درباارۀ توانااایي انجااام موفاا  یاا  وظیفااۀ خااا  گفتااه 

ازنظااار  (.2018شاااود )بیتساااون، بااار، و اسااامیت، مي

دي باااه احساااا  تواناااایي در ، خودکارآمااا7بنااادورا

سازگارشاادن بااا مسااابل مختلاات زناادگي اشاااره دارد 

، ترجمااۀ ساایدمحمدي(. 1392 /2013)شااولتز و شااولتز، 

تواننااد افااراد داراي خودکارآماادي پاااییم معتقدنااد نمي

امااور زندگیشااان را ماادیریت کننااد و بااه هماایم دلیاال، 

کننااد. آنهااا باااور دارنااد سااعي و احسااا  استیصااال مي

ثمر است و موقع مواجهه با مشاکالت، اگار بيتالششان 

سرعت نتیجه باشد، بهتالش اولیۀ آنها براي حل مسئله بي

کشاند. درمقابال، شوند و دست از تاالش ميمأیو  مي

توانناد باه افراد داراي خودکارآمدي باال ایمان دارند مي

وپنجه شیوۀ مؤثري با رویادادهاي منفاي زنادگي دسات

و انتظار مثبت ایم افراد در رلباه بار بیني نرم کنند. خوش

مشکالت متعدد زندگي، معموالً باعث پایداري آنهاا در 

شود. ایم افراد، مقابل موانع و درنهایت، موفقیت آنها مي

کردن با مشکالت را فرصتي براي رشاد وپنجه نرمدست

اندیشاند. حال مينگرند و جسورانه به جساتجوي راهمي

                                                           
4. self-efficacy 
5. meaning in life 
6. Schwarzer 
7. Bandura  
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شکساات را کاام و قاادرت خودکارآماادي باااال تاار  از 

کناد. از دیاد بنادورا، مقابله با مشکالت را دوچندان مي

خودکارآماادي در تعیاایم موفقیاات یااا شکساات فاارد در 

طااول زناادگي بساایار اهمیاات دارد )شااولتز و شااولتز، 

، ترجمۀ سیدمحمدي(. در پاژوهش جلیلاي 2013/1392

(، نتای  نشان دادند خودکارآمدي، 1389و حسین اري )

آوري است؛ بنابرایم ندۀ مثبت و معنادار تابکنبینيپیش

آوري افااراد در بااا ارتقاااي سااطت خودکارآماادي، تاااب

 یابد.ها افزایش ميمواجهه با چالش

هاا، یکاي دیگار از متریرهااي مطاب  با نتای  پژوهش

اساات )ویااب و  1آوري، سااب  دلبسااتگيباایم تااابپیش

(. دلبساتگي، نیاازي اساساي باراي رشاد 2017جانسون، 

شاود کاه ان است و به پیوند عاطفي عمیقي گفتاه ميانس

کند تاا از هر فرد با اشخا  مهم زندگي خود برقرار مي

زاي زنادگي تعامل با آنها لذت ببرد و در مواقع اساتر 

جماۀ تر ،2007/1390از آنها طلب آرامش کند )بارک، 

ساایدمحمدي(. احسااا  امنیتااي کااه از یاا  سااب  

هاي رشاد ه تمام جنباهآید، بدلبستگي ایمم به دست مي

کند و توانایي فرد را در مقابله باا روانشناختي کم  مي

دهاد؛ اماا ساب  دلبساتگي مشکالت زنادگي ارتقاا مي

کند پذیر ميها آسیبناایمم، فرد را در مواجهه با بحران

، 2007/1390شااود )باارک، و مااانع رشااد سااالم فاارد مي

 زاده،ترجمۀ سیدمحمدي(. در پژوهش محمودي، حسم

(، نتااای  نشااان دادنااد سااب  1392فصاایحي و اقبااال )

آوري رابطۀ مثبت دارد. مطااب  باا دلبستگي ایمم با تاب

توانااد باار هااا، سااب  دلبسااتگي ایماام مينتااای  پژوهش

( و معنایااابي در 2018خودکارآماادي )بناادر و اینگاارام، 

( تاأثیر 2014فریادل،  -زندگي )بادنر، برگمم و کوهم 

 وري را افزایش دهد.آبگذارد و میزان تاب

آوري، داشاتم معناا از دیگر متریرهاي مرتب  با تااب

هاا بار ایام ارتبااث صاحه در زندگي اسات کاه پژوهش

                                                           
1. attachment style 

؛ کانا  و 2017اند )دو، لي، چي، ژابو و ژاباو، گذاشته

اي اشاره دارد کاه (. معنا در زندگي به حوزه2011کیم، 

افااراد در آن حسااي از هدفمناادي، انسااجام و معنااي را 

اي در بهزیستي و سالمت کنند و نقش برجستهجربه ميت

؛ باه نقال از هاادن و ناي، 2009، 2روان افراد دارد )استگر

پور و (. نتای  مطالعۀ نصیري، کارسازي، اساماعیل2018

( نشان دادند داشتم معنا در زنادگي تاأثیر 1394بیرامي )

صاورت ریرمساتقیم آوري دارد و بهمثبتي بر سطت تااب

 سازد.کوفایي دانشجویان را فراهم ميموجبات ش

آوري عامل محافظ قوي در برابار به سبب اینکه تاب

، 3شاود )پینکاارتزا در نظر گرفتاه ميهاي تنشموقعیت

پور، زاده و فضاایلت؛ بااه نقاال از امااامي، عسااگري2009

( و با توجه باه تاأثیرات مثبات آن بار ابعااد متعادد 1396

وو و همکاااران، زناادگي افااراد مثاال کیفیاات زناادگي )

(، بهزیساااتي روانشاااناختي )وینایااااک و جاااا،، 2018

هاي مهم زندگي، شناساایي عوامال ( و دیگر جنبه2018

آوري و تقویت ایم عوامل، اهمیات کنندۀ تاببینيپیش

 هم نیم باید اضافه کارد دوران کند.و ضرورت پیدا مي

هاي مهم زنادگي انساان اسات دانشجویي، یکي از دوره

هاي تحصیلي، با ورود به دنیااي در کنار دردرهکه افراد 

تدری  مشکالت شرلي و مسابل مارتب  کار و ازدواج به

هاي مختلات زنادگي را تجرباه پذیري جنباهبا مسئولیت

ها و هاي مهم، چالشکنند که همزماني ایم مسئولیتمي

کنااد؛ بنااابرایم شناسااایي فشااارهایي بااه فاارد تحمیاال مي

آوري بااراي ایاام قشاار خااا  بهاي تاااکنناادهبینيپیش

کند تا افراد بتوانناد باا آگااهي از اهمیت زیادي پیدا مي

ایم عوامل و پرورش آنها در خاود، بار ضاروریات ایام 

مقطع زندگي فاب  آیند. هم نیم با شناساایي متریرهااي 

هاي درمااني آوري، امکان طراحي پروتکلبیم تابپیش

ي و سني افاراد آوري متناسب با بافت فرهنگارتقاي تاب

                                                           
2. Steger 
3. Pinquart 
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با بررساي  فراهم خواهد شد که بسیار حابز اهمیت است.

هاي پژوهش داخلي و خاارجي، پژوهشاي و مرور پیشینه

آوري باار مبناااي بینااي تااابیافاات نشااد کااه هاادف پیش

متریرهاي ماذکور را دنباال کناد؛ درنتیجاه، در راساتاي 

انجام ایم بررسي در بافت فرهنگاي شاهر اصافهان، ایام 

روانشااناختي  آوريتاااب بیناايهاادف پیشپااژوهش بااا 

باااا  دلبساااتگي اجتمااااعي و ساااب  حمایااات براساااا 

زناااادگي،  در خودکارآماااادي و معنااااا گريمیااااانجي

 اند:هاي زیر بررسي شدهفرضیه

 روانشااناختي آوريتاااب بااا اجتماااعي حمایاات باایم -1

 .دارد وجود معنادار مستقیم رابطۀ

 رابطاۀ روانشناختي آوريتاب با دلبستگي سب  بیم -2

 .دارد وجود معنادار مستقیم

 رابطاۀ روانشاناختي آوريتاب با خودکارآمدي بیم -3

 .دارد وجود معنادار مستقیم

 رابطاۀ روانشاناختي آوريتاب با زندگي معنا در بیم -4

 .دارد وجود معنادار مستقیم

 خودکارآمادي و معناا در ازطری  اجتماعي حمایت -5

 آوريتاااب افاازایشباار  ریرمسااتقیمي زناادگي، تااأثیر

 .دارد روانشناختي

 خودکارآمدي و معنا در ازطری  دلبستگي سب  -6

 آوريتاااب باار افاازایش ریرمسااتقیمي تااأثیر زناادگي،

 .دارد روانشناختي

درخااور رکاار اساات در راسااتاي طراحااي ماادل در 

هاي پژوهشاي یاا تاوان باه پیشاینهمعادالت ساختاري مي

اساا ، ایم (. بر 1386شهود محق  استناد کرد )مولوي، 

هاي پیشااینه مبنااايماادل پیشاانهادي پااژوهش حاضاار بر

و شهود  -که پیش از ایم رکر شدند  -پژوهشي موجود 

هااي ر پژوهشمحق ، طراحاي شاد. بایاد اشااره کارد د

صورت انفرادي بررسي پیشیم رابطۀ متریرهاي مذکور به

شااده اساات؛ امااا در پااژوهش حاضاار، همگااي متریرهااا 

صورت یکجا در قالاب یا  مادل سااختاري بررساي به

اند و از ایم نظار، پاژوهش داراي ناوآوري مناسابي شده

 پژوهش درباارۀ روابا  پیشنهادي است. درنهایت، مدل

 مطااب  وريآتااب کننادۀبینيشپی مختلات عوامل بیم

پژوهشي ماذکور، شاهود محقا  و فرضایات  هايپیشینه

 ( ارابه شد.1مطاب  شکل ) شده،تدویم
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 روش

روش  روش پاااژوهش، جامعاااۀ آمااااري و نموناااه:

معاادالت  ناوع الگوساازي از همبساتگي - علّيپژوهش 

ساختاري بود. جامعۀ پاژوهش، تماام دانشاجویان دختار 

مقطع کارشناسي مشرول به تحصیل دانشگاه اصافهان در 

 300بودند. در ایم پژوهش،  1397-1398سال تحصیلي 

دانشجوي دختر مقطاع کارشناساي دانشاگاه اصافهان باه 

اي اي چندمرحلاااهگیري تصااادفي خوشااهروش نمونااه

ها را تکمیال کردناد. ماالک انتخاب شدند و پرسشانامه

شاده باراي انتخاب حجام نموناه، میازان مطلاوب معرفي

 سبک دلبستگی

 تاب آوري

 در زندگيمعنا  حمایت اجتماعي

 خودکارآمدي
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، هر 2004هاي معادالت ساختاري بود )لوهلیم، پژوهش

 (.1390؛ به نقل از قاسمي، 2009و همکاران، 

: کاااانر و 1آوريمقیاااا  تااااب ابزارهااااي سااانجش:

(، ایاام پرسشاانامه را بااراي ساانجش 2003دیویدسااون )

گویااه  25آوري افااراد طراحااي کردنااد کااه داراي تاااب

صااورت طیاات لیکارت از صاافر تااا چهااار، از اسات و به

شاود. حاداقل نماره در گاذاري ميهرگز تا همیشه نمره

ایم مقیا  صفر و حداکثر نمره صد اسات و تنهاا یا  

هاااي جااۀ بررسااي ویژگيدهااد. نتینماارۀ کاال ارابااه مي

روانسنجي ابزار، تأیید روایي و پایایي خاارجي آن باوده 

، ایام پرسشانامه را باراي 1384است. محمادي در ساال 

استفاده در ایران هنجار کرده اسات )سااماني، جوکاار و 

(. روایي، پایایي فارم فارساي ابازار در 1386صحراگرد، 

اند هاي بهنجااار و بیمااار بررسااي و تأییااد شاادهنمونااه

(. در پاااژوهش سااااماني و همکااااران 1386)بشاااارت، 

( روي یاا  نمونااۀ دانشااجویي، پایااایي مقیااا  1386)

محاسبه شد. پایایي ابزار در ایم پاژوهش باه روش  87/0

 به دست آمد. 86/0آلفاي کرونباخ 

: 2شاادهمقیااا  چندبعاادي حمایاات اجتماااعي ادراک

ا (، ایم پرسشنامه ر1988زیمت، داهلم، زیمت و فارلي )

ده طراحااي شاابااراي ساانجش حمایاات اجتماااعي ادراک

صورت طیت لیکارت از گویه دارد که به 12اند و کرده

کااامالً مخااالفم تااا کااامالً مااوافقم از یاا  تااا هفاات 

شود. براي محاسبۀ نمرۀ کال پرسشانامه، گذاري مينمره

شااوند )علیرااور، تقساایم مي 12کاال نماارات، جمااع و باار 

(. 1395شامي جشاني، اکبري دهکردي، امیناي و هاعلي

(، روایاي، پایاایي ابازار را در 1988زیمت و همکااران )

انااد. در پااژوهش ساالیمي، حااد مطلااوب گاازارش کرده

(، پرسشااانامه در ایاااران، 1388پور )جوکاااار و نیااا 

هنجاریابي و روایي آن تأیید شد. ضریب پایایي آن هام 

                                                           
1. Resilience Scale 
2. Multidimensional Scale of  Perceived Social Support 

بااه دساات آمااد )شااکري، فراهاااني،  89/0در پژوهشااي 

(. پایااایي اباازار در ایاام 1391دي، کرمااي نااوري و ماارا

 به دست آمد. 84/0پژوهش به روش آلفاي کرونباخ 

در ساال  4: هاازن و شایور3پرسشنامۀ ساب  دلبساتگي

ایم پرسشانامه را باراي سانجش ساب  دلبساتگي  1987

صااورت طیاات گویااه دارد و به 15طراحااي کردنااد کااه 

لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم از یا  تاا پان  

شود. ایم پرسشنامه سه زیرمقیا  سب  گذاري مينمره

دلبسااتگي ایماام، سااب  دلبسااتگي اجتنااابي و سااب  

شود که هار زیرمقیاا ، دلبستگي دوسوگرا را شامل مي

دهاد. حاداقل نماره در سؤال را به خود اختصاا  مي 5

 25و حداکثر نمره در هر زیار مقیاا ،  5هر زیرمقیا ، 

(. روایااي، 1393قاااري، خواه و بابااایي مناساات )خااال 

هاي زیاادي تأییاد شاده پایایي خارجي ابزار در پژوهش

یازدي و ؛ باه نقال از رراتاي، امیم1383است )پاکدامم، 

، پرسشنامه را 1383(. پاکدامم در سال 1385آزاد فالح، 

هنجااار و روایااي، پایااایي فاارم فارسااي را در پژوهشااي 

در  (.1385محاساابه و تأییااد کاارد )رراتااي و همکاااران، 

هااي پژوهشي دیگر با نمونۀ دانشجویي باراي زیرمقیا 

، 80/0ترتیب ایمم، اجتنابي و دوسوگرا، روایي ابازار باه

باااه دسااات آماااد و پایاااایي ابااازار باااراي  57/0و  61/0

محاسابه شاد  85/0و  84/0، 85/0ترتیب ها باهزیرمقیا 

(. 1389؛ باه نقال از بزازیاان و بشااارت، 1384)بشاارت، 

در ایام پاژوهش باه روش آلفااي کرونبااخ  پایایي ابزار

ترتیب هاي ایمم، اجتنابي و دوسوگرا باهبراي زیرمقیا 

 به دست آمد. 65/0و  68/0، 52/0

در  6: شااوارزر و جروسااام5پرسشاانامۀ خودکارآماادي

، ایام پرسشانامه را باه زباان آلمااني طراحاي 1979سال 

مقیاااا  گویاااه باااا دو خرده 20کردناااد کاااه داراي 

                                                           
3. Attachment Style Questionnaire 
4. Hazan & Shaver 
5. Self-efficacy Questionnaire 
6. Schwarzer & Jerusalem 
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عمومي و خودکارآمدي اجتمااعي باود؛ خودکارآمدي 

اي گویاه 10، ایام ابازار باه پرسشانامۀ 1981اما در سال 

گااذاري ایاام خودکارآماادي عمااومي تباادیل شااد. نمره

صورت طیات لیکارت از کاامالً مخاالفم تاا پرسشنامه به

کااامالً مااوافقم از یاا  تااا چهااار اساات. نماارۀ کاال 

ها باه دسات خودکارآمدي از جمع نمارات تماام گویاه

هااي آید. روایاي، پایاایي خاارجي ابازار در پژوهشمي

متعددي بررسي و تأیید شده است؛ باراي مثاال، ضاریب 

و  88/0، در کاناادا 81/0آلفاي کرونباخ ابزار در آلماان 

گزارش شاده اسات. رجباي در ساال  88/0در انگلستان 

، روایي و پایایي فرم فارسي پرسشانامه را در یا  1385

دانشگاه شهید چمران و دانشاگاه جمعیت دانشجویي در 

آزاد مرودشاات بررسااي و تأییااد کاارد کااه در پااژوهش 

باه دسات آماد  82/0مذکور، ضریب پایاایي پرسشانامه 

(. پایااایي اباازار در پااژوهش 1391)ماارادي و طاااهري، 

 به دست آمد. 84/0حاضر به روش آلفاي کرونباخ 

و  : اساتگر، فریازر، اویشاي1پرسشنامۀ معنا در زندگي

(، پرسشاانامۀ معنااا را در زناادگي طراحااي 2006کااالر )

گویاه دارد و در طیات لیکارت از کاامالً  10کردند که 

گاذاري مخالفم تا کاامالً ماوافقم از یا  تاا هفات نمره

صااورت معکااو  پرسشاانامه به 9شااود. فقاا  سااؤال مي

شود. ایم پرسشنامه دو زیرمقیاا  دارد؛ گذاري مينمره

گي است که سؤاالت زیرمقیا  اول، وجود معنا در زند

شاااود و زیرمقیاااا  دوم، را شاااامل مي 9و  6، 5، 4، 1

، 2جستجو براي یافتم معنا در زندگي است که سؤاالت 

شود. نمرۀ کال ابازار از جماع را شامل مي 10و  8، 7، 3

آیااد. اسااتگر و نماارات دو زیرمقیااا  بااه دساات مي

همکاران، روایي ابزار را بررسي و تأیید کردند و پایاایي 

و در  86/0ن در زیرمقیااا  وجااود معنااا در زناادگي آ

 87/0زیرمقیااا  جسااتجو بااراي یااافتم معنااا در زناادگي 

(، 1392باارآورد شااد. مصاارآبادي، جعفریااان و اسااتوار )

                                                           
1. Meaning in Life Questionnaire 

روایي فرم فارساي ابازار را بررساي و تأییاد کردناد. در 

پژوهشي، ضریب پایایي فرم فارسي پرسشانامه باه روش 

 79/0د معناا در زنادگي بازآزمایي براي زیرمقیا  وجو

و براي زیرمقیا  جستجو باراي یاافتم معناا در زنادگي 

به دست آمد )احمدي، حیدري، باقریان و کشفي،  71/0

(. پایایي کل ابزار در ایم پژوهش به روش آلفااي 1395

 به دست آمد. 72/0کرونباخ 

میاداني،  روش باه پژوهش : ایمتحلیل و اجرا روش

هاي در دانشکده پژوهشگران مراجعۀ حضوري با و اجرا

 و پاژوهش تشریت هادف با و دانشگاه اصفهان مختلت

 تحلیال هاي دانشجویان انجاام شاد.پاسخ ماندنمحرمانه

 و پیرساون يآمااري همبساتگ هاايآزمون ها نیز باداده

ساختاري با بستۀ آماري علاوم اجتمااعي  معادالت روش

 .شد ري انجامافزار تحلیل ساختاو نرم

 

 هایافته

هاي توصاایفي حاصاال از در ایاام قساامت ابتاادا یافتااه

بودن ها، ضرایب همبساتگي و مفروضاۀ نرماالپرسشنامه

شااود، ساار  باارازش الگااو، شااامل متریرهااا تشااریت مي

شاود رویکرد برازش تحلیل معادالت ساختاري ارابه مي

شااوند. گااروه تحلیل ميوها تجزیااهو در پایااان، فرضاایه

 27تا  18دانشجوي مؤنث  300نمونه ایم پژوهش شامل 

درصاد  14نفر( مجرد و 243درصد نمونه ) 81ساله بود. 

نفار( نیاز وضاعیت 15درصد ) 5نفر( متأهل بودند و  42)

(، 1تأهل/تجرد خود را گزارش نکارده بودناد. جادول )

هاي توصایفي پاژوهش شاامل میاانگیم و انحاراف یافتاه

ا در معیار نمرات حمایت اجتماعي، سب  دلبستگي، معن

آوري نمونۀ تحت مطالعه زندگي، خودکارآمدي و تاب

دهد. هم نیم ضارایب همبساتگي متریرهااي را نشان مي

  اند.( گزارش شده1پژوهش با یکدیگر در جدول )

 



 23/ زندگي در خودکارآمدي و معنا گريبا میانجي دلبستگي اجتماعي و سب  حمایت آوري روانشناختي براسا تاب بینيپیش
 

 
 

 

 ی پژوهشضرایب همبستگی متغیرهاهای توصیفی میانگین، انحراف معیار و . شاخص1جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متریر

       00/1 حمایت اجتماعي -1

      00/1 -621/0** سب  دلبستگي اجتنابي -2

     00/1 -131/0* 348/0** سب  دلبستگي ایمم -3

    00/1 126/0* 253/0** -144/0* سب  دلبستگي دو سوگرا -4

   00/1 -057/0 201/0** 029/0 238/0** معنا در زندگي -5

  00/1 292/0** -127/0* 344/0** -077/0 404/0** خودکارآمدي -6

 00/1 599/0** 440/0** 0-/073 370/0** -099/0 396/0** آوري تاب -7

 91/64 52/29 10/54 79/13 78/15 57/13 68/49 میانگیم

 07/12 34/4 43/7 92/3 02/3 66/3 00/8 انحراف معیار

 05/0* معناداري در سطت          01/0** معناداري در سطت 
 

 

بایم متریرهاا، همبساتگي  علّايقبل از بررسي رواب  
آنها ازطری  ضریب همبستگي پیرسون بررسي شد. بنابر 

شااده در سااطت مشاهده r(، 1نتااای  حاصاال از جاادول )
01/0≥P  همبستگي مثبت و معنااداري را بایم متریرهااي

حمایت اجتماعي، سب  دلبستگي ایمم، خودکارآمدي 
دهاد. هم نایم آوري نشاان ميو معنا در زندگي با تاب

دهند بیم دو سب  دلبساتگي اجتناابي و يمها نشان فتهیا

دوساااوگرا باااا معناااا در زنااادگي، خودکارآمااادي و 
آوري رابطاااۀ معنااااداري مشااااهده نشاااده اسااات تااااب

(05/0p>  ؛ بنااابرایم بااا توجااه بااه اینکااه باایم دو سااب)
دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا با متریرهاي میاانجي )معناا 

وابسااااته  در زناااادگي و خودکارآماااادي( و متریاااار
آوري( همبستگي معناداري مشااهده نشاده اسات، )تاب

بیم متریرها، ایم دو  علّيمنظور بررسي رواب  در ادامه به
بااراي بررسااي  هااا حااذف خواهنااد شااد.یلتحلمؤلفااه از 

آزماون شااپیرو هاا باا اساتفاده از بودن توزیاع دادهنرمال
بودن توزیاع فار  نرماالویل ، نتای  نشان دادند پیش

منظور بررساااي باااه (.<05/0pشاااود )تأییاااد مي هااااداده

هاااي ها و آزمااون ماادل مفهااومي پااژوهش، دادهفرضاایه
شااده ازطریاا  معااادالت ساااختاري تحلیاال آوريجمع

مشااااهده (، 2آمده در شاااکل )دساااتشااادند. نتاااای  به
 شوند.مي
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در پژوهش حاضر، براي بررساي برازنادگي الگاوي 

هاي مجااذور معاادالت سااختاري مرتباه اول از شااخص

 (،P-value) معناداري مجذور خي (،Chi-Square)خي 

، خاي (RMSEA)شاخص جذر برآورد خطاي تقریباي 

 ه، شااااخص بااارازش هنجارشاااد(X2/DF)دو بهنجاااار 

NFI) ،)شااااخص برازنااادگي فزایناااد (IFI،)  شااااخص

 (TLI) ریلااو –و شاااخص تاااکر  (CFI)تطبیقااي باارازش 

استفاده شد. به سبب تاأثیرگرفتم مجاذور خاي از حجام 

تنهایي ، بااه(P-value) نمونااه، معناااداري مجااذور خااي

بنابرایم  مالک معتبري براي ارزیابي برازش مدل نیست؛

ها اساتفاده منظور بررسي برازش مدل، از سایر شاخصبه

 اند.ارابه شده (2شد که نتای  آن در جدول )
 

 برازش کلی مدل یهاشاخص .2جدول

 نتیجه مقدار قبول مورد دامنه برازش شاخص
 - 796/49 - خي مجذور
 - 22 - آزادي درجۀ
 برازش مناسب 263/2 3 از کمتر برابر بهنجار دو خي
 برازش مناسب 065/0 08/0 از کمتر تقریبي خطاي برآورد جذر
 قابل قبول 888/0 90/0 از بیشتر هنجارشده برازش شاخص
 برازش مناسب 934/0 90/0 از بیشتر فزایند برازندگي شاخص
 قابل قبول 889/0 90/0 از بیشتر لویر – تاکر شاخص
 برازش مناسب 932/0 90/0 از بیشتر تطبیقي برازش شاخص

(، نتاای  نکاویي بارازش مادل 2با توجه باه جادول )

 X2/DF ،RMSEA ،NFI ،IFI ،CFI ،TLIنشان دادناد 
 89/0، 93/0، 93/0 ،89/0 ،065/0 ،263/2ترتیب باااااااه

دامناۀ  TLI و IFI ،NFI ،CFI ،GFIهاي هستند. شاخص
تر صفر تا ی  دارند. هرچه اندازۀ آنها به یا  نزدیا 

 .تر الگااو داللاات دارناادشااود، باار برازناادگي مطلااوب

( RMSEA)هم نااایم زمااااني کاااه خطااااي تقریباااي 
 (X2/DF)و خااااي دو بهنجااااار  08/0تر از کوچاااا 

باشد، داللات بار بارازش مطلاوب مادل  3تر از کوچ 
توان نتیجاه گرفات مادل از دارد. بر اسا  ایم نتای  مي

و سااختار کلاي روابا    برازش مطلوب برخوردار اسات

آمده تأییاااد دساااتهااااي بهشاااده ازطریااا  دادهآزموده
 شود.مي

هاي تأیید الگوي معاادالت سااختاري فقا  شاخص
کلاي الگاو نیسات، بلکاه  هاي برازشمحدود به شاخص

باید پارامترهاي استاندارد بتاا و گاماا )ضارایب مسایر( و 

 علّايمقادیر تي متناظر با آن براي هر یا  از مسایرهاي 
نیز بررسي شوند. در ادامه معناداري هر یا  از ضارایب 

 مسیر آزموده شده است.

 

 مستقیم. برآورد ضرایب اثرات 3جدول 

 نتیجه معناداری t) آماره)نسبت بحرانی  ضریب مسیر مسیر

 تأیید 001/0 221/3 191/0 زندگي در معنا بر اجتماعي حمایت
 تأیید 000/0 909/5 324/0 خودکارآمدي بر اجتماعي حمایت
 تأیید 019/0 346/2 116/0 آوريتاب بر اجتماعي حمایت
 تأیید 023/0 269/2 135/0 زندگي در معنا بر ایمم دلبستگي سب 
 تأیید 000/0 210/4 231/0 خودکارآمدي بر ایمم دلبستگي سب 
 تأیید 006/0 771/2 132/0 آوريتاب بر ایمم دلبستگي سب 
 تأیید 000/0 939/5 266/0 آوريتاب بر زندگي در معنا

 تأیید 000/0 106/9 441/0 آوريخودکارآمدي بر تاب
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(، تماام ضارایب تاأثیر 3هاي جدول )با توجه به یافته

)ضرایب مسیر( مستقیم متریرهاا بار یکادیگر معنادارناد؛ 

شاده در مادل ي مساتقیم بررسيهارابطهبنابرایم، تمامي 

هاي (. یافتاهP≤0.05؛ t≥±1.96)شوند يممفهومي تأیید 

مستقیم حمایت اجتمااعي یادشده حاکي از تأثیر مثبت و 

و ساااب  دلبساااتگي ایمااام بااار معناااا در زنااادگي، 

آوري، و تأثیر مستقیم و مثبت معنا خودکارآمدي و تاب

 اند.آوريدر زندگي و خودکارآمدي بر تاب
 

 . برآورد ضرایب اثرات غیرمستقیم )خروجی بوت استرپینگ(4جدول

 نتیجه معناداري % 95فاصله اطمینان  % 95فاصله اطمینان  ضریب مسیر مسیر

 حد پاییم حدباال

آوري با تأثیر حمایت اجتماعي بر تاب

 نقش میانجي معنا در زندگي
 تأیید 003/0 068/0 012/0 036/0

آوري با تأثیر حمایت اجتماعي بر تاب

 نقش میانجي خودکارآمدي
 تأیید 001/0 148/0 061/0 102/0

آوري تأثیر سب  دلبستگي ایمم بر تاب

 با نقش میانجي معنا در زندگي
 رد 053/0 060/0 -001/0 028/0

آوري تأثیر سب  دلبستگي ایمم بر تاب

 با نقش میانجي خودکارآمدي
 تأیید 001/0 132/0 041/0 080/0

 
(، ضاارایب تااأثیر 4هاي جاادول )بااا توجااه بااه یافتااه

)ضاارایب مساایر( ریرمسااتقیم حمایاات اجتماااعي باار 
آوري باااا نقاااش میاااانجي معناااا در زنااادگي و تااااب

خودکارآماادي معنادارنااد. ایاام در حااالي اساات کااه در 

آوري، تنهاا نقاش رابطۀ بیم سب  دلبستگي ایمم و تاب
عنا در میانجي خودکارآمدي تأیید شده و نقش میانجي م

ي هارابطااهزناادگي تأییااد نشااده اساات؛ بنااابریم تمااامي 
شده در مدل مفهومي باه ریار از تاأثیر ریرمستقیم بررسي

آوري با نقش میاانجي معناا سب  دلبستگي ایمم بر تاب

(. P≤0.05؛ LB &UB<0)شااود يمدر زناادگي تأییااد 
هاي یادشااده حاااکي از آن اساات کااه حمایاات یافتااه

ارآمادي و در زنادگي و خودکواساطۀ معناا اجتماعي به
واسااطۀ خودکارآماادي تااأثیر سااب  دلبسااتگي ایماام به

 . اندداشتهشده آوري نمونۀ آماري مطالعهمثبتي بر تاب
 
 

  بحث

آوري تاااب بیناايپیش هاادف بااا حاضاار پااژوهش

 اجتمااااعي و ساااب  حمایااات روانشاااناختي براساااا 

 در خودکارآماادي و معنااا گريبااا میااانجي دلبسااتگي

آوري نتااای  نشااان دادنااد تاااب .شاادزناادگي انجااام 

صااورت مسااتقیم بااا حمایاات اجتماااعي، روانشااناختي به

سب  دلبستگي ایمم، خودکارآمدي و معنا در زنادگي 

آوري روانشاناختي باا پذیر است. هم نیم تااببینيپیش

صااورت ریرمسااتقیم و ازطریاا  حمایاات اجتماااعي به

شاود. باه بیناي ميخودکارآمدي و معنا در زنادگي پیش

آوري روانشناختي، با سب  دلبستگي ایمام عالوه، تاب

بیناي صورت ریرمستقیم ازطریا  خودکارآمادي پیشبه

پااذیر بینيشااود؛ ولااي ازطریاا  معنااا در زناادگي پیشمي

توان گفت تحلیل آماري مادل طور خالصه ميبه نیست.

هاي اول تاا پانجم و بخاش شده نشاان داد فرضایهتدویم

یید شادند، ولاي بخاش دوم اول فرضیۀ ششم پژوهش تأ

 فرضیۀ ششم تأیید نشد.
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هاي پژوهش داخلي و خارجي مبني بار مطاب  پیشینه

آوري ارتباث مستقیم دارد اینکه حمایت اجتماعي با تاب

؛ 2018؛ چاناا  و یارنااال، 1395)کهکااي و همکاااران، 

(، 2018؛ وو و همکااااران، 2018کانااا  و همکااااران، 

ایت اجتماعي ضمم نتای  پژوهش حاضر نشان دادند حم

آوري، هم نیم ازطری  متریرهااي ارتباث مستقیم با تاب

صاورت آوري بهخودکارآمدي و معنا در زندگي با تاب

ریرمسااتقیم در ارتباااث اساات و پیشااینۀ پااژوهش نیااز باار 

ارتبااث حمایات اجتمااعي باا متریرهااي خودکارآماادي 

( و معنااا در زناادگي )کاارا ، 2019)فاطیمااا و جیباایم، 

هاي حه گذاشته است. در ایم حیطاه برداشات( ص2007

تواناد گیرناد؛ حمایات اجتمااعي ميریل مدنظر قرار مي

شده، روي متریرهاي میانجي اثر بگذارد و طب  مدل ارابه

خودکارآمدي شخصاي افاراد را بااال ببارد تاا در مواقاع 

هاي خاویش حسا  زندگي، افراد با تکیه بار توانمنادي

التشاان بار بیایناد. هم نایم بتوانند خودشان از پ  مشک

هاي شخصي قاادر حمایت اجتماعي با معنادارکردن رن 

 آوري خواهد بود. به ارتقاي تاب

 اجتمااعي را حمایات از بااالتري ساطوح که افرادي

هاااي هااا و ترریباز دلگرمي بیشااتر کننااد،مي دریافاات

هااي زنادگي ساود کالمي اطرافیان در مواجهه با بحران

برند و اینگونه احسا  کفایت و کارآمادي بیشاتري مي

کنناد؛ زیارا باه تعبیار را در رلبه بر مشاکالت تجرباه مي

هاااااي مااااؤثر در پاااارورش بناااادورا، یکااااي از روش

خودکارآماادي، دریافاات ترریااب کالمااي از جاناااب 

، ترجمااۀ 2013/1392شااولتز و شااولتز، )ساات اطرافیااان ا

ایم افراد هم نیم با تخلیۀ سالم هیجان در  (.سیدمحمدي

کنار منابع حمایتي خود در مواقع پارتنش زنادگي، بهتار 

تواننااد از عهاادۀ حاال هنرمندانااۀ مسااابل برآینااد. بااه مي

 ساطت ارتقااي اجتماعي، باعاث حمایت عالوه، دریافت

 اینگوناه و شودمي فرد ارزشمندي احسا  و نف  عزت

 کاه کسااني درواقع بخشد.مي بهبود را آوريتاب سطت

 وجاود شاوند،مي پشاتیباني و حمایات اطرافیان جانب از

 و پندارندمي شایسته و الی  اهمیت، با ارزشمند، را خود

 مشاکالت برابار در افاراد شاودمي باعاث تلقي طرز ایم

 باار رلبااه بااراي بیشااتري اسااتقامت بااا و نشااوند تساالیم

ایم افراد هم نیم با داشاتم مناابع  .کنند تالش مشکالت

هاادف در نظاار حمااایتي قااوي، زناادگي را پااو  و بي

کننااد بااا پاارورش معنااا در گیرنااد؛ بلکااه سااعي مينمي

هاااي هاي زناادگي مفهومزندگیشااان، بااراي دشااواري

خاصي در نظر بگیرند و آنها را در ی  چارچوب ویاژه 

اناات مثبات بیشاتري را تجرباه معني کنند؛ بناابرایم هیج

کنند و از هیجانات منفي هم ون اضاطراب وجاودي مي

ها از توانناد در مقابال ساختيگیرند و بهتار ميفاصله مي

آوري بروز دهند؛ بنابرایم حمایت اجتماعي باا خود تاب

ارتقاي سطت خودکارآمدي و پرورش معناا در زنادگي 

 گذارد.آوري اثر ميبر تاب

اضاار در ارتباااث بااا رابطااۀ مسااتقیم نتیجاۀ پااژوهش ح

هاي آوري مطاب  با پژوهشسب  دلبستگي ایمم با تاب

؛ 1392داخلي و خارجي مرتب  )محمودي و همکااران، 

( اساات. هم ناایم در پااژوهش 2017ویااب و جانسااون، 

حاضر، نتاای  نشاان از تاأثیر ساب  دلبساتگي ایمام بار 

آوري با اثرگاذاري بار خودکارآمادي داشات کاه تاب

(. 2018ب  با پیشینۀ پژوهش اسات )بنادر و اینگارام، مطا

بخشااي از نتیجااۀ ایاام پااژوهش مبنااي باار اینکااه سااب  

بیناي دلبستگي ایمام ازطریا  معناا در زنادگي، باه پیش

آوري قادر نیست، با پیشینۀ پژوهش ناهمساو اسات؛ تاب

زیرا پیشینۀ پژوهش بر ارتباث ساب  دلبساتگي ایمام باا 

( صحه گذاشته 2014مکاران، معنا در زندگي )بادنر و ه

هاي ریال شده، برداشاتاست. در ارتباث با نتای  حاصل

درخور تأمل است. دلبستگي، یکاي از نیازهااي اساساي 

دهاد انسان است که به فرد احسا  امنیت و کفایات مي

کناد فارد در مواقاع پرالتهااب زنادگیش باا و کم  مي

گي، بهتر از اعتماد به توانایي خود در مقابله با مسابل زند
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تر عمال کناد. در ارتبااث باا عهدۀ مسابل برآید و موفا 

آوري ازطری  سب  دلبستگي ایمام نشدن تاببینيپیش

تاوان گفات شااید حضاور ازطری  معنا در زنادگي، مي

عوامل مزاحم متعدد مثل فشاارهاي زنادگي دانشاجویي 

در ایم رابطه مداخلاه کارده باشاند و ماانع تاأثیر ساب  

آوري ازطریا  معناا در زنادگي م بار تاابدلبستگي ایم

 شده باشند.

 بیناي مساتقیمپیش با ارتباث نتیجۀ پژوهش حاضر در

هااي خودکارآمدي باا نتاای  پژوهش توس  آوريتاب

( و خاارجي مارتب  1389داخلي )جلیلي و حسین اري، 

( 2018؛ واناا  و همکاااران، 2018)بناادر و اینگاارام، 

 هاي ریل درخور تأمالتبییم همسو است و در ایم زمینه،

 رد را خاود کند،مي کفایت احسا  فرد که است. وقتي

 نظار در توانمناد زنادگي، هاايچالش و مساابل بار رلبه

. آیاادمي باار موانااع باار رلبااه پاا  از بهتاار و گیااردمي

 بایش را خاود کفایت و توانایي افرادي چنیم درحقیقت

داراي افاراد . شاوند هاابحران مرلاوب که دانندمي آن از

 مساابل باراي حالراه جساتجوي باال، در خودکارآمدي

 دلیال باه و کننادمي عمال ترقوي زندگي، در آمدهپیش

 مقابلااۀ بااراي بیشااتري هایشااان، تااالشتوانایي اعتماااد باار

 نشاان خاود از زنادگي ریرمترقبه هايموقعیت با درست

 باا زنادگي ساخت هاايموقعیت در افاراد ایام. دهندمي

 مادارهیجان و مدارمسائله ايمقابلاه راهبردهاي به توسل

 قارار سرساختانه و آوراناهتاب مشکالت، مقابل در سالم

 .شوندنمي موانع تسلیم و گیرندمي

 آینااده بااه نساابت باااال، خودکارآماادي افااراد داراي

 آیناده باه نسبت آنها مثبت انتظار ایم و هستند بیمخوش

 ایم بیشتر. کندمي کم  موانع برابر در آنها استقامت به

 باه شادننابل باراي تعهد و زندگي در هدفمندي با افراد

 باه و آورنادمي تااب مشاکالت مقابال در بهتار اهداف،

 و دهنادمي جلاوه طبیعي آنها را مسابل، بزرگنمایي جاي

 کااه کنناادمي تصااور چالشااي را مشااکالت گاااهي حتااي

 پیشارفت باه را آنهاا و شاود آنهاا پرش سکوي تواندمي

، ترجمااااۀ 2013/1392شااااولتز و شااااولتز، )برساااااند 

 (.سیدمحمدي

 بیناي مساتقیمپیش باا ارتبااث نتیجۀ ایام پاژوهش در

هااي معنا در زندگي باا نتاای  پژوهش توس  آوريتاب

( و خااارجي )دو و 1394داخلااي )نصاایري و همکاااران، 

( مارتب  همساو 2011؛ کان  و کایم، 2017همکاران، 

 شود که افراد بااینگونه استنباث مي است و در ایم زمینه،

داشتم ی  معنا در زندگي، نسبت به انجام وظایت خود 

و اساتقامت باه خاارج دادن در مقابال مشاکالت، متعهااد 

شااوند و ایاام تعهاادي کااه در پرتااو داشااتم معنااا در مي

آوردن در براباار شااود، رمااز دوامزناادگي حاصاال مي

ر آوري افااراد اساات. افاارادي کااه دمشااکالت و تاااب

اند، مفهاوم زنادگي زندگي خود به ی  معنا دست یافته

هاي گیرنااد و سااختيتر در نظاار ميصااورت شاافافرا به

کنناد و زندگي را در قالب چاارچوبي خاا  تفسایر مي

 ها تاب بیاورند.توانند در مقابل سختياینگونه بهتر مي

 جویيدانشا دوران گفات تاوانمي گیرينتیجاه براي

 و شاارل دنیاااي وارد تاادری هب فاارد کااه اساات دورانااي

 و هااچالش زنادگي، عطات نقااث ایم شود.مي ازدواج

 پاژوهش نتاای  به توجه با و دارند دنبال به هایيدشواري

مادي و خودکارآ ساطت ارتقاي با توانندمي افراد حاضر،

 تاادارک معنااا بااراي زندگیشااان بااه شااکل مسااتقیم و

ساب  ساازي ایمم و خاود حماایتي مناابع از گیريبهره

 آوريتااب خاود از رو پایش مساابل مقابل دلبستگي در

 .کنند مدیریت بهتر را اوضاع و دهند نشان

 بااااا هااااپژوهش دیگااار همانناااد پاااژوهش ایااام

 ایام هايمحدودیت ازجمله بود؛ مواجه هایيمحدودیت

نکردن دانشاگاه در اراباۀ آماار دقیا  همکااري پژوهش

تعیاایم تعاداد دانشااجویان مقطااع کارشناساي در راسااتاي 

تر حجاام نمونااه بااا اسااتفاده از جاادول مورگااان، دقیاا 

-هاااي اجتماااعي نبااودن نمونااه بااه دلیاال تفاوتهمگم
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فرهنگااي دانشااجویان و محاادودبودن حجاام نمونااه بااه 

 ایام گارفتم نظار در باا جنسیت موناث بودناد؛ بناابرایم

 صاورت کاافي احتیااث با باید نتای  تعمیم هامحدودیت

 باار مبنااي حاضاار پااژوهش هايیافتااه بااا مطاااب  .گیاارد

حمایت اجتماعي، ساب   با آوريمستقیم تاب بینيپیش

دلبسااتگي ایماام، خودکارآماادي و معنااا در زناادگي و 

آوري باا حمایات اجتمااعي و بیني ریرمستقیم تاابپیش

 تاوانایمم ازطری  متریرهاي میانجي مي سب  دلبستگي

 آینده پژوهشگران اختیار در را ریل پژوهشي پیشنهادات

 آیناده پژوهشگران شودمي پیشنهاد مثال، براي داد؛ رارق

شده را در جنسیت مذکر، بررسي و نتای  آن مدل مطرح

را بااا نتااای  مطالعااۀ حاضاار مقایسااه کننااد. هم ناایم 

 بار مبتناي ماداخالت توانناد تاأثیرپژوهشگران آینده مي

خودکارآمدي، تدارک معنا در زندگي، ارتقااي  ارتقاي

 را سازي سب  دلبساتگيو ایمم سطت حمایت اجتماعي

 جامعه مختلت گروههاي در آوريتاب سطت افزایش بر

 آوريتااب ارتقاي تأثیر به عالوه کنند. مقایسه و بررسي

زنادگي  کیفیت و روان سالمت مانند متریرها دیگر بر را

 . ارزیابي کنند
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