
Journal of Counseling Research 

Iranian Counseling Association 

Vol. 20, No. 79 Autumn 2021 

Research Article
p-issn: 400-2717X e-issn: 4018-2717 

DOI: 10.18502/qjcr.v20i79.7344 

Modeling Structural Equations of Relationships between 
Attachment Styles and Self-Differentiation with Academic 

Performance of University Students with the Mediating 
Role of Health Promoting Lifestyle  

Vafa Mostafa1, Hajar Falahzadeh2, Sorur Ahmadi3, Omid Hamidi4 
1. M.Sc. in Family Counseling, counseling Group, Faculty of Psychology and Educational Sciences, 

Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2. Assistant Professor, Department of Clinical Psychology and Health, Faculty of Psychology and

Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 

3. M.Sc. in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

4. (Corresponding Author): Ph.D. of counseling, counseling Group, Faculty of Psychology and

Educational Sciences, Shahid Chamran university, Ahvaz, Iran.  email: o.hamidi@ymail.com

ABSTRACT .

R
ec

ei
v

ed
: 

2
7

/0
1

/1
3

9
9

 -
 A

cc
ep

te
d

: 
2

0
/0

1
/1

4
0

0
 

Aim: The aim of this study was to test the structural equation model of 
relationships between attachment styles and self-differentiation with academic 
performance of university students with the mediating role of health-promoting 
lifestyle. Methods: The method of this research was descriptive and correlation 
type. The statistical population consisted of all undergraduate students of Shahid 
Beheshti University (1554 people) in the academic year of 2018-2019. The sample 
size was estimated to be 308 based on Cochran formula. Eventually 305 
questionnaires were finalized. Research tools included the Self-Distinction 
Questionnaire (Skowron & Schmitt, 2003), the Adults Attachment Inventory 
(AAI) (Hazen and Shaver, 1987), the Health Promoting Lifestyle Profile (Walker, 
Sichrist & Pender, 1995) and the Educational Performance Test (Pham and Taylor, 
1999) were used and data were analyzed by descriptive and inferential statistical 
methods (Pearson correlation, path analysis and structural equation modeling) 
using SPSS 23 and AMOS 26 statistical softwares. Findings: The results showed 
that attachment styles and self-differentiation have a significant relationship with 
academic performance and these variables are able to directly predict academic 
performance (p<0.01). Promotional lifestyles can also play a mediating role 
between attachment styles and self-differentiation with academic performance 
(p<0.01). Conclusion: Regarding the relationship between attachment styles, self-
differentiation and health-promoting lifestyle with academic performance, special 
attention to these variables is necessary to improve student performance. 

Keywords: Attachment styles, self-differentiation, health promoting lifestyle, 
academic performance, students 
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متمایزسرازی برا -های دلبسرتگی و خرود پژوهش حاضر با هدف آزمون مد  معادالت ساختاری روابط سربک هد :
روش  روش: ای سربک زنردگی ارتقراخ بخرش سرالمت انجرام شرد. عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه برا نقرش واسرطه

این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسری دانشرگاه شرهید بهشرتی 
نفرر بررآورد  215بود که تعرداد گرروه نمونره برر اسراش فرمرو  کروکران حردود  1279-75نفر( در سا  تحصیلی  1884)

پرسشرنامه  218ر در نظرر گرفتره شرد. در نهایرت، تعرداد نفر 281اعتبار تعرداد های بیشد که برای حذف اثر پرسشنامه
(، 3112متمایزسررازی اسررکورون و اسررمیت )-مررورد تحلیررل نهررایی قرررار گرفتنررد. ابزارهررای تحقیررق شررامل پرسشررنامه خررود

(، نیمرررس سرربک زنرردگی ارتقرراخ دهنررده سررالمت )واکررر، سیچریسررت و 1759سرریاهه دلبسررتگی بترگسرراالن هررازن و شرریور )
های آمار توصریفی از روشها ( بود که جهت تحلیل داده1777پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور )( و 1778پندر، 

 SPSS 23افزارهرای آمراری  کمرک نرمو استنباقی )همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و مد  معادالت ساختاری( برا 
 11/1،  =-11/1ی )ها: نترایج نشران داد کره برین سربک دلبسرتگ استفاده شرده اسرت. .یافتره AMOS 26و 
>p( و تمایتیررافتگی )11/1،  =17/1 >p بررا عملکرررد تحصرریلی رابطرره معنرراداری وجررود دارد و ایررن متغیرهررا )

بینرری نماینررد.. همچنررین سرربک زنرردگی ارتقرراخ بخررش سررالمت  قادرنررد عملکرررد تحصرریلی را مسررتقیما پیش
( و عملکرررررد p< 11/1،  =64/1( و تمایتیررررافتگی )p< 11/1،  =-12/1توانررررد بررررین سرررربک دلبسررررتگی ) می

-های دلبسرررتگی و خرررود گیری: برررا توجررره بررره ارتبرررا  سررربک تحصررریلی نقرررش میرررانجی داشرررته باشرررد. نتیجررره
متمایزسازی و نیز سبک زندگی ارتقاخ بخش سالمت با عملکرد تحصیلی، توجه ویژه به این متغیرها جهرت 

 نماید. بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، ضروری می
سرربک دلبسررتگی، خودمتمایزسررازی، سرربک زنرردگی ارتقرراخ بخررش سررالمت، عملکرررد تحصرریلی،  لیتتدی:هتتای کواژه

 دانشجویان
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 مقدمه
دوران دانشرجویی یره دوره انتقرال اسرت و تجربرره زنردگی دانشرجویی بره دالیلری ماننررد 
جدایی از خانواده، مدیریت زمان و منابع مالی و از دست دادن ارتباطرات پریش از ورود بره 

کنررد )سررراوجی و هرررای جدیرردی مررریدانشررجویان را مسرررتعد مواجهرره برررا اسررترسدانشررگاه، 
(. افزون بر این، با افزایش سطح انتظرارات تحصریلی دانشرجویان و بره تبرع آن 2631گنجی، 

هرا ماننرد فراهم شدن زمینه جهرت تمایرل بره اسرتفاده از رفتارهرای بازدارنرده سرالمت در آن
یرم برذایی مناسرب، ناپذیری در مورد سالمت شخصی، مسئولیت کافی و رژ فقدان خواب 

کررافی در تنظرریم تجررارب اسررترس زا، ورزش نکررردن، مصرررف مررواد مخرردر و کفایررت فررردی نا
شرررکوفایی -الکرررل، رفتارهرررای جنسررری خطرنررراک، توجررره نکرررردن بررره رشرررد معنررروی و خرررود

کرراهش نشررانگرهای 2630، 1)تاچسررریویچین، داراوتیمرررارکون، پانرونینررگ و همکرراران (، در 
هرای دانشرگاهی، برقرراری روابرگ سبه زندگی تحصیلی همانند سازگاری با محریگکیفی 

کراساجتماعی رضایت کمبرود انگیزشری مر ار بروده اسرت )ارسرالن و آ (. برر 2635، 2بخش و 
کررده کمره بسرگ مردلاین اساس، پژوهشگران ترالش  هرای مفهرومی فراینردمحور در انرد بره 

کیفیررت زنرردگی  بررر سرربه زنرردگی تحصرریلی و منررابع ار عوامررل مرر حرروزه مطالعررات سرربه و 
کننرد )گلنرز، ی مورد نیاز برای مواجهه با مطالبات و انتظارات پریششناخت روان رو را تبیرین 

یمر و ویسوانات  (.2661، 3ر
شناسری سرالمت هرا در روانتررین سرازهیکی از مهم 4سبه زندگی ارتقا  بخش سالمت

کاردینرراکس و  ( و برره مجموعرره رفتارهررایی 2633، 5هرراولیاسررت )براونسررل، برادلرری، بلکبرررن، 
کنترل دارد و الگوی رفتارها و روابگ روزمره فررد را تشرکیل مری که فرد بر آنها  دهنرد اشاره دارد 

                                
1. Techasrivichien, T., Darawuttimaprakorn, N., Punpuing, S., & et al. 
2. Arslan, S., & Akkas, O. A. 
3. Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. 
4. Health promotion lifestyle. 
5. Brownsell, S., Bradley, D., Blackburn, S., Cardinaux, F., & Hawley, M. S. 
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کار، بایکان، ستینکایا و همکاران کره اشراره شرد، افرزایش بیرر قابرل (. همان2635، 1)نا گونره 
گرهای ذهنری جر به تهدید نشانانکار سطح تجارب هیجانی منفی در بین دانشجویان، من

کیفیت سبه زندگی ارتقا  بخش سرالمت و زنردگی تحصریلی شرده و عینی تعیین کننده 
گارسررریا-اسرررت )فرررورنیس یرررچ-نررراوارا و روسرررالس-بانررردا، فریررراس-ویررروس،  ؛ 2630، 2ویالدر

کرمررری (. در ایرررن راسرررتا، پژوهشرررگران ترررالش 3112نررروری و همکررراران، شرررکری، فراهرررانی، 
هرای کننردههرای مفهرومی مبتنری برر تعیرینکید بر نقش عوامرل مختلرف، مردلاند با تثکرده
بینی رفتارهای سبه زنردگی ارتقرا  بخرش فردی و موقعیتی را جهت پیشفردی، بیندرون

کارمونرا، و همکراران ، 3سالمت و نیز پسایندهای آن را مورد توجه خود قرار دهنرد )بلرو، شراو، 
ه زندگی ارتقا  بخش سالمت، مرور پیشینه پژوهشری (. در ارتبا، با پسایندهای سب2630

کرره پژوهشررگران عالقررهمربررو، برره ایررن حرروزه، نشرران مرری منررد برره پسررایندهای رفتارهررای دهررد 
ارتقررا  بخررش سررالمت برره طررور خررا ، عملکرررد و پیشرررفت تحصرریلی دانشررجویان را مررورد 

؛ 2637کرراران، ؛ حیرردری، برجیرران، قدوسرری و هم2623، 4انررد )المررومنیتوجرره خررود قرررار داده
کجباف،  کالنتری و  ؛ والرد، 2635، 5؛ مرارتین، سراندرز، شرنکین و همکراران3120سعادت، 
 (.2635، 6میونینگ، اوکنال و همکاران

هررای شناسرری و موقعیررتعملکرررد تحصرریلی از جملرره موضرروعات مررورد توجرره در روان
کره از عوامرل شخصری )درون پرذیرد یر مریفرردی( ترثافرردی( و مروقعیتی )بررونتربیتی اسرت 

(. منظور از عملکرد تحصریلی، موفقیرت فررد در یره 3127زاده و میرزاپور، )مصطفی، فالا
که بر اساس معیارها و استانداردهایی از قبرل تعیرین شرده  یا چند موضوع درسی و آموزشی 

شررود، اسررت )نقرررش، رم ررانی خمسرری، اف ررلی و افکرراری شهرسرررتانی، گیررری مرریانرردازه
کره بره دو (. عملکرد تحصیل3121 ی دانشرجویان یره موضروع مهرم در امرور آموزشری اسرت 

                                
1. Nacar, M., Baykan, Z., Cetinkaya, F., & et al. 
2. Fornés-Vives, J., Garcia-Banda, G., Frias-Navarro, D., & Rosales-Viladrich, G. 
3. Blue, S., Shove, E., Carmona, C., & et al. 
4. Al-Momani, M. M. 
5. Martin, A., Saunders, D. H., Shenkin, S. D., & et al. 
6. Wald, A., Muennig, P. A., O'Connell, K. A., & et al. 
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جنبرره پیشرررفت و افررت تحصرریلی آنهررا اشرراره دارد. پیشرررفت تحصرریلی، موفقیررت در اتمررام 
آمیرز دوره دوره تحصیالت و افرت تحصریلی، نراتوانی و شکسرت در انجرام و اتمرام موفقیرت

کرردن  (. در ایرن مسریر،3127تحصیالت رسمی است )مصطفی و همکراران،  برا مشرخش 
تروان اقرداماتی بره منظرور بر پیشرفت و عردم پیشررفت تحصریلی دانشرجویان مریعوامل م ار 

اصرررالا وضرررعیت تحصررریلی دانشرررجویان بررره اجررررا درآورد )محمررردی، میرزایررری، تررروکلی و 
 (.3121همکاران، 

 کننررده رفتارهررای ارتقررا  بخررش و یررا بازدارنررده سررالمت،بینرریدر خصررو  منررابع پرریش

دانشرررجویان در  2متمایزسرررازی-و خرررود 1هرررای دلبسرررتگینقرررش تفسررریری سررربهتررروان مییی 
یررارویی بررا اتفاقررات پرریش بینرری الگرروی رفتارهررای سرربه زنرردگی ارتقررا  بخررش سررالمت در رو
 زا را مورد توجه قرار داد. استرس

کره مسرتلزم تبرادل لرذت، مراقبرت و آسرایش  دلبستگی، رابطره هیجرانی خاصری اسرت 
کلیدی در شکل ول، اسرریلمن، گیری شخصریت و هویرت فررد دارد )مراکساست و نقشی 

کودکران چگونره یره پیونرد (. نظریه دلبسرتگی، بیران مری2631، 3جوئل و همکاران کره  کنرد 
کننررد؛ نزدیرره، بررادوام و وابسررته را در شررروع لحظررات اولیرره زنرردگی بررا مراقررب خررود برقرررار مرری

کرره عملکرررد افررراد را از لحرراه هیجررانی و عرراطفی پرریش کنررد )قیصررری و بینرری مرریپیونرردی 
-، نررراایمن4هرررای دلبسرررتگی بزرگسرررالی در سررره طبقررره ایمرررن(. سررربه3127الهررری، امررران

کرره هررر یرره از ایررن سرربهتوصرریف مرری 6اجتنررابی-و نرراایمن 5اضررطرابی هررا مبنررای شرروند 
، 7دهنرد )اینرزور ، بلیهرار، واتررز و همکرارانفردی در بزرگسالی را تشکیل میارتباطات بین

ایمرررن، در برقرررراری ارتباطرررات صرررمیمی راحرررت هسرررتند، تمایرررل دارنرررد بررررای (. افرررراد 2631
که دیگران آنهرا را دوسرت دارنرد،  یافت حمایت به دیگران وابسته باشند، اطمینان دارند  در
                                
1. Attachment Style. 
2. Differentiation of Self. 
3. Maxwell, J. A., Spielmann, S. S., Joel, S., & et al. 
4. Secure. 
5. Insecure-Anxiety. 
6. Insecure-Avoidance. 
7. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & et al. 
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کننررد، از گرررم و صررمیمی توصرریف مرریهررای دلبسررتگی خررود را برره عنرروان افرررادی خررونچهررره
-ت مثبترری از دیگررران دارنررد. افررراد نرراایمنخررود تصررویر مثبترری دارنررد و توقعررات و انتظررارا

اضطرابی، تمایل شدیدی برای برقراری رابطه دارند، اما در عین حال از طررد شردن از سروی 
مشرراولی بسرریاری دارنررد، پذیرفترره شرردن از طرررف دیگررران را شررر، الزم دیگررران نگرانرری و دل

از خررود تصررویر داننررد، ایررن افررراد برررای داشررتن احسرراس خرروب و مثبررت نسرربت برره خررود مرری
اجتنرابی مسرئله -منفی دارند ولی نگرش مثبتی نسبت به دیگران دارند. بررای افرراد نراایمن

که احتمال مری-ارزشمند و مهم، "خود رود از طررف دیگرران اتکایی" است. این افراد زمانی 
کره تصرویر مثبتری از خرود نشران دهنرد. طرد شوند، با انکار نیاز دلبستگی، ترالش مری کننرد 

اجتنرررابی، انتظرررارات و نگررررش منفررری نسررربت بررره دیگرررران دارنرررد )اینرررزور  و -د نررراایمنافررررا
که روابگ اولیره والرد، می1(. در مجموع و بر اساس نظریه بالبی2631همکاران،  گفت  -توان 

کرره برره تشررکیل الگوهررای روانرریفرزنررد، سرربه رفترراری -هررای دلبسررتگی افررراد را شررکل داده 
گرذارد. بره عرالوه، افرراد در مرورد خرود و دیگرران ترثایر مریشود و برر باورهرای خاصی منجر می

فرررردی و نیرررز سرربه زنررردگی فرررد را در تمرررامی ادوار زنررردگی هرررای مرردیریت روابرررگ بررینشرریوه
کرره سرربه زنرردگی فرررد در دوره دانشررجویی نیررز از ایررن امررر مثتسررنا تررثایر قرررار مرریتحررت دهررد 

کی از (. بررر ایررن اسرراس پررژوهش2635، 2نیسررت )هررولمز هررای رابطرره معنررادار سرربههررا حررا
؛ سرریدی، 2631، 3باشررد )پریفترری و راپترریدلبسررتگی بررا عملکرررد و پیشرررفت تحصرریلی مرری

کرمی، یزدان (. 2637بخش و 
کسب استقالل عراطفی، یکری از مسرائل -از سوی دیگر، خود متمایزسازی یا به عبارتی 

ی از متمایزسررراز-هرررای ورود بررره دانشرررگاه اسرررت. خرررودمهرررم دوره جررروانی بخصرررو  سرررال
کلیرردی در نظریرره سیسررتم کرره بررا روابررگ خررانواده مبرردا، یرره سررازه  هررای خررانواده برروئن اسررت 

اجتمراعی بهترر، رابطره دارد و عامرل -فردی سالم، پیامدهای سالمت جسمانی و روانریبین

                                
1. Bowlby, J. 
2. Holmes, J. 
3. Prifti, L., & Rapti, E. 
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زا و ارتقرررا  سرررالمت روان اسرررت مهمررری در تجهیرررز فررررد بررررای مقابلررره برررا تجرررارب تنیررردگی
گیگل دیگونزالز، اسکوران-)رودریگز کا متمایزسرازی، -(. خرود2630، 1گراجی و همکراران، 

کرره هنرروز در سررطح هیجررانی و  برره عنرروان توانررایی فرررد در حفررز "فردیررت و هویررت" در حررالی 
تنظیمری عراطفی و -عاطفی با خانواده خود در ارتبا، است و ظرفیرت درگیرر شردن در خرود

)کریکررراک، مرررورداک و  شرررودهیجرررانی در زمینررره روابرررگ مهرررم فررررد برررا دیگرررران، تعریرررف مررری
کرررر و بررروئن2632، 2مارزالررره ( در 2631، 4، بررره نقرررل از فررراتر و هرررایس3211) 3(. برررر طبرررق نظرررر 
کرره برره خرروبی تمررایز یافتررهخررانواده کررودک اجررازه دارد احساسررات و افکررار خررود را هررایی  انررد، 

ران رشد و توسعه دهد و قادر است خودش را به عنوان فردی مجرزا از والردین و خرواهر و برراد
ببیند. حفز توانایی مستقل برودن در روابرگ فررد برا دیگرران و قرادر بره تمرایز قائرل شردن برین 

کرررردن از مشخصرررره کررررردن و تفکررررر  -هررررای افرررراد بررررا خررررودفراینررردهای درونرررری در احسررراس 
هررای اساسرری ماننررد باشررد. بنررابراین، سررطح تمایزیررافتگی بررر زمینررهمتمایزسررازی برراال مرری

هیجان و در مجموع بر روال و شریوه زنردگی فررد اارگرذار اسرت گیری، تنظیم ازدواج، تصمیم
 (.2632)کریکاک و همکاران، 

کره هرر دو نظریره فروق، ( می3271( و بوئن )3212با استناد به دیدگاه بالبی ) گفرت  توان 
کررررررده و آن را برررررر روابرررررگ و زنررررردگی بعررررردی  کیرررررد  برررررر روابرررررگ اولیررررره در محررررریگ خرررررانواده تث

متمایزسرازی فررد بره -ع، نوع خا  سبه دلبستگی و درجره خروددانند. در واقافرادم ارمی
یرردادهای انگیزاننررده، منرررابع هررایی هماننررد تعرردیل میررزان اسررترسکمرره ویژگرری زایرری رو

یررارویی بررا اتفاقررات چررالشمقابلرره برانگیررز و همچنررین اسررتفاده از اسررنادهای علرری ای در رو
ای پرفشرار، نره تنهرا در انتخراب هربینانره در مقابرل بدبینانره( در مواجهره برا موقعیرت)خوش

کلیرردی رفتارهررای سررالمت محورم ارهسررتند بلکرره در تررامین سررالمت روانرری نیررز از نقشرری 
کرره از شرررایگ عرراطفی2631برخوردارنررد )فرراتر و هررایس،  هیجررانی -(. ایررن دو متایررر بنیررادی 

                                
1. Rodríguez-González, M., Skowron, E. A., Cagigal de Gregorio, V., & et al. 
2. Krycak, R. C., Murdock, N. L., & Marszalek, J. M. 
3. Kerr, M. E., & Bowen, M. 
4. Fatter, D. M., & Hayes, J. A. 
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های  بررهتواننررد بررر جن گیرنررد بررا هررم دارای رابطرره معنرراداری برروده و میدرون خررانواده تررثایر مرری
کاشران، جعفرری، مختلف سبه زندگی فرد نیز تاایرات مستقیمی داشته باشند )صرمدی

 (.3127محمودپور و همکاران، 
گرفتره در ارتبرا، برا متایرهرای پرژوهش حاضرر، نترایپ با مروری برر پرژوهش هرای صرورت 

کره محققران بیشرتر بره پریش کی از آن اسرت  برر سربه زنردگی عوامرل مر ار بینری و تعیرین حا
؛ المطیررری، 2632، 1انررد )گرردیهارتقررا  بخررش سررالمت بخصررو  در دانشررجویان پرداخترره

ینلررروان و همکررراران (. 2631نرررژاد، راد و شرررجاعی؛ طرررل، توسرررلی، شرررریفی2631، 2االنیرررزی، و
هرا بره بررسری رابطره ایرن متایرر برا سرالمت همچنین، در حیطه عملکرد تحصیلی، پرژوهش

هرررا و راهبردهرررای (، سررربه2632، 3یمرررا و رورمرررنلئرررود، ارروانررری و مشرررکالت رفتررراری )مررره
کارآمرردی و انگیررزش پیشرررفت تحصرریلی -(، خررود2630، 4یررادگیری )نیکررولز و ادموندسررون
گلشرررنی،  کیفیرررت سررربه زنررردگی )سرررعیدی و فررررحبخش، 3121)کررروهی، محمرررودی و   ،)

(، سررطوا مختلررف سررازگاری 3126آوری و تمایزیررافتگی )احرردی و علیررزاده، (، ترراب3121
هرررای مختلرررف دلبسرررتگی ( و سررربه3125ی، سرررراوانی، زراعتررری و همکررراران، )آقایوسرررف

هرای اند. بنابراین، با توجه بره مطالرب فروق و پرژوهش( پرداخته3125)گنجوزاده و منظری، 
کمبود اطالعات در خصرو   گرفته، خال  پژوهشی و  برر سربه زنردگی عوامرل مر ار صورت 

کیرررد برررر تررروان تبیینررری هرررای تحصررریلی وجرررود ارتقرررا  بخرررش سرررالمت در موقعیرررت دارد و تث
بینررری پسرررایندهای شرررناختی و رفتارهرررای سررربه زنررردگی ارتقرررا  بخرررش سرررالمت در پررریش

عرراطفی عملکرررد تحصرریلی دانشررجویان در قالررب یرره مرردل مفررروض در بررین دانشررجویان 
یادی برخوردار است.  ایرانی از اهمیت ز

کرره اسررتفاده از از سرروی دیگررر، نتررایپ پررژوهش کی از آن بررود  یرره سرربه زنرردگی هررا حررا
دهنرده یرا بینری رفتارهرای ارتقرا هرای تحصریلی در پریشسالمت در محیگ ی هدهندارتقا 

                                
1. Gedik, Z. 
2. Almutairi, K. M., Alonazi, W. B., Vinluan, J. M., & et al. 
3. McLeod, J. D., Uemura, R., & Rohrman, S. 
4. Nichols, C. T., & Edmondson, A. C. 
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بازدارنرررررده سرررررالمت، پیشررررررفت تحصررررریلی و وجرررررود یرررررا فقررررردان مشرررررکالت جسرررررمانی و 
کررد، 2633، 1هرادکینز-ی دانشجویان حائز اهمیت فراوان اسرت )شرافرشناخت روان ؛ هیرون، 

های  پررژوهش حاضررر بررا هرردف آزمررون مرردل روابررگ سرربه (. لررذا،2631، 2جانسررن و پیکررت
ای سربه  متمایزسازی با عملکرد تحصیلی دانشجویان با نقرش واسرطه-دلبستگی و خود

گرفت و در صدد پاسرخ کره آیرا زندگی ارتقا  بخش سالمت صورت  گرویی بره ایرن سروال برود 
 متمایزسررازی برره صررورت مسررتقیم و بیرمسررتقیم بررا نقررش-هررای دلبسررتگی و خررودسرربه
تواننرد برر عملکررد تحصریلی دانشرجویان  ای سبه زندگی ارتقا  بخرش سرالمت میواسطه

 تاایرگذار باشند؟

 
های دلبستگی و خود_متمایزسازی با عملکرد  روابط سبک  . مدل1شکل 

 ای سبک زندگی ارتقاء بخش سالمت تحصیلی با نقش واسطه

 روش
کلیررره روش پرررژوهش حاضرررر توصررریفی و از نررروع همبسرررتگی برررود.  جامعررره آمررراری شرررامل 

کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی  کره طبرق  3127-21دانشجویان  بود 
کرل دانشرگاه شرهید بهشرتی تعرداد آنهرا   010نفرر دخترر،  101نفرر ) 3115آمار اداره آمروزش 
کروکران گروه نمونره براسراس فرمرول  کره بررای  161حردود  3نفر پسر( بود. تعداد  نفرر بررآورد شرد 

گرفترره شررد. پررس از حررذف  116هررای برری اعتبررار تعررداد ف ااررر پرسشررنامهحررذ نفررر در نظررر 

                                
1. Shaffer-Hudkins, E. J. 
2. Huynh, Q., Craig, W., Janssen, I., & Pickett, W. 
3. Cochran. 
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گرفتنرررد.  161هرررای بررری اعتبرررار، تعرررداد پرسشرررنامه پرسشرررنامه مرررورد تحلیرررل نهرررایی قررررار 
کره در نمونه گرفرت؛ بره ایرن صرورت  گیری ایرن پرژوهش بره دو صرورت تصرادفی سراده انجرام 

لرروم اجتمرراعی و رفترراری؛ دانشررکده علرروم هررای عابترردا از بررین دانشررکده مطالعرره حاضررر،
هرررای علررروم انسرررانی؛ دانشرررکده ادبیرررات و علررروم شناسررری، از برررین دانشرررکده تربیتررری و روان

یاضرری و از بررین دانشررکدهانسررانی، از بررین دانشررکده هررای هررای علرروم پایرره؛ دانشررکده علرروم ر
کرامریوتر بره صرورت تصرادفی انتخراب شرد ند و فنی و مهندسی؛ دانشکده مهندسی برق و 

گیرری در دسرترس از برین هرای انتخراب شرده بره شریوه نمونرهسرس با مراجعره بره دانشرکده
کره بره سرواالت ابزارهرای سرنجش شرامل  دانشجویان عالقمند به همکاری درخواست شرد 

هررای دلبسررتگی، سرربه زنرردگی ارتقررا  بخررش متمایزسررازی، سرربه-هررای خررودپرسشررنامه
خ دهنررد. شرررایگ ورود برره پررژوهش شررامل سررالمت و عملکرررد تحصرریلی برره طررور دقیررق پاسرر

گذرانرردن حررداقل  گذرانرردن  کارشناسرری،  ترررم تحصرریلی و همچنررین  1تحصرریل در مقطررع 
تمایل به همکاری در روند اجررای پرژوهش برود. شررایگ خرروج از پرژوهش نیرز شرامل تکمیرل 

 ها و عدم تداوم همکاری در طول پژوهش بود.ناقش پرسشنامه
کرره تمررام برره مشررارکتجهررت رعایررت مالحظررات اخالقرری  کننرردگان اطمینرران داده شررد 

گیرنرد و بره منظرور  اطالعات محرمانه بوده و صرفًا برای امرور پژوهشری مرورد اسرتفاده قررار می
. در ایرن بررسری از کننردگان ابرت نشردحفز حرریم خصوصری، نرام و نرام خرانوادگی شررکت

مسریر و مردل معرادالت های آمار توصیفی و استنباطی )همبستگی پیرسرون، تحلیرل روش
کمره نررمساختاری( اسرتفاده شرده اسرت. تحلیرل داده و SPSS 23افزارهرای آمراریهرا بره 

AMOS 26 گرفت  .انجام 

 ابزار 
 گزارشری : 1متمایزسکازی-پرسشاامه تجدید نظر شده خود عبرارتی  50ایرن یره ابرزار خرود 

کرره بررر روی بزرگسرراالن، ارتبررا، کرره بررا خررانواده هررای فعلررهررای مهررم آنهررا و ارتبررا،اسررت  ی 
                                
1. Differentiation of Self Questionnaie-Revised (DSI-R). 
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(. فرررم اولیرره ایررن پرسشررنامه 2661، 1مبداشرران دارنررد، تمرکررز دارد )اسررکورون و اسررمیت
توسررگ اسررکورون و  2661( سرراخته شررد و در سررال 3221) 2توسررگ اسررکورون و فریدلنرردر

گرفت و پرسشنامه نهایی آن توسرگ جکسرون در  مراده  50اسمیت مورد تجدید نظر قرار 
هرررای ایرررن (. آیرررتم2661خته شرررد )اسرررکورون و اسرررمیت، برررر مبنرررای نظریررره بررروئن سرررا

ایررن مقیرراس شررامل  شرروند.گررذاری مررینمررره 0تررا  3پرسشررنامه در یرره طیررف لیکرترری از 
کررنش گسررلش عررراطفی4، موقعیررت مررن3پررذیری هیجررانیچهررار خرررده مقیرراس وا ، و 5، 

(. از نظرر پایرایی، ضرریب 2661باشرد )اسرکورون و اسرمیت، ، مری6همجوشی با دیگرران
کرررل مقیرراس توسرررگ اسررکورون و اسرررمیت  گررزارش شرررده  کرونبررراخ  اسرررت.  22/6آلفررای 

کرونبراخ محاسربه شرده شرامل: همجوشری برا پایایی خرده آزمون که با ضریب آلفرای  ها 
کررررنش10/6دیگررررران:  گسررررلش 13/6، موقعیررررت مررررن: 12/6پررررذیری هیجررررانی: ، وا ، و 
( 3111ی در سرال )(. در ایران، یونسر2661است )اسکورون و اسمیت،  15/6عاطفی: 

کرده و روایی محتوایی آن را از روش همسرانی درونری  یابی  و  11/6این مقیاس را هنجار
کرده اسرت. در پرژوهش حاضرر، پایرایی ایرن  13/6پایایی آن را از روش بازآزمایی  گزارش 

کرل پرسشرنامه  کرونبراخ بررای  و بررای  11/6پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفرای 
کنش هایخرده مقیاس گسرلش عراطفی 01/6، موقعیت من 72/6پذیری هیجانی وا  ،

 به دست آمد.  71/6و همجوشی با دیگران  71/6

 هرای پرسشرنامه دلبسرتگی این سریاهه برا اسرتفاده از مراده :7سیاهه دلبستگی ب رگساالن
های دانشجویی و جمعیت عمرومی ( ساخته و در نمونه3217هازن و شیور ) 8بزرگسال

یر اسرت و سرره  مرراده 31(. ایرن آزمرون دارای 2633ابی شررده اسرت )بشررارت، ایرانری هنجار

                                
1. Schmitt, T. A. 
2. Friedlander, M. L. 
3. Emotional Reactivity. 
4. I-Position. 
5. Emotional Cutoff. 
6. Fusion with Others. 
7. Adults Attachment Inventory (AAI). 
8. Adult Attachment Questionnaire. 
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، 33، 1، 1، 2(، اجتنررابی )سررواالت 31، 36، 7، 5، 3سرربه دلبسررتگی ایمررن )سررواالت 
ای لیکرتررررری ( را در مقیررررراس پرررررنپ درجررررره31، 32، 2، 0، 1( و دوسررررروگرا )سرررررواالت 35
کرونبرررراخ مررررا2633سررررنجد. در پررررژوهش بشررررارت )مرررری هررررای زیررررر ده( ضرررررایب آلفررررای 

کرل آزمرودنیمقیاس و  15/6، 11/6هرا بره ترتیرب های ایمرن، اجتنرابی و دوسروگرا بررای 
محاسرربه  10/6و  11/6، 15/6و برررای مررردان  15/6و  11/6، 10/6؛ برررای زنرران 11/6

کرره نشررانه همسررانی درونرری خرروب سرریاهه دلبسررتگی بزرگسررال اسررت. همچنررین در  شررد 
هرای دلبسرتگی ایمرن، ی بازآزمرایی در مرورد سربهاین پژوهش، ضرایب مربو، به اپایای

کررل آزمررودنی ؛ برررای زنرران 15/6و  11/6، 17/6هررا برره ترتیررب اجتنررابی و دوسرروگرا برررای 
کررره نشرررانه  11/6و  11/6، 11/6؛ و بررررای مرررردان 11/6و  12/6، 10/6 محاسررربه شرررد 

سررریاهه دلبسرررتگی  1بخرررش سررریاهه اسرررت. همچنررین روایررری همزمرررانپایررایی رضرررایت
و سررریاهه  2از طریرررق اجررررای همزمررران آن برررا سررریاهه مشرررکالت برررین شخصررری بزرگسرررال

کوپر اسمیت هرا در سربه دلبسرتگی ایمرن و نشان داد برین نمرره آزمرودنی 3حرمت خود 
هرای های مشکالت بین شخصی همبستگی منفی معنادار و با زیر مقیراسزیر مقیاس

هرای هرا در سربهنیحرمت خود همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. بین نمرره آزمرود
های مشکالت بین شخصی همبستگی مثبت معنرادار دلبستگی ناایمن و زیر مقیاس

کره و با زیر مقیاس هرای حرمرت خرود همبسرتگی منفری امرا بیرر معنرادار بره دسرت آمرد 
کی از روایررری مناسرررب سررریاهه دلبسرررتگی بزرگسرررال مررری (. در 2633باشرررد )بشرررارت، حرررا

کرونبررراخ بررررای خررررده پررژوهش حاضرررر، ضرررریب پایررایی ایرررن پرسشررر نامه برررا روش آلفررای 
 به دست آمد.  00/6و  02/6، 71/6های ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب مقیاس

 4نسککخه تجدیککد نظککر شککده دوم-نیمککرس سککبک زنککدگی ارتقککاء دهاککده سککالمت (HPLP-II ،

                                
1. Concurrent Validity. 
2. Inventory of Interpersonal Problems. 
3. Coopersmith Self-Esteem Inventory. 
4. Health Promoting Lifestyle Profile.II (HPLP.II). 
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کککر، سییریسککت و پاککدر ایررن ابررزار نسررخه دوم تجدیرردنظر شررده نیمرررخ سرربه (: 1225، 1وا
کرره دارای  زنرردگی و شررش زیررر مقیرراس احسرراس  مرراده 12ارتقررا  دهنررده سررالمت، اسررت 

پذیری برای سالمت فردی، فعالیت جسمانی، تاذیه، تعرالی معنروی، روابرگ مسئولیت
گویهبین ای از ها روی یره طیرف چهرار درجرهفردی و مدیریت استرس است هر یه از 

دهنررده نیمرررخ، نمررره برراالتر نشررانشرروند. در ایررن ( پاسررخ داده مرری5( تررا همیشرره )3هرگررز )
کر و همکراران ) ( 3221تعداد بیشتر رفتارهای ارتقا  دهنده سالمت است. در مطالعه وا

کلررری نیمررررخ رفتارهرررای سررربه زنررردگی ارتقرررا  دهنرررده  ضررررایب همسرررانی درونررری نمرررره 
پرررذیری بررررای سرررالمت فرررردی، فعالیرررت جسرررمانی، تاذیررره، رشرررد سرررالمت، مسرررئولیت
، 11/6، 10/6، 25/6دی و مرردیریت اسررترس برره ترتیررب برابررر بررا فرررمعنرروی، روابررگ بررین

برره دسررت آمررد. در مطالعرره شررکری، تمیررزی، پورشررهریار و  72/6و  17/6، 10/6، 16/6
یمرراکس ( نتررایپ تحلیررل مولفرره3125همکرراران ) هررای اصررلی بررا اسررتفاده از چرررخش وار

کررره شرررش زیرررر مقیررراس  یرررانس عامرررل مکنرررون زیرب 3/57نشررران داد  نرررایی درصرررد از وار
رفتارهای ارتقا  دهنده سبه زندگی سالم را تشکیل دادند. در پرژوهش حاضرر، پایرایی 

کررل پرسشررنامه  کرونبرراخ برررای  و  22/6ایررن پرسشررنامه از طریررق محاسرربه ضررریب آلفررای 
، فعالیرت جسررمانی 12/6پرذیری در مرورد سرالمتی هرای مسررئولیتبررای خررده مقیراس

و بررررای مررردیریت  13/6فرررردی روابرررگ برررین، 15/6، تعرررالی معنررروی 05/6، تاذیررره 15/6
 به دست آمد. 01/6استرس 

 1سرروال در  51ایررن آزمررون دارای (: 1222) 3تیلککور و اککام 2پرسشککاامه عملکککرد تحصککیلی 
کنترررل پیامررد و کارآمرردی، ترراایرات هیجررانی، برنامرره-مولفرره شررامل خررود ریررزی، فقرردان 

گزینه یراد اانگیزش است و برای هر یه از سواالت یه طیف پنپ  ی از هیچ ترا خیلری ز
گرفتررره شرررده اسرررت. میرررزان پایرررایی ایرررن آزمرررون توسرررگ درتررراج ) ( برررا روش 3111در نظرررر 

                                
1. Walker, S. N., Sechrist, K. R., & Pender, N. J. 
2. Educational Performance Test (EPT). 
3. Taylor, S. E., & Pham, L. B. 
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به دست آمده است. همچنرین میرزان پایرایی بره دسرت آمرده در  75/6همسانی درونی 
کرردام از حیطرره ، 71/6، 21/6، 22/6هررای مربررو، برره عملکرررد تحصرریلی برره ترتیررب هررر 

اسررت. همچنررین، روایرری محترروا بررا اسررتفاده از جرردول برره دسررت آمررده  71/6و  75/6
یررابی روایرری سررازه از روش تحلیررل  گرفررت. برررای ارز محترروا و نظررر اسرراتید مررورد تاییررد قرررار 

کرره مویررد وجررود پررنپ عامررل خررود کارآمرردی، ترراایرات هیجررانی، -عرراملی اسررتفاده شررد 
کنترررل پیامررد و انگیررزش بررود )درترراج، برنامرره قلترراش، (. همچنررین 3111ریررزی، فقرردان 
کردنرد ( نیز برای اندازه3112نژاد و برزگر )اوجی گیرری پایرایی از روش بازآزمرایی اسرتفاده 

کره  12/6هرا در دو نوبرت هرای آزمرودنیکه ضرریب همبسرتگی برین نمرره بره دسرت آمرد 
کردام از ضریب پایایی قابل قبولی می کرونبراخ بررای هرر  باشد. در پژوهش حاضر، آلفای 

کنتررل پیامرد و انگیرزش تاایرات هیجرانی، برنامره کارآمدی،-عوامل خود ریرزی، فقردان 
 به دست آمد.  01/6و  72/6، 06/6، 75/6، 77/6به ترتیب 

 

 هایافته
یرررع متایرهرررا بررره وسررریله  پررریش از انجرررام آزمرررون سررروال پرررژوهش، ابتررردا طبیعررری برررودن توز

گرفرت )جردول  کجری" مرورد بررسری قررار  کره 3"مناسب برودن شراخش  مقرادیر (. از آنجرایی 
یرع نمرره1ترا  -1ای برین متایرهای مورد بررسی در دامنه هرا در ایرن + قررار دارنرد بنرابراین توز

هرای  متایرها نرمال است. در این پژوهش مفروضات تحلیل مسریر ماننرد "عردم وجرود داده
گمشده یا خطا، زبرر ماننرد برودن مردل در بخرش سراختاری و هماننرد برودن مردل در  مقادیر 

ای برودن  فاصرلهفرر(، ن 161سرویه برودن مردل، حجرم نمونره مکفری ) گیرری، یه بخش انردازه
یرع 3(، خطی بودن روابگ )نمودار 3مقیاس متایرهای مورد بررسی )جدول  ( و نرمال بودن توز

کره از نترایپ مطلروبی برخروردار بودنرد، (3نمرات )ستون آخر جدول  گرفرت  " مورد بررسی قرار 
روابط بین  مغینهایا    ز تحلیل مسیر رعایت شرده اسرت. های استفاده افرضبنابراین پیش

 پژواش  در نمودار زیه تهسنم شده است.



 1411پاییز ، 97شماره ، 31جلد ، پژوهشهای مشاوره................................................................................... 134

 

 

 
 متغیرهای مورد بررسی  . مدل مفهومی1نمودار 

 

ترسریم شرده اسرت.  3مدل مفهومی متایرهای مرورد بررسری و روابرگ برین آنهرا در نمرودار 
های  سرررربه: انزبرررررو یمتغیرها: از عبارتنررررد مرررردل اینزدرو و میررررانجی ا،نزبرررررو یمتغیرها

گی ارتقررا  زنررد سرربه: میررانجی متغیر(، B4تررا  B1( و تمایزیررافتگی )A3تررا  A1دلبسررتگی )
 (.D5تا  D1) تحصیلی عملکرد: انزدرو متغیر(، C6تا  C1)بخش سالمت 
هرررای آمرررار توصررریفی را برحسرررب متایرهرررای مرررورد مطالعررره نشررران . شررراخش3جررردول 

 دهد. می

 مورد بررسی متغیرها در نمونه آمار توصیفیهای  . شاخص1جدول 

 مولفه متغیر
کد 
در 
 مدل

 های آمار توصیفی شاخص
های آمار  شاخص

 استاباطی
میانگین 
 نمونه

انحراف 
 استاندارد

 کجی خطا
خطای 
 کجی

کولموگروف 
 اسمیرنف

 A1 17/31 371/0 111/6 600/6- 356/6 316/6 ایمن سبه دلبستگی

 A2 76/36 715/0 110/6 651/3 356/6 210/6 اجتنابی

 A3 57/33 110/1 100/6 626/3 356/6 225/6 اضطرابی
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 مولفه متغیر
کد 
در 
 مدل

های آمار  شاخص های آمار توصیفی شاخص
 استاباطی

میانگین 
 نمونه

انحراف 
 استاندارد

 کجی خطا
خطای 
 کجی

کولموگروف 
 اسمیرنف

 B1 71/52 110/35 112/6 113/6- 356/6 313/6 پذیری هیجانی واکنش تمایزیافتگی

 B2 70/11 251/30 216/6 371/6- 356/6 312/6 من موقعیت

 B3 16/50 735/31 266/6 151/6- 356/6 307/6 عاطفی بریدگی

 B4 66/51 602/30 226/6 511/6- 356/6 301/6 با دیگران همجوشی

 C1 72/23 320/7 532/6 315/6 356/6 315/6 پذیری مسئولیت سبه زندگی

 C2 25/32 212/0 106/6 635/6 356/6 351/6 فیزیکی فعالیت

 C3 21/21 131/0 171/6 671/6 356/6 337/6 تاذیه

 C4 12/21 510/7 527/6 372/6- 356/6 351/6 معنوی رشد

 C5 11/21 767/7 553/6 323/6- 356/6 303/6 روابگ بین فردی 

 C6 21/26 262/0 110/6 623/6- 356/6 331/6 استرس مدیریت

 D1 01/21 211/2 172/6 135/6- 356/6 311/6 کارآمدی-خود عملکرد تحصیلی

 D2 31/27 251/36 117/6 565/6- 356/6 235/6 هیجانی تاایرات

 D3 71/50 151/31 613/3 311/6- 356/6 371/6 ریزی برنامه

 D4 26/31 163/1 165/6 211/6- 356/6 371/6 کنترل پیامد فقدان

 D5 23/52 271/32 051/6 372/6- 356/6 352/6 انگیزش

 
گزارش شده اسرت.  ، شاخش3طبق جدول  های آمار توصیفی متایرهای مورد پژوهش 

اسرت.  17/31به طور مثال، میانگین سبه دلبستگی ایمن در نمونه مورد پژوهش برابرر برا 
که  کجری در متایرهرای مرورد بررسری از آنجایی  + 1ترا  -1ای برین  در دامنرهمقدار شاخش 

کررررال یررررع  61/6موگروف از قرررررار دارد و سررررطح معنرررراداری آزمررررون  بزرگتررررر اسررررت بنررررابراین توز
 .متایرهای مزبور نرمال است

گزارش شده است. شاخش 2در جدول   های برازندگی مدل مورد نظر 
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 های برازندگی مدل محاسبه شده در متغیر . شاخص2جدول 
ک نماد های آماری برازندگی شاخص نوع شاخص   مال

 بد بودن

 P > 0.05 316 df = 5/102 ,    دو با درجه آزادی خی
 71/2        دو به درجه آزادی نسبت خی

یشررره میرررانگین تررروان دوم خطرررای  ر
 تقریب

RMSEA  677/6 61/6کمتر از 

 بودن خوب
 112/6 6/ 2بزرگتر از  NFI شاخش برازش نرم شده

 263/6 2/6بزرگتر از  GFI شاخش برازندگی

 211/6 2/6از بزرگتر  AGFI شاخش برازندگی تعدیل شده

 
بزرگترر  61/6دو محاسربه شرده در مردل حاضرر از  ، سرطح معنراداری خری2طبرق جردول 

یشره میرانگین تروان دوم خطرای تقریرب ) کمترر  61/6( نیرز از677/6است. همچنین میزان ر
نیرز  AGFIو  NFI ،GFIبودن محاسبه شده در مدل مذکور مانند  های خوب است. شاخش
کره از مرالک مرورد نظرر ) 211/6و  263/6، 112/6به ترتیب برابر با  ( تفراوت قابرل 62/6است 

گفرت مردل مرذکور از بررازش مناسربی  می 2ای ندارند. بر اساس نتایپ جردول  مالحظه تروان 
 های مشاهده شده برازش دارد. برخوردار است و مدل نظری با داده

گررروه نمونرره ، مرراتریس همبسررتگی بررین م1نتررایپ جرردول  تایرهررای مررورد پررژوهش را در 
 دهد. دانشجویان نشان می

 همبستگی بین متغیرهای مورد پژوهش . ماتریس3جدول 
لفه متغیر

مؤ
 

 عملکرد تحصیلی سبک زندگی ارتقاء بخش سالمت تمای یااتگی سبک دلبستگی
A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 

سبه 
 دلبستگی

A1 1 
                 

A2 -.6 1 
                

A3 -.48 -.16 1 
               

 B1 .83 -.36 -.72 1 تمایزیافتگی
              

B2 .86 -.47 -.59 .87 1 
             

B3 .82 -.71 -.38 .8 .82 1 
            

B4 .81 -.34 -.73 .96 .88 .79 1 
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لفه متغیر
مؤ

 

 عملکرد تحصیلی سبک زندگی ارتقاء بخش سالمت تمای یااتگی سبک دلبستگی
A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 

سبه 
 زندگی

C1 .81 -.54 -.49 .76 .73 .74 .74 1 
          

C2 .76 -.44 -.51 .71 .7 .64 .7 .81 1 
         

C3 .79 -.45 -.54 .79 .77 .73 .77 .82 .85 1 
        

C4 .8 -.5 -.53 .83 .88 .84 .84 .74 .71 .79 1 
       

C5 .81 -.52 -.52 .82 .86 .86 .82 .78 .69 .78 .9 1 
      

C6 .83 -.55 -.53 .83 .84 .82 .81 .84 .78 .82 .86 .87 1 
     

عملکرد 
 تحصیلی

D1 .85 -.51 -.58 .88 .91 .87 .89 .77 .72 .8 .89 .89 .86 1 
    

D2 .79 -.42 -.63 .88 .89 .82 .89 .72 .68 .75 .85 .84 .82 .92 1 
   

D3 .89 -.55 -.57 .88 .91 .87 .88 .82 .78 .84 .88 .88 .88 .94 .89 1 
  

D4 .85 -.52 -.6 .86 .88 .85 .87 .76 .72 .78 .83 .83 .83 .91 .9 .9 1 
 

D5 .86 -.53 -.56 .84 .87 .83 .83 .8 .77 .82 .83 .83 .83 .91 .82 .93 .87 1 

 
کره در جرردول همران شرود ضررایب همبسررتگی برین متایرهرای مررورد  مالحظره می 1طرور 
 شرده محاسربه هرای همبستگیکلیره  1گزارش شده است. بر اسراس نترایپ جردول  پژوهش

 .است معنادار 63/6 سطح در
متمایزسرازی برر عملکررد -های دلبستگی و خرود، اارات مستقیم سبه5نتایپ جدول 
گروه  دهد.نمونه دانشجویان را نشان می تحصیلی در 

کبین در پیش متغیرهای پیش tآماره رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد و . ضرایب 4جدول   بیای متغیر مال

ک بین پیش  مال
ضریب 

 غیراستاندارد
ضریب 
 استاندارد

 tآماره  خطا
سطح 

 معااداری
 عاوان

عملکرد  سبه دلبستگی
 تحصیلی

26/6- 36/6- 62/6 16/2- 622/6 C1 

 C2 63/6 30/2 61/6 62/3 01/6 تمایزیافتگی

 
تبیررین دهررد.  ( را نشران میBeta، ضررایب رگرسرریون اسررتاندارد )5سرومین سررتون جرردول 

که با تاییر یه نمره استاندارد ) برین، بترا  ( در متایر پیشzاین ضریب به این صورت است 
بره طرور مثرال، برا افرزایش  رخ خواهد داد.( در نمره استاندارد متایر مالک تاییر Betaمقدار )
( در نمرره Beta=-0.1بترا مقردار ) دلبسرتگی،سربه برین  اسرتاندارد در متایرر پیش یه نمرره
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، نشران 5جردول  کراهش رخ خواهرد داد. نترایپ عملکررد تحصریلیاستاندارد متایر مرالک 
که می )در  آنی از ارزش بحرانر تمایزیرافتگیدلبسرتگی و   بررای سربه محاسربه شرده tدهد 

گرفت متایرهای مزبور مسرتقیما در  توان نتیجه  ( بزرگتر است پس می63/6سطح معناداری 
 م ار هستند.عملکرد تحصیلی بینی  پیش

متمایزسررازی بررر -هررای دلبسررتگی و خررود، اارررات بیرمسررتقیم سرربه1نتررایپ جرردول 
گررروه نمونررعملکرررد تحصرریلی بررا میررانجی ه گررری سرربه زنرردگی ارتقررا  بخررش سررالمت در 

 دهد.دانشجویان را نشان می

 tآماره رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد و . ضرایب 5جدول 
کبیای متغیرهای پیش  کااده در پیش بیای متغیر مال

ک بین پیش ضریب  مال
 غیراستاندارد

ضریب 
 استاندارد

سطح  tآماره  خطا
 معااداری

 عاوان

سبه  تمایزیافتگی
زندگی 

ارتقا  بخش 
 سالمت

52/6 25/3 65/6 52/31 63/6 A2 

 A1 63/6 -13/1 62/6 -21/6 -11/6 سبه دلبستگی

سبه زندگی ارتقا  
 بخش سالمت

عملکرد 
 تحصیلی

15/3 21/6 60/6 21/21 63/6 B 

 
های دلبسرتگی و تمایزیرافتگی  بررای سربه محاسبه شرده t، 1جدول  با توجه به نتایپ

گرفررررت  ترررروان نتیجرررره  ( بزرگتررررر اسررررت و می63/6از ارزش بحرانرررری آن )در سررررطح معنرررراداری 
 tم ار هسرتند. همچنرین سبه زندگی ارتقا  بخش سالمت بینی  متایرهای مزبور در پیش

از ارزش بحرانرری آن )در سررطح سرربه زنرردگی ارتقررا  بخررش سررالمت برررای  محاسرربه شررده
گفرررت  ( بزرگترررر اسرررت و می63/6اداری معنررر در سررربه زنررردگی ارتقرررا  بخرررش سرررالمت تررروان 
 بینی عملکرد تحصیلی م ار است. پیش

سررربه زنررردگی ارتقرررا  بخرررش سرررالمت در رابطررره برررین   میرررانجیاارررر ، 0نترررایپ جررردول 
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گروه نمونه دانشرجویان -های دلبستگی و خود سبه متمایزسازی با عملکرد تحصیلی در 
 دهد.را نشان می

 tآماره رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد و . ضرایب 6جدول 
ککااده در پیشبیای متغیرهای پیش  بیای متغیر مال

ک بین پیش  مال
ضریب 

 غیراستاندارد
ضریب 
 tآماره  خطا استاندارد

سطح 
 عاوان معااداری

سبه زندگی  تمایزیافتگی
ارتقا  بخش 
 سالمت

51/6 37/3 65/6 01/31 63/6 A2 

 A1 63/6 -32/1 62/6 -23/6 -27/6 دلبستگیسبه 

 سبه زندگی
عملکرد 
 تحصیلی

06/6 12/6 62/6 50/0 63/6 B 

 C1 63/6 -63/3 61/6 -61/6 -61/6 سبه دلبستگی

 C2 63/6 75/3 65/6 05/6 56/6 تمایزیافتگی

 
متایرر متمایزسازی و سبه دلبستگی بر -خودضرایب مسیر  0با توجه به نتایپ جدول 

سرربه زنرردگی ارتقررا  بخررش سررالمت  متایررر میررانجیمررالک عملکرررد تحصرریلی بررا ح ررور 
 .معنادار است

 گیریبحث و نتیجه

-های دلبسرررتگی و خرررود هررردف از انجرررام پرررژوهش حاضرررر آزمرررون مررردل روابرررگ سررربه
ای سربه زنردگی  متمایزسازی برا عملکررد تحصریلی دانشرجویان دانشرگاه برا نقرش واسرطه

که یافتهد. همانارتقا  بخش سالمت بو های دلبسرتگی مسرتقیما  هرا نشران داد سربهطور 
هررای پریفترری و راپترری مرر ار هسررتند. ایررن یافترره بررا پررژوهشعملکرررد تحصرریلی بینرری  در پیش

باشررد. در خصررو  تفسرریر و توجیرره ایررن  ( همسررو می2637( و سرریدی و همکرراران )2631)
کره بنرا برر نظریرهیافته می کودکران برر اارر ارتبرا، برا  توان بردین صرورت اسرتدالل نمرود  برالبی، 

نمادهرای دلبسرتگی و تجرارب حاصرل از آن، انتظراراتی را در خصرو  در دسرترس برودن و 
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کره ایرن انتظرارات نروع پاسرخ و رفترار فررد و نحوه پاسخدهی مراقبان خود به وجرود مری آورنرد 
اد نیرررز طررررز فکرررر و عملکررررد مناسرررب فرررردی و اجتمررراعی وی را تحرررت ترررثایر قررررار خواهرررد د

ای از عملکرررررد (. در ایررررن بررررین، عملکرررررد تحصرررریلی برررره عنرررروان نمونرررره2631، 1)سررررالکانی
کره عملکررد مثبرت برا دلبسرتگی ایمرن ترثایر سربهاجتماعی، تحرت هرای دلبسرتگی بروده 

همررراه برروده و اخررتالل در دلبسررتگی بررا عملکرررد تحصرریلی ضررعیف فرررد در ارتبررا، اسررت. 
هرررا و راهکارهرررای صرررحیح و از مکانیسرررم بنرررابراین، افرررراد دارای سررربه دلبسرررتگی ایمرررن

کررررده و در نتیجرره در شررررایگ اسرررترس ای زا راهکرررار مقابلرررهمتناسررب برررا موقعیرررت اسرررتفاده 
مناسبی دارند. همچنین، دیدگاه تروام برا اعتمراد ایرن افرراد آنران را در شررایگ سرخت حفرز 

کننرد. در ل مرینماید و در نتیجه در برابر شرایگ سخت تحصیلی نیز این افراد موفق عمرمی
مقابل، بکارگیری افراد ناایمن از راهبردهرای بیرسرازنده و عردم اعتمراد بره دیگرران منجرر بره 
اجتنرراب و از دسررت دادن فرصررت برقررراری ارتبررا، بررا دیگررران شررده و ایررن نرراتوانی در جلررب 

کنار فقدان راهبردهای مقابله ای مناسرب سربب احسراس درمانردگی و حمایت دیگران در 
 گردد. ی میافت تحصیل

کره سربه دلبسرتگی بره طرور بیرمسرتقیم و برا از دیگر یافته هرای پرژوهش حاضرر آن برود 
سبه زندگی ارتقا  بخش سالمت بر عملکررد تحصریلیم اربود. ایرن یافتره برا نترایپ واسطه 
(، و والرد و همکراران، 3120(، سعادت و همکاران )3127های مصطفی و همکاران )یافته
د. سرربه زنرردگی سرراختاری شررناختی اسررت و در واقررع مجموعرره باشرر( همسررو مرری2635)

هررای عررادتی، رفتررار، اهررداف، تبیررین شرررایگ اجتمرراعی یررا شخصرری هررا، نمونررهعقایررد، طرررا
که برای تامین امنیت کره در است  خاطر فرد الزم است. ایرن مفهروم شرامل فرضریاتی اسرت 

کات و رویاها مطرا هستند و نوع  کنش فررد در برابرر موانرع آن نحوه تفکر، احساسات، ادرا وا
(. سررربه زنررردگی 2661، 2کنرررد )باسرررینگ، ماتیسرررن و اوسرررترمنو مشرررکالت را تعیرررین مررری

گررردد و در چنانچرره ارتقررا  بخررش باشررد سرربب بهبررود رشررد شررناختی، روانرری و جسررمی مرری
                                
1. Salcuni, S. 
2. Bussing, A., Matthiessen, P. F., & Ostermann, T. 
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کیفیررت زنرردگی افررراد را ارتقررا  مرری هررای مختلررف آن سرربب تقویررت بخشررد و جنبررهمجمرروع 
گون مرریر زمینررهعملکرررد بهینرره فرررد د گونررا گررردد. در نتیجرره سرربه زنرردگی متعررادل از هررای 

کره در جهرت ارضرای هرای فکرری و فعالیرتهای اجتماعی، فعالیرتطریق فعالیت هرایی 
گیرد برا احسراس رضرایت خراطر و اعتمراد نسربت بره خرود همرراه نیازهای اساسی انجام می

گررر فرررد دارای سرربه ی را جبررران نمایررد. شررناخت روانتوانررد خال هررای برروده و مرری بنررابراین، ا
توانررد دلبسررتگی نرراایمن باشررد، از طریررق انتخرراب سرربه زنرردگی ارتقررا  بخررش سررالمت مرری

کره بررای بهبرود عملکررد تحصریلی عملکرد بهتری داشته باشد. در نتیجه، مری گفرت  تروان 
افراد با سبه زندگی ارتقا  بخرش سرالمت پرایین، رویکردهرا و تردارکات تربیتری، آموزشری و 

که سبه دلبستگی آنها به سمت و سروی ایمرن هردایت فر هنگی باید طوری طراحی شوند 
کرراهش عملکرررد تحصرریلی افررراد بررا سرربه زنرردگی  و مرردیریت شررود و نیررز برررای جلرروگیری از 
ارتقررا  بخررش سررالمت برراال، رویکردهررا و ترردارکات تربیترری، آموزشرری و فرهنگرری بایررد طرروری 

گرایش آنها به سبه دل که در  کند.طراحی شوند   بستگی اضطرابی یا اجتنابی مانع ایجاد 
کرره خررود هررای آن بررر عملکرررد متمایزسررازی و خرررده مقیرراس-همچنررین نتررایپ نشرران داد 

( 3126هررررای پررررژوهش احرررردی و علیررررزاده، )تحصیلیم اراسررررت. نتررررایپ حاصررررل بررررا یافترررره
کرره نحرروه ااربخشرری -باشررد. خررودهماهنررگ مرری متمایزسررازی یکرری از موضرروعاتی اسررت 
دهررد. یکرری از اع ررای خررود را از نظررر شررناختی، هیجررانی و رفترراری، نشرران مرری خررانواده بررر

کنتررل مروار، عملکررد خرود-نتایپ افرزایش خرود مختارانره و داشرتن -متمایزسرازی، توانرایی 
کره فررد برا آنهرا مواجره مریمرزهای شفاف در موقعیرت گونی اسرت  گونرا -شرود )هیرومنهرای 

کسرررب جا2631، 1وگرررل و راب یگررراه مرررن و داشرررتن عقایرررد و باورهررررای (. ظرفیرررت بررراال در 
منررردی و انگیرررزش بررراالی فررررد در نیرررل بررره اهرررداف خرررود شرررده و شخصررری سررربب هررردف

که به جای در همآمیختگی پایین وی باعش میهم گونه به تاییرد تنیدگی و نیاز افرا،گردد 
کنار واکنش-دیگران، به خود ن پذیری عراطفی پراییتقویتی درونی دست یابد. این موارد در 

                                
1. Human-Vogel, S., & Rabe, P. 
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کنتررررل خرررود در موقعیرررت هرررای عررراطفی منجرررر بررره و برخرررورد منطقررری برررا مسرررائل و حفرررز 
(. برر 2635زاده، ؛ بره نقرل از حسرین2666شرود )اسرکورن، گیری صحیح و اصرولی مریتصمیم

گفررت بررا توجرره برره اینکرره افررراد تمایزیافترره دارای ایررن اسرراس و در تبیررین ایررن یافترره مرری ترروان 
کره بره خروبی خرود و جایگراههویت فردی روشرن و مناسربی برود انرد، تفکرر شران را شرناختهه 

کسرب تاییرد از جانرب دیگرران، خرود بینانره اسرت و بره جرای هرمآنها واقرع جوشری و انتظرار 
کررده و مسریر پختگری و شرکوفایی را انتخراب مرینقش اصلی را در زنردگی کننرد. شران ایفرا 

کلرری فرررد )جسررممتمایزسررازی مرری-بنررابراین خررود ی، عرراطفی، شخصرری و توانررد عملکرررد 
کارآمردی، -هرای خرودتثایر قررار دهرد و عملکررد تحصریلی فررد در زمینرهاجتماعی( را تحت

گزینری-انگیزش پیشرفت، خرود کسرب تنظیمری هیجرانی و هردف  هرای تحصریلی جهرت 
متمایزسررازی، برردون تاایرپررذیری از خررانواده و -موفقیررت را بهبررود بخشررد. فرررد دارای خررود

کنرد و ایرن مسرئله در خصرو  مسریر تحصریلی ر خود را انتخراب مریاطرافیان، آزادانه مسی
نیرز صررادق اسررت و فرررد تمایزیافترره بررر مبنررای تصررمیم شخصرری و نرره انتظررارات دیگررران و نرره 

متمایزسرازی برا -نمایرد. خرودگیرری مریهیجرانی اقردام بره تصرمیم-ترثایر جرو عراطفیتحت
کرره در فرر-مخترراری شخصرری و خررود-توجرره برره خررود کنررد رد ایجرراد مرریتنظیمرری هیجررانی 

شرده گیرری صرحیح در رسریدن بره اهرداف تعیرینگزینری و تصرمیمتواند منجر بره هردفمی
گرررردد و عملکررررد تحصررریلی و موفقیرررت در ایرررن حیطررره بررره عنررروان بخشررری از ایرررن اهرررداف 

 متمایزسازی قرار دارند.-تثایر خودتحت
که خود سربه برا واسرطه متمایزسازی به طور بیرمستقیم و -در نهایت نتایپ نشان داد 

زنرردگی ارتقررا  بخررش سررالمت بررر عملکرررد تحصیلیم اراسررت. ایررن یافترره همسررو بررا نتررایپ 
باشررد. سرربه زنرردگی و  ( می2637( و حیرردری و همکرراران، )2623هررای المررومنی، )پررژوهش
کرره فرررد تفکرر و رفتررار مرریشریوه کلرری زنردگی، ارزشای  هررای هررا، شرریوهکنرد در برگیرنررده روش 

کرره در پرری اجتمرراعی شرردن برره وجررود ارتبرراطی، الگوهررای  فکررری و رفترراری و عرراداتی اسررت 
کیفیت زندگی از نظر روانی، جسمی و محیطری اارربخش باشرد. سربه آید و میمی تواند بر 
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هرررای والررردین و سررربه تربیتررری و زنررردگی و ابعررراد آن در محررریگ خرررانواده و از طریرررق آمررروزش
زسرازی فررد در سرطح براالیی نباشرد، متمای-آید. چنانچه خودفرزندپروری آنان به وجود می

توانررد عملکرررد تحصرریلی فرررد را تررا حرردودی بهبررود سرربه زنرردگی ارتقررا  بخررش سررالمت مرری
کرره مولفررهببخشررد. برردین پررذیری در هررایی ماننررد تاذیرره و ورزش مناسررب و مسررئولیتگونرره 

کررارکرد بهینرره فرررد مرری شررود. وجررود روابررگ مررورد سررالمت منجررر برره ارتقررا ی سررالمتی و بهبررود 
کسرب حمایرتبرین  ارتقرا  رفتارهرای را بررای انتخراب زمینرههرای اجتمراعی نیرز فرردی و 

کره روابرگ اجتمراعی مثبرت و حمایرتآورد. مری فرراهم سرالمت بخرش گونره، ااررات از آنجرا 
هررای شررود عالئررم و نشررانهمثبترری روی سررالمتی فیزیکرری و روانرری افررراد دارد لررذا باعررش مرری

کننرشرناخت روان کمتررر برروز  د. حمایررت اجتمراعی، نقرش مهمرری در تسرکین اارررات ی منفری 
کنتررل منفی موقعیت کمتر، احساس  های ناخوشایند بر بعد روانی دارد و با تجربه پریشانی 

کیفیرت  کراهش ااررات حرواد  منفری روی زنردگی و بهبرود  بیشتر، بهبرود اعتمراد بره نفرس، 
کرره عالئررم اضررطرابیباشررد. پررس مرریزنرردگی همررراه مرری گرفررت  برره وسرریله میررزان  ترروان نتیجرره 

کررراهش مررریترررثایر قررررار مرریحمایررت اجتمررراعی در دسرررترس تحرررت یابرررد. گیررررد و در نتیجررره 
کنرررد فررررد در ای مررریمررردیریت اسرررترس نیرررز بررره عنررروان یررره مهرررارت مقابلررره کمررره  توانرررد 

تنظیمرری هیجررانی، تصررمیم مناسرربی اتخرراذ نمایررد و -هررای دشرروار، از طریررق خررودموقعیررت
نی نماید. بر این اساس، سربه زنردگی اارربخش برا ارتقرا ی بیپیامدهای رفتار خود را پیش

یرررررراد و  ی هسررررررالمت روان و ایجرررررراد عاطفرررررر مثبررررررت، حررررررالتی از انرررررررژی فعررررررال، تمرکررررررز ز
که منجر به عملکرد تحصیلی مطلوب میپذیری و تعهد را ایجاد میمسئولیت  گردد.کند 

سراختاری ارزی جنسری روابرگ های تحقیرق حاضرر، عردم آزمرون هرمیکی از محدودیت
تررر شررود بررا هرردف درک هررر چرره دقیررقباشررد، بنررابراین، پیشررنهاد مرریدر مرردل پیشررنهادی مرری

کرررارکردی تفررراوتویژگررری هرررای جنسررری در قلمروهرررای مفهرررومی منتخرررب بررررای مررردل هرررای 
مفررروض پیشررایندها و پسررایندهای رفتارهررای سرربه زنرردگی، تاییرناپررذیری جنسرری روابررگ 

حاضرر فقرگ از برین  ی هتوجه به آنکه نمونه مطالعر ساختاری در مدل مفروض آزمون شود. با
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هررای دهرری ویژگرریدانشررجویان دانشررگاه شررهید بهشررتی انتخرراب شرردند، بنررابراین، تعمرریم
گررروه هررای نمونرره دیگررری کررارکردی مفرراهیم منتخررب در مرردل مفررروض، نیازمنررد انتخرراب 

گررروهمرری افتگی یررهررای سررنی دیگررر، ظرفیررت تعمرریمباشررد. لررذا، آزمررون مرردل پیشررنهادی در 
کارکردی مفاهیم مختلف در مدل مفروض را مشرخش مریخصیصه همچنرین  کنرد.های 

شررود بررا اسررتفاده از یرره طرررا حاضررر، پیشررنهاد مرری ی هبررا توجرره برره مقطعرری بررودن مطالعرر
کرره در آن تمررامی انرردازهتحقیقرراتی آینررده هررای برره عمررل آمررده از مفرراهیم گیرررینگررر طررولی 

رررری بررررین سررررازهمرررری مختلررررف در فواصررررل زمررررانی متفرررراوت انجررررام هررررای شرررروند، روابررررگ عل 
 ی چندگانه را در الگوی ساختاری مفروض بیازمایند.شناخت روان

 منابع
کیفیررت زنرردگی دانشررجویان دختررر براسرراس متایررر تمایزیررافتگی خررود و 3126احرردی، ا؛ و علیررزاده، ا. ) (. پرریش بینرری 
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