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بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی ،سبک های هویت و تمایزیافتگی خود

1

با کیفیت زندگی دانشجویان
فاطمه فرشاد  ، 1سیدکاظم رسول زاده طباطبایی

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم تربیتی ،رشته مشاوره خانواده ،موسسه آموزش عالی حکمت رضوی ،ایران( .نویسنده مسئول)
 2دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه سبکهای هویت ،سبکهای دلبستگی ،تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی دانشجویان
است .این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی میباشد .که به صورت میدانی انجام شده
است .جامعه آماری آن کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی حکمت رضوی سال تحصیلی  98-99میباشند که  214نفر به
صورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاند .در این تحقیق از چهار پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربون  ،1992پرسشنامه
کولینز و رید  ،1990پرسشنامه هویت بنیون و آدامز ( ،)1986پرسشنامه تمایزیافتگی خود فرم کوتاه دریک ( )2011استفاده
شده است .روایی صوری پرسشنامهها مورد تایید قرار گرفته است .ضریب آلفای کرانباخ برای پرسشنامه کیفیت زندگی
باالی ،0/70برای کل مقیاس پرسشنامه تمایزیافتگی  ،0/78برای پرسشنامه سبک هویت  0/79تا  ،0/88برای پرسشنامه سبک
دلبستگی  0/95برآورد شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها آزمون تی و تحلیل واریانس برای معناداری ضرایب همبستگی
دو متغیری و چند متغیری استفاده شده است .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در فرضیه اول نشان داد بین سبکهای هویت
و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در فرضیه دوم و سوم نشان داد بین
تمایزیافتگی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :سبک هویت ،سبک دلبستگی ،تمایزیافتگی خود ،کیفیت زندگی دانشجویان

 - 1این مقاله مستخرج از رساله ی تحقیقی کارشناسی ارشد می باشد.
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مقدمه و بیان مساله
سالیان طوالنی مردم ذاتاً در جستجوی یک زندگی خوب بودهاند و در این مسیر برای بهبود اوضاع زندگی خود تالش
کردهاند تا از توانمندیها و استعداد و ظرفیتهای وجودی خود نهایت بهرهبرداری را داشته باشند ،از این رو همواره این موضوع
مورد اهمیت بوده است که زندگی مطلوب و باکیفیت چگونه به دست میآید .مفهوم کیفیت زندگی به قرنهای دور در بین
دانشمندان و فیلسوفان ایرانی ،یونانی و چینی بر میگردد.
کیفیت زندگی مفهومی جدید و تازه ندارد .در فلسفهی یونان سابقهی این مفهوم نمایان است و در بحث از شادکامی،
ارسطو از آن نام برده است .و در دوران جدید ژان پل سارتر 2،کیرگهگارد 3و دیگر فالسفه به آن توجه زیادی نشان دادند
(غفاری و امیدی .)1398 ،با وجود این موضوع ،اولین بار پیگو به مفهوم کیفیت زندگیاشاره کرده است .پیگو در کتاب «اقتصاد
و رفاه» برای اولین بار در سال  1920واژه کیفیت زندگی دا به کار برده است .علیرغم گذشت چند دهه از مفهوم کیفیت
تحقیقات مختلفی درباره آن انجام شده است .علیرغم این ،تعریف یکسانی که مورد قبول همگان باشد برای آن ارائه نشده است.
با مطالعهی مروری مطالب مرتبط با کیفیت زندگی (فلس و پری2015 4،؛ ماسام2020 5،؛ لیی2015 6،؛ فیلیپس2016 7،؛
سرجی )2016 8،به تأکید نظر دانشمندان مختلف درباره مبهم بودن تعریف این عبارت دست پیدا میکنیم .تعریف ارائه شده
محققان درباره کیفیت زندگی با توجه به شرایط ،ویژگیهای جامعهی مورد مطالعه و حوزه تحقیق متفاوت است ..رومنی و
همکارانش درباره این سؤال که چرا تعریف جهان شمول و پذیرفته شده همگان درباره کیفیت زندگی وجود ندارد استداللهایی
را ارائه میکنند .این مجموعه بیان میکند که:
الف) مفهوم کیفیت زندگی از میزان تأثیر فرایندهای روانشناختی بهوسیلهی عاملهای محیطی و سیستمهای ارزشی افراد و
رشد درک افراد و مراحل فرایندهای پیشرفت در طول زندگی افراد در جامعه محلی تأثیر میپذیرد.
ب) با توجه به زبان ها و مطالب مفهومی مختلف ،تفسیر فرایندهای روانشناختی که باتجربه کیفیت زندگی مرتبط است صورت
میگیرد.
ج) مفهوم عبارت کیفیت زندگی به اندازه زیادی با داوری و نظر افراد همراه است.
واژههای مرتبط مختلفی از جمله خشنودی ،استاندارد زندگی ،رضایتمندی از زندگی ،سطح زندگی و بهزیستی به جای تعریف
یکسانی از کیفیت زندگی ،ابداع شدند (ماسام.)2012 ،
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دیدگاه صاحبنظران درباره عینی یا ذهنی بودن مفهوم کیفیت زندگی از موارد اختالف اساسی بین آنها است .بر اساس نظر
محققان ،کیفیت زندگی به سه دسته تقسیم میشود:
گروه اول افرادی که کیفیت زندگی را از نظر عینی بررسی می کنند ،البته تعداد این افراد در مقایسه با گروه دوم بسیار کمتر
است .گروه دوم افرادی هستند که فقط بعد ذهنی کیفیت زندگی را در نظر میگیرند و در کارهای خود بعد عینی کیفیت
زندگی را در نظر نمیگیرند یا از لحاظ اهمیت ،آن را در سطح پایینی قرار میدهند.
گروه سوم که نسبت به مفهوم کیفیت زندگی دید جامعتری دارند و باور دارند که کیفیت زندگی را باید از ابعاد ذهنی و عینی
با هم بررسی کرد .گروه سوم روز به زور تعداد بیشتری از صاحبنظران را به خود جلب میکند (غفاری و همکاران.)1391 ،
به اعتقاد افکانس و مارون9برای اینکه کیفیت ذهنی را شناخت میتوان از رفاه ذهنی کمک گرفت .آنها شخصیت انسان را از
لحاظ فیزیکی ،روانی و ذهنی بررسی کردهاند و میزان اثر این جنبهها را بر بعد ذهنی کیفیت زندگی مورد توجه قرار میدهند.
عوامل عینی از جمله آموزش ،درآمد و مسکن (برخالف خصوصیات ذهنی) در مباحث مرتبط با کیفیت زندگی در پژوهشهای
افکاس و مارون نقش کمتری ایفا میکنند (لیندا و دیانا " .)201510،مرکز تحقیقات زندگی دانشگاه تورنتو" مفهوم کیفیت
زندگی را همان طور که در ادامه آمده است ،شرح داد ه است :هر فرد از امکانات مهم زندگی خود لذت میبرد و به همان اندازه
که از آن لذت میبرد ،میزان کیفیت زندگی او را برآورد میکند .امکانات هر فرد از محدودیتها و امتیازاتی که در زندگی دارد
به دست میآید و به ارتباط بین عوامل محیطی و شخصی مربوط میشود.
ال ذهنی است و کمتر توسط سایرین می تواند مشاهده شود و بر اساس درک فرد از انواع جنبههای
بنابراین این موضوع کام ً
زندگی تعریف میشود .دانشمندان و محققان اکثراً بر این عقیدهاند که مفهوم کیفیت زندگی دربرگیرندهی جنبههای گوناگونی
است .از جمله جنبههای مرتبط با بیماری ،روحی ،اجتماعی ،روانی ،فیزیکی .محققان دیگر نیز عقیده داشتند که دو مشخصه و
عامل اساسی کیفیت زندگی ،رضایت و شادی است و جنبههای مختلف کیفیت زندگی به عنوان شاخصههای مهم بر این دو
ویژگی لحاظ میشوند .به بیانی دیگر ،این دسته از صاحبنظران کیفیت زندگی را یک تجربه روانشناختی به شمار میآورند که
با "رضایت" از جنبههای مهم زندگی از دیدگاه خود شخص عنوان میشود و همچنین تجربهای احساسی در نظر گرفته میشود
که با "شادی" نمایان می شود .اساساً سطح کیفیت زندگی فرد ،با توجه به درک شخص از سطوح رضایت و شادی او مشخص
 )201611به نقل از نیلفروشان ،باور دارد که سطح کیفیت زندگی باالتر باعث میشود که فرد با توجه به اهداف
میشود .فریش (
خود به پیش برود و انرژی و بهزیستی جسمی ،فعالیت ،خودکارآمدی ،خوشبینی بیشتری را به دست آورد .این گونه به نظر
میرسد که هر خانوادهای که بتواند کیفیت زندگی بهتر و باالتری را به وجود آورد در جنبههای گوناگون زندگی خانوادگی نتایج
بهتری را نشان میدهد و انرژی و برای روبهرو شدن با مشکالت و استرسها توان باالتری را خواهد داشت (نیلفروشان.)1392 ،
در این پژوهش به بررسی سه عامل مهم بر کیفیت زندگی میپردازیم.
از عناصر مهم تحول طبیعی انسان میتوان سبک دلبستگی را نام برد .از دیدگاههای رفتارگرایی ،کردارشناسی ،روان تحلیلگری
میتوان پیدایش دلبستگی و رشد آن را مورد بررسی قرار داد .تمامی نظریههای تحولی به رابطهی اولیه کودک-مادر و بر تأثیر
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مخرب یا سازنده ی آن بر رفتار ،عواطف ،هیجانات و مجموعاً شخصیت کودکی و بزرگسالی اشخاص تأکید کردهاند .مفهوم روابط
موضوعی از نظریه روان تحلیلی نشأت میگیرد .موضوع از نیازهای غریزی به شمار میآید که توسط فرد دیگر به آن دست
مییابیم .مادر به عنوان نخستین موضوع برای کودک به شمار میرود.
در لغت دلبستگی به معنی حالت و کیفیت و دل بستن عالقه محبت و عشق است .دلبسته یعنی عاشق و دارای تعلق
خاطر به چیزی یا کسی و نیز به معنی عالقهمندی به کسی یا چیزی و گرایش داشتن به کسی یا چیزی (معین .)1376 ،به
اعتقاد فوگل ) 2009(12دلبستگی به معنی پیوند گرههای احساسی پایدار میان دو نفر در نظر گرفته میشود .بهگونهای که
یکی از افراد برای حفظ نزدیکی یا مجاورت با چهره دلبستگی میکوشد و به روشی عمل میکند تا مطمئن شود که این ارتباط
ادامه خواهد یافت .دلبستگی به معنی برقراری پیوند عاطفی و رابطه نزدیک با اشخاص مهم و احساس ایمنی بیشتر در هنگام
حضور این اشخاص است (اتکینسون و هیلگارد .)2013 13،از نظر بالبی دلبستگی پیوند احساسی است که کارکردهای
بیولوژیکی و تکاملی در پی دارد و سبب بقای کودک میشود( .بالبی 2012 ،به نقل از سالجقه .)1392 ،دلبستگی یعنی پیوند
احساسی عمیق که با اشخاص مهم در زندگی خود به وجود میآوریم ،بهگونهای که سبب میشود وقتی با آنها ارتباط داریم
احساس شادی و نشاط داشته باشیم و زمانی که مضطرب هستیم از اینکه آن افراد را در کنار خود داریم احساس آرامش به ما
دست میدهد (برک .) 2011 ،دلبستگی سیستم تنظیمکنندهای تلقی میشود با این فرض که این نظام در درون شخص وجود
دارد و هدف آن تنظیم کردن رفتارهایی است که سبب نزدیک شدن و برقراری تماس با فردی مشخص و حامی است که
تکیهگاه نامیده میشود و هدف این سیستم در شخص دلبسته از نظر روانی و ایجاد احساس امنیت معطوف میشود (برترتون و
اسوفسکی 201814،به نقل از کاپالن.) 201815،
نظریه دلبستگی معتقد است که دلبستگی پیوندی جهانشمول به حساب میآید و در همه افراد وجود دارد به این
معنی که افراد تحت تأثیر پیوندهای دلبستگی خود میباشند .نظریه دلبستگی بسیار وسیعتر از درکی است که مردم نسبت به
آن دارند این نظریه دارای دو جزء اصلی است:
-1بخش هنجاری برای بررسی مدل الگوهای معمولی رفتار وابسته به نوع و مراحل رشد که غالب ًا در میان تمام افراد مشابه
است ،بررسی میشود.
 -2بخش تمایزهای شخصی غیر هنجاری که به توصیف پایداری انحرافهای نظامدار از مدل الگوهای رفتاری و مراحل تأکید
میکند (سیمپسون و رولز.)201816،
متغیر دیگر مورد بحث سبک هویت است که با کیفیت زندگی در نظر گرفته شده است .شکلگیری معنا در زندگی انسان،
خیلی زود و حتی پیش از تولد شروع میشود .ارتباط "دلبستگی" بین کودک و مادر ،مهمترین و اولین ارتباط در سالهای
اولیهی زندگی است که اولین معنایابی را به وجود میآورد .تعریف دلبستگی عبارت است از :پیوند عاطفی عمیقی که با اشخاص
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مهم در زندگی ایجاد میشود ،به نحوی که وقتی با آنها رابطه داریم احساس شادی و نشاط میکنیم و هنگام استرس از بودن
آنها در کنار خود آرامش داریم (برک .)201617،دلبستگی برای فرد اهمیت حیاتی دارد به این علت که شخص در محیط
اطراف جستجو کرده و با شرایط پیشبینینشده روبهرو میشود و به احساس آرامش و امنیت میرسد .هر زمان فرد در شرایطی
 18همکاران.)2013 ،
باشد که در او ترس را به وجود آورد ،رفتار همراه با دلبستگی شروع میشود (ماسن و
 )201519خاطر نشان میکند که نوجوانانی که با والدین خویش روابط صمیمانه و گرم دارند ،خود
تحقیقات برترتون و واترز (
عمیق تری دارند ،به خود اعتماد دارند ،سازگاری روانی بیشتری دارند و با مسائل مقابله میکنند و راهحل مناسب پیدا میکنند
(به نقل از نگهبان سالمی .)1394 ،آمرسدن و گرینبرگ )2017(20با تحقیقات خود نشان دادند که سالمت روان نوجوانان،
شکلگیری هویت ،رضایت از زندگی ،مقابله با بحرانهای گوناگون با کیفیت دلبستگی به والدین رابطه معناداری دارد .کرنز21و
همکاران ( )2015بیان می دارند که ضرورت رفتار دلبستگی و فراوانی آن با باال رفتن سن کم میشود ولی دلبستگی از ابتدای
نوجوانی به بعد استوار میماند .شخصیت به عنوان یک مفهوم مهم در تعریف هویت استفاده میشود .استمرار آن یعنی شخص
در مکان و در طول زمان همان فرد است و نه فردی دیگر .در این شرایط هم خود شخص و هم افراد دیگر او را "همان فرد"
میشناسند .این شکل از هویت را بهطور معمول با به کار بردن نام ،موقعیت اجتماعی ،حاالت ،نشانی ،شغل و مانند آن بیان
میکنیم .بعد از اریکسون22،مارسیا23نتیجه گرفت که هویت در طی مراحل گوناگونی شکل میگیرد و در نوجوانی شکل عینی
و واقعی خود را نشان می دهد و نیز هویت چند بعدی است و بر اکثر رفتارهای فرد اثر دارد .مفهوم هویت که اریکسون از آن در
این دوره نام میبرد دو سویه است :از یک جهت به احساساتی میپردازد که فرد در برابر خود دارد (خودسنجی) ،و از جهتی
دیگر بر تعامل بین هویت فرد و تعریفهایی که افراد دیگر از او بیان میکنند تأکید میکند (منصور و دادستان .)1393 ،اصل
اساسی شخصیت ما در بزرگسالی ،احساس خو د است .هنگامی که اساس و پایه خود قوی است هویت فردی ثابت و قوی منتج
میشود .اگر نه ،نتیجهای که به دست میآید همان چیزی است که اریکسون گمگشتگی مینامد .اریکسون عقیده دارد که برای
آماده کردن نوجوان به عنوان شخصی که برای انجام وظایف آماده است شکلگیری هویت ضروری است (برک.)2020 ،
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده هویت از مجموعه ای مفاهیم تشکیل شده است که چگونگی بودن را به فرد نشان میدهد
(به نقل از فارسی نژاد .) 1393 ،بر اساس این مدل ،اشخاص مسائل و اطالعات مرتبط با خود را به سه روش سردرگم /اجتنابی،
اطالعاتی ،هنجاری بررسی می کنند .اشخاص دارای سبک هویت اطالعاتی فعاالنه و با آگاهی به کاوش اطالعات و ارزشیابی
آنها میپردازند و بعد از آن اطالعات موردنظر خود را استفاده میکنند .نوجوان دارای سبک هویت هنجاری ،در تصمیمگیریها
و موضوعهای هویت با دستورات و انتظارهای اشخاص مهم و گروههای مرجع هم سو است و نوجوانانی که دارای هویت

17

Berk

18

Masen

19

Bretherton & Waterz

20
Armsden & Greenberg
21

Kearns

22

Erikson

23

Marcia

148

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،33اسفند 1399

سردرگم هستند تا جایی که امکان دارد سعی میکنند از بررسی موضوعات هویت و تصمیمگیری دوری کنند (برزونسکی،
.)2013
و در نهایت به رابطه تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی میپردازیم:
از دیگـر مؤلفههای شناخته شده مؤثر بر کیفیت زندگی ،تمایزیافتگی خود میباشد به این معنی که شخص میان دو نیروی
فریدت و باهم بودن (سطح فرا روانی و درون روانی) تعادل ایجاد میکند و نتیجه آن برقرار کردن توازن میان ادامه یافتن
ارتباط با اشخاص مهم زندگی و حفظ کردن استقالل است (مته یـارد ،انـدرسون و مـارکس .)201924،یکی از جنبههای مهم
سالمت روان شناختی تمایزیافتگی است و ارتباط اولیه اشخاص در خانواده به سطوح مختلف پایین و باال منتهی شده است
(بیرامی ،فهیمی ،اکبری ،میری پیچاگالیی .)1391 ،اشخاص تمایز یافته عملکرد خودمختارانه شخصی بیشتر و محدودههای
مشخصی دارند (وابی ،پلگ ،هاالبی و اینایا )201625،و قادر هستند تا در شرایط احساسی و عاطفی ،خود را کنترل کنند و با
منطق و عقل در جهت تصمیمگیری برآیند (اسکورون.)201926،
تمایزیافتگی در نظریه سیستمها به عنوان "هم آمیختگی-تمایزیافتگی" معنی شده است که هر دو عبارت این مطلب را بیان
می کند که تحقق شخص و بلوغ او ملزم به آن است که فرد بتواند از وابستگیهای عاطفی که الینحل در خانواده اصلی باقی
مانده است ،خود را رها کند (گلدنبرگ و گلدنبرگ27،ترجمه برواتی و همکاران .)1392 ،تمایزیافتگی با بهزیستی روانی رابطه
معناداری دارد (اسکورون ،هولمز و ساباتلی.)201328،
به بیانی دیگر تمایزیافتگی خود عبارت است از داشتن توانایی کنترل عاطفی و همچنین باقی ماندن در جو احساسی خانواده.
این تعریف می تواند توانایی فرد را برای تفکر عاقالنه راجع به موضوعات احساسی در خانواده خاطر نشان کند .تمایزیافتگی
ظرفیت شخص را برای جدا کردن احساس و تفکر و همچنین توانایی میان فردی برای حفظ کردن استقالل درون سیستم
روابط عمیق با اشخاص مهم زندگی را شامل میشود (حقیقی.)1396 ،
تمایزیافتگی از اساسیترین مفاهیم نظریه سیستمها است و میزان توانایی شخص در جدا کردن فرآیندهای احساسی و عقالنی
از یکدیگر را بیان می کند .به بیانی دیگر ،به حدی از استقالل عاطفی رسیدن که شخص در شرایط هیجانی و احساسی ،جدای
از درگیر شدن در جو عاطفی آن شرایط ،توانایی تصمیمگیری بهطور عقالنی و خودمختار را داشته باشد.
بنابراین با عن ایت به مطالب ذکر شده مسئله اصلی پژوهش این است که :آیا بین سبک دلبستگی ،سبک هویت ،تمایزیافتگی
خود با کیفیت زندگی دانشجویان رابطه وجود دارد یا نه؟
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روش تحقیق
با توجه به هدف پژوهش ،روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .روش همبستگی یکی از روشهای تحقیق
توصیفی (غیرآزمایشی) است که رابطه میان متغیرها را بر اساس هدف تحقیق بررسی میکند .تحقیق همبستگی که خود زیر
مجموعه تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است با این هدف انجام میشود که رابطه میان متغیرها را نشان دهد .برای کسب
اطالع از وجود رابطه بین متغیرها از روش همبستگی استفاده میشود .ولی در آنها الزاماً کشف رابطه علت و معلولی موردنظر
نیست .در همبستگی بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطالعات تأکید میشود .یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در
دیگری همراه است یا خیر و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع و میزان آن چقدر است .همبستگی مثبت آن است که
جهت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر در متغیر دیگر همسو باشد .و همبستگی منفی آن است که جهت تغییرات یک متغیر
با جهت تغییرات متغیر دیگر همسو نباشد ،یعنی اینکه افزایش یکی با کاهش دیگری همراه باشد (دالور. )1398 ،
جامعۀ آماری مورد پژوهش ،دانشجویان مشغول به تحصیل سال  1398مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه
آموزش عالی حکمت رضوی هستند .با توجه به ماهیت روش پژوهش که جزء پژوهشهای همبستگی محسوب میشود و با در
نظر گرفتن چهار متغیر پژوهشی و مؤلفههای این متغیرها و رعایت افت آزمودنیها تعداد  214نفر از دانشجویان مؤسسه را به
عنوان نمونه آماری تعیین کردهایم که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش
در این پژوهش از چهار پرسشنامه سبک دلبستگی ،سبک هویت ،تمایزیافتگی خود و کیفیت زندگی استفاده شده است
که عبارت است از:
پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید ()1990
کولینز و رید ( ،1990به نقل از پاکدامن )1380 ،بر پایه توصیفهایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و
شیور29در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارک دیدهاند.
پرسشنامه حاالت هویت بنیون و آدامز)(EOM-EIS-2
پرسشنامه حاالت هویت را بنیون و آدامز در سال  1986با اصالح پرسشنامه حاالت هویت نسخه اول ،و با توجه به
نظریه اریکسون و مارسیا طراحی کردهاند که این پرسشنامه از  64آیتم تشکیل شده و شامل چهار خرده مقیاس آشفته،
زودشکل گرفته ،تعویق افتاده و پیشرفته میباشد که هر یک شامل  16سؤال میباشند که شیوه نمرهگذاری در مقیاس طیف
ال موافق تا کامالً مخالف به ترتیب نمره  6تا  1تعلق میگیرد
لیکرت بهگونهای است که از کام ً
فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود)(DSI-SH
توسط دریک در سال  2011ساخته شد .این مقیاس شامل  20سؤال است که چهار خرده مقایس را شامل میشود.
این چهار خرده مقیاس عبارتند از :واکنشپذیری هیجانی ،جایگاه من ،برش هیجانی ،و هم آمیختگی با دیگران.
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پرسشنامه کیفیت زندگی  36سؤالی)(SF-36
پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی )1996 ،است و  36سؤالی ) (SF-36دارای  36سؤال است و از 8
زیرمقیاس تشکیل شده است و هر زیرمقیاس متشکل از  2الی  10ماده است .هشت زیرمقیاس این پرسشنامه عبارتند از:
عملکرد جسمی) ،(PFاختالل نقش بخاطر سالمت جسمی) ، (RPاختالل نقش بخاطر سالمت هیجانی) ، (REانرژی/خستگی
) ،(EFبهزیستی هیجانی) ، (EWکارکرد اجتماعی) ، (SFدرد ) (Pو سالمت عمومی ).(GH
روایی و اعتبار پرسشنامه ها
روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازهگیری تا چه حد چیزی را اندازه میگیرد که ما فکر
میکنیم(سرمد و همکاران .)1390 ،در پژوهش منتظری و همکاران ( )1384روایی محتوایی و صوری و مالکی این پرسشنامه
ها مناسب ارزیابی شده است .قابلیت اعتماد یا اعتبار یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازهگیری هر آنچه اندازه
میگیرد یعنی اینکه ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج نه  3نمره  ،60به گزینه  4یکسانی به دست
میدهد(سرمد و همکاران .)1390 ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش منتظری و همکاران ( )1384برای این
پرسشنامه باالی  0/7برآورد شد.
روش اجرای پژوهش
پرسشنامهها به صورت تصادفی بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد توزیع شد و به آنان اطمینان داده شد
ال تصادفی بوده و از دانشجویان درخواست شد که صادقانه به
ال محرمانه خواهد ماند و انتخاب آنها کام ً
پاسخ ها بصورت کام ً
پرسشها پاسخ دهند .برای تجزیه و تحلیل دادهها عالوه بر استفاده از روش توصیفی اعتبار و روایی در ایران و خارج از روش
آماری شامل جداول ،نمودارها ،شاخص مرکزی و پراکندگی ،همبستگی و رگرسیون ،جهت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
و پژوهشی ،برای آزمون فرضیهها و پاسخ به سؤاالت پژوهشی از مدلهای استنباط آماری شامل آزمونهای  Zو  Tبرای
معناداری ضرایب همبستگی و آزمون  Fو تحلیل واریانس برای معناداری معادل رگرسیون استفاده میشود.
یافته ها
کیفیت زندگی
جدول  .1شاخصهای توصیفی مرتبط با ابعاد کیفیت زندگی
انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

139/17

788/24

910

205

کارکرد جسمی

111/17

106/54

325

0

اختالل جسمی

93/10

87/69

233

0

اختالل هیجانی

70/18

201/12

325

25

انرژی خستگی

79/79

282/70

420

60

بهزیستی
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37/34

104/38

150

0

کارکرد اجتماعی

33/27

2/88

150

0

درد

72/88

293/94

420

75

سالمت عمومی

184/88

1301/62

1720

717

سالمت جسمی

154/16

675/99

1038/33

185

سالمت روان

سبک دلبستگی
جدول  .2شاخصهای توصیفی مرتبط با ابعاد سبک دلبستگی
انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

2/90

12//77

20

3

ایمن

2/52

12/92

20

4

اجتنابی

5/56

11/04

24

0

دوسوگرا

جدول  .1-2نتایج سبک دلبستگی براساس سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی ،دوسوگرا
درصد فراوانی

فراوانی

37/4

80

ایمن

34/6

74

اجتنابی

28

60

دوسوگرا

100

214

کل

سبگ هویت
جدول  .3شاخصهای توصیفی سبک هویت
انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

10/04

54/01

88

16
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10/03

65/49

92

16

هویت پیشرفته

13/22

43/85

92

16

هویت آشفته

9/8

47/14

79

16

هویت زود شکل گرفته

جدول  .1-3نتایج چهار بعد سبک هویت تعداد افراد با هویتهای تعویق افتاده ،پیشرفته ،آشفته و زود شکل گرفته
درصد فراوانی

فراوانی

11/2

24

هویت تعویق افتاده

88/8

190

هویت غیر تعویق افتاده

19/6

42

هویت پیشرفته

80/4

172

هویت غیرپیشرفته

21

45

هویت آشفته

79

169

هویت غیرآشفته

25/7

55

هویت زود شکل گرفته

73/8

158

هویت غیر زود شکل گرفته

تمایزیافتگی خود
جدول  .4شاخصهای توصیفی تمایزیافتگی
انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

80/84

474/48

640

200

جایگاه من

97/50

315/98

600

100

هم آمیختگی با دیگران

72/68

244/48

360

60

برش هیجانی

104/20

368/31

720

120

واکنش هیجانی

241/98

1403/27

2080

620

تمایزیافتگی کل
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جدول  .1-4شاخصهای توصیفی ،مقدار محاسبه شدهی تمایزیافتگی افراد
درصد فراوانی

فراوانی

16/8

36

تمایزیافتگی پایین

69/6

149

تمایزیافتگی متوسط

13/6

29

تمایزیافتگی باال

100

214

کل نمونه

تجزیه و تحلیل دادههای مرتبط با فرضیهها و سؤال پژوهشی
با توجه به این که کیفیت زندگی دارای دو بعد سالمت جسمانی و سالمت روان میباشد نتایج مربوط به این سؤال در دو
بخش زیر خالصه میشود:
الف) سالمت جسمانی
برای آزمون این فرضیه به دلیل داشتن سه متغیر پیشبینی کننده فاصلهای و یک متغیر مدرک فاصلهای آزمون
تحلیل واریانس یا  Fبرای معناداری معادله رگرسیون چندگانه استفاده میشود .ابتدا مفروضههای این مدل آماری بررسی و
نتایج تجزیه و تحلیل آن نشاندهنده اثر هم خطی چندگان ه بین متغیرهای مستقل وجود ندارد و استقالل خطاها برقرار است و
لذا میتوان از آن استفاده کرد.
جدول  .5همبستگی چندگانه و آزمون F
Sig

F

)R(adjust

R2

R

0/34

4/56

0/017

0/021

0/14

همانطور که در جدول  5میبینیم از بین تمام خرده مقیاسهای سبک دلبستگی ،هویت و تمایزیافتگی خود در مدل
گامبهگام ،تنها متغیر تمایزیافتگی خود (تمایزیافتگی کل) توانایی پیش بینی سالمت جسمانی از کیفیت زندگی را دارد .به
عبارت دیگر حدود دو درصد از واریانس کیفیت زندگی توسط نمرهی کل تمایزیافتگی پیشبینی میشود.
)(P < 0.34 , R2 = 0.021
ب) سالمت روان
برای آزمون این فرضیه به دلیل داشتن سه متغیر پیشبینی کننده فاصلهای و یک متغیر مدرک فاصلهای آزمون
تحلیل واریانس یا  Fبرای معناداری معادله رگرسیون چندگانه استفاده میشود .ابتدا مفروضههای این مدل آماری بررسی و
نتایج تجزیه و تحلیل آن نشاندهنده اثر هم خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل وجود ندارد و استقالل خطاها برقرار است و
لذا میتوان از آن استفاده کرد.
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جدول  .6همبستگی چندگانه و آزمون F
Sig

F

)R(adjust

R2

R

0/0001

19/10

0/079

0/083

0/28

مدل اول

0/0001

13/70

0/107

0/115

0/34

مدل دوم

0/0001

11

0/124

0/136

0/36

مدل سوم

همانطور که در جدول  6میبینیم از بین تمام خرده مقیاسهای سبک دلبستگی ،هویت و تمایزیافتگی خود در مدل
گامبهگام ،سبک دوسوگرا از ابعاد سبک دلبستگی ،برش هیجانی و جایگاه من از ابعاد تمایزیافتگی خود توانایی پیشبینی
سالمت روان از کیفیت زندگی را دارد.
جدول  .7همبستگی چندگانه و آزمون F
Sig

F

)R(adjust

R2

R

0/0001

19/10

0/07

0/08

0/28

سبک دوسوگرا

مدل اول :همانطور که در جدول  7مالحظه میشود با توجه به رگرسیون گامبهگام سه مدل برای تبیین سالمت روان
به دست آمده است .متغیرهای مستقل دو سو گرا از سبک دلبستگی باالترین سهم را در پیشبینی سالمت روان کیفیت زندگی
دارند .بهطوری که حدود  8درصد از واریانس متغیر کیفیت زندگی توسط سبک هویتی دو سوگرا پیشبینی میشود0.08( .
=  R2و )P < 0.0001
جدول  .8همبستگی چندگانه و آزمون F
Sig

F

)R(adjust

R2

R

0/0001

13/70

0/10

0/11

0/34

سبک دوسوگرا و برش هیجانی

مدل دوم :همانطور که در جدول  8مالحظه میشود با توجه به رگرسیون گامبهگام سه مدل برای تبیین سالمت روان
به دست آمده است .سبک دلبستگی دوسوگرایی به همراه برش هیجانی مجموعاً توانایی پیشبینی  11درصد از واریانس متغیر
کیفیت سالمت روان را دارند)P = 0.0001 ، R2 = 0.11( .
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جدول  .9همبستگی چندگانه و آزمون F
Sig

F

)R(adjust

R2

R

0/0001

11

0/12

0/13

0/36

سبک دوسوگرا ،برش هیجانی ،جایگاه من

مدل سوم :همانطور که در جدول  9مالحظه میشود با توجه به رگرسیون گامبهگام سه مدل برای تبیین سالمت
روان به دست آمده است .سبک دلبستگی دو سوگرا به همراه برش هیجانی و جایگاه من مجموعاً 12/5درصد از واریانس
سالمت روان را تبیین میکند R2 = 0.13( .و )P < 0.0001
جدول  .10ضرایب بتای معادلهی رگرسیون
Std

B

B

Sig

t

22/6

764/07

عدد ثابت

0/0001

33/86

1/82

-7/96

سبک دوسوگرا

0/0001

-4/370

44/41

657/38

عدد ثابت

0/0001

14/80

1/83

-6/94

سبک دوسوگرا

0/0001

-3/79

-0/25

0/14

0/39

برش هیجانی

0/006

2/77

0/18

78/17

511/85

عدد ثابت

0/003

-0/20

0/20

1/89

-5/72

سبک دوسوگرا

0/010

0/17

0/17

0/14

0/36

برش هیجانی

0/025

0/15

0/15

0/12

0/29

جایگاه من

-0/28

0/0001

همانطور که در جدول  10مشاهده میشود ضرایب بتای مربوط به سه مدل جداگانه نشاندهندهی باالترین سهم به
سبک دلبستگی دوسوگرا و برش هیجانی و جایگاه من میباشد و سایر ابعاد مربوط نقش معناداری ندارند.
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فرضیات
فرضیه اول
بین کیفیت زندگی و سبک دلبستگی رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمودن این فرضیه با توجه به این که سبک دلبستگی دارای سه مؤلفه بوده و در سطح مقیاس فاصلهای
میباشد و سالمت روان فاصلهای است .آزمون تحلیل واریانس یا  Fبرای معناداری معادلهی رگرسیون به روش اینتر یا همه زیر
مجموعهها استفاده گردید .نتایج آن در جدول  11آمده است.
جدول  .11همبستگی چندگانه و آزمون F
Sig

F

)R(adjust

R2

R

0/0001

19/1

0/79

0/083

0/288

همانطور که در جدول  11مشاهده میشود بین ابعاد سبک دلبستگی با سالمت روان همبستگی معناداری وجود دارد ،به
عبارتی دیگر سبک دلبستگی توانایی پیشبینی  8درصد از سالمت روان کیفیت زندگی را دارند R2=0.083 (.و )P < 0.0001
جدول  .1-11ضرایب بتای معادلهی رگرسیون
Sig

t

0/0001

33/868

0/0001

-4/37

B

-0/28

Std

B

22/56

764/07

عدد ثابت

1/82

-7/96

سبک دوسوگرا

همانطور که در جدول  1-11مالحظه میشود ،از سه بعد سبک دلبستگی ،فقط سبک دوسوگرا توانایی پیشبینی
سالمت روان از کیفیت زندگی را دارد و سایر سبکها نقش معناداری در پیشبینی ندارند.

فرضیه دوم
سبکهای هویت توانایی پیشبینی کیفیت زندگی را دارند.
برای آزمودن این فرضیه با توجه به این که سبک هویت دارای چهار مؤلفه بوده و در سطح مقیاس فاصلهای میباشد
و سالمت روان فاصلهای است .آزمون تحلیل واریانس یا  Fبرای معناداری معادلهی رگرسیون به روش اینتر یا همه زیر
مجموعهها استفاده گردید .نتایج آن در جدول 12آمده است.
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جدول  .12همبستگی چندگانه و آزمون F
Sig

F

)R(adjust

R2

R

0/0001

11/88

0/04

0/053

0/23

همانطور که در جدول  12مشاهده میشود بین سبکهای هویت با سالمت روان همبستگی معناداری وجود دارد ،به
عبارتی دیگر سبکهای هویت توانایی پیشبینی  5درصد از سالمت روان کیفیت زندگی را دارند) P < 0.001 , R2 = 0.06( .
جدول  .1-12ضرایب بتای معادلهی رگرسیون
Sig

t

0/0001

15/38

0/001

-3/44

B

-0/23

Std

B

56/35

867/03

عدد ثابت

1/02

-3/53

هویت تعویق یافته

همانطور که در جدول  1-12مالحظه می شود ،از چهار بعد سبک هویت ،فقط سبک هویت تعویق یافته توانایی
پیشبینی سالمت روان را دارد و سایر سبکها نقش معناداری در پیشبینی ندارند.
فرضیه سوم
تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی رابطه مثبت دارد.
برای آزمودن این فرضیه با توجه ب ه این که تمایزیافتگی خود دارای چهار مؤلفه بوده و در سطح مقیاس فاصلهای
میباشد و سالمت روان فاصلهای است .آزمون تحلیل واریانس یا  Fبرای معناداری معادلهی رگرسیون به روش اینتر یا همه زیر
مجموعهها استفاده گردید .نتایج آن در جدول  13آمده است.
جدول  .13همبستگی چندگانه و آزمون F
Sig

F

)R(adjust

R2

R

0/0001

22/79

0/09

0/09

0/31

همانطور که در جدول  13مشاهده میشود بین تمایزیافتگی خود با سالمت روان همبستگی معناداری وجود دارد ،به
عبارتی دیگر تمایزیافتگی خود توانایی پیشبینی  9درصد از سالمت روان کیفیت زندگی را دارند) R2 = 0.09 , P < 0.0001( .
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جدول  .1-13ضرایب بتای معادلهی رگرسیون
Sig

t

0/0001

6/71

0/0001

4/77

B

0/31

Std

B

59/20

397/44

عدد ثابت

0/42

0/19

تمایزیافتگی کل

همانطور که در جدول  1-13مالحظه میشود ،از چهار بعد تمایزیافتگی خود ،فقط تمایزیافتگی کل توانایی
پیشبینی سالمت روان را دارد و سایر سبکها نقش معناداری در پیشبینی ندارند.
نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک دلبستگی ،سبک هویت و تمایزیافتگی خود با سبک زندگی دانشجویان
حکمت رضوی انجام شد .میزان لذت بردن هر فرد از امکانات مهم زندگی ،کیفیت زندگی او را تعریف میکند .این امکانات
مشتمل بر فرصتها و محدودیت هایی است که فرد در زندگی دارد و تعامل فاکتورهای شخصی و محیطی بر آن اثر دارد .با در
نظر گرفتن موقعیت های مختلف زندگی امروزه ،عوامل متفاوتی بر کیفیت زندگی اثر میگذارد .در واقع همانگونه که محققان
این حوزه بیان میکنند ،با شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی می توان به کیفیت بهتری از زندگی را ارائه داد .در این
پژوهش سه عامل مؤثر بر کیفیت زندگی سنجیده شد و نتایج آن به دست آمد .دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
مؤسسهی آموزش عالی حکمت رضوی به عنوان جامعه و  214نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و بر این اساس تحقیق حاضر
عواملی را که از دیدگاه صاحبنظران بر کیفیت زندگی اثر میگذارد در قالب فرضیههای خود مورد آزمون قرار داده است.
با توجه به تعریف سبک دلبستگی دوسوگرا افرادی که دارای سبک دلبستگی دوسوگرا هستند غالباً تمایلی به نزدیک شدن با
دیگران ندارند و نگرانند که طرف مقابلشان متقابالً به احساسات آنها پاسخ ندهد .بدین جهت منجر به قطع متوالی رابطه ،غالب ًا
به دلیل احساس سرد شدن رابطه و دوری ،میانجامد .همانگونه که پژوهش نشان میدهد این افراد دارای کیفیت زندگی
پایینتری هستند و سبک دلبستگی دوسوگرا میتواند پیشبینی کند که کیفیت زندگی این افراد چگونه خواهد بود .از بین
سبکهای چهارگانهی هویت فقط سبک هویت تعویق یافته سهم معناداری در پیشبینی سالمت روان از کیفیت زندگی را دارا
میباشد .این یافته با تحقیق آزاده خواجویی( )1397که بیان میدارد :تمایزیافتگی خود در رابطه با الگوهای ارتباطی خانواده در
پیشبینی کیفیت زندگی ،نقش واسطهای ایفا میکند .الگوی ارتباطی همنوایی اثرات غیرمستقیم معنادار و مثبتی بر کیفیت
زندگی از طریق دو مؤلفه جایگاه من و هم آمیختگی دارد .تمایزیافتگی خود بین الگوی ارتباطی گفت و شنود و کیفیت زندگی
نقش واسطهای ندارد .برطبق نتایج ،انجام ارزیابیهای روانشناختی دانشجویان و ارائه خدمات روانشناختی برای ارتقای سطح
کیفیت زندگی آنها توصیه میشود ،همسو میباشد.
با توجه به تعریف سبک هویت تعویق یافته ،که معموالً نتیجهی یک تصمیم نسنجیده میباشد که فرد به خود فرصت میدهد
تا از فشار ناشی از مدرسه ،دانشگاه و یا اولین شغل تا حدودی رها شود .هدف این است که فرصتی برای نفس کشیدن ایجاد
شود تا طی آن فرد جنبههای روانی خود و حقیقت عینی را بهتر کشف کند .همانگونه که پژوهش نشان میدهد این سبک
هویت تواناییپیشبینی سالمت روان از کیفیت زندگی فرد را دارد و میتواند پیشبینی کند که فرد دارای کیفیت زندگی
پایینتری خواهد بود .از بین ابعاد تمایزیافتگی ،برش هیجانی و جایگاه من با کیفیت زندگی رابطهی معناداری دارند .این یافته
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با تحقیق حسن اسدی که تحقیقات او بیان میدارد که کاهش میزان تابآوری با نوعی احساس فشار روانی ،اضطراب و یا
افسردگی همراه است که ناخرسندی درباره زندگی را به همراه این احساسها گزارش کردهاند .از آنجا که هر دو متغیر با
اضطراب رابطه تنگاتنگ دارند ،میتوان ادعا کرد چنانچه فردی بتواند در شرایط استرس زا و اضطراب زا خود را مدیریت کند،
بدین معنا که تابآوری باالیی داشته باشد ،به احتمال قوی تمایزیافتگی باالیی نیز خواهد داشت و در نهایت این امر موجب
خواهد شد که کیفیت زندگی وی نیز افزایش یابد .در سطح خرده آزمونها ،تحلیل رگرسیون چند متغیر گامبهگام برای
پیشبینی کیفیت زندگی نشان داد که هم آمیختگی با دیگران دارای بیشترین همبستگی است و درصد کیفیت زندگی را
تبیین میکند .
با توجه به مفهوم برش هیجانی ،افرادی که در فرایند فرافکنی خانواده قرار میگیرند ،از راهبردهای مختلف برای فرار از بند
پیوندهای احساسی حل نشده خانواده استفاده میکنند و همچنین با توجه به مفهوم جایگاه من ،به معنی داشتن عقاید در
زندگی و افراد تمایزیافته از جایگاه من قوی برخوردارند ،همانگونه که پژوهش نشان میدهد ،برش هیجانی و جایگاه من
رابطهی مثبتی با سالمت روان از کیفیت زندگی دارد و هرچه فرد جایگاه من و برش هیجانی قویتر داشته باشد ،سالمت روان
بیشتری دارد.بر اساس پژوهش انجام شده از متغیرهای عنوان شده (سبک دلبستگی ،سبک هویت ،تمایزیافتگی خود) فقط
تمایزیافتگی خود توانایی پیشبینی سالمت جسمی از کیفیت زندگی را دارد و همچنین بین سبک دلبستگی و کیفیت زندگی
رابطه ی معناداری وجود دارد .متغیرهای مستقل دو سو گرا از سبک دلبستگی باالترین سهم را در پیشبینی سالمت روان
کیفیت زندگی دارند .بین سبکهای هویت کیفیت زندگی رابطهی معناداری وجود دارد .اما همانطور که مالحظه شد از بین
سبکهای چهارگانهی هویت فقط سبک هویت تعویق یافته سهم معناداری در پیشبینی سالمت روان از کیفیت زندگی را دارا
میباشد .بین تمایزیافتگی و کیفیت زندگی رابطه ی معناداری وجود دارد .از بین ابعاد تمایزیافتگی ،برش هیجانی و جایگاه من
با کیفیت زندگی رابطه ی معناداری دارند .باالترین سهم به سبک دلبستگی دوسوگرا و برش هیجانی و جایگاه من میباشد و
سایر ابعاد مربوط نقش معناداری ندارند.
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