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چکیده

The current study aimed to investigate the relationship between attachment styles (secure, insecure)
and psychological well-being, mediated by the role
of cognitive flexibility. This research was a correlational study. A total of 272 participants were selected
by means of multistage cluster sampling among Shiraz university undergraduate students. The data were
gathered by using 3 measures: Adult Attachment Scale
(Collins & Reid,1996), Scale Psychological Well-Being (Ryff, 1989) and Cognitive Flexibility Inventory
(Dennis & Vander Wal, 2010). Using Pearson's correlation coefficient and path analysis with software,
SPSS 20 and Amos 22, the data were analyzed. The
results of path analysis indicated that the model had a
good fit to the data. The secure attachment styles had
a significant positive direct effect on psychological
well-being. And insecure (avoidance, ambivalence)
attachment style had a significant negative direct effect on psychological well-being. Also attachment
style had predicted psychological well-being stronger
by mediating cognitive flexibility. The results of the
prediction showed that, when people with a secure attachment style have more cognitive flexibility, they
experience a higher psychological well-being.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة سبکهای
دلبستگی (ایمن و ناایمن) و بهزیستی روانشناختی با نقش
، نوع مطالعه.واسطهای انعطاف پذیری شناختی انجام شد
 نفر از272  شرکت کنندگان.توصیفی از نوع همبستگی بود
دانشجویان کارشناسی (دختر و پسر) دانشگاه شیراز بودند
ای انتخابکه به روش تصادفی خوشهای چند مرحله
 مقیاس دلبستگی کولینز و، ابزارهای این پژوهش.شدند
)1989(  مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف،)1996( رید
)2010( و سیاهة انعطافپذیری شناختی دنیس و وندروال
 دادههاي به دست آمده با روشهای ضريب همبستگي.بودند
SPSS پيرسون و تحلیل مسير و با استفاده از نرمافزارهاي
. مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت22 Amos  و20
نتايج به دست آمده نشان داد كه مدل پیشنهادی محقق با
 برازش مناسبی دارد و بين دلبستگي،دادههای این پژوهش
 رابطة مثبت و معنادار و،ايمن با بهزيستي روانشناختي
 اجتنابي) با بهزيستي،بين سبك دلبستگي ناايمن (اضطرابي
 همچنین.روانشناختي رابطة منفی و معنادار وجود دارد
،سبک دلبستگی با واسطهگری انعطاف پذیری شناختی
بهزیستی روانشناختی را به صورت غیرمستقیم و به نحو
 نتايج پژوهش. پیشبینی نمود،قویتر از مسیر مستقیم
،حاضر مؤيد اين است كه هرچه افراد با دلبستگی ایمن
 بهزيستي،انعطاف پذیری شناختی بیشتری داشته باشند
.روانشناختي باالتری را تجربه میکنند
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 lمقدمه
در سالیان اخیر رویکرد آسیبشناختی ،به مطالعة سالمتی انسان مورد انتقاد قرار

گرفته است .برخالف دیدگاههایی که سالمتی را بهعنوان نداشتن بیماري تعریف میکنند،
رویکردهاي جدید بر «خوب بودن» بهجای «بیمار نبودن» تأکید میکنند (ریف ،سینگر و

الو .)2004 ،امروزه از اصطالح بهزیستی روانشناختی برای مفهوم سالمت استفاده میشود.

زیرا این واژه ،بیشتر ابعاد مثبت را به ذهن متبادر میکند (ریف و همکاران .)1998 ،مدل
ریف از مهمترین مدلهاي حوزة بهزیستی روانشناختی به شمار میرود که در این پژوهش
موردتوجه قرار گرفته است .ریف بهزیستی روانشناختی را «تالش براي کمال در جهت تحقق
تواناییهاي بالقوة فرد» میداند (ریف .)1995 ،او بر اساس مبانی فلسفی ،مالكهاي زندگی
مطلوب را تعیین و دستهبندی کرد و شش عامل؛ پذیرش خود ،هدفمندي در زندگی ،رشد
شخصی  ،داشتن ارتباط مثبت با دیگران ،تسلط بر محیط و خودمختاري را بهعنوان مؤلفههای
تشکیل دهندة بهزیستی روانشناختی تعیین کرد (ریف.)1989 ،

عوامل متعددي بر بهزيستي روانشناختي تأثيرگذار هستند كه شامل :درآمد ،سن،

خانواده ،ارتباط اجتماعي ،رويدادهاي زندگي و ویژگیهای شخصيت است (اید و الرسن،

« .)2008سبك دلبستگي» 1ازجمله ويژگيهاي روانشناختي و ارتباطی تأثیرگذار بر بهزيستي

روانشناختي است (ميكولينسر و شيور .)2010 ،توانايي ايجاد روابط نزديك شخصي تأثیر
عميقي بر بهزيستي دارد (مرادی و همکاران.)1395 ،

نظرية دلبستگي ،چارچوب محكمي براي فهم ظرفيت فرد در ارتباط با ديگران و

توسعه روابط حمايتي بهعنوان منابع مقابله ارائه ميكند (ملينگ كرودت .)2000 ،دلبستگی،
به پیوند عاطفی کلی میان کودک و مراقب اولیه اشاره دارد (بالبی .)1988 ،الگوی دلبستگی

توسط هازن و شیور در سال  1987برای طبقهبندی روابط دلبستگی بزرگساالن دنبال شد

(دیتاماسو و همکاران .)2003 ،در بعد تجربی ،مطالعات نشان دادند سبک دلبستگی با بهزیستی
روانشناختی افراد رابطه دارد .یافتههای مطالعة كافتسیوس و سيدريديس ( ،)2006نشان داد

«دلبستگی ناایمن» 2با بهزیستی روانشناختی رابطة معکوس و معناداری دارد که این رابطه در
جوانان شدت بیشتری دارد ،كارمن و وينگرهوتز ( )2012نیز تأثیر تنظیم هیجانی سبکهای

دلبستگی را بر تابآوری و سازگاری افراد تأیید کرد ،این توصیف با بهزیستی روانشناختی
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همبسته است .نادری و همکاران ( ،)1392رابطة معناداری بین سبک دلبستگی ایمن مادران

باردار با بهزیستی روانشناختی آنها به دست آوردند .یافتههای نریمانی ،یوسفی و کاظمی

( ،)1393نیز مشخص کرد بین دلبستگی ایمن با بهزیستی روانشناختی مبتالیان به ناتوانیهای
یادگیری رابطهی مستقیم معنادار و بین سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا ،اجتنابی) و بهزیستی
روانشناختی رابطة منفی معناداری وجود دارد .بررسیهای دیگر (بهاری و فرکیش1388 ،و

باباپورخیرالدین و همکاران )1396 ،نیز نشان دادند سبک دلبستگی ،پیشبین معناداری از
شاخص بهزیستی روانی افراد است .مطالعه جرج و سریز ( )2008نیز که بر روي نظريه

دلبستگي بهعنوان سازوکار زيربنايي غم و اندوه فراگير تكيه كرده و غم حاصل از دلبستگي
را عامل تهديدكننده براي توانمنديهاي ذهني و روانشناختی شناسايي ميكند ،تأییدی بر

همبستگی این دو سازه با یکدیگر است.

چنانچه مرور شد بهنظر میرسد سبک دلبستگی بر بهزیستی روانشناختی مؤثر است.

یکی از سؤاالت پژوهش حاضر نیز تعیین رابطه ،بین این دو متغیر است؛ اما در اینجا این
سؤال پیش میآید که آیا بین دلبستگی و بهزیستی روانشناختی یک رابطة مستقیم وجود دارد؟
یافتههایی که در ادامه ذکر خواهد شد ،این فرض محقق را تقویت خواهد کرد که ممکن است
انعطافپذیری شناختی بین این دو متغیر نقش واسطهای داشته باشد.

در مورد مفهوم انعطافپذیری شناختی ،پژوهشهای زیادی صورت گرفته است .اما

اتفاق نظری در مورد چگونگی تعریف این مفهوم وجود ندارد .بهطورکلی ،توانایی تغییر
آمایههای شناختی به منظور سازگاری با محرکهای در حال تغییر محیطی ،عنصر اصلی در

تعاریف عملیاتی انعطافپذیری شناختی است (دنیس و وندروال .)2010 ،بعضی پژوهشگران
انعطافپذیری شناختی را میزان ارزیابی فرد در مورد قابل کنترل بودن شرایط ،تعریف
کردهاند که این ارزیابی در موقعیتهای مختلف تغییر میکند (زونگ و همکاران.)2010 ،

توان سازگاری و قابل کنترل تفسیر کردن شرایط زندگی ،شاخصة واسط میان زیرساخت

دلبستگی و مؤلفههای بهزیستی روانشناختی است.

بر اساس پژوهش گوندوز ( )2013سبکهای دلبستگی نیز از شاخصهای پیشبینی

کننده انعطافپذیری شناختی در میان دانشجویان است .یافتههای زيلكا ،ميكولينسر و شاور

( )2011نیز رابطة معناداری بین سبکهای دلبستگی و اصول نقشهبرداری ذهنی نشان دادند.
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نقشهبرداری ذهنی یکی از شاخصههای همبسته با سازگاری و انعطافپذیری تلقی میشود.
یافتههای کوران و آندرسن ( )2017نیز بر تأثیر مستقیم رابطة مادر-کودک بر انعطافپذیری
شناختی کودک تأکید دارد.

از منظر انعطافپذیری شناختي ،سالمت روانی يعني پذيرش محيطهاي دروني و

بيروني خود فرد و تعهد به فعاليتهايي كه از لحاظ ارزشمندي باثبات است .شكلهاي

مختلف آسيبشناسي رواني نيز بر اساس انعطافپذيري شناختي تبیین ميشوند (ماسودا و
تالی .)2012 ،انعطافپذيري شناختي ميتواند فكر و رفتار فرد را در پاسخ به تغييرات شرايط

محيطي سازگار كند (ديكشتين و همكاران .)2006 ،بر اين اساس شواهدي وجود دارد كه
نشان ميدهد انعطافپذیری شناختي با بهزيستي رواني و آسیبپذیری رابطه دارد .چنانچه
آذرنیاد و همکاران ( )1395نشان دادند راهبردهای حل تعارض مصالحهگر و همراهانه که
مبین سازگاری باالی افراد با رویدادهای محیطی است رابطة مثبت و معناداری با بهزیستی

روانشناختی دارد .پژوهشهای بسیار دیگری نیز (پرايس و همكاران2009 ،؛ بروكز و همکاران،
2010؛ َمیراين و همکاران )2011 ،همبستگی منفی بین انعطافپذیری شناختی و افسردگی را

مورد تأیید قرار دادند .ازجمله ديكشتين و همكاران ( )2006دريافتند كه بين شدت افسردگي

و انعطافپذیری شناختي رابطه منفی معنادار و بین افسردگی و نقايص شناختي در توجه،
رابطه مثبت معناداری وجود دارد .از منظر دیگر پژوهشها (بشارت1387 ،و خداییاردکانی و

همکاران )1389 ،نیز میان بروز اختالل های روانی و بهطور ویژه اختالل های خلقی با کاهش
سطح بهزیستی روانی فرد ،رابطه معناداری برقرار است.

با توجه به نکات فوق ،این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال بود که :آیا
انعطافپذیری شناختی نقش واسطهای بین سبکهای دلبستگی و بهزیستی روانشناختی دارد؟
 lروش
پژوهش حاضر در زمره پژوهشهاي تحليل ماتريس كوواريانس (تحلیل مسیر) محسوب

ميشود و بر مبناي مفروضات همبستگي است .در اين پژوهش ،بهزيستي روانشناختي ،سبك

دلبستگي و انعطافپذیری شناختی به ترتيب متغيرهاي درونزاد ،برونزاد و واسطهاي هستند.
«جامعة آماری» پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز مشغول به
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تحصیل در سال تحصیلی  1394-95بود که از بین آنها  290نفر به شیوة نمونهگیری تصادفی

خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .الزم به ذکر است برای انتخاب تعداد نمونه از جدول
کرجی و مورگان استفاده گردید .پاسخنامه  18نفر از شرکت کنندگان به دلیل ناقص بودن یا
نداشتن معیارهای ورود ،کنار گذاشته شد و در نهایت تعداد نمونه پژوهش به  272نفر رسید.

 lابزار
□ الف :سیاهة انعطافپذیری شناختی :3دنیس و وندروال ( )2010این سیاهة  20سؤالی

را برای سنجش نوعی از انعطافپذیری شناختی که در موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی

افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر الزم است ،طراحی کردهاند .شیوة نمرهگذاری آن بر اساس

یک مقیاس  7درجهای لیکرت میباشد و تالش دارد تا سه جنبه از انعطافپذیری شناختی
را بسنجد :الف .میل به درک موقعیت سخت بهعنوان موقعیت قابل کنترل ،ب .توانایی درک
چندین توجیه جایگزین و ج .توانایی ایجاد چندین راه حل جایگزین برای موقعیت سخت.

دنیس و وندروال ( )2010در پژوهش خود نشان دادند که این سیاهه از ساختار عاملی ،روایی
همگرا و روایی همزمان مناسبی برخوردار است .روایی همزمان این ابزار با سیاهه افسردگی

بک ( )BDI-IIبرابر با  -0/39و روایی همگرای آن با مقیاس انعطافپذیری شناختی مارتین
و رابین  0/75بود .این پژوهشگران اعتبار به روش آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس ،ادراک
کنترل پذیری ،ادراک گزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتار به ترتیب 0/87 ،0/90 ،0/91و
 0/84و با روش بازآزمایی به ترتیب 0/75 ،0/77 ،0/81و  0/77به دست آوردند .در ایران
سلطانی و همکاران ( )1392ضریب اعتبار بازآزمایی کل مقیاس را 0/71و خرده مقیاسهای

ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتار را به ترتیب 0/72 ،0/55

و  0/57گزارش کردهاند .این پژوهشگران ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را 0/90و برای

خرده مقیاسها به ترتیب  0/55، 0/89، 0/87گزارش نمودهاند.

□ ب :مقیاس بهزیستی روانشناختی :4این مقیاس توسط ریف در سه فرم بلند (84

سؤالی) ،متوسط ( 54سؤالی) و کوتاه ( 18سؤالی) طراحی شد .به منظور سرعت عمل در اجرا
از فرم کوتاه  18سؤالی این مقیاس استفاده شد .این ابزار دارای شش زیر مقیاس؛ خودمختاری

(توانایی و قدرت پیگیري خواستها) ،تسلط بر محیط (توانایی مدیریت امور زندگی) ،رشد
فردی (باور اینکه استعدادهای بالقوه در طی زمان بالفعل میشود) ،ارتباط مثبت با دیگران
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(داشتن ارتباط نزدیک با افراد مهم) ،زندگی هدفمند (داشتن اهدافی که به زندگی معنا بخشد)
و پذیرش خود (توانایی پذیرفتن قوتها و ضعفهاي خـود) است و شیوه نمرهگذاری آن

بر اساس یک مقیاس  6درجهای لیکرت میباشد .همسانی درونی این ابزار توسط ریف به
روش آلفای کرونباخ بین  0/65تا  0/89گزارش شده است .شواهد مربوط به روایی همگرای
این آزمون حاکی از آن است که شش عامل بهزیستی روانشناختی با مقیاسهای رضایت از

زندگی و حرمت خود ،رابطة مثبت و با افسردگی ،اعتقاد به شانس و منبع کنترل بیرونی ،رابطه
منفی دارد ( .)1989در ایران در پژوهشی که توسط خانجانی و همکاران ( )1393انجام شد

میزان همسانی درونی این ابزار با آلفای کرونباخ بین  0/52تا  0/75برای زیرمقیاس ها و برای
کل مقیاس  0/71گزارش شده است (فتحی آشتیانی و همکاران.)1395 ،

□ ج :مقیاس دلبستگی بزرگساالن :5این مقیاس در سال  1990توسط کولینز و رید

ساخته شد و در سال  1996توسط آنها مورد بازنگری قرار گرفت .مبناي نظري اين مقیاس

نظريهی دلبستگي است و بر پايه توصيفهايي كه در پرسشنامه دلبستگي بزرگساالن هازان و
شيور از سه سبك اصلي دلبستگي ،گویههای این مقیاس تدارك دیدهشده است .این مقیاس
چگونگی ارزیابی فرد از مهارتهای ارتباطی و سبک رابطة صمیمانة وی را بررسی میکند.

مقیاس یاد شده دارای  18ماده است که پاسخ دهندگان در یک لیکرت  5درجهای میزان
موافقت و یا مخالفت خود را با هر یک از عبارتها بیان میکنند .این پرسشنامه در قالب سه
زیر مقیاس وابستگی ،نزدیکی و اضطراب شکل گرفته است .آزمودنیها بر اساس نمرة کسب

شده به سه سبک ایمن ،ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا طبقه بندی میشوند .کولینز و رید

( )1990ضریب اعتبار بازآزمایی این مقیاس برای هر یک از سه زیر مقیاس آن به ترتیب
 0/68 ،0/71و  0/52گزارش کردهاند .در ایران پاکدامن ( )1380میزان اعتبار این مقیاس را با
استفاده از روش بازآزمایی 0/80گزارش کرده است.

در پژوهش حاضر بهمنظور تعیین روایی این مقیاس از تحلیل عوامل به روش مؤلفههای

اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد .مالک استخراج عوامل شیب منحنی اسکری و
ارزش ویژه باالتر از یک بود که بر اساس این مالکها دو عامل دلبستگی ایمن و ناایمن

استخراج گردید .همچنین به منظور تعيين اعتبار مقياس از آلفاي كرونباخ استفاده شد که
ضریب اعتبار برای دو سبک دلبستگی ایمن و ناایمن به ترتیب  0/79و  0/69بهدست آمد.
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مقدار ضریب  KMOبرابر  0/81و ضریب کرویت بارتلت برابر  )p >0/0001( 1079بود

که بیانگر کفایت نمونهگیری سؤاالت و کفایت ماتریس همبستگی مقیاس دلبستگی است.
lیافتهها

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی

پیرسون برای متغیرهای مدل پیشنهادی گزارش شده است و بین متغیرهای برونزاد ،واسطهای
و درونزاد مدل ،رابطه معنادار وجود دارد که امکان انجام تحلیلهای بعدی را فراهم میآورد.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
ردیف

متغيرها

2

دلبستگی ناایمن

1
3
4

دلبستگی ایمن

انعطاف پذیری شناختی
بهزیستی روانشناختی

میانگین
10/07
13/07
76/11
63/67

انحراف معیار
2/83
5/43

12/88
10/75

2

1
1

3

*
1
-0/16
**
1
-0/38 **0/30
**
**
0/72
-0/32 **0/27

p<0/05 **p<0/01

*

نتایج جدول  2نشان می دهند اثر غیرمستقیم انواع دلبستگی (ایمن و ناایمن) بر بهزیستی

روانشناختی به واسطه انعطافپذیری شناختی معنادار است .بنابراین ،می توان نقش واسطهای
انعطافپذیری شناختی را در روابط ع ّلی بین انواع دلبستگی و بهزیستی روانشناختی تأیید
کرد .از طرفی ،اثر کلی دلبستگی ایمن بر بهزیستی روانشناختی ،مثبت و معنادار است.

همچنین اثر کلی دلبستگی ناایمن بر بهزیستی روانشناختی ،منفی و معنادار است.
جدول  .2اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل در مدل برازش شده پژوهش حاضر
متغیر پیش بین

متغیرمستقل

دلبستگی ایمن

انعطافپذیریشناختی

دلبستگی ناایمن

انعطافپذیریشناختی

انعطاف پذیری

بهزیستیروانشناختی

بهزیستیروانشناختی
بهزیستیروانشناختی

اثرات مستقیم
**0/25
**0/04
**-0/34
**-0/04
**0/69

اثراتغیرمستقیم
--**0/17

--**-0/24

اثرات کل
**0/25
**0/22
**-0/34
**-0/28
**0/69
p<0/001

**

بررسی شاخصهای برازش مدل نهایی پژوهش نشان داد که مدل پژوهش از برازش

مناسبی برخوردار است .شاخصهای برازندگی خی دو ،p. Value ،شاخص برازش هنجار
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شده ( ،)NFIشاخص برازش افزایشی ( )IFIو میزان برازش مدل ( ،)GFIمورد بررسی و
تأیید قرار گرفتند که نتایج در جدول  3ارائه شده است.

جدول  .3شاخص برازش برای مدل پیشنهادی نقش واسطهای انعطافپذیری
شناختی در رابطهی سبک دلبستگی و بهزیستی روانشناختی
شاخص

X2/df

P

GFI

NFI

TLI

IFI

مقدار

22/54

0/0001

0/86

0/95

0/92

0/89

شکل  1مدل نهایی پژوهش را به همراه ضرایب معیار رگرسیون یا بار عاملی مسیرها

نشان میدهد .تمامی ضرایب مسیر در این شکل موید معنادار بودن مسیرهای مستقیم مربوط
به متغیرهای اندازهگیری است .همانطور که مشاهده میشود ،سبک دلبستگی ایمن قادر

به پیشبینی مثبت و معنادار ( )β=0/22 ،p>0/0001بهزیستی روانشناختی با واسطهگری

انعطافپذیری شناختی است و درعینحال سبک دلبستگی ناایمن بهصورت منفی و معنادار

( )β= 0/28 ،p>0/0001با واسطهگری انعطافپذیری شناختی توانست بهزیستی روانشناختی

را پیشبینی کند .انعطافپذیری شناختی توانست بهزیستی روانشناختی را بهصورت مثبت و
معنادار ( )β=0/69 ،p>0/001پیشبینی کند .همچنین سبک دلبستگی ایمن قادر به پیشبینی

مثبت و معنادار ( )β=0/25 ،p>0/0001انعطافپذیری شناختی است و همچنین سبک

دلبستگی ناایمن بهصورت منفی و معنادار ( )β=-0/34 ،p>0/0001توانست انعطافپذیری
شناختی را پیشبینی کند.
دلبستگی ایمن
**0/25
*-0/16
**-0/34
دلبستگی ایمن

**0/22
انعطاف پذیری
شناختی

**0/69

بهزیستی
روانشناختی

**-0/28

شکل  .1مدل نهایی آزمون شده

 lبحث و نتیجه گیری
 oهمانگونه که اشاره شد ،هدف پژوهش حاضر تعیین رابطة بین سبکهای دلبستگی
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(ایمن و ناایمن) و بهزیستی روانشناختی با توجه به انعطافپذیری شناختی بهعنوان واسطهای
بود .نتايج تحليل مدل معادالت ساختاري در قالب روابط موجود در مدل در ادامه تشريح

ميگردد .ازجمله يافتههاي اين پژوهش وجود رابطة مثبت و معنادار میان سبک دلبستگی ایمن
با بهزیستی روانشناختی و رابطة منفی و معنادار سبک دلبستگی ناایمن با بهزیستی روانشناختی

است .اين يافته با نتايج پژوهشهاي نادری بلداجی و همکاران ( ،)1392نریمانی و همکاران

( ،)1393بهاری و فرکیش ( )1388و باباپورخیرالدین و همکاران ( )1396که نشان دادند
سبک دلبستگی پیشبین معناداری از شاخص بهزیستی روانی افراد است ،همخوان است.

دلبستگي ايمن بااحساس کنترل و تنظيم هيجانات با بهزيستي روانشناختي باال در ارتباط
است (كافتسیوس و سيدريديس 2006 ،و اصغری و همکاران .)1393 ،درحاليكه دلبستگی
ناایمن بااحساس ترس ،ناتواني از هماهنگي با موقعيتها رابطه داشته و نتيجه نامطلوب آن

بهطور معناداري از بهزيستي روانشناختي فاصله ميگيرد و با سركوب شكستها و ارزيابي
نادرست از موقعيتها با بهزيستي رابطة معكوس و معناداري پيدا ميكند .افراد با دلبستگی
ایمن در بزرگسالی توانایی مؤثر در برقراری روابط بین فردی مطلوب دارند .اعتماد ایجاد

شده در فرایند شکلگیری و رشد صحیح دلبستگی بین کودک و مراقب کننده اولیه او ،به

فرد کمک میکند نقاط قوت و ضعف وجودی خود را بپذیرد و با آگاهی به ابعاد مختلف
شخصیت خود مقصود غایی زندگی خود را مشخص کند و برای رسیدن به آن پیگیرانه تالش
کند (ميكولينسـر و شـيور .)2010 ،کسب تمامی این ویژگیها و رشد آنها ،سبب افزایش

در کیفیت بهزیستی روانشناختی فرد بر اساس نگاه ریف و شاخصهای بهزیستی همچون

هدفمندی در زندگی شخصی ،پذیرش خود و داشتن ارتباط مثبت با دیگران است .در تبیین
نتایج میتوان اینگونه استدالل نمود که یکی از مهمترین فرضیههای دلبستگی این است که
مدلهای کاری مورد استفاده افراد ایمن آنها را به سمت سازگاری بیشتر با وقایع ناگوار نسبت

به افراد ناایمن هدایت میکند.

 oدیگر يافتة اين پژوهش ،وجود ارتباط معنادار بين سبک دلبستگی و انعطافپذیری
شناختی است به نحوی که دلبستگی ایمن بهصورت مثبت و دلبستگی ناایمن بهصورت منفی
انعطافپذیری شناختی را پیشبینی نمودهاند .اين يافته با نتايج پژوهش گوندوز ()2013

همسو است .مطالعه زيلكا ،ميكولينسر و شاور ( ،)2011نیز همسو با نتایج پژوهش حاضر
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نشان دادند افراد دلبسته ناايمن به دليل ناتواني در تسلط بر محيط و ناتواني از برقراري روابط
مثبت ،دوري گزيني از موقعيتهاي اضطراب برانگيز را انتخاب كرده و از انعطافپذیری

پایینی برای سازگاری با محیط در طی بحرانهای پیشرو برخوردارند .مطالعه جرج و سریز

( )2008بر روي نظرية دلبستگي بهعنوان سازوکار زيربنايي غم و اندوه فراگير تكيه كرده و
غم و اندوه حاصل از دلبستگي ناایمن را تهديد كننده و خطرزا براي توانمنديهاي ذهني

و رواني شناسايي ميكند .از آنجا که انعطافپذیری شناختی سازة ایجاد کننده کنترل بیشتر
بر محیط و یافتن گزینههای مختلف در شرایط بحرانزا است .افراد با دلبستگی ناایمن که از

کودکی راه حل عبور از بحران را گوشه گیری و اجتناب و یا مقابلهی سرسختانه با شرایط
یافتهاند ،به لحاظ شناختی انعطافپذیری پایینی برای بررسی محیط از جنبههای مختلف و

دستیابی به گزینههای دیگر برون رفت از بحران دارند (دیکشتین و همکاران 2007 ،و
ماسودا و تالی.)2012 ،

 oبا توجه به نتايج تحليل مسير غيرمستقيم مدل ،رابطة سبکهای دلبستگی با واسطهگری

انعطافپذیری شناختی با بهزیستی روانشناختی معنادار به دست آمد .سازة انعطافپذیری
شناختی نشانگر تالش فرد برای درک موقعیت و شرایط سخت بهعنوان موقعیت تحت

کنترل است (دنیس و وندروال .)2010 ،معنادار بودن قوی مسیر رابطة سبک دلبستگی
ایمن با بهزیستی روانشناختی از طریق انعطافپذیری شناختی ،نشان دهندة آن است که
رشد رابطة دلبستگی صحیح و ایجاد اعتماد و درک مطلوب حمایت از سوی افراد ارزشمند

زندگی ،موجب شکلگیری انعطافپذیری در حوزة شناختی فرد میشود به گونهای که فرد

انعطاف بسیاری در فکر و رفتار در پاسخ به تغییرات محیط از خود نشان میدهد (كارمن

و وينگرهوتز .)2012 ،این توانایی سازگاری ،یافتن راهحلهای جایگزین برای موقعیتهای
سخت ،کشف توجیههای مختلف برای تفسیر هر موقعیت و تالش برای کنترل شرایط سخت

و تسلط بر محیط منجر به بهبود کیفیت بهزیستی روانشناختی بهعنوان تالش فردی برای
کمال در مسیر تحقق تواناییهای بالقوه است (پریس و همکاران 2009 ،و زونگ و همکاران،

.)2010

 oهمچنین معنادار بودن مسیر رابطة سبک دلبستگی ناایمن با بهزیستی روانشناختی با
واسطة انعطافپذیری شناختی ،نیز بیانگر این مطلب است که شکلگیری نامطلوب دلبستگی
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در کودکی ،سبب عدم انعطافپذیری شناختی فرد میشود .نقص در سازگاری با تغییرات

محیط ،ناتوانی در بررسی شرایط از جنبههای مختلف آن و عمل به تنها راه حل ناکارآمد
همیشگی ،بهطور مستقیم با بهزیستی روانشناختی رابطه دارد و آن را کاهش میدهد (میران و

همکاران .)2011 ،افراد با سبک دلبستگی ناایمن در پذیرش محیطهای درونی و بیرونی خود
بسیار ضعیف عمل میکنند.

 oدر مجموع افرادی که دارای سبک دلبستگی ایمن هستند ،بهزیستی روانشناختی
باالتری را تجربه میکنند و اما این بهزیستی زمانی مضاعف میگردد که انعطافپذیری شناختی
این افراد بهعنوان یک کارکرد اجرایی ذهن بر این سبک از روابط صمیمانه اثر بگذارد .به
عبارت ديگر سبک دلبستگی ایمن ،به تنهايي قادر به پيشبيني بهزیستی روانشناختی ميباشد

اما با تأثیر بر انعطافپذیری شناختی ،بهزیستی روانشناختی به میزان باالتري قابل پیشبینی
است .شکلهای مختلف آسیبهای روانی بر اساس انعطافپذیری شناختی قابل تبیین است.
بنابراين افرادي كه سبک دلبستگی ایمن دارند ،از انعطافپذیری شناختی بیشتری برخوردار

بوده و پيامد این ترکیب ،تجربه بهزیستی خوشایندتری خواهد بود.
یادداشت ها

2. insecure attachment
4. Ryff Scale Psychological Well-Being

 lمنابع

1. attachment style
3. Cognition Flexibility Inventory
5. Read Adult Attachment Scale

آذرنیاد ،آرش؛ مدنی ،مهتاب؛ ابوالمعالی ،خدیجه ( .)1395رابطه سبکهای پردازش هویت و راهبردهای حل
تعارض با بهزیستی روانشناختی ،مجلة روانشناسی.346-360 ،)3(20 ،
اصغري ،فرهاد ،تارورديزاده ،شهين؛ سعادت ،سجاد ( .)1393رابطه بين الگوهاي فرزندپروري و سبكهاي
دلبستگي با بهزيستي روانشناختي در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور تالش .فصلنامه بيهق.)3(19 ،
.67-5
باباپور خیرالدین ،جلیل؛ پورشریفی ،حمید؛ غباری بناب ،باقر؛ خانجانی ،زینب؛ بهرامی ،محسن ( .)1396رابطة

دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سالمت روانشناختی با میانجیگری تابآوری .مجله
روانشناسی.381-369 ،)4(21 ،
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بشارت ،محمدعلي ( .)1387رابطه نارسايي هيجاني با اضطراب ،افسردگي ،درماندگي روانشناختي و بهزيستي
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