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Abstract
The aim of this study was to predict
positive psychological states based on
parenting styles among the famale
students of Payame- Noor University of
Aran &Bidguol. The design of study
was descriptive – correlation. The
statistical population comprised single
female students of
Payame- Noor
University of Aran&Bidguol. The
research sample consisted of 200
students and mothers that were recruited
through the systematic randomized
sampling method. Parenting styles
Baumrind (1991) Assessment Scale and
Positive Psychological States Rajae
(2011) Scale were used to collect study
data. The results showed that positive
psychological states of female students
were predictable based on parental
parenting styles. the research hypothesis
of this study was significant at the 95%
level of confidence. It was concluded
that there was a significant positive
correlation
between
authoritative
parenting
styles
and
positive
psychological
states
while
the
correlation between autocratic parenting
styles and positive psychological states
was opposite and negative.
Key words: parenting styles, positive
psychological states , Students
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مقدمه
در دهه های پیشین تمرکز روان شناسان بیشتر روی نشانگان بیماری و تاثیر آن ها روی
کارکردهای افراد بود و توجه زیادی به کارکردها و ویژگی های مثبت و مطلوب افراد نداشتند،
روی تحول و توسعه افراد و جامعه تاکید دارد (لوتانز و جنسن .)0222،7علم تجارب ذهنی
مثبت و برخورداری افراد از سازمان های ذهنی مثبت ،بروز ساختارها و ویژگیهای فردی
مثبت ،بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری از آسیب هایی که ناشی از پوچی و بیمعنایی در
زندگی افراد است و منجر به نمود آسیبهای روانی و جسمی میگردد ،نوید داده است
(سلیگمن ،سیکنزنت می هالی .)0222 0،در سالیان گذشته ویژگی های مثبتی همچون امید،9
فرزانگی  ،خالقیت  ،آیندهنگری ،شجاعت ،معنویت  ،مسوولیت پذیری و استقامت و نقش آن
ها در زندگی انسانها مورد غفلت قرار گرفته است ،اخیرا توجه روان شناسان مثبتگرا را به
خود جلب کرده است (سلیگمن ،سیکنزنت می هالی .)0222 ،روانشناسی مثبت 1اصطالحی
است که به مطالعه هیجانها و ویژگیهای شخصیتی مثبت می پردازد و مهارتها ،تواناییها و
استعدادهای افراد ،در زمینه های شاد زیستن ،حل مسائل زندگی  ،امید و خوش بینی 2را مورد
ارزیابی قرار میدهد (سلیگمن .)0220،روان شناسی مثبتگرا ،عواطف مثبت را در سه بخش
مورد توجه قرار داده است ،عواطفی که معطوف به زمان گذشته ،حال و آینده است .عواطف
آینده در برگیرنده خوش بینی ،امید ،ایمان و اطمینان ،عواطف گذشته شامل رضایت خاطر،
خرسندی ،کامیابی و حس سرافرازی و عواطف زمان حال مربوط به لذات زودگذر و حس
کامروایی پایدار است .عواطف مثبت ،توجه و آگاهی ما از محیط فیزیکی و اجتماعی را
گسترش میدهند و ذهن ما را نسبت به ایدههای تازه و اعمال جدید آماده میسازد و فرصت
هایی را برای برقراری ارتباطات مطلوبتر و نو اندیشانهتر در محیطهای مختلف برای افراد
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اما در دهه گذشته نهضتی آغاز شده است که بر جنبه های مثبت رفتاری افراد و تاثیرات آن بر

۵۵۵
رویش روان شناسی ،سال هفتم ،شماره  ،12شماره پیاپی  ،33اسفند ماه 7931
Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(12), 2019

مهیا مینماید (سلیگمن .)0220،سازههای روانشناسی مثبت از جمله دوستی ،اعتماد ،بخشش،
حق شناسی ،هوش معنوی و هیجانی ،7شادکامی 0و خودکارآمدی میتواند سبب سازگاری
بیشتر افراد با فشارها و اتفاقات زندگی گردد .بنابراین ضعف در این زمینه ها میتواند ابعاد
لوپز .)0220 ،9از آنجایی که ورود به دانشگاه تجربه تازه ای در زندگی افراد است ،برخورداری
برخورداری از امیدواری ،خوش بینی ،هدفمندی ،معنا در زندگی به عنوان احساسات روان
شناختی مثبت میتواند در پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانشجویان تاثیر مثبت داشته باشد.
یکی از مولفههایی که ممکن است در پیش بینی حاالت روان شناختی مثبت تاثیرگذار باشد،
سبکهای فرزند پروری والدین است (ابراهیمی مقدم و فکرتی (  .)793سبک های فرزند
پروری  ،نگرش و رفتارهای عاطفی والدین با فرزندان است و کنترل روان شناختی والدین
میتواند روی سازگاری روانی  -اجتماعی نوجوانان تاثیر داشته باشد (دارلینگ ،استین برگ ،
 ،7339سوایننس .)022 ،1والدینی که نسبت به نیازها و خواستههای فرزندان پاسخگو هستند
و هیجانات و عواطف متناسب با آن نیازها را بروز میدهند و به صورت منطقی رفتارها را
کنترل میکنند ،مشکالت رفتاری ،افسردگی 2و اضطراب 3کمتر و رشد هیجانی و عاطفی مثبت
مثبت بیشتری در کودکان و نوجوانان آنها قابل مشاهده است .همچنین والدینی که در برابر
نیازها و رفتارهای فرزندان کنترل روانی و محدویتهای بیش از اندازه دارند و در قبال رفتارها
و خواستههای آنها ایجاد احساس گناه و شرمساری را در فرزندان تلقین میکنند ،اضطراب،
پریشانی و نشانههای افسردگی باالتری در کودکان و نوجوانان آنها قابل مشاهده است و
والدینی که سطوح پایینی از کنترل منطقی را بر روی رفتار فرزندان دارند و هیچ محدودیتی

برای ارضاء نیازها و خواستههای آنها قائل نیستند،پرخاشگری ،72لجبازی و نافرمانی مقابله-
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مختلف زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد و باعث کاهش کیفیت زندگی گردد(اسنایدر،
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ای 7باالتری در کودکان و نوجوانان آنها قابل مشاهده است (باربر ،733 ،0باربر ،استولز،
اولسون ،022 ،9گاالگر  .)0220،سبکهای فرزندپروری میتواند درک رفتارهای مناسب و
نامناسب ،درک هنجارها ،نقشها ،تصمیمگیری و تجارب زندگی را در بزرگسالی تحت تاثیر
سالمت روان گردد و کیفیت نامناسب فرزندپروری میتواند منجر به بروز رفتارهای
غیراجتماعی ،اضطراب ،افسردگی و عزت نفس پایین گردد (کار و اسپرینگر ،0272 ،1فورد،
داون پورت ،می یر ،مک ری .)0223 ،2در پژوهشی وانگ و ژیانگ )027 ( 3به بررسی تاثیر
سبکهای فرزندپروری و عزت نفس روی بهزیستی فاعلی 72در  022دانشجوی پزشکی چین
پرداختند ،نتایج نشان داد که میان سبک فرزندپروری مقتدرانه و عزت نفس با بهزیستی فاعلی
رابطه معنادار وجود دارد و میان سبک فرزندپروری استبدادی و سهلگیرانه با بهزیستی فاعلی
رابطه منفی و معکوس وجود دارد .آیرفان )0277( 77در پژوهشی دریافت که همبستگی
معناداری میان سبکهای فرزندپروری و بهزیستی روان شناختی

70

در دختران و پسران

بزرگسال وجود دارد .در پژوهشی در ایران ابراهیمی مقدم و فکرتی (  )793به این نتیجه
رسیدند که میان مولفههای هوش هیجانی و سبک فرزندپروری مقتدرانه با حاالت روانشناختی
مثبت رابطه معنادار وجود دارد.گوپتا و مهتانی )027 ( 79رابطه میان سبکهای فرزند پروری و
بهزیستی روانشناختی را در نوجوانان مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که سبک
فرزندپروری مقتدرانه پیش بینی کننده بهزیستی روانشناختی است .زهرا کار ( )7921در
پژوهشی به این نتیجه رسید که میان شیوههای فرزندپروری والدین و سالمت روانی نوجوانان
رابطه معنادار وجود دارد .همچنین در پژوهشی یو ،چیاه ،کالوین  )027 ( 7دریافتند که میان
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قرار دهد .کیفیت مناسب فرزندپروری میتواند باعث اعتماد به نفس ،رضایت از زندگی و
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سبکهای فرزندپروری با بهزیستی روانی رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به اهمیت حاالت
روانشناختی مثبت و منفی و تاثیر آن بر روی کارکرد شخصی ،تحصیلی و اجتماعی
دانشجویان ،ضرورت دارد تا پژوهشهایی در این زمینه صورت پذیرد تا از بروز حاالت روانی
حاالت روانشناختی مثبت دانشجویان دختر بر اساس سبکهای فرزندپروری والدین است.

روش
طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی
دانشجویان دختر مجرد دانشگاه پیام نور آران و بیدگل مشغول به تحصیل در سال  793است
که  022دانشجو به صورت نمونهگیری تصادفی منظم به عنوان گروه نمونه به همراه مادران
انتخاب شدند .بدین صورت که اسامی دانشجویان با دامنه سنی  72الی  0سال دارای شرایط
ورود در پژوهش ابتدا از سیستم آموزش دانشگاه استخراج شد و سپس بر اساس جدول اعداد
تصادفی فهرست بندی شدند و در نهایت بر اساس جدول حجم نمونه مورگان ،نمونه موردنظر
انتخاب شدند و از طریق بخش آموزش دانشگاه ،دانشجویان گروه نمونه و مادران آنها جهت
تکمیل پرسشنامه حاالت روانشناختی (توسط دانشجویان) و پرسشنامه سبکهای فرزندپروری
(توسط مادران) شناسایی و معرفی شدند  .مالک ورود دانشجویان در پژوهش دارا بودن
جنسیت دختر و دانشجو و مشغول به تحصیل بودن است و مالک خروج از پژوهش عدم
تکمیل کامل پرسشنامهها و عدم صداقت در پاسخگویی ،داشتن اختالل روانی و مصرف دارو،
معلولیتهای جسمانی ،فرزند طالق بودن بر اساس گزارش مرکز مشاوره دانشگاه و نتایج
پایش سالمت دانشجویان و خروج داوطلبانه دانشجو است .در پژوهش حاضر جهت ارزیابی و
سنجش حاالت روان شناختی دانشجویان ،پرسشنامه ها مورد نیاز به صورت حضوری در
دانشگاه در اختیار دانشجویان گروه نمونه قرار گرفت و پس از توضیحات مقدماتی توسط
پژوهشگر توسط دانشجویان تکمیل گردید و پرسشنامه سبک های فرزندپروری توسط مادران
دانشجویان گروه نمونه تکمیل شد  .جهت تحلیل داده ها به دست آمده از آمار توصیفی،
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند
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بامریند برای سه شیوه معروف فرزندپروری خود یعنی استبدادی ،7مقتدرانه0و سهلگیرانه9یک
پرسشنامه  30سوالی تدوین کرده است که هر ده سوال آن مربوط به یکی از سطوح ذکر شده
است که از صفر تا پنج نمرهگذاری میگردد .این پرسشنامه توسط بامریند در سال 7337
 2/2برای استبدادی و  2/30برای اقتدار منطقی پدران گزارش نمود .وی در مورد میزان اعتبار
پرسشنامه ،این نتایج را گزارش نموده است ،مستبد بودن مادر با آزادگذاری ( )-2/92و اقتدار
منطقی او ( )-2/ 2رابطه معکوسی دارد .مستبد بودن پدر با آزادگذاری ( )-2/ 2و اقتدار
منطقی ( )-2/ 0او رابطه معکوسی دارد .این پرسشنامه توسط اسفندیاری در سال  791ترجمه
شد و این محقق اعتبار و پایایی خوبی را در مورد آن گزارش کرده است به گونه ای که پایایی
آزمون را بر روی نمونه مورد مطالعه به شیوه بازآزمایی و با فاصله زمانی یک هفته ،به ترتیب
برای شیوه سهل انگارانه  ،0/69شیوه مستبدانه  2/11و شیوه مقتدرانه  2/19به دست آورد.
روایی آزمون نیز توسط ده نفر از کارشناسان روان شناسی و روان پزشکی مورد تأیید قرار
گرفته است .همچنین ،پژوهشگران ایرانی ضریب همسانی درونی پرسشنامه را با استفاده از
آلفای کرونباخ محاسبه کرده و نتیجه را برای شیوه قاطع و اطمینان بخش ،2/29 ،برای شیوه
مستبدانه  2/20و برای شیوه سهلگیرانه  2/27گزارش نمودهاند ( سندی ،صالحی ،کافی،
رضایی .)7937 ،در پژوهش حاضر پرسشنامه سبک های فرزندپروری توسط مادران
دانشجویان گروه نمونه تکمیل شد.
پرسشنامه حاالت روانشناختی مثبت  .این پرسشنامه که توسط رجایی ،خویی نژاد و

نسایی ( )7932تهیه و تدوین گردیده است شامل  96سوال بوده و در مجموع  15حالت روان-
شناختی مثبت را میسنجد .7 :امیدواری .0هدفمندی .9احساس کنترل  .توکل به خدا .
احساس کارآمدی  .خوش بینی  .1اجتماعی بودن  .2بخشش  .3عزت نفس و احساس
ارزشمندی .72احساس آرامش .77قدردانی .70خلق مثبت و شادمانی .79رضایت از زندگی .7
وظیفهشناسی  .7معنادار بودن زندگی .نمرهگذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت از  7تا
و از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم است .کامالً مخالفم نمره یک ،مخالفم نمره دو ،نظری ندارم
1

. Authoritarian
. Authoritative
. Permissive
4.
Positive psychological states questionnaire
2
3
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ساخته شد و در همان سال ،بوری میزان پایایی آن را با روش بازآزمایی  2/27برای آزادگذاری،
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رویش روان شناسی ،سال هفتم ،شماره  ،12شماره پیاپی  ،33اسفند ماه 7931
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نمره سه ،موافقم نمره چهار ،کامالً موافقم نمره پنج را به خود اختصاص میدهند و برخی
سواالت پرسشنامه به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .روایی محتوای پرسشنامه توسط
اساتید و متخصصین این زمینه مورد تایید قرار گرفته است .برای محاسبه پایایی از روش آلفای
دست آمد .در پژوهش حاضر پرسشنامه حاالت روان شناختی مثبت توسط دانشجویان گروه
نمونه تکمیل شد.

یافته ها
جدول  7میانگین و انحراف معیار مولفههای حاالت روانشناختی و سبکهای فرزندپروری را
نشان می دهد ،طبق جدول باالترین میانگین در سبکهای فرزندپروری مربوط به سبک
فرزندپروری مقتدرانه ( ) 7/12و در مولفههای حاالت روانشناختی مربوط به توکل ( )07/9

است .همچنین نتایج جدول فوق نشان میدهد که میان سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل-
گیرانه با مولفههای حاالت روانشناختی مثبت ( عزت نفس ،خوشبینی ،کارآمدی و )...رابطه
منفی و معکوس وجود دارد و میان سبک فرزندپروری مقتدارنه با مولفههای حاالت روان-

شناختی مثبت ( عزت نفس ،خوشبینی ،کارآمدی و )...رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی بین سبک های فرزند پروری با مولفه های حاالت
روانشناختی مثبت
مولفه ها

سبک

میانگین

01/23

انحراف

ضریب

سطح

ضریب

سطح

ضریب

سطح

معیار

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

/21

سبک

سبک

سبک

مستبدانه

مقتدرانه

سهلگیرانه

-

-

-

-

-

-

مستبدانه
سبک

7/12

72/3

-

-

-

-

-

-

سبک سهل

2/21

2/ 2

-

-

-

-

-

-

مقتدرانه
گیر
عزت نفس

73/1

9/2

-2/ 32

2/227

2/ 09

2/227

-2/9 2

2/227

خلق مثبت

71/3

9/93

-2/9

2/227

2/992

2/227

-2/02

2/227

وظیفه

73/ 2

9/22

-2/02

2/227

2/03

2/227

-2/001

2/227
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کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل آزمون  2/29به
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شناسی
امیدواری

72/

9/3

-2/990

2/227

2/972

2/227

-2/972

2/227

/23

خوشبینی

71/9

0/13

-2/9 1

2/227

2/03

2/227

-2/9

2/227

توکل

07/9

9/12

-2/013

2/227

2/ 09

2/227

-2/0

2/227

قدردانی

73/90

0/23

-2/0 2

2/227

2/9 2

2/227

-2/03

2/227

معناداری

73/2

0/2

-2/970

2/227

2/032

2/227

-2/0 3

2/227

رضایت از

72/22

0/ 1

-2/992

2/227

2/9 3

2/227

-2/922

2/227

احساس

71/3

0/70

-2/97

2/227

2/902

2/227

-2/032

2/227

زندگی
زندگی
آرامش
اجتماعی

73/

9/

-2/03

2/227

2/912

2/227

-2/9

2/227

احساس

7 /3

0/22

-2/992

2/227

2/922

2/227

-2/97

2/227

احساس

02/12

9/13

-2/01

2/227

2/013

2/227

-2/02

2/227

بودن
کنترل
کارآمدی
بخشش

07/03

9/3

-2/9 3

2/227

2/973

2/227

-2/902

2/227

در پژوهش حاضر جهت پیش بینی حاالت روانشناختی مثبت از رگرسیون چند متغیره
استفاده شده است .پیش فرضهای استفاده از رگرسیون چند متغیر ،نرمال بودن توزیع خطاها و
مستقل بودن خطاها بر اساس آزمون دوربین واتسون  7/ 23است که نشان میدهد پیش
فرضهای الزم برای استفاده از رگرسیون چند متغیره برقرار است.
براساس نتایج رگرسیون چند متغیره در پژوهش حاضر منبع تغییرات رگرسیون ( متغیر پیش
بین) با مجموع مجذورات  ،9312/7 3درجه آزادی  ،9میانگین مجذورات F ،79 /2 0
 07/239و سطح معناداری  2/22برقرار است .همچنین منبع تغییرات برای خطا ( عوامل
باقیمانده) با مجموع مجذورات  ،72 0 /971درجه آزادی  ،73میانگین مجذورات 2/ 31
برقرار است و منبع تغییرات کل با مجموع مجذورات  7 29/ 2و درجه آزادی  732است.
نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که سبکهای فرزندپروری توانایی پیش
بینی حاالت روانشناختی مثبت در سطح  2/22از اطمینان را دارد.
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هدفمندی

72/1

-2/73

2/279

2/07

2/227

-2/0 3

2/227

١١١
رویش روان شناسی ،سال هفتم ،شماره  ،12شماره پیاپی  ،33اسفند ماه 7931
Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(12), 2019

نتایج جدول  0نشان می دهد که سبک فرزندپروری مقتدرانه نسبت به سایر سبکها ،با
ضریب استاندارد  2/032سهم بیشتری را در پیش بینی حاالت روانشناختی مثبت دانشجویان
دارد.
مولفه های سبک های

نمرات استاندارد

نمرات استاندارد

فرزند پروری

نشده

شده

خطای معیار

نسبت

سطح معنی داری

بحرانی
/3 9

/07

2/222

مقدار ثابت

03/1

-

/72

2/9 2

سبک مستبدانه

2/ 3

2/032

2/72

2/2 2

سبک مقتدرانه

2/900

2/70

2/7 9

0/70

2/227

سبک سهل گیر

2/70

2/0 3

2/20

9/ 07

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر تاثیر سبکهای فرزندپروری در پیش بینی حاالت روانشناختی مثبت
دانشجویان است .نتایج حاصل از یافته های آماری ضریب همبستگی نشان میدهد که میان
سبکهای فرزندپروری مقتدرانه با حاالت روانشناختی مثبت ( امیدواری ،هدفمندی ،احساس
کنترل ،توکل به خدا ،احساس کارآمدی ،خوش بینی ،اجتماعی بودن ،بخشش ،عزت نفس و
احساس ارزشمندی ،احساس آرامش ،قدردانی ،خلق مثبت و شادمانی ،رضایت از زندگی،
وظیفه شناسی و معنادار بودن زندگی ) رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد .همچنین در پژوهش

حاضر نتایج ضریب همبستگی نشان میدهد که میان سبکهای فرزندپروری مستبدانه و سهل-

گیرانه با حاالت روانشناختی مثبت رابطه منفی و معکوس وجود دارد .بدین معنا که
دانشجویانی که از سبک فرزندپروری مقتدارانه برخوردار بودند ،حاالت روانشناختی مثبت
باالتری نسبت به دانشجویانی که از سبکهای فرزندپروری مستبدانه و سهلگیرانه برخودار
بودند ،تجربه میکنند .همچنین نتایج نشان داد که سبکهای فرزندپروری مقتدرانه با عواطف
آینده (خوش بینی ،امید ،ایمان و اطمینان) و عواطف گذشته (رضایت خاطر ،خرسندی،
کامیابی و حس سرافرازی) رابطه مثبت و مستقیم دارد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند
متغیره نشان میدهد که سبکهای فرزندپروری به عنوان متغیرهای پیش بین توانایی پیش بینی
حاالت روانشناختی مثبت را در دانشجویان دارد .همچنین نتایج حاصل از ضرایب استاندارد
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جدول  :2ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده سبک های فرزند پروری و حاالت روانشناختی م
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نشان داد که سبک فرزندپروری مقتدرانه ارتباط بیشتری با حاالت روان شناختی مثبت
دانشجویان دارد .بنابراین در تبیین یافته های حاصل از پژوهش حاضر می توان گفت که
سبکهای فرزندپروری والدین در پیش بینی حاالت روانشناختی مثبت در دانشجویان دخالت
(، )0277گوپتا و مهتانی (  )027و یو و همکاران (  ،)027ابراهیمی مقدم و فکرتی ( )793
همسو میباشد .وانگ و ژیانگ به این نتیجه رسیدند که میان سبک فرزند پروری مقتدرانه و
عزت نفس با بهزیستی فاعلی رابطه معنادار وجود دارد .همچنین آیرفان ،گوپتا و مهتانی
دریافتند که میان سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی رابطه معنادار وجود دارد.
بنابراین نتیجه گرفته میشود که سبکهای فرزندپروری والدین در دوران کودکی میتواند
تاثیرات مهمی را در حاالت روانشناختی در دوره بزرگسالی روی افراد داشته باشد .از آن
جایی که حاالت روانشناختی میتواند پیشرفت افراد را در حوزههای مختلف فردی ،اجتماعی،
تحصیلی ،شغلی و زناشویی تحت تاثیر قرار دهد ،اهمیت دارد تا با شناسایی عاملهایی مانند
سبکهای فرزندپروری ،دلبستگی و رضایت زناشویی والدین که بر حاالت روان شناختی
فرزندان تاثیر میگذارد ،در هدایت و جهت دهی درست افراد برنامه ریزی مناسب انجام داد.
بنابراین اهمیت انجام چنین پژوهشهایی روشن است ،زیرا با استفاده از یافتههای حاصل از
چنین پژوهشهای میتوان با آموزشهای الزم در حوزه خانواده و اجتماع از بروز آسیبهای
روانی و اجتماعی در آینده در قشرهای مختلف از جمله دانشجویان جلوگیری کرد .از جمله
محدودیت پژوهش حاضر عدم کنترل وضعیت اقتصادی دانشجویان ،سطح سواد والدین و نوع
شغل والدین است .در پایان پیشنهاد بنیادی به پژوهشگران این است که در آینده به بررسی
تاثیر سبکهای دلبستگی ،7رضامندی زناشویی 0والدین در پیش بینی حاالت روان شناختی
دانشجویان بپردازند ،از آن جایی که مولفههای هوش هیجانی ،معنوی و اجتماعی (آگاهی از
هیجان ها ،تصمیم گیری ،حل مساله ،مهارتهای بین فردی ،فضیلت ،معنایابی در زندگی،
همدلی و )....میتواند در حاالت روانشناختی تاثیر داشته باشد و در پژوهش حاضر به آن
پرداخته نشده است ،پیشنهاد میگردد تا پژوهشهایی در این زمینه صورت پذیرد .همچنین
میتوان با برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای شاد زیستن و تفکر مثبت ،مهارتهای
. Attachment Styles
. Marital satisfaction

1
2
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دارد .نتایج حاصل از پژوهش حاضر با یافته های پژوهشهای وانگ و ژیانگ (  ، )027آیرفان

٣٣٣
7931  اسفند ماه،33  شماره پیاپی،12  شماره، سال هفتم،رویش روان شناسی
Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(12), 2019

زندگی و شیوههای مقابله با استرس که میتواند در باال بردن حاالت روانشناختی مثبت تاثیر
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. گامهای موثری برداشت،داشته باشد
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