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از نفگر   90. انجگا  شگد   دانشگگاه آزاد اسگالمی واحگد رودهگن     دانشجویاندر  ،شناختی نگرانی و دلبستگی ناایمن با بهزیستی روان ةرابطبررسی منظور  پژوهش حاضر به :چكیده

، و (RPWQ) شگناختی ریگ    بهزیسگتی روان  ة، پرسشنام(PSWQ)نگرانی پنسیلوانیا  ةپرسشناماز ها  نتخاب شدند. برای گردآوری دادهگیری تصادفی ا نمونه ةشیو بهدانشجویان 

و بهزیسگتی   . بین نگرانیندشد کار برده بهگا  به گا   ریِمتغیها آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند استفاده شد. برای تحلیل داده (AAS)مقیاس دلبستگی بزرگساالن 

(، P=012/0کگه بگا تو گه بگه سگطا معنگاداری )       است 518/6بینِ نگرانی  دست آمده برای متغیر پیش به Fآمارة . (>05/0Pشناختی همبستگی منفی معناداری دیده شد ) روان

که با تو ه  است 018/4بینِ دلبستگی ناایمن  مده برای متغیر پیشدست آ به Fشناختی باشد. آمارة  کننده بهزیستی روان بینی  تواند پیش حاکی از آن است که متغیر نگرانی می

 شناختی باشد. کننده بهزیستی روان بینی تواند پیش (، حاکی از آن است که متغیر دلبستگی ناایمن میP=047/0به سطا معناداری )

 

 
Abstract: The present study aimed to investigate the relationship between worry and psychological well-being using a correlational method. The 

Population comprised all students of the Islamic Azad University, Roudehen branch. The sample consisted of 90 students, chosen by cluster 

random sampling method out of Accounting and Psychology Faculties Stu-dents. To gather data, Pennsylvania State Worry Questionnaire 

(PSWQ), Adult Attachment Scale (AAS), and Reef's Psychological Well-being Questionnaire (RPWQ) were used. For analyzing data, Pearson’s 

correlation co-efficient and regression analysis method were used. The results showed that there is a significant relationship between worry and 

psychological well-being based on the obtained correlation coefficient (P=0.012). On the other hand, the results obtained from regression analysis 

(P=0.047) showed that in-secure attachment is able to predict psycho-logical well-being. 
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