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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و
کیفیت زندگی انجام شد .این تحقیق از نوع مطالعات با طرح همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش
کلیه زنان متأهل شاغل در آزمایشگاهای شهر رشت شامل  415نفر بود که از میان آنان 022با روش
نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان  8آزمایشگاه بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .برای جمع آوری
داده ها از پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شاور( ،)1881رضایت زناشویی اولسون و همکاران( )1888
و کیفیت زندگی واروشربون( )1880استفاده گردید .نتایج پژوهش نشان داد نقش تعدیل کننده سبک
های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی معنادار است .از میان متغیرهای پیش بین سبک
دلبستگی اجتنابی بیش ترین سهم را در پیش بینی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی داشت .می توان
گفت که سبکهای دلبستگی می تواند به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر رضایت و کیفیت زندگی به شمار
آید و این نتایج باید در برنامه های آموزشی زوج ها مدنظر قرار گیرد.
واژگان کلیدی :کلید واژگان :سبکهای دلبستگی ،رضایت زناشویی و کیفیت زندگی
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مقدمه
ازدواج ،یک پدیده اجتماعی و پیوند زندگی مشترك دو فرد با حفظ استقالل نسبی هر یک در جهت تکامل شخصیت و
شکوفایی استعدادها و قابلیت های طرفین است(فلوید ،و همکاران .)1888،1تحقیقات نشان می دهند که متغیرهای متعدد
مانند عشق ،تعهد ،ارتباط ،اعتماد متقابل ،احترام ،حمایت ،وفاداری ،عالیق مشترك ،درك متقابل ،صمیمیت ،نگران یکدیگر
بودن و توجه کردن ،تبادل متقابل احساسات و افکار و تجربیات با رضایت زناشویی رابطه دارند .از سویی داشتن رضایت
زناشویی می تواند به کیفیت زندگی 2باالتر منجر شوند .کیفیت زندگی یک ارزشیابی ذهنی است بدین معنا که افراد خود
بهترین ق ضاوت کننده راجع به کیفیت زندگی شان می باشند .اگرچه ارزیابی عینی از مطالعات کیفیت زندگی مربوط به سالمت
از جایگاه مهمی برخوردار است(مونز و همکاران .)0222 ،3پژوهشهای متعددی نشان داده اند شرایط تنش زای محیط زندگی،
مسئولیتهای دشوار و ارتباطات اجتماعی استرس آور بر کیفیت زندگی افراد تاثیر بسزایی دارد(لیو .) 0222 ،4در حال حاضر
کیفیت زندگی یکی از نگرانی های عمده متخصصان بهداشت است و به عنوان شاخصی برای اندازه گیری وضعیت سالمت در
تحقیقات بهداشتی شناخته شده است .کیفیت زندگی ،درکی است که افراد از موقعیت خودشان در زندگی ،در زمینه فرهنگی و
نظام های ارزشی دارند و با اهداف ،آرزوها و استانداردهای آن ها در ارتباط است .بنابراین می توان مجموعه ای از رفاه جسمی،
روانی و اجتماعی که توسط شخص یا گروهی از افراد درك می شود(مانند شادی ،رضایت ،افتخار ،سالمتی ،موقعیت اقتصادی،
فرصتهای آموزشی و غیره) را تعریف مناسبی از کیفیت زندگی دانست(لینگ.)5002 ،5
از جمله عوامل موثر بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی سبک های دلبستگی 6است .در واقع شیوه های تنظیم عواطف و
برقراری ارتباط با دیگران در افراد متفاوت است و نظریه دلبستگی این تفاوتهای فردی را در بزرگساالن تبیین می کند .یانگ و
همکاران( ) 0222سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی را به عنوان عوامل پایدار و چندنسلی تلقی کرده و پیشنهاد می کنند که
چگونه خانواده ی مبدا شخص می تواند بر روابط زناشویی او اثر بگذارد .هازن و شاور )1881(7با استفاده از سبکهای دلبستگی
تدوین شده توسط اینسورث و همکاران )1818(8سه سبک ،دلبستگی بزرگسالی را مطرح کردند:ایمن ، 9اجتنابی،10
دوسوگرا .11آنها اظهار داشتند که سبکهای دلبستگی تمایزهای بنیادی افراد در تجسم ذهنی عشق رمانتیک را بازنمایی می
کند .دلبسته های ایمن ،تجربه های عشقشان را به صورت شادی آور ،قابل اعتماد ،حمایت کننده و دلپذیر توصیف می کنند.
در مقابل ،اجتنابگرها تجربه ی عشقشان را با ترس از صمیمیت توصیف می کنند .دوسوگراها این تجربه را به صورت وسواسی،
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همراه با حسادت و جذابیت جنسی افراطی توصیف می کنند .همینطور این محققان همبستگیهای مثبت بین سبک دلبستگی
ایمن و رضایت زناشویی و رابطه ی منفی بین سبک ناایمن و رضایت زناشویی را نشان دادند(برنن و شاور1884،12؛ فولر
وفینچام 1884 ،13و فینی.)1882،14
صیادپور( ) 1285با اشاره به پژوهش های انجام شده در این زمینه بیان می کند که افراد ایمن با ابراز صمیمیت و بیان
ع واطف خود بر پایه عشق و دوستی شرایطی را فراهم می آورند که موجب برخورداری بیشتر آنان از احساس رضایت می شود؛
در حالی که افراد پرهیزی و دوسوگرا ،با فاصله گرفتن عاطفی و اضطراب ،کیفیت ارتباط زناشویی را منفی ارزش گذاری می
کنند .بالبی(  ، 1812به نقل از رویزمن 15و همکاران ) 0224 ،ادعا کرد که تجارب دلبستگی اولیه بزرگساالن نقش اساسی در
کیفیت و کمیت روابط نزدیک آنها در آینده دارد در واقع سبک های دلبستگی از طریق مکانیسم تنظیم عواطف می تواند
کیفیت زندگی و رضایت زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد(بشارت و همکاران .)1282،به طوری که زوجین با دلبستگی ایمن
کمتر از زوجین با دلبستگی ناایمن بخصوص ناایمن اضطرابی تعامالت منفی دارند (گالو و اسمیت .) 0221 ،دوگان) 0212(16
معتقد است نهایت ًا افراد با دلبستگی سالم از کیفیت زندگی خوبی برخوردارند .در پژوهش های یافته های بشارت و
گنجی( ،)1281صادقی( ،)1282متدین( ،)1282سادات دیباجی و همکاران( )1288تیمور پور( )1288مشخص شده که
رضایت زناشویی و روابط مثبت بین افراد با کیفیت دلبستگی ایمن و دوسوگرا باالتر از افراد با دلبستگی اجتنابی است .با توجه
به پژوهشهای کم در زمینه روابط زوجین و نقش سبکهای دلبستگی در زندگی زناشویی و کیفیت زندگی ،نیاز به مطالعات
بیشتری در این زمینه مشاهده می شود .در راستای مطالب این سوال را مطرح شد که آیا سبک های دلبستگی نقش تعدیل
کننده ای در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی دارد؟
روش تحقیق
هدف کلی از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان
متأهل شاغل می باشد .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متأهل شاغل در
آزمایشگاهای شهر رشت می باشد .تعداد آنها با مراجعه به  8آزمایشگاه شامل  415نفر بوده است که از میان آنان 022با روش
نمونه گیری تصادفی طبقه ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش
ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :
پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شاور :مقیاس دلبستگی بزرگسال که با استفاده از مواد آزمون دلبستگی هازن و
شیور( )1881ساخته شده و در مورد نمونه هایی از جامعه ی ایرانی هنجاریابی شده است  ،یک آزمون  14سئوالی است و سه
سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس  4درجه ای لیکرت(هیچ=  ،1کم=  ،0متوسط=  ،2زیاد= ،5خیلی
زیاد=  ) 4می سنجد .حداقل و حداکثر نمره ی آزمودنی در زیرمقیاسهای آزمون به ترتیب  4و  04خواهد بود .ضرایب آلفای
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کرونباخ پرسشهای هر یک از زیرمقیاسهای ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا در مورد یک نمونه ی دانشجویی برای کل آزمودنیها به
ترتیب  2/84 ،2/85 ،2/84به دست آمد که نشانه ی همسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال است .روایی محتوایی 2
مقیاس دلبستگی بزرگسال با سنجش ضرایب همبستگی بین نمره های  14نفر از متخصصان روانشناسی مورد بررسی قرار
گرفت .ضرایب توافق کندال برای سبکهای و دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب  2/41 ،2/21 ،2/82محاسبه شد.
ال موافقم،
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(اولسون و همکاران )1888 ،دارای  51جملة ساده است که با پنج گزینه " کام ً
ال مخالفم" در اختیارآزمودنی ها قرارگرفته است .آزمودنی برحسب میزان موافقت
موافقم ،نه موافقم نه مخالفم ،مخالفم ،کام ً
خود یکی از گزینه ها را عالمت می زند .نمره گذاری این سؤال ها از نوع مقیاس لیکرت است و به هریک از گزینه ها از یک تا
پنج نمره تعلق می گیرد .نمرة نهایی در کل پاسخ نامه نمره ای است که آزمودنی از این پرسش نامه دریافت می کند .السون
،فورنیرو دراکمن ( )1888ضریب اعتبار این پرسشنامه را با ضریب آلفا  2/80گزارش کرده اند.

ثنایی( ) 1218اعتبار

پرسشنامه را بررسی و بیان کرد که پرسش نامة انریچ با مقیاس های رضایت خانوادگی از  2/51تا  2/22همبستگی دارد و با
مقیاس های رضایت زندگی دارای همبستگی  2/20است که نشانة روایی سازة آن است .در ایران اولین بار سلیمانیان
همبستگی درونی آزمون را برای فرم بلند  2/82و برای فرم کوتاه  2/84محاسبه وگزارش کرده است .روایی محتوایی آن هم
توسط جمعی از اساتید روان شناس بررسی و تأیید شده است.
پرسشنامه کیفیت زندگی  :پرسشنامه کیفیت زندگی  SF-36برای مصارفی چون کار بالینی ،ارزیابی سیاست های بهداشتی
و پژوهشات جمعیت عمومی کارایی دارد .فرم  63عبارتی توسط واروشربون در سال 2995در کشور آمریکا طراحی شده و
اعتبار و پایایی آن را در گروه های مختلف بیماران مورد بررسی قرار گرفته است .این پرسشنامه دارای  63عبارت است که
هشت حیطه مختلف سالمت را مورد ارزیابی قرار می دهدکه عبارتند از :عملکرد جسمانی،محدودیت های ایفای نقش ناشی از
وضعیت سالمت ،محدودیت های ایفای نقش ناشی از مشکالت هیجانی ،خستگی یا نشاط ،سالمت عاطفی ،عملکرد اجتماعی،
درد ،و سالمت عمومی .پایین ترین نمره در این پرسشنامه صفر و باالترین  200است .امتیاز هر بعد با امتیاز عنوان ها در آن
بعد مشخص می شود .پایایی این پرسشنامه در ایران بین  0/90تا  0/00برآورد شده است(منتظری و همکاران.)2631 ،
یافته ها
این بخش ابتدا با توصیفی از داده های توصیفی آغاز می شود ،سپس به نتایج استنباطی اشاره می شود:
جدول  : 1میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه
متغیر
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میانگین

انحراف استاندارد

سبک دلبستگی اجتنابی

1/11

4/21

سبک دلبستگی ایمن

1/44

2/15

سبک دلبستگی دوسو گرا

8/08

5/48

رضایت زناشویی

114/51

25/4

کیفیت زندگی

88/21

02/20
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بر اساس جدول  1میانگین سبک دلبستگی اجتنابی  1/11با انحراف استاندارد  ، 4/21میانگین سبک دلبستگی ایمن  1/44با
انحراف استاندارد  ، 2/15میانگین سبک دلبستگی دوسوگرا  8/08با انحراف استاندارد  ، 5/48میانگین رضایت زناشویی
 114/51با انحراف استاندارد  25/4و میانگین کیفیت زندگی  88/21با انحراف استاندارد  02/20می باشد .
جدول  : 0همبستگی بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی
متغیر

R

R2

سطح معنی داری

2/42

2/08

2/21

همانطور که در جدول 0مشاهده می شود بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی همبستگی مثبت به میزان ( )r=2/42وجود
دارد که از نظر آماری معنی دار است( )P>2/21؛ به عبارتی رضایت زناشویی دیگر توانسته است  08درصد واریانس کیفیت
زندگی (متغیر مالك) را تبیین کند .
بااستفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه سبک های دلبستگی همراه با رضایت زناشویی وارد مدل رگرسیون شدند و ارتباط آنها
با کیفیت زندگی بررسی شد.
جدول  : 2خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام نقش تعدیل گری سبک های دلبستگی در ارتباط بین رضایت زناشویی و
کیفیت زندگی
متغیر های پیش بین

R

R2

سبک دلبستگی اجتنابی

2 /42

2 /08

R 2

خطای استاندارد
12/52

رضایت زناشویی

2 /25

2 /51

2 /12

8/82

سبک دلبستگی ایمن

2 /22

2 /52

2 /20

8/82

با توجه به نتایج رگرسیون گام به گام ،در جدول  2مالحظه می شود که پس از وارد شدن سبک های دلبستگی در ارتباط بین
رضایت زناشویی و کیفیت زندگی  ،ابتدا سبک دلبستگی اجتنابی به عنوان قویترین متغیر پیش بین وارد مدل شده و توانسته
است  08درصد از واریانس کیفیت زندگی (متغیر مالك) را تبیین کند؛در گام دوم رضایت زناشویی به مدل اضافه شده است و
این دو متغیر (سبک دلبستگی اجتنابی ،رضایت زناشویی) توانستند  51درصد واریانس کیفیت زندگی (متغیر مالك) را تبیین
کنند .وارد شدن رضایت زناشویی به مدل توانسته است  12درصد به تبیین واریانس کیفیت زندگی کمک کند؛ در حالی که به
تنهایی توانسته بود  08درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین کند .در گام سوم سبک دلبستگی ایمن به مدل اضافه شده
است و این سه متغیر (سبک دلبستگی اجتنابی ،رضایت زناشویی ،سبک دلبستگی ایمن) توانسته است  52درصد واریانس
کیفیت زندگی (متغیر مالك) را تبیین کنند .وارد شدن سبک دلبستگی ایمن به مدل توانسته است  0درصد به تبیین واریانس
کیفیت زندگی کمک کند.
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جدول - 5آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام رابطه بین سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی
زنان متأهل
گام

منابع تغییرات

مجموع مجذورات
SS

1

سبک دلبستگی اجتنابی
باقی مانده
جمع کل

04108/48
42054/01
14154/51

درجه
آزادی
Df
1
158
158

0

سبک دلبستگی ایمن
باقی مانده
جمع کل

20222/22
52252/52
14154/51

0
151
158

F

سطح
داری

میانگین مجذورات
MS
04108/48
248/11

11/40

2/21

12214/11
214/02

41/14

2/21

معنی

همانطور که درجدول فوق دیده می شود در دو گام مقادیر Fبدست آمده معنی دار است ( )P>2/21؛بنابراین مدل در دو گام
به صورت معنی دار جلورفته و با اطمینان  2/88این نتیجه حاصل می شود که رابطه سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی
زنان متأهل تنها در دو مدل از نظر آماری معنی دار است و متغیرهای پیش بین (سبک های دلبستگی اجتنابیP>2/24
و 158(=11/40و  F)1و ایمن اجتنابی P>2/24و  151(=41/14و  ) F )1قدرت پیش بینی متغیر مالك (کیفیت زندگی
زنان متأهل) را دارند.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متأهل شاغل مورد بررسی
قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی همبستگی مثبت به میزان( )r=2/42وجود دارد که
از نظر آماری معنی دار بود()P>2/21؛ همچنین نتایج رگرسیون به روش گام به گام ،نشان داد که پس از وارد شدن سبک
های دلبستگی در ارتباط بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی ،سبک دلبستگی اجتنابی به عنوان قویترین متغیر پیش بین
توانست است  08درصد از واریانس متغیر مالك را تبیین کند .بر اساس یافته های حاصل از پژوهش کنونی ،میزان رضایت
زناشویی افراد با سبک دلبستگی ایمن و دو سوگرا باالتر از افراد با دلبستگی اجتنابی است .رضایت زناشویی افراد با دلبستگی
دو سوگرا و ایمن تفاوت معنی داری نشان نداد که در پژوهش های رجایی و همکاران( ،)2633بشارت و گنجی(،)1288
صادقی( ،)1282متدین( ،)1282تیمورپور و همکاران( ،)1288دیباجی و همکاران( )1288مشخص شده است که افراد در این
سبک ها بیشتر از افراد دارای سبک های اجتنابی است .به نظر می رسد این ناهمسویی در خصوص رضایت زناشویی دو
سوگراها به نفع یافته های این پژوهش قابل دفاع باشد ،زیرا رضایت زناشویی برخاسته از یک تعامل دو نفری است که برخی از
نظریه های روانشناسی اجتماعی حالت تکمیل زوجین را مطرح می کنند .پس مشاهده شد که افراد دو سوگرایی که رضایت
همسران ایمن خود را در یک منظومه دو نفری تجربه می کنند قابل پذیرش است .از سوی دیگر ،یافته های دیگر این پژوهش
رضایت زناشویی باالتر در دلبستگی های زوجی که یک سمت آن دو سوگراست را نشان میدهد.
در صورتی که در بیشتر پژوهش ها صادقی( ،)1282متدین( ،)1282ایمن و تیمورپور( ،)1288مشخص شده است که که افراد
با سبک دلبستگی ایمن به گونه ای ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند که زنان و شوهران ضمن اظهار عالقه به رابطه خودشان ،با
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همدلی و اظهار جمالت عاشقانه و دوستانه ،عاطفه بیشتری به یکدیگر نشان داده و خود افشایی بیشتری دارند و برای رابطه
دوتایی خود بیشتر از کلمه (ما )استفاده می کنند .البته نکته قابل ذکر این جا است که زوجینی که سبک دلبستگی آنها ایمن
است ،تعامالت منفی کمتری با یکدیگر دارند همچنین زوجین دلبسته ایمن در مقایسه با زوجین ناایمن روابط غنی تر ،اعتماد
به نفس بیشتر و احساس راحتی و صمیمیت بیشتری با همسرانشان دارند(بشارت و گنجی.)1288،
از سویی دیگر زوجین دلبسته ناایمن مضطرب با ادراك منفی از خود اما مثبت از دیگران بااهمیت ،در جستجوی رابطه ای
عاطفی و صمیمی از دیگران می باشند و زوجین دلبسته ناایمن اجتنابی نیز با دیدگاهی منفی از خود و دیگران مهم رابطه ای
سرد و فاصله دار ایجاد می کنند که در نتیجه منجر به اجتناب از یکدیگر خواهد شد .زنان شاغل به علت درگیری در محیط
کار و خانه دچار تنش های فرآوانی می شوند  .پیامد فرایند دلبستگی ایمن ،ایجاد احساس ایمنی در فرد است (کسیدی و
شیور .)1888 ،بنابراین می توانیم بگوییم که این سبک دلبستگی منبع ایمنی بخش در رویارویی و مقابله با رویدادهای زندگی
محسوب می شود .دلبستگی ایمن با کنش حمایتی خود ،زمینة کسب مهار ت های اجتماعی ،احساس ارزشمندی ،احاطه بر
محیط ،خودهدفمندی و در نهایت احساس استقالل را در فرد ایجاد می کند .دلبستگی ایمن یک منبع درونی است که سالمت
روان شناختی را در طول دوره های استرس زا حفظ می کند ،در حالی که نبود منبع ایمن ،مشکالت عاطفی را در پی دارد .که
این امر موجب می شود افراد با دلبستگی ایمن می تواند کیفیت زندگی بهتری داشته باشند.
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر انتخاب نمونه با حجم کم و تنها از شهر رشت می باشد که تعمیم پذیری یافته های
پژوهش را به دیگر مشکل مواجهه می سازد .همچنین محدودیت دیگر این پژوهش استفاده و جمع آوری اطالعات براساس
مقیاسهای خودگزارش دهی است که این گزارش ها به دلیل دفاع های ناخودآگاه ،تعصب در پاسخدهی و شیوه های معرفی
شخصی مستعد تحریف هستند .لذا پیشنهاد می گردد در پژوهش های بعدی از نمونه با حجم بیشتر و از نقاط مختلف استفاده
شود تا به یافته های دقیق تری در این زمینه دست یابی شود .نتایج کسب شده به اهمیت سبک های دلبستگی در رضایت
زناشویی و کیفیت زندگی زنان شاغل اشاره دارد از این رو پیشنهاد می شود ،در زمینه ی آموزش زوجین و آگاه سازی آن ها
در زمینه ی روابط سالم و صمیمی دوران کودکی پژوهش هایی صورت گیرد.
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