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 چکیده

نقش با اهمیتی در  های دلبستگی یکی از مهم ترین متغیرهای روانشناختی است که دارایسبک -بیان مسئله

های روانشناختی مهم می باشد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس سبک پیش بینی سازه

-همبستگی و رگرسیون چند متغیره می از پژوهش تحقیق، این روش نوع لحاظ به -روش های دلبستگی است.

مدارس راهنمایی شهر یزد بودند. ابزارهای مورد  در شاغل افراد پژوهش، این در بررسی مورد آماری یباشد. جامعه

( و مقیاس دلبستگی بزرگساالن WHOQOLاستفاده فرم خالصه شده کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی )

سبک های دلبستگی ایمن و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که   -هایافتهن و شیور بود. هاز

/ برآورد 69دوسوگرا قادر به پیش بینی کیفیت زندگی می باشند و میزان ضریب تبیین برای متغیر کیفیت زندگی 

کلی سبک دلبستگی نقش به سزایی در به طور  -نتایجدرصد معنی دار بوده است.  95شد که در سطح اطمینان 

پیش بینی کیفیت زندگی افراد دارد. بنابراین در طراحی برنامه های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی می بایست به 

 سبک دلبستگی افراد توجه ویژه ای گردد.
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Abstract: 

Introduction- One of the most important psychological variables in predicting 

psychological structures is attachment styles. The aim of current research is 

predicting quality of life by attachment styles. Methods- Correlation and 

multivariate regression is the methodology of this research. The statistical 

population of this study was the employed people of junior high schools in 

Yazd City. The questionnaires used in this research were WHOQOL (the brief 

form) and adult attachment styles of Hazen and Shaver scale. Results- The 

results of multivariate regression indicate that attachment styles are able to 

predict quality of life and Coefficient of determination for life quality was 

0.69 that was significant at the level of 95%. Conclusion-Totally attachment 

stales have an important role in predicting of quality of life. So, attachment 

styles should be noticed in modeling of improvement life quality programs. 

Keywords: quality of life, attachment styles and predicting  
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 مقدمه

 پیامدهای درباره پژوهش و است روابط بعدی تمامی مبنای مادر، با نوباوه عاطفی پیوند داشت اظهار که بود کسی اولین فروید

 با و شد ارایه جدایی دلبستگی و عنوان با 1969 سال توسط بالبی در دلبستگی بعد از آن نظریه .است هماهنگ فروید دیدگاه با دلبستگی،

 در که است عاطفی پیوند معنای به بالبی دلبستگی نظریات اساس شد. بر برداریبهره قابل توسط اینزورث و همکارانش مطالعاتی انجام

 ,Gordon)است  موثر زندگی درکل کودك احساس و رشد اجتماعی بر و گیردمی شکل وی اصلی مراقبت دهنده و بین کودك کودکی،

 با وقتی شودمی باعث که طوری کنیم،برقرار می خود زندگی در خاص افراد با که عمیقی عاطفی پیوند از است عبارت دلبستگی(. 2008

 دلبستگی .کنیم آرامش احساس داریم، خود کنار در را آنها اینکه از استرس هنگام و به کرده شعف و نشاط احساس کنیم،می تعامل آنها

 را دلبستگی موضوع با یا مجاورت نزدیکی کند می کوشش طرفین از یکی که است به طوری فرد دو بین پایدار هیجانی هایگره یا پیوند

 روانی است: ارتباط کرده توصیف چنین را دلبستگی بالبی(. Bowlby, 1969) یابد می ادامه که ارتباط شود مطمئن تا نموده حفظ

 زندگیشان شادترین زمان باشند که سنی هر در هاانانس و یابدمی ادامه بزرگسالی زندگی تا دلبستگی انسان. به نظر بالبی دو بین پایدار

 بگیرند. دلبستگی کمک او از مشکالت هنگام و کنند تکیه او توانند بهمی که دارند خود کنار در را کسی که هستند مطمئن که است زمانی

 به کودك که هایی زمان در دلخواه راقبم یک به روانی نزدیکی آوردن دست به برای که کودك رفتارهای از ایمجموعه عنوان به تواندمی

نظریه دلبستگی یکی از مدل های طبق نظر بشارت،  (.Boris, 2005) شود تعریف گردد، می مراقبت و مهرورزی پشتیبانی، راحتی، دنبال

شوند گی مواجه میهای متعدد زندها با چالشای است که افراد از طریق آنهای سازش یافته و سازش نایافتهمناسب برای شناخت روش

 را بزرگسالی سبک دلبستگی سه ورث،اینز توسط شده دلبستگی تدوین هایسبک از استفاده ( با1994هازن و شیور ) (.1379)بشارت، 

 عشق ذهنی تجسم در افراد بنیادی دلبستگی تمایزهای هایسبک که داشتند اظهار شیور و هازن. اجتنابی دوسوگرا ، ایمن: کردند مطرح

 دلپذیر توصیف و حمایت کننده اعتماد، قابل آور،شادی به صورت را شانعشق هایتجربه ایمن، هایدلبسته. کندمی را بازنمایی یکرمانت

 راحتی کنند، احساس تکیه دیگران به خود یا کنند، تکیه آنها به دیگران از اینکه، است آسان برایشان دیگران با ارتباط اصوالً و کنندمی

. کنندمی توصیف صمیمیت از ترس را با شانعشق تجربه اجتنابگرها مقابل، در. شوند نگران نمی دیگران دوری و نزدیکی از و کنند می

 ناایمن، دلبستگی دارای افراد .کنندمی افراطی توصیف جنسی جذابیت و حسادت با همراه وسواسی، صورت را به تجربه این دوسوگراها

افراد  این دهند، نمی نیز را دیگران به شدن نزدیک حتی اجازه و شوند نزدیک هاآن به و نموده اعتماد گراندی به طور کامل به توانند نمی

 هایموقعیت با های مواجه فردروش دلبستگی، هایسبک(. Brown, etal., 1998)کنند می تجربه را زیادی هیجانی های آشفتگی

 حمایت جستجوی و در تایید موقعیت گرهااجتناب گیرند،کمک می دیگران از موقعیت یدتای ضمن ایمن سازند. افرادمی متاثر را زا استرس

-های دلبستگی مانع از پیروی از خود میچهره و منفی عواطف به نسبت حد از بیش دوسوگراها با  حساسیت و شوندمی مواجه مشکل با

 اولین. باشد می لذت و مراقبت تبادل مستلزم هک خاص است هیجانی رابطه یک دلبستگی(. Kobak & Sceery, 1988)شوند 

 که شودمی ایجاد مادر و کودك بین که است ای اولیه عاطفی برقراری رابطه شودمی نامیده اولیه دلبستگی عنوان تحت که دلبستگی فرد

 دلبستگی تجسم سبک(. Cassidy and Shaver, 2008) دارد بزرگسالی عاطفی دوران روابط در سزایی به تأثیر رابطه این سبک اساساً

 در را وی تعامل الگوی کودکی، فرد در دلبستگی سبک. است داشته خود مراقبان با کودکی در دلبستگی که رابطه از است فرد درونی

 ودوج رابطه بزرگسالی در فرد عاشقانه رابطه و مدل نوزاد-مادر دلبستگی سبک بین. کندمی تعیین اشمهم زندگی افراد با بزرگسالی

 به شود کودكمی سبب که است مادر با عاطفی ارتباط و دلبستگی(. Vanheule, Desmet, Meganck, & Bogaerts, 2007دارد)

شده است، رابینسون در  غالب کودك در اطمینان عدم و ترس احساس که خصوص هنگامی به باشد، مادر وجود از حاصل آسایش دنبال

 دوران در سالم و اجتماعی عاطفی رشد شالوده دلبستگی و کنندپیدا می دلبستگی احساس اربهنج کودکان همه نویسدمی 2004سال 

در مورد  باشد. می زندگی در نقش حیاتی دارای که است انسان هایدلبستگی این گفت توان عبارتی می به. کندمی پیریزی را بزرگسالی

 زا تنیدگی های موقعیت با فرد های مواجههروش دلبستگی سبک تحقیقات زیادی انجام شده است، برای مثال های دلبستگی سبک

(Kobak & Sceery, 1988)سازگارانه و ناسازگارانه  ایمقابله های، مکانیزم(Ognibene & Collins, 1998) با میزان تنیدگی و ،

( ارتباط دارد. 1380ای دفاعی )بشارت، هو مکانیسم (Feeney & Kirkpatrick, 1996) های دفاعی کارآمد و ناکارآمداستفاده از شیوه

 رمانتیک عشق و دلبستگی درباره ،هازن و شیور نمونه است. برای گرفته قرار پژوهش مورد مختلفی زوایای از دلبستگی هم خود موضوع

 هوریتز و ،اضطراب آزمایشگاهی و دلبستگی درباره( 1992) همکاران سیمون و ،(1990) حرفه و کار و دلبستگی درباره ( و1994)
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 مثبت شامل ارتباطی هایویژگی با ایمن دلبستگی .اندپرداخته پژوهش شخصی بین مشکالت و دلبستگی درباره (1993)همکاران 

 در مشغولیدل و هیجان و شور با دلبستگی دوسوگرا و تعهد، و صمیمیت از تریپایین با سطوح اجتنابی دلبستگی خرسندی، و صمیمیت

 هایآشفتگی ( بین1994هاسونگ و چاسین )(. Feeney & Noller, 1990) است  مرتبط کم، خرسندی اب روابط توأم مورد

 هایسبک که ( دریافتند1998دست آوردند. آگنیبن و کالینز ) به معناداری رابطه مواد مصرف و ناایمن های دلبستگیسبک روانشناختی،

 با دارد. افراد ارتباط ناسازگارانه ایمقابله هایبا مکانیزم ناایمن دلبستگی هایسبک و سازگارانه ایمقابله هایمکانیزم با ایمن دلبستگی

 عدم با دوسوگرا دلبستگی با افراد که حالی در تعارضات دارند، از تریپایین سطح و رضایت و اعتماد از سطح باالتری ایمن، دلبستگی

شوند می مشخص بیشتر تعارضات و کمتر صمیمیت و با رضایت اجتنابی دلبستگی با افراد و باالتر تعارضات و در احساسات تعادل

(Collins, etal., 2002همچنین تحقیقات .) رفتارهای اجتماعی، شایستگی، خود، به اعتماد با ایمن سبک دلبستگی است داده نشان 

افراد  با ، صمیمیت(Lieberman, Doyle, & Markiewicz, 1999) روابط کیفیت، (England & Sroufe, 1992)عفو 

آمدن  کنار های شیوه مثبت، عواطف (، افزایشUpdegraff, Madden‐Derdich, Estrada, Sales, & Leonard, 2002)دیگر

 ,Moreira & Canaipa) از اضطراب  تریپایین سطوح (، Mikulincer & Shaver, 2001)منفی عواطف کاهش و انطباقی

 و سبک (DiTommaso, Brannen-McNulty, Ross, & Burgess, 2003) ونت خش کاهش تنهایی، احساس کاهش (،2007

 ,Berry, Barrowclough, & Wearden) افسردگی  مواد، مصرف ،سوء الکلی مصرف مشروبات کشیدن، سیگار با ناایمن دلبستگی

 ( درWei, etal., 2005) طراباض از تری سطوح باال و اجتماعی کارآمدی خود کاهش (،Rossi et al., 2005) درد مزمن  (،2007

 کیفیتاین متغیرها  جمله هستند، از تاثیرگذار روانشناختی متغیرهای بر دلبستگی هایکه سبک اندداده نشان مطالعاتاین  .است ارتباط

ی انجام شده تحقیقات زیادهای دلبستگی بر کیفیت زندگی و سالمت روان سبک(. در مورد تاثیر Lorig, etal., 2009) باشدمی زندگی

 ,Bennett, Fuertes, Keitel, & Phillips, 2011; Kim, Carver, Deci, & Kasser, 2008; Lichtenstein)است 

Christiansen, Elklit, Bilenberg, & Støving, 2014; Volling, Notaro, & Larsen, 1998) رحیمیان بوگر،  همچنین

؛ (1393)، کاظمیو  نریمانی، یوسفی؛ (1389)، مهدویانو  فتحی آشتیانی، شاکر؛ (1392)؛ رستگار، (1387)اصغرنژادفرید و رحیمی نژاد، 

همچنین  های دلبستگی بر کیفیت زندگی انجام دادند.تحقیاتی در مورد تاثیر سبک1388، خیرو  رحیمی ( و1391) دالورپور،و  لطیفیان

 روابط کیفیت ( وCollins, etal., 2002تنش ) (،Steinberg, etal., 2006سالمت روان ) چونهم عواملی که نداداده ها نشانپژوهش

 در مهم ایدلبستگی تجربهبه نظر بالبی هم است.  ارتباط ( نیز تا حد زیادی با دلبستگی درDempster, etal., 2007فردی ) بین

ه کیفیت زندگی متاثر از عوامل روان از آنجا ک (.Bowlby, 1969شگرف دارد ) تأثیری افراد روانی سالمت و بهداشت در و است  زندگی

ها و موضوعات متعدد ها در نحوه هدایت چالشهای دلبستگی به دلیل نقش بنیادی آنشناختی و اجتماعی است که در این بین سبک

 نظریه ( 2001) عقیده لیدن و شری شخصی و تاثیر آن در شکل دهی ادراك فرد از اهمیت خاصی برخوردار است. بهدرون شخصی و بین

 هایاختالل تداوم و تحول فهم برای عملی چارچوب یک شخصیت، گیری از شکل تحولی اساس و پایه با اینظریه عنوان به دلبستگی

 افراد که است آورده فراهم انطباقی غیر یا انطباقی بیش و کم هایراه فهم برای اهمیتی با مفهومی چارچوبکند و  فراهم می شخصیت

 است شده باعث هایافته این(. Lyddon & Sherry, 2001) گیرند کار به زندگی مختلف های گستره های تحولیچالش در است ممکن

  .یابد افزایش مسایل سالمت روان  در دلبستگی نقش به پژوهشگران  توجه که

 رفاه باالتر از تدریجاّ هاانانس فناوری، و علوم پیشرفت و فرهنگی کشورها و اجتماعی اقتصادی، توسعه با و بیستم قرن در اواسط

گرفته  قرار بسیار زیادی توجه مورد بیستم قرن در زندگی کیفیت دلیل به همین شدند بیشتر زندگی کیفیت خواستار و شده برخوردار

کند می کمک سالم زندگی یک از آنها مندیبهره و افراد در شادکامی و سالمتی تأمین به زندگی کیفیت (.Lorig, etal., 2009) است

(Hagerty et al., 2001چندین .) کیفیت درباره افراد است که این اندیشه اولین. کندمی بیان زندگی را کیفیت مفهوم کلیدی اندیشه 

 این اندیشه دومین. دارد بستگی آنان هایآرمان و آینده، به امید تجربیات گذشته، فعلی، روش به که دارند فردی به منحصر نظرات زندگی

-دیدگاه شامل کیفیت زندگی اندیشه، سومین در. است مختلف ابعاد برگیرنده در بعدی چند ساختار یک عنوان زندگی به کیفیت که است

-می عالی به استانداردهای کرده، توجه او زندگی محیط و شخص به و است بنیادی اندیشه یک زندگی است. کیفیت ذهنی و عینی های

کیفیت زندگی ارزیابی کلی ذهنی و عینی  .است رضایت و سالمت موفقیت، ثروت، خوشحالی، مانند بتیمث مفاهیم دربردارنده و اندیشد

اختالف نظر راجع به عوامل تشکیل دهنده زندگی   فرد از محیط پیرامون خود اعم از اجتماعی، محیطی و وضعیت روانی و جسمی است.

سی و علوم پزشکی سابقه طوالنی دارد، چرا که تعریف کیفیت زندگی ایده آل خوب یا بهتر همواره در تحقیقات علوم اجتماعی، علوم سیا
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های فرزندپروری والدین، تعلیم و تربیت، اقتصاد، صنعت و سیاست تاثیر به سزایی بر مجموعه وسیعی از قوانین و رفتارها از جمله شیوه

اقتصادی عمومی و از دیدگاه  و اجتماعی شرایط در ها وگروه دافرا رفاه ( میزان1983) کیفیت زندگی از دیدگاه مولر و همکاران .دارد

 خود هایو ویژگی صفات برخی نیز و مسکن، کیفیت و آلودگی کنند، مانندمی زندگی آن در مردم که محیطی وضعیت ( ،2003) پاسیون

 عاطفی، جسمی، نیازهای که است ای همجموع زندگی کیفیت :که باورند این بر اندیشمندان دسترسی، است. برخی و سالمت مانند مردم،

 رفاه به نسبت فرد که است احساسی معنای به زندگی کیفیت :گویند می دیگر دهد. برخی تشکیل می را زندگی امکانات و اجتماعی،

خشنودی  به اندازه چه تا زندگی مختلف شرایط در فرد یک که است این از متأثر احساس این دارد و خود جسمانی و عاطفی، اجتماعی،

 (WHOQOL Group, 1993)جهانی  سازمان بهداشت زندگی کیفیت (. گروه1389 همکاران، و جواهری)است  شده نایل شخصی

ای که در آن جامعه و ارزشی فرهنگی هاینظام متن در جایگاه خود در زندگی از فردی کیفیت زندگی را این گونه تعریف می کند: ادراك

 فرد. نگرانیهای و استانداردها، عالیق، انتظارات، اهداف، اب ارتباط در زندگی می کنند

-محیط اجتماعی تحت تاثیر قرار می کیفیت زندگی با عواملی مانند سن، فرهنگ، جنس، تحصیالت، وضعیت طبقاتی، بیماری و

افراد دارای ناتوانی ویژه بوده  هایی که در ارتباط با کیفیت زندگی انجام گرفته بر(. بیشتر پژوهش1388گیرد )یزدی مقدم و همکاران، 

باال به  زندگی (. کیفیت1385است، به ویژه آن که در زمینه افراد تیزهوش بزرگسال تحقیقات بسیار محدود می باشد )البرزی، البرزی، 

. کوهن و شود می ایجاد و رضایت شادی از فرد احساس همچنین و دوستان خانواده و سوی از حمایت و مناسب جسمانی وسیله سالمت

 برای را حمایتی و ابعاد وجودی شناختی،روان جسمانی، زیرمقیاس ( چهار1385( )به نقل از نیلفروشان و همکاران، 1995همکاران )

معنی رابطه زندگی کیفیت و دلبستگی هایسبک بین که است بوده نتایج برخی از مطالعات بیانگر آن .اندگزارش کرده زندگی کیفیت

 کیفیت با بیماری شناخت و شخصی کنترل دلبستگی ایمن، سبک بین که داد نشان بزازیان مطالعه نتایج راستا د. در اینوجود دار داری

 رابطه زندگی کیفیت با عاطفی پاسخ و نگرانی بیماری، پیامدها، ماهیت اجتنابی، دلبستگی سبک بین و دار معنی رابطه مثبت زندگی

 آن ابعاد  و دلبستگی سبک داد که مطالعه لوینگستون نشان (. نتایجBazzazian and Besharat, 2010دارد ) وجود دار معنی منفی

-سبک رابطه بررسی به که همکاران و مقامی قائم مطالعه (. نتیجهLivingston, 2006است ) داری معنی رابطه دارای زندگی کیفیت با

دارد  داری معنی مثبت رابطه زندگی از رضایت با ایمن بستگیکه دل داد نشان بودند پرداخته زندگی از رضایت و دلبستگی های

(Ghaem Maghami, Hosseinian and Rasouli, 2013.)  به طور کلی کیفیت زندگی شامل مولفه های زیادی می شود که برای

م پیچیده ای است و تنها با ها را در نظر گرفت. به خاطر اینکه کیفیت زندگی یک مفهوهر چه دقیق تر اندازه گیری این سنجه باید آن

بینی کننده کیفیت زندگی سعی بر تبیین استفاده از یک پرسشنامه قادر نیستیم تمام زوایای آن را بسنجیم، پس با سنجش عوامل پیش

 هدف با حاضر پژوهش کیفیت زندگی، بر تاثیرگذار و کنندهتعیین متغیرهای شناخت اهمیت به توجه بهتر این مفهوم خواهیم کرد. با

عمومی و  جمعیت زندگی کیفیت مورد در اطالعاتاز طرفی  .گرفت کیفیت زندگی انجام با رابطه دلبستگی در هایسبک نقش بررسی

البته با پیدا  .شود واقع استناد مورد ارزیابی مداخالت، هنگام در و شود گرفته نظر در ایپایه اطالعات عنوان تواند بهمی کشور تخصصی

های موثری توان در پیشگیری و ارزیابی سالمت عمومی جامعه قدمی که منجر به پیش بینی کیفیت زندگی شود میهایکردن شاخص

 برداشت. 

 

 روش 

بود. جامعه آماری این  یزدشهر  یندر معلم یزندگ یفیتو ک یادیبن یازهاین یانآزمون روابط م یبرا یاز نوع همبستگ یقتحق

روش نمونه یزد بود که در مدارس راهنمایی ناحیه یک و دو شهرستان یزد به تدریس مشغول بودند. تحقیق شامل معلمین راهنمایی شهر 

پرسشنامه تهیه و به مدارس ناحیه یک و دو شهر یزد فرستاده شد و بعد از سه هفته دوباره به  400حدود  بود. یبه صورت خوشه ا یریگ

و  یاز نوع همبستگ یقتحق نفر تقلیل یافت. 299نامه ها  نمونه پژوهش به جمع آوری پرسشنامه ها اقدام شد که پس از بررسی پرسش

 است.   SPSSز نرم افزاربا استفاده ا یزندگ یفیتو ک یادیبن یازهاین یانآزمون روابط م یبرا رگرسیون چندمتغیره همزمان
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 ابزارهای گردآوری اطالعات

-و عمومی می کلی صورت به را زندگی تکه کیفی WHOQOL-BREFنامه : پرسشWHOQOL-BREFنامه پرسش

، 7ترتیب به ها حیطه از یک هر) است سؤال 24 با محیط و سالمت اجتماعی روابط روانی، سالمت جسمانی، سالمت دارای حیطه سنجد،

 و سالمت وضعیتو  ندارند تعلق ها حیطه از یک هیچ به که دارد نیز دیگر سوال  دو نامه پرسش این ضمن در(. باشند می سؤال 8 و 3، 6

 که است ذکر به الزم. باشد سؤال می 26 شامل مجموع در نامهپرسش این. دهندمی ارزیابی قرار مورد کلی شکل به را زندگی کیفیت

 در. پردازدمی خواب و درد انرژی، و ظرفیت کاری ندگی، ز روزمره های فعالیت حرکت، قدرت مانند به مواردی جسمانی سالمت حیطه

 تمرکز، و حافظه یادگیری، تفکرات، نفس، به مثبت، اعتماد احساسات منفی، احساسات ظاهری، شکل مورد در روان تصور تسالم حیطه

مورد  را جنسی زندگی و اجتماعی حمایت شخصی، اجتماعی ارتباطات روابط حیطه. گیردمی قرار سؤال مورد روحی و وضعیت مذهب

 محیط و اجتماعی، بهداشتی های مراقبت فیزیکی، امنیت مالی، منابع در مورد نامه رسشپ این محیط سالمت حیطه. دهدمی قرار سؤال

 و صدا آلودگی) فیزیکی تفریحی، محیط های موقعیت جدید، اطالعات و مهارت کسب موجود برای های موقعیت سکونت، محل فیزیکی

ب همبستگی ابعاد مختلف دو پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان محاسبه ضرای (.8 و 7 و 3)  نماید می را سؤال نقل و حمل و(  غیره و هوا

فرم کوتاه، روایی همزمان رضایت بخشی را نشان دادند )کریملو و -و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت 100-جهانی بهداشت

 قرار استفاده مورد نیز ان ایر در دتوانمی ابزار این که داده است نشان نامهپرسش این ایرانی گونه سنجیروان (. مشخصات1389همکاران، 

 /  84 تا 0/ 75 از ، دامنه چهار در هفته 2 فاصله در مجدد در آزمون نامه پرسش ای خوشه درون بستگی هم شاخص که صورتی گیرد؛ به

 ایران در جمعیت ابزار این قبول قابل روایی از حاکی نیز سازه روایی به های مربوطشاخص و کرونباخ آلفای مقادیر طرفی از. آمد دست به

 (.1389بودند )کریملو و همکاران، 

( و در 1987)هازن و شیور این مقیاس که با استفاده از مواد آزمون دلبستگی  :هازن و شیور دلبستگی سبک تعیین پرسشنامه

ه سبک دلبستگی ایمن، مورد دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است، یک پرسشنامه دو قسمتی می باشد. در این مقیاس س

 درجه ای لیکرت )هیچ؛ کم؛ متوسط؛ زیاد؛ خیلی زیاد( از هم متمایز می شوند. ضریب 5سوال در مقیاس  21اجتنابی و دوسوگرا بر حسب 

 می ؛ 68/0، 69/0 ،72/0ترتیب به ها آزمودنی کل برای دوسوگرا و اجتنابی ایمن، های مقیاس زیر از یک هر پرسشهای کرونباخ آلفای

 دلبستگی مقیاس بازآزمایی پایایی ضریب. بود 87/0 و 85/0 ترتیب به پسر و دختر های آزمودنی های نمره بین همبستگی ضریب. باشد

؛ بشارت و 1379 بشارت،) است بوده 92/0 ها آزمودنی کل برای هفته دو فاصله با نوبت دو در نفری 30 نمونه یک برای بزرگساالن

 (. 1380همکاران، 

 

 هایافته

دهد. بر اساس کیفیت زندگی را به تفکیک زنان و مردان نشان می های دلبستگی وسبکمیانگین و انحراف معیار  1جدول 

 . (2)جدول  داری با هم ندارندهای دو گروه مردان و زنان هیچ تفاوت معنیآزمون تی مستقل، میانگین

 

 فیت زندگی: میانگین و انحراف معیار سبک های دلبستگی و کی1جدول 

 کل زنان مردان گروه و شاخص

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

سبک دلبستگی 

 ایمن

140/51 322/9 013/51 041/8 076/51 692/8 

سبک دلبستگی 

 اجتنابی

433/59 586/7 449/59 701/8 441/59 147/8 
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سبک دلبستگی 

 دوسوگرا

126/83 547/11 711/82 676/10 919/82 105/11 

کیفیت زندگی 

 جسمی

613/47 554/15 489/47 171/14 551/47 856/14 

 856/47 809/34 915/30 899/34 623/31 720/34 کیفیت زندگی روانی

کیفیت زندگی 

 ارتباطی

460/62 163/21 523/62 273/20 491/62 690/20 

کیفیت زندگی 

 محیطی

166/41 643/11 389/42 076/12 775/41 857/11 

 

های دو گروه مردان و زنانمستقل بین میانگین t: آزمون 2جدول 

 .t df Sig گروه و شاخص

 متغیر

 /943 297 /072 کیفیت زندگی جسمی

 /960 297 -/050 کیفیت زندگی روانی

 /979 297 -/026 کیفیت زندگی ارتباطی

 /374 297 -/891 کیفیت زندگی محیطی

 /948 297 -/065 ستگی ایمنسبک دلب

 /986 297 -/017 سبک دلبستگی اجتنابی

 /747 297 /323 سبک دلبستگی دوسوگرا

01/0**P< 

 

دهد.  نتایج نشان داد فقط سبک دلبستگی ایمن و های دلبستگی و کیفیت زندگی را نشان میهمبستگی بین سبک 3جدول 

تگی می باشند. البته سبک دلبستگی دوسوگرا همبستگی منفی دارد به این صورت که با دوسوگرا با تمام ابعاد کیفیت زندگی دارای همبس

 افزایش دوسوگرایی، کیفیت زندگی در تمام ابعاد کاهش پیدا می کند. 

 69( نشان می دهد که سبک های دلبستگی همزمان 4نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش بینی کیفیت زندگی )جدول 

ت متغیر کیفیت زندگی را تبیین می کنند. به طوری که سبک دلبستگی ایمن و دوسوگرا اثر پیش بینی کنندگی معنی درصد از تغییرا

داری روی کیفیت زندگی داشتند ولی این اثر برای سبک اجتنابی معنی دار نبود. بنابراین بر اساس تحلیل رگرسیون همزمان سبک ایمن 

  نفی پیش بینی کننده کیفیت زندگی می باشند.به شیوه مثبت و سبک دوسوگرا به شیوه م
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: ضرایب همبستگی پیرسون سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی 3جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر 

1 
کیفیت زندگی 

 جسمی
1   

   
 

2 
کیفیت زندگی 

 روانی
**851/ 1  

   
 

3 
زندگی کیفیت

 ارتباطی
**755/ **864/ 1 

   
 

4 
کیفیت زندگی 

 محیطی
**459/ **534/ **481/ 

1   
 

5 
سبک دلبستگی 

 ایمن
**423/ **478/ **431/ 

**300/ 1  
 

6 
سبک دلبستگی 

 اجتنابی
147/- 088/- 073/- 

009/ 047/- 1 
 

7 
-دلبستگیسبک

 دوسوگرا
**726/- **845/- **745/- 

**435/- **446/- *147/ 
1 

01/0**P<

 ینی کیفیت زندگی از طریق سبک های دلبستگینتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش ب: 4جدول 

 B ES β t P R 2R F P متغیر پیش بین

 /000 228/222** /693 /833      مدل کلی

     /000 894/3** /140 /086 /259 دلبستگی ایمن

     /404 /836 /027 /070 /059 دلبستگی اجتنابی

     /000 -998/20** -/764 /058 -209/1 دلبستگی دوسوگرا

01/0**P<
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 بحث

نتایج  نتایج این تحقیق نشان داد که سبک های دلبستگی نقش پیش بینی کننده و معناداری در کیفیت زندگی داشتند.

-در تبیین این مورد می هم موید این مطلب است.( 2008( و کسیدی و شیور )2003(، دیتوماسو و همکاران )2001میکولینسر و شاور )

 نگرانی، دلهره، تشویش، دلشوره، است. اضطراب، اضطراب مسائل آنها بزرگترین از وشاید امروزی جامعه معضالت ازتوان گفت که، 

 که گفت اطمینان با توانمی. است کرده تجربه راآن و ناخواه خواه انسانی هر که هستند حاالتی و نابسامانی آشوبهدل قراری،دلواپسی، بی

 فرد روانی بهداشت حدودی تا زا اضطراب هایموقعیت این .باشد نداشته را اضطراب و تجربه باشد زیسته جهان این در انسان ندارد امکان

( و باعث 1389؛ صالحی و دهقان نیری، Peters, 2007زند. اضطراب عاملی است که بر کیفیت زندگی تاثیر می گذارد )می هم بر را

تنظیم  هایمهارت فراگیری و کسب برای بالقوه تحولی هایفرصت ناایمن تگیدلبس هایسبک از یک طرف شود.کاهش کیفیت زندگی می

 هایموقعیت با موثر مواجهه فرد برای هایتوانایی و نمایدمی سلب را محیط -کودك و کودك-مــــادر روابط چهارچوب در عواطف

 رشدنایافته و آزردهروان دفاعی هایمکانیسم کارگیریبه  برای را زمینه تنظیم عواطف، هایمهارت در ضعف ،کندمی تضعیف را زااسترس

 دلبستگی سبک کنشهای از یکی  اضطراب کاهش و از طرف دیگر،(، Besharat & Shahidi, 2011 ؛ 1379 بشارت،) .سازدمی فراهم

 هایاز شیوه استفاده به را وی و میکند تحمیل فرد بر فزایندهای نگرانی و استرس دوسوگرا، و دلبستگی اجتنابی سبکهای است، ایمن

ارآمد خود بر ( که این شیوه های ناکFeeney & Kirkpatrick, 1996 ؛ 1380 همکاران، و بشارت) سازدمی وادار ناکارآمد دفاعی

 ;Dakhili, Manavipour, & Golshani, 2013; Gomes, Ceitlin, Hauck, & Terra, 2008)گذارد کیفیت زندگی اثر می

Manavipour, Dakhili, & Golshani, 2013). 

داشته است. طبق یافته های رحیمیان بوگر و  معنادار و معکوس سبک دلبستگی دوسوگرا بر کیفیت زندگی تاثیر طبق نتایج

 راهبردهای بر دلبستگی های( نیز  سبک دلبستگی دوسوگرا قادر به پیش بینی کیفیت زندگی روانی و ارتباطی بود. سبک1387همکاران )

 یاد کودکی، دوران در هیجانی هایبه وضعیت حساس و پاسخگو والدینی داشتن علت به ایمن دلبستگی افراد با. موثرند فرد یهیجان تنظیم

 مهارتهای با افراد که این به توجه (. باTennant, 1991)نمایند  برقرار ارتباط دیگران با و کنند تنظیم را چگونه عواطفشان که اندگرفته

 طرفی از. کنند تجربه را بیشتر رضایت با ایرابطه تواننددارند، می نزدیکشان روابط در سالمتری و بهتر عملکرد یافته، هیجانی رشد تنظیم

 های شناختیمهارت و هاهیجان رشد. است هیجانها تنظیم در و ناتوانی افراد دارای کیفیت اربتاطی پایین، نقص اصلی هایجنبه از یکی

 میزان چه هر دارد، هاهیجان تنظیم بر دلبستگی که اثری به توجه با نتیجه، است. در شده اختالل دچار فرادا این در هاهیجان تنظیم

 رابطه در که رضایتی میزان نتیجه و در بود خواهد کمتر هاهیجان تنظیم در افراد این توانایی باشد، افراد بیشتر در دلبستگی دوسوگرایی

فیزیکی،  فاصله دیگران از بودن، کنندهحفاظت و کنندهدر حمایت دیگری به اعتماد عدم علت به افراد این .شودمی کمتر کنند،می تجربه

 و حساسیت (. Bartholomew & Horowitz, 1991است) افراد کمتر این در تعهد و متقابل وابستگی و دارند شناختی و عاطفی

 است ) با دیگران رابطه و عواطف تنظیم روش یادگیری اصلی کنندةتعیین کودك هیجانی حالتهای به مراقب اولیه پاسخدهی

Humphreys, Wood, & Parker, 2009; Meins, Harris-Waller, & Lloyd, 2008و بهینه دهیپاسخ ایمن (. کودکان 

دهی پاسخ و حساسیت ساس،ا این بر. دارد مثبت پیامدهای هاهیجان متعادل ابراز که آموزندمی و کنندمی تجربه اولیه مراقب از را منسجم

 ازطریق (،Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 2015) شودمی محسوب ایمن دلبستگی مقدمات از حالدرعین که مادرانه،

 رابطة ها،توانمندی این. دهدمی قرار وی اختیار در عواطف تنظیم برای را الزم کودك امکانات در ایمن دلبستگی سبک استقرار و تشکیل

 ,Kreitlerاست) هیجانی گریخودتنظیم در ناتوانی و نقص مشخصه های آن که یکی از را سالمت روان با دوسوگرا دلبستگی فی سبکمن

 یا دهند،نمی بروز را خود هایهیجان مراقبانی که با کودك هایاند تجربهداده نشان پژوهشی هاییافته همچنین. کندمی (، تبیین2002

 تأثیری کنند،رفتار نمی خوب کودك هیجانهای با و شناسندنمی به رسمیت را کودك گیریشکل و تحول درحال هایهیجان کسانی که

 دلبستگی، سیستم فعالیت دلبستگی نظریه دارد و  این در حالی است که براساس کودك زندگی بعدی مراحل در عاطفه تنظیم بر عمیق

 فعالغیره  و خویشاوندی روابط ازدواج، ها،دوستی چون دیگری عاطفی پیوندهای و گیزند طول تمام در و نبوده کودکی دوران به محدود

 ,Ainsworth, Blehar) نیستند آزاد زندگی مهم افراد به نسبت اعتماد احساس از کامل بطور سنی هیچ در هاانسان و ماندمی باقی

Waters, & Wall, 2015; Hazan & Shaver, 1994سطوح هاایمن با مقایسه در ناایمن، دلبستگی سبک رایدا (. بنابراین افراد 

 ,Besharatناتوانند ) منفی سایر عواطف و افسردگی اضطراب، استرس، مدیریت توانایی در و کنندمی تجربه مثبت را عواطف پایینتری از

2010; Hesse & Floyd, 2011بازی  هیجانی تنظیم در ین کنندهتعی نقشی کودکی دوران های هیجانیتجربه ها،یافته این (. مطابق
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 سازی،درونی الگوهای ازطریق و گیردشکل می هاتجربه آن برحسب که است فرد دلبستگی سبک تأثیرگذاری، این اصلی کند. بسترمی

-سبک و انیهیج هایتوانمندی و تنظیم عواطف با ایمن دلبستگی سبک این ترتیب، به(. 1391 بشارت،) یابدمی استمرار و شودمی درونی

  (.1391 بشارت،) گیردمی قرار ارتباط در هیجانی هایناتوانایی و عدم تنظیم عواطف با دلبستگی ناایمن های

ها که به کیفیت زندگی هستند و نقص و نارسایی در شناسایی و ابراز هیجان در مهم عناصر از عاطفی تبادالت و صمیمیت

 ,Volling, Notaro)شود ( باعث افت کیفیت زندگی میBesharat, 2010آید )جود میخاطر احساس ناامنی در روابط دلبستگی به و

& Larsen, 1998).  به خاطر ایجاد احساس ایمنی در فرد می باشد  آنپیامد فرایند برای همین است که دلبستگی ایمن و اینکه

ود وبالطبع در روابط خود با دیگران مشکلی ندارند و احساس امنیت ناشی از روابط دلبستگی کودکی در شناسایی و ابزاز هیجان های خ

در حالی که پیامد دلبستگی های ناایمن ایجاد ترس همه این ها باعث می شود که کیفیت زندگی از دلبستگی ایمن تاثیر مستقیم بپذیرد. 

لبستگی ناایمن در شرایط استرس زا های دنویسند که پیامد روانشناختی سبک روبرت و همکاران می موردو وحشت در فرد است. در این 

ایجاد اضطراب و افسردگی می باشد در حالی که پیامد روانشناختی سبک دلبستگی ایمن در چنین شرایطی بهزیستی و در نهایت کیفیت 

قابله با همچنین می توان گفت سبک دلبستگی ایمن منبعی ایمنی بخش برای مواجهه و م .(Roberts, etal., 1996) زندگی باالتر است

استرس است در حالی که سبک های ناایمن چنین منبعی را فراهم نمی کنند و فرد را در برابر استرس ها تنها رها می سازند و حتی 

راهبردهای مقابله فرد را از بین می برند. به عبارتی سبک های دلبستگی ایمن از غنی ترین منابع درونی فرد برای مقابله با تنیدگی ها 

های دلبستگی با  ایجاد سوگیری در رمزگذاری، یادآوری و اثرگذاری بر فرایندهای توضیح ( معتقد است که سبک2002لینز )کو است.

و کیفیت زندگی را باال می  دادن شرایط ناگوار، کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد به گونه ای که سبک ایمن سوگیری مثبت داشته

 داشته و کیفیت زندگی را کاهش می دهند. یری منفی. سبک های ناایمن سوگآورند
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