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60- 139469تان تابس4شماره پژوهش توانبخشی در پرستاري دوره اول، 

در زوجین متاهل شهر تبریزپیش بینی کیفیت زندگی و شادکامی بر مبناي سبک هاي دلبستگی
2مجید محمود علیلو*، 1لیال نوعی ایران

چکیده
سازه هاي پیش بینی داراي نقش با اهمیتی در سبک هاي دلبستگی یکی از مهم ترین متغیرهاي روانشناختی است که :مقدمه

. استپیش بینی کیفیت زندگی و شادکامی براساس سبک هاي دلبستگیهدف پژوهش حاضر . می باشدمتعدديروانشناختی مهم و 
1393ساکن شهر تبریز در سال شاغل هاي متأهل زوجاز ) مرد50زن و 50(نفر 100توصیفی همبستگی تعداد پژوهشدر این : روش

ابزارهاي مورد استفاده در این مطالعه شامل فرم . دسترس انتخاب شدندبا توجه به معیارهاي ورود به مطالعه از طریق نمونه گیري در 
و مقیاس ) OHQ(، پرسشنامه شادکامی آکسفورد )WHOQOL-BREF(شده کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی خالصه

پس از جمع . رار گرفتندبود که پس از تعیین اعتبار و پایایی مورد استفاده ق) Hazan&Shaver(هازن و شیوردلبستگی بزرگساالن 
و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند SPSSنرم افزار 19آوري داده ها تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نسخه 

.  متغیره انجام پذیرفت
و شادکامی را پیش ندگیز، متغیرهاي کیفیت دلبستگینشان داد که  سبک هاي همزمان نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون :یافته ها

درصد95اطمینانبرآورد شد که در سطح18/0می متغیر شادکاو15/0بینی می کنند و میزان ضریب تبیین براي متغیر کیفیت زندگی 
.  بوده استمعنی دار 

راحی برنامه هاي مبتنی ، بنابراین در طکیفیت زندگی و شادکامی افراد داردپیش بینی دلبستگی نقش به سزایی در سبک: نتیجه گیري
. بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی می بایست به سبک دلبستگی افراد توجه ویژه اي گردد

سبک هاي دلبستگی، کیفیت زندگی، شادکامی: کلیدواژه ها

1/2/1394: تاریخ پذیرش5/9/1393: تاریخ دریافت

.آزاد اسالمی، واحد تبریز، تبریز، ایرانکارشناس ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه - 1
)نویسنده مسؤول(.استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران- 2

aliluo646@yahoo.com: پست الکترونیکی
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و همکارانلیال نوعی ایران...پیش بینی کیفیت زندگی و شادکامی

1394تابستان4دوره اول شماره 61پژوهش توانبخشی در پرستاري 

مقدمه
دلبستگی پیوند یا گره هاي هیجانی پایدار بین دو فرد است 
به طوري که یکی از طرفین کوشش می کند نزدیکی یا 

مطمئن شود که تانموده حفظ اورت با موضوع دلبستگی رامج
دلبستگی یک رابطه هیجانی خاص ). 1(ارتباط ادامه می یابد

اولین دلبستگی . می باشدمراقبت -است که مستلزم تبادل لذت
نامیده می شود برقراري لبستگی اولیهفرد که تحت عنوان د

ایجاد می مادرو کودك بین رابطه عاطفی اولیه اي است که 
که اساساً سبک این رابطه تأثیر به سزایی در روابط عاطفی شود 

دلبستگی شامل سه سبک ایمن، نا )2(بزرگسالی دارددوران 
افراد داراي . می باشد) اضطرابی(و دو سوگرا ) اجتنابی(ایمن

دلبستگی ایمن؛ اصوالً ارتباط با دیگران برایشان آسان است، از 
ا تکیه کنند، یا خود به دیگران تکیه کنند، اینکه دیگران به آنه

احساس راحتی می کنند و از نزدیکی و دوري دیگران نگران 
افراد داراي دلبستگی ناایمن، نمی توانند به طور نمی شوند؛ 

کامل به دیگران اعتماد نموده و به آن ها نزدیک شوند و حتی 
د نمی دهند، این افرانیزرا اجازه نزدیک شدن به دیگران 

). 3(آشفتگی هاي هیجانی زیادي را تجربه می کنند 
شود دلبستگی و ارتباط عاطفی با مادر است که سبب می

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

همه کودکان بهنجار احساس می نویسد Robinsonاست،
کنند و دلبستگی شالوده رشد عاطفی و پیدا میدلبستگی 

به عبارتی . کندریزي میاجتماعی سالم در دوران بزرگسالی را پی
نقش است که داراي هاي انسان دلبستگیمی توان گفت این

مطالعات متعددي نشان داده اند که . می باشددر زندگی حیاتی
. هستندرسبک هاي دلبستگی بر سازه هاي روانشناختی تاثیرگذا

در.)4(از جمله این سازه ها کیفیت زندگی و شادکامی می باشد
فرهنگی با توسعه اقتصادي، اجتماعی واواسط قرن بیستم و

رفاه انسان ها تدریجاّ از،فناوريکشورها و پیشرفت علوم و
خواستار کیفیت زندگی بیشتر شدند به برخوردار شده وباالتر

بسیار قرن بیستم مورد توجه همین دلیل کیفیت زندگی در 
).5،4(زیادي قرار گرفته است 

باید از زوایا وکیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدي بوده و
ابعاد مختلف سنجیده شود که شامل سه بعد جسمی، روانی و

بعد جسمی به درك فرد از توانایی هایش در . اجتماعی می باشد
اطالق می شود اردفعالیت هاي روزانه که نیاز به صرف انرژي د

توازن انرژي، درد و،تحركمانندکه شامل مقیاس هایی 
بعد . رفیت توان کاري می باشدظاستراحت و-خواب ، ناراحتی

مانند یاحساس سالمتروانی شامل جنبه هاي روحی و
بعد آرامش می باشد وعصبانیت، خوشحالی وافسردگی، ترس،

ه همسای، اد ارتباط با خانوادهبه توانایی فرد در ایجاشاره اجتماعی 
سایر گروه هاي اجتماعی، شغلی با در نظر گرفتن همکاران و،ها

).4(داردشرایط اقتصادي 
می حالت ذهنی ،به عنوان یک سازه روانشناختیشادکامی 

ناپایدار و گذرا عالوه بر احساساتبه که در زبان عامیانه باشد
را شادکامی به عبارتی . داطالق می گردپایدار زندگی لذت هاي
ارزیابی هاي شناختی و هیجانی فرد از زندگی اشمی توان 

واکنش هاي هیجانی به با این ارزیابی از سویی اطالق نمود که 
قضاوت هاي شناختی در مورد با سویی دیگر ازحوادث و 

شادکامی بنابراین، . در ارتباط استوظیفه انجام و منديرضایت
هاي مطلوب، است که تجربه هیجانذهنی وسیعیمفهوم 

شامل سطوح پایین هیجان هاي منفی و رضایت باال از زندگی را 
شادکامی در ادراکات و ارزیابی هاي افراد از زندگی . می شود

شان در ابعاد هیجانی، عملکردهاي روان شناختی و اجتماعی 
ذهنی شامل دو مولفه شادکامی جزء هیجانی . منعکس می شود

).6(و رضایت از زندگی است شادکامی 
تحلیل مفهوم شادکامی نظریه پردازان به به همین دلیل در

کنند، مؤلفۀ شناختی بردو مؤلفه شناختی و عاطفی اشاره می
رضایت از زندگی و مؤلفۀ عاطفی بر تعادل بین عاطفه مثبت و 

عواطف مثبت داراي پیامدهایی همچون ). 8،7(منفی داللت دارد
می بهزیستی د به زندگی، سالمتی طوالنی مدت وافزایش امی

توانند عمل داشته و میتقویت کنندگیاین عواطف اثرات . باشد
هاي تفکر شوند به وسعت راهتر سازند و منجرو تفکر را وسیع

)9 .(
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و همکارانلیال نوعی ایران...پیش بینی کیفیت زندگی و شادکامی

1394تابستان4دوره اول شماره 62پژوهش توانبخشی در پرستاري 

که بین سبک بیانگر آن بوده استنتایج برخی از مطالعات 
در . وجود داردهاي دلبستگی و کیفیت زندگی رابطه معنی داري

بین سبک دلبستگی ایج مطالعه بزازیان نشان داد که این راستا نت
ایمن، کنترل شخصی و شناخت بیماري با کیفیت زندگی رابطه 

ماهیت بیماري، دار و بین سبک دلبستگی اجتنابی، ی مثبت معن
مدها، نگرانی و پاسخ عاطفی با کیفیت زندگی رابطه منفی اپی

. )10(وجود دارد دار ی معن
که سبک دلبستگی و نشان دادLivingstonنتایج مطالعه 

. )11(استداري یرابطه معنداراي ابعاد آن  با کیفیت زندگی 
رابطه سبکبه بررسی نتیجه مطالعه قائم مقامی و همکاران که

نشان داد که ندپرداخته بودزندگی رضایت ازهاي دلبستگی و
داردمعنی داري رابطه مثبت دلبستگی ایمن با رضایت از زندگی 

)12(.
نشان داد که سبک دلبستگی و موحديعزیزي نتایج مطالعه 

سبک هاي و همبستگی مثبت معنی داري با شادکامی ،ایمن
دارند آناجتنابی و دوسوگرا همبستگی منفی معنی داري با 

نشان نیزو همکارانLavyژوهش نتایج پعالوه بر این ).13(
ناایمن و فشارهاي روانی همبستگی باالیی با داد که دلبستگی 

). 14(خلق و خوي دانشجویان در طول روز دارد 
تجارب تروماتیک دوران کودکی در شکل گیري کیفیت 

است اساسینقشزندگی و شادکامی در دوران بزرگسالی داراي 
که آگاهی از آن می تواند به بینش هاي مفیدي از نظر مداخالت 

از یک سو از آن جایی که . ري منجر گردددر سطح اول پیشگی
مطالعات اندکی در خصوص کیفیت زندگی و شادکامی بر مبناي 
سبک هاي دلبستگی در زوجین انجام شده بود و از سویی دیگر

اهمیت خانواده به عنوان مهمترین کانونی که جامعه با توجه به
ا با مطالعه حاضر رداشتبر آن را پژوهشگر از آن تغذیه می کند 

هدف پیش بینی کیفیت زندگی و شادکامی بر مبناي سبک هاي 
. دلبستگی در زوجین متاهل شهر تبریز انجام دهد

مطالعهروش
حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد که جامعه پژوهش

آماري پژوهش حاضر را تمامی زوج هاي متاهل ساکن شهر 

ه با استفاده از حجم نمون. داده اندتشکیل 1393تبریز در سال 
در ) مرد50زن و 50(نفر 100فرمول گرجی و مورگان تعداد 

در دسترس افراد نمونه گیري با استفاده از که . نظر گرفته شد
انتخاب نهادها، ادارات و سازمانهاي دولتیاز واجد شرایط 

معیارهاي ورود به مطالعه شامل تاهل، حداقل . گردیدند
الل جدي پزشکی و روان پزشکی تحصیالت دیپلم، نداشتن اخت

از جمله صرع، لکنت زبان و میل و رغبت شرکت کنندگان براي 
پژوهشگر جهت جمع آوري داده ها از . شرکت در پژوهش بود

پرسشنامه جمعیت شناختی، فرم خالصه شده کیفیت زندگی 
، پرسشنامه )WHOQOL-BREF(سازمان بهداشت جهانی 

Oxford(شادکامی آکسفورد  Happiness

Questionnaire ( و مقیاس دلبستگی بزرگساالن هازن و
فرم خالصه شده . استفاده نمود)Hazan&Shaver(شیور

-WHOQOL(کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 

BREF( خرده مقیاس سالمت جسمانی، 4در الؤس24داراي
کلی ال ؤس2و محیطی عوامل اجتماعی و روابط روانی،سالمت 

واحدهاي یت زندگی و سالمت عمومی بود که پاسخ در مورد کیف
مورد نقطه اي لیکرت 5مقیاسبر روي یک مورد پژوهش 

در مطالعات پرسشنامهاعتبار و پایایی این . ارزیابی قرار گرفت
پایایی در مطالعه عابدي.بررسی قرار گرفته استمورد یمختلف

قرار گرفت ثبات درونی مورد بررسی این پرسشنامه با استفاده از 
هاي چهارگانه و براي خرده مقیاسضریب آلفاي کرونباخ که 

مطالعهدر.)15(گزارش شده است89/0تا 73/0کل مقیاس 
Lavy از سه روش با استفاده پرسشنامه فوق الذکرپایایی

آلفاي ضریب و دو نیمه کردنبازآزمایی با فاصله سه هفته، 
محاسبه گردید 88/0و67/0،87/0کرونباخ به ترتیب برابر 

ال چهارگزینه ؤس29داري پرسشنامه شادکامی آکسفورد ). 14(
اي می باشد که در هر پرسش فرد درباره خود از احساس 

Argyle. ناشادي تا احساس شادي بسیار زیاد قضاوت می کند

را به کمک ضریب آلفاي همکاران پایایی پرسشنامه آکسفوردو
راههفت هفتدرفاصلهزمایی آن پایایی بازآو90/0کرونباخ 

استفاده روایی همزمان این پرسشنامه با. گزارش کرده اند78/0
. محاسبه شد43/0ها افراد درباره آناین از ارزیابی دوستان 
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ش عاطفه همچنین از آن جایی که شادکامی داراي سه بخ
همبستگی می باشدعاطفه منفی نبودرضایت و،مثبت

، Brodburn32/0مقیاس عاطفه مثبتکسفورد با آپرسشنامه 
و با Argyle57/0با شاخص رضایت از زندگی 

). 15(محاسبه گردید Beck52/0پرسشنامه
جهت ارزیابی Shaverو Hazanسؤالی 15پرسشنامه 

ها گیرد که آزمودنیدلبستگی بزرگساالن مورد استفاده قرار می
) هرگز(ت از صفر اي لیکرنقطه5پاسخ خود را بر روي یک ابزار 

سؤال پرسشنامه 5. نمایندمشخص می) تقریباً همیشه(4تا 
سؤال مربوط به دلبستگی ناایمن 5مربوط به دلبستگی ایمن، 

سؤال مربوط به دلبستگی ناایمن 5اجتنابی و - مضطرب
گذاري، خرده مقیاسی که پس از نمره. باشدمقاوم می- مضطرب

عنوان سبک بهباشدکرده در آن آزمودنی نمره باالتري کسب
Shaverو Hazan. شوددلبستگی فرد در نظر گرفته می

روایی مالکی و محتوایی را خوب و روایی سازه آن را در حد 
همچنین رحیمیان در ). 16(اند بسیار مطلوب گزارش کرده

پژوهش خود روایی این پرسشنامه را در حد مطلوب گزارش 
ایی پرسشنامه را با پایShaverو Hazan. نموده است

و با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 81/0استفاده از بازآزمایی 
نفر 90کولینرورید نیز در پژوهشی با . به دست آوردند87/0

نمونه، با استفاده از آلفاي کرونباخ پایایی باالیی را در مورد این 
کل ابزار به دست آورد؛ وي با استفاده از آلفاي کرونباخ پایایی 

از . به دست آورده که پایایی مطلوبی است75/0پرسشنامه را 
طرفی وي با استفاده از همین روش، پایایی سبک دلبستگی 

، 71/0ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دو سوگرا را به ترتیب 
عالوه اعتبار محتوایی و به. گزارش نموده است83/0و 81/0

ناسی  دانشگاه اصفهان روانشاساتید صوري آن توسط چند تن از 
).17(مورد تأیید قرارگرفته است 

واحد زاد اسالمیآپژوهشگر پس از اخذ مجوز از دانشگاه 
منتخب نهادها، ادارات و سازمانهاي دولتی تبریز و کسب اجازه از

از طریق نمونه گیري در دسترس واحدهاي مورد شهر تبریز 
داف هوص اپژوهش را انتخاب و پس از توضیحات الزم در خص

مطالعه و کسب رضایت شفاهی از آن ها پرسشنامه هاي مطالعه 

پس از جمع آوري داده ها تجزیه و تحلیل آن ها . را تکمیل نمود
و با استفاده از ضریب SPSSنرم افزار 19با استفاده از نسخه 

.  همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام پذیرفت

یافته ها
نفر مرد مورد مطالعه 50ن داد که از تعداد نتایج مطالعه نشا

54/0(نفر 27و 23- 45در دامنه سنی ) درصد46/0(نفر 23
50قرار داشته و همچنین از تعداد 46- 70در دامنه سنی ) درصد

23-45در دامنه سنی ) درصد86/0(نفر 43نفر زن مورد مطالعه 
به . ندداشتقرار 46-70در دامنه سنی ) درصد14/0(نفر 7و 

نفر 66نفر آزمودنی شرکت کننده در پژوهش، 100طور کلی از 
در دامنه ) %34(نفر 34و 23- 45در دامنه سنی ) 66%(

.سال قرار دارند46- 70سنی
همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن بود که میانگین و انحراف 
معیار نمره کیفیت زندگی و شادکامی واحدهاي مورد پژوهش به 

می باشد؛ همچنین 65/69±85/12و 58/22±68/5ترتیب 
میانگین و انحراف معیار نمره دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا 

.می باشد33/3±72/1و 99/3±80/1، 91/3±56/1به ترتیب 
نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با متغیر 
کیفیت زندگی همبستگی مثبت معنی دار و  سبک اجتنابی با این 

داشته است و این ) >05/0p(ر  همبستگی منفی معنی دار متغی
در حالی است که هیچ ارتباط معنی داري بین سبک دلبستگی 

عالوه بر این نتایج . دوسوگرا با کیفیت زندگی مشاهده نشد
تحلیل رگرسیون همزمان براي پیش بینی کیفیت زندگی از 

داد طریق سبک هاي دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا  نشان
درصد از تغییرات متغیر 15/0که سبک هاي دلبستگی، همزمان 

به ). 05/0p< ،39/5=F(کیفیت زندگی را تبیین می کنند 
و ) 001/0p= ،31/0=β(طوري که سبک دلبستگی ایمن 

اثر پیش بینی کنندگی معنی ) 044/0p= ،18/0-=β(اجتنابی 
بک داري را روي کیفیت زندگی داشتند، ولی این اثر براي س

بنابراین براساس . معنی دار نبود) 670/0p= ،04/0=β(دوسوگرا 
تحلیل رگرسیون همزمان، سبک دلبستگی ایمن به شیوه مثبت 
و سبک دلبستگی اجتنابی به شیوه منفی پیش بینی کننده 

).1جدول (کیفیت زندگی می باشند 
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زندگی از طریق سبک هاي دلبستگیکیفیت ی نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي پیش بین:  1جدول شماره 
BSEβTPRR2FPمتغیر پیش بین

38/015/039/5002/0مدل کلی
37/2713/0316/032/3001/0دلبستگی ایمن

044/0- 952/1- 626/0187/0- 22/1دلبستگی اجتنابی
278/0650/0041/0428/0670/0دلبستگی دوسوگرا

ج مطالعه نشانگر آن بود که سبک دلبستگی ایمن با نتای
و سبک ) >01/0p(متغیر شادکامی همبستگی مثبت معنی دار 

داشته ) >01/0p(اجتنابی با این متغیر همبستگی منفی معنی دار 
است؛ در حالی که هیچ ارتباط معنی داري بین سبک دلبستگی 

رگرسیون نتایج تحلیل. دوسوگرا با متغیر شادکامی مشاهده نشد
همزمان براي پیش بینی شادکامی از طریق سبک هاي 
دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا نشان داد که سبک هاي 

درصد از تغییرات متغیر شادکامی را 18/0دلبستگی، همزمان 

بطوري که سبک ). 01/0p< ،06/7=F(تبیین می کنند 
=002/0p(و اجتنابی ) 003/0p= ،28/0=β(دلبستگی ایمن 

 ،29/0 -=β ( اثر پیش بینی کنندگی معنی داري را روي
=814/0p(شادکامی داشتند، ولی این اثر براي سبک دوسوگرا 

 ،022/0=β (بنابراین براساس تحلیل رگرسیون . معنی دار نبود
مثبت و سبک دلبستگی نحوهمزمان، سبک دلبستگی ایمن به 

می باشند منفی پیش بینی کننده شادکامی نحواجتنابی به 
).2جدول (

نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي پیش بینی  شادکامی از طریق سبک هاي دلبستگی: 2جدول شماره 
BSEβTPRR2FPمتغیر پیش بین

42/018/006/70001/0مدل کلی
31/2763/0282/003/3003/0دلبستگی ایمن

002/0- 14/3- 670/0295/0- 11/2دلبستگی اجتنابی
164/0695/0022/0235/0814/0دلبستگی دوسوگرا

نتایج پژوهش نشان داد که متغیر کیفیت زندگی با متغیر 
مثبت معنی دار هاي دلبستگی ایمن و شادکامی همبستگی

)01/0p< ( و با متغیر دلبستگی اجتنابی همبستگی منفی معنی
غیر شادکامی با متغیر هاي داشت؛ همچنین مت) >05/0p(دار 

زندگی همبستگی مثبت معنی دار دلبستگی ایمن و کیفیت
)01/0p< ( و با متغیر هاي دلبستگی اجتنابی همبستگی منفی و

. داشت) >01/0p(معنی دار 

بحث 
هاي دلبستگی نقش نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سبک

که این تندداري در کیفیت زندگی داشبینی کننده و معنیپیش
ShaverوMikulincerهاي پژوهشیافته هاينتایج با 

)18( ،Ditommaso و همکاران)19( ،Mikulincer و
و Cassidyو )21(و همکاران Gillath، )20(همکاران 
Shaver)22 (پیامد فرایند دلبستگی ایمن، . همخوانی دارد

دلبستگی باشد درحالی که پیامد ایجاد احساس ایمنی در فرد می
در این باره . هاي ناایمن، ایجاد ترس و وحشت در فرد است

Roberts و همکاران می نویسند که پیامد روانشناختی
هاي دلبستگی ناایمن در شرایط استرس زا ایجاد اضطراب سبک

باشد در حالی که پیامد روانشناختی سبک و افسردگی می
یت کیفیت دلبستگی ایمن در چنین شرایطی بهزیستی و درنها

).   23(استباالترزندگی 
توان گفت سبک دلبستگی ایمن، منبعی همچنین می

بخش براي مواجهه و مقابله با استرس است، در حالی که ایمنی
کنند و هاي ناایمن دلبستگی، چنین منبعی را فراهم نمیسبک

سازند و حتی ها تنها و درمانده رها میفرد را در برابر استرس
برند؛ به عبارتی از بین مینیز ي مقابله ضعیف فرد را راهبردها

ترین منابع درون فردي است که سبک دلبستگی ایمن از غنی
سازد و ها توانمند میها و آثار نامطلوب آنفرد را در برابر تنیدگی

.کندپذیر میزا آسیبفقدان آن فرد را در مقابله با شرایط بحران
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Collinsاي دلبستگی با ایجاد همعتقد است که سبک
سوگیري در رمزگذاري، یادآوري و اثرگذاري بر فرایندهاي 
توضیح دادن شرایط ناگوار، کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار 

اي که سبک دلبستگی ایمن سوگیري مثبت گونهدهد بهمی
هاي ناایمن، آورند و سبکداشته و کیفیت زندگی را باال می

). 24(دهند ت زندگی را کاهش میسوگیري منفی دارند و کیفی
Shaver ،Schachner وMikulincer در توجیه این

ایمن، اجتنابی و دوسوگرا داراي سبک هاي امر معتقدند که افراد 
راهبردهاي براي تنظیم عواطف و پردازش اطالعات هیجانی از 

نوبه خود که این راهبردها بهاستفاده می کنند کامالً متفاوتی
). 25(دهند گی را افزایش یا کاهش میکیفیت زند

Mikulincer وShaver بر این باورند که اشخاص داراي
سبک دلبستگی ایمن از آن دسته راهبردهاي تنظیم هیجانی 

هاي کنند که استرس را به حداقل رسانده و هیجاناستفاده می
هاي برعکس، اشخاص داراي سبک. کندمثبت را فعال می

دلبستگی ناایمن، اجتنابی و دوسوگرا از راهبردهایی تنظیم 
هاي منفی تأکید دارندکنند که بر هیجانیهیجانی استفاده م

)18   .(
هیجانی -هاي شناختیکننده پردازشسبک دلبستگی تعیین

ها و نامالیماتی است که افراد در شرایط ناگوار در مورد استرس
توان گفت سبک دلبستگی ایمن به می. شوندها روبرو میبا آن

زندگی را در هیجانی مثبت، کیفیت -هاي شناختیدلیل پردازش
هاي ناایمن دلبستگی به دهد ولی سبکاین شرایط افزایش می

هیجانی منفی کیفیت زندگی را در -هاي شناختیدلیل پردازش
).25(دهند گونه شرایط کاهش میاین

توان بیان کردکه افراد دلبسته ایمن براي مقابله همچنین می
اده کرده و در ها از راهبردهاي سازنده استفبا ناراحتی و استرس

عالوه . باشندمواقع بحرانی از حمایت اجتماعی نیز برخوردار می
بین و بر این، این دسته از افراد در مورد کنترل استرس، خوش

ها ارتقاء پیدا خودکار آمد هستند و درنتیجه کیفیت زندگی آن
در حالی که افراد دلبسته اجتنابی در برابر استرس، به . کندمی

هاي دوري گزینی، تجزیه اپخته و مبتنی بر مکانیسمرفتارهاي ن
شوند و همچنین افراد دلبسته دوسوگرا نیز و سرکوب متوسل می

کنند و این هاي منفعالنه با استرسورها مقابله میبه شیوه
ها را هاي غیر کارکردي مقابله با استرس کیفیت زندگی آنشیوه

. دهدکاهش می
هاي ر نشان داد که سبکهاي پژوهش حاضهمچنین یافته

داري در شادکامی ایفاء بینی کننده و معنیدلبستگی نقش پیش
هاي پیشین از جمله هاي پژوهشکنند؛ این نتایج با یافتهمی

همسو بوده ) 14(و همکاران Lavyو ) 13(عزیزي و موحدي 
هایی با ها نشان داده است که آزمودنینتایج مطالعات آن. است

یمن از مشکالت بین شخصی کمتر و سطح سبک دلبستگی ا
هاي داراي سبک دلبستگی شادکامی بیشتري نسبت به آزمودنی

. اجتنابی و دوسوگرا برخوردار بودند
ها داراي مطالعات بیانگر آن بودند که زنانی که شوهران آن

هاي افسردگی کمتري داشته سبک دلبستگی ایمن هستند نشانه
ها نسبت به زنانی اعتماد در آنو سطوح شادکامی، سازگاري و 

عالوه بر این ). 26(که شوهران دلبسته ناایمن دارند بیشتر است 
هاي دلبستگی ناایمن نتایج مطالعات نشان داده است که سبک

هاي هیجانی و روحی روبرو هستند و هر چه بیشتر با دشواري
احساس ناتوانی این افراد در روابط زناشویی بیشتر باشد سطح 

). 27(ها کمتر است کامی آنشاد
توان گفت که شادکامی در کمیت و ها میدر تبیین این یافته

تواند کیفیت ارتباط زوجین از اهمیت زیادي برخوردار است و می
زنان و شوهرانی که از به عبارتی . به احترام متقابل منتهی شود

باشند از وضعیت کیفیت ارتباطی یا تفاهم خوبی برخوردار می
ها یک رابطه مند خواهند بود و بین آندرستی بهتري بهرهتن

شود که باعث افزایش شادکامی و همدلی دوسویه ایجاد می
توان نتیجه بنابراین می). 12(گرددها میرضایت زناشویی در آن

گرفت که امنیت خاطر زنان با سبک دلبستگی ایمن باعث 
شود و بر ازخودگذشتگی براي حصول توافق با همسرانشان می

ها از سوي سو و شادکامی آنرضایت و سازگاري زناشویی از یک
سبک دلبستگی دیگر عبارتبه.) 28(گذارد  دیگر تأثیر می

ایمن با نقش واسطه اي احساسات، تنظیم هیجانات و انعطاف 
پذیري با شادکامی در ارتباط بوده در حالی که سبک دلبستگی 

وانی از هماهنگی با موقعیت دوري گزین با احساس ترس و نات
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ها رابطه داشته و نتیجه نامطلوب آن به طور معنی داري از 
شادکامی فاصله می گیرد و همچنین سبک دلبستگی ناایمن 
دوسوگرا با سرکوب شکست ها و ارزیابی نادرست از موقعیت ها 

. با شادکامی رابطه معکوس و معنی داري پیدا می کند

نهایینتیجه گیري
دلبستگی ایمن به شیوه مثبت و سبک دلبستگی سبک 

بینی کننده کیفیت زندگی و اجتنابی به شیوه منفی پیش
هاي سبک دلبستگی ایمن از طریق پردازش. باشندشادکامی می

هیجانی مثبت، کیفیت زندگی را افزایش داده و -شناختی
- هاي شناختیهاي ناایمن دلبستگی به دلیل پردازشسبک

همچنین . دهندکیفیت زندگی را کاهش میهیجانی منفی 
باشند از مشکالت افرادي که داراي سبک دلبستگی ایمن می

بین فردي کمتر و سطح شادکامی بیشتري نسبت به افراد داراي 
افراد . باشندسبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا برخوردار می

هاي هیجانی هاي دلبستگی ناایمن بیشتر با دشواريداراي سبک
روحی روبرو هستند و هر چه احساس ناتوانی در این افراد و 

Bowlby. ها کمتر خواهد بودبیشتر باشد سطح شادکامی آن

در این زمینه معتقد است رفتار فرد تابع شیوه دلبستگی او با 
مادرش است، افرادي که دلبستگی ایمن دارند شاد و سازگار 

ري عاطفی و باشند اما دلبستگی ناایمن احتمال ناسازگامی
سازد و درنتیجه شادکامی کمتري حاصل اجتماعی را فراهم می

).1(شودمی
توان به حجم کم نمونه هاي پژوهش حاضر میاز محدودیت

تعداد اشاره کرد به عبارتیها نحوه پاسخگویی آزمودنیها و 
ها ها نسبتاً زیاد بوده و باعث خستگی آزمودنیسؤاالت پرسشنامه

ها آزمودنیپاسخگوئی از دقت و صحت ع و به طبشودمی
داد کاهد؛ لذا در تفسیر نتایج باید این موضوع را مدنظر قرارمی

شود مطالعات دیگري با حجم نمونه بیشتر و در لذا پیشنهاد می
شده و نتایج مورد بررسی و مقایسه جامعه پژوهش دیگري انجام

ها آوري دادههاي جمعهمچنین استفاده از سایر روش. قرار گیرند
.ها را افزایش دهدممکن است دقت و اعتبار پاسخ

تشکر و قدردانی
روانشناسیکارشناسی ارشد پژوهش حاضر حاصل پایان نامه 

ازراتشـکر وتقـدیر کمـال بدینوسـیله  پژوهشگران. باشدمی
ؤسـا و کارکنـان  مسئولین دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد تبریـز، ر   

که در ایـن مطالعـه   نهاي دولتی شهر تبریزنهادها، ادارات و سازما
.می دارنداعالمشرکت کردند ، 
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Predicting quality of life and happiness based on attachment style
Noei iran L1, *Mahmoud Alilou M2

Abstract
Introduction: Attachment styles are among the most important psychological variables that

have an important role in prediction of different important psychological constructs. The

purpose of this study was to predict the quality of life and happiness based on attachment

styles in married couples in Tabriz-Iran.

Methods: In this descriptive correlational study, one hundred  married couples (50 women

and 50 men) who were living in the city of Tabriz in 1393 recruited based on convenience

sampling with consideration of  inclusion criteria. Tools used in this study include the

abbreviated form of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF),

Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) and  Hazan and Shaver Adult Attachment scale .

Validity and reliability of instruments assessed and confirmed . The data, analyzed with SPSS

ver.19, using Pearson correlation coefficient and multiple regression.

Results: The results of regression analyses revealed that attachment style predicts quality

of life and happiness. Determination coefficients were estimated 0/15 and 0/18 for quality of

life and happiness respectively(p<0/05).

Conclusion: The attachment styles play a significant role in predicting people's quality of

life and happiness, so in the development of programs for improving quality of life and

happiness the attachment styles of participants shouldbe considered.

Keywords: Attachment Styles, quality of life, happiness.
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