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Abstract
The attachment styles are the basis of a healthy family.
Therefore, the purpose of this study was to predict family
function and quality of life according to the attachment
styles among couples of Shiraz. The research method is
correlation. The statistical population of this study was all
couples married in Shiraz in the year of (1396-97) who were
selected by random sampling method. Epstein, Bishop &
Levin Family Functions Questionnaire (1978) and the
quality of life of Weir & Sherbourne (1992) and Collins and
Read's Attachment Styles (1990) were done. Then, the
results of research hypotheses including simple correlation
coefficients and multiple regressions between predictor and
criterion variables were investigated by input method and
step by step. The results showed that there was a positive
correlation between the secure attachment and family
function (p = 0.008, r = 0.25) and negative correlation
between ambivalent and avoidance attachment and family
function (p = 0.04, r = -0.19)and there is a relationship
between avoidance attachment And family function, and
quality of life (p = 0.03, r = -0.23) positively, between secure
attachment and quality of life (p = 0.02, r = 0.22) positive
relationship, ambivalent attachment And quality of life (p =
0.05, r = -0.16), there is a negative and significant
relationship between avoidance attachment and quality of
life (p = 0.001, r = -0.28). 29% of the variance in family
functions by means of secure attachment, and avoidance is
explained and 24% of variance in quality of life is explained
by attachment styles (secure, ambivalent, and avoidable).
Also, 20% of the quality of life variance is explained by
attachment and secure attachment. The findings of this
study can be useful by family-based therapists in premarriage counseling to better understand couples.

شیوههای دلبستگی زمینهساز خانوادهای سالم هستند ازاینرو هدف از پژوهش
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 پیشبینی کارکرد خانواده و کیفیت زندگی با توجه به شیوههای دلبستگی،حاضر
 جامعه آماری این پژوهش. روش پژوهش همبستگی است.زوجین شهر شیراز بود
) بودند که با بهکارگیری روش39-6931( همه زوجین متأهل شهر شیراز در سال
، پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده اپستین.نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند
) و شیوههای6331( ) و کیفیت زندگی ویر و شربورن6391( بیشاپ و لوین
 سپس یافتههای مربوط به فرضیههای.) اجرا شد6331( دلبستگی کولینز و رید
پژوهش شامل ضرایب همبستگی ساده و رگرسیـــون چندگانه میان متغیرهای
 برآیندها نشان داد که.پیشبین و مالک به روش ورود و گامبهگام بررسی گردید
 میان، ) رابطه مثبتr=1/12،p=1/111( میان دلبستگی ایمن و کارکرد خانواده
 ) رابطه منفی و میانr=-1/63 ،p=1/10( دلبستگی دوسوگرا و کارکرد خانواده
دلبستگی اجتنابی و کارکرد خانواده رابطه وجود دارد و کیفیت زندگی
 میان دلبستگی ایمن و کیفیت زندگی، ) بهصورت مثبتr=-1/16،p=1/19(
 میان دلبستگی دوسوگرا و کیفیت زندگی، ) رابطه مثبتr=1/11،p=1/11(
) رابطه منفی و میان دلبستگی اجتنابی و کیفیت زندگیr=-1/61،p=1/12(
 واریانس کارکرد%13 .) رابطه منفی و معنیدار وجود داردr=- 1/11،p=1/116(
 واریانس کیفیت%10  دلبستگی ایمن و اجتنابی تبیین میشود و،خانواده بهوسیلهی
. دوسوگرا و اجتنابی) تبیین میشود،زندگی بهوسیلهی شیوههای دلبستگی (ایمن
 واریانس کیفیت زندگی بهوسیلهی دلبستگیاجتنابی و دلبستگی ایمن%11 همچنین
 میتواند توسط متخصصان خانوادهدرمانی در، یافتههای این پژوهش.تبیین میشود
.مشاوره پیش از ازدواج در شناخت هرچه بهتر زوجین سودمند باشد
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مقدمه
خانواده بهعنوان نخستین محیط شکلگیری شخصیت انسان از اهمیت فراوانی برخوردار است .نقطه
آغاز خانواده ازدواج است .ازدواج امری جهانی است که در همه جوامع و در طول تاریخ وجود
داشته و به مجموعهای از نیازهای انسان پاسخ میدهد .ازدواج کردن به معنی درهم آمیختن دو
چشمانداز و دو تاریخچه است که شامل ارزشها و جهانبینیهای گوناگون است .ازدواج یکی از
برجستهترین حوادثی است که در زندگی رخ میدهد ،از اینرو ارزش فراوانی دارد .چهار پدیده مهم
زندگی انسان زایش ،مرگ ،کار و ازدواج است .این پدیدهها در شکلگیری شخصیت و جهتگیری
زندگی انسان نقش بیچونوچرا دارد (اکبر زاده عبدالجبار ،حسین پور لنگرودی ،مصباح6913 ،؛
ذخیره داری ،محمدی پور ،علیزاده موسوی .)6931 ،افزون بر عوامل عمدهای همچون عوامل
اقتصادی ،اجتماعی و شخصیتی عوامل دیگری همچون صمیمیت زوجین ،وجود مرزهای زناشویی،
.)6930
شیوه دلبستگی 6گونهای طرحواره است که روابط افراد در بزرگسالی را تعیین میکند (نقل از
اصالنی ،صمدی فر و سودانی .)6930 ،در بزرگسالی سه شیوه دلبستگی ایمن ،1اجتنابی 9و
دوسوگرا 0مشخصشده است .هواداران این دیدگاه باور دارند بهاحتمالزیاد شیوه دلبستگی کودک
بر پایه الگوهای عملی درونی از خود و چهره دلبستگی تا بزرگسالی ادامه مییابد و در روابط
بزرگسالی فرد با دیگران منعکس میشود (امیری پیچاکالیی ،فهیمی ،اکبری ،بیرامی6936،؛
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الگوهای تعاملی خانواده ،شیوههای دلبستگی زوجین نیز بر رضایت زناشویی تأثیر میگذارند (بهاری،

خوشلهجه صدق و صلیبی .)6930 ،دلبستگی الگوهای احساس ،تفکر و رفتارهای شخصی در رابطه
نزدیک با مراقب ،شریک عاطفی و دیگر افراد صمیمی است (بوتوناری1119،؛ نقل از امانی و
است ( نیلفروشان ،احمدی ،فاتحی زاده ،قاسمی.)6939،

1.Attachment style
2.Secure attachment
3. Avoidance attachment
4.Ambivalence attachment

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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قربانی .)6930،برای بیشتر بزرگساالن ،همسر ،مظهر دلبستگی و منبع عمده امنیت و احساس آرامش

آجلی الهیجی و بشارت

020

امروزه دیدگاه دلبستگی یکی از کارآمدترین دیدگاهها در بررسی روابط میان فردی ،بهویژه
رابطه زناشویی است .این دیدگاه نهتنها تفـــاوتهای فردی بلکه کارکرد و پویاییهای ارتباط
همسران را تبیین میکند .بر پایه این دیدگاه تجارب ارتباطی اولیه به ایجاد الگوهای شناختی درونی
درباره خود و دیگران در بافت ارتباطی منجر میشود .این الگوها سپس به انتظارات و رفتارهای
ارتباطی خاص میانجامد که در زوجدرمانی از آن برای توضیح و تبیین روابط زناشویی سود جستهاند
(دانشور حسینی و مهدوی.)6931 ،
ترابیان و همکاران ( ) 6936در پژوهشی نشان دادند ،اضطراب و اجتناب دلبستگی زنان خیانت
دیده دادگاه با زنان مراکز مشاوره تفاوت معنیداری نشان داده است .مردان بیوفا و مردان عادی نیز
تفاوت معنیداری در روان رنجوری ،وجدان گرایی ،اضطراب و اجتناب دلبستگی نشان دادهاند.
ایمن ،همبستگی منفی دارد و با شیوههای دلبستگی اجتنابی – دوسوگرا همبستگی مثبت وجود دارد
و شیوههای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا میتوانند بهعنوان پیشبینی مناسبی برای احتمال درگیر
شدن افراد در روابط فرا زناشویی اینترنتی در نظر گرفته شوند.
یکی از عواملی که کارکرد خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد نوع روابط خاصی است که میان
اعضای خانواده ،بهویژه والدین و فرزندان وجود دارد .روابطی که والدین با اعضای دیگر خانواده
بخصوص کودکانشان دارند تأثیرات مهم بر تکامل سالمتی کودک و سالمت روانشناختی آنها دارد
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عبدی و همکاران ( ) 6936در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خیانت اینترنتی با شیوه دلبستگی

(کرنز و همکاران1116 ،؛ نقل از رضا پور میر صالح ،عینی ،آیینپرست ،حشمی.)6939 ،
پژوهشها نشان میدهند که شیوه دلبستگی اعضای خانواده ،بهویژه والدین ،بر کارکرد خانواده

6

ایمن دارند ،نسبت به آنهایی که شیوههای دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا دارند ،از رضایت
زناشویی باالتری برخوردارند (میکولینسر و همکاران ) 1119 ،و الگوهای ارتباطی بهتری را با یکدیگر
و فرزندان خود برقرار میکنند (کرنز و همکاران ،)1116 ،تعارضات خانوادگی را بهتر مدیریت کرده
1.Family function

دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.7.2

آنها تأثیر دارد (مادرسید 6331 ،به نقل از شهابی زاده و مظاهری .) 6936 ،والدینی که شیوه دلبستگی
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و کارکرد خانواده باالتری دارند (دویل و مارکیویچ1112 ،؛ نقل از رضا پور میر صالح و همکاران،
.)6939
پژوهشگران با کوشش برای تعیین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی مردم ،نشان دادند که خانواده
و شیوههای تعامل در میان اعضای آن ،یک بعد برجسته مرتبط با کیفیت زندگی ،شادی و رفاه مردم
در همه فرهنگها است .مطالعات شواهد محکمی نشان دادهاند که زندگی خانوادگی بهشدت بر
شادی تأثیر میگذارد (راجرز و باچمن .)6311 ،6چیلمن ( )6311از سال  6329تا اواخر دهه 6391
بررسیهای مهم ملی را مرور کرد و نتیجه گرفت که دیدگاههای اجتماعی ازدواج و خانواده تحت
تأثیر تحوالت چشمگیر و بنیانی قرارگرفته است ،زندگی خانوادگی همچنان بهعنوان مهمترین عامل
رضایت و خوشبختی در زندگی است .افزون بر این ،افراد متأهل مزایایی بر شاخصهای اضطراب و

بشار پور و شیخاالسالمی.)1162 ،
بررسی کیفیت زندگی 1و پیشرفت آن نقش کلیدی در زندگی اجتماعی و شخصی و همچنین
سالمت عمومی دارد (صالحی و دهقان نیری .)6931 ،کیفیت زندگی مربوط به درک ذهنی فرد از
رفاه و رضایت از زندگی است .هدف ارتقاء و حفظ سالمت خوب ،کیفیت زندگی است .کیفیت
رابطه همسران بر کارآمدی ،استحکام ،ودوام زیر منظومه همسران تأثیر میگذارد .کیفیت رابطه
زناشویی از مهمترین عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی است .درصد بسیاری از مردم در
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ناراحتی نسبت به کسانی که تنها ،طالق گرفته و یا از هم جدا هستند ،دارند (لین و لو6331 ،؛ نقل از

مراحلی از زندگی خود وارد روابط زناشویی صمیمانه شده و این روابط را منبع حمایت و عاطفه
میدانند و انتظار دارند که همسرشان رابطۀ جنسی انحصاری ،صداقت ،اظهار عاطفه ،صمیمیت و

نمیکند و بهتدریج کیفیت روابط زناشویی کاهش مییابد .در برخی موارد ،این مشکالت میتواند
به طالق منجر شود .بااینحال شاید بتوان گفت آشفتگیهای ارتباطی یک مشکل شایع است (مهدوی
و دانشور حسینی.)6931 ،
1.Rodgers& Bachman
2.Quality of life

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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حمایت را از خود نشان دهد .ولی خیلی زود درمییابند که روابط آنان ،این انتظارات را برآورده

آجلی الهیجی و بشارت
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در پژوهشی نتایج نشان داد که سالمت روان با کیفیت زندگی و خوشبینی ارتباط معنیدار دارد
(باغبان ،قادری و رفاهی .)6930،میان رفاه معنوی ،خوشبینی و کیفیت زندگی و سن ،جنس و سال-
های زندگی تفاوت معنیداری وجود ندارد (جعفری پور ،برجی ،برجی و مسلمی .)6932 ،در بررسی
کیفیت زندگی سالمندان داشتن همسر و وضعیت تأهل از عوامل پیشبینیشده کیفیت زندگی به
شمارمیرود (شعریزاده ،سرخوشی ،بابا زاده ،مرادی ،شریعت و میرزائیان .)1161 ،بر این اساس هدف
این پژوهش بررسی همه فرضیاتی است که در ارتباط با متغیرهای ذکرشده و چگونگی تأثیر این
متغیرها در کیفیت و کارکرد خانواده است .در این پژوهش  1فرضیه تدوین شد که بهقرار زیر است:

-1

میان دلبستگی دوسوگرا و کارکرد خانواده رابطه معنیداری وجود دارد.

-9

میان دلبستگی اجتنابی و کارکرد خانواده رابطهی معنیداری وجود دارد.

-0

میان دلبستگی ایمن و کیفیت زندگی رابطه معنیداری وجود دارد.

-2

میان دلبستگی دوسوگرا و کیفیت زندگی رابطه معنیداری وجود دارد.

-1

میان دلبستگی اجتنابی و کیفیت زندگی رابطهی معنیداری وجود دارد.

-9

میان شیوههای دلبستگی (ایمن ،دوسوگرا و اجتنابی) با کارکرد خانواده رابطه چندگانه

معنیدار وجود دارد.
-1

میان شیوههای دلبستگی (ایمن ،دوسوگرا و اجتنابی) با کیفیت زندگی رابطه چندگانه
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-6

میان دلبستگی ایمن و کارکرد خانواده رابطه معنیداری وجود دارد.

معنیدار وجود دارد.

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را همه زنان و مردان متأهل
شهر شیراز در سال  39-6931بودند ،برای انتخاب نمونه موردنظر از شیوه نمونهگیری تصادفی  -ساده
استفادهشده است که  611نفر بهطور مساوی  21مرد 21 ،زن )با لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج
به پژوهش شامل زندگی مشترک ،حداقل گذراندن یک سال زندگی مشترک و رضایت آگاهانه و
دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.7.2

روش
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عدم رضایت برای معیار خروج) وارد پژوهش گردیدند .درروند اجرای پژوهش ،پژوهشگران حضور
فعال داشتند تا از پاسخهای تصادفی جلوگیری و هرگونه سؤال آزمودنی را پاسخ دهند .از پرسشنامه-
های زیر جهت گردآوری اطالعات استفاده گردید:
ابزارها
ابزار سنجش کارکرد خانواده .6این ابزار برای سنجیدن کارکرد خانواده بر پایه الگوی مک مستر،
تدوینشده است و شامل  29سؤال است .این الگو خصوصیات ساختاری و شغلی و تعاملی خانواده را معین
میسازد .جهت تهیه این پرسشنامه ،نسخه انگلیسی پرسشنامه با نسخه فارسی مقیاس سنجش خانواده 11-
آیتمی به ترجمۀ باقر ثنایی تطبیق دادهشده است .روایی همزمان پرسشنامه با پرسشنامه  11آیتمی کارکرد
ابزار کارکرد خانواده  1/11به دست آمد.
پرسشنامۀ کیفیت زندگی .1ین پرسشنامۀخودگزارشی که عمدتا جهت بررسی کیفیت زندگی و سالمت
استفاده میشود توسط ویر و شربورن ،)6331( 9ساخته شد و دارای  91عبارت است و  1قلمرو کارکرد
جسمی ،کارکرد اجتماعی ،ایفای نقش جسمی ،ایفای نقش هیجانی ،سالمت روانی ،سرزندگی ،دو سنجش
کلی از کارکرد فراهم میآورد؛ نمره کلی مؤلفۀ  SF-درد بدنی و سالمت عمومی را مورد ارزیابی قرار می
دهد .گذشته از این هم بعد روانی اجتماعی و هم بعد فیزیکی سالمت را موردسنجش قرار میدهد و نمره
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خانواده انجامشده است .پایایی با آلفای کرونباخ باالی  %11ذکرشده است .در این پژوهش آلفای کرونباخ

کلی مؤلفه فیزیکی سالمت را ارزشیابی مینماید .نمره آزمودنی در هر یک از این قلمروها میان  1تا 611
متغیر است و نمره باالتر بهمنزله کیفیت زندگی بهتر است .اعتبار و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی
همسانی درونی خرده مقیاسهای  1گانه آن میان  1 / 91تا  1/12گزارششده است و ضرایب باز آزمایی
آنها بافاصلۀ زمانی یک هفته میان  1 / 09تا  1 /93همچنین این پرسشنامه میتواند در همه شاخصها ،افراد
1Family Assessment Device
2 WHOQOL-BREF
3 Ware & Sherbourne

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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مورد تائید قرارگرفته است (منتظری ،گشتاسبی و وحدانی نیا1112 ،؛ اصغری و فاقهی )1119 ،و ضرایب
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سالم را از افراد بیمار تفکیک نماید (اصغری و فاقهی .)1119 ،در این پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامهی
کیفیت زندگی  1/39به دست آمد.
مقیاس تجدیدنظر شدۀ شیوههای دلبستگی .6این مقیاس توسط کولینز و رید )6331( 1ساخته شد.
شامل خودارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوۀ شکلدهی روابط دلبستگی نسبت به
چهرههای دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر  61ماده است که از طریق عالمتگذاری روی یک مقیاس
 2درجهای از نوع لیکرت که از؛ بههیچوجه با خصوصیات من تطابق ندارد ( )6تا کامال با خصوصیات من
تطابق دارد ( ،)2تشکیل میگردد ،سنجیده میشود .با تحلیل عوامل 9 ،زیر مقیاس که هر مقیاس شامل1 ،
ماده است مشخص میشود 9 ،زیر مقیاس عبارتاند از
وابستگی :9میزانی را که آزمودنیها به دیگران اعتماد میکنند و به آنها متکی میشوند به این صورت
نزدیک بودن :0میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازهگیری میکند
اضطراب :2ترس از داشتن رابطه را میسنجد (مالینکرودت و همکاران ،به نقل از پاکدامن.)6911،
کولینز و رید ( ،6331به نقل از پاکدامن )6911 ،بر پایۀ توصیفهایی که در پرسشنامه دلبستگی
بزرگسال هازان و شیور درباره سه شیوه اصلی دلبستگی وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارک دیده
اند .زیر مقیاس اضطراب با دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن ،یک
بعد دوقطبی است که اساسا توصیفهای ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار میدهد (فنی ونوللر) 6331 ،
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که آیا در مواقع لزوم قابلدسترسیاند ،اندازهگیری میکند.

بنابراین نزدیک بودن ،در تطابق با دلبستگی ایمن است و زیر مقیاس وابستگی را میتوان تقریبا عکس
دلبستگی اجتنابی قرار داد .درباره قابلیت اعتماد مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید میزان آلفای

1Revised Adult Attachment Scale
2Collins & Read
3 Dependance
4 Closeness
5 Anxiety
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کرونباخ را برای هر زیر مقیاس این پرسشنامه در  9نمونه از دانشجویان ،برای دلبستگی ایمن  ،1/16دوسوگرا
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 ،1/91اجتنابی  1/12گزارش دادند .آلفای کرونباخ بهدستآمده در این مطالعه برای دلبستگی ایمن ،1/12
دوسوگرا  ،1/39اجتنابی  1/96است.
شیوۀ اجرای پژوهش
در ابتدا برای جمعآوری دادهها ،یکی از کلینیکهای مشاوره در شهر شیراز بهطور تصادفی انتخاب شد .
سپس هدف از انجام پژوهش برای مشاوران مرکز توضیح داده شد تا برای انجام پژوهش همکاری الزم به
عمل آید .معیارهای ورود به پژوهش شامل زندگی مشترک ،حداقل گذراندن یک سال زندگی مشترک و
رضایت آگاهانه و معیار خروج عدم تمایل برای شرکت در پژوهش بود .درروند اجرای پژوهش،
پژوهشگران حضور فعال داشتند تا از پاسخهای تصادفی جلوگیری و هرگونه سؤال آزمودنی را پاسخ دهند.
سپس پرسشنامههای ذکرشده در اختیار شرکتکنندگان در پژوهش قرار داده شد .پس از جمعآوری دادهها،
شد و در تراز استنباطی با استفاده آزمونهای تحلیل رگرسیون به روش گامبهگام و ضریب همبستگی پیرسون
به بررسی و آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شد.
یافتهها
جدول . 0فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان
متغیرها
جنسیت

مدتزمان ازدواج

زن

87

7/87

مرد

87

7/87

زیر 8

07

7/07

 8تا 77
 77سال و باالتر

85
00

7/85
7/00

زیر 07

8

7/78

 07تا 17

07

7/07

 17تا 07

08

7/08

 07تا 87

8

7/78

طبق جدول ( 21 ،)6نفر ( )1/21آزمودنیها مرد و  21نفر ( )1/21آزمودنیها زن هستند .بیشترین
گروه از پاسخگویان با درصد فراوانی  02( 1/02نفر) در گروه سنی  96تا  01سال بودند .همچنین،
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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گروهبندی سنی

گروهها

فراوانی

درصد
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در تراز توصیفی با محاسبه شاخصهایی نظیر میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر نمرات پرداخته
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بیشترین پاسخگویان با درصد فراوانی  21( 1/21نفر) در گروه  2تا  61سال ازدواج کردند که دارای
بیشترین درصد میباشند.
بهمنظور تصریح متغیرهای موردمطالعه ابتدا به محاسبه میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای
موردمطالعه پرداخته شد که در ادامه در قالب جدولهای شماره  1تا  4ارائهشده است.
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرههای شیوههای دلبستگی (ایمن،
دوسوگرا و اجتنابی) ،کارکرد خانواده و کیفیت زندگی
متغیر
ایمن

78/55

1/78

71

08

دوسوگرا

78/57

1/78

71

05

اجتنابی

00/57

8/07

77

07

کارکرد خانواده

711/80

7/18

700

780

کیفیت زندگی

51/70

5/00

10

75

شیوههای
دلبستگی

با توجه به جدول ( )1مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار نمرههای دلبستگی ایمن
 ،69/11±9/69دلبستگی دوسوگرا  ،69/11±9/63دلبستگی اجتنابی  ،11/11±2/11کارکرد خانواده
 699/91±3/99و کیفیت زندگی  19/11±1/10است.
جدول  .1نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
آزمون کولموگروف

متغیر
ایمن

7/81

7/17

دوسوگرا

7/75

7/01

اجتنابی

7/87

7/17

کارکرد خانواده

7/71

7/11

کیفیت زندگی

7/10

7/07

همانگونه که در جدول ( ،)2مشاهده میشود نمره ( Zو تراز معنیداری) به ترتیب برای دلبستگی
ایمن ( 6/21و  ،)1/96دوسوگرا ( 6/11و  ،)1/09اجتنابی ( 6/23و  ،)1/91کارکرد خانواده ( 6/11و
 )1/91و کیفیت زندگی ( 6/90و  )1/13به دست آمدند .مندرجات جدول نشان میدهند که با توجه
دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936
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Z

تراز معنیداری
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میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر
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به معیار نرمال بودن ،متغیرهای پژوهش همگی دارای تراز معنیداری باالتر از  1/12میباشند که این
بیانگر این موضوع است که نمره Zآنها معنیدار نیست ،لذا تخطی از نرمال بودن دادهها قابلمشاهده
نیست.
جدول  .1نتایج بررسی هم خطی چندگانه متغیرهای پژوهش
شاخصهای هم خطی چندگانه

متغیرها

آماره تحمل

عامل تورم واریانس

ایمن

7/850

7/015

دوسوگرا

7/800

7/108

اجتنابی

7/818

7/178

کارکرد خانواده

7/185

7/078

کیفیت زندگی

7/580

7/015

دلبستگی ایمن ( 1/932و  ،)6/129دوسوگرا ( 1/910و  ،)6/912اجتنابی ( 1/912و  ،)6/962کارکرد
خانواده ( 1/191و  )6/162و کیفیت زندگی ( 1/190و  )6/111میباشند .مندرجات جدول ( )0نشان
میدهند که ارزشهای تحمل بهدستآمده برای متغیرها ،باالی  1/61هستند و نشاندهنده عدم وجود
هم خطی چندگانه میان متغیرها میباشند .همچنین مقدار عامل تورم واریانس بهدستآمده برای متغیرها
کوچکتر از  61هستند و این نشان میدهد که میان متغیرها ،هم خطی چندگانه وجود ندارد.
جهت آزمون فرضیههای پژوهش از ضرایب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه میان متغیرهای
پیشبین و مالک به روش ورود و گامبهگام استفاده شد.
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طبق نتایج در جدول ( ،)0مشاهده میشود آماره تحمل (و عامل تورم واریانس) به ترتیب برای

جدول  .1همبستگی میان شیوههای دلبستگی (ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا) با
کارکرد خانواده و کیفیت زندگی
کیفیت زندگی

کارکرد خانواده
متغیر مستقل

R

P

R

P

دلبستگی ایمن

**7/08

p=7/775

*7/00

p=7/70

دلبستگی دوسوگرا

*-7/77

p=7/70

**-7/75

p=7/78

اجتنابی

*-7/07

p=7/71

**-7/05

p=7/777

=*<p< 0/12 ،**=pمعنیداری ضرایب همبستگی در تراز آماری 0/16

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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متغیرهای وابسته
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همانطور که در جدول ( )2مالحظه میشود ضریب همبستگی میان دلبستگی ایمن ،دلبستگی
دوسوگرا و اجتنابی با کارکرد خانواده با استفاده از آزمون یک دامنهی پیرسون برای آزمودنیها به
ترتیب برابر با  r=1/12و  r=-1/63و  r=-1/16بهدستآمده است .با توجه به این نتایج مشخص
میگردد که میان دلبستگی ایمن و کارکرد خانواده رابطۀ مثبت ،میان دلبستگی دوسوگرا و کارکرد
خانواده رابطۀ منفی و میان دلبستگی اجتنابی و کارکرد خانواده رابطۀ وجود دارد؛ بنابراین فرضیه ،6
فرضیه  ،1فرضیه  ،9تحقیق تأیید میگردد.
افزون بر این ضریب همبستگی میان دلبستگی ایمن ،دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با کیفیت
زندگی با استفاده از آزمون یک دامنهی پیرسون برای آزمودنیها به ترتیب برابر با  r=1/11و -1/61
= rو  r=-1/11بهدستآمده است .با توجه به این نتایج مشخص میگردد که میان دلبستگی ایمن و
کیفیت زندگی رابطۀ مثبت ،میان دلبستگی دوسوگرا و کیفیت زندگی رابطۀ منفی و میان دلبستگی
تحقیق نیز تأیید میگردد.
جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پیشبین با کارکرد خانواده به روش ورود
برای آزمودنیها
متغیر
مالك

شاخصها
متغیر
پیشبین

MR

2

R

F
P

6

  7/00
t= 0/01

دلبستگی ایمن
کارکرد
خانواده

ضرایب رگرسیون

7/80

7/07

0/17
P<7/777

دلبستگی دوسوگرا

P=7/77
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اجتنابی و کیفیت زندگی رابطۀ منفی و معنیدار وجود دارد؛ بنابراین فرضیه  ،0فرضیه  ،2فرضیه ،1

  7/78
t= 7/77
P=7/78

(ایمن ،دوسوگرا و اجتنابی) قابلیت پیشبینی کارکرد خانواده را دارا میباشند R .و  R2آنها به
ترتیب  1/21و  1/13است ،یعنی  %13واریانس کارکرد خانواده بهوسیلۀ شیوههای دلبستگی (ایمن،
دوسوگرا و اجتنابی) تبیین میشود.
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با توجه به جدول ( )1مالحظه میشود که طبق نتایج رگرسیون به روش ورود شیوههای دلبستگی
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جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پیشبین با کیفیت زندگی به روش ورود برای
آزمودنیها
متغیر
مالك

شاخصها
متغیر
پیشبین

MR

R2

F
P

کیفیت
زندگی

6

  7/07

دلبستگی ایمن

دلبستگی دوسوگرا

ضرایب رگرسیون

7/07

7/00

1/87
P<7/777

اجتنابی

t= 7/71
P=7/70
  -7/78
t= -7/88
P=7/08
  -7/07
t= 1/77
P=7/771

با توجه به جدول ( )9مالحظه میشود طبق نتایج رگرسیون به روش ورود شیوههای دلبستگی (ایمن،

 1/10است ،یعنی  %10واریانس کیفیت زندگی بهوسیلۀ شیوههای دلبستگی (ایمن ،دوسوگرا و اجتنابی)
تبیین میشود.
بحث و نتیجهگیری
خانواده بر پایه روابط زوجین ایجاد میشود ،با توجه به این معنا فرزندانی که از یک خانوادۀ غنی از محبت،
عاطفه و مهر و دوستی و بدون تعارض وارد جامعه میشوند ،بر پایه خانوادهای با روابط با کیفیت باال
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دوسوگرا و اجتنابی) قابلیت پیشبینی کیفیت زندگی را دارا میباشند R .و  R2آنها به ترتیب  1/03و

جامعهای پربارتر خواهند ساخت ،این مهم محقق نخواهد شد مگر در خانوادهای با شیوههای دلبستگی و
ویژگیهای شخصیتی پویایی که پدرومادر در خانواده از خود نشان میدهند؛ بنابراین هدف از پژوهش

مراکز مشاوره شهر شیراز بود .با توجه به فرضیات  6تا  ،9برآیندهای تحلیل نشانگر آن است که میان
دلبستگی ایمن و کارکرد خانواده رابطۀ مثبت ،میان دلبستگی دوسوگرا و کارکرد خانواده رابطۀ منفی و
میان دلبستگی اجتنابی و کارکرد خانواده رابطۀ وجود دارد .این یافته با پژوهش (ساکی و مکوندی،

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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( ،)6930اعتمادی و سعادت ،)6930 ،کوفسکی ،)1113( 6همسو است .پژوهشها شیوه دلبستگی
دوسوگرا را بهترین پیشبینی کنندۀ کارکرد خانواده دانستهاند (ساکی و مکوندی.)6930 ،
میتوان این یافتهها را اینگونه تبیین کرد که کارکرد خانواده مربوط به سالمت روانی اعضای خانواده
است و میان کارکرد ضعیف خانواده و عالئم جسمی ،اضطراب ،اختالل خواب ،افسردگی و اختالل در
کارکرد اجتماعی رابطۀ معنیداری وجود دارد .از سوی دیگر ،خانوادههای دارای کارکرد مطلوب
مشکالت خود را در سطوح و زمانهای مختلف حل میکنند .آنها از خشک شدن یا فسیل سازی
فرایندهای تعاملی در خانواده اجتناب میکنند .در چنین خانوادههایی ،اختالف بهعنوان یک مسئله مثبت
محسوب میشود ،زیرا راهبردهای حل مسئله را تقویت میکنند (گل پیچ ،دارودی و سلیمانیان.)1161 ،
طبق فرضیۀ این پژوهش %13 ،واریانس کارکرد خانواده بهوسیلهی شیوههای دلبستگی (ایمن،

دانستهاند .همچنین بیان میکنند که کارکرد خانواده با دلبستگی ایمن رابطۀ معنیدار دارد (کوفسکی،
 .)1113در بزرگساالن ،افرادی که دلبستگی دوسوگرا -اضطرابی دارند غالبا رغبتی به نزدیک شدن به
دیگران ندارند و نگراناند که طرف مقابل به احساسات آنها پاسخ ندهد .این امر باعث میشود که از
برقراری روابط صمیمانه با دیگران دوری کنند .افرادی که دلبستگی اجتنابی دارند ،در برقراری روابط
نزدیک و صمیمانه مشکل دارند .این افراد سرمایهگذاری عاطفی چندانی در برقراری روابط با دیگران
نمیکنند و در صورت خاتمه یافتن یک رابطه نیز زیاد ناراحت نمیشوند (سیمپسون6331 ،؛ نقل از اعتمادی
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دوسوگرا و اجتنابی) تبیین میشود .در پژوهشها کارکرد خانواده و طالق را با شیوههای دلبستگی مرتبط

و سعادت.)6930،
طبق شواهد پژوهشی فراوان ،در تبیین این یافته باید چنین بیان کرد که کارکرد خانواده ،تالش مشترکی

همبستگی میان اعضا و موفقیت در اِعمال الگوهای انضباطی ،رعایت حدومرزِِمیان افراد ،اجرای مقررات
و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده مربوط است (ثنایی6913 ،؛ نقل ازپروندی
و همکاران.) 6932 ،
1 Kufskie
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برای برقراری و حفظ تعادل در خانواده است و به توانایی در هماهنگی با تغییرات ،حل تضادها و تعارضات،
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یافتهها در این پژوهش طبق فرضیات  2 ،0و  1نشان داد که ،میان دلبستگی ایمن و کیفیت زندگی
رابطۀ مثبت ،میان دلبستگی دوسوگرا ،دلبستگی اجتنابی و کیفیت زندگی رابطۀ منفی و معنیداری وجود
دارد .در راستا با این نتایج در پژوهش محمدی ،سماوی و غزوی ( ،)1161رابطۀ منفی معنیداری میان
شیوههای مضطرب و اضطرابی و دلبستگی اجتنابی ،دلبستگی ناایمن و رضایت زناشویی نشان دادند .نتایج
پژوهش محمدی و همکاران ،نشان میدهد که شیوه دلبستگی و عوامل شیوه زندگی میتوانند رضایت
زناشویی را پیشبینی کنند .همچنین رابطۀ منفی معنیداری میان شیوههای مضطرب و اضطرابی و دلبستگی
اجتنابی ،دلبستگی ناایمن و رضایت زناشویی وجود داشت؛ اما میان شیوه دلبستگی ایمن و رضایت
زناشویی رابطۀ معنیداری وجود نداشت (محمدی و همکاران.)1161،
نتیجۀ فرضیۀ این پژوهش نشان داد که  %11واریانس کیفیت زندگی بهوسیلهی دلبستگی اجتنابی و

ذاکر ،پروری )6936 ،همسو است .همچنین پژوهشها نشان دادند که بهترین پیشبینی کنندۀ کیفیت
زندگی شیوه دلبستگی ایمن است (اقوامی و خواجوند خوشلی .)6932 ،میتوان این یافته را اینگونه تبیین
کرد که سبکشیوه دلبستگی ایمن با کیفیت روابط مثبت با دیگران ،رشد فردی و سالمت روانی باال در
ارتباط است و نهایتا افراد با دلبستگی سالم از کیفیت زندگی خوبی برخوردارند (نریمانی ،یوسفی و
کاظمی .)6939 ،تبیین دیگر این است که داشتن شیوه دلبستگی ایمن به افراد خلق مثبت میدهد که منجر
به خوشبینی و شادکامی میشود و این امر خود بر کیفیت زندگی تأثیر بسزایی دارد (نوعی ایران و علیلو،
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دلبستگی ایمن تبیین میشود .یافتههای این پژوهش با (نیلفروشان و همکاران ( ،)6939 ،نظری  ،ثنایی

 .)6930ذخیره داری به نقل از صالحی ( ،)6930عقیده دارد که اگر زوجین با شناخت و آگاهی از ویژگی-
های همسر خود ،سعی در شناخت بهتر خصوصیات اخالقی و درک شرایط روحی همدیگر داشته باشند،

این پژوهش با چند محدودیت ازجمله ،عدم همسانی گروهها ازنظر مالی ،تعداد اعضای خانواده ،سن
زوجین مواجه بود ،چراکه در پژوهش حاضر پراکندگی سنی از  11تا  21سال وجود دارد که این خود
میتواند یک محدودیت باشد .دیگر اینکه این نتایج به دلیل تعداد نمونهی کم قابلیت تعمیم ندارد .بهعنوان
پیشنهاد میتوان متغیرهای این پژوهش را با گروه هایدیگر اعم از زوجین دانشجو ،افرادی که طالق

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.7.2

خانوادهای سالم و بانشاط خواهند داشت که سالمت جامعه را تضمین میکند.
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گرفتهاند و در میان افرادی که دارای خیانت زناشویی هستند بررسی کرد .یافتههای این پژوهش با منافع
هیچ سازمان و ارگانی منافات ندارد.
تشکر و قدردانی .در خاتمه ،نویسندگان از کلیه زوجینی که با رضایت کامل پاسخگوی ما بودند و از
کلیه مراکز مشاورهای که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند کمال تشکر را دارند.
منابع
اقوامی ،مریم السادات و خواجوند خوشلی ،افسانه .)6932( .بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با کیفیت زندگی
کتابداران شهرستان شاهرود ،اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی ،مشاوره و علوم تربیتی،
اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگانhttps://www.civilica.com/Paper-PCEC01-PCEC01_112.html،

اکبر زاده عبدالجبار ،حسن .حسین پور لنگرودی ،فاطمه .مصباح ،نسرین ( .)6913بررسی رابطه شیوه های دلبستگی
با نگرش نسبت به ازدواجو مهارت حل تعارض در دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران .زن و
مطالعات خانواده9-20:)1(1 .
اصالنی ،خالد .صمدی فرد ،آذر .سودانی ،منصور .)6930( .آزمودن مدل طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه
بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجیگری شیوه دلبستگی ناایمن و افسردگی .مشاوره و روان
درمانی خانواده.660-30:)6(2 ،
اعتمادی ،عذرا .سعادت ،سجاد .)6930( .نقش سالمت خانواده و سبکهای دلبستگی در پیشبینی خودکارآمدی
تحصیلی دانشجویان .دوماهنامه علمی -پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی116-632 :)0( 1 ،

باغبان ،محمد .قادری ،زهرا .رفاهی ،ژاله .)6930( .تاثیر آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر صمیمیت زوجین.
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی19-99 :)1(61 ،
پاکدامن ،شهال .)6911( .بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی ،پایان نامه دکترای روانشناسی،
دانشگاه تهران.

دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.7.2

بهاری ،زهرا .)6930( .نقش شیوه زندگی در رضایت زناشویی زوجین .فصلنامۀ فرهنگ مشاوره و روان درمانی،1 ،
(16-6:)11
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امانی ،احمد .قربانی ،آزاد .)6930( .تبیین مدل نظری برای سبکهای فرزند پروری ،سبکهای دلبستگی و
خودمتمایزسازی زوجین .فصلنامۀ فرهنگ مشاوره و روان درمانی.)16(1 ،
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پروندی علی ،عارفی مختار ،مرادی اسما .)6932( .نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین در پیشبینی
رضایت زناشویی .آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده12-20 :)6( 1 .

تبریزی ،مصطفی .)6936( .فرهنگ نامه توصیفی خانواده و خانواده درمانی .تهران ،انتشارات فروزان
ثنایی ،باقر و همکاران ،مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج ،انتشارات بعثت.6919 ،
خوشلهجه صدق ،مریم و صلیبی ،ژاسنت .)6930( .بررسی رابطه سبکشیوه های دلبستگی و سالمت عمومی با
رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن متأهل دانشگاه تربیت مدرس .جامعه پژوهی فرهنگی ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی619- 92 :)6(1 ،
شهابی زاده ،فاطمه .مطاهری ،محمدعلی ).6936( .دلبستگی ادراک شده دوران کودکی ،کنش ورزی خانواده و
مقابله مذهبی .روانشناسی تحولی.190-1:116 ،

ذخیرهداری ،ندا .محمدی پور ،محمد .علیزاده موسوی ،ابراهیم .)6931( .بررسی رابطه بین عوامل فردی-خانوادگی
با عملکرد ازدواج در کارکنان بانک.
ساکی ،خدیجه و بهنام مکوندی .)6930( .رابطه بین سبکهای دلبستگی و نگرش مذهبی با عملکرد خانواده ،اولین
کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسالمی ،اردبیل ،کانون فرهنگی مناجات اردبیل
صالحی ،تهمینه .دهقان نیری ،ناهید .)6931( .ارتباط اضطراب و کیفیت زندگی در دانشجویان مقیم خوابگاه های
دانشگاه علوم پزشکی تهرن .پایش616-692 :)1(61 ،
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دانشور حسینی ،نیرالسادات .مهدوی ،فائزه .)6931( .مدل معادله ساختاری کیفیت رابطه زناشویی بر اساسبر پایه
ویژگی های روانشناختی همسران .پایان نامه ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر.

عبدی ،محمدرضا .خوشکنش ،ابوالقاسم .تقی پور ،ابراهیم .محمدی ،روح اله .)6936( .بررسی شیوه دلبستگی و
رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی .فصلنامه مطالعات روانشناختی.6 )6(1 ،

محمدی ،شهناز .باباپور ،تینا .علیپور فر ،فرشید .)6939( .نقش پیش بین شیوه های هویت و پنج عامل شخصیت در
تعارضات زناشویی زوجین  11تا  01ساله ،فصلنامه ی پژوهشهای مشاوره.)03( 69 ،
نریمانی ،محمد .یوسفی ،فاطمه .کاظمی ،رضا .)6939( .نقش سبکهای دلبستگی و کیفیت زندگی در پیشبینی
بهزیستی روانشناختی نوجوانان مبتال به ناتوانیهای یادگیری .ناتوانیهای یادگیری601-610.)0( 9 ،

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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رضا پور میرصا  ،یا عین  ،ابراهیم .آیین پر  ،ندا .حشم فاطمه ( )6939اثرر بخشی بر درمان مبتنی بر دلبست
برعملکرد مادران دارای سبکهای دلبستگی ناایم فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی0(62 ،
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 بررسی و مقایسه عملکرد خانوادههای عادی و معتادان.)6936( . آتنا، پروری. باقر،  ثنایی ذاکر. علیمحمد، نظری
 دانشکده-  تهران-  دانشگاه تربیت معلم-  تحقیقات و فناوری، وزارت علوم-  دولتی.در شهرستان جویبار
 کارشناسی ارشد. روانشناسی و علوم تربیتی
 پیشبینی کیفیت زندگی و شادکامی بر مبنای سبک های دلبستگی.)6930( . مجید، محمود علیلو. لیال،نوعی ایران
11- 13:)0(6، پژوهش توانبخشی در پرستاری.در زوجین متاهل شهر تبریز
 تأثیر همزمان.)6939(  وحید، قاسمی. محمدرضا، عابدی. مریم،  فاتحی زاده. سیداحمد، احمدی. پریسا،نیلفروشان
،0 ، دوفصلنامه ی مشاوره و روان درمانی خانواده.عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه
219-099 :)62(9

[ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.7.2 ]
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