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تهای جنس
نها :تفاو 
شبینی رضايت از زندگی بر اساس سبکهای دلبستگی در مديران دبیرستا 
پی 
Prediction of Life Satisfaction Based on Attachment Styles
in High-School Administrators: Gender Differences
علی اکبر حدادی کوهسار
کارشناس ارشد روانشناسی باليني ،دانشکده روانشناسي و علوم
تربيتي ،دانشگاه تهران
چكيده

1

هدف :هدف پژوهش حاضر پی ینیب ش    رض يا ت

زا دنز گگ گگگی بر

اساس سبکهای دلبستگی در مديران دبيرستانها مي باشد .روش:
بدين منظور از ميان كليه مديران دبيرستانهای شهر تبريز ،تعداد 88
نفر (( ( 34م و در
ش ند د هج  .ت مج 

 54زن) ب  شور ه ن وم ن هنابلطواد يريگ ه

باختنا        

عععععع عآوري دادهه اا ا از ابزارهای يقم  ا يگتسبلد س       

بزرگس نالا و يقم ا یگدنز زا تياضر س هدافتسا داد .دش هه هههههههههه ههااای
پژوهش با استفاده از شاخصهاي آماري ميانگين ،انح ،رايعم فار   
همبستگي پيرسون ،و تحليل رگرس چ نوي ن زجت هناگد ي ليلحت و ه     

شدند .نتايج :تحليل دادهها با استفاده از رگرسيون چندگان ناشن ه   
داد كه رضا تي

از زندگی مدیران مرد و زن را ميتوان از روي نوع

سبک دلبستگي آنان پيشبيني كرد .همچنین نتایج پژوهش حاضر
نشان داد ،مديران مرد و زن كه سبک دلبستگي اتكایی (اعت هب دام   
دیگ زا ،دنتشاد )نار

رض دنز زا تيا گگگگ گی بیش و یرت

هک یناریدم

    

سبک دلبستگي اضطرابی داش زا ،دنت اضر ی گدنز زا ت ی یرتمک      
برخوردار بودند .تلویحات نظری و کاربرده  یلمع یا ی تفا ه هه ههههها ا در
اصل مقاله گزارش شده است.
واژههاای کلید یی ی :سبکک 
که اای دلبس یگت  ، ،،رضا زا تي   
نها ،جنس
زندگی ،مديران دبيرستا 
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Abstract
Aim: This study examined the prediction of life
satisfaction based on attachment styles in highschool administrators of Tabriz City. Method:
Therefore, 88 high-school administrators (43
male and 45 female) were voluntarily selected
and completed the measures of Revised Adult
Attachment Scale (AAS), and the Satisfaction
with Life Scale (SWLS). Results: data analysis
using multiple regression analysis revealed that
life satisfaction of male and female high-school
administrators can be predicted from the
magnitude of their attachment styles. Moreover,
data revealed that high-school administrators
with secure attachment styles benefited a higher
level of life satisfaction as compared to
administrators who had anxious attachment
styles.
Styles,
Life
Administrators,

Attachment
High-School
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مقدمه

از زندگی را نشان داده اند (کرکپاتريک و شيور2991 ،؛ اينسورث

شهای بسیاری ارتباط بین سبکهای دلبستگی و رضا تی
پژوه 

و ه كم ارانش .) 78 91 ،از دیدگاه بالبي 69 91( 1؛  ) 73 91دلبستگي 2پيوند عاطفي نيرومندي است که براي افراد خاصي ،هر فرد در

زندگيش ا جي اد مي کند .به عبارت ديگر يک جزء مکمل رفتار و حاالت انساني "از گهواره تا گور" است .وجود و ماهيت رابطه
دلبستگي از طريق رفتار دلبستگي نمايان مي شود که ممکن است شامل هر رفتاري باشد که باعث دسترسي به شخص مراقب يا حفظ
مجاورت با وي مي شود .کودک زماني که تنهاست يا با يک غريبه است و يا با خطري مواجه مي شود ،عالئم رفتاري خاصي را از
خود نشان مي دهد .افراد مدام مجاورت و تماس با نگاره دلبستگي را جستجو مي کنند و فعاليتهايی را جهت دسترسي به نگاره

دلبستگي از خود به نمايش مي گذارند .مخصوصا" زماني که با ترس ،بيماري ،خستگي و موارد ديگر استرس زا مواجه مي شوند ،نياز
خود را به مراقب جهت حما تي

شدن آشکار مي سازند( کولين.)6991 ،3

در بزرگسالي نيز سه سبک دلبستگي ا مي ن ،اجتنابي و دو سوگرا مشخص شده است .طرفداران اين نظريه معتقدند ب  لامتحا ه ز اي ددد دددد
سبک دلبستگي کودک براساس الگوهاي عملي دروني از خود و چهره دلبستگي تا بزرگسالي ادامه مي ياب  د ووو در روابط يلاسگرزب   
فرد منعکس مي شود (فني9991 ،؛ کالهنن و برا .)8991 ،الگوهاي عملي از چهره دلبستگي يعني باورها ،انتظارات و احساسات فرد در
مورد حساسيت و پاسخ دهندگي چهره دلبستگي که شامل ار شز

و شايستگي مي شود که فرد براي خود در دريا تف

توجه و محبت از

ديگران قائل ميشود (رابين و اولین .)8991 ،تحقيقات نشان م فيک دهد ي ي دام طباور ت ررررر رررررر -ک لوحت رد يکدوک نارود رد کدو    
الگوهاي عملي از اهميت ويژه اي برخوردار است و روابط نزديک و صميمانه در بزرگسالي نيز تحت تاثير همين الگوهاي عملي قرار
مي گيرد (فني و نولر .)6991 ،دلبستگيهاي دوران شيرخوارگي نقش مه يم در توانائي ش قرب يارب صخ ر ااا ااااري روابط يلاسگرزب رد   
کهاي ا مي ن ،4اجتن با ييي و دوس ثات ارگ و ييي يييير فراگي يم ير   
دارند ( کاپالن و سادوک .)3002 ،به عبارتي سبک دلبستگي فرد شامل سب 

تواند روي روابط او با افراد ديگر داشته باشد (فني و نولر.)9916 ،
رضا تي

از زندگی 5صرف نظر از تعاريف و نظريههاي متعدد متاثر از عوامل متعددی است که اين عوامل مي توانند به صورت

مستقيم و غيرمستقيم ،و یا به صورت مثبت يا منفي برآن اثر بگذارند .از بين اين عوامل تاثیر گذار مي توان به سبکهاي دلبستگي
اشاره کرد که مي تواند تاثير مه يم بر زندگي اجتماعي ،روابط بين فردي ،سالمت رواني 6و در نها تي

مهم تر از همه بر رضايت از

زندگی افراد داشته باشد .يکی از شاخصهای سالمت روانی ميزان رضايت از زندگی است .رضايت از زندگی عبارت از نگرش
فرد ،ارزيابی عمومی نسبت به کليت زندگی خود و يا برخی از جنبههای زندگی ،مانند زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است
(دينر ،سان ،لوکاس و اسميت .)9991 ،پژوهشگران نشان دادند که رضايت از زندگی با سالمت روانی باال ارتباط دارد .و هرچه

ميزان رضايت از زندگی باالتر باشد ،فرد مستعد تجربه عواطف و احساسات مثبت است (مه ير و دينر5991 ،؛ ساعدی و همکاران،

 1389؛ ش خی ی و همکاران .) 1389 ،مرور بر ادبيات پژوهشي حاکي است که پژوهشگران متعددی به بررسي رابطه و پیش بینی

کهاي دلبستگي با رضا تي از زندگي پرداخته اند ،که در سطور يز ر به پاره اي از آنها اشاره مي گردد.
سب 

1. Bowlby
2. Attachment
3. Colin
4. Secure
5. Satisfaction with life
6. Mental Health
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پژوهشها حاکي از آن است که افراد دارای سبک دلبستگی ا مي ن در بزرگسالي روابط سالم تري دارند (وکرلي و ول ،ف
در روابط خود پايدار هس  دنت ((فن ،رلونو ي     ،)0991و س حط

 یدنمتياضر زا ییالاب در و دهعت ،یگدنز    

(سيمپسون0991 ،؛ فني .)9991 ،همچنين همسران افراد ا مي ن رضا تي

،)8991

ا مط ين نهد يم ناشن ار نا د     

باالتري از زندگی را گزارش مي کنن و قشع نارسمه نيا و د   

عالقه بيشتري را نسبت به يکديگر نشان مي دهند (ولينک و همکاران .)8991 ،پيستول(  ) 1989س اب طابترا رد ار يگتسبلد کب لح

   

تعارض و رضايتمندی در زندگی مورد بررسي قرار داد ،و نتايج پژوهش وي نش  نميا یگتسبلد هک یدارفا داد نا تری زا ،دنتشاد      
يهاي اجتماعي و دوسوگرا راهبردهاي يکپارچه و مصالحه
رضايتمندی بیشتری در زندگی بر خوردار بودند ،همچنين نسبت به دلبستگ 
آميزتري در حل تعارضات اتخاذ مي کنند .افزون بر این يافتههاي کاچادورين و همکاران ( )4002نشان داد که بين تمايل ب تشذگ ه
در روابط فردی با دلبستگي ا مي ن و رضايتمندي افراد متاهل از زندگی ارتباط وجود دارد .بانس گر ( )4002و الي  اتساکو اریو (( ((()0002
نیز در پژوهش خود يافتند که بین دلبستگي ا مي ن با افزايش رضايتمندي و دلبستگي ناا مي ن با ک شها

رض يا تمن طابترا یگدنز رد يد    

وجود دارد.
پژوهش کرکپاتريک و شيور ( )2991نشان داد افرادی که دلبستگي اجتنابي داشتند در بس اي ررري از ش خا صصصها اي س تمال

و يناور

میزان رضايتمندی آنها از زندگي در سطح پايين تري ق شاد رار تت تتتند .همچنین نت  شهوژپ جيا ش  نورا و  يدنو  (((( ((((( )9002نش هک داد نا   
سبکهاي دلبستگي اض  يبارط ووو اجتن ب يبا اا ااا ک ياضر شها تت تتت از زن گد ییی ارتب دراد طا  ..نت  مجن شهوژپ جيا ((( (((( )5002و کافتس و سوي
سايدرايدر ( )6002نشان داد بین سبکهای دلبستگی اضطرابي و اجتنابي با رضايتمندي از زندگی در والدین ،افراد جوان و بزرگس لا
ارتباط وجود دارد .همچنین آمبر و کارول ( )9002در پژوهشی نشان دادند که دلبستگي اجتنابي و اضطرابي پايين با رضايتمندي باال از
زندگی ارتباط دارد.
يافتههای پژوهشی چريس ،روبرت و ميرجام ( )9002نشان داد که افراد داراي سبک دلبستگي ا مي ن نس تب

کبس ياراد دارفا هب     

دلبستگي ناا مي ن ،از ميزان رضايتمندي از زندگی بيشتري برخ ندوب رادرو دد ددد .و نت تفاي جيا هه هههها اي بت تتاني و ل  ينرو ( ( )8002نش ک داد نا هه ههه
سبکهای دلبستگي اجتنابي و اضطرابي در افراد متاهل با رضا تي

از زندگی آنان در ارتباط است .و سبکهای دلبستگي ناا می ن پيش ش
ش

بيني کننده رضايتمندي آنان از زندگی مي باشد .و يافتهههها اي گالد  اي ووو اسکککات ( )8002ح زا يکا و يگتسبلد نيب طابترا اااا ااااال للدين و
همساالن با رضا تي از زندگي مي باشد .افزون بر این نتایج پژوهش الوی و لیتمان ( )1 01 2نشان داد که بین سبکهای دلبستگی ناا می ن
(اجتنابی و اضطرابی) با رضا تی

از زندگی رابطه معنادار وجود دارد.

شها در با تف
به هر حال اين پژوه 

فرهنگي متفاوت از ويژگيهاي فرهنگي كشور اسالمي ايران انجام شده است ،لذا پژوهشگر

کهای دلبستگي و رضا تی
درصدد بررسي ارتباط و پیش بینی سب 

از زندگی در مديران دبيرستانهای كشور اسالمي ايران ميباشد .به

عبارت دیگر پژوهشگر درصدد بررسی این نکته است که آیا رضا تی

یتوان از روی نوع سبک
از زندگی در مديران دبيرستانها را م 

شبینی کرد.
دلبستگی آنان پی 

روش پژوهش

جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگيري
پژوهش حاضر از نوع همبستگي است كه در زم هر تحقي ققق ات توص يم رامش هب يفي يآ ددددد دددددد .جامع شهوژپ نيا يرامآ ه     

م ناريد

دبيرستانهاي دولتي شهر تبريز بودند ،و تعداد  88نفر( 34نفر مرد  45 -نفر زن) نمونه اين تحقي اد ليکشت ار ق دند اب و  .شور هنومن      
گيري داوطلبانه(غير تصادفی) به عنوان گروه نمونه انتخاب و پرسشنامهها اجرا شد.
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ابزارهاي اندازهگيري
در اين مطالعه بر اساس نوع متغيرهاي مورد نظر ،به منظور سنجش و اندازه گيري آنها از دو مقياس يز ر استفاده شد:
 -1مقياس دلبستگي بزرگساالن:

این مقياس شامل  18ماده و  3خرده مقياس (دلبستگي صمي يم  ،دلبستگي اتكایی و دلبستگي اضطرابي) است .و با هدف ار یز ابی
کیف تی

ًال اين
زندگي خود در یک مقياس  5درجهای ليكرت ( از  1من اص ًال

دلبستگی بزرگساالن نسبت به دوستان صمي يم و شر كي

یشود .ضريب همساني دروني سؤاالت براي هر یک از عوامل
ًال اين احساس را دارم) نمره گذاری م 
احساس را ندارم تا  5من کام ًال
فوق در یک نمونة  130نفری دانشجو يي دورة ليسانس ،به ترتيب برابر با  0/ 85 ،0/ 78 ،0/ 80است (كولينز .)6991 ،در پژوهش حدادی
یباشد.
و غباری (  ) 1390ضريب آلفاي كرونباخ برای دلبستگي صمي يم  ،اتكایی و اضطرابي به ترتيب  0/ 55 ،0/ 48و  0/97م 
 -2مقياس رضايت از زندگی

این مقياس برای ار يز ابی کلی رضايتمندی از زندگی ساخته شده است .اين مقياس دارای  5ماده و يک نمره کلی است ک نازيم ه   

رضا تي

ک سايقم هههههه ههههههه نش هدنهد نا   

یسنجد .ضريب آلف ارب خابنورک یا ی لک 
فرد را از زندگی در يک مقياس  7درجه ای ليکرت م 

همسانی درونی است ،بر روی يک نمونه  176نفری  ./ 87و ثبات آزمون با آزمون م دج د دش ماجنا  ههه هههه و پ زا س گذشت

هام ود    ./ 82

برآورد شده است .در پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ برای کل م یق اس  0/ 81میباشد.

تحليلهاي آماري :دادههاي پژوهش با استفاده از روشها اي آم ليلحت و ،نوسريپ يگتسبمه ،رايعم فارحنا ،نيگنايم يرا       

رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شدند.

يافتهها

میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متقابل متغیرهای پژوهش در جداول یز ر منعکس شده اند.
کهای دلبستگی و رضايت از زندگی در مديران مرد
جدول :1ماتریس همبستگی سب 
رضايت از

M

SD

24 /00

4/ 66

 -2صمي يم

20 /21

2/97

0/ 04

 -3اتکايی

22 / 24

3/ 50

** 0/ 48

0/ 17

 -4اضطرابی

19 / 60

3/ 04

-0/ 06

* 0/ 32

متغيرها

زندگی

کهای
سب 
دلبستگی

 -1رضا تي

از زندگی

2

1

4

3

-

-0/ 09

** p<0/ 01 * p<0/ 05

نتايج جدول  1نشان میدهد که بين سبک دلبس ياکتا يگت ييييي (اعت نارگید هب دام ))) )))) و رض يا ت
معناداری وجود دارد .یعنی مدیرانی که دلبستگي اتكایی داشتند ،میزان رضا تي
کهای دلبستگي ناا می ن (اضطرابی و اجتنابی) داشتند ،از میزان رضا تي
سب 

زا گدنز یی ییی در م رم نارید دد ددد رابطه

از زندگی در آنان بیشتر بود .افزون بر این مدیرانی که

از زندگی کمتری برخوردار بودند.

کهای دلبستگی در مديران مرد
جدول  .2تحليل رگرسيون چندگانه برای تبیين رضايت از زندگی بر اساس سب 
مالک

متغیرها

رضايت از زندگی

R

R2

F

P

B

SEB

β

t

p

0/ 46

0/ 24

3/97

0/500

0/ 66

0/ 20

0/ 49

3/ 22

0/500

پیش بین

دلبستگی اتکایی

یدهد كه تنها متغیر سبک دلبستگی اتکایی (اعتماد به دیگران) قدرت تب یی ن کنندگی دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون جدول  2نشان م 
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از زندگی بر اساس سبک دلبستگی اتکایی قابل تبيين است .به بیان دیگر رضا تي

و  24درصد واريانس تغييرات در رضا تي

از زندگی

در مدیران مرد كه دلبستگی اتکایی داشتند در سطح باالتری از مدیرانی که دلبستگی اضطرابی داشتند.
کهای دلبستگی و رضايت از زندگی در مديران زن
جدول :3ماتریس همبستگی سب 
رضايت از

متغيرها

زندگی

کهای
سب 
دلبستگی

 -1رضا تي

از

M

SD

23 / 64

6/ 30

1

3

2

4

زندگی
 -2صمي يم

20 / 95

2/ 60

0/ 08

 -3اتکايی

22 / 41

5/ 20

* 0/ 29

* 0/ 35

 -4اضطرابی

19 / 64

4/ 93

-0/ 16

0/ 11

* -0/ 30

-

** p<0/ 01 * p<0/ 05

نتايج جدول  3نشان میدهد که بين سبک دلبستگي اتکا يي (اعتماد به دیگران) و رضا تي
وجود دارد .یعنی مدیرانی که دلبستگي اتكایی داشتند ،از میزان رضا تي
کهای دلبستگي ناا می ن (اضطرابی و اجتنابی) داشتند ،میزان رضا تي
سب 

از زندگی در مدیران زن رابطه معناداری

از زندگی باالتری برخوردار بودند .افزون بر این مدیرانی که
از زندگی در آنان کمتر بود.

کهای دلبستگی در مديران زن
جدول  .4تحليل رگرسيون چندگانه برای تبیين رضايت از زندگی بر اساس سب 
مالک

متغیرها

رضايت از زندگی

R

R2

F

P

B

SEB

β

t

p

0/ 30

0/ 09

11 / 47

0/500

0/ 447

0/231

0/ 356

3/883

0/500

پیش بین

دلبستگی اتکایی

یدهد كه تنها متغیر سبک دلبستگی اتکایی (اعتماد به دیگران) قدرت تب یی ن کنن .دراد یگد
نتایج تحلیل رگرسیون جدول 4نشان م 
و  9درصد واريانس تغييرات در رضا تي

از زندگی بر اساس سبک دلبستگی اتکایی قابل تبيين است .به بیان دیگر رضا تي

از زن یگد

در مدیران زن كه دلبستگی اتکایی داشتند ،در سطح باالتری از مدیرانی که دلبستگی اضطرابی داشتند.
بحث و نتيجهگيري

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بين سبک دلبستگي اتکا يي و رض یا ت

زا  رد یگدنز مم م ممممدیران م د نز و در ررر دبیرس ات نننها ا رابطه

کها ای دلبستگي(ص و يياکتا ،يميم
معناداری وجود دارد .و نتايج تحليل رگرسيون چندگانه در مورد سبک ک

 تیاضر و )يبارطضا از

زندگی در مدیران مرد و زن نشان داد که سبک دلبستگي اتکا يي مي تواند پيش بين نک ي ن  يبوخ هد ب يار      رض یا ت

زا گدنز یی ییی باش .د

بنابراين نتايج پژوهش حاضر نشان داد که مقدار ضريب همبستگي چند گانه ب يگتسبلد کبس ني     اتک يا ييي با رض یا ت

یباشد و  24و  9درصد وار يغت سنای ي رد تار    رض یا ت
مردان و زنان بترتیب  0 / 48و  r= 0/29م 

زا گدنز یی ییی در

زا یگدنز    از روي س يگتسبلد کب   

اتکا يي مدیران مرد و زن قابل تبيين است .و مقدار رگرسيون در سطح خطاي مك تر از پنج صدم ( )p< 0/05معنا ادار ش .تسا هد

ا ني

يافتهها با نتايج پژوهشهای قبل  ي ((فني9919، ،؛ سيمپس نو 0991،،؛ کا راکمه و نيروداچ ا  ن 4002،،، ،،؛ ب رگ سنا 4002،،، ،،؛ الي اتساکو اریو   
0002،؛ نجم 5002،؛ کافتسيوس و سايدرايدر6002،؛ گالديا و اسکات8002،؛ شارون و وندي 9002،؛ آمبو وک لورا 9002، ،؛ ،سيرچ
روبرت و ميرجام9002 ،؛ الوی و لیتمان )1 01 2 ،هماهنگ است.
كركپاتر كي

و شيور ( )2991ارتباط بسيار قوي بين دلبستگي ا مي ن و ميزان سالمت رواني و جسمیافراد شر تك كنن شهوژپ رد هد   

پيدا كردند .در اين پژوهش افرادي كه دلبستگي ا می ن داشته اند از بهزيستي روان یرتالاب يگدنز زا تياضر و ي قر نتشاد را د يا  .ن        
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يافتهها در ارتباط با نوع دلبستگي در بين افراد بزرگسال نيز پیدا شده است .افزون بر این يافتههاي بتاني و لورني ( )8002نش هک داد نا   
سبکهای دلبستگي اجتنابي و اضطرابي در افراد متاهل با رضا تي

از زن  طابترا رد نانآ یگد ا و .تس

ن
کها ای دلبس میاان يگت نن نن
بس ککککک ککککک

(اجتنابي و اضطرابي) پيش بيني کننده رضايتمندي آنان از زندگی مي باشد .و يافتههاي گالديا و اسکات ( )8002حاکي از ارتباط بين
کهای دلبستگی
دلبستگي والدين و همساالن با رضا تي از زندگي مي باشد .در پژوهشی الوی و لیتمان ( )1 01 2نشان دادند که بین سب 
ناا می ن (اجتنابی و اضطرابی) با رضا تی

از زندگی رابطه معنادار وجود دارد.

هازن و شيور (  ) 1987معتقدند كه رابطة دلبستگي كي

الگوي كاري دروني است كه از زا يلاسگرزب ات يكدوك مه اااا ااااان رابطهههاي

يتواند اجتنابي ،ا و ،يبارطضا ،نمي ود اي سو .دشاب هي      
پيروي ميكنند كه اينسورث و ه كم ارانش ( ) 78 91بيان داشتهاند ،اين روابط م 
بعالوه اين پژوهشگران در یافتند که افراد داراي دلبستگی اجتنابي در مقياسهاي سالمت روان نمرات پايينتري ميگيرند و مشكالت
رواني آنان بيشتر است .اين يافتهها با يافتههاي پژوهش حاضر در مورد ارتباط كيفيت دلبستگي با رضا تی

از زندگی هماهن .تسا گ

کهاي دلبستگي اضطرابي و اجتنابي ب متياضر شهاک ا نن ننننندي زن د یگد ررر زن نا
نتايج پژوهش شارون و وندي ( )9002نشان داد که سب 
ارتباط دارد .همچنين نتايج پژوهش آمبر و کارول ( )9002نشان داد که دلبستگي اجتنابي و اضطرابي پايين با رضايتمندي ب الا طابترا   
دارد .افزون بر این يافتههای پژوهش چريس ،روبرت و ميرجام ( )9002نشان مي دهد که افراد داراي سبک دلبستگي ا هب تبسن نمي    
افراد داراي سبک دلبستگي ناا مي ن ،ميزان رضايتمندي بيشتري از زندگي خود داشتند.
بارتلمو وهارويتز ( )1991در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه افراد با دلبستگي اضطرابي و اجتنابی در تنظيم روابط بين فردي با
ديگران مشكالت فراواني داشتند .اين افراد تقاضاي با ييال براي دريا تف

محبت ،عشق و حما تي هاي عاطفي داشتند .افراد با دلبستگي

اجتنابي بيشتر سرد بوده ،ن يم توانستند به ديگران محبت كرده و روابطي توأم با عشق و عالقه داشته باشند .دلبستگي آميخته با ترس
(اضطرابي و اجتنابي توأمان) مطيع ديگران بوده و عقايد خود را ن يم توانستند ابراز كنند .در نت جی ه باعث عدم رضایتمندی این افراد در
شها حاکي از آن است که
يدهند كه دلبستگي ناا مي ن با مشكالت رواني در ارتباط ميباشد .پژوه 
یشود .اين يافتهها نشان م 
زندگی م 
افراد دارای سبک دلبستگی ا مي ن در بزرگسالي روابط سالم تري دارند (وکرلي و ولف ،)8991 ،در روابط خود پايدار هستند ( فني
ونولر ،)0991 ،و سطح با یال ی از رضايتمندی در زندگی ،تعهد و ا مط ينان را نشان مي دهند ( سيمپسون0991 ،؛ فني .)9991 ،همچنين
همسران افراد ا مي ن رضا تي

باالتري از زندگی را گزارش مي کنند و اين همسران عشق و عالقه بيشتري را نسبت به يکديگر نشان مي

دهند ( ولينک و همکاران .)8991 ،و پيستول( )8919سبک دلبستگي را در ارتباط با حل تعارض و رضايتمندی در زندگی مورد
بررسي قرار داد ،و نتايج پژوهش وي نشان داد افرادی که دلبستگی ا مي ن تری داشتند ،از رضايتمندی بیشتری در زندگی بر خوردار
يهاي اجتماعي و دوسوگرا راهبردهاي يکپارچه و مصالحه آميزتري در حل تعارضات اتخاذ مي
بودند ،همچنين نسبت به دلبستگ 
یتوان نت جی ه گر تف  ،افرادی را که دلبستگی ناا می ن دارند آسیب پذیری آنان را پیش بینی کرد و در
کنند .از یافتههای پژوهش حاضر م 
جهت ترمیم کیف تی

شها داللت بر این دارند که کیف تی
دلبستگی آنان گام برداشت .این پژوه 

دلبستگی به عنوان یک متغیر اساسی بر

سالمت روانی افراد نیز تاثیر میگذارد.
پيشنهادها

 )1پيشنهاد مي شود كه پژوهشهاي مقايسه اي در نمونههاي ب .دوش ماجنا يداع و ينيلا       )2از ابزاره و یگتسبلد يا

زندگی ديگري كه هنجاريابي شده اند در نمونههای مختلف استفاده شود.
تها
محدوي 

 )1گروه نمونه پژوهش حاضر را مدیران دبیرستانها تشكيل داده ،لذا براي تعميم نتايج به نمونههاي مشابه احتياط شود.

زا تیاضر
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