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رامسر فاطمه زهرا )س(  ییماما یخزر، دانشکده پرستار یسالمت و سالمند مجله
 91-23، صفحه9317 زمستانو  پاییز، 2، شماره سومدوره 

 یبستگدل یهاسبکسالمند بر اساس  ینزوج یریگمیتصم یهاسبک ینیبشیپ
 در شهرستان قشم بزرگساالن

 

 2(MSc) یازادهسحر در ،MSc(*9( یبلداج یکرم اهللروح

 
 

 ، ایراندانشگاه هرمزگان، بندرعباس ی،دانشکده علوم انسان ی،ه و روانشناسگروه مشاور-9

 ، ایران، بندرعباسواحد بندرعباس یدانشگاه آزاد اسالم ی،دانشکده علوم انسان-2
 

 2/99/17، پذیرش:91/91/17 ، اصالح:93/1/17دریافت: 

 خالصه

 ینزوجم گیرییمتصمم یهاسبک بینییشپ باهدفپژوهش حاضر  ینبنابرا باشندیم یافراد در طول زندگ یماتبر تصم یرگذارتأثعوامل  ازجمله یبستگدل یهاسبک :سابقه و هدف

 .در شهرستان قشم انجام گرفت ساالنبزرگ یبستگدل یهاسبکسالمند بر اساس 

در دسترس انتخاب شدند و به  یریگنمونه صورتبهستان قشم بودند که ( از شهرنفر 252زوج ) 921آن  یبوده و نمونه آمار یاز نوع همبستگ یفیتوص یقتحق ینا :هاروشمواد و 

 یدگرد استفاده هاداده یلجهت تحل زمانهم یونو رگرس یرسونپ یهمبستگ یبپاسخ دادند. از ضر گیرییمتصم یهاسبکو  یبستگدل یهاسبکپرسشنامه 

 -23/1) یآن (β ،119/1= p =22/1) یشهود یهاسبک منفی بینیشپ( و β ،15/=p =91/1عقالیی ) یریگیمتصممثبت سبک  بینیشپ عنوانبهایمن  یبستگدلسبک  :هایافته
= β ،119/1 =p،) یاجتناب (23/1-  =β ،119/1 =pو ) یوابستگ (22/1-  =β ،119/1 =p بود سبک )یآن یهاسبکمثبت  طوربه کنندهینف یبستگدل (22/1 =β ،119/1 =p ،)

( را β ،119/1 =p=  -92/1) ییعقال( و β ،119/1 =p=  -21/1) یوابستگ یهاسبک یمنف طوربه( و β ،119/1 =p= 31/1) یشهود( و β ،119/1 =p= 21/1) یاجتناب

تنها  غولمشدل یبستگدل( و سبک β ،15/1 =p=  -99/1) ییعقال ی( و منفβ ،119/1 =p= 39/1) یمثبت سبک شهود بینیشپترسان  یبستگدلنمود. سبک  بینییشپ

 ( بود.β ،15/1 =p= 91/1) یکننده مثبت سبک شهود بینییشپ

در  ینبمه زوجم توانیم یبستگدل یهاسبک یصدارند. لذا با تشخ گیرییمتصم یهاسبک یریکارگبه ینحوهبر  یادیز یرتأث یبستگدل یهاسبکنشان داد که  یجنتا گیری:نتیجه

 یهماعواقمب ازدواج افمراد بما سمبک از ینآگاه ساختن زوجم منظوربه یدر جلسات آموزش توانیپژوهش را م ینا یجنتا ینمود. همچنمطلوب کمک ن گیرییمتصمسبک  یریکارگبه

 استفاده کرد. ییزناشو ینامطلوب در طول زندگ یماتبر تصم هاآن یرتأثو  یزآممخاطره یبستگدل

 .سالمند ینزوج ،گیرییمتصم یهاسبک ،یبستگدل یهاسبک کلیدی: یهاواژه

 

                                                 
 روح اهلل کرمی بلداجی :مقاله مسئول*

  E-mail:karamiboldaji@gmail.com                                                                +12-1932223223تلفن:     جاده میناب، دانشگاه هرمزگان 1بندر عباس، کیلومتر  :آدرس

 مقدمه
است که تمام افراد بشمر  یو سرنوشت یاز مراحل زندگ یکیسالمندی  یا یریپ

 یفیتاست که اگر از ک یو دوران شوندیمبه آن گرفتار  یاز هر جنس، نژاد و فرهنگ

از  یاری(. بسم9باشمد ) بخشلمذتمطلموب و  یاربس تواندیممناسب برخوردار باشد 

 یاز مسمالل یفیشمامل بمازتعر یمریرشدی معتقدند که پ ییکردهارو نظرانصاحب

 طوربمهسمالمندی را  یما یمری(. پ2باشد )یماست که در ارتباط با فرد و روابط وی 

کمه در  یاز عموامل یکمی(. 3) داننمدیممتمرادف  یسمالگ 25سن قراردادی با آغاز 

 وجمهموردتو سمالمندان  سماالنبزرگ یدر جهمت ارتقماو و سمازگار یراخ یهاسال

 ینآنمان بما والمد یجانینوع رابطه ه یا ینافراد با والد یهاست؛ تجارب اول قرارگرفته

( attachment) یبسمتگدل یمزانم یگرد یانیبه ب یااست  یخود در دوران کودک

تحمول  یمهتنها نظر یبستگدل( Bowlby) یبالب یهنظر مطابق(. 1 ،5آنان است )

(. مطمابق 1) باشمدیم یمزن یزنمدگ یتحول در فراخنا ییهنظربلکه  یستکودك ن

 یو وابسمتگ یکمیخمود، از نزد یمکدر روابمط نزد ینزوجم یبرخ یبستگدل یهنظر

همسرشمان  یوقتم یگرد ینزوج یبرخ کهیدرحال کنندیمو آرامش  یاحساس راحت

 همازوجاز  یبرخم ین. همچنشوندیم یاست، عصب یمیروابط صم یبرقرار بالبه دن

  کنمدیمو مراقبمت  یمتحما هاآنان در مواقع لزوم از که همسرش کنندیماحساس 

 

 یمه. اممروزه نظرترسمندیم یگمراناز تمرك شمدن توسمط د یگرد یبرخ کهیدرحال

است. بمر اسماس  ردیف یندر مطالعه روابط ب هایهنظر یناز مؤثرتر یکی یبستگدل

 از تجمارب افمراد در یناشم یبسمتگدل یهاسبکدر  یفرد یهاتفاوت یه،نظر ینا

شروع  یهکودك و مراقبان اول ینب یبستگدلگذشته است و با روابط  یکروابط نزد

کودك و  یناست که ب یدارینسبتاً پا یجانیه یعاطف یوندپ یبستگدل(. 2) شودیم

(. 7) شمودیم یجاد، اهاستآنمنظم و دالم با  تعاملکه کودك در  یافراد یامادر و 

 یروابمممط شممم یمممهدر نظر یشمممهر یبسمممتگدل یمممهنظر یمارکمممان و مفممماه

 (Object relations theory) نشأت گرفته  یروانکاو یهکه خود از نظر دارد

را بمر  یمهاول یبسمتگدل یالگوهما یرگمذاریتأث یچگمونگ ی،روابط ش یهاست. نظر

را ممورد  گیمردیمشمکل  یتشمانکه در حال رشمد هسمتند و شخص یکودکان زمان

 یبستگدل(، سه سبک مختلف 2ن )و همکارا Ainsworth. دهدیمقرار  یبررس

کودکمان  هاآن. کنندیم ینتأمو آرامش افراد را  یتکردند که عمدتاً امن ییرا شناسا

 یاجتنممماب -2(secure) یممممنا -9کردنمممد:  یبنمممدطبقهرا در سمممه گمممروه 

(avoidant)3- یاضممطراب-( دوسمموگراanxious/ambivalent در ادامممه .)

 یو بررسم ییشناسما سماالنبزرگرا در  هاسمبک یمنا یمزاز محققان ن یگرد یبرخ
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 یهاپاسمخ) هاسمبک یمنمشخص شد کمه ا هاپژوهش ی(. در برخ1 - 99کردند )

فعمال  یسمالبزرگدر  یمک( در روابمط نزدیدوران کمودک یشده یدرون یبستگدل

و آرامش را فمراهم  یتامن یمیت،صم اثربخش،ارتباط  یالزم برا یتو ظرف شوندیم

 (.92-91) سازندیم

Bartholomewیممن،)ا سماالنبزرگ یبسمتگدلاز  ی، مدل چهار گروه 

ممدل، افمراد  یمن. بمر اسماس ا(1کردند ) یشنهاد( را پکنندهینف، ترسان، مشغولدل

و احسماس  باشندیم یگرانمثبت نسبت به خود و د یدگاهد ی( داراsecure) یمنا

 یبسمتگدلافراد بما سمبک  کهیدرحالبا مراقبان داشتند  شانیهاولدر روابط  یراحت

 هاآن یدگاهنسبت به خودشان دارند اما د یمثبت یدگاه( دdismissing) کنندهینف

 یحالمت تمدافع یمیتافراد نسبت به صم ینا یناست بنابرا یمنف یگراننسبت به د

نسممبت بممه  یمنفمم یممدگاه(، دpreoccupiedمشممغول )دل سمماالنبزرگدارنممد. 

 یمرغ یخود را افراد یندارند بنابرا یگرانت نسبت به دمثب یدگاهخودشان دارند اما د

 شموندیمکه به همسران خود وابسته  ی. معموالً افرادکنندیمدرك  یداشتندوست

ترسمان  یم ت کهیدرصمورت یرنمدقرار بگ مشغولدل ساالنبزرگدر گروه  توانندیم

(fearfulدارا ،)و  یمیتصم و از باشندیم یگراننسبت به خود و د یمنف یدگاهد ی

 یقمات(. تحق95دارنمد ) یمداحساس ترس و ترد یگرانطرد شدن در روابط خود با د

از  یشمترب یمکدر روابمط نزد یبستگدل یهاسبکگذشته آشکار ساختند که  یعوس

 یقماتتحق یمنا یازجملمهاسمت  قرارگرفتمه مموردپژوهش یگمرد یرفتار یالگوها

(، 29 و 21(، روابمط ممؤثر )97- 91) ضتعار یریت(؛ مد92به ثبات روابط ) توانیم

 یو دوست یمیت(، ابراز صم23) ی(، حسادت و خودسرزنش22)شجاعانه  یهاواکنش

 اشاره نمود. (،1 و 21)

نشان دادند کمه  یقی، در تحقShlosberg (25) و Browneراستا  یندر ا

 یتمنبع محافظ و حما یک عنوانبه ینده، حال و هم در آدرگذشته یمنا یبستگدل

در  یمز(، ن22همکاران )و  یی. رضاشودیمافراد سالمند محسوب  یبرا یدر زندگ گر

 یساکن منزل و سمرا سالمنداندر  یبستگدل یهاسبک یسهبا عنوان مقا یقیتحق

و  یاجتنماب -یمنناا یبستگدلکه سالمندان با  یافتنددست  یجهنت ینبه ا یسالمند

 یممنا بسمتهدلبمه سمالمندان را نسبت  یشتریب یو آشفتگ ینگرش منف یاضطراب

و  یاجتنماب یمننماا یبسمتگدل یهاسبک یانم ی، تفاوتوجودینباا. کنندیمتجربه 

 یجنتما درمجموعوجود ندارد و  یو آشفتگ یمنف هاییژگیو تشد ازلحاظ یاضطراب

و  یجهت تجربمه افسمردگ یشتریب یآمادگ یمنناا یبستگدلنشان داد که افراد با 

 (.22دارند ) زایبآس یروان هاییبآس

 هماییتو مطلموب در موقع یمنطقم یماتکمه اخمذ تصمم یتیبا توجه به اهم

سمالمند  ینوجود دارد، زوج یدر زندگ ینزوج یبرا یکدر روابط نزد یزتعارض برانگ

و  یمتعمدد هاییمخمود بما تصمم یکو روابط نزد هایتافراد در موقع یگرهمانند د

مختلمف را  ینمهگز چنمدینکه  هایییمتصم یلطورکرو هستند. بهساز روبهسرنوشت

 یمنا یکمهبطور کنندیم یجادسالمندان ا یرا برا یشتریمشکالت ب شوندیشامل م

کمه  همایییتموقع ین. در چننمایدیم یاداسترس ز یجادافراد ا ینا یبرا هایتموقع

 یوههستند، نحوه عملکردشمان در شم یاداسترس ز یسالمندان آشفته هستند و دارا

 (.  27) گذاردیم یرتأث یمنف ورتصآنان به گیرییمتصم

سمه  یرتمأثتحمت  یعیوسم طوربهافراد  یناتخاذ شده توسط ا یمعالوه تصمبه

 یفمرد یهماتفاوتو  یتیعواممل مموقع یم،تصم هاییژگیواز عوامل شامل  یسر

افمراد، از  ینکه بم یریاست که هر نوع متغ یکل یاواژه یفرد یهاتفاوتاست که 

تفماوت قالمل شمود را پوشمش  یت،و شخص یشناخت اییتا توان گیرییمتصمسبک 

انممد، شممامل توجهکممه قابل یاساسمم یازهمماین یبعضمم وجودین(. بمماا22) دهممدیم

مورداسممتفاده  کراتبممهکممه  هایییو اسممتراتژ گیرییمجممامع تصممم همماییتفعال

 ،گیمرییمتصممکردنمد کمه  یمان(، ب31) یو اکبمر یمان ی(. صمفر21اند )قرارگرفته

، قضماوت، مسمئله، حمل هاآنو پردازش  مانند اطالعات یادیز ناختیش یندهایفرآ

کمه  کننمدیم یمدتأک یمزنMiler (39 ). گیمردیمرا به خمدمت  یادگیریحافظه و 

 یبمه همدف خاصم یدنرسم یشقوق متفاوت بمرا ینانتخاب، ب یندفرا گیرییمتصم

 یمزمختلمف ن هایینمهگز یانراهکار از م یکانتخاب  ینهمچن گیرییمتصماست. 

 شمودیم یمدهنام یزیربرناممه یهسته مرکمز یفتعر ینو بر طبق ا شودیمدانسته 

(32)  . 

 گیرییمتصمم یفو پاسمخ بمه تکمال یرتفسم یفرد یالگو گیرییمتصمسبک 

متفماوت افممراد در  هاییمتصمممکمه درك  هاسممتسبک یمنا واسممطهبهاسمت کمه 

خمود بما عنموان  یمقدر تحق Deniz(. 31اسمت ) یرپذامکانمتفاوت  هاییتموقع

 یهابمر اسماس سمبک گیرییمتصمم یهاو سمبک یتیصمفات شخصم بینییشپ

 تواننمدیم یبسمتگدل یهاکمه سمبک یافمتدسمت یجمهنت یمنبه ا یزن یبستگدل

(. در 33) یندنما بینییشافراد را پ گیرییمتصم یهاو سبک یتیشخص هاییژگیو

و  یبسمتگدل یهاسمبک ینارتباط ب ررسیه به بک یاداخل کشور متأسفانه مطالعه

نشمان  یداخلم یهاپژوهش یپرداخته باشد، وجود ندارد ول گیرییمتصم یهاسبک

( و 31) ییحمل تعمارض زناشمو یهاتوانستند سبک یبستگدل یهادادند که سبک

همادی زاده و . ینمدنما بینمییش( را پ32) یجمانی( و هوش ه35) یتهو یهاسبک

افراد و عوامل مؤثر بمر آن،  گیرییمسبک تصم یرامونخود پ مطالعاتدر  همکاران

اساس  یننموده و بر ا یاریافراد توجه بس یفرد یهاو تفاوت یدرون هاییژگیبر و

ارالمه  گیرییمتصمم یعمموم یهارا تحمت عنموان سمبک گیرییمپنج سبک تصم

سمبک  ی،وابسمتگ گیرییمانمد از: سمبک تصممپمنج سمبک عبارت یمناند. انموده

و  یآنم گیرییمسمبک تصمم ی،شمهود گیرییمسبک تصم یی،عقال یریگیمتصم

 (.37) یاجتناب گیرییمسبک تصم

 ییبه شناسا گیرندهیمتصم یلتما یانگرسبک ب ینا :ییعقال گیرییمسبک تصم -

مختلمف و  یهاجنبمه یهر راهکار از تممام یجنتا یابیممکن، ارز یراهکارها یتمام

در هنگام مواجهه بما  گیرندهیمو مطلوب توسط تصم ینهاهکار بهانتخاب ر یتدرنها

 (.32) باشدیم گیرییمتصم یطشرا

انتخماب  یمبنا گیرییمتصمنوع از سبک  یندر ا :یشهود گیرییمسبک تصم -

سممبک  یمن. در ادانممدیمرا درسمت  یممزچمه چ یاسممت کمه احسمماس و یمنافمراد ا

اسمت کمه فمرد چمه  یمنا ییهااست و مالك ن یبر حس درون یدتأک گیرییمتصم

 (.11و  31) کندیمفکر  یزیچه چ کهینانه  کندیمحس  یزیچ

 یو عملم یعدم استقالل فکمر یانگرسبک ب ینا :یوابستگ گیرییمتصمسبک  -

 یمدر هنگام اتخاذ تصمم یگراند هایییراهنماو  هایتحما بریهتکو  گیرندهیمتصم

 (.12است )

و  گیرندهیمتصمماحسماس اضمطرار  یمانگرک بسب ینا :یآن گیرییمتصمسبک  -

اسمت زممان ممکمن  ترینیعسمرو  ینترکوتماهدر  یینها یمبه اخذ تصم یو یلتما

(13.) 

 یاجتنمماب گیرییمتصمممکممه از سممبک  یافممراد :یاجتنمماب گیرییمتصمممسممبک  -

را بمه  یماست تصم یرپذامکانکه  آنجاتا  مسئلهبا  شدنمواجهبرخوردارند در هنگام 

(. بما 31رونمد )یمطفره  دادهرخ مسئلهانداخته و از هرگونه واکنش نسبت به  یقتعو

 یهاسمبکنکتمه اشماره نممود کمه  یمنبمه ا توانیم شدهاراله یحاتتوجه به توض
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باشمد.  ساالنبزرگاز رفتارها و عواطف  یاریبس یکنندهیینتع تواندیم ،یبستگدل

بما  یبسمتگدل یهاسمبک یهرابطم یینمهدرزمفمراوان کمه  هاییبررس رغمیعل

ت موضوع پژوهش حاضمر اغلمب ممورد یاما اهم یرفته،گوناگون انجام پذ یرهایمتغ

پرداخته باشمد،  یرهامتغ ینا زمانهم یکه به بررس یقیاست و تحق قرارگرفتهغفلت 

 وجود ندارد. 

 یکمودک یهتجارب اول یلهوسبه یبستگدل یهاسبکمشخص شد  کهییازآنجا

 یهاسمبکو  یماتدر درك نحموه تصمم یسهم مهمم توانندیملذا  ،گیردیمشکل 

 تماکنون کمهینابا توجه به  ینبنابرا؛ (33باشند )سالمند داشته  زوجین گیرییمتصم

سمالمند در  ینزوج یژهوبهافراد  گیرییمتصم یهاسبکدر مورد  یقیتحق گونهیچه

 یمنپمژوهش در ا خمأبا توجه به کمبمود و  ین،بنابرا یرفتهداخل کشور صورت نپذ

 گیرییمتصمم یهاسمبک بینییشپرابطه و  یینتع یقتحق ینا یهدف اصل ینه،زم

 .باشدیم یبستگدل یهاسبکسالمند بر اساس  ینزوج

 

 

 هامواد و روش
شمامل  یمقتحق یمناست. جامعمه ا یاز نوع همبستگ یفیپژوهش حاضر توص

در دسممترس بممود؛  ،یریگنمونممهسممالمند شهرسممتان قشممم بودنممد. روش  ینزوجمم

زوج سمالمند از  921سالمندان شهرستان قشم تعداد  ییهکل ینکه از ب صورتینبد

 یمملقباز مختلممف ) یهمماارگانمراجعممه بممه واحممد امممور بازنشسممتگان در  یممقطر

و...( و  یسمتیسمازمان بهز ی،سمازمان علموم پزشمک ی،، دادگسمتروپرورشآموزش

: یورود یارهای)مع یارهامع یبرخ با توجه به یعموم یهاپاركحضور در  ینهمچن

بمه  ییهر دو همسر جهت پاسمخگو زمانهمسال به باال و شرکت  21داشتن سن 

از همسران جهمت حضمور در پمژوهش(  یکی یلخروج عدم تما یار، معهاپرسشنامه

نمونمه پمژوهش حاضمر زوج بودنمد  کمهیناشدند. در ادامه بما توجمه بمه  ییشناسا

 یماررا در اخت هاپرسشمنامهالزم،  یحاتو اراله توض میمستق یپژوهشگران با حضور

بمه  یحضمور صمورتبهمحققمان  ییباراهنمما هاآنو  قراردادندسالمند  ینزوج ینا

زممان صمرف شمد و  هاداده یآورجمعجهت  ماه یکپاسخ دادند که مدت  سؤاالت

ار قمر وتحلیلیمهتجزممورد  آمدهدسمتبه، اطالعات هاداده یآورجمعپس از مرحله 

 گرفتند.

 ابزار پژوهش

 گیرییمتصم یعموم یهاسبکپرسشنامه 

. باشمدیمسمؤال  25مشمتمل بمر  گیرییمتصم یعموم یهاسبک پرسشنامه

سمؤال  5پرسشمنامه  یمندر ا گیرییمتصمم یهاسبکاز  یکسنجش هر  منظوربه

 یکرتل یفط یزاز سؤاالت ن یکبه هر  ییپاسخگو یاست و برا شدهدادهاختصاص 

 ینآزممون بم کل یپرسشنامه برا یناست. دامنه نمرات در ا قرارگرفته استفادهمورد

 25تما  5 ینبم یاسهر خرده مق یقرار دارد و حداقل و حداکثر نمره برا 925تا  25

 . باشدیم

 یآلفا یق(، از طر32) یطهرانزاده مقدم و  یپرسشنامه توسط هاد ینا یاییپا

اسمت کمه  79/1کمه برابمر  یمدردمحاسمبه گ (Cronbach's alphaکرونبماخ )

 یممورد قبمول ایماییاز پ گیرییمتصمماست که پرسشمنامه سمبک  ینا دهندهنشان

کرونبممماخ  یآلفممما یبدر پمممژوهش حاضمممر، ضمممر ینبرخمموردار اسمممت. همچنممم

(Cronbach's alpha) 21/1 آمممد کممه  بممه دسممتپرسشممنامه  یممنا یبممرا

 پرسشنامه است. یباال یدرون یهمسان دهندهنشان

 (RSQ) یبستگدل یهاسبکه پرسشنام

در سممال Bartholomew (11 )و  Griffinتوسممط  RSQپرسشممنامه 

شد تا  یابیهنجار اییهکنندگان ترکشرکت ینساخته شد و توسط سومر در ب 9111

 یمکپرسشمنامه  یمنا(. 33کند ) یینتع یاندانشجو ینرا در ب یبستگدل یهاسبک

مختلمف  یبسمتگدل یهاسمبکاسمت کمه  شمدهینتدو یکرتیل یتمیآ 97 یاسمق

پرسشمنامه،  یمن. در اکنمدیم یریگانمدازه( را مشغولدل، ترسان، کنندهینف یمن،)ا

رفتمار  یگمرانبا د یعاطف یکروابط نزد یکه در برقرار اییوهشبه  کنندگانشرکت

بما ممن  کمامالً) 5( تما یسمت)اصال با ممن متناسمب ن9آن از  سؤاالت، به کنندیم

سمبک  یاسخرده مق کهینااساس با توجه به  ین. بر ادهندیم ( پاسخمتناسب است

سموال  1 یدارا هرکمدام یگمرد یبستگدل یاسو سه خرده مق سؤال 5 یدارا یمنا

 یماس،هر فرد در سواالت مربوط به هر خرده مق یهانمره یانگینم ینبنابرا؛ هستند

از  مقیاس ینا یاییپا یب. ضرکندیممشخص  یاسنمره آن فرد را در آن خورده مق

 یمیشمده اسمت. روا یریگانمدازه 72/1و  51/1 ینبم ییبازآزما یروش آمار یقطر

( در سمال 1) یتزو همور یوبارثلوم یکرابطه نزد یپرسشنامهبا  یاسمق ینا زمانهم

 یمرمتغ 29/1و  12/1 ینب شانیهمبستگ یبآزمون قرار گرفت که ضر مورد 9119

توسمط  9312آن در سمال  یسمؤال 31 پرسشمنامه بمه هممراه فمرم ینبوده است ا

دانشمگاه  یداز اسمات تنپمنجآن توسمط  یمی( ترجممه و سمپس روا15پژوهشگران )

کرونبماخ  یآلفما یلهوسمبهپرسشمنامه  یمنا یاییقرار گرفت. پا ییدهرمزگان مورد تأ

(Cronbach's alpha) مشمغولدل یممن،ا هماییاسمقاز خرده  یکهر یبرا ،

 یماییو پا یدمحاسبه گرد 72/1و  52/1، 72/1، 27/1 یببه ترت کنندهینفترسان و 

 کرونبماخ یآلفما یبضر ینان،اطمجهت  ینمحاسبه شد. همچن 75/22کل آزمون 

(Cronbach's alpha) پرسشنامه در پمژوهش حاضمر محاسمبه شمد کمه  یکل

پرسشنامه  قبولقابل یدرون یهمسان دهندهنشان یبضر ینآمد؛ و ا به دست 72/1

ابتمدا در  نامهپرسشم یمناست که ا به ذکرپژوهش است. الزم  یندر ا استفاده یبرا

 (.15گرفت )قرار  مورداستفاده ید،که توسط دانشگاه اصفهان به چاپ رس یامقاله

 

 
 هایافته
زوج( از سالمندان شهرستان قشم با دامنه  921نفر ) 252 یمطالعه، بر رو ینا

از سالمندان  یمیاز ن یشب که سال 32/73 یسن یانگینسال و م 21-21 یسن

 2/52انجام شد.، بودند یدولت یهاارگاندرصد( بازنشسته  1/51حاضر )پژوهش 

 یردرصد درگ 1/19و سالم  یروان-یجسم یطشرا ازلحاظدرصد از حجم نمونه 

 یسالمند با طول مدت زندگ ینمختلف بودند. زوج یروان-یجسم هاییماریب

حجم نمونه را به خود اختصاص  یشترینبدرصد  2/31سال با  15تا  35 ییزناشو

درصد  7/7با  یی،زناشو یسال طول مدت زندگ 25تا  55با  ینو زوج اندداده

  .انددادهاز حجم نمونه را به خود اختصاص  یزانم ینکمتر

زوجین  گیرییمتصم یهاسبکو  یبستگدل یهاسبکهمبستگی بین 

 یبستگدل، سبک یبستگدل یهاسبک. از بین دهدیمسالمند مدارس را نشان 

(، >r ،119/1P=21/1) یآن گیرییمتصم یهاسبکمثبت با  طوربهترسان 

 ؛ و(. رابطه دارد>r ،119/1P=22/1) یشهود( و >r ،119/1P=92/1) یاجتناب

، r=99/1) یاجتناب گیرییمتصممثبت با سبک  طوربه مشغولدل یبستگدلسبک 

15/1=P< یشهود( و (93/1=r ،19/1P<)  سبک  ینچنهمرابطه نشان داد و

 r ،119/1=-23/1) یآن گیرییمتصم یهاسبکمنفی با  طوربهایمن  یبستگدل

27 
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P< ،)یاجتناب (92/1-=r ،15/1P< و )یشهود (22/1-=r ،119/1P< و )طوربه 

، r=11/1) ییعقال( و >r ،119/1P=29/1) یوابستگ یهاسبکمثبت با 

15/1P<رابطه کنندهینف یبستگدلسبک  یتدرنهاو  معناداری نشان داد ( رابطه ،

، r=95/1) یاجتناب(، >119/1P؛ r=91/1) یریآنیگتصمیم  یهاسبکمثبت با 

19/1P< یشهود( و (97/1=r ،119/1P<)21) یوابستگرابطه منفی با  ؛ و/.=r ؛

19/1P< ییعقال( و (11/1-=r ،15/1P<.) دادند نشان. 

 
 زوجین سالمند گیرییمتصم یهاسبکو  یبستگدل یهاسبکضرایب همبستگی ساده بین . 9جدول 

 تصمیم شهودی تصمیم اجتنابی تصمیم آنی تصمیم عقالیی تصمیم وابستگی هامتغیر

 ***22/1 ***92/1 ***21/1 12/1 -93/1 ترسان

 **93/1 *99/1 17/1 91/1 12/1 مشغولدل

 ***-22/1 ***-92/1 ***-23/1 *11/1 ***29/1 ایمن

 ***97/1 **95/1 ***91/1 *-11/1 ***-21/1 ندهکنینف

 

 زمانهمزوجین سالمند به روش  گیرییمتصم یهاسبکو  ساالنبزرگ یبستگدل یهاسبک. خالصه نتایج رگرسیون بین 2جدول 

 Rهمبستگی چندگانه  بینیشپمتغیر  متغیر مالك مدل
 ضریب تعیین

R2 

 نسبت

F 
 T سطح معناداری

 β مقادیر

 همعنادار شد

 وابستگی گیرییمتصمسبک  9

 ترسان

21/1 127/1 12/92 
 

119/1 

27/1- 195/1 

 112/1 -12/1 مشغولدل

 -22/1 ***-111/1 ایمن

 -21/1 ***-23/1 کنندهینف

 عقالیی گیرییمتصمسبک  2

 ترسان

92/1 131/1 22/1 

 

119/1 

 

 

32/2-* 99/1- 

 192/1 15/1 مشغولدل

 *21/2 ایمن
91/1 

 

 -92/1 *-19/12 کنندهینف

 آنی گیرییمتصمسبک  3

 ترسان

21/1 125/1 71/92 
 

119/1 

11/19 131/1 

 122/1 91/9 مشغولدل

 -23/1 ***-122/3 ایمن

 22/1 ***129/3/1 کنندهینف

 اجتنابی گیرییمتصمسبک  1

 ترسان

22/1 121/1 35/91 
 

119/1 

19/9 155/1 

 -129/1 21/9 مشغولدل

 -23/1 ***-21/3 ایمن

 21/1 **39/3 کنندهینف

 شهودی 5

 ترسان

35/1 92/1 15/91 
 

119/1 

91/1*** 39/1 

 91/1 *95/2 مشغولدل

 -22/1 ***-22/3 ایمن

 31/1 ***59/3 کنندهینف

*< 5/1 , **< 19/1 , ***< 119/1  

 

. مالحظه شد پنج مدل رگرسیون به روش 2که در جدول شماره  طورهمان

در میان زوجین سالمند انجام گرفت.  گیرییمتصم یهاسبک بینییشپورود برای 

= 127/1) یمعنادار طوربهوابستگی  گیرییمتصمدر مدل اول سبک 

R2،12/92=F 119/1؛P< از دشویم بینییشپ یبستگدل یهاسبک( توسط .

کننده منفی برای سبک  بینییشپ کنندهینف، سبک ایمن و سبک هاسبکبین این 

 یبستگدل یهاسبکمدل دوم  در (.>119/1Pباشند )یموابستگی  گیرییمتصم

 گیرییمتصم(، سبک >R2 ،22/1=F، 119/1=P=131/1) یمعنادار طوربه

کننده مثبت برای  نیبییشپایمن  یبستگدل. سبک کنندیم بینییشپعقالنی را 

و سبک  کنندهینف یبستگدلاما سبک  باشدیمعقالیی  گیرییمتصمسبک 

نمود  بینییشپعقالیی را  گیرییمتصممنفی سبک  طوربهترسان  یبستگدل

(19/1P<.) یداریمعن طوربهآنی نیز  گیرییمتصممدل سوم سبک  در 

(125/1=R2 ،71/92=F ،119/1P< توسط )بینییشپ یتگبسدل یهاسبک 

آنی  گیرییمتصمکننده منفی برای سبک  بینییشپایمن  یبستگدل. سبک شودم

کننده مثبت برای این سبک  بینییشپ کنندهینف یبستگدلو سبک  باشدیم
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 طوربه یبستگدل یهاسبکمدل چهارم  در (.>119/1Pشد ) گیرییمتصم

اجتنابی را  گیرییمتصم( سبک >R2، 35/91=F، 119/1P=121/1) یداریمعن

( و >119/1Pمنفی ) بینیشپ عنوانبهایمن  یبستگدلکردند. سبک  بینییشپ

 گیرییمتصممثبت این سبک  بینیشپ عنوانبه کنندهینف یبستگدلسبک 

که سبک  شودیمدر مدل پنجم مشاهده  ینهمچن (.>19/1P) شوندیممحسوب 

( >119/1P؛ R2، 15/91=F=92/1) یداریمعن طوربهشهودی  گیرییمتصم

ترسان و  یبستگدل یهاسبک. شودیم بینییشپ یبستگدل یهاسبکتوسط 

مثبت  طوربه( >19/1P) مشغولدل یبستگدلسبک  ( و>119/1P) کنندهینف

سبک  ینچنهمو  باشندیمشهودی  گیرییمتصمکننده سبک  بینییشپ

 باشدیم شهودی گیرییمتصممنفی سبک  بینیشپایمن  یبستگدل

(119/1P< مدل نهایی .)زوجین سالمند بر  گیرییمتصم یهاسبک بینییشپ

 است. شدهاراله. 9آنان در شکل  یبستگدل یهاسبکاساس 
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 یبستگدل یهاسبکزوجین سالمند بر اساس  گیرییمتصم یهاسبک بینییشپ. مدل نهایی 9شکل 

 گیرییجهنتو  بحث
مختلف  یهاسبک یریکارگبه یزانم بینییشپهدف از انجام پژوهش حاضر 

 یهاسمبکبمر اسماس  یمتنوع زنمدگ هاییتموقعسالمند در  ینزوج گیرییمتصم

اسمت،  یزنمدگ یهآنان با مراقبان اول یهآنان که نشأت گرفته از روابط اول یبستگدل

ته شد پرداخ یرهامتغ ینب رابطهوجود  یینمطالعه ابتدا به تع یندر ا ینبنابرا؛ باشدیم

 یهاسمبکبمر اسماس  گیرییمتصمم یهاسمبک یریکارگبه بینییشپو در ادامه 

نشمان دادنمد کمه  یقتحق ینا یتجرب هاییافتهقرار گرفت.  یموردبررس یبستگدل

 ینزوجم گیرییمتصمم یهاسبکو  یبستگدل یهاسبک ینب یمعنادار یهمبستگ

 یبسمتگدل یهاکسمبسالمند شهرسمتان قشمم وجمود دارد. عمالوه بمر آن تممام 

بودنمد.  ینزوجم گیرییمتصمم یهاسمبک یرمقماد یبرا یکننده معنادار بینییشپ

 ییعقال گیرییمتصمکننده مثبت سبک  بینییشپ عنوانبه یمنا یبستگدلسبک 

 یو وابسمتگ یاجتناب ی،آن یشهود گیرییمتصم یهاسبک یکننده منف بینییشپو 

 یاجتناب ی،آن گیرییمتصم یهاسبکمثبت  طوربه کنندهینف یبستگدلبود. سبک 

 ؛ ونممود بینمییشپرا  یمیو عقال یوابسمتگ یهاسمبک یمنف طوربهو  یو شهود

 یو منفم یشمهود گیرییمتصممکننمده مثبمت  بینییشپترسان  یبستگدلسبک 

 یمکننمده مثبمت تصمم بینمییشپتنهما  مشغولدل یبستگدلبود و سبک  ییعقال

 یقمماتتحق یجپممژوهش بمما نتمما یممنا هایتممهیاف ؛ کممههسممت ودیشممه یممریک

گذشمته نشمان دادنمد کمه  یقاتتحق .باشدیم( همسو و همخوان 32 ،12،31 ،17) 

خمود در  ینبا والمد یمنا یبستگکه سبک دل یافراد جوان یبستگدل یهمطابق نظر

نفس از اعتمادبه ییو سطح باال یشترب یاجتماع یتدارند، احساس کفا یدوران جوان

 ترییینسطح پما یدارا یمنناا یبستگجوانان با سبک دل وجودین(. باا12)را دارند 

 یمکمانند داشتن مشمکالت در حفمظ روابمط نزد یعاطف یاتو تجرب نفسبهاز اتکا

 ییصمورت عمدم توانمابه یمقتحق یمنا هاییافتمه یلهوسبه یجنتا ین(. ا15هستند )

 ییمدو تأ یمتموردحما ی،زندگ یزاتنش هاییتدر موقع یحصح یماتدرگرفتن تصم

ق خود نشان دادند ی(، در تحق2113( در سال )12ولز و هانس ) ینقرارگرفته. همچن

و خجالمت را نسمبت  ییرواز کم ترییینسطح پا یمنا یبستگکه افراد با سبک دل

و  دهنمدیاز خمود بمروز م کننمدهیترسمان و نف یبسمتگسمبک دل یبه افمراد دارا

 یبسمتگسمبک دل یکمه دارا یه نشمان داد افمرادمطالعم ینا هاییافته ینهمچن

 یمحتاطانه و اجتنماب گیرییمسبک تصم زهستند ممکن است ا کنندهیترسان و نف

. در کننمدیو خجالمت را تجربمه م یمیروشمدت کمهما بهکه آن یرااستفاده کنند؛ ز

ساختار خمانواده و  ین(، مشخص کردند که ب2112در سال ) Brown(12) یقتحق

در نوجوانمان  گیرییمتصمم یهاو سمبک گیرییمتصمم یندمرتبط با فرا یرهایمتغ

 یمثبمت بمر رو یخمانوادگ یطداشمتند کمه محم یمدتأک هایافتمه. اردرابطه وجمود د

 یطدر محم یجوانان سهم مثبت ین. اگذاردیم یرهوشمندانه جوانان تأث گیرییمتصم

ناسب با سنشان اتخماذ مت یمناسب یهاانتخاب توانستندیداشتند و م شانیخانوادگ

در  یزنمدگ یملدر اوا یبسمتگدل یهاسمبک کمهینبما توجمه بمه ا ینبنابرا یندنما

. ینمدنما یفاا یینقش بسزا توانندیافراد م گیرییمدر تصم گیرندیها شکل مخانواده

 ینرابطمه بم ،یدر پژوهشم یهشده که در کشور ترک ( اشاره33) Denis یقدر تحق
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 یمنقمرارداد کمه در ا یرا موردبررسم گیرییمتصمم هاییو استراتژ یننگرش والد

 گیرییمتصم یهاگرا با سبکو منطق یکدموکرات ینوالد ینب یرابطه مثبت قیقتح

خانواده بمه دسمت آممد.  ثباتی یبا ب یرابطه منف ینمستقالنه به دست آمد و همچن

 یمنطقم گیرییمو تصمم ینوالد یتیحما یهانگرش ینب یرابطه منف ینعالوه بر ا

 یدارا کردنمدیممثبت رشمد  یخانوادگ یطکه در مح یافراد ینهمچن وجود داشت.

 بودند.  یمنا یبستگدلسبک 

 یمندر ا گیرییمتصمم یهاسمبکو  یبسمتگدل یهاسبک ینکه ب یارابطه

 یجنتما ینا یند. برآکندیم یینو تب ییدحاضر را تأ یقتحق یجآمد نتا به دست یقتحق

 یرگمذارتأث گیرییمتصمم یهاسمبک یبر رو یبستگدل یهاسبکنشان دادند که 

 یرتأث ستممکن ا یهاول یکه تجارب کودک کندیممشخص  یحاتتوض ینهستند. ا

 متعاقبماًو  یممنا یبسمتگدل یهاسبکافراد در رشد  ینا یتظرف یبر رو یمعنادار

کممه از  یداشممته باشممد. افممراد شممانیندهآ یدر زنممدگ یمنطقمم یماتگممرفتن تصممم

 یهاجنبمهاز تممام  یدارند ممکمن اسمت احسماس بهتمر یتخود رضا هایمیتصم

 ببرند. یشتریخودشان لذت ب یداشته باشند و از زندگ یزندگ و یاجتماع

کننمده مثبمت  بینمییشپ عنوانبمه یممنا یبستگدلحاضر سبک  یقتحق در

 گیرییمتصمم یهاسمبک یکننمده منفم بینمییشپو  ییعقال گیرییمتصمسبک 

از  تموانیم یافتمه یمنا یینجهت تب ینبنابرا؛ بود یو وابستگ یاجتناب ی،آن یشهود

اسمتفاده کمرد. بما در  یبسمتگدل یه( در نظرسازفعالمدل ) یدرونمدل کار  یممفاه

از  هایییمهپا تموانیم یبمالب یهدر نظر یگرانمدل کار خود و د یمنظر گرفتن مفاه

بممه دسممت آورد.  سممازمیتصم هماییتموقع یمختلممف بممرا یبسممتگدل یهاسمبک

 یتممام ییبمه شناسما گیرندهیمتصممفرد  ییعقال گیرییمتصمدر سبک  ازآنجاکه

انتخماب راهکمار مطلموب  یمتدرنهاهر راهکمار و  یجنتا یابیممکن، ارز یراهکارها

بمه طمور  ینبنمابرا باشمدیمو مشارکت متقابل  یهمکار یازمندن ینوعبه پردازدیم

هسمتند،  ییبماال نفساعتمادبمه یکه دارا یو افراد یمنا یبستگدلمثبت با سبک 

مدل کار مثبت نسبت به خود و  یدارا یبالب یهبر اساس نظر یمنرابطه دارد. افراد ا

هسمتند و در روابمط احسماس آراممش  یگمرانمدل کار مثبت نسبت به د ینهمچن

در  هماآنبمه  ییگوپاسمخ یبمرا یمازهنگمام ن یگمراند معتقدند کمه هاآن. کنندیم

دارنمد کمه از  یسع یمبه هنگام حل تعارض و گرفتن تصم یندسترس هستند بنابرا

کمه  یرندبربگدوجانبه را در  یحل مشکل استفاده کنند که همکار یبرا ییهاسبک

 یج. در اداممه نتماکنیمیمممشماهده  یمیعقال گیرییمتصمرا در سبک  یژگیو ینا

 گیرییمتصمم یهاسمبکمثبمت  طوربمه کنندهینف یبستگدلنشان داد که سبک 

 بینمییشپرا  ییو عقال یوابستگ یهاسبک یمنف طوربهو  یو شهود یاجتناب ی،آن

کمرد کمه افمراد  یمانب تموانیم ینچنم یمزن پمژوهش یافتمه ینا ییننمود. جهت تب

مهم  یشانبرا یاربس ینو ا اندراحت یگرانبا د یکنزد یبدون روابط عاطف کنندهینف

 یگرانبه د هاآننه  دهندیم یحکنند و ترج ییخودکفا است که احساس استقالل و

 یریکارگبمهدر حمل مشمکل از  ینبنمابرا؛ وابسمته نباشمند هماآنبمه  یگرانو نه د

 .  کنندیماجتناب  ییو عقال تگیوابس یهاسبک

اسمتفاده  سماالنبزرگ یبستگدل ییهنظراز  توانیم یزمسئله ن ینا ییندر تب

 یمدل کار مثبت نسبت به خود و مدل کار منف یدارا دهکننینف یمنناا ینکرد زوج

 اثمریبرا  شانیبستگدلنظام  یدفاع طوربهافراد  ینا ینبنابرا؛ اندیگراندنسبت به 

 یازهمایبه دنبمال ن طورمعمولبهکه  اضطراب را یتجربهبه  یالتشانتما و کنندیم

 یبدون روابمط عماطف هکنندینفکاهش دهند. افراد  ،آیدیمارضاو نشده  یبستگدل

مهم است که احساس اسمتقالل و  یشانبرا یاربس ینو ا اندراحت یگرانبا د یکنزد

وابسته  هاآنبه  یگرانان و نه دیگربه د هاآننه  دهندیم یحکنند و ترج ییخودکفا

 ی،آنم گیرییمتصمماز سمبک  کننمدهینف یبستگدلافراد با  کهینا ینبنابرا؛ نباشند

در حل مسمالل و مشمکالت خمود اسمتفاده کننمد دور از انتظمار  یدو شهو یاجتناب

کننمده مثبمت  بینمییشپترسمان  یبسمتگدلسبک  یقتحق ینا یگرد یافته. یستن

 بود.  ییعقال یو منف یشهود گیرییمتصم یهاسبک

بمر اسماس  یمزکرد کمه افمراد ترسمان ن یانب توانیم یزن یجهنت ینا ییندر تب

باشمند  یمم یگمراننسمبت بمه خمود و د یمنف مدل کار یدارا یبستگدل ییهنظر

حمل تعمارض  از یشمتربدارنمد و در تعمامالت  یینیپما یاربسم نفساعتمادبه ینبنابرا

اضمطراب و اجتنماب  به خماطرانتظار داشت که  توانیم ینبنابرا کنندیم نظرصرف

 جهمت تسملط بمر تعمارض از یتالش گونهیچهکه دارند به هنگام تعارضات،  ییباال

 مشمغولدل یبستگدلبود که سبک  ینحاضر ا یقآخر تحق یجهنت خود بروز ندهند.

آخمر  یافتمه یمین. تبباشمدیم یشمهود یمریک یمکننده مثبت تصمم بینییشپتنها 

ممدل کمار  یدارا مشمغولدلافمراد  یبسمتگدل یهاست که بر اساس نظر قرارینازا

 یآمادهافراد  ین. اباشندیم یگراننسبت به خود و مدل کار مثبت نسبت به د یمنف

و آرامش هسمتند  یتجهت کسب امن یادز یریو سختگ یدنشان دادن اضطراب شد

مهمم در  افمرادتمرك شمدن توسمط  یمااز رها شدن و  یناش تواندیماضطراب  ینا

فشمار بمر  ی،و جسمم یکالمم یباشد که با سرزنش، ترس، پرخاشگر هاآن یزندگ

؛ شمودیممتقابمل در تعمامالت مشمخص  یواحساس گناه و فقدان گفتگم یگران،د

 کنندیم یکه از خودشان دارند سع یندیافراد به خاطر احساس ناخوشا ینا ینبنابرا

 یمزانکننمد تما حمد امکمان از م گیرییمتصمم یدر تعامالت آن را به نحمو شمهود

 اضطراب خود بکاهند.

 یرساحاضر همانند  یقامر اشاره نمود که تحق ینالزم است به ا یانپا در

 ینپژوهش ا ینا هاییتمحدود ازجملهاست.  هایییتمحدود یدارا هاپژوهش

 یدهخودگزارش اطالعات بر اساس ابزار یآورجمع کهینااست که با توجه به 

در  یبعدتک وگیریداده ممکن است منشأ س یآورجمع یندنوع فرا ینکه ا بناشده

 یشترب یهاتالشکه  یافتدر توانیم ینبنابرا یردقرار گ هاروشاستفاده از 

در  گیرییمتصم یهاسبکو  یبستگدل یهاسبک یریگاندازهجهت  یشناسروش

در جلسات  توانیمپژوهش را  ینا یج. نتارسدیمالزم به نظر  یندهمطالعات آ

 یهاسبکاز عواقب ازدواج  ینساختن زوج هآگا منظوربهاز ازدواج  یشپ یآموزش

 یدر زندگ گیرییمتصم یهاسبکبا  هاآنرابطه و  یزآممخاطره یبستگدل

 یریکارگبهدر  یبستگدل یهاسبک یرتأث یناستفاده کرد و همچن ییزناشو

 یرو سا وپرورشآموزشرا به وزارت  مؤثرو  یدمف گیرییمتصم یهاسبک

 یمتول عنوانبهآن وزارتخانه  ینکهکرد تا ا خاطرنشان هاوزارتخانهو  هاسازمان

 ییهابرنامهخصوص  یندر ا یلیدر مقاطع مختلف تحص یتو ترب میتعل یاصل

 .یندتدارك بب
 
 

 تقدیر و تشکر
و  یستیکه از مسئوالن محترم سازمان بهز دانندیمبر خود الزم  یسندگاننو

 یو قدردان یررساندند تقد یاریپژوهش  ینکه ما را در انجام ا یسالمندان ییهکل

.یندنما
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Attachment styles are the influential factors on individuals' decisions 

throughout life. Therefore, the aim of this study was to predict decision-making styles of elderly couples based on adult 

attachment styles in Qeshm city. 

METHODS: In this descriptive and correlational study, the statistical population was 129 couples selected using 

available sampling in Qeshm and they responded to the questionnaires of attachment and decision-making styles. Data 

were analyzed using Pearson correlation coefficient and simultaneous regression. 

FINDINGS: The safe attachment style was considered as a positive predictor of rational decision-making style 

(β=0.14, p=0.05) and negative predictor of intuitive (β=-0.26, p=0.001), immediate (β=-0.23, p=0.001), avoidance 

(β=0.23, p=0.001) and dependency (β=-0.26, p=0.001) styles. The dismissing attachment style predicted positively the 

immediate (β=0.22, p=0.001), avoidant (β=0.24, p=0.01) and intuitive (β=-0.30, p=0.001) styles, and negatively the 

rational (β=-0.12, p=0.05) and dependency (β=-0.24, p=0.001) styles. The fearful attachment style was positive and 

negative predictor of intuitive (β=0.31, p=0.001) and rational decision-making (β=-0.11, p=0.05) styles, respectively, 

and the preoccupied attachment style was the only positive predictor of intuitive style (β=0.14, p=0.05). 

CONCLUSION: The results of this study showed that the attachment styles had a great influence on how elderly 

couples use decision-making styles. Therefore, it can be helpful for couples to apply a suitable decision-making style 

by identifying their attachment styles. The results of the current study can be used in educational sessions to inform 

about the marriage consequences of people with risky attachment styles and their impact on adverse decisions during 

marital life. 

KEY WORDS: Attachment styles, Decision-making styles, Elderly couples. 
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