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 1/1/18، پذیرش:22/3/18 ، اصالح:22/1/18دریافت: 

 خالصه
و آثدار ندامطلو   یددگیو در کداهش تن دهددیم یشافراد را افزا یدارد که شانس بقا و زندگ یالمندفعال در دوران س یدر تداوم زندگ ینقش مهم یبستگدلسبک : سابقه و هدف

 و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بود. یبستگدل یهاسبکارتباط  یحاضر بررس یمطالعهاست. هدف از  مؤثر یزندگ

انتخدا  شددند. ابدزار مطالعده شدامل  یبازنشسدتگان شهرسدتان سدار یهداکانوناز  یاطبقه یتصادف ییرگنمونهسالمند بودندکه به روش  232 کنندگانمشارکت: هاروشمواد و 

 p <52/5در سدط   یو استنباط صیفیتو یهاآزمونبا انجام  21نسخه  SPSS افزارنرمبا  هاداده یل( بود. تحل1187) یورشهزن و  یبستگدلو سبک  یکدموگراف یهانامهپرسش

 شد. انجام

سدبک  یالگدو یدازسال بود. متوسط امت 25-81 یسن دامنه با سال 2/28±1/2 در پژوهش کنندگانشرکتسن  یانگینمطالعه زن بودند. م ینا کنندگانشرکتدرصد  1/21 :اهیافته

 یبسدتگدلمربدوط بده  یدانگینم ینترکم و( 2/12±3/3) یمنا یبستگدلسالمندان مربوط به  یبستگدل یهادر انواع سبک یانگینم باالترین. بود 3/12±7/2سالمندان  یبستگدل

سبک در زندان سدالمند  ترینیشبدرصد(  7/18دوسوگرا ) یبستگدلبودند. سبک  یمنا یبستگ دلسبک دارای( درصد 7/38موردپژوهش ) سالمندان اکثر. بود (2/13±7/1) یاجتناب

 یهداسدالمندان تحدت پوشدش کانون یبستگدلسبک  ینب یدرصد( بود. اختالف معنادار 1/25) یمنا یبستگلدسالمندان مرد، سبک  یبستگدلسبک  ترینیشببود.  موردمطالعه

 .(P<52/5وجود داشت ) یجسمان یحرکت ییتوانا یتوضع ی،خانوادگ یتتأهل، وضع یتوضع یردر متغ یبازنشستگان شهرستان سار

بدا  یدر مقابلده و سدازگار یجدهو درنت یدددر سالمندان را فدراهم نما یمنا یبستگدل سبک تواندیم یدوران سالمنددر  یو اجتماع یروان یگسترده هاییتحما ینتأم گیری:نتیجه

 د.یرقرار گ مورداستفادهسالمندان  مندییترضانگرش و  یتوضع بینییشپباشد و در شناخت بهتر و  مؤثر یحوادث ناگوار زندگ

 .دوسوگرا ی،اجتناب ،یمنا ،یبستگدلسالمند، سبک  کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه
دهد یرشد است که در تمام موجودات رخ م یعیطب ییراتاز تغ یکی یسالمند

بدن  یهادستگاه یعملکرد در تمام یجینزول تدر شدن یرپ یندفرآ یمشخصه(. 1)

 یهدااز گروه یکدی عنوانبده رسند،یم یدوره از زندگ ینکه به ا ی(. افراد2است )

و  یرواند شدناختی،یستز وتمتفدا یازهاین یکه دارا شوندیم محسو  پذیریبآس

قدرن  یشدناخت یدتجمع ییدراتتغ ینتدراز بزرگ سالمندی،(. 3باشند )یم یاجتماع

درصد  3/1حدود  1312در سال  یرانا یعموم یسرشمار طبق (.1باشد )یحاضر م

در سدال  یران،سالمندان ا یتجمع شودیم بینییش. پباشدیمسالمند  یرانا یتجمع

وجدود مشدکالت  یدانگرامدر، ب ینو ا یدنفر خواهد رس یلیونم 22از  یشبه ب 2525

مشدکالت  ییاسدت. شناسدا یتیگروه جمع ینا یازهاین یندر خصوص تأم ستردهگ

خداص  یجدانیرابطده ه یدک یبسدتگدل(. 2است )گسترده  یتحائز اهم یسالمند

 ،یبسدتگدل یهاسدبک. باشددیم یشاست که مستلزم تبادل لذت، مراقبت و آسا

ضدمن  یمن،. افراد اسازدیزا را متأثر ماسترس هاییتمواجه فرد با موقع یهاروش

 یدنخداطر داشدتن ا بده(. 2) یرنددگیکمک م یگراناز د یسادگبه یتموقع یقتصد

 ی،در دوران کدودک گرفتهشدکل یبسدتگدل یهااست که سبک یتنکته حائز اهم

  شدودینشدان داده م یسدالبزرگدوران  یعداطف یهایبسدتگدلدر  آنچهلزوماً با 

 

و  شدددهیسپر یسددالبزرگو  یدوران کددودک ینبدد یددادی. زمددان زیسددتندن یکسددان

 یهادر سدبک یانقدش عمدده یدزن انیزمد یفاصله یندر ا آمدهدستبه یاتتجرب

دوسدوگرا  یبستگدل عنوانبه آنچه(. 2کنند )یم یفاءا یسالبزرگدوران  یبستگدل

 یبدرا یمطمئند یبسدتگدل تواندیم شود؛یم یفتوص یدر دوران کودک یناباجت یا

نقدش  یبسدتگدلفدرد هدم در  یوخوخلق ینچنهمشود و بالعکس.  ساالنبزرگ

، مشدخ  سداخته اسدت کده آمددهعملبه ینهزم ینکه در ا ییهااما پژوهش؛ دارد

(. 7د )دار یبدر روابدط بعدد ینقدش مهمد یگرفته در دوران کدودکشکل یالگوها

 یهداو اسدتفاده از روش ییمندوط بده شناسدا ی،با سدالمند آمیزیتموفق یسازگار

(. سدبک 8است ) یآن در جهت هدف دادن به زندگ هایینو جانش یمناسب زندگ

تکامدل  یدهبر اسداس نظر ی،رفتار یهادستگاهمهم در  یماز مفاه یکی ،یبستگدل

و آثدار  یددگیو در کداهش تن هددیم یشافراد را افزا یاست که شانس بقا و زندگ

وجود دارد  یدر سراسر چرخه زندگ ی،رفتار یستمس یننقش دارد. ا ینامطلو  زندگ

محسدو  شدده و  فردیاز منابع درون  ،یبستگدل(. سبک 15, 1باشد )یمو فعال 

دارد  یمدؤثرنقدش  یو مشکالت متفداوت زنددگ استرس ،یدر کاهش اثرات ناتوان

و  یفدرد یننابهنجدار در روابدط بد بهنجدار و هاییژگیو ادیجدر ا ینچنهم(. 11)
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و  یسدالبزرگدر  یبسدتگدل یها(. انواع سدبک12دارد )افراد نقش  یمفهوم زندگ

ها سدبک یدناز ا یدکاسدت. هر سدوگراو دو ی، اجتنابیمنشامل سبک ا ی،سالمند

نسبت  یمتفاوت هاییوهافراد به ش شودیخاص خود را دارند که سبب م هاییژگیو

از اعتمداد  یسط  باالتر یمن،ا یبستگدلو حوادث برخورد کنند. افراد با  یبه زندگ

 یبسدتگدلافدراد بدا  کدهیدرحالاز تعارضدات دارندد،  ترییینو سط  پا یتو رضا

 یاجتناب یبستگدلو افراد با  یشتردوسوگرا با عدم تعادل در احساسات و تعارضات ب

 یاجرا ی(. برا13شوند )یمشخ  م یشترضات بکمتر و تعار یمیتو صم یتبا رضا

آندان  یتو ظرف یمارانب یبستگدل یهاسبکمحور، درک انواع  یمارمراقبت ب مؤثر

بدا توجده بده  توانیم ینبنابرا؛ است یضرور کنندگانمراقبتارتباط با  یدر برقرار

نان آ ینب یمناسب، مشکالت ارتباط یزیربرنامهسالمندان، با  یبستگدلنوع سبک 

را کاهش داد. مطالعات نشدان داد کده رابطده  یو پرستار یدرمان - یو کادر مراقبت

 یو رابطه منف یمنا یبستگدلبا سبک  یخود مراقبت یرفتارها ینب یمثبت معنادار

 (. 8دارد )وجود  یاجتناب یبستگدل کبا سب

 درسدیمبده نظدر  ی،اطالعات هاییگاهپادر  شدهانجام یجستجوهابه  با توجه

در کشدور  یگدروه سدن یدندر ا یبسدتگدلارتبداط سدبک  ینهدر زم یمطالعات کم

اسدت؛ بدا  شددهانجامکشدورها  یرکه در سا یمطالعات ینهمچن صورت گرفته است.

 ینبوده اسدت، بندابرا هاآن یو اقتصاد یاجتماع مذهبی، ی،توجه به ساختار فرهنگ

 یساختارها ضدرور ینبودن ا در کشور ما با توجه به متفاوت یمطالعات ینانجام چن

بدا  یبسدتگدلارتبداط سدبک  یبررسد باهدفحاضر  ی. لذا مطالعهرسدیمبه نظر 

 عوامل مرتبط با آن در سالمندان انجام شد.

 

 
 هامواد و روش

انجام شد. جامعه پدژوهش  1312بود که در سال  یلیتحل یفیمطالعه توص ینا

 یبازنشستگان شهرستان سدار یاهسال و باالتر تحت پوشش کانون 25سالمندان 

 یسرشدمار ینآخر بر اساس یسالمندان شهرستان سار یتبودند. تعداد نمونه جمع

نظدر گدرفتن  رنفدر بودندد. لدذا بدا د 17522( محاسبه شد کده حددود 1315)سال 

کده حجدم  (1312و همکداران ) یی( در مطالعه رضا1/7) یارانحراف مع ینتربزرگ

، بدر اسداس فرمدول پدژوهش مدورد(، تعدداد نمونده 11دهد )یرا م یشترینمونه ب

نفدر محاسدبه  213 درصد، 85درصد و توان آزمون  12 یناناطم یبکوکران با ضر

 یریگنموندهنفر محاسبه شدد. روش  232درصد تعداد  15 یزشکه با احتمال ر شد

 یدنانجدام شدد. مدالک ورود بده ا شدهیبندطبقه یتصادف ییوهشپژوهش به  ینا

نداشدتن  ی،تکلم به زبان فارسد ییتوانا یرانی،ا یتسال و باالتر، مل 25 سنمطالعه، 

 یاری(، هوشدیخدود اظهداراختالل اعصا  و روان که منجر به مصرف دارو شود )

 AMT= Abbreviated Mentalابدزار با استفاه از ) طالعهکامل در زمان م

Test)سؤاالت مطالعه بدود.  به ییگوپاسخ ییتوانا ارتباط و یبرقرار یی، وجود توانا

 نامهپرسدشبده  ییگوپاسخاز  کنندگانشرکتمطالعه، انصراف  ینمالک خروج از ا

 انجام کار و مصاحبه بود. یندر ح

و مازنددران  یدانشگاه علوم پزشدک یطرح در معاونت پژوهش یباز تصو پس

، نامهیمعرفصدور  و IR.MAZUMS.REC. 95.2309 کد اخالق یافتدر

هدا، از سالمندان تحت پوشش کانون یستبازنشستگان مراجعه شد. ل یهابه کانون

 ندههدر مرکدز، حجدم نمو یهبراساس سهم یگذارشمارهو پس از  یافتآن مراکز در

بدا  هدای. سدپس از آزمودنیددانتخدا  گرد یفوق با استفاده از جدول اعداد تصدادف

تمداس  یدقطرجهت شرکت در مطالعه از  یق،اهداف تحق یانورود و ب یارمع یترعا

سدالمند وجدود داشدت،  یاز سدو یبه همکار یلدعوت به عمل آمد. اگر تما یتلفن

 نامهپرسدش یدلمحل کانون جهدت تکم یادر منزل  کنندهشرکتانتخا   برحسب

نداشدت، سدالمند  یجهدت همکدار یلیشد. اگر هم سالمند تما داده یبمالقات ترت

الزم در خصدوص  ین آگداهشد. در زمان مالقات پس از داد یو یگزینجا یگرید

جهت مطالعه به سدالمند  نامهپرسش، اخذشدهفوق و موارد کاربرد اطالعات  یقتحق

 داده شد. 

از  یریجلدوگ یسدالمندان، بدرا ینآگاهانه از ا یکتب نامهیترضاپس از کسب 

 صدورتبه( سدوادیبهر فرد )بدا سدواد و  یبرا هانامهپرسشاز  یکهر یری،سوء گ

 شد. یلو تکمقرائت  یابه روش مصاحبه یخصوص یمحر یتاجداگانه و با رع

بدود. قسدمت اول ابدزار،  یچندبخشد نامهپرسدشمطالعه، شامل  یبررس ابزار

تأهدل،  یتوضدع یالت،)سدن، جدنس، تحصد یدلاز قب یشناخت یتجمع نامهپرسش

 ییمحدل سدکونت، تواندا کنندد،یم یکه بدا سدالمند زنددگ یافراد ی،شغل یتوضع

دوم  قسدمت( بدود. یدرمداه اخ 2در  فشارزامزمن، تجربه واقعه  ایهیماریحرکت، ب

 =AAQ) سددداالنبزرگ یبسدددتگدلسدددبک  نامهپرسدددشابدددزار، شدددامل 

Acceptance and Action Questionnaireنامهپرسدش یدنست. ا( ا ،

( و مشدتمل 12شده )ساخته Hazan 1187توسط است که  یخود سنجابزار  یک

و  81/5را  نامهپرسدش یدنکدل ا ییبازآزمدا یییدداپا Hazanدو بخش است. بر 

دسدت آوردندد.  بده 78/5را  (Cronbach's alpha)کرونبداخ  یبدا آلفدا یاییپا

آوردندد به دست  71/5کرونباخ را  یآلفا یاییابزار پا ینهم در مورد ا یدو ر ینزکدول

 و یاجتنداب یمن،ا هاییاسخرده مق یها( پرسشیاییکرونباخ )پا یآلفا یب(. ضر7)

و همکداران  ییدر مطالعه رضدا 22/5، 28/5، 18/5 یب( به ترتیدو سوگرا )اضطراب

 سدالبزرگ یبستگدل یاسخو  مق یدرون یهمسان نشانه( محاسبه شد که 1312)

 یدراندر ا یدابیهنجار نامهپرسدش یداییپا یآلفا کرونباخ برا یباست. در کل، ضر

 (. 11آمد )به دست  78/5

نفر از سالمندان بازنشسدته  25توسط  نامهپرسشمجدد،  یاییپا یجهت بررس

آمدد. بخدش  به دسدت 81/5 یبررس ینشد. آلفا کرونباخ ا یلتکم یشهرستان سار

 ،یبسدتگدلاز سه سدبک  یکاست که به هر  یهگو 12 یدارا نامهپرسش یناول ا

است و سه  یسؤال 12آزمون  یک. گیردیتعلق م یهگو 2 و دوسو گرا یاجتناب یمن،ا

 یکدرتل یادرجده 2 یداسو دو سدوگرا را در مق یاجتنداب یمدن،ا یبستگلدسبک 

(Likert scale) ( ًکدامالً 1، موافقم 3ندارم  ی، نظر2، مخالفم 1مخالفم کامال ،

 یمدن؛ سبک ا1-2-3-1-2 ی. سؤاالت مربوط به سبک اجتنابسنجدی( م2موافقم 

حدداکثر  اسدت. حدداقل و 11-12-13-11-12دوسو گرا  و سبک؛ 15-1-8-7-2

 ی. نمدره کلدباشددیم 22و  2 یبآزمون به ترت هاییاسدر خرده مق ینمره آزمودن

ندارندد معکدوس  یگدذارنمره ؤاالتاز س یکیچه ؛ واست 12-72 نامهپرسش ینا

است. افراد بر اساس آنکده  یبه صورت انتخا  اجبار نامهپرسش(. بخش دوم 12)

از جمدالت را  یکدیا خود بدانندد تنهدا ب یشتررا در تطابق ب یفاز سه توص یککدام

 یاسدم هداییاسمق عنوانبده 3و  1،2 یهاشدماره ینعالمدت بزنندد؛ بندابرا یدبا

هستند که به طور مجزا در  یمندوسوگرا و ا ی،اجتناب یبستگدل کسه سب یانگرنما

 (.12شود )یبه کار گرفته م هایلتحل

انجدام شدد.  21نسدخه  SPSS افدزارنرمها با اسدتفاده از داده وتحلیلیهتجز

نمره  یانگینم یرهایمتغ ینارتباط ب یینجهت تع یرمناسپ یهمبستگ یبآزمون ضر

 یبستگدلنمرات سبک  یانگینارتباط م یبررس یاستفاده شد. برا یبستگدلسبک 
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تأهدل و...( از  یتوضدع نس،دوحالته )مانندد جد یرهایو عوامل مرتبط با آن در متغ

چندحالته )مانندد  یرهاینمرات در متغ یانگینارتباط م یبررس استفاده شد. آزمون اتا

 یدترعا یدو انجام شد. سط  معنادار یدرآمد ...( با آزمون کا یتوضع یالت،تحص

 بود. P<52/5 هایلشده در تمام تحل
 
 

 هایافته
 یدارو انحراف مع یانگینزن بودند. م کنندگانشرکتدرصد( از  1/21نفر ) 122

سددال بددود  25-81 سددنی دامندده بددا سددال 2/28± 1/2 نکنندگامشددارکت سددن

(11=IQR.) سدالمندان تحدت پوشدش  یبسدتگدلسدبک  یالگو یازامت یانگینم

( 21-22) تغییدرات دامنده بدا 3/12±7/2 یبازنشستگان شهرستان سار یهاکانون

 در سدالمندان مدورد یبسدتگسدبک دل یدازمتوسدط امت. (1جدول .)(IQR=8بود )

 یمدندر ا یبستگسبک دل امتیاز متوسط. بود 21-22 دامنه در 3/12±7/2 یبررس

 یددازدو سددوگرا بددا متوسددط امت یبسددتگدل سددبک ،15-21 دامندده در 3/3±2/12

 2/13±7/1 یاجتنداب یبستگسبک دل امتیاز متوسط و 2-23 دامنه در 1/1±1/12

 یبسدتگدل یهادر انواع سبک یانگینم یناساس باالتر ین. بر ابود 2-22 دامنه با

 ترینیین( و پداMean Rank= 3/2) یمنا یبستگسالمندان مربوط به سبک دل

 .(2( بود. )جدول Mean Rank= 7/1) یاجتناب یبستگمربوط به سبک دل
 

 1312در سال  یشناخت یتمعج هاییژگیبر اساس و یسار یبازنشستگ یهاسالمندان تحت پوشش کانون بستگیدلسبک  یانگینم یمطلق و نسب یفراوان یعارتباط و توز .1جدول 

 ویژگی دموگرافیک
 

 درصد فراوانی طبقه
 یبستگدل سبکمیانگین 

 میانگین±انحراف معیار
 P Vale آماره آزمون

 
 جنسیت

 7/11±2/2  122(1/21)  زن
2/2172 =Z* 8/5 

 52/12±7/2 1/18 113 مرد

 
 وضعیت تأهل

 1/11±3/2 8/28 121 متأهل

812/12=F** 52/5 
 18±52/7 8/3 1 مجرد
 2/17±2/1 2 11 مطلقه

 8/12±2/2 1/25 18 بیوه

 
 سط  تحصیالت

 51/12±1/2 7/38 11 سوادیب

327/1=F 8/5 
 2/12±2/7 7/27 22 زیر دیپلم
 2/11±2/2 1/25 18 دیپلم

 3/12±1/8 2/13 31 دانشگاهی

 
 شاغل بودن

 1/11±2/7 7/21 21 بله
512/5=Z 1/5 

 1/12±1/2 3/78 181 خیر

 توانایی حرکتی جسمانی
 2/11±8/2 2/82 251 مستقل

1272=Z 52/5 
 1/11±1/1 2/11 31 حرکتی وسایل کمک

 وضعیت مسکن سکونی
 18±2/2 3/12 21 آپارتمان

2122=Z 1/5 
 8/11±2/2 7/87 252 حیاط دار

 وضعیت خانوادگی

 1/11±2//2 2/12 38 تنها

211/22=F 5551/5 
 3/11±1/2 2/75 122 مسروفرزندانه

 1/12±1/7 8/12 35 فرزندان
 1/12 1/5 2 سایر

 ایینهزمداشتن بیماری 
 2/12±8/2 2/21 115 دارد

2/2113=Z 552/5 
 52/11±3/2 1/15 12 ندارد

 ماه اخیر 2وقایع فشارزا در  تجربه
 2/12±2/7 2/15 22 دارد

25/2115=Z 52/5 
 1/12±2/2 1/81 215 ندارد

                            * Mann-Whitney Test ** Kruskal Wallis Test 

 

 1312بازنشستگی ساری در سال  یهاسالمندان تحت پوشش کانون یبستگدل یهامطلق و نسبی و میانگین انواع سبک توزیع قدر .2جدول 
 **میانگین رتبه میانه *میان چارکی شاخ  انحراف معیار میانگین )درصد(فراوانی یبستگدلسبک 

 7/1 13 7 7/1 2/13 78( 2/33) سبک اجتنابی

 3/2 12 2 3/3 2/12 11( 7/38) سبک ایمن

 51/2 12 8 1/1 1/12 22( 1/28) سبک دو سوگرا

                            * Interquartile range  **  Friedman Test 
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 گیرییجهنتو  بحث

سالمندان  یبستگدل یهادر انواع سبک یانگینم یناد که باالترنشان د یجنتا

 یبسدتگدلمربوط بده  یانگینم ینترکم و( 2/12±3/3) یمنا یبستگدلمربوط به 

نشان داد  یز( ن2517و همکاران ) Webster یمطالعه. بود (2/13±7/1) یاجتناب

 ی(. برخ17بود )ان سالمند رد یبستگدلسبک  ترینیعاز شا یمنا یبستگدلسبک 

در سدالمندان بدا  یدوسوگرا و اجتنداب یبستگدل یهااز مطالعات نشان دادند سبک

گفدت کده  تدوانیم یجنتدا یدنا یدینتب( در 15و18) یابددیمدسن کاهش  یشافزا

 ییددراتتغ ییجددهدرنت یمنندداا یبسددتگدل یهاسددن، سددبک یشافددزا ییجددهدرنت

 یناندهبواقعصورت پاسخ المندان که بهس ختیو شنا یروان یتکه در وضع یاگسترده

 یابددیکداهش مد دهدد،ینامعقول سدالمندان رخ م یهاو کاهش واکنش یطبه مح

شددن بده  یدکبا نزد خصوصبهسن  یشکه با افزا ییراتیتغ یمجموعه(. 11 و25)

در افدراد سدالمند  یدرون سازییکپارچهسبب  پیوندند؛یبه وقوع م یسالمند یدوره

در افدراد  یتاحساس کامل بدودن و رضدا یکپارچگی، ینا یدستاوردهادد. از گریم

 (. 25است )سالمند 

قبل از انجدام  کنند،یم یداکه به مسائل پ یخرد یرتحت تأث سالمندان معموالً

فدرد بده  ی،با ورود بده دوران سدالمند ینچنهم. اندیشندیبه آن م یتهرگونه فعال

و  کمدال ی،احساس رشد، پختگد یجادمرور، ا یند این. برآپردازدیمگذشته  یبازنگر

بده مسدائل، افدراد و  یندانسالمند با اعتمداد و اطم گرددیاست که سبب م یرشپذ

انتظدار اسدت کده سدالمندان کدامالً قابل یافته ینا ،رویینازا(؛ 21بنگرد )ها روابط

 داشته باشند. یاجتناب یبستگدلسبک  ترکم

در زنان سدالمند،  یبستگدلسبک  ترینیشبحاضر، نشان داد  یمطالعه نتایج

بددود. مطالعدده  یمددنا یبسددتگدلسددبک دوسددوگرا و در سددالمندان مددرد، سددبک 

Fagundes در  یبسدتگدلسدبک  تدرینیشب( نشان داد که 2511) و همکاران

داد  نشدان یسانگلد یوکاسدلدر ن یا(. مطالعده22بود ) یزنان سالمند از نوع اجتناب

 طوربدهافدراد  یدنداشدتند و ا یاجتنداب یبسدتگدلن سدبک از مدردا تدریشبزنان 

و  یتجنسد یادر مطالعه(، 23بودند ) بستهدل یااش یآورو جمع یابه اش یتوجهقابل

بدود افدراد  یبسدتگدل یهاتفداوت سدبک یجدادسن از عوامدل مدؤثر در ا ییراتتغ

نسدبت بده  یبداالتر یعداطف یوندداز پ دی(. سالمندان مرد در دوران سالمن21و22)

گونداگون  یازهداین یدر برآوردن و ارضا یجهدرنت باشند؛یسالمندان زن برخوردار م

سالمندان زن با گسدترش ارتباطدات  که؛یرو هستند درحالروبه ترکمخود با چالش 

 (.21دارند ) ترییشب ینیخروج از کانون خانواده بدب یشخود و افزا

 ترینیینسدالمندان متأهدل، پداحاضدر، نشدان داد کده  یمطالعده یگرد نتایج

را  یبسدتگدلسبک  یانگینم ینو سالمندان مجرد باالتر یبستگدلسبک  یانگینم

در سدالمندان متأهدل از  یبستگدلسبک  ینچنهمداشتند.  یوهنسبت به مطلقه و ب

و همکداران  هدوپر یمطالعدهسالمندان مجرد از نوع دوسوگرا بود. در  ی،نوع اجتناب

 یهدانسبت به گروه یباالتر یبستگدلسبک  یانگینندان مجرد از م( سالم2512)

زندان سدالمند مطلقده، سدبک  یامطالعده(. در 22بودندد )برخوردار  یسالمند یگرد

 ییجدهدرنتگفت که  توانیم یجنتا ینا یین(. در تب27داشتند )دوسوگرا  یبستگدل

 یجدادا یو جسدمان یرواند ی،اجتمداع هدایییدر توانا یاریکداهش بسد ی،سالمند

و شدأن و منزلدت سدالمندان در  یگداهکه در مقام، جا یاگسترده ییرات. تغگرددیم

 کننددیم یزنددگ یگرکه با افراد د یسالمندان یدشد، سبب گرد یجادخانواده ا یطمح

ان یگدرد یاز سدو یدتحما ینتدأم یدر جستجو تریشب ی،اضطراب هاییتدر موقع

 یاعضدا یدر صدورت عددم همراهد یرواند هاییبمسئله سبب آس ینکه ا یندبرآ

 هداییتدر موقع یچنددان ییدراتدر سالمندان مجرد تغ کهی. درحالگرددیخانواده م

در  تدرکم ی،اضدطراب هداییتو سدالمند مجدرد در موقع گرددینم یجادا یخانوادگ

 ییتنهاهدا را بدهتنش ایدن کننددیو معموالً تدالش م آیندیبرم یتحما یجستجو

در برابدر  تدرییمنا یتفدرد از وضدع شدودیمسئله خود سبب م یند و اتحمل کنن

 برخوردار باشد. یتدرخواست حما

سدبک  یدانگینم ینبداالتر پژوهش حاضدر، نشدان داد کده هاییافته یگرد از

 ترینیینمربدوط بده سدالمندان تنهدا و پدا یخدانوادگ یتوضدع ازلحدا  یبستگدل

. سدبک کردنددیم یو فرزندان خدود زنددگبود که با همسر  یدر سالمندان یانگینم

دوسددوگرا،  عدر سددالمندان تنهددا از نددو یخددانوادگ یتبددر اسدداس وضددع یبسددتگدل

بدود.  یاز ندوع اجتنداب کننددیم یکه بدا همسدر و فرزنددان خدود زنددگ یسالمندان

 یاست که نقدش قدرتمندد یدر تجار  افراد در طول زندگ یعامل مهم یدلبستگ

 (.  28دارد ) االنسبزرگ یعاطف یدر زندگ

 یدروند یالگدو کننددیم یکده بدا خدانواده زنددگ یسدالمندان رسدیبه نظر م

 یموردبررسد یجامعدهدارند که با در نظر گرفتن خاص بودن  ناسبینام یبستگدل

 تدرینیشبمطالعده،  یدنا در اسدت. تریشبپژوهش  یازمندمسئله ن ینمطالعه، ا ینا

 یمنسبک ا یحرکت جسمان ییتوانا زلحا ادر سالمندان مستقل  یبستگدلسبک 

دو سددوگرا بددود.  یبسددتگدلسددبک  یحرکتدد یلو در سددالمندان وابسددته بدده وسددا

 یارتباط معندادار یسالمت آنان دارا یتدر سالمندان با وضع یبستگدل یهاسبک

 یمدؤثر در تدداوم سدالمت جسدمان عناصدراز  یمدنا یبستگدل(. سبک 17است )

 ییرنددهدربرگکده  یمننداا یبستگدل(. وجود سبک 21دد )گریسالمندان قلمداد م

و توجده  یاسدت، سدبب کداهش سدط  خدودمراقبت یدوسوگرا و اجتناب یهاسبک

 (. 35گردد )یسالمندان به خود م

و  بدتکده در امدر مراق یازمنددین یدلسالمندان وابسته بده دل رسدیبه نظر م

مسدئله سدبب  یدنو ا یسدتندر نالزم برخوردا یتخود دارند، از حما یماریب یگیریپ

 کدهیداشته باشدد، درحال یهخود احساس دوسو یتو موقع یطنسبت به شرا گرددیم

ها در برخورد آن نفساعتمادبه یبا ارتقا یدر سالمندان سالم وجود استقالل جسمان

و  کنددیرا فدراهم م یترمناسدب یطشدرا ی،خاص دوران سدالمند هاییتبا موقع

حاضدر اکثدر  یمطالعده در برخدوردار باشدند. یمدنا یبسدتگدلاز  گدرددیباعث م

 کدهیدرحالداشدتند.  یاجتنداب یبستگدلسبک  ایینهمزمن زم یماریسالمندان با ب

 یمدنمزمن، ندوع ا ایینهزم یماریدر سالمندان بدون ب یبستگدلسبک  ترینیشب

 یددمشخ  گردشد، دمانس انجام  مبتالبهسالمندان  یکه بر رو یابود. در مطالعه

طور کده (. همدان21داشدتند ) یمننداا یبستگدل یهاسبک مندانسال گروه از ینا

که در امر مراقبدت  یازین یلسالمندان وابسته، به دل رسدیقبالً اشاره شد به نظر م

نسبت به احساسدات و عواطدف خدود  یهاحساس دوسو خوددارند یماریب یگیریو پ

 یبستگدلنمره سبک  یانگیناگرچه م نمایند؛یخود ابراز م یطو شرا یتنسبت موقع

 یدلبده دل توانددیباالتر بدود کده م ایینهزم یماریها نسبت به سالمندان فاقد بآن

 باشد. یازهایشانجهت رفع ن یانبه اطراف هاآن تریشب یوابستگ

 یدرمداه اخ 2را در  زاتدنش یعوقدا یتجربهکه  یحاضر، سالمندان یمطالعه در

 یدنکده ا ینسبت به سدالمندان یباالتر یبستگدلسبک  ینمره نگینیاداشتند از م

کده از  یرا تجربه نکردند برخوردار بودند. مطالعدات نشدان داد کده سدالمندان یعوقا
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هدا در آن یبسدتگدل یهامعمدوالً سدبک باشدندیبرخدوردار م یبداالتر یزولکورت

 یاکسد یهداناسدترس، ترشد  هورمو یردارد. تحت تدأث یبه سمت اجتناب یشگرا

در زمدان وقدوع  گدرددیمسئله سبب م ینکه ا یابدیم یشافزا یزولو کورت ینتوس

نشدان دهندد.  یاجتناب یهاها واکنشو استرس، افراد نسبت به آن یروان یفشارها

 یدلبسدتگ زاتدنش یعوقدا یتجربهگرفت که در اثر  نتیجهتوان  یم ینبنابرا؛ (21)

 یهادر اندواع سدبک یدانگینم بداالترین اسدت.شده  یشترب ،یموردبررسسالمندان 

مربدوط بده  ترینیینو پدا یمدنا یبسدتگدلسالمندان مربوط به سبک  یبستگدل

سدبک  ینبد ینشدان داد اخدتالف معندادار یجبدود. نتدا یاجتنداب یبستگدلسبک 

بدا  یبازنشسدتگان شهرسدتان سدار یهاسالمندان تحت پوشش کانون یبستگدل

 یجسدمان یحرکتد ییتواندا یتوضدع خدانوادگی، یتل، وضعتأه یتوضع یرهایمتغ

 وجود داشت.

 تقدیر و تشکر
 یسالمند یارشد پرستار یکارشناس ییدانشجو نامهیانپامقاله برگرفته از  ینا

. از معاونت محترم باشدیم 12/12/1311ثبت  یخبه تار 2351 یببا کد تصو

از  ینچنهمو  یمال نییباپشت یلمازندران به دل یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش

به مناسبت  اریشهرستان س بازنشستگان یهاکانونسالمندان و کارکنان 

 .باشیمیمسپاسگزار  شانیهمکار
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Attachment style plays an important role in the continuity of active life in the 

elderly, which increases the chance of survival and life as well as reduces stress and adverse effects of life. The present 

study was conducted to investigate the relationship between attachment styles and their related factors in older adults. 

METHODS: Participants were 235 elders, selected using stratified random sampling from Retirement Centers in Sari. 

Data were collected using demographic questionnaire and Hazan and Shaver’s Attachment Style Questionnaire  (1987). 

Data were analyzed using SPSS 21 through descriptive and inferential tests at P<0.05. 

FINDINGS: Totally, 51.9% of the participants were women. The mean age of the participants in the current study was 

68.2 ± 6.9 years with a range of 60-89 years. The mean score of the pattern of attachment style was 45.3 ± 6.7. The 

highest and lowest means in attachment styles of elderly were related to secure attachment (16.5 ± 3.3) and avoidant 

attachment (13.6 ± 4.7), respectively. Most of the elderly (38.7%) had secure attachment. The most common 

attachment style was ambivalent (18.7%) in the female elderly and secure (20.4%) in the male elderly. There was a 

significant difference among the elderly under support of Sari Retirement Centers in terms of attachment styles in 

marital status, family status and physical activity status (P > 0.05). 

CONCLUSION: Providing widespread psychological and social support during aging can provide a secure attachment 

style for the elderly, which can be effective in coping with and adapting to life-threatening events and can be used to 

better understand and predict the attitude and satisfaction of the elderly. 

KEY WORDS: Attachment styles, Elder, Secure،Avoidance،Ambivalent. 
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