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Comparison of Attachment Styles among Elderly Living at
Home and Nursing home: A Case Study: Semnan, 2013

Rezaei AM*1, Abdolahi M2, Akbari Balootbangan A3, Kheirkhahan N4

Abstract

Introduction and purpose: Aging of the population and elderly is accompanied with several
related problems. One of the prevalent problems among elderly is the insecure lifestyle which
is also a key factor in mental disorders such as depression (a common mental disorder).
Therefore, the aim of this study was to identify the difference in attachment styles of elderly
who are living at home in comparison with nursing home residents.
Material and methods: This Causal-Comparative study was conducted among seniors in the
province of Semnan.  We included 40 elderly (with two equal groups from nursing resident
and elderly who were living at home) using the convenience sampling method. Samples were
matched in terms of their age and sex.  Data were collected using the Adult Attachment
Inventory (AAI) and were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA).
Findings: The mean age of participants in this study was 68±16 years old. Our findings
revealed that there are significant differences between secure attachment with avoidant and
anxiety attachment in nursing home residents in comparison with the elderly who are living at
home.
Conclusion: Elderly people with anxiety and avoidant attachment experience the negative
attitudes more than elderly with secure attachment. Nevertheless, there is no significant
difference between anxiety and avoidant attachment in terms of their negative attitudes. In
general, people with insecure attachment are more vulnerable to experience depression and
mental disorders.
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چکیده
نـاایمن دلبسـتگی سبک. گرددمیزندگیازدورهاینبهمربوطمسائلشدنمطرحموجبسالمنديوجمعیتشدنپیرمقدمه و هدف:

لـذا هـدف از   . داردرواجسـالمندي دوراندرکـه اسـت افسردگیشایعاختالللهجمازروانیهايآسیبازبسیاريدرمؤثرعواملازیکی
بررسی سبک هاي مختلف دلبستگی در سالمندان ساکن منزل و آسایشگاه بوده است.حاضر پژوهش 
منـزل نفر ساکن20(سالمند40از بین کلیه سالمندان شهر سمنان تعداده کهبودايمقایسه-علینوعازحاضرمطالعه:هاروشمواد و 

شدندهمتاسازيجنسوسنلحاظازآمارينمونه.شدندانتخابدسترسغیر تصادفی درگیرينمونهروشبه) آسایشگاهساکننفر20و
(MANOVA)متغیـره چنـد واریـانس تحلیـل ازاستفادهباپژوهشهايداده. پاسخ دادند(AAI)بزرگساالندلبستگیبه مقیاسو

گرفت.قرارتحلیلوهتجزیمورد
واجتنـابی نـاایمن هايدلبستهباایمنهايدلبستهبینکهدادنشانهایافته. بودسال1668مطالعه موردافرادسنیمیانگینها:یافته

دارد.وجودداريمعنیتفاوتآسایشگاهومنزلساکنسالمنداندراضطرابی
تجربـه ایمـن دلبسـته سـالمندان بـه نسـبت شـدیدتري آشفتهومنفینگرشاضطرابیوتنابیاجناایمندلبستهسالمندانگیري:نتیجه

مجمـوع در. نداردوجودآشفتهومنفیهايویژگیشدتلحاظبهاضطرابیواجتنابیناایمنهايدلبستهمیانتفاوتیوجود،اینبا. کنندمی
هستند.پذیرترآسیبیروانهايآسیبوافسردگیتجربهجهتناایمندلبستهافراد

سالمندانآسایشگاهدلبستگی،هايسبکسالمند،ها:کلید واژه
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مقدمه
کهاستسرنوشتیوزندگیمراحلازیکیسالمنديیاپیري

گرفتـار آنبـه فرهنگـی ونـژاد جـنس، هـر ازبشرافرادتمام
باشدبرخوردارمناسبکیفیتازاگرکهاستدورانیوشوندمی

ازبســیاري).1(باشـد بخـش لـذت ومطلــوببسـیار توانـد مـی 
شــاملپیـري کــهمعتقدنـد رشــديرویکردهـاي صـاحبنظران  

ويروابـط وفـرد بـا  ارتبـاط دراست, کهیمسائلازبازتعریفی
سـن آغـاز باقرارداديطوربهراسالمنديا یيریپ.)2(باشدمی
سـالمندان دیگـر عبـارت بـه .)1(داننـد مـی مترادفسالگی65

طـور بـه .)2(استباالتروسال60آنهاسنکههستندافرادي
فقــدانبــاهمــراهعمــدتاًســنکهولــتیــاســالمنديخــاص

)3(استاجتماعیوشناختیعملکردهايوفیزیکیهايتوانایی
گرفتـه قـرار توجـه مـورد جهانیپدیدهیکعنوانامروزه بهو

پیشسالمنديسويبهجهانجمعیتبه این معنا که.)4(است
.)5(آوردمـی وجودبهراجدیديمسایلخودهمراهبهورودمی
) به 4(باشدمیجهاندرسالمندجمعیتافزایشدلیلبهامراین

2020تـا  1990هـاي  ها طی سـال طوري که بر اساس تخمین
درصـد افـزایش   74سـال  74تـا  65سن جمعیت جهـان بـین   

65حالی است که افزایش جمعیـت زیـر   خواهد یافت و این در
سـازمان آمـار . عالوه بر آن طبق)5(درصد خواهد بود24سال 

جنـوب یايآسـ کشـورهاي درسالمندانتعدادجهانیبهداشت
تعـداد برابـر دوبـه تقریبـا 2030سـال درایرانجملهازغربی
بـا سـریع افـزایش ایـن . )4(رسیدخواهد2000سالدرمشابه
همراهبهداشتیهايمراقبتوتوسعهبرايايعمدههايچالش
استايپدیدهسالمنديگفتتوانمیکلیطوربه.)6(است

آنـاتومی وبیوشیمییزیولوژي،فبیولوژي،تغییراتوسیلهبهکه
زمـان مـرور بهتغییراتاینوشودمیایجادبدنهايسلولدر
مسـایل بررسـی روایـن . از)7(گذاردیماثرهاسلولعملکردبر

ازباشد. یکـی اهمیتحایزتواندمیسالمنداناجتماعی-روانی
بـر  وشـده توجـه آنبـه اخیـر هـاي سـال درکـه مهمعوامل

یـا ووالـدین بافرداولیهتجاربدارد،تأثیرالمندانسسازگاري

کــودکیدوراندرخــودوالــدینبــاويهیجــانیرابطــهنــوع
.)5(است

هـایی حـوزه جملـه ازروانشناختیآسیبودلبستگیکیفیت
بـه راشـناختی روانهـاي پژوهشازوسیعیمجموعهکهاست
تـرین  دلبستگی یکـی از برجسـته  ). 8(استدادهاختصاصخود

صــر اســت. ایــن مفهــوم بــه فراینــد شناســی معامفــاهیم روان
. )9(هاي عـاطفی اشـاره دارد  گیـري و قطـع شـدن پیونـد    شکل

Bowlby)1979 ( ,بــا اســتفاده از دســتاوردهاي کردارشناســی
شناسـی  هـاي سـایبرنتیک و اطالعـات, روانکـاوي, روان    نظریه

تبط, هاي مـر پزشکی و رشتههاي یادگیري, روانتجربی, نظریه

هاي اصلی نظریه دلبسـتگی را ارائـه   هاي نظري و سرفصلپایه
یـک تنهـا دلبستگینظریهکهبودعقیدهاینبر. وي)10(کرد

فراخنـاي درتحـول نظریـه بلکـه نیست،کودكتحولنظریه
درکودك-مادررابطهنوعاستمعتقدوي. باشدمینیززندگی

میـزان مادر،بهرسیدستقابلیتمیزانوزندگیاولیههايسال
ومادرانـه حساسـیت درجـه خطـر، احساسهنگاممادرحمایت

رافـرد دلبسـتگی سبککودك،برايمادربودنایمنگاهتکیه
ومـادر بـین تعاملعمده. به طور کلی نتیجه)11(کندمیمعین
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مادروفرزندبینعاطفیدلبستگینوعیآمدنوجودبهکودك
مـادر وکودكعاطفیارتباطبیانگرکهدلبستگی. این)6(است
وجـود ازحاصـل آسایشدنبالبهکودكشودمیموجباست،
اطمینـان عـدم وترساحساسکههنگامیبه ویژهباشد،مادر
.)12(کندمی

Ainswarth)2008(ــه ــالبینظریـ ــترشرابـ ودادهگسـ
و2اجتنـابی نـاایمن ،1ایمندستهسهبهرادلبستگیهايسبک
نظریـه اینطرفداران.)13(استکردهتقسیم3رابیاضطناایمن

براسـاس کـودك دلبسـتگی سـبک زیـاد احتمـال بـه معتقدند
بزرگسـالی تـا دلبستگیيچهرهوخودازدرونیفعالالگوهاي

.)14(شـود مـی منعکسفردبزرگسالیروابطدرویابدمیادامه
BowlbyوAinswarth فراینــدهايبــهتوجـه بــرعـالوه

وواقعـی فـردي بـین تجارببهخاصیتوجه،4پویشیناهشیارِ
مـوثر عواملعنوانبهروابطاینشناختیوهیجانیپیامدهاي

ـ نظر.دادنـد نشانبعديروابطبر هـا  و پـژوهش Bowlbyه ی
روانـی هايآسیبوافراددلبستگیسبکبینکهاندنشان داده

کـه یبزرگسـال رفتـاري الگوهـاي . داردوجودداريمعنیرابطه
وبهنجارتواندمیهماستکودکیدوراندلبستگیتاثیرتحت

بـه اخـتالل رنگوباشدناسالمونابهنجارتواندمیهموسالم
شخصـی بـین روابطنابهنجاروبهنجارهايویژگی.بگیردخود
ــه ــهب ــقايگون ــبکازعمی ــتگیس ــخاصدلبس ــاثیراش ت
بـا ایمنستگیدلب)1969(Bowlbyدهیبه عق. )15(پذیرندمی

خرســندي،وصــمیمیتشــاملمثبــتارتبــاطیهــايویژگــی

1- Secure Attachment
2- Insecure-Ambivalent
3- Insecure-Anxiety
4- Dynamic Unconscious

و تعهـد وصـمیمیت ازتـري پـایین سطوحبااجتنابیدلبستگی
مـورد درمشـغولی دلوهیجـان وشـور بادوسوگرادلبستگی

ازبـیش اجتنـابی افراد. استمرتبطکمخرسنديباتوامروابط
در. دهندمینشانیلتماروابطبهبخشیدنپایانبهدوسوگراها

حسـب بـر نیـز جدیدروابطبازسازيپیشین،روابطانحاللپی
میـان ازبـا گراهـا اجتنـاب . اسـت متفاوتفرددلبستگیالگوي
پریشــانومضـطرب دوســوگراها،ازکمتـر رابطــهیـک رفـتن 

تجاربسنافزایشباکهشودمیاستداللچنین. )16(شوندمی

تـر پیچیـده وتـر عمیـق وزمـره رزندگیدرهیجانیواحساسی
. گیردمیصورتکارآمدينحوبهنیزهیجاناتتنظیموشودمی

Baltzپیشـنهاد سـازي بهینـه -جبـران -انتخـاب مـدل طبق
طـوري بهاست،همراهافرادانگیزهدرتغییرباپیريکهکندمی
اهـداف جـاي بـه احساسـی اهـداف بهمستقیمیتوجهفردکه

ابـزاري اهـداف تحقـق بهتوجهپیري، باینسندر.داردابزاري
نتیجـه دروشودمیمتمرکزاحساسیاهدافبهويتوجهفرد،

بیشـتري اهمیـت عاطفیتعامالتودوستانوخانوادهباروابط
دلبسـتگی نظریـه کـه شـود مـی اسـتدالل چنـین . کندمیپیدا

وروابطشدنروشندرايکنندهکمکنقشتواندمیهمچنین

بـه امـر اینکهباشد،داشتهپیريسنیندرروابطایندرتغییر
نیـز وهیجـان تنظـیم وفقدانتجربهبهنظریهاینتوجهدلیل
فـرد مثبتسازگاريوپذیريانعطافتبییندرنظریهایننقش

دردلبسـتگی نظریـه کلـی طوربه. )17(استزندگیانتهايدر
ازعبارتنـد کهدکنمیتمرکزگستردهحوزهچهاربرپیريسنین

رابطـه -3دلبسـتگی کیفیت-2دلبستگیهايچهرهتعداد-1
فـردي درونوفـردي بینعملکردهايشاخصودلبستگیبین
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). عقـل زوالاًخصوصـ (پیـري سنیندربیماريودلبستگی-4
سنافزایشباافرادبرخیبه طور خاص دراضطرابیدلبستگی

فـرد کـه اسـت دلیـل ایـن بهمسالهاینوکندمیپیداکاهش
پاســخگوودلســوزتواننـد مــیدیگـران کــهشـود مــیمتقاعـد 

ازبـا روزافـزون طـور بهمسنافرادفرديسطحدر. )18(باشند
هـاي بیمـاري اینبرعالوه. هستندهمواجهعزیزاندادندست
عمـده چالشیکحاضرحالدرعقلزوالمانندسنبامرتبط

زوالشـیوع واقعدر. استپیرينینسدرافرادازبسیاريبراي
تـا 5ازبـاال بـه سال65افراددر) آلزایمرمثالعنوانبه(عقل
بـا .رسـد میباالتروسالگی85سندردرصد43بهدرصد13
بـا همزمـان کـه مثبتـی تغییـرات بـا سـن افـزایش حـال این

.)19(داردارتباطاستاجتماعیارتباطاتدرهامحدودیت
بـه سـالمندي در) 1964(همکارانوNugartenده یبه عق
آید،میوجودبهسالمتیوجسمینظرازکهتغییراتیاستثناي

وروانـی هاينیازهمانودارندشباهتمیانساالنبهسالمندان
کـاهش دیـدگاه ایـن اسـاس بـر . کنندمیاحساسرااجتماعی

ازعاجتماکهاستعلتاینبهپیريدوراندراجتماعیتعامل
يبسـترها .)20(کنـد میدلآنهااکثرمیلخالفبرسالمندان,

بـر کننـد یمـ یزنـدگ آندرسـالمندان کهیاجتماعویکیزیف
ویسـبک دلبسـتگ  رشـد، ،یروانـ سالمت،یاجتماعاتیتجرب

دوسـت اغلـب سـالمندان کهچرا. گذاردیمریتأثآنهايسازگار
یسـال بزرگيهالساکهییجایعنیکنندیزندگخانهدردارند
درسالمندانکهیمحلرونیااز. )21(اندگذراندهآندرراخود
ویراحت،یزندگتیفیکازیمهماریبسبعدکنند،یمیزندگآن

يفضاتیاهمآنبرعالوه. دهدیملیتشکرااویروانسالمت

متفـاوت گـر یدفـرد بهيفردازمحليظاهروضعویکیزیف
یزنـدگ خـود خانـه درکنـد احسـاس فـرد کهنیااما. باشدیم
. داردقـرار یروانبهداشتبرمؤثرعواملهمهرأسدرکند،یم

خـود خانهدرکهدارنداصرارعمراواخردرسالمندانازياریبس
خواهندیمکهکنندیماعالمآشکاراآنهاازیبرخوکنندیزندگ

. )22(رندیبمخودخانهدر
ــه عق ــب ــاران(هوCompionدهی SHilderو)1983مک

نگهـداري، مراکزوسالمندانخانهدرسالمنددادنقرار)1988(
خانـه دروقتـی سـالمند . آوردمـی وجـود بهرا زیاديمشکالت
وعـاطفی روانـی، جسمی،نظرازگیرد گاهیمیقرارسالمندان
ادامـه عمـر بقیـه دروابسـتگی اینوشودمیوابستهاقتصادي

بررسـی  ان اقشـار مختلـف   یـ در میسبک دلبستگ.)23(یابدمی
کـه جوانـان   ه اسـت نشـان داد مثال پـژوهش يبراشده است.

در هـر سـه نـوع سـبک     يو عادیی، شنوایینایص بینقايدارا
در ارتباط بـا  اما ) 24دارند(يگر تفاوت معناداریکدیبا یدلبستگ
یافـت شـده   هاي اندکیژوهشپسالمندان یدلبستگيهاسبک

است.
) نشــان دادنــد کــه Browne & Shlosberg)2006امــا

نده بـه عنـوان   یمن هم در گذشته و حال و هم در آیایدلبستگ
آمـده  افراد مسن بـه حسـاب   يبرایک منبع محافظ در زندگی

).25(بود
کهاهمیتیبهتوجهباات ذکر شده و یو ادبیبا توجه به مبان

ــداوموایجــاددردلبســتگیســبکهاي ــیهــايآســیبت روان
هـاي سـبک مقایسـه حاضـر پـژوهش ازهدفسالمندان دارد،
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آسایشـگاه سـاکن سالمندانومنزلساکنسالمنداندلبستگی
.باشدمی

مواد و روش ها
جامعه.انجام شدمقایسه اي-روش توصیفی به مطالعهاین

بـود  1392در سال شهر سمنانسالمندانيکلیهآماري شامل
نفـر  20نفر سالمند سـاکن منـزل و   20نفر (40که از بین آنها 

گیـري در دسـترس   مند ساکن آسایشـگاه) بـه روش نمونـه   سال
) آسایشـگاه سـاکن نمونـه (مطالعهبهورودانتخاب شدند. شرط

ازنگهـداري وبخشـی تـوان مراکـز ازیکـی درسـالمند اقامت
خروجشرطوسؤاالتبهگوییپاسخقدرتوسمنانسالمندان

بیمـاري مثـل دلیلـی هربهسؤاالتبهگوییپاسخیتوانایعدم
نظـر ازآسایشگاهومنزلساکنسالمندانهمچنین.بودآلزایمر
شدند.همتاسازيجنسیتسن و

دلبسـتگی آزمـون ازسـالمندان دلبستگیسبکتعیینجهت
ــاالن ــتفاده)Hazan & Shaver)AAI1بزرگس ــداس . ش

)AAI(مبنـاي بـر کـه اسـت یدهـ گـزارش خودمقیاسیک
. استشدهطراحیاینثورثگانهسهدلبستگیهايسبک

1- Adult Attachment Inventory

فـرد احساسـات ازتوصـیفی عبارتسهبرمشتملمقیاساین
ازیکـی بـه هاآنازکدامهرکهاستفرديمیانروابطدرباره
استبخشدودارايهمچنین. دارداشارهدلبستگیهايسبک

توصـیفی عبـارت سهازکدامهربهآزمودنیاول،بخشدرکه
تـا ) 1(مخـالفم کـامالً ازلیکرتايدرجه7طیفیکرويبر

ازیکـی فـرد دوم،بخـش در. دهـد میپاسخ) 7(موافقمکامالً
احساسـات مـورد درتوصیفترینمناسبعنوانبهراهاعبارت

ایمـن سـبک بـراي پایـایی ایـران در. نمایـد مـی انتخابخود

. استشدهگزارش) 65/0(اضطرابیو) 58/0(اجتنابی،)48/0(
ــاخآلفــايضــریبکــلدر ــرايکرونب ــاییب نامــهپرســشپای

وبـاال میـزان کـه آمددستبه78/0ایراندرشدههنجاریابی
تـوان در  است و نشان از ایـن مـی باشـد کـه مـی      قبولیقابل

).26(پژوهش از آن بهره برد
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هاافتهی
است.شدهارائهلیذجدولدرهاگروهکیتفکبهیدلبستگيهاسبکیفیتوصيهاآماره

هاگروهکیتفکبهيهاسبکیفیتوصيهاآماره: 1جدول

سبکنمراتنیانگیمشود،یممشاهده1جدولدرکهطورهمان
بـه منـزل اکنسـ سـالمندان دریاضطرابومنیا،یاجتنابیدلبستگ

بـه شـگاه یآساساکنسالمنداندرو30/12و95/5،60/15بیترت

هـاي سـبک مقایسهمنظوربه. است10/7و35/10،25/10ترتیب
منـزل ساکنسالمندانبیندر) اضطرابیوایمناجتنابی،(دلبستگی

.شداستفادهمتغیريچندواریانستحلیلاز آزمونآسایشگاهو

آزمـون جینتـا .شـد یبررسـ آنمفروضـات زمونآياجراازشیپ
Boxـ اکـه دادنشانانسیس کوواریماتریکسانیيبرا فـرض نی

آزمـون جینتـا آنبـر عـالوه ). =97/1Fو=065/0P(استبرقرار

leveneوابسـته ریمتغسههريبراانسیواريخطاکهدادنشان

يهـا گـروه يبـرا یاضطرابومنیا،یاجتنابیدلبستگسبکشامل
).2جدول(استکسانیسهیمقامورد

نتایج آزمون لون براي بررسی مفروضه یکسانی واریانس خطا:2جدول 

یسبک دلبستگ
F

يدرجات آزاد
صورت

يدرجات آزاد
يسطح معنادارمخرج

137/0138713/0یاجتنابیدلبستگ
408/3138073/0منیایدلبستگ
860/1138181/0یاضطرابیدلبستگ

لیتحلآزمونازاستفادهباشگاهیآساومنزلساکنسالمندانیدلبستگيهاسبکآن،ازنانیاطمحصولوآزمونيهامفروضهیابیارزازپس
).3جدول(گرفت قراریبررسمورديریمتغچندانسیوار

انحراف استاندارد میانگین گروه هاي دلبستگیسبک
25212/3 95/5 ساکن منزل
94288/2 35/10 ساکن آسایشگاه دلبستگی اجتنابی
78628/3 15/8 کل
60409/3 60/15 ساکن منزل
15331/4 25/10 ساکن آسایشگاه دلبستگی ایمن
69779/4 92/12 کل
57792/4 30/12 ساکن منزل
12713/3 10/7 ساکن آسایشگاه دلبستگی اضطرابی
68057/4 70/9 کل
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شگاهی) سالمندان ساکن منزل و آسایمن و اضطرابی، ای(اجتنابیدلبستگيهاسه سبکیمقايبرايریانس چندمتغیل واریج تحلینتا:3جدول
مجذور اتايسطح معنادارآمارهFمقدارهاشاخص

621/0682/190005/0621/0يالیاثر پ
379/0682/190005/0621/0لکزیویالمبدا

640/1682/190005/0621/0نگیاثر هتل
640/1682/190005/0621/0يروشهیر

دريمعنـادار تفـاوت شودیممشاهدهفوقجدولدرکهگونههمان
دارد وجـود گـروه بـه توجـه بـا یدلبسـتگ يهاسبکیخطبیترک

)001/0P<،682/19F=ـ ناتامجذور).لکزیويالمبدا=379/0و زی

یعنــیوابســتهمتغیــرواریــانسازدرصــد62کــهدهــدمــینشــان
یالمنزدرسکونت(بنديگروهمتغیرتوسطدلبستگیهايسبک

هـر درتفـاوت يالگوهـا یبررسـ يبرا. شودیمنییتع)آسایشگاه
اسـتفاده يریـ متغتـک انسیوارلیتحلازوابستهيرهایمتغازکدام
.)4جدول(شد

در سالمندان یمن و اضطرابی، ایاجتنابیدلبستگيهاسه سبکیمقايبرايریانس تک متغیل واریج تحلینتا: 4جدول 
شگاهیساکن منزل و آسا

رهایمتغ
مجموع 
يدرجه آزادمجذورات

ن یانگیم
آمارهFمجذورات

سطح 
مجذور اتايمعنادار

600/1931600/193128/200005/0346/0یاجتنابیدلبستگ
225/2861225/286931/180005/0333/0منیایدلبستگ

400/2701400/270595/170005/0316/0یاضطرابیدلبستگ

همـه درشـود یمـ مشـاهده فـوق جـدول درکـه گونههمان
یاجتنـاب یدلبسـتگ شـامل یدلبسـتگ يهـا سـبک يهـا مولفه

)001/0P< 128/20وF= (مـــنیایدلبســـتگ)001/0P<و

931/18F= (یاضطرابیدلبستگو)001/0P< 595/17وF= (

وجودشگاهیآساومنزلساکنسالمنداننیبيداریمعنتفاوت

دلبسـتگی واجتنـابی دلبسـتگی مقیـاس درکـه نحويبهدارد

نیانگیــمازشــگاهیآساســاکنســالمنداننیانگیــمیاضــطراب
مـن، یایدلبسـتگ دراما.باشدیمبزرگترمنزلساکنسالمندان

ـ مازکـوچکتر شـگاه یساآساکنسالمنداننمره نیانگیم نیانگی
.)4جدول(باشدیممنزلساکنسالمنداننمره
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يریگجهیو نتبحث
سالمندي فرایندي طبیعی و یکـی از مراحـل رشـد و تکامـل     
انسان است و در طول این فرایند تغیراتی در ابعاد مختلف روانی 

ازیکــیپیــريواقــعدر.)27(دهــدو اجتمــاعی افــراد رخ مــی
زیسـتی، کمـال وبلوغنوعیباکهاستانسان عمرهايدوران

زیسـت سرنوشـت یکعبارتیبهوبودهههمراروانیوجسمی
بـر  . )28(داردتـاریخ ازتـر طـوالنی واقعیتـی کـه استشناختی

گـروه دودرمتفـاوتی دلبسـتگی هـاي سـبک هـا، یافتـه اساس
نمراتمیانگین.شدمشاهدهآسایشگاهومنزلساکنسالمندان
دلبسـتگی سـبک سـه درآسایشـگاه ومنـزل ساکنسالمندان

، 92/12ترتیـب بـه یاضـطراب نـاایمن واجتنـابی ناایمنایمن،

هـاي  نتـایج پـژوهش  بـا یافتهاینبه دست آمد.115/8،70/9
هر دو گروه همچنین) همسو بوده است. 31، 30، 29، 5پیشین(

هاي دلبستگی نـاایمن  سالمندان ساکن منزل و آسایشگاه سبک
هـاي دلبسـتگی ایمـن از خـود نشـان      باالتري نسبت به سبک

سالمندانگروهافراد،دست آمدهه ي بهایافتهاند. بر اساسداده
گــروهبــامقایســهدررابیشــتريایمــنســبکمنــزلســاکن

گروهدیگر،سوياز. نمودندگزارشآسایشگاهساکنسالمندان
اجتنـابی نـاایمن دلبسـتگی سـبک آسایشگاه،ساکنسالمندان
. نمودگزارشمنزلساکنسالمندانگروهبامقایسهدرباالتري

گـروه دودراجتنـابی نـاایمن دلبستگیسبکدرمعنادارتفاوت
)31، 29، 5(هـاي یافتـه بـا آسایشـگاه ومنزلساکنسالمندان

فقـدان برمبتنیهايآفرینیمفهومبهنظربا. همسو بوده است
)Loss(اینهايیافتهدلبستگی،نظریهدرآنیابیریشهو

ــودانتظــارازدورپــژوهش ــاایمدلبســتگیهــايســبک.نب نن
موضوعبردسترسیدرنوسانیافقدانهايتجربهازمحصولی
نـوعی ازناشـی اجتنـابی نـاایمن دلبستگیسبکاند؛دلبستگی

درراآنبـروز وظهـور توانمیکهاستدسترسیعدمتجربه
و 32(نمـود مشـاهده افسـردگی جملـه ازروانیاختالالتبروز
بـه ثبـات بـی دسترسـی تجربهاضطرابیناایمندلبستگی. )33

راخـود تواندمینوسانوثباتیبیاین. استدلبستگیموضوع
همبسـتگی . )34(سـازد آشکارخلقینوساناتوهانظمیبیدر

انـواع تمایزبرتأییدينکتهاجتنابیواضطرابیدلبستگیمنفی
راامـر ایـن فراوانیهايبررسیالبتهکهاستناایمندلبستگی

عنـوان بـه رااضـطرابی ناایمندلبستگیچنانچهکنندمیییدأت
بینـی پـیش نـوعی بپـذیریم، ثباتبیدسترسیتجربهمحصول

بنـابراین . گـردد مـی متبـادر ذهنبهناپذیريکنترلوناپذیري
فقدانازتداخلیباکهگرفتنتیجهزنیگمانهقالبدرتوانمی

هايپردازشمختلروندوموضوعدسترسیثباتیبییاموضوع
هـایی زنیگمانهچنین. )38، 37، 36، 35(هستیمروبرواختیشن
بررسـی قابـل وطـرح قابـل تحـولی رویکردهايچارچوبدر

ناکارآمـد هايمفروضهمثلمفاهیمیشناختی،رویکرددر. است
وهـا تجربـه ازبرآمـده کـه، استمطرحغیرمنطقیباورهايو

قالبدرنیزهاولیهايتجربهاین. استزندگیاولیهرویدادهاي
قابـل موضوعیروابطهمانیاکودك-مادرارتباطیالگوهاي

. )39(استتبیین

دلبسـتگی سـبک کهدهدمینشانحاضرپژوهشهايیافته
ومنـزل سـاکن سالمندانگروهدودر) اولیههايتجربههمان(
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اولیـه هـاي تجربـه دیگـر، سـوي از. اسـت متفـاوت آسایشگاه
قابـل کیفیـت بـی رابطهورابطهقدانفحالتدوطینامطلوب
گـروه افـراد حاضر،پژوهشهايیافتهاساس بر. استپیگیري

اجتنـابی نـاایمن دلبسـتگی سـبک آسایشگاه،ساکنسالمندان
سـبک خصـوص درتفـاوت ایـن امانمودندگزارشراباالتري

دراضـطرابی دلبسـتگی سـبک بافرد. نیامددستبهاضطرابی
بهرویدادهاپذیريبینیپیشلذاشده،آسیبدچاررابطهکیفیت
پـس . اسـت شـده مختـل اوپردازشـی سامانهازبخشیعنوان
واختاللبروزدرنیزآنکیفیترابطه،فقدانیاوجودبرعالوه

.استدخیل) دیگراختالالتیاافسردگی(آننوع
ــایج ــننت ــژوهشای ــهپ ــانب ــران،درم ــانروانگ وشناس

سالمندانازترجانبههمهوبهترچههررزیابیادرپزشکانروان
درمـان ازبعـد وجلسـات طـی درپایدارتغییراتدادننشانو

هـاي سـبک بررسـی رسـد مـی نظربههمچنین. کندمیکمک
پژوهشـگران نیازپاسخگويتواندمیسالمندافراددردلبستگی

آن،بـر عـالوه . باشدجامعهدرافسردگیکاهشبهکمکبراي
رويسـالمندان سـراي دراسکانکهاثراتیپژوهشاینتایجن

.دادخواهدنشانراگذشتخواهدافراداینسالمت
باشـد  یمنمونهمحدودیتپژوهش حاضر تین محدودینخست

محـدودیت  ،دشـوار مـی سـازد   راپژوهشیهايیافتهتعمیمکه
دوم این پژوهش مربوط به موقعیت مکـانی و زمـانی پـژوهش    

د. بدین معنا که این پژوهش بـر روي سـالمندان سـاکن    باشمی
توان آن را به سایر اقشار (معلمـان،  سمنان صورت گرفته و نمی

دانشجویان و ...) و همینطور سایر شهرهاي کشـور تعمـیم داد.   
محدودیت دیگر پژوهش مربوط به نـوع تعیـین جامعـه و روش    

ـ است کـه بـر اسـاس ا   گیري نمونه د هـا پیشـنها  ن محـدودیت ی
پـژوهش ایـن اولیـه نتایجمبنايبرپژوهشگرانشود، سایر می

هاي و انتخاب روشباالنمونهحجمباپژوهشیاجرايبهاقدام

بعديهايپژوهشانجامتر نمایند. همچنین گیري مناسبنمونه
اولیـه هـاي تجربـه کیفیـت بـین اختصاصیارتباطیافتنبراي

وجالـب توانـد یمـ اخـتالالت، نـوع و) دلبسـتگی هـاي سبک(
شـناختی آسیبهايپردازينظریههایافتهاینزیراباشد،گشاراه
ــدمــیهــدایترا ــانیمــداخالتدیگــر،ســويازوکن رادرم

مطالعـات گـردد مـی پیشـنهاد همچنـین . نمایدمیتراختصاصی
چرانمایند،توجهنیززمینهایندرجنسیتیهايتفاوتبهآینده

ازجـنس دودردلبسـتگی هـاي سـبک ارتباطاستممکنکه
. باشدبرخوردارمتفاوتیالگوهاي

قدردانیوتشکر
بـه مطالعهایندرکنندهشرکتسالمندانهمهازپژوهشگران

قـدردانی ،پژوهشگرانبهاعتمادهمچنینوحوصلهصبر،خاطر
.می نمایند
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