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Abstract
Attachment styles are the effective elements in the formation and posing any question about
the problems of aging and how to deal with these issues. This study aimed to review attachment
styles and its associated factors in the elderly. Using keyword search about the title or abstract
in the databases like Magiran, SID, Medlib, Iranmedex, Google Scholar for Persian language
studies and the articles with their full text in English on the databases as Proquest Elsevier,
Ovid, PubMed, Science direct, Google Scholar using the following key words in both Persian
English, the search was done. The key words covered Attachment model, Attachment style,
Attachment pattern, with the individual terms, aging, elder, aged, old people elderly. Out of
these ones, during 2000 and end of the 2016, 83 articles in the field of attachment style in the
elderly group with 60 years old and older, were extracted. Of these, 19 articles were selected as
most relevant to our objectives and were examined. The results showed that insecure attachment
style was closely related to the increasing number of problems of the elderly in this period.
Some studies reported the score of safe attachment style in the elderly living at home higher
than the elderly living in nursing homes. The avoidant or anxious attachment styles were
common patterns among the residents of nursing homes. There was a significant relationship
between attachment patterns and chronic diseases and sleep problems in the elderly. The pattern
of attachment has an effective role in decision-making, depression and anxiety in the elderly.
The attachment styles are also influenced by gender. Secure attachment style has increased by
expanding the communication with the elderly. The findings of the studies showed that
attachment styles can predict elderly happiness, self-esteem and self-care behaviors associated
with strong attachment styles dimensions. Improving the communication with family and living
at home beside the family are effective in the correct pattern of attachment, and this
improvement can help to prevent many diseases related to the mental status of elderly people.
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چراتی4

چكيده
سبکهای دلبستگی از عناصر مؤثر در شکلگیری و مطرحشدن سؤاالت پیرامون مسائل و مشکالت دوران سالمندی و
چگونگی برخورد افراد با این مسائل است .هدف این مطالعه ،مروری بر سبک دلبستگی و عوامل مرتبط با آن در دوران
سالمندی بود .با استفاده از کلیدواژه در عنوان و یا چکیده مقاله در پایگاههای اطالعاتی

Medlib ،SID ،Magiran

 Google Scholar ،Iranmedexبرای مطالعات فارسیزبان و مقاالت به زبان انگلیسی در پایگاههای ،proquest Elsevier
 Google Scholar ،Science direct ،PubMed ،Ovidدر فاصله سالهای  0222تا پایان سال  0202میالدی مقاالتی که در
زمینه سبک دلبستگی در سالمندان  22سال و باالتر منتشرشده بودند جستجو انجام شد .واژههای فارسی شامل سبک
دلبستگی ،نوع دلبستگی و الگوی دلبستگی با تکتک واژههای افراد مسن ،افراد پیر ،سالمند و سالخورده بود .این
کلیدواژهها در زبان انگلیسی شامل  Attachment pattern ،Attachment style ،Attachment modelو با تکتک
واژههای  aging, elder, aged, old people elderlyبوده است .پس از جستجو  38مقاله یافت شد که در نهایت  01مقاله
واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته شد .نتایج نشان داد سبک دلبستگی ناایمن ارتباط نزدیکی با افزایش تعداد
مشکالت سالمندان در این دوره دارد .امتیاز سبک دلبستگی ایمن در سالمندان ساکن در منازل باالتر از سالمندان ساکن
در آسایشگاهها میباشد .الگوهای دلبستگی و بیماریهای زمینهای سالمندان و مشکالت خواب آنها باهم ارتباط دارد.
الگوی دلبستگی در تصمیمگیری ،افسردگی و اضطراب سالمندان نقش داشت .سبک دلبستگی تحت تأثیر جنسیت هم
قرار میگیرد .سبک دلبستگی ایمن با گسترش ارتباطات سالمندان افزایشیافته است .یافتههای مطالعات نشان داد؛ سبک
دلبستگی قادر به پیشبینی میزان شادکامی و عزتنفس سالمندان است و ابعاد سبک دلبستگی با رفتارهای خودمراقبتی
ارتباط قوی دارد .بهبود ارتباطات ،همراهی خانواده و سکونت در منازل در الگوی صحیح دلبستگی سالمندان مؤثر است
که با گسترش آن میتوان از بسیاری بیماریهای مرتبط با وضعیت روان فرد سالمند پیشگیری کرد.
واژههای کليدی :الگوی دلبستگی ،سالمند ،سبک دلبستگی ،مطالعه مروری ،نوع دلبستگی.
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است که رفتار دلبستگی منشأ زیستی دارد و اساس

مقدمه
سالمندی فرایندی طبیعی است که در طول زمان در
کلیه موجودات رخ میدهد .سیر این فرایند همراه با
واکنش و تغییرات گسترده در دستگاههای مختلف بدن
است که در نهایت منجر به مرگ میشود( .)0جمعیت
سالمندان جهان تا  42سال آینده دو برابر خواهد شد .در
ایران نیز پیشبینی میشود جمعیت سالمندان از

3/04

درصد در سال  0812به  02درصد در سال  0422افزایش پیدا
کند( .)0این روند رشد جمعیت سالمندان ،نیازمند
توجهات بیشتر به نیازها و مشکالت آنان است .سازگاری
موفقیتآمیز با سالمندی ،منوط به شناسایی و استفاده از
روشهای مناسب زندگی و جانشینهای آن در جهت
هدف دادن به زندگی است(.)8

دلبستگی یک رابطه هیجانی خاص است که مستلزم
تبادل لذت ،مراقبت و آسایش میباشد و موجب پیوند
عاطفی عمیقی میگردد که شخص با افراد خاص در
زندگی برقرار کرده ،طوری که باعث میشود در تعامل
با آنها احساس نشاط و شعف نماید و به هنگام استرس از
این که آنها را در کنار خود دارد احساس آرامش
کند( .)4دلبستگی ارتباط و پیوند روانی پایدار بین دو
انسان است .تجربیات اولیه کودکی ،تأثیر مهمی بر رشد و
رفتارهای بعدی در زندگی دارد .سبک دلبستگی ،یکی
از مفاهیم مهم در سیستمهای رفتاری ،بر اساس نظریه
تکامل است که شانس بقا و زندگی افراد را افزایش
میدهد و در کاهش تنیدگی و آثار نامطلوب زندگی
نقش دارد( .)1این سیستم رفتاری ،در سراسر چرخه
دلبستگی ،از منابع درون فردی محسوب شده و در
کاهش اثرات ناتوانی ،استرس و مشکالت متفاوت زندگی
نقش مؤثری دارد( .)3همچنین در ایجاد ویژگیهای
بهنجار و نابهنجار در روابط بین فردی و مفهوم زندگی
افراد نقش دارد( .)1دلبستگی دارای مؤلفهای تکامل یابنده
است و به بقای انسان کمک میکند( .)02بالبی 0معتقد
Bowlby
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شخص برای رشد سالم نیاز به پیوند عاطفی

دارد(.)00-00

بالبی و اینزورث 0همانند دیگر نظریهپردازان روان تحلیل
گری معتقد بودند که تبیین رفتارهای بزرگسالی ریشه در
دوران کودکی دارد( .)00-08براساس این فرضیات ،امنیت
را میتوان بهعنوان هسته نظام دلبستگی در روابط دل
بستگی بزرگسالی توصیف نمود که عبارت است از یک
رابطه امن با فردی که به او احساس دلبستگی میکنیم و
به ما پاسخ میدهد و موجب اعتمادبهنفس در ما
میشود( .)01-02طبق نظریهی بالبی دلبستگی در رابطه
والد و کودک به رابطه عاشقانه بزرگسالی فرد انتقال
مییابد و میتواند بر رفتار ،شناخت و هیجانات ،در
هرزمانی از زندگی ،از نوزادی تا بزرگسالی تأثیر
بگذارد .دلبستگی در روابط بهطور ارادی و داوطلبانه و یا
بهطور کامل قطع نمیشود و هرگونه خللی در یک رابطه
دلبستگی دردناک است و موجب سوگواری در فرد
میگردد( .)02-07براساس نظریهی دلبستگی بالبی و
اینزورث کیفیت و الگوی دلبستگی در روابط عاشقانه
بزرگسالی ممکن است شبیه الگوی دلبستگی فرد در
رابطه با والدش باشد .ازاینروی دلبستگیهای دوران
کودکی شخص بر روابط عاشقانه بزرگسالیاش تأثیر
میگذارد؛ بنابراین تداوم الگوهای اولیه در دورههای
بعدی به دو روش تبیین گردد؛ اول اینکه انتظار میرود
یک رابطه باثبات بین کودک و مراقب به وجود بیاید که
تا بزرگسالی ثابت باقی میماند .دوم اینکه رشد مدلهای
ذهنی یا ابزار دلبستگی که خارج از آگاهی فرد اتفاق
میافتد میتواند رفتارها ،افکار و احساسات او را در
موقعیتهای عاشقانه بعدی راهنمایی و هدایت نماید.
درواقع یک رابطه دلبسته ایمن میتواند عملکرد و
شایستگی را در روابط بین فردی تسهیل کند .نظریه
دلبستگی بزرگساالن بعدها برای توصیف الگوهای
متمایز از تعامالت بین فردی که بزرگساالن در روابط

Ainsworth

دوره ششم ،شماره  ،2بهار 6931

2.

9

] [ Downloaded from ce.mazums.ac.ir on 2023-01-07

زندگی وجود دارد و فعال میباشد( .)2-7سبک

پیوندهای عاطفی درازمدت را تشکیل میدهد و یک

سبک دلبستگی سالمندان

عاشقانه بروز میدادند توسعه یافت( .)03در سالهای اخیر،

نشان داده میشود ،یکسان نیستند .زمان زیادی بین دوران

محققان به اهمیت سبک دلبستگی فرد در بستر روابط غیر

کودکی و بزرگسالی سپریشده و تجربیات بهدستآمده

عاشقانه ،از جمله روابط با ارائهدهندگان مراقبت سالمت

در این فاصله زمانی نیز نقش عمدهای در سبکهای

پی برده و آن را توسعه دادهاند( .)01انواع سبکهای

دلبستگی دوران بزرگسالی ایفاء میکنند .آنچه بهعنوان

دلبستگی در بزرگسالی و سالمندی ،شامل سبک ایمن،

دلبستگی دوسوگرا یا اجتنابی در دوران کودکی توصیف

اجتنابی و دو سوگرا است .هریک از این سبکها

میشود میتواند دلبستگی مطمئنی برای بزرگساالن

ویژگیهای خاص خود را دارند که سبب میشود افراد به

شود و بالعکس .همچنین خلقوخوی فرد هم در

شیوههای متفاوتی نسبت به زندگی و حوادث برخورد

دلبستگی نقش دارد()00؛ اما پژوهشهایی که در این

کنند(.)02-00،00

زمینه بهعملآمده مشخص ساخته است که الگوهای
شکلگرفته در دوران کودکی نقش مهمی بر روابط بعدی

نظریه دلبستگی بالبی
بالبی عقیده داشت که دلبستگی دارای چهار ویژگی
مختلف است:


پناهگاه امن :بازگشت نزد فردی که به آن دلبستگی داریم

پایدار و بادوام است؛ اما آنهایی که دلبستگی دوسوگرا

پایه مطمئن :فردی که به آن دلبستگی وجود دارد ،پایه

داشتند بارها به دام عشق گرفتار شده بودند و کسانی که

مطمئن و قابل اتكایی برای کودک به وجود میآورد تا به

دلبستگی اجتنابی داشتند ،عشق را موقت و نایاب توصیف

اندوه جدایی :اضطراب ناشی از عدم حضور فردی که به

میکردند(.)00

کشف محيط و جهان پيرامونش بپردازد.


بزرگساالن کشف کردند .بزرگساالنی با دلبستگی

حفظ نزدیكی :تمایل به نزدیک بودن به کسانی که به آنها

به هنگام مواجهشدن با خطر یا تهدید.


روابط انسانی با سبکهای دلبستگی متفاوت را در بین
مطمئن ،تمایل به این عقیده داشتند که عشق عاطفی،

دلبستگی داریم.


دارد .هزن و شیور 8در سال  0137عقاید مختلفی درباره

آن دلبستگی وجود دارد(.)71

نظریه دلبستگی اینزورث
در دهه  ،0172مری اینزورث مطالعات بالبی را توسعه
بخشید .او مطالعه خود را «وضعیت عجیب» نامید .در این
مطالعه ،کودکان بین  00-03ماهه زیر نظر قرار گرفتند و
واکنش آنها به وضعیتی که مدت کوتاهی تنها مانده و
سپس به آغوش مادرشان بازمیگشتند ،موردبررسی قرار
گرفت(.)00

ویژگیهای دلبستگی مطمئن
کودکانی که دلبستگی مطمئن دارند ،به هنگام جدا
شدن از پرستار یا مراقب ،چندان احساس ناراحتی
نمیکنند .این کودکان به هنگام ترس ،برای کسب
آرامش و آسایش به والدین یا پرستار روی میآورند .این
کودکان هرگونه تماسی که از سوی والد برقرار شود را
با آغوش باز میپذیرند و با رفتار مثبت به آن واکنش نشان

.7

کودک و والد (پدر یا مادر) در یک اتاق تنها هستند.

.2

کودک به کشف اتاق بدون مشارکت والد میپردازد.

احساس ناراحتی نمیکنند اما آنها را بهوضوح بر

.3

غریبهای وارد اتاق میشود ،با والد صحبت میکند و به

بیگانگان ترجیح میدهند .والدین این کودکان ،معموالً

کودک نزدیک میشود.
.4

والد بهآرامی اتاق را ترک میکند.

.5

والد بازمیگردد و کودک را آسودهخاطر میسازد.

دلبستگی در طول زندگی
سبکهای دلبستگی شکلگرفته در دوران کودکی،

تمایل بیشتری برای بازی با کودکانشان دارند .بهعالوه،
این والدین بهسرعت به نیازهای کودکانشان واکنش نشان
میدهند و بهطورکلی نسبت به والدین کودکانی که
دلبستگی نامطمئن دارند ،به فرزندانشان پاسخگوتر

لزوماً با آنچه در دلبستگیهای عاطفی دوران بزرگسالی
Hazan & Shaver
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هستند .در بزرگساالن ،کسانی که دلبستگی مطمئن

میکنند .کاسیدی و برلین الگوی آسیبشناسانه دیگری را

دارند؛ معموالً به دنبال روابط قابلاعتمادتر و پایدارتری

نیز در بزرگساالنی که سبک دلبستگی دوسوگرا دارند

هستند .سایر ویژگیهای کلیدی دلبستگی مطمئن در

توصیف کردهاند ،بدین ترتیب که این افراد بهعنوان منبع

بزرگساالن شامل خودباوری زیاد ،لذت بردن از روابط

امنیت به کودکان کمسن و سال وابستگی پیدا

صمیمانه ،جستجوی حمایت اجتماعی و توانایی در به

میکنند(.)04

اشتراک گذاشتن احساسات با دیگران است .پژوهش
گران در یک مطالعه دریافتند که زنانی که دارای سبک
دلبستگی مطمئن هستند ،احساسات مثبتتری درباره
روابط عاطفی و عاشقانه خود

دارند(.)08

کودکانی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند ،از والدین
و پرستاران دوری میکنند .این اجتناب غالباً پس از یک
دوره غیبت ابراز میشود .این کودکان ممکن است توجه
والدین را رد نکنند اما نه در جستجوی جلبتوجه آنها

ویژگیهای دلبستگی دوسوگرا
کودکانی بادل بستگی دوسوگرا بهشدت نسبت به
بیگانگان مشکوک هستند .این کودکان به هنگام جدا
شدن از والد یا پرستار ،ناراحتی زیادی نشان میدهند اما
با بازگشت آنها نیز به نظر نمیرسد که آرامش یافتهاند.
در بعضی موارد ،کودک ممکن است والدین را طرد کند
و به سراغ آنها نرود و یا بهطور آشکار به آنها پرخاش
کند(.)08

بر طبق مطالعات و پژوهشهای کاسیدی و برلین ،)04(4دل
بستگی دوسوگرا نسبتاً غیرمتداول است و تنها در

7-01

درصد کودکان وجود دارد .کاسیدی و برلین در مورد
مطالبی که درباره دلبستگی دوسوگرا نوشته شده است نیز
دریافتند که پژوهشهای مشاهدهای همگی دلبستگی
دوسوگرا -نامطمئن را با در دسترس نبودن مادر بهقدر
کافی مرتبط دانستهاند .این کودکان بهتدریج که بزرگتر
شدهاند ،معلمانشان آنها را وابسته و متکی به دیگران
در بزرگساالن ،کسانی که دلبستگی دوسوگرا دارند
غالباً تمایلی به نزدیک شدن با دیگران ندارند و نگراناند
که طرف مقابلشان متقابالً به احساسات آنها پاسخ ندهد.
این امر به قطع متوالی رابطه ،غالباً به دلیل احساس سرد
شدن رابطه و دوری ،میانجامد .این افراد پس از خاتمه
یافتن یک رابطه ،بسیار احساس آشفتگی و پریشانی

Cassidy& Berlin

4.

برمیآیند و نه کسب آرامش و آسایش از ارتباط با آنها
میکنند .این کودکان بین والدین خود و یک فرد کامالً
غریبه ترجیحی قائل نمیشوند.
در بزرگساالن ،کسانی 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 .آنها معموالً با بهانههایی(مثل
درگیریهای کاری) از برقراری روابط نزدیک اجتناب
میکنند .همچنین پژوهشها نشان دادهاند که
بزرگساالنی با سبک دلبستگی اجتنابی ،بیشتر پذیرای
روابط جنسی اتفاقی و تصادفی هستند( .)01دیگر
ویژگیهای متداول این افراد ناکامی در پشتیبانی از
دوستان و نزدیکان در خالل لحظات پراسترس و نیز
ناتوانی در به اشتراک گذاشتن احساسات ،افکار و
هیجانات با دیگران است(.)08
] [ Downloaded from ce.mazums.ac.ir on 2023-01-07
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دلبستگی اجتنابی

سبکهای دلبستگی از عناصر مؤثر در شکلگیری و
مطرحشدن سؤاالت پیرامون مسائل و مشکالت دوران
سالمندی و چگونگی برخورد افراد با این مسائل است(-07

 .)02با توجه به اینکه شناسایی سبکهای دلبستگی در
سالمندان ،میتواند بهعنوان روشی مؤثر در پیشگیری،
کنترل و درمان بسیاری از بیماریهای جسمی ،روانی و
روحی افراد باشد و دیدگاه افراد را در زندگی تغییر دهد؛
و به لحاظ افزایش جمعیت سالمند جامعه و لزوم توجه به
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سبک دلبستگی سالمندان

سالمت روحی و روانی این قشر آسیبپذیر ،با توجه به

آسایشگاهها بیان داشت .سبک دلبستگی اجتنابی و

این که در بررسیهای انجامشده در پایگاههای علمی در

اضطرابی از الگوهای شایع دلبستگی در سالمندان ساکن

دسترس ،تاکنون مقالهی مروری به زبان فارسی در

در آسایشگاهها بود( )01که این یافته میتواند نشان از

خصوص سبک دلبستگی سالمندان منتشرنشده است ،این

تشویش و نگرانی سالمندان ساکن آسایشگاهها باشد .با

مطالعه باهدف مروری بر سبک دلبستگی سالمندان و

توجه به نتایج مطالعات ،سالمندان نسبت به محل زندگی

عوامل مرتبط با آن انجامشده است.

خود که سالها در آن زندگی کردند ،بهشدت دلبستگی
دارند( ،)82-80این نتیجه ،میتواند همسو با الگوهای شایع

مواد و روشها

سبک دلبستگی سالمندان در آسایشگاهها باشد .برخی

مطالعهی مروری حاضر با بررسی مقاالتی که از سال

مطالعات نشان داد که سالمندان با حمایت خانوادگی و

 0222تا پایان سال  0202میالدی که در زمینه سبک

سالمتی باالتر نمره سبک دلبستگی باالتری داشتند( )80و

دلبستگی در سالمندان  22سال و باالتر به زبانهای فارسی

این نتیجه همسو بامطالعهای دیگر است که نشان داد

و انگلیسی منتشرشده بودند ،انجام شد .با استفاده از

مالقات بستگان و دریافت حمایت عاطفی از سوی

کلیدواژه در عنوان و یا چکیده مقاله در پایگاههای

خانواده با سبک دلبستگی ایمن ارتباط معنیدار

Magiran, SID,

داشت( .)88در مطالعهای که در آمریکا توسط ماگای 1و

 Google Scholarبرای مطالعات فارسیزبان و مقاالت به

همکاران سال  0220انجام شد در مقایسه با افراد جوان که

اطالعاتی

Medlib, Iranmedex

زبان انگلیسی در پایگاههای

proquest Elsevier, Ovid,

بیشتر سبک دلبستگی ایمن(راحتی ،نزدیکی و

انجام شد .واژههای فارسی شامل سبک دلبستگی ،نوع

داشتند .آمریکایی و اروپاییها نمره دلبستگی ایمن

دلبستگی و الگوی دلبستگی با تکتک واژههای افراد

باالتری داشتند درحالیکه نمره دلبستگی اجتنابی در

مسن ،افراد پیر ،سالمند و سالخورده بود .معیار ورود به

امریکایی-آفریقاییها باالتر بود؛ اما در روابط خانوادگی

مطالعه ،مقاالت پژوهشی ،تحلیلی -توصیفی ،مداخلهای،

و اجتماعی امریکایی-افریقایی نمره باالتری داشتند( .)84با

مروری و متاآنالیز منتشرشده طی سالهای فوقالذکر بود.

توجه به اینکه در بیشتر مطالعات سالمندان دارای سبک

معیارهای خروج ،وجود فقط خالصه مقاله و مقاالت به

دلبستگی ایمن بودند( ،)81-82،02بنابراین میتوان گفت

سایر زبانها در پایگاههای اطالعاتی بود .پس از جستجو

که نمره باالی سبک دلبستگی اجتنابی در مقایسه با امتیاز

در پایگاههای اطالعاتی 38 ،مقاله یافت شد که از این

پایین سبک دلبستگی ایمن در شهرهای پرجمعیت

تعداد 04 ،مقاله پس از غربالگری عنوان 02 ،مقاله پس از

میتواند هشداری برای انزوای اجتماعی و سطح پایین

مطالعه چکیده و  04مقاله پس از بررسی متن کامل مقاالت

بهداشتی افراد پیر و آسیبپذیر باشد .مطالعه رضایی و

کنار گذاشته شدند و درنهایت  01مقاله واجد معیارهای

همکاران سال  0810و همچنین مطالعه کارمن 2و همکاران

ورود به مطالعه شناخته شد.

سال  0200نشان داد که سالمندان دلبسته ناایمن اجتنابی و
اضطرابی ،نگرش منفی و آشفته شدیدتری را نسبت به

یافتهها

سالمندان دلبسته ایمن تجربه میکنند( .)87،01بااینوجود،

در بررسی مطالعات انجامشده مشخص شد که

تفاوتی میان دلبستههای ناایمن اجتنابی و اضطرابی به

سالمندان انواع سبک دلبستگی اضطرابی را کمتر تجربه

لحاظ شدت ویژگیهای منفی و آشفته وجود ندارد.

میکنند( .)03در مطالعهای امتیاز سبک دلبستگی ایمن در
سالمندان ساکن در منازل را باالتر از سالمندان ساکن در

1
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وابستگی )...بیشتر سالمندان سبک دلبستگی اجتنابی

مروری

احمدی خطیر و همکاران

آسیبهای روانی آسیبپذیرتر هستند( .)87مطالعهای در

ایمن نسبت به افراد با سبک دلبستگی بیمناک تحمل

نیوکاسل انگلیس نشان داد زنان بیشتر از مردان سبک

بیشتری نسبت به جدایی داشتند .افراد با سبک دلبستگی

دلبستگی اجتنابی داشتند و این افراد بهطور قابلتوجهی به

ایمن و بیاعتنا نمره باالتری نسبت به افراد با سبک

اشیا و جمعآوری اشیا دلبسته بودند( ،)83همانطور که

دلبستگی بیمناک و پرمشغله در هفت زیر مقیاس کیفیت

انتظار میرفت افراد با دلبستگی اجتنابی با رضایت و

زندگی داشتند( .)42به نظر میرسد ،افزایش سبک

میشوند(-42

دلبستگی ایمن در افراد مسن ممکن است در تعدیل

 .)81همچنین سبکهای دلبستگی اجتنابی با گرفتن فاصله

تبعیض سنی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان کمک کند.

هیجانی از دیگران یا فاصلهگیری از مواجه با پریشانی

ازآنجاییکه دلبستگی ایمن با سازگاری منعطف و

همراه است( .)40در مطالعهای بین سبک دلبستگی ایمن و

مناسب تجارب هیجانی و تحمل حوادث استرس آمیز

میزان صمیمیت رابطه معنادار مثبت وجود داشت( .)40افراد

بدون درماندگی در برابر آنها همراه است()40،03؛ بنابراین

بزرگسال با دلبستگی باال تمایل بیشتری به ایجاد

انتظار میرود افراد با سبک دلبستگی ایمن ،توانایی

نزدیکی در روابط بین فردی خود دارند ،در نتیجه میزان

بیشتری برای مقابله با حوادث ناگوار زندگی داشته باشند.

صمیمیت را در روابط بهبود بخشیده و در نتیجه سازگاری

بین انواع سبکهای دلبستگی با شادکامی و مؤلفههای

ارتباطی افزایش پیدا میکند( )48،42و این مطالعات همسو

آن و با عزتنفس رابطه معناداری وجود دارد .همچنین

با مطالعهی خدابخشی و همکاران است که نشان داد

انواع سبکهای دلبستگی قادر به پیشبینی میزان

سبک دلبستگی ایمن عامل مهمی در برقراری صمیمیت

شادکامی و عزتنفس سالمندان هستند( .)47با توجه به

و سبک دلبستگی اضطرابی(اجتنابی و دوسوگرا) نقش

اینکه سبک دلبستگی ناایمن با عزتنفس پائین ارتباط

چشمگیری در میزان باالی ترس از صمیمیت در زنان

دارد( )01و همچنین سبک دلبستگی ایمن در افراد سبب

سالمند مطلقه دارد( .)42افراد با سبک دلبستگی ایمن،

میشود تا روابط و تعامالت بین شخصی با مهارت،

دارای مشخصههای ارتباطی مثبت مثل صمیمیت و

اطمینان و آرامش بشری شکل پذیرد و افراد تالشهای

خرسندی( ،)44سطح باالتری از اعتماد و رضایت و سطح

گستردهای را بهمنظور رفع نیازهای خود و ایجاد

پایینتری از تعارضات هستند ،درحالیکه افراد با

رضایتمندی مناسب در زندگی داشته باشند( ،)43در

دلبستگی ناایمن با عدم تعادل در احساسات و تعارضات

نتیجه این انتظار هم وجود دارد؛ افرادی که از سبک

بیشترمی باشند( .)81-42اجتنابگراها بیش از دوسوگراها

دلبستگی ایمن برخوردار هستند ،تالش بیشتری برای

به پایان بخشیدن روابط تمایل نشان میدهند( .)41در پی

دادن ارزش به زندگی خود داشته باشند و از طرف دیگر

انحالل روابط پیشین ،روابط جدید نیز برحسب الگوی

زندگی برای آنها از ارزش باالتری برخوردار باشد.

دلبستگی فرد متفاوت است .اجتنابگراها پس از انحالل

مطالعات نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با گسترش

یک رابطه کمتر از دوسوگراها مضطرب و مستأصل

ارتباطات سالمندان افزایشیافته است(.)41

میشوند .گروه اخیر بهسرعت به برقراری روابط جدید

در مطالعهای در میان زنان بیوه سالمند سبک دلبستگی

اقدام میکنند( .)40،03با توجه به نتایج ،چون سبکهای

اجتنابی با هردو مقیاس فقدان(مواجه و بازسازی) قویاً

دلبستگی و صمیمیت تأثیر بسزایی در سالمت روان افراد

ارتباط داشت( .)12در مطالعه رحیمیان بوگر و

دارند( ،)48،42بنابراین پرداختن به کیفیت دلبستگی

همکاران( ،)0837نشان داده شد که سبک دلبستگی در

بزرگساالن و تأثیر آن بر روی روابط بین فردی با توجه

حفظ و ارتقا سالمت روان افراد نقش مؤثری دارد .از این

به افزایش روزافزون طالق و جمعیت سالمندان اهمیت

گذشته ،نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این سه

صمیمیت کمتر و تعارضات بیشتر مشخص

تعالی بالینی
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درمجموع افراد دلبسته ناایمن جهت تجربه افسردگی و

ویژهای دارد .نتایج نشان داد که افراد با سبک دلبستگی

سبک دلبستگی سالمندان

سبک دلبستگی(ایمن ،اجتنابی ،دوسوگرا) ،میتوانند

و سطح کورتیزول در طول روز در سالمندان در انگلستان،

میزان باالیی از تغییرپذیری سالمت روان را در شرایط

نشان دادند که بین دلبستگی و سطح کورتیزول در سراسر

ناگوار تبیین کنند( .)48تعدادی از مطالعات نشان داد که

روز و شیب کاهش کورتیزول ارتباط عمدهای مشاهده

سبک دلبستگی با حضور و جستجوی معنا در زندگی

شد .کمترین خروجی کورتیزول با دلبستگی بیمناک،

اریکسون7

همراه بود .باالترین سطح کورتیزول با دلبستگی پرمشغله

است که عقیده دارد؛ سالمندان میتوانند خودشان و

مرتبط بود .نتایج نشان میدهد که سطح دلبستگی ممکن

موقعیت سنیشان را بپذیرند و احساس کنند که زندگی

است به تنظیم سیستم

هیپوفیز هیپوتاالموس آدرنال00
-

آنها داری هدفی است و یا اینکه افسوس گذشته را

کمک کند( .)14برخی مطالعات نشان داد که اثر تجربهی

خورده و احساس ناامیدی کنند و وجود معنا و مفهوم در

استرسزا بر سطح اکسی توسین با توجه به سبک

زندگی ،به دلبستگی سالمندان بستگی دارد که

دلبستگی فرد تعدیل میشود( .)11افراد با سبک دلبستگی

تعیینکننده مفهوم مشخصی برای سالمند است( .)10در

ایمن درد و اضطراب کمتری را گزارش کردهاند(،)12

پژوهش مونتاگو 3و همکاران( )0228مشخص شد ابعاد

همچنین سبک دلبستگی ناایمن با ترس از مرگ،

دلبستگی سالمندان از الگوهای اجتماعی دوران کودکی

افسردگی و اضطراب رابطه دارد .حمایت اجتماعی و

و دینداری در حال حاضر متفاوت میباشد .تفاوتهای

سبک دلبستگی ایمن نقش مستقیم در کاهش موارد

قومی عمده در ارتباط بین سبکهای دلبستگی در دوران

اضطراب ،ترس از مرگ و افسردگی سالمندان

شد(.)41

دارد( ،)17،80بنابراین ،با توجه به افزایش طول عمر،

در مطالعهای که در آمریکا توسط وردیکاس 1و

شبکههای حمایتی خانواده از منابع مهم پشتیبانی برای

همکاران( )0221انجام شد مشاهده شد که افراد با سبک

سالمندان محسوب میشود و رابطه مستقیمی با باالبودن

دلبستگی پرمشغله احتمال بیشتری برای چرت زدنهای

نمره سبک دلبستگی آنها دارد.

رابطه دارد( )10،82و این نتیجه همسو با دیدگاه

سالمندی و اجتماعی شدن دوران کودکی دیده

روزانه و استفاده از داروهای خوابآور و همچنین تمایل
کمتری به خوابیدن داشتند و دچار بیدار شدنهای مکرر

نتيجه گيری

و اجتنابی ،احتمال بیشتری برای ابتال به افسردگی و عدم

درنتیجه ایجاد الگوی مناسب دلبستگی ،سبب افزایش

سازگاری با استرسآورهای زندگی داشتند( .)81بین ابعاد

خود مراقبتی ،خودکارآمدی ،بهبود تغذیه و فعالیت و نیز

سبک دلبستگی با هردو بعد خود مراقبتی(مهارتها و

افزایش انگیزه برای تغییر مثبت در سالمندان میگردد.

رفتارهای خود مراقبتی) ارتباط قوی دیده شد .همچنین

همچنین با بررسیهای بهعملآمده به نظر میرسد که

نتایج نشان داد سبک دلبستگی اضطرابی با سازگاری با

بهبود ارتباطات ،همراهی خانواده و سکونت در منازل ،در

استرسآورها ،امیدواری ،رژیم غذایی ،فعالیت بدنی و

الگوی صحیح دلبستگی سالمندان مؤثر است که با

خودکارآمدی ارتباط منفی دارد .سبک دلبستگی

گسترش آن میتوان از بسیاری از بیماریهای مرتبط با

اضطرابی بر انگیزه برای تغییر اثر مثبت داشت؛ و سبک

وضعیت روان فرد سالمند پیشگیری کرد .لذا

داشت(.)18

ارائهدهندگان خدمات سالمتی باید به این موارد توجه

کید 02و همکارانش سال  0208با بررسی سبک دلبستگی

ویژه نمایند و بر اساس ویژگیهای فردی افراد ،آنها را با

دلبستگی اجتنابی با موارد فوق رابطه منفی

ارائهی آموزشهای مبتنی بر معنویت و یا تشکیل
7.

Ericsson
Montogu
9. Verdicas
10. Kid
8.
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HPA: Hypothalamic Pituitary Adrenal
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بودند؛ و این افراد در مقابل افراد با سبک دلبستگی ایمن

افزایش حمایت اجتماعی از طریق خانواده و اجتماع و

مروری

احمدی خطیر و همکاران

مورداستفاده قرار گیرد و با ارائهی وضعیت آنها راهنمای

گروههایی از سالمندان با مشکالتی مشابه به این مورد به

مناسبی در برنامهریزیهای روانشناختی و زندگی

 محدودیت پیشینه.این بعد از نیازهای آنها توجه نمود

سالمندان باشد؛ بنابراین انجام بیشتر مطالعات در خصوص

پژوهشی در ایران و نیز محدودیت دسترسی به این منابع

بررسی سبک دلبستگی سالمندان در زمینههای مختلف

. از محدودیتهای این مطالعه مروری بود،در خـارج

.ضروری به نظر میرسد

نتایج حاصل از انجام تحقیقات مشابه میتواند در شناخت
بهتر و پیشبینی وضعیت نگرش و رضایتمندی سالمندان
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