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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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 آن با ن و عوامل مرتبطاسالمند یبستگدل سبک
 

  4یچرات یزدانی دی، جمش3یلولت یمیعظ دهی، حم*2یاللیاحترام السادات ا، 1ریخط یاحمد میمر

   

 چكيده

و  یمسائل و مشکالت دوران سالمند رامونیسؤاالت پ شدنمطرحو  یریگشکلاز عناصر مؤثر در  یبستگدل یهاسبک    

و عوامل مرتبط با آن در دوران  یبستگدلبر سبک  یمطالعه، مرور نیمسائل است. هدف ا نیافراد با ابرخورد  یچگونگ

 Magiran ،SID،Medlib یاطالعات یهاگاهیمقاله در پا دهیچک ایدر عنوان و  دواژهیکلبود. با استفاده از  یسالمند

Iranmedex، Google Scholar یهاگاهیدر پا یسیه زبان انگلو مقاالت ب زبانیفارسمطالعات  یبرا proquest Elsevier ،

Ovid،PubMed  ،Science direct، Google Scholar که در  یمقاالت یالدیم 0202سال  انیتا پا 0222 یهادر فاصله سال

شامل سبک  یفارس یهابودند جستجو انجام شد. واژه منتشرشدهسال و باالتر  22در سالمندان  یبستگدلسبک  نهیزم

 نیسالمند و سالخورده بود. ا ر،یافراد مسن، افراد پ یهاواژه تکتکبا  یبستگدل یو الگو یبستگدلنوع  ،یبستگدل

 تکتکو با   Attachment model ،Attachment style، Attachment pattern لشام یسیدر زبان انگل هادواژهیکل

مقاله  01 تیشد که در نها افتیمقاله  38وده است. پس از جستجو ب aging, elder, aged, old people elderly یهاواژه

تعداد  شیبا افزا یکینزد اطارتب منیناا یبستگدلنشان داد سبک  جیورود به مطالعه شناخته شد. نتا یارهایواجد مع

از سالمندان ساکن در سالمندان ساکن در منازل باالتر  منیا یبستگدلسبک  ازیدوره دارد. امت نیمشکالت سالمندان در ا

ارتباط دارد.  باهمها سالمندان و مشکالت خواب آن یانهیزم یهایماریو ب یبستگدل ی. الگوهاباشدیم هاشگاهیدر آسا

هم  تیجنس ریتحت تأث یبستگدلو اضطراب سالمندان نقش داشت. سبک  یافسردگ ،یریگمیتصمدر  یبستگدل یالگو

مطالعات نشان داد؛ سبک  یهاافتهیاست.  افتهیشیافزابا گسترش ارتباطات سالمندان  منیا یبستگدل. سبک ردیگیقرار م

 یخودمراقبت یبا رفتارها یبستگدلو ابعاد سبک  استسالمندان  نفسعزتو  یشادکام زانیم ینیبشیپقادر به  یبستگدل

سالمندان مؤثر است  یبستگدل حیصح یوخانواده و سکونت در منازل در الگ یدارد. بهبود ارتباطات، همراه یارتباط قو

 کرد. یریشگیروان فرد سالمند پ تیمرتبط با وضع یهایماریب یاریاز بس توانیکه با گسترش آن م

 

 

 

 .یبستگدلنوع  ،یمطالعه مرور ،یبستگدلسالمند، سبک  ،یبستگدل یالگو :یديکل یهاواژه
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 مقدمه

است که در طول زمان در  یعیطب یندیفرا یسالمند   

همراه با  ندیفرا نیا ری. سدهدیموجودات رخ م هیکل

مختلف بدن  یهاگسترده در دستگاه راتییواکنش و تغ

 تیجمع(. 0)شودیمنجر به مرگ م تینها است که در

دو برابر خواهد شد. در  ندهیسال آ 42سالمندان جهان تا 

 04/3سالمندان از  تیجمع شودیم ینیبشیپ زین رانیا

 دایپ شیافزا 0422درصد در سال  02به  0812درصد در سال 

 ازمندیسالمندان، ن تیروند رشد جمع نیا (.0)کند

 یو مشکالت آنان است. سازگار ازهایبه ن شتریتوجهات ب

و استفاده از  ییمنوط به شناسا ،یبا سالمند زیآمتیموفق

آن در جهت  یهانیو جانش یمناسب زندگ یهاروش

 (.8)تاس یهدف دادن به زندگ

خاص است که مستلزم  یجانیرابطه ه کی یبستگدل

 وندیو موجب پ باشدیم شیتبادل لذت، مراقبت و آسا

که شخص با افراد خاص در  گرددیم یقیعم یعاطف

در تعامل  شودیکه باعث م یبرقرار کرده، طور یزندگ

و به هنگام استرس از  دیها احساس نشاط و شعف نمابا آن

دارد احساس آرامش  خود در کنارها را که آن نیا

دو  نیب داریپا یروان وندیارتباط و پ یبستگدل (.4)کند

بر رشد و  یمهم ریتأث ،یکودک هیاول اتیانسان است. تجرب

 یکی ،یبستگدلدارد. سبک  یدر زندگ یبعد یرفتارها

 هیبر اساس نظر ،یرفتار یهاستمیمهم در س میاز مفاه

 شیافراد را افزا یتکامل است که شانس بقا و زندگ

 یو آثار نامطلوب زندگ یدگیو در کاهش تن دهدیم

در سراسر چرخه  ،یرفتار ستمیس نیا (.1)نقش دارد

سبک  (.2-7)باشدیوجود دارد و فعال م یگزند

محسوب شده و در  یاز منابع درون فرد ،یبستگدل

 یاسترس و مشکالت متفاوت زندگ ،یکاهش اثرات ناتوان

 یهایژگیو جادیدر ا همچنین (.3)دارد یمؤثرنقش 

 یو مفهوم زندگ یفرد نیدر روابط ب نابهنجاربهنجار و 

 ابندهیتکامل  یامؤلفه یادار یبستگدل (.1)افراد نقش دارد

معتقد  0یبالب (.02)کندیانسان کمک م یاست و به بقا

                                                 
1. Bowlby 

دارد و اساس  یستیمنشأ ز یبستگدلاست که رفتار 

 کیو  دهدیم لیدرازمدت را تشک یعاطف یوندهایپ

(. 00-00)دارد یعاطف وندیبه پ ازیرشد سالم ن یشخص برا

 لیروان تحل پردازانهینظر گریهمانند د 0نزورثیا و یبالب

در  شهیر یسالبزرگ یرفتارها نییمعتقد بودند که تب یگر

 تیامن ات،یفرض نیبراساس ا (.00-08)دارد یدوران کودک

در روابط دل یبستگدلهسته نظام  عنوانبه توانیرا م

 کینمود که عبارت است از  فیتوص یسالبزرگ یبستگ

و  میکنیم یبستگدلکه به او احساس  یرابطه امن با فرد

در ما  نفساعتمادبهو موجب  دهدیبه ما پاسخ م

در رابطه  یبستگدل یبالب یهینظرطبق  (.01-02)شودیم

فرد انتقال  یسالبزرگوالد و کودک به رابطه عاشقانه 

در  جانات،یبر رفتار، شناخت و ه تواندیو م ابدییم

 ریتأث یسالبزرگتا  یاز نوزاد ،یاز زندگ یهرزمان

 ایو داوطلبانه و  یاراد طوربهدر روابط  یبستگدلبگذارد. 

رابطه  کیدر  یخلل هرگونهو  شودیکامل قطع نم طوربه

در فرد  یدردناک است و موجب سوگوار یبستگدل

و  یبالب یبستگدل یهینظربراساس  (.02-07)گرددیم

در روابط عاشقانه  یبستگدل یو الگو تیفیک نزورثیا

فرد در  یبستگدل یالگو هیبممکن است ش یسالبزرگ

دوران  یهایبستگدل یرونیازارابطه با والدش باشد. 

 ریتأث اشیسالبزرگشخص بر روابط عاشقانه  یکودک

 یهادر دوره هیاول یتداوم الگوها نیبنابرا گذارد؛یم

 رودیانتظار م نکهیگردد؛ اول ا نییبه دو روش تب یبعد

که  دیایبه وجود ب کودک و مراقب نیب باثباترابطه  کی

 یهارشد مدل نکهی. دوم اماندیم یثابت باق یسالبزرگتا 

فرد اتفاق  یکه خارج از آگاه یبستگابزار دل ای یذهن

او را در  ساترفتارها، افکار و احسا تواندیم افتدیم

. دینما تیو هدا ییراهنما یعاشقانه بعد یهاتیموقع

عملکرد و  ندتوایم منیا بستهدلرابطه  کی درواقع

 هیکند. نظر لیتسه یفرد نیرا در روابط ب یستگیشا

 یالگوها فیتوص یبعدها برا ساالنبزرگ یبستگدل

در روابط  ساالنبزرگکه  یفرد نیاز تعامالت ب زیمتما

                                                 
2. Ainsworth 

9 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 11

https://ce.mazums.ac.ir/article-1-311-fa.html


 مندانبستگی سالسبک دل

 

 

            6931 بهار، 2، شماره ششمدوره                                    تعالی بالینی                                                                                                                 

 ر،یاخ یهادر سال (.03)افتیتوسعه  دادندیم بروزعاشقانه 

 ریفرد در بستر روابط غ یبستگدلسبک  تیمحققان به اهم

مراقبت سالمت  دهندگانارائهعاشقانه، از جمله روابط با 

 یهاانواع سبک (.01)اندبرده و آن را توسعه داده یپ

، منیشامل سبک ا ،یو سالمند یسالبزرگدر  یبستگدل

ها سبک نیاز ا کیو دو سوگرا  است. هر یاجتناب

افراد به  شودیخاص خود را دارند که سبب م یهایژگیو

و حوادث برخورد  ینسبت به زندگ یمتفاوت یهاوهیش

 .(02-00،00)کنند

 

 یبالب یبستگدل هینظر

 یژگیچهار و یدارا یبستگداشت که دل دهیعق یبالب  

 :مختلف است
 ها که به آن یبودن به کسان کیبه نزد لیتما ی:كیحفظ نزد

 .میدار یبستگدل

 میدار یبستگدلکه به آن  یبازگشت نزد فرد :پناهگاه امن 

 .دیتهد ایبا خطر  شدنمواجهبه هنگام 

 هیوجود دارد، پا یبستگدلکه به آن  یفرد :مطمئن هیپا 

تا به  آوردیکودک به وجود م یبرا ییمطمئن و قابل اتكا

 .بپردازد رامونشيو جهان پ طيکشف مح

 که به  یاز عدم حضور فرد یاضطراب ناش یی:اندوه جدا

 (.71)وجود دارد یبستگدلآن 

 

 نزورثیا یبستگدل هینظر

را توسعه  یمطالعات بالب نزورثیا ی، مر0172دهه  در   

 نی. در ادینام «بیعج تیوضع». او مطالعه خود را دیبخش

نظر قرار گرفتند و  ریماهه ز 00-03 نیمطالعه، کودکان ب

تنها مانده و  یکه مدت کوتاه یتیها به وضعواکنش آن

قرار  یدبررسمور گشتند،یسپس به آغوش مادرشان بازم

 (.00)گرفت
 .اتاق تنها هستند کیمادر( در  ایکودک و والد )پدر  .7

 .پردازدیکودک به کشف اتاق بدون مشارکت والد م .2

و به  کندیبا والد صحبت م شود،یوارد اتاق م یابهیغر .3

 .شودیم کیکودک نزد

 .کندیاتاق را ترک م یآرامبهوالد  .4

 .سازدیم رخاطآسودهو کودک را  گرددیبازموالد  .5

 

 یدر طول زندگ یبستگدل

 ،یدر دوران کودک گرفتهشکل یبستگدل یهاسبک    

 یسالبزرگدوران  یعاطف یهایبستگدلدر  آنچهلزوماً با 

دوران  نیب یادی. زمان زستندین کسانی شود،ینشان داده م

 آمدهدستبه اتیو تجرب شدهیسپر یسالبزرگو  یکودک

 یهادر سبک یانقش عمده زین یفاصله زمان نیدر ا

 عنوانبه آنچه. کنندیم فاءیا یسالبزرگ ندورا یبستگدل

 فیتوص یدر دوران کودک یاجتناب ایدوسوگرا  یبستگدل

 ساالنبزرگ یبرا یمطمئن یبستگدل تواندیم شودیم

 فرد هم در یوخوخلق نیشود و بالعکس. همچن

 نیکه در ا ییهااما پژوهش؛ (00)نقش دارد یبستگدل

 یساخته است که الگوها خصمش آمدهعملبه نهیزم

 یبر روابط بعد ینقش مهم یدر دوران کودک گرفتهشکل

 درباره یمختلف دیعقا 0137سال  در 8وریدارد. هزن و ش

 نیمتفاوت را در ب یبستگدل یهابا سبک یروابط انسان

 یبستگدلبا  یساالنبزرگکشف کردند.  ساالنبزرگ

، یداشتند که عشق عاطف دهیعق نیبه ا لیمامطمئن، ت

دوسوگرا  یبستگدلکه  ییهاو بادوام است؛ اما آن داریپا

که  یداشتند بارها به دام عشق گرفتار شده بودند و کسان

 فیتوص ابیداشتند، عشق را موقت و نا یاجتناب یبستگدل

 (.00)کردندیم

 

 مطمئن یبستگدل یهایژگیو

مطمئن دارند، به هنگام جدا  یبستگدلکه  یکودکان   

 یمراقب، چندان احساس ناراحت ایشدن از پرستار 

کسب  یکودکان به هنگام ترس، برا نی. اکنندینم

 نی. اآورندیم یپرستار رو ای نیبه والد شیآرامش و آسا

والد برقرار شود را  یکه از سو یکودکان هرگونه تماس

ه آن واکنش نشان و با رفتار مثبت ب رندیپذیبا آغوش باز م

 یلیخ نیوالد بتیکه از غ یباوجودکودکان  نی. ادهندیم

بر  وضوحبهها را اما آن کنندینم یاحساس ناراحت

کودکان، معموالً  نیا نی. والددهندیم حیترج گانگانیب

، عالوهبهبا کودکانشان دارند.  یباز یبرا یشتریب لیتما

ن واکنش نشان کودکانشا یازهاین به سرعتبه نیوالد نیا

که  یکودکان نینسبت به والد یطورکلبهو  دهندیم

نامطمئن دارند، به فرزندانشان پاسخگوتر  یبستگدل

                                                 
3. Hazan & Shaver 
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مطمئن  یبستگدلکه  ی، کسانساالنبزرگهستند. در 

 یدارتریو پا اعتمادترقابلدارند؛ معموالً به دنبال روابط 

مطمئن در  یبستگدل یدیکل یهایژگیو ریهستند. سا

لذت بردن از روابط  اد،یز یشامل خودباور ساالنرگبز

در به  ییو توانا یاجتماع تیحما یجستجو مانه،یصم

است. پژوهش  گرانیاشتراک گذاشتن احساسات با د

سبک  یکه دارا یکه زنان افتندیمطالعه در کیگران در 

درباره  یترمطمئن هستند، احساسات مثبت یبستگدل

 (.08)دارند خودو عاشقانه  یروابط عاطف

 

 دوسوگرا یبستگدل یهایژگیو

نسبت به  شدتبهدوسوگرا  یبادل بستگ یکودکان   

کودکان به هنگام جدا  نیمشکوک هستند. ا گانگانیب

اما  دهندینشان م یادیز یپرستار، ناراحت ایشدن از والد 

. اندافتهیکه آرامش  رسدیبه نظر نم زیها نبا بازگشت آن

را طرد کند  نیممکن است والد کودموارد، ک یدر بعض

ها پرخاش آشکار به آن طوربه ایها نرود و و به سراغ آن

 (.08)کند

 ، دل(04)4نیو برل یدیکاس یهاپژوهشطبق مطالعات و  بر

 7-01متداول است و تنها در ریدوسوگرا نسبتاً غ یبستگ

در مورد  نیو برل یدیدرصد کودکان وجود دارد. کاس

 زیدوسوگرا نوشته شده است ن یبستگدله که دربار یمطالب

 یبستگدل یهمگ یامشاهده یهاکه پژوهش افتندیدر

 قدربهنامطمئن را با در دسترس نبودن مادر  -ادوسوگر

تر که بزرگ جیتدربهکودکان  نیاند. امرتبط دانسته یکاف

 گرانیبه د یها را وابسته و متکاند، معلمانشان آنشده

 .اندکرده فیتوص

دوسوگرا دارند  یبستگدلکه  ی، کسانساالنبزرگ رد

اند ندارند و نگران گرانیشدن با د کیبه نزد یلیغالباً تما

ها پاسخ ندهد. که طرف مقابلشان متقابالً به احساسات آن

احساس سرد  لیرابطه، غالباً به دل یامر به قطع متوال نیا

 تمهافراد پس از خا نی. اانجامدیم ،یشدن رابطه و دور

 یشانیو پر یاحساس آشفتگ اریرابطه، بس کی افتنی

                                                 
4. Cassidy& Berlin 

را  یگرید شناسانهبیآس یالگو نیو برل یدی. کاسکنندیم

دوسوگرا دارند  یبستگدلکه سبک  یساالنبزرگدر  زین

منبع  عنوانبهافراد  نیکه ا بیترت نیاند، بدکرده فیتوص

 دایپ یسن و سال وابستگبه کودکان کم تیامن

 .(04)کنندیم

 

 یاجتناب یبستگدل

 نیدارند، از والد یاجتناب یبستگدلکه سبک  یکودکان   

 کیاجتناب غالباً پس از  نی. اکنندیم یو پرستاران دور

کودکان ممکن است توجه  نی. اشودیابراز م بتیدوره غ

ها آن توجهجلب یرا رد نکنند اما نه در جستجو نیوالد

ها از ارتباط با آن شیو نه کسب آرامش و آسا ندیآیبرم

فرد کامالً  کیخود و  نیوالد نیکودکان ب نیکنند. ایم

 د.شونیقائل نم یحیترج بهیغر

دارند، در  یاجتناب یبستگدلکه  ی، کسانساالنبزرگ در

افراد  نیمشکل دارند. ا مانهیو صم کیروابط نزد یبرقرار

روابط با  یدر برقرار یچندان یعاطف یگذارهیسرما

 زیرابطه ن کی افتنیو در صورت خاتمه  کنندیمن گرانید

)مثل ییهاها معموالً با بهانه. آنشوندیناراحت نم ادیز

اجتناب  کیروابط نزد ی( از برقراریکار یهایریگدر

اند که ها نشان دادهپژوهش همچنین. کنندیم

 یرایپذ شتریب ،یاجتناب یبستگدلبا سبک  یساالنبزرگ

 گرید (.01)هستند یتصادفو  یاتفاق یروابط جنس

از  یبانیدر پشت یافراد ناکام نیمتداول ا یهایژگیو

 زیو ن پراسترس ظاتدر خالل لح کانیدوستان و نزد

در به اشتراک گذاشتن احساسات، افکار و  یناتوان

 (.08)است گرانیبا د جاناتیه

و  یریگشکلاز عناصر مؤثر در  یبستگدل یهاسبک

مسائل و مشکالت دوران  ونرامیسؤاالت پ شدنمطرح

-07)مسائل است نیبرخورد افراد با ا یو چگونگ یسالمند

در  یبستگدل یهاسبک ییشناسا کهنیابا توجه به (. 02

 ،یریشگیمؤثر در پ یروش عنوانبه تواندیسالمندان، م

و  یروان ،یجسم یهایماریاز ب یاریبس نکنترل و درما

دهد؛  رییتغ یا در زندگافراد ر دگاهیافراد باشد و د یروح

سالمند جامعه و لزوم توجه به  تیجمع شیو به لحاظ افزا
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با توجه به  ،ریپذبیآسقشر  نیا یو روان یسالمت روح

در  یعلم یهاگاهیدر پا شدهانجام یهایبررس که در نیا

در  یبه زبان فارس یمرور یمقاله وندسترس، تاکن

 نیاست، ا منتشرنشدهسالمندان  یبستگدل خصوص سبک

 سالمندان و یبستگدلسبک  بر یمرور باهدفمطالعه 

 ت.اس شدهانجامعوامل مرتبط با آن 

 

 هاو روش مواد

که از سال  یمقاالت یحاضر با بررس یمرور یمطالعه   

سبک  نهیکه در زم یالدیم 0202سال  انیتا پا 0222

 یفارس یهاسال و باالتر به زبان 22در سالمندان  یبستگدل

بودند، انجام شد. با استفاده از  منتشرشده یسیانگلو 

 یهاگاهیمقاله در پا دهیچک ایدر عنوان و  دواژهیکل

 Magiran, SID, Medlib, Iranmedexیتاطالعا

Google Scholar و مقاالت به  زبانیفارسمطالعات  یبرا

 ,proquest Elsevier, Ovid یهاگاهیدر پا یسیزبان انگل

PubMed, Science direct, Google Scholar   جستجو

نوع  ،یبستگدلشامل سبک  یفارس یهاانجام شد. واژه

افراد  یهاواژه تکتکبا  یبستگدل یو الگو یبستگدل

ورود به  اریسالمند و سالخورده بود. مع ر،یمسن، افراد پ

 ،یامداخله ،یفیتوص -یلیتحل ،یپژوهش تمطالعه، مقاال

بود.  الذکرفوق یهاسال یط همنتشرشد زیو متاآنال یمرور

خروج، وجود فقط خالصه مقاله و مقاالت به  یارهایمع

بود. پس از جستجو  یاطالعات یهاگاهیها در پازبان ریسا

 نیشد که از ا افتیمقاله  38 ،یاطالعات یهاگاهیدر پا

مقاله پس از  02عنوان،  یپس از غربالگر الهمق 04تعداد، 

متن کامل مقاالت  یپس از بررس مقاله 04و  دهیمطالعه چک

 یارهایمقاله واجد مع 01 تیدرنهاکنار گذاشته شدند و 

 ورود به مطالعه شناخته شد.

 

 هاافتهی

مشخص شد که  شدهانجاممطالعات  یبررس در    

را کمتر تجربه  یاضطراب یبستگدلسالمندان انواع سبک 

در  منیا یبستگدلسبک  ازیامت یامطالعهدر (. 03)کنندیم

سالمندان ساکن در منازل را باالتر از سالمندان ساکن در 

و  یاجتناب یبستگدلداشت. سبک  انیب هاشگاهیآسا

در سالمندان ساکن  یبستگدل عیشا یهااز الگو یاضطراب

نشان از  تواندیم افتهی نیکه ا( 01)بود هاشگاهیدر آسا

ا باشد. ب هاشگاهیسالمندان ساکن آسا یو نگران شیتشو

 یمطالعات، سالمندان نسبت به محل زندگ جیتوجه به نتا

 یبستگدل شدتبهکردند،  یها در آن زندگخود که سال

 عیشا یهمسو با الگوها تواندیم جه،ینت نی، ا(82-80)دارند

 یباشد. برخ هاشگاهیسالمندان در آسا یبستگدلسبک 

و  یخانوادگ تیمطالعات نشان داد که سالمندان با حما

و  (80)داشتند یباالتر یبستگدلباالتر نمره سبک  یمتسال

است که نشان داد  گرید یابامطالعههمسو  جهینت نیا

 یاز سو یعاطف تیحما افتیدر ومالقات بستگان 

 داریمعنارتباط  منیا یبستگدلخانواده با سبک 

و  1یتوسط ماگا کایکه در آمر یامطالعهدر (. 88)داشت

با افراد جوان که  سهیم شد در مقاانجا 0220سال  همکاران

و  یکینزد ،ی)راحتمنیا یبستگدلسبک  شتریب

 یاجتناب یبستگدلسالمندان سبک  شتری...( بیوابستگ

 منیا یبستگدل نمره هاییاروپاو  ییکایآمرداشتند. 

در  یاجتناب یبستگدلنمره  کهیدرحالداشتند  یباالتر

 یدر روابط خانوادگها باالتر بود؛ اما ییقایآفر-ییکایامر

با (. 84)داشتند ینمره باالتر ییقایافر-ییکایامر یو اجتماع

سبک  یسالمندان دارا تمطالعا شتریدر ب کهنیاتوجه به 

گفت  توانیم نی، بنابرا(81-82،02)بودند منیا یبستگدل

 ازیبا امت سهیدر مقا یاجتناب یبستگدل سبک یکه نمره باال

 تیپرجمع یدر شهرها منیا یبستگدلسبک  نییپا

 نییو سطح پا یاجتماع یانزوا یبرا یهشدار تواندیم

و  یی. مطالعه رضادباش ریپذبیآسو  ریافراد پ یبهداشت

 و همکاران 2مطالعه کارمن نیو همچن 0810سال  همکاران

و  یاجتناب منیناا بستهدلسالمندان  نشان داد که 0200سال 

را نسبت به  یدتریو آشفته شد ینگرش منف ،یاضطراب

، وجودنیباا (.87،01)کنندیتجربه م منیا بستهدلسالمندان 

به  یو اضطراب یتناباج منیناا یهابستهدل انیم یتفاوت

و آشفته وجود ندارد.  یمنف یهایژگیلحاظ شدت و

                                                 
5. Magai 
6. Karreman 
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و  یجهت تجربه افسردگ منیناا بستهدلافراد  درمجموع

در  یاهمطالع(. 87)هستند رتریپذبیآس یروان یهابیآس

از مردان سبک  شترینشان داد زنان ب سیانگل وکاسلین

به  یتوجهقابل طوربهافراد  نیداشتند و ا یاجتناب یبستگدل

که  طورهمان، (83)بودند بستهدل ایاش یآورجمعو  ایاش

و  تیبا رضا یاجتناب یبستگدلافراد با  رفتیانتظار م

-42)شوندیمشخص م شتریکمتر و تعارضات ب تیمیصم

با گرفتن فاصله  یاجتناب یبستگدل یهاسبک همچنین (.81

 یشانیاز مواجه با پر یریگفاصله ای گرانیاز د یجانیه

و  منیا یبستگدلسبک  نیب یامطالعهدر  (.40)همراه است

افراد  (.40)رابطه معنادار مثبت وجود داشت تیمیصم زانیم

 جادیبه ا یشتریب لیباال تما یبستگدل با سالبزرگ

 زانیم جهیخود دارند، در نت یفرد نیدر روابط ب یکینزد

 یسازگار جهیو در نت دهیرا در روابط بهبود بخش تیمیصم

مطالعات همسو  نیو ا( 48،42)کندیم دایپ شیافزا یارتباط

نشان داد  و همکاران است که یخدابخش یبا مطالعه

 تیمیصم یدر برقرار یعامل مهم منیا یبستگدلسبک 

و دوسوگرا( نقش  ی)اجتنابیاضطراب یبستگدل و سبک

در زنان  تیمیترس از صم یباال زانیدر م یریگچشم

 من،یا یبستگدلافراد با سبک (. 42)دارد مطلقهسالمند 

و  تیمیمثبت مثل صم یارتباط یهامشخصه یدارا

و سطح  تیاز اعتماد و رضا ی، سطح باالتر(44)یخرسند

افراد با  کهیدرحالاز تعارضات هستند،  یترنییپا

با عدم تعادل در احساسات و تعارضات  منیناا یبستگدل

از دوسوگراها  شیگراها بجتناب. ا(81-42)باشند یشترمیب

 یدر پ (.41)دهندینشان م لیروابط تما دنیبخش انیبه پا

 یحسب الگوبر زین دیروابط جد ن،یشیانحالل روابط پ

ا پس از انحالل گراهفرد متفاوت است. اجتناب یبستگدل

رابطه کمتر از دوسوگراها مضطرب و مستأصل  کی

 دیروابط جد یاربه برقر سرعتبه ری. گروه اخشوندیم

 یهاچون سبک ج،یبا توجه به نتا (.40،03)کنندیاقدام م

سالمت روان افراد  در ییبسزا ریتأث تیمیو صم یبستگدل

 یبستگدل تیفیپرداختن به ک نی، بنابرا(48،42)دارند

با توجه  یفرد نیروابط ب یآن بر رو ریو تأث ساالنبزرگ

 تیاهم المندانس تیروزافزون طالق و جمع شیبه افزا

 یبستگدلنشان داد که افراد با سبک  جیدارد. نتا یاژهیو

تحمل  مناکیب یبستگدلنسبت به افراد با سبک  منیا

 یبستگدلداشتند. افراد با سبک  ییبه جدا نسبت یشتریب

نسبت به افراد با سبک  ینمره باالتر اعتنایبو  نمیا

 تیفیک اسیمق ریو پرمشغله در هفت ز مناکیب یبستگدل

سبک  شیافزا رسد،یبه نظر م (.42)داشتند یزندگ

 لیدر افراد مسن ممکن است در تعد منیا یبستگدل

سالمندان کمک کند.  یزندگ تیفیو بهبود ک یسن ضیتبع

منعطف و  یبا سازگار منیا یبستگدل کهییازآنجا

 زیو تحمل حوادث استرس آم یجانیمناسب تجارب ه

 نیبنابرا؛ (40،03)ها همراه استآن ابردر بر یبدون درماندگ

 ییتوانا من،یا یبستگدلافراد با سبک  رودیانتظار م

داشته باشند.  یمقابله با حوادث ناگوار زندگ یبرا یشتریب

 یهاو مؤلفه یادکامبا ش یبستگدل یهاانواع سبک نیب

 نی. همچنوجود دارد ینفس رابطه معنادارعزت آن و با

 زانیم ینیبشیپقادر به  یبستگدل یهاانواع سبک

به  با توجه (.47)سالمندان هستند نفسعزتو  یشادکام

ارتباط  نیپائ نفسعزتبا  منیناا یبستگدلسبک  کهنیا

اد سبب در افر منیا یبستگدلسبک  همچنینو  (01)دارد

با مهارت،  یشخص نیتا روابط و تعامالت ب شودیم

 یهاو افراد تالش ردیشکل پذ یو آرامش بشر نانیاطم

 جادیخود و ا یازهایرفع ن منظوربهرا  یاگسترده

، در (43)داشته باشند یمناسب در زندگ یمندتیرضا

که از سبک  یانتظار هم وجود دارد؛ افراد نیا جهینت

 یبرا یشتریخوردار هستند، تالش ببر منیا یبستگدل

 گریخود داشته باشند و از طرف د یدادن ارزش به زندگ

برخوردار باشد.  یها از ارزش باالترآن یبرا یدگزن

با گسترش  منیا یبستگدلمطالعات نشان داد که سبک 

 .(41)است افتهیشیافزاارتباطات سالمندان 

 یبستگدلک سالمند سب وهیزنان ب انیدر م یامطالعه در

 اًی( قویمواجه و بازسازفقدان) اسیبا هردو مق یاجتناب

و  بوگر انیمیمطالعه رحدر (. 12)ارتباط داشت

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

 نیدارد. از ا یمؤثرحفظ و ارتقا سالمت روان افراد نقش 

سه  نیاز آن است که ا یپژوهش حاک نیج ایگذشته، نتا
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 توانندیدوسوگرا(، م ،یاجتناب من،ی)ایبستگلدسبک 

 طیسالمت روان را در شرا یریرپذییاز تغ ییباال زانیم

از مطالعات نشان داد که  یتعداد(. 48)کنند نییناگوار تب

 یمعنا در زندگ یبا حضور و جستجو یبستگدلسبک 

 7کسونیار دگاهیهمسو با د جهینت نیا و (10،82)رابطه دارد

خودشان و  توانندیدارد؛ سالمندان م دهیاست که عق

 یو احساس کنند که زندگ رندیرا بپذ شانیسن تیموقع

افسوس گذشته را  نکهیا ایاست و  یهدف یها دارآن

کنند و وجود معنا و مفهوم در  یدیخورده و احساس ناام

دارد که  یسالمندان بستگ یبستگدلبه  ،یزندگ

در (. 10)است سالمند یبرا یمفهوم مشخص کنندهنییتع

مشخص شد ابعاد  (0228)و همکاران 3مونتاگوپژوهش 

 یدوران کودک یاجتماع یسالمندان از الگوها یبستگدل

 یها. تفاوتباشدیدر حال حاضر متفاوت م یدارنیدو 

در دوران  یبستگدل یهاسبک نیعمده در ارتباط ب یقوم

(. 41)شد دهید یشدن دوران کودک یو اجتماع یدسالمن

و  1کاسیتوسط ورد کایکه در آمر یامطالعهدر 

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

 یهاچرت زدن یبرا یشتریپرمشغله احتمال ب یبستگدل

 لیتما نیو همچن آورخواب یروزانه و استفاده از داروها

مکرر  یهاشدن داریبو دچار  دداشتن دنیبه خواب یکمتر

 منیا یبستگدلافراد با سبک  در مقابل افراد نیبودند؛ و ا

و عدم  یابتال به افسردگ یبرا یشتریاحتمال ب ،یو اجتناب

ابعاد  نیب(. 81)داشتند یزندگ یآورهااسترسبا  یسازگار

ها و )مهارتیخود مراقبتبا هردو بعد  یبستگدلسبک 

 همچنینشد.  دهید یقو باط( ارتیخود مراقبت یرفتارها

با  یبا سازگار یاضطراب یبستگدلک نشان داد سب جینتا

و  یبدن تیفعال ،ییغذا میرژ ،یدواری، امآورهااسترس

 یبستگدلدارد. سبک  یارتباط منف یخودکارآمد

اثر مثبت داشت؛ و سبک  رییتغ یبرا زهیبر انگ یاضطراب

 (.18)اشتد یبا موارد فوق رابطه منف یاجتناب یبستگدل

 یبستگدلسبک  یرسبا بر 0208سال  و همکارانش 02دیک

                                                 
7. Ericsson 
8. Montogu 
9. Verdicas 
10. Kid 

در طول روز در سالمندان در انگلستان،  زولیو سطح کورت

در سراسر  زولیو سطح کورت یبستگدل نیب نشان دادند که

مشاهده  یاعمدهارتباط  زولیکاهش کورت بیروز و ش

 مناک،یب یبستگدلبا  زولیکورت یخروج نیشد. کمتر

پرمشغله  یبستگدل با زولیکورت سطح نی. باالتردهمراه بو

ممکن  یبستگدلکه سطح  دهدینشان م جیمرتبط بود. نتا

 00آدرنال-پوتاالموسیه-زیپوفیه ستمیس میاست به تنظ

 یتجربهمطالعات نشان داد که اثر  یبرخ (.14)کمک کند

با توجه به سبک  نیتوس یبر سطح اکس زااسترس

 یبستگدلافراد با سبک  (.11)شودیل میفرد تعد یبستگدل

، (12)اندرا گزارش کرده یرد و اضطراب کمترد منیا

با ترس از مرگ،  منیناا یبستگدلسبک  همچنین

و  یاجتماع تیو اضطراب رابطه دارد. حما یافسردگ

 در کاهش موارد مینقش مستق منیا یبستگدلسبک 

سالمندان  یاضطراب، ترس از مرگ و افسردگ

ر، طول عم شیبه افزا با توجه ن،ی، بنابرا(17،80)ددار

 یبرا یبانیخانواده از منابع مهم پشت یتیحما یهاشبکه

با باالبودن  یمیو رابطه مستق شودیسالمندان محسوب م

 .ها داردآن یبستگنمره سبک دل

 

 یريگ جهينت 

خانواده و اجتماع و  قیاز طر یاجتماع تیحما شیافزا    

 شیسبب افزا ،یبستگدلمناسب  یالگو جادیا جهیدرنت

 زیو ن تیو فعال هیبهبود تغذ ،یخودکارآمد ،یخود مراقبت

. گرددیمثبت در سالمندان م رییتغ یبرا زهیانگ شیافزا

که  رسدیبه نظر م آمدهعملبه یهایبا بررس همچنین

خانواده و سکونت در منازل، در  یهمراه تباطات،بهبود ار

سالمندان مؤثر است که با  یبستگدل حیصح یالگو

مرتبط با  یهایماریاز ب یاریز بسا توانیگسترش آن م

کرد. لذا  یریشگیروان فرد سالمند پ تیوضع

موارد توجه  نیبه ا دیبا یخدمات سالمت دهندگانارائه

ها را با افراد، آن یفرد یهایژگیو بر اساس و ندینما ژهیو

 لیتشک ایو  تیبر معنو یمبتن یهاآموزش یارائه

                                                 
11. HPA: Hypothalamic Pituitary Adrenal 
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مورد به  نیشابه به ام یاز سالمندان با مشکالت ییهاگروه

 نهیشیپ تیها توجه نمود. محدودآن یازهایبعد از ن نیا

منابع  نیبه ا یدسترس تیمحدود زیو ن رانیدر ا یپژوهش

بود.  یمرور مطالعه نیا یهاتیدر خـارج، از محدود

در شناخت  تواندیمشابه م قاتیحاصل از انجام تحق جینتا

سالمندان  یندمتیرضانگرش و  تیوضع ینیبشیپبهتر و 

 یها راهنماآن تیوضع یو با ارائه ردیقرار گ مورداستفاده

 یو زندگ یشناختروان یهایزیربرنامهدر  یمناسب

در خصوص  مطالعات شتریانجام ب نیسالمندان باشد؛ بنابرا

مختلف  یهانهیسالمندان در زم یبستگدلسبک  یبررس

 .رسدیبه نظر م یضرور
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